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  چکیده
هاي کمی از سویی منجر به شناخت  ارزیابی سطوح توسعه و سطح بندي نواحی با استفاده از روش

هاي موجود   و از سوي دیگر تالشی در زمینه کاهش و رفع نابرابريگردد میزان نابرابري بین نواحی می
از این رو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطوح توسعه و سطح بندي سکونتگاه هاي روستایی . باشد می

 -درمانی، آموزشی-  معیار توسعه در قالب معیارهاي زیربنایی، بهداشتی40استان مازندران با استفاده از 
هاي   و شاخص1385دي و جمعیتی از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال فرهنگی، اقتصا

ریزي استانداري مازندران با مدل   معاونت برنامه1388اي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سال  برنامه
که پس از بررسی پیشینه تحقیق، معیارهاي  طوري به. گیري چند معیاره تدوین گردیده است تصمیم

هاي روستایی تعیین و با استفاده از روش دلفی مورد بازنگري قرار  توسعه سکونتگاهارزیابی سطوح 
منظور انتخاب گزینه  منظور تعیین درجه اهمیت نسبی معیارها از روش آنتروپی و به سپس به. گرفت

نتایج حاکی از آن است که شهرستان ساري رتبه اول و شهرستان . برتر از روش تاپسیس استفاده گردید
هاي نوشهر، شهرستانباشند و یافتگی در سطح استان دارا می کنار رتبه آخر را از نظر توسعه یدونفر

هاي قائمشهر، بهشهر، چالوس، رامسر، سوادکوه،  آمل، بابل و تنکابن در سطح توسعه یافته، شهرستان
وگاه در سطح نور و بابلسر در سطح در حال توسعه و  شهرستان هاي نکا، جویبار، محمود آباد و گل

   .کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند
 

  .مازندران ، تاپسیس،گیري چند معیاره، آنتروپی توسعه، تصمیم : کلیديهايواژه

                                                
   g_katouli@yahoo.com :نویسنده مسئول *
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  مقدمه
در کشور ما دولت ضرورت پرداختن به امر روستا و توسعه آن را از چند دهه پیش احساس کرد و 

اولین گام در این خصوص با تصویب ). 50:1380،شکوري(هاي توسعه تلقی نمود محور سیاستعنوان  هب
 برداشته شد که در شکل اولیه خود بر افزایش محصوالت 1316در سال » عمران دهات«قانون 

). 21:1383 آسایش،( کردها و رعایا می و مالکان را ملزم به رسیدگی به وضع زمینتاکیدکشاورزي 
کشور، استراتژي نوسازي اراضی بزرگ و عمدتا اراضی رژیم قبل از انقالب نیز در چارچوب مدرنیزاسیون 

این . آورد  به بعد طرح اصالحات اراضی را به مرحله اجرا در1340سلطنتی را اتخاذ نمود و از دهه 
ها که با فرآیند صنعتی کردن کشاورزي و ایجاد واحدهاي بزرگ کشت و صنعت و ایجاد سیاست

هاي رشد و تکنوکراتیک، کسب حداکثر رشد به مفهوم تراتژيهاي زراعی همراه بود، با توسل به اس قطب
هاي هاي مستمر، سیاست با وجود این کوشش. افزایش بازدهی کلی را راهبرد بنیادي خود قرار داد

هاي مختلف دلیل ارتباط اندك پسین و پیشین سیاست مدرنیزاسیون رژیم با بخش ه بنوسازي عمدتاً
 و اعطاي اولویت پایین به نواحی روستایی و بخش کشاورزي سنتی اقتصاد و خصوصا با بخش کشاورزي

از این رو ). 54:1380شکوري، ( در عمل نتوانست به توسعه یافتگی نواحی روستایی جامه عمل بپوشاند
اي قبل از انقالب، در حل معضل توسعه نیافتگی روستایی کشور هاي توسعهبعلت عدم موفقیت سیاست

هاي سنتی و نوین  امر در بعد از انقالب از سوي دولت با استراتژي ترکیب شیوهضرورت پرداختن به این
به منظور افزایش کارایی و توسعه سریع نواحی روستایی با هدف محرومیت زدایی مورد تاکید قرار 

حال بعد از گذشت سه دهه پرداختن به امر توسعه روستایی و فراهم نمودن انواع امکانات و . گرفت
منظور  بنابراین به.  مناطق روستایی، هنوز هم مهاجرت از روستاها به شهرها ادامه داردخدمات در

هاي آتی توسعه نواحی باید با شناخت و آگاهی کافی از  اي، برنامههاي ناحیهجلوگیري از نابرابري
 استفاده از این رو تحقیق حاضر با این هدف و با. وضعیت موجود و با توجه به سطوح توسعه انجام گیرد

فرهنگی، اقتصادي و  -درمانی، آموزشی- معیار توسعه در قالب معیارهاي زیربنایی، بهداشتی40از 
در خصوص سوابق . جمعیتی و مدل تصمیم گیري چند معیاره در استان مازندران تدوین گردیده است
  : تحقیق نیز مطالعاتی صورت گرفته است که در ذیل به چند مورد آن اشاره می گردد

در پژوهشی با عنوان سنجش سطح توسعه روستایی در ) 1382(کالنتري و همکاران  خلیل
 توسعه یافته،  درصد روستاها در گروه نسبتا74/24ًحیدریه به این نتیجه رسیدند که  شهرستان تربت

  .  درصد در گروه محروم طبقه بندي شده اند94/35 درصد در گروه در حال توسعه و 32/39
در پژوهشی با عنوان تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی ) 1385(و همکاران سیدعلی بدري 

هاي روستایی شهرستان کامیاران به این نتیجه رسیدند که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان
که از تعداد هفت  طوري باشند، بهشهرستان کامیاران متفاوت بوده و داراي اختالف و نابرابري می
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ک دهستان توسعه یافته، پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز دهستان این شهرستان ی
  .توسعه نیافته بوده است

هاي توسعه در پژوهشی با عنوان بررسی شاخص) 1385(مسعود تقوایی و شهره نیلی پور طباطبایی 
تالف و که اخ در مناطق روستایی استان هاي کشور با استفاده از روش اسکالوگرام به این نتیجه رسیدند

اي، مناطق هاي مختلف توسعههاي کشور وجود دارد و از لحاظ شاخصشکاف زیادي بین استان
  . گیردروستایی استان مازندران در بهترین رتبه و استان سمنان در کمترین رتبه جاي می

