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 ییایآس یکشورها نیب در یداریپا شاخص لیتحل

 
 مرکز تهران واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه ،جغرافیا گروه دانشیار -رجبی آزیتا

 ایران تهران، نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه ،تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه -*سبحانی نوبخت

 

 11/02/1394 :یینها دییتأ   18/10/1393 :مقاله رشیپذ

 

 دهیچک

 هردر  و است نیامده دست    به کشورها تمام برای واحدی فرمول ،ای منطقه پایدار ۀتوسع برای

 معیارهای اکولوژیکی، شرایط و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط به توجه با باید کشور

 در ،یبرخوردار ینماگرها و ها شاخص ،ها مؤلفه شناخت. دکر شناسایی را پایدار ۀتوسع خاص

 برای ابزاری تنها نه ها شاخص زیرا ؛است توسعه یها شاخص بهتر هرچه شناخت گرو

 شوندمی قلمداد نیز پایدار ۀتوسع مفهوم درک چگونگی برای راهنمایی بلکه هستند، گیری اندازه

 یافتگی توسعه وضعیت آیا اینکه و محرومیت و توسعه امر در ها آن دقیق تعیین و انتخاب و

 ،بنابراین ؛است شهری ۀتوسع ریزیبرنامه در اساسی مراحل از یکی ،است ناپایدار یا پایدار

 داریپا توسعۀ سوی به شرفتیپ زانیم یلک یابیارز یبرا یضرور یاجزا از یکی ها    شاخص

 کشورهای میان در را رپایدا توسعۀ ،شاخص 32 استفاده از با ،حاضر پژوهش. روند    می شمار    به

 چندمعیاره تکنیک ازدر آن،  و است تحلیلی -توصیفی پژوهش روش. کند    می تحلیل آسیایی

 نتایج. است شده استفاده مطالعه مورد آسیایی کشورهای بندی سطح برای (یس)تاپس

 1391 و 1389 ،1387 ،1385 های سال بین در دهد    می نشان تاپسیس تکنیک کارگیری    به

 یکشورهای ،ها سال همین در و دارند قرار نخست های رتبه در بوتان و کامبوج نپال، کشورهای

 حالت در. روند    می شمار    به ناپایدار ،سوریه و اردن ،اشغالی فلسطین عراق، ترکمنستان، مانند

جش مورد سن یها  کشورها از لحاظ شاخص  یبرخوردار یابیمورد ارز های    سال طی کلی

 یانگرصورت نگرفته است و ب1391تا  1385ها از سال  در آن یخاص ییرمحسوس بوده و تغ

 .باشد    یم یداریکشورها از بّعد شاخص پا ینسبتا باال یناپدار

 

 . شاخص دار،یپا ۀتوسع توسعه، ا،یآس :یدیکل یها    واژه
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 مقدمه

 نقاط یتمام بر ،اش دامنه یگستردگ به توجه با و است گسترش درحال ادیز سرعت با جانبه همه ۀتوسع ،یامروز جهان در

 فرهنگ، علم، از دورماندن یمعنا    به آن از ماندن    عقب. است هشتگذا ریتأث ...و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس ثیح از ایدن

 :1390 گران،ید و یئسرا) است رییپرتغ جهان و گرید یکشورها از تر عقب یعصر در ستنیز ،یجهان یها افتهی و تجربه

 ها، ارزش ،یدموکراس ،یورافن علم، در مدرن یها شرفتیپ یتمام ،آن در که است مدرن یایدن یادیبن باور ،توسعه. (80

 اما ،(20 :1392 ،یصالح و ییتقوا) زدیآم یم درهم بهتر ییایدن جادیا ۀبشردوستان طرح با ،یاجتماع سازمان و اخالق

 و دانشور ی)منصور ردیگیدربرم زین را متعادل عیتوز جهات، ۀهم در رشد بر    عالوه ،هتوسع مفهوم ریاخ یکردهایرو

 امر نیا. (43 :1379 ر،یهادد) است یاجتماع عدالت با همراه رشد توسعه، مفهوم نیبهتر ،یطورکل به. (1390 ،یرحمت

 یسطح به یابیدست خواهان یمختلف یاکشوره. است کرده مشغول خود به را زانیر برنامه و گذاران استیس ذهن همواره

 یایدن در .(12: 1385 گران،ید و یاریبخت) نجامدیب مردمان یتمام یزندگ بهبود به که هستند داریپا و متعادل ۀتوسع از

 همم یها نشانه از ،آن ابعاد و ینابرابر وجود و است گسترش    روبه و ریفراگ یا دهیپد ،یاجتماع و یاقتصاد ینابرابر ،یکنون

 در ناموزون و نامعقول تمرکز اما ،(1390 گران،ید و پورداداش ؛1390 ان،یرضو و یشال) رود    یم شمار    به یافتگین توسعه

 در را آن بازتاب که یموضوع. دارد یپ در را ییایجغراف ینواح نابرابر یاجتماع -یاقتصاد ۀتوسع ،یستیز یها عرصه

 ینابرابر نیا ،یکلطور    به. (433 :1375 د،یفر) افتی توانیم زین ها آن ناهمگون رشد و شهرها ییایجغراف انداز چشم

 .(394 :1385 سکوپ،ا) سازد    یم تیتقو را یاجتماع ینابرابر ،ییفضا

 در توسعه اگر ،یو دگاهید از. است رفاه ،یا منطقه ۀتوسع خصوص به توسعه یندهایافر یتمام هدف است معتقد سرایم

 رد،ینگ انجام -برد    یم نیاز ب را یافتگین توسعه و فقر یها    شهیر میمستق طور    به که -جامع یاجتماع استیس کی چارچوب

 ،یدیتول هدف سه ،یا منطقه ۀ. توسعبود نخواهد ریپذ امکان ینابرابر و فقر بردن    نیباز یبرا رپاید یحل راه به یابیدست

 شود ییشناسا هدف مورد ۀمنطق دیبا ابتدا ،اهداف نیا تحقق منظور    به. کند یم دنبال را یطیمح ستیز و یاجتماع

 و یا هیناح یزیر برنامه در ،آن یتنگناها و ها تیقابل ،ینواح تیوضع شناخت و یبررس ،حال نیباا. (55 :1368 مابوگنج،)

 و ها طرح ۀارائ یبرا ضرورت ینوع ،آن یها    ضعف و ها    قوت از اطالع و است برخوردار ییبسزا تیاهم از یا منطقه

 توانیم را... و یبهداشت ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاشاخص از استفاده که یطور به ؛شودیم محسوب ها برنامه

 رفاه به لین یبرا تنگناها و مشکالت رفع درجهت یعامل هم و ینواح آن گاهیجا نییتع یبرا هم ،مناسب یاریمع

 به یابیدست ،نیا وجود با. (1 :1382 ،یموسو) گرفت درنظر داریپا ۀتوسع به یابیدست و یجتماعا سالمت و یاقتصاد

 .(1385 ،ییرا) است خدمات و امکانات به یدسترس ۀنیزم در یجار یها ینابرابر رفع به منوط دار،یپا ۀتوسع

 و ها یبدبخت و آالم کاهش و یندگما عقب جبران شتر،یب شیآسا و رفاه به یابیدست ،یا جامعه و کشور هر یینها هدف

 ،آن در که است داریپا یا توسعه ازمندین یاهداف نیچن به دنیرس. است جامعه افراد یبرا بهتر یزندگ طیشرا به افتنی    دست

