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مقدمه
توسعه فرآیندی جامع از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مدداوم زنددگی تمدام جمعیدت
بوده و توزیع عادالنه منابع از ارکان اصلی آن است .کاهش نابرابری فضایی و رفع دوگانگی اقتصادی و اجتماعی به عندوان یکدی از
اهداف اساسی مورد توجه است زیرا عدم توازن در جریان توسعه میان مناطق گونداگون موجدا ایدداد شدکاف و تشددید ندابرابری
منطقهای و فضایی میشود که خود مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب مدیشدود ) .(faraji sabokbal, 2013:115بندابرای
توسعه فرآیندی تدریدی در پیشرفت است که شامل اندام فعالیت هدایی بدرای رسدیدن بده رشدد و تکامدل در طدول زمدان اسدت
( .)riddell, 2004: 12پس از چند دهه تدربه ناموفق دردستیابی به توسعه و صنعتی شدن و عدم توازن درجریدان توسدعه ،بدی
نواحی مختلف موجا ایداد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای میشود که خود مانعی درمسیر توسعه است (tagvayi & bahari,
) .2012:16اکنون آشکار شده که دستیابی به توسعه در گرو توجه به سکونتگاههای روستایی و بخش روستایی بده ماابده بخدش
پایه است .به عالوه وجود نابرابری شدید بی سکونتگاههای روستایی و شهرها و عدم تعادل بی بخش کشاورزی و صنعتی ،خود به
عدم تعادل در نظام کلی جامعه میاندامد ) .(kabodvand et al, 2014:70بنابرای در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدد
سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسا مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر منداطق
بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابریهای چشمگیر در سطح منطقهای گردیده است که در موارد بسیاری در حال افدزایش
است و عدم توسعه آنها را در تمام ابعاد سبا شده است .در ای کشورها مناطق روستایی خود با شهرهای بزرگتر به جز امکاندات
و خدمات ،ارتباط و پیوندی ندارند و همی فقدان دسترسی ،اکار مناطق روستایی را در فقر نگده داشدته اسدت و عددم تعدادلهدای
اجتماعی ،اقتصادی و ...را استمرار بخشیده است ) .(Nazmfar et al, 2015: 181از ای روبا توجه به اینکه درجه توسعهیافتگی
و توزیع متوازن توسعه در میان کشورهای جهان متفاوت و دارای اهمیت است در داخل یک کشور نیز سطوح توسدعهیدافتگی بدی
استانها و مناطق مختلف یکسان نمیباشد ) (feyzabadi & maleki, 2015: 72و در مقیاس محلی و درسطح سکونتگاههای
روستایی نیز مد نظر است و در ارتباط تنگاتنگ با توسعه متعادل ناحیهای و ملی قرار دارد؛ لذا در سطح روستاهای یدک منطقده نیدز
توسعه باید بهگونه ای باشد که تمامی مناطق روستایی را در بر بگیرد و در صورتی که ای توسعه به همه منداطق روسدتایی تسدری
یابد میتوان ادعا کرد که سطح مناسبی از توسعه حاصل شده است ) .(rahnema & zabihi, 2011: 1در فرآیند برنامدهریدزی
برای توسعه نواحی روستایی ،شناخت وضعیت موجود روستاها و بررسی تنگناها ،امکانات و خدمات موجود در آنها اولی گام اساسی
است ( )gilg, 1996: 2و بررسی تفاوتهای محلی و ناحیهای در زمینه توسعه و عوامل مؤثر برآن و تالش بدرای حدل مسداول و
مشکالت و تأمی نیازها در جهت متعادل ساخت نابرابری از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)shaban, 2000: 103
جوامع روستایی امروزی با ویژگیهای عمدهای مانند فقر اطالعاتی ،مهارتهای پایی و ابتدایی ،کارآفرینی ضعیف و نابرابریهای
قومی و قبیلهای روبه رو هستند که از سایر اجتماعات قابل تمایز هستند ( ،)cranwell& et al, 2005: 1لدذا ندواحی روسدتایی
ایران نیز متأثر از عوامل گوناگون ناهمگونی زیادی دارند که گاه ناشی از شرایط طبیعی و گاه ناشدی از شدرایط انسدانی مانندد روا
الگوها و شیوههای زندگی شهری است که بر تنوع و تفاوتهدای اقتصدادی و اجتمداعی روسدتاهای کشدور تدأثیر گذاشدته اسدت
) .(rezvani, 2008 & kabodvand et al, 2014: 70یکی از مشکالت اساسدی در اید جامعده در گذشدته فقددان برنامده
راهبردی برای سازماندهی فض اها و مراکز روستایی بوده است و امروزه نیز عمدران و توسدعه روسدتایی کشدور در گدرو سدازماندهی
محیط روستایی و تدهیز سلسله مراتبی از ای مراکز و فضاها طبق استانداردهای معدی اسدت ) .(kalantari, 2010: 154عددم
وجود شبکه سلسله مراتبی منظم در زمینه توزیع مناسا خدمات و فعالیتها در بی مراکز شهری و روستایی بر مبندای قابلیدتهدا،
توان ها و نیاز به عدم تعادل فضایی در سطوح مختلف کشور منددر شدده اسدت ( .)shamsoddini et al, 2011: 5794لدذا بدا
سطحبندی توسعه در مناطق روستایی میتوان اختالفات مکانی -فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...مناطق را نسدیت بده یکددیگر از
نظر سطوح توسعه مشخص نمود و در نهایت در برنامهریزی توسعه مناطق ،مناطق نیازمند و کم توسعه در نظر گرفته مدیشدود و از
عدم تعادل مناطق جلوگیری به عمل آید ).(tagvayi, 2011: 60
ضرورت اندام پژوهش پیشرو از آندا ناشی میشودکه با بررسی و تحلیل امکانات موجود در سطح دهستانهای شهرستان اردبیل
میتوان به کمبودها و تراکمها پی برد .همچنی هر یک از ای دهستانها از نظر برخورداری از امکانات در چه سطحی قدرار دارندد.
بنابرای درک و شناخت بهتر از میزان شاخصهای توسعه در دهستانها نسبت به همدیگر موجدا شدناخت نقداط قدوت و ضدعف،
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توانها و کمبودهای آنها و در نهایت موفقیت در برنامههای تدوی شده برای منطقه میگردد .در ای راستا ای مطالعه سدعی دارد
جهت دستیابی به سطوح توسعه یافتگی و همچنی توسعه متعادل در سطح دهستانهای شهرستان اردبیدل بدا شدناخت موقعیدت و
چگونگی توزیع شاخصهای توسعهیافتگی در ای منطقه و بهرهگیری از تکنیکهای چند شاخصه به تدزیه و تحلیل شاخصهدای
مورد نظر بپردازد و با مشخص نمودن عوامل مؤثر در توسعه و سطحبندی آن ها راهبردهایی جهت دستیابی به تعادل در ای ندواحی
را اراوه نماید و با تعیی میزان برخورداری هر یک از ای دهستانها ،مسدئوالن و برنامدهریدزان متخصدص در اید زمینده را بدرای
شناخت بازخورد و سرمایهگذاری و تأثیر آن در تصمیمگیری کمک کند .در مقاله حاضر  3سوال که پدژوهش حاضدر بدر مبندای آن
صورت گرفته عبارتند از:
 بی تعداد جمعیت و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل تا چه حد رابطه وجود دارد؟ بی درصد اشتغال و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل تا چه حد رابطه وجود دارد؟ بی میزان نزدیکی به مرکز شهرستان و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل تا چه حد رابطه وجود دارد؟متناسا با سوالهای پژوهش فرضیههایی اراوه گردید که عبارتند از:
 بی تعداد جمعیت و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل رابطهی وجود دارد. بی درصد اشتغال و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل رابطهی وجود ندارد. بی میزان نزدیکی به مرکز شهرستان و میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل رابطهی وجود دارد.در رابطه با موضوع مورد نظر پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .ضرابی و همکاران ( )1390در پژوهشی که بدا هددف تعیدی
سطحبندی توسعه و اولویت برنامهریزی فضایی دهستانهای استان اصفهان اندام دادند دریافتند  15دهستان در دو زیدر خوشده در
سطح فرو برخوردار (سطح سوم) جای گرفته و اولویت توسعه را به خود اختصاص دادهاند .دومدی سدطح میدانبرخدوردار شدامل 9
دهستان در سه زیر خوشه است که سطح دوم اولویت توسعه مناطق را در برمیگیرد .اولی سطح (فرابرخوردار) شدامل  97دهسدتان
در  4زیر خوشه از لحاظ شاخص های مورد بررسی هستند و آخری اولویت توسعه را در بر دارند .قنبری و همکاران ( )1390با هدف
تحلیل سطوح برخورداری دهستان های شهرستان اصفهان با استفاده از روش موریس و تاکسونومی دریافتند که در شاخصهای 44
گانه نابرابری زیادی وجود دارد به گونهای که در روش موریس ای نسدبت  23برابدر و در روش تاکسدونومی اید اخدتالف حددود
 0/376است و  4دهستان در گروه توسعهیافته و  3دهستان محروم از توسعه بودند .حیدری ساربان ( )1391نیز در پژوهشی کده بده
قصد اولویتبندی دهستانهای شهرستان مشکی شهر بر حسا سطوح توسعه کشاورزی اندام داد به ای نتیده رسدید کده از بدی
دهستانهای مورد مطالعه ،دهستانهای مشکی شرقی و قرهسو در رتبه های اول و دوم توسعه کشداورزی قدرار دارندد و دهسدتان
نقدی در رتبه آخر قرار دارد .در پژوهشی دیگر که توسط کردوانی و شریفی ( )1391به منظور میزان توسدعهیدافتگی دهسدتانهدای
شهرستان مریوان با استفاده از  19شاخص جمعیتی اندام دادند دریافتند که بخش مرکزی در قالا مطالعه موردی در رتبده نخسدت
در میان دیگر بخشهای شهرستان مریوان قرار دارد .امیدزاده ( )1392در پژوهشی با هدف سندش سطح توسعهیافتگی روستاهای
دهستان رازان با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی توسط اندام داد دریافت که نتایج گویای وضعیت چدالشبدر انگیدز عددم
توسعه یافتگی و وجود تفاوت بارز در میان روستاها به لحاظ سطح برخدوداری اسدت و روسدتاهای اید دهسدتان از لحداظ شداخص
