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چکیده

شها یی را ابداع کنند تا
ضرورت شناخت و تحلیل علل نابرابریها و شکافهای منطقهای ،برنامهریزان را بر آن داشته که تكنیكها و رو 

از طریق تعیین درجه توسعهیافتگی مناطق بتوانند به تفاوتهای منطقها یی دست یابند .از همین رو در دهههای اخیر ،برای تص یم مممگیر ییی ها ییی
پیچیده توسعه در سطح مناطق ،توجه محققین به مدلهای تصمیمگیری چند معیاره معطوف گردیده است .بر همین اساس بررس زین رضاح ی    
بعنوان کی

پژوهش بنیادی با بهرهجو یی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه و با هدف تبیین وضعیت توسعه در مناطق روستا یی شهرس ات ننن

دشتستان به انجام رسیده است .روش تحقیق توصی یف  -تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات از نوع کتابخانها مج رازبا و یی ععع ععععآوری ب هب هجوت ا    
اهداف پژوهش مبتنی بر دادههای آمارنامه سال  1390استان بوشهر بوده است که طی آن  40شاخص در ابعاد مختلف اس جارخت  اب و ا زا هدافتس   
تکنیک و کی ور فازی ،سطحبندی میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان دشتستان به انجام رسید .یافت تتهها ای پ میسرت نمض شهوژ     س ییامی
نامتعادل از توسعه مناطق روستا یی  ،حکایت از وجود کی

شکاف منطقهههای عمی ستشد ناتسرهش رد ق ت راد نا د هب  .نور هک یروط د و عیزوت        

دسترسی به منابع در  12دهستان شهرستان دشتی حا یک از آن است دهستانهای زیارت با ضریب  0/60دارای بیشترین میزان توس اتسهد و هع نن ننن-
های اسماعیلخانی با ضریب  ،1وحدتیه با ضریب  ،0/ 968ارم با ضریب  ،0/798پشتکوه با ضریب  ،0/118دهرود با ضریب  0/287و ز اب ترای   
ضریب  0/ 702در رده مناطق روستا یی محروم قرار گرفتهاند .نتایج نشان م ییی دهد م نزاوتم هعسوت  ن شد ناتسرهش ییاتسور قطا ت م ناتس س مزلت        

بازنگری در تخصیص منابع و توزیع برابر فرصتها با رو کی رد برنامهریزی فضا یی در مناطق محروم میباشد.
واژگان کلیدی :تحلیل فضایی ،توسعه ،مناطق روستایی ،ویکور فازی
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مقدمه
یکیفی
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن و قدرتمند شدن است .توسعه همچنین مفهوم 
یت زفا لداعم ارنآ ناو ا ک شی ی نز تیف د سناد یگ
یگی م و در یی یی
است که در برابر رشد ارق  ر م  ییی ییی

ت Khakpor And
تتتتتتت تتتتتتت

) )Bavanpori2009: 182-202که برخورداری انسان از زندگی دراز ،سالم و خالق در محیطزیستی غنی و در جامعه
ت،
یرود ) (Abasnejad and Rafei Emami, 2006: 31-54و فعالیت ت
مدنی و دموکراتیک هدف نهایی آن ب م رامش ه ییی ییی
آزادی ،مشارکت و توزیع عادالنه منافع از ارکان اساسی آن به شمار میآید ) .(Zarabi et al, 2008: 213:234تودارو
توسعه را جریانی میداند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلق رم ی د و م

1

زین و یلم یاهداهن     

تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابربری و ریشه کن کردن فقر مطلق اس ریم .ت دا للللل  2نی دنور عیرست رد مزال طرش ز     
توسعه را کاهش نابرابری مطرح کرده است .در همین زمینه سیرز 3نی قف تارییغت نازیم ز

رررر ررررر ،بیک ار یرباربان و یرا   

سئواالت اصلی توسعه یک کشور دانسته است ) .(Panahi and Morseli, 2006: 143-166شاید بتوووان گف نیلوا ت   

بار ،عنوان توسعه جغرافیایی در برابر توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و فرهنگی به وسیلههارولدور 4اس ایفارغج دات   
ت-
دانشگاه مک مستر کانادا مطرح شده باشد .وی در تعیین معیارهای جغرافیایی توسعه ،به چند عامل از جمله عد لا ت ت

اجتماعی ،تکنولوژی مهارشده ،کنترل آلودگیهای محیطزیست ،سالمتی و رفاه اجتماعی جامعه ،کیفیت زندگی ،تهیه
سرمایه الزم جهت مناطق کم توسعه اشاره می ی
ل،1990
یکند ) .(Varesi et al, 2008: 139-156در ای د نایم ن رر ررر اوایل ل
توسعه روستایی که تقریبًاًا مترادف با توسعه کشاورزي بوده ،مفهوم آن با اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با
ی موض عو ییی ج  عما ووو
تمرکز بر اصالح کیفیت زندگی روستاییان همراه بود .در چارچوب این مفهوممم توسعههه روس یات ی ی
چندبعدي به شمار میرفت که توسعه کشاورزي و فعالیتهاي وابسته بدان در من قطا

یگرفت
ی را در بررر می ی
یاتسور یی یی

) .)Zamanipor, 2008: 51اصطالح توسعه روستایی که امروزه بر بهبود وضعیت اقتصادی و تغییرات اجتماعی م مدر
ساکن در نواحی روستایی داللت دارد ) (Rezvani,2004:75-86فرآیند توسعهدادن و مورد اس دافت هه ق ار ررر دادن من با ع ع
ع
طبیعی و انسانی ،تکنولوژي ،تسهیالت زیربنایی ،نهادها و سازمانها ،سیاستهاي دولت و برنامهها به منظور تشویق و
ی و ادامههه
ی ب ار ييي ادامههه زندگی ی
تسریع رشد اقتصادي در مناطق روستایی جهت اشتغال و بهبود کیفیت زندگی روس یات ی ی
فهای رفاهی نظیر تقلیل فق ربان شهاک و ر ابر زا ی
حیات است ) (Sidali et al, 2011: 81که پیشرفت به سوی هد 

  

مشخصههای اصلی آن و رفاه اجتماعی هدف نهایی آن به شمار میآید ) .)Rasolf, 2000:153-161هر چند اهدا ففف
توسعه روستایی اساسًاًا در چارچوبها و بسترهاي گوناگون و بر اساس شرایط عینی جوامع تعیین میگردد اما در یک
کالم اهداف توسعه روستایی بسترسازی براي اعتالي منزلت انسان روستایی است که با توجه به رویکردهاي جاري به
مقوله برنامهریزي تعیین میگردد ).(Saidi and Rastegar, 2009: 47-63
مقبولترین رهیافت براي اندازهگیري توسعه روستایی ،به کارگیري معرفها و شاخصهاست .شاخصهاا بههه عن او ننن
یگیرند
ی م رو دد اس دافت هه ق ار ررر می ی
ابزار اندازهگیري پیشرفت به سوي توسعه در سطوح مختلف ملی ،منطقهههاي و محلی ی
1
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) .)Veleva et al, 2001:326-338آنچه مسلم است این است که تجربه تاریخی فرایند توسعه در کشورهای توسعه-
یافته ،این امر را معلوم ساخته است که توسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است ول رد یتسیاب ی   
اولویت برنامههای توسعهای قرار گیرد .در کشور ما نیز ضرورت پرداختی به امر توسعه روستا واز سوی دول زا و ت
ته تسا هدش یقلت هعسوت یا     
چند دهه پیش احساس شده و در غالب موارد ،بعنوان محور سیاست ت

(Taghavei,

یها ييي
) .2001:53-69به همین منظور در این پژوهش براي تدوین چارچوبی منطقی از شاخصهایی که بیانگر ویژگی ی
ت موجودد،
توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه باشند ،براساس تجربیات جهانی ،ادبیات موضوع و بررسی اطالعات ت
شاخصهاي اثرگذار در وضعیت توسعه روستایی شناسایی و با توجه به رویکرد نظاممند انتخاب شدند(Karimi and .

