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  چكيده
 تحليل عاملي و هاي تكنيكهدف با استفاده از  نيل به اين راستايدر وهش حاضر  پژ.هاي توسعه است  هدف غايي برنامهانسانبهبود زندگي 

 و روش تحقيق از نوع كمي .استه كرد مبادرتهاي استان فارس  شهرستان يافتگي تحليل ميزان توسعه و فضاييبندي  سطحبه اي  خوشه
 ،كارگيري تحليل عاملي  حاصل از بهةنتيج. استبوده  مورد ۴۳ي مورد بررسي ها شاخصو هاي فارس  بوده، جامعه آماري را شهرستانتحليلي 

بندي  با توجه به شاخص تركيبي به سطح. دهد  درصد واريانس را توضيح مي۰۶۰/۷۳ كه است عامل نهايي ششپژوهش به ي ها شاخصتقليل 
هاي   شهرستان:يافته يراز؛ سطح توسعه ش  شهرستان:يافته سطح بسيار توسعه :مبادرت شده است گروهپنج هاي استان فارس در  شهرستان

 :يافته  اقليد و بوانات؛ سطح كمتر توسعههاي سپيدان، المرد، ممسني،  شهرستان:يافته ه و ارسنجان؛ سطح تا حدودي توسعهخرمبيد، آباد
شت، قير  پاسارگاد، فسا، مرودهاي نيريز، فيروزآباد، كازرون، مهر، داراب،  شهرستان:هاي خنج، الر، جهرم و استهبان؛ سطح محروم شهرستان

هاي فارس حكايت  ي مورد بررسي در شهرستانها شاخص سنجي وضعيت كه دهد ميها نشان  بندي سطحنتايج . دشت وكارزين، فراشبند و زرين
قتصادي، اجتماعي، ا مختلف ابعاددر خود را برتري  به دليل داشتن مركزيت سياسي در استان شهرستان شيراز. ردداو عدم تعادل از نابرابري 

ي توسعه ها شاخصريزي  ها راهكارهايي براي برنامه سطح توسعه هر يك از شهرستانبا توجه به نهايت در. ه استكرد حفظ فرهنگي و غيره
   . است شده ارايه

   
  كليد واژه

  استان فارس ،اي  تحليل خوشه،ي توسعه، تحليل عامليها شاخص

   سرآغاز
 درصـد جمعيـت     ۶۵حدود   كه   ودش  بيني مي   پيش ۲۰۲۵سال  تا  

 ,.Feng, et al( شـهري زنـدگي كننـد   و منـاطق  در نـواحي   ،جهان

هاي طبيعي به    اكوسيستم ، سرعت باالي شهرنشيني   با وجود ). 2008
بـه   ).Pauleit, et al., 2005(شـود    مـي جايگزينوسيلة شهرنشيني 

 اقتصادي در   -هاي اجتماعي  نابرابري ، افزايش شتابانتبع شهرنشيني   
نواحي شهري كشورهاي در حـال توسـعه دامنـة وسـيعي از شـرايط         

. )Vlahov, et al., 2005( ناهمگون زندگي را به وجود آورده اسـت 
شـهري و   هاي پايدار     اهميت توسعه  محققانهم اكنون   كه   به طوري 

شود، بخوبي    حذف شدن چنين مشكالتي مي     موجبكه  را  اي   منطقه
و بسياري از كـشورها   )Jenny and Ericson, 2006( اند هكرددرك 
هـايي را    راهبـرد  ،اي هاي پايدار شهري و منطقـه       توسعه نيل به براي  
شـناخت  كـه   ت به ايـن با عناي ).Feng, et al., 2008( اند هكردوضع 

هـاي كـشور نـسبت بـه         ها و اسـتان    ميزان توسعه يافتگي شهرستان   

شود،   توجه خاص از نظر اقتصادي به آنها مي        موجب فقطگر نه   يكدي
ها و كمبودهاي آنـان و در نهايـت موجـب         بلكه موجب شناخت توان   

ــق ــه توفي ــه  برنام ــهري و منطق ــزي ش ــي ري ــو اي م ــوايي( دش  و تق
ميان مناطق شهري   موجود  هاي   نابرابريبا توجه به     .)۱۳۸۴،رمضاني

ي اخير، ضرورت چنـين     سالها آن در    يافتنو روستايي و بويژه شدت      
   .شود مي پژوهشي بيشتر آشكار

بنـدي در سـطح    هاي سطح يافتگي و تكنيك در خصوص توسعه  
 جمله  ازدستگاههاي اجرايي   را  اي    مطالعات گسترده  ،اي طقه و من  ملي

و پژوهشگران مختلف به شرح ذيل      ها   استانداريريزي   معاونت برنامه 
بـا اسـتفاده از     ) ۱۳۷۳ (اسـتانداري ريزي    برنامه معاونت :اند  انجام داده 

بنـدي    شـاخص بـه سـطح   ۱۸ بـا اسـتفاده از    و  روش تحليل عـاملي     
هـاي پـژوهش نـشان از آن       يافته. ه است كردهاي كشور اقدام     استان

هاي كهگيلويه و بويراحمـد و       استان دارد كه استان تهران در رأس و      
 نيـا  حـسيني  .دارنـد بندي قـرار      در انتهاي سطح   سيستان و بلوچستان  
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۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۱۴  
 شـاخص بـه   ۲۸ اده ازاسـتف با استفاده از تحليل عاملي و بـا   ) ۱۳۷۸(

