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   چکیده
فرهنگ است. در بیشتر کشورهاي در حال توسعه،  ۀترین مسائل مؤثر بر رفتارها در جوامع انسانی مقولاز مهم

تخصیص منابع و  ،یزيرشود. بنابراین براي برنامهتوسعۀ فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می
 بندي برخورداري از مواهب توسعه شناسایی جایگاه منطقه در بخش مربوطه و سطح ،اعتبارات میان مناطق مختلف

هـاي  شهرسـتان  ايفرهنگی و نابرابري ناحیـه  ۀهدف از این پژوهش، تعیین و تحلیل سطح توسع ضروري است.
شهرسـتان اسـتان کرمانشـاه     14آماري پژوهش،  ۀر است. جامعویکو -با استفاده از مدل آنتروپی کرمانشاهاستان 

شاخص فرهنگی براي  20کمی و تحلیلی است. در این پژوهش از  -است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی
حال  در (فرا برخوردار)، یافته هاي استان کرمانشاه در چهار سطح توسعهبندي و جایگاه هر یک از شهرستانسطح

هاي پژوهش یافته است.گرفته شده نابرخوردار) بهره( (نیمه برخوردار) و محروم خوردار)، توسعه نیافته(بر توسعه
هاي اسالم آباد غرب و شهرستان اول قرار دارد ۀتنها شهرستان کرمانشاه در سطح توسعه یافته و رتب مبین آن است

 هاي کنگاور، سنقر، هرسین، پـاوه،  د. شهرستاندوم قرار دارن ۀ(برخوردار) و رتب حال توسعهو صحنه در سطح در
هـاي  سوم و شهرسـتان  ۀ(نیمه برخوردار) و در  رتب سرپل ذهاب، گیالنغرب، قصر شیرین در سطح توسعه نیافته
 هـاي  چهارم قرار دارند. یافتـه  ۀ(فروبرخوردار) و رتب روانسر، داالهو، ثالث باباجانی و جوانرود در سطح محروم

در سطح استان بسیار باال است و تناسب چندانی با عدالت  هاي فضایی فرهنگی،د که نابرابريهدحاصل نشان می
  ي شود.فرهنگی توجه جد ۀمنابع وخدمات فرهنگی در سطح توسع اشته و الزم است به توزیع عادالنۀاجتماعی ند
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  مقدمه
از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، توسعه به عنوان یکی از مهمترین مسائل در 

پایانی قرن  ۀریزي کشورها مطرح بوده، به نحوي که در دهمحافل دانشگاهی و برنامه
     اندبیستم، اغلب کشورها به بازنگري وضعیت خود در این خصوص پرداخته

ها، مفهوم توسعه به کاهش یا با انتقاد از این نظریه 1970 ۀ). در ده17: 1387 (تودارو،
از میان رفتن فقر، بیکاري، نابرابري و تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گرایش پیدا 

هاي زندگی او در نظر گرفته شد و کرد. در مبانی جدید توسعه، راه ورود انسان و جنبه
ازهاي اساسی، بهبود بخشیدن به به این نتیجه رسیدند که محتواي اصلی آن، تأمین نی

  ). 94: 1379 (زیاري، است جامعه و افراد زندگی شرایط
منظور تقویت زیربناهاي اقتصادي و اجتماعی  توسعه، بهحالدر امروزه کشورهاي

اي و در نهایت، رسیدن به توسعۀ هاي منطقهخود، رهایی از وابستگی، رفع نبود تعادل
هاي مدیریتی، نیازمند سازيها و تصمیمخصوص تخصیصه ب پایدار، بسیج منابع و

). بدین 244: 1389 (میرغفوري و همکاران، ایی امکانات و منابع خویش هستندشناس
هفتاد میالدي این فکر به تدریج شکل گرفت که شاید انتقال  ۀترتیب از اواخر ده

حل کند و شاید تکنولوژي به خودي خود نتواند مشکالت کشورهاي درحال توسعه را 
فرهنگی از همین  ۀنیاز باشد که این انتقال با اقدامات فرهنگی همراه شود. مفهوم توسع

   ).9: 1388(افراسیابی،  زمان به صورت جدي مطرح گردید
نظران است. امروزه نقش فرهنگ در مباحث توسعه از محورهاي مورد توجه صاحب

زیرا درك نیازهاي  ؛دانندپذیر میناکارشناسان توسعه، فرهنگ و زندگی را جدایی
). از 96: 1390 کمال و همکاران،(سرخ جامعه، نیازمند توجه به عوامل فرهنگی است

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي هفرهنگی به عنوان زیربناي توسعه در سایر جنب ۀتوسع
داد نظران توسعه را تحولی فرهنگی قلمصاحباغلب به طوري که  ؛است... یاد شده و

