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بخش مطالعه روستاهاي موردنیافتگی روستایی:اي علل توسعهواکاوي مقایسه
شهرستان بویراحمددرمارگون 

1زادهفیشرو مریم *وندکیش، مصطفی احمداصغر احمديعلی

)18/05/95؛ پذیرش: 22/09/94(دریافت: 
چکیده

مارگون در شهرستان بویراحمد بود. براي این منظـور، نخسـت بـا    نیافتگی مناطق روستایی بخش ي حاضر بررسی علل توسعههدف مطالعه
سـه روسـتا بـا    آنگـاه نیافته بخش مارگون شناسـایی و تفکیـک شـدند.    یافته و توسعهاستفاده از روش اسکالوگرام گاتمن روستاهاي توسعه

درصـد از سرپرسـتان   30نش شـدند. سـپس،   نیافته) گزییافتگی (توسعهیافتگی و سه روستا با کمترین سطح توسعهبیشترین سطح توسعه
سرپرست خانوار در این پژوهش شرکت داشتند. 225نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به این ترتیب عنوانبهخانوارهاي هر روستا 

ها و تابع تشخیص بهره گرفتـه  نگیناز تحلیل عاملی، مقایسه میاهاآنتجزیه و تحلیل منظوربهنامه و ها، از پرسشآوري دادهجمعمنظوربه
و آمـاره بارتلـت   KMOگیري از تکنیک تحلیل عـاملی از آزمـون   ها براي بهرهانسجام درونی دادهمنظور سنجشبهابتدا شد. در این زمینه 

هاي مـدیریتی، اجتمـاعی،   لعامل با مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شدند که عامدهاستفاده شد. در این بررسی با توجه به مالك کیسر،
درصد از 21/73این عوامل در مجموع گردیدند. يگذارنامو مالی و اعتباري زیربنایی، رضایتی، فردي، مشارکتی، اخالقیاي، نگرشی،زمینه

اجتمـاعی، مـالی و   هـاي ها نشان داد که وضعیت عاملهاي حاصل از مقایسه میانگینهمچنین یافتهنمودند.ها را تبیین واریانس کل عامل
طور معناداري متفاوت بود. بـراي تعیـین   نیافته بهیافته و توسعهو فردي در دو گروه روستاهاي توسعهاعتباري، مشارکتی، زیربنایی، اخالقی

عمـل آمـد کـه    نیافته از تابع تشخیص استفاده بهیافته و توسعهاهمیت و جایگاه هر یک از این عوامل در تفکیک دو گروه روستاهاي توسعه
سـهم را در تفکیـک روسـتاهاي    ) بیشـترین 471/0) و مشـارکتی ( 0/ 497اعتبـاري ( )، مـالی و  662/0عمرانـی بـا وزن تشـخیص (   عامل

نیافته داشتند.یافته از توسعهتوسعه

.، مارگون، بویراحمدییتوسعه روستانیافتگی، تحلیل عاملی، ترویج کشاورزي، توسعههاي کلیدي: واژه

ترویج و آموزش کشاورزي، گـروه مـدیریت   ي کشاورزي و استادیارروستایی، دانشیار ترویج و توسعهکارشناسی ارشد توسعهبه ترتیب، دانش آموخته -1
. یاسوج، ایران.دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزي توسعه روستایی

mahmadvand@yu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:-*
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مقدمه
ــی از  در چییتوســعه روســتا ــر همــواره یک ــه اخی ــد ده ن

هاي اصـلی توسـعه در ایـران و اکثـر کشـورهاي در      دغدغه
ــوده و در بســیاري از کشــورها، توســعه   يحــال توســعه ب

روستایی راهبردي با اهمیت براي تأمین نیازهاي اساسی از 
تولیـد عنـوان بـه روسـتاها  ). 1383جمله غذا است (یدقار، 

ه مــواد غــذایی بــوده و از طریــق تولیــد محصــوالت کننــد
اي از مـواد اولیـه صـنعت را    کشاورزي، بخش قابل مالحظه

کنند و سـهم قابـل تـوجهی در اشـتغال، تولیـد      تأمین می
ناخـالص ملــی و اقتصــاد کشـورهاي در حــال توســعه دارد   

). ایـن در حـالی اسـت کـه     1385مقـدم و کرمـی،   (رضائی
کننـد. فـزون بـر    اها زندگی میاکثریت مردم فقیر در روست

واحدهاي تولیـدي کوچـک از   عنوانبهآن، اهمیت روستاها 
این نظر قابل توجه است که خالی از سکنه شدن هـر یـک   
از این روستاها بـه معنـی تعطیلـی یـک واحـد تولیـدي و       

کننـده داراي شـغل و مسـکن بـه     تبدیل جمعیـت تولیـد  
جمعـه  (کننده و فاقد شغل و سرپناه اسـت جمعیت مصرف

ي تجربـه چنـد دهـه   ). این در حالی اسـت کـه   1389، پور
دهـد کـه ایـن بخـش از     توسعه نشان میياخیر در زمینه

کلـی  طوربهجامعه از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده است. 
اهمیت و ضرورت توجه به توسعه روسـتایی از ایـن جهـات    

درصد جمعیـت کشـور در   30قابل بررسی است که حدود 
برند. در واقع بـه لحـاظ انسـانی    وستایی به سر میمناطق ر

افراد فقیر نیز همسـان  یژهوبهالزم است که مردم روستایی 
هـا اسـتفاده   کننـد و از ایـن فرصـت   جوامع شهري زندگی 

نمایند. از سوي دیگر، نقش روستاییان در تولید محصوالت 
غذایی و کشاورزي نیـز بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. طبـق       

هـا و  درصـد فعالیـت  80نجـام شـده بـیش از    هاي ابررسی
باشـد. از لحـاظ   تولیدات کشاورزي مربوط به روستاییان می

هـاي  درصـد عرصـه  90تـا  80محیطی هـم حـدود   زیست
هاي روستاییان اسـت. از  طبیعی کشور در کنترل و فعالیت

وجود فقـر در روسـتاها و ضـرورت محـو آن از     ترمهمهمه 
هـاي  یی است. طبق بررسیهاي توسعه روستادیگر ضرورت

درصد خانوارهاي روستایی کشور زیر خط 4/26انجام شده 
بخشی از فقر موجـود در  کهینافقر قرار دارند و با توجه به 

روسـتایی دارد، تـأمین نیازهـاي اساسـی     منشـأ شهرها نیز 
جمعیت روستایی و کاهش و محو فقـر و توسـعه معیشـت    

وستایی است (نوروزي پایدار آنان در کانون اهداف توسعه ر
).1394و حیاتی، 

اسـت و  ییروستایمهناستان کهگیلویه و بویراحمد استانی 
ــواد مصــرفی کشــاورزي در شــهرهاي اســتان از   بیشــتر م

خصـوص  گردد و در برخی از مناطق بـه روستاها تأمین می
هـاي  یـافتگی روسـتایی بـا چـالش    مناطق روستایی، توسعه

طـوري کـه اینـک شـاهد     هرو بوده و هست، بمتعددي روبه
رویه به شهرها و حاشیه نشینی، رشد بیکـاري،  مهاجرت بی

