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 شهرستان هاي استان اصفهان فضایی سطح بندي توسعه و اولویت برنامه ریزي

  

  07/03/91  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             07/10/90:  تاریخ دریافت مقاله

  

  )استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان(مسعود تقوایی 

  )کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري( فرحناز ابوالحسنی

  )جغرافیا دانشگاه ارومیهاستادیار گروه ( 1میرنجف موسوي

  )دکتري برنامه ریزي روستایی دانشگاه اصفهان( زهراسلطانی 

  

  : چکیده

           رداري شهرستان هاي استان از برخو يهبررسی چگونگی یا نحو هدف از این مقاله

شهرستان هاي استان در  اي هاي ناحیه دستیابی به میزان نابرابريبه منظور  هاي توسعه، شاخص

شهرستان استان اصفهان را شامل  21،ي آماري پژوهشجامعه. است 1385براساس آمار سال 

براي نیل به این مهم شاخص هاي مورد . شاخص رتبه بندي شده اند 27می شود که براساس 

عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل  5مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی به 

بر اساس یافته هاي پژوهش درصد سهم هر عامل در توسعه ي . گردیده اند ارائهمعنی دار 

شهرستان ها مشخص و همچنین با بهرگیري از شاخص موریس شهرستان ها در پنج گروه 

سطح بندي و جایگاه هر یک از ) بسیار برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسیار محروم(

ي رگرسیون بین با برقراري رابطه است در نهایتتوسعه بیان گردیده  شهرستان ها در سطوح

ي توسعه یافتگی، شاخص هایی که اولویت اول و دوم را در افزایش عوامل تأثیرگذار و درجه

  .ي شهرستان ها دارند پیشنهاد شده استسطوح توسعه
  

   :واژه هاي کلیدي

 ،شاخص هاي توسعه یافتگی ،شاخص موریس ،تکنیک هاي تحلیل ،پراکنش فضایی

  .استان اصفهانشهرستان هاي 

  

  

                                                
نویسنده رابط: Fa.abolhasani@gmail.com  

1 mousavi424@yahoo.com 
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  :مقدمه

یکی از مشکالت اساسی توسعه ي فضایی و ناحیه اي، گسیختگی سازمان فضایی و عدم 

در این راستا تعیین و تشکیل . سلسله مراتب مبتنی بر رابطه ي تعاملی میان سکونتگاه ها است

جمعیت، فعالیت ها، سلسله مراتبی از سکونتگاه ها که بتواند چارچوب مؤثري براي توزیع 

             بنابراین به کارگیري معیارها و . خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، ضروري است

ی، جهت سطح بندي سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق نه تنها موجب روش هاي کم

مرکزیت، شناخت تفاوت میان نواحی می گردد، بلکه این سطح بندي معیاري براي تعیین 

حکمت نیا و (همچنین تعیین انواع خدمات مورد نیاز و تعدیل نابرابري بین سکونتگاه ها است

... بررسی شاخص هاي عمده ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و ).209: 1385موسوي، 

در سطوح مختلف خصوصاً ناحیه اي هم معیاري مناسب در جهت تعیین جایگاه نواحی است و 

 -مند اعمال مالحظات خاص در سطح ناحیه اي و تعیین شرایط سازگاري و انطباق ملی هم نیاز

گیري از روش هاي در این راستا بهره). 102: 1383حکمت نیا و موسوي، (ناحیه اي است 

دهی فضاهاي مناسب که توانایی ترکیب شاخص هاي متعدد را داشته باشد جهت سامان

ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی  ).62: 1386،طاهرخانی( جغرافیایی بسیار حائز اهمیت است

گستردگی دامنه ي شاخص ها موجب شده است همواره در جهت شناسایی نقاط  می شود که

 غلبه بر این مشکالت. قوت و ضعف نواحی براساس متغیرهاي انتخابی مشکالتی به وجود آید

از سوي دیگر موجب سردرگمی بدون استفاده از مدل مناسب مقرون به صرفه نمی باشد و 

همچنین امروزه آگاهی از سطوح توسعه در نواحی، . برنامه ریزان و مدیران توسعه نیز می گردد

ي حاضر در مطالعه .ي طرح ها و برنامه هاي توسعه محسوب می شودارائهنوعی ضرورت جهت 

ري شهرستان هاي برخوردا يهنحوي متعادل در شهرستان هاي استان و براي رسیدن به توسعه

لیکن به کارگیري روش . گرفته شده استشاخص به کار  27 ،استان از شاخص هاي توسعه

ها به عوامل  روشی مناسب براي تحلیل شاخص ها و تبدیل آن1)تحلیل عاملی(ي آماريپیشرفته

موسوي و حکمت (معنی دار، بدون از دست دادن اطالعات با صرفه جویی در زمان و هزینه است 

شناخت موقعیت و چگونگی توزیع : در راستاي دستیابی به اهداف پژوهش ).56: 1384نیا،

درمانی در  - اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی -امکانات توسعه در شاخص هاي انتخابی اقتصادي

و برخورداري شهرستان ها از شاخص هاي توسعه به جهت اولویت بندي  نواحی مختلف استان

زي هاي آتی ابتدا با بهره گیري از مدل تحلیل عاملی به تقلیل شاخص ها آنها در امر برنامه ری

                                                
1- Factor Analysis 
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سپس میزان اثرات هر یک از عوامل در توسعه مشخص و از . به عوامل اصلی پرداخته شده است

هر یک از شهرستان ها مشخص شده و همچنین از  ،طریق مدل موریس درجه ي توسعه یافتگی

عوامل و درجه ي توسعه یافتگی، نقش و تأثیرگذاري هر طریق ایجاد رابطه ي رگرسیونی بین 

یک از عوامل در برخورداري شهرستان ها از شاخص هاي مورد بررسی بیان و در نهایت با 

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی سطوح برخورداري تعیین و رهنمودهایی جهت 

  .شده است ارائهمحرومیت زدایی نواحی 
  

   : پژوهش يپیشینه

           در ارتباط با سطوح توسعه یافتگی نواحی و شهرستان ها نابرابري ها و عدم تعادل 

ي توسعه در پژوهشی در این راستا درجه. منطقه اي در ایران مطالعات مختلفی انجام شده است

