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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و هشتم/ تابستان 
  

  فرهنگی در توسعه  هايشاخص بنديسنجش و رتبه
  ستاناستان گهاي شهرستان

  

  3، فرهاد معمري2، ابراهیم معمري*1باقر مسعوديمحمد
 موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان ،ریزي گردشگرياستادیار جغرافیا و برنامه1

  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان ،ریزي شهريارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي کارشناسی2
  کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان3

  29/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 27/11/94تاریخ دریافت: 
  چکیده
فرهنگ هر جامعه،  اًاساسعنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است.  مهمترینشک بی

هاي اقتصادي، سیاسی، صنعتی و دنحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بُعدهد و با اهویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می
عنوان تالش  هاي سیاسی، اندیشه توسعه را بهمهمه مکاتب بشري و نظانظامی قدرتمند و قوي باشد، اما پوچ و میان تهی است. 

فرهنگ مادي و غیر اند و هیچ جامعه و نظامی نیست که بخواهد و یا بتواند از سطح معین و ثابتی از جامعه پذیرفتهبراي تعالی 
 30بر مبناي هاي استان گلستان شهرستان فرهنگی یافتگیمیزان توسعههدف اصلی این پژوهش، ارزیابی  .مادي متوقف شود

شود. اطالعات مورد نیاز محسوب می تحلیلی -شناسی، توصیفی لحاظ روشباشد. نوع تحقیق کاربردي و از می شاخص فرهنگی
 نرم افزار آماري ها ازاند و براي تجزیه و تحلیل دادهدست آمدهه اي ببراي انجام پژوهش، از طریق مطالعات اسنادي و کتابخانه

SPSS و صفحه گستر Excel معیاره گیري چندتصمیم هايتکنیک از هابندي شهرستانو براي رتبه VIKOR،  SAW TOPSI 
جامعه آماري  دهی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است.همچنین براي امتیاز گردید؛استفاده لند و ادغام نتایج با تکنیک کپ

بر اساس  باشد. نتایج حاصل از این پژوهشاداري می -شهرستان استان گلستان بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی 14تحقیق، 
ده درصد در ر 28/14درصد نیمه برخوردار و  42/71ها برخوردار، درصد شهرستان 28/14، دهد کهلند نشان مینیک ادغام کپتک

برخوردار و محروم قرار  هاي نیمههاي استان در سطح شهرستانبنابراین بیشتر شهرستان .هاي محروم قرارگرفتندشهرستان
  در سطح استان نابرابري زیادي وجود دارد. فرهنگی هاي مختلف توسعهر توزیع شاخصدهد داند که نشان می گرفته

 

  استان گلستان. هاي فرهنگی،شاخص، TOPSIS ،Vikorتکنیک ، فرهنگی بنديسطح :يکلید هايهواژ
 

  1مقدمه
هاي گی که به مباحث سیاستبزر نشستنخستین 

ــی ــعه فرهنگ ــث توس ــاي آن مباح ــی و همپ ي فرهنگ
نشست بین دولتـی راجـع بـه ابعـاد « اختصاص یافت،

در مقیاس  »هاي فرهنگینهادي، اداري و مالی سیاست
توسط یونسـکو  1970جهانی بود. این نشست در سال 

 ه شد کـه بـه خصـوص بـه مفهـوم توسـعهسازمان داد
هـاي مـرتبط بـا آن تـوجهی ویـژه فرهنگی و سیاسـت

 )50: 1389زاده، فر وصرافیکبیري( دمبذول کر
  توسعه و توسعه فرهنگـی دو مفهـوم بسـیار مهـم

هـاي اخیـر دورههاي ملـی در ریزيکه در برنامه است،

                                                        
 e.moammare70@gmail.com  نویسنده مسئول:*

. هـیچ توسـعه و تکـاملی بـدون دارنـداي جایگاه ویـژه
ل فرهنگـی مطلـوب و مقـدور نیسـت و مـتوسعه و تکا

اي ناقص توسعه اقتصادي بدون توسعه فرهنگی، توسعه
 انـدها زمانی توانسـتهاست. به عنوان مثال برخی کشور

در عرصه کشاورزي به استقالل برسند که در ریشه کن 
 و گسـترش فرهنـگ پیـروز بودنـد؛ يسـوادکردن بـی

بـر پایـه ها وحدت ملـی را همچنین در بعضی از کشور
بـر ایـن اسـاس  بعـدایجاد یا تقویت نمودند و فرهنگ، 

حرکت اقتصادي و اجتماعی و سیاسی کشور را سـامان 
  ).75: 1386(صالحی،  و سازمان دادند

ــی ــه در ب ــري ک ــرین عنص ــاالترین و واالت ــک ب ش
معه دخالت اساسی دارد، فرهنـگ آن موجودیت هر جا

فرهنــگ هــر جامعــه، هویــت و  اًجامعــه اســت. اساســ
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دهـد و بـا انحـراف موجودیت آن جامعه را تشکیل مـی
هاي اقتصادي، سیاسـی، عدفرهنگ، هر چند جامعه از بُ

صنعتی و نظامی قدرتمند و قوي باشد، اما پوچ و میان 
از نقش فرهنگ در مباحـث توسـعه  ،تهی است. امروزه

  هاي مورد توجه صاحب نظران است.محور
ایران به عنـوان کشـوري در مسـیر توسـعه، داراي 

اقتصــادي و  وع بســیار بــاالي فرهنگــی، اجتمــاعی،تنــ
هاي مالی، طبیعی و زیست محیطی  همچنین با فرصت

فراوان در کنار مسـائلی چـون موقعیـت ویـژه و البتـه 
بـدیل طبیعـی و هـاي بـیراهبردي جغرافیایی، فرصت

توجه خاص را به مقولـه توسـعه طلـب انسانی و غیره، 
در این راستا  .)80: 1393بزاززاده و همکاران، ( کندمی

اي بـا ریزان شهري و منطقهیکی از معضالتی که برنامه
ها و مناطق است به رشد نابرابر شهر ،آن مواجه هستند

 طوري که با نگاه به توزیع فضـایی خـدمات در شـهر و
 شـود کـه ایـن خـدمات بـه شـکلمناطق مشخص می
). 97: 1388 ،و اکبـري (تقوایی اندمتعادل توزیع نشده

توزیع عادالنه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت 
هاي مهم اقتصاد پویا و سالم اسـت. جمعیت از خصیصه

ریزان جهـت تحقـق ایـن امـر سـعی در کـاهش برنامه
از طریـق تـدوین و اجـراي هـا ها و عدم تعادلنابرابري

زدایـی و گسـترش همـه هاي متعـدد محرومیـتبرنامه
رضوانی و ( هاي مثبت توسعه یافتگی دارندجانبه جنبه

کشور ما نیز به دلیل داشتن شرایط  ).2: 1382صحنه، 
ریـزي  نات طبیعی متنوع، نیازمند برنامهناهمگون و امکا

کسب  ها است، که البته براياي در سطح استانمنطقه
 ریزي توجه به معیارهـاي توسـعهموفقیت در امر برنامه

ــر اســاس توانمنــدي هــاي موجــود در هــر اســتان از ب
بایـد در همـه حـال بـه آن  که مهمترین مسایلی است

  ).34: 1387 ،اکبري و مرادي( توجه کرد
با عنایت به این موضوع کـه اسـتان گلسـتان جـزو 

بـراي شـور اسـت بایـد و محـروم ک مـرزيهـاي استان
ــش ــه بخ ــعه هم ــا  توس ــرهه ــداکثر و به ــرداري از ح ب