شـدن روسـتاها از   هاي کاذب و خـالی  آمدن شغلبه وجود
سکنه بوده و باعث بدون اسـتفاده مانـدن بخـش مهمـی از     

خصـوص در شهرسـتان   ذخایر و منابع خدادادي استان بـه 
رت بویراحمد شده است. همچنین تحقیقـات مختلـف صـو   

و بویراحمـد از  دهد کـه اسـتان کهگیلویـه    گرفته نشان می
هـاي آخـر درجـه    هاي مختلف توسعه در رتبـه نظر شاخص

وسـیله  یافتگی روستایی قرار دارد. در تحقیقی که بهتوسعه
) انجام گرفت، روستاهاي استان از نظر 1390سپهردوست (

هـا و  ترین اسـتان هاي توسعه سالمت جزو نامطلوبشاخص
قـرار داشـت.   29هـاي کشـور در رتبـه    بین کل اسـتان در 

) انجام گرفـت  1375وسیله حسینی (تحقیق دیگري که به
توسعه راه روسـتایی و  نشان داد، این استان از نظر شاخص

استان کشور در 24هاي داراي پزشک در بین نسبت آبادي
، جمعیتـی و  23هاي بهداشتی در رتبـه  و شاخص24رتبه 

بندي در رتبهو16، اقتصادي در رتبه 24تبه زیربنایی در ر
23کلی در مقایسه با سایر مناطق روستایی کشور در رتبه 

هاي توسعه روسـتایی  که شاخصقرار گرفت. با توجه به این
نیـافتگی روسـتاهاي کهگیلویـه و    در کشور گویـاي توسـعه  

گـردد  ترین پرسشی که مطرح مـی باشد، مهمبویراحمد می
توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی اسـتان و      این است کـه بـا  

شهرستان بویراحمـد و همچنـین برخـورداري از منـابع رو     
هـاي  زمینی و زیرزمینی فراوان، چرا هنوز از نظـر شـاخص  

هـاي کشـور قـرار    تـرین اسـتان  نیافتهاي جزو توسعهتوسعه
نیافتگی روسـتاهاي بخـش مـارگون در    دارد؟ و علل توسعه

هـاي اسـتان   یکـی از بخـش  نعنـوا بهشهرستان بویراحمد 
کدامند؟ در همین راستا، پژوهش حاضر بـا هـدف واکـاوي    

نیــافتگی منــاطق روســتایی بخــش مــارگون  علــل توســعه
صورت پذیرفته است.شهرستان بویراحمد

مناطق روسـتایی، مطالعـه   یافتگینتوسعهعلل يدر زمینه
ابعاد مختلف توسعه و يجامعی یافت نشد، لیکن در زمینه

هــاي موجــود، در توســعه روســتایی و چــالشهــاآننقــش 
گردد.ها اشاره میمطالعاتی صورت گرفته که در زیر بدان
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ــاران (  ــري و همک ــوان   1385کالنت ــا عن ــی ب ) در پژوهش
در ایران بـه ایـن نتیجـه    ییتوسعه روستاهاي عمده چالش

هـاي اقتصـادي، سـطح    رسیدند که فقدان تنوع در فعالیت
تایی، فقـدان مـدل مناسـب، عـدم     پایین درآمد، فقـر روسـ  

ــههمــاهنگی  ــاي برنام ــدم مشــارکت ییتوســعه روســتاه ، ع
هـا،  هاي غیر دولتی، شرایط اکولوژیکی نامساعد روسـتا سازمان

عدم استفاده از تکنولوژي مناسب در بخش کشاورزي، فقـدان  
آگاهی روستاییان، کوچک بـودن روسـتاها، غلبـه نیـروي کـار      

هـاي  ستایی و ضعف زیرسـاخت هاي روغیرمتخصص بر فعالیت
هاي مهم توسعه روستایی هستند.روستایی از چالش

ــه ( ــش ادراك  )1385افراخت ــوان نق ــا عن ــز در پژوهشــی ب نی
نیافتگی روسـتایی شهرسـتان فـومن نشـان     محیطی در توسعه

داد که نابرابري، بیکاري، فقر، مهاجرت، کمبـود سـرمایه، نبـود    
ه جدید از سوي مردم و توجهی به اندیشمهارت و خالقیت، بی

تـرین عوامـل مـؤثر در    ریـزي روسـتایی نامناسـب، مهـم    برنامه
حصاري و باشند. همچنین مختارينیافتگی روستاها میتوسعه
اي با عنوان بررسی موانـع  ) در مطالعه1386دستگردي (زارعی

ریزي نشـان  ایران از منظر برنامهییتوسعه روستاهاي و چالش
، عـدم  کوچک بودنشدید نقاط روستایی، دادند که پراکندگی 

ــین     ــاعی ب ــجام اجتم ــدم انس ــارکتی، ع ــاختار مش ــود س وج
ها و نهادهـاي مردمـی   تولیدکنندگان روستایی، کمبود سازمان

بــراي مشــارکت، روابــط نامتعــادل شــهر و روســتا، دشــواري  
هاي روستایی به دلیـل مشـکالت   نگهداري جمعیت در محیط

روسـتاییان، فقـدان الگـو و    ییـ شهر گرااقتصادي و اجتماعی، 
ــا  ــخص، ن ــدل مش ــود   م ــرزمین، نب ــدیریت س ــامانی در م بس

در یـران گیمتصـم ریزي دراز مدت، عدم اعتقـاد بعضـی   برنامه
، وجـود سـاختار   ییتوسعه روسـتا ریزي کشور به ساختار برنامه

، عدم ارتباط بـین  ينگریبخشفضایی متمرکز، تسلط ساختار 
در ایـران  ییتوسعه روستاموانع ترینهاي اجرایی عمدهسازمان
هستند.

هـاي عمـده   اي بـا عنـوان چـالش   ) در مطالعـه 1386بهرامی (
در کردسـتان نشـان داد در بخـش اقتصـادي     ییتوسعه روستا

کمبــود درآمــد، فقــر، در بخــش کالبــدي و فیزیکــی؛ ضــعف  
ها در برابر زلزله و کمبود مصـالح مقـاوم، در بخـش    گاهسکونت

، شیب تند زمین، فقدان تـوازن بـین دام و   طبیعی؛ ارتفاع زیاد
ریزي؛ فقدان سیاست منطقی مرتع، در بخش مدیریت و برنامه

در برابــر روســتا و ضــعف مشــارکت مــردم و نهایتــاً در بخــش 
تـرین  و باال بودن نرخ بیکاري، عمـده اجتماعی؛ کمبود خدمات

شوند.محسوب میییتوسعه روستاهاي چالش

) در مطالعه دیگري بـه  1388وهشاهی (کزادهیرزامقالیباف و 
نیافتگی جزیـره ابوموسـی نشـان دادنـد     نام علل و موانع توسعه

عواملی مانند موضـوعات سیاسـی نظیـر وضـعیت     که مجموعه
گـذاري  مالکیت جزیره، روابط با کشور امارات، ضـعف سیاسـت  

کالن و مسائلی مانند موقعیـت جغرافیـایی، وضـعیت اقلیمـی،     
انـد.  سبب توسعه نیافتگی این منطقه شـده ناپایداري جمعیت

