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تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي استان آذربايجان 
  شرقي با استفاده از تكنيك آماري تحليل عاملي و تحليل خوشه اي

 21/4/91:پذيرش نهايي                 21/2/91:دريافت مقاله
  31-48 :صفحات

 نور مركز جهرممدرس دانشگاه پيام  ،جغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناس ارشد  : صفريرباب
Email: robab_safari@yahoo.com 

كارشناس امور كشوري و مدني استانداري فارس و  ،جغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناس ارشد  :مقصود بيات
  1مدرس دانشگاه پيام نور مركز جهرم

Email: mbayat_20@yahoo.com 
  چكيده

 تعيين سطوح توسعه يافتگي شناخت و بررسي امكانات و توانايي ها و در پي آن  
نواحي روستايي نخستين گام در فرايند برنامه ريزي و توسعه چنين نواحي به شمار 

پژوهش حاضر  جهت تعيين سطوح توسعه يافتگي دهستانهاي استان  .مي رود
 متغير نرم سازي شده با 45 پژوهشدر اين . آذربايجان شرقي صورت گرفته است

 سپس با استفاده از ، عامل معني دار تقليل يافته8املي به استفاده از تكنيك تحليل ع
دهستانها از لحاظ . عوامل نهايي استخراج شده تحليل خوشه اي انجام گرفته است

سطح توسعه يافتگي در پنج خوشه همگن و مشابه طبقه بندي شده اند و با استفاده 
 مورد بررسي وضعيت امكانات و خدمات موجود در دهستانها) Z-score(از شاخص

قرار گرفته است و در نهايت عامل مؤثر و بازدارنده در توسعه دهستانهاي هر خوشه 
روش تحقيق مقاله تحليلي و علي است نتايج بدست آمده نشان . مشخص شده است

مي دهد كه از لحاظ سطح توسعه يافتگي بين دهستانهاي استان تفاوت و نابرابري 
 دهستان اين استان  يك دهستان در سطح 141 وجود دارد به طوري كه از مجموع

 دهستان 24 دهستان تا حدي برخوردار، 55 دهستان برخوردار، 5كامالً برخوردار، 
  . دهستان در سطح بسيار محروم قرار دارند56محروم، 

  
   تحليل عاملي، توسعه روستايي، سطوح توسعه يافتگي، استان آذربايجان شرقي: ليد واژگانك
 

                                                 
كد  - جنب بخشداري كرديان ،اد شهر قطب آب، بخش كرديان، شهرستان جهرم،استان فارس: نويسنده مسئول. 1

  74551-39741پستي  
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  مقدمه
 و نواحي روستايي به عنوان مكان هاي متمايز در زندگي بشري تداوم خواهند يافت و روستا

به همين اندازه هم به خوبي آشكار است كه نواحي روستايي بسيار متفاوت و جغرافياي بسيار 
يكي از دغدغه هاي مهم به  ).1 :1390مايكل وودز، ( متفاوتي از نواحي روستايي وجود دارد

.  در حال توسعه، رسيدن به سطح قابل قبولي از توسعه در ابعاد مختلف استويژه در كشورهاي
رضواني و (توسعه روستايي يكي از پايه هاي اوليه و مهم توسعه ملي هر كشور محسوب مي شود

توسعه داراي ابعاد كاركردي متعدد و در واقع منشور چند وجهي است  ).36: 1388احمدي،
  .چنانچه دانشمندان از توسعه تعاريف متعددي داده اند . )51 :1390ابراهيم زاده و رئيس پور، (

 دميردال توسعه را عبارت از حركت يك سيستم يك دست اجتماعي به سمت جلو مي دان
پل استريتن معتقد است كه هدف غايي توسعه بايد فراهم آوردن بهبود   ).499 :1373شكوئي،(

. )42 :1376معصومي اشكوري ، (يب همگان كندمستمر در وضع افراد باشد و ثمرات خود را نص
 فاهدا  بايددنيس گولت در تعريف توسعه مي گويد توسعه عالوه بر اهداف اقتصادي و اجتماعي

درعين حال توسعه تمام تغييرات سيستم اجتماعي را در بر . فرهنگي و سياسي هم داشته باشد
 بكشاندي به سمت يك وضعيت انساني  تغييراتي كه جامعه را از وضعيت نا مناسب فعل.مي گيرد

بسياري از متفكران بزرگ و مشهور دنياي اقتصاد  . )51-52 :1390ابراهيم زاده و رئيس پور ،(
نيز همچون آدام اسميت، باير،كالرك،هريشمن، لوئيس، ميردال و رستو توسعه را به معناي 

  ). 46 :1382حمدي،تقوايي و ا( دانندتحول بنيادي از جامعه كهن به جامعه نوين مي 
هدف كلي توسعه، رشد و تعالي همه جانبه جوامع انساني است، از اين رو در فرايند برنامه 
ريزي براي دستيابي به توسعه و قرار گرفتن در مسير آن، شناخت و درك شرايط و مقتضيات 

ن زمينه جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مادي و معنوي از جمله اقدامات ضروري در اي
بررسي و شناخت وضعيت نواحي، قابليتها و تنگناهاي آنها از اهميت  ).1: 1383رضواني، ( است

 اي برخوردار است، امروزه آگاهي از نقاط قوت و ضعف نواحي، ويژه اي در برنامه ريزي ناحيه
 به گونه اي كه استفاده از ،جهت ارائه طرحها، برنامه ها، سياست گذاريها ضروري است

خصهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي، بهداشتي و غيره مي تواند معياري مناسب شا
براي تعيين جايگاه نواحي و عاملي مهم در جهت رفع مشكالت و نارساييهاي موجود در راه 

 راستا نگرش به وضعيت توزيع در اين). 2 :1384قنبري و دلير، ( باشدرسيدن به توسعه پايدار 
الت خدماتي و نحوه برخورداري هر يك از روستاها از اين امكانات از مسائل امكانات و تسهي
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مهمي است كه عالوه بر تأثيرگذاري بر روند توسعه روستاها، تداوم حيات آنها را نيز تحت تأثير 
  . قرار مي دهد

