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 چكيده
و از باال به پايين به برنامه ونگاه متمركز م توجهيكم ريزي روستايي و لفهؤبه هاي عمران

دهةتوسع همگذشته موجبةروستايي در چند و از گسيختگي سلسله مراتبي روابط شهري
آنشده استروستايي  و به تبع را،ي كشورنيافتگي روستاهاتوسعه، و مشكالتي بروز مسائل
ميةاز جمل.به دنبال داشته است براي آنها توان به كاهش مشاركت روستاييان در اين مسائل

، مهاجرت به نفس، فقدان يك نظام مديريت مطلوب، بيكاري بودن اعتماد سرنوشت خود، پايين
درهاي فوقچالشةاز منظر ديگر، بايد شالود. اشاره كرد...و و عوامل اقتصادي جست الذكر را

م. كردجو ايي با هاي روستگاهنيافتگي سكونتثر در توسعهؤبدين منظور در اين مقاله عوامل
:قرار گرفتپرسش زير مورد مداقه 

باةبين سرماي آيا  دارد؟دوجو داريمعنيةتوسعه نيافتگي روستايي رابط اقتصادي
و آزمون اين سؤال كه به عنوان فرضية تحقيق نيز مطرح بوده است، ابتدا از براي يافتن پاسخ

از 302آماري،ةميان جامع » ديواندره«شهرستان» كرفتو«آبادي از سه دهستان بخش6خانوار
شدنتخاب شد سپس دادها و عمليات پيمايشي گردآوري بر؛هاي مورد نياز از طريق اسنادي عالوه

شدةاز مصاحب،آن وتحليل داده. حضوري با خبرگان محلي نيز استفاده  ها نيز به روش توصيفي
و نتايج يافته رگاهنيافتگي سكونتها، تأثير سرماية اقتصادي بر توسعهآماري انجام شد وستايي هاي

.منطقة مورد مطالعه را تأييد كرده است
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 مقدمه
و بررسي علمي در قالب هاي دور، كه آغاز آن را بايد قرين تبييني از گذشتههاي توصيفي

هاي اخير با انجام اصالحات ارضي روستاها دانست، مورد توجه بوده هر چند كه در دهه
و در ارتباط با آن بحثاين مداقه صورتي نظام و نظريهمندتر پيدا كرده است هاي ها
تمختلفي از سوي صاحب و وسعة بسياري از كشورها نظران مطرح شده است؛ زيرا رشد

و صاحبدر گرو ساماندهي عرصه نظري هاي روستايي است؛ بنابراين، هر انديشمند
و مطالعاتي خويش بحثي را در اين زمينه مطرح ساخته است . متناسب با بافت فكري

هاي اساسي علم وزين يافته با كشف قانونمنديمباحث در كشورهاي توسعه پيرامون همين
بهسوي صاحب جغرافيا از و و نوين كارگيري اين قانونمندي نظران ها، به نيازهاي اساسي

و سامان بخشيده اين جوامع در راستاي حركت مورد بحث، امكانات،. اندخويش سر
و افزايش رفاه را نيز به دست آورده جوادي زارع،(اند تأمين توأمان نيازهاي تداوم حيات

حا).2: 1376 ل توسعه بدون در نظر گرفتن شرايط كشورشان همان اما در جوامع در
و الگوهاي توسعة كشورهاي توسعه و يافته را در كشور خود به كار بردهمفاهيم رايج اند

و در اين ميان دچار مشكالت بسيار اساسي، به خصوص در برنامه و تداوم ريزي روستايي
ه طوري كه اين كشورها دارايب).5: 1382سليماني تبار،(اند نقش بخشيدن به آن شده

و بي اند كه عالوه بر اند كه چون پمپي مكنده عمل كردهاي شدهقوارهشهرهاي بزرگ
و ثروتسرمايه ميها و بر پيكر نحيف اقتصاد ها، نيروي انساني را نيز به سوي خود كشند

بياين دنباله. كنندبيمارگونة اين كشورها سنگيني مي و پيروي شروي و و قيد رط
كوركورانه از كشورهاي الگو باعث شده است كه اينان هويت خويش را نيز فراموش كنند 

).2: 1373افتخاريان مهابادي،(
روستايي دچارةجامع 1340ةدر ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان سوم از ده

و به روستاييان وعد و يا بهتر است بگوةتحوالت زيادي شد ييم به زندگي بهتر داده شد
چند اين القائات مثبت بود، ولي همزمانهر. دندكرروستاييان القاي نيازهاي گوناگون 

و وضعيت نامطلوب فقر روستايي به وجود آمد بنياد مسكن( با آن خدماتي انجام نشد
يعني اصل» مريكا در ايراناعمليات عمراني هيئت«و حتي)8: 1370انقالب اسالمي، 

