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 چکیده

انسان برای خلق نشاط در زندگی  .زندگی پیچیده امروزی ما هر لحظه در حال نو شدن است و خالقیت و نوآوری ضرورت استمرار زندگی فعال است
لوژیکی، نوآوری تجاری، توسعه پایدار شهرهای گر اقتصادی برای تولید و اشتغال، تغییرات تکنوخالقیت به عنوان یک هدایت. نیازمند ابتکار است

 هایشهرستان خالقیت درهای شاخصارزیابی هدف اصلی پژوهش  .جهانی و ارتقا میزان میزان رقابت شهرها و کشورهای جهان ضروری است
ی آن چهارده شهرستان استان تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است، جامعه آمار -توصیفی از نوع. پژوهش حاضر باشدمی کرمانشاهاستان 

و درصد  و روش ادغام (SAWو WASPAS، SAR) گیری چند معیارهتصمیم یهاباشد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلکرمانشاه می
برای هر به دست آمد، میزان این سه مدل  SAWو WASPAS   SAR,لها در سه مدپس از آنکه رتبه شهرستان استفاده شده است.ت تغییرا

بندی و سطح ها را با توجه به نتایج حاصل از روش ادغام رتبهشهرستان با یکدیگر ادغام و برای هر شهرستان میانگینی به دست آمده که شهرستان
الهو، پاوه، هرسین، های قصرشیرین، داجود ندارد شهرستانبا توجه به نتایج شهرستان برخوردار و نسبتاً برخوردار و .شودها مشخص میبرخوداری آن

باباجانی و جوانرود کم ذهاب، ثالثغرب، روانسر، کنگاور و سنقر نیمه برخوردار و پنج شهرستان صحنه، گیالنغرب، سرپلکرمانشاه، اسالم آباد
 ورین درصد تغییر کمت 5/9با  SAWمدل دهد نشان میروش درصد تغییرات در  SAW و WASPAS، SAR سهمقایسه  برخوردار هستند.

است زیرا نتایج حاصل از این  هابرخورداری شهرستانوضعیت بررسی جهت  (WASPAS و SAR)ها تری نسبت به سایر مدلروش مناسب
 مدل دارای درصد و شدت تغییرات کمتری است.

 یکلمات کلید
 " درصد تغییرات"، "ادغام"، " استان کرمانشاه " ،"های خالقیتشاخص" 
 

  مقدمه -1
روزه تعداد زیادی از شهرهای دنیا در مناطق گوناگون شهری با ام

، های شغلی، از جمله کاهش فرصتمسائل زیادی روبرو هستند
، گسترش مسائل مدیریتی و مشارکت. های نوآورانهاجرای پروژه

، نزدیکی با مواد اولیه ، حمل و نقلعواملی که قبالً با توسعه شهرها
ت کمتری برخوردار هستند. اکنون مشکالت اند از اهمیتشکیل شده

و معضالت جدید در دستور کار شهرها افزایش یافته است، که تا 
های قدیمی رها شده از زندگی و کار حدی نتیجه از بین رفتن ریتم

مبتنی کارخانه و اداره است. اما رقابتی که در عصر جهانی شدن بین 
ن متخصصان است ، در جذب کرشهرها وجود دارد یا خواهد بود

 طیمح کی دی، شهر باحقیقتدر (. 210: 1395)حسینی و همکاران، 
خالقانه  یهادهیها و ای، نوآوراستعدادها تیجذب و تقو یجذاب برا

، ، دانشمندانافراد خاص مانند هنرمندان تیو از خالق باشد
حل  یراندیشان براگد یو حت ی، شهروندان عادسندگانینو

توسعه خالق  یزیرو برنامه به وجوده منظور ب یمشکالت اساس
 کیکه  ستین شکی (.34: 1397)مافی و همکاران،  کنداستفاده 

است که استعدادها را پرورش و جذب  یطیمح یموفق شهر طیمح

 نو هایقسمتبه افزودن  تواناکه  قیتحق دکنندهیتول یکند. شهریم
و در  یرشه تیریمد یو اجتماع ی، فرهنگیاقتصاد بعدهایبه 

 یو فرامل یشهرها در سطح مل یبرا دیجد یهافرصت جادیا جهینت
به عنوان  یتوان به طور کلیرا م تیخالق(. 13: 1396)نیری،  است

جامعه  ای، گروه فرد کی دگاهیاز د خوبو  واال یزیچ به وجود آمدن
 یرا استراتژ تیاسکات خالق (.sawyer, 33:2006) کرد فیتعر

 به وجود آمدنو  یستیفورد یدارهیزوال نظام سرماداند که با یم
 اقتصادیفرهنگ شناختی زمان ورود آن به جغرافیای  دیاقتصاد جد

شهر (. Scott, 2014: 567) رسیده است شهریو جغرافیای 
چارلز الندری مطرح  به وسیلهمیالدی،  80خالق از اواخر دهه 

 تیو خالقشهر خالق  ر اصطالحتوان گفت که مبتکیو م گردید
، شهرها و مناطق شهر خالق کیشدن به  لیتبد یاست. برا یشهر

 356:2005) داشته باشند ویژه یهایژگیو دیوابسته با
,florida.) در کنار هم دو  یو نوآور تیکه خالق او اعتقاد داشت

)موسوی،  هستند موفق بودنحرکت شهرها به سمت  یاصل عنصر
هوم شهر خالق را به عنوان توان مفیم حقیقتدر (، 22: 1393

 یبرا نیگزیمجدد شهر و تفکر جا یایاح یبرا نیگزیجا یکردیرو
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معتقدند که ممکن است اقتصاد  ینگاه به شهر در نظر گرفت. برخ
مهم  یرفاه اجتماع ندیگو یم گرید یکه برخ ی، در حالمهم باشد

، شهر خالق فرهنگ کی یکه نقطه کانون میبدان دیاست. اما با
 یو بازساز ایدر اح تیخالق است. خالق یفضا ای، جو شآموز
 (.287: 1395)فردوسی و همکاران،  باشدخیلی با اهمیت می یشهر

به  یاکارخانه دیجهت از تول رییشهر خالق تغ کی، گریبه عبارت د
 ای تیریمد بهمحور دولت کردیخالقانه و دور از رو ای یفکر دیتول

 است یردولتیغعمومی  یهاو سازمان هاشرکت، دولت نیب یهمکار
(60:2008 Tajudeen,.) مثبت توسعه خالقانه در   جینتا

 کردیرو نیمناسب ا یدهنده اثربخشنشان دنیا گوناگون یشهرها
 یسازیبوم نکهیشهرها است. با توجه به ا نیدر ا دیتوسعه جد

اد ریزی در اسنهای برنامهاز اولویت دنیانقاط  ریدستاوردها در سا
 دیامر با نی، اای کشورمان در نظر گرفته شده استتوسعه گوناگون

مافی و همکاران، ) باشد زانیردر کانون توجه کارشناسان و برنامه
باال در  ینقش مهم یشهر هایمکانمناطق خالق در   (.35: 1397
شهر  یفرهنگ یکه نمادها ییها، مکاندارند یشهر تیخالق بردن

