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چکیده
طی دهههای اخیر ،توسعه به عنوان یکی از مهمترین چالشهای جهانی همواره توجه سیاستمداران و برنامهریزان اقتصادی–
اجتماعی را به خود جلب کرده است؛ در راستای دستیابی به توسعة پایدار در عرصههای سکونتگاهی کشورها اعم از شهر و روستا ،شناخت
روند تحوالت گذشته ،تحلیل وضع موجود و ترسیم فضای مطلوب آنها ضروری است .به عبارت دیگر ،شناخت توانمندیهای محیطی و
میزان خدمات موجود در هر منطقه و درپی آن ،تعیین سطوح توسعهیافتگی این نواحی سکونتگاهی به ویژه روستاها ،نخستین گام در
فرایند برنامهریزی و توسعة این مناطق جمعیتی به شمار میرود .پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در توسعه نواحی روستایی و
بررسی تفاوتها ،تشابهات و طبقهبندی آنها از نظر میزان توسعهیافتگی پرداخته است .روش تحقیق از نوع روش توصیفی -تحلیلی بوده و
جامعه آماری روستاهای استان فارس در سطح شهرستانها و اطالعات الزم به وسیله مطالعات اسنادی جمعآوری شده و با استفاده از روش
تحلیل عاملی وضعیت  29شهرستان استان در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مطالعه شده و 50شاخص به  6عامل خالصه
شدهاند .سپس سطح توسعهیافتگی نواحی روستایی با استفاده از ضریب ناموزون موریس به چهارگروه توسعه یافته ،درحال توسعه،
کمترتوسعه یافته و محروم تقسیم شدند و با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی توزیع آنها نمایش داده شده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد که بین نواحی روستایی استان فارس تفاوت ها و اختالفات شدیدی وجود دارد که در این بین نواحی روستایی شهرستان
شیراز (50.57درصد) ،مرودشت (50.22درصد) ،داراب (49.04درصد) ،استهبان ( 46.35درصد) و کازرون (45.59درصد) ،در باالترین
سطح به عنوان گروه توسعهیافته و در پایینترین سطح نواحی روستایی شهرستانهای کوار ،مهر ،سروستان ،خنج و گراش ( 18.46درصد)
به عنوان گروه محروم قرار داشت.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،تحلیل عاملی ،ضریب ناموزون موریس ،استان فارس.
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بیان مسأله:
تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد
قطبی به شمار میآید .تمرکز سرمایه و امکانات در شهرهای بزرگ ،رشد روابط سرمایهداری پیرامونی و کمبود زیرساختها در
نواحی را به دنبال داشته است ( .)Tabrizi, 2014: 20در میان نگرانی روبه رشد در مورد افزایش نابرابری ،ابعاد فضایی
نابرابری قابل توجه میباشد ،در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه ،نابرابری فضایی و منطقهای در فعالیتهای اقتصادی،
درآمد و شاخصهای اجتماعی وجود دارد و در حال افزایش میباشد .نابرابری فضایی بعد کلی از نابرابری است؛ اما اهمیت
زمانی بیشتر میشود که بخش فضایی و منطقهای همسویی با تنشهای سیاسی و قومی برای تضعیف ثبات سیاسی و اجتماعی
به آن افزوده شود ( .) Kanbur and Venables،2005:5در کشورهای درحال توسعه ،کیفیت زندگی مردم دستخوش
نابرابریهای منطقهای عظیمی است که در بسیاری موارد ،به سرعت در حال افزایش است ،لذا توزیع متعادل امکانات و خدمات
گامی در جهت از بین بردن عدم تعادلهای منطقهای است .زیرا هر چقدر تفاوتهای منطقهای از ابعاد مختلف بیشتر باشد
منجر به حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطبهای پر جاذبه شده و نهایتاً باعث عدم تعادل توزیع جمعیت در سطح منطقه و
سرزمین خواهد شد ( .)Khakpour, 2007: 137عدم توازن در جریان توسعه بین نواحی مختلف موجب ایجاد شکاف و
تشدید نابرابری منطقهای میشود که خود مانعی در مسیر توسعه است ( .)Taghvaei et al,2012: 16تمرکز نامعقول و
نامتناسب در عرصههای زیستی ،توسعه اقتصادی _ اجتماعی نابرابری نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت ،موضوعی که
بازتاب آن را در چشمانداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها نیز میتوان یافت (.)GhaedRahmati et al,2011:1
تقریبأ یکی از ویژگیهای بارز الگوهای توسعهای که در عمل در اکثرکشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته است ،سرعت
فاحش توسعه مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است ،به طوریکه نه تنها در مناطق روستایی فاصلهای چشمگیر در
زمینه سرمایهگذاری و تولید به چشم میخورد ،بلکه از حیث مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر آموزش ،سالمتی و امنیت
اجتماعی که همه جزء پیش شرطهای توسعه انسانی هستند ،نیز دارای عقب ماندگیهای فاحشی نسبت به مناطق شهری
هستند ( .)Fathi et al, 2011: 48سکونتگاههای روستایی در اکثر کشورهای درحال توسعه ،از نظر فیزیکی و اقتصادی با
یکدیگر و با حوزههای روستایی خود یا با شهرهای بزرگتر ،به جزء بهرهگیری از خدمات و امکانات ،ارتباط و پیوندی ندارند .در
هر مورد فقدان دسترسی برای خانوارهای روستایی ،اغلب آنها را در فقر نگاه میدارد ،و عدم تعادلهای جغرافیایی و اجتماعی را
استمرار و استحکام میبخشد ( .)Badri et al, 2007: 118کیفیت توسعه و زیرساختها در اثر برنامهریزیهای نامطلوب و
متمرکز گذشته مسائل عمدهای را در روند توسعه روستایی کشور ایجاد کرده است .به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل-
های منطقهای ،گام نخست شناخت و سطحبندی روستاها از نظر برخورداری در زمینههای اقتصادی ،زیربنایی و ارتباطات،
اجتماعی _ فرهنگی ،بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و...است ( .)Bayat, 2010: 115شهرستانهای استان فارس در زمینههای
مختلف دارای تفاوتهای توسعه بودهاندکه بیانگر عدم توسعه هماهنگ با نیازهای جمعیتی آنها است .این نابرابریها بازتاب و
برآیند عوامل طبیعی ،اقتصاد سیاسی ،نارساییهای نظام برنامهریزی و قطب رشد (شهر شیراز) میباشد .شهر شیراز طی سه
دهه به دلیل مرکزیت اداری -سیاسی و قطب برتر ،در زمینه تمام شاخصهای توسعه ،برتری و تفوق خود را در نظام شهرستانی
استان حفظ نموده است و به عنوان قطب رشد ،خدمات و نیروهای انسانی ماهر و متخصص را از شهرستانهای پیرامون جذب
کرده و تمرکز اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی را در سازمان فضایی استان پدیدار ساخته است .الگوی توسعه فضایی استان فارس
به صورت مرکز – پیرامون است (.)Ziari et al, 2009:77
بنابراین اولین اقدام برای از بین بردن و کاهش تفاوت ها و نابرابریها باید میزان برخورداری از منابع و امکانات هر کدام از
نواحی را سنجید و سپس با برنامهریزیهای مناسب و در اولویت قرار دادن آنها در برنامههای توسعه به رفع نابرابریها و
محرومیت اقدام کرد .پژوهش حاضر با هدف تعیین مهمترین عوامل مؤثر در توسعه نواحی روستایی و بررسی تفاوتها و طبقه-
بندی آنها از نظر میزان توسعهیافتگی سکونتگاههای روستایی استان فارس پرداخته شده است .سؤال تحقیق به این صورت
است :عوامل اصلی مؤثر بر توسعه یافتگی نواحی روستایی فارس کدام است؟ و سطوح توسعه یافتگی به چه میزان میباشد؟
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پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع این تحقیق مطالعات متعددی صورت گرفته است که به تعدادی از آنها در جدول زیر اشاره میشود:
محقق

