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 چكيده
امة سوم تيكيد بر از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون، پنج برنامة توسعه به اجرا درآمده كه از برن

هاي متعددي در ساليان اخير بوده اي مدنظر قرار داشته اسك و موضوع پژوهشتوسعة منطقه
اسك. پژوهش حاضر كه از نوع فرا تحليل كيفي بوده، تالش دارد تا مطالعات صورت گرفته 

حال اي در مناطي كشور را بررسي كرده و درعينهاي توسعهدر خصوص نابرابري برنامه
مقاله كه در بازۀ  59صيفي فرآيندي از نتايج حاصل از آنها به دسك دهد. بررسي تعداد تو

اي در مالحظه دهد تكرار قابلگرفته اسك نشان مي انهام 5492تا  5432هاي زماني سال
تفاوت روش،  باوجود ،هاپوشاني شاخصوجود دارد و هم ،ها، مباني و نتايج حاصلروش

مالحظه در سطوح توسعه  هاي قابله اسك. همچنين شاهد شكافسبب نزديكي نتايج شد
هاي حداقلي در ميان تعداد جاييتوجه آنكه نتايج نشان از جابهها هستيم. نكته قابلاستان

شده را نشان مرور الگويي تثبيكهاي كشور در طول سه دهة اخير دارد و بهمحدودي از استان
پيرامون در  -ابرابري، تائيد كنندۀ الگوي مركزدهد كه ضمن حكايك از ايستايي نمي

 هاي توسعه اسك.ها از شاخصبرخورداري استان

 اي، نابرابري، فرا تحليل، فرآيندي، ايرانتوسعة منطقه هاي كليدي:واژه

                                                      
 .شناسي مسائل اجتماعي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايراندانشهوي دكتري جامعه *
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 مقدمه و بيان مسئله
اي فراگير و رو به عنوان پديدهاجتماعي به -هاي اقتصاديدر دنياي امروز، نابرابري

گيرد و مشاهده اسك. نابرابري مفهومي اسك كه در مقابل برابري قرار ميترش قابل گس

اند. براي رود كه فالسفه تعريف واحدي براي آن ارائه نكردهجزء مفاهيمي به شمار مي

هاي برابري نيز تعريف مستقلي وجود ندارد بنابراين هر آنچه با عنوان برابري در نظام

شود در چهارچوب ساختار همان نظام بايد تعبير و تفسير يسياسي مطرح م -اجتماعي

اي مهم ها و ابعاد مختلف آن در حقيقك نشانهشود. در حوزۀ توسعه، وجود نابرابري

شوند كه در يافته شناخته ميعنوان توسعهنيافتگي اسك زيرا كشورهايي بهدال بر توسعه

وزيع درآمدها و امكانات نيز هاي اجتماعي و اقتصادي، تضمن برخورداري از شاخص

ديگر توسعه چيزي جز عبارت(. به493: 5439نسبتاز عادتنه اسك )نظم فر و ديگران، 

بخش كردن وضعيك زندگي مردم عادي نيسك. شايد يكي از بهترين تعاريف از رضايك

هاي عمومي دانسك. عدالك اجتماعي را نيز بتوان همان برابري در دسترسي به فرصك

ها هاي موجود و رفع دوگانگيپردازان توسعه، بر كاهش نابرابرياز نظريه بسياري

عنوان يكي از اهداف اساسي تيكيددارند. نبود توازن در جريان توسعه، بين مناطي به

شود كه خود مانعي در اي ميگوناگون موجب ايهاد شكاف و تسريع نابرابري منطقه

زجمله دتيلي اسك كه موجب بروز پديدۀ مسير توسعه اسك. رشد سريع و نامتوازن ا

سو، رشد باتي اقتصادي ممكن اسك با تشديد گردد. از يكاي مينابرابري منطقه

اي و تداوم فقر در بخشي از جمعيك كشور همراه باشد و از سوي هاي منطقهنابرابري

جامعه  گذاري مناسب نيز منهر به تشديد نابرابري درريزي و سياسكديگر، عدم برنامه

ها، منهر (. نابرابري در دسترسي به فرصك22: 5492شود )كريمي موغاري و براتي، مي

به عدم توازن در توزيع امكانات و خدمات، افزايش شكاف طبقاتي، اخالل در بخش 

كشاورزي، افزايش مهاجرت به شهر و افزايش هزينه زندگي در آن اسك. پيامدهايي 

همگي  ،رفتن نرخ بيكاري، فقر، افزايش فساد و جرائم نشيني، باتچون افزايش حاشيه

 (.524: 5434گردد )توكلي و فاضلي نيا، به توسعه نابرابر مناطي و محروميك آنها بازمي
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ويژه مسئلة نابرابري در بسياري از كشورها، چالش اساسي در مسير توسعه اسك به

افيايي وسيعي را شامل براي آن دسته از كشورها كه قلمرو حاكميك آنها مناطي جغر

اي مواجه هستيم. در واقع هاي منطقهنابرابريبا شود. در توسعة فضايي ايران نيز مي

واسطه گسترۀ جغرافيايي وسيع، تنوع آب و هوايي، اقتصاد عمدتاز كشور ايران نيز به

محصولي، تنوع قوميتي و برخورداري از جمعيك بات، پتانسيل زيادي براي تك

سال  22تهربة بيش از  باوجوداي دارد. در ايران، هاي منطقهابرابريگيري نشكل

هاي ساختاري و ريزي توسعه، به دليل غلبة اقتصاد نفتي و ساير عوامل كه ريشهبرنامه

اي ماندگي را در سطوح منطقهاند مظاهر عقبهاي توسعه نتوانستهتاريخي دارند، برنامه

ريزي يعني برنامه عمراني (، سه نوع برنامه5442كاهش دهند. در طول اين مدت )از 

)متكي بر طرح و پروژه(، جامع محلي )شكل متعارف برنامه( و ساختاري )در جهك 

 شده اسك. توسعه پايدار( تهيه

بود و چنانچه از « برنامه عمران و آباداني»هاي توسعه پيش از انقالب، عنوان برنامه

و عمران و كشاورزي و مخابرات و.. بود. پنج  نام آن پيداسك، تيكيد اصلي بر توليد

زماني با وقوع به اجرا درآمد و برنامة ششم به دليل هم 5422برنامه عمراني تا سال 

انقالب اسالمي ناتمام ماند. بعد از پيروزي انقالب، به دليل وقوع جنگ تحميلي، يك 

صك، اولين برنامه اي محروم بود و از انتهاي دهة شهاي توسعهدهه كشور از برنامه

 (.4: 5492فرهنگي كشور به اجرا درآمد )موسوي و ديگران،  -توسعة اقتصادي، اجتماعي

اي بر ازانقالب اسالمي( تيكيد ويژهطور مشخص در برنامة توسعة سوم و چهارم )پ به

هاي نوعي توازن در اجراي برنامهاي و دستيابي بههاي منطقهشناخك و بررسي شكاف

اي، استفاده از منابع محلي اي وجود داشته اسك. توسعه منطقهمحلي و منطقه ايتوسعه

هاي توسعة انساني اسك. براي افزايش رفاه منطقه يا بخش جهك بهبود شاخص

قانون اساسي ايران صراحتاز به برابري توسعه و حفظ  23اصل  535و  532هاي ماده

قانون اساسي جمهوري  532ماده كرده اسك. در توازن در ميان نواحي كشور اشاره

 گونه آمده اسك:اسالمي ايران اين
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هاي كلي در جهك حصول به قانون اساسي، سياسك 23در راستاي تحقي اصل »

منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادتنه و رفع انداز و بهاهداف چشم

رفك و عدالك، دولك مكلف يافته و تحقي پيشتبعيض و ارتقا سطح مناطي كمتر توسعه

اسك در توزيع منابع عمومي و يارانه و سود تسهيالت به نحوي عمل نمايد كه فاصلة 

هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامة شاخص برخورداري شهرستان

هاي اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هرسال برنامه چهارم در بخش

 «.تر شده باشدسطح يادشده نزديكبه  %52حداقل 

هاي متعددي ازجمله ميزان تفاوت فقر، درآمد، ثروت، توان از روشنابرابري را مي

گيري رفاه به دسك آورد. ي، الگوهاي مصرف و بهداشك و ساير معيارهاي اندازهيدارا

ان مالحظة رشد اقتصادي همچنهاي قابلنرخ باوجودازآنكه مظاهر نابرابري و فقر پ 

هاي صرف اقتصادي براي سنهش سطوح توسعه رو به افزايش بود، استفاده از شاخص

، چارچوب پيشنهادي 5922يا نابرابري مورد پرسش جدي قرار گرفك. در اواخر دهة 

گيري رفاه بشر به ارمغان آورد. او پيشنهاد روش جديدي براي تفكر و اندازه 5آمارتياسن

گيري شود. هاي مردم و آزادي انتخاب آنها اندازهل ارزشرفاه بايد از طريي اعماكه كرد 

هاي متعدد ابعاد مختلفي را براي سنهش ابعاد هاي بعد نيز با تشكيل كنفران در سال

 هاي انهامتوجه قرار دادند. اغلب پژوهش محيطي مورداقتصادي و زيسك -اجتماعي

هاي كه دربردارندۀ مؤلفههاي تركيبي گرفته در اين حوزه، طي دهة گذشته از شاخص

اند تا هستند استفاده كرده .محيطي و..اقتصادي، زيرساختي، اجتماعي، فرهنگي، زيسك

يافتگي مناطي گوناگون را برآورد كرده و در مطالعاتي تطبيقي ميزان درجة توسعه

 هاي گوناگون را مورد تحليل قرار دهند. پراكندگي و توازن آنها ميان استان

ها كه تمام استانهنگامي ،گيري سطوح توسعهسك كه در خصوص اندازهترديدي ني

خواني و تطابي مدنظر باشند، دستيابي به توافي و اجماع دشوار بوده و حتي انتظار هم

                                                      
5. Amartya Kumar Sen 
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اي به قدمك هاي صورت گرفته در ايران پيشينهواقع بينانه نخواهد بود. پژوهش ،نتايج