 یو مل ی، مذهبی، اجتماعید حفظ اعتقادات فرهنگکننیم نمایانرا 
ساکنان  نیتوسعه تفکر خالق در ب یمحکم برا یبه عنوان ستون

 هایمکان یداریو پا یفرهنگ شهروند باال بردنشهر به منظور 
دانش (. 113: 1398)سعیدی و پیوند،  باشدمی یاتیح یامر یشهر

 هرسازان وش ،یشهر رانیمد یشهر خالق و منطقه خالق برا
 لی، تحلها از شهر و منطقهو بهتر آن حیباعث درک صح زانیربرنامه
-می با مشکالت شهر و منطقه مقابلحل مناسب در و ارائه راه خوب

، ، ارکانمیتوان با مطالعه مفاهیشهرها و مناطق خالق را مباشد. 
 شناختنبا شناخت شهر و منطقه خالق  یهایها و استراتژشاخص
رشد و  یبرا یدرست یهاتوان برنامهیو مناطق خالق م شهرها

 هدف این(. 105: 1398دان، )ذبیحی توسعه شهر و منطقه داشت
-در شهرستان خالقیتهای شاخص وضعیت پژوهش در پی بررسی

در راستای دستیابی به اهداف به باشد و های استان کرمانشاه می
 دنبال یافتن پاسخ به سؤاالت زیر است:

نظر از  کرمانشاههای استان برخورداری شهرستان میزان .1
  مقایسه با یکدیگر چگونه است؟ های خالقیت درشاخص

های استان کدام برخوردارترین و کم برخوردارترین شهرستان .2
 هستند؟

کدام مدل روش بهتری برای تعیین وضعیت برخورداری  .3
 باشد؟ها میشهرستان

 

 پیشینه پژوهش 
ها صورت گرفته شده که به چند نمونه از آن در این زمینه تحقیقاتی

 شود:اشاره می
های خالقیت شهری در تحلیل شاخص، به 1394رفیعیان و شعبانی 

نتایج حاصله نشان داد پرداختند  نظام سکونتگاهی استان مازندران
داری های متفاوت، رابطه معنیگیری شهرها در خوشهکه هرچند قرار

ا در سطح استان ندارد، اما تمرکز اصلی هبا توزیع و پراکندگی آن
های شهر یافتگی از منظر شاخصشهرهای استان به لحاظ توسعه

خالق، بر شهرهای مرکزی استان است. همچنین این مطالعات 
نشان داد که شهر ساری مرکز استان و شهر بابل، عالوه بر 

، به لحاظ (835/0و  932/0قرارگیری در یک خوشه )با میزان تعلق 
آباد و یافتگی نیز در جایگاه نخست و شهرهای گلوگاه، عباستوسعه

به  ،1395سرور و همکاران های آخر قرار دارند. سورک در رتبه
 های شهر خالقتحلیل کارایی محالت شهری از لحاظ شاخص

نتایج این هد که دپرداختند نتایج نشان می مطالعه موردی: شهر بناب
گانه شهر بناب به ترتیب حالت سیزدهپژوهش نشان داد در بین م

با باالترین میزان کارایی با سطح عملکرد  12و  3، 1، 6محالت 
ترتیب با کمترین میزان کارایی با سطح  به 8و  7، 3عالی و محالت 

فر و نظم .عملکرد ضعیف از لحاظ شاخص های شهر خالق هستند
هری های شسنجش میزان برخورداری سکونتگاه، 1396همکاران 

نتایج حاصل از پرداختند  های شهر خالقاستان اردبیل از شاخص
های شهری دهد میزان برخورداری سکونتگاهمطالعات نشان می

های شهر خالق متفاوت است و استان اردبیل از لحاظ شاخص
های شهری استان وجود دارد. بهترین شکاف بسیاری بین سکونتگاه

بر اساس الگوی تاپسیس  های شهر خالقوضعیت از لحاظ شاخص
شهر دارند و کمترین میزان برخورداری ینگرا اردبیل، سرعین و مش

سوار و نیر است. بر اساس الگوی ویکور، بیشترین مربوط به بیله
های شهر خالق مربوط به میزان برخورداری از لحاظ شاخص

آباد و کمترین شهر و پارسینگهای شهری اردبیل، مشسکونتگاه
های ها مربوط به سکونتگاهرخورداری از لحاظ این شاخصمیزان ب

، در پژوهشی با 1397 انگیزان و همکاراندل.شهری کوثر و نیر است
بندی کالن شهرهای های شهر خالق و رتبهعنوان تعیین شاخص

ایران براساس معیارهای شهر خالق با استفاده از روش تاپسیس 
شهر تهران بر اساس وزن دهد کالننتایج نشان می اصالح شده

است.  06/0، دارای بیشترین خالقیت است که برابر با (5/0،5/0)
شهر شهر مشهد و تبریز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و کالنکالن

بندی بررسی و رتبه، به 1398دان ذبیحیکرج در رتبه آخر قرار دارد. 
ج حاکی نتایپرداخت  های خالقیتهای ایران به لحاظ شاخصاستان

از آن است که استان تهران از باالترین سطح خالقیت در کشور با 
در شاخص خالقیت کل بر خوردار است. این در حالی  59/0عدد 

 .های کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارنداست که سایر استان
های خالقیت در سنجش و تحلیل شاخص، 1399زیاری و همکاران 

دهد که پرداختند نتایج نشان می اننظام سکونتگاهی استان لرست
در رتبه اول و ( 0آباد به عنوان مرکز استان با ضریب )شهرستان خرم

، ازنا (4966/0، الیگودرز )(2214/0های بروجرد ) شهرستان
، (7586/0، پلدختر )(7075/0، دورود )(6803/0، سلسله )(6802/0)

های بعدی بهبه ترتیب در رت( 9244/0و دلفان )( 8639/0کوهدشت )
های به های خالقیت قرار دارند. یافتهاز لحاظ برخورداری از شاخص

های نشان داد که از میان شاخص DANPدست آمده از تکنیک 
گانه شهر خالق از نظر میزان اهمیت در تحقق مفهوم خالقیت  34

های استان لرستان شاخص درصد متخصصان در شهرستان
ترین عامل و همچنین شاخص تعداد به عنوان تأثیرگذار( 0434/0)

 ترین شاخص شناخته شد.به عنوان کم اثر( 0202/0صندلی سینما )



6773-6757، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6759 

 

در مطالعه خود با عنوان فرهنگ شهرهای خالق در ، 2016 1کاکاچی
انداز سیاست شهر خالق را در شهر کانزاوا که ژاپن: واقعیت و چشم

بود، مورد  به طور رسمی راهبرد صنایع دستی خالق را اتخاذ نموده
سط او نشان داد اذم./وپ9فغهبررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل بازار تو

که صنایع دستی سنتی به طور پایداری در رقابت با سایر صنایع 
در پژوهشی تحت  ،2016 2ساوینی و دمبسکی. خورندشکست می