) در پژوهشـی بـا عنـوان    1388لنگـرودي و سـخایی (  مطیعی
ــعه   ــی و توس ــارکت مردم ــلگی   مش ــتان س ــافتگی در دهس ی

شهرستان نهاوند نشان دادند که جوانی جمعیـت، نبـود کـار و    
درآمد، کـاهش اعتمـاد اجتمـاعی بـه عملکـرد دولـت، وجـود        

ــد   ــین روســتاییان، چن ــودن، ناآگــاهی طایفــهاخــتالف ب اي ب
ــه  ــاهی از برنام ــی و ناآگ ــاعی و سیاس ــارکتی، اجتم ــاي مش ه

گري دولـت از  تقدیرگرایی و سپردن امور به سرنوشت و تصدي
ترین موانع توسعه هستند.مهم

ــمی (  ــی و هاش ــوان    1388کریم ــا عن ــی ب ــز در پژوهش ) نی
هـاي توسـعه پایـدار    سنجی از روستاییان در مـورد چـالش  نظر

در دهستان ساروق شهرستان اراك، نبـود بهداشـت،   روستایی 
ــداري جنگــل و خــاك و آب را   ــد، اشــتغال، پای ــود درآم کمب

هــاي توســعه پایــدار روســتایی تــرین چــالشمهــمعنــوانبــه
برشمردند.

بررسـی  عنـوان بـه اي ) در مطالعـه 1389سلمانی و همکاران (
ابعاد سرمایه اجتماعی در توسـعه روسـتایی نشـان دادنـد کـه      

مل مربوط به مشارکت شـامل مشـارکت مـالی، ارتبـاط بـا      عوا
باشـند.  و اعتماد از عوامل توسعه روستایی مـی مدیریت روستا

اي بـا  ) در مطالعـه 1389میانـدهی و اسـتعالجی (  پوریموس
یـافتگی نـواحی روسـتایی    عنوان تحلیلـی بـر سـطوح توسـعه    

شهرستان بندر انزلی نشان دادند که سطوح برخورداري در هر 
ک از ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و خـدماتی بـا یکـدیگر برابـر      ی

9/22یافتـه،  درصد از روستاها توسـعه 6/66نیست. در مجموع 
نیافتـه گـزارش   درصد توسعه5/10درصد کمتر توسعه یافته و 

منـد  ) در پژوهشی با عنوان تحلیل نظـام 1389شدند. فتحی (
اردبیل بـه  نقش عوامل جغرافیایی در توسعه روستاهاي استان 

این نتیجه رسید که کمبود نیروي انسـانی متخصـص، ضـعف    
ــاخت ــی،   زیرس ــرایط اقلیم ــتانی، ش ــی و درون اس ــاي بیرون ه

محدودیت اراضی کشاورزي، شیب تنـد زمـین، پراکنـدگی    
از هـا آنو پراکنـدگی  ها، فقدان دشت، تعداد چشمهآبادي

يمحمـد باشد. علیائی و تنگناهاي مناطق توسعه نیافته می
) در پژوهشی با عنوان نقش سرمایه اقتصـادي  1389(نژاد

تـرین  نیافتگی روستایی ایران نشان دادند که مهمدر توسعه
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هـاي روسـتاها اشـتغال، درآمـد، عـدم دسترسـی و       چالش
باشـد. میـري و همکـاران    استفاده از تسهیالت بـانکی مـی  

اي با عنوان نقش سرمایه اجتمـاعی  ) نیز در مطالعه1389(
در بخش پشت آب شهرستان زابـل بـه   ییسعه روستاتودر 

این نتیجه رسیدند کـه بـین سـرمایه اجتمـاعی و توسـعه      
روستایی رابطه معناداري وجود داشته و در این رابطـه هـر   

تواند نقش تأثیرگذاري داشته باشند.ها مییک از مؤلفه
نیـافتگی  ) در پژوهشی بـا عنـوان علـل توسـعه    1390علیائی (

ن از منظر سرمایه انسـانی و اجتمـاعی نشـان داد    روستایی ایرا
گیـري بیرونـی، ضــعف   کـه وابسـتگی روسـتاییان بـه تصـمیم     

هاي رهبري و سازماندهی در میـان روسـتاییان، پـایین    مهارت
گیـري، فقـدان   بودن اعتماد به نفس روستاییان بـراي تصـمیم  

اي و در سطح ملـی، منطقـه  ییتوسعه روستامدیریت مطلوب 
و فصـلی روسـتاییان کشـور،    یدائمـ بیکاري تشدیدمحلی، 

جوانـان و نخبگـان   بـاألخص رویـه روسـتاییان   مهاجرت بی
نیافتگی روسـتاهاي ایـران هسـتند.    روستایی از علل توسعه

) در پژوهشی با عنوان عوامل مـؤثر بـر   1390سپهردوست (
هاي سالمت نشان داد کـه  یافتگی از دیدگاه شاخصتوسعه

ر نظـر گرفتـه شـده در بخـش     هـاي د با توجه بـه شـاخص  
ــان، اســتان و بلوچســتان، هــاي سیســتانبهداشــت و درم

ها و کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در زمره بدترین استان
قـرار گرفتنـد و   در کشورها اصفهان و تهران بهترین استان

توزیــع نامتعــادل پــنج عامــل پزشــک، مراکــز بهداشــتی و 
ــ  ــه درمــانی روســتایی، فاضــالب شــهري و روس تایی و خان

آرتـور  اي شـده اسـت.   هـاي منطقـه  بهداشت باعث تفـاوت 
)Arthur, ) در تحقیقی به بررسی عوامل اقتصـادي و  1964

اي در آتالنتـا  هـا در توسـعه ناحیـه   اجتماعی و نقش دولت
پرداخت و به این نتیجه رسید که آنچه باعـث توسـعه ایـن    

بـه  ریزي نسـبت  و هماهنگی در برنامهناحیه شده مدیریت
,Talaniدیگر نواحی است. طالنـی (  ) پژوهشـی را بـا   2003

ي مناطق روستایی در عنوان انتخاب یک نظام براي توسعه
بخش از شهرستان ساوه در استان مرکـزي انجـام داد.   13

پـذیر، موقعیـت  ي روشی انعطافوي در این پژوهش با ارائه
ي روسـتایی را بـا اسـتفاده از    هـاي توسـعه  موجود شاخص

بنـدي تخصـیص   یل تاکسونومی عددي جهـت اولویـت  تحل
ي روستایی مشخص کـرده و بـا   هاي توسعهي پروژهبودجه

ي اطالعـات  ي مقیاسی از طریق سـامانه طراحی پنج نقشه
هاي اولیـه از  ي نقشهجغرافیایی، مدلی فضایی براي توسعه

هاي مناسب پیشنهاد داده است.مکان

Aazamiاعظمـی و همکـاران (   et al., ) در پـژوهش  2012
یـافتگی روسـتاهاي   دیگري با عنوان تعیین سطوح توسـعه 

نشـان دادنـد کـه    1996-2006هاي همدان در طی سال
مناطق روستایی استان همدان با کاهش نابرابري اقتصادي 

هـاي  شـاخص رو بـوده امـا در   بـه هـا رو در طی این سـال 
د ها زیـا و پرورش این نابرابريکشاورزي، سالمت و آموزش

شده است. همچنین در این پژوهش مناطق توسعه یافته و 
توسعه نیافته شناسایی شدند.

