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Abstract  
Development is considered fundamental change in the 

socio-economic and cultural variables and its realization 

requires coordination between the various dimensions of 

society. There duality economic, social, technological 

and cultural development and social transformation, is 

one of the major issues in modern literature of 

development. This raises the issue of pathological of 

development that makes it necessary more to attention 

and dedication. The purpose of this study is to analyze 

the development and how distribution of socio-economic, 

cultural-education, health-therapeutic and industrial 

development indicators of kurdistan province. This adds 

to the township of province in the terms of the 

development indicators of the level-based and investment 

priorities in order to organizing regional and Achieving 

sustainable and balanced development. The results of this 

study show that the township of Kurdistan province, not 

only do not have the same level of development, but The 

difference in level of development of these townships in 

terms of various parameters is also different from each 

other. The maximum difference with a coefficient of 

variation of 0.804 was observed in the indicators of 

industrial and the least difference of development was 

observed in the indicators of health-therapeutic with 

coefficient of variation of 0.363. According to 

Combined indicators of development, Sanandaj as 

the center of economic-political ranked first and the 

newly formed township, Dehgolan was placed at the 

end stage of province development. 

Keywords: Spatial analysis,  Development, 

Development Indicators, Kurdistan. 
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 24/08/93 :پذيرش                        21/02/93دريافت: 
  چکيده

اجتماعي و فرهنگي هر ، هاي اقتصاديتغيير بنيادي در متغيير، توسعه
مستلزم ايجاد هماهنگي بين ابعاد ، شود و تحقق آنجامعه محسوب مي

، اجتماعي، هاي اقتصاديگوناگون جامعه است. وجود دوگانگي
يکي از مباحث ، فرآيند توسعه و تحول جامعهتکنولوژيکي و فرهنگي در 

 شناسي آسيباساسي در ادبيات نوين توسعه است. اين معضل يک نوع 
سازد که توجه و اهتمام به آن بيش از پيش الزم و توسعه را مطرح مي

 -بر اين اساس در پژوهش حاضر با رويکرد توصيفي ضروري است.
، گيري چند معياره تاپسيسهاي تصميم و با استفاده از تکنيک تحليلي

( تالش گرديده است تا CVاي و محاسبه ضريب تغييرات)تحليل خوشه
 -هاي توسعة اقتصاديوضعيت برخورداري و کيفيت توزيع شاخص

درماني و صنعتي در استان  -بهداشتي، آموزشي -فرهنگي، اجتماعي
از آن  کردستان مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد. نتايج اين مطالعه حاکي

هاي هاي استان کردستان از شاخصاست وضعيت برخورداري شهرستان
مورد بررسي متعادل نبوده و عدم توازن نسبتاً محسوسي در ميزان 

گردد. ها در بين شهرستانهاي استان مشاهده ميبرخورداري از اين شاخص
هاي چهارگانه مورد عالوه بر اين وضعيت توزيع هريک از شاخص

با همديگر متفاوت است. بيشترين اختالف توسعه با ضريب  ارزيابي نيز
هاي صنعتي و کمترين اختالف در برخورداري از شاخص 804/0تغييرات 

 363/0هاي بهداشتي درماني با ضريب تغيير در برخورداري از شاخص
شهرسنندج به ، مشاهده گرديد. نهايتاً باتوجه به شاخص تلفيقي توسعه

برخوردارترين شهرستان و شهرستان ، تصادي استاناق -عنوان مرکز سياسي
ترين شهرستان استان از نظر تازه تشکيل شدۀ دهگالن نيز محروم

  هاي بررسي شده شناخته شدند.شاخص

، شاخص هاي توسعه، توسعه، : تحليل فضاييگان کليديژوا
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 مقدمه
اجتماعي و ، تغيير بنيادي در متغييرهاي اقتصادي، توسعه

توسعه اقتصادي  .شودفرهنگي هر جامعه محسوب مي

اجتماعي و سياسي امکان ، پايدار بدون توسعه فرهنگي

فرهنگي و سياسي نيز ، پذير نيست و توسعة اجتماعي

در اقتصادي  بدون نگرش منطقي و علمي به مسئلة توسعه

براي ، جايي نخواهد برد. از طرف ديگر راه به، بلند مدت

اي هاي منطقههاي ملي و بخشي با واقعيتهماهنگي هدف

هاي توسعة کالن و الزم است که در چارچوب سياست

اي نيز مورد اي و ناحيههاي توسعة منطقهسياست، بخشي

تا بتوان ، (Amin Bidokht, 2007: 17توجه قرارگيرد)

اجتماعي و ، هاي اقتصاديتهاي کالن را با قابليسياست

 اي سازگار کرد.اي و ناحيهفرهنگي منطقه

 تعابير مختلفي از واژۀ، نظران توسعه در افکار صاحب

، توان به افزايش توليد توسعه وجود دارد که از آن جمله مي

ارتقاء ، ارتقاء سطح کمي و کيفي زندگي، افزايش بازدهي

ن مشکالت برطرف کرد، سطح خدمات بهداشتي و درماني

، اجتماعي -تأمين نيازهاي اقتصادي، بيکاري و تورم

برخورداري از آموزش و فرهنگ و مشارکت فعال در 

(. Todaro, 1990: 23هاي مختلف اشاره کرد)عرصه

توسعة ، هاي زيستيتمرکز نامعقول و نامتناسب در عرصه

پي ي نابرابر نواحي جغرافيايي را دراجتماع -اقتصادي

وضوعي که بازتاب آن را در چشم انداز خواهد داشت. م

 توان يافت. ها نيز مي شهرها و رشد ناهمگون آن

تکنولوژيکي و ، اجتماعي، هاي اقتصاديوجود دوگانگي

يکي از مباحث ، فرهنگي در فرآيند توسعه و تحول جامعه

اساسي در ادبيات نوين توسعه است. اين معضل يک نوع 

زد که توجه و اهتمام توسعه را مطرح مي سا شناسي آسيب

به آن بيش از پيش الزم و ضروري است. به عبارت 

توان گفت که اگر توزيع منابع براساس بررسي تر مي ساده

 اي وهاي نسبي بالفعل و بالقوۀ منطقهها و مزيتقابليت

 قابليت اي نيزهاي ملي و منطقههدف، اي انجام پذيردناحيه 

 حصول بيشتري خواهند داشت. 

