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مقدمه 
روستا و روستانشینی در ایران جایگاه و اهمیت بسیار دارد .بیتوجهی به فضاهای روستایی و بیتوجهی به توان و امکانات
تولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پُرتوان روستا از مشکالت اساسی در دستیابی به توسعة روستایی است (مختاری
حصاری و همکاران :1039 ،پوستر) .در طی دهههای اخیر ،بروز نابرابری و بیتوجهی به روستاها در درون ناحیه موجب
ضعف و تسریع روند نابودی این کانونهای سکونتگاهی و بالطبع ایجاد عدم تعادل فضایی درون ناحیه و یکسویهشدن
جریان خدمات ،سرمایه ،اطالعات ،و جمعیت به سمت کانونهای شهری شده است .بدینترتیب ،سکونتگاههای روستایی
با دامنة حداکثری از فقر ،نابرابری ،و عقبماندگی مضاعف در قیاس با دیگر مراکز جمعیتی کشور نیازمند برنامهریزی و
فراهمآوردن شرایط و امکانات مناسب جهت گسستن از زنجیرة فقر ،بیعدالتی ،و بهبود رفاه اجتماعیاند (شکور و
شمسالدینی .)16 :1031 ،یکی از مشکالت اساسی جامعة روستایی در گذشته فقدان برنامهای راهبردی برای ساماندهی
فضاها و مراکز روستایی بوده است و امروزه نیز عمران توسعة روستایی کشور در گرو سازماندهی محیطی روستایی و
تجهیز سلسلهمراتبی این مراکز و فضاها طبق استانداردهای معین است (کالنتری .)196 :1033 ،درواقع ،رفاه انسانها و
ایجاد محیطی توانبخش برای برخورداری مردم از حیاتی طوالنی ،سالم ،و خالق هدف اساسی است (آسایش.)1 :1011 ،
بهنظر میرسد به روستاها ،بهعنوان دومین سکونتگاههای جمعیتی کشور ،در مطالعات مختلف کمتر توجه میشود و به
همین دلیل توسعة آنها با چالش بیشتری مواجه است .در این میان پرداختن به موضوع مهم ارزیابی و سطحبندی
روستایی ما را قادر خواهد ساخت تا با داشتن شناختی کافی از سرزمین مطالعهشده به برنامهریزی و مدیریت آن بپردازیم،
زیرا بدون چنین شناختی برنامهریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه با دشواری روبهروست (رکنالدین افتخاری
خدماترسانی ،ارتباطات ،و دسترسیها

و آقایاری هیر .)01 :1031 ،در کشور ما مناطق روستایی با مشکالتی همچون
مواجهاند و از آنجا که این روستاها کانونهای تولید منابع کشاورزی محسوب میشوند ،الزم است به سازمان فضایی-
کالبدی و تعیین مکانهای مناسب برای استقرار مراکز خدماتی ،فعالیتهای اقتصادی یا جمعیتی آنها توجه شود.
سطحبندی سکونتگاهها و تعیین مراکز عملکردی روشی برای سلسلهمراتبیکردن ارائة خدمات جهت ارائة خدمات بهینه
به روستای همجوار است که عالوهبر حل مشکل خدماترسانی در طوالنیمدت مانع مهاجرتهای روستا -شهر و نهایتاً
تخلیة روستاها میشود .سطحبندی در نواحی جغرافیایی مانند استانها ،شهرستانها ،و بخشها همواره ثابت نیست و بنا
به شرایط زمانی ،مکانی ،و تحوالت محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،و نهادی تغییر میکند .بررسی اثرهای این
تحوالت در علوم برنامهریزی و جغرافیا موردتوجه قرار میگیرد و در این مسیر میتوان به بسیاری از پرسشهای موجود،
که برای برنامهریزان پیش میآید ،پاسخ داد .از آنجا که حدود  330311نفر از جمعیت استان گیالن در روستاها زندگی
میکنند ،برنامهریزی و توجه به نحوة توزیع خدمات در این سکونتگاهها میتواند عاملی برای نگهداشت جمعیت شود .به
همین دلیل ،در تحقیق حاضر سعی شده ،ضمن تعیین و شناسایی سطوح توسعهیافتگی بخشهای استان گیالن در
شاخصهای ترکیبی (محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،نهادی ،و کالبدی) با بهرهگیری از سیستم
اطالعات جغرافیایی جایگاه هر یک از بخشها در سطوح توسعه مشخص شود و تغییر سطوح توسعهیافتگی از سال 1039
تا  1032نشان داده شود به امید اینکه بتواند در تدوین سیاستها و برنامههای مناسب در زمینة توسعة روستایی برای
سیاستگذاران و برنامهریزان مفید واقع شود .پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به پرسشهایی که در پی میآید تهیه
و تدوین شده است:
درجة توسعهیافتگی بخشهای مختلف استان گیالن چیست و اولویت برنامهریزی فضایی در این بخشها چگونه است؟
آیا میزان توسعهیافتگی در طی سالهای  1032-1039تغییرکرده است؟

