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افزايش درآمد سرانه به عنوان معيار توسعه به حساب ميآيد ،اما نميتواند همه ابعاد توسعهيافتگي را
تشريح کند .شاخص توسعه انساني ( )HDIبهعنوان معيار کلي مبناي اندازهگيري توسعه در سه بعد
اساسي زندگي بشر سالمت ،آموزش و سطح استاندارد زندگي تعيين شده است که با محاسبه
ميانگين هندسي مقادير نرمال شده هر کدام از اين سه شاخص بهدست ميآيد .هدف اين مطالعه
بررسي ابعاد مختلف شاخص توسعه انساني در شـهرستانهاي مختلف استان چهارمحال و بختياري
و مقايسه آن با مقادير متوسـط کشور است .همچنين تغييرات ابعاد اين شاخص در فاصله سالهاي
 0931تا  0931مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج بررسي در سال  0931نشان داد شاخص اميد به
زندگي در استان  69/06سال و کمتر از ميانگين کشور ( )61/0است .همچنين ميانگين سالهاي
تحصيل براي جمعيت استان  6/49سال و کمتر از متوسط کشور ( .)1/1سالهاي مورد انتظار
تحصيل با رقم  02/21سال از متوسط کشوري  02/1سال کمتر ميباشد .شاخص درآمد بر اساس
شاخص درآمد ساالنه ملي براي اين استان نيز نشان ميدهد در دوره مورد مطالعه به علت عدم رشد
اقتصادي ،سرانه درآمد ملي با کاهش روبرو شده است .شاخص توسعه انساني در چهارمحال و
بختياري از  1/036در سال  ،0931به  1/62در سال  0931رسيده ولي بهطور کلي شاخص توسعه
انساني در اين استان از متوسط کشور کمتر است.
اميد به زندگي ،سرانه درآمد ملي ،آموزش ،استان چهارمحال و بختياري.
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مفهوم توسعه تا  0331بيشتر به معناي توسعه اقتصادي ،داشتن توليد و ثروت و داشتههايي
بود که ميتوان آنها را به پول تبديل کرد يا با مقايسههاي مالي ارزيابي نمود .از اين رو هنوز
هم کشورها را بر اساس توسعه يافتگي به دو دسته کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي
توسعه يافته تقسيم ميکنند .اين طبقه بندي نيز بيشتر بر مبناي توسعه اقتصادي است .اما
تغييراتي در تفکر توسعه از  0331زماني که دو اقتصاددان به نامهاي محبوبالحق و
آمارتياسن مفهوم توسعه انساني را معرفي کردند به وجود آمد .امروزه ديگر توسعه تنها درباره
کارآمدي اقتصادي نيست ،بلکه مهمتر از آن درباره مردم و رفاه آنان است (.)Jahan, 2006
در حقيقت انسان ،اساس توسعه و مقصود نهايي توسعه است .توسعه انساني اينگونه تعريف
شده است« :فرايند گسترش انتخابهاي انسان» .مهمترين اين انتخابها داشتن زندگي سالم
و طوالني ،آموزش و لذت بردن از استانداردهاي معقول زندگي است (.)Ranis, 2005
شاخصها و معيارهايي براي ارزيابي توسعه انساني معرفي شده است که مهمترين آنها
شاخص توسعه انساني است .همانگونه که از مفهوم اين شاخص برميآيد اين شاخص
موفقترين شاخص در استفاده از ابعاد مختلف از توسعه اقتصادي تا رفاه اجتماعي است
(.)Seth and Villar, 2017
شاخص توسعه انساني ( )HDI: Human Development Indexيک شاخص ترکيبي
است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP: United Nations Development
 )Programمنتشر شده و جايگزين روشهاي معمول براي ارزيابي پيشرفت و توسعه
کشورها بر اساس سرانه توليد ناخالص داخلي شد .شاخص توسعه انساني برايند خالصهاي از
دستاورد متوسط در ابعاد کليدي توسعه انساني است .اين شاخص باعث توجه دولتها،
شرکتها و سازمانهاي بينالمللي در زمينههاي توسعه و ايجاد افکار نوآورانه در مورد
پيشرفت با ايدهاي ساده اما قدرتمند شده است (.)Śleszyński, 2016
شاخص توسـعه انساني يک ابزار بسيار مفيد براي ارزيابي اقـدامات يک کـشور براي
افزايش در روند کيفيت زندگي است .گزارش توسعه انساني توسط برنامه توسعه سازمان ملل

...

