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تاریخ دریافت 33/5/22 :؛ تاریخ پذیرش33/11/22 :

چکيده
سکونتگاههای روستایی بهعنوان کوچکترین واحد جغرافیایی ،تحت تأثیر عوامل مختلفیی ماننید عوامیل عییعیی،
اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و اقتصادی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل گرفتهاند .از ایینرو بیا
توجه به تنوع بستر جغرافیایی آنها ،شکلهای متنوعی از روستاها به وجود آمده و تفاوتهای موجود در آنها ،با وجیود
همگنیها برای توسعهی روستایی قابل مطالعه و بررسی است .همچنین توسعه روستایی ،راهیردی است که برای بهییود
زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) عراحی شده است و جزیی از برنامههای توسیعه هیر
کشور است که برای دگرگونسازی ساخت اجتماعی -اقتصادی جامعه روستایی به کار میرود .بنابراین با توجه به اینکیه
مشاغل اصلی شهرستان روانسر ،کشاورزی است و بیشتر مردم آن ،کل یا بیشتر اوقات زندگیشان را در روستاها به سر
میبرند ،مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر توسعهیافتگی و نیافتگی آن ضروری است .بنابراین هدف از این پژوهش کیه
از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است ،تعیین سطح توسعهیافتگی روستاهای شهرستان روانسر است.پس با استفاده از
روش تحلیل عاملی با  37شاخص ،سطح توسعه مکانی -فضایی روستاهای شهرستان روانسرتجزیه و تحلیل شده ،که بیه
پنج عامل تقلیل یافته و عامل اول که اقتصادی-اجتماعی بوده ،بالاترین درصد واریانسها را به خود اختصاص داده است
و بیشترین تأثیر را در سطح توسعهیافتگی روستاهای شهرستان روانسر دارد .همچنین با میدل تخمیین تیراکم کرنیل،
سطح توسعهیافتگی سنجیده شده است کیه نتیایج نشیان داد روسیتاهای جنیوبی و جنیو غربیی شهرسیتان روانسیر،
توسعهیافتهتر از دیگر قسمتهای آن است.
واژههاي کليدي :تحلیل عاملی ،تخمین تراکم کرنل ،توسعه مکانی-فضایی ،روانسر ،مناعق روستایی.


مقدمه و بيان مسأله
انسان از ابتدای پیدایش مراکز زیستی ،برای پاسیخ
به نیازهای خویش سعی کرده تا محیط را تحت سلطه
و خواست خود درآورد (بحرینی .)335 :1371 ،یکی از
اشکال مهم این تسلط و تطابق ،در عرصه مسکن ظهور
و نمو پیدا میکند ،بهعوریکه نیاکان ما در هر منطقیه
و شرایط آ و هوایی بیرای ایجیاد فضیای مناسیب بیه
فرمها و مصالح مطابق با آن توجه کردهاند (محمودی و
*نویسندة مسؤلgh.fazelniya@shirazu.ac.ir :

نیکو قدم .)22 :1327 ،مسکن چیزی بییش از سیرپناه
فیزیکی صرف است و تمیامی تسیهیلات عمیومی لیازم
برای زیستن انسان را شامل میشود و باید حق تصرف
نسیتاً عولانی و مطمئن بیرای اسیتفاده کننیده فیراهم
باشید (صییدایی .)51 :1323 ،از سیوی دیگیر ،شیرایط
محیطیی بیه خصیوص شیرایط عییعیی آن بیر تمییامی
شئون ،آدا و رسوم ،فرهنگ و معماری ساکنان مرکیز
جمعیتی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم میگیذارد و هیر
چه واحدهای جمعیتی کوچیکتر باشیند ،تأثیرپیذیری
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آنها از محیط عییعی بیشتر میشیود ( Revi et al.,

 .)1993: 15بر این اساس روستا یک واحید جغرافییای
است که در آن پدیدههای اجتماعی و عییعیی بیهعیور
چشمگیری درهمآمیختهانید .ایین درهیم آمیختگیی از
ویژگیهای مهم روستا و شاخص عمیدهای بیرای تمییز
شهر از روستا است .بنابراین جغرافیای روستایی ضیمن
شناخت هر یک از این پدیدهها ،آثار متعامیل آنهیا را
که موجب شکلگیری معیشت و چگونگی محیطهیای
عییعی و انسیانی میگیردد ،بررسیی و ارزییابی کیرده،
زمینههای لیازم را بیرای اجیرای برنامیههای توسیعه و
جلییوگیری از تخریییب محیییط عییعییی روسییتا فییراهم
مییآورد (مهیدوی .)2 :1377 ،عیقهبنیدی پدییدههای
جغرافیایی اعم از انسانی و عییعی ،بهویژه آن گروه کیه
تحت تأثیر فعالیتها و سیاستهای انسانی قرار دارنید،
از ضییروریات مطالعییه جغرافیییایی محسییو میشییود.
مسلماً پراکندگی پدیدهای بیه نیام روسیتا و مزرعیه در
سییطحی وسیییب و بییا تفاوتهییای فیزیکییی ،اقتصییادی،
فرهنگی و اجتماعی جامعهی ساکن در آن بایید دقیقیاً
مطالعه شود .حجیم بودن جامعه ،تعداد روستاها و عدم
امکان بررسی تکتک آنها ایجا میکند که بر اساس
ضوابط و مدلهای رایج و علمی به چند عیقه یا گیروه
کوچک تقسیم شیود و هیر گیروه بیا تشیابهات نسییی
موجود در اعضای خود میتواند مورد مطالعه و بررسیی
قرار گیرد .پیس بیه جیای تکتیک روسیتاها،گروههای
نسیتاً همگن و همسطح از روستاها بررسی میشود کیه
در برنامهریزی عمومی توسعه روستایی اقدامی ضروری
و نیز جالب و کارآمد خواهد بود (.)Cohen, 1979: 17
هییر چنیید روسییتا و جامعییهی روسییتایی بییه عنییوان
پایینترین سطح از سطوح برنامهریزی برای رسیدن به
اهداف کلان توسعه کشیورها مید ن یر قیرار میگییرد،
سییاماندهی و توسییعه روسییتاها بییه عنییوان زیربنییای
توسعهی ناحییهای و منطقیهای و در نهاییت توسیعهی
ملی تلقی میشود(ابیراهیمزاده و شیریفی کییا:1323 ،

