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 چکیده

سیاسی،  و اجتماعی  اقتصادي، طبیعی، عوامل از متشكل گوناگون، عوامل از برخورداري میزان

 اي، مستلزممنطقه موزون توسعة به توجه. کنندمی تشديد را آن يا ايجاد را ايمنطقه هاينابرابري

هدف  .است ايمنطقه سیستم کل در آن جايگاه به توجه با منطقه هر خصوصیات شناخت و مطالعه

هاي بخش آموزشی حاظ برخورداري از شاخصهاي کشور از لبندي استاناين پژوهش تحلیل و طبقه

عات مورد نیاز از سالنامه ها و اطالتحلیلی است. داده -است. روش پژوهش در اين مقاله توصیفی

اند. اين انتخاب شدههاي کشور استان 1390و نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسكن آماري 

 اند فرايندزيه و تحلیل قرار گرفتهشاخص در بخش آموزشی است مورد تج 19بر اساس ها که داده

و همچنین براي  6ويكور ،5تاپسیس، 4مدل، ساو پژوهش، براساس هايداده آماري تحلیل و تجزيه

 با مدل سه نتايج کپ لند روش از استفاده با ها از روش آنتروپی شانون وبدست آوردن وزن شاخص

به تجزيه و تحلیل موضوع  Arc GIS 10.1 از نرم افزار گیريبا بهره است و همچنین شده ترکیب هم

هاي يافتگی استاناي میان سطوح توسعهدهد که اختالف قابل مالحظهپرداخته شد نتايج نشان می

يافته، قابل توسعهتوسعه، کمتريافته، میانکشور در سه سطح توسعه هايکشور وجود دارد؛ استان

دهد که استان تهران در رتبه اول و رتبه آخر هم یها نشان مبندي استانبندي هستند و رتبهدسته

 باشد.متعلق به استان سیستان و بلوچستان می

 ويكور تاپسیس؛ لند؛ ساو؛ريزي؛ ايران؛ کپبرنامه توسعه؛های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 شودمی معموالً باعث باال، اقتصادي رشد هاينرخ به نیل در محلی مقامات و هادولت تمايل

 طبیعی هايبرخورداري داليل به و باشند برخوردار منظور اين براي بیشتري توان از مناطق و اهبخش

 مورد برگزيده مناطق عنوان به اند،داشته گذاريو سیاست ريزيبرنامه مراکز در که بیشتري نفوذ يا و

ناهماهنگی  نوعی ي،اناحیه هاينابرابري بر عالوه توسعه، حال در اغلب کشورهاي گیرند. در قرار توجه

 وجود کشورها مختلف اين نواحی در ضعف و شدت با هانابرابري اين شود.می مشاهده نیز اجتماعی

 جهان کشورهاي بارز مظاهر از اي يكیناحیه بین و ايناحیهدرون هاينابرابري صورت، هر به دارد.

(. 85: 1380دلیرزاده)حسیناست  آنان سیاسی و اقتصادي، اجتماعی شرايط از ناشی که است سومی

 براي است بديهی عمران است. و توسعه و مطلوب وضع به موجود وضع تبديل ريزيبرنامه هدف

 و آيد عمل به موجود وضع از ايجانبههمه دقیق و شناخت بايد اول درجة در مطلوب وضع به رسیدن

گذشته و حال، پیش  به توجه) دينامیك صورت به هم آن علم جغرافیا طريق از صرفاً شناختی چنین

 طور (. به35، 1377)مؤمنی، بود خواهد پذيرامكان سیستمی نگرش يك ( و بر اساسبینی آينده

 مردم از خاصی اقشار زندگی مردم است در هر کشوري کلی شرايط بهبود توسعه، از هدف کلی،

 توجه بیشترين بايد سعهتو رو اين از است؛ زندگیشان به مراتب بهتر از ديگران وضعیت که هستند

 تالش توسعه راه در کشوري هر نیست. مطلوب زندگیشان سطح دارد که معطوف کسانی به را خود

از  يكی اقتصادي پیشرفت .دانندمی ضروري را آن مردم اکثر که است هدفی زيرا توسعه کند،می

 اقتصادي ايفاً پديدهصر توسعه، که دلیل اين به نیست؛ آن عامل تنها ولی است توسعه مهم عوامل

 نظام مجموعة گیريجهت تجديد و تجديد سازمان مستلزم که است بعدي چند جريانی توسعه. نیست

 تغییرات متضمن تولید، و درآمدها وضع بهبود بر عالوه است. توسعه، کشور اجتماعی و اقتصادي

 و حتی آداب موارد بیشتر در و عامه تلقی طرز نیز و اداري اجتماعی، نهادي، در ساختارهاي بنیادي

 سوي به اجتماعی نظام و کل جامعه مستمر ارتقاي مفهوم به توسعه بنابراين، است اعتقادات و رسوم

 در هدفی چنین تحقق شك (. بدون23، 1370 1تودارو )مايكل است ترانسانی يا و بهتر زندگی

 اجتماعی، اقتصادي، كالتمش جمعیت، تورم به توجه با نیافتهو توسعه توسعه حال در کشورهاي

 اين کشورهاست، گريبانگیر کلی سطح در که هايیدوگانگی و هاتعادل عدم کلی طورغیره به و سیاسی

  .است محلی و ملی سطح در توسعه ريزيبرنامه مستلزم

 در اين راستا مسأله اصلی پژوهش در پی رسیدن به سؤال زير است:

هاي توسعه در بخش آموزشی در سطح صرداري از شاخهاي کشور از لحاظ سطح برخوآيا استان

 متعادلی قرار دارند؟

                                                           
1 Michael Todaro 
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 است شده ارائه گوناگونی نظريات متفاوت، زمانی هايدوره همچنین و مختلف مكاتب در توسعه از

 نیازهاي به براي پاسخگوئی اجتماعی -انسانی هايتوانايی افزايش جهت در فراگیر است روندي توسعه

 پايداري جهان هايو بینش جامعه فرهنگی هايارزش پرتو در پیوسته نیازها كهآن ضمن اجتماعی،

 دست يك سیستم يك از حرکت عبارت را توسعه 1میردالگونار(. 40،1379)صرافی، يابند پااليش

 مسائل متغیر هايبینش کتاب در آرپی میسرا(. 499،1391)شكويی، داندمی جلو سمت به اجتماعی

 وي زندگی رفاه ارتقاي و بشري جامعه) .عضو عنوان به انسان رفعت را توسعه ،(1988) توسعه

