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 با اقهم مرز با كشور عر يشهرستان ها يافتگيتوسعه  يزانم يسنجش كم
  (HDI)ياستفاده از شاخص توسعه انسان

  

  *2يعمار نور،  1امانپور يدسع
  چمران يددانشگاه شه يشهر يزيو برنامه ر ياگروه جغراف يعلم يتعضو ه -1

  چمران يددانشگاه شه. يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
Amar.nouri64@gmail.com  

  

  چكيده
در گزارش برنامـه عمـران ملـل متحـد      1990ن شاخص ها در تبيين رشد و توسعه، براي اولين بار در سال در پي ناكارآمد بود

اين شـاخص از تركيـب شـاخص هـاي     . توسط كارشناسان آن سازمان مطرح شد HDIشاخص مركب توسعه انساني موسوم به 
حداقل، حداكثر و نسبت بـين آنهـا اسـتفاده مـي     اميد به زندگي، باسوادي و درآمد سرانه به دست مي آيد و در محاسبه آن از 

شاخص توسعه انساني برنامه ريزان و دولت هاي متبوع آنها را قادر مي سازد پيشرفت ها را در طول زمان مـورد سـنجش   . شود
  . قرار داده براي دخالت سياسي اولويت تعيين كنند

شهرستان هاي هم مرز با كشـور عـراق، ميـزان توسـعه      در نوشتار حاضر سعي مي شود تا با محاسبه شاخص توسعه انساني در
شاخص توسعه انساني ضمن نمايش نقاط قوت و ضعف شهرستان . يافتگي و محروميت مناطق ياد شده مورد سنجش قرار گيرد

وان هاي مرزي، مي تواند مبناي مناسبي براي آگاهي از ميزان نابرابري هاي موجود در بين شهرستان هاي مرزي باشد و به عنـ 
نتايج حاصل . مهم ترين گام در ارائه راهبردهاي متناسب و افزايش ضريب موفقيت روش هاي توسعه و برنامه ريزي تلقي گردد

( شهرستان مرزي، شهرستان خيلـي كمتـر توسـعه يافتـه     16نشان مي دهد در بين  ،)HDI( از محاسبه شاخص توسعه انساني
، 272/0، جـوانرود بـا   214/0ن اساس، شهرستان هاي قصر شيرين با بر اي. مشاهده نگرديده است) 

، به عنوان شهرستان كمتر توسـعه  389/0، پاوه با 345/0، دهلران با 331/0، مهران با 298/0، سرپل ذهاب با 274/0اشنويه با 
شت آزادگـان  ، د464/0، سردشت با 413/0، بانه با 403/0، شهرستان هاي پيرانشهر با )(يافته

) (به عنوان شهرستان با توسعه يافتگي متوسط 556/0، مريوان با 516/0، خرمشهر با 493/0با 
ــا   ــقز بـ ــتان هـــاي سـ ــا 617/0و شهرسـ ــا 764/0، ايـــالم بـ ــادان بـ ــه  779/0و آبـ ــتان توســـعه يافتـ ( در رديـــف شهرسـ
) ( سـعه يافتـه  در ايـن بررسـي شهرسـتان خيلـي تو    . قرار گرفته انـد ) 

  . مشاهده نگرديده است
  

  يشهر يشهرستان هاي مرزي، برنامه ريز ي،توسعه انساني، شاخص توسعه انساني، سنجش كم :واژگان كليدي
  

  مقدمه
. هـا هسـتند  ها هم عامالن توسعه هم هدف نهايي آنانسان. اساس حركت هر جامعه براي رسيدن به توسعه عامل انساني است

هاي مختلف اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي را   يافتگي با شاخصزمان ملل متحد به عنوان معتبرترين مرجع، هدف از توسعهسا
ترديـد  يافتگي بهره نبرده باشند،  بـي داند، بنابراين اگر اقتصادي رشد داشته باشد اما مردمان آن اقتصاد از اين توسعهانسان مي
  )Hijab,2003:43-45(اشتيافتگي ارزشي نخواهد داين توسعه
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توسط  HDI، براي اولين بار در گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد شاخص مركب توسعه انساني موسوم به 1990در سال 
اين شاخص از تركيب شاخص هاي اميد به زندگي، باسوادي و درآمد سرانه به دست مي آيد . كارشناسان آن سازمان مطرح شد

شاخص توسعه انساني برنامه ريزان را قـادر مـي سـازد    . اقل، حداكثر و نسبت بين آنها استفاده مي شودو در محاسبه آن از حد
  . پيشرفت ها را در طول زمان مورد سنجش قرار داده و اولويت هاي برنامه ريزي تعيين كنند

ه به توليد ناخالص داخلي يا نتيجه كوششي است به منظور رها كردن ديدگاه هاي توليد مدار ك)   HDI(شاخص توسعه انساني
توليد ناخالص ملي تĤكيد دارد و جايگزين كردن ديدگاه ديگري كه انسان مـدار اسـت، مبنـاي انتخـاب ابعـاد اساسـي و نشـان        

( گرهاي متشكله شاخص توسعه انساني را ظرفيت هاي اوليه مردم براي مشاركت و ايفاي نقـش در جامعـه تشـكيل مـي دهـد     
  ). 33،1385مام ،عباسي نژاد و رفيعي ا

در رويكرد توسعه انساني مصرف كاالها و خدمات تنها يكي از عناصر زندگي بهتر تلقـي مـي شـود و بـرآورده نمـودن نيازهـاي       
روحي و گسترش ظرفيت هاي ذهني را عنصر ديگر زندگي بهتر به شمار مي آيد كه آن از طريق پرورش قواي ذهني و به ويژه 

   ).192، 1380ني، اذا( با آموزش حاصل مي شود
شاخص توسعه انساني بر اين ايده استوار است كه الزمه دست يابي به زندگي بهتر، عالوه بـر داشـتن درآمـد بـاالتر، پـرورش و      

هدف شاخص توسعه انساني اندازه گيري متوسط دست يابي افراد يـك كشـور در   . بسط استعدادها و ظرفيت هاي انساني است
. زندگي طوالني توأم با سالمتي، دانش و استاندارد زنـدگي شايسـته  : ه انساني است كه عبارت اند ازابعاد اساسي سه گانه توسع

