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چکیده
ناهماهنگی توسعه مناطق و نابرابریهای نواحی و مناطق موجود و نیز شهرنشینی شتابان و تمرکز فعالیتهای اقتصادی و خدمماتی د
بعضی مناطق و استانهای کشو سبب جمایی کامل مناطق از یکمیگر شدم اسدت د ایدی بدیی شمدایم سدرزمیی بدا ویکدرد توسدعه
متوازن و برابر فضایی یکی از اهبردهایی است که طی دهه اخیر د فضای سرزمینی مطرح شدم اسدتد د واقدو توسدعه متدوازن و
ممیریت مطلوب فضا و همچنیی فعالیتهای انسان د فضا د یک چا چوب اصولی و پایما به نام شمایم سرزمیی تحقیدق خواهدم
یافت بنابرایی از شمایم سرزمیی میتوان به عنوان سازمانمهی مطلوب فضا د جهت نیل به اهدما

و اسدترات یهدای توسدعه ملدی و

متوازن نام برد .پ وهم حاضر به بر سی سطح توسعه استانها د چا چوب شمایم سرزمیی د پهنه سرزمینی کشدو پرداختده اسدت
که بمیی منظو از وش تحلیلی و اسنادی و همچنیی از نرم افزا تحلیل شما ی  Spssو تحلیل فضایی ،مکدانی  GISاسدتااد شدم
است .نتایج از تحلیل های واقو بینانه حاکی از توسعه ندامتوازن امکانداو و خدمماو شدهری د سدطح اسدتانهای کشدو مدیباشدم بده
گونهای که برخی استانها نظیر یزد ،سمنان و شذ بایجان شرقی دا ای بیشتریی امکاناو و خمماو زیربنایی و برخدی دیگدر از اسدتانها
نظیر لرستان ،هرمزگان و سیستان دا ای حماقل امکاناو و زیرساختها میباشنم که ایی امر متأثر از برخی عوامل نظیر عوامل طبیعی
و نظام تخصیص و تصمیم گیریها د سطح کالن میباشم.

واژگان کلیدی :توسعه برابر و متوازن ،آمایش سرزمین ،فضای سرزمینی

( -7نویسنده مسئول) ma29.akbari@yahoo.com
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مقدمه
امروزه مقوله توسعه دغدغه خاطر بسیاری از کشورهاست ،به عبارت دیگر ،توسعه چی رت شخب تیاضر زج یز

   

یها موجود و رفع
کردن وضعیت زندگی مردم نیست بر همین مبنا بسیاری از نظریه پردازان توسعه ،بر کاهش نابرابر 
یها به عنوان یکی از اهداف اساسی تأکید دارند .نبود توازن در جریان توسعه بین منا بجوم نوگانوگ قط    
دوگانگ 
یشو دد د ک ریسم رد یعنام دوخ ه
ایجا ن عیرست و فاکش د ا یربارب          منطق هه های م مم 

       توس سا هع تتتت ت (Zarabi and

شهای مدیریتی از سوی دیگر از
Tabrizi,2011:3),در واقع رشد جمعیت و شهرنشینی از یکسو و ناکارآمد بودن رو 
یباشد .در واقع امروزه تمرکز شدید جمعیت و فعالیتهاا در یک
یها در سطح مناطق و استانها م 
جمله علل نابرابر 
یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصههای بارز اکثر کشورهای جهان سوم به خصوص کشور ایران است .عدم توجه به
برنامههای بلندمدت و تکیه سیاست گذاران به برنامههای توسعه بخشی و بعضًاًا سطحی از موانع اصلی توسعه متوازن
کشور است  (Momeni,2013:45).یکی از رویکردهای مدیریتی توسعه متوازن در سطح استانهای کش ششور ط هد ی ه   
یباشد .بی شک هدف اصلی آمایش سرزمین مدیریت مطلوب فضا ربارب هعسوت و     
اخیر ،رویکرد آمایش سرزمین م 
امکانات و زیرساختهاست از رهگذر تنظیم رابطه انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در فضا ،تحقق آما نیمزرس شی   
بیشتر از اینکه مستلزم داشتن یک طرح فنی باشد ،مستلزم یک برنامه مدیریت مبتنی ب لصا ر    ت زاو نننهاای اقتصا ید
یباشد ،در این صورت است که آمایش سرزمین میتواند تحقق بخش عدالت در فضا و عدالت اجتماعی باشد.
م
آمایش سرزمین عبارت است از برنامهریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسانها و محل
فعالی تت تها و  اا امکانا و ت

