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  چکیده

اجتماعی نه تنها نتایج مطلوبی را به همراه ندارد بلکه اثرات منفی  –هاي مدیریتی در یک منطقه بدون توجه به مسایل اقتصادي تحقق برنامه

براي تخصیص اعتبارات و منابع میان این مناطق، شناسایی جایگاه و رتبه مناطق از نظر برخورداري از مواهب توسعه  .آن به مراتب بیشتر خواهد بود

در میان . هاي یکسانی را در پی ندارد جواب هاي متفاوتی وجود دارد که الزاماً ها روش بندي، بر اساس کلیه شاخص جهت رتبه. ستضروري ا

درجه توسعه یافتگی منطقه آب  جهت تعیین هاي مختلف توسعه، هاي تاکسونومی عددي که با تلفیق نمودن شاخص هاي گوناگون، روش روش

. هایی به غیر از رتبه کل باشد بندي تواند در عوامل مختلف داراي رتبه سازد که هر منطقه می نتایج این تحقیق مشخص می. شداستفاده جاغ  جاغ

ها  بندي رتبه این. اولین رتبه مربوط به منطقه شهري، رتبه دوم مربوط به منطقه عشایرنشین و رتبه سوم به مناطق روستایی تعلق گرفته است

  .مناطق در نظر گرفته شود ریزي ک پایه و مبنا جهت برنامهعنوان ی هتواند ب می

  

 .جاغ ؛ منطقه آب جاغتاکسونومی عددي ؛تحلیل عاملی ؛رتبه بندي ؛توسعه یافتگی :کلیدي واژگان

 

  مقدمه

ــه  ــروزه مقول ــعه"ام ــیاري از  "توس ــاطر بس ــه خ  دغدغ

به زبان سـاده، توسـعه چیـزي جـز     . کشورهاي جهان است

جا  از آن. تر کردن وضعیت زندگی مردم نیست بخش رضایت

که بدون غذا، سالمت، امکانات و رفاه، هیچ کس از زنـدگی  

خود راضـی نخواهـد بـود، بنـابراین ایجـاد و اسـتقرار ایـن        

ناپـذیر   اصول بنیـادین توسـعه، امـري اجتنـاب    در  ها نعمت

تـاریخ  در برخی محافل، توسعه روسـتایی موضـوعی   . است

شود این بـدان معنـی نیسـت کـه از      شده تلقی می گذشته

شیوع یا شدت فقر روستایی در کشورهاي جهـان سـوم در   

هاي بزرگی  بلکه در بخش. هاي اخیر کاسته شده استسال

و دلیل آن ،برعکس است به طور کاملاز جهان این موضوع 

هـاي   سال گذشـته اولویـت   15تا  10این است که در طی 

کننـده   هـاي کمـک   ها و الگوهاي بسیاري از کارگزاري دولت

بانک جهـانی، بـر اسـاس تعریـف     . در حال تغییر بوده است

اش، تعداد افرادي را که در کشورهاي جهـان   محافظه کارانه

برند و بـا فالکـت و نـاامنی     سر میه سوم همچنان در فقر ب

اند را بیش از یک میلیارد نفـر   نگریبا ناشی از فقر دست به

خصوص در جنوب  هکند، در بسیاري از کشورها ب برآورد می

صحراي آفریقا و جنوب آسیا، روستایبان فقیر نیمی از کـل  

 اي و روسـتایی  منطقـه  توسعه .دهندجمعیت را تشکیل می

 و هـا  قابلیـت  از استفاده جهت ملی یکپارچه توسعه کنار در

 بـاالیی  از اهمیـت  هـا  آن از بهینـه  استفاده و امکانات کشور

 نیـاز بـه   تکامـل  سويه ب جوامع حرکت .باشد می برخوردار

بینــی  پــیش و گذشــته رونــد شــناخت و مطالعــه بررســی،

  .3 دارد آینده وضعیت

 هـر  مختلـف  منـاطق  در اجتمـاعی  -اقتصادي دوگانگی

 طـور  همان. است نیافته توسعه جوامع شایع پدیده سرزمین

 داراي جهـان  مختلـف  کشورهاي در یافتگی توسعه روند که

 توسـعه  روند نیز کشور یک داخل در است، گوناگون مراتب
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یکسـان  نیـز   مختلـف  منـاطق  و هـا  اسـتان  بین در یافتگی

