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زن وتوسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی 

١

cm5/3

)روستایی در شهرستانهاي استان همدانمناطق ارزیابی توسعه انسانی جمعیت زنان (

1یوسف غالمی سفر

)عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز رزن(
۲۰۰۲Gholamisafar @yahoo.com

چکیده 
تکیه بر اطالعات موجود در سرشماریها، سالنامه هاي آماري، گزارشهاي ثبت با مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادي و 

و احوال سطح توسعه انسانی را در جمعیت زنان روستایی شهرستانهاي مختلف استان همدان بررسی نموده و اقدام به 
براي . سته شددر بررسی شاخص توسعه انسانی از دو مؤلفه طول عمر و دانش بهره ج. رتبه بندي آنها نموده است

روش غیر و به PASارزیابی طول عمر شاخص امید به زندگی در بدو تولد و در هشتاد سالگی با استفاده از نرم افزار 
بزرگساالن، نسبت افراد در حال تحصیل و میزان سطح دانش با محاسبه معرفهاي نسبت باسوادي. مستقیم محاسبه گردید

نتایج نشان دادند که یک نابرابري عمیق در کل شاخص توسعه . رزیابی گردیدافراد در حال تحصیل در مقاطع عالی ا
با توجه به . مناطق وجود داردآن شهرستانها و جمعیت زنان مناطق روستایی انسانی و همینطور در مؤلفه هاي آن در بین 

، رزنبهار، اسدآباد در سطح ضعیف، شهرستان ،شاخص توسعه انسانی بدست آمده در جمعیت زنان روستایی
.  کبودراهنگ، تویسرکان و همدان در سطح متوسط و نهاوند و مالیر در سطح خوب مرتب گردیدند

)توسعه، توسعه انسانی، امید به زندگی، دانش، استان همدان(:هاي کلیديواژه

عضو هیأت علمی و مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور-1
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بیان مسئله-1
علی رغم اینکه برداشتها و تعاریف ارائه شده در رابطه با مفهوم توسعه بسیار متنوع می باشد، بهبود شرایط کلی زندگی 

رویکردهاي اولیه در باب توسعه، رسیدن به این هدف را تنها در . مردم بعنوان هدف کلی هر برنامه توسعه مطرح می باشد
یکن با گذشت زمان و انجام پژوهشهاي مختلف، رویکردهایی همچون نوسازي و ل. حیطه تغییرات اقتصادي ممکن می دانستند

بیشتر اندیشمندان متاخر همچون مایکل تودارو. مورد نقد قرار گرفتندتوجه داشتند، ی مبیشتر بر شاخصهاي ککه وابستگی 
سرویز و)2002(استیگلیتز،)1999(سن ، )7: 1387ازکیا و ایمانی، (لمن ، )10: 1977النگ، (پروکفیلد ،  )23: 1378تودارو، (
با دکتر ازکیا . نمی دانندولی تنها بعد قابل طرحتلقی می کنندیکی از ابعاد مهم توسعه را پیشرفت اقتصادي هرچند ) 1999(

از در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتند "تعاریف مختلف از توسعه می نویسد؛ توجه به 
اینکه اوالً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم ، ثانیاً آن را جریانی چند بعدي و پیچیده بدانیم ، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی آن با 

). 8: 1381ازکیا ، ("توجه داشته باشیم) Improvement(مفهوم بهبود 
المللی مورد توجه ویژه اي واقع شد که حاصل از طرف محافل بین توسعه کیفی، 1990دهه در یعنی ،بعد از چهار دهه

چنین توجهی طرح مفهوم توسعه انسانی بود، که در چارچوب آن، هدف اساسی توسعه ایجاد محیطی توانبخش براي مردم 
توسط آمارتیاسن برنده جایزه 1990شاخص در سال این .است تا بواسطه آن از حیاتی طوالنی، سالم و خالق برخوردار شوند

استاد دانشگاه ییل و دساي استاد مدرسه اقتصاد لندن و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق و با همکاري گوستاو رانیس،نوبل
). 52: 1384ازکیا و غفاري،(به کار گرفته شد) UNDP("برنامه توسعه سازمان ملل"توسعه یافت و از همان زمان توسط 

سنجه امید به زندگی، بعد از بعد برخورداري از زندگی طوالنی و سالم با استفاده به سه،سنجش سطح توسعه انسانیدر
تحصیالت با استفاده از سنجه میزان ثبت نام در مدارس و میزان باسوادي و بعد برخورداري از استانداردهاي شایسته و 

).92: 1382ان ملل متحد، برنامه توسعه سازم( توجه می شودبرومندانه زندگی با استفاده از سنجه درآمد آ
نمود؛ بعبارتی دیگر  يشاخص می توان رشد و پیشرفت انسانی را در یک بافت مقایسه اي اندازه گیراین با استفاده از 
هم می توان وضعیت موجود یک مکان شهري، روستایی، منطقه و یا کشور را از نظر درجه توسعه صبه کمک این شاخ

.)225: 1387جمعه پور، (ن را در مقایسه با سایر نقاط ارزیابی مقایسه اي کرد آن جایگاه انسانی مشخص کرد و هم میتوا
از جمله تفاوتهاي بسیار . مسائل متعددي در حوزه توسعه انسانی قابل طرح می باشد که نیازمند به شناخت هستندامروزه

تفاوت شاخصهاي توسعه . یک جامعه استعمیق شاخصهاي توسعه انسانی در جوامع مختلف و حتی در بین اقشار مختلف
انسانی مابین جوامع شهري و روستایی و همینطور بین جمعیت مردان و زنان در هر کدام از این جوامع از مهمترین این مسائل 

مقاله که از یک طرح پژوهشی استخراج گردیده این . می باشد که نشانگر عدم توزیع مناسب امکانات و توسعه پایدار است
شهرستانهاي استان همدان بوده و هدف آن پاسخ دادن به این مناطق روستایی جمعیت زنانبدنبال بررسی توسعه انسانی ت، اس

. شهرستانهاي این استان در چه حدي می باشدجمعیت زنان مناطق روستایی سوال می باشد که میزان و درجه توسعه در بین 
ازمان مللوضعیت توسعه انسانی ایران درگزارشهاي س-2

شاخص توسعه انسانی ایران .در طول سه دهه گذشته در ایران رو به افزایش بوده استانسانیتوسعههايشاخصروند
این در حالی است که . بدست آورد12کشور خاورمیانه رتبه 17در بین 2000بوده و در سال 556/0برابر 1975ر سال د

در سال توسعه انسانیشاخص. ثبت شدهاي منطقهدر بین کشور8و 10ترتیب برابر به 2010و 2005رتبه ایران در سالهاي 
از بین کشورهاي همجوار و . گرفتقرار ایران در گروه کشورهاي با شاخص باال ه وارتقاء پیدا نمود702/0به 2010
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ان و کشورهاي ارمنستان، اردن و ترکیه خاورمیانه در این طبقه، کشورهاي کویت، لیبی، عربستان، روسیه، آذربایجان قبل از ایر
در حالی که کشورهاي امارات متحده عربی، قطر و بحرین در طبقه خیلی خوب و کشورهاي . بعد از ایران مشاهده می شود

