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  استان ایالمدر  ITتوسعه یافتگی شاخص هاي  تحلیلی از بررسی
  مهدي مؤمنی    

  دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

  علی نظر صیدي
    Seydi1390@yahoo.com،دانشجوي دوره دکتري برنامه ریزي اقلیم دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

  
  

  
  چکیده

در سکونتگاه هاي شهري با توجه به گستردگی متغیرها و مشکالت مقایسه   ITبررسی فضایی شاخص هاي  این در
جداگانه آنها براي مشخص کردن جایگاه هر سکونتگاه در جدول رتبه بندي از روش تحلیل عاملی استفاده شده است 

سی فضایی در برر. تا با ترکیب و خالصه سازي عوامل ، مقایسه  و رتبه بندي سکونتگاهها آسان و عملی تر گردد
در سکونتگاه هاي شهري با توجه به گستردگی متغیرها و مشکالت مقایسه جداگانه آنها براي   ITشاخص هاي 

مشخص کردن جایگاه هر سکونتگاه در جدول رتبه بندي از روش تحلیل عاملی استفاده شده است تا با ترکیب و 
هدف این پژوهش نشان دادن . عملی تر گردد خالصه سازي عوامل ، مقایسه  و رتبه بندي سکونتگاهها آسان و

در شهرهاي استان ایالم است که خود حاکی از میزان و درجه توسعه   ITپراکندگی و سطح استفاده از تکنولوژي 
و خوشه اي  براي سنجش و مقایسه ) فاکتور آنالیز(در این تحقیق از روش تحلیل عاملی. یافتگی استان می باشد

از منابع  روش پژوهش در این تحقیق توصیفی ، تحلیلی وداده ها .ده ، استفاده شده استشاخص هاي گرد آوري ش
استان بدست آمده است و از طریق نرم افزار هاي  آمار نامه ها و طرح جامع ،کتابخانه اي ، سالنامه هاي آماري 

SPSS,Arc View , شاخص مورد بررسی در این مطالعه در  22.مورد تجزیه تحلیل و استنتاج قرار گرفته است
نتایج حاصل از این پژوهش نشان . اجتماعی،ارتباطی وخدماتی قرار می گیرند -فرهنگی ،خدماتی-عامل اجتماعی4

باشد بطوریکه از  در شهرهاي استان ایالم می ITدهنده عدم توزیع هماهنگ استفاده از شاخص هاي تکنولوژي 
شهر مورد مطالعه ، شهر ایالم در تخصیص شاخص ها در رتبه اول و توسعه یافته و شهر هاي آبدانان ،  19مجموع 

، مهران ، ایوان و بدره ، در رتبه دوم و نسبتاً توسعه یافته  و شهرهاي زرین آباد ، لومار ، ملکشاهی ،  دهلران ، دره شهر
  .، کالت ، سرابله ، موسیان ، میمه ، آسمان آباد و زرنه عقب مانده تر می باشند چوار ، توحید، صا لح آباد

  
، سـکونتگاههاي شـهري ، اسـتان ایـالم     ITتحلیـل عـاملی ، خوشـه اي ، تکنولـوژي     :واژه هاي کلیدي

13/4/1391:تاریخ دریافت  9/6/1391: پذیرشتاریخ   
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  مقدمه 
فهم بهتر و دقیق تر پدیده هاي جغرافیایی در سطوح ملی ، منطقه اي و محلی و نیز دستیابی به شناخت      

براي . علمی تر از مکانهاي جغرافیایی منوط به در اختیار داشتن اطالعاتی جامع از مکانهاي مورد نظر است 
سردرگمی برنامه ریزان و رسیدن  مطالعه عمیق و کشف ارتباطات درونی پدیده ها و همچنین جلوگیري از

به اهداف کار پژوهشی بایستی اطالعات خام و اولیه را با استفاده از روشهاي علمی خالصه، ترکیب و 
،  IT. جامعه اي که براساس اطالعات قوي و ارتباطات گسترده پایه ریزي شده است. دسته بندي کرد

