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چکیده
در فرآیند توسعه روستای ی هر چند ارتقاء کلیه مناطق روستایی مهم است ،ولی توجه به نواحی محروم و کمتر برخوردار در راستای تممین
نیازهای اساسی آنها و تعدیل تیاوت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است .نخستین گام در فرآیند برنامهریتزی و توستعه منتاطق روستتایی،
شناخت امکانات و تعیین میزان برخورداری سکونتگاهها از امکانات مختلف توسعه است .به همین منظور هدف از پتژوهش حاضتر تحلیتل و
رتبهبندی سطوح توسعه و شناخت برخوردارترین و محرومترین دهستانها در سطح شهرستان بویراحمد است .پژوهش حاضر بر اسان هدف
کاربردی و بر اسان ماهیت و روش توصییی-تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق دهستانهتای از شهرستتان بویراحمتد استت .بته منظتور
ارزیابی و رتبهبندی سطوح توسعه دهستانها  05شاخص بر اسان دادههای فرهن

آبادیهتای ستال  038شهرستتان تنظتیم شتد .ایتن

متغیرها با استیاده از روش آنتروپی شانون وزندهی شدند و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیک  Topsisاستیاده شده است .نتایج نشتان
میدهد که دهستانها از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه در سطوح متیاوتی قرار دارند .به گونهای که از نه دهستان ،یک دهستتان در
طبقه نسبتا توسعه یافته ،سه دهستان در طبقه در حال توسعه و پنج دهستان دیگر در طبقه نسبتا محروم از توسعه قرار دارند .برای بهبتود و
ارتقای وضعیت توسعه دهستانها پیشنهاد شد که در راستای دستیابی به تعادل در مناطق روستایی شهرستان نوعی سیاست عدم تمرکتز در
ار ه خدمات روستایی مورد توجه مسئولین شهرستان قرار گیرد.
کلمات کلیدی :توسعه روستایی ،شهرستان بویراحمد ،تکنیک تاپسیس ،تصمیم گیری چند شاخصه.
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یاد میشود (نالدی .)23 8 ،0از طرف دیگر ،کاهش محرومیتت و

مقدمه
جهان امروز عرص مسا ل ،مشکالت و ناپایداریها در ابعتاد

نابرابری منطقهای به دلیل داشتتن تبعتات اقتصتادی و سیاستی

مختلتتف محتتی زیستتتی ،اقتصتتادی و اجتمتتاعی استتت .مستتا لی

موضتوع مهمتتی در بیشتتر کشتتورهتتای در حتال توستتعه استتت.

همچون کاهش منابع طبیعی ،افزایش آلودگیها ،تشتدید فقتر و

(شی بیگلو و تقوایی.) 032 ،

نتتابرابری ،عتتدم دسترستتی بتته امکانتتات و ختتدمات و افتتزایش

در بستتیاری از نتتواحی روستتتایی ،اختتتالف درآمتتد و ستتطوح

نتتابرابریهتتای مکتتانی-فضتتایی از آن جملتته استتت (شتتایان و

زنتتدگی بتتین جوامتتع شتتهری و روستتتایی از عوامتتل عمتتده

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

مهاجرتهای روستاییان به شهر است (رمضاننتژاد و همکتاران،

همه جانبه جوامع انسانی استت ،در فراینتد برنامتهریتزی بترای

 .) 038برخی از برنامهریزان بر این باوراند که با ایجاد برختی از

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

امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی ،روند مهتاجرتهتا

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

کاهش خواهد یافت؛ اما یافتهها نشان میدهد که ارا ته ختدمات

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

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

 .) 050از طرفی همیشته توستعه اقتصتاد محلتی بتا تخصتیص

این نواحی باشد (صادقیچمچنگی .) 038 ،با بررسی و شتناخت

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

وضعیت نواحی و قابلیتها و تنگناهای آنها میتوان اولویتها را

در سطح محلی و منطقهای با مشکل مواجه خواهد شد (چاپتل ،

شناخت و از شدت نابرابریها کاست .امروزه آگاهی از قوتهتا و

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

ضعفهای نواحی برای ارا طرحها ،برنامهها و سیاستگذاریهتا

و مالی کمتک بترای توستعه منتاطق و جوامتع روستتایی استت

ضروری است؛ به گونهای که استیاده از شاخصهای اقتصتادی،

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

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

دلیل رشد سریع و نامتقتارن و عتدم توستعه متناستب منتاطق و

تعیتین جایگتاه نتواحی و عتاملی مهتم در رفتع مشتکلهتا و

غیر اصولی منتابع و امکانتات بته منتاطق برختوردار و

نارساییهای موجود در راه رسیدن بته توستع پایتدار بته شتمار

منتاطق روستتایی دستتخوش

میرود (شمس و همکاران .) 031 ،سطحبنتدی توستعه ،روشتی

نابرابریهای چشمگیر در ستطح منطقته گردیتده استت ،کته در

برای سنجش توسعه مناطق است که اختتالف مکتانی ،فضتایی،

موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و عدم توسعه آنها را در

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان میدهد و وضعیت

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

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

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

مشخص میکند .با این روش ،روند شکلگیتری توستعه قطبتی

خالق ،وجود امکانات رفاهی در روستا نیز به عنوان یک امر مهم

مناطق مشخص میشتود و در نهایتت در برنامتهریتزی توستعه

اختصا

محرومیت سایر مناطق بخصو

مناطق ،مناطق نیازمند و کم توسعه در نظر گرفته متیشتود و از
عدم تعادل مناطق جلوگیری میشود (جدیدی میاندشتی.) 050 ،
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در برنامهریزی و توسعه نواحی روستایی ،شناخت و تحلیل وضتع