نیـافتگی  ها پیرامون علل توسعهبا استناد به پیشینه نگاشته
و نتـایج  ییتوسعه روسـتا هاي روستاها و همچنین شاخص

اشاره شـد، عوامـل   هاآنهاي گذشته که در باال به پژوهش
شوند کـه عبارتنـد   خش تقسیم مینیافتگی به پنج بتوسعه

از: اقتصادي (بیکاري، فقر، کمبود سرمایه، کمبـود درآمـد،   
کمبود خدمات، اشـتغال، عـدم دسترسـی بـه تسـهیالت)،      
ــرمایه    ــت، س ــارت و خالقی ــود مه ــابرابري، نب ــاعی (ن اجتم

اي اجتماعی، وجود اختالف بین روسـتاییان و چنـد طایفـه   
فرهنگی (ناآگـاهی،  بودن، کمبود نیروي انسانی متخصص)، 

گیري بیرونـی)،  تقدیرگرایی، وابستگی روستاییان به تصمیم
محیطــی و کالبــدي (پراکنــدگی روســتاها، کوچــک بــودن 
روستاها، وجود ساختار فضایی متمرکز، ارتفاع زیاد، شـیب  

ریـزي، اعتقـاد   هـا، برنامـه  و سیاسـی (سـازمان  تند زمـین) 
) دیریت، نبود مدل مشخص، مينگریبخش، یرانگیمتصم

.که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفتند

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هـدف، تحقیقـی تحلیلـی و از لحـاظ     

ی اسـت. روش     تجزیه و تحلیل عـددي داده  هـا، تحقیقـی کمـ
اي اسـت.  تحلیلـی بـا رویکـرد مقایسـه    - پژوهش نیز توصیفی

است که این مقاله بخشی از پـژوهش جـامعی اسـت    ذکرقابل
20) که در آن نخست روستاهاي باالي 1393کیش، احمدي(

خانوار بخش مارگون با استفاده از روش اسـکالوگرام گـاتمن از   
روش انــد. بنـدي و تفکیـک شـده   یـافتگی سـطح  نظـر توسـعه  

بر اساس حضور یا عدم حضور مؤسسات یـا گاتمناسکالوگرام
تشـکیل سلسـله   بـراي ايضـابطه عنوانبهاي توسعهنهادهاي

هــر چــه در ،همســو بــا ایــن روش.شــودمــیمراتــب تعریــف
ايتوسـعه روستایی تعداد مؤسسات و نهادهـاي  هايهسکونتگا

اي رتبــه و توســعهمنظــراز ، بیشــتري حضــور داشــته باشــند
. بـراي ایـن   )1389، جمعـه پـور  د (نـ دارتريمطلوبوضعیت 
پـنج معیـار شـامل عمرانـی و زیرسـاختی، سیاسـی و       منظور، 

ــانی اداري، آمو ــتی و درم ــی، بهداش ــاًوزش ــدماتی و نهایت خ
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،. فـزون بـر آن  بندي در نظر گرفته شـدند براي سطحبازرگانی 
هاي راه، حمـل و نقـل،   در معیار عمرانی و زیرساختی شاخص

کشـی، پســت،  ، شـبکه گــاز، بـرق، آب لولــه  یزیــونیتلوشـبکه  
مخابرات، شرکت تعاونی، سالن ورزشـی، در معیـار سیاسـی و    

اسـالمی، دهیـاري،   هاي پاسگاه انتظامی، شورايصاداري شاخ
هـاي مدرسـه   خدمات کشاورزي، در معیار آموزشـی شـاخص  

(راهنمایی، ابتدایی، دبیرسـتان) مسـجد، کتابخانـه، روزنامـه و     
مجلــه، در معیــار بهداشــتی خانــه بهداشــت، مرکــز بهداشــت، 

در معیـار خـدماتی و بازرگـانی    ک وبیمارستان، بهورز، دامپزش
اي جوشـکاري، نجـاري، داروخانـه، حمـام عمـومی،      هشاخص

ــانوایی، قصــابی،  مــورد توجــه قــرار کشــاورزي آالتینماشــن
بنـدي، روسـتاهاي در بـاالترین    گرفتند. پـس از انجـام سـطح   

سـطح توسـعه   ترینیینپایافتگی و روستاهاي در سطح توسعه
پـژوهش حاضـر   يجامعه آمارعنوانبهیافتگی (توسعه نیافته) 

اســتفاده شــدند. بــر همــین اســاس، ســه روســتاي انتخـاب و 
تصـادفی  صـورت بـه یافته و سه روستاي توسـعه نیافتـه   توسعه

ــب،     ــتاي منتخ ــر روس ــدند. در ه ــاب ش ــد از 30انتخ درص
نمونه انتخاب و مـورد مطالعـه قـرار    عنوانبهسرپرستان خانوار 

سرپرست خانوار در جامعه مـذکور  250ترتیب گرفتند. به این 
روسـتاهاي  اسخ دهنده گزینش شدند کـه فهرسـت   پعنوانبه

آورده شده است.1جدول در انتخاب شده و حجم نمونه
اي نامـه هاي مورد نیـاز پـژوهش، پرسـش   آوري دادهبراي جمع

هاي مذکور بر اسـاس مـرور   گویه طراحی شد. گویه44شامل 
دسـت  و مشاهدات اولیه محققان از منطقه بههانگاشتهنهیشیپ

هـاي  نامـه روش به دست آوردن اعتبار یـک پرسـش  برايآمد. 
مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روش اعتبار محتـوا و  

صـاحب  ازنظـر اعتبار صوري استفاده شده است. در این روش 
گیـري از تحقیقـات گذشــته   نظـران و اسـاتید مجـرب و بهـره    

استفاده شد. روایـی پـس از چنـد مرحلـه اصـالح و بـازنگري       
نامه از اعتبـار محتـوایی   د و مشخص شد که پرسشدست آمبه

قابل قبولی برخوردار است.
هـاي متفـاوتی وجـود    نامه نیز شیوهبراي آزمون پایایی پرسش

هـاي طیـف   ترین روش براي سـنجش پایـایی گویـه   دارد. رایج
لیکرت، استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ است. جهـت برطـرف   

نامـه در بـین   پرسش30نامه، کردن اشکاالت احتمالی پرسش
پاسخگویان خارج از نمونه، توزیع و پیش آزمون به عمل آمـد.  

