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 ايران روستايي نقاط در انساني  توسعه شاخص تحليل

 2فروغ فرجي ،  1علي حيدري

 ali .urban @ yahoo.com      &      aheidari @ mail.yu.ac.ir ياسوج دانشگاه علمي عضوهيئت 1
 اسوجشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يدانشجوي كار2

 يها تعادل و خوداتكايي انساني، توسعه اجتماعي، عدالت الگوي با اقتصادي، رشد بر عالوه و شده خارج محض اقتصادي رشد الگوي مفهوم از توسعه امروزه -چكيده

 از .دانست زمان خالل در انساني جوامع و بومي فرهنگ ،توليد ،زيست شرايط كيفي و كمي ارتقاء و تحول توان مي را توسعه اساس اين بر .است خورده پيوند شناسانه بوم

 ياد توسعه ابزار عنوان  به هم و توسعه هدف عنوان به هم انسان از كه چرا. دارد قابل توجهي و فرد منحصربه جايگاه نسانيا  توسعه  بحث توسعه، مختلف دعااب ميان

انساني در روستاهاست كه تأثير  سعه گيرد تو رار ميي حاضر مدنظر ق چه در مقاله آن  و است مطرح متعددي راهبردهاي و دهارويكر با نيز روستايي توسعه . شود مي

 كشور، ييروستا نقاط جايگاه انساني، توسعه شاخص ساختار تبيين ضمن رحاض ي مقاله در اساس اين بر ي مناطق روستايي به جا خواهد گذاشت. مهمي در سير توسعه

  . است گرفته قرار مقايسه و بررسي مورد 1385 سال آمارهاي براساس مذكور  شاخص منظر از

 ، توسعه روستايي.،ايرانانساني، روستا توسعه ها: كليدواژه

 مقدمه.1
يافتگي از جمله مباحثي است كه همواره ذهن  توسعه و توسعه

ريزان را به خود مشغول داشته است.  سياستگذاران و برنامه
ي آنها خواهان  دهنده ورهاي مختلف و حتي مناطق تشكيلكش

دل و پايدار هستند كه بتواند به ادستيابي به سطحي از توسعه معت
بهبود زندگي تمام مردمان بيانجامد. اما اينكه توسعه چيست و 

ترين سوالي است  انتظار مردم و جامعه از اين فرآيند چيست، اصلي
كه شايد پاسخ واحدي به آن داده نشده است. تعاريف مختلف و 

نها، متعددي از توسعه ارائه شده است كه به رغم متفاوت بودن آ
نظر داشته و  همگي بر گستردگي و چندبعدي بودن توسعه اتفاق

غايت آن را بهبود شرايط زندگي و يا به عبارتي زندگي بهتر و برتر 
به  را كوششي روشه توسعه گي. ]1[دانند ها مي براي تمامي نسل

حلي در جهت رفع فشارها و  منظور ايجاد تعادلي تحقق نيافته يا راه
هاي مختلف زندگي اجتماعي و  ته بين بخشمشكالتي كه پيوس

هايي  كند، از نظر او توسعه كليه كنش انساني وجود دارد، تعريف مي
اي به سوي تحقق  گيرد كه به منظور سوق دادن جامعه را دربرمي

گيرد،  اي منظم از شرايط زندگي جمعي و فردي صورت مي مجموعه

 ه شده استب تشخيص دادها مطلو كه در ارتباط با بعضي ارزش
]2[.                                                            

 و كالسيك هاي تعريف اساس بر توسعه، هاي برنامه كه آنجا از  
 ،)گيرد دربرمي را توسعه اقتصادي بعد فقط كه هايي تعريف( آن اوليه

 سطح ي فزاينده رشد يعني رفت، مي انتظار آنها از كه را دستاوردي
 دو به جهان شدن تقسيم سبب بلكه ،نياورد بار به را مردمان زندگي
 ي جنبه جمله از توسعه، ديگر جوانب كم كم شد، ندار و دارا بخش

