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 چکیده

ی هر چند ارتقاء کلیه مناطق روستایی مهم است، ولی توجه به نواحی محروم و کمتر برخوردار در راستای تممین در فرآیند توسعه روستای

ریتزی و توستعه منتاطق روستتایی،      نخستین گام در فرآیند برنامه. نیازهای اساسی آنها و تعدیل تیاوت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است

به همین منظور هدف از پتژوهش حاضتر تحلیتل و    . ها از امکانات مختلف توسعه است رداری سکونتگاهشناخت امکانات و تعیین میزان برخو

پژوهش حاضر بر اسان هدف . ها در سطح شهرستان بویراحمد است ترین دهستان بندی سطوح توسعه و شناخت برخوردارترین و محروم رتبه

بته منظتور   . هتای از شهرستتان بویراحمتد استت     ه آماری تحقیق دهستانجامع. تحلیلی است-کاربردی و بر اسان ماهیت و روش توصییی

ایتن  . شهرستتان تنظتیم شتد    038 هتای ستال    های فرهن  آبادی شاخص بر اسان داده 05ها  بندی سطوح توسعه دهستان ارزیابی و رتبه

نتایج نشتان  . استیاده شده است Topsisتکنیک  ها از دهی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده متغیرها با استیاده از روش آنتروپی شانون وزن

ای که از نه دهستان، یک دهستتان در   به گونه. های توسعه در سطوح متیاوتی قرار دارند ها از نظر برخورداری از شاخص دهد که دهستان می

برای بهبتود و  . وم از توسعه قرار دارندطبقه نسبتا توسعه یافته، سه دهستان در طبقه در حال توسعه و پنج دهستان دیگر در طبقه نسبتا محر

 کتز در تمر معد سیاست نوعی شهرستان ستاییرو مناطق در دلتعا به ستیابید یستارا ها پیشنهاد شد که در ارتقای وضعیت توسعه دهستان

  .دگیر ارقر شهرستان مسئولین توجه ردمو ستاییرو تخدما  هار
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 مقدمه 

ها در ابعتاد   ناپایداریمسا ل، مشکالت و   جهان امروز عرص

مستتا لی . زیستتتی، اقتصتتادی و اجتمتتاعی استتت مختلتتف محتتی 

ها، تشتدید فقتر و    همچون کاهش منابع طبیعی، افزایش آلودگی

نتتابرابری، عتتدم دسترستتی بتته امکانتتات و ختتدمات و افتتزایش   

شتتایان و )فضتتایی از آن جملتته استتت -هتتای مکتتانی برابرینتتا

 تعتالی  و رشتد  توستعه،  کلی از آنجا که هدف(. 037 همکاران، 

 بترای  ریتزی  برنامته  فراینتد  در استت،  انسانی جوامع جانبه همه

 درک شتناخت و  آن، مستیر  در گترفتن  قرار و توسعه به دستیابی

 و مادی ابعاد در آنان نیازهای و انسانی مقتضیات جوامع و شرای 

رضتوانی،  )زمینته استت    این در ضروری اقدامات جمله از معنوی

از طرفی همیشته توستعه اقتصتاد محلتی بتا تخصتیص       (. 050 

مناسب منابع و امکانات همراه نیست، که در این صورت توستعه  

،  چاپتل )ای با مشکل مواجه خواهد شد  در سطح محلی و منطقه

از سیاست مشترک کشاورزی،  در اتحادیه اروپا رکن دوم(. 2 23

و مالی کمتک بترای توستعه منتاطق و جوامتع روستتایی استت        

های در حال توسعه، سطوح توستعه بته    در کشور(. 1 23، 2بوگیا)

دلیل رشد سریع و نامتقتارن و عتدم توستعه متناستب منتاطق و      

اختصا  غیر اصولی منتابع و امکانتات بته منتاطق برختوردار و      

و  منتاطق روستتایی دستتخوش    محرومیت سایر مناطق بخص

های چشمگیر در ستطح منطقته گردیتده استت، کته در       نابرابری

ها را در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و عدم توسعه آن

بترای  (. 031 فتر و همکتاران،    نظتم )تمام ابعاد سبب شده است 

کمک به توسعه جوامع روستایی به ویژه برای جذب و حیظ افراد 

مکانات رفاهی در روستا نیز به عنوان یک امر مهم خالق، وجود ا
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2-Boggia 

از طرف دیگر، کاهش محرومیتت و  (. 8 23، 0نالدی)شود  یاد می

ای به دلیل داشتتن تبعتات اقتصتادی و سیاستی      نابرابری منطقه

. هتتای در حتال توستتعه استتت  موضتوع مهمتتی در بیشتتر کشتتور  

 (. 032 بیگلو و تقوایی،  شی )

ی، اختتتالف درآمتتد و ستتطوح در بستتیاری از نتتواحی روستتتای

زنتتدگی بتتین جوامتتع شتتهری و روستتتایی از عوامتتل عمتتده     

نتژاد و همکتاران،    رمضان)های روستاییان به شهر است  مهاجرت

ریزان بر این باوراند که با ایجاد برختی از   برخی از برنامه(. 038 

هتا   امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی، روند مهتاجرت 

دهد که ارا ته ختدمات    ها نشان می ت؛ اما یافتهکاهش خواهد یاف

رفاهی در نواحی روستایی، باید توأم با ایجاد اشتتغال و درآمتد در   

 شتناخت  و بررسی با(. 038 چنگی،  چم صادقی)این نواحی باشد 

را  ها اولویت توان می ها آن تنگناهای و ها قابلیت و نواحی وضعیت

 و هتا  قوت از آگاهی روزهام .کاست ها نابرابری شدت از و شناخت

هتا   گذاری سیاست و ها برنامه ها، طرح ارا   برای نواحی های ضعف

 اقتصتادی،  های شاخص از استیاده ای که گونه به است؛ ضروری

 برای مناسب معیاری  ...و بهداشتی کالبدی، فرهنگی، اجتماعی،

 و هتا  مشتکل  رفتع  در مهتم  عتاملی  و نتواحی  تعیتین جایگتاه  

 بته شتمار   پایتدار  توستع   بته  رسیدن راه در جودمو های نارسایی

بنتدی توستعه، روشتی     سطح(. 031 شمس و همکاران، )رود  می

مناطق است که اختتالف مکتانی، فضتایی،    ه برای سنجش توسع

 دهد و وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان می اقتصادی،

توستعه   هر یک از مناطق را نستبت بته یکتدیگر از نظتر ستطح     

توستعه قطبتی    گیتری  با این روش، روند شکل. ندک مشخص می

ریتزی توستعه    برنامته  شتود و در نهایتت در   مناطق مشخص می

شتود و از   در نظر گرفته متی  مناطق، مناطق نیازمند و کم توسعه

(. 050 میاندشتی،  جدیدی)شود  جلوگیری می عدم تعادل مناطق
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ضتع  ریزی و توسعه نواحی روستایی، شناخت و تحلیل و در برنامه