ترکمنستان، مصر، سوریه، تاجیکستان و پاکستان در طبقه متوسط و کشورهاي عراق، یمن و افغانستان در طبقه پایین قرار 
ورده بدست آدنیاکشور170بیندررا98رتبه674/0شاخصباایراننیزجنسیتبامرتبطانسانیتوسعهدر.ندگرفته ا

در منطقه، ایران در این شاخص بعد از کشورهاي روسیه، کویت، امارات متحده عربی، لیبی، بحرین، آذربایجان، . است
تاجیکستان، ارمنستان، اردن، ترکیه وقطر و همچنین قبل از کشورهاي سوریه، مصر، پاکستان، عراق، عربستان، افغانستان و یمن 

). سانی سازمان ملل در سالهاي مختلفگزارشهاي شاخص توسعه ان(قرار دارد 
پیشینه پژوهش-3

سطح توسعه انسانی در اند، نسبت به پرداختهدر ابعاد مختلف به مسئله توسعه انسانی نسبتا زیادي که تحقیقات برخی از 
بختیاري و . استان همدان اشاره کرده و حتی به تفکیک جمعیت روستایی و شهري و یا جمعیت مردان و زنان پرداخته اندکل 

در بررسی سطح توسعه انسانی استانهاي مختلف، شاخص توسعه انسانی 1380با استفاده از اطالعات سال ) 1385(همکارانش 
این در حالی است که . استان کشور نشان می دهند28در بین 22ا در رتبه و جایگاه استان ر602/0استان همدان را برابر 

، در بین استانهاي همجوار خود، بعد از . بوده است721/0شاخص توسعه انسانی کل کشور برابر گزارش سازمان ملل برابر 
.   ستاستانهاي مرکزي و قزوین و قبل از استانهاي زنجان، لرستان، کرمانشاه و کردستان بوده ا

با شاخص استان همدان به لحاظ توسعه انسانی) 1378(1999گزارش توسعه انسانی جمهوري اسالمی ایران در سال در 
در ردیف استانهاي کمتر توسعه یافته و در منطقه غرب کشور و در بین استانهاي همجوار بعد از استانهاي مرکزي، 637/0

استان کشور برابر 26به این ترتیب رتبه استان همدان در بین . قرار گرفته استان از کردستو قبل کرمانشاه، لرستان و زنجان 
همدان با . این وضعیت تا حدودي در تفاوتهاي شاخص توسعه انسانی به لحاظ جنسی نیز دیده می شود. بوده است22

از استانهاي کردستان و زنجان نآدر بین استانهاي همجوار رتبه واستان کسب نموده 26را در بین 21رتبه 492/0شاخص 
و در منطقه بعد از استان مرکزي و همطراز استان کرمانشاه 1/68این گزارش میزان باسوادي استان برابر در . بیشتر بوده است

. سال و بعد از استانهاي مرکزي، و زنجان قرار گرفته است5/65همچنین شاخص امید به زندگی استان برابر . بوده است
مورد 1375و 1365نیز شاخص توسعه انسانی را در مناطق روستایی ایران در سالهاي ) 1385(عباسی نژاد و رفیعی امام 

بوده و استان را در 341/0برابر 1365شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی استان همدان در سال . بررسی قرار داده اند
رتبه استان در این سال بهتر از استانهاي کرمانشاه، مرکزي، زنجان و کردستان . استاستان کشور قرار داده 24در بین 15رتبه 

و در 13، در شاخص آموزش 18رتبه مناطق روستایی استان در شاخص امید به زندگی . و کمتر از استان لرستان بوده است
بوده و 14و 12، 16به ترتیب برابر 1375همچنین رتبه استان در این شاخصها در سال . بوده است17شاخص درآمد برابر 

. این بیانگر ارتقاء شاخصهاي مربوط به توسعه انسانی در مناطق روستایی استان می باشد
شاخص توسعه انسانی استانها را با استفاده از رتبه بندي فازي بر اساس آمارهاي مربوط به ) 1389(صادقی و همکارانش 

بر اساس یافته هاي ایشان، شاخص توسعه انسانی استان همدان به ترتیب در . وده اندبررسی نم1384و 1380، 1375سالهاي 
رتبه استان همدان در منطقه بعد از 1375با این حساب در سال . بوده است710/0و 673/0، 652/0سالهاي یاد شده برابر 

رتبه استان همدان بعد از 1380در سال . استاستانهاي مرکزي، کرمانشاه، لرستان و قبل از استانهاي زنجان و کردستان بوده
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1384همچنین در سال . استانهاي مرکزي، قزوین و لرستان و قبل از استانهاي کرمانشاه، زنجان و کردستان قرار گرفته است
. ده انداستانهاي قزوین، مرکزي، زنجان قبل از استان همدان و استانهاي کرمانشاه، لرستان و کردستان در ردیفهاي بعدي بو

استان در 28نشان می دهد که استان همدان در بین ) 1385( نتایج بررسی و تحلیل کریم حسین زاده دلیر و سعید ملکی 
.  را به خود اختصاص داده است22و درآمد رتبه 17، آموزش رتبه 15، در شاخصهاي امید به زندگی رتبه 1381سال 

. را بدست آورده است19بوده و از این نظر رتبه 686/0تان برابر همچنین شاخص ترکیبی توسعه انسانی این اس
بدست آمد، نشان داد که 1380که بر اساس آمار و اطالعات سال ) 1385(نتایج کار دکتر صادق بختیاري و همکاران 

به لحاظ . را بعد از استان چهار محال بختیاري و قبل از استان لرستان بدست آورده است21استان رتبه 28همدان در بین 
. مزگان و قبل از استان اردبیل قرار گرفته استبعد از استان هر22نابرابري جنسی نیز در رتبه 

شاخص اقتصادي، 90با استفاده از ) 1385(دکتر محمد حسن فطرس با همکاري محمود بهشتی فرتدر نتیجه تحلیال
و در 15استان رتبه 25در بین 1373اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي، استان همدان در سال 

.  به خود اختصاص داده استاستان26در بین را16رتبه 1383سال 
است که از مناطقیمناطق روستایی استان همدان جزء ) 1385(در یافته هاي حسین عباسی نژاد و علینقی رفیعی امام 

تان اول در در حالیکه این استان جزء هفت اس. برخوردار بوده است1365پایین ترین ارزش شاخص توسعه انسانی در سال 
. در دسته استانهاي ضعیف گزارش می شود1375رشد توسعه انسانی در طی ده سال بعد بوده است، لیکن باز در سال با رابطه 

در 1375رتبه استان در .  بوده است17و درآمد 13، آموزش 18در شاخص امید زندگی 1365رتبه استان همدان در سال 
.  بوده است14و 12، 16شاخصهاي مذکور به ترتیب برابر 

همه آمارها و نتایج پژوهشهاي مختلف بیانگر این می باشند که وضعیت توسعه انسانی استان همدان چندان مناسب نبوده 
، در گروه هاي کمتر توسعه یافته بوده دیگررتبه شاخص توسعه انسانی استان همدان در بین استانهاي طبق این بررسیها. است
به نحوي که همسایگان شرقی، جنوبی و شمال . در بین استانهاي همجوار نیز تا حدودي مشاهد شده استاین وضعیت . است