  .13 نیست

تودارو توسعه ملی، وابسته به توسعه روستایی  یهدر نظر

اســت چــرا کــه ریشــه تمــامی مشــکالت و مســائل عقــب  

فقر، نابرابري در حـال رشـد، رشـد سـریع      مانندها ماندگی

ــرار    ــتایی ق ــاطق روس ــده در من ــاري فزاین ــت و بیک جمعی

  .12دارد

در ایران نیز مانند سایر کشورهاي جهان سـوم از دهـه   

جامعه روستایی دچار تحوالت قابـل تـوجهی شـد و     1340

هرچنـد ایـن   . ستاییان وعـده زنـدگی بهتـر داده شـد    به رو

 . ی همزمان با آن خدماتی انجام نشـد ول القائات مثبت بوده

در ایـن  . نامطلوب فقر روسـتایی بـه وجـود آمـد    وضعیت و 

هـاي  بـه دسـت آمـدهو راهبرد    تـرین موفقیـت   کم ارتباط،

روبرو ها و پیامدهاي منفی توسعه روستایی با برخی ناکامی

 بــا وجــود شــروعبعــد از انقــالب اســالمی نیــز  .11شــد 

نبـود  هاي عمرانی در جهت توسعه کشور بـه دلیـل    حرکت

 راهبــرد نگـرش مشــخص بــراي توسـعه، نامشــخص بــودن  

ــعه، ــود توس ــه نب ــگبرنام ــاي هماهن ــاي ،ه ــراوان نهاده  ف

هـا و  بسـیاري از فعالیـت  نداشـتن  گیرنـده، انطبـاق    تصمیم

گونـه کـه بایـد    ها با نیازهاي جامعه روسـتایی، بـدان  برنامه

از  .اسـت و نبـوده  گایی را پاسـخ دولت نیازهاي جامعه روست

هاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی کشـور     طرفی در برنامه

فقــط در  وفصــل خاصــی بــراي آن در نظــر گرفتــه نشــده 

رزي و صـنعتی بـه   هاي توسعه شهري و کشاو نامهحاشیه بر

در واقـع در طـول چنـد دهـه اخیـر       .آن اشاره شده اسـت 

هاي ملی راهبـرد بخشـی بـوده    يریزراهبرد حاکم بر برنامه

هـا و نهادهـا   هماهنگی بین بخـش  نبوداین راهبرد و . است

عالوه بـر  . شدید شدن مشکالت روستاییان شده است باعث

مبتنی بر نظام سنتی اسـت،   اغلبنوع زندگی مردم که  ،آن

  .10ها را مشکل کرده است ی از نوآوريقبول برخ

اي از توسعه ملـی  توسعه روستایی به عنوان زیرمجموعه

بـه معنـاي    فقـط توسعه روسـتایی   .شود در نظر گرفته میا

همچنین موردي از رفاه اجتمـاعی  . توسعه کشاورزي نیست

نیست که با تزریق پول بـه منـاطق روسـتایی جهـت رفـع      

بلکـه طیـف    شـود، نیازهاي اولیه و اساسـی انسـان مرتفـع    

ل هاي گونـاگون و بسـیج انسـانی را شـام    وسیعی از فعالیت

شود که مردم را به ایستادن روي پـاي خـود و از میـان    می

ــایی  ــتن ناتوان ــاي برداش ــی  ه ــادر م ــاختاري ق . ســازدس

نامســاعد هــا را در اســارت شــرایط هــایی کــه آن ناتوانــایی

  .شان نگه داشته استزندگی

رجــه توســعه یــافتگی   بــه بررســی د  8مهــدوي 

هـاي   طـی سـال  آذربایجـان شـرقی   هاي اسـتان   شهرستان

دهد  نتایج نشان می. پرداخته است 1375و  1365، 1355

هـا در سـال   که نابرابري و ضرب دوگانگی میان شهرسـتان 

نسبت به دهه قبل بهبود نسـبی پیـدا کـرده اسـت،      1365

هـا  درجه توسعه یافتگی شهرسـتان  1375در سال  هرچند

ها اسـتان از  داشته و نابرابري زیادي میان شهرستان کاهش

 با در تحقیقی. ري از امکانات توسعه وجود دارددانظر برخور

 و عـاملی  تحلیل هاي روش کمک به شاخص 23 از استفاده

 در بلـوك  380 توسـعه  سـطح  تعیین به عددي تاکسونومی
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هـا و  ر مطالعـه خـود نشـان داد کـه تفـاوت     د 1بیات 

. هایی در سطح روستاهاي بخـش کـوار وجـود دارد   نابرابري

هـاي  ها و طـرح ها، تهیه و اجراي برنامهاین تفاوتبنابراین، 

ضروري هدفمند را براي توسعه یکپارچه و متوازن روستاها 

رجه توسعه یافتگی مناطق روستایی دای در مطالعه. سازد می

شـد  تعیـین   1384استان کهگیلویه و بویراحمـد در سـال   

7 . هــا بــراي منــاطق مقـادیر فــازي هــر یــک از شــاخص

روستایی نشان داد که حد بحرانـی بـراي شـاخص توسـعه     

ها زیر این مقدار شهرستان تمامی و بوده درصد 57یافتگی 

مناطق روستایی شهرستان دنا بیشـترین فاصـله   . قرار دارند

را با مقدار بحرانی داشته و از نظر توسعه یـافتگی، در رتبـه   

کمترین فاصله شاخص توسـعه یـافتگی در   . دندارآخر قرار 

میان مناطق روستایی، به شهرستان گچساران تعلق داشـته  

ــد     ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــتایی شهرس ــاطق روس و من

  .اند به دست آوردههاي دوم و سوم را  رتبه

هـاي مختلـف    از دیدگاه توسعه، برخـورداري از قابلیـت  

منـدي از امکانـات و    ونیـز میـزان بهـره   طبیعی و اقتصادي 

نشــان هــا  اســتعدادهاي خــدادادي و نحــوه اســتفاده از آن

در . وضعیت جوامع روستایی در هر منطقـه اسـت  ي  دهنده

تعیـین سـطوح برخـورداري و توسـعه نـواحی       یند،فرآاین 

روستایی و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحیـه در  

، زمینـه  تصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبـدي هاي اق زمینه

