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 چکیده

مندی از ای در بهرهدی حاضر که از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی بوده، بررسی و تبیین نابرابری منطقههدف از پژوهش کاربر

 20ای بوده که به صورت موردی در بین ریزی استراتژیک در راستای تعادل منطقههای توسعه روستایی و ارائه برنامهشاخص

های مورد نیاز، تکیه اصلی محققان بر مستندات مرکز آمار داده شهرستان استان کردستان انجام گرفته است. جهت گردآوری

شاخص  10ایران و تکمیل پرسشنامه کارشناسان در میان افراد متخصص بوده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حدود 

-ه و تحلیل دادهشاخص توسعه نهایی استفاده شده است. جهت تجزی 21ها، کلیدی انتخاب و نهایتاً با ترکیب و ادغام شاخص

استفاده گردید.  SWOTای و ، تحلیل خوشهTOPSIS ،PCAهای های گردآوری شده، متناسب با اهداف پژوهش از تکنیک

ترتیب با شهرستان استان کردستان، دو شهرستان بانه و بیجار به 20های روستایی نتایج پژوهش نشان داد در میان سکونتگاه

 091/0ترتیب با ضریب اولویت ها و دو شهرستان سروآباد و مریوان بهرخوردارترین شهرستان، ب550/0و  119/0ضریب اولویت 

های دهنده شکاف و نابرابری میان شهرستاناند. همچنین نتایج نشانهای استان کردستان بودهترین شهرستان، محروم121/0و 

برابر شهرستان  7ضریب نهایی توسعه شهرستان بانه حدود های توسعه بود. زیرا استان کردستان به لحاظ برخورداری از شاخص

اند. به این صورت بندی شدهخوشه همگن گروه 4های استان در ای نشان داد شهرستانسروآباد بود. نتایج تکنیک تحلیل خوشه

پنج شهرستان  که شهرستان بانه در خوشه اول )خوشه برخوردار(، دو شهرستان بیجار و سقز در خوشه دوم )خوشه متوسط(،

های محروم( و دو شهرستان مریوان و دهگالن در خوشه سنندج، کامیاران، قروه، دیواندره و دهگالن در خوشه سوم )شهرستان

های ای میان شهرستانبا رویکرد ایجاد تعادل و توازن منطقه SWOTاند. نتایج مدل چهارم )خوشه بسیار محروم( قرار گرفته

ها با وزن د نشان داد در بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه روستایی استان کردستان، فرصتاستان کردستان نشان دا

 22/2، 92/1، برتری محسوسی را بر دیگر نقاط مورد بررسی )نقاط قوت، ضعف و تهدیدها به ترتیب با وزن نهایی 42/2نهایی 

های توسعه روستایی در استان کردستان، استراتژی تهاجمی دودیتهای و محاند. در نهایت با توجه به قابلیت(، داشته91/1وو 

(SOکه در آن تأکید و توجه اصلی بر نقاط قوت درونی و فرصت ،)ترین استراتژی جهت عنوان مناسبهای بیرونی است، به

راهکارهای متعددی در های استان کردستان شناسایی گردید. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، توسعه روستایی در شهرستان

 جهت توسعه متوازن روستایی در استان کردستان ارائه گردید. 

 ای، کردستان. ریزی منطقهتوسعه پایدار، توسعه روستایی، توسعه متوازن، برنامه واژگان کلیدی:
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Abstract 

The purpose of This applied research is the Investigation and explaining regional inequality in Benefit 

from the Rural Development Indicators and strategic planning for regional balance. this research It has 

been done as a case study Among the 10 Township of Kurdistan Province. To collect the required 

data, have been The main focus of researchers, On the documentation Statistical Center of Iran and 

Completing a questionnaire Among experts. In order to achieve the research objectives, it's been 

chosen 80 key indicators and Finally with mergers and acquisitions indicators, it has been used of the 

12 main index. To analyze the data, according to the research objectives, was used from the PCA, 

TOPSIS, cluster analysis and SWOT Techniques. The results showed Among the Rural Settlements 

that Located in 10 Township of Kurdistan Province, Bane and Bijar Township Respectively with the 

priority coefficient 0.669 and 0.550, have been The most developed Township and Sarvabad and 

Marivan Township Respectively, with priority coefficient 0.096 and 0.216, Have been the poorest 

Township in the Kurdistan Province. Also The results showed There are gaps and inequalities among 

The Township of Kurdistan Regarding the development indicators. Because were Development index 

in Baneh Township About 7 times higher than the Sarvabad Township. Showed results of cluster 

analysis technique That Grouped Townships of Kurdistan in 4 homogeneous clusters. based on was 

Located Baneh Township in the first cluster (development cluster), The Bijar and Saghez Township in 

the second cluster (average cluster), Sanandaj, Kamyaran, Qorveh, Divandarreh and Dehgolan 

Township in the third cluster (suspended cluster) and The Marivan and Sarvabad Township in the 

fourth cluster (very poor cluster). Showed results of SWOT model with the creating regional balance 

approach Among the Townships of Kurdistan Province, In between internal and external factors that 

They Are Affecting on the rural development in Kurdistan Province, they had Opportunities with The 

final weight of 3.43, A significant advantage On the other cases (Strengths, weaknesses and threats 

Respectively with The final weight of 2.91, 3.11 and 2.96). Finally, due to the Capabilities and 

limitations of rural development in Kurdistan province, were recognized invasive strategy (SO), 

Where it is The main emphasis On the Internal and external strengths opportunities, as The most 

appropriate strategy for rural development in the Townships of Kurdistan Province. Finally, according 

to the results, Presented Several Strategies for the balanced rural development of the Kurdistan 

province. 

Keywords: sustainable development, rural development, balanced development, regional planning, 

Kurdistan. 
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 مقدمه

نقض حقوق کنند. دالر در روز زندگی می 14/2میلیاد نفر در جهان با درآمد کمتر از  4/2بر اساس گزارش بانک جهانی 

-ی و ...، در حال حاضر از ویژگیآموزشامکانات کارگران، تبعیض، نرخ باالی ایدز، عدم دسترسی به از ء استفاده بشر، فساد، سو

(. 1009، 1؛ سازمان ملل1009، 2المللبه ویژه کشورهای درحال توسعه است )سازمان عفو بین از کشورها های اصلی بسیاری

ر ارتباط با این مهم که، جامعه کنونی یک دوره طوالنی مدت ناپایداری را اند دانشمندان علوم مختلف دها سبب شدهاین چالش

(. 1004، 2ویژه توسعه پایدار تطابق ندارد، با هم توافق عمومی داشته باشند )استفان و همکارانکند و با روند توسعه بهطی می

ت بیشتری برای کاربرد مؤثر منابع فراهم توسعه عبارت است از حرکت از وضعیت موجود به وضعیتی که در آن فرصت و امکانا

