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   Abstract     چکیده

.  باشد  می  کشورها  از  بســـیاری  دغدغـــه   توســـعه،  مقولـــه  امـــروزه

  داشـته   وجود  آن  مورد  در  عمومی  توافـق  کـه  تعریفـی  توسـعه  برای  لیکن

  بنیــادی   تغییــر  منزلــه  بــه  توســعه  اصــوال.  اســت  نشـده  ارائـه  باشـد،

 شود   می  محسوب  هرجامعه  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  متغیرهای  در

  تغییرات .  است  آن  گوناگون  ابعاد  بین  هماهنگی  ایجاد  مستلزم  آن  تحقق  و

 حد  از  بیش  تمرکز  و  ایمنطقه  تعادل  عدم  اخیر  های  دهه  اقتصادی-اجتماعی

 نتیجه   در.  است  داشته  پی  در  را  نقاط   دیگر  محرومیت  و  نقاط   برخی  در  امکانات

  از   و  داشته  بهتری  عملکرد  کشور  یک  مناطق  سایر  با  مقایسه  در  مناطق  برخی

  پایه   تقویت  منظور  به  جوامع  از  بسیاری.  بودند  برخوردار  مطلوبی  توسعه  و  رشد

  اجتماعی،   مشکالت  و  مسایل  انبوه  و  ها  تعادل  عدم  تعدیل  و  رفع  و  توسعه  های

  منابع   و  امکانات  شناسایی  و  ریزی  برنامه   نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش

 های   تعادل  ایجاد  در  سعی  ای  ناحیه  ریزی  برنامه.  هستند  خود  بالقوه  و  بالفعل

  کل   باید  ای ناحیه  ریزی  برنامه   فرآیند  در  بنابراین،.  دارد  ای  ناحیه   درون  بین

 منطقه   یک  در  مدیریتی  های  برنامه  تحقق.  گرفت  درنظر  جامعه  بطور   را  ناحیه

  بلکه  ندارد، همراه  به را مطلوبی نتایج تنها نه اجتماعی مسایل به توجه بدون

 منابع   و  اعتبارات  تخصیص  برای.  بود  خواهد  بیشتر  مراتب  به  آن  منفی  اثرات

  مواهب   از  برخورداری  نظر  از  مناطق  رتبه  و  جایگاه  شناسایی  مناطق،  این  میان

  مناطق   اجتماعی  یافتگی  توسعه  حاضر  پژوهش  در.  است  ضروری  توسعه

  مورد   اجتماعی  شاخص  5  و  TOPSIS  روش  از  استفاده  با  تبریز  شهری

 اجتماعی   یافتگی  توسعه  میزان  به  توجه  با  مناطق.  گرفت  قرار  تحلیل  و  سنجش

 . شدند تقسیم یافتگی توسعه از سطح چهار در

 Today, development is the concern of many countries. 
However, for the development of a definition that has a 
general agreement, it has not been provided. Basically, 
development is considered as a fundamental change in 
economic, social and cultural variables in every society, and its 
realization requires the creation of coordination between its 
various dimensions. Socio-economic changes in recent 
decades have resulted in regional imbalance and over-
concentration of facilities in some places and deprivation in 
other places. As a result, some regions performed better 
compared to other regions of a country and enjoyed favorable 
growth and development. Many societies need more than ever 
to plan and identify their actual and potential facilities and 
resources in order to strengthen the foundations of 
development and eliminate and adjust the imbalances and 
multitude of social issues and problems. Regional planning 
tries to create balances between regions. Therefore, in the 
regional planning process, the entire region should be 
considered as a community. Realization of management plans 
in a region without paying attention to social issues not only 
does not bring desirable results, but its negative effects will be 
far more. In order to allocate credits and resources among 
these regions, it is necessary to identify the position and rank 
of the regions in terms of having the blessings of development. 
In this research, social development of urban areas of Tabriz 
was measured and analyzed using TOPSIS method and 5 social 
indicators. According to the level of social development, the 
regions were divided into four levels of development. 
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 مقدمه -1

