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چکیده
در  جنوبی  خراسان  استان  شهرستان های  تطبیقی  مقايسه  هدف  با  حاضر  پژوهش 
راستای سنجش و اندازه گیری شکاف توسعه  فرهنگی بین سکونتگاه های استان انجام 
گرديد. اين مطالعه به لحاظ ماهیت يک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در 
نوع  از  اطالعات،  گردآوری  شیوه  که  می گیرد  قرار  تحلیلی  توصیفی-  تحقیقات  زمره 
کتابخانه ای و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی بر داده ها و اطالعات 
سالنامه  آماری سال 1393 استان خراسان جنوبی بوده است. شايان ذکر است که جامعه 
استان خراسان جنوبی است که جهت سنجش  واقع در  آماری پژوهش 11 شهرستان  
سطح توسعه فرهنگی آنها، 29 مؤلفه در قالب شاخص های توسعه، از آمارنامه رسمی 
با استفاده از روش بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی و ضريب  استان استخراج و 
آنتروپی شانون، مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل يافته های پژوهش ضمن تأيید وجود 
شکاف عمیق در توزيع و تخصیص امکانات فرهنگی بین شهرستان های استان خراسان 
جنوبی، حاکی از آن است که شهرستان  فردوس با ضريب صفر، دارای باالترين ضريب 
توسعه فرهنگی و شهرستان های سربیشه با ضريب 1 و درمیان با ضريب 0/95، دارای 
نتايج  بوده اند.  فرهنگی  از شاخص های  برخورداری  لحاظ  به  توسعه  پايین ترين ضريب 
سطح بندی شهرستان ها، به لحاظ توسعه فرهنگی نیز نشان می دهد که قسمت اعظم 

اين استان در جرگه مناطق محروم از توسعه قرار گرفته است.
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مقدمه
توسعه در تمام مقوله ها باالخص در ابعاد فرهنگی، يکی از ارکان بسیار مهمی است که 
در ادبیات برنامه ريزی از جايگاه بسیار ويژه ای برخوردار است، تا جايی که اغلب کشورها 
امروزه بر اين باورند که توسعه، تنها در سايه تحول فرهنگی می تواند به بار نشیند. در اين 
میان، برنامه ريزی فرهنگی که با هدف ايجاد تغییر در وضع موجود و ايجاد فرصت های 
برابر در حوزه فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان پیش درآمد توسعه فرهنگی 
در هر جامعه به شمار می آيد که از درجه اهمیت بسیار بااليی برخوردار است، به طوری 
که مديريت توزيع و به کارگیري منابع فرهنگي که رسالت اصلی آن برنامه ريزی فرهنگی 

است، نقش انکارناپذيری در توسعه يکپارچه و موزون شهرها و مناطق ايفاء می نمايد.
از سوی ديگر، محدوديت منابع و سیر فزاينده جمعیت، لزوم توجه به برنامه ريزی و 
علی الخصوص برنامه ريزی فضايی را در همه عرصه ها ايجاب نموده و حوزه فرهنگی نیز 
از اين قاعده مستثنی نیست. از همین رو، با عنايت به نقش غیر قابل انکار برنامه ريزي در 
توسعه فرهنگی، بايد اذعان نمود که طرح يک برنامه  جامع و سیاست گذاری فرهنگی در 
سطح هر منطقه ای، میسر نخواهد بود مگر با تشخیص محدوديت ها و تعیین اولويت  ها، 
که آن هم جز با سنجش دقیق  نحوه توزيع و تخصیص منابع و امکانات عمومي، براي 

مجموعه فعالیت هاي فرهنگی- هنري فراهم نخواهد گرديد.

ضرورت تحقیق
 با توجه به اهمیت بنیادين فرهنگ و نقش آن در جهان امروز و تأکید صاحب نظران 
و  اخالقی  خألهاي  به  توجه  با  هم چنین  و  اخیر  دهه هاي  در  فرهنگی  سازمان هاي  و 
فرهنگی موجود، توسعه فرهنگی در دنیاي کنونی ضروري و گريزناپذير به نظر می رسد. 
اين اهمیت تا بدان جاست که پس از آشکار شدن ابعاد منفی و مخّرب توسعه اقتصادی 
نیافته و در حال توسعه  و شکست و ناکامی تالش های نوگرايانه ی کشورهای توسعه 
با الگوی توسعه غربی و عدم توّجه کشورها به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خود، 
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسکو(، توسعه فرهنگی را به عنوان يک 
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نمود  توسعه  ادبیات  وارد   دهه هفتاد قرن بیستم   در نخستین بار برای  جديد  مفهوم 
)ملکی، هاشمیان و آقامحمدی، 1394: 10( و از سوی ديگر، دهه پايانی قرن بیستم 
را دهه فرهنگ نامید و مقرر نمود که بايد کشورهاي عضو در اين دهه، در پیشرفت و 
اعتالي فرهنگ بکوشند و چنین وظیفه اي را بر عهده دولت و هیأت های ملی يونسکو در 
هر کشور نهاد. از همین رو، امروزه رسیدن به توسعه همه جانبه و پايدار، دغدغه اصلی 