از  1355- 65بروزیان چنین بیان کرده که در دروه  ،یافتگی شهرستان هاي استان مازندران

 هاي توسعه هاي استان کاسته شده و بهبود در شاخصعه یافتگی شهرستانشدت توس

  ).207: 1374بروزیان (شده است  بیش ترشهرستان هاي محروم 

در بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح ) 1383(حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوي 

از روش هاي کمی  ، ضمن بهره گیري)1355-75(توسعه و نابرابري هاي ناحیه اي در استان یزد

شاخص هاي انتخاب به  با توجه 55-65و75ر یک از سال هاي ها در هن به سطح بندي شهرستا

بررسی هاي تحلیلی نابرابري هاي ناحیه اي طی این سال ها نشان می دهد . شده پرداخته اند

که مقدار این ضریب در تمامی شاخص هاي مورد بحث به جز شاخص هاي جمعیتی در سال 

کاهش یافته است که بیان کاهش این نابرابري ها ناشی از  65و 55نسبت به سال هاي  75

تمرکز زدایی کارخانه هاي صنعتی به دیگر شهرهاي استان و ایجاد دانشگاه هاي مختلف در 

در کار پژوهشی دیگر با ) 1384(موسوي، میرنجف و حسن حکمت نیا. تمام شهرها بوده است

بر توسعه ي نواحی ایران و تلفیق شاخص ها به تعیین عوامل مؤثر استفاده از تحلیل عاملی 

عامل تقلیل یافته به  6شاخص به روش پیشرفته آماري به  38در این پژوهش . پرداخته اند

 - است و مؤلفه هاي جمعیتی انسانی مشخص گردیده يهدر توسع طوري که سهم هر عامل

ولویت اول براي توسعه ي نواحی کشور به درمانی و تسهیالت مسکن در ا -آموزشی، بهداشتی

ي پایین و باال و فرا توسعه یافته پیشنهاد شده ترتیب براي نواحی محروم، میان توسعه یافته

زیاري و جاللیان در پژوهشی با عنوان مقایسه شهرستان هاي استان فارس بر اساس  .است

ا بر اساس مدل تحلیل شاخص انتخاب شده ابتد 40با توجه به 1355-75شاخص هاي توسعه
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انسانی مشخص گردیده  يهعامل تقلیل یافته به طوري که سهم هر عامل در توسع 12عاملی به 

انسانی، شهرستان هاي استان فارس در شاخص  يهو در نهایت از طریق شاخص ترکیبی توسع

فضایی شاخص هاي در تحلیل  ).77: 1387زیاري و جاللیان،(تلفیقی رتبه بندي شده است

متغیر توسعه  20توسعه در مادر شهرهاي منطقه اي ایران تقوایی و اکبري با بهره گیره از 

متغیر جمعیتی از متروپل هاي منطقه اي ایران سعی بر بررسی وضعیت خدمات  5شهري و 

ضرابی و همکاران آن در ).97: 1388تقوایی و اکبري، (.اند شهري در این شهرها را داشته

تحلیل فضایی متعادل و متوارن فضاهاي جغرافیایی، به  يهراستاي توسعپژوهشی دیگر در 

خدمات بهداشت استان اصفهان بر این اساس که  شاخص هاي توسعۀ خدمات بهداشت و درمان

یافته هاي این پژوهش بیانگر . یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شود پرداخته اند و درمان

خدمات بهداشت و درمان می باشد  يهتان از نظر توسعاختالف فاحش بین شهرستان هاي اس

  ).213: 1388ضرابی و همکاران، (
  

  :روش پژوهش

تحلیلی  - این پژوهش کمی، توصیفی با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسی، رویکرد حاکم بر 

و  1385سیاسی  -شهرستان استان اصفهان بر اساس تقسیمات اداري 21ي آماري جامعه. است

الزم به ذکر است که شاخص هاي به کار  .شاخص انتخابی است 27مورد بررسی  شاخص هاي

اند گرفته شده جهت تحلیل از آخرین داده هاي موجود استانداري اصفهان گردآوري شده

لذا این محدودیت باید در نظر گرفته شودکه ادعاي  ،)365- 490: 1387استانداري اصفهان،(

این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که نتایج به . ی باشدتحلیل در محدوده ي این شاخص ها م

دست آمده کل توسعه را نشان نخواهد داد و شهرستان ها با توجه به کل شاخص هاي قابل 

شاخص مورد بررسی ابتدا از طریق مدل تحلیل  27.شده اند مقایسه در این برهه ي زمانی قیاس

طوري که سهم هر عامل در توسعه مشخص شده عاملی به عوامل معنی دار تبدیل گردیده به 

سپس با بهرگیري از مدل موریس، درجه ي توسعه یافتگی نواحی استان محاسبه شده  و است

هم عوامل تأثیرگذار بر رابطه ي رگرسیونی جهت پیش بینی س استفاده از است و همچنین با

سطوح هت ایجاد جغرافیایی جاز سیستم اطالعات  در نهایت. بیان گردیده است توسعه

  .شده است شهرستان ها استفادهبرخورداري 
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  :مبانی نظري پژوهش

  :معرفی روش ها و تکنیک ها

  :تحلیل عاملی

تحلیل عاملی نام عمومی است براي برخی از روش هاي آماري چند متغیره که هدف 

ترتیبی اصلی آن خالصه کردن اطالعات زیاد است در عین حال خالصه کردن اطالعات به 

 ،حکمت نیا و موسوي(ي خالصه شده از نظر مفهومی معنادار است صورت می گیرد که نتیجه

ي بهترین و کاربردي ترین این تکنیک از پیچیده ترین و در عین حال در زمره ،)228:  1385

روش مزبور نه تنها براي خوشه بندي پدیده ها با ویژگی هاي متعدد قابل . روش ها است

بلکه معیاري براي دسته بندي سلسله مراتبی پدیده ها از لحاظ درجه ي توسعه  ،ستاستفاده ا

