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  هاي استان گلستان دهستانيافتگي  توسعه  درجة بندي حسط
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  ۲۳/۱/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۱۲/۴/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  چکيده

هـاي محـروم معرفـي     درصد جمعيت روستانشين، جزو استان ۴۹هايي است كه با  گلستان از استان
ريـزي را   ها براي انجـام اقـدامات برنامـه    يافتگي دهستان ين مسئله، شناخت سطح توسعهو همشده 

رو، هــدف پــژوهش حاضــر بررســي، شــناخت و معرفــي ســطح  از ايــن. ضــروري ســاخته اســت
براي پردازش،  )TOPSIS(تاپسيس  روشاز  بدين منظور، .دبواستان  اين هاي يافتگي دهستان توسعه

براي تجزيـه و  ،همچنين وشاخص  ۴۱ها بر مبناي  يافتگي دهستان  توسعه ةبندي درج تحليل و سطح
دهـي و از   بـراي وزن  )ANP( تحليـل  اي  فراينـد شـبکه   ، از مدلها  ها و استخراج نقشه تحليل داده

هاي اسـتان   درصد از دهستان پنجاهد که حدود داها نشان   يافته .استفاده شد  Arc GIS 10.3افزار نرم
و  ،هاي بخش آمـوزش، ارتباطـات، خـدمات، بهداشـت و درمـان      از نظر شاخص ،ترتيب ، بهگلستان

هـاي   ها از نظر شـاخص  دهستانيافتگي  تفاوت زيادي بين سطح توسعه ،همچنين اند؛ اشتغال محروم
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نيافتـه   ها، توسعه در مجموع شاخص ،هاي استان گلستان ، دهستان در نتيجه شده وجود دارد و بررسي
زدايـي از   ي بـراي محروميـت  هاي، پيشـنهاد هشوهـای پـژ   ة يافتهبر پاي ،در پايان. شوند محسوب مي

  . ها ارائه شد دهستان

 تحليـل  اي  فرايند شبکهروش  ،)TOPSIS( تاپسيس يافتگي، دهستان، مدل توسعه: هاکليدواژه
)ANP( گلستان ،)استان.(  

∗∗∗  

  مقدمه

كشورها از منظر  ةاه اقتصادي و مقايسمفهوم رشد و رف به» توسعه« با اتمام جنگ جهاني دوم،
آن طرح  ةكه نتيج ،)۴۳: ۱۳۸۶مطيعي لنگروري، (يافتگي وارد ادبيات جهاني شد  توسعه

سوم جمعيت جهان، با اين همه، براي دو. بود گذاري كشورها بر سياست تأثيرگذارنظرياتي 
نار مفهوم در ك). ۲۰: ۱۳۷۷زاکس، (توسعه حتي در شكل كمي آن، آرزويي بيش نبود 

اي مفهومي فراگير از افزايش توانايي ساکنان مناطق در  ناحيه ةتوسع  عمومي توسعه،
) ۴۰: ۱۳۷۷صرافي، ؛ UNDP, 1994: 13( بودههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي آن  بخش

شهري، قابل تبيين و تحليل  - هاي فضايي و بخشي روستا از طريق پيوند ،كه تا حد زيادي
از الگوي توزيع  برآمدهنابرابري شديد  گرفتاراست که جهان امروز واقعيت اين . است

كه در شكل عدم ) ۱۵: ۱۳۸۶زاهدي، ( استقدرت و ثروت در درون و بين مناطق 
مسائل  ها اين عدم تعادل). Sidaway and Simon, 1990(يابد  اي ظهور مي هاي منطقه تعادل

كند  هرها به روستاها منتقل مياز ش ،عكسالت را از روستاها به شهرها و برو مشك
هاي  سري و عدم تعادل بزرگ ة، مسئل)۱(رناي شورت زعم جان و يا به) ۲۸: ۱۳۸۷پور،  هجمع(

، همراه با اخير ةطي دو ده). ۳۴: ۱۳۹۲، و همکاران پوراحمد(آورد  مي پديدجمعيتي را 
تر  كشورها پيچيدهاي در درون و بين  هاي منطقه شدن، مسائل و نابرابريجهاني  شتاب روند 
در تبيين  .)Dimitriou and Thompson, 2007: 15-16( است  تر شده شديد ،و در مواردي

اي و  هاي منطقه ها و برنامه توان به ضعف و يا آشفتگي و ناکارآمدي سياست اين مسئله، مي
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د توان تداوم اين مسئله مي. دکرريزي اشاره  عدم شناخت و درك درست مسئله براي برنامه
). ۷۹: ۱۳۹۲قنبري، (توسعه به همراه داشته باشد  حال  براي كشورهاي در پيامدهايی زيانبار
. وجود دارد های گوناگون هنظري ،اي در كشورها منطقه هاي درون و بين در تبيين نابرابري

را ) ۱۷: ۱۳۷۴شکويي، (تصاد سياسي فضا اي از پژوهشگران ميزان صنعتي شدن و نيز اق عده
هاي  همچنين بر نقش سياست دانند و مؤثر مييافتگي  عدم توازن در توسعهيا  در توازن

 تأکيدها در مديريت سرزميني و اقتصادي  دولت در مناطق و کارآمدي و يا ناکارآمدي دولت
؛ ۱۳۶۷؛ اميني، ۱۳۷۵باغيان،  ؛ قره۱۳۸۲؛ متوسلي، ۱۳۷۴؛ شکويي، lee, 2000(كنند  مي

نظران نيز بر نقش دين و مذهب و  پژوهشگران و صاحببرخي ديگر از ). ۱۳۹۲قنبري، 
؛ ۱۳۷۰، نراقي ؛۱۳۶۷فروغي، (تأکيد دارند مشي آن در برابر اقتصاد و توسعه در جامعه  خط

؛ ساعي، ۱۳۶۲اورس، (رخي ديگر از پژوهشگران استعمار ب ،همچنين). ۱۳۷۲ ،القلم سريع
اي ديگر  و عده) ۱۳۷۷اسميت، دراکاکيس  ؛۱۳۷۵؛ گيلبرت و گاگلر، ۱۳۵۷؛ فرانک، ۱۳۸۵

 ؛Dollar, 2007 ؛Wade, 2004 ؛Knox, 1996 ؛Harvey, 1989(سازي  بر فرايند جهاني
Castells, 1996اندگي نواحي، شهرها و روستاها م در روند توسعه يا عقب) ۱۳۷۳ران، پي ؛

با  ،راناي در اي هاي منطقه تعادلعدم . کنند مي تأکيدتوسعه  حال ويژه در کشورهاي در به
 پابرجاستهمچنان  ،اي منطقه ةريزي توسع گذاري و برنامه هفت دهه سياست  ةوجود پيشين

مطابق آخرين . ، اين مسئله را از بين بردطور كامل است به كشور نتوانسته ةهاي توسع و برنامه
هاي  هاي توسعه در بخش ايران از نظر مجموع شاخص ۲۰۱۴شده، تا سال  برآوردهاي انجام