مکزیکو ( دانندهاي آن را باعث شکست در مسیر توسعه میتوجهی به مؤلفهکرده و بی
 ۀتوسع با نزدیک ارتباط در که بود خواهد پویا زمانی شهري ۀتوسع ).1982سیتی، 
 ۀتوسع بدون ،شهر کالبدي حیات. باشد آن ناپذیرجدایی بخش ،واقع درو  فرهنگی
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 ارکان از یکی ،فرهنگی خدمات ).141: 1382 ی،لطیف( بود خواهد نامتعادل فرهنگی
            توسعه، هايشاخص پراکنش در تعدیل براي. دشومی محسوب توسعه اصلی
 متعادل توزیع براي مناسب الگوي ۀارائ هدف با مناطق پذیريتوسعه جامع ریزيبرنامه

                 ندفرآی در. یابدمی ضرورت) فضایی تعادل( هاسکونتگاه و جمعیت خدمات،
 قوت نقاط از آگاهی و نواحی یافتگیتوسعه سطوح تبیین و شناخت توسعه، ریزيبرنامه

 تعادل نیازمند ،پایدار ۀتوسع الگووارة به دستیابی زیرا ؛دارد اهمیت بسیار آنها ضعف و
                   است ریزيبرنامه، فرهنگی و اقتصادي خدماتی، هايشاخص توزیع در
  ). 2: 1388 فنی،(

 به کرمانشاه استان هايشهرستان در متعادل توسعۀ به دستیابی براي حاضر ۀمطالع
 فرهنگی انتخابی هايشاخص ۀتوسع امکانات توزیع چگونگی و موقعیت شناخت دنبال

 به دستیابی مهم و براي این به رسیدن است. براي استان هايشهرستان از یک هر در
 توزیع چگونگی و موقعیت شناخت با استان، این مختلف اطقمن در متعادل ۀتوسع

 ویکور -آنتروپی هاي تکنیک از گیريبهره استان با هايشهرستان انتخابی هايشاخص
   از یک هر بنديسطح و توسعه در نظر مورد هايشاخص تحلیل و تجزیه به

 توسعه لحا در ،)فرابرخوردار( یافتهتوسعه سطح چهار در استان هايشهرستان
 ؛استگرفته صورت) نابرخوردار( محروم و) برخوردار نیمه(نیافته  توسعه ،)برخوردار(

 سطح در موجود فرهنگی امکانات فضایی تحلیل و بررسی ،پژوهش این هدف لذا
 ؛برد پی رویهبی هايتراکم و کمبودها به توانمیاست که  کرمانشاه استان هايشهرستان
 امکانات از برخورداري نظر از هاشهرستان از یک هر که ردب پی توانمی ،همچنین

 ۀتوسع هايشاخص پراکنش ةنحو و بررسی بنابراین، ؛دارند قرار سطحی چه در مذکور
 باعث هاضعف و هاپتانسیل تعیین و جغرافیایی مختلف فضاهاي در فرهنگی خدمات

 براي ریزيبرنامه و دشو مشخص بهتر فرهنگی امکانات توزیع در تعادل عدم تا شودمی
 مطلوبی نحو به نظر مورد خدمات به جامعه افراد تمام دسترسی و آنها ۀعادالن توزیع

  .گردد قمحقّ
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ه در مورد فرهنگ پرداخته  هاي مطالعات انجام شدها و تجربهدر ادامه به دیدگاه
  شود.می

 نگلیسیا واژگان فرهنگ یک در 1920 دهۀ در بار نخستین براي »فرهنگ« اصطالح
 »یلورت« از جانب فرهنگ ةواژ تعریف نخستین ،زبانانگلیسی کشورهاي در. شد آورده
 دانش،« که کندمی تعریف »بافته هم در کلّ یک« عنوانه ب را فرهنگ ويشد.  مطرح

 جامعه عضو یک عنوانه ب انسان که عاداتی هاتوانایی سایر و سنن قوانین، هنر، باورها،
فرهنگ در تعریف کوهن ). 37: 1388 ،یابیافراس( »گیردمی بر در را کندمی کسب

اي از قواعد معاشرت و رفتارهاي از: دستاوردها، نهادها، عقاید و مجموعهاست  عبارت
برداري از نیروهاي بالقوه موجود در زیستگاه خاص مرسومی که جامعه آن را براي بهره

 عبارت ساده طور به فرهنگ). 152: 1389نیا و همکاران، گیرد (فاضلخویش به کار می
 با که فرهنگی در تواندمی بالقوه فرد هر بنابراین ها؛انسان میان متقابل کنش از است

