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ریزی، دانشگاه اصفهان ة علوم جغرافیایی و برنامهاستادیار دانشکد. 2  
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 چکیده

ههاي جهدي و    هاي مربوط به  نن یکهي اچ لها ش    موضوع اشتغال و شاخص فزوني جمعيت جوان و افزایش نرخ بيکاري سبب شده است
ههاي گونهاگوني دخا هت دارنهد و به  ن هر        هاي کشور، متغيرها و مؤ ف  غال در گسترة استاندر تحقيق پيرامون اشت. انگيز کشور باشد بحث
. ها ب  دنبهال داشهت  اسهت    هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در بين استان رسد نبود تواچن در توچیع این متغيرها نابرابري مي

در چمينة اشتغال، ب  من ور توچیع عادالن   ه اقتصادي نابرابري اجتماعيشدن بخشي اچ  تحليلي، روشن -ژوهش توصيفي هدف اصلي این پ
کهار   شده به   متغير نرمال 00کشور،  2900در این نوشتار، بر اساس نتایج عمومي نفوس و مسکن سال . هاي کشور است امکانات در استان

سهس،،  . دار قهرار داده شهد   هاي معنهي  ترکيبي در مؤ ف  عامل کاهش یافت و ب  طور 25ب   این متغيرها با روش تحليل عاملي. گرفت  شد
ههاي شهدیدي در سه       نتيجة تحقيق نشان داد عهد  تعهادل  . طبق  همگن تقسيم شدند 4اي ب   هاي کشور با مدل تحليل خوش  استان

در س   اول، یعنهي بسهيار   هاي اشتغال داشت  و  هاي تهران و قم بهترین شرایط را اچ  حاظ شاخص کشور وجود دارد، ب  طوري ک  استان
 .گيرد قرار مي باشند و استان خراسان جنوبي در ردیف نخر و س   لهار ، یعني محرو  برخوردار مي

 واژگان کلیدی

 .اي، تحليل عاملي هاي کشور، اشتغال، تحليل خوش  استان
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 مقدمه 

یفاد  را از  هفا  ز  افزایش رشد جمعیت و توزیع ناهمگون آن در مناطق مختلف  شوفورن نگنانف    

تفنین هفد     این موضوعن مهمتنین دغدغفه و ضفنور   . چگونگ  ایجاد اشتغال در پ  داشته است

طناحف  شفده   « طنح ویفةة اشفتغال  »مدت مانند  ها  شوتاه بدین منظورن طنح. مدینیت شوور است

اشتغال و نابنابن  دو مقولف  مفنت ب بفه هف      (. 03ریز  شوورن ص سازمان مدینیت و بننامه)است 

ها  شغل ن به دلیل نقش مسل  آن در شاهش فقفن و   ایجاد فنصت(. 38ن ص0931منسل ن )ستند ه

رسفد ن فود تفوازن در     به نظن مف  (. 089ن ص0931پناه  و منسل ن )نابنابن  اهمیت خاص  دارد 

ها  اجتماع ن اقتصاد ن سیاس  و فنهنگف  را   ها  شوورن نابنابن  توزیع فضای  اشتغال بین استان

در حال  شه یک  از راهکارها  اساسف  بفنا  شفاهش    (. 0ن ص0933سیارهن )ال داشته است به دن 

هفا  شفغل  و    یافتفهن ایجفاد فنصفت    ویةه شوفورها  شمتفن توسفعه    فقن و نابنابن  در شوورهان به

هفا  اشفتغال در    بنابناینن تمنشززدایف  فنصفت  (. 0ن ص0933آباد ن  یحی )گستنش اشتغال است 

ن 0931شکوی ن )شود  ین و شارسازتنین سیاست فضای  شوورها محسوب م تن یک شوورن عموم 

ها  بنابن اشتغال در مناطق  ها  شغل  مه  استن ایجاد فنصت اما آنچه در ایجاد فنصت (.838ص

ها  شوور م ین اعمال  ن بنرس  نابنابن  و ن ود توازن میان استانزمینهدر این . مختل  شوور است

این ن فود  . ریز  در شوور به وجود آمده است ست شه ط  چند دهه بننامهها  ناهمگون  ا سیاست

 . ها  شوور شامالً موهود است ها  اشتغال در استان تعادل در بنرس  شاخص

هفا در   ها  اشتغال و چگونگ  توزیع فضای  این شاخص در این راستان تحلیل فضای  شاخص 

زای  متعادل و متوازن در شوفور   ح را بنا  اشتغالریز  صحی تواند زمین  بننامه ها  شوور م  استان

اقتصفاد  پایفدار و همگفون پدیفد      -ایجاد شند و از این منظنن بستن مناس   بنا  توسع  اجتمفاع  

هفا  اشفتغال از    به منظور دستیاب  به این هد ن پةوهش حاضنن ضفمن اسفتخناش شفاخص   . آورد

هفا  شوفور    تغال را در اسفتان هفا  اشف   ن شفاخص 0931سنشمار  عموم  نفوس و مسکن سفال  

 . شند بند  م  ط قه بند  و در چهار گنوه همگن سطح
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 پژوهش ةمباني نظری و پیشین

شفدن   نخستین بار اقتصاددانان شالسیک روابط  را شه به طور مستقی  بن بازار شار و شاال مستول  م 

تجنبفه نوفان   . رس  شندندهان تولیدات موجود و اشتغال را بن گذار  و نیز روابب بین حج  سنمایه

داد روابب این عوامل بن قواعد معین استوار استن و شامالً روشفن بفود شفه بفا ایفن قواعفدن ت یفین        

چفارچوب یفا    شفناخت ن  وتحلیل جامعفه  در نتیجهن بنا  هن تجزیه. پذین است عموم  اشتغال امکان

نقفالب صفنعت  و   بفا توسفع  ا  . شفود  داشفته باشفدن طناحف  مف     شفاربند  الگوی  شه در همفه جفا   

ها  مقصن دانستن وسایل  جا  انسانن و افزایش بیکار ن ریوه تنین ماشین به شدن قدیم  جایگزین

ها نیز به وجود آمدن اما به تدریج ماشین وسیل  مفید  شناخته شد و به عوامل دیگفن  در   و ماشین

 .(01ن ص 0918خون  آراسته)ایجاد بیکار  توجه شد 

اشثن نینو  شار فعال به منظور دستیاب  به اشتغال شامل از وظای  دولفت  شارگین  حد امنوزه به

شنند ن ود تعادل بین عنضه و تقاضا  نینو  شار و طنفداران مکتب شالسیک اولیه مطنح م . است

هفا و دسفتمزدها    پفذین  قیمفت   بازار شارن به دلیل وجود اطالعات شاملن شفا  و همچنین انعطا 

تابع  از قدرت خنید و دستمزدها  واقع  است و تقاضا  نینو  شار نیز عنض  شار . موقت  است

بنابناینن در این مکتبن عنضه و تقاضا  نیفنو  شفار تفابع  از    . تابع  از دستمزدها  واقع  است

 (.010 –018ن ص 0910باغیانن  قنه)ها  پول  و مال  است  دستمزد و اشتغال شامل درگنو سیاست

ریففزان و  اطق یففک شوففور از مهمتففنین مسففاکل  اسففت شففه بننامففه رشففد و توسففع  آینففدة منفف

بدین منظورن شناخت راه ند مناسفب توسفعه اهمیفت    . مداران دولت  باید به آن توجه شنند سیاست

اشففتغال از جملففه متغینهففا  مهمفف  اسففت شففه از  (. 003ن ص0939نففةاد و تنشفف ن  مصففن )دارد 