و اجتماعي در بين هاي اقتصادي  زيرساخت، اقتصاد و تجارت و نابرابري  شت، آموزش،بهدا
  . )UNDP, 2015: 159( را داشته است ۷۵ ةشده در جهان، رتب كشور بررسي ۱۸۷

اي در نبود نگاه  هاي منطقه عدم تعادل ةدهند كه ريش تجارب و اقدامات توسعه نشان مي
 ةتوان با توسع ويژه اينكه مي است و بههري و روستايي هاي ش جامع به روابط بين سكونتگاه

الدين  رکن: ، به نقل از۷۷: ۱۳۹۱، ساربان حيدري(نگر تا حدي از اين مسئله كاست  يكپارچه
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از طريق شناخت و  ، راهکارهاي عملياتي توسعههمچنين). ۸۹: ۱۳۸۸افتخاري و همکاران، 
ليل و نيز رو، تح از اين). ۶۱: ۱۳۸۶ي، طاهرخان(يابد  مي  تبيين وضع موجود مناطق معنا

اي  منطقه ةبخشي در توسع روستايي يكي از راهبردهاي تعادل -پيوندهاي شهري  تقويت
   ).۱۲۳و  ۸۷: ۱۳۹۰سعيدي، (است 

زدايي از سطح نواحي و تقويت  محروميت »توسعة روستايی« اگر بپذيريم كه
زعم  ست و بهها ت بين سکونتگاهنقل و ارتباطاو ة حملهاي پايه همانند شبک زيرساخت

اي و گسيل جمعيت و  هاي ناحيه تودارو، نبود پيوندهاي مناسب موجب تشديد عدم توازن
 ةتحقق توسع  ،)۲۱۱و  ۲۰۰: ۱۳۸۶لينچ، (د شو اي مي ها و مراكز منطقه منابع به سمت قطب
ريزي بلندمدت  ههاي توسعه نيز نيازمند برنام نابرابري در توزيع فرصت  متوازن و نيز كاهش

خود نيازمند شناخت درست وضعيت موجود مناطق از نظر  ةنوب يز بهريزي ن برنامه. است
  . هاي توسعه است شاخص
ي قوي ا ايران پيشينه یها روستاها و دهستان  يافتگي در سطح مناطق، توسعه زمينةدر 

هاي  ز پژوهشبرخي ا دليل محدوديت و نتايج مشابه، تنها به به پی،وجود دارد كه در 
  . شود به موضوع اشاره مي اً مرتبطًمستقيم

که فقدان سياست  رسيدندين نتيجه ، بددر پژوهش خود ،)۱۳۸۲(کالنتري و همکاران 
متوازن و يکپارچه بوده  ةاز عوامل اصلي بازماندگي نواحي از توسع ة روستاييجامع توسع

دهستان از هشت دهستان دو ، )۱۳۸۵(خاكپور همچنين، بر اساس نتايج پژوهش . است
يافتگي  در بررسي توسعه نيز) ۱۳۹۰(همکاران تقوايي و . ترند يافته توسعه  شهرستان شيروان

يازده دهستان از مجموع  رسيدند كه تنها يکين نتيجه دهاي شهرستان مياندوآب ب دهستان
متي و قائد رحبر اساس نتايج پژوهش . شود يافته محسوب مي توسعه دهستان اين شهرستان

ها با مسائل  هنوز دهستان  اي، هاي ناحيه رغم كاهش نسبي عدم تعادل ، به)۱۳۹۱(همکاران 
كه در  گرفتين نتيجه ، چندر پژوهش خود نيز) ۱۳۹۲(يادآور . اند ناشي از نابرابري مواجه
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از نظر  توان دهستان را مي پنجتنها   شرقي، دهستان در آذربايجان ۱۴۱، از بين ۱۳۹۲سال 
در  ،)۱۳۹۳(ران همکاتقوايي و همچنين، . يافته تلقي كرد توسعه  ، هاي توسعه شاخص
دهستان استان زنجان  ۴۶دهستان از  يکد كه تنها گونه نتيجه گرفتن ، اينمشابه یپژوهش
  . شود يافته محسوب مي توسعه

حمايت از کشاورزان محلي مانند ايجاد  )Strieter and Hughes, 2009( يوزاستريتر و ه
منظور افزايش  هاي آموزشي به زان، برگزاري کالسفروشي براي توليدات کشاور بازارهاي خرده

 ةو برقراري ارتباط با مراکز تحقيقاتي را باعث توسع خود،نيازهاي  ةمهارت کشاورزان در زمين
در  نيز )Xiajing and Junjie, 2011( جونجیژياجينگ و . داند زايي مي اقتصادي و اشتغال

يافتگي شهري و روستايي در بين نواحي استان ژيجيانگ در چين با استفاده از  توسعهبررسي 
هاي  ين نتيجه رسيدند كه در بين سكونتگاهدب، )۲(تاپسيس گيري و مدل هاي تصميم روش

بايد وجود دارد و  هاي شديد ، نابرابريبين نواحي شهري و روستايي ويژه به ،اين استان
 الحسن. دکناي تدوين  منطقه براي خروج از اين نابرابري بين يا اي برنامه دولت منطقه

)Al-Hassan, 2007( ۲۰۰۰تا  ۱۹۹۰ ةاي در کشور غنا در دور هاي منطقه به بررسي نابرابري 
منجر به کاهش فقر  ة يادشدهکه رشد اقتصادي طي دور و چنين نتيجه گرفت پرداخت

ناشي از صادرات کشاورزي بوده،  تاًعمومي در کشور شده، اما از آنجا که اين رشد عمد
نداشتند، با مناطق را کشاورزي  ةمناطق شمالي که توان رقابت در عرص ةشکاف توسع

فتگي يا توسعه ، در بررسي)Krimi et al., 2010(هوك و همكاران . جنوبي بيشتر شده است
هاي  ه از روشاي، شهري و روستايي در مالزي با استفاد منطقه  هاي بين و ميزان نابرابراي

تا  ۲۰۰۰هاي  ند كه بين سالرسيدين نتيجه د، بتاپسيس گيري چندمعياره از جمله تصميم
لف مناطق مخت  همچنان بينيافتگي شهري و روستايي،   هاي توسعه از نظر شاخص ،۲۰۰۵

بررسي در  ،)Poledníková, 2014a( واپولدنيكو .مالزي عدم تعادل وجود داشته است
يافتگي در بين كشورهاي اروپاي مركزي با  ههاي توسع اي شاخص نطقهم هاي بين تفاوت
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در كه  گرفتنتيجه  گونه اين تاپسيس، گيري چندمعياره مانند هاي تصميم استفاده از روش
هاي  از نظر شاخص  در كشورهاي اروپاي مركزي مانند چك و مجارستان،، ۲۰۱۰سال 
همچنين، در پژوهش ديگري در . شته استوجود داهايي  نابرابريهمچنان  ،يافتگي  توسعه

در بررسي  ،)Poledníková, 2014b( اي، پولدنيكووا منطقه هاي درون ارتباط با نابرابري
 گيري چندمعياره مانند هاي تصميم وپا با استفاده از روشار ةبرخي از كشورهاي اتحادي

