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 فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 1395بهار / بيستم و يک/ شماره هفتمسال 

 

  
 

  راحمديو بو هيلوياستان کهگ يدر روستاها يشاخص توسعه انسان يابيارز
 

 3يديمروار ميمر -2يميمنصور کر -1شيزراعت ک عقوبي ديس

  
 

 چکيده
ود باشدکه خ   مي راحمديو بو هيلوياستان کهگ يدر روستاها يتوسعه انسانهاي  شاخص يمطالعه ، بررس نيهدف از ا 

اس ت   يليتحل -يفيتوص قيآموزش و درآمد است . روش مورد استفاده تحق ،يبه زندگ ديام رشاخصيمتشکل از سه ز

س ازمان   ،يو بهداش ت  يمراک   آموزش    ،يآمارهاي  النامهبا استفاده از آمار و اطالعات برگرفته از س قيتحقهاي  که داده

 تيده د ک ه و  ع    م ي  نش ان  جيتان صورت گرفته اس ت.نتا اس ربطيز يادارات و سازمانها ريآموزش و پرورش و سا

در س ال   703/0، به 1375در سال  446/0 و از افتهيگذشته بهبود  ياستان نسبت به سالها يدر روستاها يتوسعه انسان

 جينت ا  نياس ت. همنن    دهيمتوسط رس   اي انهيم يبه توسعه انسان نييپا ياز توسعه انسان يعنياست  افتهي شيااف  1390

اس تان داش ته    ييمناطق روس تا  يدر روند شاخص توسعه انسان يدهد شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل قبول مي اننش

 است. يدرآمد سرانه خانوارها  رور شيجهت اف ا ييو راهکارها استهايباشد. لذا توجه به س

 يبه زندگ ديشاخص درآمد، شاخص آموزش، شاخص ام ،يانسان عهشاخص توس واژگان کليدي:

 

 

 

                                                 
 رانيا ،تهران قات،يواحد علوم تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم 1
 رانيا ،تهران قات،يواحد علوم تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم 2
 رانيا گنساران، واحد گنساران، ،يدانشگاه آزاد اسالم 3

 12/12/94تاريخ دريافت: 
 5/5/95تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

 يشه کنيش ثروت و رفاه مردم جامعه )و رياف ا

است که  يجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصاديفقر( و ا

است. نگاه به  يعدالت اجتماع يهر دو در راستا

 يشرفته و کشورهايپ يدر کشورها يتوسعه اقتصاد

افته، يتوسعه  يافته متفاوت است. در کشورهايتوسعه ن

امکانات مردم است در ش رفاه و ياف ا يهدف اصل

 يشه کنيشتر ريعقب مانده، ب يکه در کشورها يحال

 .مدنظر است يش عدالت اجتماعيفقر و اف ا

فرض اساسي ظه ور   ايدة توسعة انساني با اين پيش

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

توان تنها توس ط درآم د س رانه     پيشرفت انساني را نمي

پروفسور آمارتي ا س ن برن دة ج اي ة     «. گيري كرد اندازه

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

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

اي ن  « ده اي انس اني  ه ا و ك اركر   ظرفي ت »طرح اي دة  

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

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

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

ه اي   هاي انساني است و بنابراين بسط ظرفي ت  ظرفيت

ذهني از طريق آموزش در كنار درآمد از عناصر اص لي  

 آيد. توسعة انساني به شمار مي

هاي دانشگاهي و علمي دربارة  اگر چه بحث

شاخص توسعة انساني همننان ادامه دارد، اما آننه غير 

ل ترديد است، اين واقعيت است كه اين شاخص از قاب

قدرت تو يحي بيشتري نسبت به محصول ناخالص 

هاي انساني در يك جامعه  داخلي براي پيشرفت

رسد يكي از  برخوردار است. در عين حال به نظر مي

توجه به  ،ههاي تكامل ايدة توسعة انساني در آيند شيوه

كشور در تحليل روند شاخص توسعة انساني در يك 

افقي بلندمدت و بر اساس تحو ت اجتماعي و كاركرد 

 نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خواهد بود.

