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Abstract 
In this research, Delphi method was implemented in three stages to select 43 development indices based on the consensus 

of experts, and weighted by analytic hierarchy process method. In order to rank the development of Iran's Provinces, 

scripting in Excel was undertaken to implement the TOPSIS method. The software implements all the steps of the TOPSIS 

to calculate the distance from the positive and negative ideal solutions, the relative closeness to the ideal solution, and 

finally the automatic ranking of the Provinces and it provides diagrams, tables, and a map showing the development stage 

of the Provinces. By upgrading the TOPSIS method from manual mode to the automatic software-based in Excel, the 

ranking is done fast and the display of the results has been facilitated through tables, diagrams and report forms. The 

features of this program are its user-friendliness, repeatability using different weights, very small software size and 

possibility of determining the factors that may promote or demote a province. In this research, based on the statistical 

information of the year 2015, the ranking of development status of the provinces was carried out. In the first run and with 

the obtained weights, the provinces Markazi, Yazd and Guilan ranked first to third, and the provinces Northern Khorasan, 

Qom and Chaharmahal va Bakhtiari won the last three places. Certainly, by changing the weights and repeating the 

process, a sensitivity analysis can be made and it can be showed that which province(s) maintain their relative position 

with changes in the weights. 
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Extended abstract 

Introduction 

Development implicitly denotes positive change and its many definitions normally relate to economic growth 

shown by Gross National Product (GNP). However, in recent years, development has focused on increasing 

human life quality and standards (Duffy and Sophister, 2002). As the term development also refers to increase 

in life standards, the indices used for its evaluation should necessarily encompass economic, social, political 

and environmental aspects (Aziz et al., 2015). Indices provide useful context for better decisions and efficient 

measures in connection with development status assessment through simplification of the relevant concepts 

and facilitation of data gathering. 

On the other hand, to rank development status of different regions or alternatives under study, there is need to 

scientific methods for integration of indices. Many methods have been developed and are available in the 

literature that deal with integration of indices towards ranking of alternatives. Of these methods, TOPSIS or 

technique for order of preference by similarity to ideal solution has received much attention in the past decades.  

TOPSIS was introduced by Hwang and Yoon in 1981. Of the multi criteria decision methods (MCDM) that 

are employed for solving problems in decision making circuminstances, TOPSIS continues to be used in 

different aspects with satisfying results (Behzadian et al., 2012). In the process, the indices are weighted, 

integrated, and compared to demonstrate the rank of various alternatives or items under study. When the 

number of alternatives and their associated indices are high, it is usually hard to come up with a final decision 

as to what alternative offers the best option. It is in this context that TOPSIS provides a great help to decision 

makers changing the process to a repeatable and easy one. 

TOPSIS can be applied to issues on various spatial scales (Saremi & Toutzari, 2014). We have applied TOPSIS 

in this study to rank provinces of Iran in terms of development status. For this, we have gathered indices on 

various economic, social and environmental aspects of the 31 provinces of Iran. We have also developed a 

package within Excel using VBA scripting language to conduct the method automatically. 

As part of the Microsoft Office Collection, Excel is perhaps the most widely used spreadsheet in the world. 

Inclusion of many functions and capabilities within the software such as its powerful and easy to use treatment 

of numerical problems adds to its attractions while it provides other non-numerical aspects as well 

(Walkenbach, 2015). Macro scripting language helps in Excel to automatize the manual and long calculation 

processes. The language is very similar to Visual Basic and is shortly called VBA (Fatehi, 2016). Using VAB, 

one can develop customized functions and packages within the software to add to its already available 

capabilities (Kiong, 2010). 

Data was gathered through literature review and by referring to the published documents such as year 2005 

statistical data of the country. To select appropriate indices, we have implemented Delphi method and to weight 

indices for use in TOPSIS, the analytical hierarchy process (AHP) has been carried out.  

Delphi method provides a setting for reaching consensus among experts or decision makers on issues through 

repeated closed questions. The issues may relate to various local, regional and global scales such as natural 

resources and environmental problems (Linstone and Turoff, 2011) and the Delphi method is frequently used 

to gather information from experts within the scope of their specialty (Hsu and Sandfor, 2007).  

In this study, we collated a list of available indices on development status assessment. Then we used Delphi to 

select a relevant and shorter number of indices for ranking development status of the provinces of Iran. Delphi 

was conducted in three rounds where consensus was reached among the experts participated in the study. 

 

Results 

Delphi method was completed in three steps after which 43 indices pertaining to development were chosen 

based on Likert scale. To statistically assess the results, Kendal W test was applied which was successful 

(Musa et al., 2015). The software package to conduct TOPSIS was developed in Excel which helped in repeated 

and fast analysis of the input data. The package includes a database on development status of the provinces of 

the country for different years. Any change in one sheet of the package is automatically reflected in the other 

sheets. The package provides tables and graphs on development of the provinces for the years 2010 to 2019. 

The trend in development status is also depicted in the package which is very useful for the decision makers 

to reach a final decision by just reviewing the graphs and results. We have also provided the capability to create 

PDF from the final results. Included in the package is the possibility of adding to the available indices. A full 

table depicting the whole TOPSIS process and results is generated in the package showing results for each of 
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the years considered for the analysis and for each province separately. 

There is also a button for generating reports after selecting the province and the year of the analysis. In the 

report the rank of the selected province, statistics such as mean, max, min and other relevant scores pertaining 

to the development indices are also provided. Of another highly useful aspect of the package we can cite the 

map production capability showing development status of the provinces for the selected year (Fig. 1).  

