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 را يافتگي توسعه ابعاد همه تواندنمي اما آيد،مي حساب بهتوسعه  معياردرآمد سرانه به عنوان  افزايش
سه بعد  درتوسعه  يريگ اندازه يمبنا يکل يارعنوان مع( بهHDI) انساني توسعه شاخص. کند تشريح

 محاسبه با که ن شده استييتع يزش و سطح استاندارد زندگبشر سالمت، آمو يزندگ ياساس
هدف اين مطالعه  .آيد مي دستبه شاخص سه اين از کدام هر شده نرمال مقادير هندسي ميانگين

 چهارمحال و بختياري هاي مختلف استان بررسي ابعاد مختلف شاخص توسعه انساني در شـهرستان
هاي چنين تغييرات ابعاد اين شاخص در فاصله سال. همو مقايسه آن با مقادير متوسـط کشور است

نشان داد شاخص اميد به  0931مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بررسي در سال  0931تا  0931
 هايچنين ميانگين سال( است. هم0/61سال و کمتر از ميانگين کشور ) 06/69زندگي در استان 

هاي مورد انتظار سال .(1/1تر از متوسط کشور )سال و کم 49/6 استانتحصيل براي جمعيت 
. شاخص درآمد بر اساس باشدسال کمتر مي 1/02سال از متوسط کشوري  21/02تحصيل با رقم 
دهد در دوره مورد مطالعه به علت عدم رشد  نشان مي نيز استان اين براي ملي ساالنهشاخص درآمد 

چهارمحال و  درشاخص توسعه انساني  ست.اقتصادي، سرانه درآمد ملي با کاهش روبرو شده ا
طور کلي شاخص توسعه به يولرسيده  0931در سال  62/1، به 0931در سال  036/1بختياري از 
 استان از متوسط کشور کمتر است.ن ياانساني در 

.ياري، آموزش، استان چهارمحال و بختيسرانه درآمد مل ،يد به زندگيام
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 ييهاد و ثروت و داشتهي، داشتن توليتوسعه اقتصاد يشتر به معنايب 0331وسعه تا فهوم تم
ن رو هنوز ينمود. از ا يابيارز يمال يهاهسيا با مقايل کرد يتوان آنها را به پول تبديبود که م

 يدر حال توسعه و کشورها يبه دو دسته کشورها يافتگيهم کشورها را بر اساس توسعه 
است. اما  يتوسعه اقتصاد يشتر بر مبنايز بين ين طبقه بنديکنند. ايم ميسافته تقيتوسعه 

الحق و محبوب يهاکه دو اقتصاددان به نام يزمان 0331در تفکر توسعه از  يراتييتغ
گر توسعه تنها درباره يکردند به وجود آمد. امروزه د يرا معرف ياسن مفهوم توسعه انسانيآمارت

(. Jahan, 2006تر از آن درباره مردم و رفاه آنان است ) لکه مهمست، بين ياقتصاد يکارآمد
ف ينگونه تعريا يتوسعه است. توسعه انسان ييقت انسان، اساس توسعه و مقصود نهايدر حق

سالم  يا داشتن زندگن انتخابهين ايترمهم«. انسان يهاند گسترش انتخابيفرا» شده است:
 (.Ranis, 2005است ) يمعقول زندگ يداردها، آموزش و لذت بردن از استانيو طوالن

ن آنها يترشده است که مهم يمعرف يتوسعه انسان يابيارز يبرا ييارهايها و معشاخص
ن شاخص يد ايآ يمن شاخص برياست. همانگونه که از مفهوم ا يشاخص توسعه انسان

است  يماعتا رفاه اجت ين شاخص در استفاده از ابعاد مختلف از توسعه اقتصاديتر موفق
(Seth and Villar, 2017 .) 

 ترکيبي شاخص يک( HDI: Human Development Index) انساني توسعه شاخص
 UNDP: United Nations Development) ملل سازمان توسعه برنامه توسط که است

Program )توسعه  پيشرفت و ارزيابي براي معمول هاي  روش جايگزين و شده منتشر
 اي ازبرايند خالصه انساني توسعه شاخص داخلي شد. ناخالص توليد سرانه اساس بر کشورها
، ها دولت اين شاخص باعث توجه .انساني است توسعه کليدي ابعاد در متوسط دستاورد
 مورد در نوآورانه توسعه و ايجاد افکار هاي  در زمينه الملليبينهاي   سازمان وها   شرکت

 (. Śleszyński, 2016شده است ) رتمندقد اما ساده ايايده با پيشرفت

 يشور براـک کيدامات ـاق يابيارز يد برايار مفيک ابزار بسي يعه انسانـشاخص توس
 ملل سازمان توسعه برنامه توسط يانسان است. گزارش توسعه يت زندگيفيش در روند کيافزا
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ر در ييتغ ندهنشان ده ، کهيدر نظر گرفتن مردم به عنوان ثروت واقع با 0331سال  از متحد
 (. 0931، يريشود )ام يم  منتشر است، توسعه امر به نسبت کردهايرو

خود را  يله زندگين وسيبدها است تا  انسان ي همه يک فرصت براي يتوسعه انسان
ها و  . انتخاب(Kpolovie et al, 2017) ده و سطح آن را ارتقا دهنديوسعت بخش

