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 هاى توسعه فرهنگيهاى استان زنجان بر اساس شاخصبندى شهرستانسطح

   TOPSISبا استفاده از مدل  

   
 ريزى شهرى، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران  جغرافيا و برنامه: استاديار ١ابوالفضل مشكيني

 ريزى شهرى، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانارشد جغرافيا و برنامه: كارشناسيقاسمي کيميا 

   
   

 چكيده  

شود و تعداد زيادى از تمركز قدرت سياسي و اقتصادى باعث تمركز امكانات و ايجاد فضاهاى فرهنگي خاص در برخي از مناطق مي     

شود. توزيع متعادل، ها نيز استفاده نميهاى موجود آنمانند، اين بدان معناست كه از پتانسيلمناطق ديگر از امكانات فرهنگي محروم  مي

ى مناطق محروم نيز هست، چرا كه تر آن استفاده از توان بالقوهى دادن امكانات و فضاهاى فرهنگي نيست، بلكه معناى وسيعفقط به معنا

ها استفاده نشده است و اين عدم استفاده، خود به معناى عدم ى فرهنگي را دارند كه تاكنون از آنبه هر جهت برخي از مناطق توان بالقوه

شهرستان از  7هاى استان زنجان از بعد توسعه فرهنگي است. جامعة آمارى شامل، بندى شهرستاناين پژوهش سطحتعادل است. هدف از 

ها از روش كتابخانه اى اسنادى و براى باشد. روش تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است. براى گردآورى اطالعات و دادهتوابع استان زنجان مي

ها، با استفاده از روش مقايسات بندى گزينهاستفاده شده است. معيارهاى مورد استفاده در سطح SITOPS٢ها از روش تحليل دادهوتجزيه

مندى هاى استان زنجان، از نظر بهرهدهي شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش، بيانگر آن است كه بين شهرستانوزن ٣(AHPزوجي )

هاى هاى زنجان و ماهنشان، از باالترين رتبه و شهرستاناى كه شهرستاندارد؛ به گونه گيرى وجوداز فضاها و امكانات فرهنگي تفاوت چشم

هاى فرهنگي بر اساس مدل تاپسيس هاى استان از كمترين رتبه از نظر شاخصخدابنده و ايجرود با اختالف زيادى نسبت به ديگر شهرستان

    برخوردارند.

  
 ، زنجان. SITOPS، مدل ٤(MCDMگيرى چند معياره )توسعه فرهنگي، تصميم هاى كليدى:واژه
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 بيان مسأله:  

ش ـزاى دانشدن، توليد درون يابي به اهدافي چون صنعتيتجربه بيش از يك سده تالش براى توسعه ى اقتصادى و عدم دست      

 ليـرف داخـيد با مصـادرات غير نفتي و تناسب تولـكشور، پيوند دادن واردات با صك محصولي اقتصاد ـو فناورى، تغيير ساختار ت

وهاى ـورانه از الگـمندان علت را در برداشت كوركـيابي كنيم. گروهي از انديشتـها را علسازد تا اين ناكاميو... ما را ناگزير مي

قيت ـرط موفـرو شكنند. از ايني ميـان تلقـرفت آنـد پيشيد نادرست از رونـدارى و تقلورهاى صنعتي سرمايهـى كشعهـتوس

عه ـدم توفيق در توسـدانند. برخي عى سياسي ميهاى توسعه را در آماده كردن بستر اجتماعي، شرايط فرهنگي و زمينهبرنامه

يد ـها تأكامهـرنـها و بياستـامعيت سـدهند و به همين دليل بر جنگرى نسبت ميانبهـادى را به تقليدى بودن و يك جـاقتص

هاى كالن و تعيين ها را در سياستشناسند و توجه به آنهاى توسعه باز ميورزند. اينان چاره را در پذيرش اهميت ديگر جنبهمي

بيروني و پذيرش ى گذشته تا انقالب اسالمي، تحت تأثير عوامل دانند. در يك سدهناپذير ميهاى كلي نظام، ضرورتي انكارمشيخط

هايي، عوامل فرهنگي ناديده آن در درون، عمدتاً به وسيله مسئوالن تراز اول كشور و به خدمت گرفتن كارشناساني با چنين نگرش

ى مزاحم الزامات توسعه ساز است و فرهنگ داخليگرفته شده است. با اين توجيه كه عامل اقتصادى تعيين كننده و سرنوشت

ارزش  ها و ضدهاى فرهنگي داخلي و تا حدى ضد توسعه به شمار آوردن آنمهرى نسبت به ارزشاعتنايي و بيبي باشد،اقتصادى مي

