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چکیده
ــث  ــان مناطــق از حی ــه ای، شــناخت و درک تفاوت هــای موجــود می در برنامه ریزی هــای توســعه در ســطح منطق
برخــورداری آنهــا از امکانــات و زیرســاخت های اجتماعــی و اقتصــادی، ضرورتــی اجتناب  ناپذیــر اســت. یکــی از 
روش هــای ارزیابــی، مدل هــای تصمیم گیــری چنــد شــاخصه اســت کــه بــرای ســنجش، ارزیابــی و اولویت گــذاری 
چنــد گزینــه بــه کار گرفتــه می شــود. هــدف اصلــی ایــن پژوهش، ســنجش شــاخص های توســعۀ انســانی در ســطح 
شهرســتان های اســتان ایــالم اســت. ایــن تحقیــق از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر روش، توصیفــی - تحلیلــی 
ــه: مطالعــۀ  ــی اســت. شــاخص های منتخــب در دو مرحل ــه ای و بررســی های میدان ــر مطالعــات کتابخان ــی ب و مبتن
ــک  ــری از تکنی ــرگان )بهره گی ــری از آرای خب ــب( و بهره گی ــا و کت ــی، آمارنامه ه ــای تحقیقات ــوابق )طرح ه س
ــا اســتفاده از  ــط(، گــردآوری و ب ــران ســازمان های مرتب ــردازان دانشــگاهی و مدی دلفــی و اســتخراج نظــر نظریه پ
روش دلفــی ادغــام شــدند. شــاخص ها پــس از اســتخراج، بــا اســتفاده از چهــار مــدل تاپســیس، ویکــور، وزن دهــی 
ســاده، تاکســونومی و AHP - FUZZY، وزن بخشــی شــدند؛ ســپس با اســتفاده از اســتراتژی های اولویت بندی، 
ادغــام گردیدنــد؛ در انتهــا بــه وســیلۀ نرم افــزارGIS  و اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس تجزیــه و تحلیل شــدند. نتایج 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه شهرســتان ایــالم، نســبت بــه ســایر شهرســتان ها از امتیــاز بیشــتری برخــوردار اســت و 

شهرســتان های دهلــران، چــرداول و ... در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد.
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سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....

مقدمه
»امــروزه مقولــۀ توســعه، دغدغــۀ بســیاری از کشــورها اســت« )پوراصغرســنگاچین، 1391: 6(. »یکــی از ارکان 
توســعه، جامعیــت و یکپارچگــی آن در رفــع عــدم تعادل هــای اقتصــادی - اجتماعــی در منطقــه اســت« )قنبری، 
ــل تاریخــی، طبیعــی، دموگرافــی، اجتماعــی، اقتصــادی و  ــه دالی 1390: 94(. »نابرابری هــای توســعه ای کــه ب
ــه دنبــال دارد« )زیــاری، 1389: 81(. »بــرای  ... ایجــاد می شــود، رشــد ناهمگــون و نامتعــادل میــان نواحــی را ب
توســعه، تعریفــی کــه توافــق عمومــی در مــورد آن وجــود داشــته باشــد، ارائــه نشــده اســت. اصــوالً توســعه بــه 
منزلــۀ تغییــر بنیــادی در متغیرهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی هر جامعه محســوب می شــود و تحقــق آن، 
مســتلزم ایجــاد هماهنگــی میــان ابعــاد گوناگــون آن اســت« )تقوایــی و صبــوری، 1391: 54(.  »در ســال 199۲ 
در کنفرانــس زمیــن، توســعۀ پایــدار، چنیــن تعریــف شــده اســت: رفــع نیازهــاي نســل حاضــر بــدون مصالحه با 
نســل هاي آینــده دربــارۀ نیازهــاي آنهــا یــا فراینــدي کــه اســاس بهبــود وضعیــت و از میــان برنــدۀ کاســتي هاي 
اجتماعــي و فرهنگــي جوامــع اســت و بایــد موتــور محرک پیشــرفت متعــادل، متناســب و هماهنــگ اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگــي تمامــي جوامــع و به ویــژه کشــورهاي در حــال توســعه باشــد« )عباس پــور، 1386: 108(. 
ــزان شــاخص  ــر اســاس می ــه بعــد، کشــورها ب ــالدي ب ــي و از ســال 1991 می ــر اســاس اســتانداردهاي جهان »ب
توســعۀ انســاني، بــه کشــورهاي بــا توســعۀ انســاني بســیار زیــاد، زیــاد، متوســط و کــم، تقســیم بندي مي شــوند. 
فراینــد توســعه جویي و نوســازي خواهی در بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه، بازگــوي تشــدید فواصــل 
طبقاتــي، افزایــش فقــر، کاهــش امنیــت غذایــي عمومــي، افزایــش شــدید جرایــم خشــن، گســترش جباریــت 
ــي؛  ــاي اجتماع ــت و گروه ه ــي از جمعی ــش مهم ــزواي بخ ــش آزادي و ان ــا، کاه ــلطه جویي حکومت ه و س
ــک، 1390: 98(.  ــت« )زارع و زندی ل ــعه اس ــد توس ــیب پذیر از فراین ــد و آس ــاي کم درآم ــوص گروه ه بخص
ــن نواحــی توســعه یافته و  ــران، ســبب شــده کــه شــکاف توســعه بی ــه ای در ای »وجــود نابرابری هــای ناحی
محــروم، روز بــه روز بیشــتر شــود و عدالــت اقتصــادی و اجتماعی، مفهــوم خود را از دســت بدهد« )حســین زاده 
دلیــر، 139۲: 90(. »توســعه و زیرســاخت هاي آن، در اثــر برنامه ریزي هــاي نامطلــوب ملــي و متمرکــز گذشــته، 
تفــاوت شــدیدي را در رونــد توســعه در مناطــق مختلــف کشــور آشــکار ســاخته اســت« )زارع و زندی لــک، 
1390: 98(؛ »اگرچــه کاهــش تدریجــي نابرابــري منطقــه اي، یکــي از سیاســت هاي برنامه هــاي عمرانــي کشــور 
ــي عــدم  ــي مي شــود؛ ول ــوان هــدف اساســي تلق ــه عن ــد، ب ــزرگ در جرای ــاي ب ــا تیتره ــاً ب می باشــد و عموم
موفقیــت در ایــن امــر، بــر مي گــردد بــه عــدم توجــه بــه ایــن  مســئله کــه بــراي مبــارزه بــا هــر مشــکلی، شــناخت 

ــان، 1375: 1۲(. آن، امــري ضــروري اســت« )قره باغی
 اســتان ایــالم، بــه دلیــل اهمیــت آن از نظــر منابــع طبیعــی، منابــع نفتــی، موقعیــت جغرافیایــی و ... بــه عنــوان 
قلمــرو پژوهــش حاضــر برگزیــده شــد. این اســتان، بر اســاس آمــار و اطالعــات موجود؛ بــه لحاظ برخــورداری 
از شــاخص های توســعه، از مناطــق محــروم ایــران بــه شــمار مــی رود و از ایــن نظــر، فاصلــۀ قابــل مالحظــه ای بــا 
اســتانداردهای جهانــی دارد. حوزه هــای مختلــف مؤثــر بــر فقــر، کمبــود امکانــات آموزشــی، کمبــود امکانات 
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ــتان را  ــن اس ــانی در ای ــعۀ انس ــۀ توس ــه مقول ــن ب ــه پرداخت ــتند ک ــی هس ــاختی و ... از عوامل ــی و زیرس زیربنای
اجتناب ناپذیــر کرده انــد. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر می باشــد:

ــالم  ــتان ای ــتان های اس ــطح شهرس ــعه یافتگی در س ــت توس ــنجش وضعی ــاخص های س ــن ش 1. مهمتری
کدام انــد؟

۲. رتبه بندی و وضعیت شاخص های توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان ایالم چگونه است؟ 

مبانی نظری پژوهش
1. مفهوم شناسی توسعه

»توســعه از نظــر لغــوی؛ بــه معنــی فراخــی و وســعت اســت و در فرهنگ هــا بــه فرایند رشــد، افتــراق و تطور طبیعی 
یــک نظــام، طــی تحوالتــی متوالــی از حالتــی ناقــص بــه وضعیتــی کامل تر تعریــف شــده اســت« )ملکــی، 1390: 
36(. »ایــن مفهــوم، از مفاهیــم عمــده و چالش برانگیــز برای بشــریت اســت کــه صورت رقابتــی آن برای دســتیابی 
بــه معیارهــای اســتاندارد زندگــی از ابتــدای قــرن بیســتم نمــود یافتــه و بعــد از جنــگ جهانــی دوم نیــز در مباحــث 
علمــی، اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و کشــوری و مناســبات و مســائل بین المللــی، جایــگاه ویــژه ای پیــدا کرده 
اســت« )فری زیــر، 1997: 187(. »توســعه، یــک جریــان چنــد بعــدی بــا زیربخش هــای متعدد اجتماعــی، فرهنگی، 
سیاســی و ... می باشــد کــه شــاخص هایی بــرای اندازه گیــری هــر کــدام از آنهــا بــه وجــود آمــده اســت« )تقوایی و 
صبــوری، 1391: 54(. »هــدف اصلــی توســعه بایــد ایجــاد الگویــی مطلــوب بــرای رشــد درآمد همگانی باشــد که 
تمــام اقشــار جامعــه را پوشــش می دهــد؛ البتــه بــا تأکیــدی خاص بر تســریع رشــد و درآمــد گروه های بســیار فقیر« 
)تــودارو، 1366: 135(. »بــه لحــاظ مفهومــي، شــاخص توســعۀ انســاني، ترکیبــي از شــاخص هاي امیــد بــه زندگي، 
درآمــد ســرانه و ســال هاي تحصیــل افــراد یــک جامعــه اســت کــه بــه ترتیب، نشــانگر معیارهاي ســالمت، ســطح 
زندگــي و آمــوزش هســتند« )آصــف زاده و پیــری، 1383، 19۲(. »نابرابری هــای توســعه بیــن نواحــی، موجــب بــه 
وجــود آمدن نخست شــهری شــده اســت کــه تأثیرات منفــی چنــد بعــدی را بــه دنبــال دارد« )قنبــری،1390: 166(. 
»تمرکــز بیــش از حــد نخست شــهرها، نــه تنهــا باعــث جــذب بخــش عمــده اي از پتانســیل هاي توســعه اي ســایر 
نقــاط و در نتیجــه محرومیــت نقــاط دیگــر شــده؛ بلکــه خــود ایــن شــهرها )نخست شــهرها( را نیــز بــا آســیب هاي 
زیــادي مواجــه کــرده اســت )مثــور، 1997: 65(. »ســازمان ملــل متحــد، بــه عنــوان معتبرتریــن مرجــع، هــدف از 
توســعه یافتگي بــا شــاخص هاي مختلــف اقتصــادي، اجتماعــي و سیاســي را انســان مي دانــد؛ توســعه بــراي انســان 

اســت« )برنامۀ توســعۀ ســازمان ملــل ، ۲003: 1۲(. 

