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 مقاله پژوهشی

 بر تشکیل خوشه کشاورزی یدتأکبر توسعه روستایی با  مؤثرعوامل 

 شهرستان گناباد استان خراسان رضوی( :)مطالعه موردی

4مجیدساالری،3محمودصبوحیصابونی ،2محموددانشورکاخکی ،1اکبرسروریعلی

26/12/1399:پذیرشتاریخ18/9/1399:دریافتتاریخ

 چکیده

تشکلکشاورزییهاخوشه میکشاورزیهاینویناز تواننهستندکه توسعه روستاییددر

هایکشاورزیخوشهنقشویژهبهبرتوسعهروستاییمؤثرعواملمقالهحاضرداشتهباشند.مهمیتأثیر

گنابادشهرستان استبررسیرا نموده اینهدفبرای. شاخصاسکالوگرامدستیابیبه شاخصاز ،

نتایجشاخصتوسعهاستفادهانیوروشحداقلمربعاتجزئیموقعیتمک آندهندهنشانشدهاست.

                                                                                                                        
.ایرانمشهد،،دانشگاهآزاداسالمیواحدمشهد،یاستادیارگروهاقتصادکشاورزونویسندهمسئول-1

(Sarvari3887@mshdiau.ac.ir) 

 ،ایران.گروهاقتصادکشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهداستاد-2

 استادگروهاقتصادکشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهد،ایران.-3

 دانشیارگروهمهندسیصنایعدانشگاهفردوسیمشهد،ایران.-4
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 که توسعهاست دارند، قرار گناباد شهر اطراف در که حومه دهستان روستاهایروستاهای یافته،

توسعهدهستان نسبتاً نیافتهقراریافتهوروستاهایدهستانکاخکدرطبقهتوسعههایپسکلوتوزیبد،

گ سهمحصولپسته،زعفرانوجوبرایتشکیلشاخصضریبمکانیبراساسنتایجهمچنینرفتند.

ازروشمطالعهمورددرمناطقبرتوسعهروستاییمؤثربرایتعیینعواملسپس.شدندانتخابخوشه

توسعههابرفرایندکهتشکیلاینخوشهنتایجاینبخشنشاندادواستفادهشدجزئیحداقلمربعات

مؤثر تشکیلخوشهشوبنابراینپیشنهادمی.استروستاییمنطقه بخشمرکزیدرپستهدبا خوشهو

زعفران روستاییکاخکبخشدر وضعیتتوسعه بهبود روستاهایتوسعهویژهبهبه کمکنیافتهدر

.شود

 زئیحداقلمربعاتجضریبمکانی،هایکشاورزی،توسعهروستایی،خوشه: هاکلیدواژه

 مقدمه

کشاورزیوروستاییونقشآندرتوسعهوپیشبردکشورهابرهتوسعیتروزهاهمام

نیستکسیچه میتوسعه (.Haji et al., 2016)پوشیده توانارتقایاستانداردهایروستاییرا

روستاها(.Shayan et al., 2018)دانستقروستاییطساکندرمنادرآمدکمهایزندگیتوده

در،دارندروستاییودستیابیبهامنیتغذاییاشتغال،تولیدزمینهوجهبهنقشمهمیکهدربات

اجزایاصلیتوسعهملیبهشمارازایبرخوردارندوریزیکشورازجایگاهویژهنظامبرنامه

.(Shahrokhi Sardo et al., 2016)روندمی دادهیافتهتوسعهتجربیاتکشورهای استنشان

هکه ر برنامهمیکشور در بایست ویژهخهای توجه داشتهود، روستایی توسعه به باشدای

(Nasiri, 2000; Feizabadi & Maleki, 2016).اعتقاد شرط،توداروبه روستایی توسعه

 Todaro and)وبرایاینمنظورتأکیدخاصیبررشدبخشکشاورزیدارداستتوسعهملی

Smith, 2014.)

اقتصادهاینقشمهمیبخشکشاورز یشتربیمنبعدرآمداصلوداردییروستایدر

بییروستایتجمع از بخشیناست. یاقتصادیهاهمه برایلپتانسیشترینبکشاورزی، یرا

روستایعتسر توسعه  World)یبانکجهان. (Anríquez and Stamoulis, 2007)داردییدر
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Bank, 2018)یرات،تأثکندرشدیدربخشکشاورزیلصداخلناخایدتولیاظهارداشتوقت

ب،مثبتدرکاهشفقر برابر یشترسه ابخشسایرازرشددر با است. بحالینها 76ازیش،

فقیرمردمازدرصد روستاایراندر مناطق بخشیمیزندگییدر که متمرکزیهاکنند،

 Pishbahar)استیازمردمشهریشتربییاندرروستارفقرخطودارندیاررادراختیکشاورز

et al., 2019).

 ساختارهای وجودپیرامون به روستایی توسعه زمینه در آمده کشاورزی مطالعاتو

)شدهانجامزیادی همکاران حاجیو تعاونیHaji et al., 2016است. ) را عنوانبههایتولید

قرار مطالعه مورد بخشکشاورزی در موجود ساختارهای از یکی ایندادند. هدفاصلی

تاریبهختـدوینمـدلیسـا،مطالعه اقتصادیمنظور متحلیلعواملاجتماعی، زیستیویطح،

نشـاندادکـهبود.نتایجهایتولیدکشاورزیشهرستاننقدهپایدارتعاونیهبرتوسعنهادیمؤثر

اقتصادییهامؤلفه محیطیزیست،اجتماعی، نهادی تبیـینو تغییرات63کننده از درصد

.هایتولیدکشـاورزیبـودپایدارتعاونیهپراکنشتوسع

( همکاران و معادالتGhanbari et al., 2019قنبری و عاملی تحلیل از استفاده با )

 دادساختاری مهمندنشان که بهترین مربوط روستاییموضوعات رفاهی،توسعه -عامل

توسعهروستایی،دستیابیبهآموزشیاست.در-اعیدرآمدواجتم-زیربنایی،اشتغالماتی،خد

.اندداشتهاثرگذاریراآموزشیکمترین-دماتیبیشترینوعاملاجتماعیخ-عاملرفاهی

( همکاران Badri et al., 2011بدریو بهره( توسعهبرایتعییننقشنظام برداریدر

مقایسهشاخص،پایدارروستایی با برداریکشاورزی،توسعهایبهرهههایمربوطبهنظامابتدا

سهشاخصوازبینآننمودهاستخراجراهایمشترکروستاییوتوسعهپایدار،شاخص ها

دادنتایجنشاناند.دادهمالکعملقرارراهایبومیامنیتغذایی،مشارکتواستفادهازنهاده

دارد.یبرداریارتباطمستقیمیباتوسعهپایدارروستایکهنظامبهره

 و ثابت شفیعی )سادات (Shafiei Sabet and Sadat Mirvahedi, 2019میرواحدی

برایتعیینارتباطبین استفادهمتغیرها ناکارآمدبودنرویکرد،معادالتساختاریروشازبا
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هایتوانمندسازیدرتوسعهپایدارروستاییرانشاندرارتقایشاخصهایموجودریزیبرنامه

