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 بود. شهرستان اشتهارد یروستاها یافتگیعوامل موثر بر توسعه  یینو تع یبررسهدف از انجام پژوهش حاضر هدف: 
شهرستان اشتهارد با  یروستاها یافتگیعوامل موثر بر توسعه  یینو تع ی، بررسیقتحق یندر ا شناسی پژوهش:روش

 یزن یپرسش نامه و شاخص ساز یهته یندقرار گرفت که فرا یمورد بررس  یو کتابخانه ا یدانیم یقاستفاده از روش تحق

 یقپنج سااا ه منهقه تحق یآمار یداده ها یزاطالعات و ن یجهت جمع آور یو کتابخانه ا یدانیهر دو روش م یباز ترک

 انجام شد. یانگینبر م یمبه روش تقس یشاخص ساز یکو تکن یدر قا ب روش د ف یقروش تحق ی. مبنایرفتصورت پذ
شان م یقتحق هاییافتهها: یافته صاد ین سعه  ینو موثرتر یناو  یدهد که عوامل اقت ستاها  ینا یافتگیعامل در تو رو

در رتبه اول و  966/9چهار دهساتان پلن  آباد با یقتحق یجحاصال از نتا یبه بندبر اساا  رت یکهرود بهور یبشامار م

دوم تا چهارم قرار گرفتند و  یدر رتبه ها 566و دهستان جارو با  593/6با  یپکو دهستان ا 725/6دهستان صحت آباد 

مهم  یجاز نتا یگرد یکیشااد و  یروسااتاها معرف ینا یافتگیعامل موثر در توسااعه  یندوم یزن یعوامل اجتماع ینهمچن

و 2/97قنات ها با  یایاح یباساات که به ترت یافتگی( موثر در رشااد توسااعه یها )شاااخصااها ییرمتغ یرتبه بند یقتحق

سته با   اغهایاحداث ب سوم قرار گرفتند همچن یدر رتبه ها2/88با  یو دامدار 2/91پ پژوهش  ینا یها یافته یناول و 

 بااست.  یکشاورز یازآب مورد ن ینروستاها تام ینا یساخت مناسب اقتصاد یرز یجاددر ا ییرمتغ یننشان داد که مهمتر

ستفاده از آخر ست یقتحق ینا یجنتا ینا ست آور یزها را ن ییرمتغ یتدرجه اهم یمتوان ست که در  یکه حاک یمبد آز آن ا

با  یو دامدار 42/7با  یقهره ا یاریآب یتمهایساا یو راه انداز52/7قناوات با  یایاح یشاااخصااها یزن یتاهم یرتبه بند

 .اول تا سوم قرار گرفتند یدر رتبه ها 7/4
شان م یقتحق یجنتا یتدر نها گیری: نتیجه سا ها ین ستفاده از تکنو وژ یندهآ یدهد که بعلت کمبود آب در   یشاهد ا

 بود. یمخواه یمنابع آب یریتو مد ینهاستفاده به یدجد یها
 اشتهارد، استان ا برز. یافتگی،توسعه  یی،توسعه روستا های کلیدی: واژه
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 مقدمه و هدف -1

 و هدف مقدمه-1-1

که دارای ابعاد گوناگونی است و به همین خاطر نیز این ابعاد  است یک مفهوم چا شی 1توسعه

فرهنگی است و در واقع به معنای استفاده گوناگون شامل حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

 از منابع مختلف جامعه در راستای افزایش رفاه نسبی افراد فقیر جامعه در زمینه های مختلف است

 (.1394 صا حی، و )تقوایی

مراحل استدراجی است که در جهت پیشرفت انسانها موثر می  جهانی، پروژه عنوان به توسعه

با اینکه  (.1394 خلیلی، و )سرور مل مادیات و معنویات میشود باشد و این پیشرفت شامل تکا

توسعه تعاریف مختلفی دارد و ی مفهوم آن شامل رشد تو ید، رشد بهره وری، افزایش رفاه و باعث 

کاهش فقر و دسترسی به امکانات آموزی و بهداشتی و در نهایت رفع  نیازهای فرهنگی اجتماعی 

(. می توان گفت توسعه هدفی را دنبال 2013، 2همکاران و وهی)اجزاءشک و اقتصادی خواهد شد

در حقیقت توسعه  (.1394همکاران،  و شود )کاظمیکند که باعث ارتقاء کیفیت افراد جامعه میمی

ایجاد بستری مناسب برای افزایش شاخصهای مربوط به رفاه جامعه می باشد که این افزایش باعث 