اکبري (ع را دستخوش تحول کرده است فناوري پر هیاهوي عصر ما در حال حاضر ساختار جوام
،128:1385.(  

در حالی که سیاست گذاریها درایران هم اکنون در مسیر سرمایه گذاري گسترده تر در این فناوري        
قرار گرفته است ، بااین حال هنوز در ابتداي راه به سر می بریم و سایر جوامع به کاربردهاي فراگیرتر از 

بنابراین با توجه به اینکه تسهیالت و سخت افزارهاي مورد نیاز جهت اجراي این . این دانش می اندیشند
رایانه شخصی ، شبکه هاي محلی و جهانی ، رادیو و شبکه  رادیویی ، تلفن (روشها عمدتاً موجود است

ي و آنچه اجراي این روشها نیاز دارد برنامه ریز..) هاي ثابت و همراه ،  پست الکترونیکی ، اینترنت ،
در این راستا با . مدیریت ؛ به معناي استفاده مناسب و کارا از منابعی است که هم اکنون موجود می باشد

شناخت جایگاه سکونتگاههاي شهري استان ایالم در این زمینه، استفاده و بهره برداري از تکنولوژي ها ، را 
اي شهري استان ارائه می گردد تا هکارهاي مناسبی جهت توسعه شاخص هاي این فناوري  در سکونتگاهه

هر چند که ضعف  آمار، نبود پژوهشهاي گسترده جامع در سطح استان . مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد
و حتی کشور و عدم به روز رسانی گزارشهاي موجود ، شناخت جایگاه استان و شهرهاي آن را در این 

  .زمینه اندکی دشوار ساخته است
گستردگی دامنه . مرکز شهري مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است 19شاخص در  22مطالعه در این     

متغیرها از یک سو و گوناگونی و تنوع  آنها از سوي دیگر ما را برآن می دارد تا از روشهاي علمی و آماري  
لذا . فاده نماییمبراي کاهش متغیرها بدون از دست دادن اطالعات است) تحلیل عاملی و تحلیل خوشه اي (

. هدف بکارگیري این روشها، ساده و آسان کردن تحلیل ، معنی دار کردن و خالصه سازي اطالعات است
در این روش متغیرها با همبستگی درونی باال در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک عامل را تشکیل می 
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ماهیت آنها ، به مفهوم آن پی می بریم و دهند در نتیجه با مراجعه به متغیرهاي تشکیل دهنده یک عامل و 
در نتیجه تعداد کمی از این متغیرهاي بدست آمده که مجموعاً بتوانند . اقدام به نامگذاري آنها می کنیم

براي دسته بندي . درصد باالیی از گسترش  و پراکندگی شاخص ها را در شهرها نشان دهند اکتفا می کنیم 
خوشه بندي و در نتیجه مقایسه درجه توسعه یافتگی شهرهاي استان از و مشخص کردن رتبه شهرها و یا 

هدف این است تا از این . استفاده شده است) کالستر آنالیز( نظر این شاخصها از روش تحلیل خوشه اي 
طریق بتوانیم ضمن شناسایی متغیرهاي کاراتر در توسعه ، در آینده نقش آنها را بارزتر نماییم و تاکید 

روي آنها داشته باشیم ، تا زمینه تعادل فضایی و دستیابی به توسعه پایدار فضایی را در سطح بیشتري 
  ITبا توجه به اهمیت تعیین  سطح توسعه یافتگی براساس شاخص هاي      .شهرهاي استان فراهم سازیم

) الديمی Harvey )2000 و   Macnabاز جمله آن در مطالعات خارجی . تحقیقاتی صورت گرفته است
براین اعتقادند که رشد اطالعات در شهرهاي امروزي تغییرات زیادي برتصور ما از مفهوم رشد منطقه داشته 

  .است
زمان که بوسیله دیوید هاروي مطرح گردید ،این واقعیت را روشن می سازد که  –مفهوم فشردگی فضا     

امعه تبعات یکسانی در بر داشته را در دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات در میان گروه هاي یک ج
مقدمه اي بر تحلیل عاملی و شیوه «میالدي جی ان کیم ، چارلزو  مولر کتابی تحت عنوان  2003سال 