 بدادند. اساس برنامهنتایج،ر فعلی شاخصرویکرد ارتقاء نظر از توانمندسازیریزی های

.یندتوسعهپایدارروستایینامطلوباستاهادرفرمنظورمشارکتآنروستاییانبه

زیرساختشریف از یکی کردند بیان همکاران و اقتصادزاده هر در موجود های

نظام تشکلبرداریوساختاهایبهرهروستایی، هایروستاییاستکهدرصورتناکارایی،ر

برایناساستغییرساختارتشکل عقیمخواهدنمود. هایکشاورزیشرطتوسعهروستاییرا

هایکشاورزیبنابراینپیشنهادکردندکهایجادخوشه؛الزمبرایتحققتوسعهکشاورزیاست

(.Sharifzadeh et al., 2018تاییباشد)تواندمنجربهافزایشرقابتومؤثربرتوسعهروسمی

( رشدAzizmohammadlou, 2017عزیزمحمدلو قالبیکمدل در خود مقاله در )

نقشخوشهدرون منطقهزا، اقتصادی رشد در را صنعتی رویکردهای از استفاده با ایران ای

قحاکیازوجودیکهایاینتحقییافتههایتابلوییموردتجزیهوتحلیلقراردادهاست.داده

معنی مثبتو بینخوشهرابطه منطقهدار اقتصاد رشد ایگونهبه؛ایاستهایصنعتیو 1که

بهدرصدافزایشدررشدخوشه نرخرشداقتصاد09/0هایصنعتیمنجر درصدافزایشدر

.شودایمیمنطقه

مجموعمی در نتیجه پایهقههایمتعددیبرایرشدمنطسیاستگرفتکهتوان ایبر

ساخته گوناگون اصول و سیاستمفاهیم میان در اما است؛ توسعهشده راهبردهای گذاران،

 ,Gancarczyk)اقتصادیبرپایهخوشهکهتوسطمایکلپورترارائهشد،محبوبیتزیادیدارد

2015; Rosenfeld, 1997; Herliana, 2015; Humphrey and Schmitz, 1998.)

غالبسیاستخوشهافزاییکهم متوسطدر کارهایکوچکو بندیرویکردسبو

مناسبیبرایتوسعهوپیشبردرشداقتصادیدربخشکشاورزیومناطقروستاییاست.خوشه

فعالیتعبارتاستازمجموعه تشکلایاز بنگاههایاقتصادیکوچکومتوسط، و هایها

یافتهمناطقجغرافیاییوهایقوامویژهوسرمایههایخدماتیکهدریکرشتهباتکیهبربرتری

مشخص اقتصادی اهداف خوشهدهسازمانبا بر مبتنی توسعه است. شده ی یکعنوانبهها
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گذاراندرکشورهایصنعتیوریزانوسیاستهااستکهموردتوجهبرنامهراهبردنوینسال

نظرتوسعهحالدر ابعاد مورداجراییآننیزدرکشورمایومطرحاستوضرورتدارد

گیرد قرار خوشه(.Sharifzadeh et al., 2018)مطالعه موضوع بودن نوظهور به توجه هایبا

وکشاورزیدرایرانتحقیقیپیرامونتشکیلاینخوشه یرآنبرتوسعهروستاییانجامتأثها

( همکاران و واردهانا است. بیWardhana et al., 2017نشده در این( به مطالعاتخارجی ن

ازاندکهتشکیلخوشهموضوعاشارهکرده هایکشاورزیدرغربجاوایاندونزیتوانسته

طریقافزایشدرآمدواشتغال،بهتوسعهروستاییدرمنطقهمنجرشود.

ترینمحورهایتوسعهعنوانیکیازاصلیهایروستاییبهبازنگریدرساختارتشکل

تشکیلخوشهروستاییدارایا بررسیتأثیر اینمطالعه در برایاینمنظور هایهمیتاست.

 است. گرفته بررسیقرار روستاییمورد توسعه نیازمندکشاورزیبر مطالعه اینکه به توجه با

ودرمنطقهگنابادچنداستوجودتشکیلبیشازیکخوشهبراساسشاخصمزیتنسبی

ایمزیتنسبیدرتولیدهستندکهامکانتشکیلخوشهرامحصولبهویژهزعفرانوپستهدار

بنابرایناینمنطقهجهتانجامتحقیقانتخابننمایمیفراهم دراینمنطقهمحصوالت.شدد،

اینبردارازتنوعباالییبرخورداراستقابلکشتوحتیمحصوالتمنتخبیکبهره در .

هایکشاورزی،امکانبهبودوضعیتخوشهباتخصصینمودنتولیدبهکمکمطالعهسعیشد

بردارانودرنتیجهبهبودتوسعهروستاییموردمطالعهقرارگیرد.بهره

 روش تحقیق

برتوسعهروستاییالزمیکشاورزیهاخوشهنقشبرایمشخصنمودناینمطالعهرد

بهنیلبرایرد.یگقراربررسیموردهاخوشهتأثیرنحوههایتوسعهروستاییواستتاشاخص

 هایخوشهاینهدفابتدا اثر و شاخصاسکالوگرامهاآنموجود از استفاده شاخص1)با و

نتایجشاخصاسکالوگرامنشان(دردستیابیبهتوسعهموردبررسیقرارگرفت.2ضریبمکانی

                                                                                                                        
1. Scalogram 

2. Location Quotient (LQ) 
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سپدهدمی سکهدروضعیتموجود،منطقهموردمطالعهدرچهسطحیازتوسعهقراردارد.

مکانی ضریب شاخص نتایج براساس شودمیمشخص محصوالتی چه قابلیتدارایکه

شهخو هستندشدن نهایتدر. عوامل بررسی معادالتمؤثربرای روش روستایی توسعه بر

.گیردمیساختاریمورداستفادهقرار

تعیینبررسیهایروشترینمهمیکیازنشاندهندهآناستکهمطالعاتانجامشده

 از استفاده استشاخصسطوحتوسعه،  Mousavi et al., 2013; Taghvaei and)اسکالوگرام

Nilipour Tabatabaei, 2007; Namdar Ardakani and Houshyari, 2016; Taghvaei 

and Boshagh, 2012 اینروش(. جمع،در به نیاز نشانابتدا دهندهآوریمتغیرهاییاستکه

(.Taghvaei and Nilipour Tabatabaei, 2007)استطقهتوسعهوپیشرفتیکمن

شود:استفادهمی(3(تا)1)ابطوازراسکالوگرامبرایمحاسبهشاخص

(1) 

(2) 

(3) 

ااستفادهازب.استxمیانگینمتغیر،موردنظرمتغیرxi،انحرافمعیار،Sفوقروابطدر

ازنظرمیزانروستاشرایطبراساسآنوشدهتعیین،هاحدباالوحدپایینشاخص،3رابطه

مشخص توسعه به شاخص.شودمیدستیابی تعیین برای و روستایی توسعه بر مؤثر یرزهای

هااینشاخصآوریشد.جمعاطالعاتآندرمنطقهموردمطالعه،دهندهتشکیلهایشاخص

شدهاست.نشانداده1درجدول
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 های مورد بررسی در منطقه شاخص .1جدول 

 شاخص ریز شاخص

 

