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  تحلیل فضایی شاخص هاي اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه اي 
  )ان اصفهانتنمونۀ موردي  شهرستانهاي اس(

  علی زنگی آبادي    
  دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان 

  سید اسکندر صیدایی
  استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان

  سمانه مسیبی
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه اصفهان 

  
 
 

  
  چکیده

فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاري نسبت به دهه هاي شصت و هفتاد سبب شده است که، موضوع    
بنابراین شناخت وضعیت اشتغـــــال و بیکـــاري، درك . اشتغال یکی از چالشهاي جدي و بحث انگیز کشور باشد

موضوع . توسعۀ انسانی تأثیر به سزایی دارد هاي اشتغال وریزينقاط قوت و ضــــعف و کاسـتی هاي آن در برنامه
بنابراین الزم . اشتغال و معضل بیکاري و عواقب ناشی از آن یکی از دغدغه هاي موجود استان اصفهان نیز می باشد

است موضوع اشتغال و بیکاري در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مؤلفه ها و شاخص هاي مؤثر در این زمینه 
ژوهش  هدف اصلی پ   .د، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شودتبیین گرد

تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابري هاي اجتماعی در زمینه اشتغال به منظور  -که از نوع توصیفی
مقاله به منظور تحلیل شاخص هاي اشتغال در در این . توزیع عادالنه امکانات در شهرستانهاي استان اصفهان است

به عنوان معیار ترکیبی براي مقایسۀ توان هر شهرستان مورد استفاده  )EDI(شهرستانها در ابتدا شاخص توسعۀ اشتغال
متغیر نرم سازي شده استفاده شد و این متغیرها با روش هاي پیشرفته آماري  نظیر تحلیل  36همچنین از. قرار گرفت
سپس شهرستانها با مدل تحلیل . عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در  مؤلفه هاي معنی دار ارائه شد 5عاملی  به 

ه عدم تعادلهاي شدیدي در سطح نتیجه تحقیق گویاي این واقعیت است ک. طبقه همگن تقسیم شدند 4خوشه اي به 
شهرستانها وجود دارد به طوري که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص هاي اشتغال داشته و از لحاظ 
توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستانهاي محروم قرار می 

  .گیرد
  

.اشــتغال، شهرســتانهاي اســتان اصــفهان، تحلیــل عــاملی، تحلیــل خوشــه اي        :کلیــدي واژگــان

15/1/1391:تاریخ دریافت  20/3/1391: پذیرشتاریخ    
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  مقدمه
بحث اشتغال به علّت جوان بودن جمعیت عمدة کشور، به عنوان یکی از چالش هاي اساسی اقتصاد ایران 

درك . آید، که درصورت عدم توجه کافی به آن پیامدهاي نامطلوبی را به دنبال خواهد داشتبه شمار می
بهتر و دقیقتر پدیدة اشتغال و بیکاري در سطوح گوناگون ملی و منطقه اي، نیازمند شناخت علمی و جامع 

اطالعات . تاز مکانهاي جغرافیایی و در اختیار داشتن اطالعات جامع و فراگیر از موضوع مورد نظر اس
خام و بدون پردازش، امکان دستیابی روابط درونی بین مؤلفه هاي مؤثر در معضل بیکاري را روشن نمی 
کند و مطالعۀ ویژگی هاي عوامل و پدیده ها با استفادة اولیه از اینگونه اطالعات به صورت توصیفی، باعث 

بین اطالعات و مطالعه عمیق آنها و از سویی دسترسی به روابط درونی . گستردگی حجم مطالب شده است
پرداختن به هر یک از متغیرها به صورت جداگانه، نه تنها محقق را به نتیجه مطلوب نمی رساند، بلکه 

چرا که متغیرها و مؤلفه هاي مؤثر در زمینۀ . شاید برنامه ریزان و سیاست گذاران اشتغال را نیز گمراه نماید
وأم آنها همراه با اثرات همبیشی و تعامل بین آنها چنان پیچیده و در هم مذکور متعدد می باشند و تأثیر ت

لذا منطقی است که در اینگونه مطالعات اثرات . تنیده است که گاه اثرات غیر قابل انتظاري به بار می آورد
ه هاي در رابطه با مطالعه و تحقیق پیرامون اشتغال متغیرها و مؤلف   .توأم متغیرها با هم بررسی گردند

متغیرهاي مذکور درگسترة استان اصفهان که از نواحی بیابانی، نیمه بیابانی، . گوناگونی دخالت دارند
کوهستانی و بخشهاي تقریباً عاري از جمعیت، نامتراکم ترین نواحی جمعیتی ایران را با شرایط اقتصادي 

 .متغیر محدود کرد 36عه خود را به در این ارتباط محقق مطال. گیرد نیز متفاوت می باشدمتنوع در بر می
گستردگی دامنه متغیرها و گوناگونی و تنوع آنها پژوهشگر را بر آن داشت تا روشی براي کاهش آنها ارائه 

بنابراین می توان . این در صورتی است که کاهش متغیرها بدون از دست دادن اطالعات انجام گیرد. دهد
ت مشترك و تکراري بین عوامل، سهولت تحلیل، خالصه سازي هدف از کاستن مؤلفه ها را حذف اطالعا