  اقتصادی،  امکانات  اساس   بر   جوامع   یافتگی  توسعه  سطح   تعیین

  های  تعادل  عدم  کاهش   و  منظورشناخت   به ...    و   فرهنگی  اجتماعی،

  توانمندی   شناخت   زیرا   است؛  برخوردار   اساسی  اهمیت  از  ای،  منطقه

  رفع   برای  ریزی  برنامه  به  مناطق،  از  هریک  در  توسعه  تنگناهای  و  ها

.  شود  می  منجر  موجود،  های  پتانسیل  اساس  بر  تنگناها  و  مشکالت

  بعد  دارای  اگرچه   توسعه .  است  بهبود  و   گسترش  معنی  به   توسعه   کلمه 

  کلمه  با   مترادف است  ممکن حتی  موارد ای  پاره  در  و  باشد   می کمی

  توسعه،   واقع  در .  است  کیفی  ابعاد  دارای  اصل  در  اما   شود   تلقی  رشد 

  می   ابعاد  آن  تمامی  فاقد  رشد  کلمه  که  است  ای  گانه چند  ابعاد  دارای

 :رسیممی مشخص  تعریف دسته  چهار  به توسعه  مورد در. باشد

  امر   یک  جزئیات   در  کامل  کار  معنی  به   تدریجی  آشکارسازی .1

 پدیده  یا

 جدید   روش  و  مصالح   یا  فرم   یک   تولید  معنی  به  تدریجی  تکامل .2

 پدیده  یک  مایه رشد  .3

 درون  از رشد  .4

  سطح   افزایش  و  بسط  ای  پاره  متضمن  توسعه،  از  فوق  مورد  چهار  همه

  توسعه   توسعه،   ارکان  از   یکی.  گردد  می  رشد  حال  هر   به   یا   و  فضا   و

  مادی،  امکانات  ایجاد  اجتماعی،  توسعه  از   هدف .  باشد  می  اجتماعی

  افراد   دسترسی  افزایش  جامعه،  افراد   کلیه  برای   اجتماعی  و  اقتصادی

  توسعه .  شود  می  بیان  آن  عادالنه   توزیع  و  حیاتی  منابع  به  جامعه

  و   بهداشت   نظیر   زندگی   اجتماعی  های   جنبه  در   رشد:  شامل  اجتماعی

  در  که  است  آن  مشابه  موارد  و  اشتغال  تغذیه،  تربیت،  و  تعلیم  درمان،

  [.1]  است   آن   به   مربوط   اهداف  و   اجتماعی  رفاه   کننده   تامین   نهایت 

  شده   ارائه  توسعه  مفهوم  از  تلقی  سه  کلی  طور  به  توسعه  ادبیات  در

  مثابه به   توسعه مشخص،  اقدامات مجموعه  یک مثابه  به توسعه : است

  از  ای  مجموعه  مثابه  به  توسعه   باالخره  و  بنیادی  دگرگونی  فرآیندهای

  عوامل   از  یکی  اقتصادی  پیشرفت  چه  اگر.  مشخص  اقدامات  و  دستاورها

  توسعه،   که   است   این   آن  دلیل  و  نیست   عامل  تنها  اما   است  توسعه   مهم

  ایجاد   توسعه،  اصلی  هدف  بنابراین .  نیست  اقتصادی  ای  پدیده  صرفا

  می   جامعه  اقشار  تمام  برای  همگانی   درآمد   رشد  مطلوب   الگوی  یک 

  هاست،   نابرابری  حذف  توسعه،   اصلی   هدف   اینکه  به   توجه   با .  باشد

  بنابراین.  است  اجتماعی  عدالت  با   همراه  رشد   توسعه،   مفهوم  بهترین 

  عدالت   برقراری  اقتصادی  توسعه  یا  و  ای  منطقه  ریزی  برنامه  کلی  هدف

  توازن  عدم .  است  جامعه  افراد  بین  در   ثروت  و  رفاه   توزیع  و   اجتماعی

  تشدید   و  شکاف   ایجاد  موجب  توسعه،   جریان  در  مناطق   بین   در

. است  توسعه  مسیر  در  مانعی  خود  که  شود  می  ای  منطقه  نابرابری

  اقتصادی،  امکانات  اساس   بر   جوامع   یافتگی  توسعه  سطح   تعیین

  های   تعادل  عدم   کاهش   و  شناخت  منظور   به ...    و  فرهنگی  اجتماعی،

  توانمندی   شناخت   زیرا   است؛  برخوردار   اساسی  اهمیت  از  ای،  منطقه

  رفع   برای  ریزی  برنامه  به  مناطق،  از  هریک  در  توسعه  تنگناهای  و  ها

  در.  شود  می  منجر  موجود،  های  پتانسیل  اساس  بر  تنگناها  و  مشکالت

  جهت   مطلوب  مسیر  در  حرکت  و  موجود  شرایط  بهبود  هدف  توسعه

  راه  یا  نیافته   تحقق   تعادلی   ایجاد   برای   است  کوششی   و  باشد   می  رفاه 

  بخش  بین  پیوسته   که   مشکالتی  و   فشارها  رفع  جهت   در  است   حلی

  مفهوم  در   توسعه .  دارد  وجود  انسانی   و  اجتماعی  زندگی   مختلف   های

  شرایط   بهبود  جهت  جامعه  تولید   منابع  از  استفاده  معنای  به  خود  قوی

  همه  توسعۀ  توسعه،   نظرانِ  صاحب  بیشتر  .  است  افراد  فقیرترین  زندگی

  مسلما  .  دانند  می  ای  جامعه  هر  در  توسعه  هدف  ترین  مهم  را  جانبه

  خاطر  به   یابد،   دست   توسعه   به   خاص   بعد   چند   یا   یک   در   جامعه   اگر 

  مهمی   مسائل   با   است   ممکن  دیگر  ابعاد   و   ها   زمینه  در   توسعه   فقدان

  اجتماعی  توسعۀ  و  فرهنگی  توسعۀ   فرآیند  این  در   مسلما .  شود  درگیر

  توازن   و  تعادل  رهیافت  به  توجه   [.2]  کنند  می  بازی  بنیادی  نقش

  بخشی،   و  ای   منطقه  های  نابرابری   و  ناهمگونی   کاهش  ای،  منطقه

  بر که  هایی  هدف  توزیع  برای ای  منطقه  ریزی  برنامه  و سیاستگذاری 

  منطقه  هر  های  محدودیت  و   امکانات  ساختاری،   های  ویژگی  حسب

  هر   خصوصیات   اهمیت   شناخت  و   مطالعه   مستلزم   کنند،  می  تغییر

  در[. 3] است ای منطقه سیستم کل در آن جایگاه به  توجه با منطقه

  در  توسعه  نابرابری  ایجاد  موجب  مناطق،  ی  همه  به  توجه  عدم  واقع،

  و  شناخت  توسعه، ریزی  برنامه  فرایند  در . شود  می کشور یک   مناطق

  آن   ضعف  و  قوت  نقاط   از  آگاهی  و  نواحی   یافتگی  توسعه  سطوح  تبیین

  لحاظ   به   که   اجتماعی   عدالت  مفهوم  به   توجه   با  [. 4]  دارد  اهمیت  ها

  و  ها سیاست با   عمومی منابع  توزیع  برگیرنده در  فضایی و  جغرافیایی

  تحقق   اهمیت  و  باشدمی  جغرافیایی  و  اجتماعی  های   مشی  و  خط

  جهانی   و  ایمنطقه  ملی  اهمیت  به  توجه  با   تبریز  شهر   اجتماعی  عدالت 

  طلبی  عدالت  فطرت  به  دادن  پاسخ  برای  نیز  و  شهر  این  افزون  روز

  انسجام  ایجاد  لزوم  در  اجتماعی-سیاسی   مالحظات   به  سو  یک  از   انسان

  روزافزون  شتاب  دیگر،  سوی  از   اجتماعی،  مالحظات  سایر  و  اجتماعی

  بازتاب  خود  که   تبریز   شهر   اجتماعی های  گروه  مناطق  شدن   دوقطبی

  ملی   سطح  در   سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی  مسائل  و   هاگذاریسیاست

  به  را   شهری   ریزان  برنامه  و   اجتماعی   محققان  همه   توجه  لزوم   از

 .طلبدمی را  اجتماعی عدالت اجرای اهمیت

 مسئله  بیان -1-1

  انگیـزی   شگفت  قـدرت  از  کـه  دارد  قرار  معنایی  نظام  کانون  در  توسعه

  به   دیگـری  مفهـوم   هیچ  نوین  فکـری   نظـام  در   و  اسـت   برخـوردار 

  توسعه  در .  است  نگذاشته  تاثیر  افراد  روی  و  اندیشـه  روی  اندازه  این 

  رفاه   جهت   مطلوب   مسیر   در  حرکت   و   موجود   شرایط   بهبـود   هدف،

  راه  یا  نیافته  تحقق تعادلی ایجاد بـرای است کوششی و [5] باشد می

  بـین   پیوسـته  کـه  مشـکالتی  و  فشارها  رفع  جهـت  در  است  حلی

  [. 6] دارد  وجـود   انسـانی   و  اجتمـاعی  زنـدگی   مختلـف   های  بخش

  مهم   بلکه   باشد   اقتصادی   و  بخشی   تعـادلی  صـرفا   نبایـد   تعـادل   این 

  سنجش   این .  باشــد  اجتمــاعی-فضــایی  تعــادلی   بایــد   آن   از   تـر

  کیفیت  رو   این   از   و  زیست   کیفیـت  که   یابد   می  اهمیت   رو  این  از   توسعه 

