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Abstract
Early employment has detrimental effects on the body of the society at a time when the body
and minds of children and adolescents are growing and they all have to go to school while
depending on its severity, it is a clear sign of poverty and misery in developing countries. As
this problem is of high importance, the purpose of the present study is to analyze the spatial
differences of this unpleasant phenomenon on a provincial scale and to explain its
relationship with the level of human development and its three indicators including gross
national income per capita, means of years of schooling for education, and life expectancy for
health. The research method is descriptive-comparative with a relational approach. Some
indicators of the study have been analyzed according to the census data of 2016. The rate of
early employment in relation to the employment of the age groups of 10-14 and 15-19 years
is compared with their total population, the literacy index obtained by the United Nation
Formula is a combination of the rate of total literacy and adult literacy. Analyzing the indices
used in this research by SPSS software shows that there is a significant inverse relationship of
0.05 between the early employment and two indicators including gross national income per
capita and literacy but the mentioned relationship is confirmed by the life expectancy
indicator for health at the level of 0.08. It may be claimed that in the regions with a lower rate
of literacy, the rate of gross national income per capita is reduced and the early employment
phenomenon has a higher prevalence. Therefore, in order to minimize the rate of the
undesirable phenomenon of early employment, it is necessary to pay more attention to the
rate of literacy and gross national income per capita especially in eastern and northwestern
regions of our country. The geographical shapes in ARC GIS mapping software have
presented the spatial gap between two critical zones of the eastern and northwestern areas
compared with other regions of the country.
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چکیده
اشتغال زودرس ،هنگامی که جسم و روان کودکان و نوجوانان در حال رشد است و باید همة آنهةا تحصةی کننةد و آمةوزش
ببینند ،آثار زیانباری را به جامعه تحمی میکند؛ ضمن اینکه بسته به شدت آن نشان بةارز میةزان فقةر و فککةت بةهویةژه در
کشورهای در حال توسعه است .با توجه به اهمیت موضوع ،تحلی تفاوت های فضایی این پدیدۀ ناخوشایند در مقیاس استانی
و تبیین رابط آن با سطح توسع انسانی و شاخصهای سهگان آن یعنی سران تولید ناخالص داخلی ،سواد و امید بةه زنةدگی،
هدف این پژوهش است .روش پژوهش حاضر ،توصیفیتحلیلی و مقایسهایرابطهای است .بعضةی از شةاخصهةای پةژوهش
براساس دادههای سرشماری سال  0431محاسبه شدهاند .شاخص میزان زوداشتغالی ،نسبت اشتغال در سةنین  03 -01سةال و
 03 -01سال به ک جمعیت آنها و شاخص توسع انسانی براساس فرمول سازمان مل متحد ،ترکیبی از سواد ،تولید ناخةالص
داخلی و امید به زندگی است .تحلی شاخص های پژوهش در نرمافزار  SPSSنشان میدهد بین میزان اشةتغال زودرس بةا دو
شاخص سران تولید ناخالص داخلی و سواد در سطح معنةاداری  ،1/11رابطة معکوسةی وجةود دارد ،ولةی رابطة مزبةور بةا
شاخص امید به زندگی در سطح  1/12تأیید شده است .میتوان ادعا کرد در مناطقی که سطح سواد پایینتر است ،سطح تولید
ناخالص هم پایین تر است و زوداشتغالی رواج بیشتری دارد؛ بنابراین برای کمینه سازی پدیدۀ نامطلوب زوداشتغالی ،الزم است
به سطح باسوادی و سران تولید داخلی به ویژه در مناطق شرقی و شمال غربی کشور توجه بیشتری شود .شک های جغرافیایی
در محیط نرمافزار  ،ARC GISشکاف فضایی بین دو پهن بحرانی مناطق شرقی -شمال غربی با سةایر منةاطق کشةور را ارا ةه
دادهاند.
واژههای کلیدی :اشتغال زودرس ،توسع انسانی ،امید به زندگی ،تولید ناخالص داخلی ،سواد.
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مقدمه
اشتغال به کار در سنین کم آسیب های زیادی به جسم و روان انسةان وارد مةی کنةد .در جریةان انقةکب صةنعتی
استفادۀ غیرانسانی و مادیگرایانه از کودکان ،اوضاع رقتباری را در جوامع صنعتی پدید آورد .همین امر باعة

شةد

نخستین خواسته ها برای بهبود وضع کارگران به ویژه تجدیدنظر در شرایط کار کودکان و زنان کةارگر شةک گیةرد و
نخستین مقررات حمایتی دربارۀ این دسته در سطح بین المللی و داخلی کشورها ازجمله ایران تصویب شود (مهدوی
مزینانی و مزینانی .)82 :0431 ،آثار زیانبار این آسیبها فقط به دوران کودکی منحصر نمیشود ،بلکه تةا بزرگسةالی
نیز ادامه مییابد و جامعه را از وجود انسانهای کارآمد و شایسته محروم مةیکنةد (سةلیمانی و حاجیةان)13 :0438 ،؛
بنابراین اشتغال نوجوانان و مشککت ناشی از آن از مباح

مهم در حقوق کار است.

ازجمله عل مهم اشتغال نوجوانان به ویژه در کارهای نامتناسب با شرایط روحةی و جسةمی آنهةا ،وجةود فقةر و
مشککت اقتصادی خانواده است .در بسیاری مواقع به ویژه در کشورهای ضعیف و توسعه نیافته کار نوجوانان نقشةی
اساسی در تأمین نیازهای اقتصادی خانوار دارد .در این زمینه مقاوله نامه های متعددی به تصةویب رسةیده کةه بیشةتر
کمترین سن کار و شرایط کار نوجوانان را تعیین کردهاند (رفیعی .)818 :0438 ،در مشاغ و کارهایی کةه بةه علةت
ماهیت و شرایط برای سکمتی یا اخکق کارآموزان و نوجوانان زیانبارند ،کمترین سن کار  02سال تمام خواهد بةود
(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .)0311 ،ازجمله دالیلی که کودکان را به سمت کار سوق مةی دهةد ،ناکةامی در
آموزش و پرورش ،کمبود فرصت برای جوانان در روستاها ،فشار همساالن یةا خةانواده و کمبةود درآمةد و سةرمایه
است ( .)Daly et al., 2020: 5کار کودکان به دالی زیادی ازنظر اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است؛ در ایةن میةان
دو علت اساسی وجود دارد ؛ اول اینکه کار در سنین کم نقض حقوق اساسی انسان است .دوم اینکه اشتغال در سنین
کم مانع دریافت آموزش آنها و موجب سرمایهگذاری ناقص در شک گیری سرمای انسانی است ( Lod et al., 2014:

 .)48در جوامع جنوبی و در حال توسعه تعداد کودکان مشغول به کار بیشتر و محسوستر اسةت ،مشةارکت آنهةا در
کار تولیدی رایج تر است و اهمیت آن نیز تا حةدی بةا اهمیةت ایةن مشةارکت در کشةورهای صةنعتی تفةاوت دارد
(اسدپور و اعظم آزاده.)023 :0433 ،
در فرایند ریشه کنی کار کودکان ،چه در کشورهای در حال توسعه و چةه در کشةورهای توسةعه یافتةه ،پیشةرفت
چشمگیری حاص شده است؛ به همةین ترتیةب حجةم زیةادی از پةژوهشهةای تجربةی درزمینة بررسةی عوامة
تعیینکنندۀ کار کودکان پدید آمده است ( .)Susanli et al., 2016: 967توسع جوامع به توسةع منةابع انسةانی گةره
می خورد و امروزه سرمای انسانی محور هرگونه توسعه قلمداد می شود .در سال های اخیر ،نقش بالقوۀ توسع سرمای
انسانی در رشد و توسع اقتصادی و ارتقای سطح اجتماعی جوامع در سطح ملی ،توجه بسیاری از صةاحبنظةران را
در بخش توسع منابع انسانی جلب کرده است (مؤذن علوی و همکةاران .)011 :0433 ،توسةع انسةانی یة

رونةد

افزایشی اهمیت به ارزشهای انسانی است .بهطور طبیعی پدیدهای پیچیده است کةه جنبةههةای جمعیتةی ،فرهنگةی،
سیاسیحقوقی و اقتصادیاجتماعی دارد .برمبنای این پدیده ،برآوردی از تأثیر آن بر توسع اقتصةادی و ملةی کشةور
انجامپذیر است؛ بنابراین این رویداد ملی با تواناییهای انسانی در ارتباط است ( .)Dasic et al., 2020: 2در رویکرد
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توسع انسانی فقط مصرف کاالها و خدمات زمینههای رفاه را فراهم نمی کند ،بلکه گسةترش امکانةات الزم از قبیة
آموزش و بهداشت برای استفاده از قابلیت ها و استعدادها نیز ،اجزای اصلی توسعه در نظر گرفته میشود (شةمخالی،
)33 :0433؛ از این رو تعیین سطح توسع انسانی به شناسایی شکاف ناحیه ای و درنتیجه کاهش چالش هةا در فراینةد
توسعه منجر می شود (بدخشان و همکاران .)41 :0432 ،به نظر می رسد ارتقای سطح توسع انسانی به معنای واقعةی
و گسترده مانع گسترش پدیدۀ زوداشتغالی خواهد بود .با وجود گزارشهای مبنی بر افةزایش سةطح توسةع انسةانی
ایران ،پرسش قاب طرح این است که چرا پدیدۀ زوداشتغالی در بعضی استانها رو به افزایش است.
پاسخ اولیه این است که سطح توسع انسانی در مقیاس ملی ارا ه میشود و بنةابراین تفةاوتهةای آن در مقیةاس
خرد ،استان ،شهرستان ،بخش و دهستان ،هویدا نیست؛ به همین دلی شدت زوداشتغالی در بین قشرهای فقیر جامع
روستایی و حاشیهنشین شهری در استانهای خاصی رایجتر است .در جوامعی کةه توسةع انسةانی کةم اسةت ،فقةر
اقتصادی فرهنگی باع

اشتغال زودرس می شود؛ به بیانی بةه دلیة درآمةد ناکةافی ،دسترسةی نداشةتن بةه امکانةات،

محرومیت اجتماعی ،کمبود نیروی ماهر انسانی و سواد کمتر ،اشتغال زودرس پدیدار می شود؛ بنابراین سةطح درآمةد
و تحصیکت از عل و عوام اشتغال زودرس و نیز تعیین کنندۀ سطح توسع انسانی به شمار می آید .امید به زنةدگی
به مثاب یکی از سه شاخص تعیین کنندۀ سطح توسع انسانی متأثر از عوام متنةوعی اسةت .در نةواحی ای کةه فقةر و
اشتغال زودرس رایج تر است ،امید به زندگی هم کمتر از سطح ملی است؛ به هر حال اثبات همخوانی نةواحی ای کةه
از سطح سواد ،تولید و امید به زندگی پایین تری همراه با اشتغال زودرس بیشتری رنج مةی برنةد ،مةی توانةد تلنگةری
جدی به متولیان نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور وارد کند.
پژوهش حاضر در پی نشان دادن این همخوانی در متن فضایی سةرزمین ایةران اسةت .آگةاهی از سةطح اشةتغال
زودرس براساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران میتواند یکی از معیارهایی باشد که نواحی عقةبمانةدهتةر را بهتةر
آشکار میکند؛ بهویژه به این دلی که شاخصهای مبیّن سطح توسع انسانی مانند درآمد سرانه و امید بةه زنةدگی بةا
توجه به احتمال خطای محاسباتی ناشی از ثبت غیردقیق اطکعات ،ممکن است کمی با واقعیت فاصله داشته باشةند؛
به هر حال فرض نویسندگان بر این است که تا حد پذیرفتهای میتوان از آنهةا بهةره گرفةت .در ایةن مطالعةه بةرای
شناسایی عوام مهم احتمالی مؤثر بر پدیدۀ زوداشتغالی در مقیاس استانی ،با تکیه بر داده های اسةنادی ثانویة معتبةر
فرض بر این است که در نواحی ای که سطح توسع انسانی ارتقای بیشتری یافته ،شدت اشتغال زودرس کمتر اسةت؛
بنابراین هدف پژوهش حاضر ،روشن سازی اوج تفاوت های فضایی پدیدۀ زوداشتغالی و رابط آن بةا سةطح توسةع
انسانی در استانهای ایران برپای پاسخ به دو پرسش زیر است:
.0

