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  چكيده :

 مبناي بر)  روستاييو  شهري(  جمعيتي مراكز بين خدمات مناسب توزيع راستاي در منظم و كارا مراتبي سلسله وجود عدم

 رو اين از. است شده مراكز در كشور اين بين فضايي شديد تضادهاي و تعادل عدم به منجر نيازها و ها توان ها، قابليت

 اثر در آن زيرساختهاي و توسعه كيفيت . مي رسد نظر به ضروري امري ،فضاها به بخشيدن تعادل و مجدد دهي سازمان

 ابعاد. است كرده ايجاد كشور توسعه روستاهاي روند در را عمده اي مسائل گذشته متمركز و نامطلوب برنامه ريزيهاي

 مي شمار به اعتبارات توزيع مناسب براي مدل درعرضه اساسي تنگناهاي از يكي موضوع اين ساختاري پيچيدگي و گوناگون

 در برخورداري نظر از بندي روستاها سطح و شناخت نخست گام ها، منطقه تعادل عدم از ناشي مسائل منظورحل به. آيد

 40در اين مقاله، .است... آموزشي و درماني، بهداشتي فرهنگي، - اجتماعي ارتباطات، و زيربنايي اقتصادي، هاي زمينه

شاخص در بخش هاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، مذهبي، سياسي و اداري، زيرساختي، بهداشتي درماني، مخابرات و 

خدماتي مورد بررسي قرار مي گيرد. روش شاخص مركزيت وزني روش اصلي به كار برده شده است.  ارتباطي، بازرگاني و

دهستان كوهدشت  يافتگي روستاهاي توسعه درسطح زيادي نابرابريهايي و تفاوتها دهد مي نشان پژوهش اين نتايج

و  يكپارچه توسعه براي را هدفمند طرحهاي و ها برنامه اجراي و تهيه لزوم تفاوتها اين لذا دارد، وجود شهرستان ساري

  .ميكند ايجاب روستاها متوازن

  شاخص مركزيت وزني، دهستان كوهدشت سازماندهي فضايي، ،ي كليدي : توسعه يافتگي روستا هاواژها

    مقدمه و طرح مسئله -1

و پيشرفت يكپارچه كشور به ، يك پيش نياز بسيار مهم براي حصول پايداري اقتصادي توسعه متعادل و هماهنگ مناطق      

 توسعه به: ادبيات توسعه به طور كلي سه تلقي از مفهوم توسعه ارائه شده استدر).  Martic & Savic, 2001( شمار مي رود

اي  خره توسعه به مثابه ي مجموعهفرايند هاي دگرگوني بنيادي و باال ، توسعه به مثابهمثابه ي يك مجموعه اقدامات مشخص

. آنچه كه در قلب انديشه ي توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه از دستاوردها و اقدامات مشخص

(شيخ دارندي است كه نياز به تحول و دگرگوني شناخت عرصه هاي، و نتايج انتظاري ناشي از آن اقدامات مشخص مي شود

زم تغيير پس مي توان نتيجه گرفت كه توسعه فرآيندي پيچيده و چند بعدي است كه مستل ).20: 1388االسالمي ، بيرانوندزاده ، 

كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر و  ،هاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، طرز تلقي مردم و نهاددر ساخت اجتماعي

                                                           

 
 



انان توسعه افزايش درآمد و بهروري و توسعه روستايي از ديدگاه اقتصاد برخورداري عدالت اجتماعي و پايداري محيط است.

اهداف كلي برنامه ريزي منطقه اي و يا توسعه  ).132: 1390(تقوايي و همكاران ، ارتقاي سطح زندگي عمومي روستايي است

ي براي دستيابي به اهداف فوق در هر جامعه ا .ه و ثروت در بين افراد جامعه استاقتصادي برقراري عدالت اجتماعي و توزيع رفا

يص يك اقتصاد پويا و زيرا يكي از مهم ترين خصا نياز به تهيه و تدوين و در نهايت اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع است.