تأثیرگیذاری شیاخصهای انتخیا شیده را بیه وضیوح
نمایش دهد (.)Johnson, 1997: 28
هییمچنییین منییاعق روسییتایی ،بخییش عمییدهای از
جمعیت و عرصههای عییعی کشور را شامل میشود و
جامعه روستایی نقیش اساسیی در حییات اقتصیادی و
اجتماعی کشیور دارد .بیا توجیه بیه اهمییت و جایگیاه
جامعهی روستایی در کشور ،مشکلات و چالشهایی که
این جامعه در فرآیند توسعهی خود با آن مواجه اسیت،
شییناخت و تحلیییل ویژگیهییای برنامییهریزی توسییعه
روسییتایی در کشییور و پییرداختن بییه کلیییهی ابعییاد آن
ضرورت تام دارد (جهیاد دانشیگاهی .)1325 ،از ایینرو
این سؤال مطرح میشود که آیا توسیعهی روسیتایی را
میشود به یک بخش یا یک جنیهی آن محدود کرد؟
بحث درباره توسعه به بخشها و ابعیاد مختلیآ آن
بر میگردد ،که بخشی از آن مثلاً اقتصادی ،اجتمیاعی،
آموزشییی و...اسییت .بنییابراین توسییعه ،ابعییاد کییارکردی
متعدد دارد و در واقب منشور چند وجهی اسیت.بر ایین
اساس هر سکونتگاه روستایی از عرصیههای گونیاگون
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسیی کیه هیر ییک
بیانگر یکی از جنیههای زندگی اجتماعی است ،تشکیل
میشییود .فضییای روسییتایی بییا توجییه بییه ویژگیهییای
محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی
خود ،ساختار معینیی دارد کیه گوییای توانمنیدیهای
بنیییادی و اسییتعدادهای بییالقوه و بالفعییل آن اسییت
(سعیدی.)13 :1377 ،
شهرستان روانسر با مسیاحت  1122کیلومترمربیب
در شمال غربی اسیتان کرمانشیاه قیرار دارد و یکیی از
قطبهای کشاورزی آن محسو میشود .با توجیه بیه
اینکه شغل اصلی شهرستان روانسر ،کشاورزی است و
بیشتر مردم آن کل یا بیشتر اوقیات زندگیشیانرا در
روسییتاها بییه سییر میبرنیید ،مشییخص کییردن عوامییل
تأثیرگذار بر توسعهیافتگی و نیافتگی آن ضروری است.
از اینرو این مقاله با هدف سطحبندی مناعق روستایی

.)7عیقهبندی روستاها باید بر اساس انتخا شاخصها
و ویژگی های باشد که در چارچو عرح علمی به اجرا
درمیآید و علاوه بر بیان تفاوتها و مقایسهی عیقات و
اختلاف آماری بین آنها،مراحل توسعه و نحوه و میزان

شهرستان روانسر و تحلیل فضایی توسعهیافتگی آن بیا
استفاده از روشهای گرافیک مینا تدوین شده است ،تا
بتوان به واکاوی فضایی توسعهیافتگی مناعق روستایی
آن پرداخت.
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پيشينه تحقيق
اسییلامی در سییال  1372در پژوهشییی بییا عنییوان
«تعیین درجه توسعهنیافتگی مناعق روستایی کشور »
بییا اسییتفاده از تکنیییک تاکسییونومی عییددی و تحلیییل
عاملی در دو مقطب زمانی  1355و  1375و با اسیتفاده
از  22شاخص توسعه نشیان داد کیه وضیعیت منیاعق
روستایی ایران به لحاظ توسعه در سیال  1375نسییت
به سال  1355بهیود یافته ،اما دوگیانگی بیین منیاعق
افزایش یافته است.
مرسییلی در سییال  1372در مقالییهای بییا عنییوان
«تعیین درجه توسعهیافتگی منیاعق روسیتایی اسیتان
زنجان» با اسیتفاده از رتیهبنیدی حاصیل از روشهیای
تاکسییونومی عییددی و تحلیییل عییاملی نشییان داد کییه
مناعق روستایی استان زنجان نیز درسالهای  1335و
 1375بیانگر رونید رو بیه رشید منیاعق روسیتایی آن
استان بوده ،اما دوگانگی بیین روسیتاها افیزایش یافتیه
است.
تقوایی و شفیعی در سال  1322در پژوهشی نقیا
روستایی استان اصفهان را از ن ر سطح توسعهییافتگی
در هشیت گیروه همگین عیقهبنیدی کیرده و بیا روش
تحلیل عاملی و تحلیل فضایی – مکانی ،سطح توسیعه
یافتگی مناعق روسیتایی اسیتان اصیفهان را مشیخص
کردهاند .در این تحقیق 22 ،شاخص انتخا شده بیود
که با استفاده از روش تحلیل عاملی به چهیار شیاخص
تقلیل یافته که  77درصد شاخصها را در برگرفته و از
بین این عوامل ،عوامل اجتماعی  -اقتصادی به تنهیایی
 21/7درصیید واریییانس را پوشییش میدهیید و تییأثیر
گذارترین عامل در مطالعه است.
شریفی و خالدی در سال  1322در مقالهای تحیت
عنوان "اندازهگییری و تحلییل سیطح توسیعه منیاعق
روستایی در استان کردستان بیا اسیتفاده از روشهیای
تحلیل عاملی و تاکسیونومی عیددی" بیه عیقیهبنیدی
توسعه روستاهای منطقه پرداخت ،و به تعیین و تحلیل
سییطح توسییعه و میییزان عییدم تییوازن آن در منییاعق
روستایی استان کردسیتان بیرای سیطوح شهرسیتان و
بخش در دو مقطب زمانی  1375و  1325پرداخته شد.
برای دستیابی به چنیین هیدفی 25 ،شیاخص توسیعه
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تعریآ و سنجش شدند .در اینباره ابتدا بیا اسیتفاده از
تکنیک تحلیل عاملی همخطی بین شاخصها حذف و
شاخصهای اولیه به تعدادی فاکتور ییا عامیل خلاصیه
گردییید ،و س ی س بییا اسییتفاده از تکنیییک تاکسییونومی
عددی درجه توسعه یافتگی منیاعق روسیتایی اسیتان
محاسیه و پس از آن میزان عدم توازنها با اسیتفاده از
ضریب دوگیانگی تعییین و بررسیی شید .نتیایج نشیان
میدهد که مناعق روستایی استان در سطح شهرستان
همگن است .اگیر چیه عیی دو مقطیب  1375و 1325
درجییه توسییعه نییواحی روسییتایی اسییتان در سییطح
شهرستان و بخش رشد داشیته ،امیا ضیریب دوگیانگی
حاصل میین عدم توازن این رشد بوده به گونیهای کیه
تغیییری سیاختاری در رتییه و جایگیاه شهرسیتانهای
استان به لحاظ سطح توسیعه منیاعق روسیتایی اتفیا
نیفتاده است .همچنیین منیاعق روسیتایی بخشهیای
محییروم در سییال  1375کماکییان در سییال 1325نیییز
محروم بوده اند و تغیییر رتییه و جایگیاه توسیعه غالییاً
شامل بخش ای مرکزی شده است .این عدم تیوازن بیه
ویژه منجر به اختلاف وضعیت توسیعه ییافتگی منیاعق
روسییتایی بخییش مرکییزی هییر شهرسییتان بییا سییایر
بخشهای آن شده است.
ابراهیمزاده و رییسپور در سال  1331در مقالهای
با عنوان «بررسی روند تغییرات درجهی توسعهییافتگی
مناعق روستایی سیستان و بلوچستان با بهرهگییری از
تاکسونومی عددی دردهیههای  1325و  »1375در دو
مقطییب زمییانی  1375و  1325بییه بررسییی درجییه
توسییعهیییافتگی منییاعق روسییتایی اسییتان سیسییتان و
بلوچستان برای سطوح شهرستان و بخش پرداختیهانید
کییه  35شییاخص توسییعه را در پیینج گییروه جمعیتییی،
زیربنایی ،اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و بهداشیتی -
درمانی تعریآ و به روش تاکسیونومی عیددی تحلییل
کردهاند .نتایج حاصل از تحلیل دادهها بیانگر آن اسیت
که در دههی  1375اغلب روستاهای استان در عیقهی
نیمییه توسییعهیافتییه و توسییعه نیافتییه قییرار داشییتند،
بهعوریکه تنها  12درصد از روستاهای استان در نقا
برخوردار و  27درصد در محدوده نیمه توسیعهیافتیه و
توسعهنیافته بودهاند .در مقطب زمانی  1325نیز به جیز
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شهرسییتان زابییل و بخشهییای تابعییه آن ،در سییایر
شهرستانها و بخشها این روند رو به رشد بوده اسیت؛
بییهعییوری کییه در اییین سییال 52 ،درصیید روسییتاها در
عیقییهی توسییعه یافتییه 31 ،درصیید در ردیییآ نیمییه
توسعهیافتیه و  17درصید هیم در عیقیه محیروم قیرار
گرفتهاند .تغییر جایگاه و رتیه توسعهیافتگی روسیتاها،
عمدتاً شامل بخشهای مرکزی شهرستانها بوده است.
همچنین میتوان بیه مطالعیات مشیرفی (،)1375
جعفر میر کتولی ( ،)1372محمدرحیم رهنما(،)1372
عالیی و زنگیآبادی ( )1321و حمصی ( )1322اشیاره
کرد .در خارج از کشور نییز مطالعیاتی در ایین زمینیه
صییورت گرفتییه اسییت .جییو و همکییارانش (،)2111
رتیهبنییدی کشییور بلژیییک را بییرای حمایییت از توسییعه
منطقهای با استفاده از تکنیکهای آماری چنیدمتغیری
تحلیل عاملی و تحلییل خوشیهای و بیا اسیتفاده از 23
شاخص اقتصادی ،بهداشتی ،آموزشی ،فرهنگی و غییره
انجیام داده و چگیونگی سیطوح توسیعهی نیواحی ایین
کشور را در هر یک از شاخصهای یاد شده نشان داده-
اند .همچنین میتوان به مطالعات دنلد و پیتر(،)1371
نوربرت ( )1321درباره تحلییل سیطح توسیعهییافتگی
فضایی-مکانی اشاره کرد.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
دانشمندان از توسعه ،تعاریآ متعددی دادهاند .دنییس
گولت در تعرییآ توسیعه میگویید :توسیعه علیاوه بیر
اهداف اقتصادی واجتماعی ،بایدهیدفهای فرهنگیی و
سیاسی هم داشته باشید .در عیین حیال توسیعه تمیام
تغییرات سیستم اجتماعی را دربرمییگییرد؛ تغییراتیی
که جامعه را از وضعیت نامناسب فعلی بیه سیمت ییک
وضب انسانی بکشاند (حسینزاده دلیر.)27 :1321 ،
سااااتارگرايي :در چییارچو اییین ن ریییه ،نهادهییا و
سازمانهای موجود در جامعهی روسیتایی و تغییراتیی
که در این عناصیر بیه وجیود آمیده ،تجزییه و تحلییل
میشود (توسلی .)123 :1372 ،در آثیار صیاحبن ران
که با استفاده از این ن ریه بیه تحلییل تحولیات اییران
پرداختهاند ،وابسیتگی اییران بیه ن یام سیرمایهداری و
پیامدهای آن مد ن ر قرار گرفته است .ن ریه وابستگی

