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   چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
هـا و انبـوه مسـائل و مشـكالت و تعـديل عـدم تعـادل هاي توسعه و رفع بسياري از جوامع به منظور تقويت پايه

ريزي و شناسايي امكانات و منابع بالفعل و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيشان، بيش از هر زمان ديگري نيازمند برنامه
استان كرمان از  يها يافتگي شهرستانتوسعه ةمنظور هدف كلي از اين مطالعه، ارزيابي درج نيبد. شان هستندبالقوه

روش پـژوهش . باشـد يمـ SAWبا اسـتفاده از مـدل   يو فرهنگ يو بهداشت ييبنا ريز يرفاه يها لحاظ شاخص
ـت ريمتغ 29پژوهش با استفاده از  نيدر ا .باشد يم يليتحل - يفيتوص و  ييبنـا ريـز يرفـاه ،يدر سـه بخـش بهداش

 90يسرشمار جيو نتا يآمار ة سالنام كه از يا اطالعات از نوع كتابخانه يروش گردآور. استفاده شده است يفرهنگ
در هر سـه بخـش  يافتگيتوسعه  زانيم نيكه باالتر دهد يپژوهش نشان م جينتا. استان كرمان استخراج شده است

آن در بخـش   نيتـر افتهيمتعلق به شهرستان كرمان و كم توسعه  يو فرهنگ ييبنا ريو ز يرفاه ،يو درمان يبهداشت
و در بخش  اب،يمتعلق به شهرستان فار ييبنا ريز يو در بخش رفاه هيئبه شهرستان ارزومتعلق  يدرمان  -  يبهداشت
 يدرصد از شهرستان ها 04/13 ،در بخش بهداشت و درمان نيبه شهرستان فهرج اختصاص دارد و همچن يفرهنگ

 ريز ير بخش رفاهو د باشند يم افتهيدرصد كمتر توسعه 04/13و  درصد در حال توسعه 91/73 افته،ياستان توسعه 
كمتـر توسـعه  گريدرصد د 08/26درصد درحال توسعه و  17/52، افتهيها توسعه  درصد از شهرستان 73/21 يي،بنا
 .باشند يدرصد درحال توسعه م 30/91و  افتهيتوسعه  ها از شهرستان درصد 69/8 ي،هستند و در بخش فرهنگ افتهي

  

 SAWاستان كرمان، مدل  ،يا طقهمن يزيشاخص توسعه، برنامه ر: : : : هاي كليديهاي كليديهاي كليديهاي كليديواژهواژهواژهواژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111
 بعد داراي اگرچه توسعه .است بهبود    كلمة توسعه در لغت به معني گسترش و

 اّما شود تلقي رشد كلمة با اي موارد حتي ممكن است مترادفدرپاره باشد و مي كمي

 كلمة هك اي است درواقع توسعه، داراي ابعاد چند گانه .كيفي است ابعاد داراي اصل در

در مورد توسعه به چهار دسته  .)21: 1371روزبهان، ( است ابعاد آن تمامي فاقد رشد
  .رسيم مي مشخص تعريف
  آشكارسازي تدريجي به معني كار كامل در جزئيات يك امر يا پديده -1
  معني توليد يك فرم يا مصالح و روش جديد به تدريجي تكامل -2
  پديده يك مايه رشد  -3
 درون از رشد -4

و فضا و يا به  سطح اي بسط و افزايش مورد فوق از توسعه، متضمن پارهچهار همة
  ).42: 1379داري تبريز، شهر( گردد مي رشد هر حال

 اجتماعي، توسعة از هدف. باشد مي اجتماعي توسعة توسعه، اصلي اركان از يكي 

 افراد دسترسي افزايش جامعه، افراد كلية براي اجتماعي و اقتصادي مادي، ايجاد امكانات

 در رشد: شامل اجتماعي توسعة .شود مي بيان آن عادالنة توزيع و حياتي به منابع جامعه

 و اشتغال، تغذيه، تربيت، و تعليم درمان، و بهداشت نظير زندگي هاي اجتماعي جنبه
 آن به مربوط اهداف و اجتماعي رفاه كنندة تأمين نهايت در كه آن است مشابه موارد

-مي  چنري .باشد مي اقتصادي ،توسعة ديگر ركن). 81: 1381زاهدي اصل، (است 

 اقتصادي ساختار در هم، با مرتبط مجموعة تغييرات مثابة به اقتصادي توسعة :گويد

درآمد سرانه است  افزايش معني به رشد اقتصادي .است الزم مداوم رشد جهت كه است
كاالها و خدمات  همةافزودة، ارزش مجموع كه مي يابد افزايش زماني سرانه درآمد و

  ).4: 1382بهشتي، (كند  پيدا توليدي در كشور افزايش
هاي ادراكي،  توسعة فرهنگي، فرايندي است كه طي آن با ايجاد تغييراتي در حوزه

ها به وجود  اي را در آن ها و باورها، شخصيت ويژه ها، قابليت شناختي و گرايشي انسان
هايي است كه مناسب توسعه  ها و كنش ها، رفتار تها و قابلي آورد كه حاصل اين باور مي

هاي  به عبارتي حاصل فرايند توسعة فرهنگي، كنار گذاشتن خرده فرهنگ. است
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در مورد اثر فرهنگ بر توسعه ). 48: 1384 ازكيا و همكاران،( اي است نامناسب توسعه
ي اشاره نمود ها و محصوالت فرهنگ هاي زيادي از قبيل مهارت توان به ايجاد دارايي مي

مندي از منابع،  كاهش نابرابري در بهره. كه در ارتقاي رفاه جامعه اثر بسزايي دارد
هاي اساسي توسعه به شمار  ترين معيار ها و امكانات جامعه، يكي از مهم دستاورد

گيرد  مفهوم توسعه عالوه بر رشد در همة جهات، توزيع متعادل را نيز در بر مي. رود مي
  ).117: 1385مكاران، تقوايي و ه(

توسعة مناطق است كه  هاي و ازضرورت مهم مباحث از يكي اي منطقه ريزي برنامه
تر مورد توجه قرار  بيش و پژوهشگران ازمحققين بسياري ازسوي هاي اخير در دهه

 خدمات نامتعادل وتوزيع اي  منطقه تعادل عدم). 67: 1382 ،خوب آيند(گرفته است 

 و ايران سوم جهان كشورهاي عمدة و هاي بارز امناسب از ويژگيصورت ن به وامكانات

 يا سلسله مركزي هاي اي از مكان بوجود آمدن شبكه باعث متعددي عوامل امروزه. است

نظريان، (را تحت تأثير قرار داده است  خود اطراف ديگرنقاط كه گرديده شهري مراتب
مراتب آن در ارائة  و سلسله اركرديوك شهري نظام برپاية ريزي لذا برنامه). 156: 1374

 موجود و توسعة هاي نابرابري كاهش اي منطقه برون داد و ستدي وارتباطات خدمات

  ).28: 1379تقوايي، (دارد  پراهميتي نقش سرزمين كل ساختار فضايي موزون
 توسعه: است شده ارائه توسعه مفهوم از تلقي سه كلي طور به توسعه ادبّيات در     

 و بنيادي دگرگوني هايفرآيند مثابة به توسعه مشخص، اقدامات مجموعه بة يكمثا به
 پيشرفت چه اگر. مشخص اقدامات و دستاورها از ايمجموعه مثابة به باالخره توسعه

 كه اين است آن دليل و نيست عامل تنها است اما توسعه مهم عوامل يكي از اقتصادي

 الگوي يك توسعه، ايجاد اصلي هدف نابراينب .نيست اي اقتصاديپديده صرفاّ  توسعه،

               ). 17: 1990 تودارو،(اشد بمي جامعه اقشار براي تمام همگاني درآمد رشد مطلوب
 رشد توسعه، مفهوم بهترين هاست،نابرابري حذف توسعه، اصلي هدف اينكه به توجه با

