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Abstract 

Reduction of inequality in using a society’s resources, achievements, and 

facilities is one of the main fundamental criteria of development. For the 

effect of culture on development, creating many assets such as cultural skills 

and products can be mentioned that have a great effect on promoting the 

welfare of society. The purpose of this study, which is theoretical, practical, 

and descriptive-analytical in terms of purpose, is to investigate the cultural 

development profile by evaluating 10 indices in Ilam province based on the 

statistics of 2016 and in line with the main purpose of this research. 

Theoretical data of the research were collected by library method and after 

extraction of indices; weights of each index were obtained from TOPSIS 

model.  Then the weights from the Shannon entropy and the TOPSIS model 

were applied to the distance maps and interpolated using the Kriging lateral 

program.  Finally the final outputs were extracted using Fuzzy overly and 0.9 

gamma spatial analyses. The results of TOPSIS model show that the highest 

rank of cultural development indices in the study area belongs to Ilam city 

with average of 0.999 and the lowest rank is Badrad city with average of 



 

 

0.060.  Findings show that Ilam and Abadan cities are relatively deprived in 

terms of cultural development, developing, Chardawal and valley cities, 

Dehloran and Ivan in moderate condition, Malekshahi and Mehran relatively 

deprived and Sirvan and Badarah. 

Keywords: Classification, Cultural Development, Interpolation models, 

Ilam provincees. 
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 چکیده 
ترین  وردها و امکانات جامعه، یکی از مهمامندی از منابع، دستکاهش نابرابری در بهره

تعان به  ی اثر فرهنگ بر تعساعه میدرباره.  رودمعیارهای اسااسای تعساعه به رامار می

ها و محصااع ت فرهن ی اراااره کرد که در  های زیادی از قبیل مهارتایجاد دارایی

. در پژوهش حاضار که به ححا  هد،، کاربردی  دارد  سااایی  بهارتقای رفاه جامعه اثر  

 نمای تعساعه فرهن ی راده تحلیلی اسا،، ساعی -ینظری و به ححا  روش، تعصای   –

و در   1395بر مبنای آمار ساا     ایالم  اساتان  هایدر راهرساتان رااص   10 ارزیابی با

های نظری پژوهش به روش  پژوهش بررساای رااعد. داده  این  اصاالی  راسااتای هد،

  TOPSISاز مد     ها، اوزان هر راص آوری و پس از استخراج راص اسنادی جمع

های  در نقشاه  دسا، آمد. سا س اوزان حاصال از آنتروپی راانعن و مد  تاپ ایس  به

یابی راااد. درنهای،  ، درونKriging  گیری از برنامه جانبیفعاصااال، الما  و با بهره

اساااتخراج تحلیال مکاانی انجاام    9/0و گامای    Fuzzy overlyصروجی نهاایی با اباار  

های ایالم و آبدانان ازححا   تانکه رااهرساا   دهدمی  ها پژوهش نشااانگردیدند. یافته

تعساعه، ررداو  و دره راهر ن ابتا   درحا   فرهن ی،  های تعساعهبرصعرداری از رااص 

تعساعه، دهلران و ایعان در وضاعی، متعسام، ملکشااهی و مهران ن ابتا  محروم  درحا 

 بارند.و سیروان و بدره محروم می
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 بیا  مسئلهمقدمه و  -1
حیکن برای تعسااعه، ؛ ی ب اایاری از کشااعرهاساا،ی تعسااعه دغدغهامروزه مقعحه

  اصااع   .تعری ی که تعافق لمعمی در معرد آن وجعد دارااته بارااد، اراشه نشااده اساا،

مناحاه تیییر بنیاادی در متییرهاای اقتصاااادی، اجتماالی و فرهن ی در هر تعساااعاه باه

قق آن م اتلام ایجاد هماهن ی میان ابعاد گعناگعن آن راعد و تحجامعه مح اع  می

اسا، و   یتعساعه، ی  جریان رندبعدبنابراین (؛  54: 1391،  صابعریاسا،تتقعایی و  

هایی  های متعددی رعن اجتمالی، فرهن ی، سایاسای و... دارد که رااص زیر بخش

از ارکان یکی  . (Dayaratne, 2018: 338تگیری هرکدام به وجعد آمده اس،برای اندازه

و   هاای اقتصاااادی، اجتماالیتعساااعاه، جاامعیا، و یک اارر ی آن در رفع لادم تعااد 

 و تعاد  رهیاف، به تعجه (.Zhou et al.‚ 2018: 24تساا،ا  یادرون منطقه  فرهن ی

 و گذاریسایاس، بخشای، و ایمنطقه هاینابرابری و ناهم عنی کاهش ای،منطقه تعازن

 سااااصتاری، هایویژگی برح ااا  که هاییهد، تعزیع برای ایمنطقه ریایبرنامه

 اهمی، راناص، و مطاحعه م اتلام کنند،می تیییر منطقه هر هایمحدودی، و امکانات

 ,Kankalaاسا،ت ایمنطقه سای اتم کل در آن جای اه به تعجه با منطقه هر صصاعصایات

 زم به ذکر اسا، که ب ایاری از مقامات محلی در ساراسار جهان در حا    (.6 :2011

 :Jacobone et al.‚ 2018تاندکرده منطقه هرحاضار راروب به تعساعه بلندمدت برای 

68.) 
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 رفتارهای از تعجهیقابل بخش و رودمی رامار به ان اانی رفتارهای پایه فرهنگ،

 (.8: 1395مادوان،  پعر رانبه پعر و اسا،تصا ایی اساتعار بنیان این بر نیا اقتصاادی

 مختلف هایزمینه در ویژه و صاص رفتارهای انجام م ااتلام که اقتصااادی تعسااعه

 زیادی ب ااایار واب ااات ی  فرهن ی باورهای و فرهنگ به اسااا،، ان اااانی زندگی

 این ریشه اقتصادی، تعسعه درص، تمثیل در که اینجاس، از (.Landis, 2017: 2داردت

 سایاسا، معضاعب لنعانبه فرهن ی تعساعه اندیشاه. اسا، فرهن ی باورهای همان درص،

 رواج و گرفته قعت 1950 ساا  از حدود ملل، ساازمان نظام راررع  در ویژهبه ملی،

 پر تحع  اسا،، یافته راهرت تعساعه او  سااحهده به که  1950-1960 دهه طی یاف،.

 1960-1970دهه   در یاف،. لمق و تنعب گ اترش، تعساعه، م هعم و داد معنایی روی

 تدریجبه و وضاع فرهنگ لرصاه جدیدی در اصاطالحات و م اهیم اروپایی کشاعرهای در

 اسا،تصا ایی فرهن ی« سایاسا، و فرهن ی »تعساعه هاآن ترینمهم از که راد مرساعم

 فرهن ی، اجتمالی، پایداری برای منبعی (. فرهنگ8:  1395مادوان،   پعر رانبه پعر و

 (Kankala, 2011: 6ت رودمی رمار به حیطیمزی ، و اقتصادی

بین نعاحی   هده که رااکا، تعسااعرااای در ایران سااب   های ناحیهوجعد نابرابری

و لداح، اقتصاادی و اجتمالی م هعم صعد  راعدبیشاتر روز  روزبهیافته و محروم تعساعه

 و ملی نامطلع  هایریایبرنامه اثر های آن درو زیرسااص، . تعساعهرا از دسا، بدهد

 آراکار مختلف کشاعر در مناطق تعساعه درروند را رادیدی متمرکا گذراته ت اوت

 هایسااایاسااا، از یکی ایمنطقه نابرابری کاهش تدریجی اسااا،. اگرره سااااصته

 امر به لدم تعجه به این این در معفقی، باراد، وحی لدممی کشاعر  لمرانی هایبرنامه

گرددتزارب اسا،، برمی ضاروری آن امری راناص، مشاکلی با هر مبارزه برای م الله که

لنعان قلمرو پژوهش حااضااار  جها، باهازآن  اساااتاان ایالم(.  98:  1390حا ،    و زنادی

