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چکیده
در پژوهش حاضر ،تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی با مطالعة شهرستانهای استان
گیالن صورت گرفته است .برایناساس ،از پنج معیار (فعالیت و سرمایهگذاریهای صنعتی،
نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی ،جمعیت ،راه و ارتباطات و بهداشت و درمان) و نوزده زیرمعیار
استفاده شد .همچنین شهرستانهای استان گیالن از طریق مدل تاپسیس 1و وزندهی با شیوة
 AHPاز منظر خبرگان در دو سطح حجم نمونه استادان دانشگاهی و مسئوالن امر رتبهبندی و
سطحبندی شدهاند .در راستای تحلیل فضایی محرومیتها ،پس از ارزشگذاری زیرمعیارهای
پژوهش از طریق سنجش میزان همبستگی ،مهمترین عامل ،میزان نرخ بیکاری شناخته شده است.
سپس با استفاده از روش دلفی راهکارهای مؤثر بر کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی از سوی
کارشناسان شناسایی شدهاند و از طریق مدل  AHPمیزان اهمیت عوامل مورد نظر اولویتبندی
شدهاند .مهمترین راهکارها «بازشناسی فرصتهای اشتغال از منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی» و
«فراهمآوردن فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی» معرفی شدهاند ،اما تعامل دانشگاه و
بخش صنعت از طریق پارکهای علم و فناوری و رویکرد به شکلگیری خوشههای صنعتی به هدایت
منطقة آزاد انزلی ،موجب توسعة متوازن و ساماندهی فعالیت شهرکها و نواحی صنعتی
شهرستانهای استان گیالن میشود و فرصتهای اشتغال را بدون مهاجرت در شهرستانهای
استان فراهم میآورد تا از این طریق محرومیت توسعهیافتگی استان نیز کاهش یابد .مهمترین
موانع پیش روی توسعة متوازن شهرکهای صنعتی استان گیالن نیز کمبود نقدینگی ،تهیة مواد اولیه
و ماشینآالت تأثیرگذار بوده است .در این پژوهش ،شهرستانهای شفت ،فومن ،رضوانشهر،
ماسال و صومعهسرا شهرستانهای محروم ناحیة غرب و شهرستان املش در ناحیة شرق استان
گیالن شناخته شدهاند.
واژههای کلیدی :توسعهیافتگی ،تحلیل فضایی ،شهرستانهای استان گیالن ، ،محرومیتهای فضایی.
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مقدمه
نابرابری فضایی را میتوان توزیع نابرابر فرصتها و مواضع اجتماعی در فضا دانست .نابرابری فضایی که شکل بارز آن نابرابری
منطقهای است ،در هر جامعهای جلوههای مختلفی دارد .شکلهای قابلرؤیت آن در کشورهای درحالتوسعه عبارت است از:
نابرابری بین شهر و روستا ،نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک ،نابرابری جغرافیایی درون شهرهای بزرگ ،نابرابری بین
مناطق محروم و مناطق برخوردار و . ...در میان شکلهای گوناگون نابرابری فضایی ،نابرابری بین شهر و روستا در کشورهای
درحالتوسعه برجستگی ویژهای دارد (چلبی .)201 :1391 ،وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانههای مهم توسعهنیافتگی
است؛ زیرا درحقیقت کشورهایی توسعهیافته شناخته میشوند که عالوهبر داشتن شاخصهای اقتصادی و اجتماعی باال ،توزیع
درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع تقریباً عادالنه باشد ،اما در کشورهای توسعهنیافته هم مقادیر این شاخصها پایین است و
هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است (مصلینژاد .)56 :1384 ،همچنین بعد فضایی محرومیتها را نمیتوان بهطور کامل از ابعاد
اصلی و هویتی شکلگیری آن جدا کرد ،به ویژه گروههایی که اغلب بهلحاظ فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی به حاشیه رانده
شدهاند و ساکن فضاهای محروم از بعد فیزیکی نیز هستند (خان.)32 :2012 ،
پژوهش حاضر براساس پنج معیار (فعالیت و سرمایهگذاریهای صنعتی ،نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی ،جمعیت،
راه و ارتباطات و بهداشت و درمان) و نوزده زیرمعیار توسعهیافتگی ،شهرستانهای استان گیالن را سطحبندی و رتبهبندی
کرده است .پس از تعیین سطوح توسعهیافتگی ،بهمنظور تحلیل فضایی محرومیتها ،زیرمعیارهای پژوهش ارزشگذاری
شدهاند تا مهمترین عوامل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی استان گیالن تعیین و تحلیل شوند .پرسش اصلی
پژوهش حاضر آن است که مهمترین عوامل محرومیتهای توسعهیافتگی استان گیالن کداماند و در راستای
برطرفکردن آنها کدام راهکارهای اساسی را میتوان ارائه داد.
گستردهترین مطالعة خارجی صورتگرفته در این زمینه ،پروژة وسیع تحقیقاتی ( 1UNU-Widerمؤسسة جهانی
پژوهشهای توسعة اقتصادی) در سال  ،2005درباره موضوع «نابرابریهای فضایی در توسعهیافتگی» بوده است که در
این راستا اسناد مربوط به نابرابریهای فضایی در بیش از  50کشور درحالتوسعه ارزیابی شدند .این تحقیق نشان میدهد
نابرابریهای فضایی در این کشورها بسیار زیاد است و محرومیتها میان مناطق روستایی و شهری بهدلیل توانها و
محدودیتهای جغرافیایی شکل گرفته است .در بسیاری از کشورها که نابرابریها درحال افزایش است ،بهطور نسبی
نتایج تأثیرات نامتوازن از بازبودن درهای اقتصادی ،تجارت و جهانیشدن مشاهده میشود .هرچند افزایش بهرهوری با
تمرکز بر فعالیتهای اقتصادی در مراکز شهری عامل نابرابریهای منطقهای شده است ،نگرانیهای تقسیمات و
اردوکشیهای سیاسی و قومی نیز قابلتأمل است .در این پروژة گسترده ،سیاستهای مدیریتی باال به پایینی ،تخصیص
عادالنة فضایی زیرساختها و خدمات عمومی و سیاستهای مطمئن دربرابر مهاجرتهای آزاد بررسی شده است.
هیگینز و دیگران ( )2010در پژوهشی با عنوان «تعهدات سیاسی در پرداخت به ابعاد فضایی فقر» اسناد سیاسی را
بررسی و هشت کشور را بهعنوان نمونههای موردی برای شناسایی چگونگی انعکاس ابعاد فضایی فقر بر سیاستهای
توسعهیافتگی مطالعه کردهاند .نتایج پژوهش آنها به اینصورت بوده است .1 :ایجاد تعادل میان جهانیشدن و
هدفمندشدن در ابعاد داخلی؛  .2شکلدهی و طیکردن فرایند یکپارچگی اقتصادی؛  .3بهرهگیری از سیاستهای
کوتاهمدت و بلندمدت در کنار یکدیگر؛  .4متعهدبودن به مقیاسبندی و تنظیمات متفاوت راههای مبارزه با فقر.
بیل ( )2002در پژوهشی با عنوان «جهانیشدن و محرومیتهای اجتماعی در شهرستانها :مطالعه بر روی نمونههایی
از آفریقا و آسیا» بررسی کرده است که حاکمیت شهری چگونه میتواند میان بهبود رفاه اجتماعی و کاهش
محرومیتهای اجتماعی با جهان درحالتوسعهای که خواستههای رقابتی بهطور فزاینده اقتصاد جهانی را با تعهدات روبه
رشد خود همراه میکند ،تعادل برقرار کند .این پژوهش نقش متناقض در زمینة بحث جهانیشدن و محرومیتهای
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اجتماعی را بررسی کرده است و با استفاده از مطالعات موردی در آفریقای جنوبی و پاکستان نشان میدهد روند اقتصاد
جهانی چگونه فرایندهای انحصاری موجود را تشدید میکند و عامل پیچیدگی چگونگی انجامدادن وظایف حاکمیت
شهرها میشود .در پژوهش یادشده ،با این آسیبشناسی راهکارهایی بهمنظور کاهش هزینههای متمرکز بر روند
افسارگسیختة جهانیشدن ارائه شده است و عامل تمرکززدایی بهمنظور محرومیتزدایی بررسی شده است.

