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  19/06/1397تاريخ پذيرش:                              17/06/1397تاريخ بازنگري:                    13/06/1397تاريخ دريافت:

  

  چكيده:

واقع در استان ديواندره پژوهش حاضر به بررسي و سنجش شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي  شهرستان 

 برق، اداري،-ورزشي، مذهبي،سياسي -( محل خريد مايحتاج مردم، آموزشي، فرهنگيهاي مولفه كردستان بر اساس

روش انجام تحقيق حاضر پرداخته شد، گاني و  خدمات،مخابرات و ارتباطات) رگاز و آب، بهداشتي و درماني، باز

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

دل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت ااست كه براي سنجش ميزان تع  HDIاندازه و مدل  -اين تحقيق مدل رتبه

برابر  Rاست كه اين  دهد كه  چه در در يافته هاي تحقيق مطرح شد نشان ميآن در دهستان اين شهرستان مي باشد

،كه بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد  اندره يوستان دهاي شهرن دهستا / مي باشد مي توان گفت كه در 789

، اما از لحاظ خدمات رتبه كم  جمعيتي داراي جمعيتي ظمي باشد كه از لحاسارال  بيشترين اختالف مربوط به دهستان

 انساني هاي شاخص بررسي به HDI انساني توسعه شاخص اساس مدل برمچنين ه مناسب تري قراردارد، در رتبه 

كوله،  زرينه، قراتوره، سارال، حومه، چهل چشمه، به ترتيب دهستان كه شد پرداخته واندره يد هرستانش هاي دهستان

كاني شيرين و اياتو رتبه هاي اول تا هشتم توسعه يافتگي را در بين دهستان هاي ين شهرستان به خود اختصاص داده 

  اند.

  ، شاخص توسعه انساني، شهرستان ديواندرهHDIتوسعه يافتگي، مدل  واژگان كليدي: 
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  بيان مسئله:

 توسعه برخالف گذشته، امروزه .است اي جامعه هر هاي آرمان مطلوبترين جزء جانبه، همه توسعه خصوصا  توسعه

 .آيد مي حساب به منسجم و واحد حال عين در و وجهي چند امري بلكه شود، نمي تلقي بعدي پديده تك يك ديگر

 توسعه و انساني توسعه سياسي، توسعه همچنين و باشد مي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، ابعاد داراي توسعه

 محمل كليدي، مفهومي عنوان به توسعه مفهوم )Huntington: 1984دارند( توسعه مبحث در ويژهاي جايگاه پايدار

 كشورهاي از بسياري دوم، جهاني جنگ پايان از پس .است بوده دوم جنگ جهاني پس از گوناگوني نظريه پردازيهاي

 نمايان مختلف زندگي اجتماعي جنبه هاي در كه شدند غربي كشورهاي و خود بين شكاف عميق سوم متوجه جهان

 تأكيد توسعه حال در و يافته توسعه بين كشورهاي شكاف اقتصادي بر زمينه، اين در نظريهپردازيها نخستين .بود

 مهمترين از كه داشتند قرار غربي الگوهاي با متناسب اقتصادي توسعه توسعه، برمبناي هاي نظريه نخستين و ميكردند

 خاطر به كه است برانگيزي بحث مفاهيم جمله از توسعه ) 35،1387بود(موالنا، لرنر دانيل نوسازي الگوها، الگوي اين

 جنگ از پس سال هاي طي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، گوناگون سياسي، جنبه هاي داشتن و بودن بعدي چند

 بنيادي دنياي باور توسعه .است بوده اجتماعي علوم گوناگون هاي -رشته عالمان مناقشه محل همواره دوم جهاني

 اجتماعي، سازمان و اخالق ها، ارزش دموكراسي، آوري، فن علم، مدرن در ي ها پيشرفت تمامي آن در كه است مدرن

 توليد منابع از استفاده ي معنا به خود قوي مفهوم در توسعه .هم مي آميزند در بهتر دنيايي ايجاد دوستانه بشر طرح با

 علوم انديشه ورزان نظر از توسعه) 151390ين افراد است(پيت و همكاران، فقيرتر زندگي يط شرا بهبود جهت جامعه