  به   باید  پایدار  اجتماعی  نظام  یک  [.7] کنـد  مـی  متاثر  را  انسانی  نوع

:  شامل  اجتماعی  خدمات  و  تسهیالت   تساوی   و  منابع  برابر   توزیع

  و   سیاسی  پاسخگویی  جنسی،  برابری  پرورش،   و  آموزش   بهداشت،

  گروه   منافع  حفظ  یعنی  شهر  در  اجتماعی  عدالت.  یابد  دست   مشارکت 
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  به   خاص  طور  به   هدف   های  گروه  و  عام  طور   به  اجتماعی  مختلف  های

  جهت   همین   به.  ها  هزینه  و  درآمدها   شهری،   منابع  بهینه   توزیع   وسیله

  عدالت  مفاهیم  بودن  مترادف  بر   تاکید  با   محیطی  عدالت   اکنون

  و  نهادها  از)اجتماعی  حسابرسی  لزوم  اجتماعی،  عدالت  و  محیطی

  حسابرسی   اساس   و   پایه   عنوان   به   را (  ها   آن  نظیر  و   دولتی  های   سازمان

  تهیه،  یافته،  توسعه  کمتر  درکشورهای.  شمارند- می  ضروری  محیطی

  مختلف   مناطق  برای  توسعه   و  رشد   ریزی  برنامه  اجرای   و  تدوین 

  منابع   تخصیص  عمدتا    تا  شده  سبب  دولت،  توسط  متمرکز   بصورت 

  شکاف،   نتیجه  در  و  نداشته   نیازها  و  ها  پتانسیل  با  چندانی  ارتباط

  [.8]  یابد  می  افزایش  مرتب  طور   به  مناطق  بین  نابرابری  و  دوگانگی

  پیرامون -مرکز  ساختار  و  کالبد  در  را  خود  فضایی  چنین  حاکمیت

  پایدار  توسعه تحقق  و یافتگی  توسعه  میزان آن  در که ساخته  متجلی

  و   بوده  خود   پیرامون   با   معنادار   تفاوتی  دارای   نسبی  طور  به  مرکز  در

  وجودی  ماهیت  چیستی،  به   توجه  با.  زند  می  هم  بر   را   ای   منطقه  تعادل

  های   جنبه  مقوله  این  پایدار  توسعه  و  توسعه  دهنده  تشکیل  اجزاء  و

  برخی   جهانی  سطح  در.  گیرد  می  قرار   مطالعه  و  بررسی  مورد  مختلف

  و  ها   بررسی  در   ای  منطقه  و   شهری  ریزی   برنامه  اندیشمندان   از

  اقتصادی  و  اجتماعی  های  شاخص  بر   پایدار   توسعه  به  مربوط  مطالعات

  لحاظ   با   نیز  ایران   در   [.9] نمایند  می  بیشتر  تاکید   محیطی  زیست  و

  و   گذشته  در  را  ای  منطقه  و  شهری  پایدار  توسعه  توان  می  زمان  بعد

  ها   محدودیت  وجود  با  گذشته  در  ایران  شهرهای.  نمود  بررسی  حال

  متجلی   خود  در   را پایداری  های   نمونه بهترین مختلف،  های  عرصه  در

  کالسیک   الگوی   از   تبعیت  با   شهرسازی  امروزه  لیکن  بودند  ساخته 

  که  شهری  توسعه  ای  کلیشه  های  مدل  از  کورکورانه  پیروی  و  توسعه

  را   ناپایداری  شرایط  تنها  نه  و  بوده  اعتنا  بی  بومی  مالحظات  به  نسبت

  دنبال   به  نیز  را  اطراف  مناطق  ناپایداری  بلکه  آورده،  پدید  شهرها  در

  بین   در   و  ایران   در  که   رسد   می  نظر  به   نیز  اکنون[.  10]  است   داشته

  مختلف   های  شاخص  از  برخورداری  میزان   لحاظ   از   نیز  آن  های   استان 

  سیاست  ایران   در [. 8] دارد  وجود  زیادی  تفاوت  و  تعادل عدم  توسعه، 

  قطب   در  خدماتی  و  صنعتی  های  یابی  مکان  در  گذشته  غیراصولی   های

  ناحیه   مادرشهر   و  مسلط   شهر  تک   در   تمرکزگرایی   روند  و   رشد   های

  مناطق[.  11]  است  بوده  ای  ناحیه  های  نابرابری  اصلی  موجبات  ای

  و  اجتماعی-اقتصادی  ساختارهای  لحاظ  به  تبریز  شهر  دهگانه

  جامع  و  راهبردی  ریزی-برنامه  به  دستیابی  برای  بهداشتی-فرهنگی

  ای   منطقه  پایدار  توسعه  به  دستیابی  نیز  و  متعادل  توسعه  تحقق  جهت

  و  خدمات  و  منابع  عادالنه  و   بهینه  تخصیص  منظور  به  همچنین  و

  یافتگی   توسعه  میزان   سنجش   نیازمند  عمومی  رفاه   جانبه  همه  ارتقاء

 . باشند می شهری   پایداری و اجتماعی

 تحقیق  ضرورت و اهمیت -2-1

  علیرغم  شرقی،  آذربایجان  استان   کالنشهر  عنوان  به  تبریز  شهر

  جغرافیایی  فضای  لحاظ  از  توسعه   خوب  های  ظرفیت  از  برخورداری

  از  یکسانی  سطح در  شهری  مناطق   و  نیافته توسعه  یکسان بطور شهر،

  می   امر  این .  نیستند  اجتماعی  مختلف   های  شاخص  از  برخورداری

  شهر   مختلف  مناطق  عادالنه برخورداری نیز  و  شهر  توسعه  آینده  تواند

  منظر   از   شهری   مناطق   شناخت .  کند  متاثر   را   توسعه   های   موهبت  از

  و   ریزی  برنامه  اقدامات   تواند  می  اجتماعی   یافتگی  توسعه   میزان

 . کند معیین و مشخص  را شهری مدیریت 

 تحقیق  اهداف -3-1

   اجتماعی یافتگی توسعه های شاخص  شناسایی •
  با  تبریز  شهر   دهگانه  مناطق   یافتگی  توسعه  سطوح   سنجش  •

 کمی  های تکنیک از استفاده
 شهری   دهگانه مناطق  ریزی برنامه  های اولویت تعیین •

 تحقیق  پیشینه -4-1

  داشته   وجود  بشری  جوامع  ذات   در   همیشه  تحول  و  پیشرفت  اندیشه 

 قبیل  از  مفاهیمی  به   بیشتر  توجه   و   اروپا  رنسانس  از  بعد  ولی .  است

.  آمد  پدید   " توسعه"  مستقل  مفهوم  تدریج   به  پیشرفت،  و  تکامل   رشد، 

  از   و  یافت   ای  پیچیده  معنایی  سیر  توسعه   مفهوم  بیستم  قرن  طی  در

  و   بررسی  مورد  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  گوناگون  ابعاد

