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 چکیده
روستایی  ی توسعههاریزی و ارزشیابی طرحبرای سنجش سطح توسعه، تغییر و تحوالت فرایند توسعه روستایی و با هدف برنامه

های صاده از شاخوسعه روستایی استفهای تهای مهم برای سنجش برنامهشود. یکی از شاخصهای مختلفی استفاده میاز شاخص

ه و یا مقایس باشد. این شاخص به دلیل سادگی و قابلیت استفاده در سطح وسیع برای سنجشمی ((PQLIطبیعی کیفیت زندگی

س و ندگی مورییفیت زهای طبیعی کسطح توسعه بین مناطق مختلف کاربرد فراوانی دارد. در این مطالعه نیز با استفاده از شاخص

ه یتیویسم که و پوزآلپین به بررسی سطح توسعه روستاهای کشور پرداخته شده است. در این پژوهش با رویکردی اثباتگرایانمک

یران استاهای های کمی تاکید دارد، به پیگیری هدف تحقیق که سنجش سطح توسعه رودارای ماهیتی کاربردی است و بر روش

-ی استانهای آمارسالنامه های وزارت بهداشت و درمان وعی چون مرکز آمار ایران، دادههای تحقیق از مناباست، پرداخته شد. داده

به و شور محاسکآلپین، سطح توسعه روستاهای های سنجش ضریب سطح توسعه موریس و مکها گردآوری و با استفاده از فرمول

مدیگر گی با ههای طبیعی کیفیت زندر شاخصبا یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که سطح توسعه روستاهای کشور از نظ

روستایی  ز توسعههای مرکزی کشور از نظر ضریب این شاخص نسبت به مناطق دیگر کشور در سطح مناسبی اتفاوت دارند. استان

ز جکه  چستانان و بلوای کشور در سطح متوسطی از توسعه قرار دارند، و استان سیستهای حاشیهقرار دارند. در حالی که استان

 .ترین سطح توسعه روستایی قرار گرفته استشود، در پایینهای توسعه نیافته کشور محسوب میاستان

 هاي طبیعي کیفیت زندگي، ايران: توسعه، توسعه روستايي، شاخصکلیدواژگان
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 مقدمه

هایی ستایی نیز شاخصش سطح توسعه رودهد. برای سنجشاخص یک معیار آماری است که تغییرات را نشان می

-ی توسعه، عمدهها(. شاخص32: 1398نژاد، طوالبی)کندوجود دارد که تغییر و تحوالت فرایند توسعه را مشخص می

این  گیری از. با بهرهآیندهای توسعه روستایی به شمار میریزی و ارزشیابی طرحگذاری، برنامهترین معیار برای هدف

 ی نمود. ود ارزیابهای توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف خفت و یا پسرفت پروژهتوان میزان پیشرها میشاخص

های اصلی برای سنجش سطح توسعه و درآمد سرانه به عنوان شاخص ((GNPاز نظر تاریخی، تولید ناخالص ملی

رفیت یک اقتصاد ملی مطابق این دیدگاه، توسعه به معنای ظ (.(Abdul Aziz et al, 2015: 37شدکشورها استفاده می

 :Todaro, 1997)درصد یا بیشتر بود 7تا  5های رشد بین برای تولید و تداوم افزایش ساالنه ناخالص ملی با نرخ

در این دوره رشد اقتصادی به کانون اصلی توسعه تبدیل شد و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص به هدف توسعه  .(145

های تولید ناخالص ملی و ها محققان دریافتند که استفاده از شاخصول سالتبدیل شده بود. با گذشت زمان و در ط

های دیگری های بسیاری برای ایجاد شاخصگیری توسعه کافی نیست. به همین خاطر تالشدرآمد سرانه برای اندازه

ناخالص باشد. در این زمینه گیری سنتی با استفاده از تولید انجام شد که بتواند به عنوان مکمل یا جایگزینی برای اندازه

( اظهار داشت که اگرچه رشد اقتصادی به صورت غیرقابل انکار یک جنبه مهمی از توسعه است، اما 1981)1استریتن

رشد اقتصادی همیشه و به تنهایی مطابق با توسعه نیست. شماری دیگر از اقتصاددانان نیز سنجش سطح توسعه و 

های اقتصادی، دانستند و ترکیب شاخصد ملی و درآمد سرانه را ناکارآمد میتوسعه روستایی با استفاده از تولی

( در 1967)2اجتماعی و سیاسی را به عنوان اقدامات جایگزین توسعه توضیح دادند. به عنوان مثال، آدلمن و موریس

یدند. با این حال مطالعه خود براساس الگویی از تعامل بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سطح توسعه را سنج

( که منجر به تعریف مجدد فرآیند توسعه که در 1999)3پیشرفت مهم در تفکر سنجش سطح توسعه با کار آمارتیا سن

گذشته فقط روی رشد اقتصادی متمرکز شده بود انجام گرفت. وی معتقد بود که سنجش سطح توسعه با استفاده از 

تحصیالت، بهداشت و تغذیه بهتر، سطوح انسجام اجتماعی و  هایی چون سطح سواد و سطحرشد اقتصادی، شاخص

شاخص توسعه  ((UNDPگیرد. در یک خط فکری مشابه، برنامه توسعه ملل متحدهای اجتماعی را نادیده میمهارت

-را پیشنهاد داد که فراتر از تعاریف درآمد پولی برای سنجش توسعه بود. گزارش توسعه انسانی بیان می ((HDIانسانی

ترین آنها این است که یک زندگی طوالنی و مهم"های مردم است: ند که توسعه انسانی فرایندی برای افزایش انتخابک

سالم را پشت سر بگذارید، تحصیل کنید و از یک زندگی مناسب برخوردار شوید. گزینه های دیگر شامل آزادی 

های بعد  نیز در دهه .((Van Der Gaag, 2011: 147"سیاسی، تضمین حقوق بشر و احترام به نفس انسان است

-محققان عالقه بیشتری برای بررسی و سنجش سطح توسعه و توسعه روستایی از خود  نشان دادند تا بتوانند اندازه

های جامع توسعه اساس توانمندسازی و بهبود سیاستگیری بهتری از توسعه و توسعه روستایی داشته باشند. چرا که 

در نتیجه، دیدگاه دیگری از توسعه پدید آمد که  .((Liu and Liu, 2016: 145باشدخانوارها میپایداری زندگی 

کند که شامل تغییرات اساسی در ساختارهای ( آن را به عنوان یک فرآیند چند بعدی توصیف می1997)4تودارو

ی و ریشه کن کردن فقر و ها و نهادهای ملی و همچنین تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابراجتماعی، نگرش

تر، در این روش سنجش سطح توسعه روستایی، توسعه به روند به بیان ساده .((Todaro, 1997: 145محرومیت است

های سنجش سطح به عنوان مثال یکی از روش .((Peters et al, 2019: 2015ها اشاره داردبهبود کیفیت زندگی انسان
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 ((PQLI"شاخص طبیعی کیفیت زندگی"هت توسعه ترکیبی استفاده از توسعه روستایی، یک تالش بزرگ در ج
های امید به زندگی، میزان مرگ و میر شاخص طبیعی کیفیت زندگی مبتنی بر شاخص ((Estes, 2016: 175بود

های طبیعی کیفیت زندگی به منظور تعیین شاخص (.(Abdul Aziz et al, 2015: 38نوزادان و میزان باسوادی بود

این گیرد. چرا های هدف در جوامع مختلف مورد استفاده قرار میهای توسعه و توسعه روستایی در گروهپروژه تاثیر

المللی، داخل کشورها و بین مناطق روستایی و به دلیل ساده بودن، شاخص برای مقایسه سطح توسعه در سطح بین

غییرات کمی و کیفی توسعه روستایی در سطح وسیع قابل درک بودن و محاسبه راحت کاربرد فراوانی دارند و توزیع ت

 کنند.را به خوبی منعکس می

ه بای توسعه هنامهدر ایران نیز خال موجود در زمینه سنجش تغییرات توسعه روستایی باعث گردیده است تا تدوین بر

رو . از ایناجه شوندکل موها و ارزیابی آنها با مشگذاری برنامههای دقیق و مناسب انجام گیرد و هدفدور از شاخص

ترکیبی  هایاخصهای توسعه روستایی، به بررسی شالزم است که برای تدوین میزان پیشرفت و اعتبار سنجی برنامه

-ی پروژها ارزیابستایی یریزان و محققان توسعه روستایی بتوانند در مطالعات روتوسعه روستایی پرداخته شود تا برنامه

تای رفع ها به مسایل روستایی رسیدگی کنند. همچنین در راسطریق سنجش این شاخصهای توسعه روستایی از 

وند ناسایی رشد. لذا هایی که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند اعتبارات بیشتری برای رفع آنها در نظر گرفته شوشاخص

-ندگی میزیعی کیفیت های طبهای مختلف از جمله شاخصگیری شاخصتوسعه روستایی مستلزم شناسایی و اندازه

فیت یعی کیهای طبباشد. هدف این مطالعه نیز بررسی و سنجش سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده از شاخص

اسایی ستایی شنها در راریزان توسعه روستایی برای درک و استفاده آسان از آنآلپین است تا برنامهزندگی موریس و مک