 ترويجـي   -هاي آموزشـي     تحليل مشاركت زنان روستايي در فعاليت     
بـا  ) ۱۳۸۰( آبـادي  طالبي و زنگـي    .ده است كردر استان فارس اقدام     

 ۳۴كـارگيري   و بـه شاخص توسعه انساني   استفاده از تحليل عاملي و      
ه و  كـرد  انساني در شهرهاي كـشور اقـدام         ةشاخص به تحليل توسع   

 .گانه در توسعة انساني مشخص شده است       عوامل هشت درصد سهم   
هـاي شـاخص     بـه كمـك تكنيـك     ) ۱۳۸۱(نيا   آبادي و حكمت   زنگي

هـاي   تركيبي توسعة انساني و ضريب پراكندگي به بررسي نـابرابري         
 از آن دارد   نشان   پژوهشهاي   يافته. اند اي در شهر يزد پرداخته     محله

 محلـه  ۱۳پايـدار و   نيمـه  محلـه  ۲۸ محله پايـدار،  ۴له،  مح۴۵كه از   
  . اند ناپايدار بوده

د كـه اسـتان سيـستان و    يرسـ  بـه ايـن نتيجـه   ) ۱۳۸۴(قوايي  ت
فـارس و   هاي   بلوچستان از نظر توسعة انساني بسيار محروم و استان        

عمـادزاده و   . شـوند  يافته قلمداد مـي     توسعه تهران از اين لحاظ بسيار    
 بررســي ســطوح  اســتفاده از تاكــسونومي بــهبــا) ۱۳۸۲(همكــاران 

 هـا  يافتـه . انـد  اصـفهان پرداختـه    هاي استان  يافتگي شهرستان  توسعه
شـهر و كاشـان      آبـاد، خمينـي    نجف ۱۳۷۵دهد كه در سال      نشان مي 
ــنعتي ــروم   ص ــميرم مح ــشهر و س ــان، فريدون ــرين و لنج ــرين و  ت ت

   .اند هاي استان بوده ترين شهرستان غيرصنعتي
ــان  ــاري و جاللي ــه  ) ۱۳۸۷( زي ــن نتيج ــه اي ــ  ب ــه ندديرس  ك

هـاي   زمينـه هـاي متفـاوت در       دوره هاي استان فـارس در     شهرستان
 عـدم توسـعة     مبـين انـد كـه      هاي توسعه بـوده    مختلف داراي تفاوت  

ين اهـداف پـژوهش     مهمتـر . هماهنگ با نيازهاي جمعيتي آنهاسـت     
ي هـا   شـاخص  تقليـل و تحليـل       يـافتگي،  توسعه تعيين سطوح حاضر  

هاي همگن  ن خوشهكرد مشخص ،مليتوسعه با استفاده از تحليل عا    
ة راهكاريي به منظور نيل  ي ارا  و اي با استفاده از تكنيك تحليل خوشه     

   .هاي استان فارس بوده است  در شهرستانهاي پايدار توسعه به
   هاروشمواد و 

 آماري ةجامع. تحليلي است  وكميقياسي،روش پژوهش از نوع  
ــژوهش را  ــارس ۲۴پ ــشكيل۱۳۸۵در ســال  شهرســتان اســتان ف  ت

در  .بـوده اسـت     شـاخص  ۴۳ مـورد بررسـي      يها  شاخصدهند و    مي
ـ  متغ ۶۴تعـداد    ،يـافتگي  توسـعه ح   براي تعيين سطو    نخست ةمرحل ر ي

ر به دليل عدم وجود ي متغ۲۱هاي بيشتر تعداد  انتخاب شده، با بررسي 
هاي استان فارس از بررسي كنـار   اطالعات مربوط به تمام شهرستان  

بـه شـرح زيـر        شاخص تركيبـي   ۴۳سي نهايي با    گذاشته شده و برر   
  . انجام پذيرفته است

  ي پژوهشها شاخص
يـافتگي، انتخـاب     هاي اساسي در تعيين توسعه     يكي از دشواري  

 كـه قبـل از تحليـل        الزم اسـت  .  بررسي اسـت   برايمتغيرهاي الزم   
استانداردسـازي در آمـار     . ها، استانداردسازي آنها را انجام دهـيم       ه داد

هـا بـه      شده براي تغييـر شـكل دادن داده        استفادهاي مشترك   ابزاره
 ,Shannon( دار است هاي آماري معني فرمت مورد نياز براي تحليل

Culverhouse And Duncan, 2003.(   
  استاندارد شده پژوهش  متغيرهاي

 آموزشـي اسـتفاده    سيزده شـاخص  : آموزشي هاي   شاخص -الف
آمـوزان   ستان بـه دانـش   نـسبت كودكـ   -۱ :به شرح زيـر اسـت     شده  

ــستاني؛  ــش  -۲كودك ــه دان ــستان ب ــالس كودك ــسبت ك ــوزان   ن آم
 -۴آمـوزان دورة ابتـدايي؛       دانـش   نسبت دبستان به     -۳كودكستاني؛

 نـسبت   -۵    آمـوزان دورة ابتـدايي؛     نسبت كالس دبستان به دانش    
 -۶آمـوزان دورة راهنمـايي تحـصيلي؛         مدارس راهنمايي بـه دانـش     

 -۷آموزان دورة راهنمايي تحصيلي؛     به دانش  نسبت كالس راهنمايي  
 نـسبت   -۸آموزان دورة متوسطة عمـومي،       نسبت دبيرستان به دانش   