کشورها و دولت هايشان است )وثوقی، آرام و سلماني، 1391: 82(.
 ضرورت و اهمیت پژوهش از آن جا ناشی می شود که انسان موجودي فرهنگی است 
از اين رو،  به توسعه فرهنگی است.  پايدار، بی شک در گرو دستیابی  و زيربناي توسعه 
می توان اذعان داشت که فضاهای فرهنگی، يکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب 
می شوند. از طرفی، يکی از مهمترين اهداف برنامه ريزی فضايی با توجه به محدوديت 
منابع، توزيع بهینه و متعادل امکانات و خدمات بین سکونتگاه های مختلف است و تحقق 
امکانات و  از  از نظر برخورداری آنها  نیازمند شناسايی سکونتگاه های مختلف  امر،  اين 
و  يافته مشخص شده  توسعه  و  نقاط محروم  اين طريق،  از  تا  است  گوناگون  خدمات 
برنامه ريزان بتوانند برای تعادل فضايی و کاهش فاصله ی بهره مندی بین مناطق اقدام 
کنند )محمدی و ايزدی، 1392: 90(. هم چنین از آن جا که دست يابی به توسعه در هر 
سطح و با هر هدفی نیازمند برنامه ريزی اصولی، کارآمد و اجرای دقیق آن است، بنابراين 
برای انجام برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تدوين راهکارهای توسعه، 
موفقیت در برنامه ريزی و طرح های اجرايی، بررسی و شناخت توان ها، کمبودها و تعیین 
سطح توسعه  يافتگی نواحی و سکونتگاه ها، ضرورتی اجتناب ناپذير به نظر می رسد )تقوايی 
و نوروزی آوراگانی، 1386: 60-61(. بر همین اساس، با عنايت به مغفول ماندن برخی 
زوايای توسعه فرهنگی )بويژه در مناطق استانی( از ديد محققان و پژوهشگران و خألهای 
موجود در اندک بررسی های صورت پذيرفته و ضرورت توجه به جايگاه ويژه مناطق مرزی 
و پیرامونی در ساختار کالن فرهنگی و اجتماعی کشور، پژوهش حاضر تالش دارد تا در 
قالب يک مطالعه موردی و با هدف سنجش میزان توسعه فرهنگی در شهرستان های 
استان خراسان جنوبی، به ارائه سیمايی جامع از توسعه  فرهنگی در اين استان بپردازد.
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سابقه تحقیق
تاکنون مقاالت و پژوهش های متعددی در حوزه فرهنگ و بويژه توسعه فرهنگی نگاشته 
آنها به طور خالصه پرداخته  از  به چند مورد  اهداف تحقیق،  به فراخور  شده است که 

می شود.
خود  مقاله  در   )1385( قائدرحمتی  و  تقوايی  داخلی،  مطالعات  در  نمونه  به عنوان 
توسعه  بدون  است.  اقتصادی  توسعه  به دنبال  نیز  فرهنگی  توسعه  که  می کنند  اشاره 
اقتصادی، توسعه فرهنگی اتفاق نمی افتد و بدون توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی به 
تأکید  آمايش فرهنگی  بر  حد کمال خود نمی رسد. واعظی )1386( در پژوهش خود 
مستعد  و  آماده  از  که  می نمايد  تعريف  راهبردی  برنامه ريزی  نوعی  را  آن  و  می نمايد 
کردن زمینه های رشد و تعالی فرهنگ آغاز می شود و از عوامل اصلی موفقیت چشم انداز 
ايران در افق 1404 محسوب می گردد. بابايی فرد )1390( در اثر خود فرهنگ را يکی 
از مهم ترين عوامل تحقق توسعه می داند و بر اين باور است که توسعه فرهنگی يکی از 
پیش شرط های بنیادی تحقق توسعه و يکی از آرمان های بنیادی توسعه در هر جامعه 
به شمار می آيد. وثوقی، آرام  و سلماني )1391( در مقاله خود چالش ها و راهکارها موانع 
ساختاري شکل گیري و ارتقاء توسعه فرهنگی در ايران را مورد بررسی و ارزيابی قرار 
داده اند. عبدی و کاوسی )1393( نیز در پژوهش خود به طراحی و ارائه الگوی سنجش 
توسعه فرهنگی در کشور ايران، با استفاده از نظريه داده بنیاد پرداخته اند و منتظرالحجه، 
شريف نژاد و امیدی )1393( در مقاله ای با هدف ارزيابی میزان توسعه يافتگی فرهنگی 
شهرستان های استان يزد طی مقطع زمانی 1381 تا1390، به اين نتیجه رسیدند که 
شهرستان های اردکان و بهاباد برخوردارترين مناطق و شهرستان های طبس و يزد، در 
زمره ی غیر برخوردارترين شهرستان ها قرار داشته اند. مهدوی و وکیل ها )1394( نیز به 
بررسی تأثیر توسعه فرهنگی زنان بر کارکردهای خانواده پرداخته اند و سرايی و ديگران 
از  بويراحمد  و  استان کهگیلويه  برخورداري شهرستان هاي  نحوه  در سنجش   )1394(
لحاظ مؤلفه هاي فرهنگي نشان دادند که شاخص هاي فرهنگي در شهرستان هاي استان 
کهگیلويه و بويراحمد به صورت متوازن توزيع نشده و اختالف فاحشي بین شهرستان ها 
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از نظر خدمات فرهنگي مالحظه مي شود.
در مطالعات خارجی نیز، موماس (Mommas, 2004) در مقاله  خود از رويکرد مجموعه 
فرهنگی و تـأثیرات اقتصـادي، فضـايی و شـرايط محیطـی بـر سیاست گذاري فرهنگی 
نام می برد و معتقد است اين رويکرد به دنبال برقـراري پیونـدي پايـدار میـان ارزش هاي 
فرهنگی و زيرساختارهاي دامنه شهري اسـت. واربانوا  (Varbanova, 2007) هوشیاری 
و خالقیت مردم را يکی از اصلی ترين مؤلفه های ارزيابی شهری می داند که در میزان 
کمک افراد به طرح ها و فعالیت های فرهنگی برای کسب نتیجه و ارتقای هرچه بیشتر 
آنها تجلی می يابد. کانگ (Kong, 2007) نیز در مقاله خود به شهرهايی با انتظارات 
جهانی ياد می کند که ضمن تشخیص نیاز به انباشت سرمايه فرهنگی، اقدام به ايجاد 

فضاهای فرهنگی جديدی، هم چون کتابخانه ها و تئاترهای بزرگ نموده اند. 

مبانی نظری
تاکنون نظريه های مختلفی پیرامون فرهنگ و توسعه فرهنگی مطرح گرديده که بنا 
به  اهداف و مقتضیات پژوهش به برخی از آنها اشاره می گردد. کارل مارکس1 فرهنگ 
را ساخته و پرداخته کنش ها و کردارهای طبقات باالی اجتماعی می داند به طوری که 
اساساً در جامعه صنعتی، فرهنگ هم چون جهان بینی حاکم عمل کرده و کار ويژه اصلی 
آن، توجیه منافع آن طبقات و بازتاب ديدگاه ها و مشرعیت بخشی به اقتدار آنها می باشد. 
از ديدگاه مارکسیستی روشن فکران طبقه حاکم، طبق ديدگاه مارکسیسم، در هر عصری 
انديشه های مسلط را تولید و عرضه می کنند و همین انديشه ها، از ابزارهای عمده تسلط 

