
 

805 

های استان کردستان با استفاده از تکنیک یافتگی شهرستانسنجش توسعه

های کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و تاپسیس )با تأکید بر بخش

 نقل(
 *2، جلیله کریمی1اله کرمیآیت

 

 
 چكیده

رود. از این رو یکی از نیازهای کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل پیامدهای اقتصادی و سیاسی امری مهم و در خور توجه به شمار می
ی های زمینهی هر منطقه با استفاده از شاخصریزان توسعه و اقتصاددانان شناسایی وضعیت و تنگناهای توسعههای برنامهاساسی و چالش

خصیص داد و برنامه ها بتوان منابع را به صورت بهینه، و در سطح توسعه هر یک از مناطق تمورد بررسیاست تا ضمن شناسایی این تفاوت
ریزی و سیاست گذاری درست برای رسیدگی به مشکالت، کاهش و نابودی نابرابری ها و نواقص در مناطق کمتر توسعه یافته است. لذا 

-های کردستان و رتبهیافتگی کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استانی توسعههدف از انجام این پژوهش، مطالعه

ترین افراد و نشان دادن اولویت های مورد بررسی و تعیین برخوردارترین ومحرومهای توسعه بخشاین شهرها با توجه به شاخصبندی 
شاخص در  39های توسعه کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان است. در این تحقیق با استفاده از بررسی منابع 

ها با استفاده از روش مک گراناهان انجام اورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل، سپس وزندهی شاخصکش :چهار بخش گردآوری گردید
نتایج تاپسیس  نشان داد .شدتعیین و با استفاده از روش موریس مقایسه مقادیر انجام  9تاپسیس شد و در نهایت رتبه بندی شهرها با روش

نتایج تاپسیس نشان دادکه شهرستان سنندج . انهای استان کردستان وجود داردکه، تفاوت محسوسی بین درجه توسعه یافتگی شهرست
 ی اول وشهرستان سروآباد دررده آخرقراردارد.دررتبه
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 مقدمه

های اروپایی، سایر کشورهای دنیا نیز به سمت صنعتی شدن پس از انقالب صنعتی در اروپا و رشد سریع کشور

های ناشی از توجه بیش از حد به تولیدات صنعتی، یکی پس گرایش پیدا کردند. ولی پس از گذشت زمان، محدودیت

ها، برداشت غیراصولی از منابع طبیعی و تخلیه و نابودی منابع از دیگری آشکار شد. افزایش بیش از حد آلودگی

گرایی در جهت تولید انبوه و سودجویی صنایع، که در مجموع آینده رشد اقتصادی و حتی ی، ترویج مصرفطبیع

رود. بنابراین توسعه به عنوان های به شمار میزندگی بشر را با تهدید مواجه کرده است، از جمله این محدودیت

یدن به رشد مادی و تکامل اجتماعی در فرآیندی تدریجی در پیشرفت موقعیت بشر، شامل انجام فعالیت برای رس

-یافتگی در سطح منطقهریزی توسعه و توسعه(. در برنامهRiddell, 2111های زندگی در طول زمان است )تمام عرصه

های اجتماعی و ها از امکانات و زیرساختهای موجود میان مناطق از حیث برخورداری آنای، شناخت و درک تفاوت

های کشاورزی، بهداشت، آموزش و (. بخشNazmfar and Alibakshi, 2112ناپذیر است )تناباقتصادی، ضرورتی اج

های مهم ها به عنوان زیرساختحمل و نقل در توسعه از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار هستند. چرا که این بخش

-صاد مردم را تشکیل میی اقتی اصلی پایهتوسعه و رفاه مردم در جهان باالخص کشورهای در حال توسعه هسته

 دهند. 