)توسط هوشنگ  5442هاي ان رد آنها را از سالتوهاي توسعه دارند و مياجراي برنامه

هاي هاي اخير، مركز پژوهشامير احمدي( تا دهة حاضر دنبال نمود. در يكي از نمونه

اي و آمايش سرزمين در ايران، مهل  شوراي اسالمي در قالب مهموعه مطالعات منطقه

مرتبط پرداخته اسك. اثر  522اي در ايران و در ميان هاي منطقهبه فرا تحليل نابرابري

ريزي توسعه در ايران بيش از همه حاوي اين پيام اسك كه ارزيابي اين شش دهه برنامه

شده با دستاوردهاي آن تناسبي اوتز حهم عظيمي از منابع انساني، مالي و طبيعي مصرف

نداشته اسك و باوجود پيشرفك مهمي كه در برخورداري از مواهب توسعه نسبك به 

د آمده اسك، شكاف و فاصله تاريخي ايران با كشورهاي پيشرفته چندان گذشته پدي

 (. 543: 5494كاهش نيافته اسك )مكنون و ديگران: 

 ، باوجودبرانگيزهاي سؤالقيا  نتايج حاصل از آنها در عين برخي ناهمخواني

هاي مشترک و مشابه، الگويي از روند طي شده در طول اجراي استفاده از شاخص

هاي موجود فراهم تواند تصويري از نابرابريدهد كه ميهاي توسعه به دسك ميبرنامه

عنوان سطحي از فضاي مديريك و اجراي اي و محلي بهآورد. سطوح منطقه

گذاري و اجرايي بوده اي، همواره موردتوجه محافل علمي، سياسكهاي توسعهسياسك

يافتگي نواحي و آگاهي از توسعه ريزي، شناخك و تبيين سطوحاسك. در فرآيند برنامه

نقاط قدرت و ضعف آنها اهميك زيادي دارد. در اين راستا پژوهش حاضر در پي ارائة 

هاي كشور در طول سه دهة گذشته شده در استانتوصيفي فرآيندي از نابرابري تهربه

 مقالة مرتبط و با استفاده از روش فرا تحليل كيفي صورت 59اسك كه از طريي بررسي 

 گونه اسك:گيرد. سؤاتت محوري پژوهش اينميِ

 هاي صورت گرفته در حوزه مختصات صوري، ساختاري و محتوايي پژوهش

 اي چگونه اسك؟نابرابري منطقه

 اي حاكم بوده اسك؟هاي توسعه منطقهآيا الگويي از نابرابري بر برنامه 

 ك؟هاي كشور تحك اين الگو چگونه اسفرآيند توسعة طي شدۀ استان 
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عنوان كوشش آگاهانة حكومك براي ايهاد اي بهگذاري منطقهكه سياسكآنهايي از

هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل جمعيك، درآمد، تغيير در توزيع فضايي پديده

هاي ونقل و ساير زيرساخكدرآمدهاي دولك، توليد كات و خدمات، تسهيالت حمل

يافتگي نواحي و آگاهي از سطوح توسعه اجتماعي مطرح گرديده اسك، شناخك و تبيين

 نقاط ضعف و قدرت آنها اهميك بسيار زيادي دارد.

 

 چارچوب مفهومي
 :توسعه و نابرابري

تر شدن، قدرتمندتر شدن و توسعه در لغك به معناي رشد تدريهي در جهك پيشرفته

توسعه مفهومي پوياسك و  (.4225تر شدن اسك )فرهنگ لغك آكسفورد:حتي بزرگ

افقي بر روي معناي آن بين برنامه ريزان و متفكران وجود ندارد. برخي آن را افزايش تو

دانند، برخي بر اشتغال و نيز كيفيك زندگي تمركز دارند. اما همچنان تيكيد درآمد مي

عمده بر نيازهاي اساسي مردم اسك. تنها نقطة اشتراک آنها اين اسك كه توسعه امري 

 -اي از تغييرات هدفمند در گذار اجتماعيوسعه پروسهضروري اسك. به عبارتي، ت

شود. طور گسترده از نوع بشر متيثر مياقتصادي از جوامع سنتي به مدرن اسك كه به

شود كه هدف آن مثابة هر اقدامي توسط دولك تعريف ميريزي توسعه اغلب بهبرنامه

كه توسط دولك انهام  ايريزي توسعهافزايش نرخ رشد اقتصادي اسك. در واقع برنامه

شود، دو هدف دارد: رشد اقتصادي و تغييرات ساختار اجتماعي. دستيابي به توسعه مي

شان بايد بتواند افراد را قادر سازد تا تاريخ و جغرافيايشان را تحك شرايط انتخابي

 (Higgins,1997: 34درآورند. )

دام اسميك در كتاب مفهوم توسعه براي نخستين بار در حوزۀ علم اقتصاد توسط آ

ها در اين زمينه، ثروت ملل و در قرن ههدهم مطرح گرديد. در واقع اولين تالش

ي اسك كه با دانسك. رشد اقتصادي مفهومي كمّتوسعه را معادل رشد اقتصادي مي
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شود. نظريات مربوط به توسعه يا شاخص درآمد ملي يا توليد ملي تعريف مي

ويژه در آمريكا مطرح از پ  از جنگ جهاني دوم بهمدرنيزاسيون به سبك غربي اساس

( ادبيات توسعه اما بعد از جنگ جهاني دوم مطرح و مورد 52: 5423گرديد. )جرالدام، 

تكامل قرار گرفك كه هدفش كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي جهان سوم بود 

م توسعه، تا به وضعيك كشورهاي پيشرفته نزديك شوند. امروزه اما درک ما از مفهو

تنها توسعة اقتصادي بلكه جانبه و دربرگيرندۀ تمام كشورهاسك كه نهفرآيندي همه

 ،شود. در زمينة مطالعات اجتماعيسياسي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي را شامل مي

توسعه به معناي كاهش فقر، بيكاري، نابرابري، صنعتي شدن بيشتر، ارتباطات بهتر، نظام 

دالك و افزايش مشاركك مردم در امور جاري سياسي تعريف اجتماعي مبتني بر ع

عدي دانسك كه مستلزم تغييرات اساسي نتيهه توسعه را بايد جرياني چندبُ شود. درمي

در ساخك اجتماعي، طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، 

 كن كردن فقر مطلي اسك.كاهش نابرابري و ريشه

تر ابري اهميك كليدي در توسعه و مطالعات توسعه دارد. از همه مهمميزان نابر

وضعيك برابر –آنكه نابرابري شديد، تطابقي با يك جامعة عادتنه ندارد. نابرابري 

ها مفهومي اسك كه در قلب بسياري از خصوصاز در منزلك، حقوق و فرصك -نبودن

حوزۀ مباحث عمومي براي افراد همه در هاي عدالك اجتماعي وجود دارد. بااينوريتئ

گوناگون معناهاي متفاوتي دارد. اغلب متفكران نابرابري اقتصادي كه عمدتاز معناي 

تر نابرابري شرايط زندگي را مدنظر طور گستردهنابرابري درآمدي يا پولي دارد يا به

ي افراد در دارند. ساير اشكال نابرابري عمدتاز با ارجاع به اشكال قانوني، حقوقي و برابر

 .(Afonso and Lafleu, 2015: 39محضر قانون اسك )

توان از دو جهك نقد كرد: يكي در خود )تناقض با عدالك( و يكي نابرابري را مي

شود؛ زيرا ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي در نظر گرفته ميداراي در نگاه ابزاري كه 

ون داد تحصيالت، درآمد، ثبات ساير اهداف مطلوب مثل كاهش فقر، رشد اقتصادي، بر

، تمركز بر نابرابري درآمدي بود 5922اندازد. در دهة سياسي و اجتماعي را به خطر مي
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شده بود. بعدها، نقدها شامل ترين معيار رفاه پذيرفتهعنوان مهمزيرا درآمد به

رويكردهاي جايگزيني مثل آمارتياسن بود كه قابليك يا آزادي مردم را در نظر 

(. نابرابري Stewart, 2016: 24توانند باشند يا انهام دهند )گرفك، همة آنچه ميمي

دهد كه افراد داراي سطح يكساني از رفاه مادي يا شرايط دارايي هنگامي رخ مي

هاي توسعه تا جايي متمركز بر نابرابري طور تاريخي تئورياقتصادي زندگي نباشند. به

از رشد اقتصادي و درآمد سرانة ملي باشد. مطالعات  اند كه مؤثر بر يا متيثردرآمدي

ابتدايي نشان دادند كه رشد، تيثيرات غيرقطعي بر نابرابري داشته اسك؛ اما نابرابري 

 كننده اسك. درآمدي براي رشد اقتصادي تعيين

زمان كه نابرابري درآمدي در بسياري از كشورها رشد داشك، يك عالوه، همبه

ميالدي اين امر  4222شد. در اوايل سال هاي رشد آشكار ميپروسهانحراف توزيعي در 

 ،هاي گذشته بر فقر شديدتفكيك نيستند و تيكيد دههآشكار بود كه رشد و نابرابري قابل

هايي در زمينة فقر شديد به وجود رسيدند. درواقع پيشرفكخورده به نظر ميشكسك

توسعه در حال افزايش بود. ي درحالآمده بود اما نابرابري در بسياري از كشورها

، رويكرد آمارتياسن آغازگر اين نگاه در 5922ها كه در اواخر دهة نابرابري فرصك

مطالعات توسعه و نابرابري بود. در بحث انتخاب شيوۀ زندگي، افزايش درآمد هدف 

)به كنند نيسك زيرا همة افراد درآمد را به شيوۀ مشابهي تبديل به رفاه و آزادي نمي

تنهايي معتبر باشد(. وابستگي متقابل شرايط فردي و تواند بهلحاظ معيار سنهش نمي

اجتماعي كه دربردارندۀ سن، جنسيك، پيشينة خانوادگي و ناتواني افراد اسك و عوامل 

هاي اجتماعي مثل شرايط جامعه، جرم، سيستم بهداشتي و تحصيلي و نيز قواعد و عرف

 (.42گرفته شوند )همان:  اجتماعي همه بايد در نظر

 

 اي:مفهوم منطقه و توسعه منطقه

ها بين مناطي يك كشور و تعميم بسياري از تئوري پردازان با تحليل روند نابرابري

كل كشورها، به اين نتيهه رسيدند كه وجود ناپيوستگي در ساختار اجتماعي و آن به
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سازد و بين مناطي را آشكار مياقتصادي داراي آثار بازدارنده اسك و برقراري ارتباط 

