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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استانهای غربی کشور ایران و رتبه بندی آنها بر
اساس میزان توسعه یافتگی ،برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه
گذاری در استانها انجام گرفت.بدین منظور ابتدا در این پژوهش  96شاخص در سه گروه اجتماعی،
جمعیتی و آموزشی ( 39شاخص) ،اقتصادی ( 31شاخص) و زیرساختی و خدماتی ( 31شاخص) برای
 31استان غربی کشور ایران گردآوری شد.برای جمع آوری داده ها از آخرین نتایج سرشماری مرکز آمار
ایران در سال  3961و نتایج سالنامه های آماری کشور بهره گرفته شده است.الزم به توضیح می باشد
در این تحقیق از ترکیب مدل های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی برای
محاسبه میزان توسعه یافتگی استفاده گردیده است .بر اساس این رتبه بندی استان آذربایجان غربی
با امتیاز  13693در رتبه ی اول و استان چهار محال بختیاری با امتیاز  1/818در رتبه ی دهم به لحاظ
توسعه یافتگی قرار گرفتند.
واژگان کلیدی:
توسعه یافتگی،تحلیل پوششی داده ها،تحلیل مولفه های اصلی
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مقدمه
یکی از ابزارهایی که میتواند در برنامه ریزی برای توسعه یکپارچه نواحی و مناطق مختلف کشور کاربردوسیعی داشته باشد،
دسته بندی مناطق از لحاظ توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی آنهاست که برای این منظور استفاده از شاخصهای متفاوتی
در هر بخش ضروری است .به عبارت دیگریکی از اقدامات ضروری و پایه ای برای توسعه منطقه ای و کاهش نابرابریها ،مطالعه
نابرابری های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و شناسایی و جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظرتوسعه می باشد
بیان مساله
توسعه فرایندی است که طی آن جوامع از شرایط اولیه ی عقب ماندگی و توسعه نیافگی با عبور از مراحل تکاملی کم و بیش
یکسان و تحمل و دگرگونی های کیفی و کمی به جوامع توسعه یافته تبدیل خواهند شد.
توسعه درجه ای از تحول است که جامعه را برای نیل به آرمانها و اهداف خود هدایت می کند به بیان سازمان ملل توسعه
فرایندی است که کوشش های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم
این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آنها را برای مشارکت در پیشرفت توانا می سازد شاید بتوان مفهوم توسعه را
در ابعاد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و فرهنگی آن شناخت.
گرچه توسعه ،یک پدیده عینی اقتصادی -اجتماعی است ،ولی برخالف رشد ،امری پیچیده و چند بعدی است و به سادگی نمی
توان آن را با شاخصهای کمی نظیر درآمد سرانه ،ازدیاد پس انداز و سرمایه گذاری ،و انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع
صنعتی مدرن به کشورهای عقب مانده جهان سوم اندازه گیری کرد چ را که عالوه بر بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح
تکنولوژی و ازدیاد ثروت ملی ،باید تغیرات اساسی کیفی در ساخت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز پدید آید .
در کشور ایران طبق آمار سال  3981بیش از  81درصد جمعیت در مناطق شهری ساکن بوده اند بنابراین لحاظ کردن اصل
پایداری و توسعۀ پایدار در طرح ها و برنامه های تو سعۀ شهری یک هدف مستمر است که نیل به آن برابری بین نسلی و درون
نسبی و تعادل درون منطقه ای و بیت منطقه ای را از نظر اجتماعی-اقتصادی-جغرافیایی زیست محیطی و غیره تضمین می
نماید(مؤمنی.)3961،
در کشورهای در حال رشد وجود انواع دوگانگی های نامطلوب نظیر دوگانگی منطقه ایی به دالیل متفاوت در مسیر توسعه
یافتگی آنها مشکالتی را ایجاد کرده است(مؤمنی.)3961،
امروزه کشور های جهان بر اساس معیار ها و استاندارد های ی چون توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی ،توسعه
اجتماعی طبقه بندی و تفکیک میشوند که هر کدام از این کشورها ویژه گی های خاص خود را دارند .
کاهش نابرابری در استفاده از منابع ،امکانات و تسهیالت ،یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق
کشور ایران به شمار میرود  .یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی ،توجه به ویژگیهای منطقهای با استفاده از
مجموعهای از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوتها بتوان منابع را به صورت
بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد.
شناخت و تجزیه تحلیل وضع مناطق در زمینه های زیر ساختی و خدماتی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی می تواند نخستین گام
در فرآیند برنامه ریزی توسعه ی منطقه ای باشد .در راستای سیاست عدالت اجتماعی،به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه
کشور الزم است که وضعیت مناطق مختلف از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخصهای مختلف
اقتصادی -اجتماعی و زیر بنایی،برسی شود و کمبودها و نارسائی ها برای برنامه های آینده توسعه،در نظر گرفته شود.
با توسعه علوم تصمیم گیری در مدیریت مانند تحقیق در عملیات ،مبنا و پایه علمی و ریاضی این اندازه گیری دقیقتر گردیده و
ارزیابی ها بیشتر از حالت کیفی به کمی تبدیل شده است .این علوم کاربردی بطور قابل مالحظه ای در بهبود کیفیت
تصمیمات مدیران موثر واقع می شود( .کاظمی)3989 ،