 مطرح همواره فرهنگی ةپدید عنوان به تغییر و کند ایجاد تغییر دارد، اشتراك دیگران
 و استیی معنا چند و گذر حال در مفهوم کی فرهنگ). 41: 1388 ،یفن( است بوده

      ؛)9: 1386 ،یتوکل( باشد داشتهي اژهیو گاهیجا کشور، و جامعه کي یبرا دتوانیم
 وجود جامعه افراد نیب در که استی ستمیسي هنجارها و هاارزش ،فرهنگ واقع در

   ).23: 1386 ان،یاکبر( دهدیم نشان را خود ،ياقتصادي هاتیفعال در و دارد
 و حوادث مسیر در انسانی ةسنجید و آگاهانه هدفمند، مداخالت را ریزيبرنامه اگر

 سازمان و سنجیده آگاهانه، کوشش توانمی نیز را فرهنگی ریزيبرنامه بدانیم  فرآیندها
             در مطلوب اهداف به دستیابی و موجود وضع در تغییر ایجاد براي دولت یافته

 یک از را فرهنگی ریزيبرنامه ).14: 1381 ،ياکبر( دانست فرهنگی مختلف هايحوزه
 هايفعالیت سازيهماهنگ تر،یکلّ دیدگاهی از و گویند شهري ریزيبرنامه هنر دیدگاه،

 منابع از استراتژیک ةرا استفاد آن گاه همچنین، ؛است نظر مورد شهري ۀجامع در هنري
 رهنگیف ریزيبرنامه لذا ؛اندکرده تعریف شهرها یکپارچه ۀتوسع منظور به فرهنگی
 را جامعه یک فرهنگی منابع جمعاً که شودمی شامل را تسهیالتی و امکانات ها،فعالیت
 که را متنوعی هايعرصه تا شد طراحی چارچوبی منظور، بدین. ؛دهندمی تشکیل
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دهد نشان  گشایدمی ما روي فرا هاسیاست طراحی زمینه در فرهنگی ریزيبرنامه نگرش
 فضاهاي توسعۀ و ایجاد براي ریزيبرنامه که طوري به ؛)51: 1391همکاران، وی ضراب(

 هايفرهنگ خرده در اجتماعی روابط تبلور براي امن هايمکان جمله از فرهنگی
 همگانی، مشارکت چون مفاهیمی و شوندمی محسوب شهري فعال پهنۀ یک در موجود

 هاناهنجاري افعد فضاها، این. دهدمی پوشش را جمعی هايتجربه و اجتماعی تعامالت
 احیاي در فرد به منحصر هايقابلیت و هاویژگی داراي و هستند اجتماعی هايآسیب و

   ).179: 1391 ،يزدیا وي محمد( هستند شهري زندگی جریان رونق و مدنی حیات
 ادراکی، هايحوزه در تغییراتی ایجاد با آن طی که است فرآیندي ،یفرهنگ ۀتوسع
 به آنها در را ايویژه شخصیت و باورها، هاقابلیت ها،انسان یگرایش و ارزشی شناختی،

 که است خاصی هايکنش و رفتارها ها،قابلیت  و باورها این حاصل که آوردمی وجود
  ). 48: 1392 ،يغفار و ایازک( است توسعه مناسب

. است نظرانصاحب توجه موردي محورها از توسعه مباحث در فرهنگ نقش امروزه
 جامعهي ازهاین درك رایز ؛دانندیم ریناپذییجدا رای زندگ و فرهنگ توسعه، انکارشناس

 جادیا به توانیم توسعه بر فرهنگ اثر مورد در. استی فرهنگ عوامل به توجه ازمندین
ي ارتقا در که نمود اشارهی فرهنگ محصوالت و هامهارت لیقب ازي ادیز يهایدارای
 و وردهاادست منابع، ازي مندبهره دري نابرابر هشکا. دارد ییسزاب اثر جامعه رفاه

 و کمالسرخ( رودیم شمار به توسعهی اساسي ارهایمع نیمهمتر ازی کی جامعه امکانات
 به محدود ای و تازه مفهوم کی یفرهنگ ۀتوسع مفهوم چند هر). 96: 1390همکاران،

                  هايسال یۀاعالم با اصطالح نیا گاهیجا که است روشن اام ،ستین ونسکوی
             این کلیدي اهداف. است کرده پیدا اجرایی ضمانت و یافتهی یونسکو ترقّ 1977-1989

  از: بود عبارت هااعالمیه
- توسعه یفرهنگ بعد بر گذاريهصح.  
  .فرهنگی زندگی در مشارکت هدامن یافتن وسعت -
 .المللیبین فرهنگی همکاري ارتقاي -