هاي  ، مردم و دولت(HDI) يشاخص توسعه انسان

را در طول زمان ها  شرفتيسازد پ مي متبوع آنها را قادر

ن ييت تعياولو ياسيدخالت س يکرده و برا يابيارزش

 .(1385امام،  يعيرفنژاد،  يعباس)کنند 

ده استوار است ين اين شاخص بر ايا ياساس معرف

دن به رفاه يشرفت جوامع عالوه بر رسيکه  زمه پ

هاي  تي، پرورش و بسط استعدادها و ظرفياقتصاد

 .(1386و همکاران،  يصادق)است.  يانسان

منطبق بر منطق  يبه طور کل يکرد توسعه انسانيرو

 دو ه ار سال قبل ارسطو در يان شده از سويب

ست که ما بدنبال آن ين ي يباشد: ثروت اساسًا چ مي

بدست آوردن  ين نوع ثروت فقط برايم چرا که ايهست

ن ي(. ا2000رود )آناند و سن، مي گر بکاريد ي هايچ

هاي  تيکرد قابليخود را از رو يکرد، شالوده اصليرو

 يک فرد براي ييتوانا» اسن که عبارتست ازيآمارت

به سطح رفاه  يابيمختلف و دست يانتخابهاداشتن 

. در واقع توسعه (2004س، ي)رن گرفته است «متناظر

شرفت ياست که پ يده اساسين ايبر ا يمبتن يانسان

توان تنها با درآمد سرانه اندازه  يرا نم يجوامع انسان

بهتر عالوه بر  يبه زندگ يابيکرد، بلکه  زمه دست يريگ

رش و بسط استعدادها و داشتن درآمد با تر، پرو

 ين توسعه انسانياست. بنابرا يانسانهاي  تيظرف

هاي  تيند بسط انتخابها و ظرفيعبارت است از فرآ

 .(UNDP،  2004) يانسان

 ين شاخص آموزش که نشانگر پرورش قوايبنابرا

که با درآمد  ياست در کنار نماگر رفاه اقتصاد يذهن

ن يت. همننشود قرار گرف مي  سرانه اندازه گرفته

 يرياندازه گ يدر بدو تولد برا يد به زندگيشاخص ام

ن شاخص در کنار يگر از ايداي  هيبهداشت به عنوان پا

مورد  يتوسعه انسان يرياندازه گ يبرا يدو شاخص قبل

 .(1386و همکاران،  يصادق)استفاده قرار گرفت 

کردن  ياز است، نهاديتًا آننه امروز مورد نينها

را توسعه ياست؛ ز يدر توسعه اقتصاد ت انسانهاياهم

 است که از انسان شروع و به انسان ختم ينديفرآ

 .(1371ش، يآسا)شود  مي
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مصرف كا ها و  ،«رفاه اقتصادي»رويكرد   

آورد و از  خدمات را اساس زندگي بهتر به شمار مي

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

د، شاخص رفاه اقتصادي، درآمد كن خدمات را تعيين مي

واقعي است. در حالي كه رويكرد توسعة انساني 

مصرف كا ها و خدمات را يكي از عناصر زندگي بهتر 

داند و برآوردن نيازهاي روحي و گسترش  مي

هاي ذهني را عنصر ديگر زندگي بهتر به شمار  ظرفيت

آورد كه از طريق پرورش قواي ذهني به ويژه با  مي

شود، لذا نماگر پيشرفت تحصيلي  اصل ميآموزش ح

انساني  گيري توسعة در كنار درآمد سرانه در اندازه

گيرد. به عالوه از ديدگاه توسعة  مورد استفاده قرار مي

ها بجاي مصرف كا ها  تأكيد بر ايجاد ظرفيت ،انساني

هاي انساني  و خدمات، شرايط گسترش پايدار انتخاب

سازي امكان  ظرفيت آورد چرا كه را به وجود مي

آورد  بازتوليد مداوم كا ها و خدماتي را به وجود مي

 كند. اي يك زندگي بهتر را تأمين ميكه نياز

کل نگر به  يکردي، روين مفهوم توسعه انسانيبنابرا

 ياست که به پرورش استعدادها و قوا «بهتر يزندگ»

د دارد و يدر کنار مصرف کا ها و خدمات تأک يذهن

 يرا فرارو ييايبهتر افق پو يرار دادن زندگبا هدف ق

ت و يريسازمان مد)دهد  مي قرار يانسان يانتخابها

 .(1378، ي يبرنامه ر

ها  ن شاخصياز مهمتر يکي يشاخص توسعه انسان

در  يانسان يرويگاه و نقش موثر نيبا توجه به جا

از کشور  يکل يم نمايتوسعه، ترسهاي  برنامه يراستا

شتر به ابعاد يد و توجه بيورت تأک،  ر1404در افق 

کم  ياستانها يژه برايبه وها  توسعه استان يانسان

  د.ينما مي برخوردار را آشکار

راحمد از يه و بويلوينکه استان کهگيبا توجه به ا

آن از  يجمله استانها محروم کشور است و روستاها

ن ين برخوردار هستند و همننييپا يتوسعه انسان

ار با ست و مقوله يا به شهر در آن بسمهاجرت از روست

شود  مي يشتر توسعه انساني  باعث کاهش بيمهاجرت ن

هاي  ياز نابسامان ياريتواند عامل بس مي ن کاهشيکه ا

توان با بهبود  مي باشد، لذا يو اقتصاد ياجتماع

استان از جمله  يدر روستاها يشاخص توسعه انسان

از مهاجرت  يش درآمد سرانه و امکانات آموزشياف ا

ه ين بهبود، سرمايکرد و ا يرين مناطق جلوگيافراد ا

شده و  ي يهدفمند و همه جانبه و برنامه ر يگذار

و  ي، فرهنگياجتماعهاي  نهيشتر در تمام زميتوجه ب

توان سطح آموزش،  مي طلبد که مي را ياقتصاد

ش ين استان اف ايا يبهداشت و درآمد را در روستاها

در  يش توسعه انسانينجر به اف ات ميداد و در نها

خود باعث  يانسان يرويش نين اف ايروستاها شد و ا

هاي  تيتوسعه و عمران روستاها از جمله توسعه فعال

 شود. مي و به دنبال آن بهبود اقتصاد کشور يکشاورز

رغم وسعت اندک خود از آنجا که در ياستان عل

اي ه تيقابل يده دارايواقع گرد يکوهستاناي  منطقه

 است . يمتنوع يعيطب

 

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

 1389 1388 1387 1385 نام

 71 03/71 - 46/68 کشور

 6/51 8/50 3/50 64/47 استان

 يروي  ت، ني  جمع يدفتر آمارها -رانيمأخذ مرک  آمار ا

 (کار يرويج طرح نينتا) يکار و سرشمار

 