 از پس همچنين. گرفت قرار علمي محافل توجه مورد آن اجتماعي
 در ملل سازمانميالدي ، 60 و 50 هاي دهه تلخ هاي تجربه

 بر افزون توسعه، المللي بين ستراتژيا ي زمينه در 2626 ي قطعنامه
 متغيرهاي برخي به جامعه، اقتصاد ساختاري و كيفي هاي دگرگوني
 اشاره توسعه قالب در...  و فقر  نابرابري، كاهش جمله از اجتماعي

 محافل در توسعه اجتماعي متغيرهاي برخي يافتن رسميت با و كرد
 اساسي معيارهاي از يكي عنوان به اجتماعي توسعه رسمي، و علمي
 ملل اي منطقه ي توسعه مركز .]3[گرفت قرار توجه مورد

ي اجتماعي را تدارك خدمات اجتماعي  ) توسعهUNCRD(متحد
داند و بر بهبود كيفيت زندگي مردمان از راه  مورد نياز شهروندان مي
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تأمين آموزش، كار، بهداشت، مسكن، رفاه اجتماعي، اصالحات 
هاي طبيعي و توجه به  يمني در برابر آسيبي محلي، ا ارضي، توسعه

تأكيد  هاي گوناگون جامعه از جمله زنان و كودكان و ... بخش
                                                                                                                                                                                                          .]3[كند مي

امروزه صاحبنظران و انديشمندان جهان اعتقاد دارند كه انسان 
ي  ي انساني نقش مركزي در توسعه محور توسعه است و توسعه

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر عهده دارد. كشوري كه 
اشد و راه درست ها نب قادر به افزايش دانش و آگاهي انسان

ه جهاني هاي انساني را نياموزد در فرآيند توسع گيري از سرمايه بهره
  .راه به جايي نخواهد برد

 ان مسئلهبي. 2

 8/22 حدود 1385سالدر ايران آمار مركز گزارش اساس بر
 كه داشتند سكونت روستا 68000 در كشور تجمعي از نفر ميليون
 جمعيت. شود مي شامل را كشور جمعيت كل از درصد 32 حدود

 جغرافيايي نظر از و ناپايدار محيط يك در توسعه نظر از روستايي
 به كنند، مي زندگي پراكنده كامالً و كوچك هايي گاه سكونت در

 از كمتر با نقاطي در روستايي جمعيت درصد 65 از بيش كه طوري
 ي جامعه در ويژگي دو اين. دارند سكونت جمعيت نفر 250
 كه است گرديده باعث روستاها بودن كوچك يعني ايران، يياروست

 نداشته وجود خدمات از بسياري ارائه براي كافي جمعيتي آستانه
 به روستاها دسترسي تنها نه نيز روستاها بودن پراكنده و باشد

 ساماندهي بلكه كند، مي مواجه مشكل با نيز را نقاط ساير خدمات
 بنابراين .]4[است كرده مواجه چالش با نيز را روستاها فضايي
 هاي ويژگي اين با ايران، روستايي مناطق توسعه جهت ريزي برنامه

 توسعه. است خاصي هاي سياست و رهيافت نيازمند مشخص،
 سطح در اجتماعي -اقتصادي توسعه از جدا مفهومي اصوالً روستايي

 و مفهوم يك عنوان به روستايي توسعه. نيست كشور يك كالن
 توليد، سازماندهي گوناگون هاي روش و تجربيات از اي مجموعه

 طوالني ي سابقه روستايي، هاي فعاليت براي مبادله و رفاه ايجاد
 طبق. نيست خاصي نظام يا كشور يك به منحصر تنها و داشته
 يك محدوده در روستايي توسعه هاي هدف جهاني، بانك تعريف
 افزايش وري، بهره بهبود چون مواردي بلكه شود، نمي خالصه بخش

