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Abstract
The purpose of this study is to investigate the level of rural development using SWOT and AHP
models (Case study: Pesikhan village in the central part of Rasht). This research is a descriptiveanalytical research and in terms of the purpose of an applied research. The statistical population of
the study consists of officials and villagers of Pesikhan village in the central part of Rasht. The
method of collecting information is field and library. Statistics and information available in the
culture of settlements during statistical periods have been used to study. SWOT and AHP models
were used to analyze the data. The results indicate that the village of Safsar is at the level of a
development and is one of the developed villages of the village and Klash Talshan and Atashgah
villages are relatively developed villages and other rural areas are underdeveloped villages of the
village. Although studies show that there is a lot of potential in the villages of Pesikhan district to
achieve rural development; However, in the current situation of rural settlements in Rasht, there is
an imbalance in the level of development and the development of villages in this city is facing
serious challenges and obstacles. This indicates that the rural settlements of Rasht city have suffered
from imbalances and imbalances in the level of development and should be considered with the
help of rural villages and village councils, if possible, considering the strengths, weaknesses,
opportunities and threats in the region. Have services.
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چکیده
روستاها نقش مهمي در توسعه مناطق را ایفا ميکنند .هدف این پژوهش بررسي سطح توسعهیافتگي روستاها با استفاده از مدلهای
 SWOTو  AHPو (مطالعه موردی :دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت) است .این پژوهش از نوع پژوهشهای توصيفي  -تحليلي و
از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را مسئولين و روستایيان دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت تشکيل
ميدهند .روش جمع آوری اطالعات بصورت ميداني و کتابخانهای است .جهت بررسي از آمار و اطالعات موجود در فرهنگ آبادیها در
طي دورههای آماری  1385-1395استفاده شده است .برای تجزیه و تحليل دادهها از مدلهای  SWOTو  AHPاستفاده گردید .نتایج
تحقيق حاکي از آن است که روستای صف سر در سطح یک توسعه یافتگي قرار داشته و جز روستاهای توسعه یافته دهستان ميباشد و
روستای کلش طالشان و آتشگاه از روستا های نسبتاً توسعه یافته و سایر مناطق روستایي از روستاهای توسعه نيافته دهستان ميباشند .اگرچه
مطالعات نشان ميدهد که توان های زیادی در سطح روستاهای دهستان پسيخان در جهت رسيدن به توسعه روستایي وجود دارد؛ اما در
وضعيت فعلي سکونتگاههای روستایي شهرستان رشت دچار عدم تعادل و توازن در سطح توسعه یافتگي بوده و توسعه روستاهای این
شهرستان با چالشها و موانع جدی مواجه است .این امر حاکي از آن است که سکونتگاه های روستایي شهرستان رشت دچار عدم تعادل و
توازن در سطح توسعه یافتگي بوده است و باید با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موجود در منطقه در صورت امکان
به کمک دهياری ها و شوراهای روستایي روستاها برخوردار از خدمات گردند.