متحد از سال  0331با در نظر گرفتن مردم به عنوان ثروت واقعي ،که نشان دهنده تغيير در
رويکردها نسبت به امر توسعه است ،منتشر ميشود (اميري.)0931 ،
توسعه انساني يک فرصت براي همهي انسانها است تا بدين وسيله زندگي خود را
وسعت بخشيده و سطح آن را ارتقا دهند ( .)Kpolovie et al, 2017انتخابها و
فرصتهايي که اين شاخص ارائه ميدهد ،بي پايان هستند .يک زندگي طوالني ،کسب
دانش و دسترسي به منابع الزم براي برآورده ساختن نيازهاي اوليه و دستيابي به يک
استاندارد مناسب زندگي از اهداف اين شاخص هستند (Kpolovie et al, 2017; Salas-
 .)Bourgoin, 2014با اين حال ،ترکيبي مثبت از اين سه عامل هميشه به توسعه منجر
نميشود و فاکتورهايي مانند اشتغال کامل ،آزادي و کيفيت محيطزيست نيز در تسهيل
فردي توسعه جمعي نقش دارند .بهعنوان مثال با وجود متوسط سالهاي تحصيل و سالهاي
انتظار تحصيل باال ،افراد انتخابهاي کافي در براي بهرهگيري از ظرفيتهاي ايجاد شده را
به دليل منابع شغلي محدود ،تنوع کم شغلي و اشتغال کم درآمد ندارند .چنين وضعيتي
نميتواند نمونهاي از توسعه انساني باشد ،زيرا حتي اگر يک نيروي کار ماهر وجود داشته
باشد ،محدوديت زمينه افزايش نرخ بيکاري ،دستمزد کم يا کمبود درآمد را به همراه دارد.
همچنين ممکن است جوامعي با شاخص توسعه انساني باال با محدوديتهاي سياسي،
نابرابري حقوق و نبود آزادي بيان ديده شوند که در تضاد با اين ايده قرار ميگيرند (Salas-
.)Bourgoin, 2014
اين شاخص الزمه نيل به زندگي بهتر را در عواملي مثل کسب علم ،وجود منابع مالي
جهت زندگي و زندگي طوالني به دور از بيماريها ميداند .بديهي است که ،با آموزش
بيشتر احاد مردم ،افزايش بهداشت و افزايش طول عمر ،رشد اقتصادي و معيشتي افراد،
سطح توسعه انساني ارتقا مييابد (نيسي.)0913 ،
تا قبل از معرفي شاخص توسعه انساني ،رفاه انسان را وابسته به رشد درآمد ميدانستند
( .)Gallardo and Economist, 2009امروزه وجود منابع طبيعي غني ممکن است باعث
افزايش متوسط درآمد سرانه در کشورهاي با ذخاير غني گردد؛ اما با اين حال ،مسائلي مانند
بيکاري ،قحطي ،سوءتغذيه ،و فقر نيز ممکن است وجود داشته باشند يا افزايش يابند (خاکپور

و باوان پوري .)1983 ،بر اساس شواهد ارائه شده در گزارشهاي جهاني ،منطقهاي و محلي
هر چند رشد اقتصادي براي پيشرفت و رفاه بشر الزم است ولي تنها شرط کافي نيست
(.)Gallardo and Economist, 2009
در طول سالهاي اخير ،گزارش توسعه انساني منتشر شده توسط  UNDPاقدامات
جديدي را براي ارزيابي توسعه و کاهش فقر و توانمندسازي زنان به اجرا گذاشته است
(حصاري0932 ،؛ .)Śleszyński, 2016
بهمنظور اندازهگيري اين شاخص در گزارشهاي منتشره توسط برنامه توسعه سازمان
ملل متحد از سال  0331تا سال  ،4101بهداشت و سالمت با شاخص اميد به زندگي در بدو
تولد ، 0آموزش با دو شاخص نرخ با سوادي در افراد بزرگسال 4و نرخ ثبت نام در مدرسه 9و
براي سطح اسـتاندارد زنـدگي ،شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي 2بر حسب برابري قدرت
خريد به دالر آمريکا در نظر گرفته شده بود.
روش محاسبه فعلي  ،HDIکه در سال  1111منتشر شد ،حاصل اندازهگيري سه بعد
است :يک زندگي طوالني و سالم همراه با آموزش مناسب و شناختن و داشتن استاندارد
معقول زندگي .در زمينه بهداشت شاخص اميد به زندگي در بدو تولد ،در بحث آموزش از دو
شاخص متوسط طول دورهاي که صرف آموزش ميشود (در افراد بزرگسال  12سال به
باال) 2و طول دوره مورد انتظار براي تحصيل کودکان در سن ورود به مدرسه 6و در بحث
7
استاندارد زندگي از سرانه درآمد ناخالص ملي استفاده ميشود (اميري1931 ،؛ Kpolovie
.)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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آخرين اصالحات در روش  HDIشامل تغيير در مقادير حداکثر براي نرمالسازي
شاخصها است .تا قبل از رويکرد جديد "حداکثر مقدار مشاهده شده" مبناي محاسباتي
جهت نرمالسازي قرار گرفته بود .اما مقدار  HDIهر کشور بايستي صرفاً به دستاوردهاي
خود آن کشور بستگي داشته باشد ،در حاليکه باتوجه به حداکثر مقدار مشاهده شده ،مقدار
 HDIحاصل به شاخص محاسبه شده در کشورهاي ديگر وابسته بود (.)Śleszyński, 2016
هدف از اين مطالعه بررسي شاخص توسعه انساني در استان چهارمحال و بختياري و
مقايسه آن با مقادير کشوري ميباشد .در اين پژوهش با استفاده از مدل شاخص توسعه به
بررسي شاخصهاي توسعه انساني بهعنوان عوامل توسعهيافتگي طي دوره  0931تا 0931
پرداخته خواهد شد.