و چهار، در جهت توسعه  و عمران روستاها صورت گرفت كه كمتر قرين توفيق بودند
و پيامدهاي منفي بوده است روستايي مواجه با برخي ناكاميةتوسع راهبردهاي ها

).279و 276: 1384طالب،(
هاي اساسي در توسعه به هرحال امروزه به دنبال اشتباهات گذشته، تغيير راهبرد

باشود؛ زيرا توسعهاحساس مي همعثاي كه به خصوص مردمةبهبود شرايط زندگي
به.واقعي دانستةتوان يك توسعنميشود، اكثريت فقير جامعه نمي بايد توجه بيشتري

و مردمي مبذول داشت كه در راهبردهاي توسع قبلي ناديده انگاشته يا تعمداًةمناطق
و جامعتواقعي مفهومي پيچيدهةاز طرفي نيز در توسع.اندكنار گذاشته شده ةتر از نظرير
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از» كيفيت زندگي«وجود دارد كه آن مفهوم» نيازهاي اساسي« و اين مفهوم هم است
و هم از نظر معنوي پيش از نيازهاي اساسي است كه بايد در جامع روستاييةنظر مادي

).69و41: 1983،دياس( مهيا سازيم
و ارتقاي شأن استعداد آنان به عنوانو توسعه بايد به بهبود شرايط زندگي مردم

و تعهد آنا. داشته باشدانسان نظر  مينفرايند توسعه تنها با همكاري و براي عملي شود
و حفظ توسعه سه چيز الزم است :به دست آوردن

مينسياست توسعه بايد با نيازهاي مردم آن گونه كه خود آنااول دهند، تشخيص
ة مستقيم داشته باشد؛رابط

و فعاالنهبنآنا دوم و اجراي اين سياست، به طور كامل ايد براي مشاركت در تدوين
و توانا شوند ؛ترغيب

بسوم، و محسوس شرايط زندگي دستاوردهاي حاصله بايد در قالب هبود بالفصل
.)215: 1382باتملي،(انعكاس يابند نهاآ

تبه متأسفانه از،جربه كرديمرغم اينكه تجربة تلخ توسعة روستايي در دهة چهل را بعد
هاي عمراني در جهت توسعة كشور به دليل فقدان نگرش نيز حركت 1357انقالب اسالمي 

هاي هماهنگ، تعدد مشخص براي توسعه، نامشخص بودن راهبرد توسعه، فقدان برنامه
و برنامهگيرنده، عدم انطباق بسياري از فعاليتنهادهاي تصميم ها با نيازهاي جامعة ها

ازةگونه كه بايد دولت نيازهاي جامعي، بدانروستاي و روستايي را پاسخگو نبوده است
و اقتصادي كشور فصل خاصي براي آن در نظر گرفته طرفي در برنامه هاي توسعة اجتماعي

و صنعتي فقط در حاشية برنامه؛نشده است و كشاورزي اشاره شده بدانهاي توسعة شهري
ده،در واقع؛است هاي ملي راهبرد بخشي ريزية اخير راهبرد حاكم بر برنامهدر طول چند

و عدم وجود هماهنگي بين بخش.بوده است و نهادها باعث تشديد مشكالت اين راهبرد ها
آن.روستاييان شده است نوع زندگي مردم كه عموماً مبتني بر نظام سنتي است،،عالوه بر

).1382:6يماني تبار،سل(ها را مشكل كرده است قبول برخي از نوآوري
توسعة روستايي ديگر«.اي از توسعة ملي استمجموعهروستايي به عنوان زير توسعة

با؛صرفاً به معناي توسعة كشاورزي نيست همچنين موردي از رفاه اجتماعي نيست كه
و اساسي انساني مرتفع برايتزريق پول به مناطق روستايي  بلكه،دشورفع نيازهاي اوليه

ميوسيعي از فعاليتطيف  و بسيج انساني را شامل شود كه مردم را به هاي گوناگون
و از ميان برداشتن ميناتوانايي ايستادن روي پاي خود ؛سازدهاي ساختاري قادر

ميسرا،(» شان نگه داشته استرا در اسارت شرايط نامساعد زندگينهايي كه آناناتوانايي
ه ويژه به عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، اين امر مستلزم توج).6: 1366

و كالبدي است كه در ادبيات جديد توسعه در قالب سرمايه هاي انساني، فرهنگي، سياسي
مي،فرهنگي،انساني،اجتماعي،اقتصادي،طبيعي و فيزيكي از آنها ياد در اين.شودسياسي



و توسعة اجتماعيبرنامه 146  ريزي رفاه

و موضوع مورد نظر،مقاله ةرابطةمحدود به مطالع،تحت بررسيةمسئل،با توجه به عنوان
.دره استي شهرستان ديوانيافتگي مناطق روستايو توسعهياقتصادةبين سرماي

 مباني نظري
و به دليل اهميت اين موضوع و جايگاهي كه روستا در ايران دارد ،با توجه به اهميت

