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Abstract 
Understanding how to distribute economic, social, cultural and other opportunities as first 

step in spatial development planning can improve service delivery and increase equilibrium 

between regions. This research aimed at study and analysis of 31 provinces of Iran based on 

social indicatros enjoyment. Therefore, the present study is applied in terms of purpose and 

descriptive-analytical in terms of nature and method of research. Required data collected 

through the statistical yearbook of 1395 (2016) in the form of 52 important social indicators 

including social, cultural, welfare, educational and health components. Shannon entropy, 

coefficient of variation (C.V), WASPAS used to Wheightining of criterias, analysis of 

indicators dispersion and determining the level of development of provinces respectively in 

the context of MATLAB. The result shows that there is a lack of social development 

balance between Iran provinces. Tehran, Isfahan, Khorasan Razavi and Fars are four 

provinces that placed at higher level of social development and Alborz, Zanjan, 

Chaharmahal Bakhtiari, Semnan, South Khorasan, North Khorasan, Ilam and Kohgiluyeh 

and Boyer Ahmad are placed at the most deprived areas of the country in terms of social 

indicators. Overall, the results show that social development status in Iran's provinces is not 

synonymous with social and spatial justice and requires proper and effective attention and 

management. 
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 های اجتماعیای کشور بر مبنای شاخصمنطقه ةتوسعتحلیل فضایی 
 3، هانیه اسدزاده3حاتمی ، افشار2، سونیا کرمی1فیروز جعفری

 ، تبریز، ایراندانشگاه تبریزریزی و علوم محیطی، برنامه ةدانشکدیار، استاد. 1
 ، تبریز، ایراندانشگاه تبریزریزی و علوم محیطی، برنامه ةدانشکد، دانشجوی دکتری. 2

 خوارزمی، تهران، ایراندانشگاه  علوم جغرافیایی، ةدانشکد، دانشجوی دکتری. 3

 (50/88/8931تاریخ پذیرش:  ؛42/50/8931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

توانز  موجز    فضزایی، مزی   ةتوسز  ریزیی  عنوان اولین گام در برنامهه فرهنگی و غیره بوزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی، ت ةنحوشناخت 
حاضزر  پزووهش   منزاطق،  وضز یت با توجه به اهمیزت شزناخت    بنابراین،. دشورسانی و افیایش ت ادل و برابری بین مناطق بهبود خ مات

 اجتمزاعی هزای  از نظزر برخزورداری از شزاخ     اسزت، استان  98های کشور ایران را که بر مبنای آخرین تقسیمات کشوری شامل استان
هزای  یلی است. دادهتحل -به لحاظ ه ف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفیپووهش حاضر  بنابراین،. کرده است تحلیل

اجتمزاعی، فرهنگزی،   هزای  لفزه ؤمهای مرتبط با که شامل دادهاجتماعی مهم شاخ   04در قال   8930آماری سال  ةسالناممورد نیاز از 
 یبررسز  ،یدهز وزن یبزرا   یز بزه ترت  واسزاا  و  راتییتغ  یشانون، ضر یپوآنتر. استوری ش ه آگرد ،استرفاهی، آموزشی و به اشتی 

های استان بین اجتماعیمت ادل نامتوازن و نا ةتوس پووهش نتایج  .ش ن  گرفته کار بهبستر متل   در یافتگیتوس ه سطح نییت  و پراکنش
 رنز  داقرار  اجتماعی ةتوس در سطح باالتری از  فار و  رضوی اصفهان، خراسان ،تهراناستان فقط چهار که  طوری به. را نشان داد ایران

-عنزوان محزروم  بویراحم  به  و شمالی، ایالم و کهگیلویهجنوبی، خراسانبختیاری، سمنان، خراسان زنجان، چهارمحال برز،الهای و استان

هزای  در اسزتان  اجتمزاعی  ةتوسز  وضز یت   نشان دادنتایج  ،در کلشون . های اجتماعی محسوب میترین مناطق کشور از لحاظ شاخ 
 .استو نیازمن  توجه و م یریت صحیح و کارآم   ردن اایران سنخیتی با ع الت اجتماعی و فضایی 

 واژگان کلیدی

  .واساا ، اجتماعیع الت ، ای منطقه ةتوس تحلیل فضایی، ایران، آنتروپی شانون، 
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  مقدمه

ای رفاا  اسسااا اسات      منطقه ةتوسعخصوص  هفرایندهای توسعه و ب همةمیسرا معتقد است هدف 

تار   بلکه توزیع عادالسه ،گیرد می افزایش رفا  بر حسب ارقام کلی را هدف فقط سهاین شق از توسعه، 

و فاردی  ای  منطقاه هاای   شاود  ساابرابری   مای  مردم را سیز شاملهای  آا بین سواحی مختلف و گرو 

ی این مساالل  یمتداول توسعه شناساهای  و سیاست سدتر دارتر و اساسی ریشهچیزی بسیار های  سشاسه

 گیرسد  سمیبنیادی را جدی 

سیافتگی  توسعهاگر توسعه در چارچوب یک سیاست اجتماعی جامع که علت فقر و  ،به سظر وی

باردا   دیرپا بارای از میااا   یحل اسجام سگیرد، دستیابی به را  ،مورد حمله قرار دهد طور مستقیم، بهرا 

 سه هادف را دسااال  ی ا منطقه ةتوسعپذیر سخواهد بود   امکاافقر و سابرابری در مناطق و اجتماعات 

بر آا است که بهترین شرایط و ای  منطقه ةتوسعشناختی  تالش  زیستکند: تولیدی، اجتماعی و  می

و ای  منطقاه  باین کیفیات زسادگی   هاای   ، تفااوت کناد جاامع هماه فاراهم     ةتوساع امکاسات را برای 

 ( 55: 8631میسرا، )مابوکوسج و  از میاا بردارد در سهایت،را به حداقل رساسد و ای  منطقه دروا

را  آا ،، با بررسی مفهوم عادالت اجتمااعی  شهر و یاجتماع عدالتسیز در کتاب  8دیوید هاروی

 لزوماا  ای  و معتقد است توزیع عادالسه در مقیاس سرزمینی و منطقه ،کرد از دید جغرافیایی کنکاش 

ست و برای بررسای عادالت   مترادف با توزیع عادالسه در سطوح دیگر یا توزیع عادالسه بین افراد سی

کند که توزیع عادالسه در سطح مناطق، توزیع عادالسه بین افراد را سیاز باه دسااال     می فرضای  منطقه

کناد: سیااز،    مای  خواهد داشت  هاروی ماهیت عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار کلای تشاریح  

از مفاهیم  یکتعیین هر ای  منطقه ةعادالسمنفعت عمومی و استحقاق  وی برای تدوین اصول توزیع 

ای،  سظریاه و طارح  هاا   تواا با ترکیای از آا می داسد و معتقد است که احتماال  می را ضرورییادشد  

تخصیص فعلی باا تخصایص    ةمقایسرا با ای  تخصیص منابع به مناطق را اسجام داد و عدالت منطقه

استاسداردهای عدالت اجتماعی بیشاترین  فرضی سنجید  با این روش امکاا تشخیص مناطقی که از 

 ( 99: 8633)هاروی،  میسر خواهد شد ،فاصله را دارسد

                                                                                                                                                    
1. David Harvey 
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هماة  و « هاا دولات »، «مردم سراسر جهااا »اصلی سیازها و آمال هستة اجتماعی ، توسعة رو از این

ه کا  ن هساتند، تریپربازد ها گذاریها و سرمایهو سیاست، دهدرا تشکیل می« مدسیجامعة »های بخش

 :Angus, 1995) دهناد  ها مای ها، منابع و موقعیتگرفتن از تواسایی بهر به مردم بیشترین فرصت را در 

 ساوم  هازار  و  بیستم قرا پایاسی هایدهه در المللیبین مهم سهادهای توسعة هایسیاستبنابراین، (  25

 ( 2: 8693، همکاراااللهی و )فتح است بود  اجتماعی توسعة هایمؤلفه به بیشتر توجه توأم با

 هألبیان مس

براسااس   ،در ایاراا اسات    اجتماعی ةتوسع کشورها،ای  منطقه ةدر توسع مهم مفاهیم از یکی امروز 

اجتمااعی در   ةتوساع  ضاعف  علال  از دارد  یکی قرار پایینی سطح در این شق از توسعه ها، پژوهش

 و ریازاا، کارشناسااا   برساماه   اسات  اجتمااعی  رفاا   ةساعادالسا  و پاایین  ساطح  منااطق گوسااگوا،  

