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دانشگاه اصفهان

ي كشورها فرهنگي استانيي توسعههاتحليل شاخص

چكيده

ـات جامعـه           ـا و امكان ـابع، دسـت آورده  يكـي از مهـم تـرين    ،كاهش نابرابري در بهره منـدي از من

ـادل   توزيع  عالوه بر رشد در همه جهات،   مفهوم توسعه  .رود به شمار مي   اساسي توسعه هاي  يارمع را متع

 نشان دادن  و فرهنگييي توسعههاشاخصيابي شو ارزاندازه گيري  اين مقاله هدف. گيرددر بر مينيز

ررسي به دو صورت روش ب. است و امكانات فرهنگيها از نظر بهره مندي فضاها استانيسطوح توسعه

ـا توجـه بـه ايـن       .است) عمومي(هار كل متغي  يو مقايسه ) موردي( ري تك متغي  يمقايسه ـاي    ب كـه آماره

ـتان عمومي در قالب تقسيمات سياسي كشور توليد مي شود، اساس انتخاب محدوده و واحد مطالعه             اس

ـاربردي و رو       .مي باشد  ـتار در ايـن    .  اسـت   تحليـل مقايـسه اي     آنش  نـوع تحقيـق ك ـا  نوش ـتفاده از    ب  اس

 و از هي كشور پرداخته شدهافضاها و امكانات فرهنگي در استان به شاخص سازي ،ي آماريهاتكنيك

برداري قرار گرفته    بهره  مورد ي آماري، هاو ديگر  تكنيك   دارد، تحليل عاملي   استان Z، شاخص   هاهسران

.است

 از نظـر بهـره منـدي از فـضاها و     ي كشورها بين استانكه بيانگر آن است   ،نتايج حاصل از پژوهش   

ـتان بـسيار            ،در اين بين  . داردوجود  چشمگيريامكانات فرهنگي تفاوت     ـا اس  استان تهران بـه عنـوان تنه

ـان، سـمنان، سيـستان و بلوچـستان،           ي  هاتوسعه يافته و استان    ـاري، زنج ايالم، بوشهر، چهار محال و بختي

. اندهشدي بسيار محروم شناختههاان استانبه عنورمزگان قزوين، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان، ه

ـابرابري  ي توسعه، ها فرهنگي، شاخص  يتوسعه:ي كليدي هاهواژ ـا  ن ـادل،       ه ي فـضايي، توزيـع متع

. تحليل عاملي،  استانداردZسرانه، شاخص
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درآمد.1

ي پژوهشمسأله.1-1

قابل توجهي از رفتارهاي اقتصادي نيز بر اين بنيان    رفتارهاي انساني به شمار مي رود  و بخش           ي پايه ،فرهنگ

ي مختلـف زنـدگي انـساني    هاه اقتصادي كه مستلزم انجام رفتارهاي خاص و ويژه در زمين        يتوسعه. استوار است 

ياز اينجاست كـه در تمثيـل درخـت توسـعه          . است، به فرهنگ و باورهاي فرهنگي وابستگي بسيار زيادي دارد         

 فرهنگي بـه    ي توسعه يانديشه). 1383:183عظيمي،  ( درخت همان باورهاي فرهنگي است      اين ياقتصادي، ريشه 

ـال      ، در چارچوب نظام سازمان ملل     ويژهبهي،  عنوان موضوع سياست ملّ     و رواج   ه قـوت گرفتـ    1950 از حدود س

ـايي روي د     ل توسعه شهرت يافته است، تحو      او ي كه به ده ساله    1950-60ي دهه طي. يافت اد و مفهـوم    ل پر معن

  اصطالحات جديدي  در كشورهاي اروپايي مفاهيم و1960-70يدر دهه. ع و عمق يافت  توسعه، گسترش، تنو 

ـا  مرسومضع و به تدريج  فرهنگ و  يدر عرصه  »توسـعه فرهنگـي و سياسـت فرهنگـي    « شد كه از مهم ترين آنه

). 1382:24پاپلي يزدي و رجبي سناجردي، (است

ا برقراري تعادل مناسب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب               به نظر مايكل تودارو ب    

