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چکیده
توسعه متعادل و هماهنگ مناطق یک پیشنیاز بسیار مهم برای حصول پایداری و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار میرود .در حقیقت
توزیع مناسب و بهینه امکانات در میان مناطق ،یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابریها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب
جمعیت در پهنه سرزمین است .بخش فرهنگ یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب میشود که میتواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی
انسانها سبب ارتقای کیفیت زندگی شود .هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان قزوین در
امکانات فرهنگی است .روش تحقیق در این بررسی توصیفی -تحلیلی بوده و جهت تعیین درجه توسعهیافتگی شهرستانها ،از تکنیکهای
ویکور ،تاپسیس و پرامیتی استفادهشده است .همچنین با استفاده از روش تحلیل خوشهای ،شهرستانهای استان از نظر سطح
توسعهیافتگی ،در  3گروه همگن طبقهبندی شدند .در این راستا برای تجزیهو تحلیل دادهها ،از نرمافزارهای  Excel ،SPSSو برای ترسیم
نقشههای سطوح برخورداری شهرستانها از نرمافزار  ARC GIS10استفادهشده است .بر اساس نتایج تحقیق شهرستان قزوین بهعنوان
برخوردارترین شهرستان از لحاظ توزیع تسهیالت فرهنگی و شهرستان البرز در گروه نیمه برخوردار قرار دارند و سایر شهرستانهای استان
در گروه محروم شناخته شدهاند .در نهایت با استفاده از شاخص ضریب پراکندگی میزان توزیع نامتعادل شاخصهای منتخب پژوهش مورد
ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس بیشترین نابرابری در رابطه با خدمات فرهنگی به ترتیب مربوط به تعداد مساجد و حسینیهها و تعداد
کانونهای فکری و پرورشی کودکان و کمترین نابرابری به ترتیب مربوط به تعداد مراکز روزنامه سراسری و تعداد سینما در سطح شهر
میباشد .با توجه به نتایج پژوهش ،با فاصله گرفتن از مرکز استان به ترتیب شهرستانها ،بر میزان محرومیت ازلحاظ امکانات فرهنگی
افزوده میشود.
واژههای کلیدی :خدمات فرهنگی ،تعادل منطقهای ،تکنیک تاپسیس ،تحلیل خوشهای ،استان قزوین.
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بیان مسأله:
در آغاز قرن بیست و یکم ،بزرگترین مسئله بشر ،رنج میلیونها انسان زحمتکش و محروم است .این فقر و محرومیت
نتیجه ناسازگاری طبیعت و یا حکم سرنوشت نبوده بلکه دقیقاً به علت حاکمیت تسلط نظام بیعدالتی در جهان است .رنج و
فقر ،عقبماندگی و محرومیت تا زمانی که بیعدالتی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی حاکم باشد ،با شعارهای کلیشهای
و درعینحال پوچ از میان نمیرود .دو قطبی شدن جوامع در سطوح ملی و جهانی قطعاً از نتایج نظام بیعدالتی است که امروزه
متداول است ) .(Hafezniya et al, 2012: 297از سوی دیگر ،مسئله نابرابری در بسیاری از کشورها ،چالش اساسی در مسیر
توسعه میباشد ،بهویژه برای آن دسته از کشورها که قلمرو مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل میشوند .عالوه بر این ،نابرابری
منطقهای وسیع نشاندهنده تهدید جدی بهعنوان ناتوانی دولتها برای مقابله با چنین نابرابری بالقوه میباشد که باعث ایجاد
تفرقه شده و در مواردی ،باعث فروپاشی دولتها میگردد ).(Shankar, 2003: 14-21
بر این اساس ،امروزه ضرورت برنامهریزی منطقهای به علت تفاوت میان روستاها ،بین شهرها و روستاها و شهرها با
شهرها اجتنابناپذیر میباشد ) (Nakhaei et al, 2014:355و طبق برنامهریزی منطقهای توسعه متعادل و هماهنگ مناطق یک
پیشنیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار میرود (.)Martic and savic, 2001
کاهش نابرابریهای منطقهای دلمشغولی مهمی در بخشهایی از جهان است .به عنوانمثال ،در اتحادیه اروپا ،ماده 158
معاهده آمستردام بیانشده است که «جامعه باید در کاهش نابرابری بین سطوح توسعه مناطق مختلف و عقبماندگی مناطق
ازجمله مناطق روستایی بهگونهای که یک هدف انسجام اجتماعی روشن باشد عمل کند» .ازاینرو برای سیاستگذاران ،کاهش
نابرابریهای منطقهای ،بخشی از اهداف اجتماعی عمومی برای کاهش نابرابری بهطورکلی و نابرابری بین افراد بهطور ویژه