آوري و پایایی با اسـتفاده از ضـریب آلفـاي    ها جمعنامهپرسش
کرونباخ تعیین شد. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـه دسـت آمـده       

نامـه طراحـی شـده دارد. گفتنـی     نشان از پایایی بهینه پرسش

ـ   اي تحقیقـات  را بـر 8/0تـا  5/0ین است که پدهازور اعتبـار ب
متغیرهـاي مربـوط بـه عوامـل     دانـد. غیرتجربی پذیرفتنی می

ينیــافتگی روســتاها از دیــدگاه روســتاییان در زمینــهتوســعه
کـاهش  منظوربهنیافتگی روستاها گردآوري شد. عوامل توسعه

هـا از  تعداد متغیرهاي تحقیق و تعیین سهم هر یـک از عامـل  
ــام  ــل ع ــدا  تکنیــک تحلی ــد. ابت ــهلی اســتفاده گردی منظــورب

گیـري از تکنیـک   ها براي بهـره گیري انسجام درونی دادهاندازه
و آماره بارتلت اسـتفاده گردیـد.   KMOتحلیل عاملی از آزمون 

ها بـراي  محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی داده
برابـر  KMOگیري از تکنیک تحلیل عاملی مناسب بـوده ( بهره

دار ) و آماره بارتلت نیز در سـطح یـک درصـد معنـی    712/0با
منظوربه).Bartletts Test= 83/3713و α= 68/0(شده است

ها نیز از آمارهاي استنباطی نظیـر تحلیـل عـاملی،    تحلیل داده
پـردازي  مستقل و تابع تشخیص اسـتفاده شـد. داده  آزمون تی

ینـدوز، انجـام   تحـت و SPSS20افزارهـاي  نیز با استفاده از نـرم 
گرفت.

مارگون از توابع شهرسـتان بویراحمـد در اسـتان کهگیلویـه و     
کیلــومتري از شــهر یاســوج (مرکــز 75بویراحمــد بــه فاصــله 

مرکز بخـش مـارگون واقـع شـده اسـت. ایـن       عنوانبهاستان) 
و یاسـوج و از  و شهرسـتان دنـا  از شرق به بخش پاتـاوه بخش

ــه   ــه منطق چهارمحــال و اســتانلردگــان درطــرف شــمال ب
بختیاري، از جنوب به بخش و شهر لوداب و از غرب به منطقـه  

شود. ارتفاع شـهر منتهی میدیشموك در شهرستان کهگیلویه 
متر است و این ارتفاع زیاد سـبب  2248مارگون از سطح دریا 

کـه در  يطوربهوجود آب و هواي سرد در این شهر شده است
میـانگین بـارش   وبـوده فصل زمستان معموالً پوشیده از برف

طبیعـی  لحـاظ ازمنطقـه  این متر است.میلی841سالیانه آن 
سـاران فـراوان   چشـمه اندازهاي زیبـاي جنگلـی و  داراي چشم

در سیـ تنـگ ر آبشارهایی نظیر آبشـار  ازتوانیمباشد که می
کیلومتري و آبشـار دودر یگیبهرام بکیلومتري آن، آبشار 18

زیباي شهنیز نام برد.
از لحاظ صـنعتی احـداث کارخانـه سـیمان مـارگون نشـان از       

دهد کـه معـادن   وجود معادن مختلف در این بخش را نوید می
و هاي معدنی و معادن نفـت  سیلیس، آهک، سنگ گچ، سنگ

بخـش  گـذاري  گاز در این منطقه وجود دارد که نیاز به سرمایه
شـکوفایی مقولـه   موجباتخصوصی و همت مسئولین دارد تا 

ردد (اسـتانداري کهگیلویـه و   بخـش فـراهم گـ   ت در این صنع
.)1393بویراحمد، 
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جامعه آماري و حجم نمونه-1جدول 
روستاهاي توسعه نیافتهروستاهاي توسعه یافته

نمونهخانوارروستاردیفنمونهخانوارروستاردیف
12238یورك158471شهنیز1
4314تلخدان153462موشمی سفلی2
23072باغچه107323جوبریز3

395124جمع کل418126جمع کل

ها و بحثیافته
دستیابی به علل توسعه نیـافتگی روسـتاهاي منطقـه    منظوربه

مورد مطالعه از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج حاصـل در  
ر،   ارائه شده است، در این بررسی با تادامه وجه به مـالك کیسـ

هـا  ده عامل داراي مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شد. عامـل 
با روش واریماکس چرخش داده و متغیرهـاي مربـوط بـه هـر     

گـذاري  هاي به دست آمده نـام عاملعامل را شناسایی کرده و 
آمده است.2شد که نتایج در جدول 
ها را عاملدرصد از واریانس کل21/73این عوامل در مجموع 

درصد بـاقی  70/26. از طرف دیگر، )3(جدول ندکنتبیین می
انـد.  مانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسـایی نشـده  

همکـاري در امـور   عامل اول (اجتماعی) از هفت مؤلفـه کمـی   
وجـود  ، جود بگو و مگو بر سر مسائل روسـتا ، ومربوط به روستا

وجـود دیـد و بازدیـد    ، کمی تااي در روساختالف و نزاع طایفه
، کمـی  در بین مردم روستا، اندکی اعتماد مردم روستا به دولت

ــا ادارات دولتــی  ــاو ارتبــاط و همکــاري مــردم ب ــودنیینپ ب
تشـکیل شـده   مشارکت روستاییان در کارهاي عمومی روسـتا 

عامل اجتماعی نامگذاري شدند. این عامل بـا  عنوانبهاست که 
هـاي دیگـر   )، از تمـامی عامـل  31/4آن (توجه به مقدار ویـژه  

درصد از 70/10بیشتر بوده است. همچنین این عامل بیش از 
کند. با توجه به مباحـث بیـان شـده    کل واریانس را تبیین می

گونه استنباط نمـود کـه عامـل اجتمـاعی     توان ایندر باال، می
نیـافتگی روسـتاهاي بخـش مـارگون     عامـل توسـعه  ینترمهم
) و مختـاري 1385افراختـه ( هاي ها با یافتهیافتهباشد. اینمی

در هـا آن) همخـوانی دارد.  1386دستگردي (حصاري و زارعی
مطالعات خود نشان دادند که موانع اجتمـاعی نظیـر نـابرابري،    

ینتـر مهـم و پایین بودن انسـجام اجتمـاعی   بیکاري، مهاجرت
امـل  عانـد.  نیافتگی روستاهاي مـورد مطالعـه بـوده   علل توسعه
فقیـر بـودن مـردم روسـتا، نبـود      اي) از سه متغیر دهم (زمینه

تشکیل شده که بـا مقـدار   گذاري، کمبود منابع جمعیسرمایه

95/5هـاي دیگـر کمتـر بـوده و     که از تمـام عامـل  30/2ویژه 
.نمایداز کل واریانس را تبیین میدرصد 

هـاي توسـعه   ي عوامل توسعه نیافتگی در روسـتا براي مقایسه
هـاي بدسـت آمـده از تحلیـل     یافته و توسـعه یافتـه از عامـل   ن

، مـالی و اعتبـاري، فـردي،    اجتماعیعاملی که شامل ده عامل 
مـدیریتی و  ، بنـایی اي، مشارکتی، رضایتی، اعتقادي، زیرزمینه

هـاي حاصـل از   ، یافتـه 4جـدول  اخالقی بودند، استفاده شـد.  
تگی را نشـان  نیـاف براي مقایسه عوامل توسعهمستقل Tآزمون 

هاي این جدول بین میانگین وضـعیت  یافتهدهد. بر مبنايمی
نیافته تفـاوت آمـاري  یافته و توسعهاجتماعی روستاهاي توسعه

طـوري  ). بهP=001/0و t=- 134/3شود (داري دیده میمعنی
یافته داراي میـانگین بـاالتري نسـبت بـه     که روستاهاي توسعه

بطه با وضـعیت اجتمـاعی بودنـد.    نیافته در راروستاهاي توسعه
حصـاري و  ) و مختاري1385افراخته (هاي ها با یافتهاین یافته