.شرقی در وضعیت بهتر از استان همدان و استانهاي غربی در وضعیت مشابه و یا کمتر از استان همدان بوده اند
مبانی نظري-4

دیدگاههاي نوسازي و وابستگی، الگوهاي توسعه مبتنی بر آنها همانندبعد از چند دهه از حکمروایی دیدگاههاي کمی 
"يبعد از ابطال نظریات فوق رویکرد توسعه همه جانبه در چارچوب سه الگو). 76-87: 1383لهسایی زاده، (مطرود گردید 

ن است که توسعه باید تمام منظور از توسعه همه جانبه ای. ارائه گردید"توسعه انسانی"و "توسعه یکپارچه"، "توسعه پایدار
در الگوي توسعه انسانی هدف ایجاد محیطی توانبخش براي همه مردم است تا . همزمان باشدبر گرفته وبخشهاي جامعه را در 

توسعه انسانی پایدار در "مقاالت با تکیه برجادر این). 87: همان(بواسطه آن از حیاتی طوالنی، سالم و خالق برخوردار شوند 
اثر "توسعه انسانی به مثابه نظریه اي براي تغییرات اجتماعی"اثر اسماعیل سراج الدین و "دیدگاه تکاملی: یست و یکقرن ب

. گرددمی چهارچوب مفهومی براي توسعه انسانی، ایجاد یک جهت تبیین اهداف مقاله و همکارانشرونالد انگلهارتمشترك 
ایز گشته و ضمن توضیح تحوالت اقتصادي، در تبیین تحوالت سیاسی، با گذر زمان مفهوم توسعه از مفهوم رشد متم

از دیدگاه سراج الدین اسماعیل توسعه انسانی مرحله اي از مراحل تحول نمادین . اجتماعی و انسانی نیز به کار گرفته شد
سازي، شامل امور غیر مادي بلکه عالوه بر امور مادي همانند ابزار. فرهنگی می باشد که تنها در حوزه مادیات رخ نمی دهد

این سه عنصر زمینه شکل گیري سه حیطه علمی طبیعی و . همچون عناصر انقیاد هوشمند زمان و تفکر خالق نیز می باشد
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تحول فرهنگی با اختراع زبان نمادین انسانی آغاز گردیده و انسانها با . مهندسی، اجتماعی و انسانی را بوجود آورده است
نمادگرایی، علی رغم جسم نحیف خود و حتی در صورت نبود برخی از حواس بنیادي همانند شنوایی و بینایی، استفاده از این 

مسئله اصلی در این میان عدم هماهنگی در تحوالت سه . می توانند به درجات باالي توسعه و خرد ذهنی دست پیدا نمایند
صنعت، صور اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و محیطی ملتها را در پایان قرن نوزدهم علی رغم اینکه. عنصر فرهنگی می باشد

داراي همو بیستقرن نوزده. دگرگون نمود، علوم اجتماعی و علوم انسانی در هدایت صحیح انسانها قابلیت چندانی نداشت
علمی نیز این قرن در حوزه . سوء تغذیه، بی سوادي و فقر اکثریت بشر بودو هم مواجه بااختراعات مهم و شگفت انگیز بوده 

دیدگاه تجربه گرایی، برخی از احساس غلبه علی رغم . میدان برخورد بین دو دیگاه تجربه گرایی و عقل گرایی بوده است
تحول و تنوع قرهنگها، تغییرات جمعیت . محققین بر این باور بودند که همه شناختها از طریق تجربه امکان پذیر نمی باشد

ي نوآوریها، جهانی شدن کار و بازارهاي مالی، برابري، جنسیت و محیط پایدار از تعیین کننده هاي شناختی، آموزش و یادگیر
. اصلی توسعه انسانی می باشند که خود تحت تأثیر پیشرفتهاي علمی بعنوان نیروي اصلی تحول فرهنگی نمادین هستند

در این مقاله توسعه اقتصادي و . تغییر می باشددر دیدگاه انگلهارت و همکارانش نیز توسعه انسانی به مثابه یک نوع
توسعه اقتصادي، تنوعات شغلی، مهاجرت و شهرنشینی که با آناجتماعی بعنوان ابزارهاي توسعه در نظر گرفته شده است

نگیزشی با بدست آوردن منابع فردي، حس ابراز وجود در انسانها بعنوان یک نیروي ا. رشد نموده و منابع فردي تأمین می شود
. افزایش یافته و منجر به تغییر فرهنگی می شود

از تکاملی فرهنگ مرحله اي با ترکیب مضامین دو دیدگاه فوق می توان به این جمع بندي دست یافته که توسعه انسانی 
هاي انسانی و موجبات افزایش میدان انتخابرخ دادهنمادین می باشد که در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

عوامل مختلفتحت تأثیر از طرف دیگر انتخابهاي انسانی را در زندگی ارتقا می بخشد، از طرفی توسعه انسانی . می گردد
در بین جوامع و اتفاق، این جهانی تلقی می شودهمچنین با وجود اینکه توسعه و بویژه توسعه انسانی . محیطی می باشد

. و جمعیت زنان شتاب بیشتري داردروستاهادر جوامع شهري و جمعیت مردان نسبت به . مختلف یکسان نمی باشدگروههاي 
روش شناسی پژوهش-5

اطالعات الزم در این مقاله از کهجامعه مورد پژوهش جمعیت زنان روستایی در شهرستانهاي استان همدان می باشد
با وو درمان گردآوري یع حیاتی و آمارهاي وزارت بهداشتهاي آماري، ثبت وقاسرشماریها، سالنامههماننداسناد آماري

4در قالب1365سرشماري تالحاظ تقسیمات داخلی، به استان همدان. شده اندتحلیل Exelو PASبرنامه هاي ازاستفاده
با اضافه شدن شهرستانهاي بعديدر سرشماریهاي . مورد بررسی قرار گرفته استشهرستان همدان، مالیر، تویسرکان و نهاوند 

. شهرستان مورد شمارش قرار گرفت8کبودرآهنگ، بهار، اسدآباد و رزن، جمعیت استان در قالب 
یافته هاي پژوهش-6

و آگاهی ودانش، سالمبرخورداري از زندگی طوالنی و یعنی ؛شاخص توسعه انسانی سه بعد از مفهوم توسعه انسانی
در این مقاله صرفا از دو مقوله برخورداري از .را شامل می شودبرخورداري از استانداردهاي شایسته و آبرومندانه زندگی
جهت سنجش زندگی طوالنی و سالم از شاخص امید به زندگی . زندگی طوالنی و سالم و سطح آگاهی استفاده می شود

سوادي، میزان افراد در حال تحصیل، میزان افراد در حال تحصیل در آموزش عالی و میزان تحصیل میزان با. استفاده می گردد
. کرده گان عالی شاخصهایی هستند که براي سنجش سطح دانش و آگاهی مردم در شهرستانها به کار رفته است

امید به زندگی-6-1
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عداد سالهاي عمر است که در زمانی معین به هر یک مقصود از اصطالح امید به زندگی، عمر متوسط است و آن معدل ت
معموال جهت محاسبه امید به زندگی از جدولی ). 57: 1388کاظمی پور، (از افراد یک نسل از تولد تا پایان حیات می رسد 