به این نتیجه  ساخت شهر خالق: نمادها و سیاست آمستردامعنوان 
و نوآوری شهری در حال تبدیل شدن به منابع  آزمایشرسیدند 

گذاران مداران محلی و سیاستهای سیاستمرکزی در گفتمان
های سیاسی در حال ظهور اغلب از منابع شهری است احزاب و گروه

کنند، به نمادین برای حمایت از دستور کار جدید شهری استفاده می
سیاسی باالیی  -ویژه هنگامی که تغییرات شهری اثرات اجتماعی 

-ها، نگرشدر مقاله خود تنوع دیدگاه ،2017 3بورن و یانگ  .دارد

های شهر خالق بررسی کردند های هنرمندان را نسبت به سیاست
-دهد که عدم انطباق بین تولیدکه نتایج حاصل از پژوهش نشان می

ای و تواند نتیجه اعمال خدشهگذاران میکنندگان خالق و سیاست
-های خاص و شبکهشد. عالوه بر این، هنرمندان در پروژهروزمره با

های سازی سیاستهای کوتاه مدت برای حل مسائل مربوط به پیاده
 کنند. کنند، همکاری میای که با آن مخالفت میشهر خالق به شیوه

تحقیقی بر اساس تجزیه و تحلیل مداخالت شهر ، 2018 4گلدبرگ
طباق سیاست شهر تورنتو و خالقانه و ترکیب چارچوب نظری ان

درک سیاست شهرهای سان فرانسیسکو، سیاتل و ونکوور انجام داد. 
های نتایج نشان داد که مراکز شهر برای حفظ کسب و کار و سازمان

-های مشتق شده شامل تحقیق و برنامهخالق و فرهنگی باید داده

ده ریزی استراتژیک؛ مشارکت سهامداران و توسعه اقتصادی با استفا
و  چان .از مزایای اقتصادی و منافع اجتماعی را داشته باشند

تجربه برند فضایی از شهر ای تحت عنوان در مقاله ،2019 5همکاران
باندینگ به عنوان شبکه شهرهای خالق یونسکو در توسعه اقتصاد 

کنند که مفهوم شهر خالق در بسیاری از مناطق شهری بیان می
شورها یکی از موضوعات برجسته در حوزه مانند اندونزی با سایر ک

شهری است. این مقاله در تالش است تا از مفهوم شهر خالق به 
عنوان راهی برای برندسازی شهری استفاده کند و آن را به عنوان 

دهد راهی برای توسعه شهری معرفی نماید. نتایج تحقیق نشان می
دی این شهر که تجربه برندسازی در شهر باندینگ باعث رشد اقتصا

شده است و میزان اشتغال را در سطوح شهر باال برده است. این 
شهر پس از اعالم یونسکو به عنوان شهر خالق توانسته رشد 

تجربه کند که یکی از  2017درصدی را در سال  7اقتصادی 
 دستاوردهای کشور اندونزی در اقتصاد محلی است.

                                                           
1 - Kakiuchi 
2 -Savini & Dembski 
3 - Borén & Young 
4 - Goldberg 
5 -Chan  et al 

که تاکنون  گفتوان تپژوهش حاضر می نوآوریرابطه با کل در در 
 هایشهرستان خالقیت درهای شاخصارزیابی پژوهشی دربارۀ 

 صورت نگرفته است. کرمانشاهاستان 
 

 مبانی نظری پژوهش

 خالقیت
خالقیت یعنی داشتن ارتباط با هویت، حقوق، باورها و به طور کلی 

خالقیت (. Hosper & Dalm, 2005:11)رفاه اجتماعی است 
 ,landry & Bianchini) ر استجایگزینی برای تفک

گر اقتصادی برای تولید خالقیت به عنوان یک هدایت .(1998:17
و اشتغال، تغییرات تکنولوژیکی، نوآوری تجاری، توسعه پایدار 
شهرهای جهانی و ارتقا میزان میزان رقابت شهرها و کشورهای 

 The centre for cultural,2004 جهان ضروری است )

policy research)،  زندگی پیچیده امروزی ما هر لحظه در حال
نو شدن است و خالقیت و نوآوری ضرورت استمرار زندگی فعال 
است انسان برای خلق نشاط در زندگی نیازمند ابتکار است )موغلی و 

در زمینه مفهوم خالقیت نیز توجه به (. 98: 1388مالکی طبس، 
اری بر بازآفرینی های مختلف و ماهیت هر مقیاس در تأثیرگذمقیاس

های مختلف خالقیت که به همدیگر شهری مهم است. این مقیاس
صنایع . 2های خالق ها و کانونحوزه .1 نیز وابسته هستند عبارتند از

ها این مقیاس. شهر خالق. 4اقتصاد خالق . 3فرهنگی و خالق 
ها ها را در لبههای نرمی هستند که تمایز قائل شدن حوزهدارای لبه

ها و اصول و سازد از این رو فرصتی برای انتقال ایدهشوار مید
و همکاران،  بابائیپیر) سازدیادگیری میان مقیاسی را فراهم می

 .1( شکل 13: 1397
 

 های خالقیتمقیاس -1شکل

 14: 1397و همکاران،  بابائیپیر
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 ارکان شهر خالق
های نرم و زیرساختشکوفا شدن خالقیت در شهرها نیازمند ایجاد  

ها های ذهنی، شیوه نگرش شهر به فرصتسخت شامل زیرساخت
و مشکالت و همچنین فراهم نمودن شرایط محیطی پرورش 

های تشویقی است. خالقیت از طریق ساختارهای قانونی و بسته
های نرم از افزون بر این، برای ایجاد شهر خالق ایجاد زیرساخت

یر و با مهارت باال، متفکران پویا، پذقبیل نیروی کار انعطاف
های خالقانه، فضای باز برای گران و اجراکنندگان ایدهآفرینش

های مستقل، پیوند قوی با جهان داخل و خارج و فرهنگ شخصیت
های اقتصادی، فضاها، کارآفرینی از ضروریات است مردم، بنگاه

نی امیپیوندها و چشم انداز پنج رکن اصلی شهر خالق هستند )
  .2( شکل 53: 1399قشالقی، 

 مردم
که منجر به ظهور  ییهاتیو فعال موقعیت، خالق یدر شهرها     

امر منجر به  نیدر نظر گرفته شود ا دیشود بایم ندهیهنرمندان آ
شود آموزش یاقتصاد م یهاکارمندان خالق در تمام بخش تیموفق
 یریگدر شکل یفرهنگ یهاتیبه فعال یو دسترس یقو یعموم
 ینقش یو پرورش تعهد و مشارکت اجتماع های خالقانسان
 (.17: 1389فر، )محمدی و مجیدی دارد یاساس
 های اقتصادیبنگاه
شود و یمنجر م یاقتصاد یهابه فرصت بیشتر تیخالق     