حالتي كه هدف توسعه اقتصادى و ديگر  هاى اجتماعي مسلط قرار گرفته است. در چنينها، مورد توجه مسئوالن و اليهجلوه دادن آن

ثباتي سياسي ناشي ى اقتصادى به دست نيامده؛ گسيختگي فرهنگي و بيه تنها توسعهعوامل از جمله فرهنگ وسيله است، در عمل ن

ها منابع خود (. چنان چه ملت196: 1379، ى اقتصادى پديدار شده است )رزاقياز واكنش مردم در برابر آثار منفي و ويرانگر توسعه

هاى فرهنگي خود را برگزينند به استقاللي دست ادى و ويژگياى متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصرا به كار گيرند و الگوى توسعه

رساني، ارتباطات و زندگي جامعه از جمله آموزش و پرورش، پژوهش، اطالع هاىخواهند يافت كه موجب شكوفايي و ارتقاء زمينه

 (.   3: 1386 چنين دانش و فناورى، صنعتي شدن و صنايع فرهنگي و ... خواهد شد )آمايش استان زنجان،هم

شود كه تمركز قدرت سياسي و اقتصادى باعث تمركز امكانات و فضاهاى فرهنگي در مسألة  اين تحقيق از اين جا ناشي مي      

اند، اين بدان معناست كه از شود و تعداد بسيار زيادى از مناطق ديگر از امكانات و فضاهاى فرهنگي محرومبرخي از مناطق مي

شود. توزيع متعادل فقط به معناى دادن امكانات و فضاهاى فرهنگي نيست، بلكه معناى ها نيز استفاده نميجود آنهاى موپتانسيل

را دارند كه  ى فرهنگيى مناطق محروم نيز هست، چرا كه به هر جهت برخي از مناطق توان بالقوهتر آن استفاده از توان بالقوهوسيع

 (.118: 1385، و اين عدم استفاده خود به معناى عدم تعادل است )تقوايي و همكاران ها استفاده نشده استتاكنون از آن

تواند مسئولين مي ها،ى فرهنگي آنبندى توسعهها و سطحهاى مختلف استانهاى فرهنگي و امكانات شهرستاناز اينرو شناخت ارزش

ريزى براى و برنامه دهي مهندسي فرهنگهاى فرهنگي و شكلبنيانهاى جديد براى تقويت اندكاران را به اتخاذ سياستو دست

هاى هاى نظرى موجود و برخي از رهيافتگيرى از ديدگاهمقابله با تهديدهاى آتي فرهنگي وا دارد. اين پژوهش بر آن است با بهره

هاى فرهنگي با منظر شاخص ان ازهاى استان زنجبندى شهرستانبندى توسعه فرهنگي، به سطحتحقيقات پيشين در زمينه سطح

 شود:  استفاده از مدل تاپسيس بپردازد. بر اين مبنا سؤال اساسي تحقيق بدين گونه مطرح مي

 هاى فرهنگي در وضعيت بهترى قرار دارند؟  هاى شهرى استان زنجان به لحاظ شاخصسكونتگاه از يك كدام •

   پيشينه تحقيق:

ريزان و رنامهـوجه بـير مورد تـهاى اخالـهاى جغرافيايي مختلف در سدودهـفرهنگي و وجود آن در محابرابرى ـررسي نـب     

فاوت ـهاى متحلي با استفاده از روشـاى و ماى، ناحيههاى زيادى در سطوح ملي، منطقهشـمداران قرار گرفته است؛ و پژوهسياست

هاى ياستـس»اى تحت عنوان قالهـ( در م2000شود: مككان )اره ميـجام شده اشطالعات انـعدادى از مـرفته است كه به تـورت گـص

ررسي رقابت بر روى چگونگي ترسيم ـبه ب «ياست شهرىـرايندهاى سـازى و فـسسازى، محلهومـعة اقتصاد محلي: مفـرهنگي توسـف

كند كه مركز دارد. وى اين چنين استدالل ميـتلف تـهاى محلي مخياستـد سـالت در رونـى محانداز آيندهمـسندهاى چش

 رهنگي، استفاده از ـياست فـان داد كه سـقي شود. نتيجه نشـنگي مفيد تلـياست فرهـتواند به عنوان يك سيـبارزه مـن مـاي
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به بيان چهار ويژگي  «هاى شهرىتوسعة فرهنگي و محله»( در مقالة خود 2011واژة توسعة اقتصاد محلي است. كارول رزنستاين )

 پردازد.  مي ى فرهنگي و زندگي فرهنگي محالتها در توسعهپردازد و به استدالل تأثير اين ويژگيسياست توسعة فرهنگي مي

