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بررسی مقایسه ای عملکرد فرهنگی شهرستان های استان ایالم

احمد عربشاهی کریزی 1

چکیده
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی و مقایســۀ وضعیــت فعالیت هــای فرهنگــی انجام شــده در شهرســتان های اســتان ایــالم 
ــالم از لحــاظ  ــوده اســت کــه شهرســتان های اســتان ای ــن ســؤال ب ــه ای ــن پاســخی ب نوشــته شــده و در صــدد یافت
ــه اولویت بنــدی می شــوند؟ جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش، اســتان ایــالم و  شــاخص های توســعۀ فرهنگــی چگون
شهرســتان های آن )آبدانــان، ایــالم، ایــوان، دره شــهر، دهلــران، شــیروان - چــرداول، ملکشــاهی و مهــران( می باشــد. 
روش تجزیــه و تحلیــل داده هــا و اطالعــات نیــز تصمیم گیــری چندشــاخصه و بــه طــور خــاص، تکنیــک تاپســیس 
اســت. شــاخص ها جهــت بررســی وضعیــت فعالیت هــای فرهنگــی از ســالنامۀ آمــاری اســتان ایــالم )1390( انتخاب 
ــا شــدۀ  ــر و موســیقی، نمایشــگاه های برپ ــای اجــرا شــدۀ تئات ــداد برنامه ه ــد از: تع ــن شــاخص ها عبارتن شــدند. ای
فرهنگــی و هنــری، ســینماها، چاپخانه هــای تحــت نظــارت ادارۀ کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی، کتابخانه هــا، اماکن 
مذهبــی و زائــران حــج تمتــع و عمــره. تجزیــه و تحلیــل داده هــا و اجــرای مراحــل شــش گانۀ تکنیــک تاپســیس 
نشــان داد کــه شهرســتان ایــالم بــه عنــوان بهتریــن گزینــه تعییــن شــده اســت و پــس از آن بــه ترتیب، شهرســتان های 
دهلــران، آبدانــان، شــیروان - چــرداول، دره شــهر، ایــوان، ملکشــاهی و مهــران در اولویت هــای بعــدی قــرار دارنــد. 

    Ahmad.arabshahi@gmail.com 1. استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران                                                                          
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 بیان مسئله
هــدف جوامــع در هــر ســطحی کــه باشــند اعــم از خانــواده، ســازمان، شهرســتان، اســتان، کشــور و ... دســتیابی 
بــه رشــد و توســعه اســت و شناســایی خویــش، یکــی از اولیــن گامهایــی اســت کــه بــرای قــدم نهــادن در ایــن 
مســیر بایــد برداشــته شــود. رشــد و توســعه، زمینه های مختلفــی چــون: اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی، 
ــدا  ــد ابت ــود، بای ــف خ ــوت و ضع ــاط ق ــی از نق ــرای آگاه ــن ب ــود؛ بنابرای ــامل می ش ــی و ... را ش تکنولوژیک
وضعیتمــان را در ایــن زمینه هــا مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا بــه طــور مؤثــر، تصمیم گیــری، سیاســتگذاری، 

برنامه ریــزی و اجــرا را دنبــال کنیــم و بــه رشــد و توســعۀ پایــدار دســت یابیــم. 
ــۀ فرهنگــی آن تمرکــز  ــر جنب ــه ب ــن مقال ــرد کــه در ای ــر می گی رشــد و توســعه، گســترۀ وســیعی را در ب
می شــود. از آنجایــی کــه بررســی دقیــق در جامعــۀ بــزرگ، میســر نیســت بــا تکیــه بــر روش مطالعــۀ مــوردی، 
از بیــن اســتان های کشــور، اســتان ایــالم بــه عنــوان جامعــۀ آمــاری انتخــاب شــد. مســئلۀ اصلــی تحقیــق حضــر، 
مقایســه، بررســی و اولویت بنــدی عملکــرد شهرســتان های اســتان ایــالم اســت کــه هشــت شهرســتان )آبدانــان، 

ایــالم، ایــوان، دره شــهر، دهلــران، شــیروان - چــرداول، ملکشــاهی و مهــران( را شــامل می شــود. 

ضرورت و اهمیت تحقیق
بعــد فرهنگــی یکــی از مهمتریــن ابعــاد توســعه اســت؛ چــرا که بر ســایر ابعــاد توســعه تأثیر می گــذارد. اگــر این 
بعــد اصــالح و تقویت شــود، زمینه ســاز توســعه در ســایر ابعــاد )اقتصــادی، تکنولوژیکــی، سیاســی، اجتماعی و 
...( خواهــد بــود؛ لــذا اهمیــت تحقیــق حاضــر در این اســت که بر بعــد فرهنگی تمرکــز دارد و تحلیل و بررســی 

فرهنــگ را در جهــت توســعه، ضروری دانســته و مبنــا قرار داده اســت.
بــرای ترســیم مســیر توســعه و پیشــرفت، ابتــدا بایــد از شــرایط موجــود، آگاهــی حاصــل کــرد. یکــی از 
اولیــن اقداماتــی کــه در ارتبــاط بــا مدیریــت اســتراتژیک بایــد صــورت پذیــرد، آشــنایی بــا محیــط داخلــی و 
خارجــی اســت تــا بتــوان بــه تعییــن اســتراتژی های مناســب نایــل شــد؛ لــذا یکــی دیگــر از مــوارد ضــرورت  و 
اهمیــت پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا بررســی و مقایســۀ عملکــرد شهرســتان های اســتان ایــالم از لحــاظ 
شــاخص های فرهنگــی، ایــن امــکان بــرای مســئوالن فرهنگــی در ســطوح مختلــف اســتان فراهــم می آیــد تــا 
بــه شــناخت کاملــی از وضعیــت موجــود نایــل شــوند و بــه سیاســتگذاری و برنامه ریــزی مؤثرتــری در جهــت 

توســعۀ فرهنگــی اســتان بپردازنــد.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هــای مختلفــی بــا نــگاه متفــاوت محققــان دربــارۀ وضعیت فرهنگــی اســتان ایالم انجام شــده اســت که 

در ذیــل، بعضــی از آنهــا بــه اختصار بررســی می شــوند:
- حســین زاده دلیر و ملکــي )1385( در پژوهــش خــود، اســتان هاي کشــور؛ به ویــژه اســتان ایــالم را از 
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نظــر شــاخص هاي توســعۀ انســاني، مــورد بررســي و تحلیــل قــرار دادنــد. نتایــج بررســی آنهــا نشــان داد کــه 
اســتان هاي تهــران، اصفهــان، قزویــن، گیــالن و فــارس بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح درآمــد، آمــوزش و امیــد بــه 
زندگــي، نســبت بــه ســایر اســتان ها در باالتریــن ســطح و اســتان هاي سیســتان و بلوچســتان، کردســتان، اردبیل و 
کهگیلویــه و بویراحمــد، در پایین تریــن ســطح توســعۀ انســاني قــرار دارنــد؛ اســتان ایــالم نیــز بــا رتبــۀ 22 در بین 
اســتان هاي کشــور در جایــگاه نامطلــوب و نامناســبي قرار گرفته اســت. آنهــا )1388( در پژوهشــی دیگر، نتیجه 
گرفتنــد کــه دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار در بیشــتر نواحــی شــهری، تنهــا بــا شــناخت ابعــاد توســعۀ پایــدار، نقاط 
قــوت و ضعــف نواحــی شــهری، توجــه بــه عوامــل )شــاخص ها( پایــدار و تقویــت عوامــل ناپایــدار امکان پذیــر 
اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، نــه تنهــا نواحــی شــهری پایــدار ارتقــا نمی یابنــد؛ بلکــه روز بــه روز، وضعیــت 

پایــدار آنهــا کاهــش یافتــه و نواحــی ناپایــدار همچنــان بــه وضعیــت خــود ادامــه می دهنــد. 
- حســین زاده و همــکاران )1391( نیــز تأثیــر عوامــل اجتماعــی - سیاســی مؤثــر بــر احســاس امنیــت را در بیــن 
شــهروندان شــهر ایــالم بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند که بیــن متغیرهایــی چــون: اعتمــاد اجتماعی، 
بزه دیدگــی مســتقیم، رعایــت حقــوق شــهروندی و دینــداری بــا برخــی از ابعــاد احســاس امنیــت )اجتماعــی، 