961
www.SID.ir

Archive of SID

پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استانهای کشور ایران و رتبه بندی آنها می باشد و می تواند برای هدایت
برنامهریزان و سیاستمداران در راستای عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
جهت انجام پژوهش حاضر از ترکیب دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی استفاده خواهد شد.
اهمیت موضوع تحقیق
بررسی و شناخت وضعیت شهرستان ها ،قابلیتها و تنگناهای آن در برنامهریزی ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امروزه آگاهی از نقاط ضعف و قوت نواحی ،نوعی ضرورت جهت ارایه طرح ها و برنامهها محسوب میشود .به طوری که استفاده
از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی و غیره میتواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین
عاملی در جهت رفع مشکالت و نارسایی های مبتال به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سالمت اجتماعی جهت رسیدن به
توسعه باشد.
چالش اصلی تحقیق حاضر شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی  ،قتصادی،اجتماعی و فرهنگی
نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است  .با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می
توان برای رفع آنها اقدام کرد .در این راستا شاخص ها و معرفها می توانند وضع مناطق را در زمینه های نشان دهند.
ضرورت های خاص دیگر :از آنجا میزان رونق اقتصادی و توزیع در آمد می تواند از شاخصه های مهم در میزان توسعه یافتگی
باشد امادر نظر گرفتن سایر معیارها از جمله رفاه و فرهنگ هر موقعیت جغرافیایی و سایر شاخصه ها و مولفه ها می تواند
تا حد بسیار زیادی در تعیین این امر مهم و ضروری باشد.لذا سعی خواهد شد در طول تحقیق تاثیر گذار بودن عوامل
مذکور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ادبیات و پیشینه تحقیق
(کالنتری  )3668با بهره گیری از  38شاخص توسـعه اجتمـاعی-اقتصـادی و بـا بکـارگیری روش محاسـبه ضریب
محرومیت،از مجموع 361شهرستان تحت مطالعه91 ،شهرستان را به عنوان شهرستانهـای خیلـی عقـب مانده و  19شهرستان
را به عنوان شهرستانهای عقـب مانده مورد شناسایی قـرار داد .یافتـه هـای مطالعـه وی نشان داد که میزان عدم تعادلها در
ابعاد اقتصـادی بـه مراتــب بــاالتر از ابعــاد اجتمــاعی بــوده و ضریب همبستگی  1/98نییز نشان دهنده ارتباط معن ـیدار
بـین عقب ماندگی اقتصادی و عقبماندگی اجتمـاعی بـود.امیر احمدی و همکار( )3688نیز با استفاده از  39شاخص اجتماعی-
اقتصادی در دوره زمانی  3991تا  3999به کاهش جزئی و نامحسوس عدم تعـادلهـای موجود در بین استانها ایران اشاره
کردند .در حالی که شــربت اوغلــی ( )3666با استفاده از  19شاخص اجتماعی -اقتصادیبه این نتیجه نائل آمد که علیرغم
شکاف توسعه زیاد در بین استانها ،شـهر و روستا و بین شـهرها ،نـابرابریهـای فضـایی در دوره پـس از انقالب نسبت به قبل از
انقـالب کـاهش یافتـه اسـت.همچنین ابـراهیم زاده و همکاران ( )3986در مطالعه کلیه شهرستان های ایران ،مجود عدم
تعادل های منطقه ای را گزارش دادن. .نتایج بیشتر ایـن مطالعـات حاکی از برتری استانهای تهران ،اصفهان و ضعف توسعه
یافتگی در استان های سیستان و بلوچستان،کردستان ،خراسان جنوبی و ایالم است .برخی مطالعات شاخصهای توسعه انسانی
را برای ارزیـابی سـطوح توسـعه یـافتگی مـورد اسـتفاده قـرار داده اند .سطح بندی توسعه یافتگی انسانی شهرستانهای استان
فارس توسط زیاری و همکار ( )3988به روش تحلیل عاملی .رتبه بندی مناطق روسـتایی اسـتانهـایکشور توسط حسینی
( )3981و عباسی نژاد و همکار ( ،)3981رتبــه بنــدی اســتانهــای کشــور از حیــث برخورداری از شاخصهـای
اقتصـادی -اجتماعی با استفاده از یـک شـاخص ترکیبـی بـا عنـوان شـاخص توسعه انسانی منطقهای به روش تاکسونومی به