 بهره گیرند.  هاای توسعه روستایی از این شاخصهمسائل روستایی یا ارزیابی پروژه

 پیشینه پژوهش

ا بده است. ورده شآدر زمینه سنجش سطح توسعه روستایی مطالعات زیادی انجام گرفته که در ادامه برخی از مطالعات 

در  ((PQLIیهای طبیعی کیفیت زندگاین حال در زمینه سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص

 ای انجام نگرفته است.داخل کشور مطالعه

های توسعه در مناطق ای با استفاده از روش اسکالوگرام به بررسی شاخص( در مطالعه1385)پورطباطباییتقوایی و نیلی

های مختلف کشور های کشور پرداختد و به این نتیجه رسیدند که اختالف و شکاف زیادی بین استانروستایی استان

ای، مناطق روستایی استان مازندران بهترین رتبه و مناطق روستایی های مختلف توسعهرد و از لحاظ شاخصوجود دا

های تاپسیس و ای با استفاده از روش( در مطالعه1390)بیگلوشیخاند.ن رتبه را کسب کردهاستان سمنان کمتری

های ان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استانهای ایرتاکسونومی عددی بررسی مناطق محروم و توسعه نیافته استان

تری از توسعه قرار دارند. ها در سطح پایینایالم، خراسان شمالی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان

سعه ای با استفاده از تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به بررسی و مقایسه تو(، در مطالعه1394)آبادی و ملکیفیض

های کشور، بندی درجه توسعه یافتگی استانهای ایران پرداختند. نتایج آنان ضمن طبقهیافتگی مناطق روستایی استان

آبادی و اطق روستایی کشور کمتر از دهه گذشته شده است. فیض نشان داد که شدت نابرابری در بین من

اجتماعی توسعه در نواحی  -های اقتصادییل نابرابریای با استفاده از مدل فازی به تحل(، در مطالعه1397)زاهدی

های مرزی کشور نسبت به روستاهای روستایی ایران پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که نواحی روستایی استان

-دادهای با استفاده از ( در مطالعه2016)و همکاران 1تر هستند. در سایر کشورها نیز؛ وانگمرکزی کشور توسعه نیافته

                                                           
1- Wang 
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زمانی تحول توسعه شهر و روستا در چین پرداختند. نتایج -های اولیه اجتماعی و اقتصادی به بررسی الگوهای فضایی

شرقی چین وجود مطالعه آنان نشان داد که نابرابری فضایی بین رشد و توسعه شهر و روستا در مناطق غربی و شمال

ناطق چین است. آنها دسترسی برابر به نیازهای اولیه اجتماعی و دارد و توسعه روستایی این مناطق کندتر از دیگر م

ای با استفاده از روش ( در مطالعه2016)و همکاران 1اقتصادی را راهکار مهم کاهش این نابرابری ذکر کردند. استانی

ح و پویایی به بررسی تغییرات در توزیع فضایی سط ((GISنامه و سیستم اطالعات جغرافیاییمیدانی مبتنی بر پرسش

توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی در لهستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت در سطح توسعه 

روستایی در لهستان یک واقعیت بسیار پویا است و توزیع فضایی عوامل اقتصادی و اجتماعی محرک این نابرابری 

به بررسی سطح توسعه  AHPای با استفاده از مدل سوات و ( در مطالعه2019)و همکاران 2فضایی است. گوو

های توسعه روستایی در چین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مناطق روستایی چین از نظر روستایی و استراتژی

توسعه یافتگی با یکدیگر متفاوت هستند و توسعه کشاورزی مدرن، ارتقاء سطح سرمایه انسانی روستایی و سطح 

باشد. دژانسکی ترین دلیل ایجاد اختالف در سطح توسعه بین مناطق روستایی در این کشور میروستاییان مهم آموزش

ای لهستان به های دفتر آمار مرکزی و دفتر حسابداری منطقهای با استفاده از داده( در مطالعه2019)3و ویرشارلوویچ

ختند و به این نتیجه رسیدند که وضعیت مالی، عملکرد بررسی افتراق مکانی سطح توسعه روستایی در لهستان پرد

ها و توسعه اجتماعی در بین روستاهای لهستان باعث ایجاد افتراق مکانی در سطح توسعه روستایی صنعتی، زیرساخت

 این کشور شده است.

 مباني نظري

ر باره جامعی د اع نظرلی هنوز اجمهای گوناگون مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته است، وتوسعه روستایی از دیدگاه

وجود  یف از آنتوان گفت که نه کمبود تعارشود. در تعریف توسعه روستایی میمعنا و قلمروه خاص آن دیده نمی

 دارد و نه یک تعریف معمول و پذیرفته شده که مورد توافق جمعی باشد.

از نظر  .((Green, 2013: 9باشدتر توسعه میرهای از واژه گستزیر مجموعه "توسعه روستایی"با این حال، اصطالح 

شهری شکل گرفته -ای از سازوکارهای مفهومی توسعه روستایی، توسط نظریه پیوستگی روستاییتاریخی، بخش عمده

( توسعه روستایی به عنوان یک فرایند چندبعدی نه تنها 2019)4از نظر بورودینا و پروکپا. ( ,2009Singh :3(است

صادی در مناطق روستایی است، بلکه در برگیرنده انطباق آن با رفتار انسان، ساختار اجتماعی و سیاسی شامل رشد اقت

( توسعه روستایی 2012)و همکاران 5در پلوگجوامع روستایی و مشارکت آنها در فرآیندهای توسعه است. از نظر ورن

یر همواره توسعه روستایی را مشخص کرده است. است، و این تداوم و تغی "تعادل پایدار عناصر در حال تغییر"شامل 

های در حال تغییر و رو به رشد توسعه روستایی را به ( سناریوی توسعه روستایی و زمینه2002)6اشلی و مکسول

 صورت زیر بیان کردند:

 تنوع در درآمد روستایی در حال تغییر است؛ (1

 هستند؛ بیشتر فقرا در مناطق کم پتانسیل (2

 فیایی فقر و فقدان توسعه در این مناطق؛تغییر توزیع جغرا (3

                                                           
1- Stanny 

2- Guo 

3- Dziekanski and Wierszolowicz 

4- Borodina and Prokopa 

5- Van Der Ploeg 

6- Ashley and Maxwell 
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 سهم جمعیت در مناطق روستایی در حال کاهش است؛ (4

 اهمیت کشاورزی در حال کاهش است؛ (5

 شهرنشینی و افزایش درآمد الگوی تقاضای غذا را تغییر داده است؛ (6

 ای در حال گسترش است؛اقتصاد جهانی به طور فزاینده (7

 المللی یکسان نیست؛گسترش تجارت بین (8

 هر چند آرام( در کشاورزی.)سازیافزایش خصوصی (9

بهبود شرایط کلی جامعه روستایی، از "( توسعه روستایی را به عنوان 2010)1وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا

 "ها و مسکن روستاییجمله معضالت اقتصادی و اجتماعی، کیفیت زندگی، محیط زیست، بهداشت، زیرساخت

( توسعه روستایی را به عنوان یک استراتژی تعریف نموده تا گروه خاصی از 2005)2ت چمبرزتعریف کرده است. رابر

خواهند و نیاز دارند، به دست افراد، زنان و مردان فقیر روستایی را قادر سازد تا برای خود و فرزندانشان آنچه که را می

 آورند.

دو مکتب متمایز  1950در دهه  المللی بیان شد.بین در زمینه توسعه و توسعه روستایی دیدگاههای مختلفی در صحنه

ه در طرح شد کمداری و مکتب مارکسیستی؛ البته به دنبال این مکاتب جهانی شدن نیز مکتب سرمایه ظهور کردند؛

 ادامه سه مکتب اصلی توسعه آورده شده است.

ز نظریات توسعه برگرفته از این مکتب محبوبیت یافت و زیربتا و قالب فکری بسیاری ا 1960اندیشه نوسازی در دهه 

در زمینه توسعه روستایی فرض این مکتب بر این است که توسعه اساسا یک فرآیند  .((Green, 2013: 21باشندمی

داری در آنچه که امروز با عنوان نظریه نوسازی یا مدل توسعه های غالب مکتب سرمایهخطی و پیشرفته است. استدالل

ی نوسازی از ایده اصول مقدماتی نظریه .((Yazawa, 2014: 38شود، تجسم یافته استمی آزاد جهانی شناخته

ی خود را تغییر توانند پیشرفت کنند و خودشان جامعهآید، یعنی این ایده که مردم میپیشرفت به دست می

به تدریج دستخوش  ی فرایندی است که طی آن ساختارهای سنتینوسازی به منزله .((Lemprière, 2016: 692دهند

نوسازی یکی از . ((Lin, 2013: 86شودتر آن تبدیل میگردد و به ساختارهایی از نوع مدرنتحول می دگرگونی و

( 2006)3های مهم برای تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که تا حد زیادی در متون راسل کرواستراتژی

ها در کشورهای یه در پی آن است که مشخص کند کدام ویژگیاین نظر .((Alpermann, 2016: 443وجود دارد

 ,Hencoski)ی اقتصادی استها مانعی در برابر توسعهرسانند و کدام ویژگیی اقتصادی سود میمختلف به توسعه

