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بهار 1389 ، شماره 76 ، صفحه 46 تا 58
4647

مقدمه: از جمله مهم ترين دغدغه هاي ذهني اقتصاددانان كشورهاي درحال توسعه، يافتن و بررسي و 
تجزيه و تحليل عوامل تسريع فرآيند توسعه و شناخت موانع آن مي باشد تا از اين طريق بتوانند كشور 
خود را به عوامل تسريع جريان توسعه مجهز سازند و همچنين در حد توان موانع موجود در مسير سرعت 
بخشيدن به روند توسعه را مرتفع سازند كه البته استفاده از شاخص ها و مالك هاي نوين توسعه در اين 
راه بديهي و ضروري به نظر مي رسد. در بين شاخص ها و نماگرهاي مطرح توسعه، شاخص توسعه 

انساني از مقبوليت بيشتري بين انديشمندان برخوردار است 
روش كار: در اين تحقيق كارايی شهرستانهای استان كرمان در زمينه دستيابی به توسعه انسانی با 
استفاده از روش تحليل پوششی داده ها در دو سال 1380 و 1386 مورد بررسی قرار گرفته است، سپس 
براي رتبه بندی شهرستانها از مدل )DEA( خروجی محور با فروض بازدهی ثابت و متغير نسبت به 

مقياس استفاده می شود. 
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان می دهد كه در بين شهرستانهای استان كرمان با توجه به سه مؤلفه 
شاخص توسعه انسانی در مجموع در سال 80 شهرستان سيرجان و در سال 86 شهرستان رفسنجان 
رتبه نخست را كسب نموده اند، در اين سالها به ترتيب شهرستانهای راور و بافت پايين ترين شاخص 
توسعه انسانی را داشته اند. شاخص توسعه انسانی همه شهرستانها در سال 86 نسبت به سال 80 افزايش 
يافته است و در سال 1386 ميانگين كل شاخص توسعه انسانی شهرستانها 0/665 بوده كه نسبت به 

0/545سال 1380، 0/12 افزايش نشان می دهد.
بحث ونتيجه گيری:  از آنجا كه رسيدن به توسعه و خصوصًا توسعه انسانی باالتر از مهمترين اهداف 
دولتها به شمار می رود و منابع و امكانات در اختيار آنها برای رسيدن به اين هدف محدود می باشد و 
با توجه به اينكه در بين شهرستانهای استان كرمان نابرابری در امر توسعه زياد است، توصيه می گردد 
سياست گذاران استان در امور مربوط به توسعه توجه بيشتری به شهرستانهای محرومتر مبذول داشته 
و شكاف موجود بين امكانات در دسترس شهرستانها را حذف نموده و يا به حداقل برسانند و از اين راه 

همچنين باعث گسيل منابع بسوی مواردی با كارايی و در نتيجه بازدهی باالتر گردند
كليد واژه ها: شاخص توسعه انسانی، كارايی، تحليل پوششی داده ها،استان كرمان

سنجش كارايی شهرستان های استان كرمان  در دستيابی به 
شاخص توسعه انسانی)HDI( با استفاده از روش تحليل فراگير 

داده ها)DEA( در سال های 80 و 86 

اسما صابر ماهانی1، محسن بارونی2، امير محمدزاده3،  دكتر بهزاد مشعلی4 ،  دكتر محمد هاديان5 ،عزيز رضاپور6  

چكيده 

1- دانشجوی دكتری تخصصی  اقتصاد بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكی ايران 
2- دانشجوی دكتری تخصصی  اقتصاد بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكی ايران 

3- استاديار دانشگاه آزاد قزوين
4- استاديار دانشگاه علم وفرهنگ

5- استاديار دانشگاه علوم پزشكی ايران
6- دانشجوی دكتری تخصصی  اقتصاد بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكی ايران
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4647
اسما صابر ماهانی و همكاران

مقدمه
امروزه صاحب نظران در باب توسعه اقتصادي به تعاريف 
و بيان مفاهيم جديدي از توسعه رسيده اند. اقتصادداناني 
مسائل  پيشگامان  نظر  برخالف  كه  مي كنيم  مشاهده  را 
توسعه  مفهوم  توضيح  و  تبيين  در  اقتصادي،  توسعه 
اقتصادي  شاخص هاي  و  مالك ها  به  صرفًا  اقتصادي، 
اكتفا نكرده و از معيارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و 
به طوركلي انساني سخن به ميان آورده اند. در حالي كه 
پيشگامان مسائل اقتصادي، به جنبه هاي غير اقتصادي در 
توسعه نظير وجوه فرهنگي، اجتماعي و انساني توجه و 