دهند. یو رشد م آغازرا  یامشاغل خالقانه یفرهنگ نانیکارآفر
 جادیا یشغل یهاالق فرصتنوآورانه و خ یهادهیاسازی تجاری

-یمنجر م یاقتصاد یهابه فرصت بیشتر تیو تولید خالق کندیم

-یو رشد م آغازرا  یامشاغل خالقانه یفرهنگ نانیشود و کارآفر
شغل و ثروت  جادینوآورانه و خالق باعث ا یهادهیا یابیدهند. بازار
 (.18: 1389فر، )محمدی و مجیدیشود یخالق م یدر شهرها

 فضا

. افراد خالق به هست مستکمیارتباط  تیفضا و خالق نیب     
خود  یکارها دنیبخش و به رخ کشالهام ، کاریزندگ یبرا ییفضا

و  تطبیق، یو چه مصنوع یعی، چه طبشهر یک یدارند. فضاها ازین
 دیخالق با یفضاها ختهیساکنان آن را برانگ تیخالقبیان 

 باشند.  ندو توانم دوارکنندهیام
 پیوندها و ارتباطات 

 تیاز خالق تیو حما جادیکه به دنبال ا یشهر فضای کی     
کند.  بیاز اقدامات جداگانه را با هم ترک یاریبتواند بس دیبا واست 

 شوندمیو توسعه  تیهدا ییهاارتباطات اغلب توسط سازمان نیا
از  تیحما یخالق برا یشهرها. است تیها خالقانداز آنکه چشم

 ها دارند.رساختیبه اتصال ز ازیخالق خود ن طیمح
 انداز و آوازهچشم

باعث پررورش  یخالق و قو دگاهید کی انیخالق ، ب یدر شهرها
در سرطح شرهر  تیراز خالق تیحما یو سازمانده تی، هدااستعداد

-یمر تیررا روا دنیاانداز داستان شهر در سراسر چشم نیشود. ایم
 قیکنرد و باعرث تشرویمر جرادی، شرهرت خرود را در جهران اکند

)محمردی و  شودیم هردر ش یگذارهی، صادرات و سرمایگردشگر
 (.18: 1389فر، مجیدی

 

 ارکان شهر خالق -2شکل

    54: 1399امینی قشالقی، 

 

 

 
  



6773-6757، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6761 

 

 روش انجام تحقیق  -2

  روش تحقیق

اساس بر همچنین  .باشدبه لحاظ هدف کاربردی می پژوهش حاضر
 14جامعه آماری آن      تحلیلی است. -هیت توصیفیروش کار و ما

از در این تحقیق با استفاده  باشند.شهرستان استان کرمانشاه می
به  خالقیتبا موضوع  مربوط بابه اسناد  رجوعای و روش کتابخانه

پرداخته شده و  ، ادبیات و محدوده مورد مطالعهبررسی مبانی نظری
خالقیت اقدام به مطالعه و های به منظور بررسی وضعیت شاخص

 نظر مورد جهت رسیدن به هدف (1)جدول شاخص 42انتخاب 
های آماری از آمار و اطالعات سالنامه هاگردید که برای گردآوری آن

داره کل ، اکرمانشاهریزی استان استان سازمان مدیریت و برنامه

مه سالناکرمانشاه و  دستی استانگردشگری و صنایع میراث فرهنگی،
 استفاده گردیده است. تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

 یهااز مدل گویی به سؤاالت پژوهشبرای تحلیل اطالعات و پاسخ
و روش ( SAWو WASPAS SAR)گیری چند معیاره تصمیم

ت جهت اینکه کدام مدل برای بررسی وضعیت و درصد تغییرا ادغام
برای همچنین  تفاده شده استاسهای خالقیت بهتر است شاخص

استفاده  ArcGISافزار از نرمنمایش نتایج خروجی به صورت نقشه 
 .شده است

 

 

 های مورد استفاده در پژوهششاخص -1جدول 

X1- تعداد مرکز رشد ،X2-  ،تعداد موزهX3- سینما،  تعدادX4-  سالن سینما،تعداد X5-  تماشاگر تئاتر، تعدادX6- نمای( سیندل)تعداد ص شیگنجا، X7-  تعداد
تعداد کتابخانه  -X11، یدست عیشگاه صناتعداد کارگاه و فرو -X10 ی،قیتعداد تماشاگر موس -X9سال نمایش، ( ی)تعداد صندل شیگنجا -X8، سالن نمایش

کتابخانه  تعداد کتاب موجود -X14، یانه عمومموجود کتابخ یهاکتاب تعداد -X13، کودکان و نوجوانان یتعداد کتابخانه کانون پرورش فکر -X12، یعموم
تعداد برنامه  -X17، کودکان و نوجوانان یتعداد اعضا کانون پرورش فکر -X16، یاعضا کتابخانه عموم تعداد -X15، کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر

 یهنر یسسات فعال فرهنگؤم تعداد -X22تعداد چاپخانه،  - X21موسیقی،داد اجرا تع تعداد - X20تئاتر،تعداد اجرا  -X19، یقیتعداد برنامه موس -X18، تئاتر
-تیو خالق ییکانون شکوفا دادعت – X26،ساالنه یهاعداد جشنوارهت -X25ی، زشگاه آزاد تجسموآمتعداد  – X24ی،سیآموزشگاه آزاد خوشنو تعداد -X23، فعال

،X27 - یدولت یافهو حر یتعداد مراکز سازمان آموزش فن ،X28- یدولتریغ یاو حرفه یمراکز سازمان آموزش فن تعداد ،X29- برگزار شده سازمان  یهاآموزش
برگزار شده سازمان  یهاآموزش -X31، در گروه خدمات یاو حرفه یبرگزار شده سازمان آموزش فن یهاآموزش -X30، در گروه صنعت یاو حرفه یآموزش فن
ه برگزار شد یهاآموزش -X33فرهنگ و هنر، در گروه  یاو حرفه یبرگزار شده سازمان آموزش فن یهاآموزش -X32، کشاورزیدر گروه  یارفهو ح یآموزش فن
ازمان س یبخش دولت هبرگزار شد یهاآموزش -X34، و بنگاه اقتصاد ساعت عیکارگاه صنا یآموزش یبر حسب واحدها یاو حرفه یسازمان آموزش فن یبخش دولت
مراکز ثابت اداره کل آموزش  دگانیدتعداد آموزش -X36درصد باسوادی،  -X35، ساعت یکارگاه جوار دانشگاه یآموزش یبر حسب واحدها یاو حرفه یآموزش فن

استان برحسب گروه آموزش  یاحرفه و یمراکز ثابت اداره کل آموزش فن دگانیتعداد آموزش د -X37، استان برحسب گروه آموزش فرهنگ و هنر یاو حرفه یفن
 انیتعداد مرب - X41،برتر استان نیتعداد افراد ثبت نام شده در سامانه جشنواره کارآفر -X40صنعتی،  یتعداد تعاون -X39، یدنعم یتعداد تعاون -X38، صنعت