 شاخص ریز شاخص

 اطالعات جمعیت

تعدادخانوار

 ارتباطات

 صندوقپست

 دفترپست جمعیت

 دفترمخابرات سال10افرادشاغلباالی

 دسترسیعمومیبهاینترنت بردارکشاورزیبهره

 نقلیهعمومیلهیوسبهدسترسی برداردامیرهبه

 سطح سواد

 دسترسیبهروزنامهومجلهمردباسواد

 راهزمینی راه زنباسواد

 مردمحصل
تجهیزات 

 روستایی

 برق

کشیلولهآب زنمحصل

 اشتغال روستا

 تصفیهآبمردشاغل

 زنشاغل

بهداشت و 

 درمان

 حمامعمومی

 مرکزبهداشتیودرمانی رمردبیکا

 داروخانه زنبیکار

 ازدواج

 خانهبهداشتدارایهمسر

 پزشک اثرفوتهمسربربی

 پزشکدندان اثرطالقهمسربربی

 بهیاریامامایروستایی هرگزازدواجنکرده

/ آموزشی/ فرهنگی

 ورزشی

 یاربهداشتدبستان

 بهورز مدرسهراهنماییپسرانه

 دامپزشک مدرسهراهنماییدخترانه

 تکنسیندامپزشکی دبیرستانپسرانه

 دبیرستاندخترانه
بازرگانی و 

 خدمات

 فروشگاهتعاونی

 بانک کتابخانهعمومی

 آالتکشاورزیتعمیرگاهماشین مکانورزشی

 مذهبی

مسجد

 سیاسی اداری

 شورایاسالمیروستا

 رکزخدماتجهادکشاورزیم امامزاده

 شرکتتعاونیروستایی سایراماکنمذهبیمسلمانان
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اسکالوگرامعدد حدود با روستا هر شاخصدر )هر 3رابطه می( مقایسه نتیجهشود.

نتیجهیافتگیشاخص،وضعیتمنفیحاکیازوخیمبودنشاخصوتوسعهدهندهمثبتنشان

 Taghvaei) مطالعهاستضعیتشاخصدرروستایمورددهندهعادیبودنوخنثینیزنشان

and Nilipour Tabatabaei, 2007.) 

توسعهسپس شکاف تعیین برای بین )ها،روستاای سطح نسبتاًتوسعهپنج یافته،

متوسـط،توسعه توسعه توسعهیافته، توسعهکمتر و مینیافتهیافته گرفته نظر در این( به شود.

(امتیازهاRهادرهرروستا،دامنهتغییرات)بهجمعکلامتیازشاخصصورتکهپسازمحاس

دستبه استفاده سپسبا و رابطهآمده طبقاتمحاسبه(4)از بین استورگسفاصله فرمول

(.Mousavi et al., 2013)شودمی

(4)  

5)نظرهایموردعدادطبقهتNودامنهتغییراتامتیازهاR،فاصلهطبقاتیi،(4دررابطه)

سطح( آمدهدستبهنتیجهاست. برموردمطالعهبندیروستاهایمنطقهطبقهازاینشاخص،

.رامشخصخواهدکردهایموردبررسیدرسطوحتوسعهاساسشاخص

ایجادخوشهپسازمشخصنمودنقابلیت هایهایجدیدوتوسعهخوشههایمنطقه،

Nolan et al., 2007)گیرندقرارمیبررسیموجودمورد پورتریکیازاولینمحققانیاست(.

هایبههمهاراتمرکزفضاییشرکتخوشه،هامطالعاتیراانجامداد.پورترکهدرزمینهخوشه

تعریفمی خوشهمرتبط دارند. خاصفعالیت یکزمینه در که حوزهکند در هایعموماً

منطقه محلی، جغرافیایی میای شکل ملی ویژگیو دارای و متعددیگیرد کهاستهای

عبارت از: افزایشبهرهاند طریق پیشرفتنوآوری،وریگسترشرقابتاز برایسرعتدر

وکارهایجدیدکهخوشهراتقویتکردهوتوسعهپدیدآوردنکسب،وریبهرهتضمینرشد

(.Porter, 2016)دهدمی
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بیندراین.شدهاستهایمتفاوتیبیانایکشاورزیروشهبرایاجراوارزیابیخوشه

انمللمتحدصنعتیسازمسازمانتوسعهو (Bhushan, 2006)درمطالعهبوشانUNIDOمدل

(UNIDO, 2020)همچنینمدلپورتروالماسپورتردرمطالعهمونو(Moon, 2006)ومدل

.اندتهداشکاربردبیشتری(Best, 1999)خوشهپویایبست

 متعدد مطالعات شاخصدر معرفی خوشه محاسبه برای زیادی استهای اینشده .

شوند.بهاعتقادفضاییتقسیممیهایغیرهایفضاییوشاخصهشاخصهابهدوگروشاخص

،بهترینشاخصاستخصوصیتیکخوشهکهتراکمتولیدترینمهمبادرنظرگرفتنلیائو

 (.Liao, 2011)استریبمکانیبرایشناسایییکخوشه،ض

 شاخص مکانی، شاخصضریب از بهیکی که است توسطهایی گسترده صورت

مورد خوشه مطالعه برای میتحلیلگران قرار Gibson et al., 1991)گیرداستفاده وجود(. با

اندکیداردیهاچراکهنیازبهداده؛همچنانمحبوبماندهاستروشاینهایمتفاوت،روش

(.Isserman, 1997)شودمیسرعتانجامبهو

شود:محاسبهمی(5رابطه)صورت(بهLQضریبمکانی)

(5) 

 رابطه، این موردeiدر منطقه در خاص محصول زیرکشت مطالعهسطح ،eسطح

مورد منطقه در مطالعهزیرکشتکل ،Eiمرجع منطقه خاصدر زیرکشتمحصول سطح

.استسطحزیرکشتکلدرمنطقهمرجعEناباد(،)شهرستانگ

تـوانمحصـوالترا(مـیLQآمدهازشاخصضریبمکانی)دستبراساسنتایجبه

بندینمود:بهچهارگروهزیرتقسیم

 هایشاخص:خوشهخوشه(2هایتخصصیLQ>)نسـبتبـهسـایرمحصـوالتدرمنطقـه

هاشدهاست.مطالعهتوجهبیشتریبهآنمورد
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 هایبالغ:خوشهخوشه(2هاییکهنسبتاًتخصصیهستند≥LQ≥1ودرطولزمانامکـان)

هـایشـدهودرآینـدهبـهخوشـهمطالعـهتخصصـیداردباتوجهبهامکانـاتمنطقـهمـورد

.شوندشاخصتبدیل

 هاینوظهور:خوشـهخوشه(1هـایدرحـالرشـد≥LQ≥5/0کـهدرمنطقـهبـه)صـورت

شـدنبـههـایبـالقوهمنطقـهامکـانتبـدیلارندامابـاتوجـهبـهپتانسـیلتخصصیوجودند

هایبالغرادارند.خوشه

 هایدرحالانتقال:خوشـهخوشه(5/0هـایغیرتخصصـی>LQبـاتوجـهبـهعـدموجـود)

.هامیسرنیستتشکیلاینخوشهایامکانیبرایشرایطمنطقه

تپسازمحاسبهشاخص روستاییو شکیلخوشههایتوسعه بهنهایتدرها، توجه با

دستاطالعاتبه بررسیقرار روستاییمورد توسعه بر عواملمؤثر اینگیردمیآمده، در .