 

 
Figure 1. Development status map of Iran Provinces for the year 2015 

 

Based on the selected indices for development status and using statistical data of the year 2015, applied in the 

software package, Markazi, Yazd, East Azerbaijan and Isfahan were the first to fifth top ranking provinces. 

Also, Alborz, Semnan, North Khorasan, Qom and Chaharmahal va Bkhtiari Provinces were the bottom ranking 

provinces. This analysis can also be repeated with new weights for indices which may change the rankings 

offered hereinbefore. Inappropriate management and budget allocation along with other economic and 

environmental issues have given rise to such rankings.  

 

Conclusion 

The development status of the provinces of Iran was ranked in this study using TOPSIS package developed in 

Excel and the available statistics of the country. In the process for index selection, Delphi method was used in 

three round and for weighting of the selected indices, the analytical hierarchy process was applied. The package 

generated tables, graphs and maps on the processes and results of TOPSIS and reports them in various formats 

such as PDF. The automatic application of TOPSIS has made it possible to repeat the process easily in a short 

time making it more understandable to decision makers and relevant stakeholders. The software does need 

installation and can be used easily by non-experts. The statistical yearbook of the year 2015 was used in this 

study and provided a picture of the whole country in terms of development status. Inequality in allocating 

assets and budgets may have had something to do with the acquired results (Noorbakhsh, 2003). Understanding 

the development status and its trend over the years greatly helps planners, decision makers and policy makers 

together with researchers to pinpoint the strengths and weaknesses of the whole country and the provinces 

individually and take better measures to reduce inequalities and downgrading trends. 
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 های ایران و روند آن یافتگی استانتحلیل خودکار توسعه

 در محیط اکسل افزارنرمبا تهیه 
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 طبیعی گرگان، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 3

 طبیعی گرگان، ایران منابعزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و گروه محیط استاد 5

 

 54/40/3043تاریخ پذیرش مقاله:   51/40/3130تاریخ وصول مقاله: 

 
 

 چکیده 
 34یافتگی، روش دلفی در سه مرحله اجرا و در مرحله سوم با اجماع نظر متخصصین های توسعهدر پژوهش حاضر برای انتخاب شاخص

افزاری در نرم های ایرانیافتگی استانبندی توسعهدهی شد. برای رتبهسلسله مراتبی وزنیافتگی انتخاب و با روش تحلیل شاخص توسعه
ها و آل شاخصباید وزن و ایدهها، میبندی استانبرای رتبه کند.بندی میها را رتبهنویسی شد که با روش تاپسیس استانمحیط اکسل برنامه

آل مثبت و حل ایدهافزار تمام مراحل تاپسیس را برای محاسبه فاصله از راهداده وارد و نرمرا در قسمت پایگاه ها های هر یک از استانداده
یافتگی و نقشه توسعه دهد و نمودار، جدولصورت خودکار انجام میها را بهبندی استانآل و درنهایت رتبهحل ایدهمنفی، نزدیکی نسبی به راه

بندی زمان کمتر انجام و نمایش نتایج رتبهبندی در مدتافزاری، رتبهکند. با ارتقای روش تاپسیس از حالت دستی به نرمرا تهیه میها استان
 های این برنامه کاربرپسند بودن، قابلیتنماید. از ویژگیریزان تسهیل میدهی درک آن را برای برنامهها، نمودارها و فرم گزارشتوسط جدول

ر این یافتگی یک استان است. ددهنده توسعهدهنده و تقلیلهای متفاوت، حجم بسیار ناچیز و امکان تعیین عوامل ارتقاتکرار بر اساس وزن
 دستهای بههای کشور انجام شد که در اجرای اول و با وزنیافتگی استانبندی توسعهرتبه 4433تحقیق بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

 به ترتیب سه رتبه آخر چهارمحال و بختیاری های خراسان شمالی، قم وهای اول تا سوم و استانهای مرکزی، یزد و گیالن رتبهآمده، استان
ی در ییر)ها( با هرگونه تغسنجی را انجام و نشان داد کدام استانتوان نوعی حساسیتها و تکرار فرایند میرا کسب کردند. قطعاً با تغییر وزن

 کنند.وزن باز همچنان موقعیت نسبی خود را حفظ می
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 سرآغاز
 هاگرچ ،معنای تغییر مطلوب استیافتگی در لغت به توسعه
شده است. بر اساس بیشتر  ارایههای متعددی از مطلوبیت ذهنیت
 یافتگی مترادف با رشد اقتصادی است کههای سنتی توسعهدیدگاه

 (GNP) یافتگی با افزایش تولید ناخالص ملیاین توسعه

تعیین  (4)
یفیت د کیافتگی روی بهبوشود؛ اما در حال حاضر مفهوم توسعهمی

 (Duffy and زندگی مردم و استانداردهای زندگی تمرکز دارد

(Sophister, 2002 .عنوان طور واضح بهبهبود شرایط زندگی باید به
های اقتصادی وجود داشته یک موضوع ضروری در تمام فعالیت

 (,Sen یافتگی استناپذیر مفهوم توسعهکه این بهبود بخش جدایی

انسانی و تحقق نیازهای اساسی در درجه . حفظ کرامت 1988)
صورت رشد نخست حق هر جامعه است. این نیازهای اساسی به

اقتصادی، اشتغال، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و 
توان از معیار تحقق این نیازها شده است که می استقالل عرضه

 ( ,Kuhnen یافتگی استفاده کردعنوان معیاری برای توسعهبه

روت فقط مربوط به ثیافتگی نهکه توسعه با توجه به این .1987)
هایی که بلکه افزایش کیفیت زندگی مردم است؛ بنابراین، شاخص

