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  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريز، ايران-2

  دانشجوي كارشنساسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه پيام نور، ايران-3

Sadisalehi7375@gmail.com 

  15/07/1397تاريخ پذيرش:                                                                                                04/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

اجتماعي،رفع عدم تعادل هاي منطقه اي -ظور تقويت زير بناهاي اقتصاديامروزه در كشورهاي در حال توسعه به من

و در نهايت نيل به توسعه ي منطقه اي پايدار،نيازمند شناسايي و نحوه توزيع امكانات،تسيالت و منابع مي باشند در 

رزشي،  ( محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و هاي مقاله حاضرشاخصهاي توسعه انساني شامل شاخص

تحقيق  ) استفاده شده اداري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، بازگانيو  خدمات،محابرات و ارتباطات-مذهبي،سياسي

تحليلي مي باشد و از لحاظ گردآوري اطالعات،  -حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ نوع تحقيق، توصيفي

سعه و شاخص هاي ان پرداخته شد و اين شاخص ها در جهان و كتابخانه اي مي باشد ، ابتدا به تعريف تو -اسنادي

ايران بر اساس روشهاي كتابخانه اي(مقالت،نشريات معتبر داخلي و خارجي مرتبط با موضوع) استفاده شده است؛و 

كه  دهستان يافته هاي تحقيق حاكي از آن است   مورد ارزيابي قرار گرفته است ) HDIبراي تجزيه و تحليل از مدل(

سرا رتبه اول  و به ترتيب دهستان هاي گل تپه، امام،ذوالفقار،خورخوره،تيلكو،ميرده،صاحب و تموغه، ترجان و چهل 

و  چشمه در رتبه هاي بعدي قرار دارند. به طور كلي تنها دهستان توسعه يافته شهرستان دهستان  سرا مي باشد،

 11وسعه يافتگي قرار دارند. و در اين شهرستان  از دهستان هاي امام و ذوالفقار دهستان هاي در سطح متوسط ت

  .دهستان محروم  هستند 7دهستاني كه وجود دارد 

  شهرستان سقز  ،HDIانساني  توسعه ،شاخصوسعه يافتگيت :واژگان كليدي
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  بيان مسئله:

) 67:1391همكاران شد(زنيل زاده و  مطرح جهان در بيستم قرن دوم نيمه ازتقريبا  يافتگي توسعه و توسعه مفهوم

 منطقه و ملي الملي، بين اي مقايسه  بافت يك در انساني  بيشرفت  گيري اندازه براي وسيله انساني توسعه شاخص

 به 1990 دهه از كه رود مي بشمار توسعه متاخر هاي نظريه از يكي انساني توسعه) 1385:225پور  جمعه(است اي

 است توسعه نهايي هدف  خالق و سالم.طوالني زندگي از برخوداري انساني توسعه ديد يافت،از عام مقبوليت بعد

وسيله اي براي اندازه گيري  براي پيشرفت انساني در يك بافت  1شاخص توسعه انساني )110،1391شيرزادي،(

 مفهومي عنوان به روستايي توسعه 1970 دهه از )1391:36(نوبخت، مقايسه اي بين المللي، ملي و منطقه اي است

 قلمداد روستايي فقر كاهش براي اي زمينه پيش و دارد را افراد زندگي استاندارهاي  ارتقاي قصد كه ات شده تلقي

 مناطق در ويژه به توسعه هاي شاخص در جديدي هاي عرصه پايدار توسعه مفهوم بسط با 80 دهه در. شود مي

 اقتصادي،اجتماعي رفاه تحقق جهت در ها انسان زندگي كيفيت بخشي بهبود به جامع شد،رويكرد گشوده روستايي

مفهوم توسعه انساني درگزارش توسعه  )Torjman2.2002( گرديد تعريف انساني هاي سكونتگاه حيطيمو

گزارشهاي ساالنه  برنامه سازمان ملل متحدت وسط آمار تياسن ومحبوب الحق به كارگرفته شده ،ازآن پس در،1990