، 1386صادقي و همكاران، ( اقتصادي توضيح دهند ـهر يك از اين ابعاد مي توانند ميزان رفاه يك جامعه را در زمينه اجتماعي  
286.(   

  مباني نظري پژوهش
را ) بـين منـاطق  ( و هـم در سـطح خردتـر   ) بين كشـورها  ( برد و گسترش هم در سطح كالنشاخص توسعه انساني قابليت كار

داراست به طوري كه مي توان با استفاده از آن، شاخص تركيبي براي تعيين جايگـاه كشـورها يـا منـاطق مختلـف نسـبت بـه        
  :بيان كرد را مي توان به صورت زير HDIبه طور كلي عناصر تشكيل دهنده . همديگر را به دست آورد

اين شاخص كه بيانگر طول عمر است، تعداد سال هاي مورد انتظار هر فرد بـراي زنـدگي در   : اميد به زندگي در بدو تولد) 1
تعداد سـال هـاي زنـدگي يـك نـوزاد در      : به عبارت ديگر اميد به زندگي در بدو تولد عبارت است از. بدو تولد را نشان مي دهد

نرخ هاي مرگ و مير گروه هاي سني مختلف، در تمام طول زندگي كـودك و تـا پايـان عمـر وي     صورتي كه الگوهاي غالب در 
 . ثابت باشد

بـه بيـان ديگـر شـاخص     . شاخص مذكور دستاورد نسبي هر كشور در زمينه باسوادي و تحصيالت را نشان مي دهد: دانش) 2
ثبت نام در مدارس ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي دانش تركيبي از دو شاخص نرخ باسوادي بزرگساالن و نسبت تركيبي خام 

 . است
شاخص مورد نظر معرف سطح زندگي افراد يك كشور يـا منطقـه بـوده و از طريـق نسـبت      : سرانه توليد ناخالص داخلي) 3

  ).13ـ 14، 1385بختياري و همكاران،( توليد ناخالص داخلي به جمعيت به دست مي آيد
  پيشينه موضوع )الف

و بـا همكـاري    2و اقتصـاد دان پاكسـتاني محبـوب الحـق     –برنده جايزه نوبل  -1توسط امار تياسن 1990در سال اين شاخص 
بيگــي و ولــي( اســتاد دانشــكده اقتصــاد لنــدن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 1اســتاد دانشــگاه بيــل و دســاي 3گوســتاو رانــيس

  ).1389،28پناهي،

                                            
1 .A.tyasen 
2 .M.alhagh 
3 .G.ranis 
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ي به چاپ رسيده، تاكنون دهها مقالـه و طـرح پژوهشـي در داخـل و خـارج از      از زماني كه اولين گزارش در زمينه توسعه انسان
  :گرددكشور انجام شده است كه به اختصار به چند نمونه آن اشاره مي

شاخص پيشنهادي .پردازدمي )MHDI(هاي توسعه انساني تعديل شدهفرهاد نوربخش در دانشگاه گالسكو به بررسي شاخص-1
گذاري شده شده و بر اساس اين شاخص كشورهاي منتخب را هايي از شاخص توسعه انساني پايهتوسط نامبرده بر اساس بخش

  .)Noorbakhsh,1998:517-28(بوده است 20بندي نموده كه كانادا حائز رتبه اول و دانمارك در رتبه رتبه
-نگارنده به بررسـي شـاخص  . پردازدهاي توسعه انساني در ايالت ويرجينياي غربي در آمريكا ميبه محاسبه شاخص 2هنهام -2

. كنـد گيري مـي هاي مختلف ويرجينياي غربي پرداخته و در نهايت نتيجههاي درامد، آموزش، فقر و اميد به زندگي براي بخش
/ 504يĤخر داراي ارزش است و مناطق با رتبه/ 719تا / 635هاي رتبه اول نماينگر بخشي با شاخص توسعه انساني باال با ارزش

  .)Hanham,2000:1-70(دارند/ 517تا / 633هاي مياني ارزشي معادل باشند، بخشمي/  287 تا
اولين گزارش ملي توسعه انسـاني جمهـوري   (ريزي كشور با ارائه گزارشي تحت عنوان در ايران نيز سازمان مديريت و برنامه -3

طالعه طي چهار دهه گذشته روند شـاخص توسـعه انسـاني    بر اساس اين م. ترين مطالعه را انجام داده استجامع) اسالمي ايران
تغييـرات صـورت گرفتـه در ارزش شـاخص توسـعه      . ايران حاكي از افزايش توسعه انساني پايين به توسعه انساني متوسط است

ص همراه بوده است و از اين حيـث ايـران در مقايسـه بـا بـا شـاخ      /. 452با رشدي معادل  1374تا سال  1339انساني از سال 
توسعه انساني كشورهاي تركيه، مصر، عربستان سعودي و عراق از رشد بيشتري برخوردار بـوده، امـا در مقايسـه بـا كشـورهاي      

  ).50-1378،120سازمان برنامه و بودجه،( جنوبي و مالزي رشد كمتري داشته استكره
 اهميت و كاربرد شاخص توسعه انساني) ب
ي براي تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي، براي نهادهاي جامعه مـدني داراي پيـام   به طور كلي گزارش هاي توسعه انسان) 1

معافيـان و  ( هم چنين مقايسه كشورها و توجه به شاخص ها و استانداردهاي بين المللي را در پـي خواهـد داشـت   . هايي است
 ).33ـ  34، 1378همكاران، 

اقتصادي نسبي بديلي براي محصول ناخالص ملي به دست  ـتماعي شاخص توسعه انساني به خاطر اندازه گيري پيشرفت اج )2
مي دهد و مردم و دولت ها را قادر مي سازد پيشرفت ها را در طول زمان ارزش يابي نمـوده و بـراي دخالـت سياسـي اولويـت      

معمـارزاده،  ( مي سازد تعيين كنند و نهايتاً امكان مقايسه آموزنده بين تجربه هاي به دست آمده در كشورهاي مختلف را فراهم
1374 ،39 .( 