طبقه حاکم بر طبقات زير سلطه به شمار می رود )صالحی امیری، 1386: 92-89(. 
جورج زيمل2 به دلیل وجود تضادهای درونی جامعه نوين و مدرنیته به بحث فرهنگ 
از نظر او جامعه نوين به بحران، تضاد و فاجعه فرهنگی دچار خواهد شد،  پرداخته و 
زيرا در آينده کاالهای فرهنگی و فرهنگ مادی و عینی بیشتر از نیاز مصرف فرهنگ 
يا فرهنگ ذهنی تولید خواهد شد. از نظر او، فاجعه فرهنگی همانا تضاد میان فرهنگ  

1. Karol Marx
2. Georg Simmel
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مادی و معنوی است که فرهنگ مادی شامل کاالهای تولید شده ای است که می تواند 
يابد  سیطره  معنايی  هیچ  بدون  بشر،  زندگی  بر  و  مانده  باقی  معنوی  فرهنگ  از  جدا 

)مهری، 1386: 54(.
دورکیم1 معتقد است که فرهنگ عامل وحدت اجتماعی يا همبستگی اجتماعی است. 
لذا بر مبنای عقیده او، اختالف و کشمکش يا تداوم محرومیت های اجتماعی را نمی توان 
به حساب نقش فرهنگ گذاشت. وی دو نوع همبستگی را با توجه به ساده و صنعتی بودن 
جامعه از همديگر متمايز می کند و قائل است که در جامعه ساده، همبستگی مکانیکی 
ارگانیکی )همبستگی  از همانندی( و در جامعه صنعتی همبستگی  ناشی  )همبستگی 
ناشی از تفاوت ها( رواج دارد. دورکیم هم چنین نقش پررنگی را برای فرهنگ در جهت 
ايجاد ثبات اجتماعی و هم چنین تعامل اجتماعی قائل است )اسمیت، 1387: 27-26(.

پیروان نظريه نوگرايی، سهم فرهنگ را در خلق ارزش های جديد مؤثر می دانند و معتقدند 
که يک اجتماع، هرگز به توسعه نمی رسد مگر اين که اکثريت افراد آن اجتماع ارزش های 
جديد را بپذيرند. پیروان نظريه سرمايه انسانی نیز معتقدند که توسعه ملی در توسعه انسانی 
نهفته است و فرهنگ، يک سرمايه گذاری تولیدی است )مسعوديان، 1372: 40-30(.

دوره هاي  در  که  مهمي هستند  بسیار  مفاهیم  فرهنگی  توسعه  و  توسعه  که  از آن جا 
اخیر از جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي هاي ملّي برخوردار بوده اند و هیچ توسعه و تکاملي 
بدون توسعه و تکامل فرهنگي، مطلوب و مقدور نیست )صالحي امیري، 1386: 76( و 
از سوی ديگر، توسعه فرهنگی زمانی در جامعه ای تحقق می يابد که ذهنیت افراد آن 
جامعه متحول شده و همگان به امکانات فرهنگی موجود در جامعه، به شکل يکسان 
دسترسی داشته باشند )کريم نژاد، 1393: 4(. در همین راستا، بررسی پیش رو با اعتقاد 
به ضرورت دسترسی برابر به فرصت ها و امکانات فرهنگی، درصدد است تا با تبیین میزان 
توسعه فرهنگی در استان خراسان جنوبی، کیفیت توسعه در مناطق مختلف استان را 

مورد سنجش قرار دهد.

1. Emile Durkheim
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر براساس هدف، بنیادی و نوع روش به کار رفته در آن، توصیفی- تحلیلی 
استان خراسان جنوبی  توسعه فرهنگی شهرستان های  تبیین میزان  است که طی آن 
)تعداد 11 شهرستان به عنوان جامعه آماری( مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جهت 
تحلیل میزان توسعه يافتگی استان در بخش فرهنگی، 29 متغییر در قالب شاخص های 
فرهنگی از داده های رسمی آمارنامه سال 1393 استخراج )جدول 1( و سپس جهت 

تحلیل از روش های تصمیم گیری چندشاخصه1 بهره گیری شد. 

جدول1( شاخص ها و متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر
متغیرشاخص

X 1 تعداد سینما به ازای هر 10000 نفر جمعیت، X 2 تعداد سالن نمايش به ازای هر 10000 فرهنگ
ازای  به  تماشاگر  تعداد   X 4 ازای جمعیت شهرستان،  به  سالن  گنجايش   X 3 نفر جمعیت، 
نفر جمعیت، X 6 گنجايش  ازای هر 10000  به  تئاتر  تعداد سالن   X 5 ،جمعیت شهرستان
سالن تئاتر به ازای جمعیت شهرستان، X 7 تعداد برنامه تئاتر به ازای هر 10000 نفر جمعیت، 
X 8 تعداد برنامه موسیقی به ازای هر 10000 نفر جمعیت، X 9 تعداد اجرای تئاتر به ازای 
 X 11 ،تعداد اجرای موسیقی به ازای هر 10000 نفر جمعیت X 10 ،هر 10000 نفر جمعیت
تعداد تماشاگر تئاتر به ازای جمعیت شهرستان، X 12 تعداد تماشاگر موسیقی به ازای جمعیت 
شهرستان، X 13 تعداد کتابخانه عمومی به ازای هر 10000 نفر جمعیت، X 14 تعداد کتابخانه 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ازای هر 10000 نفر جمعیت، X 15 تعداد کتاب 
کتابخانه عمومی به ازای جمعیت شهرستان، X 16 تعداد کتاب کتابخانه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به ازای جمعیت شهرستان، X 17 تعداد اعضای کتابخانه عمومی به ازای 
جمعیت شهرستان، X 18 تعداد اعضای کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به 

ازای جمعیت شهرستان، X 19 تعداد چاپخانه به ازای هر 10000 نفر جمعیت

X 20 نرخ باسوادی مناطق روستايی، X 21 نرخ باسوادی مردان در مناطق روستايی، X 22 سوادآموزی
نرخ باسوادی زنان در مناطق روستايی، X 23 نرخ باسوادی مناطق شهری، X 24 نرخ باسوادی 

مردان در مناطق شهری، X 25 نرخ باسوادی زنان در مناطق شهری

مناطق ارتباطات برخورداری  درصد   X 27 پست،  دفتر  از  روستايی  مناطق  برخورداری  درصد   X 26
 X 29 ،درصد برخورداری مناطق روستايی از اينترنت عمومی X 28 ،روستايی از دفتر مخابرات