هفا  اقتصفاد  و    تمنشفز زینسفاخت  . شفود  مف  ا  متأثن  ها  متفاوت رشد و توسع  منطقه سیاست

ها  فضای  چومگین  میفان   شود در بلندمدت نابنابن  گذار  در مناطق خاص موجب م  سنمایه

ا   شننفده  مانده آثار تعیفین  این امن بن جنیان تولید در مناطق پیونفته و عقب. مناطق شوور پدید آید

در نتیجفهن  . شفود    سنمایه و نیفنو  شفار مف    جای ا  و جابه ها  شدید ناحیه دارد و موجب رقابت

بنفابناینن  (. 093ن ص0938یاسفور ن  )ماننفد   یابند و مناطق  از توسفعه بفاز مف     مناطق  توسعه م 
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بندار  از منابع انسان   ها  اقتصاد  و اجتماع  هن شوور  چگونگ  بهنه امنوزه یک  از شاخص

. واره به مسفئل  اشفتغال توجفه شفده اسفت     در اینان نیزن هم(. 011ن ص0933داداندیشن )آن است 

زایف ن   های  مثل توکیل شورا  ویةة اشفتغالن تهیف  طفنح فقنزدایف  و اشفتغال      بدین منظورن بننامه

های  بوده  از سیاست 88ها  شوچک زودبازدهن و اجنا  ضنبت  اصل  تصویب و اجنا  طنح بنگاه

(. 11-11ن ص 0931تنحمف ن  )شفده اسفت    زای  و مقابله با بیکار  به شار گنفتفه  شه بنا  اشتغال

ریز  شوور موفخص شفده اسفتن امفا ایجفاد       بدین تنتیبن اهمیت موضوع اشتغال در نظام بننامه

تفوجه  بفه ایفن مسفئله      ب . ها  بنابن اشتغال در مناطق مختل  شوور اهمیت بیوتن  دارد فنصت

 و از منفابع تولیفد   اندن بخو بدون استفاده مموجب عدم استفاده از توان شامل ظنفیت اقتصاد  و 

از سفو   . اقتصاد  و شاهش تولید را به همناه دارد شود و رشودها  اجتماع  م  هدررفتن ظنفیت

شود و بخو  از افناد جامعه امکان شسب درآمد  دیگنن عدم اشتغال س ب توزیع نامناسب درآمد م 

همچنفینن  . یابفد  اجتماع  شاهش م  در نتیجهن بار تکفل خانوارها فزون  و رفاه. را نخواهند داشت

. دهفد  شند و فقن را گستنش م  دهد و رشود اقتصاد  را عمیق م  تقاضا  مؤثن جامعه را شاهش م 

قانون اساس  جمهور  اسفالم  نیفز تصفنیح شفده و      89اصل  8ضنورت توجه به اشتغال در بند 

 . ددولت را موظ  شنده است امکانات اشتغال افناد جامعه را فناه  شن

ها و عفدم   بنابناینن باید در زمین  توزیع فضای  اشتغال در مناطق شوور بنا  شناساندن نابنابن 

های  انجام گیند و بنا  ایجاد اشتغال و رفع معضفل بیکفار  تحقیقفات جفد  و      وهشةها پ تعادل

 .ها  گوناگون شوور انجام گیند جامع  درحوزه

جفه بسفیار  از سیاسفتمدارانن شارشناسفان و     موضوع اشتغال و چفالش بیکفار  در جهفانن تو   

ها و تحقیقات زیاد  انجام گنفته اسفت و   پةوهوگنن را جلب شنده استن و در این زمینه پةوهش

ها  مؤثن بن اشفتغال و شمفک بفه تخفیف  آثفار سفو         بنا  شناسای  مؤلفه تالش همگان همکار 

 . بیکار  است
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 –0319هفا    هفا  آمفار  سفاالنهن طف  سفال      دادهشارگین   ا  با به ن در مطالعه(0311) 0روسن

ن تقاضا  نینو  شار در آمنیکا را تابع  از ننخ حقوق و دستمزد در بخش خصوص  و تولید 0393

 . ناخالص مل  به دست آورد

شارگین  نظنی  انتظارات عقالن ن نوفان دادنفد در یفک الگفو       ن با به(0330) 0ملتزر و ریچارد

  شارن اندازة دولت را سه  توزیع مجدد درآمدن شه قفانون ري  اشثنیفت   تعادل عموم  اقتصاد نینو

ا  در انگلستانن  صنعت شارخانه درن در پةوهو  (0333) 9بورگس. شند شندن موخص م تعیین م 

خینخواهفان و  )ها  تعدیل نینو  شار را در استخدام و اخناش نیفنو  شفار مفؤثن مف  دانفد       هزینه

 (.11ن ص0931گنج ن 

سه شوور آلمانن ژاپفن و آمنیکفا بنرسف      موتوسن رابط  اشتغال دولت  و بیکار  را در مال  و

هفا    ها بنا  ایجاد شفغل و فعالیفت   ها شاهش اشتغال خصوص  را به شاهش انگیزه بنگاه آن. شندند

 (.Malley & Moutos, 1998, p.23) اقتصاد  ناش  از افزایش اشتغال دولت  نس ت دادند

 ا  منطقفه  اشفتغال  رشفد  بفن تغیین سه   تأثین وتحلیلبا عنوان تجزیه موضوع  در نپننتیال و آیا 

 و مل  رشد سه  ننهایت در .را بنرس  شندند فیلیپین ها  صنعت  رشد اشتغال گنوه ن(منطقه دوازده)

 (.Aya & Prantilla, 2007, pp.1-2)شندندصنعت  در تمام مناطق و اثن رقابت  آن را محاس ه  تنشیب

 شفارگین  تحلیفل   بفه  بفا  الملل را بین گندشگنرقابت  نا  در مطالعه( 0331)ون و همکاران چانی

وتحلیفل   چینن تجزیفه  ها  استان از ن یک 8بنا  استان جیانگسو 0331 -0338دورة  ط  تغیین سه 

موجب رشد اقتصاد مل   اساس ن طور به جیانگسو در الملل بین گندشگن رشد داد نوان نتایج. شندند

 رقیفب  تفنین  مهف   در ایجاد اشتغال در ایفن بخفش اقتصفاد     و ژیانگ یجاد اشتغال شده استنو ا

  .(Chunyun et al., 2007, pp.173-178) است بوده بنرس  مورد ها سال در جیانگسو

 نوان دادنفد  (L.Q) مکان  ضنیب روش هب هاداده آزمون با( 0333)همکاران  و جمنیس پاکولو 

                                                           
1. Rosen 

2. Meltcer & Richard 

3. Burgess 

4. Jiangsu 
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 اشتغال در صنایع وضعیت آنشارگین   به با نبنابناین .دهد  م دست به را ارزش  با ها  داده مدل این

 (.Guimaraes et al., 2009, p.362)را بنرس  شندند  آمنیکا ا  شارخانه

 –19ها   دوره درن اشتغال نینو  شار را در بخش صنعت و معدن اینان (0911)امین  و فلیح  

شفه اشفتغال   رسفیدند  و به این نتیجه  ندها  زمان  بنرس  شند گین  از آمارها  سن  با بهنه 0981

 .ها  نینو  شار و سنمایه است تابع  از سطح تولیدن قیمت

ایفنانن مهمتفنین عامفل     ها  اشتغال در عملکند سیاست دربارة پةوهو  ن در(0913) شمیجان 

ازا  یک درصد تغیین این مطالعه به  در. مطنح شندندتقاضا  نینو  شار را رشد اقتصاد  در مؤثن 