 فرایند در رواین از، است انسانی جوامع جانبههمه تعالی و رشد، توسعه کلی (. هدف51: 2291آمده است )مومنی و قهاری، 

 اینیازه و انسانی مقتضیات جوامع و شرایط درك و شناخت، آن مسیر در گرفتن قرار و توسعه به دستیابی برای ریزیبرنامه

 (.25: 2292جمله اقدامات ضروری در این زمینه است )صفری و بیات،  از معنوی و مادی ابعاد در آنان

مانعی  خود که شودمی ایمنطقه نابرابری و تشدید شکاف ایجاد موجب مختلف مناطق توسعه بین جریان در توازن عدم

ای که نیازهای کنونی را توسعه پایدار، به توسعة دستیابی(. از طرف دیگر، 41: 2290است )موحد و همکاران،  توسعه مسیر در

است  مختلف توسعه هایشاخص توزیع و برابری در تعادل های آتی برآورده نماید، نیازمندهای نسلبدون کاهش توانایی

، پایدار توسعه هایترهیاف و اصول که یافت تحقّق خواهد (. به عبارتی توسعه پایدار زمانی271: 2211نژاد و همکاران، )حاتمی

 شود هدایت ایبه گونه امکانات و خدمات بهینه شود و توزیع گرفته کار به ایمنطقه توسعه مطالعات اساسی در اصلی عنوان به

یابد. با این وجود در حال حاضر  تحقّق فضایی و اجتماعی عدالت و بوده جامعه اجتماعی هایگروه و اقشار نفع تمامی به که

 به را آن توانمی ولی؛ است غیرممکن، نباشد اگر اغراق آن بردن بین از و است طبیعی امر یک ایمنطقه تعادل عدم و نابرابری

دهد نابرابری و شکاف مذکور در نواحی روستایی در ابعاد مختلف (. شواهد نشان می279: 2292رساند )موسوی،  ممکن حداقل

های متعددی از جمله کاهش ی و ...، وجود دارد که جوامع روستایی را با چالشآموزشی، بهداشتی، زیرساختی، اقتصادی، ارتباط

های زراعی، کاهش تولیدات زراعی، جمعیت روستایی، کاهش درآمد، کاهش سطح اشتغال، تخریب منابع، کاهش سطح زمین

(. بنا به دالیل مطرح شده، 022: 1022، 5؛ گاالنی1001، 4مهاجرت نیروی کار و ...، مواجه کرده است )سازمان نظارت جهانی

اند و تمایل ها در سراسر جهان، نابرابری و شکاف موجود در جهان را درك کردهتعداد زیادی از پیشگامان اجتماعی و دولت

، 1های خود را در جهت و به سمت توزیع متوازن و متعادل در نواحی مختلف تغییر دهند )میسیمر و همکاراندارند فعالیت

پذیری و توان مقابله روستاییان در برابر یافته جهت باال بردن انعطافعنوان مثال، در اکثر کشورهای توسعه(. به2207: 1020

ای به توسعه روستایی معطوف شده است. توسعه ها و فشارهای اقتصادی جهانی، توجه ویژهفشارهای ناشی از وابستگی به دولت

باشد که مبتنی بر اجتماع توانمند محلی بوده و جامعه ( میbottom-upبه باال )های پایین مذکور بیشتر از نوع استراتژی

(. با توجه به مطالب 410: 1024، 7دهند )ولبروك و همکارانهای این فرایند را تشکیل میمحلی با تشریک مساعی خود، پایه

ش حاضر سعی دارد ابتدا به تبیین و تشریح عنوان شده و اهمیت تعادل منطقه در دستیابی به توسعه پایدار، محققان در پژوه

های توسعه بپردازد. شهرستان است، در برخورداری از شاخص 20نابرابری بین نواحی روستایی استان کردستان، که مشتمل بر 

از  در ادامه پس از تبیین شکاف و نابرابری بین نواحی روستایی استان و شناسایی نواحی محروم و ضعیف به لحاظ برخورداری

های طبیعی و انسانی مناطق نها توسعه، با تکیه بر نظرات کارشناسان و متخصصان توسعه استان و با توجه ویژه به تواشاخص

ای و تقویت نواحی محروم و به عبارتی کلی روستایی، به ارائه راهبردهای عملی در راستای کاهش شکاف و نابرابری منطقه

 روستایی استان کردستان بپردازند.ای در نواحی تحقق عدالت منطقه

                                                           
1 - Amnesty International 
2 - United Nations 
3 - Steffen et al 
4 - World Watch Institute 
5 - Galani 
6 - Missimer et al 
7 - Wellbrock et al 



 

 سوابق و پیشینه پژوهش

دهد محققان در تحقیقات خود به بعد خاصی از مروری بر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با توسعه روستایی نشان می

موارد به  اند و در اغلبهای گردشگری و اشتغال توجه کردهتوسعه از جمله ابعاد  آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، زیرساخت

اند. پژوهش های توسعه اکتفا کردهبندی و شناسایی نواحی محروم و نهایتاً در اولویت قرار دادن نواحی محروم در برنامهاولویت

بندی نواحی حاضر از مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی سطح توسعه یافتگی مناطق یک گام فراتر رفته و به طبقه

عه بسنده نکرده و سعی دارد پس از شناخت وضع موجود نواحی روستایی استان کردستان به روستایی در سطح مختلف توس

های توسعه، با تکیه بر نظرات متخصصان و کارشناسان استان، به شناسایی استراتژی و ارائه لحاظ برخورداری از شاخص

های استان کردستان بپردازد. سطح شهرستانای و در نتیجه تحقق عدالت فضایی در راهکارهای عملی در راستای تعادل منطقه

دهد تاکنون تحقیقی به سبک فوق در کشورمان انجام نگرفته است لذا، پژوهش حاضر همچنین، بررسی سوابق تحقیق نشان می

بررسی باشد. در ارتباط با ای، دارای نوآوری میهای پیشین و ارائه روشی نوین در مطالعات منطقهبه لحاظ تکمیل نتایج پژوهش

های زیادی انجام گرفته است که در ادامه به نتایج چند مطالعه مهم اشاره خواهد یافتگی نواحی مختلف، پژوهشوضعیت توسعه

شاخص توسعه  44های شهرستان اصفهان به لحاظ (، در پژوهشی به تحلیل برخورداری دهستان2290شد. قنبری و همکاران )

های توسعه شکاف و نابرابری زیادی های شهرستان اصفهان به لحاظ شاخصبین دهستان اند. نتایج پژوهش نشان دادپرداخته

های (، در پژوهشی به تعیین توسعه یافتگی نواحی روستایی ایرن بر اساس شاخص2291وجود دارد. سردار شهرکی و همکاران )

های بخش کشاورزی ی کشور به لحاظ شاخصهااند. نتایج پژوهش نشان داد در بین استانبخش کشاورزی و اقتصادی پرداخته

