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The purpose of this study is to extract social indicators derived from the Quran and social development of 
villages. The population of the study consists of rural areas of Sistan province. The sample size was calcu-
lated using a formula based on Cochran Sharp. Forty villages were selected, and the sample size was 381 
families. The research method is analytical-descriptive based on studies conducted through question-
naires and interviews. Kruskal-Wallis test and ordinal regression were used to test the study hypothesis.
Kruskal-Wallis test results showed a significance level (Sig) of less than 01.0 percent for the villages of 
Sistan region. There were a total of 33 social indicators, including indicators of "health" with a mean of 
4.56, "good family" ranking second with an average of 4.54, and "Jihad in the path of God" ranking third 
with an average of 4.51.
The evaluations showed that social development is a prerequisite for the development of other aspects 
such as political and economic development. It is, in practice, the experience of many countries that a 
lack of social indicators prevents favorable development in other dimensions.
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Extended Abstract

1. Introduction

he development of biological and 
ethical aspects can lead to the growth 
of one’s talents. However, in social life, 
qualitative development leads to the 
structural transformation of all the com-

ponents and elements of a society. Inevitably, the status 

quo of a society passes on to a new situation. With re-
gard to the important role of social issues in the realiza-
tion of development, it is necessary to clarify the social 
indicators of development and the ways of achieving it. 
With regard to the experience of three decades of plan-
ning in the country and not-so-impressive results in the 
field of social care, the necessity of revising the strategies, 
objectives, programs and methods of achieving develop-
ment has doubled. As a matter of fact, there is a lack of 
indicators and standards necessary for understanding of 
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social issues. Also, in terms of evaluating the programs 
and functions of institutions and organs of public trust, 
there are challenges facing the social development in the 
country and the region.

In the last decade of the twentieth century, the concept of 
social development was an issue that required a particular 
attention. Therefore, several programs were implemented 
to help developing countries achieve social development, 
and various indices were offered and defined to evaluate 
the performance of countries in this regard. The purpose 
of this study is to extract indicators of social development 
from the holy Quran with a specific focus on the social 
development of villages.

2. Methodology

The study was conducted through observations, inter-
views with some parts of the society, and questionnaires. 
The method of the study was analytical-descriptive. The 
statistical population consisted of all the rural families in 
Sistan region, which were 51,663 according to the census 
taken in 1390. The sample size was 381 families selected 
according to Cochran formula. Cronbach alpha factor 
was 0.849, which shows the validity of the questionnaire. 
The data were collected and analyzed by SPSS software 
using statistical tests and Kruskal-Wallis test.

3. Discussion

The process of social development is a development that 
causes later comprehensive and continuous improvement 
of the life quality of life individuals and the society. It in-
cludes certain concepts and components that link people 
in a society and account for their lifestyle.

Recognition and analysis of the levels of social devel-
opment and the precise calculation of the corresponding 
indices can provide a clear picture for programmers and 
officials as to understand the failure factors, dynamics, 
and challenges of sustainable rural development. Achiev-
ing continuous improvement in the social development 
indicators calls for a context in which capacity build-
ing occurs for rural residents. For this to occur, the rural 
community must become capable of taking advantage of 
natural resources in an optimal manner and pursue eco-
nomic and social sustainable development goals. A clear 
expression of such concepts is important for understand-
ing the individual and collective influences of social de-
velopment.

4. Results

The present research is an analytical-descriptive study 
conducted through questionnaires and interviews. Krus-
kal-Wallis test ordinal regression were used to test the 
hypotheses.

Kruskal-Wallis test results showed a significance (Sig) 
level of less than 01.0 per cent for the villages of Sistan 
region. A total of 33 social indicators were identified and 
analyzed. The indicator of "health” had the first rank with 
the mean of 4/56. In the subsequent ranks, there were 
"good family" with an average of 4.54 and "Jihad in the 
path of God" with an average of 4.51.

To determine the difference between the Qur'anic in-
dicators and the social indicators for the development of 
rural areas, Kruskal-Wallis test of significance was used. 
The test results refer to the Quran index and show that the 
level of significance (Sig) is less than 01.0.

Thus, the assumption H0, namely the lack of a differ-
ence in the level of social development among rural ar-
eas, is rejected. In the contrary, the hypothesis H1, that is, 
the presence of differences in the levels of development 
among the rural areas at three levels of villages in the 
sample population, has been accepted.

5. Conclusion 

The evaluations showed that social development is a 
prerequisite for the development of other aspects such as 
politics, economy, etc. The practical experience of many 
countries has shown that a lack of indicators to assess so-
cial development prevent appropriate development in the 
other dimensions of the society.
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در جامعه اسالمی ایران، دستيابی به توسعه اجتماعی مطلوب منوط به شناسایی و ترویج ارزش های مذهبی مسلط بر جامعه بخصوص 
دستورات الهی در قرآن کریم است. بر این اساس، در جستار حاضر به تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد 
بر شاخص های مبارکه قرآنی اقدام شده است. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طيفی از شاخص های اجتماعی 
از آیات کریمه قرآن تعيين و در چارچوب مطالعات ميدانی با استفاده از پرسش نامه  مورد بررسی قرار گرفت برای تعيين حجم نمونه با 
استفاده از فرمول اصالحی شارپ، تعداد 40 روستا )با حجم خانوار 51663( از بين 796 روستای موجود در سيستان انتخاب و در ادامه 
با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381 نفر از سرپرستان خانوار به طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحليل داده ها از 
روش  آماری کروسكال- واليس و رگرسيون ترتيبی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج آزمون کروسكال- واليس، حاکی از آن 
است که روستاهای موردمطالعه در منطقه سيستان در سه سطح از توسعه اجتماعی با ميزان کمتر از 0/01 درصد دارای تفاوت معناداری 
بوده است و از مجموع 33 شاخص اجتماعی، شاخص »بهداشت« با ميانگين 4/56 رتبه اول، »نيكی به خانواده« با ميانگين 4/54 رتبه 
دوم و »جهاد در راه خدا« با ميانگين 4/51 رتبه سوم را دارد. همچنين تحليل فضایی پراکندگی سطح توسعه اجتماعی روستاهای نمونه 
گویای آن است که با فاصله از شهر های مرکزی، سطح توسعه اجتماعی، انسجام، وحدت، اعتماد و سادگی بين روستایيان بيشتر می شود.