شها نوگ لماوع نیب ی ا  نوگ نظا یعامتجا م              – اقتصا ید   
مدخ ا نک نینچمه و ت شششششششش ش

) (Sharifzadegan,,2010:88بنابراین هدف آمایش سرزمین این است که به برنامهریزی ،بعدی جدید بدهد که همان
نحوه توزیع شاخصهای توسعه و سازمانیابی انسانها و فعالیتها در سراسر سرزمین ملی اس  ت ( ( Budjet & plan

تهاای
یهای نواحی و استانهای کشور در اثر تمرکز فعالی یی 
 )organization, 1997ناهماهنگی توسعه مناطق و نابرابر 
اقتصادی و تسهیالت خدماتی سبب جدایی کامل مناطق و نواحی کش مدع نیمه ،تسا هدش رو

وتم عیزوت ا نز        

تها و خدمات در سطح کشور سبب گرایش دولت به آمایش سرزمین گردید.
فعالی 
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی سطح توسعه استانهای کشور در چارچوب آمایش سرزمین ص هتفرگ ترو   
است که در این زمینه از روش تحلیلی و اسنادی و همچنین از نرم افزار تحلیل آماری  Spssو تحلیل فضایی ،مکانی
 GISاستفاده شده است.
مبانی نظری
به رغم تعریفهای فراوان توسعه ،هنوز تعریف جهان شمولی از آن ارائه نشده است و صاحب نظران و پژوهشگران
و مجامع جهانی معانی متفاوتی برای آن ذکر کردهاند .پروگفیال (  ) 1988توسعه را پیش دها یوس هب تفر ا ظن یف یر    
یکند ( )Long, 1988: 10سازمان ملل متحد در گزارشی با هس زا هدافتسا     
کاهش فقر ،بی کاری و برابری تعریف م 
شاخص امید به زندگی ،درصد باسوادی و درآم رس د ا یسررب ار اهروشک یگتفای هعسوت هجرد ،هن کر تسا هد          
یهای فردی ،کیفیت زندگی و نظایر اینها تعریف کرده است
( )UNDP, 1997: 11همچنین ناگل توسعه را بهبود آزاد 
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( )Nagle, 2005: 2رشد و توسعه به عنوان مقولهای اقتصادی – اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و س هعماج سپ   
شناسان و پژوهشگران برخی علوم مورد توجه و اسا مانرب س هه هههری رق یز ار  تفرگ  ((( (((( )Handder, 2000: 3در اصل
توسعه به معنای بهبود شرایط زندگی بوده است ) (Ziyari,2010:256در عصر حاضر ک ر هعسوت دهاش ه ووو ووووزاف نوز
کشورها در جهان هستیم ،آگاهی از وضعیت توسعه در کشور ،جهت پیش برد اه و هعسوت فاد

د روضح ر عر هص     

رقابت جهانی ضروری به نظر میرسد .در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای در حا  هک هعسوت ل از ههد     

 50به

نوعی راهبردهای توسعه را تجریه کرده بود ،به ویژه با اتخاذ راهبرد رشد و برنامههای سیاست تعدیل ،معضل فق و ر
فهای اقتصادی – اجتماعی بیشتر نمایان گردید ). (Saraee,2011:79به همین دلیل یکی از برنامههههاای پای ییهای
شکا 
یباشددد
برای تعدیل فقر و شکاف اقتصادی و اجتماعی در سطح مناطق و استانهای کشور ،سیاست آمایش سرزمین م 
که از آن به عنوان استفاده بهینه و عقالنی و پی بردن به ارزش فضا به منظور کاردکردهای مؤثر اقتصادی و اجتما یع
یشود ) (Poor Ahmad,2001:480از این رو برنامهریزی آمایش سرزمین ،فراین رهب یهدنامزاس د ه هه ههههب یرادر
اطالق م 
عقالیی از امکانات ،منابع و استعدادهای فضای ملی و منطقهای به منظور پیشرفت متعادل و موزون جامعه و اق یماد
هدفمند است که آشفتگی فضایی و عدم تعادلهای منطقه و سازماندهی فضای ملی برای برنامههای توسعه را ،ب نود
ینمای یید ( Masoumi
رویارویی با مشکالت فضایی آینده قاب رهب و هدومن لوصح ل هه هه هههههوری از س هنیهب ار نیمزر    م مم 