میباشد ) .(Dupont, 2007: 193-194برنامه ریزان و کارشناسان ،ضرورت توسعه متعادل و رفع نابرابری منطقهای را به دالیل
مختلفی مطرح میکنند :ازجمله ،تأمین عدالت اجتماعی بهمنظور برخورداری عادالنه و مناسب مناطق مختلف از امکانات،
مالحظات سیاسی بهعنوان عاملی برای کاهش نا آرامیهای سیاسی و مالحظات اقتصادی و اجتماعی ،که باعث جلوگیری از
مهاجرت و تمرکز میشود در این رابطه ایجاد رفاه ،رفع فقر ،کاهش محرومیت ،تأمین عدالت اجتماعی و عدالت منطقهای در
برنامههای توسعه کشور بخصوص برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرارگرفته است ).(Pourmohammadi and Zali, 2009: 31
باوجود آن که برقراری تعادل میان مناطق مختلف کشور ،کاهش نابرابری و رفع محرومیت همواره مورد تأکید اسناد فرادستی
کشور ازجمله قانون اساسی ،سند چشمانداز ،سیاستهای کلی آمایش سرزمین و برنامههای توسعه کشور بوده است ،اما تجربه
نیمقرن اخیر در کشور نشان داده که هنوز اقدام مؤثری برای جلوگیری از شکاف منطقهای و توسعه ناموزون میان واحدهای
سیاسی صورت نگرفته است .شناسایی نابرابریهای منطقهای و محرومیت فضایی ،دولتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی را
قادر میسازد تا مناطق محروم و فقیر را شناسایی نمایند و برنامه ویژهای برای کاهش شکاف بین مناطق و توجه به مناطق
عقبمانده در نظر بگیرند ).(Zeberdast and Haghrosta, 2014: 114
یکی از اقدامات ضروری و پایهای برای برنامهریزی منطقهای و کاهش نابرابریها ،مطالعه نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی
منطقهای و شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است ) .(Tavakoliniya and Shali, 2012: 2بنابراین،
شناخت نابرابریها و عدم تعادل در چارچوب محدودههای جغرافیایی مختلف قابلطرح است این محدودههای جغرافیایی شامل
سطح بینالمللی ،ملی ،منطقهای و محلی است و الزمه گام برداشتن در این راستا ،شناخت وضعیت موجود هر یک از اجزای
مجموعههای برنامهریزی اعم از کشور ،استان ،شهرستان و بخش و در نتیجه پی بردن به اختالفات و تفاوتهای موجود و
سیاستگذاری در جهت رفع و کاهش نابرابریها در هر یک از اجزای این مجموعه است .در این زمینه توجه به نابرابریهای
منطقهای در قالب شاخصها ،ازجمله مهمترین ابزارهای برنامهریزی به شمار میرود که از طریق آن برنامه ریزان قادر به ارزیابی
نتایج اجرای برنامهها در بستر محدودههای جغرافیایی خواهند بود ).(Pourmohammadi and Zali, 2009: 33
فرهنگ ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است ،چون به جامعه انسانی مربوط میشود و شخصیت وجودی جامعه را تشکیل
میدهد .بنابراین چنانکه سایر ابعاد جامعه ،برای پیشرفت و توسعه و حفظ و ممانعت آن از عقبماندگی به مدیریت و رهبری
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نیاز دارد ،بنیان جامعه هم که فرهنگ است ،نیازمند آن است ) .(Ozgoli, 2006: 3بدیهی است که برای اعمال مدیریت و
رهبری ،شناخت الزم است .یعنی بدون شناخت الزم و کافی از موضوع مدیریت در یک جامعه ،امکان مدیریت نسبت به آن
وجود ندارد .بنابراین ،اگر فرهنگ یک جامعه هم به مدیریت و رهبری نیاز دارد ،باید آن را بهدرستی شناخت .بر این اساس ،با
توجه به اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر جوامع ،در این پژوهش نابرابریهای حاصل از عدم توزیع مناسب خدمات و تسهیالت
فرهنگی در منطقه موردمطالعه مورد بررسی قرار میگیرد .فضاهای فرهنگی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی
محسوب میشوند و از سوی دیگر یکی از اهداف برنامهریزی فضایی توزیع متعادل خدمات و امکانات بین سکونتگاه های شهری
و روستایی است .برای رسیدن به این امر ،نیاز به شناسایی مناطق مختلف از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات
گوناگون است تا نقاط محروم از مناطق توسعهیافته تمیز داده شود و در نهایت جهت متعادل کردن امکانات برنامه ریزان بتوانند
اقدامات الزم را انجام دهند .در حقیقت تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در مراکز استانها منجر به تجمع امکانات و خدمات