  .تألیف کرده اند که توسط بختیاري و طالبی ترجمه شده است» بکارگیري آن 

براساس تحلیل عاملی و خوشه اي  در کشور ایران علیرغم توسعه یافتگی شهرها مطالعات کمتري بویژه    
پژوهشی تحت ) 1385(حکمت نیا و موسوي. بویژه در ارتباط با استان مورد مطالعه صورت گرفته است

عنوان تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل مؤثر بر توسعه انسانی نواحی مختلف کشور را 
کار دیگري ) 1385(در کاهش تقاضا ي سفر شهري کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات. بررسی نموده اند

. است که بصورت نمونه در مورد شهر اصفهان در پایان نامه کارشناسی ارشد سلطانی صورت گرفته است
طالبی و زنگی آبادي تحقیقی بنام تحلیل شاخص ها و عوامل مؤثر بر توسعه انسانی شهرهاي بزرگ کشور 

تحلیل خوشه اي سلسله مراتبی را در پردازش داده ) 1384(کالنتري . گرد آوري کرده اند 1380را در سال 
لذا با توجه به اهمیت موضوع ضرورت یک چنین مطالعه .  بکار برده است SPssها با استفاده از نرم افزار

موجود،  ITاي در مناطق شهري استان ایالم بلحاظ توسعه یافتگی شهرهاي استان در استفاده از شاخص هاي
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در   ITهدف بررسی شاخص هایی است که نشان دهنده میزان استفاده از تکنولوژي . الزم به نظر می رسد
با مشخص کردن شهرهایی که . شهرهاي استان ایالم و در نتیجه رتبه بندي این شهرها در سطح استان است

ناسایی ، و در جهت رشد بیشتري داشته اند، شاخصهایی که باعث موفقیت نسبی در این زمینه شده اند ش
  .تقویت آنها در سایر شهرها  می توان گام برداشت

  روش تحقیق 
نیز استفاده ) تحلیل کمی(در این تحقیق ، عالوه بر اتکا به اسناد ومدارك کتابخانه اي از روشهاي آماري      

ه به طور داده هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش براساس آخرین اطالعات منتشر شد. شده است
. می باشد..)و1385و سرشماري نفوس و  مسکن سال1382سالنامه آماري استان سال (رسمی و در دسترس

و با توجه به داده هاي . به تفصیل آمده است) 1(متغیر مورد بررسی قرار گرفته  که در جدول  22در مجموع
  .شده است آماري ، از روشهاي تحلیل عاملی خوشه اي براي تجزیه و تحلیل استفاده

  شاخص هاي موردمطالعه -1 جدول شماره
 شاخص ها ردیف شاخص ها ردیف

 تعداد جمعیت 12 تلفن ثابت 1
 جمعیت با سواد 13 تلفن همراه 2
)کافی نت ها(مراکز اینترنت  3  فارغ التحصیالن آموزش عالی 14 
 فارغ التحصیالن رشته  هاي حقوق و علوم سیاسی 15 اداره پست 4
خدمات پستیدفتر  5   فارغ التحصیالن رشته  هاي ریاضی و کامپیوتر 16 
 تعداد پزشکان 17 مراکز پست بانک 6
  فارغ التحصیالن مهندسی 18 مراکز ارائه خدمات رایا نه اي 7
  فارغ التحصیالن معماري 19 مراکز فروش رایانه و ادوات آن 8
 مدیران و مقامات قضایی 20 مراکز بازیهاي رایانه اي 9

 شاغلین متخصص 21 ویدیو  کلوپ ها 10
  شاغلین تکنسین 22 عابر بانک و خود پردازها 11

  گاننگارند: منبع

  نتایج و یافته هاي تحقیق 
  ایالم استان جغرافیایی موقعیت

درصد مساحت کشور بین  2/1کیلومتر مربع وسعت و 20150با مساحت  ایران در غرب کشوراستان ایالم  
دقیقه طول شرقی از نصف  58درجه و  48دقیقه تا  10درجه و 45درجه عرض شمالی و  34تا  15و  31

کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق  425این استان در غرب و جنوب غرب کشور .قرار دارد النها ر گرینویچ
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این استان از سمت شمال و شمال شرقی . یت حاشیه اي  ولی استراتژیک قرارگرفته استدارد ودر یک موقع
به استان کرمانشاه، از شرق و جنوب شرقی به استان لرستان و خوزستان و از غرب با کشور عراق هم مرز 

  .دهستان می باشد 39بخش و  19نقطه شهري و  19شهرستان  7داراي  1385این استان در . است 

 

 نقشه موقعیت جغرافیایی استان ایالم: 1شماره  لکش

  تشریح تکنیک تحلیل عاملی
در عین حال ، خالصه سازي . تکنیک عاملی روشی براي خالصه کردن اطالعات زیاد می باشد     

  .اطالعات به ترتیبی صورت می گیرد که نتیجه خالصه شده از نظر مفهوم معنادار است
روابط میان متغیرها با ترکیب بهینه آنها اطالعات نهفته در متغیرها را درقالب در این روش عالوه بر تفسیر 

تعداد کمتري عامل معنادار در دسترس قرار میدهند که نه تنها موجب صرفه جویی علمی می شود بلکه 
  .محقق با استفاده از آن می تواند دست به شاخص سازي بزند

  :ایم که عبارتند از  در تحلیل عاملی با چند اصطالح عمده مواجه
  .که همبستگی بین عامل ها را نشان میدهد: 4بار عاملی-1
می باشدو در واقع ماتریسی است که  6در اصل ماتریس تبدیل کننده فارورم : 5ماتریس دوران یافته  -2

  .باهم عوض می شود»مواردها«جاي متغیرها و 
  .درصد واریانس هریک از عامل هااست: 7ماتریس عاملی-3
در .وزنهایی هستند که به متغیرها داده تا در تعیین امتیاز عوامل مشکلی ایجاد نشود: 8وزن عاملی -4

  .حقیقت وزن عاملی ضرایبی هستند که به هریک از متغیرها داده می شوند تا امتیاز عاملی به دست آید
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در »وزن عاملی«ضربپس از ..) شهر ،  روستا و(وزن عددي است که هریک از نقاط : امتیاز عاملی  -5
  . به دست می آید» زد اسکور«استاندارد یا    zمقدار شاخص اصالح شده از طریق معادله 

  عامل سازي
در عامل سازي شاخص ها و متغیرهایی که داراي ارتباط درونی باشند ترجیح می دهند که با یکدیگر     

در عوض شاخص . ثبت تجلی می یابدلذا این تجمع بصورت ارتباط م.حول یک محور یا عامل تجمع کنند
هایی که امکان جمع شدن آنها با این شاخص ها حول یک محور وجود ندارد از هم فاصله می گیرند و 

 22نتیجه بکارگیري این روش تقلیل. گروه دیگري را تشکیل می دهند، ارتباط آنها بصورت منفی است 
  .عامل می باشد 4شاخص  در 

  تشکیل ماتریس داده ها
شاخص انتخابی  22ماتریس داده ها در این تحقیق عبارت است از ماتریسی که ستون هاي آن شامل    

این متغیرها در سه گروه ذیل ارائه شده . نمایش داه شده اند) 1(این شاخص ها در جدول شماره . است
  :اند
  متغیرهاي ارتباطی-1

  متغیرهاي خدماتی-2
  فرهنگی -متغیرهاي اجتماعی -3

آمده ) 2(اداري کشور است، که در جدول  - شهر استان براساس تقسیمات سیاسی  19آن شامل سطرهاي 
  .است

