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  سطح بندی شهرستان های استان گلستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی
  با استفاده از روش تحلیل عاملی

  
  دانشگاه هنر اصفهان -استادیار برنامه ریزی شهری :ین نسترن دکتر مه
   دانشگاه هنر اصفهان- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری:سارا فتاحی

  
  
  

  :چکیده
تمرکـــز شـــدید و عـــدم تعـــادل ازجملـــه ویژگیهـــای 
کشورهای جهان سـوم اسـت کـه ایـن ویژگـی معلـول              

در نتیجـه   . نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آیـد        
این سیاست، تعداد محـدودی از منـاطق نقـش کلیـدی            
داشته و سایر منـاطق بـه صـورت حاشـیه ای عمـل مـی                

ــد ــه منظــور شــکل دادن   . نماین ــرای ایجــاد تعــادل و ب ب
فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامـه ریـزی منطقـه           
ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریـزی منطقـه ای             

 اجتمــاعی و فرهنگــی -ادیشــناخت نابرابریهــای اقتــص
ایجاد تـوازن و همـاهنگی در       . نواحی مختلف می باشد   

عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مـصادیق بـارز           
لـذا در ایـن خـصوص    . توسعه یـافتگی بـشمار مـی رود    

الزم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و          
ــا در     ــائیها، کمبوده ــناخت نارس ــور ش ــه منظ ــدی ب مفی

های مختلـف آن صـورت گیـرد و تالشـهای           شهرستان  
در . مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود        

این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های         
اسـتان گلـستان بـا اسـتفاده ازآخـرین آمـار واطالعـات        

 9 در قالب     شاخص گوناگون  38،  1385مربوط به سال    

ن ،کشاورزی  شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعد    
، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگـی ، کالبـدی ، زیربنـایی ،            

ــان   ــانی و در می ــتی و درم ــورد  11بهداش ــتان، م  شهرس
مطالعه قرار گرفته و نتـایج آن بـا بهـره گیـری از مـدل                

.  ارزیـابی شـده اسـت   (factor analysis)تحلیل عـاملی 
دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیـک تحلیـل عـاملی            

به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامـل        اقدام  
دخیـل در میـزان توســعه یـافتگی انــسانی شهرسـتان هــا     
پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی           
امتیاز استاندارد شده، شهرستان هـای اسـتان گلـستان از           

نتـایج  . لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده انـد        
عــدم توزیــع هماهنــگ بــه دســت آمــده نــشان دهنــده 

امکانات وخدمات در شهرسـتان هـای ایـن اسـتان مـی             
بنـدر گـز و      به شکلی که شهرستان های گرگان،     . باشد

ــات    ــع امکان ــورداری از جمی ــوی از لحــاظ برخ کردک
وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های اسـتان در رتبـه           
ــو      ــرکمن، مینـ ــدر تـ ــای بنـ ــتان هـ ــست و شهرسـ نخـ

  .ه آخر قرار دارنددشت،آزادشهر و آق قال در رتب
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تحلیل عـاملی ، سـطح بنـدی،         :واژگان کلیدی 
شاخص،  عدم تعادل، نا برابری های توسعه، استان         

  .گلستان
  

 :مقدمه-1
ــواحی مختلــف و    ــافتگی ن امــروزه بررســی ســطح توســعه ی
شناخت میزان کمبود ها در نواحی مختلف از جمله مباحـث           

بررسی ها  در این نوع    .مورد توجه در مسائل شهری می باشد      
که بر اساس معیار های مختلفی صورت می گیرد اطالعـات           
اولیه عموماً به صورت خام و کمی یا کیفی می باشند از این             
رو مطالعه آنهـا بـا اسـتفاده از داده هـای اولیـه حجـم گـستر                  

از این رو این نوع بررسی هـا        . دهای از مطالعات را می طلبد     
ابی تحلیلی صـورت    می بایست با استفاده از روش های ارزی       

گیرد  که روش تحلیل عاملی از جمله کـاربردی تـرین ایـن              
روش ها می باشد که در این مقاله به تفسیر به توضیح روش             
و نحوه کـاربرد آن در سـطح بنـدی شهرسـتان هـای اسـتان                

  .گلستان پرداخته شده است

  : روش پژوهش-2
با توجه به مولفه های مورد بررسـی ،رویکـرد حـاکم بـراین              

 شهرسـتان  11جامعه آمـاری  .  است "تحلیلی-کمی"ژوهشپ
ــی    ــسیمات سیاس ــاس تق ــستان براس ــتان گل  1385اداری -اس

اطالعـات  . شاخص انتخابی اسـت   38وشاخص مورد بررسی    
 مرکـز   1385موردنیاز از سرشماری عمومی نفوس ومـسکن        

ابتدا از طریق مدل تحلیل     . آمار ایران جمع آوری شده است     
 توسعۀ انسانی به عوامل معنـی دار    شاخص انتخابی  38عاملی  

تبدیل می گردد،به طوری که سهم هریک در توسعۀ انسانی          
سپس با بهر گیـری عوامـل درجـه توسـعه           .مشخص می شود  

 .شهرستان های استان محاسبه می گردد

 
  1: معرفی و پیشینه روش تحلیل عاملی -3

تحلیل عاملی اصطالحی است کلی برای تعدادی از تکنیک      
ی و آماری مختلف امـا مـرتبط بـا هـم بـه منظـور                های ریاض 

تحقیق درباره ماهیت روابـط بـین متغیرهـای یـک مجموعـه             
                                                 

پژوهش های آماری اینترنتی  سایت برگرفته از- 1  

مساله اساسی تعیـین ایـن مطلـب اسـت کـه آیـا یـک                . معین
یـا  » ابعـاد «مجموعه متغیر را مـی تـوان برحـسب تعـدادی از             

کوچکتری نـسبت بـه تعـداد متغیرهـا توصـیف           » عامل های «
معـرف چـه صـفت یـا        ) عامـل هـا     ( نمود و هر یک از ابعاد       

  .ویژگی است
نخستین کار دربـاره تحلیـل عـاملی توسـط چـارلز اسـپیرمن              

ایـن روش   » پدر« صورت گرفت، که به گونه کلی       ) 1940(
، روش  )1901(بعـد از او کـارل پیرسـن         . شناخته شده اسـت   

آن را  ) 1933(را پیشنهاد کرد و هتلینـگ       » محورهای اصلی «
  .ه دادبه گونه کاملتری توسع

بسیاری از کارهای نخستین در تحلیل عاملی، یعنی در طـول           
ــا 1900ســال هــای  ــه کــاربرد مــدل اســپیرمن در  1930 ت ، ب

بــسیاری از مــسایل عملــی و بررســی شــرایط مناســب بــرای  
در طول این دوره،    . استفاده از آن مدل اختصاص یافته است      