شود و در این پدیده همه افراد جامعه معنوی مردم در جامعه میبهبود کیفیت عوامل مادی و 

ز بعد از جن  جهانی ا (.1393 همکاران، و بصورت یکسان از فواید آن بهره مند گردند )جمینی

به بعد در اکثر مناطق  1990دوم توسعه بعنوان یک مسئله مهم در جریان بوده است و در دهه 

است و سازمانهای تخصصی با امر توسعه  با معیارها و شاخصهای  دنیا مورد بررسی مجدد قرار گرفته

گوناگون موضوع توسعه را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند و رتبه توسعه یافتگی را تعیین می 

در حال حاضر موضوع توسعه یکی از اهداف مهم کشورهای  (.1394 بخشی، علی فر و)نظمکنند  

یدن به توسعه کوشش فراوانی می کنند زیرا این موضوع یک معیار دنیاست و همه کشورها برای رس

 (.1392 همکاران، و شایسته است که مردم آنرا برای خود ضروری میدانند )کاظمی

به تازگی همراه با توسعه بکار برده می شود به نحوی که عدا ت و عدا ت موضوعی است که 

و این یعنی اینکه در یک جامعه توسعه یافته از اند توسعه یافتگی یک رابهه متقابل را پیدا کرده

در تحقیقات  "عدا ت" (.2013 ،3همکاران و )سلیمانیعدا ت اجتماعی خوبی برخوردار خواهد بود 

توسعه یافتگی یعنی برخورداری عامه مردم از امکانات مورد نیاز آنها یعنی برخورداری از مسکن، 

 و نژاد وم در استفاده از این امکانات است )بزرگکار، بهداشت، آموزش و حقوق یکسان برای عم

                                                      
1 Development 
2Ajza Shokouhi et al 
3 Soleimani et al 
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با این وصف برخورداری مردم از امکانات موجود نیز از مواردی است که عدا ت  (.1،2015زیاری

عدا ت  جغرافیایی،  حاظ  از (.2013 همکاران، و آورد )سلیمانیاجتماعی با خود به همراه می

موجود در نقاط مختلف و امکان دسترسی همه مردم یعنی اختصاص و پراکندگی امکانات  اجتماعی

بهور مساوی از این امکانات است و نامساوی بودن پراکندگی امکانات فضایی در مناطق مختلف 

(. 2014، 2کشکو ی و باعث بوجود آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی می شود )محمدی

ت و این نابرابری یعنی عدم توزیع یکی از موارد اصلی مسایل فضایی یکسان نبودن فضایی اس

باشد و این عدم یکسان امکانات مختلف )فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی( در مناطق می

برابری بین سکونت گاههای مختلف باعث شده است تا در مناطقی همچون شهرستان و روستا و 

 (.2013 همکاران، و غیره رفاه مردم متفاوت باشد )اجزاءشکوهی

شخصات کشورهای جهان سوم یکسان نبودن منهقه ای و عدم پراکندگی امکانات و خدمت از م 

دهی یکسان در نقاط مختلف زندگی مردم است و یکی از دالیل این موضوع شرایط اقلیمی و 

نیز به  حاظ شرایط طبیعی  ایران، (.1394و اندیشه،  زنگنه جغرافیایی هر نقهه می باشد )یوسفی

ذر زمان، باعث عدم برخورداری یکسان از امکانات و همچنین شرایط متفاوت و جغرافیایی در گ

 (.2017، 3همکاران و استفاده از محسنات توسعه گردیده است )ابو حالج

پی بردن به عدم تساوی و تعادل در حدود جغرافیایی مختلف )مرکز استان، شهر،  بنابراین ،

ر جهت رفع مشکالت ذکر شده از مسو یت های حلهای مناسب دروستا و دهستان (و شناسایی راه

مهم مدیران است و به همین د یل بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی و سایر عوامل و بررسی توزیع 

 (.1394 بیگلو، شیخ و این امکانات بهور مساوی یک مسو یت مهم است )تقوایی

که جهت ایجاد   گرددتلقی می هر دو ت توسعه های استراتژی از یک بخش  روستایی توسعه

 همکاران، و گاههای روستاها بکار می رود )ملکیاقتصادی سکونت-تغییر در ساختار اجتماعی

های توسعه متناسب با نظر به موقعیت ویژه روستاها در ایران و اهمیت این موضوع برنامه (.1394

یروزی جمهوری اسالمی برنامه و بعد از پ 4از جمهوری اسالمی ایران بصورت  قبل روستاها در این

موضوع  دو بر هابرنامه این اصلی مفهوم (.1395 همکاران، و پناه برنامه تهیه و اجرا شد )دین 5نیز 