 به است انساني تر يا بهتر زندگي سوي به نظم اجتماعي و جامعهكل  مستمر ارتقاي معناي به اجتماعي، و اقتصادي

 خواسته  پاسخگويي به براي اجتماعي، و انساني هاي توانايي افزايش هدف با جامع است توسعه فرآيندي ديگر، تعبير

 قدرتمندتر شدن، ه ترپيشرفت جهت تدريجي در رشد معناي به لغت، در توسعه .جوامع بشري در شده تعريف هاي

 ي هاي نابسامان و مشكالت رفع يا كاهش براي مستمري كوشش بنابراين، توسعه .است شدن بزرگتر حتي و شدن

 متفاوت گيريجهت و  سازمان تجديد كه است فرآيندي توسعه كلي، طور به .است انساني و زندگي اجتماعي مختلف

 در را درآمد و توليد ميزان بهبود اينكه بر وهالبايد ع توسعه .دارد همراه به خود در را اجتماعي -اقتصادي نظام كل

مردم  عمومي هاي ه ديدگا و ايستارها اداري، اجتماعي، نهادي، ساخت  در هاي اساسي دگرگوني شامل باشد، برداشته

 و مكاني مختلف شرايط و عوامل از اي منطقه يافتگي توسعه )138و 137،1391 زماني، و ف آباد منافي شر(باشد

اين  ) در28،1390توسعه تاثير مي پذيرد( قنبري و همكاران،  سنجش در مختلف هاي شاخص متفاوت ارزش و زماني

 مؤثر هاي شاخص توزيع با زيادي حد تا هاي توسعه، فرصت متناسب و عادالنه توزيع مفهوم به فضايي عدالت ميان،

 توسعه هاي فرصت متعادل  توزيع )36،1393است(اپوستوالچو، ارتباط در صنعتي بخش توسعة آن تبع به و توسعه بر

در   )190،1391منطقه اي است( شيخ بيگلو، هاي تعادلي بي بردن ازبين براي مهمي گام صنعتي، هاي فعاليت جمله از

 و برخوردار مناطق به امكانات و غيراصولي منابع اختصاص مناطق، نامتقارن و سريع رشد توسعه، درحال كشورهاي

 از نواحي اين روستايي شناخت نواحي توسعه و ريزي برنامه فرآيند در )3،1391مناطق( اسالمي،  ساير محروميت

 اين در اي ناحيه و محلي هاي بررسي تفاوت اجتماعي، توسعه منظر از يافتگي سطح توسعه و موجود وضع لحاظ

راستاي  در نيازها تامين و مشكالت و مسائل براي حل تالش نهايت در و اجتماعي توسعه در موثر تبيين عوامل زمينه،
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 توانند منعكس مي نماگرها و ها شاخص راستا اين در .برخوردار است اي ويژه اهميت از موجود هاي نابرابري تعديل

  )1382 باشند (رضواني، اجتماعي توسعه شرايط كننده

  نه ي تحقيق:يپيش

 ها دولت نقش و يخي تار و ي اقتصاد اجتماعي عوامل بررسي با همكارانش و آرتور نلسون 1994 سال در

) نتيجه مي گيرد كه  با وجود 1990-1960ساله(  30دوره ي  يك در پورتلند و آتالنتا هاي شهر اي ناحيه درتوسعه

 شهر دو به نسبت پورتلند شهر گرفت، صورت آتالنتا منطقه در اقتصادي هاي گذاري سرمايه ميزان اين كه يشترين

 ناحيه دو به نسبت ناحيه اين شهري حيات تجديد باعث نچه آ و شده برخوردار بيشتري اقتصادي از رونق يگر د

 است. يگر د شهر دو به نسبت شهر اين اي ناحيه توسعه ريزي برنامه در هماهنگي و مديريت مسئله شده ديگر

 دادند نشان كامياران پرداختند روستاهاي شهرستان نواحي يافتگي توسعه سطح تحليل با )1385( رونيزي و بدري

 دهستان هفت از دارند زيادي و نابرابري اختالفات و بوده متفاوت كامياران روستاهاي بين يافتگي توسعه ضريب كه

 حيدري .است نيافته توسعه ويك دهستان توسعه حل در دهستان پنج يافته، توسعه دهستان يك شهرستان اين