اين شاخص نشان مي دهد كه يك كشور تا دست يابي به مرحله تأمين معيارهاي ضروري براي تمـامي افـراد جامعـه چـه     ) 3
شاخص اصلي را در اختيار داشته باشند قادر خواهند بـود سـاير    3فاصله اي را بايد طي كند و مشخص مي سازد كه اگر مردم 

  ).17، 1378اكبري، ( نيز كسب نمايندفرصت ها را 
   :برخي از مزاياي اين شاخص عبارت اند از: مزاياي شاخص) ج
  صالح نسب، ( عامل كليدي؛ اميد به زندگي، باسوادي، درآمد سرانه در محاسبه شاخص 3استفاده توأمان از ) 1

1374 ،17.( 
روشـن،  (رد سـازمان بهداشـتي كشـور را نشـان مـي دهـد      كه در واقـع عملكـ  ) اميد به زندگي( توجه به سالمتي و بهداشت )2

171،1383.( 
با استفاده از اين شاخص مي توان به ميزان اختالفات، تشابهات و پراكندگي هاي منطقه اي در كشـور دسـت يافـت و ايـن     ) 3

 . مساله را بروي نقشه و نمودار نشان داد

                                                                                                                                        
1.Desay  
2 .Henham 
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ر عامل به ميزان حداكثر اختالفات موجود در بين منـاطق مـورد   نسبت اختالف هر منطقه با توسعه يافته ترين منطقه در ه) 4
 .)13،1379،نوروزي( توجه قرار مي گيرد

براساس  HDIاز اين روش مي توان عالوه بر بررسي مناطق، به مطالعه شاخص بين گروه ها و حتي مطالعه وضعيت شاخص ) 5
  ). 8،1382نوربخش، ( جنسيت نيز پرداخت

 ي شاخص توسعه انساني مشكالت و محدوديت ها) د
ديگـر، داراي كاسـتي هـا و محـدوديت هـا و       هـاي  علي رغم دارا بودن مقبوليت جهاني، سادگي و برخي قابليت  HDIشاخص

در ايـن  . شاخص مذكور به دليل آنكه از متوسط ملي بهره مي گيرد نمي تواند تمام واقعيت ها را بيان كند. مشكالتي نيز هست
بـويژه  ( اري در مورد گروه هاي مختلف جمعيتي، مردان، زنان، مناطق شهري و روستايي، أغنيا و فقـرا ارتباط واقعيت هاي بسي

به عبارت ديگـر  . يا نژادها و گروه هاي مختلف قومي مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گيرد) جمعيت در حال رشد فقراي شهري 
كلي بيان مي شـوند، نتـايج حاصـل نمـي توانـد بيـانگر تمـام        از آنجايي كه شاخص هاي بكار رفته در توسعه انساني به صورت 

به عنوان مثال درآمد سرانه به عنوان شاخص سطح زندگي و رفاه اقتصـادي، هـيچ گـاه    . واقعيت هاي يك كشور يا منطقه باشد
آن بسـيار   بيانگر نحوه توزيع درآمد نيست و چه بسا ممكن است كشوري داراي سطح درآمد باال باشـد ولـي توزيـع درآمـد در    

ناعادالنه بوده و عده زيادي از مردم از درآمد پايين رنج ببرند، و برعكس درآمد سرانه باال، لزومĤ تضمين كننـده سـطوح بـاالي    
همين طور ممكن است نرخ باسوادي در منطقه يا كشوري باال باشد، اما در گـروه هـاي جمعيتـي خـاص     . توسعه انساني نيست

هم چنين در اين شاخص برخي جنبه هاي حياتي توسعه انساني نظير توانـايي مشـاركت   . ايين باشدمثل زنان و يا روستاييان پ
يعني اين كه هر كس مي تواند ثروتمنـد، سـالم و تحصـيل كـرده     . در تصميم گيري هاي اثر بخش بر زندگي لحاظ نمي گردد

همين حذف ابعاد مربوط به آزادي هـا از  . در جا مي زندباشد ولي اگر توانايي مورد اشاره را نداشته باشد، از نظر توسعه انساني 
  ).18،1385بختياري و همكاران، ( شاخص توسعه انساني از ديگر محدوديت هاي اين شاخص به شمار مي رود

  شاخص توسعه انسانيمراحل انجام ) ه
كشورها، سه مرحله را شامل مي به موجب الگوي برنامه عمران سازمان ملل متحد، در اين شاخص براي محاسبه توسعه انساني 

  : )89،1388زياري،( گردد
 : تعريف اندازه محروميت مكان هاي مورد مطالعه در هر شاخص از طريق آماره زير :مرحله اول

  
  محاسبه ميانگين اندازه محروميت مكان هاي مورد مطالعه : مرحله دوم

  
  ان ها نهايتĤ محاسبه شاخص توسعه انساني هر يك از مك: مرحله سوم

HDI = (1 - Ij) 
  : شاخص توسعه انساني در جهان

  : كشورهاي مختلف جهان را از نظر شاخص توسعه انساني مي توان به شرح زير تقسيم نمود
بر اين اساس، در . باشد 8/0كشورهايي كه مقدار شاخص توسعه انساني آنها بيشتر از : كشورهايي با توسعه انساني باال) الف

، ايالـت  927/0بوده است و كشـور نـروژ بـا     932/0انادا داراي باالترين مقدار شاخص توسعه انساني، يعني كشور ك 1997سال 
   .در رتبه هاي بعدي قرار داشته اند 923/0و بلژيك با  924/0، ژاپن با 927/0متحده آمريكا با 
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باشد را در كشـورهايي بـا توسـعه     8/0تا  5/0بين  HDIكشورهايي كه در آن مقدار : كشورهايي با توسعه انساني ميانه) ب
، ايـران  758/0، بلغارستان 747/0، روسيه 728/0، تركيه /749از جمله اين كشورها، لبنان . انساني ميانه طبقه بندي مي كنند

  . . .و  715/0
توسعه انساني باشد، كشورهايي با  5/0بين صفر تا  HDIكشورهايي كه در آن مقدار : كشورهايي با توسعه انساني پايين) ج

