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 چکیده

توان توسعه فرهنگی را می.در مجموع پذیر نیستیابی به فرهنگ خاص آن، امکانوسعه بدون دستت ،ی فرهنگی استای، توسعهپیش شرط هر توسعه
. هدف اصلی پژوهش حاضر ها خواهد شدساز رشد و تعالی انسانفرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه

جامعه آماری آن  .شودتحلیلی محسوب می -توصیفی نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش باشد،می اهتحلیل فضایی توسعه فرهنگی در استان کرمانش
بندی و سطح بندیبرای رتبهآوری شده است. های مورد نیاز از سالنامه آماری استان کرمانشاه جمعباشد، که دادهچهارده شهرستان استان کرمانشاه می

از و  استفاده گردید کاندرستتکنیک  ازادغام نتایج جهت  ،WASPASو  SAR ،ARAS گیری چند معیارههای تصمیمها از تکنیکشهرستان
نشان  کاندرستنتایج حاصل از تکنیک  باشد استفاده شد.برای مشخص کردن این که کدام شاخص بیشترین اختالف و نابرابری را دارا میCV روش 

چهار برخوردار و نیمه (درصد 57/28) ، چهار شهرستانبرخوردارنسبتاً( درصد 43/21سه شهرستان ) ،برخوردار (درصد 43/21سه شهرستان ) ،دهدمی
فرهنگی در سطح  شاخصفضایی توزیع  در اختالف و نابرابرینابرابری  یدهندهنشان این نتایج که باشند میمحروم  (درصد 57/28) شهرستان
گنجایش تعداد سینما و تعداد سالن  سینما،تعداد مربوط به بیشترین اختالف نابرابری مشخص شد  CV با استفاده از روش استان دارد.های شهرستان
  ARASمدل  مشخص شد اتتغییر روش درصداستفاده از  با در نهایت باشد.می چاپخانه دولتیتعداد  بوط بهو کمترین نابرابری مرسینما صندلی 

زیرا نتایج حاصل از این مدل  است هافرهنگی شهرستان توسعهجهت سنجش وضعیت  (SPASWA و SAR)ها تری نسبت به مدلروش مناسب
 های دیگر دارد.نسبت به مدلدرصد و شدت تغییرات  کمترین دارای

 "کاندرست "، " کرمانشاه "، "شاخص فرهنگی "، "تحلیل فضایی ": یکلیدکلمات 
 

  مقدمه -1
رهنگ به عنوان یکی از تنها در طول سه دهه اخیر است که مفهوم ف

ابعاد توسعه به رسمیت شناخته شده است در دو دهه آخر قرن بیستم، 
نظران توسعه در پی یافتن چرایی به نتیجه نرسیدن زمانی که صاحب

ها به فرهنگ و های توسعه بودند و زمانی که بسیاری از جواببرنامه
عد مستقل و شد بعد فرهنگی به عنوان یک بها و باورها ختم میارزش

)عبدی و همکاران،  ها و الگوهای توسعه ظهور کردجدید در برنامه
نقش فرهنگ در مباحث توسعه از محورهای  (. به طوری که94: 1393

نظران است. کارشناسان توسعه، فرهنگ و زندگی را مورد توجه صاحب
ل دانند؛ زیرا درک نیازهای جامعه، نیازمند توجه به عوامناپذیر میجدایی

با توجه به اهمیت (. 96: 1390فرهنگی است )سرخ کمال و همکاران، 
بنیادین فرهنگ و نقش آن در جهان امروز و تأکید صاحبنظران و 

های اخیر و همچنین با توجه به خالءهای های فرهنگی در دههسازمان
اخالقی و فرهنگی موجود، توسعه فرهنگی در دنیای کنونی ضروری و 

امروزه  (.82: 1391)وثوقی و همکاران،  رسدظر میگریزناپذیر به ن
-جانبه و پایدار، دغدغه اصلی کشورها و دولترسیدن به توسعه همه 

هایشان است. از آنجا که انسان موجودی فرهنگی است، زیربنای 
)وثوقی و  توسعه حقیقی و پایدار، دستیابی به توسعه فرهنگی است

ملی بدون توسعه و تکامل هیچ توسعه و تکا (.82: 1391همکاران، 
- وسعهت  (.75 :1386 امیری،فرهنگی مطلوب و مقدور نیست )صالحی

های بالقوه و شود، و تواناییمنجر به خود باوری جامعه می فرهنگی
(، 23: 1394)حبیبی،  کندخالق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا می

یار باالی ایران به عنوان کشوری در مسیر توسعه، دارای تنوع بس
های مالی، طبیعی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین با فرصت

محیطی فراوان در کنار مسائلی چون موقعیت ویژه و البته زیست

بدیل طبیعی و انسانی و غیره، توجه های بیراهبردی جغرافیایی، فرصت
 :1393کند )بزاززاده و همکاران، خاص را به مقوله توسعه طلب می

شود که فضاهای ضرورت و اهمیت پژوهش از آنجا ناشی می(. 80
شوند. از فرهنگی یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب می

ریزی فضایی، با توجه به طرفی یکی از مهمترین اهداف برنامه
محدودیت منابع، توزیع بهینه و متعادل امکانات و خدمات بین 