سال

موضوع

نتایج

لی و وی

2010

سلسه مراتب فضایی -زمانی نابرابری
منطقه ای در چین

نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای در مقیاس های جغرافیایی مختلف
الگوهای متفاوتی را نشان می دهد .نابرابری درون استانی کاهش یافته است
در حالی که نابرابری های بین منطقه ای در حال افزایش پیدا کرده است.
بنابراین ،استراتژی های توسعه جدید برای کاهش نابرابری منطقه ای نتایج
مورد انتظار را بدست نیاورده است .همچنین نتایج نشان می دهد که جهانی
شدن مکانیسم غالب باعث نابرابری منطقه ای است.

زیاری،کرامت اهلل
و جاللیان اسحاق

1387

مقایسه شهرستان های استان فارس
براساس شاخص های توسعه 75
_1355

شهرستان های استان فارس در دوره های متفاوت درزمینه های مختلف دارای
تفاوت های توسعه بوده اند که بیانگرعدم توسعه هماهنگ با نیازهای جمعیتی
آنها است

کاربردتحلیل عاملی و خوشه ای
درارزیابی فضایی _ مکانی مناطق
روستایی استان اصفهان

روستاها را به هشت گروه که گروه اول برخوردارترین وگروه هشت محروم ترین
است ،طبقه بندی کردند که نابرابری های فاحشی در بین سکونتگاه های
روستایی وجود داشته است.

سنجش درجه توسعه یافتگی
شهرستان های استان آذربایجان
شرقی

نتایج تحقیق بیانگر این است که میان شهرستان های استان به لحاظ
برخورداری از شاخص های توسعه تفاوت اساسی وجود داردکه با گذشت زمان
بر برخورداری آنها افزوده شده است

تعیین وتحلیل سطوح برخورداری
شهرستان های استان بوشهر با
استفاده ازمدل اسکالوگرام

اسکالوگرام توزیع فضایی امکانات وخدمات ،بین شهرستان های بوشهر و
دشتستان با سایر شهرستان ها اختالف و ناهمگونی وجود دارد .ولی بین سایر
شهرستان های استان اختالف فاحشی دیده نمی شود

عنوان ارزیابی و تحلیل میزان توسعه
یافتگی شهرستان های استان فارس

وضعیت سنجی شاخص های مورد بررسی درشهرستان های فارس حکایت از
نابرابری وعدم تعادل دارد.

