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  چكيده
اصوالً توسعه جريانيست چند بعدي، كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و فرهنگي از 

سطح توسعه در كشور . فقر و نابرابري اجتماعي از سوي ديگر استكاهش  يك سو و رشد اقتصادي و
 بنابراين ابعاد گوناگون و پيچيدگي . شودهايي در اين زمينه ديده ميايران يكسان نيست و تفاوت

پژوهش حاضر داراي ماهيت  .كندموضوع ضرورت شناخت ميزان توسعه و محروميت را بيان مي
اي و تحليلي، و با هدف كلي، شناسايي روشهاي تحقيق كتابخانه اي و تركيبي ازتوسعه –كاربردي

باشد كه اقتصادي مي -هاي اجتماعيوسعه يافتگي در شاخصهاي توانمند و يا داراي محدوديت تاستان
در راستاي هدف . مورد استفاده قرار گرفته است 1387- 1390 سالهايمتغير در طي 78ي اين هدف برا

در قالب Excel و  SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي براي هريك از استان هاي منتخبتحقيق شاخص
تركيبي توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته كه نتايج حاصل از شاخص TOPSISو  HDIهاي مدل

درصد  150/0برابر  TOPSISو  230/0برابر  HDIدهد ميانگين ميزان نشان مي TOPSISانساني تكنيك 
رين ميزان و درصد به ترتيب بيشترين و كمت 081/0درصد و سمنان با  706/0تهران با  اناست  HDI كه

و  TOPSIS ،355/0 ،165/0 ،090/0هاي با ميانگين با استان  TOPSISمدل  با استفاده از نتايج
بندي مناطق محروم و توسعه يافته صورت گرفته كه راهگشايي جهت رسيدن به درصد پهنه030/0

  .توازن و همه جانبه باشدتوسعه م
  .، ايرانTOPSIS ،GIS ،HDIاقتصادي، توسعه،  - شاخص اجتماعي :كلمات كليدي
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 مقدمه -1

   ها و اهداف خود هدايت اي از تحول است كه جامعه را براي نيل به آرمانتوسعه درجه
براي بهبود  هاي مردم و دولت رابه بيان سازمان ملل، توسعه فرايندي است كه كوشش. كندمي

اوضاع اجتماعي اقتصادي و فرهنگي هر منطقه متحد كرده و مردم اين مناطق را در زندگي يك 
نصيرزاده و ديگران، ( سازدملت تركيب نموده و آنها را براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا مي

ته است كه واژه توسعه در اذهان محققان و اقتصاددانان توسعه، تعابير مختلفي داش). 83: 1383
توان به افزايش توليد، افزايش بازدهي، ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي، رفع فقر از جمله مي

). 85: 1370حسيني، ( و محروميت، ارتقاي سطح خدمات بهداشتي و درماني و غيره اشاره كرد
توسعه اساساً تبديل يك تمدن به تمدن ديگر يا به عبارتي، تحول انديشه جامعه قديم به 

از همين روست كه توسعه را متضمن يك مرگ و يك تولد ميدانند . انديشه جامعه جديد است
مرگ يك انديشه و نظام متناسب با نظام كهن و تولد يك انديشه و نظام متناسب با آن نظام 

  ).13- 51: 1377عظيمي، ( جديد است
 محسوب جامعه هر و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي متغيرهاي در بنيادي تغيير توسعه اصوالً

 جهت ريزانبرنامه. است آن گوناگون ابعاد بين هماهنگي ايجاد مستلزم تحقق آن، و شودمي
 متعدد اي برنامه اجراي طريق از هاتعادل عدم و هانابرابري كاهش در امر سعي اين تحقق

 در اين نخست گام .دارند يافتگيتوسعه مثبت هايجنبه جانبه همه گسترش و دايي محروميت
 اجتماعي عدالت برتر هدف دستيابي به ها،واقعيت بر منطبق و كارآمد اي برنامه زمينه؛ تدوين