ـ        توان مي ،براي مشاركت وسيع مردم كشورهاي در حال توسعه        ـاي حقيقـي      گام بزرگي را در جهـت تحقّ ق معن

ه يافته،   كشورهاي جهان سوم، بيش از كشورهاي توسع       غلبي در ا  به طور كلّ  ). 45: 1368تودارو،(شتتوسعه بردا 

ـا         .  محدود متمركز است   گروهيقدرت سياسي در دست      تمركز قدرت سياسـي نيـز در بـسياري مـوارد، تـوأم ب

شود كه تمركز قدرت سياسي و       اين مقاله از اين جا ناشي مي       يمسأله). 43: 1378روزبهان،(قدرت اقتصادي است  

ـادي از             اهـ اقتصادي باعث تمركز امكانات و فضاهاي فرهنگي در برخي از استان            شـده اسـت و تعـداد بـسيار زي

ـا نيـز   هاند، اين بدان معناست كه از پتانسيلاي ديگر از امكانات و فضاهاي فرهنگي محروم  هااستان ي موجود آنه

ـيع            . شوداستفاده نمي  تـر آن  توزيع متعادل فقط به معناي دادن امكانات و فضاهاي فرهنگي نيست، بلكه معناي وس

   هست،ي محروم نيز    ها استان يهاستفاده از توان بالقو          فرهنگـي   يه چرا كه به هر جهت برخي از استانها توان بالقو 

.را دارند كه تاكنون از آنها استفاده نشده است و اين عدم استفاده خود به معناي عدم تعادل است
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پژوهش اهميت .1-2

ـتگذاري  ايهي منطقها، كاهش ناهمگوني و نابرابريايهتوجه به رهيافت تعادل و توازن منطق      و بخشي، سياس

ـا تي ساختاري، امكانات و محدودي    هايي كه بر حسب ويژگي    ها براي توزيع هدف   ايهريزي منطق و برنامه  ي ه

ـاه آن در كـلّ    ميهر منطقه تغيير    كنند، مستلزم مطالعه و شناخت اهميت خصوصيات هر منطقه با توجـه بـه جايگ

سعه شكاف عظيم درآمدي بين طبقات پايين و باالي جامعـه در كـشورهاي              علماي تو . باشدميايهسيستم منطق 

         ـانعي بـر سـر راه رشـد و توسـعه           ت اقتصادي نمي  در حال توسعه را نه تنها به عنوان يك مزي داننـد، بلكـه آن را م

ـا  و توان  هاتو استفاده نكردن از ظرفي    ) 1378:43روزبهان،(كننداقتصادي ذكر مي   دالتي ي هـر منطقـه را بـي عـ         ه

 نه فقط كمبود درآمد كه      ،ي اساسي تعريف شود   هاتت از قابلي  دانند و بدين جهت فقر بايد به عنوان محرومي        مي

).107: 1998سن، (معيار  متعارف استاندارد براي شناسايي فقر است 

ـا      ،ي كشور نسبت به يكديگر    هادرك و شناخت بهتر ميزان توسعه يافتگي استان        ص از   نه تنها باعث توجه خ

ـا و در نهايـت        هاشود، بلكه موجب شناخت نقاط قوت و ضعف، توان        مينظر اقتصادي به آنها       و كمبودهاي آنه

.دشوميايهموجب توفيق برنامه ريزي منطق

 روش پژوهش.1-3

ـاخص        ها، استان در اين پژوهش   ـا ي مختلف كـشور از نظـر ش ي فرهنگـي، مـورد بررسـي و مقايـسه قـرار      ه

فراينـد تجزيـه و تحليـل    . شـوند مـي ي ياد شده، رتبه بنـدي      ها سطح توسعه يافتگي از شاخص     گيرند و از نظر   مي

ـاخص بـه روش         باشـد مـي »تحليل عاملي «ي مورد بررسي پژوهش براساس روش       هاهآماري داد  ، كـه دوازده ش

.  اسـت دار ارايـه گرديـده   به صورت تركيبي در عوامـل معنـي   و آماري به دو عامل كاهش يافته است         يپيشرفته

.درصد سهم هر عامل نيز در توسعه فرهنگي مشخص شده است

 اهداف پژوهش.1-4

ت و سطح برخـورداري از  هاي مختلف از نظر وضعي بين استانها و نابرابري  ها بررسي تفاوت   اهداف تحقيق 