تعداد جهت تنظیم جدول عمر نیاز به. موسوم به جدول عمر استفاده می نمایند که از شاخصهاي مختلفی تشکیل گردیده است
با مشخص بودن آمارهاي فوق می . جمعیت و تعداد مرگ و میر در سنین یا گروه هاي سنی مختلف در یک جامعه می باشد

با وجود احتمال مر گ و میر می توان . توان نسبت یا احتمال مرگ و میر در سنین یا گروه هاي سنی مختلف را بدست آورد
هزار نفر، محاسبه نموده و در نهایت امید 100امعه فرضی با پایه مشخص همانند روند مرگ و میر و بقاي افراد را در یک ج

. این نوع محاسبه را برآورد مستقیم میزان مرگ و میر می گویند. به زندگی را بدست آورد
محققان در آمار مربوط به تعداد مرگ و میر در سنین یا گروه هاي سنی مختلف بدلیل نبود با اینحال در بیشتر اوقات 

که اوال راه و روشهاي مطمئن تري براي ارزیابی و تصحیح یافته هاي جمعیت شناسی در این قبیل جوامع پیدا یندمی آصدد بر
کنند و ثانیا با بررسی تعداد قابل مالحظه اي از آنها نقص و کاستی آمارهاي جمعیتی را بویژه در مورد مرگ و میر شناسایی و 

این تالش از سالهاي بسیار دور آغاز . اده از آنها جدول هاي مرگ و میر قابل اعتماد تري را فراهم سازندتصحیح کنند و با استف
).112: 1376زنجانی، (شد و سرانجام به صورت جدولهاي الگویی تحلیل مرگ و میر در سطوح و شرایط مختلف درآمد 

امید زندگی در کل جمعیت استان در بدو تولد    -6-2
در دهه هاي اخیر بطور باید گفت که اوال بررسی شاخص امید به زندگی در کل استان نتایج بدست آمده ازدر توضیح

دوم این که امید . قابل توجه اي این شاخص افزایش یافته است و این نشان از افزایش بهبودي و سالمت در جامعه می باشد
با توجه به باال بودن میزان دي این تفاوت در علم جمعیت شناسیتا حدو. استکل جمعیتبیشتر از میانگین به زندگی زنان 

با اینحال تفاوت به نسبت باالي امید به زندگی در بین این جمعیتها در استان تا . قابل تبیین می باشدمرگ و میر در بین مردان
. کمتر به ثبت رسیده استدر همه شهرستانها به نظر تعداد مرگ و میر در بین زنان بوده کهحدودي ناشی از آمارهاي ناقص 

در شهرستانهاي همدان تنها امید به زندگی . سال می باشد8/71متوسط امید به زندگی در استان که ندبررسی ها نشان داد
هار، مالیر، باالترین امید به زندگی مربوط به شهرستان تویسرکان و شهرستانهاي رزن، ب. و اسدآباد از این معیار کمتر می باشند

. پایین ترین سطح امید به زندگی مربوط به شهرستان همدان می باشد. کبودرآهنگ و نهاوند در رتبه هاي بعدي قرار می گیرند
شهرستانهاي بهار، . شهرستان تویسرکان در جمعیت زنان نیز باالترین سطح امید به زندگی را به خود اختصاص داده است

اهنگ و اسدآباد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته و پایین ترین سطح امید به زندگی به شهرستان مالیر، رزن، نهاوند، کبودر
.سال می باشد7/74متوسط امید به زندگی در جمعیت زنان کل استان برابر . همدان تعلق دارد

امید به زندگی در جامعه روستایی استان همدان -6-3
با تأکید بر جمعیت زنان زندگی جمعیت روستایی شهرستانهاي استان همدان مربوط به امید به1ارقام موجود در جدول 

باالترین امید به زندگی در . سال می باشد6/73طبق این جدول متوسط امید به زندگی جمعیت روستایی استان . می باشد
) سال3/67(به شهرستان همدان و پایین ترین آن نیز ) سال78(مناطق روستایی شهرستانهاي استان متعلق به شهرستان مالیر 

.شهرستانهاي تویسرکان، رزن، نهاوند، بهار، کبودراهنگ و اسدآباد به ترتیب در مابین دامنه فوق قرار دارند. تعلق دارد
7/68(و همدان ) سال6/79(شهرستان هاي مالیر کهسال بوده4/75متوسط امید به زندگی جمعیت زنان روستایی برابر 

. به ترتیب باالترین و پایین ترین سطح امید به زندگی را در استان داشته اندهمچنان ) سال
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در تحلیل یافته هاي فوق می توان گفت که دامنه سطح امید به زندگی در بین مناطق روستایی شهرستانهاي مختلف به 
در کل جمعیت مناطق روستایی سطح امید به زندگی) 3/67(و پایین ترین ) سال78(تفاوت باالترین . نسبت باال می باشد

. سال می باشد9/10سال و در جمعیت زنان برابر 7/10برابر 

امید به زندگی در مناطق روستایی شهرستانهاي استان همدان با تأکید بر جمعیت زنان-1جدول شماره 
کل جمعیت 

*روستایی
تعداد مرگ 

**و میر
هشتاد سالگیامید به زندگی در امید به زندگی در صفر سالگی

جمعیت مناطق 
روستایی

جمعیت زنان 
مناطق روستایی

جمعیت مناطق 
روستایی

جمعیت زنان 
مناطق روستایی

72122543626/734/7557/682/6کل استان

539243466/704/7389/53/6اسدآباد

721994338/737624/667/6بهار

608154222/764/7662/673/6تویسرکان

88100530766/766/676/6رزن

1167876204/731/7535/682/6کبودراهنگ

117502525786/7992/628/7مالیر

918704831/758/7648/616/6نهاوند

12002810033/677/6855/58/5همدان
1389سالنامه آماري سال ** 1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال *

آمارهاي مذکور بر اساسو روش کول و دمنی PASاستخراج محقق بوسیله برنامه : منبع

در اینجا لذا . به نظر می رسدمفید نیزباالبررسی سطح امید به زندگی در سنین با توجه به نواقص داده هاي مرگ و میر،
.نشان داده شده اند1جدول شماره در و نتایجسطح امید به زندگی در هشتاد سالگی مورد بررسی 

در هشتاد سالگی بیشتر از دیگر کل روستایی و جمعیت زنان آن براي هر دو جمعیت مالیرامید زندگی در شهرستان 
تفاوت دامنه باال و پایین امید به زندگی در هشتاد سالگی در بین مناطق قابل ذکر این است که نکته . شهرستانها می باشد

سال 48/1سال و در جمعیت زنان روستایی 37/1کل روستایی تفاوت این دامنه در جمعیت . تمختلف بسیار کمتر شده اس
بیشترین تفاوت . روستایی با جمعیت کل این مناطق می باشدنکته دوم مربوط به دامنه تفاوت امید به زندگی زنان . می باشد

در شهرستان . می باشد) سال11/0(تویسرکانن و کمترین آن مربوط به شهرستا) سال57/0(کبودراهنگمربوط به شهرستان 
. سال بیشتر از امید به زندگی زنان آن مناطق است/. 32روستایی کل نهاوند بر خالف دیگر شهرستانها امید به زندگی جمعیت 