عالوه بر خـود اسـپیرمن، دانـشمندان دیگـری ماننـد سـیریل              
رت، کارل هلیزینگر، ترومن کلی، کارل پیرسن و گادفری         ب

تامسون، کمک های شایانی به ادبیات تحلیـل عـاملی کـرده          
، آشکار شد که مـدل تـک عـاملی          1930در اوایل سال    . اند

عمومی اسپیرمن برای توصیف روابـط بـین متغیرهـای یـک            
  .مجموعه همیشه کافی نیست

 دانـشمندان   کارهای اولیه در تحلیل عاملی  کـه توسـط         
یاد شده انجام گرفته ، بیشتر توجیه نظری دارد، هر چند هیچ            
یک از آن ها آماده برای آزمون هـای آمـاری فرضـیه هـای              
خاص دربـاره سـاختارهای عـاملی مجموعـه هـای معینـی از           

اما، وقتـی کامپیوترهـای پـر سـرعت در          . متغیرها نبوده است  
، 1950ی اختیار قـرار گرفـت در اواسـط تـا اواخـر سـال هـا           

حرکتــی از تئــوری گرائــی بــه ســوی آنچــه تحلیــل عــاملی  
این حرکت به گونه    . اکتشافی نامیده می شود، به وجود آمد      

آشکار از طریق تئوری عامل مشترک ترستون تـشویق، و از           
، درباره عملیات   )1993(طریق فرمول بندی عمومی هتلینگ      

 ریاضی مولفه های اصلی که قبـل از آن بـه دلیـل محاسـبات          
فوق العاده پیچیده و پرزحمت آن ، به کار نرفته بود تـسهیل             

 و  1950چنین به نظر می رسد کـه در طـول سـال هـای               . شد
، تقریبا هر کس، هر چیزی را تحلیل عاملی می کـرده            1960

است، به این امید که روابط پیچیده ظـاهری بـین متغیرهـای             
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یک مجموعه را می توان ساده کرد و بـه گونـه سـاده تـری                
در طول ایـن دوره     ). 1980لیندمن و همکاران،    (تفسیر نمود   

همچنین تعداد روشهای تحلیل عاملی با ابداع تحلیل تـصویر   
ــاتمن، ( ــادی   )1953گ ــاملی بنی ــل ع ــو، (، تحلی  و 1955رائ

) 1965کیسر و کـافری،     (، تحلیل عاملی آلفا     )1962هریس،  
، بـه گونـه     )1966هامن و جونز،    (و روش کمترین پس ماند      

بـا ایـن وجـود، روشـهای تحلیـل          . ابل توجهی توسعه یافت   ق
اکتشافی نتوانـست آن گونـه کـه انتظـار مـی رفـت، کمـک                

  . موثری برای آزمون و پاالیش تئوری روان شناختی باشد
  :درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن -3-1

بنا بـر آنچـه گفتـه شـد، تحلیـل عـاملی تکنیکـی اسـت کـه                
یرهای وابسته به هم را به صـورت  کاهش تعداد زیادی از متغ    

تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنـون امکـان پـذیر مـی              
هدف عمده آن رعایت اصل اقتصاد و صـرفه جـویی           . سازد

از طریق کاربرد کوچکترین مفاهیم تبیین کننـده بـه منظـور            
تبیین بیشینه مقدار واریانس مشترک در مـاتریس همبـستگی      

عاملی این است که عامل های      مفروضه اساسی تحلیل    . است
زیربنایی متغیرها را می توان برای تبیین پدیده هـای پیچیـده            
به کاربرد و همبستگی های مشاهده شده بین متغیرها حاصل          

هـدف تحلیـل عـاملی      . اشتراک آنها در این عامل هـا اسـت        
تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایـه مجموعـه ای            

عامل، متغیر جدیدی اسـت     .  است از متغیرهای مشاهده پذیر   
کــه از طریــق ترکیــب خطــی نمــره هــای اصــلی متغیرهــای  

  :مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود
  

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp  
  

 معرف P ها بیانگر ضرایب نمره عاملی و W که در آن
ایـن عامـل هـا، فـی نفـسه، سـازه هـای              . تعداد متغیرها اسـت   

ی هستند کـه بـه تفـسیر ثبـات و همـاهنگی در              فرضی یا نظر  
بنـابراین ارزش تحلیـل     . مجموعه داده ها کمـک مـی کننـد        

عاملی این است که طرح سازمانی مفیدی به دست می دهـد            
که می توان آن را برای تفـسیر انبـوهی از رفتـار بـا بیـشترین       

 .صرفه جویی در سازه های تبیین کننده، به کار برد

یعنی ترکیـب   (اد کمی از این عامل ها       امید این است که تعد    
بتوانـد  ) های خطی نمره های اصلی متغیرهای مـشاهده شـده         

تقریبا همـه اطالعـاتی را کـه توسـط مجموعـه بزرگتـری از               
متغیرها بـه دسـت مـی آیـد در برگرفتـه در نتیجـه توصـیف                 

از این گذشته امیدوار هستیم    . ویژگی های فرد را ساده سازد     
ل ها، متغیرهایی به وجود آوریم که       که با توسعه صحیح عام    

داللت بر یک سازه روشن و با معنـای روان شـناختی داشـته              
باشد به گونه ای که توصیف ما از شخص نه فقط سـاده تـر،          

  .بلکه روشن تر و قاطع تر باشد
  
 سطح بندی  شهرستانها بـا اسـتفاده از تکنیـک             -4

  :تحلیل عاملی
در شهرسـتان هـای    تـر  عمیق بررسی منظور در این مقاله به

اسـتنباطی و   مـورد نظربـه منظـور سـطح بنـدی ،ازروشـهای      
کـه   شده اسـت ،  استفاده موضوع تبیین برای تحلیلی-کمی

 می عاملی تحلیل روش زمینه این در استفاده مورد تکنیک
  تحتSPSSافزار  از نرم استفاده با نیز پردازی داده .باشد

   . است گرفته انجام ویندوز
حلیـل عـاملی بـین مجموعـه ای فـراوان از            به کمک روش ت   

متغیرهایی که به ظـاهر بـی ارتبـاط هـستند رابطـه خاصـی را            
تفاوت ایـن روش بـا   . تحت یک مدل فرضی برقرار می کند  

رگرسیون چندگانه در این موضوع است که اوالً متغیرهـای          
مورد استفاده  در تکنیک تحلیل عاملی بـه طـور مـستقیم در              

وارد نمی شوند و ثانیاً تعداد عامـل هـا          ساختار مدل ارتباطی    
فـرض  . به مراتب کمتر از تعداد متغیرهای اصـلی مـی باشـد            