  .موجود است شرايط شناسايي و
  
  طرح مسئله و اهميت موضوع -1-1

مفهومي با سابقه است هرچند كه مفهوم آن از لحاظ محتوا و ) شهري و روستايي( توسعه
 در نواحي روستايي به طور مداوم تغيير كرده استكاركرد در راستاي سازماندهي توسعه 

 ريزان كشورهاي درحال توسعه عميقاً به اين مطلب اما امروزه برنامه). 222: 1381رضواني،(
اند كه مكانيابي خدمات و تسهيالت زيرساختي نقش با اهميتي در بهبود توسعه نواحي بردهپي

ارند كه بهبود دسترسي جوامع به خدمات اساسي كند و به اين امر اذعان داين كشورها بازي مي
دانشيان و همكاران، ( روداي به شمار ميابزاري مهم در شتاب بخشيدن به توسعه منطقه

هاي خاص زندگي نه تنها ارتباط تنگاتنگ با يك از جنبهتحول و دگرگوني در هر). 33: 1386
. ام در سطح ملي نيز نيستهاي عگيريروندهاي عمومي توسعه دارد، بلكه جدا از سمت

تواند و بايد جزيي از هاي زندگي ميبنابراين هرگونه اقدامي در راستاي دگرگوني جنبه
توزيع عادالنه امكانات و ثمرات توسعه ). 150: 1385سعيدي، ( شمار آيدساماندهي فضايي به

ريزان جهت تحقق برنامه. هاي مهم اقتصاد پويا و سالم استدر ميان اكثريت جمعيت از خصيصه
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هاي متعدد ها از طريق تدوين و اجراي برنامهها و عدم تعادلاين امر سعي در كاهش نابرابري
رضواني و صحنه، ( هاي مثبت توسعه يافتگي دارندزدايي و گسترش همه جانبه جنبهمحروميت

ي، شهرهاي كوچك و پراكنده در پهنه سرزمين با مشكالتي همچون خدمات رسان). 2: 1382
هاي زيستي از ها از يك طرف و اهميت نگهداشت و پايداري اين مجتمعارتباطات و دسترسي
براين اساس لزوم توجه به سازمان فضايي كشور . موضوع افزوده است ناي سوي ديگر به اهميت

دليل اجتماعي به-هاي اقتصاديهاي مناسب براي استقرار مراكز خدماتي، فعاليتو تعيين مكان
ناپذير هاي مختلف امري اجتنابدليل ساماندهي و توزيع صحيح خدمات در عرصهو بهگسترش 

بندي مناطق و تعيين مراكز عملكردي در سطح ملي، روشي براي سلسله بنابراين سطح. است
كه توان ارائه . باشدمراتبي كردن ارائه خدمات و مشخص كردن مراكزي در سطح ملي مي

ار را داشته باشند و نيز بتوانند به نحو مطلوبي به خدمات خدمات بهينه به مناطق همجو
اي اي و منطقهريزي ناحيهدر برنامه). 1382: 1390ضرابي و پريزادي، ( دسترسي داشته باشند

   ريزي بهتر نواحي گوناگون يك كشور الزم است كه نواحي از نظر برخورداري براي برنامه
ريزي ورداري يا عدم برخورداري، بتوان براي آنها برنامهبندي شده تا نسبت به ميزان برخطبقه
  ).181: 1387زاده دلير، حسين( نمود

توان وضع برخورداري و ميزان محروميت و فقر را مشخص ها ميبندي استاناز طريق سطح
ها يكي كرد كه ارائه يك سلسله مراتب به خوبي توسعه يافته و يكپارچه از مراكز خدمات استان

اي كه دسترسي به دامنه وسيعي از عملكردها براي تعداد به گونه. منافع حاصله از آن استاز 
بدري و ( ها موجود باشدزيادي از مردم فراهم شود بدون اينكه در هر سكونتگاه تمامي آن

  ).119:  1385ديگران، 
توسعه رسد در كشور ايران اگر چه در سالهاي اخير اقداماتي در جهت رشد و نظر ميبه