میزان تفاوت های فضایی پدیدۀ زوداشتغالی در گروههای سنی  03 -01سةال در سةطح اسةتان هةای ایةران

چقدر است؟
.8
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ازجمله مطالعات داخلی و خارجی دربارۀ اشتغال زودرس و توسع انسانی به مطالعات زیر اشاره میشود که بةا
اهدافی مجزا از هم موضوع را بررسی کردهاند و درمجموع نشان نمی دهند که در مقیاس ناحیهای چگونه میتةوان از
شدت زوداشتغالی کاست.
ر یسی دانا ( )0428در پژوهشی در مقیاس ککن با توجةه بةه چهةارچوب هةای آمةاری موجةود و بةا نگةاه بةه
بررسیهای پیشین ،کار افراد در سن  03سال تمام و کمتر را کار کودکان در نظر گرفته اسةت .وی در بررسةی علةت
پدیدۀ کار کودکان فقر ،بی عدالتی و نبود نظارت های دولتی در دفاع از حقوق کودکةان را بیةان مةی کنةد کةه عوامة
وابسته و پیوسته به یکدیگرند.
جعفری و همکاران ( )0438در پژوهشی با عنوان «عوام مؤثر بر پیدایش و گسترش کودکةان کةار» ،متغیرهةای
فقر و اقتصاد ،تحصیکت والدین ،حاشیهنشینی ،ضعف برنامههای حمایتی ،ناآگاهی از حقوق و اجبةار خةانوادههةا را
در ایجاد و گسترش پدیدۀ کار کودکان تأثیرگذار دانستهاند.
مرادی و همکاران ( )0433در پژوهشی با عنوان «بررسی سکمت اجتماعی کودکان کار مراجعةهکننةده بةه مراکةز
مردمنهاد حمایت از حقوق کودکان تهران» ،دریافتند سکمت اجتماعی کودکان کار وضعیت مطلوبی نةدارد؛ بنةابراین
ارتقای سکمت اجتماعی و شناسایی و حذف عوام مؤثر بر پدیدۀ کار کودکان ،تکش مشترک هم سطوح جامعه را
میطلبد.
صالحی ( )0432در «رتبهبندی استانهای کشور براساس شاخصهای توسع انسانی و سرمای انسةانی» نشةان داده
است استانهای کشور در ت ت

شاخصهای سازندۀ توسع انسانی بةا هةم متفةاوت هسةتند و در مقةام مقایسةه بةا

شاخص سرمای انسانی نیز ،همگرایی معناداری بین این دو شةاخص مشةاهده نشةد؛ اگرچةه در نزدیة
استانها رتب شاخص توسع انسانی و سرمای انسانی به هم نزدی

بةه نیمةی از

است و در بسیاری از آنها نیز تفاوت چشةمگیری

دیده میشود.
بدخشان و همکاران ( )0432در «گروهبندی روستاهای اسةتانهةای کشةور براسةاس شةاخصهةای زیرسةاخت
اقتصادی و توسع انسانی» نشان داده اند روستاهای کشور ازلحةا شةاخص زیرسةاخت اقتصةادی بةه سةه گةروه و
ازلحا شاخص توسع انسانی به دو گروه تقسیم می شوند و در این میةان ،سیسةتان و بلوچسةتان نسةبت بةه سةایر
استانها شرایط متفاوتی دارد؛ بنابراین براساس مطالعات متعدد ،تفاوتهای فضةایی اسةتانهةای ایةران ازنظةر سةطح
توسع انسانی مبرهن است.
لویسون و مو )0332( 0عوام تعیینکنندۀ کار و تحصیکت دختران مجرد بین سنین  03 -01سال را برای کشةور
پرو تخمین زده و به این نتیجه رسیدهاند که وضعیت بهتر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی باع

میشود دختران وقت

بیشتری را برای تحصیکت خود صرف کنند.
کوک و همکاران )8112( 8در پژوهشی با عنوان «رفاه بومیان در چهار کشور :کةاربرد شةاخص توسةع انسةانی
عضو  UNDPبرای مردم بومی در استرالیا ،کانادا ،نیوزیلند و ایاالت متحده» نشان دادند بین سالهای  0331و ،8111
. Levison and Moe
. Cooke et al.