-) شامل متغيرهاي سوادHPI-HDI, GDIتوسعه سازمان ملل متحد براي ارزيابي توسعه انساني ازشاخص هاي ( 

بهداشت،  آموزش، طول عمر، جنسيت ودرامد استفاده شد دراين شاخص هاجايگاه نيروي انساني به عنوان عامل 

امده است :مردم  1990ستين گزارش توسعه انساني درسال درنخ )1394:130(جهانيان و همكاران،توسعه ارتقاء يافت

دهند .هدف توسعه، ايجاد شرايطي است كه مردم بتوانند درآن  ،يعني مردان وزنان ،ثروت واقعي هرملتي را تشكيل مي

جه طوالني وزندگي سالم وسازنده اي بهره مند شوند. انتشار اين گزارش كمك ميكند تامردم دوباره درمركز تو عمر از

توسعه قرارگيرد .بنابراين مفهوم توسعه انساني يك مفهوم كلي وجامع است كه افراد رادر مركزتمام جنبه هاي فرايند 

امروزه نبود توازن توسعه بين نواحي مناطق گوناگون موجب ايجاد شكاف ونابراري منطقه اي شده  توسعه قرارميدهد

طي سالهاي اخير،توسعه پايدار به يكي از مهم ترين  )1390:66،(ضرابي و تبريزي مسيرتوسعه است كه خودمانعي در

اهداف سياسي در سطوح جهاني تبديل و مطالعات تجربي زيادي براي تعيين روابط بين رشد اقتصادي و كيفيت 

وسعه انساني به صورت فرايند افزايش به صورت ت) 1389 :218، زيست محيطي  انجام شده است(بهبودي و همكاران

سطح رفا زندگي تعريف شده و برخورداري انسان از زندگي طوالني و سالم و اخالق در محيط غني در جامعه  افزايش

مدني دموكراتيك هدف نهايي توسعه است.شاخص توسعه انسانس با سه متغيير اندازه گيري و مورد مقايسه قرار مي 

يله تركيبي از ميران سواد بزرگ ساالن و نسبت گيرد.طول عمر انسان از بدو تولد اندازه گيري مي شود، دانش به وس

ثبت نام خالص  تركيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي(ميانگين سال هاي تحصيل)، استاندارد زندگي به 
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سرانه و يا درآمد اندازه گيري مي شود،سه شاخص  ياد شده كه اجزاي شاخص توسعه انساني هستند،با  GDPوسيله 

  )193:1389تقسيم بر سه مي شوند(آصف زاده، پيري،جمع و يك ديگر 

  پيشينه تحقيق: 

 ايران طي دو دهه اخير راخص هاي توسعه انساني دشي روند عدالت اجتماعي با استفاده از س) برر94:1391بهرامي(

  صورت به  مختلف هاي استان بين در امكانات اين انساني توسعه  هاي شاخص  هاي پيشرفت وجو بانشان ميدهد كه 

 در نفتي كشوهاي در دولت اندازه با مقاله ي باعنوان)74:138(افضلي و آراني عصاري. . است شده توزيع متعدال

 دليل و رسيدند نفتي كشورهاي هادر دولت بودن بزرگ نتيجه به1990-2006 سال در نقتي غير كشورهاي با مقايسه

 كشورهاي در دولت اثرگزاري كه كردند بيان و دانسته عمومي بخش كاالهاي كيفيت پايين و عملكرد نامطلوب ان

در باره وضعيت كشورهاي در توسعه يافته  بر  )2004:3در سال ( 2بلوم و همكاران .است بوده بيشتر توسعه درحال

انساني اساس مدل  تابع توليد، داده هاي تابلويي انجام شده  نتايج حاكي از آن است كه تاثير معني دار و مثبت توسعه 

)طي مطالعه ي در كشورهاي در حال توسعه ،سرمايه انساني 21 :2013(3 هوناشوك .بر رشد اقتصادي آشكار است