اند و روز به روز بر های انسانی شناخته شدهامروزه شهرها بیش از هر زمان دیگر به عنوان الگوی غالب سکونتگاه

باشد که شود. افزایش جمعیت شهرها نتیجه دو عامل اصلی نرخ رشد طبیعی و مهاجرت میها افزوده میجمعیت آن

پذیر نیست، بلکه بایستی به قلمرو و فضاهایی که تنها در داخل محدوده شهرها امکان بررسی و شناخت این دو عامل

(. چهار بخش ذکر Popkov et al, 2112باشند، توجه شود )به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شهرها تأثیرگذار می

ی نیروی کار کنندهجذبترین ترین و بزرگشده )کشاورزی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل( به عنوان یکی از مهم

ی مواد کنندهترین تأمیناند. بخش کشاورزی بزرگدر جوامع شهری و روستایی بوده و بیشترین درآمد را ایجاد کرده

کننده سالمت جامعه و حمل و نقل به ترین بخش در تحول جامعه، بخش بهداشت تأمینخام، بخش آموزش مهم

یافتگی طور که روند توسعهروند. همانی و اجتماعی جوامع به شمار میشرط اصلی برای توسعه اقتصادعنوان پیش

ها یافتگی در بین استاندر کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، در داخل یک کشور نیز روند توسعه

ابع و همچنین های کشور با توجه به توزیع فضای ناهمگون منیافتگی استانباشد. توسعهو مناطق مختلف یکسان نمی

عوامل محتلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق ممکن است دارای روندی متناسب نباشد. در داخل یک استان 

ای، باشد. به عبارت دیگر به علت امکانات بالقوه منطقههای استان نیز متفاوت مییافتگی شهرستاننیز سطح توسعه

های مختلف کشاورزی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل در بخش های یک استان ممکن استیافتگی شهرستانتوسعه

ای مناطق محروم شناسایی با یکدیگر کتجانس نباشد. بنابراین هر گونه سیاست توسعه الزم است مشکالت ریشه

ای، اقدام به تر و بهتر به مسائل منطقهگذاران با درک عمیقریزان و سیاستشود برنامهشود. این امر سبب می

ها نمایند و بدین ترتیب، توسعه مناطق محروم با شتاب بیشتری تحقق پذیرد ی برنامهها و تهیههاد سیاستپیشن
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(Venkatesh, 2111). ی مناطق است که اختالف مکانی، فضایی، بندی توسعه روشی برای سنجش توسعهسطح

را نسبت به یکدیگر از نظر توسعه  دهد و وضعیت هریک از مناطقاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان می

ریزی توسعه شود و در نهایت در برنامهگیری توسعه قطبی مناطق مشخص میکند. با این روش شکلمشخص می

 ,.Shaykhbiglou et al)شود شود و از عدم تعادل مناطق جلوگیری میمناطق نیازمند و کم توسعه در نظر گرفته می

های کشاورزی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل به عنوان ی بخشن شد تا توسعهلذا پژوهش حاضر بر آ  .(2112

ی های بسیار مهم در امر توسعه که اقتصاد اجتماع کشور با آن روبروست، که اتخاذ هر نوع الگوی توسعهبخش

ا های چهارگانه مذکور است تاقتصادی و اجتماعی مستلزم رسیدن به درجاتی از توسعه و پیشرفت در بخش

گانه های دههماهنگی تا هماهنگی الزم برای تحقق رشد اقتصادی ثمر بخش و موزون فراهم گردد در بین شهرستان

ی تواند زمینهاستان مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر طبیعت استان کردستان به خاطر بکر بودن می

های حمل و نقل و بهداشت را به دنبال داشته شی بخالزم برای رشد و توسعه صنعت توریسم در صورت توسعه

های مختلف و همچنین معیارهای یافتگی مناطق با استفاده از روشمطالعات مختلفی در خصوص سطح توسعه باشد.

در استان  متفاوت توسط پژوهشگران در داخل و خارج انجام شده که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

 Ghaderzadeh etهای کشاورزی توسط  های استان با استفاده از شاخصیافتگی شهرستانکردستان سنجش توسعه

al (2112) های مریوان و کامیاران در باالترین سطح توسعهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، شهرستان-

 های کشاورزی قرار دارند. شاخصیافتگی به لحاظ ترین سطح توسعههای بانه و سروآباد در پایینیافتگی و شهرستان

های استان با ی شهرستانهای توسعهبه بررسی شاخص Karami et al (2112) در استان کهگیلویه و بویر احمد

-های کشاورزی پرداختند. پژوهشگران به این تنیجه رسیدند که، بیشترین سطح توسعهاستفاده معیارها و شاخص