در  .با توجه به اينكه توسعه و توسعه يافتگي در ايران با چالش هاي متعدد رو به رو است
ن حالتي، به منظور كاهش نابرابريهاي زيستي بين دو فضاي شهر و روستا و برقراري عدالت چني

اجتماعي، لزوم توجه به برنامه ريزي روستايي در بطن برنامه ريزيهاي ملي و منطقه اي، هر چه 
در استان آذربايجان شرقي نيز نابرابري  .)21: 1382مطيعي لنگرودي،( بيشتر نمايان مي گردد

 تعادل در پراكنش امكانات و منابع در سطح استان موجب واگرايي و شكاف توسعه بين و عدم
نواحي روستايي استان شده است تحقيق حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه يافتگي 
دهستانهاي استان و سطح بندي هر يك از آنان و مقايسه تطبيقي بين دهستانهاي استان انجام 

  .گرفته است
  

  قيقضرورت و اهميت تح
بطوركلي نقش و جايگاه روستاها در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس 
محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر 
گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيكاري، مهاجرت، حاشيه نشيني شهري و غيره 

ه توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري گرديده است به نظر مايكل موجب توجه ب
ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري به اين علت است كه «تودارو 

 و ازكيا(» راه حل نهايي مسئله بيكاري شهري و تراكم جمعيت، بهبود محيط روستايي است
در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته در واقع زيربناي شاخصهايي كه  ).19 :1383غفاري،
 روستايي در روستاها است به طوري كه برخورداري از اين امكانات حق هر انسان است و توسعه

امروزه مسائل .  اجتماعي روستاها نمي توان ناديده گرفت–تأثير آنها را در كارآئي اقتصادي 
د، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، همگي ريشه اساسي فقر گسترده، نابرابري در حال رش

در عدم توسعه و سير قهقرائي زندگي اقتصادي و اجتماعي در مناطق روستايي دارد و بر اين 
اساس انجام چنين تحقيقاتي به منظور آگاهي از وضعيت روستاها از لحاظ خدمات و امكانات 

دن روستاهاي محروم و تخصيص اعتبارات زيربنايي و روبنايي و شناختن و در اولويت قرار دا
 .عمراني و زيربنائي به آنها و رفع نابرابري ضروري است

اكثر مطالعاتي كه درباره مسائل روستايي در ايران طي دهه اخير صورت گرفته بيشتر به 
اگر چه به .  پرداخته است1341تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي اصالحات ارضي سال 

 برنامه هاي ديگري در زمينه به 1351 تا 1341وانين اصالحات ارضي سالهاي دنبال اجراي ق
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اصطالح توسعه روستايي، نظير ايجاد واحدهاي كشت و صنعت در شركتهاي سهامي زراعي، 
تعاوني هاي توليد و غيره، به مرحله اجرا درآمد ولي كمتر مورد توجه محققان و جامعه شناسان 

 مطالعات زيادي در رابطه با توسعه روستايي انجام در ايران. )7: 1381ازكيا،(است قرار گرفته 
   .عدادي از آنها اشاره مي شودگرفته است كه به ت

 كه مطابق به دست آمدمانده در ايران اين نتيجه در پژوهشي راجع به شناسايي مناطق عقب 
كرده و رشد و  نواحي مركزي امكانات زيادي را در خود متمركز ، پيرامون–با نظريه مركز 

توسعه يافته اند در حالي كه هر قدر از مركز به طرف حاشيه و پيرامون مي رويم از ميزان و 
تحليل و طبقه « در مقاله اي تحت عنوان .)Kalantari، 1995،11(شدت توسعه كاسته مي شود 
به اين نتيجه » هاي توسعه انساني هاي كشور بر اساس شاخص بندي مناطق روستايي استان

هاي توسعه بسيار  هاي كردستان و سيستان و بلوچستان از نظر شاخص كه استاندست آمد 
 ،مسعود تقوايي (تهران و اصفهان استانهاي برخوردار كشور بوده است محروم و استانهاي فارس،

 بخش در جايگاه هر استان ،هاي كشور استانبررسي سنجش درجه توسعه يافتگي در . )1385
 شد  مشخصا و اولويت هاي توسعه و راهبرده يروي انساني و اشتغال ه نهاي مختلف از جمل

 با عنوان  برنامه ريزي توسعه روستايي در شهرستان در تحقيقي . )64: 1385 حبيبي، وقرخلو(
ت به بررسي وضعيت و نحوه توزيع خدمات و تسهيال) همايجاننمونه دهستان ( سپيدان

 كه توزيع امكانات و خدمات در دهستان شان دادايج آن نروستايي منطقه پرداخته و نت
 ، داود نظري( همايجان به صورت نامتعادل بوده و بر اساس تعادل فضايي انجام نگرفته است

مطالعه (  با عنوان ساماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي روستايي ايدر پايان نامه .)1380
ع نگر به رفع معضالت و تنگناهاي  با ديدي جغرافيايي و جامشدسعي ) موردي دهستان بازفت

    . )1380، رامين غفاريسيد( شودجتماعي موجود در منطقه مبادرت  ا-اقتصادي
 طبقه بندي دهستانهاي استان بر اساس سطح توسعه بهاين تحقيق نيز در پي آن است كه 

بنايي بررسي وضع موجود دهستانهاي استان از لحاظ نحوه توزيع خدمات و امكانات زير، يافتگي
ارائه راهكارهاي مناسب جهت برطرف  و و روبنايي و مشخص كردن كمبودها در اين مناطق

  . بپردازدمبودها در دهستانهاي محروم استاننمودن ك
  

  فرضيه هاو سؤاالت
فرضيه يك ايده غير قطعي و آزمايش يا حدس و گمان زيركانه و علمي است كه براي نتيجه  