 توسعه يا و ايمنطقه يزير برنامه كلي هدف بنابراين. است اجتماعي عدالت همراه با

 عدم. است جامعه افراد بين در ثروت و رفاه توزيع و اجتماعي عدالت اقتصادي برقراري

 ايمنطقه نابرابري تشديد و شكاف ايجاد موجب توسعه، جريان در بين مناطق در توازن

  . است توسعه مسير در خود مانعي كه شودمي
 و اي منطقه و رفاه آموزشي اجتماعي، ادي،اقتص هاي نابرابري مطالعة اساس، بر اين

 در جهت اصالحات و ريزيبرنامه براي اي پايه و ضروري اقدامات از يكي استاني،
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و  مّلي اقتصاد فضايي آرايش اصالح و اجتماعي عدالت با همراه اقتصادي رشد تأمين
 منطقه هاي نابرابري رفع هدف با را منابع تخصيص تواند مي امر اين. باشد مي اي منطقه

 رفاه خدمات و امكانات به دسترسي يا برخورداري ميزان. دهد قرار تأثير اي تحت

 زيادي اهمّيت و ارزش از ها شهرستان و كشورها در سطح آنها بهينة توزيع و اجتماعي

 و اقتصادي زمينة در توسعه حال در اكثر كشورهاي چون نيز ايران در. است برخوردار
 ايجاد زمينة در اصلي مسؤليت داراي چند منطقه نهايتاً  يا و منطقه دو يا يك آن اجتماعي

 -اقتصادي شكوفايي و بالطبع عمومي خدمات از برخوردار و ملّي توليد و درآمد

  . ديگرتمام شده است مناطق داشتن نگه عقب قيمت به كه بوده اجتماعي
 برخورداري نظر زا توسعه، حال در كشورهاي از يكي به عنوان ايران ديگر عبارت به

 مسكن هاي شاخص و باشد مي زيادي اختالفات داراي توسعه، مختلف هاي از شاخص

 توسعه هاي جنبه از يكي به عنوان كشاورزي و صنعت بنايي، زير خدمات رفاهي و

 چنين. باشند مي ها شهرستان و ها استان بين در جغرافيايي ناهمگوني توزيع داراي

در اين راستا مسأله پژوهش . باشد مي صادق هاي كشور ستانا و مناطق اكثر در وضعيتي
ها و  شود كه در استان كرمان با توجه به  منابع غني و ظرفيت از آنجا ناشي مي

هاي  هاي استان از لحاظ شاخص اي كه وجود دارد اّما بين شهرهاي قابل توجه پتانسيل
يد با يك برنامه ريزي دقيق و شود و باهاي عميقي ديده مي زير بنايي و بهداشتي شكاف

 .هدفمند بتوان به يك تعادل نسبي دست يافت

: هاي مختلف از جمله كه در سطح استان كرمان در بخش  با توجه به عدم تعادلي
شاخص رفاهي و زيربنايي، بهداشتي و فرهنگي  وجود دارد لذا شناسايي وضع موجود  

هاي توسعه يافتگي اده از شاخصبا استف) توسعه يافتگي(و سنجش سطح برخورداري 
هاي مختلف  ضروري است؛ تا از اين طريق بتوان به يك توسعة همه جانبه در زمينه

در نتيجه، اين . رفاه و آرامش جامعه شود دست يافت كه در نهايت منجر به توسعه،
هاي  شهرستان ةوضعيت توسعپژوهش در پي يافتن پاسخي براي اين سؤال است كه 

 .هاي توسعه چگونه است از نظر شاخص كرمان استان

ها  آن بين هاي نابرابري وبررسي يافتگي مناطق وتوسعه توسعة سطح تعيين در زمينة
             استان هاي شهرستان توسعة سطح) 1384(دالوند  و آهنگري .است شده تحقيقاتي انجام

         هاي شهرستان و نموده تعيين 1382و  1373زماني  مقاطع در حالت كلي در را لرستان
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 كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. اند نموده بنديرتبه درجة توسع، حيث از را استان اين 

   .است يافته افزايش استان لرستان هاي شهرستان بين نابرابري
هاي توسعه فرهنگي تحليل شاخص«در پژوهش خود ) 1385(تقوايي و همكاران 

مندي از فضاها  هاي كشور از نظر بهره ند كه بين استاننماي ، عنوان مي»هاي كشور استان
بسيار «هاي كشور را از  گيري وجود دارد و استان و امكانات فرهنگي، تفاوت چشم

  .  تقسيم نموده است» بسيار توسعه يافته«تا » محروم
هاي  شهرستان يافتگي توسعه سطح مطالعة تطبيقي به) 1386(مهر  سعادت و آهنگري

 هاي شهرستان و اند پرداخته و اجتماعي اقتصادي هاي بخش تفكيك به نلرستا استان

 محاسبه آنها بين نابرابري و ضريب بنديرتبه بخش، هر در توسعه به لحاظ استان

   .باشد مي ها نابرابري افزايش دهندة نشان اين ضريب ميزان در گرديده است و
 يافتگي توسعه درجة مقايسة« عنوان با پژوهشي در) 1388(فر  بهشتي و فطرس

 سطح افزايش ميزان شدت به پاسخگويي درصدد »كشور هاياستان بخش كشاورزي

 تحقيق نتايج. اند بوده كشور هاي استان بين دوگانگي شدت و ها كشاورزي استان توسعة

 1382تا  1372هاي  سال طي ها استان كشاورزي يافتگي توسعه كه سطح دهد  مي نشان
  . است يافته كاهش آنها بين كشاورزي و دوگانگي شافزاي متوسط طور به

بررسي تأثير تحوالت «در پژوهشي تحت عنوان ) 1389(فدائي خوراسگاني و نّيري 
، ابتدا به تحليل وضع موجود »هاي منتخب فرهنگي بر رشد اقتصادي در ايران شاخص

نگي هاي فرهنگي و روند تحوالت آن در ايران پرداخته، سپس به چگو برخي شاخص
در اين راستا، از . اند ها بر رشد اقتصادي ايران پرداخته تأثير گذاري اين شاخص

هايي همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، ميزان استفاده از ظرفيت  شاخص
  . اند هاي اجتماعي استفاده كرده مطبوعات و هنجار سينما،

لي بر توزيع فضايي تحلي«اي تحت عنوان  در مقاله) 1390(محمدي و همكاران 
 18، با استفاده از »هاي ايران خدمات فرهنگي و تعيين سطوح برخورداري استان

هاي ايران و  شاخص فرهنگي به دنبال سنجش سطح توسعه يافتگي فرهنگي استان
اند كه  محققان در اين پژوهش، به اين نتيجه رسيده. هاست تعيين سطوح برخورداري آن

تالفات زيادي از نظر سطح توسعه يافتگي وجود دارد؛ به هاي ايران اخ بين استان
ها،  اي كه استان تهران به علت موقعيت سياسي، اقتصادي، جغرافيايي از ساير استان گونه

  . تر است ناهمگن
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بندي و تعيين با استفاده از مدل تاپسيس به سطح) 1390(سرخ كمال و همكاران 
هاي استان خراسان  هنگي ميان شهرستانميزان نابرابري موجود از لحاظ توسعة فر

هاي  اند كه نابرابري فرهنگي بين شهرستان اند و به اين نتيجه دست يافته رضوي پرداخته
، شهرستان گناباد، رتبة اوّل و 1385اي كه در سال  استان وجود دارد به گونه