اساسی در این تکنیک این است که یک رابطه یا مدلی بـین             
متغیرهای مورد استفاده وجـود داشـته و ایـن تکنیـک قـصد              
. شناسایی و کشف این ارتبـاط پیچیـده را بـین متغیرهـا دارد             

 عـاملی مـی توانـد باعـث رفـع بـسیاری از              استفاده از تحلیـل   
ــد شاخــصه     ــری چن ــصمیم گی ــسایل ت ــشکالت در حــل م م

  ).1387اکبری،زاهدی (گردد
در تحلیل عاملی چند اصطالح عمده وجود دارد که در زیر           

  )1385حکمت نیا،موسوی، (: به آنها اشاره می شود 
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 میزان تبیین شده به وسیله هر عامـل         1:مقدار خاص  -1
 .را بیان می کند

 عبارت اسـت از ترکیـب خطـی متغیرهـای           2:عامل -2
اصلی ،که نشان دهنده جنبـه هـای خالصـه شـده از متغیرهـا               

 .مشاهده شده است
ــار عــاملی  -3 ــستگی بــین    3:ب ــارت اســت از همب  عب

اگـر مقـادیر بـار عـاملی مجـذور          . متغیرهای اصلی و عوامـل    
شوند، نشان می دهند که چند درصـد از واریـانس در یـک              

 .امل تبیین می شودمتغیر توسط آن ع
 جدولی است که بارهـای عـاملی        4:ماتریس عاملی  -4

 .کلیه متغیرها را در هر عامل نشان می دهد
ــرای تعــدیل  5:چــرخش عــاملی -5  فرآینــدی اســت ب

محور عامل بـه منظـور دسـتیابی بـه عامـل هـای معنـی دار و            
 .ساده

 وزن هایی هستند که به متغیرهـا داده         6:وزن عاملی  -6
 . امتیاز عاملی مشکل ایجاد نشودمی شوند،تا در تعیین

 وزن عــددی اســت کــه هریــک از 7:امتیــاز عــاملی -7
نواحی پس از ضرب وزن عاملی در مقدار شـاخص اصـالح            

 :                                           شده از طریق رابطه معادله زیر به دست می آید
  

) X –Xi (=  Xi  
              ∆                                                   

                
  8: مراحل انجام تکنیک تحلیل عاملی -4-1

بــه منظــور اســتفاده و بــه کــارگیری تکنیــک تحلیــل عــاملی 
  :مراحل زیر را باید به ترتیب طی نمود

 .انتخاب متغیرها برای تحلیل عاملی -1
 .محاسبه ماتریس همبستگی -2
 .استخراج مجموعه عوامل اولیه -3

                                                 
1 -Eigenvalue 
2 -Factor 
3 -Factor Loading 
4 -Factor Matrix 
5 -Factor Rotation 
6 -Factor Weight 
7 -Factor Score 

اکبری،زاهـدی  -برگرفته از کاربرد روش های رتبه بنـدی و تـصمیم گیـری چندشاخـصه              -4
حکمـت  -کیوان و کاربرد مدل در جغرافیـا بـا تأکیـد بـر برنامـه ریـزی شـهری و ناحیـه ای                      

   نیا،موسوی

ج مجموعه عوامل نهـایی بـه وسـیله دوران          استخرا -4
 .آنها 

 .نام گذاری عامل ها -5
 . محاسبه امتیازات عاملی -6
 .رتبه بندی شهرستان ها -7
   

 :انتخاب متغیرها برای تحلیل عامل ها -4-1-1
در مسایل تصمیم گیری چندشاخصه ، تصمیم گیرنده قـصد          
انتخاب یک گزینه از میان گزینـه هـای موجـود را دارد، بـه               

 که انتخاب او بر اساس یک سری شاخص های معین     طوری
و تعریف شده بوده و به طور خالصه بهترین انتخای ممکـن            

 تعداد تلخیص عاملی تحلیل از هدف که آنجا از. می باشد
 بنـابراین  مـی باشـد   عامـل  مشخصی تعداد در زیادی متغیر

 مورد میان متغیرهای از مناسب متغیرهای قدم انتخاب اولین
در سـطح بنـدی شهرسـتان    . اسـت  عـاملی  درتحلیل استفاده

ها،شاخص های مختلفی در گروه های مختلف تـأثیر گـذار           
 شهرسـتان اسـتان    11در این مقاله جهت سطح بنـدی        . هستند

، بنــدر گــز، قــال آقآزادشــهر، گلــستان کــه عبــارت انــد از 
گنبـد  ،  گرگانترکمن، رامیان، علی آباد، کردکوی، کالله،       

 شاخص در گروه های زیر ارایـه        38 و مینو دشت ،      کاووس
  :شده اند

 ) نشان داده شده اندpبا عالمت (متغیر های جمعیتی،  -1
 ) نشان داده شده اندeبا عالمت (متغیر های اقتصادی ، -2
نـشان داده   imبـا عالمـت     (متغیر های صـنعت ومعـدن ،       -3

 )شده اند
 نـشان داده شـده      agالمـت   بـا ع  (متغیر های کشاورزی ،    -4
 )اند
 ) نشان داده شده اندinبا عالمت (متغیر های زیربنایی، -5
 نـشان داده شـده      ed بـا عالمـت   (،   آموزشـی متغیر های    -6
 )اند
 ) نشان داده شده اندcبا عالمت (متغیر های فرهنگی ،  -7
 ) نشان داده شده اندskبا عالمت (متغیر های کالبدی  ،  -8
 نـشان داده    hgبا عالمت   (ی  ی و درمان  هداشتمتغیر های ب   -9

 ).شده اند
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ه و گـروه بنـدی       شاخص های انتخـاب شـد      1جدول شماره   
  .آنها را نشان می دهد

پس از انتخاب شاخص هـا مـی بایـست مـاتریس داده هـا را              
در استان گلستان   .  شهرستان مورد نظر تشکیل دهیم     11برای  

 شـاخص رتبـه    38 شهرستان را بـا اسـتفاده از         11می خواهیم   
پـس    . تشکیل می شود38*11دی کنیم بنابراین ماتریس بن

 spss ماتریس داده ها در نرم افزار  از وارد کردن اطالعات
ــیفی    ــار توصــ ــدول آمــ ــوان جــ ــا عنــ ــی ای بــ  ،خروجــ

Descriptive statistics)(  که شامل میانگین ، انحراف
  . معیار و تعداد شاخص ها می باشد ،به دست می آید

 
  :یس همبستگی محاسبه ماتر-4-1-2

برای انجام محاسبات در مراحل بعدی و ارتباط درونـی بـین            
اگر همـه   . شاخص ها از ماتریس همبستگی استفاده می شود       