رو از این(، 40: 1392، )محمدی و ایزدیهای مختلف است سکونتگاه
ها های مختلف استانهای فرهنگی و امکانات شهرستانشناخت ارزش

-تواند مسئولین و دستها، میی فرهنگی آنبندی توسعهو سطح

های فرهنگی های جدید برای تقویت بنیاناندکاران را به اتخاذ سیاست
دیدهای ریزی برای مقابله با تهدهی مهندسی فرهنگ و برنامهو شکل

(. هدف اصلی 3-4: 1391)مشکینی و قاسمی،  آتی فرهنگی را دارد
-می پژوهش حاضر تحلیل فضایی توسعه فرهنگی در استان کرمانشاه

باشد که وضعیت توسعه فرهنگی چهارده شهرستان استان در 
کند تا با می های توسعه فرهنگی را مشخصبرخورداری از شاخص

ها و ریزیوردار و محروم برنامهمشخص شدن وضعیت شهرستان برخ
توجه به وم ارائه دهد با راهکارهایی برای بهبود وضعیت شهرستان محر

های استان شهرستان بین ؛گویی به سؤالهدف؛ پژوهش به دنبال پاسخ
-، میتفاوت وجود داردبرخورداری از شاخص فرهنگی از نظر  کرمانشاه

 باشد.

 قیتحق نهیشیپ
ی موضوع مورد مطالعه خی از تحقیقات در زمینهبربه ( 1در جدول )

 شده است: اشاره
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 ی پژوهشپیشینه -1جدول 

 نتیجه عنوان نویسنده

 توسعه فرهنگی و محله های شهری 2011 1،رزنشتاین

پردازد. وی با استدالل بیان چهار ویژگی سیاست توسعه فرهنگی میبه 
رهنگی محالت ها در توسعه فرهنگی و زندگی فتأثیر این ویژگی

نماید که امروزه فرهنگ یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه استدالل می
ریزان و طراحان باشد که باید توسط برنامهای میای و منطقهمحله

 .نظر قرار گیردتوسعه مد

و  الحجهمنتظر
 1393همکاران، 

یافتگی فرهنگی ارزیابی میزان توسعه
 1381های استان یزد از سال شهرستان

 1390 تا

و  1381های که در طی سال دهدنشان می نتایج حاصل از این پژوهش
ترین و های اردکان و بهاباد، برخورداربه ترتیب شهرستان 1390
-ها شناخته شدهترین شهرستانبرخوردارهای طبس و یزد، غیرشهرستان

 .اند

حسینی و احمدی، 
1394 

ی تحلیل فضایی نماگرهای توسعه
ستان هرمزگان با استفاده از فرهنگی ا

 ریزیبرنامه هایمدل

های استان از نظر نابرابری فاحش میان شهرستان ی نتایج نشان دهنده
 .یافتگی فرهنگی استوسعهتی درجه

نسب و رخشانی
 1395خانی، خنجر

-ی شاخصتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه

 های آموزشی و فرهنگی در ایران

استان در سطح  10استان در سطح فراتوسعه،  10 دهدنتایج نشان می
ی پایین و استان در سطح میان توسعه یافته 4ی باال، یافتهمیان توسعه

 .توسعه قرار دارند استان در سطح فرو 7

 

و  محمدیبیک
 1396همکاران، 

های توسعه فرهنگی تحلیل شاخص
های استان )مطالعه موردی: شهرستان

 (فارس

-این تحقیق به نابرابری و اختالف بسیار زیاد شاخص ترین نتایجاز مهم

های مورد نظر اشاره نمود، به طوری که شهرستان شیراز با امتیاز 
خوردار و بیست و هشت شهرستان دیگر در سطح فرابر 9542/0اولویت

-استان فارس با فاصله بسیار زیاد نسبت به شهرستان مذکور قرار گرفته

 .اند

مسعودی و 
 1397همکاران، 

های توسعه بندی شاخصسنجش و رتبه
های استان شهرستان فرهنگی در

 گلستان

-لند نشان مینتایج حاصل از این پژوهش بر اساس تکنیک ادغام کپ

-درصد نیمه 42/71ها برخوردار، درصد شهرستان 28/14دهد که، 

 های محروم قرار گرفتند.شهرستانی درصد در رده28/14برخوردار و 

 1398پور، یحیدر
های عمومی در ثیر کتابخانهأبررسی ت

و  یافتهتوسعهفرهنگی مناطق کمترتوسعه
 شهری، شهرستان بمحاشیه

های آموزش فرهنگی دار میان گویهکه تفاوت معنیدهد نتایج نشان می
و هنری، هویت فرهنگی، تعمیم فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه 

ثیر مثبت أبه حد وسط نشان دهنده ت مطالعه و مبادالت فرهنگی نسبت
یافته و حاشیه شهری بم در های عمومی مناطق کمتر توسعهکتابخانه

 .های توسعه فرهنگی بوده استشاخص
 منبع: مطالعات نویسندگان

                                                           
1 - Rosenstein 
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فرهنگی هایی در رابطه با توسعههر چند پژوهش ،در رابطه با پیشینه
-تصمیم های جدیدمدلاما در این پژوهش از ؛ صورت گرفته شده است