اروپا از نظر  ةاديكشورهاي اتح  د كه در بين و دروندانشان  ،حساسيت  و تحليل تاپسيس
وجود دارد و اين نابرابري در برخي مناطق   نابرابري ،شهري و روستايي ةهاي توسع شاخص
  . تر است ملموس

مرکز (درصد روستانشيني  ۴۹با رقم  ۱۳۹۰است كه در سال  یهاي از استان استان گلستان
يافتگي  هتوازن و تعادل در توسعبا عدم  ،هاي گذشته ، طي دهه)۱۳۹۱ ن،اآمار اير

ريزي مطلوب  توان به فقدان برنامه مي آن،در تبيين  که است هاي مواجه بود منطقه درون
دنبال  ، پژوهش حاضر بهبر اين اساس). ۱۳۸۳معصوم و حبيبي،  قديری(اي اشاره کرد  منطقه
  :هاست پرسش دينپاسخ ب

   هاي توسعه چگونه است؟ هاي استان گلستان از نظر شاخص وضعيت دهستان -۱
هاي مورد بررسي  هاي توسعه در بخش از نظر شاخص گلستان هاي استان بين دهستان -۲

  چه تفاوتي وجود دارد؟

  شناسي پژوهش   روش

و  ۱۳۹۲هاي عمومي کشور تا سال  و بر مبناي آمار سرشماري ۱۳۹۳  در سال حاضر پژوهش
 -نوع توصيفيشناسي، از  ز نظر روشاشده و   برخي از ديگر منابع قابل دسترس تهيه

ابتدا از طريق  حاضر، پژوهش در. تحليلي و از نظر رويکرد، نظري و کاربردي است
هاي آماري  با استفاده از داده ،سپسو  هاي اسنادي، مفاهيم نظري پژوهش تهيه شده روش

ي برخي از نهادهاي استاني از جمله ها گزارشهاي آماري استان گلستان و  استاني، سالنامه
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سازي  ها شاخص ابتدا داده ،در ادامه. اند رايي، نماگرهاي پژوهش استخراج شدهنهادهاي اج
 Excelافزار  ها در نرم ، وزن شاخص)۳( تحليل اي  فرايند شبکه شده و با استفاده از روش

بندي  كه يك روش رتبه ،)TOPSIS( تاپسيس با استفاده از روش ؛ و سپس،اند مشخص شده
آنگاه خروجي . اند بندي شده هاي توسعه رتبه ز نظر شاخصها ا چندمعياره است، دهستان

مبناي تحليل و  ،و در نهايت  شده  تبديل به نقشهArc GIS 10.3 افزار  در نرم ها بندي رتبه
نماگر، در  ۴۱شامل حاضر گرهاي مورد بررسي در پژوهش  نما. اند گيري قرار گرفته نتيجه

 ، بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش،ي، اشتغالشامل خدمات زيربنايي و روبناي  پنج مؤلفه
  . )۱جدول ( اند بندي شده و ارتباطات دسته

 ها و نماگرهاي توسعه معرفي مؤلفه -۱جدول 

  ارتباطات و آموزش فرهنگ بهداشت و درمان خدمات زيربنايي و روبنايي اشتغال
 شـــاغالن درصـــد

 ؛کشاورزي

 شـــاغالن درصـــد
 ؛صنعت

 شـــاغالن درصـــد
  خدمات

 آبهــاي داراي  بــاديدرصــد آ
هاي داراي  درصد آبادي کشي؛ لوله

هـاي داراي   درصـد آبـادي   ؛بانک
ــادي ؛بــرق هــاي داراي  درصــد آب

هـاي داراي   درصد آبادي ؛بوستان
هاي  درصد آبادي ؛جايگاه سوخت

 ؛خدمات حمل و دفع زبالهداراي 
زمــين هــاي داراي  درصــد آبــادي

هـاي داراي   درصد آبادي ؛ورزشي
هـاي   صد آباديدر ؛سالن ورزشي

 ؛مرکز خـدمات کشـاورزي  داراي 
 ؛نـانوايي هـاي داراي   درصد آبادي
ناوگـان  هـاي داراي   درصد آبادي

ــل درصــد  ؛نقــل عمــومي و حم
ــادي ــاي داراي  آبــ ــاه هــ پايگــ

هـاي   درصـد آبـادي   ؛نشـاني  آتش
ــازداراي  ــادي ؛گ ــاي  درصــد آب ه

 داراي حمام عمومي

ــادي ــد آب ــاي داراي درص  ه
ــز ــتي مرک ــاني بهداش  ؛درم
ــد ــادي درص ــاي داراي  آب ه

درصــد   ؛خانــه بهداشــت  
ــادي ــاي داراي  آبــــ هــــ

درصـــــد  ؛دندانپزشـــــک
ــادي ــار  آب ــاي داراي بهي  ؛ه

ــادي ــد آب ــاي داراي  درص ه
هـاي   درصـد آبـادي   ؛بهورز

ــد  ؛داراي پزشــــک درصــ
ــادي ــاي داراي  آبــــ هــــ

تعداد داروخانه  ؛خانه تصفيه
  ؛نفر هزاربه ازاي هر 

مراکز راديولـوژي بـه ازاي   
  نفر هزارهر 

 

ــاديدرصــد  هــاي داراي  آب
درصــد  ؛مــدارس متوســطه

هـاي داراي مـدارس    آبادي
هاي  د آباديدرص راهنمايی؛

ــدايي ــدارس ابتـ  ؛داراي مـ
ــادي هــاي داراي  درصــد آب

هاي  درصد آبادي ؛کتابخانه
درصــــد  ؛داراي مســـجد 

 هــاي داراي مهــد  آبــادي
 باســوادي درصــد ؛کــودک
ــردان ــد ؛م ــوادي درص  باس

 باسوادان کل درصد ؛زنان

ــا  ــد آب ــاي  ديدرص ه
 ؛دفاتر مخابراتداراي 

ــادي  ــد آب ــاي  درص ه
ــت داراي  ــاتر پس  ؛دف

ــادي  ــد آب ــاي  درص ه
درصد  ؛راه آهنداراي 
هاي داراي توان  آبادي

 ؛روزنامـه دسترسي به 
ــادي  ــد آب ــاي  درص ه

  صندوق پستداراي 
ــادي  ــد آب ــاي  درص ه

  اينترنتبرخوردار از 

 و صفري ؛۱۳۸۲، کالنتري و همکاران ؛۱۳۹۱، قائدرحمتي ؛۱۳۸۸، بيات ؛۱۳۸۳، رضايي تقوايي و: مأخذ
 ؛ رضواني و۱۳۸۹، استعالجي ومياندهی پور  ؛ موسي۱۳۹۲، تقديسي و همکاران ؛۱۳۹۲، و بيات رباب
  .۱۳۸۳، صحنه
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   )ANP(تحليل  اي  فرايند شبکه روش