فرهنگی در آنها گردیده است و سایر مناطق /شهرستانها از امکانات و خدمات فرهنگی محروم شدهاند که از نتایج این امر
میتوان مهاجرت به مراکز استانها و افزایش جمعیت اشاره نمود .در این مقاله بهعنوان نمونه نابرابری شهرستانهای استان
قزوین در توزیع خدمات فرهنگی با توجه به شاخصهای ارائهشده مورد مطالعه قرار میگیرد.
پیشینه نظری تحقیق:
نابرابری و جنبههای مختلف آن نشانههای مشخصی از توسعه نیافتگی به شمار میرود .عالوه بر این ،از دیدگاه تئوریک
نابرابری ،فضایی است و اساساً از تصمیمات محل بنگاهها و خانوارها تعیین میگردد ( .)kim, 2007: 3چنانکه نابرابری بعدی
فضایی باشد ،عدالت فضایی چنین تعریف میگردد «عدالت فضایی نقطه تالقی فضا و عدالت اجتماعی است که به جنبههای
فضایی یا جغرافیایی عدالت نظر دارد .عدالت فضایی توزیع عادالنه منابع و فرصتهای باارزش در فضای جامعه را شامل میشود
که میتواند هم یک خروجی و نیز یک فرایند در نظر گرفته شود؛ بهعنوانمثال بهصورت الگوهای جغرافیایی یا توزیعی که
عادالنه یا ناعادالنه هستند یا فرآیندهایی که این خروجیها را تولید میکنند) .(Soja, 2008: 4با این مقدمه میتوان عدالت
فضایی را به اینگونه تعریف نمود« :از برابری نسبی شاخصهای جامع توسعه (اقتصادی ،کالبدی ،سیاسی ،فرهنگی ،بهداشتی،
اجتماعی و امنیتی) در مکانها و فضاهای جغرافیایی (خرد و کالن) یک کشور به سبب شاخصهای متناظر توسعه با آن در
سطح ملی» ) .(Hafezniya et al, 2014: 35درنتیجه ،توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی
در میان مناطق مختلف یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابریها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در
پهنه سرزمین است ) (Zakeriyan et al, 2010: 43بهگونهای که ،عدم تعادل بین مناطق درروند توسعه باعث شکاف و افزایش
نابرابری منطقهای ،میگردد .از سوی دیگر ،بررسی نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،رفاهی ،منطقهای یکی از اقدامات
ضروری و اساسی برای برنامهریزی و اصالحات بهمنظور نیل به توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و اصالح آرایش فضایی
پیکربندی اقتصاد ملی و منطقهای است ( .)Nakhaei et al, 2014: 353از اینرو به منظور بررسی میزان نابرابریهای بین
مناطق ،معیارهای توسعه آنها با یکدیگر مقایسه میشوند ) .(Zeberdast and Haghrosta, 2014: 115اما از سال  1960به بعد
شاخصهای غیراقتصادی مانند شاخصهای فرهنگی ،توسعه بهداشت و درمان اجتماعی نیز برای سنجش نابرابریهای
منطقهای بر اساس اهمیت بحث نابرابری و کاهش آن ارائهشده است.
بر اساس تعریف ادوارد بورنت فرهنگ عبارت است از «کلیتی پیچیده شامل دانش ،اعتقاد ،هنر ،قانون ،اخالقیات ،آداب و
رسوم و سایر توانمندیها و خصلتهای مکتسبه توسط انسان بهعنوان عضوی از جامعه ) .(Arabshahi Karizi, 2013: 2-3به
عقیده نیتو فرهنگ شامل :ارزشها ،سنتها ،روابط اجتماعی-سیاسی و جهان بینی ایجادشده ،به اشتراک گذاشته و
دگرگونشده بهوسیله عدهای از مردم است که بهوسیله تاریخ ،موقعیت جغرافیایی ،زبان ،طبقه اجتماعی ،مذهب و یا سایر
هویتهای مشترک باهم ارتباط دارند ) .(Nieto, 2004: 146از آنجا که فرهنگ یکی از مهمترین عوامل در توسعه هر کشور
است و به عبارتی توسعه فرهنگی اساس هر توسعه میباشد و همچنین یکی از نگرانیهای اصلی دولت برای رسیدن به توسعه
همهجانبه ،توسعه فرهنگی میباشد .فرهنگ در طول زمان طوالنی در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است ،ولی در
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دهههای اخیر ،این مطالعه با نگرشهای نوینی انجامگرفته است .فرهنگ و توسعه برای اولین بار در یونسکو ارائه شد .ایده
توسعه فرهنگی در سال  1950مطرح گردید ،و دهه  1960-1950بهعنوان دهه اول توسعه مشهور شد و سپس در دهه -60
 ،1970مفاهیم جدید و کلماتی مانند توسعه فرهنگی و سیاست فرهنگی در حوزه فرهنگ در کشورهای اروپایی رایج گردید .در
سال  ،1970اولین کنفرانس با حضور نمایندگان  85کشور در حوزه فرهنگ در ونیز برگزار شد .از آن زمان فرهنگ ،توسعه
فرهنگی ،برنامهریزی فرهنگی ،سیاست فرهنگی ،اقتصاد فرهنگی و مطالعات فرهنگی در یونسکو آغاز گردید و فرهنگ مانند