 ژهیو به ،ییفضا یهاینابرابر وقوع جهان، یکشورها شتریب در ،یطورکل    به. شداب شده توجه توسعه ابعاد یتمام به زمان هم

 و والهو ؛1 :1388 نز،یمارت) است وردهآ وجود    به را یزندگ ناهمگون طیشرا از یعیوس فیط ،توسعه درحال یکشورها در

 در رکود رسد    یم نظر    به ،دهد یم نشان را یرشد    روبه حالت ن،یانگیم طور    به توسعه گرچها. (957 -949 :1384 ،گرانید

 نیا در محروم ینواح هنوز که است شده ببس یمل سطح در چه و یالمللنیب سطح در چه ،مانده عقب یکشورها از یبعض

 ،یمحل مقامات و ها دولت یریگ میتصم ،گرید یسو از. (57 :1379 س،یسارات و پتراکوس) باشد داشته وجود کشورها

 به یابیدست درجهت یمحل مقامات و ها دولت یها    استیس که یطور به ؛کند یم دیتشد منطقه سطح در را ها ینابرابر

 و باشند شتهدا نهیزم نیا در یشتریب توان ،مناطق و ها بخش شود یم سبب معمول طور    به ،یاقتصاد رشد یباال یها نرخ
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 ها    آن به دهیبرگز مناطق عنوان به ،یگذار استیس و یزیر برنامه مراکز در شتریب نفوذ ای یعیطب یها یبرخوردار لیدل    به

 ،ییشکو) شود یم یمراتب    سلسله نظام و یشهر یها ستمیس در یراتییتغ سبب ها    استیس نیا یاجرا ،جهیدرنت .دشو توجه

 ای منطقه دو ای کی ،یاجتماع و یاقتصاد ۀتوسع نۀیزم در زین رانیا جمله از ییایآس یکشورها شتریب در. (338 :1385

 ییشکوفا بالطبع و خدمات از و را برعهده دارند یمل دیتول و درآمد جادیا نۀیزم در یاصل تیمسئول ،منطقه چند تینهادر

 در یتیوضع نیچن. است بوده گرید مناطق داشتن هانگ عقب متیق به ها    آن یبرخوردار که برخوردارند یاجتماع -یاقتصاد

 نیا در توسعه ندیفرا ،یعبارت    به. (128 :1391 گران،ید و یمحمد) است صادق هاکشور نیا یها استان و مناطق رشتیب

 نبود ،یا منطقه یها توان و نیسرزم شیآما براساس نهیبه یها یزیربرنامه نداشتن جمله از) یمختلف لیدال به ،هاکشور

 اقتصاد در هیسرما مناسبنا گردش مختلف، مناطق و ها استان در یخصوص و یدولت یها هیسرما جذب در تناسب و تعادل

 از یبرخوردار در ،کشور کی یها استان و مناطق نیب و است کرده یط را نامتعادل و ناموزون یروند (...و ها استان رشتیب

 هب حاضر پژوهش مذکور، موارد یراستا در. (129 :1387 فالح، و زاده ی)دهقان دارد وجود یاریبس یها تفاوت ،ها شاخص

 لحاظ از ،ییایآس یکشورها ۀرتب و گاهیجا ،قیتحق نیا در .پردازد    یم ییایآس یکشورها در داریپا ۀتوسع شاخص لیتحل

 و شود    یم یبررس سیتاپس کیتکن از استفاده با و 1391 و 1389 ،1387 ،1385 یها سال یط مطالعه مورد یها شاخص

 و (نامتعادل نسبتاً) محروم ،هتوسع درحال افته،یتوسعه سطح چهار در ،آمده    دست    به یهاازیامت براساس کشورها ،تیدرنها

 .شوند یم یبندرتبه (داریناپا) محروم اریبس

 

 ینظر یمبان

 ،یاقتصاد ،یاجتماع مباحث در دوم یجهان جنگ از بعد و آمده وجود    به 19 قرن لیاوا از که است ینیتمر و دهیا توسعه

 مفهوم یتکامل ریس یبررس. (187: 1376 ر،یزیفر) است افتهی یا ژهیو گاهیجا ،یالملل نیب مسائل در یکشور و یاسیس

 محسوب کشور کی یافتگی توسعه یاصل یها شاخص از باال یاقتصاد رشد به دنیرس ابتدا در که دهد یم نشان توسعه

 وانت یم رو نیا از. دانست توسعه یبقا ضامن توان    یرا نم یاقتصاد یباال رشد صرف دهد    یم نشان ها    تجربه اما ،شد یم

 رینظ یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع یها    شاخص از یبزرگ مجموعۀ که دابی یم تحقق یزمان ،یداریپا و توسعه گفت

 .(2: 1392 ،یاکبر و یفوری)ط ابدی بهبود فقر و یکاریب آموزش، بهداشت، درآمد، عادالنه عیتوز

 د،یتول شیافزا به توان یم جمله آن از هک ددار وجود توسعه ۀواژ از یمختلف ریتعاب توسعه، نظران صاحب تفکر در

 ،یدرمان و یبهداشت خدمات سطح یارتقا ت،یمحروم و فقر رفع ،یزندگ یفیک و یمک سطح یارتقا ،یبازده شیافزا

 تکمشار و فرهنگ و آموزش از یبرخوردار ،یاجتماع -یاقتصاد یازهاین نیتأم تورم، و یارکیب التکمش ردنک    برطرف

 یچندبعد و دهیچیپ یندیفرا توسعه هک گرفت جهینت توانیم ن،یبنابرا ؛ردک اشاره یاجتماع مختلف یها عرصه در فعال

 و ینابرابر اهشک ،یاقتصاد رشد عیتسر زین و یمل ینهادها و مردم یتلق طرز ،یاجتماع ساخت در رییتغ مستلزم هک است

 .(1364 تودارو،) است طیمح یداریپا و یاجتماع عدالت یبرقرار و فقر ردنک    کن شهیر

 در مناسب یها راهبرد نیتدو مستلزم ،توسعه درحال یکشورها در یاجتماع و یاقتصاد ۀتوسع زیآم تیموفق یریگیپ

 فقر انندم یرا در مسائل یماندگ عقب ۀشیر تودارو. است یکنون یالملل نیب یاقتصاد نظام لیتعد و سوم جهان یکشورها

 هر به. (1364 تودارو،) ندیب    یم ییروستا مناطق در یکاریب شیافزا و تیجمع عیسر رشد رشد، درحال ینابرابر گسترده،

 طیشرا از که است توسعه درحال یکشورها بارز مظاهر از یکی ،یا هیناح    نیب و یا هیناح    درون یها ینابرابر صورت،

 .(87 :1387 ر،یلد زاده    نیحس) شود    یم حاصل آنان یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد

 به توجه با باید کشور هر و است نیامده دست    به کشورها ۀهم برای واحدی فرمول ،ای منطقه پایدار ۀتوسع برای ،درحقیقت
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: 1379 )مجتهدزاده، باشد پایدار ۀتوسع خاص معیارهای دنبال    به خود، اکولوژیکی شرایط و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط

 عنوانبه ،داریپا ۀتوسع یها شاخص یریگاندازه و نیتدو ،1371 سال در رویودواژنیر نفرانسک یبرگزار از پس که ریطو به ؛(39

