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  08/07/1397تاريخ پذيرش:                              02/07/1397تاريخ بازنگري:                    27/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

 سروآباد پژوهش حاضر به بررسي و سنجش شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي  شهرستان هدف اصلي اين 

-رزشي، مذهبي، سياسيو( محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و هاي مولفه واقع دراستان كردستان بر اساس

روش انجام تحقيق ي باشد كه ماداري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، بازگاني و  خدمات،مخابرات و ارتباطات) 

مدل هاي مورد استفاده  تحليلي است، گردآوري اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام گرفته، –حاضر توصيفي

دل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت در دهستان ااندازه است كه براي سنجش ميزان تع -در اين تحقيق مدل رتبه

 طور كلي بين توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي شهرستاننتايج نشان مي دهد كه  اين شهرستان مي باشد،

مي باشد مي توان گفت  =R/ 548اين پژوهش  اندازه–تعادل فضايي برقرار مي باشد بر اساس مدل رتبه  سروآباد  

 تالف مربوط به دهستانبيشترين اخ،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد  سروآباد  نهاي شهرستان كه  دردهستا

  باشد.ژريژه و دهستان دزلي مي 

  مدل رتبه اندازه  ، شاخص هاي توسعه انساني، سروآبادتوسعه يافتگيواژگان كليدي: 
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  مقدمه:

 پس .است بوده دوم جنگ جهاني پس از گوناگوني هاي نظريه پردازي محمل كليدي، مفهومي عنوان به توسعه مفهوم

 شدند غربي كشورهاي و خود بين شكاف عميق سوم متوجه جهان كشورهاي از بسياري دوم، جهاني جنگ پايان از

بين  شكاف اقتصادي بر زمينه، اين در ها پردازي نظريه نخستين .بود نمايان مختلف زندگي اجتماعي جنبه هاي در كه

 متناسب اقتصادي توسعه برمبنايتوسعه،  هاي نظريه نخستين و ميكردند تأكيد توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي

 توسعه )35،1387، (موالنا بود لرنر دانيل نوسازي الگوها، الگوي اين مهمترين از كه داشتند قرار غربي الگوهاي با

 اولين) 1389پور، جمعه( باشد مي توسعه حال در كشورهاي در بويژه ملي توسعه فرآيند از اهميتي با بخش روستايي

 اين. منتشرشد و تهيه 1980-98 سال طي او  نفره 11 تيم همراه به الحشق محبوب توسط انساني توسعه شاخص

 كردن مشخص براي مشابهي هاي روند و  گرفت قرارر توجه مورد زيادي متخصيص و افراد توسط بعدها  گزارش

 توسعه هاي شاخص برري به گالسكو دانشگاه در نوربخش فرهاد راستا همين در.د گرفته بكار  مناطق و كشورها

هدف اصلي توسعه حدف نابرابري ) 39:1382، نوربخش( شد 22  رتبه دانمارك و 1 رتبه  كانادا كه  پرداخت انساني

 يافتگي توسعه شاخص) 60،1385هاست،بهترين مفهوم توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعي است(قرخلو و حبيي،

 به ريزي دربرنامه جنسيتي نگرش دارند، نبود محروميت و فقر شاخص  بيني پيش و تغييرات در ي كننده تعيين سهم

 افزايش به بلكه است فقرنشده جنسيتي هاي شاخص در شاخص بهبود منجر تنها نه فقر هاي  شاخص بهبود منظور

 به نخست اجتماعي، -اقتصادي ي مقوله يك عنوان به توسعه و رشد) 93:1387، مردانيو خاني(است شده ها شكاف

 ادبيات بررسي در هميشگي هاي دشواري جمله از . يافت راه ديگر علوم به سپس و شد مطرح اقتصاددانان ي وسيله

 فرآيندي ميتوان را توسعه . است رشد و توسعه مفهوم كردن مشخص اجتماعي، هاي دگرگوني و اقتصادي ي توسعه

 شود مي زندگي سطح بهبود باعث و بوده زندگي استانداردهاي از منتج كه دانست اقتصادي و اجتماعي سياسي،

 باشد مشاهده قابل جمعيت رشد موازات به بايد كه دارد اهميت حدي به توسعه فرآيند)  1383 حبيبي، و قديرمعصوم(

 به . گيرد مي بر در توسعه فرآيند هر در قطعي ها هدف عنوان به را منصفانه و كيفي مفاهيم چنين، اين توصيفي و