این اساس در راستاي  بر ).127: 1380،طالبی وزنگی آبادي(یافتگی نیز به شمار می رود 

 بیش تردر اولین مرحله از تحلیل به منظور آماده سازي و پردازش  ،دستیابی به هدف مطالعه

شاخص هاي انتخاب شده  ،اخص ها و دستیابی به عامل هاي اصلیاطالعات و کاهش حجم ش

  .ندشده ا وارد مدل تحلیل عاملی
  

  :مدل موریس

در این مدل با استفاده از داده هاي توصیفی هر واحد سکونتگاهی و با بهره برداري از دو 

  :توسعه یافتگی را مشخص می کندپارامتر ذیل سطح 

شاخص ناموزون موریس که از طریق فرمول ) 1
100

minmax

min







ijij

ijij

ij
xx

xx
y

محاسبه می شود،  

  : در این فرمول

ijy =رشاخص ناموزون براي متغی i ام ها در واحدj ام  

ijx =متغیر i ام در واحدj ام  

minijx =رحداقل مقدار متغی iام  

maxijx =رحداکثر مقدار متغی iام است.
 

  

شاخص اصلی توسعه که از طریق فرمول) 2
n

yij
ID

n

i  1.
 nمحاسبه می شود و در آن  

ضریب شاخص توسعه . شاخص اصلی توسعه است D.Iتعداد شاخص هاي مورد مطالعه و 

توسعه یافتگی تر باشد، سطح  نزدیک 100نوسان دارد که هر چه به  100موریس بین صفر تا 

 بر این اساس دستیابی به امتیاز حاصل از این روش). 153 -154: 1383رضوانی، (است  بیش تر
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این شاخص جهت سطح بندي  از. است به درجه ي توسعه یافتگی یا به عبارت دیگر دستیابی

  .شهرستان ها و همچنین به عنوان متغیر وابسته در مراحل بعد استفاده شده است
  

  :1رگرسیون چند متغیره

روشی آماري است که اجازه می دهد نمره ي یک فرد در یک  رگرسیون چند متغیره

به عبارتی دیگر روشی . پیش بینی کرد را متغیر را بر اساس نمره هاي او در چندین متغیر دیگر

: 1382بریس، کمپ و سنلگار،(است که متغیر مستقل بر تعدادي متغیر وابسته اثر می گذارد 

جهت اولویت توسعه در شهرستان هاي استان امتیازات عاملی محاسبه شده به عنوان ). 281

تحلیل رگرسیون قرار  به عنوان متغیر وابسته موردموریس متغیرهاي مستقل و شاخص ترکیبی 

  .گرفته اند
  

ین عامل هاي مؤثر توسعه ي شهرستان هاي مهم ترکاربرد تکنیک تحلیل عاملی در تعیین 

  استان اصفهان

از اینکه متغیر ها به شاخص تبدیل شدند، باید در در مطالعات توسعه ي ناحیه اي، بعد 

پس از این که اختالف . بین شاخص ها مبادرت کرد 2مرحله ي بعدي به رفع اختالف مقیاس

ین مراحل، وزن دهی شاخص ها است که می مهم تریکی از  ،مقیاس بین شاخص ها از بین رفت

-Roy & vincke,1981: 207(تواند عدم قطعیت قابل توجهی در فرآیند تحلیل ایجاد نماید 

این مشکل در یک تحلیل چند متغیره ي زمانی آشکار می گردد که می خواهیم با  )218

 داستفاده از چندین شاخص در مکان هاي گوناگون به سطح توسعه دست پیدا کنیم بنابراین بای

: 1380کالنتري،(ها را به واحد یکسانی تبدیل کرد تا امکان جمع کردن آنها فراهم گردد شاخص

166 -153.(  

آماري متعددي براي تعیین وزن شاخص ها وجود دارد که ازجمله می توان به  روش هاي

به  ،در این پژوهش. اشاره کرد... روش تحلیل عاملی و ، روش فروانی ،روش هاي مک گراناهان

کاهش حجم شاخص هاي مورد نظر و شناسایی  ،اطالعات بیش ترمنظور آماده سازي و پردازش 

 این تکنیک کاربردهاي. د مدل تحلیل عاملی شده استمجموعه شاخص هاي وار ،عوامل

 ،اگر در تحلیل عاملی هدف خالصه کردن تعداد شاخص به عوامل معنی دار باشد ،گوناگونی دارد

 و تلخیص تعدادي از  استفاده گردد؛ در صورتی که هدف ترکیب Rباید از تحلیل عاملی نوع

                                                
1- Multiple Regression 
2 -Elimination of Scale Bias 
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 در درون یک سرزمین باشد باید از تحلیل نوعمکان ها یا نواحی جغرافیایی در گروه هاي همگن 

Q در این تحقیق از تحلیل عاملی نوع ). 281-291: 1380،کالنتري(استفاده شودR  به روش

  . مؤلفه هاي اصلی استفاده شده است
  

  :شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش

تجزیه و تحلیل  ،طبقه بندي ،شاخص ها نشانگرهایی هستند که فرآیند جمع آوري

نتیجه گیري منطقی و به طور کلی جهت فعالیت ها را مشخص و از حیث مفهومی  ،اطالعات

برنامه ریزي و ارزشیابی فعالیت ها به دست می  ،چارچوب مناسبی را براي هدف گذاري تدوین

 ). 154: 1383،رضوانی(دهند 

اختیار قرار توان گفت که هدف نهایی از تدوین و تنظیم شاخص ها در می  به عبارت دیگر

دادن ابزارهاي عینی براي طرح ریزي و برنامه ریزي کاربري فضا در سطوح سرزمینی در راستاي 

توجه به کیفیت محیط زیست و جلوگیري از  ،باال بردن کیفیت زندگی ،تأمین رفاه انسان ها