 .شود نینو  شار ایجاد م  درصد تغیین در 11/3تا  1/3در تولید ناخالص مل  

تحلیل شمّ  روند رشد و تحوالت اشتغال در اسفتان خناسفان در    دربارة شایانننتیج  پةوهش  

اشفتغال    اگنچه در اسفتان شفاهش رشفد سفاالن     نوان داد 0911 -0911و  0911 -0911 ها  هده

و رشفد  ( درصفد  0/93درصد به  3/038از ) منف  استن شاهش شدید رشد شاغالن خدمات تحول  

و در قلمنو است تحول  مث ت ( درصد 3/09درصد به  9/3از )شاغالن بخش صنعت   قابل مالحظ

شوفاورز  امکفان    -در بخش روستای  مورد نیازها   توان با تدارک زینساخت وسیع  از استان م 

 (.10-33ن ص0933شایانن)  دیگن را نیز ایجاد شند ها بخش رشد و توسع  تويمان

بیکار  جوانان استان اصفهان را تحقیق و  درگن  ن عوامل مداخله(0930) و همکاران ادی   سده

ها  اشتغال بین جوانان زن و مند شفهن    علت ناهماهنگ  و تفاوت گنفتندو نتیجه  شندندبنرس  

به تفاوت شفنایب اقتصفاد ن ط یعف ن اجتمفاع ن فنهنگف  و       باتوجه ناستان اصفهان و روستای  در

زینا بسیار  . ط یع  و قابل ق ول نیستهان  این تفاوتجمعیت  قابل ت یین و توجیه استن اما لزوماً 

شنایب اقتصاد  و فنهنگ  است شه موجب  بودن امکانات اقتصاد  و ها ناش  از نامتعادل از تفاوت

 و در نمکان  سنمایه و امکانات رفاه ن آموزشف  و بهداشفت  بیوفتن   ها   جنیان مهاجنتن نابنابن 

فاصل  توسعه بین منفاطق مهاجنفنسفت و مهاجنپفذین    شه باعث افزایش  شود دور باطل م  ننهایت

       (.080ص ن0930 نآباد  زنگ  و ادی   سده) شودم 

نفواح    در ار ن رشفد و تحفوالت شیفف  و شمّف  اشفتغال     (0938)قدین  معصوم و همکفاران   



 263                                                             ...    های کشور های اشتغال در استان بندی شاخص تحلیل فضایي و سطح   

 

 

شفه سفه     رسفیدند نتیجه شندند و به این بنرس   0991 –11ها   روستای  استان اصفهان ط  سال

شفاهش   0911سفال   درصفد در  1/90بفه   0991سال  درصد در 1/18بخش شواورز  از  اشتغال در

شفه   اسفت  بنابفن اففزایش داشفته    9حفدود   نبنابن و خدمات 1/0و بخش صنعت حدود  است یافته

 ن0938قدین  معصوم و همکارانن )ها  مذشور است  بخش دة توزیع نامناسب شاغلین دردهن نوان

 (.019 –011ص

 ها  مواد و روش

با توجفه بفه موضفوعن بفنا  دسفتیاب  بفه       . توصیف  است -تحلیل  نماهیت از نظنپةوهش حاضن 

و  نهفا  اسفتان  0931 ها  آمفار   ا ن سالنامه منابع شتابخانه شارگین  بهاهدا ن اطالعات مورد نیاز با 

آور  و تحلیفل   پس از جمع. آور  شده است جمع 0931سنشمار  عموم  نفوس و مسکن سال 

روش تحلیفل عفامل     هفا  داده وتحلیل و بنا  تجزیه شار گنفته شد بهشده  ساز  متغین ننم 11 ها داده

و  جنابنا  ا GISافزار  منن و نها  آمار  بنا  تحلیل SPSSافزار  ننم زمینهندر این . شد شار گنفته به

در مطالعفه و تحقیفق پینامفون اشفتغالن متغینهفا و       .شفار گنفتفه شفد    بفه ها  مکان   نمایش تحلیل

با . ها  شوور گوناگون  بسیار دارد گستنة استان متغینها دراین . ها  گوناگون  دخالت دارند مؤلفه

 فنف  تحلیفل عفامل    . نجام گینددادن اطالعات ا بهتن است شاهش متغینها بدون ازدست ناین وجود

سفت  ها دادهشفندن   خالصفه  هفا  ها  آمار  چندمتغینه است شه هفد  اصفل  آن   بنا  بنخ  روش

هفا را حفذ  اطالعفات موفتنک و      هفد  از شاسفتن مؤلففه    نبنابناین. (030ص ن0930شالنتن ن )

ل عفامل   تحلیف . اسفت دارشندن اطالعات  و معن  شندن تکنار  بین عواملن سهولت تحلیلن خالصه

خاص  تحت یک الگو  فنضف  بنقفنار     رابط نها  به ظاهن غینمنت ب ا  از شاخص بین مجموعه

ا  از متغینهفا  اولیف     زینمجموعفه ن یافته متغینها مجموع شاهش .(031ص ن0931 فطنسن)شند  م 

 (.001ص ن0933آباد ن طال   و زنگ ) است

در  تنشی ف   طفور مل شاهش یافت و بفه  عا 03با روش تحلیل عامل  به  نها  این پةوهشنمتغی

هفا    هفا در گفنوه   این روش بنا  تنشیب و تلخیص اسفتان  نهمچنین. دار اراکه شد ها  معن  مؤلفه

ها با  بند  پدیده تنها بنا  خوشه است شه نه فنون ن یک  از فنزینا این . شار گنفته شد بههمگن نیز 
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هفا بفه    منات ف  پدیفده   بند  سلسفله  ار  بنا  دستهبلکه معی شودن شار گنفته م  بهها  متعدد  ویةگ 

ا   در ایفن پفةوهشن متغینهفا بفه گونفه     (. 80ص ن0939آبفاد ن   نیا و زنگف   حکمت)رود شمار م 

دار باشد و مجموع امتیازات  مفهوم معن  از نظن نشده در قالب متغینها خالصه  شه نتیج خالصه شد

یعنف  صددرصفد    نها  شوور به شل نمنه ل استانها  اشتغا حاصل از عواملن در ارت اط با شاخص

 .نزدیک باشد

وتحلیل  در روش تجزیه. شار گنفته شد به ا  تحلیل خوشهروش ن ها نیز سطح بند  استان بنا  

موفاهدات   طفور  شفه  ن بفه  شفود ها  متجانس تقسفی   شود مواهدات به گنوه ا  سع  م خوشه

 را این روش. شمتنین توابه را داشته باشد   دیگنهاگنوه به یکدیگن ش یه و با مواهدات گنوه ه 

اش ن  ) شار گنفت بهگین  چندشاخصه  ل تصمی کها  مسا ها و شاخص بند  گزینه توان در ط قهم 

 (.011ص ن0931و زاهد ن 

 : اند از این پةوهش ع ارت ها  مورد بنرس  شاخص

و  نجنگلفدار،  و شفکار  جمع شل شاغالن بخش شوفاورز،ن از جمله  نها  شواورز  شاخص

جمفع شفل   از جملفه   نهفا  صفنعت و سفاخت    شاخص جز آن؛ وجمع شل شاغالن بخش شیالت 

ن جمع شل شاغالن بخش معدن استخناشن جمع شل شاغالن بخش ساخت و شاغالن بخش صنعت

جمع شفل شفاغالن بخفش سفاختمانن      ن شاملها  خدمات  شاخص جز آن؛آب و  نمین بنقن گازأت