  که   داد  نشان  1960  و  1950  های-دهه   تجربه.  گرفت  قرار  توجه

  سازمان   های  هدف  به  مجموع  در  توسعه  درحال  کشورهای  از بسیاری

  دست   بود،  شده  تعریف  "اقتصادی  رشد"  صورت  به   عمدتا  که  ملل

  نابرابری  بلکه  نیافت   بهبود  تنها  نه  کشور   این   مردم  وضعیت  اما.  یافتند

  اجتماعی  توسعه  به   بیشتر  توجه  سبب  امر  همین.  شد  تر  بحرانی  فقر   و

  همراه   1990  دهه  که  صورتی  به  گردید،  بیستم  قرن  پایانی  های  دهه  تا

  توسعه   "  نام  به  توسعه،   اجتماعی  ابعاد   به   جهانی  سابقه  بی   تعهد   با

  درآمد   از   برخوردار  انسان  آن،   محور  که  گردید  نامگذاری  " انسانی

  با   راستا  هم[.  12]  باشد  کافی  بهداشت  و  عمر  طول  و  دانش  مناسب،

  مانند   ایران  اسالمی  جمهوری  باالدستی  اسناد   در   جهانی،  سیاست  این 

  بیشتری  توجه  ساله  پنج  توسعه  های  برنامه  و  انداز  چشم  اساسی،  قانون

  بطوریکه.  گرفت  صورت   اجتماعی  توسعه   های   مؤلفه  و  ابعاد   بعضی  به 

  سال   تا  ایران  اسالمی،   جمهوری  ساله   بیست  انداز  چشم  سند  اساس  بر

  اول   جایگاه   با  یافته   توسعه  کشوری  باید  شمسی  هجری  1404

  برخوردار  همچنین.  باشد  منطقه  سطح  در  فناوری  و  علمی  اقتصادی،

  مناسب   توزیع  برابر،  های  فرصت  اجتماعی،  تأمین  رفاه،  سالمت،  از

  زیست   محیط   از   مند  بهره  و  تبعیض  و   فساد  فقر،  از   دور   به  درآمد

  المللی  بین   مناسب جایگاه  در  هنوز  ایران  کشور  وجود  این  با .  مطلوب

 [. 13] ندارد  قرار ای منطقه و
  منظور  به  بندی  رتبه  های  روش   اجتماعی  یافتگی  توسعه  زمینه  در

  منطقه   و   شهری  مقیاس  در  زیادی  مطالعات  تاکنون   نابرابری   سنجش

  انجام  مطالعات   از   تعدادی   معرفی  به   ادامه   در .  است  گرفته  صورت   ای

  شده  پرداخته   اجتماعی  یافتگی  توسعه  میزان  سنجش  زمینه  در  شده

 : است
  های   تحلیل  براساس  معیاره  چند  تحلیل  از(  2007)  همکاران  و  بل

-اجتماعی  های   شاخص  عملکرد  و  نموده  استفاده  Arc GIS  مکانی

 .[14]  اند داده قرار مطالعه مورد را  کانادا در قتصادیا
  های   شاخص  عملکرد  پژوهشی  در (  2007)  همکاران  و  هوبی

  در   روستایی   نواحی  اقتصادی  سطح   توسعه  در   را   اجتماعی -اقتصادی

 . [15] اند کرده بررسی  انگلستان
  عوامل   نقش  بررسی  به  خود  دکتری  نامه  پایان  در(  1390)  نژاد  شریف

(  شهرداری  گانه  8  مناطق)   تبریز   شهر  پایدار   توسعه   در  اجتماعی
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  دسته   به  ابتدا  عاملی   تحلیل  روش  از  استفاده  با  ایشان.  است  پرداخته

  و   نموده  اقدام(  شاخص   23)   اجتماعی  های  شاخص  و  عوامل  بندی

  شهر   گانه  هشت  مناطق  بندی  رتبه  HDI  مدل  از  استفاده  با  سپس

  به  تاپسیس  مدل   از   استفاده  با   نهایت   در   و   رسانده  انجام   به  را  تبریز

  مطلوب  نیمه   مطلوب،  سطح  سه   در  شهری  مناطق  توسعه  بندی  سطح

  به(  1386)  مهر   سعادت  و  آهنگری  .است  نموده  اقدام   نامطلوب   و

  لرستان   استان  های  شهرستان  یافتگی  توسعه  سطح  تطبیقی  مطالعه

  شهرستان   و  اند   پرداخته  اجتماعی  و   اقتصادی  های -بخش  تفکیک  به 

  نابرابری   ضریب  و  بندی  رتبه  بخش،  هر  در  توسعه  لحاظ  به  استان  های

  دهنده   نشان ضریب  این   میزان  در  و   است  گردیده   محاسبه  ها  آن  بین

(  1389)  همکاران  و   فیروزآبادی.  [16]  باشد  می  ها   نابرابری  افزایش 

  استان   در  اجتماعی  توسعه  رتبه   و  ها  شاخص  مطالعه  به  پژوهشی  در

 .  [13]  اند پرداخته اجتماعی سرمایه  با آن  رابطه و کشور  های
  شاخص   و  اجتماعی   ی  توسعه  پژوهشی  در (  1391)   همکاران   و   فاضلی 

 .  [17] اند کرده بررسی  را  جهان  در ایران جایگاه   و آن های
  های   شاخص  بندی  رتبه  و  سنجش  به(  1391)  همکاران  و  ابطحی

  نموده   اقدام   تهران   شهرداری   فرهنگی  و  اجتماعی   امور   عملکرد  ارزیابی

 .  [18] اند 
  وضعیت   بندی   اولویت   به   پژوهشی  در(  1393)  همکاران  و   محمدی

  نظر  از  کشور  های-استان   بندی  رتبه  و  اجتماعی  امنیت  های  شاخص

  خاکستری   ای  رابطه  تحلیل  روش  از   استفاده   با   اجتماعی  امنیت   سطح 

  های  شاخص خود نامه  پایان در ( 1394)  ساریجلو. [19]  اند پرداخته

  و   شناسایی  را  فرهنگی-اجتماعی  حوزه  در  ای   منطقه  توسعه   اصلی

 . [20] است  کرده بندی  رتبه
  در   اجتماعی  توسعه   های  مولفه  و  ابعاد(  1395)  همکاران  و  موسوی

  را  ایران  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  پنجگانه  های  برنامه