و چهار برنامةپنج برنام و توسعة برايبعد از انقالبةپيش از انقالب روستايي تدوين
هاي مختلف اقتصادي كشور نتوانسته است در متأسفانه هنوز بخش. شده استءاجرا

ـ اجتماعي موجبات توسعة ملي، منطقهزمينة برنامه و محلي را در هاي اقتصادي اي
علت اين امر را ). 164: 1382زادگان، شريف(هاي خود فراهم سازد محدودة هدف
، يك سونگري يعني توجه به خدمات روستايي در قالب تأمينن سياستبعضي از محققا

ـ رفاه، روستاييان به كاركرد سكونتي بدون توجه يا كم توجهي به كاركرد اقتصادي
ريزان از كاركرد برنامه،در واقع).51: 1386مواليي هشجين،(اند توليدي روستاها دانسته
مهاقتصادي آن غافل ماند و بعضي نيز عدم هاي توسعة روستايي در وفقيت برنامهاند

و متمركز بودن برنامهايران را بخشي بودن برنامه و روند باال به پايين برنامهها و ها ها
ةهاي توسعد برنامهشاند كه موجب دانستهييهاعدم رعايت اصول صحيح برنامه

بو يا اين)1382:32رضايي،(روستايي نتواند جايگاه خود را پيدا كند ه كه الگوهاي
كارگرفته براي توسعة روستايي به دليل عدم سنخيت با ساختار سياسي، اجتماعي

و تحقيق كافي برنامه و همچنين عدم شناخت ريزان نسبت به جامعة روستاهاي ايران
و ناكارروستايي كشور، موجب نابساماني راسخي،(است شدهمدي توسعة روستاييآها

ون،بنابراين).30: 1382 در باب روستايي به طور اخص ظريات توسعه را به طور اعم
:دكرتوان به چهار رويكرد اصلي زير تقسيم مي

كه در اقتصاد به آن ديدگاه» دايرة خبيثة فقر«ديدگاه طرفداران دور تسلسل،ديدگاه اول
نيافتگي را گويند، طرفداران اين ديدگاه طيفي از اقتصاددانان هستند كه توسعهنوسازي نيز مي

و وجود دايرة خبيثة فقر مي و آنان معتقدند كه در اين كشورها فقر نتيجة عوامل داخلي دانند
و پايين بودن د، كه ميزان سرمايهشفقر باعث،در واقع. وجود دارد گذاري پايين باشد

كمسرمايه و پايين بودن اشتغال نيز موجب  گذاري باعث خواهد شد كه اشتغال پايين باشد
شدبودن درآمدزاي و).15ـ16: 1371خطيبي،(ي خواهد به طوري كه متغيرهاي اقتصادي

و به تبع آن توسعه نيافتگي روستايي را اجتماعي زيادي وجود دارند كه فقر روستايي
و آن عدم دسترسي به زمين، رشد جمعيت، نرخ تورم، نرخ مرگةدهد از جملگسترش مي

و ساير عوامل ديگر مير نوزادان، اميد به زن ولي عمدة عوامل است،دگي، نرخ با سوادي
و غيرمستقيم دارد شامل،اقتصادي كه نقش اساسي در گسترش فقر به صورت مستقيم

):76و38: 1382رضوي،(است صفحة بعدم دياگرا
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درمطالعاتي كه درسال ،شده استمورد فقر روستايي در ايران انجام هاي اخير
و از سويترين برآورد كه خوشبينانه. هاي متفاوتي از فقر وجود داردتخمين سازمان برنامه

مي درصد از روستاييان را زير2/26بودجه صورت گرفته است،  ؛آوردخط فقر به حساب
مي،بنابراين ).571: 1375فرد، حاجعلي( برندهنوز گروه زيادي از روستاييان در فقر بسر

وه بر اين بررسي توزيع درآمد در روستاهاي ايران نشانگر اين واقعيت است كه وضعيت عال
تري در روستا در مقايسه با توزيع درآمد در شهرها از وضعيت نامتعادل،توزيع درآمد

درطمتوس. برخوردار است  22388000برابر 1379سال درآمد ساالنه يك خانوار شهري
و ب ريال بهو.)56: 1382مطيعي لنگرودي،( استريال 13047000رابريك خانوار روستايي

و اجتماعي كه در زمينرغم اينكه برنامه روستايي در داخلةتوسعةهاي مختلف اقتصادي
و بدبختي نجاتو انجام گرفته است، هنوز نتوانسته است روستاءكشور اجرا ييان را از فقر

دريهاو شكاف فقر در استان دهد هاي مختلف در بين گروه 1379سال مختلف كشور
و همكاران،( شغلي روستايي از شدت بااليي برخوردار بوده است ؛)134: 1383عرب مازار