كند. تئوري پردازان در نيافتگي فضايي را تشديد مييك زنهيرۀ علّي و معلولي توسعه

ديدگاه عيني تعريف منطقه، معتقد به ترسيم مرز بين مناطي هستند و تعيين منطقه از 

اي براي نظر اين گروه يك هدف اسك اما در ديدگاه ذهني، معتقدند منطقه وسيله

توان گفك منطقه يك محدوده مشخص جغرافيايي طوركلي ميرسيدن به هدف اسك. به

هاي جغرافيايي، اقتصادي، انساني و اسك كه در آن كاركردهاي همسان و ويژگي

تواند شامل موارد زير باشد: اجتماعي مشترک وجود دارد. چهار مؤلفة اصلي منطقه مي

اجتماعي، فضايي همگن و -ر اقتصاديكم يك مركز داشته باشد، داراي ساختادسك

ريزي داراي وحدت رويه باشد. متمركز باشد و براي حل مسائل اقتصادي و برنامه

همچنين وسعك آن طوري باشد كه بتوان توزيع جمعيك، فعاليك انساني و... را در آن 

معتقد اسك منطقه  5(. لوئي  كيبل22-22: 5492فر، مقيا  بررسي كرد )نظم

اي بزرگ باشد تا بتواند تغييرات اصلي را در توزيع جمعيك و اندازهي بايد بهريزبرنامه

اي كوچك باشد كه بتواند اندازهمشاغل در داخل مرزهاي خودش نشان بدهد و به

 ريزي را بصورت جامع موردتوجه قرار دهد. )همان(.مسائل برنامه

د كه به تقويك اي به يك مفهوم ارزشي مثبك ارجاع دارمفهوم توسعه منطقه

پردازد. مفهوم سطوح زندگي افراد و شرايط عمومي رفاه انساني در يك منطقه مي

شود بلكه تغيير براي بهبود مدنظر ارزشي مثبك يعني اين امر صرفاز شامل تغيير نمي

طور يكسان در دستر  همة مناطي نيسك. اسك. توسعه به لحاظ طبقاتي خنثي و يا به

شوند. اينكه سطوح مواهب توسعه بيش از سايرين برخوردار مياغلب برخي مناطي از 

قدر شود، همانگوناگون رشد، درآمد، اشتغال و توليد سبب درجات متفاوت توسعه مي

گيرد. بنابراين اين مفهوم كه در ميان ملل صادق اسك؛ مناطي زيرملي را نيز در برمي

مثابة يك رد، توسعة يك منطقه بهارتباط تنگاتنگ با توسعة متوازن دارد. در اين رويك

                                                      
5. Luis Kibel 
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اي متوازن به معناي توسعة برابر همة مناطي نيسك بلكه كل مدنظر اسك. توسعه منطقه

هايش مدنظر اسك تا آنها كه هاي يك منطقه بر اسا  ظرفيكتوسعة كامل قابليك

 (.Higgins,1997: 66-67رشد اقتصادي توسط ساكنان تمام مناطي مشترک باشد )

عنوان فعاليتي مهم در سطح اي و محلي بهتوسعة منطقه 5922و  5922هاي هده

طور روزافزوني اي در سراسر جهان بههاي محلي و منطقهملي و نيز در سطح دولك

هاي اين دوران با عنوان (. اغلب تئوريPike, et al, 2006موردتوجه قرار گرفك )

هاي پايين به بات، شوند. در تئوريخته ميشنا« زادرون»و « پايين به بات»هاي تئوري

اي هماهنگ و مؤثر بود. ابتدا هدف استفاده از نيروي كار و منابع طبيعي مناطي به شيوه

كنند مهيا شود، سپ  با ضروري اسك تا نيازهاي مردمي كه در يك منطقه زندگي مي

ليك اقتصادي شوند هاي جديدي از فعااستفاده از ذخاير كاتهاي توليدشده، وارد شيوه

، برخي نظريات رشد از پايين 5932اي هرچه بيشتر تنوع يابد. در دهة تا اقتصاد منطقه

هاي جديد توسعة زا تركيب شدند و از آن زمان تئوريهاي رشد درونبه بات با تئوري

شوند. آنها نقش زا يا توسعه از پايين توصيف ميهاي درونعنوان تئورياي بهمنطقه

اي، ديگر، توسعة منطقهعبارتكنند. بهاي را پررنگ ميزاي منطقههاي درونسيلپتان

اي اسك كه منابع آن مبتني بر ايهاد، استفاده و بهبود ذخاير دروني در سطوح توسعه

 (Bogdanki, 2019: 26-27اي و ملي. )مختلف فضايي اسك: محلي، منطقه

 

 شناسيروش
دانند اما اين روش قابليك هاي كمي ميروش ءاگرچه فرا تحليل را معموتز جز

كارگيري در رويكردهاي كيفي را نيز دارا اسك. فرا تحليل با نگاهي تراكمي نسبك به به

هاي هاي پژوهشي سعي دارد كه تصويري كلي از تحقيقات را در حوزهنتايج فعاليك

آمده از  دسكبه هايدهد كه دادهمختلف ارائه دهد و به پژوهشگران اين امكان را مي

د )كرماني و نتري برسد و به نتايج جامعنبررسي چندين مطالعه را باهم تركيب كن

 (.25: 5492ديگران، 
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در واقع فرا تحليل يك شيوۀ دقيي براي برآورد بهتر دربارۀ حقيقك اسك. گال  

تواند بٌعد كيفي نيز هاسك و اين خصوصيك ميفرا تحليل، تحليل تحليل»گويد: مي

(. فرا تحليل كيفي برخالف كمي، 223: 5492)صادقي فسايي و ديگران: « اشته باشدد

هاي هاي آماري به ادغام نتايج پژوهشگيري از روشجنبة استنباطي دارد و با بهره

كند و هاي توصيفي استفاده ميكند، بيشتر از آمارهمختلف در يك حوزه اقدام مي

ترين اركان اين تحليل فراواني تهمعي از مهممشخص كردن فراواني، درصد فراواني، 

طوركلي فرا تحليل كيفي در مطالعاتي كه برخي از منابع موردنظر شود. بهمحسوب مي

هاي توصيفي بيش از ابعاد تحليلي اند يا زماني كه جنبهشدههاي كيفي انهامبه روش

در اينها رويكرد كيفي در ديگر، عبارتگيرد. بهمدنظر باشند، بيشتر مورداستفاده قرار مي

هاي كارگيري تحليلكارگيري يا عدم بهشناسي پژوهش مطرح نيسك بلكه بهروش

ي يا كيفي بودن فرا تحليل آماري استنباطي ازجمله بررسي اندازۀ اثر متغيرهاسك كه كمّ

 كند.را مشخص مي

پرداخك. ها خواهد اي توصيفي به ارائة يافتهدر اين مقاله، فرا تحليل به شيوه

اي هستند هاي توسعة منطقهمقاله در حوزه نابرابري برنامه 59جامعة موردمطالعه، تعداد 

هاي مورد بررسي آنها، اند و دورهبه چاپ رسيده 5492تا  5432كه در بازۀ زماني 

گيرد. علك تعيين اين بازۀ زماني تيكيد مطالعه بر را در برمي 5492تا  5422هاي سال

هاي مذكور هة اخير از يكسو و در دستر  بودن مطالعات مدنظر از سالتغييرات سه د

هاي موجود متعلي به مطالعات داده ،آنچنان كه به ادعاي پژوهشگران اين حوزه ،بود

اند، هستند. از بين مقاتت متعددي كه در اين حوزه پژوهش داشته 5442پ  از سال 

هاي كشور را بررسي ها يا شهرستانبندي تمام استانهايي مدنظر بودند كه سطحآن

اند بنا بر اهداف پژوهش ها بودهاند و مواردي كه شامل مطالعات موردي استانكرده

 فعلي از جامعه خارج شدند. 

هاي جستهويي چون جهاد دانشگاهي و شيوۀ انتخاب مقاتت از طريي پايگاه

اي و آمايش سرزمين در عالوه طرح جامع مطالعات منطقه. بوده اسك. به.نورمگز و.
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 استفاده قرار گرفك. كليد شده اسك، مورد ايران كه در آن مقاتت اين حوزه گردآوري

اي و هايي چون نابرابري، نامتوازن، توسعة منطقههاي جستهو شده شامل واژهواژه

دربرگيري  ،موارد مشابه بودند. يكي ديگر از معيارهاي مدنظر براي انتخاب مقاتت

اجتماعي بود. در  -و شاخص از سه شاخص اقتصادي، زيربنايي و فرهنگيحداقل د

هاي تركيبي گوناگوني را به كار گرفته بودند، تعيين سه واقع ازآنهاكه مقاتت شاخص

اي بندي توسعهبه دليل اهميك و تيثيرگذاري عمده بر جايگاه و رتبه يادشدهشاخص 

هاي هاي خود را از سالنامهغلب مقاتت داده. از سوي ديگر، ازآنهاكه اباشدمي هااستان

پوشاني ها همهاي مشخص برداشك كرده بودند، ميان شاخصآماري و سرشماري دوره

 ساخك.اعتماد مياي وجود داشك كه اين امر قيا  نتايج آنها را قابلمالحظهقابل

ختاري شده اسك: ابتدا مشخصات ساآمده در قالب دو شكل تنظيمدسكهاي بهداده

شود و سپ  نتايج هريك كه دربردارندۀ و صوري مقاتت در قالب جداول ارائه مي

 هاسك به شكل فرآيندي توصيف خواهد شد.جايي استانبندي و سير جابهرتبه

 

 هايافته
 ل انتشارسا -

بوده اسك كه  5492و  5495بيشترين فراواني مقاتت به چاپ رسيده، مربوط به سال 

هاي اين مقاتت شود. دادهدرصد، بيش از نيمي از مقاتت را شامل مي 24درمهموع با 

پوشاني بوده اسك كه هم 5432همگي مبتني بر سرشماري نفو  و مسكن سال 

ازآن نيز اغلب آورد. پ اعتمادي را فراهم ميهاي آنان، امكان قيا  قابلشاخص

 هاي دهة هشتاد شمسي هستند.ها مبتني بر دادهپژوهش
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 فراواني مقاالت برحسب سال انتشار -9دول ج

 درصد فراواني سال انتشار

5492 5 4/2 

5492 5 4/2 

5492 5 4/2 

5494 4 2/52 

5495 2 2/45 

5492 2 45 

5433 4 2/52 

5432 5 4/2 

5432 5 4/2 

 522 59 جمع

 

 رشته نويسندگان -

، بيشترين در خصوص رشتة تحصيلي نويسندگان و پژوهشگران اين مقاتت

درصد آثار  24ريزي شهري اسك كه درمهموع فراواني متعلي به گروه جغرافيا و برنامه
ريزي ازآن گروه اقتصاد و توسعة اقتصادي و برنامهشده اسك. پ از سوي آنان ارائه

