
 

 

 های سنجش توسعه یافتگی نواحی شهر شیراز بر پایه تکنیک          

 تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی            

 
  کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  اسماعیل رئیسی

 دانشجوی دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسازی  محمدمنان رئیسی

 دانشگاه علم و صنعت ایران   

           

 چکیده
سنجش وضعیت توزیع امکانات شهری برای بسترسازی تعادل در مناسبات مختلف  شفهری ئفا       

چگونگی »دهد ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می. بر این اساس، مسئلهاستاهمیتی اساسی 
 می باشد. جهت پرداختن به این مسئله« ی کالن شهر شیرازتوزیع خدمات و امکانات شهری در گستره

هفا از روش ای و نی  میدانی اسفتااده شفده و بفرای تللیفل دادههای مختل  اسنادی، کتابخانهاز روش
های تللیفل تاکسفونومی در ایفن گیفری شفده اسفت. یا تفهتللیل عاملی و نی  تاکسونومی عددی بهره
شفمال ای جنفو،، شفرو و های ئاشفیه رهنگی و نائیفه -پژوهش نشانگر آن است که با ت تاریخی

شرقی شیراز دارای سطح پایینی از توسعه یا تگی هستند و بین نوائی مختل  شهر اختالف زیفادی بفه 
تواند تا ئد زیفادی های این پژوهش، توجه به سه عامل میللاظ توسعه یا تگی وجود دارد. طبق یا ته

از: عامفل اول،  انفدگانه بفه ترتیفع عبارتاین اختالف توسعه یا تگی را کاهش دهد که این عوامل سه
های زیربنایی در زمینفه ورزش و سفالمتی اماننفد درمانگفاه و بیمارسفتان  و شعاع دسترسی به دستگاه

-های ر اه خانواده مانند درآمد، اشتغال و توانمندسفازی خفانوادهاقتصاد امانند بانک . عامل دوم، مؤلاه

های شفهری ماننفد ه کیایت زیرسفاختهای برخوردار از کمک نهادهای ئمایتی و عامل سوم، توجه ب
 آساالت و آ،.

 

ی توسفعه یفا تگی، تاکسفونومی عفددی، تللیفل عفاملی، هاشاخصتوسعه،  :كلیدي هايواژه

 بندی سلسله مراتبی خوشه
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 مقدمه. 1

 طرح مسئله .1.1

های مختل  پارادایم توسعه، عالوه بر اینکفه شفرال مزم بفرای توسفعه برپایه مؤلاه     

های مزم در ابعاد مختل   رهنگی، اقتصفادی یا تگی یک جامعه وجود امکانات و سرانه

و ... می باشد، شرال کا ی برای تلقق یا تن توسعه در یفک جامعفه توزیفع عادمنفه آن 

ن شهرهای ایران خأل این مهم دیفده مفی شفود. بفر ایفن امکانات است که در اغلع کال

ای که به طور خاص در این مقاله به آن خواهیم پرداخت وضفعیت تفوازن اساس، مسئله

ی شهر شیراز بر پایفه رویکفردی عفدالت ملفور مفی و تعادل امکانات شهری درگستره

اری نفوائی های ئاصل از این پژوهش بتوان نسبت به برخفوردباشد تا بر اساس سنجه

 های آتی اقدام نمود.مختل  شیراز در تصمیم گیری

 هاي پژوهشپرسش .2. 1
 ی نوائی موجود شهر شیراز از نظر می ان توسعه یا تگی چگونه است؟بندرتبه -

با توجه به منطقه بندی موجود شهر شیراز، پراکنش نوائی همگن از نظر میف ان  -

 توسعه یا تگی چگونه است؟

 اهداف پژوهش .3. 1
ی توسفعه هاشفاخصی نوائی شفیراز بفر اسفاس بندرتبههدف کالن این پژوهش،      

 یا تگی است. بر همین اساس اهداف خرد زیر دنبال خواهد شد: 

 تعیین می ان توسعه یا تگی نوائی موجود شهر شیراز -

 و هاپتانسفیل هفدایت اولویت بندی توسعه نوائی موجفود شفهر شفیراز جهفت -

 های آتی.گذاری برای سرمایه مزم امکانات

 روش تحقیق .4. 1
توصفیای از دو نفوع  -در این پژوهش ضمن اتخاذ رویکردی کیای از نوع تللیلفی     
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روش برای جمع آوری اطالعات و پردازش آنها بهره گیری شده است کفه عبفارت انفد 

 از:

روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بر پایه اطالعات موجفود در ادارات دولتفی  -     

های مناطق، مرک  آمار ایران، بانک مرک ی و سفایر نهادهفای و عمومی، آرشیو شهرداری

 ذیربط.

ی مزم. هاشفاخصاسفتخرا   برایها روش مطالعات میدانی برای گردآوری داده -     

ی توسفعه یفا تگی در ارتبفاال بفا هاشاخصرسشنامه برای سنجش در این روش، اب ار پ

هفای تللیفل متغیرهای پژوهش مورد استااده قرار گر ته و به طفور مشفخص از تکنیک

های ئاصفل از ایفن تلقیفق اسفتااده شفده عاملی و تاکسونومی عددی جهت آنالی  داده

، شفودسشنامه استااده میاست. نظر به اهمیت روایی و پایایی تلقیقاتی که در آنها از پر

 .دشومیدر ادامه توضیلاتی در این خصوص ارا ه 

 روایی تحقیق .1.4.1
باشد. در ایفن تلقیفق های ملقق ساخته میپرسشنامه این تلقیق از نوع پرسشنامه      

تعیین روایی پرسش نامه از روش اعتبار ملتوا استااده شده اسفت کفه بفا مطالعفه  برای

و سپس با نظر اساتید و کارشناسان صفائع  شدمنابع مربوال، طرح اولیه پرسشنامه تهیه 

 نظر اصالئاتی صورت پذیر ت و پرسش نامه نهایی تدوین شد. 

 پایایی تحقیق. 2. 4. 1
؛ شددر پژوهش ئاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلاای کرونباخ استااده      

برابفر  هاشفاخصگفروه  10دست آمده به طور میانگین بفرای ه به این نلو که ضریع ب

75%r = 05/0که در سطح  است > p دهد پرسشنامه از پایا ی دار است و نشان میمعنی

 مزم برخوردار است.