 مترادف 1960 يدهه تا توسعه فراگیر ( معناي23، 1391 سناجردي، و يزدي پاپلی) کندمی قلمداد

 سنجیده کشور سرانه درآمد و ملی ناخالص رشد تولید با اغلب که بود اقتصادي رشد تداوم و ايجاد

 مورد اقتصادي، موارد برخی در حتی و زيست محیطی -اجتماعی هايناکامی مشاهده اب اما شد؛می

 رشد هايديدگاه انحصار از توسعه مفهوم اخیر، دهه طی چند بنابراين، شد؛ واقع بازنگري و انتقاد

 بوم هايتعادل و خوداتكايی اجتماعی، عدالت هايو ديدگاه شده خارج غربی انگاره و اقتصادي

 عدالت نظريه 3 بري برايان نظر (. از33، 1379 صرافی،) اندپیونديافته توسعه نوين مفهوم با شناسانه

 همچنین ايشان باشد؛ دفاع قابل و اجتماعی بوده ترتیبات نوع درباره که است اينظريه اجتماعی

 توزيع روي بر توجه اغلب است، وسیع مفهوم بسیار يك اجتماعی عدالت که درحالی است معتقد

 ،2هاروي) دارد بستگی جمعیت مادي شرايط که به است مردم نیاز کننده مرتفع منابع ساير و درآمد

 آسايش،) است انسانی جوامع جانبههمه تعالی و توسعه، رشد کلی هدف اينكه به توجه با(. 3، 1376

 آن، مسیر در گرفتن قرار و توسعه به يابیدست ريزي برايبرنامه فرآيند در رو اين از ،(17، 1383

 اقدامات جمله از مختلف ابعاد در آنان نیازهاي و جوامع انسانی مقتضیات و شرايط درك و شناخت

 توسعه ضرورت و نیست يكسان جا همه در منابع و امروزه امكانات(. 21، 1390زياري،) است ضروري

 تا است آن بر ژوهشپ اين (. بنابراين51، 1383 رضوانی،) شودنمی مطرح يكسان طور به جا همه در

   به و کند بخش آموزشی بررسی هايشاخص از لحاظ برخورداري از ها رااستان موجود وضعیت

   براي تواندمی تحقیق اين از حاصل نتايج که است بديهی. ها بپردازداستان اين بنديرتبه

 همچنین و ايوسعهت هايبرنامه بازدهی چگونگی ارزيابی منظور به ايمنطقه و ملی ريزانبرنامه

 .است هدفمند حیاتی هايگذاريسرمايه

اي در سطح جهانی و ملی صورت هاي منطقههاي زيادي در خصوص سنجش نابرابريپژوهش

باشد. در اين گزارش به تمرکز از آن جمله می 2009ي جهانی سال پذيرفته که گزارش توسعه

ها در اشاره شده و رشد نابرابري فضايی در کشور هاويژه در شهرها بههاي اقتصادي در کشورفعالیت

هاي اين پژوهش، رشد اقتصادي همواره حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ بر پايه يافته

                                                           
1 Gunnar Myrdal 

2 Harvey 
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هاي کاهش فقر در فضايی، تنها به برنامههاي اتخاذ شده براي ايجاد تعادلنامتوازن بوده و سیاست

UNU – WIDER ي همچنین پروژهRegerson, Nel (.183، 1390پور، منجر خواهد شد )داداش 

هاي مختلف توسعه، يك يا دو هاي در حال توسعه، در زمینهدر ايران نیز همچون اکثر کشور

ناطق داشتن ممنطقه و يا نهايتأ چند منطقه شاهد اختالفات زيادي هستیم که به قیمت عقب نگه

رخورداري بهاي در حال توسعه از نظر يكی از کشورديگر بوده است. به عبارت ديگر ايران به عنوان 

 (.128، 1391باشد ) محمدي، هاي مختلف توسعه داراي عدم تعادل زيادي میاز شاخص

 اقتصاد محلی توسعه فرهنگی هايسیاست) عنوان تحت ايمقاله در (385، 2000) 1 کان مك

 ترسیم چگونگی روي بر قابتر بررسی به( شهري سیاست هايفرآيند و سازي محل سازي، مفهوم

 چنین اين وي. دارد تمرکز مختلف محلی هايسیاست روند در محالت يآينده اندازچشم هايسند

 نشان نتیجه. شود تلقی مفید فرهنگی سیاست يك به عنوان تواندمی مبارزه اين که کندمی استدالل

 .تاس محلی اقتصاد توسعه واژه از استفاده فرهنگی، سیاست که داد

 بیان به( شهري هايمحله و فرهنگی توسعه) خود مقاله در (15، 2011) 2رزنستاين  کارول

 يتوسعه در هاويژگی اين تأثیر استدالل به و پردازدفرهنگی می توسعه سیاست ويژگی چهار

 پردازد.می محالت فرهنگی زندگی و فرهنگی

کشور بلژيك به منظور حمايت از بندي مناطق مختلف ( بلژيك، جهت طبقه26 ،2000) 3خوزه

شاخص اقتصادي، بهداشتی، آموزشی و  33 اي روشی را ارائه دادند.هاي توسعه منطقهسیاست

بندي شد. امینی نژاد اي رتبههاي آماري چند متغیره و تحلیل خوشهاجتماعی با استفاده از تكنیك

را با استفاده از روش موريس و جنوبی در استان بوشهر ي پارسهاي حوزه(، دهستان32، 1387)

جنوبی در استان بوشهر را هاي حوزه تأسیسات پارسيافتگی دهستانتاکسونومی وضعیت توسعه

درصد در گروه  5/38ها در گروه محروم، درصد دهستان 46تحلیل کرده و نشان داده است که 

(، بخش 17، 1388فر )تیدرصد در گروه برخوردار قرار دارند. فطروس و بهش 15برخوردار و نیمه

يافتگی هاي کشور را مورد بررسی قرار دادند و نتايج حاکی است که سطح توسعهکشاورزي استان

به طور متوسط افزايش و دوگانگی کشاورزي بین  1382تا  1372هاي ها، طی سالکشاورزي استان

بخش مرکزي شهرستان هاي (، دهستان1388،30محمدي )پناه و بیكها کاهش يافته است. خداآن

هاي اردبیل را با استفاده از روش تاکسونومی انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند که در دهستان

اي که تعداد بخش مرکزي شهرستان اردبیل وضعیت ناهمگنی از نظر توسعه وجود دارد، به گونه

اند. قنبري ته بیشترهاي متوسط و توسعه يافهاي محروم و نیمه محروم نسبت به دهستاندهستان

