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 چکيده
ي زيربنـايي، آموزشـي و بهداشـتي، بـه     هـا  شاخصاين مقاله بر آن است که نخست، بر اساس 

استان همدان در بخـش روسـتايي و سـپس، بـه     ي ها شهرستانيافتگي درجة توسعه يگيراندازه
از مدل تاکسونومي عددي براي . اي دولت طي برنامة سوم توسعه بپردازدمقايسة عملکرد برنامه

يافتگي مناطق روسـتايي، از ضـريب اخـتالف ويليامسـون     سازي و سنجش سطح توسعههمگن
خطـي، کـاهش    رفع هـم  براي مقايسة ضريب نسبي تغييرات، و نيز از روش تحليل عاملي براي

نتايج گوياي آن اسـت کـه   . اي استفاده شدعوامل، و استخراج عوامل مؤثر بر عدم توازن منطقه
ي ها بخشاي دولت در رشد و توسعة هاي برنامه، اگر چه سياست۱۳۸۳تا  ۱۳۷۸هاي  طي سال
ريب تغييرات داشت، اما مقايسة ض يامکانات و تسهيالت را در پ توزيع نابرابري استان روستايي

 در اي تـر امکانـات توسـعه   مثبت بر توزيع متعـادل  يکه برنامة سوم توسعه با اثرات دهد مينشان 

  . است بوده همراه استان يها شهرستان روستايي بهداشت و آموزش ها،زيرساخت بخش
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  انجـام  سـينا بـه  اه بـوعلی قـرارداد بـا دانشـگ    راسـاس اين مقاله برگرفته از نتايج يک طرح پژوهشی اسـت کـه ب   ∗
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  قدمهم

گيري، توسـعه  گران، در كنار رشد اقتصادي با مفاهيم كمي و قابل اندازهاز ديدگاه تحليل

كه حداقل سـه هـدف يـا شـرط را      شود مييك مفهوم كيفي است و به وضعيتي اطالق 

انسـان؛   يبخش زندگ اول، امكان دسترسي بيشتر به كاالها و خدمات تداوم: محقق سازد

ها از مواهب مادي؛ و سوم، گسترش دامنة  مندي انسان بهرهدوم، افزايش سطح زندگي و 

بـار، آلبـرت   نخسـتين . ها و برابري افراد جامعـه در برابـر قـانون    انتخاب، آزادي انديشه

هـاي   هيرشمن اقتصاددان معروف توسعه، بر اسـاس محـدوديت امكانـات و توانمنـدي    

اي و بخشـي  ات منطقـه مطالع يي مختلف اقتصادي، به بيان مبناي نظرها بخشمناطق و 

اگرچه آثـار و نتـايج كـاربردي    . پرداخت )۱(رشد با عنوان نظرية رشد نامتوازن اقتصادي

هـاي مطلـق ماننـد توليـد     تر كشـورها و كسـب مزيـت    اين نظريه در عملکرد تخصصي

نـانو،   ي، توليدات صنعتي، تحقيقات بنيادي، محصوالت فناوريانحصاري دانش و فناور

به سطوحي قابـل قبـول    يرغم دستيابي قابل مشاهده است، اما عليهاي فضايو پژوهش

ي خـاص  هـا  فعاليـت از  ياز رشد و توسعه در بعضي مناطق برخـوردار و نيـز در برخـ   

يافته و محروم از امكانات و ي كمترتوسعهها بخشوجود  توان مياجتماعي، ن -اقتصادي

نظرية رشد نامتوازن است،  تسهيالت در كشورهاي در حال توسعه را که تا حدي زاييدة

که اثرات انتظاري نشر توسعه از منـاطق برخـوردار    ياگونه، به)Puga, 2007(انکار کرد 

به مناطق محروم جاي خود را بـه شـکاف بيشـتر درآمـدي و ظهـور پديـدة دوگـانگي        

  . ويژه در ميان مناطق شهري و روستايي داداجتماعي به -اقتصادي

ي صـنعتي و خـدماتي متمرکـز اسـت،     ها فعاليتآنها،  برخالف مناطق شهري که در

رونـد کـه سـاکنان آن    يشـمار مـ  ها بهروستاها اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان

و بيشـتر آنهـا نيـز در     کننـد  مـي ي كشـاورزي امـرار معـاش    هـا  فعاليـت بيشتر از طريق 

هـايي   ماريدر حال حاضر، مطابق سرشـ . هاي كوچك و پراكنده سكونت دارند زيستگاه

نفـر   ۵۰۰۰كـه كمتـر از    شـود  مـي گيرد، روستا به نقاطي گفتـه   كه در كشور صورت مي

بررسـي ارقـام متوسـط هزينـة ناخـالص خانوارهـاي شـهري و        . جمعيت داشته باشـند 
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تـر از منـاطق   در مناطق روستايي، همواره سطح زندگي پايين دهد كه   روستايي نشان مي

شـهري و   يه است؛ بدين معني كه اگـر خانوارهـا  بود درصد آن ۶۵شهري و در حدود 

را خريـداري كننـد كـه بـر      ياستاندارد كـاالي  روستايي بخواهند با هزينة خود يك سبد