درصد برخورداری مناطق روستايی از روزنامه و مجله

منبع: )سازمان مديريت و برنامه ريزی استان خراسان جنوبی، 1393(

1. MADAM
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جهت تحلیل داده های پژوهش از روش ويکور1 که به معنی »بهینه سازی چندمعیاره 
روش های  از  يکی  به عنوان   (Chu, et al., 2007: 1011) سازشی2«  حل  و 
تصمیم گیری چندمعیاره  توافقی که بر مبنای روش ال پی متريک3 توسعه يافته است 
(Wei & Xiangyi, 2008: 1)، بهره گرفته شد. در اين روش، تأکید بر رتبه بندی و 
انتخاب از مجموعه ای گزينه و تعیین راه حل های توافقی برای مسأله با معیارهای متضاد 
است (Chen & Wang, 2009: 235) که ماتريس تصمیم گیری و وزن شاخص ها، 
ورودی سیستم هستند (Xia, et al., 2006: 743) و راه حل هايی موجه است که به 
راه حل مطلوب نزديک باشد (Rao, 2008: 1954). بهره گیری از اين روش، مستلزم 
تحلیل  به  گام  هفت  روش طی  اين  ذکر می گردد.  ادامه  در  که  است  مراحلی  اجرای 

موضوع پژوهش می پردازد که عبارت است از:

گام اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس m گزیدار و n شاخص
و  ماتريس  تعداد سطرهای   m به صورتی که   ،m×n ابعاد  به  ماتريس داده ها  تشکیل 
نشان دهنده شهرستان های مورد بررسی و n ستون های آن به تعداد شاخص های مورد 

نظر می باشد. 

ماتریس  تشکیل  و  مقیاس(  اختالف  )رفع  داده ها  كردن  استاندارد  دوم:  گام 
استاندارد

روی  جبری  عملیات  انجام  و  متفاوت  واحدهای  تأثیر  حذف  منظور  به  گام،  اين  در 
شاخص ها، ماتريس داده های تشکیل شده در مرحله قبلی استاندارد می شود.

1. VIKOR
2. Multi Criteria Optimization and Compromise Solution  
3. LP metric
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گام سوم: تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیارها 
صرف نظر از اين که تابع معیار نشان دهنده سود باشد )مثبت( يا نشان دهنده هزينه 

باشد )منفی(، بهترين و بدترين مقادير محاسبه می شوند.

گام چهارم: تعیین وزن و درجه ی اهمیت خصوصیات ها
از آن جائی که معموالً شاخص های مورد استفاده دارای ارزش و اهمیت يکسانی نیستند، 
لذا برای از بین بردن اين تفاوت ها، می بايست به محاسبه وزنی برای شاخص های مورد 
نظر اقدام کرد. به منظور اعمال وزن دهی به شاخص ها، می توان از روش های متفاوتی 
هم چون روش پنل متخصصین، آنتروپی شانون، برادر ويژه، فرايند تحلیل سلسله مراتبی، 

 .(Malczewski, 1999) روش لین مپ1 و غیره بهره گرفت

گام پنجم: محاسبه ی فاصله ی گزینه ها از راه حل مطلوب و غیر مطلوب
در اين مرحله، فاصله ی هر گزينه از راه حل مطلوب مثبت محاسبه می شود و سپس 
محاسبه تجمیع آن صورت می گیرد (Chang & Hsu, 2009: 3229) که در آن، 
فاصله هر گزينه نسبت به راه حل ايده آل )ترکیب بهترين( و فاصله هرگزينه تا راه حل 

ايده آل منفی )ترکیب بدترين( به دست می آيد.

گام ششم: محاسبه مقدار Qi وایکور 
 Qi بزرگتر از 0/5 باشد، شاخص v هنگامی که مقدار Qi شايان ذکر است در مقدار 
منجر به اکثريت موافق و هنگامی که مقدار آن کمتر از 0/5 می شود، شاخص Qi بیانگر 
بیانگر نگرش  باشد،  برابر 0/5   v به طوری که وقتی مقدار  اکثريت است.  نگرش منفی 

 .(Chu, et al., 2007: 1016) توافقی متخصصان ارزيابی است

1. LINMAP
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Qi گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها بر اساس مقادیر 
براساس مقادير Qi گزينه ها که در مرحله ششم محاسبه شد، می توان به رتبه بندی 
گزينه ها پرداخت. مقدار Qi بین صفر تا يک نوسان دارد و هنگامی که Qi برابر صفر 
باشد، نشان دهنده باالترين رتبه و در غیر اين صورت اگر برابر با يک باشد، کمترين 

رتبه را نشان می دهد.
نکته شايان ذکر در رتبه بندی نهايی گزينه ها، اين است که بايد مقادير Qj ،Rj ،Sj به 
صورت نزولی مرتب شوند و بر اين اساس، گزينه ای که از کم ترين مقدار  برخوردار باشد، 
بهترين گزينه محسوب گردد. در اين میان در رتبه بندی، در صورتی که دو شرط زير 

برقرار باشد، به عنوان بهترين جواب سازشی انتخاب می شود:
الف( شرط مزيت قابل قبول

ب( شرط ثبات قابل قبول در تصمیم گیری
اگر يکی از شروط باال برقرار نشود، آن گاه يک مجموعه جواب های سازشی به صورت 

زير پیشنهاد می شود:
. A2 و A1 1- اگر تنها شرط دوم برقرار نشد، گزينه های

2- اگر شرط اول برقرار نشد، گزينه های A1, A2, … , An که An گزينه ای است در 
موقعیت n ام که در مورد آن صادق می باشد )توکلی مقدم، نجفي و يزداني، 1391: 37(.

معرفی منطقه
استان خراسان جنوبی با 150800 کیلومتر مربع، بین مدار 30 درجه و 31 دقیقه تا 
35 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 55 درجه و 24 دقیقه تا 60 درجه و 
57 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است و طبق آخرين تقسیمات 
کشوری، اين استان دارای 11 شهرستان )شکل 1(، 25 بخش، 28 شهر و 61 دهستان 
بوده است. بر اساس آخرين سرشماري عمومی نفوس و مسکن، جمعیت استان خراسان 
جنوبی برابر با 768898 نفر بوده که در مقايسه با سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
1390، متوسط رشد ساالنه جمعیت معادل 0/96% بوده است. طبق همین سرشماری، 
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خانوار  تعداد %59/02  اين  از  که  داشته اند  استان سکونت  در  خانوار  تعداد 223984 
از کل  بوده اند. هم چنین  نقاط روستايی ساکن  نقاط شهری و 40/98% خانوار در  در 
جمعیت، 453827 نفر در مناطق شهری و 315070 نفر نیز در نقاط روستايی ساکن 

بوده اند )سازمان مديريت و برنامه ريزی استان خراسان جنوبی، 1396: 1(.