هتای   موجود روستاها و بررسی امکانات و تنگناهای آنها در زمینه

ریتزان را در   ناپذیر است، این امر برنامته  مختلف ضرورتی اجتناب

ای منتاطق محتروم و تعیتین     شناسایی مشکالت اساسی و ریشه

هتا و  مشتی هتا، خت    اهداف توسعه و مشتخص کتردن سیاستت   

که  (.2332،  ونکتش) رساند راهکارهای دستیابی به آن یاری می

های مناطق روستایی برای  های آن توجه به توانمندی از ضرورت

های توسعه استت   ای و برخورداری از برنامه تعادل و توازن منطقه

فراهم نمتودن زمینته برختورداری از ختدمات     (. 055 صیدایی، )

مختلتف رفتتاهی و زیربنتتایی، تستهیالت اجتمتتاعی، اقتصتتادی و   

ریزی بته   ها در هر واحد از برنامه ین شاخصتر فرهنگی از اساسی

هتای   در سکونتگاهپایداری اجتماعی . ویژه مناطق روستایی است

قابلیت دسترستی بته ختدمات بهداشتتی،      های؛ روستایی با مولیه

آموزشی، مسکن، امنیتت، درآمتد و میتزان محرومیتت ستنجیده      

ریتزی   بنابراین شناخت وضعیت گذشته و فعلی و برنامته  .شود می

راستتا، محققتان    در همتین  .ای دارد برای آینده آنها جایگاه ویتژه 

در این میتان،  . اند های متعددی را معرفی کرده ها و تکنیک روش

هتتای کارآمتد و استتتیاده از انتتواع   آشتنایی و بتته کتارگیری روش  

تواند به عنوان ابزاری مناسب برای  های علمی، می مختلف روش

هتای   استیاده از تکنیک. رار گیردگیری در اختیار مدیران ق تصمیم

هتتای  گیتتری چنتتد شاخصتته، بتته عنتتوان یکتتی از روش  تصتتمیم

هتایی همچتون ستادگی، تنتوع و      گیری ریاضی، با قابلیت تصمیم

توانتد متورد    های کمی و کییی، متی  استیادة هم زمان از شاخص

در این تحقیق نیتز  . ریزی باشد ریزان در امر برنامه استیادة برنامه

ی استتتان کهگیلویتته و بویراحمتتد بتتا استتتیاده از   هتتا دهستتتان

هتای   گیری چند شاخصه و بر اسان شاخص های تصمیم تکنیک

شوند؛ بنابراین، هدف اساستی   بندی می بندی و رتبه توسعه، سطح

هتای   دهستتان  یتافتگی  توستعه  ستطوح  یتبهبنداین پتژوهش، ر 
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 ترینوممحر و توسعهیافتهترین شناختشهرستتتان بویراحمتتد و  

 ها آن نمیا دموجو یهاوتتیا همچنینو  شهرستان های دهستان

در راستتتتتتای  هشد گرفته نظر در هتتتتتای شتتتتتاخص ظلحا از

زدایتتی و تخصتتیص متتتوازن و متناستتب اعتبتتارات و  محرومیتتت

نیر است  122 23بویراحمد  شهرستانجمعیت . باشد امکانات می

از جمعیتت ایتن شهرستتان در    %( 8/12)نیتر    0872 که حدود 

با (. 038 سالنامه آماری کشور، )کنند  تایی زندگی میمناطق روس

توجه به اینکته بختش عظیمتی از جمعیتت ایتن شهرستتان در       

هتای روستتایی ستکونت دارنتد و قترار گترفتن اکثتتر        ستکونتگاه 

ای ارزیابی وضعیت  روستاهای آن در موقعیت کوهستانی، کوهپایه

 طریتق  تا از ایتن . یافتگی از اهمیت خاصی برخوردار است توسعه

ای بتین   تا شکاف توستعه  شود یبیشتر توجهتر  به منطقه محروم

ها با مناطق برخوردار و پس از آن نیز مناطق برخوردارتر حتی  آن

نتیجه . االمکان به تدریج کاهش یابد و چه بسا کامال از بین برود

 امتور  هتای  حتوزه  در هتای فضتایی   کتاهش نتابرابری  این وضتع  

و بته دنبتال آن توستعه متتوازن     اجتماعی و محیطتی   اقتصادی،

لذا پتژوهش حاضتر بتا هتدف ارزیتابی و تحلیتل       . سرزمین است

های شهرستان بویراحمد بر استان   یافتگی دهستان سطوح توسعه

هتای متیتاوتی را در بتر     های مختلف توستعه کته جنبته    شاخص

نمایتد بتا استتیاده از     تر می گیرد و نتیجه را به واقعیت نزدیک می

ام گرفتتته استتت تتتا بتتر استتان آن ستتطح   انجتت Topsisمتتدل 

 .ها مشخص شود یافتگی دهستان توسعه

توسعه محلی همیشه با تخصیص مناستب منتابع و امکانتات    

همراه نیستت، کته در ایتن صتورت توستعه در ستطح محلتی و        

 اصتطالح (. 2 23، 2چاپل)ای با مشکل مواجه خواهد شد  منطقه

 شتده  رحمطت  دوم جن  جهتانی  از پس فراگیر به صورت توسعه

 کته . است پیچیده و چندبعدی ای ارزشی، مقوله پدیده، این. است

 بته ویتژه   کشتورها،  مهمترین بحث فرایند، یک عنوان به امروزه
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زاده و همکتاران،   استماعیل )استت   توستعه  حتال  در کشتورهای 

 در ها دیدگاه و میاهیم به تنوع توجه با تاکنون زمان آن از(. 031 

 توسعه و توسعه درباره متعددی الگوهایو  ها نظریه توسعه، زمینه

 بته عنتوان   الگو چند یا یک ای دوره هر در و شده نیافتگی مطرح

(.  03 محمدی،  آزادی و بیک)است  کرده عمل مسل  الگوهای

هتای   دهی عرصه رشد و توسع  بسیاری از کشورها در گرو سامان

 توسعه زمینته  در موجود متون(.  03 ستعیدی،  )روستایی استت  

 دهد می نشان جدید دوره در چه و کالسیک دوره در چه ستاییرو

 هتای  ها، نظتام  ارزش ودت وج رغم به سوم جهان ای کشوره در که

هتای   ریتزی  بتر برنامته   ،دیدگاه دو لتف، مخت حکومتی و اعتقادی

 و اصالح و بهبود دیتدگاه : تتت اس ودهتت ب حتاکم  روستایی توسعه

 هتتای هتتا هتتدف اهدیتتدگ این به جهتتتوبا  .ستتازی ندگرگو دیدگاه

توسعه روستایی مدنظر قرار گرفته استت   ریزی برنامه در مختلیی

 هتدف  اینکته  بته  توجه با(.  05 افتخاری و قادری،  الدین رکن)