مبانی نظری
فضا حجم مکانی و زمانی مجموعهای از تمامی فعالیتهایی است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود
انجام میدهد .به عبارت دیگر ،مقصود فضایی اقتصادی و اجتماعی است که منعکسکنندة تمام هستی جوامع انسانی
است (معصومی اشکوری .)53 :1390 ،بهعقیدة دیوید هاروی ،چالش ایدة دریافت عینی و یگانه از فضا یا زمان که
میتوان در مقابل آن تنوع دریافتها و مفاهیم انسانی را سنجید ،حائز اهمیت است؛ زیرا نمیتوان به فضا و زمان معانی
عینی مستقل از فرایندهای مادی نسبت داد .درنتیجه ،از منظر ماتریالیستی میتوان چنین استدالل کرد که مفاهیم عینی
زمان و فضا بهطور ضروری از مجرای کنشها و فرایندهایی خلق میشوند که در خدمت بازتولید زندگی اجتماعی است
(هاروی .)267 -266 :1390 ،سیطره بر فضا همانگونهکه هر ژنرال و متخصص جغرافیای سیاسی میداند ،بیشترین
اهمیت راهبردی را در مبارزة قدرت دارد .کنترل بر سازمان فضایی و سلطه بر استفاده از فضا به ابزار حیاتی برای بازتولید
مناسبات قدرت اجتماعی تبدیل میشود (هاروی .)77 -76 :1392 ،با اینحال ،فضای اجتماعی خلقشده همانگونهکه
هانری لفبور اصرار دارد ،فضای بازتولید اجتماعی نیز است (لفبور.)369 :1974 ،
فضا یک تولید مادی است و در ارتباط با سایر عوامل مادی قرار میگیرد ،اما به میزان شایانتوجهی یک تولید
ایدئولوژیکی ،سیاسی و فرهنگی نیز بهشمار میآید .در این معنا ،هر فضا درونمایه و ابعاد مختلفی دارد که متأثر از عوامل
مادی و غیرمادی در معرض تغییر و تحول قرار میگیرد .درونمایة فضا شامل پدیدههای طبیعی ،ساختهای انسانی
همانند شهرها ،روستاها ،راههای ارتباطی و مزارع میشود که محتوای طبیعی و انسانی فضا را شکل میدهد .درونمایة
هر فضا به همراه پراکندگی نابرابر پدیدههای طبیعی و انسانی سبب تحرک در جامعه میشود (شکویی.)291 :1391 ،
فالسفة سیاسی بر این نکته توافق دارند که مفهوم عدالت پهنة وسیعی از روابط اجتماعی را دربرمیگیرد (برایان.)1989 ،
از دیدگاه جان رالوز ( )3 :1999عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است ،همانگونهکه حقیقت ،اولین فضیلت
نظامهای اندیشه است ،اما عدالت و برابری مطلق دستیافتنی نیست ،آنچه دستیافتنی است کاهش بیعدالتی و
نابرابری فضایی و اجتماعی است .یکی از اهداف برنامهریزی منطقهای و شاید مهمترین آن ،کاهش نابرابری بهویژه
نابرابری فضایی است (عظیمی .)65 :1384 ،فضاها بهدلیل تفاوت در شرایط ناهمگون اجتماعی و اقتصادی شکل
میگیرند .در این راستا میتوان به فرصتهای اشتغال ،منابع و خدمات رفاهی با صرف هزینههایی که بر فاصله و زمان و
مانند آن فائق میآیند ،اشاره کرد (سبکبار.)86 :1391 ،
رشد شهرها ممکن است یک جنبه از این علل نابرابریهای فضایی باشد ،اما پرداختن به ابعاد تعیینکنندة سیاسی در
این راستا مغفول مانده است .بدینسان پرسشهای اساسیای مطرح می شود .آیا هزینههای زیرساختی باید بهطور
متمرکز پرداخت شوند؟ آیا جریان مهاجرتها باید محدود شود؟ آیا نباید تسهیلی در پرداخت دستمزدها که یکی از عوامل
ایجاد نابرابریهای فضایی است صورت گیرد؟ نابرابری فضایی بعدی از تمام نابرابریهاست ،اما اهمیت این موضوع
هنگامی بیشتر جلوهگر میشود که تقسیمبندیهای فضایی و منطقهای با تنشهای سیاسی و قومی عامل تضعیف ثبات
اجتماعی و سیاسی شوند .با وجود این نگرانیهای مهم عمومی و سیاسی ،مستندات نظاممند شایانتوجهی وجود دارد که
براساس حقایق رخداده در بیست سال اخیر ،نشاندهندة درک نادرست عوامل درونینابرابریهای فضایی و منطقهای در
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دنیایی است که به سمت جهانیشدن سوق یافته است .درنتیجه ،مباحث سیاسی بهسوی مسائلی پیش میرود که دچار
خأل تجربی و تحلیلی شدهاند (کانبور و ونابلس.)2 :2003 ،
محرومیت ابعاد متعددی نظیر محرومیت اقتصادی ،محرومیت سیاسی و محرومیت اجتماعی دارد (شیانی.)4 :1384 ،
ابعاد مختلف محرومیتها شامل محرومیت درآمد ،محرومیت اشتغال ،محرومیت بهداشت و معلولیت ،آموزش ،محرومیت
مهارتها و تربیت ،عدم بهرهمندی از مسکن و خدمات عمومی شهری است .براساس نظریة تاکی و استاوبچ ،وقوع جرایم
ریشه در محرومیتهای فضایی دارد .یکی از مؤثرترین این عوامل ،محرومیتهای اقتصادی است که حداقل در یکی از
سه عامل بیکاری ،یا دستمزد پایین ،و یا کاهش هزینههای رفاهی خود را نشان می دهد این بعد از محرومیت با مفهوم
طرد شدن در روابط (سالم) اجتماعی نیز در ارتباط مستقیم است (پاسیون .)291 :2003 ،محرومیت های فضایی به عنوان
موضوع اصلی مطالعات و جغرافیای شهری در طول دهة  1990ظاهر شد و جغرافیدانان سهم مهمی در بررسی ابعاد
فضایی نابرابری ،محرومیت ،جداییگزینی و دیگر موضوعات با استفاده از تکنیکهای متنوع نظیر تولید و تفسیر نقشه و
تحلیلهای آماری داشتهاند (النگلویس و کیچن.)119 :2001 ،