) که نشان دادند موانع اجتماعی نظیر 1386دستگردي (زارعی
ینتـر مهـم و عدم انسجام اجتماعی نابرابري، بیکاري، مهاجرت

اند، همخـوانی  نیافتگی روستاهاي مورد مطالعه بودهعلل توسعه
هاي مربوط به مقایسه عامل مالی و اعتبـاري نشـان   یافته. دارد

دار وجـود دارد داد که بین دو گروه در این عامل تفاوت معنـی 
)615/5 -=t 001/0و=Pگونه که در این جـدول دیـده   ). همان

از گروه توسـعه  ) 216/17یافته (شود، میانگین گروه توسعهمی
هـا همسـو بـا    هباشـد. ایـن یافتـ   ) بیشـتر مـی  273/15نیافته (

نتایج مربـوط بـه مقایسـه    باشد. ) می1386هاي بهرامی (یافته
میانگین عامل فردي نشان داد بین میـانگین دو گـروه تفـاوت    

طور کـه  ). همانP=911/0و t=112/0داري وجود ندارد (معنی
باشـد و  شود، میانگین هر دو گروه تقریباً برابر مـی مشاهده می

ابه هستند (میـانگین دو گـروه بـه    هاي فردي مشداراي ویژگی
ــب  ــایتی در دو  ).648/17و 600/17ترتی ــل رض بررســی عام

و یافتـه  دهد که میـانگین هـر دو گـروه توسـعه    گروه نشان می
باشـد و از ایـن حیـث    مـی 60/12حدود تقریباً ،یافتهنتوسعه
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بــراي مقایســه tآزمــون بـین دو گــروه تفــاوتی وجــود نــدارد.  
نشـان  ،نیافتـه یافته و توسـعه روه توسعهمیانگین مشارکت دو گ

و t=821/5باشـد ( دار بـین دو گـروه مـی   دهنده تفاوت معنی
001/0=P ــعه ــروه توسـ ــایی دو گـ ــل زیربنـ ــه و ). عوامـ یافتـ

نیافته نیز مـورد بررسـی و مقایسـه قـرار گرفـت. نتـایج       توسعه
هـا  داري بـین گـروه  حاصل حاکی از آن است که تفاوت معنی

یافته نسـبت  ). گروه توسعهP=001/0و t=- 767/8وجود دارد (
نیافته داراي میانگین بیشتري بودنـد. میـانگین   به گروه توسعه

باشـد. نتـایج مقایسـه    مـی 16/7و 25/9دو گروه بـه ترتیـب،   
میانگین دو گروه در مورد عامل مـدیریتی حـاکی از آن اسـت    

تـه  نیافیافتـه و توسـعه  که تفاوت معناداري بین دو گروه توسعه
ــدارد (  ــود ن ــروه داراي  P=548/0و t=602/0وج ــر دو گ ) و ه

) هسـتند.  680/7و 512/7میانگین نزدیک به هم (به ترتیـب  
هاي این جدول بـین میـانگین عامـل اعتقـادي     بر مبناي یافته

داري نیافته تفاوت آماري معنییافته و توسعهروستاهاي توسعه
ي که روستاهاي طور). بهP=001/0و t=536/4شود (دیده می

نیافته داراي میـانگین بیشـتري نسـبت بـه روسـتاهاي      توسعه
یافته در رابطه بـا مسـائل اعتقـادي بودنـد. میـانگین دو      توسعه

هـاي مربـوط بـه    باشد. یافتـه می98/6و 80/5گروه به ترتیب 
حـاکی از آن  4اي (بسـتري) در جـدول   مقایسه عامـل زمینـه  

t=225/0ار وجـود نـدارد (  داست که بین دو گروه تفاوت معنی
همچنین نزدیک بودن میانگین دو گروه حـاکی  ).P=822/0و 

یافته و توسـعه از این مطلب است که میانگین دو گروه توسعه
باشد.می02/9و 96/8یبترتنیافته به 

هاي حاصل از تابع تشخیصیافته
به دست آمده از مرحله قبل جهت تعیـین  هايبا توجه به داده

بینی کننده توسعه و اهمیت هر کدام از عوامل ذکر یشمدل پ
شده در تفکیک دو گروه از تابع تشخیص اسـتفاده گردیـد. در   

10هاي حاصل از تحلیـل عـاملی کـه شـامل     این راستا، عامل
عامل بودند، وارد تابع شدند تـا بتـوان مـدل مـورد نظـر بـراي       

حاصل هايیافتهتفکیک و متمایز کردن دو گروه را شکل داد. 
از واکاوي تشخیصی در ادامه به تفصـیل آمـده اسـت. پـس از     

داري تـابع تشـخیص   انجام محاسبات تحلیل تشخیصی، معنی
طـور کـه در ایـن جـدول     ارائه شده است. همـان 5در جدول 

داري گـر معنـی  گردد، مقدار المبداي ویلکـز بیـان  مالحظه می
کـه در  گونـه  باشـد. همـان  معادله متمایز کننده دو گـروه مـی  

) و مقـدار  541/0آمده است، مقدار المبداي ویلکـز ( 6جدول 
باشد که بـا درجـه آزادي هفـت در    ) می09/150کاي اسکور (

داري و قـدرت  دار است. این آماره بر معنـی سطح باالیی معنی

باالي تمیز در تابع تشخیص داللـت دارد. درجـه آزادي تعـداد    
. با توجه به نتایج بـه  دهدمتغیرهاي موجود در تابع را نشان می

دار بــودن مــدل نهــایی تــابع تشــخیص دســت آمــده و معنــی
زیـر تعریـف کـرد. تحلیـل     صـورت بهتوان تابع نهایی آن را می

تشخیصی ترکیب دو یا چند متغیـر مسـتقل کـه بـه بهتـرین      
دهـد ایـن   کند، نشان میو گروه را تبیین میوجه تفاوت بین د

ها نسبت بـه  نس بین گروهموضوع از طریق حداکثر کردن واریا
گیـرد  ها بر مبناي قواعد آماري انجـام مـی  واریانس درون گروه

هـا بـه واریـانس درون    نسبت واریانس بـین گـروه  صورتبهکه 
ها است. ترکیب خطی براي تحلیل تشخیصی بـر مبنـاي   گروه

گیرد.معادله ذیل انجام می

حاصـل از تحلیـل   با توجه به معادله ذکر شده در بـاال و نتـایج  
تـوان بـه صـورت    شده را میدتشخیصی، تابع ممیزي استاندار

زیر نشان داد:

ي اخالقـی،  مؤلفـه X2اي، ي زمینهمؤلفهX1که در آن عبارات 
X3ــه ــادي، مؤلف ــهX4ي اعتق ــایی، مؤلف ــهX5ي زیربن ي مؤلف

ي مالی و اعتبـاري  مؤلفهX7ي رضایتی و مؤلفهX6مشارکتی، 
کـه x4شود مؤلفه طور که در تابع مالحظه میهمانباشند. می

باشد، بیشـترین اهمیـت را   همان مؤلفه زیربنایی یا عمرانی می
ــی   ــروه از هــم دارا م ــردن دو گ باشــد. در تفکیــک و مجــزا ک