هاي موجود ريشه در ها و مزيتپذيرفت که قابليت بايد

تماعي اج، هاي اقتصاديهاي مستمر و دراز مدت نهادفعاليت

 هاي خاص اثرات اينزمانو فرهنگي دارند که بايد در 

و  ايها در سطوح مختلف به ويژه سطح منطقهفعاليت

 اي مورد ارزيابي قرار گيرد. غفلت از بررسي دقيق ناحيه

اي را محقق ها که فرآيند توسعه ناحيهن فعاليتاثرات اي

اي شده و به مرور زمان سبب عدم تعادل ناحيه، سازندمي

هاي  عواقب و تأثيرات ناخوشايندي از نظر دستيابي به هدف

 (.Amin Bi Dokht, 2007: 17)توسعه خواهد داشت

براي شناخت تفاوت سطح توسعه نواحي الزم است ابتدا 

قه بررسي شود تا اينکه بتوان بر اين وضعيت موجود منط

ها اقدام به اساس در جهت کاهش يا از ميان بردن تفاوت

 (.Hosseinzadeh Dalir, 2002: 215کرد) ريزي برنامه

اشتغال و ، ايجاد تعادل منطقي بين مردم، در سطح منطقه 

باشد)معصومي هاي پسنديده ميخدمات يکي از آرمان

، نابرابري و ابعاد مختلف آنوجود  (.54: 1385، اشکوري

هاي مهم توسعه نيافتگي است چرا که نابرابريهاي از نشانه

تواند پيامدهاي اي در تمام اشکال و سطوح آنها ميمنطقه

(. Pacion, 2003: 291)ناگواري را به همراه داشته باشد

مشروعيّت سياسي دولت را خدشه دار ، همچنين نابرابري

به مرور در مسير نابودي قرار کرده و حاکميت دولت را 

 (.UNDP, 2005: 52-54)هدمي

ارزيابي ، ايبه منظور فراهم آوردن بستر توسعه منطقه 

هاي گوناگون هاي يک استان در بخشاي شهرستانمقايسه

امري ضروري بوده ، فرهنگي و غيره، اجتماعي، اقتصادي

و قادر است در کسب شناخت مناسب از وضعيت توزيع 

اي توسعه در وضعيت موجود بسيار هش شاخصو پراکن

ها و ريزيتواند مسير برنامهثر باشد. اين شناخت ميمؤ

هاي آتي را مشخص نموده و راهبردها و سرمايه گذاري

اي را نشان دهد. مسيرهاي دستيابي به توسعه متعادل منطقه

در پژوهش حاضر تالش خواهيم کرد ، با علم به اين مهم

ستان کردستان را که از استانهاي محروم تا شهرستانهاي ا
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کشور به شمار آمده و ضرورت توجه بيشتري را طلب  

گيري از مورد مطالعه قرار دهيم و با بهره، کندمي

هاي اين گيري چند معياره شهرستانهاي تصميم تکنيک

هاي توسعة استان را از نظر برخورداري از شاخص

صنعتي مورد ، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي -اجتماعي

اي قرار داده و با توجه به ميزان برخورداري ارزيابي مقايسه

مراد از  بندي و سطح بندي نماييم.اين شهرستانها را رتبه

ترتيب استقرار ، بندي سکونتگاهي در اين مطالعه سطح

ها نسبت به يکديگر از نظر برخورداري از  سکونتگاه

ن پژوهش همچنين در اي هاي مورد بررسي است.شاخص

، هاي مورد بررسيضريب تغييرات هريک از شاخصميزان 

به  محاسبه خواهد شد تا به اين شکل بتوانيم با توجه

، ريزي کشورريزي بخشي در روند برنامهحاکميت برنامه

هاي مختلف گذاري به تفکيک بخشهاي سرمايهاولويت

صنعتي و... در سطح ، آموزشي، اقتصادي، اجتماعي

 هاي استان( را مشخص نماييم. شهرستان) اي ناحيه

 ادبيات و پيشينه مطالعه

هاي جغرافيايي بررسي نابرابري و وجود آن در محدوده

و  ريزانهاي اخير مورد توجه برنامهمختلف در سال

هاي زيادي در سطوح سياستمداران قرار گرفته و پژوهش

 هاياي و محلي با استفاده از روشناحيه، ايمنطقه، ملي

که به برخي از آنها اشاره متفاوت صورت گرفته است 

 شود.مي

که  1توان به مطالعة ويلسوندر زمينة مطالعات خارجي مي

هاي گينه پايائو صورت  بندي سکونتگاهبه منظور رتبه

گرفته اشاره کرد. اين مطالعه بر اساس هشت شاخص که 

رفته بيشترين تأثير مستقيم را بر زندگي مردم داشته انجام گ

است. ويلسون در اين مطالعه امتياز نهايي هر بخش را که 

از ميانگين مجموع هشت ، بين صفر تا صد متغيير بود

شاخص مورد بررسي به دست آورده است. در اين مطالعه 

                                                           
1.Wilson 

تر بود در رتبة  هر سکونتگاهي که امتياز آن به صد نزيک

(. Shahdadi, 1998: 445باالتري قرار گرفته است)

اي يازده ايالت مالزي باختري را به نيز طي مطالعه 2پريور

هفتاد بخش جغرافيايي تقسيم کرده و با استفاده از روش 

 تحليل عاملي مورد تحليل فضايي قرار داده است

(Shahdadi, 1998: 447 در زمينه مطالعات داخلي نيز .)

 توان به موارد زير اشاره کرد.مي

بندي وضعيت رتبه»در مقالة  "همکارشميري و سايه" 

به کمک « هاي استان ايالمبهداشت و درمان شهرستان

هاي اصلي هاي تاکسونومي عددي و تحليل مولفه تکنيک

هاي استان ايالم را مورد مقايسه قرار داده که شهرستان

و سه  در نهايت چهار شهرستان اين استان توسعه يافته

  شهرستان توسعه نيافته تشخيص داده شده است

(Sayeh Miri, 2002: 30). "در  "تقوايي و قائدرحمتي

هاي توسعه فرهنگي تحليل شاخص» اي با عنوانمقاله

، Zهاي شاخص با استفاده از روش« هاي کشوراستان

هاي کشور  استان، هاي آماريشاخص تحليل عاملي و ديگر

اند. نتايج آن ها مقايسه کردهرا بر اساس توسعه اين شاخص

مندي از فضاها  ين استانهاي کشور از نظر بهرهنشان داد که ب

 گيري وجود داردو امکانات فرهنگي تفاوت چشم

(Taghvaei and Ghaed Rahmati, 2007: 117 .) 