  ي مورد مطالعهنام شهرها -2جدول شماره
 نام شهر ردیف نام شهر ردیف نام شهر ردیف

 مهران 15 دهلران 8 آبدانان 1
 صالح آباد 16 پهله زرین آباد 9 کالت 2
  ملکشاهیارکواز  17 موسیان 10 ایالم 3
   لومار 11 چوار 4
   سرابله 12 زرنه 5
   توحید هلیالن 13 دره شهر 6
   آسمان آباد 14 بدره 7
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  محاسبه ماتریس داده ها
براي انجام محاسبات در مراحل بعدي و ارتباط درونی بین شاخص ها از ماتریس همبستگی استفاده     

یعنی افزایش .اگر شاخص ها در جهت مثبت مرتب شده باشند ،همبستگی ها مثبت خواهد بود. می شود
 22یق بادر این تحق.مقادیر هریک از شاخص ها با افزایش مقادیر شاخص هاي دیگر همراه خواهد بود

و اعداد زیر قطر آن همگی  1تشکیل داد که مقادیر قطر آن همگی  22*22شاخص میتوان ماتریسی به ابعاد
و  1در این صورت همبستگی هر شاخص با خود شاخص همواره . تکرار اعداد باالي قطرآن است

همبستگی ماتریس )3(در جدول شماره . است 2با 1همواره مساوي همبستگی  1با  2همبستگی شاخص 
  .بین شاخص ها آمده است

  تشکیل ماتریس داده ها -3جدول شماره
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  ماتریس محاسبه همبستگی بین داده ها - 4جدول شماره

  
  ماتریس مقدار ویژه و درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس -5جدول شماره
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  استخراج عامل ها
با استفاده از ماتریس عاملی عوامل مشترك و . استخراج عامل ها با استفاده از ماتریس همبستگی است     

در .اهمیت نسبی هریک از شاخص ها معلوم می گردد،سپس بردارهاي ویژه غیر صفر محاسبه می شود
ایستی به یکدیگر متغیر هاي فوق می ب.تحلیل عاملی فرض تحلیل اتصال متغیر باهم در عامل ها می باشد

باتوجه به این . انتخاب شده اند 5/0در نتیجه متغیرهاي داراي ضریب همبستگی بزرگتر از . مربوط باشد
عامل یاد شده  4مجموع . عامل یا محور که مقادیر ویژه بیشتري دارند، مورد بررسی قرار می دهیم4تحلیل، 

ت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهاي مورد درصد از واریانس را می پوشانند و نشان رضای 5/85جمعاً
  .مطالعه می باشد

  در شهر ها    ITتحلیل عاملی شاخص هاي
شهر استان ایالم در جهت تشخیص سطح توسعه  19شاخص مربوط به  22در این تحقیق با استفاده از     

با بهره گیري از . در شهرها با استفاده از مدل تحلیل عاملی اقدام شده است  ITو گسترش شاخص هاي 
مجموع شاخصهاي بارگذاري شده در هر عامل دیگر را تشکیل می   Stat graphicsنرم افزار رایانه اي 

مقدار ویژه واریانس هر ) 6(در جدول شماره . عامل بوده است 4شاخص به  22نتیجه حاصل تقلیل. دهند
  . از عوامل ذکر شده استکدام 

با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص ها ، می توان اسامی یا عناوین مناسبی :نامگذاري عامل ها
  .را براي هر یک از آنها انتخاب نمود که ذیالً به آن پرداخته می شود

  مقدارویژه واریانس عامل ها -6جدول شماره
تجمعی واریانس درصد درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل  

فرهنگی-اجتماعی  80/18  50/85  52/85  
اجتماعی-خدماتی  70/1  75/7  27/93  

63/0 ارتباطی  87/2  15/96  
32/0 خدماتی  45/1  60/97  

 

  عامل اول
درصد از واریانس را محاسبه می کند و  5/85می باشد که به تنهایی 80/18مقدار ویژه این عامل      

گانه  4شاخص بارگذاري شده است ، که بیشترین تأثیر را در بین عوامل  12در این عامل. توضیح می دهد 
تجمع این شاخص شاخص ارتباطی که  3فرهنگی است و  -شاخص اجتماعی 9از بین این عامل ها . دارد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391،پاییز13فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره/١١٢
 

 