و ( WASPASو  SAR ،ARAS)گیری چند معیاره یعنی مدل 
بررسی تحلیل فضایی توسعه فرهنگی در کاندرست جهت مدل ادغام 

در جهت تعیین  دتوانکه به نتایج کدام مدل می اینو  استان کرمانشاه
منطقه اعتماد کرد از معادله درصد  برخورداری شاخص فرهنگیوضعیت 
جهت  روش ضریب پراکندگی همچنین .استفاده شده است ؛تغییرات

مشخص ساختن این که هر شاخص تا چه حد به طور نامتعادل در بین 
ها در استفاده از همه این روشمناطق توزیع استفاده شده است در نهایت 

باشد که در متمایز شدن از سایر تحقیقات مشابه میاین پژوهش باعث 
 ها با هم بکار رفته است.روشی این کمتر پژوهشی همه

 

 مبانی نظری پژوهش
ی انسان در ای به توسعههدف اساسی هر بررسی علمی در هر زمینه 

بروکفیلد در (. 146: 1391)تقدیسی و همکاران، گردد ابعاد مختلف بر می
گوید: فرایند عمومی موجود در این زمینه این است که تعریف توسعه می

فت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، توسعه را بر حسب پیشر
برای (. 71: 2001، 1)کیرک و همکاران بیکاری و نابرابری تعریف کنیم

ها شکل گرفته و از ی جوامع و در جهت نیل به اهداف آن مکتبتوسعه
گیری نظریات رشد، پیدایش و شکل ت،ها نظریاتی روئیده اسدل آن

ی شهری از قبیل؛ نظریهننظریات ساخت و طراحی شهر، نظریات کال
یا نظریات سازمان و.... اسالم و شهر، نظریات مارکسیستی ، شهر آرمانی

تونن، فضای اقتصادی شهرها، گزینی صنعتی، فونفضایی از جمله؛ مکان
)شیوائی و  اندهایی در جهت توسعه بودهو همه گام مههو....  قطب رشد

رباره دستیابی به توسعه را های ارائه شده دنظریه (122: 1397ضرابی، 
توان به دو گروه عمده نظریه رشد نامتعادل و نظریه رشد متعادل می

و  6تین، استر5گر، کیندلبر4، سینگر3، هیریشمن2تقسیم نمود: فرانسوا پرو
از پیروان دکترین رشد نامتعادل هستند که در آن، نظریه قطب  7روستو

بر دو اثر استوار است: یکی  شود. نظریه قطب رشد پویارشد تجلی می
اثرات تمرکز و دیگری اثرات پخش؛ بدین صورت که رشد همزمان در 

افتد های توسعه اتفاق میافتد بلکه در نقاط یا قطبهمه جا اتفاق نمی
-این نقاط، توسعه را در کانال (که قدرت جاذبه باالیی دارند )اثر تمرکز

دهد )اثر ثیر قرار میأکنند که کل اقتصاد را تحت تهایی پخش می
ابطه بین فرهنگ و ر  (.212: 1397)مسعودی و همکاران،  پخش(

های قبل مطرح شده بود. به طور مثال صاحب نظرانی توسعه از سال
دلیل بر نقش بی( 24: 1376بر، مک کلیلند و پارسونز )روشه چون و
ها و به طور کلی فرهنگی در تحقیق توسعه تاکید ها و نگرشارزش

ی ای، توسعهتوجه داشت که پیش شرط هر توسعه باید .کرده بودند
-یابی به فرهنگ خاص آن، امکانفرهنگی است و توسعه بدون دست

توسعه فرهنگی،  (.81: 1395خانی، نسب و خنجر)رخشانی پذیر نیست
های توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش

                                                           
1 - kirk et al 
2 -Fransa Perrot 
3 -Hirschmann 
4 -Singer 
5 -Kindleberger 
6 -Streeten  
7 -Rostow 

ضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی به صورتی که با و
هماهنگ شده باشد. یعنی به مثابه منبعی برای توسعه انسانی در نظر 

اهمیت و ضرورت توسعه (. 14: 2001، 8) بیکر و کاردینا شودگرفته می
های بین فرهنگی تا بدان پایه است که سازمان جهانی یونسکو سال

را روز جهانی « ماه مه 21روز »دهه توسعه فرهنگی و ( 1987-1998)
توان گفت که هیچ توسعه و تکاملی توسعه فرهنگی نامید. به جرأت می

رمضان و )پور بدون توسعه و تکامل فرهنگی مطلوب و مقدور نیست
ی فرهنگی به عنوان ی توسعهندیشه(. ا75: 1393امیری میکال، 

ود موضوع سیاست ملی، به ویژه در چارچوب نظام سازمان ملل، از حد
که به ده  1950-60ی قوت گرفته و رواج یافت. طی دهه 1950سال 
ی اول توسعه شهرت یافته است، تحول پر معنایی روی داد و ساله

در  1960 -70ی مفهوم توسعه، گسترش، تنوع و عمق یافت. در دهه
ی فرهنگ هکشورهای اروپایی مفاهیم و اصطالحات جدیدی در عرص

توسعه فرهنگی و » هاترین آنکه از مهم وضع و به تدریج مرسوم شد
در  (.240 :1382دی، یزدی و رجبی سناجرپاپلی)است« سیاست فرهنگی

توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ مجموع توسعه فرهنگی را می
ساز رشد و تعالی جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه

مدل ( 1شکل ) .(73 :1389کاران، نیا و هم)صالح ها خواهد شدانسان
 مفهومی پژوهش را نشان می دهد:

 

                                                           
8 - Beaker & Cardina 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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  روش انجام تحقیق

  مطالعه مورد محدوده 

نفر  1952434استان کرمانشاه دارای  1395بر اساس سرشماری سال  
کیلومترمربع به مرکز شهر  4/25045با وسعت  وباشد جعیت می

 40درجه و  33جغرافیایی کرمانشاه در میانه ضلع غربی کشور بین مدار 
درجه و  45دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  18درجه و  35دقیقه تا 

گرفته است و  النهارگرینوچ قرارطول شرقی از نصف 7درجه و  48تا  24

های لرستان و ایالم، از از شمال با استان کردستان، از جنوب با استان
کیلومتر مرز مشترک با  330شرق با استان همدان و از غرب با داشتن 

 1200کشور عراق همسایه است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 
 14لحاظ تقسیمات کشوری دارای  کرمانشاه ازاستان  متر است.

 )مرکز آمار ایران دباشدهستان می 86شهر و  32بخش،  31شهرستان، 
 (.2) شکل ،(و سالنامه آماری استان کرمانشاه

 
 یایی استان کرمانشاهجغرافموقعیت  -2 لشک    

 

 روش تحقیق
روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی 

استان شهرستان  14برخورداری  میزان تا است صدددر و است تحلیلی –
گیری چند معیاره تعیین نماید. های تصمیمبا استفاده از مدل کرمانشاه

استخراج  متغیر بخش فرهنگی 24ها، از بندی آنبرای مقایسه و درجه
ی آماری استان و سالنامه شده از نتایج سرشماری مرکز آمار ایران

وزن هر یک معیارها با استفاده از روش که ، استفاده شده کرمانشاه
- همعیار چند گیریتصمیم هایمدلو از آنتروپی شانون تعیین شده 

SAR، ARAS و WASPAS  روش ها با ادغام نتایج آنو
های استان بندی شهرستانو رتبه برخورداریتعیین سطح  به کاندرست

برای مشخص کردن این که کدام شاخص CV از روش  ه است.پرداخت
مچنین برای ه باشد استفاده شد.ا میبیشترین اختالف و نابرابری را دار

توان در جهت تعیین که به نتایج کدام مدل می مشخص کردن این

منطقه اعتماد کرد از معادله درصد  برخورداری شاخص فرهنگیوضعیت 
ها از سیستم اطالعات نقشه ترسیمجهت  تغییرات استفاده شده است

 . ستفاده شده استا (GIS) جغرافیایی
 

 نتایج  -3
 24از  کرمانشاهاستان  هایشهرستان بندیر این پژوهش برای سطحد

در بخش فرهنگی استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مورد نیاز  متغیر
از روش آنتروپی شانون برای  سازیمقیاسمقیاس شده پس از بیبی

این پژوهش در  وزن متغیرهای، ها استفاده شده استآنبه دهی وزن
 اده شده است:( نشان د2جدول )

 متغیرهای شاخص فرهنگی وزن -2جدول 

 وزن شاخص فرهنگی کد

C1   046/0 روستایی مناطق باسواداندرصد 

C2  046/0 شهری مناطق باسواداندرصد 

C3  062/0 سالن نمایشتعداد 

C4  049/0 چاپخانه خصوصیتعداد 

C5  055/0 کتابخانه عمومیتعداد 

C6  000/0 سینماتعداد 

C7  000/0 سینماتعداد سالن 

C8  000/0 سینماگنجایش تعداد صندلی 

C9 057/0 گنجایش سالن نمایش 

C10 060/0 تعداد برنامه تئاتر 
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C11 064/0 تعداد برنامه موسیقی 

C12 052/0 تعداد تماشاگر تئاتر 

C13 053/0 تعداد تماشاگر موسیقی 

C14  000/0 چاپخانه دولتیتعداد 

C 15 055/0 نوجوانان و کودکان فکری کانون پرورش تعداد کتابخانه 

C16 056/0 عمومی کتابخانه در موجود کتاب تعداد 

C17 053/0 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون در موجود تعداد کتاب 

C18 053/0 عمومی کتابخانه تعداد اعضا 

C19 053/0 نوجوانان و کودکان یفکر کانون  پرورش کتابخانه تعداد اعضا 

C20  046/0 زندرصد باسوادان 

C21 046/0 درصد باسوادان مرد 

C22 000/0 تعداد تماشاگر سینما 

C23 047/0 تعداد کارکنان آموزشی 

C24 047/0 تعداد کارکنان دفتری و اداری 

 ی آماری  منبع: نویسندگان و سالنامه

توان مشخص ساخت که هر می دگیروش ضریب پراکنبا استفاده از 
-شاخص تا چه حد به طور نامتعادل در بین مناطق توزیع شده است 