مجموع کاهش یافته متغیرها می تواند زیر مجموعه اي از متغیرهاي اولیۀ . و معنی دار کردن اطالعات نامید
  ) .126: 1380طالبی و زنگی آبادي،(می نامند » تحلیل عاملی«این روش را . به دست آمده باشد

 
  هدف و روش پژوهش

هدف از انجام این تحقیق محاسبه و تحلیل شاخص هاي اشتغال در شهرستانهاي استان و مشخص    
کردن سهم هر شهرستان در برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعی است تا بتوان تصویري از ابعاد نابرابري 
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ست در اختیار داشتن امید ا.ها در سطح استان با توجه به امکانات و محدودیت هاي هر شهرستان ارائه داد 
چنین آمار و اطالعاتی برنامه ریزان و مسئولین را در تخصیص عادالنه بودجه در جهت برقراري تعادل و 

با توجه . توصیفی است  - مقاله مزبور بر اساس ماهیت جزو تحقیقات تحلیل .توازن در استان یاري نماید
با تکیه بر اطالعات کتابخانه اي، سالنامه هاي به موضوع، براي دستیابی به اهداف، اطالعات مورد نیاز 

پس از جمع  .جمع آوري شده است 1385استان و سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  1386آماري 
 EDIآوري و تحلیل داده ها براي دستیابی به نتایج قابل اعتمادتر از تکنیکهاي جغرافیایی از جمله تکنیک 

 SPSS وGIS اي و تجزیه و تحلیلهاي رایانه اي و نرم افزارهاي ، تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه 
  .نیز بهره گرفته شد

  
  ضرورت و اهمیت پژوهش

فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاري نسبت به دهه هاي شصت و هفتـاد سـبب شـده       
ن جـدي  بحـث مـذکور چنـا   . است که، موضوع اشتغال یکی از چالشهاي جدي و بحث انگیز کشور باشـد 

کشـور  .درصد اعالم شده است، ثابـت بمانـد    10است که اگر قرار باشد نرخ بیکاري دهۀ قبل را که حدود 
هزار نفر شغل ایجاد شـود، کـه    800یعنی حدود . باید بتواند بیش از دو برابر سالهاي گذشته کار تولید کند

ادیبـی سـده ،   (امکانات اقتصاي اسـت  انجام آن نیازمند عزم راسخ ملی، مدیریتی جامع وکارا و بسیج همۀ 
بیکـاري  . تالش درجهت ایجاد اشتغال و رفع بیکاري از وظایف اصلی همۀ حکومت هاسـت  .) . 6: 1382

سبب عدم استفاده از توان کامل ظرفیت اقتصادي گشته و بخشی از منابع تولید را معطّل گذاشـته و باعـث   
از . همراه با رکود  اقتصادي و کـاهش تولیـد مـی باشـد    شود و هرز و هدر رفتن ظرفیت هاي اجتماعی می

سوي دیگر عدم اشتغال سبب توزیع نامناسب درآمدگشته و بخشی از افراد جامعه امکـان کسـب درآمـد را    
این عامل تقاضـاي مـؤثر   . نداشته و درنتیجه بار تکفل خانوارها فزونی یافته و رفاه اجتماعی کاهش می یابد

باید توجـه داشـت   . . رکود اقتصادي را تعمیق می بخشد و فقر را گسترش می دهدجامعه را تحلیل برده و 
که جامعه اي پویا، شاداب ، بالنده و شکوفا خواهد ماندکه افراد آن جایگاه شایستۀ خود را بـراي کسـب و   

 قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی نیـز     43اصل  4این موضوع دربند . کارو اشتغال بازیافته و ارتقاء بخشند
بنابراین پـژوهش   .تصریح شده ودولت را موظف کرده است که امکانات اشتغال افراد جامعه را فراهم سازد
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درزمینۀ علل و عوامل بیکاري و مؤلفه هاي دخیل در این امر ضروري، انکارناپذیر است  و باید براي ایجاد 
و درنقـاط مختلـف کشـور     اشتغال و رفع معضل بیکاري تحقیقاتی جدي و جامعی درحوزه هاي گونـاگون 

صورت پذیرد و ریشه ها و عوامل مؤثر برآن شناسایی شده و نسبت به رفع موانع اشـتغال تـالش پیگـر و    
  . جامع صورت پذیرد

  
  

  شاخص ترکیبی توسعۀ اشتغال
براي درجه بندي کشورها از لحاظ توسعۀ  1990برنامه عمران سازمان ملل متحد، براي اولین بار در سال    

- نی الگویی را به کار برد که با قائل شدن اهمیت یکسان شاخص ها براي رتبه بندي به کار گرفته میانسا

برنامه عمران ملل متحد، در این مدل از سه شاخص امید به زندگی، درصد باسوادي و درآمد سرانه . شود
منظور بررسی و  ولی درسطح مناطق، شهرها و نواحی به. براي درجه بندي کشورها استفاده نموده است

در این ). Newmayer,2001(درجه یافتگی توسعه می توان از شاخص هاي زیادي استفاده نمود 
پژوهش به منظور بررسی اشتغال در شهرستانها از یکسري شاخص هاي ترکیبی اقتصادي استفاده شده 

بر اساس  این شاخص هاي ترکیبی می توانند سطحی از رفاه و رشد و توسعۀ شهرستانها را. است
از انجا که متغیرها ارقام خاصی هستند که نمی توانند سطح    .معیارهاي انتخاب شده نشان می دهند