هاي موجود، جهت کاستن از محرومیت نسبی  پتانسیل
هـاي هـر یـتهاي بالقوه، متناسب با ظرفو تقویت توان
لذا براي تخصیص اعتبـارات و  ریزي شود؛منطقه برنامه

منــابع میــان منــاطق مختلــف، شناســایی جایگــاه آن 

ــه و رت ــش مربوط ــه و در بخ ــهمنطق ــطوح ب ــدي س بن
(قـدیري  برخورداري از مواهب توسـعه ضـروري اسـت

از ایــن رو شـــناخت  ).1: 1383، و حبیبـــی معصــوم
هـاي مختلـف هاي فرهنگی و امکانات شهرسـتان ارزش
توانـد ها، مـیبندي توسعه فرهنگی آنها و سطحاستان

هـاي انـدکاران را بـه اتخـاذ سیاسـتمسئولین و دست
دهـی و شـکل هـاي فرهنگـیجدید براي تقویت بنیان

ــه ــگ و برنام ــامهندســی فرهن ــه ب ــراي مقابل ــزي ب  ری
هـدف ایـن پـژوهش دارد. هاي آتـی فرهنگـی واتهدید

هـاي اسـتان بندي شهرسـتان، بررسی و سطحمحاسبه
 بـر اسـاسفرهنگی توسعه هاي شاخصعد گلستان از بٌ

 از جملــه گیــريهــاي تصــمیمتکنیــکهــا و روش
TOPSIS,SAW  وVIKOR  پایه آخرین آمار موجود بر

بـا اسـتفاده از سالنامه آماري استان اسـت.  و  اطالعات
هاي استان این پژوهش، تعادل یا عدم تعادل شهرستان

مشـخص و منـاطق داراي  هـاي مـذکورمولفهاز لحاظ 
اولویت از لحاظ اختصاص امکانات و خدمات شناسـایی 

  شوند. می
هـا بـین ها و نـابرابرياهداف تحقیق بررسی تفاوت

ــر وضــعیت و ســطوح شهرســتان ــف از نظ ــاي مختل ه
ــاي فرهنگــی و رتبــهبرخــورداري از شــاخص ــدي ه بن

هــاي اســتان از نظــر میــزان برخــورداري از شهرســتان
ریـزي هاي یاد شده اسـت، تـا در قالـب برنامـهشاخص
ي توســعه اي و از طریــق تعیـین درجـهناحیـه توسـعۀ

امکانـات و خـدمات نیافتگی، تصویر روشن و شفافی از 
ها ارائـه گـردد و بـه ایـن فرهنگی مذکور در شهرستان

ي هـاي توسـعهترتیب گامی در جهت هدایت پتانسیل
کشـور جهـت وضـعیت فرهنگـی آنهـا برداشـته شــود. 

اصلی تحقیق و اهـداف  پرسشفرضیات زیر با توجه به 
  بررسی موضوع به شرح ذیل است.

ه فرهنگـی هاي توسـعرسد توزیع شاخصبه نظر می -
  هاي استان متعادل نیست.در بین شهرستان

رسد شـکاف و نـابرابري بـه لحـاظ میـزان به نظر می -
هاي توسعه خدمات فرهنگـی در برخورداري از شاخص

  هاي استان زیاد است.شهرستان
دلیل بافت پیچیده و چند  مقوله توسعه فرهنگی به

 تر مطالعه جامعی راجع بـهعدي آن باعث شده که کمبٌ
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آن صورت گیرد. به طوري که مرور بر ادبیـات تحقیـق 
دهـد هـر کـدام از اعم از داخلی و خـارجی نشـان مـی

محققان از زاویه رشـته و موضـوع مـورد عالقـه خـود، 
، کـه بـه انـدکرده اي از توسعه فرهنگی را بررسیجنبه

  شود: تعدادي از مطالعات انجام شده اشاره می
ــک ــانم ــه2002( 1ک ــ) در مقال ــوان اي تح ت عن

هاي فرهنگی توسعه اقتصادي محلی: مفهـوم سیاست«
بـه » هاي سیاست شـهريسازي و فرایند یسازي، محل

هـاي ترسـیم سـند ي رقابـت بـر روي چگـونگیسبرر
هـاي محلـی محالت در روند سیاسـت انداز آیندهچشم

کنـد یمختلف تمرکز دارد. وي این چنین اسـتدالل مـ
عنوان یک سیاسـت فرهنگـی  تواند بهکه این مبارزه می

مفید تلقی شود. نتیجه نشان داد که سیاست فرهنگی، 
  استفاده از واژه توسعه اقتصاد محلی است.

توسـعه « ) در مقاله خود2011( 2کارول رزنستالین
چهـار ویژگـی، سـرانه  »هـاي شـهريفرهنگی و محله

را  آموزش و  طراحی مطلوبمطالعه، احترام به قوانین، 
هـا در ل تـاثیر ایـن ویژگـیبـه اسـتدالو کند بیان می

 پردازد.فرهنگی و زندگی فرهنگی محالت می توسعه
)، در پــژوهش بــا عنــوان: ســنجش 1379( زیــاري

هاي ایران، ضـمن درجه توسعه یافتگی فرهنگی استان
گیري از روش تاکسونومی عـددي، درجـه توسـعه بهره

هاي کشور با توجه بـه یافتگی بخش فرهنگ در استان
گیـري شـده اسـت. شاخص انتخابی فرهنگی اندازه 23

هاي پژوهش حاکی از آن است که اسـتان تهـران یافته
هـاي کشـور، بـه دلیـل شـدت توسـعه در میان استان

 ها ناهمگن استسبت به سایر استانیافتگی فرهنگی، ن
هـاي ها، نبـود فرصـتهاي فرهنگی استانو از نابرابري
گـرا و ریـزي مرکزنامـهابع، وجـود نظـام بربرابر در منـ

  داند.پیرامون می -گیري از الگوي توسعه مرکز بهره
اي با عنـوان: ) در مقاله1390( سلمانی مقدم و جعفري

هـاي اسـتان سنجش وضعیت توسعه یافتگی شهرستان
ــددي  ــونومی ع ــدل تاکس ــتفاده از م ــا اس ــدان ب هم

اند. روش استفاده براي ارزیابی میـزان توسـعه  پرداخته
هــاي اســتان تاکســونومی عــددي شهرســتانیــافتگی 

                                                        
1. McCann 
2. Rosenstein, Carole 

هاي حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم باشد. یافته می
هـاي توزیع همگـن امکانـات و خـدمات در شهرسـتان

شهرسـتان  9. بـه طـوري کـه از اسـتاستان همـدان 
استان، شهرستان همدان بـه عنـوان منطقـه نـاهمگن، 

هاي تویسرکان و رزن بـه عنـوان منـاطق در شهرستان
هاي مالیر، کبودرآهنگ، فامین، توسعه، شهرستان حال

آباد سعه یافتـه و شهرسـتان اسـدنهاوند و بهار کمتر تو
  باشد.توسعه نیافته می

ــارانســرخ ــا 1390( کمــال و همک ــژوهش ب ) در پ
ان هـاي اسـتان خراسـبنـدي شهرسـتانعنـوان: سـطح

یـافتگی فرهنگـی هـاي توسـعهرضوي از لحـاظ مولفـه
هاي پژوهش حاکی از آن اسـت تهیاف اند. نتایجپرداخته

هاي درگز و شهرستان گناباد، رتبه اول و شهرستانکه 
هـاي دوم و سـوم را کسـب بردسکن بـه ترتیـب رتبـه