و ن ریییهی مرکییز  -پیرامییون در اییین دسییته جییای
میگیرد .در مطالعاتی که با اسیتفاده از ایین ن رییهها
انجام پذیرفته ،ایران به عنوان ییک کشیور وابسیته بیه
آنهاست .عرفداران ن ریهی سیاختارگرایی ،مشیکلات
موجیییییود در جامعیییییه روسیییییتایی کشییییییور و
ناکامیهاییرنامههای توسعه را ناشی از عناصر سیاختی
مسلط بر جامعه و ن ام برنامهریزی کشور میدانند کیه
عمدتاً عیاریتی بیوده ،تحیت تیأثیر ن رییه نوسیازی از
کشورهای غربی سرچشمه گرفته است.
کارکردگرايي :یکی از مکاتب معیروف کیه هیمچیون
ساختارگرایی ابتدا به عنوان روشی برای تحقیق بوده و
امروزه نقش بسییار مهمیی در توصییآ پدییدهها ایفیا
میکنید ،ن رییهیکیارکردگرایی اسیت .از آنجیا کیه در
کارکردگرایی به نتیجه و اثر هر پدیده به عنوان معلول
توجه میشود (توسلی ،)217 :1372 ،از آن در تحلییل
تحولات جامعه روستایی استفاده شده است .با توجه به
بررسی انجام گرفته میتوان گفت که پشتوانهی ن یری
اکثییر مطالعات،برگرفتییه از میییانی اندیشییهای مکتییب
نوسییازی یییا مدرنیزاسیییون اسییت .اکثییر مطالعییات و
گزارشهای تحقیقاتی بهویژهگزارشهایی که در رژییم
گذشته انجام گرفته ،در این دسته جیای میگییرد .در
این زمینه غفاریمینویسد « :جامعهشناسان توسعهگرا
(عرفییداران ن ریییه نوسییازی) بییه پیییروی از مرتییون و
تیالکوت پارسییونز ،توسییعه را تاتییی سییاختار اجتمییاعی
دانسته و دگرگونی و تغییر اجتماعی را ناشی از عوامیل
خارجی میدانند و به این دلیل تزریق و نشر نهادهیای
توسییعهای و جدییید را در قالییب برنامییههای اصییلاح و
عمران اجتمیاعی پیشینهاد میکننید (غفیاری:1321 ،
.)72
در این زمینه مینویسد« :نگیرش سیاسیتبنییاد از
سرمایهداری و توسعهی سرمایهداری کیه بیا آن پیونید
دارد ،در کانون مطالعات تاریخ و جامعهی معاصر اییران
و تحت تأثیر تئوری مدرنیزاسیون است .این تئیوری از
ن ییر مفهییومی میتنییی بییر مکتبهییای سییاختاری
عملکردگرا در جامعه شناسیایی شیده و بیهویژه تحیت
تییأثیر تییالکوت پارسییونز اسییت کییه از ن ییر او انطیییا
عملکردی مستقیمی مییان توسیعهی نهادهیای جدیید
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اجتماعی-فرهنگی و مقتضیات جامعهی صنعتی وجیود
دارد .بر این اساس این ن ریه ،پوییایی توسیعه بایید از
خارج بدان وارد شود ،یعنی با توسل روزافزون به غیر
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم .این دوره بیر
اساس مییارزهی سینتگرایان و تجیددخواهان تعرییآ
میشود» (غفاری)72 :1321،
ن ریهی دیگری که در چارچو ن رییه کیارکردگرایی
برای تحول روستاها قابل بررسی اسیت ،ن رییه پخیش
فرهنگی است .بر اساس ایین ن رییه ،نیواحی فرهنگیی
جهان صرف ن ر از نوع آن ،از عرییق ارتییا و تمیاس
میان انسانها موجودیت یافتهاند و هر نیوع اختیراع ییا
ابداعی که در یک نقطه پدید آمده ،پیس از میدتی بیه
سایر نقا سرایت کرده است (شیکویی 312 :1375 ،و
 .)313در مطالعات و برنامهریزی روستایی اییران ،ایین
ن رییییه در چیییارچو ن رییییهی نوسیییازی اسیییتفاده
شده،بهویژه از عرف رشیتههای تیرویج کشیاورزی کیه
هییدف آنهییا ،انتقییال یافتییههای نییوین بییه جامعییهی
روستایی بوده است .در ادبییات جامعهشناسیی نییز در
چهییارچو اییین ن ریییه بییه موانییب توسییعه و پییذیرش
یافتههای نوین بیرونی از سوی مردم محلی توجه شده
است.
در تمامی ن ریههای توسعه فضایی کیه بیر اسیاس
الگییوی رشیید اقتصییادی عییرح شییده اسییت ،منییاعق
روستایی،مناعق حاشیهای و کماهمییت از ن یر ایجیاد
فرآیند رشد به شمار میآیند .در این الگوها بیر اسیاس
رهیافت برنامهریزی بالیا بیه پیایین ،تمرکیز شیدید در
برنامهریزی و اجرای عرحهای توسیعه ،ییک اصیل بیه
شمار میرود .فضا نیز تنها از این زاویه یعنی دستیابی
به ساختار متمرکز فضایی که حداکثر بیازده را داشیته
باشد ،مورد توجه است و آثیار توزییب سیاختار سلسیله
مراتیی سکونتگاهها در مراحل بعیدی قیرار مییگییرد
(جمعهپور.)113 :1323 ،
مدل تخمين تاراکم کرنال :یکیی از توابیب تحلییل
فضایی مهم در محیط سیستم اعلاعات جغرافیای ،تابب
تراکم کرنل است .این تابب میتواند تراکم یک عارضه-
ی جغرافیییایی را در یییک منطقییه بییه تصییویر فضییایی
بکشاند .این تابب در بسیاری از برنامیهریزیهیا کیاربرد
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دارد و میتواند یک پهنه و ییک سیطح همیواری را بیا
توجه به مسیاحت و نیوع متغییر در سیطح منطقیه بیه
تصویر بکشاند .همچنیین یکیی از آزمونهیای مناسیب
بیییرای بیییه تصیییویر کشییییدن دادههیییای خطیییی و
مخصوصاًنقطهای به صورت پیوسیته است(فاضیلنییا و
دیگران.)222: 1331 ،
روش تحقيق
روش تحقیییق حاضییر از نییوع کییاربردی و رویکییرد
حاکم بر پژوهش توصیفی و تحلیلی-کمیی و محیدوده
جغرافیایی مورد بررسی ،روستاهای شهرسیتان روانسیر
است .ابتیدا دادههیای آمیاری مربیو بیه شیاخصهای
توسیییعهی مکیییانی-فضیییایی روسیییتایی از مطالعیییات
سییالنامییهها ،عرحهییای هییادی روسییتاها ،مقالییات و
کتا های مربوعه اسیتخراج شید و بیا اسیتفاده از 37
شاخص،پرسیییشنامیییه تهییییه گردیییید وبیییا فرمیییول
کوکران،تعداد پرسشنامه مشخص (فرمیول تییل)و در
روستاهای شهرستان روانسر بیر اسیاس تعیداد خیانوار
پخش شد.س س با استفاده از تکنیک تحلیل عیاملی و
مدل تخمین تراکم کرنل ،روستاهای توسعهیافته ،نیمه
توسعهیافته و ...رتیهبندی و به تحلیل عوامیل میؤثر بیر
میزان پایداری و توسعهی روستاهای شهرستان روانسر
پرداخته شد.
N=21803