)Ahmadvand, 2014:91از سوی دیگر تغ يي رات اجتماعی اقتصادی دهههای اخير ،عدم تعادل ناحيهای و تمرکز بيش ش
ش
ط )(Nastaran et al, 2015:1برنامهههری ر ناز اا بررر آن داشتههه کههه
از حد امکانات در برخی نقاط و محروميت دیگر نقاط ط
ی من قطا
شهایی را ابداع کنند تا از طریق تعیین درجه توسعهیافتگی و رتبهبندی ی
تكنیكها و رو 

تو
ناوتب نددددد بههه ش خان ت ت

تحلیل علل یا عوامل نابرابریها و تفاوتهای منطقهایی دست یابند ) .(Badri et al, 2006:7از همین رو در دهههاای
ی چنددد معی را ه ه
اخیر ،برای تصمیمگیریهای پیچیده توسعه در سطح مناطق ،توجه محققین به مد لللهاای ت یمص مممگیری ی
ل فهممم ب دو ننن ایننن
معطوف گردیده است ) (Soltanpanah et al, 2010:10که دلیل این امر را میتوان در سادگی و قابل ل
تكنیكها برای کاربران مختلف دانست که به نوبه خود موجبات گسترش دامنه کاربرد این تكنی ككك هاا را ف هار ممم آورده
شهای متعدد داخلی و خارجی م رارق ناققحم هدافتسا درو     
است ) (Ataei, 2010:87و موجب گردیده تا در پژوه 
گیرد.
بعنوان نمونه :تحلیل درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان با بهرهگیری از از روش تحلیل عاملی و تحلیل
شهای ) ،(Movahed et al, 2011:43سطحبندی توسعهیافتگی مناطق روستایی استان کهکیلوی هب دمحاریوبو ه    
خو 
ی من قطا
روش فازی ) ،(Karami and Abdoshahi, 2011:117رتبهبندي سطح پاید را ی ی

ی شهرس ات ننن فساا بر
یاتسور یی یی

اساس مدل وایکور ) ،(Badri et al, 2012:1ارزیابی نابرابری فضایی توسعه در استان خوزستان با روش چندشاخ هص
ب ب کینکت زا هدافتسا ا    
) ،(Nazmfar and Bakhshi, 2014:99رتبهبندی امکانات و خدمات شهري محالت ش انبره ب ب
وایکور) (Poorahmad and Khaliji, 2014:1سنجش نابرابری منطقهاي در استان مازندران به لحاظ میزان برخورداري
مگی رایعم دنچ یر ههه هههه (EbrahimZadeh and Sahraei Joibari,
از شاخصهاي توسعه با استفاده از تکنیکهای ت یمص م م
ی (ZangiAbadi et al,
) ،2014:37تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری فیروزآباد ب رکیور ا د عامتجا تلادع  یییی یییی

) 2015:191و تاکید پژوهشی بر ضرورت استفاده از تحلیل چندمعیاره در سنجش وضعیت نابرابری توسعه مناطق بههه
شهای مرتبط با وضعیت تصمیمگیری )(Nazmfar and Padrvandi, 2015:33
دلیل روششناسی مناسب و تعیین ارز 

شهای داخلی مرتبط با اهداف این بررسی است که میتوان از آنها نام برد.
از جمله پژوه 
طبقهبندی مناطق مختلف کشور بلژیک تحت  33شاخص ،با بهره جس ر زا نت ووو 
شهاای چند یغتم  ی هر    ( (OLiveira
 ،Soares et al, 2003: 121-135تعیین سطح توس ولب و هع ککککک بند یلماع لیلحت شور اب دنه روشک قطانم ی و      
تاکسونومی عددی ) ،(Bahatia and Rai, 2004:1-48پروژه تحقیقاتی سازمان ملل برروی نابرابری فضایی توس رد هع

 50کشور درحال توسعه و نشان دادن نابرابری باال بین حوزههای شهری-روستایی و توزیع ن اکمرسارس رد رباربا نن ننن-
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های فضایی ) ،(Kanbur et al, 2005:1-4بررسی نابرابری منطقهای در کشور افریق یا ی کی یط انغ 

هلاس هد هرود      

(  ) 1990 - 2000و نشان دادن افزایش نابرابری بین مناطق شمالی و جن بو ی ی
ی)) Al-Hassan and Ramatu, 2007:1-58
و بررسی مراکز توزیع خدمات شهری با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری سلسلهمراتبی و تاپسیس فازی و تد نیو
شهای التین قابل ذکر متناسب با رویک رب در ر یس   
یک برنامهریزی محلی ( )Sun, 2010: 7745-7754از جمله پژوه 
حاضر است.
از آنجا که تعادل بخشی به سطح توسعه در مناطق مختلف کشور طی دهههای اخیر همواره ذه ایرجم ن نن ننن ،برنامههه-
ریزان و پژوهشگران اقتصادی -اجتماعی را به خود مشغول نموده است .لذا ش جوم تیعضو تخان و طانم د ققققققققق  ،به
خصوص توانمندیها ،نقاط قوت و همچنین کاستیها ،محدودیتها و نقاط ضعف در مقایسه با یکد تیمها زا رگی   
خاصی برخوردار است ) .(Karami and Abdoshahi, 2011:118بر همین اساس بررسی حاضر ضمن ترسیم سیمای
توسعه در شهرستان دشتستان ،تالش دارد تا به تبیین وضعیت توسعههه در من قطا

ی شهرس ات ننن م وکذ ررر بعن ناو
یاتسور یی یی

رهیافتی موثر جهت توجه بيشتر مسئوالن به مناطق محروم و توسعهنيافته روستایی بپردازد.
مبانی نظری
نظریه نئوکالسیک
اقتصاد دانان نئوکالسیک رشد و توسعه ناحیهای را تحت تاثیر دو عام و لداعت مسیناکم ل

یدانند هک    
باج جا م یی یی ییی ییییی

جریان آزاد منابع بین نواحی در یک سرزمین و یا کشور در بلند مدت ،نوعی تعادل بین ناحیهای را بوج دو