هاى فرهنگي جهان، توسعه فرهنگي را در ابعاد كمي مطرح در تحقيقي پيرامون سيرى در مؤلفه 1372سعداله مسعوديان سال      

ها، كتاب، مجالت عمومي، مجالت تخصصي، كتابخانه، توليد كاغذ، تعداد سينما، فيلم، تعداد ص آن را تيراژ روزنامهكرده و شاخ

در پژوهش خود، تحليل  1385ها دانسته است. تقوايي و همكاران سال هاى تلويزيوني و راديويي، سواد، هنرها و موزهفرستنده

مندى از فضاها و امكانات فرهنگي هاى كشور از نظر بهرهنمايد كه بين استانعنوان ميهاى كشور، هاى توسعة فرهنگي استانشاخص

 هاى كشور را از بسيار محروم تا بسيار توسعه يافته تقسيم نموده است.  گيرى وجود دارد. و استانتفاوت چشم

اقتصادى  هاى منتخب فرهنگي بر رشدشاخصبررسي تأثير تحوالت »( در پژوهشي تحت عنوان 1389فدائي خوراسگاني و نيرى )

هاى فرهنگي و روند تحوالت آن در ايران پرداخته، سپس به چگونگي تأثيرگذارى ابتدا به تحليل وضع موجود برخي شاخص «در ايران

ص ازدواج، ميزان هائي همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالاند. در اين راستا، از شاخصها بر رشد اقتصادى ايران پرداختهاين شاخص

اى خود تحت عنوان اند. محمدى و همكاران در مقالهاستفاده از ظرفيت سينما، مطبوعات و هنجارهاى اجتماعي استفاده كرده

شاخص  18، با استفاده از 1390 در سال «هاى ايرانتحليلي بر توزيع فضايي خدمات فرهنگي و تعيين سطوح برخوردارى استان»

هاست. محققان در اين هاى ايران و تعيين سطوح برخوردارى آنجش سطح توسعه يافتگي فرهنگي استانفرهنگي به دنبال سن

اى كه سطح توسعه يافتگي وجود دارد، به گونه هاى ايران اختالفات زيادى از نظراند كه بين استانپژوهش، به اين نتيجه رسيده

با  1390تر است. سرخ كمال و همكاران سال ها، ناهمگني از ساير استاناستان تهران به علت موقعيت سياسي، اقتصادى، جغرافياي

هاى استان خراسان بندى و تعيين ميزان نابرابرى موجود از لحاظ توسعه فرهنگي ميان شهرستاناستفاده از مدل تاپسيس به سطح

اى كه در سال هاى استان وجود دارد به گونهناند كه نابرابرى فرهنگي بين شهرستااند؛ و به اين نتيجه دست يافتهرضوى پرداخته

 اند.        هاى دوم و سوم را كسب نمودههاى درگز و بردسكن به ترتيب رتبهى اول و شهرستان، شهرستان گناباد، رتبه1385

 ها و مباني نظرى:  مفاهيم، ديدگاه

هاى عمومي، هاى تكنولوژىتواند شامل سيستمفرهنگ ميفرهنگ: فرهنگ يك اصطالح داراى بار ارزشي است. طبق اين تعريف، 

-ونقل و ارتباطي، فعاليتهاى ميراثي و هنرى، صنايع حملهاى تفريحي، فعاليتهاى اجتماعي، محيط، ورزشمؤسسات علمي، برنامه

تواند نايي است و مي(. فرهنگ يك مفهوم در حال گذار و چند مع153: 1389 هاى مذهبي و معنوى باشد )فاضل نيا و همكاران،

ها و هنجارهاى سيستمي است كه در بين (. در واقع فرهنگ ارزش9 :1386 اى داشته باشد )توكلي،براى جامعه و كشور، جايگاه ويژه

 (.   23 :1386دهد )اكبريان، هاى اقتصادى، خود را نشان ميافراد جامعه وجود دارد و در فعاليت

ها، انسان هاى ادراكي، شناختي و گرايشيفرهنگي فرايندى است كه طي آن با ايجاد تغييراتي در حوزهى ى فرهنگي: توسعهتوسعه

هايي است كه ها، رفتارها و كنشآورد كه حاصل اين باورها و قابليتها به وجود مياى را در آنها و باورها، شخصيت ويژهقابليت

اى است )ازكيا و هاى نامناسب توسعهفرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگ مناسب توسعه است. به عبارتي حاصل فرايند توسعة