هایهایکیازروشویژهمتغیرهایپنهانبرتشکیلخوشهعواملمختلفبهتأثیربخشبهعلت

 است.مؤلفهمبتنیبرهایروشاستفاده،کاربردقابل

دورویکردبرایبرآوردپارامترهاییکمدلمعادالتساختاریبهذکراستکهالزم

دارد واریانسیاوجود بر مبتنی رویکرد کوواریانسو بر مبتنی شاملرویکرد 1(PLS)که

 واست. نمونه کوواریانس بین تفاوت کاهش در سعی کوواریانس بر مبتنی رویکرد

است.بینییشکهتوسطمدلنظریپداردکوواریانسی پارامترهابنابراینفراشده یندبرآورد

 ,.Henseler et al)کندمحاسبهشدهرامجدداًسعیداردتاکوواریانسماتریسمقادیرمشاهده

2015; Hair et al., 2017.)

استفادهازویژهبهبرتوسعهمؤثرمطالعاتزیادیپیرامونعوامل درتوسعهروستاییبا

استروشحداقلم شده  ,Hair et al., 2017; Rigdon, 2016; Hulland)ربعاتجزئیانجام

برمؤثردراینمطالعاتعلتاصلیاستفادهازاینروشوجودعواملآشکاروپنهان.(1999

                                                                                                                        
1. Partial Least Square (PLS) 
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 ,.Sun et al)استشدهگزارشتوسعه،وجودچندینمتغیروابستهومستقلوپایداربودننتایج

2018; Shang and Zhang, 2009; Tambotoha et al., 2015; Galluzzo, 2020.)

همکاران و Hsu et al., 2006)اچسو مزایایاصلیروشحداقلمربعاتجزئیرا(

تشکیل پنهان متغیرهای بررسی باامکان کار و توزیع به وابستگی عدم انعکاسی، و دهنده

نهایتدرو1شدههایگموجوددادهباهایکوچک،توانآماریباالوپایداربودننتایجنمونه

.داردوابستهبیانمی زمانچندینمتغیرمستقلوتبیینهم

همچنین بهرابرتریاینروشترینمهمرینگلوهمکاراننیز اندازهوابستگیکمتر

ابزارهایمناسب از نرمالبودنتوزیعواستفاده نمونه، باهایغیرنرمالداده، هایمدلوکار

(.Ringle et al., 2012)دانندمی گیریکاربردیاندازه

 متغیرهایPLSبهکمکروشقسمتدراینبنابراینبرایدستیابیبههدفمطالعه،

برتوسعهروستاییمورد مؤثر بینبیشاز بهپذیرمشاهدهمتغیر100بررسیقرارگرفتواز

بهرهدست و منطقه اطالعات از غالب21،بردارانآمده در و انتخاب پنهان5متغیر متغیر

 شاخصخوشه، شاخصشاخصشاخصتوسعه، اقتصادی، ،2(IRRنسبیروستایی)عملکرد

 بررسیقرارگرفتند.هاومنابعطبیعیموردشرکتشاخص

میدانیوازطریقتکمیلپرسشنامهبراساسصورتبهاینمطالعهاطالعاتموردنیاز

،3ومتغیرهایاشارهشدهدرجدولبرایروشحداقلمربعاتجزئیبیانشدهنظریمبانی

اساسمطالعاتدشآوریجمع بر استفاده مورد پرسشنامه وشدهاشاره. اساتید با مصاحبه و

برایاطمینانازپایاییپرسشنامهشدطراحی3 (CDA)هایموجودعواملتوسعهخوشه از. ها

کهنشاندهندهاست797/0و708/0بینیبضرمقداراینضریبآلفایکرونباخاستفادهشد.

.استپرسشنامهسؤاالتپایایی

                                                                                                                        
1. Missing Value 

2. Index of Relative Rurality (IRR) 

3. Cluster Development Agent (CDA) 
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آماریتحقیقعجام بهره،ه بهاستبردارانبخشکشاورزیشهرستانگناباد توجه با .

79پرسشنامهاز243،شدهمشخصاینشهرستانبراساسحجمنمونهدروجودچهاردهستان

.شدتکمیل1396هادرسالایدرایندهستانگیریتصادفیطبقهنهروستابراساسروشنمو

 (1395)سرشماری  مطالعه بر اساس تقسیمات سیاسی بندی روستاهای مورد طبقه .2جدول 

 جمعیت تعداد خانوار روستا تعداد دهستان بخش شهرستان

گناباد

کاخک
16814624 18زیبد

3210472798کاخک

مرکزی
1422448735پسکلوت

466816498 15حومه

 32655 9640 79 تعداد کل

:مرکزآمارایرانمأخذ

بهره اطالعاتخانوارها، اینمطالعه بنگاهدر و تکمیلبرداران طریق هایاقتصادیاز

منطقه اطالعات و بانکاطالعاپرسشنامه طریق از دهیاریای سازمان و آمار مرکز وت ها

کهگفتهشدباتوجهبهوجودمتغیرهایپنهانگونههمان.شدآوریهایکشورجمعشهرداری

SmartPLSافزارنرم،مدل(وجهتبرآوردPLS)دراینبخش،روشحداقلمربعاتجزئی
کلیهشدانتخاب متغیرهایپنهانومشاهده. نشان1ومیدرشکلاینمدلمفهپذیر)آشکار(

شدهاست.داده
نهایتمتغیرهایاصلیوودرشدباتوجهبهمطالببیانشدهابتدامدلبرآوردترسیم

بریکدیگرودرنتیجهعواملمؤثربرتوسعهروستایی تأثیراینمتغیرها نحوه متغیرهایپنهان،

نشاندادهشدهاست.1.اینمدلدرشکلشدمشخص
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 بر توسعه مؤثرلگوی مفهومی عوامل ا .1شکل  

نشاندادهشده2هادرجدولمتغیرهایاستفادهشدهدرمدلهمراهبانماداختصاریآن

است.

همان شکل الگوی در که 1گونه جدول پنهان3و متغیر هر شامل1مشخصاست،

سعهمدنظرگیریمباحثکیفیموجوددرمسائلتوکهبرایاندازهاستتعدادیمتغیرآشکار

تأثیرآن.اندقرارگرفته بریکدیگرروشمعادالتبنابراینبهعلتوجودمتغیرهایپنهانو ها

ساختاریبرایانجامتجزیهوتحلیلانتخابشد.

                                                                                                                        
1. Latent Variable 
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 متغیرهای استفاده شده در مدل .3جدول 

 متغیر آشکار متغیر پنهان
 کد 

 شاخص

 
 متغیر آشکار متغیر پنهان

 کد 

 شاخص

 شاخص توسعه
Development 

Index 

(Scalogram) 

 DIPOجمعیت

عملکرد 

 اقتصادی

Economic 

performance 

 EPAHI متوسطدرآمدخانوار

 EPAW متوسطدستمزد DIEM اشتغالروستا

 EPWUR نرخبیکاریزنان DIMA ازدواج

 EPMUR نرخبیکاریمردان DIED ورزشیآموزشی/فرهنگی/

 EPTUR کاریکلنرخبی DIRE مذهبی

 EPNF بردارتعدادبهره DIPA سیاسیاداری

 DICO ارتباطات

 منابع طبیعی
Natural 

Resources 

 WaterEC شوریآب

 Pasture مرتع DIEWG گازآب/برق/

 Forest جنگل DIHE بهداشتودرمان

 Dsert بیابان DICS بازرگانیوخدمات

 foothills کوهپایه DIAE توسعهاقتصادی)کشاورزی(

 WEC کانونبحرانفرسایش DIT شاخصتوسعهکل

نسبی  شاخص

 روستایی

 Index of 

Relative 

Rurality 

(IRR) 

 ضریب مکانی IRR1نسبتجمعیتروستاییبهشهری

Location 

Quotient 

(LQ) 