هاي شهرستان هاي اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زيربنايی دهستان(، وضعیت شاخص1390،93)

                                                           
1 McCann 

2 Carl Rosenstein 

3 Jose 
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هاي توسعه بررسی شده است. نتايج نشان ها از نظر برخورداري از شاخصبندي آناصفهان و مرتبه

ه در روش موريس اين اي کگانه، نابرابري زيادي وجود دارد به گونه 4هاي دهد که در شاخصمی

 است 376/0برابر و در روش تاکسونومی اين اختالف حدود  23نسبت 

هاي مسكن هاي استان لرستان به تفكیك بخشيافتگی شهرستان( توسعه1391،127) محمدي،

تايج نشاخص بررسی شده است.  61بنايی، کشاورزي و صنعت، با استفاده از و خدمات رفاهی، زير

ر د 1387و  1382هاي استان لرستان طی دوره زمانی نابرابري بین شهرستان دهد کهنشان می

. بنايی افزايش و در بخش کشاورزي و صنعت کاهش يافته استبخش مسكن و خدمات رفاهی، زير

 و بندي سطح به تاپسیس مدل از استفاده با (1390،95چی )زنجیر و زادهبیرانوند و کمالسرخ

 رضوي خراسان استان هايشهرستان میان توسعه فرهنگی لحاظ از موجود نابرابري میزان تعیین

 اردد وجود استان هايتانبین شهرس فرهنگی نابرابري که انديافته دست نتیجه اين به و اند؛پرداخته

به  بردسكن و درگز هايشهرستان و اول يرتبه گناباد، شهرستان ،1385 سال در که ايگونهبه

 .اندنموده کسب را سوم و ومد هايرتبه ترتیب

 

 روش شناسی پژوهش

. ی استاين تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و روش بررسی از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیل

باشد. به منظور تعیین سطوح برخورداري مناطق هاي کشور میجامعه آماري شامل کلیه استان

ي شاخص ر در زمینهمتغیی 19، تعداد هاي الزمکشور با توجه به مسأله امكان دسترسی به داده

عمومی نفوس و مسكن ي آماري و نتايج سرشماريآموزشی تعیین گرديد. آمار و اطالعات از سالنامه

و براي  Excelافزار سازي و انجام محاسبات از نرمتهیه گرديده است. براي شاخص 1390سال 

جزيه و تحلیل شده است. در نهايت براي تاستفاده  GISترسیم نقشه از سامانه اطالعات جغرافیايی 

دن ويكور و همچنین براي بدست آور، تاپسیس، هاي ترکیبی ساوهاي تحقیق از روش و مدلداده

م ترکیب ها از روش آنتروپی شانون و با استفاده از روش کپ لند نتايج سه مدل با هاوزان شاخص

 ه است.داري مشخص شدها و سطوح برخورشده است و در نهايت میزان نابرابري

 

 هاشاخص و متغیرها معرفی

 هستند توسعه سوي به پیشرفت ارزيابی براي ضروري اجزاي از يكی هامولفه و هاشاخص

 هر به پرداختن بلكه برخورداري، سطوح ارزيابی تنها نه که چرا(. 17: 1381 وبیلهاز، 1 مولدن)

 هر در هاشاخص تمام نمودن لحاظ ماا. هاستشاخص از گسترده سري يك نیازمند علمی تحقیق

 در مناسب شاخص محدودي تعداد گزينش با بنابراين. مطلوب نه و است مقدور نه علمی تحقیق

 در(. 63: 1386 آورگانی، نوروزي و تقوايی) يافت دست ترواقعی نتايج به توانمی مواقع از بسیاري

                                                           
1 Molden 
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 اينكه اول: شود توجه ضروري و یابتداي نكته دو به شده سعی حاضر پژوهش هاشاخص انتخاب

 بخش جانبه همه توسعه سطح نیز و گوناگون ابعاد امكان حد تا شود، گرفته نظر در هايشاخص

 جهت نیاز مورد آمار و اطالعات آوريجمع که آنجائی از دوم، بگیرد بر در را شده ياد مناطق آموزشی

 سعی لذا باشند، برخوردار بودن اداعتم قابل و رسمی ويژگی از بايستمی آن بررسی و تحلیل

 آماري مراکز طريق از هاآن به دسترسی که گیرد( 1 جدول) قرار استفاده مورد هايیشاخص گرديده

 مورد تحقیق در شده گرفته کار به اطالعات درستی و صحت ترتیب بدين تا بوده پذيرامكان رسمی و

 :اندذيل شرح هب حاضر پژوهش در استفاده مورد هاي شاخص باشد تأيید

 
 های مورد بررسی در بخش آموزشیشاخص -1جدول

 

 های پژوهشتکنیک

 -ويكور -گیري چند شاخصه )ساوهاي ترکیبی تصمیمدر اين پژوهش با استفاده از تكنیك

باشند بندي میهاي آماري و محاسباتی در زمینه سنجش و رتبهتاپسیس(، که از بهترين مدل

 کد متغیر هامتغیر ردیف شاخص

 آموزشی

 1X باسوادي درصد 1

 2X ابتدايی آموز دانش به ابتدايی دوره معلم نسبت 2

 3X ابتدايی آموز دانش به ابتدايی نسبت آموزشگاه 3

 4X ايیابتد آموز دانش به ابتدايی دوره نسبت کالس 4

 5X راهنمايی آموز دانش به راهنمايی دوره معلم نسبت 5

 6X راهنمايی آموز دانش به راهنمايی آموزشگاه نسبت 6

 7X راهنمايی آموز دانش به راهنمايی کالس دوره نسبت 7

 8X متوسطه آموز دانش به متوسطه دوره معلم نسبت 8

 9X متوسطه آموز دانش به متوسطه دوره آموزشگاه نسبت 9

 10X متوسطه آموز دانش به متوسطه کالس دوره نسبت 10

 11X دانشگاهی پیش آموز دانش به دانشگاهی پیش آموزشگاه نسبت 11

 12X دانشگاهی پیش آموز دانش به دانشگاهی پیش کالس دوره نسبت 12

 13X استثنايی دوره آموز دانش به معلم نسبت 13

 14X استثنايی آموز دانش به استثنايی دوره آموزشگاه نسبت 14

 15X استثنايی دوره آموز دانش به کالس نسبت 15

 16X آمادگی دوره آموز دانش به معلم نسبت 16

 17X آمادگی دوره آموز دانش تعداد به آمادگی دوره آموزشگاه نسبت 17

 18X آمادگی دوره آموز دانش به آمادگی دوره کالس نسبت 18

19 
 افراد به عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه آموختگان دانش  تنسب

 سال 18 باالي
19X 
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اده شده است و در نهايت براي ترکیب نتايج بدست آمده از اين سه تكنیك از روش کپ لند استف

 استفاده شده است.