بخشهایاستانگیالن

تامیمگیریچندمعیارهدر

تکنی،های

توسعهیافتگیبااستفادهاز

ارزیابیسطوح
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مبانینظری 
توسعه ،بهعنوان یک موضوع علمی و مسئلة اجرایی ،تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد .از آن زمان تاکنون،
باتوجهبه تنوع مفاهیم و دیدگاهها در زمینة توسعه ،نظریهها و الگوهای متعددی دربارة توسعه و توسعهنیافتگی طرح شده و
در هر دورهای یک یا چند الگو بهعنوان الگوهای مسلط عمل کرده است (آزادی و همکاران .)66 :1031 ،دستیابی به
توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمانهایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است .توسعه هنگامی
تحقق مییابد که از همة عوامل ،امکانات ،و منابع تولید کشور استفادة بهینه بهعمل آید (تقدیسی و همکاران:1031 ،
 .)193توسعه پدیدة جدیدی نیست ،بلکه با انسان زاده شده و همراه تکامل زندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز از
آن جدا نبوده است .ازاینرو ،باید تکامل و توسعه را در تعالی جامعة انسانی جستوجو کرد و همراهِ این تعالی ابعاد جدیدی
برای آن درنظر گرفت (ضرابی و تبریزی .)16 :1032 ،بنابراین ،بهنظر میرسد در عصر اطالعات و تجارت جهانی توجه
به توسعه تنها راه ممکن است و هر موفقیت در مسیر توسعه باتوجهبه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی ،و
واقعیتهای جغرافیایی که بر زندگی مردم سراسر جهان مؤثر است شکل میگیرد (کمیتة اقتصادی و اجتماعی ملل متحد،
 .)11 :0226از طرفی ،نابرابری منطقهای ،بهعنوان تجلی مهم الگوهای منطقهای ،یکی از مسائل مهم در جغرافیاست
(وانگ و همکاران)129 :0210 ،؛ بهطوریکه امروزه نابرابری منطقهای در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر
توسعه است (شنکار و شا .)1601 :0210 ،بحثهای طوالنی درمورد میزان ،ابعاد ،مسیر ،مکانیسم ،و پیامدهای نابرابری
جغرافیایی و همچنین سیاستهایی که با فقر و نابرابری مقابله میکنند انجام شده است (وی .)1 :0219 ،به عبارتی،
مشکل با توسعة یک منطقة روستایی حل نمیشود و باید به توسعة کل جوامع روستایی توجه کرد (پاتل.)10 :0212 ،
دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی که باشد نیازمند برنامهریزی اصولی ،کارآمد ،و اجرای دقیق آن است.
بنابراین ،برای اجرای برنامههای مختلف اقتصادی -اجتماعی ،تدوین راهکارهای توسعه ،موفقیت در برنامهریزی و
طرحهای اجرایی ،بررسی و شناخت توانها ،کمبودها ،و تعیین سطح توسعهیافتگی نواحی و سکونتگاهها براساس
مجموعهای از شاخصهای برتر ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حال باید دید منظور از سلسلهمراتب سکونتگاهی و سطحبندی چیست؟ منظور از سطحبندی جایگاه سلسلهمراتبی
روستاها براساس شاخصهای مختلف توسعه تلفیقی از ابعاد محیطی ،اجتماعی ،و اقتصادی است .درواقع ،سطحبندی نوعی
گروهبندی سلسلهمراتبی پدیدههای همسان است که براساس مجموعهای از معیارها یا خصوصیتها و تعیین جایگاه و
وضعیت هر یک نسبت به بقیه طبقهبندی میشود (خسروبیگی و همکاران .)123 :1032 ،برای سطحبندی روستاها
روشهای مختلفی وجود دارد ،اما کارآمدترین آنها بر تبیین معیارها و شاخصهای مختلف از جمله شاخصهای محیطی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نهادی ،و خدماتی استوار است (سعیدی .)693 :1033 ،پژوهشگران و محققان بسیاری
درمورد سنجش سطح توسعهیافتگی بحث و بررسی کردهاند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهیم نمود.
اولریچ ( )0220در مقالة خود با نام «اثر نابرابری درون منطقهای در توسعة چین» به بررسی نحوة تأثیر نابرابریهای
منطقه در رشد و توسعة ملی کشور میپردازد .او از روش ضریب تغییر و تابع تشخیص استفاده میکند و نشان میدهد که
روند تغییرات نابرابریهای سطح توسعة مناطق مختلف رابطهای منفی و معنیدار با روند تغییرات سطح توسعة ملی دارد.
شارما ( )0226در مقالة خود با نام «نابرابریهای منطقهای در بهرهوری نیروی کار کشاورزی در درة براهماپوترا» اظهار