، کسب يطوالن يک زندگيان هستند. يپا يدهد، ب ين شاخص ارائه ميکه ا ييها فرصت
ک يبه  يابيه و دستياول يازهايبرآورده ساختن ن يبه منابع الزم برا يدانش و دسترس

-Kpolovie et al, 2017; Salas)ن شاخص هستند ياز اهداف ا ياستاندارد مناسب زندگ

Bourgoin, 2014)ه منجر شه به توسعين سه عامل هميمثبت از ا يبين حال، ترکي. با ا
ل يز در تسهيست نيز طيت محيفيو ک يمانند اشتغال کامل، آزاد ييشود و فاکتورها ينم

 يهال و ساليتحص يهاعنوان مثال با وجود متوسط سالنقش دارند. به يتوسعه جمع يفرد
 را جاد شدهيا يها تياز ظرف يريگ بهره يبرا در يکاف يهال باال، افراد انتخابيانتظار تحص

 يتين وضعيو اشتغال کم درآمد ندارند. چن يمحدود، تنوع کم شغل يمنابع شغلل يبه دل
کار ماهر وجود داشته  يرويک نياگر  يرا حتيباشد، ز ياز توسعه انسان يا تواند نمونهينم

ا کمبود درآمد را به همراه دارد. ي، دستمزد کم يکاريش نرخ بينه افزايت زميباشد، محدود
، ياسيس يها تيباال با محدود يبا شاخص توسعه انسان ين ممکن است جوامعيچنهم

-Salas) رنديگيده قرار مين ايدر تضاد با اده شوند که يان ديب يحقوق و نبود آزاد ينابرابر

Bourgoin, 2014). 

 يکسب علم، وجود منابع مال مثل يبهتر را در عوامل زندگي به لين الزمه شاخص اين
است که، با آموزش  يهيداند. بد يم ها   يماريور از ببه د يطوالن يو زندگ يجهت زندگ

افراد،  يشتيو مع يش طول عمر، رشد اقتصاديش بهداشت و افزايشتر احاد مردم، افزايب
 (.0913، يسيابد )ني يم ارتقا  يانسان توسعه سطح

دانستند  ي، رفاه انسان را وابسته به رشد درآمد ميشاخص توسعه انسان يتا قبل از معرف
(Gallardo and Economist, 2009). باعثاست  ممکن يغن يعيطب منابع امروزه وجود 

 مانند يمسائلحال،  نيا بااما  گردد؛ يغن ريبا ذخا يکشورها در سرانه درآمد متوسط شيافزا
)خاکپور  ابندي شيافزا اي باشند داشته وجوداست  ممکن زين فقر و ه،يتغذسوء ،يقحط کاري،يب



 
 
 
 

 

 يو محل يا ، منطقهيجهان يها بر اساس شواهد ارائه شده در گزارش (.1983 پوري، باوان و
ست ين يتنها شرط کاف يشرفت و رفاه بشر الزم است وليپ يبرا يهر چند رشد اقتصاد

(Gallardo and Economist, 2009.) 

اقدامات  UNDPمنتشر شده توسط  ير، گزارش توسعه انسانياخ يهادر طول سال
 زنان به اجرا گذاشته است يساز توسعه و کاهش فقر و توانمند يابيزار يرا برا يديجد

 . (Śleszyński, 2016؛ 0932، يحصار)

 توسعه سازمان برنامه توسط منتشره يها  گزارش شاخص در نيا يريگ اندازه منظوربه

 بدو در يزندگ به ديام شاخص سالمت با و ، بهداشت4101سال  تا 0331 سال از متحد ملل

0تولد
4بزرگسال افراد در يبا سواد نرخ شاخص دو با آموزش ، 

 و 9مدرسه در ثبت نام و نرخ 
2يداخل ناخالص ديتول سرانه ، شاخصيدگـزن تانداردـسطح اس يبرا

 قدرت يبرابر حسب بر  

 .بود شده گرفته در نظر کايدالر آمر به ديخر

 سه بعد يريگ اندازه منتشر شد، حاصل 1111که در سال ، HDI يروش محاسبه فعل
 استاندارد داشتن و شناختن سالم همراه با آموزش مناسب و و يطوالن يزندگ کي: است

 دو تولد، در بحث آموزش از بدو در يزندگ به ديام شاخص نه بهداشتيدر زم. يزندگ معقول
 سال به 12 بزرگسال افراد در) شود يم  آموزش صرف که يادوره طول متوسط شاخص

و در بحث  6مدرسه به ورود سن در کودکان ليتحص يبرا انتظار مورد دوره و طول 2(باال
 Kpolovie؛ 1931، يريشود )ام يم  استفاده 7يمل ناخالص درآمد سرانه از يزندگ استاندارد

et al, 2017; Human Development Report, 2016.) 