و امپرياليسم را عامل عقب،ديدگاه دوم و ديدگاه طرفداران اين عقيده كه استعمار ماندگي
ميعقب نگه و اصطالح عقب نگهداشتن كشورها اين نظريه. برندمي داشته را به كاردانند

و اقتصاددانان بلوك شرق مطرح شده استبيشتر از سوي جامعه از. شناسان از نظر طيفي
آنان،به عبارتي؛نيافتگي مطرح شده استاقتصاددانان، امپرياليسم به عنوان عامل توسعه

ميتوسعه و تحليل خارجي را عواملي،در واقع؛كنندنيافتگي را از تئوري امپرياليسم تجزيه
ميدر توسعه و همكاران،(دانند نيافتگي دخيل و توسعه)244- 1386:145ازكيا نيافتگي،

كه؛دانندروستايي را نيز با عنايت به ديدگاه مذكور جريانات تاريخي مي حكام،به طوري
ةاستعمارگر به جاي استفاده از اين نظام سكونت انساني به عنوان پاية ايجاد يك جامع

عوامل اقتصادي فقر

اي به ديگرانانتقال حاصل كار توليد عده

فيزيكيةفقدان سرماي

عوامل مستقيم

فقدان سرمايه انساني

محدوديت توان فعاليت توليد

فناوري ابتداييازاستفادهوتوليدكمبازدهي

فقدان بازار يا عملكرد ناكارآمد

مستقيمعوامل غير

انحصار

تبعيض اجتماعي
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ـ صنعتي، سياستشهر اند كه منجر به بروز شكاف عميقي ميان هايي را در پيش گرفتهي
و شهري گرديد هاي روستايي متوقف گاههاي فعاليت صنعتي سكونتچرخ. مناطق روستايي

و مانعي در مقابل كاالهاي اروپايي نباشندش اين امر موجب افزايش فشار. دند تا رقيب
در اين خصوص بايد اين واقعيت را در نظر.دشرزي هاي كشاوجمعيت بر روي زمين

مييان در گروهيدر دوراني كه اروپا،داشت ند تا در كردهاي بزرگ موطن اصلي خود را ترك
و  و حتي در آسيا فريقا سكونت گزينند، مردماامريكاي شمالي، امريكاي جنوبي، استراليا

و آسيا صنايع خود را از دست مي ابومي و به و زميندادند ييهاجبار به سوي منابع طبيعي
و كم بازده ميبودكه بيش از حد استفاده شده و امريكاي التين نيز.شدندند جذب در افريقا

و بيشتر مردم بومي حق مالكيت زمين شان را از دست هاياين موضوع تا حدي بروز نمود
؛)18-19، 1366ميسرا،(دادند 

نيافته را تئوري وابستگي نيافتگي كشورهاي توسعهتوسعهديدگاه سوم، اين ديدگاه علل
و معتقدند كشورهاي توسعهمي و خام كشورهاي توسعهداند يافته را به يافته تمام مواد اوليه

و صنعت كشورهاي خود برده اند، در عوض محصوالت خود را به اين كشورها عرضه داشته
سكشورهاي توسعه بر).74-75: 1369هاشمي گيالني،(اند اختهنيافته را به خودشان وابسته

گرفته اكثر كشورهاي در حال توسعه وابسته به تجارت خارجي هاي صورتاساس بررسي
و واردات بخش عمده. هستند اي از درآمد ملي اين كشورها را ايجاد اصوالً بخش صادرات

؛)52: 1386قره باغيان،(كند مي
م،ديدگاه چهارم مياين نظريه را و كند كه توسعهطرح نيافتگي نتيجة عوامل داخلي

ترين ديدگاه براي مقالة نزديك،اين رويكرد).54-55: 1381زاده، لهسايي( است،خارجي
با» روستايي«نيافتگي كه در آن به طور عمده بر سرماية اقتصادي در توسعه استحاضر 

بمؤلفه و دسترسي به منابع وهايي نظير شغل، درآمد تأكيد دارد كه افرادي نظير ... انكي
ميعواض» فوكوياما«و» پوتنام«،»كلمن«،»پيربورديو« متأسفانه در جامعة. آيندآن به شمار

آن(روستايي ايران در سطح كالن، بسترسازي الزم براي تحقق  كه مستلزم)هاهر يك از
ونت خوداتكايي در آنااز وابستگي به دولت، تقوينتوانمندسازي روستاييان، نجات آنا

و تغيير الزم در ويژگي شان، هاي شخصيتيمشاركت دادن آنها در سطوح مختلف مشاركتي
وتقويت روابط بين ). 282: 1380غفاري،(صورت نگرفته است،است... فردي، تمركززدايي

درشده در قالب ديدگاهمطالب ارائه  هاي مختلف نشان از وجود عوامل مختلفي دارد كه
مي. نيافتگي روستايي نقش دارندتوسعه  سطح«هاي ساختاري توانند در صورتاين عوامل