(قدير  منطقه يا كشور است ،ه در ميان اكثريت جمعيت يك ناحيهتوزيع مناسب و عادالنه امكانات و ثمرات توسع ،فعال و سالم

برنامه  اجراي طريق از تعادلها عدم و كاهش نابرابريها در سعي امر اين تحقق جهت برنامه ريزان). 148:1383معصوم و همكار ،

 زمينه تدوين دراين نخست گام. دارند يافتگي توسعه جنبه هاي مثبت ،جانبه همه گسترش و زدايي محروميت هاي متعدد

شناخت  و همچنينموجود  شرايط شناسايي و اجتماعي عدالت برتر هدف دستيابي به واقعيتها، بر منطبق و كارآمد هاي برنامه

، اجتماعي و فرهنگي است .با اين كار تنگناها و محدوديت هاي زمينه هاي محيطي، اقتصاديو تجزيه و تحليل وضع مناطق در 

 جانبه همه تعالي و رشد توسعه، كلي هدف .)459: 1381(رضواني ،مناطق مشخص شده و مي توان براي رفع آنها اقدام كرد 

 شرايط و درك شناخت آن، مسير در گرفتن قرار و توسعه به براي دستيابي ريزي برنامه فرآيند در رو اين از. است جوامع انساني

 اين است مسلم آنچه. زمينه هاست اين در ضروري اقدامات جمله از مختلف ابعاد آنان در نيازهاي و انساني جوامع مقتضيات و

نظري دقيق به وضعيت   .نيست يكسان جا همه در نيز منابع و امكانات، شود نمي مطرح يكسان به طور جا همه در ضرورت

كالبدي،  ،وامع در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصاديجامعه روستايي در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه اين ج

اين روستا به عنوان يك نظام،  نگاه به ساسي هستند.ها و كاركردها دچار نارسايي هاي ار، ساختاامكانات زيربنايي و خدماتي

ارتباط با هم هستند و به طور همزمان بايد براي مقابله با نارسايي ها اقدام  داراي مسئله را روشن مي كند كه همه اين مسائل 

 متوازن، و يكپارچه توسعه به ضرورت توجه با ايران، جمله از سوم جهان كشورهاي در). 176:1390( قنبري و همكاران ،كرد

نهايي  هدف كشورها اين در زيرا ميشود، محسوب اساس كار ريزي برنامه درهر آنها، ونابرابري مختلف ويژگيهاي نواحي شناخت

 هاي سيستم تحليل ديگر عبارت به .است اي ناحيه سطح در و امكانات جمعيت مطلوب توزيع اي ناحيه سيستم تحليل از

 و به داده افزايش امكانات توزيع در اجتماعي عدالت به همراه زوايا همه در را اقتصادي فعاليتهاي بازدهي و بايد كارايي اي ناحيه

 و اجتماعي به شرايط بخشيدن مطلوبيت ريزان برنامه هدف اگر پس. عمل كند اجتماعي و اقتصادي فعاليتهاي محرك صورت

 صورت آنها نابرابريهاي و درباره ويژگي نواحي بيشتري مطالعات است الزم باشد نيافته و يافته توسعه مناطق از اعم اقتصادي

پايدار  توسعه براي سازي بستر و مسايل نيازمند شناخت ايران، در اي منطقه تعادلهاي عدم به توجه با .)115:1388 ،(بياتگيرد

  دهستان كوهدشت پرداخته شده است. سكونتگاههاي بررسي به راستا اين در مي باشيم

  و ضرورت تحقيق اهميت

توسعه روستايي تقريبا معادل بخش كشاورزي بود.حال به صورت واضح مشخص شده است كه  1990در اوايل سال هاي      

عالوه بر بخش كشاورزي مفهوم توسعه روستايي ساير ابعاد توسعه نظير توسعه صنايع روستايي، اشتغال زايي براي جمعيت 

 جايگاه و نقش .)Hart,1999(را نيز شامل مي شوداقبتهاي پزشكي و زير ساختها و غيره ايي، همچنين امور آموزشي، مرروست

 توسعه پيامدهاي و المللي بين و ملي منطقه اي، محلي، مقياس در سياسي و اجتماعي توسعه اقتصادي، فرآيندهاي در روستاها

 و شهري نشيني حاشيه مهاجرت، بيكاري، جمعيت،سريع  رشد فزاينده، نابرابري فقرگسترده، چون مناطق روستايي نيافتگي

مايكل تودارو در  ).19:1383وغفاري، ازكيا( است گرديده شهري توسعه بر آن تقدم حتي و روستايي توسعه به توجه غيره موجب

توسعه را بايد جريان چند بعدي دانست كه در آن مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور مورد "مورد توسعه مي گويد : 

توجه قرار مي گيرد .توسعه عالوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد ، متضمن تغييرات در ساخت نهادي، اجتماعي، اداري و نيز 

البته بايد دانست كه مطالعات علمي  ).115:1364(تودارو،ست طرز تلقي عامه و در بيش تر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات ا