انـد. ضـریب پراکنـدگی بیـانگر وجـود نـابرابري نمـوده
  هاي استان است.فرهنگی بین شهرستان
اي با عنـوان: ) در مقاله1390( محمدي و همکاران

ر توزیـع فضـایی خـدمات فرهنگـی و تعیـین تحلیلی ب
انـد. نتـایج هاي ایران پرداختـهسطوح برخوداري استان

هاي ایـران از نظـر سـطح دهد که بین استاننشان می
توسعه یافتگی اختالفات زیادي وجود دارد، بـه طـوري 

خود را به  ي فرهنگیهاتهران از نظر شاخص که استان
هـاي ست. اسـتانصورت خیلی برخوردار مطرح کرده ا

اصفهان، فارس، مازندران، سمنان و یزد برخودار. سـایر 
ی مـد هاي فرهنگها از نظر برخورداري از شاخصاستان

و در آخر هـم اسـتان  نظر در وضعیت مطلوبی نیستند
سیستان و بلوچستان نیز به عنوان محرومترین اسـتان 

  شود.ایران محسوب می
بـا عنـوان: ) در تحقیقی 1391( مشکینی و قاسمی

هـاي اسـتان زنجـان بـر اسـاس بندي شهرسـتانسطح
ــا اســتفاده از مــدل شــاخص هــاي توســعه فرهنگــی ب

TOPSIS نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش،  اند.پرداخته
زنجـان،  ،هاي اسـتان آن است که بین شهرستان بیانگر

مندي از فضاها و امکانات فرهنگـی تفـاوت از نظر بهره
هـاي اي کـه شهرسـتانگونهگیري وجود دارد. به چشم

هـاي زنجان و ماهنشان، از باالترین رتبـه و شهرسـتان
خدابنده و ایجرود با اختالف زیـادي نسـبت بـه دیگـر 
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ــتان ــتانشهرس ــاي اس ــه، ه ــرین رتب ــر  را کمت از نظ
  .دارندهاي فرهنگی  شاخص

ــارانشــیخ ــو و همک ــا 1391( بیگل ــی ب ) در تحقیق
هاي توسـعه ريعنوان: تحلیل فضایی محرومیت و نابراب

اند. تکنیک به کار رفته هاي ایران پرداخته در شهرستان
ــژوهش ــتان در پ ــافتگی شهرس ــعه ی ــراي توس ــا ب ه

LINMAP دهـد هاي تحقیق نشان مـیباشد. یافتهمی
اي هاي ایران با مشـکل نـابرابري منطقـهکه شهرستان

شهرسـتان کشـور،  336اند به طوري که از میان مواجه
روه نسـبتا محـروم و محـروم قـرار شهرستان در گـ 77
گیرند. به طوري که اغلب مناطق محـروم و توسـعه می

  اند.متمرکز شده ننیافته در قسمت جنوب شرق ایرا
 

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
در افکار صاحب نظران توسـعه، تعـابیر مختلفـی از 

تـوان بـه ي توسعه وجود دارد که از آن جمله مـیواژه
تولید، افزایش بـازدهی، ارتقـاء سـطح کمـی و افزایش 

کیفی زندگی، ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی، 
هاي برطرف کردن مشکالت بیکاري و تورم، تامین نیاز

اجتماعی، برخورداري از آموزش و فرهنگ و  -اقتصادي
 هــاي مختلــف اشــاره کــردمشــارکت فعــال در عرصــه

رین مواجهه بشر تتوسعه پیچیده ).23: 1387، 1(تودارو
با منابع و محیط اطراف خود در راسـتاي دسـتیابی بـه 

 ).53: 1397 (ملکـی و همکـاران، باشدتعالی و رفاه می
ــه ــهتوســعه مطق ــومی در ادبیــات برنام ــزي اي، مفه ری

باشد که هدف آن خلق چهـارچوبی مناسـب بـراي  می
دســتیابی بــه یــک بهبــودي باثبــات در اســتانداردهاي 

ــــدگی اســــت(میره ). 49: 1396 اي و همکــــاران،زن
هاي ارائـه شـده دربـاره دسـتیابی بـه توسـعه را  نظریه

توان بـه دو گـروه عمـده نظریـه رشـد نامتعـادل و  می
ــرو ــادل تقســیم نمــود: فرانســوا پ ــه رشــد متع ، 2نظری

 7، و روستو6، استرتین5، کیندلبرگر4سینگر ،3هیریشمن

                                                        
1. Todaro 
2. Fransa Perrot 
3. Hirschmann 
4. Singer 
5. Kindleberger 
6. Streeten 
7. Rostow 

، از پیروان دکترین رشـد نامتعـادل هسـتند کـه در آن
شـود. نظریـه قطـب رشـد نظریه قطب رشد تجلی مـی

پویا بر دو اثر استوار است: یکی اثرات تمرکز و دیگـري 
اثرات پخش؛ بدین صورت که رشد همزمان در همه جا 

هاي توسعه اتفـاق افتد بلکه در نقاط یا قطباتفاق نمی
(اثر تمرکز). ایـن دارند افتد که قدرت جاذبه باالیی می

کنند کـه کـل هایی پخش میر کانالنقاط، توسعه را د
ــرار مــی ــاثیر ق ــر پخــش) دهــداقتصــاد را تحــت ت  (اث

د رشـد نـرو 8). روزن اشتاین70-60: 1391 (کالنتري،
هـاي خـارجی، وابسـتگی جـوئیمتعادل را وجود صرفه

اقتصـاد  کافقی و متقابل تقاضاهاي شـعب مختلـف یـ
رو، از این  ).81: 1387 (زیاري و جاللیان، دارد ابراز می

در ادبیات مربوط به توسعه از توسعه اقتصادي، توسـعه 
سیاسی، توسعه اجتمـاعی، توسـعه فرهنگـی و توسـعه 

  آید. انسانی سخن به میان می
ش هاي فراوان در تعریـفرغم پیچیدگیفرهنگ به

شـود؛ فرهنـگ مجموعـه این معنا در نظر گرفته می هب
هـاي خـاص روانـی، جسـمانی و کاملی است از ویژگی

فکري و احساسی که معرف یک جامعه یا گروه انسانی 
شـود و ادبیات را شامل میهستند. فرهنگ نه تنها هنر 

هاي هاي زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظامکه شیوه
(وحیـد،  گیـردها را نیز در بر میها و باورارزشی، سنت

ــگ ).288: 1386 ــل فرهن ــم ،عام ــل در مه ــرین عام ت
مـاعی اسـت. بـه بیـان دیگـر، تغییرات و تحـوالت اجت

بناي تمامی تغییرات و تحـوالت در جامعـه فرهنگ زیر
است، و مسلما توسعه اجتماعی نیز در این زمینه تابعی 

 فرهنگ در جغرافیـا است از فرهنگ و توسعه فرهنگی.
نش متقابـل میـان بـه طـور سـاده عبـارت اسـت از کُـ

هنگـی توانـد در فراین هر فرد بالقوه مـیها؛ بنابر انسان
که با دیگران اشتراك دارد، تغییر ایجاد کند و تغییر به 

 اي فرهنگـی همـواره مطـرح بـوده اسـت؛عنوان پدیده
ــایی  ــه فض ــه مطالع ــی، ب ــاي فرهنگ ــابراین جغرافی بن

 پـردازدگروههاي فرهنگی و عملکرد فضایی جامعه می
). به عبارت دیگر، جغرافیاي فرهنگی 41: 1388فنی، (

فرهنـگ در شـناخت مفهـوم فضـا به مطالعـه و نقـش 
پردازد و در ایـن شـناخت بـه شـیوه فـراهم آمـدن  می