عنايتي نداشتند)5(.
ذهني  دغدغه هاي  مهم ترين  جمله  از  كلي  طور  به 
اقتصاددانان كشورهاي درحال توسعه، يافتن و بررسي 
و تجزيه و تحليل عوامل تسريع فرآيند توسعه و شناخت 
موانع آن مي باشد تا از اين طريق بتوانند كشور خود را به 
عوامل تسريع جريان توسعه مجهز سازند و همچنين در 
حد توان موانع موجود در مسير سرعت بخشيدن به روند 
توسعه را مرتفع سازند كه البته استفاده از شاخص ها و 
مالك هاي نوين توسعه در اين راه بديهي و ضروري به 
نظر مي رسد)8(. در بين شاخص ها و نماگرهاي مطرح 
توسعه، شاخص توسعه انساني از مقبوليت بيشتري بين 
انديشمندان برخوردار است خصوصًا كه اصالحاتي در 
جهت بهبود اين شاخص صورت گرفته و مي گيرد واين 
شاخص توسط سازمان هاي بين المللي به شكل ساالنه 
براي كشورهاي مختلف جهان اعالم مي گردد. هم چنين 
اين شاخص از جامعيت نسبي در بين ساير شاخص ها 

برخوردار است)14(.
 1)UNDP( ”با توجه به اين كه “برنامه توسعه ملل متحد
را  شاخص هايي  انساني  توسعه  نوين  مفهوم  براي  نيز 
دهنده  تشكيل  شاخص ها  اين  واقع  در  كه  مي دارد  بيان 
شاخص توسعه انسانيHDI( 2( مي باشند توجه به اين 
شاخص جهت بررسی وضعيت كشورها و حتی بررسی 
استانهای يك كشور و بررسی وضعيت اين شاخص در 
شهرستانهای هر استان جهت مقايسه با ديگر مناطق الزم 

به نظر می رسد.  شاخص توسعه انسانی فراتر از مقياس 
رشد قراردادی است ، رشد اقتصادی يك كشور فقط وسيله 
ای مهم برای حفظ رفاه مردم آن كشور است اما مقصد 
نهايی توسعه انسانی رشد نيست. شاخص توسعه انسانی 
و  بهداشت  درآمد،  بر  كه عالوه  تركيبی  است  شاخصی 

باسوادی افراد جامعه را نيز مد نظر قرار می دهد )3(. 
با عنايت به نكات مذكور، اهميت شاخص توسعه انسانی 
محقق را بر آن داشت تا به بررسی وضعيت اين شاخص 

در شهرستانهای استان كرمان می پردازی.

روش كار:
در اين پژوهش برای بررسی كارايی نسبی شهرستان ها 
در دستيابی به شاخص توسعه انسانی روش تحليل فراگير 
داده ها )DEA( بكار می رود كه در آن از تكنيك برنامه 
ريزي خطي استفاده شده وكارايي بوسيله يكسري بهينه 
سازي به صورت مجزا براي هر شهرستان  محاسبه مي 
 )DEA( گردد. سپس براي رتبه بندی شهرستانها از مدل
خروجی محور با فروض بازدهی ثابت و متغير نسبت به 

مقياس استفاده می شود. 
توسعه  محاسبه شاخص  كه روش  است  ذكر  به  الزم 
روشی  باشد  می  المللی  بين  شاخصهای  از  كه  انسانی 
استاندارد بوده و در همه متون علمی از روش توضيح 
داده شده در متن برای محاسبــه اين شاخص استفاده 
بررسی  برای  شده  استفاده  روش  مورد  در  شود.  می 
كارايی شهرستانها نيز روش مورد استفاده روش رايج 
در اين زمينه بوده و معموال برای بررسی كارايی نسبی 
از روش تحليل فراگير داده ها استفاده می شود و در اين 
پژوهش مقصود بررسی وضعيت كارايی شهرستانهای 
استان كرمان در دستيابی به شاخص توسعه انسانی با 

استفاده از روشی رايج و معمول می باشد.
از آنجا كه آمار مربوط به اميد به زندگی در بدو تولد، توليد 
ناخالص شهرستانی و نرخ تركيبی ثبت نام شهرستانها 
كه برای انجام اين پژوهش مورد نياز می باشد در منابع 
آماری موجود نيست، لذا به منظور دستيابی به اين آمار، 