مقايسه درجه توسعه يافتگي بخش »نيز در مقالة  "مواليي"

هاي هاي ايران طي سالخدمات و رفاه اجتماعي استان

وش تحليل عاملي و با استفاده از ر« 1383تا  1373

هاي کشور  درجة توسعه يافتگي استان، تاکسونامي عددي

اي قرار داده و نشان داده است که را مورد ارزيابي مقايسه

سطح توسعه خدمات و رفاه اجتماعي در استانهاي کشور 

طي سالهاي مورد مطالعه افزايش يافته اما توزيع نامتوازن 

آبادي و زنگي" (.Molaei, 2008: 241شده است)

هاي استان اصفهان نيز طي پژوهشي شهرستان "همکارانش

را بر اساس نود و چهار متغيير کشاورزي بوسيلة تکنيک 

                                                           
2.Pryor 
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تحليل عاملي به بيست و چهار شاخص در سه گروه 

نهايت  اند و درعمده تقليل داده و مورد بررسي قرار داده

بندي شهرستانهاي اين استان را در چهار سطح دسته

 (.Zangi Abadi and Soltani, 2009: 153اند) کرده

قائدرحمتي و همکارانش براي تحليل درجة توسعه  

 بلوچستان هاي استان سيستان و يافتگي شهرستان

(Ghaed Rahmati et al, 2011: 97)،  نسترن و

همکارانش براي تحليل وضعيت توسعه و کيفيت توزيع 

 نهاي توسعه در سطح مناطق کالنشهر اصفهاشاخص

(Nastaran et al, 2011: 83و در نهايت )  زياري و

بندي درجة توسعه يافتگي همکارانش نيز براي بررسي و رتبه

 (Ziyari et al, 2011: 17هاي استان خراسان رضوي)شهرستان

اند. گيري چند شاخصه استفاده نمودههاي تصميماز روش

ذکور وجه تمايز و نقطة قوت اين مطالعه نسبت به مطالعات م

شود ضمن در اين است که در مطالعه حاضر تالش مي

عالوه بر ، استفاده از چند تکنيک قوي و مکمل در طول هم

هاي چهارگانه در ارزيابي وضعيت توزيع هريک از شاخص

ها شاخص از تلفيق اين شاخص، استان به صورت جداگانه

نهايي برخورداري نيز محاسبه و ارزيابي گردد. عالوه بر آن 

ريب تغييرات مربوط به هريک از شاخص هاي چهارگانه ض

و شاخص نهايي توسعه نيز محاسبه خواهد گرديد که با 

، ريزي کشورنگر حاکم بر رژيم برنامهتوجه به رويکرد بخشي

 رسد.ضروري به نظر مي

 مباني و چهارچوب نظري

توسعه فرايندي چند بعدي است که سازماندهي مجدد و 

هاي اجتماعي را شامل مي گردد. سيستمدهي اقتصاد و جهت

همچنين به دنبال افزايش درآمد و بازدهي جامعه است. 

، هاتوسعه اصوالً شامل تغييرات بنيادي درساختارهاي سازمان

به بياني  .(Streeten,1999: 56ها است)جوامع و مديريت

توسعه روندي است فراگير در جهت افزايش ديگر 

ماعي براساس پاسخگويي به اجت -هاي انسانيتوانايي

توسعه ( Ziyari, 2005: 13) نيازهاي انساني و اجتماعي

دسترسي به تسهالت ، افزايش توليد، يک کشور يا منطقه

به ، هاي شغلي مناسبفرصت، زيربنايي و خدماتي

گذاري گيري تکنولوژي جديد و افزايش نرخ سرمايه کار

(. Kalantari, 2002: 27گردد)و مصرف را شامل مي

ها و تغيير در ديدگاه مردم و در برخي موارد سنت

 گيرد عقايد نيز در زمره بحث توسعه قرار مي

(Taghvaei and Ghaed Rahmati, 2007: 120.)  در

، مجموع توسعه را مي توان ارتقاء زندگي اقتصادي

سوادي و در برگيرندۀ نهادها و بنيادهاي بي، نجات از فقر

تعليم و ، روهي و طبقاتيگ، روابط اجتماعي، فکري

هاي حساسيت، تکنولوژي، ابداعات، توليد دانش، تربيت

و علمي و مهارتهاي فردي ، اجتماعي و منطقي

 هاي ادبي و نظام قضاوت و ديگر موارد دانست ظرفيت

(Hosseinzadeh Dalir, 2002: 6 .) اين امر سبب

گردد که همه مردم جامعه از کيفيت زندگي خود در شهر  مي

 (.Shakouei, 2007: 156روستا اظهار رضايت کنند)و 

فرهنگي به توسعه نگاه  -بنابراين اگر با ديد اجتماعي

يافتگي همان راهيابي به  مي توان گفت که توسعه، کنيم

 سوي عدالت اجتماعي است.

 واژه توسعه پايدار که براي اولين بار به طور رسمي 

آيندۀ مشترک » شميالدي در گزار 1987در سال « لند برانت»

اي که ( يعني توسعهZiyari, 2005: 173)مطرح کرد« ما

بتواند نيازهاي نسل امروز را بدون به مخاطره انداختن 

(. Cozens, 2002: 132نيازهاي نسل آينده تأمين نمايد)

از توسعه ميزان برخورداري  منظوردر پژوهش حاضر 

، هاي زيربناييهاي مورد مطالعه از شاخصشهرستان

فرهنگي و صنعتي مورد  -آموزشي، اجتماعي اقتصادي

هاي بررسي است. به تبع هر شهرستاني که از نظر شاخص

در سطح باالتري از توسعه نسبت ، مذکور برخودارتر باشد

 به شهرستانهاي ديگر قرار خواهد گرفت. 