موتفور، و شاالهفا،     فنوشىن تعمین وسایل نقلیف  فنوشىن خنده عمده  ها جمع شل شاغالن بخش

شفاغالن بخفش   ن جمفع شفل   ل امف  هفا  گفن   واسفطه شخصى و خانگ ن جمع شل شاغالن بخش 

ن جمع شل شاغالن بخش هتل و رسفتورانن جمفع شفل شفاغالن     منز، ها، بنون تئهی و ها سازمان

اغالن بخش آمفوزشن جمفع شفل شفاغالن     بخش حمل و نقل و ان اردار، و ارت اطاتن جمع شل ش

ها  جمعیت ن از جمله درصفد مفندان و    شاخص جز آنن و بخش بهداشت و مددشار، اجتماعى و

ضفنیب اشفتغال   ن درصد جمعیت فعفال بیکفار   ندرصد جمعیت فعال شاغلسوادن  زنان باسواد و ب 

 .جز آن و نو زنان مندان
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 های پژوهش  یافته

آمار  چندمتغین  است شفه بفا هفد  شفاهش و سفامانده         ونفتپی فنوناز  نروش تحلیل عامل 

زینبنا  اصفل  ایفن تحلیفل اسفت شفه بفن        هان دادههم ستگ  بین  شارگین  به. گیند انجام م  ها داده

با توجفه بفه   (. Kaplunovsky, 2005, p.55) شند بند  گنوهتوان بسیار  از متغینها را  م  ناساس آن

شفده   المتغین ننم 11 ن0931از نتایج سنشمار  نفوس و مسکن سال گین  اهدا  پةوهشن با بهنه

بنا  این تحلیفل   ها داده  بودن مجموعق ل از اجنا  دستور تحلیل عامل ن مناسب .شار گنفته شد به

KMOاز طنیق آزمون
0
BTS و آزمون  

 190/3بنابن بفا   KMOمقدار ن با توجه به نتایج. شدارزیاب   0

. بخش است رضایتتحلیل عامل   فن شارگین  بنا  بهها  انتخاب   خصشا دهد نوان م است شه 

شه مقفدار بارتلفت نیفز     شند آزمون م  ماتنیس ضنایب هم ستگ  رابودن  یکهبارتلت فنض  آزمون

 . یاب  قابل توجیه است عامل نبنابناین. استدار معن % 0در سطح  وبه دست آمد  381/131بنابن با 

 يکاربرد روش تحلیل عامل

 :استها  آن به شنح زین  یافته .انجام گنفتابتدا فنآیند تحلیل عامل  

 ها دادهتشکیل ماتریس 

متغینها  پةوهش از طنیق استخناش اطالعات آمار  منبوط به آخنین سنشمار  عموم   ندر ابتدا

 ماتنیسف   نسپس. به دست آمد ها استان 0931و نیز سالنام  آمار  سال  0931نفوس و مسکن سال 

مهف  در    نکتف  .باشد م  ها ستانان ها  اشتغال و سطنها  آن شاخصن ها  آن طناح  شد شه ستون

یفا همگف     یعنف  همگف  مث فت   . سو باشد ها ه  ها این است شه باید تمام شاخص انتخاب شاخص

آن  نبه این معن  شه اگن عامل یا شاخص  در فنآیند توسع  یک منطقه نقش مث ت دارد. منف  باشند

آن  نشنفد  ا  در فنآیند توسعه باز  مف   اگن نقش منف  یا بازدارنده ن  مث ت است و بنعکسشاخص

                                                           
1. Kaiser-Meyer- Olkin  
2. Bartlett Test 
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شننفد   ها  منف  و مث فت یکفدیگن را خنثف  مف      شاخص ندر غین این صورت. استشاخص منف  

(Mulaik, 2009, p.201.) 

 ماتریس همبستگي ةمحاسب

هفا  مفا    شفامل اسفتان   نطنها  آنها و س شاخص نها  آن ماتنیس  است شه ستون ها دادهماتنیس 

ن تعفداد  SPSSاففزار  ها در نفنم  ساز  شاخصها و استاندارد پس از ت دیل متغینها به شاخص. است

هفا   ها با تعداد شفاخص  و تعداد ستون ناستان 93یعن   ناستها  بنابن با تعداد استان( ها داده) سطنها

ا  از  مفل ایجادشفده از تنشیفب دسفته    کفه عوا از اینبفنا  اطمینفان   . شاخص بنابن اسفت  11یعن  

با بنخف  دیگفن از متغینهفا داشفته باشفدن بایفد مفاتنیس         هم ستگ  معقول یکدیگنن ها با  شاخص

ماتنیس هم ستگ ن ماتنیس  منبعف  از ضفنایب هم سفتگ     . هم ستگ  میان متغینها را توکیل داد

بفه قطفن اصفل  قنینفه      یعن  ماتنیس نسف ت . است یکمتغینها است و عناصن رو  قطن اصل  آن 

 ( . 090ص ن0933طال  ن ) است

 استخراج مجموعه عوامل اولیه بر اساس ضرایب همبستگي متغیرها 

هفا  اصفل ن مقفادین ویفةهن درصفد       روش عامل شارگین  بهپس از استخناش ماتنیس هم ستگ ن با 

در . شفود  بیفان مف   و در یفک جفدول    نلفه استخناشؤواریانس هن م نواریانس و درصد تجمع  شل

بفا  . آیفد  ها بفه دسفت مف     ماتنیس هم ستگ  بین شاخص شارگین  بهها با  استخناش عامل نحقیقت

. شفود  ها معلفوم مف    ماتنیس عامل ن عوامل موتنک و اهمیت نس   هن یک از شاخص شارگین  به

در  نبندارهفا  ویفةه  . شفود  محاسف ه مف    ویفةة غینصففن  بندارها  ویةه بنا  تمام  مقادین  نسپس

بار عامل  گفتفه   ها بنا  عامل منبوطه است شه اصطالحاً گذار  متناظن با شاخصریقت مقدار باحق

 ( 090-090ص ن0931 نیا و موسو ن حکمت)شود  م 

ها  اصل   به عنوان عامل یک استها بیش از  آن ةهای  شه مقادین ویة عامل  شلی ندر این منحله

 03/30 در مجمفوعن دارند شه  یکبزرگتن از  ةقادین ویةعامل م 03در این پةوهش . شوند انتخاب م 

 (.0جدول )شنند  درصد واریانس را توجیه م 
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 ها شده توسط هر یک از عامل کل واریانس تبیین .1جدول 

ن شفاهش حجف  پفةوهش و پنهیفز از     ارزشن از نظف  ارزش یفا بف    متغینهفا  شف    0در جفدول  