هايي همچون علوم اجتماعي درجايي كه شهري قرار دارند. غيبك پژوهشگران حوزه
 توجه اسك.دارد، قابل مفهوم نابرابري مركزيك

 
 فراواني مقاالت برحسب رشته تحصيلي پژوهشگران -2جدول 

 درصد فراواني رشته تحصيلي نويسندگان

 5/24 54 ريزي شهريجغرافيا و برنامه

 2/52 4 اقتصاد و توسعه اقتصادي

 4/2 5 زيسكريزي محيطبرنامه

 4/2 5 توسعه روستايي

 2/52 4 ريزي و توسعه شهريبرنامه

 522 59 جمع
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 مباني نظري -

بيشترين فراواني مقاتت مربوط به مواردي بود كه داراي مباني نظري مشخصي 

نبودند. در واقع در آنها صرفاز به ارائة تعاريف مفاهيم اصلي چون نابرابري يا توسعه در 

 45ازآن بيشترين موارد يعني مفهوم كلي و در قسمك بيان مسئله اكتفا شده بود. پ 

زا با درصد دربردارندۀ مفاهيم نظرية قطب رشد بود و نظريات همگرايي و رشد درون

ذكر اسك كه تعدادي از درصد در مراتب بعدي قرار داشتند. شايان 42مهموع 

كاربرده بودند اما در اينها معيار، مفاهيم مركزي در ها تركيبي از نظريات را بهپژوهش

 مباني تئوريك آنها بود.

 
 فراواني مقاالت برحسب چارچوب نظري -3جدول 

 درصد فراواني مباني نظري

 2/52 4 پيرامون -الگوي مركز

 2/52 4 همگرايي

 45 2 قطبي شدن )قطب رشد(

 2/52 4 زارشد درون

 2/52 4 جغرافياي اقتصاد نوين

 4/42 2 ندارد

 522 59 جمع

 

 روش -

توصيفي  -نها از نوع تحليليدرصد آ 32تعداد باتيي از مقاتت يعني در حدود 

هاي تركيبي به كارگيري شاخصشدند كه بر اسا  بهبودند و مواردي را شامل مي

ها در مراتب مختلف پرداخته بودند. مقاتت گيري استانبندي و توضيح علل جايرتبه

ها در دو برهة زماني مهزا پرداخته بودند و يك مورد اي به بررسي دادهمقايسه -تحليلي

 نيز از نوع مطالعات همبستگي ميان دو مقطع زماني بود.
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 فراواني مقاالت برحسب روش -4جدول 

 درصد فراواني روش

 9/23 52 توصيفي -تحليلي

 2/52 4 ايمقايسه -تحليلي

 4/2 5 كمي -تحليلي

 4/2 5 مطالعه همبستگي

 522 59 جمع

 

 تكنيك -

ژوهشگران اين حوزه بود كه ترين روش در ميان پتكنيك تحليل عاملي محبوب

هاي ديگر بيش از شد، اما در كنار تكنيكدرصد مقاتت را شامل مي 52تنهايي گرچه به

گرفك. دليل اين امر را شايد بتوان در قابليك اين روش درصد مقاتت را در برمي 22

ها دانسك. بندي استانجهك تلخيص عوامل گوناگون و تعيين بار عاملي جهك رتبه

درصد بودند.  52و  45اي و تاكسونومي عددي با يك مكمل آن اغلب تحليل خوشهتكن

همچنين تكنيك ويكور و تركيب تاكسونومي عددي به همراه ساير ابزارهاي آماري 

 دادند.درصد مقاتت را تشكيل مي 42هركدام 

 
 فراواني مقاالت برحسب تكنيك مطالعه -5جدول 

 درصد فراواني تكنيك مطالعه

 2/52 4 ل عامليتحلي

 45 2 ايخوشه -تحليل عاملي

 4/42 2 ويكور

 2/52 4 تاكسونومي -تحليل عاملي

هاي آماري تاكسونومي+ ساير روش

 )موري ، تاپسي ، تجيك و..(

2 4/42 

 522 59 جمع
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 هاي محتوايييافته -

هاي مشتركي را جهك هاي صورت گرفته در اين حوزه عمدتاز شاخصپژوهش

هاي كشور به كار گرفته بودند كه اختالف نتايج حاصل از تنوع توسعة استان بنديسطح

هاي خود را بر اسا  سه شكل عمده بررسي اسك. همچنين اغلب دادهآنها قابل

اند كه عمدتاز بندي كردهبندي، پراكنش فضايي( صورتجايي، خوشهبندي و جابه)رتبه

 اسك.هاي مدنظر آنها متناسب با اهداف يا پرسش

 

 بنديهاي رتبهشاخص -

مبناهاي انتخاب مقاتت دربرگيري حداقل دو شاخص از سه از ازآنهاكه يكي 

اجتماعي بود، تمام مقاتت مورد بررسي  -شاخص اقتصادي، زيربنايي و فرهنگي

ها و شاخص مورد از پژوهش 52شاخص اقتصادي را دارا بودند. شاخص زيربنايي در 

اي هاي توسعهمورد آنها حضور داشك. ساير شاخص 52اجتماعي در  –فرهنگي

 شده اسك. ارائه 2در جدول  يادشدههاي مورداستفاده در پژوهش
 كاررفته در مقاالتهاي بهساير شاخص -6جدول 

 هاي موردمطالعهشاخص

 زيربنايي و صنعتي -

 كالبدي -

 اقتصادي -

 درماني و بهداشتي -

 آموزشي و تحصيلي -

 رفاهي و خدماتي -

 تماعياج -فرهنگي -

 كشاورزي -

 جمعيتي و مهاجرت -

 ورزشي -

 محيطيزيسك -
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هاي هاي توسعه كه بيشترين فراواني را در پژوهشترين شاخصدر اينها مهم

 د:نگيرمورد بررسي داشتند مورداشاره قرار مي

ضريب  -4ضريب باسوادي؛  -5 فرهنگي و زيربنايي: -هاي اجتماعيشاخص

درصد  -2درصد محصالن مرد؛  -2 نرخ پوشش تحصيلي؛ -4باسوادي زنان؛ 

درصد  -2التحصيالن عالي به ازاي هزار نفر؛ درصد فارغ -2محصالن زن؛ 

تعداد دانشهويان به ازاي هزار  -3التحصيالن عالي زن به ازاي هزار نفر زن؛ فارغ

تعداد  – 52تعداد دانشهويان زن به ازاي هزار نفر جمعيك زن؛  -9نفر جمعيك؛ 

تعداد صندلي سينما به ازاي هزار نفر  - 55ي هزار نفر جمعيك؛ بخانه به ازاكتا

هاي دولتي و غيرانتفاعي به ازاي هزار نفر تعداد آموزشگاه 54-جمعيك؛ 

نسبك كاركنان اداري  - 52آموز به كال ؛ معكو  نسبك دانش – 54آموز؛ دانش

هرهاي درصد ش -52كل كاركنان. وپرورش بهو دفتري ليسان  به باتي آموزش

نسبك كل  -52رساني شده، درصد خانوارهاي روستايي برق -52گازرساني شده، 

درصد واحدهاي  -53ها، كل راهها بهها و بزرگراهها به مساحك، نسبك آزادراهراه

صد هاي بهداشك و روستايي به ازاي هر يكنسبك خانه -59مسكوني بادوام، 

يكاري و معكو  نسبك درآمد مرفه تراكم جمعيك، معكو  نرخ ب -42هزار نفر، 

 به فقير.

درصد  -4كل جمعيك؛ درصد شاغالن نسبك به -5 هاي اقتصادي:شاخص

درصد شاغالن بخش معدن  -4كل شاغالن؛ شاغالن بخش صنعك )ساخك( به

درصد  -2كل شاغالن؛ ونقل و ارتباطات بهدرصد شاغالن حمل -2كل شاغالن؛ به

درصد شاغالن داراي  -2كل شاغالن؛ نسبك بهشاغالن داراي تحصيالت عالي 

نرخ  -3معكو  نرخ بيكاري؛  -2كل شاغالن؛ تحصيالت عالية زن نسبك به

 -52كل شاغالن؛ رتبه بههاي عاليگذاران و مقامدرصد قانون -9مشاركك زنان؛ 

هاي افزوده كارگاهدرصد ارزش -55كل كشور؛ بهافزوده معدن نسبك درصد ارزش
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كل شدگان سازمان تيمين اجتماعي بهدرصد بيمه -54كل كشور؛ بك بهصنعتي نس

 معكو  بار تكفل. -54جمعيك؛ 

صورت تطبيقي به بررسي سطوح هايي كه بهبرانگيز پژوهشيكي از نكات تيمل

هاي ها پرداخته بودند، اختالف معيارهاي موردمطالعه برحسب دورهتوسعه ميان استان

هاي حاصل از مطالعات هايي كه دادهكدام از پژوهشال هيچمثعنوانزماني بود. به

اي به تفاوت موردقيا  قرار داده بودند، اشاره 32هاي دهه را با داده 22و  22هاي دهه

هاي ابتدايي چنين مطالعاتي هاي دهههاي موجود در آنها نداشتند. در پژوهشآيتم

يا زنان شاغل داراي چنين  التحصيالن تحصيالت عاليهمواردي چون تعداد فارغ

خورد و صرفاز درصد شاغلين يا نرخ باسوادي به تفكيك جنسيك تحصيالتي به چشم نمي

هاي غيردولتي، نرخ مشاركك معيار قرار داشته اسك. مواردي چون مدار  و آموزشگاه

موجود  22هاي پيش از هاي دههها و مراكز خدمات رفاهي نيز در آيتمزنان و تعداد هتل

توان در تسلط مباني تئوريك حوزۀ توسعه در بوده اسك. يكي از علل اين امر را مين

هاي اقتصادي و زيربنايي مبتني بوده اسك؛ دانسك كه عمدتاز بر زيرشاخه يادشدههاي دهه

افزوده كار شاغلين، درصد جمعيك هاي مصرفي، ارزشمواردي چون ميانگين هزينه

ها را به خود اختصاص داده اسك. بنابراين در ات اين دوره. فراواني بيشتر مطالع.شهري و.