1
2
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شاخص  HDIمردم بومی در آمریکای شمالی و نیوزیلند با سرعت بیشتری نسةبت بةه عمةوم جمعیةت بهبةود یافتةه
است؛ به طوری که شکاف در توسع انسانی کاهش یافته اسةت .در اسةترالیا ،در حةالی کةه عمةوم جمعیةت بهبةود
مییابند ،شاخص  HDIدر افراد بومی کاهش و شکاف توسع انسانی گسترش مییابد .این کشةورها توسةع انسةانی
چشمگیری دارند ،ولی جمعیت بومی آنها در توسع انسانی سطح متوسطی دارند .پیشرفت ناهماهنگ در سةکمت و
رفاه جمعیت بومی و وابسته به جمعیت غیربومی ،نیاز برای تکش بیشتر برای بهبةود سةکمت فیزیکةی ،اقتصةادی و
اجتماعی مردم بومی را نشان میدهد.
اوالیمی )8108( 0رابط میان سرمایه گذاری در سةرمای انسةانی و بهةره وری کة را در نیجریةه در بةازۀ زمةانی
 8112 -0322با استفاده از روش گرنجر  8بررسی کرده است .نتایج نشان می دهةد مخةارج دولةت در آمةوزش اثةر
مثبت و معناداری بر بهرهوری داشته است ،ولی رشد سرمای فیزیکی اثر منفی بر بهرهوری داشته است.
مطالعات کاستر و ادکویا )8103( 4نشان دادهاند بین سن کودک و میزان کار رابطهای مثبت وجةود دارد؛ بةه ایةن
معنی که با افزایش سن کودک ،میزان مشارکت او در فعالیتهای کشاورزی نیز افزایش مییابد؛ همچنةین بةین سةن
سرپرست خانوار و میزان کار کودکان رابطهای مثبت وجود دارد .هرچه سرپرست خةانواده مسةنتةر باشةد ،احتمةال
مشارکت کاری کودک در نقش نیروی مکم برای کسب درآمد بیشتر میشود.
باومونت و همکاران )8181( 3در مقالهای با عنوان «درک مشککت دوران کودکی در غرب سوالوسی ،انةدونزی»
نشان داده اند عواملی در سطح جامعه و خانواده ها ،مانند فقر گسترده و سطح پایین تحصیکت والدین ،به سةرعت بةه
دورۀ بزرگسالی از طریق ازدواج دیررس و اشتغال کودک منتق میشود.
داسیچ و همکاران )8181( 1در پژوهشی با عنوان «شاخص توسع انسانی :مروری بر کشةورهای بالکةان غربةی»
نشان دادند توسع انسانی در این نواحی بةا مجموعةه ای از پیامةدهای اقتصةادی اجتمةاعی در سیاسةت هةای توسةع
کشورهای مزبور سروکار دارد.
این مطالعات بیشتر بر تأثیرات مخرب و خطرناک پدیدۀ زوداشتغالی بر رشد و پیشةرفت کودکةان و نوجوانةان و
عواملی مانند فقر در بروز آن تمرکز داشته اند .آنچه در سطح ایران مشخص است ،بررسی نشدن تفاوت هةای فضةایی
اشتغال زودرس در سطح استانی و رابط آن با سطح توسع انسانی و شاخصهای مرتبط است.
مبانی نظری پژوهش
محدودیت حداق سن اشتغال باید به گونه ای تعیین شود که آموزش اجباری نوجوان لحا شود و حتماً به اتمام
رسیده باشد .مسلّماً محدودیت حداق سن برای اشتغال نوجوانان آنها را قادر خواهةد سةاخت کةه کةار خةود را بةا
آمادگی شروع کنند و بهتر از ماهیت کار خود آگاهی یابند (رفیعی .)812 :0438 ،براساس بنةد  4از اصة  4و اصة
1

. Olayemi
. Granger
3
. Coster, Adekoya
4
. Baumont
5
. Dasic
2
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 41قانون کار میتوان به قرینه دریافت که رویکرد نظام حقوقی به موضوع تأمین وسای آموزش و پرورش بهویژه تا
پایان دورۀ متوسطه آن هم بهصورت رایگان ،خود دلیلی بر راهبرد ممانعت از کار کودکان و بالعکس تأمین زمینههای
آموزش و پرورش برای آنهاست .البته با دقت در معیار تعریف کودک در موازین بةینالمللةی و از طرفةی نگةاه بةه
مقررات مربوط به شرایط کار نوجوانان در قانون کار (مواد  23تا  )23میتةوان اسةتنتاج کةرد کةه مصةادیق بةدترین
اَشکال کار کودک مندرج در مادۀ  4مقاولهنام  028علی االطکق در ایران مشمول عنوان ممنوعیت نیسةت و صةرفاً
کودکان زیر  01سال با این ضابطه هماهنگ هستند؛ زیرا حدفاص  01تا  02سال بهعنوان سن کةودک بةه رسةمیت
شناخته نشده و قانونگذار صراحتاً این افراد را با عنوان کارگر نوجةوان شناسةایی کةرده و صةرفاً قةوانینی را بةرای
کارکردن ایشان مقرر داشته است؛ بنابراین با اینکه پذیرش این سند ،حدفاص  01تا  02سةال در گسةترۀ سةن کةار
کودک ،کاستی حقوق کار ایران به شمار میرود که شایست اصکح است (ابدی و همکةاران ،)018 :0438 ،موقعیةت
اسفبار کودکان و نوجوانان در شرایط بد اجتماعی و بهره کشی زیاد از آنان موجب شده است هری

از متفکران بةه

نوعی این مسئله را بررسی کنند؛ عده ای آن را بهطةورکلی ناشةی از رشةد و گسةترش بةیش از حةد سةرمایه داری و
بهرهکشی از انسان دانستهاند (ازکیا و ایمانی.)14 -18 :0433 ،
اشتغال به کار نوجوانان در جهان در سال  ،8103حدود  38میلیون نفر ( 82درصد) بین سنین  03 -08سال و 42
میلیون نفر ( 83درصد) بین سنین  02 -01سال بوده است .کودکان و نوجوانان بةین سةنین  02 -01سةال بیشةتر بةه
کارهای خطرناک مشغولند (سازمان بینالمللی کار .)8103 ،بعضی کشورها بهویژه کشورهای کمدرآمد در کشورهای
جنوب صحرای آفریقا از رسیدن به هدف آموزش جهانی فاصل زیادی دارنةد .برخةی پژوهشةگران کةار کودکةان را
مانعی برای دستیابی به تحصیکت جهانی میدانند؛ زیرا خانوادههای فقیر به کودکان برای کار احتیاج دارنةد کةه ایةن
امر از تحصی آنها جلوگیری میکند ( .)Putnick & Bornstein, 2015: 2با در نظر گرفتن این واقعیت کةه همة
کودکان روند یکسانی را در زندگی پشت سر نمیگذارند ،میتوان دریافت که کار بةرای گروهةی از آنةان حةالتی از
جبر خواهد داشت .کار برای این کودکان بیشتر به دلی تفاوت در امکانات زندگی آنها با دیگةر طبقةات اجتمةاعی و
کمتر ناشی از هدف شغلی و نگرش به آینده است (خجسته و همکاران.)041 :0431 ،
شاخص ترکیبی توسعة انسانی
توسعه فرایندی است که هم ابعاد ی