                                                           
1- Life Expectancy at Birth (Years) 

2- Adult Literacy Rate (Both Sexes) (% Aged 15 and Above) 

3- Combined Gross Enrolment Ratio in Education (Both Sexes) (%) 

4- GDP (Gross Domestic Product) Per Capita ( PPP US$) 

5- Mean Years of Schooling (Adults Aged 25 Years and Above) 

6- Expected Years of Schooling - Primary to Tertiary (Children of School Entrance Age) 

7  - GNI (Gross National Income) Per Capita (PPP US$) 
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 يساز نرمال ير حداکثر براير در مقادييشامل تغ HDIن اصالحات در روش يآخر
 يمحاسبات يمبنا "حداکثر مقدار مشاهده شده"د يکرد جديها است.  تا قبل از رو  شاخص

 يبه دستاوردها صرفاً يستيباهر کشور  HDIقرار گرفته بود. اما مقدار  يساز جهت نرمال
حداکثر مقدار مشاهده شده، مقدار  باتوجه بهکه يحالداشته باشد، در  يخود آن کشور بستگ

HDI گر وابسته بود يد يکشورها ص محاسبه شده درحاصل به شاخ(Śleszyński, 2016). 

و  ياريچهارمحال و بخت استان در يشاخص توسعه انسان يبررس مطالعه نيا از هدف
 به توسعه شاخص مدل از استفاده با پژوهش نيدر ا باشد. يم  ير کشوريسه آن با مقاديمقا

 0931تا  0931دوره  يط يافتگيتوسعه عوامل عنوانبه يانسان توسعه يها  شاخص يبررس

  .شد خواهد پرداخته

 

ک يبا معادل يلومتر مربع که تقريک 00199با مساحت حدود    يارياستان چهارمحال و بخت
ن استان يت ايده است. جمعيران واقع گرديا يباشد، در جنوب غرب يدرصد مساحت کشور م

 0931سال  يهزار نفر و طبق سرشمار 131 يشمس 0931سال  يربر اساس سرشما
ن استان يدر کشور، ا ياسيمات سين تقسيهزار نفر بوده است. بر اساس آخر 326 يشمس

ار و ينه شهرستان شامل شهرکرد، اردل، بروجن، بن، سامان، فارسان، کوهرنگ، ک يدارا
وان شهرستان مستقل از به عن 0930لردگان است. دو شهرستان بن و سامان از سال 

 اند. ک شدهيشهرستان شهرکرد تفک



 
 
 
 

 

  

 
 

: 

 يو بر اساس سرشمار ياست که به صورت مقطع يطالعه حال حاضر از آن دسته مطالعاتم
طالعه از ن ميانجام گرفته است. در ا 0931و  0931 يها  نفوس و مسکن سال  يم عمو

 4100-4100( که در سال HDI) سازمان ملل يمحاسبه شاخص توسعه انسان يگزارش فن
 (.Human Development Report, 2016منتشر شده است بهره گرفته شده است )
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ل يتحص ي، طول دوره مورد انتظار برايد به زندگيام يهارشاخصين منظور از زيبه ا
سال  41)در افراد بزرگسال   يم آموزش  طول دوره کودکان در سن ورود به مدرسه، متوسط

ت يکننده وضعنيي( که تع4100د ي)بر اساس قدرت خر يبه باال(، و سرانه درآمد ناخالص مل
شود  ياستفاده م ،هستند يجامعه مورد مطالعه در سه بعد سالمت، آموزش و استاندارد زندگ

 (.0)جدول 

2015; 

Human Development Report, 2016UNDP,

 11 41 يد به زندگيام سالمت

 
 آموزش

 01 1 ل کودکان در سن ورود به مدرسهيتحص يطول دوره مورد انتظار برا

افراد بزرگسال  شود )در يم که صرف آموزش  يا متوسط طول دوره
 سال به باال( 41

1 01 

 61111 011 (4100د ي)بر اساس قدرت خر يسرانه درامد ناخالص مل يندگز استاندارد

جامعه مورد نظر به صورت نرمال در  يها بعد از محاسبه برا ک از شاخصير هر يمقاد
ر ييتغ ين معادله براياز است. ايها ن  شاخص يساز نرمال يک معادله براين، به يند. بنابرايآ يم

ک ين صفر و يب يبا واحدها يها مختلف به شاخص يان شده در واحدهايب يها  شاخص
ک به يحداقل ارزش و  يبرا "يعيطب يصفرها"است. عدد صفر به عنوان  يضرور
 (.Śleszyński, 2016کنند ) يم حداکثر مقدار عمل  يبرا"يآرمان يها هدف"عنوان

 :0شماره  رابطه
 ن مقدار شاخص(ـ)متوسط شاخص در منطقه مورد نظري)کمتر

 هي=شاخص پا
 ن مقدار شاخص(يشترين مقدار شاخص(ـ)بي)کمتر

نه بهداشت و يدر زم يريگ و قابل اندازه  يسازمان ملل متحد به منظور ارائه شاخص کمّ
 يمدت زمان محتمل بران کرده است. ييدر بدو تولد را تع يد به زندگيشاخص ام سالمت،

                                                           
1- LEI  



 
 
 
 

 

توسط شاخص  ير فعليتولد، در صورت ثابت ماندن روند مرگ و م يماندن فرد از ابتدا زنده
 ،يبهداشت امکانات ،يت زندگيفي، کيهمچون سالمت يشود. عوامل ين مييتع يبه زندگ ديام