های مختلف مؤثر بر برگایده راده اسا،؛ که بر اساام آمار و اطاللات معجعد در حعزه

دارد و ای را با اساااتانداردهای ملی و جهانی  مالحظهتعساااعه فرهن ی، فاصاااله قابل

های تعساعه  های محروم ایران به ححا  برصعرداری از رااص لنعان یکی از اساتانبه

 راده اسا، که ساب   اصیر هایدهه طی جمعی، در افاایش طر، میاانازی  .اسا،

لداح،   از طر، دی ر کمتری برصعردار باراد، های فرهن یاین اساتان از سارانه رااص 

رااناص، معقعی، و   فرهن ی باید باعه  های تعسااراااص در برصعرداری از فضااایی  

  . صعرت پذیردهای استان ایالم  در سطح رهرستانجمعی،   جیرافیایی  ر عن ی تعزیع

 اساتان هایراهرساتان فرهن ی یافت یتعساعه میاان از بهتر راناص، و درك روازاین
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 و کمبعدها ها،تعان ضااعف، و قعت نقاط رااناص، معج  همدی ر به ن ااب، ایالم

 رعد.می ایمنطقه ریایبرنامه در تعفیق معج  درنهای،

 هدف تحقیق  - 1-1

 اسااام بر ایالم اسااتان هایرااهرسااتان بندیسااطح باهد، حاضاار پژوهش

 فرهن ی تدوین رده اس،.  تعسعه هایراص 

 های تحقیقسوا  - 1-2

وضااعی، پراکنش  اساا، که    سااؤا به این  پژوهش حاضاار در پی پاسااخ عیی

ر عنه اس،؟ و برصعرداری   های استان ایالمرهرستاندر  تعسعه فرهن ی   هایراص 

 تعسعه فرهن ی به ره میاان اس،؟ هایهای این استان از راص رهرستان

 پیشینه تحقیق  - 1-3

 هایدیدگاه با آن بررسای وحی داراته ساابقه جهان در دیرباز از فرهنگ درباره بحث

ای و هاای منطقاهی ناابرابریتااکنعن در زمیناهیاافتاه اسااا،.   رواج اواصر این در جادیاد

بندی در ساطع  مختلف جیرافیایی  بندی و ساطحمانده و رتبهراناساایی مناطق لق 

گرفتاه که در ادامه به نتاایج برصی از این های مختلف انجااممطااحعاات متعاددی با ن رش

ده از ساه  ( در گااررای با اسات ا1991ساازمان ملل متحد ت تحقیقات ارااره صعاهد راد.

یافت ی  ی تعسااعهراااص  امید به زندگی، درصااد باسااعادی و درآمد ساارانه، درجه

کشاعرها را بررسای کرد که ب ایاری از کشاعرهای آفریقایی، آمریکای جنعبی، مرکای و 

ی پیشرف، آن ی ان انی در سطح پایینی قرار دارتند که  زمهآسیایی ازححا  تعسعه

( در مناطق مختلف ایاح، براهما  2004ت  1دند. رارماکشاعرها را رراد اقتصاادی بیان کر

وری نیروی ان اااانی، لاامال اصااالی بروز پرتعای هناد نشاااان داد کاه ت ااوت در بهره

ای در های منطقه( به بررسای نابرابری2007ت  2ای اسا،. احح انهای منطقهنابرابری

داد که  تحقیق نشاااناین پرداصته اساا،. نتایج    2000-1990ی  کشااعر غنا در دوره

منجر به کاهش فقر لمعمی در کشااعر رااده، اما    یادراادهررااد اقتصااادی در دوره  

ی مناطق نارای از صاادرات کشااورزی بعده، راکا، تعساعه  ازآنجاکه این رراد لمدتا 

اند، با مناطق جنعبی بیشاتر راده  نداراتهرا کشااورزی  راماحی که تعان رقاب، در لرصاه
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ها در فرآیند  ، در پژوهشااای با لنعان »اوحعی،(2018و همکاران ت  3واحرو گیل اسااا،.

کنند با راناساایی اقدامات مناسا   تعساعه پایدار« با روش تعصای ی و تحلیلی تالش می

فعاحی، مهم در   36بر اساام رفتار راهروندان ب ردازند. بر اساام نتایج این پژوهش،  

 ژانگده اسا،.  راهای معجعد در ساراسار اروپا اراشهبهترین رایعه  راده وراناساایی تعساعه

 م ایر  بررسای: ژجیانگ  فرهن ی تعساعه بخشدر پژوهشای با لنعان احهام( 2019ت 4زو

  فرهن ی باا روش تعصااای ی تحلیلی باه این نتیجاه رسااایادناد کاه  حکعما،  برای  محلی

 فرهنگ  تعسااعه پیشاارف،  لنعان روندرینی به رؤیای تحقق برای حکعم، پشااتیبانی

 .گیردمی رکل تدریجرین به  آینده

 هایراهرساتان بندیلنعان »ساطح با پژوهشای ( در1390ت همکاران و کما سار 

 فرهن ی رااص  9فرهن ی«،   یافت یتعساعه هایمؤح ه ازححا  رضاعی صراساان اساتان

بندی کردند و به این نتیجه  رضاعی ساطح صراساان اساتان هایراهرساتان را در ساطح

 ترتی  به بردساکن و درگا هایراهرساتان و او  رتبه گناباد، راهرساتان  رسایدند که

 با پژوهشای در (1391ت قاسامی و اند. مشاکینیکرده ک ا  را ساعم و دوم هایرتبه

 تعسعه فرهن ی هایراص  اسام بر زنجان استان هایرهرستان بندیلنعان »سطح

 اساتان هایراهرساتان را در ساطح فرهن ی رااص   10مد  تاپ ایس«،   از اسات اده با

 نشاانماه و زنجان هایراهرساتان بندی کردند و به این نتیجه رسایدند کهساطح زنجان

 دی ر به ن اب، زیادی اصتال، با ایجرود و صدابنده هایراهرساتان و رتبه با ترین از

 مد  اساام بر فرهن ی هایرااص  ازنظر رتبه کمترین از اساتان هایراهرساتان

( در پژوهشای با لنعان »ج اتاری  1394تبرصعردارند. محمد منان و رشی ای   تاپ ایس

هاای تحلیال لااملی و یاافت ی نعاحی راااهر رااایراز باا اسااات ااده از روشدر تعساااعاه

تاک اعنعمی لددی«، وضاعی، تعزیع امکانات در نعاحی راهر رایراز را بررسای کردند و 

فرهن ی، حارای  جنع ، رارو و راما  رارقی رایراز،    -نشاان دادند که باف، تاریخی

یافت ی ه ااتند و بین نعاحی مختلف راایراز اصتال، ایینی از تعسااعهدارای سااطح پ 

( در 1395مادوانت پعر رانبه پعر و یافت ی وجعد دارد. صا اییزیادی به ححا  تعساعه

 هایرااص  اساام بر صعزساتان اساتان هایراهرساتان بندیپژوهشای با لنعان »ساطح

 اساتان راهرساتان 24صاک اتری«،  روابم تحلیل روش از اسات اده با فرهن ی تعساعه

بندی ساطح صاک اتری روابم تحلیل مد و   تحلیلی -تعصای ی روش را با  صعزساتان

 از مندیبهره ازنظر صعزساتان، اساتان هایراهرساتان بینکردند و نتایج نشاان داد که 

 
3. Valero-Gil 

4 - Zhang X., Zu C. 
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 هایراهرساتان که ایگعنهبه دارد؛ وجعد گیریت اوت رشام فرهن ی امکانات و فضااها