شهرستتتان بویراحمتتد و شناخت توسعهیافتهترین و محرومترین

موجود روستاها و بررسی امکانات و تنگناهای آنها در زمینههتای

دهستانهای شهرستان و همچنین تیاوتهای موجود میان آن ها

مختلف ضرورتی اجتنابناپذیر است ،این امر برنامتهریتزان را در

از لحاظ شتتتتتاخصهتتتتتای در نظر گرفته شده در راستتتتتتای

شناسایی مشکالت اساسی و ریشهای منتاطق محتروم و تعیتین

محرومیتتتزدایتتی و تخصتتیص متتتوازن و متناستتب اعتبتتارات و

اهداف توسعه و مشتخص کتردن سیاستتهتا ،خت مشتیهتا و

امکانات میباشد .جمعیت شهرستان بویراحمد  23 122نیر است

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

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

از ضرورتهای آن توجه به توانمندیهای مناطق روستایی برای

مناطق روستایی زندگی میکنند (سالنامه آماری کشور .) 038 ،با

تعادل و توازن منطقهای و برخورداری از برنامههای توسعه استت

توجه به اینکته بختش عظیمتی از جمعیتت ایتن شهرستتان در

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

ستکونتگاههتای روستتایی ستکونت دارنتد و قترار گترفتن اکثتتر

مختلتف رفتتاهی و زیربنتتایی ،تستهیالت اجتمتتاعی ،اقتصتتادی و

روستاهای آن در موقعیت کوهستانی ،کوهپایهای ارزیابی وضعیت

فرهنگی از اساسیترین شاخصها در هر واحد از برنامهریزی بته

توسعهیافتگی از اهمیت خاصی برخوردار است .تا از ایتن طریتق

ویژه مناطق روستایی است .پایداری اجتماعی در سکونتگاههتای

به منطقه محرومتر توجه بیشتری شود تا شکاف توستعهای بتین

روستایی با مولیههای؛ قابلیت دسترستی بته ختدمات بهداشتتی،

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

آموزشی ،مسکن ،امنیتت ،درآمتد و میتزان محرومیتت ستنجیده

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

میشود .بنابراین شناخت وضعیت گذشته و فعلی و برنامتهریتزی

این وضتع کتاهش نتابرابریهتای فضتایی در حتوزههتای امتور

برای آینده آنها جایگاه ویتژهای دارد .در همتین راستتا ،محققتان

اقتصادی ،اجتماعی و محیطتی و بته دنبتال آن توستعه متتوازن

روشها و تکنیکهای متعددی را معرفی کردهاند .در این میتان،

سرزمین است .لذا پتژوهش حاضتر بتا هتدف ارزیتابی و تحلیتل

آشتنایی و بتته کتارگیری روشهتتای کارآمتد و استتتیاده از انتتواع

سطوح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان بویراحمد بر استان

مختلف روشهای علمی ،میتواند به عنوان ابزاری مناسب برای

شاخصهای مختلف توستعه کته جنبتههتای متیتاوتی را در بتر

تصمیمگیری در اختیار مدیران قرار گیرد .استیاده از تکنیکهتای

میگیرد و نتیجه را به واقعیت نزدیکتر مینمایتد بتا استتیاده از

تصتتمیمگیتتری چنتتد شاخصتته ،بتته عنتتوان یکتتی از روشهتتای

متتدل  Topsisانجتتام گرفتتته استتت تتتا بتتر استتان آن ستتطح

تصمیمگیری ریاضی ،با قابلیتهتایی همچتون ستادگی ،تنتوع و

توسعهیافتگی دهستانها مشخص شود.

استیادة هم زمان از شاخصهای کمی و کییی ،متیتوانتد متورد

توسعه محلی همیشه با تخصیص مناستب منتابع و امکانتات

استیادة برنامهریزان در امر برنامهریزی باشد .در این تحقیق نیتز

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

دهستتتانهتتای استتتان کهگیلویتته و بویراحمتتد بتتا استتتیاده از

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

تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه و بر اسان شاخصهتای

توسعه به صورت فراگیر پس از جن

جهتانی دوم مطترح شتده

توسعه ،سطحبندی و رتبهبندی میشوند؛ بنابراین ،هدف اساستی

است .این پدیده ،مقولهای ارزشی ،چندبعدی و پیچیده است .کته

این پتژوهش ،رتبهبندی ستطوح توستعهیتافتگی دهستتانهتای

امروزه به عنوان یک فرایند ،مهمترین بحث کشتورها ،بته ویتژه

1-Venkatesh

2-Chapple
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کشتورهای در حتال توستعه استت (استماعیلزاده و همکتاران،