را به عنوان يك موتور محرك براي رشد اقتصادي انها اعالم نموده است و توجه اين كشورها به مدرسه و اهميت 

به بهبود كيفيت مدرسه را براي بهبود عملكرد بلند مدت داشتن مهارت باال براي رشد اقتصادي راخواستارشده و توجه 

) كه در رابطه با توسعه يافتگي 1389اقتصادي خاطر نشان كرده است.،يافته هاي پژوهش تقوايي و نوروزي آورگاني (

تهران برخوردار ترين  و سيستان و بلوجستان محروم  1385استان هاي كشور انجام گرفته  نشان مي دهدكه در سال 

 و بدري درصد مناطق روستايي بسيار محروم هستند 40,57رين استان كشور بوده است و از لحاظ توسعه نيز ت

 موريس شاخص از استفاده با كامياران شهرستان روستايي يافتگي توسعه سطح تعيين به اي مطالعه در )1385( همكاران

 نابرابري و اختالف داراي و بوده متفاوت شهرستان اين روستاهاي يافتگي توسعه سطح كه داد نشان نتايج .پرداختند

 سطح در دهستان پنج يافته، توسعه سطح در دهستان يك شهرستان، اين دهستان هفت مجموع از كه اي گونه به است

 داشت قرار نيافته توسعه سطح در نيز دهستان يك و توسعه حال در

  روش تحقيق:

  :HDIمدل 

مي پردازد  شاخص سقز شاخص هاي توسعه انساني در  دهستان ها شهرستان كه به سنجش  HDIاساس مدل  بر

هاي مورد استفاده شامل مولفه هاي(اموزشي، فرهنگي، ورزشي،برق،گاز،ورزشي، بهداشتي ،درماني، مخابرات، 

                                                           
2 Bloom, E. D., Canning, D. & Sevilla 
3 Hanushek  
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ص ) است كه با انجام اين محاسبات و مشخHDIارتباطات) است مدل مورد استفاده در تحقيق شاخص توسعه انساني (

شدن ميزان شاخص تركيبي توسعه انساني ،هريك از مناطق را مي توان به سه دسته توسعه يافته،نيمه توسعه يافته و 

  محروم تقسيم بندي كرد،

اين روش داراي  سه مرحله است مرحله اول:تعريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه از لحاظ شاخص هاي مورد 

  مطالعه است:

1فرمول شماره 
���	�����	��

	
����	�� �	
  مرحله دوم:تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:	

2 شماره فرمول LJ=
∑���

�
 

مرحله سوم:در اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد يك  از متوسط 

  محرويت  خواهد بود

1-IJ=3شماره فرمول  

  مورد استقاده شده در تحقيقمولفه ها و گويه ي  -2جدو ل 

 رديف مولفه گويه

محل خريد مايحتاج  محل خريد مايحتاج مردم

 مردم

1 

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

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

 ورزشي،سالن ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

2 

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

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

 اختالف،شركت تعاوني حل

 4 سياسي و اداري

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

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

دامپزشكي،آزمايشگاه و راديولوژي، غسالخانه ،سامانه جمع اوري زباله،پايگاه روستايي،دامپزشك و تنكسين 

 اتشنشاني

 6 بهداشتي و درماني

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

 غير،جايگاه سوختخانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه ماشين االت 

 7 بازرگاني و خدمات

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

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

 8 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت 1395جميعت سال

  استان كردستان 1395آباديهاي سال منبع: فرهنگ 
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  منطقه ي مورد مطالعه:

شهرستان سقز يكي ديگر از شهرستانهاي استان كردستان است كه در شمال اين استان واقع شده و مركز آن شهر سقز 

  شهر به نام هاي سقز و صاحب است. 2اسـت.اين  شهرستان داراي 

  .آبادي خالي از سكنه است 35آبادي داراي سكنه و  272دهستان و  11بخش، 4همچنين شهرستان سقز داراي