 نـسبت   -۹آموزان دورة متوسطة عمومي؛      كالس دبيرستان به دانش   
 نـسبت   -۱۰ دانـشگاهي؛  آموزان دورة پـيش    دانشگاهي به دانش   پيش

 نـسبت   -۱۱دانشگاهي؛   آموزان پيش  دانشگاهي به دانش   كالس پيش 
 -۱۲آموزان دورة متوسـطه شـبانه؛    آموزشگاه متوسطه شبانه به دانش    

آمــوزان دورة  دانــشگاهي شــبانه بــه دانــش نــسبت آموزشــگاه پــيش
دانشگاهي شـبانه بـه      پيش  نسبت كالس  -۱۳دانشگاهي شبانه؛  پيش
  .دانشگاهي شبانه آموزان دورة پيش دانش

ــاخص-ب ــتي   ش ــاي بهداش ــاني-ه ــاخص : درم ــارده ش   چه
 نسبت تخت مؤسسات -۱:  ازند درماني استفاده شده عبارت-بهداشتي

 درمـاني   - نسبت مراكـز بهداشـتي     -۲درماني به جمعيت شهرستان،     
 - نـسبت مراكـز بهداشـتي      -۳شهري به جمعيت شهري شهرستان؛      

هاي   نسبت خانه  -۴درماني روستايي به جمعيت روستايي شهرستان؛       
 نـسبت  -۵ايي شهرسـتان؛  بهداشت فعال روستايي به جمعيت روسـت   

     هـاي بهداشـت روسـتايي بـه جمعيـت روسـتايي؛            ورزان زن خانـه    به
هـاي بهداشـت روسـتايي بـه جمعيـت       ورزان مرد خانـه   نسبت به  -۶

 نـسبت   -۸ نسبت آزمايشگاه بـه جمعيـت شهرسـتان؛          -۷روستايي؛  
 نـسبت مراكـز پرتونگـاري بـه         -۹داروخانه به جمعيـت شهرسـتان؛       

ــتان؛ ــت شهرس ــت  -۱۰جمعي ــه جمعي ــز توانبخــشي ب ــسبت مراك  ن
 -۱۲ نسبت پزشكان عمومي به جمعيت شهرسـتان؛       -۱۱شهرستان؛  

 نــسبت -۱۳شهرســتان؛  نــسبت پزشــكان متخــصص بــه جمعيــت



  
  
  
  

 ۱۱۵  ارس هاي استان ف ارزيابي و تحليل ميزان توسعه يافتگي شهرستان

 نـسبت كـل پزشـكان بـه     -۱۴ دندانپزشكان به جمعيت شهرسـتان؛   
  .جمعيت شهرستان

 ارتبـاطي اسـتفاده شـده     نه شـاخص   : ارتباطي  هاي   شاخص -ج
 نسبت دفتر پست و مخـابرات روسـتايي بـه جمعيـت             -۱: ز ا ندعبارت

 نسبت صندوق پـستي شـهري بـه جمعيـت           -۲روستايي شهرستان؛   
 نسبت صندوق پـستي روسـتايي بـه جمعيـت           -۳شهري شهرستان؛   

 نسبت پست پيشتاز به جمعيـت شهرسـتان؛         -۴روستايي شهرستان؛   
 نـسبت   -۶       نسبت خدمات خودرويي به جمعيـت شهرسـتان؛        -۵

 نـسبت تلفـن ثابـت واحـد         -۷ت تصويري به جمعيت شهرستان؛    پس
 نسبت تلفن ثابت واحد تجـاري و  -۸دولتي به مشتركين تلفن ثابت؛    

  صنعتي به جمع مشتركين تلفن ثابت؛
 مسكوني استفاده شده     هفت شاخص  :هاي مسكوني   شاخص-د

هاي سـاختماني صـادر شـده بـراي         نسبت پروانه  -۱: عبارت است از  
 نـسبت   -۲ها؛   ي مسكوني و كارگاه توام به كل پروانه       احداث واحدها 

 -هاي ساختماني صادر شده بـراي احـداث واحـدهاي صـنعتي          پروانه
هـاي    نسبت پروانه  -۳ها؛    درماني به كل پروانه    -آموزشي و بهداشتي  

 يـا بـتن     ، اسكلت فلـزي   -ساختماني صادر شده برحسب نوع مصالح     
هـاي    نـسبت پروانـه    -۴ ها برحسب نوع مصالح؛     به كل پروانه   -آرمه

 بـه كـل    - آجـر و آهـن     -ساختماني صادر شده برحسب نوع مـصالح      
هاي ساختماني صـادر      نسبت پروانه  -۵ها برحسب نوع مصالح؛    پروانه

ها برحـسب     به كل پروانه   - بلوك سيماني  -شده برحسب نوع مصالح   
هاي ساختماني صادر شده براي احداث        نسبت پروانه  -۶نوع مصالح؛   
 نـسبت   -۷ها برحسب تعـداد طبقـات؛      طبقه به كل پروانه   بناهاي دو   

هاي ساختماني صادر شده براي احداث بناهاي سـه طبقـه بـه             پروانه
  .ها برحسب تعداد طبقات كل پروانه

شاخص فرهنگي استفاده شده در  يگانه :شاخص فرهنگي-ه
نسبت مراكز عرضة محصوالت فرهنگي به : پژوهش عبارت است از

  جمعيت شهرستان؛
  تحليل عاملي نيک تک

هـاي قدرتمنـدي اسـت كـه در علـوم            تحليل عاملي از تكنيك   
و كـشف همبـستگي      )۱۳۸۰كالين،( مختلف كاربردهاي زيادي دارد   