روستتتایی بتتا یتتک میهتتوم جتتامع و چندبعتتدی ،شتتامل توستتعه

 .) 031از آن زمان تاکنون با توجه به تنوع میاهیم و دیدگاهها در

کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن همچون صنایع روستایی و

زمینه توسعه ،نظریهها و الگوهای متعددی درباره توسعه و توسعه

افزایش تسهیالت و خدمات برای منابع انسانی روستتا استت .بتا

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

این حال رویکردی نقطه ای و غیتر نظتاموار کته بتا تحریتف در

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

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

رشد و توسع بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصههتای

بسیاری روستا و جامعته روستتایی را از فراینتد توستعه بازداشتت

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

(غیاری و صالحی .) 032 ،تحلیتل و بررستی توستعهیتافتگی در

روستایی چه در دوره کالسیک و چه در دوره جدید نشان میدهد

مناطق روستایی از جنبههای مختلیی دارای اهمیت استت .نظتام

که در کشورهای جهان سوم به رغم وجتود ارزشها ،نظتامهتای

روستایی به مثابه بخشی از نظام سکونتگاهی جایگتاه مشخصتی

اعتقادی و حکومتی مختلتف ،دو دیدگاه ،بتر برنامتهریتزیهتای

در حوزه برنامهریتزی سترزمین دارد و اگتر بته دالیلتی در رونتد

توسعه روستایی حتاکم بتتوده استتت :دیتدگاه بهبود و اصالح و

توسعه فضاهای روستایی وقیهای ایجاد شود ،به گونهای که نظام

دیدگاه دگرگونستتازی .با تتتوجه به این دیتتدگاههتتا هتتدفهتتای

روستایی قادر به اییای نقتش ستازنده ختویش در نظتام ملتی و

مختلیی در برنامهریزی توسعه روستایی مدنظر قرار گرفته استت

سرزمینی نباشد ،در آن صورت آرار و پیامدهای مسا ل روستتایی

(رکنالدینافتخاری و قادری .) 05 ،با توجه بته اینکته هتدف

در حوزههای شهری و در نهایتت در کلیتت سترزمین گستترش

اصلی توسعه حذف نابرابریهاست ،بهترین میهوم توستعه ،رشتد

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

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

موجود و توزیع امکانات درسطح نواحی روستایی ،از ضرورتهای

هدف کلی برنامهریزی منطقهای و یا توسعه اقتصتادی برقتراری

اصلی در تدوین سیاستها و برنامهریزیهتای آینتده در راستتای

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

محرومیتزدایی و برقراری عتدالت اجتمتاعی استت .بته اعتقتاد

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

بستتتیاری از صتتتاحب نظتتتران و کارشناستتتان ،ستتتازوکارهای

و تشدید نابرابری منطقهای میشود کته ختود متانعی در مستیر

تصمیمگیری ،سرنوشت جوامع و سازمانها را رقم میزننتد .اگتر

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

در کنار مجریان توانمند ،جریانهای تصمیمگیری قرار بگیرند تتا

روستاها در فرایند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیان

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

محلی ،منطقهای و ملتی و پیامتدهای توستعه نیتافتگی نتواحی

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

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

ذبیحی جامخانه .) 032 ،در تحلیل سطوح توستعه ،تئتوریهتای

بیکاری ،مهاجرت ،حاشیهنشینی شهری و غیره موجب توجته بته

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

توستعه روستتایی گردیتده و بستیاری از صتاحبنظتران ریشته

میدهند که هدف آنها دستیابی به الگویی مناستب بترای توزیتع

مشتکالت شتهری در کشتورهای در حتال توستعه را در توستعه

امکانات و فعالیتها بر اسان ظرفیتتهتای سترزمین و فضتای

نیافتگی مناطق روستایی میداننتد (امتانپور و همکتاران.) 031 ،

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

توسعه روستایی ،توسعهای به منظور بهبود کیییت زنتدگی متردم

باالترین پویایی توسعه روستایی در اطراف شهرها واقع است کته

رتبهبندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه
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منطقه انتقتالی مخلتوط از فعالیتتهتای شتهری بته روستاستت

شتاخصهتای توستع آموزشتی در منتاطق شتهری و روستتایی

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

کهگیلویه و بویراحمتد پرداختت .در ایتن پتژوهش از  21نمتاگر

به تالشهای مکمل دارد مانند :تقویت ظرفیت نهادهای محلتی

شهری و روستایی و روش های ضریب ویژگتی و تکنیتک متک

و در حال توستعه ،بهبتود زیرستاختهتای روستتایی و ختدمات

گراناهان به تحلیل فضایی این نماگرها پرداخته است .یافتتههتا

مرتب  ،در چارچوب سیاستهای حمتایتی (سیاستتهتایی بترای

نشان داد که یاسوز با شاخص ترکیبی  52/8در رتبه اول استان

بهبود واسطههای مالی در مناطق روستایی ) ،توسعه کشاورزی و

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

همچنین ،صنایع روستایی و دیگر فعالیتهتای ختارز از مزرعته،

بهینهسازی استیاده از زمین ،دهستانهای شهرستان بنتدر انزلتی

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

را بر اسان تغییرات کاربری ارضتی ستطحبنتدی کردنتد .نتتایج

ضروری و مهمتر از همه ،اقتداماتی بترای اطمینتان از پایتداری

تحقیق حاکی از آن است که میان شاخصهتای متورد بررستی،

اجتماعی و اقتصادی و محی زیستتی منتاطق روستتایی صتورت

گردشتگری بتا توجته بته قتدمت و عملکترد در محتدوده متورد

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

مطالعاتی نسبت به سایر شاخصهتا فعتالتتر بتوده و بتاالترین

ارزیابی صحیح روشهتا و فنتاوریهتا و انتختاب مناستبتترین

اولویت را از لحاظ تمریرگذاری در تغییر کاربری اراضی نسبت بته

پروژهها ،جهت اجرا ،با توجه شرای مختلف حیاظتی ،اقتصتادی،

سایر شاخصها در محدوده در محدوده مطالعتاتی داشتته استت.