( مشخص شد بیشترین 3با توجه به جدول ) (،140: 1380)کالنتری،

گنجایش سینما، تعداد سالن  سینما،تعداد اختالف نابرابری مربوط به 
( و کمترین 742/3) با تعداد تماشاگر سینماسینما و تعداد صندلی 

 باشد.   ( می000/0)با  چاپخانه دولتیتعداد  بوط بهنابرابری مر
 

 فرهنگی هایپراکندگی شاخصضریب -3جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 متغیر

 742/3 742/3 742/3 563/0 645/0 779/0 030/0 057/0 وزن

 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 متغیر

 589/0 566/0 000/0 504/0 455/0 859/0 718/0 620/0 وزن

 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C2 C24 متغیر

 207/0 065/0 742/3 030/0 057/0 502/0 487/0 495/0 وزن

 منبع: محاسبات نویسندگان 
 
روش آنتروپی با استفاده دهی با مقیاس شدن متغیرها و وزنبی پس از 

به دسته اقدام( WASPAS3و  SAR1 ،ARAS2)از سه تکنیک 
مذکور های با توجه به مدل، های استان شده استبندی شهرستان

نسبتاً  0.50 -0.75 ،برخوردار 0.75 -1چهار سطح  درها شهرستان
بندی محروم دسته 0-0.25برخوردار و نیمه 0.25تا  0.50برخوردار، 

شهرستان  دهد کهمی نشان  SARها بر اساس مدلیافته ،اندشده
، شیرین، پاوه و داالهو برخوردارقصر های،شهرستان ،محروم وجود ندارد

درصد  50و  برخوردار، کنگاور و سنقر نسبتاً ، روانسرهای صحنهشهرستان
آباد غرب، ها )هرسین، گیالنغرب، کرمانشاه، کنگاور، اسالمشهرستان

ردار هستند، بررسی وضعیت کلی استان برخوذهاب( نیمهجوانرود و سرپل
نشان از اختالف و نابرابری بین شهرستان در برخورداری از شاخص 

 (.3( و شکل )4جدول ) باشدفرهنگی می

                                                           
1 -Simple addition rating technique 
2 - Additive Ratio ASsessment 
3 -Weighted Aggregated Sum Product Assessment  
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   SAR نتایج ارزیابی مدل -4جدول 

 شهرستان قصرشیرین پاوه داالهو  صحنه روانسر کنگاور سنقر

354/7  646/7  086/8  174/8  864/10  266/11/0  743/11  F 

525/0  546/0  578/0  584/0  776/0  805/0  839/0  SAR   

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

برخوردار نسبتاً  وضعیت برخورداری برخوردار 

 تعداد شهرستان 3 4

 شهرستان هرسین گیالنغرب کرمانشاه کنگاور غرباسالم آباد جوانرود ذهابسرپل

724/3  900./4  923/4  304/5  603/5  626/6  001/7  F 

266/0  350/0  352/0  379/0  400/0  473/0  500/0  SAR   

 رتبه  9 10 11 12 13 14

 وضعیت برخورداری   نیمه برخوردار 

 تعداد شهرستان 7

 : محاسبات نویسندگانمنبع

 
   SARنقشه وضعیت برخورداری شاخص فرهنگی در استان کرمانشاه بر اساس مدل  -3 شکل

 منبع: نگارندگان

 

-همانند مدل که دهدنشان می ARASی حاصل از تکنیک بندسطح 

SAR   شیرین ، قصرسه شهرستان داالهوشهرستان محروم وجود ندارد
باباجانی، سنقر، گیالنغرب، صحنه، ثالث شهرستان پاوه برخوردار، شش و

ذهاب، کنگاور، ، سرپلبرخوردار و پنج شهرستانهرسین و روانسر نسبتاً 
( و 5جدول ) غرب و جوانرود نیمه برخوردار هستندالم آبادکرمانشاه، اس

 (.4شکل )

 ARAS  نتایج ارزیابی مدل -5جدول 

 سنقر گیالنغرب صحنه
-ثالث

 باباجانی
 شهرستان داالهو قصرشیرین پاوه

530/0  532/0  540/0  562/0  711/0  785/0  850/0  Si 

624/0  626/0  636/0  661/0  836/0  923/0  1 ki 

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

 وضعیت برخورداری برخوردار نسبتاً برخوردار

 تعداد شهرستان 3 6

 جوانرود
اسالم آباد 

 غرب
 کنگاور کرمانشاه

-سرپل

 ذهاب
 شهرستان هرسین روانسر

408/0  411/0  412/0  413/0  423/0  519/0  520/0  Si 

480/0  484/0  485/0  486/0  498/0  611/0  612/0  ki 

 تبهر 8 9 10 11 12 13 14

 وضعیت برخورداری نسبتاً برخوردار نیمه برخوردار

 تعداد شهرستان 6 5

 : محاسبات نویسندگانمنبع
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   ARASنقشه وضعیت برخورداری شاخص فرهنگی در استان کرمانشاه بر اساس مدل  -4شکل 

 منبع: نگارندگان

برخوردار وجود شهرستان برخوردار و نسبتاً WASPAS تکنیک در
باباجانی به شیرین، پاوه و ثالثدارد، چهار شهرستان، داالهو، قصرن

ها سنقر، برخوردار و بقیه شهرستانترتیب در رتبه یک تا چهار و نیمه
، غربآبادذهاب، اسالمصحنه، گیالنغرب، هرسین، روانسر، سرپل