اس  تان  يدن  رم مش  ارکت اقتص  ا  1389در س  ال 

 يکاريدرصد، نرم ب 78/86درصد، نرم اشتغال  24/30

ن يباشد همنن مي درصد 24/26و نسبت اشتغال  22/13

  درص د  65/40س اله   10 – 24ت ي  جمع يک ار ينرم ب

ن يهمنن  .(1389، ياجتماع -يگ ارش اقتصاد)باشد مي

، نسبت اشتغال و ينرم مشارکت اقتصاد 1389در سال 

 78/86و  24/26، 24/30ب ي  تنرم اشتغال استان ب ه تر 

ب ي  کش ور ب ه ترت   ين نرخها برايباشد و هم مي درصد

گ   ارش )باش  د  م  ي درص  د 52/86و  11/33،  27/38

 .(1389، ياجتماع -ياقتصاد
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ساله و  10سه شاخص عمده در جمعيت  :2جدول 

 1389بيشتر در سال 

 نام سال
نرخ مشارکت 

 اقتصادي

نسبت 

 اشتغال
 نرخ اشتغال

1387 
 6/89 34 38 کشور

 1/85 4/26 31 استان

1388 
 1/88 38 9/38 کشور

 2/85 2/27 30 استان

1389 
 52/86 11/33 27/38 کشور

 78/86 24/26 24/30 استان

و 87 ينفوس و مسکن سالها يهايج سرشماريمأخذ: نتا

  89کار  يرويو طرح ن 88

 

 يه ا يژگياز و يري  ج ط رح نمون ه گ  يبر اساس نت ا 

سهم بخ ش خ دمات    1389، در سال يارکياشتغال و ب

ر يشتر از س ا يدرصد و ب 58/48از اشتغال کشور معادل 

ب ه   يص نعت و کش اورز   يبخشها بوده است و بخشها

 يبع د هاي  درصد در رده 2/32درصد و  22/19ب يترت

ن سهم اشتغال مربوط به يشتري  بيقرار دارند در استان ن

ت ص نع  ياست و بخشها 52/39بخش خدمات معادل 

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

 -يگ  ارش اقتص اد  )دوم و سوم ق رار دارن د   هاي  رده

 .(1389، ياجتماع

 

 10عمده نيروي کار در جمعيت هاي  شاخص :3جدول 

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

 )درصد( 

 شرح

 سهم اشتغال در بخش

 خدمات صنعت کشاورزي
شخص نامهاي  فعاليت

 و اظهارنشده

 0 58/48 2/32 22/19 کشور

 0 52/39 16/38 32/22 استان

 يروي  ت، نيجمع يدفتر آمارها -رانيمأخذ: مرک  آمار ا

 (کار يرويج طرح نينتا) يکار و سرشمار

 

در  يدر سطح کشور و جهان مطالعات متعدد

انجام  يتوسعه انسانهاي  شاخص يابيارتباط با ارز

اي  ، در مقاله(1390)و همکاران  يگرفته است.افشان

کشور بر اساس  ييسه نقاط روستايمقا»تحت عنوان 

به  1385و  1375در سال  يتوسعه انسانهاي  شاخص

شتر نقاط يب 1375دند که در سال يجه رسين نتيا

توسعه هاي  کشور از لحاظ شاخص ياستانها ييروستا

افته يدر سطح محروم و توسعه ن يمورد بررس يانسان

اي  ، در مطالعه(1386)و همکاران  يدارند. صادق قرار

 ييدر مناطق روستا يت توسعه انسانيو ع يبه بررس

با استفاده از  1380و  1375 يسالها يران برايا

پرداخته اند. بر اساس  يمحاسبه شاخص توسعه انسان

کل کشور  يمحاسبه شده برا HDIن مطالعه يج اينتا

تا  1375ول دوره در ط ياز بهبود توسعه انسان يحاک

، در (2008)م و همکاران يکل گرياست.ما 1380

با استفاده  يشاخص توسعه انسان»تحت عنواناي  مقاله

در محاسبه  يبا توجه به عدم نابرابر «از درآمد گروهها

دهند که  مي شنهاديرا پ ي، روشيشاخص توسعه انسان

 يرا برا يتوان شاخص توسعه انسان مي له آنيبه وس

 سه کرد.ير کشورها محاسبه و مقاير فقير و غيافراد فق

اندازه دولت و  ي، به بررس(2009)  يويد يآنتون

ک ين مطالعه با تفکيج ايپردازد. نتا مي يتوسعه انسان

ه يو مخارج سرما يمخارج دولت به مخارج مصرف

 7 يکشور در ط 77 ي، برايبر توسعه انسان يگذار

ت مخارج راييتغ يدهد که اثرگذار مي سال نشان

بر  يرات مخارج مصرفيينسبت به تغ يه گذاريسرما

است، مخارج  يتر يازمند زمان طو نين يتوسعه انسان

ق بهبود آموزش و يدر بلند مدت از طر يمصرف

 دهد. مي شيو درآمد را اف ا يبهداشت، بهره ور

 

 قيروش تحق

 ،شاخص توسعة انساني به عنوان يك متوسط ملي

هاي مختلف  ساني ميان گروههاي توسعة ان پراكندگي

درآمدي، زنان و مردان و مناطق مختلف را نشان 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  47 / ان کهگيلويه و بويراحمدارزيابي شاخص توسعه انساني در روستاهاي است 

تي
دول

ت 
يري

مد
ت 

سال
ه ر

نام
صل

ف
 

هاي  ها، شاخص دهد. براي تو يح اين پراكندگي نمي

تعديل يافته بر حسب توزيع درآمد،  ينسانتوسعة ا

شوند. همننين شاخص  جنسيت و مناطق محاسبه مي

ها  گيري مي ان محروميت فقر انساني براي اندازه

داشتي و آموزش بكار رفته و جمعيت زير درآمدي، به

دهد. اين  خط فقر انساني را در يك كشور نشان مي

شاخص براي تعيين مي ان محروميت در طول عمر، 

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

براي تعيين مي ان محروميت در برخورداري از دانش، 

محروميت از مي ان »نرم بيسوادي را و براي تعيين 

« داشتن امكانات  زم براي يك زندگي قابل قبول

درصد افراد بدون دسترسي به آب سالم و خدمات 

سال را  وزن زير پنج بهداشتي و درصد كودكان كم

كند. بنابراين شاخص توسعة انساني،  گيري مي اندازه

دهندة خود  هويتي مستقل از هر يك از عناصر تشكيل

 دارد.