). 70: 1368نبوي،(مي شودت كه در محل آزمايش سنجيده تحقيق مي زنيم و پيشنهادي اس
  :سؤاالت و فرضيه هاي اين پژوهش عبارتند از
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 آيا بين توزيع جغرافيايي  خدمات و امكانات روستايي در سطح دهستانها با عقب ماندگي اين -
  مناطق رابطه اي وجود دارد؟

سعه يافتگي در چه وضعيتي  دهستانهاي دور افتاده از مركز شهرستانها از لحاظ سطح تو-
  قراردارند؟

 توزيع جغرافيايي نامتعادل خدمات و امكانات روستايي در سطح دهستانها با عقب ماندگي اين -
  .مناطق رابطه دارد

 دهستانهاي دور افتاده از مركز شهرستانها از لحاظ سطح توسعه يافتگي در وضعيت نامطلوبي -
  .قراردارند

  

  قلمرو پژوهش
 كيلومتر مربع وسعت 5/46934د مطالعه استان آذربايجان شرقي مي باشد كه با محدوده مور

رود ارس حدود شمالي آنرا با جمهوريهاي آذربايجان و . در شمال غربي كشور قرار دارد
ارمنستان و رود قطور و آبهاي درياچه اروميه و همچنين كوههاي تخت سليمان، حدود غربي 

در جنوب كشيدگي رشته كوهها، دره ها و جلگه ها .  مي دهندآنرا با آذربايجان غربي تشكيل
 موجب پيوستگي توپوگرافيك استان با آذربايجان غربي و زنجان مي شود، در شرق دره رود و

زنده دل و ( از استان اردبيل جدا مي سازد كوههاي سبالن و چهل نور، قزل اوزن، اين خطه را 
 متر بوده و 1380ريا در حدود ستان از سطح دبطوركلي ارتفاع ا ).27: 1376همكاران، 

براساس آخرين تقسيمات كشوري جمعيت كل اين . بلندترين نقطه آن قله سهند مي باشد
 نفر در نقاط 1200820 نفر در نقاط شهري و 2402539 نفر بوده كه 3603456استان 

 دهستان 135 شهر، 46 بخش،38 شهرستان ، 17 اين استان داراي .روستايي ساكن مي باشند
مراغه، ميانه، مرند، شبستر، اهر،  : عبارتند ازمهمترين شهرهاي استان . روستا مي باشد3776و 

جلفا، سراب  هشترود، بستان آباد، بناب ، ملكان، اسكو، آذرشهر، كليبر، هريس،
)www.tabrizcommerce.gov.(   
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  )ترسيم نگارندگان(وقعيت جغرافيايي استان آذربايجان شرقي در كشور م) 1(شكل 

  
  روش پژوهش

با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم به فضاي تحقيق و روش بررسي آن تحليلي 
 استان آذربايجان 1382و علّي است، داده هاي مورد نياز از سرشماري عمومي كشاورزي سال 

 دهستان استان آذربايجان شرقي مي 141جامعه آماري مورد مطالعه . شرقي بدست آمده است
 آماري تحليل عاملي و تحليل  باشد داده هاي حاصل از آمارنامه با استفاده از فنون و تكنيكهاي

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استARCMAP   وSPSSخوشه اي در نرم افزارهاي 
  

  تكنيك كار و مراحل آن
   تحليل عاملي- 

تحليل عاملي يك مدل رياضي است كه مي كوشد همبستگي بين مجموعه بزرگي از متغيرها 
اين  ).290: 1376كانتي مارديا و همكاران، . ( كندرا بر حسب تعداد كمي از عاملهاي اصلي بيان

كديگر تكنيك از لحاظ آماري پيشرفته بوده و تعدادي متغير را بر اساس يك فرايند آماري با ي
بر اساس . و با تشكيل يك عامل آن را به عنوان نماينده شاخص هاي مربوط مي داندتركيب 

اين تكنيك اين امكان در اختيار محقّق فرار مي گيرد تا همزمان شاخص هاي زيادي را جهت 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...استفاده از  تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي استان آذربايجان شرقي با
 

37

). 65: 1385 حبيبي،  وقرخلو( كار گيرد گروه بندي و سطح بندي مختلف مكاني، فضايي به 
. اده ترين الگو از ميان الگوهاي مربوط به روابط ميان متغيرهاست تحليل عاملي كشف سهدف

اين روش به دنبال درك اين مطلب است كه آيا متغيرهاي مشاهده شده را مي توان بر پايه 
از جمله ويژگيهاي تحليل  .به گونة وسيع و اساسي تبيين كرد) عامل(تعداد كمتري متغير

 ميزان واريانس از -.عامل بعدي موارد زير وجود داردعاملي اين است كه از عامل اول به سمت 
 تعداد متغيرهاي بارگذاري شده در عامل ها كاسته -.نزديك مي شود+ 5دور مي شود و به + 1

 -. قدرت تأثيرگذاري عامل ها كمتر مي شود-. از همگوني متغيرها كاسته مي شود-.مي شود
 -.مل نهايي هيچ متغيري بارگذاري نشودممكن است در عا -.مقدار ويژه عامل ها كاهش يابد

مي توان در صورت عدم نياز به ميزان مشخصي از واريانس تعدادي عامل نهايي را حذف 
  ).36: 1378زنگي آبادي،(كرد

  
    تحليل خوشه اي-

در دهه هاي اخير كاربرد روشهاي كمي در برنامه ريزي ناحيه اي به طور فزاينده اي افزايش 
اين .  روشها، تحليل خوشه اي استيكي از اين). 145: 1380اده دلير ،حسين ز(است يافته 

در واقع روشي براي . روش يكي از روشهاي پركاربرد در مطالعات جغرافياي ناحيه اي است
است به طوري كه در اين سطح بندي، مكانهاي واقع  ...سطح بندي مناطق، شهرها، روستاها و

شته، اما تفاوت قابل توجهي با مكانهاي سطوح ديگر دريك سطح شباهت زيادي با همديگر دا
تعيين . سطح بندي مكانهاي همگن در اين روش به شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد. دارد