 الديیم 1990 ۀده اواخر از اساساً شهر، یفرهنگ زيیربرنامه قلمرو در کردیرو نیا
 هنر بسیار منسجم بیان یک به دستیابی بر که است شده مطرح تازه رویکرد یک عنوان به
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  دارد شهري تأکید زندگی و شهرها احیاسازي براي فرهنگی منابع نیز و فرهنگ و
   ).120: 1391(عطافر و آقاسی، 

 و فرهنگ به مردم هايتوده دسترسی اسباب آوردن فرآهم رهنگیف توسعۀ از هدف
 که پیونددمی واقعیت به هنگامی راستین توسعۀ. است فرهنگی زندگی در آنان مشارکت
               اجراي مرحلۀ در همچنین و توسعه طراحی جریان در مردمان وسیع مشارکت

 هايهدف به مردم گستردة ارکتمش با فقط درونزا توسعۀ. شود میسر آن هايبرنامه
 عنوان به فرهنگی ۀتوسع اندیشه ).180: 1391 ،يزدیا وي محمد( یابدمی دست خود

قوت  1950 سال حدود از ملل سازمان نظام چارچوب در ویژه به ملّی، سیاست موضوع
             است، یافته شهرت توسعه اول ۀسال ده به که 1950-60گرفته و رواج یافت. طی دهۀ 

            ۀده در. یافت عمق و تنوع گسترش، توسعه، مفهوم و داد روي معنایی پر تحول
               فرهنگۀ عرص در جدیدي اصطالحات و مفاهیم اروپاییدر کشورهاي  1960-1970
 »فرهنگی سیاست و فرهنگی ۀتوسع«ها آن مهمترین از که شد مرسوم تدریج به و وضع
  . )24: 1387رجبی سنجاردي،  (پاپلی یزدي و است
 ادراکی، هايحوزه در تغییراتی ایجادبا  آن طی که است فرآیندي» فرهنگی ۀتوسع«

 هاآن در را ايویژه شخصیت و باورها و هاقابلیت ها،انسان گرایشی و ارزشی شناختی،
 است خاصی هايکنش و رفتارها ها،قابلیت و باورها این حاصل که آوردمی وجود به
ریزي ایزار هر گونه اقدام برنامه ).94: 1392 ،يزدیا وي محمد( است توسعه مناسب که

ریزان توسعه نیازمند آگاهی درونی از اجتماع و در زمینۀ توسعۀ فرهنگی است. برنامه
هاي اقتصادي با ها را قادر به تطابق سیاستکشورشان هستند، نه فقط به این دلیل که آن

بوط به جامعه سازد، بلکه به منظور کنترل و به کارگیري                    نیازها و آرزوهاي مر
سازند و از ا هویت مردمی را میام ؛آمیز نیروهاي پویایی که قابل تعریف نیستندموفقیت

ریزي فرهنگی به معناي مأموریت ذاتی یا . برنامهاجزاي راهبردي هر فرهنگی هستند
فرهنگ در این نگاه باید امر آزادي باشد که به  .دهی در حوزة فرهنگی استدستور

شود. بیشتر اندیشمندان غربی در دلخواه افراد جامعه تحوالت و تغییرات آن تصویر می
  گیرند. این دسته جاي می
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ریزي دقیق و خط دهی فرهنگی اعتقاد نقطۀ مقابل، کسانی هستند که کامالً به برنامه
ریزي و اجرا نمود در حقیقت امور فرهنگی را برنامه توان کلیهدارند. در این نگاه می

). عدم شناخت کافی از                   154: 1389نیا و همکاران، فرهنگ را ساخت (فاضل
هاي فرهنگی از یک سو و ابعاد فرهنگ هر منطقه از سوي دیگر ضرورت شاخص

ریزي براي توسعۀ برنامه ،اینکند؛ بنابرایه علمی را فراهم میپژوهشی فراگیر مبتنی بر پ
هاي فرهنگی و فرهنگی هر منطقه شامل: مدیریت، کنترل، اجرا و عملیاتی نمودن برنامه

هاي خاص هر منطقه اعتبارات و استفاده از امکانات موجود با در نظر گرفتن ویژگی
  باشد. می

  
  فرهنگی ۀابعاد توسع  -1شکل 

  : هاي زیر اشاره کردتوان به پژوهشفرهنگی می ۀتوسع ۀدر زمین
              فرهنگی یافتگی توسعه درجۀ سنجش عنوان با پژوهشی ) در1379( زیاري

 یافتگی توسعه درجۀ عددي، تاکسونومی روش از گیريبهره ضمن ایران، هاياستان
 گیرياندازه فرهنگی انتخابی شاخص 23 به توجه با کشور هاياستان در فرهنگ بخش
 هاياستان میان در تهران استان که است آن از حاکی ،پژوهش هايتهیاف. است نموده