است،  يليتحل -يفياز نوع توص ن پژوهش کهيدر ا

از، از يمورد ن ينظر يمبان يبه منظور مرور و جمع آور

استفاده شده است اي  وه کتابخانهياطالعات مرسوم به ش

نفوس  يرسم يج سرشمارياز از نتايمورد نهاي  و داده

، مراک  آمار و يآمارهاي  و مسکن کشور ، سالنامه

و  يزاطالعات، مرک  بهداشت، نهضت سوادآمو

سازمان آموزش و پرورش استان استخراج شده است. 

و  ي، آموزشيدرآمدهاي  در مرحله بعد شاخص

هاي  و به کمک آن شاخص محاسبه شده يبهداشت

ه يو تج  ياستان، بررس يروستاها يبرا يتوسعه انسان

 د.يل گرديو تحل

HDI  سه  يک شاخص مرکب خود دارايبه عنوان

 ر شاخص است:يز

 و سالمت ي: نشاندهنده عمر طو نيندگد به زيام -1

 : نشاندهنده سطح علم و دانشيليشرفت تحصيپ -2

 يانگر وجود سطح زندگي: بيد ناخالص داخليتول -3

 سته و مناسبيشا

شاخص توسعة انساني ميانگين وزني ساده از 

نماگرهاي ياد شده است. مقدار شاخص مذكور بين 

گيرد.  مي يك حداقل )صفر( و يك حداكثر )يك( قرار

تر از  كشورهاي داراي شاخص توسعة انساني پايين

به عنوان كشورهاي با توسعة انساني پايين و  500/0

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

توسعة انساني متوسط و كشورهاي با شاخص با 

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

  شوند. محسوب مي

محاسبة حداقل و حداكثر شاخص توسعة براي 

ها و حداكثرها براي سه عنصر شاخص  انساني، حداقل

هايي  ها، حداقل شوند و آن مذكور در نظر گرفته مي

ل گذشته مشاهده شده و سا 30هستند كه در طول 

سال آينده  30توان در طول  حداكثرهايي هستند كه مي

نرم  تصور كرد. حداقل براي باسوادي ب رگسا ن و

تركيبي ورود به مقاطع تحصيلي صفر و حداكثر براي 

درصد است. حداقل براي سالمتي، اميد به  100ها  آن

 100سال است. حداقل سطح درآمد سرانه  85زندگي 

 د ر است. 40000و حداكثر براي آن د ر 

 ،شاخص توسعة انساني به عنوان يك متوسط ملي

هاي مختلف  هاي توسعة انساني ميان گروه پراكندگي

درآمدي، زنان و مردان و مناطق مختلف را نشان 

هاي  ها، شاخص دهد. براي تو يح اين پراكندگي نمي

ساني تعديل يافته بر حسب توزيع درآمد، توسعة ان

شوند. همننين شاخص  جنسيت و مناطق محاسبه مي

ها  گيري مي ان محروميت فقر انساني براي اندازه

بكار رفته و جمعيت زير درآمدي، بهداشتي و آموزش 

دهد. اين  خط فقر انساني را در يك كشور نشان مي

شاخص براي تعيين مي ان محروميت در طول عمر، 

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

براي تعيين مي ان محروميت در برخورداري از دانش، 

مي ان محروميت از »نرم بيسوادي را و براي تعيين 

« تن امكانات  زم براي يك زندگي قابل قبولداش

درصد افراد بدون دسترسي به آب سالم و خدمات 
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سال را  وزن زير پنج بهداشتي و درصد كودكان كم

كند. بنابراين شاخص توسعة انساني،  گيري مي اندازه

دهندة خود  هويتي مستقل از هر يك از عناصر تشكيل

 دارد.

كيبي و مرك ب از  شاخص توسعة انساني ترن يبنابرا

 سه نماگر، به شرح زير است:

  طول عمر، كه با اميد به زندگي در بدو تولد 

 شود، گيري مي اندازه

  دسترسي به آموزش كه مشتمل بر مي ان با سوادي 

3ب رگسا ن )با  ريب وزني
( و نرم تركيبي 2

نام ناخالص در كلية مقاطع تحصيلي )با  ريب  ثبت

3نيوز
 ( است،1

  سطح زندگي قابل قبول و استاندارد كه با محصول 

ناخالص داخلي سرانة واقعي )بر حسب برابري 

 شود. گيري مي  قدرت خريد و د ر( اندازه

 

اي حداقل و  براي تعيين اين شاخص، اندازه

حداكثر براي هر يك از اين نماگرها تعيين شده است 

 :كه عبارتند از

 سال، 85سال و  25  اميد به زندگي در بدو تولد: 