از طرفی گسترش این شاخص در هر شهري با . ها در یک عامل نشانه رابطه معنی دار بین آنها است
در آن شهر همراه بوده است ، که این خود جاي تأمل و توجه ویژه به این شاخص   ITتوسعه تکنولوژي 

ارتباطی براي آنها مناسب  –عی با توجه به این شاخص ها نام عامل اجتما. ها در شهرهاي دیگراستان دارد
  :متغیرهایی که در عامل اول بارگذاري شده اند به شرح ذیل اند. است

  متغیرهاي بارگذاري شده درعامل اول -7 جدول شماره
 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

91/0 تلفن ثابت 1  
93/0 تلفن همراه 2  
91/0 مراکز اینترنت 3  
85/0 جمعیت 4  
85/0 جمعیت با سواد 5  
86/0 فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی 6  
92/0  فارغ التحصیالن رشته  هاي حقوق و مدیریت 7  
83/0  فارغ التحصیالن رشته  هاي ریاضی و کامپیوتر 8  
90/0 فارغ التحصیالن مهندسی 9  
81/0 فارغ التحصیالن معماري 10  
87/0 مقامات قضایی و مدیران ارشد 11  
تکنسینشاغلین  12  90/0  

  

  عامل دوم
در این . درصد از واریانس را محاسبه و توضیح  می دهد 75/7میباشد که  70/1مقدار ویژه این عامل     

 1فرهنگی و  –شاخص اجتماعی  2شاخص خدماتی ،  4شاخص بارگذاري شده است، که  7عامل 
لذا تعداد بیشتر شاخص ها ي خدماتی نشان از همبستگی بیشتر بین آنها با شاخص . شاخص ارتباطی است

. اجتماعی براي آنها مناسب می باشد –با توجه به این شاخص ها نام عامل خدماتی . هاي اجتماعی است
نسبت  2جمع شده در عاملمقدار ضریب همبستگی کمتري بین شاخص هاي ) 1(البته با توجه به جدول

متغیرهایی که . به عامل اول دیده می شود و باالترین ضریب همبستگی مربوط به شاخص دفتر پست است
  :در عامل دوم بارگذاري شده اند به شرح ذیل است
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  متغیرهاي بارگذاري شده درعامل دوم-8 جدول شماره
 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

87/0 دفتر پست 1  
73/0 خدمات رایانه اي 2  
71/0 مراکز فروش رایانه 3  
98/0 مراکز بازي رایانه اي 4  
65/0 ویدیو کلوپ ها 5  
50/0 تعداد پزشکان 6  
62/0  شاغالن متخصص 7  

  عامل سوم
در این .درصد واریانس را محاسبه می کند و توضیح می دهد87/2بوده که  63/0مقدار ویژه این عامل   

. شاخص بارگذاري شده که هردو شاخص ارتباطی بوده ونام عامل ارتباطی براي آن مناسب است 2عامل 
اري شده عامل متغیرهاي بارگذ. البته این دو شاخص از نظر ضریب همبستگی بسیار با هم تفاوت دارند

  .سوم در جدول ذیل آورده شده است
  متغیرهاي بارگذاري شده درعامل سوم -9جدول شماره

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف
96/0 اداره پست 1  
56/0 پست بانک 2  

  عامل چهارم
درصد واریانس را محاسبه و توضیح  45/1می باشد که  32/0در این عامل مقدار ویژه    

تعداد (شاخص در این عامل بار گذاري شده است، که با توجه به عنوان آن یعنی  1.می دهد
البته این نشان می . نام عامل خدماتی براي آن انتخاب می شود) عابر بانک و خود پرداز
هیچ کدام از شاخص هاي دیگر همبستگی معناداري نداشته و به  دهد که این شاخص با

  :که در جدول ذیل آمده است. تنهایی یک عامل را تشکیل داده است
  متغیرهاي بارگذاري شده درعامل چهارم -10جدول شماره

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف
68/0 تعداد عابر بانک و خود پردازها 1  

  

