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چكيده
بررسي نابرابري و وجوه آن در محدوده هاي جغرافيايي مختلف در سال هاي اخير مورد توجه برنامه ريزان و سياستمداران قرار
گرفته است .در فرآيند برنامه ريزي و توسعه نواحي روستايي شناخت اين نواحي از لحاظ وضع موجود و سطح توسعه يافتگي،
بررسي تفاوت هاي محلي و ناحيه اي در زمينه توسعه ،تبيين عوامل مؤثر در توسعه و نهايتا تالش براي حل مسائل و مشكالت و
تأمين نيازها در راستاي تعديل نابرابريهاي موجود از اهميت ويژه اي برخوردار است .در اين راستا شاخص ها مي توانند منعكس
کننده ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي باشند و جمع آوري اطالعات و داده هاي الزم پيرامون آن ها باعث ميشود
که بتوان کم و کيف توسعه را در زمينه هاي مختلف به طور دقيق نشان داد .هدف اين مقاله سنجش سطوح مختلف توسعه يافتگي
در نواحي روستايي شهرستان کوهدشت است .روش تحقيق از نوع کاربردي و به لحاظ روش شناسي توصيفي ـ تحليلي است.
براي انجام اين تحقيق از روش کتابخانه اي و اسنادي و همچنين آمار و اطالعات منتشر شده از سوي مرکز آمار کشور استفاده
شده است .اطالعات و داده هاي جمع آوري شده با استفاده ازروش تاکسونومي عددي مورد سنجش قرار گرفته است .براي
انجام تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار  Excelو همچنين جهت نمايش توزيع فضايي دهستان ها از لحاظ توسعه يافتگي از
نرم افزار  Arc GISاستفاده شده است .نتايج تحقيق نشان مي دهد که دهستان هاي رومشكان شرقي با ضريب ،1/91گل گل با
ضريب  1/31و رومشكان غربي با ضريب  1/38به ترتيب در باال ترين سطح توسعه يافتگي قرار دارند.
واژهگان کليدي  :توسعه یافتگی،نواحی روستایی ،تاکسونومی،شهرستان کوهدشت
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مقدمه
بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار بین کشورهای مختلف جهان و همچنین مناطق مختلف یک کشور از جمله مقوالتی
هستند که همواره اذهان پژوهشگران و برنامه ریزان را در سطوح مختلف ملی و بین المللی به خود معطوف کرده است.
پیچیدگی و گستردگی سنجش و اندازهگیری ابعاد مختلف توسعه پایدار به ویژه در سطح ملی در کشورهای در حال توسعه
که با کمبود و فقدان اطالعات مواجه هستند ،همواره به عنوان یک چالش اساسی فراروی برنامهریزان در این کشورها
مطرح است(صالحی و همکاران .)2263،بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سالهای اخیر
مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است .وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن ،از نشانه های مهم توسعه
نیافتگی است زیرا در حقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن این که از
شاخص های اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار هستند ،توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع نسبتاً عادالنه است.
اما در کشورهای توسعه نیافته هم مقادیر این شاخص ها پایین است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است .از این رو
امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی ،توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمیگردد بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادالنه
مطرح می گردد .برنامه ریزان و کارشناسان ،ضرورت توسعه متعادل را به دالیل مختلفی مطرح می کنند .اول ،تأمین
عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادالنه و مناسب مناطق مختلف از امکانات ،دوم مالحظات سیاسی به عنوان
عاملی برای کاهش ناآرامی های سیاسی و سوم مالحظات اقتصادی و اجتماعی که باعث جلوگیری از مهاجرت و تمرکز
می شود(موالیی و همکاران .)2261،در فرآیند برنامهریزی و توسعه نواحی روستایی نیز شناخت این نواحی از لحاظ وضع
موجود و سطح توسعه یافتگی ،بررسی تفاوتهای محلی و ناحیه ای در زمینه توسعه ،تبیین عوامل مؤثر در توسعه و نهایتا
تالش برای حل مسائل و مشکالت و تأمین نیازها در راستای تعدیل نابرابریهای موجود از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این راستا شاخص ها و نماگرها می توانند منعکس شده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند و جمعآوری اطالعات و
داده های الزم پیرامون آن ها باعث میشود که بتوان کم و کیف توسعه را در زمینه های مختلف به طور دقیق نشان داد.
شاخص های درآمد ،بهداشت ،آموزشی ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،انرژی ،مسکن و امکانات حمل و نقل و
ارتباطات ،از جمله شاخصهایی هستند که می توانند وضع برخورداری و محرومیت و فقر نواحی روستایی را نشان دهند
(رضوانی 2202؛ شبان.)3888،
با توجه به اینکه توسعه و توسعه یافتگی در ایران با چالشهای متعدد رو به رو است .در چنین حالتی ،به منظور کاهش
نابرابریهای زیستی بین دو فضای شهر و روستا و برقراری عدالت اجتماعی ،لزوم توجه به برنامهریزی روستایی در بطن
برنامهریزیهای ملی و منطقهای ،هر چه بیشتر نمایان میگردد(مطیعی لنگرودی .)32:2203 ،در همین راستا تحقیق
حاضر با توجه به وجود چالش های عمده در ابعاد مختلف خصوصا اقتصادی و اجتماعی که به عنوان اصلی ترین موانع در
راستای توسعه یافتگی نواحی روستایی استان لرستان و به طبع شهرستان کوهدشت عمل میکنند ،در پی این است تا با
استفاده از شاخص های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیرساختی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت را مورد
سنجش و ارزیابی قرار دهد.
اگر توسعه گذر از مرحله ای به مرحله دیگر(سنتی به مدرن) معنا کنیم .در بطن مفهوم آن  2واژه کلیدی تحول،تغییر و
پیشرفت ،جای می گیرد .تحول ،فرایند تغییر در یک دوره طوالنی مدت ،تغییر فرایند قابل اندازه گیری در دوره کوتاه
مدت و پیشرفت ،روند پویای حرکت و تغییر رو به جلو درگذر زمان است.سابقه تاریخی واژه توسعه به سالهای بعد از
جنگ جهانی دوم باز می گردد.در آغاز ،توسعه بر حسب رشد اقتصادی تعریف می شد و افزایش متغیرهای کالن
اقتصادی ،مانند تولید ناخالص داخلی ،سرمایه گذاری ،درآمد و مانند آن ،نشانه توسعه یافتگی جوامع بشمار میآمد .با
گذشت زمان و افزایشی اختالف بین رفاه نسبی جوامع گوناگون در داخل یک کشور و بین کشورهای مختلف ،موضوع