  . . .و  29/0، اتيوپي  430/0، هاييتي  449/0يمن : از جمله اين كشورها عبارتند از. پايين اطالق مي شود
به يك نزديك تـر باشـد     HDI بنابراين هر چه مقدار. صفر و حداكثر آن يك است  HDIالزم به توضيح است كه حداقل مقدار

اكثر كشورهاي پيشرفته امروزي نظيـر   ،UNDP 1997با توجه به گزارش سال . كسكشور توسعه يافته تر تلقي مي شود و بالع
باال قرار دارند و كشورهاي فقيـر ماننـد     HDIكشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و جنوب شرق آسيا در جرگه كشورهايي با 

با واقعيـت هـاي     HDIه ها با استفاده از اين يافت. پايين قرار دارند  HDIكشورهاي آفريقايي و آسيايي در جرگه كشورهايي با 
زيرا سطح زندگي از ديدگاه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي توسعه يافته . حاكم بر اين كشورها انطباق دارد

ي بـا  مقايسه سطح زندگي مـردم كشـورهاي آفريقـاي   . پايين است  HDIباال، باالتر از كشورهايي است كه در آنها مقدار  HDIبا 
  ). 38، 1385عباسي نژاد و همكار، ( كشورهاي اروپايي اين تفاوت را كامآل نشان مي دهد

  چارچوب مفهومي پژوهش
در اين پژوهش، مقوله توسعه يافتگي به عنوان وضعيتي پيچيده و چند بعدي مشتمل بر ظهور شاخص هاي گونـاگون كـه هـر    

به طوري كه حصول اين شاخص ها كه در تعامل با هم قرار مي . شدشاخص خود شامل متغيرهاي متعدد و متنوع است، مي با
  . گيرند، پديد آورنده حالت و شرايطي است كه از آن مفهوم توسعه يافتگي برداشت مي شود

  فرضيه هاي پژوهش
  .به نظر مي رسد شهرستان هاي مورد مطالعه از نظر درجه و رتبه توسعه يافتگي داراي شرايط مختلفي باشند )الف
به نظر مي رسد شهرستان هاي ايالم و آبادان و مريوان به علت دارا بودن شرايط ويژه، از نظر درجه و رتبه توسعه يـافتگي   )ب

  .نسبت به ساير شهرستان هاي مورد مطالعه داراي شرايط مناسب تري باشند
  هدف گذاري و روش شناسي پژوهش 

  هدف كلي) الف
شناخت و ارزيابي وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي مجاور و هم مـرز بـا كشـور    هدف اصلي اين پژوهش مطالعه، بررسي، 

عراق به صورت تطبيقي مي باشد كه براي رسيدن به اين هدف از اطالعات وداده هـاي توصـيفي و كمـي جمـع آوري شـده از      
  .منابع متنوع موجود استفاده شده است

  روش انجام پژوهش ) ب
در اين پژوهش هر يـك از شهرسـتان هـاي    . بردي بوده كه مبتني بر روش پيمايش مي باشدپژوهش حاضر از نوع نظري ـ كار 

مقولـه توسـعه يـافتگي    . مجاور مرز كشور عراق، از نظر متغيرهاي موثر و مرتبط با توسعه يافتگي مورد پيمايش قرار گرفته انـد 
، آموزشي، زيربنايي و بهداشتي كه هـر  مشتمل بر شاخص هاي مختلفي است كه در اين پژوهش، چهار شاخص مهم؛ جمعيتي

  . كدام خود شامل متغيرهاي متعددي مي باشد، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته اند
  جامعه آماري 

بـه دليـل اهميـت موضـوع و بـه منظـور       . جامعه آماري مورد پژوهش، تمامي شهرستان هاي مجاور مرز كشور عراق مي باشـد 
وسعه يافتگي شهرستان هاي مورد مطالعه، همه شهرستان هاي مجاور و هم مرز با كشـور  شناخت و ارزيابي تطبيقي وضعيت ت

لذا، واحد تحليل در اين پـژوهش، شهرسـتان مجـاور و    . عراق به عنوان جامعه آماري در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند
  .مي باشد هم مرز با كشور عراق و از ديدگاه برنامه ريزي منطقه اي، سطح تحليل ميانه
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  ابزار و شيوه هاي گردآوري داده ها
تكنيك عمده و ابزار گردآوري داده هاي مورد نياز اين پـژوهش از اطالعـات موجـود در نشـريات آخـرين سرشـماري نفـوس و        

. و سالنامه هاي آماري مربوط به استان هاي مرزنشين با كشور عراق حاصل شـده اسـت   1385مسكن مركز آمار ايران در سال 
ين منظور ابتدا مباني نظري و تئوريكي مربوط به مقوله توسعه يافتگي از منابع موجود در آثار مكتوب مورد مطالعه و بررسي بد

  .سپس به جمع آوري داده هاي كمي مرتبط با عنوان پژوهش اقدام گرديده است. قرار گرفت
  : وضعيت شاخص توسعه انساني در ايران

آمده است، با توجه به اين جدول طي چهـار دهـه اخيـر     1در جدول شماره  1383تا سال  1339ايران از سال   HDIوضعيت 
شاخص توسعه انساني در كشور از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و كشور ما از توسعه انساني پايين بـه توسـعه انسـاني    

ـ   1354عه انساني بين سـال هـاي   همچنين اين جدول حاكي از آن است كه بيشترين رشد شاخص توس. متوسط رسيده است
بـوده   1354اتفاق افتاده است، كه اين امر به دليل افزايش درامد سرانه ناشي از افزايش درآمد هاي نفتي كشور در سال  1349
بـراي بررسـي   . رسيده اسـت  751/0افزايش يافته است و به  1383اين شاخص با رشد اندكي تا سال  1354بعد از سال . است

  HDIروند ابعاد  1در جدول شماره . الزم است روند ابعاد اين شاخص مورد بررسي قرار بگيرد  HDIل موثر در رشد دقيق عوام
با توجه به اين جدول ، ابعاد شاخص توسعه انساني از رشد قابل مالحظه اي طي چهار دهه اخير برخوردار بـوده  . نيز آمده است

