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  كيده:چ

شاخص توسعه انساني متوسط ظرفيت دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني در يك جامعه در نشان مي دهد اما 

در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي و  كند تفاوت ها،محروميت ها و نابرابري ها را به صورت واقعي تبببين نمي

( هاي مولفه واقع در استان كردستان بر اساسبانه  شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي  شهرستان سنجش

اداري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، -محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و رزشي، مذهبي،سياسي

تحليلي است، گردآوري  –توصيفي روش انجام تحقيق حاضرپرداخته شد، ابرات و ارتباطات) خبازگاني و  خدمات،م

اندازه است كه  -مدل هاي مورد استفاده در اين تحقيق مدل رتبه اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام گرفته،

نتايج نشان مي  دل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت در دهستان اين شهرستان مي باشد،ابراي سنجش ميزان تع

تعادل فضايي برقرار مي باشد بر اساس  بانه توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي شهرستان طور كلي بين دهد كه 

بين جمعيت و خدمات  بانه مي باشد مي توان گفت كه  دردهستانهاي شهرستان =R/ 62اين پژوهش  اندازه–مدل رتبه 

  باشد.مي  بوئين و دهستان بوالحسن بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه تعادل وجود دارد 

  مدل رتبه  ،شاخص توسعه انساني، بانه توسعه يافتگي ، واژگان كليدي:
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  :مقدمه

) 1391: 67شد(زنيل زاده و همكاران  مطرح جهان در بيستم قرن دوم نيمه ازتقريبا  يافتگي توسعه و توسعه مفهوم

 منطقه و ملي الملي، بين اي مقايسه  بافت يك در انساني  بيشرفت  گيري اندازه براي وسيله انساني توسعه شاخص

 فقر شاخص  بيني پيش و تغييرات در ي كننده تعيين سهم يافتگي توسعه شاخص )1385:225پور  جمعه(است اي

 شاخص بهبود منجر تنها نه فقر هاي  شاخص بهبود منظور به ريزي دربرنامه جنسيتي نگرش دارند، نبود محروميت و

توسعه  )93:1387، مردانيو  خاني(است شده ها شكاف افزايش به بلكه است فقرنشده جنسيتي هاي شاخص در

انساني به صورت فرايند افزايش به صورت افزايش سطح رفا زندگي تعريف شده و برخورداري انسان از زندگي 

طوالني و سالم و اخالق در محيط غني در جامعه مدني دموكراتيك هدف نهايي توسعه است.شاخص توسعه انسانس 

انسان از بدو تولد اندازه گيري مي شود، دانش به  با سه متغيير اندازه گيري و مورد مقايسه قرار مي گيرد.طول عمر

وسيله تركيبي از ميران سواد بزرگ ساالن و نسبت ثبت نام خالص  تركيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و 

سرانه و يا درآمد اندازه گيري مي شود،سه  GDPدانشگاهي(ميانگين سال هاي تحصيل)، استاندارد زندگي به وسيله 

ه اجزاي شاخص توسعه انساني هستند،با يك ديگر جمع و تقسيم بر سه مي شوند(آصف زاده، شاخص  ياد شده ك

  )193:1389پيري،

  :تحقيق نهيپيش

 اجتماعي توسعه و فرهنگي توسعه بين رابطه داده ها، ثانويه روش تحليل از ) در مقاله ي به استفاده1389بابايي فرد(

 ايرانيان فرهنگي رفتارهاي پيمايش ملي از پژوهش عموماً اين هاي داده .است گرفته قرار مطالعه ايران مورد در

 تحليل مورد و شده اخذ 1382 و 1379سالهاي  در ايرانيان نگرش هاي و ارزش ها پيمايش ملي و1378سال در

 از استفاده و مطالعه از اخذشده فرهنگي و اجتماعي سياسي، اطالعات گوناگون و آگاهي دانش، .است گرفته قرار

 در گروهها مشاركت جويي روحيه ميزان عدالت، تحقق مانند مواردي و فرهنگي توسعه به عنوان عناصر رسانه ها

 نظر در اجتماعي توسعه به عنوان سنجه هاي ... و امنيت جامعه، در رفاه آسايش و آزادي، اجتماعي، تشكل هاي و

 .است اجتماعي توسعه تحقق بر تأثيرگذار متغيري فرهنگي توسعه كه ميدهد پژوهش نشان اين نتايج .شده اند گرفته

عباسي نژاد و رفيعي امام  نبود فردگرايي، روحيه فقدان مانند متعددي موانع وجود آن نشان دهنده يافته هاي همچنين

انجام دادن  1395-1365) تحقيقي را با عنوان به مقايسه توسعه نواحي روستايي  استان هاي كشوردر فاصله 1386(