، آنگاه خانوار روسـتايي در مقايسـه بـا    شود مياساس شاخص ضمني مصرف مشخص 

ايـن تفـاوت بـين    . خريـداري كنـد   درصـد آن سـبد را   ۶۵د توان ميخانوار شهري فقط 

اخـتالف پايـدار   «دهندة كند، نشان  مي نوعي تفاوت درآمدها را نيز منعكسها كه به نههزي

بسا يكـي از داليـل مهـم مهـاجرت بـه      است كه چه» در شرايط اقتصادي شهر و روستا

  ). ۱۳۷۲مقصودي، ( روديشمار ماي بههاي منطقهشهرها و عدم تعادل

را جهـت   ي، فرصـت مناسـب  ينفتـ  يگذشته تزريق درآمدها يهااز آنجا که در سال

بـه   يـ اجتمـاع   ياقتصـاد  يهـا يضد فقر و از بـين بـردن دوگـانگ    يهاسياست ياجرا

گسترده طرح توسعة يکپارچـة   يفراهم آورده، اجرا يخصوص در سطح مناطق روستاي

قتصادي و امـور  ا ريزي برنامهبيش از پيش مورد توجه مديران و كارشناسان , )۲(روستايي

اين کارشناسان بر اين باورند که با ايجاد شـهرهاي كوچـك   . اجتماعي قرار گرفته است

بـه   تـوان  مـي ، ))۳(هاي رشدقطب(هاي روستايي و نيز با محوريت آنها  در پيوند با حوزه

روسـتاها، عرضـة    يسـاز  ي غيرزراعـي، صـنعتي  هـا  فعاليتبخشي در  اهدافي نظير تنوع

دهي و مديريت منـابع  سازي كشاورزي و سرانجام، به سازمان تجاري خدمات پشتيباني،

،  از »رندنيلي«يي متفاوت ارائه شده که ها شيوهالبته براي تحقق اين هدف، . دست يافت

گذاري راهبرد توسعة يکپارچة روستايي خود، پر كـردن  ، در پايهريزي برنامهکارشناسان 

، »ميسـرا «ا مد نظر قـرار داده اسـت؛ در حـالي کـه     ر» از باال به پايين«مراتبي  خأل سلسله

» از پـايين بـه بـاال   «اي در هند، ايجاد چنـين فضـايي را بيشـتر    منطقه ريزي برنامهمشاور 

). ۱۳۸۶امينـي،  ميرزا(تـرين نقطـة روسـتايي    ؛ يعني، حرکـت از كوچـك  داند ميمطلوب 

است  ييها فعاليتهاي بارز در هند از نمونه )۴(ياتأسيس و گسترش مراکز صنعتي ناحيه

ي غيرزراعـي و  هـا  فعاليـت بخشي به که در راستاي افزايش ميزان مشارکت محلي، تنوع

   . افزايش درآمد روستاييان صورت گرفته است
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  طرح مسئله و اهميت موضوع 

 بديهي است كه در بيشتر کشورهاي در حال توسعه بـا اقتصـاد معيشـتي کشـاورزي در    

مناطق روستايي، عمومًا روسـتاييان نسـبت بـه شهرنشـينان درآمـد كمتـري دارنـد و از        

ترنـد؛ و همـين   پذير آسـيب رو، فقيرتر و خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردارند و از اين

  از عوامـل مـؤثر در ايجـاد    . شـود  مـي شـهرها   يسـو مسئله نيز منجر به مهاجرت آنها به

ون پراكنـدگي جغرافيـايي روسـتاها، عـدم توجيـه      به مواردي همچ توان مياين مشکل، 

اي و تخصصـي نبـودن كـار كشـاورزي      اقتصادي براي ارائة خـدمات زيربنـايي، حرفـه   

، و عدم مـديريت  )در مقايسه با رشد جمعيت(، محدوديت منابع زمين )ي پايينور بهره(

ي هـا  هاي روستايي همـان سـرمايه   منظور از زيرساخت. ها اشاره کرد درست زيرساخت

 يهاي اجتماعي، کالبد عمومي، توليدي و اجتماعي روستاهاست كه در بيشتر زيرساخت

و نهادي، به بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي و نيز ارتقـاي كـارآيي   

البته منظـور از ايجـاد، توسـعه و نگهـداري     . انجامديزندگي اجتماعي و اقتصادي آنها م

   ياي بـه يـك جامعـة دارا    هـاي سـرمايه   تزريـق نهـاده   هاي روستايي، صـرفاً  زيرساخت

توليد سنتي نيست، بلكه هدف ايجاد سازوكارها، نهادهـا و رويكـرد مـديريتي جديـدي     

طلبـد  ياست كه در عمل، مشـاركت گسـتردة مـردم بـومي يـا همـان روسـتاييان را مـ        

)Daultrey, 1976.(  

هـاي دولـت   ي از تالشتجربة کشورهايي نظير هند، کرة جنوبي، چين و مالزي حاک

مرکزي براي ارتقاي كارآيي زندگي اجتماعي و اقتصـادي روسـتاها بـا اهـداف توسـعة      

بـراي نمونـه، هنـد از کشـورهاي پيشـگام در زمينـة اجـراي        . اي اسـت يکپارچة منطقه