 ی.دولتغیردر بخش  یاحرفه و یسازمان آموزش فن انیتعداد مرب -X42، یدر بخش دولت یاو حرفه یسازمان آموزش فن
 

 

 محدوده مورد مطالعه
مرکز شهر  بهمربع  لومتریک 25045,4استان کرمانشاه با مساحت 
شهرستان  کشور واقع شده است. یکرمانشاه در مرکز ضلع غرب

کیلومتر مربع بیشترین مساحت و شهرستان  5647کرمانشاه با 
هزار و  3از  دارد.را کیلومتر مربع کمترین مساحت  774جوانرود با 

درصد  17و  دارای سکنهدرصد  83، شهرستان نیا یروستا 150
مساحت  استان کرمانشاه(، 1397)سالنامه آماری  هستند سکنهریغ
بین مدار  درصد از کل مساحت کشور است 45/1استان حدود  نیا

دقیقه عرض  17درجه و  35دقیقه تا  41درجه و  33جغرافیایی 
دقیقه  06درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45ستوا و شمالی از خط ا

 تیاز نظر موقعدارد. همچنین النهار گرینویچ قرار طول شرقی از نصف
لرستان و  یها، از جنوب با استاناز شمال با استان کردستان ییایجغراف

با کشور  لومتریک 371، از شرق با استان همدان و از غرب با مرز المیا
-میمتر  1200حدود  ادری سطح از آناست. ارتفاع متوسط مرز عراق هم

 تی، جمع1397سال  یاساس سرشمار بر(. 160: 1398)شوهانی،  باشد
این (، 1395)مرکز آمار ایران،  باشدمینفر  1952434استان کرمانشاه 

 34شهر،  32شهرستان،  14تقسیمات کشوری به  همچنین از نظر استان
استان  1397شده است )سالنامه آماری  دهستان تقسیم 88بخش و 

 .3کرمانشاه( شکل 

 

 ها استانشخصات عمومی شهرستان -2جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت )کیلومتر مربع( جمعیت شهرستان

 7 2 2 2125,2 140876 غرباسالم آباد

 5 5 3 801,8 60431 پاوه



6773-6757، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6762 

 

 5 2 2 1422 35219 باباجانیثالث

 4 3 2 774 75169 ودجوانر

 5 2 2 1914,3 35987 هوداال

 6 1 2 1125,2 47657 روانسر

 8 2 2 1211,2 85342 ذهابسرپل

 8 2 2 2308,2 81661 سنقر

 7 2 2 1567,9 70757 صحنه

 4 2 2 1550,3 23929 قصرشیرین

 13 5 5 5647,1 1083833 کرمانشاه

 5 2 1 929,7 76216 کنگاور

 6 2 2 2585,8 57007 گیالنغرب

 4 2 2 1082,7 78350 هرسین

 87 34 32 25045,4 1952434 کل استان

 استان کرمانشاه 1397منبع: سالنامه آماری 

 
 های استان کرمانشاهموقعیت شهرستان -3شکل 

 منبع: نگارندگان
 

 نتایج -4

     WASPAS 1مدل 
ی ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمع هایتکنیکیکی از 

(WASPAS) در مشکالت  تکنیک توانایی این را دارد نی. ااست
 است. قیدق اریبس آن جیکارآمد باشد و نتا اریبس یریگمیتصم دهیچیپ

 نیترو محبوب نیاز بهتر یکی یالزم به ذکر است که مدل جمع وزن
)مشکینی  است ارهیدر حل مسائل چند مع یریگمیتصم یها برامدل

، WASPAS یبیدر مدل ترک  (.11-12: 1398و همکاران، 
 نهیهر گز نهایی تیاهم نییتع یبرا یبیترک اریتا از مع هتالش شد

 WSPو  WSMاستفاده شود. در این معیار ترکیبی سهم برابر 
)عنابستانی و  ها در نظر گرفته شده استنهیگز یینها بررسی یبرا

                                                           
1 - Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

 ،باشد کترینزد کیبه  Qiهرچه مقدار  (.144: 1398محمودی، 
، باشد کتریخواهد بود و هرچه به صفر نزد شتریب برخورداریدرجه 
 تیاولو نیشتریمقدار ب نیباالتر یعنیتر است. نییپا برخورداریدرجه 

شهرستان   3در جدول  WASPASنتایج مدل  بر اساس را دارد.
های پاوه و داالهو در رتبه دوم، شیرین در رتبه اول، شهرستانقصر

-آبادهای هرسین و اسالمر رتبه سوم و شهرستانشهرستان روانسر د

تبه چهارم، سنقر و گیالنغرب در رتبه پنجم، کنگاور و غرب در ر
باباجانی و ذهاب، کرمانشاه و ثالثصحنه در رتبه ششم، سرپل

-قرار دارند براساس این نتایج تمام شهرستاندر رتبه هشتم  جوانرود

 .5و  4ها های کم برخوردار هستند شکل
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  WASPASدر مدل های خالقیتهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان -3جدول

 شهرستان شیرینقصر پاوه داالهو روانسر هرسین آبادغرباسالم سنقر

013/0  014/0  014/0  015/0  018/0  018/0  027/0  Qi 

 رتبه 1 2 2 3 4 4 5

ردارکم برخو کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار  وضعیت برخورداری کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار 

باباجانیثالث جوانرود  شهرستان گیالنغرب کنگاور صحنه ذهابسرپل کرمانشاه 

009/0  011/0  011/0  011/0  012/0  012/0  013/0  Qi 

 رتبه 5 6 6 7 7 7 8

م برخوردارک کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار  وضعیت برخورداری کم برخوردار 

 

 
   WASPAS در مدل های خالقیتهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان  -4 شکل

 های پژوهشمنبع: یافته

 
WASPASهای خالقیت در مدل های استان کرمانشاه بر اساس شاخصمیزان برخورداری شهرستان -5شکل 

 SAR  1مدل 
 یتجمع یبند، روش ساده رتبهارهیچند مع یریگمیروش تصم کی

 ییهاتوجه به شاخص هابندی گزینهبه رتبه SARروش  .باشدمی

                                                           
1 - simple addition rating technique 

 یسازروش به استاندارد نیا .گذاردیم ریها تأثاز آن کیکه بر هر 
 ارد.د یبستگ نهیاساس کار به رتبه هر گز رایز احتیاجی نیستها داده

، مقدار نیشتریمرتبط با ب نهیهر گز یها برامقدار مجموع شاخص
(. مقادیر 698: 1396 لطفی) کندیم نییرا تع نهیهر گز برتری

های استان کرمانشاه در چهار دسته وضعیت برخورداری شهرستان
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-، نیمه 50/0-75/0، نسبتاً برخوردار 75/0-00/1برخوردار

 اندشدهبندی دسته 00/0 -25/0دار، کم برخور25/0-50/0برخوردار
که هرچه عدد به دست آمده بیشتر باشد به یک نزدیکتر باشد نشان 

مشخص گردید  4دهنده وضعیت بهتر آن است. با توجه به جدول 
شهرستان قصرشیرین در رتبه اول و نسبتاً برخوردار، داالهو در رتبه 