نسبت باسوادي در کل استان -6-4
از شاخص هاي مهم توسعه که تحصیالت را بعنوان مؤلفه هاي سطحوضعیت سواد و تحصیالت عالیمقاله حاضر 

. شودمی داده نشان 2جدول در روستاییزنان جمعیتمیزان باسوادي ابتدا . می باشد، مورد بررسی قرار می دهدانسانی 
، 1385طبق داده هاي موجود در نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن شهرستانهاي مختلف استان در سال 

درصد نشان داده 78این شاخص براي جمعیت زنان . درصد بوده است82سال استان 6باالي میانگین باسوادي کل جمعیت 
و پایین ترین آن مربوط ) درصد86(شهرستان استان، باالترین نسبت باسوادي مربوط به شهرستان همدان 8در بین . می شود
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درصد باسوادي رتبه اول و شهرستان رزن با 82نیز شهرستان همدان با زناندر جمعیت . است) درصد77(به شهرستان رزن 
زنان کمتر از در همه شهرستانها نسبت باسوادي که باید گفت. درصد باسوادي رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند72

تفاوت نسبت همچنین. شهرستانهاي اسدآباد و تویسرکان بیشتر مشهود استاین تفاوت در . میانگین شهرستانی می باشد
9در نسبت باسوادي کل جمعیت استان این دامنه به . نکته دیگري است که باید توجه نمودي در بین دامنه باال و پایین باسواد

. درصد است10رزن می رسد که این تفاوت در جمعیت زنان درصد مابین شهرستانهاي همدان و

سال استان 6باالي زنانتعداد و درصد باسوادي در بین جمعیت-2جدول شماره 
سال6زنان روستایی باالي سال روستایی6جمعیت باالي 

درصدباسوادجمعدرصدباسوادجمع
65660550273976/032706123081370/0کل استان

489903733676/0246301702069/0اسدآباد
656705139078/0326782391573/0بهار

561594144674/0281631869566/0تویسرکان
801335954074/0408432799068/0رزن

1056568225678/0520703798373/0کبودرآهنگ
1072008040975/0538143671668/0مالیر

837256559078/0415012968671/0نهاوند
1090728477278/0533623880873/0همدان

شهرستانهاي مختلف استان1385تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال نتایج : منبع

70جمعیت زنان درودرصد 76سال کل مناطق روستایی استان برابر 6بر این اساس میانگین باسوادي جمعیت باالي 
مشابه بوده و در عین حال وضعیت باسوادي در مناطق روستایی بهار، کبودراهنگ، نهاوند و همدان تقریبا . می باشددرصد 

در جمعیت زنان نیز شهرستان . حد می باشدکمترین دررزن و تویسرکان نیز در نسبت باسوادي . استر از دیگر شهرستانها بهت
. دارنددرصد در رتبه پایین قرار 66درصد در رتبه باال و شهرستان تویسرکان با 73هاي همدان، کبودراهنگ و بهار با 

فراد درحال تحصیل در سطح استاننسبت ا-6-5
با تأکید بر جمعیت زنان مناطق روستایی سال 6نسبت افراد در حال تحصیل را در بین جمعیت باالي 3جداول شماره 

طبق این جدول باالترین نسبت جمعیت در حال تحصیل متعلق به شهرستان همدان و پایین ترین آن . نشان میدهنداستان
در مناطق روستایی شهرستانهاي رزن، کبودراهنگ و تویسرکان از نسبت پایین تري . مربوط به شهرستان کبودراهنگ می باشد

نان نیز همدان بیشترین نسبت را دارا بوده و شهرستان هاي بهار و در جمعیت ز. نسبت به دیگر شهرستانها برخوردار هستند
.کبودراهنگ از کمترین نسبت برخوردارند
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زنانبا تأکید بر جمعیتسال و در حال تحصیل مناطق روستایی 6تعداد و درصد جمعیت باالي -3رهماجدول ش
سال  زنان6باالي جمعیت سال  در حال تحصیل مناطق روستایی6کل جمعیت باالي 

درصددر حال تحصیلجمعدرصددر حال تحصیلجمع
65660514988723/03270616801021/0کل استان

489901155024/024630513421/0اسدآباد
656701490223/032678671721/0بهار

561591216622/028163550620/0تویسرکان
801331782822/040843861021/0رزن

1056562327322/0520701040920/0کبودرآهنگ
1072002420623/0538141082120/0مالیر

837252083025/041501903222/0نهاوند
1090722512223/0533621178222/0همدان

مختلف استانشهرستانهاي 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال : منبع

در محاسبه توسعه . همانطور که قبال ذکر شد، سواد یکی از شاخصهاي توسعه انسانی در هر جامعه به شمار می رود
سال استفاده 6انسانی معموال از دو شاخص میزان باسوادي بزرگساالن و نسبت افراد در حال تحصیل در بین جمعیت باالي 

سد که از میزان تحصیالت عالی در مناطق مختلف نیز جهت محاسبه توسعه انسانی در اینجا مناسب به نظر می ر. می شود
. شهرستانها استفاده شود

نسبت افراد در حال تحصیل در مقاطع تحصیالت عالی -6-6
در حال حاضر در سال استان 6از جمعیت باالي در هزار 35درصد و یا بعبارتی 5/3طبق آمارهاي موجود بطور متوسط 
این ارقام بیانگر افزایش جمعیت . درهزار است38این رقم براي جمعیت زنان برابر . مقاطع عالی در حال تحصیل می باشند
و شهرستان ) در هزار52(شهرستان همدان بیشترین میزان . می باشدشهرستانهادر کلزنان در مقاطع عالی نسبت به جمعیت 

شهرستانهاي مالیر، تویسرکان، . را در بین دیگر شهرستانها به خود اختصاص داده اند) در هزار10(کبودراهنگ کمترین میزان 
در هزار، شهرستان 60در جمعیت زنان بعد از شهرستان همدان با . نهاوند، اسدآباد، بهار و رزن در ردیفهاي میانی قرار دارند

:ذکر چند نکته ضروري است.بودراهنگ رتبه بندي می شوندهاي تویسرکان، مالیر، نهاوند، اسدآباد، بهار، رزن و ک
نکته اول این است که تفاوت میزان جمعیت در حال تحصیل در مقاطع عالی بر خالف نسبت کل جمعیت در حال 

تفاوت حد پایین و حد باالي این میزان . تحصیل که در بحث قبلی مطرح گردید، در بین شهرستانهاي مختلف زیاد می باشد
8شهرستان از بین 5بویژه اینکه این میزان در حالت کلی در . در هزار می رسد50در جمعیت زنان بهو در هزار، 42استان در

.شهرستان  پایین تر از میانگین استانی می باشد6شهرستان، و در جمعیت زنان در 
میزان جمعیت در حال . می شودمربوط با جمعیت کل شهرستان نکته دوم به تفاوت جمعیت زنان در هر شهرستان 

می بیشترو در دیگر شهرستانها میانگیناز کمترشهرستانهاي مالیر و کبودراهنگ زنانتحصیل در مقاطع عالی در جمعیت 
در هزار بیشتر 5در هزار، اسداباد و تویسرکان با اختالف 8این تفاوت بویژه در شهرستانهاي همدان با اختالف . باشد