درصد افزايش  270نسبت به ساير ابعاد داشته است و  1383تا  1339را از سال است، دراين ميان درآمد سرانه بيشترين رشد 
نرخ باسوادي نيز طي اين سال ها رشد سريعي داشته است، رشد سريع اين ابعاد منجـر بـه افـزايش ايـن شـاخص      . يافته است

 ).292، 1386ن، صادقي و همكارا( درصد مي شود كه رقم قابل مالحظه اي است 134توسعه انساني  به اندازه 
  )سال هاي مختلف( در ايران HDIوضعيت شاخص و  روند متغيرها: 1جدول شماره 

  سال
  1339  1349  1359  1369  1371  1376  1377  1379  1380  1381  1383  

رشد طي سال 
  هاي

  1339ـ 1383
GDP سرانهPPP 1985  _  2861  3896  4702  5088  5342  5389  5940  6690  7525  7/2  

نرخ باسوادي 
  65/1  77  4/78  1/78  6/76  7/75  9/74  9/66  64  6/50  8/34  29  )درصد(گساالنبزر

اميد به زندگي در بدو 
  42/0  7/70  1/70  8/69  _  2/69  2/69  23/67  23/66  1/60  7/54  7/49  )سال( تولد

ايران در HDIمقدار
 جهان

32/0  42/0  569/0  649/0  672/0  715/0  709/0  723/0  719/0  732/0  751/0  34/1  

ايران در HDIبهرت
  _  94  101  106  _  97  95  86  90  _  _  _  جهان

  292: 1386ـ صادقي و همكاران، 
  وضعيت شاخص ها در محدوده مورد مطالعه

اجتماعي و فرهنگي مي تواند مبناي مناسبي براي دولـت هـا    -شاخص توسعه انساني به خاطر اندازه گيري پيشرفت اقتصادي 
منـاطق مـرزي   . ماندگي ها را در طول زمان ارزيابي كرده و براي بهبود آن برنامه ريزي كنند باشد تا ميزان پيشرفت ها و عقب

پيشرفت در اين مناطق مي تواند به عنوان نقطـه عطـف يـك كشـور و     . شوندبه عنوان نقاط استراتژيك يك كشور محسوب مي
در كشـور ايـران بـه دليـل وجـود      . اب آيـد عدم پيشرفت و برخورداري مي تواند به عنوان زنگ خطري براي آن كشور بـه حسـ  

به دنبال جنگ هشت ساله عراق عليه ايران اكثر شهرسـتان هـاي   . شهرستان هاي مرزي زياد اين ويژگي اهميت بيشتري دارد
مرزي ايران كه هم مرز با اين كشور بودند، متحمل خسارات زيادي شدند و به طور كلي مي توان گفت از چرخه كلـي اقتصـاد   
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بمباران هاي متعدد اين مناطق، از بين رفتن سرمايه هاي اقتصادي، مهاجرت هاي زيـاد و تخليـه بعضـي از    . رج شدندكشور خا
در اين نوشتار با توجه به مشكالتي كه در باال اشاره شد و گذشـت بـيش از دو   . اين شهرها خود نمود بارزي از اين مطلب است
 16در ايـن زمينـه   . به بررسي وضعيت اين شهرها پرداخته مي شـود )  HDI(يدهه از جنگ، با استفاده از شاخص توسعه انسان

شهرستان قصرشيرين، جوانرود، اشنويه، سرپل ذهاب، مهران، دهلران، ايالم، پاوه، پيرانشـهر، بانـه، سردشـت، دشـت آزادگـان،      
براي بررسي دقيق . رار گرفته استخرمشهر، آبادان، مريوان، سقز به عنوان شهرستان هاي هم مرز با كشور عراق مورد بررسي ق

شاخص جمعيتي، شاخص اقتصـادي، شـاخص بهداشـتي، شـاخص زيربنـايي و      ( شاخص اصلي و مهم 5تر اين شهرستان ها از 
  . استفاده شده است كه هر كدام آنها از پارامترهاي مجزا و مشخصي تشكيل شده است) شاخص اموزشي 

نشان  2شاخص جمعيتي است كه اطالعات مربوط به آن در جدول شماره  اولين شاخص مورد بررسي: شاخص جمعيتي) الف
بر اساس اين شاخص، كه برخي از داده هاي آن را بـا اسـتفاده از عمـل لگـاريتم گيـري كوچـك نمـوده ايـم،         . داده شده است

، پيرانشهر 513/0مريوان با  ،518/0، بانه با 556/0، خرمشهر با 588/0، ايالم با 606/0، سقز با636/0شهرستان هاي؛ آبادان با 
، قصـر  375/0، دهلـران بـا   402/0، مهـران بـا   412/0، سرپل ذهاب بـا  445/0، دشت آزادگان با 453/0، سردشت با 459/0با 

را بـه خـود    16تـا   1بـه ترتيـب رتبـه هـاي      219/0و در نهايت جوانرود با  306/0، پاوه با 362/0، اشنويه با 366/0شيرين با 
  .اختصاص دادند

 3دومين شاخص مورد بررسي شاخص زير بنايي است كه اطالعات مربـوط بـه آن در جـدول شـماره     : شاخص زير بنايي) ب
بر اساس اين شاخص، كه در آن نيز برخي از داده هاي با استفاده از عمل لگاريتم گيري كوچـك نمـوده   . نشان داده شده است

، سردشـت بـا   692/0، دشت آزادگان بـا  695/0، مريوان با 792/0ايالم با  ،796/0، سقز با 840/0ايم، شهرستان هاي آبادان با 
، جـوانرود بـا   478/0، دهلران با 493/0، پاوه با 496/0، مهران با 586/0، پيرانشهر با 613/0، بانه با 618/0، خرمشهر با 676/0
  . قرار دارند 16تا  1در رتبه هاي ، به ترتيب 135/0و قصر شيرين با  209/0، سرپل ذهاب با 373/0، اشنويه با 398/0
 4شاخص اقتصادي سومين شاخص مورد بررسي در اين نوشتار است كه اطالعات آن در جدول شماره : شاخص اقتصادي) ج