 =Nکل جمعیت روستاهای شهرستان روانسر
محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان روانسر با ارتفاع متوسیط  1373متیر ،در
 32دقیقه و  71درجه عیر جغرافییایی شیمالی27 ،
دقیقه و  75درجه عول جغرافیایی شرقی قیرار گرفتیه
اسییت کییه بییا جمعیتییی بییال بییر  21هییزارو  251نفییر
(سرشماری سال  ،)1331یکی از شهرستانهای اسیتان
کرمانشییاه در  71کیلییومتری مرکییز اسییتان اسییت.
شهرستان روانسر به عنیوان دروازه اورامانیات از شیمال
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به شهرستان کامیاران در استان کردستان ،از شر بیه
شهرستان کرمانشاه ،از شمال غربی به شهرستان پیاوه،

از جنو به شهرسیتان اسیلامآباد غیر و از غیر بیه
شهرستان جوانرود منتهی میشود.

شکل  -4نقشه جغرافيايي موقعيت شهرستان روانسر
(منیب :نگارندگان)1333 ،

بحث اصلي
برای ارزیابی مناعق روستایی37 ،شیاخص انتخیا
و در شییش گییروه آموزشییی ،صیینعتی ،کشییاورزی،

بهداشتی ،فرهنگی – مذهیی و اقتصادی -زیربنایی،بیه
شرح جدول ( )1عیقهبندی شد.

