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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی و سنجش سطح توسعه یافتگی و تبیین شکاف بین مناطق روستایی شهرستان رشت به لحاظ
برخورداري از شاخص هاي توسعه روستایی است .پژوهش در  18دهستان شهرستان رشت با استفاده از روش تاپ سیس و وزن
دهی  35شاخص موردمطالعه بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد .دادههای موردنیاز از طريق مطالعه كتابخانهاي،
میدانی (تکمیل پرسشنامه) و از نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1390شهرستان رشت و نيز گزارشهاي
آماري سازمان جهاد کشاورزي استان گيالن و مديريت جهاد کشاورزي شهرستان رشت استخراج گرديده است .طبق نتایج
بهدستآمده ،از مجموع  18دهستان در شهرستان رشت ،به لحاظ سطح توسعه روستايي 4 ،دهستان در حد کمتر توسعهیافته و
 14دهستان در حد توسعهنیافته می باشند .این امر حاکی از آن است که سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت توسعهیافته
نبوده و توسعه روستاهای منطقه با چالش ها و موانع جدی مواجه است.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،مناطق روستایی شهرستان رشت ،تکنیک تاپ سیس ،تحلیل سلسله مراتبی.
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مقدمه
توسعه روستايي فرايندي چندبعدي است كه موضوع آن
بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي اقشار فقیر و آسيبپذير جامعه
روستايي است .فرايندي كه با بهرهگيري از سازوكارهايي چون
برنامهريزي ،سازماندهی ،تقويت خوداتكايي فردي و جمعي
و ايجاد دگرگوني مناسب در ساختارهاي ذهني و اجتماعي
روستائيان تالش ميكند كه در آنها قدرت ،توان و اختيار
بهرهگيري از قابليتها و منابع در اختيارشان را به وجود آورد
تا به واسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را بهبود بخشند.
از این رو هدف عمده توسعه ،برقراری رابطه متعادل میان
بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،منابع و فرصتهای جامعه و
توزیع پیامدهای حاصل از توسعه بین مناطق و گروههای مختلف
است (بابایی فینی و همکاران1394 ،؛ رستمی و همکاران،
 .)1394وجود نابرابریهای منطقهای و ملی از نشانههای مهم
توسعهنیافتگی است و کشورهای توسعه یافته عالوه بر اینکه
از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردارند ،توزیع
درآمد و امکانات نیز در آنان نسبتاً عادالنه است.
در کشورهای توسعهنیافته هم مقادیر این شاخصها پایین
است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است .همانگونه كه توزيع
متوازن توسعه بين نواحي گوناگون سرزمين اهميت دارد ،در
مقياس محلي و در سطح سكونتگاههاي روستايي نيز مدنظر
است و در ارتباط تنگاتنگ با توسعه متعادل ناحيهاي و ملي
قرار دارد .در سطح روستاهاي يك منطقه نيز توسعه بايد به
گونهاي باشد كه تمامي مناطق روستايي را در برگیرد؛ بنابراین
توسعه نسبی چند روستا در یک منطقه را نمیتوان بهمنزله
توسعه روستایی منطقه قلمداد کرد (توکلی و همکاران.)1393 ،
در ایران توجه به روستا و توسعه روستایی بهعنوان بخشی از
فرایند توسعه در مقیاس ملی و نیز بهمنظور تحلیل تحوالت
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،از چند دهه قبل از انقالب یعنی
از دهه  1320به بعد ،بهعنوان نوعی ضرورت مطرح بوده و
بخشی از سیاستهای توسعهای کشور را تشکیل داده است
(زاهدی و همکاران.)1391 ،
در بحث توسعه روستایی سیستمهای اجتماعی و اقتصادی
روستا فشار زیادی را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد
میکنند و انسان به دنبال توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق
استخراج پیدرپی از محیط زیست بوده که میتواند منجر به
آلودگی و حتی ویرانی آن شود ،ازاین رو حمایت از محیط
زیست در مقابل این فشار الزامی است (.)Liu et al., 2009
ازاینرو امروزه هدف از توسعه ،توسعه پایدار است .دستیابی به
توسعه پایدار ،توسعهاي است که نیازهاي کنونی را بدون کاهش
لهاي آتی در برآورد نیازهایشان برآورده میکند که
توانایی نس 
در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحیطی ،نیازمند
تعادل و برابري در توزیع شاخصهاي مختلف توسعه است
(جمینی و همکاران.)1394 ،
توسعه پایدار ملی درگرو پایداری مناطق روستایی است .به
عبارتی پایداری مناطق روستایی در ابعاد مختلف میتواند
نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد .بدین
ترتیب با شناخت جایگاه سکونتگاههای روستایی از منظر
ابعاد و شاخصهای توسعه پایدار ،با دیدگاه جامعتری امکان