رهـاي   متغي كوچكتر ةرها را از طريق مجموع    اي از متغي   بين مجموعه 
 تحليـل عـاملي   .)Abul Naga, 1997( كنـد  جو ميو تصادفي جست

كنـد كـه تعـداد كمـي از مفـاهيم            مـي مدلي آماري است كه فـرض       
             رهـاي  مشاهده نشده بـراي همبـستگي ميـان تعـداد زيـادي از متغي

كنـد كـه     تحليـل عـاملي فـرض مـي       . ول هستند ئمشاهده شده، مس  

بـه دسـت   رهاي مشاهده شده از دو قـسمت  يمتغواريانس هركدام از   
 موجـب رهـايي كـه     يك قسمت عمـومي كـه بـا ديگـر متغي           :آيد مي

 منحـصر بـه     يمتشوند، مشترك است و قس     ن آنها مي  همبستگي ميا 
    هـاي مـشترك عامـل       قسمت. رها متفاوت است  فرد كه از ديگر متغي

تحليل . )Wang, 2001( اند نامرئي مفاهيم دهندة نشان و شدهناميده 
   ل و بـراي    رهـاي پيوسـته، داراي پراكنـدگي نرمـا        عاملي بـراي متغي

 ,Bartholomew and Knott) رهاي دوگانه ايجاد شده اسـت يمتغ

 ,Wedel( ددناسـتاندار رهاي ناپيـدا   كه متغيكند و فرض مي (1999

شود، بلكه   جويي علمي مي    موجب صرفه  فقطاين تكنيك نه     ).2001
دواس، ( زنـد  مـي دسـت   سـازي    اده از آن بـه شـاخص      محقق با استف  

ـ  مـي پـي   رهـا   بين متغي  روابط   بهو   )۱۳۷۶  و) ۱۳۷۷منـصورفر،   ( ردب
 دهـد  مـي هـا را بـه چنـد عامـل تقليـل             اي از داده   همجموعة پيچيـد  

ين هدف آن كاهش متغيرها و آشكار سـاختن      مهمتر و. )۱۳۸۰زرگر،(
 ,Local Government Data Unit( هاسـت  ساختار و الگـوي داده 

ــيشتحليــل عــاملي، ). 2005  ماننــدهــاي مختلفــي  فــرض داراي پ
تري   نتايج دقيقتوان كه با رعايت آنها مياست  توزيع نود باستاندارد

  . )Hair,1999( به دست آورد
كـرد و بـا يكـي از         براي انجام آن بايد ابتدا مقاصد را مشخص       

به  .)۱۳۷۸ ،سرمد( ت به تحليل پرداخي موجود در اين تكنيكروشها
ملكه آن را توان  مي  هدف علمي ةسبب نيرومندي و نزديكي به هست     

ي تحليل عاملي،   ها تكنيك .)۱۳۸۰كالين،  ( ي تحليل دانست  روشها
هاي چندگانـه در     هاي اصلي، با هدف كاهش داده      لفهنظير تحليل مؤ  

 اين تكنيـك    نويسندگان بسياري  .اند  هاي ذخيره طراحي شده    سيستم
 بـراي  و )Squire, 1998(انـد   كـرده  استفاده براي بازيابي تصاويررا 

گـذاري   شـاخص " عنـوان بـا هاي بازيابي هركجا كه آنها معموالً        متن
 Deerwester, et) شده استاستفادهشناخته شده،  "نامرئييي معنا

al., 1990)  .شود معموالً از تكنيك تحليل عاملي زماني استفاده مي 
   :انجام گيرد از موارد پايين مورد يا چند ،كه يك

مل وجود دارند كه ارتباط  كوچكي از عواةكه مجموع تعيين اين -
  خواهند داد؛رهاي مشاهده شده را توضيح يبين متغ

  هاي نادرست؛  كوچكتري از عاملةتعيين مجموع -
  هاي اساسي؛ تعيين تعدادي از عامل -

   جديد؛هاي عامل تفسير كردن - 
 داده تحريك ة ارزيابي كردن منحصر به فرد و تجربي در مجموع-

   جديد؛هاي عامل ةكنند
 ,Wang(هـاي آمـاري    جديـد در تحليـل  هـاي  عامـل  اسـتفاده از  -

2001.(  



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۱۶  

   اي خوشهتحليل كنيك ت
هاي علمـي   ي پركاربرد در رشته  روشهااي يكي از     تحليل خوشه 

بندي تجربي متغيرها    سبابي را براي طبقه   او  ) ۱۳۸۵كالنتري،  ( است
بـدين نحـو   . (Toms, et al., 2001) كنـد  ها فـراهم مـي   به خوشه

مناطقي كه بيشترين همانندي را از نظر امتيازهاي عـاملي دارنـد در             
 تفكيـك   و هدف آن  ) ۱۳۷۲رهنما،  ( شوند  مي بندي وشه دسته يك خ 

هاي گسسته با خـصوصيات مـشترك      ها به خوشه   اي از داده   مجموعه
   ).Gallegos and Ritter, 2005(است

اي تحليل  كه رابطة متغيرها پيوسته است، تحليل خوشه     هنگامي
 ,Vermunt and Magidson( شـود   ناميـده مـي  ۱پروفايلي مكنون

اي،  خوشـه بندي شده است، تحليـل       كه رابطه طبقه    هنگامي ).2002
تحليـل  ). (Uebersax, 2000 شـود  ناميـده مـي   ۲اي مكنـون  طبقـه 
و زمـاني  ) Everitt, 1993(هاي مختلط نيز وجود دارد  اي داده خوشه