در پژوهشی با عنوان سنجش توسعه یافتگی روستاهاي بخش کوار شهرستان ) 1388(مقصود بیات 
هایی در سطح توسعه  اي به این نتیجه رسید که تفاوت و نابرابريبا استفاده از روش تحلیل خوشهشیراز 

ها و طرح هاي ها لزوم تهیه و اجراي برنامهیافتگی روستاهاي بخش کوار وجود دارد، لذا این تفاوت
  .کندهدفمند را براي توسعه یکپارچه و متوازن روستاها ایجاب می

بندي در پژوهشی با عنوان ارزیابی و طبقه) 1388(حسن بیگ محمدي کیومرث خداپناه و 
روستایی بخش مرکزي شهرستان اردبیل بر اساس میزان برخورداري از شاخص هاي توسعه به این 
نتیجه رسیدند، که دهستان سردابه در رتبه باالي توسعه، دهستان کلخوران در رتبه متوسط توسعه و 

  .روم و خیلی محروم توسعه قرار دارندها در رتبه مح بقیه دهستان
در پژوهشی با عنوان تحلیل نابرابري فضایی ) 1389( جواد پورفتحی فرد و امامعلی عاشري

هاي روستایی شهرستان اهر به این نتیجه رسیدند، که اختالف و ناهمگنی بین سکونتگاه هاي سکونتگاه
باشد و دهستان قشالق  صادي و اجتماعی میهاي زیربنایی، اقتروستایی شهرستان اهر بیشتر در بخش

  .ها جدا گردیده استبه عنوان دهستان ناهمگن در بخش هاي فوق از بقیه دهستان
  

  مبانی نظري
 شد، در ابتدا از 4 و رشد3، تکامل2تدریج جایگزین مفاهیم دیگري نظیر ترقی  که به1مفهوم توسعه

واژه توسعه نیز . ر در جوامع بشري به کار گرفته شدعلوم طبیعی استخراج گردید و در مورد فرایند تغیی
 میالدي به معناي رسیدن به اهداف یا 1752در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی در سال 

هایی طبق یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه خود و بعد به ایده
در معانی ). Hass,1992 :15( ر از یک دانه و تخم گیاه به یک گل بکار رفتمثابه توالی بیولوژیکی تغیی

                                                
1- Development 
2- Progress 
3- Evolution 
4- Growth 
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 می باشد، یا بروز و 1لغوي توسعه نیز همین کاربرد مستتر است و به معنی خارج شدن از پوشش و لفاف
رشد و تکامل یک ارگانیسم از نوع و  ظهور نمودن همه آنچه که به طور بالقوه در چیزي وجود دارد، یا

). Riggs, 1984 :126(  ساده تر به نوع و حالتی کاملتر، باالتر، پیچیده تر در حد بلوغ و کمالحالتی
بررسی . کاربردي تعریف کرد-فلسفی و عینی -توان از دو دیدگاه و در دو بعد نظريمفهوم توسعه را می

  :دهد که فلسفی توسعه نشان می-مفهوم نظري
 هاي کمی و کیفی استاوي جنبهتوسعه برخالف رشد که جنبه کمی دارد، ح. 
  توسعه مفهوم مطلق ندارد، بلکه خصلتی نسبی دارد و در مقایسه با زمان و مکان مشخصی معنی

 .یابد می
 تواند با دخالت توسعه دینامیسمی درونزا دارد و در عین حال همچون قوانین اجتماعی دیگر نمی

 .آگاهانه انسان تعیین شود
- سفی، توسعه در هر مرحله از تحول و تکامل جامعه، مفهوم عینی فل-صرف نظر از جنبه نظري

کاربردي، عالوه بر -توسعه در مفهوم عینی. یابد و حد آن با مالك هایی تعیین می شود کاربردي می
هاي نهادي، اجتماعی، اداري،  بهبود در میزان تولید و افزایش درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت

مطالعات درباره توسعه، ). 18: 1387 پاپلی،( هاي عمومی مردم است یريفرهنگی و همچنین سوگ
 میالدي باز می گردد، لذا عمري نیم قرنی 1950تاریخچه اي طوالنی ندارد و عمدتا به سال هاي دهه 

  ). Elliott,1994:5( دارد
بر متخصصان رشته هاي مختلف علوم انسانی نیز در فضایی پوزیتیویستی هر یک کوشیده اند، 

که در ذیل به  ؛)224: 1383موثقی، ( اساس رشته تخصصی خود تعریفی از توسعه ارائه و تجویز نمایند
  :تعاریفی چند از طرف برخی صاحبنظران می پردازیم

توسعه، برنامه ریزي در دست اقدام براي شهر و کشور، ساختمان سازي، تجدید بنا، : 1مانک هاوس
  ).3:1375 نظري،( تعملیات مهندسی و استخراج معدن اس

توسعه، فرایندي است که موجب افزایش تولید سرانه شاغلین نیروي کار در بلند : 2آرتور لوئیس
  ).11:1383 رحیمی،( مدت می شود

توسعه عبارت است از تغییرات مداوم و خود به خودي در کشورهاي در حال توسعه که : 3شومپتر
  ).7: 1377باغیان،  قره( اند  را از دست دادهبعد از استقالل سیاسی، تعادل اقتصادي موجود

                                                
1- Envelope 
1- Monk Hiuse  
2- Arthur Lewis  
3- Shompeter  
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توسعه جریان چندبعدي است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی : 1تودارو
کن کردن فقر مطلق  عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه

  ).135: 1364تودارو، (باشد  می
بارت از کلیه کنش هایی است که به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق توسعه ع: 2روشه

گیرد، که در ارتباط با ارزش ها مطلوب  مجموعه منظم از شرایط زندگی جمعی و فردي صورت می
  ).213 :1366روشه، ( تشخیص داده شده است

 اجتماعی، فرهنگی و هاي اقتصادي، توسعه، فرایندي جامع از فعالیت : 3روبین اتفیلد و بري ویکنز
سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و فعالیت، آزادي، مشارکت مناسب و 

  ).Attfield&Wikins,1992 :94( توزیع عادالنه منافع از ارکان اساسی آن به شمار می آید
سیدن به تعریف جامع هاي بسیار آشکاري با هم داشته اند، به گونه اي که ر این تعاریف، گاه تفاوت

طور  به. رسد و کاملی از مفهوم توسعه که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند، اکنون نیز دشوار به نظر می
ابتدا . هاي توسعه تفوق بیشتري داشتند کلی در دوران پس از جنگ جهانی دوم سه تعریف در پژوهش