ها و محصوالت فرهنگي اشاره هاى زيادى از قبيل مهارتتوان به ايجاد دارايي(. در مورد اثر فرهنگ بر توسعه مي84 :1384 همكاران،

دى از منابع، دستاوردها و امكانات جامعه، يكي از مهمترين مننمود كه در ارتقاى رفاه جامعه اثر بسزايي دارد. كاهش نابرابرى در بهره

گيرد )تقوايي و رود. مفهوم توسعه عالوه بر رشد در همة جهات، توزيع متعادل را نيز در بر ميمعيارهاى اساسي توسعه به شمار مي

 (.117: 1385همكاران، 

راه ـورهاى مختلف جهان همـنگي كشـهاى فرهصـة شاخـبه ارائ 2002و  1998نگ در سال ـزارش جهاني فرهـونسكو در گـي    

 اند، زيرا فرهنگدوين نشدهـنگ تـيچ وجه بر ارزيابي جهاني فرهـها به هاخصـرداخته است. البته اين شـها پهاى مربوط به آنبا داده

 ان ــت، نشـخيص اسـابل تشـساني قهاني را كه به آـنگ جـهايي از فرهنها جنبهـها تاخصـن شـيده است. ايـهان متنوع و پيچـج
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 هاى ارائه شده به شرح زير است:  شاخص معرفي شده كه طبقات اصلي شاخص 125يونسكو، حدود  1998دهند. در گزارش سال مي

هنرهاى نمايشي، ها، راديو، تلويزيون، سينما، هاى فرهنگي شامل روزنامه، كتاب، كتابخانه، موسيقي، بايگاني و موزهالف( فعاليت

 المللي، ارتباطات و فناورى جديد.  هاى ميراث جهاني، تجارت كاالى فرهنگي، جهانگردى بينتعطيالت عمومي، محوطه

پذيرش  ها و اوراق چاپي، راديو و تلويزيون، سينما، ارتباطات و سفر، مبادالت فرهنگي،هاى فرهنگي شامل كتاب، روزنامهب( گرايش

هاى خارجي، ترجمه از زبان اصلي، نويسندگاني هاى حقوق بشر، ترجمه و انتشار كتاب به زباننگي، كنوانسيونهاى فرهكنوانسيون

 هاى ميراث فرهنگي.  زيست، كنوانسيونكه آثارشان بيشتر ترجمه شده است، محيط

 است:   بندى شدههاى فرهنگي در ايران در قالب طبقات اصلي ذيل طبقه، اين شاخص1378در گزارش سال 

هنرهاى  راديو و تلويزيون، سينما، عكس، ويدئو، نمايش )تئاتر(، موسيقي، ادبيات، معارف، ميراث فرهنگي، ورزشي، گردشگرى،

 هاى فرهنگي خارج از كشور.  زيست، بودجه فرهنگي و فعاليتتجسمي، محيط

نتيجه رسيد كه در كشورهاى مختلف جهان اقدامات چنداني توان به اين هاى فرهنگي بيان شده در باال، ميبا توجه به شاخص     

ى فرهنگ ها انجام نشده است. به عبارت ديگر، نگرش خاص و محدودى به مقولههاى فرهنگي و ارزيابي آندر خصوص تدوين شاخص

به عمل نيامده است. سازى و ارزيابي فرهنگ وجود دارد. در واقع متناسب با ساير ابعاد فرهنگ، اقدامات چنداني براى شاخص

نيا و اى نيستند كه بتوانند منعكس كنندة خصوصيات حوزة فرهنگ مربوط به خود باشند )فاضلهاى ارائه شده به گونهشاخص

 (.  156 :1389همكاران، 

را  امعهدر توسعه اقتصادى متغيرها از نظر كيفي مدنظر هستند، توسعه در واقع تغييرات كيفي يك ج توسعه و توسعه نيافتگي:

فرايندى  (. توسعه تنها يك پديده اقتصادى نيست، بلكه16: 1373خطيب، تواند در رشد اقتصادى تبلور يابد )كند كه ميبيان مي

هاى اجتماعي است. همچنين به دنبال افزايش درآمد و دهي اقتصاد و سيستمچند بعدى است كه شامل سازماندهي مجدد و جهت

  .هاستها، جوامع و مديريتاصوالً شامل تغييرات بنيادى در ساختارهاى سازمانبازدهي جامعه است. توسعه 

ى فرهنگي نيز به (. توسعهStreeten, 1999: 65همان نحو تغييرات در ديدگاه مردم و در برخي موارد  سنتها و عقايد نيز هست ) به

ى اقتصادى ى فرهنگي،توسعهافتد و بدون توسعهفرهنگي اتفاق نميى ى اقتصادى، توسعهى اقتصادى است، بدون توسعهدنبال توسعه