) ANP(تحليل  اي  يند شبکهفرا روش بندي ي و رتبهده هاي وزن يکي از پرکاربردترين روش
ارتباط بين عناصر،  ،ANPدر  .طراحي شد ۱۹۹۶توماس ساعتي در سال  سوی ازاست که 

 مراحل .چندسويه است اي و صورت شبکه ها به و خوشه ها معيارها، زيرمعيارها و گزينه
تشکيل  -۲ ،هاي محتمل تعيين موضوع و انتخاب گزينه -۱ :شرح است بدين ANPالگوريتم 

هاي دروني و بيروني  تعريف وابستگي -۳ ،رتبطها و عناصر م ي و خوشها   ساختار شبکه
 ، وها وزني مقايسه بردار ةزوجي و محاسب های هانجام مقايس -۴ ،ها، معيارها و عناصر خوشه

انجام  ،منفی سهدار و سوپرماتريس حد  وزن، وزن تشکيل سوپرماتريس اوليه، بي -۵
لين و همکاران براي انتخاب  ةلبرتر با استفاده از معاد ةبندي و انتخاب گزين محاسبات رتبه

  ):۸۳-۸۰: ۱۳۸۹زبردست، (برتر  ةگزين

EW jj

j

J
j

Di ×= ∑
= 1  

  )TOPSIS( تاپسيس مدل
  . نماگر است Nگزينه و  Mکند که داراي  گيري را ارزيابي مي ماتريس تصميممدل تاپسيس، 

 :نماگر Nگزينه و  M ها بر اساس تشکيل ماتريس داده )۱گام 
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   :ها ها و نرماليزه کردن داده تشکيل ماتريس استاندارد داده )۲گام 
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 شرح لي بهطور ک ، که اين روش بهها با استفاده از روش آنتروپي تعيين وزن نماگر )۳گام 
  :استزير 

P�� � X��
∑ x����	

 

  :استفاده از رابطة زير با Eو محاسبه مقدار 

E � �k ��p� � Ln
�

��	
p�" 

kاز طريق  kمقدار  که در آن، � 	
، مقدار kبا منفي کردن . ستها تعداد گزينه nشود و  محاسبه مي �

–k درجه انحراف  عدم اطمينان يا ،در ادامه. شود محاسبه مي)dj( كه ،شود از اطالعات محاسبه مي 

 قرار گيرنده تصميم اختيار در گيري چه ميزان از اطالعات مفيد را براي تصميم ام jمعيار كند مي بيان

 كه است آن ةدهند نشان باشند، تر يکنزد يكديگر به معيارها ةشد گيري اندازه مقادير چه هر. دهد مي

 در نماگر آن نقشبايد  رو، از اين. ندارند چندان تفاوت يكديگر با معيار نآ نظر از هاي رقيب گزينه

ها را از طريق  وزن ،سپس). ۵: ۱۳۹۴پوراحمد و همکاران، (يابد  كاهش اندازه همان به گيري تصميم

  : کنيم زير محاسبه مي رابطة
dj � 1 � Ej 

  

w� � d�
∑ d����	

 

  :دار نوز ةشد تشکيل ماتريس نرمال) ۴گام 
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 که با ،)باالترين عملکرد هر نماگر(آل  امين آلترناتيو از آلترناتيو ايده iة يين فاصلتع) ۵گام 
  : شود مي  داده نشان )A  عالمت

A( � )*max v�� - j ∈ J01, *min v�� -j ∈ J′04 

A( � 5v	∗ 1, v
∗ , … , v�∗ 4 

 )تـرين عملکـرد هـر نمـاگر     پـايين (امـين آلترنـاتيو حـداقل     iة به تعيـين فاصـل   ،در ادامه
  :دهند نشان مي A8 باکه آن را  پردازيم، می

A8 � )*min v�� - j ∈ J01, *max v�� -j ∈  J′04 

A8 � 5v	8 1, v
8, … , v�84 

 آل ة ايدهاي براي گزين تعيين معيار فاصله) ۶گام 
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)(آلترناتيو حداقل ةتعيين ضريبي که برابر است با فاصل) ۷گام 
−
is ةتقسيم بر مجموع فاصل 

)(آلترناتيو حداقل
−
is آل ة آلترناتيو ايدهو فاصل)(

+
is،  که آن را با)(

+
ic دهند نشان مي:  

ss
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i
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)(ي آلترناتيوها بر اساس مقداربند رتبه) ۸گام 
+
ic ،که اين ميزان بين صفر و يک در نوسان است .  
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باشد، نشانگر باالترين رتبه و اگر برابر با صفر باشد، نشانگر کمتـرين   يکاگر اين مقدار برابر با 

  ).  ۱۸۱-۱۷۹ :۱۳۹۰ بشيري و همکاران،(است رتبه 

  قلمرو پژوهش

 ۱۵/۳۸تا   ۳۰/۳۶و درجه طول شرقي  ۵۶درجه تا  ۵۴جغرافيايي  ةمحدود ستان گلستان درا
. هاي مازندران، سمنان و خراسان شمالي قرار دارد عرض شمالي و در بين استان ةدرج

کيلومتر مرز  ۹۰کيلومتر مرز خاکي و  ۳۴۸گلستان با کشور ترکمنستان نيز همجوار و داراي 
پژوهش  ةمحدود البته. استشهرستان  سيزدهداراي استان گلستان . تآبي با اين کشور اس

  . اين استان استدهستان  ضر شصتحا

  نتايج و بحث

و خـدمات   ،آموزش، اشتغال، بهداشت و درمـان، ارتباطـات   ةشاخص در پنج مؤلف ۴۱تعداد 
. شددهستان استان گلستان با استفاده از مدل تاپسيس بررسي  شصتزيربنايي و روبنايي، در 

  .در پی آمده استهاي مختلف  در بخش پژوهشنتايج  ،بر اين اساس

   آموزش  ةمؤلف

هاي  د از کل دهستاندرص ۳۰/۴۸دهستان معادل  ۲۹د كه حدود ده نشان مي نتايج محاسبات
نمونه، تنها براي  ؛شوند هاي بخش آموزشي محروم محسوب مي در شاخص استان گلستان

ها در وضعيت  ر دهستانساي رود و شمار مي بهيافته  دهستان فندرسك شمالي توسعه
مركز های بر اساس آمار). ۲ جدول(يافته و محروم قرار دارند   توسعهكمتر  ه،يافت توسعه نيمه

ويژه در مقاطع متوسطه و نيز  ة فضاهاي آموزشي به، كمبود تعداد و سران)۱۳۹۱ ( آمار ايران
اغلب گيري از داليل قرار ها اي به نسبت جمعيت اين دهستان كمبود خدمات كتابخانه

  . رود شمار مي ها در گروه محروم به دهستان
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  هاي استان گلستان در بخش آموزشي وضعيت دهستان  -۲جدول 