روش پژوهش
بهمنظور تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی شهرستانهای استان گیالن ،جامعة آماری پژوهش شهرستانهای
استان گیالن را دربرمیگیرد و خبرگان در پژوهش حاضر شامل دو سطح استادان دانشگاهی در رشتههای جغرافیا و
برنامهریزی شهری و منطقهای (ده استادیار) و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن (چهار کارشناس)
میشوند که به پرسشنامههای مورد نظر در زمینة وزندهی مؤلفههای توسعهیافتگی شهرستانهای استان ،تعیین ضرایب
همبستگی زیرمعیارهای توسعهیافتگی ،شناسایی عوامل محرومیتهای فضایی استان گیالن و اولویتبندی عوامل مذکور
پاسخ دادهاند .با توجه به ماهیت موضوع ،پژوهش حاضر از نوع کیفی -کمی و از نظر نتیجه کاربردی است و در عین حال
از نظر هدف و چگونگی جمعآوری دادهها و تولید اطالعات اکتشافی ،از نظر تبیین و ویژگیهای جامعه توصیفی و از نظر
چگونگی روابط متغیرها تحلیلی است .شیوة گردآوری اطالعات مبتنیبر دادههای اسنادی -کتابخانهای و پیمایش میدانی
است .پژوهش حاضر بهمنظور رتبهبندی شهرستانها از مدل تاپسیس و  AHPاستفاده کرده است ،سپس شهرستان را در
سه سطح (محروم ،نیمهبرخوردار و برخوردار) از طریق تحلیل خوشهای و با کمک نرمافزار  SPSSطبقهبندی کرده است.
در راستای تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی ،زیرمعیارهای توسعهیافتگی در قالب  5معیار و  24زیرمعیار
ارزشگذاری شدند که بدینمنظور کارشناسان با پنج گزینة کیفی (نامؤثر ،تأثیر کم ،مؤثر ،تأثیر زیاد و تأثر بسیار زیاد)،
متناظر با اعداد ( 0تا  )4از طریق ضریب همبستگی ،میزان مثبتبودن همبستگی آنها را در پرسشنامهها تعیین کردهاند.
برای بررسی روایی ،سازگاری درونی و تکرارپذیری پرسشنامهها (با  24پرسش  5گزینهای از طیف لیکرت) بهترتیب از
روشهای روایی محتوایی ،ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و
تحلیل شدند .براساس نتایج ،پنج متغیر در پرسشنامه از نظر روایی محتوایی پایین بود و باید رد میشد .شاخص روایی
محتوایی پرسشنامه ابتدا  0/6بهدست آمد و پس از حذف پرسشهای اضافی مقدار نهایی  0/763محاسبه شد .در این
راستا ،چند نفر از استادان دانشگاه در دو گروه جغرافیا و شهرسازی ،روایی ابزار پژوهش را تأیید کردند و نتایج نشان داد
پرسشنامة نهایی پایا و تکرارپذیر است (0/966( )α=0/96