ضريب همبستگي و اندازه گيري فاصله، به ويژه فاصله اقليدسي از مهمترين روشهاي تغيير 
 لذا روشهاي مختلفي براي ).236 :1385 موسوي، حكمت نيا و(مكانهاي همگن مي باشد 

تركيب اجزاء در داخل خوشه ها وجود دارد كه يكي ازآنها تجزيه تحليل خوشه اي سلسله 
تجزيه تحليل سلسله مراتبي با ستفاده از روش تراكمي يا تفكيكي انجام مي . مراتبي است

كمي روشهاي متفاوتي براي تشكيل خوشه هاي ترا ).172: 1382آسايش واستعالجي ،(پذيرد 
پيوند ) پيوند تكي ب) الف: در روش تحليل خوشه اي سلسله مراتبي وجود دارد كه عبارت اند از

اين روشها ازنظر نحوه محاسبه فاصله .روش مركز ثقل) روش وارد چ) پيوند كامل ح) متوسط ج
انتخاب هركدام از اين روشها بستگي به داده ها ي آماري و . بين خوشه ها از هم متفاوت اند

  ).237: 1385، حكمت نيا و موسوي(امه ريزي دارد دف برنه
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  كاربرد روشها در بررسي نواحي روستايي
  ي در بررسي نواحي روستايي استان  كاربرد تحليل عامل-

 دهستان استان 141 متغير در ستون و 45ماتريسي كه از قرارگيري : تشكيل ماتريس داده ها
 45متغير هاي مورد مطالعه در اين تحليل . ستآذربايجان شرقي در سطرها تشكيل شده ا

متغير مي باشد كه همه آنها نرم سازي و سرانه سازي شده اند و به منظور تعيين اين مطلب كه 
 و آزمون بارتلت براي آنها محاسبه  KMOماتريس داده ها براي تحليل عاملي مناسب است يا نه

درصد  د آباديهاي بهره مند از جاده آسفالته،متغير هاي مورد مطالعه عبارتند از درص. شده است
درصد آباديهاي بهره مند از جاده خاكي، درصد خانوار  آباديهاي بهره مند از جاده شوسه،

كشاورز بهره مند از چاه عميق و نيمه عميق، درصد خانوار كشاورز بهره مند از قنات، درصد 
كشاورز بهره مند از چشمه فصلي، درصد خانوار كشاورز بهره مند از چشمه دائمي، درصد خانوار 

آباديهاي بهره مند از رودخانه دائمي از طريق موتور پمپ، درصد آباديهاي بهره مند از  رودخانه 
فصلي از طريق موتور پمپ، درصد خانوار كشاورز بهره مند از انواع تراكتور، درصد خانوار 

ز بهره مند از تعميرگاه ماشينهاي كشاورز بهره مند از انواع كمباين، درصد خانوار كشاور
كشاورزي، درصد خانوار كشاورز بهره مند از تعميركار ماشينهاي كشاورزي، درصد آباديهاي 
داراي واحد پرورش ماهيان سرد و گرم آبي، درصد آباديهاي داراي واحد توليد فراورده هاي 

يهاي داراي واحد توليد شيري، درصد آباديهاي داراي واحد توليد رب گوجه فرنگي، درصد آباد
خيار شور، درصد آباديهاي داراي واحد برگه خشك كني، درصد آباديهاي داراي واحد توليد 
كشمش و كشمش پاك كني، درصد آباديهاي داراي صنعت آسياب آرد موتوري، درصد جمعيت 

ند بهره مند از حمام، درصد جمعيت بهره مند از مركز بهداشتي درماني، درصد جمعيت بهره م
از خانه بهداشت، درصد جمعيت بهره مند از داروخانه، درصد جمعيت بهره مند از پزشك، 
درصد جمعيت بهره مند از دندان پزشك، درصد جمعيت بهره مند از دندان پزشك تجربي و 
دندان ساز، درصد جمعيت بهره مند از بهيار و ماماي روستايي، درصد جمعيت بهره مند از 

تكنسين . عيت بهره مند از بهورز، درصد جمعيت بهره مند از دامپزشك بهداشتيار، درصد جم
دامپزشكي، درصد جمعيت بهره مند از آب لوله كشي، درصد جمعيت بهره مند از سيستم 
تصفيه آب، درصد جمعيت بهره مند از برق، درصد جمعيت بهره مند از گاز لوله كشي، درصد 

ت بهره مند از نمايندگي پست و دفتر پست جمعيت بهره مند از صندوق پست، درصد جمعي
روستايي، درصد جمعيت بهره مند از تلفن، درصد جمعيت بهره مند از وسيله نقليه عمومي، 
درصد جمعيت بهره مند از امكان دسترسي به روزنامه و مجله، درصد آباديهاي داراي شركت 
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رزي، درصد آباديهاي داراي تعاوني روستايي، درصد آباديهاي داراي شركت تعاوني توليد كشاو
شوراي اسالمي، درصد جمعيت بهره مند از پوشش راديويي، درصد جمعيت بهره مند از پوشش 

  .تلويزيوني
 )KMO and Bartlett's Test  ( KMO و نتيجه تست بارتلت) 1(جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.725 

Approx. Chi-Square 4475.633 
df 990 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. .000 
  

آزمون بارتلت نيز فرض .  بر رضايت بخش بودن تحليل عاملي داللت داردKMOمقادير باالي 
  ..يكه بودن ماتريس ضرايب همبستگي را آزمون مي كند

بين براي انجام محاسبات در مراحل بعدي و ارتباط دروني  : محاسبه ماتريس همبستگي-
  .شاخصها در جهت مثبت مرتب مي شوند. شاخصها از ماتريس همبستگي استفاده مي شود

با استفاده از ماتريس همبستگي عاملها استخراج مي شود معمولي ترين : ها  استخراج عامل-
روش مورد استفاده به نام عاملهاي اصلي خوانده مي شود با استفاده از ماتريس همبستگي 