های و اقتصادی شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد. به این صورت که سه استان تهران، فارس و یزد در هر دو گروه شاخص

 اند. ها در دیگر سطوح توسعه واقع شدهاند و سایر استانیافته قرار گرفتهمذکور در گروه توسعه

(، محمدی و همکاران 2290(، کرمی و عبدشاهی )2290(، قنبری )2290ی و همکاران )های تقواینتایج پژوهش

(، سلیمی و منصوری 2291(، تقدیسی و همکاران )2291پور و همکاران )(، داداش2292(، آزادی و بیگ محمدی )2292)

(، 2291و صالحی ) (، تقوایی2291(، فتاحی اردکانی )2291( نوری و همکاران )2291(، شکور و همکاران )2291)

(، کریمی و احمدوند 2292(، قدیری معصوم و همکاران )2292(، صیدایی و همکاران )2291صدرموسوی و طالب زاده )

ها مطالعه دیگر نشان از شکاف و نابرابری بین نواحی (، و ده2292(، توکلی و همکاران )2292(، قنبری و همکاران )2292)

 های توسعه بوده است. خصمختلف به لحاظ برخورداری از شا

یافتگی مناطق مختلف کشور پرتغال به شاخص اقتصادی به بررسی توسعه 22(، با استفاده از 1002) 1سوآرز و همکاران

گر ای در کشور پرتغال، نشانرغم نشان دادن شکاف و نابرابری منطقهاند. نتایج پژوهش علیهای مذکور پرداختهلحاظ شاخص

باشند. های اقتصادی دارای وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق میساحلی این کشور به لحاظ شاخص این بود که مناطق

(، به ترتیب در کشورهای هند و چین، نشان داد در بین نواحی مختلف 1004) 20( و آلریچ1004) 9های شارمانتایج پژوهش

ای طی (، به بررسی نابرابری منطقه1007) 22و ژینشنهای توسعه شکاف و نابرابری وجود دارد. راماتو کشور به لحاظ شاخص

اند. نتایج پژوهش نشان داد در بین مناطق مختلف کشور غنا به لحاظ توسعه در کشور غنا پرداخته 1000تا  2990دوره 

-از قست های شمالی کشور بیشترای شکاف و نابرابری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد شکاف و نابرابری در قسمتمنطقه

یافتگی نواحی روستایی (، در ارتباط با بررسی سطح توسعه1021) 21های جنوبی آن بوده است. نتایج پژوهش قنبری و همکاران

 های کشور ایران بسیار زیاد بوده و میزانهای اشغال زنان نشان داد شکاف و نابرابری بین استانکشور بر اساس شاخص

 )به مرکزی در مناطق و مطلوبتر ایران، شرق شمال و شرق غرب، شمال مناطق در انزن اشتغال هایشاخص از برخورداری

                                                           
8 - Soares et al 

9 - Sharma 

10 - Ulrich 

11 - Ramatu and Xinshen 

12 - Ghanbari 



 

طور که قبالً عنوان گردید مطالعات مذکور صرفاً به همان .دارند نامطلوبی وضعیت کشور جنوبی و اصفهان( استان استثنای

 اند. های توسعه اکتفا کردهبرنامهبندی مناطق در سطوح مختلف توسعه و در اولویت قرار دادن نواحی محروم در گروه

 

 مبانی نظری پژوهش

کنیم و تالش برای کاهش های جهان کنونی است که ما در آن زندگی مینابرابری و عدم تعادل از بارزترین ویژگی

نس هابیتات ای و محلی است. در کنفراهای مختلف جهانی، ملی، منطقهریزی در مقیاسهای موجود، آرمان نظام برنامهنابرابری

ها و رئوس اصلی دستیابی به توسعه پایدار معرفی ترین مولفه، کاهش نابرابری در سطوح مختلف، یکی از مهم1002در سال 

پردازان توسعه، مانند میردال و تودارو، بر کاهش نابرابری و (. همچنین، بسیاری از نظریه10: 2291گردید )تقوایی و صالحی، 

ترین اهداف توسعه تأکید دارند. نبود توازن میان مناطق گوناگون در دی و اجتماعی به مثابه یکی از مهمهای اقتصارفع دوگانگی

-تانجامد، که خود مانعی در مسیر توسعه است )آهنگری و سعادای میجریان توسعه به ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه

شود و تحقق یرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می(. اصوالً توسعه تغییر بنیادی در متغ212: 2211مهر، 

توسعه مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است؛ توسعه اقتصادی پایدار بدون توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

وسعه اقتصادی در پذیر نیست و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بدون نگرش منطقی و علمی به مسأله تنامکا

ای، الزم است که در چارچوب های منطقهبلندمدت، راه به جایی نخواهد برد. همچنین، برای هماهنگی ملی و بخشی با واقعیت

های های کالن را با قابلیتای نیز توجه شود تا از این رهگذر، بتوان سیاستای و ناحیههای توسعه، به توسعه منطقهسیاست

 احکام باید روستایی توسعه تعریف (. در11: 2291ی و فرهنگی منطقه سازگار کرد )سردارشهرکی و همکاران، اقتصادی، اجتماع

 ویژهبه روستا ساختارهای به توجه با دیگر تعبیری به. گردد شود، رعایتمی نامیده روستا که مشخص مکان یک در توسعه

 شامل و شود موجود وضع بهبود باعث روستایی توسعه باید هستند فقیر فرهنگی و اقتصادی به لحاظ اغلب که ایران روستاهای

ها و راهکارهای توسعه روستایی (. ارائه استراتژی95-91: 2292باشد )کریمی و احمدوند،  زمینه این در استراتژی مشخص

گیرد )بهرامی  جام میریزان، مجریان حکومتی، کارشناسان و متخصصین توسعه روستایی انپردازان، برنامهاغلب توسط نظریه

 ترین راهبردهای توسعه روستایی توجه به بخشدهد از نظر برخی از محققان، از مهمها نشان می(. بررسی11: 2290همکاران، 

-می سرزمین کلیت نقش در ایفای به روستاها معیشتی زیستی و واحد تریناساسی به مثابه کشاورزی است. بخش کشارزی

 طولی، عرضی، تعریف شدة ساختار در بیرونی و درونی مکمل عوامل و توأمان همزمان، پیوندهای از ترکیبی برقراری با و پردازد

-می فراهم را جوامع روستایی در نهادی و فضایی،  محیطی اقتصادی، اجتماعی، همبستگی و زمینة یکپارچگی عمودی، و افقی

از محققان در راستای توسعه روستایی بر توسعه و گسترش  (. عده دیگری1: 2219الدین افتخاری و همکاران، سازد )رکن

کنند. از نظر این دسته از کارآفرینی در نواحی روستایی به عنوان یکی دیگر از اهبردهای توسعه در این نواحی تأکید می