هاي مختلف بوده مدنظر نويسندگان جهك تطبيي دوره ،هاي تركيبيمواردي كه شاخص

 ماند.ها همچنان باقي ميپوشاني آيتمپوشاني يا عدم هماسك، پرسش از هم
 

 هاي چندگانهبنديرتبه -

بندي درصد( آنها رتبه 24مورد ) 54 هاي موردمطالعه يعنيتعدادي از پژوهش

هاي موردمطالعه نيز ارائه استاني را عالوه بر شاخص تركيبي، به تفكيك شاخص

ها بر اسا  بار عاملي )در تحليل عاملي( بندي استاناند. اين موارد مشتمل بر رتبهكرده

عه ها بود. در تمام موارد مطالاستفاده به تفكيك شاخص يا ضرايب آماري مورد

تنهايي مالک ها بهمورد از پژوهش 2هاي تركيبي مدنظر قرار داشك اما در شاخص

هاي هريك از درصد( از مطالعات آيتم 32مورد ) 52بندي قرار گرفته بود. رتبه
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هاي مورد بررسي خود را توضيح داده بودند اما باقي موارد بدون ذكر مشروح شاخص

 بودند.بندي خود را ارائه كرده آنها، رتبه

هاي مشترک يا تداخل هايي كه شاخصپوشاني نتايج پژوهشدر خصوص هم

ها در طول اين بندي استانتوان اظهار داشك كه اختالف رتبهها را دارا بودند ميشاخص

كه در ميان هشك طوريهاي صورت گرفته بسيار اندک بود بهبرهه و در ميان پژوهش

كاهش و افزايش در  باوجودها و بندياين رتبه استان ابتدايي و شش استان انتهايي

اجتماعي(  -هاي توسعه )و ثبات سه شاخص زيربنايي، اقتصادي و فرهنگيشاخص

كه بيشترين فراواني مطالعات مربوط به اي وجود دارد. ازآنهاييمالحظههماهنگي قابل

و  و هاي حاصل از سرشماري نفشمسي بود و استناد نويسندگان به داده 32دهة 

قابل  يادشدههاي بنديهاي آماري همين دهه بود، تشابه در رتبهمسكن و سالنامه

هاي ورزشي، ها در مواردي بود كه شاخصبنديبيني اسك. اما اختالف رتبهپيش

 مهاجرت و رفاهي و نيز بهداشك و درمان وارد شده بودند.-محيطي، جمعيتيزيسك

اي مالحظهدي تفكيكي خود تا حد قابلبناين موارد ضمن آنكه در جداول رتبه

هاي هرچند اندک در جاييهاي تركيبي تفاوت داشتند، سبب جابهبنديبا رتبه

هايي كه شاخص رفاهي طور مثال در پژوهشاند. بهجداول نهايي و تركيبي نيز شده

يافته به نيمة پايين هاي يزد و سمنان از خوشة توسعهاند، استانرا به كار گرفته

هاي فار ، گيالن، كرمان، ها، استانكنند. در همين پژوهشبندي نزول پيدا ميرتبه

كنند و در ردۀ مياني جدول جاي اي پيدا ميهاي ارتقا يافتهخوزستان و خراسان رتبه

گيرند. در شاخص ورزشي، استان سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بوير احمد مي

گيرند و در شاخص بهداشتي استان سمنان با ي ميدر ميان چهار استان ابتدايي جا

هاي تهران و اصفهان به آنكه استانفاصلة بسيار زياد در ردۀ نخسك جاي دارد حال

 يابند.ميانة جدول تنزل مي
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 بندي سطوح توسعهخوشه -

صورت تركيبي با ساير اي بهتر ذكر شد روش تحليل خوشهگونه كه پيشهمان

مورد از آنها  54عالوه شده اسك. بهمورد( از مقاتت به كار گرفته 2)درصد  45ها در روش

 اند.ها بر اسا  ميزان همگني پرداختهبندي استانبا استفاده از ساير ضرايب آماري به دسته

 
 ايفراواني مقاالت برحسب سطوح توسعه در تحليل خوشه -2جدول 

 درصد فراواني تعداد سطوح

 54 5 دو سطح

 42 2 سه سطح

 24 2 چهار سطح

 59 4 پنج سطح

 522 52 جمع

 

اند. شده نيافته تقسيميافته و توسعهها به توسعهدر موارد دو سطح همگني، استان

هاي تركيبي را مدنظر دارد اما به ها در شاخصاين مالک هرچند ميزان همگني استان

ها و نيز روند رو ستاندليل دارا بودن مالكي دوقطبي از توصيف سطوح مياني توسعه ا

ها به نسبتاز گانه، استانبندي سهبه صعود يا نزول آنها ناتوان اسك. در موارد سطح

بندي چهار موردي، اند. در سطحشدهنيافته تقسيميافته و توسعهيافته، كمتر توسعهتوسعه

شده اسك و در  يافته توصيفسطح اول عالوه بر موارد قبلي با عنوان توسعه

يافته، يافته، كمتر توسعهيافته، نسبتاز توسعهگانه، موارد شامل توسعههاي پنجبنديحسط

هاي بيش از سه مورد بنديشوند. به لحاظ زماني، اغلب سطحنيافته و محروم ميتوسعه

تواند تيثيرپذيري اين مطالعات از شمسي هستند كه مي 92و  32هاي مربوط به دهه

ي اخير را نشان دهد كه با افزايش فاكتورهاي مورد بررسي در هاادبيات توسعه در ده

 اند. هاي چندگانه، سياليك بيشتري در تعريف سطوح توسعه ايهاد كردهشاخص
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 32يافته و محروم در مطالعات انتهايي دهة از سوي ديگر افزودن دو خوشة توسعه

زايش فاصلة دو استان شمسي به بيان نويسندگان و پژوهشگران آنها برآيند اف 92و نيز 

تهران و سيستان و بلوچستان از  92، تهران و اصفهان و در دهه 32تهران در انتهاي دهة 

شده، سبب انفكاک كامل اين  سايرين اسك كه در نهايك با افزايش در ضرايب محاسبه

ها نشان هاي حاصل از مهموع پژوهشدو خوشه از ساير سطوح مياني شده اسك. داده

ها بنديهاي جاي گرفته در سطوح مياني و پايين سطحتدريج تعداد استانه بهدهد كمي

هاي ابتدايي اند و تعداد خوشهنيافته و محروم( افزايش داشتهيافته، توسعه)كمتر توسعه

 كمتر شده اسك.

 

 پراكنش فضايي -

اغلب مقاتت مورد بررسي در پژوهش حاضر دربردارنده گزارشي فضايي از 

درصد( مقاتت با  23مورد ) 55ها بر اسا  سطوح توسعه بودند. تعداد استان پراكندگي

هاي پراكنش فضايي پرداخته هاي روشمند به ارائة نمودار و نقشهاستفاده از تكنيك

هاي خود به ارائه توصيف فضايي گيري يافتهبودند و ساير موارد صرفاز در قسمك نتيهه

هاي حاصل پرداخته بودند. بنديك از دستههاي همگن در هرياز موقعيك استان

هاي موردمطالعه وجود اي در نتايج آنها خصوصاز به تفكيك دههمالحظهپوشاني قابلهم

دهة مورد  2توان گفك الگوي پراكنش فضايي در طول دارد هرچند در نهايك مي

ورد م 59بررسي تغييرات فاحشي نداشته و تغييرات مقطعي را تهربه كرده اسك. از 

اي كشور هاي توسعهپيرامون را بر برنامه -مورد الگوي مركز 52شده، مطالعات بررسي

هاي موردمطالعه تفاوت نشان اند هرچند دايرۀ فضايي آنها در طول دههحاكم دانسته

مانده بدون نام بردن از اين الگو، به نمايش بصري پراكنش اكتفا مورد باقي 4دهد و مي

 اند.نموده

 هاي مختلف صورت پذيرفته بود ن برخي مطالعات، مقايسه ميان دههدر ميا

هاي پراكنش، تصاويري تطبيقي از الگوي پراكنش فضايي مورد( كه با ارائة نقشه 3)
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يد تمام موارد بوده يپيرامون كه مورد تا -اند. عالوه بر الگوي مركز كشور ترسيم نموده

هاي ده اشاره داشك. نقاط پيراموني در دههتوان به تفاوت دايرۀ اين دو محدواسك، مي

هاي شمال غرب تا شمال، شرق و جنوب شرقي شمسي عمدتاز در قسمك 22-22

، مناطي پيراموني دايره و وسعك بيشتري با 22تا  22هاي . در دههنداكشور متمركز بوده

 3جنگ كنند كه آن را متيثر از تحوتت ناشي از تمايل به غرب و جنوب كشور پيدا مي

بازهم بر تمركز فضايي مركز افزوده و حدود  92و  32هاي دانند. در دههساله مي

كاررفته )همچون ذكر كه تعدد و اختالف تعابير بهيابد. شايانپيراموني نقاط بيشتري مي

يافته( بر تصاوير پراكنش فضايي نيز مؤثر بوده اسك و اختالف نسبتاز يا كمتر توسعه

پيرامون تا حدود زيادي  -ها در الگوي مركزدر اطالق گنهاندن استان موارد موردمطالعه

 ناشي از همين امر اسك.

 

 ها و راهكارهاپيشنهاد -

مورد داراي بخش پيشنهادها و راهكارها  2مقالة مورد بررسي فقط  59از ميان

ا هبودند هرچند تكرار كليات در آنها وضوح داشك.در اين ميان تنها يك مورد پيشنهاد

اي آنها ارائه داده هاي منطقهراهبردي به تفكيك مناطي پيراموني و متناسب با پتانسيل

 هاي كلي اكتفا كرده بودند.بود و ساير موارد به گزاره

 
 فراواني مقاالت برحسب ارائة راهكار -8جدول 

 درصد فراواني ها و راهكارهاپيشنهاد

 2 5 راهبردي

 42 2 هاي كليگزاره

 29 54 ندارد

 522 59 جمع
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درصد مقاتت مسئله برانگيز اسك.  92هم از نوع كاربردي براي فقدان راهكار آن

درصد مقاتت مورد بررسي توسط  32طور كه در بخش پيشين ذكر گرديد، حدود همان

ريزي و توسعه اقتصادي به انهام رسيده اسك و هاي جغرافيا، برنامهپژوهشگران رشته

ها و نيازهاي ه ارائة راهكارهاي راهبردي متناسب با پتانسيلاين بدان معناسك ك

توانسته تحك پوشش قرار گيرد. عالوه بر اين مسئلة عدم حضور اي ميمنطقه

سبب شده اسك تمركز  ،هاي اجتماعي در ميان اين گروه از مطالعاتپژوهشگران حوزه

و در خصوص  شده بر عوامل محيطي، اقتصادي و صنعتي باشدموارد محدود مطرح

 ابعاد اجتماعي و فرهنگي مواردي به ميان نيامده اسك.