شود. بدون ها، با سازمان و انضباط آغاز ميشود، با آدميان و تربيت آنرسد. توسعه با كاالهاى مادى آغاز نميبه حد كمال خود نمي

از توسعه، بهبود شرايط كلي  طور كلي هدف(. به 131: 1365ماند )شوماخر، اين سه، همه منابع پنهان و دست نخورده باقي مي

شان به مراتب بهتر از ديگران است. از اين رو زندگي مردم است. در هر كشورى اقشار خاصي از مردم هستند كه وضعيت زندگي

 توسعه بايد بيشترين توجه خود را به كساني معطوف دارد كه سطح زندگي شان مطلوب نيست.  

معياره شده است. در گيرى  چندهاى تصميمهاى اخير، توجه محققين معطوف به مدلدر دهه اره:گيرى چندمعيهاى تصميممدل

هاى تصميمگيرى مدل آيد. اينها به جاى استفاده از يك معيار سنجش از چندين معيار سنجش استفاده به عمل ميگيرىاين تصميم

-هاى تصميمچندشاخصه؛ مدل گيرىهاى تصميم( مدل٢هدفه؛ گيرى چندهاى تصميم( مدل١گردند: به دو دسته عمده تقسيم مي

هاى برتر ها و انتخاب گزينه يا گزينهگزينه هاى چند شاخصه غالباً به منظور ارزيابيگيرى چند هدفه، غالباً به منظور طراحي، و مدل

توان در يك ماتريس شاخصه را اصوالً مي گيرى چندى تصميم(. يك مسأله4: 1384گيرند )توكلي و همكاران، مورد استفاده قرار مي

هاى داخل ماتريس، موقعيت گزينة سطرى كنند؛ همچنين سلولمي ها را مشخصگيرى خالصه نمود كه سطرهاى آن گزينهتصميم

است. هر كدام هاى بسيارى ارائه شده هاى چندشاخصه، مدلگيرىدهد. براى تصميمربط نشان ميرا نسبت به شاخص ستوني ذى

گيرى، بحث هاى تصميمباشند. موضوع ديگر در سياستهاى خاصي با مزايا و معايب مربوط به خود ميها، داراى ويژگياز اين مدل

كنيم در غير ها را در محاسبات منظور ميها مشخص باشد، همين وزنوزن شاخص ها است. چنانچه به طور طبيعياوزان شاخص

ها، دهي براى تعيين وزن هر يك از شاخصهاى وزنمك كارشناسان و خبرگان بخش و يا از طريق تكنيكاين صورت بايد به ك

دهي روبرو گيرى و انتخاب تكنيك وزنگيرى چندشاخصه با دو مشكل انتخاب تصميممسألة تصميم استفاده نمود. بدين ترتيب هر

 (.  3: 1384نورى، باشد )قاضيمي
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 بندى محسوبگيرى چندشاخصه، روشي ساده ولي كارآمد در اولويتبه عنوان يك روش تصميم TOPSISدر اين راستا مدل 

(. Opricovic Serafim ,2004 :445) طرح شده استـم 1981در سال  1توسط چن و هوانگ 1992گردد. اين روش در سال مي
ها از طريق شبيه نمودن به بندى گزينهاولويتگيرى چندشاخصه جبراني بسيار قوى براى يك تكنيك تصميم TOPSIS الگوريتم

كند. در هاى حاصل از آن، تغيير عميقي نميدهي، حساسيت بسيار كمي داشته و پاسخباشد كه به نوع تكنيك وزنآل ميجواب ايده

رآمدترين جواب داشته باشد آل و دورترين فاصله را از ناكاترين فاصله را از جواب ايدهبايد كوتاهى انتخاب شده مياين روش گزينه

 (.3: 1385)شانيان 

 مواد و روش تحقيق:  

توصيفي،  شناسي از انواع تحقيقات توصيفي است. در انجام تحقيق، در بخشاين تحقيق از لحاظ هدف كاربردى و از لحاظ روش

باشد كه بر شهرستان استان زنجان مي 7اى بدست آمده است؛ جامعه آمارى تحقيق، اطالعات از طريق مطالعات اسنادى و كتابخانه

شاخص انتخابي است. اطالعات مورد  10صورت گرفته است؛ و شاخص مورد بررسي،  1385ادارى در سال  -اساس تقسيمات سياسي

ها، بندى گزينهتحليل معيارهاى مورد استفاده در سطحآورى شده است. در بخش استان زنجان جمع 1389نياز از سالنامة آمارى سال 