ترکیبی توسعه انسانی در سطح محروم قرار دارند .اصغریزاده و ذبیحی ( )1392در تحقیقی با عنوان رتبهبندی میزان توسعهیدافتگی
مناطق روستایی شهرستان ساری با بهرهگیری از تصمیمگیری چند شاخصه اندام دادند دریافتند که اختالف قابل مالحظهای میدان
سطوح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان ساری وجود دارد به طوری که دهستانهای واقع در مناطق جلگهای و نزدیک به شهر
ساری نسبت به دهستان های واقع در نواحی جنگلی و کوهستانی در سطوح باالتر رتبهبندی قدرار دارندد .شدمسالددینی و رحیمدی
( )1393در پژوهشی به قصد سطحبندی سکونتگاه های روستایی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیکهای ساماندهی فضا انددام
دادند با در نظر گرفت تغییرات منحنی نقاط روستایی را از لحاظ تعداد خدمات به  6مقطع دسدتهبنددی نمودندد و مشدخص شدد در
طبقه جمعیتی مختلف در روستاها با توجه به عاملهای متفاوت داخلی و خدارجی مانندد نفدوذ محلدی و ناحیدهای ،فاصدله از مرکدز
شهرستان ،دسترسی ،ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و محیطی روستا ،هر کدام از نقاط جمعیتی دارای نوعی از طبقهبنددی و سدطح
معینی از خدمات بودهاند .در پژوهشی نیز که توسط نظمفر و همکاران ( )1394با هدف رتبهبنددی سدطوح توسدعهیدافتگی منداطق
روستایی استان کرمانشاه با استفاده از مدل ویکور اندام شد ای نتیده حاصل گردید کده از  85دهسدتان اید اسدتان 3 ،دهسدتان
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توسعهیافته 19 ،دهستان نسبتاً توسعهیافته 33 ،دهستان در حال توسعه 28 ،دهستان نسبتاً محروم و  2دهستان در وضعیت محدروم
از توسعه قرار داشتند .همچنی شاهرخیساردو و همکاران ( )1394در پژوهشی که با هدف ارزیابی سدطوح توسدعهیدافتگی منداطق
روستایی شهرستان کوهرنگ اندام دادند دریافتند روستای قلعه علیآباد باالتری و روستای درکچشمه پدایی تدری درجده توسدعه
یافتگی را داشتند .افزون بر آن نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب توسعه یافتگی در منطقه مورد مطالعه بدوده ،بده نحدوی کده اغلدا
روستاها در سطح کامالً توسعهنیافته قرار داشتند .امانپور و همکاران ( )1394در پژوهشی به منظور تحلیل فضایی و سندش سدطح
توسعهیافتگی نواحی روستایی شهرستان های چهار محال بختیاری اندام دادند بده اید نتیدده رسدیدند کده تفداوت فاحشدی بدی
دهستانهای استان وجود دارد طوری که دهستانهای مو جود در شهرستان کوهرنگ ،لردگان و اردل با توجه به اینکه بدیش از 62
درصد جمعیت روستایی استان را دارا هستند ،اما در بعد توسعه یافتگی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید در اولویدت توسدعه
قرار گیرد.
توسعه تغییر در ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،فضایی و  ...بهگونهای که نه تنها رشد کمدی جامعده را بده همدراه دارد
بلکه روندی فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی ،اجتماعی بر اساس پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسدان اسدت ،ضدم
آنکه نیازها پیوسته در پرتو ارزشهای فرهنگی جامعه و بینشهای پایداری جهان پاالیش یابند (ضرابی و همکاران . )4 :1390 ،ای
مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم در مباحث علمی ،اقتصادی و در مساول بی المللی جایگاهی ویژه پیدا کرده است .که در خود تددید
سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی ،اجتماعی را به همراه دارد ( .)frazier, 1997: 187و در بسیاری موارد عدادات
و رسوم و عقاید مردم را در بر میگیرد و همراه روندهای دگرگونساز به وضعیتی متعادل و قابل زیسدت مدیاندامدد ( spears,
 .)2002: 98در نظریههای توسعه دو چهارچوب کلی بنیادی و نوی مطرح میشود .مکتا تکاملی توسعه ،نظریدههدای نوسدازی،
دیدگاه مارکسیستی ازتوسعه ونظریه وابستگی در درون چارچوب بنیادی قرار دارند ).(momeni&ghahari, 2013:55در مقابل
چهارچوبهای نوی توسعه بر دیدگاههای اجتماعات محلی ،سازمان های غیردولتی ،عددالت و دموکراسدی ،مشدارکت شدهروندی و
توسعه پایدار و رویکرد توسعه از پایی تأکید دارند ( .)hodder, 2000: 16هدف نظریده هدای توسدعه تحلیدل و تبیدی ندابرابری
موجود میان کشورها ،مناطق و نواحی در زمینه توسعه است که به عنوان نگرشهایی برای برقراری عددالت اقتصدادی و اجتمداعی،
توزیع بهینه و کارآمدتر منابع ،رشد و متوازنتر نواحی و کاهش نابرابری مطرح بدود کده از پیشدگامان آن میدردال ،پدرو ،فریددم و
هیرشم را میتوان نام برد ) .(ganbari et al, 2011: 22فریدم الگوی مرکز  -پیرامدون را بدرای پدیشبیندی روندد تغییدر و
تحوالت توسعه عرضه می دارد و معتقد است که نظام جغرافیایی شامل دو زیر نظام فضایی است ،یکدی مرکدز کده قلدا پیشدتاز و
پویایی نظام است و دیگری پیرامون که بقیه نظام محسوب می شود و در وضعیت وابستگی و سدلطه نسدبت بده مرکدز قدرار دارد
) .(zyari et al, 2010:19فرانسوا پرو نحوه نگرش به توسعه را ناشی ازقطاهای رشد میداند که درمرحله اول با سرمایهگذاری
کالن صنعتی در نواحی بزرگ و واگرایی و نابرابری ایداد می شدود و در مرحلده دوم بدا انتشدار تددریدی توسدعه بده سدایر ندواحی،
همگرایی و برابری ایداد میشود ).(mahdavi hajiloyi & mohammadzade, 2012: 17
به باور اقتصاددانان نئو کالسیک رشد و توسعه ناحیه ای تحت تأثیر جابدایی و سازوکار تعادل است که موجا جریدان آزاد مندابع
بی نواحی در یک منطقه و یا کشور و ایداد تعادل میگردد .آنها معتقدند نابراری یک پدیده مدوقتی و اجتندابناپدذیر در تعدادل و
توسعه ناحیهای است ( .)li& wei, 2010: 304اقتصاددانان رادیکال نیز توسعه را روندی پویا میدانند که از یدک مقطدع خداص
تاریخی در حیات سیاسی -اقتصادی یک جامعه شروع می شود و هدف آن توزیدع عادالنده درآمدد و از بدی بدردن ناعددالتی اسدت
) .(sadegi arani et al, 2012: 113نئوکینزها آن را وابسته به صادرات می دانند ،به طوری که با تقسیم اقتصداد ناحیده بده دو
بخش پایه و غیر پایه ،توسعه نواحی را ناشی از دو بخش پایه دانسته و معتقدند که سایر فعالیتها زاویده رشد و فعالیتهدای بخدش
پایه است ) .(tagvayi et al, 2014: 67یکی از ابعاد توسعه ،توسعه روستایی است که شدامل فدراهم سداخت زیرسداختهدای
اجتماعی ،فیزیکی و اراوه خدمات مالی در مناطق غیر شهری و مدیریت منابع طبیعی است ( ،)barrios, 2004: 4که بهینهسدازی
تولید مواد غذایی ،فراهمسازی سوخت ،حفاظت از محیطزیست ،دفع فاضالب و تأمی آب از منافع آن اسدت ( & adinarayana
 .)et al, 2008: 130به باور چاندرا در تددید ساختار اقتصادی جوامع روستایی اولویت مهمی که از طریق بهکار بردن اسدتراتژی
جدید توسع ه روستایی پیشنهاد شده ،ترکیا مناسبی از فعالیتهای کشاورزی و غیرکشداورزی و صدنایع تکمیلدی و تبددیلی بخدش
کشاورزی است ( .)Chandra, 2004: 2آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکا میداندد کده
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شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیالت اجتماعی برای هر فرد روستایی می داند و معتقد است هدف نخستی توسدعه کشداورزی
معموالً افزایش رشد تولیدات کشاورزی است ) .(kardoani & shrifi, 2012: 118میسرا معتقد است توسدعه روسدتایی طیدف
وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل میشود کده مدردم را بده توانمندسدازی و از میدان برداشدت نداتوانیهدای
ساختاری موجود قادر میسازد ) .(anbestani et al, 2014:103امیلو گاتو1معتقد است برای دستیابی به توسدعه روسدتایی بایدد
مدموعهای از سیاست ها را در نظر گرفت که شامل مدرنیزه کردن زیرساختها ،آمدوزش کشداورزان ،حفاظدت از محدیط زیسدت و
ترویج توسعه روستایی است .سارسنو2نیز توسعه روستایی را با تأکید بر فعالیتهای کشاورزی در نواحی روسدتایی مدورد توجده قدرار
میدهد ) .(tagvayi et al, 2011:140به نظر مایکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسدعه شدهری
به ای علت نیست که اکاریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند بلکه به ای دلیل است کده راهحدل نهدایی مسدأله
بیکاری شهری و تراکم جمعیت ،بهبود محیط روستایی است .با برقراری تعادل بی امکانات اقتصدادی شدهر و روسدتا و نیدز ایدداد
شرایط مناسا برای مشارکت مردم درتالشهایی که برای توسعه ملی صورت میگیرد و بهرهمندشددن از مواهدا آن ،کشدورهای
درحال توسعه گام بزرگی در جهدت تحقدق معندای توسدعه برخواهندد داشدت ).(sadre mosavi & talebzade, 2013: 220
بنابرای توسعه روستایی بخش بااهمیتی از توسعه ملی به خصوص در کشورهای در حال توسعه است که مستلزم تغییرات اساسی در
ساختار اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهک کردن فقر اسدت بده
گونهای که رسیدن به آن یکی از ضرورتهای جامعه امروز است تا نیمی از جمعیت که در روستاها زندگی میکنندد بتوانندد از آثدار
توسعه برخوردار گردند و مهاجرتهای بیرویه و رو به افزایش و تخلیه روستاها کنترل گردد ).(haji alizade et al, 2010: 2