نظام اجتماعی را با اهداف رشد ،عدالت ،کاهش فقر ،دموکراسةی و ثبةات

سیاسی دربرمیگیرد (افقه و همکاران .)34 :0433 ،در هر کشور بسیاری از مردم چشمانداز خوبی بةرای آینةدۀ بهتةر
ندارند و فاقد امید ،هدف یا عزت هستند .در سراسر جهان بسیاری از فقر شدید نجات یافتهانةد ،امةا بیشةتر آنهةا نةه
فرصت و نه منابع کنترل زندگی خود را دارند .غالباً هنوز جنسیت ،قومیت یا ثروت والدین جایگةاه یة

شةخص را

در جامعه تعیین میکند (گزارش توسع انسانی .)0 :8103 ،ناکافیبودن معیار درآمد سرانه و رشد اقتصادی در تبیةین
رفاه شهروندان موجب شد که برخی از اقتصاددانان توجه خود را بةه شةاخص هةایی معطةوف کننةد کةه عةکوه بةر
متغیرهای اقتصةادی دربرگیرندۀ متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد (ریاضةی نیةا و دیزجةی .)83 :0432 ،اهمیةت
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سرمای انسانی برای توسع جوامع موجب شده تا سازمانهای بین المللی و کشورهای جهان توجةه بسةیاری بةه ایةن
موضوع داشته باشند؛ به گونهای که سازمان مل متحد ،سالیانه شاخص توسع انسةانی ( )HDIکشةورهای جهةان را
منتشر کرده است و پژوهشگران بسیاری نیز با بررسی جنبههای مختلف این موضوع ،به دنبال شناسایی شاخصهةای
مناسب در این زمینه و راهکارهای ارتقای آنها هستند (نهاوندی و خرسند آسیابر .)21 :0432 ،دسةتاوردهای ترکیبةی
کشورها درزمین آموزش ،بهداشت و استاندارد زندگی با گذشت زمان به شاخص اصلی مرجع برای ارزیابی عملکرد
اقتصادی کشورها تبدی شده است ( .)Permanyer & Smits, 2020: 584معموالً جوامعی که از سطح تولید باال
و رشد اقتصادی سریع و پیوسته برخوردارند ،به شرط توزیع متناسةب از سةطح زنةدگی بةاالتری نسةبت بةه دیگةر
کشورها برخوردارند .بیتوجهی به مفهوم عدالت در داشتن فرصتهای واقعی فردی و تأکیةد بةر درآمةد در سةطوح
فردی ،انبوه عوام مختلف ایجادکنندۀ تفاوت در فرصتهای واقعی افراد را نادیده میگیرد (عربی و کةاممی:0434 ،
.)001
شاخص توسع انسانی درواقع در واکنش به استقبال نکردن از شاخص های ترکیبی اجتماعی به وجةود آمةد .ایةن
شاخص مبتنی بر این ایده است که الزم دستیابی به زندگی بهتر ،عکوه بر داشةتن درآمةد بیشةتر ،پةرورش و بسةط
استعدادها و مرفیتهای انسانی است (ساعی و سیفی .)1 :0433 ،بنا بر مفهوم توسةع انسةانی ،انسةان مبةد توسةعه
معرفی میشود و نقش انسان در توسعه فراتر از نیروی کار است و مهارتها و دانش انسان یکی از عوامة مةؤثر در
رشد اقتصادی است (افقه و همکاران)30 :0433 ،؛ بنابراین هدف توسع انسانی ،دستیابی انسةان بةه چنةان توانةایی
درخوری است که بعضی از نمودهای آن عبارتاند از :رسیدن به عمةری طةوالنی ،برخةورداری از سةکمت کامة ،
دستیافتن به اندوختهای از دانش وآگاهی ،داشتن درآمد کافی و مشارکت در تصةمیمگیةریهةایی کةه مسةتقیماً در
زندگی افراد جامعه و سرنوشت آنها نقش دارد (شیرزادی.)013 :0433 ،
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفیتحلیلی و مقایسه ای رابطةه ای اسةت .بعضةی از شةاخص هةای پةژوهش براسةاس
داده های سرشماری سال  0431محاسبه شدهاند .ضمن پردازش و طبقهبندی دادهها ،میزان اشتغال در گروههای سةنی
 03 -01و  03 -01سال بهمثاب اشتغال زودرس در سطح استانهای کشور محاسبه شد .از سوی دیگر سطح توسةع
انسانی استانها برمبنای سه شاخص سران تولید ناخالص ،میزان سواد و امید به زندگی در قالب فرمول سازمان مل
است؛ همچنین شک های میزان اشتغال زودرس و سطح توسع انسانی در سه شةاخص درآمةد ،امیةد بةه زنةدگی و
سواد در محیط نرمافزار  ARC GISترسیم شد که برای سیاستگذاری مناسةب درزمینة توسةع نةواحی ضةروری
است.
یافتههای پژوهش
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برای به دست آوردن درصد اشتغال زودرس ،تعداد شاغکن در گروههای سنی  03 -01و  03 -01سال بةر تعةداد
جمعیت آنها تقسیم و سپس در عدد  011ضرب شده است (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران،
 .)80 :0433براساس دادههای سرشماری عمومی در سال  0431در کة کشةور  1درصةد جمعیةت  01تةا  03سةال
شاغ بودهاند .جدول  0نشان میدهد تفاوت زیادی بین استانها با نسبت  0به  8/1وجود دارد .استانهای سیستان و
بلوچستان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و آذربایجان غربی ،به بیانی دو قلمرو شمال غربةی و جنةوب شةرقی و
شرق کشور ،بیشترین میزان اشتغال زودرس را داشتهاند.
جدول :1 -اشتغال زودرس و میزان بیکاری در گروه سنی 11 -11ساله ()1311
اشتغال زودرس

درصد بیکاری 03 -01

(درصد)