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توزیع عادالنه و کاهش فقر و برخورداری اکثریت مردم از مواهب توسعه مطرح گردید.این تغییر نگرش ،توجه به ابعاد
توسعه و به دنبال آن ،ویژگی های قومی و فرهنگی عواملی را مطرح ساخت که بر اساس تجارب کشورهای غربی ،موانع
توسعه به شمار میآمدند .تسلط نگرش تک خطی و تکاملی به موضوع توسعه باعث شد ،تا برای دستیابی جوامع توسعه
نیافته به توسعه ،الگوهای از پیش تعیین شده غربی مورد تقلید قرار گیرند .البته ،ناتوانی این الگوها در نیل کشورها به
توسعه مفروض بعدها به اثبات رسید(دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.)2209،
در جهان امروز ،نابرابری های اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک پدیده فراگیر و رو به گسترش قابل مشاهده است .هر
چند تالش عمومی برنامه ریزی اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در پی کاهش این نابرابری هاست،
اما حرکت تاریخی توسعه ،به رغم و به همراه افزایش ثروت ،همواره در جهت گسترش نابرابریها بوده است .به گفته
هاروی هیچ مرکزی بدون حاشیه وجود ندارد .این نابرابری در تبلور خارجی خود ،تمرکز را در اشکال گوناگون نشان
میدهد .کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسعه ،شمال در برابر جنوب ،تمرکز ثروت و قدرت در سطح
جهانی را نشان می دهد .در سطح ملی و محلی نیز ،چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه
جغرافیای نابرابری ،قطب های توسعه یافته با مناطق محروم پیرامون وجود دارد(شالی و همکاران.)2206 :30 ،
مفهوم توسعه و توسعه یافتگی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است .توسعه واژهای است که از نظر
مفهومی روند تکاملی خود را در طول زمان طی نموده و اصطالحات جدیدی به آن افزوده شده و معنا و مفهوم متفاوتی
یافته است .بروکفیلد در تعریف توسعه میگوید :فرایند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را بر حسب
پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر ،بیکاری و نابرابری تعریف کنیم( .)kirk, 2001:71واژه توسعه نیافته
که در مورد بعضی کشورها به کار میرود ،مانند مفهوم توسعه ،فرآیندی چند بعدی است و مشخصات آن عبارتند از:
میزان باالی رشد جمعیت ،پایین بودن سطح زندگی ،تفوق بخش کشاورزی بر صنعت ،ساختارهای سنتی کشاورزی و
ایالتی ،اختالفات قومی ،سرمایة کم ،فقدان پس انداز ،اشتغال ناکافی ،سوء تغذیه ،وضع بد بهداشت و مسکن ،ضعف
قابلیت تولید یا بهره وری .توسعه نیافتگی پدیده ای است که در بستر تاریخ شکل می گیرد؛ از اینرو ،برای مطالعه و درك
این پدیده ،بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه های تاریخی آن ضروری است .توسعه نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه
نیست و نیز پدیده ای نیست که زاده درون جامعه توسعه نیافته باشد؛ بلکه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعة
سرمایهداری در سطح جهانی به وجود آمده است(شایان مهر .)261:2296 ،کیفیت توسعه و زیر ساخت های آن در اثر
برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمدهای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است .ابعاد
گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی ازتنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار
می آید .به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای ،گام نخست شناخت و سطح بندی روستاها از نظر
برخورداری در زمینه های اقتصادی ،زیربنایی و ارتباطات ،اجتماعی -فرهنگی ،بهداشتی درمانی ،آموزشی و ...است .در
حقیقت مناطقی که حاشیه ای شده و عقب مانده اند و دچار رکود و توقف در سیر پیشرفت خود شده اند و یا از عواقب
منفی رشد شهری آشفته اند خواهان توجه به فضا و سطح منطقه در تخصیص منابع و برنامه ریزی های بخشی و کالبدی
شده اند(صرافی.)2۴9 : 2299 ،
هدف برنامه ریزی ،تبدیل وضعیت موجود به وضع مطلوب ،پیشرفت و آبادانی است .بدیهی است برای رسـیدن بـه وضـع
مطلوب ،در گام نخست ،باید شناخت دقیق و همه جانبه ای از وضع موجـود داشـت؛ چنـین شناختی تنها از طریق علم
جغرافیا آن هم به صورت دینامیک و بر اساس نگرش سیستمی امکانپذیر خواهد بود(مؤمنی .(21، 2299 ،سـطح بنـدی
توسعه ،روشی برای سنجش توسعه مناطق است که اختالف مکانی ،فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی منـاطق را
نشان میدهد و وضعیت مناطق را نسبت به یکدیگر از نظر سطح توسعه مشخص می کند .با این روش ،روند شکل گیری
توسعه قطبی مناطق مشخص می شود و در نهایت ،در برنامه ریزی توسعه مناطق ،مناطق نیازمند و کمتر توسعه یافتـه
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تعیین و از نابرابری مناطق جلوگیری می شود (جدیدی میاندشتی .) 20، 2202 ،بنابراین ،الزم است که نواحی کشور از
نظر برخورداری طبقه بندی شده تا نسبت به میزان برخورداری یا عدم برخورداری ،برنامه ریزی شود (حسین زاده دلیر،
.)2262
سیاست های توسعه منطقه ای نقش مهمی را در تقویت فعالیت های اقتـصادی و توسـعة مناطق محروم و به دنبال آن،
کاهش تفاوتهای منطقهای ایفا میکنـد .تخـصیص منطقـهای سرمایه گذاریهای عمومی گامی در جهت کاهش
نابرابریهای منطقـهای و تحقـق توسـعة متعادل به شمار میرود(. )Matsumoto,2008همگرایی در توسـعة منـاطق
زمـانی محقـق خواهد شد که مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با شتاب بیشتری نسبت به سایر منـاطق ،رشد و توسعه
یابند .در غیر این صورت ،ادامة روندهای موجود با تمرکز توسعة اقتـصادی در مناطق توسعه یافته ،واگرایی و عدم تعادل
ملـی و منطقـه ای را در پـی خواهـد داشـت( )Purohit,2008لذا ،برنامه ریزی منطقه ای کوشش مینماید تا نوعی
هماهنگی و همسانی رشد بین مناطق مختلف ایجاد نماید و هر منطقه در یکسویی و یکنواختی بـا نظـم و نظـام کل
فضای سرزمین ملی از رشد و توسعة فراخور برخوردار باشد (اشکوری .(2201 ،در خصوص سنجش توسعه یافتگی در
نواحی روستایی تحقیقات زیادی صورت گرفته است که به تعدادی از آن ها در جدول زیر اشاره می شود:
جدول .7تحقيقات صورت گرفته در خصوص سنجش توسعه يافتگي در نواحي روستايي
محقق