۲. توسعۀ پایدار؛ چشم اندازي مهم و جدید در مدیریت
»توســعۀ پایــدار، چشــم اندازي مهــم و جدیــد در مدیریــت و سیاســت گذاري عمومــي اســت که تــالش مي کند 
تــا بــه نحــو روشــن تري نتایــج آینــدۀ رفتارهــاي کنوني را مــورد توجــه قــرار دهــد« )پائــو. پــی. ک، ۲000: 81(؛ 
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»بــه عبارتــی، مــا را از لحــاظ اخالقــي، موظــف مي کنــد تــا در حــق نســل بعــدي، دســت کــم، بــه همــان خوبــي 
عمــل کنیــم کــه نســل پیــش از مــا در حــق مــا عمــل کــرده اســت« )زنگي آبــادي و مهیــن، 1380: ۲5( و »داراي 
ابعــاد متعــدد زیســت محیطي، اجتماعــي، اقتصــادي، قانونــي، فرهنگــي، سیاســي و روان شناســي اســت« )دارابي، 
ــات موجــود در طــول زمــان، کاهــش  1379: 47(. »پایــداري، وضعیتــي اســت کــه در آن، مطلوبیــت و امکان
نمي یابــد و بــه توانایــي اکوسیســتم ها بــراي تــداوم کارکــرد در آینــدۀ نامحــدود مربــوط مي شــود؛ بــدون آنکــه 
ــار بیــش از حــد منابــع منجــر شــود« )نصرالهــی و همــکاران، 1390: 73(. »پایــداري،  ــا ب ــه تحلیــل منابــع و ی ب
ســه مشــخصۀ اصلــي دارد: 1. پایــداري منابــع؛ ۲. فراوانــي پایــدار و تنــوع زیســتي؛ 3. توســعۀ اقتصــادي پایــدار، 
بــدون تخریــب منابــع موجــود بــراي نســل هاي آینــده؛ همچنیــن پایــداری، مي توانــد چهــار جنبــه داشــته باشــد: 
پایــداري در منابــع طبیعــي، پایــداري سیاســي، پایــداري اجتماعــي و پایــداري اقتصــادي؛ در حقیقــت، توســعۀ 
پایــدار تنهــا بــر جنبــۀ زیســت محیطي، تمرکــز نــدارد؛ بلکــه بــه جنبه هــاي اجتماعــي و اقتصــادي آن هــم توجــه 

مي کنــد و محــل تالقــي جامعــه، اقتصــاد و محیط زیســت اســت«. 
»بــر اســاس برنامــۀ ســازمان ملــل در ســال هاي اخیــر، موضوع هــاي اصلــي توســعۀ انســاني متفــاوت بوده اند؛ 
در ایــن راســتا تأکیــد بــر تأمیــن مالــي و توســعۀ انســاني، آثــار ابعــاد جهانــي توســعۀ انســاني و مشــارکت مــردم، 
امنیــت انســاني، جنســیت و توســعۀ انســاني، رشــد اقتصــادي، تأمیــن حقــوق انســاني و ... از جملــه محورهــاي 
کلیــدي در ترســیم و دســتیابي بــه توســعۀ انســاني بــه شــمار رفته انــد« )برنامــۀ توســعۀ ســازمان ملــل، ۲003: 1۲(.  
»ارتقــاي توســعۀ انســانی، بــه ظرفیــت کســب دانــش، دسترســی بــه امکانــات مــادي زندگــی و برخــورداري از 
عمــر طوالنــی و تــوأم بــا ســالمتی بســتگی دارد« )فیلــد، ۲008: 1۲8(. »مراکــز آموزشــی و بهداشــتی نیــز منافــع 
اجتماعــی را ایجــاد می کننــد« )اونــز، 1970: 80( کــه »از عوامــل تأثیرگــذار بــر شــاخص توســعۀ انســانی اســت« 

)ســالیون و همــکاران، ۲008: ۲۲4(.

3. نظریه های مرتبط با توسعه
»نظریه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه در ســطح جهانــی و ملــی، بــه تحلیــل و تبییــن توســعه و توســعه نیافتگی 
می پردازنــد کــه نظریه هــای نوســازی، وابســتگی و نئوکالســیک از مشــهورترین آنهــا هســتند« )رضوانــی، 
ــا، بررســی و  ــک از آنه ــر ی ــا نشــان می دهــد کــه هــدف ه ــا و دیدگاه ه ــن نظریه ه ــۀ ای 138۲: 78(. »مطالع
تحلیــل عواملــی اســت کــه در ایجــاد و شــکل-گیری نابرابری هــا و عــدم تعادل هــای موجــود در کشــورها 
و مناطــق مختلــف مؤثرنــد» )قائــد رحمتــی، 139۲: 56(. »در واکنــش بــه نظریه هــای متعــارف توســعه کــه 
شبیه ســازی نهادهــای کشــورهای ســرمایه دار را کلیــد توســعه می دانســتند« )ســلیمی، 1390: 170(، »نظریــۀ 
ــی  ــان اصل ــدا دو جری ــه، ابت ــن نظری ــی، 1383: 77(. »ای ــد« )فالهرت ــود آم ــه وج ــۀ 1950 ب ــتگی در ده وابس
داشــت کــه بــا وجــود داشــتن تشــابه و نقــاط مشــترک، اختالفاتــی اساســی نیــز در بنیادهــای هستی شــناختی 
و شناخت شناســی داشــتند. گــروه نخســت، مارکسیســت هایی بودنــد کــه ریشــۀ عقب ماندگــی را در 

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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تضــاد طبقاتــی نهادینــه در ســرمایه داری می دانســتند کــه بــه عرصــۀ جهانــی، گســترش یافتــه و بــه اســتثمار 
کشــورهای جهــان ســوم منجــر شــده اســت« )آنتــون، ۲006: 3(. »یکــی از مفاهیــم مرتبــط بــا توســعه، مفهــوم 
قطــب رشــد اســت کــه فرانســوا پــرو  در دهــۀ 1960 مطــرح کــرد« )پورمحمــدی و زالــی، 1388: 33(. »از میان 
تمــام مفاهیمــی کــه بــرای توســعۀ فضایــی مطــرح شــده، ایــن مفهــوم، گیرایــی و اســتفاده بیشــتری در ادبیــات 
توســعه داشــته اســت« )منفردیــان سروســتانی، 1386: 3۲(. »فرانســوا پــرو، نحــوۀ نگــرش به توســعه را ناشــی از 
قطب هــای رشــد می دانــد؛ در مرحلــۀ اول، بــا ســرمایه گذاری کالن صنعتــی در نواحــی بــزرگ، واگرایــی 
ــی و  ــه ســایر نواحــی، هم گرای ــا انتشــار تدریجــی توســعه ب ــۀ دوم، ب ــری ایجــاد می شــود و در مرحل و نابراب
ــه وجــود می آیــد« )ویلــر، 1986: 6۲(. »دیــدگاه توســعۀ درون زا کــه از اواخــر دهــۀ 1960 افــکار  ــری ب براب
نظریه پــردازان توســعه و جوامــع دنیــای ســوم را بــه خــود معطــوف ســاخته اســت، دیــدگاه دیگــری اســت 
کــه بــه دلیــل نارســایی های بســیار و از بیــن رفتــن هرچــه بیشــتر جاذبــۀ دیــدگاه توســعۀ بــرون زا مطــرح شــد. 
ایــن دیــدگاه، توســعه را بــه مفهــوم رشــد یا توســعۀ اقتصــادی، تعریــف نمی کنــد؛ بلکــه توســعه نیافتگی را در 
عــدم انعطــاف نهــادی، ســاختی و اقتصــادی و در تحــت ســلطه بــودن و وابســتگی کشــورهای جهــان ســوم به 

ــاری، 1373: 51(.  ــن افتخ ــد« )رکن الدی ــعه یافته می دان ــورهای توس کش
»فریدمــن  در ســال 1975 بــا ارائــۀ نظریــۀ مرکــز – پیرامــون، مرکــز را منشــأ توســعه دانســته اســت؛ بدیــن 
معنــا کــه توســعه بــا زایــش در مرکــز، بــه پیرامــون جریــان می یابــد« )کالرک، ۲000: 9(. »طبــق ایــن نظریــه، 
رابطــۀ مرکــز بــا پیرامــون، رابطــه ای اســتعماری اســت« )قنبــری و همــکاران، 1389: 97(. »دیدگاه نوســازی، پس 
ــت«  ــکل گرف ــی ش ــاخت گرایی کارکردگرای ــی س ــای جامعه شناس ــۀ نظریه ه ــر پای ــی دوم، ب ــگ جهان از جن
)افــروغ، 1380: 7۲(. »مــاری لــوی  از جامعه شناســان نوســازی اســت. از نظــر وی، برای آنکه توســعه آغاز شــود، 
بایــد یکبــار الگــوی جوامــع نســبتاً نوسازی شــده پدیــد آیــد و پــس از آن، گرایشــی عــام بــه وجــود می آیــد که 

بــه همــۀ زمینه هــای اجتماعــی ســرایت می کنــد« )کالنتــری و روشــنفکر، 1386: 4(. 

پیشینۀ تحقیق
تاکنــون در زمینــۀ نابرابری هــای منطقــه ای و شناســایی مناطــق عقب مانــده و رتبه بنــدی و ســطح بندی آنهــا در 
ســطوح مختلــف جغرافیایــی، مطالعــات متعــددی بــا نگرش هــای مختلــف انجــام گرفتــه اســت کــه در ذیــل به 

مــواردی از آنهــا اشــاره می شــود:
ــد  ــی، درص ــه زندگ ــد ب ــاخص امی ــه ش ــتفاده از س ــا اس ــی ب ــد )1991( در گزارش ــل متح ــازمان مل  س
باســوادی و درآمــد ســرانه، درجــۀ توســعه یافتگی کشــورها را بررســی کــرده و نشــان داده اســت کــه بســیاری 
از کشــورهای آفریقایــی، آمریــکای جنوبــی، مرکــزی و آســیایی از لحــاظ توســعۀ انســانی در ســطح پایینــی 
قــرار دارنــد کــه الزمــۀ پیشــرفت آنهــا رشــد اقتصــادی اســت. یانیــس و آندریانــت ، )۲001( نیــز در مقالــه اي 
بــا عنــوان »توســعه یافتگي پایــدار، مفاهیــم نامشــخص و بــرآورد آنهــا بــا اســتفاده از منطــق فــازي«، بــه بررســي 

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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ــه ســطح  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رســیدن ب وضعیــت توســعه یافتگي چنــد کشــور انتخابــي پرداختنــد و ب
توســعۀ پایــدار در ســطح ملــي و بین المللــي، هــدف اســت؛ ولــي هیــچ رابطــۀ دقیقــي بــراي اندازه گیــري آن، 
بــا وجــود متغیرهــاي کیفــي و کمــي بــا کرانه هــاي نامشــخص وجــود نــدارد. شــارما  )۲004( هــم در بررســی 
مناطــق مختلــف ایالــت براهماپوتــرای هنــد، نشــان داد کــه تفــاوت در بهــره وری نیــروی انســانی، عامــل اصلــی 
بــروز نابرابری هــای منطقــه ای اســت. الحســن  )۲007( نیــز بــا بررســی نابرابری هــای منطقــه ای در کشــور غنــا 
در دورۀ 1990-۲000، نشــان داد کــه رشــد اقتصــادی در ایــن دوره، منجــر بــه کاهــش فقــر عمومــی در کشــور 
شــده اســت؛ امــا از آنجــا کــه ایــن رشــد، عمدتــاً ناشــی از صــادرات کشــاورزی بــوده، باعــث افزایــش شــکاف 
توســعۀ مناطــق شــمالی کــه تــوان رقابــت در عرصــۀ کشــاورزی را نداشــته اند و مناطــق جنوبــی شــده اســت؛ 
همچنیــن فطــرس و بهشــتی فر )1388( در تحقیقــی بــا عنــوان »مقایســۀ درجــۀ توســعه یافتگی بخش کشــاورزی 
اســتان های کشــور« در صــدد نشــان دادن میــزان افزایــش ســطح توســعۀ کشــاورزی و شــدت دوگانگــی بیــن 
ــن توســعه یافتگی، طــی ســال های  ــا نشــان داد کــه ســطح ای ــق آنه ــج تحقی ــد. نتای اســتان های کشــور بوده ان
137۲ تــا 138۲ بــه طــور متوســط، افزایــش و دوگانگــی کشــاورزی بیــن آنهــا کاهــش یافتــه اســت. قنبــری و 
همــکاران )1389( نیــز در مقالــۀ »تحلیــل ســطوح برخــورداری دهســتان های شهرســتان اصفهــان« بــا اســتفاده 
ــن نتیجــه رســیدند کــه در هــر دو روش؛ دهســتان های  ــه ای از روش هــای تاکســونومی عــددی و موریــس، ب
قهــاب جنوبــی، دودشــت شــرقی، بــرآن شــمالی و جرقویــه، در گروه دهســتان های توســعه یافته و دهســتان های 
سیســتان، رودشــت و زفــره، در زمــرۀ دهســتان های محــروم قــرار گرفته انــد. زارع و زندی لــک )1390( نیــز در 
پژوهشــی، بــا اســتفاده از روش آمــاري، بــه »مطالعــۀ رابطــۀ ســطح توســعه یافتگي اقتصــادی- اجتماعــي بــا میزان 
جرایــم خشــن در بیــن اســتان های ایــران« پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــۀ مثبــت و نســبتاً ضعیفي 
بیــن توســعۀ اقتصــادي- اجتماعــي و ابعــاد آن، بــا میــزان جرایــم خشــن در بیــن اســتان ها وجــود دارد کــه متأثــر 
از خــرده فرهنگ هاســت. محمدمنــان و اســماعیل رییســی )1394( هــم در مقالــۀ »جســارتی در توســعه یافتگی 
نواحــی شــهر شــیراز« بــا اســتفاده از روش هــای تحلیل عاملــی و تاکســونومی عــددی، وضعیت توزیــع امکانات 
در نواحــی شــهر شــیراز را بررســی کردنــد و نشــان دادنــد کــه بافــت تاریخــی- فرهنگی، حاشــیۀ جنوب، شــرق 
و شــمال شــرقی شــیراز، دارای ســطح پایینــی از توســعه یافتگی هســتند و بیــن نواحــی مختلــف شــیراز اختــالف 
زیــادی بــه لحــاظ توســعه یافتگی وجــود دارد. رضوانــی )1383(، امینی نــژاد و دیگــران )1387( و ... نیــز در ایــن 

زمینــه، مطالعاتــی انجــام داد اند.

روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر روش تحقیــق، توصیفــی- تحلیلــی و مبتنــی بــر مطالعــات 
ــه ای و بررســی های میدانــی اســت. شــاخص های منتخــب در دو مرحلــه: مطالعــۀ ســوابق )طرح هــای  کتابخان
تحقیقاتــی، آمارنامه هــا و کتــب( و بهره گیــری از آرای خبــرگان )بهره گیــری از تکنیــک دلفی و اســتخراج نظر 
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نظریه پــردازان دانشــگاهی و مدیــران ســازمان های مرتبــط( گــردآوری شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در مرحلــۀ 
اول، نزدیــک بــه 85 شــاخص، انتخــاب گردیــد کــه در فراینــد انتخــاب نهایــی، بــا در نظــر گرفتــن دسترســی به 
داده هــای آمــاری و مکانــی، تعــداد شــاخص ها تعدیــل شــد و 66 متغیر در شــش شــاخِص فرهنگی، بهزیســتی، 

آموزشــی، بهداشــتی، زیربنایــی و اقتصــادی، انتخــاب و در انتهــا بــا اســتفاده از روش دلفــی ادغــام گردیدند. 
ــا  ــي را مي ســنجند کــه م ــان مفهوم ــا هم ــان حاصــل کــرد کــه آنه ــد اطمین ــا بای ــۀ معرف ه ــد از تهی »بع
ــش،  ــن پژوه ــت« )دواس، 1376: 61(. در ای ــي اس ــئلۀ پایای ــان مس ــن هم ــم. ای ــري کنی ــم اندازه گی مي خواهی
اعتبــار معرف هــا همــراه بــا تعریــف عملیاتــي متغیرهــاي پژوهــش مشــخص شــده اســت. جــدول شــمارۀ )1( 
متغیر هــا و شــاخص های تحقیــق را نشــان می دهــد. شــاخص ها پــس از اســتخراج، بــا اســتفاده از چهــار مــدل: 
تاپســیس، ویکــور، وزن دهــی ســاده و تاکســونومی، وزن بخشــی شــدند؛ ســپس بــا اســتفاده از اســتراتژی های 
اولویت بنــدی ادغــام گردیدنــد؛ آنــگاه بــا اســتفاده از آرای خبــرگان، درجــۀ اهمیــت هــر یــک از آنهــا بــرای 
ســنجش توســعه یافتگی شهرســتان های اســتان ایــالم، بــا اســتفاده از مــدل AHP - FUZZY مشــخص شــد؛ 

در نهایــت نیــز بــه وســیلۀ نرم افــزار GIS و اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس تجزیــه و تحلیــل گردیدنــد. 

روش های آنالیز
رابطــۀ )1(؛ مــدل Topsis: یــون و هوانــگ، در ســال 1981 روش شــباهت بــه گزینــۀ ایــده آل را ارائه کردند 
کــه مــورد اســتفادۀ محققــان و کاربــران مختلــف بــوده  اســت. اســاس ایــن تکنیک بــر این مفهوم اســتوار اســت 
کــه گزینــۀ انتخابــی، بایــد کمتریــن فاصلــه را بــا راه حــل ایــده آل مثبــت )بهتریــن حالــت ممکــن( و بیشــترین 
فاصلــه را بــا راه حــل ایــده آل منفــی )بدتریــن حالــت ممکــن( داشــته باشــد. فــرض بــر ایــن اســت کــه مطلوبیت 

هــر شــاخص، بــه طــور یکنواخــت افزایشــی یــا کاهشــی اســت و از طریــق زیــر بــه دســت می آیــد:

مقــدارCL  حاصــل تقســیم فاصلــه از ایــده آل منفــی هــر گزینــه، بــر فاصلــه از ایــده آل منفــی آن گزینــه بــه 
عــالوۀ فاصلــه از ایــده آل مثبــت آن گزینــه می باشــد.

ــق  ــا تلفی ــه ب ــت ک ــطح بندی اس ــای س ــی از تکنیک ه ــن روش، یک ــونومی: ای ــدل تاکس ــۀ )۲(؛ م رابط
ــدر  ــر ق ــن روش، ه ــج حاصــل از ای ــد. نتای ــدد، ســطوح توســعه یافتگی را مشــخص می کن شــاخص های متع
کوچکتــر باشــد، بــر برخــورداری آن منطقــه و هــر قدر بیشــتر باشــد، بر عــدم برخــورداری آن، داللــت می کند. 

ــا اســتفاده از فرمــول زیــر بــه دســت می آیــد: ایــن روش ب

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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oZ (، مقادیر  ( و مقدار موجــود در ماتریــس اســتاندارد ) iZ فاصلــۀ مرکــب هــر نقطــه از نقطــۀ ایــده آل ) 
ایــده آل هــر ســتون در ماتریس اســتاندارد می باشــند.

رابطــۀ )3(؛ مــدل SAW: ایــن روش، یکــی از ســاده ترین روش هــای تصمیم گیــری چنــد شــاخصه اســت 
کــه بــرای محاســبۀ اوزان شــاخص ها، می تــوان بــه راحتــی از آن اســتفاده کــرد؛ به طوری کــه اولین زیرگــروه از 
مدل هــاي جبرانــي، در زیرگــروه نمره گــذاري و امتیازدهــی محســوب می شــود و نیازمنــد مقیاس هــاي مشــابه یا 
اندازه گیري هــاي »بي مقیاس شــده« مي باشــد کــه بتــوان آنهــا را بــا هــم مقایســه کــرد. در ایــن روش، گزینه هــا 
بــر اســاس میــزان بزرگــی اوزان، رتبه بنــدی می شــوند؛ بــه طوری کــه هرچــه عــدد بــه یــک نزدیک تــر باشــد، 
ســطح برخــورداری ایــن شهرســتان، بیشــتر اســت و هرچــه بــه صفــر نزدیک تــر باشــد، ســطح برخــورداری از 

شــاخص توســعه، کمتــر خواهــد بــود کــه بــا اســتفاده از فرمــول زیــر بــه دســت می آیــد:

1

n

i ij j
j

A A Max n w
=

 
=  
 

∑

رابطــۀ )4(؛ مــدل Vikor: ایــن روش، جهــت رتبه بنــدی گزینه هــای مختلــف بــه کار مــی رود و بیشــتر برای 
حــل مســائل گسســته، کاربــرد دارد و بــر مبنــای راه حل هــای توافقــی بــر مبنــای معیارهــای متضــاد می باشــد. 
در ایــن مــدل، همــواره چنــد گزینــۀ مختلــف وجــود دارد کــه بــر اســاس چنــد معیــار بــه صــورت مســتقل، 
ارزیابــی می شــوند و در نهایــت، بــر اســاس ارزش، رتبه بنــدی می گردنــد. ایــن رابطــه بــه صــورت زیــر اســت:        

(1 )i iS S R RQ V V
S S R R

− −

+ − + −

   − −
= + −   − −   

کــه Si مجمــوع مقــدار S بــرای هــر گزینــه، -S بزرگترین عدد شــاخص S برای هر گزینــه، +S کوچکترین 
 R بزرگتریــن عــدد شــاخص R- ،بــرای هــر گزینــه R مجمــوع مقــدار Ri ،بــرای هــر گزینــه Sعــدد شــاخص

بــرای هــر گزینــه و +R کوچکتریــن عــدد شــاخص R بــرای هــر گزینــه می باشــد.
رابطــۀ )5(؛ اســتراتژی های اولویت بنــدی: در اینجــا ایــن اســتراتژی؛ شــامل ســه روش میانگیــن رتبــه ای، 
بــردار و کــپ لنــد اســت: در روش میانگیــن رتبــه ای، میانگیــن حســابی رتبه هــا بــرای هــر گزینــه بــه دســت 
می آیــد. در روش بــردار، تعــداد بردهــا بــه عنــوان رتبــۀ گزینه هــا محاســبه می گــردد و در روش کــپ لنــد، از 

ــدی گزینه هــا محاســبه می شــود: ــر رتبه بن ــق فرمــول زی طری

C   امتیاز گزینه ها R−∑ ∑
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مرحلــۀ ادغــام: در ایــن مرحلــه، تــالش می شــود تــا بــا توجــه بــه ســه اســتراتژی اولویت بنــدی، از طریــق 
تشــکیل یــک مجموعــه رتبه بنــدی جزئــی )Poset( بــه اجمــاع دســت یافت. طبــق این ادغــام، بــا اولویت بندی 

خطــی، می تــوان بــر اســاس )Poset( بــه یــک اجمــاع رســید کــه بــه صــورت زیــر اســت:
1( )K O=

که  K ادغام و O اولویت بندی است.

رابطــۀ )6(؛ وزن بخشــی بــا اســتفاده از مــدل AHP- FUSSY: در ســال 199۲ روشــی بــا عنــوان روش 
تحلیــل توســعه ای، توســط چانــگ ارائــه شــد کــه بعدهــا )ســال 1996(، توســط خــود وی بهبــود بخشــیده شــد. 
روش گســترش یافتۀ چانــگ، بیــش از همــۀ روش هــای دیگــر بــرای محاســبات تحلیــل سلســه مراتبی فــازی، 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. اعــداد مــورد اســتفاده در ایــن روش، اعــداد مثلثــی فــازی هســتند. چانــگ، 
جهــت تعمیــم تکنیــک AHP بــه فضــای فــازی، از مفهــوم درجــۀ امکان پذیــری اســتفاده کــرده اســت. منظور 
از ایــن درجــه، آن اســت کــه مشــخص شــود؛ چقــدر احتمــال دارد یــک عــدد فــازی، بزرگتــر از یــک عــدد 
فــازی دیگــر باشــد؟ پیــش از بیــان الگوریتــم پیشــنهادی چانــگ، بایــد مفهــوم درجــۀ امکان پذیــری یــا درجــۀ 

احتمــال بزرگتــر بودن، تشــریح شــود:
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پذیری امکان ۀباید مفهوم درج ،چانگ پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی ؟بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد ،فازی
 : تشریح شود ،احتمال بزرگتر بودن ۀیا درج

 ،باشد m1≥m2گر ؛ اا در نظر بگیریدر = F2( u 2, m2 l ,2و )  = F1( u 1, m 1l ,1) دو عدد فازی مثلثی
 ۀر با ارتفاع ناحیبراب F1نسبت به  F2 احتمال بزرگتر بودنو  است 1برابر  ،بزرگتر باشد F2از  F1احتمال اینکه 
 :است F2و  F1اشتراک بین 

 

 
 

) به صورت :(؛ مدل کوواریانس7رابطۀ ) ; ) ( ; ) ( ; )c h y y h    که  باشدمی( ; )y h  ، سمی واریوگرام
ناگت آماری یک فرض که تحلیلگر زمیناست. از آنجا که این میدان، بدون ناگت، رفتار ثابتی ندارد، با این پیش

 کند. واریانس نمونه از داده محاسبه می 1111/1کند، برابر با کوچک به مدل اضافه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 را در نظــر بگیریــد؛ 
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پذیری امکان ۀباید مفهوم درج ،چانگ پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی ؟بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد ،فازی
 : تشریح شود ،احتمال بزرگتر بودن ۀیا درج

 ،باشد m1≥m2گر ؛ اا در نظر بگیریدر = F2( u 2, m2 l ,2و )  = F1( u 1, m 1l ,1) دو عدد فازی مثلثی
 ۀر با ارتفاع ناحیبراب F1نسبت به  F2 احتمال بزرگتر بودنو  است 1برابر  ،بزرگتر باشد F2از  F1احتمال اینکه 
 :است F2و  F1اشتراک بین 