 

 مرور فرآيندي نتايج -

هايي مرتبط به در ميان نوزده مقالة مورد بررسي اين پژوهش، دو مقاله داده

هاي توسعة پيش از انقالب )در سال ها از نظر برخورداري از شاخصبندي استانرتبه

آوري كرده بودند ( را جمع5424تا  5423هاي سعه )سال( و پ  از برنامة اول تو5422

آمده از سال دسكهاي بهد. طبي دادهنگيرميقرار اشاره  طور مختصر موردكه در اينها به

هاي زيربنايي، اقتصادي، هاي تركيبي همچون مؤلفهو بر اسا  شاخص 5422تا  5422

ر داشته اسك. البته ذكر اين اجتماعي و بهداشتي؛ استان مركزي در صدر قرا -فرهنگي

، بخش بزرگي از استان 5449نكته اهميك دارد كه به دليل تقسيمات سياسي سال 

ازآن، مركزي فعلي در استان مركزي آن زمان به مركزيك تهران قرار داشته اسك. پ 

هاي گيالن، مازندران، آذربايهان شرقي و غربي، باختران )كرمانشاه فعلي( و استان

هاي هاي دوم تا هفتم قرار دارند. در انتهاي جدول به ترتيب استاندر ردهخوزستان 

بوشهر، زنهان، سمنان، يزد و هرمزگان قرار داشتند. طي اين دوره جايگاه بيش از نيمي 

مراتب استاني، يا بهبوديافته يا تغيير هاي مياني سلسلهها ازجمله استاناز استان

هاي زيرخط توسعه بهبوديافته اسك. اري از استانتوجهي نداشته اسك. وضع بسيقابل

آذربايهان غربي، مازندران، كهكيلويه و بويراحمد و كردستان بيش از سايرين تنزل 
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اند. كرمان، يزد، اصفهان، چهارمحال و بختياري و همدان نيز بيش از جايگاه داشته

 ها را تهربه كرده بودند.سايرين بهبود شاخص

 

 
 9355هاي تركيبي توسعه در سال مراتب استاني بر اساس شاخصسلسله -9تصوير 

 (9325)برگرفته از پژوهش هوشنگ اميراحمدي: 

 

، 5424تا  5422هاي ها در فاصلة سالشدۀ اين پژوهشطبي روند توصيف

اند هاي مركزي، سمنان، يزد، باختران، خوزستان و كرمان روند افولي را طي كردهاستان

ندران، اصفهان، فار ، خراسان و آذربايهان شرقي تحركي صعودي هاي مازو استان
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يافته، تنها جايگاه هاي نسبتاز توسعه، در بين استان5422ها در سال اند. طبي پژوهشداشته

كه موقعيك يزد و سمنان بيش از ديگران افك اصفهان و فار  بهبوديافته اسك درحالي

آذربايهان شرقي، مازندران و بوشهر موقعيك خود هاي گروه مياني، كند. در بين استانمي

هاي را بهبود بخشيدند ولي همدان و كرمانشاه شاهد وخامك نسبي هستند. در جمع استان

زيرخط توسعه، بيشترين پيشرفك در هرمزگان، كهكيلويه و بويراحمد، سيستان و 

 اند.شتهيافته اسك و آذربايهان غربي و لرستان افك دابلوچستان و زنهان تحقي

مقارن با اولين برنامة  24تا  23هاي )كه سال 5424تا  5422هاي در فاصلة سال

ها صورت پذيرفته اسك. بندي استانتوسعه پ  از انقالب بوده اسك( تغييراتي در رتبه

شود و ها كاسته ميهاي كشور از ميزان نابرابريبر اين اسا ، در نقاط شهري استان

ها هاي تركيبي استانشود. درمهموع بررسي شاخصديده مي نوعي گرايش به تعادل

هاي خوزستان، كرمانشاه، بوشهر، فار  و خراسان )نقاط شهري و غيرشهري(، استان

كه بوشهر، كرمانشاه، همدان و طورياند بهبيشترين ميزان تنزل در رتبه را تهربه كرده

اند. يزد بندي جاي گرفتهمة پايين ردهنيافته نزول يافته و در نيآذربايهان غربي به توسعه

بندي كنند و در نيمة باتي ردهو مازندران در اين دوران توسعة بيشتري را تهربه مي

 گيرند. استاني جاي مي

هاي استانكه دهد استان كشور نشان مي 42و  5422آمده براي سال دسكنتايج به

هاي هاي اول تا ششم و استاندر رتبهتهران، خراسان، سمنان، يزد، اصفهان و مازندران 

هرمزگان، كردستان، لرستان، سيستان و بلوچستان، اردبيل، كهكيلويه و بويراحمد و ايالم 

طوركلي يافتگي بهها، سطح توسعهبه ترتيب در انتهاي جدول قرار داشتند. طبي پژوهش

دهد. در فزايش نشان ميها ايابد اما نابرابري يا شكاف بين استاندر اين دوران بهبود مي

يافتگي كشور رشد داشته اما رشدي نامتوازن و ناهمگن. براي واقع متوسط درجه توسعه

هاي آموزشي و جمعيتي وجود دارد، در ابتداي هايي كه شاخصمثال در پژوهش

جا هاي ايالم و لرستان جابهيابد و در انتها نيز استانبندي استان خراسان ارتقا ميرده

مانند. در اين برهة زماني، بيشترين اي همگن باقي ميند اما در نهايك در خوشهشومي
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يافتگي مناطي كشور متعلي به خوزستان، هرمزگان، زنهان، ميزان بهبود در درجه توسعه

 كند.مازندران و خراسان اسك و يزد بيشترين تنزل رتبه را تهربه مي

 
  9385و  9325هاي اي در ساله منطقهها از نظر درجه توسعرتبه استان -2تصوير 

 (9313)برگرفته از پژوهش ويسي و همكاران:
 

 
  9385هاي تلفيقي در سال ها بر اساس شاخصبندي استاننقشه رده -3تصوير 

 (9319)برگرفته از پژوهش توكلي نيا و شالي: 
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ته ها به آن پرداخشمسي كه فراواني باتيي از پژوهش 32تا  22در فاصلة دهة 

ها؛ بندي استانمالحظه اسك. در صدر ردهها قابلبندي استانبودند، تغييرات در رتبه

هاي گيرند و در انتها نيز استانتهران، اصفهان، سمنان، يزد، خراسان و مازندران قرار مي

اردبيل، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، لرستان و سيستان بلوچستان قرار دارند. اين 

هاي بنديهاي اين دوره اسك كه درمهموع گروهيند تهميع پژوهشبندي برآرده

 كنند.ها را ارائه ميهمگني از استان
 

 )مأخذ: همان( 9385اي در سال ها بر اساس تحليل خوشهتفكيك استان -1جدول 

 
 

هاي صورت گرفته در اين دوره كه استناد آنها به نتايج سرشماري از ميان پژوهش

هاي بهداشك و درمان، رفاهي و بوده اسك؛ شاخص 5432 نفو  و مسكن سال

جايي شوند هرچند در ساير موارد جابهها ميورزشي سبب اختالف در رتبه استان

هايي كه شاخص رفاهي را به كار طور مثال در پژوهشبه دهد.معناداري رخ نمي

بندي نزول ين رتبهيافته به نيمة پايهاي يزد و سمنان از خوشه توسعهاند، استانگرفته

گيرند. در هاي اردبيل، كرمانشاه و زنهان نيز پ  از آنها قرار ميكنند. استانپيدا مي

هاي ارتقا هاي فار ، گيالن، كرمان، خوزستان و خراسان رتبهها، استانهمين پژوهش

اي هگيرند. در ابتدا همچنان استانكنند و در ردۀ مياني جدول جاي مياي پيدا مييافته
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هاي تهران، اصفهان، آذربايهان شرقي و مازندران صدرنشين هستند و در انتها نيز استان

 ايالم، كهكيلويه و بوير احمد، چهارمحال و بختياري و بوشهر جاي دارند.

)نيمة ابتدايي اين دهه( را مورد  5492هاي مرتبط با دهة هايي كه دادهپژوهش 

اند. سي را نسبك به دورۀ پيشين ثبك نكردهاند، تغييرات محسوبررسي قرار داده

اش نسبك به ها، تهران با افزايش فاصلههاي تركيبي اين پژوهشدرمهموع شاخص

رسد و شده به نظر مي تثبيك ،تنهايي در رتبة نخسكاصفهان، سمنان و مازندران به

ان بندي قرار دارد. در خوشة انتهايي همچنسيستان و بلوچستان در انتهاي رتبه

عالوۀ خراسان جنوبي حضور ثابتي هاي بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم بهاستان

 ها دارند.حتي به تفكيك شاخص

 

 
  5495هاي تلفيقي سال ها بر اسا  شاخصبندي استاننقشه سطح -2تصوير 

 (5495زاده: )برگرفته از پژوهش عبداله زاده و شريف
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 9312و9381يافتگي در دو سال استاني براساس درجه توسعه بنديجدول تطابقي رتبه -91جدول 

 (9315)برگرفته از پژوهش كريمي موغاري و براتي:
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هاي اي طي دهههاي پراكنش فضايي سطوح توسعة منطقهتوان نقشهدر نهايك مي

 مختلف را در تصوير زير مشاهده كرد.

 

 
  9311تا  9345اي از پراكنش فضايي سطوح توسعه منطقه -5تصوير 

 (9312)پريزادي و ميرزا زاده:

 

خوبي نمايان اسك، سير تغييرات الگوي حاكم بر به 2گونه كه در تصوير همان

اي اسك. دهد و حاكي از عدم تعادل منطقهتوسعه در كشور روندي منقطع را نشان مي

پيرامون دچار گسسك نسبي بوده اسك و  -هاي چهل و پنهاه الگوي مركزدر دهه



  

 

 

 
 11     ايهاي توسعه منطقهفرا تحليل نابرابري در برنامه  

 

دهد. در سه هايي با سطوح متوسط توسعه پراكندگي بيشتري نشان ميكندگي استانپرا

يابد و بر تعداد ، اين الگو با تمركز در مركز وضوح بيشتري مي5492دهة پاياني به سال 

شود. افزايش اختالف سطوح توسعه يافتگي افزوده ميها با سطوح اندک توسعهاستان

نيافته جاي دارند و نيز فاصلة تهران ر برچسب توسعههايي كه دبندي استاندر خوشه

جوارش حاكي از تمركز بيشتر و در هاي همترين استان با استانيافتهعنوان توسعهبه

 نتيهه گسسك بيشتر با سايرين اسك.
 