روش پژوهش
ای پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  -تحلیلی است .جامعهی آماری پژوهش  10دهستان شهرستان
اردبیل را شامل می شود .اطالعات مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسک و سالنامه آماری سال  1390استان اردبیل
استخرا گردیدهاست .به منظور رتبهبندی و سطحبندی دهستانهای شهرستان اردبیل  76متغییر (در قالا  7شاخص) با استفاده از
مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو با استفاده از نرم افزار ( Expert Choiceبراساس نظرات  20کارشناس) وزندهی شدهاند
(جدول  .)1با بهرهگیری از سه مدل تصمیم گیری چند معیاره (ویکور ،الکتره ،تاکسونومی عددی) جایگاه توسعهیافتگی و رتبهبندی
هر یک از دهستان های شهرستان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفته شدهاست و در نهایت با استفاده از آزمون همسبتگی تاوکندال در
محیط نرمافزار  SPSSبه آزمون فرضیهها اقدام گردید .مدل ویکور روی رتبهبندی و انتخاب بهتری گزینه از میان گروهی از
گزینه ها ،تمرکز و جواب سازشی برای یک مساًله را به کمک یک معیار متناقض مشخص میکند ،به نحوی که تصمیمگیرنده را به
تصمیم نهایی میرساند ) . (amiri & darestani farahani, 2013:17به عبارت دیگر ای روش مساولی با معیارهای نامناسا
و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار میدهد ) .(tavakolnya et al, 2015: 6در ای روش با توجه به مقادیر  Q ،S ،Rگزینهها در
سه گروه از بزرگتر به کوچک تر مرتا میشوند .در نهایت گزینهای به عنوان گزینه برتر اننتخاب میشود که درگروه  Qبه عنوان
گزینه برتر شناخته شود .روش الکتره نیز یکی از روشهای رایج به مفهوم "غیر رتبهای" به جای رتبهبندی گزینهها از روش غیر
رتبهای استفاده میکند ) .(Yi-Chung Hu, 2009: 1352در ای روش کلیه گزینهها با استفاده از مقایسات غیر رتبهای مورد
ارزیابی قرار گرفته و بدان طریق گزینههای غیر مؤثر حذف می شوند .مقایسات زوجی بر اساس درجه توافق اوزان ( )Wjو درجه
اختالف از مقادیر ارزیابی وزی ( )Vijاستوار بوده و توأمان برای ارزیابی گزینهها مورد آزمون قرار میگیرد .کلیه ای مراحل بر
مبنای یک مدموعه هماهنگ و یک مدموعه ناهماهنگ پایهریزی میشوند که روش بدی لحاظ معروف به "آنالیز هماهنگی"
هم میباشد ) .(asgarpoor, 2008: 285روش تاکسنومی عددی یک روش رتبهبندی و مقایسه کشورها ،مناطق یا فعالیتهای
مختلف با توجه به درجه توسعه یا برخورداری آنها از امکانات است ،به طوری که قادر است با تلفیق تعدادی شاخصهای مرتبط با
معیار مورد بررسی گزینههای مورد مطالعه را اولویتبندی نماید .با استفاده از ای روش میتوان اقدام به تعیی درجه توسعه و رتبه