 .اند شدن م حث حذ  شده طوالن 

هاترکيب

 مقدارويژةاوليه شدهجمعمربعاتبارگذاري دورانجمعمربعاتبارگذاريشده

درصد

فراواني

تجمعي

درصد

واريانس
معج

درصد

فراواني

تجمعي

درصد

واريانس
جمع

درصد

فراواني

تجمعي

درصد

واريانس
جمع

0 183/01 331/90 331/90 183/01 313/90 313/90 191/09 109/08 109/08 

0 033/3 101/01 190/83 033/3 101/01 190/83 113/1 180/09 918/93 

9 319/1 813/00 330/10 319/1 81/00 330/10 113/1 933/03 110/83 

8 099/8 131/1 133/13 099/8 131/1 133/13 309/8 399/3 131/11 

1 310/0 938/1 019/ 18 310/0 938/1 019/18 119/8 831/3 330/11 

1 109/0 113/8 380/13 109/0 113/8 380/13 381/9 011/1 011/19 

1 000/0 393/9 130/30 000/0 393/9 130/30 133/0 101/8 330/11 

3 313/ 0 131/9 913/31 313/0 131/9 913/31 131/0 130/8 130/30 

3 831/0 103/0 333/33 831/0 103/0 333/33 933/0 981/8 391/31 

03 031/0 003/0 033/30 031/0 030/0 033/30 993/0 019/8 033/30 

00 3033/3 131/0 311/30       

00 110/3 939/0 913/38       

09 183/3 013/0 193/31       

08 191/3 31/3 108/31       

01 811/3 301/3 980/31       

01 903/3 113/3 300/31       

01 081/3 881/. 911/33       

03 000/3 938/3 113/33       

03 013/3 933/3 313/33       

03 089/3 013/3 903/33       
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شوند تفا   ها چنخانده م  عامل نبنابناین نآسان نیست تفسین متغینها  بار عامل  بدون چنخش 

ا  ثابفت چنخانفده    ها حول نقطفه  ن عاملها دادهدر دوران ماتنیس . ها افزایش یابد قابلیت تفسین آن

خوانفده  « یافتفه  مفاتنیس عامفل دوران  »را دربنگینند شه این حالت ( هامتغین)ها  شوند تا شاخص م 

 ( .13ن ص0931 تقوای  و شفیع ن)شود  م 

شفه هفد  آن    شفود  به عنوان روش چنخوف  انتخفاب مف     «Varimax» روش نموارد در بیوتن

مقدار آن نزدیفک   و ستا ها ها  منبوط به عامل ها  ممکن شاخص تعداد  از وزنشندن  موخص

یادشفده  ن نیز در این پفةوهش روش  امحقق . (Everitt & Dunn, 1994, p.171) فن یا یک استبه ص

 .اند شار گنفته را به

 ها نامگذاری عامل

شفود  نامگفذار  مف    نها  مورد مطالعه در آن عوامفل  با توجه به محتوا و ماهیت شاخص هن عامل

(Mutalk, 1992, p.23 .)دوران  بنرسف  و بفه شفنح  یفل      روابب در ماتنیس عامل ندر این قسمت

 :شوند نامگذار  م 

 3/90تنهفای    اسفت و بفه   18/01عامفل در حفدود    ن مقدار ویةة اینپس از چنخش :عاملاول

هفا  نفوع    شفاخص  نمتغینها  دخیل در این عاملبیوتن . دهد درصد واریانس جامعه را توضیح م 

  .نامگذار  شده است« جمعیت  -ت  عامل خدما»این عامل  ناز این رو .استخدمات  و جمعیت  

 10/01ن تنهفای   و بفه  دارد 03/3ا  حفدود   پس از چنخشن این عامفل مقفدار ویفةه    :عاملدوم

های  شه مقدار هم سفتگ  بفین    با توجه به اینکه شاخص .دهد درصد واریانس جامعه را توضیح م 

« عامفل آمفوزش  » عامفل  ن پس ایفن استها  آموزش   ها بیوتن از بقیه استن منبوط به شاخص آن

 .نامگذار  شده است

 81/00 نتنهفای   و بفه  دارد 31/1ا  در حدود  پس از چنخشن این عامل مقدار ویةه :عاملسوم

از آنجای  شه میزان هم ستگ  بین متغینها  ایفن بخفش   . دهددرصد واریانس جامعه را توضیح م 

نامگفذار   « ا  امل شاغالن حنففه ع»دهندن این عامل را  ها  تخصص  توکیل م  را شاغالن بخش

 . ای شنده
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 13/1ن تنهفای   و بفه  دارد 09/8ا  در حدود پس از چنخشن این عامل مقدار ویةه :عاملچهارم

ضنیب اشفتغال   در ها  مؤثن در این عامل شاخص بیوتن .دهد درصد واریانس جامعه را توضیح م 

 . نامگذار  شده است« شتغالعامل ضنیب ا» این عامل نبه همین علت. شوند خالصه م 

 13/13در حفدود   نتنهای  شده در این پةوهش به عامل بارگذار  چهاربا توجه به اینکه  ناشنون

عامفل   شفش آمار منبفوط بفه    بیاناز نامگذار  و  نن بنابناینشنند  یین م درصد واریانس جامعه را ت

 .شنی آخن خوددار  م 

 های بعدی تحلیل در کارگیری به مقیاس عاملي برای ایجاد

مفاتنیس امتیفازات   . شفود  ایجاد م یافتهن ماتنیس امتیازات عامل   مقیاس عامل  دورانایجاد پس از 

با ضفنب مقفادین موفخص در     نماتنیس ضنیب عامل  است شه بنا  هن مورد امتیاز عامل  نعامل 

 .شود ضنایب امتیاز عامل  محاس ه م 

آمفده بفنا     دسفت  هفا  عفامل  بفه    هان نمفنه  یک از استان امتیاز عامل  بنا  هن  بعد از محاس  

 هفا  دادهشه بن اساس این  شوندن   اولیه  خینه م ها دادهها به صورت متغینها  جدید در شنار  عامل

نیفا و   حکمفت ) تفوان مقایسفه شفند    ها  اشتغال مف   شاخص نظنرا از  ها یافتگ  استان سطح توسعه

 (.098ص ن0931 موسو ن

ها  اشفتغال بفن اسفاس     شاخص  استان شوور از نظن توسع 93بند     بنا  رت هدر این بنرس 

اسفتان تهفنان بفا     نسفپس  نبه عنوان بنخوردارتنین استان 11/1در ابتدا استان ق  با امتیاز  نعامل 03

تنین اسفتان شفناخته    به عنوان محنوم - 01/1استان خناسان جنوب  با . دوم قنار دارد  در رت  18/1

ها  شوفور بفا    بعد استان  در منحل نها استان شندن تن بودن و همگن ول  بنا  دقیق(. 0ل جدو)د ش

 .شاخه تقسی  شد چهارا  به  تحلیل خوشه فن
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 ها بر اساس امتیاز عاملي بندي استان رتبه. 2جدول 