ـا ،ي ياد شده اسـت ها از نظر ميزان برخورداري از شاخصهاي فرهنگي و رتبه بندي استان  هاشاخص  در قالـب   ت

ـات و      توسعه نيافتگي، تصوير روشـن و شـفّ        ي و از طريق تعيين درجه     ايه منطق يبرنامه ريزي توسعه   افي از امكان
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ـا  ارائه گردد و به اين ترتيب گامي در جهت هدايت پتانـسيل          هاخدمات فرهنگي مذكور در استان     يي توسـعه ه

آنها برداشته شودفرهنگي ت كشور جهت بهبود وضعي.

 قلمرو پژوهش.1-5

ـامع فرهنگـي        پي كشور و قلمرو زماني      هامكاني پژوهش استان  قلمرو   ژوهش برگرفته از طرح آمارگيري ج

.  مي باشد)1382-83سال (كشور و آمار سازمان آمار كشور

ات و نظريهاه ديدگا.2

توسعه و توسعه نيافتگي.2-1

ـان    ،دهستننظر رها از نظر كيفي مدغي اقتصادي مت  يدر توسعه   توسعه در واقع تغييرات كيفي يـك جامعـه را بي

 اقتـصادي نيـست،   يتوسعه تنها يك پديـده ). 1373:16خطيب،(تواند در رشد اقتصادي تبلور يابد  مي كند كه مي   

ـاعي اسـت  هاد و جهت دهي اقتصاد و سيستم       چند بعدي است كه شامل سازماندهي مجد       ي فرايند بلكه . ي اجتم

ـاختارهاي       . ش درآمد و بازدهي جامعه اسـت      به دنبال افزاي   همچنين ـادي در س ـامل تغييـرات بني توسـعه اصـوالً ش

 و عقايد نيز هاتيرات در ديدگاه مردم و در برخي موارد سنّيبه همان نحو تغ. ستها، جوامع و مديريتهاسازمان

 اقتصادي، يون توسعه اقتصادي است، بدي فرهنگي نيز به دنبال توسعه     ي توسعه  ).Streeten,1999,p:56(هست  

.رسد اقتصادي به حد كمال خود نميي فرهنگي، توسعهي فرهنگي اتفاق نمي افتد و بدون توسعهيتوسعه

   بـدون   .شـود ي آغاز نمي شود، با آدميان و تربيت آنها، با سازمان و با انضباط آغاز مي               توسعه با كاالهاي ماد 

ـتاورد   توسعه بـه دليـل ايـن   ). 131 :1365شوماخر،(ماندميياقب منابع پنهان و دست نخورده       ياين سه، همه   كـه دس

. ل ارگانيـك داللـت دارد  ات فرهنگي اسـت و بـر تحـو   شود، در محتوا و نمود داراي مختص    ميانسان محسوب 

). 1381:37پاپلي يزدي،(ي فرهنگي استها انسان به ارزشييابي فزاينده دست،هدف از توسعه

ـاهيم قـراردادي توسـعه          انساني،   يمفهوم توسعه   اقتـصادي اسـت، زيـرا    يبه مراتب گسترده تر و فراتـر از مف

. ت و سطح زندگي انـسان     اندازه گيري مي شوند تا بهبود كيفيGNP1       الگوهاي رشد اقتصادي عموماً با گسترش       

ـازمان ملـل  ي توسـعه يبرنامـه  (UNDP انـساني توسـط   ي نخستين گزارش توسـعه 1990در سال    بـه منظـور  )  س

1. Gross National Product
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ت و ضعف كشورهاي در حال      اف نمودن نقاط قو   اين گزارش اصوالً براي شفّ    . گيري توسعه ارائه گرديد   اندازه

في شده در اين گزارش عبارت بـود   شاخص معرّ . قان بود مردان و محقّ  فاده برنامه ريزان، دولت   توسعه و براي است   

.تصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها بودت اق كه برا ي اندازه گيري وضعيHDI1 انساني ياز شاخص توسعه

ـا ه به اين سو، چه به لحاظ روش شناسي و چـه از بعـد داد        1990ي  ها سال  طيHDI شاخص   ـار مـورد   ه  وآم