باشند البته کرمانشاه، کنگاور و جوانرود جز شهرستان محروم استان می
( و 6جدول ) توسعه شهرستان استان تفاوت زیادی با هم ندارد ضریب
 (.5شکل )

   WASPAS نتایج ارزیابی مدل -6 جدول

 شهرستان داالهو قصرشیرین پاوه باباجانیثالث سنقر صحنه گیالنغرب

230/0  235/0  242/0  253/0  319/0  370/0  412/0  Q 

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

 نیمه برخوردار محروم
وضعیت 

 رخورداریب

 تعداد شهرستان 4 10

 شهرستان هرسین روانسر ذهابسرپل غرباسالم آباد کرمانشاه کنگاور جوانرود

167/0  168/0  169/0  170/0  179/0  223/0  225/0  Q 

 رتبه 8 9 10 11 12 13 14

 محروم
وضعیت 
 برخورداری

 تعداد شهرستان 10

 : محاسبات نویسندگانمنبع

 
 WASPASعیت برخورداری شاخص فرهنگی در  استان کرمانشاه بر اساس مدل نقشه وض -5شکل 

 منبع: نگارندگان
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، SAR)کاندرست که نتایج سه مدل در نهایت بر اساس تکنیک 
ARAS، WASPAS) دهد، را با هم ادغام و نتیجه واحدی ارائه می

 43/21، داالهو، قصرشیرین، پاوه() ها برخورداردرصد شهرستان 43/21
 57/28 ،باباجانی سنقر، صحنه(برخوردار )ثالثنسبتاًها درصد شهرستان

ذهاب، روانسر، هرسین، سرپل) برخوردارنیمهها درصد شهرستان
)گیالنغرب، کنگاور،  ها محرومدرصد شهرستان 57/28و  کرمانشاه(

در توزیع  با توجه به این نتایج باشندمی اسالم آبادغرب و جوانرود
در سطح استان نابرابری زیادی وجود دارد. جدول  فرهنگیهای شاخص

 را نشان کرمانشاههای استان بندی نهایی شهرستانرتبه (6و شکل )( 8)
به  توسعه فرهنگیبرخوردار بودن یک شهرستان به لحاظ البته  دهدمی

به عبارت دیگر، ، باشدشهرستان نمی آنمعنای باال بودن کیفیت 
 هایشهرستانبا توجه به متغیرهای مذکور در زمره که  هاییشهرستان

 از لحاظ کمی ممکن است بیشتراند، گرفته برخوردار و محروم قرارنیمه
اگر چه ممکن است کیفیت  داشته باشند،مشکل ی متغیرها( )سرانه

 باال باشد. هاشهرستاندر این  شاخص

 ن کرمانشاههای استامقادیر سنجش وضعیت برخورداری شهرستان -7 جدول
 -14تا  -7 7-تا  1- 1تا  7 7تا  14 کاندرست

 محروم نیمه برخوردار نسبتاً برخوردار برخوردار وضعیت برخورداری

 
   کاندرست نتایج ارزیابی مدل -8 جدول

 شهرستان داالهو قصرشیرین پاوه باباجانیثالث سنقر صحنه هرسین

1-  کاندرست 13 11 9 7 1 1 

 هرتب 1 2 3 4 5 6 7

ارنیمه برخورد  وضعیت برخورداری برخوردار نسبتاً برخوردار 

 تعداد شهرستان 3 3 

 43/21  43/21  درصد شهرستان 

 شهرستان ذهاب سرپل روانسر کرمانشاه گیالنغرب کنگاور اسالم آباد غرب جوانرود

13-  11-  9-  9-  7-  5-  4-  کاندرست 

 رتبه 8 9 10 11 11 12 13

ربرخوردانیمه محروم  وضعیت برخورداری   

 تعداد شهرستان 4 4

57/28  57/28  57/28  

 : محاسبات نویسندگانمنبع

 
   کاندرستنقشه وضعیت برخورداری شاخص فرهنگی در استان کرمانشاه بر اساس مدل  -6شکل 

 منبع: نگارندگان
 

درصد تغییرات

 هری هر محدوده شهرستان / سکونتگاه در درصد تغییرات رتبه       
-ها از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است )علییک از روش

 (.92: 1393بخشی،

  x100 

= ی دو روش،درصد تغییرات در مقایسه NN cans 

tant= ها ثابت آن یدو روش، رتبه های که در مقایسهتعداد شهرستان
  .های مورد مطالعهانتعداد کل شهرستN=  است،
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،  SAR،ARASدر پایان برای مقایسه کردن سه مدل 
WASPAS درصد تغییرات هر  کنیمروش درصد تغییرات استفاده می

جدول نتایج ها در مقایسه با محاسبه گردید. با توجه به یک از روش
با  SARدرصد تغییر کمترین و مدل  1/38با  ARASمدل  (10)
   مدلدهد نشان می این نتایج .اندتغییر را داشته درصد بیشترین 5/95

ARAS ها تری نسبت به سایر مدلروش مناسب(SAR، 
WASPAS )هافرهنگی شهرستان جهت سنجش وضعیت توسعه 