=, ICC

 .)p< 0/0001درادامه ،با استفاده از روش دلفی

راهکارهای مورد نیاز در راستای کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی براساس عواملی که همبستگی مثبت داشتند
شناسایی شدند و درنهایت با استفاده از روش  AHPراهکارهای مورد نظر اولویتبندی شدند.
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بحث و یافتهها
جداول  2و  3نتایج نظرسنجیها از کارشناسان و رتبهبندیها و سطحبندیهای شهرستانهای استان گیالن را نشان
میدهد .براساس آزمون کای اسکوئر ،زیرمعیاری همبستگی مثبت دارد که  0/5 ‹ Sigدرصد باشد و فقط پنج زیرمعیار
بهمنظور تحلیل نابرابریهای فضایی از منظر کارشناسان با انجامدادن این آزمون بر این قاعده استوار بودند که این
زیرمعیارها در جدول  2مشخص میشوند .همچنین منظور از

cli+

در جدول  ،3مرحلة نهایی و هفتم محاسبات مدل

تاپسیس است که بهصورت ترتیبی ،از بزرگترین به کوچکترین ،از رتبة اول تا شانزدهم برای شهرستانهای استان
گیالن ،در هر معیار و در رتبهبندی نهایی مشخص شده است.
جدول  .1ارزشگذاری زیرمعیارها براساس درجة اهمیت تحلیل فضایی محرومیتها
نامؤثر

0
منبع :نگارندگان

تأثیر کم

مؤثر

تأثیر زیاد

با تأثر بسیار زیاد

1

2

3

4

جدول  .2تعیین ضریب توسعهیافتگی و ضریب محرومیت براساس مثبتبودن ضرایب همبستگی
معیارها

وزن
معیارها

زیرمعیارها

*

زیرمعیارها

**
راه و ارتباطات

راه اصلی،
چهارخطه،
0/100
عریض و معمولی

0/594

فعالیت و
سرمایهگذاریهای
صنعتی

بهداشت و درمان

0/134

زیرمعیارها

**
ضریب نفوذ تلفن
ثابت

2/34

0/419

*

0/122

**
ضریب نفوذ تلفن
همراه

0/98
شاغالن بخش
کشاورزی

3/10

تعداد پزشک

0/471
1/42

نسبت باسوادان
نابرابریهای
 0/170محصل در مقطع
اجتماعی -اقتصادی
عالی

0/072
1/48

جمعیت

0/177

معکوس بعد
خانوار

0/167
1/12

0/72
کنترل مهاجرت
روستاییان به شهر

میزان نابرابری درآمد
(براساس شاخص
جینی) (معکوس)

0/28

0/324
3/85

1/12
میزان مساحت
ساختمان به
ازای هر فرد

1/72
0/483

درصد شهرنشینی

1/72

* ضریب توسعهیافتگی با اعمال نظرسنجی روش  AHPبهمنظور رتبهبندی شهرستانها در مدل تاپسیس
** میانگین ارزشگذاری میزان محرومیت زیرمعیارها بهمنظور تحلیل فضایی محرومیتها
زیرمعیارهایی که از باالترین ضریب همبستگی برای تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی برخوردارند.
منبع :نگارندگان

نرخ بیکاری
(معکوس)

1/79

2/95
%0/50 ‹ %0/13=Sig
معکوس جوانی
جمعیت

0/292

0/75

%0/50 ‹ %0/002=Sig %0/50 ‹ %0/31=Sig
نسبت
0/158
0/280
تعداد تخت
بیمهشدگان

0/0901

0/47

نسبت کاربران
 0/176اینترنت در 0/106 12
ماه گذشته

1/95

%0/50 ‹ %0/25=Sig
تعداد داروخانه

**

1/15

%0/50 ‹ %0/47=Sig
نسبت فعاالنی
سرمایهگذاریهای
0/302
که تحصیالت 0/082
بخش صنعت
عالی دارند
1/28

*

زیرمعیارها

*

0/16
1/35

0/348
1/42
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جدول  .3رتبهبندی و سطحبندی شهرستانها در هر معیار و در تمامی معیارها پس از محاسبات روشهای کمی پژوهش

وزن معیارها

0/177

0/419

شهرستانها
براساس رتبة نهایی
نهایی
در روش تاپسیس
0/425 1 0/994 1 0/765
رشت
1
0/311 2
 2بندر انزلی 0/58 2 0/576
 3الهیجان 0/172 5 0/522 3 0/311
0/088 9 0/022 8 0/289
رودبار
4
0/195 4 0/363 4 0/197
لنگرود
5
0/243 3 0/067 16 0/171
تالش
6
0/082 10 0/292 5 0/168
آستانه
7
اشرفیه
0/089 8 0/095 12 0/115
رودسر
8
0/094 6 0/022 7 0/112
 9سیاهکل
0/026 15 0/223 9 0/105
آستارا
10
 11صومعهسرا 0/056 11 0/247 6 0/101
0/092 7 0/097 11 0/095
املش
12
0/051 13 0/192 10 0/081
ماسال
13
0/042 14 0/067 15 0/071
فومن
14
0/022 16 0/08 13 0/066
شفت
15
 16رضوانشهر 0/055 12 0/069 14 0/059
1/32
1/033
ضریب پراکندگی
نیمهبرخوردار
محروم
 در هر معیار:
Cli+