سیاســی و اقتصــادی( رابطــه وجــود دارد.
ــر مشــارکت  ــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر ب - رضادوســت و همــکاران )1388( نیــز در پژوهــش خــود ب
اجتماعــی شــهروندان جامعــۀ شــهری ایــالم، ارتبــاط متغیرهــای جنــس، وضعیــت اشــتغال، وضعیــت تأهــل، 
رضایــت از خدمــات شــهری، عضویــت در تشــکل های اجتماعــی، شــرکت در انتخابــات و تحصیــالت را بــا 
متغیــر مشــارکت اجتماعــی شــهروندان مــورد آزمــون قــرار دادنــد. نتایــج بررســی آنها نشــان داد که مشــارکت 

اجتماعــی در بیــن مــردم شهرســتان ایــالم، هنــوز بــه عنــوان یــک مؤلفــۀ مــدرن شــناخته نشــده اســت.
ــدی از مهاجــرت  ــه بررســی نقــش عوامــل فرهنگــی در رضایت من ــا و بذرافشــان )1390( هــم ب -  جعفری نی
در شــهر ایــالم پرداختنــد. یافته هــای تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه بیــن رضایت منــدی مهاجــران و متغیرهــای 
فرهنگ پذیــری در مقصــد، گرایش هــای مذهبــی، وجــود شــبکه های اجتماعــی در مقصــد، مــدت اقامــت، 
امکانــات آموزشــی، امکانــات بهداشــتی، فاصلــۀ بیــن مبــدأ و مقصــد و رفتار مــردم در مقصــد، رابطۀ معنــاداری 
وجــود دارد. نتایــج رگرســیون چندگانــه نیــز نشــان داد که متغیر وابســته، به طور مســتقیم تحت تأثیــر متغیرهای 
فرهنگ پذیــری در مقصــد، گرایش هــای مذهبــی، شــبکه های اجتماعــی، تحصیــالت، امکانــات آموزشــی، 

امکانــات بهداشــتی، رفتــار مــردم در مقصــد، مــدت اقامــت و جنســیت قــرار گرفتــه اســت.
ــاي  ــا و محدودیت ه ــي قابلیت ه ــه و بررس ــه مطالع ــی ب ــز در پژوهش ــکاران )1390( نی ــاري الري و هم - انص
ژئومورفولوژیکــي توســعۀ فیزیکــي شــهر ایالم و شناســایي مخاطــرات ناشــي از فرآیندهــاي ژئومورفولوژیکي 

پرداختند.
ــر توســعه نیافتگی آن را مــورد  ــی اســتان ایــالم ب ــر شــکل جغرافیای -  پیشــگاهی فرد و همــکاران )1391( تأثی
بررســی قــرار دادنــد و نشــان دادنــد کــه اســتان ایــالم دارای شــکلی طویــل و کشــیده بــا وجــود یــک زائــده در 
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شــمال شــرقی اســت کــه آن را در زمــرۀ شــکل های دنبالــه دار قــرار داده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، ایــن اســتان 
از معایــب دو شــکل طویــل و دنبالــه دار برخــوردار می باشــد. ایــن شــکل منحصــر بــه فــرد، وحدت ســاختاری و 
کارکــردی، توســعۀ متناســب بــا ظرفیت هــا، شــکل گیری هویــت جمعــی در میــان مــردم و حــس تعلــق آنهــا به 

اســتان و در نتیجــه مشــارکت آنهــا جهــت توســعۀ اســتان را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.
ــاخص هاي  ــتفاده از ش ــگ اس ــع هماهن ــدم توزی ــان دهندۀ ع ــیدي )1391( نش ــي و س ــش مؤمن ــج پژوه - نتای
تکنولــوژي IT در شــهرهاي اســتان ایــالم اســت؛ بــه طــوري کــه از مجمــوع 19 شــهر مــورد مطالعه، شــهر ایالم 
در تخصیــص شــاخص ها، توســعه یافته و دارای رتبــۀ اول بــود و شــهرهاي آبدانــان، دهلــران، دره شــهر، مهــران، 
ایــوان و بــدره نســبتاً توســعه یافته بودنــد و در رتبــۀ دوم قــرار داشــتند. شــهرهاي زرین آبــاد، لومــار، ملکشــاهي، 
چــوار، توحیــد، صالح آبــاد، کالت، ســرابله، موســیان، میمــه، آســمان آباد و زرنــه نیــز عقب مانده تــر بودنــد. 

ــان  ــع هویــت اجتماعــی جوان ــر مناب ــر ب ــوان »عوامــل مؤث ــا عن ــری و ســلیمان نژاد )1392( در پژوهشــی ب - باق
)مطالعــۀ مــوردی: دهلــران- ایــالم(«، نتیجــه گرفتنــد کــه متغیــر تحصیالت بــه عنــوان نمــادی از تالش فــردی با 
هویــت شــخصی افــراد، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری دارد؛ یعنــی بــا بــاال رفتــن میــزان تحصیــالت جوانــان، هویت 
شــخصی آنــان تقویــت شــده و از دیگــر هویت هایــی کــه جنبــۀ گروهــی دارنــد کاســته می شــود؛ همچنیــن 
بــا ســنجش متغیــر پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی، مشــخص کردنــد کــه متغیــر اخیــر، تنهــا بــا هویــت قومــی، 
رابطــۀ معنــادار داشــته و از دیگــر منابــع هویتــی، بیشــترین همبســتگی را بــا هویت هــای فــردی داشــته اســت تا با 
هویت هــای جمعــی؛ یعنــی هرچــه پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی افــراد باالتر باشــد، نقش هویت هــای جمعی، 
کمرنگ تــر و نقــش هویــت شــخصی پررنگ تــر می شــود؛ همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای هویــت 

گروهــی و هویــت مذهبــی، بیشــترین ســهم را در تکویــن هویــت اجتماعــی فــرد دارنــد.
- قاســمی و رســتمی )1393( بــا بررســی رابطــۀ بین ســرمایۀ اجتماعی و میزان توســعۀ مناطق شــهر ایــالم به این نتیجه 
رســیدند کــه میــزان اعتماد بیــن فردی در بین پاســخگویان، باالتــر از اعتماد عمومــی و نهادی اســت؛ همچنین میزان 
مشــارکت غیررســمی در میــان آنان، باال و میزان مشــارکت رســمی، پایین اســت. بیــن میزان همیاری، اعتمــاد نهادی 
و مشــارکت سیاســی با ســطح توســعۀ مناطق شــهر نیــز رابطــه وجــود نــدارد؛ در نتیجه می تــوان گفت کــه در جامعۀ 
ایــالم بــا وجــود اینکــه از نظــر کالبــدی در حــال گســترش اســت؛ امــا بــه واســطۀ وضعیــت آنومیــک جامعــه از یک 
ســو و تخریب زیســت جهان اجتماعی از ســوی دیگر که هر دو از پیامد تجربۀ مدرنیزاســیون اســت، رابطۀ توســعۀ 

مناطق شــهری و ســطح ســرمایۀ اجتماعی دچار آشــفتگی شــده است.
- شــماعی و جمهــوری )1393( بــه بررســی و تحلیــل رونــد تحــوالت نظــام شــهری اســتان ایالم، طی ســال های 
1345 تــا 1385 پرداختنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه پدیــدۀ نخســت شــهری، گسســت در ســاختار سلســله مراتبــی، 
کم جمعیتــی اکثــر شــهرها و عــدم تعــادل و تــوازن در توزیــع فضایــی جمعیــت شــهری از ویژگی هــای شــبکۀ 
شــهری اســتان اســت. در ســال های اخیــر اگرچــه از میــزان نخســت شــهری کاســته شــده و از رقــم 77 درصــد 
در ســال 1345 بــه 48 درصــد در ســال 1385 رســیده؛ امــا شــبکۀ شــهری همچنــان بــه لحــاظ توزیــع فضایــی 

بررسی مقایسه ای عملکرد فرهنگی شهرستان های ...
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جمعیــت، نامــوزون و نامتعادل اســت. 

ادبیات و مبانی نظری تحقیق
در ادامــه، قبــل از ورود بــه بحــث اصلــی، مباحــث مختلفــی پیرامــون عنــوان پژوهــش؛ از جمله: مفهــوم فرهنگ و 
ویژگی هــای فرهنــگ، منابــع فرهنگی، توســعۀ  فرهنگــی و رابطۀ فرهنگ و توســعه، مورد بررســی قــرار می گیرد.