. محسوس است
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مطلوبترین کهدر هزار می باشد9میزان افراد در حال تحصیل در مقاطع عالی برابر 4طبق جدول مناطق روستایی ر د
ودر هزار در وضعیت پایین 5در مقابل شهرستان اسداباد با میزان . در هزار اختصاص دارد14وضعیت به شهرستان همدان با 

در جمعیت زنان مناطق . شهرستانهاي تویسرکان، نهاوند، مالیر، کبودراهنگ، بهار و رزن در رتبه هاي میانی دیده می شوند
.مختلف استان بصورت همدان، تویسرکان، کبودراهنگ، مالیر، نهاوند، رزن، اسدآباد و بهار مرتب می شوند

صیل در مقاطع عالی در مناطق روستایی از میانگین استانی حاصل بحث فوق این است که اوال میزان افراد در حال تح
نکته دوم . در هزار می باشد29در هزار، و در جمعیت زنان نیز برابر 26این تفاوت در سطح کلی برابر . بسیار کمتر می باشد

نکته . هده نمی شودمشاو میانگین آن مناطقزنانتفاوت چندانی بین جمعیتاین است که در سطح کلی در مناطق روستایی 
در هزار، و در 9دامنه حد باال و پایین این میزان برابر . سوم مربوط به تفاوت این میزان در بین شهرستانهاي مختلف است

.   در هزار می باشد11جمعیت زنان نیز برابر 

زنانبا تأکید بر جمعیتمناطق روستاییسال و در حال تحصیل در مقاطع عالی در 6تعداد و میزان جمعیت باالي -4جدول شماره 
سال  زنان6جمعیت باالي سال  مناطق روستایی6کل جمعیت باالي 

در هزارتحصیل در مقاطع عالیجمعدر هزارتحصیل در مقاطع عالیجمع
6566055810932706126929کل استان

489902525246301305اسدآباد
656704437326781204بهار

56159602112816328510تویسرکان
801335026408432296رزن

1056568908520704218کبودرآهنگ
1072008708538143787مالیر

837257389415013117نهاوند
1090721515145336282015همدان

شهرستانهاي مختلف استان1385مسکن سال نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و : منبع

محاسبه مؤلفه هاي توسعه انسانی-6-7
رخورداري از زندگی طوالنی و ب) الفمورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از توسعه انسانی دو بعد اول از سه بعد مفهوم

جهت سنجش مفهوم زندگی طوالنی از شاخص امید به زندگی استفاده می گردد که در این طرح با استفاده .دانش) بسالم و
با تأکید بر روستاییجمعیت کل شهرستانها به انضمام و مدل کول و دمنی به روش غیر مستقیم براي PASاز نرم افزار 
نش از شاخصهاي میزان باسوادي، نسبت افراد در حال براي سنجش مفهوم دا. جداول مرگ و میر تنظیم گردیدجمعیت زنان

. نسبت افراد در حال تحصیل در مقاطع عالی بهره برده شدوتحصیل
مؤلفه طول عمر-6-8

جمع بسته به این صورتشاخص طول عمر که با معرفهاي امید به زندگی در صفر سالگی و هشتاد سالگی سنجیده شد، 
Le٨٠/٢+Le=Le٠:می شود
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بر اساس داده هاي این جدول . نتایج نهایی شاخص طول عمر را براي شهرستانهاي استان نشان می دهد5جدول شماره 
.شهرستانهاي استان در جمعیتهاي مختلف خود به شرح ذیل رتبه بندي می شوند

همدان. 8اسدآباد و . 7نهاوند، . 6کبودراهنگ، . 5مالیر . 4بهار، . 3رزن، . 2تویسرکان، . 1: کل جمعیتعمر طول 
همدان. 8اسدآباد و . 7کبودراهنگ ، . 6نهاوند ، . 5رزن . 4مالیر ، . 3بهار ، . 2تویسرکان، . 1: طول عمر در جمعیت زنان

همدان. 8اسدآباد و . 7کبودراهنگ ، . 6بهار ، . 5نهاوند . 4رزن ، . 3تویسرکان ، . 2مالیر ، . 1: طول عمر در جمعیت روستایی
همدان. 8اسدآباد و . 7کبودراهنگ ، . 6بهار ، . 5تویسرکان . 4رزن، . 3نهاوند ، . 2مالیر ، . 1: در زنان روستاییطول عمر

همینطور تویسرکان در کل جمعیت وطول عمر در شهرستاناوالتوضیح داد کهبا توجه به رتبه بندي فوق می توان 
انهاي همدان و اسدآباد در جمعیت کل و همینطور مناطق روستایی در دوم شهرست. زنان رتبه اول را در استان داردجمعیت

، طول عمر در مناطق روستایی بهار، تویسرکان ، کبودراهنگ، همدان و اسدآباد کمتر سوم. ردیفهاي آخر استان قرار می گیرند
و میانگین شهرستانیستاییمناطق روبین، تفاوت نسبتا زیاد بین شاخص طول عمر چهارم. آنها استمیانگین شهرستانیاز 

از این چهار . بویژه در شهرستانهاي رزن، مالیر، نهاوند و همدان بیشتر محسوس می باشد. شهرستانهاي مختلف می باشد
، تفاوت پنجم. استمیانگین شهرستانی از روستایی کمترشهرستان نیز شاخص طول عمر تنها در شهرستان همدان در مناطق 

این تفاوت در شهرستانهاي رزن، کبودراهنگ و مالیر بیشتر . استکل جمعیتجمعیت زنان و شاخص طول عمر در بین
در مناطق .زنان کمتر از میانگین کل جمعیت استاحساس می شود و تنها در کبودراهنگ شاخص طول عمر در جمعیت 

که در شهرستانهاي رزن و تویسرکان روستایی این تفاوت در شهرستانهاي اسداباد، تویسرکان، بهار و رزن مشاهده می شود 
.می باشد و در شهرستانهاي بهار و اسدآباد عکس این حالت وجود داردزنان کمتر از میانگین شاخص طول عمر در جمعیت 

شاخص نهایی طول عمر  براي شهرستانهاي استان-5جدول شماره 
همداننهاوندمالیرکبودراهنگرزنتویسرکانبهاراسدآبادکل استان

جمعیت 
منطقه

٣٧۶/٠014/0505/01671/0371/0401/0345/00کل جمعیت
410/0070/0670/01480/0290/0600/0330/00جمعیت زنان

مناطق 
روستایی

665/0275/0570/0805/0785/0520/01700/00کل جمعیت
650/0385/0630/0670/0685/0540/01705/00جمعیت زنان

مؤلفه دانش-6-9
. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود. معرف تشکیل شده استسهمشخص می شود از Kمؤلفه دانش که با عالمت 

Ki=W١((Rc-Rmin/Rmax-Rmin)+(S١c-S١min/S١max-S١min))/٢+W٢((S٢c-S٢min/S٢max-S٢min)
Wاست؛3/1عبارت از وزنی است که براي با سوادي و میزان افراد در حال تحصیل در نظر گرفته شده و برابر با ١W٢

.می باشد3/2عبارت از وزنی است که براي افراد در حال تحصیل در مقاطع عالی در نظر گرفته شده است و برابر با 
با استفاده از داده . نشان داده می شود6یج آن در جدول شماره با استفاده از فرمول فوق شاخص دانش نهایی شده و نتا