اگر چه گروه شاخص هاي انتخاب شده در نگاه اول ). 179: 1370,حقی( تخریب آن است

از این جهت پذیرش  ،بخش به نظر می رسد اما ممکن است به آسانی قابل اجرا نباشد رضایت

 & Mazzocchi(یک هاي آماري می تواند در این زمینه نقش مؤثري ایفا نماید تکن

Montresor,1999: 2.(  

  :شاخص هاي مورد استفاده در این پژوهش به شرح ذیل می باشد

X1- معکوس بار تکفل خالص X2 -  شهرنشینیدرصد X3 -  معکوس بار معیشتیX4 - 

ترکیبی شاخص  -X7میزان عمومی فعالیت  -X6نرخ مشارکت اقتصادي  -X5نرخ اشتغال 

 - X9نفر شاغلین بخش خدمات 10000تعداد گارگاه هاي خدماتی به ازاء -X8اشتغال 

 متوسط تعداد اتاق در - X10 بخش صنعت نفرشاغلین10000تعدادگارگاه هاي صنعتی به ازاء

سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل برآب لوله  - X12سهم خانوارهاي مالک  -  X11 اختیار خانوار

سهم  -X14سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل تلفن  -X13کشی، برق وگاز لوله کشی 

سهم خانوارهاي برخوردار  - X15خانوارهاي برخوردار از حداقل دستگاه حرارت و برودت مرکزي 

درصد دسترسی به  -X17سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل حمام  -X16زخانه از حداقل آشپ

نسبت دانش آموز به معلم در مقاطع قبل از  - X19نرخ باسوادي کل  -X18روزنامه و اینترنت 
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 نفر جمعیت10000نسبت کتابخانه به  -X21نفر جمعیت 10000نسبت کتاب به  -X20دانشگاه 

X22-  جمعیتنفر 1000نسبت پزشک به X23 -  نفر جمعیت10000نسبت دندانپزشک به 

X24-  نفر جمعیت1000نسبت داروساز به X25 -  نفر 250نسبت تخت بیمارستانی به ازاي

نسبت داروخانه به ازاي  -X27 نفر جمعیت350نسبت پرستار به ازاي  -X26جمعیت 

  .نفر جمعیت10000

  

  :مشخصات ماتریس نهایی اطالعات آماري

شاخص ایجاد شده  27متغیرهاي مورد مطالعه در این تحلیل: ستون هاي ماتریس: الف 

  .ها نیز نُرم سازي یا سرانه سازي شده اند آن بیش ترمی باشند که 

شهرستان استان  21در ماتریس تحلیل عاملی سطرها شامل : سطرهاي ماتریس: ب 

  .اصفهان می باشد

درونی باشند ترجیح می دهند شاخص ها و متغیرهایی که داراي ارتباط : عامل سازي: ج

  . که با یکدیگر حول یک محور یا عامل تجمع کنند

هستند یک عامل را شامل  5/0بدین صورت شاخص هاي بارگذاري در هر عامل که باالي 

ض شاخص هایی که در عو. لذا این تجمع به صورت ارتباط مثبت تجلی می یابد ،می شوند

ها با این شاخص حول یک محور وجود ندارد فاصله گرفته و گروه دیگري  امکان جمع شدن آن

بنابراین عامل ها از طریق تجمع و . ها به صورت منفی است را تشکیل می دهند و ارتباط آن

نتیجه ي ). 130:1380طالبی و زنگی آبادي،( میزان ارتباط مثبت و منفی ساخته می شوند

 5 شاخص در 27تقلیل 2واریمکس1چرخش اصل از به کارگیري روش تحلیل عاملی به ویژهح

درصد از واریانس مجموع  65/80 عامل یاد شده جمعاً 5در این تحلیل مجموع . عامل می باشد

   .شاخص مذکور را می پوشاند 27

 موسوم به ماتریس تجزیه به مؤلفه هاي اصلی با استفاده از چرخش1يجدول شماره

اهمیت و  ،واریمکس که حاوي ضرایب شاخص هاي معرفی شده در عامل هاي استخراجی است

  .نقش هر یک از شاخص ها را در شکل گیري عامل ها نشان می دهد

  

  

                                                
1  - Rotated Factor Matrix 
2  - Varimax 
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 آمار نهایی براي تحلیل داده ها - 1:جدول شماره ي 

نام   استخراج مجموع ضرایب عوامل

 مجموع واریانس%  تجمعی%  عامل

32/716 32/716 8/833 1  

54/137 21/421 5/784 2  

65/783 11/646 3/144 3  

75/150 9/367 2/529 4  

80/657 5/507 1/487 5  

  تجزیه به مؤلفه هاي اصلی:روش استخراج 

  محاسبات نگارندگان:مأخذ

  

  

  مدل تحلیلی سهم درصد عوامل در توسعه ي شهرستان هاي استان اصفهان -1:يشکل شماره

  محاسبات نگارندگان:مأخذ

  

می توان عناوین مناسبی را براي هر  ،با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص ها

  .یک از عوامل انتخاب نمود

  )ماتریس عوامل دوران یافته(بارگذاري عامل هاي استخراج شده از شاخص ها  -2:شماره يجدول 

 شاخص هاي مورد بررسی

 عامل ها

1 2 3 4 5 

 0062/- 0072/ 0176/ 0968/ 0090/-خالصتکفلبارمعکوس

 0063/- 0163/- 0258/- 0886/- 0205/-شهرنشینیدرصد

 0062/- 0072/ 0176/ 0968/ 0090/-معیشتیبارمعکوس

 0070/ 0161/ 0246/ 0888/ 0209/اشتغالنرخ

 0202/- 0108/- 0017/- 0873/ 0286/-اقتصاديمشارکتنرخ

 0187/- 0038/- 0027/ 0880/ 0278/-فعالیتعمومیمیزان

 0385/ 0049/- 0156/- 0724/ 0197/اشتغالترکیبیشاخص

عامل 
%۶/٢۶مدو  

عامل 
%۴/١۴سوم  

عامل 

%١١چهارم  

عامل 
%٧پنجم  

شهرستان تأثريات عوامل برتوسعه ي 
 هاي استان اصفهان

عامل 
%۴١اول  
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 0664/ 0044/ 0323/ 0001/ 0162/خدماتبخشنفرشاغلین10000ازاءبهخدماتیهايتعدادگارگاه