تکنولوژیکی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگتی بته منظتور ستازگار

قا درحمتی و همکاران ( ) 032در پژوهشی شاخصهای توستعه

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

و سطحبندی دهستتانهتای استتان یتزد را بتا استتیاده از روش

پیشروی تصمیمگیتران ،متدیران ،سیاستتگتذاران ،معمتاران و

تحلیل عاملی مورد و بر اسان شاخصهای زیربنایی ،فرهنگتی،

مرمتکاران کشورهای توسعه یافته و در حتال توستعه متیباشتد

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

(محمدمرادی و اخترکاوان.) 055 ،

اسان نتایج این تحقیق دهستانهای استان یزد از لحاظ ستطح

شتتایان و همکتتاران ( ) 037در پژوهشتتی بتته ستتطحبنتتدی

توسعه یتافتگی از تعتادل مناستبی برختوردار نیستتند .ضترابی و

وضعیت پایداری در نواحی روستایی پرداختنتد .نتتایج حاصتل از

همکاران ( ) 033در پژوهشی با عنوان تعیین سطحبندی توسعه

پژوهش نشان داد که نواحی روستایی شهرستان زریتندشتت در

و اولویت برنامهریزی فضایی دهستانهای استان اصیهان را مورد

سطوح متیاوتی از پایداری قرار دارند .فرجیستبکبار و همکتاران

بررستی قترار دادنتد .نتتایج پتژوهش نشتان داد کته در میتان

( ) 031در پژوهشی با عنوان سطحبندی سکونتگاههای روستایی

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

با تمکید بتر مثلیتههتای سترمایه اجتمتاعی ،دهستتان تیرجترد،

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

شهرستان ابرکوه را مورد بررستی قترار دادنتد .نتتایج نشتان داد

دهستان در چهار زیر خوشه فرا برخوردار قرار دارنتد کته آخترین

روستاهای عزیزآباد ،احمدآباد و فیروزآباد به ترتیتب کوتتاهتترین

اولویت توسعه محسوب میشوند .عنابستانی و همکتاران () 033

فاصله را با جریان ورودی مثبت و دورترین فاصتله را بتا جریتان

در پژوهشی دهستانهای شهرستان کمیجتان را بتا هتدف ارا ته

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

چارچوب و روشی مناسب و جامع جهتت انتختاب شتاخصهتا و

1-Totzer
2-Biriescua

سنجش و ارزیابی میزان پایداری مورد مطالعه قرار دادنتد .نتتایج
بدست آمده از گامهای مختلف مدل برنامهریزی تتوافقی نشتان
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میدهد،که از بین سکونتگاههای روستایی شهرستتان کمیجتان،

بویراحمد با توجه به تقسیمات سیاسی و اداری سال  038استت

روستاهای خنجین ،امام درویشان ،در ستطوح بتاال و روستتاهای

تا سطح توسعهیافتگی شاخصهای توستعه در ایتن دهستتانهتا

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

بررسی شود .اطالعات مورد نیاز از فرهنت

آبتادیهتای استتان

و همکاران ( )23 0در پژوهشی به رتبهبندی نتواحی روستتایی

کهگیلویه و بویراحمد و ستالنامه آمتاری ستال  038گتردآوری

کشورهای اتحادیه اروپا بر پایه شاخصهای اجتمتاعی پرداختنتد.

گردید .شاخصهای مورد استتیاده در ایتن تحقیتق  05شتاخص

نتایج نشان داد که مولیتههتایی همچتون ،مشتارکت اجتمتاعی،

است که جدول یک این شتاخصهتا را نشتان متیدهتد .بترای

سرمایههای اجتمتاعی ،و محرومیتتهتای اجتمتاعی معیارهتای

استانداردسازی این شاخصها از روش نرم استتیاده گردیتد .و بتا

مناسبی برای سنجش پایداری در نتواحی روستتایی استت .کتین

استیاده از روش آنتروپی شانون به هر کدام از شتاخصهتای بته

لیسایدر و تاکر )23 3( 2علل اصلی کاهش جمعیت روستتایی در

کار گرفته شتده وزن خاصتی اخصتا

گردیتد .یکتی از انتواع

کشورهای اروپایی را در مشکالت و فشارهای اقتصادی از جملته

مدلهای تصمیمگیری بر اسان چندین شاخص کته متیتوانتد

کمبتتود درآمتتد و بیکتتاری و مستتا ل محتتی زیستتتی همچتتون

راهگشتای بستیاری از مستا ل تصتمیمگیتری بترای متدیران و

خشکسالی میداند.