سال

اردبی

1/3

02/8

فارس

اصفهان

3/2

08/1

قزوین

3/3

البرز

4/1

83/0

قم

3/3

04/1

ایکم

3

48/2

کردستان

1/3

82/3

آذربایجان غربی

1/4

81/1

کرمان

1

02/8

آذربایجان شرقی

3/2

81/1

کرمانشاه

1/8

44/0

بوشهر

3/1

03

کهگیلویه و بویراحمد

8/2

82/1

تهران

3/1

01/3

گلستان

1/0

80/0

چهارمحال و بختیاری

4/3

43/2

گیکن

3/8

83/2

خراسان جنوبی

1/1

01/2

لرستان

3/0

83/0

خراسان رضوی

1/1

03/3

مازندران

4

82/0

خراسان شمالی

1

80/1

مرکزی

3/1

03/3

خوزستان

3/2

41/3

هرمزگان

1/8

84

زنجان

1/8

84/1

همدان

3/3

82/1

سمنان

1/2

01/8

یزد

1/3

03/2

سیستان و بلوچستان

1/3

82/2

ک کشور

1

84/8

استانها

استانها

اشتغال زودرس

درصد بیکاری -01

(درصد)

 03سال

3

82/3
88/3

منبع :محاسبه براساس سرشماری آمار  -0431مرکز آمار ایران

میزان بیکاری در گروه سنی  03 -01سال حاص تقسیم تعةداد بیکةاران جویةای کةار در ایةن سةنین بةر تعةداد
جمعیت فعال آنها و سپس ضرب در  011است (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبةردی مرکةز آمةار ایةران:0433 ،
 .)80میزان بیکاری در گروه سنی  03 -01سال واقعیت مهمتری را نشان میدهد؛ به این معنا که بخش زیادی از ایةن
جمعیت در جست وجوی کارند و در صورت یافتن شغ بر شدت اشتغال زودرس در کشةور افةزوده خواهةد شةد.
نسبت های زیاد بیکاری در استان های چهارمحال و بختیاری ،کرمانشاه و ایکم ثابت میکنةد کةه اگةر امکةان اشةتغال
زودرس در این مناطق فراهم باشد ،شدت این پدیده تا حد اسف باری در حد بحرانی خواهد بود .حال پرسةش ایةن
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است که کودکان در جست وجوی کار که به طور طبیعی باید در حال تحصی باشةند ،چگونةه عمةر خةود را سةپری
میکنند.
درزمین تعیین سطح توسعه ،برنام عمران سازمان مل متحد برای نخستین بار در سال  0331بةرای درجةه بنةدی
کشورها ازلحا توسع انسانی الگویی را به کار بست که با قا شدن اهمیةت یکسةان بةرای شةاخصهةا بةهمنظةور
رتبه بندی به کار گرفته میشود .در این مدل از سه شاخص امید به زندگی ،باسوادی و درآمد سرانه برای درجه بنةدی
کشورها استفاده شده است .این شاخص شام سه نماگر آموزش (سواد) ،امید به زنةدگی و سةران تولیةد ناخةالص
داخلی است که برای نمونه در استان اردبی ( )1511به دست آمده است .ساختار کلی فرمةول بةه شةرح زیةر اسةت
(جمعهپور:)881 :0423 ،
فرمول کلی
.1

شاخص امید به زندگی
با توجه به آمار سرشماری  0431امید به زندگی یا طول عمر در بدو تولد توسط مرکز آمار ایران مشةخص شةده

که براساس آن امید به زندگی هر استان نسبت به کمترین و بیشترین میزان امید به زندگی تعیةین شةده اسةت؛ بةرای
نمونه شاخص امید به زندگی در استان اردبی برابر با  1513است.

.2

شاخص سرانة تولید ناخالص داخلی
مقدار تولید ناخالص داخلی از لگاریتم سران تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود؛ برای نمونه استان اردبی بةا

سران تولید ناخالص  010میلیون ریال با توجه به کمینه و بیشین  1352و  31453میلیون ریةال در اسةتانهةای ایةران،
شاخصی معادل  1/81داشته است.
(
(

.3

(
(

شاخص سواد
با استفاده از فرمول  ،Kiشاخص سواد از میزان سواد بزرگساالن (گروه سةنی 13 -81سةاله) و سةواد کة اسةتان

مدنظر و میزان کمترین و بیشترین استان در بین استانها حاص میشود .استان اردبی با سةطح سةواد کة ( )24/0و
سواد بزرگساالن ( )21/3با توجه به کمینه ( 21و  )28/1و بیشین ( 38/3و  )31/0میزان های مزبور در بین اسةتانهةا،
شاخص سواد  1/11داشته است.
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)

شاخص سواد

(

)

شاخص سواد بزرگساالن=
)

.3

(

(

)

(

شاخص توسعة انسانی
این شاخص شام سه شاخص آموزش (سواد) ،امید به زندگی و شاخص سران تولید ناخالص داخلی است که

برای نمونه در استان اردبی ( )1/11به صورت زیر است:

با مشخصشدن شاخص ترکیبی توسع انسانی میتوان استان های ایران را به چهار ردۀ توسعه یافت بسةیار زیةاد،
زیاد ،متوسط و کم تقسیم کرد .براساس تقسیمبندی برنام توسةع سةازمان ملة متحةد در سةال  ،8102اگةر مقةدار
حاص کمتر از  1/11باشد ،نشان سطح توسع پایین ،بین  1/111تا  1/133معادل سطح توسع متوسةط و  1/211تةا
 1/233معادل سطح توسع باالست .کشورهای دارای شاخص بیش از  1/2در سطح بسیار باالی توسع انسةانی قةرار
دارند ( .)UNDP, 2018براساس جدول  8در میزان شاخص سواد استانهای تهةران و البةرز ،سةمنان و یةزد ،سةطح
توسع بسیار باال را به خود اختصاص دادهاند و استانهای سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی ،کردسةتان ،لرسةتان
و گلستان پایین ترین سطح را داشته اند .بیشترین میزان امید به زندگی در البرز و تهةران و کمتةرین آن در سیسةتان و
بلوچستان ،خراسان شمالی و ایکم تفاوت بارزی داشتهاند؛ به طوری که منةاطق دور از پایتخةت محکةوم بةه داشةتن
طول عمر کمتری بوده اند .شاخص سران تولید ناخالص داخلی در استان های بوشهر ،خوزستان و تهةران بةاالترین و
در سیستان و بلوچستان و کردستان پایین ترین سطح را داشته است .بهطورکلی استانهای مرزی کشور شام سیستان
و بلوچستان ،خراسان شمالی ،کردستان ،لرستان ،آذربایجان غربی ،گلستان ،چهارمحال و بختیاری ،متضاد با تهةران و
البرز ،در پایین ترین سطح توسع انسانی قرار گرفته اند .وضعیت بوشهر و خوزستان به دلیة سةران تولیةد ناخةالص
زیاد ،متأثر از واردات و صادرات و صنایع نفت و گاز ،در نظام مدیریتی متمرکز ایران به گونة دیگةری بایةد تحلیة
شود .صرف نظر از این دو استان ،عمدۀ نواحی مرزی کشور تفاوت های فضایی زیادی با سایر نواحی دارند؛ مسئله ای
که در طرح آمایش سرزمین باید در اولویت قرار گیرد.
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جدول :2 -شاخصهای توسعة انسانی و اشتغال زودرس استانها1311 -
استان

آموزش /سواد

امید به زندگی

سران ناخالص داخلی

توسع انسانی

اشتغال زودرس (درصد)

اردبی

1/11

1/13

1/81

1/11

1/3

اصفهان

1/30

1/21

1/30

1/24

3/2

البرز

1/32

0/11

1/32

1/20

4/1

ایکم

1/11

1/34

1/34

1/10

3

آذربایجان غربی

1/31

1/23

1/03

1/31

1/4

آذربایجان شرقی

1/11

1/22

1/82

1/11

3/2

بوشهر

1/21

1/11

0

1/21

3/1

تهران

0/11

1/32

1/13

1/22

3/1

چهارمحال و بختیاری

1/14

1/13

1/88

1/32

4/3

خراسان جنوبی

1/21

1/11

1/03

1/11

1/1

خراسان رضوی

1/23

1/22

1/82

1/14

1/1

خراسان شمالی

1/14

1/34

1/01

1/42

1

خوزستان

1/11

1/13

1/23

1/20

3/2

زنجان

1/12

1/20

1/43

1/18

1/8

سمنان

1/32

1/28

1/32

1/21

1/2

سیستان و بلوچستان

1511

1511

1511

1511

1/3

فارس

1/23

1/22

1/41

1/11

3

قزوین

1/24

1/21

1/1

1/12

3/3

قم

1/20

1/21

1/4

1/11

3/3

کردستان

1/32

1/11

1/0

1/42

1/3

کرمان

1/11

1/12

1/48

1/11

1

کرمانشاه

1/11

1/18

1/81

1/10

1/8

کهگیلویه و بویراحمد

1/12

1/13

1/10

1/12

8/2

گلستان

1/12

1/12

1/03

1/32

1/0

گیکن

1/24

1/22

1/82

1/14

3/8

لرستان

1/13

1/10

1/01

1/33

3/0

مازندران

1/22

1/23

1/42

1/20

4

مرکزی

1/21

1/23

1/12

1/23

3/1

هرمزگان

1/21

1/11

1/33

1/11

1/8

همدان

1/13

1/12

1/84

1/14

3/3

یزد

1/31

1/21

1/13

1/21

1/3

ک کشور

1/22

1/21

1/42

1/14

1

منبع :سرشماری آمار  0433و  ،0431اطکعات برگرفته از سایت مرکز آمار ایران ()www.amar.org.ir
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رابط بین میزان زوداشتغالی و سطح توسع انسانی استان ها براساس ضریب همبسةتگی منفةی ( )1/318نشةان از
رابط معکوس با سطح معناداری کمتر از  1/11دارد .در سطح شاخصهای سهگانه ،بةین اشةتغال زودرس بةا سةران
تولید ناخالص داخلی با ضریب ( )-1/433و سواد ( )-1/431رابط مشابهی وجود دارد ،ولی بین زوداشتغالی با امید
به زندگی ( )-1/40در سطح معنا داری  1/12با اطمینان  38درصد رابط نسبتاً ضةعیفی برقةرار شةده اسةت؛ بنةابراین
عوام دیگری بر شاخص امید به زندگی مؤثر است که منطبق بر اشتغال زودرس نیست؛ بر این مبنا اشةتغال زودرس
تا حدی بر امید به زندگی تأثیر داشته است.

شکل :1 -شاخص تولید ناخالص داخلی استانهای ایران
منبع :محاسبه و ترسیم براساس سرشماری سال 0433

براساس شک  0شاخص سران تولید ناخالص داخلی در استانهای خوزستان و بوشهر در باالترین سطح و در
استانهای تهران ،البرز و مازندران تا مناطق جنوبی -هرمزگان و فارس -در سطح متوسط قرار گرفته است .بخش
مهمی از نیم شرقی و غربی سیستان و بلوچستان ،یزد و کرمان تا آذربایجان غربی و شرقی در سطح پایین قرار
دارند .بدیهی است که برتری دو استان خوزستان و بوشهر متأثر از صنایع نفت و گاز ،نمیتواند داللت بر سطح
واقعی درآمد جمعیت ساکن آنها داشته باشد؛ به همین دلی پدیدۀ زوداشتغالی در این دو استان نزدی

به سطح ملی

و باالتر از چندین استان است .مقایس شک  0با  1نشان میدهد انطباق زیادی بین دو شاخص تولید سرانه و
زوداشتغالی وجود دارد؛ به بیانی دلی اصلی زوداشتغالی در ایران را میتوان ضعف درآمد سرانه دانست و برای
کاهش این پدیدۀ ناخوشایند یکی از راهها ،ارتقای سران تولید -درآمد بهویژه در نواحی روستایی و حاشی
شهرهاست .البته سطح سواد بهمثاب ی

عام پیشران قوی همزمان باید مدنظر قرار گیرد .برای تسریع اثر این عام ،

آموزش بزرگساالن ازنظر مهارتهای شغلی باید پوشش گستردهای در نواحی محروم داشته باشد.
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شکل :2 -شاخص امید به زندگی استانهای ایران
منبع :محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 0431

براساس شک  8شاخص امید به زندگی در استانهای البرز و تهران و بخش عمدهای از مناطق مرکزی ،شةمال و
شمال غربی در سطح باال و فقط استان سیستان و بلوچستان در پایینترین سطح قرار دارد .سایر استانهةا ،بیشةتر در
مناطق مرزی شمال شرق ،جنوب و غرب کشور در گروه متوسط هستند.