میکند که تفاوت در بهرهوری نیروی انسانی عامل اصلی بروز نابرابریهای منطقهای است .وی از ضریب تغییر و تحلیل
مؤلفههای اصلی برای تعیین نابرابریها استفاده میکند .الحسن ( )0221در مقالة خود با نام «نابرابری در غنا» به بررسی
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نابرابریهای منطقه پرداخته و در این مسیر از شاخصهای فقر ،تولید ،و بهرهوری استفاده کرده است .وی از روش تحلیل
خوشهای و تحلیل عاملی استفاده کرده و کشور غنا را به چند منطقة برخوردار ،نیمهمحروم ،و محروم طبقهبندی کرده است.
بوکانی و همکاران ( )1031در مقالة خود با نام «ارزیابی سطح توسعة اجتماعی سکونتگاههای روستایی در حوزة روستایی
اخترآباد شهرستان مالرد» ،مجموعه روستاهای محدودة مطالعاتی را از نظر توان اقتصادی به پنج سطح روستاهای توانمند،
نسبتاً توانمند ،توان متوسط ،توان نسبتاً ضعیف ،و در نهایت توان ضعیف طبقهبندی کردند (بوکانی و همکاران:1031 ،
پوستر) .موسوی و باقری کشکولی ( )1031در مقالة خود با نام «سطحبندی و مکانگزینی فعالیتهای اقتصادی جهت ارائة
راهبرد توسعة روستایی با فرایند تحلیل شبکه در شهرستان بهاباد» به این نتیجه رسیدند که 11/1درصد از توسعة روستاهای
شهرستان بهاباد ناشی از باالرفتن میزان فعالیتهای اقتصادی و تجاری بوده است .در این مقاله مطلوبترین و
نامطلوبترین مکان برای استقرار و گسترش فعالیتهای اقتصادی مشخص شده است (موسوی و همکاران.)011 :1031 ،
رحمانی فضلی و همکاران ( )1031در مقالة خود با نام «سطحبندی سکونتگاههای روستایی استان آذربایجان غربی» با
استفاده از تکنیک تاپسیس نشان دادند که از بین هفده شهرستان استان آذربایجان غربی ،شهرستانهای نقده با فاصلة
زیادی از دیگر شهرستانهای استان توسعهیافتهترین سکونتگاههای روستایی را در خود جای داده و شهرستان چالدران دارای
توسعهنیافتهترین روستاهای آذربایجان غربی بوده است (رحمانی فضلی و همکاران .)1 :1031 ،مهدوی و برنجکار ( )1030در
مقالة خود با نام «سطحبندی دهستانهای شهرستان بندرانزلی» براساس تغییرات کاربری اراضی روستایی میگویند از میان
شاخصهای موردبررسی ،گردشگریـ باتوجهبه قدمت و عملکرد در محدودة مطالعاتیـ نسبت به سایر شاخصها فعالتر بوده
و باالترین اولویت را از لحاظ تأثیرگذاری در تغییر کاربری اراضی نسبت به سایر شاخصها در محدودة مطالعاتی داشته است
(مهدوی و برنجکار .)63 :1030 ،اصغریزاده و ذبیحی جامخانه ( )1030در مقالة خود با نام «ارزیابی و رتبهبندی میزان
توسعهیافتگی مناطق روستایی» اظهار میکنند که اختالف قابل مالحظهای بین سطح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان
بوده؛ بهطوریکه دهستانهای واقع در مناطق جلگهای و نزدیک به شهر ساری نسبت به دهستانهای واقع در نواحی
جنگلی و کوهستانی بهمراتب در سطح باالتر رتبهبندی قرار دارند (اصغریزاده و ذبیحی جامخانه .)01 :1030 ،شمسالدینی
و رحیمی ( )1030در مقالة خود با نام «سطحبندی سکونتگاههای روستایی شهرستان ممسنی» با بررسی اقتصادیبودن
نسبت برخورداری آبادیهای هر یک از طبقات جمعیتی از هر کدام از خدمات مشخص کردند که طبقات جمعیتی مختلف در
روستاها باتوجهبه عاملهای متفاوت داخلی و خارجی دارای طبقهبندی و سطحبندی معینی از خدماتاند (شمسالدینی و
رحیمی .)31 :1030 ،فرجی و همکاران ( )1036در مقالة خود با نام «سطحبندی سکونتگاههای روستایی با تأکید بر
مؤلفههای سرمایة اجتماعی» با کمک تکنیک دلفی و پرومتی به سطحبندی سکونتگاههای روستایی پرداختند (فرجی و
همکاران .)121 :1036 ،نعمتی و همکاران ( )1039در مقالة خود با نام «سنجش میزان توسعهیافتگی و عوامل مؤثر بر آن در
نواحی روستا» با استفاده از ضریب ناموزون موریس نواحی روستایی را به چهار گروه توسعهیافته ،در حال توسعه ،کمتر
توسعهیافته ،و محروم تقسیم کردند .نتایج تحقیق نشان میدهد بین نواحی روستایی استان فارس تفاوتها و اختالفات
شدیدی وجود دارد (نعمتی و همکاران.)69 :1039 ،

روشپژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روششناسی توصیفی -تحلیلی است .در زمینة جمعآوری اطالعات
موردنیاز از روش کتابخانهای استفاده شده و جامعة آماری شامل تمامی بخشهای استان گیالن ( 60بخش) است.
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بخشهایاستانگیالن 

شک .1تقسیماتاداریاستانگیالنبرحسببخشترارگیری
منبع:یافتههایپژوهش 1913،

از آمارههای سال ( 1032دادههای منتج از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بهعنوان متغیر استفاده شده
است .سپس ،با تقسیم متغیرها بر مخرج مناسب شاخصها بهدست میآید که با ضرب آنها در مضربی مناسب سرراست
شده است .شاخصها معیاری هستند تا ما درک کنیم کجا هستیم ،قصد داریم کجا برویم ،و تا چه اندازه از هدف فاصله
داریم .پس از انتخاب شاخصهای مناسب ،آنها را در پنج گروه متناسب با ابعاد توسعه گروهبندی میکنیم .این پنج گروه
عبارتاند از :محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،نهادی ،و کالبدی .بهمنظور تعیین درجة توسعهیافتگی
بخشهای مختلف استان ،باتوجهبه اهمیت شاخصها و همچنین محدودیت دسترسی به آنها  033متغیر 30 ،شاخص در
قالب پنج گروه شاخص ترکیبی جمعآوری شد (جدول  .)1سپس ،برای تعیین رتبة بخشها از روشهای تاکسنومی
عددی ،تحلیل خوشهای ،تحلیل سلسلهمراتبی ،تاپسیس ،موریس ،و تحلیل شبکه استفاده شد .نخست در هر یک از
بخشهای توسعه و نهایتاً در قالب شاخصهای تلفیقی رتبهبندی و نتایج بهدستآمده بررسی و تحلیل شده است.
تکنیکهای مورداستفاده در این تحقیق از اعضای خانوادة تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیارهاند که امروزه در رتبهبندی
مفاهیم مختلف در علوم گوناگون جایگاه ویژهای دارند و مهمترین دلیل آن را میتوان منطق ریاضی و شفاف و نیز عدم
مشکالت اجرایی آن دانست .در این تحقیق با استفاده از رتبة هر بخش (که با استفاده از تکنیکهای مختلف محاسبه
شده) ،ضمن آگاهی از جایگاه بخش در سطحبندی توسعهیافتگی و شناخت محرومترین و توسعهیافتهترین بخشها ،به
همگونی بخشهای همطبقه پرداخته و سپس نتایج بهدستآمده در قالب نقشه نمایش داده خواهد شد .در مرحلة بعد به
مقایسة سطوح توسعهیافتگی در سالهای  1039و  1032با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شده است.

بحثویافتهها
از آنجا که تعداد شاخصها برای گروههای مختلف متفاوت است ،برای هر گروه یک شاخص ترکیبی تهیه میکنیم و
سپس شاخصهای ترکیبی را وارد محاسبات مینماییم ،زیرا فقط در این صورت هر گروه حق رأی مساوی خواهند
داشت .برای این هدف ،نخست شاخصها وارد نرمافزار اس.پی.اس.اس میشوند و شاخصهای منفی به مثبت تبدیل
میشوند تا شاخصها همارزش شوند .برای تبدیل شاخصهای منفی به مثبت از روش معکوسکردن استفاده میشود.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911
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حال تعدادی شاخص مثبت و همسو وجود دارد که میتوان آنها را رفع اختالف مقیاس کرد .از آنجا که شاخصها
براساس مقیاسهای متفاوت بیان میشوند ،باید با استفاده از یکی از روشهای رتبهای ،استانداردکردن ،تقسیم بر
میانگین ،تقسیم بر انحرافمعیار ،تقسیم بر هر عدد ثابت ،و شاخصبندی شاخصهای موردنظر را رفع اختالف مقیاس
کرد .روش انتخابشده در این تحقیق تقسیم بر میانگین است ،زیرا در این روش موقعیت نسبی مناطق و پراکندگی
متغیرها تحت تأثیر قرار نمی گیرد و ضریب تغییرات مقادیر جدید با ضریب تغییرات مقادیر اصلی برابر خواهد بود .پس از
رفع اختالف مقیاس ،باید وزن شاخصها را با یکی از روشهای محاسبة وزن براساس آرای داوران ،روش مک گراناهان،
یا روش تحلیل مؤلفههای اصلی محاسبه و در شاخصهای رفع اختالف مقیاسشده اعمال کرد .در این تحقیق از روش
تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شده است و درنهایت پنج شاخص ترکیبی ،که هر کدام متعلق به یک گروهاند ،خواهیم
داشت که در باقی مراحل از آنها استفاده خواهد شد (جدول .)0
بخشهایاستانگیالن 

