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 44، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **مليحه ايزدي، *جمال محمدي
  

بـراي تعـديل در پـراكنش       . شوند   خدمات فرهنگي يكي از اركان اصلي توسعه محسوب مي         :مقدمه
 الگوي مناسب براي توزيع ةپذيري مناطق با هدف ارائ ريزي جامع توسعه  برنامه ،هاي توسعه   شاخص

در اين راسـتا هـدف از       . يابد  ضرورت مي ) تعادل فضايي ( ها گاه  جمعيت و سكونت   ،متعادل خدمات 
هاي فرهنگي،     برخورداري مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخص       ةاين مقاله بررسي چگونگي يا نحو     

ة اي است به طوري كه كه دستيابي به الگو وارة توسع          هاي ناحيه به منظور دستيابي به ميزان نابرابري     
  .باشد مي ...ريزي و  فرهنگي، برنامه، اقتصادي،هاي خدماتي يع شاخصپايدار نيازمند تعادل در توز

مـي و  ك ـ  توصـيفي «م بـر ايـن پـژوهش     رويكـرد حـاك  ،هاي مورد بررسي  با توجه به مؤلفه:روش
كـه   شـود   مناطق چهـارده گانـة شـهر اصـفهان را شـامل مـي       ،آماري پژوهش ة  جامع. است »تحليلي

هاي مورد مطالعه با اسـتفاده از مـدل           ز اين جهت شاخص   ا. اند   شاخص رتبه بندي شده    35براساس  
گيري چند شاخصه مورد استفاده قرار گرفتـه و در   آنتروپي شانون وزن دهي شده و از روش تصميم        

  . مناطق در پنج سطح ترسيم گرديده استة سطوح توسعة نقشGISگيري از  نهايت با بهره
ي فرهنگي در مناطق شهري اصفهان به صـورت         ها  دهد شاخص   هاي پژوهش نشان مي      يافته :ها  يافته

متوازن توزيع نشده و اختالف فاحشي بين مناطق شهري اصفهان از نظر توسـعة خـدمات فرهنگـي         
  .اند ترين سطح قرار گرفته مناطق يك و چهارده به ترتيب در باالترين و پايين. شود مالحظه مي

اطق شهري اصفهان از نظر برخورداري       نتايج حاصل از پژوهش، حاكي از آن است كه بين من           :بحث
 با 14 و 7، 10، 13به طوري كه مناطق . از فضاها و امكانات فرهنگي تفاوت چشمگيري وجود دارد        

انـد و اولـين اولويـت     ترين سطح برخـورداري جـاي گرفتـه     در پايين04/0ميانگين ضريب اولويت   
 در بـاالترين    61/0ين ضـريب اولويـت       با ميانگ  3 و   1و مناطق   . اند  توسعه را به خود اختصاص داده     

  .شوند سطح برخورداري، آخرين اولويت توسعه را شامل مي
  

 فرهنگي، ةهاي فرهنگي، توسع شاخص, شاخصهگيري چند تصميم: ها كليد واژه
  .مناطق شهر اصفهان

  13/10/90: تاريخ پذيرش     15/12/88 :تاريخ دريافت

                                                           
  دانشگاه اصفهان ،ريزي شهري  جغرافيا و برنامهدكتر* 

   <izadim90@yahoo.com>   دانشگاه اصفهان،ريزي شهري ي جغرافيا و برنامهدانشجوي دكتر** 

ايهبندي مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخصرتبه
 شاخصهگيري چند فرهنگي براساس تصميم
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  مقدمه
پـذيري از عوامـل متعـدد        اي بـه دليـل تـأثير        منطقـه هاي نسبي محلـي و        ها و مزيت    قابليت

اي از  اقتصادي، اجتماعي و محيطي، همواره متفاوت است و ايـن مهـم سـبب برتـري پـاره          
هـاي محلـي و       هـا و تـوان      به اين ترتيـب شـناخت مزيـت       . شود  نواحي به نواحي ديگر مي    

هكارهـاي علمـي    هاي توسعه محسوب گرديـده و را        ريزي اي از اصول بنيادين برنامه      منطقه
جا كه فضا همـواره شـفاف و خـالي از            از آن . يابد  توسعه نيز با تبيين وضع موجود معنا مي       

ايـن پيچيـدگي    . باشد، نگرش عقاليي به فضا ساده و پيش پا افتاده نخواهد بود             عارضه نمي 
هـاي متفـاوتي را بـه وجـود           هـاي مختلـف، اثـرات و كـنش          روابط در مكـان و در محـيط       

به عبارتي ديگر، زمـاني كـه عـدم تعـادل در پـراكنش فـضايي                ) 1386،  خانيطاهر(آورد  مي
تري به خود بگيرد به صورت تصاعدي عدم تعادل فـضايي          هاي توسعه شدت بيش     شاخص

هـا در نقـاطي كـه هـم           زند و ضمن تشديد تمركز شـاخص        امكانات و جمعيت را دامن مي     
 امكانات از منـاطق محـروم       اكنون از معضل تمركز در رنج هستند موجب رانش جمعيت و          

 .نمايـد   تـر مـي    هاي كور عـدم تعـادل در سـطح فـضاي جغرافيـايي را بـيش                 شود وگره   مي
 منـابع و    ، ضمن فشار بر مكـان     ،هاي موجود در هر منطقه يا كشور        توجهي به عدم تعادل    بي

منـابع در منـاطق كـم    ة وري بهينـ   هاي تمركز منجر به كاهش بهره       جمعيت در نقاط و كانون    
در نتيجـه دسـتيابي بـه    . كز و گريز جمعيت و نيروي انساني از اين مناطق خواهـد شـد       تمر

گيـري   در اين راستا بهـره    ). 1378،  زنگي آبادي (نمايد  پايدار انساني را غير ممكن مي     ة  توسع
هاي متعدد را داشته باشـد جهـت اولويـت        هاي مناسب كه توانايي تركيب شاخص       از روش 

 هـا و  هـاي اخيـر از تكنيـك    در سـال . ار حائز اهميت اسـت بندي فضاهاي جغرافيايي بسي

هاي   هاي متعدد جهت رتبه بندي مناطق استفاده شده است كه عمدتاً در قالب تكنيك               روش
  ).1386، طاهرخاني(شود ام برده ميگيري از آنان ن تصميمم

شود كـه بـا بررسـي و تحليـل فـضايي امكانـات            جا ناشي مي    ضرورت پژوهش از آن   
رويه پـي    هاي بي   توان به كمبودها، تراكم     وجود درسطح مناطق شهري اصفهان مي     فرهنگي م 
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توان پي برد كه هر يك از مناطق شهري از نظر برخورداري از امكانـات                 و همچنين مي  . برد
خـدمات  ة  بنابراين درك و شناخت بهتر از ميـزان توسـع         . مذكور در چه سطحي قرار دارند     

هـا و   گر موجب شناخت نقاط قوت و ضـعف، تـوان       فرهنگي مناطق شهري نسبت به همدي     
ة در مطالعـ  . شـود   اي مـي    ريزي منطقـه   ها و در نهايت موجب توفيق در برنامه         كمبودهاي آن 

رسد شـكاف و نـابرابري بـه لحـاظ ميـزان               به نظر مي   -1: باشد  حاضر دو فرضيه مطرح مي    
 -2 .ياد است  خدمات فرهنگي در مناطق شهر اصفهان ز       ةهاي توسع   برخورداري از شاخص  

 شهرداري ةهاي خدمات فرهنگي در سطح مناطق چهارده گان رسد توزيع شاخص به نظر مي
  .اصفهان متعادل نيست