 و است ناهمگن هااستان سایر به نسبت فرهنگی، یافتگی توسعه تشد دلیل به  کشور،
           نظام وجود منابع، در برابر هايفرصت نبود ها،استان فرهنگی هاينابرابري از

  .داندیم »پیرامون  مرکز« توسعه الگوي از گیري بهره و مرکزگرا ریزيبرنامه
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 ۀتوسع هايشاخص ارزشیابی و سنجش به ايمقاله در) 1385( قائدرحمتی و تقوایی
 امکانات و فضاها منديبهره نظر از هااستان ۀتوسع سطوح دادن نشان و فرهنگی
 زا کشور هاياستان بین که است آن از حاکی پژوهش، این نتایج. اندپرداخته فرهنگی

  .دارد وجود چشمگیري تفاوت فرهنگی امکانات و فضاها از منديبهره نظر
ی فرهنگ ۀتوسعي بندسطح و سنجش بهی پژوهش در) 1390( همکاران وي دمحم

 نشان ،پژوهش نیا جینتا. اندپرداختهی فرهنگ شاخص 18 از استفاده با رانیاي هااستان
 اصفهان،ي هااستان و است مطرح برخورداری لیخ سطح در تهران استان که دهدیم

 ریسا. ندیآیم شمار به) برخوردار( افتهیتوسعه سطح در زدی و سمنان مازندران، فارس،
  .ندارند قراری مطلوب تیوضع در هااستان

نابرابري و فرهنگی ۀتوسع سطح تحلیل بهی پژوهش در) 1392( يزدیا وي دمحم 
 آماري ۀجامع. است عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با اصفهان شهري مناطق ايناحیه

 روش با شاخص 35 ،پژوهش این در. است اصفهان شهرداري ۀمنطق 14 پژوهش،
 عوامل در ترکیبی صورت به و یافته تقلیل عامل 5 به و شده خالصه عاملی تحلیل
 روي عامل، پنج این که است آن از حاکی ،پژوهش هايیافته .اندگردیده هئارا دارمعنی

 تنهایی به اول عامل. کنندمی تبیین و محاسبه را واریانس از درصد 11/93 رفته هم
 را واریانس از درصد 38/4 و 38/4 ،11 ،22/17 ترتیب به بعدي عوامل و درصد 12/53

 بین در فرهنگی فضاهاي و امکانات توزیع صورت این در. دهندمی توضیح و محاسبه
  .نیست متعادل مناطق

 استاني هاشهرستاني بندسطح به خود پژوهش در )1392( یقاسم وی نیمشک
 که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا .اندپرداختهی فرهنگي هاشاخص اساس بر زنجان

 تفاوتی فرهنگ امکانات و فضاها ازي مندبهره نظر از زنجان، استاني هاشهرستان نیب
 و رتبه نیباالتر از ماهنشان و زنجان شهرستان کهي اگونه به دارد وجودي ریچشمگ

 از هاشهرستان گرید به نسبتي ادیز اختالف با جرودیا و خدابندهي هاشهرستان
  .هستند برخورداری فرهنگي هاشاخص نظر از رتبه نیکمتر
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 فضاهاي .شودمی توجه بیشتر فرهنگ ابعاد به شهرها ۀتوسع و بازسازي در امروزه
         شودمی شهري فرهنگی فضاهاي در افراد از بسیاري جذب سبب فرهنگی

 فرهنگی ۀتوسع اصلی ارکان از یکی فرهنگی فضاهاي. )293: 2003مري، گومونت(
 به توجه با فضایی ریزيبرنامه اهداف مهمترین از یکی ،طرفی از ؛شوندمی محسوب

 مختلف هايسکونتگاه بین خدمات و امکانات متعادل و بهینه توزیع منابع، محدودیت
 میزان نظر از مختلف هايسکونتگاه شناسایی به نیاز ،امر این تحقق ايبر. است

 و محروم نقاط ،طریق این از تا است گوناگون خدمات و امکانات از آنها برخورداري
 هايفاصله کاهش و فضایی تعادل براي بتوانند ریزانبرنامه و شده مشخص یافتهتوسعه

   ).90: 1392ایزدي،  و (محمدي کنند اقدام مناطق بین منديبهره

  شناسیها و روشداده
باشد. تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردي می -روش مطالعه در این تحقیق توصیفی

   ) استان کرمانشاه 1390( آماري ۀهاي مورد استفاده نیز مربوط به آخرین سالنامداده
تدا معیارهاي هاي استان کرمانشاه اببندي شهرستانباشد. به منظور سنجش و سطحمی