توسعهیافتگی

جدول.1شاص هایمورداستفادهدرتعیینسطح


عنوانگروه  عنوانشاص
محیطی-
دشتی ،جنگلی واقع در دشت ،کوهستانی -درهای یا تپهای ،جنگلی واقع در کوهستان یا تپه ،درصد برخورداری از سامانة جمعآوری زباله
اکولوژیکی
تراکم نسبی جمعیت ،ترکیب زنان ،ترکیب مردان ،نسبت جنسی ،بعد خانوار ،نرخ سواد مردان ،نرخ سواد زنان ،نرخ سواد کل ،نرخ آمـوزش
مردان ،نرخ آموزش زنان ،نرخ آموزش کل ،درصد روستاهای دارای سکنه ،درصد برخورداری از مهد ،درصد برخورداری از دبستان ،درصـد
برخورداری از مدرسة راهنمایی ،درصد برخورداری از دبیرستان ،درصد برخورداری از هنرسـتان ،درصـد برخـورداری از فروشـگاه تعـاونی،
اجتماعی-
درصد برخورداری از بقالی ،درصد برخورداری از نانوایی ،درصد برخـورداری از گوشـتفروشـی ،درصـد برخـورداری از قهـوهخانـه ،درصـد
فرهنگی
برخورداری از بانک ،درصد برخورداری از تعمیرگاه ماشینآالت کشاورزی ،درصد برخورداری از تعمیرگاه ماشینآالت غیرکشاورزی ،درصد
برخورداری از صندوق پست ،درصد برخورداری از دسترسی عمومی به اینترنت ،درصد برخورداری از دسترسی به روزنامه و مجلـه ،درصـد
برخورداری از دسترسی بهوسیلة نقلیة عمومی ،درصد برخورداری از دسترسی به ایستگاه راهآهن
نرخ اشتغال ،نرخ بیکاری ،نرخ فعالیت ،نسبت شغل برای هر خانوار ،نرخ فعالیت عمومی ،بار تکفل ،درصد خرید مایحتاج توسط روسـتاییان
از آبادی ،درصد مراجعه برای خرید مایحتـاج از آبـادی ،درصـد خریـد مایحتـاج از شـهر ،درصـد برخـورداری از پزشـک خـانواده ،درصـد
برخورداری از پزشک ،درصد برخورداری از داندانپزشک یا بهداشتکار دهان و دنـدان ،درصـد برخـورداری از دنـدانپزشـک تجربـی یـا
اقتصادی
دندانساز،درصد برخورداری از بهیار یا مامای روستایی ،درصد برخورداری از بهورز ،درصد برخورداری از دامپزشک ،درصـد برخـورداری از
تکنسین دامپزشکی ،درصد برخورداری از آزمایشگاه و رادیولوژی
درصد برخورداری از شورای اسالمی ،درصد برخورداری از دهیار ،درصد برخورداری از شورای حل اختالف
نهادی
فشردگی روستا ،جادة آسفالته ،جادة شوسه ،جادة خاکی ،راه آبی ،درصد روستاهای دارای طرح هادی ،درصد روستاهای دارای طرح هـادی
اجراشده ،درصد برخورداری از بوستان روستایی ،درصـد برخـورداری از کتابخانـة عمـومی ،درصـد برخـورداری از زمـین ورزشـی ،درصـد
برخورداری از سالن ورزشی ،درصد برخورداری از مسجد ،درصد برخورداری از امامزاده ،درصد برخورداری از خانة عالم ،درصد برخـورداری
از پاسگاه نیروی انتظامی ،درصد برخورداری از خدمات جهاد کشاورزی ،درصد برخورداری از مروج کشاورزی ،درصد برخورداری از شرکت
تعاونی روستایی ،درصد برخورداری از برق شبکة سراسری ،درصد برخورداری از موتور برق دیزلی ،درصد برخـورداری از گـاز لولـهکشـی،
کالبدی
درصد برخورداری از آب لولهکشی ،درصد برخورداری از سامانة تصفیة آب ،درصد برخورداری از حمام عمومی ،درصد برخورداری از مرکـز
بهداشتی -درمانی ،درصد برخورداری از داروخانه ،درصد برخورداری از خانة بهداشـت ،درصـد برخـورداری از پایگـاه بهداشـت روسـتایی،
درصد برخورداری از مرکز تسهیالت زایمان ،درصد برخورداری از غسالخانه ،درصد برخورداری از پایگاه آتشنشانی ،درصد برخـورداری از
نمایندگی پخش نفت سفید ،درصد برخورداری از نمایندگی پخش سیلندر گاز ،درصد برخورداری از جایگاه سوخت ،درصـد برخـورداری از
دفتر پست ،درصد برخورداری از دفتر مخابرات ،درصد برخورداری از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات
مرجع:یافتههایپژوهش 1913،

حال نتایج بهدستآمده از شش روش مذکور را با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس رتبهبندی میکنیم و رتبهبندی
نهایی را از تلفیق رتبهها ،که حاصل میانگین حسابی آنهاست ،بهدست خواهیم آورد .همانطورکه مشخص است،
کمترین مقدار بهترین رتبه را خواهد گرفت .سپس ،نتیجه در ستون جدا بهعنوان نتیجة نهایی ارائه میشود.
از آنجا که هر کدام از روشهای بهکاررفته برای تعیین شاخص ترکیبی دارای معایب و مزایایی هستند و سعی بر این است
که با تلفیق این روشها نتیجة مطلوبتر حاصل گردد ،الزم است تا از روشهایی استفاده شود که بیشترین ارتباط ساختاری را
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با یکدیگر دارند .برای تشخیص این امر ،باید ضریب همبستگی بین روشها را بهدست آورد .ضریب پیرسون ،که برای تعیین
همبستگی بین دادههای رتبهای است ،در این مورد مفید خواهد بود .برای این منظور ،نخست ماتریس بخشها و رتبههای
بهدستآمده از شش روش تهیه خواهد شد و سپس ماتریس ضریب همبستگی بهدست خواهد آمد .نتیجه نشان میدهد ضرایب
همبستگی محاسبهشده در سطح 33درصد معناداری و خطا کمتر از  2/21همبستگی قابل قبولی با یکدیگر داشتهاند (مستقیم و
معکوس) و این حاکی از این واقعیت است که با وجود تفاوتهای مشاهدهشده در سطحبندی بخشها همبستگی معناداری بین
روشها وجود دارد که میتوان از آنها برای سطحبندی بخشها استفاده کرد .
سلسلهمراتبی،تاپسیس،موریس،وتحلی شبکه(ایانپی) 