است زیرا نتایج حاصل از این مدل دارای درصد و شدت تغییرات کمتری 
 (.9)جدول  است

 یکدیگر ها نسبت بهدرصد تغییرات روش -9 جدول

 شهرستان WASPAS ARAS SAR میانگین درصد تغییرات

5/95  9/92  7/85  0 SAR 

1/38  6/28  0 7/85  ARAS 

5/40  0 6/28  9/92  WASPAS 

 منبع: محاسبات نویسندگان
 

 ی ریگجهینت -4
ایران به عنوان کشوری در مسیر توسعه، دارای تنوع بسیار باالی 

های مالی، صادی و همچنین با فرصتفرهنگی، اجتماعی و اقت
محیطی فراوان در کنار مسائلی چون موقعیت ویژه و طبیعی و زیست

بدیل طبیعی و انسانی های بیالبته راهبردی جغرافیایی، فرصت
 اصلی . هدفکندو.....، لزوم توجه خاص به مقوله توسعه را طلب می

سعه پژوهش حاضر هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل فضایی تو
بندی و سطح بندیبرای رتبه باشد.می فرهنگی در استان کرمانشاه

، SAR گیری چند معیارههای تصمیمها از تکنیکشهرستان
ARAS  وWASPAS،  کاندرستتکنیک  ازادغام نتایج جهت 

کاندرست شهرستان داالهو در رتبه بر اساس تکنیک . استفاده گردید
ی آخر و محروم قرار د در رتبهاول و برخوردار و شهرستان جوانرو

ها درصد شهرستان 43/21دارد با توجه به نتایج مدل کاندرست 
درصد  57/28 ،نسبتاً برخوردارها درصد شهرستان 43/21برخوردار، 
-می محرومها درصد شهرستان 57/28برخوردار و نیمهها شهرستان

در  نگیفرهدهد در توزیع شاخص نشان می این نتایج که باشند
به عنوان مرکز  شهرستان کرمانشاه. سطح استان نابرابری وجود دارد

های برخوردار باشد جزء شهرستان های اول تا دوم ودر رتبه استان
دهم و  رتبهاما با توجه با نتایج به دست آمده از روش کاندرست در 

است از دالیل آن گرفته قرار برخوردارنیمههای گروه شهرستاندر 
به جمعیت باالی این شهرستان و سرانه پایین هرکدام از  توانمی

هر چند ممکن  اشاره کرد.کرمانشاه مذکور در شهرستان  متغیرها
است امکانات و میزان متغیرها فرهنگی در این شهرستان نسبت به 

لی جمعیت این شهرستان هم نسبت به سایر شهرستان بیشتر باشد و
سازی گردید نسبت است و وقتی سرانه سایر شهرستان خیلی بیشتر

و یا شهرستانی شاید  ها سرانه کمتری داردبه سایر شهرستان
گردد باعث سازی میی داشته باشد ولی وقتی سرانهجمعیت کمتر

هایی که جمعیت بیشتر دارد سرانه گردد نسبت به شهرستانمی
ای با هگردد جز شهرستانبندی میبندی و رتبهبیشتر و وقتی سطح

یج این پژوهش در خصوص توزیع نتاوضعیت و رتبه بهتر باشد. 
حسینی و  ؛از جمله یبا نتایج پژوهشگرانفرهنگی  وضعیت توسعه

ی فرهنگی استان تحلیل فضایی نماگرهای توسعه 1394احمدی 
و  محمدیبیک، ریزیبرنامه هایهرمزگان با استفاده از مدل

های عه فرهنگی شهرستانهای توستحلیل شاخص 1396همکاران 
بندی و رتبهسنجش  1397مسعودی و همکاران ، استان فارس

های استان گلستان و... شهرستان های توسعه فرهنگی درشاخص
دهد که بین مناطق مختلف نابربری در نشان میو   همسو است

در جهت کاهش   برخورداری از شاخص فرهنگی وجود دارد.
راستای  و در های استان کرمانشاهتاناختالف و نابرابری در شهرس

-برپیشنهاداتی به شرح زیر ارائه داد:  توانارتقای سطح فرهنگی می

بایست تأکید بر های این تحقیق استراتژی توسعه میاساس یافته
ی توجه به مؤلفه، نیافته قرار بگیردهای توسعهتوسعه شهرستان

مات فزایش سطح خداجمعیت در پراکنش شاخص فرهنگی، 
و  غربآبادکنگاور، اسالم ،گیالنغربهای در شهرستان فرهنگی
افزایش تعداد سالن نمایش  های محروم،به عنوان شهرستان جوانرود

-ها، ها، افزایش تعداد سینما در کل شهرستاندر بیشتر شهرستان

کانون  کتابخانهجوانرود، ایجاد  افزایش تعداد کتابخانه در شهرستان
باباجانی، ثهای ثالنوجوانان در شهرستان و ودکانک فکری پرورش

، غرب، قصرشیرینآبادذهاب، سنقر، اسالمجوانرود، روانسر، سرپل
 کنگاور.
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Abstract  

Introduction 
The role of culture in development issues is one of the axes of attention of experts. 