شکل :3 -شاخص سواد استانهای ایران
منبع :محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 0431

براساس شک  4ازنظر شاخص سواد بخش بزرگی از کشور در سطح بةاال قةرار دارد و فقةط اسةتان سیسةتان و
بلوچستان پایینترین سطح را به خود اختصاص داده است .استانهای البرز ،تهران ،مازندران ،سمنان و اصفهان ،یةزد،
فارس ،مرکزی ،قزوین و گیکن ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،زنجان ،قةم ،همةدان ،هرمزگةان و بوشةهر نیةز در
سطح باالیی قرار دارند .سایر استانها بیشتر در مناطق مرزی شمال غربی و غرب کشور در گروه متوسط هستند.
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شکل :4 -شاخص توسعة انسانی استانهای ایران
منبع :محاسبه و ترسیم براساس سرشماری 0431

براساس شک  3بهمثاب ترکیبی از سه شاخص اصلی پژوهش ،شاخص توسع انسانی بهطور عمده در استانهةای
میانی -شمالی و جنوب غربی ایران در سطح باال ،در استانهای شمال غربی ،جنوب شرقی و شةمال شةرقی در حةد
متوسط و در سیستان و بلوچستان در پایینترین سطح بوده است.

شکل :1 -شاخص اشتغال زودرس استانهای ایران
منبع :محاسبه و ترسیم براساس سرشماری سال 0431

براساس شک  1اشتغال زودرس در نیم شرقی کشور و نیز آذربایجةان غربةی ،کردسةتان و اردبیة در بةاالترین
سطح و در استانهای مازندران ،البرز ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویةه و بویراحمةد ،لرسةتان ،فةارس و ایةکم در
پایینترین سطح است .بهطورکلی همبستگی و انطباق فضایی بین اشتغال زودرس با سطح توسع انسةانی و بةهویةژه
شاخص تولید سرانه قاب مشاهده است و میتوان دو فضای متضاد را در فضای سرزمینی ایران شام نیم شةرقی و
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شمال غربی درمقاب سایر نواحی تشخیص داد .با توجه به مجموع نتایج ،استان های سیستان و بلوچسةتان ،خراسةان
شمالی و جنوبی ،گلستان ،آذربایجان غربی ،اردبی و کردستان در نظام سیاست گذاری و آمایش سرزمین کشور بایةد
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
نتیجهگیری
اشتغال زودرس یکی از نشانههای مهم توسعهنیافتگی است؛ زیرا منشأ آن ،فقر اقتصادی و فرهنگی و بةیتةوجهی
به نیروی انسانی پویاست .در سطح جهانی در کشورهایی که ازنظر توسع انسانی در ردۀ باال قةرار دارنةد ،بةه دلیة
پوشش گستردۀ نظام آموزشی و اهمیت مهارت و تخصص در کسةب شةغ  ،اشةتغال زودرس پدیةدۀ قابة اعتنةایی
نیست؛ ولی در ایران بهمنزل کشوری در حال توسعه نسبت زیادی از جمعیةت  01تةا  03سةال شةاغ یةا بیکةار یةا
جویای کار هستند .تفاوتی که از این نظر میان استانهای کشور وجود دارد نیز جلب توجه می کند؛ بنةابراین در ایةن
نوشتار مسئل زوداشتغالی در ارتباط با شاخص های توسع انسانی بررسةی شةده اسةت .در سةطح کشةور حةدود 1
درصد از جمعیت  01تا 03ساله شاغ و  84درصد از جمعیت این ردۀ سنی بیکار یا جویای کار بوده انةد .رقةم دوم
نشان می دهد بخش مهمی از این جمعیت نه در حال تحصی هستند و نه شاغ و ایةن مشةک بزرگةی در سةاختار
جمعیتی -اقتصادی کشور است.
درمجموع با ترکیب هم شاخص های پژوهش می توان گفت که استان سیستان و بلوچستان با شرایط خاص باید
در اولویت نظام سیاستگذاری سرزمینی جای داده شود .در مرحل بعدی اسةتانهةای خراسةان شةمالی ،آذربایجةان
غربی ،اردبی  ،کردستان ،گلستان و خراسان جنوبی قرار میگیرند .همچنین با توجةه بةه رقةم زیةاد اشةتغال زودرس
بالقوه (بیکاران جویای کار در سنین خارج از سن کار) همراه با دیگر شاخصهای پژوهش ،الزم اسةت اسةتانهةای
کرمانشاه ،ایکم ،خوزستان و چهارمحال و بختیاری مورد توجه ویژه باشند؛ زیةرا حةدود یة سةوم جمعیةت  01تةا
03سال آنها بیکار یا جویای کار بودهاند و در صورت غفلت از این پدیده ،مشةککت متعةدد و عمیةقتةری بةه ایةن
نواحی راهبردی عمدتاً مرزی و پیرو آن به ک کشور تحمی خواهد شد.
پیشنهاد میشود برای هرکدام از این چهار منطق اولویتدار در افق کوتاهمدت و میانمدت ،براساس توانمنةدیهةای
ناحیهای و ملی و موقعیت مرزی آنها در ارتباط با کشورهای پاکستان ،عراق ،ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان و ترکمنسةتان،
راهکارهای توسع مؤثری پیشبینی شود .تهی طرح آمایش و تصویب و عملیاتیسازی سریع مفاد آن در ایةن اسةتانهةا
ازجمل این راهکارهاست.
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