استان چهارمحال و بختياري با مساحت حدود  00199کيلومتر مربع که تقريبا معادل يک
درصد مساحت کشور ميباشد ،در جنوب غربي ايران واقع گرديده است .جمعيت اين استان
بر اساس سرشماري سال  0931شمسي  131هزار نفر و طبق سرشماري سال 0931
شمسي  326هزار نفر بوده است .بر اساس آخرين تقسيمات سياسي در کشور ،اين استان
داراي نه شهرستان شامل شهرکرد ،اردل ،بروجن ،بن ،سامان ،فارسان ،کوهرنگ ،کيار و
لردگان است .دو شهرستان بن و سامان از سال  0930به عنوان شهرستان مستقل از
شهرستان شهرکرد تفکيک شدهاند.

:

مطالعه حال حاضر از آن دسته مطالعاتي است که به صورت مقطعي و بر اساس سرشماري
عمومي نفوس و مسکن سالهاي  0931و  0931انجام گرفته است .در اين مطالعه از
گزارش فني محاسبه شاخص توسعه انساني سازمان ملل ( )HDIکه در سال 4100-4100
منتشر شده است بهره گرفته شده است (.)Human Development Report, 2016

...

به اين منظور از زيرشاخصهاي اميد به زندگي ،طول دوره مورد انتظار براي تحصيل
کودکان در سن ورود به مدرسه ،متوسط طول دوره آموزش مي (در افراد بزرگسال  41سال
به باال) ،و سرانه درآمد ناخالص ملي (بر اساس قدرت خريد  )4100که تعيينکننده وضعيت
جامعه مورد مطالعه در سه بعد سالمت ،آموزش و استاندارد زندگي هستند ،استفاده ميشود
(جدول .)0
;2015
UNDP, Human Development Report, 2016

اميد به زندگي
سالمت
طول دوره مورد انتظار براي تحصيل کودکان در سن ورود به مدرسه
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مقادير هر يک از شاخصها بعد از محاسبه براي جامعه مورد نظر به صورت نرمال در
ميآيند .بنابراين ،به يک معادله براي نرمالسازي شاخصها نياز است .اين معادله براي تغيير
شاخصهاي بيان شده در واحدهاي مختلف به شاخصهاي با واحدهاي بين صفر و يک
ضروري است .عدد صفر به عنوان "صفرهاي طبيعي" براي حداقل ارزش و يک به
عنوان"هدفهاي آرماني"براي حداکثر مقدار عمل ميکنند (.)Śleszyński, 2016
رابطه شماره :0

(کمترين مقدار شاخص)ـ(متوسط شاخص در منطقه مورد نظر
(کمترين مقدار شاخص)ـ(بيشترين مقدار شاخص)

=شاخص پايه

سازمان ملل متحد به منظور ارائه شاخص کمّي و قابل اندازهگيري در زمينه بهداشت و
سالمت ،شاخص اميد به زندگي در بدو تولد را تعيين کرده است .مدت زمان محتمل براي
1- LEI

زنده ماندن فرد از ابتداي تولد ،در صورت ثابت ماندن روند مرگ و مير فعلي توسط شاخص
اميد به زندگي تعيين ميشود .عواملي همچون سالمتي ،کيفيت زندگي ،امکانات بهداشتي،
برخورداري از حداقلهاي زندگي ،کاهش اضطراب ،آرامش و برخورداري از امنيت اقتصادي و
اجتماعي ،از عوامل تأثيرگذار در بهبود اين شاخص بهحساب ميآيند .بهعبارت ديگر ،اين عوامل
ميزان آسيبپذيري در برابر بيماري و مرگهاي ناگهاني را کاهش ميدهند (نيسي.)0913 ،
بر اساس شواهد هيچ کشوري در قرن بيستم اميد به زندگي کمتر از  41سال ندارد،
بنابراين در روش جديد حداقل ارزش برابر  11و حداکثر ارزش بهطور ثابت  82سال در نظر
گرفته شده است (.)Human Development Report, 2016
بر اساس فرمول شاخص سالمتي به شرح زير محاسبه ميشود ( Kpolovie et al,

:)2017; Śleszyński, 2016; UNDP, 2015
رابطه شماره :4

(LEI =)LE -11( /) 82-11

اطالعات مربوط به اميد به زندگي با ساختن جدول عمر (غفاريان و همکاران )0919 ،با
استفاده از اطالعات و آمار موجود در سالنامه آماري سازمان برنامه و بودجه استان و
سرشماريهاي سال  0931و  0931محاسبه گرديد.
شاخص آموزش نشاندهنده نرخ تحصيل در مقاطع سني مختلف است .شاخص آموزش خود
از دو زيرشاخص ديگر تشکيل ميشود که هر کدام از اين زيرشاخصها نيز نيازمند اطالعات
و دادههاي مختلفي هستند.
ميانگين سالهاي تحصيل ،متوسط طول دورهاي است که (در افراد بزرگسال  41سال به
باال) صرف آموزش ميشود .اين شاخص ابزار سنجش نيازهاي آموزشي و تثبيتکننده

1- Educational Index

...