کلمات کلیدی :توسعهیافتگي ،روستا ،مدل  ،AHPمدل  ،SWOTدهستان پسيخان رشت.
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مقدمه
تفکر توسعه یکپارچه نواحي روستایي با ناکاميهای به وقوع پيوسته در نتایج طرحهای مختلف روستایي و کوله باری از تجارب
دهههای گذشته در اواخر دهه  ،1960در صحنه اندیشه مسائل توسعه روستایي دهه  1970مطرح گردید (ابراهيمي و پاپلي یزدی،
 .)20 :1385توسعه یکپارچه روستایي منوط به افزایش توليد ،بهبود ،سطح دانش و انگيزش ،ارائه خدمات گوناگون ،بهبود و
اصالح شبکه ارتباطي و حمل و نقل ،بهسازی مسکن روستایي ،تنوع بخشي به امکانات اشتغال و اصالح و انتظام شبکه مکاني-
فضایي سکونتگاههای روستایي در برنامههای عمومي توسعه یک کشور است (افراخته.)22 :1386 ،
مناطق روستایي بخش عمدهای از مساحت کره زمين را به خود اختصاص دادهاند .امروزه رقابت برای منابع طبيعي موجود در
روستاها نقش کليدی را برای آنها در زمينه سياستهای توسعهای ایجاد کرده است .دنيای روستا گسترهای با تنوع شدید در
آرایش اجتماعي اقتصادی است و با تنوع الگوهای توسعه همراه ميباشد (رئيسي دهکردی .)62-63 :1395 ،تجربه تاریخي
فرآیند توسعه در کشورهای توسعه یافته ،این امر را نمایان ساخته که توسعه پایدار روستایي یک ضرورت بنيادی برای توسعه ملي
است و ميبایستي در اولویت برنامههای توسعه قرار گيرد .در کشور ما نيز ضرورت پرداختن به امر توسعه روستایي از سوی
دولت از چند دهه پيش ،مورد توجه قرار گرفته و در غالب موارد ،به عنوان محور سياستها تلقي شده است (شکوری:1380 ،
 .)56در حال حاضر به توسعه روستایي توجه کمتری مي شود ،در حالي که توسعه روستایي نقش اساسي را در توسعه شهری و
رشد اقتصاد منطقهای ایفا ميکند (النگ و همکاران .)454 :2009 ،مدیریت و برنامهریزی روستایي نه بر اساس نيازها ،استعدادها
و توانمندیهای روستاها ،بلکه با نوعي یکسان نگری در نيازها و توانایيهای بالقوه و بالفعل طراحي و اجرا گردیده است
(رضواني .)87 :1390 ،درک و شناخت بهتر سطوح توسعه یافتگي مناطق روستایي نسبت به یکدیگر در یک منطقه ،نه تنها باعث
توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها ميشود ،بلکه موجب شناخت نقاط قوت و ضعف ،پتانسيلهای موجود و کمبودهای آنها ،و
در نهایت موجب توفيق برنامهریزی منطقهای ميشود (زنگي آبادی و اکبری .)127 :1390 ،همچنين ،اهميت این سطح بندی با
توجه به وضع موجود آن است که با شناخت تنگناها و قابليتها و سطوح توسعه نواحي ميتوان سطح زندگي مردم یک ناحيه را
به خوبي نشان داد و به ارائه برنامه هایي ،جهت کاهش محروميت آن نواحي پرداخت و شرایط مناسب برای بروز توسعه را مهيا
ساخت .عالوه بر این ،تعيين و اندازهگيری درجهی توسعه یافتگي ،برنامهریزان را برای شناخت بازخورد و سرمایهگذاریهای
گذشته و تأثير آن بر تصميمگيریهای جدید کمک ميکند (کریمي .)23 :1391 ،نواحي همگن نيازمند برنامههای ویژه و
متناسب با پتانسيلها و ظرفيتهای موجود برای توسعه روستاها است .از این رو ،نواحي روستایي نميتواند به گونه ای یکسان در
نظر گرفته شوند (رضواني .)115 :1390 ،تکنيک  AHPاز سوی پرفسور توماس ال ساعتي برای تصميمگيری و ارزیابي ابداع
شد .روش  AHPبر اساس تحليل مغز انسان برای مسائل پيچيده و فازی ميباشد (ال ساعتي.)7 :1980 ،
 AHPتحليل سلسله مراتبي ،روشي است منعطف ،قوی و ساده که برای تصميمگيری در شرایطي که معيارها تصميمگيری
متضاد ،انتخاب بين گزینه ها را با مشکل مواجه ميسازد (توفيق .)36 :1381 ،فرایند تحليل سلسله مراتبي با شناسایي و
اولویتبندی عناصر تصميمگيری شروع ميشود .این عناصر شامل :هدفها ،1معيارها یا مشخصهها 2و گزینههای احتمالي

3

ميشود که در اولویتبندی به کار گرفته ميشوند .فرایند شناسایي عناصر و ارتباط بين آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله
مراتبي ميشود؛ ساختن سلسله مراتب ناميده مي شود .سلسله مراتب بودن ساختار به این دليل است که عناصر تصميمگيری را
ميتوان در سطوح مختلف خالصه کرد .همچنين امکان در نظر گرفتن معيارهای مختلف کمي و کيفي را در مسئله دارد.
1. Goals
2. Criteria
3. Alternatives

71

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي  /سال دهم  /شماره سي و هشت  /تابستان  /1400ص81-69 .