کلیدواژه ها: 
قرآن، شاخص های 

اجتماعی، توسعه اجتماعی، 
منطقه سيستان

تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1394
تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1396

مقدمه
یک  رشد  معنای  به  اخالقی،  و  زیستی  معنای  در  توسعه1 
موجود یا یک استعداد است (biro, 1996). اما در زندگی اجتماعی 
به دگرگونی کيفی و ساختاری ارکان و عناصر جامعه به گونه  ای 
نوین  به وضعيتی  از وضعيت موجود  به گذر جامعه  که منجر 
شود، توسعه گویند (Seifollahi, 2007). توسعه دارای ابعاد و انواع 
توسعه  سياسی،  توسعه  اقتصادی،  توسعه  جمله:  از  گوناگونی 
فرهنگی و توسعه اجتماعی است. در مجموعه کلی نظریه ها و 
سياست گذاری توسعه، توسعه اجتماعی در چند دهه اخير جایگاه 
ابعاد اصلی  از  به گونه ای که یكی  را به دست آورده؛  مهم تری 
روابط  شبكه  گسترش  بيانگر  و  می گردد  تلقی  توسعه  فرآیند 
اجتماعی بين کنشگران اجتماعی است (Chalabi, 1996). با توجه 

1.Development.

به اهميت و نقش مسائل اجتماعی در دستيابی به توسعه، الزم 
است شاخص های توسعه اجتماعی و راه های دستيابی به آن به 
واقع  در   .(Musaei, 2009) گيرند  قرار  توجه  مورد  نحوی خاص 
تجربه چند دهه برنامه ریزی در کشور و نتایج نه چندان چشمگير 
در حوزه  های اجتماعی، ضرورت تجدید نظر در راهبردها، اهداف، 
برنامه ها و روش های دستيابی به آن را دو چندان کرده است. 
بنابراین عدم وجود شاخص ها و استانداردهای الزم برای شناخت 
ابعاد و مسائل اجتماعی در سری های زمانی و همچنين ارزیابی 
برنامه ها و عملكردهای نهادها و ارگان های متولی، از مسائل و 
چالش های پيش   روی حوزه توسعه اجتماعی در سطح کشور 

.(Azad Armaki, Mubaraki & Shahbazi, 2012) است

با این وجود، برنامه  های متعددی برای کمک به کشورها در 
دستيابی به توسعه اجتماعی، تدوین و شاخص های گوناگونی برای 
ارزیابی عملكرد کشورها در این خصوص تبيين شد. اما اغلب این 

1- دانشيار، رشته جغرافيا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافيا، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
2- کارشناس ارشد، رشته جغرافيا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافيا، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران. 

تحلیل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سیستان با تأکید بر شاخص های مبارکه قرآنی
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شاخص ها و برنامه ها به وسيله نظریه پردازان غربی و بر اساس 
به  است.  تعيين شده  جوامع  از  دسته  این  ارزش های  و  اصول 
همين دليل، الزم است برای جامعه اسالمی- ایرانی ما شاخص ها 
و برنامه هایی با زیربنای اسالمی تدوین گردد؛ زیرا تعيين غایت 
مطلوب هر جامعه و سير تكامل قابل قبول برای آن، بدون توجه 
 (Habibi نيست  امكان پذیر  آن جامعه،  ارزش های  و  فرهنگ  به 
(Badrbadi, 2011. با توجه به تأکيد قرآن کریم بر ضرورت رشد و 

توسعه جامعه اسالمی در حوزه اجتماعی، شاخص های مهمی در 
این حوزه بيان می شود. اموری همانند: همكاری در امور اجتماعی 
و تقویت نيكوکاری و احسان به یكدیگر )مائده/ 2(2، اشتغال برای 
همه، تأمين غذا، مسكن و حداقل های زندگی )مفهوم مخالف، 
حاقه/ 34(3، تكافل اجتماعی، بيمه و تأمين نيازمندان )ذاریات/ 

419؛ معارج/ 24 و 52( و امثال آن. 

شاخص های  بر  تكيه  با  حاضر  پژوهش  در  اساس،  این  بر 
اجتماعی استخراج شده از آیات مبارکه قرآنی به تحليل سطح 
توسعه اجتماعی روستاهای منطقه سيستان پرداخته است. در این 
راستا سؤاالت ویژه این تحقيق عبارت اند از: مهم ترین شاخص های 
توسعه  کدم اند؟ سطح  کریم  قرآن  دیدگاه  از  اجتماعی  توسعه 
به شاخص های  توجه  با  منطقه سيستان  روستاهای  اجتماعِی 
مستخرج از قرآن کریم چه وضعيتی دارند؟ در بين مؤلفه های 
اجتماعی استخراج شده از آیات مبارکه قرآن کریم کدام مؤلفه، 
اثرگذاری بيشتری بر سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی 

دارد؟

مبانی نظری
که  است  توسعه  بعد  فراگيرترین  اجتماعی  توسعه  فرایند 
می شود.  جامعه  و  فرد  زندگی  کيفيت  مستمر  بهبود  موجب 
توسعه اجتماعی از مفاهيمی است که با شيوه زندگی افراد یک 
ناظر بر  ابعاد عينی بيشتر  جامعه پيوندی تنگاتنگ دارد و در 
باال بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب 
و بهينه در زمينه فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسكن، اشتغال، 
  .(Tavassoli,1993) آموزش، و چگونگی گذران اوقات فراغت است
سازمان ملل متحد در دهه 1970 توسعه اجتماعی را به عنوان 
ظرفيت بيشتر ساختار اجتماعی به منظور تغييرات مطلوب در 