سپس بردارهاي ويژه غير . ميت نسبي هر يك از شاخصها معلوم مي گرددعوامل مشترك و اه
بردارهاي ويژه در حقيقت مقدار بارگذاري متناظر با هر شاخص براي . صفر محاسبه مي گردد

: 1385 موسوي،  وحكمت نيا.( عاملي تعريف مي شوندعامل مربوطه است كه اصطالحاً بار 
231-230.(  

اخص روي يك عامل حمل شود و يا مقادير بارگذاري شده هر اگر هر ش :ها  دوران عامل-
شاخص در عامل ، بزرگ و مثبت و يا نزديك به صفر باشد ، در آن صورت تفسير عوامل ساده 
خواهد بود در صورتي كه مقادير بارگذاري شده هر شاخص شامل مقادير متوسط روي چند 

دن به حالت مطلوب عوامل چنان عامل باشد، كار تفسير عامل سخت خواهد بود براي رسي
دوران داده مي شوند تا ساختار ساده اي بدست آيد براي دوران عاملها از روشهاي 

 عامل 8واريماكس،كواريماكس و اكوماكس مي توان استفاده كرد در اين پژوهش براي دوران 
  .استخراج شده از روش واريماكس استفاده شده است

با توجه به ميزان همبستگي هر يك از شاخص ها، مي توان اسامي يا :  نام گذاري عاملها-
عامل سازي شاخص ها و نامگذاري عوامل .عناوين مناسبي را براي هر يك از آنها انتخاب كرد 
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 و با استفاده از روش تحليل SPSSبا بهره گيري از نرم افزار رايانه اي  :در پژوهش انجام گرفته
 درماني، رفاهي، - متغير در قالب شاخصهاي طبيعي، بهداشتي45 مجموع  Rي نوععامل

 دهستان استان آذربايجان شرقي مورد استفاده در 141ارتباطي، صنعتي، كشاورزي مربوط به 
 عامل 8 متغير اوليه به 45اين تحقيق عامل سازي گرديده نتايج حاصل در اين تحقيق، تقليل 

 عامل ياد شده 8 واريماكس در تحليل عاملي بوده است مجموع برتر از طريق روش چرخشي
 درصد از واريانس را مي پوشاند و نشانگر رضايت بخش بودن تحليل عاملي و 32/57جمعاً 

 درصد، عامل دوم 24/20در اين تحليل عامل اول به تنهايي . متغيرهاي مورد مطالعه مي باشد
 درصد، عامل 04/5 درصد، عامل پنجم04/5م درصد، عامل چهار93/5 درصد، عامل سوم94/6

 درصد از واريانس را شامل مي 56/4 درصد، عامل هشتم 74/4 درصد، عامل هفتم 80/4ششم 
 درصد واريانس را توضيح 24/20شوند در اين تحليل نقش عامل اول مهم است زيرا به تنهايي 

هاي بار گذاري شده در هر در پژوهش حاضر با توجه به سهم باالي هر كدام از متغير. مي دهد
 عامل  8در جدول زير .  گانه دوران يافته  نامگذاري عوامل صورت گرفته است8يك از عوامل 

نهايي استخراج شده دوران يافته و متغيرهاي بارگذاري شده در عوامل با استفاده از روش 
  .واريماكس و مقادير خاص مربوط به آن نشان داده مي شود

  
در پژوهش حاضر پس از  :ل خوشه اي در بررسي نواحي روستاييكاربرد روش تحلي

تجزيه و تحليل شاخصهاي مؤثر در توسعه توسط تكنيك تحليل عاملي در مرحله بعدي با 
استفاده از تكنيك تحليل خوشه اي و به كمك عوامل مؤثر استخراج شده در مرحله قبلي 

تا حدي  دسته كامالً برخوردار، برخودار، 5دهستانهاي استان را از لحاظ سطح توسعه يافتگي به 
برخوردار، محروم و بسيار محروم تقسيم مي كنيم كه به علت كثرت دهستانها امكان نمايش 
نمودار درختي دهستانها وجود ندارد در جدول زير سطح توسعه يافتگي دهستانهاي استان 

 كه در آن دهستانهاي آذربايجان شرقي بر اساس شاخصهاي مورد مطالعه نشان داده شده است
 قرار گرفته از 5دهستاني كه در خوشه  .هم سطح از لحاظ توسعه در يك خوشه قرار گرفته اند

 بسيار محروم مي 1 در خوشه نظر سطح توسعه يافتگي، كامالً برخوردار و دهستانهاي واقع
  .باشند
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 و مقادير آن ل دوران يافتهعوامل نهايي استخراج شده و شاخصهاي بارگذاري شده در عوام)2(جدول 
  در مدل تحليل عاملي

  
  مقدار  متغيرهاي بارگذاري شده  رديف

  ويژه
  درصد
  واريانس

  درصد
راويانس 
  تجمعي

  نام عوامل

1  

درصد آباديهاي بهره مند از جاده  ،)0,26(درصد آباديهاي بهره مند از جاده شوسه
درصد خانوار  ،)0,73(يدرصد خانوار كشاورز بهره مند از چشمه دائم ،)0,63(خا كي

-0,18(درصد آباديهاي داراي واحد توليد خيارشور ،)0,69(بهره مند از چشمه فصلي
درصد جمعيت بهره مند از آب لوله  ،)0,55(، درصد جمعيت بهره مند از بهداشتيار)

درصد جمعيت بهره مند از  ،)0,87(،درصدجمعيت بهره مند از برق)0,80(كشي
درصد جمعيت  ،)0,69(بهره مند از وسيله نقليه عمومي،درصد جمعيت )0,89(تلفن

، درصد جمعيت بهره مند از پوشش )0,89(بهره مند از پوشش راديوي
  )0,88(تلويزيوني

9,11  20,24  20,24  

 -طبيعي
ارتباطي و 

  خدمات
  رفاهي

2  

رب  ،درصد آباديهاي داراي واحد توليد)0,22(درصد خانوار كشاورز بهره مند از قنات
درصد  ،)0,54(،درصد جمعيت بهره مند از خانه بهداشت)-0,12(گيگوجه فرن
درصد جمعيت بهره مند از  ،)0,64( بهره مند از داروخانه جمعيت
درصد جمعيت  ،)0,40(،درصد جمعيت بهره مند ازسيستم تصفيه آب)0,66(پزشك