 و بهداشت آموزش، مسكن، غذا، قبول قابل حداقل تأمين اشتغال،

 و اجرا ريزي، برنامه گيري، تصميم فرآيند در روستائيان مشاركت
 توسعه نگرشي، چنين با .]5[گيرد دربرمي نيز را روستايي مديريت
 نيروي و ناپذير جدايي اجزاي از يكي ي منزله به بايد روستايي

 منابع توسعه فعاليتهاي .آيد شمار به توسعه فرآيند كل محركه
 يا سازمان هر كاركرد و ساخت سازي بهينه ملزومات از يكي انساني

 در انساني  نيروي كارآيي وري بهره افزايش به كه است سيستمي
  تجمعي و اشتغال بازار آتي و بالقوه نيروهاي عنوان به تحصيل سن
 با بالفعل بطور سويي از ها فعاليت هاينگون .رساند مي ياري فعال

 يابد مي سروكار سازماني هر در شاغل نيروهاي ويژه به  فعال نيروهاي
0Fنگر  كل يا و ميسيست ديدگاه يك حاظل به ديگر سوي از و

 تواند مي1
 .برگيرد رد را جامعه افراد تمامي

1Fي انساني شاخص توسعه. 3

 روستايي ي توسعهو  2

هاي مختلف، نظرات  روستايي، ديدگاهبراي دستيابي به توسعه 
ي اقتصادي   اند. برخي توسعه را صرفاً از جنبه مختلفي ارائه داده

اند و عامل اساسي براي رسيدن به توسعه را  مورد توجه قرار داده
كنند.  گذاري و غيره قلمداد مي انداز، سرمايه منابع مالي نظير پس

روحيه كنندو يرا جامعه شناسانه تحليل م گروهي كه توسعه
اي  دانند و عده كارفرمايي را عامل مهم و مؤثّر در پيشبرد توسعه مي

ديگر عوامل فرهنگي و برخي نيز عوامل اجتماعي نظير آموزش و 
پرورش، حفظ و افزايش بهداشت، سالمتي و تحقق تأمين اجتماعي 

پندارند. بديهي است كه امروزه توسعه صرفاً  را مهم و مؤثّر مي
گردد، بلكه موضوعي است كه  قتصادي و فني تلقي نميموضوعي ا

اي  در رابطه با تحول انسان و محيط او و دستيابي انسان به آينده
كند. بنابراين هدف كلي توسعه روستايي به  مطمئن مفهوم پيدا مي

ويژه در كشورهاي در حال توسعه، قبل از هرچيز ارتقاء پايگاه 
اي اجتماعي آنها را از طريق ه اجتماعي روستاييان و تضمين ارزش

ايجاد شرايطي كه آنها را به زندگي آبرومندانه در كنار هم نوعان 
به ابعاد  براين اساس توجه .]4[ دهد قرار ميقادر سازد مورد ارزيابي 

انساني توسعه موجب شده است كه سازمان ملل متحد از سال 
د كه گيري توسعه ارائه نماي ي جديدي براي اندازه شيوه 1990

گيري  شاخص توسعه انساني نام دارد. اين شاخص به منظور اندازه

۱  . Holistic 
۲  . Human Development Index 
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ي انتخاب انسان محاسبه  توانمندسازي انساني و گسترش دامنه
شود و مفهوم آن فراتر از افزايش يا كاهش درآمد ملي است.  مي

ي كوششي است به منظور  نتيجه  ) HDI ي انساني( شاخص توسعه
كه به توليد ناخالص داخلي يا توليد  مدار رها كردن ديدگاه توليد

ديگري است كه   ناخالص ملي تأكيد دارد و جايگزين كردن ديدگاه
دهد هر كشور  ي انساني نشان مي انسان مدار است. شاخص توسعه

هاي ضروري براي كليه  ي تأمين گزينه  يا منطقه تا رسيدن به مرحله
كه ميزان  آحاد ملت چه مسافتي را بايد طي كند و شاخصي است

دهد كه اگر مردم  و نشان مي كند گيري مي انمندسازي را اندازهتو
سه گزينه اساسي ( توان برخورداري از عمر طوالني، توان كسب 
علم و دانش و توان دسترسي به منابع و امكانات الزم براي براي 