رتبه

Cli+

رتبه

Cli+

0/134

0/17

0/1

سطوح توسعهیافتگی

معیارها

جمعیت

فعالیت و
سرمایهگذاری راه و ارتباطات
صنعتی

بهداشت و درمان

نابرابریهای
اجتماعی-
اقتصادی

رتبه

Cli+

رتبه

Cli+

رتبه

Cli+

1
6
9
3
11
10
2

0/9126
0/2152
0/2062
0/2455
0/1521
0/1564
0/3216

1
3
2
7
4
5
9

1/00
0/13
0/156
0/1176
0/1285
0/1243
0/1144

//2

0/373
0/2
0/22
0/363
0/163
0/168
 0/128نیمه برخوردار

0/209
8
0/0858 15
0/2196 5
0/2201 4
0/077 16
0/108 13
0/1265 12
0/0899 14
0/2116 7
0/617
 برخوردار

6
13
10
8
11
15
12
14
16

0/1178
0/11
0/0828
0/1164
0/0919
0/0161
0/0848
0/0237
0/0152
1/38

5
4
3
9
8
12

0/15 10
0/432 1
0/194 7
0/111 15
0/129 11
0/195 6
0/114 14
0/1
16
0/117 13
0/754

برخوردار

محروم

منبع :نگارندگان

از میان تمام زیرمعیارها که بهمنظور تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی از منظر کارشناسان ارزشگذاری
شدند ،چهار زیرمعیار همبستگی مثبت داشتهاند .بهترتیب بیشترین ارزش شامل  .1نرخ بیکاری (معکوس -با میانگین
)3/85؛  .2سرمایهگذاریهای بخش صنعت (با میانگین )3/10؛  .3کنترل مهاجرت روستاییان به شهر (با میانگین )2/95؛
 .4راههای اصلی بهصورت چهار خطه ،عریض و معمولی (با میانگین  )2/34میشود.
اما روش دلفی بهطورعمده با هدف کشف ایدههای نوآورانه و قابلاطمینان یا تهیة اطالعاتی مناسب بهمنظور تصمیم
گیری بهکار گرفته میشود .روش دلفی فرایندی ساختاریافته برای جمعآوری و طبقهبندی دانش موجود در نزد گروهی از
کارشناسان و خبرگان است و برخالف روشهای پژوهش پیمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکتکنندگان در
پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان شرکتکننده بستگی دارد .از طریق این روش ،مهمترین راهکارها برای هریک از
عوامل شناساییشده بهمنظور کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی تعیین شد که در شکل  1قابلمشاهده است .همچنین
با توجه به اینکه محقق عواملی را پیشنهاد داده است ،این پرسشنامه بهصورت باز طراحی شده است و پس از تأیید تمام
گزینههای پیشنهادی ،خبرگان گزینههای  13 ،11 ،8و  14در شکل  1را در مراحل دوم و سوم دلفی اضافه و آنها را
تأیید کردهاند.
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ارائة راهکارها

عوامل شناساییشده بهمنظور کاهش محرومیتهای
توسعهیافتگی

 .1توسعة متوازن شهرکهای صنعتی شهرستانهای استان
 .2بهرهبرداری از زمینههای افزایش صادرات از طریق مزایا و فرصتهای تجاری منطقة آزاد انزلی

 .1سرمایهگذاریهای بخش
صنعت

 .3توزیع عادالنة سرمایهگذاریهای بخش صنعت در احداث و توسعة کارگاهها و تعاونیهای صنعتی
 .4فرآوری تولیدات کشاورزی مورد نیاز بخش صنعت استان گیالن بهمنظور ساماندهی تولید داخلی و افزایش صادرات
 .5بازشناسی فرصتهای اشتغال از بنگاههای بزرگ اقتصادی (منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی)
 .6برقراری تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی بهمنظور فراهمآوردن فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی
 .7بازتعریف فرصتهای اشتغال در حوزة گردشگری طبیعی و تاریخی استان گیالن در قالب صنعتی پویا
 .2نرخ بیکاری (معکوس)

 .8تمرکززدایی از خدمات غیرمولد (خردهفروشی و عمدهفروشی)

طور مستقیم یا غیرمستقیم به شریانهای اصلی ارتباطی استانمنظور اتصال راههای روستاها و شهرهای محروم بهآوردن تسهیالت مناسب به .9فراهم
 .3راههای اصلی ارتباطی

 .10توسعة راههای اصلی ارتباطی در بین مناطق محروم شهری و روستایی
مراتب خدماتی در سطح شهرها و روستاهامنظور برقراری تعادل در راستای توزیع سطوح سلسله .11شناسایی و تعریف شهرهای میانی به
 .12تدوین سیاستهای رهایی از وابستگی به اقتصاد تکمحصولی برنج
 .13بازنگری دولت بر سیاستهای مرتبط با واردات محصوالت راهبردی کشاورزی مانند برنج و چای

 .4کنترل
مهاجرت
روستاییان به
شهر

 .14فراهمآوردن تسهیالت مورد نیاز کشاورزان بهمنظور دستیابی به فناوریهای پیشرفتة بخش کشاورزی
 .15فراهمآوردن زیرساختهای آموزشی در حوزة مشاغل پایدار کشاورزی برای روستاییان و بیان نتایج ناهنجاریهای ناشی از مهاجرتهای کنترلنشدة روستاییان به شهر

شکل  .1شناسایی مهمترین راهکارها بهمنظور کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی استان گیالن

منبع :نگارندگان

درادامه ،بهمنظور تعیین اهمیت مؤلفههای شناساییشده بهعنوان عوامل تحلیل فضایی محرومیتهای توسعهیافتگی
استان گیالن از روش  AHPاستفاده شد تا مهمترین گزینهها از بعد کارشناسان معرفی شوند.
جدول  .4تعیین اولویتهای مهمترین عوامل شناساییشدة محرومیتهای فضایی استان گیالن

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0/019 0/052 0/018 0/12 0/072 0/013 0/01 0/067 0/079 0/1 0/182 0/012 0/076 0/087 0/093
 مهمترین عوامل
منبع :نگارندگان