سال

عنوان

کیو و همکاران

3829

استفاده از تحلیل عوامل فضایی برای سنچش
توسعه انسانی

دپژینسکا و همکاران

3829

کاربرد تاکسونومی برای مطالعه ناهماهنگی در
زمینه توسعه پایدار اتحادیه اروپا

تیرادو و همکاران

3829

نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی در اسپانیا

باهاتیا و رای

388۴

سطح بندی  208بلوك در  23منطقه از هند از
لحاظ توسعه یافتگی

حسین نظم فر

2269

تحلیل سطوح توسعه روستایی و میزان
برخورداری دهستان های استان آذربایجان
غربی

موالیی و همکاران

2261

امانپور و همکاران

226۴

صالحی و همکاران

2263

تقوایی و صالحی

2263

نتايج
نتایج این پژهش نشان می دهد ابعاد استاندارد زندگی سهم بیشتری در
توسعه در توسعه انسانی دارد.درحالیکه ابعاد طول عمر سهم کمتری را در بر
دارد.
نتایج پژوهش نشان دهنده وجود سطوح باالی عدم هماهنگی در بین کشور
های عضو اتحادیه اروپا در زمینه توسعه پایدار است.
نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش نابرابری منطقه ای بین سالهای 2098
تا 2628است و بعد از آن همگرایی منطقه ای تا دهه  2608شکل گرفته
است و روند آن روبه افزایش بوده است.
نتایج آن نشان می دهد  19بلوك توسعه یافته  219 ،بلوك نسبتا توسعه
یافته 229 ،بلوك را کمتر توسعه یافته و  13بلوك توسعه نیافته است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که  1/2درصد ( ۴دهستان) دهستان های
استان در سطح توسعه بسیار برخوردار 2/1 ،درصد ( 9دهستان در سطح
برخوردار و  9/20درصد ( 32دهستان) در سطح نیمه برخوردار قرار گرفته اند
این در حالی است که بیش از  98درصد ( 03دهستان) از دهستان های
استان از لحاظ توسعه یافتگی در سطح توسعه محروم و بسیار محروم قرار