()Eshkevari,2006:18شکل .)1

شکل شماره ( )۱مدیریت و سازمان اجرایی طرح آمایش سرزمین
Source: Masoumi Eshkevari,2006:18

هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین ،توزیع متعادل فعالیتها و یتیعمج ،یعامتجا ،داصتقا ی   
یباشد که عمدتًاًا با دیدی درازمدت و ب رهب روظنم ه ه    
ظرفیتهای آشکار و پنهان در سطح استانها و مناطق کشور م 
برداری بهینه از امکانات و همچنین هویدا کردن نق ره صاخ تیلوئسم و ش

ساسا رب هقطنم

     

یهاا و
توانمنددد 

قابلیتهای آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است ).(Khanifer,2010:6
پیشینه تحقیق
طی دهه اخیر مطالعات زیادی در زمینه مباحث توسعه و سطح توسعه یافتگی انجام ش ما تسا هد ا ب  ا نیا دوجو

     

بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین کمتر پرداخته شده که در زیر نمونهههای از آنها هدش رکذ     
است:
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مؤمنی و همکاران ( )2931در پژوهشی به بررسی م رد ییاضف هعسوت تیرید

      

شیامآ بوچراچ رد ناکلم رهش

سرزمین پرداخته است .وی در این پژوهش به این نتیجه دست یافته است ک شیامآ یامیس ه ی ژیو هب روشک  ه رد       
سطوح ناحیهای در درجه اول تابعی از مؤلفههای طبیعی و در مرحل ماظن عبات دعب ه ت و صیصخت ص ریگ میم ی
یباشد ،در پهنه مورد مطالعه عوامل طبیعی در استقرار فضایی سکونتگاهها در اولویت اهمیت ق و دنراد رار
م

     
حت ت    

نهای شهرستان یکسان نیست (Momeni,2013:45).
نظام تخصیص ،توزیع خدمات و کارکردها در بین دهستا 

در مطالعهای که در سال  2004برای محاسبه سطح توسعه مناطق و استانهای کشور ترکیه انجام شد ،ی صخاش ک   
ترکیبی توسعه اقتصادی – اجتماعی به منظور سطح بندی مناطق و استانهای این کشور تحت عنوان شاخص توسعه
صهاای
اقتصادی – اجتماعی ( )SEDIتهیه شد .برای ساختن این شاخص ترکیبی از  58متغی رب و ر ا یهت ی ه     شاخص ص
ترکیبی از روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده شد .زیاری ( ) 89 31در تحقیق با استفاده از روش  ،DEAبه
ارزیابی کالسیک کارایی استانهای کشور از لحاظ توسعه یافتگی پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که
ده استان آذربایجان شرقی ،اصفهان ،تهران ،خراسان جنوبی ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم ،گ  دزی و نالی د را ا راک ی ا یی    
واحد شده و به عنوان استانهای دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعه یا کما نیرتمک اب یگتف ا تان     
معرفی شدهاند)(Ziyari,2010:255

باهاتیا و رأی (  ) 2004با استفاده از  23شاخص به کمک روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین سطح
توسعه  380بلوک در  32منطقه از هند در سال  2001پرداخته و  56بلوک را توسعه یافته 156 ،بلوک را نسبتًاًا توسعه
یافته 116 ،بلوک را کمتر توسعه یافته و  52بلوک را توسعه نیافته معرفی کردهاند.
نلسون آرتور ( ) 994 1با بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی و تاریخی و نقش دولتها در توس هع

ناحی ییهای ش یاهره

آتالنتا و پورتلند در یک دوره  30ساله ( 0 96 1تا  )0 99 1نتیجه گرفتهاند که با وج هیامرس نازیم نیرتشیب هک یدو      
یهای اقتصادی در منطقه آتالنتا صورت گرفت ،شهر پورتلند نسبت به دو شهر دیگر از رونق اقتصادی بیشتری
گذار 
برخوردار شده و آنچه باعث تجدید حیات شهری این ناحی ود هب تبسن ه