  . دان هاي دوم و سوم را كسب نموده هاي درگز و بردسكن به ترتيب رتبه شهرستان
 به منظور بلژيك كشور مختلف مناطق بنديطبقه براي روش جو و همكاران، يك

 هايتكنيك از استفاده با بنديرتبه اند؛ اين داده ارائه اي منطقه توسعة سياست از حمايت

اقتصادي، شاخص 33از   استفاده با و اي خوشه تحليل و تحليل متغيرة چند آماري
  ). 25: 2000جو و همكاران، (است  شده انجام غيره و اجتماعي آموزشي، بهداشتي،

هاي فرهنگي توسعة اقتصاد محلي مفهوم  سياست«اي تحت عنوان  در مقاله مك كان
به بررسي رقابت بر روي چگونگي » هاي سياست شهري سازي، محل سازي و فرايند

 هاي محلي مختلف تمركز هاي چشم انداز آيندة محالت در روند سياست ترسيم سند
تواند به عنوان يك سياست  وي اين چنين استدالل مي كند كه اين مبارزه مي. دارد

نتيجه نشان داد كه سياست فرهنگي، استفاده از واژة توسعة . فرهنگي مفيد تلقي شود
  ).385: 2000مك كان، (اقتصاد محلي است 

ان چهار به بي» هاي شهري و محله توسعة فرهنگي«در مقالة خود با عنوان رزنستاين، 
پردازد و به استدالل تأثير اين ويژگي ها در توسعة  ويژگي سياست توسعة فرهنگي مي

اي كه  در مطالعه). 48: 2011رزنستاين، (پردازد  فرهنگي و زندگي فرهنگي محالت مي
درهند انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه  اي انساني و اختالف منطقه توسعة عنوان تحت

    .هاي زيادي وجود دارد ، نابرابريهاي هند بين ايالت
  
  

  شناسي شناسي شناسي شناسي روشروشروشروش و    هاهاهاهادادهدادهدادهداده    ----2222
 روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش    - - - - 1111- - - - 2222

و  يفيتوص ت،ياز لحاظ ماه يو روش بررس ياز لحاظ هدف، كاربرد قيتحق نيا     
به منظور  .باشد هاي استان كرمان مي ية شهرستانشامل كل يآمار ةجامع. است يليتحل
امكان  ة پژوهش،با توجه به مسأل استان كرمانهاي  شهرستان يسطوح برخوردار نييتع

بهداشت و درمان،  هاي شاخص ةنيدر زم ريمتغ 29الزم، تعداد  يها به داده يدسترس
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 جيو نتا يآمار ةآمار و اطالعات از سالنام. ديگرد نييتع بنايي و فرهنگي رفاهي زير
و  يساز شاخص يبرا. است دهيگرد هيته 1390نفوس و مسكن سال  يعموم يسرشمار

 يياياطالعات جغراف ةنقشه از سامان ميترس يو برا Excelافزار  انجام محاسبات از نرم
GIS از روش و  قيتحق يها داده ليو تحل هيتجز يبرا تيدر نها. استفاده شده است
 »شانون يآنتروپ«ها از روش  بدست آوردن اوزان شاخص يو برا SAW يآمار كيتكن

 .مشخص شده استو سطوح برخورداري  ها يابرابرن زانيم تياستفاده و در نها

  هاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهش        شاخصشاخصشاخصشاخص    - - - - 2222- - - - 2222

ابتدايي و ضروري  ةپژوهش حاضر سعي شده به دو نكت در ها در انتخاب شاخص    
تا حد امكان ابعاد گوناگون و نيز ه هاي در نظر گرفته شد اول اينكه شاخص: توجه شود
ياد شده را در بر  هاي در شهرستانهاي مورد مطالعه  بخش در همه جانبه ةسطح توسع

تحليل و بررسي  هتآوري اطالعات و آمار مورد نياز ج ي كه جمعيدوم، از آنجا .رديگ
بايست از ويژگي رسمي و قابل اعتماد بودن برخوردار باشند لذا سعي گرديده  آن مي

ها از طريق مراكز آماري و  مورد استفاده قرارگيرد كه دسترسي به آن هايي شاخص
پذير بوده تا بدين ترتيب صحت و درستي اطالعات به كار گرفته شده در  رسمي امكان

  :اند هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذيل شاخص .باشد دييمورد تأ يقتحق
  

  
 هاي بخش بهداشتي متغير - 1جدول

        كد متغيركد متغيركد متغيركد متغير        هاهاهاها    متغيرمتغيرمتغيرمتغير        رديفرديفرديفرديف        شاخصشاخصشاخصشاخص

        بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتي

 X1  جمعيت نفر 10000 هر ازاي به تخت نسبت  1

  X2  جمعيت نفر100000 هر ازاي به درماني بهداشتي مراكز نسبت  2

  X3  جمعيت نفر 10000 هر ازاي به آزمايشگاه نسبت  3

  X4  نفر جمعيت 100000هر  ازاي به داروخانه نسبت  4

  X5  جمعيت نفر10000 ازاي به عمومي پزشك نسبت  5

  X6  جمعيت نفر10000 هر ازاي به دندانپزشك نسبت  6

  X7  جمعيت نفر100000 هر ازاي به ساز دارو نسبت  7

  X8  جمعيت نفر100000 هر ازاي به متخصص پزشك نسبت  8

  X9  جمعيت نفر10000 هر ازاي به بهورز تعداد  9

  X10  جمعيت نفر10000 هر ازاي به بهيار كمك و بهيار نسبت  10
  )نويسندگان: مأخذ(
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  ييابن ريو ز يبخش رفاه يها ريمتغ - 2جدول 

        كد متغيركد متغيركد متغيركد متغير        هاهاهاها    متغيرمتغيرمتغيرمتغير        رديفرديفرديفرديف        شاخصشاخصشاخصشاخص

        فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي

  Z1  شهرستان باسواد جمعيّت نفر100000 هر ازاي به كتابخانه تعداد  1
  Z2  شهرستان باسواد جمعيّت به كتاب نسبت  2
  Z3  شهرستان باسواد جمعيّت به كتابخانه اعضاي نسبت  3
  Z4  شهرستان باسواد جمعيّت به كتابخانه به مراجعه تعداد نسبت  4
  Z5  شهرستان جمعيّت نفر 10000 هر ازاي به مساجد نسبت  5
  Z6  شهرستان جمعيّت نفر 10000 هر ازاي به چاپخانه نسبت  6
  Z7  شهرستان جمعيّت نفر 10000 هر ازاي به سينما نسبت  7
  Z8  شهرستان جمعيّت كل به سينما تماشاگر نسبت  8
  Z9  جمعيّت نفر10000 هر يازا به هنري و فرهنگي هاي نمايشگاه نسبت  9
  Z10   جمعيّت به فرهنگي هاي نمايشگاه از كنندگان بازديد نسبت  10

  )نويسندگان: مأخذ(
  

  هاي بخش فرهنگي متغير  - 3جدول 

        كد متغيركد متغيركد متغيركد متغير        هاهاهاها    متغيرمتغيرمتغيرمتغير  رديفرديفرديفرديف        شاخصشاخصشاخصشاخص