سياستهاي الزم جهت بهبود آموزش است .ميانگين سالهاي تحصيل از رابطه زير محاسبه
ميشود (حصاري:)0932 ،
رابطه شماره :9
رابطه شماره :2
که در آنها:
𝑆𝑌𝑀 ميانگين سالهاي تحصيل؛ سهم  aدر جمعيت  41ساله و بيشتر در سال t؛
ميانگين تعداد سالهاي تحصيل گروه سني پنج ساله  aتا گروه سني  61ساله و بيشتر
در سال  tکه در آن  :a=1گروه سني  41تا  43ساله :a=4 ،گروه سني 91تا  92ساله و
سهمي از جمعيت گروه سني  aدر سال  tکه داراي سطح تحصيالت j
بيشتر است؛
هستند؛  Jمقاطع ابتدايي ،متوسطه و عالي؛

طول سالهاي مقاطع گروه سني  aدر

سال  tاست.
براي محاسبه اين زير شاخص از اطالعات جمعيت باسواد و جمعيت درحال تحصيل
استان به تفکيک گروههاي سني و مقاطع تحصيلي که در جداول تفصيلي مربوط به
سرشماري سال  31و  31وجود دارد ،استفاده شده است.
زيرشاخص 𝑆 MYطبق رابطهي  1به شاخص پايه تبديل ميگردد ( Śleszyński,
.)2016; UNDP, 2015

رابطه شماره :1
بر اساس روش مندرج در گزارش منتشر شده سال  ،1116حداکثر ميانگين سالهاي
تحصيل براي ساکنين استان چهارمحال و بختياري  12سال در نظر گرفته شده است (اين
حداکثر تا سال  1112درنظر گرفته شده است) (.)Human Development Report, 2016

اين شاخص ميانگين طول سالهاي تحصيل را نشان داده و تحت عنوان ميانگين تعداد
سالهايي که انتظار ميرود يک کودک در ابتداي ورود به مدرسه در آن سيستم آموزشي
طي کند ،در نظر گرفته ميشود (حصاري.)0932 ،
رابطه شماره : 0
که در اين فرمول:
سالهاي مورد انتظار آموزش؛ تعداد دانشآموزان ثبت نام شده در سن  iدر
سال تحصيل t؛ تعداد جمعيت در سن  iدر سال تحصيل ؛ تعداد سالهاي دورهي ؛
تعداد دانشآموزان ثبت نام شده در سال تحصيل که سن آنها مشخص
تعداد جمعيت در سنين دورهي تحصيلي درسال تحصيل t؛ دورهي
نيست؛
تحصيلي؛ سن؛ باالترين سن تحصيل.
شاخصهاي 𝑆𝑌𝐸 طبق رابطه زير به شاخص پايه تبديل ميگردد ( Kpolovie et al,
.)2017; Śleszyński, 2016; UNDP, 2015

رابطه شماره :6
حداکثر سالهاي انتظار براي تحصيل  01سال تعيين ميشود ،زيرا اين مقدار برابر با
سالهاي الزم جهت دستيابي به مدرک کارشناسي ارشد در اکثر کشورها است ( Human
.)Development Report, 2016
در بعد آمـوزش ،براي اولين بار براي هر يـک از دو زيرشـاخص  MYSو  EYSبـراي
محاسبه دو شاخص  MYSIو  EYSIمعادله استانداردي اعمال ميشود .معادله محاسبه EI
به صورت زير تعريف گرديده است (:)Śleszyński, 2016; UNDP, 2015
رابطه شماره :1

...

الزم به ذکر است به منظور محاسبه زيرشاخص سالهاي مورد انتظار آموزش و نيز
ميانگين سالهاي تحصيل ،از جدولها و اطالعات موجود در سرشماري عمومي نفوس و
مسکن استفاده شد و افراد نامشخص در ردههاي سني و وضعيت تحصيلي وارد محاسبات
نگرديده است.
II

دادههاي پايه شاخصهاي جهاني توسعه که بانک جهاني در  1116منتشر کرده است ،مقدار
سرانه  GNIرا بر مبناي برابري نرخ خريد در  1111براي بسياري از کشورها در بردارد.
شاخص درآمد ( )IIاز فرمول زير حاصل ميگردد ( ;Kpolovie et al, 2017
.)Śleszyński, 2016; UNDP, 2015

رابطه شماره :3
شايان به ذکر است در محاسبات مربوط به شاخص درآمد شهرستانهاي استان
چهارمحال و بختياري ،سرانه درآمد ناخالص ملي ارائه شده توسط سازمان ملل براي کشور
استفاده شده است.

در نهايت شاخص  HDIبا استفاده از رابطه زير که ميانگين هندسي سه شاخص نرمال شده
است ،مورد محاسبه قرار گرفته است (.)Śleszyński, 2016; UNDP, 2015
رابطه شماره :01

LEI.EI.II

که در اين رابطه HDI :0شاخص توسعه انساني LEI ،شاخص سالمت EI ،شاخص
آموزش II ،4شاخص درآمد است.