زندگی  یهاجنبه همهشود باید گیری توسعه استفاده میبرای اندازه
اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی را ی هاجنبهشامل مردم، 

های زیادی کاربردها شاخص .(Aziz et al., 2015) در نظر بگیرند
ثرتر وهای بهتر و اقدامات مگیریتوانند منجر به تصمیممی دارند و

آوری اطالعات موجود برای سازی، تصریح و جمعبا ساده
توانند با ترکیب دانش علوم ها میگذاران شوند. شاخصسیاست

گیری و پیشرفت در دستیابی به طبیعی و اجتماعی به تصمیم
توانند یک هشدار ها میاهداف توسعه پایدار کمک کنند. شاخص

دی، اجتماعی و های اقتصاجلوگیری از شکستاولیه برای 
همچنین ابزار مفیدی برای برقراری  و ه دهندیزیست ارامحیط

جستجوی . (UN, 2007) ها هستندها، افکار و ارزشارتباط ایده
ده ش ترکیبیهای انواع شاخص ارایههای توسعه منجر به شاخص

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه ها جنبهاست. این شاخص
افتگی یتوسعه ترکیبیهای کند. شاخصگیری ادغام میرا در اندازه

شاخص توسعه  .(Booysen, 2002) هستندمفید مبتنی بر درآمد 
 (HDI) انسانی

مللی است الشده در سطح بینابتکار بیشتر شناخته (2)
 که تالش برای غلبه بر تمرکز محدود بر درآمد سرانه را دارد. با

 گیری ابعاد اصلیدر اندازه هاییوجود، اکثریت چنین شاخص این
 (,.Moreira et al اندازه کافی جامع نیستندمفهوم توسعه، به

(2012. 

های نگرانی از کاالها اختالفات بین عرضه خدمات و
 .(Ponrahono et al., 2015) تای اسدهندگان منطقهتوسعه

اد رشد اقتص تواندیمای در توسعه مناطق کشور اختالفات منطقه
ادی های اقتصسیاست درنابرابری  اینملی را کاهش دهد. تعیین 

نجر شود معوامل بازدارنده رشد اقتصادی  به تبیین تواندیم مناسب
(Novkovska, 2017).  داری برای پیامدهای معنی پایدارناتوسعه

وری کارآمد منابع اقتصادی ثبات کشور، روابط اجتماعی و بهره
های اجتماعی و اقتصادی به یک موضوع دارد. کاهش نابرابری

کلیدی در سیاست بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به این 
 هایای و شناسایی نابرابریگیری توسعه منطقهدلیل اندازه

 (Goletsis ای بسیاری از کشورها یک اولویت استای برمنطقه

(and Chletsos, 2011 .توسعههای چارچوب فکری لفهوبر پایه م ،
 دجوویک جامعه یافتگی ای توسعهرـبزم الط ینکه شرابر وه عال

و فرهنگی  ی مانند بعدفمختل دابعزم در االهای ت و سرانهمکاناا
یک جامعه در سعه قق یافتن توتحای رکافی بط شر، ستدی اقتصاا

ان یرشهرهای ادر اغلب کالنست که ت امکاناآن اه الندیع عازتو
. (Mannan Raeesi & Raeesi, 2015) شودمی دیده مهم ینا ألـخ

توسعه مناطق است که روشی برای سنجش ، توسعهبندی سطح
اجتماعی و فرهنگی مناطق را ، اقتصادی، فضایی ،اختالف مکانی

 ازیک از مناطق را نسبت به یکدیگر  و وضعیت هردهد مینشان 
گیری شکلروند ، با این روشکند. میسطح توسعه مشخص نظر 

توسعه ریزی برنامهدر نهایت  درتوسعه قطبی مناطق مشخص و 
عدم تعادل مشخص و از مناطق نیازمند و کم توسعه ، مناطق

برای . (Jadidi Miandashti, 2004) شودمیمناطق جلوگیری 
ها را های علمی موردنیاز است تا مجموع شاخصروشبندی رتبه

و موقعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر به  شودهم تلفیق  با
ود دارد که از های علمی متعددی در این زمینه وج. روشیددست آ

بین  هایبرای تشخیص نابرابری ل تاپسیسها مدبین این روش
در فضاهای مورد  گرفته است. این مدل استفاده قرار مناطق مورد

 اجرا است های مختلف و متنوع قابلریزی با مقیاسبرنامه
(Saremi & Toutzari, 2014) . ضمن بررسی روند  پژوهشاین در

به  اقدام ستاپسیمدل های کشور با استفاده از یافتگی استانتوسعه
افتگی یبندی توسعهافزار در محیط اکسل جهت رتبهتهیه یک نرم
 .شده استها تانهر یک از اس
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 هامواد و روش
 ای وصورت کتابخانهها در این تحقیق بهروش گردآوری داده

است. برای انتخاب  4433با تکیه اصلی بر سالنامه آماری سال 
های کشور از روش دلفی و یافتگی استانهای توسعهشاخص

روش  ها وتانیافتگی اسبندی توسعهمنظور رتبهتکنیک تاپسیس به
 (AHP) تحلیل سلسله مراتبی

منظور مقایسه دودویی به (4)
ی و نویسیافتگی استفاده شده است. برنامههای توسعهشاخص
های کشور در بندی استانافزار خودکار رتبهنویسی نرمفرمول