ی آ ور د .
می ی

نئوکینزها آن را وابسته به صادرات میدانند ،به طوری که با تقسیم اقتصاد ناحیه به دو بخش پایه و غیر پایههه ،توس هع
نواحی را ناشی از بخش پایه دانسته و معتقدند که سایر فعالیتها زائیده رشد و فعالیتهای بخش پایه اس رانوگ .ت   

میردال 1علل نابرابریهای ناحیهای را مورد بحث قرار میدهد و آن را ناشی از عوامل خارجی میداند  هب هک  د لیل     
انگیزه سود جویی شکل گرفته و برتری اولیه و زمینههای تاریخی نواحی آن را شدت میدهد رپ اوسنارف  .ووو وووو 2نح هو

نگرش به توسعه را ناشی از قطبهای رشد میداند که در مرحله اول ب یحاون رد یتعنص نالک یراذگ هیامرس ا       
ی ،همگرای و ی
بزرگ واگرایی و نابرابری ایجاد میشود و در مرحله دوم با انتشار تد حاون ریاس هب هعسوت یجیر ییییی ییییی

برابری ایجاد میشود .جان فریدمن 3نیز با ارائه نظریه مرکز –پیرامون ،مرکز را بعنوان منشا توسعه دانسته که با زایش

ییابد .در خصوص تحلیل و تبیین توسعه و توسعه نیافتگی ،نظریههاای مختلفی
توسعه در مرکز به پیرامون جریان م 
ت،
از جمله نظریههای قتصادی رشد و توسعه ،نظریه جامعهشناختی نوسازی ،نظریههای مارکسیست و نئو مارکسیست ت
پسا ساختار گرایی ،پسا توسعه گرایی ،پسا توسعه استعمارگرایی و همچنین نظریه توسعه طرفد انز قوقح زا یرا ن    
وجود دارد که در سطح جهانی و ملی به تبیین و توسعه م 
ی،
یپردازند ) .(Rezvani,2004:75-86نظری ییههاای نوس زا ی ی
وابستگی و نئو کالسیک از معروفترین این نظریهها هستند .رویکرد توسعه از پایین به باال ،نیازه و یساسا یا

دشر    

درونزا نیز از دیگر نظریه قابل تامل هستند.
1

Myrdal
Peru
3
Friedman
2

تحلیل فضایی شاخصهای توسعه در103 ...

نظریه نظام جهانی

نظریه نظام جهانی در اوایل دهه  ۱۹۷۰توسط امانوئل والرستین 1با هدف تبیین خاس گت ااههاای س یامر هههداری ،انق بال
وجو د   

ی ،ص فر
صنعتی و ارتباط پیچیده ،مبهم و متقابل جهان اول ،دوم و سوم ارائه شد .درحالی که نظریه وابس گت ی ی

رابطه میان كشورهای متروپل و پیرامون را منشأ فقر و عامل عقبماندگی كشورهای جهان سوم میدانست ام نوچ ا   
صحت و واقعیت آن مورد تردید قرار گرفته بود ،طرفداران این دیدگاه تالش كردند تا در اوایل دهه  ۱۹۸۰اندیشههای

جدیدی را در قالب نظریه نظام جهانی ارائه دهند .نظریه پردازان عمد ركف هزوح نیا ه یییی یییی
ی ،آند نارف ردنوگ هر ككككككك ،2

امانوئل والرستین و سمیر امین 3هستند .به اعتقاد والرستین ،حدود پانصد سال پیش در نیم هدزناش نرق مود ه ممم مممم ،در
اروپای غربی ،هنگامی كه شمال غربی اروپا به مركز اصلی اقتصاد جهانی اروپا تبدیل شد ،بستر تكوین نظ یناهج ما   
یداد .به
فراهم گردید .این نظام بر شبكههای تجاری گسترده سرمایهداری استوار بود كه قلمرو دولتها را توس م هع یی یی
همین دلیل آن را اقتصاد سرمایهداری جهانی نامیدهاند .اقتصاد سرمایهداری در قرن هجدهم به صورت نظامی جه ینا
ظاهر شد .این نظام جهانی سرمایهداری موفق شد رفته رفته سایر نظامهای جهانی نظیر امپراتوریهای جهانی روس هی
و عثمانی و «اقتصاد شبهجهانی حوزه اقیانوس هند» را از میدان خارج كند و بر هم  الیتسا ناهج ه ی نیا .دبا ماظن

     

جهانی سرمایهداری كه محصول انباشت سرمایه است ،با ایجاد تقسیم كار بینالمللی س تخاس هزوح ه ا رد یر د لخا     
نظام جهانی خود به وجود آورد كه عبارتند از :محور ،پیرامون و شبهپیرامون .این تقسیم قطانم شیادیپ ببس راك    
اقتصادی متفاوت جهانی شده است كه بر اساس سودهای نابرابر اقتصادی ناشی از آن ،س و یتاقبط راتخا

یعامتجا    

متفاوتی شكل گرفته است .مهم ترین ویژگی نظام اقتصاد جهانی كسب سود بیشتر از طریق و هدوزفا شزرا میسقت    
كار جهانی است كه موجب پیدایش اختالف طبقاتی و اجتماعی گسترده در جهان شده است.
نظریه وابستگی
نظريهپردازان مكتب وابستگي معتقدند كه توسعهههن اي و تخاس لوصحم يگتفاي گژيو يييييييييييه اصتقا يا د ييييي  ،سياس ييي ،
اجتماعي و فرهنگي كي

جامعه نميباشد ،بلكه تا حد زيادي نتيجه تاريخي ارتباط گذشته و مناسبات مداوم اقتصادي

ميان كشورهاي توسعهنيافته(اقمار) و كشورهاي توسعهيافته (مادر) ميباشد .بنابراين مسائل عمدههاي ياهروشك هك   
توسعهنيافته با آن مواجه هستند ،مسائل دروني جامعه نيست ،بلكه مسائل بيرون م هعماج ي يييييييباشد يلصا نومضم     
يزند كه مطالعه توسعه كشورهاي جهان سوم به طور مج رد نودب و در   
نظريههاي وابستگي برحول اين محور دور م 
نظر گرفتن توسعه جوامع پيشرفته ارزش ناچيزي دارد .بنا برنظريههاي وابستگي ،ضرورت دارد كه دنيا به عنوان كي
نظام تلقي شود .يكي از اولين كساني كه در باب مسألة وابستگي به مطالعه پرداخته ،آندره گوندر فرانك م يييباشد وا .
به هيامرس يا   
علت اصلي عقبافتادگي كشورهاي توسعهنيافته را در بافت خاص وابس هب اهروشك نيا يگت طق ببببب ببببب
ميداند و معتقد است كه اين رابطه ،بسيار نابرابر ميباشد .وي معتقد است همانگونه كه مراكز بزرگ س ام( هيامر در   
شهرها) كشورهاي جهان سوم را خلق كردهاند ،حيات اقتصادي ،سياسي اين گونه كشورها را ن م لرتنك زي ييييييينماينددد.
1