گرفته اند.
مقایسه تطبیقی توسعه یافتگی مناطق شهری
رشت با استفاده از روش های ارزیابی چند
شاخصه به بررسی توسعه یافتگی مناطق شهری
رشت
تحلیل فضایی و شنجش سطح توسعه یافتگی
نواحی روستایی شهرستان های استان
چهارمحال وبختیاری
مقایسه روش های سنجش توسعه پایدار منطقه
ای با استفاده از شاخص های ترکیبی در
استان های ایران
سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های
استان همدان

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که امکانات و خدمات بیشتر در
مرکز شهر تمرکز یافته اند،از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختالف
زیاد دیده می شود.
نتایج نشان می دهد از لحاظ توسعه یافتگی تفاوت فاحشی بین دهستان های
استان چهار محال و بختیاری وجود دارد.
استان های تهران،کهکیلویه و بویر احمد و سمنان در رتبه های اول تا سوم
و استان های سیستان و بلوچستان و کردستان در رتبه های آخر از نظر
حرکت به سوی پایداری قرار گرفتند
شهرستان همدان به عنوان برخوردارترین و شهرستان کبودر آهنگ در دو
تکنیک امتیاز استاندارد شده و موریس و شهرستان فامنین در تکنیک
تاکسونومی به عنوان محرومترین شهرستان های استان می باشند.
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روش پژوهش
این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی ـ تحلیلی است.برای انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای
و اسنادی و همچنین آمار و اطالعات منشر شده از سوی مرکز آمار کشور استفاده شده است.برای سنجش سطح توسعه
یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت ابتدا  13متغیر در قالب  9شاخص کلی آموزشی ،فرهنگی ـ ورزشی،
،بهداشت و درمان،خدمات پایه ،زیرساخت ها (ارتباطات و حمل ونقل) و همچنین نرخ بیکاری و نرخ باسوادی تعیین شده
است.سپس به گردآوری آمار و اطالعات مربوط به هرکدام از شاخص پرداخته شده است که غالب آمار ها برگرفته از آمار
سرشماری نفوس و مسکن سال  2268است .در ادامه شاخص های مذکور در  329روستا و در  22دهستان شهرستان
کوهدشت با استفاده ار روش تاکسونومی عددی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.برای انجام تجزیه و تحلیل اطالعات
از نرم افزار  Excelو همچنین جهت نمایش توزیع فضایی دهستان ها از لحاظ توسعه یافتگی از نرم افزار Arc GIS
استفاده شده است .شاخص های مورد استفاده جهت سنجش سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان کوهدشت به
شرح زیر می باشد:
جدول.8متغيرها و شاخص هاي مورد استفاده جهت سنجش توسعه يافتگي نواحي روستايي شهرستان کوهدشت
شاخص

متغيير

آموزشی

مهد کود ك،دبستان،مدرسه راهنمایی پسرانه،مدرسه راهنمایی دخترانه،دبیرستان نظری دخترانه ،دبیرستان نظری پسرانه،
هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه،هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

فرهنگی ـ ورزشی

کتابخانه عمومی،زمین ورزشی،سالن ورزشی

بهداشت و درمان

داروخانه،خانه بهداشت،پایگاه بهداشت روستایی،مرکز تهسیالت زایمان،پزشک خانواده،پزشک ،دندانپزشک ،بهیار،
بهرورز ،دامپزشک،تکنسین دامپزشکی،آزمایشگاه رادیولوژی ،غسالخانه ،سامانه جمع آوری زباله

خدمات پایه

پایگاه آتش نشانی،نمایندگی پخش نفت سفید،نمایندگی پخش سیلندر گاز،فروشگاه تعاونی،بقالی،نانوایی ،گوشت فروشی،
قهوه خانه ،بانک،تعمیر گاه ماشین آالت کشاورزی،تعنیر گاه ماشین آالت غیر کشاورزی،جایگاه سوخت

زیر ساخت ها
(ارتباطات و حمل ونقل)

شبکه سراسری برق،گاز لوله کشی،آب لوله کشی،سامانه تصفیه آب،صندوق پست،دفتر پست،دفتر مخابرات،دفتر فناوری
اطالعات و ارتباطات روستایی،دسترسی عمومی به اینترنت،دسترسی به روزنامه و مجله،دسترسی به وسیله نقلیه
عمومی،دسترسی به ایستگاه راه آهن

نرخ بیکاری

جمعیت بیکار روستایی

نرخ باسوادی

جمعیت باسواد روستایی

منبع :موالیی و همکاران2261،؛احمد وند و کریمی2262،؛ مومنی و قهاری2263،؛تقوایی و صالحی2263،؛ ؛خسرو بیگی و همکاران2268،

مراحل روش آناليز تاکسونومي عددي
مرحله اول -تشکیل مارتیس داده ها :در این مرحله ماتریس داده ها تشکیل می شود.سطرهای این ماتریس نشان دهنده
مناطق و ستون های آن بیانگر شاخص ها است.میانگین( ) و انحراف معیار( ) هر ستون از رابطه های ()2و()3
محاسبه می شود.
رابطه() 2
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رابطه () 3