ــي  ــتفاده م ــته و    اس ــا پيوس ــه متغيره ــود ك ــهش ــده   طبق ــدي ش بن
دهـد   ن امكان مي تكنيك به پژوهشگرا اين).Zhang, 2004(هستند

 بنـدي  اي مناسـب گـروه   تا بر مبناي همگني متغيرها، آنها را به شيوه   
  .دن و مورد تبيين قرار دهدنكن

  معرفي اجمالي منطقه مورد مطالعه
 ۲۷مربـع بـين      كيلـومتر ۰۷۳/۱۲۲۶۶۱استان فارس بـا وسـعت       

 دقيقه عرض شمالي از خط اسـتوا   ۴۰ درجه و    ۳۱ دقيقه تا    ۰درجه و   
 دقيقه طول شرقي از نصف ۴۵درجه و  ۵۵ دقيقه تا ۳۰و  درجه ۵۰و 

ريـزي اسـتان    سـازمان مـديريت و برنامـه     ( النهار گرينويچ قـرار دارد    
 ۲۴ داراي ۱۳۸۵ نظر تقسيمات كشوري در سـال        از و   )۱۳۸۴،  فارس

  .دهد را تشكيل ميحاضر شهرستان بوده كه ماتريس پژوهش 
  ها يافته

ل عاملي انجام شـود، تـشكيل   در تحليبايد يكي از اقداماتي كه     
  سـتون  ۴۳هـاي پـژوهش داراي       داده مـاتريس . هاست ماتريس داده 

)اند و   شده ارايه و در پنج گروه       سازي شده  رهاي پژوهش كه نرم   متغي
 حمل و   -۳ درماني؛ - بهداشتي   -۲ آموزشي؛ -۱ : از ندبه ترتيب عبارت  

ــات؛  ــل و ارتباطـ ــسكوني-۴نقـ ــي-۵ ؛ مـ ــطر۲۴ و ) فرهنگـ   سـ
  بـراي تركيـب  . اسـت ) ۱۳۸۵هاي استان فارس در سـال        نشهرستا(

۱۳۸۰كينير،( ودش مي استفادهاز ضرايب همبستگي  رهامتغي( .  
مقادير قطـر  .  خواهد بود ۴۳×۴۳ شاخص، ماتريس    ۴۳با داشتن   

بـه  . طر آن تكرار اعداد باالي قطر استآن همگي يك و اعداد زير ق 
هـاي   ر اصـلي در خانـه  هايي غير از قطـ  ها در خانه  عبارتي همبستگي 

  ). ۱۳۸۰آبادي،  طالبي و زنگي( ندهستباالي قطر و پايين قطر برابر 

ت براي تقليل تعداد زيـادي از متغيرهـا    تحليل عاملي روشي اس   
ها معموالً از    شود، عامل  عامل خوانده مي  ض كه   ور مفر يبه معدود متغ  

 شـوند  مـي  رهـا اسـتخراج   يهاي متقابل موجـود ميـان متغ       همبستگي
  اسـتخراج  هـايي  عامـل مـاتريس همبـستگي      از). ۱۳۷۸نيا،   حسيني(

 عوامل. اصلي است  هاي عاملترين آنها استخراج      متداول  كه شود مي
 به حداكثر عواملرها و شود تا رابطه بين متغي     يا محورها چرخانده مي   

 ۳ واريمـاكس   چـرخش  ،تـرين روش   شـايع پال  به عقيدة كينير     .برسد
 شـود  مـي   رياضي حفظ  هاي عاملن استقالل   شود كه در آ    ناميده مي 

    ).۱۳۸۰كينير،(
 حاصـل   ةدهد، نتيج  نشان مي ) ۱ ( شمارة كه جدول  طوري همان

 عامـل   ۶ پژوهش به    شاخص ۴۳ تقليل   ،كارگيري تحليل عاملي   از به 
ـ   درصد واريانس جامعه را تفـسير مـي    ۰۶۰/۷۳  كه استنهايي   د و كن
ي هـا   شـاخص لي در   تحليل عام تكنيك  بخش بودن    رضايتاز  نشان  

   .مورد مطالعه دارد
 درصد  ۷۳۴/۱۸ درصد و عامل دوم      ۴۰۸/۲۵عامل اول بتنهايي    

اند  دهكر درصد كل واريانس را محاسبه و تفسير         ۵۵/۱۱و عامل سوم    
 بويژه عامل اول و دوم      ،دهندة تأثيرگذاري زياد اين سه عامل      و نشان 

  . بر روي متغيرهاست
 درصد واريانس را محاسبه و تفـسير        ۳۶/۱۷سه عامل بعدي نيز   

تـوان   ، ميها شاخصيك از   با توجه به ميزان همبستگي هر     . اند هكرد
   .كرداسامي يا عناوين مناسبي را براي آنها انتخاب 

  

 ۴۳ليل عوامل حول محور اصلي نتايج تح) ۱(ةجدول شمار

  انتخاب شدهشاخص

 عامل
ارزش 

 ويژه

توضيح  درصد واريانس
   وسيلة بهداده شده 

 هر عامل

درصد 
تجمعی کل 

 واريانس
 ٤٠٨/٢٥ ٤٠٨/٢٥ ١٨٠/١١ يک
 ١٤٢/٤٤ ٧٣٤/١٨ ٢٤٣/٨ دو
 ٦٩٨/٥٥ ٥٥/١١ ٠٨٤/٥ سه

 ٦٧٨/٦٢ ٩٨/٦ ٠٧/٣ چهار
 ٥٠٩/٦٨ ٨٣/٥ ٥٦/٢ پنج
 ٠٦٠/٧٣ ٥٥/٤ ٠١/٢ شش

  )۱۳۸۷نگارندگان، (
صد كـل    در ۴/۲۵ و بتنهايي    است ۱۸/۱۱مقدار ويژة عامل اول     

ـ   مـي واريانس را محاسبه و تفسير        ۱۲در ايـن عامـل مجموعـاً        . دكن
بارگذاري شده و بيشترين تـأثير را در بـين عوامـل            آموزشي  شاخص  