  محروم  يافته کمترتوسعه  يافته توسعه نيمه  يافته توسعه

  فندرسک شمالي

چاي،  آالن، چهل قزل

ميـران،   شلمي، قلعـه 

دلنـــد، قـــرق و آق 

داغ،  ســـو، عــــرب 

پاليزان، چهـارکوه و  

  استرآباد

ــارود ــره خرم ــوبي، ق شــرقي،  ســو جن

آبـاد، کنگـور،    تپه، نظام وکوه، مراوهزا

شــــرقي، ســــلطانعلي،  جعفرپــــاي

غربـي،   تپـه، انـزان   گرو، بنفشـه  تيلکوه

آبـاد،   گـل، فراغـي، سـرگل، آق     زرين

شــرقي،   جنــوبي، انــزان  جعفرپــاي

  گلستان

بـوي،   غربي، تمران، گرگان ينقاق، جعفرپاي

جنـوبي، شـيرنگ،    شمالي، فندرسک مزرعه

آلتــين،  بــي، آقغر رســتاق انجيرآبــاد، ســدن

آباد، قراوالن، کتول،  قافه، اترک، روشن قلعه

شـرقي، فجـر،    رسـتاق  کرند، نفتليجه، سدن

ــترآباد  چشــمه ــوان، اس ــاران، لي ــمالي،  س ش

مارامـا،   موسي، خرمارودجنوبي، باغلي شيخ

داغ، اســترآبادجنوبي،  جنــوبي، گلــي مزرعـه 

  غربي سو قره

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  اشتغال مؤلفة

هاي  درصد از دهستان ۸۱، نزديک به ۱۳۹۰هاي آماري سال  داده  و تحليل  اس تجزيهبر اس
شوند  يافته و محروم محسوب مي توسعههاي اشتغال کمتر تان از نظر شاخصاستان گلس

درصد نرخ بيكاري يكي  ششاستان گلستان با حدود   ،۱۳۹۰بر اساس آمار سال ). ۳جدول (
شده شده دستخوش تغيير  اري بود؛ البته هر سال، آمار ارائهكهاي با نرخ پايين بي از استان

، نرخ همهبا اين . اعتماد كافي را داشت نيز توان حتي به آمار مركز آمار ايران و نمي است
مركز (بيش از مراكز روستايي آن بوده است  ۱۳۹۰راكز شهري اين استان تا سال اشتغال در م
ناهماهنگي  ،اي يعني ريشه ةمسئليک توان به  مي ،ئلهدر تحليل اين مس). ۱۳۹۱  آمار ايران،

هاي شغلي در مناطق روستايي و نيز توزيع نامتعادل  بين ازدياد جمعيت فعال و فرصت
  .دکرهاي اشتغال بين مراكز شهري و روستايي اشاره  فرصت



   ۱۳  �۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام          ... های يافتگی دهستان بندی درجة توسعه سطح

 

  هاي استان گلستان در بخش اشتغال وضعيت دهستان  -۳جدول 

  محروم  يافته توسعه کمتر  تهياف توسعه نيمه  يافته توسعه

ــمه  ــد، چش ــاران،  دلن س

جنوبي، ينقـاق   فندرسک

  و گلستان

ــاي ــرقي، آق جعفرپ ــين،  ش آلت

غربــي، نفتليجــه،   جعفرپــاي

  تپه سو و مراوه آق

قره، خرمارودجنوبي، فجر ، غربـي  سـو  

ــرآب ــدن، انجيـ ــتاق سـ ــرقي رسـ ، شـ

ــاغلي ــا بــ ــزان، مارامــ ــي انــ ، غربــ

ــترآباد ــوبي اســـ ــراوالن، جنـــ ، قـــ

، چهـاركوه ، استرآباد، غربي رستاق سدن

، ليـوان ، خرمارودشمالي، جنوبي مزرعه

، كتـول ، كرنـد ، تپـه  بنفشـه ، سلطانعلي

، شـــرقي ســـو قـــره، استرآبادشـــمالي

ــن ــاد روشــ ــزان، آبــ ــرقي انــ ، شــ

، گـل  زريـن ، سـرگل ، جنوبي یجعفربا

، قـرق ، شـيرنگ ، فراغي، اترك، آباد آق

، گـرو ، كنگـور ، قافـه  قلعـه ، یچا چهل

داغ گلي، شمالي مزرعه، یبو گرگان  

، موســـي شـــيخ، پـــاليزان، زاوكـــوه

، تمـــران، داغ عــرب ، ميـــران قلعــه 

، آالن قـزل ، نيلكـوه ، شلمي، آباد نظام

  شمالي فندرسك

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  بهداشتي و درماني ةمؤلف

 يـازده (هـاي اسـتان گلسـتان     درصد از دهستان ۳۱/۱۸ها، تنها  داده  بر اساس تجزيه و تحليل
نيـز    در ايـن مؤلفـه   امـا . شـوند  يافته محسوب مـي  ها توسعه ه نسبت ساير دهستانب) دهستان

شـمار   بـه يافتـه تـا محـروم     کمترتوسـعه ) چهل دهستان(هاي استان  درصد از دهستان ۶۶/۶۶
بيشتر كميت  در آن، د وسنج آمار خام موجود كيفيت را نميكه  از آنجا ).۴ جدول(ند رو مي

هـاي اسـتان    توان از داليل مهم محروميـت دهسـتان   مي ،ن آماربا تكيه بر همي مد نظر است،
هـا و دسترسـي محـدود بـه      روخانـه نبود دا  پزشك متخصص در روستاها،گلستان به كمبود 

هاي  ه از دور. دکراشاره   روستاها باشد، ةقابل دسترس براي هم البته مراكز مناسب درماني كه
تـرين مسـائل روسـتاها     از مهم  دار و در استطاعتپاي  رسي مداوم،دست ،كنونقبل از انقالب تا
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هـا و   محروميـت دهسـتان   رغم اقدامات چشمگير بعد از انقالب اسـالمي،  و متأسفانه به بوده
  . طور كامل از بين نرفته است روستاها در بخش خدمات درماني به

  درماني - هاي استان گلستان در بخش بهداشتي وضعيت دهستان -۴جدول 
  محروم  يافته کمترتوسعه  يافته توسعه نيمه  يافته توسعه

، شــــــمالي فندرســــــك

ــل ــا چهـ ــزل، یچـ ، آالن قـ

، ميـــــــــران قلعـــــــــه

، شلمي،شرقي یجعفربا،دلند

، ســلطانعلي، ســو آق، قــرق

  زاوكوه

ــك ــوبي فندرس ، جن

ــاليزان ــرب، پ ، داغ ع

، كنگــور، تپــه مــراوه

،، استرآباد، چهاركوه

ــارودجنوبي ، خرمــ

 سوشرقي قره 

  