مرحله دوم-ایجاد ماتریس استاندارد :برای قابل مقایسه شدن شاخص های مختلف نسبت به یکدیگر،باید ماتریس داده ها
بی مقیاس شود .برای این کار از رابطه()2استفاده می شود.
رابطه() 2

مرحله سوم-محاسبه فواصل مرکب بین مناطق :در این مرحله طبق رابطه( )۴فواصل مرکب بین مناطق محاسبه می
شود.
رابطه()۴

مرحله چهارم-تعیین کوتاه ترین فاصله هر منطقه از سایر مناطق :در این مرحله،با توجه به ماتریس فواصل،کوتاه ترین
عدد هر ردیف افقی محاسبه می شود.
مرحله پنجم-پیدا کردن مناطق همگن با استفاده از رابطه زیر صورت می گیرد:
رابطه() 1

 dبیانگر مانگین اعدادحا صل در ستون کوتاه ترین فاصله ی هر منطقه از سایر مناطق می باشد که در مرحله قبل به
دست آمد و با استفاده از رابطه ( )9محاسبه می شود.
رابطه () 9

انحراف معیار ستون مربوط به کوتاه ترین فاصله است که از رابطه ( )9به دست می آید.
رابطه()9

مرحله ششم-تعیین الگو یا سرمشق مناطق :با استفاده از رابطه ()0مشخص شود.
رابطه () 0

مرحله هفتم-محاسبه درجه توسعه مناطق :براساس رابطه ()6قابل محاسبه است.
رابطه ()6

مرحله هشتم-تحلیل نتایج و تعیین کیفیت توسعه یافتگی :بر اساس این روش ،چنانچه عدد محاسبه شده از این روش
برای یک منطقه ،بین صفر و  87991باشد ،منطقه را از لحاظ کیفیت توسعه یافتگی برخوردار از امکانات (توسعه یافته)،
 87991تا  8700۴دارای امکانات محدود (نیمه توسعه یافته) و  8700۴تا  2را محروم امکانات (توسعه نیافته) می نامند(میر
غفوری و همکاران2262،؛آذر و رجب زاده.)2206،
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محدوده مورد مطالعه
شهرستان کوهدشت یکی از شهرستانهای استان لرستان است که در غرب این استان واقع شده است .این شهرستان
بین  ۴9درجه و  12دقیقه تا  ۴9درجه و  18دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  22درجه و  86دقیقه تا 22
درجه و  19دقیقه عرض شمالی از خط استوا در غرب استان لرستان قرار دارد .این شهرستان از غرب و جنوب غربی به
شهرستان اسالم آباد غرب ،از شرق و جنوب شرقی به ترتیب به شهرستان های خرم آباد و پلدختر و از شمال به
شهرستان دلفان محصور می شود .مساحت آن  268۴کیلومتر مربع است که معادل  2296درصد مساحت استان می باشد.
و آن را دشتها و  23دیگر را ارتفاعات و تپه های ماهوری تشکیل می دهند .ارتفاع شهرستان از سطح دریا  2261متر و
دارای اقلیم معتدل کوهستانی است .حداقل دمای ساالنه آن  -3/9تا  2/9درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ساالنه آن
 9/3۴تا  ۴2درجه سانتیگراد است .این شهرستان دارای  320هزار نفر جمعیت می باشد (فرمانداری شهرستان
کوهدشت .)2268،روستاهای شهرستان کوهدشت براساس مقتضیات طبیعی در پایکوه ها ،دره ها ،میان کوه ها و دشتها
پراکنده شده اند و دارای موقعیت های کوهستانی میان کوهی و دره ای ،پایکوهی (دامنه ای) و دشتی می باشند .روستاها
غالبا از نوع مجتمع و متمرکز ،با مزارع باز و پراکنده و دارای معیشت های متنوع جامعه روستایی می باشند .معیشت اصلی
روستائیان شهرستان کوهدشت بر پایه کشاورزی می باشد .این شهرستان با تولید 299888تن انواع محصوالت (گندم،
جو ،ذرت ،چغندر قند ،حبوبات ،صیفی جات ،کلزا ،انار و )....یک پنجم کل تولیدات زراعی و باغی استان را به خود
اختصاص داده است .شهرستان کوهدشت دارای  1بخش و  22دهستان است که در این تحقیق جمعیت روستایی
شهرستان با جمعیت  61292نفر (مرکز آمار ایران )2268،به تفکیک دهستان مورد مطالعه قرار گرفته است.