 ارد. یافتگی به شهرستان گجساران تعلق د

های با استفاده از ضریب تغییر و تحلیل مؤلفه منـاطق مختلف تایال براهما پوترای هند Sharama (2112 (یمطالعه

نیروی انسانی عامـل  وریبهرهنشان داد که تفاوت در  اصلی به سنجش نابرابری در مناطق مختلف پرداختند. نتایج

ی های آماری چند متغیرهبا استفاده تکنیک Joao et al (2111)یک در بلژ ای است.های منطقهبروز نابرابریاصـلی 

شاخص اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و غیره روشی را برای  22ای و با استفاده از تحلیل و تحلیل خوشه

 بندی مناطق مختلف ارائه دادند. طبقه

یافتگی را بررسی اده از چند شاخص سطح توسعهها و مطالعات بررسی شده تنها این پژوهش با استفدر میان پژوهش

 است که از این لحاظ با پژوهش حاضر وجه تشابه دارد.کرده

 

 روش تحقیق
جامعة آماری شامل گردد. و از نظر زمانی، تک مقطعی محسوب میتحلیلی و کمی  -از نوع توصیفی  حاضر پژوهش

سایت مرکز آمار، از  و  62برای پژوهش در سال  ت الزمباشد. آمار واطالعامی کردستاناستان  هایکلیه شهرستان
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 در این پژوهش به. تهیه گردیده است 1262های آماری مربوط به سال سایت وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه

این  به. سازی استفاده شده استاز تکنیک شاخص های استان کردستانشهرستانتوسعه  حمنظور سنجش سطو

منظور در نظر گرفتن میزان اهمیت هر شاخص از طریق  به آوری گردید. سپسجمعخش ب 2 در شاخص 62منظور 

تحلیل  و ها تجزیهسرانجام بااستفاده از روش تاپسیس داده .ها وزن تعیین شدبرای شاخصمک گراناهان  روش

گی برای بیان ای تطبیقی صورت گرفت. در نهایت ازطریق ضریب پراکندمدل موریس، مقایسه با استفاده از .ندشد

افزارهای انجام محاسبات، از نرم سازی وهای مختلف کشاورزی استفاده شد. برای شاخصای دربخشنابرابری منطقه

Excel  وSPSS  گردیداستفاده. 

مختلف، مستلزم دسترسی به اطالعات جامع و تحلیل  در مناطق هاشهرستانداشتن شناخت دقیق از وضعیت توسعه 

بخش، کشاورزی،  2در  های توسعه کهای از شاخصمجموعههدف تحقیق، اشد. برای دستیابی به بمیآن  مناسب از

 اند، مورد استفاده قرار گرفته است. بندی شدهزیرتقسیم حبه شر بهداشت، آموزش و حمل و نقل
 های پژوهش: شاخص1جدول 

های توسعه بخش

 هاشهرستان

 شاخص

بردار، بردار، سطح اراضی دیم به بهرهسطح اراضی کشت آبی به بهره بردار،اراضی زراعی به بهره کشاورزی

-بردار، سطح کاشت جو به بهرهبردار، سطح کشت گندم به بهرهسطح باغ و قلمستان به بهره

بردار، بردار، تعداد گوسفند ماده به بهرهبردار، تعداد گاو نر به بهرهبردار، تعداد گاو ماده به بهره

 برداربردار، تعداد بز نر به بهرهبردار، تعداد بز ماده به بهرهر به بهرهتعداد گوسفند ن

 1111نفر، مراکز درمانی روستایی به  11111نفر، مراکز درمانی شهری به  1111تعدا تخت به  بهداشت

 11111نفر، داروخانه به  11111نفر، تعداد آزمایشگاه به  1111نفر، خانه بهداشت فعال به 