یـا مـالی و   x7هـاي همچنین بعد از این مؤلفه به ترتیب مؤلفه
ي سـهم  ایـا مؤلفـه زمینـه   x1مؤلفه مشارکتی، یاx5اعتباري، 

در تفکیک کردن دو گروه از هم دارنـد. فـزون بـر آن،    ییبسزا
یا همان عامـل رضـایتی کمتـرین سـهم را در تمیـز      x6مؤلفه 

ابعـادي از  ها باباشد. این یافتهدادن این دو گروه از هم دارا می
)، افراختـه  1385هـاي مطالعـات کالنتـري و همکـاران (    یافته

ــاري1385( ــی  )، مخت ــاري و زارع ــتگرددحص )، 1386(يس
)، 1388)، مطیعــی لنگــرودي و ســخایی (  1386بهرامــی (

.) همخوانی دارد1390) و علیائی (1389سلمانی و همکاران (

Z= WX1+ WX2 +WX3 + WX4 + WX5 + WX6 +
WX7 + …WXn

در این معادله:
Z(تفاوت) میزان تشخیص =
X=متغیرهاي مستقل
Wوزن تشخیص =

Z= 356/0- X1+ 330/0 X2 348/0-
X3+ 662/0 X4+ 471/0 X5 449/0 - X6+ 497/0 X7
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نیافتگی روستاهاي بخش مارگونتحلیل عاملی عوامل توسعه-2جدول 
یبار عاملمتغیرعامل

اجتماعی

/.635همکاري مردم در امور مربوط به روستاکمی 
/.617وجود بگو و مگو بر سر مسائل روستا

/.847اي در روستاوجود اختالف و نزاع طایفه
/.728کمی دید و بازدید در بین مردم روستا

/.794اندکی اعتماد مردم روستا به دولت
/.806ضعف ارتباط و همکاري مردم با ادارات دولتی

/.661ی روستاشرکت نکردن روستاییان در کارهاي عموم

مالی و اعتباري

/.759پایین بودن سطح درآمد خانوارها
/.658اعطاي کم تسهیالت به مردم روستا

/.900گذاري در روستاکمی تمایل روستاییان به سرمایه
/.612کافی نبودن اعتبارات عمرانی دولتی
/.505گذاريفضاي نامناسب روستا براي سرمایه

/.629هاي روستانبودن فعالیتاقتصادي
/.508اندکی پرداخت خودیاري به وسیله مردم روستا

فردي (شخصیتی)

/.792هاي جدیدشیوهدر برابرمقاومت 
/.761هاکمی استقبال از مردم از تغییرات و تکنولوژي

/.877پذیر نبودن مردم روستامسئولیت
/.647ه آنعالقه و دلبستگی به شهر و مهاجرت ب

/.624پایین بودن دانش و آگاهی

مشارکتی
/.716کمی ارتباط با مدیریت روستا

/.506پایین بودن مشارکت و عرضه نیروي کار عمرانی
/.847پایین بودن مشارکت مالی

/.608پایین بودن مشارکت سیاسی

زیربنایی
/.757هاي اطراففاصله زیاد از روستا

/.852ودن راه ارتباطی روستانامناسب ب
/.693کمبود منابع آبی

اعتقادي
/.849اعتقاد به شانس و اقبال

/.851اعتقاد به قضا و قدر
/.568هاي جدیدمخالفت ریش سفیدان با ایده

/.889پایین بودن جایگاه حق و حقیقتاخالقی
/.718کمی صداقت بین مرم روستا

رضایتی
/.884ز تفریح و گردشکمی رضایت ا

/.929هاي زندگیکمی رضایت از پیشرفت
/.874کمی رضایت از موقعیت اجتماعی

/.890کمی شادي و خوشی در مردم روستا

مدیریتی
/.841کم توجهی دولت

/.832ضعف مدیریت روستا
/.798انجام ندادن وظایف دولتمردان

اي (بستري)زمینه
831/0روستافقیر بودن مردم

800/0کمبود منابع جمعی
530/0گذاري در روستانبود سرمایه
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هاهاي استخراج شده و سهم هر یک از آنتعداد عامل-3جدول 

مقادیرعامل
درصددرصد واریانسویژه

واریانس تجمعی
درصد

هااز کل عامل
1310/470/10073/10073/10
2892/349/9566/19566/19
3539/363/8197/28197/28
4511/356/8760/36760/36
5738/267/6437/43437/43
6596/233/6768/49768/49
7461/200/6769/55769/55
8443/295/5729/61729/61
9407/287/5599/67599/67
10302/261/5213/73213/73
213/73---جمع

نیافتهیافته و توسعهنیافتگی در روستاهاي توسعهها عوامل کلی توسعهایسه میانگینمق-4جدول 
یافتهروستاهاي توسعهعامل

126=n

نیافتهروستاهاي توسعه
124=n آمارهtP

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
001/0-22/1916/311/1837/2134/3اجتماعی

001/0-21/1781/227/1564/2615/5مالی و اعتباري
60/1781/364/1788/2112/0911/0فردي (شخصیتی)

60/1258/345/1290/2349/0728/0رضایتی
001/0-71/1465/265/1292/2821/5مشارکتی
001/0-25/996/116/779/1767/8زیربنایی
51/769/268/756/1602/0548/0مدیریتی

80/557/298/637/1536/4001/0تقادياع
001/0-34/1092/006/906/1711/5اخالقی
96/846/202/900/2225/0822/0اي (بستري)زمینه

تعیین میزان همخـوانی بـین نمـرات ممیـزي     منظوربه
نیافته، اقـدام بـه   یافته و توسعهمربوط به دو گروه توسعه

نونیکــال یــا همبســتگی محاســبه رابطــه همبســتگی کا
باشد. می85/0ها برابر کانونی گردید که بر مبناي یافته

دهد بین نمـرات تشـخیص و   مقدار این ضریب نشان می
بندي شده همبسـتگی زیـادي وجـود دارد.    سطوح گروه

) معـرف  Eigen valueهمچنـین شـاخص مقـدار ویـژه (    
نمــرات ممیـزي بــین  نسـبت مجمـوع مربعــات تفـاوت    

مجموع مربعـات تفـاوت نمـرات درون گـروه     ها به گروه
5هـاي جـدول  یافتـه باشـد. مـی 73/1است که برابر بـا  

همبستگی متغیرهاي مدل تلفیقـی بـا تـابع ممیـزي را     
ها، عوامـل زیربنـایی   دهد. با توجه به این یافتهنشان می

ــت     ــزي اس ــابع ممی ــا ت ــتگی ب ــترین همبس داراي بیش
)605/0=r  ایـن متغیـر   ). این یافته معرف این است کـه

نیافتگی یافتگی و توسعهترین عامل در تعیین توسعهمهم
باشد.می

گیري و پیشنهادهانتیجه
ي کـاهش تعـداد متغیرهـاي تحقیـق در زمینـه     منظـور به

نیــافتگی روســتاها از دیــدگاه روســتاییان و عوامــل توســعه
هـا از تکنیـک تحلیـل عـاملی     تعیین سهم هر یک از عامل

گیـري انسـجام درونـی    اندازهمنظوربهدا استفاده گردید. ابت
گیري از تکنیک تحلیـل عـاملی از آزمـون    ها براي بهرهداده

KMO و آماره بارتلت استفاده گردید. محاسبات انجام شده
گیـري از  هـا بـراي بهـره   نشان داد که انسـجام درونـی داده  
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) 712/0با برابر KMOتکنیک تحلیل عاملی مناسب بوده (
دار بـود. در  ت نیز در سطح یـک درصـد معنـی   و آماره بارتل

این بررسی با توجه به مالك کیسر، ده عامـل داراي مقـدار   
هـاي مـدیریتی،   ویژه باالتر از یک استخراج شد که بـه نـام  

زیربنـایی، مـالی و اعتبـاري،    اي، رضایتی، اجتماعی، زمینه
ایـن  مشارکتی، اعتقادي، فردي و اخالقی نامگذاري شدند. 