 و يت اقتصاديامن از و برخورداري آرامش اضطراب، کاهش ،يهاي زندگ  از حداقل يبرخوردار
 ن عوامليا گر،يد عبارتند. بهيآيحساب من شاخص بهيگذار در بهبود ا  ريتأث، از عوامل ياجتماع

 (.0913، يسيدهند )ن يم کاهش را يناگهان هاي ماري و مرگيب برابر در رييپذ بيآس زانيم

سال ندارد،  41کمتر از  يد به زندگيستم اميدر قرن ب يچ کشوريبر اساس شواهد ه
سال در نظر  82طور ثابت و حداکثر ارزش به 11د حداقل ارزش برابر يدر روش جد نيبنابرا

 (.Human Development Report, 2016گرفته شده است )

 ,Kpolovie et al)شود  يم ر محاسبه يبه شرح ز يبر اساس فرمول شاخص سالمت

2017; Śleszyński, 2016; UNDP, 2015): 

 LEI(= LE -11(/ ) 82-11) :4شماره رابطه 

( با 0919ان و همکاران، يبا ساختن جدول عمر )غفار يد به زندگياطالعات مربوط به ام
سازمان برنامه و بودجه استان و  ياستفاده از اطالعات و آمار موجود در سالنامه آمار

 د.يمحاسبه گرد 0931و  0931سال  يها يسرشمار

است. شاخص آموزش خود  مختلف يسن مقاطع در ليتحص نرخ دهندهنشان شاخص آموزش
ازمند اطالعات يز نيها ن شاخص رين زيشود که هر کدام از ا يل ميگر تشکيشاخص د رياز دو ز
 هستند. يمختلف يها و داده

 

سال به  41است که )در افراد بزرگسال  يا ل، متوسط طول دورهيتحص يها سال نيانگيم
کننده تيتثب و يآموزش يازهاين سنجش ن شاخص ابزاريا شود. يم ( صرف آموزش باال

                                                           
1- Educational Index  
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ر محاسبه يل از رابطه زيتحص يها ن ساليانگياست. م آموزش بهبود الزم جهت يها  استيس
 (:0932، يشود )حصار يم

 :9شماره رابطه 

 
 :2شماره رابطه 

 
 ها: که در آن

𝑀𝑌𝑆 سهم  ل؛ يتحص يها ن ساليانگيمa تر در سال  شيساله و ب 41ت يدر جمعt ؛
شتر يساله و ب 61 يتا گروه سن aپنج ساله  يل گروه سنيتحص يها ن تعداد ساليانگيم 

ساله و  92تا  91ي: گروه سن=4aساله،  43تا  41 ي: گروه سنa=1که در آن  tدر سال 
 jالت يسطح تحص يکه دارا tدر سال  a يگروه سنت ياز جمع  يسهم شتر است؛ يب

در  a يمقاطع گروه سن يها طول سال ؛ ي، متوسطه و عالييمقاطع ابتدا Jهستند؛ 

 است. tسال 

ل يت درحال تحصيت باسواد و جمعير شاخص از اطالعات جمعين زيمحاسبه ا يبرا
مربوط به  يليجداول تفص که در يليو مقاطع تحص يسن يها ک گروهياستان به تفک

 دارد، استفاده شده است. وجود  31و  31سال  يسرشمار

 ,Śleszyński)گردد  يم ل يه تبديبه شاخص پا 1 يطبق رابطه MY𝑆رشاخص يز

2016; UNDP, 2015). 

 :1 شماره رابطه
 

 يهاسال نيانگيم حداکثر، 1116اساس روش مندرج در گزارش منتشر شده سال  بر
 ني)ا است شده گرفته نظر در سال 12 ياريبخت و چهارمحال استان نيساکن يبرا ليتحص

  (.Human Development Report, 2016( )استدرنظر گرفته شده  1112 سال تا حداکثر



 
 
 
 

 

ن تعداد يانگيل را نشان داده و تحت عنوان ميتحص يها ن طول ساليانگين شاخص ميا
 يستم آموزشيورود به مدرسه در آن س يک کودک در ابتدايرود يکه انتظار م ييها سال

 (.0932، يشود )حصار يکند، در نظر گرفته م يط

 : 0 شماره رابطه

 
 ن فرمول:يکه در ا

در  iآموزان ثبت نام شده در سن  تعداد دانش مورد انتظار آموزش؛  يها سال 
؛  ي دوره يها تعداد سال ؛ ل يدر سال تحص iت در سن يتعداد جمع ؛ tل يسال تحص

ها مشخص  که سن آن ل يآموزان ثبت نام شده در سال تحص تعداد دانش 

 ي دوره ؛ tل يدرسال تحص يليتحص ي ن دورهيت در سنيتعداد جمع ست؛ ين
 ل.ين سن تحصيباالتر سن؛  ؛ يليتحص

 ,Kpolovie et al)گردد  يم ل يه تبدير به شاخص پايطبق رابطه ز 𝐸𝑌𝑆 يها  شاخص

2017; Śleszyński, 2016; UNDP, 2015). 

 :6 شماره رابطه
 

ن مقدار برابر با يرا ايشود، ز يم ن ييسال تع 01ل يصتح يانتظار برا يها حداکثر سال
 Humanارشد در اکثر کشورها است ) يبه مدرک کارشناس يابيالزم جهت دست يها سال

Development Report, 2016.) 