 LQP پستهضریبمکانی

 LQS زعفرانضریبمکانی IRR2 نسبتجمعیتشهریبهروستایی

 LQB جوضریبمکانی IRR3 دائمیجمعیت

 IRR4 بعدخانوار

 ها شرکت
Companies 

 NC تعدادشرکت

 Bank بانک IRR5 فاصلهتامرکزشهرستان

 CoNBP تعدادخریدارانمحصول IRR6 فاصلهتامرکزبخش

 CoNSI تعدادفروشندگاننهاده  

توجهبهمدلمفهومی دربا )وزن2شکل، شدههایبیرونی(مشخصضرایبمتغیرها

باالازخطیومتغیرهایدارایهمفاقدارزشآماریاست.اینمتغیرهاپسازحذفمتغیرهای

 .اندشدهقراردادههایمربوطهدرالگوطریقآزمون
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 های بیرونی الگو ضرایب مسیر و وزن .2شکل 

دارومؤثرمشخصعملکرداقتصادیپنجمتغیرمعنیدرمتغیرپنهان،2باتوجهبهشکل

بینمتغیرهای در و اقتصادیداشته عملکرد بر منفیرا بیکاریتأثیر بینمتغیرها، از شدکه

،تأثیرگذارمثبت همچنیندرشاخصنسبیروستاییبرداربهرهتعداد داشت. بیشترینتأثیررا

(IRR) الگو برآورد در مؤثر پنجمتغیر مثبتونیز بیشترینتأثیر بعدخانوار که دارد وجود

هافاصلهتامرکزشهرستانتأثیرمنفیبراینمتغیرداشت.درمتغیربعدیکهمتغیرپنهانشرکت

متغیردرنظرگرفتهشدکهتعدادبانکوتعدادشرکتبیشترینتأثیرراداشت.از4استنیز

یرپنهانخوشهبودکهتشکیلخوشهزعفرانوپستهازدیگرعواملمؤثربرتوسعهروستایی،متغ

نهایتدرمتغیرپنهانمنابعطریقاینمتغیرپنهانبیشترینتأثیررابرتوسعهروستاییداشت.در

زیستنیزسهمتغیرمؤثرشناختهشدندکهمتغیراعتباراتصحراومرتعدارایطبیعیومحیط

مثبتو همچنیندرشکلآبدارایتأثیشوریتأثیر پنهانبود. اینمتغیر منفیبر تأثیر2ر

شدهاست.متغیرهایپنهانبرتوسعهروستاییمشخص
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اندازآزمونسهدستهآزمونموردبررسیقرارگرفتندکهعبارتPLSدربرآوردمدل

ارزیابیوآزمون2گیریترکیبی،آزمونارزیابیمدلاندازه1گیریانعکاسیارزیابیمدلاندازه

هر3نتایجمدلساختاری توضیحکاربرد به بخشزیر در نتایجبهکه دردستیکو آمده

.(Garson, 2016)شودمطالعهپرداختهمی

اندازه مدل ارزیابی آزمون اول پنهانگروه متغیرهای سنجش برای انعکاسی گیری

 جدول در شده آزمون2معرفی شامل و شده پایاییاستفاده همگرا،4های روایی5روایی و

4ولوسطمعیارهایمختلفیسنجیدکهجدتوانتهارامییکازاینآزمون.هراست6واگرا

.استقبولآمدهازهرمعیارومحدودهقابلدستها،نتایجبهشاملگزارشعملکردآزمون

.هستندPLSبرایمشخصکردنپایاییمدل5و4جداول

 پایایی مدلهای  آزمون .4جدول 

 مقدار  آزمون

 آزمون
 نتیجه

 محدوده 

 عملکرد نام قبول قابل

پایاییمرکب

Composite 

Reliability

7/0-9/0پذیرشقابل896/0پایاییسازگاریدرونی

آلفایکرونباخ

Cronbach's Alpha

گیریسازگاریدرونیمدلاندازه

انعکاسی
7/0باالترازپذیرشقابل797/0

گیریانعکاسیهایاندازهپایاییمدل Rho_Aنآزمو
949/0

(2/188)

مدلپایا

است

دارمعنی

بودن

 پژوهشهایمأخذ:یافته

                                                                                                                        
1. Reflective Model 

2. Formative Model 

3. Stractural Model 

4. Reliability Tests 

5. Convergent Validity Test 

6. Discriminant Validity Test 
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ب مدل پایایی سنجش برای که دیگری آزمون میه برده بیرونیکار بارهای 1شود،

ملینشاندادهوسیلهبارعامشاهدهبهبینمتغیرپنهانومتغیرقابل)عاملی(است.میزانارتباط

ازمی عاملیکمتر بار اگر یکاست. و صفر بین مقداری عاملی بار رابطه3/0شود. باشد

قبولاستقابل7/0تا3/0شود.بارعاملیبیننظرمیشدهوازآنصرفضعیفدرنظرگرفته

ایکهرچهبارعاملییکشاخصدررابطهبباشدخیلیمطلوباست.7/0ترازواگربزرگ

می ایفا آنشاخصسهمبیشتریدرتبیینآنسازه  Hair et)نمایدسازهمشخصبیشترباشد،

al., 2017 عاملیبیشازبررسیاغلبمتغیرهایتوسعهروستاییدارایباردرالگویمورد(.

ومتغیرارتباطاتدارایبیشترینبارعاملیاست.هستند7/0

 لی(عام) یرونیبآزمون بارهای  .5جدول 

DIT DIPADIEMDIEDDICSDICO DIAE 

946/0  

( 365/114 ) 

91/0  

( 261/60 ) 

356/0  

( 869/8 ) 

915/0  

( 693/120 ) 

91/0  

( 963/54 ) 

952/0  

( 585/173 ) 

572/0  

( 702/11 ) 
Development 

Index

 پژوهشهایمأخذ:یافته

منظورگونهکهبیانشددراینبخشنتایجآزمونرواییهمگراآوردهشدهاست.همان

اینپذیراست.ازشاخصرواییهمگراسنجشمیزانتبیینمتغیرپنهانتوسطمتغیرهایمشاهده

توسط استخراجموضوع واریانس استقابل(AVE)شدهمیانگین  ,.Hair et al)بررسی

2017 678/0شودمیانگینواریانسمشترکدرمدلمشاهدهمی6طورکهدرجدولهمان(.