 ةتوساع  هاای  برساماه  که سدا سکته واقف این به خوبی به منطقه اجتماعی و اقتصادی امور سظراا صاحب

 توجاه  اقتصادی رشد یا بعد مادی به فقط واسندت سمی دیگر ساله(، جپن عمراسیهای  برسامه )ماسند کشور

 است گرفته سادید  را و فرهنگی اجتماعی مشکالت گذشته ةده چند در روسد، این زیرا باشند، داشته

و  جاسااه  هماه  ةتوساع  را  مواسع در ایجاد ،سهایت در و ،زیاا جز حاصلی درازمدت و مدت میاا در که

 داشت  سخواهد کشور در پایدار

گیاری،   سااختار متمرکاز تصامیم    کاه  شود می در ایراا استنتاجای  منطقههای  از بررسی سیاست

 سازی در سطوح محلای و  ظرفیتتوجهی به  کمای،  توجهی سسای به منابع سطوح محلی و منطقه بی

ماسع اصلی تدوین  ةتوسعسگری به  بخشیای، ابهام در تعریف و تعیین حدود سطوح منطقه و  منطقه

 هاست   و اجرای آاای  منطقه ةتوسعدرست های  تسیاس

و سظاام   ،و محلای ای  ملای، منطقاه    ادارتنها در ساختار سیاسی و  سهدر این زمینه مشکل اصلی، 

گاذاری و   سیاسات گیاری،   تصمیمگیری، بلکه در سوع وظایف، شدت باالی تمرکزگرایی در  تصمیم

مهام را کاه    یسقشا  در عمال، کاه   ،مختلف استهای  گزینی بخشی در حوز  جداییریزی و  برسامه

 الشعاع خود قرار داد  است  تحت ،ته باشندتواسند در این زمینه داش می عوامل محلی

بین مناطق  درای  منطقه ةتوسع بر اجتماعی عوامل سقش دارد سظر در پژوهش این ،اساس همین بر

 ةجامعا  ،ای منطقاه  پایادار  و جاساه همه پایا، متوازا، ةتوسع فرایند در زیرا  کند فضایی تحلیل را ایراا
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هاای   باه مؤلفاه   تاوجهی  بای ، مواساع  تارین  عماد   از یکی و مواجه است ای عمد  عدم توازا با ایراا

شناخت وضع موجود جامعه  ،یافتگیگام اول در جهت توسعه بنابراین،  شود می محسوباجتماعی 

در  دلیال   باه هماین   استها  های توسعه در آاو ایجاد تصویری گویا از وضعیت مناطق و شاخص

 52کشاور براسااس   هاای   اساتاا اجتمااعی   ةتوسع جایگا وضع موجود و شناخت حاضر  پژوهش

یافتاه   توسعهاولویت بیشتری برای مناطق کمتر ،تا در صورت توجه شود بررسی میشاخص منتخب 

 ؛به آا پرداخته شد ، این است حاضر که در پژوهش یهای پرسش  شدقالل 

 ؟چگوسه است ایرااهای در بین استاا اجتماعی هایشاخصسحو  توزیع  -

و  رساد، داهاا  در میاا سایر اساتاا را از لحاظ اجتماعی های ایراا موقعیت مناسای کدام استاا -

 ترسد؟محروم کدام

 پژوهشف هد

هاای اجتمااعی و   های ایراا از لحاظ شااخص یافتگی استااهدف پژوهش حاضر تعیین سطح توسعه

هاای  یاافتگی اساتاا  ا توساعه این اساس میزا   تا براستشاخص منتخب  52ها براساس  بندی آارتاه

 گذاراا باشد ریزی بهتر مدیراا و سیاستگیری و برسامهتصمیم برایراهنمایی  شود ومشخص ایراا 

 مفاهیم
 ایمنطقه ةتوسع

کاه هادف آا خلاق چاارچوبی      اسات ریزی برسامه متوا سظریای مفهومی جدید در منطقهة توسع

 ,Apostolachet) اسات دستیابی به مفهومی باثاات در استاسداردهای زسدگی شهروسداا  برایمناسب 

 ,Lees)باود   گساترش   ای فراگیار و روباه  ای پدید های منطقهدر جهاا امروز سابرابری(  36 :2014

امکاساات  توساعة  یافتگی در بین مناطق و میازاا  های مشخص در میزاا توسعهو شکاف(، 1 :2010

سیاافتگی  هاای مهام توساعه   سابرابری، از سشاسه ،در واقع(  Kawachi et al., 2002: 48) استسامتعادل 

تواسد پیامدهای سااگواری داشاته   ها میاشکال و سطوح آا همة ای درهای منطقهسابرابری زیرااست 

دساتیابی باه    بارای ای منطقه ةتوسعریزی و توجه به برسامهرو،  از این .(Pacione, 2003: 291)باشد 

در ایان   ،  در واقاع اسات  هجامعهای یک کشور از اهداف اصلی هر تر بین بخشای عادالسهتوسعه
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ای ریازی منطقاه   برساماه اولاین گاام در    ،مناطق سسات به یکدیگر از سظر توسعهرتاة شناسایی راستا 

   است

 را توساعه  راهاردهاای  ساوعی  به پنجا  دهة از که توسعه حال در کشورهای سایر ماسند ایراا، در

 هاای  شکاف و فقر معضل تعدیل، سیاست هایبرسامه و رشد راهارد اتخاذ با ویژ ، به د،اس تجربه کرد 

 هاای اساتاا  در ویاژ   باه  معضاالتی  چناین  سمود است واضح  دشسمایاا  بیشتر اجتماعی -اقتصادی

 ترپیچید  و روزافزوا مشکالت بروز باعث امر این و است بیشتری دارسد، خاص مشکالت که محروم

منااطق زمااسی    ةتوساع همگرایای در   بنابراین،(  816 :8611)کاظمی و زماسیاا،  شودمی مردم برای

یافته با شتاب بیشتری سساات باه ساایر منااطق،     محقق خواهد شد که مناطق محروم و کمتر توسعه

پاردازاا شاهری و   طااق تعریاف سظریاه    ،ایان اسااس   بار . (Purohit, 2008: 2)رشد و توسعه یابند 

ای از روابط داخلی به عنواا مجموعه گردد که قاال ای برمیهای منطقهابعاد توسعه به سظاماجتماعی 

 ةتوساع مطالعاات   ،بناابراین . (Bellu, 2011: 8) بین مناطق شهری و روستایی مشخص شاد  اسات  

های برقراری عادالت اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای،     سگرش ةمنزلاخیر به  ةدهای در چند منطقه

تر سواحی و کااهش  منابع و امکاسات، رفا  و ثروت، تخصیص مجدد منابع، رشد متوازا ةبهینتوزیع 

ای قرار گرفتاه  ریزاا منطقهگذاراا و برسامه ای مطرح بود  و مورد توجه سیاستهای منطقهسابرابری

های اقتصاادی، اجتمااعی، آموزشای و    سابرابری ةمطالع(  863 :8691، همکارااسیا و است )حکمت

تأمین برابری  برایریزی و اصالحات ای برای برسامهای، یکی از اقدامات ضروری و پایهرفا  منطقه

ای هاای ملای و منطقاه   در خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اصالح آرایش فضایی ساابرابری 

 (  19 :8692)ایزدی و محمدی، است 

 اجتماعی ةتوسع

اماا پاا از    پنداشاتند   توسعه را مترادف باا رشاد اقتصاادی مای     تر، معموال  قدیمی های ریفتعدر 

دسترسی برخی کشورهای جهاا سوم به رشد اقتصادی، سطح زسدگی اکثر ماردم در ایان کشاورها    

مکااسیکی،  ها بدوا تغییر بااقی ماساد و در ایان شارایط باود کاه توساعه از حالات         در بیشتر زمینه

پویاا، منعطاف و چندبعادی تاادیل شاد       یغیرمنعطف و یکسوسگر با گرایش اقتصادی باه مفهاوم  

(Dupont, 2007: 193) .هااى  شااخص  باه  اجتمااع   هااى  شاخص میالدى هفتاد ةده از ،رو از این 
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 ةعادالسا  توزیاع  یا اجتماع  عدالت دموکراس ، شهرسشین ، رشد جمعیت، رشد شد و افزود  توسعه

 عواملی بودساد  تحقیقات و آموزش ةبودج و سیاس  ثاات ارتااط جمع ، وسایل به دسترس  ثروت،