 گيريبحث و نتيجه

هاي كشور يافتگي استانمقاله كه به بررسي سطوح توسعه 59نتايج حاصل از فرا تحليل 

هاي حاصل عمدتاز در ها، مباني تئوريك و نيز يافتهاند نشان از تكرار روشپرداخته

د. بيشترين فراواني مقاتت به چاپ رسيده در نسو داراواخر دهة هشتاد شمسي به اين

بوده اسك.  5432هاي سال هاي موردمطالعه مبتني بر دادهو دوره 95و  5492هاي سال

ريزي شهري صورت گرفته هاي جغرافيا و برنامهرشتهها توسط ترين پژوهشعمده

اند و ساير آثار بيشترين استفاده درصد آثار فاقد مباني تئوريك مشخص بوده 42اسك. 

هاي اند و ساير نظريات نيز عمدتاز مرتبط با دهههاي قطب رشد داشتهرا از تئوري

اي در آنها به چشم نطقهشصك تا هشتاد ميالدي بوده و نشاني از نظريات اخير توسعة م

 خورد. نمي

هاي ويكور، هاي موردمطالعه به ترتيب متعلي به روشبيشترين فراواني در تكنيك

اي عالوۀ تحليل خوشههاي آماري و تحليل عاملي بهتركيب تاكسونومي و ساير تكنيك

اقتصادي، زيربنايي و  ،هاي موردمطالعه و مشترکترين شاخصبوده اسك. عمده

اي مالحظهپوشاني قابلهم ،هاي تركيبياند. درمهموع شاخصاجتماعي بوده -گيفرهن

هاي تفكيكي و نيز بنديسطح در بين آثار وجود داشك و اختالفات عمدتاز در موارد

محيطي، مهاجرتي و رفاهي بود. هاي ورزشي، زيسكوجود يا عدم وجود شاخص

هاي تهران، اصفهان و قم( در شاخصهايي كه آمار باتي مهاجرت را داشتند )استان
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هاي فرهنگي تنزل نشان دادند كه رابطة آن را تفكيكي بهداشك و درمان و نيز شاخص

 دانند.رويه ميبا مهاجرپذيري بي

هاي اوليه عمدتاز در دو يا سه سطح هاي همگن در مطالعات دههبندي استانخوشه

هة اخير چهار و پنج سطحي )افزوده شدن نيافته( و در دو ديافته/ كمتر و توسعه)توسعه

درصد آثار در پراكنش سطوح توسعة  92شده اسك. يافته و محروم( ارائهكامالز توسعه

درصد آثار فاقد ارائة راهكار  22اند و پيرامون را حاكم دانسته -اي الگوي مركزمنطقه

هاي دهد كه استانيها در طي پنج دهة موردمطالعه نشان مبندي استانبودند. نتايج سطح

ها افزايش در سطوح كشور در شرايط نامتوازن و ناهمگن قرار دارند. اغلب پژوهش

زمان از افزايش شكاف و كنند اما همتر تيييد ميهاي پيشيافتگي را نسبك به دههتوسعه

 ها حكايك دارند. نابرابري ميان استان

هاي پراكندگي اخصبندي به بررسي شها كه عالوه بر سطحبرخي پژوهش

دهند كه فاصله ميان اولين و آخرين استان كشور در نشان مي ،انديافتگي پرداختهتوسعه

هايي كه با تكنيك تحليل عاملي سه دهة اخير افزايش داشته اسك. اين امر در پژوهش

يافته هاي توسعهبه قيا  سطوح توسعه پرداخته بودند نيز بروز دارد و بار عاملي استان

نيافته پيدا كرده اسك. اين در حالي اسك كه هاي توسعهتدريج فاصله بيشتري با استانهب

اي هاي خوشهتوجه اسك و در تحليلها قابليافته نيز شكافهاي توسعهدر ميان استان

طور كامل طور مشخص نيمة دوم دهه هشتاد به بعد( استان تهران بهدو دهة اخير )و به

زمان استان گردد و هميافته تثبيك ميو در خوشة كامالز توسعهاز سايرين جدا شده 

مراتب استاني، هاي اندک در نيمة انتهايي سلسلهجاييسيستان و بلوچستان پ  از جابه

 عنوان آخرين استان مكان ثابتي يافته اسك.به

يافتگي تنزل تدريج از انتهاي دهة هفتاد به سطوح اندک توسعههايي كه بهاستان

هاي پيش رو موقعيك خود را ارتقا دهند و اند در طول دههاند، نتوانستهافتهي

هايي با مهموع تعداد استان هاي آنها در حدود خودشان برقرار بوده اسك. درجاييجابه

هايي كه پيشينة سطوح متوسط به پايين در قيا  با دهة چهل افزايش داشته اسك. استان
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اند )بوشهر، خوزستان و كرمانشاه( در يافتگي داشتهعههاي توستوجهي در شاخصقابل

اند. پويايي و ارتقا در سير نزولي محسوسي تهربه كرده 5492هاي منتهي به دهه

هاي قزوين، سمنان، كه استانطوريهاي پيراموني تهران وضوح بيشتري دارد بهاستان

هاي مياني افزايش داده ا استاناند فاصلة خود را بهاي كوتاه توانستهالبرز و قم در دوره

يافته جاي بگيرند. اين امر را ناشي از اثرات يافته و نسبتاز توسعههاي توسعهو در خوشه

هايي كه اند. پژوهشسرريز دانش و سرمايه از پايتخك به سمك مناطي همهوار دانسته

 -كزاند نيز همين الگوي مرهاي كشور را بررسي كردهسطوح توسعه در شهرستان

هاي شميرانات، تهران، اصفهان، دماوند، سمنان، كنند و شهرستانيد مييپيرامون را تا

هاي هاي ايران هستند و اغلب شهرستانترين شهرستانيافتهرامسر و كاشان توسعه

گيرند. چنين برآوردي نشان محروم در نيمة جنوبي و جنوب شرقي كشور جاي مي

 هاي آنها نيز حاكم اسك.ميان مناطي بلكه در بخشتنها در دهد كه نابرابري نهمي

توان هاي موردنظر را ميتيمل برآيند تهميع پژوهشچهار محور مشترک و قابل 

 در زير خالصه كرد:

 هاي كشورپيرامون بر پراكنش فضايي توسعه در استان -حاكميك الگوي مركز (5

گيرند و ميتر توسعة مياني جاي هايي كه در سطوح پايينافزايش استان (4

 تر شدن خوشة آنهابزرگ

 هاهاي ابتدايي و انتهايي با ساير استانمالحظة شكاف ميان استانافزايش قابل (4

مراتب ها در سلسلهكاهش پويايي در سير تحرک و تثبيك تقريبي اكثر استان (2

 كشوري

اقتصادي و ايهاد و  -وضوح بيانگر تمركزگرايي شديد سياسيبه يادشدهالگوي 

شهرهاي مركزي ها و توسعة امكانات و خدمات در كالنصنايع، زيرساخكگسترش 

 افزايد.كشور اسك كه بر دامنة شكاف سطوح توسعه مي

هاي آنها در طول سه جاييها و تحديد جابهتيمل در كاهش پويايي استاننكتة قابل

جبران آن  ها دردهة اخير اسك كه اين امر نشان از افزايش شكاف و عدم توانايي استان
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هاي توسعه اسك. موردي اي در برنامهدارد؛ ضمن اينكه نشانة عدم توفيي رويكرد منطقه

اند، واكاوي قبول به آن نپرداختهطور قابلهاي مورد بررسي بهيك از پژوهشكه هيچ

تواند مسئلة الگوي نابرابري اسك. نابرابري پويا يا ايستا مفهومي اسك كه مي

در حوزۀ توسعه و نابرابري در كشور باشد. اگر نابرابري حاكم بر هاي پيش رو بررسي

هاي توسعه در كشور روندي پويا داشته باشد، هرچند فاصله ميان توزيع شاخص

توان هاي خصوصاز مياني ميماند اما در ردهها همچنان در سطوحي برقرار مياستان

قابليك ارتقاي مثبك به  ،اندکهايي با سطوح هاي بيشتري بود و استانجاييشاهد جابه

آنكه الگوي ايستايي از نابرابري به جوار خود را پيدا خواهند كرد حالهاي همخوشه

 هاي خود در عين افزايش فاصله اسك. ها در جايگاهمعناي تثبيك استان

طور متوازن حاكي از فقدان اي و نيز عدم انتشار اثرات توسعه بهعدم تعادل منطقه

ها متناسب با نيازهاي منطقه اسك. چنين خصوص پراكنش فضايي شاخص برنامه در

توان در پراكندگي جمعيك كشور نيز مشاهده كرد كه حالتي از پراكنش فضايي را مي

هاي مركزي و عمدتاز پايتخك دارد. از سير حركتي و مهاجرتي به سمك استان كياحك

پيراموني و مرزي كه عمدتاز  هاي ضعيف توسعه در نقاطگيري جمعيتي با مؤلفهجاي

سك، در درازمدت تبعات ههاي قوميتي و فرهنگي كشور نيز منطبي با پراكندگي

 برانگيزي به دنبال خواهد داشك.اجتماعي و سياسي چالش

هاي رفاه اجتماعي و شاخصكه ند دهاي موردمطالعه نشان داهاي پژوهشداده

استان بات  52گين كشوري اسك و در استان كمتر از سطح ميان 42توسعة انساني در 

بودن نرخ بيكاري جوانان در مقايسه با ميانگين كشوري و عدم تناسب آن با الگوي 

پراكندگي شاغالن در بخش صنعك و خدمات بيانگر دو عامل اصلي در بحث 

اي اسك: درآمد و اشتغال. عوامل مهم ديگر رشد جمعيك و سطح هاي منطقهنابرابري

اند. پرداختن به اين امر از لزوم ديدگاه آمايشي به فرآيند توسعه ش بودهميانگين آموز

هاي حكايك دارد كه تيكيد بسيار بر ضرورت توجه به مالحظات فضايي در سياسك

هاي اراضي در فضاي اي دارند. هدايك آگاهانه و آرايش بهينه كاربريتوسعه منطقه
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ضرورت دخالك مكان و فضا، توجه به هاي اقتصادي با عاملسرزمين، گره زدن فعاليك