برخوردار، هرسین در  دوم و نسبتاً برخوردار، پاوه در رتبه سوم و نسبتاً
رتبه چهارم و نیمه برخوردار، روانسر در رتبه پنجم و نیمه برخوردار، 

دغرب در رتبه کرمانشاه در رتبه ششم و نیمه برخوردار، اسالم آبا
هفتم و نیمه برخوردار، کنگاور در رتبه هشتم و نیمه برخوردار، سنقر 

برخوردار، دهم و نیمهبرخوردار، گیالنغرب در رتبه در رتبه نهم و نیمه
باباجانی در رتبه ثالثصحنه در رتبه یازدهم و نیمه برخوردار، 

ذهاب در رتبه سیزدهم و نیمه برخوردار، سرپلدوازدهم و و نیمه
ها باشد شکلبرخوردار و نهایتاً جوانرود در رتبه آخر و کم برخورار می

 .7و  6
 

 SAR در مدل  های خالقیتشاخصبر اساس های استان کرمانشاه وضعیت شهرستان -4جدول  

 شهرستان شیرینقصر داالهو پاوه هرسین روانسر کرمانشاه غرباسالم آباد

404/0  412/0  434/0  470/0  535/0  596/0  720/0  SAR 

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار
نسبتاًًً 
 برخوردار

 وضعیت برخورداری نسبتاًًً برخوردار نسبتاًًً برخوردار

ذهابسرپل جوانرود باباجانیثالث   شهرستان کنگاور سنقر گیالنغرب صحنه 

221/0  332/0  353/0  361/0  370/0  376/0  392/0  SAR 

 رتبه 8 9 10 11 12 13 14

رنیمه برخوردا نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار  وضعیت برخورداری   نیمه برخوردار نیمه برخوردار 

 محاسیات نویسندگان: منبع

 

 

 
 SAR در مدل  های خالقیتهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان -6شکل 
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 SARقیت در مدل های خالهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصمیزان برخورداری شهرستان -7شکل 

 

   SAW  1 مدل
پر و  نیتراز ساده یکی SAW ارهیچند مع یریگمیروش تصم

 میسلسله مراتب تصم نییو تع یریگدر اندازه هاترین روشاستفاده
 یخطا بیو ضر یسادگ لیبه دل SAW. روش باشدمی یریگ
: 1395احمد و همکاران، پور) ردیگیمورد استفاده قرار م اریبس نییپا

های استان کرمانشاه مقادیر وضعیت برخورداری شهرستان(. 60
، نسبتاً 75/0-00/1برخوردارچهار دسته  درSAR همانند مدل 

، کم 25/0-50/0برخوردار، نیمه50/0-75/0 برخوردار
که هر چه مقدار عدد  اندشدهبندی دسته 00/0-25/0برخوردار

یت بهتر آن است. باشد نشان دهنده وضع 1حاصل شده نزدیکتر به 
های قصرشیرین، پاوه و داالهو نسبتاً با توجه به نتایج شهرستان
غرب، روانسر، سنقر، کنگاور، ، اسالم آبادبرخوردار، کرمانشاه، هرسین

برخوردار و نهایتاً باباجانی نیمهذهاب و ثالثصحنه، گیالنغرب، سرپل
 .9و  8 هاشکلو  5باشد جدول شهرستان جوانرود کم برخوردار می

                                                           
1 - Simple Additive Weighting 
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  SAW   در مدل   های خالقیتهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان -5جدول

 شهرستان شیرینقصر پاوه داالهو کرمانشاه هرسین غرباسالم آباد روانسر

371/0  415/0  420/0  427/0  520/0  550/0  745/0  SAW 

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

یمه برخوردارن نیمه برخوردار نیمه برخوردار  نسبتاًًً برخوردار نیمه برخوردار 
نسبتاًًً 
 برخوردار

نسبتاًًً 
 برخوردار

 وضعیت برخورداری

یباباجانثالث جوانرود ذهابسرپل   شهرستان سنقر کنگاور صحنه گیالنغرب 

242/0  271/0  316/0  323/0  333/0  357/0  367/0  SAW 

 رتبه 8 9 10 11 12 13 14

دارنیمه برخور کم برخوردار  وضعیت برخورداری   نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 

 محاسیات نویسندگان: منبع

 

 
 SAW در مدل های خالقیتهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان- 8شکل

 
 SAWهای خالقیت در مدل ای استان کرمانشاه بر اساس شاخصهمیزان برخورداری شهرستان -9شکل 
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  روش ادغام
,WASPAS لدر سه مد پس از آنکه میزان هر شهرستان

SAR و SAW  به دست آمد با یکدیگر ادغام شده و برای هر
ها را با توجه به شهرستان میانگینی به دست آمده که شهرستان

ها و سطح برخورداری آنبندی نتایج حاصل از روش ادغام رتبه
شود. با توجه به نتایج شهرستان برخوردار و نسبتاً مشخص می

های قصرشیرین، داالهو، پاوه، جود ندارد شهرستانبرخوردار و
غرب، روانسر، کنگاور و سنقر نیمه آبادهرسین، کرمانشاه، اسالم

ذهاب، ثالث برخوردار و پنج شهرستان صحنه، گیالنغرب، سرپل
 10ها و شکل  6-4جدول  انی و جوانرود  کم برخوردار هستندباباج

 .11و 

 های خالقیت در روش ادغامهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان-6جدول 

 شهرستان قصرشیرین داالهو پاوه هرسین کرمانشاه غرباسالم آباد روانسر

273/0  278/0  283/0  301/0  368/0  378/0  497/0  ادغام 

 رتبه 1 2 3 4 5 6 7

برخوردارنیمه برخوردارنیمه  برخوردارنیمه  برخوردارنیمه  برخوردارنیمه  برخوردارنیمه  برخوردارنیمه   وضعیت برخورداری 

باباجانیثالث جوانرود ذهابسرپل   شهرستان کنگاور سنقر صحنه گیالنغرب 

157/0  211/0  220 235/0  235/0  252/0  254/0  ادغام 

 رتبه 8 9 10 10 11 12 13

برخوردارکم برخوردارکم  برخوردارکم  برخوردارکم  برخوردارکم  برخوردارنیمه  برخوردارنیمه   وضعیت برخورداری 

 محاسیات نویسندگان: منبع

 

 های خالقیت در روش ادغامهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصوضعیت شهرستان -10شکل 
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 های خالقیت در روش ادغامهای استان کرمانشاه بر اساس شاخصمیزان برخورداری شهرستان -11شکل 

 
 درصد تغییرات

 SAW و WASPAS، SAR سهدر پایان برای مقایسه کردن 

درصد تغییرات هر یک از  کنیمروش درصد تغییرات استفاده می
 ،7 جدولتایج نمحاسبه گردید. با توجه به هم ها در مقایسه با روش