انجام محاسبات ذيل ضرورت می يابد:
1- United nations development programme.
2- Human development index.
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سنجش كارايی شهرستان های استان كرمان...
4849

اميد به زندگی در بدو تولد عبارت است از سالهايی كه 
انتظار می رود هر فرد از بدو تولد تحت شرايط و الگوی 
مرگ و مير خاص همان جامعه در آينده زنده بماند. جهت 
محاسبه شاخص اميد به زندگی در شهرستانهای مختلف 
سازمان  در  كه  شاخص  اين  به  مربوط  آمار  بررسی 
احوال  ثبت  سازمان  و  استان  ريزی  برنامه  و  مديريت 

موجود می باشد ضرورت دارد.
در بحث توليد ناخالص سرانه، اطالعات بصورت استانی 
و به تفكيك بخشهای اقتصادی، كشاورزی و ماهی گيری، 
معدن و غيره وجود دارد كه بايد به نحوی با استفاده از اين 
آمار توليد ناخالص شهرستانی محاسبه گردد. به اين منظور 
الزم است مانند تحقيق انجام گرفته توسط شكيبايی3، برای 
هر بخش يك متغير به عنوان وزن تسهيم در نظر گرفته 
شود تا با توجه به اين وزن سهم هر شهرستان از توليد 
ناخالص آن بخش استخراج گردد. نكته مهم، انتخاب اين 
متغيرها به گونه ای است كه از يك سو تا حد امكان نماينده 
مناسبی برای اين كار بوده و از سوی ديگر آمار مربوط به 

آنها موجود و يا قابل محاسبه و استخراج باشد.
سهم  كننده  تسهيم  متغير  از  استفاده  با  روش  اين  در 
هر شهرستان در هر يك از چهارده زير گروه اقتصادی 
تفكيك شده در منابع آماری بدست می آيد. بعنوان مثال 
از  بم  از مصرف برق در صنعت شهرستان  استفاده  با 
مجموع برق مصرف شده در صنعت استان، سهم توليد 
شهرستان بم در بخش صنعت استان كرمان بدست می 
مختلف  بخشهای  در  ها  سهم  اين  مجموع  سپس  و  آيد 
تقسيم بر جمعيت شهرستان نشانگر توليد ناخالص سرانه 

آن شهرستان خواهد بود. متغيرهای تسهيم مورد نظر در 
جدول ذيل آورده شده اند. )جدول شماره 1(

پس از محاسبه توليد ناخالص هر شهرستان با توجه به 
ارزش افزوده هر بخش، اعداد مربوط به هر شهرستان 
بصورت جداگانه با يكديگر جمع شده و توليد ناخالص 
هر شهرستان بدست خواهد آمد. در گام بعد با تقسيم اين 
عدد بر جمعيت  شهرستان مربوطه توليد ناخالص سرانه 

محاسبه می گردد. 
نرخ تركيبی ثبت نام متغير ديگری است كه تا اندازه ای 
نياز به محاسبه دارد. اين متغير از تقسيم مجموع تعداد 
دانش آموز و دانشجو به جمعيت 6 ساله و باالتر به دست 

می آيد كه همواره عددی بين صفر و يك خواهد داشت.
پس از انجام محاسبات فوق شاخص توسعه انسانی كه 
يك شاخص تركيبی و مركب از سه نماگر به شرح زير 

است، محاسبه خواهد شد:
- طول عمر، كه با اميد به زندگی در بدو تولد محاسبه 

می شود؛
بر ميزان باسوادی  به آموزش كه مشتمل  - دسترسی 
بزرگساالن)با ضريب وزنی 2/3( و نرخ تركيبی ثبت نام 
با ضريب وزنی1/3(   ( ناخالص در كليه مقاطع تحصيلی 

است؛
سرانه  با  كه  استاندارد  و  قبول  قابل  زندگی  سطح   -
محصول ناخالص داخلی  واقعی ) بر حسب برابری قدرت 

خريد و دالر( اندازه گيری می شود.
و  حداقل  ميزان   ، انسانی  توسعه  شاخص  درمحاسبه 

حداكثر نماگرهای مذكور به شرح جدول ذيل می باشد:

3-  عليرضا شكيبايی)1378(«بررسی وضعيت درآمدهای استان كرمان«

جدول 1: متغيرهای تسهيم كننده برای هر بخش اقتصادی
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4849
اسما صابر ماهانی و همكاران