 

 ي آن    هاشاخصتوسعه و  .2
با مااهیمی نظیر پیشر ت، رشد اقتصادی، نوگرایی، دموکراسفی، امروزه واژه توسعه      
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های سیاسی، اقتصفادی خالصه طی  وسیعی از تغییرات و  عالیتبه طور غربی شدن و 

از توسفعه در مکاتفع مختلف  و همننفین  . 1371 مفی رود امومنفا،کار ه و  رهنگی ب

های گوناگونی ارا ه شفده اسفت امالنفوری شمسفی و های زمانی متااوت، تعری دوره

شفدن و  در لغت به معنای رشد تفدریجی در جهفت پیشفر ته  . توسعه1382همکاران، 

گیفرد و شدن است. توسعه یک ماهوم کیای است که در برابفر رشفد قفرار می قدرتمند

.  1388زندگی دانسفت اخفاکپور و بفاوان پفوری، توان آن را معادل ا  ایش کیایت می

شد، اما بعدها به ماهوم کاهش یا توسعه در ابتدا به معنای نرخ رشد اقتصادی قلمداد می

هففای اجتمففاعی و تغییففرات اساسففی در سففاختار از میففان بففردن  قففر، بیکففاری، نابرابری

هوم عفام خفود از به طور کلی، توسعه در ما  .1379اجتماعی گرایش پیدا کرد ازیاری، 

زا تعریف  شفده های ا راد جامعفه و امفری پویفا و درونقوه به  عل درآوردن توانمندی

رشد اقتصادی نیست، زیفرا جریفانی چنفد ، صر اً توسعهلذا   .1374است اهنری پاول، 

 .(Hadder, 2000) دوباره را به دنبال دارد دهیِبُعدی است که در خود سازمان

 هاشاخصنیازمند شاخص یا مجموعه ای از  سنجش می ان توسعه، کارشناسان برای     

هایی برای کفاهش و ها را ارزیابی کرده وسیاستهستند که با استااده از آنها، ملرومیت

های ی اخیفر، سفازمانهاسفال . طفی 1370ر ع ملرومیت به اجفرا گذارنفد ا رجفادی،

بنفدی ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسفی،  رهنگفی و ... را جهفت طبقههاشاخصمختل ، 

یی که بر تغییرات کیای در روند توسعه هاشاخصد. جوامع ومقایسه آنها به کار گر ته ان

تاکید داشته و مواردی از قبیل بهداشت، تغذیفه، آمفوزش وپفرورش، اشفتغال، مسفکن، 

گیفرد می ئمل ونقل، تلصیالت، لباس، تاریلات سالم، امنیت اجتمفاعی و ... را دربفر

  .   1372 اقره باغیان،

ی هاشففاخصه جامعففه، اسففتااده از گیری سففطح توسففعهففای انففدازهیکففی از روش     

است. هدف این شاخص اندازه گیری توسعه از نظر بهداشت، تغذیه، مسفکن،  اجتماعی

گرچه اسفتااده از ایفن  1های توسعه  رهنگی واجتماعی است.توزیع درآمد و سایر جنبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Social Indicators 
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شاخص ماید است ولی درعمل به دلیل ملدود بودن آمار جمع آوری شده، بامشکالتی 

 ه روست.نی  روب

، شفاخص اسفتااده شفده اسفتگیفری سفطح توسفعه  روش دیگری که برای اندازه      

تری چون امید به زندگی، درصد  ی ج  یهاشاخصترکیبی توسعه است که دربرگیرنده 

ثبت نام دانش آموزان به کل جمعیت درسن تلصیل اپوشش تلصیلی ، مصرف سفرانه 

باشد و نتایج مربوطفه نشفان داده کفه طبقفه بنفدی پروتئین، مصرف سرانه برو و ... می 

جوامع براساس شاخص ترکیبی توسعه بسیار متافاوت از طبقفه بنفدی براسفاس تولیفد 

  .1374اروزبهان، سرانه آنهاست

صفورت « شاخص ترکیبفی توسفعه اجتمفاعی»هایی که براساسعالوه برطبقه بندی

شفاخص کیایفت »تفرین آنهفای ترکیبی دیگری نی  ارا ه شفده کفه مهمهاشاخصگر ته، 

است که به وسیله موریس ارا ه شفده و جوامفع را بفر اسفاس کیایفت  2« ی یکی زندگی

مرگ  ی امید به زندگی،هاشاخصطبقه بندی می کند. این شاخص ترکیبی از  زندگیشان

 و میر نوزادان و نرخ بی سوادی می باشداهمان .

مفالالً ؛ کنفدم توسعه تغییفر میمختل ، ماهو نظریاتدر توان چنین گات که لذا می

داند شفاخص توسفعه را بفر اسفاس ای که توسعه را به معنای ئذف مطلق  قر مینظریه

تفوان ا این تعری  از توسعه می. بکنداشد تعری  میباین روند  هدهند متغیری که نشان

درصفد  20های ینفی کفاهش یابفد و هفر چفه نسفبت ه ینفهج گات هفر چفه ضفریع

تر باشفد آن تفرین ا فراد کوچفک قیر درصفد 20های  راد جامعه به ه ینهترین اثروتمند

ای که توسعه را به معنفای رشفد نظریه و یا کندرتبة بامتری را در توسعه اخذ می جامعه

را  ایمنطقفهکند و هر گیرد شاخص توسعه را درآمد سرانه تلقی میاقتصادی در نظر می

استناد به این موضفوع، در با  داند.تر میکه درآمد سرانه بامتری داشته باشد توسعه یا ته

ا ملرومیفت  می ان درجفه توسفعه یفا تگی ابرخفورداری یف این پژوهش جهت ارزیابی

ی آموزشفی، زیرسفاختی، هاشفاخصی مختلافی نظیفر هاشاخصنوائی شهر شیراز از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Physical Quality of Life Index (PQI.I) 
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 هاشفاخصبهداشتی، اقتصادی، ر اهی، اجتماعی و .... استااده شده تا تنوع طیافی ایفن 

بتواند نمایانگر ابعاد مختل  توسعه یا عدم توسعه ااعم از توسعه اقتصادی، اجتمفاعی و 

و  هاشفاخصهر شیراز باشد. در ادامه، ابتفدا بفه نلفوه مطالعفه ...  در نوائی مختل  ش

 ها تشریح می گردد.نمونه گیری در این پژوهش اشاره شده و سپس  رایند تللیل داده

 

 جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیري. 3

نظر به اهمیت آمار در این پژوهش، ئوزه جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کفل  

دهد. جامعه آماری ایفن پفژوهش شفامل نوائی کالن شهر شیراز را پوشش میمناطق و 

باشد که بر این اساس به دلیفل وسفیع بفودن جامعفه آمفاری و شهروندان شهر شیراز می

 است.  شدهای استااده متنوع بودن آن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرئله

ای بایفد ئجفم هفر گفروه سفهمقای -یمهای آزمایشی و علاز آنجایی که در تلقیق 

نافر  100های اصلی نار باشد و برای تلقیق پیمایشی در هر یک از زیرگروه 15ئداقل 

  لفذا 1389نار می باشفد اشفاهرخیان،  50تا  20های  رعی و برای هر یک از زیرگروه

ای اسفتااده گردیفد و از ای چنفد مرئلفهگیری خوشهبرای انتخا، نمونه از روش نمونه

نافر اسفت در  50ه بیشینه ا راد مزم در هر زیرگروه  رعی در نمونه آماری شامل آنجا ک

گانه شهر شیراز اطبق نظام تقسیم بندی موجفود در شفهرداری  61های هر یک از نائیه

 نار در نمونه آماری قرار گر تند. 4270نار انتخا، شد که در مجموع  70شیراز  

 