 هاي ين اولويتتعي ورمنظ به آمل شهرستان هاي دهستان يافتگي توسعه درجه سنجش عنوان با پژوهشي در )1383(

توسعه  داراي سطوح شهرستان اين ياه دهستان كه است رسيده نتيجه اين به تاكسونومي مدل از استفاده با توسعه

 استان هاي شهرستان در هاي توسعه شاخص بررسي در )1388( مولوي و ضرابي .هستند متعادلي و همگن يافتگي

 براي كه شهرستانهاي توسعه شدن سطح مشخص و خدماتي هاي شاخص و جمعيت شاخص اعمال از بعد همدان

) در مقاله 1389بابايي فرد( .كند مي گروه تقسيم 6 به را آها و كند مي مشخص را باشند در اولويت بايد توجه بيشتر

 قرار مطالعه ايران مورد در اجتماعي توسعه و فرهنگي توسعه بين رابطه داده ها، ثانويه روش تحليل از استفادهي به 

 پيمايش ملي و1378سال در ايرانيان فرهنگي رفتارهاي پيمايش ملي از پژوهش عموماً اين داده هاي .است گرفته

 دانش، .است گرفته قرار تحليل مورد و شده اخذ 1382 و 1379سالهاي  در ايرانيان نگرش هاي و ارزش ها

 به عنوان عناصر رسانه ها از استفاده و مطالعه از اخذشده فرهنگي و اجتماعي سياسي، اطالعات گوناگون و آگاهي

 اجتماعي، تشكل هاي و در گروهها مشاركت جويي روحيه ميزان عدالت، تحقق مانند مواردي و فرهنگي توسعه

 نتايج .شده اند گرفته نظر در اجتماعي توسعه به عنوان سنجه هاي ... و امنيت جامعه، در رفاه آسايش و آزادي،

 يافته هاي همچنين .است اجتماعي توسعه تحقق بر تأثيرگذار متغيري فرهنگي توسعه كه ميدهد پژوهش نشان اين

 آسيب هاي و فرهنگي، فكري تكثر شرايط نبود فردگرايي، روحيه فقدان مانند متعددي موانع وجود آن نشان دهنده

  .است ايران در فرهنگي توسعه راه سر بر ... و فرهنگي و هويتي

) در مقاله ي با عنوان برسي شاخص توسعه انساني در كشورهاي اسالمي انجام دادند كه 1389خاكپور و باوانپور(

 كشورهاي در انساني شناخت وضعيت شاخص هاي توسعه به موجود، داده هاي تحليل از استفاده دراين مقاله  با

 ميدهد نشان مطالعه اين نتايج .است شده پرداخته كشورهاي جهان ساير با و يكديگر با كشورها اين مقايسه اسالمي،

 توسعه درجه نظر از و دارند يكديگر با بسياري تفاوت هاي انساني توسعه نظر شاخص هاي از اسالمي كشورهاي كه

 آسيا شرق و جنوب جنوب آسيا، غرب :از عبارتند به ترتيب كه مي شوند تقسيم بندي مختلفي مناطق به منابع انساني

 اسالمي كشورهاي در انساني توسعه كلي شاخص هاي به طور كه ميدهد نشان مطالعه اين نتايج همچنين .آفريقا و
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 نشان مطالعه اين فرضيه هاي از يكي كه همانگونه .دارد قرار سطح پايين تري در جهان كشورهاي ديگر نسبت به

است كه  اين همبستگي در   0,98همبستگي ميان سطح سواد و شاخص توسعه انساني  در كشورها حدود ميدهد،

است  كه نشان دهنده تاثير سواد  بر توسعه انساني  0,619و نسبتا قوي   0,848كشورهاي اسالمي نيز  در حد قوي 

انجام  توسعه انساني در ايرانباعنوان  )291:1385( راساس تحقيق صادقي و همكارانب، .ورهاي اسالمي استدر كش

سيستان  كردستان،  نشان مي دهد كه استان هاي اذربايجان غربي، اردبيل،HDIشاخص گرفت ميتوان چنين استنباط كرد،

سمنان سطح فقر نسبت به ساير نقاط نشان -اصفهان-تهرانو بلوجستان داراي فقر انساني باالتر هستند واستان هاي 

  ميدهد

  روش تحقيق: 

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

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

  استقاده شد.