بر اساس نتايج اين شاخص كه برخي از داده هاي آن با استفاده از عمل لگـاريتم گيـري كوچـك نمـوده     . نشان داده شده است
، 562/0، پيرانشهر بـا  572/0، سردشت با 580/0، مريوان با694/0، سقز با 80/0، آبادان با 818/0؛ ايالم با ايم، شهرستان هاي

، پـاوه بـا   350/0، مهران بـا  40/0، دشت آزادگان با 402/0، دهلران با412/0، سر پل ذهاب با412/0، بانه با 534/0خرمشهر با 
 . قرار دارند 16تا  1، به ترتيب در رتبه هاي 206/0و اشنويه با  288/0، جوانرود با 334/0، قصر شيرين با 342/0

  
  هاي مورد مطالعه وضعيت شاخص جمعيتي در شهرستان: 2جدول شماره 

درصد جمعيت باالي  
 سال 65

درصد 
جمعيت 
 شهرنشين

درصد تعداد 
مدجويان 
 بهزيستي

درصد تعداد
مددجويان 
 كميته امداد

وضعيت فعاليت
ساله و 10جمعيت

 بيشتر

تعداد
خانوارهاي 
 معمولي

جمعيت 
  شهرستان

 

  شاخص
  

 شهرستان
 پاوه 4/72 4/12 *999 9/08 3/5 51/3 5/2

  جوانرود 4/79 4/13 *999 3/7 2/2 69/2 004/
  سرپل ذهاب 4/92 4/26 *999 4/2 15/7 40/8 5
  قصر شيرين 4/38 4/72 *999 1/3 3/5 65/1 5/2
  هرانم 4/76 4/05 4/16 57/2 063/ 51/07 4/2

  دهلران 4/79 4/06 4/3 23/4 1/3 61/2 4/1
  ايالم 5/29 4/62 4/81 11/9 089/ 83/2 4/06
  دشت ازادگان 5/11 4/80 4/36 8/8 2/6 54 3/2
  خرمشهر 5/19 4/88 4/56 4/9 *999 80/6 3/7
  ابادان 5/44 5/13 4/78 2/8 1/2 82/7 3/5
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  بانه 5/07 4/39 4/98 12/9 2/8 63/1 5
  مريوان 5/18 4/54 5/09 10/3 *999 61 3/9
  سقز 5/31 4/65 5/24 6/3 1/6 64/7 5/7
  اشنويه 4/80 4/50 3/24 19/1 5/2 51/3 4/7
  پيرانشهر 5/05 4/73 4/56 6/1 2/9 52/8 4/2
  سردشت 5/02 4/71 4/43 7/2 3/1 47/7 5/04

  استفاده شده است   Missingن شهرستانها از قاعده به دليل نبود اطالعات اي*            1385مأخذ؛ مركز آمار ايران، 
  
شاخص بهداشتي به عنوان چهارمين شاخص مورد بررسي در اين نوشـتار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      : شاخص بهداشتي) د

بر اساس نتايج اين شـاخص، كـه در آن داده هـاي مربـوط بـه      . آمده است 5است، كه اطالعات مربوط به آن در جدول شماره 
، سـقز بـا   890/0، ايالم بـا  917/0هاي؛ آبادان با  داد پزشكان با استفاده از عمل لگاريتم گيري كوچك نموده ايم، شهرستانتع

، 177/0، جوانرود بـا  267/0، سردشت با 290/0، بانه با 324/0، خرمشهر با 330/0، دشت ازادگان با 424/0، مريوان با 540/0
و قصر شيرين  067/0، دهلران با 067/0، مهران با 090/0، اشنويه با 110/0سرپل ذهاب با  ،167/0، پاوه با 170/0پيرانشهر با 

  .قرار دارند 16تا  1با صفر به ترتيب در رتبه هاي 
  

  مورد مطالعه شهرستان هاي در زيربنايي وضعيت شاخص: 3 شماره جدول
جمع راه هاي 
 زير پوشش

تعداد خانوارهاي 
 بهره مند از گاز

رهاي بهرهتعداد خانوا
 مند از تلفن ثابت

تعداد دفاتر
 پستي

تعداد اقامتگاه هاي
 صرف غذا و نوشيدني

تعداد اماكن
 مذهبي

تعداد جايگاه 
  هاي سوخت

 شاخص
 شهرستان

 پاوه 5 2/04 1/95 1 4/20 3/44 2/32
 جوانرود 2 2/15 1/97 1/27 4/04 3/71 1/64

 سرپل ذهاب 3 1/84 1/62 069/ 4/15 0 2/10
 قصر شيرين 2 1/38 1/78 047/ 3/62 0 2/45
 مهران 4 1/93 1/86 1/17 4/16 *999 2/44
 دهلران 6 1/99 1/61 1 4/24 *999 2/45
 ايالم 10 2/09 2/44 1/56 4/86 *999 2/25
 دشت ازادگان 12 2/34 1/83 1/36 4/18 *999 2/76
 خرمشهر 8 2/51 1/90 090/ 4/44 3/40 2/53
 آبادان 9 2/86 2/39 1/39 4/75 3/53 2/53
 بانه 5 2/36 2/08 1/25 4/58 4/09 2/10
 مريوان 5 2/46 2/09 1/81 4/64 4/14 2/14
 سقز 6 2/51 2/37 1/55 4/78 4/29 2/45
 اشنويه 2 2 1/74 1 4/21 3/61 1/97
 پيرانشهر 6 2/27 1/93 1/41 4/51 3/81 2/06
 سردشت 10 2/33 2/08 1/50 4/48 3/70 2/05

  است شده استفاده Missing قاعده از شهرستانها اين اطالعات نبود دليل به*                    1385؛ مركز آمار ايران، مأخذ
  
آخرين شاخصي كه براي اين شهرستان ها مورد استفاده قرار گرفته است شـاخص آموزشـي اسـت كـه     : شاخص آموزشي) ه

، 702/0بر اساس نتايج حاصل از اين شاخص، شهرستان هاي آبـادان بـا    .نشان داده شده است 6اطالعات آن در جدول شماره 
، دهلـران بـا   452/0، سـقز بـا   550/0، خرمشـهر بـا   569/0، مريوان بـا  602/0، دشت آزادگان با 635/0، ايالم با 639/0پاوه با 
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، 242/0، پيرانشهر با 279/0با  ، جوانرود339/0، اشنويه با 342/0، مهران با 350/0، سرپل ذهاب با 355/0، سردشت با 404/0
   .قرار گرفته اند 16تا 1، در رتبه هاي 235/0و بانه با  237/0قصر شيرين با 