َ إِنَّ  2. »َو تَعاَونُوا َعلَی الِْبرِّ َو التَّْقوی  َو ال تَعاَونُوا َعلَی اْلِثِْم َو الُْعْدواِن َو اتَُّقوا اللَّ
َ َشِدیُد الِْعقاِب «: »یكدیگر را در کار نيک و در تقوا یاری کنيد، و در گناه  اللَّ
و دشمنی به یكدیگر کمک مكنيد و از خدا پروا کنيد، که خدا شدید العقاب 

است«) سوره المائدة، آیه 2(.
3. »َو ال یَُحضُّ َعلی  َطعاِم الِْمْسِكيِن«: »و بر اطعام مسكين تشویق نمی کرد« 

)سوره الحاقة، آیه43(.
الَْمْحُروِم«: »و در اموال خود برای سائل و  َو  ائِِل  لِلسَّ أَْموالِِهْم َحقٌّ  4. »َو فِي 

محروم حقی قائل بودند«)سوره الذاریات، آیه 91(.
ائِِل َو الَْمْحُروِم«: »و کسانی که  َِّذیَن فِي أَْموالِِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ۞ لِلسَّ 5. »َو ال
آیات  المعارج،  )سوره  و محروم «  برای سائل  است  معلوم  اموالشان حقی  در 

.)42-52

سطح زندگی تفسير کرد. توسعه اجتماعی بيشتر ناظر بر شرایط 
بهزیستی  و  عقالنيت  گسترش  فقرزدایی،  بهداشتی،  آموزشی، 
ميزان  زندگی،  به  اميد  ميزان   .(Midgley,1995) است  اجتماعی 
توسعه  شاخص های  دیگر  از  درآمد  عادالنه  توزیع  مرگ ومير، 

 .(Griffin, 1998) اجتماعی است

»توسعه اجتماعی اصوالً در رابطه با نيازهای اجتماعی، حياتی 
است؛ یعنی مهيا ساختن تمام فرصت های زندگی که برای تحقق 
تا بيشترین حد ممكن ضروری است. توسعه  انسانی  پتانسيل 
اجتماعی به این آرمان پایبند است که هر فردی فی نفسه ارزشمند 
است و فرد دغدغه اصلی جامعه است. احترام به شخص و انسانيت 

.(Vacycst, 2008) »عام در قلب فلسفه توسعه اجتماعی قرار دارد

ما  اجتماعی در کشور  برنامه  های توسعه  از طرفی، موفقيت 
وابسته به شناسایی شاخص های توسعه بر پایه مكتب فكری غالب 
و به بيان دیگر بر مبنای تمدن اسالمی- ایرانی است. اهميت توجه 
به بسترهای دینی در توسعه از این واقعيت ناشی می شود که دین 
برای اداره امور جامعه اسالمی و پرورش انسان هاست و قوانين 
و مقررات آن با نياز جامعه و تحوالت اجتماعی و سير جوهری 

.(Ali Akbari, 2008) انسان مطابق است

بيان  اسالمی  اجتماعی  حوزه  در  که  شاخص هایی  از  هدف 
می شود آن است که شرایط بهتری برای زیست توده های مردم 
فراهم آید. با توجه به این که عدالت در اسالم فراگير و توسعه 
یافته است )توبه/ 100(6 و رعایت حقوق اجتماعی برای همه افراد 
جامعه )حدید/ 25(7 به جز توطئه گران، جاسوسان و خيانت کاران 
که از برخی حقوق اجتماعی خود محروم می شوند، بسيار ضروری 
است. در این راستا  بهبود زندگی مردم، حّتی فقيران و بينوایان، 
از فشار  و رهایی  اجتماعی  فعال در همه عرصه های  مشارکت 
استكباری و سلطه قاسطين، قانون گریزان و عدالت ستيزان در 
آیات قرآنی به عنوان مهم ترین شاخص ها بيان شده است. این امور 
موجب کاهش بيكاری، فقر فرهنگی و اجتماعی، پوشش بيمه ای و 
همانند آن می شود. هم چنين قانون گرایی و هنجارگرایی در برابر 
قانون ستيزی و هنجارشكنی از دیگر شاخص های مهم اجتماعی 

در یک جامعه اسالمی رشد و توسعه یافته است.

با توجه به اهميت نقش توسعه اجتماعی در مسير توسعه، 
الزم است در جامعه اسالمی ایران به بررسی، تبيين و توضيح 
آسمانی  کتاب  از  شده  برگرفته  اجتماعی  توسعه  شاخص های 
)قرآن کریم( به نحوی خاص و بی بدیل پرداخته شود. بنابراین 

َِّذیَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحساٍن َرِضَي  ابُِقوَن الْوَّلُوَن ِمَن الُْمهاِجِریَن َو الْنْصاِر َو ال 6. »َو السَّ
ُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحَتَها الْنْهاُر خالِِدیَن فِيها أَبَداً  اللَّ

ذلَِک الَْفْوُز الَْعِظيُم«: «)سوره التوبة، آیه 001(.
7. »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب َو الِْميزاَن لَِيُقوَم النَّاُس 
ُ َمْن یَْنُصُرُه  بِالِْقْسِط َو أَنَْزلَْنا الَْحِدیَد فِيِه بَْأٌس َشِدیٌد َو َمنافُِع لِلنَّاِس َو لَِيْعلََم اللَّ
َ َقِويٌّ َعِزیٌز«: »)و چگونه از انفاق شانه خالی می کنيد؟(  َو ُرُسلَُه بِالَْغْيِب إِنَّ اللَّ

)سوره الحدید، آیه 52(.

»محمودرضا لطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«
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بستر نظری این تحقيق، آیات مقدس قرآن مجيد خواهد بود. 
تلخيص شاخص ها نيز با خوانش های فراوان و بررسی آیات قرآن 

با کارشناسان مرتبط امكان پذیر بوده است. 