لئسم هدش رگید هیحان ه م تیرید و       

هماهنگی در برنامه ریزی توسعه ناحیهای این شهر نسبت به دو شهر دیگر است (.)Arthur, 1994: 394
روش تحقیق و شاخصهای مورد مطالعه
روش تحقیق در پژوهش حاضر تلفیقی از روشهای توصیفی – تحلیلی ،پیمایشی و اسنادی است بدین صورت که
ابتدا جهت مطالعات پایه از روش کتابخانهای و در مرحله پیمایش ریسفت زا ی    عکسسسهاای ه یاو ی و  ما راوه ه های ،و
کاربرد شاخصهها و معیارها برای پیش بینی و برآوردها ،مدلللهاای توص یفی

– تحلیل یزیر همانرب یاهوگلا و ی     

منطقهای در سطح استانهای کشور استفاده شده است .در ادامه با تکیه بر رویکردهایی همچون مطالعا و رگنافرژ ت
تحلیل نقشی در چارچوبهای استنتاجی و استقرایی و از طریق کاربرد تکنیکهای معمول دادهها گردآوری و تجزیه
و تحلیل اطالعات در نرم افزار تحلیل آماری  SPSSو تحلیل فضایی – مکانی  GISاستفاده شده است .جهت بررسی
سطح توسعه یافتگی استانهای کشور در چارچوب آمایش سرزمین از تعداد زیادی متغی هنیمز نیا رد صخاش و ر     
صهاای مرب هب طو   
استفاده شده است .در واقع این شاخصها هم شاخصهای مربوط به بحث توسعه و هم شاخص ص
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یباشد که در  4بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی قرار دارند .در جدول  1به ش اهنآ حر   
آمایش سرزمین م 
پرداخته شده است:
صهای تلفیقی بررسی توسعه یافتگی و آمایش سرزمین
جدول شماره ( )۱شاخ 
ردیف

نام شاخص

ردیف

نام شاخص

1

امید به زندگی در بدو تولد

9

میزان دسترسی به صنعت

2

سرانه تولید ناخالص داخلی

01

دسترسی به امکانات بهداشت

3

نرخ باسوادی

4

نرخ شهرنشینی

5

نرخ اشتغال

6

دسترسی به امور زیربنایی و

7

تها
زیرساخ 

8

میزان بهره برداری از امور بازرگانی و تولیدی

و درمان
11

دسترسی به امکانات آموزشی
دسترسی به تأسیسات رفاهی

12

میزان دسترسی به آب
آشامیدنی

میزان دسترسی به انرژی و سوخت

13

فضاهای حفاظت شده طبیعی

41

وجود زیرساخ 
تهای گردشگری

51

میزان سطح زیرکشت

16

Source:Research findings,2016

یافتههای تحقیق
یباشد ک  نیا ه ن ربا ابر رد ی
یکی از تلخترین حقایق زندگی بشری ،نابرابری م 

عبا ا  ،یداصتقا فلتخم د ا ،یعامتج        

کالبدی و فرهنگی نمایان میشود .در عصر حاضر که شاهد توسعه روزافزن مناطق و استانهای کشور هس دیاش ،میت   
یترین معضلها محسوب شود ..در واقع در صحنه رقابت ب تسا نی ا یاهن   
نابرابری در توزیع این توسعه یکی از اساس 
کشور جهت جذب بیشترین ثروت ،باالترین سطح زیرکشت ،جمعیتپذیری استانهای جاذب جمعیت و  ...بس یرای

ی-
از استانها از سرعت توسعه آنها کاسته میشود و نوعی نابرابری ایجاد میشود .در یک رویکرد آمایش سرزمین می ی
تواند باعث توزیع متوازن شاخصها و ابعاد توسعه شود .بنابراین پژوهش حاضر به بررسی س هناتسا هعسوت حط ای    
کشور در چارچوب آمایش سرزمین پرداخته است .از روشهای متعددی جه  هعسوت حطس شجنس ت ا هناتس ا اب        

شها" ،روش امتیا تسا ز ا دش درادن ههه هههه"
استفاده از شاخصهای آمایش سرزمین پرداخته شده است که یکی از این رو 

1

است که فرمول و نحوه محاسبه آن در ذیل شرح داده شده است.
 فرمول روش امتیاز استاندارد شدهیشودد
از این روش برای مقایسه شاخصها و بدست آوردن یک شاخص واحد از نتایج تلفیقی شاخصها استفاده م 
یسازد:
(محمدی .)361 :0831 ،این روش میزان تفاوت میان نواحی را آشکار م 
𝑗𝑖𝑆𝑆 = امتیاز استاندارد شده شاخص  iدر ناحیه j
𝑗𝑖𝑋 = مقدار شاخص  iدر ناحیه j