 اندازه از فرمول زير تبعيت مي كند –مدل رتبه -1

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  Rمقدارهاي شهرستان ميزان همبستگي بين جمعيت و خدمات مشخص شده است در اين مدل  

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

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

  آمده است. 2استخراج شده كه در جدول شماره  1390هنگ آبادي هاي ازاطالعات و آمار اين تحقيق از فر

  :HDIمدل  -2

مي پردازد  ديواندره شاخص هاي توسعه انساني در  دهستان ها شهرستان كه به سنجش  HDIو بر اساس مدل 

ورزشي،برق،گاز،ورزشي، بهداشتي ،درماني، مخابرات، (اموزشي، فرهنگي، مولفه هاي شاخص هاي مورد استفاده شامل

) است كه با انجام اين محاسبات و مشخص HDIارتباطات) است مدل مورد استفاده در تحقيق شاخص توسعه انساني (

نيمه توسعه يافته و  شدن ميزان شاخص تركيبي توسعه انساني ،هريك از مناطق را مي توان به سه دسته توسعه يافته،

  تقسيم بندي كرد،محروم 

اين روش داراي  سه مرحله است مرحله اول:تعريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه از لحاظ شاخص هاي مورد 

  مطالعه است:

1فرمول شماره  	
�	���		�

��������� ��	
  مرحله دوم:تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:	
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ر اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد يك  از متوسط مرحله سوم:د

  محرويت  خواهد بود

  )مولفه و گويه هاي بكار رفته در پژوهش 2جدول (

 رديف مولفه گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

 2 محل خريد مايحتاج مردم محل خريد مايحتاج مردم

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

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

 ،سالن ورزشي ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

 4 مذهبي ماكن مذهبي ساير اديان،مدرسه علميه،امام جماعت،خانه عالممسجد،اما زاده،ا

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

 پزشك ،بهيار يا ماماي روستايي، بهداشت،پايگاه بهداشت، دندان حمام عمومي،مركزبهداشت،داروخانه،خانه

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

 7 بهداشتي و درماني

،گوشت فروشي،قهوه ز،فروشگاه تعاوني، بقالي، نانوايينمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش سيلندرگا

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

 8 بازرگاني و خدمات

مومي به اينرنت،دسترسي صندوق پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات، دسترسي ع

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

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت 1395جميعت سال 

  استان كردستان 1395منبع: فرهنگ آباديهاي سال 

  منطقه مورد مطالعه:

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

 داراي ديواندره شهرستان همچنين.است وزرينه ديواندره هاي نام به شهر 2 داراي شهرستان اين.است ديواندره شهر

 .است سكنه از خالي آبادي 9 و سكنه داراي آبادي 172 و دهستان 8 بخش، 3

 43941 ، شهري نقاط در ساكن نفر 36098 تعداد اين از .است بوده نفر 80040شهرستان  ،جمعيت 1395 آبان در

  .باشد مي درصد90/54شهرستان  اين در روستانشيني ميزان .اند بوده روستايي نقاط در ساكن نفر 
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  يافته هاي تحقيق:

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

  .استخراج شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  
  پراكندگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان ديواندره -2شكل 

، مهاي (اجراي طرح هاي هادي،محل خريد مايحتاج مردمولفه 1395،از طريق فرهنگ آبادي ها سال  مرحله بعد
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وورزشي،مذهبي،سياسي و اداري،برق،گاز و آب،بهداشتي ودرماني،بارزگاني و خدمات، مخابرات آموزشي، فرهنگي 

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

  است:

  
  پراكندگي خدمات در دهستان هاي شهرستان ديواندره -3شكل 

و هم چنين جمع بندي تمامي امكانات و  ديواندره  ن جمعيت كل دهستان هاي  شهرستانبعد از مشخص نمود

) طراحي شد كه  در آن  به رتبه بندي دهستانها هم از لحاظ جمعيت و هم از لحاظ 2( خدمات آنها، جدول شماره

هر دهستان مي  ) نشان دهنده اختالف بين  رتبه خدمات و جمعيت درD1خدمات اقدام شده است در اين جدول (