 .  [12] اند کرده  تحلیل و بررسی

 نظری مبانی -2

 سنجش  -1-2

  برای   مختلفی  فنون  از  سنجش  در.  است  کلی  اصطالح  یک   سنجش

  آزمون،   به  توان   می   که   شود  می  استفاده   اطالعات  آوری  جمع

  آزمایشگاهی،  کار   وارسی،   فهرست   بندی،   درجه  مقیاس   پرسشنامه، 

  نتیجه .  کرد  اشاره  مختلف  های   موقعیت  در  مشاهده   و  مصاحبه

  می   گزارش(    توصیفی)  کمّی  غیر  بصورت   کمیت،   بر  عالوه   سنجش 

 .شود

 توسعه  -2-2

  شـدن  شـکوفا  و  آزاد   و  باز   ظاهر،  آشکار،   معنی  به   لغـت  در  توسعه   واژه

  علوم   در   متحول  شناختی  چارچوب   و  نظری  ادبیات  در  [.21]  است

  رشد   مفهوم  به  انتقادی  واکنشی  در  ابتدا  توسعه  مفهوم  اجتماعی،

  در . آمد بوجود  توسعه مفهوم برابر  در پایدار توسعه مفهوم و اقتصادی

(  1:  رسیم  می  مشخص  تعریف  دسته  چهار  به  توسعه  با  رابطه

(  2.  پدیده  کامریا   جزئیاتی  در  کامل  کار  معنی  به  تدریجی  آشکارسازی

  رشد (3.جدید  روش  و  مصالح  یا  فرم  یک  تولید  معنی  به  تدریجی  تکامل

  توسعه   از   فوق   مورد   چهار   همه.  درون  از  رشد(4.  پدیده  یک   مایه

  تا   توسعه  فراگیر  معنای.  است  فضا   و  سطح  افزایش  و  بسط  متضمن

  با   اغلب  که  بود  اقتصادی  رشد  تداوم  و  ایجاد  با  مترادف  ،1960  دهه

 سیاست.  شد  می  سنجیده  سرانه   درآمد   و  ملی  ناخالص   تولید  رشد

 عقب  فاصله  افزایش  فقر،  گسترش  باعث  نگرش  این  به  مربوط  های

  نگرشی   چنین.  شد  بیکاری   شدید   افزایش  و  شدید   عدالتی  بی  ماندگی،

  و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  شدت  به  بعدی   های  دردهه   مفهوم  این  به

  دهه   اوایل   در.  کردند  مطرح  را  توسعه  از   جدیدی  مفهوم  کارشناسان

  که   معنی   این   به.  شد  مطرح  خود  به   متکی  و  عادالنه   توسعه   1970

  کشورهای   توسعه   انگاره  از   کورکورانه   تقلید  به   توسعه،   برای  کشورها 

  رهیافت   و  مجدد   توزیع  نظریه   کارشناسان  و   نپردازند  یافته   توسعه 

  مختلفی   تعاریف   تاکنون[.  22]  کردند  مطرح  را  اساسی  نیازهای  تامین

  گرت تعریف به  توان می جمله آن از  است، شده مطرح توسعه واژه از

  چند   در  پیشرفت  به  توسعه،  که  است  معتقد  وی.  نمود  اشاره  نیگل

 : هستند زیر  موارد شامل ها حوزه  این که  دارد اشاره  حوزه
 . بقا  به امید  افزایش  و ولد  و زاد کنترل قبیل از جمعیتی ثبات •
  داخلی،   ناخالص  تولید  در  رشد  قبیل  از  اقتصادی  های  پیشرفت •

 . خرید  قدرت برابری یا ملی،  ناخالص درآمد  میزان در رشد 
  بهبود  زنان،   حقوق   در  عدالت  قبیل  از  اجتماعی  توانمندسازی  •

 [. 23] سیاسی فرآیندهای در  بیشتر مشارکت  و روابط 
  بایستی  پایدار   توسعه  گیری  تصمیم  که  معتقدند  اندیشمندان  اغلب

  توسعه .  باشد  مکانی  و  فعالیتی  سطوح   همه  دربرگیرنده 

  اشکال   و  غربی   زندگی   سبک   درباره   جهانی   پایدارفراگفتمانی

  منافع  بر   که   است   محیطی  سیاست  ادعای   و   است   جوامع   بر   حکمروایی 

  اقتصادی محیطی، معیارهای شامل و است متمرکز  جامعه مدت بلند

  های   گذاری  سیاست  چگونگی  در  مهمی  نقش  که  است  اجتماعی  و

 .دارد

 اجتماعی توسعه -3-2

  توسعه   بحث   در   اهمیت   قابل  مباحث   دیگر  از   نیز   اجتماعی  توسعه  

  اجتماعی  توسعه  ادبیات   در  تعاریف  حوزه  که  است  این  واقعیت .  است

  های   گزارش   و   نظری  متون   در   مسئله  این .  ندارد  استنادی  قابل  اجماع

  ملی  و  المللی  بین  سطوح  در  اجتماعی  توسعه  باب  در  شده  تهیه  معتبر

  خاورمیانه   در  اجتماعی  توسعه   راهبرد  در  مثال،  برای.  است  ردیابی   قابل 

 ی  برگیرنده  در  اجتماعی  توسعه:  است  آمده  2002  سال  در   آفریقا  و

  و   نهادها  انسانی،  های  واکنش  و  ها  کنش  بر  که   است   توسعه  از   بعدی 

  سال   اجتماعی  توسعه  گزارش  در.  ورزد  می  تاکید   اجتماعی  روابط

  توسعه   شاخص   باب   در   ای  مطالعه  متحد،   ملل   سازمان   2006

  صورت   اجتماعی   توسعه  اصلی  بعد   شش   گرفتن  نظر   در   با   اجتماعی،

  اجتماعی  توسعه  شاخص  یک  ایجاد  جهت   در  تالشی  که   است  پذیرفته

  شاخص  دموگرافیک،  های  شاخص  آن  در  که  رود  می  شمار  به  مرکب

  های  سازگاری  آموزشی،  امکانات  به  دسترسی  سالمت،  به  مربوط  های

  رفاه .  اند  گرفته  قرار  مدنظر  اجتماعی  و  اقتصادی  محرومیت  و  زیربنایی 

  و  مادی  رفاه  بهبود  جوی  و   جست  جوامع،  سازگار  کارکرد  و  افراد

  رفاه   برنامه  اشتغال،  آموزشی،  خدمات  به  دسترسی  مردم،  اجتماعی

  منابع  در   که  است   تعاریفی  جمعیت،   و  بهداشت  اجتماعی،  تامین

  توسعه   نهایت  در  [.24]  است  شده  آورده  اجتماعی  توسعه  برای  مختلف

  و  فرد  بین  بهتر  سازگاری  جهت   در  حرکتی  توان  می  را  اجتماعی
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  شرایط  ایجاد  ها،  زمینه  تمام  در  شهروندان  برای  امنیت  ایجاد  جامعه،