ترین رتبه را به صعد ه تکل پایین و  حی و اندیکا،رتبه   با ترین دزفع  و بهبهان،  اهعاز

 ان ااجام رابطه در پژوهشاای با لنعان »بررساای( 1397ت  بی دحعاند.  اصتصاااص داده

 صاش، رااهرهای :معردمطاحعهت محروم  مناطق در پایدار ان ااانی تعسااعه و اجتمالی

 در اجتمالی ان اجام ارتباط بررسای به(«،  بلعر اتان و سای اتان اساتان سارباز و ساراوان

. پردازدمی راهرها این در پایدار ان اانی تعساعه با سارباز  و ساراوان صاش، راهرهای

 اسا یرمن آماری آزمعن از با اسات اده پرساشانامه از حاصال هایداده وتحلیلتجایه

 و اجتمالی ان اجام بین رابطه نمعد ادلا تعاناطمینان می درصاد 99 با که اسا، حاکی

 و اسا، معنادار بلعر اتان و سای اتان اساتان راهر ساه در این ان اانی پایدار تعساعه

 دو بین قعی رابطه که اسا، این دهندهنشاان مثب، رابطه جه، با 605/0 رابطه رادت

 را ارتقاء پایدار ان اانی تعساعه اجتمالی، ان اجام تقعی، با تعانمی و اسا، متییر برقرار

 .داد

های فرهن ی  اراتراك تحقیق با تحقیقات گذراته تعجه به نقش رااص از نقاط  

در   یمطاحعات قبل  نیب یت اوت اسااسا   اه،یدر مقام مقایافت ی مناطق اسا،؛ اما  تعساعه

ن اب،   قیتحق نیا ینعآوردر واقع .  راعدیمشااهده م  یافت ی فرهن یتعساعهصصاعص  

های  یافت ی از تعاناییساعههای تعی در این اسا، که برای ترسایم پهنهقبل قاتیبه تحق

های مختلف را تاپ ایس، رااص   گیری از مد اسات اده گردید و با بهره  GISافاار  نرم

دهاد. باه همین دحیال لالوه بر ارزش محتعایی کاه باه ححاا   ساااازی و اراشاه میمقیاام

 رناسی دارد، محدوده مکانی مت اوت اس، و از این ححا  تازگی دارد.روش

 نظری  مرانی -2
به فرآیند   5تعساعه ازنظر حیعی به معنی فراصی و وساع، اسا، و در فرهنگ وب اتر

افتراو و تطعر طبیعی یا  نظاام طی تحع تی متعاحی از حااحتی نااق  باه  رراااد، 

(. این م هعم از م اهیم لمده و 36: 1390راده اسا،تملکی،  تر تعریفوضاعیتی کامل

ن برای دسااتیابی به معیارهای  یا برای بشااری، اساا، که صااعرت رقابتی آبران راحش

اساااتااندارد زندگی از ابتادای قرن بی اااتم نمعد یافتاه و بعاد از جناگ جهاانی دوم، در 

احمللی مباحث للمی، اقتصاادی، اجتمالی، سایاسای، کشاعری و مناسابات و م ااشل بین

لنعان  (. ساااازماان ملال متحاد باهFrazier,1997: 187تجاای ااه ویژه پیادا کرده اسااا،

 
5. Webster 
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،  های مختلف اقتصاادی، اجتمالییافت ی با رااص جع، هد، از تعساعهمعتبرترین مر

داند. تعساعه برای ان اان اسا،، بنابراین اگر اقتصاادی و سایاسای را ان اان می  فرهن ی

یافت ی بهره نبرده بارااند،  ررااد دارااته بارااد اما مردمان آن اقتصاااد از این تعسااعه

ساازمان ملل در  بر اساام برنامه .دارا،یافت ی ارزرای نخعاهد  تردید این تعساعهبی

ان اانی مت اوت بعده اسا،. تيکید بر تيمین    های اصالی تعساعههای اصیر معضاعبساا 

ان انی و مشارک، مردم، امنی، ان انی،    ان انی، آثار ابعاد جهانی تعسعه  تعسعه ماحی و

کنی ریشاه  ان اانی،  منظعر تعساعهان اانی، رراد اقتصاادی، مصار، به جن ای، و تعساعه

های جدید در صدم، تعساعه رادن، حقعو ان اانی، فناوریان اانی و جهانی  فقر، رهره

یابی به ان ااانی و تيمین حقعو ان ااانی ازجمله محعرهای کلیدی در ترساایم و دساا،

بر اساام اساتانداردهای جهانی و از   .UNDP)6 ,2003 :12ان اانی بعده اسا،ت  تعساعه

رها بر اساام میاان رااص  تعساعه ان اانی به گروه  میالدی به بعد، کشاع 1991ساا  

به   .راعندبندی میکشاعرهای با تعساعه ان اانی ب ایار زیاد، زیاد، متعسام و کم تق ایم

های امید به زندگی،  ححا  م هعمی، رااص  تعساعه ان اانی ترکیبی اسا، از رااص 

های  های تحصاایل افراد ی  جامعه که به ترتی  نشااان ر معیاردرآمد ساارانه و سااا 

فرایند (.  6  :1391سااالم،، سااطح زندگی و آمعزش ه ااتندتپعراصاایرساان ارین،

ها و م ایرها برای دساتیابی به تعساعه، مقاطع گعناگعنی را پشا، سار گذاراته رهیاف،

های تعجه به مقعحه تعساعه، بیشاتر به جنبه 1960ی  که تا قبل از دههیطعربهاسا، 

هاای دی ر آن بعاد تايکیاد بر جنباهاقتصاااادی آن معطع، بعد. حکن از این دهاه باه  

 (Rao, 2000: 58).معردتعجه قرارگرفته اس،

 کارهای دساتعر سایاسا، بخش ترینمهم به محلی، فرهنگ تعساعه ،1980 دهه از

 را فرهنگ راد. اگر تبدیل دنیا در ساراسار یافتهتعساعه کشاعرهای در مناطق، و راهرها

 جاامعاه آن کاه باه بادانیم جاامعاه هر اکت اااابی ذهنی و رفتااری هاایپادیاده مجمعلاه

 طریق از کندمی تالش جامعه نیا دحیل همین به و بخشاادمی هعی، و رااخصاای،

 رنین در باند، صعد بازتعحید به دسا، دی ر ن ال به ن الی از آن انتقا  با ساازوکارهایی

 سااازیفرهنگ فرآیند برای ب ااتر بهترین رااهری هایسااکعنت اه راا ،بی حاحتی

 هر و منتقل دی ر ن ال به ن الی از (. فرهنگKankala, 2011: 6آیندتمی ح اا به

 معانی که اسا، زندگی مشاخ  راهی  و راعدمی بنا صعد از قبل فرهنگ بر فرهنگ

کند. می بیان لادی و ساازمانی رفتارهای در بلکه آمعزش و هنر در فقمنه را مشاخصای

 
 برنامه تعسعه سازمان ملل -6
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 منظعربه ریایبرنامه و گذاریسایاسا، با مطابق دارد و غیرمادی منابع بر تيکید پس