1. Emillo gatto
2. Saraceno
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بندی شهرستانها و نیز مشخص کردن ضریا پراکندگی آن ها نمود .در ای روش پس از تهیه ماتریس دادههای اولیه ،با توجه به
اینکه شاخصهای مختلف ممک است دارای مقیاسهای مختلف باشد ،الزم است شاخصهای مورد استفاده از مقیاس رها شوند و
عدم تدانس شاخصها از بی برود و برای ای کار میتوان از روش استاندارد کردن استفاده کرد و ماتریس دادههای استاندارد را
تشکیل داد :پس بزرگتری مقدار در هر یک  zشده از ستونهای ماتریس استاندارد به عنوان مقدار ایدهآل انتخاب میگردد .پس
از آن ،فاصله مرکا هر منطقه از منطقه ایدهآل از طریق فرمول زیر محاسبه شده که در واقع نشان دهنده فاصله منطقه ایدهآل تا
بخش  oاست ) .)Bhatia, 2004: 17-18نتایج حاصله از روش تاکسونومی هر چقدر کوچکتر باشد ،دال بر توسعهیافتگی آن
منطقه است و هر چقدر بیشتر باشد ،دلیلی بر عدم توسعهیافتگی خواهد بود.

محدوده مورد مطالعه
شهرستان اردبیل در مختصات  38درجه و  2دقیقه الی  38درجه و  8دقیقه عرض جغرافیایی و  48درجه و  5دقیقه الی  48درجه
و  20دقیقه طول جغرافیایی قرار دارد .مساحت شهرستان حدود  5172/3کیلومتر مربع است و در ارتفاع  1350متر از سطح دریا قرار
دارد .ای شهرستان دارای  3بخش مرکزی ،سرعی و هیر است .بخش مرکزی (منطقه مورد مطالعه) شامل  11دهستان و 41
روستا است .ای شهرستان در دو ناحیه دشتی و کوهستانی واقع گردیدهاست که توسط کوههای اطراف احاطه گردیده و در وسط
دشتی به وسعت  45کیلومتر واقع گردیده است .شکل شماره  1موقعیت شهرستان اردبیل و دهستانهای آن را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
در ای پژوهش برای رتبهبندی دهستانهای شهرستان اردبیل ،ابتدا ماتریس تصمیمگیری که مشتمل بر  76ستون (تعداد
متغیرها) و  10سطر (تعداد دهستان ها) تشکیل شد .همچنی برای وزندهی به  76معیار انتخابی با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( ،)AHPوزن و اهمیت هر کدام از معیارها محاسبه شده است (جدول  .)1در بی شاخص ها شبکه سراسری برق ،گاز و
آب از وزن بیشتری برخوردار می باشند.
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جدول  .1وزن معیارهای مختلف با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
شاخص