وجود ، ايريزي توسعة ناحيهدر مباحث مربوط به برنامه

مري اجتناب ناپذير است بررسي اي اهاي ناحيهنابرابري

نيازمند استفاده از مباني نظري خاص با ، هااين نابرابري
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مباني نظري ، تکيه بر عناصر تحليلي است. به عبارت ديگر 

، ايهاي ناحيههاي مختلف در بررسي نابرابريو ديدگاه

 هاي مختلف آشکارجنبه ها را ازعلل و آثار اين نابرابري

 (.Hekmatnia and Mousavi, 2005: 108خواهد ساخت)

به عنوان « توسعه»از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو 

ترين مسائل در محافل دانشگاهي و يکي از مهم

به نحوي که در ، ريزي کشورهاي مطرح بوده است برنامه

غالب کشورها به بازنگري وضعيت خود در  1990دهة 

مر توسعه با هاي مرتبط با ااند. نهاداين خصوص پرداخته

گيري از الگوهاي هايي چند و با بهرهاستفاده از شاخص

، خاص مبادرت به تعيين درجة توسعه يافتگي اقتصادي

اما مسألة اين است که مفهوم اند. اجتماعي کشورها نموده

هاي اخير متحمل توسعه معني ثابتي نداشته و در دهه

هايي  ه(. اغلب نظريZiyari, 2001: 94تغييراتي شده است)

توسعه را ، مطرح شده 1960و  1950هاي که در دهه

دستيابي ميزان باالتري از نرخ رشد اقتصادي معرفي کرده 

ها در . اما با انتقاد از اين نظريه(Todaro, 1990: 17است)

، مفهوم توسعه به کاهش يا از ميان رفتن فقر، 1970دهة 

اعي نابرابري و تغييرات اساسي در ساخت اجتم، بيکاري

راه ورود انسان ، گرايش پيدا کرد. در مباني جديد توسعه

هاي زندگي وي در نظر گرفته شد و به اين نتيجه و جنبه

بهبود ، رسيدند که محتوي اصلي آن تأمين نيازهاي اساسي

 ,Ziyariبخشيدن به شرايط زيستي افراد و جامعه است)

2001: 94.) 

، فرهنگي، اجتماعي، هاي عمدۀ اقتصاديبررسي شاخص   

اي  بهداشتي و غيره در سطوح مختلف به ويژه در سطح ناحيه

هم معياري مناسب در جهت تعيين جايگاه نواحي است و 

اي و  هم نيازمند اعمال مالحظات خاص در سطح ناحيه

اي  هاي ملي و ناحيهتعيين شرايط سازگاري و انطباق سياست

ي مرور (.Hekmatnia and Mousavi, 2005: 108) است

اي نشان بر ادبيات نظري و کاربردي در زمينة توسعة ناحيه

رد هاي مختلف مو اي از ديدگاهدهد که توسعه ناحيهمي

دانان نئوکالسيک توسعة بررسي قرار گرفته است: اقتصاد

 دانند اي را مبتني بر توجيه شرايط بازار آزاد ميناحيه

(Papoli Yazdi and Rajabi Sanajerdi, 2004: 200 )

که جريان آزاد منابع بين نواحي در يک سرزمين يا کشور 

آورد. در بلند مدت نوعي تعادل بين ناحيه را به وجود مي

دانند و اي را وابسته به صادرات ميها توسعة ناحيهينئوکنز

-اي را به دو بخش پايه و غيرپايه تقسيم مياقتصاد ناحيه

است که به کنند. بخش پايه از اين ديدگاه شامل توليداتي 

شود و به طور کلي بر اين باورند خارج از ناحيه صادر مي

 بخش پايه است ها زاييده رشد و فعاليتکه ساير فعاليت

(Harvy, 1996: 203) فرانسوا پرو نحوۀ نگرش به .

داند که در مرحله توسعه نواحي را ناشي از قطب رشد مي

زرگ هاي کالن صنعتي در مراکز ب اول با سرمايه گذاري

گردد. در اين نظريه واگرايي و نابرابري ايجاد مي، شهري

برپويايي و روابط ميان نواحي و تأثير پذيري نواحي از 

يکديگر در طول زمان بر روي ساختار فضايي تاکيد 

(. Hekmatnia and Mousavi, 2005: 102گردد) مي

جان فريدمن نيز با با ارائة نظريه مرکز و پيرامون به ايجاد 

طه استعماري ميان مرکز و پيرامون در سيستم فضايي راب

وي بر اين عقيده  .(Azimi, 2003: 100کند)اشاره مي

است که هر نظام جغرافيايي شامل دو زير نظام فضايي است. 

يکي مرکز که قلب پيشتاز و پوياي نظام است و ديگري 

توان آن را بقية نظام به شمار آورد. اين بخش پيرامون که مي

 پذيري و وابستگي نسبت به مرکز قرار دارد حالت سلطهدر 

(Papoli Yazdi and Rajabi Sanajerdi, 2004: 203.) 

در اين نظريه مرکز به عنوان منشأ توسعه بوده که با 

 يابدزايش توسعه در مرکز به سمت پيرامون جريان مي

(Clark, 2000: 9.)  در نظريه وابستگي نيز به تأثيرات

تگي اقتصادي کشورهاي جهان سوم به نظام حاصل از وابس

هاي  شود که تأثيرات ناشي از آن نابرابريجهاني اشاره مي

گردد. اجتماعي و اقتصادي ميان نواحي داخلي را سبب مي

به طوري که با تمرکز منابع و امکانات در مادرشهرهاي 

 شکاف ميان ثروت و، ايشهرهاي مسلط ناحيهبزرگ و تک

  را آهسته توسعهکرده و روند کلي تر فقر را عميق
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 (. Shakoui, 1999: 450نموده است)

