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چکیده

- هاي مطالعاتی علوم اجتماعی، اقتصادي، زیستروستایی در کنار سایر حوزهتوسعه
هاي متنوعی را پشت سر گذاشته است. هدف این مقاله بررسی عوامل محیطی و غیره چالش

اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی، زیرساختی و یافتگی روستایی در ابعاد برنده توسعهپیش
که . تحقیق حاضر از نوع کاربردي استباشدن لرستان میآموزشی از دیدگاه کشاورزان استا

آوري شده است. هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعبه روش پیمایشی انجام گرفته و داده
ها از طریق فرمول که از بین آنتشکیل دادندکشاورزان استان لرستان راجامعه آماري تحقیق

اي گیري چند مرحلهگیري از روش نمونهه با بهرهکشاورز به عنوان نمون200کوکران تعداد 
ید قرار گرفت. یانتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصان موضوعی مورد تا

به 715/0جهت پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي محاسبه شده 
استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که SPSSها از نرم افزار دست آمد. براي تجزیه تحلیل داده

برنده از دیدگاه کشاورزان عامل اقتصادي و کمترین عامل تأثیر گذار ترین عامل پیشمهم
عامل زیرساختی بوده است.

توسعه، توسعه یافتگی، روستا، استان لرستانکلیدي: هايواژه

مقدمه
روستایی مترادف با ، توسعه1990دههدر اوایل

توسعه کشاورزي بوده و مفهوم آن با اشاره ضمنی به 
یفیت کعمران کلی مناطق روستایی با تمرکز بر اصالح 

زندگی روستاییان همراه بود. در چارچوب این مفهوم 
توسعه روستایی موضوعی جامع و چند بعدي به شمار 

هاي وابسته به آن رفت که توسعه کشاورزي و فعالیتمی
,Zamanipuor(گرفتدر مناطق روستایی را در بر می

روستایی اما به گفته بانک جهانی توسعه).2000

ي بهبود زندگی اجتماعی و راهبردي است که برا
اقتصادي مردم فقیر روستایی طراحی شده است

)Mokhtari-e-hesari & Zaree-e- dastgerdi, 2007 .(
Rivera & Qamar)2003 ( بر این باورند که

کشاورزي بوده و در بر روستایی فراتر از توسعهتوسعه
گیرنده اهمیت اقتصادي و توان درآمدزایی در موضوعات 

هاي غیر زراعی، اکوتوریسم، ن مانند فعالیتگوناگو
هاي بیرون از مزرعه، توسعه صنایع دستی، فعالیت

با توجه به این هاي کالبدي و اجتماعی است.زیرساخت
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موضوع بسیاري بر این باورند که فقر اقتصادي و 
سوء هایی ماننداجتماعی خانوارهاي روستایی به صورت

برخورداري از سطح تغذیه، بیسوادي، بیکاري، عدم 
ها و نیز مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساخت

اما .,Kirubi)(2006استمسکن ناامن تجلی یافته
هاي روستایی و پیچیدگیهاي مختلف به توسعهنگرش

آن از چنان تنوعی برخوردار است که به سادگی 
توان آن را موضوعی کامال شفاف تلقی کرد و به نمی

موضوع پذیرفت. ورود به بحث توسعه عنوان اصل 
روستایی الجرم باید با بحث توسعه آغاز شود و همین 
بحث خود ابعاد گوناگونی از جمله توسعه اقتصادي، 
اجتماعی، زیست محیطی، زیرساختی، سیاسی، فرهنگی 

,Zanjani(کندو انواع دیگر آن را مطرح می 2011 .(Cai

et al.)2009 (سعه پایدار در نواحی بر این باورند که تو
روستایی فرایندي پیچیده است که با اهداف اقتصادي، 

محیطی، فنی و سیاسی در کنش است.اجتماعی، زیست
Ahmad)2006 ( نیز بر این باور است که باید پایداري

روستایی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، توسعه
در ادامه طی و سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.محیزیست

شود:شرح داده میابعاد این
از مفاهیمی است توسعه اقتصاديبعد اقتصادي:  -

شود، که اغلب با مفهوم رشد اقتصادي یکی شمرده می
هاي قابل مالحظهدر حالی که بین این دو مفهوم تفاوت

هاي اي وجود دارد. رشد اقتصادي در برگیرنده شاخص
کمی اقتصادي است، لکن توسعه اقتصادي متضمن 

اي که این مفهوم تري است، به گونهآیندهاي پیچیدهفر
تر با مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادي نزدیک

& Azkia(است تا مفهوم رشد اقتصادي

Ghaffari,2005 .( کاربرد را مک لوپ توسعه اقتصادي
منابع تولیدي به نحوي که موجب رشد بالقوه مداوم 

و نیز کرده است، بیاندرآمد سرانه در یک جامعه بشود
که توسعه اقتصادي فرآیندي است که طی داشتهاظهار 

فنی تولید از وضعیت سنتی به آن مبانی علمی و
& Azkia(شوندوضعیت مدرن متحول می

Ghaffari,2005( . به نظرAhmad)2006 ،( توسعه
هاي مربوط به تولید و توزیع محصوالت اقتصادي فعالیت
که هم اشتغال و هم درآمد هایی است از جمله فعالیت

ها ممکن است هم گونه فعالیتکنند. اینتولید می

هاي زراعی ( کشاورزي، شیالت، دامپروري و فعالیت
هاي کارآفرینی(هاي غیر زراعیجنگلداري) و هم فعالیت

صوالت غیر زراعی، مربوط به کشاورزي و یا فراوري مح
گیرد.کشاورزي) را در بر می

توسعه اجتماعی از مفاهیمی است بعد اجتماعی: -
که با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندي 