.هاي موجود در این جدول می توان شهرستانهاي استان را به لحاظ دانش رتبه بندي نمود
رزن. 8کبودراهنگ، . 7بهار، . 6اسدآباد، . 5نهاوند،. 4همدان،. 3تویسرکان، . 2مالیر، . 1: کل جمعیت شهرستان
کبودراهنگ. 8رزن، . 7بهار، . 6اسدآباد، . 5نهاوند، . 4تویسرکان ،. 3مالیر، . 2همدان، . 1: رستانکل جمعیت زنان شه
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رزن. 8اسدآباد، . 7مالیر، . 6کبودراهنگ، . 5تویسرکان، . 4نهاوند، . 3بهار، . 2همدان، . 1: جمعیت مناطق روستایی
بهار. 8اسدآباد، . 7رزن، . 6مالیر، . 5تویسرکان، . 4هنگ، کبودرا. 3نهاوند، . 2همدان، . 1: جمعیت زنان مناطق روستایی

نکته اول که از رتبه بندي فوق استخراج می شود این است که در شهرستانهاي تویسرکان، رزن و مالیر شاخص دانش در 
ار و کبودراهنگ در مقابل این شاخص در مناطق روستایی شهرستانهاي نهاوند، به. استضعیفتر از میانگین کل مناطق روستایی 

ص خنکته دوم تفاوت شا. در شهرستانهاي همدان و اسدآباد تفاوت چندانی دیده نمی شود. آنها می باشدمیانگین کلبهتر از 
در . این تفاوت در شهرستانهاي مالیر و نهاوند بیشتر مشاهده می شود. زنان می باشدجمعیت کل و جمعیتدانش در بین 

بوده و در شهرستانهاي میانگین شهرستانیر جمعیت زنان شهرستانهاي رزن و همدان بهتر از مناطق روستایی شاخص دانش د
نکته سوم این است که بطور کلی سه شهرستان همدان، مالیر و تویسرکان در . استضعیفتربهار، تویسرکان، مالیر و نهاوند 

. در سطح ضعیف قرار دارندسطح مطلوب، اسداباد و نهاوند در سطح متوسط و کبودراهنگ، بهار و رزن

زنانبا تأکید بر جمعیتشاخص نهایی دانش براي شهرستانهاي استان به تفکیک مناطق شهري و روستایی -6جدول شماره 
همداننهاوندمالیرکبودراهنگرزنتویسرکانبهاراسدآبادکل استان

جمعیت 
منطقه

799/0295/0188/0747/0047/0062/0887/0511/0707/0کل جمعیت
568/0255/0133/0498/0055/0052/0535/0336/01جمعیت زنان

مناطق 
روستایی

442/0187/0643/0427/0135/0413/0317/0613/0880/0کل جمعیت
443/0245/0232/0367/0258/0435/0268/0485/0988/0جمعیت زنان

شاخص توسعه انسانی-6-10
٣/HDI=Le٠i+Ki+SLiو به صورت طول عمر، دانش و زندگی ابرومندانه يمؤلفه هاباشاخص توسعه انسانی 

HDI=Lei+Ki.گردیداندازه گیري مقابلبه شرح و این مقاله صرفا دو شاخص در . سنجیده می شود /٢

این شاخص به شکل مستقیم نشان دهنده میزان توسعه انسانی است، یعنی هر چه اندازه آن بزرگتر باشد یک منطقه 
با استفاده از داده . دامنه این شاخص بین صفر و یک می باشد. توسعه یافته تر و هر چه کوچک تر باشد، توسعه نیافته تر است

. نمودمرتبدر جمعیت زنان مناطق روستاییلحاظ سطح توسعه انسانی می توان شهرستانهاي مختلف را به 7هاي جدول 
اسدآباد. 8کبودراهنگ و . 7رزن، . 6نهاوند، . 5بهار، . 4همدان، . 3مالیر، . 2تویسرکان، . 1: کل جمعیت زنان

اسدآباد. 8بهار و . 7رزن، . 6کبودراهنگ، . 5همدان، . 4تویسرکان، . 3نهاوند، . 2مالیر، . 1: جمعیت زنان مناطق روستایی
طبق این تحلیل، شاخص توسعه انسانی براي جمعیت زنان کل شهرستان هاي تویسرکان، مالیر و همدان بیشتر از 

مناطق روستایی شاخص توسعه انسانی در شهرستانهاي مالیر و زناندر جمعیت . میانگین استان بوده و در مابقی کمتر است
.دیده می شودکمتر از شهرستانهادیگرنهاوند باالتر از میانگین استانی بوده و این وضعیت در جمعیت زنان مناطق روستایی 

روستاییمناطقبا تأکید بر شاخص توسعه انسانی در بین جمعیت مردان و زنان شهرستانهاي استان -7جدول شماره 
همداننهاوندمالیرکبودراهنگرزنتویسرکانبهاراسدآبادکل استان

486/0160/0401/0749/0268/0171/0565/0333/0500/0کل جمعیت زنان

547/0315/0431/0518/0472/0488/0634/0595/0494/0کل جمعیت زنان روستایی
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جهت این . بعد از رتبه بندي شهرستانها می توان آنها را در گروه هایی که همگنی در آن بیشتر است، سطح بندي نمود
.تقسیم می شود) سطح3(3بدست آمده و نتیجه بر مناطقکار تفاضل بین پایین ترین و باال ترین درجه توسعه انسانی 

توجه به توسعه انسانی در بخش جمعیت زنان مناطق روستایی، سطح ضمن سطح بندي شهرستانها با 8جدول شماره در 
.بندي شهرستانها به لحاظ توسعه انسانی کل جمعیت نیز انجام می شود

با تأکید بر جمعیت زنان مناطق روستایی سعه انسانیسطح بندي شهرستانهاي استان همدان به لحاظ شاخص تو: 8جدول شماره 
تان سطح بندي شهرستانهاي اس

همدان به لحاظ شاخص توسعه 
0)/749-160/0=589/0(انسانی

)196/0=3/589/0(

درجه توسعه انسانیشهرستانسطح برخورداريرتبه شهرستانها
/.160-/.356اسدآباد، رزن، کبودراهنگ و بهارضعیفسوم

/.357-/.552بهار و همدانمتوسطدوم

/.554-/.750مالیر و تویسرکانخوباول

سطح بندي مناطق روستایی 
شهرستانهاي استان به لحاظ 

شاخص توسعه انسانی در بخش 
-315/0=319/0(جمعیت زنان

634/0106/0=3/319/0(

/.315-/.421اسدآبادضعیفسوم

بهار، رزن، کبودراهنگ، همدان و متوسطدوم
تویسرکان

528./-422./

/.529-/.635نهاوند و مالیر خوباول

نتیجه و بحث-7
آنچه از این پژوهش بدست آمد، تأیید فرضیه هایی می باشد که بر نابرابري روند توسعه انسانی در بین جوامع مختلف 

این نابرابري در بین شهرستانهاي مختلف استان همدان و همینطور میان مناطق روستایی و میانگین استانی، و . تأکید می کنند
یکی از عوامل ریشه اي در سطح توسعه انسانی سطح فرهنگی جامعه . ده گردیدبین جمعیت زنان و میانگین کل جمعیت مشاه