داراي همبـستگي خـوبي بـا        ي مذكور ها  شاخص .اند گانه داشته  شش



  
  
  
  

 ۱۱۷  ارس هاي استان ف ارزيابي و تحليل ميزان توسعه يافتگي شهرستان

نامگذاري » آموزشي«تحت عنوان عامل  و  هستند  پژوهش  عامل اول   
  . شود مي

 و ايــن عامــل بتنهــايي اســت ۲۴۳/۸امــل دوم مقــدار ويــژة ع
ـ    درصد كل واريانس را محاسبه و تفـسير مـي          ۷۳۴/۱۸ در ايـن   . دكن

و داراي  بارگذاري شده درماني -بهداشتيشاخص   ۱۱عامل مجموعاً   
توان  اين عامل را مي   . همبستگي و ارتباط خوبي با عامل دوم هستند       

  . دكرنامگذاري »  درماني-بهداشتي«تحت عنوان عامل 
 درصد كل واريانس را     ۵۵/۱۱ ،۰۸۴/۵مقدار ويژة   عامل سوم با    

 ارتباطـات توسـعة    شـاخص  ۸در اين عامل مجموعـاً      . كند  ميتفسير  
 داراي همبـستگي خـوبي بـا عامـل     ها شاخص بارگذاري شده و همة  

 «تـوان تحـت عنـوان عامـل         اين عامل را مـي     بنابراين. سوم هستند 
 ۹۸/۶ ،۰۷/۳مقـدار ويـژة     ارم با   عامل چه . كردنامگذاري  » ارتباطات

 ۵در ايـن عامـل مجموعـاً    . كنـد  مـي درصد كل واريـانس را تفـسير     
 با عامـل    داراي همبستگي بااليي   و   بارگذاري شده مسكوني   شاخص

نامگـذاري  »  كالبـدي  -مـسكوني «  عنوان عامـل   به و چهارم هستند 
 درصـد كـل     ۸۳/۵ و اسـت  ۵۶/۲ مقدار ويـژة عامـل پـنجم      . شود مي

بهداشتي  شاخص ۳در اين عامل مجموعاً     . كند  مي تبيين واريانس را 
 عامـل   بـااليي را بـا    بارگذاري شده و همبستگي     روستايي   درماني   -

 -بهداشـتي « تحـت عنـوان عامـل    و دهنـد  پژوهش نشان مـي   پنجم  
   .شود مي نامگذاري»  روستاييدرماني

درصـد كـل     ۵۵/۴اسـت   قـادر    ۰۱/۲مقدار ويژة   با   عامل ششم 
 فرهنگيشاخص  يكدر اين عامل مجموعاً     . دهديح  واريانس را توض  
ايـن  . و داراي همبستگي خوبي با عامل ششم هـستند          بارگذاري شده 

  . كردنامگذاري » فرهنگي«توان تحت عنوان عامل عامل را مي
كه هرچـه از عامـل اول         هاي تحليل عاملي اين است     از ويژگي 
هـا   امـل رويـم، شـاهد تغييراتـي در ع        هاي بعدي مـي    به طرف عامل  

   :يابيم كه هستيم و در مي
رهـاي بارگـذاري    يابد؛ از تعـداد متغي     كاهش مي   ميزان واريانس 

شـود؛   رها كاسته مي؛ از همگوني متغييابد هش ميها كا شده در عامل  
شـود؛ از مقـدار درصـد        هـا كاسـته مـي      از قدرت تأثيرگـذاري عامـل     

لبي و  طـا (شـود    دهد، كاسـته مـي     واريانسي كه هر عامل توضيح مي     
   ).۱۳۸۰آبادي،  زنگي

شـكل   .دهد هاي پژوهش اين وضعيت را نشان مي  عاملتحليل  
هـاي   يـافتگي شهرسـتان     در توسعه  گانه عوامل شش  تأثير) ۱( شمارة

   .دهد استان فارس را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي استان فارس در توسعه يافتگي شهرستان گانه عوامل ششتأثير ) ۱(شكل شماره

پس از طي مراحل مختلـف تكنيـك تحليـل عـاملي و تقليـل               
 ۲۴دار، هركــدام از   عامــل معنــي۶ شــاخص بــه ۴۳ از هــا شــاخص

هاي استخراج شده، امتيـازي      شهرستان استان فارس نسبت به عامل     
امتيـازات حاصـل در جـدول       شـاخص تركيبـي     اند كه    هكردرا كسب   

   . استذكر شده) ۳( ةشمار

يازات عاملي بـه    ها كه از امت    ه شاخص تركيبي شهرستان   توجه ب 
هاي استان فارس در پنج سطح       بندي شهرستان  دست آمده، به سطح   

   : ازندمبادرت شده كه به ترتيب عبارت
   شيراز؛ شهرستان:  سطح بسيار توسعه يافته-
  هاي خرمبيد، آباده و ارسنجان؛ شهرستان:  سطح توسعه يافته-
هاي سپيدان، المرد،    شهرستان: عه يافته سطح تا حدودي توس    -