 

 

 

 های تحقیقبحث و یافته

 SAW مدل مراحل و متدولوژی

 با. باشدمی شاخصه چند گیريتصمیم هايروش از يكی ،SAW يعنی وزنی، يهساد مجموع مدل

 زير مراحل روش، اين از استفاده براي. کرد استفاده روش اين از انتومی ها،شاخص اوزان محاسبه

 .دارد ضرورت

 گیريتصمیم ماتريس کردن کمی -1

 .باشدنمی آن انجام به نیازي ديگر هستند کمی پژوهش هايداده که اين به توجه با
 

 گیری تصمیم ماتریس -2جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 هااستان

 4/33 0/79 9/53 4/30 0/88 5/51 4/64 1/08 4/38 82/07 شرقی آذربايجان
 4/70 0/67 4/26 3/87 0/95 5/75 4/20 0/97 3/90 78/84 آذربايجان غربی

 4/21 0/57 5/40 4/96 1/56 8/32 5/05 1/30 4/79 80/77 اردبیل
 5/38 0/97 9/98 4/00 1/33 7/77 6/17 1/03 5/93 87/77 اصفهان

 4/67 0/52 4/58 3/55 0/49 3/87 3/63 0/43 2/90 90/20 البرز
 4/73 0/70 5/07 2/65 0/99 5/63 5/74 0/61 3.93 74/41 ایالم

 5/55 1/17 4/82 4/88 1/08 5/66 4/86 1/06 4/44 86/43 بوشهر
 6/25 0/44 9/91 5/62 1/59 9/81 6/56 0/46 5/26 90/46 تهران

 5/43 1/09 4/71 4/68 1/09 6/88 5/28 1/00 5/43 82/54 چهار محال
 5/00 0/87 7/72 4/63 1/01 6/70 5/87 1/80 6/30 82/48 خراسان جنوبی
 5/02 0/71 8/24 4/57 1/21 9/79 4/39 0/74 5/51 86/29 خراسان رضوي
 7/67 1/09 8/58 4/82 1/61 8/04 5/13 1/25 5/06 80/26 خراسان شمالی

 5/11 0/93 4/60 4/16 0/77 4/88 4/65 1/00 4/12 83/54 خوزستان
 4/33 0/64 6/22 4/51 1/53 7/52 4/71 1/14 4/88 82/35 زنجان
 4/92 0/77 5/83 3/96 1/22 7/60 3/84 0/62 3/74 70/40 سمنان

 4/19 0/79 4/50 3/75 0/83 4/99 4/32 1/23 3/87 71/55 سیستان
 4/63 0/73 6/27 4/25 1/21 7/00 4/60 0/94 4/69 86/30 فارس

 4/30 0/68 6/11 4/02 0/76 4/95 4/23 0/89 3/62 84/07 زوینق
 3/90 0/42 5/57 3/74 0/61 5/81 3/61 0/45 3/09 86/58 قم

 4/97 0/67 6/99 4/55 1/29 9/49 5/04 1/33 6/69 77/97 کردستان
 4/92 0/84 6/22 4/50 0/95 5/98 5/51 1/27 4/92 82/22 کرمان

 4/33 0/61 7/22 4/50 0/80 6/35 5/13 1/72 4/48 62/86 کرمانشاه
 5/27 0/98 4/00 3/11 1/28 6/85 3/57 1/81 3.52 81/61 کهگیلویه
 4/43 0/78 5/76 4/21 1/30 7/20 4/26 0/73 3.82 77/64 گلستان
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 گیري:سازي خطی مقادير ماتريس تصمیممقیاسبی -2

 4/66 0/76 6/84 4/35 1/37 7/03 5/11 1/07 4/99 84/28 گیالن
 4/60 0/85 6/87 4/63 0/99 6/16 5/36 1/84 3/76 80/44 لرستان

 4/75 0/45 6/19 4/16 1/17 8/26 4/34 0/80 4/57 85/69 مازندران
 4/56 0/74 5/40 4/09 0/81 4/42 4/44 1/03 3/27 83/84 مرکزی

 4/47 0/82 8/79 4/43 1/52 8/65 4/63 1/08 5/76 83/67 هرمزگان
 3/90 0/77 6/01 4/40 1/31 7/92 4/67 1/00 4/41 82/57 همدان

 5/22 0/90 6/24 4/14 0/84 4/61 4/68 0/92 4/16 87/78 یزد

 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 هااستان

 10/47 4/48 2/38 1/27 15/98 4/40 15/90 5/20 2/12 آذربایجان شرقی
 8/27 4/73 3/49 1/26 15/35 4/15 21/78 4/74 1/84 آذربایجان غربی

 10/06 4/54 2/61 2/78 14/04 2/70 23/39 4/63 1/96 اردبیل
 15/88 5/21 3/14 1/08 17/32 6/99 28/58 4/78 2/02 اصفهان

 13/92 4/83 4/10 4/33 13/00 2/07 17/40 5/99 2/26 البرز
 13/82 4/76 3/57 1/03 15/49 4/88 16/28 4/02 3/20 ایالم

 13/56 4/36 3/19 0/77 20/99 3/92 22/95 5/85 2/31 بوشهر
 17/53 4/72 2/53 4/38 15/94 6/76 23/44 3/05 5/99 تهران

 10/57 4/83 3/96 1/00 20/41 5/28 18/53 5/62 2/35 چهار محال
 10/61 4/56 2/19 1/08 17/49 5/45 20/51 5/40 2/52 خراسان جنوبی
 10.28 5.97 3.38 2.92 14.84 2.72 15.31 5.12 1.90 خراسان رضوی
 9/73 4/67 1/50 0/72 14/47 6/20 22/15 5/67 0/67 خراسان شمالی

 9/65 4/88 3/50 1/65 16/21 2/41 13/69 4/72 1/97 خوزستان
 7/49 5/16 3/05 3/82 17/92 4/79 29/45 4/34 2/03 زنجان
 13/72 3/27 2/15 2/12 11/20 1/60 12/46 5/04 2/19 سمنان

 5/88 4/25 3/07 1/21 14/63 2/52 10/22 5/02 2/57 سیستان
 11/83 4/69 2/82 2/54 15/63 2/07 12/01 4/91 2/14 رسفا