در این پژوهش متغیرها به نسبت ها و . توسعۀ شهرستانها را در معیارهاي انتخاب شده نشان می دهد
بعد براي سنجش  در مرحلۀ. درصها تبدیل شده و اینگونه شاخص سازي متغیرها صورت گرفته است

سطوح توسعۀ اقتصادي و سطح بندي سکونتگاهها و درجه بندي شهرستانها از لحاظ توسعۀ اقتصادي از 
  .از روش زیر استفاده شد )EDI(شاخص ترکیبی توسعۀ اشتغال 

  EDI  روش کار با استفاده از مدل
  .تدوین جدول متغییرها و سکونتگاهها   :مرحله اول 
  .درصد هر بخش اقتصادي و سهم هر مورد از جمع کل استان محاسبه : مرحله دوم
  : هاي اقتصادي با فرمول زیرهاي توسعۀ اقتصادي بخشمحاسبۀ شاخص:مرحله سوم
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Xij = (X1ij+ X2ij+…….+ Xnij ) / N 
 

و انحراف معیار داده ها  51/2در استان اصفهان  اشتغال، میانگین شاخص توسعۀ 1با توجه به جدول شماره
را به خود  57/4بنابراین شهرستانهایی که یک انحراف معیار از میانگین یعنی رقم . می باشد 06/2

آنها بین  اشتغالاختصاص داده اند جزء شهرستانهاي برخوردار استان، و شهرستان هایی که شاخص توسعۀ 
آنها از  اشتغالسط قرار دارند و شهرستان هایی که شاخص توسعۀ است، در شرایط متو 45/0تا  57/2
شهرستان اصفهان به دلیل برخورداري فوق العاده به عنوان مرکز استان . کمتر است محروم می باشند 45/0

  .4در شرایط بسیار عالی شاخص توسعه اشتغال قرار دارد
است عبارتند  57/4به عبارت بهتر شهرستانهاي برخوردار که انحراف معیار به دست آمدة آنها باالتر از     
  . کاشان، برخوار و میمه، خمینی شهر، فالورجان و نجف آباد: از 

سمیرم، آران و : می باشد عبارتند از 0/45و  57/4شهرستانهاي نیمه برخوردار که انحراف معیار آنها بین 
  .دگل، فریدن، گلپایگان، لنجان، مبارکه و نائینبی

خوانسار، دهاقان ، نطنز، : است، عبارتند از  45/0شهرستانهاي محروم که انحراف معیار آنها کمتر از 
  .اردستان، چادگان، تیران و کرون ، و فریدون شهر

در درجۀ بسیار عالی و در ،  79/49شهرستان اصفهان در این بررسی حالت استثنا داشته و با انحراف معیار 
  . ، می توان سطح بندي شهرستانها را مشاهده نمود1در شکل شمارة . سطح بسیار برخوردار قرار می گیرد

  

                                         
   .بقية شهرستانها ميانگين گرفته شد  EDIکرده و از به علت اينکه شهرستان اصفهان با ميانگين فاصلة زيادي داشت، آن را از ساير شهرستانها جدا  -1

  
  
  

X2 rowij-X2mini  

X21maxij-X2minij  

  
X1 rowij-X1minij 

X1maxij-X1minij 

  

  
XN rowij-XNminij  

XNmaxij-XNminij  

X2ij  =   

XNij = 

X1ij = 
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  سطح شهرستانهاي استان از لحاظ توسعه شاخص هاي توسعه اشتغال: 1شکل شماره 

  
  اصفهانآمار توصیفی شاخص هاي توسعه اشتغال شهرستانهاي استان  -1جدول شماره 

  
  تحلیل عاملی

در حال حاضر با کمک روش هاي پیشرفته آماري و رایانه اي و بهره گیري از تکنیک هاي مختلف و با    
توان به عنوان مثال می. استفاده از شاخص هایی در زمینه هاي گوناگون به سطح بندي مناطق می پردازند

تحلیل خوشه اي، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اسکالوگرام، گاتمن،  به روش هاي تاکسونومی عددي،
در میان روش هاي ). 26: 1388نسترن و گنجعلی، (انحراف از اپتیمم و ضریب ارزش مرکزیت اشاره نمود 

ترین روش هاست که نه کاربردي ةترین و در عین حال در زمرمذکور تکنیک تحلیل عاملی یکی از پیچیده
وشه بندي پدیده ها با ویژگی هاي متعدد قابل استفاده است بلکه معیاري براي دسته بندي تنها براي خ

تحلیل عاملی،روشی چند    ) .127: 1380طالبی و زنگی آبادي،(رود سلسله مراتبی پدیده ها به شمار می

  
 ضریب چولگی

  
  چولگی

  
  واریانس

  
  انحراف معیار

  
  میانگین

  
  جمع

  
  حداکثر

  
  حداقل

  
  ُبرد

 
  تعداد

  
 

  
 

Valid N   
(listwis)  

انحراف 
  معیار

انحراف   آماره
  معیار

انحراف   آماره  آماره  آماره
  معیار

  آماره  آماره  آماره  آماره  آماره  آماره

992  458
-  

512  914  4,245  2,06036  46071  2,5091  50,18  6,78  29  6,49  20  
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بهینه آنها، متغیره است که عالوه بر تفسیر روابط میان متغیرهایی که بیان آنها مشکل است، با ترکیب 
اطالعات نهفته در درون آنها را در قالب تعداد کمتري از عوامل معنی دار در دسترس قرار می دهد 