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

  است. ديواندرههاي شهرستان  و خدمات در دهستان

  

  

  

  

  ديواندرهوضعيت توزيع فضايي خدمات و جمعيت در دهستانهاي شهرستان  -2جدول 
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 D1  D2  رتبه خدمات  خدمات  رتبه جمعيت  جمعيت   نام دهستان

  0  0  7  219  7  3782  ايوتا

  4  2  5  251  3  6047  زرينه

  0  0  8  214  8  3691  كاني شيرين

  0  0  4  255  4  5875  چهل چشمه

  4  2  3  294  1  7618  حومه

  1  1  1  358  2  7044  قراتوره

  9  3  2  317  5  5513  سارال

  0  0  6  237  6  4371  كوله

  )1397(منبع نويسندگان،

  بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهستنهاي مورد مطالعه به دست آمد. حاال

R �
1 � 6	∑	�2

�3 � �
 

  

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

N دهستان مي باشد)8كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  

R �
1�6	�18

83�8
=	

R �
1� 108

504
� 1 � 0.214 � 						0.789 

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

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

بين جمعيت و خدمات تعادل  ستان ديواندره هاي شهرن / مي باشد مي توان گفت كه دردهستا 789اين پژوهش 

، اما رتبه كم  جمعيتي داراي جمعيتي ظمي باشد كه از لحاسارال  بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه وجود دارد 

   مناسب تري قراردارد.  از لحاظ خدمات در رتبه 

  

  

  

  :HDIمدل
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( محل خريد ن اطالعات زير در مورد شاخص هاياستان كردستا 1395مارنامه و فرهنگ ابادي هاي سال آبر اساس 

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

جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار  ديواندره در مورد دهستان هاي شهرستان  ابرات و ارتباطات)خم خدمات،

  گرفت:

عريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه از لحاظ شاخص هاي مورد مطالعه است: ايتدا يك جدول بر ت مرحله اول:

و شاخص هاي مورد استفاده در  ديواندره  در مورد دهستان هاي 1395ها سال  آبادي  اساس  اطالعات فرهنگ

  ميكنيمجايگزين  1)،سپس اطالعات را در فرمول شماره 2كنيم(جدول پژوهش طراحي مي

1فرمول شماره  	
�	���		�

��������� ��	
  

)را طراحي نموده  براي به دست آوردن 3تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:بعد جدول( مرحله دوم:

  استفاده مي شود 2شاخص متوسط يا ميانگين محروميت از فرمول شماره 

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
  

دازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد يك از متوسط محرويت  مرحله سوم:در اين روش ان

  خواهد بود

1-IJ  

  ديواندرهوضعيت توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان  -3جدول 

  شاخص  

  دهستان

محل 

  خريد

بهداشت   برق،گاز و آب  اداري-سياسي  مذهبي  آموزشي

  و درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

طرح 

  هادي 

  3  19  25  30  32  34  26  31  19  اياتو

  4  27  36  23  37  35  32  20  20  زرينه

  1  26  19  24  48  26  23  23  23  كاني شيرين

  2  27  36  27  46  35  35  22  22  چهل چشمه

  5  18  46  28  59  40  38  24  24  حومه

  6  31  45  60  44  54  52  28  28  قراتوره

  2  44  25  15  62  49  41  39  39  سارال

  4  31  33  39  31  32  15  30  30  كوله

  )1395(منبع:فرهنگ ابادي هاي استان كردستان؛
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بعداز جمع آوري اطالعات بر اساس قسمت اول فرمول دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني جدول دوم تكميل 

اعداد، در هرستون ،و دقسمت مخرج  عبارت شد،كه از اختالف بزرگ ترين و عدد مربوط به هر ستون  با تك تك 

 زير بايد اختالف بزرگ ترين عدد از كوچك ترين عدد هر ستون را به دست بياريم.