. دوم، توسعه روستایی به عنوان پدیده تدریجی، نتیجه عوامل داخلی و نه خارجی است. بر اساس این (28 :2016

با این وجود، در  .((Rogers, 1995: 124های و موسسات خارجی در تسهیل توسعه نقش کمتری دارنده، سازماننظری

-( از نظریه1997)کند. اینگلهارت و ولزلمورد منبع تغییر اجتماعی در مناطق روستایی، مسئله دیگری را مطرح می

ع، مخصوصاً جوامع تواند در جواماست که میپردازان مشهور نوسازی معتقدند است که نوسازی به عنوان عاملی 

روستایی تغییرات مختلفی ایجاد کند و از طریق این تغییرات به توسعه دست یابند. از نظر آنها این تغییرات شامل: 

شناختی و تغییر در بسیاری از ساختارها، مانند ساختار شغلی، تغییر در عقالنیت، تکنولوژی، تغییر در عالیق زیبایی

ها، تغییر در رفتار و نگرش جوامع محلی، تغییر در زمینه فردگرایی و نگرش آنها نسبت به پیشرفت و ولوژیایدئ

-( از دیگر نظریه1993)4اینکلیس .( ,2005Inglehart and Welzel :94(باشندهای اجتماعی و اقتصادی میموفقیّت

                                                           
1- United States Department of Agriculture 

2- Robert Chambers 

3- Russell Crowe 

4- Inkeles 
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ییر در وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی، تغییر در پردازان نوسازی معتقد است که فرایند نوسازی از طریق ایجاد تغ

ی برخورد آنها شود، و تغییر در نحوهعقالنیت و خردگرایی که باعث ایجاد تغییر در اقتصاد کارآمد جوامع روستایی می

 باشد.با محیط زیست، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه روستایی اثراگذار می

وابستگی بود. تئوری وابستگی در مخالفت مستقیم با نظریه نوسازی است. پایه فکری دومین مکتب توسعه، تئوری 

-1818)و دیگر متفکران مارکسیست ریشه دارد. مارکس 2، فریدریش انگلس1های کارل مارکسپارادایم جدید در ایده

از معاصران و  (1924 -1864)4( و ماکس وبر1917-1858)3(، به ویژه امیل دورکیم1895-1820)( و انگلس1883

 طرفداران نظریه وابستگی بودند.

فتار یا ها، رل تفاوت در ارزششهری به دلی -های روستاییکنند که تفاوتنظریه پردازان مکتب وابستگی ادعا می

ناطق م ی است.ای نیست، بلکه بخشی از فرآیند اقتصادتوسعه و توسعه نیافتگی دو مرحله روابط اجتماعی نیست.

مان مسیر توسعه هلذا مناطق روستایی لزوما از  .((Green, 2013: 8اندنه مناطق روستایی توسعه یافتهشهری با هزی

وسعه تا به ت ها و مؤسسات خارجی کاهش دهندکنند، و باید وابستگی خود را به سازمانمناطق شهری پیروی نمی

 باشند.می دست یابد. چون که ریشه توسعه نیافتگی در مناطق روستایی عوامل خارجی

 :1391ی، براهیمایزدی و پاپلی)دیدگاه غالب بر توسعه روستایی در مکتب وابستگی نیز متاثر از صورت کلی آن است

، هار ارزشفیایی دهای جغرااند که ارتباط نابرابر شهر و روستا باعث ایجاد تفاوت(. طرفداران وابستگی معتقد99

ر مناطق دت زندگی های کیفیدر نتیجه این رابطه نابرابر منجر به تفاوت شود،ها و روابط اجتماعی افراد مینگرش

ر توسعه این نظریه پیش فرض مفیدی برای شناسایی عوامل موثر ب. ((Green, 2013: 9شودروستایی و شهری می

 دهد.روستایی ارائه می

روستایی و اقتصاد جهانی تمرکز جایگزین دو مکتب نوسازی و وابستگی، جهانی شدن بود که بر ارتباط بین مناطق 

متداول  1980بود. اما اصطالح جهانی شدن از اواسط دهه  18داشت. نقطه شروع و خواستگاه نظام جهانی اواسط قرن 

داند که به وسیله آن، رویدادها، تصمیمات و ( جهانی شدن را فرایندی می2000)5(. گیدنز63: 1398نژاد، طوالبی)شد

گذارد. مک ها و جوامع در سایر نقاط جهان اثر میته در یک قسمت از جهان بر افراد، گروههای انجام گرففعالیت

کند. یاد می "جهانی شدن"یا   "سازیپروژه جهانی"( به تحوالت در مقیاس بزرگ و جهانی به عنوان 2012)6مایکل

مسیری منفردی وجود ندارد و  ( از طرفداران جهانی شدن معتقدند که برای رسیدن به توسعه2012)7گرین و هاینس

اند که جهانی شدن راهنمایی پیش شرط توسعه، وابستگی اقتصاد روستایی و محلی با اقتصاد جهانی است. آنها معتقد

توانند در رابطه با اقتصاد بزرگتر به کند. چون که مناطق روستایی میهای توسعه روستایی فراهم میخوبی برای سیاست

 توسعه برسند. 

اند که توسعه روستایی به دانند و معتقداران جهانی شدن، توسعه روستایی را وابسته به توسعه ملی و جهانی میطرفد

گیرد. چون مناطق روستایی به تنهایی ظرفیت و امکانات رسیدن به توسعه را ندارند و وابسته به تنهایی شکل نمی

نوسازی، وابستگی )گیری از این سه مکتبنتیجه .((Milanovic, 2011: 57باشنداقتصاد بزرگتر از اقتصاد روستایی می

های مخالفی در زمینه راهبردهای دهد، با اینکه مکاتب نوسازی و وابستگی، دستورالعملو جهانی شدن( نشان می

                                                           
1- Karl Marx 

2- Friedrich Engels 

3- Emile Durkheim 

4- Max Weber 

5- Giddens 

6- McMichael 

7- Green and Haines 

http://www.forvo.com/word/%C3%A9mile_durkheim/
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ت که نظریه مدرنیزاسیون معتقد اس اند.دهند. ولی هر دو نگاه خاصی به توسعه روستایی داشتهتوسعه روستایی ارائه می

تر احتمال بیشتری دارد که بتوانند به توسعه دست های اقتصادی و اجتماعی گستردهمناطق روستایی از طریق سیستم

ترین راهبرد برای توسعه مناطق روستایی، شکستن رابطه آنها با دارد که مناسببرعکس، نظریه وابستگی بیان می یابند.

مستقل بودن روستاها عامل مهم توسعه آنها است. با این حال جهانی تر و های اقتصادی و اجتماعی گستردهسیستم

-دارد که توسعه روستایی وابسته به بازارها و اقتصاد جهانی است. از طریق اقتصاد جهانی روستاها میشدن بیان می

 توانند به توسعه خود دست یابند.

لی از کاید درک بابتدا  رای رسیدن به توسعه روستاییپردازان این سه مکتب توسعه معتقدند که ببا این حال اکثر نظریه

توسعه  توسعه و های فعلی در زمینهترین بحثعوامل مورد نیاز توسعه شناسایی شود. از سویی دیگر، یکی از مهم

یی سعه روستاگیری سطح و سرعت توبرای اندازهها برای سنجش سطح توسعه بود. چرا که روستایی، انتخاب شاخص

ین وان از اتهای مختلف میی وجود دارد که برای سنجش دستاوردهای توسعه روستایی در زمان و مکانهایشاخص

 ها استفاده نمود.شاخص

های های توسعه دارای سابقه زیادی در تاریخ پژوهشسنجش سطح توسعه و توسعه روستایی با استفاده از شاخص

 Abdul Aziz et)های آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گرفتدر پژوهش 1900علوم اجتماعی دارد که ابتدا در دهه 

al, 2015: 38) .های مختلف انجام شد تا شماری برای سنجش توسعه از طریق شاخصهای بیبعد از آن تالش

المللی و همچنین تسریع در رشد ها در سطوح محلی، ملی و بینتغییرات اساسی ساختاری، نهادهای اجتماعی، نگرش

 ,Van Der Gaag)ادی کشورها را با هدف کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر و محرومیت روستایی بسنجنداقتص

گیری هایی برای اندازه( برای سنجش سطح توسعه و توسعه روستایی شاخص1999)1طبق گفته سن .(2011 :25

های اقتصادی، اجتماعی، وان مثال شاخصهای زندگی افراد را در نظر بگیرد، به عنتوسعه مورد نیاز است تا همه جنبه

های توسعه روستایی کاربردهای مخصوص به خود را دارند. برای سنجش البته شاخصمحیط زیست و سیاسی. 