 58092نفر ساكن در نقاط شهري، 168359نفر بوده است. از اين تعداد  226451،جمعيت شهرستان 1395در آبان 

  درصد مي باشد .65/25نفرساكن  در نقاط روستايي بوده اند، ميزان روستانشيني در اين شهرستان 

  

  )1397عه( منبع:نويسندگان،منطقه ي مورد مطال -1شكل

  يافته هاي تحقيق:

  :HDIمدل
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( محل خريد استان كردستان اطالعات زير در مورد شاخص هاي 1395بر اساس امارنامه و فرهنگ ابادي هاي سال 

اداري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، بازگانيو  -مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و رزشي، مذهبي،سياسي

  جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت: سقزدر مورد دهستان هاي شهرستان  خدمات،محابرات و ارتباطات) 

از لحاظ شاخص هاي مورد مطالعه است: ايتدا يك جدول بر تعريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه  مرحله اول:

و شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش  سقزدر مورد دهستان هاي  1395اساس  اطالعات فرهنگ ابادي ها سال 

  جايگزين ميكنيم 1)،سپس اطالعات را در فرمول شماره 2طراحي ميكنيم(جدول

1فرمول شماره 
���	�����	��

	
����	�� �	
  

)را طراحي نموده  براي به دست آوردن 3تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:بعد جدول( مرحله دوم:

  استفاده مي شود 2شاخص متوسط يا ميانگين محروميت از فرمول شماره 

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
  

تفاوت عدد يك  از متوسط مرحله سوم:در اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به 

  محرويت  خواهد بود

1-IJ 

  سقزوضعيت توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان  -4جدول 

  شاخص  

  دهستان

-سياسي  مذهبي  محل خريد  آموزشي

  اداري

برق،گاز و 

  آب

بهداشت و 

  درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

  55  59  44  81  81  49  41  34  گل تپه

  15  27  20  60  35  41  29  26  صاحب

  18  37  30  32  24  28  24  20  ترجان

  30  39  31  47  33  35  23  18  تموغه

  31  94  57  122  67  83  66  48  سرا

  24  69  22  47  41  47  29  24  ميرده

  20  21  8  18  19  21  30  9  چهل چشمه غربي

  50  40  38  72  66  72  38  38  ذواللفقار

  18  29  26  53  38  31  33  25  امام

  32  31  22  58  38  51  31  25  تيلكو

  37  40  32  61  42  40  41  32  خورخوره
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  )1395(منبع:فرهنگ ابادي هاي استان كردستان؛

بعداز جمع آوري اطالعات بر اساس قسمت اول فرمول دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني جدول دوم تكميل 

هرستون ،و دقسمت مخرج  عبارت  شد،كه از اختالف بزرگ ترين و عدد مربوط به هر ستون  با تك تك اعداد، در

 زير بايد اختالف بزرگ ترين عدد از كوچك ترين عدد هر ستون را به دست بياريم.

  

1فرمول شماره 
���	�����	��

	
����	�� �	
  

  تجزيه و تحليل فرمول شماره اول-3جدول 

  شاخص  

  دهستان

-سياسي  مذهبي  محل خريد  آموزشي

  اداري

برق،گاز و 

  آب

بهداشت و 

  درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

  0  35  13  41  17  34  25  14  گل تپه

  40  67  37  61  32  42  32  22  صاحب

  37  57  27  90  43  55  37  28  ترجان

  25  55  26  75  34  48  43  30  تموغه

  24  0  0  0  0  0  0  0  سرا

  31  25  35  75  26  36  37  24  ميرده

  35  73  49  104  148  62  46  39  چهل چشمه غربي

  5  54  21  50  1  11  28  10  ذواللفقار

  37  65  33  69  29  53  33  23  امام

  23  63  37  64  29  32  35  23  تيلكو

  18  54  23  61  25  43  25  13  خورخوره

M-M  39  46  62  48  104  49  73  40  

  )1397افته هاي پژوهش،يمنبع:(

  