درصد جمعيت آن روستايي است حائز اهميت مي باشد ، بلكه با توجه به اين كه سه  50روستاها نه تنها در ايران كه نزديك به 

قيم و غير مستقيم به از كل جمعيت جهان به طور مست 3/2ميليارد انسان در سطح كره در روستاها زندگي مي كنند و حيات 



( آسايس ، حسين  درآمد زمين بستگي دارد. اين مساله در تمام كشورهاي جهان در خور كمال توجه و اهميت مي باشد

كه  بنحوي است روستايي توسعه بناي زير واقع در قرار گرفته مطالعه مورد تحقيق اين در كه شاخصهايي) .378:1372،

. گرفت ديدهنا نمي توان روستاها اجتماعي – اقتصادي كارآيي در را و تأثيرآنها است انسان هر حق امكانات اين از برخورداري

 اگر: بگويد و كند بازگو گويايي به نحو روستايي مناطق در را ريزي برنامه و توسعه روشني، ضرورت به تواند مي ها نابرابري اين

 آغاز كشاورزي بخش از اخص طور به و مناطق روستايي از طوراعم به بايد مستمرباشد، و گيرد انجام توسعه اي كه است قرار

 توسعه در عدم ريشه همگي فزاينده، بيكاري و جمعيت سريع رشد، رشد حال در نابرابري گسترده، فقر اساسي مسايل شود، زيرا

 از آگاهي منظور به تحقيقاتيچنين  انجام اساس اين بر و دارد روستايي مناطق اجتماعي در و اقتصادي زندگي قهقرايي وسير

 زيربنايي و عمراني تخصيص اعتبارات و روستاهاي محروم دادن قرار اولويت در و شناختن و خدمات، لحاظ از روستاها وضعيت

  در يك تقسيم  بندي اهداف توسعه همه جانبه روستايي را مي توان چنين برشمرد: .است ضروري نابرابري و رفع آنها به

 و بهروريافزايش توليد  •

نهادهاي به  برابري و تساوي در  الف)دسترسي به فرصت هاي كسب ب)دسترسي به خدمات عمومي ج)دسترسي •

 توليدي

 ، جنگل هال سودمن ،مشاركت در فرايند توسعه، توازن بوم شناختي، يعني مديريت منابع مادي چون آب، زميناشتغا •

 )141:1365(مخبر ، 

بدون شناخت دقيق وضعيت  .ردي در مورد جامعه روستايي به شناخت كافي از آن نياز داهرگونه برنامه ريزي يا تصميم گير

، برآورد يا تصميم ه مي تواند در آينده انجام پذيردنيازها و خواسته هاي يك جامعه نمي توان در مورد تغييراتي ك  ،موجود

كه نياز داريم عبارتند از اطالعات قابل اطمينان از  گيري درستي داشت .بنابراين در فرايند برنامه ريزي روستايي اولين چيزي

وستاهاي دهستان كوهدشت شهرستان رتعيين جايگاه  ،با توجه به مسائلي كه بيان شد )169:1387.(جمعه پور ،روستا و مردم آن

برنامه ريزي اصولي و ، مي تواند گامي مهم در جهت و خدمات و ارائه راهكارهاي مناسبساري به لحاظ برخورداري از امكانات 

  تعادل فضايي و در نهايت توسعه منطقه باشد.

  پيشينه تحقيق

توان بدين موارد اشاره  ميكه از ميان آن ها ،ها مطالعات مختلفي انجام شده استگاه در زمينه سنجش سطح توسعه سكونت      

                                                                                                                                                                                                         نمود.

سعه يافتگي نواحي روستايي شهرستان كامياران پرداختند و به تو)، در پژوهشي به تعيين سطوح 1385بدري و همكاران(      

اين نتيجه رسيده اند كه ضريب توسعه يافتگي بين دهستان هاي شهرستان كامياران متفاوت بوده و داراي اختالف و نابرابري 

ر حال توسعه و يك ، پنج دهستان داز تعداد هفت دهستان اين شهرستان، يك دهستان توسعه يافتهبه طوري كه  مي باشند.

)، در پژوهشي به سنجش  ميزان توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان 1385خاكپور ( دهستان نيز توسعه نيافته بوده است .