، درصد جمعيت بهره مند ازنمايندگي پست و دفتر )0,68(بهره مند از صندوق پست
  )0,67(روستاييپست 

 -درماني  27,19  6,94  3,12
  ارتباطي

3  
، درصد جمعيت بهره )0,17(درصد آباديهاي داراي واحد توليد فراورده هاي شيري

 ،)0,76(،درصد جمعيت بهره مند از بهورز)0,52(بهيار و ماماي روستايي مند از
  )0,84(درصد جمعيت بهره مند ازدامپزشك و تكنسين دامپزشكي

2,67  5,93  33,12  
 -بهداشتي
فرآورده 

  هاي دامي

4  

،درصد جمعيت بهره مند از )0,25(درصد آباديهاي داراي صنعت آسياب آرد موتوري
، درصد )0,52(درصد جمعيت بهره مند از مركز بهداشتي و درماني ،)0,46(حمام

درصد جمعيت بهره مند از دندان پزشك  ،)0,54(جمعيت بهره مند از دندان پزشك
  )0,57(ن سازتجربي و دندا

 -بهداشتي  38,17  5,04  2,27
  درماني

5  
،درصد خانوار كشاورز بهره مند )0,47(درصد خانوار كشاورز بهره مند از انواع تراكتور

، درصد خانوار كشاورز بهره مند از تعميركار )0,91(ماشينهاي كشاورزي از تعمير گاه
  )0,89(ماشينهاي كشاورزي

2,26  5,04  43,21  
ماشين 

آالت 
  ورزيكشا

6  

،درصد خانوار كشاورز بهره مند از )0,29(درصد آباديهاي بهره مند از جاده آسفالته
، درصد خانوار كشاورز بهره مند از انواع )0,40(نيمه عميق چاه عميق و

داراي واحدهاي پرورش ماهيان سرد و گرم  ، درصد آباديهاي)0,54(كمباين
، )0,40(وكشمش پاك كني شمش، درصد آباديهاي داراي واحد توليدك)0,54(آبي

داراي شركت  ، درصد آباديهاي)0,32(درصد آباديهاي داراي شركت تعاوني روستايي
  )0,37(،درصد آباديهاي داراي شوراي اسالمي)0,33(تعاوني توليد كشاورزي

2,16  4,80  48,01  
-كشاورزي

امور 
  بازرگاني

، درصد )0,91(ر پمپدرصد آباديهاي بهره مند از رودخانه دائمي از طريق موتو  7
  طبيعي  52,76  4,74  2,13  )0,92(رودخانه هاي فصلي از طريق موتور پمپ آباديهاي بهره مند از

8  
، درصد جمعيت بهره )0,18(درصد آباديهاي بهره مند از واحد برگه خشك كني 

، درصد جمعيت بهره مند از امكان دسترسي به مجله و ) 0,23(لوله كشي مند از گاز
  )0,57(روزنامه

2,05  4,56  57,32  
ارتباطات 

جمعي 
  ورفاهي

  نگارندگان: مأخذ 
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  ظ توسعه يافتگي در خوشه هاي همگن نحوه توزيع دهستانهاي همگن از لحا)3(جدول 
  درصد  تعداد  نام دهستان  خوشه

  1خوشه 

زق، شيرامين،ينگجه،مهرانرود مركزي، سرد صحرا، االن براغوش، چچله خانه، رودقات، دولت آباد، زنو
كشكسراي، جوشين، ديزمار مركزي، سهند، گنبر، اذغان، اوچ هاچا، بزكش، قشالق، گويجه بل، 
ورگهان، چهاردانگه، دودانگه، ديكله، سهندآباد، اوجان غربي، شبلي، قوريگل، مهرانرودجنوبي، 
ميدانچاي، ديزمارغربي، چارويماق جنوب شرقي، چارويماق شرقي، چارويماق جنوب غربي، حومه، 

ازليق، اردالن، ديزجرود شرقي ، كوهستان،  آبش احمد، سيدان،قشالق،  بسطاملو،  ديزمار شرقي، ر
كيوان، گرمادوز، منجوان شرقي، منجوان غربي، پيغان چايي، موالن، ميشه پاره، ييالق،  ذوالبين، 

  ازومدل جنوبي، ازومدل شمالي،  سينا، مواضع خان شرقي

56  39,71  

  2خوشه 
مورلو، دستجرد، خانمير، قاضي جهان، الهيجان، چهرگان، گوني غربي، گوني شرقي، قره قبله داغي، تي

ناز، بناب، ميشاب شمالي، باويل، نوجه مهر، ارسي، داران، شجاع، گوني مركزي، ديزجرود غربي، 
  هرزندات شرقي، گاودول مركزي، بكرآباد، باروق، علي آباد،

24  17,02  

  3خوشه 

ناجوي شرقي، بناجوي شمالي، بناجوي غربي، تازه كند، آجي چاي، اسپران، جزيره، شوركات جنوبي، ب
شرييان، ميشوجنوبي، سيس، قوريچاي غربي، سراجوي شمالي، سراجوي غربي، شيخ در آباد، قافالنكوه 
غربي، قزل اوزن، كله يوز شرقي، كله يوز غربي، گرمه جنوبي، ارزيل، اوجان شرقي، عباس غربي، 

صايين، ماليعقوب، خضرلو، سراجوي جنوبي، سراجوي شرقي، هرزندات غربي، يكانات، ابرغان، اغميون، 
ليالن جنوبي، ليالن شمالي، گاودول شرقي، اوچ تپه غربي، بروانان شرقي، بروانان غربي، بروانان 
مركزي، قافالنكوه شرقي، كاغذكنان شمالي، كاغذكنان مركزي، تيرچايي، كندوان، گرمه شمالي، اوچ 