تخصیص بهینه منابع و امکانات را براي توسـعه هماهنـگ،   
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در ایـن بـین   . سـازد  یکپارچه و متوازن روستاها فراهم مـی 

تعیین وتحلیـل سـطوح برخـورداري نـواحی روسـتایی در      

صادي، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی هاي مختلف اقتزمینه

ینـد  هاي کمی نقـش مهمـی در ایـن فرآ    با استفاده از روش

هـاي   ضرورت بـه کـارگیري معیارهـا و روش    ،بنابراین. ددار

بنـدي روسـتاها    بندي یا به عبارتی سطح می جهت طبقهعل

هـاي   هـا از جنبـه   به منظور مشخص نمودن تفاوت میان آن

گوناگون و نیز تعیین انواع خـدمات و امکانـات مـورد نیـاز     

به ثابت شده جهت توسعه هر چه بیشتر این مناطق، امري 

  . آید می شمار

 یـافتگی  توسـعه  درجـه  بنـدي  رتبـه  این تحقیق از هدف

   هــاي  شــاخص  از اســتفاده  بــا جــاغ  منطقــه آب جــاغ 

 .باشد می مطالعه مورد ها آن اجتماعی -اقتصادي

  ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

هکتار از شـرق بـه    43167این منطقه با وسعتی حدود

بهروز و شیربرنچی، از جنوب –هاي بلغار شهر سمیرم و کوه

باغ و کمانه، از غرب به اسـتان چهارمحـال و   هاي تپه به کوه

آغاج و کوه سـیاه  بختیاري و از شمال به کوههاي پربزه، قره

  . گردد محدود می

جاغ جزو مناطق سردسیر کوهسـتانی  محدوده آب جاغ

استان اصفهان بوده و در فصـل زمسـتان اغلـب پوشـیده از     

 350زان متوسـط بارنـدگی سـاالنه حـدود     میـ . برف اسـت 

میلیمتر است که بیشتر آن در فصل زمستان و بـه صـورت   

  .باشدبرف می

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  

نفـر   3768نفـر شـامل    7557جمعیت در این منطقـه  

از بین جمعیت شهري برابـر  . باشدزن مینفر  3789مرد و 

. نفر مردان هسـتند  1730نفر زن و  1802تعداد  3532با 

نیـروي شـاغل   . باشـد این شهر مطالعاتی به نـام ونـک مـی   

باشـد و عمـده مشـاغل روسـتایی را     نفر مـی  1450شهري 

جمعیـت روسـتایی   . دهـد کشاورزي و دامداري تشکیل می

هـا را  نفـر آن  275ین تعـداد  از ا. باشدنفر می 538برابر با 

ایـن  . دهنـد نفر از آنان را زنـان تشـکیل مـی    263مردان و 

قـدم، نخـودان و   جمعیت روستایی شامل سه روستاي، قلعه

عمده مشاغل شهري را کشاورزي و دامـداري  . عقدك است

نفــر  3487جمعیـت عشـایري منطقـه    . دهـد تشـکیل مـی  

اد مـردان  نفـر و تعـد   1724عشـایري   تعداد زنان. باشد می

ناحیـه   25در ایـن منطقـه مطالعـاتی،    . باشدنفر می 1763

هـا دامـداري،   عشایرنشین وجـود دارد و مشـاغل عمـده آن   

نســبت درصــدي . باشــدکشــاورزي و صــنایع دســتی مــی

 46درصد روسـتایی و   7درصد شهري،  47جمعیت شامل 

گیـري از  در ایـن مطالعـه بـا بهـره    . درصد عشـایري اسـت  

هاي  ی عددي و با تلفیق نمودن شاخصهاي تاکسونوم روش
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جـاغ  مختلف توسعه، درجه توسعه یافتگی منطقه آب جـاغ 

 .مشخص شد

  