در مناطق روستايي با تأکيد بر راهبرد توسعة يکپارچـة روسـتايي و    يي فقرزدايها برنامه

. شود ميويژه گسترش صنايع روستايي محسوب ي غيرزراعي بهها عاليتفبخشي به تنوع

عدم توزان «اي هند، در مقالة خود با عنوان ناحيه ريزي برنامه، کارشناس »يپراشانت رد«

اي  هاي منطقـه ، با اشاره به ضرورت از ميان بردن تفاوت»اي در استان آندراپرادش منطقه

اي در ايالـت   هـاي منطقـه  كاهش نـابرابري : گويديه مو اساس رشد و توسع مثابه پايه به
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در طـول پنجـاه   ) شامل سه منطقة ساحلي آندرا، رياالسيما، و تالنگانا(آندراپرادش هند 

اطالعـات در ايـن    يسال اخير موجبات رشد و توسعة بيشتر در زمينة گسـترش فنـاور  

  ).Reddy, 2004(مناطق و كاهش سطح فقر روستايي را فراهم آورده است 

شده در زمينة رشـد  با مروري اجمالي بر ادبيات موضوع  و مطالعات اقتصادي انجام

ي اسـتان همـدان، هـدف مطالعـة     هـا  شهرستاني مختلف اقتصادي در ها بخشنامتوازن 

اي و هـاي بودجـه  آيـا سياسـت  «اساسي اسـت كـه    يهاگويي بدين پرسشحاضر پاسخ

ت در روند توسعة بخشي روستاهاي پراکنده اي دولت توانسته اسي منطقهها ريزي برنامه

برنامـة سـوم    يهـاي اجـرا  آيا طي سال«و » مؤثر ايجاد نمايد؟ يدر استان همدان تغييرات

 ييافتگي روستاهاي اسـتان همـدان تفـاوت   اجتماعي، در سطوح توسعه -توسعة اقتصادي

  . »؟شود ميدار مشاهده معني

  روش کار

بي جوامع به سطوح متفاوت توسـعه و سـنجش ميـزان    گيري ميزان دستيا منظور اندازهبه

يي گونـاگون ماننـد شـاخص توسـعة نيـروي      هـا  شاخصيافتگي،  تغيير در درجة توسعه

اند که برخي از آنها نمادي از يك متغير كالن اقتصـادي  طراحي و معرفي شده )۵(انساني

با توجـه بـه    البته. رونديشمار مي رشد و توسعه بهها شاخصو برخي ديگر تركيبي از 

ي رشد و ها شاخصبا تركيب  توان مي، معموًال ها شاخصگونه سازي اينضرورت بومي

بندي آنهـا دسـت   توسعه، به يک معرف بهتر در زمينة وضعيت توسعة اقتصادي و سطح

زيـع  قابل قبـول از تو  يبديهي است که دستيابي واقعي به سطح). ۱۳۷۸زياري ، (يافت 

اي در عرصة توزيـع عوامـل توليـد، اطـالع از     هاي توسعهدرآمد، ارزيابي پيامد سياست

عـدالت اجتمـاعي،    يارتقـا  يبـرا  ريـزي  برنامهموقعيت و رفاه افراد جامعه و سرانجام، 

در گرو شناخت وضـعيت موجـود و توزيـع برابـر امکانـات جامعـه در منـاطق         يهمگ

  ). ۱۳۸۱مسجدي، (مختلف است 



  حميد سپهر دوست   ۲شماره ، ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۷۴

 

مربـوط بـه    ريـزي  برنامههاي اطالعاتي سازمان مديريت و در مطالعة حاضر، از داده
) ۱۳۸۳و  ۱۳۷۸(اجتماعي سـوم اسـتان    -هاي آغاز و پايان  برنامة توسعة اقتصاديسال

و  همچنـين، مـدل سـنجش   ). ب۱۳۸۵، ريـزي  برنامـه مـديريت و  سـازمان  (استفاده شد 
يافتگي روستاها به عنـوان معيـار ارزيـابي عملکـرد دولـت در       گيري سطح توسعه اندازه

در ايـن رابطـه، پـس از انجـام مطالعـات      . كار گرفته شـد ي استان همدان بهها شهرستان
اكتشافي اوليه و طرح مبـاني نظـري، نخسـت، تعيـين سـطح مطالعـه از نظـر موقعيـت         

ــپس،    ــت و س ــورت گرف ــاعي ص ــادي و اجتم ــاتي و    اقتص ــف عملي ــا تعري ــراه ب هم
ي توسـعة روسـتايي، اطالعـات الزم بـراي تعيـين سـطوح       هـا  شـاخص استانداردسازي 