 متعـادل در منـاطق شـهر        ة در اين راستا اين مطالعه سعي دارد جهت دستيابي به توسع          
هـاي انتخـابي فرهنگـي در ايـن            با شناخت موقعيت و چگونگي توزيـع شـاخص         ،اصفهان

به تجزيه و تحليل )MADM(گيري چند شاخصه  هاي تصميم تكنيك گيري از ي و بهرهنواح
هاي مورد نظر بپردازد و با تعيين عوامل مؤثر در توسعه و همچنين سطح بندي هر                  شاخص

بـدين منظـور،   . ه نمايدئ راهبردهايي را جهت دستيابي به تعادل اين نواحي ارا   ،ها كدام از آن  
هاي مذكور، راهـي اسـت بـراي          اري مناطق از لحاظ شاخص    مشخص كردن ميزان برخورد   

  .باشد هاي توسعه مي مسئوالن و برنامه ريزان شهري و فرهنگي جهت تعيين اولويت
  

  چارچوب نظري
  : باشد مفاهيمي كه در فرآيند پژوهش همواره مد نظر محقق بوده است به شرح ذيل مي

  
   فرهنگ در جغرافيا

هـا؛ بنـابراين هـر فـرد بـالقوه            از كنش متقابل ميان انسان     فرهنگ به طور ساده عبارت است     
اي   تواند در فرهنگي كه با ديگران اشتراك دارد، تغيير ايجاد كند و تغيير به عنوان پديـده                  مي

هـاي     فضاييِ گروه  ةبنابراين جغرافياي فرهنگي، به مطالع    . فرهنگي همواره مطرح بوده است    
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به عبارت ديگر، جغرافيـاي     ). 1388: 41فني،  (زد  پردا  فرهنگي و عملكرد فضايي جامعه مي     
پردازد و در اين شـناخت بـه          فرهنگي به مطالعه و نقش فرهنگ در شناخت مفهوم فضا مي          

شهر ). 1387: 36افضلي،  (هاي ويژه نظر دارد      فراهم آمدن فرآيندهاي مختلف در مكان      ةشيو
دگاه جغرافياي فرهنگي بـه شـهر   رود و بنابراين بايد از دي     اي فرهنگي به شمار مي      نيز پديده 
هاي متقابل انـسان      جغرافياي فرهنگي از يك سو به بررسي روابط، اثرات و كنش          . نگريست
گيـري آن بـه     زيستي، از نظر شكل دهي و شـكل -هاي انساني با چشم انداز طبيعي       يا گروه 

ين چـشم  پي آمدهاي روابط او را با هم پردازد و از سوي ديگر هاي فرهنگي مي چشم انداز
از اين رو تبيين پراكنـدگي مكـاني، روابـط مكـاني            . كند  انداز فرهنگي خود ساخته بيان مي     

انـد و يـا       هاي انساني در محيط ايجاد شـده        ها و عناصر فرهنگي، كه بر اثر رفتار گروه          پديده
  ).1385حاتمي نژاد و نوذري، (گيرند  شوند در قلمرو اين علم قرار مي مي
  

  ي فرهنگيريزي فضاها برنامه
اجتمـاعي،   اهـداف  طيف كننده منعكس و فكر، فرهنگ، طبيعت آيينه و حامل شهري فضاي

 فـضاهاي فرهنگـي بناهـايي    (Harvey, 1996).اسـت  انساني نهادهاي ها و وري، ارزش آفن
است كه با معماري خاص به منظور كاربري فرهنگي سـاخته شـده و تجهيـزات و وسـايل                 

ريـزي   در برنامـه ). 1381طبرسا و فتحي، ( تعبيه شده استها  مخصوص اين كاربري در آن
ترين چيزي كـه     مهم. گيرد و نه تمركزِ بخشي      فرهنگي تأكيد بر تمركز قلمرويي صورت مي      

 منابع فرهنگي براي كمك بـه       ة انطباق طيف گسترد   ةكند، نحو   در اين رويكرد جلب نظر مي     
بايـد در   ريـزي شـهري مـي     برنامـه و. است ـ  اعم از محله و شهر يا منطقه ـ   فضاييةتوسع

هاي اين فرآيند به صـورت جـدي         بستر فرآيند توليد فرهنگي مجدداً تعريف شود و ويژگي        
 ةريـزي بـراي ايجـاد و توسـع         كـه برنامـه    طوري به. )1380بيانچيني،  (مورد توجه قرار گيرد     

هاي   رهنگهاي امن براي تبلور روابط اجتماعي در خرده ف          فضاهاي فرهنگي از جمله، مكان    
شوند، و مفاهيمي چون مـشاركت همگـاني،           فعال شهري محسوب مي    ةموجود در يك پهن   
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هـا و     اين فضاها، دافع ناهنجاري   . دهد  هاي جمعي را پوشش مي      تعامالت اجتماعي و تجربه   
هـاي منحـصر بـه فـرد در احيـاي          ها و قابليـت     هاي اجتماعي هستند و داراي ويژگي       آسيب

بنـابراين توجـه بـه     ).1387كمـالخ،  (باشند  ن زندگي شهري ميحيات مدني، و رونق جريا
هاي فرهنگي و نياز جوامع به برخورداري از فضاهاي فرهنگـي جهـت ارتقـاء                 تنوع فعاليت 

 مراودات اجتماعي، گذران اوقات فراغـت و هويـت بخـش            ةسطح دانش و فرهنگ، توسع    
ق العـاده خاصـي     هاي مختلف سلـسله مراتـب شـهري از اهميـت فـو              اجتماعي در مقياس  

بدين ترتيب ضرورت وجود مراكز فرهنگـي در        ). 1380مقدس خراساني،   (برخوردار است   
 انديشه و فعاليت فرهنگي و اركان اصلي تعامل، تبـادل           ةشهرها، به عنوان مركز توليد و ارائ      

به طوري كه مراكز فرهنگي وجوه عـاطفي، معنـوي و           . باشد  و انتقال فرهنگ قابل تبيين مي     
سـازد، هويـت دينـي و ملـي شـهروندان را ارتقـا                 روح شهر را متجلي مـي      ة شناسان زيبايي

با ). 1387پور،   ريبغ(شوند    هاي ايشان مي    دهند و باعث شكوفايي استعدادها و خالقيت        مي
ريزي فضاهاي فرهنگي صرفاً با شناخت محيط فرهنگي         توجه به مطالب مطرح شده، برنامه     

ر نهايت سياست گذاري    ها و تهديدات و د      وين فرصت و ارزيابي نقاط ضعف و قوت و تد       
. ها ميسر خواهد بـود  ها و توانمندي  اندازي روشن و شفاف بر اساس ظرفيت       و ترسيم چشم  

هـاي فرهنگـي نـام بـرد از           تـوان از آن تحـت عنـوان شـاخص           ها و خدماتي كه مي      فعاليت
ايـن  . سازد  ا ميسر مي  ها ر   ريزي براي آن   هاي خاصي برخوردارند كه سنجش و برنامه        ويژگي
باشند؛ و ابزاري براي گردآوري اطالعات، تحليل         ها عيني، كمي و قابل شمارش مي        شاخص

گيـري در امـر فرهنـگ طراحـي      هاي قابـل انـدازه      و ارزيابي هستند و به منظور يافتن مقوله       
يـن  لـذا در ا   ...). نظير تعداد كتابخانه به نـسبت تعـداد افـراد، تيتـراژ مطبوعـات و              (شوند  مي

  .هاي فرهنگي پرداخته شده است پژوهش به ذكر شاخص
  

   توسعة فرهنگي
هاي ادراكي، شناختي،     فرآيندي است كه طي آن با ايجاد تغييراتي در حوزه         » توسعةفرهنگي«