شاخص ها در جهت مثبت مرتب شده باشند و کیفیت بیشتر           
. نشانگر وضع بهتر باشد، همبـستگی هـا مثبـت خواهنـد بـود             

یش مقـادیر  یعنی افزایش مقادیر هر یک از شاخص ها با افزا  
 شـاخص   mهمبستگی میان   . شاخص های دیگر خواهد بود    
برای استان .  نوشتm × mرا می توان به صورت ماتریس 

.  خــواهیم داشــت38×38 شــاخص مــاتریس 38گلــستان بــا 
 و اعداد زیر قطـر آن تکـرار اعـداد           1مقادیر قطر آن همگی     

بــاالی قطــر اســت ،زیــرا همبــستگی هــر شــاخص ، بــا خــود 
 همـواره مـساوی     1 بـه    2مبستگی شـاخص    شاخص یک و ه   

  . است2 با شاخص 1همبستگی شاخص 
  
  : استخراج مجموعه عوامل اولیه-4-1-3

در این مرحله با استفاده از ماتریس همبستگی بـین شـاخص            
با استفاده از ماتریس عاملی     .ها ،عوامل را استخراج می کنیم     

،عوامل مـشترک و اهمیـت نـسبی هـر یـک از شـاخص هـا                 
حال برای مـشخص کـردن معنـا دار بـودن           .  گردد معلوم می 

عوامل انتخاب شده در این روش ، از آماره ای به نام مقـدار              
  .ویژه استفاده می گردد

مقدار ویژه اندازه ای است که نشان دهنده مقـدار واریـانس            
در مجموعه ی متغیر های اولیه است که توسـط یـک عامـل       

خاب مـی گردنـد     به طور کلی عامل هایی انت     . تعیین می شود  
نکتـه ی بعـدی     . که مقادیر ویژه ی آنها باالتر از یـک باشـد          

ایــن اســت کــه بهتــرین آمــار آنهــایی هــستند کــه بیــشترین  
. واریانس مجموعه ی متغیـر هـای اولیـه را تعیـین مـی کننـد              

نهایتاً اینکه در  مرحله مقدماتی استخراج عامل ها ، تعـدادی            
مقدار کل واریـانس    عامل به دست می آیند و مقدار ویژه و          

 .تعین شده ،هر دو بر تعداد عامل هـای منتخـب تـأثیر دارنـد              
اکبری،زاهــدی کیــوان؛ کــاربرد روش هــای رتبــه بنــدی و (

   ).تصمیم گیری چندشاخصه
در مورد شاخص هـای سـطح بنـدی شهرسـتان هـای اسـتان               

 8گلستان پس از محاسبات انجـام شـده توسـط نـرم افـزار ،                
 اســتخراج شــد کــه همگــی دارای  متغیــر اولیــه38عامــل از 

 درصد از واریـانس  76/96 بوده و جمعاً    1مقادیر ویژه باالی    
را محاسبه می کند که نشانگر رضایت بخـش بـودن تحلیـل             

 2جـدول شـماره     . عاملی و متغیر های مورد مطالعه می باشد       
ــدارواریانس     ــک ومق ــژه هری ــادیر وی ــب، مق ــل منتخ ،عوام

  .ن می دهدمحاسبه شده توسط هر عامل را نشا
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  مشخصات شاخص ها ماتریس-1جدول 

    
گروه بندی 
 شاخص ها

شماره 
 شاخص

نام اختصاری 
 انگلیسی شاخص

 نام شاخص

p1 density  کیلومتر مربع/نفر(تراکم جمعیت( 

p2 urbanpop درصدجمعیت شهری 

p3 migrants نسبت تعداد ساالنه مهاجر پذیری به کل جمعیت 
 جمعیتی

p4 cities  نفر جمعیت10000تعداد شهرهای باالی 

e1 indusjob درصد شاغالن بخش صنعت نسبت به کل شاغلین 

e2 transjob درصد شاغالن بخش حمل و نقل نسبت به کل شاغلین 

e3 edu_job درصد شاغالن بخش آموزش نسبت به کل شاغلین 

e4 hygien_j جتماعی نسبت به کل شاغلیندرصد شاغالن بخش بهداشت و مددکاری ا 

e5 legis_j درصد شاغالن قانون گذار و مقامات عالی رتبه نسبت به کل جمعیت 

e6 co_job_f ضریب اشتغال زنان 

e7 co_job_m ضریب اشتغال مردان 

e8 co_job_t ضریب کل اشتغال 

 اقتصادی

e9 sponsor معکوس(بارتکفل( 

im1 indus_st نفر10000 نفر کارکن به ازای هر 50ای صنعتی بیش از تعداد کارگاهه  

im2 indus_wo  نفر10000 نفر کارکن به ازای هر 50تعداد شاغلین کارگاههای صنعتی بیش از  

im3 craftman درصد صنعتگران وکارکنان مشاغل مربوط به کل جمعیت 
صنعت و معدن

im4 mine_job درصد شاغلین بخش معدن به کل شاغلین 

ag1 wheat_h  تن-هکتار(عملکرد هر هکتار محصول گندم( 

ag2 grain_h  تن-هکتار(عملکرد هر هکتار محصول جو( 

ag3 rice_h  تن-هکتار(عملکرد هر هکتار محصول برنج( 

ag4 agriland نسبت مساحت اراضی زراعی به کل زمین های شهرستان 

ag5 w_agri اراضی قابل کشتنسبت مساحت اراضی زراعی آبی به کل  

 کشاورزی

ag6 tractor تعداد تراکتور به ازای هر صد بهره بردار 

 کیلومترمربع100طول جاده ها به ازای هر  in1 roads زیربنایی

ed1 primary  نفر10000تعداد مدرسه ابتدایی به ازای هر 

ed2 guidance  آموزشی نفر10000تعداد مدرسه راهنمایی به ازای هر 
ed3 highschl  نفر10000تعداددبیرستان به ازای هر 

c1 litrcy_r درصد باسوادی در مناطق روستایی 

c2 litrcy_u درصد باسوادی در مناطق شهری 

c3 library  نفر10000تعداد کتابخانه ها به ازای  
 فرهنگی

c4 religiou  نفر10000تعداد اماکن مذهبی در  

 وام در نقاط شهریدرصد مساکن باد sk1 hard_bld کالبدی

hg1 hospital  نفر100000تعداد بیمارستان به ازای هر 

hg2 hosp_bed نفر10000تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر 

hg3 gen_doc  نفر10000تعداد پزشک عمومی به ازای هر 

hg4 spec_doc  نفر10000تعداد پزشک متخصص به ازای هر 

hg5 rural_hg درصد روستاهای دارای مرکز بهداشت 

بهداشـــــــــتی 
 درمانی

hg6 clinic  نفر10000تعداد درمانگاههای شبانه روزی به ازای هر 
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  تغییرات بیان شده کل-2جدول
  