 رشتد  توستعه،  میهوم بهترین هاست، نابرابری حذف توسعه اصلی

 بنابراین(. 031 سرور و خلیجی، )است  اجتماعی عدالت همراه با

 اقتصتادی برقتراری   توسعه یا و ای منطقه زیری برنامه کلی هدف

 .استت  جامعته  افراد بین در رروت و رفاه توزیع و اجتماعی عدالت

 شکاف ایجاد موجب توسعه، جریان در بین مناطق در توازن عدم

 مستیر  در ختود متانعی   کته  شود می ای منطقه نابرابری تشدید و

 جایگتاه  و نقتش (.  03 محمتدی و همکتاران،   )استت   توستعه 

 مقیان در سیاسی اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرایند در ستاهارو

 نتواحی  پیامتدهای توستعه نیتافتگی    و ملتی  و ای منطقه محلی،

جمعیت،  سریع رشد نابرابری فزاینده، گسترده، فقر مانند روستایی

 بته  توجته  موجب غیره و نشینی شهری حاشیه مهاجرت، بیکاری،

 ریشته  نظتران  حبصتا  از و بستیاری  گردیتده  روستتایی  توستعه 

توستعه   در را کشتورهای در حتال توستعه    در شتهری  مشتکالت 

(. 031 امتانپور و همکتاران،   )داننتد   می روستایی مناطق نیافتگی

 متردم  زنتدگی  کیییت بهبود منظور به ای توسعه روستایی، توسعه

 توستتعه شتتامل چندبعتتدی، و جتتامع میهتتوم یتتک بتتا روستتتایی

 و روستایی صنایع همچون آن به وابسته های فعالیت و کشاورزی

 بتا . استت  روستتا  انسانی منابع برای خدمات و تسهیالت افزایش

 در تحریتف  بتا  کته  وار نظتام  غیتر  و ای نقطه رویکردی حال این

حتدّ   تتا  شتد،  آغاز ایران در مشروطه انقالب از پس روستا تعریف

بسیاری روستا و جامعته روستتایی را از فراینتد توستعه بازداشتت      

در  ییتافتگ  توستعه  یتحلیتل و بررست  (. 032 لحی، غیاری و صا)

نظتام  . اهمیت استت  یدارا یمختلی یها از جنبه یروستای قمناط

 یجایگتاه مشخصت   یاز نظام سکونتگاه یبخش به مثابه یروستای

ه دالیلتی در رونتد   سترزمین دارد و اگتر بت    یریتز  در حوزه برنامه

نظام  که یا گونه ایجاد شود، به یا وقیه یروستای یفضاهاتوسعه 

 و ینقتش ستازنده ختویش در نظتام ملت      یقادر به اییا یروستای

 یمسا ل روستتای  یصورت آرار و پیامدها نباشد، در آن یسرزمین

 گستترش  و در نهایتت در کلیتت سترزمین    یشهر یها در حوزه

بنتابراین آگتاهی از وضتع    (. 032 علتوی و همکتاران،   ) یابتد  یم

های  ستایی، از ضرورتموجود و توزیع امکانات درسطح نواحی رو

هتای آینتده در راستتای     ریزی ها و برنامه اصلی در تدوین سیاست

بته اعتقتاد   . زدایی و برقراری عتدالت اجتمتاعی استت    محرومیت

بستتتیاری از صتتتاحب نظتتتران و کارشناستتتان، ستتتازوکارهای  

اگتر  . زننتد  ها را رقم می گیری، سرنوشت جوامع و سازمان تصمیم

گیری قرار بگیرند تتا   های تصمیم جریاندر کنار مجریان توانمند، 

از اطالعات درست و به موقع بهره ببرند، سرنوشتت افتراد یتک    

زاده و  اصتغری ) سازمان یا جامعه رو بته بهبتودی خواهتد نهتاد     

هتای   در تحلیل سطوح توستعه، تئتوری  (. 032 جامخانه،  ذبیحی

توسعه اصول و قوانین خاصی را برای تحلیل ساختار فضایی ارا ه 

دهند که هدف آنها دستیابی به الگویی مناستب بترای توزیتع     می

هتای سترزمین و فضتای     ها بر اسان ظرفیتت  امکانات و فعالیت

که در این بین در زنجیره ارتباط شهر و روستتا،  . جغرافیایی است

باالترین پویایی توسعه روستایی در اطراف شهرها واقع است کته  
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 شتهری بته روستاستت    هتای  منطقه انتقتالی مخلتوط از فعالیتت   

تحقق توسعه مورر روستتایی نیتاز    از سوی دیگر (.2335،  توتزر)

تقویت ظرفیت نهادهای محلتی  : های مکمل دارد مانند به تالش

هتای روستتایی و ختدمات     و در حال توستعه، بهبتود زیرستاخت   

هتایی بترای    سیاستت )های حمتایتی   مرتب ، در چارچوب سیاست

، توسعه کشاورزی و (طق روستایی های مالی در منا بهبود واسطه

هتای ختارز از مزرعته،     همچنین، صنایع روستایی و دیگر فعالیت

ارا ه آموزش و پرورش، آموزش مهارت، بهداشت و دیگر خدمات 

تر از همه، اقتداماتی بترای اطمینتان از پایتداری     ضروری و مهم

زیستتی منتاطق روستتایی صتورت      اجتماعی و اقتصادی و محی 

 تصتمیم گیتری،   مستمله  بته  توجته  بتا (. 0 23، 2کوابیریس)گیرد 

 تترین  مناستب  انتختاب  و هتا  فنتاوری  و هتا روش صحیح ارزیابی

 اقتصتادی،  حیاظتی، مختلف توجه شرای  با اجرا، جهت ها، پروژه

 ستازگار  منظتور  بته  فرهنگتی  و اجتماعی محیطی، تکنولوژیکی،

 کته  استت  مهمتی  مستا ل  از یکتی  شرای  معاصر با آنها نمودن

 و معمتاران  گتذاران،  سیاستت  متدیران،  گیتران،  تصمیم روی شپی

باشتد   متی  توستعه  حتال  در و یافته توسعه کاران کشورهای مرمت

 (. 055 محمدمرادی و اخترکاوان، )