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

نام ناخالص در كلية مقاطع تحصيلي:    نرم تركيبي ثبت

 درصد، 100درصد و  0

  محصول ناخالص داخلي سرانة واقعي )برابري قدرت 

 د ر. 40000د ر و  100د ر(   خريد 

 

 : (دانش)گر آموزش محاسبه نما

نه يهر کشور در زم يشاخص ذکور دستاورد نسب

گر يان ديدهد. به ب مي الت را نشانيو تحص يباسواد

 ياز دو شاخص نرم باسواد يبيشاخص دانش، ترک

خام ثبت نام در مدارس  يبيب رگسا ن و نسبت ترک

 و متوسطه است. يي، راهنماييابتدا

 يادمحاسبه شاخص دانش به نرم باسو يبرا

ب دو سوم و به نرم خام ثبت نام در يب رگسا ن  ر

شود و از جمع آنها  مي ک سوم دادهيب يمدارس  ر

 گردد. مي شاخص مورد نظر حاصل

 عبارتست از : (IK)شاخص دانش 

IK= W1 ( ) + W2 

() 

 

Rmaxب رگسا ن در  ي ان باسوادين مي: با تر

 يمورد بررس يکشورها

Rminب رگسا ن در  ي ان باسوادين مين تريي: پا

 يمورد بررس يکشورها

Rcدر کشور مورد نظر ي ان باسوادي: م 

نشاندهنده  Smax ،Smin ،Sc  يب نين ترتيبه هم

 ل هستند. يتحص ين سالهايانگيم

W2در نظر گرفته  يباسواد ياست که برا ي: وزن

 شده و دو سوم است.

W1ل در نظر يتحص يسالها ياست که برا ي: وزن

 ک سوم است.يگرفته شده و 

 

 در بدو تولد  يد به زندگيمحاسبه شاخص ام

انگر طول عمر است، تعداد ين شاخص که بيا 

را در بدو  يزندگ يمورد انتظار هر فرد برا يسالها

در  يد به زندگيگر اميدهد. به عبارت د مي تولد نشان

ک نوزاد ي يزندگ يبدو تولد عبارتست از: تعداد سالها

ر يمرگ و م يغالب در نرخها يکه الگوها يدر صورت

کودک و  يمختلف، در تمام طول زندگ يسن يگروهها

 ثابت بماند.  يان عمر ويتا پا

 

Li =  

 

 محاسبه شاخص درآمد سرانه

ک يافراد  يشاخص مورد نظر معرف سطح زندگ 

 د ناخالصيق نسبت توليا منطقه بوده و از طريکشور 

 د. يآ مي ت بدستيبه جمع يداخل
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شاخص درآمد سرانه  = 

 ناخالص داخلي

 

 يمحاسبه شاخص توسعه انسان

هستند با  HDI ين سه شاخص که اج ايبعد از ا

شوند و شاخص  مي ميگر جمع و بر سه تقسيکدي

 شود.  مي محاسبه يتوسعه انسان

 

 قيتحقهاي  افتهي

 ن و شاخص خام ب رگسا يابتدا شاخص باسواد

 بين دو شاخص ترکيشود سپس ا مي ثبت نام محاسبه

د. يبه دست آ (التيتحص)شوند تا شاخص دانش  مي

ب دو يب گسا ن  ر ين کار به شاخص باسواديا يبرا

ک سوم يب يسوم و به شاخص نرم ثبت نام خام  ر

 ياستان نرم باسواد ييمناطق روستا يشود. برا مي داده

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

  درصد 1/80( 1390ن سال )يخام ثبت نام آن در هم

 بدست آمد.  885/0  يالت نيباشد. شاخص تحص مي

 

927/0
0100

07/92





 شاخص باسوادي ب رگسا ن 

801/0
0100

01/80





 آموزان شاخص ثبت نام خام دانش 

)شاخص باسوادي ب رگسا ن( 
3

نام خام(  + )شاخص ثبت2
3

1 =

 شاخص آموزش

885/0618/0267/0)927/0(
3

2
)801/0(

3

1
 

 

 يبا توجه به محاسابات انجام شده نرم باسواد

 67/92به  1385درصد در سال  87/89ب رگسا ن از 

نرم ثبت نام  يافته وليش ياف ا 1390درصد در سال 

درصد در سال  7/93داشته و از  ير ن وليناخالص س

افته يکاهش  1390درصد در سال  16/80به  1385

ان به يد روستائيل مهاجرت شديشتر به دلياست که ب

ن عدم وجود دوره آموزش متوسطه در يشهر و همنن

استان که باعث خروج دانش آموزان  يروستاها يبرخ

 ليرستان از روستا به شهر جهت ادامه تحصيدوره دب

 ان يبه م يشاخص آموزش ن جهتيبه هم شود و مي

 دهد. مي کاهش نشان 1385/ نسبت به سال 025

نه يرا در زم ي، دستاورد نسبيشاخص توسعه انسان

 يرد. برايگ مي در بدو تولد اندازه يد به زندگيام

د يراحمد شاخص اميه و بويلوياستان کهگ يروستاها

 بوده است. 761/0معادل  1390در سال  يبه زندگ

 

761/0
2585

257/70





 گي در بدو تولدشاخص اميد به زند 

 