نابرابری های منطقه ای در ایران

نتایج حاصله نشان می دهد در سال 1385از 30استان کشور ،یک استان
توسعه یافته 4،استان نسبتا توسعه یافته7،استان توسعه میانی 19،استان توسعه
نیافته و یک استان محروم می باشد

تقوایی ،مسعود
و شفیعی ،پروین

1388

زیاری کرامت اهلل
و همکاران

1389

تقوایی ،مسعود،
و همکاران

1390

زنگی آبادی ،علی
و اکبری ،محمود

1390

توکلی نیا ،جمیله
و شالی محمد

1391

منبع :یافته های کتابخانه ای تحقیق.1393 :

مبانی نظری:
توسعه پدیده جدیدی نیست؛ بلکه با انسان زاده میشود و همراه با تکامل زندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز با آن
جدا نبوده است .از اینرو باید تکامل و توسعه را در تعالی جامعه انسانی جستجو کرد و همراه با این تعالی ابعاد جدیدی برای
آن در نظرگرفت ( .)Zarabi et al, 2012:2دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمانهایی است که همواره ذهن
بشر را به خود مشغول نموده است .توسعه زمانی تحقق مییابد که از تمامی عوامل ،امکانات و منابع تولید کشور استفاده بهینه
به عمل آید ( .)Taghdisei et al, 2013:158توسعه به عنوان یک موضوع علمی و مسئله اجرایی ،تقریبأ بعد از جنگ
جهانی دوم مطرح شد؛ از آن زمان تاکنون با توجه به تنوع مفاهیم و دیدگاهها در زمینه توسعه ،نظریهها و الگویهای متعددی
درباره توسعه و توسعه نیافتگی ،طرح شده و در هر دورهای یک یا چند الگو به عنوان الگوهای مسلط عمل کرده است ( Azadi
 .)et al, 2013:45قبل از دهه1990منظور از توسعه کشورها ،افزایش متغیرهای کمی اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی،
درآمد سرانه و ...بود با در نظرگرفتن چنین سنجهای ،رشد اقتصادی محور اصلی توسعه ملتها بود .به طورکلی هدف توسعه،
بهبود شرایط کلی زندگی مردم است .توسعه صرف ًا پدیدهای اقتصادی نیست ،توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تجدید
سازمان و تجدید جهت گیری مجموعه نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشور است (.)Maleki et al, 2010:63
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توسعه تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می شود و تحقق آن ،مستلزم ایجاد
هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است .یکی از ارکان توسعه جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهای اقتصادی و
اجتماعی درون مناطق است ( .)Bayat, 2010:144میسرا معتقد است که هدف تمام فرآیندهای توسعه و به خصوص توسعه
منطقهای ،رفاه انسان است .این دید از توسعه ،نه تنها افزایش رفاه بر حسب ارقام کلی را هدف میگیرد بلکه توزیع عادالنهتر آن
بین نواحی مختلف و گروههای مردم را نیز شامل میشود ( .)PourMohamadi et al, 2010:36یکی از جامعترین
مفاهیم در همه زمانها ،توسعه پایدار است .این مفهوم عنصر اصلی راهکار  21است ،سند چهل خطی که در سال  1992در
نشست سران جهان در ریودوژانیرو مورد پذیرش همگان قرار گرفت ( .)Mosavi Kazemi et al,2009: 94توسعه پایدار،
توسعهای است که در آن تأمین نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر است .توسعه پایدار بر
پایه اصول اخالقی مربوط به عدالت میان نسل ها ،میان نژادهای انسانی و درون طبقات جامعه قرار گرفته است .توسعه پایدار به
معنی پیشرفت و ارتقاء بخشی بایک دید یکپارچه و کل گرا به فرآیند توسعه برای ایجاد یکپارچگی فرآیندهای مرتبط به هم در
سطوح مختلف مکانی از جمله سطح محلی ،توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و توسعه اکولوژیکی است ( Rezvani, 2012:
 .)106نابرابری منطقهای ،به عنوان تجلی مهم الگوهای منطقهای ،یکی از مسائل مهم در جغرافیا است ( Wang et al,
 .)2012:705بحث های طوالنی در مورد میزان ،ابعاد ،مسیر ،مکانیسم ،و پیامدهای نابرابری جغرافیایی و همچنین سیاست
هایی که با فقر و نابرابری مقابله میکنند ،انجام شده است .این بحثها از طریق مکاتب همگرایی (برای مثال ،اقتصاد
نئوکالسیک) و واگرایی (برای مثال ،وابستگی ،نئومارکسیسم) غالب بوده است ( .)Wei, 2015: 1برای شناخت عوامل مؤثر در
سطحبندی توسعه از تحلیل عاملی و برای گروه بندی و شناخت تفاوتها از ضریب ناموزون موریس استفاده شده است ،که در
زیر به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
تحلیل عاملی :تکنیک تحلیل عاملی یکی از مهمترین و کارآمدترین روشها برای خالصه کردن اطالعات زیاد است .در عین
حال ،خالصه کردن اطالعات به ترتیبی صورت میگیرد که نتیجه خالصه شده از نظر مفهوم معنادار است ( Maleki et al,
 .)2010: 66این ویژگی امکان طبقهبندی تعداد زیادی از پدیدهها را فراهم میکند (.)Taghvaei et al, 2012: 20
مراحل تحلیل عاملی به این ترتیب است1 :؛ تشکیل ماتریس داده ها 2؛ محاسبه ماتریس همبستگی 3؛ استخراج عاملها 4؛
دوران عاملها 5؛ نامگذاری عاملها (.)Taghvaei and Shafie, 2006:5
ضریب ناموزون موریس :برنامه عمران سازمان ملل ( ،)UNDPالگویی برای درجهبندی نواحی از لحاظ توسعهیافتگی
(کالبدی– انسانی) به کاربرده که هم جدیدترین الگوی رسمی استفاده شده در سطح جهانی بوده و هم این که قابلیت گسترش
و جایگزینی آنها در فضاهای مورد برنامهریزی با مقیاسهای مختلف و متنوع قابل اجراست .این الگو به مدل موریس معروف
است ( .)Hoseein Zadeh Dalir, 2002:152روش موریس از کاربردی ترین روشهای برنامهریزی ناحیهای به شمار می -
رود که ضمن ساده تر بودن روش کار با آن ،بسیاری از کارآییهای مدل اسکالوگرام و تاکسونومی را نیز به همراه دارد .در این
روش ،با به کارگیری انواع متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی میتوان درجه بندی و سپس طبقهبندی سکونتگاهها
پرداخت و مکان مرکزی را مشخص کرد و نیز جایگاه هر واحد را در میان واحدهای دیگر مشخص کرد ( Asayesh et al,
.)2004:147
روش تحقیق:
روش تحقیق مبنی بر روش توصیفی _ تحلیلی میباشد و جامعه آماری روستاهای استان فارس ،که شهرستانها به عنوان
سطح پایه جمعآوری اطالعات میباشد .اطالعات مورد نیاز از سالنامه آماری سال  1391-1390و سایت جهاد کشاورزی استان
فارس جمعآوری و شاخصسازی شده و در محیط  SPSSو با استفاده از تحلیل عاملی ،عوامل مؤثر درسطح بندی توسعه
نواحی روستایی خالصه شده و سپس نواحی روستایی با استفاده از ضریب ناموزون موریس گروهبندی گردیدهاند و تجانس و
تفاوت بین گروهها مورد بررسی قرار گرفته و برای نمایش توزیع آنها در محیط  Arc GISو سپس راهکارهایی حل مشکالت
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توسعهنیافتگی آن ارائه شده است .انتخاب و گزینش شاخصها بر اساس بررسی اسنادی مقاالت ارائه شده در این زمینه صورت
گرفته است و در جدول شماره  2ارائه شده است.
جدول  -2شاخص های مورد مطالعه
شاخص