 ردندک تالش مختلف یهارشته از متعدد نظرانصاحب و شد واقع توجه در مرکز داریپا ۀتوسع با مرتبط مسائل ترین مهم از یکی

نگرش و هابرداشت اما ،دهند توسعه و بسط مختلف یشورهاک در یداریپا زانیم یریگاندازه یبرا را هایی روش و هاشاخص تا

 یک در. شود مطرح یداریپا سنجش و ییشناسا یبرا یمتعدد های روش تا است شده موجب داریپا ۀتوسع از مختلف یها

 سنجش یبرا یاجتماع گاهی و یقتصادا یارهایمع بر ،معمول طور    به هک دارند قرار اقتصاددانان ،داریپا ۀتوسع مباحث فیط

 یها شاخص سنجش و یریگاندازه بر بیشتر یداری،پا یینتب برای هک ستیز طیمح نخبگان گر،ید یسو در و دارند تأکید یداریپا

 های مکان وضعیت از تر دقیق و بهتر شناخت راستا، این در. (68 :1389 دیگران، و پوراصغر) کنندیم تأکید یستیز طیمح

 های مکان از شده پردازش و کامل اطالعات داشتن    دردسترس به منوط ،متفاوت سطوح در و مختلف های زمینه در فیاییجغرا

 استفاده... و بهداشتی آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ترکیبی های شاخص از مهم، این به دستیابی برای. است نظر مورد

 را جغرافیایی های مکان ۀتوسع و رشد و رفاه و آسایش از سطحین را دارند که آ قابلیت ترکیبی های شاخص این. شود می

 یابیارز یبرا یضرور یاجزا از یکی ها    شاخص. (220 :1390 موسوی، و نیا    حکمت) دهند نشان شده انتخاب معیارهای براساس

 21 کار دستور فصول براساس پایدار ۀتوسع های شاخص های    زمینه. ندآی    می شمار    به داریپا توسعۀ سوی به شرفتیپ زانیم یلک

 تدوین ،گذشته های سال طی سبب، همین به. (122 :1390 ملکی،) بنیادی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، :از اند عبارت

 اجتماعی و یاقتصاد طی،محی های حوزه ویژه    به ها حوزه این در ،کشورها عملکرد گیریاندازه و مختلف هایحوزه در ها شاخص

 قلمداد کشورها ۀمقایس یارمع ها    حوزه این ،المللی بین و ملی سطوح در که است طوالنی های مدت و است یافته تکامل و تکوین

 این براساس کشورها سنجش و پایدار ۀتوسع های شاخص تدوین موضوع به 1369 سال در ،پایدار ۀتوسع گسترش با. شوند می

 از استفاده و پایدار ۀتوسع های شاخص بسط و تدوین بر 21 کار دستور چهلم فصل در ،دلیل همین به و شد هتوج ها شاخص

 و ها شاخص مورددر جهانی تجربیات. (19 :1393 دیگران، و دیوساالر) شد کیدأت پایدار ۀتوسع گیری اندازه و سنجش برای ها آن

 -وضعیت -فشار چارچوب .1 :از اند عبارت که است شده توجه چارچوب نوع پنج به تاکنون دهد می نشان نیز پایداری های معرف

 اکولوژیکی ردپای .5 و بارومتری پایداری .4 ،پایدار ۀتوسع کمیسیون های شاخص .3 ،ملل ثروت گیری اندازه .2 ،واکنش

 برای ها شاخص چارچوب ۀتوسع و همکاری ،سازمان اخیر کار به توجه با بنابراین، ؛(228 :1389 دیگران، و نژاد حاجی)

 ۀتوسع اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، ابعاد یکپارچگی و ادغام( الف :باشد داشته را شرایط این باید پایدار ۀتوسع گیری اندازه

 و ها شاخص انتخاب ۀوسیل به پایدار ۀتوسع سنجش و ارزیابی برای کلیدی اطالعات گرفتن (ج مفهومی، مبانی داشتن (ب پایدار،

 ترین مقبول ،درواقع. (2 :1386 هان، و کی) هاسیاست و ها شاخص بین و مختلف های شاخص نایم دقیق و روشن ارتباط (د

 برای ابزاری تنها نه ها شاخص زیرا ؛هاست شاخص و ها معرف کارگیری به پایدار، ۀتوسع و پایداری گیری اندازه برای رهیافت

 دیگران، و خسروبیگی) شوند می قلمداد نیز پایدار ۀتوسع مفهوم درک چگونگی برای اییراهنم ۀمثاب به بلکه هستند، گیری اندازه

 در عمومی ارتباطات و گذاری سیاست برای قدرتمند ابزاری ،پایداری های شاخص که دریافت توان می این، وجود با. (162 :1390

 و اجتماعی اقتصادی، محیطی، شرایط بهبود قبیل از ییها زمینه در اجرایی های سازمان و کشورها در اطالعات آوردن    فراهم

 و توسعه امر در ها آن دقیق تعیین و انتخاب و (98 :1393 دیگران، و آبادی ملکی مختاری) روند    می شمار    به تکنولوژیکی

 این ،بنابراین ؛شود    می بمحسو اساسی مراحل از یکی ،است را ناپایدار یا پایدار ،یافتگی توسعه وضعیت آیا اینکه و محرومیت

 ارزیابی راستای در اهداف پیشبرد و ها شاخص ۀتوسع برای را زمینه وکرد  تلقی مفید مختلف جهات از توان می را ها چارچوب

 از مورد چند به که است گرفته صورت از کشور خارج و داخل در ای ارزنده مطالعات زمینه این در. آورد فراهم بیشتر پایداری

  .شود می اشاره ها آن

ها با استفاده از منطق  نامشخص و برآورد آن یممفاه یدار،پا یافتگی توسعه» بررسی در (1380) اندریانت و یانیس
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 و هوا آب، زمین،) محیطی زیست متغیرهای ۀدست دو ،منظور    ندیب. را مطالعه کردند کشور چند یافتگی توسعه ،«فازی

 -1369 و 1365 -1354 های    هدور در (سیاسی و تحصیلی اجتماعی، اقتصادی،) نسانیا های شاخص و (زیستی های گونه

 و یستن درصد 50 از بیش کشورها این یافتگی توسعه فازی، های شاخصتوجه به  با ،نتایج براساس. شدند انتخاب 1378

 کشورهای ۀتوسع شاخص ها،    آن نظر از. است مطالعه مورد کشورهای بیشتر محیطی زیست بد شرایط نشانگر امر این

 .دارد قرار باالتری سطح در مناسب انسانی های شاخص وجود علت    به ،تر نیافته توسعه یبا کشورها یسهمقا در یافته توسعه

 شاخص یک دنکر    اضافه و حذف روش به حساسیت تحلیل آزمون از ،بینی پیش صحت از خاطر اطمینان منظور    به ها    آن

 تحلیل نتایج. دارد بستگی پایه قواعد در ها آن مقادیر و متغیر دسته دو به ،اثر این که داد نشان نتایج .ندکرد ادهاستف

 پایه، قواعد و فازی عملگرهای عضویت، توابع تغییر با و است بوده خوب بسیار ها شاخص به توجه با مدل حساسیت

 مناطق بندی طبقه برای یروش (،1380) دیگران و ژائو. شود می ددرص 1 و درصد 17 ترتیب    به توسعه شاخص تغییرات