سه 1365تايج حاكي از آن است كه توسعه روستايي در تمام نقاط كشور بسيار پايين مي باشد،همچنين در سال كه ن

سه استان  تهران،گيال ن و فارس برترين استان  1375استان تهران،گيالن و اصفهان برترين استان هاي كشور و در سال 

) در مورد سطح بندي شهرستان هاي استان 1394(رستمي و همكاران  .هاي كشور را به خود اختصاص داده اند
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متغير انتخاب شهرستان ثالث  33) انجام گرفت بر اساس HDIاساس شاخص هاي نوسعه انساني ( كرمانشاه بر

جز شهرستان هاي محروم باتوجه به مقادير  0,49،  قصر شيرين0,48، جوانرود0,41، داالهو 0,23باباجاني با شاخص 

HDIاسالم 0,643ه انساني شهرستان هاي محروم استان مي باشد،در مقابل شهرستان كرمانشاه با از نظر شاخص توسع ،

يدري چيانه و كرمي ح  .در اين لحاظ در  رتبه ي اول تا سوم قرار دارند0,58و كنگاور با شاخص   0,628آبادغرب

تاكيد برشاخص هاي توسعه در دهه مالزي و تركيه با  كه به بررسي تطبيقي شاخص هاي توسعه انساني ايران، )1394(

نسبت به دوره اول افزايش  مكشور ايران در دوره دو نتايج حاكي از آن است  كه  انجام شد   2013-2004 هاي اخير

داشته است و از لحاظ شاخص اقتصادي كه شامل شاخص درامد سرانه و درامد مي باشد كشور مالزي در هر دو مورد  

ايران دارد در حالي كه كشور تركيه در شاخص درامدي نرخ رشد كمتري  و در درامد نرخ رشد بيشتري نسبت به 

  .سرانه نرخ رشد بيشتري نسبت به ايران دارد

) در مقاله با عنوان  سنجش درجه توسعه يافتگي فرهنگي استان هاي ايران  انجام داد كه  در اين مقاله 1379زياري(

 تحقيق اصلي فرضيه .شده است استفاده شاخص كمي 23 از ايران استان هاي در فرهنگي توسعه سنجش ميزان براي

 پژوهش انجام شده نتايج .دارد وجود تفاوت توسعه فرهنگي، درجه نظر از كشور استانهاي ميان اينكه از است عبارت

 داراي فرهنگي توسعه شاخص هاي وجود لحاظ به تهران استان كه به طوري اثبات  ميكند؛ را تحقيق اصلي فرضيه نيز

 ناهمگن كشور به صورت سطح در فرهنگي توسعه نظر، اين از و است كشور استانهاي ساير با توجهي فاصله قابل

 منابع، از برخورداري در برابر فرصتهاي وجود عدم  مي دهد، پژوهش نشان اين نتايج كه همانگونه .است افتاده اتفاق

 نامتوازن فرهنگي توسعه مهم عوامل از كشور در تمركزگرا برنامه ريزي پيرامون)و–توسعه (مركز  الگوي از بهره گيري

ردستان كان توسه يافتگي بخش خدمات و درمان استان زبر مي) 1386:87(بهرامي  .است كشور بين استان هاي در

درصد نيمه  0,2 درصد از خدمات بهداشتي و درماني محروم و63نشان مي دهد كه از جمعيت استان انجام شد نتايج 

) كه در رابطه با توسعه 1389تقوايي و نوروزي آورگاني (. ددرصدبه وطور نسبي برخودار مي باش44برخوردار و 

تهران برخوردار ترين  و سيستان و بلوجستان  1385يافتگي استان هاي كشور انجام گرفته  نشان مي دهدكه در سال 

بلوم و . درصد مناطق روستايي بسيار محروم هستند 40,57توسعه نيز  محروم ترين استان كشور بوده است و از لحاظ

در باره وضعيت كشورهاي در توسعه يافته  بر اساس مدل  تابع توليد، داده هاي تابلويي  )2004:3در سال ( 1همكاران

 هوناشوك .آشكار استانجام شده  نتايج حاكي از آن است كه تاثير معني دار و مثبت توسعه انساني بر رشد اقتصادي 

)طي مطالعه ي در كشورهاي در حال توسعه ،سرمايه انساني را به عنوان يك موتور محرك براي رشد 21 :2013(2

اقتصادي انها اعالم نموده است و توجه اين كشورها به مدرسه و اهميت داشتن مهارت باال براي رشد اقتصادي 

                                                           
1 Bloom, E. D., Canning, D. & Seville 
2 Hanushek  
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. ا براي بهبود عملكرد بلند مدت اقتصادي خاطر نشان كرده استراخواستارشده و توجه به بهبود كيفيت مدرسه ر

 چون هم هايي ديدگاه پذيرش با توسعه نوين چارچوبهاي كه گويد مي توسعه جغرافياي مورد در)2000( هدر