  باشند:تحقیق انتخاب گردیدند که به شرح ذیل می
 X1تعداد دانشجویان آموزش عالی، X2 درصد جمعیت باسواد ،X3 ۀتعداد کتابخان 

تعداد کانون پرورش فکري کودکان  X5، عمومی ۀتعداد کتاب در کتابخان X4 ،عمومی
تعداد  X7 ،نوجوانان تعداد کتاب در کانون پرورش فکري کودکان و X6 ،و نوجوانان

 ،تعداد اعضاء کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان X8 ،عمومی ۀاعضاء کتابخان
X9 عمومی ۀتعداد مراجعه کنندگان به کتابخان ،X10  تعداد مراجعه کنندگان در کانون

    تعداد  X12 ،هاي سینماتعداد سالن X11 ،پرورش فکري کودکان و نوجوانان
تعداد نمایشگاه  X14 ،تعداد تماشاگران سینما X13 ،در سینماهاي موجود صندلی

 ،تعداد اماکن مذهبی X16  ،تعداد مراجعه کنندگان به نمایشگاه کتاب X15 ،کتاب
X17 تعداد سالن نمایش، X18 گنجایش سالن نمایش، X19  تعداد مراجعه کنندگان

  تعداد چاپخانه. X20 ،به سالن نمایش
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بندي از دهی آنها پرداخته شد و  براي سطحنتروپی به وزنسپس با استفاده از مدل آ
در قالب GIS Arcمدل ویکور استفاده گردید. و در نهایت نتایج با استفاد از نرم افزار 

  نقشه به نمایش گذاشته شد.

  
  فرهنگی ةهاي کرمانشاه در حوزشهرستان ۀمراحل سنجش نابرابري و تعیین سطوح توسع -2 شکل

ضلع  ۀمربع به مرکز شهر کرمانشاه در میانکیلومتر 15008شاه با وسعت استان کرمان
عرض  ۀدقیق18درجه و  35دقیقه تا  40درجه و  33غربی کشور بین مدار جغرافیایی 

طول شرقی از  ۀدقیق 7درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45شمالی از خط استوا و 
هاي ان کردستان، از جنوب به استاننصف النهار گرینویچ قرار گرفته و از شمال به است

کیلومتر مرز مشترك با  330لرستان و ایالم و از شرق به استان همدان و از غرب با 
متر  1200کشور عراق همسایه است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهاي آزاد در حدود 

 شهر و 29بخش،  30شهرستان  14است. استان کرمانشاه از لحاظ تقسیمات کشوري به 
  ).2-3: 1390آماري استان کرمانشاه،  ۀ(سالنام دهستان تقسیم شده است 85

  
  موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاهنقشۀ  -3 شکل
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  مدل آنتروپی شانون
 توانیم سیستم یک سازماندهی ۀدرج و اطالعات منظور تحلیل به شاخص این از

 تئوري و اجتماعی معلو فیزیکی، علوم در مفهوم عمده یک کرد. آنتروپی استفاده

 محتواي مورد از موجود اطمینان عدم میزان ةدهندنشان که طوري به ؛است اطالعات

 معیاري اطالعات، در تئوري آنتروپی، دیگر بیان به ؛است پیام یک از اطالعاتی انتظار

 عدم این که احتمال گسسته توزیع یک شده توسط بیان اطمینان عدم میزان براي است

  ).88: 1392 (پورطاهري، شودیم تشریح صورت زیر به اطمینان

   :                                                          )1(ۀ رابط
  

  که داشته باشیم: شودیم تعیین ايگونه و به است مثبت ثابت عدد یک K که
E.0 ≤ E ≤ 1 احتمال توزیع از pi شودیم آماري محاسبه مکانیزم اساس بر. 

 آنتروپی که اطالعاتی است حاوي شاخصه چند يهامدل از گیريتصمیم یسماتر

 این از موجود اطالعاتی محتواي کار رود.ه ب آن براي ارزیابی معیاري عنوان به تواندیم

   .شودیمدر ذیل محاسبه  pij صورت به ابتدا ماتریس
                                                                        :)2( رابطۀ

 ها به ازاي هر معیار خواهیم داشت: Ejو براي 

   :                                                     )3رابطۀ (
:                                                                     )4رابطۀ (

       
  

 ۀ . در ادامه عدم اطمینان یا درجداردیمصفر و یک نگه  را بین Ejمقدار طوري که به
  چه میزان اطالعات ام j رمعیا کندیم بیان که شودیماز اطالعات محاسبه  )djانحراف (