در این میان ،باالترین وزن مربوط به گزینة «بازشناسی فرصتهای اشتغال از بنگاههای بزرگ اقتصادی (منطقة آزاد
تجاری -صنعتی انزلی)» بود و عوامل «برقراری تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی بهمنظور فراهمآوردن فرصتهای
سرمایهگذاری بخش خصوصی» و «تدوین سیاستهای رهایی از وابستگی به اقتصاد تکمحصولی برنج» در رتبههای
بعدی قرار گرفتند.
توزیع جمعیت چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی استان گیالن ناهمگونی ویژهای دارد .مهمترین قطب
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توسعه و تمرکز جمعیتی استان ،شهر رشت و مناطق اطراف آن است؛ بهطوریکه براساس سرشماری نفوس و مسکن
استان گیالن در سال  46/62 ،1390درصد جمعیت شهرنشین استان در شهرستان رشت و  54/41درصد جمعیت
شهرنشین استان در دو شهرستان رشت و انزلی هستند .جمعیت بسیار زیاد شهرستان رشت (حدود  37درصد از جمعیت
استان) ،وجود و تمرکز شدید امکانات تولید و کارگاهی ،وجود مؤسسات مالی و اعتباری ،وجود فرودگاه بینالمللی رشت و
وجود مراکز تخصصی خدمات برتر موجب تمرکزگرایی شدید این شهر شده است (یاسوری .)146 :1390 ،همچنین توزیع
نابرابر جغرافیایی جمعیت در گیالن محصول شیوة ارتباط و بهرهگیری انسان از محیط جغرافیایی و عوامل جذب و دفع آن
در این محیط است .محدودیتهای دفعکنندة جمعیت که برای سکونت و فعالیت در فضای جغرافیایی گیالن وجود دارد،
بهطور عمومی در مناطق کوهستانی و جنگلی آن دیده میشود ،نه در نواحی جلگهای .از اینرو ،پهنههای کوهستان و
جنگل مانع اصلی سکونت انسان در این منطقه محسوب میشود .برخی موانع طبیعی در مناطق کوهستانی استان و
همینطور پراکنش ناهمگون جمعیت در این نواحی نیز بر ایجاد نابرابریها مؤثر بوده است (عظیمی.)1381 ،
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیالن در سال  ،1390توزیع نسبی شاغالن  10ساله و بیشتر در استان
گیالن در سه بخش عمدة فعالیتهای اقتصادی به اینصورت است 25 :درصد در بخش کشاورزی 25/4 ،درصد در بخش
صنعت و  49/4درصد در بخش خدمات که باالبودن سهم بخش خدمات در اقتصاد استان و روند تقریباً صعودی سهم این
بخش بیانگر توسعهیافتگی استان نیست؛ زیرا در بین بخشهای خدماتی باالترین میزان سهم مرتبط با بخش خدمات غیرمولد
(عمدهفروشی و خردهفروشی) است .به عبارت دیگر ،سهم باالی بخش خدمات و روند صعودی آن در مقابل سهم پایین
بخشهای کشاورزی و صنعت و روند نزولی آن در اقتصاد بیانگر اقتصاد بیمار و جهشهای ناموزون آن است (گزارش توسعة
استان گیالن ،)1390 ،اما مهمترین عامل شکلگیری محرومیتها و برهمزنندة تعادل فضایی در سطح استان گیالن ،عامل
بیکاری تعیین شده است .در پاییز سال  ،1392پس از استان لرستان ،استان گیالن با  16/4درصد نرخ بیکاری ،دومین استان
بیکار کشور شناخته شد که نسبت به دو سال گذشته  1/32درصد افزایش یافته بود (براساس سرشماری عمومی نفوس و
مسکن گیالن 1390 ،و گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در سال  .)1392عوامل متعددی در راستای تشریح نرخ باالی
بیکاری در یک منطقه مطرح میشود ،اما در این میان تعامل بخش خصوصی و دولت بهمنظور فراهمآوردن فرصتهای
سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین موضوع است .در پژوهش حاضر ،یکی از عوامل مؤثر در کاهش نرخ بیکاری و تعریف
فرصتهای شغلی جدید ،افزایش حوزة نفوذ و فعالیتهای بنگاههای بزرگ اقتصادی شناخته شده است.
منطقة آزاد تجاری– صنعتی انزلی در فاصلة  40کیلومتری شمال غربی شهر رشت (مرکز گیالن) در کرانة جنوبی
دریای خزر واقع شده است که بهدلیل قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی کشورهای آسیای جنوب شرقی ،حاشیة خلیج فارس،
جمهوریهای آسیای میانه ،قفقاز و روسیه اهمیت زیادی دارد .این منطقه یکی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعة
فعالیتهای گردشگری ،اقتصادی ،صنعتی و تجاری با توجه به نزدیکی به کالنشهر رشت و بندر انزلی است و با وجود
قوانین بسیار مناسب مانند انواع معافیتهای مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه از مناطق مستعد بهمنظور جذب سرمایهگذاری
خارجی و داخلی بهشمار میآید .در راهبردهای بلندمدت توسعة استان گیالن (گیالن– برنامة  )1400بر پایة قابلیتها و
تنگناهای استان ،مهمترین اصول کلی توسعه تا سال  ،1400بر نقش منطقة ویژة اقتصادی بندر انزلی در افزایش نقش و
سهم استان در تقسیم کار ملی از جنبة فعالیتهای بندری و بازرگانی خارجی تأکید شده است تا به افزایش اشتغال و
سطح درآمد در منطقه منجر شود (مرکز امور مناطق آزاد و ویژة اقتصادی .)62 :1389 ،با توجه به مزایای مطرحشده و
نقش منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی در برنامههای توسعة استان گیالن ،در پژوهش حاضر نیز کارشناسان به