در سال  1/68از  يد به زندگيام طبق محاسبات

افته و يش ياف ا 1390سال در سال  7/70به  1385

به  1385در سال  717/0از  يد به زندگيشاخص ام

 نشان را يشي  روند اف اين 1390در سال  761/0

و  يالت و خدمات بهداشتيدهد. گسترش تسه مي

در  يو درمان يتبهداش يگاههايش تعداد پاياف ا

هاي  يماريجامعه در مقابله ب يمن سازيروستاها، ا

ش يباعث اف ا از جمله سل، وبا، سرخک و ... يمسر

 مورد نظر شده است.  يسالها يط يد به زندگيام

ک يدرآمد بعنوان  يدر شاخص توسعه انسان

 به کار گرفته يابعاد توسعه انسان يتمام ين برايگ يجا

و سالم و  يطو ن يزندگ ياارهيشود که در مع مي

به  يابيکه دست ييالت لحاظ نشده اند. از آنجايتحص

ازمند يصرفًا ن يک سطح قابل قبول از توسعه انساني

ل يد اصالح و تعديست، لذا درآمد بايدرآمد نامحدود ن

 تم درآمد استفادهين در محاسبات از لگاريگردد بنابرا

 شود. مي

 

465/0
)100()40000(

)100()1642(







LogLog

LogLog رآمد سرانه ناخالصشاخص د 

 ير صعودين دوره سيا ي  در طين يشاخص درآمد

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

افته است و درآمد سرانه ناخالص يش ياف ا 1390

د ر  1642به  1385د ر در سال  766ان هم از يروستائ

ش يگر اف اينسبت به دو شاخص د يده است وليرس

  هد.د ينشان نم يمطلوب
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 1385-1390شاخص توسعه انساني و نماگرهاي آن در روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال : 4جدول

اميد به  عنوان

زندگي در 

بدو تولد 

 )سال(

شاخص 

اميد به 

 زندگي

نرخ ترکيبي 

ثبت نام 

ناخالص 

 )درصد(

نرخ 

باسوادي 

 بزرگساالن

شاخص 

 آموزشي

درآمد 

سرانه 

ناخالص 

 )دالر(

شاخص 

 رآمديد

شاخص 

توسعه 

انساني 

(HDI) 

 655/0 338/0 766 910/0 87/89 7/93 717/0 1/68 1385سال 

 703/0 465/0 1642 885/0 67/92 16/80 761/0 7/70 1390سال 

 پژوهشهاي  منبع: يافته

 

از مجموع سه شاخص  يشاخص توسعه انسان

در بدو تولد و درآمد سرانه  يد به زندگيآموزش، ام

مناطق  يد که برايآ مي بدست 3عدد م بر يتقس

 1390راحمد در سال يه و بويلوياستان کهگ ييروستا

 برآورده شده است. 703/0برابر  شاخص ذکور

703/0
3

465/0761/0885/0



HDI 

 

 يريجه گيبحث و نت

 يابيبر ارز يبا توجه به هدف پژوهش حا ر مبن

و  هيلوياستان کهگ يدر روستاها يشاخص توسعه انسان

ج يل حاصل از نتايه و تحليراحمد اکنون به تج يبو

 م.يپرداز مي بدست آمده

شود  مي مشاهده 4همانطور که در جدول شماره 

استان بهبود  ييمناطق روستا يشاخص توسعه انسان

 در سال 703/0به  655/0از  1385افته و در سال ي

ج ء  يجهان يهايم بنديکه با توجه تقس دهيرس 1390

د يشود. ام مي متوسط محسوب يشاخص توسعه انسان

سال در سال  7/70به  1385در سال  1/68از  يبه زندگ

 717/0از  يد به زندگيافته و شاخص اميش ياف ا 1390

 ش نشانياف ا 1390در سال  761/0به  1385در سال 

است که  يشاخص آموزشها  گر شاخصيدهد. از د مي

نرم ثبت نام  يعنيگر يب دو شاخص ديخود از ترک

ب رگسا ن  يسوادناخالص دانش آموزان و نرم با

ب رگسا ن از  يل شده است که نرم باسواديتشک

درصد در سال  67/92به  1385درصد در سال  87/89

ر ينرم ثبت نام ناخالص س يافته وليش ياف ا 1390

 16/80به  1385درصد در سال  7/93داشته و از  ين ول

ن امر يافته است که ايکاهش  1390درصد در سال 

انبه شهر و يد روستائيرت شدل مهاجيشتر به دليب

 ين عدم وجود دوره آموزش متوسطه در بعضيهمنن

باشد که باعث خروج دانش  مي استان يروستاها

آموزان دوره متوسطه از روستا به شهر جهت ادامه 

به  ي  شاخص آموزشين جهت نيل شده و به هميتحص

 دهد. مي کاهش نشان 1385/ نسبت به سال 025 ان يم

ر ين دوره سيا ي  در طين يشاخص درآمد 

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

و درآمد ناخالص  افته استيش ياف ا 1390سال 

د ر  1642به  1385د ر در سال  766ان هم از يروستائ

ش يگر اف اينسبت به دو شاخص د يده است وليرس

 دهد. ينشان نم يمطلوب

اها به طور روست يل شاخص توسعه انسانيدر تحل

توان دو عامل را در نظر گرفت: شاخص  مي يکل

 يدر روستاها يکه روند مطلوب يو بهداشت يآموزش

کرده است و شاخص درآمد هر چند که در  ياستان ط

 يرشد داشته ول يتا حدود يمورد بررسهاي  دوره يط

 ين بودن آن در سالهاييده که پايبه درجه مطلوب نرس

در مناطق  HDIرشد  يمنجر به کند يمورد بررس

ق يک و دو تحقيه ين فر يشده است. بنابرا ييروستا

شاخص  1390د شد. پس در سال ييمورد نظر تأ

ن رتبه ييرا در تع يآموزش در روستاها نقش اصل

در  ن عوامل مؤثريدارد. مهمتر يشاخص توسعه انسان
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 يش نرم باسواديروستاها اف ا يشرفت توسعه انسانيپ

ها  استيس يجه اجرايدر نت يبه زندگ ديب رگسا ن و ام

ن ينه از بين زميمناسب است و در ا يو راهکارها

، شاخص آموزش و HDIمؤثر در محاسبه هاي  شاخص

ن سطح را ين و کمتريشتريب بيشاخص درآمد، به ترت

امام و عباس نژاد،  يعيرف (به خود اختصاص داده است

1384(. 