پیشینه تحقیق
بررسی لغت نامه های جامعه  شناسی از سال 1950 تا 1996، 
دارد.  اجتماعی  توسعه  زمينه  در  اطالعاتی  منابع  فقر  از  نشان 
بررسی منابع فارسی همان دوره نيز مؤید توجه صرف این منابع 
 .(Piran, 2003) به موضوع مدیریت و کاربرد توسعه اجتماعی است
هيچ گونه  که  است  آن  بيانگر  تحقيقات  سایر  و  منابع  بررسی 
تحقيقی در رابطه با توسعه اجتماعی و ارزیابی آن با توجه به 
شاخص های مبارکه قرآن صورت نگرفته است. لذا در این قسمت 
با  را  معنایی  قرابت  بيشترین  انجام شده که  بيان مطالعات  به 

تحقيق حاضر دارند، می پردازیم. 

تاچ8 )2005(، در مقاله ای با عنوان »آیا اسالم واقعاً مانعی در 
برابر توسعه است« کوشيده است با توجه به شواهد تجربی از 
دهه 1980 به بعد نشان دهد که چگونه بين فرهنگ مسلمانان و 
الگوهای توسعه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباطی 
وجود دارد. وی این کار را به وسيله بررسی چهارده شاخص توسعه 
در 109 کشور که اطالعات آن ها به طور کامل در دسترس بود، 

انجام داد.

انسانی  توسعه  شاخص های  بررسی  به  ماتسوی9)2004(، 
و اجتماعی در سال های 1990 تا 2001 در کشورهای جنوب 
و شرق آسيا پرداخت و این کشورها را بر اساس شاخص های 
توسعه انسانی و اجتماعی رتبه بندی کرد. وی شاخص های توسعه 
دانش  مناسب،  زندگی  سطح  معيارهای  قالب  در  را  اجتماعی 
)آموزش(، کاهش فقر، زندگی طوالنی همراه سالمت، برابری و 
محيط زیست بررسی نمود. یافته های این تحقيق حاکی از آن 
است که از لحاظ شاخص های توسعه انسانی کشور هنگ کنگ و 
از لحاظ شاخص های توسعه اجتماعی کشور کره در رتبه نخست 

قرار دارند.

کریمی و همكاران )2015(، در ضمن مقاله ای پس از بيان 
تاریخچه، تعریف ها و ویژگی های سرمایه اجتماعی، مؤلفه های 
آن از دو دیدگاه غربی و نظام ارزشی مطرح کردند. هدف این 
تحقيق که با رویكرد کيفی و با به کارگيری روش تحليل محتوا 
انجام گرفته، طراحی مدل مفهومی مؤلفه های سرمایه اجتماعی 
در نگاه غربی و نظام ارزشی بوده است که با مطالعه منابع غربی 
و اسالمی، مؤلفه ها و خرده مؤلفه های مطرح شده درباره سرمایه 
اجتماعی، شامل: ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی، استخراج و 

... به عالقه مندان معرفی شده است. 

8.Tausch 
9.Matsui.

فاضلی و همكاران)2013(، در مقاله ای به بررسی توسعه ی 
اجتماعی، شاخص ها و جایگاه ایران در جهان پرداختند. با توجه 
به نتایج حاصل از تحقيق آنان مشخص گردید، وضعيت کنونی 
توسعه اجتماعی در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای جهان و 
کشورهای 11 گانه  منطقه از وضعيت چندان مناسبی برخوردار 
نيست. و نيازمند تأّملی جدی پيرامون چرایی این امر و چگونگی 

بهبود و تغيير آن است.

فيروزآبادی و ایمانی )2007( در مقاله خود ميزان همبستگی 
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی اجتماعی در مناطق شهر 
تهران را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها نتيجه می گيرند که بين 
برخی از عناصر سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی اجتماعی 
مناطق رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به عبارتی برخی از 
عناصر سرمایه اجتماعی در مناطق توسعه  ای باال به طور معناداری 

از مناطق متوسط و پایين بيشتر است.

مواد و روش  ها
تحقيق حاضر که با روش توصيفی-تحليلی انجام گرفته است. 
 40 شارپ  اصالحی  فرمول  اساس  بر  نمونه  روستاهای  حجم 
از بين 796 روستای سيستان )جامعه آماری در واحد  روستا، 
روستا( تعيين گردید. همچنين از 51663 خانوار روستایی، حجم 
نمونه در سطح خانوار، با استفاده از فرمول کوکران برابر با 381 
خانوار محاسبه شد. به منظور برآورد ميزان روایی شاخص های 
از کارشناسان  نفر  از خبرگان، 30  نفر  از نظریات 25  تحقيق، 
قرآن و 12نفر از اساتيد حوزه و دانشگاه استفاده شده است؛ برای 
انجام این امر، ابتدا آیات مربوط با مسائل اجتماعی از قرآن کریم 
استخراج شد و با تفاسير قرآنی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. 
در مرحله بعدی با کمک اساتيد حوزه و دانشگاه و کارشناسان 
قرآنی، در جلسات مكرر مؤلفه های مورد نظر مورد ارزیابی قرار 
گرفت. در واقع اعمال نظر و اصالحات خبرگان و اساتيد، روایی 
شاخص ها، تطابق آیات با موضوعات اجتماعی، قابليت استفاده و 
به جا بودن شاخص ها را مطمئن ساخته و ميزان قدرت تبيين 
توسعه و ارزیابی شاخص های اجتماعی استخراج شده را تعيين 
نموده است )جدول شماره 1(. همچنين جهت محاسبه پایایی 
پرسش نامه )سازگاری درونی( با استفاده از پيش آزمون، ابتدا بين 
10 درصد جامعه نمونه؛ یعنی 38 پرسش نامه به صورت تصادفی 
تكميل و داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS21 مورد 
آزمون قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ در این رابطه 0/849 

برآورد شد که اعتبار باالی پرسش نامه را نشان می دهد. 