در دوره جدید مباحث مربوط به جامعه . تنگاتنگ دارد
مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه 
اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوري توسعه 

& Azkia(دهند اجتماعی را تشکیل می

Ghaffari,2005 امروزه رفاه اجتماعی هسته مرکزي .(
.Midgley, 1995)(دهدتوسعه اجتماعی را تشکیل می

پردازان امر توسعه و به ویژه در این راستا نظریه
روستایی بر مشارکت مردمی روستاییان در توسعه
روستایی بیش از گذشته پافشاري هاي توسعهطرح
سعه روستایی را بدون مشارکت کنند. این افراد تومی

دانند و معتقدند هر روستاییان دشوار و غیر ممکن می
گونه تحولی در روستا باید از روستا آغاز شود و همه 
مردم فعاالنه در اجراي آن مشارکت داشته باشند

)Seydaee & Dehghani,2010.(
جهانیکمیسیونتعریفبنابربعد زیست محیطی: -

اي است که توسعهپایدارتوسعۀه،توسعوزیستمحیط
نسلتواناییدراشکالایجادبدونرافعلینسلنیازهاي

خود تأمین نمایداحتیاجاتبرآوردندرآیندههاي
)Brundtland 2005( بنابر تعریف فوق حفاظت از .

ترین عنصر توسعه پایدار است. محیط زیست مهم
هاي فعالیتهاي زیست محیطی نه تنها به کاهش آسیب

وري زراعی و غیر زراعی بلکه به ایجاد مخاطرات بهره
ها، حیوانات و سایر سالمتی و بهداشتی براي انسان

انجامد. براي پایدار و نهادینه شدن اشکال زندگی می
هاي اقتصادي و اجتماعی نخست باید از پیشرفت
,Ahmad(محیطی جلوگیري کردهاي زیستتخریب

2006 .(Zeller)2006 ( پایداريبعدبراین باور است که
هاي انرژيومحیطیتغییرات:شاملمحیطیزیست

هاي بخشی و فضایی ي، مدلنهادتغییراتتجدیدپذیر،
میلیون 165اما در کشور ایران از وسعت .باشدمی

میلیون هکتار) 33درصد معادل(20تنها هکتاري
) 3/18باشد که در حال حاضر( مستعد کشاورزي می
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برداري قرار ) درصد مورد بهره4/55میلیون هکتار (
آنهااکثراینکهدلیلبهایراندرشهريتوسعهگیرد. می
ازجزراهیاندگرفتهقرارکشاورزيهايدشتمرکزدر

درخاكتلفاتمقدار. نداردکشاورزياراضیبردنبین
درچیزيهرسالیعنی. استسالدرمترمیلی2ایران
دستاز.رودمیدستازتولیديخاكبرابر20حدود
توانکاهشوآلیموادرفتنبینازمعنايبهخاكدادن

وهامیکروارگانیسمرفتنبینازخاك،خیزيحاصل
عملکردوتولیدکاهشخاك،درايتجزیهتوانکاهش

میزاییبیابانتوسعهبرايزمینهشدنفراهمومحصول،
& Najafi(باشد Zahedi, سازماندر این زمینه ).2005

میزان)فائو(متحدمللکشاورزيوخواربارجهانی
سالدرتنمیلیارد4تا3ایراندرراخاكفرسایش

هايپژوهشمرکزتوسطشدهاعالمرقمونمودهاعالم
استبودهتنمیلیارد5معادل1380سالدرمجلس

.(Management and planning organization, 2006)

بعد زیرساختی: یکی از عناصر مهم در -
یافتگی روستایی تسهیالت زیرساختی شامل توسعه
ها، دسترسی به آب، تسهیالت بازاریابی ها، پلجاده

هاي مخابرات، گاز مناسب، برق رسانی، ایجاد شبکه
). اهمیت Ahmad, 2006(استرسانی و غیره 

) Pears)2007هم است که اي مها به اندازهزیرساخت
زیر بناهایی چون جاده، نیرو، مخابرات و سایر خدمات و 
تجهیزات را عاملی بسیار مهم براي رشد صنایع روستایی 

وخردهايآباديازروستاهااکثرایران، در. کندمیبیان 
ایندرصد67ازبیشوشدهتشکیلجمعیتکم

نسبت.استنفر250ازکمترجمعیتیدارايروستاها
بسیارهاییدهکدهخرد،هايآباديازايمالحظهقابل

ت،جمعینفرصدازکمترباکهاستپراکندهوکوچک
وبودهبرخوردارمحدودياقتصاديهايتوانازعمدتاً
. در استییروستاهايزیرساختوخدماتفاقدغالباً

گذشته درکشور ایران توجه عمده معطوف به دهات بوده
ها در ها براي انواع آباديو کمتر به توسعه زیرساخت

فضاهاي روستایی عنایتی شده است. اما توسعه خدمات 
هاي روستایی در تمامی روستاها میسر و زیرساخت

باشد، زیرا از یک سوي منابع مالی محدود و از سوي نمی
ها براي تمامی روستاها فاقد توجیه دیگر ایجاد زیرساخت

,Yudghar(عضا فنی استاقتصادي و ب 2004.(

هاي بعد بعد آموزشی: بعد آموزشی از شاخه-
شود، اما به دلیل اهمیتی که در اجتماعی محسوب می

توسعه روستایی دارد در این تحقیق به عنوان بعدي 
جداگانه در نظر گرفته شده است. در حوزه آموزش توجه 
به کمیت و کیفیت آموزش در مقاطع رسمی داراي 

توان در چارچوبی مناسب میتی دو چندان است، و میاه
گذاري درست آموزشی به آن تحقق با یک سیاست