و سازماني»كالن در. بندي شونددسته» سطح خرد«و در نهايت فردي» سطح مياني«، نهادي
. فقط روي عوامل اقتصادي در قالب سرماية اقتصادي تأكيد شده است،اين مقاله
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 مدل تحليلي پژوهش
يافتگي هاي يادشده، عوامل متعددي در رابطه با موانع توسعهشد كه با توجه به ديدگاهعنوان

ازةروستايي دخالت دارد كه با عنايت به شرايط اجتماعي جامع و با استفاده مورد مطالعه
و تحقيقات صورت و تجربيات و محدود دانش و مسئلكردگرفته تحقيق بحثةن موضوع

و دقت قرار گرفته استدر قالب مدل تحليلي زي :ر مورد تحديد

و روش هامواد
» كرفتو«از بخش» زرينه«،»شيرينكاني«،»اوباتو«آماري، سه دهستانةاز ميان جامع

و( نمونهةشهرستان ديواندره با استفاده از فرمول انتخاب جامع حجازي
خانوار از شش روستا به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب 302،)187: 1380ن،همكارا
و با استفاده از روش،شدند تحت عنوان» مدل اسكالوگرام«سپس روستاي منتخب

و توسعة پايين دسته هاي هچنين داده. بندي شده استروستاهاي توسعة باال، توسعة متوسط
و عمليات پيمايشي جمع از. شده استآوري مورد نياز به طريق اسنادي در برخي موارد

و آزمون فرضيه به روش. ايممصاحبه نيز بهره جسته .هاي آماري انجام شده استتحليل

وتحليل داده  آزمون فرضيه ها
هاتحليل داده

 وضعيت اشتغال
قطةبا توجه به اينكه منطق هاي مهمبمورد مطالعه به لحاظ موقعيت جغرافيايي يكي از

و .روستاييان در اين بخش اشتغال دارند است كه عموماً دامداري كشاورزي

يافتگي روستاييتوسعه

عوامل اقتصادي سرماية اقتصادي

و استفاده از تسهيالت منابع بانكي ميزان دسترسي و ميزان درآمد اشتغال
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و باغبانيتوزيع فراواني نمونه)1(جدول  هاي مورد مطالعه در بخش زراعت

 نوع فعاليت نوع محصول

وضعيت فعاليت
مشاركت نداردمشاركت دارد

فراواني
مطلق

فراواني
نسبي

فراواني
مطلق

فراواني
نسبي

 جمع

 گندم
كوبي، آمادهدرو، بوجاري، خرمنكاشت،

 100 852615169 143 نمودن خرمن جداكردن كاه از دانه

كوب، آمادهكاشت، درو، بوجاري، خرمنجو
نموده خرمن، جداكردن كاه از دانه

109 4/64606/35169 100 

كوبي، جدا كردنكاشت، برداشت، خرمننخود
كاه از دانه، بوجاري

159 94106169 100 

كوبي، جدا كردنكاشت، برداشت، خرمنعدس
كاه از دانه، بوجاري

30 18139 82169 100 

171015290169100كاشت، برداشت، وجينلوبيا
اينباتات علوفه

و يونجه، اسپرس
ساير

كاشت، درو، خرد كردن، انبار كردن، آبياري
107 3/63627/36169 100 

774610064169100ت سبزي، وجين، آبياريكاشت، برداشكاريسبزي
775/45925/55169100كاشت، برداشت، وجين، آبياريكاريصيفي

372213279169100چينيميوهباغداري
171015290169100نشاءكاري، وجينتوتون كاري

171015290169100كاشت، برداشت، روغن كشيكنجد
و برداشتآفتابگردان و داشت 12715793169100كاشت

»1388مطالعات ميداني محقق سال: منبع«

و زنبورداري مورد مطالعه در بخش امور دام،هاي توزيع فراواني نمونه)2(جدول  طيور

واحد
 نوع فعاليت فعاليت

وضعيت فعاليت
مشاركت نداردمشاركت دارد

فراواني
مطلق

فراواني
نسبي

اوانيفر
مطلق

فراواني
نسبي

 جمع

 دامپروري
ها، رسيدگي بهشيردوشي، تعليف دام

بهبيماري جايي دام، پرواربندي، تميز ها، جا
كردن اصطبل

147 872213169 100 

و دانه دادن، جوجه طيور كشي، رسيدگي بهآب
ها، جا به جاييآوري تخمها، جمعبيماري

40 24129 76169 100 

گيري، تغذيه،سركشي به كندوها، بچه ورداريزنب
برداشت عسل، تبديل كندو

47 28122 72169 100 

»1388مطالعات ميداني محقق سال: منبع«
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 در بخش صنايع دستيههاي مورد مطالعتوزيع فراواني نمونه)3(جدول