های تولیدی، عنوان نماد تالش و موفقیت و همچنین، منشأ تحوالت بزرگ در زمینه محققان کارآفرینی و کارآفرینان به

شوند )اورباو و خدماتی، تجاری و نیز، موتور محرك توسعه، پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب می

یافته و در حال توسعه برای فرار از بیکاری با کمک نیروی که اقتصاد کشورهای توسعه (. تا جایی5: 1020، 22همکاران

، 24کشورهای مختلف به موضوع کارآفرینی شده است )آرچیبونگ ن مهم موجب توجه خاصو ای کارآفرینی، حیاتی دوباره یافته

ها از جمله بیکاری، درآمد پایین، فقدان تنوع کننده بسیاری از چالشتواند برطرفدر جوامع روستایی کارآفرینی می (.1004

 (. 71: 2292اقتصادی و ... باشد )جمشیدی و همکاران، 

ترین راهبردهای توسعه نواحی روستایی است. از نظر این دسته از محققان، گردشگری از مهم از نظر گروهی دیگر از

است  ترین صنعت در دنیا است که دارای رشدی پایان ناپذیر و فزایندهترین و سریعنظران امروزه گردشگری بزرگصاحب

ها گردشگری (. همچنین، از نظر آن212: 1001، 25؛ اسکوراس و همکاران11: 2292دهکردی، )ضرغام بروجنی و خسروانی
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( و از آن به 2002: 1001، 21اند، دارد )روساشده رکود دچار اقتصادی نظر از که مناطق روستایی توسعه در را کلیدیی نقش

 یک روستایی (. گردشگری952: 1005، 27کنند )پینا و دلفاترین ابزار رشد و توسعه مناطق روستایی یاد میعنوان یکی از مهم

موارد  از بسیاری در حتی و بوده برخوردار بنیادی هاییحمایت از جهان کشورهای بسیاری از در است و جانبه چند فعالیت

(. از دیگر راهبردهای توسعه جوامع 1127: 1001، 21شود  )آکامی تقویت مالی لحاظ از عمومی و خصوصی بخش توسط

 در جهان مورد توجه واقع شده است. اقدام کشورهای اغلب در است که مذکور نواحی در صنایع گسترش و روستایی، توسعه

 زمینه توسعه، ابعاد دیگر در تکاثری اثرات ایجاد و فقر کاهش و عمومی افزایش رفاه به تواندمی روستایی صنایع توسعه جهت

 عنوانبه امروزه صنعت رو،این زکند. ا فراهم را روستاییان فرهنگی و اجتماعی ابعاد محیطی، در مناسب زیستی فضای ایجاد

. است داده اختصاص خود به اساسی را نقش مانده، عقب مناطق توسعه مخصوصا و توسعه در محوری و اصلی ابزارهای از یکی

 و محیطی شرایط با بیشتری و انعطافپذیری جابجایی قابلیت از کشاورزی بخش خالف بر صنعت بخش در تولید عوامل زیرا

(. مروری بر مبانی نظری در ارتباط با موضوع 11: 2292است )سجاسی قیداری و همکاران،  برخودار ملی و یامنطقه اوضاع

همراه های متعددی را بهویژه در نواحی روستایی چالشای در همه نواحی و بهدهد عدم توازن و تعادل منطقهپژوهش نشان می

باشد. در راستای رفع مشکالت جوامع روستایی ر در نواحی روستایی میداشته و برخالف اهداف و شرایط توسعه و توسعه پایدا

های کشاورزی، ویژه در بخشها و راهکارهای متعددی، بهریزان و متخصصان امور روستایی سعی دارند با اتخاذ استراتژیبرنامه

ای، به حداقل برقراری تعادل منطقههای جوامع روستایی را با نگاهی به صنعت، گردشگری، کارآفرینی و ..، مشکالت و چالش

 ممکن برساند.

 

 روش تحقیق

های علمی، مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، از با توجه به ماهیت و روش پژوهش

صاحبه با باشد. جهت گردآوری اطالعات از دو شیوه مطالعات اسنادی و میدانی )منوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی می

های ای در شاخصکارشناسان و تکمیل پرسشنامه( استفاده شده است. با توجه به هدف صلی پژوهش، تبیین نابرابری منطقه

شاخص موثر در توسعه  240ای در استان کردستان، ابتدا ریزی استراتژیک در راستای تعادل منطقهتوسعه روستایی و برنامه

ها انتخاب در میان آن 29شاخص کلیدی 10مرکز آمار کشور بود، استخراج گردید. در ادامه روستایی که مسخترج از مستندات 

شاخص کالن ساخته شد. در ادامه با استفاده از مدل تاپسیس، که یکی از  21ها، نهایتاً و با استفاده از ترکیب و ادغام شاخص

های استان کردستان باشد، شهرستانتوسعه می هایهای بر اساس شاخصبندی مکانها جهت اولویتپرکاربردترین مدل

گانه پژوهش در مدل تاپسیس، از روش تحلیل به 17های دهی به شاخصاند. الزم به ذکر است جهت وزنبندی شدهاولویت

ای های، شهرستاناستفاده شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه SPSSافزار ( در قالب نرمPCAهای اصلی )مولفه

اند. در ادامه بندی شدهگروه طبقه 4اند، در استان بر اساس ضریب اولویت نهایی که در مدل تاپسیس به خود اختصاص داده

های توسعه روستایی در استان کردستان، اقدام به طراحی پرسشنامه کارشناسان های و محدودیتمحققان با توجه به توانمندی

اند. پرسشنامه مذکور در های توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه نمودها و فرصتجهت بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیده

های مرتبط با توسعه روستایی در استان کردستان در قالب طیف پنج های شخصی کارشناسان و و مولفهدو قسمت ویژگی

= اهمیت خیلی زیاد(، طراحی 5= اهمیت زیاد، 4= اهمیت متوسط، 2= اهمیت کم، 1= اهمیت خیلی کم، 2قسمتی لیکرت )

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SWOTکارشناس توسعه روستایی استان با استفاده از مدل  20گردید. اطالعات حاصل شده از از 

های استان های کارشناسان مذکور، استراتژی مناسب جهت توسعه روستایی شهرستانگرفت. در نهایت با توجه به پاسخ

                                                           
16 - Rosa 
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18 - Akca 

ونقل و های مانند دسترسی به امکانات و خدمات آموزشی ـ فرهنگی، ورزشی، سیاسی ـ اداری، بازرگانی،  خدمات، ارتباطات و حملشاخص - 29

 های انسانی مانند سطح سواد، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی برای گروه زنان و مردان و ...شاخصهمچنین 



 

دید و با توجه به ماهیت استراتژی شناسایی شده، راهکارهای عملی در راستای توسعه نواحی روستایی کردستان شناسایی گر