 9/46 4/55 3/28 2/82 13/08 2/58 15/08 4/52 1/99 قزوین
 10/00 4/11 2/78 3/57 14/65 2/28 15/38 4/22 1/41 قم

 7/71 4/76 3/49 0/18 15/93 3/41 31/19 5/55 2/02 کردستان
 10/94 5/78 4/75 1/28 20/31 5/53 17/86 5/29 2/36 کرمان

 11/76 4/18 3/19 0/95 19/36 3/91 22/13 4/28 1/59 کرمانشاه
 8/86 4/71 3/35 1/58 16/34 2/05 22/96 5/83 1/87 کهگیلویه
 12/91 4/76 3/86 1/11 14/67 2/97 14/47 4/15 1/65 گلستان
 11/07 6/57 5/52 0/25 15/52 2/03 16/65 5/60 2/46 گیالن

 7/28 6/28 3/36 0/10 11/56 3/26 16/72 4/80 4/01 لرستان
 14/36 5/08 4/13 0/29 17/14 4/86 17/17 5/51 2/11 مازندران
 15/66 4/87 3/39 1/50 15/75 3/16 20/19 4/82 2/38 مرکزی

 6/98 3/45 0/29 0/29 18/25 4/35 28/98 4/79 3/22 هرمزگان
 8/53 5/24 3/78 1/38 18/41 5/78 35/14 4/64 1/91 همدان

 18/79 4/56 3/25 2/41 10/40 1/58 18/52 5/28 2/47 یزد
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      سازي اين روش مقیاسمقیاس شود. نوع بیاکنون بايد اين ماتريس تصمیم کمی، بی

گیري تصمیمباشد. اين کار براي ماتريس سازي خطی( میمقیاسبیگیري چند شاخصه، )تصمیم

 باشد:صورت زير میمقیاس شده، بهشود و حاصل، به صورت يك ماتريس بیکمی شده، انجام می

 
 هاشاخص اوزان در شده مقیاس بی ماتريس ضرب -3

 صورت به حاصل،. کنیممی ضرب هاشاخص اوزان در را شده مقیاس بی ماتريس مرحله، اين در

 .در ادامه خواهد آمد فرآيند اين. شودمی ستونی ماتريس يك

 که است شده استفاده شانون آنتروپی روش از هاشاخص اوزان آوردن بدست براي مرحله اين در

 :باشدمی زير صورت به آن نتايج
 

 آموزشی شاخص اوزان -3جدول

 

 : انتخاب بهترين گزينه -4

 باشدترين مقدار را دارا میطبق معیار زير، بهترين استراتژي، بزرگ

 رابطه:

 
 

 که حاصل جمع مقادير بی مقیاس ود شاي انتخاب میگزينه SAW به بیانی ديگر، در روش

 ها بیشتر باشد.ي گزينه، از بقیهي وزنی آن شده
 

 SAWهای کشور در بخش آموزش با مدل بندی استانرتبه -4جدول

10W 9W 8W 7W 6W 5W 4W 3W 2W 1W 

0/013 0/036 0/04 0/011 0/045 0/034 0/014 0/078 0/025 0/003 
---- 19W 18W 17W 16W 15W 14W 13W 12W 11W 

---- 0/047 0/012 0/063 0/315 0/016 0/104 0/053 0/011 0/078 

 رديف استان درجه توسعه يافتگی رديف استان درجه توسعه يافتگی
 1 تهران 8373/0 17 مرکزي 4899/0
 2 زنجان 7102/0 18 آذربايجان شرقی 4879/0
 3 البرز 6249/0 19 کرمانشاه 4873/0
 4 خراسان رضوي 5984/0 20 بوشهر 4820/0
 5 اردبیل 5979/0 21 سمنان 4802/0
 6 اصفهان 5907/0 22 ايالم 4735/0
 7 همدان 5580/0 23 خوزستان 4674/0
 8 کرمان 5509/0 24 آذربايجان غربی 4660/0
 9 خراسان جنوبی 5474/0 25 کردستان 4565/0
 10 يزد 5431/0 26 گلستان 4520/0
 11 قم 5429/0 27 هرمزگان 4499/0
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 TOPSISالگوریتم مدل 

مقیاس مقیاس سازي از بی(: براي بیNمقیاس سازي مانريس تصمیم )گام اول: کمی کردن و بی

 شود.سازي نورم استفاده می

 
را در ( Nمقیاس شده )(: ماتريس بیvمقیاس موزون )گام دوم: بدست آوردن ماتريس بی

 کنیم، يعنی:( ضرب میها )ماتريس قطري وزن

 
ها را داشته باشیم. براي مقیاس موزون، الزم است اوزان شاخصبراي بدست آوردن ماتريس بی

 کنیم.ها را حساب میوسیله تكنیك آنتروپی شانون، اوزان شاخصاين کار، ابتدا به

توان از روش شده باشد، می ري، به طور کامل مشخصگیهاي يك ماتريس تصمیموقتی که داده

ها استفاده کرد. ايده روش فوق، اين است که هر چه پراکندگی در مقادير آنتروپی براي ارزيابی وزن

 يك شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتري برخوردار است.

 زيع احتمال مشخص آنتروپی در نظريه اطالعات، يك معیار عدم اطمینان است که با تو

 هاي زير را دنبال کنیم.شود. براي محاسبه اوزان به روش آنتروپی بايد گاممشخص می

 شود.گیري، که به صورت زير محاسبه میبا استفاده از ماتريس تصمیم الف( محاسبه 

 
 

 آيد. دست میرابطه زير به، که با استفاده از ب( محاسبه مقدار آنتروپی 

 
 

 آيد.دست میبه عنوان مقدار ثابت است که، با استفاده از رابطه زير به kکه در اين رابطه 

    

 آيد.دست می( که با استفاده از رابطه زير بهپ( محاسبه مقدار عدم اطمینان )

 

 12 فارس 5422/0 28 لرستان 4447/0
 13 قزوين 5391/0 29 مازندران 4413/0
 14 چهار محال و بختیاري 5173/0 30 گیالن 4377/0

4263/0 
سیستان و 
 بلوچستان

 15 لويه و بوير احمدکهگی 5163/0 31

 16 خراسان شمالی 5063/0 -- -- --
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 آيد.دست میه زير بهج( محاسبه اوزان که با استفاده از رابط

 
آل منفی: براي شاخصی با جنبه مثبت، آل مثبت و راه حل ايدهگام سوم: تعیین راه حل ايده