  ( 31: 8616)لفت ویج،  بودسد شد  پذیرفته توسعه هاى شاخص عنواا به تدریج به که

 سیااز  مورد اجتماعی خدمات تدارك را اجتماعی ةتوسع ملل متحد، سازماا ای منطقه ةتوسع مرکز

 رفا  مسکن، بهداشت، کار، آموزش، تأمین را  از مردماا زسدگی کیفیت بر بهاود و داسد می شهروسداا

هاای    بخاش  باه  توجه طایعی،های  آسیب برابر در ایمنی محلی، ةتوسع ارضی، اجتماعی، اصطالحات

 (  UNCRD, 1988: 32-36) کند می تأکید ... و کودکاا و زساا جمله از جامعه گوساگوا

 کاه در  است تجربی بخشی میاا و ای رشته میاا حوز  یک (2668) استا سظر از اجتماعی توسعة

. (Estes, 2001: 14) اسات  جامعاه  ساطوح  هماة  در مردم اجتماعی و مادی رفا  بهاود جویو جست

 سیاسات  و سهادها اجتماعی، ساختار اجتماعی، سظام ظرفیت را افزایش اجتماعی توسعة ملل سازماا

 است هاییارزش دربردارسد  تروسیع معنایی در که تر،مطلوب زسدگی سطوح برای از منابع گیریبهر 

 کنلای، ماک و  )گریفین است کرد  تعریف هاستفرصت و دارایی درآمد، معتار توزیع به که معطوف

 شکوفاشادا  هاا، آا بهاودی و رفا  آسایش، مردم، به اجتماعی، توسعة ویژ  به (  توسعه،639: 8633

-Borgatta & Montgomery, 2000: 742) اسات  مرباوط  مادسی  جامعاة  یک تکوین و هایشااقابلیت

دستاوردهای مادی ماسند سالمت، آماوزش و پارورش   هم اجتماعی شامل  ةتوسع ،به عاارتی .(744

دستاوردهای غیرمادی ماسند حا کرامت، امنیت هم مناسب، دسترسی به منابع، کاالها و خدمات و 

 ,UNRISDاست ) 8سیاسی مربوط به فعالیت، مشارکت و بازسماییو شمول اجتماعی و دستاوردهای 

2016  ) 

اسدیشامنداا   زیارا هاسات،  ترین ابعاد بهاود کیفیت زسادگی اسسااا  اجتماعی از مهمتوسعة  ،همچنین

(  در 825: 8616 )شکویی و همکااراا، اسد  اسساسیمعتقدسد بازیگراا اصلی در توسعه، اسساا و اجتماعات 

تماعی ساظر بار بااالبردا ساطح زسادگی عماومی از طریاق ایجااد شارایط مطلاوب در          اجتوسعة واقع، 

(  عاالو   88: 8696)پناهی، است های فقرزدایی، مسکن، آموزش و چگوسگی گذراا اوقات فراغت  زمینه

                                                                                                                                                    
1. Representation 
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: 8613، همکااراا )رزمای و  اسات  فقر و عدالت اجتماعی  ترین عوامل  مهماجتماعی، توسعة این، در  بر

 و شاغل، کاارآفرینی   امکااا کساب   ماسناد  ابعادی بر اجتماعی ةتوسع های تعریف در دیگر عاداب (  برخی6

توساعة   پویاایی  فرایندهای کنار در رفا  مردم ارتقای (،United Nation, 2002) مختلف هایتاعیض کاهش

 اسد کرد  تأکید (Word Bank, 2005) ترمساوی بهتر و دسترسی گوییپاسخ اقتصادی و

 نظری چارچوب

پاردازاا بسایاری باه منظاور      سظریاه به بعاد،   8956دهة به ویژ  از  ،پا از پایاا جنگ جهاسی دوم

متفاوتی را مطرح کردساد  برخای کشاورها باا     های  و سیاستها  ای، روش توسعة منطقهدستیابی به 

کشورهای  اسد  در حالی که برخی یافتهدست هایی  به موفقیتها  تلفیق و تعدیل تعدادی از استراتژی

ساوادی،   ماسند بی، استراتژی مناسب در کنار مشکالت بنیادی سکردا در حال توسعه به دلیل استخاب

توساعة  الزم بارای رشاد و   های  و زیرساختها  فقر و رشد زیاد جمعیت(، مهیاساودا شرایط، زمینه

ز کشاورهای در  هر یک اکرد باید توجه در ضمن اسد   سشد ای، از موفقیت چنداسی برخوردار  منطقه

امکااا  بنابراین، حال توسعه از شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوتی برخوردارسد، 

حال آسکاه   ،برای کشوری مناسب باشدای  منطقهتوسعة و راهاردهای ها  دارد اجرای برخی سیاست

)یاساوری   لی اراله دادتواا یک فرمول ک برای سایر کشورها مفید سااشد  بنابراین، در این زمینه سمی

 (  1 :8691و همکاراا، 

طاوری کاه    هب  متحول شد  استتکامل برای قرا گذشته، هموار   سیمدر « خواهی توسعه»  پدید

 تااا کنااوا 8995و  8995تااا  8935، 8935تااا  8956زماااسی   دورتااواا در سااه  ماای ایاان تطااور را

ساورکا و   ةسظریا کشورهای جهاا سوم، با ی افتگیس هتوسع، علت سخست  دور  در دکربندی  تقسیم

، «توساعه »  را  خروج از ایان تسلسال و دساتیابی باه     دشو می دور باطل فقر تحلیل و تعلیل  پدید

در  ،شاد  از ایان رو   مای  درصد در اقتصاد معرفای  3تا  5اسااشت سرمایه و تحصیل رشدی در حد 

بازر  توساط    یباا فشاار   رشاد متاوازا همارا    هاای   جهت تحقق چنین رشدی در اقتصاد، مادل 

: 8696، همکااراا )سوبخات و   دشرودا و رشد سامتوازا توسط آلارت هیرشمن مطرح  -رزسشتاین
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باه   36در دهاة   ایان سظریاه   باا مطرح شد   8توسط فراسسوا پرو قطب رشد سظریةبعد از آا،  ( 268

مورد توجه قرار ای  منطقهریزی  برسامهمرور زماا، ارزش و اعتاار آا به عنواا ابزار سیاستگذاری در 

ماسد   عقبمناطق  ةتوسعصنعتی به عنواا ابزاری برای  -رشد شهریهای  قطبطور کلی،  بهگرفت  

  بناابراین، ایان رهیافات، بیشاتر در     دشا اجارا  هاا   و برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد متروپل

پیشارفت صانعتی بهتاری    کار گرفته شد که رشد شاهری و   بهکشورهایی از آسیا و آمریکای التین 

 ( و پانجم 8613-58) عمراسای چهاارم   ةسال پنجهای  در ایراا سیز این مدل توسعه، در برسامه  داشتند

صنعتی جدیادی سظیار اصافهاا،     ةتوسعهای  و عالو  بر تهراا، قطب کار گرفته شد به( 53-8652)

هاا   وین و سااو  سیاز باداا   دیگری ماسند قزهای  اهواز، اراك و تاریز سیز شکل گرفتند و بعدها قطب

سیز بر اساس همین اید  در منااطق مختلاف کشاور باه     ها  اضافه شدسد  حتی ایجاد کشت و صنعت

  ( 862: 8698زاد ،  )کالستری و عاداله سدشدکشاورزی اجرا های  منظور ایجاد قطب

قطب رشد تحولی عمد  و اساسی در تفکار  سظریة مکاا مرکزی، سظریة تواا گفت پا از  می

توسعة آید  عالو  بر آا با پیوسددادا  می به حسابای  منطقهتوسعة ریزی آمایشی و مفهوم  برسامه

)در رابطه باا تعاادل و    تحلیل امر توسعه در مناطق مختلفبرای ملی، ابزاری توسعة به ای  منطقه

ری از ایان  دهد  اما ایان اساتراتژی در بسایا    می ریزاا قرار برسامهای( در اختیار  منطقهعدم تعادل 

مطرح  2پیراموا توسط جاا فریدمن -مرکزسظریة  8933  در سال داشتموفقیت کمتری ها  زمینه

ای  منطقاه توساعة  تفکرات   دهند شکلبه عنواا مدل غالب،  ،پیراموا همچنین –مدل مرکز شد  

تنهاا در   ساه پیراماوا   –مرکاز  سظریة شناخته شد  فریدمن معتقد است که  8936و  8936دهة در 

فرهنگی و سیاسی سیاز صاادق اسات  او     –ساختارهای اجتماعی زمینة بلکه در  ،مسالل اقتصادی