اي كه هاي كشور متفاوت از يكديگر بوده به گونهمناطق صورت گرفته اما اين اقدامات در استان
  .نتوانسته توسعه هماهنگ مناطق مختلف را موجب شود

تهران، اصفهان و غيره، رشد و توسعه ناهمگن و توسعه : مانند 1هاي رشدوجود قطب
قبيل سيستان و بلوچستان، حاكي از عدم تعادل  نيافتگي بسياري از مناطق و استانهاي كشور از

اي شديد در ميان استانهاي ايران و عدم توزيع يكسان ثمرات توسعه درسراسر كشور منطقه
هاي ريزيعبارتي در كشور ايران توسعه در نواحي جغرافيايي كشور در اثر برنامهبه. است

براين . وسعه آشكار ساخته استنامطلوب ملي و متمركز گذشته تفاوت شديدي را در روند ت
ريزي درست واصولي براي دستيابي به توسعه ملي روشن اساس تا حدودي نياز به يك برنامه

شود؛ زيرا سطح بندي برده ميبندي مناطق پيبندي و رتبهشود و همچنين به اهميت سطحمي

                                           
1 Growth Pole 
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ستين گام ها است و شناخت وضع موجود همانا نخمناطق به نوعي شناخت وضع موجود آن
  . باشدريزي ميبرنامه

  
  اهداف تحقيق -1-2
   هااقتصادي در سطح استان –توسعه يافتگي يا محروميت اجتماعيشناسايي ميزان . 

  هاي شناخت ابعاد و زواياي گوناگون وضعيت موجود و شناسايي نقاط محروم در سطح استان
 .كشور

  هاي كشوربندي توسعه و محروميت استانالويت.  
  اقتصادي –هاي اجتماعيها در شاخصگيري ميزان توسعه در هر يك از استاناندازه تعيين و. 

  
  پيشينه تحقيق -1-3

در هر تحقيق علمي مطالعه و بررسي تحقيقات و پژوهشهايي كه در ارتباط با موضوع انجام 
شده، الزم و ضروري است، چرا كه بدون دستيابي به نتايج پژوهشي ديگران و توسعه و تكامل 

بنابر اين در زير به . آنها، امكان رسيدن به پاسخ مناسب و تجزيه و تحليل بهتر ميسر نيست
  :گرددبرخي از آنها اشاره مي

 توسط ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا مطرح گرديد 1949ايده توسعه ابتدا در سال 
لص ملي ارزيابي گرچه اين مفهوم ابتدا با شاخص كمي از نظر توليد ناخا). 14: 1377واستيوا، (

مورد توجه قرار گرفت، ليكن ) بعد اجتماعي( شد، اما پس از گذشت يك دهه شاخص كيفيمي
ي گزارش آينده مشترك ارايه. ي اقتصادي، اجتماعي هنوز فاقد بعد جغرافيايي بوده استتوسعه

عنوان ، افكار عمومي را متوجه رويكرد جديدي نمود كه خانم برانت لند از آن به)1987(ما 
هاي آينده هاي نسليعني رفع نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع توانايي"توسعه پايدار ياد كرد 
دراين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان ). 35: 1375صرافي، ("براي رفع نيازهايشان

مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار ديگر نسل ها است، به رسميت شناخته شده و استفاده از 
  ).wced, 1987: 82(ي طبيعي در حد بهره ي آن مجاز شمرده استرمايهس

، اصل مسئوليت )عدالت درون نسلي(فيل هو اصل عدالت بين نسلي، اصل عدالت اجتماعي
فرامرزي، اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت، اصل زندگي ماليم در زمين و حفظ تنوع 

زندگي آنها را هايي كه گيريهها در تصميمزيستي، اصل مشاركت اثربخش تمام افراد و گرو
دهد، توجه به فرهنگ و دانش بومي، برابري جنسيتي، صلح و امنبت و تحت تاثير قرار مي