بر اساس آخرین تقسيمات کشوری در سال 1391 منطقه 
زابل دارای  با مرکزیت شهرستان   )1 سيستان )تصویر شماره 
5 شهرستان به نام زابل، زهک، هيرمند، هامون و نيمروز است 
(Governorate of Zabul: 2012). این منطقه با مساحت 15197 

کيلومترمربع در محدوده جغرافيایی بين 30 درجه و 5 دقيقه 

»محمودرضا ميرلطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«
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تا 31 درجه و 28 دقيقه عرض جغرافيایی و 60 درجه و 15 
دقيقه تا 61 درجه و 50 دقيقه طول جغرافيایی در جنوب شرقی 
بلوچستان  و  سيستان  استان  قسمت  شمالی ترین  در  و  ایران 
شمال  از  که   (Farpak Consulting Engineers, 1984) شده  واقع 
به مرز افغانستان و جنوب خراسان جنوبی و از غرب به استان 

کرمان محدود می گردد (Sohrabi, Shirzadi Gilani, 2007). اقليم 
حاکم بر منطقه در تمام طبقه بندی های اقليمي از نوع گرم و 
خشک است، ميانگين دماي ساالنه 21/8 درجه سانتي گراد و 
ميانگين بارش ساالنه آن 58/7 ميلي متر مي باشد. بادهای 120 
 (Farpak روزه سيستان از معروف ترین بادهای محلی ایران است

جدول 1. مؤلفه ها و شاخص های اجتماعی مؤثر بر توسعه با توجه به آیات قرآن.

شاخصمؤلفهردیفشاخصمؤلفهردیف

ميزان اعتماد به اقوام و اعتماد )سوره یوسف، آیه 64(1
مسکن مطلوب )سوره اعراف، 18دوستان

آیه 74(
رضایت از فضا و معماری 

منزل
کيفيت تغذیه )سوره عبس، آیات 19ميزان انسجام با همدیگرانسجام )سوره انعام، آیه 153(2

توجه به نوع مواد مصرفی32-24(

مشارکت )سوره شوری، 3
آیه 38(

مشارکت در زمينه های 
رعایت بهداشت در امورات بهداشت )سوره انفال، آیه 11(20اجتماعی

روزانه
نظارت )سوره آل عمران، آیه 4

امانت دادن وسایل کار یا امانت داری )سوره نساء، آیه 58(21نظارت روی طرح و برنامه ها104(عمومی
زندگی

امنيت اجتماعی )سوره سبأ، 5
آیه 18(

رضایت از امنيت جسمی 
پایبندی به قول و قراروفای به عهد )سوره مائده، آیه 1(22)آدم ربایی(

رعایت قوانين )سوره هود، 6
آیه 117(

پایبندی به تصميمات و 
عفو و گذشت )سوره اعراف، آیه 23قوانين جمعی

)199
داشتن گذشت و بخشش 

هنگام درگيری
تشویق و قدردانی )سوره انعام، 24تمایل به انجام امورات وقفیوقف )سوره کهف، آیه 46(7

آیه 160(
اهميت دادن به خوبی 

دیگران
خوش برخوردی )سوره طه، آیه 25تمایل به دفاع از وطنجهاد )سوره بقره، آیه 244(8

خوش برخوردی با همدیگر44(

مسئوليت پذیری)سوره نسا، 9
آیه 36(

مسئوليت پذیری نسبت به 
شادی مسلمين )سوره آل عمران، 26افراد

آیه 170(
ميزان شادی و نشاط در 

زندگی
داشتن اميد به آیندهاميدواری )سوره یوسف، آیه 87(27الگوپذیری از اشخاص موفقالگوپذیری)سوره زمر، آیه 27(10

همکاری در انجام کارهای تعاون )سوره مائده، آیه 2(11
علم و دانش )سوره مجادله، آیه 28خير

سطح سواد اعضای خانواده11(

تعقل در انجام امور )سوره انفال، 29جانب داری از حق و حقيقتعدالت)سوره نحل، آیه 90(12
همفکری با دیگرانآیه 22(

صبر و بردباری )سوره بقره، 13
آیات 156-155(

ميزان صبر و استقامت در 
توجه به زمان )سوره بقره، آیه 30مواقع بحرانی

)189
زمان بندی در فعاليت های 

روزمره
جایگاه زنان )سوره الممتحنة، 14

لباس محلی )سایه( )سوره نحل، 31تأثير کار زنان در زندگیآیه 12(
آیه 81(

اهميت به لباس محلی و 
سایه ها

تحکيم خانواده )سوره تحریم، 15
توانمندی مدیران روستایی )سوره 32انجام کار برای خانوادهآیه 6(

سطح سالمتی و تندرستیبقره، آیه 247(

احساس آرامش در زندگیآرامش )سوره رعد، آیه 28(33دیدوبازدید از اقوامصله رحم )سوره نسا، آیه 1(16

هم نشين )سوره فرقان، آیات 17
)28-27

نقش دوست در پيشرفت 
زندگی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقيق،1393                                                                                                                                

تصویر1. موقعيت منطقه سيستان

»محمودرضا ميرلطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«

فصلنامه پژوهش های روستایی
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(Consulting Engineers, 1984که تأثير غيرقابل اجتنابی بر تمامی 

 (Khosravi, جنبه های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد
(2008. فعاليت عمده مردم سيستان بر پایه کشاورزی است که از 

گذشته های دور به واسطه وجود رود هيرمند و نيز دشت رسوبی 
سيستان عمده ترین فعاليت اقتصادی در پهنه دشت را تشكيل 

می داده است.

یافته های پژوهش
بيشترین ميانگين سنی پاسخگویان 40-50 سال و کمترین 
آن با ميانگين کمتر از 20 سال بوده است. از لحاظ سواد، 35 
تعداد 381  از  بوده اند.  باسواد  و 65 درصدشان  بی سواد  درصد 
سرپرست خانوار پاسخگو 69 درصد پاسخ دهندگان مرد و بقيه 
زن )31 درصد( بوده اند. از نظر اشتغال، بيشترین فراوانی مربوط 
به کشاورزی با متوسط درآمد 200-300 هزار تومان در ماه است.

در بررسی شاخص های اجتماعی تحقيق، شاخص بهداشت با 
ميانگين 4/56 رتبه اول را کسب کرده است. فزونی این شاخص 
بر دیگر شاخص ها بيانگر این است که توجه خانواده ها به مسائل 
و  شادابی  با  را  جامعه  زندگی  و  فعاليت  درمانی،  و  بهداشتی 

تندرستی همراه می کند.