 های تکنیک از استفاده با بندی رتبه این. دادند ارائه ای منطقه ۀتوسع سیاست از حمایت منظور به ،بلژیک کشور مختلف

 انجام... و شیآموز اجتماعی، اقتصادی، شاخص 33 از استفاده با و ای طبقه تحلیل و عاملی تحلیل ۀچندمتغیر آماری

 های عامل تعداد درمورد گیری تصمیم برای و بارتلت و کیسر آزمون از ها، داده بهتر ارزیابی منظور به ها    آن. گرفت

 بندی رتبه ،پژوهش نتایج. کردند استفاده ویژه مقدار آزمون و واریانس درصد معیار اسکری، های آزمون از ،شده استخراج

 یبو ضر یعامل یکاستفاده از تکن با (1388) مولوی و ضرابی. کرد تأیید یافتگی وسعهت ۀدرج لحاظ از را مناطق

 در که یدندرس یجهنت ینبه ا و پرداختند استان های شهرستان در توسعه شاخص 57 تحلیل بهرنک،  یرمناسپ یهمبستگ

 درو رزن  اسدآباد ودوم  ۀرتب در گکبودرآهن و نهاوند مالیر، همدان، ،اول رتبۀ در تویسرکان و بهار ها، شهرستان نایم

 در توسعه های اولویت تعیین و ها شاخص بندی طبقه و تحلیل» به (1388) شیخی و ملکی. گیرند    می قرار سوم رتبۀ

 دارد تعلق تهران به اول ۀرتب که یافتنددر و پرداختند «ای طبقه تحلیل و عاملی تحلیل روش از استفاده با کشور های استان

 بعد های    رتبه در گیالن و کرمان خوزستان، مازندران، شرقی، آذربایجان فارس، اصفهان، رضوی، خراسان های اناست و

 ها استان سایر و پایین نسبتاً های رتبه کرمانشاه و همدان مرکزی، یزد، غربی، آذربایجان های استان. گیرند    می قرار

 برخورداری وضعیت بهبود منطقه، هر برای آن میزان و یافتگی توسعه سطح عیینت با ،درنهایت. رنددا پایین بسیار های رتبه

 .گیرد می قرار اولویت در تسهیالت و امکانات منابع، از نیافته توسعه های استان

 

 داریپا ۀتوسع یهاشاخص

 ضمن تا است توسعه های شاخص بهتر هرچه شناخت گرو در ،یبرخوردار ینماگرها و ها شاخص ،ها مؤلفه شناخت

 یها براساس تفاوت یبرخوردار کنندۀ یینتب یها و نماگرها شاخص ها، مؤلفه ،توسعه و یبرخوردار مفهوم دو جداسازی

 مناطق ۀتوسع یبرا توسعه مطلوب افتیره چارچوب در یل،تحل ینا .دشون یابیارز و لیتحل ،ییشناسا ی،و مفهوم یتیماه

 .شود می شناخته داریپا سعۀتو با که گیرد    یصورت م ییروستا و یشهر

 تیفکی ،2یاجتماع رفاه ،1یاقتصاد شرفتیپ شامل توسعه نیا یاساس یاجزا دار،یپا ۀتوسع نیمضام و فیتعار به توجه با

 داریپا ۀتوسع ابعاد ،دارد حیتصر زین داریپا توسعۀ ونیسیکم چنانکه ،راستا نیا در. شود می 4خوب ییمرواکح و 3یطیمح

 یدارا و واحد یتیکل قالب در پیوسته هم به و موزون یمفهوم که است یطیمح و یاقتصاد ،یاجتماع های خصیصه رندۀیدربرگ

 تأمین زین و سازی ظرفیت ،پذیری مسئولیت و توانمندسازی بر تأکید ،ینگر    جانبه همه و یکپارچگی ،بیترت    بدین. دارد تعامل
                                                                                                                                                                          
1. economic prosperity 

2. social wellbeing 

3. environmental quality 

4. good governance 
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: 1391 نقوی، و پورطاهری) شود می محسوب داریپا توسعۀ نیادیبن اصول زا ،ینهاد و یاقتصاد ،یاجتماع ،یکیاکولوژ تیامن

 .دونش    می بررسی خالصه طور به مهم های شاخص از تعدادی ادامهدر ،بنابراین ؛(59

 

 یاجتماع شاخص. 1

 تیفکی بهبود و یساسا یازهاین به هک هایی شاخص ،یداریپا به مربوط اتیادب در. است یداریپا بعد ترین گسترده ،یاجتماع حوزۀ

 خدمات تدارک را اجتماعی توسعۀ ،متحد ملل ای منطقه ۀتوسع مرکز. گیرند می قرار حوزه نیا در ،شوند می مربوط یزندگ

 غذا بهداشت، (148 :1384 گنجی، و کالنتری) تأمین راه از مردم زندگی کیفیت بهبود بر و داند می شهروندان نیاز مورد اجتماعی

 استراحت، و تفریح پوشاک، مسکن، ،ونقل حمل ،اندازها پس کل مصرف اشتغال، وضعیت کار، شرایط پرورش، و آموزش تغذیه، و

 داریپا شهر های مشخصه از یکی ،بنابراین ؛کند می تأکید (12 :1391 دیگران، و ارمکی آزاد) بشری های آزادی اجتماعی، امنیت

 به آسان یدسترس تا ندک    می تکحر ها خانواده در فقر تسلسل دور قطع هتدرج یاجتماع ریزی برنامه ها    آن در هک است نیا

 .شود ایمه همه یبرا... و درمان و بهداشت و تیترب و میتعل اناتکام نیتأم ،آموزی حرفه ن،کمس نیتأم اشتغال، های فرصت

 

 یطیمح ستیز شاخص. 2

 پایدار اعتالی و رشد به بلکه ؛نزند برهم را جامعه ریپایدا و ثبات که است نظر مورد یتحول ،محیطی زیست پایداری در

 و دارند اشاره یعیطب زیست محیط بیتخر به نخست درجۀ در ارهایمع نیا ،عبارتی    به .(122 :1390 ملکی،) کند کمک آن

 به توجه ،زمینه نیا در. دنده می نشان آن النک بعد در را جهان و شورک منطقه، بر بلندمدت راتیتأث سپس

 هک است یاساس اقدامات از یکی ،یعیطب زیست محیط گرید عناصر و یستیز تنوع هوا، آب، ن،یزم مانند هایی محدودیت

 .(169 :1390 دیگران، و سیاهوئی عامری) گیرد قرار مدنظر یداریپا تحقق برای دیبا

 

 یاقتصاد شاخص. 3

 گیری شکل فرایند با محکمی ارتباط ،اقتصادی یمعیارها. دارد تأکید اقتصادی شرایط یارتقا یا حفظ بر ،شاخص این

 شهری، مدیریت بودجۀ مانند اقتصادی های مؤلفه از ترکیبی بر    مبتنی ،اقتصادی پایداری. دارند اقتصادی های سیاست

 :1392 د،نژا    عارف و سپهوند) است... و بیکاری غیررسمی، و رسمی اشتغال عمرانی، های    هپروژ تعداد تورم، رشد میزان

و  بازار گسترش منافع، حداکثررساندن    به پایدار، اقتصادی رشد تأمین اقتصادی، ۀتوسع غایی هدف عبارتی،    به. (49

 یازهاین ساختن    فراهم در شهر توان ،یاقتصاد گیری جهت در ،بنابراین ؛(2 :1388 رودریگو،) ستها هزینه ساختن    حداقل