دهستان شهرستان،  8شيروان به منظور برنامه ريزي ناحيه اي پرداخته است و به اين نتيجه رسيده كه از نظر توسعه يافتگي از 

در حد متوسط و بقيه ي دهستان ها توسعه نيافته به شمار  "تكمران"توسعه يافته تر، دهستان  "گليان"و  "حرمه"دو دهستان 

)، در پژوهشي با هدف نشان دادن نابرابري هاي ميان شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي 1389مي روند. شالي و رضوانيان(

شهرستان نسبتا  9شهرستان توسعه يافته،  1شهرستان،  19موع و با بهره گيري از روش تحليل عاملي نشان داد كه از مج

)، در پژوهشي به تحليل 1390تقوايي و همكاران (شهرستان محروم مي باشد.  3شهرستان توسعه نيافته و  6توسعه يافته، 

تيجه رسيدند كه فضايي و سنجش توسعه يافتگي دهستان شهرستان مياندوآب با استفاده از مدل تاپسيس پرداختند و به اين ن

دهستان شامل باروق، مرحمت شمالي، زرينه رود، مرحمت جنوبي،  6دهستان آجرلوي غربي به عنوان تنها گزينه برخوردار، 

مرحمت آباد، و زرينه رود جنوبي، به عنوان دهستان نيمه برخوردار و چهار دهستان به ترتيب شامل مرحمت مياني، زرينه رود 

       آجرلوي شرقي به عنوان دهستان هاي محروم شناسايي شدند.شمالي، مكريان شمالي و 

                                                                                                                                                                                                       



  تعاريف و مفاهيم توسعه روستايي

، در ابتـدا از علـوم طبيعـي اسـتخراج     ديگري نظير ترقـي، تكامـل و رشـد شـد    مفهوم توسعه كه به تدريج جايگزين مفاهيم       

عبارت است از تغييـر در سـاختارهاي   توسعه ).Hass,1992:15(گرديده و در مورد فرايند تغيير در جوامع بشري به كار گرفته شد

اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، فضائي به گونه اي كه نه تنها رشد كمي جامعه را بـه همـراه داشـته باشـد.بلكه تغييـرات      

(تقـوايي و همكـاران   كيفي در شيوه هاي زندگي، رفاه اجتماعي، بالندگي فرهنگي، زيرسـاخت هـاي اقتصـادي و....را فـراهم آورد    

عـالي همـه جانبـه جوامـع     ، رشـد و ت ي از اين است كه هدف اساسي توسـعه برداشت مشترك از مفهوم توسعه حاك .)62:1392،

و از اين رو شناخت و درك شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهـاي آنـان در ابعـاد مـادي و معنـوي از جملـه        انساني است

، امكانـات و  و مـردم سـاكن در آنهـا داراي شـرايط    د.از آنجا كه روستاها اقدامات اساسي در مسير پيشرفت و توسعه تلقي مي شو

، سـتايي آمـده اسـت   بنابراين توسعه روستايي ضرورت و توجيه پيدا مي كنـد . در تعريـف توسـعه رو    ،مسائل خاص خود هستند

در جهـت رفـع نيازهـاي مـادي و      "توانايي هـاي اجتماعـات روسـتايي     "فرايند همه جانبه و پايداري است كه در چارچوب آن 

ي و نهـادي ) رشـد و تعـالي    (اكولوژيكي ، اجتماعي ،اقتصـاد  حكومت محليمعنوي و كنترل موثر بر نيروهاي شكل دهنده نظام 

، يعنـي جمعيـت زيـادي كـه در تـامين      ده در روستاهاي مناطق مختلف جهانولي با توجه به وجود فقر مطلق و گستر ،مي يابد

، توسعه روستايي و برنامه هاي آن در سطح جهاني و در عمل بيش تـر متوجـه   حداقل خود با مشكل مواجهند اسي ونيازهاي اس

   .)267:1382(رضواني ، محمد رضا ،فقرزدايي و تامين نيازهاي اوليه اساسي فقرا است

  

  تحقيق روش شناسي -2

تحليلي و روش جمع آوري داده ها به صـورت كتابخانـه اي بـوده     –، روش بررسي آن توصيفي تحقيق حاضر از نوع كاربردي     

روستاي دهستان كوهدشت شهرسـتان سـاري مـي باشـد . بـراي سـنجش ميـزان توسـعه          17است.جامعه آماري تحقيق شامل 

شاخص در هفت بخش امكانات آموزشي، فرهنگي، ورزشـي، مـذهبي، سياسـي و اداري، زيرسـاختي، بهداشـتي و       40يافتگي از 

ماني، مخابرات و ارتباطي، بازرگاني و خدمات استفاده شده است كه اطالعات مورد نياز از سرشماري عمومي نفـوس و مسـكن   در