        كنندي پايدار معرفي ميعنوان اصول فرآيند توسعهدسترسي به اطالعات معتبر را به
)filho, 2000: 9 .( 
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علل توسعه نيافتگي سيستان را ) 1372( ي ارشدنظر دهمره قلعه نو در رساله كارشناس
هاي پژوهش حاكي از اين بود براي توسعه مناطق و رسيدن به مورد بررسي قرار داد كه يافته

اي با استفاده از طرح آمايش هاي منطقهريزييك توسعه پايدار و رشد مداوم آن وجود برنامه
  .طبيعي و انساني هر منطقه استسرزمين كه مستلزم شناسايي استعدادها و امكانات 

هاي استان مازندران اجتماعي، درجه توسعه يافتگي شهرستان) 1374(صمد برزويان )1
هاي يافته. اقتصادي، فرهنگي و غيره را با استفاده از مدل تاكسونومي عددي مورد بحث قرار داد

ي در سطح شدت توسعه يافتگ 1365تا  1355هاي دهد كه طي سالپژوهشي ايشان نشان مي
  .استان افزايش داشته است

هاي سطوح توسعه انساني را در سطح استان) 1375(ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه )2
هاي تهران، قم، اصفهان، فارس، يزد، گيالن، سمنان و و استان. كشور مورد مطالعه قرار داد

بوير احمد، كردستان و هاي زنجان، همدان، كهگيلويه و مركزي در سطح باالي توسعه و استان
 .اندسيستان و بلوچستان در سطح پايين توسعه قرار داشته

  هاي صورت گرفته در تر كردن پژوهش به اختصار نمونة ديگر فعاليتبه دليل خالصه )3
 عباس شاكري حسين آباد در رساله كارشناسي ارشد - 1هاي مختلف توسط افرادي چون مكان

 ناصر ساركي - 2اي و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه، هنابرابري اقتصادي منطق) 1372(
درجه توسعه ) 1380( زادهعيسي ابراهيم - 3به بررسي اين موضوع در استان كرمانشاه، ) 1374(

) 1380( زياري و همكارانش...كرامت ا - 4يافتگي نواحي روستايي استان سيستان و بلوچستان، 
مير نجف موسوي در رساله كارشناسي  - 5كشور، جهت تعيين درجه توسعه يافتگي روستاهاي 

محمد رضازاده در  - 6تحت عنوان سنجش درجه توسعه يافتگي نواحي ايران، ) 1382( ارشد
هاي استان خراسان به بررسي درجه توسعه نيافتگي شهرستان) 1373( رساله كارشناسي ارشد
  .موضوع پرداخته است

  
  تعاريف كليدي تحقيق -1-4
  توسعه  

    فرآيندي كه در آن رفاه جامعه در كل «تعريف توسعه به معناي عام آن عبارت است از 
  ). 237: 1379روزبهان، ( »يابدطور مداوم و پيوسته افزايش ميبه
 اي ريزي منطقهبرنامه  

ريزي و اي فرايندي است در جهت مشاركت مردم و مناطق در برنامهريزي منطقهبرنامه
  هايهاي كالن ملي و ويژگيريزي از جهت انطباق با برنامهات برنامهفراهم آوردن موجب

گيري و اي تصميمريزي منطقهدر واقع برنامه). 107: 1385معصومي اشكوري، ( ايمنطقه
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ها در سطح منطقه، در راستاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي گذاري در پروژهسرمايه
  ).33: 1378زياري، ( مناطق مختلف كشور است

 اي ريزي ناحيهبرنامه  
هاي اجتماعي، اي فرايندي است كه براي ايجاد سازگاري ميان برنامهريزي ناحيهبرنامه

 كندهاي محلي از سوي ديگر تالش مياقتصادي و سياسي دولت مركزي از يكسو و حكومت
)Morgan & Aldan, 1974( .و توسعه بايد  ريزيميسرا معتقد است كه تمام فرايندهاي برنامه