آل مثبت است و برعكس براي شاخصی با جنبه منفی ايده Vآل مثبت بزرگترين مقدار ايده

 باشد.می Vکوچكترين مقدار ماتريس 

هاي مثبت و منفی: براي به دست آلگزينه تا ايده دست آوردن میزان فاصله هرگام چهارم: به

 شود.هاي زير استفاده میآل مثبت و منفی، از فرمولآوردن میزان فاصله هر گزينه از ايده

 آل مثبت: فاصله از ايده ,

 آل منفی: فاصله از ايده ,

تر باشد، بهتر است. بنابراين با ( آن بزرگاي که )ها: هر گزينهينهبندي گزگام ششم: رتبه

 (. 1392:24ها را انجام داد)مومنی، بندي گزينهتوان رتبهها میتوجه به مقادير 

 
ابراين با است. بنتر باشد، بهتر آن بزرگ  اي کهها: هر گزينهبندي گزينههگام ششم: رتب

 (.1392:24 مومنی،) داد انجام را هاگزينه بنديرتبه توانها می توجه به مقادير

 
 TOPSISنتایج حاصل از مدل  -5جدول

 رديف استان درجه توسعه يافتگی رديف استان درجه توسعه يافتگی

 1 تهران 0/852 17 خراسان جنوبی 0/297

 2 زنجان 0/760 18 آذربايجان شرقی 0/294

 3 البرز 0/749 19 آذربايجان غربی 0/291

 4 قم 0/667 20 سیستان 0/274

 5 خراسان رضوي 0/595 21 ايالم 0/271

 6 اردبیل 0/577 22 چهار محال 0/270

 7 قزوين 0/574 23 گلستان 0/253

 8 فارس 0/523 24 کرمانشاه 0/252

 9 يزد 0/503 25 خراسان شمالی 0/232

 10 سمنان 0/435 26 هربوش 0/217

 11 کهگیلويه و بوير 0/357 27 لرستان 0/199

 12 خوزستان 0/354 28 هرمزگان 0/180

 13 همدان 0/341 29 مازندران 0/174

 14 مرکزي 0/336 30 گیالن 0/171
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 VIKOR مدل مراحل و متدولوژی

، 2002هاي را ارائه و سال VIKORروش  1988اپريكوويك وتزنگ در سال : VIKORروش 

گیري چند معیاره اين روش را توسعه دادند. اين روش ابزاري مؤثر در تصمیم 2007و  2004، 2003

شود. است و براي حل مسائلی که با معیارهاي ناسازگار و تناسب ناپذير همراه هستند، استفاده می

گیرنده قادر نیست ترجیحاتش را در شروع رود که تصمیمکار میويژه در شرايطی بهاين روش به

ترين راه حل طراحی سیستم بیان کند. در اين روش، تصمیم گیرنده به راه حلی نیاز دارد که نزديك

 (.87:1389زاده، )اصغري هاي زير استآل باشد. الگوريتم ويكور شامل گامبه راه حل ايده

 تشكیل ماتريس تصمیم؛گام اول: 

مقیاس کردن ماتريس تصمیم. براي بی مقیاس کردن ماتريس در روش ويكور از گام دوم: بی

مقیاس سازي آن است که خطی است و شود. مزيت اين گونه بینرمالیزه کردن خطی استفاده می

 شوند؛همه نتايج تبديل به نسبتی خطی می

 براي هر شاخص در ماتريس تصمیم؛گام سوم: تعیین بهترين و بدترين مقدار 

 ؛Rو  Sگام چهارم: تعیین مقادير 

را با وزن  Rو  Sو  شودتابعی ترکیبی است که تابع مزيت نامیده می  Q.Qگام پنجم: محاسبه مقدار

V کند؛به صورت معادله با هم يكی می 

 Sه اين ترتیب که مقادير شوند؛ ببندي میها رتبهها. در اين مرحله گزينهبندي گزينهگام ششم: رتبه

بندي شده در دسترس شوند و نتايج در سه لیست رتبهبه ترتیب از کم به زياد مرتب می Qو  Rو 

 گیرند؛قرار می

 گام هفتم: انتخاب گزينه نهايی از طريق:

( به عنوان راه حلی توافقی انتخاب خواهد شد که a'. اگر دو شرط زير برآورده شده باشد، گزينه )1

 در لیست رتبه بندي باشد: Qاي حداقل مقدار دار

1C  يا امتیاز قابل قبول بودن. که در آنa" بندي اي با موقعیت دوم در لیست رتبه، گزينهQ  است و

J ها است.تعداد گزينه 

2C گیري: گزينه يا ثبات قابل قبول در تصمیم'a وسیله نیز بايد به بهترين شكل بهS  وR  رتبه

 .بندي شده باشد

شود، هاي توافقی پیشنهاد میاي از راه حلها برآورده نشده باشد، سپس مجموعه. اگر يكی از شرط2

 به صورت: 

 برآورده نشده باشد؛ 2Cاگر تنها شرط  ، "aو  'aهاي. گزينه2-1

 15 کرمان 0/327 31 کردستان 0/165

 16 اصفهان 0/309 -- -- --
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  با رابطه  اگر شرط برآورده نشده باشد.  ، ...، a "و a '. متغیرهاي2-2

اي است که مقدار گزينه Qوسیله بنديی شده بهشود. بهترين گزينه رتبهتعیین می mبراي ماکزيمم 

 را دارد. Qحداقل 
 VIKORنتایج حاصل از مدل  -6جدول

 
 آموزشی بخش در کشور هایاستان یافتگی توسعه سطوح -7جدول

 

 ردیف استان درجه توسعه یافتگی ردیف استان درجه توسعه یافتگی

 1 تهران 120/0 17 مرکزي 873/0

 2 زنجان 500/0 18 شرقیآذربايجان  884/0

 3 البرز 656/0 19 کرمانشاه 898/0

 4 خراسان رضوي 716/0 20 بوشهر 912/0

 5 اردبیل 798/0 21 سمنان 923/0

 6 اصفهان 817/0 22 ايالم 942/0

 7 همدان 823/0 23 خوزستان 946/0

 8 کرمان 825/0 24 آذربايجان غربی 950/0

 9 نوبیخراسان ج 831/0 25 کردستان 962/0

 10 يزد 840/0 26 گلستان 963/0

 11 قم 847/0 27 هرمزگان 969/0

 12 فارس 849/0 28 لرستان 972/0

 13 قزوين 860/0 29 مازندران 974/0

 868/0 30 گیالن 977/0
چهار محال و 

 بختیاري
14 

 15 کهگیلويه و بوير 869/0 31 سیستان 1

 16 خراسان شمالی 871/0 -- -- --

 درصد وضعیت استان ردیف

 67/9 توسعه يافته تهران، زنجان، البرز 1

2 

، خراسان جنوبی ،کرمان، اصفهان، همدان، اردبیل، خراسان رضوي

 ،کهگیلويه ،چهار محال و بختیاري، قزوين يزد، قم، فارس،

 بوشهر، کرمانشاه، ،یآذربايجان شرق ،مرکزي ،خراسان شمالی

 گلستان، کردستان، غربی، آذربايجان خوزستان، ايالم، سمنان،

 گیالن مازندران، لرستان، هرمزگان،

 09/87 میان توسعه

 22/3 کمتر توسعه يافته و بلوچستان سیستان 3



 24.............. ...از استفاده با آموزشی شاخص نظر از کشور هایاستان یافتگی توسعه میزان سنجش