جدول -4شااصهاي سطحبندي روستاها
نوع شااص

تعداد

آموزشي

7

صنعتي

2

کشاورزي

2

شااصهاي مربوطه
 -4درصد باسوادي کل- 2 ،درصد با سوادي در مناطق روستايي به تفکيك زن و مرد،
-9تعداد مدرسه ابتدايي به ازاي هر  411نفر جمعيت،
-1سرانة آموزشي براي هر دانش آموز در دوره ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان،
 - 5تعداد مدرسه راهنمايي به ازاي هر  411نفر جمعيت،
 - 6تعداد دبيرستان به ازاي هر  411نفر جمعيت
- 4ميزان سهم ارزش افزوده کارگاههاي صنعتي
- 2درصد کارگران صنعتي نسبت به کل جمعيت
 -4عملکرد هر هکتار محصول برنج(هکتار-تن)
 - 2عملکرد هر هکتار محصول مرکبات و کيوي (هکتار -تن)
 -9عملکرد هر هکتار محصول گندم(هکتار-تن)
-1درصد ميزان مصرف کود شيميايي ،بذر ،سموم دفع آفات نبات
 -5نسبت زمين آبي به کل زمينهاي قابل کشت
 -6نسبت زمين ديم به کل زمينهاي قابل کشت
- 7تعداد باغ و قلمستان آبي ،باغ و قلمستان ديم گلخانه ،جنگل ،مرتع به ازاي هر هکتار
 -8سرانه توليد شير در جمعيت روستايي
 - 3سرانه واحد دامي در جمعيت روستايي
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ادامه جدول -4
 -4تعداد مراکز بهداشتي به ازاي هر  4111نفر جمعيت

بهداشتي

2

فرهنگي -مذهبي

2

 -2تعداد دارواانه به ازاي هر  4111نفر جمعيت
 -9تعداد پزشك به ازاي هر هزار نفر جمعيت
 -1تعداد دامپزشك به ازاي هر هزار واحد دامي
 -4تعداد مساجد به ازاي هر  411نفر جمعيت
- 2تعداد کتابخانه به ازاي هر  411نفر جمعيت
- 4ضريب اشتغال زنان
- 2ضريب اشتغال مردان
-9ضريب کل اشتغال
 -1بارتکفل(معکوس)
-5درصد شاغلان بخش صنعت نسبت به کل شاغلين
- 6درصد شاغلان بخش کشاورزي نسبت به کل شاغلين
- 7درصد شاغلان بخش ادمات نسبت به کل شاغلين

15
اقتصادي و زيربنايي

-8نسبت آباديهاي داراي برق
- 3نسبت آباديهاي داراي آب لولهکشي سالم
- 41نسبت روستاهاي داراي شبکهيآبرساني بدون نقص
-44نسبت روستاهاي داراي ارتباط تلفني
-42نسبت روستاهاي داراي راه آسفالته
- 49نسبت روستاهاي داراي شرکت تعاوني
- 41نسبت روستاهاي داراي طرحهادي
- 45تعداد کارگاههايصنعتيروستايي به ازاي هر هزار نفر

جمع

37

--------------------------------------

(مأخذ :سالنامه آماری)1325 ،

تحليل عاملي
تکنیکی است که کاهش تعداد زییادی از متغیرهیای
وابسته به هم را به صیورت تعیداد کیوچکتری از ابعیاد
پنهان یا مکنون امکان پذیر میسازد .هیدف عمیده آن
رعایت اصل اقتصیاد و صیرفهجیویی از عرییق کیاربرد
کوچکترین مفاهیم تیییین کننیده بیه من یور تیییین
بیشینه مقدار واریانس مشترک در ماتریس همیسیتگی
است .مفروضه اساسیی تحلییل عیاملی ایین اسیت کیه
عاملهای زیربنایی متغیرها را میی تیوان بیرای تیییین
پدیییدههای پیچیییده بییه کییاربرد ،و همیسییتگیهای
مشاهده شده بین متغیرها ،حاصل اشتراک آنها در این
عاملهییا اسییت .هییدف تحلیییل عییاملی تشییخیص اییین
عاملهییای مشییاهده ناپییذیر بییر پایییه مجموعییهای از
متغیرهای مشاهدهپذیر اسیت .عامیل ،متغییر جدییدی
اسییت کییه از عریییق ترکیییب خطییی نمرههییای اصییلی
متغیرهای مشاهده شده بیر پاییه فرمیول زییر بیرآورد
میشود:
تابب ()1
Fj=ΣWjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp

که در آن  Wبیانگر ضیرایب نمیره عیاملی و  Pمعیرف
تعداد متغیرها است .این عاملها ،فی-نفسه ،سیازههای
فرضی یا ن ری هستند ،که به تفسیر ثیات و هماهنگی
در مجموعه دادههیا کمیک مییکننید .بنیابراین ارزش
تحلیل عاملی این است که عرح سیازمانی مفییدی بیه
دست میدهد که میتوان آن را برای تفسیر انییوهی از
رفتار با بیشیترین صیرفهجیویی در سیازههیای تیییین
کننده ،به کار برد (اکیری و دیگران.)77 :1327 ،
تحلیل عاملی ،یک روش آماری چندمتغیری اسیت
کییه در تحلیییل جییداول یییا ماتریسهییای ضییرایب
همیستگی به کار میرود.این ضیرایب معمولیاً ضیرایب
همیستگی گشتاوری هستند .هر چند در تحلیل میورد
بحث از سایر شاخصهای همیستگی مانند کووارییانس
نیز میتوان استفاده کرد ،با وجود این،روشهای تحلیل
عاملی بسیار کلی هستند ،بهعوری که میتوان آنها را
برای همیستگیهای بین متغیرهایی از هیر نیوع ماننید
متغیرهییای اقتصییادی ،مردمشناسییی ،فیزیولییوژیکی،
هواشناسیییی و ...اسیییتفاده کیییرد .بیییازبینی مسیییتقیم
ماتریسهای مربو به ضیرایب همیسیتگی بیه وضیوح
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نشان میدهد کیه تفسییر مشیهود سیادهای از الگیوی
روابییط بییین متغیرهییا امکانپییذیر نیسییت .در چنییین
موقعیتی ،محقق به روشی از تحلیل نییاز دارد کیه بیه
تفسیر معنادار متغیرهایی که با هم ارتیا دارند کمک
کند .تحلیل عاملی ،روشی برای دستییابی بیه چنیین
من وری است (بایزیدی و دیگران.)171 :1322 ،
مراحل انجام تحليل عاملي
-1برای کلیه ترکیبهای متغیرها ماتریسی از ضیرایب
همیستگی تولید میشود.
-2از ماتریس همیستگی ،عاملهایی استخراج میشود.
متییداول تییرین آنهییا اسییتخراج عاملهییای اصییلی
میباشید .الیتیه بیه غلیط آن را مؤلفیههای اصیلی
مینامند.
-3عاملها (محورها) چرخانده می شوند ،تیا رابطیه ی
بین متغیرها و بعضی از عوامل بیه حیداکثر برسید.
رایییج تییرین روش ،واریمییاکس اسییت کییه روشییی
چرخشی است ،که در آن استقلال بیین عاملهیای
ریاضی حفظ میشود.
-2امتیازات شرکت کنندهها در هیر ییک از عاملهیای
بهدست آمده از تحلیل محاسیه شود .ایین مقیادیر