  يراـب EYSو  MYSاخص ـش ريک از دو زـيهر  ين بار براياول يوزش، براـدر بعد آم
 EIشود. معادله محاسبه  يم اعمال  يله استانداردمعاد EYSIو  MYSIمحاسبه دو شاخص 

 :(Śleszyński, 2016; UNDP, 2015)ده است يف گردير تعريبه صورت ز

 :1شماره  رابطه
 



 
 
 

  

...  

  

ز يمورد انتظار آموزش و ن يها شاخص سال ريالزم به ذکر است به منظور محاسبه ز
نفوس و   يم عمو يرها و اطالعات موجود در سرشما ل، از جدوليتحص يها ن ساليانگيم

وارد محاسبات  يليت تحصيو وضع يسن يها  مسکن استفاده شد و افراد نامشخص در رده
 ده است.ينگرد

 II

منتشر کرده است، مقدار  1116در  يتوسعه که بانک جهان يجهان يهاشاخص هيپا يهاداده
 از کشورها در بردارد. يرايبس يبرا 1111در  دينرخ خر يبرابر يرا بر مبنا GNIسرانه 

 ;Kpolovie et al, 2017)گردد  يم ر حاصل ي( از فرمول زIIشاخص درآمد )

Śleszyński, 2016; UNDP, 2015). 

 :3شماره  رابطه 
 

استان  يها ان به ذکر است در محاسبات مربوط به شاخص درآمد شهرستانيشا
کشور  يده توسط سازمان ملل براارائه ش ي، سرانه درآمد ناخالص ملياريچهارمحال و بخت

 ده است.شاستفاده 

سه شاخص نرمال شده  ين هندسيانگير که ميبا استفاده از رابطه ز HDIت شاخص يدر نها
 .(Śleszyński, 2016; UNDP, 2015)است، مورد محاسبه قرار گرفته است 

 LEI.EI.II :01شماره  رابطه 

شاخص EI شاخص سالمت،  LEI، يشاخص توسعه انسان HDI: 0رابطهن يکه در ا
 شاخص درآمد است.  II ،4آموزش

                                                           
1- Human Development Index  

2- Income Index  



 
 
 
 

 

استان  يهاشهرستان يمحاسبات انجام گرفته بر اساس آمار و اطالعات موجود برا
مات ير آمده است. تقسيز يها در جدول 0931و  0931 يهادر سال ياريچهارمحال و بخت

بن و  يهاد به ناميباعث شده است دو شهرستان جد ين فاصله زمانيا ن استان دريا ياسيس
به عنوان  0931جزء شهرستان شهرکرد بوده اند در سال  0931سامان که در سال 

 رند. يقرار گ يشهرستان مجزا مورد بررس

HDI II EI LEI 
0
GNI EYS MYS LEI  

 شهرکرد 96/61 010/3 210/06 00931 661/1 111/1 66/1 612/1

 بروجن 10/64 690/1 111/01 00931 109/1 690/1 66/1 660/1

 فارسان 09/62 101/6 134/01 00931 199/1 060/1 66/1 611/1

 اريک 03/61 104/6 141/02 00931 123/1 041/1 66/1 624/1

HDI II EI LEI 
4
GNI EYS MYS LEI  

 لردگان 91/69 611/1 224/09 00931 140/1 109/1 66/1 613/1

 اردل 43/62 411/0 614/04 00931 191/1 100/1 66/1 604/1

 کوهرنگ 29/69 026/1 103/04 00931 144/1 140/1 66/1 030/1

 سامان 39/62 132/6 101/02 00931 121/1 000/1 66/1 616/1

 بن 11/62 116/6 921/02 00931 191/1 091/1 66/1 629/1

 استان 06/69 491/6 211/02 00931 140/1 024/1 66/1 621/1

  *ايران 0/61 1/1 1/02 00931 111/1 612/1 66/1 662/1
*Jahan, 2017

                                                           
 4100د يبراساس قدرت خر ـ0
 4100ـ براساس قدرت خريد 4



 
 
 

  

...  

  

HDI II EI LEI GNI
0

 EYS MYS LEI  

 شهرکرد 02/03 120/1 039/01 06314 602/1 031/1 612/1 621/1

 بروجن 01/61 104/6 111/00 06314 611/1 031/1 612/1 614/1

 فارسان 24/69 210/0 111/09 06314 144/1 131/1 612/1 642/1

 اريک 6/62 114/0 423/09 06314 124/1 161/1 612/1 644/1

 لردگان 01/60 611/2 991/00 06314 631/1 264/1 612/1 001/1

 اردل 40/64 300/2 346/00 06314 112/1 236/1 612/1 063/1

 کوهرنگ 31/01 031/9 114/3 06314 616/1 911/1 612/1 131/1

 استان 03/60 121/1 113/09 06314 611/1 110/1 612/1 036/1

 *رانيا 2/62 9/1 0/09 06314 196/1 012/1 612/1 611/1

*

ن کل کشور يانگينسبت به م ياريمردم ساکن در استان چهارمحال و بخت يد به زندگيام
سال، در  06/69به  0931سال، در سال  03/60دو تولد از در ب يد به زندگيتر است. ام نييپا