 

 
 

) به صورت :(؛ مدل کوواریانس7رابطۀ ) ; ) ( ; ) ( ; )c h y y h    که  باشدمی( ; )y h  ، سمی واریوگرام
ناگت آماری یک فرض که تحلیلگر زمیناست. از آنجا که این میدان، بدون ناگت، رفتار ثابتی ندارد، با این پیش

 کند. واریانس نمونه از داده محاسبه می 1111/1کند، برابر با کوچک به مدل اضافه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دو عــدد فــازی مثلثــی 
باشــد، احتمــال اینکــه F1 از F2 بزرگتــر باشــد، برابــر 1 اســت و احتمــال بزرگتــر بودن F2 نســبت بــه F1 برابر 

بــا ارتفــاع ناحیــۀ اشــتراک بیــن F1 و F2 اســت:
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پذیری امکان ۀباید مفهوم درج ،چانگ پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی ؟بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد ،فازی
 : تشریح شود ،احتمال بزرگتر بودن ۀیا درج

 ،باشد m1≥m2گر ؛ اا در نظر بگیریدر = F2( u 2, m2 l ,2و )  = F1( u 1, m 1l ,1) دو عدد فازی مثلثی
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 :است F2و  F1اشتراک بین 

 

 
 

) به صورت :(؛ مدل کوواریانس7رابطۀ ) ; ) ( ; ) ( ; )c h y y h    که  باشدمی( ; )y h  ، سمی واریوگرام
ناگت آماری یک فرض که تحلیلگر زمیناست. از آنجا که این میدان، بدون ناگت، رفتار ثابتی ندارد، با این پیش

 کند. واریانس نمونه از داده محاسبه می 1111/1کند، برابر با کوچک به مدل اضافه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ، ســمی 
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پذیری امکان ۀباید مفهوم درج ،چانگ پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی ؟بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد ،فازی
 : تشریح شود ،احتمال بزرگتر بودن ۀیا درج

 ،باشد m1≥m2گر ؛ اا در نظر بگیریدر = F2( u 2, m2 l ,2و )  = F1( u 1, m 1l ,1) دو عدد فازی مثلثی
 ۀر با ارتفاع ناحیبراب F1نسبت به  F2 احتمال بزرگتر بودنو  است 1برابر  ،بزرگتر باشد F2از  F1احتمال اینکه 
 :است F2و  F1اشتراک بین 

 

 
 

) به صورت :(؛ مدل کوواریانس7رابطۀ ) ; ) ( ; ) ( ; )c h y y h    که  باشدمی( ; )y h  ، سمی واریوگرام
ناگت آماری یک فرض که تحلیلگر زمیناست. از آنجا که این میدان، بدون ناگت، رفتار ثابتی ندارد، با این پیش

 کند. واریانس نمونه از داده محاسبه می 1111/1کند، برابر با کوچک به مدل اضافه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 می باشــد کــه 
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پذیری امکان ۀباید مفهوم درج ،چانگ پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی ؟بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد ،فازی
 : تشریح شود ،احتمال بزرگتر بودن ۀیا درج

 ،باشد m1≥m2گر ؛ اا در نظر بگیریدر = F2( u 2, m2 l ,2و )  = F1( u 1, m 1l ,1) دو عدد فازی مثلثی
 ۀر با ارتفاع ناحیبراب F1نسبت به  F2 احتمال بزرگتر بودنو  است 1برابر  ،بزرگتر باشد F2از  F1احتمال اینکه 
 :است F2و  F1اشتراک بین 

 

 
 

) به صورت :(؛ مدل کوواریانس7رابطۀ ) ; ) ( ; ) ( ; )c h y y h    که  باشدمی( ; )y h  ، سمی واریوگرام
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 کند. واریانس نمونه از داده محاسبه می 1111/1کند، برابر با کوچک به مدل اضافه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رابطــۀ )7(؛ مــدل کوواریانــس: بــه صــورت 
واریوگــرام اســت. از آنجــا کــه ایــن میــدان، بــدون ناگــت، رفتــار ثابتــی نــدارد، بــا ایــن پیش فرض کــه تحلیلگر 
زمین آمــاری یــک ناگــت کوچــک بــه مــدل اضافــه می کنــد، برابــر بــا 1/1000 واریانس نمونــه از داده محاســبه 

ــد. می کن

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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جدول شمارۀ )1(. معرفی متغیرها و شاخص ها
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 هامعرفی متغیرها و شاخص .(1)شمارۀ جدول 
 آمششوزدانششش -پسر آموزدانش -روستایی باسواد بیشتر و سال 6 جمعیت -شهری باسواد بیشتر و سال 6 جمعیت
-متوسشطه  آموزششگاه -راهنمشایی آموزششگاه -ابتدایی آموزشگاه -استثنایی آموزدانش -آموزشی کارکنان -دختر
 زن سواد با -مرد باسواد

آموزشی
 

 پرورش کانون -هانمایشگاه سایر  -کتاب نمایشگاه -حسینیه -مسجد -متبرکه اماکن -عمومی کتابخانۀ -چاپخانه
 نمایش سالن گنجایش -کتابخانۀ عمومی ضایاع تعداد -کودکان فکری پرورش اعضای تعداد -کودکان فکری

فرهنگی
 

 -پرتونگشاری -داروخانشه -آزمایششگاه -بهداشت خانۀ -بهورز -روستایی بهداشت مرکز -شهری بهداشت مرکز
 دندانپزشک -پزشک متخصص -عمومی پزشک -پیراپزشکان

بهداشتی
 

 -خمینشی امشام کمیتشۀ واحشد عدادت -تأمین اجتماعی پوشش تحت شدگانبیمه -کودک مهد خدمات واحد تعداد
 و درمشانی خشدمات دائمشی نفرات تعداد -مددجویی طرح واحد نفرات تعداد -رجایی  طرح واحد تعداد نفرات

 اعطشای تعشداد -خودکفایی وام اعطای تعداد -فرهنگی آموزشی خدمات کنندۀاستفاده محصالن تعداد -بیمه امور
 بهزیستی مجتمع عدادت -عمرانی خدمات تعداد - الحسنه قرض وام

بهزیستی
 

 شاغلین تعداد -صنعتی کارگاه -صنعتی شاغالن تعداد -اقتصادی غیرفعال جمعیت -اقتصادی فعال جمعیت
 تعداد -باف دست فرش فعال تعاونی شرکت تعداد -صنعتی فعال تعاونی شرکت تعداد -صنعتی هایکارگاه
 بانکی واحد تعداد -شدۀ خصوصیگماشته به کار افراد -تیشدۀ دولگماشته به کار افراد -دستباف  فرش شاغلین

اقتصادی
 

 تعشداد -بنشزین  پمشپ -مایع  گاز تأسیسات -شده  گازرسانی شهرهای تعداد -شده  گازرسانی روستاهای تعداد
 -بزرگشراه  اصشلی راه طشول -عشری   اصشلی راه طول -آزادراه  طول - سوخت جایگاه تعداد -سوخت  مخزن
 روستایی راه طول - یفرع راه طول

زیر بنایی
 

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

 

 قلمرو جغرافیایی تحقیق

این  .شهر ایالم است که مرکز آن، گرم قرار گرفتهای کوهستانی و نیمهو در ناحیه ایران استان ایالم در باختر کشور
لرستان و از شمال با استان کرمانشاه از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان  ،استان
مساحت کل کشور را تشکیل  از درصد 2/1حدود در کیلومتر مربع که  99هزار و  13است. استان ایالم با  همسایه
 43 درجه و 31النهار گرینویچ و نصف دقیقۀ طول شرقی از 11درجه و  93دقیقه تا  29درجه و  94دهد، بین می

 11 ،بندیترین تقسیماستان برابر جدیداین  خط استوا واقع است. دقیقۀ عرض شمالی از 14درجه و  39دقیقه تا 
 دهد.نشان می 1332ایالم را در سال  استان هایموقعیت شهرستان (1شکل شمارۀ )شهرستان دارد. 

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

قلمرو جغرافیایی تحقیق
اســتان ایــالم در باختــر کشــور ایــران و در ناحیــه ای کوهســتانی و نیمه گــرم قــرار گرفتــه کــه مرکــز آن، شــهر 
ایــالم اســت. ایــن اســتان، از غــرب بــا کشــور عــراق، از جنــوب بــا اســتان خوزســتان، از شــرق بــا اســتان لرســتان 
و از شــمال بــا اســتان کرمانشــاه همســایه  اســت. اســتان ایــالم بــا 19 هــزار و 44 کیلومتــر مربع کــه در حــدود 1/۲ 
درصــد از مســاحت کل کشــور را تشــکیل می دهــد، بیــن 45 درجــه و ۲4 دقیقــه تــا 48 درجــه و 10 دقیقــۀ طــول 
شــرقی از نصف النهــار گرینویــچ و 31 درجــه و 58 دقیقــه تــا 34 درجــه و 15 دقیقــۀ عــرض شــمالی از خــط 
اســتوا واقــع اســت. ایــن اســتان برابــر جدید تریــن تقســیم بندی، 10 شهرســتان دارد. شــکل شــمارۀ )1( موقعیــت 

شهرســتان های اســتان ایــالم را در ســال 139۲ نشــان می دهــد.

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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شکل شمارۀ )1(. موقعیت شهرستان های استان ایالم در سال 139۲ )نگارندگان، 1394(

12 
 

 
 (1331 ،نگارندگان) 1332ایالم در سال  استان هایموقعیت شهرستان (.1شکل شمارۀ )

 

 حقیقهای تیافته

در مرحله اول، ماتریس داده باید ؛ Topsisمدل با استفاده از  توسعه هایگام اول: سنجش شاخص
در مرحلۀ بعد، وزن  گیرد.سازی با استفاده از نورم صورت میمقیاسسازی شود. در این روش، نوع بیمقیاسبی

  (.2شمارۀ  جدولشود )ها با روش آنتروپی شانون محاسبه میشاخص

 

 : وزن معیارها با استفاده از آنتروپی شانون(2شمارۀ ) جدول

 W1 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 0.228 0.068 0.038 0.036 0.107 0.079 0.107 0.025 0.068 0.400 0.072 بهداشت و درمان 
 0.099 0.075 0.064 0.038 0.170 0.077 0.119 0.027 0.089 0.227 0.113 بهزیستی 

 0.087 0.119 0.061 0.050 0.210 0.083 0.169 0.032 0.058 0.130 0.088 خدمات زیربنایی
 0.197 0.048 0.040 0.055 0.117 0.057 0.076 0.050 0.089 0.384 0.084 توسعۀ اقتصادی

 0.174 0.154 0.026 0.018 0.150 0.067 0.105 0.026 0.091 0.289 0.073 فرهنگی
 0.215 0.048 0.038 0.052 0.115 0.059 0.070 0.048 0.086 0.401 0.084 موزشیآ

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

                                                           
 وزن معیارها.  1 

یافته های تحقیق
گام اول: ســنجش شــاخص های توســعه بــا اســتفاده از مــدل Topsis؛ در مرحلــه اول، ماتریــس داده 
بایــد بی مقیاس ســازی شــود. در ایــن روش، نــوع بی مقیاس ســازی بــا اســتفاده از نــورم صــورت می گیــرد. در 

مرحلــۀ بعــد، وزن شــاخص ها بــا روش آنتروپــی شــانون محاســبه می شــود )جــدول شــمارۀ ۲(. 
جدول شمارۀ )۲(: وزن معیارها با استفاده از آنتروپی شانون

مأخذ: )نگارندگان، 1394(
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 (1331 ،نگارندگان) 1332ایالم در سال  استان هایموقعیت شهرستان (.1شکل شمارۀ )

 

 حقیقهای تیافته

در مرحله اول، ماتریس داده باید ؛ Topsisمدل با استفاده از  توسعه هایگام اول: سنجش شاخص
در مرحلۀ بعد، وزن  گیرد.سازی با استفاده از نورم صورت میمقیاسسازی شود. در این روش، نوع بیمقیاسبی

  (.2شمارۀ  جدولشود )ها با روش آنتروپی شانون محاسبه میشاخص

 