1فرمول شماره  	
�	���		�

��������� ��	
  

  تجزيه و تحليل فرمول شماره اول-4جدول 

  شاخص  

  دهستان

محل 

  خريد

بهداشت   برق،گاز و آب  اداري-سياسي  مذهبي  آموزشي

  و درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

طرح 

  هادي 

  3  25  21  30  30  20  26  9  20  اياتو

  2  17  9  37  25  19  20  3  19  زرينه

  5  18  27  36  14  28  29  16  16  كاني شيرين

  4  17  10  33  16  19  17  15  17  چهل چشمه

  1  26  0  32  3  14  14  4  15  حومه

  0  13  1  0  22  0  0  0  11  قراتوره

  4  0  21  45  0  5  11  0  0  سارال

  2  13  13  21  31  22  35  13  9  كوله

M-M 20  16  35  28  31  45  27  25  5  

  1397منبع: يافته هاي تحقيق،

الف بزرگ تري و تاعدا به دست امده را بر اخ تماميبه اين صورت كه  ادله ر اساس جدول باال مرحله سوم معب

  قبلي انجام شد،تقسيم ميكنيمكوچك ترين عدد كه بر اساس فرمول 

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
 

  2تجزيه و تحليل وفرمول شماره -5جدول 

  شاخص

  دهستان

محل 

  خريد

بهداشت   برق،گاز و آب  اداري-سياسي  مذهبي  آموزشي

  و درمان

بازرگاني و 

  خدمات

مخابرات و  

  ارتباطات

طرح 

  هادي 

  0,6  1  0,77  0,669  0,96  0,71  0,74  0,56  1  اياتو

  0,4  0,654  0,33  0,82  0,80  0,86  0,57  0,18  0,95  زرينه

  1  0,69  1  0,73  0,63  1  0,82  1  0,8  كاني شيرين

  0,13  00,63  0,37  0,73  0,72  0,67  0,48  0,93  0,3  چهل چشمه

  0,2  1  0  0,71  0,13  0,13  0,4  0,25  0,75  حومه

  0  0,5  0  0  0,70  0  0  0  0,55  قراتوره

  0,8  0  0,77  1  0  0,22  0,31  0  0  سارال

  0,4  0,5  0,48  0,46  1  1  1  0,81  0,47  كوله
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و  /8)، منطقه داراي سطح محروم مي باشد  اگر مقدار عددي كمتر از 0�0,5�HDIباشد( /5اگر مقدار  كمتر از 

0,8�1�HDIباشد(  /8) منطقه در سطح متوسط و اگرمقدار عددي بشتر از 0,5�0,8�HDIباشد ( /5بيشتر از  

  )1385منطقه توسعه يافته است.(حكمت نيا و همكاران،)باشد 

  بر اساس شاخص توسعه يافتگي ديواندرهرتبه بندي دهستان هاي شهرستان  -7جدول

  سطح توسعه يافتگي  رتبه بندي Ij HDI  دهستان

  محروم  8  0,23  0,77  اياتو

  محروم  5  0,39  0,67  زرينه

  محروم  7  0,26  0,74  كاني شيرين

  محروم  4  0,45  0,55  چهل چشمه

  متووسط  3  0,62  0,38  حومه

  توسعه يافته  1  0,81  0,19  قراتوره

  متوسط  2  0,66  0,34  سارال

  محروم  6  0,33  0,67  كوله

  

 

  )1397منبع(ياقته هاي پژوهش، ديواندره شماتيك توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي دهستان هاي شهرستان -4نقشه 

  نتيجه گيري:

كه  بر ن ديواندره بررسي ميزان پراكندگي جمعيت  وخدمات در بين دهستان هاي شهرستا سعي  پژوهش بهدر اين 

ر در يافته هاي تحقيق مطرح شد نشان آنچه د شود، HDI و تحليل توسعه يافتگي بر مدل   اندازه–اساس مدل رتبه 

بين جمعيت و  ستان ديواندره هاي شهرن / مي باشد مي توان گفت كه دردهستا 789برابر  Rاست كه اين  ميدهد كه 
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 جمعيتي داراي جمعيتي ظمي باشد كه از لحاسارال  بيشترين اختالف مربوط به دهستان،كه خدمات تعادل وجود دارد 

 به HDI انساني هتوسع شاخص اساس مدل برمچنين ه مناسب تري قراردارد، ، اما از لحاظ خدمات در رتبه رتبه كم 

، )0,81(قراتوره  به ترتيب دهستان كه شد پرداخته ديواندره  هرستانش هاي دهستان انساني هاي شاخص بررسي