جمع آوري گرديده و پس از محاسبه شاخص ها ، با استفاده از مدل شاخص مركزيت به تعيين اندازه گيري سـطوح   1390سال 

  دشت شهرستان ساري پرداخته شده است.برخورداري و توسعه نواحي روستائي دهستان كوه

  

  معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه

است و از شمال به درياي مازندران، از جنوب به سلسله جبال البرز، از مشرق به  شهرستان ساري در شمال كشور واقع شده      

قسمت جلگه اي ساري مرطوب و معتـدل و  شهرستان هاي نكا، بهشهر و از مغرب به شهرستان قائم شهر منتهي مي شود. هواي 

هواي قسمت كوهستاني آن سردسير است اين دهستان از نظر تقسيمات سياسي يكي از دهستان هاي شهرستان ساري اسـت و  

 كوه، ورامـي، جناسـم، مرسـم،    روستا به نام هاي جامخانه ، دارابكال، اسرم،  بادله، الليم، كياپي، اوسا، انجيل نسام، پيله 17شامل 

جمعيـت كـل دهسـتان     1390صفرآباد، بازار خيل، سنه كوه، سرتا، موسي كال  است .بر اسـاس آمـار گيـري جمعيـت در سـال     

خانوار دارد . اقتصاد غالب كشاورزي است پرجمعيت ترين روستاي دهستان جامخانه و كـم جمعيـت    5214نفر است و  20629

  )1390،(مركز آمار ايرانترين آن ها موسي كال است. 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) نقشه موقعيت جغرافيايي دهستان كوهدشت1شكل (

  

  مدل تحقيق

مدل شاخص مركزيت وزني، براي برنامه ريزي بسيار مناسب است، چون كمبودها را نشان مي دهد.يعني هـر چـه خـدمات          

كمتر باشد ارزش آنجا باالتر بوده و خدمات در آنجا نادر است و دادن امتياز و محاسبه آن امتياز ، از ويژگي هاي خوب اين روش 

، شده در تعيين سلسله مراتـب مركزيـت  مقايسه با ساير مدل ها و الگوهاي ارائه  ، جزوه كالسي).اين روش در1388است(تقوايي،

از كارايي و انعطاف پذيري بسيار باالتري برخودار است و شايد بتوان گفت روشي است كه جامع تر از همه روش هاي ديگر مـي  

  .)65:1386(تقوايي و همكاران ،داشته باشدفرهنگي ،اقتصادي و كالبدي را در درون خود  –تواند ويژگي هاي جمعيت، اجتماعي 

  

  معرفي شاخص هاي استفاده شده 

شناخت بهتر و دقيق تر از مكان هاي جغرافيايي در زمينه هاي مختلف در سطوح متفاوت منـوط بـه در دسـترس داشـتن           

و متغيرها استفاده مي شود .ايـن  اطالعات كامل و پردازش شده از مكان هاي مورد نظر است.براي نيل به اين مهم از شاخص ها 

، رفاه، رشد و توسعه مكان هاي جغرافيايي بر اساس معيارهاي انتخاب شده را از آسايششاخص هاي تركيبي مي توانند سطحي 

بـه منظـور شـناخت     ).301:1383نشان دهد.تعيين اين شاخص ها مهمترين قدم در مطالعات برنامه ريـزي مـي باشـد(زياري ،    

دي ، از آخرين اطالعات منتشر شده توسط مركز آمار ايـران و شناسـنامه آبـا   يافتگي روستاهاي دهستان كوهدشته ميزان توسع

درج گرديـده و مبنـاي محاسـبات الگـوي مركزيـت قـرار        1، كه اين متغيرها در جدول شماره هاي استان استفاده گرديده است

  گرفته است .

  1390ماخذ: شناسنامه آبادي ها ،  ) متغيرهاي مورد مطالعه1جدول(

  مجموع  شاخص هاي مورد استفاده  وضعيت

دبســــتان،راهنمايي پســــرانه ،راهنمــــايي دخترانــــه،راهنمايي مختلط،دبيرســــتان   آموزشي

  پسرانه،دبيرستان دخترانه

6  

  

  1  كتابخانه عمومي  فرهنگي

  1  مكان ورزشي  ورزشي

  3  مسجد، امامزاده،ساير اماكن مذهبي  مذهبي



  2  شوراي اسالمي، شركت تعاوني روستايي  سياسي و اداري

  4  برق،گاز لوله كشي،آب لوله كشي،سيستم تصفيه آب  زيرساختي

ــتي و درماني،داروخانه،خانــه بهداشت،پزشــك،دندان        بهداشتي و درماني حمــام عمــومي ،مركــز بهداش