        رفاهي ورفاهي ورفاهي ورفاهي و

        زير بناييزير بناييزير بناييزير بنايي

  Y1  برق  از برخوردار مسكوني هاي واحد نسبت  1

  Y2  تلفن از رداربرخو مسكوني هاي واحد نسبت  2

  Y3  كشي لوله آب  از برخوردار هاي خانوار نسبت  3

  Y4  كشي لوله گاز از برخوردار هاي خانوار نسبت  4

  Y5  آشپزخانه  از برخوردار هاي خانوار نسبت  5

  Y6  حمام  از برخوردار هاي خانوار نسبت  6

  Y7  خانوار تعداد به ثابت تلفن مشتركين نسبت  7

  Y8  سال 15 باالي جمعيت به همراه تلفن ركينمشت نسبت  8

  Y9  جمعيت نفر 10000 هر ازاي به همگاني تلفن نسبت  9

  Y8  سال 15 باالي جمعيت به همراه تلفن مشتركين نسبت  8

  Y9  جمعيت نفر 10000 هر ازاي به همگاني تلفن نسبت  9
  )نويسندگان: مأخذ(
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        محدوده و قلمرو پژوهشمحدوده و قلمرو پژوهشمحدوده و قلمرو پژوهشمحدوده و قلمرو پژوهش    - - - - 3333- - - - 2222

با  استان كرمان. هاي استان كرمان مي باشد ورد مطالعه، شهرستانمحدودة م     
در  كه كيلومتر مربع از اين حيث دومين استان پهناور ايران 181714مساحت معادل 

 »دقيقه 29درجه و  59« تا »دقيقه 26درجه و  53«فالت مركزي و بين  جنوب شرقي
 ايران قرار گرفته  ماليعرض ش »درجه 32«تا  »دقيقه 55درجه و  25«طول شرقي و 

از  بلوچستان، و  سيستان  به  شرق از خراسان جنوبي، اين استان از شمال به استان. است
  .شود محدود ميهرمزگان  به و از جنوبفارس  ويزد  غرب به

  

  
  موقعيّت منطقة مورد مطالعه - 1شكل

        

        بحثبحثبحثبحث    - - - - 3333
  SAWعملياتي سازي مراحل مدل عملياتي سازي مراحل مدل عملياتي سازي مراحل مدل عملياتي سازي مراحل مدل     - - - - 1111- - - - 3333

هاي تصميم گيري چند شاخصه  ، يكي از روش)SAW(ة وزني  مدل مجموع ساد   
براي استفاده از . توان از اين روش استفاده كرد ها مي با محاسبة اوزان شاخص. باشد مي

  :اين روش، مراحل زير دنبال شد
  كمّي كردن ماتريس تصميم گيري  -1

  .باشد هاي پژوهش كمّي هستند ديگر نيازي به انجام آن نمي كه دادهبا توجه به اين
  بي مقياس سازي خطي مقادير ماتريس تصميم گيري -2

اين سازي نوع بي مقياس. اكنون بايد اين ماتريس تصميم كّمي، بي مقياس شود
اين كار براي . باشد مي) بي مقياس سازي خطي(روش تصميم گيري چند شاخصه، 
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 شود و حاصل، به صورت يك ماتريس ماتريس تصميم گيري كّمي شده، انجام مي
  :باشد مقياس شده، به صورت زير مي بي

 
ماتريس بي مقياس شدة شاخص بهداشتي و درماني - 4جدول   

 X1111 X2222 X3333 X4444 X5555 X6666 X7777 X8888 X9999 X10101010 ها شهرستان

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 776/0  000/0 ارزوئيه

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 انار

 000/1 000/1 646/0 705/0 403/0 000/1 535/0 000/1 858/0 624/0 بافت

 269/0 406/0 665/0 000/0 166/0 692/0 275/0 749/0 810/0 355/0 بردسير

 282/0 228/0 602/0 274/0 282/0 598/0 337/0 176/0 278/0 540/0 بم

 407/0 181/0 388/0 193/0 110/0 233/0 402/0 671/0 411/0 000/1 جيرفت

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 295/0 000/0 789/0 000/0 رابر

 471/0 251/0 325/0 664/0 456/0 680/0 378/0 685/0 674/0 268/0 راور

 504/0 278/0 818/0 558/0 000/1 912/0 599/0 599/0 943/0 642/0 رفسنجان

 033/0 238/0 000/0 000/0 059/0 286/0 486/0 264/0 520/0 000/0 رودبارجنوب

 052/0 333/0 000/0 000/0 000/0 131/0 153/0 000/0 246/0 000/0 ريگان

 428/0 392/0 279/0 415/0 380/0 482/0 354/0 642/0 799/0 561/0 زرند

 177/0 215/0 269/0 000/0 206/0 405/0 436/0 464/0 406/0 377/0 سيرجان

 496/0 376/0 325/0 000/0 135/0 495/0 393/0 610/0 840/0 289/0 شهربابك

 060/0 509/0 000/0 000/0 143/0 290/0 709/0 482/0 442/0 000/0 عنبرآباد

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 590/0 201/0 631/0 000/0 فارياب

 038/0 264/0 000/0 000/0 090/0 146/0 075/0 000/0 319/0 000/0 فهرج

 034/0 404/0 000/0 000/0 000/0 228/0 598/0 271/0 569/0 000/0 ه گنجقلع

 613/0 088/0 000/1 000/1 560/0 917/0 850/0 535/0 458/0 994/0 كرمان

 318/0 318/0 151/0 000/0 000/0 516/0 234/0 636/0 000/1 000/0 كوهبنان

 350/0 389/0 493/0 310/0 071/0 404/0 000/1 640/0 503/0 402/0 كهنوج

 013/0 514/0 000/0 000/0 095/0 367/0 629/0 428/0 673/0 000/0 منوجان

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 174/0 000/0 466/0 000/0 نرماشير

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(
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ماتريس بي مقياس شدة شاخص رفاهي زير بنايي - 5جدول   

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 ها شهرستان

 000/0 020/0 000/0 040/0 033/0 001/0 042/0 031/0 043/0 ارزوئيه

 008/0 069/0 093/0 063/0 054/0 085/0 052/0 088/0 044/0 انار

 104/0 049/0 081/0 047/0 043/0 083/0 043/0 056/0 043/0 بافت

 090/0 029/0 050/0 045/0 044/0 076/0 048/0 064/0 0/.043 بردسير

 000/0 069/0 046/0 053/0 051/0 002/0 048/0 042/0 043/0 بم

 023/0 051/0 032/0 039/0 035/0 002/0 043/0 028/0 043/0 جيرفت

 013/0 014/0 046/0 037/0 037/0 059/0 039/0 058/0 043/0 رابر

 144/0 037/0 061/0 057/0 050/0 077/0 051/0 070/0 044/0 راور

 038/0 092/0 072/0 061/0 053/0 106/0 051/0 079/0 044/0 رفسنجان

 001/0 015/0 024/0 021/0 034/0 002/0 027/0 004/0 044/0 رودبارجنوب

 000/0 031/0 018/0 023/0 043/0 001/0 032/0 014/0 043/0 ريگان

 128/0 050/0 065/0 058/0 054/0 090/0 052/0 074/0 044/0 زرند

 082/0 085/0 058/0 058/0 051/0 114/0 051/0 068/0 0,044 سيرجان

 095/0 037/0 051/0 056/0 051/0 091/0 048/0 062/0 043/0 شهربابك

 001/0 011/0 036/0 020/0 035/0 002/0 038/0 015/0 044/0 عنبرآباد

 000/0 002/0 000/0 021/0 027/0 008/0 035/0 005/0 044/0 فارياب

 000/0 009/0 015/0 026/0 051/0 003/0 038/0 010/0 043/0 فهرج

 000/0 009/0 021/0 017/0 021/0 001/0 017/0 004/0 044/0 قلعه گنج

 091/0 190/0 086/0 060/0 051/0 121/0 051/0 081/0 044/0 كرمان

 011/0 045/0 073/0 061/0 051/0 067/0 051/0 074/0 044/0 كوهبنان

 165/0 044/0 036/0 048/0 040/0 005/0 048/0 014/0 044/0 كهنوج

 006/0 022/0 035/0 051/0 040/0 002/0 046/0 028/0 044/0 منوجان

 000/0 019/0 000/0 036/0 049/0 002/0 050/0 032/0 044/0 نرماشير

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(



  