شاخص

درصد بهره برداران با زمین به کل بهره برداران کشاورزی
سرانه سطح زیر کشت محصوالت ساالنه به ازای هر بهره بردار
درصد کشاورزان باسواد فوق دیپلم به باالتر به کل جمعیت کشاورز باسواد
سرانه سطح زیرکشت محصوالت باغی به ازای هر بهره بردار
نسبت شاغالن کشاورزی به کل شاغالن بخش های گوناگون اقتصادی
تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق به ازای هر 100بهربردار
میزان مصرف کود/سم شیمیایی به اراضی زیر کشت (هکتار)
عملکرد گندم آبی به ازای هر هکتار
عملکرد گندم دیم به ازای هر هکتار
عملکرد جو آبی به ازای هر هکتار
عملکرد جو دیم به ازای هر هکتار
سرانه گوسفند و بز به ازای هر بهره بردار
سرانه گاو وگاومیش به ازای هر بهره بردار
سرانه تعاونی کشاورزی به ازای هر  100بهره بردار
سرانه تراکتور به ازای  100بهره بردار
سرانه کمباین با ازای 100بهره بردار
درصد برق مصرفی در بخش کشاورزی
درصد دامهای سمپاشی شده به کل دامها
تعداد خانه بهداشت روستایی به ازای جمعیت تحت پوشش
تعداد بهورزان(مرد و زن) به ازای جمعیت تحت پوشش
درصد خدمات روستایی(کارگاههای عمده و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و
شخصی و خانگی) به کل جمعیت روستایی
درصد روستاهای دارای مراکز بهداشتی درمانی
درصد آبادیهای دارای خدمات گردشگری (اقامتگاه عمومی ؛سالن غذا خوری و)...
درصد روستاهایی که به مجله وروزنامه دسترسی دارند

درصد روستاهای دارای سامانه جمع آوری زباله
درصد جمعیت روستایی عضو در شرکت تعاونی روستایی
درصد روستاهای دارای فناوری اطالعات وارتباطات ()ICT
درصد روستاهای دارای دسترسی به حمل ونقل عمومی
درصد روستاهای دارای راه آسفالته
درصد روستاهای دارای ارتباط تلفنی
درصد روستاهای دارای صندوق پست
درصد باسوادی کل روستایی
درصد باسوادی زنان روستایی
درصد بیمه شدگان روستایی به کل بیمه شدگان
درصد روستاهای دارای شرکت تعاونی
درصد روستاهای دارای برق
درصد روستاهای دارای دهیاری
درصد روستاهای دارای شورای اسالمی
درصد روستاهای دارای داروخانه
درصد روستاهای دارای دامپژشکی
درصد روستاهای دارای دبستان
درصد روستاهای دارای کتابخانه
درصد روستاهای دارای طرح هادی
درصد روستاهای دارای پزشک عمومی
درصد روستاهای دسترسی عمومی به اینترنت
درصد روستاهای دارای مروج کشاورزی
درصد روستاهای دارای گازلوله کشی
درصد روستاهای دارای بوستان (فضای سبز)
درصد روستاهای دارای آب لوله کشی
نرخ اشتغال روستایی