  بهيار يا ماماي روستايي،بهداشت يار ،بهورز،دامپزشكپزشك،

10  

وق پست،دفتر پست،دفتر مخابرات،دسترسي عمومي به اينترنت،دسترسي به وسيله دصن  و ارتباطي مخابراتي

  نقليه ،دسترسي به روزنامه و مجله

6  

فروشــگاه تعاوني،بقالي،نانوايي،گوشــت فروشــي،قهوه خانــه،بانك،تعميرگاه ماشــين آالت   بازرگاني و خدماتي

  كشاورزي

7  

  40    جمع كل

 

  يافته ها -3

ابزار سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها مي تواند متغيرها را اندازه گيري و اطالعات مورد نيـاز را       

.پژوهش حاضر نيز )171:1391(حافظ نيا،نهايتا كشف حقيقت گردآوري نمايد براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و

متغير مـورد بررسـي قـرار     40يه و تحليل هاي توسعه يافتگي دهستان مورد نظر را با استفاده از تجز ،با استفاده از همين ابزارها

  داده است .اجراي تكنيك مورد استفاده در پژوهش مستلزم طي مراحل ذيل مي باشد.

  

  مرحله اول : تهيه جدول شاخص ها    

مـورد نظـر بـه تفكيـك هـر روسـتا       دهستان اولين گام تهيه جدول خدماتي است كه در آن انواع و تعداد خدمات در سطح        

مورد نظـر در رديـف هـاي جـدول و     مشخص شده باشد.به اين ترتيب كه ابتدا بايد جدولي تنظيم شود كه در آن نام روستاهاي 

  )2(جدول شماره .انواع خدمات مورد نظر در ستون هاي جدول آورده شود

  )cv(سبه ضريب مركزيتامرحله دوم : مح       

موجود در نقاط مـورد نظـر و ثبـت آن     خدمات هايگام دوم در اجراي مدل مركزيت محاسبه ضريب مركزيت براي هر كدام از  

  زير حساب كرد.) مي باشد.ضريب مركزيت هر كدام از خدمات ها را مي توان بر اساس رابطه 3در ستون آخر جدول شماره (

                                                                  100  

  = ضريب مركزيت                                                                  

       تعداد مكان هاي داراي آن خدمات

)1(  

مركزيـت   ارزشاز ، سطح باال ، تنها در مراكز معـدودي يافـت مـي شـود    بر اساس اين فرمول ، با توجه به اينكه يك خدمات      

باالتري برخوردار است.از اين طريق كيفيت كاركردي هر نوع خدمت تعيين شده و به صورت ضريبي در تعداد خدمات هر روستا 

  ).211:1387(زياري،دخالت داده مي شود

  CIمرحله سوم : محاسبه    

CI=∑ �� ∗ ��

���    

        )2(                                           

cv   : ضريب مركزيت هر خدمات   S  تعداد خدمات موجود در هر روستا :  

و ارقام حاصل از كليه خدمات و ضرايب آن ها  براي هر  براي تك تك دهستان ها به دست مي آيد.يعني اعداد  CIسپس 

  )4(جدول شماره .دهستان با هم جمع مي شود و در ستون آخر جدول ثبت مي شود

  مرحله چهارم : سطح بندي دهستان ها   

  سطح طبقه بندي مي شوند. 4بر اساس فرمول زير دهستان ها به 



2SD , Ẋ+SD , Ẋ₋SD , Ẋ₋2SD+Ẋ  

)3(  

 بررسيبحث و  - 4

  شاخص هاي مورد استفاده و همچنين تكنيك مورد نظر تجزيه و تحليل پژوهش به شرح زير مي باشد. بر اساس

شاخص در زمينه (آموزشي ،فرهنگي ،ورزشي، مذهبي،سياسـي و اداري، زيرسـاختي، بهداشـتي و درمـاني،      40ابتدا بر اساس  ₋

تنظيم و سپس ضـريب مركزيـت محاسـبه شـده و در      2دهستان جدول شماره  17مخابراتي و ارتباطي، بازرگاني و خدماتي ) و 

  ثبت شده است. 3جدول شماره 

  

 ماخذ: شناسنامه آبادي ها 1390توزيع و برخورداري از خدمات دهستان كوهدشت در سال  )2جدول (

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ماخذ: شناسنامه آبادي ها 1390كوهدشت در سال  ) توزيع و برخورداري از خدمات دهستان2ادامه جدول (