ر گرفته شد و در شکل افزایش تولید  توسعه با رشد اقتصادي براب1950هاي دهه  در مطالعات سال
با مشخص شدن نتایج . شد گیري می صورت افزایش درآمد سرانه در یک کشور اندازه ناخالص ملی و یا به

هاي اولیه که طی آن هر چند درآمد ملی کشورها به صورت چشمگیري افزایش یافته بود، ناگوار سال
هاي نخست کنار  نبرده بودند، تعریف و پیش فرضبخش عظیم جمعیت فقیر جوامع هیچ بهره اي از آن 

شود، اما این  در تعریف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبناي رشد اقتصادي تعریف می. گذاشته شد
رشد لزوما با کاهش نابرابري و شعار فقرزدایی همراه بود و در نتیجه توسعه با معیار بهبود شرایط 

سیاسی و ، عالوه بر تامین نیازهاي اقتصادي به مسائل در تعریف سوم. شد اجتماعی سنجیده می
هاي خود، به صورت وسیع استقبال گردید، ، از این تعریف، به دلیل جاذبهفرهنگی نیز توجه شده است

اما به جهت ابهامات و تنوع، هیچ مقیاس واقعی براي سنجیدن آن وجود نداشت و همین ضعف ماال 
در مجموع مراد از توسعه عبارت شد از روندي چند بعدي . اوم بخشیدغلبه تعریف دوم را در مطالعات تد

 می بخشند، نابرابري ها را کاهش می دهند و فقر ءکه طی آن جوامع استانداردهاي زندگی خود را ارتقا
برهمین اساس، توسعه یافتگی در جنبه نظري، بدین ). 53 :1384نصیري، ( زدایند را از اعضاي خود می

هاي اجتماعی یک سرزمین قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند  اد و گروهمعناست که افر
اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون آنکه در  اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه، بر

                                                
1- Todaro 
2- Roshe 
3- Robin Attfield& Barry Wikins 
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دانشنامه ( مناسبات و روابط خود با مشکالتی همچون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه گردند
حال اگر توسعه و توسعه یافتگی را مجموعه آرمانی یک ). 299 :1387ت شهري و روستایی، مدیری

ریزي بهترین راه رسیدن به این اهداف جامعه براي دستیابی به زندگی بهتر و متعالی بدانیم، برنامه
 که در ریزي فرایندي براي دستیابی سریعتر و آسانتر به هدف توسعه استدر واقع برنامه. آرمانی است

قدیري معصوم و ( شودآن هم مسیر و هم مراحل رسیدن به هدف و هم نحوه دستیابی به آن تعیین می
ریزي جامع اقتصادي، اجتماعی و از مباحث عمده و اساسی در نظام برنامه) 111 :1382 کانی، نجفی

لف یک جامعه تواند در قالب توسعه متعادل مناطق و بخش هاي مختمسئله توسعه موزون است که می
توجه به همگن سازي مناطق از نظر برخورداري از امکانات، تسهیالت و کلیه شاخص هاي . مطرح گردد

تواند در راه میل به اهداف کمی و کیفی برنامه هاي کالن ملی، تخصیص رفاهی، موضوعی است که می
ها را سازماندهی گذاريمنابع را تحت تاثیر قرار دهد و با هدف یکسان سازي مناطق، چهارچوب سیاست

هاي مختلف مناطق، آشنایی با سازي قبل از هر چیز نیازمند شناسایی ویژگیاین نوع همگن. نماید
هاي توسعه یافتگی منابع اقتصادي بالقوه و نوع و سطح محرومیت آنها از حیث برخورداري از شاخص

سعه یافتگی انواع متنوعی از  در زمینه سنجش و تعیین سطوح تو)424: 1385شاهنوشی، ( می باشد
هاي کمی وجود دارد که بسته به میزان اعتبار و وثوق اطالعات در دسترس و مهارت ها و تکنیکروش

: 1365بدري، ( گیرندریزان محلی، براي سازماندهی و ارزیابی اطالعات مورد استفاده قرار میهاي برنامه
هاي تئوریکی متفاوتی بوده ها و زمینهتنی بر رهیافتاما بدیهی است که هر یک از این روش ها مب). 53

با این همه یک موضوع و مطلب مشترك در . کنندهاي مختلفی را ارائه میبنديو در نتیجه طبقه
 بین اجزاء و عناصر تشکیل ها صراحت دارد و آن تفاوت و تباینی است که معموالً بندي تمامی این طبقه

  ).Copus&Crabtree,1999 :42( دهنده یک ناحیه وجود دارد
  

  منطقه مورد مطالعه
 درصد مساحت کشور را شامل 46/1 کیلومترمربع، 4/23756استان مازندران با مساحتی حدود 

هاي تهران و سمنان، حد غربی حد شمالی استان مازندران دریاي خزر، حد جنوبی آن استان. شودمی
 جمعیتی 1388استان مازندران در سال .  باشدآن استان گیالن و حد شرقی آن استان گلستان می

 درصد جمعیت کشور را در بر می 1/4 نفر را در خود جاي داده بود، که این جمعیت 3013123حدود 
 52 شهرستان، 18 استان مازندران داراي 1388بر اساس آخرین تقسیمات کشوري در سال .  گرفت
می باشد، )  آبادي خالی564ي داراي سکنه و  آباد3101( آبادي 3665 دهستان و 117 بخش،46شهر، 

بیشترین و )  آبادي خالی از سکنه151 آبادي داراي سکنه و 536( آبادي 687که شهرستان بابل با 
کمترین سهم )  آبادي داراي سکنه و بدون آبادي خالی از سکنه26( آبادي 26شهرستان فریدونکنار با 
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 جزو شهرستان تنکابن محسوب 1387 آباد در سال الزم بذکر است که شهرستان عباس. را دارند
 به شهرستان تبدیل گردید و در این تحقیق به دلیل فقدان اطالعات در 1388گردید که در سال  می

  ).1شکل ( خصوص شهرستان فوق از بررسی آن صرف نظر گردیده است
  

 

 
  موقعیت منطقه مورد مطالعه- 1شکل 

  
  ها مواد و روش

هاي باشد که روشهاي موجود میفرایند انتخاب بهترین گزینه از میان گزینهعلم تصمیم گیري 
و از دوران نهضت صنعتی در جهان و ) Triantaphyllon, 2000: 2 (گرددمتعددي را شامل می

. بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندرکاران صنعت بوده است
. هاي کالسیک بهینه سازي، داشتن یک معیار سنجش یا یک تابع هدف بوده استتاکید اصلی بر مدل

 براي 1گیري چند معیارههاي تصمیمهاي اخیر توجه محققان معطوف به مدلاما در دهه
در تصمیم گیري چندمعیاره واژه معیار ، یک ). 4 :1385توکلی، ( هاي پیچیده شده است گیري تصمیم

شود، که از صفات براي شود که مفاهیم صفات و اهداف را شامل می میاصطالح کلی در نظر گرفته
                                                
1- MCDM: Multiple Criteria Decision Making 
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این ). 189: 1385مالچفسکی، ( گردداندازه گیري اقدامات انجام شده در رابطه با یک هدف استفاده می
. گردند تقسیم می2هدفیچند و 1صفتی چندهاي تصمیم گیري به دو طبقه کلی تصمیم گیريمدل

  ارزیابیبه منظور غالباً صفتیهاي چند  مدلو طراحی  به منظورغالباً یند هدفهاي چکه مدل طوري هب
و شامل دو ) 4: 1385توکلی، ( گیرندمورد استفاده قرار می برتر هايگزینهها و انتخاب گزینه یا گزینه
ولی ها مجاز نیست، در روش غیرجبرانی مبادله در بین شاخص. دنباش می4 جبرانیو 3غیر جبرانیگروه 

هاي تصمیم الزم بذکر است که روش. باشدمیها مجاز اجازه مبادله در بین شاخص مدل جبرانیدر 
گیران گیري چند معیاره نوعا در ارتباط با معیارهایی قرار دارند که از اهمیت متفاوتی براي تصمیم

این . وجود داشته باشددر نتیجه الزم است که در رابطه با اهمیت نسبی معیارها اطالعاتی . برخوردارند
ها اقدامی کلیدي در درك استخراج وزن. مهم با تعیین وزن براي هر معیار قابل حصول خواهد بود

توان به صورت ارزشی تعریف کرد که به یک معیار یک وزن را می. گیران استهاي تصمیماولویت
هر چه وزن بیشتر . د نظر استارزیابی تخصیص یافته و بیانگر اهمیت آن نسبت به دیگر معیارهاي مور

مالچفسکی، ( توان گفت که معیار با اهمیت بیشتري در حصول به منفعت کلی همراه استباشد، می
 نیاز به داشتن و دانستن اهمیت نسبی از چند معیاره هايمدلدر اکثر بنابراین ). 307: 1385

شده و این اهمیت نسبی ) نرمالیزه( موجود داریم، به طوري که مجموع آنها برابر با واحد معیارهاي
). 195 :1385اصغرپور، ( گیري مورد نظر بسنجد  را نسبت به بقیه براي تصمیممعیار هر رجحیتدرجه ا

کمترین ، لین مپ، 5آنتروپیچهار روش گیري هاي موجود یک تصمیمزان براي شاخصودر ارزیابی ا
تخاب معیارهاي ارزیابی نیز قاعده عمومی بر این در ان. باشد  موجود میویژه بردارو  مجذورات وزین شده

دو گرایش متمایز از هم در . قرار است که این معیارها را باید در ارتباط با وضعیت مسئله تعیین کرد
در روش اول، معیارهاي ارزیابی به گونه اي . اي از معیارهاي ارزیابی مطرح است تعریف و تعیین مجموعه

االمکان با دقت زیادتري توصیف  گیري وضعیت مسئله را حتی تصمیمشوند که در مدل  تعریف می
گیري  این شیوه ممکن است با تعداد طاقت فرسایی از معیارها همراه باشد، که در مدل تصمیم. نمایند

. گیري به واسطه تعداد اندکی از معیارها قابل توصیف است در روش دوم، مسئله تصمیم. وارد شده اند
ساده کردن بیش از . گیري بینجامد ست که به ساده کردن بیش از حد مسئله تصمیماین شیوه ممکن ا

صورت که حتی  بدین. شود ها مطرح می ها یا کیفیت داده حد، اغلب در ارتباط با موضوع دستیابی به داده
له ممکن است زمانی تحلیلگر به این نکته واقف شود که برخی از معیارهاي ارزیابی در رابطه با یک مسئ

                                                
1- MADM: Multiple Attribute Decision Making 
2- MODM: Multiple Objective Decision Making 
3- Non Compensatory Model 
4- Compensatory Model 
5- Entropy 
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هاي ناقص روبرو هاي الزم یا دادهگیري خاص اهمیت دارند، ولی در عین حال با فقدان داده تصمیم
آنچه که مورد نیاز است، یک رویکرد متوازن و متعادل است که در آن در یک وضعیت مسئولیت . باشد

ر انتخاب مجموعه پذیرانه، تمامی معیارهاي ممکن از ارزیابی پیمایش شده و یک ساز و کار معقوالنه د
تواند امري مفید و سودمند در پیمایش پیرامون نظریات و عقاید می، لذا اي از معیارها فراهم می شود

توان از مردمی که متاثر از  میبه این منظور). 196 :1385مالچفسکی، ( انتخاب معیارها تلقی شود
ه باید در یک تحلیل تصمیم آورده هاي کارشناس در تعیین معیارهایی کتصمیم هستند و نیز از گروه

هایی نظیر رویکرد مبتنی بر اطالعات کلیدي، فرایند مبنی بر گروه  چنین روش. شوند، کمک خواست
گیري اي از معیارها در رابطه با یک مسئله تصمیمتوانند در تعیین مجموعه می1اسمی و روش دلفی

در . ی شاید معروفترین و فراگیرترین روش باشددر این میان، روش دلف. خاص مورد استفاده قرار گیرند
جایی که هیچ داده واقعی وجود ندارد، این روش یک روش منحصر به فرد در تشکیل مجموعه از 

این روش در ابتدا بر مبناي حدس، قضاوت و ). 204همان منبع، ( آید معیارهاي ارزیابی به حساب می
  توسط کمپانی 1950ی گرفت و اولین بار در اواخر دهه تدریج شکل علم هالهام افراد مطرح شد و اما ب

RAND2 براي بررسی علمی نظریات کارشناسان در پروژه دفاعی ارتش طراحی و توسعه یافت، اما 
اولین کاربرد غیرنظامی آن نیز در برنامه ریزي توسعه .  سال بعد منتشر نگردید12دالیل امنیتی تا  به