بازشناسی فرصتهای اشتغال در منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی تأکید و توجه داشتهاند.
علت اصلی محرومیتهای توسعهیافتگی در سطح منطقه ،برهمخوردن تعادل مورد نیاز در برقراری روابطی است که
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میان عوامل شکلدهندة فضا یعنی انسان ،فعالیت و سکونتگاهها وجود دارد .یکی از این عوامل به ویژه در کشورهای در
حال توسعه ،مسئلة مهاجرت روستاییان به شهرها است .نتایج روش دلفی با جمعبندیکردن نظر کارشناسان در پژوهش
حاضر نشان میدهد تدوین سیاستهای بلندمدت در کنترل مهاجرت روستاییان به شهر خود عاملی کارا در ارتقای
تولیدات کشاورزی بهشمار میآید؛ زیرا وابستگی روستاییان به زمینهای زیرکشت در طول سال در استان گیالن متأثر از
کشت برنج است و زمینهای حاصلخیز فقط در شش ماه از سال میزبان بوتههای شالی است و بیشتر آنها پس از
برداشت برنج ،نیمة دوم سال ،دستنخورده و بیاستفاده رها میشوند .بهاینترتیب ،بیکاری زمین رابطة مستقیمی با
بیکاری کشاورزان پیدا میکند که موجب افزایش مهاجرتها و پیدایش مشاغل کاذب و فصلی میشود .بهعلت
محدودبودن زمینهای قابلکشت در این استان میتوان با افزایش تعداد دفعات کشت بهدلیل وجود شرایط اکولوژیکی
مناسب ،کشت دوم یا همان کشت بعد از برداشت برنج را یکی از راهکارهای برونرفت از وابستگی به اقتصاد
تکمحصولی برنج درنظر گرفت .کشت دوم موجب افزایش تولید و درآمد خانوارهای روستایی ،بهبود شرایط فیزیکی و
شیمیایی خاک ،کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و بهبود حاصلخیزی خاک و محصول برنج میشود و
بهاینترتیب در هر هکتار نسبتی معادل  70تا  80درصد درآمد حاصل از کشت برنج ،نصیب کشاورزان میشود که این
مسئله کنترل مهاجرتهای روستاییان را در زمان بیکاری زمین و افزایش وابستگی آنها به زمینهای کشاورزی بهدنبال
دارد و درنتیجه موجب دستیابی بر تعادل فضایی در استان گیالن میشود ،اما در دوران حاضر افزایش کیفی و کمی
محصوالت کشاورزی منوط به برقراری رابطة متناسب میان بهرهوری از نیروی کار ،سرمایه و فناوری است و حرکت در
این راستا نیازمند آموزشهای هدفمند کشاورزان در زمینههای آشنایی با فناوریهای نوین و شیوههای بهروزشدة کاشت،
داشت و برداشت با توجه به مالحظات اقلیمی است .البته در این میان تعامل بخش خصوصی و دولت بهمنظور
سرمایهگذاریهای خرد و کالن در راستای پایبندی به اصول پایدار نیز حائز اهمیت است.
عامل مهم دیگر در کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی استان گیالن ،فعالیتهای پایدار در حوزة گردشگری شناخته
شده است .استان گیالن یکی از سرسبزترین استانهای خاورمیانه و ایران است که در زمینة گردشگری طبیعی ،تاریخی و
فرهنگی قابلیتهای زیادی دارد .این امتیاز بزرگترین عامل کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی است .آنچه
تاکنون موجب تحققنیافتن این موضوع شده است ،شکلنگرفتن صنعتی پویا در حوزة گردشگری در سطح کشور و استان
است .بزرگترین معضالت موجود در حوزة فعالیتهای گردشگری در استان ،فصلیبودن این مشاغل است که معموالً به
حضور گردشگران در ایام تعطیل سال و بهویژه ایام نوروز وابسته است و این مسئله وابستگی به مشاغل خردهفروشی و
غیرمولد را افزایش میدهد .درصورتیکه گردشگری به صنعتی پویا تبدیل شود و چرخة اقتصادی نظامیافتهای داشته
باشد ،تقسیم و توزیع کار در بخش خصوصی و دولتی با شبکههایی مرتبط شکل میگیرد.
عامل دیگر تحلیل محرومیتهای توسعهیافتگی نیز برخورداری از راههای اصلی در استان بوده است .اهمیت این موضوع در
استان گیالن با قابلیت گردشگرپذیربودن استان ،قرارگرفتن در مسیر نوستراک ،حملونقل کاالهای ترانزیتی ،وجود مرزهای
دریایی و زمینی و حملونقل کاالهای صادراتی و وارداتی ،تولید محصوالت راهبردی و ارسال آن به بازارهای هدف نمایان
میشود که این امر نیاز توسعة ارتباطی مسیرها را در استان نشان میدهد .حملونقل نقشی کلیدی در توسعه دارد و با احداث
شریانهای مناسب حملونقلی میتوان امکانات را بهصورت عادالنهتر در استان توزیع کرد .ایجاد اشتغال و فرصتهای
سرمایهگذاری در گیالن نیز مستلزم توسعة زیرساختهای عمرانی بهویژه راههای مواصالتی است.
نقشههای زیر شامل نقشههای سطحبندی شهرستانهای استان گیالن براساس پنج معیار و شانزده زیرمعیار تحلیل
فضایی محرومیتها (شکلهای  2تا  )6و نقشة سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان گیالن براساس پنج معیار و
نوزده زیرمعیار توسعهیافتگی در استان گیالن میشود (شکل .)7
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شکل  .2نقشة سطحبندی شهرستانهای استان گیالن براساس
سرمایهگذاریهای بخش صنعت