 متناسب ،ها مهارت نوع و تعداد و ابدی رشد اشتغال های فرصت ؛شود جادیا سرانه درآمد شیافزا یراستا در دیبا یاقتصاد

 .(116 :1383 ،رحیمی) کند پیدا شیافزا شهر در ارک یروین رشد با

 

 پژوهش روش

 ردمو یها داده. است یلیتحل -یفیتوص آن روش و یا توسعه -یکاربرد قیتحق نوع حاضر، پژوهش کردیرو به توجه با

. (1 جدول) است شاخص 32 شامل ها    آن اطالعات و ندشد یآور جمع یآمار مختلف منابع از یاکتابخانه روش به ازین

 مورد اطالعات بودن    ناقص لیدل    به است که ییایآس کشور دو جز  ییایآس یکشورها یتمام شامل ،قیتحق یآمار جامعۀ

 سطح سنجش منظور به .(1 شکل) گرفت صورت ییایآس کشور 42 مطالعۀ درمجموع، و شدند حذف مطالعه از محاسبه

 میترس درجهت ،تیدرنها و شد استفاده سیتاپس مدل از ،مطالعه مورد یها شاخص مورددر کشورها از کیهر یبرخوردار

 .رفت کار    به GIS افزار نرم ،کشورها از کیهر یبند طبقه و ها نقشه
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 آسیا کشورهای در مطالعه وردم های مؤلفه و ها شاخص. 1 جدول

 بشری رفاه پاک هوای سالم زندگی بهداشتی امنیت کافی بآ کافی غذایی مواد
 اقتصاد زیست محیط و طبیعت اجتماعی و شخصی توسعۀ سالمتی اساسی نیازهای عمومی های یبده

 انتقال و تغییر لاشتغا ملی ناخالص تولید واقعی انداز پس میزان ارگانیک کشاورزی ایگلخانه گازهای
 انرژی و هواو    آب تجدیدپذیر انرژی مصرف میزان آب تجدیدپذیر منابع زیستی تنوع هوا کیفیت

 طبیعی منابع خوب حکمروایی مدآدر توزیع جنسیتی برابری موزشآ سالم بآ
 اقتصادی رفاه محیطی رفاه

 http://www.ssfindex.com :منبع

 

 
 در جهان یاآس یاییجغراف یتموقع ۀنقش. 1 شکل

 

  ها افتهیو  بحث

 امعن    یندب منفی؛ آل ایدهاز  نیز و آل ایده های    نقطه از گزینه ۀفاصل :شود می گرفته درنظر فاصله نوع دو ،تاپسیس تکنیک در

 اصغرپور،) باشد منفی آل ایده حل راه از فاصله یشترینب و آل ایده حل راه از فاصله کمترین دارای باید انتخابی گزینۀ که

 :زیرند شرح به حاضر ۀمقال در روش این اساسی اصول. (1385

 یابد افزایش مطلوبیت rij افزایش با یعنی ؛باشد (کاهشی یا) یشیافزا یکنواخت طور به باید شاخص هر مطلوبیت (الف

 آن از موجود ارزش کمترین و آن بودن    آل ایده ۀدهند نشان شاخص یک از ارزش ینتربیش ،صورت این در که برعکس یا

 .است آن منفی آل ایده ۀکنند مشخص

 صورت دو به ها شاخص بین جایگزینی و تبادل نرخ به بسته ،منفی آل ایده و آل ایده از گزینه یک فاصلۀ (ب

 .خطی فواصل از مطلق قدر مجموع صورت به یا اقلیدسی صورت به :است محاسبه قابل

 و صفر نیب که آمده دست به مقدار براساس ها ینهگز سپس و دوش    می محاسبه D+ به D- ینسب یکینزد ،مرحله نیا در

 به مذکور مقدار هرچه و ترباال رتبه ،باشد تر کینزد 1 عدد به مقدار نیا هرچه. دونش    می یبند رتبه ،است نوسان در کی

 .است کمتر رتبه ،باشد تر کینزد صفر

 امتیاز با کامبوج یی،آسیا کشورهای میان در دهد    می نشان 1385 سال در تاپسیس تکنیک کارگیری    به نتایج

 سوی از. دارند قرار سوم رتبۀ در 5857/0 امتیاز با وتانب و دوم جایگاه در 6535/0 امیتاز با نپال اول، رتبۀ در 65722/0

 پایدار ۀتوسع شاخص لحاظ از 1834/0 و 1986/0 ،2078/0 امتیاز ترتیب    به عراق و ترکمنستان سوریه، کشورهای ،دیگر
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 بندی طبقه پسیستا امتیاز برمبنای و GISاز  استفاده باکشورها  این همچنین. (2 جدول) دارند رارق رتبه ترین پایین در

 با و دارند قرار یافتهتوسعه جایگاه در و اول طبقۀ در میانمار و الئوس بوتان، نپال، کامبوج، کشورهای ،اساس    براین .شدند

 ،دوم طبقۀ در. ندا    ردهک حفظ کشورها دیگر بر را خود نسبی برتری از درصد 12کشورها  ینا یابی،ارز یها توجه به شاخص

 کهدارند  قرار... و یاشغال ینفلسط چین، ژاپن، پاکستان، ویتنام، عربستان، فیلیپین، قرقیزستان، تایلند، رکشوپانزده 

 درو  دارند نامناسبی وضعیت یداریلحاظ پا از که محروم کشورهای یانم از. اندشده شناخته یافته    توسعهنیمه عنوان به

. کرد اشاره ...و ترکیه جنوبی، کرۀ عربی، متحدۀ تاامار عمان، دوستان،هن روسیه، به توان یم ،اند شده واقع سوم طبقۀ

 شمالی، کرۀ اقستان،زق تاجیکستان، یمن، ایران، شامل (ناپایدار و محروم بسیار کشورهای) چهارم ۀطبق کشورهای

 .(2 شکل) شوند    می ازبکستان و سوریه آذربایجان،

 در 613848/0 و 682257/0 ،69035/0 هایامتیاز با ترتیب    به وتانب و کامبوج نپال، کشورهای نیز 1387 سال در

 اردن، ،دارند قرارآخر  ۀرتب در یپایدار شاخص لحاظ از که یکشورهای. گرفتند قرار کشورها ینا بین در نخست جایگاه

 از هریک بندیرتبه با ،ردیگ سوی از. (2 جدول) اند هشد شناخته ناپایدار کشورهای عنوان به که هستند ترکمنستان و عراق

 و الئوس و بوتان کامبوج، نپال، کشورهای ،راستا این در. شد شخصم نقشه روی ها آن جایگاه GIS محیط در کشورها

 یکشورهای. شوند یم قلمداد یافته توسعه کشورهای جز یداریپا یها لحاظ شاخص از ،دارند قرار اول طبقۀ در که میانمار

 ایران، کشورهای نیز سوم طبقۀ در .دارند قرار دوم طبقۀ در که ندکشور شانزده شامل ،شوند یم محسوب توسعه درحال که

 یکشورهای اینکه یتدرنها و شوند یم تلقی ناپایدار که دارند قرار ...و عربی متحدۀ امارات عمان، ترکیه، روسیه، ،یجانآذربا

 گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان، و شامل دارند قرار خرآ طبقۀ در ،اند    محروم بسیار پایداری شاخص لحاظ از که