وزن

شاخص

وزن

روستا مهد
دبستان
مدرسه راهنمایی شبانهروزی پسرانه
مدرسه راهنمایی شبانهروزی دخترانه
مدرسه راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی دخترانه
مدرسه راهنمایی مختلط
دبیرستان شبانهروزی پسرانه
دبیرستان شبانهروزی دخترانه
دبیرستان نظری پسرانه
دبیرستان نظری
دبیرستان کارو دانش پسرانه
دبیرستان کارو دانش دخترانه
هنرستان فنی و حرفهای پسرانه
هنرستان فنی و حرفهای دخترانه
بوستان روستایی
کتابخانه عمومی
زمی ورزشی
سال ورزشی
مسدد
امامزاده
سایر اماک مذهبی مسلمانان
اماک مذهبی سایر ادیان
مدرسه علمیه
امام جماعت راتا
خانه عالم
شورای اسالمی روستا
دهیار
پاسگاه نیروی انتظامی
مرکز خدمات جهاد کشاورزی
مرو کشاورزی
شورای حل اختالف
شرکت تعاونی روستایی
شبکه سراسری برق
موتور برق دیزلی
انرژی نو(خورشیدی ،بادی و )...
گاز لوله کشی
آب لوله کشی

0/0035
0/015
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/0065
0/0095
0/0085
0/004
0/02
0/005
0/0025
0/025
0/001
0/01
0/007
0/032
0/028
0/031
0/024
0/055
0/026
0/01
0/033
0/008
0/0005
0/033
0/033

حمام عمومی
مرکز بهداشتی درمانی
داروخانه
خانه بهداشت
پایگاه بهداشت روستایی
مرکز تسهیالت زایمان
پزشک خانواده
پزشک
دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان
دندانپزشک تدربی یا دندانساز
بهیار یا مامای روستایی
بهورز
دامپزشک
تکنسی دامپزشکی
آزمایشگاه و رادیولوژی
غسالخانه
سامانه جمعآوری زباله
پایگاه آتشنشانی
نمایندگی پخش نفت سفید
نمایندگی پخش سیلندر گاز
فروشگاه تعاونی
بقالی
نانوایی
گوشت قرمز
قهوهخانه
بانک
تعمیرگاه ماشی آالت کشاورزی
تعمیرگاه ماشی آالت غیر کشاورزی
جایگاه سوخت
صندوق پست
دفتر پست
دفتر مخابرات
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی
دسترسی عمومی به اینترنت
دسترسی به روزنامه و مدله
دسترسی به وسایل نقلیه عمومی
دسترسی به ایستگاه راه آه
سامانه تصفیه آب

0/0095
0/03
0/0065
0/029
0/027
0/009
0/0015
0/028
0/017
0/016
0/01
0/0045
0/025
0/0065
0/001
0/021
0/024
0/01
0/005
0/005
0/018
0/022
0/01
0/0107
0/001
0/0105
0/027
0/019
0/075
0/0105
0/023
0/0105
0/01
0/009
0/009
0/02
0/001
0/0075

پس از تعیی وزن هر یک از متغیرها ،با استفاده از مدلهای مختلف (روش ویکور ،الکتره ،تاکسونومی عددی) ،اقدام به رتبهبندی
 10دهستان شهرستان اردبیل با توجه به مولفه های توسعه یافتگی و براساس  76متغیر انتخابی شده است .در پژوهش حاضر با
استفاده از روش ویکور ،اقدام به سطحبندی دهستانهای شهرستان اردبیل با استفاده از  76متغیر توسعهیافتگی شدهاست .وضعیت
 10دهستان شهرستان اردبیل با توجه به جدول ( )2بدست آمده است.
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جدول  .2نتایج بدست آمده از مدل ویکور
دهستان کلخوران