را در اختيار داشته باشند،  برخورداري از سطح يك زندگي مناسب)
برخورداري  .]6[ست آورندها را نيز بد ت ساير فرصتخواهند توانس

از زندگي طوالني توأم با سالمتي، دسترسي به آموزش و منابع الزم 
مندي از سطح زندگي مناسب و توانايي مشاركت فعال در  براي بهره

 مايكلدهد.  هاي انسان را گسترش مي ي انتخاب جامعه، دامنه
 اساسي اهداف اين بايد وامعج ي همه در توسعه است معتقد تودارو

 : كند پيگيري را
 چون زندگي بخش تداوم امكانات به بيشتر دسترسي -1

 ... و بهداشت مسكن، خوراك،
 ي زمينه ايجاد درآمد، افزايش با زندگي سطح رفتن باال -2 

 .. و بهتر آموزش اشتغال،
 و افراد اجتماعي و اقتصادي هاي انتخاب ي دامنه گسترش -3 
 .]7[ وابستگي و بردگي قيد از هاآن رهانيدن با ها، ملت

ي انساني ايجاد محيطي است كه مردم را قادر سازد  توسعه
توان  استعدادهاي خود را به صورت كامل بارور سازند. بنابراين مي

هاست. اساس  ي انساني گسترش انتخاب انسان گفت توسعه
نسان ها يا توانمندسازي ا ها ايجاد توانايي گسترش انتخاب

ي انساني  اهميت آموزش به عنوان شاخص مهمي از توسعه.است
موجب شده است نرخ باسوادي بزرگساالن( بر اساس يك سوم 

هاي  دورهنام تحصيلي در تمام  ارزش كل) و ميزان خام ثبت
آموزشي مورد استفاده قرار گيرد. شاخص ديگر اميد به زندگي در 
بدو تولد است كه سطح بهداشت و سالمت افراد جامعه را نشان 

ي  اهميت بعد سوم سرمايه فيزيكي و تأثير آن بر توسعه دهد. مي

انساني منجر به استفاده از درآمد ناخالص داخلي سرانه شده است. 
هاي مادي در كنار پرورش  ر رشد ظرفيتي انساني ب توسعه

ورزد. اما رشد اقتصادي را به عنوان  استعدادهاي ذهني تأكيد مي
شاخص ..]3[گيرد ابزار در خدمت زندگي بهتر انساني به كار مي

 شود ي انساني بصورت زير محاسبه مي توسعه
 =HDI(شاخص اميد به زندگي + شاخص باسوداي + شاخص درآمدي)

 روستا در انساني توسعه شاخص. 4
 زندگي به اميد

 مورد هاي سال تعداد و ستا عمر طول  بيانگر شاخص اين 
 عبارت به. دهد مي نشان تولد بدو در را زندگي براي فرد هر انتظار
 يك زندگي هاي سال تعداد از است عبارت زندگي به اميد ديگر
 هاي گروه مير و مرگ هاي نرخ در غالب الگوهاي كه صورتي در نوزاد
 ثابت وي عمر پايان تا و كودك زندگي طول تمام در مختلف سني
بر اساس آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت، ايران در  .]1[بماند

قرار دارد. همچنين در ميان  133كشور، در رتبه  192ميان 
هاي  استانهاي كشور بيشترين ميزان اميدبه زندگي مربوط به استان

 كمترين ميزان مربوط به استان سيستان باشد و تهران و اصفهان مي
 هاي شاخص از زندگي به يدام .]8[باشد و كردستان مي وبلوچستان

 هر بهداشتي و اقتصادي اجتماعي، ،فرهنگي وضعيت بيانگر و مهم
 . است .. و بهداشت آموزش، درآمد، سطح چونهم جامعه

 