 نوع فعاليت

وضعيت فعاليت
مشاركت نداردمشاركت دارد

فراواني
مطلق

وانيفرا
نسبي

فراواني
مطلق

فراواني
نسبي

جمع

208/111492/88169100قالي بافي
15915491169100گليم بافي

15915491169100جوراب بافي
10615994169100سجاده بافي
10615994169100دستكش بافي
10615994169100نخ ريسي
37/3616497169100پالس بافي

»1388مطالعات ميداني محقق سال:منبع«

و  تسهيالت بانكي ميزان دسترسي به منابع
و  به رغم اينكه ساليانه مبالغ هنگفتي اعتبارات بانكي از طرف دولت براي تأمين خريد نهادها

و توليدي روستاييان اختصاص مي با،يابدنيازهاي اساسي ونكمتأسفانه به دليل ساختار ها
و باال بودن سود آنها روستاييان از اين اعتبارات به خوبي  همچنين عدم شفافيت اعتبارات

و استقبال نمي و تعداد قليلي از روستاييان امكان استفاده از اين تسهيالت را دارنداستفاده .كنند

و)4(جدول  لعههاي مورد مطااستفاده از منابع بانكي نمونه توزيع فراواني دسترسي
فراواني نسبيفراواني مطلقشرح

و يا ساير منابع مالي تسهيالت دريافت نكردهتاكنون از بانك 11970.امها

3018.امها استفاده كردهتاكنون كمتر از يك ميليون تومان از تسهيالت بانك
1712.امها استفاده كردهتاكنون بيشتر از يك مليون تومان از تسهيالت بانك

169100جمع

»1388مطالعات ميداني محقق سال:منبع«

دركل نمونه ميزان درآمد  سال ها
هاي مورد مطالعه كمتر از دو درصد نمونه50هاي به عمل آمده متأسفانه با توجه به بررسي

ت و اين امر نشانگر محروميت . لخ در منطقه استميليون تبومان درآمد ناخالص در سال دارند

در)5(جدول  هاي مورد مطالعهنمونهةآمد ناخالص ساليانتوزيع فراواني ميزان
فراواني نسبيفراواني مطلقشرح

8450ميليون تومان2كمتر از
6337ميليون تومان3تا2بين

2213ميليون تومان5باالتر از
169100جمع

»1388مطالعات ميداني محقق سال:منبع«
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 اقتصاديةسرماي
بهةسرماي و دسترسي اقتصادي در اين بررسي از تركيب دو متغير مجموع درآمد ساليانه

تسهيالت مالي ساخته شده است كه همبستگي بين اين دو متغير به لحاظ آماري برابر با 
در درصد 93 مي99سطح است كه .باشددرصد همبستگي معناداري

 آزمون فرضيه
و توسعه .داري وجود داردنيافتگي روستايي رابطة معنيبين عوامل اقتصادي

وعوامل اقتصادي به عنوان متغي درر مستقل اين فرضيه از طريق امكانات مادي مالي
اختيار روستاييان مورد سنجش قرار گرفته است كه پس از انجام آناليز واريانس نتايج 

:آورده شده است)6( مربوطه در جدول

 مقايسة ميانگين سرماية اقتصادي)6(جدول
متغيرها

روستاها
سرماية اقتصادي

انحراف معيارميانگين
8/3119/0با توسعة پايين

13/3246/0با توسعة متوسط
7/7458/20با توسعة باال

477/23كل
F3/236مقدار

/000سطح معناداري
86/0آماره اتا

و تجزيه تحليل دادههاي صورتباتوجه به بررسي هاي مربوط به اين فرضيه بر گرفته
دهد سرماية اقتصاديمي است، نشان انجام گرفته)6(اساس همبستگي كه به شرح جدول 

و براي روستاهايي با توسعة متوسط8/31براي روستاهايي با توسعة پايين  و13/32است
با. است7/74عة باال براي روستاهايي با توس اين تفاوت در ميانگين سرماية اقتصادي نيز

و سطح معناداري آن تفاوت معناداري است؛ بنابراين، فرضية رابطة بينFتوجه به مقدار 
و سطح توسعة روستاها مورد تأييد قرار مي و مقدار پيوستگي بين سرماية اقتصادي گيرد

م و سطح توسعة روستاها باهطابق با مقدار آمارسرماية اقتصادي اين. است86/0ها برابر
و به سهولت در اختيار موضوع نشان مي دهد اگر چنانچه سرماية اقتصادي به صورت عادالنه

بر در حالي. تواند در سطح يكسان به توسعة روستايي كمك كندروستاييان قرار گيرد، مي كه
هاي اقتصادي سي افراد براي سرمايهگرفته در اين تحقيق امكان دستراساس بررسي صورت

و اين تحقيق به خوبي نشان  تر داده است، هر ميزان روستا پيشرفتهبه صورت يكسان نبوده
و بيشتر استفاده كرده است؛ هر ميزان روستا از مركز  باشد، از امكانات اقتصادي نيز بهتر