Wallerstein
Frank
3
Samir Amin
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 104فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مدلی که اندیشمندان نظریه وابستگی ارائه میدهند حکایت از آن دارد که بخش اعظمی از فقر مداوم و تشدیدش هدنو
ی ص یامرس یتعن هه هههداری) و
کشورهای جهان سوم ناشی از استیال و تسلط روابط ن (زکرم نیب تردق رباربا ک کک ککککش اهرو ی ی
یس .دزا
پیرامون(کشورهای جهان سوم) است که خوداتکایی و استقالل کشورهای پیرامون را مشکل ویا غیرممکن می ی
یسازد که این جوامع دارای چهار عامل کلیدی هستند:
این نظریه وجود جوامع دوگانه را مطرح م 
* وجود شرایط متفاوت که برخی برتر و برخی پستترند و در عین حال در کنار هم همزیستی دارند.
* این همزیستی مزمن است و به راحتی شکاف بین آنها ازبین نمیرود.
* این شکاف گرایش به افزایش دارد و برتریها و پستیها ذاتًاًا تشدیدشونده هستند.
* عنصر برتر تاثیر بسیار کمی در پیشرفت عنصر پستتر دارد و در مواقعی عقبماندگی را توسعه میدهد.
نظریه نوسازی
یکی از دیدگاههای اساسی درادبیات توسعه دیدگاه نوس  بلاق رد هزورما هک تسا یزا ا لوص

بتکم

ی–
خاس ت یییییییی یییییییی

کارکردی که اولین بار از سوی تالکوت پارسونز 1برپایه اندیش ششههاای دورکیممم 2و وبررر 3بن و هدش ا را ا یدرگ هئ ددددددددد .از
اندیشمندان این نوع رویکرد میتوان به روستو،4هارود دومار 5و لوئیس 6اشاره نم رواب نیارب یزاسون هشیدنا .دو      
است که الگوی عملی نوسازی تجربه کشورهای پیشرفته غربی در مراحل گذار از بافت سنتی به بافت مدرن اس و ت
یش رب مه نآ دو    
بر این مبناست که در نوسازی اقدام به ارائه راهحل و نسخه نویسی برای کشورهای جهان سوم می ی
مبنای تجربیات کشورهای پیشرفته .بیشترنظریه پردازان مکتب نوسازی ،توسعهههنی م و لماوع زا یشان ار یگتفا و عنا     
درونی و داخلی میدانند.
نظریه رشد نامتعادل
بر پایه اساس رشد نامتعادل که در آن نظریه قطب رشد متجلی میشود ،رشد همزمان در همه جا اتفاق نمیافتد بلکه
در نقاط یا قطبهای توسعه اتفاق میافتد که از قدرت جاذبه باالیی برخوردارند .این نقاط توس اناک رد ار هع للللل ه یا ی

پخش میکنند که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد .پرو ،هیرشمن 7و روستو از این طیفند .طرفداران نظریه قطب
یگ در د هب دیاب هجیتن رد و  لابند     
رشد معتقدند که گسترش شهرها منجر به توسعه اجتماعی اقتصادی روس م اهات یی یی
گسترش و رشد صنایع در شهرهای بزرگ بود.
نظریه رشد متعادل

ب-
در مقابل میردال و میسرا معتقدند نظریه قطب رشد منجر به ن قطنم یرباربا هه هههای شد ربان هتسناوتن و ه ابر قع و ی بببب بببب

ماندگی در کشورهای توسعهیافته را به سرانجام برساند .بطوری که امروزه اقتصاد دانان نظریه رشد متوازن در من قطا
مختلف را مطرح میکنند .آنها معتقدند توسعه متعادل ناحیهای برای آن است که بهترین شرایط و امکان یارب ار تا   
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توسعه جامع همه نواحی فراهم آورد ) .(Molai, 2008:71-88اقتصاددانان معتقدند که رشد متوازن در مناطق مختلف،
ضرورت برنامهریزی منطقهای صحیح را برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح میکنند و توسعه متعادل ناحیهای بر آن
است که تفاوت کیفیت زندگی بین ناحیهای و دورن ناحیهای را ب ناسرب لقادح ه د تیاهن و  ا نیب زا  ب درب

     

(Molai,

).2007:241-256
نظریه دوگانگی توسعه
در این نظریه آرتور لوئیس اقتصاد کشورهای در حال توس ود داصتقا کی ار هع یرهش و ییاتسور یشخب

یقلت

     

میکند که در بخش روستایی عرضه نا محدود نیروی کار وجود دارد و سطح دستمزدها براب  شاعم لقادح ر ا تس     
).(Panahi and Morseli, 2006:143-166
دیدگاه ساختاری(توسعه از پایین به باال)
بر اساس این دیدگاه و از طریق سطحبندی مناطق روستایی میتوان وضع برخورداری و می و تیمورحم ناز

ار رقف

  

مشخص کرد که ارائه یک سلسلهمراتب به خوبی توسعهیافته و یکپارچه از م  ییاتسور تامدخ زکا ی عفانم زا یک      
حاصله از آن است .به گونهایی که دسترسی به دامنه وسیعی از عملکردها برای تعداد زیادی از مردم فراهم میشود و
مقایسه سطح توسعهیافتگی امکانپذیر میشود ).(Badri et al, 2006: 116-126
شها
مواد و رو 
روش تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف بنیادی و نوع روش به کار رفته در آن توصیفی -تحلیل هک تسا ی     ط حوطس نآ ی   
توسعهیافتگی مناطق روستایی شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر (تعداد  12دهستان بعن زا )یرامآ هعماج ناو   
نظر شاخصهای توسعۀ در ابعاد بهداشتی ،آموزشی ،خدماتی ،زیربنایی ،کالبدی و ارتباطی پس از مطالعۀ منابع آماری
مورد اطمینان ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .جهت تحلیل میزان سطوح درجۀ توسعهی هعسوت هزوح رد یگتفا    
روستایی 40 ،مولفه مورد بررسی از دادههای رسمی آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390استخراج
و سپس به شیوه کمیبا استفاده از تکنیک فازی بهینهسازی چند معیاره و ح ب هک یشزاس ل ه صتخا ا  ر ب ینکت ه ککک ک ککک ککککککک
ک

ویکور 1معروف است ) (Opricovic and Tzeng, 2004:445-455بهره گرفته شد .کلمه ویکور لغتی صربستانی و به

شهاای
معنی«بهینهسازی چندمعیاره و حل سازشی» 2اس سست )et al, 2007:1011-1024) Chuک کی ناونعب ه ی زا  ر ووو وووو 
تصمیمگیری چند معیاره توافقی بر مبنای روش الپیمتریک توسعهیافته است ). (Wei and Xiangyi, 2008

گ 4در س لا
این تکنیک نخستین بار توسط آپریکوویچ 3در سال  1998میالدی و زنگ گ

 2002م یدرگ یفرعم یدالی د    

) (Zarabi and Izadi, 2013.:101- 116بر اساس روش مذکور ،راه حل توافقی تعیینکنندۀ راه حلهایی موجه است
که به راه حل ایدهآل نزدیک بوده و در قالب توافق از طریق اعتبارات ویژۀ تصمیمگیرندگان ایجاد شده است