شود. به این حال و به های سازمانی استفاده میهای کمی و دادهتوسعه روستایی در سطح کالن معموال از شاخص

 شوند:بندی میسنجش سطح توسعه روستایی به سه دسته کلی طبقهصورت کلی، اقدامات و معیارهای 

 مد؛حراف استاندارد لگاریتم درآمانند منحنی لرنز، ضریب جینی و ان)های سنجش توزیع درآمدشاخص (1

 ؛(HPI)، شاخص مسکن و شاخص فقر انسانی2مانند شاخص سر)معیار فقر روستایی (2

فی، ، تولید ناخالص ملی، سرانه هزینه مصردرآمد سرانه)های سنجش سطح توسعه روستاییشاخص (3

 سرانه خدمات و امکانات عمومی و شاخص طبیعی کیفیت زندگی(؛

زندگی  کیفیت با توجه به اینکه هدف این مطالعه سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص طبیعی

ای مهم هز شاخصاص طبیعی کیفیت زندگی که باشد، در این مطالعه نیز فقط روند تاریخی و مفاهیم و ابعاد شاخمی

 رود، آورده شد. سنجش سطح توسعه روستایی در مقیاس وسیع به شمار می

های امید به زندگی، میزان مرگ و میر نوزادان مبتنی بر جمع ضریب شاخص (PQLI(3شاخص طبیعی کیفیت زندگی

های شاخص .((Estes, 2014: 50منطقه استتا قبل از یک سالگی و میزان سواد آموزی در یک کشور و یا یک 

های هدف در جوامع مختلف، برای اولین بار های توسعه در گروهطبیعی کیفیت زندگی به منظور تعیین تاثیر پروژه

 ,1982Morris and McAlpin :1- )معرفی شد 1PQLI( ارائه شد؛ و با عنوان 1982)4آلپینتوسط موریس و مک

                                                           
1- Sen 

2- Head Count (HC) Index 

3- Physical Quality of Life Index (PQLI) 

4- Morris and McAlpin 
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المللی و در ای برای تعیین سطح توسعه و رشد اقتصادی در سطح بیناین معیار به طور گستردهاز آن زمان به بعد  (.30

  داخل کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

ولید ناخالص ( بیان داشتند که در محاسبه ت1982)آلپینهای طبیعی کیفیت زندگی، موریس و مکدر زمینه شاخص

رد. اما کترکیب  وگذاری از طریق یک عنصر مشترک مانند قیمت بازار ارزش توانملی، کاالها و خدمات مختلف را می

عوض، از  گذاری کرد وجود ندارد. درهای آن را ارزشهیچ عنصر مشترکی که بتوان شاخص PQLIدر مورد شاخص 

ک یملکرد شود. به صورتی که عیک سیستم نمایه سازی ساده برای ترکیب آنها به یک شاخص واحد استفاده می

تا  0س از مقیا ستفادهاکشور یا منطقه را در زمینه سه شاخص مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی و سطح سواد پایه با 

 شود.گذاری میارزش 100

در این شاخص، هنگامی که عملکرد هر شاخص مشخص شد، میانگین وزن سه شاخص به عنوان یک شاخص 

شود. می گیریبه عنوان ضریب سطح توسعه اندازه PQLIتیجه شاخص شود. نارزیابی توسعه( محاسبه می)ترکیبی

ررسی کشور محاسبه کردند. محدوده این شاخص مبنایی برای ب 150را برای  PQLIآلپین شاخص موریس و مک

 تجربه تاریخی توسعه کشورهای مرتبط بود.

شود؛ سبه میسال و باالتر محا 15درصد سوادآموزی برای جمعیت  100تا  0در این بررسی شاخص سواد آموزی از 

ر درصد شود. به عنوان مثال اگبه این صورت که درصد سواد به عنوان ضریب شاخص عددی در نظر گرفته می

یر م(. برای به دست آوردن ضریب شاخص مرگ و 100تا  0از )خواهد شد 73باشد ضریب شاخص  73باسوادی 

تا  7مرگ و میر که بین  میانگین)229اد مرگ و میر نوزادان هر سال را از نوزادان تا قبل از یک سالگی، آنها ابتدا تعد

آوردن ضریب  نمودند و ضریب این شاخص محاسبه شد. برای به دست 22/2متغیر بوده( کم نموده و تقسیم بر  229

متغیر  77تا  38ز ه اکمیانگین سن امید به زندگی )38شاخص امید به زندگی ابتدا میزان امید به زندکی در سال را از 

ضریب هر سه  شود. در نهایتنموده و ضریب شاخص امید به زندگی محاسبه می 39/0بوده( کم نموده و تقسیم بر 

ین شود. در امحاسبه می (PQLIشاخص )شود و میانگین سه شاخصشاخص با همدیگر جمع و تقسیم بر سه می

یی کشور آلپین، میزان توسعه روستاموریس و مک های طبیعی کیفیت زندگی و روشپژوهش نیز بر اساس شاخص

 محاسبه و مقایسه شود.

 روش تحقیق

های کمی تاکید دارد، که دارای ماهیتی کاربردی بوده و بر روش 2در این پژوهش با رویکردی اثباتگرایانه یا پوزیتیویسم

های طبیعی کیفیت به پیگیری هدف تحقیق که سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص

( از منابعی 1جدول )های کشورهای اولیه و خام در مورد استاناست، پرداخته شد. اطالعات و داده ((PQLIزندگی

های های آماری استانی کشور و در قالب شاخصهای مرکز بهداشت و درمان و سالنامههمچون مرکز آمار ایران، داده

تا کنون  1395های دی، میزان مرگ و میرنوزادان و امید به زندگی در سالطبیعی کیفیت زندگی مانند میزان باسوا

های بانک های اولیه در سطح جهانی و برای کشورهای مختلف بر اساس گزارش یونسکو و دادهگردآوری شد. داده

فاده از آلپین محاسبه شد. در مرحله بعدی با است( به دست آورده شد و از طریق روش موریس و مک2017)3جهانی

                                                                                                                                                        
 

1- Physical Quality of Life Index 

2- Positivism 
 های بانک جهانی( به آدرس زیر رجوع شود:در سطح جهانی )دادهو های روستایی کشورها برای کسب اطالعات و داده -3

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS
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( ضریب هر یک از 1982)آلپینموریس و مک ((PQLIروش سنجش سطح توسعه و شاخص طبیعی کیفیت زندگی

گیری این سه بعد، ضریب کلی های باسوادی، میزان مرگ و میر و امید به زندگی محاسبه و از طریق میانگینشاخص

حاسبه سه شاخص مذکر و طبق روش هر استان به دست آورده شد. روش م ((PQLIشاخص طبیعی کیفیت زندگی

 آلپین به صورت ریر به دست آورده شد.موریس و مک

 PQLIروش سنجش شاخص 

( استفاده شد. فرمول محاسبه 1982)آلپینبرای محاسبه ضریب شاخص طبیعی کیفیت زندگی از روش موریس و مک

 به صورت زیر به دست آورده شد: ((PQLIها و شاخص نهاییهر یک از شاخص

 :يب شاخص امید به زندگيضر

 ضریب شاخص امید به زندگی به صورت زیر به دست آورده شد:

-تقسیم می 39/0متغیر بوده( کم نموده و بر  77تا  38میانگین سن امید به زندگی که از )38امید به زندگی پایه را از 

 شود.

 امید زندگی پایه - 38
 = ضریب شاخص امید به زندگی

0.39 

 گ و میر:ضريب شاخص مر

 ضریب شاخص مرگ و میر نوزادان به صورت زیر به دست آورده شد: 

متغیر بوده( کم نموده و تقسیم بر  229تا  7میانگین مرگ و میر که بین )229تعداد مرگ و میر نوزادان هر سال را از 

 شد. 22/2

 229 -تعداد مرگ و میر نوزادان 
 مرگ و میر= ضریب شاخص 

2.22 

 د:ضريب شاخص سوا

درصد باشد،  73های واقعی محاسبه شد. به عنوان مثال اگر میزان سواد یک منطقه ضریب شاخص سواد مطابق با داده

 خواهد شد. 73میزان ضریب شاخص سواد 

 ضريب کلي شاخص طبیعي کیفیت زندگي:

استفاده از  ضریب توسعه روستایی با)های امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و سوادمیانگین ضرایب شاخص

 های طبیعی کیفیت زندگی(.شاخص

 مرگ و میر + امید به زندگی + سواد
 =PQLI 

3 

واحد )ها و همچنین ضریب کلی شاخص طبیعی کیفیت زندگی هر استاندر مرحله بعد ضریب هر یک از شاخص

رسیم و تحلیل شد. به های مورد نظر تتحلیل این مطالعه( محاسبه و وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد و نقشه

استفاده شده است. در نهایت  GISو  Excelافزارهای ها از نرمها و تحلیل فضایی شاخصمنظور تجزیه و تحلیل داده

کم( و تاحدودی )زیاد(، توسعه نیافته)های کشور در سه دسته توسعه یافتهبا توجه به سطوح توسعه روستایی، استان

 و تحلیل شد.متوسط( دسته بندی )توسعه یافته
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 هاي کشورهاي طبیعي کیفیت زندگي استانهاي خام شاخصداده :1جدول 