 ریایبرنامه هد، (.Carsten, 2011: 89باراادتمی تیییرقابل هافرصاا، ج ااتجعی

 امعر در ایآگاهانه و مترقی دیدگاه بتعانند تا اسا، افراد برای فرصا، ایجاد فرهن ی

 راانجامعه آینده و حا  برای که مهمی هایانتخا  و در آوردند به دسا، اجتمالی

 تعساعه اباار، لنعانبه فرهنگ از  اسات اده کنند. با مشاارک، اسا، ساازسارنعرا، و مهم

 درون را پایداری مناسااا  هایمد  معرفی امکان بعد صعاهد قادر جامعه فرهن ی

 معردتعجه محعرهای از تعسااعه مباحث در فرهنگ نقش فراهم سااازد. امروزه جامعه

 دانند؛می ناپذیرجدایی را زندگی و فرهنگ تعساعه، کارراناساان اسا،. نظرانصااح 

 از گ تن اساا،. سااخن فرهن ی لعامل به تعجه نیازمند جامعه، نیازهای درك زیرا

 امروزه و اسا، تعساعه جدانشادنی جاو بلکه نی ا،، اساتعاره و ح ظ تنها فرهن ی تعساعه

 به تعانمی تعسااعه بر فرهنگ اثر معرد در اساا،. گردیده روراان ازپیشبیش آن اثر

 در که نمعد اراااره فرهن ی محصااع ت و هامهارت قبیل از زیادی هایدارایی ایجاد

 دساتاوردها منابع، از مندیبهره در نابرابری کاهش دارد. ب ااایی اثر جامعه رفاه ارتقای

 م هعم رود.می رامار به تعساعه اسااسای معیارهای ترینمهم از یکی جامعه،  امکانات و

 پعر و گیردتصا اییبرمی نیا در را متعاد  تعزیع جهات، همه در رراد لالوه بر تعساعه

 ایجاد با آن طی که اساا، فرآیندی فرهن ی (. تعسااعه13: 1395مادوان،   پعر راانبه

 و باورها و هاقابلی، ها،ان ااان گرایشاای و رااناصتی های ادراکیحعزه در تیییراتی

 ها،قابلی، و  باورها این حاصال که آوردمی وجعد به هاآن در را ایویژه هایراخصای،

 فرهن ی تعساعه حاصال لبارتی به اسا،. تعساعه مناسا  که اسا، هاییکنش و رفتار

 تعساعه بر فرهنگ اثر معرد در اسا،. تعساعه نامناسا   هایفرهنگصرده گذاراتن کنار

 کرد فرهن ی ارااره محصاع ت و هامهارت قبیل از زیادی هایدارایی ایجاد به تعانمی

 از اسااا، لباارت فرهناگ م هعم اماا  دارد؛ ب ااااایی اثر جاامعاه رفااه ارتقاای در کاه

 ان ااااانی ت کر و ت هم اح عهاای و معنعی ماادی، دساااتااوردهاای ای ازمجمعلاه

 (.3:  1391قاسمی، و اس،تمشکینی

دارد که در های مختل ی وجعد نیافت ی، نظریهدر تحلیل و تبیین تعساعه و تعساعه

نظریاه نعساااازی، واب ااات ی و   .پردازدساااطح جهاانی و ملی باه تبیین تعساااعاه می

مطاحعه هر ی  از این   .ها در این زمینه ه ااتندنلعکالساای  از مشااهعرترین نظریه

ها، بررسای و تحلیل لعاملی  دهد که هد، هر ی  از آنها نشاان میها و دیدگاهنظریه

های معجعد در کشااعرها و ها و لدم تعاد رابریگیری ناباساا، که در ایجاد و رااکل

به  1950 ی واب ات ی در دهه(. نظریه56: 1392مناطق مختلف مؤثرندتقاشد رحمتی، 
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نهادهای کشاعرهای   ساازییهدر واکنش به نظریات متعار، تعساعه که راب و  وجعد آمد

ریان اصالی ی واب ات ی از ابتدا دو جنظریه.  دان اتندداری را کلید تعساعه میسارمایه

دارا، که باوجعد داراتن تشاابه و نقاط مشاترك، اصتالفات اسااسای نیا در بنیادهای  

هایی بعدند که گروه نخ ا، مارک ای ا،  راناسای داراتند.ه اتی راناصتی و راناص،

دان ااتند؛ که به داری میماندگی را در تضاااد طبقاتی نهادینه در ساارمایهلق   ریشااه

سااتثمار کشااعرهای جهان سااعم منجر رااده  و به ا یافتهی جهانی گ ااترشلرصااه

های نظریه  دیدگاه نعساازی پس از جنگ جهانی دوم بر پایه(.  Anton, 2006: 3تاسا،

راناساان  از جامعه 7ماری حعی  .گرایی کارکردگرایی راکل گرف،راناسای سااص،جامعه

 اح عی جعامع ن ابتا  باری نعساازی اسا، ازنظر وی، برای آنکه تعساعه آغاز راعد، باید  

های زمینه آید که به همهازآن گرایشای لام به وجعد مینعساازی راده پدید یابد و پس

 (.4: 1386کندتکالنتری و دی ران،  اجتمالی سرای، می

 شناسی تحقیق روش -3
و    -کااربردیهاد،،    ازنظر  پژوهش  این   - تعصااای ی  روش تحقیق،  ازنظرنظری 

رااص    10 ارزیابی با تعساعه فرهن ینمای  راده در این پژوهش ساعی .اسا،  تحلیلی

 این  اصالی  و در راساتای هد، 1395بر مبنای آمار ساا  راهرساتان اساتان ایالم در 

آوری و پس از های نظری پژوهش به روش اسانادی جمعپژوهش بررسای راعد. داده

آمد. سا س اوزان   به دسا،  TOPSISاز مد    ها، اوزان هر رااص اساتخراج رااص 

یری گبهرهی فعاصال الما  و با  هانقشاهدر   و مد  تاپ ایس انعنحاصال از آنتروپی را

 Fuzzyاباار  یا، صروجی نهاایی باا  درنهاایاابی راااد.  درون  Kriging  یجاانباز برنااماه  

overly    ایالم اساتان های مکانی ترسایم گردیدند.  اساتخراج راد و نقشاه  9/0و گامای

 هایمعقعی، راهرساتان  (1راکل ت  .راهرساتان دارد 10  ،بندیترین تق ایمبرابر جدید

ایالم  اساتان  هایتحقیق را در راهرساتان  هاو رااص   یرها( متی1جدو تایالم و  اساتان

 دهد.را نشان می

 

 
7. Marie lui 
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 ایالم استان  های تحقیق را در شهرستان  هامتغیرها و شاخص .( 1جدول)
 های فرهنگیشاخص عالئم 

D1 اجراشده موسیقی و تئاتر  تعداد 

D2 سینما  و نمایش سالن تعداد 

D3 نمایش  سالن و سینما گنجایش یا صندلی تعداد 

D4 خانه  چاپ تعداد 

D5 عمومی ی هاکتابخانه تعداد 

D6 نوجوانان و کودکان  فکری  پرورش  کانون  تعداد 

D7 عمومی ی ها در کتابخانه موجود ی هاکتاب تعداد 

D8 نوجوانان  و کودکان  فکری  پرورش کانون  در  موجود های کتاب تعداد 

D9 مسجد  تعداد 

D10 تکیه  و حسینیه تعداد 

 

 
 ایالم  استان  های موقعیت شهرستان   (.1شکل )