  

  

  

  

 1111شمارة شمارة شمارة شمارة         مطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهرينشرية نشرية نشرية نشرية         74747474

  

ماتريس بي مقياس شدة شاخص فرهنگي - 6جدول   

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 ها شهرستان

 038/0 155/0 000/0 000/0 253/0 278/0 229/0 495/0 184/0 342/0 ارزوئيه

 094/0 246/0 000/0 000/0 301/0 176/0 261/0 368/0 650/0 768/0 انار

 062/0 458/0 000/0 000/0 700/0 197/0 591/0 600/0 384/0 450/0 بافت

 067/0 501/0 000/0 000/0 144/0 383/0 459/0 506/0 378/0 379/0 بردسير

 001/0 022/0 000/0 000/0 435/0 106/0 277/0 263/0 233/0 250/0 بم

 080/0 102/0 000/0 000/0 268/0 197/0 156/0 151/0 121/0 128/0 جيرفت

 000/0 000/0 000/0 000/0 618/0 371/0 317/0 254/0 211/0 208/0 رابر

 166/0 539/0 000/0 000/0 000/0 000/1 271/0 695/0 000/1 000/1 راور

 013/0 272/0 000/0 629/0 627/0 184/0 149/0 167/0 230/0 216/0 رفسنجان

 035/0 083/0 000/0 000/0 000/0 320/0 220/0 266/0 149/0 188/0 رودبارجنوب

 031/0 196/0 000/0 000/0 000/0 346/0 140/0 268/0 092/0 143/0 ريگان

 043/0 320/0 000/0 000/0 494/0 634/0 405/0 115/0 302/0 317/0 زرند

 035/0 170/0 054/0 338/0 754/0 142/0 377/0 224/0 272/0 383/0 سيرجان

 336/0 240/0 514/0 000/1 587/0 304/0 612/0 624/0 331/0 310/0 شهربابك

 032/0 076/0 000/0 000/0 124/0 390/0 214/0 328/0 217/0 278/0 عنبرآباد

 017/0 063/0 000/0 000/0 000/0 636/0 455/0 347/0 214/0 221/0 فارياب

 020/0 096/0 000/0 000/0 000/0 172/0 054/0 167/0 095/0 123/0 فهرج

 019/0 057/0 000/0 000/0 139/0 360/0 153/0 215/0 078/0 119/0 قلعه گنج

 000/1 514/0 000/1 376/0 000/1 188/0 455/0 374/0 297/0 253/0 كرمان

 091/0 000/1 000/0 000/0 000/0 932/0 000/1 000/1 863/0 604/0 كوهبنان

 040/0 176/0 000/0 000/0 369/0 334/0 143/0 241/0 107/0 089/0 كهنوج

 029/0 067/0 000/0 000/0 000/0 362/0 170/0 225/0 147/0 235/0 منوجان

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 335/0 141/0 230/0 182/0 264/0 نرماشير

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(
  

        



  

  

  

  

 ٧۵            ............    هاي توسعههاي توسعههاي توسعههاي توسعههاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستان    درجةدرجةدرجةدرجة    سنجشسنجشسنجشسنجش                                                1393139313931393زمستان زمستان زمستان زمستان 

 

 

        هاهاهاها    ضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخصضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخصضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخصضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخص    - - - - 2222- - - - 3333
. كنيم ها ضرب مي در اين مرحله، ماتريس بي مقياس شده را در اوزان شاخص

  .باشد اين فرايند به صورت زير مي. شود حاصل، به صورت يك ماتريس ستوني مي
ها از روش آنتروپي شانون استفاده  ست آوردن اوزان شاخصدر اين مرحله براي بد

  :باشد شده است كه مراحل و نتايج آن به صورت زير مي
شده باشد   گيري، به طور كامل مشخص هاي يك ماتريس تصميم وقتي كه داده

ايدة روش فوق اين است . ها استفاده كرد توان از روش آنتروپي براي ارزيابي وزن مي
كندگي در مقادير يك شاخص، بيشتر باشد، آن شاخص از اهميّت بيشتري كه هر چه پرا

  .برخوردار است
آنتروپي در نظرية اطالعات، يك معيار عدم اطمينان است كه با توزيع احتمال 

هاي زير  براي محاسبة اوزان به روش آنتروپي، بايد گام. شود مشخص مي مشخص 
  .را دنبال كنيم

گيري، كه به صورت زير محاسبه  با استفاده از ماتريس تصميم  محاسبة ) الف
  .شود مي

 
  . آيد ، كه با استفاده از رابطة زير به دست ميمحاسبة مقدار آنتروپي ) ب

 
به عنوان مقدار ثابت است كه با استفاده از رابطة زير به دست  kكه در اين رابطه 

  .آيد مي

 
 .آيد ، كه با استفاده از رابطة زير به دست مي)(سبة مقدار عدم اطمينان محا) پ

 
  .آيد محاسبة اوزان، كه با استفاده از رابطة زير به دست مي) ج

 
 
 
 



  

  

  

  

  

 1111شمارة شمارة شمارة شمارة         مطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهرينشرية نشرية نشرية نشرية         76767676

  

اوزان شاخص بهداشتي درماني - 7جدول   
W1111 W2222 W3333 W4444 W5555 W6666 W7777 W8888 W9999 W10101010 

148/0 020/0 069/0 039/0 069/0 135/0 210/0 137/0 066/0 107/0 

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(
  

  اوزان شاخص رفاهي و زير بنايي - 8دول ج
W1111 W2222 W3333 W4444 W5555 W6666 W7777 W8888 W9999 

000/0 102/0 010/0 265/0 010/0 028/0 104/0 140/0 340/0 

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(
  

  اوزان شاخص فرهنگي - 9 جدول
W1111 W2222 W3333 W4444 W5555 W6666 W7777 W8888 W9999 W10101010 

026/0 035/0 021/0 026/0 023/0 081/0 256/0 328/0 060/0 144/0 

  )محاسبات نويسندگان: مأخذ(
  

 درماني -ها براي شاخص بهداشتي  ضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخص حاصل -10جدول

 راورراورراورراور رابررابررابررابر جيرفتجيرفتجيرفتجيرفت بمبمبمبم بردسيربردسيربردسيربردسير بافتبافتبافتبافت انارانارانارانار ارزوئيهارزوئيهارزوئيهارزوئيه

0152/0 0000/0 7322/0 3479/0 3755/0 3987/0 0270/0 4743/0 

 كوهبنانكوهبنانكوهبنانكوهبنان كرمانكرمانكرمانكرمان قلعه گنجقلعه گنجقلعه گنجقلعه گنج فهرجفهرجفهرجفهرج فاريابفاريابفاريابفارياب عنبرآبادعنبرآبادعنبرآبادعنبرآباد شهربابكشهربابكشهربابكشهربابك سيرجانسيرجانسيرجانسيرجان

2386/0 2918/0 1486/0 0492/0 0528/0 0991/0 7842/0 1837/0 

        --- --- --- ---  زرندزرندزرندزرند ريگانريگانريگانريگان رودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوب رفسنجانرفسنجانرفسنجانرفسنجان نرماشيرنرماشيرنرماشيرنرماشير منوجانمنوجانمنوجانمنوجان كهنوجكهنوجكهنوجكهنوج

3861/0 1404/0 0159/0 6778/0 0942/0 0473/0 4383/0 ---  

  )دگانمحاسبات نويسن: مأخذ(
  

  زيربنايي -ها براي شاخص رفاهي ضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخص حاصل -11جدول
 راورراورراورراور رابررابررابررابر جيرفتجيرفتجيرفتجيرفت بمبمبمبم بردسيربردسيربردسيربردسير بافتبافتبافتبافت انارانارانارانار ارزوئيهارزوئيهارزوئيهارزوئيه