گیاری سیاسای از حالات کاامال  متمرکاز باه سظاام         تصمیم، این فرایندکند با تکمیل  می استدالل

گروهای   باین   روابط اجتماعی و فرهنگی در حالت ارتاااط  کند تغییر میگیری غیرمتمرکز  تصمیم

و در این فرایند به کااهش  شود  مییابد و ماادالت اقتصادی سیز از شکل متمرکز خارج  می توسعه

                                                                                                                                                    
1. Francios Perroux 
2. John Friedmann 
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سظریة  (8996) 8(  هیلهورست31: 8635همکاراا، )آلن و  کند می کمکای  منطقههای   عدم تعادل

پیراماوا   –این سظریه باا مادل مرکاز     ( 8698، )کالستری را مطرح کردای  منطقهتوسعة سیستمی 

در اینجاا   د،گاذار  مای  پیراموا اصل را بر مرکز -که مدل مرکز ارتااط سزدیکی دارد  اما در حالی

مقیااس و ادغاام،   هاای   جویی سشاا داد  شود چگوسه تحت تأثیر عامل فاصله و سیز عوامل صرفه

ود موجا هاای   شوسد که به صورت کاسوا می اداری، پدیدار -مراکزی با قدرت اقتصادی و سیاسی

کنند  این سظریه، از یک طرف ماتنی بر برخی عناصر سظریه پرو  می عملها  و خالقیتها  سوآوری

 گیری مؤثر است تصمیمو از طرف دیگر ماتنی بر تشخیص اهمیت دسترسی بر اطالعات جهت 

 (  31: 8636)هیلهورست،

 داساد کاه   مای  را به این صورت قابال دساترس  ای  دیوید هاروی مفهوم عدالت اجتماعی منطقه

 :(99: 8633)هاروی، 

 (ب ؛سیازهای جمعیت هر منطقه برآورد  شود (باشد که الف روشیتوزیع درآمد و منابع به   8

 ؛به حداکثر برسدای  منطقه بینتخصیص منابع به طریقی صورت گیرد که ضرایب فزایندگی 

ط تخصیص منابع اضافی به طریقی باشد کاه در رفاع مشاکالت خااص ساشای از محای       (ج

 اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد 

باشاد کاه دورسماای زسادگی در      روشای سازوکارهای سازماسی و اقتصاادی و سیاسای باه      2

    ترین مناطق تا حد امکاا بهاود یابد محروم

    دست یافتای  منطقه ةعادالستواا به توزیع  می ،اگر این شرایط موجود باشد

 ة پژوهشپیشین

 است  به شرح ذیل، یافتگی اسجام گرفتهسنجش سطح توسعه برایایراا مطالعاتی که در 

یاافتگی  سانجش ساطح توساعه   »عناواا   باا ای ( در مقاله8698) پوراصغر سنگاچین و همکاراا

ای با مجموعاه  ایرااهای یافتگی استاامیزاا توسعه «های کشور ایراا با رویکرد تحلیل عاملیاستاا

مشاخص شاد     ،  در سهایات زیستی را بررسی کردساد  محیطهای اقتصادی، اجتماعی و از شاخص

                                                                                                                                                    
1. Hilhorst 
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شاخص استخابی سه اساتاا کهگیلویاه و بویراحماد، تهاراا و سامناا در       86 ،که در مجموعاست 

 های اول تا سوم قرار دارسد رتاه

 جایگاا   وهاا   شااخص  اجتمااعی،  ةتوسع» عنواا با خود تحقیق در(؛ 8692) همکاراا و فاضلی

 کشورهای سایر با ایراا ای رتاه وضعیت و ایراا در اجتماعیة توسع کنوسی وضعیت« جهاا در ایراا

 ایاراا  جایگاا   کاه  رسایدسد  این ستیجه به  را گزارش کردسد و منطقه ةگاس شاسزد  کشورهای و جهاا

   است آا تغییر و بهاود چگوسگی و امر این پیراموا چرایی جدی تأملی سیازمند و سیست مناسب

اسسااسی در منااطق    ةتوسعهای ارزیابی و تحلیل شاخص»خود با عنواا  ةمقال( در 8695) زسگنه

اسسااسی   ةتوساع هاای  وضعیت مناطق شهری کشور را از سظر برخورداری از شاخص «شهری کشور

دهد در سه شاخص آموزش، تولید ساخالص و امید به زسدگی کند  این پژوهش سشاا میبررسی می

ترین وضعیت و منااطق شاهری   ستاا و آذربایجاا غربی سامطلوبمناطق شهری استاا سیستاا، کرد

  اسد داشتهترین وضعیت را استاا تهراا، اصفهاا و قزوین مطلوب

در دو مقطع  «های ایراااستاا ةتوسعشکاف »ای با عنواا ( در مقاله8693) اللهی و همکاراافتح

هاای مختلاف باا دو روش    صهای ایراا از لحااظ شااخ  استاا ةتوسعسطح  8696و  8635زماسی 

هاای  های مرکزی رتاهکه استاا سدو به این ستیجه رسید بررسی کردسدسومی عددی و تاپسیا وتاکس

تغییرات شااخص توساعه، هناوز هام      ةدامنو با وجود کاهش اسحراف معیار و  دارسداول توسعه را 

 ایراا حاکم است  ةجامعای در سابرابری منطقه

ای در ایاراا باا رویکارد عادالت     منطقاه توساعة  »ای با عناواا  ( در مقاله8693) پریزادی و میرزازاد 

شااخص منتخاب باا     66 کاارگیری  باه با  8696در سال  را های ایراایافتگی استااسطح توسعه «توزیعی

اساتاا  داد سشاا ها  پژوهش آا  ستایج بررسی کردسدای تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه گیری ازبهر 

 سطح توسعه قرار دارد ترین  پایینر باالترین سطح توسعه و استاا سیستاا و بلوچستاا در تهراا د

 ةتوساع  ةدرجا  «های ایراااسساسی در استاا ةتوسعشاخص »با عنواا ای ( در مقاله8619) سیسی

سه شاخص آموزش، امید به زسدگی ها  پژوهش آا  در را بررسی کردسدهای کشور اسساسی در استاا

سشاا داد کمترین امتیاز بدوا احتساب سفات خاام   ها یافته کار گرفته شد  بهو تولید ساخالص داخلی 
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، کردستاا، آذربایجاا غربی و بیشترین امتیاز مربوط به های سیستااعی به مربوط به استااو گاز طای

   استهای تهراا، یزد و اصفهاا استاا

عناواا   باا  گزارشای  در متحاد  ملال  سازماا اقتصادی و اجتماعی امور دفتر ،ت خارجیدر مطالعا

 یا اجتماعی ةتوسعکند:  می معرفی چنین این اجتماعی را ةتوسع »اجتماعی جهاا ةتوسعمین مالی أت»

  برگیرساد در اجتمااعی  ةتوساع  دارد  اشاار   جوامع سازگار کارکرد و افراد رفا  به اجتماعی پیشرفت

 فعالیات های  حوز  ةمالحظ برای اسداز اجتماعی چشم و توسعههای  بخش و عالیق مسالل، ها، تالش

 متناوع  ابعااد  و بیناد  مای  جامعاه  باا  ارتاااط  ملل در سازماا را فرد اجتماعی اسداز چشم است  اسساسی

 ( United Nation, 2002) گیرد می سظر در را اسساا سیازهای

 سشااا  التاین  آمریکای و آسیایی کشورهای برخی ةتجرب»، آمریکا ةتوسع باسک گزارش بر اساس

 باا  یاا  گیارد  اجتمااعی صاورت   ةتوساع  از غفلات  با اقتصادی ةتوسع و رشد که صورتی در دهد می

 بار  و را گساترش خواهاد داد   ساابرابری  و فقار  سااشد، همرا  اجتماعی ةتوسع برای مناسای سیاست

 ةتوساع  روساد  ع،مجماو  در و افازود؛  خواهد اجتماعیهای  و آسیبها  بیماری و اجتماعی محرومیت

 مواساع  دارد، تأکیاد  کاه  طاور  همااا  کارد   خواهد مواجه جدی با مشکالت را آا و، کند را اجتماعی

 دارسد ریشه ساختاری فقر و سابرابری پیوسته هم به مسالل در عمیقا ه منطق اجتماعی در ةتوسع پیشارد

(Inter-American Development, 2003 ) 

 پژوهشروش 

هاای  تحلیلی اسات  داد   -و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی

هاا باا مادل    ابتدا شاخصاسد  وری شد آشاخص گرد 52در قالب  8695آماری سال  ةسالناممورد سیاز از 