بنتتدی  در پژوهشتتی بتته ستتطح( 037 )شتتایان و همکتتاران 

نتتایج حاصتل از   . وضعیت پایداری در نواحی روستایی پرداختنتد 

دشتت در   واحی روستایی شهرستان زریتن پژوهش نشان داد که ن

 و همکتاران  ستبکبار  یفرج. سطوح متیاوتی از پایداری قرار دارند

 یروستای یها سکونتگاه یبند سطح عنوان با یپژوهشدر ( 031 )

دهستتان تیرجترد،    ،یسترمایه اجتمتاع   یهتا  بتر مثلیته   کیدمبا ت

داد  نتتایج نشتان  . دادنتد را مورد بررستی قترار    شهرستان ابرکوه

تترین   ترتیتب کوتتاه   عزیزآباد، احمدآباد و فیروزآباد به یروستاها

دورترین فاصتله را بتا جریتان     مثبت و یفاصله را با جریان ورود

 فضایی در پژوهشی به تحلیل( 031 )اکبری . خروجی منیی دارد

                                                                                           
1-Totzer 

2-Biriescua 

 یو روستتای  یشتهر  قدر منتاط  یآموزشت توستع    هتای  شتاخص 

 نمتاگر  21 از هشپتژو  ایتن  در. پرداختت  کهگیلویه و بویراحمتد 

کمت  کو تکنیت  یضریب ویژگت  یو روش هاروستایی  و شهری

هتا   یافتته . این نماگرها پرداخته است  یفضای گراناهان به تحلیل

در رتبه اول استان  52/ 8ترکیبی  شاخص با ه یاسوزداد ک نشان

در تحقیقتتی بتتا هتتدف ( 032 )مهتتدوی و برنجکتتار . قتترار دارد

های شهرستان بنتدر انزلتی    دهستان زمین، از استیاده سازی بهینه

نتتایج  . بنتدی کردنتد   را بر اسان تغییرات کاربری ارضتی ستطح  

بررستی،   هتای متورد   تحقیق حاکی از آن است که میان شاخص

عملکترد در محتدوده متورد     و قتدمت  بته  توجته  بتا  گردشتگری 

 بتاالترین  بتوده و  تتر  هتا فعتال   مطالعاتی نسبت به سایر شاخص

 بته  نسبت اراضی کاربری تغییر در گذاریریرتم لحاظ از را اولویت

. در محدوده مطالعتاتی داشتته استت    محدوده در ها شاخص سایر

های توستعه   در پژوهشی شاخص( 032 )قا درحمتی و همکاران 

یتزد را بتا استتیاده از روش     استتان  هتای  دهستتان  بندی سطح و

 فرهنگتی،  های زیربنایی، تحلیل عاملی مورد و بر اسان شاخص

بتر  . تحلیل قرار دادند جمعیتی مورد و اقتصادی آموزشی، ،ورزشی

 ستطح  لحاظ از یزد استان های دهستان تحقیق این اسان نتایج

ضترابی و  . از تعتادل مناستبی برختوردار نیستتند     یتافتگی  توسعه

 توسعه بندی سطح در پژوهشی با عنوان تعیین( 033 )همکاران 

اصیهان را مورد  تاناس های دهستان فضایی ریزی برنامه اولویت و

 میتان  در نتتایج پتژوهش نشتان داد کته    . بررستی قترار دادنتد   

خوشه در ستطح فترو    زیر دو در دهستان 8  استان، های دهستان

 37خوشته میتان برختوردار و     زیتر  سه در دهستان 3برخوردار و 

خوشه فرا برخوردار قرار دارنتد کته آخترین     زیر چهار در دهستان

( 033 )عنابستانی و همکتاران  . شوند اولویت توسعه محسوب می

های شهرستان کمیجتان را بتا هتدف ارا ته      در پژوهشی دهستان

 و هتا  شتاخص  انتختاب  جهتت  جامع و مناسب روشی و چارچوب

 نتتایج . مورد مطالعه قرار دادنتد  پایداری میزان ارزیابی و سنجش

 نشتان  تتوافقی  ریزی برنامه مدل مختلف های گام از آمده بدست
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 کمیجتان،  شهرستتان  روستایی های بین سکونتگاه از که،دهد می

روستتاهای   و بتاال  ستطوح  رد درویشان، امام خنجین، روستاهای

مانون  .گرفتند قرار پایداری پایین سطوح در راستگردان، سلوکلو،

بندی نتواحی روستتایی    در پژوهشی به رتبه( 0 23)  و همکاران

. متاعی پرداختنتد  های اجت کشورهای اتحادیه اروپا بر پایه شاخص

هتایی همچتون، مشتارکت اجتمتاعی،      نتایج نشان داد که مولیته 

هتای اجتمتاعی معیارهتای     های اجتمتاعی، و محرومیتت   سرمایه

 نیکت . مناسبی برای سنجش پایداری در نتواحی روستتایی استت   

ر د ییوستتا ر تیکاهش جمع یاصل علل (3 23) 2اکرتو  دریسایل

ارهای اقتصادی از جملته  رهای اروپایی را در مشکالت و فشکشو

زیستتتی همچتتون کمبتتود درآمتتد و بیکتتاری و مستتا ل محتتی  

  .داند خشکسالی می

دهتد کته عتواملی     هتای پیشتین نشتان متی     بررسی پژوهش

همچون ضعف امکانتات و ختدمات، ضتعف سترمایه اجتمتاعی،      

مشتتکالت متتدیریت روستتتایی، مشتتکالت آموزشتتی، مشتتکالت 

ستانی و ارتبتاطی باعتث    ر زیربنایی و مشکالت اطالع-تمسیساتی

. شده که تمام نواحی روستایی در یک سطح از توسعه قرار نگیرند

های شهرستان بویراحمد نیز از این قا ده مستثنی نیستند  دهستان

بندی نواحی روستایی در ایتن   ای در زمینه سطح و تاکنون مطالعه

شهرستان صورت نگرفته است؛ به همین دلیل این مطالعه در پی 

ها را از نظر برخورداری از امکانات  که وضعیت سکونتگاه آن است

هتا   ها را با توجته بته شتاخص    توسعه بسنجد و در پایان دهستان

 .بندی کند مورد بررسی سطح

 