این فرایند گزینههای مختلف را در تصميمگيری دخالت داده و امکان تحليل حساسيت روی معيارها و زیر معيارها را دارد ،عالوه
بر این بر مبنای مقایسه ی زوجي بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهيل مينماید و ميزان سازگاری و ناسازگاری تصميم
را نشان ميدهد که از مزایای ممتاز این تکنيک در تصميمگيری چند معياره ميباشد (زبردست .)53 :1381 ،تکنيک سوات نيز
یکي از تکنيکهای برنامهریزی راهبردی است؛ ليکن با شناخته شدن سودمندی آن از دهه  1980ميالدی نظریه پردازان موفق
شدند تا دامنه کاربرد تکنيکهای یاد شده را از قلمرو برنامهریزی موسسات خصوصي به قلمرو برنامهریزی و مدیریت شهری در
عرصه عمومي و برنامههای دولتي و همگاني تسری بخشيده و با الزامات آن منطبق سازند (گلکار .)48 :1383 ،تحليل سوات نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای محدوده مورد مطالعه را در روستاهای مورد نظر بر اساس شاخصهای مختلف مورد
بررسي قرار ميدهد (جوکار.)22 :1386 ،
پیشینه پژوهش
به دليل اهميت توسعهیافتگي روستاها در کشورهای اروپایي و کشورمان ،تحقيقات مختلفي در این زمينه صورت گرفته است.
استوانوویچ و همکاران )2020( 1به تجزیه و تحليل مشاغل روستاهای کوچک با استفاده از مدل  AHPبرای ارزیابي کارآمد
کانال های توزیع پرداختند و نتایج پژوهش ایشان نشان داد که توزیع محصوالت کشاورزی در روستاها یک موضوع مداوم است
و باید با استفاده از مدل  AHPیک مزیت رقابتي برای این کار ایجاد نمود؛ همچنين روش مبتني بر فرایند تحليلي سلسله مراتبي
در این پژوهش ابزار مفيدی در تعيين معيارهای مختلف برای تصميمگيری را معرفي نمود و به عنوان ابزاری برای مدیریت
ارزیابي کيفي متنوع دادهها در تصميم گيری فرایندها و نتایج استفاده گردید .موتيار و همکاران ،)2018( 2در تحقيقي با عنوان
نقش کارآفرینان اجتماعي در توسعه روستایي به بررسي اینکه چگونه کارآفرینان اجتماعي با در نظر گرفتن توسعه روستایي ما
مواجه هستند ،پرداختند و به این نتيجه دست یافتند ،در حالي که بسياری از مناطق روستایي محله با چالشهای قابل مالحظهای در
جهت حفظ جوامع و جذب گردشگران مواجه هستند ،اغلب کارآفرینان اجتماعي ،همانند کارآفرینان سنتي ،که در ایجاد ایدههای
جدید ،محصوالت و فعاليتهای جدید و پيش بيني آینده در این منطقه مشارکت دارند ،هستند .این مطالعه که براساس مطالعات
موردی حاصل از  9مصاحبه نيمهساخت یافتهای انجام شده در مناطق روستایي ایرلند ،آفریقای جنوبي و ایاالت متحده آمریکا
3

است ،نقشهای کليدی را که کارآفرینان اجتماعي در زمينه توسعه روستایي بازی ميکنند ،مشخص ميکند .چيانگ مای

( ،)2017تحقيقي با عنوان ایجاد همکاری کارآمد برای ایجاد دانش در توسعه روستایي مبتني به منطقه انجام داد و به نحوه
همکاری برای ایجاد دانش در یک سطح مبتني بر محدوده و توسعه روستایي در تایلند برای مقابله با مشکالت روستایي پرداخت.
نتایج تحقيق او نشان داد که دانش محلي از طریق فعاليتهای همکاری و توسعه به وجود ميآید و آموزش دانش و یادگيری
اجتماعي عاملي برای توسعه روستاهاست و باید برای بهبود همکاریها مورد استفاده قرار گيرد .اندرسون و همکاران،)2017( 4
در مطالعهای به ارزیابي نتایج و سازگاری برنامههای توسعه روستایي اتحادیه اروپا پرداختند و عنوان داشتند که در برنامههای
توسعه روستایي اتحادیه اروپا به نظر نميرسد که ارزیابيها بر سياستهای آینده تاثير بگذارد و این مورد برای هر دو برنامه ملي
و خود تنظيم است و در پاسخ به فشارهای خارجي تکامل یافته است.

1. Stevanovic et al
2. Muttiar et al
3. Chiangmai
4. Anderson et al
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در کشورمان نيز تحقيقاتي در این مورد انجام گرفته است .اشرفي و همکاران ( )1399در پژوهشي با عنوان کاربرد تکنيک AHP