  .می باشد استوار یافتگیتوسعه نیافتگی وتوسعه مهم

به  حاظ جایگاه ویژه این موضوع در پنجاه سال اخیر، همواره دو بحث توسعه یافتگی و توسعه 

، 4در تحقیقات و موضوعات جغرافیا، اجتماعی، اقتصادی قرار گرفته است )گونسا و نیافتگی 

توان در مورد توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی نظر داد که مثال یک با این حال امروز می (.2017

                                                      
1 Bozorgnejad and Ziari 
2 Mohamadi and Kashkouli 
3 Abohalaj 
4 Gonsalves 
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-گیری توسعهنقهه نسبت به نقهه دیگر بیشتر توسعه یافته است یا خیر و ی در مجموع برای اندازه

های خاص خودش را دارد زیرا موضوع توسعه چند بعدی است و دارای بعدهای تگی سختییاف

متفاوتی از جمله بهداشتی ، فرهنگی ، عمرانی و غیره را دارد با این وجود یکسان سازی این خدمات 

 (.2015، 1همکاران و در نقاط متفاوت از ایده های خوب اندیشه های اجتماعی است )ابافت

 سالهبیان م -1-2

در اکثر نقاط عدم توجه یکسان و منظم در بعدهای مختلف توسعه است که  ،هداشو با توجه به

از دالیل بوجود آمدن فرصتهای یکسان تو ید و اشتغال )توسعه یافتگی اقتصادی ( و یا شرایط 

 نامتعادل درآمدها )اجتماعی( و یا باال رفتن آمار جرم و جنایات و فساد گردیده است )ردریگو

(. بدون عدم توازن و تعادل در عرصه باالرفتن سهح سواد و علم با میزان فرصتهای شغلی 2009

 1960 ههد موجود هداشو  (.1968، بکرباعث بوجود آمدن مشکل عبور از قانون خواهد شد )

 یمعنا ایرز می باشد عهاتوس ذیراناپ بااجتنا مقو ه  یک فساد که میالدی حاکی از آن است که 

به معیار توزیعی  هاتوجو عدم  دااقتصاافزایش  معنی بهو  یبعد تک یافتگی در آن زمان توسعه

در حال حاضر نشان می دهد هد اواش ااما بوجود می آمد جتماعی( ا یافتگی )توسعه  ها بودمددرآ

ازجمله اثرات مهم عدم (. 2009، ردریگو( همزمان با توسعه جرم نیز افزایش یافته است هااک

 نشینیمهاجرت روستاییان به شهرها و بوجود آوردن معظالت بسیاری از جمله حاشیهتوسعه، 

های مختلف و اعتیاد و شهرها و در ادامه بروز مشکالت اجتماعی از جمله بیکاری و تقابل فرهن 

فساد اقتصادی و اجتماعی میباشد. عدم ایجاد توازن و پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف 

توزیع مناسب امکانات و زیر ساختهای مورد نیاز زندگی از معضالت دیگری  روستایی بعلت عدم

است که خود از عوامل اصلی توسعه نیافتگی در روستاها می باشد. عدم توجه دو ت به کشاورزی 

و دامپروری بعنوان دو عامل مهم در توسعه یافتگی روستاها اثرات زیانباری را در سا های اخیر به 

د از جمله این اثرات که به راحتی میتوان آنرا  مس کرد واردات بی رویه انواع روستاها وارد کر

محصوالت زراعی و باغی که منجر به بیکاری طیف وسیعی از جوانان جویای کار در روستاها و به 

طبع آن مهاجرت روستاییان به شهر که از جمله آثار آن خا ی شدن روستاها از سکنه و از دست 

پتانسیل های موجود در روستاها شد. آثار توسعه یافتگی در زندگی روزمره بسیار  رفتن بسیاری از

فراگیر و قابل  مس است بهوریکه امروز این آثار را در سالمت و امنیت غذایی مردم، امید به زندگی، 

ا مللی، آموزش، بهداشت، ورزش، و همه ابعاد مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  بین

 عه میتوان دید.جام

                                                      
1 Abafat et al 
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 همچون با غ شدن فکر روستاییان بعنوان مفاهیمیتوسعه  ها،اکثر تعریفدر با توجه به اینکه 

پی بردن به عاملهای  ب،یترت نیبد در پی بردن به مشکالت خود و پیدا کردن راه حل آنها می باشد،

هایی است که بعنوان تاثیرگذار در توسعه یافتگی و پی بردن به وضعیت موجود از مهمترین نکته 

(. در 1392همکاران،  درویشی ومبنا برای تعیین توسعه یافتگی روستایی مد نظر قرار می گیرد )

حقیقت باتوجه به موقعیت اقلیمی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و زیست محیهی هر روستا 

ی شناسایی دارای استعدادهای خاص همان روستا برای توسعه یافتگی است که این موضوع برا

 عوامل توسعه یافتگی روستا به ما کمک میکند. 