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ماخذ : نگارنده 1390تعيين ضريب مركزيت عملكردهاي دهستان كوهدشت در سال  3جدول 

 

 

 

  
  

 

 

  



  نگارندهماخذ :  1390) تعيين ضريب مركزيت عملكردهاي دهستان كوهدشت در سال 3ادامه جدول (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با بهره گيري از روش شاخص مركزيت نقش و اهميت هر دهستان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه اخذ شده بر اساس آن  ₋

 .آمده است 4و سپس در جدول شماره  براي هر كدام از دهستان ها محاسبه

 

  

  



  نگارنده)  وزن كلي عملكردها  ماخذ: 4جدول (

  
  

  

 
 
  

  

  



  وزن كلي عملكردها  ماخذ: نگارنده) 4ادامه جدول (

   

  
  

  

محروم، بسيار  ، نيمه برخوردار، سطح برخوردار 4سطح برخورداري به در اين مرحله روستاهاي دهستان كوهدشت از لحاظ    ₋

حراف و ان 96/234سطح دهستان برابر  ) آورده شده است .كه ميانگين كل امتيازات در5محروم طبقه بندي و در جدول شماره (

 .شده است 81/251معيار آن ها 

  



  ) طبقه بندي روستاهاي دهستان شهرستان ساري از لحاظ ميزان برخورداري ماخذ: نگارنده5جدول (

سطح   طبقات  گروه

  برخورداري

تعداد   روستاها

  روستاها

1  58/738  

   Ẋ+2SD بيشتر از

  1  جامخانه  برخوردار

2  58/738_77/486  

Ẋ+2SD _  Ẋ+SD  

  2  ، اسرم دارابكال  نيمه برخوردار

3  77/ 486 _85/16 -  

Ẋ+SD _  Ẋ₋SD  

بادله،الليم،كياپي،اوســـــا،انجيل نســـــام،پيله   محروم

كوه،وارمي،جناسم،مرسم،صفرآباد،بازارخيل،سنه 

  كوه،سرتا،موسي كال

  

4  66/268-  _ 85/16-  

Ẋ₋2SD _  Ẋ₋SD  

  0  0  بسيار محروم

  

  نتيجه گيري جمع بندي و ₋4

در مطالعات برنامه ريزي منطقه اي و فضايي توزيع بهينه جمعيت و خدمات از اهميت ويژه اي برخوردار است.امروزه در       

از جايگاه ويژه  منابع و محيط زيست تشكيل شده است،بهره برداري از توسعه پايدار كه از سه بعد انسان، بحث هاي راجع به 

انسان به عنوان محور حركت به سوي توسعه پايدار و ايجاد ان جستجوي تعادل بين سه عامل فوق، برخوردار است و در جرياي 

بين روستاها با توجه ر واقع اختصاص بهينه امكانات ماتعادل نقش اصلي را ايفا نمود و جريان توسعه پايدار را تدوام مي بخشد .د

نها از مهاجرت به سمت شهر ها جلو گيري خواهد كرد بلكه موجب تعادل در بخش نيز به جمعيت و استعدادهاي آنها نه ت

نتايج مطالعه نشان داده است كه روستاي جامخانه از نظر شاخص آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي ، مذهبي ، سياسي و  خواهد شد.

، بهترين شرايط و رتبه نخست را دارد .در اداري ، زيرساختي، بهداشتي و درماني، مخابراتي و ارتباطي، بازرگاني و خدماتي

 17نتيجه در سطح بندي به عنوان تنها روستاي برخوردار دهستان كوهدشت است. به طور كلي در دهستان كوهدشت از تعداد 

اي روستا به غير از  جامخانه كه به عنوان روستاي برخوردار شناخته شده است، دو روستاي دارابكال ، اسرم به عنوان روستاه

روستاي ديگر به ترتيب صفرآباد، سرتا، موسي كال، جناسم، سنه كوه، مرسم، ورامي، اوسا، بازار خيل، الليم،  14نيمه برخوردار و 

پيله كوه، انجيل نسام،كياپي به عنوان روستاهاي محروم شناسايي شده اند.نتايج پژوهش نشان مي دهد كه روستاهاي دهستان 

تي (آب و برق و گاز) و مذهبي (مسجد و امام زاده ) از شرايط بهتري برخوردار است. دومين كوهدشت از نظر شاخص زيرساخ

گروه نه چندان مطلوب، گروه بازرگاني و خدمات است .اگرچه در كل دهستان وضعيت خيلي بدي ندارد اما در توزيع آن كمي 