فوالدلوی شمالی

غربی

شرقی

سردابه

هیر

بالغلو

دوجاق

ارشق شرقی فوالدلوی جنوبی

شاخص ویکور

0/14

0/138

0/121

0/118

0/113

0/097

0/091

0/083

0/06

0/04

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

براساس نتایج حاصل از روش ویکور ،دهستان های شهرستان اردبیل در سطوح مختلف قرار گرفتهاند ،با توجه به مدل ویکور هر
چه عدد بدست آمده از نتایج مدل ویکور به  1نزدیکتر باشد نشان دهندهی توسعهیافتگی میباشد ،که از بی  10دهستان شهرستان
اردبیل ،دهستان کلخوران در رتبه نخست و دهستانهای غربی و فوالدلوی شمالی در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند .در پایی
تری سطح دهستان فوالدلوی جنوبی قرار گرفته است .برای عملیاتی کردن مدل الکتره ،جهت سندش سطح توسعهیافتگی،
براساس شاخصهای استخرا شده ،ماتریس دادههای خام در دهستانهای منطقه مورد مطالعه تشکیل شد (جدول ماتریس
تصمیم گیری) .در نهایت ،پس از اندام مراحل مدل الکتره با حاصل ضرب ماتریسهای هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر به
ماتریس کلی تشکیل شد .ماتریس کلی ،نتیدهی کلیه ی مراحل ذکر شده است .در ای ماتریس ،با توجه به جمع هر سطر ،جایگاه
برخورداری از شاخصهای توسعهیافتگی هر دهستان نسبت به دیگر دهستانها ،مشخص شد که دهستان کلخوران ،از باالتری
سطح برخوردار است .بعد از آن دهستان غربی و شرقی در رتبهی دوم و سوم قرار دارند و دهستان فوالدلوی جنوبی در پایی تری
سطح قرار دارد (جدول .)3
جدول  .3نتایج بدست آمده از مدل الکتره
دهستان

کلخوران

غربی

فوالدلوی شمالی شرقی

هیر

دوجاق

سردابه

بالغلو ارشق شرقی فوالدلوی جنوبی

تعداد چیرگی

9

5

4

3

3

2

1

1

0

0

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تاکسونونی عددی در پژوهش حاضر دهستانهای شهرستان اردبیل بر اساس میزان برخورداری یا
عدم برخورداری از شاخصهای توسعهیافتگی در سطوح متفاوتی قرار گرفتهاند .دهستانهای کلخوران ،غربی و فوالدلوی شمالی به
ترتیا وضعیت مناسبی نسبت به سایر شهرستان ها دارند .در سطوح پایانی نیز دهستان فوالدلوی جنوبی و ارشق شرقی وضعیت
نامناساتری نسبت به دیگر دهستانها دارند (جدول .)4
جدول  .4نتایج بدست آمده از مدل تاکسونومی عددی
شرح

کلخوران

غربی

فوالدلوی شمالی

شرقی

هیر

دوجاق

سردابه

بالغلو

ارشق شرقی

فوالدلوی جنوبی

امتیاز

0/636

0/655

0/717

0/736

0/759

0/821

0/859

0/863

0/893

0/953

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

میانگی رتبهها :در ای روش برای هر گزینه ،میانگی حسابی رتبههای بدست آمده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند معیاره
تعیی میشود و بر ای اساس ،گزینهها اولویتبندی میشوند ) . (momeni, 2014: 27در ای روش ،میانگی رتبهها با
استفاده از سه روش ویکور ،الکتره ،تاکسنومی عددی برای دهستانهای شهرستان اردبیل محاسبه شده است و نتایج زیر به دست
آمده که طبق ای نتایج ،دهستان های کلخوران ،غربی ،فوالدلوی شمالی ،شرقی ،هیر ،سردابه ،دوجاق ،ارشق شرقی ،بالغلو و
فوالدلوی جنوبی به ترتیا رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)5
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جدول  .5نتایج روش میانگین رتبهای
دهستان

کلخوران

غربی

فوالدلوی
شمالی

شرقی

هیر

دوجاق

سردابه

بالغلو

ارشق

فوالدلوی
جنوبی

ویکور

1

4

2

6

3

10

5

7

شرقی
9

8

الکتره

1

3

2

5

4

10

6

8

7

9

تاکسونومی عددی

1

4

2

5

3

10

7

6

9

8

میانگی رتبهها

1

3/66

2

5/33

3/33

10

6

7

8/33

8/33

طبق نتایج کسا شده از آزمون میانگی رتبهها اقدام به ترسیم نقشه فضایی دهستانهدای شهرسدتان اردبیدل بدر اسداس سدطوح
توسعهیافتگی گردید (شکل.)2

شکل  .2وضعیت توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل

در ای پژوهش با استفاده از ضریا همبستگی تاوکندال ،ارتباط بی جمعیت هر دهستان (پس ازتبدیل به رتبه) و میانگی رتبهای
بدستآمده آن ها بررسی شد (فرضیه اول) .ضریا همبستگی تاوکندال به دست آمده با صفر و سطح معناداری  0/08در محیط نرم
افزاری  SPSSنشان دهنده عدم معناداری ارتباط بی جمعیت هر دهستان و میانگی رتبهی بدست آمدده آنهدا مدیباشدد یعندی
افزایش جمعیت هر دهستان تأثیری در میزان توسعهیافتگی آن ندارد .بنابرای فرضیه اول رد میشود.
در پژوهش حاضر با استفاده از ضریا همبستگی تاوکندال ،ارتباط بی درصد اشتغال هر دهستان و میانگی رتبهای بدسدت آمدده
آنها بررسی شد (فرضیه دوم) .ضریا همبستگی تاوکندال به دست آمده با صفر و سطح معناداری  0/000نشان دهندهی معناداری
بی درصد اشتغال هر دهستان و سطح توسعهیافتگی آن میباشد .بنابرای فرضیه دوم تایید میشود.
همچنی با استفاده از ضریا همبستگی تاوکندال ،ارتباط بی نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرسدتان و میدانگی رتبدهای
بدست آمده آنها بررسی شد (فرضیه سوم) .ضریا همبستگی تاوکندال به دست آمده بدا صدفر و سدطح معنداداری  0/056نشدان
دهنده عدم معناداری بی نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرستان و میانگی رتبهای بدست آمده آنها میباشدد کده البتده بدا
کمی اغماض می توان گفت که ای عامل تقریباً تاثیر گذار است .بنابرای فرضیه سوم رد میشود.
تعیی ضریا پراکندگی :ضریا پراکندگی که در برخی از منابع به ضریا ویلیامسون نیز شهرت دارد و شاخصی است که مشخص
می کند تا چه حدی یک شاخص در بی مناطق یا نواحی به صورت نامتعادل توزیع شده است (ابراهیم زاده و همکاران.)15 :1389 ،
الزم به ذکر است که مقدار باالی  CVنشان دهندهی نابرابری بیشتر در توزیع شاخصها است.
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درای فرمول  :CVضریا پراکندگی :S ،انحراف معیار و  :Mمیانگی است.
با استفاده از محاسبهی انحراف معیار در محیط نرمافزاری  SPSSمیزان پراکندگی  76شاخص توسعهیافتگی دهستانهای
شهرستان اردبیل محاسبه شده است .براساس نتایج بدستآمده ،بیشتری نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخصهای مرکز
تسهیالت زایمان ،تکنسی دامپزشکی ،دبیرستان شبانهروزی دخترانه و پسرانه ،موتور برق دیزلی ،انرژیهای نو ،آزمایشگاه و
رادیولوژی است .همچنی کمتری نابرابری مربوط به شاخصهای شبکه سراسری برق ،مسدد ،شورای اسالمی روستا ،آب لوله
کشی شده ،دبستان ،بقالی و خانه بهداش ت است البته الزم به توضیح میباشد که سه شاخص مدرسه علمیه ،بوستان روستایی و
جایگاه سوخت در هیچ یک از دهستانهای شهرستان اردبیل وجود نداشتند (جدول .)6
جدول  .6ضریب پراکندگی شاخص ها در دهستان های شهرستان اردبیل
شاخص