هـا بـه وجـود      اي را در آن     ها و باورها و شخصيت ويـژه        ها، قابليت  ارزشي و گرايشي انسان   
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هاي خاصـي اسـت كـه مناسـب      ها، رفتارها و كنش بليتآورد كه حاصل اين باورها و قا   مي
  ).1379يونسكو، (توسعه است

هـاي     آندره مالرو توسعة فرهنگي را همگاني كردن فرهنـگ و از بـين بـردن نـابرابري                
هـاي     نظريـه  .كنـد   فرهنگي كه ريشه در مقتضيات اقتصادي و اجتماعي مردم دارد، ذكر مـي            

ـ   . رهنـگ دارنـد   مختلف توسعه، نگرش متفاوتي نسبت بـه ف         نـوگرايي سـهم     ةپيـروان نظري
دانند و معتقدند كـه يـك اجتمـاع هرگـز بـه               هاي جديد مؤثر مي     فرهنگ را در خلق ارزش    

پيـروان  . هاي جديد را بپذيرنـد      كه اكثريت افراد آن اجتماع ارزش      رسد مگر اين    توسعه نمي 
بنـابراين فرهنـگ    .  اسـت  هنظرية سرماية انساني معتقدند كه توسعة ملي در سرماية انساني نهفت          

 فرهنگـي فـرآهم آوردن      ةهـدف از توسـع    ). 1379زيـاري،   ( گذاري توليدي اسـت    يك سرمايه 
 ةتوسـع . هاي مردم به فرهنگ و مشاركت آنان در زندگي فرهنگي اسـت             اسباب دسترسي توده  

پيوندد كه مشاركت وسيع مردمان در جريـان طراحـي توسـعه و        راستين هنگامي به واقعيت مي    
 ة درون زا فقط با مشاركت گـسترد       ةتوسع. هاي آن ميسر شود      اجراي برنامه  ةن در مرحل  همچني

هـاي متعـدد در زمينـة         با بررسي نظريه  ). 1382پهلوان،  ( يابد  هاي خود دست مي     مردم به هدف  
اهـم  . هاي كمـي بيـان نمـود        توان ساخت مفاهيم آن را به صورت شاخص         توسعة فرهنگي، مي  

  .هش در بحث فرآيند پژوهش مطرح شده استها در اين پژو اين شاخص
  

   پايدار و عدالت اجتماعيةتوسع
گيـرد بـه       پايدار شهري كيفيت زندگي انسان در فضاي شـهري محـور قـرار مـي               ةدر توسع 

طوري كه تداوم زندگي شهروندان توأم با بالندگي و رفـاه اجتمـاعي باشـد و بـه پايـداري                    
 ة پايدار توجه به ارتباط و برقراري رابط       ةسع تو ة قوت نظري  ةنقط. محيط شهري آسيب نرسد   

توانـد موجـب حفـظ و          توسعه به شكل منطقي و معقول است كه مي         يميان عناصر و اجزا   
 پايـدار شـهري محورهـايي چـون پايـداري           ةدر ترسـيم الگـوي توسـع      . بقاي توسعه شود  

اقتــصادي، پايــداري اجتمــاعي و فرهنگــي و پايــداري زيــست محيطــي نقــش راهبــردي  
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 ة دسـتيابي بـه توسـع      ةيكي از مقوالتي كه در زمينـ      ). 1385رهنمايي و پور موسوي،     (ددارن
 ةضرورت پرداختن به مقول   .  عدالت اجتماعي است   ةباشد، مقول   پايدار شهري بسيار مهم مي    

نمايد كه اصـوالً توسـعه و     پايدار از آن جايي مهم ميةعدالت اجتماعي در چارچوب توسع   
از نقطه نظر جغرافيـايي عـدالت اجتمـاعي    . بل و دو سويه دارند    متقا ةعدالت اجتماعي رابط  

شهر مترادف با توزيع فضايي عادالنه امكانات و منابع بين مناطق مختلف شهري و دستيابي               
ـ       برابر شهروندان به آن    هـاي اجتمـاعي و       هـا بـه بحـران        آن ةها است زيرا عدم توزيع عادالن

از طـرف ديگـر وجـود       ). 1385زادگـان،    شـريف ( فضايي خواهد انجاميد     ةمشكالت پيچيد 
هاي مرجع نموده و مـشكالت        هاي محروم را متوجه گروه      نابرابري در كيفيت زندگي، گروه    

  ).1385جاجرمي و كلته، (كند  ديگري را ايجاد مي
ترين رسالت برنامه ريزان و مـديران شـهري در ايـن زمينـه تـالش بـراي                   بنابراين مهم 

 شـهري بـه     ةهـاي مختلـف جامعـ       در دسترسي گـروه   » ي برابر ها  فرصت«دستيابي به آرمان    
ريزي شهري كه مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشـد،            لذا هر گونه برنامه   . خدمات است 

هـا    بايست بتواند هم در توزيع نيازها، منافع عمومي و استحقاق و هـم در تخـصيص آن                  مي
 صـحيح از فـضاها از       ةفاددر اين صورت توزيع مناسب خدمات شـهري و اسـت          . مؤثر باشد 

جمله عواملي هستند كه بايد در جهت اجراي عدالت اجتماعي و همراه با عـدالت فـضايي                 
 عدالت اجتماعي و به خصوص      ةدر اين پژوهش نظري   . ريزي شهري رعايت گردد    در برنامه 

ريـزي    لزوم به كارگيري اصـول عـدالت اجتمـاعي در برنامـه            ةعقايد ديويد هاروي در زمين    
 برخورداري برابر شهروندان از خدمات و امكانات شهري به عنوان مبنـاي نظـري               شهري و 

  .پژوهش مد نظر قرار گرفته است
  

  روش 
 رويكـرد حـاكم بـر ايـن پـژوهش           ،هاي مورد بررسي و ماهيـت موضـوع         با توجه به مؤلفه   

 مناطق چهارده گانة شهر اصفهان      ، آماري پژوهش  ةجامع. است »كمي و تحليلي  ـ   توصيفي«
 از اسـتانداري اسـتان اصـفهان، سـازمان     1385اطالعات مورد نياز بر اساس سـال   . باشد  مي
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فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان و ادارة كل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي اسـتان اصـفهان                  
 شاخص انتخابي اقدام    35 متغير، نسبت به ايجاد      41سپس با استفاده از     . دريافت شده است  

  .گرديد
  

هـاي    وهشي با عنوان سنجش درجة توسـعه يـافتگي فرهنگـي اسـتان            در پژ ) 1379( زياري
گيري از روش تاكسونومي عددي، درجة توسعه يافتگي بخش فرهنگ در            ايران، ضمن بهره  

هـاي    يافته. گيري شده است    شاخص انتخابي فرهنگي اندازه    23هاي كشور با توجه به        استان
هاي كشور، به دليل شدت توسـعه   انپژوهش حاكي از آن است كه استان تهران در ميان است    

ها،  هاي فرهنگي استان    و از نابرابري  . ها ناهمگن است    يافتگي فرهنگي، نسبت به ساير استان     
گيـري از الگـوي      ريزي مركزگـرا و بهـره      هاي برابر در منابع، وجود نظام برنامه        نبود فرصت 

  ).1379زياري، (داند مي» پيرامون ـ مركز«توسعه 
ها به  گيري از تكنيك تحليل عاملي و تلفيق شاخص با بهره)1384(ياموسوي و حكمت ن

  .)1384نيا،  موسوي و حكمت( اند  نواحي ايران پرداختهةتعيين عوامل مؤثر بر توسع
مقايسة درجة توسعه يـافتگي بخـش خـدمات و رفـاه            «اي با عنوان      در مقاله ) 1386(مواليي