  افراد   بیشتر  آسایش   و  رفاه  به   باید  اجتماعی  توسعه.  کرد  تعریف  برابر 

.  باشند  داشته  زندگی  از  بیشتری  رضایت  افراد  تا  شود  منجر   جامعه

  طبقاتی،  فاصله  که   نماید   می   رخ   ای  جامعه  در   اجتماعی،  توسعه

  قدرت  و  درآمد  توزیع  و  برسد  حداقل  به  جامعه  در  استثمار  و  تبعیض

  غنی،  و  فقیر   بین   شکاف   و  فاصله   و   آید   وجود   به   عادالنه   ای  گونه  به 

 [.13]  یابد  کاهش زن   و مرد و روستا  و  شهر

   منطقه -4-2

  که   شود   می  گفته   مکان  از   ای   محدوده  به   جغرافیایی   نظر  از   منطقه 

  در   مشترك  صورت  به  کالبدی  یا  و  سیاسی،  اقتصادی،  وجوه   از  یکی

 . باشد   داشته خود درون

 محدوده و قلمرو تحقیق  -5-2

دقیقه    11درجه و    46هکتار، در    25230شهر تبریز با وسعتی معادل  

ثانیه عرض    38.9دقیقه و    1درجه و    38ثانیه طول شرقی و    46.23و  

متوسط   ارتفاع  با  جلگه   1340شمالی  در  قرار  متر  نام  همین  به  ای 

مال به جنوب و  گرفته است. شیب عمومی آن از شرق به غرب و از ش

از  باشد. کوهبه سمت مرکز شهر می  با  ارتفاع متجاوز  های مرتفعی 

شمال و جنوب آن را احاطه کرده است. منطقه کوهستانی کم    2500

ها از  کند، ارتفاع این کوهارتفاعی نیز این حوزه را از شرق محدود می

 [.25]  باشدمتر می  1500متر تا  1300

 

 
 موقعیت شهر تبریز  1تصویر 

 

 
 نفشه مناطق دهگانه تبریز  2تصویر 

 روش تحقیق  -3

توصیفی ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  از حیث  حاضر  - پژوهش 

می اسنادی جمعتحلیلی  بصورت  اطالعات  کلیه  و  باشد.  آوری شده 

بکار رفته است. جامعه آماری     TOPSISبرای سنجش محالت از روش  

معیار   پنج  از  آن  تحلیل  در  و  بوده  تبریز  شهر  دهگانه  مناطق  آن، 

اجتماعی؛ جمعیت، نرخ باسوادی کل، نرخ باسوادی زنان، نرخ فعالیت  

الزم به ذکر است که در    زنان و تعداد کتابخانه بهره گرفته شده است.

شهر تبریز    1385سنجش معیارها از آمار و اطالعات مربوط به سال  

-( میTOPSISای)  آل نقطهدر مورد تحلیل ایده   مبنا قرار گرفته است.

 هایگیریتصمیم به مربوط مسائل وان گفت؛ این تکنیک برای حلت

  1981که توسط یون و هوانگ در سال  گرددمی معیاره استفاده چند

است شده  گزینه    .پیشنهاد  انتخاب  روش،  این  باید  در  )آلترناتیو( 

راهکوتاه از  را  مسافت  دورترین  ترین  حال  عین  در  و  آل  ایده  حل 

راه از  را  ایدهمسافت  هر  حل  مطلوبیت  اگر  باشد.  داشته  منفی  آل 

به یا  باشد  افزایشی)کاهشی(  یکنواخت  بطور  دیگر  شاخص  عبارتی 

شاخصی که جنبه منفی  ها جنبه مثبت یا منفی داشته باشد،  شاخص

آل حل ایدهتوان راهدارد، شاخص هزینه است. بنابراین به راحتی می

را مشخص نمود. بدین صورت که بهترین ارزش موجود از یک شاخص  

آل آن بوده و همچنین بدترین ارزش موجود از آن  دهنده ایدهنشان

 . آل منفی خواهد بودایده

اوزان و روند تحلیل هر شاخص  این بخش با استفاده از مدل تاپسیس   

مشخص می شود. در نهایت با احتساب مقادیر ایده آل مثبت و منفی  

های مثبت و منفی ی هر منطقه نسبت به ایده آلهر شاخص، و فاصله

گیرد. رتبه بندی مناطق با توجه به احتساب مجموع مقادیر صورت می

 : مرحله به قرار زیر است 7این تکنیک در 

 کیل ماتریس داده ها بر اساس گزینه ها)مناطق( گام اول: تش

 
 های خام از معیارهاداده 1جدول 

 نام مناطق 

 شهری 
 جمعیت

 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 4 4.5 82.6 87.6 195257 1منطقه  

 2 5.1 91.8 94.2 147876 2منطقه 

 6 3.8 82.5 87.2 241561 3منطقه  

 2 3.4 79.1 84.6 304610 4منطقه 

 1 5.4 90.9 93.8 65369 5منطقه 

 1 3.8 84.8 89.7 90081 6منطقه  

 3 3 82.8 87.5 119498 7منطقه  

 0 4.9 87.1 90.9 30040 8منطقه  

 1 3.6 74.2 80.9 195016 10منطقه  

 

 میانگین به دست آمده از هریک از معیارها 2 جدول

 نام مناطق 

 شهری 
 جمعیت

 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 10.00 10.82 9.85 9.91 7.03 1منطقه  

 5.00 12.26 10.95 10.66 5.32 2منطقه 

 15.00 9.13 9.84 9.86 8.69 3منطقه  

 5.00 8.17 9.43 9.57 10.96 4منطقه 

 2.50 12.98 10.84 10.61 2.35 5منطقه 

 2.50 9.13 10.11 10.15 3.24 6منطقه  

 7.50 7.21 9.87 9.90 4.30 7منطقه  

 0.00 11.78 10.39 10.28 1.08 8منطقه  

 2.50 8.65 8.85 9.15 7.02 10منطقه  

 

داده نمودن  استاندارد  دوم:  ماتریس  گام  تشکیل  و  از  ها  استاندارد 

 طریق رابطه زیر:
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 2ها به توان ماتریس داده 3 جدول

 نام مناطق 

 شهری 
 جمعیت

 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 100.00 117.01 96.99 98.20 49.38 1منطقه  

 25.00 150.30 119.80 113.55 28.32 2منطقه 

 225.00 83.44 96.76 97.30 75.58 3منطقه  

 25.00 66.80 88.95 91.59 120.18 4منطقه 

 6.25 168.50 117.47 112.59 5.53 5منطقه 

 6.25 83.44 102.23 102.96 10.51 6منطقه  

 56.25 52.01 97.46 97.97 18.50 7منطقه  

 0.00 138.74 107.85 105.74 1.17 8منطقه  

 6.25 74.89 78.27 83.75 49.26 10منطقه  

 

 ماتریس استاندارد  4 جدول
 نام مناطق 

 شهری 
 جمعیت

 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 1.84 3.64 3.06 3.10 0.92 1منطقه  