 های پژوهش یافته  -4

های شلررسلتا در  توسلعه فرهنگی   هایوضلعیت پراکنش شلا ص  - 4-1

 چگونه است؟  استا  ایالم

راااعد، جادو   ابتادا باانا  داده تشاااکیال می  گیری؛گلام او  ملاتریت تصللمی 

 دهد.( بان  داده تحقیق را نشان می2رمارهت
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 (. بانک داده تحقیق 2جدول )

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 هاشاخص

 12 48 22566 41000 2 4 4 180 2 45 آبدانان

 60 64 64714 132000 11 8 35 418 2 250 ایالم

 27 54 9811 57683 1 4 1 180 1 100 ایوان

 7 20 10461 26926 1 2 0 0 0 0 هبدر

 28 57 18752 64926 2 6 3 170 1 45 چرداول 

 28 53 9950 40000 1 4 6 180 1 37 شهر دره

 45 66 7733 88625 1 5 3 160 1 25 دهلران

 24 48 8780 10000 1 1 0 0 0 37 سیروان

 57 25 0 26379 0 2 2 200 1 38 ملکشاهی

 20 19 16059 29402 2 2 2 165 1 17 مهران

 

ید بر این اس، که بان  داده  تيکی حاشا اهمی،  نکتهمقیاس سازی:  گام دوم بی

تعداد در نظر گرفته اسا،، حذا برای اینکه    ازنظرهای منتخ  تحقیق را رااص   صارفا 

ساازیتساهم هر نتیجه تحقیق از م ایر للمی صارج نشاعد نیاز اسا، که ابتدا رااص 

ماتریس   های منتخ  تحقیق( صاااعرت گیرد. پس از تشاااکیلفرد از تعداد رااااص 

ساازی راعد، نعب مقیامماتریس داده باید بی گیریتبان  داده(، در این مرحلهمتصامی

بنابراین جدو  ؛  گیردساااازی در این روش با اسااات اده از نعرم صاااعرت میقیاممبی

 دهد.سازی با نعرم را نشان میمقیام( ماتریس بی3رمارهت
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 سازی با نورم مقیاس(. ماتریس بی3جدول )

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 هاشاخص

 11/0 31/0 30/0 21/0 17/0 29/0 11/0 29/0 53/0 16/0 آبدانان

 54/0 42/0 85/0 67/0 94/0 59/0 97/0 67/0 53/0 87/0 ایالم

 24/1 35/0 13/0 29/0 09/0 29/0 03/0 29/0 27/0 35/0 ایوان

 06/0 13/0 14/0 14/0 09/0 15/0 00/0 00/0 00/0 00/0 هبدر

 25/0 37/0 25/0 33/0 17/0 44/0 08/0 27/0 27/0 16/0 اول چرد

 25/0 35/0 13/0 20/0 09/0 29/0 17/0 29/0 27/0 13/0 دره شهر

 41/0 43/0 10/0 45/0 09/0 37/0 08/0 26/0 27/0 09/0 راندهل

 22/0 31/0 12/0 05/0 09/0 07/0 00/0 00/0 00/0 13/0 سیروان

 51/0 16/0 00/0 13/0 00/0 15/0 06/0 32/0 27/0 13/0 ملکشاهی

 18/0 12/0 21/0 15/0 17/0 15/0 06/0 26/0 27/0 06/0 مهران

برای بیان اهمی، ن اابی معیارها و  ها:  دهی شلا صگام سلوم ماتریت وز 

برای   شها را تعیین کرد. در این پژوهن ن اابی آنزهای معرداساات اده باید وراااص 

،. این  اس ردهروش آنتروپی بهره گرفتهز معیار انتخابی با است اده ا  یازدهدهی به نزو

های منتخ ، های معجعد در غاح  زیرراااص ی دادهاسااتانداردسااازتکنی  پس از 

های  ( اوزان راص 4جدو  رمارهت  کند.ها را می ر میامکان بررسی تطبیقی راص 

 دهد.را نشان می منتخ  تحقیق با روش آنتروپی رانعن

 
 های منتخب تحقیق با روش آنتروپی شانون(. اوزان شاخص4جدول )

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 هاشاخص

 04/0 11/0 13/0 08/0 09/0 11/0 07/0 11/0 20/0 08/0 آبدانان

 19/0 14/0 38/0 26/0 50/0 21/0 62/0 25/0 20/0 42/0 ایالم

 09/0 12/0 06/0 11/0 05/0 11/0 02/0 11/0 10/0 17/0 انایو

 02/0 04/0 06/0 05/0 05/0 05/0 00/0 00/0 00/0 00/0 بدره

 09/0 13/0 11/0 13/0 09/0 16/0 05/0 10/0 10/0 08/0 چرداول 

 09/0 12/0 06/0 08/0 05/0 11/0 11/0 11/0 10/0 06/0 دره شهر

 15/0 15/0 05/0 17/0 05/0 13/0 05/0 10/0 10/0 04/0 دهلران

 08/0 11/0 05/0 02/00 05/0 03/0 00/0 00/0 00/0 06/0 سیروان

 19/0 06/0 00/0 05/0 00/0 05/0 04/0 12/0 10/0 06/0 ملکشاهی

 06/0 04/0 10/0 06/0 09/0 05/0 04/0 10/0 10/0 03/0 مهران

 

در مراحل بعاد ماتریس اوزان    ی موزو :مقیاس شللدهگام چرارم ماتریت بی

سااازی کرده این مقیامها را با روش آنتروپی رااانعن را ضااربدر ماتریس بیراااص 
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یدشا   اآوردن  به دسااا،ی معزون نام دارد. بعد از مقیام رااادهماتریس، ماتریس بی

هر (   CLمقدار ها میاان نادیکی تو من ی آن مثب،  یدشا ای مثب، و من ی و فاصااله

ی  اسا، هرره این و راعد مقدار آن بین صا ر یدشا  محاسابه میا حلراهگاینه به 

تعان مشخ  میی هر ی  را بارد و رتبهیمتر باراد راهکار بهتر  مقدار به ی  نادی 

بنادی نهاایی  رتباه(  1راااکال تو    ی معزونمقیاام راااده( مااتریس بی5کرد. جادو  ت

با    فرهن ی های تعسااعهبه ححا  برصعرداری از راااص ایالم  اسااتان  هایرااهرسااتان

 دهد.نشان میرا   تاپ یسمد   است اده از 
 

 موزون  مقیاس شده(. ماتریس بی5جدول )

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 هاشاخص

 005/0 007/0 033/0 012/0 028/0 012/0 030/0 023/0 041/0 022/0 آبدانان

 023/0 009/0 095/0 038/0 156/0 023/0 259/0 053/0 041/0 120/0 ایالم

 010/0 007/0 014/0 016/0 014/0 012/0 007/0 023/0 021/0 048/0 انایو

 003/0 003/0 015/0 008/0 014/0 006/0 000/0 000/0 000/0 000/0 بدره

 011/0 008/0 027/0 019/0 028/0 018/0 022/0 022/0 021/0 022/0 اول چرد

 011/0 007/0 015/0 011/0 014/0 012/0 044/0 023/0 021/0 018/0 دره شهر

 017/0 009/0 011/0 025/0 014/0 015/0 022/0 020/0 021/0 012/0 دهلران

 009/0 007/0 013/0 003/0 014/0 003/0 000/0 000/0 000/0 018/0 سیروان

 022/0 003/0 000/0 008/0 000/0 006/0 015/0 026/0 021/0 018/0 ملکشاهی

 008/0 003/0 024/0 008/0 028/0 006/0 015/0 021/0 021/0 008/0 مهران

 