 : وزن معیارها با استفاده از آنتروپی شانون(2شمارۀ ) جدول

 W1 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 0.228 0.068 0.038 0.036 0.107 0.079 0.107 0.025 0.068 0.400 0.072 بهداشت و درمان 
 0.099 0.075 0.064 0.038 0.170 0.077 0.119 0.027 0.089 0.227 0.113 بهزیستی 

 0.087 0.119 0.061 0.050 0.210 0.083 0.169 0.032 0.058 0.130 0.088 خدمات زیربنایی
 0.197 0.048 0.040 0.055 0.117 0.057 0.076 0.050 0.089 0.384 0.084 توسعۀ اقتصادی

 0.174 0.154 0.026 0.018 0.150 0.067 0.105 0.026 0.091 0.289 0.073 فرهنگی
 0.215 0.048 0.038 0.052 0.115 0.059 0.070 0.048 0.086 0.401 0.084 موزشیآ

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

                                                           
ــا وزن 0/۲۲8  وزن معیارها.  1  ــار بهداشــتی ب ــن اســت کــه معی ــی شــانون، بیانگــر ای نتایــج حاصــل از وزن بخشــی آنتروپ

بیشــترین ارزش را دارد. بعــد از آن، معیارهــاِی آموزشــی بــا وزن 0/۲15، اقتصــادی بــا وزن 0/197، فرهنگــی بــا 
ــا وزن 0/087 اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص  ــا وزن 0/099 و زیربنایــی ب وزن 0/174، بهزیســتی ب

داده انــد )جــدول شــمارۀ 3(.
جدول شمارۀ )3(. رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایالم با استفاده از تاپسیس

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

13 
 

ارزش را بیشترین  223/1است که معیار بهداشتی با وزن  این بیانگر بخشی آنتروپی شانون،نتایج حاصل از وزن
با وزن  بهزیستی، 139/1فرهنگی با وزن  ،133/1اقتصادی با وزن  ،214/1آموزشی با وزن معیارهایِ  دارد. بعد از آن،

 (.3)جدول شمارۀ  اندهای بعدی را به خود اختصاص دادهاولویت 133/1با وزن  زیربناییو  133/1

 

 های استان ایالم با استفاده از تاپسیسبندی نهایی شهرستانرتبه (.3شمارۀ ) جدول
 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان

 ضریب توسعه 0.190 0.043 0.037 0.302 0.124 0.213 0.022 0.160 0.943 0.157

 رتبه 4 8 9 2 7 3 10 5 1 6

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

ایالم با میانگین  ستانشهر ،های تحقیقر بین گزینهدکه دهد نشان می Topsisها با استفاده از مدل تحلیل یافته
، چرداول با میانگین 312/1های دهلران با میانگین ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن .باالترین رتبه را دارد 393/1
، 129/1با میانگین شهر ، دره143/1با میانگین ، آبدانان 161/1با میانگین ، ایوان 131/1، مهران با میانگین 213/1

های بعدی را به خود اولویت 122/1با میانگین و بدره  133/1یروان با میانگین ، س193/1ملکشاهی با میانگین 
 . انداختصاص داده

یک  ،آنالیز تاکسونومی عددی ،طور کلیه بتاکسونومی؛  مدلبا استفاده از  توسعه هایگام دوم: سنجش شاخص
مندی و برخورداری آن بهره ۀهای مختلف با توجه به درجفعالیت ۀبندی و مقایسبندی، طبقهروش عالی درجه

و های استان ایالم شهرستان ( سرمشق توسعۀ9شمارۀ ) جدول باشد.های مورد بررسی میها از شاخصفعالیت
 ( نشان2تاکسونومی بر اساس رابطۀ ) از استفاده را با این استان هایشهرستان نهایی بندیرتبه (4شمارۀ ) جدول

  دهند.می

 

 های استان ایالم با استفاده از تاکسونومیشهرستان توسعۀ قسرمش: (1شمارۀ )جدول 

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 

 9.28 11.03 11.14 7.20 8.66 7.24 11.86 9.27 0.00 9.04 بهداشت و درمان
 6.25 7.20 9.68 0.88 6.04 3.15 10.78 5.12 0.00 3.51 بهزیستی و تأمین اجتماعی

 2.58 6.92 8.00 0.00 4.99 0.54 9.87 7.21 2.01 4.65 خدمات زیربنایی

تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل Topsis نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان 
ــا میانگیــن  ــا میانگیــن 0/943 باالتریــن رتبــه را دارد. بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های دهلــران ب ایــالم ب

1- وزن معیارها

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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0/30۲، چــرداول بــا میانگیــن 0/۲13، مهــران بــا میانگیــن 0/190، ایــوان بــا میانگیــن 0/160، آبدانــان بــا میانگین 
ــا  ــا میانگیــن 0/037 و بــدره ب ــا میانگیــن 0/043، ســیروان ب ــا میانگیــن 0/1۲4، ملکشــاهی ب 0/157، دره شــهر ب

میانگیــن 0/0۲۲ اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــز  ــی، آنالی ــه طــور کل ــدل تاکســونومی؛ ب ــا اســتفاده از م گام دوم: ســنجش شــاخص های توســعه ب
تاکســونومی عــددی، یــک روش عالــی درجه بنــدی، طبقه بنــدی و مقایســۀ فعالیت هــای مختلــف بــا توجــه بــه 
درجــۀ بهره منــدی و برخــورداری آن فعالیت هــا از شــاخص های مــورد بررســی می باشــد. جــدول شــمارۀ )4( 
سرمشــق توســعۀ شهرســتان های اســتان ایــالم و جــدول شــمارۀ )5( رتبه بنــدی نهایــی شهرســتان های ایــن اســتان 

را بــا اســتفاده از تاکســونومی بــر اســاس رابطــۀ )۲( نشــان می دهنــد. 
جدول شمارۀ )4(: سرمشق توسعۀ شهرستان های استان ایالم با استفاده از تاکسونومی

14 
 

 های استان ایالم با استفاده از تاکسونومیشهرستان توسعۀ قسرمش: (4شمارۀ )جدول 

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 9.28 11.03 11.14 7.20 8.66 7.24 11.86 9.27 0.00 9.04 بهداشت و درمان 
 6.25 7.20 9.68 0.88 6.04 3.15 10.78 5.12 0.00 3.51 بهزیستی و تأمین اجتماعی

 2.58 6.92 8.00 0.00 4.99 0.54 9.87 7.21 2.01 4.65 خدمات زیربنایی
 10.74 11.27 10.27 6.76 10.19 9.04 10.62 8.29 0.00 8.55 توسعۀ اقتصادی

 2.69 10.27 10.86 2.88 7.30 5.00 10.27 5.78 0.00 6.89 فرهنگی
 10.61 11.25 10.41 7.00 9.99 9.36 10.64 8.48 0.00 8.60 موزشیآ

 6.49 7.61 7.77 4.97 6.87 5.86 8.00 6.64 1.42 6.42 سرمشق توسعه
 (4934 ،نگارندگان) :خذأم

 

 تاکسونومی از استفاده با ایالم استان هایشهرستان نهایی بندیرتبه (.5شمارۀ ) جدول

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم دانانآب

 ضریب توسعه 0.647 0.759 0.774 0.495 0.684 0.584 0.797 0.662 0.141 0.640

 رتبه 5 8 9 2 7 3 10 6 1 4

 (4934 ،نگارندگان) :خذأم

ایالم با  ستانشهر ،های تحقیقدر بین گزینهکه هد دنشان می ،ها با استفاده از مدل تاکسونومی عددیتحلیل یافته
، چرداول با 494/0های دهلران با میانگین ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن .باالترین رتبه را دارد 141/0میانگین 
گین با میانشهر ، دره000/0با میانگین ، ایوان 046/0، مهران با میانگین 040/0با میانگین ، آبدانان 484/0میانگین 

های بعدی را به اولویت 696/0با میانگین و بدره  664/0یروان با میانگین ، س649/0، ملکشاهی با میانگین 084/0
 .اندخود اختصاص داده

ها با استفاده ( وزن شاخص3بر اساس رابطۀ )؛ SAWمدل با استفاده از  توسعه هایگام سوم: سنجش شاخص
 (.0شمارۀ  جدولدهی ساده محاسبه شد )از مدل وزن

 

  SAWهای استان ایالم با استفاده ازبندی نهایی شهرستانرتبه(. 6شمارۀ ) جدول

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

جدول شمارۀ )5(. رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایالم با استفاده از تاکسونومی

14 
 

 های استان ایالم با استفاده از تاکسونومیشهرستان توسعۀ قسرمش: (4شمارۀ )جدول 

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 9.28 11.03 11.14 7.20 8.66 7.24 11.86 9.27 0.00 9.04 بهداشت و درمان 
 6.25 7.20 9.68 0.88 6.04 3.15 10.78 5.12 0.00 3.51 بهزیستی و تأمین اجتماعی

 2.58 6.92 8.00 0.00 4.99 0.54 9.87 7.21 2.01 4.65 خدمات زیربنایی
 10.74 11.27 10.27 6.76 10.19 9.04 10.62 8.29 0.00 8.55 توسعۀ اقتصادی

 2.69 10.27 10.86 2.88 7.30 5.00 10.27 5.78 0.00 6.89 فرهنگی
 10.61 11.25 10.41 7.00 9.99 9.36 10.64 8.48 0.00 8.60 موزشیآ

 6.49 7.61 7.77 4.97 6.87 5.86 8.00 6.64 1.42 6.42 سرمشق توسعه
 (4934 ،نگارندگان) :خذأم

 

 تاکسونومی از استفاده با ایالم استان هایشهرستان نهایی بندیرتبه (.5شمارۀ ) جدول

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم دانانآب

 ضریب توسعه 0.647 0.759 0.774 0.495 0.684 0.584 0.797 0.662 0.141 0.640

 رتبه 5 8 9 2 7 3 10 6 1 4

 (4934 ،نگارندگان) :خذأم

ایالم با  ستانشهر ،های تحقیقدر بین گزینهکه هد دنشان می ،ها با استفاده از مدل تاکسونومی عددیتحلیل یافته
، چرداول با 494/0های دهلران با میانگین ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن .باالترین رتبه را دارد 141/0میانگین 
گین با میانشهر ، دره000/0با میانگین ، ایوان 046/0، مهران با میانگین 040/0با میانگین ، آبدانان 484/0میانگین 

های بعدی را به اولویت 696/0با میانگین و بدره  664/0یروان با میانگین ، س649/0، ملکشاهی با میانگین 084/0
 .اندخود اختصاص داده

ها با استفاده ( وزن شاخص3بر اساس رابطۀ )؛ SAWمدل با استفاده از  توسعه هایگام سوم: سنجش شاخص
 (.0شمارۀ  جدولدهی ساده محاسبه شد )از مدل وزن

 

  SAWهای استان ایالم با استفاده ازبندی نهایی شهرستانرتبه(. 6شمارۀ ) جدول

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل تاکســونومی عــددی، نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، 
شهرســتان ایــالم بــا میانگیــن 0/141 باالتریــن رتبــه را دارد. بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های دهلــران بــا 
میانگیــن 0/495، چــرداول بــا میانگیــن 0/584، آبدانــان بــا میانگیــن 0/640، مهــران بــا میانگیــن 0/647، ایــوان با 
میانگیــن 0/666، دره شــهر بــا میانگیــن 0/684، ملکشــاهی با میانگیــن 0/759، ســیروان با میانگیــن 0/774 و بدره 

بــا میانگیــن 0/797 اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــۀ )3( وزن  ــاس رابط ــر اس ــدل SAW؛ ب ــتفاده از م ــا اس ــعه ب ــاخص های توس ــنجش ش ــوم: س گام س

ــا اســتفاده از مــدل وزن دهــی ســاده محاســبه شــد )جــدول شــمارۀ 6(. شــاخص ها ب

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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 SAWجدول شمارۀ )6(. رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایالم با استفاده از

14 
 

 10.74 11.27 10.27 6.76 10.19 9.04 10.62 8.29 0.00 8.55 توسعۀ اقتصادی
 2.69 10.27 10.86 2.88 7.30 5.00 10.27 5.78 0.00 6.89 فرهنگی

 10.61 11.25 10.41 7.00 9.99 9.36 10.64 8.48 0.00 8.60 موزشیآ
 6.49 7.61 7.77 4.97 6.87 5.86 8.00 6.64 1.42 6.42 سرمشق توسعه

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

 