اندازه هر يك از نماگرهای فوق، طبق تعريف از رابطه 
زير بدست می آيد:

محاسبه شاخص در آمد ) سرانه توليد ناخالص داخلی 
واقعی( قدری متفاوت بوده و در آن بجای سطح داده از 

لگاريتم آن استفاده می شود.
شاخص توسعه انسانی )HDI( برابر است با ميانگين 
ساده سه نماگر فوق )گزارش توسعه انسانی سال 2003( 
كه برای محاسبه متغيرهای مورد نياز در آن از نرم افزار 
در  استفاده  افزارهای مورد  نرم  از  كه   Excelو lifetab
علوم رياضی و آمار، بوده و نرم افزار Win4Deap كه 
يك نرم افزار تخصصی برای روش تحليل پوششی داده 

هاست، استفاده می شود
در نهايت ميتوان گفت كه  اين پژوهش از نوع مطالعات 
توصيفی – تحليلی است كه به صورت مقطعی انجام گرفته، 
از طرفی اين پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقيقات 
كاربردی محسوب می گردد.  همچنين جامعه آماری اين 
پژوهش شهرستانهای استان كرمان شامل بافت، بردسير، 
كرمان  و  شهربابك  سيرجان،  زرند،  رفسنجان،  راور، 
شهرستانهای شمالی و بم، جيرفت و كهنوج شهرستانهای 
جنوبی می باشد.توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در 

به  حال حاضر)1387(تعداد شهرستانهای استان كرمان 
شانزده رسيده و شهرستانهای عنبرآباد، منوجان، رودبار 
جنوب، كوهبنان وقلعه گنج به مجموعه فوق اضافه شده 
 1380 سال  در  اين شهرستانها  كه  دليل  اين  به  اما  اند، 
تفكيك نشده بوده و هدف پژوهشگر محاسبه HDI برای 
دو مقطع زمانی 80 و86 و مقايسه اين شاخص در اين دو 
مقطع می باشد لذا اطالعات مربوط به شهرستانهای جديد 
تفكيك محاسبه  از  قبل  به شكل  در هر دو مقطع زمانی 

شده است.

يافته ها:
ابتدا مؤلفه ها و شاخص توسعه انسانی شهرستانهای 
استان مورد بررسی قرار گرفته و نتايج ذيل بدست آمده 

است: 
در سال 1380در شاخص درآمد شهرستان سيرجان از 
همه باالتر و شهرستان راور از همه پايين تر می باشد. در 
اين سال شهرستانهای رفسنجان، بافت، بردسير باالتر از 
ميانگين و شهرستانهای بم و زرند در حد ميانگين بوده و 
بقيه شهرستانها در سطحی پايين تر از ميانگين قرار گرفته 
اند. همچنين مشاهده می شود كه ميانگين شهرستانهای 
شمالی در شاخص درآمد باالتر از شهرستانهای جنوبی 
می باشد كه نشان دهنده وضعيت بهتر اين شهرستانها از 

لحاظ درآمدی می باشد.
از نظر مسائل آموزشی، شهرستان كرمان در بهترين 

HDI جدول 2: حداقل و حداكثر متغيرهای مورد استفاده در محاسبه

منبع : گزارش توسعه انسانی سال 2003
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قابل مالحظه  با ميانگين، فاصله  وضعيت قرار داشته و 
ای دارد و شهرستان راور از اين منظر در بدترين شرايط 
واقع شده است. در اين شاخص نيز مانند شاخص درآمد 
بهتری  وضعيت  از  شمالی  شهرستانهای   80 سال  در 
باالتری دارند. شهرستانهای  برخوردار بوده و ميانگين 
از  شهربابك  و  زرند  سيرجان،  رفسنجان،  بافت، 
از  از ميانگين قرار گرفته و  شهرستانهای شمالی باالتر 

شهرستانهای جنوبی تنها بم باالتر از ميانگين قرار دارد.
در شاخص بهداشت كه از اميد به زندگی در بدو تولد 
بدست می آيد در سال  80 شهرستان رفسنجان از بقيه 
شهرستانها باالتر بوده و شهرستان جيرفت از همه پايين 
تر می باشد. شهرستانهای بردسير، بم، رفسنجان، زرند، 
شهربابك و كهنوج باالتر از ميانگين واقع شده اند كه دو 
تای آنها از شهرستانهای جنوبی می باشد. از طرفی با 
توجه به اينكه در اين شاخص نيز ميانگين شهرستانهای 
شمالی باالتر از شهرستانهای جنوبی است، اينگونه نتيجه 
گيری می شود كه اين شهرستانها نسبت به شهرستانهای 