(Rao,

به ار یشزاس یا   
) 2008:1949-1954که روی دستهبندی و انتخاب از یک مجموعه گزینهها تمرکز داش اوج و هت بب بب
1
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کت ار هب ر هه هههحل
برای یک مساله با معیارهای متضاد تعیین میکند ) (Amiri, 2007:172و در نهایت گزینههای نزدیک ک
ایدهآل بر گزینههای دورتر از آن ارجحیت مییابند تا معیارها بر اساس چند تابع معیار ارزیابی و رتبهبندی گردند .در
این روش ،تأکید بر رتبهبندی و انتخاب از مجموعهای گزینه و تعیین راهحلهای ت اب هلئسم یارب یقفاو یاهرایعم      
متضاد است ) .)Chen, and Wang, 2009:232-242در این روش ماتریس تصمیمگیری و وزن ش خا صصصهاا ،ورودی
سیستم هستند )(Xia et al, 2006: 741-759و خروجی نیز به صورت رتبهبندی گزینهها میباشد.
عآوری دادههاای
مج ععع ععع

از آنجا که دادههای یک فرآیند تولید و یا یک مکانیزم خدمترسانی ،معموال پیچید و تسا ه

شهاای
صحیح از آنها مشکل میباشد به نظر میرسد برای کار با دادههای غیرقطعی و یا ب زا ه های از دادههاا باید ر  ووو 
ویژهای مورد استفاده قرار گیرد ) .)Li and Reeves, 1999: 507- 517با عنایت به اینکه منطق فازي در رویارویی با
ی ،طیف
حجم باالیی از دادههای نه چندان دقیق میتواند به جای ارائه پاسخ قطعی درست یا نادرست منطق ارس یوط ی ی
وسیعی از پاسخها را ارائه دهد و از دقت و کارسازی باالیی در اجرا برخوردارست ،بررس اب زین رضاح ی کیور رد      
فازی و بهرهگیری از روش وایکور ،طی پنج گام به تحلیل موضوع پژوهش میپردازد ):(Asgharpour,2014:147
مرحله  :1ماتریس تصمیم بر اساس اطالعات جمعآوری شده از مسئله تشکیل میش دعا دینک ضرف .دو ا لودج د     
تصمیم به صورت اعداد فازی مثلثی باشند.
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مرحله  :2گزینههای ایدهآل مثبت و منفی بر اساس قواعد زیر تعیین میشوند.

} {
} {
} {
} {

~
*

*~ *~
 A = max i f ijجنبه ~* C j → +
* * *
* * *
A =
) ~ = (( e1 f1 g1 )...(em f m g m )) = ( f1 ... f m
*
 A = mini f ijجنبه C j → −

~  A− = minجنبه C → +
i f ij
~− ~−
~
 j
− − −
− − −
A− = 
) ~ = (( e1 f1 g1 )...(em f m g m )) = ( f1 ... f m
−
 A = max i fijجنبه _ → C j


()2
()3

مرحله  :3مقدار مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینهها محاسبه میشود.
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( ) 10

− − −
) = Max R ≈ ( Max p Max r Maxl ) = ( p r l
i i
i i
ii
i

−

R

مرحله :4شاخص  VIKORرا بر اساس رابطه داده شده زیر محاسبه میکنیم.

ی-
ابتدا باید Vکه عددی است بین صفر و یک و تعیین بسته به نظر تصمیمگیرنده دارد و آن را معمو ًالًال  0/5در نظر می ی
گیریم ،مشخص شود.

)  
) 
* )  
) 

)  
) 

(
(
(
(
(
(

p* − l
i
p* − l −

( ) 11

r* − r
i
r* − r −
l* − p

i
l* − p −


× )  (1 − v




× ) + (1 − v



+


× )  (1 − v



+

) 
)
) 
)
) 
)

(
(
(
(
(
(

v* − t

i
v* − t −
s* − s

i
s* − s −
t* − v

i
t* − v −



×   v


*−s  
* − R  

s
R

× ) i  +  (1 − v
× i  = v
×Q = v
i 
 
 
s* − s −  
R* − R −  
 
 



× v
 


)
)

(
(

)
)

(
(

مرحله  :5رتبهبندی گزینهها بر اساس شاخص  .VIKORبرای رتبهبندی گزینهه ،ا مق ریدا  Qj ،Rj ،Sjرا ب تروص ه   
نزولی مرتب میسازیم که نتیجه آن سه حالت از رتبهبندی میباشد .بر این اساس ،گزینهههای ک ک زا ه مم مممت ادقم نیر رر ررر
برخوردار باشد ،بهترین گزینه محسوب میگردد.
معرفی منطقه مورد مطالعه

ع،
شهرستان دشتستان بعنوان وسیعترین شهرستان استان بوشهر با مرکزیت شهر برازجان 1و مساحت  249کیلومترمربع ع
در طول جغرافیایی  50درجه و  25دقیقه تا  51درجه و  59دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  28درجه و  03دقیق ات ه   
 28درجه و  55دقیقه شمالی واقع گردیده است .جمعیت آن طبق سرشماری سال  1390برابر با  229425نف وب ر ده   

که از این تعداد  77266نفر در مناطق روستایی سکونت داشتهاند .این شهرستان طبق تقسیمات کش زا یرو  6بخش
(شکل 8 ،)1شهر و همچنین  12دهستان (که بعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده است) تش هدیدرگ لیک   
است (جدول .)1شایان ذکر است که شناختهشدن شهرستان دشتستان بعنوان قطب کشاورزی استان بوشهر ،دارا بودن
رتبه اول به لحاظ وسعت در استان ،همچنین داشتن بیشترین نقاط روستایی در اس  نات ( (  186روس هنکس یاراد یات )) )))،
سکونت بیشترین جمعیت روستایی استان در این شهرستان (برابر با  77195نفر) و دارا بودن بیشترین جمعیت شاغل
بخش کشاورزی در استان (بیش از  7494نفر) در کنار ظرفیتهای بالقوه محیطی و طبیعی مناطق روستایی شهرس نات
دشتستان از جمله عواملی هستند که این شهرستان را از اهمیت و جایگاه باال ب رهشوب ناتسا رد یی ر وخ ر هدومن راد      
است.

Borazjan

1
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شکل ( )1نقشه جغرافیایی شهرستان دشتستان به تفکیک بخش
Source: Author
جدول( )1مناطق روستایی مورد مطالعه شهرستان دشتستان

شهرستان

بخش

دشتستان

سعدآباد

زیرراه

دشتستان

سعدآباد

وحدتیه

21

دشتستان

شبانکاره

شبانکاره

31

48 3 12

دشتستان

مرکزی

حومه

14

8146

1928

دشتستان

مرکزی

دالکی

15

16711

3007

دشتستان

مرکزی

زیارت

11

6927

1874

دشتستان

ارم

ارم

21

5 09 5

1237

دشتستان

ارم

دهرود

17

5072

1242

دشتستان

بوشکان

بوشکان

01

4 17 4

1073

دشتستان

بوشکان

پشتکوه

15

5570

1465

دشتستان

آبپخش

درواهی

7

3056

637

دشتستان

آبپخش

1053

652

دهستان

اسماعیلخانی

تعداد روستا

8

جمعیت

خانوار

16

82 2 12

3070

1 71 1

624
059 3

Source: research findings, 2015

یافتهها
در سنجش میزان توسعهیافتگی شهرستان دشتستان ،از دادههای آماری سال  1390در قالب  40مولفه (جدول)1
جهت تحلیل  186روستا در قالب دهستانهای شهرستان دشتستان استفاده گردید (جدول .)2