: 1387احمدي، ( عنوان یک روش مهم علمی شناخته شد  به1960 اقتصادي پیشنهاد و از نیمه دهه
در این تحقیق  پس از بررسی ادبیات تحقیق براي انتخاب معیارهاي ارزیابی سطوح توسعه ). 175

در نوبت اول به هر یک از اعضاي گروه کارشناسی هاي استان هاي روستایی در شهرستانسکونتگاه
اي در برگیرنده طور جداگانه پرسشنامه ، کارشناسان و صاحبنظران به نفر از استادان دانشگاه32شامل 

معیارهاي حاصل از بررسی ادبیات تحقیق ارائه گردید و خواسته شد با توجه به تجارب، دانش و 
آوري و  هاي گروه کارشناسی جمعسپس دیدگاه. اندوخته هاي علمی، پیشنهادهاي خود را ارائه دهند

ی معیارها محاسبه گردید و دوباره به منظور تعدیل، اصالح و تجدید نظر به میانگین حسابی و هندس
اعضا برگردانده شد، این روند ادامه پیدا کرد تا نوبت سوم که یک اجماع نظر کلی در خصوص معیارهاي 

منظور تعیین درجه  سپس به. ارزیابی سطوح توسعه سکونتگاه هاي روستایی در استان حاصل گردید
منظور انتخاب گزینه برتر از زیر گروه سازشی مدل جبرانی،   معیارها از روش آنتروپی و بهاهمیت نسبی

  . مورد استفاده قرار گرفت3روش تاپسیس

                                                
1- Delphi 
2- RAND Corporation Sanat Monica California 
3- TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 



  90زمستان /دومشماره /سال اول/          مجله مکان                                                                                       26

 

که  طوري  بهباشد آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و تئوري اطالعات می
به لفظ دیگر، . نتظار اطالعاتی از یک پیام استدهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتواي مورد ا نشان

 براي مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال ،ر تئوري اطالعات معیاري استآنتروپی د
که این عدم اطمینان، در صورت پخش بودن توزیع، بیشتر از موردي است که توزیع   بطوريستهگس

  منظور تامین  یک ثابت مثبت باشد، بهKکه   صورتیاین عدم اطمینان در. دتر باشتیزفراوانی 
≤ E ≤10 شود صورت زیر تشریح می به:  

E≈S{P1,P2,…Pn} = -K∑n i=1[ Pi.LnPi] 
E از توزیع احتمال Pi براساس مکانیزم آماري محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوي Pi ها با 

  ).196: 1385اصغرپور، ( یکدیگر ماکزیمم مقدار ممکن خواهد بود
-K∑n

 i=1[ Pi.LnPi]= -k{1/n Ln 1/n +1/n Ln 1/n+ … +1/n Ln 1/n}= 
-k{(Ln1/n)(n/n)}= -kLn 1/n 

 تواند  حاوي اطالعاتی است که آنتروپی میچند معیارهیک ماتریس تصمیم گیري از یک مدل 
  تدا به صورتمحتوي اطالعاتی موجود از این ماتریس اب. عنوان معیاري براي ارزیابی آن بکار رود به

Pij = rij / ∑m
i=1 rijمجموعهاز   محاسبه و Pijها به ازاي هر مشخصه ،Ej  با فرض k=1/Lnm 

Ej =-K∑m صورت به
i=1[ Pij.LnPij]عدم اطمینان. گردد  تعیین می )dj ( از اطالعات ایجاد شده به

از هاي موجود  از شاخص) wj( زانو سرانجام ا از عدد یک حاصل وEjام از کسر مقدار jازاي شاخص 
wj=dj/∑mطریق 

 j=1dj197همان منبع، ( گردد  معین می.(  
روش تاپسیس، فن مرتب سازي اولویت به دلیل مشابهت به راه حل ایده ئآل از متداول ترین 

). Hwang&Yoon,1981(  ارائه گردید1 به وسیله هوانگ و یون1981باشد که در سال ها می روش
مفهوم بنا شده است، که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده آل این تکنیک بر این 

داشته باشد، به عبارت دیگر ) ترین کم اهمیت(و بیشترین فاصله را با عامل ایده آل منفی ) مهم ترین(
یار شود و این خود مع در این روش میزان فاصله یک عامل با عامل ایده آل و ایده آل منفی سنجیده می

  :باشد مراحل این روش به صورت زیر می). 50 :1381آذر، ( درجه بندي و اولویت بندي عوامل است
  تبدیل ماتریس تصمیم گیري موجود به یک ماتریس بی مقیاس شده با استفاده از فرمول زیر

به ) حاصل از روش آنتروپی( به عنوان ورودي Wایجاد ماتریس بی مقیاس وزین با مفروض بودن بردار 
 ماتریسی است که امتیازات شاخص ها در آن بی مقیاس و قابل مقایسه NDالگوریتم به طوري که 

  . ماتریسی است قطري که فقط عناصر قطر اصلی آن غیرصفر خواهد بودWnnشده است و 
V=ND.Wn.n  W = {W1,W2,…,Wn} 

                                                
1- Hwang & Yoon 
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 تعیین ارزش حداقل آل منفی با  آل با تعیین ارزش حداکثر و راه حل ایده تعیین راه حل ایده 
  

A+={(Max Vij| jJ),(Min Vij
-| jJ-)|i={1,2,3,…,m})} , J={1,2,3,…,n) 

A-={(Min Vij| jJ),(Max Vij
-| jJ-)|i={1,2,3,…,m})} , J-={1,2,3,…,n) 

 آل منفی آل و ایده محاسبه اندازه فاصله هر گزینه از ایده  
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  یافته هاي پژوهش

 معیار توسعه 40تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطوح توسعه سکونتگاه هاي روستایی با استفاده از 
 فرهنگی، اقتصادي و جمعیتی از نتایج - درمانی، آموزشی-ربنایی، بهداشتیدر قالب شاخص هاي زی

اي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هاي برنامه و شاخص1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
 شهرستان استان مازندران 17 آبادي در 3665ریزي استانداري مازندران در  معاونت برنامه1388سال 

بررسی مجموعه معیارهاي تحقیق حاکی از آن است که میزان ). 1 جدول( تدوین گردیده است
هاي روستایی هر یک از شهرستان هاي استان از معیارهاي فوق به شکلی همگن و برخورداري سکونتگاه

یکنواخت نیست و در این بین هر شهرستان در مورد برخی از معیارها در وضعیت مطلوبتري نسبت به 
بر این اساس .  در عین حال در برخی از معیارها با کمبود و نقصان روبرو هستندسایرین قرار دارد و