                                                        
8. Rosenstein 
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 هــاي ویــژه نظــر داردهــاي مختلــف در مکــانفرآینــد
). جغرافیاي فرهنگی از یک سو بـه 36 :1387(افضلی، 

هـاي متقابـل انسـان یـا بررسی روابط، اثـرات و کـنش
زیسـتی، از  -هاي طبیعیاندازهاي انسانی با چشمگروه

هـاي انـدازگیـري آن بـه چشـمدهی و شکلر شکلنظ
هاي روابط او آمدپردازد و از سوي دیگر پیفرهنگی می

انـداز فرهنگـی خـود سـاخته بیـان را با همـین چشـم
رو تبیین پراکندگی مکانی، روابط مکانی این ازکند.  می

هـاي ها و عناصر فرهنگـی، بـر اثـر رفتـار گـروهپدیده
شوند در قلمـرو اند و یا میدهانسانی در محیط ایجاد ش

: 1385 نـژاد و نـوذري،(حـاتمی گیرنداین علم قرار می
بـه بعـد از  1980توسعه فرهنگی از اوایـل دهـه  ).72

طــرف یونســکو در مباحــث توســعه مطــرح شــده و از 
توسـعه از  هايمفاهیمی است که نسبت به سایر بخش

ــار ارزشــی بیشــ تر برخــوردار اســت و تاکیــد ابعــاد و ب
 هـاي غیــر مـادي افــراد جامعــه دارد؛زتري بــر نیاشـبی

ــابراین،  ــا ایجــاد  طــیدر فرآینــدي اســت کــه بن آن ب
هـاي ادراکـی، شـناختی، ارزشـی و تغییراتی در حـوزه

اي ها و شخصیت ویژهو باورها ها، قابلیتگرایشی انسان
هـا و آورد که حاصل ایـن بـاورها به وجود میآنرا در 
هاي خاصی است که مناسب کنشها و ها، رفتارقابلیت

به عبـارتی حاصـل ). 17: 1379یونسکو، ( توسعه است
هاي فرهنگفرایند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده

 ).48: 1384(ازکیا و غفـاري،  اي استنامناسب توسعه
ترین عوامـل تحقـق توسـعه اساسا فرهنگ یکی از مهم

رو، توســعه فرهنگــی، هــم یکــی از اســت، از ایــن 
هاي بنیـادي تحقـق توسـعه و هـم یکـی از رطش پیش
هاي بنیادي توسعه در هر جامعه است، از همـین آرمان

نظران توسعه، از جملـه کـارگزاران و تر صاحبرو بیش
مسئوالن سازمان ملل متحد، تاکید خاصی بر فرهنـگ 

 ترین عوامل تحقق توسـعه دارنـدبه عنوان یکی از مهم
  ).145-156: 1368(الیاسی، 
گوییم و ي فرهنگی سخن میی که از توسعههنگام
هـاي معـین، امکانـات کنـیم کـه بـا گـزینشقصد می

دسترسی مردم را به فرهنگ فراهم بیاوریم، در عمل از 
جوییم نوعی فرهنگ که خاص نخبگان است، دوري می

هـایی را بپـرورانیم و هـا و شـیوهخـواهیم قابلیـتو می

تـر از فرهنـگ بگسترانیم که متکی به مفهوم گسـترده
جامعـه باشد؛ یعنی فرهنگ را بـراي مـردم عـادي هـر 

سـازمان بـدهیم و تــدارك ببینـیم. از ایـن رو، توســعه 
در محـور انسـان یابد و معنایی وسیع و همه جانبه می

گیـرد. ایـن انسـان الزامـا بـه قرار مـی ايچنین توسعه
اي، یعنی نخبگان جامعه وابستگی ندارد. هاي ویژهگروه

رد، نـه گیفرهنگی تمامی مردمان را هدف می يتوسعه
فرهنگـی، فـراهم آوردن  فقط نخبگان را. هدف توسـعه

هاي مردم به فرهنگ و مشارکت اسباب دسترسی توده
آنان در زندگی فرهنگی است. بین ترتیب دو عامـل در 

یابد: دسترسـی و مشـارکت. مفهـوم این جا اهمیت می
کـار دارد، و  ي فرهنگی با این دو خصلت سـر وتوسعه

هایی تنظیم کند که بـه تحقـق دو خواهد چارچوبمی
 هـاي مشـخص کمـک کنـدي یاد شده در زمینهحوزه

  ).50:1389 زاده،فر وصرافی(کبیري
سازمان یونسـکو عوامـل مهـم توسـعه فرهنگـی را 

هــاي فرهنگــی( کتــاب، کتابخانــه، موســیقی، فعالیــت
ــوزه ــه م ــینما، محوط ــا، س ــانی و ه ــراث جه ــاي می ه

هـاي فرهنگی(کتـاب، المللی) و گرایشجهانگردي بین
روزنامـه، مبــادالت فرهنگـی، محــیط زسـیت و غیــره) 

هـا این شـاخص 1378کند. در گزارش سال معرفی می
اند: رادیو، تلویزیـون، در ایران در قالب زیر معرفی شده

 سینما، عکـس، موسـیقی، تئـاتر، ورزشـی، گردشـگري
عـد کمـی حاضـر بُ پـژوهش ).156: 1389، نیـاضل(فا

توسعه یافتگی فرهنگی مد نظر است. توسعه فرهنگـی 
هاي مربوط جوامع با توجه به تحول و گسترش شاخص

شود. گیري میی اندازههاي کمّبه آن ارزیابی و در قالب
هــاي هــاي توســعه فرهنگــی مهمتــرین ابــزارشــاخص

ریزي فرهنگی در منطقه خاصـی از یـک جامعـه  برنامه
هاي توسعه فرهنگی پژوهش از شاخص هستند. در این

یونسکو در  بندي مناطق استفاده شده است.براي سطح
به ارائه  2002و  1998گزارش جهانی فرهنگ در سال 

هاي مختلف جهان همراه با هاي فرهنگی کشورشاخص
 125هـا پرداختـه اسـت. در ایـن گـزارش هاي آنداده

  شاخص معرفی، که طبقات اصلی به شرح زیر است:
هاي فرهنگی شامل روزنامه، کتاب، کتابخانه، فعالیت -

ــون، موســیقی، بایگــانی و مــوزه هــا، رادیــو، تلویزی



  97تابستان / بیست و هشتم/شماره مسلسل  هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            214

ــومی،  ــیالت عم ــی، تعط ــاي نمایش ــینما، هنره س
هاي میراث جهانی،تجارت کاالي فرهنگـی، محوطه

 المللی، ارتباطات و فناوري جدید.جهانگردي بین
و اوراق هاي فرهنگـی شـامل کتـاب، روزنامـه گرایش-

چاپی، رایو و تلویزیون، سـینما، ارتباطـات و سـفر، 
ــیون ــذیرش کنوانس ــف پ ــادالت فرهنگی ــاي مب ه

هـاي حقـوق بشـر، ترجمـه و فرهنگی، کنوانسیون
هاي خارجی، ترجمـه از زبـان انتشار کتاب به زبان

نیـا و (فاضل هاي میراث فرهنگیاصلی، کنوانسیون
  ).159:1389 همکاران،

  
  تحقیق روش

نگري و ایجاد ریزي، آیندههمترین اهداف برنامهاز م
توسعه متعادل در مناطق جغرافیایی اسـت الزمـه ایـن 

هـاي فرایند، مطالعه و شناخت دقیق مناطق و استعداد
بالقوه و بالفعل، همچنین ارزیابی و شناخت رابطه بـین 