پاراکنش متغیرهاا   سحاو    دادا ک ضریب تغییرات برای سشااینتک ،سپادهی شدسد  آستروپی شاسوا وزا

افازار متلاب    سارم در  8واساپاس  ها مادل بندی استاابرای رتاهو  کار گرفته شد بهطالعه مورد ممحدود  در 

 Arc GIS 10.7فازار   داری با ستایج واسپاس در سارم رسقشه برای سمایش سطوح برخو ،در سهایتشد   اجرا

    بیاا شد  است ها آاروپی های پژوهش با وزا آستشاخص 8در جدول  تولید شد 

                                                                                                                                                    
1. WASPAS 
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 های مورد استفاده پژوهش. شاخص1جدول 

 ردیف شاخص کد ردیف شاخص کد

c23 23 سشاسی ایستگا  آتش c8  8 مهاجراا واردشد 

c21 21 پارك عمومی c2 2 ازدواج 

c29 29 عمومی ةوسایل سقلی c6 6 طالق 

c66 66 مساکن بادوام c6 1 طالق سسات ازدواج به 

c68 68 باسوادی c5  5 سال 35جمعیت باالی 

c62 62 باسوادی مرداا c3 3 مین اجتماعیأافراد تحت پوشش ت 

c66 66 باسوادی زساا c3  3 تعداد دادگا 

c61 61 آموزاا داسش c1 1 یافته ااورزشکاراا سازم 

c65 65 معلم c9 9 بعد خاسوار 

c63 63 داسشجو c86 86 شهرسشینی 

c63 63 التحصیالا داسشگا  فارغ c88  88 گردشگراا واردشد 

c61 61 التحصیالا ارشد و باالتر فارغ c82  82 اقامتگا 

c69 69 ای همراکز فنی و حرف c86 86 سینما 

c16 16 ت علمیئهی c81 81 تماشاگراا سینما 

c18 18 بیمارستاا c85 85 کتابخاسه 

c12 12 تخت بیمارستاا c83  83 ها موز بازدید از 

c16 16 متخصص شکزپ c83 83 سالن سمایش 

c11 11 پزشک عمومی c81 81 تئاتر و موسیقی ةبرسام 

c15 15 و داروساز سداسپزشکد c89 89 مطاوعات محلی 

c13 13 پرستار c26 26 کاسوا پرورش فکری 

c13 13 داروخاسه c28 28 چاپخاسه 

c11 11 مراکز تواساخشی c22  22 شخصی ةسقلیوسایل 

c19 19 مراکز بهداشتی c26  26 جمعیت دارای تلفن همرا 

c56 56 مراکز درماسی فعال c21 21 جمعیت دارای رایاسه 

c58  58 آزمایشگا c25 25 دسترسی به اینترست 

c52 52 خاسه تصفیه c23 23 واحدهای امدادی حمایتی 
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 پژوهشمدل مفهومی . 1شکل 

 هاتکنیک
 شانونآنتروپی 

مقدار عدم اطمینااا در    کنند بیاا  آستروپی دشمطرح  (8931)شاسوا و ویور آستروپی شاسوا توسط 

اصلی این روش آا است که هرچه پراکندگی در مقادیر یاک    ایدیک توزیع احتمال پیوسته است  

تکنیک (  این 1 :8693 حاتمی، و پور )ساساا داردبیشتری  شاخص بیشتر باشد، آا شاخص اهمیت

 شامل مراحل زیر است:

گزینه براسااس   mگیری: ماتریا تصمیم یا هماا ماتریا امتیازدهی تشکیل ماتریا تصمیم -

n  معیار است 

 گیری از تابع زیر: محتوای ماتریا تصمیم ةمحاسا -
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 از طریق تابع زیر: Ejتعیین مقدار  -
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 از عدد یک  Ej( از کسر معیار مقدار djاسحراف هر معیار ) ةدرجتعیین  -

 تعیین وزا هر معیار با تابع زیر: -
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 ضریب تغییرات

جغرافیاایی را سشااا    یهاا در یاک قلمارو    توزیاع داد    سحوضریب تغییرات یا ضریب پراکندگی، 

  دهناد  سشااا  ضریب باالی مقدار رود یا چند صفت به کار میپراکندگی دو  ةمقایسدهد و برای  می

  Mو معیاار  اسحاراف  S پراکنادگی،  ضریب C.V فرمول این   دراست ها شاخص توزیع در سابرابری

 ( Verrill & Johnson, 2007: 12) است میاسگین

.
S

C V
M

 

  واسپاس

دقت مدل است  مادل واساپاس از    چندمعیار  میزااگیری ترین عامل در استخاب روش تصمیم همم

شود  این مدل توسط ادموسادوس  رزیابی ضرب وزسی تجمعی سامید  میهای ترکیای است که امدل

( مطرح شد  است  میزاا دقت مدل واسپاس به دلیل ترکیاب دو مادل   2682کازیمیرا زاودسکاس )

)مدل ضرب وزسای( بسایار    WPSل )مدل جمع وزسی( و مد WSM  گیری چندمعیارممستقل تصمی

  داردمرحله  چهارباال است  الگوریتم واسپاس 
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 واسپاسالف( الگوریتم 

 بر  گزینه mماتریا تصمیم یا هماا ماتریا امتیازدهی  گیری:تشکیل ماتریا تصمیم -اول ةمرحل

 معیار است  nاساس 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... ... ...

...

n

n

m m mn

x x x

x x x
X

x x x

 
 
 
 
 
 

 

از معیارهاای   یاک برای هر  گیریسازی ماتریا تصمیمسرمالها: سازی داد سرمال -دوم ةمرحل

 :دگیرمیهای زیر اسجام جداگاسه با فرمولطور  مثات و منفی به

برای معیارهای مثبت
max x

ij

ij

x
x


 


 

برای معیارهای منفی
min x

x

ij

ij

x


 


 

WAS (Qiگیری   اسداز -سوم ةمرحل
WPM (Qi( و (1)

هاا از طریاق   از گزیناه  یاک برای هر  ((2)

 های زیر:فرمول

(2)

1

( )
m

wj
iji

j

Q x


  

 :امiاهمیت سسای گزینه  ةمحاسا -چهارم ةمرحل
(1) (2)(1 )Qi i iQ Q    

 هابندی گزینهرتاه -پنجم ةمرحل

 پژوهشهای یافته

ها است  از شاخص یکدهی برای هر گیری چندمعیار  وزاهای تصمیماز معیارهای مهم برای مدل

سشااا   2که در جدول  کار گرفته شد بهها آستروپی شاسوا ای تعیین وزا سسای هر یک از شاخصبر

 شد  است   داد 
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 هاشاخص یآنتروپ وزن. 2 جدول

 وزن کدشاخص وزن کدشاخص وزن کدشاخص

c8 683/6 c89 658/6 c63 681/6 

c2 686/6 c26 665/6 c61 663/6 

c6 628/6 c28 616/6 c69 665/6 

c6 661/6 c22 621/6 c16 682/6 

c5 681/6 c26 685/6 c18 685/6 

c3 626/6 c21 689/6 c12 626/6 

c3 682/6 c25 689/6 c16 681/6 

c1 685/6 c23 686/6 c11 669/6 

c9 666/6 c23 688/6 c15 686/6 

c86 668/6 c21 628/6 c13 682/6 

c88 656/6 c29 629/6 c13 626/6 

c82 662/6 c66 621/6 c11 623/6 

c86 626/6 c68 66661/6 c19 669/6 

c81 636/6 c62 66662/6 c56 681/6 

c85 663/6 c66 66663/6 c58 629/6 

c83 635/6 c61 681/6 c52 682/6 

c83 663/6 c65 686/6 
  

c81 681/6 c63 689/6 
  

  

هاای کشاور ضاریب    استاا ةپهندر  اجتماعیی های تعیین وضعیت موجود پراکنش شاخصبرا

و  ،ضریب تغییراتی باالتر از یاک  ،شاخص 25حدود  ،6   براساس جدولکار گرفته شد بهتغییرات 

هاای  حااکی از عادم پاراکنش متاوازا شااخص      که دارسد 9/6شاخص ضریب تغییراتی باالتر از  3

 های کشور است  استاا ةپهندر  اجتماعی
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 مطالعه مورد یهاشاخص راتییتغ بیضر. 3 جدول