برنامهریزان باشد ،مدل تاپسیس است .در ایتن متدل معیارهتای

بررسی پژوهشهتای پیشتین نشتان متیدهتد کته عتواملی

کمی و کییی در ارزیابی به صورت همزمان دخالت دارنتد؛ تعتداد

همچون ضعف امکانتات و ختدمات ،ضتعف سترمایه اجتمتاعی،

قابل توجهی معیار در نظر گرفته میشود؛ این روش به سادگی و

مشتتکالت متتدیریت روستتتایی ،مشتتکالت آموزشتتی ،مشتتکالت

با سرعت مناسب اعمال میگردد؛ عملکترد سیستتم بته صتورت

تمسیساتی-زیربنایی و مشکالت اطالعرستانی و ارتبتاطی باعتث

مطلوب و قابل قبول است؛ مطلوبیت شاخصهای متورد نظتر در

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

حل مسمله ،به طور یکنواحت افزایشی یا کاهشی میباشد (یعنتی

دهستانهای شهرستان بویراحمد نیز از این قا ده مستثنی نیستند

هر چه مقدار شاخص بیشتر متیشتود و بتالعکس) و اطالعتات

و تاکنون مطالعهای در زمینه سطحبندی نواحی روستایی در ایتن

ورودی را میتوان تغییر داد و نحتوه پاستخگویی سیستتم را بتر

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

اسان این تغییرات بررسی کرد .بنا بته دالیتل ارا ته شتده برای

آن است که وضعیت سکونتگاهها را از نظر برخورداری از امکانات

تجزیه و تحلیل دادههتتتتتتا و تعیین سطوح توسعه دهستانهای

توسعه بسنجد و در پایان دهستانها را با توجته بته شتاخصهتا

شهرستان از روش تصمیمگیری چند معیاره  Topsisاستیاده شده

مورد بررسی سطحبندی کند.

است .در رابطه با شاخصهای مورد استیاده از آخترین اطالعتات
موجود در سرشماری عمتومی نیتون و مستکن در ستال 038

مواد و روشها

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

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصتییی-

روستایی ،بتته عنوان جز ی از شاختتصهتتای اقتصادی-اجتماعی،

تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش حاضر نه دهستان شهرستان

پدیدههای توسع روستتتتتتتایی را در سطوح مختلف اندازهگیری
متتیکننتتد و نظام اطالعاتی را برای تشریح نظام سکونتگاههای

1 -Manos et al
2 -Keenleyside and Tucker

روستایی فراهم میکنند .کاربرد شتاخصهتا در برنامتهریتزیهتا
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متتتتتیتوانتتتتتد میزان نابرابری در برخورداری جوامع مختلف از

اطالعات ،بتتتا استتتتیاده از  05شاخص میتتتزان برختتتورداری

دستاوردهای رشد را نشان دهد و کمبود الگوهای رشد را جبتران

دهستتتانهتتای شهرستتتان بتتویراحمتتد از شاختتصهای توستتعه

کنتتد (اصتتغریزاده و ذبیحتتیجامخانتته .) 032 ،در این تحقیق با

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگتی و زیرستاختی ستطح بنتدی شتده

مطالع منابع ،در نظر گرفتن اهداف تحقیق و قابلیت دسترسی به

است.

جدول  .1متغیرهای مورد مطالعه
ردیف
2
0
1
8
2
7
5
3
3
2
0
1
8
2
7
5
3

شاخص
ردیف
شاخص
درصد روستاهای دارای شبکه سراسری برق
23
درصد روستاهای دارای روستا مهد
درصد روستاهای دارای گاز لولهکشی
2
درصد روستاهای دارای دبستان
درصد روستاهای دارای آب لولهکشی
22
درصد روستاهای دارای مدرسه راهنمایی پسرانه
درصد روستاهای دارای سامانه تصییه آب
20
درصد روستاهای دارای مدرسه راهنمایی دخترانه
درصد روستاهای دارای مرکز بهداشتی درمانی
21
درصد روستاهای دارای مدرسه راهنمایی مختل
درصد روستاهای دارای داروخانه
28
درصد روستاهای دارای دبیرستان نظری پسرانه
درصد روستاهای دارای خانه بهداشت
22
درصد روستاهای دارای دبیرستان نظری دخترانه
درصد روستاهای دارای پایگاه بهداشت روستایی
27
درصد دهستان های دارای بوستان روستایی
درصد روستاهای دارای پزشک
25
درصد روستاهای دارای کتابخانه عمومی
درصد روستاهای دارای بهیار یامامای روستایی
23
درصد روستاهای دارای زمین ورزشی
درصد روستاهای دارای بهورز
03
درصد روستاهای دارای سالن ورزشی
درصد روستاهای دارای فروشگاه تعاونی
0
درصد روستاهای دارای مسجد
درصد روستاهای دارای صندوق پست
02
درصد روستاهای دارای امام زاده
درصد روستاهای دارای دفتر پست
00
درصد روستاهای دارای شورای اسالمی روستا
درصد روستاهای دارای دفتر مخابرات
01
درصد روستاهای دارای دهیار
درصد روستاهای دارای دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی
08
درصد روستاهای دارای پاسگاه نیروی انتظامی
درصد روستاهای دارای دسترسی عمومی به اینترنت
02
درصد روستاهای دارای مرکز خدمات جهاد کشاورزی
درصد روستاهای دارای دسترسی به روزنامه و مجله
07
درصد روستاهای دارای مروز کشاورزی
درصد روستاهای دارای دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
05
درصد روستاهای دارای شرکت تعاونی روستایی
منبع :فرهن آبادیهای استان کهگیلویه و بویراحمد . 038