های مدلدرصد تغییر کمترین و  5/9با   SAWمدل 

WASPAS و SAR  انددرصد بیشترین تغییر را داشته 9/11با. 
 دیگرنسبت به  بهتریروش  SAW مدلدهد نشان می این نتایج

برخورداری وضعیت ارزیابی جهت  (WASPAS و SAR)ها مدل
از این مدل دارای درصد و  منتجزیرا نتایج  باشدمی هاشهرستان

 .می باشدشدت تغییرات کمتری 
 

 ها نسبت به یکدیگردرصد تغییرات روش -7جدول 

 شهرستان WASPAS SAR SAW میانگین درصد تغییرات
5/9  3/14  3/14  0 SAW 

9/11  4/21  0 3/14  SAR 

9/11  0 4/21  3/14  WASPAS 

 منبع: محاسبات نویسندگان

 
نتیجه گیری -4

، است زیاد شدهدر دستور کار شهرها  نو مسائل، مشکالت و اکنون
های قدیمی رها شده از زندگی و که تا حدی نتیجه از بین رفتن ریتم

کار مبتنی کارخانه و اداره است. اما رقابتی که در عصر جهانی شدن 
. ، در جذب کرن متخصصان استبین شهرها وجود دارد یا خواهد بود

 تیجذب و تقو یجذاب برا طیمح کی دی، شهر باحقیقتدر 
افراد  تیو از خالق خالقانه باشد یهادهیها و ای، نوآوراستعدادها

به  یحل مشکالت اساس یبرا و... ، دانشمندانخاص مانند هنرمندان
، نیبنابرا کندتوسعه خالق استفاده  یزیرو برنامه به وجودمنظور 

 شناختنبا  رد.دا یبه توسعه شهر یفرهنگ کردیشهر خالق رو
رشد و  یبرا یدرست یهاتوان برنامهیشهرها و مناطق خالق م

 یشهر هایمکانمناطق خالق در  توسعه شهر و منطقه داشت.
که  ییها، مکاندارند یشهر تیخالق باال بردندر  ینقش مهم

، یکنند حفظ اعتقادات فرهنگیم نمایانشهر را  یفرهنگ ینمادها
توسعه تفکر  یمحکم برا یبه عنوان ستون یو مل ی، مذهبیاجتماع

و  یفرهنگ شهروند باال بردنساکنان شهر به منظور  نیخالق در ب
هدف اصلی . باشدمی یاتیح یامر یشهر هایمکانان یداریپا

استان  هایشهرستان خالقیت درهای شاخصارزیابی پژوهش 
-جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی فرضیه. باشدمی کرمانشاه

   WASPAS،SAR)گیری چند معیاره تصمیم یهااز مدل ها
ت جهت اینکه کدام مدل و درصد تغییرا و روش ادغام (SAWو

استفاده شده های خالقیت بهتر است برای بررسی وضعیت شاخص
هرچه مقدار به دست آمده به یک  WASPASمدل  در  است.

با توجه به  تر استبیش برخورداریدهنده درجه تر باشد، نشاننزدیک
های شیرین در رتبه اول، شهرستانقصر نتایج این مدل شهرستان

پاوه و داالهو در رتبه دوم، شهرستان روانسر در رتبه سوم و 
تبه چهارم، سنقر و غرب در رآبادهای هرسین و اسالمشهرستان

-گیالنغرب در رتبه پنجم، کنگاور و صحنه در رتبه ششم، سرپل

قرار به در رتبه هشتم  باباجانی و جوانروداه و ثالثذهاب، کرمانش
با های کم برخوردار هستند. دارند بر اساس این نتایج تمام شهرستان

های قصرشیرین، پاوه و شهرستان SAR مدل توجه به نتایج 
غرب، روانسر، آباد، اسالمداالهو نسبتاً برخوردار، کرمانشاه، هرسین

-باباجانی نیمهذهاب و ثالثنغرب، سرپلسنقر، کنگاور، صحنه، گیال

باشد. همچنین برخوردار میبرخوردار و نهایتاً شهرستان جوانرود کم
های قصرشیرین، پاوه و دهد شهرستاننشان می SAWنتایج مدل 

غرب، روانسر، اسالم آباد ،داالهو نسبتاً برخوردار، کرمانشاه، هرسین
باباجانی نیمه ذهاب و ثالثلسنقر، کنگاور، صحنه، گیالنغرب، سرپ
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باشد. پس از برخوردار و نهایتاً شهرستان جوانرود کم برخوردار می
 و WASPAS, SAR لها در سه مدآنکه رتبه شهرستان

SAW  میزان برخورداری به دست آمد و در پاسخ به سؤال
 های خالقیت درشاخصنظر از  کرمانشاههای استان شهرستان

میزان این سه مدل با یکدیگر   چگونه است؟مقایسه با یکدیگر 
ادغام شده و برای هر شهرستان میانگینی به دست آمده که 

بندی و ها را با توجه به نتایج حاصل از روش ادغام رتبهشهرستان
شود که با توجه به نتایج ها مشخص میسطح برخورداری آن

های تانجود ندارد شهرسشهرستان برخوردار و نسبتاً برخوردار و
غرب، قصرشیرین، داالهو، پاوه، هرسین، کرمانشاه، اسالم آباد

روانسر، کنگاور و سنقر نیمه برخوردار و پنج شهرستان صحنه، 
. باباجانی و جوانرود کم برخوردار هستدذهاب، ثالثگیالنغرب، سرپل

های در پاسخ به سؤال برخوردارترین و کم برخوردارترین شهرستان
دهد شهرستان برخوردار اصالً تند؟ نتایج نشان میاستان کدام هس

شیرین با میزان  ستان هم قصروجود ندارد و نیمه برخوردارترین شهر
که در رتبه اول قرار گرفته و کم برخوردارترین هم شهرستان  497/0

در رتبه آخر قرار گرفته است.  157/0جوانرود است که با میزان 
مدل روش بهتری برای تعیین وضعیت  کدام سؤال نهایتاً در پاسخ به

درصد تغییر  5/9با  SAW مدل باشد؟ها میبرخورداری شهرستان
درصد  9/11با  SAR و WASPASمدل های کمترین و 

 SAW مدلدهد نشان می این نتایج .اندبیشترین تغییر را داشته
 (WASPAS و SAR)ها نسبت به سایر مدل بهتریروش 
 منتجاست زیرا نتایج  هابرخورداری شهرستانیت وضعارزیابی جهت 

 شکی .می باشداز این مدل دارای درصد و شدت تغییرات کمتری 
است که استعدادها را  یطیمح یموفق شهر طیمح کیکه  ستین

 یمثبت توسعه خالقانه در شهرها جینتا .کندیپرورش و جذب م
  دیوسعه جدت کردیرو نیمناسب ا یدهنده اثربخشنشان دنیا گوناگون

 

 ریدستاوردها در سا یسازیبوم نکهیشهرها است. با توجه به ا نیدر ا
ای توسعه گوناگونریزی در اسناد های برنامهاز اولویت دنیانقاط 