 افزار اکسل انجام شده است.نرم
 

معرفی اجمالی تکنیک تاپسیس، روش دلفی و 

  (Excel) افزارنرم

 تاپسیس

 اولین بار توسط هوانگ و یون پیشنهاد شدمدل تاپسیس برای 
(Hwang and Yoon, 1981)گیری چند های تصمیم. از میان روش

ری گیکه برای حل مسائل مربوط به تصمیم (3)  (MCDM) معیاره
در دنیای واقعی طراحی شده است، تکنیک ترجیح بر اساس 

 (TOPSIS) آلحل ایدهمشابهت به راه

خوبی در همچنان به (5)
در . (Behzadian et al., 2012) های مختلف کاربرد داردزمینه

ها باید مورد گیری چند معیاره، تعدادی از گزینهروش تصمیم
 گرفته و با استفاده از چندین معیار مقایسه شوند. هدف ارزیابی قرار
(MCDM) یان انتخاب مگیرنده در فرآیند این است که به تصمیم

ترتیب، مشکالت کاربردی اغلب با چند اینها کمک کند. بهگزینه
د حلی وجوشوند و ممکن است هیچ راهمعیار متناقض مشخص می

زمان تمام معیارها را برآورده کند؛ بنابراین، طور همنداشته که به
 تگیرنده اسحل سازشی با توجه به اولویت تصمیمحل یک راهراه

(García-Cascales and Lamata, 2012) ،تاپسیس . به این معنا
ها از یک مجموعه حلیک روش چند معیاره برای شناسایی راه

ها است که بر اساس به حداقل رساندن فاصله از محدود از گزینه
ل آحل ایدهآل و به حداکثر رساندن فاصله از عکس راهایده حلراه

اساس پنج گام محاسبه بر تاپسیس  روش. (Olson, 2004) است
های عملکردی برای معیارهای شود. گام اول گردآوری گزینهمی

ز شوند. بعد اها در گام دوم استاندارد میمختلف است. این گزینه
آل و عکس شوند و فاصله از ایدهاستاندارد کردن وزن دهی می

ها بر اساس این نهایت گزینه شود؛ و درآل محاسبه میایده
 .(Ishizaka and Nemery, 2013) شوندها رتبه دهی میفاصله

 دلفی
های منابع طبیعی و مدیریت تکنیک اجماع دلفی در پژوهش

زیست برای تسهیل اثر متقابل پرسشگری در مورد انواع محیط
ه شوندگان استفادای و جهانی بین پرسشل محلی، منطقهیمسا

دلفی یک روش  .(Linstone and Turoff, 2011) شده است
آوری اطالعات از متخصصین در قبول برای جمعپرکاربرد و قابل

دلفی یک  .(Hsu and Sandfor, 2007) ها استحوزه تخصص آن
ای رهیافت علمی برای به دست آوردن اجماع با استفاده از مجموعه

کنندگان است که دارای بازخورد به شرکت ارایهها و از پرسشنامه
. (Habibi et al., 2014) های کلیدی هستندزمینهتخصص در 

ل یسابندی مروش دلفی یک ابزار محبوب برای شناسایی و اولویت
 (,Okoli and Pawlowski گیری مدیریتی استمربوط به تصمیم

2004 (. 
 

 اکسل
نیا طور وسیع در دافزار صفحه گسترده بهعنوان یک نرماکسل به

است.  (6)مجموعه مایکروسافت آفیسشود و بخشی از استفاده می
افزارهای صفحه گسترده دیگری غیر از اکسل وجود دارد اما نرم

ها در دنیا است. بخش ترین و استانداردترین آناکسل محبوب
عمده جذابیت اکسل به دلیل تنوع بسیار زیاد آن است. جنبه قوی 

 یهای غیر عدداکسل انجام محاسبات عددی است اما برای برنامه
 و نویسیبرنامه .)Walkenbach, 2015( دارد کاربرد نیز

که به کمک آن، کدهای کامپیوتری  روشی است (7)ماکرونویسی
ر صورت خودکاشود را، بهصورت دستی انجام میکارهایی را که به

ه نویسی مورداستفاده در اکسل، خیلی شبیکند. زبان برنامهمی ارایه
ای از نسخه )VBA( نام دارد. )8VBA( ای است وبه زبان محاوره

است که شرکت مایکروسافت آن را در  (Visual Basic) زبان
 . توسط(Fatehi, 2016) گنجانده استافزارهای آفیس نرم

و ا هحلتوان راهبیسیک در داخل مایکروسافت آفیس میویژوال
 های اکسل ایجاد نمودقابلیت های سفارشی برای افزایشبرنامه

(Kiong, 2010). 

ده یافتگی از روش دلفی استفاهای توسعهمنظور تعیین شاخصبه
ها شد. برای این کار ابتدا با مرور منابع موجود فهرستی از شاخص

رای های نهایی بتهیه شد. سپس، با استفاده از روش دلفی شاخص
 . در پژوهش حاضر فرآیندشدهای کشور تعیین بندی استانرتبه

مرحله اجرا و در مرحله سوم اجماع نظر بین دلفی در سه 
 متخصصین حاصل شد.
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 نتایج

یران های ایافتگی استانهای توسعهشناسایی شاخص

 به کمک روش دلفی

ور های کشبندی استانهای رتبهبا استفاده از روش دلفی شاخص
در مرحله سوم اجماع نظر بین و  شددر سه مرحله اجرا و تعیین 