منبع ) Taghvaei etal, 2006( )Kalantari, 2006( :

محدوده مورد مطالعه:
استان فارس در موقعیت جغرافیایی 27 ،درجه و  2دقیقه تا  31درجه و  42عرض شمالی و  52درجه و  42دقیقه تا 55
درجه و  36دقیقه طول شرقی از نصفالنهار مبداً واقع گردیده است .این استان با وسعت  124218کیلومتر مربع حدود 1/8
درصد از مساحت کل کشور را در بر گرفته است ( .)Golamai and Rastegar, 2010: 120مطابق آمار سال  ،1390در
استان دارای تعداد  29شهرستان که  67.6درصد در  101نقاط شهری و  32.4درصد در  4320نقاط روستایی سکونت دارند
(.)amar.org: 1390
یافته های تحقیق:
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نتایج آماری حاصل از اجرای مدل تحلیل عاملی بر اساس متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی انجام شده است.
معیار  kmoو آزمون بارتلت نشان میدهد که معیار  kmoبرابر با  0.536میباشد؛ که تأیید کننده تحلیل عاملی و مناسب بودن
آن برای پژوهش است.
تشکیل ماتریس دادهها :اولین مرحله تشکیل ماتریس داده ها میباشد ،ماتریس داده ها عبارت است از جدولی که ستون-
های آن شامل متغیرها و سطرهای آن شامل شهرستانها خواهد بود .در این مرحله  29شهرستان در برابر 50متغیر تشکیل
ماتریس دادهاند.
محاسبه ماتریس همبستگی :اولین تصمیم در بکارگیری تحلیل عاملی تعیین محاسبه ماتریس همبستگی است که
همبستگی بین متغیرها را محاسبه میکند که در این صورت تحلیل عاملی از نوع  Rبوده و الگوی به دست آمده روابط بین
متغیرها را نشان میدهد ،که به علت حجم زیاد داده در این جا آورده نشده است .استخراج عامل ها با استفاده از ماتریس
همبستگی بین متغیرها به دست میآید که در مرحله بعد به آن پرداخته می شود (.)GhaedRahmati et al, 2014:78
استخراج عامل ها:
با استفاده از ماتریس همبستگی عاملها استخراج میشود و عوامل مشترك و اهمیت نسبی هر یک از شاخصها معلوم
میگردد .سپس بردارهای ویژه غیر صفر محاسبه میگردد .بر این اساس در پژوهش حاضر  50شاخص به  6عامل تقلیل یافته
که  63.802درصد واریانس را تبیین میکنند که مبین رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و شاخصهای مورد مطالعهاند( .جدول
شماره .)3
جدول  -3استخراج عاملهای نهایی تحلیل دادها
فهرست
عاملها

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی کل
واریانس

1

8.857

17.366

17.366

2

6.324

400.12

766.29

3

5.656

11.089

40.856

4

4.153

8.143

99.48

5

3.978

7.801

799.56

6

3.572

7.003

63.802

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

چرخش یا دوران ماتریس:
تفسیر متغیرهای بارعاملی بدون چرخش آسان نیست و بنابراین عاملها چرخانده میشوند تا قابلیت تفسیر آنها افزایش
یابد ( .)Mosayebi et al,2014:205یکی از پرکاربردترین روشهای دوران ،دوران واریمکس است( .جدول شماره .)4
جدول  -4عاملهای دوران یافته
فهرست
عاملها

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی
کل واریانس

1

8.533

16.730

730.16

2

5.597

10.974

27.705

3

5.299

10.391

38.096

4

4.889

9.587

47.682

5

4.303

8.438

56.120

6

3.918

7.682

63.802

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،
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هدف نهایی در تحلیل عاملی ،شناسایی سازههای بنیادی و زیربنایی است .تفسیر این سازهها فرآیندی است که طی آن،
باید به نتایج تحلیل عاملی برچسب و معنا دهیم ( .)Habibpour and Safari, 2013: 342با توجه به میزان همبستگی
شاخصها میتوان اسامی مناسبی برای آن انتخاب نمود ،که در زیر به آن اشاره شده است:
عامل اول:
با مقدار ویژه  8.533میباشد که به تنهایی قادر است  16.730درصد واریانس را توضیح دهد .در این شاخص  13عامل
بارگذاری شده که بیشترین تأثیر را در بین عوامل دیگر دارد در عامل اول  2شاخص اقتصادی و  4شاخص ارتباطی و  7شاخص
خدماتی بارگذاری شدهاند .که به نام اقتصادی و ارتباطی -خدماتی نامگذاری میشود( .جدول شماره .)5
جدول  -5عامل اول وشاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

مقدار همبستگی

1

درصد خدمات روستایی(کارگاههای عمده و خرده فروشی و تعمیر
وسایل نقلیه و شخصی و خانگی) به کل جمعیت روستایی