فرهنگ
»توصیــف و تشــریح فرهنــگ، کاری دشــوار اســت؛ زیــرا ایــن فرهنــگ  اســت که مــا را تمــام عیــار، توصیف و 
تشــریح  می کنــد  و نــه عکــس  آن؛ چنانکــه ژاک دریــدا گفتــه اســت؛ فرهنــگ، نامی اســت  کــه  ما  بــه  چیزهایی  
ــا کســانی کــه در اعمــاق  آن بــه نظــاره می پردازنــد، معارضــه می کنــد. در  می دهیــم  غیرقابــل  دریافــت کــه ب
زبــان فارســی، فرهنــگ بــا مفاهیمــی؛ از قبیــل: علــم، هنــر، حرفــه، فــن، آمــوزش و آموختــن، خــرد، ادبیــات، 
آداب معاشــرت و ســخن و رســم و رســوم متــرادف گشــته و در دایره المعــارف بریتانیــکا نزدیــک بــه دویســت 
تعریــف گوناگــون از آن ارائــه شــده اســت. در گســترده ترین تعریــف، مجموعــۀ تکنولــوژی، باورهــا، هنرهــا، 
ادبیــات، تاریــخ، اقلیــم، عــادات و ســاختارهای اجتماعــی یــک  جامعــه اســت. فرهنــگ، تجلــی کمــال و تعالــی  
ــا توجــه  بــه تعاریــف متعــدد، می تــوان آن را بازتــاب اســرار روح و اندیشــۀ  نــوع انســان و جامعــه  می باشــد. ب
آدمــی دانســت کــه شــامل همــۀ اجــزا و عناصــر  محیطــی  اســت کــه بــر پایــۀ هــزاران ســال تجربــۀ تاریخــی در 
یــک محیــط جغرافیایــی  طــی  زمــان  شــکل گرفتــه و ریشــه در فطــرت انســان ها و انــواع منابــع طبیعــی در هــر 
نقطــه از جهــان دارد« )حقیقــی، 1388: 77 و 78(. »فرهنــگ، گذشــته از معانــِي ادب، تربیــت، دانــش، معرفــت، 
حکمــت، هنــر و ... بــه معنــي و متــرادف بــا رأي و هــوش، عقــل و خــرد، تربیــت درســت، آگاهــي نیروبخــش، 
قــوۀ تمیــز نیــک از بــد، شــناختن حــد هــر چیز، فضیلــت اخالقــي، مجموع صفــات پســندیده، فضایــل روحي و 
معنــوي، آنچــه در دایــرۀ اخــالق و رفتــار و گفتــار خــوب قــرار مي گیــرد، آرایــش جــان، مایــۀ آراســتگي روح، 
موجــب ســروري، ســودمندي و بــي آزاري، مایــۀ نیکنامــي، تندرســتي روان، مایــۀ زنده دلــي، برتــر از گوهــر، 
بزرگــي جــاه، بهتــر از گنــج، وقــار، بزرگــواري، شــرف مایــۀ فخــر، اســاس اســتقامت و بردبــاري، مایۀ شــادي و 
اقبــال، معیــار و وزن و قــد و اعتبــار، فــّر و شــکوه و جــالل، اندیشــۀ درســت و خردمنــدي و درایــت بــه کار رفتــه 

اســت )بــزی، 1387: 39(. فردوســي در زمینــۀ جایــگاه و نقــش فرهنــگ مي گویــد:

کــه فرهنـــگ بهتر بـود یا گــهر؟ز دانــا بپــرسیــد پــس دادگــــر

کــه فرهنگ باشد ز گــوهر فـزونچــنین داد پــاسخ بــدو رهنمــون
ز گوهر سخن گــفتن آســـان بـودکــه فــرهنــگ آرایش جــان بــود

به فــرهنگ باشـد روان تنــدرستگهر بي هنر زار و خار است و سست
)همان(

منابع فرهنگی

احمد عربشاهی کریزی
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»هویــت فرهنگــی جامعــه به ســه عامــل بســتگی دارد: تاریخــی، زبانــی و روان شــناختی. اهمیــت ایــن عوامل در 
موقعیت هــای تاریخــی و اجتماعــی  متفــاوت یکســان نیســت. هــرگاه ایــن عوامــل  بــه  طــور کامــل در یک ملت 
یــا فــرد وجــود نداشــته باشــند، هویــت فرهنگــی آن ناقــص خواهــد بــود. تلفیــق  مــوزون ایــن عوامــل، وضعیت 

ــی اســت . ایده آل

7 
 

ٓٛأُ دس ا٤ٗ ا٥ٕٞت  .ؿٙبخت٣ ٤ٛٞت فش٣ٍٙٞ خبٔٔٝ ثٝ ػٝ ٓبُٔ ثؼت٣ٍ داسد: تبس٤خ٣، صثب٣٘ ٚ سٚاٖ»
ًٛس وبُٔ دس ٤ه ّٔت ٤ب فشد   ثٝ  ٞشٌبٜ ا٤ٗ ٓٛأُ .٤ىؼبٖ ٥٘ؼتٔتفبٚت   ٞب٢ تبس٤خ٣ ٚ اختٕب٣ٓ ٔٛل٥ٔت

 . آ٣ِ اػت ٔٛصٖٚ ا٤ٗ ٓٛأُ، ٚه٥ٔت ا٤ذٜ  تّف٥ك .ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ، ٤ٛٞت فش٣ٍٙٞ آٖ ٘بلق خٛاٞذ ثٛد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔٙبثْ فش٣ٍٙٞ .(1) ؿٕبس٠ ؿىُ

 
)التلبد٢،  ٣ٕٔٛٓ  ٌزاس٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ػ٥بػت  ٞب٢ ا٢ دٚ ًشفٝ ٥ٔبٖ ٔٙبثْ فش٣ٍٙٞ ٚ حٛصٜ ساثٌٝ ثبال ؿىُدس 

ٞب٢ ػ٥بػتٍزاس٢ ثٝ ًشف  وٝ اص ػٕت حٛصٜ  پ٥ىب٣٘ .ٚخٛد داسد (... ٚ ٘مُ، آٔٛصؽ ٚ  ص٤ؼت، حُٕ  ٔح٥ي
 ٔٛخٛد دس ٞش ثب٤ذ ٔٙبثْ فش٣ٍٙٞ ،ٌزاس٢ فش٣ٍٙٞ تشػ٥ٓ ؿذٜ اػت، ثٝ ا٤ٗ ٔٔٙبػت وٝ دس ػ٥بػت ٔٙبثْ
  ٌزاس٢ ٞب٢ ػ٥بػت فش٣ٍٙٞ ثٝ ػ٢ٛ حٛصٜ  ٔٙبثْ  پ٥ىب٣٘ وٝ اص ػٕت .ٞب سا دس ِ٘ش ٌشفت حٛصٜ  ا٤ٗ  اص  وذاْ

وبسٌضاساٖ   سا وٝ ػب٤ش ا٢ فىش٢  ٞب٢فشا٤ٙذب٤ذ ث ،ٌزاساٖ دٞذ وٝ ػ٥بػت وـ٥ذٜ ؿذٜ اػت، ٘ـبٖ ٣ٔ
 .(42ٚ  41: 1387)ثض٢،  «٥٘ض ِحبٍ وٙٙذ  دٞٙذ لشاس ٣ٔ  اػتفبدٜ  ٞب٢ فش٣ٍٙٞ ٔٛسد حٛصٜ

 
 فزَىگ ي تًععٍ ّرابط

ا٢  اَٚ ا٤ٙىٝ فشًٞٙ سا ٔدٕٛٓٝ ٚ حبئض ا٥ٕٞت اػت:  ثشسػ٣  لبثُ ،فشًٞٙ ٚ تٛػٔٝ اص دٚ د٤ذٌبٜ ١ساثٌ»
ٓٙٛاٖ   فشًٞٙ ثٝ ،خب٤ٍبٜ  دس ا٤ٗ .ا٢ ٞؼتٙذ تٛػٔٝ  ٔؼبٓذ ٤ب ٔبْ٘ حشوت ٓٙبكش ٕٓٛٔبً  ثذا٥٘ٓ وٝ دس تٕبْ

 حوزه اقتصادی
 
 