بسیاري از صاحب نظران در ).Ahmad, 2006بخشید (
امر توسعه روستایی معتقدند توانمند نمودن روستاییان، 
بنیان توسعه روستایی است و روستاییان مجریان اصلی 

باشند. اگر چه میهاي توسعه در این بخش طرح
نهادهاي آموزشی به صورت رسمی و غیر رسمی از 

اي را در این خصوص آغاز هاي گستردهدیرباز فعالیت
هاي جمعی، با برد بسیار اند اما در این میان رسانهکرده

وسیع و کارکردهاي متنوع آموزشی، خبري و تفریحی 
و سازي، آموزش دادن توانند نقش بسیار موثر در آگاهمی

گانی روستاییان جهت مشارکت همه جانبه در بسیج همه
-Rahmani(روستایی داشته باشندهاي توسعهانجام طرح

e- fazli & Bouzari, ها در طرفداران نقش رسانه).2009
ها با کارکرد متنوع خود روستایی معتقدند رسانهتوسعه

ها و معلومات عمومی توانند در جهت ارتقاي دانستنیمی
هاي کشاورزي و عتالي سطح دانش فنی و مهارتو ا

معارف قشرهاي روستایی و تشویق ذوق هنري آنها و در 
رسیدن به توسعه منابع انسانی به خوبی ایفاي ،نهایت

اي که گسترش پوشش رسانهنقش نمایند. منوط به این
بایست با شناخت دقیق در سطح جوامع روستایی می

این جوامع صورت مشخصات و شرایط بومی و سنتی 
,Drastikel & Phlepwhen(گیرد ). البته درپی 2003

ها متناسب با توسعه اخبار، اطالعات و آموزش در رسانه
هاي اقشار سطح درك و توان یادگیري و نیازمندي

توان گامی موثر در جهت منابع انسانی و در روستایی می
ایران از چند دههدر نهایت توسعه روستایی برداشت.

پیش ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از 
سوي دولت احساس شده و در اغلب موارد، به صورت 

هاي توسعه تلقی شده است. اما هنوز محور سیاست
هاي فراوان رو به ل و چالشیتوسعه روستایی با مسا

روست که در کنار مشکالت زیست محیطی توجه به 
انگیزدروستایی را برمینوعی توسعه به نام توسعه پایدار 
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)Fealy et al,2010هاي هاي گذشته برنامه). طی دهه
مختلف توسعه روستایی اجرا شده است و از محل 
درآمدهاي نفتی میلیاردها دالر به اقتصاد کشور تزریق 

هاي زیادي در زمینه عمران روستایی، شده است؛ فعالیت
ه یساخت راههاي روستایی، مسکن روستایی و ارا

خدمات برق و آب به روستاها صورت گرفته است، با این 
حدود دو میلیون 1375تا 1365هاي وجود طی سال

اند و هر نفر روستاها را به قصد مراکز شهري ترك کرده
هاي غیر چه به زمان نزدیکتر شویم بر روند مهاجرت

). با Afrakhteh, 2006شود(پویاي روستایی افزوده می
روستا خالی از 57702برابر با 1375این همه در سال

سکنه در کشور ایران وجود داشته است، نسبت 
1345درصد در سال 3/19هاي خالی از سکنه از آبادي

هاي ذکر شده افزایش یافته درصد در سال8/45به 
,Azkia & Ghaffariاست( ). این به آن معناست 2005

فاصله که ارائه خدمات دولتی کارساز نبوده و همچنان 
ا بسیار زیاد رفاهی و خدماتی بین شهر و روست

-Ministry of Jahad-e(است Sazandegi, 2000 این .(
امر باعث افزایش مهاجرت و خالی شدن تدریجی 
روستاها از جمعیت و سکنه خواهد شد.اما تعداد 

هاي هاي خالی از سکنه ابتدا افزایش و بعد در سالآبادي
اي کاهش یافته همنتظربه طور غیر 1385تا 1375

است؛ سوال این است که چه اتفاق مهمی روي داده که 
اند؟ مسأله این است که در ها تقلیل یافتهاین آبادي

ها روستایی، خالی شدن آباديهاي توسعهبرخی از نوشته
از سکنه، امتیازي منفی در امر توسعه روستایی محسوب 

,Zanjani(شودمی 2011 .(
روستایی و در زمینه توسعهمحققان بسیاري

اند، که در اي انجام دادهراهبردهاي آن تحقیقات گسترده
اقتصادي، اجتماعی، زیست این تحقیق از پنج منظر

به این مسئله پرداخته محیطی، زیرساختی و آموزشی
ترین تحقیقات انجام شده در این شده است که از مهم

توان به موارد زیر اشاره نمود:رابطه می
) باعنوان Ahmad)2006عوامل اقتصادي: مطالعات 

ضرورت مشارکت در توسعه روستایی و کاهش فقر در 
هاي مربوط به تولید و توزیع آسیا نشان داد که فعالیت

Azkiaکند. محصوالت هم اشتغال و هم درآمد ایجاد می

& Ghaffari)2005 ( میان رشد اقتصادي و توسعه

ل هستند که رشد را با هایی قائاقتصادي تفاوت
کنند و توسعه اقتصادي را هاي کمی بیان میشاخص

اي که دانند به گونهتري میمتضمن فرایندهاي پیچیده
این مفاهیم با مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادي 

Mokhtariنزدیکتر است. -e-hesari & Zaree-e-

dastgerdi)2007 (در تحقیقی مبنی بر بررسی موانع و
ریزي به هاي توسعه روستایی ایران از منظر برنامهچالش

این نتیجه دست یافتند که ایجاد مشاغل غیر زراعی و 
هاي موجود در تواند چالشتوسعه صنایع روستایی می