رغم پايين بودن سطح توسعه رسد که عليچنين به نظر مي

، يافتگي استان کردستان نسبت به متوسط توسعه کشور

هاي اين استان نيز متعادل و ميزان برخورداري شهرستان

علت سنندج به  باشد. به ويژه شهرستانمتوازن نمي

احتمال ، برخورداري از مرکزيت سياسي و اقتصادي استان

رود در سطح باالتري از توسعه يافتگي نسبت يه ساير مي

هاي استان باشد. با اين وجود به دليل اهميت شهرستان

توزيع متعادل منابع و امکانات در سطح نواحي به منظور 

دستابي به توسعه پايدار و تحقق عدالت اجتماعي بر آن 

هاي اين استان را بر  شهرستان، شديم تا در اين پژوهش

ها و امکانات اساس ميزان برخورداري از شاخص

درماني  -بهداشتي ، فرهنگي -آموزشي، اقتصادي -اجتماعي

 بندي ورتبه، تحليل، مقايسه، هاي صنعتي ارزيابيو شاخص

 بندي کنيم.سطح

 هامواد و روش
 هاي مورد پژوهششاخص

شدگان  تعداد بيمه: اجتماعي -تصادياق يهاشاخص

تحت پوشش خدمت درماني به ازاي هر ده هزار نفر 

تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي به ازاي هر ده ، جمعيت

هاي تعاوني اعتباري به تعدا شرکت، هزار نفر جمعيت 

تعداد واحدهاي بانکي به ، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

عداد تعاوني روستايي به ت، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد تعاوني مسکن به ، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

  ها مبلغ سپرده نزد بانک، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

 )به ميليون ريال( نسبت به جمعيت.

نسبت کارکنان آموزشي : فرهنگي -هاي آموزشيشاخص

نسبت جمعيت دانش آموزان به ، به جمعيت دانش آموزان

تعداد ، نسبت دانش آموز دختر به پسر، کل جمعيت

تعداد ، اجراي موسيقي به ازاي هرده هزار نفر جمعيت 

تعداد سالن ، اجراي تئاتر به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد اعضاي ، نمايش به ده ازاي هر هزار نفر جمعيت

هاي موجود تعداد کتاب، کتابخانه به ازاي هر ده هزار نفر

تعداد ، ه ازاي هر ده هزار نفر جمعيتها بدر کتابخانه

 کتابخانه عمومي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت.

تعداد تخت درماني به : درماني -بهداشتي يهاشاخص

تعداد خانه بهداشت ، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد پزشک به ، روستايي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

داروخانه به ازاي هر تعداد ، ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد آزمايشگاه به ازاي هر ده هزار ، ده هزار نفر جمعيت

تعداد مرکز توانبخشي به ازاي هر ده هزار ، نفر جمعيت

تعداد مرکز پرتو نگاري به ازاي هر ده هزار ، نفر جمعيت

تعداد پيرا پزشک به ازاي هر ده هزار نفر ، نفر جمعيت

 ده هزار نفر جمعيت.تعداد بهورز به ازاي هر ، جمعيت

هاي صنعتي تعداد شاغالن تعاوني: صنعتي يهاشاخص

هاي تعاوني تعداد شرکت، به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد شاغالن ، صنعتي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

تعداد ، کارگاههاي صنعتي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

 جمعيت. کارگاههاي صنعتي به ازاي هر ده هزار نفر

 روش مطالعه

تحليلي و از  -توصيفي، تحقيق حاضر از نظر روش مطالعه

شود. جامعه اي محسوب ميتوسعه -حيث هدف کاربردي

هاي استان کردستان و متغييرهاي آماري تحقيق شهرستان

، بيشت و نه شاخص بهداشتي و درماني، مورد بررسي

آموزشي و صنعتي است.  -فرهنگي، اقتصادي -اجتماعي

هاي اوليه به طريق شيوه جمع آوري اطالعات و داده

هاي مورد اي انجام پذيرفته است. معياراسنادي و کتابخانه

 1388مربوط به سال نامه آماري سال ، استفاده در تحقيق

هاي استان کردستان و آمارهاي جمعيتي مربوط به برآورد

مرکز آمار ايران است. به منظور  1389جمعيتي سال 

هاي  ها و تعيين سطوح و رتبه برخورداري شهرستانداده تحليل

چند معياره  گيري هاي تصميماستان کردستان از تلفيق تکنيک

اي استفاده مراتبي و تحليل خوشهتحليل سلسله، تاپسيس
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براي وزندهي به  1گرديد. از روش تحليل سلسله مراتبي 

بندي اي نيز جهت سطحخوشهاز روش تحليل، هاشاخص

 Excelافزارهاي آماري  ها بهره گرفته شد. از نرم تانشهرس

 Arc GISافزار ها و از نرمبراي تحليل داده  SPSS و

 استفاده گرديد.، براي نمايش بصري نتايج حاصل از مطالعه

 قلمرو جغرافيايي محدوده مورد مطالعه
کيلومترمربع در  29137استان کردستان با مساحتي در حدود 

دقيقه  45درجه و 34غرب ايران در مجاورت خاک عراق بين

دقيقه  34درجه و 45دقيقه عرض شمالي و  28درجه و  36تا 

دقيقه طول شرقي قراردارد و محدود است از  14درجه و 48تا

جان از شمال به استان آذربايجان غربي و قسمتي از استان زن

هاي همدان و جنوب به استان کرمانشاه از شرق به استان

استان اين  (1)جدولزنجان و از غرب به کشور عراق.

 .باشد دهستان مي 84بخش و  27، شهر 25، شهرستان 10 داراي

، مريوان، قروه، کامياران، ديواندره، سنندج، سقز، بيجار، بانه

      باشند ن ميسروآباد و دهگالن از مهمترين شهرهاي استا

(Planning Assistance of Kurdestan County, 2011: 3.) 