 رشد توسعه، مفهوم ترين به است، ها نابرابري حذف توسعه، اصلي هدف كه اين به توجه با گفت توان مي ساده سخن

 آن موجود وضع شناسايي اي، منطقه هاي ريزي برنامه در قدم نخستين) 2000(هدر، است اجتماعي عدالت با همراه

 .است آن فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، گوناگون هاي بخش تحليل و تجزيه مستلزم شناسايي اين كه است مناطق

 فرايند در گام نخستين فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، محيطي، هاي زمينه در مناطق وضع تحليل و تجزيه و شناخت

 براي ميتوان و شده مشخص مناطق هاي محدوديت و تنگناها كار، اين با .است اي منطقه ي توسعه ريزي برنامه

 گوناگون هاي زمينه در را مناطق وضع تواند مي ها معرف و ها شاخص راستا اين در .كرد اقدام آنها كردن برطرف

  )1381(رضواني،دهد نشان
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  :پيشينه تحقيق

) تحقيقي را با عنوان به مقايسه توسعه نواحي روستايي  استان هاي كشوردر فاصله 1386عباسي نژاد و رفيعي امام (

است كه توسعه روستايي در تمام نقاط كشور بسيار پايين مي باشد،  انجام دادن كه نتايج حاكي از آن 1365-1395

 تهران، سه استان 1375سه استان تهران،گيالن و اصفهان برترين استان هاي كشور و در سال 1365همچنين در سال 

در رابطه ) كه 1389تقوايي و نوروزي آورگاني (گيال ن و فارس برترين استان هاي كشور را به خود اختصاص داده اند

تهران برخوردار ترين  و سيستان و  1385با توسعه يافتگي استان هاي كشور انجام گرفته  نشان مي دهدكه در سال 

درصد مناطق روستايي بسيار محروم  40,57بلوجستان محروم ترين استان كشور بوده است و از لحاظ توسعه نيز 

ساني و تاثير آن در روند علم و فناوري  پرداخت و علت ) به بررسي شاخص نيروي ان1380(مظفر زاده  . .هستند

وجود شكاف عميق  و فزاينده كه بين  استانداردهاي زندگي مردم  در كشرهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته  

  را اساسا ناشي از فاصله ي علمي و فني بين  آنها عنوان نمود است

 اقتصادي، گوناگون هاي شاخص از استفاده با و عددي تاكسونومي آناليز از استفاده با )1388( حبيبي و معصوم قدير

 توجه با و پايان در و كردند گلستان استان هاي شهرستان يافتگي توسعه سنجش به اقدام كالبدي و فرهنگي اجتماعي،

 رسيدن براي را بخشي راهبردهاي گاهي، سكونت مراكز جايگاه و بحراني حد نقاط تعيين و بخشي بينتوسعه ي   به

 انحراف ميزان از استفاده با تهران شهر در اجتماعي يافتگي توسعه مورد در )1383( مرصوصي .كردند ارايه توسعه به

 تهران مناطق بين زندگي استانداردهاي فضايي نابرابري كه كرد اذعان توسعه، و فقر هاي ازشاخص مناطق ميانگين از

  يافتگي توسعه مورد در) 1384( صحنه و رضواني. است برخوردار افزايشي روند يك از نابرابري اين كه دارد وجود

 مطالعه، مورد هاي دهستان كه رسيدند نتيجه اين به فازي منطق چارچوب در شاخص 49 از استفاده با روستايي

 تفاوت يافتگي، توسعه سطح و برخورداري ميزان لحاظ از است، همگن تقريب به كه محيطي شرايط داشتن برخالف

 و اقتصادي فرهنگي، -اجتماعي ابعاد از يك هر در دهستانها برخورداري سطح همچنين .دارند اي مالحظه قابل هاي

بررسي رابطه عليت  بين شاخص هاي ) با عنوان 28:1395مهدي لو و همكاران ( .نيست برابر يكديگر با كالبدي

 توسعه شاخص ، اقتصادي رشد آن تبع به و نفتي هاي درآمد افزايش با كه دهد مي نشانتوسعه انساني در ايران 

 شرايط در فقط و يابد مي افزايش و شده خريداري  دولت ازسوي هزينه صرف با فقط مصرفي كاالهاي مانند انساني

 اقتصاد براي مناقعي گرفته صورت هاي هزينه قبال در اي سرمايه كاالي مانند انساني توسعه شاخص كه است ركودي