نفر،  11111نفر، مراکز توانبخشی به  11111ای به هسته -ت تشخیصی درمانینفر، مؤسسا

کیلومتر، بخش  111ای به نفر، خدمات اورژانس جاده 11111خدمات اورژانس شهری به 

به  CCUبه تخت فعال، بخش  ICUروانی به تخت فعال، بخش سوختگی به تخت فعال، بخش 

نفر، تعداد  11111پزشک عمومی به  به تخت فعال، تعداد NICUتخت فعال، بخش 

 11111نفر، تعداد پزشک متخصص به  11111نفر، تعداد داروساز به  11111دندانپزشک به 

نفر، تعداد پرستار به تخت فعال، تعداد تکنسین اتاق عمل به تخت فعال، تعداد تکنسین 

،  تعداد بهورز به بیهوشی به تخت فعال، تعداد بهیار به تخت فعال، تعداد ماما بع تخت فعال

نفر، تعداد  11111نفر، سایر پیراپزشکان به تخت فعال، تعداد بیماران ویزیت شده به  1111

نفر،  11111بیماران بستری شده به تخت فعال، تعداد مراجعه کنندگان برای اهداء خون به 

وسط های خون اهداء شده )تنفر، تعداد کیسه 11111های خون اهداء شده به تعداد کیسه
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نفر، تعداد افراد  11111های خون اهداء شده )توسط زن( به نفر، تعداد کیسه 11111مرد( به 

نفر،  11111، تعداد افراد باسابقه برای اهداء خون به 11111مستمر اهداء کننده خون به 

نفر، تعداد دامپزشک بخش خصوصی به  11111تعداد افراد اهداء کننده خون )بار اول( به 

رأس دام، تعداد کاردان   111111أس دام، تعداد کارشناسان بخش خصوصی به ر 111111

 111111رأس دام،  تعداد دامپزشک بخش دولتی به  111111دامپزشکی بخش خصوصی به 

رأس دام، تعداد کاردان دامپزشکی   111111رأس دام، تعداد کارشناسان بخش دولتی به 

رأس دام، تعداد  111111گاه صنعتی به رأس دام، تعداد کشتار 11111بخش دولتی به 

رأس دام، تعداد کشتارگاه صنعتی دام سنگین به  111111کشتارگاه صنعتی دام سبک به 

رأس دام، تعداد کشتارگاه غیر  111111رأس دام، تعداد کشتارگاه غیر صنعتی به  111111

 111111ن به رأس دام، تعداد کشتارگاه غیر صنعتی دام سنگی 111111صنعتی دام سبک به 

 111111قطعه، کشتارگاه طیور به  111111رأس دام، ظرفیت کشتار کشتارگاه طیور به 

 111111های خام به رأس دام، مراکز نظارت فرآورده 111111قطعه، مراکز نظارت دام به 

 111111های قرنطینه داخلی به رأس دام، پست 111111های فرنطینه مرزی به نفر، پست

 رأس دام

نرخ باسوادی )مناطق شهری(، نرخ باسوادی مرد )مناطق شهری(، نرخ باسوادی زن )مناطق  شآموز

شهری(، نرخ باسوادی )مناطق روستایی(، نرخ باسوادی مرد )مناطق روستایی(، نرخ باسوادی 

 111نفر، تعداد کالس ابتدایی به  111زن )مناطق روستایی(، تعداد معلمان آموزش ابتدایی به 

نفر، تعداد کارکنان  111نفر، تعداد کالس متوسطه به  111معلمان متوسطه به  نفر، تعداد

 نفر 111آموزش و پرورش به 

بوس برای سفر درون نفر، تعداد  مینی 11111تعداد اتوبوس برای سفر درون استانی به  حمل و نقل

داد مسافر نفر، تع 11111نفر، تعداد  سواری برای سفر درون استانی به  11111استانی به 

نفر، تعداد مسافر جابجا شده درون استانی با  11111جابجا شده درون استانی با اتوبوس به 

نفر،  11111نفر، تعداد مسافر جابجا شده درون استانی با سواری به  11111بوس به مینی

ی بوس برای سفر برون استاننفر، تعداد  مینی 11111تعداد اتوبوس برای سفر برون استانی به 

نفر، تعداد مسافر جابجا شده  11111نفر، تعداد  سواری برای سفر برون استانی به  11111به 

بوس به نفر، تعداد مسافر جابجا شده برون استانی با مینی 11111برون استانی با اتوبوس به 

 نفر 11111نفر، تعداد مسافر جابجا شده برون استانی با سواری به  11111

  Nastaran et al (2112), Karami et al (2112), Mohamadi et al (2112) منبع:
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 Topsisروش 