ها در جهك تخصيص عقاليي منابع از اهم اين گذاريدولك براي هدايك سرمايه

اقتصادي( مناطي و تفاوت درون  -اند. پرداختن به ساخك نهادي )اجتماعياصول

 اي آنها در اين خصوص راهگشا خواهد بود. منطقه

مناطي نهادي آن با نابع فيزيكي آن، بلكه تنها با مبر اين پايه توسعة يك منطقه نه

هاي )مهموعة ضوابط و مقررات عملي اقتصادي بر اسا  فرهنگ اقتصادي و سنك

( در 5432گونه كه فرجي و همكاران )صنعتي محلي در هر منطقه( نيز پيوند دارد. همان

با ابهام  همواره« منطقه»اند، تعريف هاي توسعة پ  از انقالب نشان دادهبررسي برنامه

مواجه بوده اسك؛ اين مفهوم اغلب دال بر استان و گاه شهرستان بوده اسك؛ رويكرد 

هاي خاص در يك منطقه )چند در آن غالب بوده كه عمدتاز بر توسعة بخش« بخشي»

گذاري بات به شهرستان، چند سطح استان و يا چند استان( تمركز داشته اسك، سياسك

هاي نيز در آنها اندک بوده اسك. همچنين تقدم پروژه پايين و دخالك رهبري محلي

هاي كنندگي معنادار شاخصي و فيزيكي در تعيينهاي كمّعمراني و خدماتي با شاخص

ها در خوشة محيطي، ورزشي و رفاهي در ايهاد فاصله ميان استانفرهنگي، زيسك

با توسعة متوسط به پايين هاي هاي ارتقا يافته استانها و نيز رتبهابتدايي و ساير خوشه

بعدي زيربنايي و در نتيهه نزديكي آنها به خوشة ابتدايي خود را نشان در شاخص تك

 د.ندهمي
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 منابع
 هاي كشور طي دو مقطع يافتگي استانتعيين و محاسبه درجه توسعه»(، 5495) .اسالمي، سيف اله

 :5، شماره هاي اقتصاديتماهنامه بررسي مسائل و سياس -مجله اقتصادي، («5432 -5422)

23-25. 

  ( .5422امير احمدي، هوشنگ ،)«5442ها در ايران )شناسي و توسعه و نابرابري استانپويايي-

 .522-525: 552و  529، شماره سيماي اقتصادي، («22

 ( .5492پريزادي، طاهره و ميرزا زاده، حهك ،)«اي در ايران با رويكرد عدالك توسعه منطقه

 . 529-593: 22، سال ههدهم، شماره شريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايين، «توزيعي

 ( 5495پور اصغر سنگاچين فرزام؛ صالحي، اسماعيل و ديناروندي، مرتضي ،)« سنهش سطح

پژوهشي آمايش  -مجله علمي، «هاي كشور با رويكرد تحليل عاملييافتگي استانتوسعه

 . 2-42: 4، دوره چهارم، شماره سرزمين

 ( .5492تقوايي، مسعود؛ وارثي، حميدرضا و شيخ بيگلو، رعنا ،)«هاي توسعه تحليل نابرابري

 .524-523: 32، شماره هاي جغرافياي انسانيپژوهش، «اي در ايرانناحيه

 ( .5495توكلي نيا، جميله و شالي، محمد ،)«فصلنامه آمايش ، «اي در ايرانهاي منطقهنابرابري

 .5-52: 53، شماره محيط

 ( .5492توكلي، مرتضي؛ فاضل نيا، غريب؛ زارعي، يعقوب و نيك آريا، مهران ،)« ارزيابي برخي

، سال چهاردهم، فصلنامه روستا و توسعه، «اي در ايرانهاي ابعاد نابرابري منطقهشاخص

 .525-552: 5شماره 

 ( .5433جمالي، فيروز؛ پورمحمدي، محمدرضا و قنبري، ابوالفضل ،)«ند نابرابري در تحليلي بر رو

 .45-22: 92، شماره ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي(«5432 -5422هاي ايران )نقاط شهري استان

 ( .5492سرائي، محمدحسين؛ سرخ كمال، كبري؛ بيرانوند زاده، مريم و مهيني زاده، منصور ،)

، «پروبيك هاي تجيك وهاي كشور با استفاده از تكنيكيافتگي استانارزيابي وضعيك توسعه»

 .29-94: 4، سال سوم، شماره هاي نو در جغرافياي انسانيپژوهشي نگرش -فصلنامه علمي

 ( .5492شيخ بيگلو، رعنا ،)«مجله ، «بندي تركيبيشناسايي مناطي محروم ايران با استفاده از رتبه

 .24-22: 2، سال دوم، شماره ريزي شهريپژوهش و برنامه
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 .نظام بنديسطح و ايمنطقه توسعه بر تحليلي»(، 5495) شيخي، حهك و شاهيوندي، احمد 

: 4، سال دوم، شماره ريزي فضاييمجله علمي تخصصي برنامه، «زاگر  منطقه در شهري

22-45. 

 ( .5492صادقي فسايي، سهيال و خادمي، عاطفه ،)«هاي بعد از انقالب اسالمي فرا تحليل پژوهش

 .525-599: 44اره ، شمفرهنگ راهبرد، «در موضوع آموزش زنان

 ( .5494ضرابي، اصغر و ايزدي، مليحه ،)«مجله ، «هاي كشوراي استانتحليلي بر توسعه منطقه

 .25-24: 5، سال سوم، شماره ريزي فضايي )جغرافيا(علمي پژوهشي برنامه

 اي در ايران بندي توسعه منطقهسطح»(، 5495زاده، ابوالقاسم. )عبداهلل زاده، غالمحسين و شريف

، سال چهارم، ايهاي شهري و منطقه، مطالعات و پژوهش(«)كاربرد رهيافك شاخص تركيبي

 .25-24: 54شماره 

 شناسي آسيب»(، 5494الدين افتخاري، عبدالرضا. )فرجي، خدر؛ كاظميان، غالمرضا و ركن

، فرآيند مديريت و توسعه، «اي در ايران از ديدگاه رويكرد نهاديهاي توسعة منطقهسياسك

 .42-23: 32، پياپي 4دورۀ بيسك و ششم، شماره 

 ( .5432فطر ، محمدحسن و بهشتي فر، محمود ،)«هاي كشور و يافتگي استانتعيين سطح توسعه

 .525-544: 4، جلد دوم، شماره نامه اقتصادي، «5434و  5424هاي نابرابري بين آنها طي سال

  فرا تحليل كيفي »(، 5492كاشاني، زهرا. )كرماني، مهدي؛ نوغاني دخك بهمني، محسن و برادران

 -مطالعات اجتماعي، «مقاتت پژوهشي حوزه توانمندسازي زنان روستايي و شهري در ايران

 .44-22: 4، سال شانزدهم، شماره شناختي زنانروان

 ( .5492كريمي موغاري، زهرا و براتي، جواد ،)«اي هاي توسعه منطقهتعيين سطح نابرابري

هاي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش، «هاي تركيبي چندبعدييران: تحليل شاخصهاي ااستان

 .29-22: 42، سال هفتم، شماره رشد و توسعه اقتصادي

 ( .5495كالنتري، خليل و عبداهلل زاده، غالمحسين ،)ريزي فضايي و آمايش سرزمينبرنامه ،

 تهران: انتشارات پردي  دانشگاه، چاپ اول.

 اصغر هدايتي و علي ياسري، ، ترجمه: عليپيشگامان توسعه(، 5423ي سيرز. )جرالدام، ماير داول

 تهران: انتشارات سمك.
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 ( .5492لطفي، صديقه؛ شهابي شهميري، مهتبي و روشنا ، ساسان ،)« بررسي ارتباط بين ساختار

، سال مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، «هاي كشوراي در استانهاي منطقهفضايي و نابرابري

 .52-49: 45شم، شماره ش

 اي در ايرانفرا تحليل نابرابري منطقهاي و آمايش سرزمين در ايران، مهموعه مطالعات منطقه .

هاي اقتصادي مهل  شوراي اسالمي، دفتر مطالعات (، تهران: معاونك پژوهش5494)

 اقتصادي.

 ( .5492مكنون، رضا و سليمي، جليل ،)«مسئله حكمراني در  هاي ناظر برفرا تحليل كيفي پژوهش

 .5-42، دانشكده مديريك دانشگاه تهران، سال دهم: مديريت دولتي، «ايران

 ( .5433ملكي، سعيد و شيخي، حهك ،)«هاي ها و تعيين اولويكبندي شاخصتحليل و طبقه

نشريه ، «ايهاي كشور با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشهتوسعه در استان

 .525-544: 49دانشگاه تبريز(، سال چهاردهم، شماره )ريزي شهري هجغرافيا و برنام

 ( .5439موسوي جهرمي، يگانه ،)تهران: نشر دانشگاه پيام نور، ريزيتوسعه اقتصادي و برنامه ،

 چاپ ششم.

 ( .5492موسوي، ميرطاهر؛ زاهدي، محمدجواد و جغتايي، فائزه ،)«هاي توسعه ابعاد و مؤلفه

، «گانه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانهاي پنجاجتماعي در برنامه

 .22-33: 24شانزدهم، شماره  دوره، مجله علمي پژوهشي رفاه اجتماعي

 ( .5492نظم فر، حسين؛ محمدي حميدي، سميه و اكبري، مهيد ،)«هاي توسعه بررسي نابرابري

، سال بيسك و فصلنامه مجلس و راهبرد ،«هاي كشور در راستاي تحقي توسعه پايداردر استان

 .499-422: 92پنهم، شماره 

 ( .5492نظم فر، حسين ،)«سسه آمايش سرزمين ايرانؤم، «ايريزي منطقهبرنامه. 

 ( .5494ويسي، اكبر؛ حسين زاده دلير، كريم و عزت پناه، بختيار ،)«هاي بررسي و تحليل نابرابري

، سال دوم، شماره فصلنامه جغرافيا و محيط طبيعي، «انهاي ايرتوسعه در سازمان فضايي استان

2 :52-5. 

 ( .5492ياسوري، مهيد و سهودي، مريم ،)«اي و شناسايي استراتژي بررسي نظريات توسعة منطقه

انداز همايش آمايش سرزمين، جايگاه خزر و چشم، «اي گيالنمناسب جهك توسعة منطقه

 .توسعه گيالن
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