منبع :نگارندگان

شکل  .4نقشة سطحبندی شهرستانهای استان گیالن
براساس فعالیت بخش کشاورزی

منبع :نگارندگان

شکل  .3سطحبندی شهرستانهای استان گیالن براساس
نابرابری درآمد (ضریب جینی -معکوس)

منبع :نگارندگان

شکل  .5نقشة سطحبندی شهرستانهای براساس راههای
اصلی ،چهارخطه ،عریض و معمولی

منبع :نگارندگان
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شکل .6براساس وضعیت نرخ بیکاری (معکوس)

منبع :نگارندگان
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شکل  .7نقشة سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان گیالن

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،پس از سطحبندی و رتبهبندی شهرستانهای استان گیالن براساس معیارها و زیرمعیارهای
توسعهیافتگی ،عوامل محرومیتهای توسعهیافتگی از دیدگاه کارشناسان جستوجو شد و بهمنظور تحلیل فضایی این
عوامل بهترتیب اهمیت چهار عامل اصلی  .1نرخ بیکاری (معکوس)؛  .2سرمایهگذاریهای بخش صنعت؛  .3کنترل
مهاجرت روستاییان به شهر؛  .4راههای اصلی بهصورت چهار خطه ،عریض و معمولی شناسایی شد .کارشناسان نیز این
عوامل را بار دیگر تجزیه و تحلیل کردند و با درنظرگرفتن پانزده عامل مرتبط و با بررسی روابط درونی میان آنها از
طریق روش  ،AHPمهمترین راهکارها بهترتیب اولویت در کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی« ،بازشناسی فرصتهای
اشتغال از بنگاههای بزرگ اقتصادی (منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی)»« ،برقراری تعامل بیشتر بخش خصوصی و
دولتی بهمنظور فراهمآوردن فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی» و «تدوین سیاستهای رهایی از وابستگی به
اقتصاد تکمحصولی برنج» معرفی شدند.
عوامل زیر موجب جذب سرمایه و فراهمکردن حضور گستردهتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و بخش خصوصی در
استان گیالن میشود :ایجاد سازوکار بهروزرسانی فرصتهای جدید سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی ،ایجاد
بانک اطالعات سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاران گیالنی ،برقراری ارتباط با آژانسهای سرمایهگذاری خارجی،
تسهیلکردن پیچیدگیهای شناسایی سرمایهگذاری واقعی ،ایجاد فضای مرکز خدمات سرمایهگذاری بهمنظور مذاکره با
سرمایهگذاران ،برقراری ارتباط مناسب بین مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی با منطقة آزاد بهعنوان اولویت اول جلب و
جذب ،تسهیل و تسریع در صدور مجوزها ،فراهمآوردن زمین مناسب برای سرمایهگذاری و مدنظر قراردادن دریای خزر
بهعنوان سرزمین مادری و بهرهمندی از فرصتهای آن برای سرمایهگذاری در زمینة توسعة دریامحوری ،حملونقل
دریایی ،سوپاپ انرژی ،تجارت ،ترانزیت و توسعة گردشگری دریایی ،امکان بهرهمندی از صندوق توسعة ملی و نرخ منفی
بهرة واقعی بانکها ،فاینانس و اوراق مشارکت و تقویت تعامل با کشورهای منطقه بهویژه روسیه که جزء ده کشور
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سرمایهفرست محسوب میشود (مرکز سرمایهگذاری استان گیالن .)2014 ،در این راستا ،اقدامات دولت بهمنظور از میان
برداشتن موانع پیش رو نیز حائز اهمیت است.
همچنین منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی بهعنوان یک بنگاه بزرگ و کارآمد اقتصادی با توان باالی تولیدی و
صادرات با توجه به معافیتهای گمرکی و مزایای جغرافیایی و ارتباطی ممکن است با تقسیم و توزیع کار در سطح استان
گیالن با مدنظر قراردادن برنامههای توسعة استان ،موجب کاهش محرومیتهای توسعهیافتگی شود .شایان ذکر است
شهرستان انزلی در پژوهش حاضر براساس معیارهای توسعهیافتگی ،شهرستان برخوردار محسوب شده است ،اما در
شاخص نرخ بیکاری بیکارترین شهرستان استان شناخته شده است ،درحالیکه منطقة آزاد در این شهرستان قرار دارد.
شهرستان رشت نیز در میان شهرستانهای استان از این نظر در سطح محروم قرار گرفته است .همچنین در این پژوهش
شهرستانهای شفت ،فومن ،رضوانشهر ،ماسال و صومعهسرا شهرستانهای محروم استان گیالن در ناحیة غرب و
شهرستان املش در ناحیة شرق استان شناخته شدهاند .بهموجب برونرفت از محرومیتهای توسعهیافتگی و با توجه به
عوامل شناساییشده در تحلیل فضایی این موضوع ،کارشناسان به توانمندسازی شهرکهای صنعتی شهرستانهای مذکور
با بازنگری وضعیت توزیع سرمایههای بخش صنعت و جلب و جذب سرمایهگذاران و گسترش فعالیتهای بخش
خصوصی توجه داشتهاند .مهمترین موانع پیش روی توسعة نامتوازن شهرکهای صنعتی استان گیالن ،کمبود نقدینگی و
تهیة مواد اولیه و ماشینآالت تأثیرگذار بوده است .تعامل دانشگاه و بخش صنعت از طریق پارکهای علم و فناوری و
رویکرد به شکلگیری خوشههای صنعتی برای هدایت منطقة آزاد تجاری -صنعتی انزلی (بهعنوان یکی از طرحهای
موضوعی کارکردی منطقة آزاد انزلی) موجب توسعة متوازن و ساماندهی فعالیت شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای
استان گیالن میشود و بهاینترتیب فرصتهای اشتغال بدون مهاجرت در شهرستانهای استان فراهم میآید تا از این
طریق محرومیت توسعهیافتگی استان نیز کاهش یابد.

سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر ناصر عظیمی تشکر میشود که بهعنوان استاد مشاور در پیشبرد این پژوهش نقشی مؤثر داشتند و
راهنماییهای ایشان راهگشای این تحقیق بوده است.
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