 هاتحلیل داده. 4

 هاتوصیفی دادهتحلیل . 1. 4

مورد از آنهفا بفه وسفیله پرسشفنامه  35شاخص است که  60تلقیق ئاضر، دارای  

مورد آنها به وسیله اطالعات اسنادی موجود و مراجعفه بفه  25سنجیده شده اند و تعداد 

اند. بخش نخست تللیفل آمفاری، های دولتی مختل  شهر شیراز گردآوری شدهدستگاه

 . کندارزیابی میملاسبه شده را  یهاشاخصاطالعات توصیای 
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 3برپایه آمار مربوط به كل نواحی هاشاخص: اطالعات توصیفی 1جدول 

 انلراف استاندارد میانگین شاخص

 016/9655 46/19112 نائیه جمعیت

 82517/5232306 8464/3479305  مسائت نائیه امتر مربع

 45150/1 4679/9  متوسط تلصیالت در خانواده اسال 

 90276/10 1636/26 درصد  ارغ التلصیالن دانشگاهی ادرصد 

 58497/0 7334/2  5 رضایت از کیایت آساالت ااز

 55703/0 7816/2  5 رضایت از کیایت آ، ااز

 66458/0 5318/11  20 رضایت از ئمل و نقل عمومی ااز

 79000/1 9075/12  20 رضایت از روشنایی معابر ااز

 81702/16 3436/41 می ان دسترسی به اینترنت ادرصد 

 05029/229 3267/511 متوسط اجاره اه ار تومان 

 39982/263 9472/731 میانگین درآمد اه ار تومان 

 84727/20 6254/76 سهم اجاره از درآمد

 93660/84 7259/84 سرقالی امیلیون تومان 

 12995/0 2936/0 میانگین ا راد جویای کار

 25877/0 7716/3 میانگین بعد خانوار انار 

 71001/13 9702/20 دقیقه ا میانگین مطالعه کتا، در روز

 17244/6 6169/10 دقیقه ا میانگین مطالعه روزنامه

 54636/1 1566/5  10 رضایت از مراسم  رهنگی ااز

 0050852/0 009070/0 می ان تراکم

 17956/0 0328/0 اسهم هر نائیه  تصایه خانه  اضال،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

باشفند و لفذا در ادامفه جداول، نمودارها و تصاویر این مقاله، نگارندگان مقاله ئاضفر می همهمأخذ . 3
 گردد.مقاله از ذکر منبع این موارد اجتنا، می
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 انلراف استاندارد میانگین شاخص

 21804/0 0492/0 اسهم هر نائیه  زندان

 49188/0 9457/2  5ترس از تردد آزادانه در شع ااز 

 55888/4 9533/22  45ائساس نا امنی ااز 

 85162/0 1664/10  15 رضایت از جمع آوری زباله ااز

 89392/6 3377/28 میانگین شاغل در خانواده ادرصد 

 40005/0 4718/3  6از ا میانگین مصرف گوشت

 54375/59 6370/198 میانگین  ضای مسکونی امتر مربع 

 51887/0 9695/1 ااستااده از  ضاهای عمومی رایگان  1 عالیت  راغتی 

 41515/0 9711/1 امن ل و  ضای خصوصی  2 عالیت  راغتی 

 41557/0 7931/0 ا ضای عمومی همراه با پرداخت ه ینه  3 عالیت  راغتی 

 31220/1 5046/19  25ائساس نابرابری در جامعه ااز 

 37283/0 8856/2  5ااز رضایت از کیایت ملیط ائساس 

 06171/13 9384/66 دسترسی به کامپیوتر ادرصد 

 54515/15 8434/63 های دارای خودرو ادرصد خانواده

 25482/9 2439/62 مالکیت من ل ادرصد می ان 

 97721/3 6902/5 می ان اشتغال زنان ادرصد 

 52582/4 0156/23 می ان اشتغال مردان ادرصد 

 219381549/0 12772471/0 نسبت با ت  رسوده به مسائت نائیه

 000037557/0 00001382/0 سرانه ایستگاه آتش نشانی

 000130313/0 00009373/0 گاهنسرانه درما

 000409801/0 00024588/0 سرانه داروخانه

 000055409/0 00002490/0 سرانه بیمارستان

 680/236 39/82 اسهم هر نائیه  تعداد تخت

 000203462/0 00009516/0 سرانه پارک

 0000397425/0 000019462/0 سرانه کالنتری
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 انلراف استاندارد میانگین شاخص

 0000374697/0 000011530/0 +10 سرانه پلیس

 0000464137/0 000025008/0 سرانه کتابخانه

 0000400780/0 000018733/0 سرانه  رهنگسرا

 0001480790/0 000205825/0 سرانه ابتدایی

 0001632298/0 000129005/0 سرانه دبیرستان

 0000699512/0 000023182/0 سرانه آرامستان

 0003112413/0 000264036/0 سرانه مسجد

 0005608837/0 000396774/0 سرانه بانک

 0003900385/0 000205431/0 سرانه ورزشی

 0300263675/0 027657325/0 سرانه کمیته امداد

 0000899555/0 000066375/0 سرانه رستوران

 0000474231/0 000012280/0 سرانه مراک  لوکس تجاری

 72592/3 1311/3 های مذهبیتعداد هیئت

 58018/0 1148/0 اسهم هر نائیه  تعداد سینما

 30924/0 0656/0 اسهم هر نائیه  دانشگاه

 

 هاتحلیل اكتشافی داده. 2. 4
هفا را نمایفان مفی سفازد و ها، الگوهای مهفمِ موجفود در دادهتللیل اکتشا ی داده 

گفردآوری شفده را  فراهم هفای ای آماری برای تشخیص روند و ارتبفاال بفین دادهپایه

 کند. می

ها بفا عنفاوین تللیفل عفاملی، این بخش از تلقیق سه تکنیک تللیل اکتشا ی داده 

 بندی سلسله مراتبی و تاکسونومی عددی را در بر دارد. خوشه

  4تحلیل عاملی .1. 2. 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4. Factor Analysis 
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 15ها انجفام شفده اسفت کفه در مجمفوع ، تللیل عاملی داده2طبق جدول شماره  