برآوردهای مقادیر شرکت کننیدهها در متغیرهیای
ویژگییی پنهییان اسییت کییه از روی تحلیییل عییاملی
مجموعهای از دادهها به صورت محورهیای ریاضیی
بییه دسییت آمییده اسییت و مییی تییوان از آنهییا در
تحلیلهای اماری بعدی به عنیوان ورودی اسیتفاده
کرد.
در این پژوهش با اسیتفاده از تکنییک تحلییل عاملهیا،
عوامل مؤثر در سطحیندی توسعه مناعق روستایی
شهرستان روانسر مورد ارزیابی قرار می گییرد و در
نهایت روسیتاهای منطقیه سیطحبنیدی شیده و بیا
اسییتفاده از مییدلهای تخمییین تییراکم بییه تحلیییل
توسعه یافتگی روستاها پرداخته میشود( .بایزیدی
و دیگران.)175 :1322،
نامگذاري عاملهاي استخراجشده
باتوجه به میزان همیستگی هریک ازشاخصها،میتوان
اسامی یا عناوین مناسیی را برای آنها انتخا کرد.
عامل اول :مقدار ویژه این عامل 11/315 ،است کیه بیه
تنهایی  22/753درصد از واریانس را محاسیه میکنید.
متغیرهییایی کییه در عامییل اول بارگییذاری شییدهاند ،در
جدول ( )2مشخص شده است.

جدول -2متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اول
مقدار همبستگي

شماره شااص

1

نسیت جمعیت زیر خط فقر

0.734

متغير

رديف

Q5

2

ضریب اشتغال مردان

0.732

Q3

3
2

تراکم جمعیت
میزان سهم ارزش افزوده کارگاههای صنعتی

0.722
0.626

Q6
Q12

(منیب :نگارندگان)1333 ،

با توجه به جدول بالیا ،چهیار متغییر در عامیل اول
بارگذاری شده است و بیشترین تأثیر را در بین عوامل
پنجگانه دارد .در میان چهار متغیر یادشده،سیه متغییر
اول متعلق به شاخصهای اجتماعی و چهارمین متغییر
متعلق به شاخص اقتصادی است که میتوان این عامل
را اجتماعی-اقتصادی نامید.

عامل دوم :مقدار ویژه ایین عامیل3/153،اسیت کیه بیه
تنهایی  12/227درصد از واریانس را محاسیه میکنید.
متغیرهییایی کییه در عامییل دوم بارگییذاری شییدهاند ،در
جدول ( )3مشخص شده است.
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جدول - 9متغيرهاي بارگذاري شده در عامل دوم
رديف

متغير

مقدار همبستگي

شماره شااص

1

سرانه واحد دامی در جمعیت روستایی

0.672

Q17

2

تعداد مراکز بهداشتی برای هر 1111

0.640

Q34

3

تعداد مساجد به ازای هر  111نفر

0.584

Q36

سرانه آموزشی برای هر دانشآموز
2
(منیب :نگارندگان)1333 ،

0.533

Q33

با توجه به جدول بالا ،چهیار متغییر در عامیل دوم

عامل سوم :مقدار ویژه این عامل 5/333،اسیت کیه بیه

بارگذاری شده است .در میان چهیارمتغیر یادشده،سیه
متغیر متعلق به شاخص کالیدی-نهادی و متغیر دیگر
در ارتیا با شاخص اقتصادی است کیه میتیوان ایین
عامل را کالیدی-اقتصادی نامید.

تنهایی  3/712درصد از وارییانس را محاسییه میکنید.
متغیرهایی که در عامیل سیوم بارگیذاری شیدهاند ،در
جدول ( )2مشخص شده است.

جدول - 1متغيرهاي بارگذاري شده در عامل سوم
مقدار همبستگي

شماره شااص

متغير

رديف

1

متوسط مساحت زیربنای واحدهای مسکونی

0.748

2

نسیت زمین دیم به کل زمینهای قابل کشت

0.604

Q22
Q14

3

سرانه تولید شیر در جمعیت روستایی

0.524

Q16

2

نرخ و مرگومیر کودکان زیر  5سال

0.512

Q9

(منیب :نگارندگان)1333 ،

با توجه به جدول بالا ،چهار متغییر در عامیل سیوم
بارگذاری شیده اسیت .در مییان چهیارمتغیر یادشیده،
متغیر اول متعلق به شاخص زیسیتی،دو متغییر بعیدی
متعلق به شاخص اقتصیادی و متغییر آخیر متعلیق بیه
شاخص اجتماعی است .این عامل را میتوان اقتصیادی
-زیستی -اجتماعی نام نهاد.

عامل چهارم :مقدار ویژه این عامل 2/211 ،است که بیه
تنهایی  7/227درصد از واریانس را محاسییه مییکنید.
متغیرهایی که در عامل چهارم بارگیذاری شیدهاند ،در
جدول ( )5مشخص شده است.

جدول  -5متغيرها بارگذاري شده در عامل چهارم
مقدار همبستگي

شماره شااص

متغير

رديف

1

مهاجرت

0.584

Q7

2

باروری

0.579

Q8

3

تعداد واحدهای مسکونی با یک خانوار و بیشتر

0.538

Q27

(منیب :نگارندگان)1333 ،

با توجه به جدول بالا ،سه متغییر در عامیل چهیارم
بارگذاری شده است .از میان سه متغییر ییاد شیده ،دو
متغیر اول متعلق به شاخص اجتماعی و سومین متغیر،
متعلق به شاخص زیستی است که میتوان ایین عامیل
را اجتماعی-زیستی نامید.