 با كامياران شهرستان روستايي يافتگي توسعه سطح تعيين به اي مطالعه در )1385( همكاران و بدري. كند مي ايجاد

 و بوده متفاوت شهرستان اين روستاهاي يافتگي توسعه سطح كه داد نشان نتايج .پرداختند موريس شاخص از استفاده

 توسعه سطح در دهستان يك شهرستان، اين دهستان هفت مجموع از كه اي گونه به است نابرابري و اختالف داراي

 در )1985( راندينلي .داشت قرار نيافته توسعه سطح در نيز دهستان يك و توسعه حال در سطح در دهستان پنج يافته،

 از توان مي را فقر و محروميت ميزان كه گويد مي اي منطقه هاي تحليل در يافتگي توسعه كاربردي هاي روش مورد

 مراكز از يكپارچه و يافته توسعه خوبي به مراتب سلسله يك ي ارايه كه كرد مشخص روستايي بندي سطح طريق

) در مورد سطح بندي شهرستان 1394رستمي و همكاران ( .آيد مي دست به كه است منافعي از يكي روستايي، خدمات

متغير انتخاب شهرستان  33) انجام گرفت بر اساس HDIاساس شاخص هاي نوسعه انساني ( هاي استان كرمانشاه بر
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جز شهرستان هاي محروم باتوجه به  0,49،  قصر شيرين0,48، جوانرود0,41، داالهو 0,23ثالث باباجاني با شاخص 

، 0,643از نظر شاخص توسعه انساني شهرستان هاي محروم استان مي باشد،در مقابل شهرستان كرمانشاه با HDIمقادير 

 و كشته كريم( .در اين لحاظ در  رتبه ي اول تا سوم قرار دارند0,58و كنگاور با شاخص   0,628ادغرباسالم آب

 مي نشان شد ) در مقاله با عنوان بررسي شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوجستان انجام37:1383 زمانيان

 در596/0 له 1368 ال در336/0 رقم از و است يافته بهبود  بلوجستان و سيستان استان انساني توسعه شاخص  كه دهد

 ساالن بزرگ باسوادي نرخ بهبود و باسوادي نرخ زندگي،شاخص به اميد افزايش نشانگر رشد اين كه رسيد 1379 سل

 به296/0 از جنسيت حسب بر انساني توسعه است، شاخص تحصيلي قاطع كليه در ناخالص نام ثبت نرخ بهبود و

 63/49از انساني فقر شاخص همچنين و است بوده زنان آموزش وضعيت بهبود اثر در كه است يافته افزايش451/0

  است. يافته كاهش د رصد 66/32 به درصد

 روش مورد در يافتگي، توسعه با آن ارتباط و پايدار اي شاخصه خصوص در اي مطالعه در ( 1996 ) كراپتر و كوپاس

 است متفاوتي نظري هاي زمينه و ها يافت ره بر مبتني ها روش اين كه گويند مي يافتگي توسعه سنجش گوناگون هاي

 روشني به مشترك مطلب و موضوع يك ها بندي طبقه اين ي همه در ولي .ميكند ارايه را گوناگوني هاي بندي طبقه كه

 روستايي ي منطقه يك ي دهنده تشكيل عناصر و اجزا بين معمول طور به كه است تبايني و تفاوت آن و شود مي ديده

 هايي ديدگاه پذيرش با توسعه نوين هاي چارچوب كه گويد مي توسعه جغرافياي مورد در )2000( هدر .دارد وجود

 غيردولتي هاي سازمان (NGO)، مشاركت دموكراسي، و عدالت جنسيتي، مباحث نقش محلي، اجتماعات چون هم

  .ميكند پافشاري پايين از توسعه رويكرد بر پايدار، ي توسعه و زيست محيط همه از مهمتر و شهروندي

 

  روش تحقيق:

تحليلي ، از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ گردآوري اطالعات تركيبي از  –تحقيق حاضر از لحاظ روش، توصيفي 

براي تهيه نقشه مطالعاتي و نقشه هاي نهايي  GIS 10.2 همچنين از نرم افزار كتابخانه اي است ، -روش اسنادي

  اندازه استقاده شده است.–و روش رتبه   HDIكه از مدل  استقاده شد

 اندازه از فرمول زير تبعيت مي كند –،مدل رتبه 

R �
1� 6	∑	�2
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دهستان  روال كار بدين صورت بوده كه  بعد از تهيه و جمع اوري اطالعت مربوط به خدمات و جمعيت مربوط به