جنوبی از وضعيت بهتری برخوردارند.
در نهايت در شاخص توسعه انسانی كه از ميانگين سه 
سيرجان  آيد، شهرستان  می  بدست  شده  ذكر  شاخص 
باالتر از همه و شهرستان راور از همه پايين تر قرار می 
گيرند كه هر دو از شهرستانهای شمالی استان كرمان می 
باشند. در مجموع در شاخص توسعه انسانی شهرستانهای 
شمالی از وضعيت بهتری نسبت به شهرستانهای جنوبی 
زرند،  رفسنجان،  بم،  شهرستانهای  و  برخوردارند 
شهربابك و كرمان باالتر از ميانگين قرار می گيرند كه از 
ميان آنها بم جزو شهرستانهای جنوبی استان محسوب 

می شود.
در   1386 سال  در  پژوهش  نتايج  اساس  بر  همچنين 
شاخص درآمد شهرستان رفسنجان در بهترين وضعيت 
دارد  ای  قابل مالحظه  فاصله  ميانگين،  با  و  داشته  قرار 
واقع  شرايط  بدترين  در  منظر  اين  از  بم  شهرستان  و 
شده است. در اين شاخص مانند سال 80 شهرستانهای 
ميانگين  و  بوده  برخوردار  بهتری  وضعيت  از  شمالی 
باالتری دارند. شهرستانهای زرند، راور و شهربابك از 

از  از ميانگين قرار گرفته و  شهرستانهای شمالی باالتر 
از ميانگين قرار  باالتر  تنها كهنوج  شهرستانهای جنوبی 

دارد.
در سال 86 در شاخص آموزش، شهرستان كرمان باز 
هم مانند سال 80 باالترين  و شهرستان زرند پايين ترين 
اين سال شهرستانهای  در  دارند.  اختيار  در  را  ها  رتبه 
از  باالتر  شهربابك  و  سيرجان  جيرفت،  بم،  رفسنجان، 
ميانگين و شهرستان رفسنجان در حد ميانگين بوده و 
بقيه شهرستانها در سطحی پايين تر از ميانگين قرار گرفته 
اند. همچنين مشاهده می شود كه ميانگين شهرستانهای 
شمالی در شاخص آموزش برخالف سال  80 پايين تر از 
شهرستانهای جنوبی می باشد كه نشان دهنده وضعيت 
بهتر شهرستانهای جنوبی از لحاظ درآمدی در اين سال 

می باشد.
در شاخص بهداشت در سال  86 مانند سال 80 شهرستان 
و شهرستان  بوده  باالتر  بقيه شهرستانها  از  رفسنجان 
جيرفت از همه پايين تر می باشد. شهرستانهای بردسير، 
بم، رفسنجان، زرند، شهربابك و كهنوج باالتر از ميانگين 
جنوبی  شهرستانهای  از  آنها  تای  دو  كه  اند  شده  واقع 
می باشد. با توجه به اينكه در اين شاخص نيز ميانگين 
شهرستانهای شمالی باالتر از شهرستانهای جنوبی است، 
اينگونه نتيجه گيری می شود كه اين شهرستانها نسبت به 

شهرستانهای جنوبی از وضعيت بهتری برخوردارند.
رفسنجان  شهرستان  انسانی،  توسعه  شاخص  در 
باالتر از همه و شهرستان بافت از همه پايين تر قرار می 
استان كرمان  از شهرستانهای شمالی  دو  كه هر  گيرند 
تنها  از رفسنجان   بعد  باشند. شهرستان شهربابك  می 
شهرستانی است كه باالتر از ميانگين واقع شده و كرمان 
شاخص  در  مجموع  در  دارد.  قرار  ميانگين  حد  در  نيز 
توسعه انسانی شهرستانهای شمالی از وضعيت بهتری 
نسبت به شهرستانهای جنوبی برخوردارند. نتايج مذكور 

در نمودارهای 1 تا 4 به تصوير كشيده شده است.
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نمودار1 : شاخص درآمد شهرستانهای استان كرمان در دو سال 80 و 86