متغیر  5به این ترتیب بدون اینکه کلیت از دست داده شود، فرض شده است که ) . 19: 1386تقوایی،(
اصفهان است که به صورت مورد نظر نشان دهندة کل مؤلفه هاي مؤثر در اشتغال شهرستان هاي استان 

در این پژوهش تلخیص متغیرها به گونه اي صورت گرفته .قراردادي برابر صد در صد فرض شده است 
است که نتیجه خالصه شده در قالب متغیرها به لحاظ مفهوم معنی دار باشد و مجموع امتیازات حاصل از 

از .ل نمره یعنی صد در صد نزدیک باشد عوامل در ارتباط با شاخص هاي اشتغال شهرستانهاي استان به ک
آنجایی که وضعیت اشتغال از جمله معیارها و شاخص هاي مهم توسعه یافتگی محسوب می گردند و به 

، در این پژوهش از روش EDIدلیل اهمیت کاربرد روش مذکور در مطالعات جغرافیایی عالوه بر روش 
  .تتحلیل عاملی و تحلیل خوشه اي نیز استفاده شده اس

  
  تحلیل خوشه اي

ها براي یافتن مناطق همگن و سطح بندي شهرها، روستاها اي یکی ازکاربردي ترین روشتحلیل خوشه    
در این روش مکان هاي واقع در یک سطح، شباهت زیادي با یکدیگر دارند ولی تفاوت . و نواحی است

در روش تجزیه و تحلیل ). 236: 1385حکمت نیا و موسوي،(زیادي با مکان هاي سطوح دیگر دارند 
هاي متجانس تقسیم گردد، به گونه اي که مشاهدات هم اي سعی می شود تا مشاهدات به گروهخوشه

توان در از این روش می. ها کمترین تشابه را داشته باشدگروه به یکدیگر شبیه و با مشاهدات سایر گروه
اکبري و (گیري چند شاخصه استفاده نمود تصمیمهاي مسایل طبقه بندي کردن گزینه ها و یا حتی شاخص

  ) .257: 1387زاهدي، 
  :اي به طور کلی به دو دسته عمده تقسیم می گرددروش تحلیل خوشه    

 روش خوشه بندي سلسله مراتبی. 

 236: 1385حکمت نیا و موسوي،(روش خوشه بندي غیر سلسله مراتبی    .( 
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کار و تفسیر راحت جواب هاي به دست دلیل سادگی روش اي سلسله مراتبی بهروش تحلیل خوشه    
بندي  و توانایی تبدیل کردن متغیرها و داشتن چندین شیوه براي خوشهآمده و نیز به علت توانایی خوشه

  .ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیردمتغیرها و اندازه گیري عدم تشابه میان خوشه
اي و روش اي دو مرحلهتوان به روش تحلیل خوشهتبی، میاي غیر سلسله مرادر روش تحلیل خوشه

  .اشاره کرد Kاي میانگین تحلیل خوشه
  مراحل انجام تکنیک تحلیل عاملی. 6

  : مراحل انجام تحلیل تکنیک عاملی به شرح ذیل است   
 .انتخاب متغیرهایی که قرار است تحلیل شوند-1

  .شاخص سازي متغیرها-2
 .تشکیل ماتریس داده ها-3

 .محاسبه ماتریس همبستگی -4

استخراج مجموع عوامل براساس ضرایب  -5
 .همبستگی

استخراج مجموع عوامل نهایی، به منظور  -6
ها و برخی بیشینه سازي ارتباط بین شاخص

 .آنها) چرخش(عوامل به وسیلۀ دوران

ساختن مقیاس عاملی براي استفاده در  -7
 .هاي بعديتحلیل

رتبه بندي گزینه ها با توجه به امتیازات عاملی -8
  ) .106: 1385فطرس،(مربوط به آنها 

  انتخاب متغیرها براي تحلیل عاملی
متغیرهاي پژوهش از طریق استخراج اطالعات آماري مربوط به آخرین سرشماري عمومی در ابتدا     

  .استان به دست آمد 1386و نیز سالنامۀ آماري سال  1385نفوس و مسکن سال 
  شاخص سازي متغیرها

زیرشاخص هاي زیر به ... هاي مختلف، درصدها ودر مرحلۀ بعدي با تبدیل متغیرها به سرانه ها، نسبت    
  )2جدول شماره .(ست می آیدد

  یکسان سازي شاخص ها
یعنی همگی یا مثبت .ها این است که باید تمام شاخص ها هم سو باشدنکته مهم در انتخاب شاخص   

به این معنی که اگر عامل یا شاخصی در فرآیند توسعۀ یک منطقه نقش مثبت دارد آن . باشند و یا منفی
نفی یا بازدارنده اي را در فرآیند توسعه بازي می کند آن شاخصی مثبت است و برعکس اگر نقش م
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بنابراین . هاي منفی و مثبت یکدیگر را خنثی می کننددر غیر این صورت شاخص. شاخص منفی می باشد
در این مرحله با معکوس کردن از مقدار ثابتی شاخصی که داراي تأثیر منفی است، به شاخصی با تأثیر 