. در واقع توسعه بر مبنای باشدیمبنابراین منهقه توسعه مبتنی بر قدرت تو ید هر منهقه نیز 

برای رسیدن به هدفی باالتر از توان تو یدی هر منهقه  ریزیبرنامهو  شودیممیزان تو ید تنظیم 

ی هابیآسمحیهی دچار  ستیزود و ممکن است منهقه از نظر ی مناسبی نخواهد بگذارهیسرما

ی شود. و در صورت عکس نیز منجر به مهاجرت ساکنین به د یل کمبود درآمد و ریناپذ جبران

 (.1391)پایلی و همکاران،  شودیمشغل 

با توجه به موارد فوق، توسعه در هر منهقه با توجه به شرایط خاص همان منهقه امکان پذیر 

تواند به توسعه یافتگی در مناطق دیگر کمک کند.  بدین منظور، هد بود که این موضوع نمیخوا

ی بخش روستایی از جمله: دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و نهادهای مختلفی برای توسعه

های جهاد کشاورزی( و شوراهای اسالمی و دهیاری) یسازندگبنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد 

یجاد شدند. با همه این مباحث و تالشهای زیادی که در عرصه توسعه مناطق مختلف کشور روستا، ا

صورت گرفته است هنوز هم بسیاری از مناطق و روستاهای ایران دارای مشکالتی ازجمله عوامل 

اقتصادی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی هستند و هنوز می توان مشکالت ناشی از عدم توسعه را 

 (.1396ید )فالح تبار، در روستاها د

 است. رانیا در از شش شهرستان استان ا برز یکیشهر اشتهارد  تیشهرستان اشتهارد به مرکز

 یهاسرد و تابستان یاهزمستان یا برز، دارا یهاسلسله کوه ریاستان تحت تأث نیا یآب و هوا

 نیا یهزار نفر 37 بیش از تیجمع از و روستا دارد 13اشتهارد حدود  شهرستانمعتدل است. 

اشتهارد حدود پنج هزار  انییروستا .کنندیم یهزار نفر آنان در روستاها زندگ 5 شهرستان حدود

دارند که عالوه بر کشت گندم و جو و برداشت  اریدر اخت یو باغ یکشاورز نیهکتار زم 500و 

 در استان ا برز ا گو هستند.و زعفران پنبه و پسته  دی، در تو یمحصوالت باغ

 توانی. به جرات مکندیها را روانه شهرها ماز آن یشتریروستاها هر سال تعداد ب تیمحروماما 

و  یکشاورز یبرا یدر شهرستان اشتهارد، نبود آب کاف انییعمده مهاجرت روستا لیگفت د 

 ،یدنیآب آشام یها، کمکمبود سوخت، نامناسب بودن جاده ،و به تبع آن نبود شغل یدامپرور

اشتهارد  شهر. همچنین باشدیمی و کشاورز یلیتبد عینبود صنا ،یدرمان یمراکز بهداشت تیمحدود
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امر  نیبرخوردار است و هم یبهتر یشغل تیاشتهارد از موقع یبه شهرک صنعت یکینزد لیبه د 

مکانات از طرفی ا .اورندیب یشهرستان به مهاجرت رو یاست تا جوانان روستاها دیموجب گرد

 یندارد حت یچنان تفاوتاشتهارد با شهر اشتهارد آن هایروستا در هارساختیز ،یو رفاه یحیتفر

باشد یشهرستان را دارا م یورزش یهاسا ن نیاز بهتر یکیکه  پکیا یموارد مانند روستا یدر بعض

است،  برخورداراز اشتهارد  باتریز یهیمح نیبهتر و همچن یجارو که از آب و هوا یروستا ایو 

ی اجنبهدر هر روستایی  شودیمبنابراین مشاهده  دارند. یشهرستان امکانات بهتر یروستاها

یافتگی روستایی ی وجود دارد که بررسی جداگانه این عوامل بر توسعهافتگیتوسعهمناسب برای 

 ی در این منهقه کمک شایانی کند.نیروستانشتواند بر گسترش می

های روستاهای شهرستان اشتهارد به بررسی و نسیلدر این راستا تحقیق حاضر با توجه به پتا