الف بزرگ تري و تاعدا به دست امده را بر اخ تماميبه اين صورت كه  ادله ر اساس جدول باال مرحله سوم معب

  كوچك ترين عدد كه بر اساس فرمول قبلي انجام شد،تقسيم ميكنيم

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
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  2تجزيه و تحليل وفرمول شماره -4جدول 

  شاخص 

  دهستان

-سياسي  مذهبي  محل خريد  آموزشي

  اداري

برق،گاز و 

  آب

بهداشت و 

  درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

  0  0,47  0,26  0,39  0,38  0,54  0,54  0,35  گل تپه

  1  0,91  0,75  0,58  0,66  0,67  0,69  0,56  صاحب

  0,92  0,78  0,55  0,86  0,89  0,88  0,80  0,20  ترجان

  0,62  0,75  0,53  0,72  0,70  0,77  0,93  0,79  تموغه

  0,60  0  0  0  0  0  0  0  سرا

  0,77  0,34  0,71  0,72  0,54  0,58  0,80  0,61  ميرده

  0,87  1  1  1  1  1  1  1  چهل چشمه غربي

  0,12  0,73  0,42  0,48  0,02  0,17  0,92  0,25  ذواللفقار

  0,92  0,89  0,67  0,47  0,60  0,83  0,71  0,58  امام

  0,57  0,91  0,75  0,06  0,60  0,51  0,76  0,58  تيلكو

  0,45  0,73  0,67  0,58  0,52  0,69  0,54  0,33  خورخوره

  )1397(يافته هاي پژوهش،منبع: 

و  /8)، منطقه داراي سطح محروم مي باشد  اگر مقدار عددي كمتر از 0,5�HDI�0باشد( /5اگر مقدار  كمتر از 

 1�HDI�0,8باشد(  /8) منطقه در سطح متوسط و اگرمقدار عددي بشتر از 0,8�HDI�0,5باشد ( /5بيشتر از 

  )1385كاران،)باشد منطقه توسعه يافته است.(حكمت نيا و هم

  

  بر اساس شاخص توسعه يافتگي سقز رتبه بندي دهستان هاي شهرستان  -7جدول

  سطح توسعه يافتگي  رتبه بندي Ij HDI  دهستان

  متوسط  2  0,64  0,36  گل تپه

  محروم  7  0,28  0,72  صاحب

  محروم  8  0,27  0,73  ترجان

  محروم  7  0,28  0,72  تموغه

  توسعه يافته  1  0,92  0,075  سرا

  محروم  6  0,38  0,63  ميرده

  محروم  9  0,02  0,98  چهل چشمه غربي

  متوسط  3  0,62  0,38  ذواللفقار

  متوسط  2  0,64  0,36  امام

  محروم  5  0,41  0,59  تيلكو

  محروم  4  0,44  0,56  خورخوره
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  )1397وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان سقز(منبع:نويسندگان، -2شكل

  نتيجه گيري:

  HDIبه بررسي وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان سقز پرداخته شد كه   بر اساس مدل در اين تحقيق 

-( محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و رزشي، مذهبي،سياسيشاخص هاي بر اساس شاخص هاي

دهستان سرا رتبه اول  و به ) كه  اداري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، بازگانيو  خدمات،محابرات و ارتباطات

ترتيب دهستان هاي گل تپه، امام،ذوالفقار،خورخوره،تيلكو،ميرده،صاحب و تموغه، ترجان و چهل چشمه در رتبه هاي 

و دهستان هاي امام و ذوالفقار  بعدي قرار دارند. به طور كلي تنها دهستان توسعه يافته شهرستان دهستان  سرا مي باشد،

دهستان  7دهستاني كه وجود دارد  11ر سطح متوسط توسعه يافتگي قرار دارند. و در اين شهرستان  از دهستان هاي د

  محروم  هستند كه نشان دهنده عدم توجه به دهستان هاي اين شهرستان مي باشد.