0081/0 0566/0 0805/0 0688/0 0219/0 0235/0 0348/0 0907/0 

 كوهبنانكوهبنانكوهبنانكوهبنان كرمانكرمانكرمانكرمان قلعه گنجقلعه گنجقلعه گنجقلعه گنج فهرجفهرجفهرجفهرج فاريابفاريابفاريابفارياب عنبرآبادعنبرآبادعنبرآبادعنبرآباد شهربابكشهربابكشهربابكشهربابك سيرجانسيرجانسيرجانسيرجان

0856/0 0757/0 0090/0 0042/0 0063/0 0051/0 1094/0 0454/0 

        --- --- --- ---  زرندزرندزرندزرند ريگانريگانريگانريگان رودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوب رفسنجانرفسنجانرفسنجانرفسنجان نرماشيرنرماشيرنرماشيرنرماشير منوجانمنوجانمنوجانمنوجان كهنوجكهنوجكهنوجكهنوج

0711/0 0145/0 0085/0 0723/0 0069/0 0095/0 0915/0 ---  

 )سندگانيمحاسبات نو: خذأم(
 



  

  

  

  

 ٧٧            ............    هاي توسعههاي توسعههاي توسعههاي توسعههاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصهاي استان كرمان از نظر شاخصتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستانتوسعه يافتگي شهرستان    درجةدرجةدرجةدرجة    سنجشسنجشسنجشسنجش                                                1393139313931393زمستان زمستان زمستان زمستان 

 

 

  يها براي شاخص فرهنگ ضرب ماتريس بي مقياس شده در اوزان شاخص حاصل -12جدول
 راورراورراورراور رابررابررابررابر جيرفتجيرفتجيرفتجيرفت بمبمبمبم بردسيربردسيربردسيربردسير بافتبافتبافتبافت انارانارانارانار ارزوئيهارزوئيهارزوئيهارزوئيه

0733/0 1139/0 1508/0 1061/0 0664/0 0586/0 0849/0 1624/0 

 كوهبنانكوهبنانكوهبنانكوهبنان كرمانكرمانكرمانكرمان قلعه گنجقلعه گنجقلعه گنجقلعه گنج فهرجفهرجفهرجفهرج فاريابفاريابفاريابفارياب عنبرآبادعنبرآبادعنبرآبادعنبرآباد شهربابكشهربابكشهربابكشهربابك سيرجانسيرجانسيرجانسيرجان

2175/0 5902/0 0555/0 0535/0 0242/0 0400/0 7208/0 1883/0 

        --- --- --- ---  نرماشيرنرماشيرنرماشيرنرماشير منوجانمنوجانمنوجانمنوجان كهنوجكهنوجكهنوجكهنوج زرندزرندزرندزرند ريگانريگانريگانريگان رودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوبرودبارجنوب رفسنجانرفسنجانرفسنجانرفسنجان
2550/0 0389/0 0407/0 1120/0 0689/0 0370/0 0295/0 ---  

 )سندگانيمحاسبات نو: خذأم(

        ::::    انتخاب بهترين گزينهانتخاب بهترين گزينهانتخاب بهترين گزينهانتخاب بهترين گزينه    ))))دددد

  .باشد ترين مقدار را دارا مي طبق معيار زير، بهترين استراتژي، بزرگ
)                                           1(رابطة 

    
  

  هاي توسعه يافتگيبندي شاخصرتبه - 15و  14، 13 جدول
        شاخص بهداشتيشاخص بهداشتيشاخص بهداشتيشاخص بهداشتي    بنديبنديبنديبندي    رتبهرتبهرتبهرتبه    - - - - 13131313جدول جدول جدول جدول 
        كرمانكرمانكرمانكرمان    استاناستاناستاناستان    هايهايهايهاي    شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان    برايبرايبرايبراي    درمانيدرمانيدرمانيدرماني

        - - - - رفاهيرفاهيرفاهيرفاهي    شاخصشاخصشاخصشاخص    بنديبنديبنديبندي    رتبهرتبهرتبهرتبه    - - - - 14141414جدول جدول جدول جدول 
        كرمانكرمانكرمانكرمان    استاناستاناستاناستان    هايهايهايهاي    شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان    برايبرايبرايبراي    زيربناييزيربناييزيربناييزيربنايي

            فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي    شاخصشاخصشاخصشاخص    بنديبنديبنديبندي    رتبهرتبهرتبهرتبه    - - - - 15151515جدولجدولجدولجدول
        كرمانكرمانكرمانكرمان    استاناستاناستاناستان    هايهايهايهاي    شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان    برايبرايبرايبراي

 شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان رتبهرتبهرتبهرتبه
        درجهدرجهدرجهدرجه

 يافتگييافتگييافتگييافتگيتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه
 شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان رتبهرتبهرتبهرتبه

        درجهدرجهدرجهدرجه
 يافتگييافتگييافتگييافتگيتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه

 شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان رتبهرتبهرتبهرتبه
        درجه درجه درجه درجه 

 يافتگييافتگييافتگييافتگيتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه

 7208/0 كرمان 1111 1094/0 كرمان 1111 7842/0 كرمان 1111

 5902/0 شهربابك 2222 0915/0 زرند 2222 7322/0 بافت 2222

 2550/0 رفسنجان 3333 0907/0 راور 3333 6778/0 رفسنجان 3333

 2175/0 سيرجان 4444 0856/0 سيرجان 4444 4743/0 راور 4444

 1883/0 كوهبنان 5555 0805/0 بافت 5555 4383/0 زرند 5555

 1624/0 راور 6666 0757/0 شهربابك 6666 3987/0 جيرفت 6666

 1508/0 بافت 7777 0723/0 رفسنجان 7777 3861/0 كهنوج 7777

 1139/0 انار 8888 0711/0 كهنوج 8888 3755/0 بم 8888

 1120/0 زرند 9999 0688/0 يربردس 9999 3479/0 بردسير 9999

 1061/0 بردسير 10101010 0566/0 انار 10101010 2918/0 شهربابك 10101010

 0849/0 رابر 11111111 0454/0 كوهبنان 11111111 2386/0 سيرجان 11111111

 0733/0 ارزوئيه 12121212 0348/0 رابر 12121212 1837/0 كوهبنان 12121212

 0689/0 كهنوج 13131313 0235/0 جيرفت 13131313 1486/0 عنبرآباد 13131313

 0664/0 بم 14141414 0219/0 بم 14141414 1404/0 منوجان 14141414

 0586/0 جيرفت 15151515 0145/0 منوجان 15151515 0991/0 قلعه گنج 15151515

 0555/0 عنبرآباد 16161616 0095/0 ريگان 16161616 0942/0 رودبارجنوب 16161616

 0535/0 فارياب 17171717 0090/0 عنبرآباد 17171717 0528/0 فهرج 17171717



  

  

  

  

  

 1111شمارة شمارة شمارة شمارة         مطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهريمطالعات نواحي شهرينشرية نشرية نشرية نشرية         78787878

  

 0407/0 ريگان 18181818 0085/0 نرماشير 18181818 0492/0 فارياب 18181818

 0400/0 قلعه گنج 19191919 0081/0 ئيهارزو 19191919 0473/0 ريگان 19191919

 0389/0 رودبارجنوب 20202020 0069/0 رودبارجنوب 20202020 0270/0 رابر 20202020

 0370/0 منوجان 21212121 0063/0 فهرج 21212121 0159/0 نرماشير 21212121

 0295/0 نرماشير 22222222 0051/0 قلعه گنج 22222222 0152/0 ارزوئيه 22222222

 0242/0 فهرج 23232323 0042/0 فارياب 23232323 0000/0 انار 23232323

  )سندگانيات نومحاسب: خذأم(

كه حاصل جمع  شود  اي انتخاب مي گزينه SAWبه بياني ديگر، در روش 
  .ها بيشتر باشد ، از بقية گزينهمقادير بي مقياس شدة وزني آن 