ـا ل ايـن تعـدي    ياز جملـه  . ي متعددي بوده اسـت    هااستفاده، دستخوش تغييرات و تعديل      مـي تـوان بـه تعـديل       ه

ـاره كـرد      هاع درآمد و نابرابري    انساني بر حسب چگونگي توزي     يهشاخص توسع  اكبـري،  (ي داخلي كشورها اش

ـا،  هاغير از شاخص تركيبي توسعه، شاخص ). 1378:17 ي تركيبي ديگري نيز ايجاد شده است، كه مهم ترين آنه

 ـالگي،    يفهدر ساختن اين شاخص از سه مؤلّ . ت فيزيكي زندگي است   شاخص كيفي  اميد به زنـدگي در يـك س

.و باسوادي استفاده شده استمرگ و مير نوزادان 

ـ     . ي زندگي مردم است   ي هدف از توسعه، بهبود شرايط كلّ      به طور كلّ   ي از مـردم  در هر كشوري اقشار خاص

  از اين رو توسعه بايد بيـشترين توجـه خـود را بـه              . شان به مراتب بهتر از ديگران است      ت زندگي هستند كه وضعي

.ب نيستكساني معطوف دارد كه سطح زندگي شان مطلو

ي شهري در جريان توسعهها سيستم.2-2

ـا ريـزي  به بازتاب سريع برنامـه      اجتماعي كشورها عمدتاً   - اقتصادي ي پايداري توسعه  ،در دنياي پيشرفته   ي يه

ـاعي، شـهرهاي      ). Junus sova,2005:1(است كه وابسته به تغييرات داخلي و خارجي اسـت   ـار اجتم از تقـسيم ك

يمركز مازاد بيشتر، درآمد سـرانه تبقات اقتصادي و اجتماعي فوقاني جامعه و جذب و        بزرگتر شبكه با تمركز ط    

. باالتري را به خود اختصاص مي دهند و از اين رو قدرت فرماندهي خود را بر شهرهاي پايين تر اعمال مي كنند           

ات، سـرمايه و  تمركز خـدم . صي باالتر تكميل مي شود ط از طريق تمركز خدمات و كاركردهاي تخص       اين تسلّ 

باز هم  بر قـدرت و  ب كه بدين ترتي   ،كندي همگرايي تبديل مي   هاط را به كانون جريان    العات، شهرهاي مسلّ  اطّ

كالنشهرها از حيث تمركز ثروت و سـرمايه  يدر جريان توسعه).53: 1381عظيمـي،  (شودت آنها افزوده مي  اهمي 

كالنـشهرها  . رها و به ضرر شهرهاي مياني و كوچـك اسـت    هاين سهم عمدتاً به نفع كالنش     . اي دارند سهم عمده 

ـاال،           هاكنند و انسان  با جريان جهاني شدن حركت مي      ـان ك ـبب جري  را به همديگر نزديك مي كننـد و بـدين س

1. Human Development Index
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ـال               ـيا، در س ـال           سـه  ،   1980خدمات و عقايد را افزايش مي دهند، در آس ـته، در س ، 2002 كالنـشهر وجـود داش

سيـستم شـهري نمايـشي     ). Toepfer,2002:1( كالنشهر خواهد رسيد     هجده به   2015ل  دوازده كالنشهر و در سا    

هر . ي شهري سازماندهي شده و در تعامل با همديگر هستندهاهاست از يك چارچوب كه در آن همه سكونتگا        

ـ   ).Faisal,2003:1(ند  اه بر اساس اندازه و كاركرد خود مورد توج        هاهكدام از اين سكونتگا     بـرهم   يدهت عمـ   علّ

است، كه در كالنـشهرها وجـود دارد و         ... ي اقتصادي، ساختاري، فرهنگي و    هازدن نظم سيستمي شهرها تمركز    