  روش تحقیق

به منظور پی بردن به نقـش متغیرهـاي زیربنـایی یـک     

هــا از روش  اي از دادهمجموعــه خالصــه کــردنپدیــده یــا 

تـرین   در ایـن فرآینـد کـم   . شـود  تحلیل عاملی استفاده می

این روش بـه بررسـی   دارد میزان گم شدن اطالعات وجود 

در  .پـردازد  داد زیادي از متغیرهـا مـی  همبستگی درونی تع

ــر، ــل  آن آخ ــب عام ــارا در قال ــدودي   ه ــومی مح ــاي عم ه

هـم  تحلیـل عـاملی روشـی    . کنـد  بندي و تعیین مـی  دسته

زمان مدنظر  وابسته بوده که در آن کلیه متغیرها به طورهم

ان یک ، هریک از متغیرها به عنوشیوهگیرند دراین  قرار می

تحلیل عـاملی   ،عبارتی به . 6گردد متغیر وابسته لحاظ می

ساس معـدودي  واریانس موجود در متغیرهاي مختلف را برا

بـراي  هـاي متعـددي    روش. 9دهـد   از عوامل نشـان مـی  

تحلیل عاملی و ماتریس همبسـتگی آن وجـود دارد کـه از    

و تحلیـل   1هـاي اصـلی   ها دو روش تحلیـل مولفـه   میان آن

انتخـاب هـر    .هاست از پرکاربردترین روش 2عاملی مشترك

مـدل  . هـا بـه هـدف محقـق بسـتگی دارد      یک از این مدل

گیـرد   زمانی مورد استفاده قرار می ،هاي اصلی تحلیل مولفه

یـابی بـه    متغیرهـا و دسـت   سـازي  خالصهکه هدف محقق 

. بینــی باشــد تعــداد محــدودي عامــل بــراي اهــداف پــیش

رود کـه   درمقابل، تحلیل عاملی مشترك زمانی به کـار مـی  

باشد که به سادگی قابـل   ها یا ابعادي هدف شناسایی عامل

وجه به هدف مورد نظر تحقیق باتاین در  .شناسایی نیستند

هـاي مـورد    یابی به تعداد عامل که تلخیص متغیرها و دست

هاي اصـلی اسـتفاده شـده     از روش تحلیل مولفهاست، نظر 

هـا   تر عامل ها تفسیر راحت که هدف از چرخش عامل. است

تنها براي برخی ازمتغیرها داراي  باید هر عامل، چنینمو ه

ــار علمــی باشــد  ــل. ب ــه و تحلی تاکســونومی از  روش تجزی

مناطق یا نقاط هاي معمول در بررسی سطح توسعه تکنیک

هـاي همگـن   هـا در مجموعـه  بندي آن همورد مطالعه و گرو

بارها توسط سازمان یونسـکو بـراي سـنجش سـطح     که است

در مـواقعی کـه تعـداد    . اسـت  شـده توسعه کشورها توصیه 

نقاط یا مناطق مورد مطالعه زیاد و از ناهمگنی بـاالیی نیـز   

                                                           
1.Principal Components Analysis 
2.Common Factor Analysis 

عنـوان   برخوردار باشند، در این صورت تعیین یک منطقه به

آل چندان منطقـی و ممکـن بنظـر نمـی    نقطه هدف و ایده

لوب نیز تحقق چنـین هـدفی نـاممکن    در شرایط مط .رسد

نقاط یـا منـاطق مـورد    توان براي رفع این مشکل می. است

تر تقسـیم و سـپس در    مطالعه را ابتداء به چند گروه همگن

آل درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطـه یـا منطقـه ایـده    

هاي معمول در روش تاکسونومی عددي از روش. اقدام کرد

ــروه  ــاطق و گ ــعه من ــدي آنببررســی ســطح توس ــا در ن ه

نقـاط   در ایـن روش یکـی از  . باشد هاي همگن میمجموعه

اب و نقاط دیگـر  آل انتخمورد مطالعه به عنوان منطقه ایده

ایـن روش اولـین بـار    . شـوند بندي مـی  بر مبناي آن درجه

پیشـنهاد شـد و در سـال     1963توسط آدانسـون در سـال   

بندي و درجه توسـعه  اي براي طبقهبه عنوان وسیله 1968

 مجموعه این فرآینـد را . 5ها مطرح شد یافتگی بین ملت

. تــوان از طریــق روش تاکســونومی عــددي انجــام داد مــی

زیر  گیرد به شرحمراحلی که در روش تاکسونومی انجام می

  ]:4[است،

ابتدا باید جدول ماتریس اطالعات اولیه را بر مبنـاي  ) 1

کـه نـام    هاي مورد استفاده تشکیل داد، بـه طـوري  شاخص

نقــاط یــا منــاطق مــورد مطالعــه در یــک ســتون ومقــادیر 

ــورد اســتفاده در ســتون شــاخص ــل آن هــاي م هــاي مقاب

بنـدي  انتخاب متغیرها با توجـه بـه هـدف رتبـه    . قرارگیرند

در این بین هر چه تعداد متغیرهاي انتخاب . گیردانجام می

  دست آمده دقت بیشتري دارد؛یجه بهشده بیشتر باشد، نت

کـه   هـا بـا توجـه بـه ایـن     پس از تهیه ماتریس داده) 2

هــاي ختلــف ممکــن اســت داراي مقیــاسهــاي مشــاخص

هـاي مـورد   الزم اسـت تـا شـاخص    متفاوت باشند، بنابراین

هـا از  استفاده از مقیاس رها شوند وعـدم تجـانس شـاخص   

براي این کار می توان از روش استاندارد کـردن  . بین بروند

هاي  هاي اصلی به شاخصاستفاده کرد که با تبدیل شاخص

ها برابر صفر و انحراف ه شاخصاستاندارد شده میانگین کلی

زیـر،   بـا کمـک رابطـه   . ا نیـز یـک خواهـد بـود    همعیار آن

هاي اسـتاندارد شـده تبـدیل    هاي اصلی به شاخصشاخص

  . خواهند شد
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)1(  

  