 
 ایالم  استان  های شهرستان بندی نهایی رتبه (.2شکل )

 ( 1398مأخذ: )محاسبات نگارندگان، 
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  فرهن ی  تعساعههای  رااص   دهد که با ترین رتبهنتایج مد  تاپ ایس نشاان می

باراااد و می 999/0با میان ین    مربعط به راااهرساااتان ایالم معردمطاحعهدر محدوده  

 بارد.می 060/0  رهرستان بدره با میان ینترین رتبه مربعط به یینپا

توسلعه  هایهای اسلتا  ایالم از شلا صبر ورداری شلررسلتا  - 4-2

 فرهنگی به چه میزا  است؟

 مد  ویکوربا استفاده از فرهنگی  توسعه هایسنجش شا ص -4-2-1

از تشاااکیال  گیری در مرحلا  او ، مااتریس داده باایاد  ممااتریس تصااامی  پس 

ساازی با اسات اده از نعرم صاعرت  مقیامد؛ در این روش، نعب بیساازی راعمقیامبی

هاساا، که با روش آنتروپی رااانعن گیرد. مرحل  بعد، تعیین بردار وزن راااص می

، تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر معجعد  ازآنپسمحاسابه راد و مرحل  

لنعان بهترین مقدار و هبرای هر معیار اسا،؛ اگر رااص ، مثب، باراد، بیشاترین وزن ب

راعد.  لنعان بهترین مقدار برای هر معیار محاسابه میاگر من ی باراد، کمترین وزن به

( و S، مقدار ساعدمندی تازآنپسکند.  انتخا  بدترین مقدار نیا از این اح ع پیروی می

(، محاسااب  6رااعد. جدو  راامار  ت( محاساابه میQ( و در انتها مقدار تRنارضااایتی ت

(،  S(، مقدار ساعدمندی ت7( هر ی  از معیارها و جدو  رامار  تSساعدمندی ت مقدار

های  را بر اساام رااص   ایالمهای اساتان رتب  راهرساتان( و  Qمقدار ت  (،Rنارضاایتی ت

 دهند.منتخ  نشان می
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 ( هر یک از معیارها S(. محاسبۀ مقدار سودمندی )6جدول )

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 هاشاخص

 039/0 008/0 072/0 042/0 137/0 023/0 237/0 045/0 000/0 112/0 آبدانان

 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 ایالم

 043/0 021/0 093/0 049/0 152/0 035/0 267/0 080/0 077/0 137/0 انایو

 026/0 004/0 079/0 031/0 137/0 012/0 244/0 047/0 039/0 112/0 بدره

 026/0 006/0 094/0 043/0 152/0 023/0 221/0 045/0 039/0 117/0 اول چرد

 012/0 000/0 098/0 020/0 152/0 017/0 244/0 049/0 039/0 123/0 شهر دره

 029/0 008/0 096/0 056/0 152/0 040/0 267/0 080/0 077/0 117/0 راندهل

 002/0 019/0 111/0 049/0 167/0 035/0 252/0 041/0 039/0 116/0 سیروان

 032/0 021/0 084/0 047/0 137/0 035/0 252/0 048/0 039/0 128/0 ملکشاهی

 048/0 030/0 111/0 061/0 167/0 046/0 267/0 080/0 077/0 137/0 مهران

 
 ایالمهای رتبۀ شهرستان و  (Q(، مقدار )R(، نارضایتی )S(. محاسبۀ مقدار سودمندی )7جدول )

 چرداول  بدره ایوان ایالم آبدانان شهرستان

S 715 /0 001 /0 953 /0 731 /0 765 /0 

R 237 /0 001 /0 267 /0 244 /0 221 /0 

Q 792 /0 000 /0 965 /0 813 /0 787 /0 

 2 4 9 1 3 رتبه

 مهران ملکشاهی سیروان دهلران شهردره شهرستان

S 755 /0 923 /0 831 /0 822 /0 025 /1 

R 244 /0 267 /0 252 /0 252 /0 267 /0 

Q 825 /0 950 /0 877 /0 872 /0 000 /1 

 10 6 7 8 5 رتبه

 

هاای در بین گایناهکاه  دهاد  نشاااان می ویکعرهاا باا اسااات ااده از ماد   تحلیال یاافتاه

 ،به ترتی  ،بعدازآن  و  با ترین رتبه را دارد  ،000/0ایالم با میان ین   ستانرهر  ،تحقیق

با میان ین  ، بدره 792/0با میان ین ، آبدانان 787/0ررداو  با میان ین  های ستانرهر

، سیروان با میان ین  872/0با میان ین  ، ملکشاهی  825/0با میان ین   راهر، دره813/0

میاان ین    965/0باا    ایعان،  950/0باا میاان ین  ، دهلران  877/0   1/ 000و مهران باا 

 .اندهای بعدی را به صعد اصتصاص دادهاوحعی،
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 Kriging فرهنگی با استفاده از های توسعهتحلیل مکانی شا ص  - 4-3

های ها با اسات اده از مد  تاپ ایس، رتبه رهرستانپس از اساتخراج اوزان رااص  

آمد؛ ساا س جه،  به دساا،منتخ  های ید بر راااص تيکبا    معردمطاحعهمحدوده  

آمد   به دسااا،مد  تاپ ااایس   تحلیل فضاااایی اوزانی که از مرحله آنتروپی راااانعن

ی یابی رااد که منجر به ترساایم نقشااهدرون Krigingو اباار    GISافاار  نرمیله وساابه

 آمدهدسا،بهبندی راده( راد، بنابراین در این بخش در مرحله او  اوزان فعاصالتپهنه

(  یاه tableدر جادو ت  (fieldت( باا ساااااصا، فیلاد4از آنتروپی رااااانعن تجادو   

افاار  نرم از طریق برنامه جانبی تحلیل فضاایی در محیم ایالم اساتان  هایراهرساتان

GIS اباار   یابی وروش درون  الما  رد. در مرحله دوم از طریقKriging  فعاصل   نقشه

های نهایی  ترسایم راد و در مرحله ساعم نقشاه رااص  هامؤح هها به ت کی  رااص 

با    Fuzzy overly  های قبل با اساات اده از ابااراز هم عرااانی نقشااه  فرهن ی  تعسااعه

Gama 9/0 تعسااعههای  ( پراکنش راااص 3اساا،. رااکل راامارهت  آمدهدساا،به  

( ارزش نهایی  4و راکل ت  جایش ساینما و سااحن نمایش(فرهن یتح اینیه و تکایا، گن

 دهد.نشان می معردمطاحعهرا در محدوده    فرهن ی تعسعههای  راص 
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 Kriging با استفاده از فرهنگی توسعه های شاخص. پراکنش 3شکل 
 

 
 Kriging با استفاده از فرهنگی توسعههای . وضعیت نهایی شاخص4شکل 

 

های بدره و سایروان بیشاترین  راهرساتان  فرهن ی  تعساعههای در تعزیع رااص 

های منتخ  فاصاااله را از صم نرما  دارند؛ به دحیل اینکه کمترین سااارانه رااااص 

های ایالم و تحقیق را دارد، بنابراین از وضاعی، مطلعبی برصعردار نی اتند. راهرساتان

های  نه راااص آبدانان کمترین فاصااله را از صم نرما  دارند؛ زیرا که بیشااترین ساارا