.كشاندي رشد تبديل مي كند و ساير شهرها را به پيرامون ميهاآنها را به قطب

. زمان، مكان، شهر و برنامه ريزي شهري در طول سه موج شهري-1جدول 

موج اطالعاتموج صنعتييموج كشاورزشاخص

فشردهپوياثابتزمان

جغرافياي اطالعاتجغرافياي اقتصاديجغرافياي طبيعيمكان

)تله سيتي(شهرهاي اطالعاتي مادرشهرشهرهاي كوچك و متوسطشهر

مداوم وريزي پايدار، برنامهريزي استراتژيكبرنامه)كالبدي(ريزي فيزيكيبرنامهبرنامه ريزي شهري

همراه با حق انتخاب نامحدود

Source: Youssef,2000

ي كشورها استاني فرهنگيهاشاخصو تحليل  بررسي .3

 فرهنگـي؛ مـورد     ي شاخص عمـده   ازده دو ي كشور، در اين پژوهش    هانگي استان جهت بررسي توسعه فره   

.اندهبررسي قرار گرفت

ي مورد مطالعههاشاخصفي  معرّ.3-1

ـاب          : د مطالعه شامل  هاي مور شاخص ـينما، كت فروشـي، ليتـوگرافي،    تعداد خبرگـزاري، مراكـز فرهنگـي، س

باشـد  ي نشر، تعداد دفتر مطبوعات، نشريه، كتاب موجود، كتاب امانت داده شده مـي             چاپخانه، صحافي، مؤسسه  

آزاد اسـالمي و    بـه تفكيـك دانـشگاه       (كه در ارتباط با جمعيت باسواد، تعداد عضو مركز فرهنگي، تعداد دانـشجو              

.، تعداد تماشاچي سينما و كل جمعيت هر استان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است)دولتي
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في و تبيين روش معرّ.3-2

ـا هروش تحقيق دراين مقاله با استفاده از اسناد و مـدارك و داد             ـاري  از روش     يه ـلي در     مؤلّفـه   آم ـاي اص ه

ـار منتـشر شـده از      و 1383، سال هاي آماري استانهاهلنام و  با بهره گيري از سا    1تحليل عاملي الگوي آخـرين آم

ـتفاده شـده اسـت   1382ي كشور سال    هافضاهاي فرهنگي استان   ـا هداد. ، اس ـتفاده  از     ه ـا اس ي گـردآوري شـده ب

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استExcel و SPSSي آمار هاافزارنرم

ـلي آن خالصـه          ي آماري چند متغي   هااز روش تحليل عاملي نام عمومي است براي برخي         ره كـه هـدف اص

 خالصـه  يالعات بايد به ترتيبي صورت گيرد كه نتيجه خالصه كردن اطّ به هر حال  . استياد  العات ز كردن اطّ 

رهاي زياد به چند     و متغي  ها شاخص كاهشويژگي عمده تكنيك تحليل عاملي،      . شده از نظر مفهوم معنادار باشد     

ـالبي و  (ي رياضي پنهان و پيچيده اسـت        هااده از روش  عامل با استف   ـادي،     ط  اگـر در تحليـل   ).128: 1380 زنگـي آب

در . استفاده شودRها به عوامل معنادار باشد، بايد از تحليل عامل نوع عاملي، هدف خالصه كردن تعداد شاخص 

ـاي همگـن در درون   ايي در گـروه ها يا نـواحي جغرافيـ  صورتي كه هدف تركيب و تلخيص تعدادي از مكان         ه

. بايد استفاده شودQيك سرزمين باشد، از تحليل نوع 

مراحل انجام تحليل عاملي.3-2-1

هاه تشكيل ماتريس داد.3-2-1-1

ـا ي آن شامل شاخص   ها عبارتست از جدولي كه ستون     هاهماتريس داد  ـاخص  (،  ه  و سـطرهاي آن    )دوازده ش

. خواهد بودهاشامل استان

 ماتريس همبستگييمحاسبه.3-2-1-2

ـاخص    . از ماتريس همبستگي استفاده مي شودهابراي داشتن ارتباط دروني بين شاخص     ـتن دوازده ش ـا داش  ب

. و اعداد زير قطر آن تكرار اعداد باالي قطر است1 خواهد بود، كه مقادير قطر آن همگي 12×12ماتريس 

1. Factor Analysis
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هااستخراج عامل.3-2-1-3

ـا ا استفاده از ماتريس همبستگي بين شاخص بهااستخراج عامل  ـاتريس    . آيـد  بـه دسـت مـي   ه ـتفاده ازم ـا اس ب

