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  08/07/1397تاريخ پذيرش:                                                                                                  01/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

واقع سنندج   بررسي و سنجش شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي  شهرستان تحقيق هدف اصلي اين 

( محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگي و رزشي، مذهبي، هاي مولفه اساسمي باشد كه بر  دراستان كردستان

روش انجام مي باشد كه داري،برق،گاز و آب، بهداشتي و درماني، بازگاني و  خدمات،مخابرات و ارتباطات)  -سياسي

مدل هاي  تحليلي است، گردآوري اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام گرفته، –تحقيق حاضر توصيفي

دل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت ااندازه است كه براي سنجش ميزان تع -مورد استفاده در اين تحقيق مدل رتبه

طور كلي بين توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي نتايج نشان مي دهد كه  در دهستان اين شهرستان مي باشد،

مي باشد مي توان گفت .0 563پژوهش  اندازه–مدل رتبه  تعادل فضايي برقرار مي باشد بر اساس سنندج شهرستان

بيشترين اختالف مربوط به ،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد  سنندج  هاي شهرستان كه  دردهستان

كمتري   ، اما از لحاظ خدمات در رتبه رتبه ي زياد   جمعيتي داراي جمعيتي ظمي باشد كه از لحانران  دهستان

  قراردارد

  ،سنندجمدل رتبه اندازه ، شاخص هاي توسعه انساني،توسعه يافتگيگان كليدي: واژ
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  مقدمه:

 جمعه( باشد مي توسعه حال در كشورهاي در بويژه ملي توسعه فرآيند از اهميتي با بخش روستايي توسعه

 جمله آن از كه دارد است افراد وجود توسعه واژهي از گوناگوني تعابير توسعه، نظران صاحب افكار در)1389پور،

 سطح ارتقاي محروميت، و فقر رفع زندگي، كيفي و كمي سطح ارتقاي بازدهي، افزايش توليد، افزايش به ميتوان

 اجتماعي، -اقتصادي نيازهاي تأمين تورم، و يكاريب مشكالت كردن برطرف درماني، و ي بهداشت خدمات

 بياني به) 1387:23(تودارو،دكر اشاره گوناگون هاي عرصه در فعال مشاركت و فرهنگ و آموزش از برخورداري

 اينكه تا شود بررسي ناحيه هر موجود وضعيت ابتدا است الزم نواحي توسعه سطح تفاوت شناخت براي ، ديگر

 زاده حسين( كرد اي ناحيه يزي ر برنامه به اقدام ها تفاوت بردن ميان از يا كاهش جهت در اساس اين بر بتوان

 شد مطرح اقتصاددانان ي وسيله به نخست اجتماعي، -اقتصادي ي مقوله يك عنوان به توسعه و شد )1387،215دلير،

 دگرگوني و اقتصادي ي توسعه ادبيات بررسي در هميشگي هاي دشواري جمله از . يافت راه ديگر علوم به سپس و

 اقتصادي و اجتماعي سياسي، فرآيندي ميتوان را توسعه . است رشد و توسعه مفهوم كردن مشخص اجتماعي، هاي

 توسعه)  1383 حبيبي، و قديرمعصوم( ميشود زندگي سطح بهبود باعث و بوده زندگي استانداردهاي از منتج كه دانست

 بدين يافتگي توسعه نظري، جنبه از .گردد مي باز آن ساز دگرگون روندهاي و جامعه در جاري و معين وضعيت به

 را ملي اهداف بتوانند و شوند خويش سرنوشت تعيين به قادر كشور يك اجتماعي هاي گروه و افراد كه معناست

 بوا خوود روابط و مناسبات در اينكه بدون برند، پيش به خويش امكانات و شرايط اساس بر آگاهانه انتخابي با

 دانست بايد و است آرماني اي جامعه چنين البته .شوند مواجه سلطه و وابستگي استثمار، بحران، چون مشكالتي

شاخص توسعه انساني متوسط ظرفيت  )1389جامعه اي به توسعه ناب دست پيدا نكرده است(سعيدي، هيچ تاكنون كه

دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني در يك جامعه در نشان مي دهد اما تفاوت ها،محروميت ها و نابرابري ها را 

  )12001:242به صورت واقعي تبببين نميكند (فوكادا

  

  پيشنه تحقيق:

 سال در سياسي -اداري تقسيمات اساس بر را ايران نواحي يافتگي توسعه ي درجه پژوهشي، در )1382(موسوي

 يافته .است داده قرار سنجش مورد غيره و بهداشتي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شاخص 38 از استفادهبا  1375

 محروم ناحيه 113 و برخوردار نيمه ناحيه 116 برخوردار، ناحيه 23 ناحيه 253 مجموع از كه بود آن از حاكي ها

 اقتصاد رشد، هاي قطب طبيعي، عوامل فضايي بازتاب را ايران در اي ناحيه هاي نابرابري علل محقق اين .اند بوده