 کشورهای که دریافت توان یم 3 و 2 های    شکل یسۀمقا با .(2 شکل) دشون    می اردن و یمن سوریه، عراق، قزاقستان،

 کشورها این. اند هشد واقع محروم بسیار و محروم های    رده در ها آن بیشتر و دارند قرار پایداری نامساعد وضعیت در زیادی

. است شده ها آن جایگاه تزلزل سبب بندی رده در امر این و دهند    یم یلمورد مطالعه را تشک یکل کشورها درصد 40

 جایگاه به محروم جایگاه از هندوستان و محروم جایگاه به محروم بسیار جایگاه از ،ایران مانند یکشورهای گرچها

 شاخص لحاظ از کشورها ها یبرخوردار (1387 -1385) ها سال این طی ،کلی حالت در ،اند کرده صعود توسعه درحال

 بعد از کشورها این داریایناپ بیانگر مسئله این. است نگرفته صورت ها آن در خاصی تغییر و بوده محسوس پایدار ۀتوسع

 .است پایداری شاخص

 

 
 1385تاپسیس در سال اخص توسعۀ پایدار براساس میزان . نقشۀ وضعیت کشورها با توجه به میزان برخورداری از ش2شکل 

 منبع: نگارندگان
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 1387 و 1385 های    سال در سیسپتا میزان براساس پایدار ۀتوسع شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت. 2 جدول

 شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت
 1385 سال در تاپسیس میزان براساس پایدار ۀتوسع

به
رت

 

 شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت
 1387 سال در تاپسیس میزان براساس پایدار ۀتوسع

به
رت

 کشورها 
 منفی آل ایده
(DI-) 

 مثبت آل ایده
(DI+) CLI+ کشورها 

 منفی آل ایده
(DI-) 

 مثبت آل ایده
(DI+) CLI+ 

 28 298018/0 055932/0 023745/0 ارمنستان 29 31816/0 052355/0 02443/0 ارمنستان
 32 283385/0 055969/0 022133/0 آذربایجان 32 284121/0 053124/0 021084/0 آذربایجان
 14 384824/0 050794/0 031774/0 بنگالدش 16 391392/0 047701/0 030676/0 بنگالدش

 3 613848/0 030671/0 048757/0 بوتان 3 585792/0 031971/0 045214/0 بوتان
 2 682257/0 026167/0 056185/0 کامبوج 1 657222/0 027627/0 05297/0 کامبوج
 18 370481/0 052058/0 030684/0 چین 17 387988/0 047869/0 030347/0 چین

 19 363517/0 05016/0 028648/0 گرجستان 18 385299/0 046138/0 028919/0 گرجستان
 20 35328/0 049582/0 027085/0 هندوستان 22 353845/0 04738/0 025946/0 هندوستان
 12 405397/0 045172/0 030798/0 اندونزی 13 404342/0 043121/0 029271/0 اندونزی
 35 253726/0 057948/0 019702/0 ایران 33 278453/0 052936/0 020429/0 ایران
 41 194308/0 063774/0 01538/0 عراق 42 18347/0 060208/0 013528/0 عراق

 21 352639/0 056622/0 030844/0 اشغالی فلسطین 19 37516/0 051289/0 030867/0 اشغالی فلسطین
 16 374174/0 054748/0 032733/0 ژاپن 15 396957/0 049774/0 032764/0 ژاپن
 40 199199/0 062908/0 015648/0 اردن 39 210677/0 059046/0 01576/0 اردن
 36 239211/0 041964/0 019483/0 قزاقستان 36 255352/0 057329/0 019659/0 تانقزاقس

 34 259424/0 061719/0 02162/0 شمالی کرۀ 35 26727/0 057735/0 021059/0 شمالی کرۀ
 25 31533/0 058396/0 026895/0 جنوبی کرۀ 25 346716/0 053219/0 028245/0 جنوبی کرۀ

 30 287029/0 063475/0 025554/0 کویت 26 340971/0 057107/0 029546/0 کویت
 7 462659/0 040913/0 035227/0 قرقیزستان 8 431521/0 041281/0 031336/0 قرقیزستان

 4 591368/0 031953/0 046242/0 الئوس 4 555069/0 033781/0 042143/0 الئوس
 33 282128/0 059228/0 023277/0 لبنان 34 274356/0 055387/0 020941/0 لبنان
 15 377939/0 052274/0 031759/0 مالزی 14 397914/0 047317/0 031272/0 مالزی

 22 33379/0 055302/0 027708/0 مغولستان 28 333621/0 052487/0 026277/0 مغولستان
 5 552396/0 03726/0 045983/0 میانمار 5 52748/0 037736/0 042125/0 میانمار
 1 690356/0 027407/0 061104/0 نپال 2 65351/0 029446/0 055537/0 نپال
 29 28915/0 059063/0 024025/0 عمان 30 315488/0 051127/0 024947/0 عمان

 11 413357/0 043853/0 030899/0 پاکستان 12 408369/0 042119/0 029072/0 پاکستان
 17 373024/0 050914/0 030294/0 نو پاپوآگینۀ 20 374846/0 048205/0 028904/0 نو گینۀپاپوآ

 8 438732/0 04286/0 033503/0 فیلیپین 9 42165/0 042054/0 03066/0 فیلیپین
 27 302/0 63313/0 027393/0 قطر 24 34808/0 05706/0 030466/0 قطر

 24 319194/0 056922/0 026688/0 روسیه 27 340371/0 051813/0 026726/0 روسیه
 13 390605/0 056104/0 035961/0 عربستان 10 414349/0 050583/0 035788/0 عربستان
 38 20234/0 062696/0 015904/0 سوریه 40 207867/0 05875/0 015417/0 سوریه
 23 320684/0 058612/0 027669/0 تایوان 23 353579/0 052846/0 028906/0 تایوان

 6 475002/0 042209/0 03819/0 تاجیکستان 6 456649/0 042302/0 035552/0 تاجیکستان
 9 436165/0 046222/0 035756/0 تایلند 7 4476/0 042682/0 034584/0 تایلند
 31 283419/0 058412/0 023103/0 ترکیه 31 306163/0 052993/0 023384/0 ترکیه

 42 162608/0 065659/0 01275/0 ترکمنستان 41 198669/0 061043/0 015134/0 ترکمنستان
 26 303467/0 061076/0 02661/0 عربی ۀمتحد امارات 21 354518/0 055036/0 030227/0 عربی متحدۀ امارات

 39 201502/0 063711/0 016078/0 ازبکستان 37 226131/0 059671/0 017436/0 ازبکستان
 10 414352/0 045464/0 032166/0 ویتنام 11 412886/0 043589/0 030654/0 ویتنام
 37 212795/0 031709/0 017222/0 یمن 38 214923/0 059933/0 016407/0 یمن

 نگارندگان: منبع
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 1387 سال در تاپسیس میزان براساس پایدار توسعۀ اخصش از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت نقشۀ. 3 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 اول ۀرتب در 7044/0 امتیاز با نپال ،1389 سال در آسیا کشورهای میان در تاپسیس تکنیک کارگیری    به نتایج براساس

 نیز سال همین در. گیرند    می رقرا سوم و دوم ۀرتب در 6228/0 و 06769/0 هایامتیاز با ترتیب    به بوتان و کامبوجو 