کيلومتري  520مرکز استان شهر سنندج است که در فاصله 

در اين تراکم نسبي جمعيت . جنوب غربي تهران قرار دارد

درصد با  نفر در کيلومترمربع است. 49.4 معادلاستان 

در مناطق  درصد و 82.56 استان در مناطق شهريي سواد

از شاغالن  درصد 29.01 .باشد درصد مي 69.94روستايي 

درصد در بخش صنعت  25.8، در بخش کشاورزي استان

 ددرصد در بخش خدمات اشتغال دارن 43.92 و

(http://www.ostan-kd.ir.) 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه در سطح کشور .1 شکل

                                                           
1. AHP 

 هاي پژوهشتحليل يافته
 گيري چند معياره تاپسيسنيک تصميمگيري از تکبا بهره

(Ataei, 2011: 95 )ها به و تعيين ضريب اهميت شاخص 

به تحليل فضايي و AHP (Ghodsi Pour, 2011 ) روش

، اجتماعي -هاي اقتصادياي توسعة شاخصارزيابي مقايسه

آموزشي و صنعتي در  -فرهنگي، درماني -بهداشتي

. با توجه به هاي استان کردستان پرداخته شدشهرستان

ريزي و اجرايي کشور به شيوۀ بخشي اينکه سيستم برنامه

ابتدا ميزان توسعه ، به همين دليل، گيردصورت مي

هاي مذکور هاي استان از نظر هر يک شاخصشهرستان

به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفت و ضريب 

صورت جداگانه محاسبه گرديد.  ها به آن (CVتغييرات )

ها شاخص نهايي توسعه و ز تلفيق اين شاخصسپس ا

برخورداري محاسبه گرديد و وضعيت توزيع آن در سطح 

هاي  استان مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت. نهايتاً شهرستان

با ، استان با توجه به ميزان توسعه يافتگي محاسبه شده

  اي سلسله مراتبيگيري از روش تحليل خوشه بهره

(Akbari and Zahedi Keivan, 2009: 257) ، در سه

 بندي شدند. نيمه برخوردار و محروم دسته، سطح برخوردار

هاي به عمل آمده از نظر شاخص برابر بررسي

اقتصادي شهرستان سنندج با امتياز تاپسيس  -اجتماعي

برخوردارترين شهرستان استان شناخته شده و در  839/0

نيز از همين جايگاه اول قرار گرفت. شهرستان دهگالن 

در جايگاه آخر استان قرار گرفته و  051/0نظر با امتياز 

استان از اين لحاظ است.  شهرستان ترين محروم

، کاميارن، بانه ، بيجار، سقز، مريوان، هاي قروه شهرستان

ديواندره و سروآباد به ترتيب در رتبه هاي دوم تا هشتم 

به  قرار دارند. بر اساس همين شاخص شهرستان سنندج

هاي  برخوردار استان قرار گرفته و شهرستانتنهايي در خوشه 

محروم  هاي سروآباد و دهگالن نيز به عنوان شهرستان

برخوردار ها نيز در گروه نيمهشناخته شدند. بقيه شهرستان

ضريب تغييرات محاسبه شده نيز براي جاي گرفتند. 

باشد که نشان دهنده مي 646/0شاخص برابر با اين 



 

 

 گيري تلفيقي از ...اي با بهرهقههاي توسعة منطتحليل فضايي شاخص 90

هاي اجتماعي اکنش شديد و ناموزون امکانات و شاخصپر

اقتصادي در سطح استان است. مقايسه امتيازات تاپسيس  -

دهد که اختالف زيادي از نظر توسعه ها نشان ميشهرستان

هاي شاخص مذکور در بين شهرستان سنندج و شهرستان

هاي دهگالن و سروآباد وجود ديگر به بويژه شهرستان

ها و ريزيله بيانگر لزوم بازنگري در برنامهاين مسأ دارد

 اجتماعي استان است. -هاي اقتصاديگذاري سرمايه

درماني  -هاي بهداشتيشهرستان سنندج از نظر شاخص

نيز رتبه اول را داراست و شهرستان قروه نيز در رتبه دوم 

هاي است. ميزان امتياز تاپسيس يا برخورداري شهرستان

نسبت به ، درماني -شتياستان از شاخص بهدا

اجتماعي بيشتر بوده و ميزان  -هاي اقتصادي شاخص

هاي ديگر پراکندگي و ضريب تغييرات آن نسبت به معيار

تر اين است. اين امر بيانگر توسعه متوازن (363/0) کمتر

 -ها در سطح استان نسبت به شاخص اقتصاديشاخص

ي بودن اجتماعي است. علت آن نيز به خاطر حياتي و ضرور

 درماني است. بر اساس -تأمين حداقل امکانات بهداشتي

شاخص بهداشتي درماني سنندج باز به عنوان تنها 

هاي شهرستان برخوردار استان مطرح بوده و شهرستان

قروه و مريوان در خوشه نيمه برخوردار قرار ، سقز، بيجار

 اند. ها نيز محروم شناخته شدهگرفته و مابقي شهرستان

اين شهرستان بيجار ، آموزشي -ساس شاخص فرهنگيبر ا

است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده و از 

شهرستان سنندج در اين زمينه پيشي گرفته است. 