نتایجروشهایتاکسنومیعددی،تحلی صوشهای،تحلی 

جدول.5
تاکسنومیعددی 

تحلی صوشهای 

آستانة اشرفیه

تحلی سلسلهمراتبی 

صومعهسرا

تاپسیس 

فومن

موریس 

لنگرود

تحلی شبکه 

الهیجان

2
2/91
2/66
2/11
2/9
2/11
2/91
2/00
2/63
2/9
2/91
2/9

0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

2/201
2/201
2/216
2/200
2/213
2/21
2/269
2/210
2/206
2/211
2/203
2/219

2/10
2/11
2/60
2/11
2/69
2/00
2/16
2/01
2/10
2/10
2/10
2/91

2/13
2/16
2/63
2/09
2/90
2/01
2/13
2/6
2/10
2/99
2/19
2/91

2/21
2/211
2/213
2/209
2/219
2/206
2/223
2/201
2/210
2/216
2/21
2/219

رشت

تالش
بندرانزلی
آستارا

میعددی 
تاکسنو 

شفت

2/0

1

2/210

2/03

2/03

2/20

تحلی صوشهای 

املش

تحلی سلسلهمراتبی 

رضوانشهر

رودبار

تاپسیس 

سیاهکل

رودسر

موریس 

ماسال

مرکزی
شاندرمن
مرکزی
دیلمان
مرکزی
پرهسر
مرکزی
رانکوه
مرکزی
احمد
سرگوراب
رودبنه
مرکزی
کومله
اطاقور
مرکزی
سردارجنگل
مرکزی
میرزاکوچک
مرکزی
تولم
مرکزی
کیاشهر

2/11
2/09
2/0
2/10
2/00
2/16
2/00
2/0
2/93

1
1
1
0
1
1
1
1
0

2/210
2/211
2/211
2/29
2/210
2/21
2/211
2/200
2/200

2/11
2/00
2/03
2/13
2/03
2/0
2/06
2/09
2/99

2/06
2/06
2/03
2/03
2/60
2/06
2/03
2/03
2/10

2/201
2/203
2/200
2/200
2/206
2/201
2/209
2/201
2/211

تحلی شبکه 

شهرستان 

بخش 

شهرستان 

بخش 

کالچای
چابکسر
مرکزی
رحیمآباد
خورگام
مرکزی
عمارلو
رحمتآباد
خشکبیجار

2/06
2/03
2/69
2
2/21
2/1
2/20
2/09
2/91

1
1
1
1
0
1
1
1
1

2/211
2/223
2/20
2/119
2/211
2/210
2/201
2/211
2/201

2/01
2/03
2/61
2/16
2/13
2/13
2/1
2/0
2/90

2/6
2/01
2/90
2/01
2/13
2/0
2/16
2/00
2/16

2/201
2/209
2/211
2/200
2/261
2/261
2/260
2/201
2/211

مرکزی

2/90

0

2/201

2/13

2/16

2/211

لشت نشا
کوچصفهان
سنگر
خمام
مرکزی
حویق
اسالم
کرگانرود
مرکزی
لوندویل
مرکزی

2/61
2/91
2/90
2/10
2/0
2/13
2/0
2/11
2/9
2/11
2/11

0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1

2/211
2/20
2/203
2/206
2/211
2/21
2/21
2/223
2/211
2/211
2/223

2/90
2/11
2/13
2/1
2/01
2/01
2/03
2/01
2/13
2/0
2/13

2/91
2/10
2/16
2/11
2/6
2/01
2/6
2/01
2/11
2/06
2/09

2/219
2/211
2/216
2/223
2/206
2/200
2/209
2/206
2/216
2/201
2/201

مرجع:یافتههایپژوهش 1913،

برای رسیدن به دومین هدف پژوهش (تعیین جایگاه هر یک از بخشها در سطوح توسعه) و تحلیل وضعیت
بخشهای استان از سیستم اطالعات جغرافیایی بهره گرفته میشود .سیستمهای اطالعات جغرافیایی یکی از فناوریهای
بررسی دادههای فضایی است .اگرچه سایر فناوریها نیز برای بررسی و تصویرسازی دادههای جغرافیایی مفیدند ،سیستم
اطالعات جغرافیا از این نظر منحصربهفرد است که شکلگیری مسائل و تلفیق نتایج با استفاده از مکان فضایی و
رابطههای جغرافیایی اشیا بهعنوان اصلی برای تولید تحقیق و استفهام را تسهیل میکند (وایت و همکاران.)3-3 :1036 ،
بهدلیل اینکه برنامهریزی اساساً جغرافیایی است ،نرمافزار جی آی اس ابزاری مناسب برای مدیریت ،تحلیل ،و پردازش
اطالعات و آمار در حمایت از عملکرد برنامهریزی شناخته شده است .بر این اساس ،با استفاده از نرمافزار سیستم اطالعات
جغرافیایی سطحبندی دهستانهای استان ،برای تحلیل فضایی وضعیت توانمندی آنها نمایش داده شده و جایگاه هر یک
از این بخشها در استان گیالن مشخص شده است.
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بخشهایاستانگیالن 