 0.46 4.68 3.78 3.59 0.53 2منطقه 

 4.14 2.60 3.05 3.07 1.41 3منطقه  

 0.46 2.08 2.81 2.89 2.25 4منطقه 

 0.12 5.24 3.71 3.56 0.10 5منطقه 

 0.12 2.60 3.23 3.25 0.20 6منطقه  

 1.04 1.62 3.08 3.10 0.35 7منطقه  

 0.00 4.32 3.40 3.34 0.02 8منطقه  

 0.12 2.33 2.47 2.65 0.92 10منطقه  

 

بی    4در جدول شماره ارائه شده  هر یک از مقادیر از طریق فرمول 

به عنوان   با سایر  دادهمقیاس شده و  ی استاندارد شده، قابل قیاس 

 باشد.ها میمقادیر در شاخص

   مقیاس موزونگام سوم:  ماتریس بی

اوزان شاخص این مرحله، الزم است  انجام  باشیم،  برای  داشته  را  ها 

-حساب می های آنتروپی شانون، اوزان شاخصبنابراین، ابتدا با شیوه

از شاخصش تعیین وزن هر یک  به دست    ها ود.  زیر  رابطه  براساس 

دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری   هایآید. دراین راستا، شاخصمی

 برخوردارند. 

 
 

 مقیاس موزونماتریس بی 5جدول 
 نام مناطق 

 شهری 
 جمعیت

 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 0.10 0.11 0.10 0.10 0.07 1منطقه  

 0.05 0.12 0.11 0.11 0.05 2منطقه 

 0.15 0.09 0.10 0.10 0.09 3منطقه  

 0.05 0.08 0.09 0.10 0.11 4منطقه 

 0.03 0.13 0.11 0.11 0.02 5منطقه 

 0.03 0.09 0.10 0.10 0.03 6منطقه  

 0.08 0.07 0.10 0.10 0.04 7منطقه  

 0.00 0.12 0.10 0.10 0.01 8منطقه  

 0.03 0.09 0.09 0.09 0.07 10منطقه  

 

 (LNماتریس لگاریتم نپرین داده) 6جدول
 تعداد  نرخ فعالیت  باسوادی  باسوادی  جمعیت نام مناطق شهری 

 کتابخانه  زنان  زنان  کل

 2.30- 2.22- 2.32- 2.31- 2.66- 1منطقه  

 3.00- 2.10- 2.21- 2.24- 2.93- 2منطقه 

 1.90- 2.39- 2.32- 2.32- 2.44- 3منطقه  

 3.00- 2.50- 2.36- 2.35- 2.21- 4منطقه 

 3.69- 2.04- 2.22- 2.24- 3.75- 5منطقه 

 3.69- 2.39- 2.29- 2.29- 3.43- 6منطقه  

 2.59- 2.63- 2.32- 2.31- 3.15- 7منطقه  

 0.00 2.14- 2.26- 2.27- 4.53- 8منطقه  

 3.69- 2.45- 2.43- 2.39- 2.66- 10منطقه  

 

 با داده ماتریس موزون  LNضرب داده ماتریس  ماتریس حاصل 7 جدول

 جمعیت نام مناطق شهری 
 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 0.23- 0.24- 0.23- 0.23- 0.19- 1منطقه  

 0.15- 0.26- 0.24- 0.24- 0.16- 2منطقه 

 0.28- 0.22- 0.23- 0.23- 0.21- 3منطقه  

 0.15- 0.20- 0.22- 0.22- 0.24- 4منطقه 

 0.09- 0.27- 0.24- 0.24- 0.09- 5منطقه 

 0.09- 0.22- 0.23- 0.23- 0.11- 6منطقه  

 0.19- 0.19- 0.23- 0.23- 0.14- 7منطقه  

 0.00 0.25- 0.24- 0.23- 0.05- 8منطقه  

 0.09- 0.21- 0.21- 0.22- 0.19- 10منطقه  

 - 1.63 - 2.29 - 2.3 - 2.30 - 1.71 جمع

 

 K ضریب 8 جدول

LN 2.996 

k  10تعداد مناطق شهری 

 k 0.33ضریب  

 - k 0.33منفی   

 

 ها های شاخصماتریس وزن 9 جدول

EJ 0.57 0.77 0.77 0.76 0.76 

1.58 DJ 0.43 0.23 0.23 0.24 0.24 

WJ 0.27 0.15 0.15 0.15 0.15 

 

برآورد شده است. الزم به ذکر  در جدول فوق وزن هر یک از شاخص 

تاپسیس   مدل  خود  در  شاخص  هر  وزن  تاپسیس  تکنیک  در  است 

دهی نخواهد داشت.  محقق نقشی در مراحل وزن شود ومحاسبه می 

وزن شاخص برآورد  زیر  چگونگی  ترتیب  به  تاپسیس  تکنیک  در  ها 

 باشد:می

ان  مقادیر هر شاخص بیشتر باشد، به هم  هرچقدر میزان پراکندگی در 

در   تفاوت  چراکه  بود.  خواهد  بیشتر  آن  تأثیرگذاری  و  وزن  میزان 

می بازگو  را  شرایط  در  تفاوت  درنهایتمقادیر  و  تفاوت،   کند  این 

 های خاص در هر منطقه را سبب خواهد شد. ویژگی

فاصله   تعیین  با    iگام چهارم:  را  آن  آل که  ایده  آلترناتیو    *A امین 

 دهند:نشان می

 
-نشان می   A -امین آلترناتیو حداقل که آن را با    iله  گام پنجم: فاص

 هند: د
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مراحل در  که  هر    5و4 همانطور  اوزان  طریق  از  است،  شده  اشاره 