-Motieeتوسعه روستایی را تا حدي حل نماید.  e -

langrodi et al)2009 در تحقیقی مبنی بر مشارکت (
افتگی روستایی در شهرستان نهاوند به مردمی و توسعه ی

هاي اعتباري این نتیجه رسید که ایجاد صندوق
که الحسنه به ویژه در میان زنان روستایی ضمن اینقرض

تا حدودي به بهبود وضعیت اقتصادي خانوار روستایی 
کند. کمک می

-Sadeghi-eعوامل اجتماعی:  olyaee et al)2008 (
در تحقیقی مبنی بر نقش عوامل اجتماعی در 

نیافتگی روستایی ایران به این نتایج دست یافتند توسعه
که در بخش مشکالت اجتماعی به مواردي از قبیل 
فقدان مشارکت نهادینه مردم در فرایند توسعه روستایی، 

ها، ذهنیت وابستگی نادیده گرفتن نقش مردم در برنامه
هاي هاي بیرونی، مهاجرتگیريروستاییان به تصمیم

رویه روستاییان باالخص جوانان، پوشش بسیار ضعیف بی
نیافتگی روستایی در نظام تأمین اجتماعی در توسعه

Seydaee & Dehghaniایران نقش به سزایی دارد. 

هاي مردمی در تحقیقی مبنی بر نقش مشارکت) 2010(
جدید به روستایی با تأکید بر مشارکت سنتی ودر توسعه

هاي اقتصادي، خدماتی، و این نتایج رسیدند که در مولفه
فرهنگی در مجموع میزان مشارکت در دو - اجتماعی

داري وجود دارد. حالت سنتی و جدید تفاوت معنی
Motiee- e - langrodi et al)2009 به این نتایج دست (

هاي غیر دولتی که بتواند اهداف یافتند که وجود سازمان
گیري کند و در اي را پیآموزشی و مشاورهمهم 
هاي مختلف حقوقی، بهداشتی، زراعی و دیگر زمینه

ساز و محرك روستاییان باشد در موارد انگیزه
یافتگی روستایی نقش به سزایی دارد.توسعه

Afrakhteh)2006 ( در پژوهشی باعنوان نقش ادراك
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افت محیطی در توسعه نیافتگی روستایی انجام داده، دری
هاي رکودي به تخلیه بسیاري از که مهاجرت

هاي روستایی انجامیده است، چون در الگوي گاهسکونت
جدید همه اعضاي خانواده با هم اقدام به ترك روستا 

ها با روستا بیش از پیش قطع کنند ارتباط آنمی
ها اغلب گاهمانده در این سکونتشود، جمعیت باقیمی

ایفاي نقش تولیدي را ندارند و مهارت، خالقیت و توان 
ها در تولید ملی کشور ناچیز است.  سهم آن

) در تحقیقی Ahmad)2006محیطی: عوامل زیست
باعنوان ضرورت مشارکت در توسعه روستایی و کاهش 

محیطی نه هاي زیستفقر در آسیا نشان داد که آسیب
وري زراعی و غیر هاي بهرهتنها باعث کاهش فعالیت

بلکه به ایجاد مخاطرات سالمتی و بهداشتی براي زراعی 
& Najafiانجامد.ها، حیوانات و اشکال زندگی میانسان

Zahedi)2005 ( در تحقیقی با عنوان مسئله پایداري در
شهريتوسعهاند که کشاورزي ایران به این نتایج رسیده

هايدشتمرکزدرآنهااکثراینکهدلیلبهایراندر
اراضیبردنبینازجزراهیاندگرفتهقرارکشاورزي 
معنايبهخاكدادندستازهمچنین، ندارد.کشاورزي

خیزي خاك،حاصلتوانکاهشوآلیموادرفتنبیناز
درايتجزیهتوانکاهشوهامیکروارگانیسمرفتنبیناز

شدنفراهمومحصول،عملکردوتولیدکاهشخاك،
.باشدمیزاییبیابانتوسعهبرايزمینه

در تحقیقی با )Madu)2007عوامل زیرساختی: 
روستایی در منطقه عنوان عوامل اساسی الگوهاي توسعه

نسیوکا در جنوب نیجریه به این نتایج دست یافت که 
هاي اداري (اداره هاي زیادي همچون سازمانسازمان

پست، پلیس و حکومت محلی)، کشاورزي (خدمات 
رزي و کلینیک دامپزشکی)، تجاري(بانک، ترویج کشاو

ها (مدارس ابتدایی، جایگاه گاز و بنزین)، آموزشگاه
راهنمایی، دبیرستان)، مراکز سالمتی و بهداشتی 
(بیمارستان، درمانگاه و داروخانه)، واحدهاي صنعتی( 

ها)، صنایع کاربري عمومی(برق و آب تصفیه نانوایی
هاي تل)، سازمانشده)، مراکز تفریحی( رستوران و ه

هاي وسایل نقلیه ها و ایستگاهترابري و ارتباطی(جاده
موتوري) در توسعه نواحی روستایی نقش اساسی دارند.