وسـیله نوربخش ( )1111ارزیــابی ســطح توســعه یــافتگی استانهای ایران در تحقیق حسـینزاده دلیـر و همکار (،)3891
ب ررسی توسعه انسانی در استانهای ایـران بـا استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها توسـط آذر( ،)3981سنجش 119
ناحیه کشور بـا اسـتفاده از تکنیک تحلیل عاملی به وسـیله موسـوی و همکار ( )3981نیز نمونه ای از این ک.نه مطالعات
است.نتایج ایــن مطالعــات نیــز نشــان دهنــده ســطح بــاالی توسعه یافتگی انسانی در استانهای تهران (حسین زاده دلیر
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و همکار ( ،)3981حسینی  ،3981نوربخش (،)1111قم(نوربخش ،)1111 ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان و اردبیل(حسین
زاده دلیر و همکار  ) 3981،است .تعدادی از مطالعات نیز توسعه صنعتی اسـتانهـای کشـور را بـا اسـتفاده شـاخص هـای
منتخـب بررسـی کرده اند .بررسی توسعه صنعتی اسـتانهـای کشـور در پژوهش انجام شده توسط مرکز مطالعات و تحقیقات
شهر سازی و معماری ایران ( )3981به روش امتیاز استاندارد شده ،بررسی تغییرات سطوح توسعه صنعتی و تمرکز فعالیتهای
صنعتی در ایـران طـی دوره  3981-81توسط سلیمی فر ( )3983به روشهـای تحلیـل مولفه های اصلی ومعیار های
پراکندگی و تمرکز مانند ضریب پراکندگی ،ضریب جینی ،شـاخص هرفینـدال ،بررسی تأثیرات توزیع فضایی فعالیـتهـای
صـنعتی و پدیده تفاوتهای منطقهای توسط معصومی اشـکوری ( ،)3989بررسی تمرکز و توزیع جغرافیایی صنعت در کشور
توسط ختائی و همکاران ( )3986طی  1مقطع 3991و  3988بـــر اســـاس شـــاخص هرفینـــدال و تاکسونومی عـددی.
ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی استانهای کشور با استفاده از تکنیکهای الجیت و پروبیت توسط سرائی( )3961بر اســـاس
شـــاخصهای میزان درآمد کل،درصد شاغلین بخش صنعت،نرخ با سوادی،درصد اشتغال،درصد شهر نشینی و درصد باسوادان
دارای تحصیالت عالی.
تعیین درجۀتوسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان از نظر شاخص آموزشی با استفاده از روش تاکسونومی عددی،
امانپور و همکاران( .)3963مقایسۀ درجۀ توسعه یافتگی بخش خدمات و رفاه اجتماعی استانهای ایران طی سالهای  3989و
 ،3989موالئی( .)3989امیر عضدی و همکاران ( )3988با استفاده از مدل فازی و تاکسونومی عددی به رتبه بندی مناطق
شهری بر اساس سطح توسعه یافتگی:مورد استان فارس پرداختن .تحلیل درجۀ توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان
با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای توسط موحدو همکاران( ،)3961تحلیلی بر درجۀ توسعه یافتگی شهرستان
های استان سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص های ،آموزشی،بهداشت و درمان،خدمات رفاهی و زیر بنایی ،
قائدرحمتی(.)3986
سرور و رشیدی ابراهیم حصاری( )3963میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی
را با مدل های AHPو  topsisمورد برسی قرار دادن و نتیجه گرفتن شهرهای تبریز،مراغه،میانه،سراب،مرند و بناب در سطوح
باالی توسعه یافتگی و شهرهای کوزه ،کنان،دوزدوزان،آپش احمد،خاروانا،سیه رود،خرمالو و نظر کهریز در سطوح پایین توسعه
یافتگی قرار دارند .مطالعۀ تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی،
آهنگری-سعادت مهر ( .)3989زیادی و همکارانش برای سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از
شاخص ترکیبی توسعه انسانی استفاده کردند .ضرابی و تبریزی( )3986برای تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان
مازندران ،شاخصهای اقتصادی،اجتماعی ،بهداشتی،فرهنگی ،آموزشی،خدماتی را با مدل تحلیل عاملی مورد برسی قرار دادن و
نتیجه گرفتن شهرستانهای ساری چالوس و رامسر با اختالف قابل توجه توسعه یافته و شهرستان گلوگاه محروم و شهرستانهای
ساری،بابل،آم ل و قائمشهر در سطوح توسعه یافته و میان توسعه استان قرار دارند.
جدول ( )1بررسی تحقیق های انجام شده
نام نویسنده