      گیرياندازه مقادیر چه . هردهدیم قرار گیرندهتصمیم اختیار در گیريمفید براي تصمیم
              نظر از هاي رقیبگزینه که است آن ةدهندنشان ،باشد ترکینزد یکدیگر به معیاري ةشد
                به باید گیريتصمیم در شاخص آن نقش؛ لذا ندارند یکدیگر با چندانی تفاوت معیار آن

  ؛ بنابراین،یابد کاهش اندازه همان
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                                                                                                                                     :)5رابطۀ (
  از معیارهاي موجود، خواهیم داشت: )wjو سرانجام براي اوزان (

                                                              : )6رابطۀ (
  مدل ویکور 

توسعه  وش ال پی متریکتوافقی است که بر مبناي ر MADMویکور یک روش 
      که به عنوان یک تابع کل در  )761: 2009و همکاران، جنج جانی( یافته است

و  ).10140: 2009و همکاران،  هونگ( گیردش مورد استفاده قرار مییسازنویسی برنامه
. تزنگ در سال استبرتر  ۀگیري و انتخاب گزینهاي پرکاربرد در تصمیمیکی از مدل

 آن را توسعه داد 2007و  2004، 2003، 2002هاي روش را ارائه و سال این 1988
  :باشدیم مدل به صورت  زیر نیساختار ا. )107: 2013و همکاران،  آتاشین(

 شاخص kآلترناتیو و  nها بر اساسشکیل ماتریس دادهت -

 اي اچ پی ها را بر اساس آنتروپی و یا روشمحاسبه وزن شاخص -

، i=1توابع معیار در صورتی که  fiترین ارزش و پایین fi تعیین باالترین ارزش -
… ،n .باشد 

 د:شوکه به صورت زیر تعریف می j =1 ،… ،nبراي  Rjو  Sjمحاسبه ارزش  -

                            ): 7رابطۀ (

   
  شود:به طریق زیر محاسبه می  j=1 ،…،Jرا براي  Qj مقدار -5

      ): 8رابطۀ (

  . Qiدي عوامل براساس میزان بنرتبه -6
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  بحث
 ،به طوري که بیشترین ارزش ؛استصورت گرفته Qبندي براساس ارزش رتبه

شروط به صورت ذیل  ،دست آمدههاست. حال با توجه به نتایج بدارباالترین اولویت را 
  است:آزمون گردیده

ل:شرط او  

                                                                 :)9(رابطۀ 

 iو  ل و دوم هستند و هاي اوبه ترتیب، گزینه  و   که در آن 
  تعداد آلترناتیوها است.

   DQ=1/(14-1) =0.33               ):                                              10رابطۀ (
  و براي 052/0) دوم برابر با نۀبراي آلترناتیو (گزی Qار با توجه به این که مقد

 DQبوده که از مقدار  94/0، تفاضل این دو برابر با باشدیمل برابر با یک او گزینۀ
بهترین  به عنوانو شهرستان کرمانشاه  گرددیمل تأیید شرط او ،بنابراین ؛بیشتر است

  .شودیمگزینه انتخاب 
  بندي نهایی و رتبه Qمقدار  ۀمحاسب -1جدول 

 رتبه دهی Qمقدار شهرستان
 1 1 کرمانشاه

 2 052/0 اسالم آباد غرب
 3 050/0 صحنه

 4 033/0 قصر شیرین
 5 023/0 پاوه
 6 019/0 سنقر

 7 017/0 سر پل ذهاب
 8 016/0 هرسین

 9 016/0 گیالنغرب
 10 015/0 کنگاور
 11 011/0 داالهو
 12 009/0 روانسر
 13 006/0 جوانرود

 14 000/0 ثالث و باباجانی
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نیز بهترین رتبه را داشته باشد.  Rیا  Sل باید از نظر او ۀاین است که گزین شرط دوم
و  Sهاي دارد، از نظر شاخص Qشهرستان کرمانشاه که بهترین رتبه را از نظر شاخص 

R و نتایج  گرددشرط دوم هم تأیید می ،ابراینبن ؛باشدنیز بهترین رتبه را دارا می   
بر اساس محاسبات ). 4شکل( گرددها نیز به صورت نقشه ارائه میبندي شهرستانسطح

ل او ۀیافته و رتبهاي فرهنگی، تنها شهرستان کرمانشاه در سطح توسعهآماري از شاخص
(برخوردار)  آباد غرب و صحنه در سطح در حال توسعههاي اسالمو شهرستان قرار دارد

هاي کنگاور، سنقر، هرسین، پاوه، سرپل ذهاب، دوم قرار دارند. شهرستان ۀرتبدر و 
سوم و  ۀرتب رخوردار) و در(نیمه ب گیالنغرب، قصر شیرین در سطح توسعه نیافته