  »تحلیل خوشه اي«براساس مدل مقایسه و تفکیک شهرها 
در دهه هاي اخیر کاربرد روش هاي کمی در برنامه ریزي ناحیه اي بطور فزاینده اي باال رفته است  
تحلیل خوشه اي یک عنوان کلی . یکی از این روشها ،تحلیل خوشه اي است).145:1380حسین زاده دلیر،(
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شباهت بین موارد در یک مجموعه بکار می  براي یک سري از روشهاي ریاضی است که براي پیدا کردن
رود، هدف بسیاري از فعالیت هاي تحقیقاتی پی بردن به این موضوع است که کدام یک از موارد موجود 

بدین منظور تحلیل خوشه اي بهترین روش طبقه ).22:1381شکویی ،(در یک طبقه مشابه یا متفاوت است 
شباهت بیشتر ي هستند در یک دسته قرار می گیرند، به در این روش گروه هایی که داراي .بندي است

همین ترتیب چند گروه براساس میزان خواسته شده تشکیل می شود که در سطوح مختلف با هم ترکیب 
تحلیل خوشه اي به دو روش خوشه اي سلسله . شده و در نهایت با هم یک نمودار تشکیل می دهند

ت می گیرد که در این تحقیق با توجه به کاربرد زیاد روش مراتبی و خوشه اي غیر سلسله مراتبی صور
  .سلسله مراتبی در جغرافیا ، از آن استفاده شده است

  
  نمودار درختی گروه بندي شهرها از نظر شاخصها درتحلیل خوشه اي - 1شکل شماره 

،مهران ، ایوان و  نمودار فوق نشان می دهد که شهر ایالم در سطح اول، شهرهاي آبدانان ، دهلران، دره شهر
بدره در سطح دوم و شهر هاي پهله زرین آباد، لومار، ارکواز ملکشاهی، چوار، توحید هلیالن، صالح آباد، 

وم از نظر برخورداري وگسترش کالت، سرابله، موسیان، میمه، آسمان آباد و زرنه در سطح یا رتبه س
  .رار گرغته اندق ITشاخص هاي مربوط به 

  وضعیت شهرها ازنظر شاخص براساس روش تحلیل خوشه اي -11 جدول شماره
 درصد تعداد نام شهرها وضعیت گروه

% 63 12 سایر شهرها محروم 1  
% 6/31 6 آبدانان،دهلران،دره شهر، مهران، ایوان، بدره میان توسعه 2  
% 4/5 1 ایالم توسعه یافته 3  

 100 19   جمع
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مشاهده می شود، شهرهاي داراي شاخص هاي یکسان در یک ) 11(و جدول) 1(شکلهمان گونه که در 
گروه قرار گرفته اند که در این مرحله سه گروه یا طبقه براساس همگنی در میزان برخورداري از شاخص 

  .ها به شرح فوق خوشه بندي شده اند
که بیشتر شاخص ها بسیار ضعیف . از شهرهاي استان است% 63شهر یا 12این گروه شامل : اولگروه 
با توجه به نقش دولت در گسترش شاخص ها، نشان از عدم توجه سرمایه گذاري و برنامه ریزي . هستند

  .علمی و درخور از طرف دولت می باشد
ي استان است، که در بعضی از شاخص ها درصد از شهرها% 6/31شهر یا  6این گروه شامل : گروه دوم

وضعیت متوسط و در بعضی دیگر از شاخص ها وضعیت نامطلوبی دارند و نیاز به توجه بیشتري درآن 
  .ابعاد دارند
شهر ایالم که . از کل شهرها را در بر می گیرد% 4/5شهر است که  1این گروه شامل : گروه سوم

لف از جمله مرکزیت استان ، وجود امکانات و سرمایه در این گروه قرار می گیرد به دالیل مخت
گذاري بیشتر دولتی و خصوصی ، جمعیت بیشتر و به دنبال آن سطح سواد باالتر و غیره از 