 ای ارائه شد. استان کردستان و ایجاد تعادل منطقه

 

 های پژوهشیافته

ها حدود کارشناس توسعه روستایی استان کردستان نشان داد میانگین سنی آن 20های شخصی نتایج بررسی ویژگی

درصد از آنها دارای مدرك لیسانس،  11سال بوده است. در ارتباط با وضعیت تحصیلی کارشناسان نتایج نشان داد حدود  45

 اند. ها دارای مدرك دکترا بودهدرصد از آن 22درصد دارای مدرك کارشناسی ارشد و حدود  29حدود 

 

 های توسعهاخصهای استان کردستان به لحاظ برخورداری از شبندی شهرستاناولویت

های توسعه، از تکنیک تاپسیس استفاده گردید. به بندی نواحی روستایی استان کردستان به لحاظ شاخصجهت اولویت

های پژوهش، ماتریس موزون دهی به شاخصها، با وزناین صورت که پس از تشکیل ماتریس اولیه و استانداردسازی داده

استفاده شده است  PCAهای از روش ژوهش حاضر، جهت دستیابی به وزن شاخصطور که عنوان شد در پتشکیل شد. همان

 (. 2)نمودار 
 

 
 PCAهای پژوهش با استفاده از روش : وزن اختصاص یافته به شاخص1نمودار 

 

های مثبت و منفی محاسبه شد و در نهایت ضریب اولویت و رتبه هریک از نواحی روستایی آلدر ادامه فاصله از ایده

بندی نواحی (. نتایج حاصل از رتبه1های توسعه محاسبه گردید )نمودار تان کردستان به لحاظ برخورداری از شاخصاس

های بانه، بیجار و سقز به ترتیب با های توسعه نشان داد شهرستانروستایی استان کردستان به لحاظ برخورداری از شاخص

های توسعه به خود اختصاص ول تا سوم را به لحاظ برخورداری از شاصهای ا، رتبه412/0و  550/0، 170/0ضریب اولویت 

دهد سه شهرستان سروآباد، مریوان و دهگالن به ترتیب با ضریب های مذکور، نتایج نشان میاند. در مقابل شهرستانداده

اند. را به خود اختصص دادههای ترین رتبههای توسعه پایین، به لحاظ برخورداری از شاخص242/0و  127/0، 091/0اولویت 

ترین برابر محروم 7دهد ضریب اولویت برخوردارترین شهرستان استان )شهرستان بانه( حدود همچین، نتایج نشان می

توان چنین عنوان کرد که در بین نواحی روستایی کردستان به لحاظ شهرستان استان )شهرستان سروآباد( بوده است. لذا، می

 های توسعه شکاف و نابرابری قابل توجهی وجود دارد. برخورداری از شاخص
 



 

 
 های توسعههای استان کردستان به لحاظ برخورداری از شاخصضریب اولویت بخش روستایی شهرستان -2نمودار 

 

 های توسعهبندی نواحی روستایی استان کردستان به لحاظ برخورداری از شاخصگروه

افزار های توسعه، نتایج مدل تاپسیس وارد نرمان کردستان به لحاظ شاخصبندی نواحی روستایی استهجهت گرو

SPSS اند )شکل بندی شدهگروه )برخوردار، متوسط، محروم و بسیار محروم( طبقه 4ای در شده و با استفاده از تحلیل خوشه

های بیجار وردار )خوشه اول(، شهرستاندهد شهرستان بانه به تنهایی در گروه برخای نشان می(. نتایج حاصل از تحلیل خوشه2

-و سقز در خوشه دوم )خوشه متوسط(، پنج شهرستان سنندج، کامیاران، قروه، دیواندره و دهگالن در خوشه سوم )شهرستان

 اند.های محروم( و دو شهرستان مریوان و دهگالن در خوشه چهارم )خوشه بسیار محروم( واقع شده

 
 ضریب نهایی توسعهساس اهای استان کردستان بر بندی شهرستان: خوشه2شکل 

 

 



 

 

 ایشناسایی استراتژی توسعه نواحی روستایی استان کردستان در جهت رفع نابرابری منطقه

های مرتبط با توسعه روستایی مولفه پس از مشخص شدن سطح توسعه نواحی روستایی استان کردستان، فهرستی از

)نقاط  داخلی عوامل گروه دو های مذکور درها توسط متخصصین توسعه روستایی، مولفهنتهیه گردید و پس از تأیید نهایی آ

برای انجام  .اندشده بندیها و تهدیدها( جهت توسعه روستایی در استان کردستان طبقه)فرصت عوامل خارجی قوت و ضعف( و

گانه استان 20های ستایی در شهرستانجهت شناسایی استراتژی و ارائه راهکارهای توسعه رو SWOTمراحل مختلف مدل 

ها(، کارشناس به هر یک از نقط قوت و ضعف و همچنین تهدیها و فرصت 20های کردستان، ابتدا ضریب اولیه )مجموع پاسخ

تقسیم بر مجموع امتیازهای هر عامل(،  SWOTضریب ثانویه )برابر است با ضریب اولیه هر یک از نقاط عوامل چهارگانه مدل 

های واقع در دو گروه عوامل و وزن نهایی )برابر است با ضریب ثانویه هر مولفه ضربدر رتبه آن مولفه( هریک از مولفهرتبه 

ها(، که مبتنی بر نظرات کارشناسان بود محاسبه گردید )جدول داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارجی )تهدیدها و فرصت

مولفه واقع  21دهد در بین در بین ثر در توسعه روستایی استان کردستان نشان می(. نتایج تجزیه و تحلیل نقاط قوت مؤ1و  2

( و تنوع تولیدات 10Sهای مرزی )(، وجود بازارچه12Sدر نقاط قوت، سه مولفه وجود ذخایر معدنی عظیم )طال، آهن و ...( )

جهت توسعه نواحی روستایی استان کردستان ، بیشتری ایت را 201/0و  222/0، 255/0ترتیب با وزن نهایی (، به12Sزراعی )

اند. نتایج در ارتباط با نقاط ضعف توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد مولفه قطعه قطعه بودن اراضی داشته

(17W با وزن نهایی )191/0 ( 5و دو مولفه فقدان و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلیWو پایین بودن سود حاصل از فعالیت ) های

، بیشترین اهمیت را در بین نقاط ضعف توسعه روستایی استان 171/0(، با وزن نهایی مشابه 12Wتولیدی دامی و زراعی )

 اند.  کردستان داشته
 

 ضرایب اولیه، ثانویه، رتبه و وزن نهایی  محاسبه شده برای عوامل داخلی مؤثر بر توسعه روستایی در استان کردستان -1جدول 