Pears)2007(ها را به حدي مهم اهمیت زیرساخت
داند که زیربناهایی چون جاده، نیرو، مخابرات و سایر می

خدمات و تجهیزات را عاملی بسیار مهم براي رشد 
در ) Yudghar)2004کند. صنایع روستایی بیان می

هاي عمران و تحقیقی که با عنوان روند تحول و چالش
توسعه روستایی در ایران به این نتایج دست یافته که 

روستایی برد امور توسعهفقدان ساختار مناسب براي پیش
هاي اصلی در با نگرش چند بعدي و هماهنگ از چالش

است، زیرا هر کدام از ابعاد چند دهه اخیر بوده
روستایی سازمانی مستقل با رویکردي متمایز توسعه

فعالیت داشته است.
-Rahmani-eعوامل آموزشی:  fazli & Bouzari

در تحقیقی با عنوان دستیابی به توسعه پایدار با ) 2009(
هاي جمعی در روستاهاي تأکید بر نقش محوري رسانه

رسیدند که با وجود داشتن استان قزوین به این نتیجه
هاي نسبتا مناسب و دسترسی کافی به زیرساخت

هاي متداول همچون رادیو، تلویزیون و روزنامه، رسانه
ها با هاي رسانهمتأسفانه به دلیل نامنناسب بودن پیام

گونه نقشی را در جهت ها هیچنیازهاي اقتصادي آن
کندبهبود شرایط اقتصادي روستاییان بازي نمی

)(Drastikel & phlepwhen, 2003. در تحقیقی مبنی
بر ارزیابی مشارکتی ارتباط روستایی، رهیافتی جدید در 

ها و راهبردهاي تحقیقات و طراحی ارتباطات براي برنامه
توسعه به این نتایج دست یافتند که ابزارهاي ارتباط 

توانند به روستاییان در جهت کسب دانش، جمعی می
بادل اطالعات مورد نیاز مورد توجه قرار ها و تمهارت

ها با کارکردهاي متنوع خود گیرد. همچنین، رسانه
ها و معلومات توانند در خهت ارتقاي سطح دانستنیمی

هاي عمومی و اعتالي سطح دانش فنی و مهارت
کشاورزي و معارف قشرهاي روستایی و تشویق ذوق 

بع انسانی ها و در نهایت رسیدن به توسعه مناهنري آن
به خوبی ایفاي نقش نمایند.

توان چنین نتیجه هاي معتبر میاز بررسی نوشته
گرفت که متغیرهاي فوق در استفاده از راهبردهاي 

روستایی بسیار موثر است لذا از  این متغیرها به توسعه
عنوان متغیرهاي چارچوب نظري تحقیق بهره گرفته 

شد. 
هاي محروم ایران استان لرستان یکی از استان

روستایی در ابعاد (اقتصادي، باشد که در زمینه توسعهمی
غیره) محیطی، آموزشی و زیرساختی و اجتماعی، زیست
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این استان با .مورد توجه مسئوالن امر قرار نگرفته است
28559روستا  و مساحتی معادل 3000داشتن حدود 

اي در زمینه ل و مشکالت عدیدهیساکیلومتر مربع با م
برداري از منابع،  فقر، مهاجرتکشاورزي، بهره

یل آموزشی ها و مسا(مخصوصا از روستاها)، زیرساخت
بهبودخاطربهطرفکیاز،لذادست به گریبان است.

بهرهويکشاورزدیتولیسنتيهاروشبه دنیبخش
محصوالتعیتوزودیتولمنابعونیزمازنهیبهيبردار

وفقرکاهشویگرسنگفیتخفآنمتعاقبويکشاورز
یفرهنگویاجتماعينوسازمنظوربهگریدطرفاز

ویانسانلیمسابهتوجهازمنبعثخودکه روستاها
پرداختن به موضوع توسعه است،یاسیسيهاضرورت

.کندروستایی در استان لرستان اهمیت پیدا می

تحقیقروش 
انجامی، پیمایشاسنادي وشیوهبهحاضرتحقیق

شیوهازپژوهشنظريب چارچوتدوینبراي.استشده
ت مطالعاروشبهپیشینتحقیقاتومنابعمرور

و در مرحله گردیداستفاده)اسنادي(ايکتابخانه
بهآنپایاییورواییتعیینازپسپرسشنامهپیمایشی،

از نظرات استادان و گرفته شد. براي سنجش روایی کار
براي تعیین ،متخصصان بهره گرفته شد و همچنین

ضریباستفاده شده که پایایی از تکنیک آلفاي کرونباخ
به دست 715/0در پرسشنامه برابر با آلفاي کرونباخ

جامعه آماري پژوهش شامل کشاورزان روستاهاي .آمد
نفر) بودند که با توجه به فرمول90000استان لرستان (

گیري ساده نفر کشاورز به روش نمونه200کوکران 
طریقها از ها، آندادهگردآوريازسانتخاب شدند. پ

، توصیفیآماريهايروشازاستفادهباو SPSSافزارنرم
قرارتحلیلوتجزیهتحلیل عاملی موردو آمار استنباطی

ند.گرفت
به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران 

n:     شدده استفا = ( . )( . ) n               حجم نمونه = s (جامعه) انحراف معیار =N                2/0= حجم جامعه =d دقت =
t =96/1احتمالی مطلوب             

براي محاسبه حجم نمونه براي جامعه کشاورزان با 
N =مطالعهآماري موردتوجه به حجم نمونه کل جامعه 

آزمون مورد نمونه به عنوان پیش30و تعداد 90000
انحراف معیار به دست آمده از این .بررسی قرار گرفت

به دست آمد. =1,2Sپیش آزمون برابر
143==

( . × . )( ×. ) ( . × . )n

به منظور افزایش صحت و دقت نتایج، حجم نمونه 
نفر افزایش یافت.  200نفر برآوردي به 143
هاي توصیفی کشاورزان:یافته

70تا 19کشاورزان مورد مطالعه در محدوده سنی 
. استسال 62/37ها سال قرار دارند و میانگین سنی آن

ساله 70ها ترین آنسال و مسن19ترین فرد جوان
گروه طبقه 6کشاورزان از حیث میزان سواد در. شدبامی

سواد، ابتدایی، راهنمایی، دیپلم، فوق (بیبندي شداند
دیپلم و لیسانس و باالتر). بیشترین فراوانی مربوط به 

همچنین از حیث میزان نفر. 77ها بود با فراوانیدیپلمه
( زارع، دامدار و ندداشتن شغل به سه گروه تقسیم شد

زارعین بود با فراوانی دار) بیشترین فراوانی مربوط بهباغ
هاي تولید به دو و از لحاظ عضویت در تعاونینفر، 193

هاي نفر از آنها عضو تعاونی145اند که گروه تقسیم شده
تولید بودند.