    اي نيز از اين قاعده مستثني نيستريزي ناحيهدر جهت رفاه بشر تنظيم شود و برنامه
)Honjo, 1981 .(  

هايي در جهت سامان دادن حلهاي اجتماعي و ارائه راهفرايند توجيه و روشن كردن آرمان
اي ريزي ناحيهر واقع برنامهد. اي گويندريزي ناحيهها در اقتصاد فوق شهري را برنامهبه فعاليت

  ). 36: 1368مجتهدزاده، ( اي استمولود نابرابري ناحيه
  

  
  جايگاه توسعه و اَبعاد آن در سطوح مختلف) 1( شكل

  
  تحقيق شناسيروش -2

 و موضوعات سوي به توصيفي جغرافياي از ايعمده تغييرات شاهد نو، جغرافياي اساس
 بر ناظر قوانين كه است آن بر كاربردي جغرافياي رويكرد. است بوده كاربردي و كارهاي تحليلي

 نقش درك بدون و نابرابري فضا مطالعه سنتي، رويكرد خالف بر رويكرد در اين .دريابد را فضا
-126: 1384استعالجي، ( نيست پذير امكان اجتماعي- هاي اقتصادي مكانيزم و فضا سازندگان

معناي تبيين حركت در جهت رسيدن مديريت شهري بهريزي و شيوه تحقيق در برنامه). 136
  ). 41: 1367مطوف، ( به حقايق مربوط به ساخت و توسعه شهر است

اطالعات . باشدتحليلي مي -اي و روش بررسي آن توصيفيتوسعه - نوع تحقيق كاربردي
اي و نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن طي صورت كتابخانهمورد نياز اين پژوهش به
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      هاي منظور رسيدن به اهداف مورد نظر شاخصبه. باشدمي 1387- 1390سالهاي 
وضعيت  GISو  TOPSIS ،HDIهاي گيري از مدلمتغير با بهره 78اقتصادي را با  - اجتماعي

ان برخورداري از بندي و به لحاظ ميزهاي انتخابي، رتبهدر قالب شاخص هاي كشوراستان
  .ين گرديده استآن تعي مواهب توسعه سطح

  
  سواالت تحقيق -2-1
 هاي انتخابي در سطح كشور چگونه است؟ميزان توسعه و محروميت در شاخص  
 كدامند؟ تحقيق اين در مورد مطالعه هايشاخص نظر از يافته توسعه هاياستان  
 اقتصادي كدامند؟ –هاي منتخب اجتماعيها در شاخصترين استانمحروم  
  
 هايافته -3

  مطالعههاي مورد شاخص -3-1
هاي مختلف در سطوح متفاوت هاي جغرافيايي در زمينهتر از مكانشناخت بهتر و دقيق

براي . هاي مورد نظر استمنوط به در دسترس داشتن اطالعات كامل و پردازش شده از مكان
توانند هاي تركيبي مياين شاخص. شودها استفاده مينيل به اين مهم از يك سري شاخص

هاي جغرافيايي براساس معيارهاي انتخاب شده و رفاه و رشد و توسعه مكان سطحي از آسايش
در واقع . اي استها مهمترين قدم در مطالعات توسعه منطقهتعيين اين شاخص. را نشان دهند

  در اين پژوهش در ). 301: 1383زياري،(هاي موجود در ناحيه استبيان آماري پديده
  :باشدمتغير استفاده گرديده كه به شرح نمودار زير مي 24اقتصادي  - هاي اجتماعيشاخص
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  HDIمدل  -3-2

بندي براي درجه» برنامه عمران ملل متحد«اي را تحت عنوان سازمان ملل متحد برنامه
اين مدل قابليت گسترش و . كشور جهان از لحاظ توسعه منابع انساني بكار برده است 130

براي بررسي تطبيقي و انتخاب مناطق، شهرها و يا نواحي در هر كشوري . جايگزيني را دارا بوده
  . منظور بررسي و سنجش درجه توسعه آنها كاربرد داردبه