محدوده مورد مطالعه

سال 033به  233558نیتر در ستال  038رستیده ،کته نشتان

شهرستان بویراحمد در مختصات  23درجه و  82دقیقه تا 0

می دهد ،جمعیت شهرستان در طی سالهای  33تا  38حدود 82

درجه و  22دقیقه عرض شمالی و  13درجته و  88دقیقته تتا 8

هزار نیر افزایش داشته است( .مرکزآمار ایتران.) 033 – 038 ،

درجه و  80دقیقه طول شرقی واقع شده استت .ایتن شهرستتان

بنابر سرشماری سال  038جمعیت شهری شهرستان بویراحمتد

طبق آخرین تقسیمات کشوری در سال  038دارای نه دهستان

 87181نیتتر (معتتادل  82٫83درصتتد) و جمعی تت روستتتایی آن

میباشد .شهرستان بویراحمد با مرکزیت شتهر یاستوز از ناحیته

 12235نیر (معادل  17٫18درصد) اعالم شده است .هنوز هتم

شمال به شهرستانهای دنا ،لردگان (چهارمحال و بختیتاری) ،از

بخش زیادی از جمعیت شهرستان در روستاها ساکن هستند کته

شرق بته شهرستتان اقلیتد (استتان فتارن) ،جنتوب شترقی بته

این موضتوع ضترورت توجته بته برنامتهریتزی و توستعه بترای

شهرستان ستپیدان (استتان فتارن) و از جنتوب بته شهرستتان

سکونتگاههای روستایی را ضروری میسازد .مناطق مورد مطالعه

ممسنی (استان فارن) و از غرب به شهرستان کهگیلویه محدود

عبارتاند از :دهستانهای؛ زیالیی ،مارگون ،دشتتروم ،ستپیدار،

متتیگتتردد .جمعیتتت شهرستتتان بویراحمتتد از  21077نیتتر در

سررود جنوبی ،سررود شمالی ،کاکان ،لوداب و چین.
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شکل .1نقشه محدوده مورد مطالعه

را به خود اختصا

نتایج

دادهاند.

جدول دو وزندهی شاخصهتا را بتر استان روش آنتروپتی

بعد از انجام عمل رتبهبندی بتر استان متدل تاپستیس بته

شانون نشان میدهد .هر کدام از شاخصهای در نظرگرفته شده

منظور سنجش درجه توسعهیافتگی دهستانهای مورد مطالعه به

دارای وزنهای متیاوتی اند به گونهای که حاصتل مجمتوع ایتن

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

شاخصها برابر عدد یتک استت .در میتان شتاخصهتای متورد

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

استیاده شاخصهای شماره ( 23برخورداری از شبکه بترق) و 22

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

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

طبقه بندی بر اسان مدل پرسکات آلن در جدول سته مالحظته

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

میگردد.

جدول  .2وزن متغیرهای مورد مطالعه بر اساس آنتروپی
شماره
متغیر
2
0
1
8
2
7

وزن
-3/3 8
3/32
3/307
3/323
3/30
3/388
3/382

شماره
متغیر
5
3
3
2
0
1

وزن
-3/332
3/3
-3/33
3/30
3/325
3/320
3/382

شماره

وزن

شماره

متغیر
متغیر
22
3/312
8
20
3/3 3
2
21
3/331
7
28
3/30
5
22
3/382
3
27
3/328
23
25
-3/300
2
منبع :یافتههای پژوهش. 035 ،

وزن
3/328
3/332
3/323
3/3 3
3/313
3/322
3/338

شماره
متغیر
23
03
0
02
00
01
08

وزن
3/3 3
3/388
3/300
3/302
3/302
3/302
3/332

شماره
متغیر
02
07
05
جمع

وزن
3/332
3/322
3/32
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جدول  .3طبقه بندی پایداری توسعه از دیدگاه پرسکات و آلن
حالتهای پایداری توسعه ارزشهای پایداری توسعه
3-3/23
توسعه یافته
3/23-3/13
نسبتا توسعه یافته
3/13-3/23
در حال توسعه
3/23-3/53
نسبتا محروم
3/53محروم از توسعه
منبع( :باری حصار و همکاران.) 31 ، 033 ،

پس از وزندهی به هر یک از متغیرها ،بتتتتتتته وسیله مدل

یافتگی دهستانهای شهرستان از پراکندگی مناسبی برخورداراند.

تاپستتتتتیس اقدام به رتبهبندی هر یک از دهستانها با توجه به

نزدیکی تعداد محدودی از دهستانها به مرکز شهرستان موجب

نتایج بدستت آمده از آنها گردید .مقدار  Cبیانگر رتبه نهایی هتر

توسعهیافتگی آنها گردیده است .بتتت تر مبنتتت تای نظریات مرکز

دهستان از مجموع  05متغیر مورد مطالعه است .کته ایتن مقتدار

پیرامون ،مکان مرکزی و نظریه عملکرد شتتتتتتتهری در توسعه

بین صتتتیر تا یک تعیین میگردد و هر چه عدد به صیر نزدیکتر

روستایی قابل توجیه است که به هر میزان دهستانهتتا از مرکز

باشد نشان دهنده میزان توستتتعه یتت تافتگی و هتت تر چه به یک

شهرستان فاصله بیشتتری داشتته باشند از نوآوریها ،امکانات و

نزدیکتر باشد نشانگر عدم توسعهیافتگی است .برای همین سطح

خدمات کمتری برخوردار هستند و بر عکس .بنابراین در راستای

توسعه بر اسان تقسیم بندی پرسکات و الن به  8سطح تقستیم

توسعه روستایی و تعدیل نابرابریهای روستایی ایجاد رویکردی

مقتدار C

مناستتتب در توزیتتتع امکانات و خدمات از ضروریات برنامهریزی

گردید که در جدول سه ذکر گردیده استت .بتر استان

مطابق با جدول چهار که بر اسان نتایج نهتایی متدل تاپستیس

توسعه روستایی در شهرستتتتتان است کتتتتته تحقق آن مستلزم

تنظیم گردیده است ،دهستتانی کته کمتترین ارزش را بته ختود

ساماندهی نظام سکونتگاههتتتتای روستایی در قالب نظام سلسله

داده در سطح باالتری از توسعه قرار میگیرد .نتایج به

مراتبتی و تقویتت مراکز شهری کوچک است کته بتته عنتتوان

دست آمده نشان میدهد هیج یک از دهستانها در ردیف توسعه

گتامی اساسی در جهت توستعه روستایی به شمار میرود .شتکل

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

دو دهستانهای شهرستان را بر اسان سطح و رتبه توسعه نشان

ضریب  3/01در ردیف نسبتا توسعه یافته ،دهستانهای ستررود

میدهد.