هااستان
عامل

اول

عامل

سوم

عامل

چهارم

عامل

نجمپ

عامل

ششم

عامل

هفتم

عامل

هشتم

عامل

نهم

عامل

دهم

امتياز

عاملي
رتبه

 3 10/0 -300/3 -00/3 11/8 3-/833 -33/3 -338/3 33/3 010/3 -111/3 مرکزى

 00 31/0 13/3 -90/0 801/3 30/0 11/3 -10/3 -31/3 -30/3 -01/3 گيالن

 01 83/0 -011/3 -830/3 -81/3 11/0 91/3 -93/3 010/3 -3831/3 310/3 مازندران

 09 -13/0 -03/3 00/0 -00/3 -30/0 99/3 -18/0 -93/3 918/3 31/3 انشرقىآذربايج

 01 -8/9 -01/3 -88/3 -13/3 -90/3 -93/3 -13/0 83/3 133/3 89/3 آذربايجانغربى

 01 -00/9 80/3 -11/3 -13/3 -03/3 -100/3 -30/3 11/3 -13/0 03/3 کرمانشاه

 3 09/0 831/3 -13/3 01/3 - -301/0 80/0 03/3 31/0 03/3 811/3 خوزستان

 03 30/0 -10/3 -38/0 -130/3 -00/3 13/0 01/3 30/0 88/3 183/3 فارس

 01 03/3 -19/3 -01/3 83/3 -13/3 31/0 11/3 -910/3 -013/0 301/3 کرمان

 1 33/0 -11/3 -000/3 -199/3 301/3 019/0 -088/3 -819/3 31/3 303/0 خراسانرضوى

 9 91/9 -81/3 13/0 -011/3 90/3 099/0 -01/3 3-/001 00/3 803/3 اصفهان

 1 39/9 13/0 80/0 93/0 11/3 09/0 31/3 00/3 -1/0 981/3 سيستانوبلوچستان

 03 -31/8 -83/3 01/3 -13/3 10/3 3-/30 -90/0 01/3 -00/0 -033/3 کردستان

 00 -11/0 -11/3 93/3 -93/3 -00/3 -99/3 -39/0 38/3 -33/3 -031/0 همدان

 03 -39/0 -90/0 10/0 -31/0 300/3 -19/3 38/3 309/3 -19/3 -811/3 چهارمحالوبختيارى

 03 -11/8 -18/3 81/3 -11/3 -10/3 -83/3 -119/3 093/3 -01/0 -031/3 لرستان

 03 -98/0 00/3 -80/3 -01/3 -339/3 -01/0 81/0 -03/3 -13/0 -933/3 ايالم

 08 89/0 -38/3 -381/3 -90/3 -131/3 -89/3 90/9 130/0 08/3 -901/3 کهگيلويهوبويراحمد

 09 18/0 10/0 11/3 -1/3 -10/3 -010/0 -03/3 81/3 013/0 -1/3 بوشهر

 00 -88/0 -11/3 -031/3 -03/3 -981/3 -80/3 3300/3 -30/3 31/0 -101/3 زنجان

 00 33/0 13/3 0/3 01/3 -183/3 330/3 93/3 -010/3 -018/0 -319/3 سمنان

 1 13/0 99/3 03/0 -033/3 -91/3 33/3 80/3 -19/0 19/3 -338/3 يزد

 8 00/9 08/9 -31/3 00/3 38/3 01/3 309/3 91/3 30/3 -11/3 هرمزگان

 0 18/1 13/3 01/3 81/3 033/3 -18/0 113/3 -11/3 09/3 133/8 تهران

 03 -99/0 -93/3 -33/3 -10/3 33/3 -10/3 38/3 -01/3 19/3 -99/3 اردبيل

 0 11/1 -81/3 01/0 09/3 31/0 -13/3 10/3 98/0 13/0 -11/3 قم

 01 03/3 -91/3 01/3 -03/3 01/3 -833/3 -11/3 31/3 10/3 عامل اول قزوين

 08 -01/9 -83/3 -31/0 -01/3 08/3 -08/3 -01/3 -39/3 89/3 -111/3 گلستان

 01 -83/9 -11/3 -01/0 13/3 -01/3 -11/3 110/3 -33/0 11/0 -01/3 خراسانشمالى

 93 -01/1 00/3 -91/3 301/3 -83/0 -01/3 98/3 -13/0 -80/3 310/3 خراسانجنوبى
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 ها بندی استان ای برای طبقه کاربرد روش تحلیل خوشه

هفا  اشفتغالن روش تحلیفل     شفاخص  نظفن هفا  شوفور از    بنفد  اسفتان   سطح بنا  در این منحله

ن است جز آنبند  مناطقن شهنها و روستاها و  سطح بنا اربند ها  پنش ا  شه یک  از روش خوشه

دهد بن م نا  همگنف  موجفود در بفین موضفوعات      این روش به محقق امکان م . شار گنفته شد به

 را تفسفین و ت یفین شننفد   نتفایج   نسفپس . نندبند  ش ها  مناسب ط قه ها را به شیوه آن نمورد بنرس 

  ا  به دو دسفت  در تحلیل خوشه شارگنفته شده بهها  عموم    الگوریت(. 003ص ن0931شالنتن ن )

ا   روش خوشفه . شفود  منات   تقسی  م  ا  غینسلسله منات   و روش خوشه ا  سلسله روش خوشه

پفذین  انجفام    تناشمف  و تفکیفک   ةدو شیو شه به داردمنات    ساختار درخت  سلسله نمنات   سلسله

هفن مفورد    گنفته شده اسفتن شار  شه در پةوهش حاضن به نم منات   تناش در روش سلسله. دگین م 

در هفن منحلفه چنفد موضفوع بفا هف  تنشیفب         نسپس نشود جداگانه خاص خود آغاز م   با خوش

یفک   به یک طوربه  ها خوشهدر هن منحله تعداد  نبنابناین .شنندایجاد م و خوشه جدید را  شوند م 

 نفد از ا   تناشم  وجفود دارد شفه ع فارت   ها خوشهل ها  متفاوت  بنا  توکی روش. یابد شاهش م 

 نبنفابناین (. 091-091ص ن0931نیا و موسو ن  حکمت)روش منشز ثقل  و پیوند شاملن روش وارد

گفنوه متجفانس بفا    چهفار  هفا  انتخفاب  بفه     ها  شوور بفن اسفاس شفاخص    استانن در این منحله

 چهفار  اسفتن  نوان داده شده 0شکل  نمودارطور شه در  همان. روش وارد تقسی  شدند شارگین  به

 نها  تهنان و ق  به طور  شه استان. هان قابل مواهده و تحلیل است   همگن استانها خوشهگنوه 

تنهای  در یفک شفاخه قفنار     به ناند ها  اشتغال داشته شه بیوتنین سه  را در بنخوردار  از شاخص

ها  بسفیار بنخفوردار    استان نو در حقیقت ددارنها  شوور  اند و اولین سطح را در بین استان گنفته

 نآ ربایجان شنقىن فارسن خوزسفتان  ها ن اصفهانن خناسان رضو،ن  استان ندر گنوه دوم. باشند م 

ها ن آ ربایجان غنبف ن شنمفانن گفیالنن     استان ندر گنوه سوم. ها  بنخوردار قنار دارند یعن  استان

ها  اشتغال  ها از لحاظ بنخوردار  از شاخص این استان. مازندرانن سیستان و بلوچستان قنار دارند

هفا    گفنوه چهفارم اسفتان    هفا     دیگنن یعنف  اسفتان  ها شوند و استان بنخوردار محسوب م  نیمه

 . (0و 0ها   شکل)اند  محنوم
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 (1931هاي پژوهش،  نگارندگان بر اساس یافته)هاي اشتغال  هاي کشور از نظر شاخص بندي استان سطح. 1شكل 
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 (محاسبات نگارندگان)هاي کشور  بندي استان به سطح نمودار دندروگرام با روش وارد مربوط. 2شكل 

   
 C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 

  
 

          18   ─┐ 

          30   ─┤ 

          17   ─┤ 

          21   ─┤ 

          22   ─┤ 

          15   ─┤ 

          29   ─┤ 

          19   ─┼─┐ 

          20   ─┤ │ 

          14   ─┤ │ 

          16   ─┤ │ 

          28   ─┤ │ 

           6   ─┤ │ 

          25   ─┤ ├─────────┐ 

          27   ─┤ │         │ 

           1   ─┤ │         │ 

          13   ─┤ │         │ 

          23   ─┘ │         │ 

           3   ─┐ │         │ 

           5   ─┼─┘         ├───────────────────────────────────┐ 

           2   ─┤           │                                   │ 

           9   ─┤           │                                   │ 

          12   ─┘           │                                   │ 

           7   ─┐           │                                   │ 

           8   ─┤           │                                   │ 

           4   ─┤           │                                   │ 

          11   ─┼───────────┘                                   │ 

          10   ─┘                                               │ 

           24   ─┐───────────────────────────────────────────────┘ 

                          26    ─┘   

 يکشورهابندياستانطبقه

 وبویناحمد شهگیلویه. 03

 خناسان جنوب . 93

 ایالم.01

 سمنان. 00

 یزد. 00

 چهارمحال و بختیار،. 01

 خناسان شمالى. 03

 بوشهن. 03

 زنجان. 03

 همدان. 08

 لنستان. 01

 گلستان.03

 شنمانواه.1

 اردبیل. 01

 قزوین. 01

 منشز،. 0

 تانشندس. 09

 هنمزگان. 09

 
 