اند ي مورد بررسي در استان عبارتها شهرستان. شدند آورييافتگي روستاها جمع توسعه
  . همدان، اسدآباد، رزن، كبودرآهنگ، نهاوند، بهار، تويسركان، و مالير: از

ي اصلي رشد و توسـعه، سـنجش سـطوح متفـاوت     ها شاخصجه به در ادامه، با تو
روش ي استان همدان بهها شهرستان )۶(بنديسازي و رتبهيافتگي و عمليات همگنتوسعه

تعيـين درجـة    ياز ايـن روش، بـرا   يگيـر با بهـره . تاكسونومي عددي صورت پذيرفت
اي  مجموعـه  توان يمي استاندارد شده، ها شاخصاز  يايافتگي بر اساس مجموعهتوسعه

اي همگـن تقسـيم كـرد و يـک مقيـاس       از مناطق قابل مقايسه با يكديگر را به مجموعه
عمليات مربوط به رفع مشـکل  ). ۱۳۸۰کالنتري، (تركيبي معين را مورد استفاده قرار داد 

وامـل مـؤثر در   خطي عوامل، کاهش عوامل به حداقل موارد الزم و نيـز اسـتخراج ع  هم
افـزار  اي از طريق تجزيه و تحليـل عـاملي و بـا اسـتفاده از نـرم     هاي منطقهايجاد تفاوت

SPSS كه در درون هر کدام  شود ميتوصيه  ياين روش بيشتر در موارد. صورت گرفت
  هـا  ها همبستگي دروني بااليي وجود داشته باشد امـا همبسـتگي بـين گـروه    از زيرگروه
از طريق تحليل عاملي، بـه محاسـبة اولـين، دومـين،      توان مين حالت، در اي. كمتر باشد
 يها با متغيرهاي اصلي ارتباط خطـ پرداخت؛ اين مؤلفه )۷(هاي اصلي مؤلفه... .سومين و 

مزيـت تحليـل   . دارند و از بيشترين مجموع مجذور همبستگي با متغيرهـا برخوردارنـد  
و نيز اطمينـان از عـدم وجـود    ) نماگرها در مقايسه با تعداد(عاملي كاهش تعداد عوامل 
  ). ۱۳۶۲بيدآباد، (همبستگي بين متغيرهاست 
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متغيـر   -الـف : انـد از مشخص، متغيرهاي مورد استفاده در  پـژوهش عبـارت   طور به

ي هـا  شـاخص متغيرهاي مسـتقل شـامل    -يافتگي روستاها، و بوابسته يا درجة توسعه

 ۱جـدول  ، که در )سه متغير(، و بهداشتي )سه متغير(، آموزشي )تغيرشش م(زيرساختي 

سازي مناطق، از روش حداقل کردن مـاتريس فواصـل اسـتفاده    همگن يبرا. آمده است

قـرار دارنـد، از مسـير تجزيـه و تحليـل      ) D(شد تا مناطقي كه خارج از فاصلة اطمينان 

  .خارج شوند

  

  

ها نسبت يافتگي مناطق، از ماتريس برداري فاصلهسطوح متفاوت توسعه تعيين يبرا

يـافتگي  از نظـر درجـة توسـعه    هـا  شهرسـتان استفاده شد تا رتبـة  ) Cio(آل به نقطة ايده

است کـه بـراي تعيـين     يشايان يادآور. تعيين شود) برخورداري از رفاه نسبي(روستاها 

معرفـي  » درجـة برخـورداري  «نـام  بـه ) di(يافتگي مناطق، شاخص تلفيقي درجة توسعه

 يهر چه شاخص تلفيق. محدود ميان مقادير صفر و يك است يادامنه يكه دارا شود مي

)di (دهندة برخوردارتر بودن منطقة مورد نظر و هر چه به تر باشد، نشانبه صفر نزديك

اي توسـعه  دهندة عدم برخورداري منطقة مورد نظر از امکاناتتر باشد، نشانيك نزديك

آنهـا   تـأثير کنندگي عوامل و همچنين، براي تحليل درصد توصيف). ۱۳۸۶آذري، (است 

اي، از روش تحليل عاملي براي کاهش عوامـل بـه حـداقل عوامـل     بر عدم توازن منطقه

  . کنندگي استفاده شدمؤثر و تعيين درصد تجمعي واريانس توصيف

  

۱
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  ي توسعة بخش روستايي استان همدانها صشاخ -۱جدول 