 و شهروندي غيردولتي سازمانهاي (NGO)، مشاركت دموكراسي، و عدالت جنسيتي، مباحث نقش محلي، اجتماعات

  .ميكند پافشاري پايين از توسعه رويكرد بر پايدار، ي توسعه و زيست محيط همه از مهمتر

  وش تحقيق:ر

تحليلي ، از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ گردآوري اطالعات تركيبي  –تحقيق حاضر از لحاظ روش، توصيفي   

اندازه از فرمول  –است،مدل رتبه كتابخانه اي است ، مدل مورد استفاده در تحقيق، مدل رتبه اندازه  -از روش اسنادي

 زير تبعيت مي كند

R �
1� 6	∑	d2

N3 � n
 

روال كار بدين صورت بوده كه  بعد از تهيه و جمع اوري اطالعت مربوط به خدمات و جمعيت مربوط به دهستان 

نشان دهنده اختالف  Rهاي شهرستان ميزان همبستگي بين جمعيت و خدمات مشخص شده است در اين مدل  مقدار

ن خدمات و جمعيت كه هرچه اين مقدار به يك نزديك تر باشد  نشانگر اين است كه توازن  وعدالت برقرار است بي

و هرچه به صفر هم نزديك تر باشد نشانه عدم توازن و عدالت در بين دهستانها مي باشد. شاخصهاي اين تحقيق 

  آمده است                          2ده كه در جدول شماره شاستخراج  1390ازاطالعات و آمار اين تحقيق از فرهنگ آبادي هاي 

  ويه ها و شاخص هاي بكار رفته در پژوهشگ-1جدول  

 رديف شاخص گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

محل خريد مايحتاج  محل خريد مايحتاج مردم

 مردم

2 

راهنمايي پسرانه و دخترانه،دبيرستان مهد،دبستان،مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه و دخترانه،مدرسه 

شبانه روزي پسرانه و دخترانه،هنرستان فني و حرفه اي دخترانه و پسرانه،بوستان روستايي،كتابخانه 

 ،سالن ورزشي عمومي،زمين ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

 4 مذهبي مسجد،اما زاده،اماكن مذهبي ساير اديان،مدرسه علميه،امام جماعت،خانه عالم

مروج -شوراي اسالمي روستا،دهياري،پاسگاه نيروي انتظامي،مركز خدمات جهاد كشاورزي

 كشاورزي،شوراي حل اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

 6 برق،گاز،آب برق شبكه سراسري،موتور برق ديزلي،انرژي نو،گاز لوله كشي،آب لوله كشي،سامانه تصفيه آب

بهداشت،داروخانه،خانه بهداشت،پايگاه بهداشت،دندانپزشك،بهيار يا ماماي حمام عمومي،مركز 

پايگاه  روستايي،دامپزشك و تنكسين دامپزشكي،آزمايشگاه و راديولوژي،غسالخانه،سامانه جمع اوري زباله،

 اتشنشاني

 7 بهداشتي و درماني

 ،نانوايي،گوشت فروشي،نمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش سيلندرگاز،فروشگاه تعاوني،بقالي

 قهوه خانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه ماشين االت غير،جايگاه سوخت

 8 بازرگاني و خدمات
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 صندوق پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عمومي به اينرنت،

 ،دسترسي به ايستگاه راه آهندسترسي به روزنامه و مجله،دسترسي به وسيله نقليه عمومي

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت   1390جميعت سال 

  استان كردستان 1395منبع: فرهنگ آباديهاي سال

  معرفي منطقه ي مورد مطالعه:

 بانه شهر آن مركز و شده واقع استان اين غربي شمال در كه است كردستان استان شهرستانهاي از يكي بانه شهرستان

 داراي بانه شهرستان همچنين.است سفلي و بويين سور كاني بانه،آرمرده، نامهاي به شهر 4 داراي شهرستان اين.است

 شهرستان ،جمعيت1395 آبان در .است سكنه از خالي آبادي 22 و سكنه داراي آبادي 192 و دهستان 8 بخش، 4

 بوده روستايي نقاط در ساكن نفر 43365 ، شهري نقاط در ساكن نفر 115325 تعداد اين از .است بوده نفر 158690

كاهشي معدل  1390 سال سرشماري به نسبت كه.باشد مي درصد 33/27شهرستان  اين در روستانشيني ميزان. اند

  داشته است 55/4

  

  
  )1397معرفي منطقه ي مورد مطالعه ( منبع، نويسندگان  -1شكل 

  يافته هاي تحقيق:

خدمات و جمعيت شهرستان بانه استخراج  1395عمومي نفوس و مسكن سالبر اساس فرهنگ آبادي ها،سرشماري 

  شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
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  )1397پراكندگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان بانه( منبع، يافت هاي تحقيق، -2شكل 