 مرگ و میر درصد()میزان باسوادي امید به زندگي استان

 4/15 78/75 2/74 آذربایجان شرقی

 2/9 03/74 9/73 آذربایجان غربی

 6/12 07/74 4/73 اردبیل

 7/8 13/82 9/74 اصفهان

 3/7 02/85 2/76 البرز

 3/15 54/77 2/71 ایالم

 9/9 34/85 2/72 بوشهر

 6/7 32/84 76 تهران

 8/12 41/77 5/72 چهارمحال و بختیاری

 3/12 08/79 3/72 خراسان جنوبی

 3/12 05/81 1/74 خراسان رضوی

 1/12 08/75 1/71 خراسان شمالی

 1/12 5/75 6/72 خوزستان

 7/14 66/75 4/74 زنجان

 5/7 52/84 6/75 سمنان

 18 23/68 4/67 سیستان و بلوچستان

 3/10 52/82 2/74 فارس

 13 61/80 5/73 قزوین

 1/10 59/79 5/73 قم

 5/9 27/72 3/72 کردستان

 9/11 93/79 4/73 کرمان

 14 41/75 8/72 کرمانشاه

 6/8 37/77 1/72 کهگیلویه و بویراحمد

 3/10 02/81 5/72 گلستان

 2/8 46/78 2/74 گیالن

 1/12 73/75 7/72 لرستان

 8/9 84 2/75 مازندران

 3/11 36/74 8/74 مرکزی

 10 33/82 8/71 هرمزگان

 9/17 86/77 4/73 همدان

 5/8 13/84 9/74 یزد

 1396ها، ، و سالنامه آماري استان1396، مرکز بهداشت و درمان، 1395: مرکز آمار ايران، مأخذ

 هاي تحقیقيافته

های ای تحقیق و بررسی ضریب توسعه کلی روستاهای کشور، ابتدا ضریب هر یک از شاخصهبرای تحلیل یافته

باشد با که شامل سه شاخص امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و سطح سواد می ((PQLIطبیعی کیفیت زندگی

روستایی کشور  آلپین به دست آورده شد و تحلیل فضایی و دسته بندی میزان توسعهاستفاده از روش موریس و مک

محاسبه و ضریب کلی  PQLIها ترسیم شد. در مرحله بعدی میانگین ضریب سه شاخص برای هر یک از شاخص

 توسعه روستاهای کشور تحلیل شد.
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 سنجش سطح توسعه روستاهاي کشور با استفاده از ضريب امید به زندگي

های مرکز آمار ایران، سالنامه ها، با استفاده از دادهها و اطالعات امید به زندگی روستاهای کشور به تفکیک استانداده

های مرکز بهداشت و درمان گردآوری شد. همانطوری که در روش تحقیق توضیح داده شد، ها، و دادهآماری استان

آلپین استفاده برای بررسی و محاسبه ضریب توسعه روستاهای کشور با استفاده شاخص امید به از روش موریس و مک

ها شناسایی شد. به عنوان مثال برای و با استفاده از این روش ابتدا ضریب توسعه روستاهای کشور به تفکیک استانشد 

سنجش ضریب توسعه روستاهای استان آذربایجان شرقی به عنوان اولین استان ضریب توسعه روستایی به صورت زیر 

 محاسبه شد.

93  =92.8 ͌ 
36.2 

= 
38 - 74.2 

 ید به زندگی در آذربایجان شرقی = ضریب شاخص ام
0.39 0.39 

تقسیم  39/0متغیر بوده( کم و بر  77تا  38میانگین سن امید به زندگی که از )38در این معادله، امید به زندگی پایه از 

شد و ضریب توسعه استان آذربایجان شرقی به دست آورده شد. با استفاده از همین روش ضریب توسعه روستاهای 

های کشور با استفاده از شاخص های ضریب توسعه روستایی استانها محاسبه شد. بررسی یافتهشور به تفکیک استانک

استان کشور به ترتیب بیشترین ضریب توسعه روستایی کشور بر  31( که از بین 2جدول )امید به زندگی نشان داد

(، 95)(، مازندران97)(، تهران98)ضریب استان البرز با 12اساس ضریب شاخص امید به زندگی مربوط به 

(، زنجان، فارس، گیالن، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی با ضریب 94)(، سمنان94)(، مرکزی95)(، یزد95)اصفهان

های سیستان و باشد. در حالی که کمترین ضریب توسعه روستایی بر اساس این شاخص مربوط به استانمی 93

، 87(، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان با ضریب 85)ن شمالی و ایالم با ضریب، خراسا75بلوچستان با ضریب 

و نهایتان استان لرستان با  88های چهارمحال و بختیاری، گلستان، خراسان جنوبی، کردستان و بوشهر با ضریب استان

 باشد.می 89ضریب 

شد، ضریب توسعه روستایی کل کشور بر اساس بامی 3/73با توجه به میانگین امید به زندگی روستاهای کل کشور که 

دهد که ضریب باشد. مقایسه ضریب توسعه کشور با توجه به این شاحص نشان میمی 91ضریب این شاخص برابر با 

( و 112ضریب )(، اتریش113ضریب )امید به زندگی روستاهای کل کشور کمتر از کشورهایی چون استرالیا

ر حالی است که متوسط ضریب توسعه کشور بر اساس این شاخص نسبت به باشد. این د( می118ضریب )ژاپن

( بیشتر 88ضریب )( و ضریب توسعه در سطح جهانی57ضریب )(، آنگوال66ضریب )کشورهایی چون افغانستان

های بانک های اولیه در سطح جهانی و برای کشورهای مختلف بر اساس گزارش یونسکو و دادهاست. داده

 آلپین محاسبه شد.دست آورده شد و از طریق روش موریس و مک ( به2017)جهانی

 : ضريب توسعه روستاهاي کشور با استفاده از شاخص امید به زندگي2جدول 

 ضريب شاخص  امید به زندگي استان ضريب شاخص امید به زندگي استان

 93 2/74 فارس 93 2/74 شرقیآذربایجان

 91 5/73 قزوین 92 9/73 غربیآذربایجان

 91 5/73 قم 91 4/73 اردبیل

 88 3/72 کردستان 95 9/74 اصفهان

 91 4/73 کرمان 98 2/76 البرز

 89 8/72 کرمانشاه 85 2/71 ایالم

 87 1/72 کهگیلویه و بویراحمد 88 2/72 بوشهر

 88 5/72 گلستان 97 76 تهران
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 93 2/74 گیالن 88 5/72 چهارمحال و بختیاری

 89 7/72 لرستان 88 3/72 خراسان جنوبی

 95 2/75 مازندران 93 1/74 خراسان رضوی

 94 8/74 مرکزی 85 1/71 خراسان شمالی

 87 8/71 هرمزگان 89 6/72 خوزستان

 91 4/73 همدان 93 4/74 زنجان

 95 9/74 یزد 94 6/75 سمنان

 91 3/73 نرخ امید به زندگي 75 4/67 سیستان و بلوچستان

 1398هاي پژوهش، منیع: يافته

ای هاستان نی بینبرای تحلیل فضایی سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده از شاخص امید به زندگی و افتراق مکا

ای هستانکشور  از نظر ضریب توسعه این شاخص، با استفاده ضرایب به دست آمده، ضرایب توسعه هر یک از ا

شور با کیی متصل و نقشه سطح توسعه روستاهای فضا اطالعات به ((GISکشور با کمک سیستم اطالعات جغرافیا

 ایب شاخصاز ضر استفاده از شاخص امید به زندگی تهیه شد. در این الگو، سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده

 بندی شد. باال، متوسط و پایین( دسته)امید به زندگی در سه سطح توسعه

ه سطح کدهد از ضرایب شاخص امید به زندگی نشان میالگوی فضایی سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده 

-شان مینظر ن توسعه روستاهای کشور از نظر شاخص امید به زندگی متفاوت است. مقایسه نسبی سطح توسعه از این

ندگی در ید به ز( که روستاهای استان سیستان و بلوچستان از نظر ضریب توسعه با استفاده از شاخص ام1شکل )دهد

شور به های کاناند. این استان از نظر خدمات و امکانات زندگی جز محرومترین استن سطح قرار گرفتهتریپایین

ست. ار گرفته ترین سطح توسعه قراآید و از نظر ضریب شاخص امید به زندگی نیز به تنهایی در پایینحساب می

تان، الم، خوزسکردستان، کرمانشاه، ایهای لرستان، های حاشیه غرب و جنوب کشور مانند استانروستاهای استان

صنعتی  ی از نظرخیر، ولهایی با منابع آب فراوان و خاک حاصلکهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان که اکثرا استان

د استان نین چنضعیف و با کمبود امکانات زیرساختی، کمبود خدمات و امکانات رفاهی زندگی روبرو هستند، و همچ

ح ند در سطبرو هستهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان که با مسائل فوق روور مانند استاننیمه شمالی کش

زی ری و مرکای کویهاکثرا استان)هاییضریب شاخص امید به زندگی( قرار دارند. با این حال استان)متوسطی از توسعه

نات و ، امکاد، ولی از نظر صنعت، خدماتکشور( که از نظر محیطی و منابع آب و خاک، و مراتع ناپایدار هستن

بر الوهعدارند.  های برخوردار هستند در باالترین سطح توسعه از نظر ضریب این شاخص قرارها جز استانزیرساخت

 وسعه باالتبقه با طهای نیمه شمالی و شمال غربی که از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار هستند نیز جز این استان

 غربی به سمت جنوب شرقی کشیده شده است.ند. پراکنش فضایی این دسته از شمالشومحسوب می
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 هاي کشور با استفاده از ضريب شاخص امید به زندگي: نقشه فضايي سطح توسعه روستايي استان1شکل 