 یافتگیتوسعه شاخص 34 اهمیت (4) جدول شد. حاصل متخصصین

برابر یا کمتر  IQR( (3)(ی بین چارکبا امتیاز میانه بیش از سه، دامنه 

 تایی لیکرتاز یک و انحراف معیار کمتر از یک در مقیاس پنج
 دهنده اجماع نظرات متخصصین در مورد شاخص موردنشان

بررسی است. همچنین، برای آزمون سطح توافق و ثبات از آزمون 
. مقدار آن بین صفر تا یک است و میزان شداستفاده  (W)کندال 

آن فرآیند دلفی  از دهنده اجماع است و پسنشان 5/0آن بیش از 
 .(Musa et al., 2015) به پایان رسید

 

 

 های ایران به کمک روش دلفییافتگی استانهای توسعهشناسایی شاخص (:1)جدول 

 هاشاخص
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ک
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 0.54 4 5 3 3.5 ها بدون نفتسرانه تولید ناخالص داخلی استان

 0.37 0 5 4 3.44 ترساله و بیش 45نرخ بیکاری زنان در جمعیت 

 0.36 4 5 3 3.22 ترساله و بیش 45نرخ بیکاری مردان در جمعیت 

 0.42 0 5 3 3.47 سهم اشتغال ناقص زمانی

 0.54 4 5 3 3.5 ضریب جینی )نابرابری درآمد(

 0.36 4 5 3 3.22 متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار

 0.32 0 5 4 4.33 خانوارنسبت متوسط درآمد ساالنه به متوسط هزینه ساالنه یک 

تی های صنعبرداری صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارگاهنسبت تعداد پروانه بهره
 کل کشوراستان به

4.44 4 3 4 0.33 

 0.5 4 3 4 4.43 کل کشوربرداری صادرشده در نقاط شهری استان برای احداث ساختمان بهنسبت تعداد پروانه بهره

 0.57 4 5 4 3.22 نفر جمعیت 4000تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری به ازای هر 

 0.52 0.25 5 4 4.23 نفر جمعیت 4000تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به ازای هر 

 0.32 0 5 4 3.06 نفر جمعیت 4000های بهداشت فعال روستاها به ازای هر تعداد خانه

 0.34 0.25 3 4 4.72 نفر جمعیت 4000های علوم پزشکی به ازای هر و فوق تخصص شاغل در دانشگاه تعداد پزشکان متخصص

 0.52 0.25 5 4 3.44 نفر جمعیت 4000های بیمارستانی به ازای هر های فعال بخشتعداد تخت

 0.62 4 5 4 3.44 تولد 4000ساله به ازای هر  5ومیر زیر مرگ

 0.34 0.25 3 4 4.22 نفر جمعیت 4000ها و مؤسسات آموزش عالی به ازای هر دانشگاهآموختگان تعداد دانش

 0.63 0.25 5 4 3.06 نرخ باسوادی

 0.62 4 5 4 4.24 آموز به معلمنسبت تعداد دانش

 0.53 0 3 2 4.06 نفر جمعیت 4000های عمومی به ازای هر تعداد اعضای کتابخانه

 0.64 4 3 2 4.43 کل خانوارهای هر استاناینترنت در محل سکونت به نسبت خانوارهای با دسترسی به

 0.62 4 3 2 4.5 نفر جمعیت 4000شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت به ازای هر تعداد تصادفات درون

 0.62 4 3 2 4.33 نفر جمعیت 4000گذاری شده به ازای هر تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره

 0.42 0 3 4 4.44 استانی از کل کشورسهم میزان کاالی حمل شده درون و برون

 0.54 4 3 4 4.33 های استانها از کل راهسهم بزرگراه
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 های ایران به کمک روش دلفییافتگی استانهای توسعهشناسایی شاخص (:2)جدول ادامه 

 هاشاخص
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 0.36 4 3 4 4.22 های روستاییهای آسفالته از کل راهسهم راه

 0.52 0.25 3 2 4.44 نرخ طالق

 0.57 4 3 2 4.22 نفر جمعیت 4000تعداد دستگیرشدگان برای انواع مواد مخدر به ازای هر 

 0.62 4 3 2 4.33 جمعیتنفر  4000تعداد جرائم به ازای هر 

 0.63 4 5 2 4.67 های گردشگری استان از کل کشورسهم تعداد اقامتگاه

 0.74 4 5 4 4.24 سهم تعداد گردشگران استان از کل کشور

 0.54 4 3 4 4.33 نفر کارکن و بیشتر 40های صنعتی سرانه مصرف انرژی در کارگاه

 0.62 4 5 4 4.33 کل کشورسهم تعداد مشترکان برق کشاورزی استان از 

 0.36 4 3 4 4.22 سهم تعداد مشترکان برق صنعتی استان از کل کشور

 0.54 0.25 5 4 3.47 آوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری )درصد(جمعیت تحت پوشش خدمات جمع

 0.67 4 5 2 4.72 کل کشورسهم تعداد مشترکان گاز طبیعی به

 0.65 0.25 5 2 4.72 نفر جمعیت 4000هر  تعداد انشعابات آب شهری به ازای

 0.74 4 5 2 4.72 نفر جمعیت 4000تعداد انشعابات آب روستایی به ازای هر 

 0.2 4 3 4 4.06 بگیر سازمان بهزیستی از کل خانوارهای کشورنسبت تعداد خانوارهای مستمری

 0.43 0 5 4 3 کشتکل سطح زیر های مدرن آبیاری و زهکشی بهنسبت سطح زیر کشت با شبکه

 0.74 4 3 2 4.5 های زراعی هر استانها به زمینبرداری گلخانهنسبت تعداد بهره

 0.37 4 3 4 4.44 پروری از کل کشورسهم مقدار تولید آبزی

 0.5 4 3 4 4.43 زیست استان از کل کشورمحیط سهم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت

 0.63 0.25 5 2 4.33 نفر جمعیت 4000به ازای هر های فاضالب خانهتعداد تصفیه

 42                                                                تعداد

  01543                                                      (W) ضریب کندال

 0100                                                         داریسطح معنی

 

 های کشوربندی استانافزار خودکار رتبهطراحی نرم

یافتگی بندی توسعهافزار خودکار برای رتبهدر این تحقیق یک نرم
هیه شد. ت افزار اکسلهای کشور با تکنیک تاپسیس در نرماستان

ها در محیط های کاربر و ماژولطراحی این برنامه توسط فرم
گر های محاسبهطورکلی فرمولنویسی اکسل انجام شد. بهبرنامه

نویسی در نوار مراحل تاپسیس در هر سلول و از طریق فرمول
ها توسط لینک دهی و اتصال گرهای کلیدفرمول وارد شدند. عمل

مرتبط متصل شدند. در صفحه اصلی برنامه ماکروها به صفحات 
قسمت در نظر  3شود، دیده می ()الف(4)طور که در شکل همان

س و نویگرفته شد. قسمت درباره ما، برای معرفی برنامه و برنامه
نویس، قسمت راهنما برای توضیحات و نحوه نحوه ارتباط با برنامه

خروج از برنامه  های مختلف برنامه و کلید خروج برایکار قسمت
طراحی شده است. پایگاه داده،  شود،می که با ذخیره عملیات انجام

دهی و نمودارها، فرم ورود شاخص جدید، جداول آنالیز، گزارش
طور های دیگر این برنامه هستند که در ادامه بهنقشه قسمت

. شودشده توضیح داده میمفصل هرکدام از این صفحات طراحی
شده و  تفهرسی نام صفحاتی که تاکنون گفته شد در صفحه اصل

این صفحه و صفحات دیگر اتصال وجود دارد. برای  یهاشکلبین 
توان بازگشت به صفحه اصلی که از طریق امکانات این صفحه می

به صفحات دیگر رفت یا از برنامه خارج شد، یک تصور همانند 
اضافه شد. برای گرفتن خروجی در صفحات حاوی ( )ب(4)شکل 

و اتصال  ()پ(4)جداول و نمودار با اضافه کردن تصویر شکل 
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 تهیه خواهد شد. (PDF) ماکروی مربوط به آن، از جداول و نمودارها خروجی با فرمت

 

 
  PDF )پ( افزار )الف(، کلید بازگشت )ب(، کلید ایجاد خروجینرم(: صفحه اصلی 3)شکل 

 

 پایگاه داده
های مربوط به ها است. ورود دادهپایگاه داده محل ذخیره تمام داده

های مختلف در یافتگی هر استان برای سالهای توسعهشاخص
گیرد. هر تغییر که در این صفحه ایجاد شود، این قسمت انجام می

ه طور کیابد. همانطور خودکار به صفحات بعدی هم انتقال میبه
شود، در ستون اول ردیف، در ستون دوم دیده می (2)شکل در 

یافتگی، در ستون چهارم های توسعهسال، در ستون سوم شاخص
های ها و در ستونآل شاخصها، در ستون پنجم ایدهوزن شاخص

بعدی اطالعات مربوط به هر استان آورده شده است. در ضمن 
ود صورت دستی یا به کمک فرم وراضافه یا حذف شاخص به

 پذیر است.شاخص جدید امکان
 

 

 
 پایگاه داده (:2)شکل 

 

 نمودارها
بندی این قسمت برای نمایش جداول و نمودارهای رتبه

و روند  4432 -4423های ها برای سالیافتگی استانتوسعه
برای هر استان، با  4432-4423های یافتگی سالتوسعهبندی رتبه

 (PDF) کلید کشویی قابل تعویض و همچنین ایجاد خروجی
ها تانیافتگی اسبندی توسعهشد. برای نمایش نمودار رتبهطراحی 
طراحی  4432 -4423های سال یک کلید کشویی از سال برای هر

رای شود و بنمودار نمایان میشد که کاربر با انتخاب سال موردنظر 
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یک  4432 -4423های یافتگی سالبندی توسعهنمایش روند رتبه
استان کشور طراحی شد که کاربر با انتخاب  44کلید کشویی از 

 شود.استان موردنظر نمودار نمایان می

 

 فرم ورود شاخص جدید
یافتگی های توسعهاین فرم برای وارد یا حذف کردن شاخص

شده که از ورود  ای طراحیگونهشده است. این فرم بهی طراح
ر طوکند. همانهای تکراری برای یک سال جلوگیری میشاخص

و  (New) با کلیک بر روی کلیدشود، دیده می (4) که در شکل
کدام از موارد مربوط به شاخص جدید و سپس با فشردن  تایپ هر

کدام از  برای حذف هرشود. شاخص جدید ذخیره می (Save) کلید
ها در فریم باال، با تایپ یا انتخاب شاخص و سال موردنظر شاخص

عمل  (Delete) و سپس با انتخاب کلید (Search) و فشردن کلید
، راهنمای استفاده از (Help) شود. همچنین کلیدحذف انجام می

 ، برای بستن فرم طراحی شده است.(Close) فرم و کلید

 

 
 فرم ورود شاخص جدید (:1)شکل 

 