هاي كمي    گيري از روش   ، ضمن بهره  »1383 و 1373هاي    هاي ايران طي سال     اجتماعي استان 
هـا را در دو   هـا و ميـزان نـابرابري آن     شاخص درجة توسعه يافتگي اسـتان   54با استفاده از    
 خـدمات  ةدهد كه سطح توسع ها نشان مي  بررسي.  مقايسه نموده است   83 و   73مقطع زماني 

تــر شــده  ازنهــاي كـشور افــزايش يافتــه امـا توزيــع آن نـامتو    و رفـاه اجتمــاعي در اسـتان  
  ).1386مواليي، (است

 متعـادل و متـوازن فـضاهاي        ةدر پژوهـشي در راسـتاي توسـع        )1387(ضرابي و همكاران    
هاي توسعة خدمات بهداشت و درمان استان اصـفهان           جغرافيايي، به تحليل فضايي شاخص    

شـود    بر اين اساس كه خدمات بهداشت و درمان يكي از اركان اصلي توسعه محسوب مـي               
هاي استان از نظر توسعة  نتايج اين پژوهش بيانگر اختالف فاحش بين شهرستان. اند  هپرداخت
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پژوهش حاضر برخالف سـاير     ). 1387ضرابي و همكاران،    (باشد  خدمات بهداشت و درمان مي    
پردازند، به بررسـي و تحليـل يـك بخـش از              هاي مختلف توسعه مي     ها كه به شاخص     پژوهش
اهميت ايـن پـژوهش در      . اختصاص دارد ) ات فرهنگي هاي خدم   شاخص(هاي توسعه     شاخص

  . استريزي توسعة فضايي آن  مذهبي و برنامه ـ هاي فرهنگي شناخت اصولي نارسايي
  

  ابزار 
هـاي   زمـاني كـه داده  .  براي وزن دهي استفاده شده اسـت    1در اين مطالعه از آنتروپي شانون     

گيرنده بخواهد با توجه بـه      طور كامل مشخص باشد و تصميم        گيري به  يك ماتريس تصميم  
توان بـراي وزن    از تكنيك آنتروپي شانون مي،ها را محاسبه نمايد  اوزان شاخص  ،ها اين داده 

اساس اين روش بـر ايـن پايـه اسـتوار اسـت كـه هـر چـه                   . دهي به شاخص استفاده نمود    
تـري برخـوردار     تر باشد آن شاخص از اهميت بيش       پراكندگي در مقادير يك شاخص بيش     

 ).1387 ،اكبري وزاهدي كيوان. (است

  
  

                                                           
  گيـري   تـشكيل مـاتريس تـصميم   -1به منظور استفاده از اين تكنيك وزن دهي بايد مراحل زير به ترتيب اجـرا گـردد           ـ  1
گيري به كمك    هاي ماتريس تصميم    درايه،  سازي ماتريس تصميم گيري    مقياس  بي -3گيري   كردن ماتريس تصميم   كمي   -2

ــه ي  رابطــ




m

i
ij

ij
ij

x

x
n

1

ــي ــي  بــ ــاس مــ ــردد  مقيــ ــبه-4گــ ــاخص    محاســ ــك از شــ ــر يــ ــي هــ ــا ي آنتروپــ  هــ

  
 
















 

 mLn
K

n...,j

nLnnKE
m

i
ijijijJ 1

21

1
 ة محاسب -5ها مقداري بين صفر و يك است        مقدار آنتروپي هر يك از شاخص      

Ejdهـا از مقـدار آنتروپـي آن شـاخص از ايـن رابطـه                   انحراف اطالعات موجود هريك از شاخص      ةدرج j 1   محاسـبه 
, تـوان ايـن گونـه محاسـبه نمـود           ها را مي    مقدار اوزان هر يك از شاخص     . وزن هريك از شاخص ها     ة محاسب -6.گردد  مي
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هاي مورد نظر تصميم گيرنده بايـد         ت كه مجموع اوزان به دست آمده براي شاخص        الزم به ذكر اس    
: به عبارت ساده تر.برابر با يك باشد 
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 ).1387, اكبري و زاهدي كيوان.: (211
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   شاخص توسعه يافتگي مناطق شهر اصفهان با استفاده از آنتروپي شانون35  وزن.3جدول 
X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص
02/0 02/0 02/0 01/0 01/0 02/0 03/0 01/0 00/0 00/0 00/0 00/0  وزن

X24 X23 X22 X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 شاخص
03/0 04/0 06/0 06/0 04/0 03/0 08/0 08/0 02/0 03/0 02/0 02/0  وزن

 X35 X34 X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26 X25 شاخص
 08/0 01/0 01/0 00/0 06/0 07/0 03/0 03/0 03/0 03/0 00/0   وزن

 محاسبات نگارندگان : مأخذ* 

  
گيري چند معياره نياز به       با استفاده از تكنيك تصميم     بندي مناطق شهري اصفهان    جهت رتبه 

 شـهري اصـفهان را شـامل        ة منطق 14باشدكه سطرهاي آن      گيري مي  تشكيل ماتريس تصميم  
هـا     فرهنگـي را در گزينـه      ةهـاي توسـع      شاخصي است كه ويژگي    35هاي آن     شود و ستون  
سبت به شـاخص    هاي داخل ماتريس موقعيت مناطق را ن        همچنين سلول . نمايد  مشخص مي 

  .دارد ستوني ذي ربط آن بيان مي
ترين فاصله را از جواب ايده آل و دورترين          بايد كوتاه    انتخاب شده مي   ة گزين ،در اين روش  

در ذيل اين پژوهش جهت چگونگي مراحـل        . فاصله را از ناكارآمدترين جواب داشته باشد      
به اجمـال در روش     : ده است انجام ارزيابي و اولويت بندي و نيز تشريح مدل نشان داده ش           

. گيرد  مورد ارزيابي قرار مي  ،باشد   معيار مي  nگزينه و    m  كه داراي  n × m  ماتريس ،تاپسيس
داراي , شود هر شـاخص و معيـار در مـاتريس تـصميم گيـري                فرض مي  ،در اين الگوريتم  

  .مطلوبيت افزايشي و يا كاهشي يكنواخت است

  
  ها فرآيند انتخاب شاخص

اي در  هــا از اهميــت ويــژه  قابليــت و تنگناهــاي آن،ت وضــعيت نــواحيبررســي و شــناخ
 ،هـا   طـرح  ئـة  جهـت ارا   ،آگاهي از نقاط قوت و ضعف نواحي      . ريزي برخوردار است   برنامه
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هاي مناسب در     اي كه انتخاب شاخص      به گونه  ،ها ضروري است    ها و سياست گذاري     برنامه
دهـي    سـرزمين بـه منظـور سـامان        ةپهنها در     خصوص مكان يابي بهينه براي انواع فعاليت      

آورد كه مقايسه و انتخاب صـحيحي بـين      اين امكان را فراهم مي     ،ساختار فضاي جغرافيايي  
تواند معيـاري مناسـب       و همچنين مي   )1383،  سرور( به عمل آوريم   1ها يا آلترناتيوها    گزينه

هاي موجود در    براي تعيين جايگاه نواحي و عاملي مهم در جهت رفع مشكالت و نارسايي            
نگري و ايجاد    آينده،  ريزي ترين اهداف برنامه   يكي از مهم  .  پايدار باشد  ةراه رسيدن به توسع   

 ايـن فرآينـد مطالعـه و شـناخت      ةباشد الزم    متعادل در مناطق مختلف جغرافيايي مي      ةتوسع
 بـين   ة همچنـين ارزيـابي و شـناخت رابطـ         ،دقيق منـاطق و اسـتعدادهاي بـالقوه و بالفعـل          