در شناسایي و اولویتبندی عوامل موثر بر شهرداری کارآفرین با رویکرد توسعه گردشگری نشان دادند که دادههای گردآوری
شده پژوهش با استفاده معادالت ساختاری و از فرآیند تحليل سلسه مراتبي  AHPمورد تجزیه و تحليل قرارگرفتهاند و در
پژوهش آنها  23مولفه در قالب  5بعد اقتصادی ،اجتماعي ،محيطي ،ترویجي و رفتاری طراحي و مورد آزمون قرار گرفتند و
نتایج نشان داد که در شناسایي ابعاد و متغيرهای تأثيرگذار با استفاده از مدل  ،AHPعامل ترویجي آشنایي با کانالها و منابع
اطالعاتي با وزن نسبي  0/155در رتبه اول ،عامل اقتصادی فراهم بودن سرمایه و بنيه مالي با وزن نسبي  0/005در رتبه بيست و
سوم بر شهرداری کارآفریني موثر ميباشند .عنابستاني و جوانشيری ( ،)1395در تحقيقشان به این نتایج رسيدند که در فرآیند
تحليل سلسلهمراتبي مشخّص شد که شاخصهای اقتصاد خالق ،روستایي ،سرمایهی انساني و شاخصهای اقتصادی بيشترین تأثير
را در شکلگيری توسعهی هوشمند روستایي داشتهاند .همچنين ،بررسي شاخصهای توسعهی هوشمند در سطح روستاهای نمونه
و نتایج آزمون  Tتک نمونهای نشان از شرایط نامناسب تر شاخصهای کالبدی و زیست محيطي در روستاهای نمونه برای
توسعهی هوشمند داشت و نيز مشخّص شد که روستای جاغرق ،شرایط بهتری از سه روستای ابرده ،حصار و ویراني داشته است و
روستای ویراني در پایين ترین سطح توسعهی هوشمند روستایي قرار گرفته است .توکلي و همکاران ( ،)1393در تحقيقي به
سنجش سطح توسعه یافتگي اجتماعي -اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت پرداختند و نتایج نشان ميدهد
که سطح توسعه روستاها در سه دهستان کوهدشت شمالي ،کوهدشت جنوبي و گُل گُل متوازن نيست و عواملي چون اندازه
جمعيت ،فاصله از مرکز شهرستان ،شرایط طبيعي روستاها و عشایری بودن آنها در ميزان توسعه یافتگي روستاها مؤثرند .بوکاني و
همکاران ( ،)1391در تحقيق خود با عنوان ارزیابي سطح توسعه اجتماعي سکونتگاههای روستایي با استفاده از مدل  AHPو با
بررسي عميقتر ویژگيهای اجتماعي سکونتگاههای مورد مطالعه جهت تشریح ساختار کلي هر روستا و تعيين ميزان درجه توسعه
یافتگي ،نتيجه گرفتند که نابرابریهای اجتماعي روستایي و نقش آن در درجه توسعه یافتگي وجود دارد .الزمه توسعه یافتگي
پایدار یک روستا ،شناخت نقاط قوت و ضعف و رفع کمبودهای آن روستا ميباشد .مطالعه و برنامهریزی توسعه روستایي در
ناحيه مطالعاتي از اهميت و جایگاه مهمي برخوردار است و انجام تحقيق را ضروری مينماید .از آنجایي که هنوز درصد باالیي
از جمعيت کشور در روستاها ساکن ميباشند و با توجه به اینکه جوامع بشری به توليدات روستایي نيازمند است ضرورت
برنامهریزی روستایي باید مورد توجه قرار بگيرد؛ و از آنجایي که امروزه از روستاها به عنوان مناطقي نگریسته ميشود که
ميتواند جمعيت اضافي شهرها را جذب نمایند ،شناخت روستا و توسعه روستایي امری ضروری ميباشد و نشان دهنده اهميت و
ضرورت انجام این تحقيق است .استان گيالن به علت داشتن شرایط اقليمي خاص و پتانسيلهای طبيعي موجود ميتواند از جایگاه
ویژهای برای تحقق توسعه یافتگي روستاها برخوردار باشد .در این تحقيق سعي بر این است که شاخصهای مختلف ميزان توسعه
یافتگي روستاها با استفاده از مدلهای  SWOTو  AHPدر دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت مورد تحليل قرار گيرد؛ لذا
مطالعه حاضر با انتخاب دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت شهرستان رشت به بررسي توسعه یافتگي روستاهای آن ميپردازد.
روش پژوهش
روش مطالعه این تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و شيوه گرد آوری اطالعات از نوع کتابخانهای و ابزار جمعآوری با توجه به
اهداف پژوهش مبتني بردادهها و اطالعات رایج ،آمارنامه سرشماری عمومي نفوس و مسکن ميباشد .با توجه به تخصصي بودن