عامل یفا شفاخص پنهفان، اسفتخرا  شفده اسفت. در ایفن پفژوهش، بفه وسفیله رونفد 

هفای متجفانس انجفام شفده بندی متغیرها به درون گروهبندی متغیرها، روند گروهخوشه

ها، نتیجه گیری شده و گروه بندی نهایی متغیرها است و سپس با توجه به همه این یا ته

 عامل یا شاخص پنهان نام گذاری شده است.  15صورت گر ته و 

 
 هایا همبستگی چندگانه متغیرها با عامل  Communalitiesا هااشتراک :2جدول 

 Initial Extraction 

 ./874 000/1 متوسط تلصیالت در خانواده اسال 

 ./914 000/1 درصد  ارغ التلصیالن دانشگاهی ادرصد 

 ./893 000/1  5 کیایت آساالت اازرضایت از 

 ./810 000/1  5رضایت از کیایت آ، ااز 

 ./818 000/1  20 رضایت از ئمل و نقل عمومی ااز

 ./897 000/1  20رضایت از روشنایی معابر ااز 

 ./842 000/1 می ان دسترسی به اینترنت ادرصد 

 ./922 000/1 متوسط اجاره اه ار تومان 

 ./838 000/1 میانگین درآمد اه ار تومان 

 ./841 000/1 سهم اجاره از درآمد

 ./869 000/1 سرقالی امیلیون تومان 

 ./829 000/1 میانگین ا راد جویای کار

 ./784 000/1 میانگین بعد خانوار انار 

 ./875 000/1 دقیقه امیانگین مطالعه کتا، در روز 

 ./847 000/1 دقیقه ا روزنامهمیانگین مطالعه 

 ./909 000/1  10رضایت از مراسم  رهنگی ااز 

 ./740 000/1 می ان تراکم

 ./610 000/1 اسهم هر نائیه  تصایه خانه  اضال،
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 Initial Extraction 

 ./792 000/1 اسهم هر نائیه  زندان

 ./850 000/1  5ترس از تردد آزادانه در شع ااز 

 ./896 000/1  45ائساس نا امنی ااز 

 ./814 000/1  15رضایت از جمع آوری زباله ااز 

 ./774 000/1 میانگین شاغل در خانواده ادرصد 

 ./824 000/1  6از ا میانگین مصرف گوشت

 ./865 000/1 میانگین  ضای مسکونی امتر مربع 

 ./859 000/1 رایگان استااده از  ضاهای عمومی ا 1  عالیت  راغتی

 ./769 000/1 امن ل و  ضای خصوصی  2 عالیت  راغتی 

 ./844 000/1 ا ضای عمومی با پرداخت ه ینه  3 عالیت  راغتی 

 ./913 000/1  25ائساس نابرابری در جامعه ااز 

 ./801 000/1  5ائساس رضایت از کیایت ملیط شهری ااز 

 ./873 000/1 دسترسی به کامپیوتر ادرصد 

 ./755 000/1 های دارای خودرو ادرصد خانواده

 ./776 000/1 می ان مالکیت من ل ادرصد 

 ./766 000/1 می ان اشتغال زنان ادرصد 

 ./817 000/1 می ان اشتغال مردان ادرصد 

 ./856 000/1 نسبت با ت  رسوده به مسائت نائیه

 ./756 000/1 سرانه ایستگاه آتش نشانی

 ./883 000/1 گاهنسرانه درما

 ./925 000/1 سرانه داروخانه

 ./820 000/1 سرانه بیمارستان

 ./887 000/1 اسهم هر نائیه  تعداد تخت

 ./723 000/1 سرانه پارک

 ./748 000/1 سرانه کالنتری

 ./797 000/1 +10 سرانه پلیس
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 Initial Extraction 

 ./794 000/1 سرانه کتابخانه

 ./805 000/1  رهنگسراسرانه 

 ./675 000/1 سرانه ابتدایی

 ./823 000/1 سرانه دبیرستان

 ./875 000/1 سرانه آرامستان

 ./790 000/1 سرانه مسجد

 ./962 000/1 سرانه بانک

 ./912 000/1 سرانه ورزشی

 ./826 000/1 سرانه کمیته امداد

 ./642 000/1 سرانه رستوران

 ./807 000/1 تجاریسرانه مراک  لوکس 

 ./742 000/1 های مذهبیتعداد هیئت

 ./777 000/1 اسهم هر نائیه  تعداد سینما

 ./716 000/1 اسهم هر نائیه  دانشگاه

 

 : هااستخراج و نامگذاري عامل .1.1.2.4 
عامفل  15با توجه به تللیل عاملی انجام شده، مشاهده می شود که بفه طفور کلفی  

هفا بفا د. اسفتخرا  عاملشفواسفتخرا  می هاشفاخصمشترک بر پایه می ان همبسفتگی 

آیفد. بفا اسفتااده از مفاتریس به دسفت می هاشاخصاستااده از ماتریس همبستگی بین 

 هاشفاخصمیت نسبی هر یفک از   عوامل مشترک و اهComponent Matrixعاملی ا

شود. سپس بردارهفای ویفژه بفرای تمفامی مقفادیر ویفژه غیفر صفار ملاسفبه معلوم می

 15تنهفا ، Total Variance Explainedگردد. از این رو طبق ملاسبات مربوال بفه می

عامل دارای مقادیر ویژه غیر صار هستند. بردارهای ویژه در ئقیقفت مقفدار بارگفذاری 

 متناظر با هر شاخص برای عامل مربوطه است که به عنوان بار عاملی تعری  می شوند. 

یی مفورد هاشفاخصبفا هفم در عوامفل،  هاشفاخصدر تللیل عاملی برای اتصال 
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باشفد. نتیجفه ئاصفل بفرای تللیفل  %5گی آنها بامی استااده قرار می گیرند که همبست

عامفل بفوده اسفت کفه  15شاخص بفه  60ی نوائی شیراز، کاهش بندرتبهی هاشاخص

درصد از واریانس را می پوشاند و نشانگر رضایت بخفش بفودن تللیفل  146/82جمعا 

ی مورد مطالعه اسفت. بفا توجفه بفه میف ان همبسفتگی هفر یفک از هاشاخصعاملی و 

هفای های مناسفبی را بفرای هفر یفک از عاملهای پنهان، می توان نامبا عامل هاشاخص

 پنهان انتخا، کرد. 

 Total Varianceملاسفباتعامل اول: مقفدار ویفژه ایفن عامفل ابفا توجفه بفه 

Explained  595/11  درصفد از واریفانس را  992/19است که به تنهفایی قفادر اسفت

بفر ئسفع  هاشاخصملاسبه و توضیح دهد. برای نامگذاری این عامل، بارهای عاملی 

یی کفه بیشفترین تفاثیر را در هاشفاخصی شفدند. بنفدرتبهبیشترین تأثیر در هر عامفل، 

ی هاشفاخصسنجش عامل داشته اند در بام قرار گر ته و به این ترتیع با توجه به ایفن 

های زیفر بنفایی در شده در عامل اول که به نوعی شعاع دسترسی بفه دسفتگاهبارگذاری 

زمینه ورزش و سالمت امانند درمانگاه و بیمارستان  و اقتصفاد اماننفد بانفک  را مفورد 

های زیفر بنفایی در توجه قرار داده اند می توان عامل اول را شعاع دسترسی بفه دسفتگاه

 زمینه ورزش، سالمت و اقتصاد نامید. 