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برنامهریزی فراهم خواهد شد (شایان و حسین زاده.)1390 ،
در رابطه با موضوع این پژوهش و موارد مشابه ،مطالعات
متعددی در داخل و خارج کشور انجامگرفته است که در ادامه
به چند مورد از آنان اشاره مینماییم؛
ـ ارزیابی نابرابری توسعه مناطق روستایی شهرستان الرستان
با استفاده از مدل تصمیمگیری چند متغیره الکتره بهمنظور
ردهبندی مناطق و مدل  AHPبرای وزن دهی به معیارها
توسط خرم بخت ( )1396انجام شد .نتایج حاصل نشان داد
که مناطق روستایی الرستان از میزان توسعه برابری برخوردار
نبوده و عدالت فضایی در توسعه این مناطق مشهود نیست.
ـ دینپناه ( )1393در پژوهش خود به بررسی سطح توسعه
روستایی با استفاده از تکنیک  TOPSISدر منطقه موردنظر
پرداخت .نتایج نشان داد که از میان سکونتگاههای روستایی
موردمطالعه 2 ،سکونتگاه نسبتاً توسعهیافته 13 ،سکونتگاه در
حالتوسعه و  103سکونتگاه توسعهنیافته محسوب میشوند.
ـ در پژوهشی دیگر در سال  ،1391فیض پور و صالحی
فیروزآبادی سطح توسعه بازارکار مناطق روستایی استانهای
کشور را طول برنامه چهارم توسعه با تحلیل عاملی و برترین
پیشنهاد از راهحل ایده آل ( )TOPSISموردمطالعه قراردادند.
نتایج نشان داد که سطح توسع ه بازار کار مناطق روستایی در
طول برنامه تغییر چندانی نیافته است.
ـ کالنتری و همکاران ( )1388به تدوين و اعتبارسنجي
شاخصهاي توسعه پايدار روستايي در ايران بهمنظور استفاده
برنامهريزان و محققان توسعه روستايي در مطالعات مسائل
روستايي يا ارزيابي پروژههاي روستايي ،پرداختند .نتایج اجماع
نظر متخصصان  45شاخص بعد اجتماعي و زيرساختي31 ،
شاخص بعد اقتصادي و  22شاخص بعد زیستمحیطی را
بهمنظور سنجش سطح توسعهیافتگی روستايی تأیید نمود.
بر اساس پژوهش ( Larson )2014در آفریقا اکثر
سیاستهای توسعه بر مبنای ارتقاء بهرهوری است و تالش
برای بهبود بهرهوری از مزارع کوچک ،ویژگی اصلی همهجانبه
استراتژیهای توسعه بوده که توسط دولتهای آفریقایی و
سازمانهای بینالمللی توسعه انجام میشود .ازاینرو در این
پژوهش با استفاده از یک مدل تکنولوژی رابطه میان میزان
تولید غالت و مقیاس را در کشورهای جنوب صحرای آفریقا
موردبررسی قرارداد.
) Yu et al. (2010سطح توسعهیافتگی مناطق ساحلي
كشور چين را در فاصله سالهاي  1998تا  2007مورد ارزيابي
قرار دادهاند .محققان در اين مطالعه ،در خصوص تعيين وزن
شاخصها به مقايسه  AHPو روشهای تحليل مؤلفههاي
اصلي ( )PCAپرداختهاند .نتايج نشان میدهد كه روش
 PCAبه تنهايي براي تعيين وزن شاخصها كافي نيست؛
زيرا مؤلفههاي اصلي تركيبي خطي از متغيرهاي اوليه هستند
و ازآنجاکه مقادير هر يك از متغيرها براي سالهای مختلف،
متفاوت است ،تعيين وزن شاخصها بر اساس دادههاي مربوط
به هر يك از سالهای موردمطالعه ،منجر به حصول نتايج
متفاوتي ميشود .يعني ،براي هر يك از شاخصها بيش از
يك وزن تعيين ميگردد و در اين صورت ،مقايسه روند توسعه
مناطق در سالهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود .درحالیکه
درروش  AHPفرايند تعيين وزن شاخصها كام ً
ال مستقل از
مقادير دادههاي موردمطالعه است ،بهطوریکه وزن هر شاخص
متناسب با ماهیت و اهميت ذاتي آن محاسبه ميگردد.
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ازاینرو ،روش  AHPبهعنوان روش بهتر و كاراتر قلمداد شده
است Alipour & Allahyari (2010( .به بررسی سطح
توسعهیافتگی مناطق روستایی استان گیالن بر اساس شاخص
نابرابری موریس 1پرداختند .بدین منظور عوامل کشاورزی،
بهداشت ،زیرساخت و اجتماعی جهت سنجش سطح توسعه
روستایی انتخاب شدند .بر اساس نتایج حاصل ،از میان 109
منطقه روستایی موردمطالعه 6 ،منطقه روستایی درحالتوسعه
و اکثریت مناطق کم توسعهیافته میباشند.
اهداف تحقیق
هدف تحقیق ،سنجش سطح توسعه روستايي در سکونتگاههاي
روستايي شهرستان رشت با استفاده از دو روش تحلیل سلسله
مراتبی و تاپ سیس است .در این راستا اهداف جزئی زیر
مدنظر میباشند:
ـ انتخاب عوامل و شاخصهای سنجش سطح توسعهیافتگی
جوامع روستایی؛
ـ وزن دهی و اولویتبندی عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل
سلسله مراتبی؛
ـ گروهبندی جوامع روستایی بر اساس روش تاپ سیس.
روش پژوهش
منطقه موردمطالعه
استان گیالن یکی از استانهای شمالی کشور ،مساحت آن
 14711کیلومترمربع که برابر با  0/87درصد از مساحت کل
کشور است.
این استان از شمال به دریای خزر و کشور آذربایجان ،از غرب
به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق
به استان مازندران محدود میگردد (نگاره .)1
نگاره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت

استان گیالن بر طبق آخرین سرشماری داراي  16شهرستان،
 49شهر 43 ،بخش 109 ،دهستان و  2484روستاي داراي سكنه
است .شهرستانهاي مهم استان شامل آستارا ،آستانهاشرفیه،
املش ،بندرانزلي ،بندر كياشهر ،رشت ،رضوانشهر ،رحیمآباد،
رودبار ،رودسر ،فومن ،صومعهسرا ،كالچاي ،الهيجان ،لنگرود،
ماسال ،ماسوله و اجارگاه ،سنگر و سياهكل است .مرکز استان،
شهرستان رشت است .این شهرستان در مرکز جلگه گیالن
1-Morris Inequality Index

واقعشده و مساحتآن حدود  10240هکتار است .شهرستان
رشت دارای  18دهستان و  292روستا و جمعیت روستایی
آن برابر  220422نفر است .از میان  292منطقه روستایی
شهرستان رشت 265 ،منطقه دارای برق 106 ،منطقه دارای
گاز و  160منطقه دارای آب آشامیدنی میباشند .همچنین
تعداد  182خانه بهداشت و  47مرکز بهداشتی ـ درمانی در
مناطق روستایی شهرستان رشت فعال میباشند (سرشماری
عمومی نفوس و مسکن.)1390 ،
رویکرد کلی این تحقیق کمی و ازنظر هدف از نوع تحقیقات
کاربردی است .همچنین این پژوهش ازلحاظ نحوه کنترل
متغیرها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) به شمار میآید.
جامعه آماری پژوهش  292روستای شهرستان رشت در قالب
 18دهستان است.
با توجه به محدوديت دادههاي ثبتي بهنحویکه آمارهاي دقيق
و جامعي در خصوص تمامي روستاهاي شهرستان رشت به
دست دهد و نيز براي دستيابي به شاخصهاي مناسب که
امکان سنجش مفهوم توسعه روستايي را در روستاهاي
موردمطالعه فراهم نمايد ،شاخصهاي موردنظر در زمينههاي
مختلف ،با استفاده از بررسي پيشينه تحقيق و نيز در دسترس
بودن اطالعات مربوط به آنها در گزارش سرشماري نفوس
و مسکن سال  1390استان گيالن و نيز گزارشهاي آماري
سازمان جهاد کشاورزي استان گيالن و مديريت جهاد
کشاورزي شهرستان رشت گزينش و استخراج گرديد.
بر اين اساس  35شاخص در قالب پنج عامل اجتماعی -فرهنگی
( 7شاخص) ،اقتصادی ( 7شاخص) ،بهداشتی -درمانی (6
شاخص) ،زیربنایی ( 6شاخص) و کشاورزی ( 9شاخص) انتخاب
شدند .سپس پرسشنامه تحقيق به روش مرسوم پرسشنامههاي
مورداستفاده در تحليل سلسله مراتبي (بهمنظور وزن دهی)
و بر اساس درخت سلسله مراتبي پژوهش (شامل پنج معيار
و  35گزينه) تدوين شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه
برمبنای نظر چند تن از اساتید اصالح و تأیید گردید .دادههای
موردنیاز تحقيق پیرامون مقادیر شاخصهای موردنظر از طريق
مطالعه كتابخانهاي و از نتايج تفصيلي سرشماري عمومي
نفوس و مسكن سال  1390شهرستان رشت و نيز گزارشهاي
آماري سازمان جهاد کشاورزي استان گيالن و مديريت جهاد
کشاورزي شهرستان رشت استخراج گرديده است.
در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعهیافتگي ،انواع متنوعي
از روشها و تكنيكهاي كمي وجود دارد كه بسته به ميزان
اعتبار و وثوق اطالعات در دسترس و مهارت برنامهريزان ،براي
سازماندهی و ارزيابي اطالعات مورداستفاده قرار ميگيرند.
ازجمله اين روشها ميتوان به تحليل تاكسونومي ،تحليل
سلسله مراتبي و مدل موريس اشاره نمود.
بهکارگیری معيارها و روشهاي كمي بهمنظور سطحبندی
سكونتگاهها در سيستم فضايي مناطق ،از سويي منجر به
شناخت ميزان نابرابري سكونتگاهها ميشود و از سوي ديگر
معياري است براي تالش در زمينه كاهش و رفع نابرابري
موجود ميان آنها ( .)Yevseyeva et al., 2007در این
پژوهش بهمنظور رتبهبندی دهستانهای شهرستان رشت
از روش  TOPSISاستفادهشده است و بهمنظور تعیین
وزن شاخصهای موردنظر پژوهش برای استفاده در روش
 ،TOPSISبا توجه به توانایی تکنیک  AHPدر زمینه وزن
دهی و مقایسه زوجی شاخصها ،از این تکنیک استفادهشده
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است .تجزیهوتحلیل دادهها نيز با استفاده از نرمافزارهاي  Expert Choiceو  SPSS 19انجامشده است.
تحلیل سلسله مراتبی ()2AHP
تحلیل سلسله مراتبی ابزاری است که بهصورت گسترده در تصمیمگیری چند شاخصه مورداستفاده قرار میگیرد و نخستین بار
توسط ساعتی 3در سال  1980مطرحشده است (شماعی و موسی وند .)1390 ،مرحله نخست این روش ترسیم و تشریح درخت
سلسله مراتبی پژوهش یعنی تعیین معیارها و گزینهها است .مرحله دوم ،مقایسه زوجی گزینهها و معیارها طبق نظرات گروه
خبرگان است .در این مرحله مقياس مقايسههاي زوجي گزينهها و معيارها بهصورت پيوستاري  9درجهای (جدول  )1در قالب
پرسشنامه طراحي میگردد (شریفزاده و عبدالهزاده .)1392 ،سپس تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اجرا میگردد.
جدول  .1مقياس انجام مقايسات زوجي
درجه اهميت در مقايسه دوبهدو
ترجيح يکسان
ترجيح يکسان تا نسبتاً بيشتر
ترجيح نسبتاً بيشتر
ترجيح نسبتاً بيشتر تا بيشتر
ترجيح بيشتر
ترجيح بيشتر تا خيلي بيشتر
ترجيح خيلي بيشتر
ترجيح خيلي بيشتر تا خيلي ،خيلي بيشتر
ترجيح خيلي ،خيلي بيشتر