 هامواد و روش

-تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصتییی 

دهستان شهرستان  نه جامعه آماری پژوهش حاضر. تحلیلی است

                                                                                           
1 - Manos et al 

2 - Keenleyside and Tucker 

استت   038 د با توجه به تقسیمات سیاسی و اداری سال بویراحم

هتا   های توستعه در ایتن دهستتان    یافتگی شاخص تا سطح توسعه

هتای استتان    اطالعات مورد نیاز از فرهنت  آبتادی  . بررسی شود

گتردآوری   038 کهگیلویه و بویراحمد و ستالنامه آمتاری ستال    

 شتاخص  05های مورد استتیاده در ایتن تحقیتق     شاخص. گردید

بترای  . دهتد  هتا را نشتان متی    این شتاخص  یکاست که جدول 

و بتا  . ها از روش نرم استتیاده گردیتد   استانداردسازی این شاخص

هتای بته    استیاده از روش آنتروپی شانون به هر کدام از شتاخص 

 انتواع  از یکتی . کار گرفته شتده وزن خاصتی اخصتا  گردیتد    

 انتد تو متی  کته  شاخص چندین اسان بر گیری تصمیم های مدل

 و متدیران  بترای  گیتری  تصتمیم  مستا ل  از بستیاری  گشتای  راه

 ارهتای یمعدر ایتن متدل   . است تاپسیس مدل باشد، ریزان برنامه

 تعتداد ؛ دارنتد  به صورت همزمان دخالت یابیارز دری ییو ک یکم

و  یبه سادگ روش نیا؛ شود یدر نظر گرفته م اریمع یقابل توجه

بته صتورت    ستتم یس دعملکتر ؛ گردد یاعمال م مناسب با سرعت

های متورد نظتر در    شاخص تیمطلوب؛ مطلوب و قابل قبول است

 یعنت ی)باشد  یمی کاهش ای یشیافزا کنواحتیحل مسمله، به طور 

 اطالعتات و  (و بتالعکس  شتود  یمت  شتری ب هر چه مقدار شاخص

را بتر   ستتم یس ییداد و نحتوه پاستخگو   رییتوان تغ یورودی را م

 ایبربنا بته دالیتل ارا ته شتده     . دکری بررس راتییتغ نیا اسان

 یهانهستاد توسعه وحسط تعیین و هتتتتتتا داده تحلیل و تجزیه

شده  دهستیاا Topsis رهمعیا چند گیری تصمیم روش از شهرستان

های مورد استیاده از آخترین اطالعتات    در رابطه با شاخص .است

 038 موجود در سرشماری عمتومی نیتون و مستکن در ستال     

 توسع  یها شاخص(. 038 مرکز آمار ایران، ) استیاده شده است 

، جتماعیا-دیقتصاهتتای ا ختتصشا از جز ی انعنو، بتته ستاییرو

 یگیر ازهندا مختلف حسطو در را روستتتتتتتایی توسع  یها هپدید

 یها هسکونتگا منظا تشریح ایبر را طالعاتیا منظا کننتتد و متتی

 هتا  ریتزی  برنامته  در هتا  د شتاخص بررکا. کنند فراهم می ستاییرو
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از مع مختلف اجو رداریبرخو در یبرانابر انمیز توانتتتتتد متتتتتی

دستاوردهای رشد را نشان دهد و کمبود الگوهای رشد را جبتران  

 با تحقیق ینا در(. 032 جامخانتته،  زاده و ذبیحتتی اصتتغری)کنتتد 

 به سترسید قابلیتدر نظر گرفتن اهداف تحقیق و  ،منابع مطالع 

ان برختتتورداری میتتتز شاخص 05 ت، بتتتا استتتتیاده از طالعاا

توستتعه  یها ختتصشااحمتتد از  هتتای شهرستتتان بتتویر دهستتتان

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگتی و زیرستاختی ستطح بنتدی شتده      

 .است

 

 متغیرهای مورد مطالعه. 1جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف

برق سراسری درصد روستاهای دارای شبکه 23 درصد روستاهای دارای روستا مهد    
رای دبستاندرصد روستاهای دا 2 کشی لوله درصد روستاهای دارای گاز  2   
پسرانه  راهنمایی درصد روستاهای دارای مدرسه 0 کشی لوله درصد روستاهای دارای آب 22   
دخترانه راهنمایی درصد روستاهای دارای مدرسه 1 آب تصییه درصد روستاهای دارای سامانه 20   
مختل  راهنمایی درصد روستاهای دارای مدرسه 8 درمانی بهداشتی درصد روستاهای دارای مرکز 21   
پسرانه نظری درصد روستاهای دارای دبیرستان 2  درصد روستاهای دارای داروخانه 28 
دخترانه نظری  درصد روستاهای دارای دبیرستان 7 بهداشت درصد روستاهای دارای خانه 22   
روستایی درصد دهستان های دارای بوستان 5 بهداشت روستایی ی دارای پایگاهدرصد روستاها 27   
عمومی درصد روستاهای دارای کتابخانه 3  درصد روستاهای دارای پزشک 25 
ورزشی درصد روستاهای دارای زمین 3  روستایی یامامای درصد روستاهای دارای بهیار 23   
ورزشی درصد روستاهای دارای سالن     درصد روستاهای دارای بهورز 03 
ی دارای مسجددرصد روستاها 2  تعاونی درصد روستاهای دارای فروشگاه  0   
زاده درصد روستاهای دارای امام 0  پست درصد روستاهای دارای صندوق 02   
روستا اسالمی درصد روستاهای دارای شورای 1  پست درصد روستاهای دارای دفتر 00   
اتمخابر درصد روستاهای دارای دفتر 01 درصد روستاهای دارای دهیار 8   
انتظامی نیروی درصد روستاهای دارای پاسگاه 2  روستایی ارتباطات و اطالعات فناوری درصد روستاهای دارای دفتر 08   
کشاورزی جهاد خدمات درصد روستاهای دارای مرکز 7  اینترنت به عمومی درصد روستاهای دارای دسترسی 02   
کشاورزی درصد روستاهای دارای مروز 5  مجله و روزنامه به ای دارای دسترسیدرصد روستاه 07   
روستایی تعاونی درصد روستاهای دارای شرکت 3  عمومی نقلیه وسیله به درصد روستاهای دارای دسترسی 05   