د به يگر شاخص اميآن است. به عبارت د ير صعوديافته که نشانگر سيش يافزا 0931سال 
افته است. از يارتقاء  0931در سال  140/1به  0931در سال  611/1استان از مقدار  يزندگ

 ياال رفتن سطح بهداشت، اجراتوان به بيرا م يد به زندگيش اميل افزايجمله دال
 يش تعداد مراکز بهداشتيطرح تحول سالمت و افزا يون به موقع و گسترده، اجرايناسيواکس

 ينيکجا نشيبه  ينينشاز کوچ ير سبک زندگييل به تغياستان و تما يها خانوار در شهرستان
ان يدر مست. ياد نيز يليمختلف استان خ يدر قسمتها يد به زندگيدانست. اختالف ام

در  يد به زندگين نرخ اميار باالتريشهرستان ک يارياستان چهارمحال و بخت يها شهرستان
ن يتر داراست. کم 0931سال، در سال  03/61و  0931سال، در سال  6/62بدو تولد را با 

سال، از آن شهرستان کوهرنگ و در سال  31/01با  0931ز در سال ين يد به زندگينرخ ام
 شهرستان شهرکرد است. يسال، برا 96/61با  0931

                                                           
 4100د يبراساس قدرت خر ـ 0



 
 
 
 

 

ر شاخص يدو ز ياست دارا HDIدهنده لين شاخص تشکيشاخص آموزش که دوم
مورد انتظار  يها ل و ساليتحص يها ن ساليانگيم يعنير شاخص آموزش ين دو زياست. ا

 113/09و  121/1ب يت تر  به 0931در سال  ياريکل استان چهارمحال و بخت يل برايتحص
دهنده ده است که نشانيسال رس 211/02و  491/6ب به يبه ترت 0931و در سال  سال بوده
 0931سال در  120/1ل در شهرستان شهرکرد با يتحص يها ن ساليانگياست. م يشيروند افزا

است. در  031/9زان متعلق به شهرستان کوهرنگ با ين مين ايتر زان بوده، اما کمين ميباالتر
ن يزان را در بين ميسال باالتر 010/3رستان شهرکرد با ن شاخص در شهيا 0931سال 

زان متعلق به شهرستان کوهرنگ ين مين ايتر گانه استان داراست و اما کم3 يها شهرستان
 يل برايمورد انتظار تحص يها زان سالين ميباالتر 0931سال است. در سال  026/1با 

شهرستان  يسال برا 114/3ز با يزان آن نين ميتر سال، و کم 111/00شهرستان بروجن با 
شهرستان شهرکرد با  يبرا 0931ن شاخص در سال يزان اين ميکوهرنگ است. باالتر

 سال است. 103/04ز شهرستان کوهرنگ با يزان آن را نين ميتر سال، و کم 210/06

ل در استان يمورد انتظار تحص يها  ل و ساليتحص يها  ن ساليانگيسه ميبا مقا
ل در کشور يتحص يها  ن ساليانگيشود که ميبا کشور، مشاهده م ياريچهارمحال و بخت

ل يمورد انتظار تحص يها  و سال 1/1و  9/1برابر با  0931و  0931 يها سال يب برايت تر  به
 ده است. يمحاسبه گرد 1/02و  0/09ب برابر با يت تر  در کشور به 

شده، محاسبه شاخص درآمد به ک يق و تفکيدق يهال موجود نبودن آمار و دادهيدلبه
استفاده شده است. شاخص درآمد در  ياستان انجام نشده و از محاسبات مل يطور مجزا برا

در سال  661/1به  0931در سال  612/1داشته و از  ير نزوليس ين دوره مطالعاتيا يط
 00931به  0931دالر در سال  06314ز از ين يده است و سرانه درآمد ناخالص مليرس 0931

 افته است.يل يتقل 0931دالر در سال 

و درآمد  يد به زندگيآموزش، ام يها ر شاخصيز که حاصل ادغام زين HDIشاخص 
در سال  612/1در شهرستان بروجن و  614/1با  0931زان آن در سال ين ميباالتر ،است

در  131/1زان آن با ين ميتر نييده است. پايشهرستان شهرکرد محاسبه گرد يبرا 0931
شهرستان کوهرنگ است. اما نکته قابل توجه  يبرا 0931در سال  030/1و  0931سال 



 
 
 

  

...  

  

در  030/1به  0931در سال  131/1زان يشهرستان کوهرنگ از م HDIش شاخص يافزا
 است.  0931سال 

 ن دورهيا ياستان ط يش شاخص توسعه انسانيتوان به افزا يم  4و  0سه دو جدول ياز مقا
ده يد استان با کشور يسه شاخص توسعه انسانياشاره کرد. با مقا 621/1به  036/1ساله از  1
بوده،  103/1زان يدوره مورد مطالعه به م يدر کشور ط يشود رشد شاخص توسعه انسانيم

 است.  129/1زان يشتر و به مين شاخص بيرشد ا ياريکه در استان چهارمحال و بختيحالدر
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 زان درين ميکه کمتر يار است، در حاليمربوط به شهرستان ک يد به زندگيزان امين ميشتريب
 0931و شهرستان شهرکرد در سال  0931دوره مورد مطالعه در شهرستان کوهرنگ در سال 