1- Human Development Index
2- Income Index

محاسبات انجام گرفته بر اساس آمار و اطالعات موجود براي شهرستانهاي استان
چهارمحال و بختياري در سالهاي  0931و  0931در جدولهاي زير آمده است .تقسيمات
سياسي اين استان در اين فاصله زماني باعث شده است دو شهرستان جديد به نامهاي بن و
سامان که در سال  0931جزء شهرستان شهرکرد بوده اند در سال  0931به عنوان
شهرستان مجزا مورد بررسي قرار گيرند.

شهرکرد
بروجن
فارسان
کيار

لردگان
اردل
کوهرنگ
سامان
بن
استان
*
ايران

0

LEI

MYS

EYS

GNI

61/96
64/10
62/09
61/03

3/010
1/690
6/101
6/104

06/210
01/111
01/134
02/141

00931
00931
00931
00931

LEI

MYS

EYS
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69/91
62/43
69/29
62/39
62/11
69/06
61/0

1/611
0/411
1/026
6/132
6/116
6/491
1/1

09/224
04/614
04/103
02/101
02/921
02/211
02/1

00931
00931
00931
00931
00931
00931
00931

*

0ـ براساس قدرت خريد 4100
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4

LEI

EI

II

HDI

1/661
1/109
1/199
1/123

1/111
1/690
1/060
1/041

1/66
1/66
1/66
1/66

1/612
1/660
1/611
1/624

LEI

EI

II

HDI

1/140
1/191
1/144
1/121
1/191
1/140
1/111

1/109
1/100
1/140
1/000
1/091
1/024
1/612

1/66
1/66
1/66
1/66
1/66
1/66
1/66

1/613
1/604
1/030
1/616
1/629
1/621
1/662

...

شهرکرد
بروجن
فارسان
کيار
لردگان
اردل
کوهرنگ
استان
*
ايران

LEI

MYS

EYS

GNI0

LEI

EI

II

HDI

03/02
61/01
69/24
62/6
60/01
64/40
01/31
60/03
62/2

1/120
6/104
0/210
0/114
2/611
2/300
9/031
1/121
1/9

01/039
00/111
09/111
09/423
00/991
00/346
3/114
09/113
09/0

06314
06314
06314
06314
06314
06314
06314
06314
06314

1/602
1/611
1/144
1/124
1/631
1/112
1/616
1/611
1/196

1/031
1/031
1/131
1/161
1/264
1/236
1/911
1/110
1/012

1/612
1/612
1/612
1/612
1/612
1/612
1/612
1/612
1/612

1/621
1/614
1/642
1/644
1/001
1/063
1/131
1/036
1/611

*

اميد به زندگي مردم ساکن در استان چهارمحال و بختياري نسبت به ميانگين کل کشور
پايينتر است .اميد به زندگي در بدو تولد از  60/03سال ،در سال  0931به  69/06سال ،در
سال  0931افزايش يافته که نشانگر سير صعودي آن است .به عبارت ديگر شاخص اميد به
زندگي استان از مقدار  1/611در سال  0931به  1/140در سال  0931ارتقاء يافته است .از
جمله داليل افزايش اميد به زندگي را ميتوان به باال رفتن سطح بهداشت ،اجراي
واکسيناسيون به موقع و گسترده ،اجراي طرح تحول سالمت و افزايش تعداد مراکز بهداشتي
خانوار در شهرستانهاي استان و تمايل به تغيير سبک زندگي از کوچنشيني به يکجا نشيني
دانست .اختالف اميد به زندگي در قسمتهاي مختلف استان خيلي زياد نيست .در ميان
شهرستانهاي استان چهارمحال و بختياري شهرستان کيار باالترين نرخ اميد به زندگي در
بدو تولد را با  62/6سال ،در سال  0931و  61/03سال ،در سال  0931داراست .کمترين
نرخ اميد به زندگي نيز در سال  0931با  01/31سال ،از آن شهرستان کوهرنگ و در سال
 0931با  61/96سال ،براي شهرستان شهرکرد است.