Development experts consider culture and life to be inseparable; Because understanding the 

needs of society requires attention to cultural factors (Sorkh Kamal et al., 2011: 96). Today, 

achieving comprehensive and sustainable development is the main concern of countries and 

their governments. Since man is a cultural being, the foundation of true and sustainable 

development is the achievement of cultural development (Vasosuqi et al., 2012: 82). No 

development and evolution is desirable and possible without cultural development and 

evolution (Salehi Amiri, 2007: 75). Cultural development leads to the self-confidence of the 

society, and flourishes the potential and creative abilities of humans in the cultural context 

(Habibi, 2015: 23), Iran as a country on the path of development, has a very high diversity of 

cultural, social, economic and Also, with many financial, natural and environmental 

opportunities, along with issues such as special and strategic geographical location, unique 

natural and human opportunities, etc., it demands special attention to the category of 

development (Bazazzadeh et al., 2014: 80). The necessity and importance of research comes 

from the fact that cultural spaces are one of the main pillars of cultural development. On the 

other hand, one of the most important goals of spatial planning, considering the limited 

resources, is the optimal and balanced distribution of facilities and services between different 

settlements (Mohammadi and Izadi, 2013: 40), hence the recognition of cultural values and 

The facilities of the different cities of the provinces and their level of cultural development can 

lead the officials and workers to adopt new policies to strengthen the cultural foundations and 

form cultural engineering and planning. to deal with future cultural threats (Meshkini and 

Ghasemi, 2012: 3-4). The main goal of the current research is the spatial analysis of cultural 

development in Kermanshah province, which determines the cultural development status of 

fourteen cities in the province in terms of cultural development indicators, so that by 

identifying the status of the rich and deprived cities, planning and strategies to improve the 

situation of the deprived cities provide according to the purpose; The research seeks to answer 

the question of whether there is a difference between the cities of Kermanshah province in 

terms of having a cultural index. 

 

Methodology  
The method of this research is based on practical purpose and on the basis of descriptive-

analytical nature and it tries to determine the level of prosperity of 14 cities of Kermanshah 

province by using multi-criteria decision making models. In order to compare and rank them, 

24 variables of the cultural sector extracted from the census results of Iran Statistics Center and 

the statistical yearbook of Kermanshah province were used, and the weight of each criterion 

was determined using Shannon's entropy method and from the models SAR, ARAS and 

WASPAS multi-criteria decision-making and the integration of their results with the Kanderst 

method have been used to determine the level of enjoyment and ranking of the cities of the 

province. CV method was used to determine which index has the most difference and 

inequality. Geographic Information System (GIS) was used to draw the maps. 
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Conclusion 
According to the results, it was found that the biggest difference in inequality is related to the 

number of cinemas, the number of cinema halls, the number of cinema seats and the number of 

cinema spectators with (3.742) and the lowest inequality is related to the number of 

government printing houses with (0.000). After unscaling the variables and weighting with 

entropy method, three techniques (SAR, ARAS and WASPAS) have been used to categorize 

the cities of the province. The findings based on the SAR model show that there is no deprived 

city.The cities of Qasr Shirin, Paveh and Dalaho are rich, Sahne, Ravansar, Kangavar and 

Songhor are relatively rich and 50% of the cities (Harsin, Gilangharb, Kermanshah, Kangavar, 

Islamabad Gharb, Javanrood and Sarpol Zahab) are semi-rich. The stratification of the ARAS 

technique shows that, like the SAR model, there are no deprived cities, three cities Dalaho, 

Qasr-Shirin and Paveh are blessed, six cities are Salas-Babajani, Songhor, Gilangharb, Sahne. , 

Harsin and Ravansar are relatively prosperous and five cities, Sarpol-Zahab, Kangavar, 

Kermanshah, Islamabad-Gharb and Javanrood are semi-prosperous. In the WASPAS 

technique, there are no relatively prosperous cities, four cities, Dalaho, Qasr-Shirin, Paveh and 

Salas-Babajani, respectively, are ranked one to four and semi-efficient, and the rest of the cities 

are Songor, Sahneh, Gilangharb, Harsin, Ravansar, Sarpol-Zahab, Islamabad-Gharb, 

Kermanshah, Kangavar and Javanrood are among the deprived cities of the province, although 

the development coefficient of the cities of the province is not much different. Finally, based 

on the contrast technique that integrates the results of three models (SAR, ARAS, WASPAS) 

and provides a single result, According to the results of the Kandrst model, 21.43% of the cities 

are privileged, 21.43% of the cities are relatively well-off, 28.57%. The percentage of the cities 

is semi-provided and 28.57 percent of the cities are deprived, which shows that there is 

inequality in the distribution of cultural indicators at the province level. Kermanshah city, as 

the capital of the province, ranks first to second and is among the cities with the most benefits, 

but according to the results obtained from the Kandrst method, it is ranked 10th and in the 

group of semi-sufficient cities.One of the reasons for this is the high population of this city and 

the low per capita of each of the mentioned variables in Kermanshah city. Although the 

facilities and the amount of cultural variables in this city may be more than other cities, but the 

population of this city is much more than other cities and when it is per capita, it is less per 

capita than other cities. A city may have a smaller population, but when it is made per capita, it 

causes more per capita than the cities with a larger population, and when it is leveled and 

ranked, except for the cities with the status and Better rank. 
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