تحلیل فضایی شاخصهای توسعه در109 ...
جدول( )2شاخصها و نماگرهای مورد بررسی در پژوهش
نماگر

شاخص
آموزشی

 X1روستامهد X2 ،دبستان X3 ،مدرسه راهنمایی X4 ،دبیرستان نظری X5 ،دبیرستان کاردانش

زیربنایی

 X6درصد روستاهای راه آسفالته X7 ،درصد روستاهای دارای برق X8 ،درصد روستاهای دارای گاز لوله کشی X9 ،درصد

بهداشتی

روستاهای دارای آب لولهکشی
 X 10مرکز بهداشتیدرمانی X 11 ،داروخانه X 12 ،خانه بهداشت X 13 ،پایگاه بهداشت X 14 ،مرکز تسهیالت زایمان15 ،

Xپزشک خانواده X 16 ،پزشک X71 ،دندانپزشک و بهداشتکار دهانودندان X 18 ،بهیارومامایروستایی X91 ،بهورزX 20 ،

دامپزشک X21 ،تکنسین دامپزشکی
خدماتی

 X22سامانه جمعآوری زباله X23 ،پایگاه آتشنشانی X 24 ،نمایندگی پخش نفتسفید X 25 ،نمایندگی پخش سیلندرگاز62 ،

 Xفروشگاه تعاونی X 27 ،بانک X 28 ،تعمیرگاه ماشینآالت کشاورزی X 29 ،تعمیرگاه ماشینآالت غیرکشاورزی X03 ،جایگاه
سوخت

ارتباطی
کالبدی

 X31صندوق پست X32 ،دفتر پست X 33 ،دفتر مخابرات X 34 ،دفتر فناوری اطالعاتوارتباطات X 35 ،دسترسی به اینترنت

عمومی X 36 ،دسترسی به روزنامه و مجله X 37 ،دسترسی به وسیله نقلیهعمومی

 X 38درصد واحدهای مقاوم X 39 ،درصد واحدهای نوساز X 40 ،درصد واحدهای فرسوده
Source: research findings, 2015

در اولین گام ماتریس فازی تشکیل میگردد .به همین منظور دادههای اولیه که بصورت اطالعات اسنادی و خام از
سالنامه آماری استان بوشهر جمعآوری شدهاند میبایست جهت انجام محاسبات به ارقامی فازی مبدل گردند.
بنابراین معیارهای موردنظر ابتدا به شاخصهای بیمقیاس تبدیل شده و سپس ارقام بدست آمده بصورت تحدیدهای
آماری بیان میگردند ( .)Taghvaei et al, 2011: 136تا در نهایت دادههای کیفی در  5سطح به ارقامی کمی مبدل
گردند (جدول .)3
جدول( )3تحدید حدود فازی متغییرهای مورد بررسی در پژوهش

تحدید حدودفاز ی

ارزش زبانی

)(0.75, 0.90, 1

خیلی خوب

)(0.55, 0.70, 0.85

خوب

)(0.35, 0.50, 0.65

متوسط

)(0.15, 0.30, 0.45

بد

(0, 0.1, 0.25

خیلی بد

Source: Taghvaei et al, 2011

قابل ذکر است که تحدیدهای فازی برای دادههای کیفی بصورت سلیقهای بیان میشود ( .)Atai, 2010: 189به
صورتی که دایره نامحدودی از اعداد را در بر میگیرد تا به منظور قرار دادن در محاسبات فازی در مراحل بعد به
شیوههای خاص تبدیل به ارقام صفر تا یک گردند ( .)Poortaheri, 2010: 189الزم به ذکر است که در این مطالعه
از میان انواع مختلف ارقام فازی ،نوع مثلثی به کار گرفته شده است.
عدد فازی مثلثی 1یک مجموعه فازی پیوسته است که تابع عضویت آن به صورت زیر میباشد:
( ) 12

0 : x〈 a1
− ((a − x) /( a − a )) + 1; a 〈 x〈 a

2
2
1
1
2
µ ( x) = 
− (( x − a2 ) /( a3 − a2 )) + 1; a2 〈 x〈 a3
0; x〉 a3

Triangular Fuzzy Numder

1
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اعداد فازی مثلثی به صورت سه تایی ( a3و  a2و  )a1نشان داده میشوند ) .(Nemati and Raesi, 2005:54در
همین راستا با توجه به تعداد معیارها و تعداد گزینهها و با عنایت به رابطه ( )1ماتریس تصمیمگیری اعداد فازی
مثلثی تشکیل میگردد (جدول.)4
X 10

X9

X8

جدول( )4تشکیل ماتریس تصمیمگیری اعداد فازی مثلثی در شاخصهای مورد بررسی
X7

X6

)(0.75 ,0.90,1) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

X5

)(0.35,0.50,0.65)(0.55 ,0.70,0.85)(0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0.75 ,0.90,1

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0.75 ,0.90,1) (0.15 ,0.30,0.45

)(0,0.1,0.25

)(0.75 ,0.90,1) (0.75 ,0.90,1

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0.75 ,0.90,1

)(0.75 ,0.90,1) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

X4

X3

X2

X1

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0.15 ,0.30,0.45)(0.55 ,0.70,0.85)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25
)(0.15 ,0.30,0.45)(0.55 ,0.70,0.85)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0.15 ,0.30,0.45)(0.55 ,0.70,0.85)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25
X 20

X 19

X 18

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

X 17

X 16

X 15

زیرراه

وحدتیه

شب انکاره
حومه

دالکی

زیارت
ارم

دهرود

)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

بو ش کان

)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65)(0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

درواهي

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45

نام دهستان

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
X 14

X 13

X 12

X 11

پشت کوه

اسماعیل خانی
نام دهست ان

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

زیرراه

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

شب انکاره

)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0.75 ,0.90,1

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0.75 ,0.90,1

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25

)(0.75 ,0.90,1
)(0.75 ,0.90,1

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

حومه

)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

زیارت

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

دهرود

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25

)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25

X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)( 0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65)(0.55 ,0.70,0.85)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45
)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)( 0.35,0.50,0.65)( 0.35,0.50,0.65)( 0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
)(0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.55 ,0.70,0.85
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65)(0.15 ,0.30,0.45)(0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45
)(0,0.1,0.25) (0.15 ,0.30,0.45) (0,0.1,0.25) (0.35,0.50,0.65) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25) (0,0.1,0.25

Source: research findings, 2015

وحدتیه

X22
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
X32
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25

X21
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
X31
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25
)(0,0.1,0.25

دالکی
ارم

بو ش کان
پشت کوه
درواهي

اسماعیل خانی

نام دهستان
زیرراه
وحدتیه
شبانکاره
حومه
دالکی
زی ار ت
ار م
دهرود
بوشکان
پشتکوه
درواهي
اسماعیل خانی
نام دهستان
زیرراه
وحدتیه
شبانکاره
حومه
دالکی
زی ار ت
ار م
دهرود
بوشکان
پشتکوه
درواهي
اسماعیل خانی

تحلیل فضایی شاخصهای توسعه در111 ...