وزن يا ارزش
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تکنیک تاپسیس ()TOPSIS4
روش تاپسیس یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه بوده که بهمنظور اولویتبندی و مقایسه مورد استفاده
است و نخستین بار توسط  Hwang & Yoonدر سال  1981مطرح شد ( .)Hui et al., 2008الگوریتم تاپسیس یک تکنیک
تصمیمگیري چند شاخصه جبرانی بسیار قوي براي اولویتبندي گزینهها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل است که به
تکنیک وزن دهی حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخهاي حاصل از آن تغییر زیادي نمیکند .در این روش گزینه انتخابشده
میباید کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد (نعمتی و همکاران.)1393 ،
مراحل این روش عبارتاند از:
 تشكيل ماتريس تصميمگيري. بي مقياس كردن ماتريس تصميمگيري که فرم رياضي اين روش بهصورت رابطه زير است (فرمول :)1فرمول :1

xij
2
ij

m

∑x

= nij

i =1

 تعيين ضريب اهميت يا وزن معيارها :تعيين ضريب اهميت هر يك از معيارها و تشكيل ماتريس بي مقياس وزندار با مفروضبودن بردار  Wبهعنوان ورودي به الگوريتم ،مرحله سوم از روش تاپسیس است .در اين پژوهش معيارهاي مختلف سنجش سطح
توسعه روستايي و نيز شاخصهاي مربوط به هر معيار توسط گروهي از صاحبنظران برنامهريزي و توسعه روستايي با استفاده از
فرآيند تحليل سلسله مراتبي وزن دهی و سپس با استفاده از روش تاپسیس ،فرآيند رتبهبندي انجام گرفت.
 محاسبه ميزان فاصله از ایده آل مثبت ) (A+و ایده آل منفي ) :(A-در اين مراحل هر گزینه فاصله از راهحلهاي ایده آل مثبتو منفي (ضد ایده آل) به ترتيب با استفاده از روابط زير محاسبه ميشود (فرمول  2و :)3
فرمول :2

n
+
∑ ) vij − v j ( 2
j =1

+
= Si

2- Analytical Hierarchy Processing
3- Saaty
4- Technique for Order-Preference by Similarity Ideal Solution.
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فرمول :3