شاخص توسعه انساني كشورها، به موجب الگوي برنامه عمران ملل متحد در سه مرحله 
دن باشد كه براي رسياولين مرحله در اين روش، تعريف اندازه محروميت مي: ساخته شده است

ها بايد ميزان حداكثر و حداقل را براي هر متغير فوق به جايگاه هر استان در بين ديگر استان
دامنه محروميت هر استان بين صفر و يك خواهد بود، زيرا طبق تعريف . در اختيار داشت

حداكثرسطح ( صفر و حداقل محروميت) يا حداقل سطح برخورداري( حداكثر محروميت
  . هد بوديك خوا) برخورداري

صورت زير ام بهiام با توجه به متغير  iبراي استان ) Iij(بنابراين شاخص محروميت توسعه انساني
  :خواهد بود
  : مرحله اول

ijij

IJj
ij XMinXMax

XMinXij
I






(

)(
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  .است) Iij(دومين مرحله در اين روش تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت
ij

xn
ij I

n
I 

1

  
  

اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد سومين مرحله در 
  :يك از متوسط محروميت خواهد بود، يعني

)1()( ji IHDI   
  

اي مناطق مختلف كشور توان برهاي مناسب ميبا استفاده از الگوي فوق و به كارگيري شاخص
  ).88: 1389زياري، ( ها پرداختيتاهداف مورد نظر تهيه و به تعيين اولوبا توجه به 

  
  TOPSISمدل  -3-3

 يافته افزايش ايفزاينده طور به ريزيبرنامه در كمي هايروش كاربرد اخير هايدهه در
ريزي هاي متفاوتي براي ارزيابي و همچنين برنامهو روش). 145: 1380دلير، زاده حسين( است

اين مدل توسط  .باشدمي TOPSISها، روش مدل اين از يكي).93، 1377مومني، ( وجود دارد
گيري چند هاي تصميمو يكي از بهترين مدل. ، پسشنهاد شد1981هوانگ و يون در سال 

اساس اين . گيردشاخص، مورد ارزيابي قرار مي nگزينه به وسيله  mكه . باشدشاخصه مي
آل حل ايدهفاصله را با راهي، بايد كمترين تكنيك، بر اين مفهوم استوار است كه گزينة انتخاب

طور فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص، به. داشته باشد) بدترين حالت ممكن( منفي
  .يكنواخت افزايش يا كاهشي است

  
  بحث و بررسي -4

نشان  GISهاي تحقيق، تعيين ميانگين محروميت در محيط يافته بر اساس تجزيه و تحليل
اند به داشته 299/0ص مورد مطالعه را در اندازه كمتر از هاي كه ميانگين شاخدهد استانمي

به عنوان  1تا  842/0هاي با ميزان عنوان حداقل محروميت، كه شامل استان تهران و استان
ها شامل چهار محال و بختياري، باشند كه اين قبل استانحداكثر محروميت را دارا مي

سان جنوبي، يزد، قزوين، زنجان، سمنان و خراسان كهكيلويه و بويراحمد، مركزي، قم، ايالم، خرا
  . باشندشمالي مي

ولي . كار گرفتتوان شاخص وزني بهمي) بدون ضريب( البته به جاي شاخص ميانگين ساده
هاي ذهني و ارزشي توان جداي از داوريانتخاب وزن ممكن است چندان ساده نباشد چون نمي

  .اين وزن را انتخاب كرد
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  هابندي ميانگين توسعه و فقر در استانپهنه) 2( شكل

  

  
  هاميزان متوسط محروميت در استان) 3( شكل

  
عنوان توسعه گيري ميزان توسعه و فقر مشخص گرديد كه استان تهران و مشهد بهبا اندازه

عنوان فقيرترين استانها شناخته هايي چون سمنان، ايالم و غيره بهترين استان و استانيافته
  .اندهشد
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  HDIپهنه بندي توسعه براساس مدل ) 4( شكل