  پيشنهادات:

دهستان هاي شهرستان جويايي كار در كنترل جمعيت -2توزيع مناسب و عادالنه تر اعتبارات عمراني و زير ساختي -1

ارائه راهكارهاي -4رونق دادن به كسب و كارهاي زراعي و غير زراعي در سطح اين دهستان ها پيشهنادمي شود  -3
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ايجاد شهرك هاي صنعتي و نيمه صنعتي در دهستان هاي محروم باتوجه به نياز هاي اوليه  -5براي جذب گردشگر 

ي مردم ازطريق مشاركت دادن مردم در طرح هاي توسعه فرهنگي و افزايش حس تعهد و پايبند-6ثانويه ساكنان 

حمايت  -8استفاده از منابع پايدار  محيطي در دهستان ها  -7اقتصادي در اين دهستان ها در جهت رسيدن به توسعه  

  از  اقتصاده اي محلي و كوچك

  منابع: 

طب جنوب -ص توسعه انساني در ايرانمفاهيم توسعه انساني و روند شاخ-)1383آصف زاده،سعيد،پيري زكيه( ) 1

 197-190صص– 2شماره-7دوره -1383

 در يافتگي توسعه سنجش هاي روش كاربرد تطبيقي ي مطالعه .)1385(ر .س ، رونيزي اكبريان و .ع .س بدري، ) 2

  25-5)7پياپي( 4جغرافيا و توسعه، .اسفراين شهرستان :مورد اي ناحيه مطالعات

)،توسعه انساني و توسعه پايدار در كشورهاي  در كشورهاي 1389موسي سها(-بهبودي،داوود،بهشتي،محمدباقر ) 3

    277ص -33شماره  17دوره -1389زمستان -دانش و توسعه-منتخب صادركننده  نفت

ان طي اير راخص هاي توسعه انساني دشي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از سبرر)1391 (اهللا متبهرامي،رح ) 4

  99-85صص  1391پاييز،20شماره ،چشم انداز جغرافيايي(مطالعات انساني)سال ششم ،دو دهه اخير

)،تعيين سطح برخورداري مناطق روستايي كشوربا بهره گيري از 1389تقوايي،مسعود ونوروزي آورگاني،اصغر( ) 5

  91،116،صص 5،شماره2روش تاكسونومي عددي و تحليل خوشه اي،برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي،سال 

راحله ؛تاثير آموزشهاي فني وحرفه اي برشاخص هاي توسعه انساني؛ فصل نامه )1394(جهانيان، رمضان ،صالحي ) 6

 127-145صص1394،بهار 4سال دوم،شماره ،آموزش وتوسعه منابع انساني

  ت)،مقدمه اي  بر برنامه توسعه روستايي،ديدگاه  ها و روش ها ،سم1385(دور،محموپجمعه  ) 7

  زمستان ، 18شماره ،سال پنجم،فصلنامه مطالعات سياسي،) توسعه و توسعه انساني در قطر1391شيرزادي.رضا( ) 8

  130-109 صص، 1391

ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني (مقايسه كشورهاي  )،1389عصاري آراني،عباس، افضلي ابرقويي وجيهه( ) 9

 90-61،صص36،شماره 10،دوره 1389اعي،بهار ،رفاه اجتمكشورهاي در حال توسعه غير نفتي)نفتي و 

*تعيين سطح توسعه يافتگي شهرستانهاي استان مازندران بارويكردتحليل )1390ن(ضرابي،اضعر،تبريزي،نازني )10

 77-63صص-12،شماره 4عاملي،فصلنامه امايش محيط،دوره 

 مركز ،159راهبردي شاخص توسعه انساني ومقام ايران درجايگاه جهاني،گزارش ")1391(نوبخت،محمدباقر )11

 54-35صصتحقيقات استراتژيك،تهران.
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