 تاکسونومی از استفاده با ایالم استان هایشهرستان نهایی بندیرتبه (.5شمارۀ ) جدول

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم دانانآب

 ضریب توسعه 0.647 0.759 0.774 0.495 0.684 0.584 0.797 0.662 0.141 0.640

 رتبه 5 8 9 2 7 3 10 6 1 4

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

ایالم با  ستانشهر ،های تحقیقدر بین گزینهکه هد دنشان می ،ها با استفاده از مدل تاکسونومی عددیتحلیل یافته
، چرداول با 934/1های دهلران با میانگین ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن .باالترین رتبه را دارد 191/1میانگین 
گین با میانشهر ، دره666/1با میانگین ، ایوان 693/1، مهران با میانگین 691/1با میانگین ، آبدانان 439/1میانگین 

های بعدی را به اولویت 333/1با میانگین و بدره  339/1یروان با میانگین ، س343/1، ملکشاهی با میانگین 639/1
 .اندخود اختصاص داده

ها با استفاده ( وزن شاخص3بر اساس رابطۀ )؛ SAWمدل با استفاده از  توسعه هایگام سوم: سنجش شاخص
 (.6شمارۀ  جدولدهی ساده محاسبه شد )از مدل وزن

 

  SAWهای استان ایالم با استفاده ازبندی نهایی شهرستانرتبه(. 6شمارۀ ) جدول

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان

 ضریب توسعه 0.264 0.131 0.125 0.434 0.214 0.322 0.106 0.248 0.967 0.259

 رتبه 4 8 9 2 7 3 10 6 1 5

مأخذ: )نگارندگان، 1394( (1331 ،نگارندگان) :خذأم

ــا اســتفاده از مــدل SAW نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان  تحلیــل یافته هــا ب
ایــالم بــا میانگیــن 0/967 باالتریــن رتبــه را دارد و بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های دهلــران بــا میانگیــن 
0/434، چــرداول بــا میانگیــن 0/3۲۲، مهــران بــا میانگیــن 0/۲64، آبدانــان بــا میانگیــن 0/۲59، ایــوان بــا میانگین 
ــا  ــا میانگیــن 0/1۲5 و بــدره ب ــا میانگیــن 0/131، ســیروان ب ــا میانگیــن 0/۲14، ملکشــاهی ب 0/۲48، دره شــهر ب

میانگیــن 0/106 اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
 گام چهــارم: ســنجش شــاخص های توســعه بــا اســتفاده از مــدل ویکــور؛ پــس از تشــکیل ماتریــس 
ــوع  ــن روش، ن ــود؛ در ای ــازی ش ــد بی مقیاس س ــس داده بای ــۀ اول، ماتری ــۀ 4(؛ در مرحل ــری )رابط تصمیم گی
بی مقیاس ســازی بــا اســتفاده از نــورم صــورت می گیــرد. مرحلــۀ بعــد، تعییــن بــردار وزن شاخص هاســت کــه 
بــا روش آنتروپــی شــانون محاســبه شــد و مرحلــۀ پــس از آن، تعییــن بهتریــن و بدتریــن مقــدار از میــان مقادیــر 
موجــود بــرای هــر معیــار اســت؛ اگــر شــاخص، مثبــت باشــد، بیشــترین وزن بــه عنــوان بهتریــن مقــدار و اگــر 
منفــی باشــد، کمتریــن وزن بــه عنــوان بهتریــن مقــدار بــرای هر معیار محاســبه می شــود. انتخــاب بدتریــن مقدار 
 )Q( و در انتهــا مقــدار )R( و نارضایتــی )S( نیــز از ایــن الگــو پیــروی می کنــد. پــس از آن، مقــدار ســودمندی
محاســبه می شــود. جــدول شــمارۀ )7(، محاســبۀ مقــدار ســودمندی )S( هــر یــک از معیارهــا و جــدول شــمارۀ 
)8(، مقــدار ســودمندی )S(، نارضایتــی )R(، مقــدار )Q( و رتبــۀ شهرســتان های اســتان ایــالم را نشــان می دهنــد.

جدول شمارۀ )7(. محاسبۀ مقدار سودمندی )S( هر یک از معیارها

مأخذ: )نگارندگان، 1394(
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 363/1ایالم با میانگین  ستانشهر ،های تحقیقدر بین گزینهکه دهد نشان می SAWها با استفاده از مدل تحلیل یافته
، 322/1، چرداول با میانگین 939/1های دهلران با میانگین ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آنو باالترین رتبه را دارد 

، ملکشاهی با 219/1با میانگین شهر ، دره293/1با میانگین ، ایوان 243/1با میانگین ، آبدانان 269/1نگین مهران با میا
 .اندهای بعدی را به خود اختصاص دادهاولویت 116/1با میانگین و بدره  124/1یروان با میانگین ، س131/1میانگین 

گیری )رابطۀ مماتریس تصمی پس از تشکیل یکور؛مدل وبا استفاده از  توسعه هایسنجش شاخص گام چهارم: 
سازی با استفاده از نورم مقیاسسازی شود؛ در این روش، نوع بیمقیاس(؛ در مرحلۀ اول، ماتریس داده باید بی9

هاست که با روش آنتروپی شانون محاسبه شد و مرحلۀ پس گیرد. مرحلۀ بعد، تعیین بردار وزن شاخصصورت می
هترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار است؛ اگر شاخص، مثبت باشد، بیشترین از آن، تعیین ب

شود. وزن به عنوان بهترین مقدار و اگر منفی باشد، کمترین وزن به عنوان بهترین مقدار برای هر معیار محاسبه می
( و در انتها R( و نارضایتی )Sقدار سودمندی )کند. پس از آن، مانتخاب بدترین مقدار نیز از این الگو پیروی می

( هر یک از معیارها و جدول شمارۀ S(، محاسبۀ مقدار سودمندی )3شود. جدول شمارۀ )( محاسبه میQمقدار )
 دهند.را نشان می ایالمهای استان رتبۀ شهرستان( و Qمقدار ) (،R(، نارضایتی )S(، مقدار سودمندی )3)

 

 ( هر یک از معیارهاSبۀ مقدار سودمندی )(. محاس7جدول شمارۀ )

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان 

ص
شاخ

های
 

توسعه
یافتگی

 0.24 0.20 0.22 0.22 0.18 0.19 0.18 0.23 0.00 0.20 بهداشت و درمان 
 0.08 0.08 0.09 0.03 0.07 0.05 0.10 0.07 0.00 0.06 بهزیستی

 0.10 0.04 0.07 0.08 0.00 0.06 0.02 0.09 0.07 0.04 خدمات زیربنایی
 0.19 0.20 0.19 0.15 0.19 0.18 0.19 0.17 0.00 0.17 توسعۀ اقتصادی

 0.09 0.17 0.17 0.09 0.14 0.12 0.17 0.13 0.00 0.14 فرهنگی
 0.21 0.22 0.21 0.17 0.20 0.20 0.21 0.19 0.00 0.19 موزشیآ

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

 

 

 

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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جدول شمارۀ )8(. محاسبۀ مقدار سودمندی )S(، نارضایتی )R(، مقدار )Q( و رتبۀ شهرستان های استان ایالم

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

16 
 

 ایالمهای استان رتبۀ شهرستانو  (Q(، مقدار )R(، نارضایتی )S(. محاسبۀ مقدار سودمندی )8جدول شمارۀ )

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان

S 0.793 0.074 0.866 0.867 0.801 0.784 0.739 0.955 0.908 0.908 
R 0.199 0.074 0.228 0.209 0.196 0.203 0.221 0.220 0.215 0.243 
Q 0.778 0.000 0.905 0.849 0.773 0.783 0.812 0.932 0.890 0.973 
 10 7 9 5 4 2 6 8 1 3 رتبه

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

 ،111/1ایالم با میانگین  ستانشهر ،ای تحقیقهدر بین گزینهکه دهد نشان می ویکورها با استفاده از مدل تحلیل یافته
، 333/1با میانگین ، آبدانان 333/1چرداول با میانگین های ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن و باالترین رتبه را دارد

با ، ایوان 131/1، ملکشاهی با میانگین 393/1با میانگین ، بدره 312/1دهلران با میانگین ، 333/1با میانگین شهر دره
های بعدی را به خود اختصاص اولویت 333/1و مهران با میانگین  332/1یروان با میانگین ، س314/1میانگین 

 . اندداده

 بندیهای اولویتاستراتژیبا استفاده از بندی گام پنجم: رتبه
های مختلف های به دست آمده از روشها بر اساس میانگین رتبهای: در این روش، گزینهمیانگین رتبهالف( 
استان ایالم با  هایبندی نهایی شهرستانرتبه( 3. جدول شمارۀ )(4)رابطۀ  شوندبندی میگیری، اولویتتصمیم

 باشد.ای به صورت زیر میمیانگین رتبه استفاده از

 

 ایمیانگین رتبه استان ایالم با استفاده از هایبندی نهایی شهرستانرتبه(: 3جدول شمارۀ )

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان یالما آبدانان

 تاپسیسرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 5 1 6

 تاکسونومیرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 5 1 6

 سادهدهی وزنرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 6 1 5

 ویکوررتبۀ  10 7 9 5 4 2 6 8 1 3

 ایبهمیانگین رت 5.5 7.75 9 2.75 6.25 2.75 9 6 1 5

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

ــا اســتفاده از مــدل ویکــور نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان  تحلیــل یافته هــا ب
ایــالم بــا میانگیــن 0/000، باالتریــن رتبــه را دارد و بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های چــرداول بــا میانگیــن 
0/773، آبدانــان بــا میانگیــن 0/778، دره شــهر بــا میانگیــن 0/783، دهلــران بــا میانگیــن 0/81۲، بــدره بــا میانگین 
0/849، ملکشــاهی بــا میانگیــن 0/131، ایــوان با میانگین 0/905، ســیروان بــا میانگین 0/93۲ و مهــران با میانگین 

0/973 اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
گام پنجم: رتبه بندی با استفاده از استراتژی های اولویت بندی

الــف( میانگیــن رتبــه ای: در ایــن روش، گزینه هــا بــر اســاس میانگیــن رتبه هــای بــه دســت آمــده از روش هــای 
نهایــی  رتبه بنــدی   )9( )رابطــۀ 5(. جــدول شــمارۀ  اولویت بنــدی می شــوند  مختلــف تصمیم گیــری، 

ــد. ــر می باش ــورت زی ــه ص ــه ای ب ــن رتب ــتفاده از میانگی ــا اس ــالم ب ــتان ای ــتان های اس شهرس
جدول شمارۀ )9(: رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایالم با استفاده از میانگین رتبه ای

مأخذ: )نگارندگان، 1394(

16 
 

 ایالمهای استان رتبۀ شهرستانو  (Q(، مقدار )R(، نارضایتی )S(. محاسبۀ مقدار سودمندی )8جدول شمارۀ )

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان

S 0.793 0.074 0.866 0.867 0.801 0.784 0.739 0.955 0.908 0.908 
R 0.199 0.074 0.228 0.209 0.196 0.203 0.221 0.220 0.215 0.243 
Q 0.778 0.000 0.905 0.849 0.773 0.783 0.812 0.932 0.890 0.973 
 10 7 9 5 4 2 6 8 1 3 رتبه

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

 ،111/1ایالم با میانگین  ستانشهر ،ای تحقیقهدر بین گزینهکه دهد نشان می ویکورها با استفاده از مدل تحلیل یافته
، 333/1با میانگین ، آبدانان 333/1چرداول با میانگین های ستانشهر ،به ترتیب ،بعد از آن و باالترین رتبه را دارد

با ، ایوان 131/1، ملکشاهی با میانگین 393/1با میانگین ، بدره 312/1دهلران با میانگین ، 333/1با میانگین شهر دره
های بعدی را به خود اختصاص اولویت 333/1و مهران با میانگین  332/1یروان با میانگین ، س314/1میانگین 

 . اندداده

 بندیهای اولویتاستراتژیبا استفاده از بندی گام پنجم: رتبه
های مختلف های به دست آمده از روشها بر اساس میانگین رتبهای: در این روش، گزینهمیانگین رتبهالف( 
استان ایالم با  هایبندی نهایی شهرستانرتبه( 3. جدول شمارۀ )(4)رابطۀ  شوندبندی میگیری، اولویتتصمیم

 باشد.ای به صورت زیر میمیانگین رتبه استفاده از

 