و است و از سطح پايين توسعه برخوردار بوده دسترسي فاده از امكانات اقتصادي دورتر بوده
و  نيز كمتر بوده است؛ بنابراين، عوامل اقتصادي نقش مؤثري در توسعة روستايي دارد
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برعكس آن نيز صادق است؛ در واقع، هر ميزان امكان دسترسي به منابع اقتصادي كمتر باشد
.به همان ميزان نيز باعث عدم توسعة روستايي خواهد شد

 گيري نتيجه
و توسعمهاگرچه برنا وةهاي عمران ، اندماهيت بخشي داشته بعد از انقالب عمدتاً قبل

همي، همراه)1327- 1384(اما طي بيش از نيم سده با روند جهاني سويي نسبيو
وهمهةصرف اقتصادي به توسعةتغيير از توسع براي ريزان، تالش برنامهپايدار جانبه

اتخروج از اين وضعيت بي ، نظير ؤثر بر توسعهم ست، اما هنوز برخي از عواملأثير نبوده
و و استفاده از تسهيالت بانكي اشتغال، ميزان درآمد هرو متغيرهاي سازندة دسترسي

اگر اين امر در مناطقي از كشور ضعيف. گيرديك از آنها چندان مورد توجه قرار نمي
ميةنيافتگي از مشخصباشد توسعه ببارز آن به شمار و هاي سرمايه عكس با وجودرآيد

حتي انتظار،بااليي برخوردار استةاقتصادي باال نه تنها آن منطقه از ميزان توسع
م،در واقع عه در ابعاد مختلف نيز وجود دارد؛پايداري آن جام هاي لفهؤاين ناديده گرفتن

مي، ميزان آسيبتوسعه و شكنندگي آن را شدت كپذيري جامعه را باال برده هبخشد،
.كردتوان به بخشي از نتايج ناشي از آنها اشاره مي

 در سطح خرد)الف
،كاهش مشاركت�
و ضعف مهارتگيريوابستگي روستاييان به تصميم� و سازماندهي هاي بيروني هاي رهبري
،ر ميان روستايياند
،هاي اساسيگيريپايين بودن اعتماد به نفس روستاييان براي تصميم�
و محلي روستايي در سطح ملي، منطقهةنظام مطلوب مديريت توسع فقدان يك� اي
و ارزشيابيءريزي، هماهنگي در اجراگذاري، برنامهسياست« ،»، نظارت
و عدم شكل� ، گيري مديريت مشاركتي نقصان در نهادسازي در مناطق روستايي
ت� و پوششأپوشش بسيار ضعيف نظام و خدمات رفاهي اي در بيمه هايمين اجتماعي

،مناطق روستايي
و فصلي در روستاهاي كشورئتشديد بيكاري دا� ،مي
و نخبگان روستايي به خصوصروستاييانةرويمهاجرت بي� و توليدكنندگان جوانان

،هاروستاها از نخبهةدر واقع تخلي
،پايين بودن ميزان سطح درآمد خانوار�
.طقه اشاره كردعدم وجود صنايع تبديلي روستايي در من�
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سط)ب ح كالندر
و به طبع آن توزيع� و روستا و عدم تعادل در ساختار اقتصادي بين شهر دوگانگي

و شهرنشينان و درآمد ميان روستاييان ،نامتعادل امكانات زندگي
و توسعه�  اي، ناديده گرفتن سهم روستاهاي كوچك در دريافت تسهيالت عمراني، رفاهي
و همچنين پايينيها به مناطق روستاهاي الزم براي انتقال سرمايهگيزهعدم وجود ان� ي

مبودن پس و فقدان راهكارهاي آنؤانداز ،ثر تجهيز
هاي ساختار نظام توليدي در مناطق عدم تناسب ساختار نظام بانكي كشور با ويژگي�

،روستايي
و انسجام در برنامهگعدم يكپارچ� سي و اقدامات اجرايي هاي مختلف در ازمانها

. مناطق روستايي اشاره كرد
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 منابع
و :، تهرانچاپ ششم. شناسي توسعهجامعه.)1386( غفاري غالمرضاازكيا، مصطفي

.انتشارات كيهان
.بررسي مسائل توسعة روستايي شهرستان اردستان). 1373(افتخاريان مهابادي، داود

دانشگاه اصفهان به راهنمايي دكترةدانشكد جغرافياةنامة كارشناسي ارشد رشتپايان
.سيدحسن حسيني ابري

ها كشاورزي فعاليت تعاونيةـ محور براي توسع مؤسسات كشاورز). 2003(باتملي، ترور
و بازاريابي در امور اعتبار و همكاران، تهران.عرضه انتشارات:مترجمان، علي كمالي
و توسعه .47ةشمار،روستا

و انقالب.)1370(الب اسالمي بنياد مسكن انق مرداد ماه.نشرية داخلي سازمان مسكن
.14ةشمار