 0548/ 0319/ 0217/- 0298/- 0180/صنعتبخشنفرشاغلین10000ازاءبهصنعتیهايتعدادگارگاه

 0039/- 0179/- 0774/ 0173/ 0308/خانواراختیاردراتاقتعدادمتوسط

 0308/ 0081/- 0075/ 0253/ 0784/-مالکخانوارهايسهم

لولهوگازکشی،برقلولهبرآبحداقلبرخوردارازخانوارهايسهم

کشی
/0814 -/0238 -/0383 -/0059 /0224 

 0065/ 0086/- 0017/- 0133/ 0894/تلفنحداقلازبرخوردارخانوارهايسهم

 0404/- 0470/ 0127/- 0080/- 0498/ مرکزي وبرودت حرارت دستگاه برخوردارازحداقل خانوارهاي سهم

 0131/ 0037/ 0008/ 0022/- 0919/ آشپزخانه حداقل از برخوردار خانوارهاي سهم

 0109/ 0022/ 0071/- 0016/- 0949/ حمام حداقل از برخوردار خانوارهاي سهم

 0303/ 0024/- 0230/- 0070/- 0638/ اینترنت و روزنامه به دسترسی درصد

 0182/- 0028/- 0359/- 0106/- 0868/ کل باسوادي نرخ

 0189/- 0275/ 0728/- 0058/ 0380/ دانشگاه از قبل مقاطع در معلم به آموز دانش نسبت

 0155/ 0162/ 0754/ 0022/ 0467/- جمعیت نفر10000 به کتاب نسبت

 0055/ 0027/- 0898/ 0081/ 0233/- جمعیت نفر10000 به کتابخانه نسبت

 0065/ 0135/ 0759/ 0341/ 0332/- جمعیت نفر1000 به پزشک نسبت

 0302/- 0143/- 0682/ 0438/ 0173/- جمعیت نفر10000 به دندانپزشک نسبت

 0045/ 0945/ 0103/- 0153/ 0122/- جمعیت نفر1000 به داروساز نسبت

 0166/ 0507/ 0135/ 0103/- 0368/ جمعیت نفر250 ازاي به بیمارستانی تخت نسبت

 0045/ 0945/ 0103/- 0153/ 0122/- جمعیت نفر350 ازاي به پرستار نسبت

 0228/ 0106/ 0174/- 0194/ 0703/ جمعیت نفر10000 ازاي به داروخانه نسبت

  )  با استفاده از چرخش واریمکس(تجزیه به مؤلفه هاي اصلی:روش استخراج 

  محاسبات نگارندگان:مأخذ  

  

 42/21دوم  درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل 71/32اولین عامل به تنهایی

درصد  36/9درصد، عامل چهارم  64/11درصد از واریانس بعدي را محاسبه می نماید عامل سوم 

جهت روشن شدن  .درصد از واریانس را محاسبه و توضیح می دهند 50/5و عامل پنجم با

نحوه ي بارگذاري هرکدام از  ،ماهیت عامل هاي استخراج شده و در نتیجه امکان نامگذاري آنها

بهره جسته ایم ) ماتریس عوامل دوران یافته( 2وع شاخص هاي اولیه از جدول شماره ي مجم

  .است

درصد از واریانس  71/32می باشدکه به تنهایی 83/8مقدار ویژه ي این عامل: عامل اول

ین تأثیر را در بین عوامل بیش ترکه شاخص بارگذاري شده است  8در این عامل , را می پوشاند

  بارگذاري شده در عامل اول را تشریح می کندشاخص هاي  3جدول شماره ي. داردپنج گانه 
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  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل اول -3:جدول شماره ي

  مقدار همبستگی  شاخص ها  ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  مالکخانوارهايسهم

  کشیلولهوگازکشی،برقلولهبرآبحداقلبرخوردارازخانوارهايسهم

  تلفنحداقلازبرخوردارخانوارهايسهم

  آشپزخانه حداقل از برخوردار خانوارهاي سهم

  حمام حداقل از برخوردار خانوارهاي سهم

  اینترنت و روزنامه به دسترسی درصد

  کل باسوادي نرخ

  جمعیت نفر100000 ازاي به داروخانه نسبت

-/0784 

/0814 

/0894 

/0919 

/0949 

/0638 

/0868 

/0703 

 محاسبات نگارندگان:مأخذ

  

درصد از واریانس را 42/21می باشد که 78/5مقدار ویژه ي دومین عامل: عامل دوم

شاخص هاي بارگذاري شده در عامل  4در جدول شماره ي , توضیح داده و محاسبه می نماید

  :دوم را به همراه مقدار همبستگی و عناوین متغیرها می توان مشاهده نمود
  

  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل دوم – 4:جدول شماره ي

  مقدار همبستگی  شاخص ها  ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  خالصتکفلبارمعکوس

  شهرنشینیدرصد

  معیشتیبارمعکوس

  اشتغالنرخ

  اقتصاديمشارکتنرخ

  فعالیتعمومیمیزان

  اشتغالشاخص ترکیبی

/0968 

-/0886 

/0968 

/0888 

/0873 

/0880 

/0724 
 

  محاسبات نگارندگان:مأخذ

  

عامل دوم با شاخص ترکیبی اشتغال، میزان . شاخص بارگذاري شده است 7در این عامل 

عمومی فعالیت، نرخ مشارکت اقتصادي، نرخ اشتغال، معکوس بارمعیشتی، درصد شهرنشینی و 

این عامل را می توان عامل . داراي همبستگی مثبت و باالیی استمعکوس بارتکفل خالص 

  . نام نهاد» اجتماعی - اقتصادي «ترکیبی 

درصد از  64/11می باشد و  14/3برابر با , عامل سوم داراي مقدار ویژه ي: عامل سوم

 6شاخص بارگذاري شده است، هر  6در این عامل , واریانس را توضیح و تفسیر می نماید
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پس می توان , در عامل سوم به عامل خدمات رفاهی مربوط می باشند بارگذاري شدهشاخص 