پذیرهایخودرادرصدواریانسمشاهده68نظرحداقلمعنیکهمتغیرپنهانمورداست.بهاین

کند.تبیینمی

                                                                                                                        
1. Outer Loadings 
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 آزمون روایی همگرا .6جدول 

 
Original  

Sample (O) 

Sample  
Mean (M) 

Standard Deviation  
(STDEV) 

T Statistics  
(|O/STDEV|) 

P Values 

Development  
Index 

678/0 678/0 019/0 969/34 000/0 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

آوردهشدهاست.روایی1نتایجآزمونرواییواگرا)تشخیصییاافتراقی(7درجدول

اندازه توانایییکمدل مشاهدهتشخیصی افتراق میزان در را انعکاسی متغیرگیری پذیرهای

مشاهده سایر با مدلمیپنهانآنمدل در کهسنجدپذیرهایموجود واقعمکملرواییدر؛

 استهمگرا مدل در .PLSمقطعی بار معیار الرکر2سه فورنل شاخصاشتراکی3، برای4و

(.Hair et al., 2017; Vinzi et al., 2010)استشدهمطرحسنجشآن

                                                                                                                        
1. Discriminant validity 

2. Cross Loading 

3. Fornell-Larcker 

4. Cross Validated Communality (CV Com) 
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 آزمون سنجش روایی تشخیصی )بار مقطعی(. 7جدول 

  Companies 
Development  

Index 

Economic  

performance 
IRR 

Location  

Quotient 

Natural  

Resource 

Bank 884/0  563/0-  748/0-  587/0-  68/0  742/0  

CoNBP 262/0  051/0-  197/0-  048/0-  025/0  087/0  

CoNSI 142/0  035/0  076/0  008/0  09/0-  109/0  

NC 602/0  496/0  224/0  485/0-  214/0-  105/0  

DIAE 232/0  872/0-  54/0-  553/0-  584/0  585/0  

DICO 913/0-  952/0  53/0  923/0  596/0  702/0-  

DICS 619/0-  91/0  546/0  884/0  395/0-  636/0-  

DIED 828/0-  915/0  446/0  884/0  393/0  556/0-  

DIEM 476/0-  656/0  072/0  366/0  48/0-  506/0-  

DIPA 748/0-  91/0  524/0  845/0  551/0-  793/0-  

DIT 789/0-  946/0  345/0  891/0  348/0-  646/0-  

EPAHI 162/0-  136/0  236/0  083/0  104/0-  065/0  

EPAW -0/092 0/064 0/11 0/053 -0/089 -0/053 

EPMUR 0/141 0/159 0/276 -0/011 0/214 0/032 

EPNF -0/481 0/467 0/81 0/508 -0/696 -0/711 

EPWUR -0/104 0/348 0/603 0/206 -0/068 -0/202 

IRR۱ -0/754 0/72 0/726 0/951 -0/719 -0/77 

IRR۳ -0/038 0/335 -0/272 0/45 0/437 0/108 

IRR۴ -0/198 0/49 -0/221 0/512 0/411 -0/048 

IRR۵ -0/155 -0/178 -0/159 -0/586 0/208 0/134 

IRR۶ 0/176 -0/254 -0/29 -0/464 0/262 0/097 

LQB 0/292 -0/472 -0/783 -0/456 0/851 0/712 

LQP 0/219 -0/44 -0/783 -0/452 0/794 0/661 

LQS 0/016 0/325 0/583 0/335 -0/686 -0/526 

Pasture 0/27 0/026 -0/31 -0/028 0/079 -0/534 

WaterEC 0/222 -0/426 -0/514 -0/417 0/737 0/861 

Dsert 0/436 -0/665 -0/459 -0/625 0/388 0/875 

پژوهشهایمأخذ:یافته
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همان جدول در که می7طور بهمشاهده نتایج ارتباطدستشود، تأییدکننده آمده

مشاهده متغیرمتغیرهای مقطعی بار مثال برای است. خود به مربوط پنهان متغیر با پذیر

بررویمتغیرپنهانخودBankپذیربانک)مشاهده )(Company)8/0بار بیشتراز استکه

است.بررویسایرمتغیرهایپنهانمقطعیآن

نشانمی8ولجد دهد.طبقاینمعیاریکمتغیرپنهاندرنتایجمعیارفورنلالرکررا

بینمشاهده در سایرمتغیرهایپنهانبایدپراکندگیبیشتریرا با پذیرهایخودداشتهمقایسه

اصلیبرایهر8درجدول(.Henseler et al., 2015; Garson, 2016)باشد قطر چونمقادیر

ازهمبستگیآنمتغیرباسایرمتغیرهایپنهانانعکاسیموجوددرالگوبیشتراست،متغیرپنهان

 شود.گیریانعکاسیتأییدمیرواییتشخیصیمدلاندازه

 الرکر(-آزمون سنجش روایی تشخیصی )فورنل .8جدول 

 
Companies 

Development 

 Index 

Economic 

performance 
IRR 

Location 

Quotient 

Natural  
Resource 

Companies 734/0          

Development Index -0/534 0/678 
   

 

Economic performance -0/439 0/577 0/677 
  

 

IRR -0/532 0/359 0/513 0/924 
 

 

Location Quotient 0/634 -0/554 -0/454 -0/543 0/865  

Natural Resource 0/686 -0/459 -0/476 -0/745 0/769 0/852 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

هایمدلگروهدومآزمون،PLSذکرشدازسهدستهآزمونمدلقبالًگونهکههمان

وزناندازه آزمون دو هستند. ترکیبی گیری و بیرونی قرارVIFهای مدنظر قسمت این در

گیرند.می

(CV Comگیریانعکاسیتوسطشاخصاشتراکبارواییمتقاطع)کیفیتمدلاندازه

پذیربینیمتغیرهایمشاهدهواقعتواناییمدلمسیررادرپیششود.اینشاخصدرمحاسبهمی



  .....بر یدبا تأک ییعوامل مؤثر بر توسعه روستا

181 

مقادیرمثبتاینشاخصنشانمیمتناظرشانیرمتغیرپنهانمقادازطریق دهندهکیفیتسنجد.

مشاهده9گونهکهدرجدولهمان(.Garson, 2016)گیریانعکاسیاستمناسبمدلاندازه

نشانمی که متغیرپنهانانعکاسیالگودارایمقدارمثبتبوده رواییاینشاخصشود دهنده

است.

 (CV Comگیری انعکاسی ) آزمون سنجش کیفیت مدل اندازه .9جدول 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Development Index 00/1680  53/717  0/573 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

پذیربرایایجادها،شناساییارتباطیکمتغیرمشاهدهنداریوزهدفازآزمونمعنی

گیرد.هامدنظرقرارمیمتغیرپنهانخوداست.برایدستیابیبهاینهدفمعناداریاینوزن

اندازه برای مهم بیرونیمعیار وزن تناسبآن، درنتیجه معرفتکوینیو گیریسهم

ایکدیگرمقایسهکردوبرایتعیینسهمنسبیتوانبهایبیرونیرامیمعرفاست.مقادیروزن

اهمیتنسبیهرکدامدرسازهمورداستفادهقرارداد گونهکههمان(.Henseler et al., 2015)یا

دارهستندگیریترکیبیمعنیهادرمدلاندازهنشاندادهشدهاست،اغلبوزن10درجدول

کند.یرپنهانخودراتأییدمیپذیردرایجادمتغکهارتباطبینمتغیرمشاهده



 97، شماره 25روستا و توسعه، سال 

182 

 های بیرونی داری وزن آزمون معنی .10جدول 

 متغیر پنهان
متغیر 

 )معرف(
 وزن بیرونی

|T Statistics| 

 

 متغیر پنهان
متغیر 

 )معرف(
 وزن بیرونی

|T Statistics| 

Companies 

 

Bank 
798/0  

( 403/21 ) 

Index of 

Relative 

Rurality 

IRR6 
-0/071 

(0/75) 

CoNBP 
0/073 

( 573/1 ) 
IRR5 

-0/03 

(0/585) 

CoNSI 
-0/086 

( 582/1 ) 
IRR4 

157/1  

( 642/6 ) 

NC 
0/741 

( 286/25 ) 
IRR3 

0/605 

( 138/3 ) 

Location 

Quotient 

 

LQS 
737/1  

( 831/10 ) 
IRR1 

808/0  

( 165/13 ) 

LQP 
608/1  

( 335/5 ) 

Economic 

performance 

EPAHI 
313/0-  

( 596/2 ) 

LQB 
871/0  

( 188/3 ) 
EPWUR 

855/0  

( 803/11 ) 

Natural 

Resource 

Dsert 
235/1  

( 692/20 ) 
EPNF 

264/0-  

( 254/2 ) 

WaterEC 
106/0-  

( 36/1 ) 
EPMUR 

08/0  

( 899/0 ) 

Pasture 
634/0  

( 956/6 ) 
EPAW 

157/0  

( 743/1 ) 

پژوهشهایمأخذ:یافته

گیرینیستویفیتضعیفمدلاندازهعنواندلیلیبرکداربههایغیرمعنیالبتهوزن

باشد،5/0معنی،امابارعاملیآنباالترازیبزمانیکهوزنبیرونییکمتغیرازلحاظآماری

عنوانبه میبااهمیکمتغیر گرفته نظر یتدر اینحالتمتغیر در شودمیحفظعموماًشود.