شکل1( موقعیت شهرستان های استان خراسان جنوبی

یافته ها
به منظور آغاز فرايند تحلیل داده ها، در اولین گام، ماتريس تصمیم گیری )متشکل از 

شاخص ها و مناطق مورد مطالعه( تشکیل می گردد )جدول 2(.
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جدول2( تشکیل ماتریس تصمیم گیری جهت انجام محاسبات
شهرستان X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
بیرجند 0/09 0/09 0/00 0/14 0/09 0/00 0/56 0/48 1/87 0/61 0/03 0/02 0/65 0/26 0/86
خوسف 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/69 0/34 3/45 0/34 0/03 0/01 1/03 0/00 0/66
درمیان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 1/09 0/18 0/56
سرايان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/31 3/39 0/31 3/39 0/01 0/10 0/92 0/31 1/50
سربیشه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/25 0/00 0/00 0/51 0/00 17/47 0/00 0/03 0/76 0/25 0/70
قائنات 0/09 0/09 0/00 0/06 0/09 0/00 0/45 0/54 3/05 2/78 0/04 0/08 1/08 0/09 1/11
زيرکوه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/24 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/73 0/24 0/38
نهبندان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/17 0/01 0/35 1/40 1/22 2/10 0/03 0/06 0/52 0/17 1/03
فردوس 0/24 0/24 0/01 2/55 0/24 0/00 0/72 2/40 3/60 25/46 0/08 0/72 0/48 0/24 0/96
بشرويه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/81 0/00 0/81 0/00 0/00 0/01 0/81 0/81 1/12
طبس 0/00 0/00 0/00 0/00 0/51 0/01 1/01 0/00 4/04 0/00 0/00 0/08 5/56 2/02 6/74

شهرستان X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29
بیرجند 0/24 0/13 0/26 0/78 0/74 0/78 0/70 0/92 0/94 0/89 0/09 0/20 0/10 0/02
خوسف 0/00 0/02 0/00 0/00 0/74 0/78 0/70 0/92 0/94 0/89 0/06 0/18 0/08 0/01
درمیان 0/14 0/05 0/12 0/00 0/76 0/81 0/72 0/86 0/90 0/83 0/12 0/34 0/17 0/01
سرايان 0/18 0/05 0/26 0/62 0/74 0/81 0/69 0/87 0/91 0/84 0/16 0/45 0/20 0/14
سربیشه 0/24 0/04 0/67 0/25 0/68 0/76 0/61 0/84 0/89 0/79 0/03 0/14 0/05 0/00
قائنات 0/12 0/11 0/20 0/27 0/73 0/80 0/67 0/88 0/91 0/86 0/16 0/41 0/18 0/02
زيرکوه 0/18 0/02 1/44 0/00 0/73 0/80 0/67 0/88 0/91 0/86 0/13 0/37 0/16 0/04
نهبندان 0/19 0/05 0/42 0/35 0/69 0/75 0/63 0/88 0/91 0/85 0/05 0/21 0/07 0/00
فردوس 0/29 0/06 0/77 1/68 0/73 0/80 0/67 0/91 0/93 0/88 0/30 0/45 0/39 0/05
بشرويه 0/77 0/09 0/86 0/41 0/77 0/82 0/72 0/89 0/91 0/86 0/02 0/28 0/13 0/20
طبس 2/04 0/48 0/30 3/54 0/83 0/87 0/78 0/92 0/94 0/90 0/08 0/18 0/15 0/04

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(

محاسبات  انجام  جهت  تصمیم گیری،  ماتريس  به  دستیابی  و  داده ها  پااليش  از  پس 
ماتريس، ماتريس استاندارد )جدول 3( و سپس ماتريس بهترين و بدترين توابع تشکیل 

می گردد )جدول 4(.



93 سنجش ضریب توسعه فرهنگی شهرستان های استان خراسان جنوبی ...

جدول3( تشکیل ماتریس نرمال جهت انجام محاسبات

شهرستان X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
بیرجند 0/32 0/32 0/42 0/06 0/12 0/17 0/31 0/11 0/25 0/02 0/32 0/03 0/11 0/11 0/12
خوسف 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/37 0/08 0/46 0/01 0/32 0/01 0/17 0/00 0/09
درمیان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/18 0/08 0/08
سرايان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/17 0/76 0/04 0/11 0/07 0/14 0/15 0/14 0/20
سربیشه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/36 0/25 0/00 0/11 0/00 0/56 0/00 0/03 0/12 0/11 0/09
قائنات 0/33 0/33 0/28 0/02 0/13 0/16 0/24 0/12 0/41 0/09 0/37 0/11 0/18 0/04 0/15
زيرکوه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/35 0/18 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/12 0/11 0/05
نهبندان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/25 0/40 0/19 0/31 0/16 0/07 0/24 0/08 0/09 0/08 0/14
فردوس 0/89 0/89 0/86 1/00 0/35 0/36 0/39 0/54 0/48 0/81 0/77 0/97 0/08 0/11 0/13
بشرويه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/44 0/00 0/11 0/00 0/00 0/01 0/13 0/36 0/15
طبس 0/00 0/00 0/00 0/00 0/73 0/75 0/55 0/00 0/54 0/00 0/00 0/11 0/90 0/89 0/92