456.0

2

درصد روستاهای دارای طرح هادی

672.0

3

درصد آبادیهای دارای صندوق پست

0.866

4

درصد آبادیهای دارای شرکت تعاونی روستایی

0.770

5

تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق به ازای هر 100بهره بردار

556.0

6

درصد روستاهای دارای دسترسی به حمل ونقل عمومی

682.0

7

درصد روستاهای دارای دامپزشکی

679.0

8

سرانه سطح زیرکشت محصوالت باغی به ازای هر بهره بردار

345.0

9

درصد دسترسی عمومی به اینترنت

0.780

10

درصد روستاهای دارای مروج کشاورزی

0.726

11

درصد روستاهای دارای دهیاری

0.779

12

درصد روستاهای دارای شورای اسالمی

605.0

13

درصد روستاهای دارای فناوری اطالعات وارتباطات ()ICT

0.873

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

عامل دوم :با مقدار ویژه  5.597می باشد که به تنهایی قادر است 10.947درصد واریانس را توضیح دهد .در این شاخص 11
عامل بارگذاری شده است که شامل  5شاخص زیرساختی و  3شاخص اقتصادی و  2شاخص اجتماعی میباشد که به نام زیر
ساختی -اقتصادی نامگذاری می شود( .جدول .)65
جدول  -6عامل دوم و شاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

همبستگی

1

نسبت شاغالن کشاورزی به کل شاغالن بخش های گوناگون اقتصادی

576.0

2

سرانه سطح زیر کشت محصوالت ساالنه به ازای هر بهره بردار

460.0

3

درصد آبادیهای دارای برق

617.0

4

درصد آبادیهای دارای خدمات گردشگری (اقامتگاه عمومی ؛سالن غذا خوری و)...

-0.706

5

سرانه گاو وگاومیش به ازای هر  100بهره بردار

567.0

6

درصد باسوادی کل روستایی

-664.0

7

درصد باسوادی زنان روستایی

530.0

8

درصد روستاهای دارای دبستان

620.0

9

درصد روستاهای دارای کتابخانه

-662.0

10

درصد روستاهای دارای گازلوله کشی

540.0

11

درصد روستاهای دارای آب لوله کشی
منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

565.0
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عامل سوم:
با مقدار ویژه  5.299میباشد که به تنهایی قادر است  10.391درصد واریانس را توضیح دهد در این شاخص  6عامل
بارگذاری شده است که شامل  4شاخص کشاورزی 1 ،شاخص ارتباطی و  1شاخص زیست محیطی میباشد که با نام
کشاورزی _ ارتباطی نامگذاری میشود( .جدول شماره .)7
جدول  -7عامل سوم و شاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

همبستگی

1

عملکرد بازده گندم آبی به ازای هر تن تولید

947.0

2

عملکرد بازده گندم دیم به ازای هر تن تولید

0.843

3

عملکرد بازده جو آبی به ازای هر تن تولید

0.624

4

عملکرد بازده جو دیم به ازای هر تن تولید

903.0

5

درصد روستاهایی که به مجله وروزنامه دسترسی دارند

0569

6

درصد روستاهای دارای بوستان (فضای سبز)

0.621

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

عامل چهارم:
با مقدار ویژه  4.889میباشد که  9.587درصد واریانس ها را توضیح میدهد در این شاخص  9عامل بارگذاری شده است
که شامل  3شاخص اجتماعی 5 ،شاخص اقتصادی و  1شاخص زیست محیطی میباشد که با نام کشاورزی -خدماتی نامگذاری
میشود( .جدول شماره .)8
جدول  -8عامل چهارم و شاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

همبستگی

1

سرانه تراکتور به ازای  100بهره بردار

0.869

2

سرانه کمباین با ازای 100بهره بردار

0.762

3

درصد کشاورزان باسواد فوق دیپلم به باالتر به کل جمعیت کشاورز باسواد

508.0

4

میزان کود/سم شیمیایی به اراضی زیر کشت (هکتار)شاخص منفی

567.0

5

درصد بهره برداران با زمین به کل بهره برداران کشاورزی

0.802

6

نرخ اشتغال کل روستاییان

581.0

7

سرانه تعاونی کشاورزی به ازای هر  100بهره بردار

0.350

8

درصد خانوار بهره مند از مراکز بهداشتی درمانی

0.359

9

درصد بیمه شدگان روستایی به کل بیمه شدگان

432.0

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

عامل پنجم:
با مقدار ویژه  4.303میباشد که  8.438درصد واریانسها را توضیح میدهد که در این عامل  6شاخص بارگذاری شده است
که شامل  4شاخص بهداشتی -درمانی و  2شاخص زیست محیطی میباشد؛ که با نام بهداشتی _ زیست محیطی نامگذاری می-
شود( .جدول شماره .)9
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جدول  -9عامل پنجم و شاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

همبستگی

1

درصد دامهای سمپاشی شده به کل دامها

693.0

2

تعداد خانه بهداشت روستایی به ازای جمعیت تحت پوشش

946.0

3

تعداد بهورزان(مرد و زن) به ازای جمعیت تحت پوشش

955.0

4

درصد روستاهای دارای پزشک عمومی

455.0

5

درصد روستاهای دارای سامانه جمع آوری زباله

0.730

6

درصد روستاهای دارای داروخانه

-0.382

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

عامل ششم :با مقدار ویژه  3.918میباشد که  7.682درصد واریانسها را توضیح میدهد ،که در این عامل  5شاخص
بارگذاری شده است که شامل  2شاخص زیرساختی و  3شاخص کشاورزی می باشد ،که با نام کشاورزی _ زیرساختی نامگذاری
میشود( .جدول شماره .)10
جدول  -10عامل ششم و شاخص های مربوطه
ردیف