، ينقـاق ، نيلكـوه ، گرو

ــن ــل زري ــاد آق، گ ، آب

، آبـاد  نظـام ، غربي انزان

، جنـــوبي یجعفربـــا

، گلســــتان، ســــرگل

ــه ــه بنفش ــي، تپ ، فراغ

ــيرنگ ــول، شــ ، كتــ

ــزان ــرقي انــــ ، شــــ

ــه ــمالي مزرعـــ ، شـــ

، تمــران، یبــو گرگــان

ــه ــه قلعـــــ ، قافـــــ

ــا ــي یجعفربــ ، غربــ

  التين آق

، غربــي رســتاق ســدن، انجيــرآب، كرنـد 

، آبـاد  روشـن   ،فجـر  ، اترك، ماراما باغلي

، قراوالن،خرمارودشمالي،مالياسترآبادش

ــيخ،نفتليجه ــي شــ ــي، موســ ، داغ گلــ

ــدن ــتاق س ــرقي رس ــمه، ش ــاران چش ، س

، اسـترآبادجنوبي ، ليـوان ، جنـوبي  مزرعه

  غربي سو قره

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ارتباطات  مؤلفة

هاي استان گلستان در  درصد از دهستان ۷۴/۶۷دهد كه  ها نشان مي تجزيه و تحليل داده
هاي قبل،  از دههالبته ). ۵ جدول(شوند  نيافته و محروم محسوب مي اطات توسعهة ارتبمؤلف

ار ها از مركز مخابرات روستايي و تلفن خانگي برخورد روستاهاي زيادي در دهستان
ها از جمله دسترسي به  تعداد زيادي از اين روستاها در ساير شاخص  ،همهبا اين  اند؛ شده
ويژه آنكه با  روند، به شمار مي يژه خدمات اينترنتي محروم بهو و به  پستي، روزنامه دفاتر
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عدم   هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه، گسترش نياز به استفاده از فناوري
در اين   رغم ادعاها، متأسفانه به. شود حروميت تلقي ميبرخورداري از آن در عصر حاضر م

  . اند كيفي انجام ندادهنهادهاي مسئول اقدامات ملموس و   ،زمينه

  هاي استان گلستان در بخش ارتباطات وضعيت دهستان -۵جدول 

  محروم  يافته کمترتوسعه  يافته توسعه نيمه  يافته توسعه

ــو،  آق ســـــ

ــاد،  آق آبـــــ

 سلطانعلي

  

، دلنـد ، شـرقي  یجعفربا

، فجر، ماراما باغلي، قرق

ــول ــراوه، كتـ ــه مـ ، تپـ

 جنوبي فندرسك

ــور ، كنگــــــــــــــ

، كرنـد ، خرمارودجنوبي

ــه ــران قلع ــاليزان، مي ، پ

 انجيرآب،التين آق

  

، غربــي رســتاق ســدن، گلسـتان 

، زاوكـوه ، یبو گرگان، استرآباد

ــه، یچــا چهــل ، شــمالي مزرع

ــن، استرآبادشــمالي ــاد روش ، آب

ــك ــمالي فندرســـــ ، شـــــ

، قـــراوالن، جنـــوبي اســـترآباد

ــيرنگ ــران، شـ ــاق، تمـ ، ينقـ

ــه ــوبي مزرع ــن، جن ــل زري ، گ

، خرمارودشـمالي ، موسـي  شيخ

  قافه قلعه

، ســرگل، شــلمي، چهــاركوه، آالن قــزل

، سـاران  چشـمه ، شـرقي  سـو  قـره ، آباد نظام

ــزان ــي ان ــا، غرب ــوبي یجعفرب ــرك، جن ، ات

، نفتليجه، داغ گلي، گرو، شرقي رستاق سدن

ــا ــي یجعفرب ــزان، غرب ــرقي ان ــي، ش ، فراغ

ــوه ــرب، نيلك ــوان، داغ ع ــه، لي ــه بنفش ، تپ

 غربيسو قره

  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ربنايي و روبناييخدمات زي ةمؤلف

 ةلفؤهاي استان از نظر م درصد از مجموع دهستان ۶۶/۷۱ها،  بر اساس تجزيه و تحليل داده
البته با ). ۶ جدول(شوند  نيافته و محروم محسوب مي وبنايي توسعهخدمات زيربنايي و ر

يت معثباتي ج جمعيتي و نيز بي ةتخلي  هاي روستايي، مهاجرت  توجه به تعداد زياد روستاها،
در حال . رساني به آنها همواره با پيچيدگي همراه بوده است ها براي خدمات تالش  روستاها،

رساني به روستاها وجود ندارد و  براي خدمات شخصم یحاضر نيز راهبرد و رويكرد
ها در  رو، از داليل محروميت دهستان از اين. معطوف به مراكز شهري است توجهات عمدتاً
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رساني،  هاي دولت در خدمات تعدد مراكز روستايي و محدوديت به انتو بخش خدمات مي
تحرك جمعيت از روستاها به شهرها و نيز فقدان رويكرد مناسب در مديريت سرزميني  

برقراري   يم،کنفرض  اصري از نظام ملي مديريت سرزمينياگر روستاها را عن. اشاره کرد
توان از داليل  مي ،طور روشن به. د بودروستانشيني ضروري خواه تعادل بين شهرنشيني و
، راه، خدمات فرهنگي يا تأسيسات تأمين آب آشاميدني ها مانند فقدان برخي زيرساخت

آمايش (ريزي فضايي  ثباتي نظام برنامه ريزي و مديريت پايدار و بي مناسب فقدان برنامه
  . درا يادآور ش) سرزمين

  ر بخش خدماتهاي استان گلستان د وضعيت دهستان -۶دول ج
  محروم  يافته کمترتوسعه  يافته توسعه نيمه  يافته توسعه

، سو آق، آباد آق
ــرق ، قــــــــ

 دلند، سلطانعلي

  

، شرقي یجعفربا، تپه مراوه
ــاغلي ــا بـــــ ، مارامـــــ

، فجــر، خرمــارودجنوبي
، كتـول ، كنگور، ميران قلعه

، جنـوبي  فندرسك، پاليزان
 شمالي فندرسك، كرند

  

ـين آق ـتان، التـ ــل، گلسـ ـا چه ، یچـ
ــرآبان ـان، جي ــو گرگـ ــدن ، یب س

، اســترآباد، زاوكــوه، غربــي رســتاق
ــه ــمالي مزرعــ ــزل، شــ ، آالن قــ

ـلمي ، آباد روشن، استرآبادشمالي ، ش
، گـل  زريـن ، استرآبادجنوبي، تمران

ـاركوه  ـاق ، چه ـيرنگ ، ينق شــيخ ، ش
ــي ــمالي، موســـ ، خرمارودشـــ

  قراوالن، جنوبي مزرعه

ــه ــه قلع ــرگل، قاف ــره، س ــرقيسو ق ، ش
، سـاران  چشـمه  ،گـرو ، اتـرك ، آباد نظام

ــا ــرقي، جنـــوبي یجعفربـ ، انـــزان شـ
، فراغـي ، شـرقي  رسـتاق  سدن، داغ عرب
، نيلكـوه ، غربـي  یجعفربـا ، غربـي  انزان

ــه بنفشــه، نفتليجــه ــي ،تپ ــوان، داغ گل ، لي
 غربي سو قره

  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

 ها بندي نهايي بخش سطح

 دهـد كـه هفـت    نشـان مـي   ي آنها بـه روش تاپسـيس  بند ها و رتبه تجزيه و تحليل كل مؤلفه
شرقي و ينقـاق   سو، گلستان، جعفرپاي جنوبي، آق کساران، فندرس شامل دلند، چشمه  دهستان