Total Variance Explained 

 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Comp
onent Total % of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Varian
ce 

Cumulativ
e % Total % of 

Variance 
Cumul
ative 

% 
1 12.968 34.126 34.126 12.968 34.126 34.126 7.929 20.865 20.865
2 7.1 18.685 52.811 7.1 18.685 52.811 6.46 17 37.865
3 5.289 13.919 66.73 5.289 13.919 66.73 6.057 15.939 53.804
4 3.505 9.223 75.954 3.505 9.223 75.954 5.388 14.178 67.982
5 2.805 7.381 83.334 2.805 7.381 83.334 3.229 8.496 76.478
6 2.254 5.931 89.266 2.254 5.931 89.266 3.134 8.246 84.725
7 1.618 4.259 93.524 1.618 4.259 93.524 2.816 7.411 92.135
8 1.232 3.242 96.766 1.232 3.242 96.766 1.76 4.631 96.766
9 0.764 2.012 98.778       

10 0.464 1.222 100       
11 4.28E-15 1.13E-14 100       
12 1.04E-15 2.72E-15 100       
13 8.93E-16 2.35E-15 100       
14 7.11E-16 1.87E-15 100       
15 5.51E-16 1.45E-15 100       
16 4.75E-16 1.25E-15 100       
17 3.55E-16 9.35E-16 100       
18 3.27E-16 8.59E-16 100       
19 2.99E-16 7.86E-16 100       
20 1.89E-16 4.96E-16 100       
21 1.70E-16 4.46E-16 100       
22 1.28E-16 3.36E-16 100       
23 5.87E-17 1.54E-16 100       
24 5.07E-17 1.33E-16 100       
25 1.37E-17 3.61E-17 100       
26 5.79E-18 1.52E-17 100       
27 -6.10E-17 -1.61E-16 100       
28 -1.36E-16 -3.59E-16 100       
29 -1.68E-16 -4.43E-16 100       
30 -1.94E-16 -5.10E-16 100       
31 -3.20E-16 -8.43E-16 100       
32 -3.27E-16 -8.60E-16 100       
33 -4.16E-16 -1.10E-15 100       
34 -4.52E-16 -1.19E-15 100       

35 -5.16E-16 -1.36E-15 100       
36 -7.42E-16 -1.95E-15 100       
37 -7.82E-16 -2.06E-15 100       
38 -9.43E-16 -2.48E-15 100       
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 استخراج مجموعه عوامـل نهـایی بـه وسـیله دوران            -4-1-4
  :آنها

بعد از تعیـین تعـداد عامـل هـا ،در مرحلـه بعـد مـی بایـست                   
مشخص شود که هریک از عامل ها عمدتاً چه متغیـر هـایی             

برای این منظور و تفسیر راحت عامـل هـا         .را شامل می شوند   
. قدماتی را دوران داد   باید عامل های به دست آمده مرحله م       

ــاکس     ــای واریمــ ــا از روش هــ ــل هــ ــرای دوران عامــ بــ
)Varimax(ــاکس  و )Quartimax( ، کوارتیمــــــــــــ

در ایـن  .می تـوان اسـتفاده کـرد        )  Equamax(اکواماکس

مقاله از روش واریماکس برای دوران عامل ها استفاده شده          
حاصــل ایــن دوران ،ماتریــسی از عوامــل دوران یافتــه .اسـت 

ی هر عامل در مقابل متغیر مربوطه یک وزنی را          است که برا  
قایل می شود و هر عامل را به وضـوح بـر متغیرهـای خـاص              

الزم به ذکر است که بعـد از دوران عامـل هـا             .تعلق می دهد  
،درصد واریانسی که توسط هر عامل تعیین می گردد تغییـر           
.  می کند، اما درصد تجمعی کـل واریـانس ثابـت مـی مانـد              

 مقادیر عامل های استخراجی برای هر یـک         3جدول شماره   
  از متغیرها را بعد از دوران نشان می دهد

.  
  ماتریس عامل های استخراجی بعد از دوران-3جدول 

Rotated Component Matrix(a) 
Component 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