درصفد از  472/12اسفت کفه مفی توانفد  234/7عامل دوم: مقدار ویژه این عامل، 

ی بارگذاری شفده، واقعیفت مشفترکی را هاشاخصواریانس را تبیین کند. در این عامل، 

های ر اه خانواده مانند درآمفد، اشفتغال و می سنجند که می توان آن را عامل زیرساخت

 می ان برخورداری از نهادهای ئمایتی مانند کمیته امداد نامید. 

درصفد از  939/7توانفد اسفت کفه می 605/4عامل سوم: مقدار ویژه ایفن عامفل،  

های شهری مانند توان عامل کیایت زیرساختدهد. این عامل، را میواریانس را توضیح 

 آساالت و آ، نامید. 

درصفد از واریفانس را  853/5است که  395/3عامل چهارم: مقدار ویژه این عامل، 

توان آن را ائساس برابری و عدالت در جامعه از نظر برخورداری پوشش می دهد و می

 د. و همگنی مناطق شهری نامگذاری کر
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درصفد از  102/5اسفت کفه مفی توانفد  959/2عامل پنجم: مقدار ویژه این عامل، 

واریانس را شرح دهد. این عامل را مفی تفوان برخفورداری مللفه از مراکف  مسفکونی، 

 های  رهنگی و تاریلی نامید. تجاری لوکس و ملیط

هنفد و در داز واریانس را پوشش می %5ده عامل دیگر، هر کدام به تنهایی کمتر از 

درصد از واریانس را تبیین می کنند. بفا  146/82عامل استخرا  شده،  15مجموع تمامی 

توان آنها را به صفورت زیفر می 15تا  6ی بارگذاری شده در عوامل هاشاخصتوجه به 

 نامگذاری کرد:

هفای ها و ائساس امنیت در تردد از کوچفه و خیابانعامل ششم: عامل کیایت راه

 ملله

 هاتم: کیایت خدمات شهری مانند ئمل و نقل عمومی و جمع آوری زبالهعامل 

 تاریخی و توسعه همه جانبه آن –های  رهنگی عامل هشتم: توجه به با ت

 های ر اه اجتماعیعامل نهم: زیرساخت

 تاریخی -عامل دهم: توجه به  رهنگ عمومی در نوائی  رهنگی 

 از  ضاهای عمومی رایگان  عامل یازدهم:  عالیتهای  راغتی و استااده

  رهنگی -عامل دوازدهم: می ان برخورداری از  ضاهای آموزشی

 ی مربوال به آنهاشاخصعامل سی دهم: اجاره بها، مسکن و 

 عامل چهاردهم: عامل سطح علمی و وضعیت اشتغالِ متناسع با آن

 های سب  و ملیط زیست شهریها،  ضاعامل پان دهم: پارک

 :ي نواحی بر اساس امتیازات عاملیبندرتبه. 2.1.2.4
کفه   Factor Scoreا در روند تللیل عاملی می توان با اسفتااده از امتیفاز عفاملی

ی نفوائی مبفادرت ورزیفد. در ایفن بندرتبهبرای هر یک از نوائی ملاسبه می شود به 

ملاسفبه شفده اسفت و بفا پژوهش، امتیاز هر عامل برای هر یک از نوائی شهر شفیراز 

 61توان بفرای ها  میها برای نائیهتوجه به امتیازهای ملاسبه شده امقادیر عددی عامل

نائیه شهری شیراز، برخوردارترین نائیه و ملروم ترین نائیه در هر عامل را شناسفایی 
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ه ی ها در زمانی که تعداد متغیرهای تشفکیل دهنفدکرد. البته از آنجا که نام گذاری عامل

عامل پنهان زیاد هستند بسیار مشکل است و اتااو نظفر در مفورد آن وجفود نفدارد بفه 

سختی می توان برخوردارترین و ملروم ترین نائیه در هر عامل را شناسایی کرد. ازاین 

تفرین نائیفه رو تللیل تاکسونومی عددی برای شناسایی برخوردارترین نائیه و ملروم

ها بفه طفور کلفی از نظفر میف ان ار گر تفه شفده و نائیفهها بفه کفدر ترکیع همه عامل

 . شوندی میبندرتبهبرخورداری و سطح توسعه، 

ستون امتیاز عفاملی  15در این پژوهش برای این کار، ابتدا یک ماتریس دربردارنده 

سطر از نوائی، ملاسبه شده و سپس در ماتریس مقادیر امتیازات عاملی استاندارد  61و 

 است.  دهششده، ذخیره 

 
 امتیازات عاملی استاندارد شده: 3جدول 

 آمار توصیفی

 انلراف استاندارد میانگین ماک یمم مینیمم دامنه تعداد 

 0E 00000000/1-7 55571/4 -49576/1 05147/6 61 1: امتیاز عاملی Zمقدار 

 0E 00000000/1-7 02456/5 -22482/2 24938/7 61 2 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 37516/2 -18433/2 55949/4 61 3 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 52256/3 -71163/1 23419/5 61  4 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 80038/2 -94504/2 74542/5 61 5 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 60594/2 -71212/2 31806/5 61 6 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 21575/2 -04342/3 25917/5 61 7 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 64939/2 -05335/2 70273/4 61 8 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 45261/2 -98899/2 44159/5 61 9 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 42376/3 -41200/2 83576/5 61 10 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 78575/2 -17503/2 96078/4 61 11 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 08259/2 64767/2 73027/4 61 12 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 88012/2 -40735/2 28747/5 61 13 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 50248/3 -16780/3 67029/6 61 14 : امتیاز عاملیZمقدار 

 0E 00000000/1-7 04515/3 -75335/1 79851/4 61 15 : امتیاز عاملیZمقدار 
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 بندي سلسله مراتبیها( به وسیله خوشهگروه بندي مشاهدات )ناحیه .2.2.4
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هفای متجفانس بندی مشاهدات به درون گروهرده ،بندی مشاهداتمنظور از گروه

به درون  هابندی ناحیه: نمودار درختی برای رده1نمودار 
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گیرنفد، امفا است یعنی مشاهداتی که به یکدیگر شفبیه هسفتند در یفک گفروه قفرار می

های مختل  نسبت به یکفدیگر کمتفرین شفباهت را دارنفد. بفه همفین مشاهدات گروه

تجفانس های مبندی متغیرها به درون گروهرده ،بندی متغیرها نی صورت، منظور از گروه

 SPSSا ف ار ها  کفه بفه وسفیله نفرمبندی مشاهدات انائیهاست. در ادامه، نمودار گروه

 انجام شده، نمایش داده شده است. 