رستمي و همكاران  .كند مي بيان اقتصادي دوگانگي و ريزي برنامه نظام نارسايي فرهنگي، -قومي مسائل سياسي،

) انجام گرفت HDIاساس شاخص هاي نوسعه انساني ( ) در مورد سطح بندي شهرستان هاي استان كرمانشاه بر1394(

 0,49،  قصر شيرين0,48، جوانرود0,41، داالهو 0,23متغير انتخاب شهرستان ثالث باباجاني با شاخص  33بر اساس 

                                                           
1 Sachiko Facade , Parr (2001), 
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توسعه انساني شهرستان هاي محروم استان مي از نظر شاخص HDIجز شهرستان هاي محروم باتوجه به مقادير 

در اين لحاظ در  رتبه 0,58و كنگاور با شاخص   0,628، اسالم آبادغرب0,643باشد،در مقابل شهرستان كرمانشاه با 

 در روستايي توسعه سطح سنجش بررسي به اي مطالعه در )1382(همكاران و كالنتري .ي اول تا سوم قرار دارند

 مختلف امكانات به دسترسي نظر از 1365-79 زماني دوره در كه دادند نشان و اند پرداخته دريهشهرستان تربيت حي

 دارند پيش در طوالني راه روستايي طانق همچنان يكپارچه، و متوازن توسعه به دستيابي براي اما است؛ يافته كاهش

 تعيين منظوور بوه آمل شهرستان هاي دهستان يافتگي توسعه درجه سنجش عنوان با پژوهشي در )1383( حيدري

 داراي شهرستان اين هاي دهستان كه است رسيده نتيجه اين به تاكسونومي مدل از استفاده با توسعه هاي اولويت

بررسي رابطه عليت  بين ) با عنوان 28:1395مهدي لو و همكاران ( .هستند متعادلي و همگن يافتگي توسعه سطوح

 ، اقتصادي رشد آن تبع به و نفتي هاي درآمد افزايش با كه دهد مي نشانشاخص هاي توسعه انساني  در ايران 

 و يابد مي افزايش و شده خريداري  دولت ازسوي هزينه صرف با فقط مصرفي كاالهاي مانند انساني توسعه شاخص

 گرفته صورت هاي هزينه قبال در اي سرمايه كاالي مانند انساني توسعه شاخص كه است ركودي شرايط در فقط

 روستايي يافتگي توسعه سطح تعيين به اي مطالعه در )1385( همكاران و بدري. كند مي ايجاد اقتصاد براي مناقعي

 اين روستاهاي يافتگي توسعه سطح كه داد نشان نتايج .پرداختند موريس شاخص از استفاده با كامياران شهرستان

 يك شهرستان، اين دهستان هفت مجموع از كه اي گونه به است نابرابري و اختالف داراي و بوده متفاوت شهرستان

 قرار نيافته توسعه سطح در نيز دهستان يك و توسعه حال در سطح در دهستان پنج يافته، توسعه سطح در دهستان

 انجام گرفت ميتوان چنين استنباط كرد، انساني در ايرانتوسعه باعنوان  )291:1385( صادقي و همكاران . داشت

كردستان،سيستان و بلوجستان داراي فقر انساني   نشان مي دهد كه استان هاي اذربايجان غربي، اردبيل،HDI شاخص

  دهد سمنان سطح فقر نسبت به ساير نقاط نشان مي-اصفهان-باالتر هستند واستان هاي تهران

  

  روش تحقيق:

  

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

براي تهيه نقشه مطالعاتي و نقشه هاي نهايي  GIS 10.2 همچنين از نرم افزار كتابخانه اي است ، -از روش اسنادي

  اندازه استقاده شده است.–روش رتبه  از  كه  استقاده شد

 اندازه از فرمول زير تبعيت مي كند –رتبه  ،مدل

R �
1� 6	∑	�2

�3 � �
 

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

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

  آمده است. 1استخراج شده كه در جدول شماره  1395دي هايازاطالعات و آمار اين تحقيق از فرهنگ آبا

منبع: فرهنگ آباديهاي سال مولفه و گويه هاي بكار رفته در پژوهش مورد بررسي در مدل  رتبه اندازه -1جدول 

  استان كردستان 1395

 رديف مولفه گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

 2 مردم محل خريد مايحتاج محل خريد مايحتاج مردم

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

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

 ورزشي،سالن ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

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

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

 حل اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

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

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

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

 اتشنشاني

 7 بهداشتي و درماني

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

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

 8 بازرگاني و خدمات

مي به اينرنت،دسترسي به صندوق پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عمو

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

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت 1395جميعت سال

  

  :منطقه ي مورد مطالعه

 شهر آن مركز و شده واقع استان اين مركز در كه است كردستان استان هاي شهرستان از ديگر يكي سنندج شهرستان

 بخش، 4 داراي سنندج شهرستان همچنين.است شويشه و سنندج نامهاي به شهر 2 داراي شهرستان اين.است سنندج