۱ T-X  هاي شهرستانهاي روستايي به مجموع آباديهاي داراي انواع راهنسبت آبادي  

۲ T-X  هاي شهرستانهاي داراي برق به مجموع آبادينسبت آبادي  

۳ T-X  هاي شهرستانشده به مجموع آباديهاي گازرسانينسبت آبادي  

۴ T-X  هاي شهرستاناراي ارتباط تلفني به مجموع آباديهاي دنسبت آبادي  

۵ T-X هاي شهرستانهاي داراي صندوق پستي به مجموع آبادينسبت آبادي  

۶ T-X   نفر جمعيت روستايي شهرستان ۱۰۰۰۰ازاي هر ي تعاوني روستايي بهها شركتنسبت  

۷ T-X هاي شهرستانهاي داراي خانة بهداشت به مجموع آبادينسبت آبادي  

۸ T-X هاي شهرستانهاي داراي مراكز بهداشتي درماني به مجموع آبادينسبت آبادي  

۹ T-X نفر جمعيت زير پوشش روستايي شهرستان ۱۰۰ورز به هر نسبت کارکنان به  

۱۰ T-X نسبت جمعيت روستايي باسواد شش ساله و بيشتر به کل جمعيت روستايي شهرستان  

۱۱ T-X  نفرجمعيت روستايي شهرستان ۱۰۰ورة ابتدايي به هر نسبت كاركنان آموزشي د  

۱۲ T-X نفر جمعيت روستايي شهرستان ۱۰۰به هر  ينسبت سواد آموزان نهضت سوادآموز  

  الف۱۳۸۵استان همدان،  ريزي برنامهسازمان مديريت و : مأخذ

  و نتايج ها يافته

  يرهاو واريانس عامل مشترک متغ يآمار توصيف
اطالعات مربوط به آمار توصيفي و  واريانس عامل مشترک متغيرها از جمله نتايج اولية 

ي هـا  شاخصاين جدول مقدماتي شامل . آمده است ۲جدول تحليل عاملي بود، که  در 

 يبـوده، متغيرهـا در حالـت تحليـل عـامل      )۸(هاميانگين، انحراف معيار، و ستون اشتراک

که بر اساس  دهد ميبدون چرخش است؛ و نسبتي از واريانس آزمون مورد نظر را نشان 

 .شود ميبرآورد  يشده در تحليل عاملعوامل مشترک استخراج
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 آمار توصيفي و  واريانس عامل مشترک متغيرها -۲جدول 

  اشتراک ها
  متغير ميانگين انحراف معيار

  مقادير اوليه  شدهاستخراج

۶۶۹/۰ ۱  ۶۵/۱۴۷ ۱۳/۳۴۹ ۱ T-X  

۷۰۸/۰ ۱ ۹۸/۴۵ ۸۸/۱۳۲ ۲ T-X  

۹۵۷/۰ ۱ ۶۱/۸ ۲۵/۸ ۳ T-X  

۹۷۲/۰ ۱ ۹۲/۳۸ ۱۳/۱۲۴ ۴ T-X  

۹۰۰/۰ ۱ ۳۲/۱۶ ۰۰/۶۰ ۵ T-X 

۷۸۳/۰ ۱ ۴۴/۵ ۸۸/۱۵ ۶ T-X  

۹۴۵/۰ ۱ ۸۵/۱۹ ۸۸/۷۰ ۷ T-X 

۸۶۵/۰ ۱ ۵۱/۳ ۰۰/۱۱ ۸ T-X 

۹۴۹/۰ ۱ ۸۹/۳۲ ۸۸/۱۲۴ ۹ T-X 

۹۰۸/۰ ۱ ۷۶/۱۹۹۱۳ ۲۵/۶۵۷۸۲ ۱۰ T-X 

۹۷۶/۰ ۱ ۰۹/۸۶۸ ۸۸/۱۴۷۲ ۱۱ T-X 

۸۲۰/۰ ۱ ۳۹/۱۷۳۶ ۳۸/۳۵۵۹ ۱۲ T-X 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 
                                                                                  

  سازيعمليات همگن
از ماتريس متغيرهاي اسـتاندارد   يگيرمناطق با بهره سازيخالصة نتايج عمليا ت همگن

در اين نمونـه از محاسـبات، بـا    . آمده است ۳جدول شده و ماتريس قطري فواصل در 

ي هـا  شـاخص توجه به استخراج ميانگين، انحراف معيار و فاصلة همگني مناطق از نظر 

، مشخص شد که منـاطق مـورد   ۱۵/۵تا  ۳۵/۲اصلي توسعة روستايي در فاصلة اطمينان 

همچنـين،  . بررسي از همگني الزم برخودارند و نيازي به حذف منطقة نـاهمگن نيسـت  

اي دولت در دو مقطع قبل و بعد از برنامة توسـعة سـوم، از   براي مقايسة عملکرد برنامه

 .    استفاده شد) C.V(ضريب تغييرات درجة همگني 
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  ي توسعة روستاييها شاخصسازي مناطق بر اساس نتايج عمليات همگن  -۳جدول 

 ۷۵/۳ميانگين فاصلة مناطق

 ۷/۰ انحراف معيار فاصلة مناطق

 ۱۵/۵ ۳۵/۲ همگني مناطقفاصلة 

 C.V۶۸/۱۸) درصد(ضريب تغييرات درجة همگني 

  ي پژوهش ها يافته: مأخذ

  يافتگي تعيين درجة توسعه
ي استان همدان بر ها شهرستانيافتگي آمده از تعيين سطوح توسعه دست بهخالصة نتايج 

ي اصـلي توسـعه در بخـش    هـا  شـاخص اساس ميزان برخورداري منـاطق روسـتايي از   
گيـري از روش  کمک تشکيل ماتريس متغيرهاي اسـتاندارد شـده و بـا بهـره    روستايي به