 هاي روانسر، داالهو، ثالث باباجانی و جوانرود در سطح محرومشهرستان
هاي حاصل از وضعیت فتهچهارم قرار دارند. با توجه به یا ۀ(فروبرخوردار) و رتب

ها از لحاظ توسعه یافتگی فرهنگی در سطح استان، تفاوت آشکاري در درجۀ شهرستان
ها از کاهش نابرابري ۀهاي مورد مطالعه وجود دارد. الزمآنها بر اساس شاخص ۀتوسع

اي ریزي منطقههاي استان توجه به برنامهلحاظ توسعه یافتگی فرهنگی در میان شهرستان
     ریزي بخشی و پیروي از ریزي کشور و دوري از برنامهصالح نظام برنامهو ا

  هاي برابر براي منابع در تمام هاي متعادل و متوازن در ایجاد دسترسی و فرصتسیاست

  هاي استان است.شهرستان

  
  هاي فرهنگیاساس شاخص هاي استان کرمانشاه برشهرستان بنديسطحنقشۀ   -4 شکل
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  يگیرنتیجه
          است. این کرده بسیار رشد کشور ما در و جهان در شهرنشینی اخیر، هايسال در

             باشد. ارتباط در آن سطح کیفی و فرهنگی ۀتوسع با هپویا باشد ک تواندمی زمانی، روند
              به گسترده هايمهاجرت پایدار، شهري ۀتوسع روند در تأخیر دلیل به ایران، کشور در

شهري،  نواحی برخی در فقر وجود و اشتغال پایین سطح شهري، هايو حومه شهرها
   این بسترساز بتواند که فرهنگی هايریزيبا برنامه همراه محیطی هايریزيبرنامه به نیاز

     و نیازها و نقش مردم اهمیت زمینه این در است. برخوردار زیادي اهمیت از باشد، روند
   .است گرفته قرار تأکید مورد مختلف هاينظریه در آنها ايهدیدگاه

 به کرمانشاه استان هايشهرستان در متعادل توسعۀ به دستیابی براي حاضرۀ مطالع
 فرهنگی انتخابی هايشاخص ۀتوسع امکانات توزیع چگونگی و موقعیت شناخت دنبال

تکنیک از گیريبهره با ممه این به رسیدن براي. است استان هايشهرستان از یک هر در
 بنديسطح و توسعه در نظر مورد هايشاخص تحلیل و تجزیه به ویکور -آنتروپی هاي

 حال در) فرابرخوردار( یافتهتوسعه سطح چهار در استان هايشهرستان از یک هر
 گرفت.  صورت) نابرخوردار( محروم و) برخوردارنیمه(نیافته توسعه ،)برخوردار( توسعه

هاي فرهنگی، تنها شاخصاساس محاسبات آماري از دهد برنشان مینتایج 
هاي اسالم اول قرار دارد. و شهرستان ۀشهرستان کرمانشاه در سطح توسعه یافته و رتب

دوم قرار دارند.  ۀ(برخوردار) و رتب آباد غرب و صحنه در سطح در حال توسعه
گیالنغرب، قصر شیرین در  هاي کنگاور، سنقر، هرسین، پاوه، سرپل ذهاب،شهرستان

هاي روانسر، داالهو، سوم و شهرستان ۀرتب برخوردار) و در(نیمه نیافتهسطح توسعه
  چهارم قرار دارند.  ۀ(فروبرخوردار) و رتب باباجانی و جوانرود در سطح محرومثالث

               و امکانات نامتعادل بندي حاکی از آن است که توزیعنتایج حاصل از سطح
            در خدمات فرهنگی توزیع ،عبارتی به ؛است زیاد بسیار مناطق در بین فرهنگی فضاهاي

 مناطق بین در فرهنگی خدمات ۀناعادالن افزایش توزیع است بوده ناعادالنه مناطق بین
و  معنوي هايخواست فرهنگی و حقوق از محروم مناطق برخورداري عدم منجر به
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              تشدید به امر این و شودمی برخوردار مناطق با فراغت همسان اوقات و آنان ارزشی
  کند.می کمک ايمنطقه نابرابري

فرهنگی و از بین  ۀپراکندگی توسع فرهنگی، کاهش ۀهاي توسعبراي بهبود شاخص
هاي تخصیص منابع لویتوتوان با تغییر افرهنگی می ۀاي توسعهاي منطقهبردن نابرابري

هاي ها، هدفمند کردن و ساماندهی بهتر منابع دستگاه، امکانات و زیر ساختفرهنگی
هاي محروم و کل ارشاد اسالمی به نفع شهرستان ةو ادار مدیریتی مانند شهرداري

  نیافته این نابرابري را کاهش داد.توسعه
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