، مقـادیر  j،ijX، مقـادیر اسـتاندارد شـده    Zکه در آن، 

بیـانگر   iSو  i، میانگین متغیر j،iXدر منطقه  iمتغیر 

پـس از اسـتاندارد کـردن    . باشـد مـی iانحراف معیار متغیـر 

هاي مورد استفاده بـر اسـاس رابطـه فـوق، جـدول      شاخص

  آید؛دست میاستاندارد شده به

پــس از محاســبه : هــامحاسـبه فواصــل بــین بخــش ) 3

توان تفـاوت یـا فاصـله هـر بخـش را      ماتریس استاندارد می

هـا  هاي دیگر در مورد هـر یـک از شـاخص    نسبت به بخش

کار ابتدا اولین مقـدار سـتون اول از    براي این. دست آورد به

م شده، سـپس اولـین مقـدار    مقدار ردیف دوم ستون اول ک

وبـه همـین    اول کـم  ازمقدار ردیف سوم سـتون  ستون اول

هـا انجـام   ترتیب این مراحل تا پایان و بـراي کلیـه سـتون   

  .شود می

صله هر بخش از بخش دیگـر بـر مبنـاي    محاسبه فا) 4

براي اینکار اعداد به : هاي به کارگرفته شدهمجموع شاخص

) هـا محاسبه فواصل بین بخش(دست آمده در جدول سوم 

. به توان دو رسیده و به صورت افقی با هم جمع خواهد شد

ها محاسبه شده و مقـادیر بـه دسـت آمـده     سپس جذر آن

ایـن  . دهـد  ا نشـان مـی  فاصله هر بخش از بخـش بعـدي ر  

در . شـود ماتریس متقارن بـوده و قطـر آن برابـر صـفر مـی     

  .است Bاز  Aفاصله دو نقطه  ABd، )2(رابطه 

)2(  

  

براي دستیابی بـه  : هاي همگنمشخص کردن بخش) 5

)(هاي همگن باید حد باال بخش D  و حد پـائین)( D 

بـراي انجـام ایـن    . دسـت آورد ترین فواصل بهرا براي کوتاه

  :کردمرحله باید از معادله ذیل استفاده 

)3(  

  

، میـانگین  d، حد بـاال و حـد پـائین و   Dکه در آن؛

بدسـت   با استفاده از رابطـه زیـر  ترین فاصله بوده که  کوتاه

  :آید می

)4(  

  

dsـ  5نیز بـا اسـتفاده از معادلـه     انحراف معیار یا دسـت   هب

  :آید می

)5(  

  

هـایی کـه در درون حـد بـاال و حـد پـائین قـرار        بخش

هـاي بـاال و   هاي همگن بوده و بخـش گیرند جزو بخش می

هـاي همگـن دیگـر    پائین حد را نیـز بایـد در قالـب گـروه    

  .بندي کرد طبقه

: آلمحاسبه فاصله مرکب هر منطقه از منطقـه ایـده  ) 6

هـاي مـورد نظـر را    توان مناطق یا بخـش مرحله میدر این 

یک از ترین عدد در هر  بدین منظور بزرگ. بندي کرددرجه

 "آلمقـدار ایـده  "هاي ماتریس استاندارد بـه عنـوان   ستون

سپس فاصله مرکب هـر بخـش از بخـش    . دگردانتخاب می

در ioCمقـدار . شـود مـی محاسبه  رابطه زیرآل از طریق ایده

o)(آلتـا بخـش ایـده    i)(واقع نشان دهنده فاصله بخش

نشـان دهنـده    ،تـر باشـد   کوچک ioCهر چقدر مقدار. است

فاصـله   ،عبارت دیگـر  به .باشدتوسعه یافتگی آن بخش می

 ،کمتر خواهد بـود o)(الاز بخش ایده i)(بخش مورد نظر

نشانگر توسعه نیافتگی بخـش   ioCو برعکس، بزرگ بودن 

  : که در آن باشدمورد نظر می

ioC     آل،، فاصله مرکـب هـر بخـش از بخـش ایـدهiz ،

، مقـدار ایـده آل   ozمقادیر موجود در ماتریس اسـتاندارد و 

  :  هر ستون در ماتریس زیر است

)6(  

  

در ایــن مرحلــه : هـا محاسـبه ســطح توسـعه بخــش  ) 7

وسعه هر بخش را از طریق رابطه زیر توان سطح نسبی ت می

  :محاسبه کرد

)7(  

  

  :که در آن
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DL،سطح توسعه هر بخش ،ioC  فاصله مرکب هر بخش ،

بـه اضـافه دو برابـر     ioC، میـانگین oCاز بخش ایـده آل و  

  :آیددست میانحراف معیار همان ستون که از معادله زیر به

)8(  

  

  :که در آن

ioC   زیـر   باشـد کـه از طریـق رابطـه    میانگین سـتون مـی

  :     شودمحاسبه می

)9(  
N

C
C io

io


  

ioS انحراف معیار ستونioC   زیـر   بوده که با کمـک رابطـه

  :    شودمحاسبه می

)10(  

  