جوامع به لحاظ سکونت از کوچ نشینی به یکجا نشینی از نوع روستا نشینی و سپس شهرنشنی در حال تحول می . می باشد
استان همدان به . انسانها داردمسلما توسعه انسانی که بیانگر روند تکامل می باشد، ارتباط عمیقی با مراحل سکونت . باشند

در کنار این مسئله می توان گفت که بخش . می باشدلحاظ سکونت جزء استانهاي با میزان باالي روستا نشینی و کشاورزي 
طبق آمار سال . قابل توجهی از جمعیت شهري این استان بویژه بازار آن بیشتر بر جامعه کشاورزي و روستایی وابسته است

این میزان در شهرستانهاي کبودراهنگ و رزن . درصد از جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می کنند43در حدود1385
لذا . از طرف دیگر این استان در منطقه سردسیر واقع شده که کشت در آن تک فصلی می باشد.درصد نیز می رسد78و 82به 

سازمان آمار نرخ اعالمطبق. ایع بوده و سطح درآمدها پایین استدر این استان بیکاري بویژه بیکاري فصلی و پنهان امري ش
. استان کشور قرار می دهد30در بین 19بوده و این استان را در ردیف 9/12برابر 1389بیکاري در استان همدان در پاییز 

مطلوب نیز در داخل این وضعیت نا. آمارهاي غیر رسمی وضعیت استان را در گروه هاي نامطلوب کشور گزارش می کنند
بنابراین در چنین جامعه اي حق انتخاب ضعیف بوده و به گفته اینگلهارت پرداختن به حس ابراز . استان یکنواخت نمی باشد

ارزشهاي مردم ت گیريجه. استحق انتخاب در جوامعی گسترده می باشد که فرصتها و منابع الزم مهیا . وجود ضعیف است
بعد که دوست دارند مردم . منعکس می سازدراانسانی تحمیل می کنند،و استقاللقدرتبرتماعی محدودیتهایی که شرایط اج

. انرژي خود را صرف اهداف دور از دسترس نمی کنندآنهانیازمندیهاي اصلی به خواسته هاي فرعی بپردازند، تهیه از 
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چرا که انسانها محیط خود را اصالح می نمایند و محیط هاي . توسعه انسانی مستقل از محیط نمی تواند صورت بگیرد
فردي ابراز وجودبنا بر نظر اینگلهارت در میزانکه دانش و آگاهی . سالم نیز اهداف و مقاصد انسانها را اصالح می کنند

از تغییرات جمعیتی، جهانی شدن و درآمد در کناراسماعیل سراج الدینعم شهروندان تأثیر فراوانی دارد و همینطور به ز
این نابرابري در بین . ابرابري در استان مواجه استتوزیع نشمار می رود، با تحول فرهنگی نمادین به درعوامل مؤثر 

نش نه تنها خود مؤلفه اي از دا. شهرستانها، مناطق روستایی و جمعیت زنان در قیاس با میانگین کل جمعیت مشاهده گردید
همینطور این مؤلفه خود به دیگر پدیده ها از . مؤلفه هاي توسعه انسانی می باشد بلکه می تواند علت توسعه انسانی قرار بگیرد

در . سطح اقتصادي هم بر کمیت دانش و هم بر کیفیت آن تأثیر می گذارد. می باشدوابسته جمله درآمد و سطح اقتصادي مردم 
طقی که سطح اقتصادي نامناسبی دارند نه تنها میزان تحصیالت و تحصیالت عالی پایین می باشد بلکه استفاده از اینترنت و منا

در تبیین سراج الدین اینترنت و علوم کامپیوتري از ابزارهاي مهم دانش در عصر امروزي . استکامپیوتر نیز در حد پایینی 
با این حال دسترسی و کاربرد نوآوریهاي . رش را در جهان افزایش داده استمحسوب می شود که کارایی آموزش و پرو

. باشندمییت مواجه محدودبا نیاز وسایل و پیش زمینه مورداین باالي هزینه بخاطریادگیري 
که خود بیانگر توسعه می الینفک مکانیزم سازگاري تحول فرهنگی استعالوه بر دانش، تغییر جمعیت شناختی بخش 

تغییر محیط زندگی یا . تغییرات جمعیتی خود هم عامل تغییر و تکامل فرهنگی و هم یکی از علل آن محسوب می شود. دباش
مهاجرت از پدیده هاي تغییر جمعیت بوده که انسانها محیط شان را بخاطر ظواهر منفی رفتار اقتصادي و اجتماعی، تغییر 

ت محسوب می شود که در آن برخی از مناطق از جمله شهرستانهاي استان همدان در کل یک استان مهاجر فرس.میدهند
عمدتا تحصیل کرده گان ومهاجرت باعث از دست دادن بخشی از جمعیت . شمالی از مهاجر فرستی عمیقی برخوردار هستند

سه شهرستان کبودراهنگ، رزن یعنینیمه شمالی استان . روستایی گشته و این خود ضریب توسعه انسانی را کاهش داده است
در مقابل نیمه جنوبی یعنی . و بهار یک منطقه روستایی بوده و بیش از دو سوم جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی می کنند

متعاقب . مرکز استان از جمعیت شهرنشین قابل توجهی برخوردار استو به خصوص شهرستانهاي مالیر، تویسرکان و نهاوند 
جامعه صنعتی گنجایش جذب جمعیت از شده وزعم سراج الدین و دیگر اندیشمندان تمرکز صنعت مطرح شهرنشینی به 
در استان همدان بدلیل تک فصلی بودن کشاورزي و باال بودن میزانهاي بیکاري و بویژه بیکاري فصلی .داردرانواحی اطراف

به نحوي که مهاجرت باعث رشد منفی جمعیت . می آورندمناطق شهري هجوم به را ترك نموده و روستاهاانبوهی از جمعیت 
، گزینه استپایین نیز در چنین جامعه اي که درآمدها . در برخی از شهرستانها از جمله رزن و کبودراهنگ گردیده است

متهاي تفاوت سه قسمت استان یعنی قس. شودضعیف می تحق انتخاب در میان افراد باقی مانده بوده وانتخاب اغلبمهاجرت 
شمالی، مرکزي و جنوبی استان نه تنها در کل شاخص توسعه انسانی بلکه در مؤلفه هاي مختلف بویژه دانش قابل مشاهده می 

.در این بخش سطح تحصیالت در مناطق روستایی پایین تر از قسمتهاي دیگر استان است. باشد
همانطور که . استتانها یکسان رشد نکرده نکته دیگر این است که سطح همه مؤلفه هاي توسعه انسانی در شهرس

بهداشت . نه در تاثیرات شان مستقل هستند و نه هماهنگ عمل می کننداسماعیل سراج الدین مطرح می کند این مؤلفه ها 
در حالیکه. همانقدر که طول عمر را افزایش می دهد، میزان باروري را نیز افزایش داده و چالشهاي شدیدي را بوجود می آورد

ضعیف مناطقدر این دیگرمؤلفه هايمناسب بود،دیگر مناطقسطح طول عمر در شهرستانهاي رزن و کبودراهنگ نسبت به 
. بوده است
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