 (HDI) يسه شاخص توسعه انساني( مقا5جدول 

دهد.  مي آن را نشان ييو روستا ياستان و مناطق شهر

در  يد به زندگيدهد ام مي همانطور که جدول نشان

سال بوده  7/70معادل  1390استان در سال  يروستاها

استان و  ين مناطق شهريانگيسال از م 6/5است که 

ن يانگياز م سال 6/2ن سطح استان و يانگيسال از م 8/2

 .باشد مي کمتر يکشور

 ين بودن سطح بعضيين مسئله نشان دهنده پايا

 استان ييدر مناطق روستا يو درمان يموارد بهداشت

استان  يدر روستاها يد به زندگيسه اميباشد. مقا مي

 يجهان يو استانداردها (35/73)با کل کشور  (7/70)

به امور  يص منابع مالي رورت تداوم تخص (سال 85)

ن آب يه، تأمياول يت، گسترش خدمات بهداشيبهداشت

ون، گسترش مراقبت از زنان يناسيسالم، گسترش واکس

 ت تريو ... را با اهم يمانيش خدمات زايو مادران، اف ا

دهد  مي ق نشانين تحقيمطالعات ا يد. بطور کلينما مي

ع درآمد و عدم ينه توزيدر زماي  منطقههاي  که تعادل

کشور در  ي، آموزشيبرابر به خدمات بهداشت يدسترس

ل ياز قب يت نشده است، هر چند عوامل متعدديرعا

 يو اقتصاد ي، اجتماعي، فرهنگييايات جغرافيخصوص

 يل بوده وليدخ يدر شکاف فقر انسان ييمناطق روستا

 ان ياستگذاران و برنامه ريآننه مسلم است، نقش س

مناسب  يو بسترسازها  ع برابر فرصتيدر توز ياقتصاد

را  يبه خدمات اجتماع برابر يبه منظور دسترس

ک يجاد ين مسئله در ايده گرفت چرا که ايتوان ناد ينم

هاي  بوده تا برنامه ي روراي  توسعه متعادل منطقه

موجود را به  يمنطقهاهاي  توسعه بتوانند عدم تعادل

 حداقل برسانند.

دهد که  مي نطور نشانيج اين پژوهش نتايدر ا

افته يتان بهبود اس يدر روستاها يت توسعه انسانيو ع

متوسط  ين به توسعه انسانييپا يو از توسعه انسان

، به 1375در سال  446/0از  يعنيافته است يش ياف ا

ده است. اما همننان از يرس 1390در سال  703/0

دارد و نسبت به شاخص  ياديمقدار مطلوب فاصله ز

-2008)کشور که بر اساس گ ارش  يتوسعه انسان

2007) UNDP  ،759/0 ن ياست، تفاوت دارد. همنن

دهد شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل  مي ج نشانينتا

داشته باشد  يت توسعه انسانيش و عيدر اف ا يقبول

ش ياف ا يبرا يياست هايکه توجه به راهکارها و س

 رسد. مي به نظر يان  روريدرآمد سرانه روستائ

 

 

آن در مناطق روستايي و مناطق شهري استان و سطح  مقايسه شاخص توسعه انساني و نماگرهاي :5جدول شماره

 1390استان در سال 

اميدبه زندگي  عنوان

در بدو تولد 

 )سال(

شاخص 

اميد به 

 زندگي

نرخ ترکيبي ثبت 

نام ناخالص 

 )درصد(

نرخ 

باسوادي 

 بزرگساالن

شاخص 

 آموزشي

درآمد سرانه 

ناخالص 

 )دالر(

شاخص 

 درآمدي

شاخص 

توسعه انساني 

(HDI) 

 754/0 511/0 2183 917/0 43/90 5/94 808/0 5/3 استان

 788/0 550/0 2724 960/0 55/91 5/105 855/0 3/76 مناطق شهري

 703/0 465/0 1642 885/0 67/92 16/80 761/0 7/70 مناطق روستايي

 پژوهشهاي  افتهيمنبع: 
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 يتوان گفت اگر قرار است توسعه انسان مي پس