  ممسني، اقليد و بوانات؛ 

  آموزشی

 

تأثيرات عوامل ششگانه 
در توسعه يافتگی 

  های شهرستان
  فارس

 

  ارتباطات
 

 درمانی ‐بهداشتی
  روستايی

 

   کالبدی‐مسکونی
 

  فرهنگی
 

   درمانی‐بهداشتی
 ٤/٢٥ 

 

٥٥/١١ 

 

٨٣/٥ 

 

٧٣/١٨ 

 

٩٨/٦ 

 

٥٥/٤ 
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هاي خـنج، الر، جهـرم و        شهرستان: سطح كمتر توسعه يافته    -

  استهبان؛
، های نيريز، فيروزآباد، کازرون، مهـر      شهرستان:  سطح محروم  ‐

  . قير وکارزين، فراشبند و زرين دشتداراب، پاسارگاد، فسا، مرودشت،
های استان فارس را بر اساس       بندی شهرستان  سطح) ۲(شکل شمارة   
   .دهد می  نشانهی توسعها شاخصدسترسی به 

  

  

  
  هاي استان فارس بندي شهرستان سطح) ۲(شكل شمارة 

  
اي و به  براساس امتيازهاي مستخرج با استفاده از تحليل خوشه

توان  هاي فارس را مي  دندروگرام، شهرستاننموداردنبال آن ترسيم 
   .هاي همگن جاي داد وشهدر خ

اي مناطقي را كه بيشترين همانندي را از         تكنيك تحليل خوشه  
 بنـدي  نظر امتيازهاي عـاملي دارنـد، در يـك خوشـة همگـن دسـته              

 درجـة   مبـين ، بدين صورت كه مقادير امتيازهاي هـر عامـل           كند  مي
  .اهميت هريك از مناطق است

  
هاي  رستانبندي شه اي گروه ار خوشهكرد ) ۳(شكل شمارة 

  فارس بر اساس امتيازات عاملي

د، نـ ده نـشان مـي   )۴(  و)۳( شـمارة  هاي طوري كه شكل   همان
هـاي   بنـدي شهرسـتان    اي،گـروه  نتيجة كاربرد تكنيك تحليل خوشه    

در : گـروه اول   :فارس به پنج گروه همگن به شرح ذيل بـوده اسـت           
 .اسـت هـاي شـيراز، المـرد، آبـاده، الر و خـنج              برگيرندة شهرسـتان  

ي ها شاخصهاي واقع در اين گروه به لحاظ برخورداري از          شهرستان
نكته جالب توجه ايـن اسـت كـه      .اند همگن در يك گروه قرار داشته     

هـاي الر و خـنج را در يـك گـروه قـرار داده                اين تكنيك شهرستان  
 جزو شهرستان الرستان بـوده و       ۱۳۸۴شهرستان خنج تا سال     . است

رستان مستقل ظـاهر شـده اسـت؛         به عنوان يك شه    ۱۳۸۵در سال   
 خرمبيد، زرين دشت، فراشبند،      در برگيرندة پنج شهرستان   : گروه دوم 

   .استمهر و قير و كارزين 
 بوانات و ارسنجان است؛  هاي در برگيرندة شهرستان: گروه سوم

ي همگن در يك ها شاخصاين دو شهرستان به لحاظ برخورداري از 
  .اند گروه قرار داشته
هاي ممسني، سپيدان و  در برگيرندة شهرستان: رم گروه چها

هاي واقع در اين گروه به لحاظ برخورداري از  اقليد است؛ شهرستان
  . اند ي همگن در يك گروه قرار داشتهها شاخص

  پاسارگاد
  

  مرودشت
  

  فيروزآباد
  

  کازرون
  

  جهرم
  
  فسا
  

  استهبان
  

   ريزنی
  

  داراب
  
  اقليد
  

  سپيدان
  

  ممسنی
  

  ارسنجان
  

  بوانات
  

  قير و کارزين
  مهر
  

  فراشبند
  

  زرين دشت
  

  خرمبيد
  
  خنج
  الر
  آباده
  

  المرد
  شيراز
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شامل نه شهرستان داراب، نيريز، استهبان، فسا، : گروه پنجم
هاي  نجهرم، كازرون، فيروزآباد، مرودشت و پاسارگاد است؛ شهرستا

ي همگن در يك ها شاخصواقع در اين گروه به لحاظ برخورداري از 
  . اند گروه قرار داشته

از نكات قابل توجه اين گروه ايـن اسـت كـه تكنيـك تحليـل                
هاي پاسارگاد و مرودشت را در يـك گـروه قـرار            اي شهرستان  خوشه

ــا ســال    جــزو شهرســتان ۱۳۸۴داده اســت، شهرســتان پاســارگاد ت
 ي بـه عنـوان شهرسـتان      ۱۳۸۵شده و در سال       مي مرودشت محسوب 

   .مستقل ظاهر شده است

هاي  شاخص تركيبي امتيازات عاملي شهرستان ) ۲(جدول شمارة 

  استان فارس
  سطح توسعه  شاخص ترکيبی  شهرستان

  بسيار توسعه يافته 4.59651  شيراز
 3.62013  خرمبيد
 3.29617  آباده

 3.23621  ارسنجان

  
  توسعه يافته

 2.52885  يدانسپ
 2.43305  المرد

 2.34491  ممسنی
 2.02184  اقليد
 1.78883  بوانات

  
  تاحدودي توسعه يافته

 1.29889 خنج
 0.54966 الر

 0.091 جهرم
 0.014 استهبان

  
  