نشان دهنده اختالف  Rهاي شهرستان ميزان همبستگي بين جمعيت و خدمات مشخص شده است در اين مدل  مقدار

بين خدمات و جمعيت كه هرچه اين مقدار به يك نزديك تر باشد  نشانگر اين است كه توازن  وعدالت برقرار است 

در بين دهستانها مي باشد. شاخصهاي اين تحقيق  و هرچه به صفر هم نزديك تر باشد نشانه عدم توازن و عدالت

  آمده است. 1استخراج شده كه در جدول شماره  1395ازاطالعات و آمار اين تحقيق از فرهنگ آبادي هاي
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  مولفه و گويه هاي بكار رفته در پژوهش مورد بررسي در مدل  رتبه اندازه -1جدول 

 رديف مولفه گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

 2 محل خريد مايحتاج مردم محل خريد مايحتاج مردم

مهد،دبستان،مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه و دخترانه،مدرسه راهنمايي پسرانه و دخترانه،دبيرستان شبانه روزي 

پسرانه و دخترانه،هنرستان فني و حرفه اي دخترانه و پسرانه،بوستان روستايي،كتابخانه عمومي،زمين ورزشي،سالن 

 ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

 4 مذهبي مسجد،اما زاده،اماكن مذهبي ساير اديان،مدرسه علميه،امام جماعت،خانه عالم

مروج كشاورزي ،شوراي حل -شوراي اسالمي روستا،دهياري،پاسگاه نيروي انتظامي،مركز خدمات جهاد كشاورزي

 اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

 6 برق،گاز،آب سراسري،موتور برق ديزلي،انرژي نو،گاز لوله كشي،آب لوله كشي،سامانه تصفيه آببرق شبكه 

حمام عمومي،مركز بهداشت،داروخانه،خانه بهداشت،پايگاه بهداشت،دندانپزشك،بهيار يا ماماي روستايي،دامپزشك و 

 زباله،پايگاه اتشنشانيتنكسين دامپزشكي،آزمايشگاه و راديولوژي، غسالخانه ،سامانه جمع اوري 

 7 بهداشتي و درماني

نمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش سيلندرگاز،فروشگاه تعاوني، بقالي، نانوايي،گوشت فروشي،قهوه 

 خانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه ماشين االت غير،جايگاه سوخت

 8 بازرگاني و خدمات

پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عمومي به اينرنت،دسترسي به صندوق 

 روزنامه و مجله،دسترسي به وسيله نقليه عمومي، دسترسي به ايستگاه راه آهن

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت 1395جميعت سال

  استان كردستان 1395منبع: فرهنگ آباديهاي سال 

  مورد مطالعه:منطقه ي 

كيلومتر 1002شهرستان سروآباد؛ يكي از شهرستان هاي استان كردستان  در غرب كشور با مساحت مربع با مساحت 

درجه عرض  25دقيقه  و 3درجه و  35دقيقه طول شرقي  و  43درجه و  46دقيقته تا  4درجه 46و داراي موقعيت 

،شمال به مريوان ،شرق به سنندج، و جنوب به كامياران شمالي   واقع شده است كه از طرف غرب به كشور عراق 

دقيقه  شمالي 18درجه و  35درجه شرقي و  22درجه و46محدود مي شود؛مركز اين شهرستان داراي موقعيت رياضي 

 روستا است73دهستان و 8شهر(سروآباد و اورامان)2متري از سطح دريا قرار دارد،اين شهرستان داراي  1270با ارتقاع 

سنندج قرارر دارد -وضعيت توپوگرافي شهرستان سروآباد در دامنه جنوب كوه ها و روي محور ارتباطي اصلي مريوان

دركل شمال شهرستان بسيار پرشيب ترو سخت  و در سمت جنوب با يك شكستگي به دره و رودخانه محدود مي 

بتعث شده كه شهرستان باميروكليماي  شود و جهت شيب شهرستان از طرف شمال به جنوب مي باشد كه همين عوامل

  متفاوت شامل منطق كوهستان و سردسير تاآب هوايي تقريبا معتدل داشته باشد    
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  )1395:بررسي تركيب سني و جنسي شهرستان سرواباد(مركز آمار ايران،1جدول 