آموزش بهعنوان بخش جداییناپذیر از توسعه اقتصادی و اجتماعی و نهادهای فرهنگی در نظر گرفته شد و در شکلگیری این
سازمان نقش مهمی داشته است .در کنفرانس جهانی  Mexico Cityدر سال  ،1982مفاهیم و تعاریفی از فرهنگ و توسعه ،و
جنبههای فرهنگی از توسعه ،توسعه فرهنگی مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت ،و فرهنگ بهعنوان عنصر الزم از توسعه
تشخیص داده شد .(Nakhaei et al, 2014: 355) .در مفاهیم جدید توسعه ،راه برای سهم انسان و جنبههای زندگی او در نظر
گرفته شد .درنتیجه محتوای اصلی آن ارائه نیازهای اساسی و بهبود شرایط زندگی مردم و جامعه است .از آنجا که مفهوم توسعه
گسترده است فرهنگ بهعنوان توسعه دارای مفاهیم و تعاریف مختلف است ) (Nakhaei et al, 2014: 357بر این اساس،
فرهنگ عبارت است از «رنگآمیزی واقعیات عینی و توجیه فعالیتها و شئون زندگی (هر جامعه) به همراه آرمانها و عقاید و
رسوم و هدفگیریها ،که اخالق و هنر به معنای عمومی ،و کمیت و کیفیت آزادی و مذهب و برداشت خاص از جهانبینی و
علم و اخالق و حتی قوانین حقوقی را کیفیت خاصی میبخشد ) (Ozgoli, 2006: 4فرهنگ مانند علم ،دانش ،ادبیات ،آموزش و
پروش ،آموزش ،کتاب ،هنر و ادبیات علمی یک ملت در فرهنگ لغت معنی شده است و در بیانهای در مکزیک در سال ،1982
عناصر فرهنگ ازجمله باورها ،حقوق اساسی بشر ،سیستم ارزش ،سبک زندگی ،هنر و ادبیات نشان دادهشده است.
کارشناسان یونسکو ،توسعه فرهنگی را بهعنوان ترویج تالشهای توسعه فرهنگی مربوط به ایجاد و تمرکز هنر ،تشویق تولید
صنایعدستی ،آموزش هنر ،مشارکت عمومی ،توسعه نقش کتاب ،خواندن ،سوادآموزی ،نشریات علمی ،مطبوعات ،رعایت
کپیرایت ،تولید داخلی ،میراث فرهنگی ،تعامالت میان فرهنگی درحالتوسعه ،فهم فرهنگ ،تبادل اطالعات و آموزش عمومی و
انتشار شاهکارهای بزرگ تعریف کردهاند .نظریههای مختلف به سمت نگرشهای متنوع فرهنگ توسعه دادهشدهاند .پیروان
نظریه مدرنیزاسیون نقش مهم فرهنگ را در ایجاد ارزشهای جدید تأئید میکند و معتقدند که جامعه توسعه پیدا نمیکند مگر
اینکه اکثریت جامعه ارزشهای جدید را بپذیرند ،پیروان نظریه سرمایه معتقدند که توسعه ملی در سرمایه انسانی نهفته است
) .(Nakhaei et al, 2014: 357بهعبارتیدیگر ،توسعه فرهنگی فرآیندی کیفی و ارزشی است که برای ارزیابی آن از نشانگرهای
کمی در برنامهریزی فرهنگی برای دستیابی به اهداف توسعه در قالب کاالها و خدمات استفاده میشود و در این بین ،آنچه مهم
است ،برنامهریزی در مورد ماهیت و محتوای فعالیتها و خدمات فرهنگی است که به طور عموم از طریق ابزارهای فرهنگی
حاصل میشود .بدیهی است میان بعد کمی و کیفی فرهنگ ارتباط دو سویه برقرار است؛ بعد کمی توسعه فرهنگی شامل
افزایش شمارگان کتاب ،تأسیس کتابخانهها ،افزایش تیتراژ روزنامهها و نشریات ،تأسیس موزهها و فضاهای فرهنگی هنری،
سینما ،تئاتر ،تقویت رسانههای محلی میباشد ،که با به کارگری و استفاده منطقی از این خدمات ،کاالها و ابزارهای فرهنگی
امکان ارتقاء سطح کیفی فرهنگ امکانپذیر است ).(Javadi, 2005: 11-12
توکلینیا و شالی ( ،)1391در پژوهشی تحت عنوان «نابرابریهای منطقهای در ایران» ،برای ارزیابی توسعه منطقهای و
نمایش نابرابریها در سطح سرزمین  60شاخص فرهنگی -اجتماعی ،صنعتی ،اقتصادی -جمعیتی ،کالبدی -زیربنایی و
بهداشتی -درمانی را مورد تحلیل قرار دادهاند .از این روی با بهرهگیری از روش تحلیل عاملی در هر یک از بخشها ،عوامل و
شاخصهای تلفیقی استخراج گردید و بهعنوان ورودی در روش تاکسونومی مورداستفاده قرار گرفت .درنهایت از روش تحلیل
خوشهای به منظور گروهبندی استانها استفاده شد .نتایج حاصله نشان میدهد که در سال  1385از مجموع  30استان کشور،
یک استان توسعهیافته 4 ،استان نسبتاً توسعهیافته 7 ،استان توسعه میانی 19 ،استان توسعهنیافته و یک استان محروم بوده
است .بنابراین ،الگوی حاکم بر سازمان فضایی کشور ،از الگوی مرکز -پیرامون در توسعه منطقهای پیروی کرده است ،به
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طوریکه کلیه استانهای توسعهنیافته و محروم در نواحی حاشیهای ،مرزی و مناطق کوهستانی واقعشدهاند (Tavakoliniya
).and Shali, 2012