 آموزش.5

 و نبزرگساال باسوادي نرخ شاخص دو از تركيبي شاخص اين
 آموزش و متوسطه ابتدايي، مدارس در نام ثبت خام تركيبي نسبت
 محسوب انساني   توسعه مهم اجزاي از آموزش.]1[ است عالي
 بيشتر تحصيالت ارتباط مورد در كشورها بيشتر در تقريباً. شود مي

 بيشتر گذاري  سرمايه با افراد. دارد وجود نظر اتفاق بيشتر درآمد با
 خود كتاب در اسميت .دارند خود آتي يافتيدر افزايش در سعي

 و پيشرفت اصلي منشاء عنوان به را كار نيروي مهارت ارتقاي
 سرمايه تأثيرگذاري چگونگي و كرد بيان اقتصادي رفاه افزايش
 ي زمينه در كشور هر نسبي دستاورد شاخص اين مهارت و انساني
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 شخصي مددرآ بر كار نيروي. دهد مي نشان را تحصيالت و باسوادي
 از توانمندي كسب داد نشان والش. كرد ارائه را دستمزدها ساختار و

 را سرمايه انواع كه است عواملي از متأثر اي حرفه آموزش طريق
 به منابع تخصيص است معتقد لوكاس .دهد مي قرار تأثير تحت
 افزايش موجب اقتصادي رشد در محركي مثابه به آموزش بخش
                      .]9[  شود مي توليد سطح

 سال شش باالي ي جمعيتباسواد ميزان 1 شماره جدولدر 
  1385و 1375 هايسال كشوربراي هاي استاننقاط روستايي  در

 هاي استان دهد مي نشان نتايج.  است شده آورده درصد برحسب
 سال از توجهي قابل تغيير بلوچستان و سيستان و غربي آذربايجان

 بلوچستان و سيستان استان چند هر. اند تهداش 85 سال تا 75
 ميزان لحاظ از رتبه ترين پايين در همچنان ها استان ساير به نسبت

 گيالن، ندران،ماز اصفهان، تهران، هاي استان. دارد قرار يسوادبا
 در را باسوادان ميزان بيشترين بوشهر و قم فارس، يزد، سمنان،

 تهران و اصفهان استان انهمچن نيز 85 سال در. اند داشته 75 سال
 يشترينب فارس و سمنان يزد، مازندران، بوشهر، هاي استان همراه به

 .هستند دارا در نقاط روستايي را باسوادي ميزان

 درآمد. 6

بررسي چگونگي توزيع درآمد در نقاط روستايي كشور يكي از  
هاي عدالت اجتماعي و بيانگر ابعاد توسعه هاي ارزيابي سياستروش

نقاط  درآمد 2درجدول شماره وستايي مي باشد.بر اين اساس ر
-بررسي آورده شده است . 1385روستايي استانهاي كشور در سال 

باالترين درآمد در نقاط روستايي  1385دهد در سال ها نشان مي
هاي فارس و تهران بوده است و پايين ترين كشور مربوط به استان

 بلوچستان بوده است.درآمد مربوط به استان سيستان و 

.]10[1375-85هاي طي سال كشور ساله و بيشتر در نقاط روستايي 6جمعيت  ميزان باسوادي:  1جدول شماره 
 ميزان باسوادي استان ميزان باسوادي استان ميزان باسوادي استان

75 85 75 85 75 85 
 36/68 91/58 كرمانشاه 71/63 91/59 خراسان.ش 45/66 61/57 آ.شرقي
كهگيلويه و  24/65 87/53 خوزستان 38/61 39/49 آ.غربي

 بوير احمد
54/55 09/66 

 21/68 - گلستان 11/67 45/56 زنجان 18/66 28/56 اردبيل
 42/69 20/64 گيالن 72/71 04/66 سمنان 34/73 81/68 اصفهان
سيستان و  34/68 73/59 ايالم

 بلوچستان
 1/67 48/56 لرستان 14/50 75/37

 16/73 56/64 مازندران 79/73 85/64 فارس 15/74 38/63 هربوش
 03/67 25/61 مركزي 09/70 - قزوين 01/74 19/68 تهران