ـامي  . دشو معلوم ميها و اهميت نسبي هر يك از شاخص      1، عوامل مشترك  عاملي سپس بردارهاي ويژه براي تم

ـا و موسـوي،        (د  شومقادير ويژه غير صفر محاسبه مي      ـاي ويـژه در حقيقـت     ).232: 1385حكمـت ني مقـدار   برداره

.شود ناميده مي2بارگذاري متناظر با هر شاخص براي عامل مربوط است كه بار عاملي

3هادوران عامل.3-2-1-4

ـاخص در  عامـل، بـزرگ و                         اگر هر شاخص روي يك عامل حمل شود و يا مقادير بارگذاري شده هـر ش

ـاده خواهـد                    ـادير    . بـود مثبت و يا نزديك به صفر باشد، در آن صورت كار تفسير عوامـل س در صـورتي كـه مق

. بارگذاري شده هر شاخص شامل مقادير متوسط روي چند عامل باشد، كار تفـسير عامـل سـخت خواهـد بـود         

ـاده      براي رسيدن به حالت مطلوب، عوامل چنان دوران داده مي          ـاختار س ـا س موسـوي و   (دسـت آيـد   اي بـه  شود ت

. استفاده شده است4اكسها از روش واريمبراي دوران عامل). 61: 1384نيا، حكمت

ها نام گذاري عامل.3-2-1-5

ـا         هابا توجه به ميزان همبستگي هر يك از شاخص         ، مي توان اسامي يا عناوين مناسبي را براي هر يـك از آنه

.انتخاب نمود

هابندي استانرتبه.3-2-1-6

.استان، به رتبه بندي آنها مبادرت ورزيدتوان با استفاده از امتياز عاملي هر ، ميباال موارد ي از انجام كليهپس

1. Common Factor
2. Factor Loading
3. Factor Rotation
4. Varimax
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 تحليل عامليالگويها براساس ستان اي مقايسه.3-3

 نشان داده 5 تا  2رهاي فرهنگي در جداول      تحليل عاملي بر اساس متغي     الگوينتايج آماري حاصل از اجراي      

ـار   مع.  را نشان مـي دهـد      1 و نتايج آزمون بارتلت    kmo، معيار   2جدول شماره   . شده است  ـا      kmoي 779/0 برابـر ب

.  تحليل عاملي و بيانگر مناسب بودن آن استالگوييد كننده باشد كه تأيمي

تـري  ت بااليي برخـوردار بـوده و داراي نقـش مهـم    يي براي تحليل از اهمي    هادر روش تحليل عاملي، عامل    

ـا بدين منظور از ميان عامل    .  بزرگتر از يك داشته باشند     2 كه مقادير ويژه   هستند ـايي كـه        هي بـ  ه دسـت آمـده آنه

ـتخراج شـده   ها و عامل استي اصلي انتخاب شده   هاداراي مقادير ويژه بزرگتر از يك بوده به عنوان عامل          ي اس

).3جدول (كنند ميرها را تبيين ي متغ درصد واريانس كل05/92ّمجموعاً

ـابراين بـه   ،دهدميريانس را توضيح  درصد وا76,38 به تنهايي 9,166ل با مقدار ويژه  جا كه عامل او   از آن   بن

ي توسـعه  توان به عنوان شاخص كلّ  مي، اين عامل را     هاويژگيبا توجه به اين     . دشوميفي  عنوان بهترين عامل معرّ   

.هاي كشور تأثيرگذار بوده استي فرهنگي استان درصد روي تغييرات توسعه15,67 و عامل دوم في نمودمعرّ

سطح معنا داريدرجه اعتبار و . 2جدول
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .779

Approx. Chi-Square 795.450
df 66

Bartlett's Test of 
Sphericity

Sig. .000

1. Bartlet’s Test
2.  Figure Values 
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Total Variance Explained ميزان واريانس توضيح داده شده .3جدول 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
LoadingsCom

ponent

Total

%
 of Variance

Cum
ulative 
% Total

%
 of Variance

Cum
ulative 
% Total

%
 of Variance

Cum
ulative 
%

1 9.166 76.384 76.384 9.166 76.384 76.384 7.411 61.761 61.761
2 1.881 15.674 92.059 1.881 15.674 92.059 3.636 30.297 92.059
3 .484 4.030 96.088
4 .252 2.102 98.190
5 .103 .862 99.052
6 .056 .470 99.522
7 .025 .211 99.733
8 .017 .139 99.873
9 .008 .068 99.941
10 .004 .033 99.974
11 .002 .021 99.995
12 .001 .005 100.00