شاخص

همبستگی

1

درصد آبادیهای دارای راه آسفالته

-0.843

2

درصد آبادیهای دارای ارتباط تلفنی

-0.391

3

میزان برق مصرفی در بخش کشاورزی به کل برق مصرفی

0.380

4

سرانه گوسفند و بز به ازای هر 100بهره بردار

481.0

5

درصد جمعیت روستایی عضو در شرکت تعاونی روستایی

471.0

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1393 ،

ضریب ناموزون موریس :مراحل اجرای آن:
مرحله اول :در این مرحله ماتریس شاخصهای ) IN(N*Mتشکیل خواهد شد که در آن سطرها بیانگر شهرستانها و
ستونها نشان دهنده شاخصها هستند .مرحله دوم :در این مرحله به کمک ماتریس شاخصهای محاسبه شده در مرحله اول
میبایست میزان حداقل  Minjو حداکثر  maxjهر شاخص  INjرا بدست آورد .به عبارت دیگر با محاسبه حداقل و حداکثر
شاخصها دامنه محرومیت شهرستان ها از نظر کلیه شاخص ها بدست خواهد آمد .مرحله سوم :تعریف میزان محرومیتی
است که برای هر یک از شهرستانها با در نظر گرفتن شاخصهای منتخب در مرحله نخست و مقادیر محاسبه شده حداکثر و
حداقل شاخصها در مرحله دوم میتوان محاسبه کرد .بنابراین شاخص محرومیت هر شهرستان به صورت زیر معرفی میشود.
Iij
در این رابطه  Iijبرابراست با مقدار شاخص ناموزونی موریس برای شاخص ( )iدر شهرستان ( )jو  INijبرابر مقدار عددی
برابر با بیشترین مقدار شاخص ( )iدر شهرستان ( )jاست و
شاخص ( )iدر شهرستان ( )jو
برابر با کمترین مقدار شاخص ( )iدر شهرستان ( )jاست.
مرحله چهارم :در این مرحله ضریب نهایی توسعه شهرستانها محاسبه میگردد .بدین منظور باید مجموع مقادیر شاخص-
های مرحله سوم را بر تعداد شاخصهای به کار رفته تقسیم نماییم .بدیهی است که هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد ،نشان
دهنده این است که شهرستان توسعه یافته تراست و از امکانات بیشتری برخودار است

= DIو برعکس ( Shams et

 .)al,2012:91در این رابطه  nتعداد شاخص های مورد مطالعه و  DIشاخص اصلی توسعه هر واحد به شمار میرود .ضریب
شاخص توسعه موریس بین صفر تا 100نوسان دارد که هر چه به  100نزدیکتر باشد ،سطح توسعه یافتگی بیشتر است.
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همان طور که در جدول شماره  11آمده است ،بیشترین امتیاز مربوط به نواحی روستایی شهرستان شیراز که 50.57
درصد می باشد .بنابراین از  45تا 50در یک گروه به عنوان گروه توسعه یافته از40تا  45در گروه دوم که میتوان آنها را گروه
درحال توسعه نامید ،از 30تا  45در گروه سوم که کمتر توسعه یافته و در نهایت گروه چهارم نواحی روستایی که امتیاز آنها
زیر 30درصد میباشد وگروه محروم نامیده شده است ،که کمترین امتیاز مربوط به نواحی روستایی گراش میباشد .نواحی
روستایی در چهار گروه به ترتیب زیر طبقهبندی شدهاند :گروه اول؛ توسعه یافته که شامل نواحی روستایی شهرستانهای
«شیراز ،مرودشت ،داراب ،استهبان ،کازرون» و گروه دوم :درحال توسعه شامل نواحی روستایی شهرستانهای «ارسنجان،
سپیدان ،اقلید ،جهرم ،الرستان ،پاسارگارد ،فیروزآباد ،زرین دشت» میباشد .این گروه درحال دوره گذار هستند که امتیاز آنها
بسیار نزدیک به گروه توسعه یافته میباشند.گروه سوم :کمتر توسعه یافته شامل نواحی روستایی شهرستانهای «آباده ،فسا،
قیروکازرین ،فراشبند ،المرد ،خرم بید ،ممسنی ،خرامه ،رستم ،نی ریز ،بوانات» و گروه چهارم :محروم شامل نواحی روستایی
«شهرستان های کوار ،مهر ،سروستان ،خنج و گراش» است.
جدول -11رتبه های نهایی با ضریب ناموزون موریس
شهرستان