در ادامه تحلیلها ،جهت تبدیل اعداد فازی به اعداد غیر فازی میبایست ماتریس فازی تشکیل شده ،فازیزدایی
شهای مختلفی برای فازیزدایی درایههای ماتریس فازی وجود دارد که در
(دیفازی) گردد .بر همین اساس رو 
اینجا از روش مرکز سطح (مرکز ثقل) بهره گرفته شده است .اکنون پس از فازیزدایی گزینههای ایدهآل مثبت با
عنایت به رابطه ( )2و گزینههای منفی با توجه به رابطه ( )3منفی تعیین میشوند (جدول .)5
جدول( )5تعیین مقادیر ایده آل و ضد ایده آل معیارها
X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

0.44 0.76 0.75 0.38 0.20 0.90 0.88 0.09 0.82 0.38 0.56 0.26 0.29 0.14 0.50 0.14 0.09 0.94 0.43 0.10

*A

0.00 0.24 0.10 0.00 0.00 0.29 0.47 0.00 0.33 0.00 0.27 0.71 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.40 0.06 0.00

A-

X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40
0.29 0.50 0.10 0.10 0.36 0.10 0.50 0.50 0.43 0.31 0.10 0.20 0.13 0.44 0.31 0.59 0.30 0.40 0.13 0.64

*A

0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

A-

Source: research findings, 2015

از آنجائی که معمو ًالًال شاخصهای مورد استفاده دارای اهمیت یکسانی نیستند ،برای از بین بردن تفاوتها میبایست
به محاسبۀ وزنی برای شاخصهای مورد نظر اقدام کرد .به منظور اعمال وزندهی به شاخصها میتوان از روشهای
همچون پنل متخ صص ین ،آنتروپی ،تحلیل سلسلهمراتبی و غیره بهره گرفت ) .(Malczewski,1999در این بررسی
ابتدا وزن معیارها در قالب یک طیف هفتتایی رتبهبندی گردید(جدول  )6و سپس وزن شاخصهای پیشنهادی
توسط روش پنل متخ صص ین تعیین گردید(جدول.)7
جدول( )6وزن شاخصهای مورد بررسی در قالب اعداد فازی مثلثی و فازی قطعی

وزن کیفی

عددفازی مثلثی

عدد فازی قطعی

فوق العاده مهم

)(1, 0.10, 0

0.97

خیلی مهم

)(0.85, 0.15,0. 15

0.85

مهم

)(0.65, 0.15,0. 15

0.65

اهمیت متوسط

)(0.50, 0.20,0. 20

0.50

کم اهمیت

)(0.35, 0.15,0. 15

0.35

خیلی کم اهمیت

)(0.15, 0.15,0. 15

0.15

بی اهمیت

)(0, 0, 0

0.02

Source: Mohaghar, and AminNaseri, 2001
جدول( )7وزن پیشنهادی شاخصهای مورد بررسی در پژوهش توسط متخصصین
X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.85 0.85 0.85 0.85 0.65 0.50 0.85 0.85
X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40
0.65 0.65 0.65 0.50 0.85 0.65 0.65 0.65 0.65 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.85 0.65 0.65 0.50 0.98

Source: research findings, 2015
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در ادامه تحلیل دادهها طی روابط(  ) 4،5،6،7،8،9،10مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینهها مشخص میگردد و شاخص
ویکور را برای مناطق مورد مطالعه بر اساس رابطه (  ) 11محاسبه میگردد تا در آخرین گام گزینهها بر اساس
شاخص وایکور رتبهبندی گردند (جدول .)8
جدول( )8رتبهبندی مناطق مورد مطالعه بر اساس شاخص ویکور
Q

شهرستان

رتبه

زیارت

1
2

R
0.850

S
11.49

0.060

0.975

9.69

0.500

بوشکان

0.975

9.78

0.503

زیرراه

3

0.975

11.73

0.568

حومه

4

0.975

13.95

0.643

درواهي

5

0.975

14.34

0.656

دالکی

6

0.975

15.73

0.702

شبانکاره

7

0.975

18.12

0.782

دهرود

8

0.975

18.98

0.811

پشتکوه

9

0.975

21.55

0.897

ارم

10

0.975

23.69

0.968

وحدتیه

11

0.975

24.64

1

اسماعیل خانی

12

Source: research findings, 2015

نکته شایان ذکر در رتبهبندی نهایی گزینهها ،این است که باید مقادیر  Qj،Rj ،Sjبه صورت نزولی مرتب شوند و بر
این اساس ،گزینهای که از کمترین مقدار برخوردار باشد ،بهترین گزینه محسوب گردد .در این میان در رتبهبندی،
در صورتی که دو شرط زیر برقرار باشد ،به عنوان بهترین جواب سازشی انتخاب میشود:
الف :شرط مزیت قابل قبول
1
Q( A ) − Q( A ) /
2
1 m −1

که  A2بهترین گزینه دوم در رتبهبندی به وسیله شاخص  A1 ،Qبهترین گزینه با کمترین مقدار برای  Qو  nتعداد
گزینههای موجود است.
ب :شرط ثبات قابل قبول در تصمیمگیری
گزینه  A1باید در  Sیا (و)  Rنیز دارای بهترین رتبه باشد .این جواب سازشی در فرآیند تصمیمگیری پایدار است.
اگر یکی از شروط باال برقرار نشود ،آنگاه یک مجموعه جوابهای سازشی به صورت زیر پیشنهاد میشود:
 .1اگر تنها شرط دوم برقرار نشد ،گزینههای  A1و .A2
 .2اگر شرط اول برقرار نشد ،گزینههای A1,A2,… An,که  Anگزینهای است در موقعیت nام که رابطه
1
Q( A ) − Q( A
)/
n
n −1 m −1