  .پژوهش شاخص بار تکفل معکوس شده است مثبت تبدیل شد و در این
  شاخص سازي متغیرها -2جدول شماره 

  

  متغیرها  شاخصها
  شاخص استاندارد شده کشاورزي،شکار و جنگلداري  شاخص کشاورزي

  شاخص استاندارد شده شیالت
  

  شاخص صنعت
  ساخت -شاخص استاندارد شده صنعت

  شاخص استاندارد شده ساختمان
  شده استخراج معدنشاخص استاندارد 

 
 
 
 
 

  
 شاخص خدمات

 

  بآ و تامین  برق  ، گازشاخص استاندارد شده 
  خانگی کاالهاي شخصی و موتوري وۀوسایل نقلی فروشی ،تعمیرردهـــخ ،یفروشدهــــعم شدهشاخــص استــاندارد 

  هتل ورستوران شاخص استاندارد شده
  آموزش شاخص استاندارد شده

  بهداشت ومددکارى اجتماعى استاندارد شدهشاخص 
  انبارداري  وارتباطات، حمل  ونقل شاخص استاندارد شده

  فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم وفعالیتهاى تولیدى غیرقابل تفکیکشاخص استاندارد شده 
  سایرفعالیت  هاى خدمات  عمومى ،اجتماعى وشخصىشاخص استاندارد شده 

  بخش سازمانهاوهیئت  هاى  برون  مرزى درصد شاغالن
  اداره امورعمومى ،دفاع وتامین اجتماعى اجبارىشاخص استاندارد شده 

  کسب و فعالیت هاي  کار مستغالت ،اجاره و شاخص استاندارد شده
  دفاترمرکزى شاخص استاندارد شده بخش

  لیاهاي  مواسطه گري شاخص استاندارد شده
  درصد  اظهارنشده

  
  

  
  شاخص جمعیتی

 
 

 
 
  

 جمعیت

  درصد جمعیت فعال
 درصد جمعیت شاغل

  مازاد جمعیت
 تراکم جمعیت

  تفاضل درصد جمعیت و درصد وسعت
  وسعت

  معکوس بار تکفل
  
  
  

  
  شاخص اقتصادي

  
  

  درصد شاغالن کشاورزي نسبت به جمعیت
 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به کل جمعیت شاغل

  شاغالن کشاورزي نسبت به کل جمعیت فعالدرصد 
  درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت شاغل

  درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت
 درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت فعال

 درصد شاغالن خدمات نسبت به کل جمعیت

  جمعیت شاغلدرصد شاغالن خدمات نسبت به کل 
  درصد شاغالن خدمات نسبت به کل جمعیت فعال
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  تشکیل ماتریس داده ها و ماتریس همبستگی
-هاي ما میماتریس داده ها ماتریسی است که ستون هاي آن شاخص ها و سطرهاي آن شامل شهرستان   

تعداد  ،SPSSافزار ها در نرمسازي شاخصها و استانداردپس از تبدیل متغیرها به شاخص. باشد
شهرستان و تعداد ستون ها با تعداد شاخص  21برابر با تعداد شهرستان ها می باشد،یعنی ) داده ها(سطرها

براي اینکه اطمینان حاصل شود که عوامل ایجاد شده از ترکیب دسته اي    .شاخص برابر است 36ها یعنی 
یرها داشته باشد، باید ماتریس همبستگی از شاخص ها با همدیگر، همبستگی معقولی با برخی دیگر از متغ

ماتریس همبستگی، ماتریسی مربعی از ضرایب همبستگی متغیرها با یکدیگر . میان متغیرها را تشکیل داد
چون همبستگی یک شاخص را با خود نشان می دهند و خانه . است 1است و عناصر روي قطر اصلی آن 

ی دهند و طبیعی است ماتریس نسبت به قطر اصلی قرینه هاي دیگر همبستگی متغیرها را با خود نمایش م
  ) . 131: 1380طالبی،(باشد 

  استخراج مجموعه عوامل اولیه یا فاکتورها بر اساس ضرایب همبستگی متغیرها
با استفاده از . استخراج عامل ها با استفاده از ماتریس همبستگی میان شاخص ها به دست می آید   

سپس بردارهاي . و اهمیت نسبی هر یک از شاخص ها معلوم می گردد 5تركماتریس عاملی، عوامل مش
بردارهاي ویژه در حقیقت مقدار بارگذاري متناظر . گرددویژه براي تمامی مقادیر ویژه غیر صفر محاسبه می

در تحلیل عاملی در اتصال . با هر شاخص براي عامل مربوطه است که اصطالحاً بار عاملی نامیده می شود
باشد  5/0هایی مورد استفاده قرار می گیرند که همبستگی آنها باالي ها با هم در عوامل، شاخصصشاخ

در این مرحله با کمک روش عامل هاي اصلی، مقدار ویژه، درصد    ) .232: 1385حکمت نیا و موسوي،(
یی که مقادیر واریانس و درصد تجمعی کل واریانس براي هرکدام از مؤلفه ها استخراج و تمام عامل ها

عامل مقادیر ویژه باالي  5در این نمونه . بوده به عنوان عامل اصلی انتخاب می گردند 1ویژه آنها بیشتر از 
مقدار ویژه هر )   3جدول شماره . (درصد واریانس را توجیه می کنند 7/96دارند، که جمعاً در حدود  1