 در اين راستا براي رسيدن به اين مرحلـه بايـد            ، منطقه است  ةهاي اثرگذار در توسع    شاخص
هـاي    ترين اين راهبردها تكنيك     يكي از مهم   ،هاي مختلف ياري جست     ها و تكنيك    از روش 
هـا   هاي كمي از روابط منطقي بين پديـده   از آنجا كه تكنيك   ). 1381،  محمدي(باشد  كمي مي 

 ئـه هـا ارا    ها و روابط بين پديده      ابي منطقي و دقيقي از ويژگي     توان ارزي   مي, شوند  حاصل مي 
  ).1366، لي(نمايند

، جهت دسـتيابي بـه هـدف مطالعـه از مـدل آنتروپـي               »شاخص سازي  «ة پس از مرحل  
افـزار   گيـري چنـد شاخـصه در نـرم     ها و از روش تصميم شانون براي وزن دهي به شاخص     

SPSS       حاصـل در    ةاز سيستم اطالعات جغرافيايي نتيجـ     گيري    استفاده شده و در نهايت با بهره 
بسيار برخـوردار، برخـوردار،   (قالب سطوح توسعه يافتگي مناطق شهري اصفهان در پنج سطح         

  .ترسيم گرديده است كه مراحل آن به شرح ذيل است) متوسط، محروم، بسيار محروم
  

  : 2هگيري چند معيار تصميم
 تحقيق در عمليات است كه مسائل ةشناخته شدهاي  يكي از شاخه گيري چند معياره تصميم
در ايـن تـصميم     . كنـد   گيري بررسي مـي    گيري را تحت تعدادي از معيارهاي تصميم       تصميم

                                                           
1- alternative   2- Multi- Criteria Decision Making(MDCM) 
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 شـود   از چندين معيار براي سنجش اسـتفاده مـي         گيرها به جاي يك معيار سنجش بهينگي،      
)Pohekar&Ramachandran, 2004 .(كلـي  ةگيري چند معيـاره خـود بـه دو دسـت     تصميم 

هـدف از مـسائل     . شـود    تقـسيم مـي    2ةگيري چنـد شاخـص     و تصميم  1ةگيري چند هدف   تصميم
اي از قيـودات   زمان چندين تابع هدف، تحت مجموعه    گيري چند هدفه، بهينه كردن هم      تصميم
گيري چند هدفه براي مسائل طراحي و بهينه سازي به كـار   هاي تصميم  به طور كلي مدل   . است
هـا،   ، براي انتخاب بهترين گزينه و يا گزينـه        )MADM( گيري چند شاخصه   اما تصميم . روند  مي

هـا    اين مـدل  . رود  گيري به كار مي    هاي موجود با توجه به چندين شاخص تصميم         از بين گزينه  
گيري چند معيـاره،     هاي تصميم   روش. گيرند   برتر مورد استفاده قرار مي     ةبه منظور انتخاب گزين   

هـاي    آينـد، روش    ريزي به شمار مي    گيري براي مديريت و برنامه     صميميند ت آابزار مناسبي در فر   
، روش  3ةگيري چند معياره ارائه شده است، تئوري مطلوبيت چند شاخص          متعددي براي تصميم  

TOPSIS  ،SAW4  ،ELECTRE5   ها هـستند كـه       هايي از اين روش      نمونه 6تحليل سلسله مراتبي
  ).1386ميان آبادي و افشار، (.استفاده شده استها   وسيع از آنةدر گستر

  
   گيري چند شاخصه تصميم

  : اند از  اساسي است كه عبارتةگيري چند شاخصه شامل چهار مرحل فرآيند تصميم
 شناسايي و ارزيابي؛

  وزن دهي؛

 ؛)MADM( برتربا استفاده از يك روش ة انتخاب گزين

  . نهايية آناليز حساسيت و انتخاب گزين
                                                           
1- Multi Objective Decision Making(MODM) 
2- Multi Attribute Decision Making(MODM)  
3- Multiattribute Utility Theory 
4- Simple Additive Weighed 
5- Elimination et Choice in Translating to Reality 
6- Analytic Hierarchy Process(AHP) 
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  :انـد از   شـودكه عبـارت      چندين بخـش تقـسيم مـي       يابي خود به   شناسايي و ارز   ة مرحل
 مشخص -3ها،   انتخاب معيارها و شاخص-2كنندگان،  گيران و شركت  شناسايي تصميم -1

  .ها و معيارها توسط شركت كنندگان ها در مقابل شاخص  ارزيابي گزينه-4ها و  كردن گزينه
 وزن دهـي    ةنـد معيـاره مرحلـ     گيـري چ   ترين مراحل تصميم   ترين و مشكل    يكي از مهم  

 1گيري ايجاد نمايد   تواند عدم قطعيت قابل توجهي در فرآيند تصميم         ها است كه مي     شاخص
)Roy&vincke,1981.(         هـا وجـود      نسبي شـاخص  به طور كلي سه روش براي برآورد وزن

مـاتريس  (ها بـا اسـتفاده از اطالعـات عينـي            ارزيابي وزن شاخص   -1: اند از  دارد كه عبارت  
  هـاي ذهنـي و      هـا و ارجحيـت      ها بـا اسـتفاده از اولويـت          ارزيابي وزن شاخص   -2 )متصمي

هـا    اطالعـات عينـي و اولويـت      (ها با استفاده از تركيب دو روش فـوق           ارزيابي شاخص  -3
ريـزي رياضـي، وزن      هـاي برنامـه     هاي عيني همچون روش آنتروپي و روش        روش. 2)ذهني

كننــد  گيــري محاســبه مــي   ميمشــاخص را بــا اســتفاده از اطالعــات مــاتريس تــص     
)Huang&Yoon,1993.(  

گيري چند شاخصه، الزم اسـت كـه     به دليل وجود عدم قطعيت در مراحل مختلف تصميم    
هاي   روش.  مورد نظر صورت گيرد    ةلئ نهايي، آناليز حساسيت بر روي مس      ةقبل از انتخاب گزين   

يـت بـراي انتخـاب      در نها . 3 وجـود دارنـد    MCDMهاي    مختلفي براي تحليل حساسيت روش    
  . هاي متعددي وجود دارد ها از بين يك مجموعه گزينه، روش بهترين گزينه يا گزينه

                                                           
 Larichev&Moshkovich,1995-: تر در اين زمينه به منبع ذيل مراجعه كنيد بيشة براي مطالعـ 1

هـاي عينـي و    ذكر اين نكته ضروري است كه تضميني وجود ندارد كه در يك مسأله ي يكسان، نتايج حاصل از روش              ـ  2
ات هايي وجود دارند كه به طور همزمـان از تركيـب اطالعـ              هاي فوق، روش    عالوه بر روش  . ذهني با يكديگر برابر باشند    

توان به روش     ها مي    آن روش  ةاز جمل .كنند  ها استفاده مي     وزن شاخص  ةر، براي محاسب  گي هاي ذهني تصميم    عيني و اولويت  
 ).Wang, 2005( وانگ و پاركان اشاره كرد

  : تر در اين زمينه به منابع ذيل مراجعه كنيد بيشة براي مطالعـ 3
- Barron&Schmidt, 1988 
- Triantaphllou & Sanchez, 1997 
- Ringuest, 1997 
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  : مراحل اجراي الگوريتم) -2-5-2-1
 . گزينهm شاخص و nها بر اساس   تشكيل ماتريس داده -١

 .ها و تشكيل ماتريس استاندارد  استاندارد نمودن داده -٢

   
   
  
  

 
ها اخصتعيين وزن هريك از ش     -٣ iw  بر اساس
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 ( حـداقل  ةگزينـ  ة تعيين ضريبي كه برابر است با فاصل       -٧  
is (   ةتقـسيم برمجمـوع فاصـل 