(Henseler et al., 2015.)
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آزمونهمخطیچندگانهندازههایمدلابخشپایانیآزمون 1(VIF)گیریترکیبی،

داریآماریهاومعنیپذیر،برآوردوزنمیانمتغیرهایمشاهدهخطیاستکهسطوحباالیهم

میآن قرار تأثیر تحت را Hair et al., 2017)دهدها اغلبمتغیرها(. شاخصدر این مقدار

.البتهالزمبهذکراستاستچندگانهخطیهمدهندهعدموجودبودهاستکهنشان5کمتراز

نداشتنهم الگو در معیارهایانتخابمتغیرهایمؤثر متغیرهایدارایخطییکیاز استو

چندگانهدرابتداحذفوازبقیهمتغیرهایآشکاربرایالگواستفادهشدهاست.خطیهم

آزمون سوم گروه مدل PLSهای ساختاری مدل آزمون کهاست، بررسی؛ شامل

پنجمعیاراساسیارزیابیمدلساختاریبینیمدلوروابطبینسازههایپیشقابلیت هااست.

همعبارت ارزیابی از: اند ضریبتعیین ضرایبمسیر، Rخطی،
اثر2 اندازه و پیشین ارتباط ،

(Hair et al., 2017; Henseler et al., 2015.)

بررسیقرارگیردکهخطیدرمدلساختاریموردهممسئلهدربرآوردالگوالزماست

هم Chin, 2010)استخطیچندگانهدربخشقبلمتفاوتاز 11برایناساسدرجدول(.

5شدهاستکهچونکلیهمقادیرکمتراززانشاندادهدرونزابرسازههایبرونسازهخطیهم

وجودندارد.هادرمدلساختاریبینسازهخطیینهمبنابرا؛است

 چندگانه در مدل ساختاری خطی آزمون هم .11جدول 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

                                                                                                                        
1. Variance Inflation Factor (VIF) 

Natural  
Resource

Location  
QuotientIRREconomic  

performanceCompanies

004/4197/4762/4751/234/4Development Index
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ضرایبمسیر بعدی استانداردی1معیار مقادیر دارای استکه -1بین هستند.1و +

+روابطمثبتوقوی)وبرعکسبرایمقادیرمنفی(را1ضرایبمسیربرآوردشدهنزدیکبه

شدهاست.نشانداده12هادرجدولداریآندهند.مقادیراینضرایبمسیرومعنینشانمی

ریتواننسبتبههمتفسیرکرد.اگرضرایبمسیضرایبمسیریمدلساختاریرامی

پنهاندرونبزرگ متغیر بر آن اثر دیگریباشد، از بهتر اینضرایبرا است. بیشتر عنوانزا

اینضرایبتغییربرآوردشدهمیOLSضرایببتایاستاندارددررگرسیون توانتفسیرکرد.

بهازاییکواحدتغییردرسازهبروندرسازهدرون را نشانمیزا اگرضریبمسیرزا دهند.

زازاباسازهدروندهدکهتاچهاندازهسازهبروندارباشدمقدارآننشانمیازنظرآماریمعنی

(.Hair, et al., 2017; Chin, 2010)رابطهدارد

 داری ضرایب مسیر آزمون معنی .12جدول 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

 تعیین ضریب سوم Rمعیار
رایجاست2 مدلکه ارزیابی برای نیاز مورد سنجه ترین

اینشاخصنشانمی تغییراتمتغیرپنهانساختاریاست. توسطزادروندهدچنددرصداز

Rشود.دامنهتوضیحدادهمیزابرونمتغیرهایپنهان
ترازصفرتایکاستومقادیربزرگ2

پیش دقت میسطح نشان را باالتر Henseler et al., 2015)دهدبینی .) Rمقدار
2 Rو

2

ازدرصد93دهدکهنشانمیاست936/0و937/0شدهدرسازهموردمطالعهبهترتیبیلتعد

توسطمتغیربرونتغییراتمتغیردرون صورتمیزا تأییدپذیردزا وبرازشمدلساختاریرا

کند.می

                                                                                                                        
1. Path coefficient 

Natural  

Resource 
Location  

Quotient IRR 
Economic  

performance Companies  

088/0  

( 519/3 ) 

158/0  

( 646/4 ) 

759/0  

( 603/17 ) 

18/0  

( 032/7 ) 

153/0  

( 78/3 ) 

Development Index 
(T Statistics) 
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Qبین)چهارمینآزمونمدلساختاری،معیارارتباطپیش
است.1(یاشاخصافزونگی2

Rعالوهبرارزیابیبزرگیمقدار
Qبینی،مقدارعنوانمعیاریبرایدقتپیشبه2

رگیس-استون2
PLSبینیالگوییشپنیزبایدبررسیشود.هدفاینمعیاربررسیتواناییمدلساختاریدر

پنهاناست اینهدفبایدبرایمتغیر برایدستیابیبه یانعکاسی)شاخصتوسعه(زادرون.
مقادیر

CV Redیبازسازخوبشدهمشاهدهدهدکهمقادیرنشانمیشود.مقادیرباالیصفرمحاسبه
مدلتواناییشده مدلازکیفیتمناسبیبرخورداریشپاندو و  ,.Hair, et al)استبینیدارد

2017; Henseler, et al., 2015) همان. جداول در که 13طور می14و کلیهمشاهده شود
به برایشاخصدستمقادیر بنابراینمیCV Redآمده تواننتیجهگرفتمدلمثبتاست،

بینیبرخورداراست.یشپکیفیتمناسبیبرایساختاریاز

 بین( آزمون شاخص کیفیت مدل ساختاری )ارتباط پیش .13جدول 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Development Index 000/1680 06/684 593/0
پژوهشهایمأخذ:یافته

 (CV Redآزمون شاخص کیفیت مدل ساختاری ) .14جدول 

DITDIPADIEMDIEDDICSDICO DIAE 
747/0697/011/0743/0731/081/0311/0

پژوهشهایمأخذ:یافته

اثر اندازه f)2آخرینآزمونمدلساختاریمعیار
2 برارزیابیمقادیر عالوه است. )R

2
Rزا،تغییردرمقدارهایدرونهمهسازه

شود،زاازمدلحذفمیکهیکسازهبرونهنگامی2
سازهحذفبرایارزیابیاینکه اثرقابلآیا میهایدرونتوجهیبرسازهشده دارد، تواندزا

fاندازهاثر)استفادهقرارگیرد.ازاینآزمونبهمورد
35/0و02/0،15/0شود.مقادیر(یادمی2

fبرای
 Hair et)دهدزارانشانمیبهترتیباثراتضعیف،متوسطوبزرگمتغیرپنهانبرون2

                                                                                                                        
1. Cross Validated Redundancy 

2. Effect Size 
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al., 2017; Cohen, 1988.)دهندهنشاندادهشدهاستکهاغلبنشان15اینمقادیردرجدول
درالگواست.زابروناثربزرگویامتوسطمتغیرپنهان

fاندازه اثر ) آزمون به .15جدول 
2) 