خوشفه در این نمودار درختی، مشاهدات و مقادیر ضرایع خوشه بنفدی در هفر 

بنفدی مقیاس 25تفا  1نشان داده شده است. در ایفن نمفودار،  واصفل مشفاهدات، بفین 

هایی  کفه در هایی انائیهها و مشخص کردن مشاهدهشوند. برای تعیین تعداد خوشهمی

ها بفر روی خطفوال نمفودار یک خوشه قرار می گیرند، ابتدا یک خط از ملفور  اصفله

که در عبور این خط قطع می شود، برابفر تعفداد  شود. تعداد خطوطیدرختی، عمود می

تر انتخفا، شفود تعفداد هاست. روشن است که هرچه مقیفاس  اصفله، کوچفکخوشه

ها بفا مشفاهدات یکسفان ها بیشتر و اگر  اصله را صار  رض کنیم تعداد خوشفهخوشه

 است.

 

 تاكسونومی عددي .3.2.4

 :هاتشکیل ماتریس داده .1.3.2.4 
ی مفورد هاشفاخصها با توجه به نائیهدر این مرئله ماتریسی را برای هر کدام از  

بوده یعنی این ماتریس به تعداد  n.mبررسی طرائی نموده به گونه ای که ابعاد ماتریس 

 ، ستون داشته باشفد. بفه عنفوان mا هاشاخصی مورد بررسی سطر و به تعداد هانائیه

 باشد.ام می n نائیهام از  mدر این ماتریس بیانگر شاخص  n.mXنمونه عنصر 

 :تشکیل ماتریس استاندارد .2.3.2.4 
شفوند، لفذا جهفت های مختل  سنجیده میبا وائد هاشاخصبا توجه به آن که 

ها و جایگ ینی مقیاس وائد و همین طور ئفذف اثفر مبفداا، ابتفدا ئذف اثر این وائد

  را بفه دسفت آورده و سفپس کمیفت هاشفاخصها امیانگین و انلفراف معیفار سفتون
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 .کنیمرا ملاسبه می ijZاستاندارد 

 آوریم.دسفت مفیه را ب ijXاز ماتریس  در گام بعدی انلراف معیار برای هر ستون 

جهفت همسفان سفازی  ijXگام سوم آن است که عضفوهای اسفتاندارد شفده مفاتریس 

قفرارداده مفی اطالعات ساخته شده، در قالع ماتریس جدیدی به نام ماتریس استاندارد 

  شود.

دسفت آوردن میف ان اخفتالف و یفا ه ، قدم بعفدی بفZبا داشتن ماتریس استاندارد  

متغیفر یفا  m  بفرای هفر کفدام از  nو  ... و 3و  2و  1ه دو نقطه از نقطه دیگفر ا  اصل

. امنظفور از نقطفه همفان اسفتباشد که ئاصل آن تشکیل ماتریس  واصل شاخص می

بفا توجفه بفه اعفداد اسفتاندارد شفده در مفاتریس  سفپس باشد .مورد بررسی می نائیه

گانفه  mی هاشفاخصگانه، بفرای  nهای مختل  نائیه،  واصل مرکع بین Z استاندارد

  ملاسبه شده است.

 همگن  نواحیي بندرتبه .3.3.2.4 
اگر ها را درجه بندی کرد. در این مرئله می توان در داخل هر گروه همگن، نائیه 

ها در یک گروه همگن قرار نگیرند، در ایفن صفورت مفاتریس نائیهدر این مرئله تمام 

دهیم، سپس استاندارد نمفوده و در مفاتریس های همگن تشکیل مینائیهها را برای داده

مقدار مفاک یمم را بفه ، ها استون هاشاخصی استاندارد شده، برای تک تک هاشاخص

یفا تن مقفادیر ایفده آل  پفس ازنشان داده و  j0Zبا  مورد ایده آل در نظر گر ته وعنوان 

در  کنیم.را ملاسفبه مفی نائیفهبرای هفر  «برخورداری مطلو،»ها، نائیهبرای تک تک 

ی آنهفا وجفود بنفدرتبههای همگن که امکفان اینجا، ابتدا سه نائیه خار  از گروه نائیه

ی مورد هاشاخصشده و  تشکیل ،های همگننائیهها برای ماتریس داده ندارد ئذف و

 5نائیه باقیمانده انجام شده است. 58شده و در نهایت ملاسبات برای استاندارد نظر، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

طبق تقسیمات شهری شیراز. نلوه تعیین این سه نائیفه  56و  42و  28. سه نائیه ئذف شده عبارتند از نوائی 5
را مشفخص کفرده و  نائیفهدر هر سطر کوتاه ترین  اصله بین دو  ترتیع است که ابتدا در ماتریس مربوطه،به این 

سپس، میانگین و انلراف معیار کوچکترین  واصل هر سطر یعنفی  نویسیم.  میdای امالال ستون در ستون جداگانه
+  و dیم،  واصفل ئفد بفام ایمشخص نمفای همگن را هانائیهئال برای آنکه کنیم. را ملاسبه می dهمان ستون 
 کنیم:ملاسبه میزیر،    را طبق رابطه-dئد پا ین ا
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هاي همگن )مقدارهاي ایده آل( براي ناحیه هاشاخص: ماكزیمم مقدار هر یک از 4جدول 

 در ماتریس استاندارد
 آمار توصیفی

 j0(Z(ماک یمم  Nها اتعداد نائیه ی استاندارد شدههاشاخص

 01716/2 58  متوسط تلصیالت در خانواده اسال: Zمقدار 

 18509/2 58  درصد  ارغ التلصیالن دانشگاهی ادرصد: Zمقدار 

 61976/2 58  5رضایت از کیایت آساالت ااز: Zمقدار 

 53170/1 58   5 رضایت از کیایت آ، ااز: Zمقدار 

 31771/2 58 20رضایت از ئمل و نقل عمومی ااز : Zمقدار 

 32878/2 58   20 رضایت از روشنایی معابر ااز: Zمقدار 

 17451/2 58  می ان دسترسی به اینترنت ادرصد: Zمقدار 

 08944/5 58  متوسط اجاره اه ار تومان: Zمقدار 

 50471/3 58  میانگین درآمد اه ار تومان: Zمقدار 

 37450/3 58 سهم اجاره از درآمد: Zمقدار 

 62739/2 58  سرقالی امیلیون تومان: Zمقدار 

 72820/3 58 میانگین ا راد جویای کار: Zمقدار 

 45756/2 58  میانگین بعد خانوار انار: Zمقدار 

                                                                                                                                        
d(+) = �̅� + 2Sd                       d(-) = �̅� - 2Sd 

در ایفن مرئلفه اسفت.  dکوچکترین  واصل هر سطر یعنی همان سفتون  انلراف معیار Sdمیانگین و  d̅که در آن 
گیرنفد. ها مابین دو ئد بام و پا ین باشد، همگن بوده و در یفک گفروه قفرار مفیآنهایی که ئداقل  واصل نائیه

ایفد ئفذف بدلیفل غیفر همگنفی  بفه پا ین باشفد واز ئد بام  یا کمتر بیشتر نائیهچناننه ئداقل اختالف بین دو 
 گردند.