  
بندي توسعه و فقر مشخص گرديد، اما با توضيح مدل پهنه HDIبر اين اساس با اجراي مدل 

TOPSIS باشدهاي تحقيق نتايج آن به شرح زير ميو با قرار دادن يافته:  
 .گزينه mشاخص و  nها براساس تشكيل ماتريس داده) 1

  ):90: 1389نسترن و ديگران، ( ها و تشكيل ماتريس استانداردنمودن دادهاستاندارد 
  

∑  

 
توان از تكنيك آنتروپي شانون استفاده دهي ميبراي وزن. وزن دادن به ماتريس استاندارد) 2

  : دهي با آنتروپي شانون مراحل زير بايد طي شودمنظور وزنبه. كرد
  گيري ماتريس تصميمتشكيل . 1- 2
=  :گيري از طريقمقياس سازي ماتريس تصميمبي. 2- 2  ∑    
= : ها از طريق رابطه زيرمحاسبه آنتروپي هريك از شاخص. 3- 2 − ∗  

=  :محاسبه مقدار عدم اطمينان. 4- 2 1 − dj = 1 − E_j
   

=  : محاسبه اوزان از طريق فرمول زير. 5- 2 ∑   
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 +Aكه آن را با ) باالترين عملكرد هر شاخص(آل امين گزينه از گزينه ايده iتعيين فاصله  .3

  : دهندنشان مي
 

A+ = {( | ∈ )‚( | ∈ )} 
  
       نشان   -Aكه آن را با) عملكرد هر شاخصترين پايين(تعيين فاصله حداقل آلترناتيو  .4

  : دهندمي
 

A-= {(  | ∈ )‚( | ∈ )} 
  

  
  هادر مجموع شاخصآل تعيين ميزان فاصله با ايده) 5( شكل

  
  ):-si(و گزينه حداقل ) +si(اي براي گزينه ايده آل تعيين معيار فاصله .5
  

= − =  −  

  
  تقسيم بر مجموع فاصله حداقل )-si(تعيين ضريبي كه برابر است با فاصله گزينه حداقل  .6
)si-(  و فاصله گزينه)si+ ( كه آن را با )ci+  (دهندنشان مي:  = +   
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  عدد يك . يك در نوسان است كه بين صفر و) +ci(بندي گزينه ها براساس ميزان رتبه .7
نسترن و ديگران، ( باشدترين رتبه ميدهنده پاييندهنده باالترين رتبه و صفر نشاننشان

1389 :89.( 

هاي مورد مطالعه به زير هاي ذكر شده فوق مطالعات صورت گرفته در شاخصبراساس روش
  :باشدمي
  

 
  TOPSISپهنه بندي توسعه بر اساس مدل ) 6( شكل

  

  
  هاي مورد مطالعهدر مجموع شاخص به تفكيك استان CLميزان ) 7( شكل 
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  هاي مورد مطالعهدر مجوع شاخص يافتگيرتبه استان به لحاظ توسعه )1(جدول 

TOPSIS 
سطح

  استان  محروميت

0 <TOPSIS< 0.355 
حداقل

  تهران، خوزستان، زنجان، خراسان رضوي، هرمزگان و اصفهان  محروميت

0.356 <TOPSIS< 0.165  آذربايجان شرقي، فارس، كرمان، گيالن، بوشهر، آذربايجان غربي   نيمه توسعه
  و گلستان

0.166<TOPSIS< 0.090 همدان، كردستان، لرستان، مركزي، كرمانشاه، يزد، خراسان   نيمه فقر
  شمالي و جنوبي

0.091<TOPSIS< 1 بلوچستان، قم، كهكيلويه و سمنان، مازندران، قزوين، سيستان و   حداقل توسعه
  بوير احمد، چهارمحال و بختياري و ايالم

  
  بندي جمع - 5

 حوزه در اصول توسعه. است محور در كشورهاي در حال توسعه همچنان اوليه هدف توسعه
 انجام خاصي هايفعاليت واقعي انداز اما در چشم است، داشته حضور سياست و كشور هميشه