  

  سطوح توسعه يافتگي شهرستان  هاي استان كرمان در بخش بهداشت -16جدول
        درصددرصددرصددرصد        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان        يافتگييافتگييافتگييافتگيدرجه توسعه درجه توسعه درجه توسعه درجه توسعه         سطوح توسعه يافتگيسطوح توسعه يافتگيسطوح توسعه يافتگيسطوح توسعه يافتگي

  04/13  كرمان، بافت، رفسنجان  7842/0 - 6778/0        توسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافته

  4743/0 – 0270/0        در حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعه
، شهربابك، بردسير، بم، كهنوج، جيرفت، زرند، راور

، قلعه گنج، منوجان، عنبرآباد، كوهبنان، سيرجان
  رابر، ريگان، فارياب، فهرج، رودبارجنوب

91/73  

  04/13  نرماشير، ارزوئيه و انار  0159/0 – 0152/0        ه يافتهه يافتهه يافتهه يافتهكمتر توسعكمتر توسعكمتر توسعكمتر توسع

  )سندگانيمحاسبات نو: خذأم(
  

  
  هاي استان كرمان در بخش بهداشتسطوح توسعه يافتگي شهرستان - 2شكل
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  سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كرمان در بخش رفاهي زير بنايي -17جدول

        سطوح سطوح سطوح سطوح 
        توسعه يافتگيتوسعه يافتگيتوسعه يافتگيتوسعه يافتگي

        درصددرصددرصددرصد        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان        درجة توسعه يافتگيدرجة توسعه يافتگيدرجة توسعه يافتگيدرجة توسعه يافتگي

  73/21  كرمان، زرند، راور، سيرجان، بافت  1094/0 – 0805/0        توسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافته

  0757/0 – 0090/0        در حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعه
، رابر، كوهبنان، انار، بردسير، كهنوج، رفسنجان، شهربابك

  عنبرآباد، ريگان، منوجان، بم، جيرفت
17/52  

  08/26  وئيه، رودبار جنوب، فهرج، قلعه گنج، فاريابنرماشير، ارز 0085/0 – 0042/0        كمتر توسعه يافتهكمتر توسعه يافتهكمتر توسعه يافتهكمتر توسعه يافته

  )سندگانيمحاسبات نو: خذأم(
 

  
  سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كرمان در بخش رفاهي زير بنايي - 3شكل

 
 سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كرمان در بخش فرهنگي  -18جدول

        درصددرصددرصددرصد        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان        درجه توسعه يافتگيدرجه توسعه يافتگيدرجه توسعه يافتگيدرجه توسعه يافتگي        سطوحسطوحسطوحسطوح
  69/8  كرمان و شهر بابك  7208/0 – 5902/0        توسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافتهتوسعه يافته

  2550/0 – 0242/0        در حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعهدر حال توسعه

، انار، بافت، راور، كوهبنان، سيرجان، رفسنجان
، جيرفت، بم، كهنوج، ارزوئيه، رابر، بردسير، زرند

، قلعه گنج، ريگان، فارياب، عنبرآباد
  فهرج، نرماشير، منوجان، رودبارجنوب

30/91  

  .....  .........................................  ..............................        ه يافتهه يافتهه يافتهه يافتهكمتر توسعكمتر توسعكمتر توسعكمتر توسع

 )سندگانيمحاسبات نو: خذأم(
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  هاي استان كرمان در بخش فرهنگي سطوح توسعه يافتگي شهرستان - 4شكل

        

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 4444
) افتگيتوسعه ي(در اين پژوهش، با سنجش درجة توسعه يافتگي، سطح برخورداري 

زيربنايي و فرهنگي -درماني، رفاهي -هاي بهداشتي هاي استان كرمان در بخش شهرستان
يافتگي يك شهرستان، در اين پژوهش مفاهيمي چون درجة توسعه. ارزيابي گرديد

هايي بود كه ارزيابي سطح توسعة  نمايانگر ميزان برخورداري آن شهرستان از شاخص
هاي توسعه  رت گرفته است و از آنها به عنوان شاخصها بر اساس آنها صو   شهرستان
مند  ها بهره هايي كه به ميزان بيشتري از اين شاخص بر اين اساس شهرستان. ايم نام برده

ستان هايي  كه مقادير كمتري از اين  اند، به عنوان توسعه يافته يا برخوردار و شهر بوده
ستان هاي مطلوب  يشتري با شهراند و فاصلة ب ها را به خود اختصاص داده شاخص
  . اند هاي  توسعه نيافته قرار گرفته اند، در گروه شهرستان  داشته

هاي  هاي استان كرمان در سه گروه شاخص ستان در اين پژوهش درجة توسعة شهر
با استفاده ) متغير 10(و فرهنگي) متغير 9(زير بنايي-، رفاهي)متغير 10(درماني-بهداشتي

 1390هاي حاصل از سالنامة آماري و نتايج سرشماري  اساس داده بر SAWاز تكنيك 
ها محاسبه و رتبه بندي  استان كرمان محاسبه گرديد و سپس درجة توسعة شهرستان

 باالترين ،)13،14،15( جداول در SAWروش براساس آمده بدست نتايج مطابق .گرديد
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درماني متعلق به -ش بهداشتيدر بخ)  ترين شهرستان پيشرفته(يافتگي  توسعه درجة ميزان
يافتگي  توسعه درجة ترينو پايين 7842/0شهرستان كرمان با درجة توسعه يافتگي 

. تعلق دارد 0152/0با درجة توسعه يافتگي  ارزوئيهبه شهرستان ) شهرستان ترين محروم(
يافتگي متعلق به كرمان با  توسعه درجه ميزان و در بخش رفاهي و زير بنايي باالترين

با  فاريابيافتگي به شهرستان توسعه ترين درجةو پايين 1094/0درجة توسعه يافتگي 
 درجة ميزان تعلق دارد و در بخش فرهنگي نيز باالترين  0042/0درجة توسعه يافتگي

ترين آن مربوط به  و پايين 7208/0يافتگي مربوط به كرمان با درجة توسعه يافتگي توسعه
  .باشد مي  0242/0عه يافتگيدرجة توسبا  فهرجشهرستان 

هاي استان كرمان در  درجة توسعه يافتگي شهرستان از آمده بدست نتايج اساس بر
هاي بافت، رفسنجان، راور  بخش بهداشتي و درماني، پس از شهرستان كرمان، شهرستان

 هاي باالترين درجه 4743/0و  6778/0و  7322/0به ترتيب با درجة توسعه يافتگي 

هاي  ، شهرستانارزوئيهاند و همچنين پس از شهرستان  بوده دارا را گييافت توسعه
، 0473/0، 0270/0، 0159/0توسعه يافتگي  هاي درجهبه ترتيب با  ريگان، رابر، نرماشير

  .هاي استان كرمان بوده اند يافته ترين شهرستان توسعه كم جزو
هاي زرند،  رستانهمچنين در بخش رفاهي و زير بنايي پس از شهرستان كرمان، شه

، باالترين 0856/0، 0907/0، 0915/0راور، سيرجان، به ترتيب با درجة توسعه يافتگي 
قلعه هاي  شهرستان فاريابو پس از شهرستان  .اند بوده دارا را يافتگي توسعه هاي درجه
، 0063/0، 0051/0توسعه يافتگي  هاي درجه، به ترتيب با رودبارجنوب، فهرج، گنج