سال

روش

نتایج

ردیف
3

موالئی

3989

تحلیل عاملی
و
تاکسونومی عددی

سطح توسعه خدمات و رفاه اجتماعی در استانهای کشور
افزایش یافته اما توزیع آن نا متوازن تر شده است

1

سرائی
وهمکاران

3961

تاکسونومی و موریس

در استانهای کشور از نظر توسعه یافتگی نا برابری وجود
دارد .بیشترین امکانات توسعه در شهرهای بزرگ و به
خصوص استانهای مرکزی کشور متمرکز شده است

9

امانپور و

3963

تاکسونومی عددی

در سال ،3986شهرستان های امیدیه و اهواز به ترتیب با
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دارا بودن ضریب توسعه یافتگی  1/18و 1/81
برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان

همکارن

1

امیر عضدی و
همکاران

1388

فازی و تاکسونومی
عددی

شهرستان های شیراز،بوانات،ارسنجان و فراشبند،دارای
باالترین رتبۀ توسعه یافتگی هستند

1

موحد و فیروزی

3961

تحلیل عاملی و تحلیل
خوشه ای

شهرستانهای استان را در  9خوشه(سطح)می توان دسته
بندی کرد:خوشه:3آبادان،اندیمشک،اهواز،بندر
ماهشهر،بهبهان،رامهرمز،شوشتر،امیدیه(توسعه یافته)
وخوشه:1ایذه،خرمشهر،دشت آزادگان،شادگان،مسجد
سلیمان،شوش،باغملک(نیمه محروم) و
خوشه:9دزفول،اللی،هندیجان،رامشیر،گتوند (محروم)

9

قائدرحمتی

3986

تاکسونومی عددی

وجود نا هماهنگی و عدم تعادل از نظر توسعه اقتصادی و
اجتماعی بین شهرستان های استان

8

سرور و رشیدی
ابراهیم حصاری

3963

تحلیل سلسله مراتبی و
Topsis

شهرهای تبریز،مراغه،میانه،سراب،مرند و بناب در سطوح
باالی توسعه یافتگی

8

آهنگری و
سعادت مهر

3989

روش تحلیل عاملی و
تاکسونومی عددی

بروجرد در بخش آموزش و خرم آباد در بخش
کشاورزی،دورود در آموزش،بهداشت و درمان،سلسله در
صنعت،بهداشت و درمان،ازنا در آموزش،مسکن،خدمات
رفاهی و الیگودرز در کشاورزی ،بهداشت و درمان،مسکن و
خدمات رفاهی،به طور نسبی توسعه نیافته هستند