هاي اثر گذار در توسعه منطقـه اسـت. در ایـن شاخص
هـا و یـن مرحلـه بایـد از روشراستا، براي رسیدن به ا

هاي مختلف یـاري جسـت، یکـی از مهمتـرین تکنیک
ی و هـاي کمّـهاي موجود در این زمینه تکنیـکراهبرد

ــی ــی م ــدریاض ــدي،  باش ــن 43: 1381(محم ). در ای
از نظـر  گلستان  هاي مختلف استانپژوهش، شهرستان

تعداد . شوندمیبررسی و مقایسه  هاي فرهنگیشاخص
هاي صـورت گرفتـه از طریق مرور پژوهش شاخص 30

 -روش تحقیـق توصـیفیدر این زمینه انتخاب گردید. 
تحلیلی و رویکرد حاکم بـر فضـاي تحقیـق، کـاربردي 
است. جامعه آماري تحقیق استان گلستان بـه تفکیـک 

هاي آن است. در اطالعات مورد نیـاز از روش شهرستان
اسـت،  1392اي که مربوط به سال اسنادي و کتابخانه

هاي به کـار رفتـه در ایـن تکنیک آوري گردید و جمع
همچنین  و است TOPSIS و VIKOR، SAWپژوهش 

 Excel و صفحه گسـتر SPSS افزار آمارينرمبا ها داده
تـر از شـناخت بهتـر و دقیـق تجزیه و تحلیـل شـدند.

هاي مختلف در هاي جغرافیایی در زمینهوضعیت مکان
در دسترس داشـتن اطالعـات سطوح متفاوت منوط به 

 هـاي مـورد نظـر اسـتکامل و پردازش شده از مکـان
) براي نیل بـه ایـن 201: 1385نیا و موسوي، (حکمت

ها، شود. شاخصاستفاده می مهم، از یک سري شاخص
و بندي آوري، طبقههایی هستند که فرایند جمعنشانگر

 گیري را منطقی و بـهتجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه
هــا را مشــخص و از حیــث طــور کلــی جهــت فعالیــت

مفهومی چهـارچوب مناسـبی را بـراي هـدف گـذاري، 
هـا بـه دسـت ریزي و ارزشیابی فعالیـتتدوین و برنامه

ها، ترجمان ها به عنوان نماگردهند. در واقع شاخصمی
اهداف کالن و کیفی هستند که جهت گیري و سـمت 

نظـر را  هـاي مـوردگیري یه سوي اهـداف و سیاسـت
). از طریـق ایـن 154: 1383(رضوانی،  سازدممکن می

ها باید بتوان، تصویري مناسب از توزیع توسـعه شاخص
بنابراین ). 19: 1385بخت،  (امین یافتگی به دست آورد

در این پـژوهش بـه منظـور عملیـاتی سـاختن متغیـر 
  هـاي توسـعه فرهنگـیشـاخص از مولفـه 30تحقیق 

شـاخص از  30کر است که این گردیده است. الزم به ذ
طریق مرور اسنادي بـه دسـت آمـده و سـعی گردیـده 

هـاي نمنـه بـه عنـوان ها که در پـژوهشتمامی مولفه
ــه ــر مولف ــاي ســنجش درجــه توســعه فرهنگــی ذک ه
هـاي اسـتفاده شـده شاخصاند، انتخاب شوند.  گردیده

هـا بـه شـرح ذیـل بندي فرهنگی شهرسـتانبراي رتبه
  است:

X1 هاي عمومی، تعداد کتابخانهX2  ،تعداد مساجد
X3 ها، تعداد آموزشگاهX4 ها، تعداد سینماX5  تعـداد

 X7  هاي برپا شـده،تعداد نمایشگاه X6 سالن نمایش،
 هـاي پـرورش فکـري،تعداد کانون X8، تعداد چاپخانه

X9 ،تعداد کارکنان آموزشی زنX10   تعـداد کارکنـان
 X12آمـوزان دختـر، دانـشتعـداد  X11، ردآموزشی م

 X14تعداد باسوادان مـرد،  X13آموز پسر، تعداد دانش
هـاي موجـود در د کتابتعدا X15تعداد باسوادان زن، 

هـاي موجـود در کـانون تعداد کتاب X16  ،هاکتابخانه
تعـداد اعضـاء  X17پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 

، تعـداد تماشـاگر موسـیقی X18هاي عمومی، کتابخانه
X19  ،ــاتر ــاگران تئ ــداد تماش ــه  X20تع ــداد برنام تع

تعداد برنامه تئاتر اجرا شـده،  X21موسیقی اجرا شده، 
X22  ،تعداد بازدید کنندگان از نمایشـگاه کتـابX23 

امـاکن مـذهبی  X24تعداد نمایشگاه کتاب برپا شـده، 
هـا، هـا، حسـینهتعـداد تکیـه  X25هاي قـومی، اقلیت
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تعــداد امــاکن متبرکــه  X26هــا، هــا و مهدیــهزینبیــه
تعـداد  X28هـا، تعـداد صـندلی سـینما X27اسالمی، 
تعـداد بازدیـد  X29هاي متفرقه بر پـا شـده، نمایشگاه

 X30هـاي متفرقـه ایجـاد شـده، کنندگان از نمایشگاه
  ها. تعداد تماشاگران سینما

  
  هامعرفی تکنیک

  تکنیک تاپسیس -
گیـري هاي تصـمیمیکی از روش TOPSIS تکنیک

بندي منـاطق، چندمعیاره است که براي ارزیابی و رتبه
ها، روستاها و یـا هـر واحـد مطالعـه دیگـر مـورد شهر

گیرد. این روش توسط هوانـگ و یـون استفاده قرار می
). اسـاس ایـن 265: 1391(کالنتري،  بسط یافته است

تکنیک بر این مفهوم استوار است کـه گزینـه انتخـابی 
آل مثبـت و صله را بـا راه حـل ایـدهبایستی کمترین فا

  ال منفی داشته باشد. بیشترین فاصله را با ایده
  )Saw( دهی سادهروش وزن -

گیـري تـرین روش تصـمیمدهی ساده، سادهروش وزن
توسـط  1981. ایـن روش در سـال اسـتچند معیـاره 

روش کـه بـا نـام هوانگ و یون ارائه شده است. در این 
شـود، پـس نیز شناخته می دارروش ترکیب خطی وزن

مقیـاس کـردن مـاتریس تصـمیم، بـا اسـتفاده از از بی
مقیـاس گیري بیضرایب وزنی معیارها ماتریس تصمیم

س، دار به دست آمده و با توجه به ایـن مـاتریشده وزن
  ). 61 :1389(عطایی،  شودامتیاز هر گزینه محاسبه می

  روش ویکور -
اره بـراي گیري چنـد معیـویکور یک روش تصمیم

هـاي سسـته بـا معیـارگیـري گحل یک مسئله تصمیم
گیـري مختلـف و متعـارض هاي انـدازهنامتناسب واحد

امیـري، ( توسط اپروکویک و تزنـگ ایجـاد شـده اسـت
بنـدي شـده ). این روش یک مجموعه رتبه171: 1386

هـاي متضـاد هاي موجود را با توجه به شاخصاز گزینه
هـا بـر بنـدي گزینـهتبـهکند. به طوري که رتعیین می

گیرد. ایـن جـواب سازشـی اساس این هدف صورت می
بندي چند معیاره بر اسـاس نزدیکـی یک شاخص رتبه

سازد. هدف اصلی تکنیک آل را مطرح میبه جواب ایده
ال هر شاخص است. ویکور نزدیکی بیشتر به جواب ایده