در حقیقت .عیین بهینه عوامل نشان داده شده است، براي ت)1نمودار شماره(عامل نیز در نمودار صخره اي،
عامل به دست آمده در ذیل است و عوامل روي شیب کم کمک چندانی در  5عوامل روي شیب تند همان 

  .عامل کاهش داده می شوند 5شاخص به  36به این ترتیب، تعداد شاخص ها از . تحلیل به ما نمی کنند

                                         
5 -Common Factor. 
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  نمودار صخره اي  - 2شکل شماره 

  
  جمع واریانس تفسیر شده - 3جدول شماره 

    
  چرخش یا دوران ماتریس

تفسیر متغیرهاي بار عاملی بدون چرخش آسان نیست و بنابراین عامل ها چرخانده می شوند تا قابلیت     
حول نقطه اي ثابت چرخانده می ) فاکتورها(در دوران ماتریس داده ها، عاملها. تفسیر آنها افزایش یابد

خوانده می شود » افتهماتریس عامل دوران ی«را در برگیرند که این حالت ) متغیرها(شوند تا شاخص ها 

   مقدار ویژة اولّیه جمع مربعات بارگذاري شده دوران جمع مربعات بارگذاري شده
درصد فراوانی   ترکیب ها

  تجمعی
درصد 

  واریانس
درصد فراوانی   جمع

  تجمعی
درصد 

  واریانس
درصد فراوانی   جمع

  تجمعی
درصد 

  واریانس
  جمع

755/71  755/7  511/49  644/74  644/74  504/51  644/74  644/74  504/51  1 

549/82  740/10  448/7  940/83  297/9  415/6  940/83  297/9  415/6  2 

564/88  016/6  151/4  038/91  097/7  897/4  038/91  097/7  897/4  3 

708/93  144/5  549/3  347/94  309/3  283/2  347/94  309/3  283/2  4 

708/96  99/2  070/2  708/96  361/2  629/1  708/96  236/2  629/1  5 

            838/97  130/1  780/0  6 

            618/98  780/0  538/0  7 

            249/99  631/0  436/0  8 

            531/99  282/0  195/0  9 

            740/99  209/0  144/0  10 

            841/99  100/0  069/0  11 

            903/99  062/0  043/0  12 

            943/99  041/0  028/0  13 

            970/99  027/0  019/0  14 

            983/99  013/0  009/0  15 

            990/99  007/0  005/0  16 

            995/99  005/0  003/0  17  
            998/99  004/0  003/0  18 

            000/100  001/0  001/0  19  
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براي دوران عامل ها چند روش وجود دارد که در این پژوهش از دوران ).68: 387تقوایی و شفیعی، (
Varimax عامل استخراج شده را  5براي روشن شدن ارتباط عوامل با متغیرها باید . استفاده شده است

یافته است که وزنی را براي هر حاصل این چرخش، ماتریس عاملی دوران .با روش ذکر شده چرخش داد
  .عامل نشان می دهد
  نامگذاري عامل ها

شوند با توجه به محتوا و ماهیت شاخص هاي مورد مطالعه در هر عامل آن عوامل نامگذاري می    
)Mutalk,1992:23( . در این قسمت روابط در ماتریس عامل دورانی بررسی و به شرح ذیل نامگذاري

  :می شوند
  عامل اول

متغیرهاي دخیل در . درصد واریانس جامعه را توضیح می دهد 6/74پس از چرخش این عامل به تنهایی 
را نشان می دهد بیشتر شاخص هاي نوع خدماتی  1و نزدیک به % 99این عامل که میزان همبستگی باالي 

  )4جدول شماره .(نامگذاري شده است» عامل خدماتی«از این رو این عامل.هستند
  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل اول-4ره جدول شما

  مقدار همبستگی شاخصها
 573/0 درصد شاغالن خدمات نسبت به کل جمعیت شاغل

 558/0 درصد شاغالن خدمات نسبت به کل جمعیت فعال

 911/0 کشاورزى  ،شکاروجنگلدارىشاخص استاندارد شده 

  553/0 درصد شاغالن خدمات نسبت به کل جمعیت
 835/0 معدن استخراجشاخص استاندارد شده 

 995/0 ساخت -صنعت  شاخص استاندارد شده

 994/0 تامین  برق  ، گازوآبشاخص استاندارد شده  

 996/0 ساختمانشاخص استاندارد شده 

عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیروسایل نقلیه موتورى وکاالهاى شاخص استاندارد شده 
 شخصى وخانگی

998/0 

 997/0 هتل ورستورانشاخص استاندارد شده 

 996/0 حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطاتشاخص استاندارد شده 

 995/0 الىاواسطه گرى  هاى  مشاخص استاندارد شده 

 992/0 مستغالت ،اجاره وفعالیت هاى  کاروکسبشاخص استاندارد شده 

 996/0 اجتماعى اجبارىاداره امورعمومى ،دفاع وتامین شاخص استاندارد شده 

 995/0 آموزششاخص استاندارد شده 

 996/0 بهداشت ومددکارى اجتماعىشاخص استاندارد شده 

 997/0 سایرفعالیت  هاى خدمات  عمومى ،اجتماعى وشخصىشاخص استاندارد شده 

فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم وفعالیتهاى تولیدى غیرقابل شاخص استاندارد شده 
 تفکیک