 حوزه نهادی       حوزه سیاسی
 

 
     منابع فرهنگی                                                        

 
 حوزه زیست محیطی              حوزه اجتماعی

 
 

 
 حوزه فرهنگی و هنری   حوزه آموزشی

در شــکل بــاال رابطــه ای دو طرفــه میــان منابــع فرهنگــی و حوزه هــای  گوناگــون سیاســت گذاری  عمومــی 
ــای  ــمت حوزه ه ــه از س ــی  ک ــود دارد. پیکان ــوزش و ...( وج ــل، آم ــل  و نق ــت، حم ــط  زیس ــادی، محی )اقتص
ــن معناســت کــه در سیاســت گذاری،  ــه ای ــع فرهنگــی ترســیم شــده اســت، ب ــه طــرف مناب سیاســتگذاری ب
بایــد منابــع فرهنگــی موجــود در هــر کــدام  از  ایــن  حوزه هــا را در نظــر گرفــت. پیکانــی کــه از ســمت  منابــع  
ــه ســوی حوزه هــای سیاســت گذاری  کشــیده شــده اســت، نشــان می دهــد کــه سیاســت گذاران،  فرهنگــی ب
بایــد فرایندهــای  فکــری ای را کــه ســایر  کارگــزاران حوزه هــای فرهنگــی مــورد  اســتفاده  قــرار می دهنــد  نیــز 

ــزی، 1387: 41 و 42(. ــد« )ب لحــاظ کنن

رابطۀ فرهنگ و توسعه
ــگ  ــت اســت: اول اینکــه فرهن ــز اهمی ــل  بررســی  و حائ ــدگاه، قاب ــگ و توســعه از دو دی »رابطــۀ فرهن
ــتند. در  ــعه ای هس ــت  توس ــع حرک ــا مان ــاعد ی ــاً مس ــر عموم ــام  عناص ــه در تم ــم ک ــه ای بدانی را مجموع
ایــن  جایــگاه، فرهنــگ بــه  عنــوان یــک مجموعــۀ مؤثــر بــر فراینــد توســعه  تلقــی می شــود؛ دوم اینکــه  
ــی  ــعه تلق ــول توس ــه و محص ــکل گرفت ــعه، ش ــد توس ــه  در  فراین ــه ای  ک ــوان مجموع ــه  عن ــگ را ب فرهن
ــت دوم،  ــت و در حال ــعه اس ــر توس ــر ب ــل مؤث ــگ از عوام ــت اول، فرهن ــم. در حال ــود، بپذیری می ش
ــت دوم   ــعه و حال ــگ توس ــه »فرهن ــوان ب ــعه را می ت ــگ و توس ــۀ فرهن ــت اول رابط ــعه. حال ــۀ توس نتیج
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را بــه توســعۀ فرهنگــی  تعبیــر نمــود« )صالح نیــا و همــکاران، 1389: 74(. »دیررس تریــن درخــت  
ــتنتاج  ــتنباط و اس ــردن، اس ــیوۀ فکرک ــگ، ش ــور از  فرهن ــت و منظ ــگ اس ــت فرهن ــت، درخ ــوۀ  خلق می
در تمامــی ابعــاد زندگــی  اســت. جامعــۀ فرهنگــی، جامعــه ای عقلــی اســت. جامعــه ای کــه شــیوۀ حفــظ 
کــردن  را  نمی آمــوزد؛ بلکــه طریقــۀ ســنگین و عظیــم فکرکــردن  را منتقــل  می کنــد. هیــچ نــوع  تربیتــی، 
ســخت تر  از  تربیــت فکــر و عقــل  نیســت . ماهیــت دیربــازده بــودن اقدامــات و برنامه ریزی هــای فرهنگــی 
ایجــاب می کنــد کــه اهــداف درازمــدت و بــه  عبــارت  دیگــر، سیاســت های  کالن اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــخص شــوند و برنامه ریزی هــای  فرهنگــی  در  چارچــوب  برنامه ریزی هــای   فرهنــگ و آموزشــی  مش
ــه توســعۀ فرهنگــی در جامعــه، ایــن اســت  توســعۀ ملــی قــرار  گیرنــد. یکــی از راهکارهــای دســتیابی ب
کــه فرهنــگ در متــن زندگــی،  مســتقر  و جایگزیــن شــود، نــه آنکــه بــه آن افــزوده شــود  و بــه  صــورت  
پیوســت  زندگــی  درآیــد؛ چــه در ایــن  صــورت، سیاســت توســعۀ فرهنگــی و همگانی کــردن فرهنــگ 
شکســت  می خــورد. سیاســت توســعۀ فرهنگــی، بــه معنــای راســتین کلمــه، کوششــی  اســت بــرای آنکــه 
ــه  ــي روزان ــي در زندگ ــگ  آورد؛ یعن ــه چن ــاره  ب ــت، دوب ــق از آن اوس ــه ح ــه ب ــی را ک ــگ، جای فرهن
ــق  ــال تحق ــه دنب ــوان ب ــدون ایجــاد بســتر مناســب فرهنگــی  نمی ت ــزی، 1387: 42(. »ب ــد« )ب حضــور یاب
توســعه در ابعــاد دیگــر جامعــه بــود؛ از ایــن  روی در ســال های اخیــر، مفهــوم توســعۀ فرهنگــی، مــورد 
توجــه بســیاری  از مجامــع  جهانــی  از جملــه یونســکو قــرار گرفتــه اســت. ایــن مفهــوم بــه وســیله ســازمان 
یونســکو در دهــۀ  60 میــالدی در جهــان رواج یافــت و تــا آنجــا بــرای ایــن ســازمان بااهمیــت بــود کــه 
ــه  عنــوان دهــۀ توســعۀ  فرهنگــی  نامیــده  شــد؛ امــا پرســش   ــا  1997 توســط ایــن  ســازمان ب دهــۀ 1987 ت
اساســی ایــن اســت کــه فرهنــگ یــک جامعــه چگونــه در مقولــۀ توســعه  می توانــد نقش آفریــن باشــد؟ 
در پاســخ بــه ایــن پرســش می تــوان گفــت  رفتارهــای  اقتصــادی، سیاســی  و فرهنگــی کــه در نهادهــای 
یــک  جامعــه تثبیــت شــده اند، نقــش عظیمــی در  فراینــد  توســعۀ آن جامعــه  ایفــا می کننــد. گاهــی بــروز 
ــوان   ــن می ت ــت؛ بنابرای ــه اس ــلط در جامع ــی مس ــای  فرهنگ ــا و ارزش ه ــی از نگرش ه ــا ناش ــن رفتاره ای
ــر  ــد، تأثی ــکیل می دهن ــه را تش ــی جامع ــتۀ فرهنگ ــه هس ــا ک ــا  و ارزش ه ــن  نگرش ه ــت  ای ــت ماهی گف
ــه  ــه ب ــراد جامع ــرش اف ــر، نگ ــه ای دیگ ــور دارد. از زاوی ــعه یافتگی کش ــد  توس ــر فراین ــده ای ب تعیین کنن
ــن مقــوالت  ــرار می دهــد؛ ای ــات انســانی، رفتارهــای اجتماعــی را تحت الشــعاع ق مقــوالت اساســی  حی
ــودن(،  ــر ب ــا آینده نگ ــرا ی ــته گرا، حال گ ــان  )گذش ــت، زم ــا طبیع ــه  ب ــان، رابط ــت  انس ــد  از: سرش عبارتن
روابــط افــراد در جامعــه، فلســفۀ زندگــی، رابطــۀ انســان بــا  ماوراء  الطبیعــه، رابطــۀ انســان بــا جوامــع دیگــر 
ــاد  زندگــی  انســان،  ــی در یکــی از  ابع ــه  تحول ــت، ایجــاد هرگون ــن تربی ــه ای ــم؛ ب ــا عل و رابطــۀ انســان ب
ــۀ  ــئله  در  ارائ ــن  مس ــه ای ــه ب ــدم توج ــت. ع ــا اس ــن مقوله ه ــه ای ــراد ب ــرش  اف ــوع نگ ــر در ن ــتلزم تغیی مس
ــال  ــه  دنب ــی جامعــه ب ــن انســجام  درون الگــوی  توســعه، نتیجــه ای جــز تشــتت اجتماعــی و از دســت رفت
نخواهــد داشــت. اینجاســت کــه  مفهــوم  توســعۀ فرهنگــی بــه  عنــوان زمینه ســاز شــکل گیری توســعه ای 