تکنیک ویکور براي حل مسائلی بـا خصوصـیت توافـق 
زاده و (اصغري باشدسازگاري قابل قبول میبراي حل نا
  ).  34: 1390همکاران، 

  
  و قلمرو پژوهش  محدوده

کیلـومتر مربـع،  20438استان گلستان با مساحت 
در بـین  21درصد از کل مساحت کشـور و رتبـه  3/1

کیلـومتر  3/5071گنبـد بـا  ها است، شهرسـتاناستان
و درصد از مسـاحت اسـتان) بزرگتـرین  81/24( مربع

 17/1( کیلــومتر مربــع 31/239شهرسـتان بنــدگز بــا 
درصد از مساحت استان) کوچکترین شهرستان اسـتان 

 1392باشند. تراکم نسبی جمعیت استان در سـال می
کــه شهرســتان  نفــر در کیلومترمربــع بــود 87معــادل 

نفـر  17نفر و شهرستان مـراوه تپـه بـا  286گرگان با 
ــبی ــراکم نس ــرین ت ــایین ت ــاالترین و پ ــت را  ب جمعی

 2دقیقـه و  30درجـه و  36این استان بـین  اند. داشته
ثانیه عرض شـمالی و  6دقیقه و  7درجه و  38ثانیه تا 

 4دقیقـه و  21درجـه و  56دقیقه تـا  51درجه و  53
ثانیه طول شرقی از نصف النهـار گرینـویچ و در بخـش 
شمالی کشـور واقـع شـده اسـت. از شـمال بـه کشـور 

ب به اسـتان سـمنان، از شـرق بـه ترکمنستان، از جنو
استان خراسـان شـمالی و از غـرب بـه دریـاي خـزر و 

شود. استان گلستان از نظـر استان مازندران محدود می
تقسیمات کشوري بر اساس آخرین تقسیمات کشـوري 

بخــش،  27شهرســتان،  14متشــکل از  1392درســال 
 47آبـادي مسـکونی و  1008دهسـتان،  60شهر،  25

(سـالنامه آمـاري اسـتان  باشـدکونی میآبادي غیر مس
محـدوده مـورد مطالعـه  1). شکل 13: 1392 گلستان،

  است.
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  هاي مورد مطالعه.موقعیت شهرستان :1شکل 

  ریزي استانداري گلستانمعاونت برنامه منبع:
  

 بحث اصلی
هـاي بنـدي شـاخصپـژوهش بـراي سـطحدر این 

ــا اســتفاده از   30توســعه در ســطح اســتان گلســتان ب
شاخص در بخش فرهنگی اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا 

هاي مورد نیـاز بـا اسـتفاده از روش نـورم بـراي متغیر

هاي ویکور و تاپسیس بی مقیاس شـده و بـراي تکنیک
مقیاس سازي خطی استفاده از روش بی SAWتکنیک 
ــد. ــی گردی ــس از ب ــازي دادهپ ــاس س ــا از روش مقی ه

هـا اسـتفاده شـده آنتروپی شانون بـراي وزن دهـی آن
  ).1است. جدول (

  

  هاي مختلف با استفاده از آنتروپی شانونوزن معیار: 1 جدول

وزن   عنوان شاخص  ردیف
  شاخص

وزن   عنوان شاخص  ردیف
  شاخص

  0,0289  هاي موجود در کانون پرورشتعداد کتاب  16  0,0183  هاي عمومیکتابخانهتعداد   1
  0,0219  هاي عمومیتعداد اعضاء کتابخانه  17  0,0137  تعداد مساجد  2
  0,0244  تعداد تماشاگران موسیقی  18  0,0109  هاتعداد آموزشگاه  3
  0,0537  تعداد تماشاگران تئاتر  19  0,0866  تعداد سینما  4
  0,0340  هاي موسیقیتعداد برنامه  20  0,009  تعداد سالن نمایش  5
  0,0278  هاي تئاترتعداد برنامه  21  0,0535  تعداد نمایشگاه  6
  0,0378  تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب  22  0,0322  تعداد چاپخانه  7
  0,0278  تعداد نمایشگاه کتاب  23  0,0129  تعداد کانون پروش فکري  8
  0,1291  هااماکن مذهبی اقلیت  24  0,0151  کارکنان اموزشی زنتعداد   9
  0,0212  هاها، مهدیهها، حسینهتعداد تکیه  25  0,0084  تعداد کارکنان آموزشی مرد  10
  0,0193  تعداد اماکن متبرکه اسالمی  26  0,0141  اموز دخترتعداد دانش  11
  0,0847  گنجایش سینما  27  0,0136  آموز پسرتعداد دانش  12
  0,0942  تعداد تماشاگران سینما  28  0,0166  تعداد باسوادان مرد  13
  0,0297  هاي سایربازدید کنندگان از نمایشگاه  29  0,0161  تعداد باسوادان زن  14
  0,0206  هاي سایرتعداد نمایشگاه  30  0,0219  هاي موجود در کتابخانهتعداد کتاب  15

  1397منبع: محاسبات نگارندگان،
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ها با استفاده از سه تکنیـک دهی متغیرپس از وزن
ي بنـدتهس) اقدام به دSAWمختلف(ویکور، تاپسیس و 

هـا بـر هاي این استان شده اسـت کـه یافتـه شهرستان
دهد که شهرستان گرگـان اساس مدل ویکور نشان می

ــا ضــریب توســعه  ــین  1ب ــک را در ب ــارده رتبــه ی چه
تپـه باشـد و شهرسـتان مـراوهشهرستان استان دارا می

مدل دیگـري کـه دارد.  رتبه چهارده یعنی رتبه آخر را
در این پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت تکنیـک 

هـاي حاصـل از ایـن بنـديباشـد. سـطحتاپسیس مـی

هرستان گرگان با امتیاز دهد که شتکنیک نیز نشان می
تپـه بـا تان مـراوهعنوان رتبـه یـک و شهرسـ به 0,945
و در  در رتبــه آخــر قــرار گرفتــه اســت 0,010امتیــاز 

نیـز  SAWآخرین تکنیک به کـار گرفتـه شـده یعنـی 
رتبـه اول را کسـب  0,512 شهرستان گرگان با امتیـاز

بـه عنـوان  0,006کرد و شهرستان مراوه تپه با امتیـاز 
) نحـوه 2آخرین شهرستان شـناخته شـد. در جـدول (

  ها نمایش داده شده است.انبندي شهرسترتبه

  

  گیريهاي تصمیمهاي استان گلستان بر اساس تکنیکبندي شهرستان: رتبه2 جدول

  شهرستان
  تاپسیس

  شهرستان
  ویکور

  شهرستان
SAW  

ضریب 
  توسعه

  رتبه  ضریب توسعه  رتبه
ضریب 
  توسعه

  رتبه

  1  0,512 گرگان  1  1 گرگان  1 0,954 گرگان
  2  0,136 گنبد  2  0,176 گنبد  2 0,251 گنبد

  3  0,071 آزادشهر  3  0,081 آزادشهر  3 0,152 آزادشهر
  4  0,046 علی آباد  4  0,074 علی آباد  4 0,123 علی آباد
  5  0,035 مینودشت  5  0,049 رامیان  5 0,089 مینودشت