DENSITY 0.3530 0.0535 0.6840 0.4760 0.2920 0.1840 0.1000 0.0426 

URBANPOP 0.5860 -0.3750 0.6360 0.2410 0.0979 -0.0837 -0.1400 -0.0913 

MIGRANTS 0.0083 0.1710 0.9270 0.2930 0.0161 0.0571 0.0131 -0.0789 

CITIES 0.0029 -0.3230 0.0127 -0.0779 -0.1880 -0.0068 -0.8890 -0.1820 

INDUSJOB 0.1370 0.1760 -0.3170 -0.2790 -0.2480 -0.8300 -0.0043 0.1070 

TRANSJOB 0.7610 -0.2670 0.1970 0.3730 -0.0672 0.1980 0.1810 -0.2060 

EDU_JOB 0.1390 -0.4760 0.8320 -0.0761 0.1240 0.0888 -0.1160 -0.0712 

HYGIEN_J 0.6490 0.0842 0.7270 0.0622 0.0612 0.1190 0.0941 0.0142 

LEGIS_J 0.4800 0.2360 0.7840 -0.0202 0.2810 0.0755 -0.0697 0.0770 

CO_JOB_F -0.2180 0.8450 0.0392 -0.1080 -0.1070 -0.3580 -0.1850 0.0901 

CO_JOB_M -0.0556 0.9610 0.0302 -0.0507 -0.0235 0.0645 0.2370 -0.0463 

CO_JOB_T -0.1160 0.9500 0.0333 -0.1410 -0.0786 -0.1110 0.1370 -0.0185 

SPONSOR 0.0722 0.9580 0.0928 0.2400 0.0583 -0.0180 0.0773 -0.0149 

INDUS_ST 0.2610 -0.0078 0.4820 0.7590 0.2350 0.1110 0.1480 -0.1340 

INDUS_WO 0.4040 -0.0027 0.0807 0.6760 0.3190 0.3140 -0.0829 0.0446 

CRAFTMAN 0.0864 0.3800 -0.1570 -0.3270 -0.1260 -0.8030 0.1330 0.0794 

MINE_JOB -0.3580 -0.7330 0.2050 0.0092 0.0152 -0.0081 0.4980 -0.1670 

WHEAT_H -0.3550 -0.1570 0.2070 -0.2740 0.4280 0.2050 0.2650 0.6150 

GRAIN_H -0.0888 0.1270 0.0111 0.3510 -0.0635 -0.1960 -0.0164 0.8880 

RICE_H 0.5390 -0.0726 0.0863 -0.4550 0.5120 0.3160 0.2220 -0.1490 

AGRILAND -0.0810 -0.0974 -0.1330 -0.8540 0.2190 -0.3010 -0.2040 -0.2070 

W_AGRI 0.0361 -0.1260 0.2840 0.1420 0.8620 0.1670 0.1580 0.1240 

TRACTOR 0.2950 0.0831 -0.0227 0.1660 -0.1600 0.8290 0.3980 0.0545 

ROADS 0.1860 0.0436 0.1650 0.8110 -0.3880 0.0933 0.2180 -0.1350 

PRIMARY -0.6920 0.1290 -0.3050 -0.2200 -0.5620 0.1230 0.0495 0.1030 

GUIDANCE -0.2370 -0.0870 -0.1600 0.3840 -0.8440 0.0610 0.1190 0.0638 

HIGHSCHL 0.1890 -0.3770 -0.0613 0.3040 -0.1980 0.4520 0.6460 -0.2140 

LITRCY_R 0.8010 -0.3100 0.3240 0.0214 -0.2960 0.0545 0.1930 -0.1470 

LITRCY_U 0.3880 0.1380 0.8080 -0.0748 0.0788 0.1900 0.0124 0.2740 

LIBRARY -0.0456 0.0112 -0.2050 0.8930 -0.0267 0.1100 -0.2620 0.2250 

RELIGIOU -0.7990 0.3500 -0.1750 -0.0989 -0.1720 -0.0429 0.3790 0.0815 

HARD_BLD 0.0638 0.7320 0.0893 0.1530 0.0583 -0.2050 -0.6040 0.0763 

HOSPITAL 0.5860 0.5870 0.1580 0.3620 0.0258 -0.0311 0.0093 0.1080 

HOSP_BED 0.8530 0.3040 0.3100 -0.0364 0.0223 -0.0027 -0.0143 0.1610 

GEN_DOC 0.7630 -0.0461 0.5320 0.1630 0.1240 0.1240 0.1850 -0.0481 

SPEC_DOC 0.6370 0.2500 0.6360 -0.1730 0.2220 -0.1770 0.0023 0.1000 

RURAL_HG 0.8430 0.3190 -0.0361 0.1650 0.2480 -0.1280 -0.1700 -0.2050 

CLINIC 0.6530 -0.1640 0.2900 0.6100 -0.0122 0.2360 0.1510 0.0055 
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  :نام گذاری عامل ها-4-1-5
ا توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص ها، می تـوان             ب

برای این  . اسامی یا عناوین مناسبی را برای آنها انتخاب نمود        
  :منظور  که برای استان گلستان به شرح زیر خواهد بود

 می باشد کـه بـه       96/12 مقدار ویژه این عامل      :عامل اول  -1
متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه می کنـد    12/34تنهایی  

  :هایی که در عامل اول بارگذاری شده اند عبارت اند از

  
   متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول- 4جدول 

ردیف متغیر مقدار همبستگی شماره شاخص
hg2 0.853 1 نفر10000تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر 
hg5 0.843 2 درصد روستاهای دارای مرکز بهداشت 

c1 0.801 3 وادی در مناطق روستاییدرصد باس 
c4 -0.799  4  نفر10000تعداد اماکن مذهبی در 

hg3 0.763  5 نفر10000تعداد پزشک عمومی به ازای هر 
e2 0.761 6 درصد شاغالن بخش حمل و نقل نسبت به کل شاغلین 

ed1 -0.692  7 نفر10000تعداد مدرسه ابتدایی به ازای هر 
hg6 0.653 8 نفر10000 شبانه روزی به ازای هر تعداد درمانگاههای 

e4 0.649 9 درصد شاغالن بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به کل شاغلین 
hg4 0.637  10 نفر10000تعداد پزشک متخصص به ازای هر 

p2 0.586 11 درصدجمعیت شهری 
hg1 0.586  12  نفر100000تعداد بیمارستان به ازای هر 
ag3 0.539  13 )تن-هکتار(هکتار محصول برنج عملکرد هر 

  
ــاال   ــه جــدول ب ــا توجــه ب ــر مــذکور در عامــل اول  13ب  متغی

بارگذاری شده اندو بیشترین تأثیر را در بـین عوامـل هـشت             
 متغیر مـذکور دو عامـل تعـداد امـاکن         13در بین   .گانه دارند 

 6. مذهبی و تعداد مدرسه ابتدایی منفی و بقیه مثبـت هـستند           
متغیـر  2درمـانی،   - بـه شـاخص بهداشـتی      متغیر فـوق مربـوط    

متغیــر مربــوط بــه شــاخص 2مربــوط بــه شــاخص فرهنگــی ،
 متغیـر نیـز     1متغیر مربوط به شاخص آموزشی و       1اقتصادی ، 

بـا توجـه بـه اینکـه        . مربوط بـه شـاخص جمعیتـی مـی باشـد          
شاخص های گوناگونی در این عامل بارگذاری شده اند ،به          

ــ-غیــر از شــاخص بهداشــتی شترین تعــداد را درمــانی کــه بی
داراست، برای نامگذاری به شاخص هـایی کـه دارای عـدد            
بارگــذاری بیــشتری هــستند توجــه مــی کنــیم کــه شــاخص  

عامـل  از این رو این عامـل را مـی تـوان ،           . فرهنگی می باشد  
  .  نامیدفرهنگی–بهداشتی و درمانی

 مـی باشـد کـه بـه         1/7مقدار ویژه ایـن عامـل       : عامل دوم -2
متغیـر  . د از واریانس را محاسبه می کنـد    درص 68/18تنهایی  

  :هایی که در عامل دوم بارگذاری شده اند عبارت اند از
   متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم-5جدول

  
 ردیف متغیر مقدار همبستگی شماره شاخص

e7 0.961 1 ضریب اشتغال مردان 
e9 0.958 2 )معکوس(بارتکفل 
e8 0.95 3 ضریب کل اشتغال 
e6 0.845 4 ضریب اشتغال زنان 

im4 -0.733 
ــش    ــاغلین بخ ــد ش درص

 5 معدن به کل شاغلین

sk1 0.732 
درصد مساکن بـادوام در     

 6 نقاط شهری

  
متغیر در عامل دوم بارگـذاری      6با توجه به جدول باال تعداد       

متغیـراز گـروه صـنعت و       1 متغیر آن اقتصادی،   4شده اند که    
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نابراین با توجه به تعریف ب.  متغیر زیربنایی می باشد1معدن ، 
-عامــل اقتــصادیتــوان هــر یــک از آنهــا،این عامــل را مــی 

  . نامیدکالبدی

 مـی باشـد کـه بـه         28/5مقدار ویژه این عامل     : عامل سوم -3
متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه می کنـد    91/13تنهایی  