شهرستان X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29
بیرجند 0/11 0/25 0/12 0/19 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/31 0/20 0/19 0/17 0/06
خوسف 0/00 0/04 0/00 0/00 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/31 0/13 0/18 0/14 0/05
درمیان 0/06 0/10 0/06 0/00 0/31 0/31 0/32 0/29 0/30 0/29 0/28 0/33 0/28 0/02
سرايان 0/08 0/10 0/13 0/15 0/30 0/31 0/30 0/30 0/30 0/29 0/37 0/43 0/35 0/54
سربیشه 0/11 0/07 0/32 0/06 0/28 0/29 0/27 0/29 0/29 0/28 0/08 0/13 0/09 0/00
قائنات 0/05 0/20 0/10 0/07 0/30 0/30 0/29 0/30 0/30 0/30 0/36 0/40 0/31 0/09
زيرکوه 0/08 0/04 0/69 0/00 0/30 0/30 0/29 0/30 0/30 0/30 0/30 0/36 0/28 0/15
نهبندان 0/08 0/10 0/20 0/09 0/28 0/28 0/28 0/30 0/30 0/30 0/11 0/20 0/11 0/01
فردوس 0/13 0/11 0/37 0/41 0/30 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/68 0/44 0/66 0/17
بشرويه 0/34 0/17 0/41 0/10 0/31 0/31 0/32 0/30 0/30 0/30 0/06 0/27 0/23 0/78
طبس 0/90 0/91 0/14 0/86 0/34 0/33 0/34 0/31 0/31 0/32 0/18 0/17 0/26 0/17

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(

جدول4( تشکیل ماتریس بهترین و بدترین توابع

متغیر X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
F* 0/89 0/89 0/86 1/00 0/73 0/75 0/55 0/76 0/54 0/81 0/77 0/97 0/90 0/89 0/92
F- 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/08 0/00 0/05

متغیر X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29
F* 0/90 0/91 0/69 0/86 0/34 0/33 0/34 0/31 0/31 0/32 0/68 0/44 0/66 0/78
F- 0/00 0/04 0/00 0/00 0/28 0/28 0/27 0/29 0/29 0/28 0/06 0/13 0/09 0/00

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(

 از آن جا که شاخص های مورد استفاده دارای ارزش های متفاوتی هستند، جهت از بین 
مورد  از شاخص های  برای هر يک  وزنی  به محاسبه ی  نسبت  بايستی  تفاوت ها،  بردن 
نظر اقدام نمود. قابل ذکر است که برای وزن دهی هر معیار، روش های متعددی وجود 
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دارد که در اين بررسی، جهت وزن دهی به شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده 
گرديد )جدول 5(. آنتروپی به عنوان يکی از معروف ترين روش محاسبه اوزان شاخص ها 
(Meng, Wan-Hua & Bei-Shang, 2010)، نظريه اطالعات معیاری است. برای 
مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط يک توزيع احتمال گسسته (Pi)، به گونه ای که 
اين عدم اطمینان، در صورت بخش بودن توزيع، بیشتر از موردی است که توزيع فراوانی 

بلندتر باشد، لذا اين عدم اطمینان، به صورت زير تشريح می شود:
ابتدا مقدار ارزشی با نماد E با روش زير محاسبه می شود:

)1([ ]∑	=
n

i
iLnPiPKE .

به طوری که K يک ثابت مثبت است و به منظور تأمین 𝐸 ≥0≤1، که E از توزيع 
احتمال Pi براساس مکانیزم آماری محاسبه شده است و مقدار آن در صورت Piها با 

يکديگر بیشترين مقدار مقدار ممکن خواهد بود.
مرحله بعد با استفاده از روش زير انجام می شود:
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 که  است  اطالعاتی   حاوی  )چندشاخصه)  روش  يک  از  تصمیم گیری  ماتريس يک
آنتروپی می تواند به عنوان معیاری برای ارزيابی آن به کار رود. يک ماتريس تصمیم گیری 

را به صورت زير در نظر می گیريم:
محتوای اطالعاتی از اين ماتريس ابتدا به صورت Pij زير می باشد:

)3(
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=

=

و برای EJ از مجموعه Pij به ازای هر مشخصه خواهیم داشت:
)4([ ]∑ ∀	= jiLnPiPKjE ,.

اکنون عدم اطمینان يا درجه انحراف (dj) از اطالعات ايجاد شده به ازای شاخص j ام 
بدين قرار است:

)5(°∀	= jjEjd ),1(
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و سرانجام برای اوزان (WJ) از شاخص موجود خواهیم داشت:

)6(
j

n

j
jd

jd
jW ∀

∑
=

= ,

1

)ملکی و مودت، 1395: 63(

جدول5( وزن شاخص های مورد استفاده با ضریب آنتروپی شانون

متغیر X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
وزن 0/78 0/72 0/69 0/74 0/72 0/75 0/73 0/73 0/70 0/69 0/71 0/76 0/72 0/70 0/74

متغیر X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29
وزن 0/71 0/72 0/70 0/73 0/69 0/69 0/69 0/69 0/69 0/69 0/71 0/71 0/72 0/73

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(

در نهايت پس از تعیین میزان فاصله گزينه ها با راه حل مطلوب و غیر مطلوب )جدول 
توسعه  میزان  برحسب  مناطق  و  محاسبه  شهرستان ها  برای   )Qi( وايکور  ضريب   ،)6

فرهنگی رتبه بندی می گردند )جدول 7(.
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جدول6( تعیین میزان فاصله گزینه ها با راه حل مطلوب و غیر مطلوب

شهرستان X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
بیرجند 0/32 0/32 0/42 0/06 0/12 0/17 0/31 0/11 0/25 0/02 0/32 0/03 0/11 0/11 0/12

0/50 0/46 0/35 0/70 0/60 0/58 0/32 0/63 0/38 0/68 0/42 0/73 0/70 0/61 0/69
خوسف 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/37 0/08 0/46 0/01 0/32 0/01 0/17 0/00 0/09

0/78 0/72 0/69 0/74 0/72 0/75 0/23 0/65 0/10 0/68 0/42 0/75 0/64 0/70 0/71
درمیان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/18 0/08 0/08

0/78 0/72 0/69 0/74 0/72 0/75 0/73 0/73 0/70 0/69 0/71 0/76 0/63 0/64 0/72
سرايان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/17 0/76 0/04 0/11 0/07 0/14 0/15 0/14 0/20

0/78 0/72 0/69 0/74 0/72 0/75 0/50 0/00 0/65 0/60 0/65 0/65 0/66 0/59 0/61
سربیشه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/36 0/25 0/00 0/11 0/00 0/56 0/00 0/03 0/12 0/11 0/09

0/78 0/72 0/69 0/74 0/36 0/50 0/73 0/62 0/70 0/22 0/71 0/73 0/68 0/61 0/70
قائنات 0/33 0/33 0/28 0/02 0/13 0/16 0/24 0/12 0/41 0/09 0/37 0/11 0/18 0/04 0/15