  .نامگذاري کرد  »رفاهی -فرهنگی«با ترکیب خدماتی دانست و آن را , عامل سوم را عاملی
  

  محاسبات نگارندگان:مأخذ
  

درصد از واریانس را  64/11می باشد و  52/2مقدار ویژه در عامل چهارم : عامل چهارم

بارگذاري شده در این عامل مطابق جدول ذیل سه شاخص . محاسبه نموده و توضیح می دهد

نامگذاري »درمانی  - بهداشتی «شاخص خدمات درمانی است در نتیجه این عامل را می توان

  .کرد

  محاسبات نگارندگان:مأخذ
  

درصد از واریانس را  50/5که قادر است  48/1مقدار ویژه ي این عامل : عامل پنجم

با توجه به دوشاخص بارگذاري شده در این عامل که از نوع شاغلین . دهدمحاسبه و توضیح 

  .نامگذاري کرد» اقتصادي«کارگاهی است می توان آن را 

  

  محاسبات نگارندگان:مأخذ

  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل سوم - 5:جدول شماره ي 

  مقدار همبستگی  شاخص ها  ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  خانواراختیاردراتاقتعدادمتوسط

دانشگاه از قبل مقاطع در معلم به آموز دانش نسبت

  جمعیت نفر10000 به کتاب نسبت

  جمعیت نفر10000 به کتابخانه نسبت

  جمعیت نفر1000 به پزشک نسبت

  جمعیت نفر10000 به دندانپزشک نسبت

/0774 

-/0728 

/0754 

/0898 

/0759 

/0682 
 

  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل چهارم - 6: جدول شماره ي

مقدار   شاخص ها  ردیف

  همبستگی

1  

2  

3  

  جمعیت نفر1000 به داروساز نسبت

  جمعیت نفر250 ازاي به بیمارستانی تخت نسبت

  جمعیت نفر350 ازاي به پرستار نسبت

/0945  

/0507  

/0945 
 

  شاخص هاي بارگذاري شده در عامل پنجم - 7: جدول شماره ي

  مقدار همبستگی  شاخص ها  ردیف

1  

2  

  خدماتبخشنفرشاغلین10000ازاءبهخدماتیهايتعدادگارگاه

  صنعتبخشنفرشاغلین10000ازاءبهصنعتیهايتعدادگارگاه

/0664  

/0548 
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  :سطح بندي شهرستان هاي استان اصفهان

شهرستان هاي مورد مطالعه و به منظور دستیابی و شناخت بهتر از وضعیت توسعه ي 

تعیین اولویت توسعه و عمران در این مناطق با بهره گیري از شاخص موریس به عنوان یک 

. شاخص انتخابی مورد سنجش قرار گرفته اند 27شهرستان استان براساس  21روش کاربردي،

 5دار،شهرستان برخور 6شهرستان بسیار برخوردار،  4برابر بررسی صورت گرفته در مجموع 

  . شهرستان بسیار محروم شناخته شده است 1شهرستان محروم و  5شهرستان متوسط، 

طور متعادل در بین شهرستان که تا چه حد مقدار شاخص توسعه ي به  براي سنجش این

). 14: 1385بدري و اکبریان رونیزي،(ها توزیع شده از روش ضریب اختالف استفاده شده است

  :از این رو مبنی بر فرمول
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C.V= مقدار ضریب تغییرات یک شاخص.


X=میانگین همان شاخص.N = تعداد

  ).130: 1385معصومی اشکوري،(بهره گرفته شده است ) دهستان، بخش، شهرستان(مناطق

ي حاصل از ضریب اختالف به دست آمده نشان می دهد که شهرستان هاي استان نتیجه

عبارت دیگر  اصفهان از لحاظ شاخص هاي مورد بررسی در وضع متعادلی به سر می برند به

شاخص ها به صورت متعادل در بین شهرستان ها توزیع شده اند، چنانچه از میانگین شاخص 

   .حاصل در سطوح توسعه نیز می توان به امر دست یافت

  

اصفهان از لحاظ شاخص هاي مورد بررسی با سطح بندي شهرستان ها ي استان  -8:جدول شماره ي

  روش موریس استفاده از

  تعداد  نام شهرستان ها ي استان  سطوح توسعه

  4  نائین، آران و بیدگل، کاشان، اصفهان  بسیار برخوردار

  6  اردستان،گلپایگان، تیران و کرون، خوانسار، خمینی شهر، نطنز  برخوردار

  5  برخوارومیمه، مبارکه، سمیرمشهرضا، نجف آباد،   متوسط

  5  چادگان، فالورجان، سمیرم سفلی، فریدن، لنجان  محروم

  1  فریدونشهر  بسیار محروم

C.V   19/0  
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  سطوح توسعه ي شهرستان هاي استان اصفهان با استفاده از روش موریس -1:ي شماره ينقشه

  نگارندگان: ترسیم

  

در تشریح و تحلیل پراکنش فضایی شهرستان هاي استان اصفهان می توان بیان نمود که 

گرایش مسلط با شهرستان هاي گروه برخوردار و متوسط به سمت ناحیه ي مرکزي می باشد 

که متأثر از وجود کانون هاي عمدة فعالیت از جمله فعالیت هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی 

ستان اصفهان در ناحیه ي مرکزي جزء شهرستان هاي بسیار برخوردار شهر. در این ناحیه است

می باشد که متأثر از وجود شهر اصفهان به عنوان یک قطب جمعیتی و مرکز فعالیت هاي اداري 

شهرستان کاشان با قرار گرفتن در سطح یک در گروه . تجاري به عنوان مرکز استان می باشد –

باشد که علت آن را می توان به استقرار صنایع مختلف از شهرستان هاي بسیار برخوردار می 

گروه شهرستان هاي . جمله نساجی و همچنین خانوارهایی که عمدتاً قالیباف هستند نسبت داد

 محروم و بسیار محروم در حواشی غربی استان متأثر از شرایط اقلیمی کوهستانی و عدم زیر

  .تان ها در این گروه جاي گرفته اندساخت ها و استقرار صنایع نسبت به سایر شهرس
  

  

  :مدل پیش بینی اولویت توسعه در شهرستان هاي استان اصفهان

و استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره می توان  SPSSبا بهرگیري از نرم افزار رایانه اي 