پردازد و به دنبال پاسخ به یی میشهرستان اشتهارد در توسعه روستا یروستاها یهالیپتانسنقش 

متفاوت است و عوامل  اشتهاردی در روستاهای شهرستان افتگیتوسعهاست که سهح  سؤالاین 

 ی آنان نیز متفاوت است؟افتگیتوسعهبر  مؤثر

 اهمیت و ضرورت تحقیق-1-3

یافتگی در کشورهای در حال در نقاط روستایی بعنوان یکی از زیر ساختهای توسعه توسعه

های توسعه در روستاها ازجمله تامین غذایی و کاهش توسعه تلقی می شود و در بین هدف

مختلف  گردد. در کشورهایی که در حوزه هایدار محسوب میهای او ویتمحرومیت ها از برنامه

ها از موفقیت برخوردار نیستند، کشاورزی را بعنوان ازجمله صنعت و یا گردشگری و سایر حوزه

موجودی ذخیره ها و و  میاقل تنوعشاخصهای اصلی توجه و عامل توسعه یافتگی قرار می دهند 

مزیت از  امکان تو یدات آسانتر و صادرات و زودبازده و  فرصتهای شغلی جدید و مو دامکان  ،منابع

با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار و تو ید  .استبخش کشاورزی  های مهم 

و صادرات و تامین غذایی که از او ویت های مهم کشور است ارتباط مستقیم و کارامدی را داراست 

م و از و از مهمترین بخش مهم اقتصادی محسوب می گردد بنابراین توجه ویژه به این بخش مه

( و می توان گفت حوزه کشاورزی در توسعه روستاهای 1387 ،یی)موال او ویت اصلی برخوردار است

 ایران نقش اساسی برعهده دارد.

ی مبتنی بر هاافتیره 1970ی توسعه یافتگی روستایی دهه هاطرحگیری در دنیا بعد از شکل

د ناشی از رشد اقتصادی در بین  نقاط عدا ت اجتماعی و توزیع مناسب امکانات )توزیع یکسان عوای

(. در کشور 1372مورد توجه قرار گرفت )ورنون،  (شهری و روستایی و اقشارمختلف نقاط روستایی

می باشد. در  هاسالکشورهای دیگر در این  روستایی باالتر از توسعهآمریکا و استرا یا توجه به 
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رد از جمله امکانات بهداشتی و آموزشی از کشورهای دیگر می توان عدم توسعه یافتگی را  مس ک

 .(2018، 1هوبر و همکاران) ترین آنهاستشاخص

های خیلی خوبی در زمینه کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای استعدادها و پتانسیل

توسعه کشاورزی دارد و این موضوع بخاطر وجود شرایط زیست محیهی و اقلیمی و جغرافیایی 

-هایی میدر نقاط مختلف روستایی وجود دارد. ایران به  حاظ داشتن چنین پتانسیلخاص ایران 

تواند گام موثر و بزرگی را در حوزه کشاورزی در زمینه توسعه روستایی بردارد. پراکندگی جمعیت 

وجود شرایط فوق با  و باال بودن شاخص جمعیت جوان نیز ازجمله ابعاد بزرگ این موضوع است.

ذکر شده هنوز هم بسیاری از روستاهای کشورمان به شاخصهای توسعه یافتگی دست ا عاده خوب 

نیافته اند و از بسیاری از امکانات خصوصا امکانات او یه آموزشی استاندارد و یا خدمات مناسب 

بهداشتی یا راههای ارتباطی به مراکز خرید و فروش محصوالت و سایر مشکالتی که هنوز هم وجود 

ریزی و شناخت پتانسیل های موجود و راهبری و هدایت بسوی مهم نیاز به برنامهدارد و این 

استفاده از آنها توسط مردم روستاهاست. و ی با عین حال روستاهای زیادی از کشورمان نیز با 

های خود ازجمله گردشگری و یا دسترسی به آب و خاک مناسب از استفاده مهلوب از پتانسیل

و این شرایط تفاوت محسوسی را در روستاها  ر توسعه یافتگی برخوردارندسهح مهلوب و خوبی د

 (.1390بهشتی، )بوجود آورده است  

یک شهرستان از ی و بین روستاهایک نقهه داخل  توسعه و مقایسه سهح مقیا   مورددر این 

نات و متناسب برای اینکه بتوانیم شرایط یکسانی برای توزیع امکا باشد.میبرخوردار  یخوبب شرایط 

با شرایط روستاها را برقرار کنیم الزم است از گذشته آن مناطق یا روستاها اطالعات کافی داشته 