− v −j (2

n

∑ )v

ij

j =1

= Si−

ـ محاسبه نزديکي نسبي ( )Ci+به راهحل ایده آل :ميزان نزديکي نسبي هر يک از گزينهها به ایده آل مثبت را ميتوان به اين
روش محاسبه کرد (فرمول :)4
فرمول :4
ـ رتبهبندي گزينهها بر اساس مقادير نزولي ( )Ci+است بهنحویکه گزينهاي که داراي بيشترين مقدار ( )Ci+باشد ،توسعهیافتهترین
گزينه به شمار ميآيد.
یافتهها
بررسی شاخصهای توسعه روستایی شهرستان رشت
بررسي شاخصهاي مرکزي ،پراکندگي و ضريب تغييرات شاخصهاي مورداستفاده براي سنجش سطح توسعه روستايي
دهستانهاي شهرستان رشت در جدول  2آمده است .بر اين اساس بيشترين ميانگين برابر با  93/70درصد است که در شاخص
درصد آباديهاي داراي برق مشاهده ميشود .همچنين بهطور ميانگين  89/53درصد از آباديهاي موردمطالعه داراي مسجد
ميباشند که از اين حيث شاخص یادشده به لحاظ بيشترين مقدار ميانگين در جايگاه دوم قرار دارد.
بيشترين ميزان واريانس در دو شاخص درصد آباديهاي داراي آب آشاميدني و درصد آباديهاي داراي گاز مشاهده ميشود که
حاکي از تلورانس بسيار زياد تعداد روستاهاي داراي آب آشاميدني و گاز در دهستانهاي مختلف است .چنين وضعيتي در انحراف
معيار شاخصهاي یادشده نيز مالحظه ميگردد.
ضریب تغییرات که میزان پراکندگی به ازای یک واحد از میانگین را بیان میکند براي شاخصهاي مختلف اندازهگيري شده
است .با توجه به مقادير ضريب تغييرات ميتوان اذعان داشت که دادههاي شاخص درصد آباديهاي داراي بهیار و ماما با ضريب
تغييرات  0/88و شاخص درصد آباديهاي داراي بانک با ضریب تغییرات  0/86داراي بيشترين ميزان پراکندگي ميباشند.
همچنين دادههاي دو شاخص درصد جمعيت باسواد و درصد باسوادي مردان ،با ضريب تغييرات  0/03از کمترين ميزان پراکندگي
برخوردارند.

توسعه زیربنایی

توسعه اجتماعی -فرهنگی

جدول  .2ویژگیهای عمومی مناطق روستایی شهرستان رشت
شاخص

ميانگين

واريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات

وجود مسجد
درصد باسوادي مردان
درصد جمعيت باسواد
درصد باسوادي زنان
وجود زمین و سالن ورزشی
وجود شورای حل اختالف
وجود کتابخانه

89/53
76/18
72/86
68/28
38/62
13/04
8/82

148/99
4/79
5/48
7/67
443/02
78/97
43/75

12/21
2/19
2/34
2/77
21/05
8/89
6/615

0/14
0/03
0/03
0/04
0/55
0/68
0/75

نرخ مشارکت اقتصادي مردان
نرخ مشارکت اقتصادي کل
وجود بانک
نرخ مشارکت اقتصادي زنان
معکوس نرخ بيکاري زنان
معکوس نرخ بيکاري کل

74/76
43/30
11/75
11/41
0/61
0/23

14/99
2/75
102/96
4/63
0/03
0/003

3/87
1/66
10/15
2/15
0/17
0/06

0/05
0/04
0/86
0/19
0/27
0/24
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توسعه کشاورزی

وجود تعميرگاه ماشينآالت
کشاورزي
وجود شرکتهای تعاونی
وجود مروجان کشاورزی
عملکرد در هکتار صيفي و سبزي
وجود دامپزشک يا تکنسين
دامپزشکي
عملکرد در هکتار برنج
وجود مرکز خدمات جهاد کشاورزي
عملکرد در هکتار حبوبات
سرانه زمين کشاورزي

توسعه بهداشتی -درمانی

توسعه اقتصادی

معکوس نرخ بيکاري مردان
برخورداري از برق
برخورداري آب آشاميدني
برخورداري از گاز
درصد آباديهاي داراي مخابرات
درصد آباديهاي داراي صندوق
پستي
درصد آباديهاي داراي جايگاه
سوخت

وجود خانه بهداشت
وجود بهورز
برخورداري از سامانه جمعآوری
دفع زباله
وجود مرکز بهداشتی
وجود بهیار یا ماما
وجود داروخانه