همواره بین صفر و یک  DLالزم به ذکر است که مقدار 

دست آمده بـه سـمت صـفر    به DLهر قدر میزان . باشدمی

میل کند بیانگر توسعه یـافتگی بخـش وهـر قـدر بـه یـک       

تر باشد نشـان دهنـده عقـب مانـدگی بخـش فـوق       نزدیک

  . باشد می

: ها بر اساس سطح نسبی توسـعه مرتب کردن بخش) 8

ها را بر اساس سطح توسـعه و  توان بخشدر این مرحله می

  .آل مرتب کردها از بخش ایدهنزدیکی یا دوري آن

پـس از سـنجش سـطوح    : هـا تجزیه و تحلیل یافتـه ) 9

جایگاه هر یک از مناطق، بایـد نسـبت بـه    توسعه و تعیین 

هـاي موجـود در   ها بر مبناي واقعیـت تجزیه و تحلیل یافته

  . مناطق اقدام کرد

ــت   در ــق هش ــن تحقی ــعه اقای ــاخص توس ــادي، ش تص

 شـهر، روسـتا و  ( اجتماعی، جمعیتـی در قالـب سـه دسـته    

  .فتمورد استفاده قرار گر )عشایر

 
  هاي اقتصادي، اجتماعی شاخص -1جدول 

  نام متغیر  شاخص

  

اقتصادي، 

اجتماعی و 

  جمعیتی

تعداد خانوار ساکن در روستا، نسبت زنان شاغل به مردان، درصـد  

جمعیت جویاي کار نسبت بـه جمعیـت روسـتا، درصـد جمعیـت      

فعال اقتصادي نسبت به جمعیت روستا، نرخ با سوادي در روسـتا،  

روستا، نسبت جنسی در روستا، نسبت افراد شاغل به کل جمعیت 

  تعداد واحدهاي مسکونی در روستا

  نتایج

یک شیوه متداول و مناسب جهت  عددي تاکسونومی

باشد که امروزه کاربرد زیادي بندي عوامل مختلف میرتبه

اطالعات  ،در این تحقیق.در تجزیه و تحلیل عوامل دارد

اساس برهاي تعیین شده شاخصو  .آوري شد الزم جمع

مورد تجزیه و بخش مشمول طرح  عوامل مختلف براي سه

هاي ها رتبهسازي دادهپس از مرتب: تحلیل قرار گرفت

بندي شایان ذکر است رتبه. آیدهریک از عوامل بدست می

محاسبه  شده،آورده و مرتب سازي براساس امتیاز به دست

  .  شودمی

بندي کلی منطقه جاغ جاغ با در مرحله اول، رتبه

و 2با توجه به شکل . تاکسونومی انجام شدده از روش استفا

، رتبه اول از نظر توسعه یافتگی مربوط 1همچنین جدول 

سپس عشایر، با امتیاز  .است 829/0به شهر و با امتیاز 

این توسعه یافتگی مربوط به روستا است  ،و در آخر 693/0

ختصاص داده که تقریبا امتیاز کمی را هم به خود ا

ترین مکان در بین توسعه یافتهاختالف . است)227/0(

 602/0ترین مکان به جاغ با کم توسعه یافتهمنطقه جاغ

که این منطقه یک مکان این است که دلیل آن  ،رسدمی

عشایرنشین است و بهاي بیشتري به عشایر نسبت به 

  )2جدول( .روستاییان داده شده است

  

  جاغاي موجود در جاغ رتبه بندي منطقه -2جدول 

  امتیاز  رتبه  جمعیتیطبقه 

  829/0  1  شهر

  693/0  2  عشایر

  227/0  3  روستا
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  بندي کلی شهر، روستا و عشایر نسبت به یکدیگر

  مقایسه شاخص تعداد خانوار در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  1  شهر

  3  عشایر

  2  روستا

  

  مقایسه شاخص جمعیتی در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  1  شهر

  3  عشایر

  2  روستا

ه اول نسبت زنان شاغل به مردان، رتبـ  از مقایسه متغیر

و بعد از آن شهر و سپس عشایر  مربوط به مناطق روستایی

زنـان شـاغل بـه     یکی از دالیل باال بـودن نسـبت  

تعداد زنـان نسـبت بـه    توان به بیشتر بودن 

در میـان عشـایر را    نسـبت کمتر بودن ایـن  

هـا  بـه مـردان آن   داد زنان نسبتتوان به کمتر بودن تع

مقایسه شاخص نسبت زنان  -5جدول 

  شاغل به مردان در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  2  شهر

  1  عشایر

  3  روستا

بـه   جمعیت جویاي کار، رتبه اول را به عشایر و سـپس 

شاید یکـی از  . شهر و در آخر به روستا اختصاص داده است

ایـن اسـت    دالیل زیاد بودن جمعیت جویاي کار در عشـایر 

که تعداد افراد بیکار در میان مردم عشایر نسبت بـه دو  

                                                                    بیابانی مناطق در اجتماعی -اقتصادي

بندي کلی شهر، روستا و عشایر نسبت به یکدیگر رتبه - 2شکل 

  