𝑖𝑋 �𝑗𝑖𝑋
𝑖𝛿

= 𝑗𝑖𝑆𝑆

𝑖𝑋= میانگین شاخص i

𝑖𝛿= انحراف معیار شاخص i
- Morris Inequality Index

1
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در مرحله بعد امتیاز استاندارد شده هریک از شاخصهای مورد بررسی در هر استان ،با هم جمع و نتیج دادعت هب ه    
یشود .امتیاز به دست آمده ،معدل امتیاز استاندارد شده یا شاخص توسعه استانهاا اس هک ت   
کل شاخصها تقسیم م 
یسازد:
صهای توسعه را میسر م 
به صورت یک شاخص واحد ،امکان مقایسه از نظر شاخ 
𝑛

1
𝑗𝑖𝑆𝑆 ∑ = 𝑗𝑖𝑆𝑆
𝑛
𝑖=1

در این رابطه:

صهای در نظر گرفته شده است .ج مش لود ا هر    2
𝑗𝑖𝑆𝑆 برابر با شاخص توسعه برای استان  jو  nبرابر با تعداد شاخ 

صهای توسعه و آمایش س  اب نیمزر ا فتس ا زا هد زایتما شور     
نشان دهنده رتبه بندی استانهای کشور بر اساس شاخ 
یباشد:
استاندارد شده م 
جدول -2رتبهبندی استانهای کشور بر حسب شاخصهای آمایش سرزمین با استفاده از روش "امتیاز استاندارد شده"
ردیف

اس تان

امتیاز استاندارد شده

ر ت به

ردیف

امتیاز اس درادنات

اس تان

ر ت به

ش ده
1

آذربایجان شرقی

% 74

6

16

فارس

% 64

12

2

آذربایجان غربی

% 44

22

71

قزوین

% 70

7

3

اردبیل

% 55

71

18

قم

% 68

01

4

اصفهان

% 70

8

19

کردستان

% 50

18

5

ایالم

% 37

25

02

کرمان

% 27

29

6

بوشهر

%93

24

21

کرمانشاه

% 47

02

7

تهران

8

چهارمحال و بختیاری

% 65

11

22

گ لس ت ا ن

% 57

16

%48

19

23

کهکیلویه و بویر احمد

% 58

51

9

خراسان جنوبی

% 36

26

24

گیالن

% 78

4

01

خراسان رضوی

% 80

2

25

لر س ت ا ن

% 32

27

11

خراسان شمالی

% 45

21

26

مازندران

% 69

9

12

خوزستان

%14

23

27

مرکزی

% 77

5

13

زنجان

% 60

41

28

هرمزگان

% 30

28

41

سمنان

% 82

1

29

همدان

% 63

13

51

سیستان و بلوچستان

% 24

30

30

% 79

3

یزد

Source:Research findings,2016

کتر باشد توس و رت هتفای هع
با توجه به اینکه در روش امتیاز استاندارد شده ،هرچه ضریب به دست آمده به  1نزدی 
هرچه به صفر نزدیکتر باشد کمتر توسعه یافته است بنابراین اطالعات مندرج در جدول شماره  2نشان دهنده توسعه
یافتگی بیشتر استانهای س  یوضر ناسارخ ،نانم و اب( دزی  بیرض

     

 % 80 ،% 82و  )% 79و توس رتمک یگتفای هع    

یتوان گفت که
یباشد .در واقع م 
استانهای هرمزگان ،کرمان و سیستان و بلوچستان (با ضریب  % 27 ،% 30و  )% 24م 
بیشترین امکانات و خدمات زیرساختی ،زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی در سه استان سمنان ،خراسان رض دزی و یو   
یباشد.
متمرکز شده است که همین عامل خود باعث ناموزونی در توزیع خدمات و امکانات م 
 تحلیل عاملیدر این پژوهش از مجموعهای (شامل  16شاخص) از شاخصها و متغیرهای آمایش سرزمین به منظور بررسی سطح
توسعه یافتگی استانها در چارچوب آمایش سرزمین استفاده شده است که در  4بعد اقتصادی ،اجتما و یگنهرف ،یع
زیربنایی دسته بندی شدهاند که از روش تحلیل عاملی برای ترکیب و سطح بندی اس ب هجوت اب اهنات ه نیا       4بعد

بررسی سطح توسعه استانها در 701 ...