هاي تحلیلی کشاورزانیافته
برنده هاي مربوط به عوامل پیشبندي گویهرتبه-

روستایی از نگاه کشاورزانیافتگیتوسعه
هاي استفاده شده در گویه)1(جدول شماره

طبق یافتگی روستایی برنده توسعهشناسایی عوامل پیش
و بر اساس ضریب دیدگاه جامعه آماري کشاورزان

گونه که بندي شده است. همانتغییرات پاسخگویان رتبه
دهد بر اساس نظر کشاورزان جامعه ) نشان می1(جدول

هاي کشاورزي، دادن یارانه به بخش ماري کاهش هزینهآ
ترین عوامل کشاورزي و درآمدهاي غیر کشاورزي از مهم

،باشند. همچنینیافتگی روستایی میبرنده توسعهپیش
-اي مانند رادیو، روزنامه و آموزش مهارتپوشش رسانه

ترین هاي اشتغالزا براي روستاییان از کم اهمیت
یافتگی روستایی از نگاه این طیف سعههاي توبرندهپیش

.استجامعه آماري 
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یافتگی روستایی (کشاورزان)برنده توسعهبندي عوامل پیش) رتبه1جدول( 
رتبهضریب تغییراتمیانگینانحراف معیار هاگویه

707/045/4159/01هاي کشاورزيکاهش هزینه
756/036/4173/02یارانه به بخش کشاورزيدادن 

772/024/4180/03درآمدهاي غیر کشاورزي
846/026/4183/04افزایش قیمت محصوالت کشاورزي

800/035/4184/05اعطاي وام با بهره پایین به روستاییان
596/021/3186/06استفاده از کودهاي بیولوژیک

616/011/3198/07هادولتی مانند تعاونیوجود سازمانهاي غیر 
846/026/4199/08افزایش تولید محصوالت کشاورزي

848/021/4201/09پوشش رسانه اي مانند تلویزیون
687/040/3202/010حفاظت از منابع خاك

737/052/3209/011حفاظت از منابع آبی
736/048/4211/012هاي مدرن آبیارياستفاده از شیوه

763/054/3215/013رهبران محلی
770/052/3218/014یکپارچگی اراضی کشاورزي

900/012/4218/015وجود تاسیست برق
695/017/3219/016کاهش مهاجرت به شهر
905/012/4220/017وجود سیستم مخابرات

891/04223/018وجود لوله کشی گاز
910/001/4227/019هاي ارتباطیو راهجاده 

743/024/3229/020مشارکت و همکاري روستاییان در امور داخلی و برنامه ریزي روستا
717/012/3230/021ارتباط با شوراي روستا

892/078/3236/022وجود لوله کشی آب
772/024/3238/023مشارکت مردم روستا در کارهاي گروهی مربوط به روستا

854/057/3239/024هاي جدید کشاورزياستفاده از فناوري
802/024/3247/025هاي مختلفبرگزاري کالسهاي آموزشی براي بزرگساالن در زمینه

715/055/2280/026کشاورزيبرگزاري کالسهاي آموزشی و ترویجی در زمینه
770/060/2296/027هاي دولتیسرمایه گذاري
761/056/2297/028هاي اشتغالزا براي روستاییانآموزش مهارت

757/051/2301/029پوشش رسانه اي مانند رادیو
803/060/2309/030پوشش رسانه اي مانند روزنامه

هاي تحقیقمنبع: یافته

یافتگی روستاییتوسعهبرنده تحلیل عاملی عوامل پیش
ازبرندهدر این تحقیق به منظور تحلیل عوامل پیش

براي تحلیل عاملی در این . املی استفاده شدتحلیل ع
:تحقیق مراحل زیر طی شده است

ها براي تحلیل تشخیص مناسب بودن داده- الف
ها با گیري انسجام درونی دادهعاملی و به منظور اندازه

و Kaiser Meyer Olkin(KMOاستفاده از آماره (
، در صورتی که مقدار )Bartlet testآزمون بارتلت ( 

KMO ها براي تحلیل عاملی باشد داده%50کمتر از
باشد %69تا %50مناسب نیستند. اگر مقدار آن بین 

توان با احتیاط ها براي تحلیل عاملی مناسب و میداده
%70تر از اگر بزرگبیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. و 

متغیرها بسیار مناسب خواهد بود(کالنتري، ،باشد
به دست آمده براي KMO). در این تحقیق مقدار 1389

یافتگی روستایی از برنده توسعهتحلیل عوامل پیش

این حاکی از باشد. ) می796/0دیدگاه کشاورزان برابر با (
. دها براي تحلیل عاملی مناسب هستنآن است که داده

و آزمون بارتلت براي کشاورزانKMO)  مقدار 2جدول (
دهد.را نشان می

تعیین تعداد عوامل:  در این تحقیق براي تعیین -ب
تعداد عوامل، از معیار مقدار ویژه استفاده شده است. به 

ها طوري که عواملی که انتخاب شدند که مقدار ویژه آن
بیشتر از یک بود.