 .038 ی استان کهگیلویه و بویراحمد هادیباآ هن فر: منبع  
 

 محدوده مورد مطالعه

  0تا  قهیدق 82درجه و  23در مختصات  راحمدیبو شهرستان

  8تتا   قته یدق 88درجته و   13و  یعرض شمال قهیدق 22درجه و 

 شهرستتان  نیت ا. واقع شده استت  یطول شرق قهیدق 80درجه و 

دهستان نه  یدارا 038 در سال  یکشور ماتیتقس نیطبق آخر

 هیت از ناح با مرکزیت شتهر یاستوز   راحمدیشهرستان بو .باشد  یم

، از (یاریت و بختچهارمحال )دنا، لردگان  یها شمال به شهرستان

بته   ی، جنتوب شترق  (استتان فتارن  ) دیت شرق بته شهرستتان اقل  

و از جنتوب بته شهرستتان    ( استتان فتارن  ) دانیشهرستان ستپ 

محدود  هیلویو از غرب به شهرستان کهگ( استان فارن) یممسن

نیتتر در   21077از  راحمتتدیشهرستتتان بو تیتتجمع. رددگتت یمتت

کته نشتان    ده،یرست  038 نیتر در ستال    233558به  033 سال

 82 حدود 38تا  33 یها سال یشهرستان در ط تیجمع دهد، یم

(. 033  – 038  ران،یت مرکزآمار ا). داشته است شیهزار نیر افزا

 راحمتد یبو شهرستان یشهر تیجمع 038 سال  یبنابر سرشمار

 آن ییروستتتا تیتتجمعو  (درصتتد 82٫83معتتادل )نیتتر  87181 

هنوز هتم  . ده استش ماعال( درصد 17٫18معادل )نیر  12235 

در روستاها ساکن هستند کته   شهرستان تیاز جمع یادیبخش ز

 یو توستعه بترا   یزیت ر برنامته  بته  ضترورت توجته   موضتوع  نیا

مناطق مورد مطالعه . سازد ضروری میرا یی روستاهای  سکونتگاه

روم، ستپیدار،   های؛ زیالیی، مارگون، دشتت  دهستان: اند از عبارت

 .ی،  کاکان، لوداب و چینسررود جنوبی، سررود شمال
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 نقشه محدوده مورد مطالعه. 1شکل

 

 نتایج

هتا را بتر استان روش آنتروپتی      دهی شاخص جدول دو وزن

 هشد نظرگرفته در یشاخصها از امکد هر. دهد شانون نشان می

حاصتل مجمتوع ایتن     که ایگونه به اند تیومتیا یهاوزن دارای

هتای متورد    خصدر میتان شتا  . ها برابر عدد یتک استت   شاخص

 22و ( برخورداری از شبکه بترق ) 23های شماره  استیاده شاخص

بیشترین وزن و شاخص  328/3با ( برخورداری از آب لوله کشی)

کمترین وزن  -300/3با ( کشی برخورداری از گاز لوله)  2شماره 

 .اند را به خود اختصا  داده

بندی بتر استان متدل تاپستیس بته       بعد از انجام عمل رتبه

های مورد مطالعه به  یافتگی دهستان منظور سنجش درجه توسعه

ازای عدد به دست آمده که ارزشی از صیر تتا یتک دارد، ستطح    

به این معنا که صیر . ها مشخص شد توسعه هر دهستان دهستان

. به معنای محروم از توسعه و یک به معنای توسعه کامتل استت  

سته مالحظته    طبقه بندی بر اسان مدل پرسکات آلن در جدول

 .                        گردد می
 

 پیونترآ سساا بر مطالعه ردمو یمتغیرها وزن. 2جدول     

شماره 

 متغیر
 وزن

شماره 

 متغیر
 وزن

شماره 

 متغیر
 وزن

شماره 

 متغیر
 وزن

شماره 

 متغیر
 وزن

شماره 

 متغیر
 وزن

  3 8/3-  5 332/3-   8 312/3  22 328/3  23 3 3/3  02 332/3  
2 32 /3  3 3  /3   2 3 3/3  20 332/3  03 388/3  07 322/3  
0 307/3   3 33 /3-   7 331/3  21 323/3  0  300/3  05 32 /3  
1 323/3     30 /3   5 30 /3  28 3 3/3  02 302/3    جمع 
8 30 /3   2 325/3   3 382/3  22 313/3  00 302/3    
2 388/3   0 320/3  23 328/3  27 322/3  01 302/3    
7 382/3   1 382/3  2  300/3-  25 338/3  08 332/3    

 .035 های پژوهش،  یافته: منبع    



 322     گیری چند شاخصه های تصمیم بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک رتبه 