 

 
 آموزشی بخش در کشور هایاستان یافتگی توسعه سطوح نقشه ،1 شکل

 

کند. مشخص ها را براي هر گزينه محاسبه میتعداد بردها و باختروش کپ لند روش کپ لند: 

بندي تفاضل ، يعنی باخت. در اين روش مبناي رتبه jو در ستون  ؛ يعنی بردiدر سطر  Mاست که 

بندي قرار خواهد ها مبناي رتبهاست؛ يعنی، تفاضل بردها و باخت در ستون  هاMتعداد 

 . گرفت
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 (SAW ،TOPSIS ،VIKORهای ترکیبی )مدل از حاصل جمع بندی نتایج -8جدول

 از حاصل نتایج
 کپ لند روش

نتایج حاصل از مدل 
VIKOR 

نتایج حاصل از مدل 
TOPSIS 

نتایج حاصل از مدل 
SAW 

 

 ضریب
 توسعه

 استان
 ضریب
 توسعه

 استان
ضریب 
 توسعه

 رتبه استان

 1 تهران 8373/0 تهران 0/852 تهران 120/0 تهران

 2 زنجان 7102/0 زنجان 0/760 زنجان 500/0 زنجان

 3 البرز 6249/0 البرز 0/749 البرز 656/0 البرز

 716/0 رضوي خراسان
 خراسان
 رضوي

 5984/0 قم 0/667
 خراسان
 رضوي

4 

 0/595 اردبیل 798/0 اردبیل
 خراسان
 رضوي

 5 اردبیل 5979/0

 6 اصفهان 5907/0 اردبیل 0/577 اصفهان 817/0 اصفهان

 7 همدان 5580/0 قزوين 0/574 همدان 823/0 همدان

 8 کرمان 5509/0 فارس 0/523 کرمان 825/0 کرمان

 831/0 جنوبی خراسان
 خراسان
 جنوبی

 5474/0 يزد 0/503
 خراسان
 جنوبی

9 

 10 يزد 5431/0 سمنان 0/435 يزد 840/0 يزد

 11 قم 5429/0 کهگیلويه 0/357 قم 847/0 قم

 12 فارس 5422/0 خوزستان 0/354 فارس 849/0 فارس

 13 قزوين 5391/0 همدان 0/341 قزوين 860/0 قزوين

 و محال چهار
 5173/0 مرکزي 0/336 محال چهار 868/0 بختیاري

 و محال چهار
 بختیاري

14 

 بوير و کهگیلويه
 15 کهگیلويه 5163/0 کرمان 0/327 کهگیلويه 869/0 احمد

 871/0 شمالی خراسان
 خراسان
 شمالی

 5063/0 اصفهان 0/309
 خراسان
 شمالی

16 

 0/297 مرکزي 873/0 مرکزي
 خراسان
 جنوبی

 17 مرکزي 4899/0

 884/0 شرقی آذربايجان
 آذربايجان

 شرقی
0/294 

 آذربايجان
 شرقی

4879/0 
 آذربايجان

 شرقی
18 

 0/291 کرمانشاه 898/0 کرمانشاه
 آذربايجان

 غربی
 19 شاهکرمان 4873/0

 20 بوشهر 4820/0 سیستان 0/274 بوشهر 912/0 بوشهر

 21 سمنان 4802/0 ايالم 0/271 سمنان 923/0 سمنان

 22 ايالم 4735/0 محال چهار 0/270 ايالم 942/0 ايالم

 23 خوزستان 4674/0 گلستان 0/253 خوزستان 946/0 خوزستان

 950/0 غربی آذربايجان
 آذربايجان

 غربی
 4660/0 اهکرمانش 0/252

 آذربايجان
 غربی

24 

 0/232 کردستان 962/0 کردستان
 خراسان
 شمالی

 25 کردستان 4565/0

 26 گلستان 4520/0 بوشهر 0/217 گلستان 963/0 گلستان

 27 هرمزگان 4499/0 لرستان 0/199 هرمزگان 969/0 هرمزگان

 28 لرستان 4447/0 هرمزگان 0/180 لرستان 972/0 لرستان

 29 مازندران 4413/0 مازندران 0/174 مازندران 974/0 مازندران

 30 گیالن 4377/0 گیالن 0/171 گیالن 977/0 گیالن

 و سیستان
 31 سیستان 4263/0 کردستان 0/165 سیستان 1 بلوچستان
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 گیرینتیجه بحث و

هاي در اين پژوهش، با سنجش درجه توسعه يافتگی، سطح برخورداري )توسعه يافتگی( استان

يك  ش مفاهیمی چون درجه توسعه يافتگیدر بخش آموزشی ارزيابی گرديد. در اين پژوه کشور

ها را هايی بود که ارزيابی سطح توسعه استاناستان نمايانگر میزان برخورداري آن استان از شاخص

ايم. بر اين اساس هاي توسعه نام بردهو از آنها به عنوان شاخصبر اساس آنها صورت گرفته است 

اند، به عنوان توسعه يافته يا مند بودهها بهرههايی که به میزان بیشتري از اين شاخصتاناس

اند و فاصله ها را به خود اختصاص دادههايی که مقادير کمتري از اين شاخصبرخوردار و استان

در اين  اند.هاي توسعه نیافته قرار گرفتهاند، در گروه استانهاي مطلوب داشتهبیشتري با استان

باشد. که  هاي کشور میمختلف شاخص آموزشی در سطح  استان هايمطالعه متغیر معیارپژوهش 

شوند. لذا به دلیل عدم يافتگی کشورها و مناطق محسوب میهاي مهم توسعهبه عنوان يكی از معیار

ن ر کشور، ايهاي مربوط به بخش آموزشی دتوزيع عادالنه منابع و عدم استفاده بهینه از سرمايه