  مورد مطالعه شهرستان هاي در اقتصادي شاخص وضعيت :4 شماره جدول
متقاضيان كار 
 بر حسب سن

تعداد واحد هاي بانكي در 
 هر شهرستان

تعداد كارگاه هاي
 عمده فروشي

ركنان درتعداد كا
 هر شهرستان

تعداد كارگاه هاي
  صنعتي

  شاخص
 شهرستان

 پاوه 0 *999 1/73 1/20 2/04
 جوانرود 0/77 *999 1/23 1/04 2/04
 سر پل ذهاب 0/95 *999 1/66 1/11 2/32
 قصر شيرين 0/30 *999 1/07 1/04 3/13
 مهران 0 *999 1/30 1/25 2/72
 دهلران 0/30 *999 1/36 1/30 2/80
 ايالم 1/38 *999 2/33 1/90 3/47
 دشت ازادگان 1/63 3/29 1/07 1/41 3/20
 خرمشهر 1/39 3/37 1/83 1/44 2/98
 آبادان 1/27 3/59 2/27 1/88 2/97
 بانه 0/84 3/41 *999 1/30 2/46
 مريوان 0/90 3/57 *999 1/41 3/03
 سقز 1/17 3/66 *999 1/51 3/29
 ويهاشن 2/39 3/29 1/23 0/90 1/41
 پيرانشهر 2/67 3/58 1/69 0/95 2/42
 سردشت 2/62 3/56 1/91 0/95 2/27

  است شده استفاده Missing قاعده از شهرستانها اين اطالعات نبود دليل به *                 1385مأخذ؛ مركز آمار ايران، 
  مورد مطالعه شهرستان هاي در بهداشتي وضعيت شاخص :5شماره  جدول

 شاخص تعداد پزشكان تعداد مراكز درماني ز بهداشتيتعداد مراك
 شهرستان

 پاوه 1/46 1 8
 جوانرود 1/54 1 6
 سرپل ذهاب 1/30 1 8
 قصر شيرين 1/11 1 4
 مهران 1/20 1 7
 دهلران 1/20 1 7

 ايالم 2/04 5 26
 دشت آزادگان 1/57 1 20
 خرمشهر 1/72 1 14
 آبادان 2/06 4 36
 بانه 1/63 1 14
 مريوان 1/74 2 15
 سقز 1/89 2 21
 اشنويه 1/30 1 6

 پيرانشهر 1/38 1 11
 سردشت 1/50 1 16
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آمده است، تعيين رتبه كلي شهرستان هاي مورد مطالعـه   6تا  2حاصل بررسي متغيرهاي مختلف كه داده هاي آنها در جداول 
  )8جدول شماره ( ر ميزان توسعه يافتگي مي باشدو طبقه بندي آنها از نظ) 7جدول شماره ( بر اساس شاخص توسعه انساني

  آزمون فرضيه ها 
همان طوري كه در داده هاي جداول مختلف در متن و نيز در طبقه بندي شهرستان هاي مورد مطالعه از نظـر ميـزان توسـعه    

وسـعه يـافتگي، داراي   آورده شد، مشاهده گرديد شهرستان هاي مورد مطالعه از نظر درجه و رتبه ت 8يافتگي در جدول شماره 
  .لذا، مي توان گفت اين فرضيه تحقيق مورد تأييد قرارمي گيرد. شرايط مختلفي مي باشند

مشـاهده   8هم چنين در طبقه بندي شهرستان هاي مورد مطالعه از نظر ميزان توسعه يافتگي، همان طور كه در جدول شماره 
دان، ايالم و مريوان بـه دليـل برخـورداري از شـرايط ويـژه      اهاي آبگرديد، عالوه بر شهرستان هاي خرمشهر و سقز، شهرستان 

، نسـبت بـه   )ايالم به دليل مركز استان بودن(چون؛ حجم باالي مبادالت تجاري و اقتصادي در سطح منطقه و نيز تمركز اداري
لذا، مي توان گفـت  . باشندساير شهرستان هاي مورد مطالعه از نظر درجه و رتبه توسعه يافتگي، داراي شرايط مناسب تري مي 

  . اين فرضيه تحقيق نيز مي تواند مورد تأييد قرار گيرد
  مورد مطالعه شهرستان هاي در آموزشي وضعيت شاخص :6شماره جدول

تعداد 
 سينما

تعداد كتابخانه 
 هاي عمومي

تعداد سالن هاي وابسته به 
 فرهنگ و ارشاد اسالمي

تعداد آموزشگاه
 هاي استثنائي

موزاندرصد دانش آ
 مقطع متوسطه

6درصد باسوادان
سال وبيشتر 
  شهرستان

  شاخص
  شهرستان

 پاوه 74/3 26/3 5 2 5 0
 جوانرود 68/8 25/9 3 1 1 0
 سرپل ذهاب 72/05 26/5 4 1 2 0
 قصر شيرين 76 19/2 2 1 3 0
 مهران 71/5 *999 *999 1 3 0
 دهلران 70/3 *999 *999 1 5 0
 مايال 78/9 *999 *999 1 6 1
 دشت ازادگان 88 26 5 *999 6 *999
 خرمشهر 88/6 24/8 5 *999 5 *999
 آبادان 90/2 25/6 11 *999 6 *999
 بانه 45/4 17/03 7 1 5 0
 مريوان 45/1 23/7 4 2 3 1
 سقز 47/3 22/3 4 1 5 1
 اشنويه 88/3 25/2 1 1 2 0
 پيرانشهر 87/8 19/8 3 1 1 0
 سردشت 88/8 23/2 4 1 2 0

 شده استفاده Missing قاعده از شهرستانها اين اطالعات نبود دليل به*                           1385أخذ؛ مركز آمار ايران، م
  است

  
  رتبه كلي شهرستان هاي مورد مطالعه بر اساس شاخص توسعه انساني: 7جدول شماره
  شهرستان HDI شاخص رتبه