 سنجش سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده از ضریب مرگ و میر نوزادان

ومیر ومیر نوزادان تعداد مرگاشتی است و در بررسی این شاخص منظور از مرگومیر نوزادان یک شاخص بهدمرگ

بچه زنده متولد شده  1000دهد که در ازای هر باشد. این شاخص نشان مینوزاد می 1000نوزادان در سال و به ازای 

تاهای کشور نیز همانطوری که ها و اطالعات میزان مرگ و میر نوزادان روسمیرند. دادهها میدر یک سال چند نفر از آن

آوری شد. محاسبه ها جمعهای مرکز بهداشت و درمان و سالنامه آماری استانهای مرکز آمار ایران، دادهگفته شد از داده

آلپین شناسایی شد. به عنوان ضریب توسعه روستاهای کشور با استفاده این شاخص و بر اساس روش موریس و مک

 وسعه روستاهای استان لرستان ضریب توسعه روستایی به صورت زیر محاسبه شد.مثال برای سنجش ضریب ت

98  =97.7 ͌ 
216.9 

= 
12.1 -229 

 = ضریب شاخص مرگ و میر نوزادان لرستان
2.229 2.22 

شد تقسیم  22/2نفر( کم و بر  1000میزان مرگ و میر کودکان از هر )229در این معادله، میزان مرگ و میر کودکان از 

با استفاده از )و ضریب توسعه روستاهای استان لرستان به دست آورده شد. با استفاده از همین روش ضریب توسعه

های ضریب توسعه روستایی ها محاسبه شد. بررسی یافتهشاخص مرگ و میر( روستاهای کشور به تفکیک استان

استان کشور به ترتیب بیشترین ضریب  31بین های کشور با استفاده از شاخص مرگ و میر نشان داد که از استان

های فارس، (، و استان100)استان البرز، سمنان و تهران با ضریب 15های کشور مربوط به توسعه روستایی استان

گلستان، قم، هرمزگان، بوشهر، مازندران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و گیالن با 

باشد. در حالی که کمترین ضریب توسعه روستایی بر اساس شاخص مرگ و میر نوزدادان در می 99ه ضریب توسع

، آذربایجان شرقی و ایالم با 95های سیستان و بلوچستان و همدان با ضریب سنین قبل از یک سالگی مربوط به استان
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شاخص نیز در سطح متوسطی ارزیابی شده ها با استفاده از این باشد. ضریب توسعه سایر استانمی 96ضریب توسعه 

های و استان 97های زنجان، کرمانشاه، قزوین، چهارمحال و بختیاری، اردبیل با ضریب توسعه هانکه مربوط به استان

-می 98خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، لرستان، کرمان و مرکزی با ضریب توسعه 

 (.3جدول )باشد

الی است که حباشد. این در می 98ریب توسعه روستایی کل کشور بر اساس شاخص مرگ و میر نوزدادان میانگین ض

(، 102ضریب )(، اتریش103ضریب )متوسط ضریب توسعه کشور نسبت به کشورهایی چون استرالیا و ژاپن

نوزاد  1)ینمیر پای(، کشورهای اروپای غربی و ایاالت متحد با ضریب مرگ و 100ضریب )(، چین100ضریب )بحرین

است. با این  ( کمتر100نفر با ضریب  100مرگ و میر از  5/7)( و سطح جهانی103نوزاد و ضریب توسعه  1000از 

 ز جملهاحال ضریب توسعه کشور با استفاده از این شاخص نسبت به ضریب توسعه در کشورهای توسعه نیافته 

ضریب )ند هند(، و برخی کشورهای آسیایی مان79با ضریب )ال(، آنگو94ضریب )کشورهای آفریقایی مانند الجرایر

برای کشورهای  وهای اولیه در سطح جهانی باشد. داده( بیشتر می82ضریب )( و افغانستان87ضریب )(، پاکستان90

 ( به دست آورده شد.2017)های بانک جهانیمختلف بر اساس داده

 ز شاخص مرگ و میر نوزادانضريب توسعه روستاهاي کشور با استفاده ا :3جدول 

 ضريب شاخص  مرگ و میر  استان ضريب شاخص  1مرگ و میر استان

 99 3/10 فارس 96 4/15 آذربایجان شرقی

 97 13 قزوین 99 2/9 آذربایجان غربی

 99 1/10 قم 97 6/12 اردبیل

 99 5/9 کردستان 99 7/8 اصفهان

 98 9/11 کرمان 100 3/7 البرز

 97 14 مانشاهکر 96 3/15 ایالم

 99 6/8 کهگیلویه و بویراحمد 99 9/9 بوشهر

 99 3/10 گلستان 100 6/7 تهران

 99 2/8 گیالن 97 8/12 چهارمحال و بختیاری

 98 1/12 لرستان 98 3/12 خراسان جنوبی

 99 8/9 مازندران 98 3/12 خراسان رضوی

 98 3/11 مرکزی 98 1/12 خراسان شمالی

 99 10 گانهرمز 98 1/12 خوزستان

 95 9/17 همدان 97 7/14 زنجان

 99 5/8 یزد 100 5/7 سمنان

 98 39/11 ضريب کلي مرگ و میر 95 18 سیستان و بلوچستان

 1398هاي پژوهش، منیع: يافته

دهد که سطح الگوی فضایی سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده از شاخص شاخص مرگ و میر نوزادان نشان می

-ای کشور از نظر شاخص امید به زندگی متفاوت است. مقایسه نسبی سطح توسعه از این نظر نشان میتوسعه روستاه

ترین سطح  ( که روستاهای چهار استان سیستان و بلوچستان، ایالم، همدان و آذربایجان شرقی در پایین2شکل )دهد

باشد و با اینکه از نظر می 15ان باالتر از اند. میزان مرگ و میر نوزادان این چهار استتوسعه این شاخص قرار گرفته

                                                           
 نوراد در یک سال 100به ازای  -1
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دسترسی به خدمات و امکانات این چهار استان باهم تفاوت دارند، ولی میزان مرگ و میر نوزادان در آنها نزدیک به هم 

اند. الگوی ترین سطح توسعه قرار گرفتهباشد و این چهار استان از نظر ضریب توسعه این شاخص در پایینو باال می

باشد. بر های جنوب شرقی، شمال غربی و غرب کشور میایی این چهار استان نیز به صورت پراکنده در قسمتفض

های مرکزی کشور که اکثر در مناطق اساس این شاخص بیشترین ضریب توسعه روستایی کشور مربوط به استان

یزد، اصفهان، سمنان، هرمزگان، بوشهر،  های قم،باشد. این مناطق شامل استاناند، میکویری و خشک کشور واقع شده

باشد. در این مازندران، کردستان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، تهران، البرز، فارس و گلستان می

های های این طبقه از شمالی ترین قسمتطبقه به جز دو استان کردستان و آذربایجان غربی، الگوی فضایی سایر استان

های جنوبی و قسمت -هرمزگان و بوشهر( به صورت شمالی)های کشورترین استانالن و مازندران( تا جنوبیگی)کشور

های خراسان جنوبی، های حاشیه غرب و شرق کشور مانند استانمرکز کشور را در بر گرفته است. روستاهای استان

محال و بختیاری، اردبیل، خوزستان، لرستان و خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، زنجان، کرمانشاه، قزوین، چهار

اند. الگوی فضایی طبقه متوسط مرکزی از نظر ضریب توسعه نسبت به دو طبقه ذکر شده در سطح متوسطی قرار گرفته

 اند.جنوبی قرار گرفته -های شرقی و غربی کشور و با جهتی شمالیدهد که در حاشیه قسمتنشان می

 
 های کشور با استفاده از ضریب مرگ و میر نوزادانتوسعه روستایی استان نقشه فضایی سطح  :2شکل 

 سنجش سطح توسعه روستاهاي کشور با استفاده از ضريب سطح سواد

برای محاسبه ضریب توسعه با استفاده از شاخص سطح سواد، درصد پایه سطح سواد هر منطقه برای ضریب توسعه 

شود. به عنوان مثال ع درصد سطح سواد به عنوان ضریب توسعه محاسبه میشود. در واقاین شاخص در نظر گرفته می

در نظر  68باشد، ضریب توسعه این شاخص درصد می 23/68درصد باسوادی روستاهای استان سیستان و بلوچستان 

و  درصد سواد گرد شده)های کشور نیز به همین صورت به دست آورده شده استشود. ضریب سایر استانگرفته می
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های مرکز آمار ها و اطالعات سطح سواد روستاهای کشور نیز از طریق دادهشود(. دادهضریب محاسبه می

های کشور با استفاده از شاخص سطح های ضریب توسعه روستایی استان( گردآوری شد. بررسی یافته1395)کشور

ریب توسعه روستایی کشور بر اساس این استان کشور به ترتیب بیشترین ض 31( نشان داد که از بین 4جدول )سواد

، فارس با 84، تهران، مازندران و یزد با ضریب 85های البرز، بوشهر و سمنان با ضریب شاخص مربوط به استان

باشد. در حالی که می 81، و خراسان رضوی، قزوین و گلستان با ضریب 82، اصفهان و هرمزگان با ضریب 83ضریب 

های سیستان و بلوچستان با ضریب یی بر اساس ضرایب این شاخص مربوط به استانکمترین ضریب توسعه روستا

، وخراسان شمالی و کرمانشاه با ضریب 74، اردبیل، آذربایجان غربی و مرکزی با ضریب 72، کردستان با ضریب 68

خی کشورها در باشد که نسبت به برمی 79باشد. ضریب توسعه روستایی کل کشور بر اساس شاخص سواد نیز می 75

( در سطح جهانی، ضریب 2017)های بانک جهانی و یونسکوسطح پایینی قرار دارد. به عنوان مثال، بر اساس داده

اشتاین و چند کشور دیگر تقریبا باسوادی در بعضی از کشورها مثل فنالند، آندورا، لوگزامبروگ، گرینلند، نروژ، لیختن

رهایی مانند اسلواکی، ترکمنستان، ازبکستان، و قرقیزستان، اسلواکی نیز در درصد رسیده است. سطح سواد کشو 100به 

درصد قرار دارد. کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، و برخی کشورهای آفریقایی درصد  96درصد تا  92محدوده 

 باسوادی کمتر از میانگین کشور ایران دارند.