0ـ براساس قدرت خريد 4100

شاخص آموزش که دومين شاخص تشکيلدهنده  HDIاست داراي دو زير شاخص
است .اين دو زير شاخص آموزش يعني ميانگين سالهاي تحصيل و سالهاي مورد انتظار
تحصيل براي کل استان چهارمحال و بختياري در سال  0931بهترتيب  1/121و 09/113
سال بوده و در سال  0931به ترتيب به  6/491و  02/211سال رسيده است که نشاندهنده
روند افزايشي است .ميانگين سالهاي تحصيل در شهرستان شهرکرد با  1/120سال در 0931
باالترين ميزان بوده ،اما کمترين اين ميزان متعلق به شهرستان کوهرنگ با  9/031است .در
سال  0931اين شاخص در شهرستان شهرکرد با  3/010سال باالترين ميزان را در بين
شهرستانهاي 3گانه استان داراست و اما کمترين اين ميزان متعلق به شهرستان کوهرنگ
با  1/026سال است .در سال  0931باالترين ميزان سالهاي مورد انتظار تحصيل براي
شهرستان بروجن با  00/111سال ،و کمترين ميزان آن نيز با  3/114سال براي شهرستان
کوهرنگ است .باالترين ميزان اين شاخص در سال  0931براي شهرستان شهرکرد با
 06/210سال ،و کمترين ميزان آن را نيز شهرستان کوهرنگ با  04/103سال است.
با مقايسه ميانگين سالهاي تحصيل و سالهاي مورد انتظار تحصيل در استان
چهارمحال و بختياري با کشور ،مشاهده ميشود که ميانگين سالهاي تحصيل در کشور
بهترتيب براي سالهاي  0931و  0931برابر با  1/9و  1/1و سالهاي مورد انتظار تحصيل
در کشور به ترتيب برابر با  09/0و  02/1محاسبه گرديده است.
بهدليل موجود نبودن آمار و دادههاي دقيق و تفکيک شده ،محاسبه شاخص درآمد به
طور مجزا براي استان انجام نشده و از محاسبات ملي استفاده شده است .شاخص درآمد در
طي اين دوره مطالعاتي سير نزولي داشته و از  1/612در سال  0931به  1/661در سال
 0931رسيده است و سرانه درآمد ناخالص ملي نيز از  06314دالر در سال  0931به 00931
دالر در سال  0931تقليل يافته است.
شاخص  HDIنيز که حاصل ادغام زير شاخصهاي آموزش ،اميد به زندگي و درآمد
است ،باالترين ميزان آن در سال  0931با  1/614در شهرستان بروجن و  1/612در سال
 0931براي شهرستان شهرکرد محاسبه گرديده است .پايينترين ميزان آن با  1/131در
سال  0931و  1/030در سال  0931براي شهرستان کوهرنگ است .اما نکته قابل توجه

...

افزايش شاخص  HDIشهرستان کوهرنگ از ميزان  1/131در سال  0931به  1/030در
سال  0931است.
از مقايسه دو جدول  0و  4ميتوان به افزايش شاخص توسعه انساني استان طي اين دوره
 1ساله از  1/036به  1/621اشاره کرد .با مقايسه شاخص توسعه انساني استان با کشور ديده
ميشود رشد شاخص توسعه انساني در کشور طي دوره مورد مطالعه به ميزان  1/103بوده،
درحاليکه در استان چهارمحال و بختياري رشد اين شاخص بيشتر و به ميزان  1/129است.

HDI 1390
0.8
0.75

0.7
0.65
0.6
0.55

بيشترين ميزان اميد به زندگي مربوط به شهرستان کيار است ،در حالي که کمترين ميزان در
دوره مورد مطالعه در شهرستان کوهرنگ در سال  0931و شهرستان شهرکرد در سال 0931
مشاهده گرديده است .از داليل اين تفاوتها ميتوان به وجود خدمات و امکانات بهداشتي و
درماني ،کيفيت ارائه خدمات ،زير ساختهاي مناسب درماني ،تغذيه مناسب و سالم،

بيماريها ،عدم رسيدگي مناسب به بيماريها و  ...اشاره کرد .از طرف ديگر پايين بودن اميد
به زندگي در شهرستان شهرکرد را ميتوان به پيامدهاي رو به افزايش شهرنشيني نسبت داد.
پيشرفتهاي سالهاي اخير در پزشکي و بهداشت ،بهبود امکانات و زيرساختهاي
مناسب بهداشتي ،باعث کاهش مرگ و مير ناشي از بيماريها ميشود که اين امر به طور
کلي سبب بهبود در شاخص اميد به زندگي در بدو تولد شده ،که خود ،حاکي از توسعه
اقتصادي و اجتماعي است .از سوي ديگر بهداشت افراد با سطح درآمد آنها نيز وابسته است و
با افزايش درآمد افراد سطح رسيدگي به سالمت در آنها بهبود خواهد يافت.
بر اساس محاسبات اين مطالعه ،کمترين ميزان تحصيالت در دوره مورد مطالعه ،در
شهرستان کوهرنگ بوده است .از داليل پايين بودن سواد ميتوان به پراکندگي جمعيت،
کمبود زيرساختها و امکانات آموزشي ،به کارگيري فرزندان در مشاغل پدري ،سبکزندگي
دشوار و همچنين درآمد پايين مردم اشاره نمود .بيشترين ميزان تحصيالت در شهرستان
شهرکرد مشاهده گرديده است که ميتوان از داليل آن ،تمرکز قدرت و ثروت اشاره نمود.
دو مولفه شاخص توسعه انساني يعني آموزش و سالمت ،بهصورت غيرمستقيم بر رشد
اقتصادي تأثير ميگذارند ،ولي با وجود بهبود آموزش و بهداشت در استان ،مشاهده ميشود
از نظر اقتصادي بهبودي حاصل نگرديده است .هر چند از داليل کمتر بودن شاخص سالمت
در استان چهارمحال و بختياري نسبت به کشور ميتوان به سختيهاي ناشي از سبک
زندگي کوچنشيني اشاره نمود ،با اين حال ارتقاي زيرساختهاي بهداشتي و درماني بدون
شک نقش مهمي در افزايش مقدار اين شاخص خواهد گذاشت .چرا که استان چهارمحال و
بختياري بنابه داليلي از جمله درآمد پايين و کمبود زيرساختهاي توسعه از نظر امکانات
بهداشتي و درماني جايگاه مناسبي ندارد .مرگ و ميرهاي زودهنگام حتي در محيطهاي
شهري دليلي بر اين مدعاست.
شاخص آموزش به عنوان يکي از کليديترين سنجههاي توسعه در استان چهارمحال و
بختياري وضعيت نسبتاً خوب و حتي گاهي بهتر از متوسط کشوري نشان داده است .آيا
باالرفتن سطح سواد يا مدارک تحصيلي افراد با آموزشهاي سيستماتيک توانسته است

...