ها در ر از چرخش عاملها : منظوچرخش عامل-
تحلیل عاملی، چرخاندن محورهاي عامل حول مرکز 

هاي متعددي براي چرخاندن مختصات است. روش
ها وجود دارد که در این تحقیق از روش واریماکس عامل

ها استفاده شده است. و متغیرهایی که بار عاملی آن
دار بوده به عنوان بارهاي عاملی معنی50/0تر از بزرگ

تخراج گردید.اس
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و آزمون بارتلت کشاورزانKMO) مقدار آماره، 2جدول (
KMOBartletts

Test
Sig

برنده عوامل پیش
یافتگی توسعه

روستایی

796/0929/363700/0

هاي تحقیقمنبع: یافته

برنده تحلیل عاملی متغیرهاي مربوط به عوامل پیش- 
از دیدگاه کشاورزان

یافتگی روستایی برنده توسعهدر زمینه عوامل پیش
به منظور کاهش تعداد متغیرهاي تحقیق و تعیین سهم 

ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده هر یک از عامل
ها گیري انسجام درونی دادهگردید. ابتدا به منظور اندازه

KMOگیري از تکنیک تحلیل عاملی از آزمون براي بهره

محاسبات انجام شده نشان و آمار بارتلت استفاده گردید. 
گیري از تکنیک ها براي بهرهداد که انسجام درونی داده

) و 796/0برابر باKMOتحلیل عاملی مناسب بوده (
دار بود. در آماره بارتلت نیز در سطح یک درصد معنی

این بررسی با توجه به مالك کیسسر پنج عامل داراي 
ها را با روش عاملمقدار ویژه باالتر از یک استخراج شد. 

وریماکس چرخش داده و متغیرهاي مربوط به هر عامل 
گذاري هاي به دست آمده نامرا شناسایی کرده و عامل

آمده است.)3(شد که نتایج در جدول شماره

کشاورزان ) همراه با بار عاملییافتگی روستایی ( برنده توسعههاي استخراج شده پیش) عامل3جدول (
عاملیبارمتغیرهامؤلفه

929/0هاي کشاورزيکاهش هزینه
875/0افزایش تولید محصوالت کشاورزي

873/0افزایش قیمت محصوالت کشاورزياقتصادي
791/0درآمدهاي غیر کشاورزي

763/0دادن یارانه به بخش کشاورزي
891/0کشاورزياستفاده از فناوریهاي جدید

877/0حفاظت از منابع آبی
862/0یکپارچگی اراضی کشاورزيکشاورزي-زیست محیطی

823/0هاي مدرن آبیارياستفاده از شیوه
805/0حفاظت از منابع خاك

886/0اي  مانند تلویزیونپوشش رسانه
877/0هاي آموزشی، ترویجی در زمینه کشاورزيبرگزاري کالس

8863/0زا بري روستاییانهاي اشتغالآموزش مهارتآموزشی
749/0هاي مختلفهاي آموزشی براي بزرگ ساالن در زمینهبرگزاري کالس

952/0مشارکت مردم روستا در کارهاي گروهی مربوط به روستا
951/0مشارکت و همکاري مردم روستا در امور داخلی و برنامه ریزي روستا

896/0هاي غیر دولتی و تعاونیوجود شرکتاجتماعی
865/0کاهش مهاجرت

782/0ارتباط با شوراي روستا
941/0وجود تأسیسات برق

899/0جاده و راههاي ارتباطی
874/0وجود لوله کشی گاززیرساختی

809/0هاي دولتی در امور زیر ساختیسرمایه گذاري
767/0وجود لوله کشی آب

هاي تحقیقمنبع: یافته
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) مقدار واریانس تجمعی تبیین 4بر اساس جدول (
بوده است. بر این %788/73شده توسط این پنج عامل 

کشاورزي به -اساس عوامل اقتصادي و  زیست محیطی
یافتگی هاي توسعهبرندهترین عوامل پیشعنوان مهم

آیند. مقدار واریانس تبیین شده میروستایی به شمار 

و  ،درصد952/17توسط این دو عامل به ترتیب 
باشد. عوامل بعدي نیز به ترتیب میدرصد329/16

094/14آموزشی، اجتماعی و زیرساختی که به ترتیب 
واریانس کل را درصد570/11و درصد843/13،درصد

کنند.تبیین می

یافتگی روستایی(کشاورزان)برنده توسعههاي استخراج شده از تحلیل عاملی عوامل پیش) عامل4جدول(
درصد درصد واریانسمقدار ویژهنام عامل ردیف

تجمعی

386/5952/17952/17اقتصادي1

899/4329/16281/34زیست محیطی و کشاورزي2

22/4094/14375/48آموزشی3

151/4843/13218/62اجتماعی4

471/3570/11788/73زیرساختی5

هاي تحقیقمنبع: یافته

هاتحلیل یافته
دهند هاي تحقیق نشان میگونه که یافتههمان

عوامل اقتصادي در تحلیل عاملی مهمترین عوامل 
یافتگی در استان لرستان از دیدگاهتوسعهبرنده درپیش

ترین عوامل از اهمیتشوند. اما کمکشاورزان محسوب می
شوند.لحاظ تحلیل عاملی عامل زیرساختی محسوب می

نتایج و پیشنهادها
از کهشودبر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می

هاي دیدگاه کشاورزان جامعه آماري کاهش هزینه
ش درآمدهاي غیر کشاورزي، دادن یارانه کشاورزي، افزای

به بخش کشاورزي، افزایش قیمت محصوالت کشاورزي 
ترین و اعطاي وام با بهره پایین به روستاییان از مهم

از باشند.یافتگی روستایی میبرنده توسعهعوامل پیش
اي مانند دیدگاه کشاورزان جامعه آماري پوشش رسانه

زا براي هاي اشتغالترادیو، روزنامه و آموزش مهار
هاي برندهترین پیشروستاییان از کم اهمیت

است.یافتگی روستایی توسعه
برنده توسعه نتایج تحلیل عاملی متغیرهاي پیش

از دیدگاه کشاورزان گویاي این واقعیت یافتگی روستایی

توان این متغیر ها را به پنج عامل خالصه است که می
تبیین شده توسط این پنج مقدار واریانس تجمعی کرد.