 ضریب تغییرات شاخص کد ضریب تغییرات شاخص کد

c8  61/8 مهاجراا واردشد c23 35/6 سشاسی ایستگا  آتش 

c2 13/6 ازدواج c21 21/8 پارك عمومی 

c6 26/8 طالق c29 19/8 عمومی ةوسایل سقلی 

c6 19/6 سسات ازدواج به طالق c66 55/8 مساکن بادوام 

c5 63/8 سال 35باالی  جمعیت c68 61/6 باسوادی 

c3 28/8 مین اجتماعیأافراد تحت ت c62 66/6 باسوادی مرداا 

c3  13/6 تعداد دادگا c66 63/6 باسوادی زساا 

c1 98/6 یافته ورزشکاراا سازماا c61 96/6 آموزاا داسش 

c9 63/6 بعد خاسوار c65 31/6 معلم 

c86 81/6 شهرسشینی c63 89/8 داسشجو 

c88  66/2 گردشگراا واردشد c63 83/8 التحصیالا داسشگا  فارغ 

c82  53/8 اقامتگا c61 91/8 التحصیالا ارشد و باالتر فارغ 

c86 66/8 سینما c69 56/6 ای مراکز فنی و حرفه 

c81 96/2 تماشاگراا سینما c16 31/6 ت علمیئهی 

c85 32/6 کتابخاسه c18 99/6 بیمارستاا 

c83  29/6 ها بازدید از موز c12 29/8 تخت بیمارستاا 

c83 59/6 سالن سمایش c16 69/8 شک متخصصزپ 

c81 96/6 تئاتر و موسیقی ةبرسام c11 31/6 پزشک عمومی 

c89 51/2 مطاوعات محلی c15 16/6 دسداسپزشک و داروساز 

c26 13/6 کاسوا پرورش فکری c13 31/6 پرستار 

c28 22/2 چاپخاسه c13 29/8 داروخاسه 

c22 13/8 شخصی ةوسایل سقلی c11 11/8 مراکز تواساخشی 

c26  91/6 جمعیت دارای تلفن همرا c19 31/6 مراکز بهداشتی 

c21 83/8 جمعیت دارای رایاسه c56 91/6 مراکز درماسی فعال 

c25 85/8 دسترسی به اینترست c58  32/8 آزمایشگا 

c23 98/6 واحدهای امدادی حمایتی c52 18/6 خاسه تصفیه 
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 89c و (تماشااگراا ساینما  ) 81c(، هابازدید از موز ) 83c هایها بین شاخصبیشترین سابرابری

یازاا  کمتارین م  ،اسات  در مقابال   51/2و  92/2، 29/6باا امتیاازات    ،( به ترتیاب مطاوعات محلی)

 یباساواد ) 62c( و کال  یباساواد ) 68c(، زساا یباسواد) 66cهای بین شاخص ،سابرابری به ترتیب

 هاا درصاد شااخص   56/38، طاور کلای   هاست  ب 62/6و  61/6، 65/6با امتیازات  ،( به ترتیبمرداا

هاای  اساتاا  ةپهنا های ماورد مطالعاه در   شاخصکه حاکی از سابرابری دارسد  9/6امتیازات باالتر از 

  است کشور

 ینابرابر نیشتریب با هاشاخص. 4 جدول

 امتیاز شاخص کد رتبه امتیاز شاخص کد رتبه

8 C83  83 29/6 ها بازدید از موز C6 26/8 طالق 

2 C81 81 96/2 تماشاگراا سینما C3 28/8 مین اجتماعیأافراد تحت ت 

6 C89 89 51/2 مطاوعات محلی C63 89/8 داسشجو 

1 C28 26 22/2 چاپخاسه C21 83/8 جمعیت دارای رایاسه 

5 C88  28 66/2 گردشگراا واردشد C63 83/8 التحصیالا داسشگا  فارغ 

3 C61 22 91/8 التحصیالا ارشد و باالتر فارغ C25 85/8 دسترسی به اینترست 

3 C58  26 32/8 آزمایشگا C16 69/8 شک متخصصزپ 

1 C82  21 53/8 اقامتگا C8  61/8 مهاجراا واردشد 

9 C66 25 55/8 مساکن بادوام C5  63/8 سال 35جمعیت باالی 

86 C29 23 19/8 عمومی ةوسایل سقلی C18 99/6 بیمارستاا 

88 C22 23 13/8 شخصی ةوسایل سقلی C26  91/6 جمعیت دارای تلفن همرا 

82 C11 21 11/8 مراکز تواساخشی C56 91/6 مراکز درماسی فعال 

86 C86 29 66/8 سینما C1 98/6 یافته ورزشکاراا سازماا 

81 C13 66 29/8 داروخاسه C23 98/6 واحدهای امدادی حمایتی 

85 C12 68 29/8 تخت بیمارستاا C81 96/6 تئاتر و موسیقی ةبرسام 

83 C21 62 21/8 پارك عمومی C61 96/6 آموزاا داسش 

 

ضارب شادسد     86ها در عادد ثابات   یج در قالب سمودار امتیازات شاخصسمایش بهتر ستا برای

 دهد   میها را سشاا ابری پراکنشی شاخصسابر 2شکل 
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 هاشاخص ینابرابری پراکنش . نمودار2شکل 

سماایش بهتار ستاایج     بارای دهاد   های کشور سشاا میبین استاارا  ها پراکنش شاخص 6شکل 

ا حاکی از سابرابری جهت سمودار به سمت بیرو ضرب شدسد  86ها در عدد ثابت امتیازات شاخص

شامالی، هرمزگااا و    خراسااا هاای  اساتاا  های کشاور اسات   ها در سطح استااپراکنشی شاخص

کمتارین ساابرابری    ،غربای شارقی و آذربایجااا  گایالا، آذربایجااا   هاای بیشترین و استاا ،مازسدراا

    را دارسدهای اجتماعی پراکنشی در شاخص

 
 هاها در استاننابرابری پراکنش شاخص . نمودار3شکل 
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-دهد اساتاا سشاا میهای اجتماعی شاخص ةزمینهای کشور در ستایج مدل واسپاس برای استاا

های خراساا شمالی، ایاالم و  برخوردارترین و استاا ،فارس و هاااصف رضوی،تهراا، خراساا های

 های اجتماعی هستند   ترین مناطق کشور از سظر شاخصیلویه و بویراحمد محرومکهگ

 واسپاس مدل جینتا. 5 جدول

 رتبه wsm wpm q1 q2 landa score استان

26/6 آذربایجاا شرقی  85/6  6666621/6  6666681/6  12/6  83/6  3 
81/6 آذربایجاا غربی  69/6  6666688/6  6666663/6  63/6  88/6  86 

86/6 اردبیل  63/6  6666669/6  6666666/6  21/6  63/6  83 

29/6 اصفهاا  89/6  6666652/6  6666621/6  65/6  22/6  6 
82/6 الارز  61/6  6666669/6  6666668/6  86/6  65/6  21 

61/6 ایالم  62/6  6666626/6  6666666/6  62/6  62/6  66 

69/6 بوشهر  65/6  6666669/6  6666662/6  83/6  63/6  26 

15/6 تهراا  36/6  6666339/6  6666689/6  62/6  36/6  8 
61/6 چهارمحال و بختیاری  61/6  6666669/6  6666662/6  81/6  65/6  23 

61/6 خراساا جنوبی  66/6  6666686/6  6666668/6  63/6  66/6  21 

68/6 خراساا رضوی  28/6  6666635/6  6666663/6  66/6  25/6  2 
86/6 خراساا شمالی  62/6  6666665/6  6666666/6  68/6  62/6  29 

22/6 خوزستاا  86/6  6666629/6  6666686/6  62/6  83/6  3 
63/6 زسجاا  61/6  6666665/6  6666662/6  26/6  65/6  25 

69/6 سمناا  61/6  6666685/6  6666668/6  63/6  61/6  23 

82/6 سیستاا و بلوچستاا  63/6  6666682/6  6666666/6  81/6  63/6  89 

23/6 فارس  89/6  6666618/6  6666621/6  16/6  22/6  1 
69/6 قزوین  63/6  6666665/6  6666666/6  66/6  63/6  81 

86/6 قم  63/6  6666686/6  6666661/6  29/6  61/6  82 

69/6 کردستاا  65/6  6666665/6  6666662/6  61/6  63/6  28 

85/6 کرماا  86/6  6666681/6  6666663/6  61/6  88/6  9 
86/6 کرماسشا   63/6  6666663/6  6666666/6  66/6  61/6  86 