چهارمحال و 
 بختياري

 29/66 82/52 هرمزگان 99/65 11/61 قم 73/68 47/59

 74/69 66/60 همدان 14/63 85/48 كردستان 54/64 91/59 خراسان ج
 14/72 1/60 يزد 16/66 29/58 انكرم 59/68 91/59 خراسان ر

 

 

 

.]11[بر اساس ريال 1385هاي كشور در سال نقاط روستايي استان درآمد :2جدول شماره 

 1385درامدسال نام استان 1385درامدسال نام استان
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 متوسط كشور
 آ.شرقي
 آ.غربي
 اردبيل
 اصفهان
 ايالم
 بوشهر
 تهران

 بختياري و چهارمحال
 خراسان .رضوي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان وبلوچستان

47106949 
43204679 
55209112 
53551130 
53478159 
46299088 
49414814 
58746998 
44189313 
34033037 
51235913 
47420524 
33987523 
30184316 

 فارس
 قم

 كردستان
 كرمان

 كرمانشاه
 كهگيلويه وبويراحمد

 گلستان
 گيالن
 لرستان
 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 زدي

59747332 
42673674 
44978863 
42266819 
44886688 
37433921 
46288840 
38848298 
35196136 
73322757 
35450410 
49053974 
46247925 
46310006 

 شاخص توسعه انساني . 7

نقاط شاخص توسعه انساني براي  3دول شماره در ج  
 توجه به جدول روستايي استان هاي كشورآورده شده است .  

باالترين ميزان شاخص  1385مي دهد كه درسال  نشان
كمترين آن در  و 64/0 فارس و 69/0 تهران توسعه انساني در

وجود داشته است.   51/0به ميزان  بلوچستان سيستان و

 .]12[ 1385درسال نقاط روستايي كشور  در شاخص توسعه انساني  3ل شماره دوج

 HDI نام استان
 1385سال

HDI نام استان
 1385سال

 HDI نام استان
 1385سال

 متوسط كشور
 آ.شرقي
 آ.غربي
 اردبيل
 اصفهان
 ايالم
 بوشهر
 تهران

 چهارمحال بختياري
 خراسان ج

 

60/0 
60/0 
57/0 
63/0 
65/0 
60/0 
63/0 
69/0 
61/0 
58/0 

 خراسان .رضوي
 خوزستان

 زنجان
 سمنان

 سيستان وبلوچستان
 فارس
 قم

 كردستان
 كرمان

59/0  
61/0 
61/0 
63/0 
51/0 
64/0 
58/0 
56/0 
59/0 

 كرمانشاه
 كهگيلويه وبويراحمد

 گيالن
 لرستان
 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد

59/0 
59/0 
62/0 
59/0 
62/0 
59/0 
62/0 
59/0 
62/0 

 بندي و نتايججمع. 9

توسعه روستايي فرآيندي چندبعدي است كه موضوع آن بهبود 
ر اجتماع روستايي پذي و ارتقاي كيفيت زندگي اقشار فقير و آسيب

ريزي،  گيري از سازوكارهايي چون برنامه است. فرآيندي كه با بهره
هاي مناسب در ساختار ذهني و  سازماندهي و ايجاد دگرگوني
گيري  كند در آنها توان و اختيار بهره اجتماعي روستاييان، تالش مي

ن ي آ واسطهه ها و منابع در اختيارشان را تقويت كند تا ب از قابليت
تر تغيير  تر و مطلوب بتواند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب

باشد كه  اي پايدار مي رسيدن به چنين اهدافي، نيازمند توسعه .دهد
هاي توسعه بطور همزمان توجه شده  در آن به تمامي ابعاد و جنبه

باشد. از ميان ابعاد مختلف توسعه، بحث انسان و منابع انساني 

بديلي دارد. چرا كه، از انسان هم به  ه فرد و بيجايگاه منحصرب
آمار و . شود عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه ياد مي