0/49 0/45 0/47 0/72 0/59 0/60 0/40 0/61 0/17 0/62 0/37 0/67 0/64 0/67 0/66
زيرکوه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/35 0/18 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/12 0/11 0/05

0/78 0/72 0/69 0/74 0/37 0/57 0/73 0/73 0/70 0/69 0/71 0/76 0/68 0/62 0/74
نهبندان 0/00 0/00 0/00 0/00 0/25 0/40 0/19 0/31 0/16 0/07 0/24 0/08 0/09 0/08 0/14

0/78 0/72 0/69 0/74 0/47 0/36 0/47 0/43 0/49 0/63 0/49 0/69 0/71 0/64 0/67
فردوس 0/89 0/89 0/86 1/00 0/35 0/36 0/39 0/54 0/48 0/81 0/77 0/97 0/08 0/11 0/13

0/00 0/00 0/00 0/00 0/38 0/39 0/21 0/21 0/08 0/00 0/00 0/00 0/72 0/62 0/67
بشرويه 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/44 0/00 0/11 0/00 0/00 0/01 0/13 0/36 0/15

0/78 0/72 0/69 0/74 0/72 0/75 0/14 0/73 0/56 0/69 0/71 0/75 0/67 0/42 0/66
طبس 0/00 0/00 0/00 0/00 0/73 0/75 0/55 0/00 0/54 0/00 0/00 0/11 0/90 0/89 0/92

0/78 0/72 0/69 0/74 0/00 0/00 0/00 0/73 0/00 0/69 0/71 0/67 0/00 0/00 0/00
شهرستان X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29
بیرجند 0/11 0/25 0/12 0/19 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/31 0/20 0/19 0/17 0/06

0/63 0/55 0/57 0/56 0/41 0/52 0/32 0/00 0/00 0/06 0/55 0/56 0/62 0/67
خوسف 0/00 0/04 0/00 0/00 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/31 0/13 0/18 0/14 0/05

0/71 0/72 0/70 0/73 0/41 0/52 0/32 0/00 0/00 0/06 0/63 0/60 0/65 0/68
درمیان 0/06 0/10 0/06 0/00 0/31 0/31 0/32 0/29 0/30 0/29 0/28 0/33 0/28 0/02

0/66 0/67 0/64 0/73 0/32 0/34 0/24 0/52 0/55 0/44 0/46 0/26 0/48 0/70
سرايان 0/08 0/10 0/13 0/15 0/30 0/31 0/30 0/30 0/30 0/29 0/37 0/43 0/35 0/54

0/64 0/67 0/57 0/60 0/41 0/34 0/36 0/43 0/41 0/38 0/35 0/01 0/39 0/22
سربیشه 0/11 0/07 0/32 0/06 0/28 0/29 0/27 0/29 0/29 0/28 0/08 0/13 0/09 0/00

0/62 0/69 0/37 0/67 0/69 0/63 0/69 0/69 0/69 0/69 0/69 0/71 0/72 0/73
قائنات 0/05 0/20 0/10 0/07 0/30 0/30 0/29 0/30 0/30 0/30 0/36 0/40 0/31 0/09

0/67 0/59 0/60 0/67 0/46 0/40 0/45 0/34 0/41 0/25 0/36 0/10 0/44 0/64
زيرکوه 0/08 0/04 0/69 0/00 0/30 0/30 0/29 0/30 0/30 0/30 0/30 0/36 0/28 0/15

0/64 0/72 0/00 0/73 0/46 0/40 0/45 0/34 0/41 0/25 0/43 0/18 0/48 0/58
نهبندان 0/08 0/10 0/20 0/09 0/28 0/28 0/28 0/30 0/30 0/30 0/11 0/20 0/11 0/01

0/64 0/67 0/49 0/65 0/64 0/69 0/61 0/34 0/41 0/32 0/65 0/54 0/69 0/71
فردوس 0/13 0/11 0/37 0/41 0/30 0/30 0/29 0/31 0/31 0/31 0/68 0/44 0/66 0/17

0/61 0/66 0/32 0/38 0/46 0/40 0/45 0/09 0/14 0/13 0/00 0/00 0/00 0/57
بشرويه 0/34 0/17 0/41 0/10 0/31 0/31 0/32 0/30 0/30 0/30 0/06 0/27 0/23 0/78

0/44 0/61 0/28 0/64 0/28 0/29 0/24 0/26 0/41 0/25 0/71 0/39 0/55 0/00
طبس 0/90 0/91 0/14 0/86 0/34 0/33 0/34 0/31 0/31 0/32 0/18 0/17 0/26 0/17

0/00 0/00 0/55 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/57 0/61 0/51 0/57

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(
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جدول7( رتبه بندی شهرستان های استان خراسان جنوبی بر اساس میزان توسعه یافتگی

رتبه شهرستان Si R Qi
1 فردوس 7/47 0/72 0/00
2 قائنات 14/51 0/72 0/31
3 بیرجند 14/35 0/73 0/39
4 طبس 8/55 0/78 0/55
5 بشرويه 15/09 0/78 0/84
6 سرايان 15/12 0/78 0/84
7 خوسف 16/02 0/78 0/88
8 زيرکوه 16/31 0/78 0/89
9 نهبندان 17/06 0/78 0/92