  خانوار  زن  مرد  جمعيت  شرح

  13,476  22,056  22,884  44,940  سرواباد

  2,409  4,041  4,256  8,297  نقاط شهري

  11,066  18,051  18,628  36,653  نقاط روستايي

  

  

  )1397موقعيت جغرافيايي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان؛ -1شكل 

  يافته هاي تحقيق:

سروآباد خدمات و جمعيت شهرستان  1395بر اساس فرهنگ آبادي ها،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

  .تحليل قرار گرفته استاستخراج شده و مورد تجزيه و 
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  )1397پراكندگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان سروآباد(منبع:يافته هاي تحقيق،-2شكل 

نفر) ، پايگالن 5377نفر)، دزلي(6056)نفر رتبه اول و به دهستان هاي  رزاب(8244بدين ترتيب دهستان كوساالن( 

نفر) رتبه هاي 1334نفر) و دهستان اورامان تخت (2966نفر)،ژريژه(3832نفر) بيساران(  4056نفر)،شاليار(  4769(

  جمعيت دارا مي باشند ظدوم تا دهم  را از لحا

هاي (اجراي طرح هاي هادي،محل خريد مايحتاج مولفه 1395در قسمت بعدي  ،از طريق فرهنگ آبادي ها سال 

ودرماني،بارزگاني و خدمات، ، آموزشي، فرهنگي وورزشي،مذهبي،سياسي و اداري،برق،گاز وآب،بهداشتي ممرد

مخابرات و ارتباط)و تمامي گويه هاي متعلق به اين شاخص ها مورد بررسي قرار گرفت و كه سهم هر دهستان به 

  شرح زير است:
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  )1397پراكندگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان سروآباد(منبع:يافته هاي تحقيق،-3شكل 

دهستان  بدين شرح است كه 1395اد بر اساس فرهنگ آبادي هاي توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان سروآب

) چهارم، 179) سوم، دهستان شاليار(222)دوم، دهستان رزاب( 244) رتبه اول، دهستان  ژريژه( 245كوساالن( 

) هفتم و دهستان بيساران( 127دهستان اورامان تخت(  ) ششم،147)پنجم، دهستان دزلي( 161دهستان پايگالن(

  جايگاه هشتم قرار دارد.) در 126
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  سروآبادوضعيت توزيع فضايي خدمات و جمعيت در دهستانهاي شهرستان  -2جدول 

 D1  D2  رتبه خدمات  خدمات  رتبه جمعيت  جمعيت   نام دهستان

  0  0  10  127  10  1334  اورامان تخت

  1  1  4  179  5  4056  شاليار

  1  1  7  126  6  3832  بيساران

  1  1  5  161  4  4769  پايگالن

  1  1  3  222  2  6056  رزاب

  25  5  2  244  7  2966  ژريژه

  0  0  1  246  1  8244  كوساالن

  9  3  6  147  3  5377  دزلي

  )1397(منبع نويسندگان،

  

هاي مورد مطالعه به دست  نادر نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهست

  آمد.

R �
1 � 6	∑	�2

�3 � �
 

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد �2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد)8كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  

R �
1	6	
38

83	8
=	

R �
1� 228

504
� 1 � 0.452 � 						0.548 

نزديكتر باشد ميزان همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با  1هر چه عدد بدست آمده به 

 هاي شهرستان مي باشد مي توان گفت كه  دردهستان.0 548توجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده از اين پژوهش 

 ظمي باشد كه از لحا ژريژه اختالف مربوط به دهستانبيشترين ،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد   سروآباد

و دهستان دزلي داراي جمعيت  مناسب تري قراردارد.  ، اما از لحاظ خدمات در رتبه رتبه كم  جمعيتي داراي جمعيتي

  زياد اما خدمات كمتري مي باشد.
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  :و پيشنهاد ها نتيجه گيري

 بيجار بررسي ميزان پراكندگي جمعيت  وخدمات در بين دهستان هاي شهرستان  سعي شد كه به   در اين پژوهش به

به طور كلي  انچه در در يافته هاي تحقيق مطرح شد نشان ميدهد كه پرداخته شود   اندازه–كه  بر اساس مدل رتبه 

–ساس مدل رتبه تعادل فضايي برقرار مي باشد بر ا سروآباد بين توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي شهرستان

بين جمعيت و خدمات  سروآباد  هاي شهرستان مي باشد مي توان گفت كه  دردهستان =R/ 548اين پژوهش  اندازه