یشودد .با هب    
استفاده شده است .تحلیل عاملی از جمله روشهایی است که از آن برای سطح بندی مناطق استفاده م 
صهاایی ک سا داعبا ه اسی    
یتوان متغیرهایی را که به یکدیگر مرتبط هستند در قالب شاخص ص
کارگیری تحلیل عاملی م 
یکننددد ،توص و هدرک فی
یکنند یا پدیدههای ساختاری اساسی که شرایط مطالعه را منعکس م مم 
ویژهای را توصیف م 
     

یدهد .در تحلیل عاملی استدالل بر این اس  هک ت ه  یدادعت هاگر ا دروم عوضوم اهریغتم ز
تعداد آنها را کاهش م 

یرسددد
بررسی همبستگی داشته باشند ،با یکدیگر نیز همبستگی دارند .اگر همبستگی بین متغیرها کم باشد ،به نظر نم 
یباشد:
که آنها در عوامل سهیم باشند ( )Mardia et al, 1982:112فرمول کلی تحلیل عاملی به شکل زیر م 
 فرمول تحلیل عاملی𝒊𝒆 𝒀𝒊 = 𝝁𝒊 + ∑ 𝜸𝒊𝒋 + 𝒇𝒊 +
𝒋

I= 1,2,3, …. M
J= 1,2,3, …. P
در این فرمول 𝑖𝜇 میانگین متغیر  iام روی کلیه مشاهدات است و 𝑗𝑖𝛾 ضرایب عامل  jام در ارتبا ریغتم اب ط    

Iام یا

یباشد .اگر 𝑗𝑖𝛾 با استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها یراو سیرتام ای  ا سن     
کواریانس متغیر  jام م 

–

کواریانس متغیرهای استاندارد شده به دست آیند ،آنگاه 𝑗𝑖𝛾 ها ضریب همبستگی بین متغیر  jام و عامل  jام خواهند

یشود از یکدیگر مستقل و از عاملهای موج دو
یباشند و 𝑖𝑒 خطاها هستند که فرض م 
بود 𝑓𝑖 .ها نیز  mعامل مؤثر م 

یشود کلیه متغیرها منتسب به عامل  pام با یک  هتسبمه رگید ه ،دنتس    
مستقل هستند .در روش تحلیل عاملی فرض م 
لهای دیگر ،هیچ همبستگی ندارند.
در حالی که متغیرهای هر عامل نسبت به متغیرهای عام 
یشود:
به طور خالصه برای تهیه شاخص ترکیبی با استفاده از تحلیل عاملی مراحل زیر انجام م 
صها در  13شاخص در ستون)؛
 -1تشکیل ماتریس دادههای خام (  28استان در سطر و شاخ 
صها
 -2تشکیل ماتریس ضرایب همبستگی (در این مرحله ضریب همبستگی موجود بین هر کدام از متغیرها و شاخ 
یشود)
با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه م 

لها؛
 -3محاسبه بارگذاری عام 
 -4تشکیل ماتریس دادههای استاندارد ( – Zاستاندارد)؛
یشودد .ب نیا یار   
 -5آخرین مرحله تحلیل عاملی مرحله محاسبه امتیاز عاملهاست که برای هر اس هبساحم نات    م مم 
یشود (سنگاچین.) 11 :1931 ،
لها به شرح زیر استفاده م 
منظور از فرمول مربوط به محاسبه امتیاز عام 
�𝑗𝑓= رقم عامل  kام در استان  Jام

𝑗𝑖𝑍 �𝑖𝑙

𝑖 =یکی از متغیرهای اصلی

�𝑖𝑙 = بار عاملی  Kروی متغیر i

𝑗𝑖𝑍 = دادههای استاندارد شده اولیه متغیر  Iدر استان j

�

𝑖=1

∑ = �𝑗𝑓
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اطالعات مندرج در جدول شماره  3نشان دهنده میزان توس هناتسا یگتفای هع ا سا رب روشک ی اس بیکرت شور

      

یباشد که در در  4گروه توسعه یافته ،نسبتًاًا توسعه یافته ،کمتر توسعه یافت و ه
شاخصها و متغیرها و تحلیل عاملی م 
توسعه نیافته.
صهای توسعه در چارچوب آمایش سرزمین با استفاده از روش تحلیل عاملی
جدول  -3رتبه بندی استانها از نظر شاخ 
درجه

نام استانها

توسعه یافته

جمع نمرات عاملی

سمنان

6/ 37 6 54

16574 1 0.