دهگالن و سقز ، کامياران، قروه، بانه، هاي سروآبادشهرستان

هاي دوم تا هفتم استان قرار دارند. موضوع نيز در رتبه

انتظار اين است که شهرستان سنندج جالب و کمي دور از 

آموزشي در رتبه  -هاي فرهنگياز برخورداري از شاخص

هاي مريوان و  هشتم استان قرار گرفته و تنها شهرستان

ضريب  اند.هاي بعد از آن قرار گرفتهديواندره در رتبه

 51/0پراکندگي و تغييرات اين شاخص نيز برابر با 

ندگي مقداري بيشتر از محاسبه گرديد. اين ميزان پراک

ولي  ،درماني بوده -هاي بهداشتيضريب تغييرات شاخص

هاي مقدار آن از پراکنش و ضريب تغييرات شاخص

اقتصادي و صنعتي کمتر است. در تقسيم  -اجتماعي 

بيجار ، آموزشي -بندي کلي بر اساس شاخص فرهنگي 

هاي تنها شهرستان برخوردار استان شناخته شد و شهرستان

کامياران و سرو آباد شهرستان هاي نيمه برخوردار ، قروه، نهبا

مانده در هاي باقيهستند. سنندج نيز همراه بقيه شهرستان

 اند.هاي محروم استان جاي گرفتهدسته شهرستان

ه و  هاي توسعه صنعتي شهرستان قراز لحاظ شاخص   

هاي  سنندج با اختالف نسبتاً زياد نسبت به ديگر شهرستان

اند و تنها هاي اول و دوم قرار گرفتهتان در جايگاهاس

هاي مذکور شهرستاني که اختالف کمتري با شهرستان

شهرستان بيجار است که در رتبه سوم استان قرار ، دارد

، دهگالن، کامياران، مريوان، هاي بانهگرفته است. شهرستان

سورآباد و نهايتاً شهرستان ديواندره با اختالف اندک ، سقز

هاي چهارم تا دهم استان را از نظر نسب به هم رتبه

هاي صنعتي به خود اختصاص برخوداري از شاخص

 804/0اند. ضريب تغييرات اين شاخص برابر با ميزان  داده

محاسبه گرديد که نشان دهنده پراکنش نامتعادل و 

در ، ها و امکانات صنعتي استان استنامتوازن شاخص

ها در مقايسه با شاخصواقع ضريب تغييرات اين 

هاي ديگر بيشتر ميزان را دارد و نشان از وجود شاخص

هاي برخوردارتري چون اختالف زياد در بين شهرستان

هاي استان است. قروه و بيجار با ديگر شهرستان، سنندج

، نشان داد که براساس اين شاخص نتيجه تحليل خوشه

ان شناخته شهرستان قروه در تنها شهرستان برخوردار است

هاي سنندج و بيجار در دسته شهرستان شود.مي

برخوردار قرار گرفته و مابقي  هاي نيمه شهرستان

هاي استان نيز محروم شناخته شدند. در مجموع  شهرستان

 امتياز تاپسيس و ضريب تغييرات محاسبه شده براي

هاي مورد هاي استان کردستان از نظر شاخصشهرستان

ه توسعه استان کردستان از نظر نشان داد ک بررسي

ها تر از ديگر شاخصدرماني متوازن -هاي بهداشتي شاخص

صورت گرفته و برعکس توسعه شاخص صنعتي نيز 
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ها بوده است. علت توسعه تر از ديگر شاخصنامتوازن 

 -صنعتي نامتعادل اين استان از يک طرف مرکزيت سياسي

هاي  نمندياقتصادي سنندج و جانب ديگر امکانات و توا

طبيعي و محلي شهرستان هاي قروه وبيجار در جذب 

تواند باشد که موجب شده ها و مراکز صنعتي ميسرمايه

ها و مابقي شکافي از نظر توسعة صنعتي مابين اين شهرستان

 (2)شکل هاي ايجاد شود.شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي شهرستان و برخورداريپس از اينکه ميزان توسعه 

، اقتصادي -هاي اجتماعياستان کردستان از نظر شاخص

آموزشي و نهايتاً برخورداري  -فرهنگي، درماني -بهداشتي

هاي توسعه صنعتي مورد تحليل و ارزيابي قرار از شاخص

بندي شهرستانهاي استان با بندي و سطحگرفته و رتبه

به صورت جداگانه ها توجه به برخورداري از اين شاخص

در مرحله بعد اقدام به محاسبه شاخص ، انجام پذيرفت

 هاي نهايي و تلفيقي توسعه و برخورداري گرديد و ارزيابي

 

هاي استان بر بندي نهايي شهرستانبندي و سطحو رتبه

ها و اساس شاخص نهايي توسعه انجام پذيرفت. تحليل

هرستان سنندج دهد که شهاي انجام گرفته نشان ميارزيابي

در جايگاه اول ، نهايتاً با توجه به شاخص نهايي توسعه

استان قرار گرفته و برخوردارترين شهرستان استان به 

هاي بيجارو قروه نيز رتبه هاي دوم آيد. شهرستانشمار مي

وسوم را به خود اختصاص دادند و شهرستان دهگالن نيز 

ن شهرستان تريدر رتبة آخر استان قرار داشته و محروم

 
 سطح بندي شهرستان هاي استان کردستان بر اساس هريک از شاخص هاي مورد مطالعه .2شکل
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، مريوان، سقز، سروآباد، هاي بانهباشد. شهرستاناستان مي

نيز به ترتيب در جايگاههاي چهارم تا نهم استان  ديواندره

 جاي دارند. ميزان ضريب تغييرات نهايي محاسبه شده

محاسبه گرديد که به نوعي نشانگر  424/0برابر با ميزان 

يرفته در اين اين است که عدم تعادل در توسعه صورت پذ

 (1)جدول.استان محسوس است

 
 بندي شهرستان هاي استان کردستان از نظر توسعه شاخص هاي مورد بررسي با استفاده از تکنيک تاپسيس رتبه .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي سلسله  براساس نتايج حاصل از تحليل خوشه

بيجار ، سنندج يشهرستان هابي شاخص تلفيقي، مرات

خوردار استان را تشکيل داده و خوشه بر ،و قروه

برخوردار  هاي بانه، سقز و سروآباد در گروه نيمه شهرستان

و مابقي شهرستان هاي استان در خوشه محروم قرار 

اند. الزم به ذکر است که استان کردستان در سطح  گرفته

هاي محروم کشور محسوب  کشوري خود جزء استان

ن به برخوردار، هاي استا بندي شهرستان شود و تقسيم مي

نيمه برخوردار و محروم در مقايسه با همديگر و در سطح 

در مجموع نتايج پژوهش حاضر بيانگر  خود استان است.

اي به اين استان  لزوم توجه بيشتر مسئولين ملي و منطقه

هاي آتي به ترتيب  ريزي و سرمايه گذاري از نظر برنامه

، 2لجدو)هاي محاسبه شده استها و خوشهاولويت

 .(4و شکل 3شکل

 (1) (و محروم2) (، نيمه برخوردار3) هاي استان کردستان در سه خوشه برخودار سطح بندي شهرستان .2جدول

                                                   
 
 

 محاسبات تحقيقمنبع:                                                                          

 

 شهرستان بانه بيجار ديواندره سقز سنندج قروه کامياران مريوان سروآباد دهگالن

 سطح توسعه 2 3 1 2 3 3 1 1 2 1

 شاخص اقتصادي -شاخص اجتماعي درماني -شاخص بهداشتي شاخص صنعتي آموزشي -شاخص فرهنگي  شاخص تلفيقي

 نشهرستا رتبه تاپسيسامتياز  رتبه تاپسيسامتياز  رتبه تاپسيسامتياز  رتبه تاپسيسامتياز  رتبه تاپسيسامتياز 