. آمده اسـت  ۴در جدول ) Co=۱۵/۹يعني، (آل سازي فاصلة مناطق از مقدار ايدهحداقل
 ۵۴۳/۰برابـر بـا    di، شهرستان تويسركان بـا کمتـرين  نسـبت    شود ميکه مالحظه چنان
کمتـرين   يدارا ۹۱۶/۰برابر بـا   diبا بيشترين نسبت  ترين و شهرستان نهاونديافتهتوسعه

 .انديافتگي از نظر ميزان برخورداري مناطق روستايي شناخته شدهدرجة توسعه

ي استان همدان بر اساس برخورداري از ها شهرستانيافتگي تعيين درجة توسعه -۴جدول 
 ۱۳۸۳ي توسعة روستايي، ها شاخص

  رتبه  شهرستان
  مجموع مجذور

  (cio)  ها شاخصارد استاند
  يافتگيتوسعه يهانسبت درجه

  )di(آل به ايده
 ۵۴/۴۸۹۷/۶۷۶۱/۰چهارماسدآباد
 ۰۳/۴۴۶۴/۶۷۲۵/۰سومبهار

 ۶۸/۲۴۹۷/۴۵۴۳/۰اولتويسركان
 ۰۲/۵۶۴۹/۷۸۱۸/۰ششمرزن

 ۷۰/۶۴۰۴/۸۸۷۹/۰هفتمكبودرآهنگ
 ۴۶/۳۷۱۲/۶۶۶۹/۰دوممالير
 ۲۷/۷۰۳۸/۸۹۱۶/۰هشتمنهاوند
 ۷۲/۵۱۱۹/۷۷۸۶/۰پنجمهمدان

  ي پژوهش ها يافته: مأخذ



  ۷۹ ۲ ، شماره۱۲ فصلنامه روستا وتوسعه، سال…اجتماعي ـ  بررسي عملكرد دولت در توسعه اقتصادي

 

  کاهش عوامل
روش تحليل عاملي بـراي کـاهش عوامـل بسـيار بـه حـداقل        يکارگيرخالصة نتايج به

آمـده كـه از يـك سـو،      ۶و  ۵ يهـا اي در جـدول هـاي منطقـه  عوامل مؤثر بـر تفـاوت  

هـر   )۹(دهنـدة ارزش بارگـذاري  ، نشـان ديگر يدهندة واريانس آزمون کل و از سو نشان

اگر چه مقادير ويژه در جدول اصلي براي همة عوامـل اسـتخراج   . كدام از عوامل است

تـر از عـدد يـک در    با مقدار ويژة بـزرگ  )۱۰(شده اما در پايان، تنها چهار عامل يا مؤلفه

انس كـل  درصد از واري ۱۰/۸۷اين چهار عامل اصلي، كه . نتايج باقي مانده است جدول

  : اند ازكنند، عبارتتجمعي تبيين مي طور بهبين مناطق را 

 ۹۱۱/۰و يـازدهم بـا    ۹۴۰/۰سوم با  هاي شاخص(تسهيالت گازرساني به روستاها  - ۱

 ؛ )درصد از وايانس كل ۹۴/۲۷کنندة ارزش بارگذاري ومجموعا تبيين
ننـدة  كارزش بارگـذاري و تبيـين   ۹۳۵/۰شاخص هفتم با (تسهيالت خانة بهداشت  - ۲

 ؛ )درصد از وايانس كل ۹۵/۲۲
 ۴۵/۲۱كننـدة  ارزش بارگـذاري و تبيـين   ۹۲۱/۰شاخص نهم بـا  (کارکنان بهداشت  - ۳

 ؛ و )درصد از وايانس كل
ــاطي  - ۴ ــات و تســهيالت ارتب ــا (امكان ــنحم ب ارزش بارگــذاري و  ۹۴۷/۰شــاخص پ

 ). درصد از وايانس كل ۷۵/۱۴كنندة  تبيين
نيـز نشـان داد    )۱۱(ق نمايش هندسي مقـادير ويـژه  از طري توان ميگيري را اين نتيجه

  اسـتخراج  يگرافيکي مقدار ويژة هر کـدام از فاکتورهـا   با نگاهي به تصوير). ۱نمودار (

، مقدار واريانس يگريپس از د يکيکه با استخراج عوامل بعدي  شود ميشده، مالحظه 

و  كنـد  ميبه ظاهر شدن ابتدا بين دو عامل چهارم و پنجم شروع ) مقدار ويژه(شده تبيين

  . شود ميج، از اهميت آن کاسته يبه تدر
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  کنندة واريانس آزمون کلتبيين يهامؤلفه -۵جدول 