ریب ض نقاط قوت

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

وزن  رتبه

 نهایی

ضریب  نقاط ضعف

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

وزن  رتبه

 نهایی

1S1 271/0 2 150/1 111 = اراضی حاصلخیزW= 079/0 1 029/0 10 های آموزشیضعف زیرساخت 

2S2 012/0 1 042/0 70 =  منابع آب سطحی فراوانW= 099/0 1 049/0 200 های بهداشتیضعف زیرساخت 

3S3 211/0 1 012/0 240 =  منابع آب زیرزمینی فراوانW= 019/0 240 های ارتباطیضعف زیرساخت  2 107/0  

4S 4 014/0 2 014/0 40 =  شرایط اقلیمی مناسبW= 151/0 4 014/0 220 های اقتصادیضعف زیرساخت 

5S 5 114/0 4 072/0 210 =  مراتع فراوانW=  فقدان و ضعف صنایع تبدیلی و

 لیتکمی

240 019/0 4 171/0 

6S6 271/0 1 019/0 250 های گردشگری طبیعی=  جاذبهW=  فقدن بازار مناسب جهت عرضه

 محصوالت تولیدی روستاییان

220 014/0 4 151/0 

7S7 241/0 1 072/0 210 های گردشگری انسانی=  جاذبهW= 212/0 2 054/0 220 نیروی جوان بیکار فراوان 

8S 8 072/0 2 014/0 40 فراوان=  نیروی انسانیW= 024/0 70 مهاجرت از روستا به شهر  2 202/0  

9S9 295/0 2 015/0 220 =  تولید صنایع دستیW= 291/0 2 014/0 220 سرمایه ناچیز در دست روستاییان 

10S10 222/0 4 012/0 240 های مرزی=  وجود بازارچهW= دشوار روستاییان به  دسترسی

 تسهیالت و اعتبارات بانکی

40 010/0 1 029/0 

11S11 012/0 1 042/0 70 های گیاهی=  تنوع گونهW=  دیدگاه منفی نسبت به سرمایه گذاری

 در نواحی مرزی

200 049/0 2 241/0 

12S)... 12 255/0 4 019/0 250 =  وجود ذخایر معدنی عظیم )طال، آهن وW=  های سود حاصل از فعالیتپایین بودن

 تولیدی دامی و زراعی

240 019/0 4 171/0 

13S13 122/0 2 077/0 220 =  سهولت دسترسی به بازارهای کشور عراقW= های پایین بودن سود حاصل از فعالیت

 تولیدی صنایع دستی

70 024/0 2 202/0 

14Sهای =  تنوع شرایط توپوگرفی جهت انجام فعالیت

 مختلف

70 042/0 1 012/0 14W=  211/0 1 014/0 220 نابرابری در توزیع اعتبارات به روستاها 

15S15 201/0 4 077/0 220 =  تنوع تولیدات زراعیW019/0 1 130/1 01توجهی و کم توجهی متولیان امور =  بی 



 

 روستایی به روستا و روستاییان

16Sهای =  وجود نیروی جوان و تحصیلکرده در رشته

 مختلف

220 015/0 2 295/0 16W شرایط توپوگرافی نامساعد جهت  =

 های زراعی و باغیمکانیزه کردن فعالیت

240 019/0 2 107/0 

     17W191/0 4 074/0 250 =  قطعه قطعه بودن اراضی 

     18Wهای =  هزینه باالی استفاده از آب

ها به ها از درهواسطه انتقال آنسطحی به

 مزارع

220 054/0 2 212/0 

     19W تغییر تدریجی کاربری اراضی زراعی  =

 هابه سایر کاربری

50 015/0 1 049/0 

 111/3 - 1 2131 مجموع  015/2 - 1 1901 مجموع

 

دهد )جدول ها و تهدیدها( موثر بر توسعه روستایی در استان کردستان نشان مینتایج بررسی عوامل خارجی )فرصت

(، احداث صنایع تبدیلی و 2Oه روستایی سه مولفه فرصت مناسب جهت  پرورش انواع دام )های توسع(، در بین فرصت1

های توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه ترین فرصت(، مهم10O( و صدور تولیدات روستاییان به کشور عراق )6Oتکمیلی )

روستایی در استان کردستان سه مولفه کاهش روی توسعه دهد در میان تهدیدهای پیشباشند. همچنین، نتایج نشان میمی

(، از نظر کارشناسان مورد بررسی 6T( و به مخاطره افتادن امنیت غذایی )5T(،شیوع و گسترش فقر )2Tتولیدات زراعی )

 اند. نقطه ضعف به خود اختصاص داده 22بیشترین وزن نهایی را در بین 
 

 محاسبه شده برای عوامل خارجی مؤثر بر توسعه روستایی در استان کردستان ضرایب اولیه، ثانویه، رتبه و وزن نهایی  -2جدول

ضریب  هافرصت

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

وزن  رتبه

 نهایی

ضریب  تهدیدها

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

وزن  رتبه

 نهایی

1O فرصت مناسب جهت  تولید انواع محصوالت =

 زراعی
111 111/1 2 142/0 1Tز سکنه شدن = کاهش جمعیت روستایی و خالی ا

 روستاها

70 012/0 4 150/0 

2O2 421/0 4 202/0 240 = فرصت مناسب جهت  پرورش انواع دامT500/0 4 215/0 240 = کاهش تولیدات زراعی 

3O فرصت مناسب جهت  توسعه باغات و تولیدات =

 باغی

10 059/0 1 221/0 3T241/0 2 221/0 220 = کاهش تولیدات دامی 

4Oهای گردشگری جهت جذب = توسعه زیرساخت

 بیشتر گردشگران

70 052/0 2 254/0 4T242/0 1 072/0 10 = کاهش سایر تولیدات روستاییان 

5Oگذاری گذاران به سرمایه= تشویق و ترغیب سرمایه

 در نواحی روستایی

220 012/0 2 142/0 5T414/0 4 221/0 220 = شیوع و گسترش فقر 

6O6 421/0 4 202/0 240  = احداث صنایع تبدیلی و تکمیلیT292/0 4 091/0 220 = به مخاطره افتادن امنیت غذایی 

7Oاستفاده از نیروی انسانی بومی در سایر فعالیت =-

 ویژه در بخش معدنها در سطح استان به

220 012/0 4 214/0 7T121/0 1 221/0 220 ها= افزایش نفوذ و قدرت دالالن و واسطه 

8Oرهای محلی جهت عرضه = احداث و توسعه بازا

 سایر محصوالت روستاییان

220 091/0 4 211/0 8T019/0 2 019/0 200 = کاهش تعداد گردشگران 

9O9 247/0 1 074/0 200 = صدور نیروی کار به کشور عراقT211/0 2 012/0 70 ها = باال رفتن جرائم و ناهنجاری 

10O10 421/0 4 202/0 240 = صدور تولیدات روستاییان به کشور عراقT212/0 2 207/0 210 = روی آوردن روستاییان به مشاغل کاذب و قاچاق کاال 