ضرابی و همکاران ( ،)1391پژوهشی تحت عنوان «تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخصهای
فرهنگی» با روش توصیفی -کمی و تحلیلی انجام دادهاند .در این پژوهش  35شاخص با روش تحلیل عاملی خالصهشده و به 5
عامل تقلیل یافته و بهصورت ترکیبی در عوامل معنیدار ارائه گردیدهاند .سپس میزان تأثیر هر یک از عوامل در توسعه خدمات
فرهنگی مناطق مشخص و با بهرهگیری از مدل  TOPSISبهعنوان یک روش تصمیمگیری چندشاخصه و استفاده از روش وزن
دهی آنتروپی ،مناطق در  5گروه سطحبندی و جایگاه هر یک از مناطق رگرسیونی بین عوامل تأثیرگذار و میزان تاپسیس،
عاملهایی که در افزایش سطوح توسعه خدمات فرهنگی مناطق مؤثرند مشخص گردید .یافتههای پژوهش مبین آن است که
مناطق مختلف شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از نظر شاخصهای فرهنگی یکسان و برابر نیستند و تفاوت آشکار و
محسوسی در میزان برخورداری از امکانات و فضاهای فرهنگی در بین مناطق وجود دارد ) .(Zarabi et al, 2012جو2و همکاران
( ،)2001مناطق مختلف بلژیک را ازنظر  33شاخص مختلف در بخشهای اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی و غیره با بهرهگیری از
روشهای آماری چند متغیره شامل تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای طبقهبندی نمودهاند ).(Joae et al, 2001
لسمن ،)2011( 3در پژوهشی با عنوان "نابرابری منطقهای و عدم تمرکز (تحلیل تجربی)" ،به تحلیل تأثیر تمرکززدایی
سیاسی و مالی بر نابرابریهای منطقهای میپردازد .بر این اساس ،یک مجموعهای از دادههای منحصر به فرد از نابرابریهای
منطقهای  56کشور در مراحل مختلف توسعه پوشش داده میشود .عالوه بر این ،جریان اثرات به سطح توسعه اقتصادی بستگی
دارد .درحالیکه ،کشورهای ثروتمند از عدم تمرکز با توجه به توزیع درآمد برابر بیشتر بهرهمند میشوند ،عدم تمرکز ممکن
است به نابرابریهای منطقهای باال در اقتصاد درحالتوسعه و نوظهور منجر شود .نتایج کامالً مشابه برای اقدامات تمرکز زدایی
مالی و سیاسی یادآوری میکند که هر دو مورد استقالل حقوقی و اقتدار مالی در این زمینه مهم میباشند ).(Lessmann, 2011
روش تحقیق:
پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی  -تحلیلی ،شیوه جمعآوری اطالعات اسنادی و میدانی و از نوع تحقیقات کمی
است .جهت سنجش وضعیت توسعهیافتگی شهرستانهای استان قزوین به لحاظ برخورداری از شاخصهای فرهنگی ،از 9
شاخص استفاده گردیده است .روش استفاده شده در این تحقیق ،روش تصمیمگیری چند شاخصه ) (MADMاست که خود
تکنیکهای متفاوتی دارد و در این پژوهش از تکنیکهای  VIKOR– PROMETHEE-TOPSISاستفادهشده است .همچنین
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ترسیم نمودارها و نقشهها از نرمافزارهای  SPSS22- EXCEL-ARC GIS10.2استفادهشده