 جدول میانگین و انحراف معیار ماتریس كوتاهترین فاصله
 آمار توصیفی

کوتاهترین  اصلهماتریس   انلراف استاندارد میانگین ماک یمم مینیمم تعداد 
ترین  اصله کوتاه  61 40700/3  42200/20  4515902/6  77931646/2  

 
d(+) =6.4515902+2(2.77931646) =12.0103         d(-) =6.4515902- 2(2.77931646) = 0.892986 

 بایستی ئذف شوند. 56و  42و  28ای سه گانه هطبق جدول  وو، نائیه 
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 آمار توصیفی

 j0(Z(ماک یمم  Nها اتعداد نائیه ی استاندارد شدههاشاخص

 82728/2 58  میانگین مطالعه کتا، در روز ادقیقه: Zمقدار 

 33412/2 58  میانگین مطالعه روزنامه ادقیقه: Zمقدار 

 10294/2 58  10 رضایت از مراسم  رهنگی ااز: Zمقدار 

 66520/3 58 تصایه خانه  اضال،: Zمقدار 

 62573/3 58 زندان: Zمقدار 

 11256/3 58  5 ترس از تردد آزادانه در شع ااز: Zمقدار 

 28634/2 58   45 ائساس نا امنی ااز: Zمقدار 

 16121/3 58  15 رضایت از جمع آوری زباله ااز: Zمقدار 

 12741/2 58  میانگین شاغل در خانواده ادرصد: Zمقدار 

 41541/1 58  6 میانگین مصرف گوشت ااز: Zمقدار 

 41256/5 58  میانگین  ضای مسکونی امتر مربع: Zمقدار 

 20396/2 58  ااستااده از  ضاهای عمومی 1 عالیت  راغتی : Zمقدار 

 02046/3 58  امن ل و  ضای خصوصی 2 عالیت  راغتی : Zمقدار 

ا ضای عمومی همراه با  3 عالیت  راغتی : Zمقدار 

 ه ه ین پرداخت

58 
57588/2 

 91303/2 58  25 ائساس نابرابری در جامعه ااز: Zمقدار 

 08205/2 58  5ائساس رضایت از کیایت ملیط شهری ااز: Zمقدار 

 46397/2 58  دسترسی به کامپیوتر ادرصد: Zمقدار 

 74950/1 58  های دارای خودرو ادرصدخانواده: Zمقدار 

 29580/2 58  می ان مالکیت من ل ادرصد: Zمقدار 

 90157/2 58  می ان اشتغال زنان ادرصد: Zمقدار 

 61874/1 58  می ان اشتغال مردان ادرصد: Zمقدار 

 16856/5 58 نسبت با ت  رسوده به مسائت نائیه: Zمقدار 

 48938/3 58 سرانه ایستگاه آتش نشانی: Zمقدار 

 60383/2 58 گاهنسرانه درما: Zمقدار 
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 آمار توصیفی

 j0(Z(ماک یمم  Nها اتعداد نائیه ی استاندارد شدههاشاخص

 44470/3 58 سرانه داروخانه: Zمقدار 

 33847/4 58 سرانه بیمارستان : Zمقدار 

 38987/4 58 تعداد تخت: Zمقدار 

 05596/7 58 سرانه پارک: Zمقدار 

 74053/2 58 سرانه کالنتری: Zمقدار 

 04463/4 58 10سرانه پلیس+: Zمقدار 

 70685/3 58 سرانه کتابخانه: Zمقدار 

 63209/2 58 سرانه  رهنگسرا: Zمقدار 

 52436/2 58 سرانه ابتدایی: Zمقدار 

 35905/3 58 سرانه دبیرستان: Zمقدار 

 ./43883 58 سرانه آرامستان: Zمقدار 

 90314/3 58 سرانه مسجد: Zمقدار 

 50148/4 58 سرانه بانک: Zمقدار 

 96213/2 58 سرانه ورزشی: Zمقدار 

 91491/3 58 سرانه کمیته امداد: Zمقدار 

 12421/4 58 سرانه رستوران: Zمقدار 

 64804/5 58 سرانه مراک  لوکس تجاری: Zمقدار 

 73988/5 58 های مذهبیتعداد هیئت: Zمقدار 

 68265/6 58 سینماتعداد : Zمقدار 

 68265/6 58 دانشگاه: Zمقدار 

  

، نائیه سرمشق توسعه را هاشاخصپس از یا تن مقادیر ایده آل در مورد هریک از  

  را j0Z  تا نائیه ایفده آلاijZام اiانتخا، می کنیم. برای این کار، ابتدا  اصله بین نائیه 

دهیم. سرمشق توسعه نشان می iCرسانیم و آن را با به دست می آوریم و به توان دو می
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کمتر باشد دلیل  0iCنشان داده می شود که از رابطه زیر به دست می آید. هرقدر  ioCبا 

بر توسعه یا تگی آن نائیه است و هر قدر بیشتر باشد، دلیفل بفر عفدم توسفعه یفا تگی 

 ام خواهد بود. iنائیه 

 

 
 

)بفا رابطفه  iCهای در نرم ا  ار، سفتون  )2ojijij ZZC اند کفه ملاسفبه شفده =−

دهند و در ستون آخفر نیف ، ام را نشان میjآل در شاخص  اصله هر نائیه از مقدار ایده

 اند. نشان داده شده 0iCمقدارهای 

های مختلف  ملاسفبه شفده کیایفت بفرای نائیفها  ار، سرمشق در ستون آخر نرم 

اند. بفر نشفان داده شفده 5بندی شده در جدول شماره است. این مقادیر به صورت رتبه

 ها به صورت زیر است:بندی نائیهاین اساس، رتبه

 
 هاي مركب هر ناحیه از ناحیه ایده آلي فاصلهبندرتبه: ماتریس 5جدول 

 i0C نائیه ردی  i0C نائیه ردی 

1  53 2045/22 30 51 68411/27 

2  41 15719/24 31 19 72706/27 

3  23 23427/24 32 6 85947/27 

4  25 6128/24 33 18 87651/27 

5  20 83626/24 34 17 98124/27 

6  27 02998/25 35 35 98357/27 

7  55 06352/25 36 4 14125/28 

8  44 16148/25 37 57 23225/28 

9  43 24282/25 38 33 27914/28 

10  26 42105/25 39 37 38309/28 

11  45 89575/25 40 49 43308/28 

( )
=

−=
m

i

ojijio ZZC
1

2
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 i0C نائیه ردی  i0C نائیه ردی 