اختصا

جنوبی با ضریب  ،3/128کاکان با ضتریب  3/150و زیالیتی بتا
ضریب  3/810در ردیف در حال توسعه ،و دهستتانهتای دشتت

نتیجهگیری و پیشنهادات

روم با ضریب  ،3/285مارگون با ضریب  ،3/255لوداب با ضریب

از طرفی سطوح توسعه و میزان برختورداری ستکونتگاههتا و

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

تیاوتهای شهری-روستایی همواره به عنتوان یکتی از عوامتل

گرقتند .با توجه به جدول  1مالحضه میگردد کته بتین ستطوح

تعیینکننده و تشدیدکننده در برهمخوردن ساختار سرزمین متورد

توسعه یافتگی دهستانها تیاوتهای زیادی وجود دارد .با توجته

تاکید بوده است .صرف نظر از درستتی یتا نادرستتی ایتن نظتر و

به اینکه شهرستان از یتک دهستتان نستبتاز توستعه یافتته ،سته

میزان تمریرگذاری توسعه روستایی در این تحوالت روشن استت

دهستان در حال توسعه و پنج دهستتان دیگتر در ستطوح نستبتا

که سکونتگاههتا از نظتر برختورداری از ختدمات و تستهیالت از

محروم از توسعه قرار دارند ،میتوان دریافت کته ستطوح توستعه

سطح توسعه یکسانی در پهنه جغرافیایی کشور برخوردار نشدهاند.

322

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،6شماره  ،3پاییز 8331

از اینرو ضروری استت کته عتالوه بتر بررستی اختتالف میتان

روستایی در قیان با هم نیز بررسی شوند ،تا تیتاوتهتای میتان

دهستانهتا ،منتاطق روستتایی و شتهری و تیتاوت حتوزههتای

مناطق و علل اررگذار بر آن روشن گردد.

جدول  .4رتبهبندی و سطحبندی دهستانهای شهرستان بویراحمد بر اساس مدل تاپسیس
نام دهستان
زیال ی
مارگون
دشت روم
سپیدار
سررودجنوبی
سررودشمالی
کاکان
لوداب
چین

ضریب ()C
تعداد جمعیت
3/810
3010
3/255
7035
3/285
3850
3/232
7530
3/128
80722
3/01
01 13
3/150
735
3/232
7350
3/701
0227
منبع :یافتههای پژوهش035 ،

رتبه
1
2
8
7
2
0
5
3
.

حالتهای توسعه
در حال توسعه
نسبتا محروم
نسبتا محروم
نسبتا محروم
در حال توسعه
نسبتا توسعه یافته
در حال توسعه
نسبتا محروم
نسبتا محروم

این مسئله میتواند به متدیریت صتحیح آمتایش جمعیتت و

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

پختش متعتادلتتر ختدمات و امکانتات در ستطوح مختلتف

دست آمده نشان میدهد اختالف فاحشی بین دهستانهای مورد

ستتکونتگاهی کمتتک کنتتد .در ایتتن پتتژوهش پتتس از اننتختتاب

مطالعه وجتود دارد .همچنتین نتایج تحقیق حاکی از عدم توسعه

شاخصها ،با استیاده از روش وزندهی آنتروپتی شتانون و روش

متوازن دهستانهای شهرستان بویراحمد است به گونهای کته از

تاپسیس به رتبهبندی ستطح توستعه دهستتانهتای شهرستتان

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

بویراحمتتد پرداختتته شتتده استتت .قتترار گتترفتن ستتکونتگاههتتا در

دهستان در حال توسعه و پنج دهستان دیگتر محتروم از توستعه

موقعیتهتای (طبیعتی و کتارکردی) مختلتف ،ایجتاب متیکنتد

بودند ،کته ایتن نشان دهنده شکاف عمیق و عدم توسعه متعادل

بررسیهای بیشتری در مورد نحوه توزیع امکانات و تستهیالت و

در سطح این دهستانها است .میتتانگین ضتتریب توستتعه کتتل

نیز تعیین میزان توسعهیافتگی سکونتگاههتای روستتایی صتورت

دهستانهای شهرستان نیز با  3/855نشان دهنده این است کته

گیترد .ازستوی دیگتر نیتز شتناخت ویژگتیهتا و قابلیتتهتای

دهستانهای شهرستان از نظر توسعه یافتگی در موقعیت در حال

سکونتگاهها مستئلهای مهتم و ضتروری استت کته در صتورت

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

بهرهگیری از شیوههای صحیح میتواند گامی اساسی در شتروع

مناطق نتایج نشان داد دهستانهای در حال توستعه  15در صتد،

حرکت رو به توسعه در سکونتگاهها باشد .پژوهش حاضتر جهتت

دهستانهای نسبتا محروم از توسعه  27درصتد و دهستتانهتای

رتبهبندی سطوح توسعه در دهستانهای شهرستان بویراحمتد از

نسبتا توسعهیافته  28درصد جمعیت را در خود جای دادهاند .عدم

 05متغیر مربوط به شتاخصهتای آموزشتی ،ارتبتاطی ،رفتاهی،

دسترستتی مناسب این دهستان هتتا به امکانات بهداشتی درمانی،

بهداشتی ،اداری ،زیربنایی استیاده کرده تا به ستثاالت پتژوهش

ورزشتتتی ،آموزشی ،فرهنگی ،ارتباطات و حملونقل و بسیاری از

جواب دهد .با توجه به یافتههتا متیتتوان گیتت ،اختتالف بتین

موارد دیگر و همچنین وابستگی زندگی روستا یان به فعالیت

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

کشاورزی و تمریرپذیری شدید این فعالیتها از شترای منطقته و

رتبهبندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه
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موقعیتتت (کوهستانی و پایکوهی) بیشترین تمریر را بر عدم توسعه