رتبه هاي  )0,23(و اياتو)0,26)، كاني شيرين(0,33(،كوله)0,39(،زرينه)0,45(،چهل چشمه)0,62(، حومه)0,66(سارال

كه دهستان هاي ين شهرستان به خود اختصاص داده اند.ااول تا هشتم توسعه يافتگي را در بين دهستان هاي 

كاني شيرين،چهل چشمه و كوله دهستان هاي محروم شهرستان،دهستان هاي سارال و حومه در سطح اياتو،زرينه،

  يواندره مي باشد.متوسط و هستان قراتور تنها دهستان توسعه يافته ي شهرستان د

  پيشنهادات:

-2ايجاد شهرك هاي صنعتي و نيمه صنعتي در دهستان هاي محروم باتوجه به نياز هاي اوليه  ثانويه ساكنان  -1

افزايش حس تعهد و پايبندي مردم ازطريق مشاركت دادن مردم در طرح هاي توسعه فرهنگي و اقتصادي در اين 

حمايت از  اقتصاده اي  -4استفاده از منابع پايدار  محيطي در دهستان ها -3دهستان ها در جهت رسيدن به توسعه  

  توجه  بيشتر به جاذبه هاي گردشگري شهرستان علل خصوص غار كرفتو -5 محلي و كوچك

  منابع:

-1375مقطع ( دو طي كشور هاي استان يافتگي توسعه درجه محاسبه و تعيين ، 1391 اله، سيف اسالمي . 1

-41، ص 1شماره ، 12 دوره .)اقتصادي هاي سياست و مسائل بررسي ماهنامه دو( اقتصاديمجله  )1385

68  

 1389تابستان  .اجتماعي،  رفاه مجله ايران، در اجتماعي توسعه و فرهنگي توسعه )1389( اسداهللا بابايي فر، . 2

  37شماره ،

 شهرستان روستايي نواحي يافتگي توسعه سطح تعيين )1385ر( .س رونيزي، اكبريان و .ع .س بدري، . 3

  116-130،82فصلنامه تحقيقات جغرافيايي . كامياران

 هاي اولويت تعيين منظور به آمل شهرستان هاي دهستان يافتگي توسعه درجه سنجش )1383ب( حيدري، . 4

 دانشگاه .ريزي برنامه و جغرافيا رشته ارشد كارشناسي نامه پايان .تاكسونومي از مدل استفاده با توسعه

 .اصفهان

 اسالمي، .كشورهاي  در انساني شاخص توسعه بررسي ) 1389(، عليرضاباوانپور، براتعلي خاكپور، . 5

  1389فروردين،  اسالم، جهان جغرافيدانان بينالمللي كنگره چهارمين

 شهرستان صنعتي هاي مؤلفه فضايي توزيع سنجش ) 1390 حجاريان( حميد و حميد برقي، يوسف، قنبري، . 6

  36-17صص ،1شماره  اول، سال فضايي، ريزي برنامه تخصصي علمي مجلة اصفهان، . - -استان هاي

سنندج،  شهرستان در روستايي نواحي يافتگي سطوح توسعه تحليل و سنجش )1393(محمدرضا رضواني، . 7

  162-149صص سوم، شماره اي، ناحيه توسعه و جغرافيا مجله
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 توسعه هاي نابرابري و محروميت فضايي تحليل )1391وارثي( حميدرضا و مسعود تقوايي، رعنا، بيگلو، شيخ . 8

 54 512 صص ، 10 شمارة دوازدهم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي علمي فصلنامة ايران، شهرستان هاي  در

فصلنامه علمي  ،توسعه انساني در ايران،)1385(،ليال عبداهللا زاده ،عبدالهي حقي.سولماز،ن صادقي.حسي . 9

  304-283،صص220شماره،سال ششم،پژوهشي رفاه اجتماعي

 -59همدان،  استان هاي شهرستان در توسعه هاي تحليل شاخص )،1388( مولوي ابراهيم اصغر، ضرابي، .10

 65-51صفحات ،5 شماره محيط، آمايش نشريه

 موسسه انتشارات :قم برجيان، حسين ترجمه جهاني، ارتباطات و عالمگير اطالعات ،)1387( حميد موالنا، .11
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