12  54 94552/25 41 38 46682/28 

13  21 13656/26 42 3 48491/28 

14  47 25719/26 43 48 58758/28 

15  46 46413/26 44 39 63791/28 

16  29 74061/26 45 8 03153/29 

17  30 9/26 46 11 11306/29 

18  10 97907/26 47 32 1815/29 

19  50 99315/26 48 36 26653/29 

20  59 1943/27 49 7 29471/29 

21  60 26628/27 50 2 32695/29 

22  52 32471/27 51 22 43416/29 

23  16 33953/27 52 13 49542/29 

24  58 34227/27 53 34 67069/29 

25  5 53198/27 54 12 79245/29 

26  9 57499/27 55 1 26169/30 

27  24 6514/27 56 14 47819/30 

28  40 66424/27 57 15 69104/30 

29  31 6646/27 58 61 85467/31 

 

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی .4.3.2.4 
که دامنه  شودمعر ی می «درجه برخورداری»تلایقی به نام  یشاخص ،در این مرئله 

به صار ن دیکتفر  ifگیرد. هرقدر ملدودی داشته باشد و بین مقادیر صار و یک قرار می

به یک ن دیکتر باشفد، نشفان دهنفده عفدم  مورد نظر برخوردارتر و هر قدر نائیهباشد، 

ها نائیهتوان که با توجه به این درجه برخورداری می باشدمربوطه می نائیهبرخورداری 

 . ی نمودبندرتبهی مورد بررسی هاشاخصرا با توجه به 
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 هاي مركب هر ناحیه از ناحیه ایده آل: آمار توصیفی براي ستون فاصله6جدول 

 آمار توصیفی

 انلراف استاندارد میانگین ماک یمم مینیمم تعداد متغیر

i0C 58 20450/22 85467/31 5600136/27 83756003/1 
 

)i0( CStd. )+2i0(C Mean =0C 
)= 31.235131.83756003+2(27.5600136= 0C 

 0/Ci0=CiF 
 

 هاي شهر شیراز: ماتریس سرمشق توسعه و درجه توسعه یافتگی ناحیه7جدول 

 ها بر حسب رتبه سرمشق توسعهنمایش ناحیه

 i0C iF نائیه i0C iF نائیه i0C iF نائیه

53 2045/22 710882/0 52 32471/27 874807/0 48 58758/28 915238/0 

41 15719/24 773398/0 16 33953/27 875281/0 39 63791/28 916849/0 

23 23427/24 775866/0 58 34227/27 875369/0 8 03153/29 929451/0 

25 6128/24 787985/0 5 53198/27 881443/0 11 11306/29 932061/0 

20 83626/24 795139/0 9 57499/27 88282/0 32 1815/29 934253/0 

27 02998/25 801341/0 24 6514/27 885266/0 36 26653/29 936975/0 

55 06352/25 802414/0 40 66424/27 885677/0 7 29471/29 937877/0 

44 16148/25 805551/0 31 6646/27 885689/0 2 32695/29 938909/0 

43 24282/25 808155/0 51 68411/27 886313/0 22 43416/29 942342/0 

26 42105/25 813861/0 19 72706/27 887688/0 13 49542/29 944303/0 

45 89575/25 829058/0 6 85947/27 891927/0 34 67069/29 949914/0 

54 94552/25 830652/0 18 87651/27 892473/0 12 79245/29 953812/0 

21 13656/26 836768/0 17 98124/27 895826/0 1 26169/30 968535/0 

47 25719/26 84063/0 35 98357/27 895901/0 14 47819/30 975766/0 

46 46413/26 847255/0 4 14125/28 900949/0 15 69104/30 982581/0 

29 74061/26 856107/0 57 23225/28 903862/0 61 85467/31 00/1 

30 9/26 86121/0 33 27914/28 905363/0    

10 97907/26 863741/0 37 38309/28 908692/0    

50 99315/26 846192/0 49 43308/28 910292/0    
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 ها بر حسب رتبه سرمشق توسعهنمایش ناحیه

 i0C iF نائیه i0C iF نائیه i0C iF نائیه

59 1943/27 870632/0 38 46682/28 911372/0    

60 26628/27 872936/0 3 48491/28 911951/0    

 
 گیرينتیجه .5

، 14، 15، 61ملاسبات انجام شده در این پفژوهش، نفوائی طبق نتایج ئاصل از 

، به عنوان ملفروم تفرین نفوائی %95با کسع درجه عدم توسعه یا تگی بامی  12و  1

ها بفر پایفه های گفروه بنفدی نائیفهر تفه یا تفههفمشوند و رویشهر شیراز شناخته می

هنگففی و  ر -هفای سففطح توسففعه یففا تگی نشففانگر آن اسفت کففه با ففت تففاریخیدهک

ای جنو،، شرو و شمال شرقی شیراز دارای سفطح پفایینی از توسفعه های ئاشیهنائیه

 یا تگی هستند.

ها توجه بیشتری شود بفه ویفژه بفا توجفه بفه وزن است به این نائیه لذا شایسته

توسفعه و ر فع  های شفهر شفیراز،نائیفه ی موجود در نخستین عامل توسفعههاشاخص

های زیر بنفایی در زمینفه ورزش، سفالمتی شعاع دسترسی به دستگاهمشکالت در زمینه 

است. زیرا واریانس این  امانند درمانگاه و بیمارستان  و اقتصادی امانند بانک  ضروری

درصد از واریانس کل را ملاسبه و  992/19دهد که به تنهایی قادر است عامل نشان می

 توضیح دهد.

 ففاه خففانواده ماننففد درآمففد، اشففتغال و های رپففس از آن بایففد بففه زیرسففاخت

های برخوردار از کمک نهادهای ئمایتی مانند کمیته امفداد توجفه توانمندسازی خانواده

نمود. زیرا با توجه به این دو عامل می توان تا درصد بفامیی از مشفکالت را ر فع کفرد 

صد بفامیی از توانند درچراکه واریانس این دو عامل، نشان می دهد که این دو عامل می

 واریانس کل را تبیین کنند. 

های آینده را به بهتفرین وجفه انجفام ری یکه بتوان برنامهدر این پژوهش برای آن

های سطح توسعه یا تگی انجام شده و ها بر پایه دهکداد کدگذاری و گروه بندی نائیه
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- تگی بخفشگروه همگن از نظر سطح توسعه یا 10گانه شهر شیراز به درون 61نوائی 

کفه طبفق ایفن تصفویر، شفود بندی شده اند که تصویر زیر بیانگر آن است. مالئظه می

هفا تفرین دهکهفای نهفم و دهفم کفه ملروماغلع نوائی جنوبی شهر شیراز در دهک

 گیرند.هستند قرار می

 

 
 

گروه همگن از نظر سطح  10گانه شهر شیراز به درون 61: نقشه افراز نواحی 1تصویر 

 توسعه یافتگی
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