عامل پنجم :مقدار ویژه این عامل 1/572 ،است کیه بیه
تنهایی  2/251درصد از وارییانس را محاسییه میکنید.
متغیرهایی که در عامل پینجم بارگیذاری شیدهاند ،در
جدول ( )7مشخص شده است.
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جدول  -6متغيرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم
مقدار همبستگي

شماره شااص

متغير

رديف

1

نسیت روستاهای دارای شیکه آ رسانی بدون نقص

0.560

Q23

2

نسیت روستاهای دارای عرحهادی

0.552

Q37

3

نسیت روستاهای دارای راه آسفالته

0.524

Q24

(منیب :نگارندگان)1333 ،

با توجه به جدول بالا ،سه متغییر در عامیل پینجم
بارگذاری شده است .از میان سه متغیر یادشده ،متغییر
اول و سوم متعلیق بیه شیاخص زیسیتی و متغییر دوم
متعلق به شاخص کالیدی – نهادی است کیه میتیوان
این عامل را زیستی-کالیدی نامید.
همچنین با مدل تخمین تراکم کرنل ،شاخصهای
توسعه مناعق روسیتایی روانسیر بررسیی شیده اسیت.
بدین صورت که با فاکتورهای بهدسیت آمیده در میدل
تحلیل عاملی به محییط جیی.ای.اس انتقیال داده و در
آنجا بیه هیر ییک از روسیتاها ،وزنیی داده شید کیه از

میانگین فاکتورها به دست آوردیم .بر اساس ایین وزن،
روستاها را از لحاظ توسعه مکانی -فضای به پنج دسته
تقسیمبندی کردیم و پس از آن از مدل تخمین تیراکم
کرنل ،نقشهای را بر اساس همان وزنها -که در شیکل
( )2نشان داده شده است –بهدست آوردیم .بیر اسیاس
این نقشه ،روستاهایی کیه در شیمال غربیی و مرکیز و
شمال شهرستان روانسر قیرار دارنید ،از لحیاظ توسیعه
مکییانی -فضییایی در سییطح پییایینتری نسیییت بییه
روستاهای جنوبی و جنو شرقی هستند (جدول.)7

جدول -7سطح بندي روستاهاي شهرستان روانسر از لحاظ توسعه
رديف

سطح توسعه

موقعيت روستاها

1

خیلی کم

شمال غربی و جنو شرقی و مرکز

2

کم

شمال غربی و جنو شرقی و مرکز

3

متوسط

2
5

خو
خیلی خو

جنو غربی و شمال و جنو
تمام موقعیتها وجود دارند
جنو غربی و جنو و مرکز

(منیب :نگارندگان)1333 ،

محاسبه امتيازات عاملي و رتبهبنادي روساتاها:
همانعورکه قیلاً بیان شد ،امتیاز عاملی عیارت است از
وزن عددی هریک از روستاها کیه پیس از ضیر وزن
عاملی در مقدار شاخص اصلاحشیده از عرییق رابطیهی
معادله زیر بهدست میآید (نسیترن و دیگیران:1325 ،
.)71
تابب ()2
برای بهدست آوردن امتیازات عاملی ،ابتدا میاتریس
دادهها را با استفاده از فرمول بالا اسیتاندارد مییکنییم.
این روش بیمقیاسسازی با استفاده از نرمال استاندارد
نامیییده م ییشییود .مییاتریس بارهییای عییاملی ،از دیگییر

خروجیهای نرمافزار است و همیستگی بیین عوامیل و
متغیرها را نشان میدهد .بیر اسیاس تعیاریآ موجیود،
امتیییاز عییاملی از ضییر بارهییای عییاملی در مقییدار
متغیرهای اصلاحشیده از عرییق اسیتاندارد کیردن بیه
دست میآید .بنابراین در این مرحله از ضر میاتریس
استاندارد شدهی دادههیا در میاتریس بارهیای عیاملی،
ماتریس امتیازات عاملی به دست میآید .پس از انجیام
مراحل یادشده ،در مرحلهی آخر با استفاده از امتیازات
عاملی بیه دسیت آمیده درمرحلیهی قییل ،نسییت بیه
محاسیییه امتیییازات عییاملی بییرای هییر روسییتا و نهایت یاً
رتیهبندی روستاها پرداخته میشود .برای ایین من یور
در مورد هر یک از روستاها ،یک شاخص ترکییی که از
جمب جیری امتییازات عاملهیای چهارگانیه بیرای هیر

کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی...

روستا به دست میآید ،محاسییه میشیود.در پاییان بیا
مرتب کردن جدول بر اساس مقدار عددی شاخصهای
ترکییی روستاها ،میتوان آنها را رتیهبنیدی کیرد .در
این پژوهش با توجه به شیاخص ترکیییی هیر روسیتا،
امتیییاز آن اسییتخراج شیید.با توجییه بییه تعییداد زیییاد

919

روستاهای منطقه که  123مورد است ،در این مرحلیه،
جدول ( )2تعداد روستاهای قیرار گرفتیه در ردهبنیدی

شاخص ترکییی را نشان میدهد.

جدول - 8شااص ترکيبي و رتبهبندي روستاها
رديف

طبقهبندي شااص ترکيبي

تعداد روستاها

رتبه

1

-2-1

2

7

2

1-1/5

12

5

3

1/5-3

13

2

2

3-2/5

52

3

5

2/5-7

13

2

7

7-7/5

17

1

(منیب :نگارندگان)1333 ،

محاسبات نگارندگان
الف) تحليل فضايي توسعهيافتگي روساتاها :در ایین
پژوهش با توجه به شاخص ترکییی هر روسیتا ،امتییاز
آن استخراج شد و برای بررسی توسعهیافتگی و تمرکیز
توسییعه روسییتاهای منطقییه بییه ایجییاد پایگییاه داده در
محیط سیستم اعلاعیات جغرافییایی پرداختیه شیده و
شاخص ترکییی هر روستا در پایگاه داده با عنوان فیلد
رتیه روستا قرار داده شید.برای نمیایش فضیایی آن ،از
مدل گرافیک مینا کرنل استفاده گردید.
یکییی از مناسییبترین روشهییا بییرای بییه تصییویر
کشیدن دادههای خطی و مخصوصاً نقطهای به صیورت
پیوسته ،آزمون تخمین تراکم کرنل است .ایین آزمیون،

سطح همواری از تغیییرات در تیراکم نقیا و خطیو
روی محدوده ایجاد میکند .مراحل ایین روش عییارت
است از:
 ابتدا شیکهای با سلولهای کوچیک روی محیدوده
توزیب نقا روستایی ایجاد میشود (شکل .)2
 تابب سهبعدی قابل تغییری با شعاع معین روی هیر
سلول در ن ر گرفته و وزن هر نقطه درون شعاع کرنیل
محاسیه میشود (شکل  .)3نقا نزدییکتر بیه مرکیز،
وزن بیشتری میگیرد و در نتیجه به مقدار تراکم کیل
سلول ،مقدار بیشتری افزوده میشود.
 مقادیر نهایی سلول شیکه با جمبکردنتمام مقیادیر
موجود در سطوح دایرهای بیرای هیر مکیان بیه دسیت
میآید (شیکل ( )2کلیانتری و دیگیران.)177 :1322 ،

شکل  -2ايجاد شبکهاي با
سلولهاي کوچك روي محدوده
توزيع نقاط روستايي

شکل-9انتخاب شعاع جستوجو

شکل -1محاسبه مقادير سلولهاي شبکه
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با استفاده از مدل تخمیین تیراکم کرنیل ،نقشیهی
نهایی منطقه (شکل  )5بیهدسیت آمیده اسیت کیه بیر
اساس این شکل ،روستاهای شهرستان روانسیر از ن یر
توسعهیافتگی به پنج عیقه دستهبندیشدهاند .هر چیه
اعداد در عیقات بیشتر باشید ،روسیتاهایی کیه در آن

عیقه قرار میگیرنید ،توسیعه یافتیهتر هسیتند .عییق
شکل ( ،)5روستاهای که با رنیگ آبیی تییره مشیخص
شدهاند ،توسعه یافتهترند که شامل روستاهای جنو و
جنو غر و مرکز میشود.