ضریب پراکندگی

شاخص

ضریب پراکندگی

روستا مهد
دبستان
مدرسه راهنمایی شبانهروزی پسرانه
مدرسه راهنمایی شبانهروزی دخترانه
مدرسه راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی دخترانه
مدرسه راهنمایی مختلط
دبیرستان شبانهروزی پسرانه
دبیرستان شبانهروزی دخترانه
دبیرستان نظری پسرانه
دبیرستان نظری
دبیرستان کارو دانش پسرانه
دبیرستان کارو دانش دخترانه
هنرستان فنی و حرفهای پسرانه
هنرستان فنی و حرفهای دخترانه
بوستان روستایی
کتابخانه عمومی
زمی ورزشی
سال ورزشی
مسدد
امامزاده
سایر اماک مذهبی مسلمانان
اماک مذهبی سایر ادیان
مدرسه علمیه
امام جماعت راتا
خانه عالم
شورای اسالمی روستا
دهیار
پاسگاه نیروی انتظامی
مرکز خدمات جهاد کشاورزی
مرو کشاورزی
شورای حل اختالف
شرکت تعاونی روستایی
شبکه سراسری برق
موتور برق دیزلی
انرژی نو(خورشیدی ،بادی و )...
گاز لوله کشی
آب لوله کشی

103/05
23/12
163/01
149/05
48/07
53/31
89/63
316/22
316/22
125/46
125/46
157/81
187/07
176/16
232/57
0
136/67
102/73
232/57
20/52
114/77
136/9
211/68
0
148/21
148/21
22/72
46/62
191/03
100/67
87
122/02
90/21
16/07
316/22
316/22
97/76
22/87

حمام عمومی
مرکز بهداشتی درمانی
داروخانه
خانه بهداشت
پایگاه بهداشت روستایی
مرکز تسهیالت زایمان
پزشک خانواده
پزشک
دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان
دندانپزشک تدربی یا دندانساز
بهیار یا مامای روستایی
بهورز
دامپزشک
تکنسی دامپزشکی
آزمایشگاه و رادیولوژی
غسالخانه
سامانه جمعآوری زباله
پایگاه آتشنشانی
نمایندگی پخش نفت سفید
نمایندگی پخش سیلندر گاز
فروشگاه تعاونی
بقالی
نانوایی
گوشت قرمز
قهوهخانه
بانک
تعمیرگاه ماشی آالت کشاورزی
تعمیرگاه ماشی آالت غیر کشاورزی
جایگاه سوخت
صندوق پست
دفتر پست
دفتر مخابرات
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی
دسترسی عمومی به اینترنت
دسترسی به روزنامه و مدله
دسترسی به وسایل نقلیه عمومی
دسترسی به ایستگاه راه آه
سامانه تصفیه آب