. نمود ارائهاولویت توسعه ي شهرستان هاي استان اصفهان را براساس امتیازات عاملی محاسبه و 

امتیازات عاملی پنج عامل به عنوان متغیرهاي مستقل و شاخص موریس به در این محاسبات 

 965/0به دست آمده R2)9(در جدول شماره ي. عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل قرار گرفته اند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ....سطح بندي توسعه و اولویت برنامه ریزي                       33

 

درصد تغییرات درجه ي توسعه یافتگی شهرستان  5/96شان می دهد که می باشد، این رقم ن

با کاهش عوامل به عنوان متغیرهاي مستقل از . عامل مورد بررسی است 5ن ناشی از هاي استا

کاسته می شود، این امر بیان می دارد که با افزایش شاخص هاي مورد مطالعه و R2 مقدار

              بیش ترهمچنین افزایش عوامل درصد تغییرات درجه ي توسعه یافتگی شهرستان ها نیز 

  .می شود

  

 خالصه مدل – 9:جدول شماره ي

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 0/982(a) 0/965 0/953 0/01898 

b. Predictors: (Constant) f5, f4, f3 f2, f1.    
محاسبات نگارندگان:مأخذ  

  

متغیرها با  ي خطی بیندر جدول تحلیل واریانس نیز معنی دار بودن رگرسیون و رابطه

، دهد درصد را نشان می 99که معنی داربودن آن در سطح  )Sig :000/0(سطح معنی داري

  .تأیید می گردد

  تحلیل واریانس - 10:جدول شماره ي

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 Regression /0147 5 /0029 81/828 /0000(a) 

Residual /0005 15 /0000   

Total /0153 20    

a. Predictors: (Constant) f5, f4, f3 f2, f1. 
b. Dependent Variable: DI1                                                                                                                      

  محاسبات نگارندگان:مأخذ

  

  ارائهي شهرستان ها مدل پیش بینی اولویت توسعه) 11(ي با استفاده از جدول شماره

  . می گردد
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 ضرایب - 11:جدول شماره ي

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
(Constant) 

f  1 

f 2 
f   3 
f   4 
f   5 

/0471 

/0044 

/0056 

/0022 

/0040 

/0017 

/0004 

/0004 

/0004 

/0004 

/0004 

/0004 

 113/810 

10/402 

13/086 

5/140 

9/310 

4/072 

/0000 

/0000 /0505 

/0635 

/0250 

/0452 

/0198 

/0000 

/0000 

/0000 

/0001 

a . Dependent Variable: DI 1  

          محاسبات نگارندگان                                                                                                            :مأخذ

  

  :مدل استخراج شده از رابطه ي رگرسیونی به شرح ذیل می باشد

Y= /0 471+ /0 044 f 1 + /0 056 f 2 + /0 022 f 3 + /0 040 f 4 + /0 017 f 5 

طور که مقدار سطح معنی داري نشان می دهد، اثرات عوامل دوم، اول، چهارم، سوم  همان

با نگاهی به مقادیر بتا روشن می شود که به ترتیب سهم عوامل  .و پنجم معنی دار می باشند

زیرا که یک واحد تغییر در . می باشد بیش تردوم، اول، چهارم، سوم و پنجم در پیش گویی 

انحراف معیار عوامل مؤثر باعث می شود انحراف معیار درجه ي توسعه یافتگی به ترتیب به 

  . تغییر پیدا کند198/0و  250/0، 452/0، 505/0، 635/0اندازه هاي 
 

  :نتیجه گیري

نیک تعیین سنجش سطوح توسعه ي شهرستان هاي استان اصفهان با استفاده از تک

. و نهایتاً رگرسیون چند متغیره کامالً امکان پذیر می باشدتکنیک موریس تحلیل عاملی و 

عامل  5شاخص انتخابی از طریق مدل تحلیل عاملی به  27مطابق تحلیل هاي صورت گرفته 

درصد  65/81عامل ایجاد شده  5کاهش یافته و سهم هر عامل در توسعه مشخص گردید 

درصد را محاسبه می  71/32عامل اول به تنهایی . محاسبه و توضیح دهدواریانس را قادر است 

درصد از واریانس را محاسبه و  50/5و  36/9، 68/11، 44/21کند و عوامل بعدي به ترتیب 

با استفاده از شاخص موریس شهرستان هاي استان در پنج سطح رتبه بندي . توضیح می دهند

 4حاسبه گردید، براساس سطح بندي صورت گرفته شده و ضریب پراکندگی این شاخص نیز م

در سطح بسیار برخوردار جاي گرفته اند و  نائین، آران و بیدگل، کاشان و اصفهانشهرستان 
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اردستان، گلپایگان، تیران و کرون، خوانسار، خمینی شهر و نطنز در سطح برخوردار، شهرستان 6

: شهرستان 5در سطح متوسط،  و سمیرم شهرضا، نجف آباد، برخوارومیمه، مبارکه: شهرستان 5

در سطح محروم را به خود اختصاص داده اند و چادگان، فالورجان، سمیرم سفلی، فریدن، لنجان 

نهایت با بهرگیري از مدل رگرسیون در . فریدونشهر سطح بسیار محروم را در برداردشهرستان 

ه ریزي مشخص گردید، نتیجه ي چند متغیره بین عوامل و درجه ي توسعه یافتگی اولویت برنام

عامل ي شهرستان هاي استان به ترتیب حاصل از این تحلیل بیان می دارد که جهت توسعه

 .دوم، عامل اول و عامل چهارم در اولویت اول و عوامل سوم و پنجم در اولویت دوم جاي دارند

شده جهت بنابراین با در نظر گرفتن مدل رگرسیون می توان گفت عوامل پیش بینی 

  :توسعه ي شهرستان هاي استان به ترتیب عبارت اند از

، خالصتکفلبارمعکوسعامل دوم با شاخص هاي بارگذاري شده در آن که شامل،  - 1

عمومیمیزان اقتصادي،مشارکتنرخ اشتغال،نرخ معیشتی،بارمعکوس شهرنشینی،درصد

 .اقتصادي اجتماعی می باشدشاخص ترکیبی، فعالیت

 حداقل برخورداراز خانوارهاي مالک، سهم خانوارهاي ل با شاخص هاي، سهمعامل او - 2

 خانوارهاي تلفن، سهم حداقل از برخوردار خانوارهاي کشی، سهم لوله وگاز برق کشی، لوله آب