 
 
 
 

سطح

 مچهار

 مازندران. 9

 آ ربایجان غنبى. 1

 گیالن. 0

 شنمان. 3

 سیستان و بلوچستان. 00

سطح

 ومس

 خوزستان. 1

 فارس. 3

 آ ربایجان شنقى. 8

 اصفهان. 00

 خناسان رضو،. 03

سطح

 دوم

 تهنان. 08

 ق . 01

سطح

 اول
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 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

هفا و امکانفات انتخفاب انسفان را      شفه فنصفت   طور پایدار است به   انسان  مستلزم توسع  توسع

هفا    داکم  قابلیفت  افزایشپایدار   هد  از توسع. دهد افزایشها  و  را  و قابلیت ادهگستنش د

دیگفن  را شفه در توسفع      هفا   توان شم ودها و قابلیت انسان  م   با توسع ناینبنابن. انسان  است

هفا و به فود شیفیفت     انسفان   همف   مند پایدار بهنه  هد  اصل  توسع. ج نان شندپایدار نیاز است 

هففا و بستنسففاز  بففنا  افففزایش  ایجففاد زمینفه  (.81ص ن0931جهففانگین ن )هففا اسففت  آنزنفدگ   

 ندر اینان نیز. پایدار است شه مندم در شانون آن قنار دارند  ارشان توسعیک  از  نها  شغل  فنصت

گستنش عدالت اجتماع  و موارشت آحفاد   نشوور نیازمند توزیع عادالنهدر حال افزایش جمعیت 

مندم در سننوشت اجتماع  و اقتصاد  خویشن از طنیق شیفیفت اشفتغال و امکفان حفق انتخفاب      

 .شغل در تمام  مناطق شوور است

شاخص حاصل از آمار سنشمار   11 نروش تحلیل عامل  شارگین  بهدر ابتدا با  ندر این مقاله 

 اسفتان  93هفا  شوفور در بفین     استان 0931ها  آمار  سال  و سالنامه 0931نفوس و مسکن سال 

ا  و  روش تحلیفل خوشفه  شارگین   بهبا  ندر ادامه. عامل تغیین داده شد 03به  نسپس .استخناش شد

 درها  انتخاب  و امتیازهفا  حاصفله    ها  شوور بن اساس شاخص نسی  نمودار دندروگنامن استانت

 :اند بند  شده سطح به شنح  یل گنوه چهار

  ؛(بسیار بنخوردار)ها  ق  و تهنان  استان: سطح اول

آ ربایجففان شففنقىن فففارسن خوزسففتان  هففا  اصفففهانن خناسففان رضففو،ن  اسففتان: سففطح دوم

 ؛(بنخوردار)

هفا  آ ربایجفان غنبف ن شنمفانن گفیالنن مازنفدرانن سیسفتان و بلوچسفتان          اسفتان  :طح سومس

 ؛(بنخوردار  نیمه)

گلسفتانن   شندسفتانن هنمزگفانن منشفز،ن قفزوینن اردبیفلن شنمانوفاهن       ها  استان: سطح چهارم

ناسان لنستانن همدانن زنجانن خناسان شمالىن بوشهنن چهارمحال و بختیار،ن یزدن سمنانن ایالمن خ

 ن(محنوم)بویناحمد  یلویه وکجنوبىن شه
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ها  شوفور از   ها  تنشی  ن نوان داد اختال  زیاد  بین استان حاضن با توجه به شاخص  مقال 

هفا   ها  اشتغال وجود داردن شه این اختال  بین بنخفوردارتنین اسفتان   نظن بنخوردار  از شاخص

خناسان جنوب  با شفاخص  )حنومتنین استان و م( 18/1و  11/1ها  تنشی   ق  و تهنان با شاخص)

بفه عنفوان    نتوان ایفن امفن را بفنا  اسفتان تهفنان      اگنچه م . موخص است شامالً ن(-01/1تنشی   

و ایفن اخفتال     اسفت  به عنوان پایتخت معنو  اینان عنوان شنده نپایتخت شوور و بنا  استان ق 

شیفد  أا  تمام مندم در تمام نقفاط شوفور ت  ول  عدالت اجتماع ن بنابن  را بن .دشنشدید را توجیه 

ا  عمفل   شارگین  امکانات محل  بفه گونفه   باید در تخصیص منابع مل  و به نعالوه بن این. شند م 

بنا  رففع   نبنابناین. اینان فناه  شند ةشود شه شنایب اشتغالن پناشندگ  فضای  مناس   را در گستن

 :ستها توجه به موارد زین ضنور  ا این نابنابن 

ها  شوورها  در حال توسعه توجه بیوتن به خدمات و شاالهفا  لفوشس و    یک  از ویةگ . 0

تناسف     و باعث ب  گیند انجام م گذار  رو  خدمات  به طور  شه بیوتنین سنمایه نمصنف  است

 شفود  ها  تولید  م  و در نتیجه تضعی  بخش نها  تولید  اقتصاد  این بخش اقتصاد  با بخش

ها از  اختال  در سطح استان بهیک  از عوامل  شه  ندر اینان(. 00ص ن0933 شاهیوند ن ضناب  و)

گفذار  دولفت در بخفش خفدمات در      سفنمایه  منجن شفده اسفت  اشتغال   ها  توسع نظن شاخص

  ها ها  دوم و سوم اقتصاد  در استان گذار  در بخش شهنها  بزرگن مانند تهنان و ن ود سنمایه

مهفاجنت   نو به ت فع آن است افزایش داده    دیگنها بیکار  را در استان  مسئل این امن. دیگن است

 . گیند شکل م جز آن و تناش  جمعیت و 

 خصفوص  ن بفه در اینان شهنها  بفزرگ . تمنشززدای  اقتصاد  از پایتخت و شهنها  بزرگ. 0

هفا    گ و فعالیفت گستنش و تمنشز مناشز تجار  بزر بهشه  ندنا ها  اقتصاد  شانون فعالیت نتهنان

   دیگفن هفا  تنها ثفنوت و سفنمایه را از اسفتان    این مسئله نه. شده استمنجن خدمات  وابسته به آن 

جو  شار بفه سفو  ایفن منفاطق     و و افناد در جستشند  ن بلکه مهاجنت را تسنیع م شند م خارش 

موکالت تنافیک ن  محیط ن ها  زیست نوین ن آلودگ  سو  این مسئله زاغه آثاراز . شوند سنازین م 

 . جز آن استتورمن افزایش جنم و بزهکار  و 

ها  انسان  و ط یع   ریز  مناسب بن اساس قابلیت ها  هن استان و بننامه شناخت توانمند . 9
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. نیفز دارد نیفنو  فعفال زیفاد      نو از طنفف   دارداز آنجا شه اینان شنایب محیطف  متففاوت    . ها آن

هفا  شفغل  متعفدد      فنصفت  استان بنا  نینو  فعال آن نهن استانها   توان بن اساس ویةگ  م 