6

زیادی و
همکاران

3986

شاخص ترکیبی توسعه
انسانی

میان شهرستانهای استان به لحاظ بر خورداری از
شاخصهای توسعه تفاوت اساسی وجود دارد

31

ضرابی و تبریزی

3986

تحلیل عاملی

شهرستانهای ساری چالوس و رامسر با اختالف قابل توجه
در سطح توسعه یافته گرفته اند

33

امید زاده

3961

مدل ترکیبی توسعه
انساتی

روستاهای توسعه نیافته(عدم برخوردار):عسگر
آباد،جونو،کبود لر،مله سرخه،غیبی،یارعلی،شاه قلی و باده

31

مؤمنی و صابر

3986

تاکسونومی عددی

شهر اصفهان توسعه یافته

39

عبداهلل زاده
وشریف زاده

3961

تحلیل مؤلفه های
اصلی ،فرایند تحلیل
سلسله مراتبی و تحلیل
منطقه ای

استان تهران در گروه شاخص های اجتماعی ،جمعیتی و
فرهنگی،استان خوزستان در گروه شاخص های اقتصادی و
استان سمنان در گروه شاخص های زیر ساختی و خدماتی
باالترین رتبه را دارا هستند

31

زیاری

3986

تاکسونومی عددی

تهران،سمنان،یزد،کرمان،اصفهان،مازندران،آذربایجان
شرقی،گیالن دارای امکانات فرهنگی

31

مؤمنی و قهاری

3961

تاکسونومی عددی،
ضریب ویلیامسون و
رگرسیون چند متغیره

در طول دوره ی آماری از  3981تا  3961از تعداد
شهرستانهای توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد
شهرستانهای محروم افزوده شده است.

39

سنگاچین و

3963

تحلیل عاملی

استانهای کهگیلویه و بویراحمد،تهران ،سمنان به ترتیب در
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رتبه های اول تا سوم آخر قرار گرفته اند.

همکاران
38

شیخ االسالمی و
بیرانوند زاده

3988

تاکسونومی عددی
،موریس روش امتیاز
استاندارد شده

نتایج نشان دهنده آن است که استان لرستان به لحاظ
توسعه در روتبۀ  18کشور را دارا می باشد و در رده
استانهای محروم کشور قرار دارد

38

خاکپور

3981

تاکسونومی عددی

از مجموعه ی دهستانهای شهرستان شیروان(%11شامل
دو دهستان حومه و گلیان) توسعه یافته تر بوده اند.

36

رعیتی شوازی
وعباسی شوازی

3963

تاکسونومی عددی

عدم توزیع همگن امکانات و خدمات در شهرستانهای
استان یزد.

11

ملکی

3961

تحلیل عاملی ،شاخص
ترکیبی توسعه انساتی

از میان  31ناحیۀ شهری،یک ناحیه پایدار ،با شاخص
ترکیبی توسعه انسانی و با ضریب  1/81شناخته شده
است.

13

کالنتـری

1998

محاسـبه ضریب
محرومیت

91شهرستان را به عنوان شهرستانهـای خیلـی عقـب
مانده و  19شهرستان را به عنوان شهرستانهای عقـب
مانده مورد شناسایی قـرار داد