شهرستان ساري به لحاظ معیارهاي جمعیت باسواد روستایی، جمعیت فعال روستایی از نظر اقتصادي، 
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فعال، تعداد مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان 

روستایی، تعداد روستا، مهد کودك خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی، مساحت اراضی بهزیستی 
ها میزان تولیدات باغی، مقدار تولیدات طیور، تعداد انشعاب آب در نقاط کشاورزي، مساحت باغ

هاي روستایی شوسه، سهم روستایی، طول شبکه آب روستایی، سهم راه هاي روستایی آسفالته، سهم راه
ي روستایی همسنگ و تعداد مراکز پست از بقیه شهرستان هاي استان برخوردارتر و شهرستان هاراه

فریدونکنار به لحاظ معیارهاي جمعیت باسواد روستایی، جمعیت فعال از نظر اقتصادي، روستاهاي تحت 
پوشش سازمان نهضت سوادآموزي، مجموع سوادآموزان نهضت سوادآموزي، سهم دانش آموزان 

آموزان، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فعال، تعداد  پیش دانشگاهی از کل دانشروستایی 
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مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی، مساحت اراضی کشاورزي، مساحت باغها، 
میزان تولیدات باغی، تعداد مراکز ترویج و خدمات کشاورزي، طول شبکه آب روستایی، تعداد مشترکین 

هاي روستایی خاکی، سهم راه هاي روستایی  هاي روستایی آسفالته، سهم راه روستایی، سهم راهبرق
هاي روستایی همسنگ، تعداد روستاهاي داراي ارتباطی تلفنی، تعداد مراکز پست و شوسه، سهم راه

  .تر است هاي استان محروم تعداد روستاهاي داراي طرح هادي از بقیه شهرستان
  

  هاي روستایی استان مازندران معیارهاي ارزیابی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه لیست - 1جدول 
  معیار  ردیف  معیار  ردیف

 مساحت اراضی کشاورزي  21 جمعیت روستایی  1
 مساحت گلخانه ها  22 جمعیت باسواد روستایی  2
 مساحت باغات  23 نرخ روستانشینی  3
 ولید محصوالت زراعیمیزان ت  24 جمعیت فعال روستایی از نظر اقتصادي  4
 میزان تولیدات باغی  25 روستاهاي تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزي  5
 مقدار تولیدات طیور  26 مجموع سواد آموزان نهضت سوادآموزي روستایی  6
 مقدار تولیدات دامی  27 سهم مدارس روستایی از کل مدارس  7
  مراکز ترویج و خدمات کشاورزيتعداد  28 سهم دانش آموزان روستایی کودکستانی از کل  8
 تعدا انشعاب آب در نقاط روستایی  29 سهم مدارس روستایی کودکستانی از کل مدارس  9
 طول شبکه آب روستایی  30 سهم دانش آموزان روستایی ابتدایی از کل دانش آموزان  10
 برقدرصد روستاهاي داراي   31 سهم مدارس روستایی ابتدایی از کل مدارس ابتدایی  11
 تعداد مشترکین برق روستایی  32 سهم دانش آموزان روستایی راهنمایی از کل دانش آموزان  12
 سهم راه هاي روستایی آسفالته  33 سهم مدارس روستایی راهنمایی از کل مدارس راهنمایی  13
 سهم راه هاي روستایی خاکی  34 سهم دانش آموزان روستایی متوسطه از کل دانش آموزان  14
 سهم راه هاي روستایی شوسه  35 سهم مدارس روستایی متوسطه از کل مدارس  15
 سهم راه هاي روستایی همسنگ  36 سهم دانش آموزان روستایی پیش دانشگاهی از کل  16
 تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی  37 سهم مدارس روستایی پیش دانشگاهی از کل مدارس  17
 تعداد مراکز پست روستایی  38 ی روستایی فعالتعداد مراکز بهداشتی و درمان  18
 تعداد صندوق پستی روستایی  39 تعداد مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی  19
 هادي طرح داراي روستاهاي تعداد  40 تحت نظارت بهزیستی ییروستاتعداد مهدکودك خصوصی   20
  نگارندگان: منبع

  
 حاکی از آن است که معیار میزان تولید محصوالت زراعی ي تحقیقبررسی واریانس معیارها

را دارا  کمترین واریانس سهم مدارس روستایی پیش دانشگاهی از کل مدارسو معیار  بیشترین واریانس
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میزان تولیدات باغی، جمیعت روستایی، جمعیت باسواد روستایی و جمعیت فعال معیارهاي . می باشند
 از معیار میزان تولید محصوالت زراعی از بیشترین واریانس و معیارهاي ترتیب بعد بهاز نظر اقتصادي 

تعداد مراکز پست روستایی، تعداد مراکز ترویج و خدمات کشاورزي، درصد روستاهاي داراي برق و 
سهم ترتیب بعد از معیار  بههاي ارائه دهنده خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی روستایی  تعداد مجتمع

  ).2جدول ( باشند می  از کمترین واریانس برخوردار پیش دانشگاهی از کل مدارسمدارس روستایی
نتایج اجراي روش آنتروپی بر روي ماتریس تصمیم گیري حاکی از آن است که معیار تعداد مراکز 

 و معیار سهم مدارس روستایی )124565/0 (پست روستایی داراي بیشترین درجه اهمیت نسبی
. باشند می) 00123/0 (روستایی ابتدایی داراي کمترین درجه اهمیت نسبیابتدایی از کل مدارس 

آموزان روستایی پیش دانشگاهی از  همچنین در رتبه بعدي، معیارهاي مساحت گلخانه ها، سهم دانش
کل و مجموع سواد آموزان نهضت سوادآموزي روستایی بیشترین درجه اهمیت نسبی را دارا می باشند 

ارس روستایی راهنمایی از کل مدارس روستایی راهنمایی، سهم مدارس روستایی و معیارهاي سهم مد
  ).3 جدول( از کل مدارس و نرخ روستانشینی کمترین درجه اهمیت نسبی را دارا می باشند
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  هاي روستایی استان مازندران واریانس معیارهاي سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه- 2جدول 
  معیار واریانس  معیار واریانس