0
Extraction Method: Principal Component Analysis.

. بارهاي عاملي اصلي و مقدار واريانس توضيح داده شده. 4جدول 

مجموع مجذورات بارهاي عاملي قبل از 

دوران

مجموع مجذورات بارهاي عاملي بعد از 

راندو
لفهمؤ

كل
درصد از كل 

واريانس

درصد 

تجمعي
كل

درصد از كل 

واريانس

درصد 

تجمعي

19,16676,38476,3847,41161,76161,761

21,88115,67492,0593,63630,29792,059

.محاسبات نگارندگان: منبع
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. و امكانات فرهنگيي مختلف ازنظر برخورداري از فضاهاهاه درگروها وضعيت استان. 5جدول

درصدتعداداستانوضعيتگروه

بسيار محروم1
ايالم، بوشهر، چهار محال و بختياري، زنجان، سمنان، سيستان و      

.بلوچستان، قزوين، كهكيلويه و بويراحمد، گلستان، هرمزگان
1035,8

725.آذربايجان غربي، اردبيل، قم، كردستان، لرستان، همدان، يزدمحروم2

517,8.آذربايجان شرقي، كرمان، كرمانشاه، مازندران، مركزيمتوسط3

517,8.اصفهان، خراسان، خوزستان، فارس، گيالنتوسعه يافته4

5
بسيار توسعه 

يافته
13,6.تهران

.محاسبات نگارندگان: منبع

ي نابرابري فضايي توزيع امكانات و خدمات فرهنگيها پيامد.4

ـا د بخـش  شـو مـي ي رشد اقتصادي باال، معموالً باعـث        هاي در نيل به نرخ     مقامات محلّ   و هاتمايل دولت   و ه

ي طبيعي و يا نفوذ بيـشتري  هامناطقي كه از توان بيشتري براي اين منظور برخوردار باشند و به داليل برخورداري        

ـ  ، به عنوان مناطق برگزيده مو     اندهكه در مراكز برنامه ريزي و سياستگذاري داشت        بيـشتر در  . ه قـرار گيرنـد    رد توج

ايـن  . شـود مي، نوعي ناهماهنگي اجتماعي نيز مشاهده   ايهي ناحي ها عالوه بر نابرابري   ،كشورهاي در حال توسعه   

ـاي درون     . ت و ضعف در نواحي مختلف ايـن كـشورها وجـود دارد          با شد  هانابرابري بـه هـر صـورت، نابرابريه

هاست كه ناشي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسـي          ميهر بارز جهان سو    يكي از مظا   ايه و بين ناحي   ايهناحي

ـال دارد، بـدين جهـت                  ). 1380حسين زاده دليـر،     (آنان است    ـابرابري فرهنگـي را نيـز بـه دنب ـابرابري اقتـصادي، ن ن

.ي اقتصادي داردهاي فرهنگي پيامدهاي بس ناگوارتر  از نابرابريهانابرابري
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. فرهنگييهاي توسعهشاخصي كشور از نظر هات استان وضعي.1يهنقش

.نگارندگان: تهيه و ترسيم
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 هر كشوري ي توسعهيكه فرهنگ بنيان و پايهي گذشته داده شد، مبني بر اين هابا توضيحاتي كه در قسمت    

: برشمردزيري فرهنگي را مي توان به شرح هااست، مهم ترين پيامدهاي منفي نابرابري

؛)ها و تفاوتهاافزايش شكاف(ي اقتصادي ها نابرابريافزايش•

؛)بي عدالتي در توزيع امكانات و فضاهاي فرهنگي(افزايش نارضايتي مردمي •

؛تي محروميهاهي توسعه يافته در مقابل چالهابه وجود آمدن قطب•

ـ      هاتحريك و تشديد مهاجرت   • ـيه نـشين   ي استاني و بـه تبـع آن افـزايش جمعي كالنـشهرها و مـسائل و   ت حاش