جدول ( :)2بررسی تحقیق های انجام شده بر اساس سال انتشار
سال انتشار

تعداد مقاله

3989

1

3961

1

3963

1

1388
3986

1
1

3961

1

3986

3

33981

3

1998
جمع

3
13

اهداف تحقیق
در این تحقیق مسئله اصلی یافتن درجه توسعه یافتگی استان های ایران به روش ترکیب مدل های تحلیل پوششی داده
ها و تحلیل مولفه های اصلی است .
اهداف علمی :در پژوهش حاضر به دنبال یافتن عوامل موثر در توسعه یافتگی مناطق مختلف و همچنین محاسبه درجه
توسعه یافتگی استان های ایران بصورت مجزا و رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان توسعه یافتگی می باشیم .
اهداف کاربردی :مطالعه و مقایسه ی مناطق مختلف می تواند برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی را
دراتخاذتصمیمات و اجرای برنامه های مناسب در جهت کاهش نا برابری یاری رساند.با توجه به پیامد ها و آثار گسترده نا
مطلوب ناشی از عدم تعادل،توجه به رهیافت تعادل و توازن ناحیه ای برای برنامه ریزان و سیاستگذاران بسیار ضروری است
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روش تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
محل اجرای پژوهش ،با توجه به موضوع تحقیق  31استان غربی کشور ایران می باشد.
 31استان غربی کشور ایران عبارتند از:
استان آذربایجان شرقی
.3
استان آذربایجان غربی
.1
استان اردبیل
.9
استان ایالم
.1
استان چهار محال و بختیاری
.1
استان زنجان
.9
استان کردستان
.8
استان کرمانشاه
.8
استان لرستان
.6
استان همدان
.31
قلمرو موضوعی تحقیق
استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاو تحلیل مولفه های اصلی استفاده برای رتبه بندی استانهای ایران.
قلمرو زمانی تحقیق
داده های آماری مورد استفاده در این پژوهش ،براساس آخرین اطالعات رسمی منتشر شده و در دسترس (نتایج سرشماری
مرکز آمار ایران و نتایج سالنامه های آماری کشور سال  )3961می باشد .
مدل تحلیلی تحقیق:
پیرامون موضوع تحقیق که استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی برای یافتن درجه توسعه یافتگی
استانهای ایران می باشد بصورت محدودی کار شده است .در پژوهش حاضر با توجه به عدم استفاده از ترکیب مدل های تحلیل
پوششی داده و تحلیل مؤلفه های اصلی جهت برسی درجه توسعه یافتگی،برای اولین بار با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل
پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی  ،درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی 31استان غربی کشور ایران مورد ارزیابی قرار
می گیرد.
ابزار های گرد آوری داده ها:
داده های آماری مورد استفاده در این پژوهش از طریق بانک های اطالعاتی موجود در شبکه های اینترنتی و سایت مرکز
آمار کشورو براساس آخرین اطالعات رسمی منتشر شده و در دسترس (نتایج سرشماری مرکز آمار ایران و نتایج سالنامه های
آماری کشور سال  )3961فراهم شده است  .پس از جمع آوری داده ها و تعریف مدل تلفیقی تحلیلی پوششی داده های و
تحلیل مؤلفه های اصلی آماده ورود به نرم افزار می گردد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در صورت لزوم از بانک های اطالعاتی مر کز آمار کشور و از نرم افزارهای  DEA-Excel Solverو Matlabبرای حل مدل
تلفیقی تحلیل پوششی داده و تحلیل مؤلفه های استفاده گردیده است
داده های مسئله:
در این پژوهش از  96شاخص در سه گروه معیار استفاده شده است.
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اجتماعی ،جمعیتی و آموزشی ( 39شاخص)

-3درصد با سوادی-1.درصدبا سوادی مردان-9.درصد با سوادی زنان -1.درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی به کل جمعیت
باسواد  9ساله و بیشتر-1.درصد بهره برداری کشاورزی با سواد-9.توزیع نسبی جمعیت -8.درصد شهرنشینی-8.درصد جمعیت
بین سنین  31-91ساله-6.درصدجمعیت معلول به کل جمعیت (منفی)-31.بار تکفل خالص(منفی) -33.درصد جمعیت فعال
از نظر اقتصادی-31.نسبت دانش آموز ابتدایی به معلم ابتدایی-39.نسبت دانش آموز راهنمایی به معلم راهنمایی.

اقتصادی ( 31شاخص)

-3درآمد سرانه-1.نرخ بیکاری کل(منفی)-9.نرخ بیکاری جمعیت 11-31ساله-1.بهره وری کارگاههای صنعتی -1.نرخ مشارکت
اقتصادی-9.کاردهی سرانه آموزشی-8.عملکردگندم آبی-8.عملکرد جو آبی -6.درصد اشتغال کشاورزی(منفی)-31.درصد
اشتغال صنعتی-33.سهم مهندسین و تکنسین ها از کل شاغلبین تولیدی صنعتی-31.تعداد کارگاههای صنعتی ده نفر کارگر
و بیشتر.