 آسیا کشورهای میان در جایگاه آخرین در 1742/0 و 1970/0 ،2079/0 امتیاز ترتیب    به ترکیه و عراق اردن، کشورهای

 ،بررسی مورد یها شاخص لحاظ از و اند    طبقه یک در بوتان و نپال کامبوج، میانمار، الئوس، ،4 شکل براساس. دارند قرار

 تایلند، مالزی، ژاپن، هند، چین، مانند یکشورهای. شوند یم قلمداد یاییآس کشورهای میان در یافته توسعه یکشورها جزء

 روسیه، ایران، نیز سوم ۀطبق در. شوند یم شناخته پایدار نسبتاً و دوم ۀطبق ءجز گرجستان... و پاکستان عربستان،

 ۀطبق در ناپایدار کشورهای ،یتدرنها .آیند    می شمار    به محسوب پایدار    نیمه و محروم که دارند قرار عمان و ترکمنستان

 .(4 )شکل کرد اشاره ترکمنستان و ترکیه سوریه، به توان یم ها    آن میان از و رندگی    می جای چهارم

 را سوم تا اول رتبۀ ترتیب    به تانبو و نپال ،کامبوج دهد    می نشان تاپسیس تکنیک کارگیری    به نتایج نیز 1391 سال در

 نایم در همچنین. شوند یم شناختهمتعادل  یکشورها جزء سیاییآ کشورهای نایم در ،پایداری شاخص لحاظ از و دارند

 ۀطبق ،یافته توسعه اول ۀطبق کشورهای. (3 جدول) را نام برد ترکمنستان و عراق اردن، توان یم ناپایدار کشورهای این

 و بوتان نپال، ترتیب،    بدین. شوند یم قلمداد ناپایدار چهارم ۀطبق و ناپایدار نسبتاً و محروم سوم ۀطبق ،توسعه درحال دوم

 سوم طبقۀ در... و عمان ،ترکیه روسیه، هندوستان، دوم، طبقۀ درو...  ژاپن پاکستان عربستان، چین، اول، طبقۀ در کامبوج

 دنشو    یمحسوب م ناپایدار و گیرند    یم یجا طبقه آخرین در... و یمن قزاقستان، ،انیجآذربا ترکمنستان، ایران، ،یتدرنها و

 جایگاه به صعود پله 16 با 1389 سال در 42 ۀرتب از ترکیه مثال، یکه برا یافتدر توان یم جدول دو مقایسۀ از .(5 شکل)

 جایگاه در ،نزول پله 9 با ترکیه، برخالف نیز تانترکمنس. بخشد بهبود را خود جایگاه توانسته و شده شناخته محروم ،26

 همۀ در ،کشور دو یکی در جز یبند رتبه تغییرات ،کلی حالت در. است گرفته قرار 1391 سال در کشور ینآخر و 42

 .است محسوس کشورها
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 1391 و 1389 سال در ستاپسی میزان براساس پایدار ۀتوسع شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت. 3 جدول
 ۀتوسع شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت

 1389 سال در تاپسیس میزان براساس پایدار

به
رت

 

 ۀتوسع شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت
 1391 سال در تاپسیس میزان براساس پایدار

به
رت

 کشورها 
 منفی آل ایده
(DI-) 

 تمثب آل ایده
(DI+) CLI+ کشورها 

 منفی آل ایده
(DI-) 

 مثبت آل ایده
(DI+) CLI+ 

 26 306466/0 053279/0 023544/0 ارمنستان 27 301318/0 05502/0 023729/0 ارمنستان
 25 307892/0 /052838 023505/0 آذربایجان 26 306154/0 054459/0 02403/0 آذربایجان
 15 381359/0 049451/0 030484/0 بنگالدش 16 386798/0 050279/0 0031715/0 بنگالدش

 3 606068/0 030128/0 046353/0 بوتان 3 622854/0 029457/0 048649/0 بوتان
 1 718227/0 02205/0 056204/0 کامبوج 2 679692/0 025663/0 054457/0 کامبوج
 17 379183/0 049923/0 030492/0 چین 17 379346/0 050811/0 031056/0 چین

 9 425086/0 043253/0 031981/0 گرجستان 13 391805/0 047187/0 030399/0 گرجستان
 21 343649/0 048359/0 02532/0 هندوستان 20 35218/0 049104/0 026695/0 هندوستان
 11 42469/0 042003/0 031007/0 اندونزی 9 424738/0 043082/0 031809/0 اندونزی
 35 253209/0 056138/0 019034/0 ایران 35 254548/0 057445/0 019616/0 ایران
 41 190321/0 061131/0 014369/0 عراق 41 197051/0 0 /62798 015411/0 عراق

 20 355025/0 054598/0 030054/0 اشغالی فلسطین 21 349646/0 056199/0 030214/0 اشغالی فلسطین
 19 362307/0 053218/0 030236/0 ژاپن 19 367197/0 054292/0 031562/0 ژاپن
 40 209182/0 060279/0 015945/0 اردن 40 207986/0 061932/0 016263/0 اردن

 36 245823/0 09736/0 019471/0 قزاقستان 36 239577/0 061435/0 019356/0 قزاقستان
 29 281138/0 057615/0 022533/0 شمالی کرۀ 34 274169/0 059868/0 022614/0 شمالی کرۀ
 24 309694/0 056474/0 025336/0 جنوبی کرۀ 24 0311383/0 057974/0 026215/0 نوبیج کرۀ

 34 2659/0 061953/0 02244/0 کویت 32 277305/0 063225/0 02426/0 کویت
 13 391923/0 044404/0 02862/0 قرقیزستان 11 401578/0 04482/0 030077/0 قرقیزستان

 5 585317/0 030808/0 043485/0 الئوس 4 599489/0 03069/0 045932/0 الئوس
 31 277645/0 057472/0 02209/0 لبنان 31 283393/0 058617/0 023181/0 لبنان
 16 380225/0 050488/0 030974/0 مالزی 18 377801/0 051858/0 031488/0 مالزی

 22 336856/0 052831/0 026836/0 مغولستان 22 3378/0 054269/0 027684/0 مغولستان
 4 594025/0 033644/0 049228/0 میانمار 5 566539/0 035748/0 046726/0 میانمار
 2 709668/0 024308/0 /059417 نپال 1 70443/0 025584/0 060974/0 نپال
 32 275499/0 05775/0 02196/0 عمان 30 285249/0 058807/0 023469/0 عمان

 10 424934/0 041348/0 030553/0 انپاکست 10 41643/0 043132/0 030778/0 پاکستان
 12 405924/0 04633/0 031657/0 نو گینۀپاپوآ 14 390944/0 048933/0 031409/0 نو گینۀپاپوآ

 8 438202/0 041147/0 032094/0 فیلیپین 8 441512/0 04212/0 033298/0 فیلیپین
 33 271911/0 062068/0 02318/0 قطر 29 286956/0 063235/0 025448/0 قطر

 23 315372/0 05517/0 025414/0 روسیه 23 316389/0 056557/0 026176/0 روسیه
 14 383945/0 05467/0 034072/0 عربستان 15 387282/0 055794/0 035266/0 عربستان
 38 217974/0 059945/0 016709/0 سوریه 38 216411/0 061564/0 017003/0 سوریه
 27 304948/0 057152/0 025075/0 تایوان 25 309953/0 058368/0 026218/0 تایوان