 میزان تولید محصوالت زراعی 81/43845268756 سهم دانش آموزان روستایی راهنمایی از کل  61/145
 میزان تولیدات باغی 54/16742293440 سهم مدارس روستایی راهنمایی از کل  94/137
 جمعیت روستایی 53/3658609242 سهم دانش آموزان روستایی ابتدایی از کل  70/127
 جمعیت باسواد روستایی 21/2250939562  روستایی از کل مدارسسهم مدارس 53/125

23/124 
سهم مدارس روستایی ابتدایی از کل مدارس 

 ابتدایی
97/802080358 

جمعیت فعال روستایی از نظر 
 اقتصادي 

 مساحت اراضی کشاورزي 85/474967753 سهم مدارس روستایی متوسطه از کل مدارس 36/120
 تعدا انشعاب آب در نقاط روستایی 87/102869969 زان روستایی متوسطه از کل سهم دانش آمو 58/101
 مساحت باغات 91/62286094 نرخ روستانشینی 86/96

 13/3595342 مقدار تولیدات طیور 30/83
مجموع سواد آموزان نهضت 

 سوادآموزي 

56/68 
سهم دانش آموزان روستایی پیش دانشگاهی 

 از کل
 آب روستاییطول شبکه  03/332077

 تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی 71/19044 تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی فعال 46/58

 65/4746 سهم راه هاي روستایی خاکی 48/31
روستاهاي تحت پوشش نهضت 

 سوادآموزي
 مساحت گلخانه ها 42/2218 سهم راه هاي روستایی شوسه 00/22
 تعداد روستاهاي داراي طرح هادي 35/2083 یی آسفالتهسهم راه هاي روستا 38/18

 21/1006 سهم راه هاي روستایی همسنگ 68/16
تعداد روستامهدهاي کودك 

 خصوصی 

07/11 
تعداد مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی 

 بهزیستی
 مقدار تولیدات دامی 29/705

 ستاییتعداد مشترکین برق رو 68/577 درصد روستاهاي داراي برق 01/8
 تعداد صندوق پستی روستایی 33/346 تعداد مراکز ترویج و خدمات کشاورزي 63/5

 17/247 تعداد مراکز پست روستایی 64/1
سهم مدارس روستایی کودکستانی 

 از کل مدارس

52/1 
سهم مدارس روستایی پیش دانشگاهی از کل 

 مدارس
08/148 

سهم دانش آموزان روستایی 
 کودکستانی از کل 

  نگارندگان: عمنب
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   درجه ارجحیت معیارهاي سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه هاي روستایی استان مازندران-3جدول 
  معیار  وزن  معیار  وزن

  پست روستاییمراکزتعداد  12465/0 هاي روستایی همسنگسهم راه 02189/0
 مساحت گلخانه ها 06625/0 جمعیت روستایی 02176/0

 04634/0 تایی آسفالتهسهم راه هاي روس 02106/0
سهم دانش آموزان روستایی پیش دانشگاهی از 

  کل
 مجموع سواد آموزان نهضت سوادآموزي روستایی 04380/0 تعداد روستاهاي داراي طرح هادي 02026/0

01916/0 
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی 

 فعال
04220/0 

روستاهاي تحت پوشش سازمان نهضت 
 سوادآموزي

 میزان تولید محصوالت زراعی 04199/0 طول شبکه آب روستایی 01721/0
 سهم راه هاي روستایی خاکی 03995/0 تعدا انشعاب آب در نقاط روستایی 01617/0

 03940/0 مقدار تولیدات دامی 01555/0
خصوصی تحت یی روستاتعداد مهدهاي کودك 

 نظارت بهزیستی
 میزان تولیدات باغی 03780/0 رزيتعداد مراکز ترویج و خدمات کشاو 01529/0

00983/0 
سهم دانش آموزان روستایی متوسطه از 

 کل
03539/0 

تعداد مجتمع ارائه دهنده خدمات اجتماعی ازمان 
 بهزیستی

 مساحت باغات 03378/0 سهم مدارس روستایی متوسطه از کل 00561/0
 دوق پستی روستاییتعداد صن 03003/0 لسهم مدارس روستایی کودکستانی از ک 00463/0

00460/0 
سهم دانش آموزان روستایی کودکستانی 

 از کل
 سهم راه هاي روستایی شوسه 02975/0

00438/0 
سهم دانش آموزان روستایی راهنمایی از 

 کل
 جمعیت باسواد روستایی 02941/0

 مقدار تولیدات طیور 02861/0 سهم دانش آموزان روستایی ابتدایی از کل 00294/0

00251/0 
سهم مدارس روستایی پیش دانشگاهی از 

 کل
 تعداد واحدهاي پستی روستایی 02769/0

 جمعیت فعال روستایی از نظر اقتصادي 02567/0 نرخ روستانشینی 00200/0
 تعداد مشترکین برق روستایی 02312/0 سهم مدارس روستایی از کل مدارس 00197/0
 تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی 02229/0 سهم مدارس روستایی راهنمایی از کل 00172/0
 مساحت اراضی کشاورزي 02208/0 سهم مدارس روستایی ابتدایی از کل 00123/0

  نگارندگان: منبع
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نتایج اجراي مدل تاپسیس با استفاده از درجه ارجحیت معیارهاي حاصل از روش آنتروپی حاکی از 
و بیشترین فاصله با ) 0451/0( با میزان ایدآل مثبت داراي کمترین فاصلهساري آن است که شهرستان 

در رتبه اول ) 7185/0( است و با بیشترین نزدیکی نسبی به میزان ایدآل) 1151/0( میزان ایدآل منفی
و بیشترین فاصله با میزان ) 0030/0( و شهرستان فریدونکنار با کمترین فاصله با میزان ایدآل منفی

در رتبه آخر ) 0223/0(مترین میزان نزدیکی نسبی به میزان ایدآل و ک) 1309/0(آل مثبت  هاید
). 4جدول ( هاي روستایی قرار دارند هاي استان به لحاظ سطح توسعه یافتگی سکونتگاه شهرستان

هاي نوشهر،  هاي استان براساس نزدیکی نسبی به میزان ایدال شهرستان بندي شهرستان براساس طبقه
هاي قائمشهر، بهشهر، چالوس، رامسر، سوادکوه،  طح توسعه یافته، شهرستانآمل، بابل و تنکابن در س

هاي نکا، جویبار، محمودآباد و گلوگاه در سطح کمتر  نور و بابلسر در سطح در حال توسعه و شهرستان
  ).5جدول ( اند توسعه یافته قرار گرفته