11Oویژه در = استفاده از قشر تحصیلکرده روستایی به

 بخش کشاورزی

210 011/0 2 115/0 11Tهای زراعی به واسطه تغییر = کاهش سطح زمین

 کاربری اراضی

40 021/0 2 021/0 

12Oهای روستاییان به بازارهای = صدور سایر فراورده

 داخلی

220 012/0 4 214/0      

 090/2 - 2 2210 مجموع 424/2 - 2 2210 مجموع

 

ها و تهدیدها( و نیز از وضع موجود )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت SWOTدر ادامه به منظور بررسی تطبیقی مدل 

ها و تهدیدها(، محاسبه ارگانه )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتهای چههر یک از بخش نهایی های مناسب، ضریبارائه استراتژی

ها و تهدیدها از نمودار تارعنکبوتی استفاده شده نهایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت گردید. همچنین، برای تحلیل بهتر ضریب



 

ها میل دارد. مت فرصتبه س 42/2گردد، کشیدگی نمودار با مجموع امتیاز وزنی طور که مشاهده می(. همان2است )نمودار 

های مناسبی وجود توان چنین اذعان کرد که در نواحی روستایی استان کردستان جهت توسعه روستایی، فرصتبنابراین، می

 های توسعه روستایی را در محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.ها زمینهبرداری بهینه از آنتوان با بهرهدارد که می

 
 ها و تهدیدهاها، فرصتها، ضعفاز نقاط قوت SWOTیقی مدل بررسی تطب -3نمودار 

 (SFAS) استراتژیک عوامل تحلیل ، باید به بررسی وSWOTپس از مشخص شدن وضعیت کلی نقاط چهارگانه مدل 

ست اند، به صورت جداگانه در یک جدول فهرپرداخته شود. در این مرحله عواملی که دارای باالترین وزن )وزن نهایی( بوده

ای برای تدوین استراتژی ترین عواملی بوده که به عنوان مبنا و پایه(. عوامل واقع در جدول مذکور، شامل مهم2اند )جدول شده

 در جهت توسعه روستایی در روستاهای استان کردستان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 

 (SFASنتایج تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ) -3جدول 

 وزن نهایی استراتژیکعوامل 

12S)... 255/0 =  وجود ذخایر معدنی عظیم )طال، آهن و 

10S222/0 های مرزی=  وجود بازارچه 

15S201/0 =  تنوع تولیدات زراعی 

5S114/0 =  مراتع فراوان 

13S122/0 =  سهولت دسترسی به بازارهای کشور عراق 

17W191/0 =  قطعه قطعه بودن اراضی 

5W= 171/0 و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی فقدان 

12W= 171/0 های تولیدی دامی و زراعیپایین بودن سود حاصل از فعالیت 

4W= 151/0 های اقتصادیضعف زیرساخت 

6W= 151/0 فقدن بازار مناسب جهت عرضه محصوالت تولیدی روستاییان 

2O421/0 = فرصت مناسب جهت  پرورش انواع دام 

6O421/0 ع تبدیلی و تکمیلی= احداث صنای 

10O421/0 = صدور تولیدات روستاییان به کشور عراق 

8O211/0 = احداث و توسعه بازارهای محلی جهت عرضه سایر محصوالت روستاییان 

12O214/0 های روستاییان به بازارهای داخلی= صدور سایر فراورده 

7O214/0 ویژه در بخش معدندر سطح استان به ها= استفاده از نیروی انسانی بومی در سایر فعالیت 

2T500/0 = کاهش تولیدات زراعی 

5T414/0 = شیوع و گسترش فقر 

6T292/0 = به مخاطره افتادن امنیت غذایی 

3T241/0 = کاهش تولیدات دامی 

10T212/0 = روی آوردن روستاییان به مشاغل کاذب و قاچاق کاال 



 

 

انتخاب گردد. بدین  IEAبا استفاده از روش  SWOTهای اجرایی ها و اولویتراتژیدر مرحله بعد باید ماتریس است

طراحی گردد.  SWOTمنظور باید تقاطع مجموع وزن نهایی عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی بر روی شکل پایه در مدل 

ود که چه راهبردی برای توسعه توان عنوان نمدر واقع با مشخص شدن تقاطع مجموع وزن نهایی عوامل داخلی و خارجی می

(، در بین چهار 2دهد )شکل طور که نتایج نشان میتر است. همانتر و کاربردیروستایی در محدوده مورد مطالعه مناسب

های ترین استراتژی جهت توسعه روستایی در شهرسان(، مناسبSO، استراتژی تهاجمی )SWOTاستراتژی موجود در مدل 

های بیرونی استوار است. در در این راهبردها تمرکز بر حداکثر ـ حداکثر یا بر نقاط قوت درونی و فرصت استان کردستان است.

گیری از نقاط قوت خود و به منظور تواند برای بهرههایی که یک مجموعه میهایی هستند که براساس بررسی راهواقع استراتژی

حل واکنشی شوند. این راهبرد، برخالف راهبردهای دفاعی که یک راهها بپیماید، طراحی و ساخته میسود بردن از فرصت

 حل کنشگر )عمل( است. العمل( هستند، راهبرد تهاجمی بوده و یا در واقع یک راه)عکس
 

 
 IEAاستراتژی براساس روش  اولویت تعیین -2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

رار دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیالت زیربنایی، توسعه روستایی، فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده ق

منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت اشتغال و ها بههای دولت و برنامهها، سیاستنهادها و سازمان

روستایی به معنای تأمین رفاه بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و ادامه حیات در روستا و در یک کالم، توسعه 

-روستاییان است. توسعه پایدار روستایی یک گام فراتر از توسعه روستایی بوده و اگر توسعه روستایی را با نگاه به آینده و آینده

وانع ترین مگان )در کلیه ابعاد اقصادی، اجتماعی و محیطی( در نظر گرفته شود، توسعه پایدار تحقق خواهد یافت. یکی از مهم

ویژه در نواحی روستایی است که پیامدهای ای بههای مختلف جغرافیایی عدم توازن و تعادل منطقهتحقق توسعه پایدار در مکان

نشینی در شهرها، کاهش تولیدات روستاییان، گسشترش فقر، تهدید متعددی از قبیل قطبی شدن، مهاجرت روستاییان، حاشیه

ای در نواحی مختلف از جمله واحی به همراه دارد. وجود نابرابری و عدم تعادل منطقههای دیگر را امنیت غذایی و چاش

جانبه از های همهریزیهای و برنامهتوان با اتخاذ سیاستروستایی اصلی قابل قبول و انکارناپیذزر است، اما با این وجود می

-دف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نابرابری منطقهای کاست. در راستای مطالب فوق، هشدت ناهمگنی و عدم توازن منطقه

های استان ای در میان شهرستانریزی استراتژیک در جهت ایجاد تعادل منطقههای توسعه روستایی و برنامهای در شاخص