كه هنوز مناطق روستايي ايران از  دهند ارقام موجود نشان مي
كه اين خود  باشند،قابل توجه برخوردار نميي انساني  توسعه

از آنجا كه  ي اجتماعي باشد.ها تواند منشاء بسياري از نابساماني مي
ي انساني و  با توجه به تعاريف كالسيك توسعه در نهايت به توسعه

  رسيم در نتيجه بررسي شاخص توسعه ي پايدار مي اخيراً توسعه
تواند يكي از معيارهاي  هاي آن مي شاخص انساني و ارزيابي زير

براي بررسي نقاط قوت و ضعف مناطق و تخصيص  مهمكاربردي و 
ها براي ارتقاي مناطق محروم به  گذاري بهتر و هدفمندتر سرمايه

هاي موجود در خصوص شاخص  بررسي خصوص روستاها باشد.
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ي انساني در مناطق روستايي، حكايت از آن دارد كه اكثر  توسعه
تري نسبت به مناطق مركزي مناطق مرزي كشور از توسعه پايين

و مركز در مناطق روستايي  در واقع اختالف بين حاشيه برخوردارند.
است. شاخص توسعه  يافتگي بسيار زياد  ايران از جنبه توسعه

بوده  60/0برابر با  1385انساني در نقاط روستايي ايران در سال 
هاي تهران و فارس و است.باالترين ميزان شاخص مربوط به استان

 كمترين آن به استان سيستان و بلوچستان بوده است.

 منابع
بررسي جايگاه استانهاي كشور از منظر "بختياري و ديگران  ادقص ]1[

-39، صفحات 19،1385، شماره مجله دانش و توسعه "شاخص توسعه انساني
11. 

ي منصور وثوقي،  ، ترجمهتغييرات اجتماعيروشه،  گي ]2[
 ): نشر ني.1384(،تهران

 و اجتماعي توسعه هاي شاخص " گنجي محمد و كالنتري صمد ]3[
 و 211 شماره ،اقتصادي -سياسي اطالعات مجله "ايران در دياقتصا
 .161 تا 146 صفحات ،212،1384

هاي عمده توسعه روستايي در ايران  چالش"كالنتري و ديگران خليل ]4[
، 8،1386، شماره علوم اجتماعي نامه"پايدار  براي دستيابي به توسعه

 .103-120صفحات
 مراكز ريزي برنامه ايبر رهنمودهايي"DHVمشاور مهندسان ]5[

 و تحقيقات مركز ، 1371،تهران ، همكاران و مير جواد سيد ترجمه "روستايي
 . سازندگي جهاد وزارت روستايي مسائل بررسي
ارزيابي شاخص توسعه "نقي رفيعي امامنژاد و علي حسين عباسي ]6[

 ،72،1385، شماره مجله تحقيقات اقتصادي "انساني در مناطق روستايي ايران
 .31-54صفحات 
ترجمه غالمعلي  "ي اقتصادي در جهان سوم توسعه"تودارو مايكل ]7[

 ريزي توسعه. موسسه پژوهش و برنامه ،1378، فرجادي، تهران
نامه سالمت، اميد به زندگي در ايران چقدر است؟، شماره سيصد  هفته ]8[

 .3صفحه  ،1389،و يك
وامل مؤثّر بر شاخص تحليل ع"و عليرضا فرهادي كيا باصري بيژن ]9[

، هاي اقتصادي ها و سياستفصلنامه پژوهش"توسعه انساني در استان زنجان
 .5-23، صفحات 47سال شانزدهم، شماره

WWW.SCI.ORG.IR ]10[ 

ريزي  تحليلي سازمان مديريت و برنامه -نامه خبري هفته ]11 [
 ،1381،، شماره دوازدهم ضميمه اقتصادي "نسانيهاي توسعه ا شاخص"كشور

 .4تا  1صفحات 
 .1388 اسفند ، 358 شماره ، هشتم سال ، برنامه نامه هفته ]12 [  
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