0/15
93/70
57/83
35/24
34/33
33/38

0/002
444/20
747/80
670/76
169/96
187/94

0/04
21/08
27/35
25/90
13/04
13/71

0/28
0/22
0/47
0/73
0/38
0/41

5/57

9/046

3/0078

0/54

31/52

150/38

12/26

0/39

29/21
8/51
7/32
6/01

187/62
26/947
9/97
13/003

13/70
5/191
3/16
3/606

0/47
0/61
0/43
0/60

4/21
3/30
1/38
0/41

0/07
1/920
0/31
0/01

0/27
1/386
0/56
0/09

0/06
0/42
0/41
0/22

64/22
49/77
35/20

329/41
469/83
387/43

18/15
21/68
19/68

17/77
14/55
6/70

163/53
163/64
8/300

12/79
12/79
2/881

0/28
0/44
/56
0
0/72
0/88
0/43

وزن دهی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
در پژوهش حاضر ،براي وزن دهی شاخصها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهمنظور سادهسازي مسئله و افزایش دقت وزن دهی
و مقایسه بین معیارها بهصورت استفادهشده است .پس از مشخص شدن عوامل و شاخصهای موردنظر ،دو نوع پرسشنامه ،يکي
براي مقايسه زوجي معيارها (عوامل) نسبت به هدف تحقيق و پرسشنامه دوم براي مقايسه زوجی گزينهها (شاخصها) نسبت به
هر يک از معيارها تدوين گرديد .پس از انجام مقايسات زوجي توسط گروه تصميمگيرنده ،دادههاي گردآوریشده توسط نرمافزار
 Expert Choiceمورد تحليل قرار گرفت .الزم به يادآوري است اعضاي گروه تصميمگيرنده  5نفر بودند که از ميان کارشناسان
معاونت برنامهريزي استانداري گيالن با توجه به سوابق کاري و رشته تحصيلي و سطح تحصیالت بهصورت هدفمند براي اين
منظور انتخاب شدند .مشخصات اعضاي گروه تصميمگيرنده در جدول  3آمده است.
جدول  .3مشخصات اعضاي گروه تصميمگيرنده AHP
رشته تحصيلي
برنامهریزی شهري
شهرسازي
توسعه روستايي
اقتصاد کشاورزي
جامعهشناسی

6

سطح تحصيالت

سابقه کار (سال)

فوقلیسانس
فوقلیسانس
فوقلیسانس
فوقلیسانس
فوقلیسانس

14
14
10
17
8
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پس از آنکه هر يک از اعضاي گروه تصميم ،وزنهاي نسبي گزينهها را نسبت به هر يک از معيارها در جداول مقايسات زوجي
درج نمودند ،بهمنظور دستيابي به يک نظر واحد و محاسبه وزن نهايي هر يک از گزينههاي رقيب ،ميبايست جداول مقايسهاي
تکمیلشده توسط اعضاي گروه با يکديگر تلفيق شود.
لذا بهمنظور دستيابي به ماتريس مقايسه زوجي گروه از ميانگين هندسي استفاده شد .پس از محاسبه ميانگين هندسي و تشکيل
ماتريس مقايسهاي گروه ،براي دستيابي به اولويت نهايي گزينههاي رقيب ،ماتريس نرمال شده هر يک از ماتريسهاي گروهي
محاسبه و سپس با تعيين ميانگين هر يک از سطرهاي ماتريس یادشده ،اولويت هر يک از معيارها نسبت به هدف و اولويت هر
يک از گزينهها نسبت به معيارها به دست ميآيد.
جدول  .4ماتريس نرمال شده و اولويت عوامل نسبت به هدف (توسعه روستایی) بر اساس تکنیک AHP