106/49
82/23
142/05
44/52
100/44
316/22
114/46
110/01
220/4
179/10
105/48
54/98
156/78
316/22
316/22
81/91
82/78
138/03
51/75
84/82
80/5
36/23
66/77
57/77
57/12
114/03
111/25
153/35
0
83/45
51/64
51/15
84/19
108/55
211/9
57/42
214/44
58/17
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نتیشهگیری
هدف اصلی برنامههای توسعه منطقهای و نواحی روستایی دستیابی به الگوی مناسا برای توزیع امکانات و فعالیتهدا بدر اسداس
فضای جغرافیایی است .بنابرای مطالعه و مقایسه دهستانها و مناطق روستایی درابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و  ...برنامهریزان
و سیاستگذران متخصص در ای زمینه را در اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامههای مناسا در جهت کاهش نابرابریهدای منطقدهای
کمک میکند .پژوهش حاضر با هدف سندش سطوح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اردبیل اندام گردیدهاست .نتایج تحقیق
بیانگر عدم توازن شاخصهای توسعهیافتگی در سطح دهستانهای ای شهرستان است ،بده گوندهای کده  6دهسدتان در وضدعیت
برخوردار از توسعه 2 ،دهستان نمیهبرخوردار و  4دهستان محرم از توسعه بودند و اکاریدت دهسدتانهدا در فرآیندد توسدعه در ابعداد
آموزشی ،بهداشتی ،زیرساختی ،فرهنگی و  ...در وضعیت نسبتاً محروم از توسعه قرار داشتند .عدم دسترسی مناسا ای دهسدتانهدا
به امکانات مناسا و وابستگی روستاییان به فعالیت های کشاورزی بیشتری تأثیر را بر عدم توسعه مناسا ای دهسدتانهدا داشدته
است .از طرفی از نتایج آزمون فرضیهها می توان دریافت که نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرستان و میدزان جمعیدت تدأثیر
چندانی در توسعهیافتگی دهستان ها نداشته است ولی اشدتغال دارای تدأثیر مابدت بدوده اسدت؛ کده راههدای ارتبداطی نامناسدا و
کوهستانی سبا شده است که ای امر تأثیر کمتری در توسعه داشتهباشد و سبا واگرایی و عددم تددانس بدی ندواحی در سداختار
فضایی شده است .با توجه به نتایج کسا شده برای تعادلبخشی به توسعه دهستانها و ایداد اعتدال در اراوه امکانات و خددمات و
ارتقای کیفیت شاخص ها و کاهش فقر و محرومیت در نواحی روستایی پیشنهادات زیر اراوه میشود:
 ایداد کانونهای توسعه در نواحی محروم و کمتر برخوردار. در فرآیند توسعه روستایی ارتقا همه دهستانها ضرورت دارد ولی دهستانهای کمتر توسعهیافته جهت متعادل ساخت تفاوتهایموجود در توسعه در اولویت برنامههای توسعه شهرستان و استان قرار گیرند.
 ایداد و تقویت راههای ارتباطی روستایی به مرکز دهستان و شهرستان جهت بهرهمندی از امکانات و زیرساختها. با توجه به قرارگیری شهرستان در موقعیت کوهستانی ،لزوم توجه به امکانات طبیعی منطقده از جملده چشدمههدای آبگدرم و ...جهت اشتغالزایی در سطح روستاها ضروری میباشد.
 با آموزش و ایداد اشتغال در منطقه و رونق مشاغل خانگی و حمایت مدالی دولدت و آمدوزش مدردان و زندان و عمدوم مدردم بدهماندگاری جمعیت در روستاها کمک نمود.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The development of a comprehensive process of economic, social, cultural and political
activities aimed at continuous improvement of the entire population's life and the fair
distribution of resources is one of its key pillars. It has now become apparent that the
achievement of development depends on the consideration of rural settlements and rural areas as
a core part.
In this regard, this study tries to reach the developmental levels and also the balanced
development at the level of rural districts of Ardabil city by understanding the location and
distribution of developmental indicators in this area and utilizing several techniques. Indicator
analyzes the desired indicators and, by identifying the effective factors in their development and
leveling them, provide strategies for achieving equilibrium in these areas. By determining the
extent of each of these villages, officials and Specialists in this field will help to understand the
feedback and investment and its impact on decision making.
Methodology
This research is applied in terms of its purpose and in terms of method is descriptive-analytical.
The statistical population of the study is 10 districts of Ardabil city. In order to rank and rank
the rural districts of Ardabil, 76 variables (in 7 indicators) were weighted using the Analytical
Hierarchy Process Model (AHP) and Expert Choice software (based on the opinions of 20
experts). Using the three multi-criteria decision-making models (VIKOR, ELECTRON,
Numerical Taxonomy), the developmental and ranking locations of each of the districts of
Ardabil city have been evaluated. Finally, by using the proximal tooculation test in the software
environment SPSS was used to test assumptions.
Results and Discussion
Based on the results of the numerical taxonomy test, rural districts of Ardebil city have been
located at different levels based on the degree of enjoyment or lack of developmental indicators.
The Kalhkuran, Western and Northern Provincial Rural Areas, respectively, have a good status
than other cities. At the final levels, the Southern Flygluih and East Arash areas are inferior to
other rural districts.
Average Ratings:. In this method, the average of the ratings was calculated using three methods
of viquer, electric, numerical taxonomy for the districts of Ardabil city. The results are as
follows. According to these results, Kalkhuran, Western, Northern, Eastern Districts , Hir,
Sardabeh, Daudak, East Arshab, Balaglou and South Flandaville respectively ranked first to
tenth.
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In the present study, using the pathogen correlation coefficient, the association between the
population of each village (after conversion to rank) and the average of their obtained rank were
investigated (first hypothesis). The correlation coefficient obtained with zero and the
significance level of 0.08 in the SPSS software environment indicates that the relationship
between the population of each rural district and the average of their rank is insignificant, that
is, the increase in the population of each village has an effect on development It does not have
the capability. So the first hypothesis is rejected.
In the present study, using the pathogen correlation coefficient, the relationship between the
employment rate of each village and the average of their rank were examined (second
hypothesis). The obtained taco correlation coefficient with zero and a significant level of zero in
the SPSS software environment showed a significant difference between the employment rate of
each village and its developmental level. Therefore, the second hypothesis is confirmed.
In the present study, using the pathogen correlation coefficient, the relationship between the
center of each rural district's proximity to the center of the city and the average of their obtained
rank were investigated (third hypothesis). The obtained correlation coefficient with zero and a
significant level of 0.056 in the software environment of SPSS indicates that there is
insignificance between the proximity of the center of each rural municipality to the city center
and the average rank obtained, which is, with a slight negligence It can be said that this factor is
almost effective. Therefore, the third hypothesis is rejected.
Distribution coefficient of development indicators using standard deviation calculations in SPSS
software environment, the dispersion rate of 76 development indicators of rural districts of
Ardabil city has been calculated. Based on the results, the most inequality in spatial distribution
is related to the indices of the Center for Maternity Facilities, Veterinary Technician, Girls 'and
Girls' Nightlife High School, Diesel Engine, New Energy, Laboratory and Radiology. Also, the
least inequality is related to indicators of the electricity grid, mosque, village council, piped
water, primary school, grocery and home of health. It should be explained that the three
indicators of the school of theology, the rural park and the location of the fuel There were no
districts in the city of Ardabil.
Conclusion
The present study aimed at measuring the developmental levels of rural districts of Ardabil city.
The results of the research indicate that the developmental indices in rural districts of the city
are inequalities, so that 6 rural districts are in developmental status, 2 villages of Nima and 4
rural areas of Muharram, and the majority of rural districts in the development process in
educational dimensions, Health, infrastructural, cultural and ... were in a relatively
underdeveloped position. The lack of proper access of these villages to the proper facilities and
dependence of villagers on agricultural activities has had the greatest impact on the lack of
proper development of these villages. On the other hand, the results of the assumptions test can
be found that the proximity of the center of each village to the city center and the population
size did not have much effect on rural development, but employment has had a positive effect;
the inappropriate and mountainous communication routes have caused this Has less impact on
development, causing divergence and heterogeneity between regions in the spatial structure.
Key words: development, rural development, multi-criteria decision making methods, Ardabil
county