 جداول آنالیز
-4423های کلید مربوط به سال 40جداول آنالیز فرمی متشکل از 

 صفحههای موجود با انتخاب کلید هرکدام از سال است که 4432
شامل فاصله از  (TOPSIS) ها با تکنیکبندی استانمراحل رتبه

 آل منفی، نزدیکی نسبیحل ایدهراهآل مثبت، فاصله از حل ایدهراه
شده  ها در سال انتخابآل و رتبه هرکدام از استانحل ایدهبه راه
 مشاهده است. قابل

 دهیگزارش
 دهی فرم مربوط به این قسمت همانند شکلکلید گزارش با فشردن

شود که با انتخاب استان و سال موردنظر و نمایش داده می( 3)
های اطالعات مربوط به شاخص (Search) فشردن کلید

شده مانند رتبه نهایی  یافتگی استان در سال انتخابتوسعه
ده ش های واردشده، شاخص یافتگی استان در سال انتخابتوسعه

شده،  در سال مربوطه، مقدار عددی هر شاخص در استان انتخاب
ر و ادیمقدار حداکثر و حداقل هر شاخص و استان مرتبط با این مق

در ضمن  شود.ها نمایش داده میرتبه استان در هرکدام از شاخص
 (Close) برای پاک کردن صفحه، (New) کدام از کلیدهای هر

 برای راهنمای استفاده از فرم طراحی (Help) برای بستن فرم و
 اند.شده

 

 
 گزارش دهی (:2)شکل 

 

 نقشه
یافتگی با فشردن کلید نقشه، تصویر مربوط به نقشه توسعه

گردد. کاربر با تعویض کلید کشویی نمایان می( 5)همانند شکل 
ی یافتگبندی توسعهموجود و انتخاب سال موردنظر نقشه رتبه

 های واردها و دادهکه با توجه به شاخص 4432 -4423های سال
 شود.اند، نمایش داده میهبندی شدسال رتبه شده برای هر
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  های ایرانیافتگی استاننقشه توسعه (:3)شکل 

 های کشوربندی استانرتبه

 یافتگیهای توسعههای کشور با شاخصاستان( 2)مطابق جدول 
 33شده توسط روش دلفی، بر اساس سالنامه آماری سال انتخاب

ایج بندی شدند. با توجه به نتشده رتبهافزار طراحینرم با استفاده از
مرکزی، یزد، گیالن، آذربایجان شرقی های استانبندی، این رتبه

ان خراسسمنان،  البرز، هایهای اول تا پنج و استانرتبهاصفهان  و
ا در ربه ترتیب پنج رتبه آخر  چهارمحال و بختیاری شمالی، قم و

شور های کدارد. بدیهی است که برخی استانهای کشور بین استان
های ریزیهای جدی و فراوان به دلیل برنامهبا توجه به پتانسیل

غیراصولی و تخصیص ناعادالنه اعتبارات، در انتهای طیف 
 اند.بندی قرارگرفتهرتبه

 

 های کشوربندی استانرتبه (:4)جدول 
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 47 0.54206 0.03430 0.04762 فارس 3 0.532346 0.03374 0.04344 آذربایجان شرقی

 7 0.572026 0.03366 0.04625 قزوین 43 0.5232 0.03302 0.04322 آذربایجان غربی

 40 0.454544 0.02522 0.03763 قم 25 0.373346 0.04735 0.03434 اردبیل

 46 0.537344 0.03770 0.04333 کردستان 5 0.524202 0.03664 0.04450 اصفهان

 24 0.547425 0.03643 0.03442 کرمان 27 0.374034 0.03052 0.03550 البرز

 43 0.563003 0.03324 0.04205 کرمانشاه 44 0.563377 0.05076 0.04242 ایالم

 42 0.567343 0.05053 0.04257 کهگیلویه و بویراحمد 2 0.573237 0.03336 0.04633 بوشهر

 3 0.572053 0.03346 0.04677 گلستان 40 0.563644 0.03276 0.04244 تهران

 4 0.532072 0.05037 0.04432 گیالن 44 0.235223 0.02434 0.05632 چهارمحال و بختیاری

 24 0.524266 0.03626 0.03205 لرستان 22 0.547302 0.03423 0.04233 خراسان جنوبی

 6 0.572236 0.03272 0.04553 مازندران 44 0.567462 0.03776 0.04635 خراسان رضوی

 4 0.627347 0.05634 0.02566 مرکزی 23 0.333424 0.04374 0.03432 خراسان شمالی

 23 0.504333 0.03045 0.04360 هرمزگان 45 0.55004 0.03354 0.03052 خوزستان

 20 0.525505 0.03233 0.04242 همدان 42 0.540424 0.03204 0.04722 زنجان

 2 0.645533 0.05076 0.02344 یزد 22 0.337432 0.04677 0.03532 سمنان

 26 0.374237 0.04302 0.03434 بلوچستانسیستان و 
 

 گیریبحث و نتیجه
های یافتگی استانبندی میزان توسعهدر پژوهش حاضر برای رتبه

 لفیروش دبر اساس شده های ترکیبی شناساییکشور از شاخص
 سلسلهها با روش مقایسه دودویی شاخص. استفاده شده است

شده افزار طراحیدهی شده و سپس با کمک نرممراتبی وزن
مشخص  یافتگی هر استانتوسعهبرمبنای تکنیک تاپسیس رتبه 

شده که به کاربر امکان افزار به شکلی طراحی. این نرمشد
کشور و  هایاستانیافتگی نمودار و نقشه توسعه ارایهو بندی رتبه

 -4423یافتگی هر استان از سال توسعه یدهگزارشهمچنین 
برای دهد. صورت خودکار میهای دلخواه را بهبا شاخص 4432