  کمتر توسعه يافته
 

 0.13514-  نيريز
 0.85759- فيروزآباد
 1.15285- کازرون

 2.08281- مهر
 2.52385- داراب

 2.57941- پاسارگاد
 2.6507- فسا

 2.76307- مرودشت
قير و 
 2.955-  کارزين
 2.9595-  فراشبند

 4.05871-  زرين دشت

 

 

 

  
  

 محروم

   )۱۳۸۷نگارندگان،  (

  

  
اساس  هاي فارس بر گروه بندي شهرستان) ۴(شكل شمارة  

   عامليامتيازات

  و راهكارها  گيري نتيجه
ي مورد بررسي در    ها  شاخصان از آن دارد كه       نش ها بندي سطح
هاي فارس حكايت از نـابرابري فـضايي دارد و ايـن عـدم              شهرستان

تعادل برآيند عوامل مختلف اكولوژيك، اقتـصادي، سياسـي و غيـره            
شهرستان شيراز و به تبـع آن شـهر شـيراز بـه دليـل داشـتن                 . است

 اجتماعي،  هاي مختلف اقتصادي،   مركزيت سياسي و برتري در زمينه     
فرهنگي و غيـره و قطـب رشـد بـودن آن در زمينـة برخـورداري از                  

. ه اسـت  كردي مورد بررسي برتري خود را در استان حفظ          ها  شاخص
 -الگوي فضايي توسعه در منطقة مورد مطالعه حكايت از مدل مركـز         

اسـاس   بـر نهايتاً در اين پژوهش     . پيرامون و قطب رشد داشته است     
اي،  خوشـه   بـا اسـتفاده از تكنيـك تحليـل    يي تحليل عـامل  امتيازها

  .  شده استارايههمگن هاي  هاي استان فارس در خوشه شهرستان
هاي استان   شهرستانبندي   اي، گروه  نتيجة كاربرد تحليل خوشه   

ي هـا   شـاخص ريـزي     برنامـه  يراهكارهـا  .استگروه همگن   به پنج   
   :فارس عبارت است ازاستان هاي   در شهرستانهتوسع

 درماني در - ي آموزشي و بهداشتيها شاخص  تقويت•
  شهرستان شيراز؛
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 مسكوني درماني، ارتباطات و -ي بهداشتيها شاخصتقويت  •

  در شهرستان خرمبيد؛
  ي ارتباطي در شهرستان آباده؛ها شاخص تقويت •
 درماني و فرهنگي -  بهداشتيي آموزشي،ها شاخص تقويت •

  در شهرستان ارسنجان؛
 درماني در - وزشي و بهداشتيي آمها شاخص تقويت •

  شهرستان سپيدان؛
   و فرهنگي در شهرستان المرد؛مسكونيي ها شاخص تقويت •
 مسكوني درماني و - ي آموزشي، بهداشتيها شاخص تقويت •

  در شهرستان ممسني؛
   در شهرستان اقليد؛و مسكونيي آموزشي ها شاخص تقويت •
  درماني و فرهنگي در-ي بهداشتيها شاخص تقويت •

  شهرستان بوانات؛
 و فرهنگي مسكوني ارتباطي،ي آموزشي، ها شاخص تقويت •

  در شهرستان خنج؛
 و فرهنگي مسكونيي آموزشي، ارتباطي، ها شاخص تقويت •

  در شهرستان الر؛
 درماني در -ي آموزشي، كالبدي و بهداشتيها شاخص تقويت •

  شهرستان جهرم؛ 
ني و فرهنگي  درما- ي ارتباطي، بهداشتيها شاخص تقويت •

  در شهرستان استهبان؛ 
 درماني و فرهنگي - ، بهداشتيمسكونيي ها شاخص تقويت •

  در شهرستان نيريز؛ 

 -  و بهداشتيمسكونيي آموزشي، ارتباطي، ها شاخص تقويت •
  درماني در شهرستان فيروزآباد؛ 

 درماني، ارتباطي و - ي آموزشي، بهداشتيها شاخصتقويت •
  رون؛  در شهرستان كازمسكوني

 درماني و فرهنگي - ي آموزشي، بهداشتيها شاخص تقويت •
  در شهرستان مهر؛ 

 درماني و - ي آموزشي، ارتباطي، بهداشتيها شاخص تقويت •
  فرهنگي در شهرستان داراب؛  

 درماني و - ، آموزشي، بهداشتيمسكونيي ها شاخص تقويت •
  ارتباطي در شهرستان پاسارگاد؛  

 - ، بهداشتيمسكوني ي، ارتباطي،ي آموزشها شاخص تقويت •
  درماني و فرهنگي در شهرستان فسا؛  

ارتباطي،  درماني، - بهداشتيي آموزشي، ها شاخص تقويت •
  ؛  مرودشتو فرهنگي در شهرستان  مسكوني

 و مسكوني درماني، - ي آموزشي، بهداشتيها شاخص تقويت •
  فرهنگي در شهرستان قير و كارزين؛  

 و مسكوني درماني، ارتباطي، - اشتيي بهدها شاخص تقويت •
  فرهنگي در شهرستان فراشبند؛  

 و مسكوني درماني، ارتباطي، - ي بهداشتيها شاخص تقويت •
     .فرهنگي در شهرستان زرين دشت

  يادداشت
1- Latent profile analysis 

2- Latent class analysis 
3- Varimax  
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