10 درمیان 17/71 0/78 0/95
11 سربیشه 18/76 0/78 1/00

منبع: )يافته های تحقیق، 1396(

نتیجه گیری و پیشنهادها
اگر چه پس از تأکید ويژه سازمان ملل متحد بر اهمیت نقش فرهنگ در توسعه )با 
تأکید بر مؤلفه های فرهنگی به عنوان بنیان توسعه طی دهه 1986- 1996 میالدی و 
به  نگاه ها  نیز  ما  در کشور  فرهنگی(،  توسعه  به عنوان دهه جهانی  اين دهه  نام گذاری 
سمت مؤلفه های فرهنگی و اولويت دادن به توسعه فرهنگی معطوف گرديد. اما چه سود 
که سیاست ها و عملکرد های تصمیم سازان و تصمیم گیران، نه تنها يک توسعه همگون 
فرهنگی در سطح کشور پديد نیاورد، بلکه منجر به خلق مناطق محروم و عدم تعادل 
در توسعه فرهنگی کشور گرديد، تا جايی که هم چنان اين شکاف رو به افزايش است 
و مادامی که برخی مناطق تحت شرايط خاصی هم چنان در حال رشد و ترقی به سر 
می برند، برخی ديگر با محرومیت دست به گريبان هستند. به عنوان نمونه استان هايی 
هم چون تهران، خراسان رضوی و اصفهان، به لحاظ بهره مندی از زيرساخت های خاص 
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سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در مقايسه با ساير استان ها، از نظر توسعه  فرهنگی 
در حال رشد و در نقطه مقابل استان هايی هم چون کردستان، کرمانشاه، ايالم، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل فاصله با مرکز و انزوای جغرافیايی از 
الگوهای  در  بايد  را  اين مسأله  اگر چه علت  مانده اند.  به دور  فرهنگی مطلوب  توسعه 
رايج حاکم بر نظام برنامه ريزی کشور و به کارگیری الگوهای ناصحیح عاريتی و غیربومی 
جست وجو نمود، اما نکته قابل تأمل و حائز اهمیت، رسوخ اين ناهمگونی و عدم توازن به 
داخل استان هاست که منجر به برهم خوردن تعادل در سطح استان و محرومیت برخی 
شهرستان ها گرديده است. در همین راستا، نتايج حاصل از بررسی مؤلفه های فرهنگی 
توسعه در استان خراسان جنوبی نیز از حاکمیت يک ساختار دوگانه حکايت می کند، 
به طوری که نتايج اين بررسی، نشان از وجود يک شکاف عمیق منطقه ای در بهره مندی 
از خدمات فرهنگی توسعه در استان دارد که طی آن منجر به تمرکز خدمات و امکانات 
فرهنگی به صورت قطبی در برخی مناطق استان هم چون فردوس و قائنات گرديده است. 
از طرف ديگر، مادامی که تمرکز خدمات فرهنگی در برخی مناطق مسلط، زمینه توسعه 
يافتگی برخی شهرستان ها را فراهم نموده، از جهتی موجبات محرومیت و عقب ماندگی 
شهرستان های ديگری هم چون سربیشه، درمیان، نهبندان و زيرکوه را نیز فراهم آورده 
است. از اين رو، تطبیق نتايج پژوهش با طبقه بندی رايج ضريب وايکور - که مناطق به 3 
سطح توسعه يافته با ضريب 0/33-0، بینابین يا توسعه متوسط با ضريب 0/66-0/34 و 
محروم با ضريب باالتر از 0/66 تقسیم می گردند )زارعی و رحمانیان کوشککی، 1394( 
- در راستای شناسايی سطح توسعه يافتگی مناطق نشان می دهند که قسمت اعظم 
استان خراسان جنوبی به لحاظ توسعه فرهنگی در محرومیت به سر می برند، به طوری 
که از 11 شهرستان  مورد مطالعه، تنها دو شهرستان فردوس و قائنات به لحاظ توسعه 
فرهنگی در سطح توسعه يافته جای گرفته است و از بین نه شهرستان باقی مانده، تنها 
دو شهرستان )بیرجند و طبس( در جرگه مناطق توسعه متوسط و 7 شهرستان )بشرويه، 
سرايان، خوسف، زيرکوه، نهبندان، درمیان و سربیشه( در رده مناطق محروم از توسعه 

قرار داشته اند.
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توسعه  که  نمود  عنوان  صراحتاً  بايد  منطقه ای  تعادل  و  جغرافیايی  توسعه  منظر  از 
فرهنگی در استان خراسان جنوبی، نمونه مشهودی از به کارگیری برنامه ريزی بخشی و 
تأکید ويژه بر تمرکزگرايی در تخصیص منابع و امکانات فرهنگی در مناطق برخوردار 
است که به طرز بارزی، پراکندگی توسعه و نابرابری توسعه فرهنگی در استان خراسان 
جنوبی را به نمايش می گذارد. دلیل اين امر را نیز بايد در عدم سیاست گذاری های دقیق 
پايین  به  باال  توسعه  اتخاذ طرح های  و هم چنین  فرهنگی  توسعه  اثربخش در حوزه  و 

توسط متولیان امر جستجو نمود.
 با توجه نقش انکارناپذير حوزه های فرهنگی در تحقق توسعه پايدار ملی، ضمن تأکید بر 
ضرورت بازنگری در وضع موجود، جهت دستیابی به توسعه فرهنگی مطلوب در مناطق 

کمتر توسعه يافته و محروم استان خراسان جنوبی، پیشنهادهای ذيل ارائه می گردد:
- تهیه و تدوين سند جامع توسعه فرهنگی استان

- تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی جهت آسیب شناسی دقیق در حوزه توسعه 
فرهنگی استان

- تالش برای ارتقاء سطح توسعه فرهنگی در استان بويژه در مناطق محروم و کمتر 
توسعه يافته )از طريق افزايش امکانات فرهنگی، تسهیل دسترسی به خدمات فرهنگی 
تأسیس  جشنواره ها،  برگزاری  همانند  فرهنگی  فعالیت های  بیشتر  چه  هر  گسترش  و 
در  به خصوص  فکری  پرورش  وکانون های  کتابخانه   سینما،  موسیقی،  تئاتر،  واحدهای 

شهرستان های با توسعه متوسط و محروم(
- بهره گیری از ظرفیت باالی بخش خصوصی، جهت سرمايه گذاری در زيرساخت های 

فرهنگی استان
شاخص های  ارتقاء  و  توسعه  جهت  ويژه  به صورت  اعتبار  تأمین  و  منابع  تخصیص   -

فرهنگی در شهرستان های استان، بويژه مناطق کمتر توسعه يافته و محروم
- برنامه ريزی جهت باال بردن سطح توسعه فرهنگی در مناطق محروم استان با رويکرد 
نهادهای  به کارگیری  طريق  )از  روستاها  و  شهرها  در  فرهنگی  برنامه های  گسترش 

آموزشی، رسانه ها و فضاهای مجازی(
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فرهنگ های  خرده  حفظ  و  بازسازی  استان،  فرهنگی  ارزش های  به  ويژه  توجه   -
شهرستان ها از طريق به کارگیری فرهنگ سنتی و بومی در تولید فعالیت های مختلف 

)از قبیل تئاتر، موسیقی، جشنواره ها و ...(
و  ضعف ها  تعیین  راستای  در  کاربردی تر  و  بیشتر  پژوهش های  و  مطالعات  انجام   -

تهديدهای توسعه فرهنگی در استان و مشخص نمودن راهبردهای توسعه فرهنگی.
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