  :هایی که در عامل سوم بارگذاری شده اند عبارت اند از
  

  
  های بارگذاری شده در عامل سوم متغیر-6جدول

 ردیف متغیر مقدار همبستگی شماره شاخص

p3 0.927 1 نسبت تعداد ساالنه مهاجر پذیری به کل جمعیت 
e3 0.832 2 درصد شاغالن بخش آموزش نسبت به کل شاغلین 
e5 0.784 3 درصد شاغالن قانون گذار و مقامات عالی رتبه نسبت به کل جمعیت 
e4 0.727 4  شاغالن بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به کل شاغلیندرصد 
p1 0.684  5 )کیلومتر مربع/نفر(تراکم جمعیت 
p2 0.636 6 درصدجمعیت شهری 

  
تـای آنهـا از گـروه جمعیتـی و          3 متغیـر کـه      6در عامل سوم    

ــذاری      3 ــند بارگ ــی باش ــصادی م ــروه اقت ــر از گ ــای دیگ ت
-جمعیتـی عامل  برای ایـن    از این رو مناسبترین نام      .اند شده

  .  استاقتصادی

 می باشد کـه بـه       5/3مقدار ویژه این عامل     : عامل چهارم   -4
متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه مـی کنـد         22/9تنهایی  

  :هایی که در عامل چهارم بارگذاری شده اند عبارت اند از

  
   متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم-7جدول

شماره 
 شاخص

مقدار 
 مبستگیه

ردیف متغیر

c3 0.893  1  نفر10000تعداد کتابخانه ها به ازای 
ag4 -0.854 2 نسبت مساحت اراضی زراعی به کل زمین های شهرستان 
in1 0.811  3 کیلومترمربع100طول جاده ها به ازای هر 
im1 0.759  4  نفر10000 نفر کارکن به ازای هر 50تعداد کارگاههای صنعتی بیش از 
im2 0.676  5 نفر10000 نفر کارکن به ازای هر 50تعداد شاغلین کارگاههای صنعتی بیش از 

  
متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم نیـز همـانطور کـه        
از جدول مربوطه مشاهده می شـود، در گروههـای مختلـف            
صــنعت و معــدن، کــشاورزی، زیرســاختی و فرهنگــی قــرار 

-کـشاورزی -صـنعتی امـل ،    عدارند،مناسبترین نام برای این     
  .  در نظر گرفته شده استزیرساختی

 مـی باشـد کـه بـه         8/2مقدار ویژه این عامـل      : عامل پنجم -5
متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه مـی کنـد         38/7تنهایی  

  :هایی که در عامل پنجم بارگذاری شده اند عبارت اند از
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   متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم-8جدول
 ردیف متغیر مقدار همبستگی  شاخصشماره

ag5 0.862 1 نسبت مساحت اراضی زراعی آبی به کل اراضی قابل کشت 
ed2 -0.844  2 نفر10000تعداد مدرسه راهنمایی به ازای هر 
ed1 -0.562   3 نفر10000تعداد مدرسه ابتدایی به ازای هر 
ag3 0.512  4 )تن-هکتار(عملکرد هر هکتار محصول برنج 
ag1 0.501  5 )تن-هکتار(عملکرد هر هکتار محصول گندم 

  
 متغیـر  5با توجـه بـه جـدول بـاال در مـورد عامـل پـنجم نیـز               

متغیـر  2متغیر در گروه کشاورزی و      3بارگذاری شده اند که     
عامـل  از این رو این عامل را       .در گروه آموزشی قرار دارند    

  . می نامیمکشاورزی-آموزشی
  
 می باشـد کـه بـه        25/2ین عامل   مقدار ویژه ا  : عامل ششم -6

متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه مـی کنـد         93/5تنهایی  
  :هایی که در عامل ششم بارگذاری شده اند عبارت اند از

  
   متغیرهای بارگذاری شده در عامل ششم-9جدول

شماره 
شاخص

مقدار 
همبستگی ردیف متغیر

e1 -0.83 
درصد شاغالن بخش صنعت نسبت 

 1 به کل شاغلین

ag6 0.829 
تعداد تراکتور به ازای هر صد بهره 

 2 بردار

im3 -0.803 
درصد صنعتگران وکارکنان مشاغل 

 3 مربوط به کل جمعیت

   
این عامل با توجه به متغیر هایی کـه در آن بارگـذاری شـده               

  .نام گذاری می شود کشاورزی-عامل صنعتی اند،
  
اشـد کـه بـه      مـی ب  61/1مقدار ویژه این عامل     : عامل هفتم -7

متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه مـی کنـد         25/4تنهایی  
  :هایی که در عامل هفتم بارگذاری شده اند عبارت اند از

  
  
  

   متغیرهای بارگذاری شده در عامل هفتم-10جدول
شماره 
 شاخص

مقدار 
 همبستگی

ردیف متغیر

p4 -0.889 
تعداد شهرهای باالی 

 1 نفر جمعیت10000

ed3 0.646 
داددبیرستان به ازای هر تع

 2 نفر10000

sk1 -0.604 
درصد مساکن بادوام در نقاط 

 3 شهری

  
 متغیر بارگذاری شده اسـت کـه براسـاس          3در این عامل نیز     

-جمعیتـی عامـل   گروه های این متغیر ها ،ایـن عامـل یـک            
  . می باشدکالبدی-آموزشی

  
می باشـد کـه بـه       23/1مقدار ویژه این عامل     : عامل هشتم -8
متغیـر  .  درصد از واریانس را محاسبه مـی کنـد         24/3هایی  تن

  :هایی که در عامل هشتم بارگذاری شده اند عبارت اند از
  

   متغیرهای بارگذاری شده در عامل هشتم-11جدول
شماره 
 شاخص

مقدار 
 همبستگی

 ردیف متغیر

ag2 0.888 
عملکرد هر هکتار محصول جو 

 1 )تن-هکتار(

ag1 0.615 
ر محصول گندم عملکرد هر هکتا

 2 )تن-هکتار(

  
 متغیـر از گـروه کـشاورزی بارگـذاری          2در عامل هشتم نیز     

  .می نامیم  کشاورزیعاملشده اند، لذا این عامل را 
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  : محاسبه امتیازات عاملی-4-1-6
وزن : همانطور که قبالً بیان شد، امتیاز عاملی عبارت است از         

املی عددی است که هریک از نواحی پس از ضرب وزن ع           
در مقدار شاخص اصالح شده از طریق رابطه معادله زیـر بـه            

 :                                           دست می آید
) X–Xi = (Xi  

             δ                       
  

برای به دست آوردن امتیازات عاملی ،ابتدا ماتریس داده هـا           
این روش بـی    . می کنیم را با استفاده از فرمول باال استاندارد        