ها تعيين گرديده و سپس ، رتبه شهرستانTOPSISگيرى از مدل دهي شده است؛ و با بهرهبا استفاده از روش مقايسات زوجي وزن

 nگزينه و  mكه داراى  n × mنتايج به دست آمده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. به طور اجمال در روش تاپسيس، ماتريس 

مطلوبيت  گيرى، داراىشود هر شاخص و معيار در ماتريس تصميماين الگوريتم، فرض مي در . گيردباشد، مورد ارزيابي قرار ميمعيار مي

معيارهاى عيني و  ها وتوان از شاخصافزايشي و يا كاهشي يكنواخت است. از امتيازات مهم اين روش آن است كه به طور همزمان مي

ها و اطالعات در دسترس محدود شود كه روش تاپسيس در هنگامي كه تعداد شاخصوجود پيشنهاد مي ذهني استفاده نمود. با اين

 (.   1385طاهرخاني به نقل از  Naumann, 2003:8قرار گيرد ) است، مورد استفاده

 (: 117 -118: 1388ي شود )بيوراني و همكاران، جهت بهره گيرى از اين تكنيك، مراحل زير به اجرا گذاشته م

 شاخص.   kآلترناتيو و  nمرحلة اول: تشكيل ماتريس داده ها بر اساس 

 (:  1مرحلة دوم: ايجاد ماتريس تصميم گيرى بي مقياس )رابطة 

1 رابطة  
 

                                          

 (:  2 نرماليزه شده وزني)رابطةمرحلة سوم: ايجاد ماتريس تصميم گيرى 

2رابطة   
 

 

 (: 4و  3مرحلة چهارم: تعيين جواب ايده آل مثبت و ايده آل منفي )رابطة 

3 رابطة  
 

4رابطة   
 

 (: 6و   5ها )رابطة آلبا ايده  iمرحلة پنجم: محاسبه معيار فاصله و يا به عبارتي جدايي گزينه

5رابطة   
 

6رابطة   
 

                                                        
1 . Chen and Hwang 
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 (:  7آل )رابطة ششم: محاسبه نزديكي نسبي تا جواب ايدهمرحلة 

7رابطة   
 

 محدوده مورد مطالعه: 

هزار  22استان زنجان در ناحيه مركزى شمال غربي ايران واقع شده است و با هفت استان همسايه است، مساحت استان زنجان،      

، 1385مسكن  شود. بر اساس سرشمارى عمومي نفوسدرصد از مساحت كل كشور را شامل مي 43/1كيلومتر مربع است و  461و 

هاى اردبيل و گيالن، از شرق با استان قزوين، از نفر بوده است. استان زنجان از شمال با استان 107هزار و  964جمعيت استان 

همسايه است. )شكل  هاى كردستان، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقيجنوب با استان همدان و از جنوب غربي و غرب با استان

هاى ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم و ماهنشان ان به نام(. از نظر تقسيمات سياسي، اين استان از هفت شهرست1شماره 

 (. 1385باشد )سالنامة آمارى استان زنجان، دهستان و هجده شهر مي 46تشكيل شده و شانزده بخش، 

 
 های استان زنجاننقشه محدوده شهرستان -1شكل شماره 

 ها:  تحليل دادهوهاى تحقيق و تجزيهيافته

-تصميم گيرى ماتريسهاى مختلف اندازه(، به منظور قابل مقايسه شدن مقياس1ها )جدول شماره پس از تشكيل ماتريس داده     

در اين  ها پرداخته، و براى هر شاخص به كار گرفته شدهگيرى كه واحدهاى سنجش متفاوت دارند به استاندارد نمودن شاخص

ها و تشكيل ماتريس استاندارد وزني بعد از اعمال وزن در شاخص (.2 )جدول شمارهوزن داده شد  AHPپژوهش بر اساس روش

ها بر بندى شهرستان، امتياز كلي هر شهرستان محاسبه شد و سطحTOPSIS( و سپس انجام محاسبات به روش 3)جدول شماره 

 (.  6و   5، 4اساس اين امتيازها صورت گرفته است )جداول شماره 
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   1389سال  -هاى استان زنجان شاخص هاى فرهنگي موجود در شهرستان -1جدول 

 هاى فرهنگي شاخص ابهر ايجرود خدابنده خرمدره زنجان طارم ماهنشان وزن

05/0  80/3  18/4  13/6  57/2  51/2  97/3  22/6  نسبت اعضاى كتابخانه به جمعيت شهرستان  