احمد عربشاهی کریزی
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ــف   ــوان  تعری ــا می ت ــود دارد؛ ام ــی وج ــعۀ فرهنگ ــی  از توس ــر مختلف ــود. تعابی ــرح می ش ــه مط همه جانب
ــات   ــرایط و امکان ــاد ش ــمرد: ایج ــوم برش ــن مفه ــه ای ــف قابل توج ــی از تعاری ــتین را یک ــرار اگوس ژی
مــادی  و معنــوی مناســب بــرای افــراد جامعــه،  بــه  منظــور شــناخت جایــگاه آنــان، افزایــش علــم و دانــش 
انســان ها، آمادگــی بــرای تحــول، پیشــرفت  و پذیــرش اصــول کلــی توســعه ماننــد: قانون پذیــری، نظــم 
و انضبــاط، بهبــود روابــط اجتماعــی و انســانی، افزایــش توانایی هــای علمــی، اخالقــی  و معنــوی  بــرای 

همــۀ افــراد جامعــه. 
در مجمــوع، توســعۀ فرهنگــی را می تــوان فراینــد ارتقــای شــئون  گوناگــون فرهنــگ جامعــه در راســتای  
ــی انســان ها خواهــد شــد. در اینجــا منظــور از شــئون  ــوب دانســت کــه  زمینه ســاز رشــد و تعال اهــداف  مطل
گوناگــون  فرهنــگ، نگرش هــا، ارزش هــا، هنجارهــا، قوانیــن  و آداب  و رســوم می باشــد. هــدف نهایــی توســعۀ 
فرهنگــی در ایــن تعریــف،  در واقــع، غــرض اصلــی هــر نــوع توســعه ای اســت؛ یعنــی  رشــد  و تعالــی  انســان در 
ابعــاد مــادی و معنــوی؛ البتــه روشــن اســت کــه دســتیابی  بــه ایــن هــدف، جــز  در  صــورت مناســب بــودن بســتر 
زیســت انســان، - کــه همانــا جامعــه اســت- محقــق نمی شــود؛ بنابرایــن در یــک الگــوی  مناســب برای توســعه، 

بایــد راهکارهایــی  بــرای  بهبــود شــرایط زندگــی  پیش بینــی شــود« )صالح نیــا و همــکاران، 1389: 72 و 73(.

جامعۀ آماری تحقیق
ــان، ایــالم، ایــوان، دره شــهر، دهلــران،  جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق، اســتان ایــالم و شهرســتان های آن )آبدان
شــیروان - چــرداول، ملکشــاهی و مهــران( می باشــد. »اســتان ایــالم بــا 20 هــزار و 138 کیلومتــر مربــع، حــدود 
2/1 درصــد از مســاحت کل کشــور را تشــکیل می دهــد. ایــن اســتان در غــرب سلســله جبــال زاگــرس، بیــن 32 
درجــه و 3 دقیقــه تــا 34 درجــه و 2 دقیقــۀ عــرض شــمالی از خــط اســتوا و 45 درجــه و 40 دقیقــه تــا 48 درجــه و 
3 دقیقــۀ طــول شــرقی از نصف النهــار گرینویــچ در گوشــۀ غربــی کشــور واقــع شــده اســت. از جنــوب با اســتان 
خوزســتان، از شــرق بــا اســتان لرســتان و از شــمال بــا اســتان کرمانشــاه همســایه اســت و از ســمت غــرب 425 

کیلومتــر، مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق دارد. 
اســتان ایــالم کــه دارای 8 شهرســتان، 20 بخــش، 21 شــهر، 40 دهســتان و 630 آبــادی دارای ســکنه اســت، 
در منطقــه ای کوهســتانی در حاشــیۀ جنــوب غربــی رشــته کوه زاگــرس قــرار گرفتــه اســت و قســمت زیــادی 
ــه  ــدی ب ــیب های تن ــا ش ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــور تش ــای ماه ــا تپه ه ــتانی ی ــق کوهس ــاحت آن را مناط از مس

ــوند. ــی می ش ــاع منته ــت های کم ارتف دش
ایــن اســتان از نظــر شــرایط اقلیمــی، جــزو مناطــق گرمســیری محســوب می شــود؛ ولــی بــه علــت عــرض 
زیــاد جغرافیایــی، وجــود ارتفاعــات و اختــالف درجــۀ حــرارت و بارندگــی در بخش هــای شــمالی، جنوبــی و 
غربــی آن، می تــوان مناطــق ســه گانۀ سردســیری، گرمســیری و معتــدل را در آن مشــاهده کرد« )ســالنامۀ آماری 

اســتان ایــالم، 1390(.
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11 
 

استفبّ ٔٙت٣ٟ  ٢ وٓٞب دؿتٞب٢ تٙذ٢ ثٝ  وٝ ثب ؿ٥ت دٞٙذ ٢٣ٔ ٔبٞٛس تـى٥ُ ٞب تپ٤ٝب  سا ٔٙبًك وٛٞؼتب٣٘آٖ 
 .٘ذؿٛ ٣ٔ

ّٓت ٓشم ص٤بد ٝ ٣ِٚ ث ؛ؿٛد ٣ٔٔٙبًك ٌشٔؼ٥ش٢ ٔحؼٛة  ٚخض، اص ِ٘ش ؿشا٤ي ال٣ٕ٥ّا٤ٗ اػتبٖ 
 ،آٖ ٢ ؿٕب٣ِ، خٙٛث٣ ٚ غشث٣ٞب ثخؾحشاست ٚ ثبس٘ذ٣ٌ دس  ١اختالف دسخ ٚ ٚخٛد استفبٓبت ،خغشاف٥ب٣٤

اػتبٖ ا٤الْ،  ػبِٙب١ٔ آٔبس٢) «ٔـبٞذٜ وشد آٖػشدػ٥ش٢، ٌشٔؼ٥ش٢ ٚ ٔٔتذَ سا دس  ١ٌب٘ ٔٙبًك ػٝ تٛاٖ ٣ٔ
1390). 

 

 
 (اسؿبد اػال٣ٔ اػتبٖ ا٤الْ فشًٞٙ ٚ اداس٠ وُػب٤ت خز: ٔأاػتبٖ ا٤الْ ) ١٘مـ .(2) ؿٕبس٠ ؿىُ

11 
 

 
 (1390اػتبٖ ا٤الْ،  ػبِٙب١ٔ آٔبس٢خز: أٔ)اػتبٖ ا٤الْ ثٝ تفى٥ه ثخؾ  ٘مـ١ (.3) ؿٕبس٠ ؿىُ

 
 

 ريػ تحقٕق
 ٞب٢ تى٥ٙه وٝ خٛد داسا٢ اػت (MADM)٢ چٙذ ؿبخلٝ ٥ٌش تل٥ٕٓ، سٚؽ ٔٛسد اػتفبدٜ دس ا٤ٗ تحم٥ك

 ؿذٜ اػت. اػتفبدٜ TOPSISدس ا٤ٗ تحم٥ك اص تى٥ٙه  .ذثبؿ ٣ٔٔتفبٚت٣ 
ٕٞٛاسٜ ٔٛسد  ،ثخلٛف اص صٔبٖ خًٙ دْٚ خٟب٣٘ ؛اص دٚساٖ ٟ٘وت كٙٔت٣ دس خٟبٖ ػبص٢ ث٢ٝٙ٥ٟ ٞب ٔذَ»

، داؿتٗ ػبص٢ ث٢ٝٙ٥ٟ والػ٥ه ٞب ٔذَاك٣ّ ثش  تأو٥ذ .اٖ كٙٔت ثٛدٜ اػتا٘ذسوبس دػتتٛخٝ س٤به٥ذا٘بٖ ٚ 
٢ چٙذ ٥ٔٔبسٜ ٞب ٔذَثٝ  ،ٞب٢ اخ٥ش دس دٞٝ ٔحممبٖتٛخٝ  .ذثبؿ ٤٣ٔه ٥ٔٔبس ػٙدؾ )٤ب ٤ه ٞذف( 