تصمیم گیری  ( یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل از روشهایTopsisتکنیک تاپسیس )

معرفی شد، یکی از روش های تصمیم  1691است، که نخستین بار بوسیله ونگ و یون در سال  چند معیاره

های مختلف و است. از این تکنیک می توان برای رتبه بندی و مقایسه گزینه AHPگیری چند معیاره مانند 

  نها استفاده نمود.بندی آها و گروهبین گزینه انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل

از جمله مزیت های این روش آن است که معیارها یا شاخص های به کار رفته برای مقایسه می توانند 

دارای واحدهای سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند. به عبارات دیگر می توان از 

بر اساس این روش، بهترین   مود.شاخص های منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده ن

گزینه یا راه حل، نزدیک ترین راه حل به راه حل یا گزینه ایده آل و دورترین از راه حل غیر ایده آل است. 

راه حل ایده آل، راه حلی است که بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد، در حالی که راه حل غیر 

هزینه و کمترین سود را داشته باشد. به طور خالصه، راه حل ایده آل از  ایده آل، راه حلی است که باالترین

مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیارها به دست می آید، در حالی که راه حل غیر ایده آل از مجموع 

 (.Karami et al, 2112پایین ترین مقادیر هر یک از معیار ها حاصل می گردد )

 (:Karami et al. 2112گام است ) 2این تکنیک شامل 

 ( تشکیل ماتریس تصمیم1گام 

 ( نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیری است.2گام 

 ( تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی2گام 

 های مثبت و منفی( بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل2گام 

 ( تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه ها2گام 

 ( رتبه بندی گزینه ها بر اساس ضریب نزدیکی2گام 
 

 

 هایافته

 های حاصل از تاپسیسالف( یافته

های بندی شهرستانهای کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل و رتبهبخش یافتگیمنظور سنجش توسعه به

 اخصه تاپسیس و تشکیلچندش گیریگیری از روش تصمیمبهرهباو تبیین نابرابریهای موجود استان کردستان 

ی استان کردستان( مورد بررسی قرار گرفت. گانههای ده)شهرستان گزینه11شاخص و  62ها با مقادیر ماتریس داده

شهرستان آل مثبت، رتبه اول و نزدیکی نسبی به میزان ایده بیشترین میزان نتایج نشان داد که شهرستان سنندج با

 اند. در این رابطهداده صآخر را به خود اختصا آل مثبت، رتبهنسبی به ایده با کمترین میزان نزدیکیسروآباد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87#%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
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تر وبرخوردارند. به ترتیب از وضعیت مطلوب های سقز، قروه، بیجار و مریوان پس از شهرستان سنندجشهرستان

ب توسعه مشخص شده است. با توجه به ضری های مختلفبخشبه تفکیک  هاشهرستانبندی رتبه2درجدول شماره 

تاپسیس( که با در نظر گرفتن باالترین میزان نزدیکی دست آمده در روشآل بهحل ایدهنزدیکی نسبی به راه )میزان

میزان برخورداری از های استان کردستان بر اساس ( شهرستان121/1) ترین میزان نزدیکیو پایین(262/1)نسبی

 توسعه و کمتریافته، درحالبه سه سطح توسعه حمل و نقل( های کشاورزی، بهداشت، آموزش و)بخشیافتگیتوسعه

داده را نشان های استان کردستانشهرستانیافتگی توسعهح سطو 2اند. جدول بندی شدهطبقه یافته )محروم(توسعه

ر قرا یافتهدر گروه توسعه درصد( 21شهرستان استان کردستان، سنندج و سقز ) 2بندی، است. بر اساس این تقسیم

های شهرستان به عنوانشهرستان استان کردستان شامل بانه، بیجار، قروه، کامیاران و مریوان  2 گرفتند. تعداد

کمتر  هایشهرستاندر گروه  شهرستان، دهگالن، دیواندره و سروآباد 2درحالتوسعه شناخته شدند. به همین ترتیب، 

-شهرستانامتیاز بیشتر در سنجش با  با کسبقروه و دهگالن های شهرستانای که گونهبه. یافته جای گرفتندتوسعه