انفدن گندشفگن     های  شه در مناطق خوک و شوین  قفنار گنفتفه   بنا  نمونه در استان. فناه  شند

 نهای  شه در شنار دریاهفا قفنار دارنفد    و یا در استان شندخوب  را مهیا  شغل تواند شنایب  بیابان  م 

بفه طفور   . شند م را فناه   شغل ها   بندار  از منابع دریا فنصت یا بهنهتجارت و دادوستد آب  و 

 و ها وجفود دارد  بودن اینان و منابع خداداد  وسیع  شه در سطح استان با توجه به چهارفصل نشل 

بندار  بهینفه و   ها  شغل  متعدد از اشوتوریس  تا بهنه توان زمینه ریز  جامع و مناسب م  با بننامه

 .شندرا فناه   جز آن خاین ط یع  و معدن  و صحیح از 

هفن اسفتان   . باید نقاط ضع  هن استان نیفز شناسفای  شفود    نها شناخت توانمند  همزمان با. 8

بنخف    نبفنا  نمونفه  . شفود  آن مف  اجتماع  و اقتصاد    توسع مانعشه  داردا  عوامل تهدیدشننده

و  نریزان توجه مسئولین و بننامه ب ن ول  به دلیل دارندها منابع ط یع  و نینو  انسان  مناس    استان

مفانع   نهفا  اقتصفاد    بخفش ناشفاف  در   گفذار   بنخ  شنایب آب و هوای  و ت لیغفات و سفنمایه  

راهگوا  بنخ  موفکالت اشفتغال    شناخت نقاط ضع  نبنابناین. ها شده است ور  منابع آن بهنه

 .است

هفا قابلیفت    طور  شه بنخ  اسفتان ه ب. ص  داردها  خا هن استان از نظن اقتصاد  توانمند . 1

. تواننفد ایففا  نقفش شننفد     معدن  و یفا گندشفگن  مف     -شواورز  و بنخ  دیگن از نظن صنعت 

 ناش  از تولیدات به منطقه بفاز  ةتا ارزش افزود ن آن را تقویت شندپس از تعیین نقش ن بایدبنابناین

 .شند ایجاد م لیت در استان الزم را بنا  شار و فعا ةانگیز ناین امن. گندد
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 منابع و مآخذ

تهنانن انتوارات دانوفگاه پیفام نفورن چفا       .تأمین و رفاه اجتماع  .(0918)خون محمد  آراسته .0

 .اول

تحلیلف  بفن علفل بیکفار  جوانفان در اسفتان       ( . 0930)ادی   سدهن مهد ن زنگ  آباد ن عل   .0
 .ریز  استان اصفهان ننامهاصفهانن انتوارات سازمان مدینیت و ب. اصفهان

هفا    گیفن   بنفد  و تصفمی    ها  رت فه  شاربند روش ( .0931)زاهد ن شیوان  ؛اهلل اش ن ن نعمت .9
 .ها  شوور ها و دهیار  تهنانن انتوارات سازمان شهندار . چندشاخصه

روسفتای  شوفور طف      -ها  شفهن    بنرس  نابنابن »(. 0931)منسل ن ادریس  ؛رجب پناه ن .8

ن صفحات 11 ةن سال چهارده ن شماراقتصاد شواورز  و توسعه  مجل. «0991-0931 ها  سال

011-089. 

 -ا  در ارزیاب  فضای  خوشه شاربند تحلیل عامل  و»(. 0933)شفیع ن پنوین  ؛تقوای ن مسعود .1

 ن سال هففده ن شفمارة  اقتصاد شواورز  و توسعه  مجل .«مکان  مناطق روستای  استان اصفهان

 .11-11ن صفحات 13

ریفز    شاربند مدل در جغنافیا با تأشید بن بننامفه (. 0931)موسو ن میننج   ؛نیان حسن حکمت .1
 .ن یزدن انتوارات عل  نوینا  شهن  و ناحیه

 .سایت منشز آمار اینان .1

هفا  شوفور بفن     بند  اسفتان  ها  اشتغال و رت ه وتحلیل نابنابن  تجزیه(. 0933)سیارهن منتض   .3

دانوگاه اصفهانن گنوه اقتصادن گنایش  نشارشناس  ارشد  نام پایان. تهها  شار شایس لفهؤاساس م

 .ریز  اقتصاد  و بننامه  توسع

 تحلیل شمف  رونفد رشفد و تحفوالت اشفتغال در اسفتان خناسفان در       »(. 0933)شایانن حمید  .3

ن 10 ةن شفمار 01ن سفال  تحقیقات جغنافیفای    نام فصل .«0911-0911و  0911-0811 ها  هده

 .19-33صفحات 
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تهفنانن انتوفارات   . (جلفد اول )ها  نو در جغنافیفا  شفهن     دیدگاه(. 0931)شکوی ن حسین  .03

 .سمتن چا  نه 

اقتصفاد     ها  توسع تحلیل  بن پناشندگ  شاخص»(. 0933)احمدن شاهیوند   ؛ضناب ن اصغن .00

 .01-90ن صفحات 0 ةن شمارریز  محیط  جغنافیا و بننامه  مجل. «ها  اینان در استان

ها و تعیین عوامل مؤثن در توسع   تحلیل شاخص»(. 0933)آباد ن عل    ن هوشنگ و زنگ طال  .00

 .008-080ن صفحات تحقیقات جغنافیای   نام لفص. «انسان  شهنها  بزرگ

  نامف  پایفان . ثینات اقتصفاد  و مناشفز رشفد بفن پینامفون     أبنرس  تف (. 0931)علو ن سیدشمال  .09

 .معمار  و شهنساز  ةانوکدشارشناس  ارشد دانوگاه شهید بهوت ن د

ها  شوور و  یافتگ  استان تعیین سطح توسعه»(. 0931)فنن محمود  بهوت  ؛فطنسن محمدحسن .08

دوازدهف ن صففحات    ةن شفمار نامه مفیفد   مجل. «0939و  0919ها   ها ط  سال نابنابن  بین آن

000-030. 

اقتصفاد  بفا    -اجتمفاع  ها در تحقیقات علفوم   پندازش و تحلیل داده(. 0930)شالنتن ن خلیل  .01
 .تهنانن انتوارات شنی .  SPSSافزار  استفاده از ننم

زای  در ده سفال اخیفن و بفنآورد     ها  اشتغال ارزیاب  عملکند سیاست» (.0913)شمیجان ن اش ن  .01

 .00-98ن صفحات 98 ةشار و جامعهن شمار  مجل. «تابع تقاضا  نینو  شار در اینان

روستای  استان آ ربایجان غنبف  در   -نابنابن  اشتغال شهن بنرس  »(. 0931)منسل ن ادریس  .01

 .11-039ن صفحات 0 ةن شمارروستا و توسعه  نام فصل. «0981-0911ها   سال  فاصل

 ةهفا  عمفد   وتحلیل ساختار اشفتغال در بخفش   تجزیه»(. 0939)تنش ن لیال  ؛نةادن شینین مصن  .03

علففوم انسففان  و   نامفف پففةوهش .«0910-0930 ةاقتصففاد  منففاطق شففهن  ایففنانن در طفف  دور

 .003-093ن صفحات (زمستان) 01 ةن شمار(اقتصاد ةویة)ن سال چهارم اجتماع 

ثین آن بن اشفتغال  أنظن  و تجنب  تغیینات ساختار  و تتحلیل (. 0930)آباد ن ابوالفضل  یحی  .03

 .علوم ادار  و اقتصاد ةدشتن ن دانوگاه اصفهانن دانوکد  نام پایان. در اینان
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