دهستان هاس اورامان تخت  مي باشدژريژه و دهستان دزلي  بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه تعادل وجود دارد 

 4جمعيت  و رتبه  5ن هاي ديگر  مي باشد،دهستان  شاليار در رتبه داراي تعادل فضايي  بهتري نسبت به ساير دهستا

خدمات ؛  5جمعيت و  4خدمات، دهستان پايگالن  در رتبه ي  7جمعيت و 6خدمات،دهستان بيساران در رتبه ي 

خدمات، دهستان كوساالن  2جمعيت و   7خدمات، دهستان  ژيژه در رتبه ي  3جمعيت و  2دهستان رزاب در رتبه ي 

  خدمات قرار دارند. 6جمعيت و  3خدمات و جمعيت، دهستان دزلي در رتبه ي  1ر رتبه ي د

رونق دادن به كسب و كارهاي زراعي و غير زراعي در  -2جويايي كار در دهستان هاي شهرستان كنترل جمعيت -1

اقتصاده اي محلي و حمايت از   -4ارائه راهكارهاي براي جذب گردشگر-3سطح اين دهستان ها پيشهنادمي شود 

  كوچك

  منابع:

 روستايي نواحي توسعه يافتگي سطوح  تعيين )1385ر(.س جواهري، و .س ، رونيزي اكبريان ،.ع.س بدري، •

  116) 3(21 ، جغرافياي تحقيقات .كامياران شهرستان

كشوربا بهره گيري )،تعيين سطح برخورداري مناطق روستايي 1389تقوايي،مسعود ونوروزي آورگاني،اصغر( •

،صص 5،شماره2از روش تاكسونومي عددي و تحليل خوشه اي،برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي،سال 

91،116 

)،سطح بندي شهرستان هاي استان  كرمانشاه 1394رستمي،مسلم،دامن باغ،جواد و سجاد نقدي چقا گونجي ( •

ي سكونتگاه هاي انساني،سال دهم،شماره )،مطالعات برنامه ريز(HDIبر اساس شاخص هاي توسعه انساني 

  39-29.صص1394،زمستان 33

 .تاكسونومي از تحليل استفاده با كشور استان هاي توسعه يافتگي درجه ي سنجش .)1381(.ر .م رضواني، •

  459 ، انسان علوم و ادبيات دانشكدهي

جنسيتي مناطق شهري و توسعه يافتگي و شاخص هاي فقر انساني و )1387 (مرداني.مريم،خاني.فضيله •

 108-75صص1387زمستان ،4شماره ،6دوره ،پژوهش هاي زنان،روستائيان  ايران

  ت)،مقدمه اي  بر برنامه توسعه روستايي،ديدگاه  ها و روش ها ،سم1385(دور،محموپجمعه  •
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ي )،ارزيابي شاخصهاي توسعه انساني در مناطق  روستاي1385عباسي نژاد،حسين و رفيعي امام،علي نقي ( •

  54-31،صص72،شماره 18مجله تحقيقات اقتصاديسال  ايران،

 شهرستانهاي و شهرها يافتگي توسعه سطوح تحليل و سنجش .(1383) .ك حبيبي، و .م ، معصوم قديري •

  147) 11(3فصلنامه علوم اجتماعي، .گلستان استان

استان هاي كشوربا  )،تحليل مهاجرت در ارتباط باسطح توسعه يافتگي1385قرخلو مهدي،حيبي،كيومرث( •

  83-59،صص 81،شماره21استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي،تحقيقات جغرافيايي،سال

بررسي رابطه عليت  بين شاخص هاي توسعه  ،)1395اصغرپور،حسين و زهرا كريمي تكنلو(،لو،علي مهدي •

سال -و بودجه فصل نامه علمي پژوهشي برنامه ريزيMS-VARانساني در ايران با رويكرد  مدل غير خطي

  53-25 صص1395تابستان  ،2و يكم شماره  بيست

 )19(4پژوهش هاي اقتصادي .تهران شهر اجتماعي عدالت و توسعه يافتگي .)1388ن( مرصوصي، •

)،بررسي شاخص توسعه انساني و تاثير آن در روند توسعه  علم و فناورري ،رهايفت 1380مظفر زاده ،فتح اهللا( •

  68-55،ص  1380و تابستان ،  بهار 24،ش

 موسسه انتشارات :قم برجيان، حسين ترجمه جهاني، ارتباطات و عالم گير اطالعات )،1387( حميد موالنا، •
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