 . باشیم

ها در نقاط مختلف دنیا همواره تحت تاثیر توسعه یافتگی بوده است و این تفاوت رشد نابرابری

می توان دید و این حاصل را در حوزه های مختلف ازجمله اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیره 

اختالف شدید توسعه یافتگی در کشورهاست. در صورتیکه همین موضوع در کشورهای درحال 

توسعه و توسعه نیافته این اختالف و همچنین اختالف طبقاتی زیادی دیده می شود و برای پر 

های توسعه ای جز توزیع امکانات بصورت مساوی و استفاده از همه ظرفیتچاره کردن این خالئ

تواند عواقب وخیم و غیر قابل جبران برای کشورهای درحال یافتگی نیست  و هرگونه نابرابری می

توسعه یا توسعه نیافته داشته باشد و همین عامل باعث مشکالت زیادی در جامعه امروزی گردیده 

 است.

طبیعی و غیر طبیعی با توجه به مها ب باال  برخی از روستاهای شهرستان اشتهارد از امکانات 

توان با بررسی آن این امکانات را بیشتر بررسی و شناسایی کرد. بنابراین برخوردار است که می

                                                      
1 Huber,et.al 



 9  مقدمه و هدف

 

 

ی متفاوتی هستند. از طرفی با توجه به اینکه شهرستان اشتهارد یکی از افتگیتوسعهدارای امکانات 

خاص تحقیق در این  ی مهم در عرصه کشاورزی در استان ا برز است و ی به طورهاشهرستان

 تواندیمخصوص در این شهرستان انجام نشده است. بنابراین انجام تحقیق حاضر در نوع خود 

 خاص و دارای اهمیت باشد.

 های پژوهشسؤال -1-4

 باشد؟ی متفاوت میافتگیتوسعهآیا در روستاهای مختلف شهرستان اشتهارد سهح  .1

در روستاهای مختلف شهرستان اشتهارد  یافتگیتوسعهبر سهوح مختلف  مؤثرآیا عوامل  .2

 باشد؟متفاوت می

ی افتگیتوسعهو مناطق مختلف مورد بررسی در این تحقیق سهوح  مؤثرآیا از نظر عوامل  .3

 باشد؟های مورد بررسی متفاوت مینسبت به دوره

 اهداف پژوهش -1-5

روستاهای شهرستان ی افتگیتوسعهبر  مؤثربررسی و تعیین عوامل  هدف کلی در این تحقیق،

های توسعه باشد. در راستای دستیابی به این هدف کلی بررسی شاخصاشتهارد در استان ا برز می

توسعه مبتنی بر دانایی در بخش کشاورزی از جمله  هایدر تو ید محصوالت کشاورزی و شاخص

 اهداف جزئی این تحقیق است.

 های پژوهشفرضیه -1-6

-داری نمیروستاهای مختلف شهرستان اشتهارد دارای تفاوت معنیی در افتگیتوسعهسهح  -1

 باشد.

ی در روستاهای مختلف شهرستان اشتهارد دارای افتگیتوسعهبر سهوح مختلف  مؤثرعوامل  -2

 باشد.ی نمیداریمعنتفاوت 

ی نسبت افتگیتوسعهو مناطق مختلف مورد بررسی در این تحقیق سهوح  مؤثراز نظر عوامل  -3

 باشد.داری نمیی مورد بررسی دارای تفاوت معنیهابه دوره
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 مدل مفهومی تحقیق -1-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

 های مربوطمدل و مفاهیم تعاریف، از اول قسمت در. است یافته تشکیل قسمت سه از دوم فصل

 قرار توجه مورد روستایی توسعه هایمدل و هاتئوری سپس. شد گرفته بهره روستایی توسعه به

 روستایی نواحی و هاگاهسکونت بندیسهح مختلف هایروش فصل این دوم قسمت در. گرفته است

 محققان توسط که موضوع اطالعاتی سوابق از ایخالصه به نیز سوم در قسمت. اندشده تشریح

 .است شده اشاره شده، انجام

 توسعه-2-2

 و فنی ،2014صوفی،  و ایوانی)های  بزرگ کشورهاست امروزه یکی از هدف توسعه موضوع

 و و این موضوع نگرانی را برای بعضی از کشورها نیز ایجاد کرده است )جعفری ،(2016 همکاران،

موضوعی چا شی که برای بسیاری از کشورها نیز مشکالتی ایجاد کرده است  (،1394 همکاران،

توسط  در او ین مرحله که است چند بعدی بحثی موضوع، این. (1394 دامنداغ، و علیزاده )ملکی،

 همکاران، و )میرباقری علوم دیگر مهرح شد  دانشمندان سوی از بعد  و اقتصاد علم محققان