 و يبهداشت امکانات و توان به وجود خدماتيم ها ن تفاوتيا ليده است. از داليگردمشاهده 
،  ه مناسب و سالمي، تغذيمناسب درمان يها ر ساختيارائه خدمات، ز تيفي، کيدرمان



 
 
 
 

 

د ين بودن امييگر پايها و ... اشاره کرد. از طرف د يماريمناسب به ب يدگيها، عدم رس  يماريب
 نسبت داد. ينيش شهرنشيرو به افزا يامدهايتوان به پيشهرکرد را م در شهرستان يبه زندگ

 يها  ساخت ريو بهداشت، بهبود امکانات و ز ير در پزشکياخ يها سال يها  شرفتيپ
ن امر به طور يشود که ايها م  يماريب از ير ناشيو م مرگ ، باعث کاهشيمناسب بهداشت

توسعه  از ي، حاکتولد شده، که خود دوب در يزندگ د بهيسبب بهبود در شاخص ام يکل
ز وابسته است و يدرآمد آنها ن سطح بهداشت افراد با ديگر سوي . ازاست ياجتماع و ياقتصاد
 افت. يبه سالمت در آنها بهبود خواهد  يدگيش درآمد افراد سطح رسيبا افزا

در  الت در دوره مورد مطالعه،يزان تحصيم نيکمتر مطالعه، نيا محاسبات اساس بر
ت، يجمع يتوان به پراکندگيبودن سواد م  نييل پايشهرستان کوهرنگ بوده است. از دال

 يزندگ ، سبکيفرزندان در مشاغل پدر يري، به کارگيها و امکانات آموزش  رساختيکمبود ز
الت در شهرستان يزان تحصين ميشترين مردم اشاره نمود. بيين درآمد پايچندشوار و هم

 تمرکز قدرت و ثروت اشاره نمود.  ،ل آنيتوان از داليده است که ميدشهرکرد مشاهده گر

 رشد بر  ميرمستقيصورت غسالمت، به آموزش و يعني انساني توسعه شاخص مولفه دو

شود  يبا وجود بهبود آموزش و بهداشت در استان، مشاهده م يگذارند، ول يم تأثير اقتصادي
ل کمتر بودن شاخص سالمت يت. هر چند از دالده اسيحاصل نگرد يبهبود ياز نظر اقتصاد

از سبک  يناش يهايتوان به سخت ينسبت به کشور م ياريدر استان چهارمحال و بخت
بدون  يو درمان يبهداشت يها رساختيز ين حال ارتقاياشاره نمود، با ا  ينينش کوچ يزندگ

چهارمحال و  ن شاخص خواهد گذاشت. چرا که استانيش مقدار ايدر افزا يشک نقش مهم
توسعه از نظر امکانات  يها رساختين و کمبود زيياز جمله درآمد پا يليبه دالبنا ياريبخت

 يها طيدر مح يزودهنگام حت يرهايندارد. مرگ و م يگاه مناسبيجا يو درمان يبهداشت
 ن مدعاست.يبر ا يليدل يشهر

ان چهارمحال و توسعه در است يهان سنجهيتريدياز کل يکيشاخص آموزش به عنوان 
ا ينشان داده است. آ يبهتر از متوسط کشور يگاه يت نسبتاً خوب و حتيوضع ياريبخت

ک توانسته است يستماتيس يهاافراد با آموزش يليا مدارک تحصيباالرفتن سطح سواد 



 
 
 

  

...  

  

ن يسندگان اين استان موثر باشد؟ پاسخ نويا يدهد در توسعه انسانيهمانگونه که نشان م
در  يزندگ يهاش مهارتيک لزوما باعث افزايستماتيش سواد سيرا افزايست. زا يمقاله منف

نه تنها متناسب با سطح مدارک  يشغل يهاتيش موقعيت استان نشده است. افزايجمع
کار از  يايهم نبوده است. موج مهاجرت افراد جو يبلکه کاف ،الن نبودهيالتحصفارغ يليتحص

 ن مدعاست.ين استان نشانگر ايا

ن يکم شده است، که ا ير به علت عدم رشد اقتصادياخ يها  سال يران طيا يش پولارز
ارزش  گردد. بايدالر م د بهيخر قدرت يبرابر به سرانه يمل درآمد شاخص امر سبب کاهش

 يصنعت يط را برايشرا توانيم نه،ين زميدر ا يگذار هيکشور و سرما داخل داتيتول به دادن
در  شيافزا باعث يعيطب منابع از استفاده در حيصح تيريمد قيراز طآورده و  فراهم شدن
. دـرا دارا باش يک کشور منابع کافيالزم است  يصادـد اقتـرش يبرا .گرددکشور  درآمد

گر از يد يکي يانسان يروهايبه پرورش ن ،د در کنار استفاده درست از آنهايکه با نيچنهم
 منابع الزم جهت توسعه، پرداخته شود. 