ضریب نهایی توسعه/درصد

رتبه نهایی

شیراز

57.50

1

مرودشت

50.22

2

داراب

04.49

3

استهبان

35.46

4

کازرون

45.59

5

ارسنجان

44.40

6

سپیدان

44.19

7

اقلید

43.77

8

جهرم

42.20

9

الرستان

41.94

10

پاسارگارد

83.41

11

فیروزآباد

40.81

12

زرین دشت

66.40

13

آباده

89.39

14

فسا

39.66

15

قیروکازرین

53.38

16

فراشبند

37.24

17

المرد

36.93

18

خرم بید

87.35

19

ممسنی

07.33

20

خرامه

32.02

21

رستم

31.76

22

نی ریز

40.31

23

بوانات

32.30

24

کوار

29.56

25

مهر

29.45

26

سروستان

27.77

27

خنج

35.27

28

گراش

46.18

29

سطح توسعه

توسعه یافته

درحال توسعه

کمترتوسعه یافته

محروم
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در رابطه با میزان توسعه یافتگی نواحی روستایی استان فارس تفاوتها و اختالفات شدیدی مشاهده میشود ،اما نکته
جالب اینکه شهرستانهایی که طی دهه اخیر ایجاد شدهاند؛ در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند .در این بین نواحی روستایی
شهرستان شیراز و مرودشت که به ترتیب  50.57و  50.22درصد بهترین وضعیت را برخوردار هستند ،شهرستان شیراز به دلیل
مرکز استان بودن بالطبع از امکانات و خدمات بیشتری برخوردار است و حتی بسیاری از روستاهایی هستند که جنبه خوابگاهی
و زیر حوزه نفوذ شهری قرار دارند ،شهرستان مرودشت نیز به دلیل موقعیت مناسب اقتصادی به خصوص کشاورزی که باعث
نگه داشت جمعیت در نواحی روستایی و رونق یافتن زندگی روستایی شده است؛ هرچندکه این شهرستان بیشترین جمعیت
روستایی ( 155728نفر) را داراست.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
هدف اصلی برنامه های توسعه نواحی روستایی ایجاد الگوی مناسب بین جمعیت ،فعالیتها وخدمات و از بین بردن فقر در
این نواحی میباشد ،بنابراین برای شناخت از وضعیت نواحی روستایی ابتدا الزم است که وضعیت موجود آنها مطالعه شود .این
تحقیق با هدف بررسی میزان توسعه یافتگی نواحی روستایی استان فارس و گروه بندی آنها و تعیین عوامل مؤثر در سطح
توسعه نواحی روستایی با استفاده از 50شاخص و با استفاده از تحلیل عاملی شش عامل اصلی مؤثر با  63.802درصد واریانس
را به خود اختصاص دادند که عامل اول شامل  13شاخص و با واریانس16.730درصد و با عنوان اقتصادی و ارتباطی – خدماتی
بیشترین تأثیر را در میزان توسعه یافتگی نواحی روستایی داشته است ،عامل دوم با نام زیرساختی -اقتصادی با 11شاخص و
واریانس  10.974درصد و عامل سوم با  6شاخص و10.391درصد واریانس با عنوان کشاورزی–ارتباطی ،عامل چهارم با 9
شاخص و  9.578درصد واریانس با عنوان کشاورزی -خدماتی و عامل پنجم با  6شاخص و  8.438درصد واریانس با عنوان
بهداشتی زیست محیطی و در نهایت عامل ششم با  6شاخص  7.682درصد کمترین واریانس را به خود اختصاص داده است و
با عنوان کشاورزی – زیرساختی میباشد .در مرحله بعد با استفاده از ضریب ناموزون موریس اقدام به تعیین میزان نابرابری ها
در هریک ازشهرستان اقدام گردید که شهرستان شیراز ،مرودشت ،داراب ،استهبان و کازرون به عنوان گروه اول و در سطح
توسعه یافته و در پایین ترین سطح که به عنوان نواحی محروم مشخص گردید ،شهرستانهای کوار ،مهر ،سروستان ،خنج و
گراش قرار داشت .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین نواحی روستایی استان فارس نابرابری و عدم تعادلهای شدیدی وجود
دارد .بدین منظور پیشنهادهای زیر مطرح میشود:


توجه بیشتر به بخش کشاورزی و مطالعه مسائل و مشکالت پیش روی کشاورزان بسیار ضروری و الزم میباشد.



از بین بردن عدم تعادلهای درون ناحیهای با توجه به اینکه شهرستانهای جنوبی فارس از سطح توسعه پایینی برخوردار
بودند ،رفع این نابرابری ها با انجام سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها ممکن خواهد شد.






شهرستان های جنوبی فارس به دلیل نزدیکی به خلیج فارس میتواند اهمیت ژئوپولتیکی بسیار مهمی داشته باشد و
توجه به این پتانسیل در توسعه این شهرستان ها نقش بسیار مهمی میتواند داشته باشد.
تنوع بخشی به اقتصاد روستایی که روستاها را به دوگروه میتوان تقسیم کرد ،گروه اول شامل روستاهایی که پتانسیل-
های گردشگری و گروه دوم روستاهایی که پتانسیل صنعتی شدن .گروه اول شامل روستاهایی که پتانسیل اکوتوریسم
(بیشتر روستاهای فارس این توانمندی را دارند) ،گردشگری فرهنگی و تاریخی (شامل روستاهای شهرستان شیراز،
مرودشت ،کازرون ،پاسارگارد ،فیروزآباد و ممسنی که به دلیل سابقه تاریخی و قدمت آنها) به دلیل اسکان تیرههایی ازایل
قشقایی روستاهای برآمده از آنها پتانسیلهای بسیار قوی برای ایجاد قطبهای گردشگری فرهنگی و آشنا کردن
گردشگران با فرهنگ عشایری وجود دارد (دشت بکان اقلید ،شیراز ،کازرون) .گروه دوم شامل روستاهایی که پتانسیل
صنعتی شدن دارد به دلیل رونق بخش کشاورزی نقش آن در توسعه نواحی روستایی بنابراین ایجاد صنایع تبدیلی
متناسب با بخش کشاورزی و ایجاد نواحی صنعتی روستایی (شهرستان های مرودشت ،کازرون )...،
تقویت شهرهای کوچک و مراکز روستایی برای ارائه خدمات بهتر.
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