-ختم می های بانه و سروآبادشهرستانخود، دررأس این طبقه قرار دارند و انتهای این گروه به وه گرهمهای دیگر 

 .شود
 

 یافتگیهای توسعهبه ایدهآل مثبت و منفی شاخصها شهرستانبندی و نزدیکی نسبی رتبه: 2جدول 

 رتبه آلنزدیکی نسبی به ایده آل منفیفاصله تا ایده آل مثبتفاصله تا ایده شهرستان

 2 222/1 222/1 212/1 بانه

 2 226/1 212/1 222/1 بیجار

 6 119/1 292/1 112/1 دیواندره

 2 226/1 212/1 211/1 سقز

 1 262/1 912/1 922/1 سنندج

 2 222/1 296/1 212/1 قروه

 2 212/1 126/1 221/1 کامیاران

 2 212/1 221/1 211/1 مریوان

 11 121/1 122/1 219222/1 سروآباد

 9 121/1 162/1 222212 دهگالن
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 بر اساس تکنیک تاپسیس های استان کردستانشهرستانیافتگی سطوح توسعه: 3 جدول
 شرح

 گروه

 درصد فرآوانی فرآوانی یافتگیضریب توسعه

 درصد 1CL21/1 2 21< یافتهتوسعه

 درصد CL<21/1 2 21>21/1 درحال توسعه

 درصد CL<21/1 2 21 یافتهکمتر توسعه

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 موریسهای شاخص های حاصل از ب( یافته

-ناموزون موریس، ضریب و رتبه توسعه با استفاده از شاخص های استان کردستانشهرستانبندی منظور رتبهبه 

نتایج حاصل از بررسی  بر اساس های استان کردستان در چهار بخش اصلی محاسبه شد.انشهرستیافتگی هر یک از 

-از لحاظ شاخص( 292/1) با ضریب های کشاورزی شهرستان بیجاربخش ، از لحاظهاشهرستانیافتگی ضریب توسعه

 ریببا ض بخش آموزش شهرستان سنندجهای از لحاظ شاخص( 662/1بخش بهداشت شهرستان سنندج )های 

اول را از این نظر به  ی( رتبه229/1بخش حمل و نقل شهرستان سنندج با ضریب ) هایلحاظ شاخص( و از 962/1)

بهتری نسبت به دیگر  در وضعیت هابخشاز لحاظ این  هاشهرستانمعنی است که این  اند و این بدیندست آورده

(، از لحاظ 112/1ورزی شهرستان سنندج با ضریب )بخش کشا هایشاخص قرار دارند. همچنین از لحاظ هاشهرستان

های بخش آموزش شهرستان سروآباد با (، از لحاظ شاخص111/1بخش بهداشت شهرستان دهگالن با ضریب )

-کمترین ضریب توسعه دارای( 122/1های بخش حمل و نقل شهرستان سروآباد )( و از لحاظ شاخص222/1ضریب )

از وضعیت  بندی جامعاند. جهت دستیابی به یک رتبهنظر به دست آورده را از اینی آخر باشند و رتبهیافتگی می

یافتگی نهایی هر مدل موریس ضریب توسعه ، با استفاده ازشهرستان 11هر های مورد بررسیبخشیافتگی توسعه

ستان های اشهرستان بندیرتبه گزارش شده است. نتایج حاصل از 2گردید که در جدول محاسبهشهرستان 

شهرستان ، مورد بررسیهای ی شاخصنهایی نشان داده است که در زمینه یافتگیبر اساس ضریب توسعه کردستان

 در شهرستان استان کردستانعنوان برخوردارترین  رتبه اول و به 221/1یافتگی،با کسب ضریب توسعه سنندج

بندی و با کسب در انتهای طیف رتبهروآباد شهرستان سشناخته شده است.  های مورد بررسیشاخصی توسعه زمینه

 .معرفی میگردد شهرستان استانعنوان محرومترین به 122/1یافتگیضریب توسعه
 

 

 

 

                                           
1 . Command-line  
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 های مورد مطالعهبخشهای توسعه از نظر شاخص های استان کردستانشهرستانیافتگی ضریب و رتبه توسعه: 4جدول 

 شاخص

 