همانگونه که نشان ميدهد در توسعه انساني اين استان موثر باشد؟ پاسخ نويسندگان اين
مقاله منفي است .زيرا افزايش سواد سيستماتيک لزوما باعث افزايش مهارتهاي زندگي در
جمعيت استان نشده است .افزايش موقعيتهاي شغلي نه تنها متناسب با سطح مدارک
تحصيلي فارغالتحصيالن نبوده ،بلکه کافي هم نبوده است .موج مهاجرت افراد جوياي کار از
اين استان نشانگر اين مدعاست.
ارزش پولي ايران طي سالهاي اخير به علت عدم رشد اقتصادي کم شده است ،که اين
امر سبب کاهش شاخص درآمد ملي سرانه به برابري قدرت خريد به دالر ميگردد .با ارزش
دادن به توليدات داخل کشور و سرمايهگذاري در اين زمينه ،ميتوان شرايط را براي صنعتي
شدن فراهم آورده و از طريق مديريت صحيح در استفاده از منابع طبيعي باعث افزايش در
درآمد کشور گردد .براي رشـد اقتـصادي الزم است يک کشور منابع کافي را دارا باشـد.
همچنين که بايد در کنار استفاده درست از آنها ،به پرورش نيروهاي انساني يکي ديگر از
منابع الزم جهت توسعه ،پرداخته شود.
مسلماً در نظر گرفتن سرانه درآمد برابر براي تمام اقشار جامعه با اشکاالتي همراه است.
تمام اقشار قدرت خريد برابر را ندارند و ثروت بطور يکسان در اختيار مردم نيست .در نتيجه
بحث عدالت اجتماعي از مواردي است که عدم توجه به آن در شاخص سبب فاصله از
واقعيت خواهد شد.
کمترين ميزان شاخص توسعه انساني در سال  0931و  0931در شهرستان کوهرنگ
بوده ،درحالي که بيشترين ميزان اين شاخص در شهرستان شهرکرد در سال  0931و
شهرستان بروجن در سال  0931مشاهده شده است .از داليل اين مشاهده ميتوان عدم
توزيع مناسب امکانات و ثروت و نبود عدالت اجتماعي نام برد .روند افزايشي شاخص توسعه
انساني در بخشهاي مختلف استان چهارمحال و بختياري کامالً مشهود است .عليرغم
اينکه دو شهرستان بن و سامان بهدليل نبود آمار مجزا در سال  0931اين روند را نشان
نميدهند ،اما قطعاً با افزايش پارامترهاي توسعه همراه بودهاند .نرخ افزايش شاخص توسعه
انساني در بخشهاي مختلف استان متفاوت است و شهرستانهاي کمتر توسعهيافته در بازه
زماني  0931تا  0931با سرعت بيشتري به سمت توسعه پيش رفتهاند .نکته ديگري که از

اين مقايسهها برميآيد ،سبقت گرفتن شهرستان شهرکرد به عنوان مرکز استان از شهرستان
بروجن به عنوان دومين مرکز جمعيتي استان ،است .شاخص توسعه انساني شهرستان
شهرکرد با اينکه در سال  0931از شهرستان بروجن کمتر است با افزايشي حدود  1/2در
سال  0931از شهرستان بروجن جلو افتاده است.
مطالعات ديگران در اين زمينه نشان ميدهد محققين مختلف با استفاده از روشهاي جديد
و قديمي محاسبه اين شاخص و با توجه به آمار در دسترس ارقام کمابيش متفاوتي را براي
استان چهارمحال و بختياري به دست آوردهاند .از جمله محمودي ( )0911براي استان
چهارمحال و بختياري سه رقم  1/010 ، 1/014و  ،1/642را به ترتيب براي سالهاي 10 ،61
و  14گزارش کرده است .بختياري و همکاران نيز در سال  0911شاخص توسعه انساني
استان چهارمحال و بختياري را براي سال  0911رقم  1/016محاسبه کرده است .زنگنه
( )0931که شاخص توسعه انساني مناطق شهري را محاسبه کرده است عدد  1/603را براي
استان چهارمحال و بختياري و عدد  1/610را براي کل کشور با توجه به آمار  0931گزارش
کرده است .نتايج حاصل از تحقيق حاضر با نتايج تحقيق زنگنه نسبتا مطابقت دارد .همچنين
با توجه به نرخ رشدي که بين سالهاي  0931و  0931ميتوان به دست آورد نتيجه تحقيق
بختياري نيز تناسب دارد .اما به نظر ميرسد نتايج تحقيق محمودي ( )0911کمي بيش از
مقادير واقعي باشد.
با مقايسه مقادير موجود در استان با مقادير شاخص در ايران ،مشاهده ميشود ،مقدار
اميد به زندگي در استان پايينتر از مقادير متوسط کشوري است که ضرورت افزايش
امکانات و خدمات بهداشتي و درماني و ساير امکانات مرتبط را ميطلبد ،درحالي که در
خصوص شاخص آموزش ،در استان نسبت به متوسط کشور تساوي يا حتي برتري نسبي
مشاهده ميگردد.
با وجود باالبودن شاخص آموزش در کشور ،عدم توجه به کيفيت آموزش اقشار و آموزش
بدون پشتوانه شغلي از جمله عواملي است که شاخص به آنها توجه نميکند .بنابر اين بايد در
کنار کميت آموزش ،با اتخاذ سياستهاي درست به کيفيت آموزش و اشتغال پس از آن نيز
توجه کرد.