است .به منظور وزن دهی معیارها از تکنیک دلفی استفاده گردیده است .بدین منظور تعداد  30پرسشنامه برای متخصصان
جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،جغرافیا و برنامهریزی شهری و آمایش سرزمین ارسال گردید .سپس با توجه به پرسشنامههای
تکمیلی؛ وزن هرکدام از شاخصهای برگرفتهشده از میانگین نظرات متخصصین؛ تعیین گردید .بهمنظور سنجش توسعهیافتگی
شهرستانهای استان قزوین ازلحاظ شاخصهای فرهنگی ،از آخرین اطالعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران ،سالنامه آماری
استان ،اطالعات مندرج در سایت استانداری و اداره ارشاد استان قزوین استفادهشده است و  9شاخص زیر جهت سنجش
توسعهیافتگی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت:
 :X1تعداد کتابخانههای عمومی در سطح شهرستان به ازای هر ده هزار نفر :X2 .تعداد مساجد و حسینیهها به ازای هر ده هزار
نفر :X3 .تعداد سینما در سطح شهر به ازای هر ده هزار نفر  :X4تعداد کانونهای فکری و پرورشی کودکان به ازای هر ده هزار
نفر :X5 .تعداد مطبوعات محلی در سطح شهرستان به ازای هر ده هزار نفر :X6 .تعداد مراکز روزنامه سراسری به ازای هر ده
هزار نفر :X7 .تعداد مؤسسات انتشاراتی در سطح شهرستان  :X8تعداد دسترسی روستاییان به روزنامه و مجالت در سطح نقاط
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روستایی شهرستان به ازای هر ده هزار نفر :X9 .تعداد نقاط روستایی مجهز به اینترنت پرسرعت در سطح نقاط روستایی
شهرستان.
محدوده مورد مطالعه:
استان قزوین با مساحتی معادل  15623کیلومترمربع در حوزهی مرکزی ایران بین  48درجه و  44دقیقه تا  50درجه و
 51دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  35درجه و  24دقیقه تا  36درجه و  48دقیقه عرض شمالی نسبت به خط
استوا قرار دارد .این استان از سمت شمال به استانهای گیالن و مازندران ،از غرب به استانهای زنجان و همدان ،از سمت
جنوب به استان مرکزی و از سمت شرق به استان تهران محدود میباشد .این استان در دامنه جنوبی رشتهکوههای البرز
واقعشده که به دلیل داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگیهای متوسط از نقاط معتدل کشور به شمار میآید .بر اساس آخرین
وضعیت تقسیمات کشوری تا پایان سال  1390استان قزوین دارای  6شهرستان (قزوین ،تاکستان ،بوئینزهرا ،آبیک ،البرز و
آوج)  25شهر (قزوین ،اقبالیه ،محمدیه  ،الوند ،محمودآباد نمونه ،تاکستان ،اسفرورین ،ضیاءآباد ،خرمدشت ،آوج ،شال،
دانسفهان ،بوئینزهرا ،رازمیان ،معلم کالیه ،آبگرم ،آبیک ،کوهین ،بیدستان ،ارداق ،خاکعلی ،نرجه ،سگزآباد و سیردان) و 19
بخش 46 ،دهستان 1050 ،آبادی هست که  842آبادی آن دارای سکنه و  208آبادی خالی از سکنه است (استانداری قزوین،
.)1395