در کانون توجه  دیامر با نی، اکشورمان در نظر گرفته شده است
توان مفهوم شهر خالق یم حقیقتدر .باشد زانیرکارشناسان و برنامه

مجدد شهر و تفکر  یایاح یبرا نیگزیجا یکردیا به عنوان رور
معتقدند که ممکن  ینگاه به شهر در نظر گرفت. برخ یبرا نیگزیجا

رفاه  ندیگویم گرید یکه برخ ی، در حالاست اقتصاد مهم باشد
شهر خالق  کی یکه نقطه کانون میبدان دیمهم است. اما با یاجتماع

و  ایدر اح تیخالق است. خالق یفضا ای، جو ، آموزشفرهنگ
در پایان پیشنهاداتی جهت  باشد.خیلی با اهمیت می یشهر یبازساز

های خالقیت در شهرستان استان ارائه بهتر شدن وضعیت شاخص
 گردد:می
 ییفضاهای، ساختن محل یمربوط به هنرها یهاتیفعال شیافزا
 یمحل تمراسماها و جشن ییبرپا، مشارکت شهروندان شیافزا یبرا

 برگزاری، هانآ یهاییاستان با توجه به تواناهای ستاندر شهر
 یهاکنفرانسو  هاشگاهینما، هاجشنواره، های بومیفستیوال کردن

شهر  کی یبرا شرایطی آماده کردن ها به دلیلدر شهرستانساالنه 
 شرایطمین أت، هنرهای بومیو  از صنایع دستی ، پشتیبانیخالق

تمرکز بر ، با خالقیت شهری مرتبط های فعالیت جاممناسب برای ان
، از گرید یهانهیاز زم یاریدر بس یو فرهنگ یهنر تیمفهوم خالق

 هایهاز تجرب گرفتن بهرهو...، آموزش ، ، صنعتجمله اشتغال
 یهارساختیز زیو تجه نیتأم، خالقیتزمینه شهرهای دنیا در 

پرورش ...، و  نمای، سترکتابخانه ، تئا ، سینما،، مانندیفرهنگ
 .گوناگونهای متخصصین رشته
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Abstract  

Introduction 
Many cities around the world today face many challenges in different urban areas, including job cuts, 

innovative projects, the expansion of management issues, and partnerships. Factors that have already 

been formed with the development of cities, transportation, proximity to raw materials are less 

important. New problems and dilemmas are now on the agenda of cities, which is partly the result of 

the disappearance of old rhythms abandoned by life and work based on factory and office. But the 

competition that exists or will exist in the era of globalization between cities is in attracting experts 

(Hosseini et al., 2016: 210).  In fact, the city should be an attractive environment to attract and 

strengthen talents, innovations and creative ideas, and the creativity of special people such as artists, 

scientists, writers, ordinary citizens and even dissidents to solve basic problems. The purpose is to use 

the existence and planning of creative development (Mafi et al., 2018: 34). There is no doubt that a 

successful urban environment is one that nurtures and attracts talent. A city producing research that is 

able to add new parts to the economic, cultural and social dimensions of urban management and thus 

create new opportunities for cities at the national and transnational levels (Nairi, 2017: 13(.Creative 

areas in urban places play an important role in increasing urban creativity. Places that show the 

cultural symbols of the city. Maintaining cultural, social, religious and national beliefs as a strong 

pillar for the development of creative thinking among the city's residents is vital in order to raise the 

culture of citizenship and the sustainability of urban places. Knowledge of creative city and creative 

region for city managers, city planners and planners causes their correct and better understanding of 

city and region, good analysis and providing appropriate solutions to the problems of city and region. 

Creative cities and regions can be identified by studying the concepts, elements, indicators and 

strategies of the city and the creative region. By knowing the creative cities and regions, we can have 

the right plans for the growth and development of the city and region (Zabihidan, 2019 : 105). The 

purpose of this study is to investigate the status of creativity indicators in the cities of Kermanshah 

province. And in order to achieve the goals seeks to find answers to the following questions: 

1. How are the cities of Kermanshah province in terms of creativity indicators compared to each 

other? 

2. What are the most enjoyable and Low enjoyment cities of the province? 

3. Which model is a better way to determine the status of cities? 

 

Methodology  

The present study is applied in terms of purpose. It is also based on the method of work and 

descriptive-analytical nature. Its statistical population is 14 cities of Kermanshah province. In this 

research, by using the library method and referring to the documents related to the subject of 

creativity, the theoretical foundations, literature and scope of the study have been investigated and in 

order to check the status of creativity indicators, 42 indicators were studied and selected to achieve the 

desired goal To analyze the information and answer the research questions, multi-criteria decision 

models (WASPAS SAR and SAW) and the integration method and the percentage of changes have 

been used to determine which model is better for examining the status of creativity indicators ArcGIS 

software is also used to display the output results as a map. 

 

Conclusion 
The positive results of creative development in different cities of the world show the appropriate 

effectiveness of this new development approach in these cities  . In fact, the concept of creative city can 

be considered as an alternative approach to revitalizing the city and alternative thinking to look at the 
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city. Some say the economy may be important, while others say social welfare is important. But we 

need to know that the focal point of a creative city is culture, education, atmosphere or creative space. 

In response to the question, what is the level of creativity of the cities of Kermanshah province in 

terms of creativity indicators? After the amount of each city was obtained in three models, WASPAS 

SAR and SAW, they were merged together and an average was obtained for each city, which ranked 

the cities according to the results of the integration method and their level of enjoyment. 

Characterized. According to the results of the city, Qasrshirin, Dalahou, Paveh, Harsin, Kermanshah, 

Islamabad Gharb, Ravansar, Kangavar and Songhor are half-enjoyed and five cities are Sahneh, 

Gilan-e-Gharb, Sarpol-e-Zahab, Thalas-e-Babajani and Javanrood Low enjoyment. In response to the 

question, which are the richest and least privileged cities of the province? The results show that there 

is no prosperous city at all and the most prosperous city is Qasr Shirin with a rate of 0.497 which is in 

the first rank and the least privileged city is Javanrood with a rate of 0.157 which is in the last rank 

.Finally, in answer to the question, which model is the better way to determine the status of cities? 

The SAW model had the lowest change with 9.5% and the WASPAS and SAR models had the 

highest change with 11.9%. These results show that the SAW model is a better method than other 

models (SAR and WASPAS) to evaluate the status of cities because the results of this model have a 

lower percentage and intensity of change . At the end, suggestions for improving the situation of 

creativity indicators in the city of the province are presented: 

-Increasing activities related to local arts, creating spaces to increase citizen participation, holding 

local celebrations and ceremonies in the cities of the province according to their abilities - Supporting 

handicrafts and indigenous arts, providing appropriate conditions for activities related to urban 

creativity, focusing on the concept of artistic and cultural creativity in many other areas, including 

employment, industry, education and ... Utilizing the experiences of cities around the world in the 

field of creativity, providing and equipping cultural infrastructures, such as cinemas, libraries, 

theaters, cinemas, etc., training specialists in various fields 
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