با ميانگين 4/54 در رتبه دوم قرار  شاخص تحكيم خانواده 
دارد. در واقع سعادت و شقاوت امت ها، مرهون استحكام و ضاللت 
خانواده است و اولين شرط داشتن جامعه ای سالم و پویا، سالمت 
و پایداری خانواده است. همچنين شاخص جهاد با ميانگين 4/51 
رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. شاخص  امانت داری با 
ميانگين 3/06 ، رتبه بيست و پنجم و شاخص نظارت عمومی با 
ميانگين 2/86 ، رتبه بيست و ششم را کسب نموده اند )جدول 

شماره 2(.

تعیین درجه توسعه یافتگی روستاهای منطقه سیستان

جدول شماره 3 گویای سطح توسعه اجتماعی محاسبه شده 
روستاهای موردمطالعه با روش تاکسونومی است. همان طور که 
مشاهده می شود بيشتر روستاهای سطح باالی توسعه اجتماعی 
در شهرستان هيرمند قرار گرفته اند. همچنين در بين روستاهای 
نمونه، روستاهای رستم محمود، عباسيه و کچيان از روستاهای 
طبقه 3، با ميانگين های 4/31، 4/19 و 4/17 به ترتيب رتبه های 
شهرک  و  صفدر  حسين  سامانی،  روستاهای  و  سوم  تا  اول 
ابوالفضل از روستاهای طبقه 1 با ميانگين های 3/41، 3/34 و 
3/32 رتبه های سی و هشتم، سی و نهم و چهلم را به دست 
آورده اند. تصویر شماره 2 پراکندگی سطوح توسعه اجتماعی را 

در روستاهای سيستان نشان می دهد.

شاخص های  کلی  تحليل  برآیند   2 شماره  تصویر  واقع  در 
اجتماعی قرآنی در روستاهای نمونه است. بررسی پراکندگی این 
روستاها نشان می دهد روستاهایی که در فواصل نسبتاً دوری از 

مراکز شهری منطقه قرار گرفته اند، کمتر دست خوش تغيير و 
تحوالت در روابط روزمره و آداب و سنن اجتماعی شده اند لذا 
در این جوامع انسجام، وحدت، اعتماد و سادگی بين روستایيان 
بيشتر به چشم می آید. به همين دليل از سطوح باالی اجتماعی 

در شاخص ها قرار دارند. 

با هدف بررسی تفاوت سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی 
)با شاخص های قرآنی( از "آزمون ناپارامتریک کروسكال واليس" 
سری  از  و  غيرپارامتری  آزمون  یک  آزمون  این  شد.  استفاده 
آزمون های آناليز واریانس محسوب می شود که برای مقایسه های 
سه و بيشتر از سه گروه استفاده می شود و تفاوت های موجود در 

محل توزیع را تعيين می کند.

مناطق  می دهد  نشان  واليس،  کروسكال-  آزمون  نتایج 
روستایی موردمطالعه در سه سطح توسعه اجتماعی )با توجه به 
شاخص های قرآنی(، با ميزان )Sig( کمتر از 0/01 درصد، با هم 

تفاوت معناداری داشته اند )جدول شماره 4(. 
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جدول 2. فراوانی، ميانگين وزنی و انحراف معيار شاخص های اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان.

مؤلفه های اجتماعی
فراوانی هر شاخص

انحراف میانگین
رتبهمعیار

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

5/013/125/729/426/83/601/15820اعتماد
2/42/917/648/029/13/990/89310انسجام
3/73/717/847/028/83/920/96413مشارکت

21/522/618/123/614/22/861/37026نظارت عمومی
3/73/115/546/531/23/980/96211امنيت اجتماعی
0/30/85/845/148/04/400/6604رعایت قوانين

9/210/821/033/625/53/551/23621وقف
1/60/86/028/663/04/510/7803جهاد

6/014/425/233/321/03/491/15123مسئوليت پذیری
5/05/015/045/729/73/901/0418الگوپذیری

2/43/715/747/231/04/010/9109تعاون
2/40/810/543/642/84/240/856عدالت

5/87/914/233/338/83/921/16713صبر و بردباری
4/27/310/838/639/14/011/0839جایگاه زنان

9/424/964/84/540/6972-0/8تحکيم خانواده
9/412/630/727/020/23/361/20724صله رحم
6/610/218/133/331/83/731/19718هم نشين

2/95/817/353/238/84/011/0279مسکن مطلوب
2/912/116/834/433/93/841/10815کيفيت تغذیه

0/82/437/059/84/560/5851-بهداشت
17/118/424/422/018/13/061/34625امانت داری

0/52/610/038/648/34/310/7975وفای به عهد
2/66/614/441/743/63/990/99610عفو و گذشت

4/77/916/847/923/43/771/04417تشویق و قدردانی
1/01/818/142/536/54/120/8388خوش برخوردی
9/412/922/026/529/13/531/28922شادی و نشاط

4/57/315/733/3369/13/951/11612اميدواری
7/615/023/131/822/63/471/2084خردورزی

4/28/919/736/031/23/811/10116توجه به زمان
6/63/713/619/959/24/151/1907لباس محلی

4/74/222/338/130/73/861/05214توانمندی مدیران روستایی
9/39/719/953/228/93/711/16719آرامش
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جدول 3. ميانگين شاخص های اجتماعی در روستاهای نمونه.