قي، بدوستان غربي، مواضع خان شمالي، بدوستان شرقي، خانمرود، سلوك، قرانقو، كوهسار، تپه شر
  المالو، نظركهريزي

55  39  

  3,54  5  عباس شرقي، جارويماق شمال شرقي، چارويماق مركزي، قوريچاي شرقي، ورقه  4خوشه 
  0,70  1  گاودول غربي  5خوشه 

  نگارندگان: مأخذ
  

انجام شده در خوشه اول عامل اول، خوشه دوم عامل هشتم،   z- scoreبا توجه به شاخص 
خوشه سوم عامل ششم، خوشه چهارم عامل سوم و در خوشه پنجم عامل هفتم نقش مؤثرتري 

  .در توسعه يافتگي دهستانها داشته اند
 دهستان گاودول غربي از نظر ، دهستان استان141 پيداست از بين دوچنان كه از شكل 
  دهستان5 سطح كامالً برخوردار، لعه مؤثر در توسعه در اين پژوهش درشاخصهاي مورد مطا

 55برخوردار،) عباش شرقي، چارويماق شمالي، چارويماق مركزي، قوريچاي شرقي، ورقه(
  . دهستان در سطح كامالً محروم قرار دارند56 دهستان محروم، 24دهستان تا حدي برخوردار، 
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ترسيم (ستان آذربايجان شرقي از لحاظ سطح توسعه يافتگي توزيع فضايي دهستانهاي ا) 2(شكل 
  )نگارندگان

  
 نتيجه گيري

 45جهت تعيين سطوح توسعه يافتگي دهستانهاي استان آذربايجان شرقي در اين پژوهش 
 عامل معني دار تقليل يافت 8متغير نرم سازي شده با استفاده از تكنيك تحليل عاملي به 

هايي استخراج شده تحليل خوشه اي انجام گرفته دهستانها از لحاظ سپس با استفاده از عوامل ن
 (سطح توسعه يافتگي در پنج خوشه همگن و مشابه طبقه بندي شده اند با استفاده از شاخص 

Z-score ( وضعيت امكانات و خدمات موجود در دهستانها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت
 بنابر بررسي هاي .ستانهاي هر خوشه مشخص شده استعامل مؤثر و بازدارنده در توسعه ده

توسعه يافته (صورت گرفته از لحاظ سطح توسعه يافتگي دهستان گاودول غربي برخوردارترين
 141و دهستان قوريچاي غربي محرومترين دهستان استان شناخته شد در مجموع از ) ترين

 55 دهستان برخوردار، 5، دهستان استان آذربايجان شرقي يك دهستان كامالً برخوردار
.  دهستان بسيار محروم شناسايي شده اند56 دهستان محروم و 24دهستان تا حدي برخوردار، 

در خوشه اول دهستان مهرانرود مركزي برخوردارترين و دهستان ميشه پاره محرومترين 
دهستان اين خوشه مي باشند عامل اول بيشترين نقش و عامل ششم  كمترين نقش را در 
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توسعه نواحي روستايي واقع در اين خوشه داشته اند، عامل هشتم در خوشه دوم به عنوان عامل 
محرك و عامل ششم به عنوان عامل بازدارنده توسعه عمل كرده اند در اين خوشه دهستان 
ميشاب شمالي كامالً برخوردار و دهستان بكرآباد بسيار محروم مي باشند در خوشه سوم 

ي عامل ششم مؤثرترين نقش را در توسعه دهستانهاي اين خوشه داشته و تعدادي از شاخصها
بعضي از شاخصهاي آن باعث عقب ماندگي دهستانها شده است دهستانهاي بناجوي شرقي و 

عامل سوم . قوريچاي غربي به ترتيب برخوردارترين و محرومترين دهستان اين خوشه هستند
روستايي اين خوشه شده و عامل ششم نقش منفي در خوشه چهارم باعث توسعه يافتگي نواحي 

شاخصهاي رودخانه هاي دائمي و  رودخانه هاي فصلي در عامل . در اين زمينه داشته است
هفتم نقش بسيار زيادي در توسعه دهستان گاودول غربي واقع در خوشه پنجم داشته و عامل 

 حاصل از اين پژوهش به شرح دوم كمترين تأثير را در اين مورد گذاشته است بطور كلي نتايج
  :زير مي باشد

از لحاظ سطح توسعه يافتگي بين دهستانهاي استان تفاوت و نابرابري وجود دارد، توزيع  -
  .خدمات و امكانات در سطح دهستانها بر اساس عدالت فضايي صورت نگرفته است

انها و مركز استان  دهستانهاي محروم و بسيار محروم اغلب در فاصله دورتري از مراكز شهرست-
  .قرار دارند  اين امر باعث شده از منافع توسعه زياد بهره مند نشوند

 با توجه به اينكه راه ارتباطي به عنوان شريان حياتي توسعه روستايي و وسيله خدمات رساني -
به روستائيان است ولي هم اكنون تعداد زيادي از دهستانهاي استان از داشتن راه ارتباطي 

  .ته محروم مي باشندآسفال
 تعدادي از دهستانها نيز به علت داشتن موقعيت كوهستاني در انزواي جغرافيايي خاص قرار -

داشته و فاصله زيادي از مركز استان دارند كه اين امر باعث ايجاد نارساييهايي در خدمات 
  .رساني به اين نواحي شده  و محروم ماندن آنها را موجب گرديده است

  
  اتپيشنهاد

با توجه به موارد ذكر شده جهت ايجاد تعادل در سطح توسعه يافتگي دهستانهاي استان موارد 
  .زير پيشنهاد مي گردد

  : برنامه ريزي بلند مدت-
احداث مراكز آموزشهاي فني و حرفه اي در دهستانهاي جزيره، بناجوي شرقي، شيخ درآباد، - 