در مورد آن صادق میباشد ()TavakoliMoghadam et al, 2013: 37

حال با عنایت به برقراربودن شروط در بررسی حاضر ،رتبهبندی قابل قبول بوده و بهترین جواب سازشی (مطابق
جدول  )8دهستان زیارت با ضریب  0/ 06میباشد .طبق مقادیر بدست آمده میتوان دهستانهای شهرستان دشتان را
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در سه سطح طبقهبندی نمود .سطح نخست (با ضریب  0-0/ 329مناطق توسعهیافته) که دهستان زیارت با ضریب
 ،0/ 06را میتوان در این رده جای داد .سطح دوم (با ضریب 0/0 33 -0/956مناطق دارای توسعه متوسط) که
دهستانهای بوشکان ،زیرراه ،حومه ،درواهی و دالکی را میتوان در جرگه این مناطق قلمداد نمود و سطح سوم (با
ضریب  0/ 660 -1مناطق محروم) که دهستانهای شبانکاره ،دهرود ،پشتکوه ،ارم ،وحدتیه و اسماعیلخانی را در
برگرفته است.
بحث و نتیجهگیری
در بررسی نظام توسعه روستایی آنچه مبرهن است این است که ارزیابی و تحلیل جایگاه نواحی به لحاظ میزان
توسعه به عنوان مبنایی برای برنامهریزیهای آتی دارای اهمیت بسزایی است؛ چرا که تنها با تعیین وضعیت کمی و
کیفی شاخصهای گوناگون در وضع موجود بر پایۀ قابلیتهای بنیادین آنها میتوان به چشمانداز روشنی امیدوار
بود .از همین رو پژوهش حاضر نیز از یک سو با اعتقاد به این که انجام بررسیهای کاربردی در خصوص توزيع
جمعيت و خدمات در برنامهريزي فضا يي از اهميت بسیار ويژهاي برخوردار است و شناخت دق قي و جامع از
وضعيت موجود و اولویتبندی مناطق در جهت تبیین تفاوتهای سطوح توسعه ،میتواند زمینه یک برنامهريزي
مطلوب به منظور ساماندهي نواحي محروم و كمتر توسعهيافته را جهت از بین بردن عدم تعادل و توازن فراهم آورد
و از سوی دیگر با در نظر گرفتن جایگاه حیاتی مناطق محلی (روستاها) در توسعه سرزمینی بعنوان سنگ بنا و نقطه
آغازین توسعه ملی ،بر این باور است که نشان دادن زوایای پنهان زندگی سکونتگاههای روستایی نیز که کمتر به طور
دقیق به آن پرداخته میشود میتواند راهکار مناسبی جهت محرومیتزدایی و فراهم نمودن بستر توسعه روستایی در
این مناطق قلمداد گردد؛ تالش نموده تا از طرق سنجههای متعدد به ارائه تصویری جامع و شفاف از وضعیت
موجود توسعه روستایی در مناطق روستایی شهرستان دشتستان بپردازد.
ارزیابی و تحلیل حاصل از میزان دسترسي به زيرساختهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگی و ...در مناطق روستایی
شهرستان دشتستان ،عدم دسترسی مطلوب روستاییان به امکانات و خدمات توسعه و توسعهنیافتگی بخش عظیمی از
مناطق روستایی این شهرستان را گوشزد مینماید تا جایی که نتایج بررسی ضمن نمایان ساختن سیمای نابرابر مناطق
در برخورداری از شاخصهای توسعه و ضعف مشهود برخی مناطق به لحاظ برخورداری ،مبین این مطلب است که
مناطق روستایی مورد مطالعه به لحاظ سطوح برخورداري ،در قیاس با یکدیگر داراي تفاوت معناداري هستند .به
طوری که از  12دهستان موجود در شهرستان دشتستان ،تنها دهستان زیارت در جرگه مناطق توسعهیافته محسوب
میگردد و  5دهستان بوشکان ،زیرراه ،حومه ،درواهی و دالکی دیگر در زمره مناطق دارای توسعه متوسط و 6
دهستان شبانکاره ،دهرود ،پشتکوه ،ارم ،وحدتیه و اسماعیلخانی در جرگه مناطق محروم جای گرفتهاند .در همین
راستا با عنایت به اثرات سوء محروميت محلي و روستایی در توسعه منطقهاي و ملي ،توجه به نواحی محروم و
کمتربرخوردار روستایی در جهت تأمین نیازهاي اساسی و تعدیل تفاوتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در همین راستا ،در جهت سازماندهی فضایی مناطق روستایی شهرستان دشتستان ،رفع محرومیت ،ایجاد توسعه
هماهنگ و موزون و تحقق عدالت اجتماعی ،رویکردهای زیر پیشنهاد میگردد:
 -انتخاب الگوهای توسعه متناسب با شرایط و مقتضیات طبیعی،اجتماعی ،قتصادی وفرهنگی روستاهای شهزستان.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 114فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 برنامهریزی و آرایش منطقی فضاهای جغرافیایی جهت رفع عدم تعادلها و سياستهاي تمركزگرايانه با تدوینطرح جامع توسعه روستایی شهرستان دشتستان.

 پرهیز از هرگونه یکسو نگری و برنامهریزی اصولی همراه با اتخاذ سیاستهای توسعه محور در جهت بهبودشرایط زندگی در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته روستایی.
 ارتقای کمی و کیفی خدمات و امکانات توسعه (بویژه شاخصهای بهداشتی و ارتباطی) در تمام دهستانهایشهرستان دشتستان.
 در اولویت قرار دادن شاخصهای دارای اهمیت و وزن بیشتر(شاخصهای زیربنایی و بهداشتی) در راستایمحرومیتزدایی مناطق روستایی شهرستان.
 افزایش دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی -درمانی (بویژه در مولفههایی که محرومیت شدید در دسترسیبه آنها وجود دارد همچون :مراکز بهداشتی -درمانی ،پایگاه بهداشت روستایی ،داروخانه ،مرکز تسهیالت زایمان،
پزشک ،دندانپزشک و دامپزشک) در تمام مناطق روستایی علیالخصوص دهستانهای محروم شبانکاره ،دهرود،
پشتکوه ،ارم ،وحدتیه و اسماعیلخانی.
 ارتقاء دسترسی به فرصتهای آموزشی (در مقاطعی که با کمبود دسترسی مواجه هستند همچون دبیرستان نظری،دبیرستان کاردانش و روستامهد) در سکونتگاههای روستایی دارای توسعه متوسط و دهستانهای محروم شبانکاره،
دهرود ،پشتکوه ،ارم ،وحدتیه و اسماعیلخانی.
 افزایش و بهبود دسترسی به شاخصهای خدماتی (بویژه در مولفههای پایگاه آتشنشانی ،جایگاه تامین سوخت وتعمیرگاه ماشینآالت کشاورزی) در دهستانهای دارای توسعه متوسط و محروم.
 برنامهریزی و سرمایهگذاری در جهت ارتقاء شاخصهای کالبدی و بهسازی واحدهای مسکونی اهتمام در جهت بهبود شاخصهای ارتباطی (بویژه در مولفههای دفتر پست ،صندوق پست ،دفتر فناوری اطالعاتو ارتباطات روستایی و دسترسی به روزنامه و مجله) در کلیه مناطق روستایی شهرستان دشتستان علیالخصوص
دهستانهای محروم.
این بررسی معتقد است بهبود شاخصها ،دستیابی به توسعه مطلوب روستایی و تحقق رفاه نسبی در مناطق محروم و
بسیار محروم شهرستان دشتستان از یک سو مستلزم بکارگیری نوعی نظام برنامهریزی فضایی با هدف کاهش
تفاوتها و تغییر اولویتهای تخصیص منابع به نفع مناطق محروم و از سوی دیگر نیازمند بازنگری در وضعیت
تگذاریهای نوین
کنونی ،برنامهریزی جهت افزایش کمی و کیفی منابع موجود ،بکارگیری ظرفیتهای جدید ،سیاس 
اجتماعی و اتخاذ راهبرد عدالت اجتماعی در در راستای آمایش ملی -منطقهایی و تخصیص هدفمند امکانات و منابع
میباشد تا ضمن رفع عدمتعادلها ،نظام منطقهای اصالح گردیده و همه مناطق بتوانند از توسعه متوازن بهرهمند
گردند.
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