عوامل

بهداشتی ـ درمانی

اجتماعي ـ فرهنگي

کشاورزی

اقتصادی

زیربنایی

اوزان

بهداشتی -درمانی
اجتماعي -فرهنگي

0/109
0/127

0/113
0/132

0/153
0/241

0/089
0/081

0/076
0/175

0/108
0/151

کشاورزی
اقتصادی
زیربنایی

0/135
0/403
0/225

0/104
0/533
0/118

0/189
0/349
0/068

0/168
0/329
0/333

0/437
0/155
0/157

0/207
0/354
0/180

5.453

C.R.= 0.081

C. I.= 0 /090

R.I.= 1/ 12

رتبهبندي دهستانها با استفاده از تکنیک تاپسیس
پس از تعيين وزن عوامل و شاخصها ،ميتوان مراحل رتبهبندي نقاط روستايي شهرستان رشت را با استفاده از روش تاپ سیس
اجرا نمود .براي اين منظور نخست ماتريس استاندارد شده دادهها تهیهشده و سپس با ضرب کردن وزنهاي بهدستآمده از فرايند
تحليل سلسله مراتبي در مقادير نرمال شده ،ميتوان مقادير ایده آل مثبت و ایده آل منفي را از اين ماتريس موزون استخراج نمود.
در ادامه با مشخص شدن ایده آل مثبت و ایده آل منفي ،ميتوان فاصله هر يک از نقاط روستايي را در هر يک از شاخصها ،نسبت
به ایده آل مثبت و منفي به دست آورد .نهایتاً رتبهبندي نقاط روستايي بر اساس مقادير  Ci+صورت گرفت .در اين مطالعه با توجه
به تعداد زياد روستاهاي شهرستان رشت ( 292روستا) ،واحد دهستان بهعنوان سطح تحليل ميزان توسعهیافتگی نقاط روستايي
در نظر گرفته شد .بر اين اساس دهستانهاي شهرستان رشت با استفاده از مقادیر  Ci+محاسبهشده و با توجه به مقياس مندرج
در جدول  5از نظر ميزان توسعه روستايي سطحبندي شدند.
جدول  .5مقياس تعيين سطح توسعه روستايي
سطح توسعه

محروم

توسعهنیافته

کمتر توسعهیافته

درحالتوسعه

توسعهیافته

امتياز

0 -0/20

0/21 -0/40

0/41 -0/60

0/61 -0/80

0/81 -1

منبع( :فیض پور و فیروزآبادی)1391 ،

سطحبندي دهستانهاي شهرستان رشت ازنظر ميزان توسعه روستايي حاکي از آن است که دهستان سراوان با امتياز ،0/54
دهستان چوکام با امتياز  0/47و دهستان حاجی بکنده با امتياز  0/43از باالترين سطح توسعهيافتگي برخوردارند .در مقابل
دهستانهاي گفشه ،الکان و پیر بازار به ترتيب با امتياز  0/26 ،0/30و  0/24داراي پايينترين سطح توسعهیافتگی ميباشند .بر
اين اساس از مجموع  18دهستان در شهرستان رشت ،به لحاظ سطح توسعه روستايي 4 ،دهستان در حد کمتر توسعهیافته و 14
دهستان در حد توسعهنیافته ارزيابي شدند (جدول .)6
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جدول  .6رتبهبندي دهستانهاي شهرستان رشت بر اساس سطح نسبي توسعه روستايي
سطح نسبي توسعه روستايي

دهستان

امتياز توسعهيافتگي

رتبه

کمتر توسعهیافته

سراوان
چوکام
حاجي بکنده
پسيخان

0/54
0/47
0/43
0/42

1
2
3
4

توسعهنیافته

علیآباد
اسالمآباد
جيرهنده
کته سر
حومه
سنگر
چاپارخانه
نوشر
لولمان
کنار سر
بلسبنه
گفشه
الکان
پيربازار