شاخص در بین مناطق یک مقدار ایده آل و یک مقدار منفی درنظر  

شود تا از طریق تعیین فاصله از بهترین و بدترین حالت،  گرفته می

شاخص درنظر گرفته شود. مقادیر ذیل با توجه   حد متوسط برای هر

 دست آمده است. الزم به ذکر است، در سطر اولبه توضیحات فوق به

ایده آل مثبت و سطر دوم ایده آل منفی محاسبه شده است. در ادامه  

توان فاصله از ایده آل مثبت  با مقایسه وزن و ضریب هر شاخص، می

بیانگر    10ساب کرد که جدول  و ایده آل منفی را برای هر شاخص احت

 باشد. آن می

آل؛ هرچقدر  گام ششم: میزان نزدیکی نسبی هر گزینه با وضعیت ایده

باشد. این  تری می تر باشد، وضعیت مناسببه یک نزدیک   CL مقدار

 . آیدبه دست می 13جدول محاسبه از طریق رابطه  

دی مناطق  بنرتبه  بندی مناطق به وسیله ضریب نهایی گام هفتم: رتبه 

 . باشدمی  14جدول شهر تبریز به قرار 
 

 ها با استفاده از حد ایده آل مثبت و منفیماتریس وزن شاخص 10 جدول

 جمعیت نام مناطق شهری 
 باسوادی 

 کل

 باسوادی 

 زنان 

 نرخ فعالیت 

 زنان 

 تعداد 

 کتابخانه 

 0.23- 0.24- 0.23- 0.23- 0.19- 1منطقه  

 0.15- 0.26- 0.24- 0.24- 0.16- 2منطقه 

 0.28- 0.22- 0.23- 0.23- 0.21- 3منطقه  

 0.15- 0.20- 0.22- 0.22- 0.24- 4منطقه 

 0.09- 0.27- 0.24- 0.24- 0.09- 5منطقه 

 0.09- 0.22- 0.23- 0.23- 0.11- 6منطقه  

 0.19- 0.19- 0.23- 0.23- 0.14- 7منطقه  

 0.00 0.25- 0.24- 0.23- 0.05- 8منطقه  

 0.09- 0.21- 0.21- 0.22- 0.19- 10منطقه  

MAX 660.74 643.81 806.98 734.98 588.37 

MIN 0.25 0.16 2.94 0.20 2.45 

 

 

 ماتریس فاصله از حد ایده آل مثبت  11 جدول
 جذر جمع تعداد کتابخانه  نرخ فعالیت زنان  باسوادی زنان  باسوادی کل  جمعیت نام مناطق شهری 

 1517.74 2303521.51 290279.92 533500.73 635353.92 411313.16 433073.77 1منطقه  

 1514.61 2294050.55 277880.43 535252.49 635659.64 411646.95 433611.05 2منطقه 

 1494.32 2232992.30 328400.15 519054.80 546236.21 409538.21 429762.93 3منطقه  

 1526.33 2329691.84 339723.47 531920.48 611760.88 412440.78 433846.23 4منطقه 

 1529.24 2338572.83 339723.47 528387.96 628872.60 410109.65 431479.16 5منطقه 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6منطقه  

 1539.37 2369671.76 339723.47 537808.73 642803.75 413676.50 435659.31 7منطقه  

 1533.51 2351653.97 343301.36 538189.46 619622.90 414282.39 436257.85 8منطقه  

 1542.76 2380120.11 343301.36 539899.04 646479.21 414228.57 436211.94 10منطقه  

 آل منفیماتریس فاصله از حد ایده 12 جدول
 جذر جمع تعداد کتابخانه  نرخ فعالیت زنان  باسوادی زنان  باسوادی کل  جمعیت نام مناطق شهری 

 47.97 2300.98 2222.46 19.07 48.28 5.34 5.83 1منطقه  

 59.32 3518.50 3454.57 10.04 45.65 4.20 4.03 2منطقه 

 68.03 4628.47 165.31 205.17 4219.98 13.66 24.36 3منطقه  

 22.88 523.54 9.37 29.70 479.08 2.05 3.34 4منطقه 

 14.72 216.65 9.37 62.02 121.54 10.56 13.16 5منطقه 

 1542.80 2380219.86 343301.36 539899.04 646479.21 414282.39 436257.85 6منطقه  

 4.13 17.06 9.37 2.03 5.24 0.22 0.21 7منطقه  

 16.92 286.22 0.00 1.36 284.87 0.00 0.00 8منطقه  

 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10منطقه  

 

 

 آل ماتریس میزان نزدیکی نسبی هر گزینه با وضعیت ایده 13 جدول
 MAX MIN SUM CL نام مناطق شهری 

 0.11 2639.10 287.12 2351.97 1منطقه  

 0.11 2638.36 289.37 2348.99 2منطقه 

 0.11 2624.21 291.10 2333.10 3منطقه  

 0.12 2672.38 322.04 2350.34 4منطقه 

 0.11 2638.44 283.38 2355.07 5منطقه 

 0.94 2536.95 2384.98 151.96 6منطقه  

 0.11 2651.17 282.77 2368.40 7منطقه  

 0.11 2649.67 285.75 2363.92 8منطقه  

 0.00 2391.17 1.84 2389.33 10منطقه  

یافتگی بندی مناطق شهر تبریز به لحاظ میزان توسعهرتبه 14 جدول

 اجتماعی 

 رتبه CL نام مناطق شهری 

 1 0.94 6منطقه  

 2 0.12 4منطقه 

 3 0.11 1منطقه  

 3 0.11 2منطقه 

 3 0.11 3منطقه  

 3 0.11 5منطقه 

 3 0.11 7منطقه  

 3 0.11 8منطقه  

 4 0.00 10منطقه  
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 یافتگی اجتماعی بندی مناطق شهر تبریز به لحاظ توسعهرتبه 1نمودار 

 گیری نتیجه -4

سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از سویی  

تواند سبب شناخت  شود و از سویی دیگر میموجبات تفکیک و تدقیق موضوعی می

نیازسنجی دقیق باعث  نیز  و  قوت  و  نقاط ضعف  واقع  تر  بر  مبتنی  با  های  شود. 

حصول شناخت نسبت به نقاط ضعف و قوت توسعه در ساختارهای مختلف شهری 

توان به دو شکل مجزا و توام، اهداف و راهبردهای فضایی توسعه شهر را تعیین می

-ای شهرها، گامهای توسعهامکانات و پتانسیل نمود و با لحاظ نمودن توانمندیها،

های اساسی در جهت ارتقای کیفیت زیست، آسایش فردی و اجتماعی و شهرهای  

تواند در حفظ و نگهداشت  ریزی شهری به چنین رویکردی میسالم برداشت. برنامه

رسانی هریک از شهرها برای شهروندان دهی و خدماتجمعیت و افزایش سرویس 

های مبتنی برواقع در سطح شهر  توجهی به نیازسنجیی ایفا کند. بینقش کلید

شود. در کشورهای در حال توسعه و کمتر  باعث شکاف رو به تزاید فقیر و غنی می 

برنامهتوسعه و  متمرکز  دلیل ساختار  به  برنامهیافته  پایین،  به  باال  از  ریزی  ریزی 

انباشت منابع و خدمات در مرا کزی خاص، قطبی شدن  توسط دولت و بصورت 

گیرد.  امواج متوالی توسعه گشته و بدین ترتیب دوگانگی در فضای شهری شکل می

یافتگی اجتماعی مناطق شهری تبریز با استفاده از روش در پژوهش حاضر توسعه

TOPSIS    شاخص اجتماعی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. مناطق با توجه   5و

یافتگی تقسیم شدند. در چهار سطح از توسعهبه میزان توسعه یافتگی اجتماعی  

-یافتگی، منطقه چهار در سطح دوم توسعهمنطقه شش  در باالترین سطح توسعه

یافتگی، مناطق یک، دو، سه، پنج، هفت و هشت در سطح متوسط و درنهایت، 

 منطقه ده در سطح پایین برخورداری قرار گرفتند. 
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