موضوع پژوهش ،جامعه آماری تحقيق عبارت است که مجموعه افرادی که به عنوان مسئولين و روستایيان منطقه مورد مطالعه
مشغول به فعاليت و زندگي هستند .اهداف فوق بعد از تکميل و استخراج پرسشنامه در قالب جداول به بررسي وضعيت روستاها
ميپردازد .جامعه آماری تحقيق در ناحيه مطالعاتي در قالب شاخصهای بهداشتي ،اجتماعي ،آموزشي ،زیر بنایي از آمارنامه
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رسمي شهرستان رشت و با استفاده از روش  SWOTو روش سلسله مراتبي  AHPو نرم افزارهای  EXCEL, SPSS, GISمورد
بررسي و اولویتبندی قرار گرفته است .فرایند تحليل سلسلهمراتبي  AHPدر هنگامي که عمل تصميمگيری با چند گزینه رقيب و
معيار تصميمگيری روبروست ميتواند استفاده گردد .معيارهای مطرح شده ميتواند کمي و کيفي باشند .اساس این روش
تصميم گيری بر مقایسات زوجي نهفته است .در این تحقيق با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز ميگردد .درخت
سلسله مراتب تصميم ،عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقيب مورد ارزیابي در تصميم را نشان ميدهد .سپس یک سری مقایسات
زوجي انجام ميگيرد .این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینههای رقيب مورد ارزیابي در تصميم را نشان
ميدهد .در نهایت منطق فرآیند تحليل سلسله مراتبي به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجي را با یکدیگر تلفيق
ميسازد که تصميم بهينه حاصل آید .تحليل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای محدوده مورد مطالعه نيز در
چارچوب مدل سوات استفاده شده تا روستاهای مورد نظر بر اساس شاخصهای طبيعي ،اجتماعي – فرهنگي ،اقتصادی -
توليدی ،فضایي  -کالبدی رتبهبندی شده و بر اساس خصوصيات کمي و کيفي مورد بررسي قرار گيرند .در این تحقيق
شاخص ها متناسب با هدف تحقيق و نيازهای روستاهای پسيخان انتخاب شدهاند که توسعه یافتگيهای الزم در ناحيه مطالعاتي
دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت انجام پذیرد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان رشت در مرکز استان گيالن واقع شده است که از شمال به دریای خزر و شهرستان انزلي ،از جنوب به شهرستان رودبار،
از شرق به شهرستان های سياهکل ،الهيجان ،آستانه اشرفيه و از غرب به شهرستانهای صومعهسرا ،فومن و شفت متصل ميباشد
که دارای  1427کيلومتر مربع وسعت 6 ،بخش 7 ،شهر 18 ،دهستان و  293روستا و جمعيت  918445نفر که  698014نفر شهری
و  220431نفر روستایي به عبارت دیگر  76درصد جمعيت شهری و  24درصد روستایي ميباشند .شهرستان رشت دارای قوميت
گيلک و زبان گيلکي با لهجه بيه پس و گویش رشتي هستند .پسيخان ،دهستاني است از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت در
استان گيالن ایران ،در کنار رودخانه پسيخان است و بر اساس آخرین سرشماری در سال  1398جمعيت آن  8723نفر
(2859خانوار) بوده است .بخش مرکزی رشت یکي از  6بخش شهرستان رشت ميباشد .این بخش دارای یک شهر به نام رشت
و  4دهستان به نامهای پسيخان ،پيربازار ،الکان و حومه ميباشد که ،مجموعا دارای  86آبادی است .از لحاظ موقعيت
جغرافيایي ،در طول جغرافيایي  49درجه و  27دقيقه تا  49درجه و  55ثانيه و عرض جغرافيایي  37درجه و  1دقيقه تا 37درجه و
 27دقيقه قرار دارد (مرکز آمار ایران .)1395 ،دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت دارای  13روستا ميباشد .موقعيت جغرافيایي
محدوده مورد مطالعه در شکل ( )1نشان داده شده است.
یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج تحقيق شاخصهای خدمات اجتماعي اقتصادی ،خدمات زیربنایي ،خدمات آموزشي فرهنگي ورزشي ،خدمات
بهداشتي درماني در توسعهیافتگي روستاها نقش آفریني مينمایند.
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شکل ( :)1موقعيت جغرافيایي محدوده مورد مطالعه (استانداری گيالن ،تقسيمات سياسي استان)1395 ،