05/0  82/0  11/1  54/0  94/0  61/0  13/1  05/1  تعداد كتاب ها به جمعيت شهرستان  

15/0  97/0  89/0  58/0  27/1  66/0  34/1  03/1  نفر  10000نسبت كتابخانه به ازاى هر  

15/0  ٠ 22/0  97/0  31/0  30/0  0 36/0  
 جمعيت  نفر 10000نسبت چاپخانه به ازاى هر 

03/0  44/0  37/0  15/0  17/0  30/0  34/0  21/0  تعداد آموزشگاه به جمعيت شهرستان  

15/0  ٠ 12/3  52/0  38/2  84/0  ٠ 54/0  
هاى فرهنگي و هنرى به ازاى هر نسبت نمايشگاه

 نفر جمعيت  10000

09/0  ٠ 01/59  03/31  77/80  45/21  ٠ 80/22  
 هاى فرهنگيتعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه

 به جمعيت شهرستان 

15/0  ٠ ٠ 06/0  ٠ ٠ ٠ 06/0  نفر جمعيت  10000نسبت سينما براى هر  

09/0  ٠ ٠ 55/10  ٠ ٠ ٠ 0 
 نسبت تماشاگر سينما به كل جمعيت شهرستان 

09/0  ٠ ٠ 06/21  ٠ ٠ ٠ 36/21  
نفر  10000تعداد صندلي سينما براى هر 

 جمعيت 

 و محاسبات نگارندگان.    1389منبع: سالنامه آمارى استان زنجان، 

 هاى استان زنجان  هاى فرهنگي موجود در شهرستانماتريس استاندارد شاخص - 2جدول 

     ماتريس استاندارد      

 شاخص ها   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71/0  ٠ 75/0  20/0  13/0  27/0  23/0  39/0  43/0  53/0  ابهر 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 44/0  ٠ 50/0  46/0  33/0  ايجرود 

٠ ٠ ٠ 19/0  20/0  38/0  27/0  25/0  25/0  21/0  خدابنده 

٠ ٠ ٠ 73/0  58/0  22/0  28/0  48/0  39/0  21/0  خرمدره 

70/0  1 75/0  28/0  12/0  19/0  88/0  22/0  22/0  52/0  زنجان 

٠ ٠ ٠ 53/0  76/0  48/0  2/0  33/0  46/0  35/0  طارم 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 57/0  ٠ 53/1  34/0  32/0  ماهنشان 

  .1391، منبع: محاسبات نگارندگان        

 هاى استان زنجانهاى فرهنگي موجود در شهرستانماتريس استاندارد وزني شاخص - 3جدول 

     ماتريس استاندارد وزني       

 ها  شاخص 1   2   3   4   5   6   7  8   9   10 

  063/0    ٠   012/0    018/0    019/0    008/0    034/0    058/0    021/0    026/0  ابهر   

  ٠   ٠  ٠   ٠   ٠ 013/0    ٠   075/0    023/0    016/0  ايجرود   

  ٠   ٠   ٠   017/0    03/0  011/0    040/0  037/0    012/0    010/0  خدابنده   
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  ٠   ٠   ٠   065/0    087/0    006/0    042/0    072/0    019/0    010/0  خرمدره   

  063/0    09/0    112/0    025/0    018/0    005/0    132/0    033/0    011/0    026/0  زنجان   

  ٠   ٠   ٠   047/0    114/0    014/0    03/0    049/0    023/0    017/0  طارم   

  ٠   ٠  ٠   ٠   ٠   017/0    ٠   229/0    017/0    016/0  ماهنشان   

 .1391، منبع: محاسبات نگارندگان       

 هاى استان زنجان  هاى فرهنگي موجود در شهرستانآل مثبت و منفي شاخصايده – 4جدول 

  هاى استان زنجان  هاى فرهنگي شهرستانآل مثبت و منفي شاخصايده  

 ها  شاخص 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  063/0    09/0    112/0    065/0    114/0    017/0    132/0    229/0    023/0    026/0    A * 

  ٠   ٠   ٠   ٠   ٠   005/0    ٠   033/0    011/0    010/0   A - 

 .1391، منبع: محاسبات نگارندگان                  

 هاى استان زنجان  هاى فرهنگي موجود در شهرستانآل مثبت و منفي شاخصفواصل ايده - 5جدول 