 طبقه بندی پایداری توسعه از دیدگاه پرسکات و آلن. 3جدول 

های پایداری توسعه حالت های پایداری توسعه ارزش   
3-23/3 توسعه یافته  

23/3-13/3 نسبتا توسعه یافته  
13/3-23/3 در حال توسعه  

رومنسبتا مح  53/3-23/3  
53/3-  محروم از توسعه  

 (.31 ، 033 باری حصار و همکاران، : )منبع
 

 لمد سیلهو هتتتتتتتب ،متغیرها از یک هر به هید وزن از پس

 به توجه با هانهستاد از یک هر یبند تبهر به امقدتاپستتتتتیس ا

بیانگر رتبه نهایی هتر   Cمقدار . آمده از آنها گردید تتبدس نتایج

کته ایتن مقتدار    . متغیر مورد مطالعه است 05جموع دهستان از م

 یکتردنز صیر به دعد چه هر و ددمیگر تعیین یک تا یرتتتص بین

 یک به چه رتتتته و افتگیتتتتیتوستتتعه  انمیز ههندد ننشا باشد

 سطح همین ایبر. ستا توسعهیافتگی معد باشد نشانگر یکتردنز

م سطح تقستی  8اسان تقسیم بندی پرسکات و الن به بر  توسعه

 Cبتر استان مقتدار    . گردید که در جدول سه ذکر گردیده استت 

مطابق با جدول چهار که بر اسان نتایج نهتایی متدل تاپستیس    

تنظیم گردیده است، دهستتانی کته کمتترین ارزش را بته ختود      

نتایج به . گیرد تری از توسعه قرار می اختصا  داده در سطح باال

ها در ردیف توسعه  دهد هیج یک از دهستان دست آمده نشان می

دهستان سررود شمالی بتا  . یافته و محروم از توسعه قرار نگرفتند

های ستررود   در ردیف نسبتا توسعه یافته، دهستان 3/ 01ضریب 

و زیالیتی بتا    150/3، کاکان با ضتریب  128/3جنوبی با ضریب 

هتای دشتت    در ردیف در حال توسعه، و دهستتان  810/3ضریب 

، لوداب با ضریب 255/3گون با ضریب ، مار285/3روم با ضریب 

در ردیتف نستبتا محتروم قترار      701/3و چین با ضتریب   232/3

گردد کته بتین ستطوح     مالحضه می 1با توجه به جدول . گرقتند

با توجته  . های زیادی وجود دارد ها تیاوت توسعه یافتگی دهستان

توستعه یافتته، سته     به اینکه شهرستان از یتک دهستتان نستبتاز   

ر حال توسعه و پنج دهستتان دیگتر در ستطوح نستبتا     دهستان د

توان دریافت کته ستطوح توستعه     محروم از توسعه قرار دارند، می

. های شهرستان از پراکندگی مناسبی برخورداراند یافتگی دهستان

 موجب نشهرستا مرکز به هانهستاد از ودیمحد ادتعد یکیدنز

 مرکز تنظریا یاتتتتتمبن رتتتتتب. ستا هیددگر نهاآ توسعهیافتگی

 توسعه در یهرتتتتتتتش دعملکر نظریه و یمرکز نمکا ن،مواپیر

 مرکز از  اتتتهنهستاد انمیز هر به که ستا توجیه قابل ستاییرو

 و اتمکانا  ،هاآورینو از باشند تهتشدا یترتبیش فاصله نشهرستا

 یستارا در ینابنابر. عکس بر و هستند رداربرخو یکمتر تخدما

 دییکررو دیجاا ستاییرو یهایبرانابر تعدیل و ستاییرو توسعه

 ییزربرنامه تیاورضر از تخدماو  تمکاناا عتتتیزتو در بتتتمناس

 ممستلز آن تحقق هتتتتتک ستا شهرستتتتتان در ستاییرو توسعه

 سلسله منظا قالب در ستاییهتتتتای رو هسکونتگا منظا ساماندهی

 انوتت عن هتت ب هتک ستا کوچک یشهر کزامر تتتقوی و یتتبامر

شتکل   .رودمی رشما به ستاییستعه رو تو جهت در ساسیا امیتگ

های شهرستان را بر اسان سطح و رتبه توسعه نشان  دو دهستان

 .دهد می

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

و  هتا  برختورداری ستکونتگاه   میزان و از طرفی سطوح توسعه

 عوامتل  از یکتی  همواره به عنتوان  روستایی-شهری های تیاوت

 متورد  سرزمین ساختار خوردن برهم در تشدیدکننده و کننده تعیین

و  نظتر  ایتن  نادرستتی  یتا  درستتی  از نظرصرف  .بوده است تاکید

 استت  روشن تحوالت این در روستایی توسعه گذاریتمریر میزان

از  تستهیالت  و ختدمات  از هتا از نظتر برختورداری    سکونتگاه که

 .اند نشده برخوردار کشور جغرافیایی پهنه توسعه یکسانی در سطح
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میتان   اختتالف  کته عتالوه بتر بررستی     استت  ضروری ور این از

 هتای  حتوزه  تیتاوت  شتهری و  و روستتایی  منتاطق  هتا،  دهستان

 میتان  هتای  تیتاوت  تا شوند، بررسی نیز هم با قیان در روستایی

 .گردد روشن آن بر اررگذار علل مناطق و

 

 ل تاپسیس  احمد بر اساس مد های شهرستان بویر نهستاد یبند سطح و یبند تبهر. 4جدول   

ی توسعهها حالت C(  رتبه  )ضریب    تیتعداد جمع   نام دهستان 

حال توسعه در  1 810/3  زیال ی 3010 
محروم نسبتا  2 255/3  مارگون 7035 
محروم نسبتا  8 285/3  دشت روم 3850  
محروم نسبتا  7 232/3  سپیدار 7530 

حال توسعه در  2 128/3  سررودجنوبی 80722 

تهافیتوسعه  نسبتا    01 /3  سررودشمالی 13 01 

حال توسعه در  0 150/3  کاکان 735  
محروم نسبتا  5 232/3  لوداب 7350 
محروم نسبتا  3 701/3  چین 0227 

 .035 های پژوهش،  یافته: منبع

 

 و جمعیتت  آمتایش  صتحیح  متدیریت  به تواند می مسئله این

 مختلتف  ستطوح  در امکانتات  و ختدمات  تتر  پختش متعتادل  

در ایتتن پتتژوهش پتتس از اننتختتاب . کمتتک کنتتد ستتکونتگاهی

دهی آنتروپتی شتانون و روش    ها، با استیاده از روش وزن شاخص

هتای شهرستتان    توستعه دهستتان    بندی ستطح  تاپسیس به رتبه

هتتا در  قتترار گتترفتن ستتکونتگاه. بویراحمتتد پرداختتته شتتده استتت

کنتد   مختلتف، ایجتاب متی   ( طبیعتی و کتارکردی  )هتای   موقعیت

تری در مورد نحوه توزیع امکانات و تستهیالت و  های بیش بررسی

هتای روستتایی صتورت     یافتگی سکونتگاه نیز تعیین میزان توسعه

 هتای  قابلیتت  هتا و  ویژگتی  شتناخت  نیتز  دیگتر  ازستوی . گیترد 

 صتورت  در کته  استت  ضتروری  و مهتم  ای ها مستئله  سکونتگاه

 شتروع  در اساسی گامی تواند صحیح می های شیوه از گیری بهره

جهتت   حاضتر  پژوهش .ها باشد سکونتگاه در و به توسعهر حرکت

 از های شهرستان بویراحمتد  بندی سطوح توسعه در دهستان رتبه

 رفتاهی،  ارتبتاطی،  آموزشتی،  هتای  شتاخص  به مربوط متغیر 05

 پتژوهش  ستثاالت  به تا استیاده کرده زیربنایی بهداشتی، اداری،

الف بتین  تتوان گیتت، اختت    هتا متی   با توجه به یافته. دهد جواب

و رتبته آختر   ( 3/ 01سررود شمالی با ضریب )دهستان رتبه اول 

ایتن مقتدار بته    . استت  030/3، (701/3با ضریب  چیندهستان )

های مورد  دهد اختالف فاحشی بین دهستان دست آمده نشان می

 توسعه معد  از حاکی تحقیق نتایجهمچنتین  . مطالعه وجتود دارد 

ای کته از   گونه به ستا مدشهرستان بویراح یهانهستاد ازنمتو

نه دهستان این شهرستان، یک دهستان نسبتا توسعه یافته، سته  

دهستان در حال توسعه و پنج دهستان دیگتر محتروم از توستعه    

 دلمتعا توسعه معد و عمیق فشکا ههندن دنشابودند، کته ایتن   

میتتانگین ضتتریب توستتعه کتتل    .ستا هانهستان دیا سطح در

نشان دهنده این است کته   855/3با های شهرستان نیز  دهستان

های شهرستان از نظر توسعه یافتگی در موقعیت در حال  دهستان

در رابطه با جمعیتت و میتزان توستعه یتافتگی     . توسعه قرار دارند

در صتد،   15های در حال توستعه   دهستان نشان داد مناطق نتایج

هتای   درصتد و دهستتان   27های نسبتا محروم از توسعه  دهستان

 معد. اند درصد جمعیت را در خود جای داده 28یافته  ا توسعهنسبت

 ،مانیدر شتیابهد تمکاناا بهن هتتا هستاد ینا مناسب ستتیسترد

 از ریبسیا و نقلو حمل و تتباطاار ،فرهنگی ،شیزموآ ورزشتتتی،

 فعالیت به نستا یارو ندگیز بستگیوا همچنین و یگرد اردمو

 و هتمنطق ی ارتش از افعالیته ینا شدید یتمریرپذیر و ورزیکشا



 323     گیری چند شاخصه های تصمیم بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک رتبه 