 بایدیمتکنیک تاپسیس،  یبرمبناهای کشور بندی استانرتبه
ها و آل شاخصالزم ازجمله وزن و ایده اطالعاتها و شاخص
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 افزاروارد و نرم داده گاهیپاها را در قسمت ک از استانهای هر یداده
بت، آل مثحل ایدهتمام مراحل تاپسیس برای محاسبه فاصله از راه

آل و حل ایدهآل منفی، نزدیکی نسبی به راهحل ایدهفاصله از راه
هر  دهد.صورت خودکار انجام میها را بهدرنهایت رتبه دهی استان

ی ده رشگزاها و فرم های نقشه، نمودارها، جدولیک از قسمت
ار های مختلف را در اختیار کاربر قرقابلیت بررسی نتایج به شیوه

ان توشده در قسمت نقشه میدهد. با کلید کشویی طراحی می
 4432-4423های از سال کدام هریافتگی بندی توسعهنقشه رتبه

ها و روند یافتگی استانبندی توسعهنمودارهای رتبهرا مشاهده کرد. 
ربوط به هر میافتگی هر استان، با کلید کشویی بندی توسعهرتبه

در قسمت نمودارها  (PDF) و همچنین ایجاد خروجی نمودار
بندی طراحی شده است. بخش جداول برای نمایش مراحل رتبه

 جدول مخصوص سال هرتکنیک تاپسیس طراحی شده است که 
ایج پیشرفته نتی امکان بررسی دهگزارشبه خود را دارد. در قسمت 

های وارد وجود دارد که با انتخاب استان و سال موردنظر شاخص
ترین ترین تا بزرگشده به ترتیب کوچکشده برای سال انتخاب 

 شود. همچنینشده لیست می مقدار شاخص برای استان انتخاب
 یافتگی استان در سال انتخابرتبه نهایی توسعهدر این قسمت 

حداکثر و حداقل هر شاخص و استان مرتبط با این  مقدار ،شده
 .شودها نمایش داده میکدام از شاخص مقادیر و رتبه استان در هر

 هایافتگی استانتوسعه یدهگزارشها و فرم ولنمودارها، جدنقشه، 
صورت خودکار با اعمال تغییرات در بخش پایگاه داده به

در قسمت پایگاه داده قابلیت حذف و اضافه شود. روزرسانی میبه
ها وجود دارد که در ها، اطالعات و دادهیا تغییر هر یک از شاخص

الت روش تاپسیس از ح یبا ارتقاکند. بندی خللی ایجاد نمیرتبه
نجام زمان کمتر ا تر و در مدتبندی عینیافزاری رتبهدستی به نرم

 یافته و تا حد ممکن افزایشوتحلیل خواهد شد، سرعت تجزیه
فرم  ها ونمودار ها،ولتوسط جد بندینمایش نتایج رتبه

ریزان و درک آن را برای مدیران، برنامهی دهگزارش
نامه های این بریدهندگان تسهیل خواهد نمود. از دیگر ویژگتوسعه

کاربرپسند بودن و حجم بسیار ناچیز آن است.  ،راحتی استفاده
راحتی و به تعداد دلخواه در هر توان این برنامه را بههمچنین می

 هایافزارکه اکسل در مجموعه نرمای کپی کرد. ازآنجاییپوشه
اندازی آفیس وجود دارد، برای کار با این برنامه نیازی به نصب و راه

 یک برنامه جدید نیست.
ی بندرتبه 33در این تحقیق بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

کزی، مرهای استانهای کشور انجام شد که یافتگی استانتوسعه
های اول تا پنج و رتبهاصفهان  ویزد، گیالن، آذربایجان شرقی 

چهارمحال و  شمالی، قم وخراسان سمنان،  البرز، هایاستان
ات بررسی تحقیقبه ترتیب پنج رتبه آخر را کسب کردند.  بختیاری

دهنده افزایش نابرابری های ایران نشانمیزان نابرابری استان
ناسازگاری  .(Noorbakhsh, 2003) هاستای میان استانمنطقه

زیست یکی از عوامل های توسعه در ایران و محیطمیان فعالیت
رای زیستی مزیت بالقوه بهای محیطتوجه و مهم است. قابلیتقابل

ها این قابلیتوجود، فراهم آوردن برخی از  این مناطق است. با
صرفه نیست؛  به لحاظ اقتصادی مقرون غیرممکن است و یا از

 های موجود در ایران تنهاهای فعلی و ادامه برنامهسیاستبنابراین 
نتیجه عدم تعادل و  کند و درزیست را تشدید میتخریب محیط

 دهدها، بلکه در کل کشور افزایش میتنها در استان نظمی را نهبی
(Ghaderi et al., 2017) .یافتگی،شناخت روند تغییرات توسعه 

نقاط قوت و ضعف مناطق مختلف کشور را برای دولتمردان، 
ا ها بسازد تا آنریزان، سیاستمداران و محققان نمایان میبرنامه

تری برای ریزی دقیقهای موجود برنامهاستفاده از شاخص
رای هرکدام از تخصیص بهینه بودجه و امکانات زیرساختی ب

 ها انجام دهند.استان

 

 هایادداشت

1. Gross National Product 

2. Human Development Index 

3. Analytical Hierarchy process 

4. Multi Criteria Decision Making 

5. Technique for Order Preferences by Similarity 

to Ideal Solution 

6. Microsoft Office 

7. Macro 

8. Visual Basic Application 

9. Interquartile range 
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