  

  

حل خريد مايحتاج مردم، مولفه هاي (اجراي طرح هاي هادي،م1395مرحله بعد ،از طريق فرهنگ آبادي ها سال 

آموزشي، فرهنگي وورزشي،مذهبي،سياسي و اداري،برق،گاز و آب،بهداشتي ودرماني،بارزگاني و خدمات، مخابرات 

و ارتباط)و تمامي گويه هاي متعلق به اين شاخص ها مورد بررسي قرار گرفت و كه سهم هر دهستان به شرح زير 

  است:



 صالحي و همكاران                     

702 

 

  

  )1397هاي شهرستان بانه( منبع: يافته هاي تحقيق،پراكندگي خدمات در دهستان  -3شكل 

  

بعد از مشخص نمودن جمعيت كل دهستان هاي  شهرستان بانه و هم چنين جمع بندي تمامي امكانات و خدمات 

) طراحي شد كه  در آن  به رتبه بندي دهستانها هم از لحاظ جمعيت و هم از لحاظ خدمات 3آنها  جدول شماره(

) نشان دهنده اختالف بين  رتبه خدمات و جمعيت در هر دهستان مي باشد و D1ين جدول (اقدام شده است در ا

) نشان از وضعيت تعادل فضايي بين جمعيت و D2خدمات)،(–مجذور عدد به دست آمده(اختالف رتبه جمعيت 

  هاي شهرستان بانه است. خدمات در دهستان

  بانه دهستانهاي شهرستانوضعيت توزيع فضايي خدمات و جمعيت در  -3جدول 

 D1  D2  رتبه خدمات  خدمات  رتبه جمعيت  جمعيت   نام دهستان

  0  0  5  265  5  1239  پشت آربابا

  0  0  8  88  8  649  بله كه

  0  0  1  352  1  3178  شوي

  0  0  3  299  3  1533  كاني سور 

  16  4  4  297  4  1360  نمه شير

  16  4  6  216  2  1571  بوالحسن

  0  0  2  316  6  1198  بوئين

      7  187  7  917  ننور

  )1397(منبع نويسندگان،
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  در نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهستنهاي مورد مطالعه به دست آمد.

R �
1 � 6	∑	d2

N3 � n
 

  

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد d2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد)11كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  

R �
1	6	
32

83	8
= 

R �
1 � 192

504
� 1� 0.380 � 						0.62 

نزديكتر باشد  1مي باشد هر چه عدد بدست آمده به  1و  0از آنجا كه عدد بدست آمده در اين مدل مقداري بين 

وجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده از ميزان همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با ت

بين جمعيت و خدمات تعادل وجود   بانه هاي شهرستان / مي باشد مي توان گفت كه  دردهستان 62اين پژوهش 

  بوالحسن داراي جمعيت زياد اما خدمات كم است و دهستان بوئين دارد ،كه بيشترين اختالف مربوط به دهستان 

   است جمنعيت كم و خدمات زيادي 

  

  نتيجه گيري:

در اين پژوهش سعي بر آن بود كه تعادل فضايي بين خدمات و جمعيت در بين دهستان هاي شهرستان بانه مورد  

نچه در در يافته هاي آ يا خير؟ يا توجه به  ارزيابي قرار گيرد كه آيا بين توزيع خدمات و جمعيت تعادلي برقرار  است

تعادل  بانه به طور كلي بين توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي شهرستان  تحقيق مطرح شد نشان ميدهد كه 

هاي  مي باشد مي توان گفت كه  دردهستان =R/ 62اين پژوهش  اندازه–فضايي برقرار مي باشد بر اساس مدل رتبه 

بوئين و دهستان  بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد  بانه شهرستان

  براي رسيدن تعادل فضايي نيازمند توجه بيشتر مسئوالن و ارتقاء زير ساخت ها  مي باشد. مي باشدكه بوالحسن 

  

  پيشنهادات:

خواهد شد به دنبال روند خالي شدن روستاها را از سكنه  از آنجا كه عدم توسعه به توسعه دهستان هاي شهرستان 

با يك برنامه ريزي و طرح ريزي يك طرح جامع و مفصل شهري را به دنبال دارد. ومتعاقباً رشد ناموزون جمعيت

  توسعه شيالت به بركت  وجود درياچه زريبار-مي تواند از آن جلوگيري كرد:

  نهادر برنامه هاي توسعهآرونق دادن به اشتغال مربوط به مرز و كولبري و تامين امنيت براي كسب و كار -

  دجهتوزيع عداالنه  تر بو-

  رونق دادن به صنابع كوچك كسب و كار در دهستان هاي نيمه  محروم و محروم براي جلوگيري از مهاجرت-

  حمايت دولت و نهادهاي همچون كميته امدادو جهاد كشاورزي براي رونق اشتغال-
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