 ایمیانگین رتبه استان ایالم با استفاده از هایبندی نهایی شهرستانرتبه(: 3جدول شمارۀ )

 شهرستان مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره چرداول بدره ایوان یالما آبدانان

 تاپسیسرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 5 1 6

 تاکسونومیرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 5 1 6

 سادهدهی وزنرتبۀ  4 8 9 2 7 3 10 6 1 5

 ویکوررتبۀ  10 7 9 5 4 2 6 8 1 3

 ایبهمیانگین رت 5.5 7.75 9 2.75 6.25 2.75 9 6 1 5

 (1331 ،نگارندگان) :خذأم

ایــالم  1،  دهلــران  ۲/75، چــرداول ۲/75، آبدانــان  5، مهــران 5/5، ایــوان 6، دره شــهر 
9، بدره 9  6/۲5، ملکشــاهی  7/75، ســیروان 

ایالم< دهلران= چرداول< آبدانان< مهران< ایوان< دره شهر< ملکشاهی< سیروان = بدره
ب( روش بــردار؛ بــر اســاس قاعــدۀ اکثریــت اســتوار اســت؛ بــه عبارتــی گزینه هــا بــر اســاس تعــداد بردهــا 

ــوند.  ــدی می ش اولویت بن
ج( روش کــپ لنــد، بــا پایــان روش بــردار، شــروع می شــود و نــه فقــط تعــداد بردهــا )C(؛ بلکــه تعــداد 
ــردار و کــپ لنــد، ابتــدا بایــد ماتریــس  ــرای هــر گزینــه محاســبه می کنــد. در روش ب باخت هــا )R( را هــم ب
مقایســات زوجــی گزینه هــا تشــکیل شــود. در ایــن ماتریــس، اگــر گزینــه ای نســبت به ســایر گزینه ها بر اســاس 

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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مدل هــای بــه کار رفتــه، رتبــۀ بهتــری داشــت یــا بــه عبارتــی، ارجحیــت داشــت، بــا عالمــت )M( کدگــذاری 
می شــود؛ از طرفــی، اگــر مســاوی بــود یــا ارجحیــت نداشــت، بــا عالمــت )X( کدگــذاری می گــردد؛ بنابراین، 
بــر اســاس رابطــۀ )5(، وزن بــه دســت آمــده از چهــار مــدل تاپســیس، تاکســونومی، وزن دهــی ســاده و ویکــور 

ادغــام شــد )جــدول شــمارۀ 10(. 
جدول شمارۀ )10(: رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایالم با استفاده از روش بردار و کپ لند

مأخذ: )نگارندگان، 1394(
17 

 

، ملکشاهی 24/6رشه، دره6، ایوان4/4، مهران 4، آبدانان34/2، چرداول 34/2،  دهلران1ایالم
34/3سیروان ،3بدره ،3  

 سیروان = بدره <ملکشاهی <شهردره <ایوان <مهران <آبدانان <دهلران= چرداول <ایالم

بندی ها بر اساس تعداد بردها اولویتتوار است؛ به عبارتی گزینهب( روش بردار؛ بر اساس قاعدۀ اکثریت اس
 شوند. می

( را هم Rها )(؛ بلکه تعداد باختCشود و نه فقط تعداد بردها )ج( روش کپ لند، با پایان روش بردار، شروع می
ها تشکیل شود. گزینهدر روش بردار و کپ لند، ابتدا باید ماتریس مقایسات زوجی کند. برای هر گزینه محاسبه می
های به کار رفته، رتبۀ بهتری داشت یا به عبارتی، ها بر اساس مدلای نسبت به سایر گزینهدر این ماتریس، اگر گزینه

( Xشود؛ از طرفی، اگر مساوی بود یا ارجحیت نداشت، با عالمت )( کدگذاری میMارجحیت داشت، با عالمت )
دهی وزن ،تاپسیس، تاکسونومی(، وزن به دست آمده از چهار مدل 4اس رابطۀ )گردد؛ بنابراین، بر اسکدگذاری می

 (. 11شمارۀ  جدولادغام شد ) ویکور وساده 

 

 روش بردار و کپ لند های استان ایالم با استفاده ازبندی نهایی شهرستانرتبه (:11شمارۀ )جدول 

 
 

 شهرستان آبدانان  ایالم  ان ایو بدره  چرداول  شهردره دهلران سیروان ملکشاهی مهران

4 X M M X M X M X X - آبدانان 
9 M M M M M M M M - M ایالم 
4 X M M X M X M - X X ایوان 
0 X X X X X X - X X X بدره 
7 M M M X M - M M X M چرداول 
3 X M M X - X M X X X شهردره 
8 M M M -  M M M M X M دهلران 
1 X X - X X X M X X X سیروان 
2 X - M X X X M X X X ملکشاهی 
6 - M M X M X M M X M مهران 

- 
 

3 7 8 1 6 2 9 4 0 4 
 

طبق روش بردار )رابطۀ 5(، امتیاز گزینه ها  به صورت زیر خواهد بود:
9، دهلــران  8، چــرداول 7، مهــران 6، آبدانــان 4، ایــوان 4، دره شــهر 3،  ایــالم 

ملکشــاهی  ۲، ســیروان 1، بــدره 0 
طبق روش کپ لند )رابطۀ 5(، امتیاز گزینه ها  به صورت زیر خواهد بود:

ــهر 3-،  ــوان 0، دره ش ــان 0، ای ــران 3، آبدان ــرداول 5، مه ــران  7، چ ــالم 9،  دهل ای
ــدره 9- ــیروان 7-، ب ــاهی  5-، س ملکش

بنابراین رتبه بندی گزینه ها با توجه به روش های بردار و کپ لند به صورت زیر خواهد بود: 
ایالم< دهلران< چرداول< مهران< آبدانان= ایوان< دره شهر< ملکشاهی< سیروان < بدره

ــای  ــن گزینه ه ــه در بی ــد ک ــان می ده ــدی، نش ــتراتژی های اولویت بن ــتفاده از اس ــا اس ــا ب ــل یافته ه تحلی
تحقیــق، شهرســتان ایــالم، باالتریــن رتبــه را دارد و بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های دهلــران، ... و بــدره، 

ــد )شــکل شــمارۀ ۲(.  ــه خــود اختصــاص داده ان اولویت هــای بعــدی را ب

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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شکل شمارۀ )۲(. ادغام با اولویت بندی خطی از طریق سه استراتژی رتبه بندی )نگارندگان، 1394(

19 
 

 
شکل شمارۀ )

2
(. ادغام با اولویت

بندی خطی از طریق سه استراتژی رتبه
بندی )

نگارندگان
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ها استفاده شد. در این مرحله، خبرگان، با استفاده از عبارات زبانی و بر اسا
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س
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ص
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ص

زوجی شاخ
ها و شکل شمارۀ )

3
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جدول شمارۀ )
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ص
(. عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخ

 ها

برابر
 

برتری خیلی
 

کم
 

کمی برتر
 

برتر
 

خوب
 

نسبتاً
 

خوب
 

خیلی خوب
 

عالی
 

برتری مطلق
 

1،1،1
 

1،2،3
 

9،3،2
 

4،9،3
 

6،4،9
 

3،6،4
 

3،3،6
 

3،3،3
 

11،3،3
 

ــب  ــه ضری ــا توجــه ب ــا اســتفاده از  :AHP- FUSSY ب گام ششــم؛ ســنجش شــاخص های توســعه ب
متفــاوت هــر یــک از شــاخص های منتخــب در ســنجش توســعه یافتگی، از روش وزن بخشــی چنــد متغیــره 
ــا اســتفاده  )AHP- FUSSY( بــرای وزن بخشــی بــه شــاخص ها اســتفاده شــد. در ایــن مرحلــه، خبــرگان، ب
از عبــارات زبانــی و بــر اســاس روش چانــگ، برتــری یــک معیــار بــر معیــار دیگــر )یــا یــک کالس بــر کالس 
دیگــر( را بیــان کردنــد و بــر ایــن اســاس، ماتریــس مقایســات زوجــی تشــکیل شــد. بــر اســاس رابطــۀ )6( وزن 
ــی مقایســات زوجــی شــاخص ها و شــکل  ــارات زبان ــد. جــدول شــمارۀ )11(، عب شــاخص ها محاســبه گردی

ــد. ــان می ده ــاخص ها را نش ــمارۀ )3( وزن ش ش
جدول شمارۀ )11(. عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص ها

 19مأخذ: )محمدی ده چشمه، 1393: 60(
 

 
 (1331 ،نگارندگانبندی )بندی خطی از طریق سه استراتژی رتبه(. ادغام با اولویت2شکل شمارۀ )

 

یک از  با توجه به ضریب متفاوت هرAHP- FUSSY:  با استفاده از توسعه هایگام ششم؛ سنجش شاخص
برای  (AHP- FUSSY) چند متغیره بخشی، از روش وزنیافتگیتوسعهمنتخب در سنجش  هایشاخص

ها استفاده شد. در این مرحله، خبرگان، با استفاده از عبارات زبانی و بر اساس روش چانگ، به شاخصبخشی وزن
ند و بر این اساس، ماتریس مقایسات برتری یک معیار بر معیار دیگر )یا یک کالس بر کالس دیگر( را بیان کرد

(، عبارات زبانی مقایسات 11ها محاسبه گردید. جدول شمارۀ )شاخص وزن( 6رابطۀ ) زوجی تشکیل شد. بر اساس
 دهد. ها را نشان می( وزن شاخص3ها و شکل شمارۀ )زوجی شاخص

 

 ها(. عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص11جدول شمارۀ )

 برتری مطلق عالی خیلی خوب خوب نسبتاً خوب برتر کمی برتر کم برتری خیلی برابر

1،1،1 1،2،3 9،3،2 4،9،3 6،4،9 3،6،4 3،3،6 3،3،3 11،3،3 

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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شکل شمارۀ )3(. وزن شاخص ها با استفاده از AHP- FUSSY )نگارندگان، 1394(

20 
 

 (61: 1333چشمه، مأخذ: )محمدی ده

 

 
 (1331 ،نگارندگان) AHP- FUSSY با استفاده ازها (. وزن شاخص3شکل شمارۀ )

، بیشترین ارزش های تحقیقشاخصدر بین  که دهدنشان می  AHP- FUSSYها با استفاده از مدل تحلیل یافته
های بهداشت و درمان، است و بعد از آن، شاخص 233/1وزنی، مربوط به شاخص توسعۀ اقتصادی با وزن 

، 133/1، 133/1، 193/1آموزشی، خدمات زیربنایی، بهزیستی و تأمین اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب، با اوزان 
 اند.های بعدی را به خود اختصاص دادهاولویت 136/1و  133/1

 

 مدل کوواریانسبا استفاده از  توسعه هایای شاخصمنطقه -تحلیل مکانی

دهی ساده و ویکور، با استفاده از های تاپسیس، تاکسونومی، وزنها با استفاده از مدلپس از استخراج وزن شاخص
دست آمد؛ سپس ارزش وزنی نهایی از طریق برنامۀ جانبی تحلیل فضایی  بندی، رتبۀ نهایی بهاولویت هایاستراتژی

 (،9شکل شمارۀ ) .(3گردید )رابطۀ  تجزیه و تحلیل کوواریانسمدل  اعمال شد و از طریق GISافزار نرمدر محیط 
 دهد.نشان میهای استان ایالم شهرستان را در سطح توسعههای پراکنش شاخص

بهداشت
درمانو
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اقتصادی فرهنگی خدمات

زیربنایی آموزشی

بهزیست
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تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل AHP- FUSSY  نشــان می دهــد کــه در بیــن شــاخص های تحقیــق، 
بیشــترین ارزش وزنــی، مربــوط بــه شــاخص توســعۀ اقتصــادی بــا وزن 0/۲99 اســت و بعــد از آن، شــاخص های 
بهداشــت و درمــان، آموزشــی، خدمــات زیربنایی، بهزیســتی و تأمیــن اجتماعی و فرهنگــی، به ترتیب، بــا اوزان 

0/149، 0/139، 0/138، 0/138 و 0/136 اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

تحلیل مکانی- منطقه ای شاخص های توسعه با استفاده از مدل کوواریانس
پــس از اســتخراج وزن شــاخص ها بــا اســتفاده از مدل هــای تاپســیس، تاکســونومی، وزن دهــی ســاده و ویکــور، 
بــا اســتفاده از اســتراتژی های اولویت بنــدی، رتبــۀ نهایــی بــه دســت آمــد؛ ســپس ارزش وزنــی نهایــی از طریــق 
برنامــۀ جانبــی تحلیــل فضایــی در محیــط نرم افــزار GIS اعمــال شــد و از طریــق مــدل کوواریانــس تجزیــه 
و تحلیــل گردیــد )رابطــۀ 7(. شــکل شــمارۀ )4(، پراکنــش شــاخص های توســعه را در ســطح شهرســتان های 

اســتان ایــالم نشــان می دهــد.