  6  0,034 رامیان  6  0,049 مینودشت  6 0,082 کالله
  7  0,031 کالله  7  0,048 کالله  7 0,081 رامیان
  8  0,026 ترکمن  8  0,036 آق قال  8 0,068 ترکمن
  9  0,026 آق قال  9  0,035 ترکمن  9 0,062 کردکوي
  10  0,025 کردکوي  10  0,032 کردکوي  10 0,061 آق قال
  11  0,024 بندر گز  11  0,030 بندر گز  11 0,055 بندر گز
  12  0,011 گمیشان  12  0,010 گمیشان  12 0,028 گمیشان
  13  0,010 گالیکش  13  0,008 گالیکش  13 0,020 گالیکش
  14  0,006 مراوه تپه  14  0 مراوه تپه  14 0,010 مراوه تپه

 1397منبع: محاسبات نگارندگان،
  

هاي مختلفی که در ممکن است با توجه به تکنیک
هاي متفـاوتی رتبه ،مختلفهاي باال ذکر شد شهرستان

که در ها بدست آورده باشند از این روشرا از هر کدام 
هـاي بدسـت ارضهـا و تعـاین صورت براي رفع تفاوت

ــین رتبه ــدي آمــده ب ــک از  بن ــر ی ــاگون از ه هــاي گون
تـوان از هـاي مختلـف مـیاي شهرسـتانها بـر تکنیک

لنـد ها، بردا و کـپهاي ادغام مانند میانگین رتبهروش
در ایــن پــژوهش بــراي اجمــاع در اســتفاده کــرد کــه 

شـده اسـت.  هاي گوناگون از روش کپلند استفاده رتبه
گیـري، مــاتریس مقایســه در ایـن روش بــراي تصــمیم

در صـورتی کـه بـر  .شودمی مها انجازوجی بین گزینه
گیري، تعداد ارجحیت هاي مختلف تصمیماساس روش

د مغلوب شدن آن اي بر گزینه دیگر بیش از تعداگزینه
 Mگزینه بر دیگري باشد در ماتریس مقایسه زوجی بـا 

دهیم، و اگر همـین مقایسـه زوجـی، برد) را نشان می(
راي اکثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوي بود بـا 

Xشود. ( باخت) کد گذاري میM  بـه منزلـه آن اسـت
گر آن است نشان Xکه سطر بر ستون ارجحیت دارد و 

بر سطر ارجحیت دارد. بـا جمـع کـردن هـر  که ستون
) و جمـع هـر سـتون تعـداد c∑( هـاسطر، تعـداد بـرد

شـود و در براي هر متغیر مشخص مـی  )R∑( هاباخت
) و c∑هـا (ها بر اساس تفاضل مقادیر بـردنهایت گزینه
شـوند. نتـایج بنـدي مـی) اولویـتR∑هـا ( تعداد باخت

  ) ارائه شده است.3مقایسه در جدول (
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 لندها با تکنیک کپ: نتایج مقایسه زوجی و تعداد برد و باخت3 جدول

  

گرگان
گنبد    
آزادشهر  

علی آباد  
مینودشت  
  

کالله
رامیان  
ترکمن  
کردکوي  

آق قال  
بندر گز  
گمیشان  
ش  

گالیک
مراوه تپه  
  

∑c  

  m m  m  M  m  m  m  m  m  m  m  m  m  13  - گرگان
  x  -  m  m  M  m  m  m  m  m  m  m  m  m  12 گنبد

  x  x  -  m  M  m  m  m  m  m  m  m  m  m  11 آزادشهر
  x  x  x  -  M  m  m  m  m  m  m  m  m  m  10 علی آباد
  x  x  x  x  -  m  m  m  m  m  m  m  m  m  9 مینودشت

  x  x  x  x  X  -  x  m  m  m  m  m  m  m  7 کالله
  x  x  x  x  X  x  -  m  m  m  m  m  m  m  7 رامیان
  x  x  x  x  X  x  x  -  m  m  m  m  m  m  6 ترکمن
  x  x  x  x  X  x  x  x  -  x  m  m  m  m  4 کردکوي
  x  x  x  x  X  x  x  x  m  -  m  m  m  m  5 آق قال
  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  -  m  m  m  3 بندر گز
  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  -  m  m  2 گمیشان
  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  -  m  1 گالیکش
  x  x  x  x  X  x  x  x  x  x  x  x  x  -  0 مراوه تپه

R ∑  0  1  2  3  4  5  5  7  9  8  10  11  12  13    
 1397منبع: محاسبات نگارندگان،

  

  باشد.) می4هاي فرهنگس توسعه جدول(ها بر اساس شاخصبندي شهرستاندر این روش مالك طبقه
  

  هاي استان گلستان: مقادیر سنجش توسعه یافتگی شهرستان4جدول 
  - 50تا  -30  - 30تا  -10  -10تا  10  10تا  30  30تا  50  لندکپ

  بسیار محروم  محروم  نیمه برخوردار  برخوردار  بسیار برخوردار  توسعهوضعیت 
  

  بندي نهایی با تکنیک کپلندرتبه: 5جدول 
 وضعیت توسعه  رتبه  c∑  r∑  ∑c- ∑r  شهرستان ها

  1  13  0  13 گرگان
 پایدار

  2  11  1  12 گنبد
  3  9  2  11 آزادشهر

 نیمه پایدار

  4  7  3  10 علی آباد
  5  5  4  9 مینودشت

  6  2  5  7 کالله
  6  2  5  7 رامیان
  7  - 1  7  6 ترکمن

  8  - 3  8  5 قالآق
  9  - 5  9  4 کردکوي
  10  - 7  10  3 بندر گز
  11  - 9  11  2 گمیشان
  12  -11  12  1 گالیکش

 محروم
  13  -13  13  0 مراوه تپه

  1397،منبع: محاسبات نگارندگان
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لند و طبـق جـدول تکنیک کپدر نهایت بر اساس 
ــتان 28/14)، 4( ــوردار، درصــد شهرس ــا برخ  42/71ه

ـــوردار و  ـــه برخ ـــد نیم ـــد در رده  28/14درص درص
اند؛ بنـابراین بیشـتر هاي محروم قرار گرفتندشهرستان
  هـاي نیمـههاي استان در سـطح شهرسـتانشهرستان

دهـد در اند که نشان میبرخوردار و محروم قرار گرفته
هـاي مختلـف توسـعه در سـطح اسـتان شاخصتوزیع 

ــابرابري زیــادي وجــود دارد. جــدول( ) 2) و شــکل (5ن
هاي استان گلستان را نشان بندي نهایی شهرستانرتبه
  دهد.می

  

  
  1397،هاي فرهنگی در سطح استان گلستان: توزیع فضایی شاخص2شکل

  
   گیري نتیجهبندي و جمع

دستیابی به توسـعه فرهنگـی و اسـتفاده از منـابع، 
ریزي اصولی، کارآمد و اجـراي دقیـق آن نیازمند برنامه

است، این مهم در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق از 
هایی اسـت کـه ها و محدودیتها، توانامکانات، فرصت

 .به وضع مطلوب با آن روبرو هستیمدر رسیدن 
اي بـا نـرخ هاي ناحیهها و نابرابريتفاوت ،در ایران

اي در حــال افــزایش بــوده اســت، ایــن نگــران کننــده
وضعیت بـه بـروز مشـکالت جـدي نظیـر مهـاجرت از 

تـر مناطق محروم به نواحی برخـوردار و توسـعه یافتـه
 ).192: 1391بیگلـو و همکـاران،منجر شده است(شیخ

بنــدي منــاطق برحســب میــزان توســعه یــافتگی رتبــه
ــه عنــوان یــک مســئله  -اقتصــادي اجتمــاعی اغلــب ب

گیـرد گیري چندشاخصه مورد مالحظه قرار میتصمیم
 هاي متنـوعی وجـود داردروش ،که براي مواجهه با آن