به بعد یکی از موضوعات مهم در دانشگاهها و سایر مراکز علمی  جهانی دوم جن  پایان از (.1396

 ، عبد ی1393 بخشی، علی و فر)نظم بوده و تغییرات فاحشی را توانسته است در جوامع ایجاد کند 

 (.1394 همکاران، و

در فرایند رشد جامعه بشری و ایجاد انگیزه برای ترسیم و رسیدن به اهداف  دگرگونی آغاز 

رشد اقتصادی بر موضوع  ،1999 دهه اواخر تا. (1394 و دامنداغ، علیزاده حوزه های مختلف )ملکی،

در حقیقت توسعه  توسعه غلبه داشت و رشد اقتصادی فقط جنبه افزایش شرایط اقتصادی داشت و

راهی برای مبارزه با نابرابری ها و توزیع عادالنه امکانات در سهح جامعه است که این موضوع باعث 

 (.1394 همکاران، و )میرباقری رشد اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی و .... می شود

توسعه فقط رشد اقتصادی نیست در حقیقت توسعه یک موضوع ابعادی است که در شرایط  

شود لف برای ابعاد مختلفی صورت می پذیرد که منجر به ایجاد فضای مساوی برای افراد میمخت



 

اند با استفاده از شاخصهای مختلف (. سازمانهای مختلف مرتبط با امر توسعه توانسته2017، 1)بازی

عه توس و موضوع توسعه (.1393 همکاران، گیری این موضوع اقدام نمایند )عبد ی ونسبت به اندازه

 گوناگون شرایط و عوامل که تحت تاثیر است امروز دنیای مبحثهای ترینچا شی از یکی نیافتگی

 و فر )صادقی است سنجش توسعه در متفاوت هایمالک ارزشها و مقدار نیز و زمانی و مکانی

 (1393 همکاران،

 ؛1394 همکاران، هدف توسعه در مجموع بهبود و افزایش رفاهیات زندگی مردم است )شمس و

ارکان مهم آن  و مساوی منابع پراکندگی و ،(1396 خلیجی، و سرور ؛1396 همکاران، و کاظمی

های مختلف در جاهای گونانون تعاریف مختلف (. در کتاب1397 همکاران، و زاده)اسماعیل است

فاوت دارد اند که این تعاریف متناسب با شرایط و نوع کاربرد تاز توسعه و توسعه یافتگی ارائه داده

تر شدن آن دستخوش و تغییرات تعریف توسعه متناسب با زمان و مردمی ،(1394 رئیسی، و )رئیسی

تعاریف  آن میان در (.1394 همکاران، و مظهری ؛2،2016همکاران و )گریمور تغییرات بوده است

 :نمود اند اشارهکه انجام داده را مختلفی موارد به توانمی

 خدمات رشد سهح زندگی، کمی و کیفی شاخصهای سهح افزایش بازدهی، رشد رشد تو ید،

 اقتصادی، و اجتماعی نیازهای تأمین و تورم و بیکاری کم شدن نرخ امنیت، درمان و بهداشت و

 سرور ؛2014 صوفی، و )ایوانی مختلف هایعرصه در مشارکت فعال و فرهن  آموزش از برخورداری

 (.2017همکاران،  و جوانی ،2017 بازی، ؛1394 خلیجی، و

 آن ابعاد اساس بر توسعه انواع-2-2-1

 3اجتماعی توسعه-2-2-1-1

 های کامل توسعه در مبحث اجتماعی تعاریف مربوط به عوامل اجتماعی است.یکی از تعریف

بر  که را شامل می شود توسعه از یک بعدی مسئو یت پذیری، دیگر، زبان به یا اجتماعی توسعه

 کندمی تأکید آن بر و ورزدمی تأکید همدیگر با اجتماعی ارتباطات و نهادها انفعاالت انسانی، فعل و

سازمان ملل متحد رسیدن به یک زندگی سا م و همراه  2015در سال  (.1394 و خلیجی، )سرور

 ایجامعه درکلی  طور به (.1396همکاران،  و منش با امنیت را توسعه اجتماعی تعریف کرد )رسو ی

های برابر برای همه جامعه در رسیدن به رفاه اجتماعی وجود داشته باشد و خبری از که فرصت

 و استعمار، تبعیض، و فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد شامل توسعه اجتماعی می شود )سرور

 (.1394 خلیجی،
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 1اقتصادی توسعه-2-2-1-2

های آنها قرار دارد و بهور در برنامههاست که همواره توسعه اقتصادی یکی از اهداف بزرگ دو ت