  آبادان  779/0  1
  ايالم  744/0  2
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  سقز  617/0  3
  مريوان  556/0  4
  خرمشهر  516/0  5
  دشت آزادگان  /493  6
  سردشت  464/0  7
  بانه  /413  8
  پيرانشهر  403/0  9
  پاوه  389/0  10
  دهلران  345/0  11
  مهران  331/0  12
  سرپل ذهاب  298/0  13
  اشنويه  274/0  14
  جوانرود  272/0  15
  قصرشيرين  214/0  16

  
  انهاي مورد مطالعه از نظر ميزان توسعه يافتگيطبقه بندي شهرست: 8جدول شماره 

  نام شهرستان  درجه HDI شاخص  گروه
  قصر شيرين  بسيار محروم  0ـ  250/0  اول
. پيرانشهر. پاوه. دهلران. مهران. سرپل ذهاب. اشنويه. جوانرود  محروم  251/0ـ  500/0  دوم

  دشت آزادگان. سردشت. بانه
  ايالم. سقز. مريوان. هرخرمش  درحال توسعه  501/0ـ  750/0  سوم
  آبادان  توسعه يافته  751/0ـ  1  چهارم

  
  نتيجه گيري

از آن جا كه با توجه به تعريف كالسيك توسعه در نهايت به توسعه انساني و اخيرأ توسعه پايدار مي رسـيم، در نتيجـه بررسـي    
و استانداردها براي بررسي نقـاط قـوت و    شاخص توسعه انساني و ارزيابي شاخص هاي آن مي تواند يكي از معيارهاي كاربردي

ضعف مناطق و تخصيص بهتر و هدفمندتر سرمايه گذاري ها براي ارتقاء مناطق محروم و به خصـوص شهرسـتان هـاي مـرزي     
با توجه به ارزش شاخص توسعه انساني مي توان چنين نتيجه گرفت كه اكثـر شهرسـتان هـاي مـورد بررسـي از سـطح       . باشد

يني برخوردار هستند كه اين موضوع خود مي تواند منشاء بسـياري از نابسـاماني هـاي اجتمـاعي، سياسـي و      توسعه انساني پاي
  :مي توان به موارد زير اشاره كرد 8و  7با توجه به داده ها و اطالعات جداول شماره  .فرهنگي باشد

يار ضعيف در گروه اول قرار گرفتـه و  بس HDIشهرستان هم مرز با كشور عراق شهرستان قصرشيرين با شاخص  16ـ در بين 1
 . از نظر شاخص توسعه انساني بسيار محروم است

درصـد   5/62( شهرستان؛ جوانرود، اشنويه، سرپل ذهاب، مهران، دهلران، پاوه، پيرانشهر، بانه، سردشت، دشـت آزادگـان   10ـ 2
به عبارتي، جزء شهرستان هاي محـروم بـه    ضعيف در گروه دوم واقع شده اند و HDI، با شاخص )شهرستان هاي مورد مطالعه

  . شمار مي آيند
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نسـبتĤ قـوي از    HDI، بـا شـاخص   )درصد شهرستان هاي مورد مطالعـه  25( ـ چهار شهرستان؛ خرمشهر، مريوان، سقز، ايالم3
  . جمله شهرستان هاي درحال توسعه به شمار مي ايند

قوي قرار دارد و يا به عبارت ديگر  HDIدر گروه چهارم با شاخص  شهرستان مورد مطالعه، تنها شهرستان آبادان 16ـ در بين 4
 . جزء گروه شهرستان هاي توسعه يافته است

ـ اختالف بين توسعه يافته ترين شهرستان و محروم ترين شهرستان از نظر شاخص توسعه انساني، يعني بين آبـادان و قصـر   5
 . برابر است 64/3شيرين، 

ش حاكي از پايين بودن سطح توسعه انساني در شهرستان هاي هم مرز با كشور عراق است كـه بـه   به طور كلي نتايج اين پژوه
دليل موقعيت سياسي، امنيتي، اقتصادي، قومي، مذهبي شان ضرورت دارد بيشتر مورد توجه برنامه ريزان و مسئولين كشـوري  

  .و استاني قرار گيرند
  

   :منابع و مأخذ
 170ـ  169، اطالعات سياسي اقتصادي، شماره انساني، فقر و جنسيت توسعه). 1380( ـ اذاني، مهري1
 ، مجله هشت بهشتمباحثي از توسعه در ايران). 1378( ـ اكبري، نعمت اهللا2
، مجلـه دانـش و توسـعه،    بررسي جايگاه استان هاي كشور از منظر شاخص توسعه انساني). 1385( ـ بختياري، صادق و همكـاران 3

  19شماره 
  تهران .اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران، سازمان برنامه و بودجه). 1378(برنامه و بودجه سازمان -4
 24پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره  ـ، فصلنامه علمي توسعه انساني در ايران). 1386( صادقي، حسين و همكاران -5
 181ـ  180، مجله جهاد، شماره ساني برنامه عمران ملل متحدگزارش توسعه ان). 1374( صالح نسب، غالمحسين -6
 202ـ  201، اطالعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 2003نگاهي به گزارش توسعه انساني در سال ). 1383( روشن، احمدرضا -7
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهراناصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي). 1388( زياري، كرامت اله -8
، مجلـه تحقيقـات اقتصـادي،    ارزيابي شاخص توسعه انساني در مناطق روستايي ايـران ). 1385( عباسي نژاد، حسين و همكاران -9

 72شماره 
 ، سازمان برنامه و بودجهاولين گزارش توسعه انساني در ايران). 1378( معافيان، عبدالحميد و همكاران -10
  ، سازمان برنامه و بودجهتوسعه انسانيگزارش ). 1374( معمارزاده، قدرت اله -11
  28، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره توسعه انساني و تفاوت هاي منطقه اي). 1382( نوربخش، فرهاد -12
  48، جنگل و مرتع، شماره توسعه انساني در واپسين سال قرن بيستم). 1379( نوروزي، غالمرضا -13
  . 1385نتايج سرشماري كشور در سال ). 1386( مركز آمار ايران -14
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