شكل.7موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه(منبع :ترسيم نگارندگان)

يافتهها و بحث
جهت سنجش میزان توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت  13متغیر در قالب  9شاخص مورد بررسی قرار
گرفت.این شاخص ها جهت سنجش میزان توسعه یافتگی  329روستا در  22دهستان با استفاده از نظر کارشناسان و با
رجوع به منابع مرتبط انتخاب شدند .هر یک از این شاخص ها شامل چندین متغیر است که هرکدام بیانگر وضعیت توسعه
یافتگی یک بعد خاص از نواحی روستایی مورد مطالعه می باشد.
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تحليل مراحل مدل تاکسونومي

مرحله اول :پس از جمعآوری دادهها و ترکیب آنها ،ماتریس دادههای خام هر یک از شاخصهای در محدوده مورد
مطالعه تعریف شد .ماتریس تصمیمگیری که متشکل از گزینهها و شاخصها است .گزینه های ماتریس شامل دهستان
های رومشکان شرقی ،رومشکان غربی،طرحان شرقی،طرحان غربی،کوهدشت جنوبی ،کوهدشت شمالی ،گل
گل،زیرتنگ،کونانی،بلوران و درب گنبد و شاخص ها نیز شامل :آموزشی ،فرهنگی ـ ورزشی ،زیرساخت ها،بهداشت و
درمان،ارتباطات و حمل ونقل و همچنین نرخ بیکاری و نرخ باسوادی می شوند .جدول ( )3ماتریس داده های استاندارد
شده را نشان می دهد.
جدول.9ماتريس استاندارد شده شاخص هاي مورد بررسي در دهستان ها
شاخص
دهستان
رومشکان شرقی
رومشکان غربی
طرهان شرقی
طرهان غربی
کوه دشت جنوبی
کوه دشت شمالی
گل گل
زیرتنگ
کونانی
بلوران
درب گنبد

آموزش

زيرساخت

فرهنگي

بهداشت

خدمات

نرخ

نرخ بيكاري

ورزشي
3/۴9322۴

باسوادي
-8/2۴9۴1

2/331222

-8/39321

8/869239

2/629690

3/190382

2/399990
8/32۴۴09

8/11۴090

-2/22۴۴2

2/099080

2/216899

8/698123

-8/929۴0

-8/28910

8/188399

-8/9912

8/829209

-8/386۴2

-8/20961

-8/3810

8/29۴692

-8/9912

8/۴12233

-8/89319

-8/89032

-8/90261

8/8۴9299

8/299۴80

8/3۴9209

-8/2۴26

-8/۴۴906

-2/21299

8/962629

-2/8۴399

-2/22929

-8/9912

-2/291۴9

-8/96826

2/۴۴۴602

-2/99932

8/۴92189

2/312061

2/268619

8/369820

8/299269

-8/26919

8/۴10۴39

-2/312۴2

-2/۴1232

-8/9912

-2/8۴8۴6

-2/28102

-2/1283

-8/1۴93

-8/81896

2/2292۴1

-8/9912

-8/231

-8/۴۴000

8/91162۴

8/9۴6381

-8/89999

8/229301

-8/9912

-2/8۴8۴6

-8/۴3191

8/3812۴2

-2/3۴292

-8/08261

8/03988۴

8/690869

-8/2۴1۴1

-8/22939

2/961202

-8/21990

منبع :یافته های تحقیق2269 ،

مرحله دوم :در این مرحله با استفاده از ماتریس استاندارد فاصله هر منطقه از سایر مناطق محاسبه شد .در واقع در این
مرحله فاصله تمامی دهستان ها نسبت به هم سنجیده شده است.جهت انجام این کار مقادیر استاندارد شده دهستان ها
منهای یکدیگر شده ،سپس آنها را به توان دو رسانده ایم و بعد از آن از مقادیر مربوط به هر دهستان جمع گرفته شده
است و در نهایت جذر آن ها را که همان مقدار فواصل مرکب است به دست آورده ایم که نتایج آن به دلیل زیاد حجم
زیاد آورده نشده است.
مر حله سوم :در این مرحله با استفاده از ماتریس استاندارد فاصله هر دهستان از سایر دهستان ها به نسبت شاخص های
تعیین شده به دست آورده شده است.
مرحله چهارم :بعد از به دست آوردن حد باال و حد پایین گزینه هایی را که از حدباال بیشتر یا از حد پایین کمتر هستند را
باید حذف کرد ولی در گزینه های موجود (دهستان های شهرستان کوهدشت)هیچ کدام از گزینه ها خارج از محدوده حد
باال و پایین نبوده و به عبارتی همگن هستند و نیاری به حذف کردن گزینه وجود ندارد.
مرحله پنجم :در این مرحله از جدول ماتریس استاندارد شده برای شاخص های مثبت بزرگترین مقدار و برای شاخصهای
منفی کوچکترین مقدار به دست آمده است،برای هرکدام از شاخص ایده آل های مثبت به شکل زیر است:
جدول .4مقادير آيده آل مثبت براي هر کدام از شاخص ها

A+
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مرحله ششم :در این مرحله تمامی اعداد موجود در ماتریس استاندارد شده در مقادیر ایده آل مثبت ضرب شده و سپس به
توان  3رسیده است و برای محاسبه الگوی توسعه به طور سطری و یا به عبارتی در هر کدام از دهستان مجموع مقادیر
شاخص ها محاسبه و سپس از آن جذر گرفته شده است.
مرحله هفتم :برای این کار نیز ابتدا باید مقدار یا همان حد باالی الگوی توسعه را محاسبه کرد که این مقدار با
استفاده از میانگین و انحراف معیار ستون الگوی توسعه در جدول مرحله ششم قابل محاسبه است.
بعد از محاسبه حد باالی الگوی توسعه میزان توسعه یافتگی برای هر کدام از دهستان ها را به دست آورد ه شده و برای
این کار مقادیر مربوط به سرمشق توسعه دهستان ها بر مقدار حد باالی سرمشق توسعه تقسیم شد.
جدول.3مقدار نهايي توسعه يافتگي به تفكيک دهستان ها
دهستان
رومشکان شرقی
رومشکان غربی
طرهان شرقی
طرهان غربی
کوه دشت جنوبی
کوه دشت شمالی
گل گل
زیرتنگ
کونانی
بلوران
درب گنبد