؛مشكالت خاص خودش

.ايجاد دوگانگي و يا چندگانگي فرهنگي•

. تعداد كتاب موجود در هر استان و فاصله آن با ميانگين كشوري. 1   نمودار 

.محاسبات نگارندگان: منبع
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.ي كشورها فضاهاي فرهنگي و امكانات فرهنگي استانZ شاخص . 2نمودار

.رندگانمحاسبات نگا: منبع

ها و رهيافت نتيجه گيري.5

ـا  مانند بررسـي   ي مربوط،   ها و زيرسيستم  ها سيستم  مناطق، يمطالعه و مقايسه   ـتان    ه ـا ي تطبيقـي اس ي يـك   ه

ـتگذاران اقتـصادي   تواند برنامـه مي، فرهنگيكشور در ابعاد   ـاعي را در اتّ -ريـزان و سياس ـاذ تـصميمات و    اجتم خ

ـاند   ،ايهي منطق هااهش نابرابري ي مناسب در جهت ك    هاهاجراي برنام  ـاري رس ـا بررسـي     ،  در ايـن پـژوهش    . ي  ب

:حاصل گرديده استزيري هاه نتايج و يافتي مورد مطالعه ها از نظر شاخصهااستان

يي مختلف از نظر سطوح توسعه يافتگي فرهنگي ، نشان دهنـده هاي حاصل از رتبه بندي استانهاهنتايج و يافت •

ـا         :ل تا ششم، به ترتيب به استانهاي       او يآن است كه رتبه     تهران، اصفهان، خراسان، خوزستان، فارس، گيالن، ب

. ق دارد، تعلّها زياد با ساير استاناختالف نسبتاً

ـان، سـمنان، سيـستان و بلوچـستان، قـزوين، كهكيلويـه و              ي  هااستان• ايالم، بوشهر، چهار محال و بختياري، زنج

.اندهقرار گرفت فرهنگي يتوسعهدر سطوح آخر ان بويراحمد، گلستان، هرمزگ

.، پيامدهايي بس ناگوار به دنبال خود داردهاي فرهنگي در سطح استانهانابرابري•
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ـا  كـه در قـسمت  ،ايهي منطقهابا توجه به پيامدها و آثار گسترده نامطلوب ناشي از عدم تعادل           • ي قبـل بـه آن   ه

  بـسيار   ،ران فرهنگـي  او توازن منطقه اي براي برنامـه ريـزان و سياسـت گـذ             ه به رهيافت تعادل     اشاره شد، توج 

.ضروري است

: و مĤخذمنابع

. ، نشر ني روستايي ايراني روستايي با تأكيد بر جامعهيتوسعه). 1383(ازكيا، مصطفي و غفاري،غالمرضا،.1

.، انتشارات هشت بهشتمباحثي از توسعه در ايراناكبري، نعمت اهللا، .2

 ، تهران سازمان برنامه و 1 فرجادي، غالمعلي، ج ي، ترجمه اقتصادي در جهان سوميتوسعه). 1368( مايكل،تودارو،.3

. بودجه

.، انتشارات سمت روستايييي توسعههاهنظري).1381(پاپلي يزدي، محمد حسين، ابراهيمي، محمد امير،.4

.، انتشارات سمت شهر و پيرامونيهاهنظري). 1382( پاپلي يزدي، محمد حسين  و رجبي، سناجردي،.5

.، چاپ اول، انتشارات سمتاصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ). 1380( حسين زاده دلير، كريم، .6

، ايكاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شـهري و ناحيـه  ). 1385(حكمت نيا، حسن، موسوي، مير نجف،   .7

.چاپ اول، انتشارات علم نوين

.، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران، چاپ دوماقتصاد توسعه).1373(محمد علي،خطيب، .8

.، انتشارات تابانمباني توسعه اقتصادي). 1378(روزبهان، محمود،.9

، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و        مجموعه مقاالت ،  ت و توسعه  جمعي). 1371(زنجاني، حبيب اهللا،    .10

.زارت مسكن و شهرسازيمعماري ايران، و
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