  .است سكنه از خالي آبادي 13 و سكنه داراي آبادي 202 و دهستان 12

 نفر 87331 شهري، نقاط در ساكن نفر 414069تعداد اين از .است بوده نفر501402 شهرستان ،جمعيت 1395 آبان در

  درصد  مي باشد 42/17شهرستان اين در روستانشيني ميزان . .اند بوده روستايي نقاط در ساكن
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  )1397معرفي منطقه ي مورد مطالعه ( منبع:نويسندگان، -1شكل 

  

  

  يافته هاي تحقيق:

  

سنندج خدمات و جمعيت شهرستان  1395اساس فرهنگ آبادي ها،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

  .استخراج شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
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  )1397(منبع:يافته هاي تحقيق،نندجپراكندگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان س-2شكل 

به ترتيب دهستان هاي حومه، كالترزان،حسين آباد جنوبي، نگل، آبيدر، آرندان،ژاورود شرقي،سراب قاميش،ژاورود 

  ي به تريب رتبه هاي اول تا يازدهم را به خود اختصاص دادند.غربي، نران  و حسين آباد شمال

  

هاي (اجراي طرح هاي هادي،محل خريد مايحتاج مولفه 1395در قسمت بعدي ،از طريق فرهنگ آبادي ها سال 

ودرماني،بارزگاني و خدمات،  واداري،برق،گاز وآب،بهداشتي ، آموزشي، فرهنگي وورزشي،مذهبي،سياسيممرد

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

  شرح زير است:
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  )1397پراندگي خدمات در دهستان هاي شهرستان  سنندج( منبع: يافته هاي تحقيق، -3شكل

توزيع خدمات در دهستان هاي اين شهرستان بدين صورت است كه دهستان هاي حسين آباد جنوبي،كالترزان،  

حومه،نران،ژاورود غربي،نگل،آبيدر،ژاورود شرقي،سراب قاميش،حسين آباد شمالي،آرندان در رتبه اول تا يازدهم قرار 

  دارند

  سنندجشهرستان  وضعيت توزيع فضايي خدمات و جمعيت در دهستانهاي -2جدول 

 D1  D2  رتبه خدمات  خدمات  رتبه جمعيت  جمعيت   نام دهستان

  4  2  7  205  5  5921  آبيدر

  25  5  11  153  6  5458  آرندان

  4  2  3  320  1  28597  حومه

  36  6  4  293  10  3686  نران

  1  1  9  190  8  4849  سراب قاميش

  1  1  8  193  7  5021  شرقي ژاورود

  0  0  2  358  2  6854  كالترزان
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  4  2  6  243  4  6194  نگل

  4  2  1  389  3  6579  حسين آباد جنوبي

  1  1  10  171  11  3164  حسين آباد شمالي

  16  4  5  259  9  4417  ژاورود غربي

  )1397(منبع نويسندگان،

هاي مورد مطالعه به دست  نادر نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهست

  آمد.

R �
1 � 6	∑	�2

�3 � �
 

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد �2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

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

R �
1	6	
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113	11

=	

R �
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1320
� 1 � 0.436 � 						0.563 

نزديكتر باشد ميزان همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با  1هر چه عدد بدست آمده به 

 هاي شهرستان مي باشد مي توان گفت كه  دردهستان.0 563توجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده از اين پژوهش 

 ظمي باشد كه از لحانران  تالف مربوط به دهستانبيشترين اخ،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد  سنندج 

  كمتري  قراردارد ، اما از لحاظ خدمات در رتبه رتبه ي زياد   جمعيتي داراي جمعيتي

  

  نتيجه گيري و پيشنهاد ها:

سنندچ بررسي ميزان پراكندگي جمعيت  وخدمات در بين دهستان هاي شهرستان سعي شد كه به  در اين پژوهش به

به طور كلي  انچه در در يافته هاي تحقيق مطرح شد نشان ميدهد كه پرداخته شود   اندازه–مدل رتبه  كه  بر اساس

–تعادل فضايي برقرار مي باشد بر اساس مدل رتبه سنندج  بين توزيع خدمات و جمعيت دردهستان هاي شهرستان

بين جمعيت و خدمات   سنندج هاي شهرستان مي باشد مي توان گفت كه دردهستان =R/ 563اين پژوهش  اندازه

كالترزان، سراب قاميش و  ي دهستان ها مي باشدو  نران  بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه تعادل وجود دارد 

جويايي كار كنترل جمعيت -1راي تعادل فضايي  بهتري نسبت به ساير دهستان هاي ديگر  مي باشدژاورود شرقي دا
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دادن به كسب و كارهاي زراعي و غير زراعي در سطح اين دهستان ها پيشهنادمي  رونق -2در دهستان هاي شهرستان 

  حمايت از  اقتصاده اي محلي و كوچك -4ارائه راهكارهاي براي جذب گردشگر-3شود 
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