شکل  -1نقشه موقعیت جغرافیایی استان قزوین و شهرستانهای آن دراستان (منبع :مرکز آمار ایران.)1390 ،
جدول  -1جمعیت خانوارها در نقاط شهری و روستایی و درصد شهرنشینی برحسب شهرستان در استان1390 -

شهرستان

جمعیت

ساکن در نقاط شهری

ساکن در نقاط روستایی

درصد شهرنشین

کل استان

1201565

878344

326221

73.1

قزوین

566773

464323

102450

81.92

تاکستان

172949

111288

61661

64.34

البرز

203276

178578

24698

87.85

بویینزهرا

121143

63917

57226

52.76

آبیک

93844

59031

34813

62.90

آوج

43580

26611

16969

61.06

منبع :سالنامه آماری استان قزوین 1390 ،و محاسبات نگارندگان.1395 ،
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یافتههای تحقیق:
سطحبندی شهرستانهای استان بر اساس تکنیک تاپسیس:
در پژوهش حاضر رتبهبندی شهرستانهای استان قزوین از لحاظ شاخصهای فرهنگی بر اساس  9شاخص با استفاده از
تکنیک  TOPSISانجـام شـد .از آنجا که هر  9شاخص بررسیشده در این مطالعه از نوع شاخصهای مثبت بودند ،بزرگترین مقدار
هر شاخص بین  6شهرستان مطالعه شده بهعنوان برترین راهحل و کوچکترین مقـدار آن بهعنوان کم اولویتترین راهحل انتخاب
شد .بررسی درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان قزوین در شاخصهای فرهنگی مبین آن است که شهرستان قزوین
برخوردارترین شهرستان و پسازآن شهرستان البرز قرار دارد .جدول  2وضعیت شاخصهای فرهنگی را در استان قزوین از منظر
راهحلهای ایده ال و غیر ایده آل نشان میدهد.
جدول  -2رتبهبندی گزینه بر اساس میزان نزدیکی به راهحل ایده آل مثبت
شهرستان

Si0.146

Si+
0.146

Ci
0.501

1

تاکستان

0.189

0.090

0.676

5

البرز

0.173

0.122

0.587

2

بویینزهرا

0.177

0.084

0.679

6

آبیک

0.159

0.107

0.599

3

آوج

0.181

0.113

0.615

4

قزوین

رتبه برخورداری

منبع :محاسبات نگارندگان.1395 ،

سطحبندی شهرستانهای استان بر اساس تکنیک ویکور:
نتایج یافتههای تکنیک ویکور نشان میدهد که شهرستانهای استان قزوین به لحاظ سطح توسعهیافتگی در شاخصهای فرهنگی
دارای عدم تعادل میباشند ،بهطوریکه شهرستان قزوین با امتیاز نهایی ( 0.02479بسیار برخوردار) و شهرستان آوج با امتیاز نهایی
( 0.50840بسیار محروم) در سطوح اول و آخر قرارگرفتهاند .جدول  3وضعیت شاخصهای فرهنگی را در استان قزوین بر اساس
مقادیر  Q,R,Sنشان میدهد.
جدول  -3رتبهبندی شهرستانهای استان قزوین بر اساس مقادیرQ, R, S
شهرستانها

Si
-1.5343

رتبه
1

Ri
-0.01412

رتبه
1

Qi
0.02479

1

تاکستان

-1.9856

5

-0.09291

3

0.09853

4

البرز

-1.9084

2

-0.03938

2

0.05646

2

بویینزهرا

-1.9683

6

-0.09573

5

0.06909

3

آبیک

-1.9421

3

-0.09334

4

0.13424

5

آوج

-1.9443

4

-0.9802

6

0.50840

6

قزوین

رتبه

منبع :محاسبات نگارندگان.1395 ،

سطحبندی شهرستانهای استان بر اساس تکنیک پرامیتی:
همچنین بر اساس تکنیک پرامیتی در استان قزوین ،شهرستان قزوین دارای بیشترین مقادیر مثبت و کمترین مقادیر
منفی میباشد .بهعبارتدیگر شهرستان قزوین دارای بیشترین جریان مثبت و کمترین مقدار منفی میباشد .بر اساس این
تحلیل (البرز ،آبیک ،بویینزهرا ،آوج و تاکستان) ،در رتبههای بعدی قرار میگیرند .دادههای جدول شماره  4رتبهبندی
شهرستانهای استان قزوین بر اساس سه تحلیل خروجی (رتبهبندی مثبت ،رتبهبندی منفی و خروجی خالص) را نشان
میدهد.
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جدول  -4رتبهبندی بر اساس جریانهای خروجی از مدل پرامیتی
شهرستان