(حداقل  
is( گزينه   ةو فاصل )

is (    كه آن را بـا)
ic (      زيـر محاسـبه     ةنـشان داده و از رابطـ

 . شود مي
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s
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( براســاس ميــزانگزينــه رتبــه بنــدي  -٨
ic( ميــزان فــوق بــين صــفر و يــك در نوســان

.(است
ic(   باالترين رتبه  ة نشان دهند  1برابر با )

ic(     تـرين    كـم  ةبرابربا صفر نيز نشان دهنـد
  ).1386، طاهرخاني(سترتبه ا

  
  هاي سنجش توسعة خدمات فرهنگي شاخص

  :  شاخص ذيل مورد استفاده قرار گرفته است35در اين پژوهش 
X1-     معكوس بارتكفل ناخالص X2-      نرخ فعاليت عمـومي X3-      نـرخ سـواد مـردان X4- 

 نـسبت كتـاب بـه ازاي        -X6 نفر جمعيـت     10000 نسبت كتابخانه به     -X5نرخ سواد زنان    
 ضريب استفاده -X8هاي مطالعه  ها و سالن  سرانه فضاي كتابخانه-X7  نفر جمعيت10000

  نفر جمعيت10000 تعداد فرهنگسرا به ازاي -X9 هاي مطالعه ها و سالن كننده از كتابخانه

X10-فضاي فرهنگسراة سران  X11 - نفـر جمعيـت  10000 تعداد مراكز فرهنگي به ازاي  

X12- نفر جمعيت10000 تعداد كافي نت به  X13- سرانه فضاي كافي نت X14-  سـرانه 
 ضـريب اسـتفاده   -X17  تعداد كاربران اينترنت-X16 ضريب كاربران اينترنت -X15رايانه 

هـزار نفـر جمعيـت      10000ها بـه ازاي       هاي موجود در سينما      تعداد صندلي  -X18از سينما   
X19-       نفر جمعيت    10000 تعداد مطبوعات محلي به ازاي X20- داد انتشارات بـه ازاي      تع
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  نفـر جمعيـت  10000 تعداد آموزشگاه آزاد سـينمايي بـه ازاي   -X21 نفر جمعيت 10000

X22-     نفر جمعيت    10000تعداد نگارخانه به ازاي X23-      تعداد آموزشگاه موسيقي به ازاي 
  نفـر جمعيـت  10000 تعداد مؤسسات فرهنگي هنري بـه ازاي  -X24  نفر جمعيت10000

X25-نفـر جمعيـت  10000ه محصوالت فرهنگي بـه ازاي هـر    تعداد عرض  X26-  تعـداد 
 تعـداد مراكـز چـاپ بـه ازاي هـر      -X27  نفر جمعيت10000آموزشگاه هنري به ازاي هر 

 X29 نفر جمعيت 10000هاي مطبوعاتي به ازاي هر   تعداد دكه- X28 نفر جمعيت 10000
 نفـر جمعيـت   10000اي هـر   تعداد مـوزه بـه از  - X30هاي مطبوعاتي   سرانه فضاي دكه  -

X31 -  نفر جمعيت 10000هاي نمايشي به ازاي هر   تعداد سالن X32 - هـاي    تعداد كـانون
 - X34هاي فرهنگي      سرانه كاربري  - X33 نفر جمعيت    10000فرهنگي مساجد به ازاء هر      

 تعـداد سـينما   - X35هاي عمومي به جمعيت الزم التعلـيم          نسبت مراجعه كننده به كتابخانه    
  . نفر جمعيت10000

  
   آماريةجامع

 كيلـومتر مربـع در قلـب        250اي حـدود      شهر تاريخي اصفهان، مركز استان اصفهان، با پهنه       
 32 دقيقه طول شـرقي و       29 درجه   51از نظر موقعيت جغرافيايي در      . فالت ايران قرار دارد   

. قرار دارد هاي زاگرس      كوه ة سبز زاينده رود و دامن     ة دقيقه عرض شمالي در جلگ     38درجه  
ـ             1580ارتفاع آن از سطح دريا        ة متر است، آب و هواي اصفهان معتدل و فصول چهـار گان

اين شهر در چهار راه شمالي، جنوبي، شرقي و غربي كشور قـرار دارد و در                . آن منظم است  
علـت  . هـاي مختلـف بـوده اسـت         طي تاريخ محل رفت و آمد و برخورد اقوام و فرهنـگ           

هاي مرتفـع زاگـرس       هايي دانست كه از كوه      هر را بايد مديون آب    وجودي و پيدايش اين ش    
شـهر  . به نام زرد كوه بختياري سرچـشمه گرفتـه و زاينـده رود را بـه وجـود آورده اسـت                    

 درجه و بـه طـرف شـمال شـرقي بنـا             2اصفهان بر روي دشتي نسبتاً صاف با شيبي حدود          
 غربي بوده، زيـرا در ايـن         شهر در طي قرون متمادي به سمت جنوب        ةتوسع. گرديده است 
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جمعيت شـهر اصـفهان بـر اسـاس آخـرين      . تر و آلودگي كمتر بوده است    منطقه آب فراوان  
و در  . نفر جمعيت است  1602110 داراي   1385سرشماري رسمي نفوس و مسكن در سال        

ايـن شـهر از نظـر       ). 1387: 9استانداري اصفهان،   (باشد   منطقه شهرداري مي   14حال حاضر   
با وجود امكانات فراوان، نكتة حـائز       . نگي در وضعيت نسبتاً مناسبي قرار دارد      امكانات فره 

اهميت، پراكنش نامتناسب خدمات فرهنگي است كه ميان مناطق مختلف شهر اصـفهان بـه               
  .صورت عادالنه توزيع نشده است

  
  ها يافته

  هاي توسعة خدمات فرهنگي پراكنش فضايي شاخص
برخـورداري از فـضاها و   ( فرهنگـي  ةاز وضـعيت توسـع  به منظور دستيابي و شناخت بهتر      

مناطق مورد مطالعه و تعيين اولويت توسعه و عمران در ايـن منـاطق بـا                ) امكانات فرهنگي 
هايشان بـه   گيري از تاپسيس به عنوان تكنيك ترجيحات منظم شده با عنايت به شباهت          بهره
 منطقـه   14انـد و    قرار گرفته آل و محاسبات صورت گرفته، مناطق مورد سنجش          حل ايده  راه

  )2ة جدول شمار. (اند در پنج گروه رتبه بندي شده
  

  فرهنگي انتخابي هايشاخص در اصفهان شهر مناطق در برخورداري سطوح بنديرتبه .2 جدول

 ضريب اولويت  مناطق نام  رديف
  )رتبه(

 ضريب ميانگين
 پراكندگي ضريب برخورداري ميزان  اولويت

)C.V(  
 شكاف
  توسعه

  66/0  1منطقه  1
  56/0  3منطقه  2

  برخوردار بسيار  611/0

  31/0  6منطقه  3
  26/0  5منطقه  4

  برخوردار  285/0

  14/0  4 منطقه  5
  14/0  8 منطقه  6
  11/0  12 منطقه  7

  
127/0  

  متوسط
  )ميان برخوردار(

  
  
  
  
  
  
05/1  

  
  
  
  
  
  

3/15  
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 ضريب اولويت  مناطق نام  رديف
  )رتبه(