و توسعه.)1371(خطيبي، محمدعلي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي:تهران. اقتصاد
.واحد تهران

و همكاران :تهران.ريزي توسعة روستاييدرسنامة برنامه.)1983(دياس، هيران دي
و توسع .1ةشمار،هانتشارات روستا

رساني روستايي شهرستانو طراحي نظام خدمات بررسي). 1376(جوادي زارع، مقصود
به،نامة كارشناسي ارشد، رشتة جغرافياپايان.اردبيل دانشگاه فردوسي مشهد

.راهنمايي دكتر محمدحسين پاپلي يزدي
و شناسايي ويژگياندازه.)1375(حاجعلي فرد، حسن رهاي زير هاي خانواگيري فقر

.فقرةمجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئل.خط فقر
و همكاران .انتشارات آگاه: تهران.هاي تحقيق در علوم رفتاريروش). 1380(حجازي، الهه

.كشورةهاي توسعروستايي در برنامهةبررسي جايگاه توسع.)1382(راسخي، بهروز
و چشمچالشروستاييةتوسعةهاي كنگرمقالهةخالصهمجموع ،اندازهاها

.روستايي ايرانةتوسعةانتشارات مؤسس
پ و عمران روستايي در برنامه). 1382(مانژرضايي سرتشنيزي، هاي ارزيابي جايگاه توسعه

ـةتوسع و بعد از انقالب اقتصادي خالصة مقالة كنگرة توسعةهمجموع. اجتماعي قبل
و چشمروستايي چالش .توسعة روستايي ايراناندازها، انتشارات ها
:تهران.ريزي توسعة روستايي در ايراناي بر برنامهمقدمه.)1383(رضواني، محمدرضا
.انتشارات نشر قومس
و توسعه مجلةروستا فقر، توسعه،.)1382(رضوي، سيد حسن ،52ة شمار.روستا

.انتشارات وزارت جهاد سازندگي:تهران
مصطفيةترجم.نيافتگيةهاي توسعنظريه ناسي توسعهشجامعه.)1370(روكس برو، يان

.انتشارات نشر توسعه:يا، تهرانازك
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و برنامة بودجه استان سازم .استان كردستانةآمارنام.)1377(ان
.انتشارات سازمان سمت:تهران.مباني جغرافياي روستايي.)1384(سعيدي، عباس

و تحليل شاخصبررسي ساختار فض.)1382(سليماني تبار، مريم هاي توسعة ايي
جغرافيا دانشگاهةرشت،كارشناسي ارشدةنامپايان.روستايي در شهرستان بردسير

.فردوسي مشهد به راهنمايي دكتر جعفر جوان
و علل كاهش اثربخشي هاي برنامهچالش.)1382(زادگان، محمدحسين شريف ريزي

و توسعه سال يازدهم شماراقتصاد كشاورزةفصلنام.هاي توسعه در ايرانطرح ةي
.انتشارات وزارت جهاد سازندگي: تهران،44و 43
و همكاران عرب و شدت آن در گروه.)1383(مازار، عباس هاي برآورد ميزان فقر

و توسعهة، فصلناممختلف شغلي خانوارهاي روستايي ايران ، اقتصاد كشاورزي
.انتشارات وزارت جهاد كشاورزي:، تهران45شمارة

و.)1386(، مرتضيباغيانقره :، تهران، چاپ هشتمجلد اول.توسعه اقتصاد رشد
نياانتشار .ت نشر

و توسعه.)1380( غفاري، غالمرضا انتشارات وزارت:تهران.مجلة اقتصاد كشاورزي
.جهاد كشاورزي
پي. شناسي توسعهجامعه.)1382(لهسايي زاده، عبدالعلي .ام نورچاپ دوم، انتشارات دانشگاه

هاي تحليلي پيرامون الزامات بازنگري در سياست.)1386(مواليي هشجين، نصراله
ة شمار،سال هفتم،فضايي جغرافياييةمجل.روستايي در ايرانةريزي توسعبرنامه

.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر،17
و مشكالت گاهنام.توسعة روستايي.)1366(پي.ميسرا، آر و توسعهةمسائل ة شمار،روستا

و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي:اول، تهران .انتشارات مركز تحقيقات
انتشارات وزارت فرهنگ:تهران.نيافتگيهاي توسعهنظريه.)1369(هاشمي گيالني، علي
.و ارشاد اسالمي

:، مشهدانريزي روستايي با تأكيد بر ايربرنامه.)1382( مطيعي لنگرودي، حسن
.انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

انتشارات دانشگاه: چاپ دوم، تهران. مديريت روستايي در ايران). 1376( طالب، مهدي
.تهران
و مسكن استان كردستان.)1385(ايران مركز آمار انتشارات:تهران.نتايج تفصيلي نفوس

.مركز آمار ايران
.گزارش فرمانداري شهرستان ديواندره