61/6 کهگیلویه و بویراحمد  62/6  6666686/6  6666666/6  62/6  62/6  68 

88/6 گلستاا  63/6  6666661/6  6666666/6  29/6  63/6  81 

85/6 گیالا  88/6  6666686/6  6666686/6  16/6  86/6  1 
69/6 لرستاا  63/6  6666663/6  6666666/6  68/6  63/6  83 

21/6 مازسدراا  83/6  6666691/6  6666628/6  81/6  81/6  5 
69/6 مرکزی  63/6  6666663/6  6666662/6  29/6  63/6  26 

88/6 هرمزگاا  65/6  6666682/6  6666662/6  85/6  63/6  22 

86/6 همداا  63/6  6666663/6  6666661/6  18/6  61/6  88 

86/6 یزد  63/6  6666669/6  6666666/6  23/6  63/6  85 

 



 20 های اجتماعیای کشور بر مبنای شاخصتحلیل فضایی توسعة منطقه

هاای  هاای کشاور بار ماناای شااخص     اساتاا  ةتوسعبندی سطح واسپاسباتوجه به ستایج مدل 

-و توسعه)متوسط( ، در حال توسعه )برخوردارترین، برخوردار( یافتهدر سه سطح توسعه اجتماعی

هاای کشاور بار اسااس     اساتاا  ةتوسعسطح  1 شکلبندی شد  تقسیم ترین()محروم، محروم سیافته

 دهد   را سشاا می اجتماعیهای شاخص

 
 اجتماعیهای های کشور براساس شاخصبندی استان. سطح4 شکل

دهاد اساتاا تهاراا در بااالترین ساطح      بندی مناطق به لحاظ برخاورداری سیاز سشااا مای    طاقه

های خراساا رضوی، اصافهاا و  اول قرار دارد  در سطح دوم برخورداری استاا ةرتابرخورداری و 

ی، شارق  جااا یآذرباهاای مازسادراا،   فارس قرار دارسد  در سطح سوم و برخورداری متوسط اساتاا 

ی، غربا  جااا یآذرباهاای  ساتاا خوزستاا، گیالا و کرماا قرار دارسد  در ساطح چهاارم و محاروم ا   

ی، مرکاز ، و بلوچساتاا  ساتاا یس، نیقازو ، لرساتاا ، لیا اردب، زد، یا گلساتاا ، کرماسشا ، قم، همداا

های الارز، زسجاا، چهارمحال بختیااری، سامناا،   اسد  استااجای گرفته بوشهرو  هرمزگاا، کردستاا

ترین مناطق کشاور از  عنواا محرومخراساا جنوبی، خراساا شمالی، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 

 شوسد   های اجتماعی محسوب میلحاظ شاخص
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 اجتماعیهای ها بر اساس شاخصبندی نهایی استان. سطح6 جدول

 هااسامی استان تعداد استان سطح توسعه ردیف

 تهراا 8 باالترین 8

 اصفهاا، خراساا رضوی، فارس 6 باال 2

 گیالا، کرماا، خوزستاا ،شرقیمازسدراا، آذربایجاا  5 متوسط 6

 81 پایین 1
، لرستاا، لیاردب، زد، یگلستاا، کرماسشا ، قم، همداای، غرب جاایآذربا

 بوشهر ،هرمزگاا، کردستاای، مرکز، و بلوچستاا ستاایس، نیقزو

 1 ترین پایین 5
الارز، زسجاا، چهارمحال بختیاری، سمناا، خراساا جنوبی، خراساا 

 کهگیلویه و بویراحمدشمالی، ایالم، 

 

 گیرینتیجه

و ماورد بحاث سهادهاای     روز موضوع متوازا هموار  ةتوسع اینکهبرخالف  اخیر، ةده چند طول در

و  رشاد  حاال  در مناطق ةتوسع به کمک برای متعددی تدابیر و بود ای  ریز منطقه برسامهسیاستگذار و 

 کناوسی منااطق   شد  است  اماا وضاعیت   اسدیشید  مطلوب رشد به رسیدا و ماسدگی عقب از خروج

 ماوارد  از بسیاری در بلکه، یکمّ پیشرفت لحاظ به فقط سه پیش ةده چند به سساتدهد  می سشاا ایراا

 بایش  و کم اوضاعتواا گفت  یافته است، در بهترین حالت می هم سامطلوبتری وضع زسدگی کیفیت

 باا  مطاابق  شاوسد   خارج افتادگی عقب مدار از اسد ستواسسته هنوز ماسد  عقب مناطق و است ماسد  ثابت

 اصفهاا، خراساا رضوی، تهاراا های های پرجمعیت که شامل استاااستاا بررسی حاضر های یافته

هاای ایاراا از ساطح    اساتاا  ساایر  و سداجتماعی باالتری برخوردار ةتوسعاز سطح  است فارس  و

پایین شاامل   ةتوسعاستاا با سطح  81 ،میاا  در این سدتر برخورداراجتماعی متوسط و پایین ةتوسع

و  ساتاا یس، نیقزو، لرستاا، لیاردب، زد، یگلستاا، کرماسشا ، قم، همداای، غرب جاایآذرباهای استاا

-ساتاا تر شاامل ا پایین ةتوسعاستاا با سطح  1و  ،بوشهرو  هرمزگاا، کردستاای، مرکز، بلوچستاا

های الارز، زسجاا، چهارمحال بختیاری، سمناا، خراساا جنوبی، خراساا شمالی، ایالم و کهگیلویه 

تار و  اجتمااعی ساریع   ةتوسع برایهای کارآمد ها و برسامهسیاست ،سیازمند توجه ویژ و بویراحمد 

درصد در  33/9، اجتماعی ةتوسعها در سطح باالتر درصد استاا 26/6 ،طور کلی هبباشند  میثرتر ؤم

ها درصد استاا 83/15ها در سطح متوسط، درصد استاا 86/83حدود اجتماعی،  ةتوسعسطح باالی 
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قارار دارساد     اجتمااعی  ةتوسعتر ها در سطح پاییندرصد استاا 18/25طور  در سطح پایین و همین

ای زمااسی  ها در ایان زمیناه در دور    گرفتاه  اسجامهای  سایر پژوهش حاضر باستایج پژوهش  ةمقایس

است، کاه همگای بار     قالیا امحققدهد ستایج پژوهش همراستا با ستایج مطالعات مختلف سشاا می

همچنین،  تأکید دارسد ای  منطقه بروایافتگی در سطوح دروا و توسعه ةدرجعدم تعادل و توزاا در 

وجود گذشات چنادین دهاه     های توسعه در ایراا باستایج پژوهش سشاا داد مناطق مرکزی و قطب

-تنها به تراوش سطوح توساعه  سههنوز هم با اختالف زیادی در سطوح باالی توسعه قرار دارسد که 

از سکات  و این امراسد خود را سیز افزایش داد  ةفاصلبلکه  ،اسدسشد منجر یافتگی به مناطق پیراموسی 

 ستاایج پاژوهش   ،شود  همچنینمی بندی مناطق سیز دید  سطحتوجه این پژوهش است که در  شایاا

ای از جمله قطب رشد، مرکز پیراماوا، تمرکزگرایای و   منطقه ةتوسع های هسظریبر  برخالف حاضر

توسعه از مناطق مرکزی به منااطق پیراماوسی در    بیاا کردسدو رویکردهایی هستند که  ها هسظریسایر 

  ای منطقاه ة توساع  اساتراتژی  اتخااذ یازمند ای در ایراا سمنطقه ةتوسعبلندمدت پخش خواهد شد  

(RDS)  بارای  چاالش  در کاه  اسات  راهااردی  ریازی  برسامه از الگویی ای همنطق ةتوسع راهارداست 

 عنواا با جهااهای  کشور برخی در ،سو این به 8996ة ده از منطقه  پیچید و جدید مسالل با همواجه

 راهاارد  ( 8: 8692محمادی،  )کار گرفته شاد  اسات    به ای همنطق ةسیاستی توسع چارچوب و ابزار

 سااختاری  اخاتالف  باردا  ازباین  منظاور  بهها  دولت برای ضروری یابزار عنواا به ای منطقه ةتوسع

 ریازی  برساماه  اهمیات  بار  راهارد این  است مطرح مناطق همة برای برابری فرصت و ایجاد ای منطقه

 شاود  مای  شاناخته  پایادار  جواماع  ایجااد  بارای  ابازاری  ةمثاب به، سهایت در و کند می تأکید هماهنگ

 کاه  ،دارد ریزی برای برسامه راهاردی عملکردی مدوا یسند عنواا به رویکرد این  (8696)پژوهاا، 