 6 48507/0 039777/0 03747/0 تاجیکستان 6 463879/0 04203/0 036367/0 تاجیکستان
 7 451496/0 043093/0 035472/0 تایلند 7 448002/0 044506/0 036121/0 تایلند
 26 2971/0 055856/0 023609/0 ترکیه 42 174248/0 064633/0 013639/0 ترکیه

 42 182815/0 062722/0 014032/0 ترکمنستان 33 277/0 058578/0 022443/0 ترکمنستان
 30 278185/0 059597/0 022968/0 عربی متحدۀ امارات 28 28942/0 060962/0 02483/0 عربی متحدۀ امارات

 39 214118/0 060646/0 016622/0 ازبکستان 39 209838/0 062631/0 016632/0 ازبکستان
 18 378735/0 046469/0 028329/0 ویتنام 12 401264/0 045818/0 030707/0 ویتنام
 37 219538/0 061063/0 017222/0 یمن 37 217637/0 062746/0 017455/0 یمن

 نگارندگان: منبع
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 1389 سال در پسیستا میزان براساس پایدار توسعۀ شاخص از برخورداری میزان به توجه با کشورها وضعیت نقشۀ. 4 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 
 1391در سال  یستاپس یزانبراساس م یدارپا ۀاز شاخص توسع یبرخوردار یزانکشورها با توجه به م یتوضع ۀنقش. 5 شکل

 نگارندگان: منبع

 یریگ جهینت

 درجهت ها برنامه و ها طرح ۀارائ یبرا ضرورت ینوع منطقه، نیب موجود یها شکاف و ها    ضعف ها،    قوت از یآگاه امروزه

 و استگذارانیس یسو از وستهیپ ،کشورها از کیهر یافتگی توسعه زانیم یریگ اندازه نیهمچن .هاست آن دنکر    برطرف

 ،نیا وجود با .است کرده مشغول خود به را زانیر برنامه و گذاران استیس ذهن همواره امر نیا .شود یم انجام زانیر    برنامه

 نیا در. نجامدیب مردمان یتمام یزندگ بهبود به که ندداریپا و متعادل ۀتوسع از یسطح به یابیدست خواهان یمختلف یکشورها

 یکشورها ،سیتاپس نکیتک از استفاده با ها یبررس ساسبرا. شد یبررس شاخص 32 در ییایآس یکشورها داریپا ۀتوسع ،مقاله

 مانند یکشورها سال نیهم در .اند کرده کسب مطالعه مورد کشور 42 نیب در را اول ۀرتب 1385 سال در بوتان و نپال کامبوج،

 با که یطور به ؛اند گرفته قرار طبقه نیآخر در 1834/0 و 1986/0 ،2078/0 یهاازیامت با بیترت    به ،عراق و ترکمنستان ه،یسور

 قرار داریناپا و داریپا    مهین تیوضع در مطالعه مورد یرهاکشو از درصد 52 که افتیدر توانیم ها آن یافتگی توسعه درصد محاسبۀ
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 یاز کشورها درصد 36 ،یابیارز یها شاخص لحاظ از ،سال نیهم در. ستکشورها نیا نامطلوب تیوضع انگریب ،امر نیا و دارند

 توان یم نیا وجود با .اند    رفتهگ قرار مناسب تیوضع در اکشوره نیا از درصد 12 تنها ومتعادل دارند  نسبتاً تیمورد مطالعه وضع

 تازیام با کامبوج اول، ۀرتب 6903/0 ازیامت با نپال یکشورها 1387 سال در. ندارند یخوب تیوضع کشورها شتریب که افتیدر

 از. ندکن حفظ کشورها نیا نایم در را خود گاهیجا اند توانسته و اند کرده کسب را نخست ۀرتب 6138/0 تازیام با بوتان و 6822/0

 به توجه با و نیبنابرا ؛اند شده شناخته کشورها نیتر محروم عنوان به ،ترکمنستان و عراق اردن، مانند ییکشورها ،گرید یسو

 38 تیوضع و دارند قرار داریناپا تیوضع در 1387 سال در مطالعه مورد یکشورها از درصد 17 که افتیدر توانیم ها    یابیارز

 ؛دارند (محروم) نامتعادل نسبتاً تیوضع کشور( 14) درصد 33 زین دوره نیهم در. است داریپا نسبتاً (کشور 16) ها آن درصد

 محروم یکشورها تعداد ادشدنیز توجه،    انیشا ۀمسئل .است بوده داریناپا کشورها از درصد 26 تیوضع ،1385 سال در که    یدرحال

 کشور 11 ،1385 سال در تعداد نیا .شوند    یم قلمداد محروم کشور 14 آن، در که است 1385 سالبا  سهیمقا در 1387 در سال

 در کشورها نیا تیوضع در ینسب بهبود ینوع که گفت توان یم ،نیبنابرا ؛است شده افزوده ها آن بر کشور 3 و است بوده

 نشان 1389 سال در داریپا ۀتوسع یها شاخص از کشورها یاربرخورد تیوضع. است گرفته صورت 1385 سالبا  سهیمقا

 داشته یمطلوب تیوضع و دهند اختصاص خودشان به را نخست ۀرتب اند توانسته هم باز بوتان و کامبوج نپال، یکشورها دهد یم

 اختصاص خود به را آخر گاهیجا و کرده نزول 1389 سال در 42 گاهیجا به 1387 سال در 31 ۀرتب از ،هیترک که    یدرحال ؛ندباش

 یکل حالت در ب،یترت    نیبد. دارند را 41 و 40 گاهیجا و اند گرفته قرار محروم اریبس تیوضع در عراق و اردن یکشورها .است داده

 1391 سال در کشورها نیهم یبررس ،تیدرنها. است نگرفته صورت 1389 سالبا  سهیمقا در یخاص راتییتغ 1389 سال در

 قبل یها سال مانند ،عراق و هیترک اردن، یکشورها و اند    کرده حفظ را نخست گاهیجا بوتان و کامبوج نپال، دهد    یم نشان

 ،یمورد بررس یها سال یط که افتیدر توان یم ،نیبنابرا دارند؛ قرار محروم اریبس تیوضع در (1389 و 1387 ،1385)

 و اردن عراق، یکشورها و رنددا یتر    افتهی توسعه تیوضع ییایآس یکشورها ریبا سا سهیمقا در بوتان و کامبوج نپال، یکشورها

 نایم در یمحسوس راتییتغ ،دوره نیهم در. اند داده صاصتخا خود به را آخر گاهیجا ،تیمحروم نیشتریب با ،ترکمنستان

 به ها آن تعداد و شده افزودهکشورها  نیتعداد ا بر 1389 و 1387 یها سال با سهیمقا در و است گرفته صورت داریناپا یکشورها

 تعداد بر و افتهی کاهش (کشور 15) متعادل نسبتاً یکشورها تعداد 1391 سال در نیهمچن. است دهیرس (درصد 19) کشور 8

 براساس GIS طیمح در گرفته    صورت یبندطبقه براساس نکهیا تیدرنها. است شده افزوده (محروم اریبس) داریناپا یکشورها

آن  تیوضع است، شده واقع (محروم اریبس) داریناپا ۀطبق در 1391 و 1385 یها سال در رانیا س،یتاپس کیتکن از حاصل ازیامت

 .دارد داریناپا نسبتاً یتیوضع و است 1391 و 1385 یها سال از بهتر 1389 و 1387 یها سالدر 
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