0/40
0/39
0/39
0/38
0/35
0/35
0/35
0/33
0/32
0/32
0/032
0/30
0/26
0/24

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

بحث و نتیجهگیری
يكي از دغدغههاي مهم بهویژه در كشورهاي درحالتوسعه ،رسيدن به سطح قابل قبولي از توسعه در ابعاد مختلف است .هدف كلي
توسعه ،رشد و تعالي همهجانبه جوامع انساني می باشد .امروزه هدف از توسعه ،توسعه پایدار است و دستیابی به توسعه پایدار،
توسعهاي که نیازهاي کنونی را بدون کاهش توانایی نسلهاي آتی در برآورد نیازهایشان برآورده نموده و از سویی دیگر با در نظر
گرفتن ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحیطی نیازمند تعادل و برابري در توزیع شاخصهاي مختلف توسعه در منطقه
است (رضوانی و احمدی1388 ،؛ جمینی و همکاران .)1394 ،توسعه روستايي يكي از پايههاي اوليه و مهم توسعه ملي هر كشور
محسوب ميشود .پژوهش حاضر باهدف سنجش سطح توسعه روستايي در سکونتگاههاي روستايي شهرستان رشت با استفاده از
دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس انجامگرفته است.
سنجش ميزان توسعه روستايي دهستانهاي شهرستان رشت با روش تاپ سیس حاکي از آن است که دهستان سراوان با امتياز
 ،0/54چوکام با امتياز  0/47و حاجی بکنده با امتياز  0/43از باالترين سطح توسعهيافتگي و دهستانهاي گفشه ،الکان ،پیر بازار
به ترتيب با امتياز  0/26 ،0/30و  0/24داراي پايينترين سطح توسعهیافتگی ميباشند .بر اين اساس از مجموع  18دهستان در
شهرستان رشت ،به لحاظ سطح توسعه روستايي 4 ،دهستان در حد کمتر توسعهیافته و  14دهستان در حد توسعهنیافته ارزيابي
شدند .اين امر حاکي از آن است که سکونتگاههاي روستايي شهرستان رشت دچار عدم تعادل و توازن در سطح توسعهیافتگی بوده
و توسعه روستاهاي اين شهرستان با چالشها و موانع جدي مواجه است .بنابراين ضرورت دارد براي برونرفت از اين وضعيت و
توسعه همهجانبه روستاهاي شهرستان رشت ،دستگاههاي متولي ،بهطور مشخص برنامهريزي و سیاستگذاری با محوريت روستا
را موردتوجه قرار دهند.
در پژوهش انجامگرفته توسط فرج اله حسینی و همکاران ( )1395در زمینه شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر مدل ساختاری
مدیریت توسعه روستایی مشخص گردید که راهکارهای مدیریت توسعه روستایی باالترین اثر را بر توسعه روستایی دارد و وجود
بخشهای دولتی بهویژه ساختار کالن دولت در فرآیند توسعه روستایی بسیار مؤثر و اجتنابناپذیر است .بر طبق نتایج تحقیق
دینپناه ( )1393در بررسی توسعهیافتگی  118سکونتگاه روستایی بخش اصالن دوز شهرستان پارسآباد برمبنای  27شاخص و
با استفاده از تکنیک تاپ سیس 2 ،روستا نسبتاً توسعهیافته 13 ،مورد درحالتوسعه و  103روستا توسعهنیافتهاند .همچنین نتایج
بهدستآمده از مطالعه ) Alipour & Allahyari (2010حاکی از آن است که اکثریت مناطق روستایی استان گیالن ازلحاظ
توسعهیافتگی روستایی ،در گروه کمتر توسعهیافته قرار دارند.
پیشنهادها
در زمینه موضوع پژوهش پیشنهادهای زیر قابلارائه میباشند:
ـ بررسي سطح توسعهيافتگي دهستانهاي شهرستان رشت در زمينه شاخصهاي توسعه اجتماعي-فرهنگي ،بهداشتي -درماني،
زيربنايي ،اقتصادي و کشاورزي نيز گوياي آن است که نابرابريهاي شديدي در نقاط روستايي به چشم ميخورد .لذا براي ايجاد
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تعادل و ارتقاي سطح توسعه در منطقه موردمطالعه ،مداخالت
توسعه ميبايست در جهت کاهش نابرابریها صورتبندي
گردد .بهمنظور دستيابي به شيوههاي مناسب مداخله و توزيع
عادالنه خدمات و منابع در ميان سکونتگاههاي روستايي ،توجه
به وضع موجود سکونتگاهها و تعريف اولويتها در محورهاي
مختلف بسيار حائز اهميت است.
ـ در انجام تحقيقات با موضوع سنجش سطح توسعه بهویژه
در نقاط روستايي ،چالش اساسي پیشروی محققان عدم وجود
اطالعات کامل و جامع در مورد بسياري از شاخصهاي توسعه
در سطح روستا است .با توجه به اينکه در زمان اجراي اين
تحقيق سرشماری عمومي کشاورزي در حال اجرا بود ،با انتشار
نتايج آن ميتوان اطالعات ذیقیمتی در مورد شاخصهاي
مختلف توسعه روستايي استخراج نمود .لذا پيشنهاد ميشود
در تحقيقات بعدي سنجش ميزان توسعهیافتگی روستاهاي
شهرستان رشت با دو مدل تاپ سيس و تحليل عاملي با
استفاده از نتايج سرشماري عمومي کشاورزي سال 1394
مجددا ً انجامگرفته و نتايج آن با تحقيق حاضر بهصورت
تطبيقي مورد مقايسه قرار گيرد.
ـ تحوالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و برنامهريزيهاي
پروژه محور موجب شکلگيري نظام فضايي نامتعادل در
سطح سکونتگاههاي روستايي شهرستان رشت شده است.
از سوي ديگر برنامههاي اجراشده براي سازماندهی مطلوب
سکونتگاههاي روستايي و توسعه اين مکانها ،عمدتاً بر ابعاد
کالبدي و فيزيکي متکي بوده و جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي توسعه کمتر موردتوجه قرارگرفته است .بنابراين هر
رويکردي در توسعه روستاهاي موردمطالعه مستلزم تغييري
بنيادين در نوع نگاه متصدیان به توسعه روستايي و توجه آنها
به اصول توسعه پايدار است.
ـ با توجه به محدوديت منابع مالي ،پيشنهاد ميگردد در
هر دهستان و روستاهاي تابعه آن با توجه به ابعاد گوناگون
توسعه ،زمينههاي محرک توسعه که سرمايهگذاري در آنها
موجب ايجاد جهشي بزرگ در توسعه اين مناطق ميگردد،
شناساییشده و در برنامهريزيهاي آتي و بودجههاي سنواتي
بهعنوان زمينههاي اولويتدار سرمايهگذاري ،موردتوجه قرار
گيرند.
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