 شهرستان

 یافتگیضریب توسعه

ی بخش هاشاخص

 کشاورزی

های بخش شاخص

 بهداشت

های بخش شاخص

 آموزش

های شاخص

بخش حمل و 

 نقل

ضریب نهایی 

 یافتگیتوسعه

 رتبه

 2 299/1 222/1 292/1 191/1 122/1 بانه

 2 269/1 229/1 229/1 216/1 292/1 بیجار

 6 211/1 162/1 212/1 122/1 122/1 دیواندره

 2 261/1 229/1 229/1 221/1 216/1 سقز

 1 221/1 292/1 962/1 662/1 112/1 سنندج

 2 212/1 221/1 222/1 122/1 162/1 قروه

 2 212/1 122/1 261/1 191/1 121/1 کامیاران

 2 262/1 212/1 212/1 212/1 122/1 مریوان

 11 122/1 122/1 222/1 129/1 122/1 سروآباد

 9 162/1 122/1 216/1 111/1 211/1 دهگالن

 های پژوهشتهمنبع: یاف
 

حاصل از کاربرد دو روش تاپسیس و موریس های استان کردستان شهرستانیافتگی بندی و تعیین سطح توسعهرتبه

و  بندی که بااستفاده از تکنیک تاپسیسمنجر گردیده است؛ طبق رتبه مشابهحصول نتایج  در این پژوهش، به

و شهرستان سروآباد رتبه آخر و به عنوان ن برخوردارترین عنوارتبه اول و بهشهرستان سنندج انجام شد،  موریس

 .اندشناخته شدههای مورد مطالعه ی بخشتوسعه یدر زمینه محرومترین شهرستان استان کردستان

ی ضریب همبستگی نشان داد که استفاده شد. محاسبه از ضریب همبستگی اسپیرمنها به منظور آزمون فرضیه

استان وجود ندارد. شهرستان سروآباد که نزدیکترین تا مرکز  شهرستانفاصله  یافتگی وسعهی تودرجهبین  ایرابطه

باشد و شهرستان سقز که فاصله زیادی با ی توسعه یافتگی میشهرستان به مرکز استان است دارای کمترین درجه

همبستگی نشان داد که بین نرخ مرکز استان دارد در رتبه دوم درجه توسعه یافتگی قرار دارد. همچنین نتایج ضریب 

برهمین اساس شهرستانهای . وجوددارددرصد 62با اطمینان داری یافتگی تفاوت معنیی توسعهشهرنشینی و درجه

 .یافتگی قرار دارندی اول درجه توسعهسنندج،سقز و قروه در رده

 گیری و بحثنتیجه

های استان کردستان از لحاظ برخورداری تگی شهرستانیافی توسعهتوان گفت: درجهتحقیق میهای یافتهبر اساس 

رغم همگنی قابل توجه در های توسعه کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل متوازن نبوده است. علیاز شاخص

های کشاورزی، بهداشت، اوضاع طبیعی و جغرافیایی، تفاوتهای محسوسی از نظر سطح برخورداری توسعه در بخش

های سنندج، سقز شود. نتایج پژوهش نشان داد که، شهرستانها مشاهده مینقل در بین شهرستانآموزش و حمل و 
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های سروآباد، دیواندره و دهگالن یافتگی قرار دارند. همچنین شهرستانی توسعههای اول تا سوم درجهو قروه در رتبه

حاکی از رد فرضیه مورد پژوهش در مورد رابطه یافتگی قرار دارند. فزون بر آن نتایج های آخر درجه توسعهدر رتبه

دار بین درجه توسعه یافتگی و فاصله شهرستان تا مرکز استان داشت. همچنین نتایج فرضیه دوم مورد مثبت و معنی

یافتگی و نرخ شهرنشینی داشت رد شد. به این ترتیب داری بین درجه توسعهی مثبت و معنیپژوهش را که رابطه

ی ی مکانی با مرکز استان در رتبهی بیشتری نسبت به شهرستان سروآباد به لحاظ فاصلهقز با فاصلهکه، شهرستان س

ای موضوعی است که در ی آخر قرار دارند. وجود نابرابریها و عدم توازن منطقهدوم و لی شهرستان سروآباد در رتبه