ماتریسهای ارجحیت نسبی شاخص های اصلی
جدول ( )1ن شان دهنده اهميت نسبي معيارهای کلي (خدمات اجتماعي اقتصادی ،خدمات زیربنایي ،خدمات آموزشي فرهنگي
ورزشي ،خدمات بهداشتي درماني) از دیدگاه پاسخگویان ميباشد .همانطور که در این شکل مشاهده ميشود شاخص اجتماعي
اقتصادی بيشترین وزن ( )0/5را به خود اختصاص داده است .نرخ ناسازگاری مقایسه زوجي این معيارها  9درصد بوده که نشان
دهنده دقت قابل قبول این مقایسه زوجي است .در نمودار ( )1نيز ماتریس تصميم نشان داده شده است.
جدول ( :)1ماتریسهای ارجحيت نسبي شاخصهای اصلي
خدمات بهداشتی

خدمات آموزشی

درمانی

فرهنگی ورزشی

2

4

4

2

3

1

0/33

1

خدمات زیربنایی

خدمات اجتماعی
اقتصادی
1

معیار
خدمات اجتماعي اقتصادی
خدمات زیربنایي
خدمات آموزشي فرهنگي ورزشي
خدمات بهداشتي درماني

1
نمودار ( :)1نرخ ناسازگاری مقایسه زوجي شاخصهای اصلي
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نتایج فوق نشان ميدهد از بين چهار شاخص مورد بررسي در تحليل توسعهیافتگي دهستان پسيخان رشت خدمات اجتماعي اقتصادی
رتبه اول را در بحث توسعه یافتگي دهستان دارد .در جدول ( )2به وزن هریک از شاخصها در جدول وزني اشاره شده است.
جدول ( :)2مشخصات وزني و اولویت بندی شاخصهای مورد بررسي
شاخص

وزن

رتبه

بهداشتي درماني

0/188

3

آموزشي فرهنگي

0/082

4

زیر بنایي

0/23

2

اجتماعي اقتصادی

0 /5

1

اولویتبندی نهایی روستاهای دهستان پسیخان رشت بر اساس تمامی شاخصها
جدول ( )3نشان دهنده اهميت نسبي روستاهای دهستان پسيخان بر اساس تمامي زیرشاخصها از دیدگاه پاسخگویان ميباشد .همانطور که
در این شکل مشاهده ميشود روستای آتشگاه بيشترین وزن ( )0/18را به خود اختصاص داده است و رتبه اول و روستاهای بيجارکنار
( )0/133و پسيخان با وزن ( )0/1به ترتيب در رتبههای بعدی قرار دارند .همچنين روستای خشت مسجد نيز با وزن  0/107در اولویت
چهارم قرار دارد .روستاهای دافسار و طرازکوه با وزن  0/049در رتبه آخر اولویت بندی قرار دارند .نرخ ناسازگاری مقایسه زوجي این
معيارها  6درصد بوده که نشان دهنده دقت قابل قبول این مقایسه زوجي است؛ همچنين در نمودار ( )2نيز اولویتبندی نهایي روستاهای
دهستان پسيخان بر اساس تمامي زیرشاخصها نشان داده شده است.

جدول ( :)3رتبه بندی روستاهای دهستان پسيخان بر اساس کل شاخصهای مورد مطالعه
نام روستا

وزن

رتبه

صف سر

0/051

10

کلش طالشان

0/054

6

آتشگاه

0/180

1

تازه آباد1

0/057

5

دافسار

0/049

11

گالش محله

0/049

12

پسيخان

0/111

3

خشت مسجد

0/107

4

کسار

0/053

9

بيجارکنار

0/133

2

پسویشه

0/054

7

طرازکوه

0/049

13

تازه آباد2

0/053

8
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نمودار ( :)2اولویتبندی نهایي روستاهای دهستان پسيخان بر اساس تمامي زیرشاخصها

نقشه ( :)1اولویتبندی نهایي روستاهای دهستان پسيخان رشت

بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید مناطق روستایی دهستان پسیخان رشت
با توجه به مطالعات ميداني نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محيط طبيعي دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت ،محيط
طبيعي و محيط اجتماعي – فرهنگي و محيط اقتصادی و محيط فضایي – کالبدی معرفي گردیدند.
جدول ( :)4ماتریس  SWOTو بررسي نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید
ماتریس