ست از داشتن نانوايي محروم هستند . هرچند كه جاي تامل وجود دارد .چه بسا برخي از روستاها كه تعداد آنها كم هم ني

جمعيت بيشتر در هر مكان و هر زمان نشان دهنده توسعه يافتگي بيش تر نيست و جمعيت به تنهايي نمي تواند تعين كننده 

ت پيشرفت باالتري باشد ولي در بررسي انجام شده مشخص گرديد كه سه روستاي جامخانه ، دارابكال و اسرم به دليل جمعي

بيشتري كه دارند ميزان توسعه يافتگي بيشتر است .همچنين با توجه به مقايسه شاخص مركزيت روستاي جامخانه با وزن 

به تفاوت بسيار زياد بين مناطق پي مي بريم و دامنه تغييرات توسعه يافتگي ميزان  96.31و روستاي صفرآباد با وزن  984.59

كه نشان دهنده بي اعدالتي در توزيع امكانات در برنامه هاي توسعه روستايي    )984.59 -96.31=888.28قابل توجهي است.(

)، الليم با 168.44)، پيله كوه با وزن ( 174.63)، انجيل نسام با وزن (209.27مي باشد .در نتيجه روستاهاي كياپي با وزن (

)، سنه كوه با 100.82)، مرسم ( 128.68با وزن ( )، وارمي162.88)، اوسا با وزن (164.15)، بازار خيل با وزن (165.94وزن (

) از خدمات 31.96)، صفرآباد با وزن (34.24)،سرتا با وزن (36.26)، موسي كال با وزن ( 49.31)، جناسم با وزن (86.94وزن (

چهار  4شماره بسيار پايين تري برخوردار هستند .در نيجه فرضيه دوم تاييد مي شود.با توجه به نتايج اعالم شده در جدول 

روستاي جناسم و، موسي كال ، سرتا  و صفرآباد بايد در الويت طرح هاي توسعه روستايي قرار گيرند. زيرا اين روستاها از 



كمترين امكانات كه حق تمام مردم است از جمله خدمات بهداشتي و درماني ، بازرگاني و خدماتي ، آموزشي ، مخابراتي و 

  ارتباطي محروم هستند .

  

  پيشنهادات   ₋

با مشخص شدن ميزان تفاوت در سطح برخورداري و مشخص شدن جايگاه هر كـدام از روسـتاهاي دهسـتان كوهدشـت، در         

الزم و ضـروري  ، ارائـه پيشـنهادات   وضعيت در جهت رشد و توسعه محـدوده جهت از بين بردن نارسايي هاي بيان شده و بهبود 

حاكي از فاصله بين روسـتاها در برخـورداري از امكانـات و مواهـب توسـعه مـي       است.سطح بندي روستاهاي دهستان كوهدشت 

  باشد.به نحوي كه به برخي از روستاها توجه بيش تر و به برخي روستاها توجه كمتري شده است.

  تگاه هاي روستايي .ايجاد حداكثر دسترسي به تاسيسات، تجهيزات و خدمات زير بنايي و رفاهي در سكون ₋1

 ،جناسـم  ،وارمـي  ،پيلـه كـوه   اوسـا ، انجيـل نسـام ،    ،رهنگي و ورزشي در روستاهاي كياپيشاخص هاي آموزشي، ف تقويت 1-1

 موسي كال ،سرتا ،سنه كوه ،بازارخيل ،صفرآباد ،مرسم

 ،صـفرآباد ، مرسـم ، جناسـم ، وارمـي ، كوه پيله، نسام انجيل،اوسا،كياپي ،الليم، تقويت شاخص هاي بهداشتي و درماني بادله 1-2

 كال موسي ،سرتا، كوه سنه ،بازارخيل

 ،دارابكـال  ،تقويت شاخص هاي مخابراتي و ارتباطي و همچنين بازرگاني و خدماتي كه فقط در چند روستا مثـل چلمخانـه   1-3 

  اسرم و بادله در شرايط مطلوب است و باقي روستاها فاقد آن هستند.

قرار دارنـد. دهسـتان هـاي محـروم بايـد در الويـت اول ارائـه         محرومروستا در سطح  14ان كوهدشت، روستاي دهست 17از  ₋2

بـه جمعيـت   توجـه  . خدمات و امكانات، روستاهاي نيمه برخوردار در الويت دوم و روستاهاي برخوردار در الويت سوم قرار گيرنـد 

  بيش تر روستاها براي برخورداري از امكانات فقط مالك عمل قرار نگيرد.
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