د از مناطق يدار باشد بايارد که مستمر و پيصورت بگ

ل فقر گسترده، ياز قب يآغاز شود، مسائل ييروستا

 ينده، بهداشت نامناسب، بهره وريف ا يکاري، بينابرابر

شه در رکود ي، عدم رفاه و ... تمامًا رين کشاورزييپا

دارد. لذا هر نوع  ييمناطق روستا ياقتصاد يزندگ

د يبا ل ومًا يجهت کاهش فقر و توسعه انسان ياستيس

توان گفت  مي نيباشد. بنابرا ييدر جهت توسعه روستا

 يجدا از توسعه انسان يمفهوم يياصوً  توسعه روستا

 ست.ين

در روستاها  يش سطح توسعه انسانيپس اف ا

شده نظام مند  ي ياقدامات برنامه ر يک سريمستل م 

ش درآمد، آموزش و بهداشت است ياف ا يو منظم برا

هاي  يه گذاريلفه فوق تابع سرماک از سه مؤيو هر 

بلندمدت و کوتاه مدت در توسعه و عمران  يعمران

 يکشاورزهاي  تياز آن به فعال يروستاهاست که بخش

 .ي(توسعه کشاورز)شود  مي ان مربوطيروستائ

ک چارچوب و يد در يبا ييتوسعه مناطق روستا

ند توسعه در هر يگردد.فرا ي يبرنامه ر يمل ياستراتژ

 کوتاه مدت و بلندمدت دارد ي ياز به برنامه ريمنطقه ن

 مهاجرت در مؤثر عوامل بررسي و شناخت در

 استان در مطالعه موردي صورت به كه روستايي جوانان

 تا شده سعي نظاممند روش با گرفته صورت ق وين

 و فرهنگي اجتماعي، تأثيرگذارهاي  به مؤلفه توجه  من

 به مهاجرت ربوطم مطالعات در متفاوتي شيوه اقتصادي

 نهيزم در گذشته راهبردهاي رسديم نظر به .شود ارائه

 نتوانسته موانع و نبوده  يآم تيموفق ييروستا توسعه

 دارييپا حال نيع در و دهد کاهش را ييروستا توسعه

توسعه  ليدل نيهم به . دينما نيأم ت را ستيز طيمح

 21 قرن آغاز در عمدهاي چالشهاي با همننان ييروستا

 فقر، شياف ا درآمدي، شکاف گسترش .است واجهم

 در هگذارييسرما  عف ن،ييپا ،مشارکتيگرسنگ

 بيآس و مناسب رساختهاييز فقدان ،ييروستا ينواح

 کشورهاي در ژهيبو ييروستاهاي  سکونتگاه رييپذ

 بازنگري به کشورها نيا که دهيگرد باعث افتهين توسعه

 استهاييس از و بپردازند ييروستا توسعه راهبردهاي در

 شده خارج کردند مي دنبال نيا از شيپ که نانهاييخوشب

 توسعه بر که ابنديتمرک   يياستهايس و کردهايرو بر و

 يزندگ و ع مًايمستق و داشته شترييب ديتأک ييروستا

 ن برنامهيبنابرا . دهند قرار هدف را ييروستا رانيفق

 يژگيو نيچن با رانيا ييروستا جامعه براي  يير

 ييشناسا مبنا نيهم بر.است يخاص افتيره ازمندين

 براي يشرط شيپ ييروستا داريپا عمده توسعه مسائل

 يب ايدست براي ريانعطافپذ ييالگو ارائه و استهايس نيتدو

 هدف، نيا تحقق براي .است ييدار روستايپا توسعه به

 در موثرهاي  شاخص جامع و کيستماتيس يطراح با

 نمونه روستاهاي در آن يابيو ارز ييروستا داريپا توسعه

 که ديگرد مشخص آباد خرم شهرستان مرک ي بخش در

 کالبدي، و يعمران هاي- نهيزم در تالش سالها رغميعل

 از مطالعه مورد ييروستا مناطق اقتصادي رساختهاييز

 نيمهمتر به عنوان و بوده برخوردار يعيوس يينارسا

 .است مطرح انيروستائ مسائل تياولو

اي  به گونه ييد راهبرد توسعه مناطق روستاياب -

و  يعيطبهاي  تيباشد که اف ون بر گسترش قابل

و  يانسانهاي  ين مناطق، به توانمنديا يکشاورز

از  يبعد يرا توسعه انساني  توجه شود؛ زياشتغال ن

توان با بذل  مي توسعه است که با انسان سروکار دارد و

د مهاجرت از روستا به مانن ييامدهايو توجه بدان، از پ

 کرد. يريشگياز سکنه شدن روستاها پ يشهر و خال

 مناطق با مرتبط فضايي مكاني ويژگيهاي ميان از

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

 و مهاجرت انگي ه بروز در نمونه روستاهاي از يك

 در كه معناست بدان اين .است مهاجرت مؤثر به گرايش

توسعه هاي  كمتر،شاخص خدماتي امكانات با هايروستا

 جوانان در به مهاجرت گرايش مي ان   کمتر وين يانسان

 .است بيشتر روستايي

 شناسايي و  عف نقاط شناخت و بررسي

هاي  شهرستان ييروستا درمناطق كه هايي شاخص
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 از بتوان تا دارند قرار تري نيپاي سطح در نيافته توسعه

 و تقويت  زم برايهاي  وشنگرير و بينش طريق، اين

 و مسؤو ن به را مناطق اين توسعه محورهاي تسريع

 و يروستاي توسعة يراستا در.بخشيد ري ان برنامه

 مناسب رويکردي ايجاد روستايي،هاي  نابرابري تعديل

 در  روري پارامترهاي از خدمات و توزيع امکانات در

  است؛ روستايي توسعةهاي  برنامه

 در توسعه سطح شياف ا براي رسد مي نظر به

 يداخلهاي  هيسرما گذاشتن اشتراك به و روستاها

 متخصصان ...و يانسان و يمال ،يعيطب از اعم ،ييروستا

 ) فاکتور نيا از ازمنداستفادهين ييروستا  انير برنامه و

 ي کننده ينيب شيپ کي عنوان به (ياجتماع هيسرما

  .باشند مي  روري

 يق بهبود روشهايد از طريبا يزنه کشاوريدر زم -

اب ار کار و برطرف نمودن موانع  يد و ارتقايتول

 ينييد را که هم اکنون در سطح پايتول يموجود، بازده

 ش داد.يقرار دارد، اف ا
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