984/0 

 975/0 دفاترمرکزى شاخص استاندارد شده بخش
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 989/0 اظهارنشد

 998/0 توسعه انسانی شاخص

 998/0  جمعیت

 999/0 جمعیت شاغل

 999/0 جمعیت فعال

  938/0  شیالتشاخص استاندارد شده 
  691/0  تفاضل درصد جمعیت و درصد وسعت

  
  عامل دوم

شاخص هاي مؤثر در . درصد واریانس جامعه را توضیح می دهد 2/9پس از چرخش، این عامل به تنهایی
به همین علت این . این عامل بیشتر به نسبت جمعیت شاغل و فعال در بخش صنعت خالصه می گردند

  )5جدول شماره . (نامگذاري شده است» عامل صنعتی«عامل
  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل دوم -5جدول شماره 

  
  
  
  

  عامل سوم
از آنجایی که میزان . دهددرصد واریانس جامعه را توضیح می 7پس از چرخش، این عامل به تنهایی 

همبستگی بین متغیرهاي بخش کشاورزي و نیز نسبت جمعیت شاغل و فعال در این بخش به همراه درصد 
  )6جدول شماره . (ایمنامگذاري کرده» عامل کشاورزي«وسعت و جمعیت بیشتر است، این عامل را 

  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل سوم -6جدول شماره 

  
  
  
  
  
  

  مقدار همبستگی شاخصها
  938/0 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به جمعیت

 601/0 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به کل جمعیت شاغل

 943/0 درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت 

 850/0 درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت فعال

 603/0 درصد شاغالن صنعت و ساختمان نسبت به کل جمعیت شاغل

  مقدار همبستگی شاخصها
 639/0 تراکم جمعیت

 644/0 مازاد جمعیت

 505/0 معکوس بارتکفل

 668/0 وسعت به کیلومتر مربع

 655/0  تفاضل درصد جمعیت و درصد وسعت

 501/0 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به جمعیت

 639/0 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به کل جمعیت شاغل

 548/0 درصد شاغالن کشاورزي نسبت به کل جمعیت فعال

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 1391،تابستان12فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره/146

 

 

درصد واریانس  91عامل بارگذاري شده در این پژوهش به تنهایی در حدود  3اکنون با توجه به اینکه 
   .کنیمبه دو عامل آخر خودداري می جامعه را تشکیل می دهد، بنابراین از نامگذاري و ارائۀ آمار مربوط

  
  کاربرد روش تحلیل خوشه اي براي طبقه بندي شهرستان هاي استان

در بخش دیگر پژوهش و به منظور طبقه بندي شهرستانهاي استان بر مبناي شاخص هاي ذکر شده از 
شاخصهاي انتخابی و از این روي شهرستانهاي استان اصفهان براساس . اي استفاده شده استتحلیل خوشه

  :گروه زیر خوشه بندي شده اند 4عوامل یاد شده در 

 

 
 

 طبقه بندي شهرستان  هاي استان اصفهان

  برخوارو میمه. 4
 مبارکه. 18

نجف آباد . 20
  کاشان.15

  خمینی شهر7
  فالورجان. 17

  اصفهان. 3
 لنجان. 11

 
 
 
 
 
 

اول همگن گروه  

  سمیرم. 5
  گلپایگان. 14

 بیدگلآران و . 1

 
دوم همگن گروه  

  اردستان.2
 نائین.19

 
سوم همگن گروه  

  فریدن.12
فریدون شهر . 13
  تیران و کرون. 10

  دهاقان. 9
  نطنز.  21

  خوانسار. 8
  شهرضا. 16

 چادگان. 6

 
 
 
 
 

چهارم همگن گروه  

نمودار دندروگرام با روش وارد مربوط به سطح بندي شهرستان هاي استان  - 3شکل شماره 
 اصفهان
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  نسبت جمعیت شاغل در بخشهاي صنعت، خدمات و کشاورزي - 4شکل شماره 

  
  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

شاخص حاصل از سالنامه آماري سال  36در این پژوهش در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی    
شهرستان استخراج شده و 21مرکز آمار ایران استان اصفهان در بین 1385و اطالعات آماري سال  1386

ترسیم نمودار  در ادامۀ پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه اي و. عامل کاهش داده شد 5سپس به 
  . گروه همگن تقسیم شدند4دندروگرام آن ، شهرستان هاي استان بر اساس شاخص هاي انتخابی، به 

مقاله حاضر نشان داد که اختالف زیادي بین شهرستانهاي استان از نظر برخورداري از شاخص هاي    
نهاي دیگر در رتبه اول قرار بطوري که شهرستان اصفهان با اختالف زیادي از شهرستا. اشتغال وجود دارد

مبارکه، نجف آباد ، برخوار و میمه،  گروه دوم شهرستانهاي. گرفته و شهرستان بسیار برخوردار می باشد
. کاشان، خمینی شهر، لنجان و فالورجان می باشد،که به عنوان شهرستانهاي برخوردار محسوب می شوند

برخورداري آنها از گروه دوم کمتر است و به عنوان گروه سوم را شهرستانهایی تشکیل می دهند که سطح 
سمیرم ،گلپایگان، آران و بیدگل، اردستان و : شهرستانهاي نیمه برخوردار محسوب می شوند، که عبارتند از