1(MCDM)  ثٝ  ٞب ٥ٌش٢ تل٥ٕٓدس ا٤ٗ ٕٔىٗ اػت  .اػت ٌٔٔٛف ؿذ٢ٜ پ٥چ٥ذٜ ٞب ٥ٌش٢ تل٥ٕٓثشا٢
٢ ٥ٌش تل٢ٓ٥ٕ ٞب ٔذَا٤ٗ  .داػتفبدٜ ؿٛخب٢ اػتفبدٜ اص ٤ه ٥ٔٔبس ػٙدؾ ث٣ٍٙ٥ٟ اص چٙذ٤ٗ ٥ٔٔبس ػٙدؾ 

 ؛(MADM)3 ٢ چٙذؿبخلٝٞب ٔذَٚ  (MODM)2ٞذفٝ چٙذ٢ ٞب ٔذَ: ٘ذؿٛ ٣ٕٔٓذٜ تمؼ٥ٓ  ثٝ دٚ دػت١

                                                           
1. Multiple Criteria Decision Making 
2. Multiple Objective Decision Making 
3  . Multiple Attribute Decision Making 

احمد عربشاهی کریزی
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روش تحقیق
ــد شــاخصه )MADM( اســت کــه خــود دارای  ــری چن ــق، تصمیم گی ــن تحقی ــورد اســتفاده در ای روش م

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــک TOPSIS اس ــق از تکنی ــن تحقی ــد. در ای ــی می باش ــای متفاوت تکنیک ه
»مدل هــای بهینه ســازی از دوران نهضــت صنعتــی در جهــان؛ بخصــوص از زمان جنگ دوم جهانــی، همواره 
ــر مدل هــای کالســیک  ــی ب ــد اصل ــوده اســت. تأکی ــان و دســت اندرکاران صنعــت ب ــورد توجــه ریاضیدان م
ــا یــک هــدف( می باشــد. توجــه محققــان در دهه هــای اخیــر،  ــار ســنجش )ی بهینه ســازی، داشــتن یــک معی
ــرای تصمیم گیری هــای پیچیــده معطــوف شــده اســت. ممکــن  ــاره  )1MCDM( ب ــه مدل هــای چنــد معی ب
اســت در ایــن تصمیم گیری هــا بــه جــای اســتفاده از یــک معیــار ســنجش بهینگــی از چندیــن معیــار ســنجش 
ــه   ــای چندهدف ــوند: مدل ه ــیم می ش ــده تقس ــتۀ عم ــه دو دس ــری ب ــای تصمیم گی ــن مدل ه ــود. ای ــتفاده ش اس
ــه کار  ــی ب ــور طراح ــه منظ ــه ب ــای چندهدف ــاخصه  )3MADM(؛ مدل ه ــای چندش )2MODM( و مدل ه
گرفتــه می شــوند؛ در حالــی کــه مدل هــای چندشــاخصه بــه منظــور انتخــاب گزینــۀ برتــر اســتفاده می گردنــد« 
)اصغرپــور، 1392: 1(. »در مدل هــای چنــد شــاخصه، انتخــاب یــک گزینــه از بیــن گزینه هــای موجــود مدنظــر 
اســت. در یــک تعریــف کلــی، تصمیم گیــری چندشــاخصه بــه تصمیمــات خاصــی )از نــوع ترجیحــی( ماننــد: 
ارزیابــی، اولویت گــذاری یــا انتخــاب از بیــن گزینه هــای موجــود )کــه گاه بایــد بیــن چنــد شــاخص متضــاد 

انجــام شــود( اطــالق می شــود« )آذر و رجــب زاده، 1393: 21(.

)TOPSIS(  4تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل
»تاپســیس بــه عنــوان یــک روش تصمیم گیــری چندشــاخصه، روشــی ســاده؛ ولــی کارآمــد در اولویت بنــدی 
محســوب می شــود. چــن و هوانــگ، ایــن روش را در ســال 1992 بــا ارجــاع بــه کتــاب هوانــگ و یــون )1981( 
مطــرح کردنــد. الگوریتــم تکنیــک رتبه بنــدی بــر اســاس تشــابه به حــل ایــده آل، یــک تکنیــک تصمیم گیری 
چندشــاخصۀ جبرانــی بســیار قــوی بــرای اولویت بنــدی گزینه هــا از طریــق شــبیه  نمــودن بــه جــواب ایــده آل 
اســت کــه بــه نــوع تکنیــک وزن دهــی حساســیت بســیار کمــی دارد و پاســخ های حاصــل از آن، تغییــر عمیقی 
ــه را از جــواب ایــده آل و دورتریــن  ــۀ انتخاب شــده بایســتی کوتاه تریــن فاصل نمی کنــد. در ایــن روش، گزین
فاصلــه را از ناکارآمدتریــن جــواب داشــته باشــد« )پورطاهــری، 1393: 117 و 118(. »در ایــن روش m گزینــه 
 m شــاخص، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. هــر مســئله بــه صــورت یــک سیســتم هندســی شــامل n بــه وســیلۀ
نقطــه در فضــای n بعــدی در نظــر گرفتــه می شــود. هــدف ایــن روش، بیشــینه کــردن فاصلــۀ گزینــۀ مــورد نظر 
از مقــدار ایــده آل منفــی و کمینــه کــردن فاصلــۀ همــان گزینــه تــا مقــدار ایــده آل مثبــت بــه صــورت همزمــان 

1. Multiple Criteria Decision Making
2. Multiple Objective Decision Making
3. Multiple Attribute Decision Making
4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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اســت« )امیــری و دارســتانی فراهانــی، 1392: 16(. »تاپســیس، یــک روش چنــد معیاره بــرای شناســایی راه حل از 
یــک مجموعــۀ متناهــی از گزینه هاســت بــر اســاس اینکه بــه طور همزمــان، حداقــل فاصلــه را از نقطۀ ایــده آل و 
 Technique« ،حداکثــر فاصلــه را از نقطۀ حضیض داشــته باشــد« )اولســان، 2004: 721(. »نــام کامل تاپســیس
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution« یعنــی تکنیکــی بــرای رتبه بنــدی بــر 
اســاس تشــابه بــه راه حــل ایــده آل می باشــد. تاپســیس یــک روش تحلیــل مناســب بــرای تعــدادی شــاخص و 
گزینه هــای متعــدد برنامــه در جهــت انتخــاب می باشــد. ایــدۀ اصلــی روش ایــن اســت کــه اول شــاخص های 
ارزش ایــده آل مثبــت و ارزش ایــده آل منفــی را شناســایی کنــد؛ ســپس فاصلــۀ بیــن برنامــه تــا ایــده آل مثبــت و 
ایــده آل منفــی را محاســبه نمایــد؛ در نهایــت، درجــۀ نزدیکــی را به عنــوان اســتاندارد ارزیابی شایســتگی و معیار 

رتبه بنــدی بــرای برنامــه محاســبه می کنــد« )دای و وانــگ، 2011: 4729(. 

مراحل انجام تکنیک تاپسیس
استفاده از تکنیک تاپسیس برای تصمیم گیری، شامل 6 مرحله می باشد:

»1. کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس )N(: برای بی مقیاس سازی، فرمول زیر را به کار می بریم:

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

2. بــه دســت آوردن ماتریــس بی مقیــاس مــوزون )V(: ماتریــس بی مقیــاس شــده )N( را در ماتریــس قطــری 
وزن هــا )Wn*n( ضــرب می کنیــم؛ یعنــی:

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 
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(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      
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      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

 

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

 و ایــده آل منفی 

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

3. تعییــن راه حــل ایــده آل مثبــت و راه حــل ایــده آل منفــی: راه حل ایــده آل مثبــت 
، ایــن گونــه تعریــف می شــوند:

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

ــن  ــرای شــاخص های منفــی، کوچک تری ــن و ب ــت، بزرگ تری ــرای شــاخص های مثب ــر« ب ــن مقادی »بهتری
مقادیــر اســت و »بدتریــن« بــرای شــاخص های مثبــت، کوچک تریــن و بــرای شــاخص های منفــی بزرگتریــن 

ــت. مقادیر اس
4. بــه دســت آوردن میــزان فاصلــۀ هــر گزینــه تــا ایده آل هــای مثبــت و منفــی: فاصلــۀ اقلیدســی هــر گزینــه تــا 
 بــا فرمول هــای زیــر حســاب می شــود:

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

 و فاصلــۀ هــر گزینــه تــا ایــده آل منفــی 

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

ایــده آل  مثبــت 

احمد عربشاهی کریزی



دوره شانزدهم شماره 50 و 51 )بهار و تابستان 1395(

104

فصل نامة علمي- ترويجي

13 
 

 
 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
 :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