نقاط قوت

نقاط ضعف

SWOT

S

W

فرصتها

استراتژیهای

استراتژیهای

O
تهدیدها

SO
استراتژیهای

WO
استراتژیهای

T

ST

WT
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محیط طبیعی :با توجه به مطالعات ميداني نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محيط طبيعي دهستان پسيخان بخش مرکزی
رشت عبارتند از:
 نقاط قوت :دسترسي به منابع آب سطح رودخانههای دائمي  -برخورداری از خاک حاصلخيز ،شاليزارهای وسيع  -وجود
تاالب؛
 نقاط ضعف :آلودگي رودخانه و آسيب به سالمت و بافت فيزیکي روستاها  -عدم دسترسي کافي برخي از روستاها به منابع
آب سطحي؛
 فرصتها :برخورداری از پوشش گياهي  -قابليت اکوتوریسم  -برخورداری از قابليتها برای فعاليت صنعتي و خدماتي؛
 تهدیدها :عدم وجود سيستم دفع فاضالب و زباله و آسيب به محيط  -اثرات مخرب استفاده از کود و سم شيميایي مزارع بر
خاک و منابع آب  -نزدیکي به مراکز شهری و تغيير کاربری.
محیط اجتماعی – فرهنگی :با توجه به مطالعات ميداني نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محيط اجتماعي – فرهنگي
دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت عبارتند از:
 نقاط قوت :باال بودن ميزان سواد  -تعادل بين زنان و مردان ترکيب نسبت جنسيتي  -برخورداری از مدیریت محلي شورا و
دهياریها  -برخورداری از مراکز تجمع و تبادل اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی نظير قهوه خانهها  -برخورداری از همگنهای
قومي ،زباني و مذهبي؛
 نقاط ضعف :عدم برخورداری از خدمات فرهنگي (کتابخانه و سالن اجتماعات)  -عدم برگزاری دورههای آموزشي  -عدم
برخورداری از افراد مناسب در مدیریت روستا؛
 فرصتها :نزدیکي به مرکز استان و دسترسي به امکانات و خدمات  -برخورداری از همگني فرهنگي؛
 تهدیدها :تغيير کاربری و قطعه قطعه شدن زمينها  -تغيير در رفتار جوانان روستا  -رواج فرهنگ مصرف گرایي بواسطه
نزدیکي به بازار مصرف شهری.
محیط اقتصادی :با توجه به مطالعات ميداني نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محيط اقتصادی دهستان پسيخان بخش
مرکزی رشت عبارتند از:
 نقاط قوت :وجود اراضي وسيع در روستاها  -اشتغال کشاورزان در بخشهای زراعت ،باغداری  -وجود واحدهای صنعتي و
نيمه صنعتي  -برخورداری از جمعيت فعال؛
 نقاط ضعف :پایين بودن درآمد ساليانه روستایيان  -سنتي بودن کشاورزی؛
 فرصتها :وجود اراضي زراعي برای گسترش فعاليتهای کشاورزی  -بهره برداری از اراضي زراعي برای پرورش ماهيان -
امکان گسترش فعاليتهای دامپروری نيمه صنعتي  -نزدیکي به بازارهای فروش مرکز استان؛
 تهدیدها :کشاورزی سنتي و پایين توليد و درآمد  -عدم تمایل روستائيان به کارهای سخت  -حل شدن برخي از روستاها در
مناطق شهری.
محیط فضایی -کالبدی :با توجه به مطالعات ميداني نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید محيط فضایي -کالبدی دهستان
پسيخان بخش مرکزی رشت عبارتند از:
 نقاط قوت :برخورداری از خدمات درماني (خانه بهداشت)  -دسترسي مناسب روستاها به سيستم حمل و نقل عمومي -
دسترسي مستقيم روستاها به خدمات درماني (پزشک)  -برخورداری روستا از خدمات آموزشي ابتدایي  -برخورداری روستاها از
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خدمات آموزشي راهنمایي  -روستاها دارای طرح هادی  -دسترسي مستقيم روستاها به خدمات بازرگاني (نانوایي  ،قهوه خانه،
فروشگاه ،خانه بهداشت)؛
 نقاط ضعف :نبود واحدهای آموزشي پيش دبستاني مناسب؛
 فرصتها :دسترسي به بازار بزرگ رشت  -دسترسي مناسب به خدمات مرکز استان  -وجود بازارهای محلي؛
 تهدیدها :تغيير کاربری اراضي روستا  -عدم اشتغال در روستاها ،تمایل به فروش زمينهای زراعي  -بافت قدیمي و غير
استاندارد خانهها  -تقاضای زیاد برای زمينهای روستا.
نتیجه گیری
هدف از انجام این تحقيق بررسي سطح توسعهیافتگي روستاها با استفاده از مدلهای  SWOTو ( AHPمطالعه موردی :دهستان