شهرستان
شاخص های اجتماعیروستا

شهرستان
شاخص های اجتماعیروستا

انحراف میانگینطبقهنام
انحراف میانگینطبقهنامرتبهمعیار

رتبهمعیار

هامون

34/190/2392عباسيه

هيرمند

23/630/67032حيدرآباد
13/590/49433گله چاه13/690/20029باغک
33/970/15811غالمعلی23/910/27217سدکی

33/980/28510پودینه24/050/1346حمزه آباد
شهرک 
23/760/38026مارگان13/320/26140ابوالفضل

23/850/56520چکل34/3101رستم محمود
13/340/57739حسين صفدر33/960/37112اسماعيل قنبر

13/690/37731جالل آباد24/050/2345خراشادی

زهک

33/980/2289ده خمر13/410/62638سامانی
23/900/26518مال نورمحمد23/750/39927الری
34/150/2184قرقری33/920/37815گوری

جهان آباد 13/590/44234کندرک
33/940/47413سفلی

33/930/47514سنجرانی33/920/55716قزاق
33/900/52019حاجی ملک24/040/2058حسين آباد
23/820/33622محمدقاسم13/780/71625آس قاضی
13/500/50936کفتارگی

نيمروز

34/170/1763کچيان
34/040/3457باالخانه13/52035سيدخان

زابل
ده عيسی 23/740/44528کلوخی

23/690/88830سفلی

13/480/32837ده بزی عليی13/780/37724فتح آباد
33/780/30523فقيرلشکری33/840/40721قاسم اباد

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقيق،1393                                                                                                                               

تصویر2. پراکندگی روستاهای نمونه بر اساس سطح توسعه اجتماعی،1393

»محمودرضا ميرلطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«

فصلنامه پژوهش های روستایی



192

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2

جدول 5. شاخص کفایت مدل شاخص های اجتماعی قرآن و توسعه اجتماعی.

ضریب همبستگیضریب تعیینضریب تعیین تعدیل شدهانحراف معیار خطا

0/7430/0840/0870/295
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جدول 4. نتایج آزمون کروسكال- واليس تفاوت سطوح توسعه اجتماعی روستاها.

میانگین شاخص های اجتماعی
31/160Chi- Square

2.Df
0/000Asymp. Sig
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جدول 6. آزمون F معنی دار بودن رگرسيون اثرگذاری شاخص های قرآن بر سطح توسعه اجتماعی.

SigF مدلمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مجموع مربعاتآماره

رگرسيون 0/00035/99219/868119/868
باقيمانده0/552379209/208

کل380229/076
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 ،H0 بر اساس این نتایج می توان چنين فرض کرد که فرض
یعنی فرض عدم تفاوت شاخص های توسعه اجتماعی بين مناطق 
روستایی رد شده و فرض مخالف H1، یعنی وجود تفاوت بين 
سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی بر اساس شاخص های 

قرآن در سه سطح روستاهای جامعه نمونه تأیيد گردیده است.

جهت پاسخ به سؤال سوم تحقيق از تحليل آزمون رگرسيون 
متغير  بين  رابطه  روش  این  در  است.  شده  استفاده  ترتيبی، 
می شود  داده  نشان  وابسته  متغير  با  مستقل  متغيرهاي  یا 
(Chatterjee,2006:12). پس از بررسی شاخص ها، کفایت مدل در 

جدول زیر آمده است.

با  برابر  وابسته  متغير  و  مستقل  متغيرهای  بين  همبستگی 
این مقدار  0/295 است. ضریب تعيين 0/087 بدست آمده و 
نشان می دهد که حدود 87 درصد اثرگذاری شاخص های قرآنی 
بر توسعه اجتماعی در یک سطح نيست )جدول شماره 5(. پس 
می توان گفت هر کدام از شاخص های موردمطالعه بر سطح توسعه 
اثرگذاری متفاوتی گذاشته است بعضی از شاخص ها در سطح 
خيلی پایين و بعضی ها در سطح خيلی باال، باعث رشد و توسعه 

روستاها گردیده اند.

در جدول شماره 6 معنی دار بودن رگرسيون به وسيله آزمون 
F محاسبه شده است.

با توجه به نتایج جدول شماره 6 سطح معنی داری محاسبه 
شده برای این آماره برابر 0/000 بوده و نشان از معنی دار بودن 
شده  رسم  رگرسيون  نمودار  دارد.   0/99 سطح  در  رگرسيون 
)تصویر شماره 3( در مورد مدل رگرسيون، فرض نرمال بودن 
رگرسيون  بنابراین  می کند؛  تأیيد  را  شماره4(  )تصویر  داده ها 

خطی برآورد شده مورد قبول است.

در جدول شماره 7 آزمون T مربوط به ضرایب رگرسيون نيز 
برای متغير مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این 
متغير برابر 0/000 بوده و در نتيجه اثرگذاری شاخص های قرآن 

بر مؤلفه های توسعه اجتماعی در یک بعد نيست. 

»محمودرضا ميرلطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«
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F تصویر3. هيستوگرام رابطه اثرگذاری شاخص های قرآن بر سطح توسعه اجتماعی بر اساس آزمون

تصویر4. نمودار نرمال بودن باقيمانده ها

جدول 7. آزمون T ارتباط شاخص های قرآن بر توسعه اجتماعی.

SigT
ضریب غیراستانداردضریب استاندارد

مدل
BetaStd.ErrorB

مقدار ثابت0/3560/9250/3450/316
مجموع شاخص ها0/0005/9990/2950/0890/533
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نتیجه گیری
در راستای تحقق بخشيدن توسعه اجتماعی از راه بهبود مداوم 
اجتماعی  ارتقای ظرفيت های  و  تبيين کننده  آن  شاخص های 
ساکنان روستایی، تحقيق حاضر به بررسی سطح توسعه اجتماعی 
با استفاده از شاخص های قرآنی در مناطق روستایی سيستان 

پرداخته  است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد سطح توسعه اجتماعی مناطق 
روستایی موردمطالعه سيستان با توجه به شاخص های اجتماعی 
مستخرج از قرآن کریم متفاوت بوده است. از مجموع 33 شاخص 
مستخرج شده از قرآن در 40 روستای موردمطالعه، روستاهای 
واقع در شرق سيستان به علت پراکندگی و دور بودن از مناطق 
باالتری  سطح  قرآنی  شاخص های  به  توجه  با  منطقه،  شهری 
داشته اند. تغييرات کمتر در روابط روزمره و آداب و سنن از دالیل 
این امر می تواند باشد. لذا در این جوامع انسجام، وحدت، اعتماد و 

سادگی بين روستایيان بيشتر به چشم می آید.