است. همراه  ياشکاالت باتمام اقشار جامعه  يلماً در نظر گرفتن سرانه درآمد برابر برامس
جه يست. در نتيار مردم نيکسان در اختيندارند و ثروت بطور  را د برابريتمام اقشار قدرت خر
است که عدم توجه به آن در شاخص سبب فاصله از  ياز موارد يبحث عدالت اجتماع

 ت خواهد شد. يواقع

در شهرستان کوهرنگ  0931و  0931در سال  يتوسعه انسان شاخص زانيم نيمترک
و  0931ن شاخص در شهرستان شهرکرد در سال يزان اين ميشتريکه ب يبوده، درحال

 توان عدمين مشاهده ميل ايمشاهده شده است. از دال 0931شهرستان بروجن در سال 

شاخص توسعه  يشينام برد. روند افزا ياعثروت و نبود عدالت اجتم و امکانات ع مناسبيتوز
رغم يمشهود است. عل کامالً ياريمختلف استان چهارمحال و بخت يهادر بخش يانسان

ن روند را نشان يا 0931ل نبود آمار مجزا در سال يدلنکه دو شهرستان بن و سامان بهيا
ش شاخص توسعه يخ افزااند. نرتوسعه همراه بوده يش پارامترهايدهند، اما قطعاً با افزا ينم

افته در بازه يکمتر توسعه يهامختلف استان متفاوت است و شهرستان يهادر بخش يانسان
که از  يگرياند. نکته د ش رفتهيبه سمت توسعه پ يشتريبا سرعت ب 0931تا  0931 يزمان



 
 
 
 

 

ان د، سبقت گرفتن شهرستان شهرکرد به عنوان مرکز استان از شهرستيآ يمبر هاهسين مقايا
شهرستان  ياستان، است. شاخص توسعه انسان يتين مرکز جمعيبروجن به عنوان دوم

در  2/1حدود  يشياز شهرستان بروجن کمتر است با افزا 0931نکه در سال يشهرکرد با ا
 از شهرستان بروجن جلو افتاده است.  0931سال 

د يجد ياز روشها ن مختلف با استفادهيدهد محققينه نشان مين زميگران در ايمطالعات د
 يرا برا يش متفاوتين شاخص و با توجه به آمار در دسترس ارقام کمابيمحاسبه ا يميو قد

استان  ي( برا0911) ياند. از جمله محمودبه دست آورده يارياستان چهارمحال و بخت
 10، 61 يسالها يب براي، را به ترت642/1و  010/1،  014/1سه رقم  ياريچهارمحال و بخت

 يشاخص توسعه انسان 0911ز در سال يو همکاران ن ياريگزارش کرده است. بخت 14و 
محاسبه کرده است. زنگنه  016/1رقم  0911سال  يرا برا يارياستان چهارمحال و بخت

 يرا برا 603/1را محاسبه کرده است عدد  يمناطق شهر ي( که شاخص توسعه انسان0931)
گزارش  0931کل کشور با توجه به آمار  يرا برا 610/1و عدد  يارياستان چهارمحال و بخت

ن يق زنگنه نسبتا مطابقت دارد. همچنيج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از تحقيکرده است. نتا
ق يجه تحقيتوان به دست آورد نتيم 0931و  0931 يهان ساليکه ب يبا توجه به نرخ رشد

ش از يب ي( کم0911) يق محموديج تحقيرسد نتايز تناسب دارد. اما به نظر مين ياريبخت
 باشد.  ير واقعيمقاد

شود، مقدار  يم ران، مشاهده ير شاخص در اير موجود در استان با مقاديسه مقاديبا مقا
 شياست که ضرورت افزا ير متوسط کشورياز مقاد  تر  نييدر استان پا يد به زندگيام

که در  يدرحال ،طلبد يم را  ر امکانات مرتبطيو سا يدرمان و يبهداشت خدمات و امکانات
 ينسب يبرتر يا حتي يخصوص شاخص آموزش، در استان نسبت به متوسط کشور تساو

 گردد. يم مشاهده 

ت آموزش اقشار و آموزش يفيدر کشور، عدم توجه به ک آموزش  با وجود باالبودن شاخص
د در يبان يبنابر اکند.  ياست که شاخص به آنها توجه نم ياز جمله عوامل يبدون پشتوانه شغل

ز يت آموزش و اشتغال پس از آن نيفيدرست به ک يها  استيت آموزش، با اتخاذ سيکنار کم
 توجه کرد.
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رش ي،پذ ،يادار فساد ،يو اجتماع يفرد-ياسيس يها  يآزاد درامد ، عيدر توز ينابرابر
 ،يو شغل يت اقتصاديامن ،يعيطب ب منابعيست و تخريز طيمح ي، آلودگيتيجنس عدالت

 يعوامل ياز زندگ يمندتيو رضا کسب و کار يبرابر برا يها  فرصت ،يدر سالمت اختالل
ن يتوجه به ا ي( ول0932، يباشند )حصار يموجود در شاخص نم يها  ريهستند که تابع متغ
جاد يها و ا  تيها و قابل  استعداد ييسبب شکوفا يدات داخليتول دولت از تيعوامل در کنار حما

 مستلزم انساني دهد. توسعه يم  را بهبود يو اجتماع يت اقتصاديو وضع دهيگرد رکازه يانگ

 است. جامعه هاي  زيرساخت در گذاري کالنسرمايه
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