منـاطق در   ارائه شده اسـت،  1

باشند کـه  هاي متفاوتی میرتبه

. هـاي مختلفـی را بدسـت آورنـد    

تعیـین   ،هـا ها و تجزیه و تحلیـل 

-از این. باشدرتبه به صورت برآورد مجموع تاثیر عوامل می

تواند بیان کننـده   مشخص بودن رتبه در این عوامل می

وده و با بررسی ن مناطق تعیین شده ب

هـا  توان نسبت به تقویت شاخص

اي کـه  ممکن است منطقهالزم به ذکر است که 

مقام اول را کسب نموده در هیچ کدام از 

 امر این. یی رتبه اول را کسب نکرده باشد

هـا  گویاي این مطلب است که ارزش یا امتیاز تمام شـاخص 

براي اکتساب رتبه در این روش مهم بوده و مورد محاسـبه  

تـوان سـطح   هـا مـی   بـا بررسـی ایـن رتبـه    

برخورداري و کمبود وضـعف عوامـل مختلـف در روسـتا را     

ریزي مناسـب درجهـت رفـع کمبودهـا     

جمعیـت و   شود کـه باال نتیجه می

ترین میـزان اسـت و پـس از آن    

یکـی از دالیلـی کـه در     .عشایر و در آخـر روسـتا قـرار ارد   

اد خـانوار و  تعـد  شرفت شهر نسبت به روستا موثر اسـت، 

که میزان  به دلیل این در روستا

و این جمعیت کم را هم بیشـتر افـراد مسـن    

  .دهند، پس به میزان کمتري توسعه یافته است

مقایسه شاخص تعداد خانوار در سه منطقه -3جدول 

طبقه جمعیتی

مقایسه شاخص جمعیتی در سه منطقه -4جدول 

طبقه جمعیتی

  

از مقایسه متغیر

مربوط به مناطق روستایی

یکی از دالیل باال بـودن نسـبت  . باشد می

توان به بیشتر بودن  مردان به را می

کمتر بودن ایـن  . مردان دانست

توان به کمتر بودن تع می

  .دانست

جدول 

شاغل به مردان در سه منطقه

طبقه جمعیتی

  

جمعیت جویاي کار، رتبه اول را به عشایر و سـپس 

شهر و در آخر به روستا اختصاص داده است

دالیل زیاد بودن جمعیت جویاي کار در عشـایر 

که تعداد افراد بیکار در میان مردم عشایر نسبت بـه دو   که

اقتصادي یافتگی توسعه درجه سنجش

1که در جدول طور  همان

رتبههاي مختلف داراي  شاخص

هـاي مختلفـی را بدسـت آورنـد    در مجموع توانستند رتبه

ها و تجزیه و تحلیـل بندي گونه دسته این مزیت

رتبه به صورت برآورد مجموع تاثیر عوامل می

مشخص بودن رتبه در این عوامل می ،رو

ن مناطق تعیین شده بجایگاه منطقه در میا

توان نسبت به تقویت شاخصها میامکانات و توانمندي

الزم به ذکر است که . اقدام نمود

مقام اول را کسب نموده در هیچ کدام از  ،بنديدر این رتبه

یی رتبه اول را کسب نکرده باشدها به تنهاشاخص

گویاي این مطلب است که ارزش یا امتیاز تمام شـاخص 

براي اکتساب رتبه در این روش مهم بوده و مورد محاسـبه  

بـا بررسـی ایـن رتبـه    . گیـرد قرار مـی 

برخورداري و کمبود وضـعف عوامـل مختلـف در روسـتا را     

ریزي مناسـب درجهـت رفـع کمبودهـا     شناخت و با برنامه

 . کوشید

باال نتیجه می هايمولفهایسه از مق

ترین میـزان اسـت و پـس از آن    تعداد خانوار در شهر بیشـ 

عشایر و در آخـر روسـتا قـرار ارد   

شرفت شهر نسبت به روستا موثر اسـت، پی

در روستا .باشدمیزان جمعیت آن می

و این جمعیت کم را هم بیشـتر افـراد مسـن     جمعیت کم 

دهند، پس به میزان کمتري توسعه یافته استتشکیل می
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منطقه دیگـر بیشـتر اسـت و جمعیـت افـراد بیکـار در       

  .روستا کمترین میزان را در بین این سه گروه دارد

  

هاي جمعیت  مقایسه شاخص -6جدول 

  جویاي کار در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  2  شهر

  3  عشایر

  1  روستا

  

جمعیت فعال اقتصادي باالترین رتبه را به شـهر و بعـد   

 زیـرا  .به عشایر اختصاص داده استاز آن به روستا و سپس 

سال  10معیت شاغل و بیکار با سن باالي بیشترین افراد ج

  .در شهر وجود دارد

  

مقایسه شاخص جمعیت فعال  -7جدول 

  اقتصادي در سه منطقه
  رتبه  طبقه جمعیتی

  1  شهر

  2  عشایر

  3  روستا

  

برترین نرخ باسوادي به شهر و بعد از آن به روستا و در 

چون دسترسی مردم شهر  .آخر به عشایر تعلق گرفته است

سطح سوادي  به مدارس و امکانات آموزشی بیشتر بوده

به دنبال آن چون دسترسی مردم . مردم شهر بیشتر است

عشایري به امکانات آموزشی کمتر بوده این نرخ باسوادي 

  .در میان عشایر کمتر از بقیه اقشار شده است

  

مقایسه شاخص نرخ  -8جدول 

  باسوادي در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  1  شهر

  2  عشایر

  3  روستا

  

عد بسپس روستا و  ،بیشترین میزان افراد شاغل به شهر

همانگونه که در بیان جمعیت جویاي کار نیـز  . عشایر است

راد بیکـار مربـوط بـه عشـایر     گفته شد، بیشترین میزان افـ 

به همین نسبت کمتـرین میـزان افـراد شـاغل را در      .است

ــان عشــایر و بیشــتر ــان  می ــراد شــاغل در می ــزان اف ین می

  .شود ان مشاهده میننشیشهر

  