ها شده است .بر اين اساس در اين مقاله درجه شكاف بین استان انگاري سبب افزايش فاصله وسهل

با استفاده از و  ويكور، تاپسیس، ساوهاي کشور در بخش آموزشی با استفاده از تكنیك توسعه استان

کل کشور محاسبه  1390هاي حاصل از سالنامه آماري و نتايج سرشماري متغییر بر اساس داده 19

بدست آمده در  هايبندي گرديد. مطابق يافتهها محاسبه و رتبهگرديد و سپس درجه توسعه استان

ريزي غیر متمرکز بر اساس منابع و دهد لزوم توجه به برنامهها نشان میاين پژوهش، يافته

ناپذير ، ضرورتی اجتناب ايمنظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و يكپارچه منطقهها بهمحدوديت

توسعه يافتگی و سطوح  نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که در مقايسه رتبه است. در اين راستا

ناهماهنگی و عدم تعادل پی برديم. با توجه به ها نسبت به يكديگر، به وجود استانبرخورداري 

آخر هم متعلق به استان سیستان و  ، استان تهران در رتبه اول قرار دارد، و رتبهمحاسبات انجام شده

 باشد. بلوچستان می

 هايهاي دوم و سوم و جزء استانهاي زنجان و البرز در ردهپس از استان تهران، استان

 باشند. در سطح کشور در بخش آموزشی می (برخورداريافته )توسعه

، يزد، قم، فارس، خراسان رضوي، اردبیل، اصفهان، همدان، کرمان، خراسان جنوبیهاي استان

 کرمانشاه، ،آذربايجان شرقی مرکزي،خراسان شمالی،  قزوين، چهار محال و بختیاري، کهگیلويه،

 مازندران، لرستان، هرمزگان، گلستان، کردستان، غربی، آذربايجان خوزستان، ايالم، سمنان، بوشهر،

هاي محروم در بخش نتوسعه، استان سیستان و بلوچستان جزء استا میانهاي جزء استان گیالن

 .ندآموزشی شناسايی شد

توسعه يافته، میان  کمترسطح  سههاي کشور در دهد استانهمپنین نتايج تحقیق نشان می

        دهد که بیش ازها نشان میبندي استانبندي هستند. و دستهقابل دسته ،يافته توسعه، توسعه
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 کمترها درصد استان 4توسعه و کمتر از  میاندرصد  88، حدود يافته ها توسعهدرصد از استان 9

 باشند.می (محروم) توسعه

الزم به توضیح اين که برخوردار بودن يك استان از لحاظ شاخص فیزيكی آموزشی به معناي باال 

هاي هايی که با توجه به متغیرباشد. به عبارت ديگر، استانبودن کیفیت آموزش در آن استان نمی

اند، صرفاً از لحاظ کمی با مشكل نیافته قرار گرفتهتوسعه يا توسعههاي میاناستانمذکور در زمره 

 ها باال باشد.اند. اگرچه ممكن است کیفیت آموزش در اين استانتسهیالت آموزشی مواجه بوده

 زمینه سطح در هاي کشوراستان بین موجود رسیدن به تعادل و رفع نابرابري منظوربه

 :شودمی ارائه زير شرح به ش آموزشی پیشنهادهايیدر بخ برخورداري

گذاري که باعث شده شاخص آموزشی در برخی هاي تأثیربررسی و شناسايی نقاط ضعف و متغیر -1

ها افت محسوسی داشته باشد، تا بتوان از اين طريق با اتخاذ سازوکارهاي مطلوب جهت از استان

 مل آورد.ها اقدامات الزم را به عتقويت و تسريع آن

ريزي و تالش الزم جهت گسترش فضاها و امكانات آموزشی متناسب با حجم و تراکم برنامه -2

 ها.جمعیتی استان

از آنجايی که سرمايه هر انسان، آموزشی است که بتواند او را در فرآيند زندگی اجتماعی از  -3

هاي مناسب جهت ارتقاء و بهبود يمند سازد لذا، اتخاذ تدابیر و استراتژظرفیت تولیدي باالتر بهره

هاي کشور با هدف محرومیت زدايی و کاهش آموزشی در سطح استانهاي مربوط به شاخصمتغیر

 ها ضرورت دارد.شكاف موجود بین استان

ترين ارکان هاي آموزشی و توسعه آموزش به عنوان يكی از مهمکه کیفیت متغیربا توجه به اين -4

ها شود ضرورت دارد با اتخاذ سازوکارهاي مناسب نسبت به ارتقاء آنلقی میتوسعه در هر جامعه ت

 ها همانند سیستان و بلوچستان، اقدامات الزم صورت پذيرد.در سطح استان
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 منابع
 تهران. نور، پیام دانشگاه انتشارات روستايی، ريزيبرنامه هايروش و اصول (.1383حسین. ) آسايش، .1

هاي حوزه تأسیسات ي توسعه يافتگی دهستان(. تحلیل درجه1387غالمرضا و همكاران. )نژاد، امینی .2

 پارس جنوبی در استان بوشهر، فصلنامه روستا و توسعه، تهران.

 پیرامون، تهران. و شهر هاينظريه (.1391) سناجردي، رجبی ،.محمد حسین يزدي، پاپلی .3

 از بهرمندي میزان اساس بر شهري محالت نديب. سطح(1390)حسین.  کیومرثی، مسعود؛ تقوايی، .4

 و پژوهش مجله آباده، شهر محالت موردي مطالعه Topsis تكنیك از گیريبهره با شهري و خدمات امكانات

 .23-42پنجم. صص  شماره سال دوم، ريزي شهري،برنامه

 اي، تهران.ريزي ناحیه(. برنامه1380زاده دلیر، کريم. )حسین .5

بندي مناطق روستايی بخش (. ارزيابی و طبقه1388و حسن بیك محمدي. ) خداپناه، کیومرث .6

 هاي توسعه، فصلنامه فضاي جغرافیايی، اهر.مرکزي شهرستان اردبیل بر اساس میزان برخورداري از شاخص

بررسی و تحلیل روند توسعه يافتگی و  (.1390)پور، هاشم، علیزاده، بهرام و بهاره مدنی. داداش .7

 هاي استان آذربايجان غربی، فصلنامه علوم اجتماعی، تهران.ي فضايی در شهرستانهانابرابري

شهرستان  روستايی نواحی هیافتگی توسع سطوح تحلیل و سنجش (.1383). محمد رضا رضوانی، .8

 .149 -164صص  سوم، شماره اي، ناحیه توسعه و جغرافیا مجله. سنندج
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