ژوهش حاضر مطابقت دارند. در این خصوص مطالعات مختلف موردسنجش وارزیابی قرار گرفته است که با نتایج پ

های استان کردستان با استفاده از یافتگی شهرستانی قادرزاده و همکاران در مورد سنجش سطح توسعهمطالعه

های هایی بین شهرستانها و نابرابریهای بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داد که تفاوتشاخص

(. محمدی و همکاران در استان لرستان سطوح توسعه یافتگی Ghaderzadeh et al., 2112) مورد مطالعه وجود دارد

-های این استان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نیز نشان داد که، تفاوت و نابرابری در بخششهرستان

رزی تفاوت کم وجود دارد های استان زیاد و در بخش کشاوهای مسکن و خدمات رفاهی زیربنایی بین شهرستان

(Mohamadi et al., 2112 بهرامی و عطار نیز در پژوهش خود در آذربایجان غربی به تفاوت و نابرابری بین .)

یافتگی دست یافتند.  نتایج این تحقیق نشان داد که دلیل اصلی های استان به لحاظ در جه توسعهشهرستان

بنابراین برای باشد. ها میردستان به لحاظ نرخ شهرنشینی شهرستانهای استان کشهرستانی نابرابریهای توسعه

ی هم، توسعههای مختلف مورد بررسیهای مورد مطالعه دربخششهرستان ی پایدار و یکپارچهتوسعه رسیدن به

این گونه ه پرهیزناپذیر است. ازآنجاییک یافته و محروم امریمناطق با تأکیدِ ویژه بر مناطق کمتر توسعه یهمهزمان 

 بندی آنها از نظرموجود مناطق و رتبه گیرند(، شناسایی وضعیتریزی قرار میمطالعات )که درزمره مطالعات برنامه

ای در راستای ریزی منطقهصحیح و دقیق برنامه باشد، اقدامات فراوان و متنوعی برای اجرایمیهای توسعه مؤلفه

در جهت تحقق این امر و با توجه به نتایج به  .از مناطق مختلف الزم استو رفع محرومیت ای متوازن نیل به توسعه

 شود:دست آمده از پژوهش پیشنهاد می

 برای حل این مشکل باید سیاستهای اقتصادی دولت بیش از پیش به سویشهرهاتمرکززدایی اداری از ، 

 .تمرکززدایی حرکت نماید

 شهرهای بزرگ استان تا از مهاجرت از حاشیه  استقرار آنها درکوچک به جای  شهرهای واحد صنعتی درایجاد

 شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و باالخص مرکز استان جلوگیری به عمل آید.

شهرهای بزرگ.از  و انتقال صنایع تمرکززدایی فرصتهای اشتغال 

به عنوان  .استعداد دارند شهرستانهای مناطق مختلف در اموری که و ایجاد امکانات الزم برای تخصصی کردن

-اختصاص )فعالیتهای فرهنگی و گردشگری( در برخی شهرها که بالقوه توان استقرار اینگونه فعالیتها را داشتهمثال 

-های ملی و بینبرگزاری جشنواره، های بزرگاحداث موزه ،های بزرگ تولیدی، فرهنگیباشند مانند: برپایِی نمایشگاه
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هایی مثل سروآباد و مریوان که دارای طبیعت بکر و همچنین دارای در شهرستان مستعد هایشهرستان المللی در

تاریخی هستند و هر ساله این مراسمات )اورامان و مراسم پیرشالیار( که هرساله گردشگران و  -مراسمات سنتی

 کنند.المللی زیادی را به خود جذب میهای ملی و بینتوریسم

های بزرگ ی مکانی کمتری با شهرستانانی تخصصی در شهرهای کوچک، که دارای فاصلهایجاد و احداث مراکز درم

 دارند. 

 اختصاص واحدهای دامداری و مراکز تخصصی بهداشت دام در شهرهای کوچک

شودای میکه منجر به تغییر شکل فضایی یا ناحیه هاییها و برنامهتدوین سیاست. 

که  هاییای سیاستآیندهای اجتماعی که در ناحیه جریان دارد. در مقیاس ناحیهاتخاذ سیاستهای تأثیرگذار بر فر

 د.شومنجر به برقراری عدالت اجتماعی می
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