 بانه 6 0.251 7 0.319 4 0.311 3 0.538 4 0.378

 بيجار 5 0.286 5 0.382 3 0.602 1 0.851 2 0.522

 ديواندره 8 0.223 6 0.337 10 0.1072 10 0.152 9 0.153

 سقز 4 0.335 3 0.449 8 0.143 7 0.247 6 0.315

 سنندج 1 0.839 1 0.769 2 0.714 8 0.238 1 0.609

 قروه 2 0.382 2 0.451 1 0.988 4 0.463 3 0.437

 کامياران 7 0.231 9 0.280 6 0.203 5 0.469 7 0.252

 مريوان 3 0.362 4 0.383 5 0.211 9 0.227 8 0.236

 سروآباد 9 0.142 10 0.232 9 0.126 2 0.636 5 0.329

 دهگالن 10 0.051 8 0.313 7 0.175 6 0.278 10 0.153

 واريانس 0.040 0.020 0.083 0.044 0.021

 انحراف معيار 0.200 0.142 0.288 0.209 0.143

 ضريب تغييرات 0.646 0.363 0.804 0.510 0.424

 محاسبات تحقيقمنبع:                                                               
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 اي سلسله مراتبي شهرستان هاي استان کردستان نمودار تحليل خوشه .3شکل

 
 ي تلفيقيسطح بندي شهرستان هاي استان کردستان بر اساس شاخص ها .4شکل
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 گيريو نتيجه بحث
به منظور فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعة متعادل 

هاي هاي شهرستانارزيابي مقايسه برخورداري، ايمنطقه

، اجتماعي، هاي گوناگون اقتصادييک استان در بخش

فرهنگي و ... امري ضروري بوده و به شناسايي وضعيت 

سطح منطقه کمک  هاي توسعه درتوزيع و توسعة شاخص

، هاگونه تحليل کند. با اين وجود انجام اينبسيار مي

اي از نظر بندي مراکز ناحيهبندي و سطحو رتبه هاارزيابي

هاي  توسعه يافتگي يا محروميت به استفاده متناسب از روش

در پژوهش حاضر نيز ، علمي نياز دارد. با آگاهي از اين مهم

استان کردستان که يکي از هاي تالش گرديد تا شهرستان

از نظر توسعه و ، آيد هاي محروم کشور به شمار مياستان

، اجتماعي -اقتصاديهاي توسعه برخورداري از شاخص

درماني و صنعتي مورد  -بهداشتي، آموزشي -فرهنگي

 اي قرار گيرد. تحليل و ارزيابي مقايسه

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که وضعيت 

هاي هاي استان کردستان از شاخصي شهرستانبرخوردار

مورد بررسي متعادل نبوده و اختالفات به نسبت 

هاي اين استان از نظر توسعه  محسوسي مابين شهرستان

 گردد. عالوه بر اين وضعيت توزيع هريافتگي مشاهده مي

هاي چهارگانه مورد ارزيابي نيز با همديگر يک از شاخص

الف توسعه با ضريب تغييرات متفاوت است. بيشترين اخت

هاي صنعتي و کمترين در برخورداري از شاخص 804/0

هاي بهداشتي درماني با اختالف در برخورداري از شاخص

 مشاهده گرديد.  363/0ضريب تغيير 

اقتصادي  -اجتماعي، درماني -هاي بهداشتياز نظر شاخص

هاي  شهرستان سنندج در رتبه نخست استان و شهرستان

هاي اد و دهگالن به ترتيب در هريک از شاخصسروآب

مذکور در جايگاه آخر استان قرار گرفتند. از نظر توسعة 

آموزشي بيجار به عنوان برخوردارترين  -شاخص فرهنگي

استان شناخته شدند و از  ترين شهرستانو ديواندره محروم

 نظر شاخص صنعتي نيز قروه برخوردارتر از ديگر

 و ديواندره از اين نظر از ديگر هاي استانشهرستان

 تر بود. هاي استان محرومشهرستان

شهرستان سنندج ، مطابق با شاخص نهايي وتلفيقي توسعه

به عنوان برخوردارترين شهرستان استان در رتبه اول 

توسعه يافتگي استان قرار دارد. اين موضوع چندان دور از 

سنندج به انتظار نبود. زيرا با توجه به واقع شدن شهر 

اقتصادي استان در اين شهرستان و با  -عنوان مرکز سياسي

نگر که ريزي و مديريت بخشيتوجه خاصيت نظام برنامه

 -کند تا اين مراکز اداريبه نوعي شرايطي را فراهم مي

هاي اقتصادي مسلطي شوند که تمامي سياسي تبديل به قطب

مون به هاي منطقه را به ضرر محيط پيراامکانات و ثروت

شهرستان تازه شکل ، کند. در مقابلسوي خود جذب مي

ترين شهرستان کشور گرفته دهگالن نيز به عنوان محروم

يافتگي استان قرار  شناخته شده و در رتبه آخر توسعه

 گرفت. 

اي سلسله مراتبي نيز نشان داد که نهايتاً نتايج تحليل خوشه

سه با ديگر بيجار و قروه در مقاي، سنندج هايشهرستان

تري از نظر برخورداري  هاي استان وضعيت مناسبشهرستان

هاي هاي توسعه داشته و به عنوان شهرستاناز شاخص

سقز و ، بانههاي شهرستانشوند. برخوردار استان شناخته مي

هاي نيمه برخوردار استان را سروآباد نيز دسته شهرستان

محروم  هاي استاناند و مابقي شهرستانتشکيل داده

ضروري است  پژوهشبا توجه به نتايج اين  شناخته شدند.

ريزان استان به منظور حرکت به سمت که مسئولين و برنامه

اي  گسترش شکاف توسعه توسعه متعادل و جلوگيري از

 ها وريزيدر برنامه، ايجاد شده در سطح منطقه

تري به وضعيت توجه شايسته، هاي آتيگذاري سرمايه

هاي توسعه در منطقه نمايند و کانات و شاخصپراکنش ام

تر ها و نواحي محرومشرايطي را فراهم کنند تا شهرستان

استان که در سطوح پاييني از نظر توسعه يافتگي قرار 

 گذاري و توسعه قرار گيرند. در اولويت اول سرمايه، اندگرفته
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