هاي مؤلفه
  استخراج
 شده

 شدهداده واريانس فاکتور چرخش  مقادير ويژه

مجموع
درصد 
 واريانس

واريانس درصد
 تجمعي

مجموع
درصد 
  واريانس

واريانس درصد
 تجمعي

۱ ۳۹/۴ ۶۱/۳۶ ۶۱/۳۶ ۳۵/۳ ۹۴/۲۷ ۹۴/۲۷ 

۲ ۸۲/۲ ۵۴/۲۳ ۱۵/۶۰ ۷۵/۲ ۹۵/۲۲ ۸۹/۵۰ 

۳ ۰۵/۲ ۱۰/۱۷ ۲۵/۷۷ ۵۷/۲ ۴۵/۲۱ ۳۵/۷۲ 

۴ ۱۸/۱ ۸۵/۹ ۱۰/۸۷ ۷۷/۱ ۷۵/۱۴ ۱۰/۸۷ 

  ي پژوهش ها يافته: مأخذ

  

  شدهدادههاي چرخشماتريس مؤلفه -۶جدول 

  مؤلفه
 متغير

۴ ۳ ۲ ۱ 

۶۹۵/۰- ۳۳۷/۰ ۱۱۴/۰ ۳۴۶/۰- ۱ T-X  
۲۴۱/۰- ۰۶۰/۰ ۷۲۱/۰ ۳۵۷/۰- ۲ T-X  
۰۳۲/۰ ۰۰۲۳/۰ ۲۶۸/۰- ۹۴۰/۰ ۳ T-X  
۴۷۵/۰ ۱۹۳/۰- ۵۴۹/۰- ۶۳۹/۰- ۴ T-X  
۹۴۷/۰ ۰۳۸/۰ ۰۲۲/۰ ۰۴۵/۰ ۵ T-X

۰۳۲/۰ ۷۳۱/۰ ۲۹۶/۰ ۴۰۱/۰ ۶ T-X  
۱۲۴/۰ ۲۱۵/۰- ۹۳۵/۰ ۰۹۲/۰- ۷ T-X  
۰۲۱/۰- ۳۷۶/۰ ۸۳۱/۰ ۱۷۸/۰- ۸ T-X  
۰۱۷/۰- ۹۲۱/۰ ۲۶۱/۰- ۱۸۲/۰- ۹ T-X

۲۰۹/۰- ۸۸۹/۰ ۱۱۱/۰ ۲۴۷/۰ ۱۰ T-X

۱۷۵/۰ ۰۲۷/۰ ۳۳۹/۰- ۹۱۱/۰ ۱۱ T-X

۲۷۷/۰ ۲۴۰/۰ ۰۱۱/۰ ۸۲۸/۰ ۱۲ T-X

  ي پژوهشها يافته: أخذم  
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  مقادير ويژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها تعداد مؤلفه

  شدهمقادير ويژة عوامل استخراج -۱نمودار

   ۱۳۸۳و  ۱۳۷۸هاي يافتگي در سالسازي مناطق و تعيين درجة توسعهمقايسة همگن
ي استان همدان ها شهرستاناي در بخش توسعة روستايي هاي منطقهتفاوت ينتايج بررس

که در زمينة رشد و توسعة عوامل مـؤثر بـر توسـعة     دهد مينشان  ۸و  ۷ يهادر جدول

که با توجـه بـه ضـرايب     ياگونهچشمگير صورت پذيرفته است، به يروستايي، تغييرات

کـه   شـود  مـي ، مالحظـه  )۱۳۸۳تا  ۱۳۷۸(تغييرات درجة همگني در دورة مورد بررسي 

کمتـر از همـين   ) =۶۸/۱۸C.V( ۱۳۸۳ميزان اين ضريب در پايان برنامة توسعة سوم در 

در ايــن جــداول . بــوده اســت )C.V=۹۹/۱۹( ۱۳۷۸ضــريب در آغــاز ايــن برنامــه در 

 ياي، کاهش حدود اطمينان فاصلة همگني و نيز ضريب تغييـرات درجـة همگنـ    مقايسه

آل در زمينة برخـورداري  گيري براي کاهش فاصلة ديگر مناطق از نقطة ايدهمبناي نتيجه

  .اي بخش روستايي قرار گرفتتوسعه از امکانات
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  ۱۳۷۸يافتگي در سازي مناطق و تعيين درجة توسعههمگن -۷جدول 

  C.V ) درصد(ضريب تغييرات درجة همگني  ۹۹/۱۹

 OCآل شاخص استاندارد شده  ايده  ۹/۱۰
 فاصلة  همگني ۲۱/۶ ۸۲/۲

  ي پژوهشها يافته: مأخذ     

  
  ۱۳۸۳يافتگي در سازي مناطق و تعيين درجة توسعهنهمگ -۸جدول 

  C.V ) درصد(ضريب تغييرات درجة همگني   ۶۸/۱۸
  Coآل شاخص استاندارد شدهايده ۱۵۲/۹

۳۵/۲ ۱۵/۵  فاصلة  همگني

  ي پژوهشها يافته: مأخذ       

  گيري و پيشنهادهانتيجه

وجود نيروهاي كارآمد : از اندهاي استان همدان عبارتترين قابليتكلي، عمده طور به •

خيـز؛ وجـود   ديده؛ برخورداري از منابع آبي غني و خاك حاصلو متخصص آموزش

آنهــا؛ حجــم بــاالي توليــدات زراعــي و  يبيشــترين عرصــة جنگلــي و امكــان احيــا