درجه توسعه يافتگي

رتبه

8/29

2

8/13

2

8/99

9

8/99

9

8/99

0

8/68

28

8/18

3

8/69

22

8/92

1

8/99

6

8/92

۴
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نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به  22دهستان رومشـکان شـرقی ،رومشـکان غربـی ،طرحـان شـرقی،
طرحان غربی،کوهدشت جنوبی ،کوهدشت شمالی ،گل گل ،زیرتنگ ،کونانی ،بلوران و درب گنبد نشان می دهد دهسـتان
رومشکان شرقی با مقدار توسعه یافتگی  8/29در رتبه اول و در بهترین سطح از لحاظ توسعه یـافتگی قـرار دارد و بعـد از
آن دهستان گل گل با مقدار  ،8/18رومشکان غربی  ،8/13درب گنبد  ،8/92کونانی  ،8/92طرحان شرقی ، 8/99طرحـان
غربی  ،8/99کوهدشت جنوبی  ،8/99بلوران  ،8/99کوهدشت شمالی  ،8/68زیر تنگ  8/69به ترتیب در تبـه هـای  3تـا
 22قرار گرفته اند .به طور کلی ضرایب بدست آمده بی ارتباط با وضعیت طبیعی و جغرافیایی شهرستان کوهدشت نیست.
به طوری که اکثر دهستان هایی که دارای موقعیت دشتی هستند به دلیل سهولت در دسترسی هـا و برقـراری ارتبـاط بـا
شهرها و مراکز اصلی خدمات دهی شهرستان در وضعیت بهتری از لحاظ توسـعه یـافتگی قـرار دارنـد .همچنـین اغلـب
دهستان هایی که دارای موقعیت کوهستانی هستند به دلیل دشواری در خدمات رسانی و کمبود زیرساخت هـا و مشـکل
برقراری ارتباط با سکونتگاه های مرکزی از لحاظ توسعه یافتگی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
جهت سنجش میزان نهایی توسعه یافتگی دهستان ها به صورت زیر اقدام شد:
.2دهستان های برخوردار از امکانات (توسعه یافته) مقدار آن بین 8تا 8/991
.3دهستان های دارای امکانات محدود (نسبتا توسعه یافته) مقدار آن از 8/991تا 8/00۴
.2دهستان های محروم از امکانات (توسعه نیافته) مقدار آن از  8/00۴تا 2
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با توجه به این طبقه بندی دهستان های شهرستان کوهدشت در جدول 1بر اساس رتبه و میزان توسعه یافتگی آن ها
طبقه بندی شده اند .و پراکندگی فضایی آن ها نیز در شکل 3قابل مشاهده است.
جدول.6رتبه بندي دهستان ها براساس مقدار نهايي درجه توسعه يافتگي آن ها
دهستان
رومشکان شرقی گل گل ،رومشکان غربی ،درب گنبد،کونانی
،طرحان شرقی ،طرحان غربی  ،کوهدشت جنوبی
بلوران

مقدار توسعه يافتگي
 8تا 8/991

ميزان برخورداري از امكانات
برخوردار از امکانات

8/991تا 8/00۴

دارای امکانات محدود

کوهدشت شمالی ،زیر تنگ

 8/00۴تا 2

محروم از امکانات

منبع:یافته های تحقیق2269 ،

نتایج حاصل از طبقه بندی سه سطحی دهستان های شهرستان کوهدشت در سه سطح (توسعهیافته ،نسبتاً توسعه یافته،
توسعه نیافته) نشان می دهد دهستان های رومشکان شرقی گل گل ،رومشکان غربی ،درب گنبد ،کونانی ،طرحان شرقی،
طرحان غربی ،کوهدشت جنوبی با ضریب توسعه یافتگی بین 8تا  8/991جزء مناطق با کیفیت باالی توسعه یافتگی
محسوب می شوند و دهستان بلوران با ضریب توسعه یافتگی 8/991تا  8/00۴تنها دهستان شهرستان کوهدشت با
کیفیت متوسط توسعه یافتگی است.و دو دهستان های کوهدشت شمالی ،زیر تنگ با ضریب توسعه یافتگی  8/00۴تا 2
در پایین ترین سطح از توسعه یافتگی قرار دارند.