 پژوهشهایمأخذ:یافته

به نتایج اساس دستبر مدل برآورد آزمون دسته سه از انفرادیPLSآمده روابط
شود.اینپذیرتأییدشدند.دراینبخشآزمونکلیمدلبررسیمیمتغیرهایپنهانومشاهده

اندازهشاخص مدل دو هر درها ساختاریرا میگیریو بهنظر و برایگیرند معیاری عنوان
بهاین16کهدرجدول(Tenenhaus et al., 2005)رودسنجشعملکردکلیمدلبهکارمی

شدهاست.هااشارهشاخص

 های کلی مدل حداقل مربعات جزئی آزمون .16جدول 

 آزمون
 محدوده نتیجه مقدار آزمون

 عملکرد نام

1نیکوییبرازش
(GOF)

شعملکردسنج
کلیمدل

732/0
برازشکلی
قویمدل

هرچهبیشتربهتر

ریشهاستانداردمیانگین
2هاماندهمربعباقی

(SRMR)
میزانخطایمدل

Saturated 
Model

توانبیشتر0245/0
مدل

1/0کمتراز
مناسباست Estimated 

Model
0247/0

3شاخصتناسبنرمالشده
(NFI)

Chiارزش
مناسب2946/0

9/0باالتراز
مناسباست

rms_theta
هایارزیابیمدل
انعکاسی

مناسب105/0
12/0کمتراز

مناسب

پژوهشهایمأخذ:یافته

                                                                                                                        
1. Goodness Of Fit 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Normed Fit Index 

Natural  
Resource

Location  
QuotientIRREconomic  

performanceCompanies

031/0094/0917/1186/0085/0Development Index
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آزمون به توجه بیانبا های ساختاری، مدل در مدلاندازهمدلشده انعکاسی، گیری

هایکلیمدلمیگیریتکوینیوآزموناندازه هومیفوقکهعواملمفالگوتوانگفتکه

می نشان را توسعه بر توسعهمؤثر )متغیر انعکاسی متغیر تغییرات بخشاعظم توانسته دهد،

 روستایی(راتوضیحدهد.

 ها شنهادیپو  گیری نتیجه

بندیتوسعهبربرایچهاردهستانموردبررسی،طبقهشدهیآورجمعاطالعاتبراساس

روستاهاینتایجحاکیازآناستکهخواهدبود.17جدولصورتبهاساسشاخصتوسعه

توسعه دارند، قرار گناباد شهر اطراف در که حومه روستدهستان دهستانایافته، هایهای

توسعه نسبتاً زیبد، و توسعهپسکلوت طبقه کاخکدر دهستان روستاهای و قراریافته نیافته

گیرند.می

 اساس شاخص توسعه های گناباد بر بندی دهستان طبقه .17جدول 

 سطح توسعه دهستان

 یافتهنسبتاًتوسعه زیبد

نیافتهتوسعهکاخک

یافتهنسبتاًتوسعهپسکلوت

یافتهتوسعهحومه

 پژوهشهایمأخذ:یافته

توضیحدادهشد،پسازمحاسبهشـاخصتوسـعهروشتحقیقکهدربخشطورهمان

دمطالعـهبـاهـدفتعیـینمحصـوالتشـاخصمناطقموریافتگیتوسعهروستاییوتعیینسطح

ازآمـدهدسـتبـه.براساسنتایجشودمیمنطقهموردمطالعهازشاخصضریبمکانیاستفاده

.نمودبندیبهچهارگروهتقسیمتوانمحصوالترامی(LQضریبمکانی)شاخص
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هـایخوشـه،درگـروهستهوجـوزعفران،پمحصوالت،هایشاخصخوشهدرگروه

هـایفعالیـتمحصـوالت،هـاینوظهـورخوشـهدرگـروه،،انـارانگـوربـادام،محصوالت،بالغ

ودرنهایـتدرگـروه،شیرگاو،شیرگوسـفندوشـیربـززنبورعسلپرورشگاو،کرمابریشم،

گیرند.قرارمیمحصوالتسیب،آلو،گالبی،پرورشگوسفندوبزهایدرحالانتقال،خوشه

سهمحصولزعفران،شهرستانگنابادهایدهستانقهموردمطالعهدردرمجموعدرمنط

ولیدزعفراندربخشکاخکوفراوانیت.شاخصانتخابشدندهایخوشهعنوانبهپستهوجو

پستهوجودربخشمرکزیقراردارد.مرکزیو

یجزئنیزروشحداقلمربعاتتوسعهروستاییبرمؤثربرایدستیابیبههدفعوامل

،موردبررسیدربینمتغیرهایشدآمده،مشخصدستبراساسضرایبمسیربه.شدانتخاب

،IRR(759/0)بررویتوسعهروستاییبهترتیبمربوطبهشاخصنسبیروستاییتأثیربیشترین

اقتصادی متغیرشرکت(158/0)متغیرخوشه(18/0)متغیرعملکرد منابع(153/0)ها، ومتغیر

درصدازتغییراتتوسعهروستاییدرمنطقه7/93بود.دراینالگویمفهومی(088/0)یطبیع

.هرچندپیراموناینموضوعمطالعهداخلیبینیبودشدهقابلپیشتوسطمتغیرهایپنهانمعرفی

است نشده وهمکاران؛انجام واردهانا نتایجمطالعه Wardhana et al., 2017)اما ریتأثدیمؤ(

هایکشاورزیبرتوسعهروستاییدرمناطقغربیجاوادرکشوراندونزیاست.یلخوشهتشک

فوق نتایج به توجه میبا شاخصشودپیشنهاد بهبود کاهشسیاستIRRبرای های

خوشه تشکیل طریق از روستاها در مهاجرت اعمال کشاورزی جمعیتشودهای افزایش .

تأثیرمنجربهبهبوداینشاخصووستاییبهشهریروستاییباافزایششاخصنسبتجمعیتر

.شودمثبتبرتوسعهمی

مؤثربهبودعملکرداقتصادیاست.باتوجهبهمتغیرهای،دیگربرتوسعهمؤثرازعوامل

می پیشنهاد پنهان اینمتغیر بر بهرهشودمشخصشده افزایشتعداد کاهشنرخبا بردارانو

بد.یابیکاریاینشاخصبهبود
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تشکیلخوشهمثبتتشکیلخوشهبرتوسعهروستاییپیشنهادریتأثباتوجهبههمچنین

دهستانمرکزیپسته در و دهستانکاخکقابلطرحاستکهزعفرانخوشه نتیجهدر در

صعملکرداقتصادیوهمچنینشاخصخوشه،خبرشامثبتتأثیرشرایطکسبوکاربابهبود

.شوددشرایطتوسعهروستاییدرروستاهایموردمطالعهتواندمنجربهبهبومی
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