)Martic & savic, 2001: 85 عـدم تـوازن در بـین .(

تشـدید مناطق جریان توسعه، موجب ایجـاد شـکاف و 
خـود مـانعی در مسـیر شود کـه اي مینابرابري منطقه

ــراین ــابرابريتوســعه اســت. ب ــه ن ــاي اســاس، مطالع ه
ــه ــاه منطق ــاعی و رف ــی، اجتم ــادي، آموزش اي و اقتص

ــه ــروري و پای ــدامات ض ــی از اق ــتانی، یک ــراياس  اي ب
مین رشد اقتصـادي ریزي و اصالحات در جهت تأ برنامه

اصـالح آرایـش فضـایی همـراه بـا عـدالت اجتمـاعی و 
توانـد باشـد. ایـن امـر مـیاي مـیاقتصاد ملی و منطقه

اي هـاي منطقـهتخصیص منابع را با هدف رفع نابرابري
:  1391(محمـدي و همکـاران، تحت تـاثیر قـرار دهـد

هـاي مطالعه مناطق و نواحی شهرستاناز این رو، ). 14
 ریـزان وتوانـد برنامـهیک استان در ابعاد فرهنگی، مـی

ـــادي ـــتگذاران اقتص ـــاذ  -سیاس ـــاعی را در اتخ اجتم
هاي مناسب در جهت کاهش تصمیمات و اجراي برنامه

  هاي ناحیه، یاري رساند.نابرابري
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اي شناسـایی ریـزي ناحیـهنخستین قدم در برنامـه
وضع موجود آن نـواحی اسـت، و ایـن شناسـایی خـود 

هاي مختلف اقتصـادي و مستلزم تجزیه و تحلیل بخش
و فرهنگی است. بـراي تشـخیص اعتبـارات و  اجتماعی

منابع میان مناطق مختلف شناسایی جایگاه منطقـه در 
منـدي از بنـدي سـطوح بهـرههاي مربوط، و رتبهبخش

هاي رسیدن به  مواهب توسعه ضروري است. یکی از راه
ریزي درست و بـه همـراه توزیـع توسعه، داشتن برنامه

هـاي بالفعـل و تـوان عادالنه امکانات مطابق با نیازها و
باشد. با توجه به اینکه استان گلستان بالقوه مناطق می

نقش کلیدي در توسعه کشور بر عهـده دارد، بنـابراین 
درستی ایفا کند بایـد ه براي اینکه بتواند این نقش را ب

شـود را بـر آنچه که مانع از ایفاي درست این نقش می
توزیـع هـا ایجـاد تعـادل و طرف کـرد کـه یکـی از آن

 هـا بلکـه درتنها در سطح شهرستانمتعادل امکانات نه
، . نتایج حاصـل از ایـن تحقیـقاستسطح خود استان 

سازد اصـالحات ریزي استان را قادر میمسئوالن برنامه
ـــت ـــتالزم را در سیاس ـــین اولوی ـــا و تعی ـــا در ه ه

هاي توسـعه گذاري به عمل آورند تا ناهماهنگی سرمایه
یکـی از  طرف شود. استان گلسـتانها بر شهرستان در

همچنین ایـن اسـتان بـا  هاي مرزي کشور است؛ استان
داشتن فرهنگ و تاریخ غنـی از قـدیم االیـام، همـواره 

اي را در کشور ایفا نموده است و بررسی  نقش بر جسته
 پـژوهش بـا اسـتفاده از ایـن هاي فرهنگـی درشاخص
دهنده  نشان TOPSIS و VIKOR،  SAWهاي تکنیک

خامت اوضاع ایـن اسـتان از لحـاظ توسـعه یکپارچـه و
است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از آن اسـت 

رتبه  تپهمراوه و شهرستان 1که شهرستان گرگان رتبه 
شهرستان استان گلسـتان کسـب کـرده  14را بین  14

هـاي انجـام شـده، هـا و تحلیـلاست. مطـابق بررسـی
بـه  بنـدي اولویـت هاي استان گلستان از نظرشهرستان

و  گرگـان هـايشهرسـتان شـوند.سه گروه تقسیم مـی
ــد ــیدر  گنب ــرار م ــاالترین ســطح توســعه ق ــرد و ب گی

د. نشــوقلمــداد مــی هــابرخــوردارترین شهرســتان
 علـی آبـادکتول، آزادشـهر، مینودشـت،هاي شهرستان

کالله، کردکوي، بندرترکمن، رامیان، آق قـال، بنـدرگز، 
ــوان نیمــه گمیشــان  ــا عن ــدي توســعه ب ــه بع در مرتب

جـزء گـالیکش  و مراوه تپـه هايبرخوردار و شهرستان
در کل باشند. محروم استان گلستان میهاي  شهرستان
هاي استان گلستان سطح متفاوتی از میـزان شهرستان

ــاخص ــر ش ــد و برخــوداري را از نظ ــذکور دارن ــاي م ه
ود. بـه شها دیده نمیامکانات فرهنگی هماهنگ در آن

دهد کـه عبارت دیگر، نتایج حاصل از بررسی نشان می
ــی  ــاهاي فرهنگ ــات و فض ــادل امکان ــعه نامتع در توس

هاي استان گلسـتان؛ وجـود سـاختار خـاص شهرستان
 -ریـزي و پیـروي از الگـوي توسـعه( مرکـزنظام برنامه

پیرامون) حاکم است. بـه طـوري کـه بیشـتر امکانـات 
د و به مراکـز پیرامـونی باشفرهنگی در مرکز استان می

اي، ریـزي ناحیـهلـذا در برنامـه شده است؛ کمتر توجه
هـاي تر به مناطق محروم از حیـث شـاخصتوجه بیش

ریـزي متـوازن فرهنگی، با کاربرد بهینه منابع در برنامه
ها ضروري است. به بیان دیگر براي کاهش این نابرابري

اي و پیـروي ریزي ناحیهدر بین مناطق، توجه به برنامه
هاي متعادل و متوازن در ایجاد فرصت برابـر از سیاست

  هاي استان است.براي منایع در تمام شهرستان
  

  پیشنهادها
ــک از  ــر ی ــعه ه ــا مشــخص شــدن ســطوح توس ب

   زیر را بیان نمود. هايتوان پیشنهادمی ،هاشهرستان
ها و آثار گسترده نامطلوبی ناشـی با توجه به پیامد

هاي قبل بـه اي، که در قسمتهاي ناحیهاز عدم تعادل
اي آن اشاره شد، توجه به رهیافت تعادل و توازن ناحیه

ریــزان و سیاســتگذاري فرهنگــی، بســیار بــراي برنامــه
به منظور کاهش شکاف فرهنگی موجود ضروري است. 
هاي اسـتان و توزیـع عادالنـه امکانـات میان شهرستان

هـاي سـتانشـود کـه در مرحلـه اول شهرپیشنهاد می
ها بسیار محروم در اولویت توسعه قرار گرفته و سیاست

هـاي توسـعه اجتمـاعی و فرهنگـی طـی یـک و برنامه
برنامه دو ساله، گسترش خدمات و امکانـات را در ایـن 

ها مورد توجه قرار دهند. در مراحـل بعـدي، شهرستان
ــذکور در  ــدمات م ــترش خ ــه گس ــان ب ــه همزم توج

ط طی یک برنامـه میـان هاي محروم و متوسشهرستان
هاي مدت ضروري است. و نهایتا توسعه تمام شهرستان
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استان در یک برنامه بلند مـدت حـائز اهمیـت فـراوان 
    است.
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