گروه چهارم را شهرستانهایی تشکیل داده اند که از نظر برخورداري از شاخص هاي اشتغال از سایر . نائین
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: بوده و به عنوان شهرستانهاي محروم شناخته می شوند که به ترتیب عبارتند از شهرستانها پایین تر
  .خوانسار، دهاقان، اردستان، چادگان، فریدون شهر، تیران و کرون و نطنز

. با توجه به شاخص هاي ترکیبی نابرابري هاي موجود بین شهرستانهاي استان اصفهان کامال مشهود است
ابع ملی و به کارگیري امکانات  محلی به گونه اي عمل شود که شرایط بنابراین باید در تخصیص من

همچنین عدالت اجتماعی و لزوم  . اشتغال، پراکندگی فضایی مناسبی را در گستره استان فراهم کند
  :مساوات بین تمامی افراد جامعه ایجاب می کند تا براي رفع این نا برابري ها به موارد زیر توجه گردد

مه ریزي توسعۀ اشتغال توجه به گروه هاي همگن شهرستانهاي استان می تواند در موفقیت در برنا -1
توصیه می شود جهت کاهش عدم تعادلهاي منطقه اي، برنامه . مدیریت اشتغال تأثیر به سزایی داشته باشد

از ریزي اشتغال به گونه اي صورت پذیرد که شهرستانهاي محروم استان در زمینۀ شاخص هاي مذکور 
پژوهش حاضر نشان می دهد که بین محرومیت و فاصله . درجۀ توسعه یافتگی قابل قبولی بهره مند شوند

از مرکز استان رابطۀ مستقیمی وجود دارد و با فاصله گرفتن از مرکز استان عوامل و مؤلفه هاي اشتغال 
در این . ب می شوندکاهش می یابند و شهرستانهاي حاشیه اي استان محروم ترین نواحی استان محسو

الزم است مسؤولین ذیربط در این مورد تصمیمات مناسبی . ارتباط تنها شهرستان کاشان مستثنی می باشد
اتخاذ نمایند تا عالوه بر توسعۀ شاخص هاي اشتغال، امکان رشد و توسعۀ انسانی مهیا شده و از این طریق 

  .دداز روند شتابان مهاجرت به سمت مرکز استان جلوگیري گر
از آنجا که استان اصفهان داراي شرایط محیطی متفاوتی بوده و از طرفی داراي نیروي فعال زیادي می  -2

باشد، می توان بر اساس ویژگی ها و توانمندي هر شهرستان براي نیروي فعال آنجا فرصت هاي شغلی 
ون شهر، اشتغال در بخش در شهرستانهاي چادگان، سمیرم، فریدن و فریدبراي نمونه . متعددي فراهم کرد

در این شهرستانها به دلیل شرایط طبیعی، اشتغال در بخش . کشاورزي از سایر بخش ها بیشتر است
در شهرستانهاي .کشاورزي و صنایع تبدیلی وابسته به آنها امکانات مناسبی را در این زمینه مهیا ساخته است

و خمینی شهر بخش صنعت سهم بیشتري از اشتغال نائین، آران و بیدگل،تیران، لنجان، فالورجان کاشان، 
برنامه ریزي اشتغال در این شهرستانها توجه بیشتر به صنعت را توجیه می . را به خود اختصاص داده است

در شهرستانهاي اصفهان، .زیرا شرایط طبیعی و نیروي انسانی در این بخش تخصص یافته اند. نماید
درصد اشتغال در بخش خدمات از سایر بخش هاي اقتصادي بیشتر گلپایگان، شهرضا، خوانسار و نطنز، 

توجه به . در سایر شهرستانهاي استان درصد اشتغال در بخش خدمات و صنعت تقریباً برابر می باشد. است
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رنامه ریزي مربوط به اشتغال در شهرستانهاي مذکور امکان موفقیت برنامه را بیشتر می این موضوع در ب
  .کند

قاط ضعف و عوامل تهدید کننده اقتصادي شهرستانها و استفاده از ابزارها و روشهاي شناخت ن -3
هر کدام از شهرستانها داراي نقاط قوت و فرصت هایی براي رشد و توسعه . مطالعاتی براي رفع آنها

شده اما با وجود نقاط ضعف و عوامل تهدید کننده، مانع از توسعه اشتغال این شهرستانها . اشتغال هستند
اما به . براي مثال برخی از شهرستانها داراي منابع طبیعی فراوان و نیروي انسانی مناسب هستند. است

مانع بهره وري از منابع ... دالیلی از جمله عدم سرمایه گذاري بخش دولتی و خصوصی، عدم تبلیغات و 
  .شده و حتی گاهی شرایط نابودي آنها را تشدید می کند

می توان براي هر شهرستان نقش خاصی را که در آن بیشتر تخصص یافته است مشخص کرد و سرمایه  -4
براي نمونه در شهرستان نطنز پرورش گالبی می تواند . گذاري هاي الزم را در جهت رشد آن انجام داد

ه منطقه باز بسیار پرسود بوده و در صورت حمایت می تواند ارزش افزوده ناشی از فروش این محصول ب
مهمترین نکته این . اشاره کرد... همینطور می توان به قالی نایین و یا محصوالت لبنی گلپایگان و . گردد

  .  مساله افزایش انگیزه تولید و فعالیت در بین مردم هر شهرستان می باشد
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