  هایتری برصعردارند. در بین راهرساتانمنتخ  را دارند، بنابراین از وضاعی، مناسا 
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های تعساعه برصعرداری از رااص  ازححا های دهلران و ایعان  راهرساتان ایالم اساتان

 ای قرار دارد.میانه ن بتا فرهن ی در وضعی، 

 معساایقی و  رتلات  های تعدادراااص  معردمطاحعههای  همچنین در رااهرسااتان

تری در تعزیع فضااایی دارند و لمعمی وضااعی، مطلع   یهاکتابخانه  ، تعداداجرارااده

حداقلی و ساایر   صاعرتبهصانه   راپ ساینما و تعداد و  نمایش  سااحن  های تعدادرااص 

  لمعمی، تعاداد   یهااکتاابخااناه  در  معجعد  هاایکتاا   هاای تحقیق یعنی تعادادرااااص 

متبرکاه،   امااکن  نعجعاناان، تعاداد  و  کعدکاان  فکری  پرورش  کاانعن  در  معجعد  هاایکتاا 

اند؛ بنابراین از رادهیعتعزمتعاد ،    صاعرتبهتکیه و...   و  ح اینیه  م اجد، تعداد  تعداد

  های رااص  برصعرداری از ازححا راهرساتان ایالم   ای برصعردارند.میانه ن ابتا جای اه  

 تری برصعردار اس،.از وضعی، مطلع   فرهن ی تعسعه

 گیرینتیجه  -5
فرآیند تعسااعه بدون تیییرات لمیق در ساااصتارهای فرهن ی و اجتمالی، محقق 

نخعاهد راد. بعد فرهن ی تنها یکی از اجاای تعساعه نی ا،، بلکه لامل اسااسای اسا،؛ 

مند راعد یا از ای که نتعاند حیات فرهن ی را تشاخی  دهد و از آن بهرهیعنی تعساعه

 که  ایتعسعه.  بعد نخعاهد  معفق  کند،  یپعرارشام  ...ا وها، باورههای ارزرای، سان،نظام

بعد فرهن ی را نادیده ب یرد، متکی بر اح عهای صارجی اس، و صالقی، فرهنگ بعمی  

و ظرفی، جامعه را برای مقابله با فرهنگ و اح عهای ناصعاسااته    داردیرا از ررااد بازم

تعساعه .راعدهن ی میقالدگی فرکند و این امر معج  بیصارجی و وارداتی سا ا، می

راااعد.  می انجام  صاص فرهن ی، صاصااای، ملی دارد و در درون هر کشاااعر و جامعه

تعساعه فرهن ی در هر کشاعر با کشاعرهای دی ر مت اوت اسا، و کشاعر و  ی ردلبارتبه

هاای تااریخی صعد، تعساااعاه فرهن ی صااص صعد را تعاناد مبتنی بر سااانا،جاامعاه می

ساعه  تع .مت اوت اسا،« فرهنگ  رادنیجهان»هن ی با  داراته باراد؛ بنابراین تعساعه فر

هعیتی و فرهن ی، فقادان   هااییا فرهن ی در ایران باا معانع متعاددی همچعن آسااا

روحیه فردگرایی، در معنای اصاااح، فردی،، فقدان راارایم تکثر فکری و فرهن ی و 

 .ضعف سرمایه فکری و فرهن ی، معاجه اس،

 هر در معجعد فرهن ی هایرااص  به تعجه با حاضار پژوهش در اساام، این بر

ده از مد  تاپ ایس  اساتان ایالم با اسات ا هایراهرساتان بندیرتبه به ن اب، راهرساتان،

  سانجش تعساعه برای  را  فرهن ی  تعساعه رااص   ده. به لبارتی این مطاحعه  راد اقدام

با تعجه به تعزیع  .اسا،  بررسای کرده  های اساتان ایالم اساتخراج وراهرساتان  فرهن ی
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تعان نتیجه گرف، که محدوده تحقیق با اساتانداردهای تعساعه  میهای مذکعر؛  رااص 

نرما  و متعااد     صاااعرتبههای فرهن ی  زیادی دارد و رااااص های  فرهن ی ت ااوت

 نی تند.

دهد؛ که منطقه محدوده تحقیق نشاان می  فرهن ی تعساعه  هایسانجش رااص  

 های تعدادرااص  ازنظرکه یطعربهاز ارزش یک اانی برصعردار نی اتند.  معردمطاحعه

ترین  یینپان رده و با تری 116/0راهرساتان ایالم با ارزش    اجراراده معسایقی و  تلاتر

 ساحن  های تعدادراص   ازنظربارد.  می  000/0با ارزش   رده مربعط به رهرستان بدره

ترین رده مربعط یینپابا ترین رده و  040/0سینما رهرستان ایالم با ارزش    و  نمایش

  های تعداد رااص  ازنظر  باراد.می 000/0با ارزش    های بدره و سایروانبه راهرساتان

با ترین   051/0راهرساتان ایالم با ارزش    نمایش سااحن  و ساینما  جایشگن  یا  صاندحی

  0/ 000باا ارزش  هاای بادره و سااایروانترین رده مربعط باه راااهرساااتاانیینپاارده و  

با ترین   251/0صانه راهرساتان ایالم با ارزش    راپ  های تعدادباراد. ازنظر رااص می

  0/ 000باا ارزش  بادره و سااایروانهاای  ترین رده مربعط باه راااهرساااتاانرده و پاایین

لمعمی رااهرسااتان ایالم با ارزش    هایکتابخانه  های تعدادبارااد. ازنظر راااص می

  0/ 003با ارزش    ترین رده مربعط به راهرساتان سایروانبا ترین رده و پایین 023/0

نعجعانان راهرساتان   و  کعدکان فکری پرورش  کانعن  های تعدادباراد. ازنظر رااص می

با    ترین رده مربعط به راهرساتان ملکشااهیبا ترین رده و پایین  152/0رزش  ایالم با ا

  های کتابخانه در  معجعد  هایکتا   های تعدادبارااد. ازنظر راااص می 000/0ارزش  

ترین رده مربعط باه باا ترین رده و پاایین 037/0لمعمی راااهرساااتاان ایالم باا ارزش 

  های کتا   های تعدادراااص   بارااد. ازنظرمی  003/0با ارزش   رااهرسااتان ساایروان

  0/ 092نعجعانان رااهرسااتان ایالم با ارزش    و کعدکان  فکری پرورش کانعن در معجعد

  0/ 000باا ارزش    ترین رده مربعط باه راااهرساااتاان ملکشااااهیباا ترین رده و پاایین

  0/ 018متبرکه رااهرسااتان ایالم با ارزش    اماکن  های تعدادبارااد. ازنظر راااص می

با ارزش    های بدره و ملکشاااهیترین رده مربعط به رااهرسااتانپایینبا ترین رده و 

  0/ 009م اجد راهرساتان ایالم با ارزش    های تعدادباراد. ازنظر رااص می 004/0

با    های بدره، ملکشاااهی و مهرانترین رده مربعط به رااهرسااتانبا ترین رده و پایین

یه راهرساتان ایالم با  تک  و  ح اینیه  های تعدادباراد. ازنظر رااص می 003/0ارزش  

  0/ 003ترین رده مربعط به رهرستان بدره با ارزش  با ترین رده و پایین  022/0ارزش  

 بارد.می
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های ایالم و آبدانان ازححا  برصعرداری  که راهرستان  دهدمی ها نشاانیافته تحلیل