یزد

6/ 25467

0.118647

6/ 16476

87467 1 0.

آذربایجان شرقی

5/3 876 9

7465 1 0.2

خراسان رضوی

5/ 45854

0.247647

مازندران

5/ 58 6 17

0.286473

تهران

4/ 68743

0.312748

اصفهان

4/ 54 671

0.337587

قزوین

3/ 84567

58 9 786 3 0.

مرکزی

3/ 43276

0.416576

همدان

2/ 76487

0.428576

2/ 57 671

0.447687

گیالن

نسبتًاًا توسعه یافته

قم
کمترتوسعه یافته

توسعه نیافته

درجه توسعه یافتگی

اردبیل

1/ 65438

0.476878

کردستان

-0/ 87464

0.527685

کهکیلویه

-1/ 64765

0.547687

زنجان

-1/ 97265

0.587989

فارس

-2/ 12746

7586 1 0.6

گ لس ت ا ن

-2/ 64785

0.637869

چهارمحال

-2/ 96474

98 6 58 6 0.

کرمان

-3/ 36475

0.696476

کرمانشاه

-3/ 49 6 87

0.712647

آذربایجان غربی

-4/ 54 671

0.737689

خراسان شمالی

-4/ 287 34

0.759867

خراسان جنوبی

-4/ 87564

0.786465

ایالم

-5/ 23875

0.837576

خوزستان

-5/ 76543

0.865767

لر س ت ا ن

-5/ 49 6 97

0.885465

هرمزگان

-6/ 8754 1

0.916575

بوشهر

-6/ 45974

0.947685

سیستان بلوچستان

-6/ 89564

0.997465

Source:Research findings,2016
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شکل  -2توزیع فضایی میزان توسعه یافتگی استانهای ایران
Source:Research findings,2016

اطالعات مندرج در جدول شماره  3و شکل شماره  2نشان دهنده سطح توسعه یافتگی استانهای کشور با توج هب ه   
یباشد .در واقع جدول م روکذ
شاخصهای آمایش سرزمین و با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرم افزار  SPSSم 
صهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
با استفاده از جمع نمرات عاملی ،استانهای کشور را با توجه به ترکیبی از شاخ 
و زیربنایی به  4دسته توسعه یافته ،نسبتًاًا توسعه یافته ،کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم کرده اس روطنامه .ت   
یشود استانهای سمنان ،یزد ،گیالن ،آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در گروه استانهای توسعه یافته
که مشاهده م 
یباشند .از سوی دیگر استانهایی مانند لرستان ،هرمزگان ،بوش تسیس و ره ا و ن
از نظر شاخصهای آمایش سرزمین م 
بلوچستان در گروه استانهای توسعه نیافته قرار دارند .در واقع استانهای اخیر با تخصیص کمترین امکانات و خدمات
نترین سطح اقتصادی و سطح سواد در گروه استانهای توسعه نیافته قرار گرفتهاند.
زیربنایی ،پایی 
نتیجهگیری
امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است ،چرا که توسعه بدون برنامه منجر به
توسعه ناموزون بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی و همچن یدشت نی د لداعت مدع       منطقهههای و در نتیجه
یشود .توسعه به مفهوم امروزی آن که بیشتر یک مفهوم مقایسهههای اس زا ت
آسیب پذیری و تضعیف وحدت ملی م 
جمله مفاهیمی است که پیش از هر موضوع دیگری در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل ق ققرار گرفت ب هک تسا ه ه    
منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای توسعه مناطق ،برنامه ریزی نخست باید وضع موج  ار قطانم دو ا رظن ز حطس     
توسعه بررسی و تحلیل نمایند و سپس با شناسایی مناطق محروم و آسیب پذیر نسبت به رفع نیازمندددیهاا و ارتقاء
کیفیت زندگی آنها برنامهها و اقدامات الزم صورت پذیرد .بنابراین از توسعه به عنوان ابزاری برای به تعادل درآوردن
یشود.
توازن و برابری استفاده م 
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