 توسعه معد بر را تمریر بیشترین (پایکوهی و کوهستانی) موقعیتتت

 توسعه یندآفر بتته همتتین دلیتتل در   .ستا شتهدا هانهستاد ینا

 لیو ستا مهم ستاییرو حیانو کلیه ءتقاار چند هر ستاییرو

 تممین یستادر را رداربرخو کمتر و وممحر حیانو به توجه

  .دارد یبیشتر همیتا نهاآ وتتیا تعدیل و نهاآ ساسیا یهازنیا

پایین  محروم به دلیل محرومیت بیشتر و سطح های دهستان

هتای مختلتف    شتاخص  توسعه، نیازمند توجه ویتژه در خصتو   

در همته   دهستتان چتین  کته   قابتل توجته استت    .دتوسعه هستن

 دهستان شهرستان ترین محروم عنوان به مطالعه های مورد روش

انجتام   و مناستب  های سیاست اتخاذ بنابراین، شده است؛ شناخته

 از این منطقته  فعلی وضع ارتقاء برای ضربتی اقدامات و ها برنامه

 فضتایی  توزیتع  طرفی بررستی  از. است برخوردار بسزایی اهمیت

 همته  در یتافتگی  ستطح توستعه   نظتر  از های شهرستان دهستان

 -زمرک نظام شدید تسل  این پژوهش، در مطالعه مورد های روش

 کنتد؛  متی  را تمییتد  ریزی توسعه روستایی برنامه در نظام پیرامون

 مرکزی مناطق توجه برتری قابل در موجود روند ادامه درصورت

 مهتاجرت  قبیتل  از جدی و مشکالت مسا ل پیرامونی، نواحی بر

 بته  ای حاشتیه  و محروم های دهستان از نیروی انسانی روزافزون

هتای   تعتادل  عدم تشدید آن الدنب به و یافته مناطق توسعه سمت

 محروم توان مناطق تقویت رو این از .شد خواهد ایجاد ای منطقه

به طتور  . است ضروری ای تعادل منطقه حصول برای ای حاشیه و

 : باشد کلی نتایج به دست آمده از پژوهش به  شرح زیر می

 شهرستتان هتای   یافتگی بتین دهستتان   از لحاظ سطح توسعه

خدمات و امکانتات در ستطح    وجود دارد، توزیعتیاوت و نابرابری 

 ؛ها بر اسان عدالت فضایی صورت نگرفته است دهستان

های محروم و بسیار محروم اغلب در فاصله دورتری  دهستان

قرار دارند این امر باعث شده از  و مرکز استان  از مراکز شهرستان

 ؛منافع توسعه زیاد بهره مند نشوند

رتباطی به عنوان شریان حیاتی توستعه  با توجه به اینکه راه ا

بته روستتا یان استت ولتی هتم       رسانی روستایی و وسیله خدمات

 های استان از داشتتن راه ارتبتاطی   اکنون تعداد زیادی از دهستان

 ؛باشند آسیالته محروم می

ها نیز به علت داشتن موقعیت کوهستتانی   تعدادی از دهستان

و فاصله زیتادی از مرکتز    داشته در انزوای جغرافیایی خا  قرار

 هایی در ختدمات  دارند که این امر باعث ایجاد نارسایی شهرستان

رسانی به این نواحی شده و محروم ماندن آنها را موجب گردیتده  

 ؛است

 دنکر دلمتعا ایبر تحقیق ه ازدتتتمآ بدست نتایج به توجه با

 از رداریبرخو انمیز در دلتعا هتتتتتتتا و نهستاد توسعه ضعیتو

نتتتتتین همچ و شاخصها ینا دبهبو و مختلف تخدما و تمکاناا

 میتومحر کاهش و شهرستتتان در ستاییرو توسعه سطح یتقاار

 یرز یهارهکارا مطالعه ردمو ستاییرو مناطق در ماندگی عقب و

 :ددمیگر  هارا

 باید نستاا ستاییرو مناطق در دلتعا به ستیابید یستارا در

 توجه ردمو ستاییرو تخدما  هار کتتتتز درتمر معد سیاست نوعی

 یافتگی توسعه به توجه که دگیر ارقر شهرستتتتتتتتتان مسئولین

 هستند وممحر نسبتاز نهاآ کثریتا کههتتتای شهرستتتتان  نهستاد

 ؛ستا وریضر

 شاخصد، بو ضعف دارای هانهستاد کثرا در شاخصتتی کتته 

 به سترسید از هتتتتتا نهستاد کثرا که دبو نقل و حمل و تتباطاار

 تباطی راه کثرا همچنین و نددبو وممحر مجله و نامهروز ،ینترنتا

 ستا پایین کیییت دارای و بنامرغو نهستاد مرکز با ستاهارو

 یهاراه دننمو سیالتهآ و ینترنتا عمومی یشبکهها دیجاا با الذ

 ؛دشو توجه شاخصها ینا دبهبو به تباطیار

 دارای تحقیقاتی هتای  ایستگاه و فیاییاجغر یهاوهگر ارستقرا

 شناسایی جهت نشهرستا و نهستاد کزامر رد ستاییرو تخصص

 ؛هانهستاد سطح در نیافتگی توسعه علل

و  هتا  سطح دهستتان  در خدمات رسانی مراکز تقویت و ایجاد

ختدمات   توزیتع  در تتوازن  و تعتادل  ایجتاد  و مرکتزی  روستاهای

 .شهرستان های دهستان همه سطح در روبنایی و زیربنایی
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    Abstract 

Although it is important to improve all rural areas in the process of rural development, it is more 

important to pay attention to disadvantaged and less privileged areas in order to meet their basic 

needs and mitigate their differences. The first step in the process of planning and development of 

rural areas is to identify the facilities and determine the extent to which the settlements have 

different development opportunities. The aim of this study is to analyze and rank the levels of 

development and recognition of the most favored and deprived villages in Boyer Ahmad County. 

This is an applied study based on its purpose and descriptive-analytical based on the nature and 

method. The statistical population of the study is the districts of Boyerahmad County. In order to 

evaluate and rank the development levels of the villages, 38 indices were adjusted based on data 

from villages in 2016. These variables were weighted using Shannon entropy method and Topsis 

technique was used for data analysis. The results show that rural areas are at different levels in 

terms of development indicators. One district is in the relatively developed class, 3 districts are in 

the developing class, and the other 5 are in the relatively deprived class. In order to improve the 

status of rural development, it was suggested that in order to achieve balance in rural areas of the 

city, the attention goes to a decentralization policy in rural servicing. 

 

Keywords: Rural Development, Boyer Ahmad County, Topsis Technique, Multi-character Decision 

Making. 
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