سطحبندی

شک .5نقشة

مرجع:یافتههایپژوهش 1913،
در شکل  0وضعیت فضایی سطوح برخورداری بخشها بهخوبی نشان داده شده است و بخشهای همگن در هر گروه
سطحبندی به تفکیک دیده میشود که میتواند برای برنامهریزان توسعه در استان مفید باشد .باتوجهبه شکل 0
بخشهای استان گیالن از نظر اولویتبندی سطوح برخورداری به پنج گروه تقسیم شدهاند (جدول .)0
در خاتمه به مقایسة سطح توسعهیافتگی بخشها در فاصلة سالهای  1039و  1032پرداخته میشود .در این بخش از
تکنیک تاپسیس استفاده میشود .پس از اینکه رتبة بخشها با استفاده از این تکنیک محاسبه شد ،برای مقایسة بهتر
ضریب تغییرات بهدست میآید .از ضریب تغییرات برای سنجش اینکه تا چه حد یک شاخص بهطور نامتعادل در بین
مناطق توزیع شده است استفاده میشود .به عبارت دیگر ،از ضریب تغییرات برای بررسی روند نابرابری موجود در
شاخصهای توسعه در بین نواحی و در سطوح وسیع استفاده میشود و مقدار باالی آن بیانگر نابرابری بیشتر است .این
ضریب از تقسیم انحراف معیار بر میانگین بهدست میآید (جدول .)6
بخشهایاستانگیالن 

سطحبندی

جدول.9
توسعهیافتگی 

سطح
توسعهیافتگی باال
توسعهیافتگی متوسط
گذار به توسعهیافتگی
محروم
محرومیت شدید

بخش 
مرکزی شفت ،مرکزی الهیجان ،مرکزی فومن ،مرکزی صومعهسرا ،خشکبیجار رشت ،مرکزی رشت ،سنگر
رشت ،خمام رشت ،مرکزی بندرانزلی ،مرکزی آستانة اشرفیه
رودبنه الهیجان ،مرکزی لنگرود ،تولم صومعهسرا ،مرکزی رودسر ،لشت نشا رشت ،کیاشهر آستانة اشرفیه،
کوچصفهان رشت
مرکزی رضوانشهر ،مرکزی املش ،رانکوه املش ،احمد سرگوراب شفت ،کومله لنگرود ،میرزاکوچکخان
جنگلی صومعهسرا ،رحمتآباد و بلوکات رودبار ،مرکزی تالش
شاندرمن ماسال ،مرکزی سیاهکل ،دیلمان سیاهکل ،اطاقور لنگرود ،کالچای رودسر ،رحیمآباد رودسر ،عمارلو
رودبار ،اسالم تالش ،لوندویل آستارا
مرکزی ماسال ،پرهسر رضوانشهر ،سردار جنگل فومن ،چابکسر رودسر ،خورگام رودبار ،مرکزی رودبار ،حویق
تالش ،کرگانرود تالش ،مرکزی آستارا
جمع

مرجع:یافتههایپژوهش 1913،

تعداد  درصدازک 
12

00/0

1

11/0

3

13/1

3

02/3

3

02/3

60

122
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جدول.3ضریبتغییرات 

سال 
1039
1032

انحرافمعیار 

2/009
2/021

میانگین 
2/010
2/031

ضریبتغییرات 
2/10
2/90

مرجع:یافتههایپژوهش 1913،

نتیجه بیانگر توسعة نامتوازن بین بخشهاست که این نابرابری در سال  1039بیشتر بوده و در طی پنج سال کاهش یافته
است .همچنین ،از نتایج سطحبندی براساس مدل تاپسیس در نرمافزار جی آی اس متوجه میشویم در سال  1039از مجموع
 60بخش  1بخش در سطح توسعهیافتگی باال 3 ،بخش در سطح توسعهیافتگی متوسط 6 ،بخش در سطح گذار به
توسعهیافتگی 10 ،بخش در سطح محروم ،و  12بخش در سطح محرومیت شدید بودهاند که در سال  1032از مجموع 60
بخش  10بخش در سطح توسعهیافتگی باال 1 ،بخش در سطح توسعهیافتگی متوسط 11 ،بخش در سطح گذار به
توسعهیافتگی 11 ،بخش در سطح محروم ،و  0بخش در سطح محرومیت شدید هستند .همانطورکه از نتیجه مشخص است،
از تعداد بخشهای محرومیت شدید و محروم کاسته شده و به تعداد بخشهای سطح باالی توسعهیافتگی افزوده شده است.