 به دسترسی حمام، درصد حداقل از برخوردار خانوارهاي آشپزخانه، سهم حداقل از برخوردار

 .جمعیت نفر10000 ازاي به داروخانه کل، نسبت باسوادي اینترنت، نرخ و روزنامه

 درمانی که شامل شاخص هاي، نسبت –ي بهداشتی عامل چهارم با عنوان مؤلفه - 3

 پرستار جمعیت و نسبت نفر250 ازاي به بیمارستانی تخت جمعیت نسبت نفر1000 به داروساز

 .جمعیت نفر350 ازاي به

ي شهرستان هاي استان اصفهان به ترتیب براي این سه عامل در اولویت اول براي توسعه

عامل سوم . پیشنهاد می گرددمحروم، متوسط، برخوردار و بسیار برخوردار  بسیار محروم،نواحی 

ي شهرستان ها محروم مؤثر و عامل پنجم در اولویت دوم می توانند در افزایش سطح توسعه

  .واقع گردد
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  :خذمآمنابع و 

تحلیل تطبیقی نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي .1387.استانداري اصفهان -1

  .صفحه500.استان اصفهان، چاپ نگار اصفهان 1385- 1375

کاربرد روش هاي رتبه بندي و تصمیم گیري چند  .1387 .زاهدي کیوان،م .، ن،اکبري - 2

  .حهصف 463: ها و دهیاري هاي کشور وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداري» شاخصه 

ي تطبقی کاربرد روش هاي سنجش توسعه مطالعه .1385.اکبریان رونیزي، ر  .بدري، ع، - 3

  .5-22): 4(7شهرستان اسفراین، مجله ي جغرافیا و توسعه،:یافتگی در مطالعات ناحیه اي،مورد

ي توسعه یافتگی شهرستان هاي استان مازندران، پایان تعیین درجه .1374.بروزیان، ص  - 4

  .صفحه280. کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس تهراننامه 

تحلیل داده هاي روانشناختی با برنامه ي اس پی اس  .1382 .سنلگار،ر .،کمپ،ر.بریس، ن، - 5

  .صفحه382:اس، مترجمان، خدیجه علی آبادي و علی صمدي، انتشارات نشر دوران ،چاپ اول

فضایی شاخص هاي توسعه در مادر شهرهاي منطقه اي تحلیل «.1388.اکبري،م .تقوایی، م، - 6

 .81-96):21-20(7؛ بهار و تابستان،)انجمن جغرافیایی ایران(ي جغرافیا مجله» ایران

تحلیل و طبقه بندي مناطق روستایی استان هاي کشور بر اساس شاخص  .1385 .تقوایی، م - 7

 .28- 43)):82 پیاپی( 3(21توسعه ي انسانی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،

مجموعه مقاالت طرح ریزي کالبدي، مرکز مطالعات و تحقیقات شهري و  .1370.حقی،م ع - 8

  .معماري 

بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و  .1383.ن . موسوي، م .حکمت نیا، ح، - 9

 .101-112):4 پیاپی(2 نابرابري هاي ناحیه اي در استان یزد، مجله ي جغرافیا و توسعه،

کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزي  .1385.ن.موسوي، م .حکمت نیا، ح، -10

 .صفحه 320شهري و ناحیه اي، انتشارات علم نوین، چاپ اول، 

 تهران, مقدمه اي بر برنامه ریزي روستایی در ایران، انتشارات قومس .1383 .ا. رضوانی، ع -11

  .صفحه 304

سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی در شهرستان  .1383.ر. رضوانی، م -12

  .149- 168): 3(،)دانشگاه مشهد(سنندج، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي 
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مقایسه شهرستان هاي استان فارس بر اساس شاخص هاي  .1387 .جاللیان، ا .زیاري، ك، -13

  .77- 96):11پیاپی (6 جغرافیا و توسعه،ي ه، مجل1355-1375توسعه 

تحلیل فضایی شاخص هاي توسعۀ  .1388.رخشانی نسب. ر،.ضرابی،ا، محمدي، ج، ح -14

 234 -  213):27( خدمات بهداشت و درمان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،

تحلیل شاخص ها و تعیین عوامل مؤثر در متدلوژي  .1380.زنگی آبادي، ع .ه،, طالبی -15

-142)):60پیاپی( 1(16 ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیاییي انسانی شهرهاي بزرگ توسعه

124. 

کاربرد تکنیک تاپسیس در اولویت بندي مکانی استقرار صنایع  .1386.طاهرخانی، م  -16

  59-71):3(سال ششم،,تبدیلی کشاورزي در مناطق روستایی، فصلنامه ي پژوهش هاي اقتصادي

نشر .اقتصادي، تهران -پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی .1380.خ, کالنتري -17

 .صفحه 392 .شریف

ي انسانی، فصلنامه تحقیقات نقدي بر متدولوژي سنجش توسعه.1380.خ,کالنتري -18

 .153-166)):61پیاپی ( 2(16 جغرافیایی،

چاپ , ارات پیاماصول و مبانی برنامه ریزي منطقه اي، انتش .1385 .معصومی اشکوري، ح -19

  .صفحه 150.سوم

تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل  .1384.ن ، حکمت نیا، ح .موسوي، م -20

 .55- 70):6پیاپی (3 مجله ي جغرافیا و توسعه، مؤثر برتوسعه ي نواحی ایران،

21- Hicks, Douglas A.1997. The Inequality. Adjusted Human Development, 

Index, A Constructivre Proposal, Journal of World Development, Vol.25, 

No.8. 

22- Mazzocchi,M and Montresor,E.1999. Agricultural and rural 

development at regional level: an analytical approach‚ Department di 

Economia: University Verona . 

23- Roy,B,and Vincke,P.1981.Multicriteria analysis s:survey and new 

direction. European Journal of Operational Research,8,207-218. 
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