يافتـه محسـوب    هاي اسـتان توسـعه   سبت ساير دهستانبه ن ۴۲/۰ -۶۰/۰با مقدار ارزش بين 
قرق،  شمالي، آباد، فندرسک هاي استان شامل سلطانعلي، آق درصد از دهستان پانزده. شوند مي
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 ۳۳/۲۳ و يافته توسعه چاي نيمه ميران و دهستان چهل لعهجنوبي، ق آلتين، خرمارود تپه، آق مراوه
 پنجـاه ها کـه   و ساير دهستان روند؛ شمار می هيافته ب نيز کمترتوسعه) چهارده دهستان(درصد 

 .شـوند  محسوب مـي دهند، محروم  را تشکيل مي) دهستان سی(هاي استان  درصد از دهستان
آمـار قابـل    هاي استان گلسـتان بـر مبنـاي آخـرين     بندي دهستان نتايج نهايي سطح ۷دول ج

  . دده دسترس را نشان مي

  هاي توسعه هاي استان گلسان در شاخص يافتگي دهستان  سطح توسعه بندي نهايي رتبه -۷ جدول
 Ci نام دهستان Ci نام دهستان Ci نام دهستان Ci نام دهستان

۶۰/۰  دلند .۱  ۱۸/۰ شرقي رستاق سدن .۴۶ ۳۱/۰ یچا چهل .۳۱ ۲۱/۰ رقيسوش قره .۱۶ 

 ۱۸/۰ تپه بنفشه .۴۷ ۳۰/۰ فجر .۳۲ ۲۱/۰ نفتليجه .۱۷ ۵۱/۰ ساران  چشمه .۲

 ۱۸/۰ داغ عرب .۴۸ ۲۹/۰ باغلي ماراما .۳۳ ۲۱/۰ یبو گرگان .۱۸  ۵۰/۰ جنوبي فندرسك .۳

 ۱۸/۰ شرقي انزان .۴۹ ۲۹/۰ كتول .۳۴ ۲۱/۰ غربي انزان .۱۹ ۴۶/۰ سو آق .۴

 ۱۸/۰ گرو .۵۰ ۲۸/۰ كنگور .۳۵ ۲۰/۰ گل زرين .۲۰  ۴۵/۰ گلستان .۵

 ۱۷/۰ فراغي .۵۱ ۲۷/۰ پاليزان .۳۶ ۲۰/۰ قراوالن .۲۱  ۴۴/۰ شرقي یجعفربا .۶

 ۱۷/۰ قافه قلعه .۵۲ ۲۷/۰ استرآباد .۳۷ ۲۰/۰ استرآبادشمالي .۲۲  ۴۲/۰ ينقاق .۷

 ۱۶/۰ غربي سو قره .۵۳ ۲۶/۰ كرند .۳۸ ۲۰/۰ آباد روشن .۲۳ ۳۹/۰ سلطانعلي .۸

 ۱۶/۰ اترك .۵۴ ۲۶/۰ آالن قزل .۳۹ ۲۰/۰ سترآبادجنوبيا .۲۴ ۳۷/۰ آباد آق .۹

 ۱۵/۰ ليوان .۵۵ ۲۶/۰ انجيرآب .۴۰ ۱۹/۰ شمالي مزرعه .۲۵ ۳۷/۰ يشمال فندرسك .۱۰

 ۱۵/۰ تمران .۵۶ ۲۵/۰ غربي یجعفربا .۴۱ ۱۹/۰ سرگل .۲۶ ۳۶/۰ قرق .۱۱

 ۱۴/۰ آباد نظام .۵۷ ۲۵/۰ زاوكوه .۴۲ ۱۹/۰ شيرنگ .۲۷ ۳۴/۰ تپه مراوه .۱۲

 ۱۴/۰ نيلكوه .۵۸ ۲۴/۰ چهاركوه .۴۳ ۱۹/۰ جنوبي مزرعه .۲۸ ۳۲/۰ التين آق .۱۳

 ۱۳/۰ موسي شيخ .۵۹ ۲۴/۰ شلمي .۴۴ ۱۸/۰ خرمارودشمالي .۲۹ ۳۲/۰ خرمارودجنوبي .۱۴

 ۱۳/۰ داغ گلي .۶۰ ۲۳/۰ غربي رستاق سدن .۴۵ ۱۸/۰ جنوبي یجعفربا .۳۰ ۳۱/۰ ميران قلعه .۱۵

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

هاي مختلف نشان داد كه سطح برخورداري  هاي پژوهش در بخش لفهؤم  تجزيه و تحليل
ه متفاوت است و از يك الگوي منظم و مشاب هاي مختلف كامالً ها در شاخص دهستان

كل  دهستان از پنجاهحدود  ها، وجه اشتراک در مجموع شاخصاما . كند تبعيت نمي
  . دانست يت آنهامحروم توان را می شده هاي بررسي دهستان
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مبني بر عدم ) ۱۳۸۲(هاي کالنتري و همکاران  نتايج پژوهشحاضر هاي پژوهش  يافته
را  روستايي در كشور ةتوازن و محروميت روستايي ناشي از فقدان سياست جامع توسع

هنوز   رغم اقدامات وزارت كشور و ساير نهادهاي دولتي، علي  طور روشن، به. كند تأييد مي
اي با رويكرد پيوندهاي  ريزي ناحيه بلندمدت جامع و يكپارچه در خصوص برنامه ةبرنام يک

دو  ركه روستا و شه پذيرفته نشده است اين واقعيت نيزوجود ندارد و شهري و روستايي 
اجرايي  ريزي فضايي عمالً طور روشن، آمايش و برنامه به ؛ وجداي از هم نيستند ةناحي
مبني بر  )۱۳۸۵( ج پژوهش خاكپورنتاي حاضر هاي پژوهش يافته ،همچنين. شود نمي
ي جمعيت ةاين مسئله در كنار تخلي. كند متوازن را تأييد مي ةها از توسع ماندگي دهستان عقب

توسعه تنها   ن،ديگر سخبه . رهاشدگي روستاها به حال خود است ةهندد  روستاها نشان
ا ميسر ها و يا برآورده ساختن برخي استاندارده طرح ةگذاري و يا تهي تواند با قانون نمي
شناخت درست ماهيت زندگي روستايي و ارتباط آن با منابع  رسد که بلكه به نظر مي  شود،

هاي تقوايي و  با يافتهحاضر هاي پژوهش  يافته مچنين،ه. باشدضروري  شهرها حياتي و نيز
در مورد  )۱۳۸۳(هاي رضواني و صحنه  يافته و) ۱۳۹۲(و يادآور ) ۱۳۹۳؛ ۱۳۹۰(ران همکا

 ،طور روشن به. ها همسويي دارد افتگي دهستاني  ة زياد بين سطح توسعهتفاوت زياد و فاصل
صورت  هاي توسعه به منابع و فرصت  ،آمدريزي و مديريت كار نبود يك برنامه ا توجه بهب