 اهداف .است ای منطقههای  تفاوت کاهش دساال به ملی سطح در و، کرد  تمرکز منطقه مهم مسالل بر

 ارتقاای  ای، منطقاه های  تعادل ایجاد پایدار،ة توسع تحقق از سدا عاارتای  راهارد توسعة منطقه اصلی

 شادا،  (  جهااسی DRD, 2008: 1) مشاخص  جغرافیاایی  منااطق  در محلای  اجتمااع  زسادگی  کیفیت

 و اساريی  بحاراا  محیطای،  مخااطرات  اقتصاادی، های  بحراا ای، منطقههای  رقابت و گرایی سومنطقه

 داد  قرار ای منطقه ریزی هبرسام در سو یالگوی عنواا به را ای منطقهاستراتژی توسعة اجتماعی،  مسالل

 است 
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 منابع
یاافتگی شاهر اصافهاا باا اساتفاد  از      (  تحلیلی بر سطح توسعه8692ایزدی، ملیحه و محمدی، جالل )

، صافحات  83، شامار   1، دور  ایهای شاهری و منطقاه  مطالعات و پژوهش روش تحلیلی عاملی 

861-19  

 دور ، رفاا  اجتمااعی   ةسام فصل  اجتماعی در ایراا ةفرهنگی و توسع ةتوسع  (8619فرد، اسداله )بابایی

  3-53، صفحات 63  ، شمار86

  یعیعادالت تاوز   کارد یباا رو  راایا ای در ا منطقاه  ة  توساع (8693) طاهر ی،زادیپر و حجت رزازاد یم

  839-891 ، صفحات56، شمار  81، دور  ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق

ای بار   مقدماه  :RNSای  منطقاه  ةو راهاارد شااک   RDSای  منطقه ةراهارد توسع ( 8696ی )موس ،پژوهاا

و  یدر معمار نیهای سو هیسظر یمل شیهما ی سظر میپارادا کی ای در دستورالعمل توسعه کیادغام 

  نیواحد قزو ی،داسشگا  آزاد اسالم ن،یقزو ،یشهرساز

  اقتصااادی، اجتماااعی و سیاساای ةفرهنگاای ضاارورت توسااع ةتوسااع  (8691پناااهی، محمدحسااین )

  8-26، صفحات 22  شمار ،3دور   ،اجتماعی ةریزی رفا  و توسع برسامه

(  ساانجش سااطح 8698پوراصااغر ساانگاچین، فاارزام، صااالحی، اسااماعیل و دیناروساادی، مرتضاای )  

، 2، شامار   1، دور  زمینآمایش سار  های کشور ایراا با رویکرد تحلیل عاملی یافتگی استاا توسعه

  5-23صفحات 

اجتمااعی در   ةهای توسعلفهؤابعاد و م  (8695زاهدی، محمدجواد ) و موسوی، میرطاهر ،جغتایی، فالز 

  55-11، صفحات 36  ، شمار83دور  ، رفا  اجتماعی  های توسعهبرسامه

(  تحلیال فضاایی   8691)وردی، مرادعلای و رضاایی، حجات    سیا، حسن، طاوسایاا، علای، الاه   حکمت

، 6، شامار   89، دور  ریازی و آماایش فضاا   برسامههای استاا یزد  یافتگی فرهنگی شهرستاا توسعه

  99-821صفحات 

هاای ارزیاابی و بررسای روساد     (  معرفای شااخص  8613رزمی، جعفر، رضایزدی، سارا و اسوری، مناا ) 

، صافحات  8، شامار   28، دور  توساعه فرایند مدیریت و شهر تهراا   توسعة پایدار شهری در کالا

66-5  

جغرافیاا و   های توسعة اسساسی در مناطق شهری کشور (  ارزیابی و تحلیل شاخص8695زسگنه، مهدی )
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  819-836، صفحات 8، شمار  6، دور  توسعة فضای شهری

  کشاور هاای   پذیری آموزشای اساتاا   تحلیل فضایی رقابت  (8693حاتمی، افشار ) و پور، فرزاسه ساساا

  15-38، صفحات 89  شمار ،5  ، دوراقتصاد و مدیریت شهری

پایادار   ةاقتصادی توساع  -های اجتماعیلفهؤم  (8616) کاظمی محمدی، سید مهدی و شکویی، حسین

 ، شیراز مقاالت همایش شهرسازی ایراا ةمجموع .(شهری )پژوهش موردی قم

هاا و   اجتمااعی، شااخص  ة توساع (  8692) سید  سسترا، زسجاا رفیعی ، سجاد وفتاحی ،، محمدفاضلی

   859-812، صفحات 8، شمار  2، دور  یفرهنگ یاجتماع توسعة مطالعات  جایگا  ایراا در جهاا

 .هاای ایاراا  اساتاا  ةشاکاف توساع    (8693رضاا ) زادگاا، علای تقی و کفیلی، وحید ،اللهی، جمالفتح

  99-881 ، صفحات2، شمار  5دور  ، ریزیهای اقتصاد توسعه و برسامهپژوهش

احماد   و مهادی  ،پاور  شیری، هادی ،سلیماسی ،غدیرد، عشورسژا، علی ،حسینی، حسنعلی، ساکاارفرجی 

ساکوستگاهی در ساواحی شاهری اساتاا آذربایجااا       ةتحلیل و ارزیابی توساع   (8691واحد ) ،توز 

، شمار  5دور   ،جغرافیایی فضا آمایش  گیری چندمعیار  های تصمیم شرقی با ترکیای سوین از روش

  21-51، صفحات 83

چاا  اول،   .نیسارزم  شیآماا  و ییفضا یزیر برسامه(  8698زاد ، غالمحسین ) کالستری، خلیل و عاداله

 تهراا: استشارات پردیا داسش 

، علاوم بهداشاتی   ةسام فصل .های ایراااسساسی در استاا ةهای توسعشاخص  (8619) نیسی، عادالکاظمک

  55-32، صفحات 2  ، شمار2 دور 

 اساتاا  شاهری  منااطق  در درآمد توزیع وضعیت از تحلیلی  (8611غالمرضا ) زماسیاا،و  مهدی کاظمی،

  818-836، صفحات 5، شمار  6، دور  توسعه و جغرافیا مجلة  بلوچستاا و سیستاا

 پاور،  خواجه غالمرضاترجمة   راهارد و دیدگا  اسساسی: توسعة  (8633) یتر، کنلی مک و کیث گریفین،

 وداد  استشارات :تهراا

خاکاااز، تهاراا:    علیقلیااا و افشاین   احماد  توساعه  ترجماة   و دموکراسای (  8616آدریااا )  ویچ، لفت

 سو  طرح استشارات

: عاااس مخاار، تهاراا    ترجماة   ساو هاای   ای روش منطقاه  ةتوسع  (8631) سرایم یآر پ ؛مابوکوسج، آ ال

 .بودجهاستشارات برسامه و 

http://journals.sabz.ac.ir/scds/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://journals.sabz.ac.ir/scds/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C
http://journals.sabz.ac.ir/scds/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://journals.sabz.ac.ir/scds/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-65-fa.pdf
http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-65-fa.pdf
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 و شهرساازی  جغرافیاا،  ملای  همایش اولین(  (RDSای  منطقه توسعة (  راهارد8692علیرضا ) محمدی،
 تهراا  ،پایدار توسعة

کشااورزی و   جهاد )تارویج  ةمجل  افتاد  عقب ةجامع هایمشخصه توسعه، مفهوم  (8631) پی.آر میسرا،
  82-85 فحات، ص33  ، شمارروستایی( ةتوسع

 راهاارد،  (  کارکردهاای الگاوی توساعه    8696محمدباقر، غالمی ستاج، سعید و حسنی، زهارا ) سوبخت، 

  286-268، صفحات 38، شمار  26دور  

  ترجمة محمدرضا حاالری، فارح حساامیاا و بهاروز     عدالت اجتماعی و شهر(  8633دیوید ) ،هاروی

    شهری ریزی شرکت پردازش و برسامهزاد ، تهراا:  منادی

، مرضایه  غالمرضاا شایرازیاا     ترجمةتی سیستمیشای بردا منطقه ةتوسع  (8636) هیلهورست، جوزف

 .سازماا برسامه و بودجه صدیقی و ابوالقاسم حسینیوا، تهراا:

 وهاا   روساد  تهاراا  در یای تمرکزگرا ( 8691هاسیاه )  اسادزاد ،  حساین و  ساژاد،  مجید، حااتمی  یاسوری،
 استشارات سیمای داسش     تهراا:ها استیس
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