هـا  درصد از واریانس کل عامـل 213/73مجموع عوامل در
مانده درصد باقی702/26کنند. از طرف دیگر، را تبیین می

مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشـده بودنـد.   
عامل اول از هفت متغیر عدم همکاري در امـور مربـوط بـه    
روستا، وجود بگو و مگو بر سر مسائل روستا، وجود اختالف 

اي در روستا، فقدان وجود دید و بازدیـد در بـین   طایفهعو نزا
اعتماد مردم روستا به دولت، فقـدان ارتبـاط   عدممردم روستا،

ــردن      ــرکت نک ــی، ش ــردم و ادارات دولت ــین م ــاري ب و همک
روستاییان در کارهاي عمومی روستا تشکیل دهنده عامـل اول  

ل بـا  عامل اجتماعی نامگذاري شد. این عامعنوانبههستند که 
هـاي دیگـر   از تمـامی عامـل  کهآن310/4توجه به مقدار ویژه 

درصد از کل واریانس را تبیـین  703/10بیشتر است، بیش از 
کند. همچنین عامل دهم از سه متغیر تشکیل شـده اسـت   می

هاي دیگر کمتـر اسـت   که از تمام عامل302/2و با مقدار ویژه 
همچنـین  کنـد.  از کل واریانس را تبیین مـی درصد 959/5و 

ها بین ایـن عوامـل   هاي استنتاج شده از مقایسه میانگینیافته
نیافتـه نشـان داد   و توسـعه یافتـه  در دو گروه روستاهاي توسعه

اي، مشـارکت،  هـاي اجتمـاعی، زمینـه   که بین میانگین عامـل 
زیربنایی، اعتقادي و اخالقی بـین دو گـروه تفـاوت معنـاداري     

اصل از تابع تشـخیص نشـان داد   وجود دارد. همچنین نتایج ح
اي هاي زیربنایی، مشارکتی، مالی و اعتبـاري و زمینـه  که عامل

باشـند. بیشترین اهمیت را در تفکیک دو گروه از هـم دارا مـی  
راســتاي نتــایج بــه دســت آمــده از پــژوهش حاضــر       در

گردد.ارائه میدر ادامهی یپیشنهادها

نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی-5جدول

تغی
م

اي
ره

ش
پی

ین
ب گی

ست
همب

میانگین ماتریس همبستگی

سعه
تو

فته
یا سعه

تو
فته

نیا طح
س نی

مع
ري

دا ینه
زم

اي قی
خال

ا

شی
گر

ن

تی
یری

مد

یی
ربنا

زی

تی
ارک

مش

تی
ضای

ر

دي
فر

ري
تبا

و اع
ی 

مال

عی
تما

اج

ايزمینه 016/0 - 96/8 02/9 82/0 1
اخالقی 348/0 34/10 06/9 001/0 19/0 1

قادياعت 313/0 - 80/5 98/6 001/0 05/0- 02/0 1
مدیریتی 083/0 51/7 68/7 54/0 22/0 04/0 06/0 1
زیربنایی 605/0 25/9 16/7 001/0 08/0 08/0 09/0 14/0 1
مشارکتی 401/0 71/14 65/12 001/0 12/0 12/0 01/0 17/0 04/0 1
رضایتی 024/0 60/12 45/12 72/0 21/0 10/0 06/0 33/0 34/0 31/0 1
فردي 042/0 - 60/17 64/17 91/0 27/0 12/0 41/0 17/0 15/0 20/0 33/0 1
مالی 387/0 21/17 27/15 001/0 48/0 04/0 02/0 29/0 22/0 08/0 33/0 21/0 1
اجتماعی 088/0 22/19 11/18 002/0 20/0 16/0 07/0 26/0 18/0 13/0 37/0 22/0 23/0 1

بـارزترین  عنـوان بـه عامل اجتماعی از آنجا که در این پژوهش، 
ــعه ــل توســ ــنهاد عامــ ــد، پیشــ ــان شــ ــافتگی نمایــ نیــ

هاي آموزش اجتماعی مناسـب در راسـتاي   گردد که برنامهمی
در میـان  اجتماعی پذیريفرهنگ سازي، همگرایی و مشارکت

اجرا گردد.روستاییان
نیـافتگی روسـتایی در منطقـه مـارگون،     دومین عامل توسـعه 

الی و اعتبـاري شناسـایی شـد. از ایــن روي،    کمبـود منـابع مـ   
بسـیار ضـروري   هـا آنو روزآمدساز کردن دستییعصناوسعه ت

گـذاران و بخـش خصوصـی بـه     جذب سرمایهاست. همچنین، 
سازي براي تغییر الگوهـاي  و فرهنگي مارگونسمت روستاها

نیز در جهت بهبود منابع اقتصـادي و  مصرف و تولید در روستا
گردد.و توسعه آن توصیه میروستاهامالی

ایجـاد اشـتغال در   جهتییتوسعه روستاهاي در نهایت برنامه
روسـتا،  معمـاري ، توسعه اجتماعی و يکشاورزیرغهاي بخش

هاي جدید بر جذب و توسعه فناوريیدتأکافزایش سطح رفاه، 
تدوین و اجرا گردد.و آموزش و تربیت نیروي انسانی ماهر
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Abstract
The aim of this study was to investigate the causes of rural underdevelopment in Margoon district of
Boyer-Ahmad County. For this purpose, at the first step, developed and underdeveloped villages were identified
using Scalogram technique. Then, three villages with high level and three villages with low level of development
were chosen. In each selected village, 30 percent of heads of rural households were selected as responding
group. Therefore, 225 heads of rural households had participated in this study. A questionnaire was used for
gathering data and factor analysis, compare means and discriminant analysis were implemented to analyze the
data. In this regard, factor analysis was used to measure internal consistency of the variables. The KMO index
and Bartlett's test considered suitable for factor analysis. Factor analysis showed that 10 factors were extracted.
Managerial, social, economic, attitude, fundamental, satisfaction, individual, participation, ethical, and financial
factors. Factor analysis showed that the 10 factors accounted for 73.21 percent of the total variance. Also,
compare means analysis showed that the status of social, financial, participation, fundamental, ethical and
individual factors were significantly different between developed and under-developed villages. For determining
the importance of each factor in separating two village groups, a discriminant analysis was used. Findings
showed the fundamental (with weight of 0.662) and participation (0.471) factors had the most contribution to
classify the two village groups.

Keywords: Agricultural Extension, Rural Development, Underdevelopment, Factor Analysis, Margoon,
Boyer-Ahmad.
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