  .وضعیت خوبی نسبت به سایر شهرهاي استان برخوردار  است 

 .  
    ITنقشه سطوح توسعه یافتگی شهرهاي استان ایالم از نظر شاخص هاي   -2شکل شماره
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  نتیجه گیري
است، بیش از چهار % 5/97از مجموع درصد واریانس چهار عامل بدست آمده از تحلیل عاملی که حدود 

. اجتماعی می شود-شاخص ارتباطی  12در عامل قرار گرفته است، که شامل % 5/85پنجم یعنی حدود
ي که اهمیت آن در هر برنامه ریز.شاخص هاي اجتماعی بیشتر در رابطه با سواد و سطح تخصص است

از .  چرا که سطح سواد تعیین کننده میزان استفاده و نیاز به تکنولوژي هاي امروزي است. مشخص است
طرفی  شاخص هاي ارتباطی که در این عامل نقش اساسی دارند و قبالً ذکرشد ، در کشور بیشتر در اختیار 

در این بعد ناکافی  این بدین منظور است  که برنامه ریزي و سرمایه گذاري دولتی.دولت می باشند
هرچند که در بعضی مکانها عدم توزیع و پراکنش متعادل این خدمات و امکانات از دالیل عمده .است

در   ITیکی دیگر از علل عدم گسترش و استفاده از شاخص هاي . عقب ماندگی و توسعه نیافتگی آنهاست
از این تکنولوژي به دلیل  دسترسی آسان  شهرهاي استان کمی جمعیت آنها و بدنبال آن عدم نیاز به استفاده

بدین معنی که وسعت و جمعیت کم در این شهرها باعث شده است افراد . به خدمات محدود در آنها است
براي رفع نیاز روزمره که در دنیاي امروز در کالن شهرها با صرف هزینه هاي زیادي از نظر مالی ، زمانی ، 

ین هزینه به آنها دست یابند و در نتیجه باعث احساس نیاز کمتري به بدست می آید، با کمتر.. انرژي و 
در عامل دوم شاخص هایی قرار گرفته اند که بیشتر خدماتی . این فناوریها در این شهرهاي کوچک شود

در اغلب شهرهاي استان به علت فقر . هستند و در ارتباط با سرمایه گذاري بخش خصوصی قرار می گیرند
د منابع درآمد و از طرفی ناکافی بودن و عدم هدایت صحیح و مطلوب  سرمایه گذاریهاي طبیعی ، کمبو

انجام شده از طرف بانکها،این امر با مشکالت زیادي روبه رو است که نیاز به برنامه ریزي جامع و 
  .هماهنگ و متناسب با نیاز ها دارد

در سطح شهرهاي  ITتکنولوژي  واضح است که عدم تعادل فضایی در گسترش شاخص هاي وابسته به
استان منجر به مشکالت و مسائلی از قبیل کاهش سطح آگاهی مردم، عدم برخورداري از دستاوردهاي 

 –علمی دنیا، کاهش عدالت اجتماعی و به دنبال آن گسترش فقر ، محرومیت و ناهنجاري هاي اجتماعی 
با توجه به اعالم (نباید از نظر دور داشت که این مسئله را نیز. فرهنگی در سطح استان و کشور خواهد شد

نتایج اولیه سرشماري نفوس و مسکن از طرف مرکز آمار ایران و در رتبه آخر قرار گرفتن استان ایالم از 
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  استان ایالمدر  ITتوسعه یافتگی شاخص هاي  تحلیلی از بررسی
   

یکی از علل این مهاجرتها کمبود امکانات و خدماتی ) نظر جمعیت که مهمترین علت آن مهاجرت است
  .یق آورد شده استباشد که بعضی از آنها در این تحق

لذا با توجه به علل و عوامل گفته شده در رابطه با عدم توسعه یافتگی شهرهاي استان بخصوص در بعد     
فناوري هاي امروزي مشخص کردن شاخص هاي توسعه و توجه به آنها از طریق برنامه ریزي و تخصیص 

یل کمیته ها ي کامالً تخصصی ، اعتبارات دولتی و همچنین تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، تشک
علمی و فعال در زمینه برنامه ریزي اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي می توانند در توسعه این استان کمک 

  .زیادي نمایند
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