  
  هاي سطوح توسعه یافتگیآل مثبت و منفی معیار هها به اید   نزدیکی نسبی شهرستان–4جدول 

 رتبه نام شهرستان ایدال مثبت ایدال منفی نزدیکی نسبی به ایدآل
 1 ساري 0451/0 1151/0  7185/0
 2 نوشهر 0805/0 0878/0 5215/0
 3 آمل 0797/0 0692/0 4649/0
 4 بابل 0985/0 0745/0 4306/0
 5 تنکابن 1057/0 0518/0 3287/0
 6 شهرقائم  1114/0 0420/0 2737/0
 7 بهشهر 1046/0 0333/0 2412/0
 8 چالوس 1050/0 0311/0 2285/0
 9 رامسر 1173/0 0345/0 2271/0
 10 سوادکوه 1210/0 0286/0 1911/0
 11 نور 1160/0 0250/0 1771/0
 12 بابلسر 1183/0 0250/0 1745/0
 13 نکا 1192/0 0232/0 1628/0
 14 جویبار 1206/0 0229/0 1595/0
 15 محمود آباد 1205/0 0203/0 1441/0
 16 گلوگاه 1258/0 0179/0 1247/0
 17 فریدونکنار 1309/0 0030/0 0223/0

  نگارندگان: منبع 
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   رتبه بندي سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه هاي روستایی استان مازندران– 5جدول 
  نام شهرستان   نزدیکی نسبی  سطوح توسعه یافتگی

  تنکابن– بابل – آمل – نوشهر –ساري 3287/0-7185/0 توسعه یافته
  بابلسر– نور – سوادکوه – رامسر – چالوس – بهشهر –قائم شهر 01745- 02737 در حال توسعه

  فریدونکنار- گلوگاه – محمود آباد – جویبار –نکا  0223/0-01628 کمتر توسعه یافته
  نگارندگان: منبع 

  

 
  یافتگی سکونتگاه هاي روستایی استان مازندران نقشه رتبه بندي سطوح توسعه – 2شکل 

 
  گیري بحث و نتیجه  

بررسی سابقه تاریخی نواحی روستایی در استان مازندران در قرن اخیر حاکی از این است که نواحی 
اقتصادي زراعی سنتی و نظام ارباب و  - مبتنی بر ساختار اجتماعی1340روستایی استان تا سال 
این دوره به دلیل نظام فئودالی و عدم گنجایش شهرها از نظر اقتصادي جهت رعیتی بوده است که در 

که  طوري به. گرفت ان، جابجایی و تغییر جمعیت روستایی استان به کندي صورت میییجذب روستا
و سهم )  درصد76( در استان نشانگر درصد باالي جمعیت در نواحی روستایی 1335سرشماري سال 
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 با 1340تصویب قانون اصالحات اراضی در دهه . بوده است)  درصد24(ي کم جمعیت در نواحی شهر
اقتصادي  -هدف تقسیم یکنواخت و سراسري اراضی بین روستائیان منجر به از هم گسیختگی اجتماعی

عرصه سنتی روستاییان شد و بخشی از جمعیت روستایی در نتیجه این دگرگونی بیکار و منجر به 
به طوري که سرشماري .  به شهرها و رها شدن اراضی کشاورزي گردیدمهاجرت گسترده روستاییان

بعد از انقالب اسالمی .  درصدي سهم روستانشینی بوده است8 در استان حاکی از کاهش 1355سال 
هایی را در زمینه احیاء نواحی دولت با قرار دادن کشاورزي به عنوان محور توسعه اقتصادي، کوشش

خود قرار داد که منجر به ارائه انواع خدمات در روستاها گردید که این امر تا هاي روستایی در برنامه
 در استان 1365به طوري که در سرشماري سال . حدي تثبیت جمعیت روستاها را به همراه داشت

هاي  در دهه.  درصد برآورد گردید7/60 درصد و سهم روستانشینی 3/39سهم شهرنشینی برابر با 
دیل تعدادي از روستاهاي استان به شهر و افزایش گرایش روستاییان به مراکز  با تب1385 و 1375

که در    طوري به. بزرگ شهري، نسبت جمعیت بین روستاها و شهرها تغییرات بیشتري داشته است
 درصد 8/45و  8/53ترتیب   در استان نسبت روستانشینی به1385 و 1375هاي هاي سالسرشماري
هاي آتی توسعه نواحی روستایی باید با شناخت و آگاهی کافی از وضعیت برنامهبنابراین . بوده است

یافتگی مناطق روستایی انجام گیرد، تا راهگشاي مناسبی جهت کاهش موجود و با توجه به درجه توسعه
مشکالت ناشی از عدم تمایل روستاییان به سکونت در نواحی روستایی و گرایش به شهرها از یکسو و 

از این رو تحقیق . هاي مناسب و پایدار براي توسعه نواحی روستایی استان از سوي دیگر باشدرنامهارائه ب
 معیار توسعه در قالب 40هاي روستایی با استفاده از حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه سکونتگاه

ز مدل فرهنگی، اقتصادي و جمعیتی با استفاده ا-درمانی، آموزشی-معیارهاي زیربنایی، بهداشتی
 آن است نتایج حاکی از. هاي استان مازندران صورت پذیرفتآنتروپی و تاپسیس در شهرستان

 نقش پذیري شهر ساري به عنوان مرکز استان با بیشترین میزان نزدیکی شهرستان ساري با توجه به
نزدیکی نسبی شهرستان فریدونکنار نیز با کمترین میزان . نسبی به میزان ایدآل در رتبه اول قرار دارد

به میزان ایدآل، در رتبه آخر استان قرار دارد که مهمترین دلیل آن جدیدالتاسیس بودن شهرستان فوق 
-اساس نزدیکی نسبی به میزان ایدال شهرستان هاي استان بربندي شهرستاناساس طبقه بر. باشدمی

قائمشهر، بهشهر، چالوس، رامسر، هاي  هاي نوشهر، آمل، بابل و تنکابن در سطح توسعه یافته، شهرستان
هاي نکا، جویبار، محمود آباد و گلوگاه در سوادکوه، نور و بابلسر در سطح در حال توسعه و شهرستان

گیري بطورکلی بررسی سطوح توسعه با استفاده از مدل تصمیم. سطح کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند
هاي اسبی جهت تعیین سطوح توسعه جهت ارائه برنامهتواند ابزاري منچند معیاره در پهنه استان می

  .هاي در نواحی استان باشدمناسب و پایدار جهت نیل به توسعه موزون و همگن و کاهش نابرابري
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