 مندی ازهای استان کردستان به لحاظ بهرهباشد. نتایج پژوهش در ارتباط با وضعیت برخورداری شهرستانکردستان می

ترین های توسعه نشان داد ضریب اولویت برخوردارترین شهرستان استان )شهرستان بانه( حدود هفت برابر ضعیفشاخص

-ای نشان داد، شهرستانهای حاصل از تکنیک تحلیل خوشهشهرستان استان )شهرستان سروآباد( بوده است. همچنین، یافته

-های توسعه، در چهار گروه همگن طبقهه لحاظ برخورداری از شاخصهای استان، با توجه به ضریب اولویت هر شهرستان ب

های مندی از شاخصهای استان کردستان به لحاظ بهرهگر شکاف و نابرابری بین شهرستاناند. نتایج فوق، که نشانبندی شده

(، کرمی و 2290(، قنبری )2290(، قنبری و همکاران )2290های تقوایی و همکاران )توسعه روستایی است و با نتایج پژوهش



 

(، صدرموسوی و 2291(، تقوایی و صالحی )2292(، آزادی و بیگ محمدی )2292(، محمدی و همکاران )2290عبدشاهی )

(، سلیمی و منصوری 2291(، نوری و همکاران )2291پور و همکاران )(، داداش2291(، شکور و همکاران )2291طالب زاده )

(، قدیری معصوم و همکاران 2291(، تقدیسی و همکاران )2291(، سردار شهرکی و همکاران )2291(، فتاحی اردکانی )2291)

(، 2292(، توکلی و همکاران )2292(، قنبری و همکاران )2292(، کریمی و احمدوند )2292(، صیدایی و همکاران )2292)

-(، که نشان1021( و قنبری و همکاران )1007(، راماتو و ژینشن )1004(، آلریچ )1004(، شارما )1002سوآرز و همکاران )

دهد شکاف باشد. شواهد نشان میهای توسعه هستند، همسو میای در برخورداری از شاخصدهنده عدم توازن و تعادل منطقه

موجود امری طبیعی بوده و در بین اغلب و شاید همه مناطق، این شکاف وجود داشته باشد. لذا، کاهش شکاف وجود امری مهم 

ترین و ، که یکی از مهمSWOTرسد. در همین راستا محققان در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل و ضروری به نظر می

نگرانه است، به بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه های آیندهریزیهای مدیریتی در برنامهترین مدلکاربردی

های توسعه  اند. نتایج پژوهش نشان داد فرصتنفر از کارشناسان پرداخته 20روستایی در استان کردستان با تکیه بر نظرات 

اند. در مرحله بعد با ، برتری قابل توجهی را بر دیگر نقاط مورد بررسی داشته42/2روستایی در استان کردستان با وزن نهایی 

وستایی در استان کردستان، در بین ها و تهدیدهای توسعه رتکیه بر امتیازات نهایی هریک از نقاط قوت، ضعف، فرصت

((، WT( تدافعی )ST(، تنوع )WO(، محافظه کارانه )SOهای تهاجمی ))استراتژی SWOTهای چهارگانه مدل استراتژی

ترین استراتژی جهت توسعه روستایی در استان کردستان شناسایی گردید. در عنوان مناسب( بهSOهای تهاجمی )استراتژی

 های بیرونی است.اجمی، جهت ارائه راهکارهای توسعه روستایی تکیه اصلی بر نقاط قوت درونی و فرصتاین استراتژی ته

 

 پیشنهادهای عملیاتی

با توجه به نتایج حاصل شده، جهت ارائه راهکارهای توسعه روستایی در استان کردستان، توجه به نقاط قوت از جمله 

های مرزی، تنوع تولیدات زراعی، مراتع فراوان، سهولت دسترسی به جود بازارچهوجود ذخایر معدنی عظیم )طال، آهن و ...(، و

های توسعه روستایی از جمله پرورش انواع دام، احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازارهای کشور عراق و ...، و همچنین، فرصت

ضه سایر محصوالت روستاییان، صدور سایر صدور تولیدات روستاییان به کشور عراق، احداث و توسعه بازارهای محلی جهت عر

ویژه در بخش ها در سطح استان بههای روستاییان به بازارهای داخلی، استفاده از نیروی انسانی بومی در سایر فعالیتفراورده

رایی کردن های توسعه روستایی در استان کردستان قرار گیرد. الزم به ذکر است، در اجمعدن  و ...، باید در اولویت برنامه

های سروآباد و مریوان، ویژه روستاهای شهرستانتر بهراهکارهای پیشنهادی، باید نواحی روستایی دارای درجه توسعه ضعیف

های اجرایی در اولویت قرار گیرند. لذا، جهت توسعه نواحی روستایی استان کردستان ای قرار گرفته و در برنامهمورد توجه ویژه

 گردد. هاد میراهکارهای زیر پیشن

 ویژه در شهرستان قروه.های مربوط به استخراج معادن بهبکارگیری نیروی کار بومی در فعالیت -

ها توجه به توسعه صنایع کاربر در سطح استان )با توجه به تعداد زیاد قشر بیکاران در سطح منطقه( از جمله: توسعه دامداری -

 های وابسته به تولیدات و واد اولیه واقع در سطح استان.ها و کارگاهرخانهها، گسترش و توسعه معادن، کاو دامپروری

ویژه در ارتباط با صنایع دستی، روغن های مرزی به محصوالت و تولیدات روستاییان بهاختصاص دادن بخشی از بازارچه -

 حیوانی و عسل طبیعی و ...

ویژه در ها در سطح استان بهترین علوفهتولید بهترین و با کیفیت ها با توجه بههای و دامپروریاحداث و توسعه دامداری -

 زمینه تولید یونجه.

ویژه در زمینه تولیدات باغی و محصول توت بندی و فرآوری محصوالت زراعی بهاحداث صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت بسته -

 فرنگی.

 جات وتولیدات زراعی ـ دامی.ژه در زمینه صیفیویصادر کردن محصوالت و تولیدات روستاییان به کشور عراق به -

 های مختلف دولتی و خصوصی در قیمت محصوالت تولید شده در نواحی روستایی.بازنگری و جدید نظر بخش -

 احداث بازارهای محلی و هفتگی در سطح استان جهه عرضه تولیدات و محصوالت روستاییان. -



 

 ان در سطح کشور.بازاریابی مناسب برای محصوالت روستایی -

های اقتصادی های مختلف که طی ادوار گذشته تاکنون به طرق مختلف در تضعیف بنیانکوتاه کردن دست دالالن و واسطه -

 اند.گر روستایی نقش مؤثری داشتهقشر تالش

 های باالی طبیعی و انسانی در محدوده مورد مطالعه.توسعه صنعت گردشگری با توجه به توانمندی -
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