مقایسه شاخص افراد شاغل  -9جدول 

  در سه منطقه

  رتبه  طبقه جمعیتی

  1  شهر

  2  عشایر

  3  روستا

  

  نتایج و پیشنهادات

منطقـه   سـازد کـه هـر    این تحقیق مشـخص مـی  نتایج 

به غیـر از  هایی بنديتواند در عوامل مختلف داراي رتبه می

عنـوان   هتواند بـ ها میبندياین  رتبه در آخر. رتبه کل باشد

منـاطق در نظـر گرفتـه     ریـزي یک پایه و مبنا جهت برنامه

یـک از   نتایج این مطالعه نشان داد کـه در مـورد هـر    .شود

بنـدي متفـاوتی    نتایج رتبه هاي مورد بررسی، گاهیشاخص

. دست آمده استستا و عشایر بهدر مناطق مختلف شهر، رو

مشـخص اسـت، در    نیز 3شکل گونه که در  همان بنابراین،

عشـایر  ) شاخص نسبت زنان شاغل به مـردان (یک شاخص 

ــریمناســب هــا  ن وضــعیت را داشــته و در ســایر شــاخصت

. وضعیت نامناسبی را نسبت به شهر و روستا داشـته اسـت  

هاي اشـتغال و نـرخ باسـوادي هرچنـد از     مورد شاخصدر 

روستا وضعیت بهتري داشته اسـت، امـا از منـاطق شـهري     

لـذا الزم اسـت تـا نـرخ     . انـد داشته نا مناسب تريوضعیت 

بر این اساس توسعه . باسوادي، اشتغال در عشایر بهبود یابد

زایـی بـویژه بـا     تحصیالت عمومی در بین عشایر و اشـتغال 

هـاي پـرورش دام و تولیـد محصـوالت     وانمنـدي تتأکید بر 

ارائـه  . بین عشایر مورد توجـه قـرار گیـرد   ارگانیک باید در 

گونـه مشـاغل در بـین عشـایر      تسهیالت جهت توسعه ایـن 

عالوه بر افزایش شاخص تولید محصوالت سالم و ارگانیـک  

در جامعه به توسعه اشتغال در بین عشایر نیز منجر خواهد 

تایی هم وضعیت شاخص اشتغال، زنـان  در جامعه روس. شد

ــوادي در    ــرخ باس ــردان و ن ــه م ــاغل نســبت ب وضــعیت ش

این جامعه نیز باتوجـه بـه   در  بنابراین،. نامناسبی قرار دارد

هاي کشاورزي در جامعـه روسـتایی و همچنـین    توانمندي

گردشـگري در منـاطق    یش از ایـن، باتوجـه بـه امکانـات    ب

هاي الزم براي توسـعه  زیرساخترود تا روستایی، انتظار می

در  گريشاقتصادي بخش کشاورزي و همچنین توسعه گرد

در مورد جمعیت شهري نیـز، نسـبت    .روستاها فراهم گردد

با ایجاد  همچنین. تواند بهبود یابدردان شاغل میزنان به م
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ه مشـاغل مـرتبط   امکانات براي اشتغال زنان از طریق توسع

بات رشد این شاخص در شـهر  توان موج با حرفه بانوان می

در هر صورت آنچه در این قسمت مهم بـود،  . را فراهم نمود

تلـف  خگـذاري یکسـان در منـاطق م   آن است که سیاسـت 

ترین  تواند همزمان مطلوبروستایی، شهري و عشایري نمی

  .نتایج را براي این مناطق به همراه داشته باشد

  

  
  بندي هر شاخص وضعیت رتبه - 3شکل 

  

گونـه رتبـه    شود که این براساس این نتایج پیشنهاد می

و مبنـا  اجتماعی به عنـوان یـک پایـه     –ها اقتصادي بندي

بـراي  . اي در نظر گرفته شـود  ها منطقهجهت برنامه ریزي

بنـدي بیـان شـده در تمـام     این منظور الزم است که رتبه

بـا اسـتفاده از   . رددکشـور در بلندمـدت طراحـی گـ     نقاط

ان منــاطق داراي امکانــات و خــدمات تــو بنــدي مــی رتبــه

ها قرار داد تـا بتوانـد    ها و برنامه تر را در اولویت طرح پایین

  . جبران کمبودها را بنماید
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Abstract 
The implementation of the development plan in a region, without considering of the economic 

and social issues, not only reaches to the desired results, but also it will have more negative effects. 
For allocations of resources between the regions, identifying of the position and areas of 
Endowments development is necessary.there are different ways that essentially the same answers by 
ranking according to the all indicators.From among the various methods, this study uses the 
approach of the numerical taxonomy methods that with integrating the different indicators of 
development show development degree of the Ab-Jagh- Jagh region. The results of this study show 
that any region has ranks in various factors that are different with total rank. Rating shows that 
urban, rural and assayer area has first, second and third rank, respectively. Finally, the ratings can 
be suggested as a basis for region planning. 

 
Keyword: Development; Ranking, Factor Analysis; Numerical Taxonomy; Ab-Jagh-Jagh Region. 

 