محصوالت باغي؛ وجود معادن سنگ آهك، مرمريت و سنگ چيني؛ زمينة توسـعه و  

زي؛ و وجـود نيـروي مـاهردر صـنايع دسـتي و      ايجاد صنايع تبديلي دامي و كشـاور 

هـاي  هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعـي و نيـز زمينـه   روستايي؛ و برخورداري از جاذبه

تـرين تنگناهـاي    همچنـين، عمـده  . ي خارجي در منطقهگذار سرمايهالزم براي جذب 

د و دليل عدم اسـتفادة مفيـ  از منابع آب، به يبردارمحدوديت بهره: اند ازاستان عبارت

ي مناسـب در  گـذار  سـرمايه هاي سطحي؛ عـدم  ويژه مهار آبمطلوب از منابع آبي به

زمينة فضاهاي گردشگري و سياحتي؛ نبود سامانة حمل و نقـل ريلـي؛ عـدم كفايـت     

 يهـا ها محصـوالت كشـاورزي؛ كوچـك و پراکنـده بـودن زمـين       انبارها و سردخانه

شهري و روسـتايي؛ و كمبـود   هاي مسكوني فرسوده در نقاط كشاورزي؛ وجود بافت
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ويـژه صـنايع تبـديلي    زيربنـايي بـه   يامكانات رفاهي، آموزشي و نيز تأسيسات صنعت

ي هـا  فعاليـت منظور ايجـاد پيونـد ميـان    محصوالت کشاورزي در مناطق روستايي، به

 . زراعي و غيرزراعي
يشـتر  اجتماعي روستاها در استان همدان با تأکيـد ب  -نقش برجسته و ديرينة اقتصادي •

منطقـه   يي زراعي و تا حدي غيرزراعـي، تعـدد و پراكنـدگي روسـتاها    ها فعاليتبر 

هـاي  هاي خدماتي موجـود در زمينـه  يدليل شرايط خاص جغرافيايي، و نيز نارساي به

زيرساختي، آموزشي و بهداشتي باعث شده است که پرداختن به چگونگي بهبود اين 

تـرين   ماعي بين شهر و روسـتا از مبـرم  اجت -هاي اقتصاديشرايط و کاهش دوگانگي

بـا توجـه بـه نتـايج و     . شـود  ي توسعة گذشته شناخته ها برنامهمسائل استان در طول 

هاي توسعة يكپارچة روستايي در منطقـه را  اجراي سياست توان ميي تحقيق، ها يافته

چون ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق ارائـة هـر چـه بيشـتر تسـهيالت       يبا اهداف

ي زراعـي و غيرزراعـي،   هـا  فعاليتآوري انرژي مناسب براي ساختي مانند فراهمزير

درمـاني و همچنـين،    -ارائة خدمات بهداشتي نظير توزيع متعادل كاركنـان بهداشـتي  

ـ     يآوري امكانات آموزشي در راستافراهم گرفـت، کـه    يتوسـعة منـاطق روسـتايي پ

ي صنعتي در منـاطق  ها فعاليتة كه با توسع شود ميآشکار  يويژه هنگاماهميت آن به

روستايي، ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز ضرورت يابد تا از اين رهگذر، تفاوت 

درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته، از مهاجرت روستاييان بـه شـهر نيـز    

 . كاسته شود
 ريـزي  هبرنامـ هـاي  هاي مرتبط بـا تمرکززدايـي در زمينـه   که سياست شود ميتوصيه  •

مفهوم واگـذاري بخشـي   ريزي و تخصيص اعتبارات ملي و محلي بهاي، بودجهمنطقه

هـا و نيـز افـزايش کـارآيي از طريـق جلـب       از امور به منـاطق روسـتايي و دهسـتان   

تجربه ثابت شده به. جدي پيگيري شود طور بههاي مردمي در فضايي رقابتي مشارکت

مرکززدايي و افزايش ميـزان مشـارکت افـراد    هاي تبا اتخاذ سياست توان مياست که 

تـأمين مشـاغل جديـد و پردرآمـد،      يمناسب بـرا  يمحلي در توسعة اقتصادي، بستر
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کرده بيكار، رشد کمي جوانان تحصيلهاي كاري براي افراد بيكار و نيمه ايجاد فرصت

ايجاد تنـوع اقتصـادي    در نواحي روستايي، كاهش مهاجرت به ديگر شهرهاي بزرگ،

هاي خارجي، افزايش سطح رفاه همگـاني و سـرانجام،   يگذار سرمايهاه با جذب همر

 .توسعة پايدار فراهم ساخت

  هايادداشت
1. unbalanced economic growth  
2. Integrated Rural Development Program (IRDP)  
3. growth poles 
4. District Industrial Centers (DIC)   
5. Human Development Index (HDI)   
6. ranking 
7. principal components 
8. communalities 
9. loading value  
10. component 
11. scree plot 
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