نمودار2: شاخص آموزش شهرستانهای استان كرمان در سالهای 80 و86 

نمودار3 : شاخص بهداشت شهرستانهای استان كرمان در دو سال 80 و 86
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در مرحله بعدی تحقيق به منظور بررسی كارايی نسبی 
شهرستانهای استان كرمان در دستيابی به توسعه انسانی 
باالتر، از يك مدل CCR خروجی محور استفاده می شود. 
هدف از اجرای اين مدل اين است كه بررسی گردد كه از 
بين 11 شهرستان مذكور كداميك توانسته اند در استفاده 
از منابع و امكانات موجود خود در جهت رسيدن به توسعه 
انسانی باالتر، بهتر عمل نمايند و وضعيت هر كدام نسبت 
به بقيه چگونه است. به اين منظور از روش تحليل پوششی 
داده ها استفاده می كنيم. در اين روش با توجه به تعداد 
واحدهای مورد بررسی، مدل ما دارای يك خروجی می 
باشد كه همان شاخص توسعه انسانی است و ورودی ها 
به شكلی تعيين شده اند كه تا حد امكان نماينده مناسبی 
برای سه مؤلفه شاخص توسعه انسانی باشند لذا تعداد 
تعداد  از  عبارتند  كه  است  متغير  مدل سه  های  ورودی 
پزشك به ازای هر هزار نفر جمعيت، به عنوان نماينده يا 
نهاده ای برای بهداشت، نسبت كاركنان آموزشی به دانش 
آموزان، نهاده ای در جهت ايجاد سواد و در نهايت تعداد 
جمعيت شاغالن باالی ده سال، بعنوان نماينده ای برای 

سطح درآمد.
بر اساس نتايج اجرای اين مدل در سال 80، شهرستانهای 
بعنوان  كهنوج  و  كرمان  شهربابك،  راور،  بردسير، 
جز  به  همگی  كه  شوند  می  شناخته  كارا  شهرستانهای 
شهرستان كهنوج در ميان شهرستانهای شمالی قرار دارند. 
يعنی 37 درصد از شهرستانهای شمالی و 34 درصد از 

اين  از  و  اند  داشته  كارا  عملكردی  شهرستانهای جنوبی 
منظر عملكرد شهرستانهای شمالی بهتر بوده است.

در واقع می توان گفت كه ميانگين كارايی شهرستانهای 
شمالی از شهرستانهای جنوبی باالتر بوده اما زياد متفاوت 
نمی باشد. از طرفی تفاوت بين نمره HDI واقعی و مطلوب 
جنوبی  شهرستانهای  از  كمتر  شمالی  شهرستانهای  در 
است كه شهرستانهای  اين مطلب  دهنده  كه نشان  است 
توسعه  به  دستيابی  زمينه  در  بهتری  عملكرد  شمالی 

انسانی داشته اند.  
در جدول شماره 2 مشاهده می شود،  كه  همان طور 
و  رفسنجان  راور،  بردسير،  شهرستانهای   86 سال  در 
شهرستانهای  و  شمالی  شهرستانهای  بين  از  سيرجان 
كهنوج و جيرفت از شهرستانهای جنوبی كارا معرفی شده 
اند. همچنين با توجه به اينكه ميانگين كارايی شهرستانهای 
شمالی بيشتر از شهرستانهای جنوبی می باشد می توان 
از  شمالی  شهرستانهای  كه  نمود  گيری  نتيجه  اينگونه 
شهرستانهای  به  نسبت  بهتری  عملكرد  كارايی  لحاظ 
و  واقعی   HDI نمره  بين  تفاوت  از  اند.  داشته  جنوبی 
بهتر  عملكرد  نيز  مطلوب شهرستانهای شمالی وجنوبی 

شهرستانهای شمالی برداشت می شود. 

جدول شماره 1: اجرای مدل CCR خروجی محور برای 
سال 1380

نمودار 4 : شاخص توسعه انسانی )HDI(شهرستانهای استان كرمان در دو سال 80 و 86



76
ره 

شما
 -1

38
ر 9

بها

76
ره 

شما
 -1

38
ر 9

بها

76
ره 

شما
 -1

38
ر 9

بها

76
ره 

شما
 -1

38
ر 9

بها

5253
اسما صابر ماهانی و همكاران

جدول شماره 1: اجرای مدل CCR خروجی محور برای سال 1380
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جدول شماره 2 :  اجرای مدل CCR خروجی محور برای سال 1386
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 اجرای مدل BCC خروجی محور:
اين مدل از لحاظ محتوايی مانند مدل CCR می باشد با 
اين تفاوت كه در اين مدل فرض بازدهی ثابت نسبت به 
مقياس از مدل برداشته شده و اجازه داده می شود تا مدل 
خود بازدهی نسبت به مقياس را تعيين نمايد. لذا به شرح 