مقیاس سازی با استفاده از نرمال استاندارد نامیـده مـی شـود             
ماتریس بارهای عاملی که از دیگرخروجی هـای نـرم افـزار            
  . می باشد و همبستگی بین عوامل و متغیرها را نشان می دهد

براســاس تعــاریف موجــود امتیــاز عــاملی از ضــرب بارهــای 
 شـده از طریـق اسـتاندارد        عاملی در مقدار متغیرهای اصالح    

لذا در این مرحله از ضرب ماتریس       .کردن به دست می آید      
استاندارد شده داده ها در ماتریس بارهای عـاملی ، مـاتریس     

  .امتیازات عاملی به دست می آید
  :رتبه بندی شهرستان ها-4-1-7

بعد از انجام مراحل ذکر شده، در مرحله آخر ، با استفاده از             
ی بـه دسـت آمـده درمرحلـه قبـل  نـسبت بـه                امتیازات عـامل  

محاسبه امتیازات عاملی برای هر شهرستان و نهایتاً رتبه بندی     
برای این منظور در مورد هـر       . شهرستان ها پرداخته می شود    

یک از شهرستان ها یک شاخص ترکیبی که از جمع جبری           
امتیازات عامل های هشت گانه برای هر شهرستان بـه دسـت            

در پایان با مرتـب کـردن جـدول         . ه می شود  می آید، محاسب  
بر اساس مقدار عددی شاخص های ترکیبی شهرسـتان هـا ،            

 مقـدار  19جـدول شـماره  . می توان آنها را رتبـه بنـدی کـرد        
عددی شاخص های ترکیبی هر شهرستان و رتبـه شهرسـتان           

  .ها را نشان می دهد
  
  
  
  
  
  

  شاخص ترکیبی و رتبه بندی شهرستان ها-12جدول
 رتبه شهرستان شاخص ترکیبی ستاننام شهر

 9 2.9759- آزاد شهر
 8 2.4897- آق قال
 2 3.0337 بندرگز
 11 6.156- ترکمن
 4 0.3543 رامیان
 5 0.0678 علی آباد
 3 0.5519 کردکوی
 7 2.0365- کالله
 1 4.2479 گرگان

 6 1.6809- گنبدکاووس
 10 3.1752- مینودشت

  
  :جمع بندی و نتیجه گیری -5

استفاده از روش آماری تحلیل عاملی یکی از مناسـب تـرین            
راهها برای حـل مـسایل در زمینـه رتبـه بنـدی سـکونتگاهها               

در برنامه ریـزی    ...) مناطق ،شهرستان ها،شهر ها،روستاها و      (
در ایـن مقالـه     . های ناحیه ای و منطقه ای می باشـدمی باشـد          

رهـای  جهت سطح بندی شهرستان های استان گلستان با متغی        
ــادی ــر38(زی ــف    )  متغی ــای مختل ــروه ه ــا و گ ــه ه در زمین

جمعیتی، اقتصادی ، صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،        (
کـه در   ) ی و درمـانی   هداشـت  ب ، فرهنگی ، کالبدی   ، آموزشی

به کمک این   .ظاهر ارتباطی با یکدیگر ندارند، مواجه بودیم      
تکنیک که روشی چند متغیره است بـه تفـسیر روابـط میـان              

 عامل معنـادار دسـت   8غیر ها و ترکیب بهینه آنها در قالب  مت
 spssاین روش با استفاده از نرم افـزار آمـاری           . پیدا کردیم 

ــدل( ــدی از    ) 10م ــه بن ــوعی رتب ــاً ن ــه و نهایت صــورت گرفت
بـر اسـاس ایـن      . شهرستان های استان گلستان به دسـت آمـد        

 رتبه بندی شهرستان های استان گلستان به ترتیب عبـارت از          
ــاد،    ــان، علـــی آبـ ــز، کردکـــوی، رامیـ ــان، بنـــدر گـ گرگـ
ــت و      ــهر، مینودش ــال، آزاد ش ــه، آق ق ــدکاووس، کالل گنب

  .ترکمن می باشند
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62  جغرافیا و مطالعات محیطی  /  

  :منابع و مĤخذ
اصول وروش های برنامـه      "):1374(آسایش ، حسین     -1

 ، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور" ریزی روستایی
 "):1387(ومهــدی زاهــدی کیــوان ... اکبــری ،نعمــت ا -2

 "کاربرد روش های رتبه بندی وتصمیم گیری چند شاخصه        
 تهران ،انتشارات سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور

تحلیل عاملی ،تلفیق شـاخص      "):1372(توفیق ،فیروز  -3
 10 مجله آبادی ،شماره "های منطقه ای

): 1385(حکمـت نیــا، حــسین و میـر نجــف موســوی    -4
رنامـه ریـزی شـهری    کاربرد مدل درجغرافیا با تاکید بـر ب  "

 .، یزد،چاپ اول،علم نوین"وناحیه ای
 ):1383 (زنگــی آبــادی علــی,حکمــت نیــا حــسن -5

بررسی و تحلیل سطوح پایداری در محالت شهر یـزد          
، فــصلنامه آن و ارایــه راهکارهــایی در بهبــود رونــد

 72تحقیقات جغرافیایی،شماره 
 تحلیـل   "):1380( طالبی ،هوشنگ وعلی زنگی آبـادی      -6

عیین عوامل موثر در متد لوژی توسعۀ انسانی        شاخص ها وت  
 ، فـصلنامه تحقیقـات جغرافیـایی        "شهر های بـزرگ کـشور     

 60شماره 

برنامه ریزی وتوسعه منطقـه      "):1380(کالنتری، خلیل  -7
 ،تهران ،انتشارات خوشبین" ای
پردازش وتحلیل داده هـادر      "):1382(کالنتری، خلیل  -8

 رات شریف،تهران ،انتشا" اقتصادی-تحقیقات اجتماعی
اصــول  "):1376(معــصومی اشــکوری، ســید حــسن   -9

 ، صومعه سرا،تهران"ومبانی برنامه ریزی منطقه ای
سنجش در جه توسـعه     "):1382( موسوی ،میر نجـف    -10

 ، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد ،اسـتاد           "یافتگی نواحی ایران  
 زیاری ، دانشگاه یزد... راهنما کرامت ا

سالنامه آماری استان   سازمان استانداری استان اصفهان،      -11
 1385اصفهان سال 

سرشماری عمومی نفـوس ومـسکن      مرکز آمار ایران ،    -12
 1385سال 

13- sepideh://http 
statistic.persianblog.ir/ 

14- ://http/com.blogfa.  statresearch 
15- www.SCI.org.ir 
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