در بين شاخص های اجتماعی مستخرج از قرآن، بهداشت در 
اکثر روستاها موردمطالعه از سطح باالیی برخوردار بود. امروزه 
منطقه ای  ملی،  گوناگون در سطح  عوامل  از  طيف گسترده ای 
و حتی جهانی باعث شده است تا سطح بهداشت در کشورها، 
به ویژه در کشورهای درحال توسعه با خطرات جدی روبرو شود. 
عواملی چون، آلودگی زمين با انواع زباله ها، آلودگی رودخانه ها 
و آب ها، پاره شدن الیه اوزون و همانند آن که هر یک تهدیدی 
بالقوه برای حيات انسان ها و نسل های آینده است. در این راستا 
ساختار دین اسالم که بر اساس نظافت و بهداشت بنا شده با توجه 
به آموزه های خود )از جمله : بهداشت دهان و دندان، بهداشت 
پوست، نظافت دست و صورت، بهداشت مو، پاکيزگی محيط، 
بهداشت فضا و برخورداری از هوای سالم و رعایت بهداشت در 
دانش های  در  را  نوینی  افق های  می تواند  زندگی(  امور  تمامی 
بشری گشوده و با تأمين سالمت بيشتر، زندگی را در کام انسان 

گوارا، دوست داشتنی و دلپذیر نماید. 

تحكيم خانواده، شاخص دیگری است که در ارتقاء سطح توسعه 
اجتماعی روستاهای نمونه اثر زیادی داشته است. در آیه 21 سوره 
روم به اهميت این موضوع اشاره شده است: »برای شما از خود 
شما همسرانی خلق کرد تا به سوی آنان ميل کنيد و آرامش گيرید 
و بين شما مودت و رحمت قرار داد و در همين آیت ها هست 
برای مردمی که تفكر کنند« )روم/ 21( 10. برپایی و پویایی نهاد 
خانواده، شاخصه اصلی یک اجتماع زنده و رو به توسعه است. یكی 
از مهم ترین عوامل توسعه، توسعه نيروی انسانی است. گرچه معيار 
نيروی انسانی در توسعه، عموماً با ارزیابی بازدهی و کارایی آن 
است، اما در یک تحليل عميق، کارایی انسان نيز از خانواده تأمين 

10. »َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجاً لَِتْسُكُنوا إِلَْيها َو َجَعَل بَْيَنُكْم 
ُرون «. ًة َو َرْحَمًة إِنَّ فِي ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفكَّ َمَودَّ

می شود. چه خانواده ای که در آن متولد شده و به مرحله بازدهی 
می رسد و چه خانواده ای که تشكيل می دهد و به آن دل بسته و 
وابسته است؛ بنابراین سهم خانواده در باال بردن توسعه، سهمی 
اساسی و قابل توجه است؛ اما متأسفانه هنوز در شمار پارامترهای 

سنجش توسعه قرار نگرفته است.

سومين شاخص مؤثر در سطح توسعه اجتماعی ، جهاد است 
در آیه 69 سوره عنكبوت آمده است: »و کسانی که در اقامه دین 
ما مجاهده می کنند ما به سوی راه های خود هدایتشان می کنيم و 
خدا همواره با نيكوکاران است« )عنكبوت/ 69(11. خداوند در این 
آیه فریضه جهاد را بيان نموده و مردم را به تجهيز یكدیگر و فراهم 
نمودن نفرات و تجهيزات و انفاق در آن دعوت می کند. در واقع 
جهاد وادار کردن خود به تحمل سختی و مشقت است. با توجه 
به انواع جهاد در اسالم قطعاً جهاد می تواند یكی از مؤلفه های 
بسيار مهم در افزایش سطح توسعه اجتماعی هر جامعه ای باشد.  
روستایيان نيز از قدیم االیام مردمی سخت کوش و فداکار و در 

تمامی عرصه ها یار و یاور یكدیگر بوده اند.

سایر شاخص های مورد بررسی نيز هر کدام با توجه به تغييرات 
و تحوالت صورت پذیرفته در متن جوامع، ميزانی از اثر را بر سطح 
توسعه اجتماعی مناطق روستایی داشته اند. که در قرآن کریم به 

آن ها توصيه شده است. 

درمجموع نتایج این تحقيق نشان می دهد مؤلفه های توسعه 
اجتماعی برای مسلمانان موضوعات جدید و بيگانه ای نيستند بلكه 
آن ها کاماًل مطابق و هماهنگ با آیات قرآن کریمی است که در 
1400 سال پيش به وسيله پيامبر اسالم از جانب خداوند متعال 
مطرح شده است. شاخص هایی چون توجه به بهداشت، جهاد، 
عدالت، تعاون، انسجام، تحكيم خانواده، عفو و گذشت، خردورزی، 
مشارکت،  مسكن،  کيفيت  اميدواری،  وقف،  عهد،  به  وفاداری 
امنيت و تغذیه برخی از شاخص های مهمی است که قرآن کریم 
در جهت ساخت انسان سالم و جامعه ای سالم و توسعه یافته ارائه 
کرده است. در حوزه مسائل مربوط به توسعه اجتماعی، نمی توان 
شاخصی را یافت که قرآن کریم مستقيم یا غيرمستقيم به آن 
اشاره ای نداشته باشد که این موضوع بيانگر حساسيت قرآن به 
مباحث و موضوعات اجتماعی است. بنابراین جهت رسيدن به 
توسعه ای اجتماعی لزوم توجه برنامه ریزان اجتماعی به ارزش های 
از  متعالی حاکم بر جامعه اسالمی بخصوص آیات قرآن کریم 

اهميت بسيار باالیی برخوردار است. 

تشکر و قدردانی

این مقاله هيچ گونه حامی مالی نداشته است.

َ لََمَع الُْمْحِسِنيَن«. َِّذیَن جاَهُدوا فِينا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا َو إِنَّ اللَّ 11.ـ »َو ال

»محمودرضا ميرلطفی و همكاران. تحليل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سيستان با تأکيد بر شاخص های مبارکه قرآنی(«
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