شکل  -5نقشه تخمين تراکم کرنل توسعهي روستاهاي شهرستان روانسر
(منیب :نگارندگان)1333 ،

جمعبندي و نتيجهگيري
اسییتفاده از روش آمییاری تحلیییل عییاملی ،یکییی از
مناسبترین راهها برای حل مسائل در زمینه رتیهبندی
سکونتگاهها (مناعق ،شهرسیتانها ،شیهرها ،روسیتاها
و )...در برنامهریزیهای ناحیهای و منطقهای اسیت .در
این مقاله برای سیطحبندی روسیتاهای منطقیه از ایین
مدل استفاده شد ،که  37شاخص مورد اسیتفاده بیرای
سطحبندی روستاها با اسیتفاده از ایین میدل بیه پینج
عاملم عنادار تقلیل یافت .نتایج نشان میدهد که عامل
اجتماعی -اقتصادی با مقدار ویژهی 11/315درصد ،بیه
تنهییایی قییادر اسییت  22/753درصیید از واریییانس را
محاسیییه کنیید و بیشییترین تییأثیر را در میییان عوام یل

ششگانه دارد و چهیار شیاخص را دربرمیگییرد.عامیل
کالیدی  -اقتصادی با مقدار وییژه  ،2/153بیه تنهیایی
قادر است 12/227درصد از واریانس را محاسیه کنید و
دومین عامل میؤثر در بیین عوامیل شیشگانه اسیت و
چهار شاخص را دربرمیگیرد.عامل اقتصادی -زیستی-
اجتماعی با مقدار ویژه  ،5/333به تنهیایی قیادر اسیت
 3/712درصد از وارییانس را محاسییه کنید و سیومین
عامیل میؤثر در بییین عوامیل شییشگانه اسیت و چهییار
شاخص را در برمیگیرد.عامل اجتمیاعی  -زیسیتی بیا
مقدار وییژهی  ،2/211بیه تنهیایی قیادر اسیت 7/227
درصد از واریانس را محاسییه کنید و چهیارمین عامیل
مؤثر در بین عوامل شیشگانه اسیت و سیه شیاخص را
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دربرمیگیرد .عامیل زیسیتی -کالییدی،پنجمین عامیل
مؤثر در عوامل ششگانه با مقدار ویژه 1/572است کیه
بییه تنهییایی قییادر اسییت  2/251درصیید از واریییانس را
محاسیه کند.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهید کیه هفیده
روستا در منطقه ،بالاترین شیاخص ترکیییی را دارنید و
در رده  7/5-7قییرار گرفتهانیید .مییدل تخمییین تییراکم
توسییعه کرنییل ،بهتییرین مییدل در ارزیییابی توسییعه در
روستاهای منطقه با ضریب تعیین  1/71است که نتایج
تخمین نشیان میدهید کیه در سیطحبندی روسیتاها،
بیشترین تمرکز ،روستاهای نزدیک به مراکز شیهری و
روستاهای جنو غربی شهرستان را شامل میشود.
همچنین با توجه به شکل ( )5کیه از هیمپوشیانی
کل عوامل در مدل تخمین تراکم کرنل بهدسیت آمیده
است ،روسیتاهای جنیو غربیی و جنیوبی شهرسیتان
روانسر توسیعه یافتیهتر اسیت .از ایینرو بیا توجیه بیه
متغیرهای تأثیرگذار در این توسعهیافتگی ،شاخصهای
اجتمییاعی و محیطییی ،بیییشتییرین تییأثیر و پییس از
آن،شاخصهای اقتصادی و کالیدی ،بیشترین تیأثیر را
در سطح توسعه یافتگی روسیتاهای منطقیه داشیتهاند.
بنابراین روستاهای جنیو غربیی و جنیوبی و مرکیزی
چون از لحاظ محیطی به صورت دشت و دارای شرایط
مساعد برای کشیاورزیهای آبیی و مکیانیزه هسیتند و
همچنین از لحاظ اجتماعی در سطح بالیاتری از دیگیر
نقییا روسییتایی شهرسییتان میباشییند ،سییطح توسییعه
بالاتری دارند و روسیتاهای شیمالی و شیمال شیرقی و
غربی شهرستان به دلییل کوهسیتانی بیودن منطقیه و
همچنین کشاورزی به صورت دیم و مرتبداری اسیت و
از لحاظ امکانات اجتماعی در سطح پیایینتری نسییت
بییه روسییتاهای توسییعهیافته قییرار دارنیید .بنییابراین
پیشنهادهای لازم در اینباره را میتوان بیه شیرح تییل
بیان کرد:
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ایجاد بازارهایی برای فروش محصیولات کشیاورزی
روستاییان
ایجییاد کارگاههییای صیینعتی کوچییک در منییاعق
مختلآ شهرستان روانسر
ایجییاد کارگاههییایی بییرای فییرآوری محصییولات
کشاورزی
اقدام لازم برای تیدیل وضعیت دامداری سینتی بیه
دامداری صیینعتی در روسییتاهای شییمالی و شییمال
غربی و شرقی
با توجه به نتایج به دست آمده از روستاهای کمتیر
توسعهیافته که از ن یر مرتیبداری و دیمکیاری بیه
دلیل آ و هیوای مناسیب ،قابیل توسیعه بیوده ،از
اینرو باید زیرساختهای صنعتی و خیدماتی ایین
روستاها را با این فعالیتها هماهنگ کرد.
انجام مطالعات دقیق در مقیاسهای مشخص برای
ظرفیتسیییازی اجیییرای عرحهیییای توسیییعهی
زیرساختها و عوامل زیربنایی ،خصوصاً در منیاعق
واجد توان اما بدون تأسیسات و تجهیزات مناسب.
ساخت مدارس در روستاهایی که از مراکیز شیهری
دور هستند.
ساخت جادههای آسفالته برای عیور و مرور راحیت
کشاورزان جهت بازارهای شهری.
اجییرای عرحهایهییادی روسییتایی در شهرسییتان
روانسر.
سییاخت مراکییز بهداشییتی قابییل دسییترس بییرای
روستاییان.
ساخت کتابخانههای روستایی .
واگذاری تسهیلات بانکی بیرای سیاخت مسیاکن و
وسایل کشاورزی.
آمیییوزش و فرهنگسیییازی در کنتیییرل جمعییییت
روستاییان.
و ...
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