  .گرديده است
 هايمولفه بازبيني و بررسي از طريق تا است الزم توسعه متوازن به دستيابي راستاي در
 چنانچه .ريزي نموداقدام به برنامه اي و محليملي، منطقه در رويكردي سرزمين يك به مربوط

 و پايدار بلكه حالت افتد،نمي اتفاق شده تعيين پيش از اصول طبق اكوسيستم يك در پايداري
 به. گيردهاي مربوط به آن انجام ميريزي، مديريت انسان و فعاليتبرنامهبايد بوسيله  پويا

 منابع و انساني توان اكولوژيكي، نيروي گرفتن نظر در با مكان يك در تر توسعهساده عبارت
  . يابد تحقق تواندمي آن به متعلق مالي

متغير  78فاده از يابي به موضوع توسعه و فقر با استبنابراين اين پژوهش حاضر براي دست
هاي ايران مورد مطالعه قرار داده كه نتايج نشان داده است كه ميزان توسعه در در تمام استان

 HDIدهد ميانگين عبارتي ميزان بدست آمده نشان ميبه. باشداستانها داراي تفاوت فاحشي مي
و سمنان با  درصد 706/0تهران با  استان درصد كه 150/0برابر  TOPSISو  230/0برابر 
صورت كلي نتايج و به. باشندفقر را دارا مي درصد به ترتيب كمترين و بيشترين ميزان 081/0

 HDIدهد ميانگين ميزان نشان مي TOPSISتركيبي توسعه انساني و تكنيك حاصل از شاخص
درصد و سمنان با  706/0استان تهران با   HDIدرصد كه 150/0برابر  TOPSISو  230/0برابر 

با  TOPSISمدل  ن ميزان و با استفاده از نتايجدرصد به ترتيب بيشترين و كمتري 0.081
بندي مناطق درصد پهنه 030/0و  TOPSIS ،355/0 ،165/0 ،090/0هاي با ميانگين استان

  .باشدمحروم و توسعه يافته مي



  25......................... تركيبي اقتصادي و شاخص-اجتماعيهاي هاي ايران با تاكيد بر شاخصارزيابي استان
 

 
 

 معاني از فراتر مفهومي يپايدار كه هستيم اين خواستار ما لذا در خصوص توسعه، اگر
 توسعه در هدف توسط شده بازي نقش از تريدقيق تعريف بايد. باشد داشته توصيفي
 كه ادعاي باشيم اين انتظار در توانيمنمي ما .گيرد قرار نظر مد هايفعاليت و هااستراتژي
 ترگسترده بسياراي شيوه پايداري چرا كه. باشد پايداري را داشته از باالتري سطح به دستيابي

  .فقط بصورت توصيفي بيان گردد و در طرح و گزارشات فقط از آن نام برده شود كه، است
باشد؛ كه البته بنابراين پيشنهاداتي در خصوص رسيدن به اهداف مورد نظر به شرح زير مي

  .باشدنيازمند مشاركت مردم و مسئوالن در خصوص توسعه همه جانبه در استان و ايران مي
 حقق راهبرد توسعه دروني استاني از طريق استقرار الگوي كم تراكم و يا تراكم يكسان در ت

 . مناطق

 جلوگيري از تمركز مراكز اداري و تجاري بزرگ در مراكز استان و منطقه . 

 اي از طريق تقويت تغيير ساختار فضائي شهرها از شهر تك مركزي به شهر چند هسته
 . هاي فرعي و توزيع متوازن تسهيالت و خدمات در آنهسته

 ها باال بردن ظرفيت عملكردي استان ها از طريق افزايش دسترسي و خدمات با ايجاد هسته
 .هاي مختلف استانو كانونهاي جديد توسعه در قسمت

 انتخاب و تجهيز شهرها مستعد براي خدمات برتر. 

  هاي فقيرنشين و كمتر توسعه سطح استانگسترش مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي در
  .يافته
 هاي توسعه به مناطق كمتر توسعه يافتهدر نظر گرفتن و در اولويت قرار دادن طرح. 
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