  هاى استان زنجان  هاى فرهنگي شهرستانآل مثبت و منفي شاخصفواصل ايده

    ابهر   ايجرود   خدابنده   خرمدره   زنجان   طارم   ماهنشان 

  23/0  25/0    21/0    23/0    28/0  28/0    23/0  S* 

  19/0  12/0    20/0    11/0    04/0   03/0    13/0  S- 

 .1391، منبع: محاسبات نگارندگان                            

*ضريب   -6جدول
iC   و رتبه بندى شهرستان هاى استان زنجان 

*ها با استفاده از شاخصارزيابي گزينه 
iC ها بندى شهرستانو رتبه  

  ابهر   ايجرود   خدابنده   خرمدره   زنجان   طارم   ماهنشان  

  45/0    32/0    48/0    32/0    12/0    09/0  36/0  *
iC 

 رتبه   3   6   5   4   1   4   2  

 .1391، منبع: محاسبات نگارندگان                          

ى توسعه ( و درجهCiها در بخش فرهنگي با توجه به شاخص اولويت )بندى شهرستان)رتبه 6بنابراين مطابق جدول شماره      

-، شهرستان زنجان رتبة اول و شهرستان1389هاى فرهنگي در سال هاى آمارى شاخصشود كه بر اساس دادهيافتگي(، مالحضه مي

هاى خرمدره، طارم رتبه بندى، به ترتيب شهرستاناند. در انتهاى طيف رتبههاى دوم و سوم را كسب نمودههاى ماهنشان و ابهر رتبه

ها از استان زنجان، وضعيت شهرستان (. در سطح2هاى پنجم و ششم جاى دارند. )شكل شماره چهارم، خدابنده و ايجرود در رتبه

ى انتخابي، وجود دارد. الزمه هاىها بر اساس شاخصلحاظ توسعه يافتگي فرهنگي، همواره تفاوت آشكارى در ميزان درجة توسعه آن

ريزى كشور برنامهاى و اصالح نظام ريزى منطقهها از لحاظ توسعه يافتگي فرهنگي، توجه به برنامههاى ميان شهرستانكاهش تفاوت

هاى استان هاى متعادل و متوازن در ايجاد فرصت برابر براى منابع در تمام شهرستانريزى بخشي و پيروى از سياستو دورى از برنامه

 است.   
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 هاى استان زنجان به لحاظ توسعه فرهنگي بندى شهرستاننقشه سطح - 2شكل 

 گيرى:  نتيجه

ها و مناطقي كه از توان شود بخشهاى رشد اقتصادى باال، معموالً باعث ميها و مقامات محلي در نيل به نرختمايل دولت      

ريزى و هاى طبيعي و يا نفوذ بيشترى كه در مراكز برنامهبيشترى براى اين منظور برخوردار هستند و به داليل برخوردارى

-نابرابرى برعنوان مناطق برگزيده مورد توجه قرار گيرند. در بيشتر كشورهاى در حال توسعه، عالوهاند، به گذارى داشتهسياست

كشورها  ها با شدت و ضعف در نواحي مختلف اينشود. اين نابرابرىاى، نوعي ناهماهنگي اجتماعي نيز مشاهده ميهاى ناحيه

هاست كه ناشي ازشرايط اى يكي از مظاهر بارز جهان سومين ناحيهاى و بيهاى درون ناحيهوجود دارد. به هر صورت، نابرابرى

هاى اقتصادى، اجتماعي و سياسي آنان است. نابرابرى اقتصادى، نابرابرى  فرهنگي را نيز به دنبال دارد، بدين جهت نابرابرى

هاى ها و زيرسيستمى مناطق، سيستمهاى اقتصادى دارد. بدين ترتيب مطالعه و مقايسهفرهنگي پيامدهاى بس ناگوار از نابرابرى

گذاران اقتصادى ريزان و سياستتواند برنامههاى يك استان در ابعاد فرهنگي، ميهاى تطبيقي شهرستانمربوط، مانند بررسي

 اى، يارى رساند.   هاى منطقههاى مناسب در جهت كاهش نابرابرىـ اجتماعي را در اتخاذ تصميمات و اجراى برنامه

هاى بندى شهرستانهاى فرهنگي موجود در هر شهرستان، نسبت به رتبهبر اين اساس، در اين پژوهش با توجه به شاخص     

، ابهر 2، ماهنشان رتبه 1پرداخته شد. نتايج نشان داد كه شهرستان زنجان در رتبه  TOPSISاستان زنجان با استفاده از مدل 

هاى هاى خدابنده و ايجرود با اختالف زيادى نسبت به ديگر شهرستانو شهرستان 4 رتبههاى خرمدره و طارم ، شهرستان3رتبه 

-ريزان و سياستاند. بر همين مبنا، توجه به رهيافت تعادل و توازن براى برنامهقرار گرفته 6و  5هاى استان به ترتيب در رتبه

   گذاران فرهنگي، بسيار ضرورى است. 
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