تفضيلی در رابطه با آن پرداخته نمی شود.
از جدول شماره 3 اينگونه برداشت می شود كه در سال 
شهربابك  سيرجان،  راور،  بردسير،  شهرستانهای   80
كهنوج  شهرستان  و  شمالی  شهرستانهای  از  كرمان  و 
لحاظ  از  بهترين عملكرد  دارای  از شهرستانهای جنوبی 
كارايی بوده اند و از آنجا كه ميانگين كارايی شهرستانهای 
نتيجه  اين  است  بيشتر  جنوبی  شهرستانهای  از  شمالی 
تائيد می شود كه شهرستانهای شمالی از كارايی باالتری 

و  مطلوب   HDI نمره  بين  تفاوت  اند.  بوده  برخوردار 
واقعی شهرستانها نيز اين نكته را بيان می دارد كه عملكرد 
شهرستانهای شمالی در زمينه دستيابی به توسعه انسانی 
بهتر از شهرستانهای جنوبی بوده است. الزم به ذكر است 
كه در اين سال شهرستان جيرفت ناكاراترين شهرستان 

شناخته شده است.
داده های جدول شماره4  نشان می دهد كه در سال 86 
بجز شهرستانهای بافت، بم، زرند و كرمان بقيه شهرستانها 
كارا بوده اند. از هشت شهرستان شمالی، سه شهرستان 
و از سه شهرستان جنوبی يك شهرستان ناكارا معرفی 
نشان  شمالی  شهرستانهای  كارايی  ميانگين  اند.  شده 
استفاده  در  شمالی  شهرستانهای  كاراتر  عملكرد  دهنده 
از منابع و امكانات در جهت رسيدن به شاخص توسعه 

جدول شماره 3 : اجرای مدل BCC خروجی محور برای سال 1380
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انسانی باالتر است. از طرفی تفاوت نمره HDI واقعی و 
مطلوب شهرستانهای شمالی و جنوبی نشان می دهد كه 
در مجموع، شهرستانهای شمالی در دستيابی به شاخص 
توسعه انسانی باالتر، موفق تر از شهرستانهای جنوبی 

بوده اند. 

بحث ونتيجه گيری:
در  كرمان  استان  شهرستانهای  كارايی  محاسبه  در 
استفاده از منابع و امكانات در جهت دستيابی به شاخص 
 CCR روش  در   80 سال  در  باالتر،  انسانی  توسعه 

شهرستان های  بردسير، راور، شهربابك، كرمان و كهنوج 
و در روش BCC  بردسير، راور، سيرجان، شهربابك، 
كرمان و كهنوج بعنوان شهرستانهای كارا معرفی شده 
اند. با توجه به رتبه شهرستانهای بردسير، راور و كهنوج 
باشد  می  پايين  بسيار  انسانی  توسعه  شاخص  در  كه 
ميتوان نتيجه گرفت كه عدم باال بودن اين شاخص در اين 
شهرستانها به كمبود منابع و امكانات برمی گردد نه عدم 

استفاده صحيح از منابع.
در سال 86 در روش CCR شهرستانهای بردسير، راور، 

جدول 4 : اجرای مدل BCC خروجی محور برای سال 1386
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رفسنجان، سيرجان، كهنوج و جيرفت شهرستانهای كارا 
معرفی شده اند و در روش BCC كه فرض بازدهی ثابت 
نسبت به مقياس را در نظر نمی گيرد كليه شهرستانها بجز 
شهرستانهای بافت، بم، زرند و كرمان كارا شناخته شده 
اند. اين پيشرفت در كارايی نشان می دهد كه شهرستانهای 
استان كرمان طی اين سالها در جهت استفاده صحيح از 