سالهای1972و 1912
بخشهایاستانگیالندر 

سطحبندی

شک .9مقایسة
مرجع:یافتههایپژوهش 1913،

نتیجهگیری

نخستین قدم در برنامهریزی منطقهای شناسایی وضع موجود آن مناطق است و این شناسایی خود مستلزم تجزیه و تحلیل
بخشهای مختلف توسعه است .برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف ،شناسایی جایگاه منطقه در
بخشهای مربوط و رتبهبندی سطوح بهرهمندی از مواهب توسعه ضروری است .نقاط روستایی کمجمعیت در کشور توان
جذب سرمایه ،خدمات ،و تکنولوژی مناسب برای توسعة همهجانبه ندارند .بنابراین ،الزم است با رتبهبندی و سطحبندی
یک نظام سلسلهمراتب خدماترسانی ایجاد کرد تا بتوان در توزیع امکانات ،تسهیالت ،و خدمات بهدرستی اقدام کرد.
برای رتبهبندی بخشهای مختلف محیطی -اکولوژیکی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،نهادی ،و کالبدی روشهای
مختلفی وجود دارد که الزاماً جوابهای یکسانی در پی ندارند .اما میتوان روشهایی را انتخاب کرد و سپس با تلفیق
نتایج به یک رتبهبندی واحد و سپس سطحبندی متناسب به آن رسید.
در تحقیق حاضر پس از نهاییکردن شاخصها ،با استفاده از روشهای تاکسنومی عددی ،تحلیل خوشهای ،تحلیل
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سلسلهمراتبی ،تاپسیس ،موریس ،و تحلیل شبکه به ارزیابی و رتبهبندی بخشهای استان پرداخته شد و میزان
توسعهیافتگی بخشها مشخص شد .نتایج حاکی از این واقعیت است که بخشهای مختلف از نظر برخورداری از خدمات
در سطوح مختلفی قرار دارند .نتایج هر روش مشخص و سپس با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس رتبهبندی شد .پس
از محاسبة رتبهبندی هر روش ،نتیجة نهایی از تلفیق آنها بهدست آمد که از این نتیجه برای سطحبندی بخشهای
استان گیالن ( 60بخش) استفاده شد .براساس محاسبات بخشهای مرکزی شفت ،مرکزی الهیجان ،مرکزی فومن،
مرکزی صومعهسرا ،خشکبیجار رشت ،مرکزی رشت ،سنگر رشت ،خمام رشت ،مرکزی بندرانزلی ،و مرکزی آستانة اشرفیه
در سطح توسعهیافتگی باال ،بخشهای رودبنه الهیجان ،مرکزی لنگرود ،تولم صومعهسرا ،مرکزی رودسر ،لشت نشا
رشت ،کیاشهر آستانة اشرفیه ،و کوچصفهان رشت در سطح توسعهیافتگی متوسط ،بخشهای مرکزی رضوانشهر،
مرکزی املش ،رانکوه املش ،احمد سرگوراب شفت ،کومله لنگرود ،میرزاکوچکخان جنگلی صومعهسرا ،رحمتآباد و
بلوکات رودبار ،و مرکزی تالش در سطح گذار به توسعهیافتگی ،بخشهای شاندرمن ماسال ،مرکزی سیاهکل ،دیلمان
سیاهکل ،اطاقور لنگرود ،کالچای رودسر ،رحیمآباد رودسر ،عمارلو رودبار ،اسالم تالش ،و لوندویل آستارا در سطح محروم،
و بخشهای مرکزی ماسال ،پرهسر رضوانشهر ،سردار جنگل فومن ،چابکسر رودسر ،خورگام رودبار ،مرکزی رودبار،
حویق تالش ،کرگانرود تالش ،و مرکزی آستارا در سطح محرومیت شدید قرار گرفتهاند .بهاینترتیب ،میزان توسعهیافتگی
بخشهای استان از منظر شاخصها مشخص میشود که میتواند برای مسئوالن و برنامهریزان استانی جهت تعیین
اولویتهای مربوط به طرحها و برنامههای مختلف توسعهمحور و توجه بیشتر به بخشهایی که از لحاظ توسعهای در
وضعیت نامناسبی قرار دارند مفید واقع شود .از طرف دیگر ،با مقایسة سطوح توسعهیافتگی در سالهای  1039و  1032به
این نتیجه بهدست آمد که بخشهای استان گیالن توسعهیافتهتر شده است .طی این دورة پنجساله ،از تعداد بخشهای
موجود در سطوح محروم و محرومیت شدید کاسته شده و به تعداد بخشهای موجود در سطوح توسعهیافتگی باال افزوده
شده است .از طرف دیگر ،با بررسی سطوح توسعه بین بخشها درمییابیم توسعهبخشی متوازنتر و همگونتر شده است.
یافتن روشی کارآمد در جهت سنجش توسعهیافتگی و سپس عرضة خدمات در سطح بخشها بهدلیل تعدد زیاد
روستاها در هر بخش ،پراکندگی جمعیت ،تنوع روستاهای بخش ،و نحوة توزیع آنها در سطح ناحیه ،موقعیت ارتباطی
آنها ،خصوصیات ویژة روستایی ،کمبود بودجه و اعتبارات عمرانی ،کمبود کادر متخصص ،سیستم مدیریت اداری
روستایی ،و کمتوجهی به سکونتگاههای روستایی امری دشوار است و امید است باتوجهبه نتایج مطالعات حاضر بتوان
تصمیم درستی برای خدماترسانی به روستاها و بخشها گرفت که خود سبب بهبود رفاه روستاییان ،فعالکردن اقتصاد
روستایی ،باالبردن سطح اشتغال و درآمد روستاییان ،و نیز از بین بردن موانعی که روستاها را از نظر داشتن امکانات
زیستی و خدمات موردنیاز با مشکل مواجه میکند خواهد شد.
برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعة روستایی در سطح بخشها ،در اولویت قراردادن بخشهای سطوح محروم و
محرومیت شدید در برنامههای میانمدت توسعهای ،بهکارگیری راهبردی ویژه جهت توسعه و گسترش خدمات رفاهی و
عمرانی و ارتقای ظرفیتهای تولیدی و اشتغال در مناطق روستایی جهت نگهداشت جمعیت ،و جلوگیری از مهاجرت از
جمله پیشنهادهایی است که در محدودة موردمطالعه مفید است.

سپاسگ اری 
این پژوهش از طریق پژوهانة دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به شمارة  6/9302تأمین اعتبار شده است.
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