 یک گزینه به راه حل ایده آل:
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 تبپغٕظمزاحل اوجبم تکىٕک 

 ذ:ثبؿ ٣ٔٔشحّٝ  6ؿبُٔ  ،٥ٌ٢ش تل٥ٕٓثشا٢  تبپؼ٥غاػتفبدٜ اص تى٥ٙه 
 ثش٤ٓ: وبس ٣ٔٝ ػبص٢، فشَٔٛ ص٤ش سا ث ٔم٥بع : ثشا٢ ث٣(N)ػبص٢ ٔبتش٤غ  ٔم٥بع و٣ٕ وشدٖ ٚ ث٣ .1»

     
   

√∑    2 
  1

 

 
ٞب  سا دس ٔبتش٤غ لٌش٢ ٚصٖ (N)ٔم٥بع ؿذٜ  : ٔبتش٤غ ث٣(V)ٔم٥بع ٔٛصٖٚ  ثٝ دػت آٚسدٖ ٔبتش٤غ ث٣ .2

(Wn*n)  ٣ٙٔ٤: ؛و٥ٙٓ ٣ٔهشة 
V = N *      

 
،      ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٚ        ٔثجت  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜٙف٣:  آَ ا٤ذٜ حُ سأٜثجت ٚ  آَ ا٤ذٜ حُ ساٜت٥٥ٔٗ  .3

 :ؿٛ٘ذ ٣ٌٔٛ٘ٝ تٔش٤ف  ا٤ٗ
      = [V ثشداس ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غ] 
      = [V تش٤ٗ ٔمبد٤ش ٞش ؿبخق ٔبتش٤غذثشداس ث ] 

 
٤ٗ ٔمبد٤ش اػت ٚ تش وٛچه٢ ٔٙف٣، ٞب ؿبخقتش٤ٗ ٚ ثشا٢  ٢ ٔثجت، ثضسيٞب ؿبخقثشا٢ « ثٟتش٤ٗ ٔمبد٤ش»
 .٢ ٔٙف٣ ثضسٌتش٤ٗ ٔمبد٤ش اػتٞب ؿبخق٤ٗ ٚ ثشا٢ تش وٛچه٢ ٔثجت، ٞب ؿبخقثشا٢ « ثذتش٤ٗ»
 
 آَ ا٤ذٜ تبال٥ّذػ٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  ١: فبكّٞب٢ ٔثجت ٚ ٔٙف٣ آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ثٝ دػت آٚسدٖ ٥ٔضاٖ فبكّ .4

    ٔثجت
   ٔٙف٣  آَ ا٤ذٜٞش ٌض٤ٙٝ تب  ١ٚ فبكّ   

 :ؿٛد ٣ٔٞب٢ ص٤ش حؼبة  ، ثب فشَٔٛ  

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

  
  √∑           2 

  1  , i = 1, 2, …, m 

 
5. تعیین نزدیکی نسبی  :آَ ا٤ذٜ حُ سا٤ٜه ٌض٤ٙٝ ثٝ      )ت٥٥ٔٗ ٘ضد٤ى٣ ٘ؼج٣  .5

6. رتبه بنــدی گزینه هــا: هــر گزینــه ای کــه CL آن بزرگتــر باشــد، بهتــر اســت« )مؤمنی و شــریفی ســلیم، 1391: 
160و 161(.

تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته ها
ــا تعییــن گزینه هــا و معیارهــا، ماتریــس داده هــا را بــرای تکنیــک تاپســیس تشــکیل  در ایــن قســمت، ابتــدا ب
می دهیــم؛ چنان کــه گفتــه شــد، جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق، اســتان ایــالم مشــتمل بر هشــت شهرســتان اســت؛ 
بنابرایــن گزینه هــای مــا شهرســتان های موجــود در اســتان ایــالم )آبدانــان، ایــالم، ایــوان، دره شــهر، دهلــران، 

شــیروان - چــرداول، ملکشــاهی و مهــران( می باشــند.
معیارهــای متفاوتــی جهــت بررســی وضعیــت فعالیت هــای فرهنگــی در جامعــه و شــهر وجــود دارد. در این 
پژوهــش ســعی شــده اســت معیارهایــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه اطالعــات معتبــر مســتند راجــع بــه آنهــا 
وجــود داشــته باشــد؛ لــذا بــا رجــوع بــه ســالنامۀ آمــاری اســتان ایــالم )1390(، معیارهــای فرهنگــی  کــه آمــار و 
ارقــام مربــوط بــه آنهــا موجــود بــود بــه عنــوان معیارهــای مــورد اســتفادۀ پژوهــش انتخــاب شــدند. ایــن معیارها 
عبارتنــد از: تعــداد ســینماها، برنامه هــای اجراشــدۀ تئاتر و موســیقی، نمایشــگاه های برپا شــدۀ فرهنگــی و هنری، 
چاپخانه هــای تحــت نظــارت ادارۀ کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کتابخانه هــا، اماکــن مذهبــی و زائــران حــج 
ــرای تکنیــک  ــا مشــخص شــدن گزینه هــا و معیارهــا می تــوان ماتریــس داده هــا را ب تمتــع و عمــره. اکنــون ب

تاپســیس به صــورت ذیــل تشــکیل داد:

بررسی مقایسه ای عملکرد فرهنگی شهرستان های ...
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 بزاْ ريػ تبپغٕظَب  دادٌمبتزٔظ : (1) ؽمبرِ جذيل

 
تعذاد 
 عٕىمب

 َبْ بزوبمٍتعذاد 
تئبتز ي  ِاجزاؽذ

 مًعٕقٓ

تعذاد 
 َْب ومبٔؾگبٌ

 ِبزپب ؽذ
فزَىگٓ ي 

 َىزْ 

ْ َب چبپخبوٍتعذاد 
ادارِ تحت وظبرت 

فزَىگ ي ارؽبد  کل
 اعالمٓ

تعذاد 
 َب کتببخبوٍ

تعذاد 
امبکه 
 مذَبٓ

تعذاد 
سائزان 

حج تمتع 
 مزٌعي 

 43 80 5 5 4 27 1 آبذاوبن

 1395 135 25 24 8 105 1 أالم

 64 78 5 2 3 25 0 أًان

 48 117 9 6 3 10 0 ؽُز درٌ

 102 111 7 3 7 200 0 دَلزان

 -ؽٕزيان 
 چزدايل

0 0 7 4 12 146 64 

 123 66 1 0 2 7 0 ملکؾبَٓ

 49 74 4 2 3 5 0 مُزان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ادامــه، بــا توجــه بــه اطالعــات در دســترس، بــه اجــرای تکنیک تاپســیس در شــش مرحله اقدام شــد: 
ــاس  ــس بی مقی ــه دســت آوردن ماتری ــۀ 2: ب ــس؛ مرحل ــۀ 1: کمــی کــردن و بی مقیاس ســازی ماتری مرحل
مــوزون؛ مرحلــۀ 3: تعییــن راه حــل ایــده آل مثبــت و راه حــل ایــده آل منفــی؛ مرحلــۀ 4: بــه دســت آوردن 
میــزان فاصلــۀ هــر گزینــه تــا ایده آل هــای مثبــت و منفــی؛ مرحلــۀ 5: تعییــن نزدیکــی نســبی یــک گزینــه 
بــه راه حــل ایــده آل و مرحلــۀ 6: رتبه بنــدی گزینه هــا. نتایــج اجــرای ایــن مراحــل از طریــق نرم افــزار، در 

شــکل ذیــل نمایــش داده می شــود:

17 
 

 در ريػ تبپغٕظ افشار وزمَبْ  خزيجٓ (.4ؽمبرِ ) ؽکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 Using 
Entropy 
method 0/38 0/0147 0/1089 0/1517 0/0407 0/2838 0/0202 

 
 

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 Result 
 0/0343 0/0495 0/0495 0/3999 0/0916 0.0756 0/7814 0/0944 

 
 