 ضريب ميانگين
 پراكندگي ضريب برخورداري ميزان  اولويت

)C.V(  
 شكاف
  توسعه

  09/0  2منطقه  8
  08/0  11منطقه  9
  08/0  9منطقه  10

  محروم  081/0

  06/0  13منطقه  11
  05/0  10منطقه  12
  04/0  7منطقه  13
  04/0  14 منطقه  14

  محروم بسيار  047/0

  محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

هاي انجام شده، مناطق شهري اصفهان از نظر اولويت  ها و تحليل بنابراين مطابق با بررسي
  : گردند پنج گروه ذيل تقسيم ميبندي سطوح برخوداري به 

 و  7،  10،  13در بين مناطق شهري، چهار منطقة بسيار محروم شـامل           :  مناطق بسيار محروم   -
هـاي مـورد    ايـن منـاطق از نظـر شـاخص      . باشند   مي 06/0 تا   04/0 با ضريب اولويت     14

استفاده در وضعيت بسيار نامطلوب و بحرانـي قـرار دارنـد و بـدون شـك اولويـت اول                
  . منطقه باشد4ريزي بايد با اين  نامهبر

 و بـا    09/0 تـا    08/0 بـا ضـريب اولويـت        9و  11،  2مناطق محروم شـامل     :  مناطق محروم  -
هـاي فرهنگـي بـا كمبـود          مي باشند كـه از حيـث شـاخص        08/0ميانگين ضريب اولويت  

در اين صورت سطح دوم اولويت توسعه را بـه خـود اختـصاص              . بسياري مواجه هستند  
  .دهند مي

. باشـد    مـي  12/0ميانگين تاپسيس در ايـن گـروه برابـر بـا           ):ميان برخوردار ( مناطق متوسط  -
 توسـعه بـا     ةترين نمـر    و كم  14/0 با   4 توسعه در اين گروه متعلق به منطقه         ةباالترين نمر 

اين گروه از امكانات و فضاهاي فرهنگي نـسبتاً مطلـوبي    .  است 12 ة متعلق به منطق   11/0
  . دهد ريزي فرهنگي را به خود اختصاص مي ت سوم برنامهبرخوردارند و اولوي
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هاي انتخـابي در ايـن تحليـل          مناطق شهري برخوردار از حيث شاخص     :  مناطق برخوردار  -
 و ميانگين تاپـسيس     26/0 تا   31/0 و به ترتيب داراي ضريب اولويت        5 و   6شامل مناطق   

ا و امكانات فرهنگـي مطلـوبي       و اين مناطق از فضاه    . باشند   مي 28/0در اين گروه برابر با    
  . گيرند برخوردار هستند و در برنامة توسعه در اولويت چهارم توسعه قرار مي

 منطقـه در ايـن سـطح داراي         2در بـين منـاطق شـهري اصـفهان،          :  مناطق بسيار برخوردار   -
 در بين مناطق    66/0 با   1 ة توسعه متعلق به منطق    ة كه باالترين نمر   ،باشد  مي 61/0ميانگين  

 سـطح پـنجم اولويـت       3و1 قرار دارد و بدين ترتيب مناطق        ورد مطالعه در باالترين حد    م
  .دهند توسعه را به خود اختصاص مي

گردد كه اختالف و شكاف توسـعه بـين منـاطق شـهر اصـفهان از                   بنابراين مالحظه مي  
  .باشد هاي فرهنگي بسيار زياد مي لحاظ شاخص

  ة شهر اصفهان اولويت بندي مناطق چهارده گان.1 هنقش

  
  محاسبات و ترسيم نگارندگان: مأخذ



 44 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 
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هـا و توزيـع عادالنـة خـدمات      به منظور كاهش شكاف بهداشتي موجود ميان شهرستان    
هـاي بـاال بـه ترتيـب بـراي گـسترش بهداشـت و درمـان در                    بهداشت و درمان، شـاخص    

ايـن، پيـشنهاد    عالوه بر   . گردد  توسعه و فراتوسعه پيشنهاد مي      هاي فروتوسعه، ميان    شهرستان
هاي فروتوسعه در اولويت توسـعة فـضايي قـرار گرفتـه و          شود در مرحلة اول شهرستان      مي

هاي توسعة بهداشت و درمـان طـي يـك برنامـة يـك سـاله، گـسترش                    ها و برنامه    سياست
در مرحلـة بعـدي،     . ها مورد توجه قرار دهند      خدمات بهداشت و درمان را در اين شهرستان       

توسعه و فروتوسـعه طـي        هاي ميان   ترش خدمات مذكور در شهرستان    زمان به گس   توجه هم 
رسـد و نهايتـاً توسـعة فـضايي تمـام             ضروري بـه نظـر مـي      )  ساله 5(مدت    يك برنامة ميان  

به اين ترتيب كاهش شكاف     . حائز اهميت است  )  ساله 10برنامة  (ها در درازمدت      شهرستان
، به صورت سلـسله مراتبـي و بـر          هاي استان اصفهان    خدمات بهداشتي و درماني شهرستان    

  .مبناي نظم و سلسله مراتب فضايي تحقق پيدا خواهد كرد
   

  گيري بحث و نتيجه
 كارآمـد و اجـراي      ،ريـزي اصـولي     نيازمند برنامه  ، بهينه از منابع   ةدستيابي به توسعه و استفاد    

 ،هـا   فرصـت  ، اين مهم در گرو شناخت جـامع و آگـاهي دقيـق از امكانـات               ،دقيق آن است  
بـراي  . هايي است كه در رسيدن به وضع مطلوب با آن رو برو هـستيم               ها و محدوديت    توان

 خدمات فرهنگي مناطق شـهري      ةبررسي اين فرضيه، در جهت تعيين سنجش سطوح توسع        
هاي مورد نظر از طريق سرانه  ها به شاخص اصفهان انتخاب متغيرهاي مورد نظر و تبديل آن 

 متغير، نسبت به ايجاد     41سپس با استفاده از     . ذيرفتهاي مختلف صورت پ     سازي و نسبت  
شـاخص انتخـابي از طريـق مـدل         35در ايـن راسـتا،      .  شاخص انتخـابي اقـدام گرديـد       35

ند معياره رتبه بندي شده و در نهايـت سـطوح برخـورداري از امكانـات و                 چگيري   تصميم
بـسيار  (ر پنج سـطح     فضاهاي فرهنگي مناطق با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي كه د          

در كـل منـاطق     . انـد   گروه بندي شده  ) برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسيار محروم     
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هـاي مـذكور دارنـد و         شهر اصفهان سطح متفاوتي از ميزان برخورداري را از نظر شـاخص           
به عبارت ديگر، نتايج حاصل از بررسي       . شود  ها ديده نمي    امكانات فرهنگي هماهنگ در آن    

 نامتعادل امكانات و فـضاهاي فرهنگـي منـاطق شـهر اصـفهان؛              ةدهد كه در توسع     ينشان م 
حـاكم  »  پيرامـون  -مركـز «ريزي و پيروي از الگوي توسعه        وجود ساختار خاص نظام برنامه    

باشـد و بـه مراكـز         تر امكانات فرهنگي در مناطق مركزي شهر مـي         به طوري كه بيش   . است
تـر بـه منـاطق       اي، توجـه بـيش     ريزي منطقه  در برنامه لذا  . تري شده است   پيراموني توجه كم  

ريـزي    منابع در برنامه   ةهاي فرهنگي، با كاربرد بهين      بسيار محروم و محروم از حيث شاخص      
ها در بـين منـاطق، توجـه بـه      به بيان ديگر براي كاهش اين نابرابري      . متوازن ضروري است  

 متوازن در ايجاد فرصت برابر بـراي  هاي متعادل و   اي و پيروي از سياست      ريزي منطقه  برنامه
 و  .شـود    اول اثبات مي   ةهاي پژوهش فرضي    براساس يافته . منابع در تمام مناطق شهري است     