رتبهبندی منفی

رتبهبندی مثبت

رتبهبندی خالص

رتبه نهایی

قزوین

0.3556

0.6444

0.2889

1

تاکستان

0.5778

0.3111

-0.2667

6

البرز

0.3556

0.5556

0.2000

2

بویینزهرا

0.5333

0.3556

-0.1778

4

آبیک

0.3549

0.5556

0.2000

3

آوج

0.5556

0.3111

-0.2444

5
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تعیین شهرستانهای استان قزوین از نظر توسعهیافتگی شاخصهای فرهنگی:
بهمنظور طبقهبندی شهرستانهای استان بر اساس شاخصهای موردمطالعه ،از روش تحلیل خوشهای استفاده شد.
شهرستانهای استان بر مبنای شاخصهای انتخابی و امتیاز بهدستآمده از روشهای فوق ،در سه گروه همگن طبقهبندی
شدهاند:
گروه اول :تنها شهرستان قزوین را در برمیگیرد که میتوان آن را در امکانات فرهنگی برخوردار دانست .این خوشهبندی
منعکسکننده الگوی مرکز – پیرامون حاکم بر استان قزوین میباشد بهگونهای که یک شهرستان ،بیشترین امکانات فرهنگی را
از آن خود نموده است.
گروه دوم :شامل شهرستان البرز میباشد که میتوان بهعنوان شهرستان نیمه برخوردار در امکانات فرهنگی دانست.
گروه سوم :شامل شهرستانهای بویینزهرا ،تاکستان ،آبیک و آوج میشود که ازنظر توسعهیافتگی ،محروم میباشند و بر این
مبنا میتوان گفت اکثریت شهرستانهای استان قزوین به لحاظ امکانات فرهنگی محروم میباشند .شکل شماره  2تقسیمبندی
شهرستانهای استان قزوین برحسب تکنیک تحلیل خوشهای نشان میدهد.

شکل  -2سطحبندی شهرستانهای استان قزوین برحسب تکنیک تحلیل خوشهای

توزیع امکانات فرهنگی در شهرستان قزوین با استفاده از ضریب پراکندگی:
ضریب پراکندگی که در برخی از منابع به ضریب ویلیامسون نیز شهرت دارد و شاخصی است که مشخص میکند تا چه حدی
یک شاخص در بین مناطق یا نواحی بهصورت نامتعادل توزیعشده است ) .(Tavakoliniya et al., 2014: 10هر اندازه حاصل ضریب
پراکندگی باال باشد نشان از عدم توزیع متعادل شاخص مورد نظر در منطقه مورد مطالعه است .نتایج بهدستآمده از این قرار
میباشد که بیشترین نابرابری به ترتیب در شاخصهای  2و  7میباشد و کمترین نابرابری به ترتیب در شاخص  6و  3قابل مشاهده
میباشد( .جدول شماره .)5
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جدول  -5ضریب پراکندگی شاخص های فرهنگی در شهرستانهای استان قزوین
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

ضریب پراکندگی

X1

5

3.96

296.64

X2

227.16

170.82

17082.55

X3

0.33

0.81

81.64

X4

2.33

1.03

103.27

X5

3.16

2.13

213.69

X6

22

0

0

X7

6.83

14.79

1479.75

X8

3

2.09

209.76

X9

3.16

2.56

256.25
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نتیجهگیری:
نابرابری و جنبههای مختلف آن نشانههای مشخصی از توسعهنیافتگی به شمار میرود .بهگونهای که توزیع مناسب و بهینه
امکانات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی ،یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابریها و شکاف
توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است .در این پژوهش شهرستانهای استان قزوین از نظر درجه
توسعهیافتگی در امکانات فرهنگی مورد ارزیابی قرارگرفته و مقایسه شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد که شهرستان قزوین ازنظر
توزیع امکانات فرهنگی دارای شرایط مناسبتری نسبت به سایر شهرستانها میباشد و اکثریت شهرستانها از نظر توزیع امکانات
فرهنگی محروم میباشند .در پژوهش از سه تکنیک تاپسیس ،ویکور و پرامیتی استفاده شد و در پایان با استفاده از روش تحلیل
خوشهای به گروهبندی شهرستانها اقدام شد که طبق نتایج این تکنیک ،شهرستان قزوین در گروه برخوردار ،شهرستان البرز در
گروه نیمه برخوردار و شهرستانهای بویین زهرا ،تاکستان ،آبیک و آوج در گروه محروم قرار گرفتند .بنابراین ،اکثریت شهرستانهای
استان قزوین در ارتباط با امکانات فرهنگی با توجه به شاخص های آن در طبقه محروم قرار گرفتند .این امر لزوم توجه به
سیاستهایی برای از بین بردن محرومیتها و ایجاد تعادلهای منطقهای را بیش از پیش نمایان میسازد .همچنین با استفاده از
شاخص ضریب پراکندگی میزان توزیع نامتعادل شاخصهای منتخب پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس بیشترین
نابرابری به ترتیب در (تعداد مساجد و حسینیهها و تعداد کانونهای فکری و پرورشی کودکان) و کمترین نابرابری به ترتیب (تعداد
مراکز روزنامه سراسری و تعداد سینما در سطح شهر) میباشد .با توجه به نتایج ،با فاصله گرفتن از مرکز استان ،به ترتیب
شهرستانها از لحاظ توزیع امکانات فرهنگی محرومیت بیشتری را نشان میدهند.
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