های ررداو  و دره راهر  تعساعه، راهرساتاندرحا   فرهن ی  های تعساعهاز رااص 

های های دهلران و ایعان در وضعی، متعسم، رهرستانتعسعه، رهرستانرحا ن بتا  د

  باراند. با های سایروان و بدره محروم میملکشااهی و مهران ن ابتا  محروم و راهرساتان

در   فرهن ی های تعسااعهتعاد  بخشاای راااص   منظعربه  ذکررااده،  مطاح  به  تعجه

و کی ی امکانات و صدمات    کمی افاایش راهبرد  های اسااتان ایالم،سااطح رااهرسااتان

های سایروان و یژه راهرساتانوبه  معردمطاحعه  محدوده در  متعاد صاعرت  به  فرهن ی

نعجعانان در راهرساتان ملکشااهی،    و  کعدکان فکری پرورش ین کانعنتيمبدره، تهیه و  

ها در آن  گنجایش  یا  صااندحی سااینما با تعجه به ارتقای کی ی و  نمایش ساااحن  ایجاد

در  معساایقی و  های بدره و ساایروان، برگااری و یا افاایش اجرای تلاتررااهرسااتان

های اساااتان به تمرکازدایی امکانات و های بدره و مهران و تعجه برنامهراااهرساااتان

 ها پیشانهادفرهن ی از مرکا اساتان و تعزیع متناسا  در بین ساایر راهرساتان  صدمات

 رعند.می
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 منابع
 در پایدار ان اانی تعساعه و اجتمالی ان اجام رابطه بررسای(.  1397ت  بی دحع، مهدی •

 و سای اتان  اساتان سارباز و ساراوان صاش، راهرهای :معردمطاحعهت محروم  مناطق

  ،3  راماره  ،12  دوره  ،(ساابق  ان اانی  تعساعهت  اجتمالی  تعساعه  فصالنامه(،  بلعر اتان

 .234-211  ص   ،97  بهار

مناطق    بندیرتبهساانجش کارایی و  (.  1398تهاجر    ،احمدیللیرضااا و  ،  پرویایان •

گردرا ری با اسات اده از مد  ارزیابی رندمعیاری و    هایزیرسااص،اهعاز در بخش  

اوحین کن ره ملی پژوهش، کارآفرینی و تعسعه ملی با رویکرد حمای،  کعک رجینگ،  
 .، تهران، معس ه رویش فردای جعاناز تعحید ملی

  صاانایع  جعاریهم  در  غیرلامل  پدافند  احاامات  ارزیابی  .(1395تللیرضااا    پرویایان، •
  و  جیرافیا  یررااته  اررااد،  کاررااناساای  نامهپایان  ،اهعاز  رااهرکالن  معردی  مطاحعه

 اهعاز.  رمران  رهید  دانش اه  سعید،  امان عر،:  راهنما  استاد  رهری،  ریایبرنامه

  کشاعر  هایاساتان  یافت یتعساعه  ساطح  سانجش  .(1391تفرزام  پعراصایرسان ارین، •

  دوم،  راماره  ،سارزمین  آمایش  پژوهشای  للمی مجله  لاملی، تحلیل  رویکرد  با  ایران

 .26  -5  ص حات  رهارم،  دوره

 تعساعه میاان و ساطح تطبیقی (. تحلیل1391تقعایی، م اععد و صابعری، محمد ت •

ریای  برنامهمجله جیرافیا و  هرماگان،   های اسااتان رااهرسااتان اجتمالی یافت ی
 .53-68،  2، رماره  46، پیاپی  23، سا   محیطی

یافت ی نعاحی  (. ج اارتی در تعساعه1394رشی ای، محمدمنان و رشی ای، اسامالیل ت •

، ساا  راشام، رامار  بی ا، و یکم،  ریای راهریمجل  پژوهش و برنامه  راهر رایراز،

 .138-121تاب تان،  

 یاافت ی تعساااعاه  ساااطح  رابطاه  مطااحعا   .(1390ت  اکبرللی حا ،زنادی  و  بیژن  زارب، •

  مطااحعاات مجلاه  ،هاااساااتاان  بین در صشااان  جراشم  میاان باا  اجتماالی  -اقتصاااادی
 .123-97  پاییا،  ،3  رماره  پنجم،  دوره  ،ایران  اجتمالی

  گاارش  ،ایران  وبعدجهبرنامه  ساازمان  اساالمی  جمهعری  .(1991ت  متحد ملل  ساازمان •

 ایران.  اسالمی  جمهعری  از  ان انی  تعسعه

 بندیساطح (.1391سایدمحمعدت زنجیرری، مریم؛ بیرانعندزاده، کبری؛ کما ،سار  •

 فرهن ی، یافت یتعساعه هایمؤح ه ازححا  رضاعی صراساان اساتان هایراهرساتان

 .108-95 ص  ،2 رماره او ، سا  ،فضایی ریایبرنامه مجله

 هایراهرستان بندی(. ساطح1395مادوان، فرراتهت پعر رانبه م اععد و پعر، صا ایی •

 تحلیل روش از اسات اده با فرهن ی تعساعه هایرااص  اساام بر صعزساتان اساتان
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 سعم، رماره هشتم، ساا  ،ایران اجتمالی تعساعه مطاحعات مجلهصاک اتری،   روابم

 .18-7تاب تان، ص   

  هایده اتان  بندیساطح  و  تعساعه  هایرااص   ، تحلیل(1392تصا ر  رحمتی،  قاشد •

 .68-50ص     ،30  رماره  تعسعه،  و  جیرافیا  یاد،  استان

  گذاریسایاسا،  و  تعساعه  رساانه، ،(1386تروران کر  پیام  و  لبداحح این  کالنتری، •
 آینده.  طر   انتشارات  تهران،  رادیع،  هایپژوهش  کل  اداره  ،ایرسانه

  اساتخراج(.  1396ت  مهدی  للیااده،  للیرضاا؛  پرویایان،  مصاط ی؛  رشامه،  ده  محمدی •

  و   پژوهش  نشریه  اهعاز،  راهر  گانههشا،  مناطق  در  سااحم  راهر  هایرااص   سانجش  و
 178-161  ص   تاب تان،  ،29  رماره  هشتم،  سا   ،رهری  ریایبرنامه

 اساتان های راهرساتان بندیساطح (.1391اکرمت قاسامی، ابعاح ضال و مشاکینی، •

، TOPSIS مد  از اساات اده با فرهن ی تعسااعه هایراااص  اسااام بر زنجان

 .11-1ص    ،7  رماره  دوم، سا  ،ایمنطقه ریایبرنامه فصلنامه

، اهعاز: دانشاا اه رااهید  درآمدی بر تعسااع  پایدار رااهری(.  1390ملکی، سااعید ت •

 رمران اهعاز.

ارزیابی    .(1396ت  هاجر  احمدی،  مهدی؛  للیرضااا؛ للیااده،  پرویایان،  سااعید؛  ملکی، •

امه جیرافیا و  فصالن  های اساتان ایالم،های ساالم، در راهرساتانوضاعی، رااص 
 90-75  ص   بهار،  ،21  رماره  رشم،  سا   ،مطاحعات محیطی

  و کاارایی (. سااانجش1396هااجرت پرویایاان، للیرضاااا؛ احمادی، ساااعیاد؛ ملکی؛ •

  استان  هایرهرستان  در  گردر ری  هایزیرسااص،  و طبیعی  هایرااص   بندیرتبه

فرهنگ  ،  TOPSIS  مراتبی  سال اله  تحلیل  و  رگرسایعنی تحلیل  از  اسات اده  با  ایالم،
 .22-77تاب تان،   و بهار ؛55 و 54 رمار  هیجدهم، دوره،  ایالم
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