شكل.8توزيع فضايي دهستان هاي شهرستان کوهدشت بر اساس سه سطح توسعه يافتگي (منبع:ترسیم نگارندگان)
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نتيجه گيري
ضرورت توسعه متعادل و شناخت نابرابریها و عدم تعادل ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی به دالیل مختلفی
همچون تأمین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادالنه و توزیع منطقی امکانات و خدمات ،کاهش ناآرامی ها
سیاسی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها مطرح می گردد که از اساسیترین ملزومات برنامه ریزی توسعه
منطقه ای می باشد(سرور و همکاران .)2261،با سنجش سطح توسعه یافتگی براساس وضع موجود می توان سطح زندگی
مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و به ارائه برنامه هایی ،جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت و شرایط مناسب
برای بروز توسعه و رسیدن به سطح مطلوب را مهیا ساخت .استفاده از روش های آماری از مناسب ترین راه ها برای
حل مسایل در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی سکونتگاه ها در برنامه ریزی های ناحیه ای و منطقه ای
می باشد .در همین راستا پژوهش حاضر به سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان کوهدشت پرداخته
است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان توسعه یافتگی و برخورداری از امکانات در میان دهستان ها متفاوت بوده
و ضریب توسعه یافتگی بین دهستان ها از 8/29تا  8/68در نوسان بوده است که این نشان دهنده عدم توازن در سطح
توسعه یافتگی دهستان های شهرستان می باشد .به طوری که دهستان رومشکان شرقی ،گل گل و رومشکان غربی به
ترتیب با ضرایب  8/18 ،8/29و  8/13در باالترین سطح توسعه یافتگی و برخورداری از امکانات قرار گرفته اند .همچنین
نتایج حاصل از طبقه بندی سه سطحی دهستان های شهرستان کوهدشت نشان می دهد که توزیع خدمات و امکانات در
سطح دهستان ها بر اساس عدالت فضایی صورت نگرفته است ،دهستان های با سطح توسعه یافتگی پایین در فاصله
دورتری از مرکز شهرستان قرار دارند وغالبا دارای موقعیت جغرافیایی کوهستانی هستند که این امر باعث دشواری در
خدمات رسانی به این نواحی و عدم برخورداری این دهستان ها از منافع توسعه شده است .به طوری که دهستان های
کوهدشت شمالی و زیرتنگ با ضرایب  8/68و  8/69در پایین ترین سطح توسعه یافتگی قرار گرفته اند که در واقع علت
اصلی این امر از یک طرف واقع شدن این دهستان ها در فواصل دورتر نسبت به مرکز شهرستان و دیگر مراکز خدمات
دهی در شهرستان کوهدشت و از طرف دیگر ناشی از موقعیت کوهستانی این نواحی است که خود موجب دشواری در
خدمات رسانی به این دهستان ها شده است .دهستان بلوران نیز با ضریب  8/99در سطح نسبتا توسعه یافته قرار داشته و
از لحاظ برخورداری از امکانات در سطح متوسط بوده است .همچنین دهستان های رومشکان شرقی گل گل ،رومشکان
غربی ،درب گنبد،کونانی ،طرحان شرقی ،طرحان غربی ،کوهدشت جنوبی در این رتبه بندی با دارا بودن ضرایب  8تا
 87911در باالترین سطح توسعه یافتگی قرار دارند .این دهستان ها عمدتا در نواحی مرکزی شهرستان واقع شده اند و از
لحاظ دسترسی به مراکز خدمات دهی در سطح شهرستان در وضعیت مناسب تری قرار دارند .لذا می توان این امر را از
علل اصلی توسعه یافتگی این دهستان ها دانست .همانطور که نتایج نشان می دهد بین دهستان های شهرستان های
کوهدشت از نظر توسعه یافتگی با توجه به شاخص های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد که با نتایج ،موالیی و
همکاران( ،)2261تقوایی و صالحی ( )2263مطابقت دارد .همچنین نتایج نشان می دهد دهستان هایی که در نواحی
مرکزی شهرستان واقع شده اند و از نظر دسترسی به مراکز خدمات دهی در وضعیت بهتری قرار دارند و بالعکس
دهستان هایی که در نواحی پیرامونی شهرستان واقع شده اند و دسترسی مناسبی به مراکز خدماتی ندارند در وضعیت
نامناسبی قرار دارند .امان پور و همکاران ( ،)226۴توکلی و همکاران( )2262نیز در مطالعاتشان به نتایج مشابهی دست
یافتند.
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Abstract
The study of inequality and its features in different geographic areas has attracted
planners and politicians in recent years. In the process of planning and development of
rural areas, recognizing these areas in terms of status and developmental level, Study of
local and regional differences in development, Explaining the factors affecting
development, and ultimately trying to solve problems and meet the needs for adjusting
existing inequalities It is of special importance. In this regard, indicators can reflect the
various economic and social dimensions of rural areas and collecting the data and data
around them makes it possible to pinpoint the development of the case in a variety of
fields. The purpose of this paper is to measure different levels of development in rural
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areas of Kohdasht. The research method is applied and analytically descriptive
methodology. To do this research, the library and documentary methods as well as the
statistics and information published by the Statistics Center of the country have been
used. Data and data collected using numerical taxonomy have been evaluated. To
perform data analysis of Excel software ArcGIS software is also used to display the
spatial distribution of villages. The results of the research show that the rural districts of
East Rumeshkan with a coefficient of 37, flower gills with a coefficient of 50 and West
Rumeshkan with a coefficient of 52 are respectively at the highest level of development.
Key words: Development, Rural areas, Taxonomy, Koohdasht county