Best alternative is A2 

 
The ranking of alternative: A2>A5>A1>A6>A4>A3>A7>A8

احمد عربشاهی کریزی
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نتیجه گیری و پیشنهادها
در ایــن پژوهــش، فعالیت هــای فرهنگــی صورت گرفتــه در شهرســتان های اســتان ایــالم، مــورد مقایســه قــرار 
گرفــت و از تکنیــک تاپســیس، جهــت انجــام تجزیــه و تحلیل هــای الزم، اســتفاده شــد کــه نتایج آن در شــکل 
شــمارۀ )4( نمایــش داده شــد. وزن هــای بــه دســت آمــده بــرای هــر یــک از شــاخص ها بــا اســتفاده از روش 
آنتروپــی از ایــن قــرار اســت: تعــداد ســینما، 0/0202؛ تعــداد برنامه هــای اجــرا شــدۀ تئاتــر و موســیقی، 0/2838؛ 
تعــداد نمایشــگاه های برپــا شــدۀ فرهنگــی و هنــری، 0/0407؛ تعــداد چاپخانه هــای تحــت نظــارت ادارۀ کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 0/1517؛ تعــداد کتابخانه هــا، 0/1089؛ تعــداد اماکــن مذهبــی، 0/0147 و تعــداد 
زائــران حــج تمتــع و عمــره، 0/38؛ بنابرایــن بــه ترتیــب، معیارهــای زائــران حــج تمتع و عمــره، تعــداد برنامه های 
اجــرا شــدۀ تئاتــر و موســیقی، تعــداد چاپخانه هــای تحــت نظــارت ادارۀ کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و تعداد 
کتابخانه هــا دارای بیشــترین اهمیــت قلمــداد شــده اند؛ همچنیــن، پژوهــش نشــان داد کــه شهرســتان ایــالم بــه 
ــرار اســت: ایــالم،  ــه طــور کلــی، رتبه بنــدی گزینه هــا از ایــن ق ــه تعییــن شــده اســت؛ ب ــوان بهتریــن گزین عن

دهلــران، آبدانــان، شــیروان - چــرداول، دره شــهر، ایــوان، ملکشــاهی و مهــران. 
همانگونــه کــه در متــن مقالــه اشــاره شــد، تغییــرات فرهنگــی، بســیار زمان بــر اســت؛ لــذا بــه فعــاالن ایــن 
حــوزه، توصیــه می شــود صبــر و حوصلــۀ کافــی داشــته باشــند. انجــام اقدامــات مؤثــر فرهنگــی، وظیفــۀ یــک 
ارگان خــاص نیســت؛ بلکــه همــۀ ارگان هــا و ســازمان ها؛ حتــی افــراد ســطوح مختلــف جامعــه در ایــن زمینــه 
نقــش دارنــد؛ هرچنــد بــه طــور خــاص، انتظــار مــی رود همــۀ ارگان هــای مرتبــط بــا حــوزۀ فرهنــگ، دســت 
ــا هماهنگــی و هم افزایــی و دوری از مــوازی کاری و کار جزیــره ای در ایــن زمینــه،  بــه دســت هــم دهنــد و ب
اقدامــات مؤثــر را بــه ثمــر برســانند. پیشــنهاد می شــود مســئوالن فرهنگــی اســتان، ابتــدا بــا نگاهــی موشــکافانه، 
بــه شناســایی دقیــق مشــکالت، آســیب ها و چالش هــای فرهنگــی اقــدام کننــد؛ ســپس بــه بررســی راهکارهــای 
ــر در  ــازی های مؤث ــت گذاری ها و تصمیم س ــه سیاس ــد ب ــدی بای ــدم بع ــد. در ق ــاره بپردازن ــن ب ــف در ای مختل
جهــت بهبــود وضعیــت فرهنگــی اقــدام شــود. نکتــۀ مهــم این اســت کــه تعییــن خط مشــی ها، سیاســت گذاری 
و تصمیم گیری هــا زمانــی مؤثــر واقــع خواهــد شــد کــه مســئوالن، مرحلــۀ اجــرا را بــا جدیــت دنبــال کننــد و 
همزمــان بــه نظــارت کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت بپردازنــد تــا در صــورت نیــاز، بــه موقــع، بــه تغییــر و 
اصــالح در سیاســت ها، تصمیمــات و فراینــد اجــرا بپردازنــد و در جهــت اعتــالی فرهنــگ و دســتیابی بــه رشــد 

و توســعه، مســیری صحیــح را بپیمایند. 
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- پورطاهــری، مهــدی؛ )1393(، کاربــرد روش هــای تصمیم گیــری چندشــاخصه در جغرافیــا، تهــران: ســازمان مطالعــه و تدوین کتب 

علوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(.
- پیشــگاهی فرد، زهــرا، بهــادر غالمــی، فاطمه الســادات میراحمــدی، عبدالکریــم ویســی و ســعید خلیلــی؛ )زمســتان 1391(، »بررســی 

تأثیــرات شــکل جغرافیایــی اســتان ایــالم بــر توســعه نیافتگی آن«، برنامه ریــزی منطقــه ای، ســال دوم. شــمارۀ 8.  
- جعفری نیــا، غالمرضــا و محمــد بذرافشــان؛ )پاییــز و زمســتان 1390(، »بررســی نقش عوامل فرهنگــی در رضایت منــدی از مهاجرت 

)مطالعــۀ مــوردی: شــهر ایالم(«، علوم اجتماعی، ســال هشــتم، شــمارۀ 2. 
- حســین زاده، علی حســین، عبدالرضــا نــواح و زهــرا ســاده میری؛ )بهــار 1391(، »بررســی تأثیــر عوامــل اجتماعــی سیاســی بر احســاس 

امنیــت )مــورد مطالعــه: شــهروندان شــهر ایــالم(«، مطالعات مدیریــت انتظامی، ســال هفتم، شــمارۀ 1. 
- حســین زاده  دلیــر، کریــم و ســعید ملکــي؛ )بهــار و تابســتان 1385(. »بررســي وضعیت شــاخص هاي توســعۀ انســاني در اســتان ایالم«، 

جغرافیا و توســعۀ ناحیــه اي، دورۀ 3، شــمارۀ 6. 
- حقیقــی، علی محمــد؛ )بهمــن و اســفند 1388(، »بررســی نقــش فرهنــگ در توســعۀ پایــدار )تحلیــل مــوردی: فرهنــگ ایــران(«، 

مهندســی فرهنگــی، ســال چهــارم، شــمارۀ 37 و 38. 
- رضادوســت، کریــم، علی حســین حســین زاده و حمیــد عابــدزاده؛ )پاییــز 1388(، »بررســی عوامــل مؤثــر در مشــارکت اجتماعــی 

شــهروندان، جامعــۀ شــهری شــهر ایــالم«، جامعه شناســی کاربــردی، ســال بیســتم، شــمارۀ 3.
- سالنامۀ آماری استان ایالم؛ )1390(، مرکز آمار ایران.
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- شــماعی، علــی و علی محمــد جمهــوری؛ )تابســتان 1393(، »بررســی و تحلیــل رونــد تحــوالت نظــام شــهری اســتان ایــالم طــی 

ــمارۀ 14.  ــارم، ش ــال چه ــه ای، س ــزی منطق ــا 1385«، برنامه ری ــال های 1345 ت س
- صالح نیــا، نرگــس، جــالل دهنــوی و امیــن حق نــژاد؛ )مــرداد و شــهریور 1389(، »نقــش فرهنــگ در توســعۀ اقتصادی«،مهندســی 

فرهنگــی، ، ســال چهــارم، شــمارۀ 43 و 44.  
- قاســمی، یارمحمــد و بتــول رســتمی؛ )پاییــز 1393(، »بررســی رابطــۀ بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و میــزان توســعۀ مناطــق شــهر ایــالم«، 

ــاه و توســعۀ اجتماعــی، دورۀ پنجــم، شــمارۀ 20.  برنامه ریــزی رف
- ملکــی، ســعید و کریــم حســین زاده  دلیــر؛ )پاییــز و زمســتان 1388(، »رتبه بنــدی نواحــی شــهری از نظــر شــاخص های توســعۀ پایــدار 

بــا اســتفاده از روش هــای تحلیــل عاملــی و تاکســونومی )شــهر ایــالم(«، جغرافیــا و توســعۀ ناحیه ای، ســال هفتم، شــمارۀ 13. 
- مؤمنی، منصور و علیرضا شریفی سلیم؛ )1391(، مدل ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چندشاخصه، تهران: مؤلف.

ــالم«،  ــتان ای ــاخص هاي IT در اس ــعه یافتگي ش ــي از توس ــي تحلیل ــز 1391(، »بررس ــیدي؛ )پایی ــر س ــدي و علي نظ ــي، مه - مؤمن
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