پسيخان بخش مرکزی رشت) بود .روش مطالعه این تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و شيوه گردآوری اطالعات از نوع کتابخانه
ای و ابزار جمعآوری با توجه به اهداف پژوهش مبتني بر دادهها و اطالعات رایج ،آمارنامه سرشماری عمومي نفوس و مسکن
بود .با توجه به تخصصي بودن موضوع پژوهش ،جامعه آماری تحقيق را مجموعه افرادی که به عنوان مسئولين و روستایيان منطقه
مورد مطالعه مشغول به فعاليت و زندگي بودند تشکيل دادند .اهداف فوق بعد از تکميل و استخراج پرسشنامه در قالب جداول به
بررسي وضعيت روستاها پرداخت .جامعه آماری تحقيق در ناحيه مطالعاتي در قالب شاخصهای بهداشتي ،اجتماعي ،آموزشي،
زیر بنایي از آمارنامه رسمي شهرستان رشت و نرم افزارهای  EXCEL, SPSS, GISمورد بررسي و اولویتبندی قرار گرفت.
نتایج این تحقيق نشان ميدهد که از بين چهار شاخص مورد بررسي در تحليل توسعه یافتگي دهستان پسيخان رشت خدمات
اجتماعي و اقتصادی رتبه اول را در بحث توسعه یافتگي دهستان دارد .در زیر شاخص خدمات اجتماعي اقتصادی باسوادی اولين
رتبه را در توسعه دهستان ایفا مي نماید .زیرشاخص خدمات زیربنایي (آب ،برق ،گاز) شاخص آب بيشترین وزن ( )0/600را به
خود اختصاص داده است .در زیرشاخص خدمات آموزشي فرهنگي ورزشي (مدرسه ،کتابخانه عمومي ،مکان ورزشي) مشاهده
ميشود که شاخص مدرسه بيشترین وزن ( )0/498را به خود اختصاص داده است .در زیرشاخص خدمات بهداشتي درماني
(بهداشت ،درمان ،دامپزشکي) مشاهده ميشود شاخص مدرسه بيشترین وزن ( )0/413را به خود اختصاص داده است .و در بحث
زیر شاخص خدمات و رتبهبندی یا اولویت بندی روستاها برای اینکه بتوان روستاهایي را بعنوان مرکز خدمات دهي در سطح
دهستان انتخاب نمود به ترتيب در شاخص جمعيت شاغل روستای آتشگاه بيشترین وزن ( )0/413را به خود اختصاص داده است
و روستاهای پسيخان با وزن ( )0/126و بيجارکنار ( )0/119به ترتيب در رتبههای بعدی قرار دارند .برای اینکه بتوان برای دهستان
پسيخان بخش مرکزی رشت برنامه توسعه روستایي تدوین نمود و در نهایت بر اساس تمام شاخصهایي که مورد بررسي قرار
گرفت اقدام نم ود ،نتایج نشان داد که در روستاهای دهستان پسيخان ،روستای آتشگاه بيشترین وزن ( )0/18را به خود اختصاص
داده است و رتبه اول و روستاهای بيجارکنار ( )0/133و پسيخان با وزن ( )0/1به ترتيب در رتبههای بعدی قرار دارند .همچنين
روستای خشت مسجد نيز با وزن ( )0/107در اولویت چهارم قرار دارد .روستاهای دافسار و طرازکوه با وزن ( )0/049در رتبه
آخر اولویت بندی قرار دارند .این امر حاکي از آن است که سکونتگاههای روستایي شهرستان رشت دچار عدم تعادل و توازن
در سطح توسعه یافتگي بوده و توسعه روستاهای این شهرستان با چالشها و موانع جدی مواجه است .همچنين تحليل توانها و
محدودیتهای محيط طبيعي و محيط اجتماعي– فرهنگي و محيط اقتصادی و محيط فضایي -کالبدی دهستان پسيخان بخش
مرکزی رشت در قالب جدول سوات مشخص گردید؛ تحقيق حاضر با تحقيقهای استوانوویچ و همکاران ( ،)2020موتيار و
همکاران ( ،)2018چيانگ مای ( ،)2017اندرسون و همکاران ( ،)2017النگ و همکاران ( ،)2009اشرفي و همکاران (،)1399
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عنابستاني و جوانشيری ( ،)1395رئيسي دهکردی ( ،)1395توکلي و همکاران ( ،)1393بوکاني و همکاران ( ،)1391و زنگي
آبادی و اکبری ( )1390همخواني دارد؛ بنابراین ضرورت دارد برای ب رون رفت از این وضعيت و توسعه همه جانبه روستاهای
دهستان پسيخان بخش مرکزی رشت ،دستگاههای متولي ،به طور مشخص برنامهریزی و سياستگذاری با محوریت روستا را
موردتوجه قرار دهند و با توجه به محدودیت منابع مالي ،پيشنهاد ميگردد در هر یک از روستاهای تابعه آن با توجه به ابعاد
گوناگون توسعه ،زمينههای محرک توسعه که سرمایهگذاری در آنها موجب ایجاد جهشي بزرگ در توسعه این مناطق
ميگردد ،شناسایي شده و در برنامهریزی های آتي و بودجههای سنواتي به عنوان زمينههای اولویت دار سرمایه گذاری ،مورد
توجه قرار گيرند.
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