 خدمات فرهنگي به طور متعـادل در        ةبراي سنجش اين كه تا چه حد مقدار شاخص توسع         
 ميـزان   در اين راسـتا از    . بين مناطق توزيع شده از روش ضريب اختالف استفاده شده است          

بـا توجـه بـه تحليـل        .  به دست آمده از مدل تاپسيس براي اين روش اسـتفاده گرديـد             ةرتب
 حاصل از ضريب اختالف بـه  ةنتيج. باشد  مي05/1صورت گرفته ضريب پراكندگي برابر با    

هـاي مـورد بررسـي در         دهد كه مناطق شهر اصفهان از لحاظ شـاخص          دست آمده نشان مي   
ها به صورت نامتعادل در بين مناطق         رند به عبارت ديگر شاخص    ب  وضع نامتعادلي به سر مي    

در حـالي كـه    . توان به اين امر دست يافـت        اند، چنانچه از شكاف توسعه نيز مي        توزيع شده 
و ) 61/0 مناطق بسيار برخوردار با ميانگين ضـريب اولويـت        ( شكاف بين ميانگين رتبة اول    

 3/15اختالف آشكاري برابر با      )04/0ولويتمناطق بسيار محروم با ميانگين ضريب ا      ( پنجم
  .شود  دوم نيز در اين پژوهش اثبات ميةاز اين رو براساس نتايج حاصله فرضي. دارد
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تحليل تطبيقي نتايج سرشماري عمـومي نفـوس و        «)1387(استانداري اصفهان  -
 . چاپ نگار اصفهان» استان اصفهان1385- 1375هاي  مسكن سال

بندي و   هاي رتبه   كاربرد روش «)1387(هدي زاهدي كيـوان   اكبري نعمت اهللا و م     -
هـا و      انتشارات سـازمان شـهرداري     ،وزارت كشور  » گيري چند شاخصه   تصميم
 .هاي كشور دهياري

، جغرافيــاي فرهنگــي دولــت ســرزميني در ايــران، )1387(افــضلي، رســول -
 .تهران.66هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش

بررسي رابطه بين   ،  )1380(يد محمود نجاتي حسيني   بيانچيني، فرانكو، ترجمة س    -
 سال  ،، مديريت شهري  ريزي فرهنگي  فرهنگ و توليد فرهنگي و نيز بين برنامه       

 8دوم، شماره

 .انتشارات قطره» فرهنگ شناسي« )1382(پهلوان، چنگيز -

 هاي كيفيت شاخص وضعيت ، سنجش)1385(هيم و كلته، ابرا جاجرمي، كاظم -

 جغرافيا ، مجلهقابوس گنبد: موردي شهروندان، مطالعه نظر از شهر در زندگي

 .8 چهارم، شماره توسعه، سال و

ديـدگاه جغرافيـاي فرهنگـي و       ،  )1385(نژاد، حسين و نوذري، سـميرا      اتميح -
 .، مجلة سپهر، دورة پانزدهم، شماره پنجاه و نهمشهر

هـاي    بررسي ناپايداري ،  )1385(موسوي، سيد موسي  محمدتقي و پور  رهنمايي،   -
، مجلـه   هاي توسعه پايدار شـهري      امنيتي كالن شهر تهران بر اساس شاخص      

 .57هاي جغرافيايي، شماره  پژوهش

هـاي    تحليل و سازماندهي ساختار فضايي شـاخص      «)1378( علي ،آبادي نگيز -
دانـشگاه  ،   دكتـرا  ةپايـان نامـ   »  شهري در شهرهاي باالي صد هزار نفـر        ةتوسع

 .اصفهان

هـاي    سنجش درجة توسعه يافتگي فرهنگي استان     «،  )1379(زياري، كرامت اهللا   -
  .16مجله نامة علوم اجتماعي، شمارة»ايران

 پي در مكـان يـابي جغرافيـايي       .اچ.استفاده از روش اي   «)1383( رحيم ،سرور -
هـاي    پـژوهش » موردي مكان يابي جهـت توسـعة شـهر ميانـدوآب           ةمطالع(

 .49 ةجغرافيايي شمار
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 عـدالت  و اقتـصادي  توسعه هايراهبرد، )1385(حسين زادگان، محمد شريف -

 .24 ششم، شماره اجتماعي، سال رفاه ، فصلنامهاجتماعي

تحليـل  «)1387(ضرابي، اصغر و محمدي، جمال و حميدرضا رخـشاني نـسب           -
فـصلنامة رفـاه    »هـاي توسـعة خـدمات بهداشـت و درمـان            فضايي شاخص 

 .27اجتماعي، سال هفتم، شماره 

 ةتعيـين درجـ   «)1384(زاده دليـر   ريم حـسين   ابوالفضل و ك   ،قنبري هفت چشمه   -
 جغرافيـا و    ةمجلـ »1375هاي استان آذربايجان شرقي     توسعه يافتگي شهرستان  

 .5 شمارة،اي توسعه ناحيه

بررسي فضاهاي فرهنگـي و هنـري   ، )1381(طبرسا، غالمعلي و فتحي، بهـروز     -
 .141، نشريه فرهنگ و پژوهش، شماره موجود با نيازهاي جامعه

كاربرد تكنيك تاپسيس در اولويت بنـدي مكـاني         «)1386( مهـدي  ،طاهرخاني -
هـاي     پـژوهش  ةفصلنام »استقرار صنايع تبديلي كشاورزي در مناطق روستايي      

  شمارة سوم،سال ششم، اقتصادي

، مجلـه   تجربه مديريت مراكـز فرهنگـي در تهـران        ،  )1387(پور، بهروز  ريبغ -
 .12و11انديشه ايرانشهر، سال سوم، شماره

: مطالعه موردي(سي ابعادي از تحوالت فرهنگي شهر    برر،  )1388(فني، زهـره   -
 .، تهران68هاي جغرافياي انساني، شماره  ، پژوهش) شهر تهران12 و 1مناطق 

 »هـا    تئوري و تكنيـك    ،اي ريزي و توسعة منطقه    برنامه«)1380( خليل ،كالنتري -
 .تهران ، چاپ اول،انتشارات خوشبين

سـرزندگي مراكـز شـهري      نقش فضاهاي فرهنگـي در      ،  )1387(كمالخ، زهرا  -
 .12و11، مجله انديشه ايرانشهر، سال سوم، شمارهتهران

، متـرجم عبـاس آزادگـان     »ريـزي شـهري    ها در برنامـه     مدل«)1364( كولين ،لي -
 . تهران،انتشارات جهاد دانشگاهي

ريـزي   تحليلي برمفاهيم كمي و نقـش آن در برنامـه         «)1381( جمـال  ،محمدي -
 ، دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد اهـر        ،فياييمجلة فضاي جغرا   »اي شهري و منطقه  

 .سال دوم

درآمدي بر نگـرش    : تعريفي وجود ندارد  ،  )1380(مقدس خراساني، ابوالقاسـم    -
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، نـشريه فرهنـگ و پـژوهش،        هاي توسعه شهري به فـضاهاي فرهنگـي         طرح
 .141شماره 

تحليــل عــاملي و تلفيــق «)1384(نجــف و حــسن حكمــت نيــاميرموســوي،  -
 جغرافيـا و    ة مجلـ  » نـواحي ايـران    ةل مؤثر بر توسع   ها در تعيين عوام     شاخص

 .توسعه، پاييز و زمستان

مقايسة درجة توسعه يافتگي بخش خـدمات و رفـاه          « )1386(اليي، محمد وم -
 فـصلنامة رفـاه     »1383 و   1373هـاي     هـاي ايـران طـي سـال         اجتماعي استان 

 .24اجتماعي، سال ششم، شماره 
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