 احداث واحدهاي توليد صنايع -شه سومگرمه جنوبي، خضرلو، قوريچاي غربي، واقع در خو
 فرهنگ -.غذايي در دهستانهاي چله خانه، ميدان چاي، ميشاب شمالي، شيخ در آباد، خضرلو
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سازي و ايجاد زمينه براي انجام فعاليتهاي گروهي مخصوصاً در بخش تعاوني براي ايفاي 
 افزايش سطح علمي  تجهيز دستگاههاي اجرايي و خدمات دهنده شهري و-.فعاليتهاي اقتصادي

  .و كارآمدي منابع انساني و گسترش سيستم فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح دهستانها
  : مدت برنامه ريزي ميان-
  در اولويت قرار دادن دهستانهاي محروم و بسيار محروم در طرحها و برنامه هاي توسعه -

  .روستايي
بين دهستانهاي محروم و آسفالت كردن آنها  اصالح بافت و ساختار راههاي ارتباطي نامطلوب -

  .كه اين امر باعث تسريع و تسهيل امر خدمات رساني به اين نواحي خواهد شد
 در اولويت قرار دادن دهستان گاودول غربي در برنامه هاي توسعه جهت بهره برداري بهينه از -

  .امكانات و توانمنديهاي محيطي بسيار بالقوه آن
  :ه مدت برنامه هاي كوتا-
 خدمات رساني مناسب توسط دولت به خصوص ارائه خدماتي كه وظيفه دولت مي باشد مثل -

  ...، تهيه آب، برق، گاز  و 
 تشكيل شوراي اسالمي در دهستانهاي بكرآباد، خانمير، علي آباد، ميشه پاره، منجوان غربي، -

  .هستانهاي ذكر شدهقوريچاي غربي، چاراويماق شمال شرقي و همچنين تشكيل دهياري در د
 گسترش فعاليتهاي كشاورزي مكانيزه در دهستان گاودول غربي با توجه به توانهاي طبيعي -

  .باالي آن
 ايجاد زمينه هاي الزم به منظور گذر از كشاورزي سنتي به مدرن از جمله استفاده از بذر هاي -

شار در تمامي دهستانهاي اصالح شده، استفاده از ماشين آالت كشاورزي مدرن و آبياري تحت ف
زيرا درصد بااليي از كشاورزان در اين استان هنوز بصورت سنتي به . مورد مطالعه استان

  .كشاورزي مشغول هستند و هنوز از ظرفيتهاي بالقوه كشاورزي استفاده نشده است
 آموزش و اشتغال دو مقوله مهم در ماندگاري جمعيت در روستاهاي مورد مطالعه مي باشد -
ه با ايجاد و رونق مشاغل خانگي و حمايت هاي اعتباري دولت در اين خصوص و آموزش زنان ك

زيرا امروزه صرف تخصيص امكانات زيربنايي . و مردان روستاها مي توان به اين هدف مهم رسيد
به روستاها ضامن ماندگاري جمعيت نيست، توجه به اقتصاد روستايي مهمترين مقوله مي باشد 

  .جمعيت خود را از دست داده اند... تاهايي كه با داشتن آب، برق، تلفن و چه بسا روس
  . توسعه صنايع تبديلي كشاورزي در دهستانهاي واقع در خوشه سوم-

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  92، بهار 28 شماره ،علوم جغرافيايي سال سيزدهمتحقيقات كاربردي نشريه 
 

46

 ايجاد و تقويت مراكز خدمات رساني در سطح دهستانها و روستاهاي مركزي و ايجاد تعادل و -
  .طح همه دهستانهاي استانتوازن در توزيع خدمات زيربنايي و روبنايي در س

  
  
  

  منابع و مأخذ
اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي  )1382(آسايش، حسين، استعالجي، عليرضا  .1
  .4ري،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري ،چاپ اول،ص،)روشها، مدلها و فنون (
درجه توسعه بررسي روند تغييرات ) 1390( ابراهيم زاده ، عيسي و رئيس پور كوهزاد .2

يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاكسونومي عددي طي 
  .51، ص 24 ، تهران، فصلنامه جغرافيا و توسعه شماره 1375- 1385دهه هاي  

توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي  )1382( غفاري، غالمرضا وازكيا،مصطفي .3
  .19 ، تهران ،نشر ني، صايران

 ،جامعه شناسيي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران )1381( ازكيا، مصطفي .4
  .7تهران انتشارات اطالعات، ص

مطالعه موردي استان (چالشهاي عمده توسعه روستايي  )1389( بهرامي رحمت اله .5
  .98فصلنامه تحقيقات جغرافيايي پياپي  ، تهران،)كردستان

ندي مناطق روستايي استانهاي كشور بر  تحليل و طبقه ب)1385( تقوايي، مسعود .6
هشي تحقيقات جغرافيايي ، فصلنامه علمي و پژو ، تهران،اساس شاخصهاي توسعه انساني

  .3شماره 
تعيين و تحليل سطوح برخورداري  )1382(مسعود و احمدي، عبد الحسين تقوايي  .7

ستا و ، تهران، فصلنامه رومناطق روستايي شهرستانها و بخش هاي استان كرمانشاه
  .46توسعه، ص

، تهران،انتشارات سمت، ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري )1373(شكوئي ، حسين  .8
  .499ص
، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران) 1383( ، محمد رضارضواني .9

  .1تهران، انتشارات نشر قومس، ص
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 ، مشاركت  شوراهاي اسالمي روستايي)1388(، علي رضواني، محمد رضا و احمدي .10
فصلنامه پژوهشي جغرافياي انساني ، سال اول شماره چهارم، ص .مردمي و توسعه روستايي 

36.  
يعقوبي فاز  نوروزي محرم، معصومي احمد، سليمي زهره، تراكمه يونس، ، حسن زنده دل .11

  .27، تبريز، انتشارات ايرانگردي، صاستان آذربايجان شرقي )1376( صديقه
 تحليل ساماندهي ساختار فضايي شاخصهاي توسعه )1378 (زنگي آبادي، علي .12
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