  .هاي استان كرمان بوده اند يافته ترين شهرستان توسعه كم و، جز0069/0
، رفسنجان، شهربابكهاي   پس از شهرستان كرمان، شهرستان    در بخش فرهنگي

 ، باالترين درجه2175/0، 2550/0، 5902/0به ترتيب با درجة توسعه يافتگي ، سيرجان

، نرماشيرهاي  هرستان، شفهرجو پس از شهرستان  .اند بوده دارا را يافتگي توسعه هاي
، 0370/0، 0295/0توسعه يافتگي  هاي درجه، به ترتيب با رودبارجنوب، منوجان
  .هاي استان كرمان بوده اند يافته ترين شهرستان توسعه كم ، جزو0389/0
 هاي استان كرمان، ميانگين از شهرستان آمده بدست يافتگي توسعه درجة اساس بر

معيار، درجة توسعه يافتگي  انحراف ن منهاي بعالوه انحراف معيار و ميانگي
و  078261/0هاي استان كرمان در بخش رفاهي و زير بنايي به ترتيب  شهرستان
هاي استان  توسعه يافتگي شهرستان درجة توزيع بوده لذا اگر فرض كنيم كه 008695/0
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 با ربراب نرمال استاندارد منحني زير سطح درصد 95(باشد  كرمان نرمال استاندارد

يافتگي  درجه توسعه هايي كه شهرستان) باشد معيار مي انحراف برابر دو بعالوه ميانگين
پيشرفته و  هاي    شهرستان بوده،  معيار يك انحراف بعالوه ميانگين باالتر از ها آن

 معيار انحراف يك منهاي از ميانگين   ها يافتگي آن  توسعه شهرستان هايي را كه درجه

درحال توسعه تلقي  ها را توسعه يافته و بقية شهرستان هاي كمهرستانباشند، ش كمتر
  .نماييم مي

بر اين اساس در بخش رفاهي و زير بنايي، شهرستان هاي كرمان، زرند، راور، 
سيرجان، بافت، توسعه يافته و نرماشير، ارزوئيه، رودبار جنوب، فهرج، قلعه گنج، 

جان، كهنوج، بردسير، انار، كوهبنان، رابر، فارياب، توسعه نيافته و شهر بابك، رفسن
  .شوند جيرفت، بم، منوجان، ريگان، عنبرآباد در حال توسعه محسوب مي
و ميانگين  496447/0در بخش بهداشتي و درماني ميانگين بعالوه انحراف معيار 

هاي كرمان، بافت،  مي باشد طبق اين معيار، شهرستان 026928/0منهاي انحراف معيار 
هاي نرماشير، ارزوئيه و انار توسعه نيافته تلقي  ان، توسعه يافته و شهرستانرفسنج

  .باشند ها در حال توسعه مي شوند و بقية شهرستان مي
و ميانگين منهاي  313672/0در بخش فرهنگي ميانگين بعالوه انحراف معيار 

بابك هاي كرمان و شهر  باشد، طبق اين الگو شهرستان مي -02771/0انحراف معيار 
  .شوند هاي استان در حال توسعه تلقي مي توسعه يافته و بقيه شهرستان

هاي استان  درصد از شهرستان 04/13بدين ترتيب در بخش بهداشت و درمان، 
. باشند درصد كمتر توسعه يافته مي 04/13درصد در حال توسعه و  91/73توسعه يافته،

درصد  17/52 ها توسعه يافته، درصد از شهرستان 73/21زير بنايي، -در بخش رفاهي
درصد ديگر كمتر توسعه يافته هستند و در بخش فرهنگي،  08/26درحال توسعه و 

  .باشند حال توسعه مي درصد در 30/91درصد توسعه يافته و  69/8
  
  

        پيشنهادهاپيشنهادهاپيشنهادهاپيشنهادها    - - - - 5555
توان راهكارهاي زير را  ميكرمان  هاي استان به منظور بهتر نمودن وضعيت شهرستان

  :ارائه نمود
  .ريزي فضايي نظام برنامه تالش در جهت انطباق برنامه ريزي بخشي با -1
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نيز هدايت و مديريت درست آن در  تقويت و شفافيت نظام و روش برنامه ريزي و -2
  .ويژه استان و به سطح كشور

  .نشدن طرح هاي توسعه و عمران سطوح و بايگاني ةريزي در كلي بهبود روند برنامه -3
هايي كه از لحاظ برخورداري از  شهرستانهاي محروميت زدايي در  راتژياتخاذ است -4

 اي كه زمينه الزم جهت ارتقاء بگونهتري قرار دارند  هاي توسعه در سطح پايين شاخص
  .ها به حد متوسط استان فراهم شود اين شهرستان

هاي توسعه  هايي كه در شهرستان شاخص بررسي و شناخت نقاط ضعف و شناسايي -5
 ،هاي الزم بينش و روشنگري تري قرار دارند تا بتوان از اين طريق سطح پايين يافته درن

ريزان  برنامه ها را به مسؤوالن و ن محورهاي توسعه اين شهرستا براي تقويت و تسريع
  .بخشيد

  .ها جمعيتي شهرستان گسترش فضاها و امكانات متناسب با تراكم -6
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        فهرست منابعفهرست منابعفهرست منابعفهرست منابع
شهرستان شهرستان شهرستان شهرستان  يافتگييافتگييافتگييافتگي توسعهتوسعهتوسعهتوسعه درجةدرجةدرجةدرجة تعيينتعيينتعيينتعيين. )1384. (مسعود دالوند، .دعبدالمجي آهنگري، .1

نامة  پايان. 1382138213821382و و و و     1373137313731373زماني زماني زماني زماني  مقطعمقطعمقطعمقطع دودودودو دردردردر انهاانهاانهاانها تطبيقيتطبيقيتطبيقيتطبيقي مقايسةمقايسةمقايسةمقايسة وووو لرستانلرستانلرستانلرستان استاناستاناستاناستان
  .اهواز چمران، شهيد دانشگاه اجتماعي علوم و اقتصاد دانشكدة ،ارشد كارشناسي

توسعه توسعه توسعه توسعه  سطحسطحسطحسطح تطبيقيتطبيقيتطبيقيتطبيقي مطالعةمطالعةمطالعةمطالعة ).1386. (مسعود مهر، سعادت .عبدالمجيد آهنگري، .2
مجلة  .اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي وووو اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي هايهايهايهاي بخشبخشبخشبخش تفكيكتفكيكتفكيكتفكيك بهبهبهبه لرستانلرستانلرستانلرستان استاناستاناستاناستان شهرستانهايشهرستانهايشهرستانهايشهرستانهاي يافتگييافتگييافتگييافتگي
 .161- 169 فحاتص، 21 شمارة، 7دورة ، توسعه و دانش

انتشارات . 5چاپ . جامعه شناسي توسعهجامعه شناسي توسعهجامعه شناسي توسعهجامعه شناسي توسعه). 1384. (غفاري، غالمرضا. ازكيا، مصطفي .3
  .تهران ،كيهان

  .تبريز دانشگاه انتشارات .ايرانايرانايرانايران اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي توسعةتوسعةتوسعةتوسعة). 1382( .باقر محمد بهشتي، .4
هاي توسعة فرهنگي هاي توسعة فرهنگي هاي توسعة فرهنگي هاي توسعة فرهنگي     تحليل شاخصتحليل شاخصتحليل شاخصتحليل شاخص). 1385( .ائدرحمتي، صفرق. تقوايي، مسعود .5

، 7شمارة . 2سال . 4دورة  اي، فصلنامة جغرافيا و توسعة ناحيهدو. هاي كشورهاي كشورهاي كشورهاي كشور    استاناستاناستاناستان
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