زیرساختی و خدماتی ( 31شاخص)

-3تعداد خانه بهداشت روستایی-1تعداد داروخانه ها-9.تعداد سیلوهای دایر (گندم)-1.تعداد اقامتگاه به ازای 31111نفر
جمعیت -1.درصد جمعیت بیمه شده-9.تعداد سردخانه و انبار به ازای 311111نفر-8.درصد خانوار روستایی دارای برق-8.
درصد مشترکان برق کشاورزی-6.درصد مشترکان برق صنعتی -31.درصد صنعتگران به کل شاغالن-33درصد مشترکان برق
خانگی-31.ضریب نفوذ تلفن ثابت-39ضریب نفوز اینترنت-31.تعداد پزشکان عمومی به ازای 31111نفر.
جدول ()3شاخص های مورد مطالعه در پژوهش.
شاخصهای اقتصادی

شاخصهای اجتماعی،جمعیتی و آموزشی
3

درصد با سوادی

3

درآمد سرانه

1

درصدبا سوادی مردان

1

نرخ بیکاری کل(منفی)

9

درصد با سوادی زنان

9

نرخ بیکاری جمعیت  11-31ساله

1

درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی به کل جمعیت 9
ساله و بیشتر

1

بهره وری کارگاههای صنعتی

1

درصد بهره برداری کشاورزی با سواد

1

نرخ مشارکت اقتصادی

9

توزیع نسبی جمعیت

9

کاردهی سرانه آموزشی

8

درصد شهرنشینی

8

درصد جمعیت بین سنین  31-91ساله

8

عملکرد گندم آبی

6

نسبت جمعیت معلول به کل جمعیت (منفی)

8

عملکرد جو آبی

31

بار تکفل(منفی)

6

درصد اشتغال کشاورزی (منفی)

33

درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی

31

در صد اشتغال صنعتی

31

نسبت دانش آموز ابتدایی به معلم ابتدایی

33

سهم مهندسین و تکنسین ها از کل شاغلین تولیدی
کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر

39

نسبت دانش آموز راهنمایی به معلم راهنمایی

31

تعداد کارگاههای صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر

شاخص های زیرساختی و خدماتی
3

تعدادخانه بهداشت روستایی

8

درصد خانوار روستایی دارای برق

1

تعداد سیلوهای دایر(گندم)

6

درصد مشترکان برق کشاورزی

9

تعداد انبار و سرد خانه به ازای  31111نفر

31

درصد مشترکان برق صنعتی
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1

اقامتگاه به ازای  31111نفر جمعیت

33

درصد صنعتگران به کل شاغالن

1

درصد جمعیت بیمه شده

31

درصد مشترکان برق خانگی

9

تعداد داروخانه ها

39

ضریب نفوز تلفن ثابت

8

تعداد پزشکان عمومی به ازای هر  31111نفر

31

ضریب نفوز اینترنت

تعاریف و نحوه محاسبه برخی از شاخصهای مورد مطالعه:
با سواد:تمامی کسانی که میتواند متن سادهای را به فارسی و یا هر زبان دیگری بخوانند و بنویسند با سواد تلقی می
*100

()3

=درصد باسوادی

معلول:فردی است که به علت اختالل فیزیکی،حسی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فردی یا اجتماعی باشد.
*100

()1

=درصد جمعیت معلول

بار تکفل(منفی):
=بارتکفل

()9

نرخ بیکاری کل(منفی) :عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال(شاغل و بیکار) ،ضرب در .311
نرخ مشارکت اقتصادی :عبارت است از نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار)  31ساله و بیش تر به جمعیت در سن کار  31ساله
وبیش تر،ضرب در .311
بیمه شده :فردی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه ،حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را
دارد.
*100

()1

=جمعیت بیمه شده

بهره وری کارگاههای صنعتی:
=بهره وری کارگاههای صنعتی

()1

=ضریب نفوذ تلفن ثابت

()9

=کاردهی سرانه آموزش

()8
()8

*100

نتایج حل مدل تلفیقی:
-3محاسبۀ میانگین و واریانس داده ها:
()6
()31
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 -1نرمالیزه کردن داده ها:
()33
()31
()39
-9حل ماتریس کواریانس:
()31

-4)31
4)31

()31
()11
 -4مقادیر ویژه و بردارهای ویژه نظیرشان:

-4)11

()11
ماتریس همانی  p×pمی باشد.
محاسبه مؤلفه های اصلی:()11
()11

 -1مولفه های اصلی منتخب به عنوان متغیرها برای مدل  DEAدر نظر گرفته می شود .از آنجایی که ماهیت مولفه های اصلی
بدست آمده از نوع افزایشی است لذا تمامی متغیرهای ورودی  DEAاز نوع خروجی می باشند .خروجی مدل  DEAباید مثبت
باشد در حالی که بعضی از مقادیر مؤلفه های اصلی میتواند منفی باشد .سیفورد و ژو نشان دادند که معادله زیر میتواند مشکل
موجود را حل کند بنابراین معادله زیر برای دستیابی به مؤلفه های مثبت به کار می رود.
()22

()21
 -8از مقادیر

بدست آمده در مدل  CCRورودی گرا زیر استفاده شده است.
-4)22

()21

s.t
()22

()23
جدول( :)4خروجی مدل DEA
آ.غربی

13693

اردبیل

13883

کردستان

13886

لرستان

13888
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همدان

13881

زنجان

13896

آ-شرقی

13898

کرمانشاه

13891

ایالم

13811

چهارمحال
بختیاری

13818

با توجه به وارد نمودن آمار و اطالعات به نرم افزار خروجی مدل  DEAنشان داد که آذربایجان غربی در باالترین سطح قرار
داشته و کمترین مقدار مربوط به استان کرمانشاه می باشد
با توجه به اطالعات بدست آمده از مدل تحلیل پوششی داده ها روشن است که در استان های مختلف کشور از نظر توسعه
یافتگی نابرابری وجود دارد و شکاف میان آن ها کامالً مشهود است.
بحث و نتیجه گیری
در این رساله به بررسی تعریف امروزین توسعه که در آن توجه به عوامل اقتصادی که شامل درآمد سرانه -نرخ بیکاری کل-
نرخ بیکاری جمعیتی با درجه رنجی 31الی  11ساله-بهره وری -نرخ مشارکت -سرانه آموزشی  ...در کل شامل  39زیر
شاخه که با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابری ثروت و دارائی سرو کار دارد و عامل جمعیتی و آموزشی
شامل درصد باسوادی و بیسوادی  ،توزیع نسبی جمعیت ،درصد شهر نشینی ،بارتکفل خالص و میزان دانش آموزا ن و  ...در
کل تعداد  31زیر شاخه که براساس بهبود و پیشرفت شاخصهای مربوط به جمعیت  ،آموزش و پرورش اندازه گیری می شود
و عوامل زیر ساختی شامل تعداد خانه های بهداشت ،تعداد داروخانه ها ،تعداد سیلوها،بیمه شده ها،تعداد سردخانه و انبار
،درصد خانوار روستایی دارای برق ،ضریب نفوذ به به شبکه های اینترنتی و  ...در کل به تعداد  31زیر شاخه پرداخته شده
است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان آذربایجان غربی با امتیاز  1/693در رتبۀ اول و استان های اردبیل –کردستان-
لرستان -همدان -زنجان –آشرقی-کرمانشاه -ایالم و در نهایت استان چهار محال بختیاری با امتیاز  1/818در رتبۀ دهم به
لحاظ توسعه یافتگی قرار دارد.
نتایج بدست آمده اهمیت شاخصهای جمعیتی و آموزشی را نشان میدهد.
از آنجا یی که عدالت اجتماعی با ید دربر گیرندة عدالت توز یعی و تخصیـصی باشـد ،توجه به برنامه ریزی فضا یی،مطالعه
مناطق از لحـاظ سـطح توسـعه یـافتگی و شناسـا یی نقـاط سکونتگاهی محروم جهت برنامه ریزی منطقه ای اصولی و ارائۀ
راهبردهـا یی صـحیح و اجرایـی برای دست یابی به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای ،ضرورتی گریزناپذیر است
پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش:
با وجود هم ۀ مشکالت و کاستی ها در کشور،الگو قرار دادن استانهایی که از درجۀ توسعه یافتگی باال تری بر خوردار هستند
ضروری است .به طور کلی،راه حل اصلی رفع نا برابری ها و رساندن مناطق کمتر توسعه یافته به مرز توسعه یافتگی ،پیروی از
موازین عدالت اجتماعی در همۀ ابعاد و الگ و قرار دادن استانهای توسعه یافته است تا از این راه ،تصمیم گیری ها همسو با
توسعۀ یکپاچۀ مناطق مختلف کشور باشد.
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