 از شاخص سطح سواد ضريب توسعه روستاهاي کشور با استفاده: 4جدول 

 ضريب شاخص  سطح سواد استان ضريب شاخص سطح سواد استان

 83 52/82 فارس 76 78/75 آذربایجان شرقی

 81 61/80 قزوین 74 03/74 آذربایجان غربی

 80 59/79 قم 74 07/74 اردبیل

 72 27/72 کردستان 82 13/82 اصفهان

 80 93/79 کرمان 85 02/85 البرز

 75 41/75 کرمانشاه 78 54/77 ایالم

 77 37/77 کهگیلویه و بویراحمد 85 34/85 بوشهر

 81 02/81 گلستان 84 32/84 تهران

 78 46/78 گیالن 77 41/77 چهارمحال و بختیاری

 76 73/75 لرستان 79 08/79 خراسان جنوبی

 84 00/84 مازندران 81 05/81 خراسان رضوی

 74 36/74 مرکزی 75 08/75 خراسان شمالی

 82 33/82 هرمزگان 76 50/75 خوزستان

 78 86/77 همدان 76 66/75 زنجان

 84 13/84 یزد 85 52/84 سمنان

 79 72/78 ضريب کلي سواد کشور 68 23/68 سیستان و بلوچستان

 1398هاي پژوهش، منیع: يافته

دهد که سطح توسعه می الگوی فضایی سطح توسعه روستاهای کشور با استفاده از ضرایب شاخص سطح سواد نشان

( که 3شکل )دهدروستاهای کشور از نظر ضریب سواد متفاوت است. مقایسه نسبی سطح توسعه از این نظر نشان می

های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و آذربایجان غربی روستاهای استان

اند. الگوی فضایی ترین سطح قرار گرفتهه با استفاده از این شاخص در پایینباشد از نظر ضریب توسعمی 76کمتر از 

اند. های مرزی کشور واقع شدهها در قسمتدهد که به جز استان مرکزی، مابقی استانها نشان میاین دسته از استان
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اند و از ا در بر گرفتههای مرکزی کشور که از شمال کشور تا جنوب کشور رعالوه بر استان خراسان رضوی، استان

آید، از نظر های برخوردار کشور به حساب مینظر صنعت، خدمات و امکانات آموزشی و رفاهی زندگی جز استان

های حاشیه غرب و شرق کشور، ضریب شاخص سواد نیز در باالترین سطح توسعه قرار گرفته است. روستاهای استان

ضریب شاخص سطح سواد( قرار دارند و جز )سطح متوسطی از توسعهو همچنین چند استان نیمه شمالی کشور در 

 شوند. طبقه با توسعه متوسط محسوب می

 
 هاي کشور با استفاده از ضريب شاخص سوادنقشه فضايي سطح توسعه روستايي استان :3شکل 

 ((PQLIسنجش سطح توسعه روستاهاي کشور با استفاده از شاخص

های میانگین ضریب هر یک از شاخص ،((PQLI های کشور با استفاده از شاخصبرای محاسبه ضریب توسعه روستا

شود. در روش موریس محاسبه می ((PQLIصامید به زندگی، میزان مرگ و میر و ضریب سواد به عنوان ضریب شاخ

شود و ضریب به دست آمده به عنوان ضریب توسعه آلپین، ضریب سه شاخص فوق جمع و تقسیم بر سه میو مک

شود. به عنوان مثال برای سنجش ضریب توسعه روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به این محاسبه می

 های کشور نیز به همین شکل محاسبه شد.روش به صورت زیر محاسبه شد. سطح توسعه روستایی سایر استان

88  =87.6 ͌ 
263 

= 
77  +99 +87 

  PQLIویر احمد با روش = ضریب توسعه روستایی کهکیلویه و ب
3 3 

( نشان داد که به ترتیب بیشترین ضریب توسعه 5جدول )های کشوراستان ((PQLIیبررسی ضریب توسعه روستای

، سمنان، یزد و مازندران با ضریب 84های البرز، تهران با ضریب توسعه های کشور مربوط به استانروستایی استان

-باشد. این استانمی 91و خراسان رضوی و بوشهر با ضریب توسعه  92ضریب توسعه ، اصفهان و فارس با 93توسعه 

ها تر نسبت به مابقی استانها از نظر امکانات و خدمات بهداشتی، آموزشی و خدمات رفاهی زندگی در سطح مناسبی
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-می 79ضریب توسعه برخوردار هستند. کمترین ضریب توسعه روستایی نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 

ترین سطح توسعه قرار گرفته شود و در پایینهای محروم کشور محسوب میباشد. این استان به نوعی یکی از استان

اند. ضریب کلی توسعه روستاهای ها نیز در شرایط کمتر توسعه یافته و توسعه متوسط قرار گرفتهاست. سایر استان

تری قرار ( در سطح پایین126با ضریب )عه روستایی کشورهای توسعه یافتهباشد که نسبت به توسمی 89کشور نیز 

 گرفته است.
 PQLIسنجش سطح توسعه روستاهاي کشور با استفاده از شاخص  :5جدول 

  PQLIضریب  ضریب سواد ضریب مرگ و میر ضریب امید به زندگی استان

 88 76 96 93 آذربایجان شرقی

 88 74 99 92 آذربایجان غربی

 87 74 97 91 اردبیل

 92 82 99 95 اصفهان

 94 85 100 98 البرز

 86 78 96 85 ایالم

 91 85 99 88 بوشهر

 94 84 100 97 تهران

 87 77 97 88 چهارمحال و بختیاری

 88 79 98 88 خراسان جنوبی

 91 81 98 93 خراسان رضوی

 86 75 98 85 خراسان شمالی

 87 76 98 89 خوزستان

 89 76 97 93 زنجان

 93 85 100 94 سمنان

 79 68 95 75 سیستان و بلوچستان

 92 83 99 93 فارس

 90 81 97 91 قزوین

 90 80 99 91 قم

 86 72 99 88 کردستان

 90 80 98 91 کرمان

 87 75 97 89 کرمانشاه

 88 77 99 87 کهگیلویه و بویراحمد

 89 81 99 88 گلستان

 90 78 99 93 گیالن

 88 76 98 89 لرستان

 93 84 99 95 مازندران

 89 74 98 94 مرکزی

 89 82 99 87 هرمزگان

 88 78 95 91 همدان

 93 84 99 95 یزد

 89 79 98 91 جمع

 1398هاي پژوهش، منیع: يافته
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دهد که روستاهای استان سیستان و نشان می ،((PQLI شاخصالگوی فضایی سطح توسعه روستاهای کشور با توجه 

باشد. های طبیعی کیفیت زندگی میترین استان کشور از نظر شاخصستان در جنوب شرق کشور توسعه نیاقتهبلوچ

این استان با توجه به کمبود امکانات، انزاوای جغرافیایی، دوری از مرکز کشور، محروم بودن منطقه و همجواری با 

شوند وسعه جز کشورهای توسعه نیافه حساب میکشورهای ناپایداری چون افغانستان و پاکستان که از نظر ضریب ت

های مرکزی کشور که دارای صنایع متععد هستند، از ترین سطح توسعه روستایی کشور قرار گرفته است. استاندر پایین

باشند در باالترین سطح توسعه ها و امکانات مناسب برخورداره بوده و دارای شهرهای پرجمعیتی نیز میزیرساخت

ها با توجه به صنعتی بودن، امکانات رفاهی مناسب زندگی در باالترین سطح اند. این استانشور قرار گرفتهروستایی ک

دهد که که به جز استان خراسان رضوی، ها نیز نشان میتوسعه روستاهای کشور قرار دارند. الگوی فضایی این استان

های های مازندران، تهران و البرز تا کنارهوبی از استانجن -باشند که با جهت شمالیهای مرکزی کشور میشامل استان

های غرب، شمال غربی، شمال شرقی و شرق های کشور که در حاشیهخلیج فارس را در بر گرفته است. سایر استان

(. البته الزم به ذکر است که این 4شکل )آیندهای کمتر توسعه یافته کشور به حساب میکشور قرار دارند جز استان