شکل شمارۀ )4(. پراکنش و خط نرمال شاخص های توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان ایالم )نگارندگان، 1394(

21 
 

 (1331 ،نگارندگان)های استان ایالم در سطح شهرستان یافتگیتوسعههای شاخصخط نرمال و پراکنش  (.1شکل شمارۀ )
 

ای رنگ، از کوواریانس با طیف رنگی ارائه شده است؛ بر این اساس، مناطق قهوهها با استفاده از مدل تحلیل یافته
طیف رنگی به سفید، گرایش پیدا هستند؛ ولی هر چه این  مناسب یافتگیتوسعههای لحاظ برخورداری از شاخص

های بدره، (، شهرستان9دهد که مناطق از وضعیت نامناسبی برخوردارند. با توجه به شکل )می کند، نشانمی
های ایوان آبدانان و مهران در وضعیت نیمه برخوردار و شهر، سیروان و ملکشاهی در وضعیت محروم؛ شهرستاندره

 چرداول در وضعیت برخوردار قرار دارند.های ایالم، دهلران و شهرستان

 

 یافتگیتوسعه هایای شاخصمنطقه -های مکانییافته

شهر، بیشترین فاصله را از خط نرمال و های بدره، سیروان، ملکشاهی و درهه، شهرستانتوسعهای در توزیع شاخص
ی و ...( دارند، بنابراین از وضعیت های منتخب تحقیق )آموزشی، بهداشتی، زیربنایکمترین توزیع را از نظر شاخص

های ایالم، دهلران و چرداول نیز کمترین فاصله را از خط نرمال و بیشترین مطلوبی برخوردار نیستند. شهرستان
های منتخب تحقیق )آموزشی، بهداشتی، زیربنایی و ...( دارند؛ بنابراین، از وضعیت توزیع را از نظر شاخص

های زیربنایی و بهزیستی، به صورت های آبدانان، مهران و ایوان نیز در شاخصرستانتری برخوردارند. شهمناسب
های اقتصادی و آموزشی، به های بهداشتی و فرهنگی، به صورت حداقلی و در شاخصحداکثری، در شاخص

الم از وضعیت شهرستان ای ای برخوردار هستند.اند؛ بنابراین، از جایگاه نسبتاً میانهصورت متعادل، توزیع شده
تری برخوردار است؛ زیرا به عنوان مرکز سیاسی شهرستان و استان ایالم، بیشترین تراکم جمعیت و امکانات مطلوب

به صورت  توسعههای منتخب تحقیق را دارد؛ از طرفی، به دلیل تجمع امکانات و سایر تأسیسات رفاهی، شاخص

ــن اســاس،  ــر ای ــه شــده اســت؛ ب ــا طیــف رنگــی ارائ ــس ب ــا اســتفاده از مــدل کوواریان ــل یافته هــا ب تحلی
ــر  ــی ه ــتند؛ ول ــب  هس ــعه یافتگی مناس ــاخص های توس ــورداری از ش ــاظ برخ ــگ، از لح ــوه ای رن ــق قه مناط

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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چــه ایــن طیــف رنگــی بــه ســفید، گرایــش پیــدا می کنــد، نشــان  می دهــد کــه مناطــق از وضعیــت نامناســبی 
ــت  ــاهی در وضعی ــیروان و ملکش ــهر، س ــدره، دره ش ــتان های ب ــکل )4(، شهرس ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب برخوردارن
محــروم؛ شهرســتان های ایــوان آبدانــان و مهــران در وضعیــت نیمــه برخــوردار و شهرســتان های ایــالم، دهلــران 

ــد. ــرار دارن و چــرداول در وضعیــت برخــوردار ق

یافته های مکانی- منطقه ای شاخص های توسعه یافتگی
در توزیــع شــاخص های توســعه، شهرســتان های بــدره، ســیروان، ملکشــاهی و دره شــهر، بیشــترین فاصلــه را از 
خــط نرمــال و کمتریــن توزیــع را از نظــر شــاخص های منتخــب تحقیــق )آموزشــی، بهداشــتی، زیربنایــی و ...( 
دارنــد، بنابرایــن از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســتند. شهرســتان های ایــالم، دهلــران و چــرداول نیز کمترین 
فاصلــه را از خــط نرمــال و بیشــترین توزیــع را از نظــر شــاخص های منتخــب تحقیــق )آموزشــی، بهداشــتی، 
زیربنایــی و ...( دارنــد؛ بنابرایــن، از وضعیــت مناســب تری برخوردارنــد. شهرســتان های آبدانــان، مهــران و ایــوان 
نیــز در شــاخص های زیربنایــی و بهزیســتی، بــه صــورت حداکثــری، در شــاخص های بهداشــتی و فرهنگــی، به 
صــورت حداقلــی و در شــاخص های اقتصــادی و آموزشــی، بــه صــورت متعــادل، توزیــع شــده اند؛ بنابرایــن، از 
جایــگاه نســبتاً میانــه ای برخــوردار هســتند. شهرســتان ایــالم از وضعیــت مطلوب تــری برخــوردار اســت؛ زیــرا به 
عنــوان مرکــز سیاســی شهرســتان و اســتان ایــالم، بیشــترین تراکم جمعیــت و امکانات منتخــب تحقیــق را دارد؛ 
از طرفــی، بــه دلیــل تجمــع امکانــات و ســایر تأسیســات رفاهــی، شــاخص های توســعه بــه صــورت مطلوب تری 
توزیــع شــده اند؛ در نتیجــه بــا فاصلــه گرفتــن از شهرســتان ایــالم، شــاخص های توســعه بــه صــورت نامطلوبــی 
توزیــع می شــوند. بیشــترین تأثیــر شــاخص هایِ  آموزشــی در شهرســتان های ایــالم، دهلــران، ایــوان و آبدانــان؛ 
بهداشــتی در شهرســتان های ایــالم، چــرداول، دهلــران و دره شــهر؛ فرهنگــی در شهرســتان های ایــالم، مهــران، 
دهلــران و چــرداول؛ اقتصــادی در شهرســتان های ایــالم، دهلــران، ایــوان و آبدانــان، زیربنایــی در شهرســتان های 
دهلــران، چــرداول، ایــالم و مهــران و بهزیســتی در شهرســتان های ایــالم، دهلــران، چــرداول و آبدانــان می باشــد. 
بــه صــورت کلــی، میانگیــن ارزش وزنــی بــا اســتفاده از آنتروپــی شــانون، بیانگــر آن اســت کــه شــاخص  های 
بهداشــتی، آموزشــی، اقتصــادی، فرهنگــی، بهزیســتی و زیربنایــی، بــه ترتیــب، دارای وزن هــای 0/۲۲8، 0/۲15، 

0/197، 0/174، 0/099 و 0/087 می باشــند کــه بیشــترین ارزش وزنــی را شــاخص  بهداشــتی دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
ایــن مطالعــه 66 شــاخص توســعه را در شــش دســتۀ فرهنگــی، زیربنایــی، بهزیســتی، آموزشــی، بهداشــتی و 
اقتصــادی، اســتخراج و بررســی کــرده اســت. تأثیر گذارترین شــاخص ها در شهرســتان های ایالم، شــاخص های 
آموزشــی و بهداشــتی، بــه ترتیــب، بــا ارزش وزنــی 0/401 و 0/400 هســتند؛ همچنیــن شهرســتان های ســیروان 
در شــاخص توســعۀ اقتصــادی، دارای ارزش وزنــی 0/055؛ دهلران در شــاخص خدمات زیربنایــی دارای ارزش 

سنجش وضعیت شاخص های توسعه یافتگی ....
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وزنــی 0/۲10؛ دره شــهر در شــاخص های زیربنایــی و بهداشــت و درمــان، بــه ترتیــب دارای ارزش وزنــی 0/083 
و 0/079؛ ایــوان در شــاخص فرهنگــی دارای ارزش وزنــی 0/091؛ آبدانــان در شــاخص بهزیســتی دارای ارزش 
وزنــی 0/113؛ مهــران در شــاخص فرهنگی دارای ارزش وزنی 0/154؛ ملکشــاهی در شــاخص بهزیســتی دارای 
ارزش وزنــی 0/064؛ چــرداول در شــاخص خدمــات زیربنایــی دارای ارزش وزنــی 0/169 و بــدره در شــاخص 

توســعۀ اقتصــادی دارای ارزش وزنــی 0/050 می باشــند. 
تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل Topsis نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان 
ایــالم، باالتریــن رتبــه را دارد و بعــد از آن، بــه ترتیب، شهرســتان های دهلــران، چرداول، مهــران، ایــوان، آبدانان، 
دره شــهر، ملکشــاهی، ســیروان و بــدره، اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ همچنیــن تحلیــل 
یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل تاکســونومی عــددی، نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان 
ــان، مهــران،  ــران، چــرداول، آبدان ــه ترتیــب، شهرســتان های دهل ــه را دارد و بعــد از آن، ب ایــالم، باالتریــن رتب
ایــوان، دره شــهر، ملکشــاهی، ســیروان و بــدره، اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. تحلیــل 
یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل SAW نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان ایــالم، باالتریــن 
رتبــه را دارد و بعــد از آن، بــه ترتیــب، شهرســتان های چــرداول، مهــران، آبدانــان، ایــوان، دره شــهر، ملکشــاهی، 
ســیروان و بــدره، اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد و نیــز تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از مــدل 
ویکــور نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان ایــالم، باالتریــن رتبــه را دارد و بعــد از آن، 
بــه ترتیــب، شهرســتان های چــرداول، آبدانــان، دره شــهر، دهلــران، بــدره، ملکشــاهی، ایــوان، ســیروان و مهــران، 
اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. تحلیــل یافته هــا بــا اســتفاده از اســتراتژی های اولویت بنــدی 
بــردار و کــپ لنــد نیــز نشــان می دهــد کــه در بیــن گزینه هــای تحقیــق، شهرســتان ایــالم، باالتریــن رتبــه را دارد 
ــان، مهــران، ایــوان، دره شــهر، ملکشــاهی،  ــه ترتیــب، شهرســتان های دهلــران، چــرداول، آبدان و بعــد از آن، ب

ســیروان و بــدره، اولویت هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
 در نتیجه گیــری نهایــی، اســتان ایــالم یــک اســتان محــروم تلقــی می شــود؛ به طوری کــه شهرســتان های آن 
از لحــاظ میــزان بــر خــورداری از شــاخص های توســعه در وضعیــت مطلوبــی بــه ســر نمی برند و فقط شهرســتان 
ــۀ شهرســتان  ها از لحــاظ برخــورداری از شــاخص های  ــرار دارد و بقی ایــالم در وضعیــت »در حــال توســعه« ق
توســعه، محــروم تلقــی می شــوند. بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، بــه منظــور تعادل بخشــی بــه شــاخص های 
توســعۀ انســانی در ســطح شهرســتان های اســتان ایــالم، راهبردهــاي؛ چــون: بــاال بــردن تعــداد مراکــز آموزشــی؛ 
به ویــژه در شهرســتان های بــدره، ســیروان، ملکشــاهی و دره شــهر؛ افزایــش وســعت تأسیســات زیربنایــی؛ به ویژه 
در شهرســتان های ایــوان، ســیروان و ...، ایجــاد تعــادل نســبی و بــاال بــردن تعــداد مراکــز بهداشــتی و مؤسســات 
درمانــی در مناطــق محــروم؛ بــاال بــردن تعــداد مراکــز اجتماعــی- اقتصــادی در ســایر شهرســتان های اســتان؛ در 
اولویــت قــرار دادن شهرســتان های نســبتاً محــروم در توســعۀ اجتماعــی - اقتصــادی؛ برنامه-ریــزی در جهــت 

توســعۀ ایــن شهرســتان ها و ... پیشــنهاد مي شــود.

سعید امان پور، علیرضا پرویزیان، مهدی علیزاده 
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