...

نابرابري در توزيع درامد  ،آزاديهاي سياسي-فردي و اجتماعي ،فساد اداري، ،پذيرش
عدالت جنسيتي ،آلودگي محيطزيست و تخريب منابعطبيعي ،امنيت اقتصادي و شغلي،
اختالل در سالمتي ،فرصتهاي برابر براي کسب و کار و رضايتمندي از زندگي عواملي
هستند که تابع متغيرهاي موجود در شاخص نميباشند (حصاري )0932 ،ولي توجه به اين
عوامل در کنار حمايت دولت از توليدات داخلي سبب شکوفايي استعدادها و قابليتها و ايجاد
انگيزه کار گرديده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي را بهبود ميدهد .توسعه انساني مستلزم
سرمايهگذاري کالن در زيرساختهاي جامعه است.

ـ اميري ،نعمتاله ( )0931روش محاسبه شاخص توسعه انساني،
 ،شماره .090-091 ،04

-

ـ اميري ،فاطمه؛ يحييآبادي ،ابوالفضل و سعيد صمدي ()0934
 ،HDIاولين همايـش الکترونيکي ملي چشمانداز اقتـصاد ايران ،همايـش الکترونيکي ملي
چشمانداز اقتصاد ايران ،خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان(اصفهان).
ـ بختياري ،صادق؛ دهقانيزاده ،مجيد و مجتبي حسينپور ( )0911بررسي استانهاي کشور از منظر شاخص
 ،شماره 00-93 ،03
توسعه انساني،
ـ حصاري ،علي ( )0932شاخص توسعه انساني ،چالشهاي مرتبط با آن و محاسبه آن براي ايران در سال
 ،سال  ،40شماره .0-42 ،0
،0931
ـ خاکپور ،براتعلي و عليرضا باوان پوري ( )0913بررسي شاخص توسعه انساني در کشورهاي اسالمي،
چهارمين کنگره بينالمللي جغرافيدانان جهان اسالم ،زاهدان ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
ـ زنگنه ،مهدي ( )0931ارزيابي و تحليل شاخص توسعه انساني در مناطق شهري کشور،
 ،شماره  ،)0(9صفحات  023تا.001
ـ سالنامه آماري اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختياري در سال .0931
ـ سالنامه آماري اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختياري در سال .0931
ـ غفاريان ،حميدرضا؛ چمن ،رضا؛ قرباني ،علي؛ حاتميپور ،ابراهيم؛ باقري ،قادرزاده و عباس جبارنژاد ()0919
برآورد اميد به زندگي و طول عمر در زنان و مردان روستايي استان کهکيلويه و بوير احمد در سال
.63-10 ،)91(01 ،
،0914
ـ محمودي ،محمدجواد ( )0911محاسبه شاخص توسعه انساني کشور ،استان تهران و شهرستانهاي آن،
 ،شماره .10-001 ،06
ـ نيسي ،عبدالکاظم ( )0913شاخص توسعه انساني در استانهاي ايران،
 ،سال  ،4شماره.11-04 ،4
-Gallardo, G. and Economist, U.H.C. (2009) The Human Development Index
as an Effort to Measure Wellbeing in Honduras, In: Proceedings of the
The 3rd OECD World Forum on Statistics, Citeseer.

...
-Human Development Report (2016) Human Development for Everyone,
Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report
(Islamic Republic of Iran), United Nations Publications.
-Jahan, S. (2017) Human Development Report 2016-Human Development for
Everyone, United Nations Publications.
Kpolovie, P. J., Ewansiha, S. and Esara, M. (2017) Continental Comparison of
Human Development Index (Hdi), International Journal of Humanities
Social Sciences and Education (IJHSSE), 4:9-27.
-Salas-Bourgoin, M.A. (2014) A Proposal for a Modified Human Development
Index, Cepal Review.
-Seth, S. and Villar, A. (2017) Measuring human development and human
deprivations, OPHI Working Paper, University of Oxford.
-Śleszyński J. (2016) Human Development Index Revisited. Research Papers of
the Wroclaw University of Economics, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroclawiu, 40-54.
-UNDP. March (2015) Training Material for Producing National Human
Development Reports. Human Development Report Office OCCASIONAL
PAPER.
-www.amar.org.ir.
-Ranis, G., Stewart, F. and Samman, E. (2006) Human Development: beyond
the Human Development Index, Journal of Human Development. 7: 323358.