ها نسبت به همدیگر صورت گرفته است و ضریب کلی توسعه کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته مقایسه از استان

 تر و نسبت به کشورهای توسعه نیافته آفریقا، و برخی کشورهایی آسیایی باالتر بوده است.پایین

 
 ((PQLI اخصهای كشور با استفاده از شنقشه فضايی سطح توسعه روستايی استان  :4شکل 

 گیرينتیجه

گیری سطح و سرعت توسعه روستایی در داخل کشورها و یا برای مقایسه سطح توسعه روستایی بین برای اندازه

های متفاوتی هایی مختلفی وجود دارد. چرا اصطالح روستایی و مفهوم توسعه روستایی دارای ویژگیکشورها شاخص

توان یک معیار و شاخص واحد برای بررسی وضعیت و است؛ لذا نمیاست و توسعه روستایی یک مفهوم چند بعدی 

گیری سطح روند توسعه روستایی در نظر گرفت. به همین خاطر برای سنجش دستاوردهای توسعه روستایی و اندازه
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های توسعه های مختلفی ارائه شده است. البته شاخصهای مختلف نیز شاخصتوسعه روستایی در زمان و مکان

های ها شامل سه دسته کلی شاخصیی کاربردهای مخصوص به خود را دارند. به صورت کلی این شاخصروستا

های طبیعی باشند. شاخصهای سنجش توزیع درآمد و معیار فقر روستایی میسنجش سطح توسعه روستایی، شاخص

طبیعی کیفیت زندگی های باشند. شاخصهای سنجش سطح توسعه روستایی میکیفیت زندگی جز دسته اول شاخص

گیرد. معموال با توجه به اینکه برای های هدف مورد استفاده قرار میهای توسعه در گروهبه منظور تعیین تاثیر پروژه

شود و این شاخص نیز بر های سازمانی استفاده میهای کمی و دادهسنجش توسعه روستایی در سطح کالن از شاخص

در سطح کالن قابل کاربرد است و به دلیل ساده بودن، قابل درک بودن و محاسبه  های کمی توسعه تاکید دارد،داده

کنند در این مطالعه نیز با استفاده از راحت کاربرد فراوانی دارند و توزیع تغییرات کمی توسعه را به خوبی منعکس می

 د.آلپین به بررسی سطح توسعه روستاهای کشور پرداخته شاین شاخص و روش موریس و مک

های های طبیعی کیفیت زندگی با همدیگر تفاوت دارند. استاننتایج نشان داد که روستاهای کشور از نظر شاخص

ها، موقیت مرکزی کشور که از نظر صنعتی بودن، امکانات رفاهی زندگی، خدمات آموزشی و بهداشتی، زیرساخت

دیریت قوی در باالترین سطح توسعه روستاهای های کلی کشور و مترانزیتی کشور، نزدیگی به مرکز کشور، سیاست

اند و به تبع از نظر میزان سواد و تحصیالت باال، امید به زندگی باال و نرخ مرگ و میر نوزادان کمتر، کشور قرار گرفته

فاهی هایی که از کمبود این امکانات و خدمات راند. با این حال استاندر وضعیت بهتری از توسعه روستایی قرار گرفته

تر هستند و از نظر سه شاخص طبیعی کیفیت زندگی در سطح ها توسعه نیافتهبرند نسبت به این استانزندگی رنج می

اند. در این بین، استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور نیز با توجه به مسائل و تری قرار گرفتهپایین

و به خصوص در روستاهای مرزی آن شده است جز توسعه  مشکالت فراوانی که گریبانگیر روستاهای این استان

های طبیعی کیفیت زندگی و ضریب کلی توسعه روستایی در باشد و از نظر شاخصهای کشور میترین استاننیافته

توان به کمبود امکانات ترین سطح توسعه روستایی قرار گرفته است. از دالیل مهم محروم بودن این استان میپایین

تی و آموزشی، انزاوای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور اشاره نمود. به صورت کلی در مقایسه با کشورهای بهداش

باشد، ولی در مقایسه با برخی کشورهای آفریقایی که درگیر تر میتوسعه یافته ضریب توسعه روستاهای کشور پایین

وسعه نیافته آسیا مانند پاکستان، افغانستان و های داخلی هستند، و همچنین برخی کشورهای تخشکسالی و درگیری

باشد. توزیع نابرابر امکانات بهداشتی در شهرها و روستاها، توزیع عراق ضریب توسعه روستایی کشور باالتر می

های دولت، همچنین نابرابری امکانات و خدمات در بین روستاهای مرکزی با روستاهای نامناسب درآمد، سیاست

ترین دالیل این نابرابری و تفاوت توسعه در روستاهای کشور است. در رابطه با ای کشور یکی از مهمههای حاشیاستان

شود: الف( با توجه به توزیع نابرابر درآمد، امکانات و خدمات در روستاهای های پژوهش نکات زیر پیشنهاد مییافته

این زمینه الزم است سیاستگذاران توسعه روستایی  کشور که منجر به توسعه نیافتگی برخی مناطق کشور شده است، در

توانند تا ها و به خصوص روستاهای مرزی کشور میبا توزیع عادالنه خدمات و توجه به روستاهای سایر استان

های رفاهی از حدودی از ایجاد شکاف در بین روستاها جلوگیری نمایند؛ ب( امکانات بهداشتی، آموزشی و شاخص

انسانی سالم باید در ها به منظور تربیت نیرویباشد. توجه به این شاخصیه مورد نیاز هر جامعه میاصول مهم و اول

های توسعه روستایی قرار گیرد تا از این طریق عالوه بر کاهش مرگ و میر نوزادان به افزایش درصد اولویت برنامه

ن مرگ و میر نوزادان کشور در مقایس با برخی باسوادی روستاهای کشور کمک نمود؛ ج( با توجه به باال بودن میزا

کند، ها شود. با این حال معظلی که بیشتر روستاییان را تهدید میای به این شاخصکشورها، الزم است توجه ویژه

کمبود مراکز بهداشتی نسبت به جمعیت روستایی، عدم آموزش روستاییان در زمینه خدمات بهداشتی اولیه است که 

ه مسئولین توسعه روستایی کشور است؛ د( اغلب روستاییان کشور سطح سواد پایینی دارند، گسترش هر نیازمند توسع

تواند سطح دانش آنها را ارتقا دهد. ها میهای آموزشی و تشویق روستاییان به حضور در این کالسچه بیشتر برنامه
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که از سطح سواد باالتری برخوردارند، زودتر امروزه اغلب محققین بر این نکته متفق القول هستند که روستاییانی 

پذیرند و لذا افزایش سطح سواد آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح توسعه های جدید را میفناوری

ترین نشانگرهای بهداشتی ومیر کودکان یکی از مهم( شاخص مرگاروستایی کشور نیز اثرات مطلوبی خواهد داشت؛ ه

تواند شاخص ومیر کودکان در سنین مختلف را کاهش دهد، میکشوری که بتواند میزان مرگو درمانی است و هر 

بهداشتی خود را ارتقا دهد، با توجه به میزان باالی مرگ و میر نوزادان تازه متولد شده کشور در مقایسه با سایر 

پزشکی در روستاهای دورافتاده  هایکشورها بهترین راهکار توزیع عادالنه امکانات بهداشتی و مستقر کردن اکیپ

تواند به افزایش امید به زندگی بزرگساالن روستایی نیز باشد. این امر، عالوه بر کاهش مرگ و میر نوزادان میکشور می

 کمک نماید؛

فقر و محرومیت طبیعی »(، 2005سخنرانی در میدان ترافالگار، لندن، )"نلسون ماندال"در نهایت بر اساس این گفته 
-کن کند. باید بهتواند توسط اقدامات خود بر آن غلبه و آن را ریشهت. توسط انسان ساخته شده است و انسان مینیس

این عمل از عدالت  های سیاسی و خیریه.طور واقعی بر فقر و محرومیت و توسعه نیافتگی غلبه کرد نه با ژست

لذا باید به صورت واقعی باید بر  «ب و معقولکرامت و زندگی مناسانساسی است، حقاین حفاظت از حقوق است.

ها و ها، برنامهتوسعه نیافتگی روستایی از همه نظر غلبه نمود، جوامع روستایی نیاز به حمایت واقعی دارند نه با طرح

های بلندمدت در زمینه کشاورزی و دامداری طرح نمود های سیاسی، برای رسیدن به توسعه روستایی باید برنامهژست

نقد یا سیر کردن شکم آنها. باید به های کالبدی و نمادین، الزم است امکانات در اختیار آنها قرار داد نه پوله با برنامهن

 خانورهای روستایی ماهیگیری یاد داد نه ماهی.

های های توسعه روستایی و بررسی تفاوتشود که مطالعات بیشتری در زمینه شناسایی شاخصهمچنین توصیه می

ها انجام گیرد. به این امید که در جهت کاهش نابرابری در توزیع امکانات و احی مختلف از نظر این شاخصنو

ای، کاهش محرومیت روستایی و رسیدن به توسعه پایدار روستایی کشور عزیزمان، مخصوصاً خدمات توسعه

 رند از این پژوهش بهره گرفته شود.بروستاهای دورافتاده و توسعه نیافته کشور که در فقر و محرومیت به سر می
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