اکنون تعداد زیادی از دهستانهای استان از داشتتن راه ارتبتاطی

این دهستانها داشته است .بتته همتتین دلیتتل در فرآیند توسعه

آسیالته محروم میباشند؛

روستایی هر چند ارتقاء کلیه نواحی روستایی مهم است ولی
توجه به نواحی محروم و کمتر برخوردار در

راستای تممین

نیازهای اساسی آنها و تعدیل تیاوت آنها اهمیت بیشتری دارد.
دهستانهای محروم به دلیل محرومیت بیشتر و سطح پایین
توسعه ،نیازمند توجه ویتژه در خصتو

شتاخصهتای مختلتف

تعدادی از دهستانها نیز به علت داشتن موقعیت کوهستتانی
در انزوای جغرافیایی خا

قرار داشته و فاصله زیتادی از مرکتز

شهرستان دارند که این امر باعث ایجاد نارساییهایی در ختدمات
رسانی به این نواحی شده و محروم ماندن آنها را موجب گردیتده
است؛

توسعه هستند .قابتل توجته استت کته دهستتان چتین در همته

با توجه به نتایج بدست آمتتتده از تحقیق برای متعادل کردن

روشهای مورد مطالعه به عنوان محرومترین دهستان شهرستان

وضعیت توسعه دهستانهتتتتتتتا و تعادل در میزان برخورداری از

شناخته شده است؛ بنابراین ،اتخاذ سیاستهای مناستب و انجتام

امکانات و خدمات مختلف و بهبود این شاخصها و همچنتتتتتین

برنامهها و اقدامات ضربتی برای ارتقاء وضع فعلی این منطقته از

ارتقای سطح توسعه روستایی در شهرستتتان و کاهش محرومیت

اهمیت بسزایی برخوردار است .از طرفی بررستی توزیتع فضتایی

و عقبماندگی در مناطق روستایی مورد مطالعه راهکارهای زیر

دهستانهای شهرستان از نظتر ستطح توستعهیتافتگی در همته

ارا ه میگردد:

روشهای مورد مطالعه در این پژوهش ،تسل شدید نظام مرکز -

در راستای دستیابی به تعادل در مناطق روستایی استان باید

پیرامون در نظام برنامهریزی توسعه روستایی را تمییتد متیکنتد؛

نوعی سیاست عدم تمرکتتتتز در ار ه خدمات روستایی مورد توجه

درصورت ادامه روند موجود در برتری قابل توجه مناطق مرکزی

مسئولین شهرستتتتتتتتتان قرار گیرد که توجه به توسعه یافتگی

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

دهستانهتتتای شهرستتتتان که اکثریت آنها نسبتاز محروم هستند

روزافزون نیروی انسانی از دهستانهای محروم و حاشتیهای بته

ضروری است؛

سمت مناطق توسعهیافته و به دنبال آن تشدید عدم تعتادلهتای

شاخصتتی کتته در اکثر دهستانها دارای ضعف بود ،شاخص

منطقهای ایجاد خواهد شد .از این رو تقویت توان مناطق محروم

ارتباطات و حملونقل بود که اکثر دهستانهتتتتتا از دسترسی به

و حاشیهای برای حصول تعادل منطقهای ضروری است .به طتور

اینترنت ،روزنامه و مجله محروم بودند و همچنین اکثر راه تباطی

کلی نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح زیر میباشد:

روستاها با مرکز دهستان نامرغوب و دارای کیییت پایین است

از لحاظ سطح توسعهیافتگی بتین دهستتانهتای شهرستتان
تیاوت و نابرابری وجود دارد ،توزیع خدمات و امکانتات در ستطح
دهستانها بر اسان عدالت فضایی صورت نگرفته است؛
دهستانهای محروم و بسیار محروم اغلب در فاصله دورتری
از مراکز شهرستان و مرکز استان قرار دارند این امر باعث شده از
منافع توسعه زیاد بهره مند نشوند؛
با توجه به اینکه راه ارتباطی به عنوان شریان حیاتی توستعه
روستایی و وسیله خدماترسانی بته روستتا یان استت ولتی هتم

لذا با ایجاد شبکههای عمومی اینترنت و آسیالته نمودن راههای
ارتباطی به بهبود این شاخصها توجه شود؛
استقرار گروههای جغرافیایی و ایستگاههتای تحقیقاتی دارای
تخصص روستایی در مراکز دهستان و شهرستان جهت شناسایی
علل توسعه نیافتگی در سطح دهستانها؛
ایجاد و تقویت مراکز خدمات رسانی در سطح دهستتانهتا و
روستاهای مرکتزی و ایجتاد تعتادل و تتوازن در توزیتع ختدمات
زیربنایی و روبنایی در سطح همه دهستانهای شهرستان.
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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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