منابع و امكانات خود گامهای مؤثری برداشته اند.
يكی ديگر از نتايج مدل BCC اين است كه بازدهی كليه 
شهرستان ها در زمينه توليد توسعه انسانی با استفاده 
يا  ثابت  آموزشی،  كادر  و  پزشك  همچون  امكاناتی  از 
نزولی می باشد كه توجيه اين مسئله از دو راه قابل انجام 
توليد  امر  در  آنچنان  شهرستانها  اين  اينكه  اول  است. 
توسعه انسانی در سطح بااليی قرار گرفته اند كه ناگزير 
بازدهی نزولی بر آنها حاكم شده است، كه اين مورد با 
در شهرستانها  انسانی  توسعه  به سطح شاخص  توجه 
قابل قبول نمی باشد زيرا هنوز فاصله زيادی با شاخص 
ايده آل دارد. دليل دوم می تواند اين باشد كه تابع توليد 
كوتاه مدت در موقعيت مناسبی نسبت به تابع توليد بلند 
هم  كوتاه مدت  توليد  تابع  در روی  و  ندارد  قرار  مدت  
بايد در مسائل  لذا  ايم  نگرفته  قرار  در موقعيت مناسبی 
مديريتی و ساختار سيستمهای اداری اصالحاتی صورت 
گيرد تا از لحاظ اقتصادی تابع توليد مربوطه جابجا شده 
و محصوالت توليد شده كه در اينجا همان درآمد، بهداشت 
و آموزش می باشند، با استفاده از منابع كمتر به دست 
آيند. الزم به ذكر است رفرنس های شماره  1  تا 24 نتايج 

اين تحقيق را تاييد می كند.

از آنجا كه رسيدن به توسعه و خصوصًا توسعه انسانی 
باالتر از مهمترين اهداف دولتها به شمار می رود و منابع 
و امكانات در اختيار آنها برای رسيدن به اين هدف محدود 
می باشد و با توجه به اينكه در بين شهرستانهای استان 
می  توصيه  است،  زياد  توسعه  امر  در  نابرابری  كرمان 
گردد سياست گذاران استان در امور مربوط به توسعه 
توجه بيشتری به شهرستانهای محرومتر مبذول داشته 
و شكاف موجود بين امكانات در دسترس شهرستانها را 
حذف نموده و يا به حداقل برسانند و از اين راه همچنين 
باعث گسيل منابع بسوی مواردی با كارايی و در نتيجه 

بازدهی باالتر گردند.
با توجه به نزولی يا ثابت بودن بازدهی نسبت به مقياس، 
پيشنهاد می گردد تغييراتی در ساختار اداری و مديريتی 
موجود صورت پذيرد به نحوی كه سبب جابجايی تابع 

توليد و بهبود عملكرد سازمانها گردد.
به دليل اهميت داده های منطقه ای پيشنهاد می گردد از 
سوی مسئولين استان نسبت به تهيه اطالعات تاثيرگذار 
بر تصميم گيريها اقدام صورت گيرد تا از يك سو شرايط 
برای تصميم گيريهای صحيح فراهم شود و از سوی ديگر 

مسير انجام تحقيقات و پژوهشهای علمی هموار گردد.
از  اعم  ای  توسعه  های  شاخص  شود  می  توصيه 
شاخص  مانند  فرهنگی  و  سياسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
توسعه انسانی، شاخص فقر انسانی و غيره بطور منسجم 
اختيار  در  و  تهيه  معين،  زمانی  های  دوره  در  مرتب  و 

سياستگذاران و پژوهشگران قرار گيرد.
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Abstract:

Achieving all embracing development is one of main goals of every government. Variables 
such as per capita income, saving and etc. have been used for comparison of countries 
achievements in last decades. But such variables pay attention to the economic aspects of 
development, ignoring other effective factors of development. Human development index 
(HDI) was introduced as an indicator for all embracing development. Income, education 
and health are tree main factors that play equal roles in this index. In the present thesis first, 
human development index is calculated for every township of Kerman province in the year 
2001 & 2007 and then they are ranked on the basis of this index. At the next step CCR& 
BCC models are used for measuring the efficiency of every township of Kerman province 
in using resources in order to achieve human development objectives. The result show that 
in these years Sirjan and Rafsanjan have had the highest HDI index and all of the towns 
have had an increase in this index in year 2007. In another hand in the year of 2001 by 
the CCR model Bardsir, Ravar, Shahrbabak, Kerman & Kahnouj had been efficient and by 
BBC model Sirjan had been efficient too. In the year of 2007 by CCR model Bardsir, Ravar, 
Rafsanjan, Sirjan, jiroft & Kahnouj had been efficient and by BCC model just Baft, Bam, 
Zarand &Kerman had been inefficient.
Key words: human development index, efficiency, data envelopment analysis, CCR 

and BCC models
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