بوده است. بر این اساس عوامل درصد788/73عامل 
کشاورزي به عنوان -اقتصادي و  زیست محیطی

یافتگی روستایی هاي توسعهبرندهترین عوامل پیشمهم
آیند. مقدار واریانس تبیین شده توسط این به شمار می

درصد329/16و  ،درصد952/17دو عامل به ترتیب 
. عوامل بعدي نیز به ترتیب آموزشی، اجتماعی و است

درصد843/13،درصد094/14زیرساختی که به ترتیب 
با کنند.واریانس کل را تبیین میدرصد570/11و 

توان نتیجه گرفت در صورتی که توجه به این می
ها کاهش پیدا کند و درآمد کشاورزان و روستاییان هزینه

کند و تاییان افزایش پیدا میافزایش پیدا کند رفاه روس
برد و کیفیت باالي افزایش رفاه کیفیت زندگی را باال می

باشد.یافتگی میزندگی نشان از توسعه
از )%329/16کشاورزي( -عامل زیست محیطی
گیرد متغیرهاي این عامل به واریانس کل را در بر می

هاي جدید ترتیب بار عاملی عبارتند از استفاده از فناوري
کشاورزي، حفاظت از منابع آبی، افزایش تولید 
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محصوالت کشاورزي،  یکپارچگی اراضی کشاورزي، 
هاي مدرن آبیاري و حفاظت از منابع استفاده از شیوه

هاي جدید کشاورزي، استفاده از ناوريخاك استفاده از ف
هاي مدرن آبیاري و حفاظت از منابع آب و خاك شیوه

یافتگی روستایی دارد. لذا باید به و... نشان از توسعه
هاي جدید دنبال استفاده هر چه بیشتر از فناوري

کشاورزي و آموزش در زمینه حفاظت از منابع آب و 
خاك بود. 

از واریانس کل را در بر )%094/14عامل آموزشی( 
گیرد متغیرهاي این عامل به ترتیب بار عاملی می

اي  مانند تلویزیون، برگزاري اند از: پوشش رسانهعبارت
هاي آموزشی، ترویجی در زمینه کشاورزي، کالس

زا بري روستاییان و برگزاري هاي اشتغالآموزش مهارت
ي هاهاي آموزشی براي بزرگساالن در زمینهکالس

تر باشند مختلف، زیرا هر چه کشاورزان و روستاییان آگاه
شود. تر حل میمسائل و مشکالت جامعه روستایی راحت

در نتیجه عامل آموزشی با آگاه کردن روستاییان نقش 
به سزایی در توسعه یافتگی روستایی دارد. عامل 

گیرد از واریانس کل را در بر می)%844/13اجتماعی( 
اند از: ن عامل به ترتیب بار عاملی عبارتمتغیرهاي ای

مشارکت مردم روستا در کارهاي گروهی مربوط به 
روستا، مشارکت و همکاري مردم روستا در امور داخلی و 

هاي غیر دولتی مانند ریزي روستا ، وجود سازمانبرنامه
ها، کاهش مهاجرت به شهرها، ارتباط با شوراي تعاونی

یافتگی یک فعالیت که توسعهروستا. با توجه به این
باشد، لذا هر چه مشارکت روستاییان و مشارکتی می

کشاورزان در امور اجتماعی  بیشتر باشد، نگرش

مساعدتري به توسعه یافتگی خواهند داشت. 
از واریانس کل را در )%570/11عامل زیرساختی (

گیرد متغیرهاي این عامل به ترتیب بار عاملی، بر می
هاي ارتباطی، وجود لوله وجود تأسیسات برق، جاده و راه

کشی گاز،  وجود لوله کشی آب هستند. چه از لحاظ 
هاي ارتباطی و چه از لحاظ رفاهی و بهداشتی زیرساخت

باشد. به مییافتگی بیشتربیشتر و بهتر برابر با توسعه
-هاي پژوهش پیشنهاد میهمین منظور با توجه به یافته

گردد که با توجه به اینکه مطابق با نتایج تحقیق عوامل 
ترین عوامل توسعه یافتگی از آموزشی از کم اهمیت

بندي محسوب شدند، دیدگاه کشاورزان در قسمت رتبه
توان گفت که خال آموزشی شدیدي در جوامع می

شود و نطقه مورد مطالعه مشاهده میروستایی م
روستاییان منطقه به اهمیت آموزش واقف نیستند. لذا 

هاي آموزشی ترویجی گردد با برقراري کالسپیشنهاد می
ها، کاهش هاي درست و علمی کاربرد نهادهدرباره روش

ها افزایش عملکرد و در نهایت افزایش مصرف نهاده
باعث افزایش سطح درآمد در این حرفه کمک شود، تا 

رفاه خانوارهاي روستایی گردد و در توسعه یافتگی از بعد 
آموزشی و اقتصادي تحولی ایجاد گردد.

هاي تحقیق و اهمیت باالي عوامل با توجه به یافته-
اقتصادي، افزایش درآمد و برقراري توازن بین درآمد 
شهري و روستایی از طریق خرید تضمینی محصوالت 

هاي هاي مناسب و عرضه نهادهبه قیمتزراعی و دامی
هاي مناسب براي روستاییان زراعی و دامی به قیمت

گردد.پیشنهاد می
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