ها  رو، برخي از دهستان و از اين  هاي روستايي توزيع نشده عادالنه و منطقي بين سكونتگاه
حاضر با  هاي پژوهش همچنين، يافته. اند مورد توجه قرار گرفته  ها بيش از ساير دهستان

بري در برخورداري از مبني بر وجود نابرا) ۱۳۹۱(رحمتي و همکاران نتايج پژوهش قائد
هاي گلستان در  چرا كه معدودي از دهستان ها همسويي دارد، ها در سطح دهستان شاخص
ناشي از به هم خوردن  توان را مياين نابرابري  مطلوب قرار دارند؛ يافتگي توسعهسطح 

غيير هاي محيطي و انساني و يا ت رويدادها و بحران  توازن در منابع حياتي، تغييرات جمعيتي،
  . دانستهاي توسعه در قبال مسائل روستايي  سياست
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  گيري و پيشنهادها  نتيجه

اينكـه در   اول :ة اصلي به همراه داشتهاي مختلف دو نتيج ها در بخش داده  تجزيه و تحليل
 ةهاي استان گلستان در مقايس درصد از دهستان پنجاههاي توسعه، در حدود  مجموع شاخص

بـين   عميـق  يا فاصـله  شـوند؛ دوم اينكـه   محروم محسـوب مـي    اه شاخصاين استاني  درون
ـ (محـروم   دهسـتان كـامالً   و) ۶۰/۰با مقـدار ارزش  (تر  يافته دهستان توسعه ا مقـدار ارزش  ب

نيــافتگي و    ة اول، توســعهرو، در وهلــ از ايــن. يــافتگي وجــود دارد در ســطح توســعه) ۱۳/۰
بـين   چشـمگير تفاوت   دوم، ةو در وهلهاي استان  دهستاناز درصد  پنجاهمحروميت حدود 

مديران  ،هاي آتي هايي است كه طي سال ترين چالش از مهم  هاي برخوردار و محروم دهستان
  ريـزي مناسـب،   ند و در صورت تداوم اين شرايط و نبود برنامـه ا استاني گلستان با آن مواجه

ابتـدا بـه بهبـود     ز اسـت هاي پژوهش، نيـا  بر اساس يافته. اين وضعيت بدتر نيز شود بسا چه
 - به بخـش خـدمات، بخـش بهداشـتي     ،و پس از آن ، ارتباطاتسپس هاي آموزشي و شاخص

 بيش از در بخش آموزشيهاي محروم  شمار دهستان. اشتغال توجه شود سرانجام، بهدرماني و 
 ا توجه به نتـايج ب. ين بخش توجه شوددب نخست،نياز است رو،  از اينو ی ديگر بوده ها بخش

  :است شرح زير ارائه شده هايي بهپيشنهاد  هاي پژوهش، يافته  ها و بر اساس حليل مؤلفهت

o ةريـزي يكپارچـ   هاي آمايش سرزميني و تدوين راهبرد ملي براي برنامـه  اجراي سياست 
 رويكرد پيوندهاي شهري و روستايي؛ با) آمايش(فضايي 

o هـاي   لفـه ؤي بـا توجـه بـه م   اي و تعريف نقش مراكز شهري و روستاي ريزي منطقه برنامه
 ؛بر توسعه مؤثر

o هاي روستايي از طريـق   ويژه در بخش هاي بخش اشتغال به ي و كيفي شاخصارتقاي كم
 ؛كارآفريني و نوآوري هاي محلي،  توجه به توانمندي

o ها و بهبود دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني به تناسـب جمعيـت    ارتقاي شاخص
اعتبارات خرد و توانمندسازي خانوارهـا راهبـردي پايـدار     ةائار  ،در اين زمينه( روستاها

 ؛ )خواهد بود
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o  ارتقــاي خــدمات زيربنــايي و روبنــايي روســتايي بــر اســاس نيــازمحوري و مشــاركت
سازي حداقل اسـتانداردها در روسـتاهاي داراي سـكنه     فراهم ،در اين زمينه( روستاييان

خـدمات فرهنگـي و    ، ، راهيدنينمونه، ارتقاي وضعيت آب آشـام براي  ؛)وري استضر
تأسيسات مناسب با توجه به اينکه نزديک به نيمي از جمعيت استان در مناطق روستايي 

 ؛ وکنند زندگي مي

o هـاي   ويـژه تسـهيالت و زيرسـاخت    هاي بخش آموزش و ارتباطات بـه  خصارتقاي شا
 . فناوري ارتباطات و اطالعات و اينترنت و فضاهاي آموزشي

شـمار   دهـي و مـديريت توليـد سـرزميني بـه      روستاها عناصـر سـازمان    هپايان سخن اينك
بايـد متناسـب بـا     البتـه . دکـر شهرنشيني از آنها غفلـت   ةتوان به صرف توسع روند و نمي مي

شـود،  ريـزي   هاي پيرامـوني برنامـه   ها و ارتباط روستاها با ساير سكونتگاه قابليت  ها، ظرفيت
به سـالخوردگي روسـتايي    هاي جمعيت رو هزينه  در به تأمينتنهايي قا دولت به  ويژه اينكه به

مقتضـيات   بـه  كـارآفريني و نـوآوري در منـاطق روسـتايي بنـا       ،نخواهد بود و در اين زمينه
 .رسد اقتصادي و سياسي و اجتماعي ضروري به نظر مي

  ها يادداشت

1. John Rennie Short 
2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
3. Analytical Network Process (ANP)  
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محمدرضا  ترجمة. روابط متقابل شهر و روستا در کشورهاي در حال توسعه، )۱۳۸۶( لينچ، کنت
 .پيام: تهران .داود شيخي رضواني و

 .شناسي يي و روشني نظري، رويکرد نهادگراتوسعه اقتصادي، مفاهيم، مبا، )۱۳۸۲. (متوسلي، م
 .سمت: تهران

 . مرکز آمار ايران :تهران. ۱۳۹۰  آماري استان گلستان سال ةسالنام، )۱۳۹۱(مركز آمار ايران 

جهاد : مشهد .بر ايران تأکيدريزي روستايي با  برنامه، )۱۳۸۶(مطيعي لنگرودي، سيدحسن 
 . دانشگاهي مشهد

يافتگي نواحي روستايي  تحليلي بر سطوح توسعه«، )۱۳۸۹. (و استعالجي، ع. پور مياندهي، پ موسي
جغرافيايي  ةفصلنام. »شدهبر مدل متغيرهاي استاندارد تأکيدشهرستان بندر انزلي با 

 . ۱۳۵-۱۱۹، صص ۲۶، شماره سرزمين

تاريخي  -هاي نظري از جنبه تحليلي ةنيافته، مطالع توسعه و کشورهاي توسعه، )۱۳۷۰. (نراقي، ي
 . شرکت سهامي انتشار: نتهرا. نيافتگي توسعه

هاي استان آذربايجان شرقي  يافتگي دهستان سنجش و تحليل سطح توسعه، )۱۳۹۲. (ح  يادآور،
  . دانشگاه تبريز  كارشناسي ارشد علوم كشاورزي، ةنام پايان. ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  در سال
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