هدف  1890 دهه در (.1394 همکاران، و کنند  )احمدیمستمر برای رسیدن به آن تالش می

در   (.1394 همکاران، )سرایی و دو ت از رشد توسعه اقتصادی افزایش رشد ناخا ص ملی است 

چک مو د تو ید نامید های بزرگ و کوسازمان ملل رشد اقتصادی را مجموعه شرکت 2016سال 

 (.1396 همکاران، و منش )رسو ی

 ایمنهقه و ملی ریزیبرنامه در مهمی بسیار نقش اقتصادی توسعه و رشد جهت در ریزیبرنامه

های تاثیر تفاوتای تحتهای منهقهدر هرحال باید گفت که نابرابری (.1392 کند )اسالمی،می ایفا

موضوع نیز باعث شده است که به سایر موارد توسعه هم موجود در رشد اقتصادی است و همین 

 (.2015 همکاران، و سرایت کند و باعث نابرابری شود )فان 

توسعه اقتصادی در هر منهقه بستگی به عوامل موجود در آن منهقه خصوصا کشاورزی دارد 

تعداد زیادی از کشورها برای توسعه اقتصادی  2005 و 2000 هایدهه (. در2016، 2رأی و )بهاتیا

استفاده از صنعت را در پیش گرفتند و ی بعد از گذشت چند مدت متوجه شدند که بدون کشاورزی 

ایجاد تغییرات  توسعه وجود این (.با1396 همکاران، و )مرادی نمی توانند گامهای توسعه را بردارند 

 و بوجود آمدن شودتعریف می جامعه هر بهداشتی و اجتماعی اقتصادی، شاخصهای  در بنیادی،

 بایست همراه با می پایدار اقتصادی توسعه. است مختلف آن در ابعاد هماهنگی وجود مستلزم آن

-بدون برنامه نیز سیاسی و اجتماعی فرهنگی، توسعه و باشد سیاسی اجتماعی و فرهنگی، توسعه

برای دسترسی به اهداف  دیگر، طرف از. نخواهد بودپذیر ریزی بلند مدت توسعه اقتصادی امکان

و  )پویا گذاری گرددریزی و هدفاقتصادی می بایست همه ابعاد توسعه نیز در کنار آن نیز برنامه

 (.1395 زاده، حکیم

 3کشاورزی توسعه-2-2-1-3

 ترین ابعاد توسعه است که اقتصاد و اجتماع به آن وابسته است یکی از اصلی کشاورزی توسعه

 روستایی ( توسعه1395 ( و محور اصلی و محرک سایر بخشهای )شهرکی،1396سردار،  و )شهرکی

د یل اصلی آن این است که تقریبا چهل و دو درصد از مردم جهان در روستاها زندگی  و است

باتوجه  (. بنابراین،1393 اردکانی، )فتاحی مشغول هستند کنند و در روستاها به کار کشاورزی می

ترین کسب و کار روستایی است بنابراین این موضوع در توسعه به اینکه کسب و کار کشاورزی اصلی
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روستایی نقش به سزایی دارد و بهور کلی تغییر و تحول در روستاها و همچنین جذب نیروی کار 

 (.1395 )تقیلو، اورزی است و تکنو وژی همه متاثر از توسعه کش

 و در بیشتر کشورهای دنیا بویژه در ایران نقش مهمی را در تو ید ملی ایفا می کند  )شمس

 همه بسیج اقتصادی و توسعه جهت در را حوزه هدف این اساسی قانون در و (،1395 جوادی،

 ضروری محصوالت تو ید در خودکفایی به برای دست یابی  اقتصادی حوزه های همه و امکانات ملی

 بیان تو ید هستند ، اصلی جایگاه که روستاها، احیای و اقتصادی روستاها توان افزایش کشاورزی،

 (.1393 اردکانی، و )فتاحی است کرده

 فرآیند آنکه ویژه توسعه کشاورزی بخاطر ساختارهای متفاوت آن نیز تعاریف مختلفی دارد به

از . است بوده رو به خیلی زیادی رو ضعف و شدت و تغییرات با مختلف جوامع در کشاورزی توسعه

 را افرادی نیز  آن کنند ومی کشاورزی قدیمی تأکید از گذار عنوان را به کشاورزی جمله توسعه

 داده بهبود کشاورزان را اجتماعی و شرایط اقتصادی تدریج به در طول زمان که دانندمی فرآیندی

 به ایستا کشاورزی تبدیل حوزه کشاورزی، موضوع توسعه تاریخی نظر  کرده است. از اصالح و

 کارایی و افزایش تو یدکشاورزی آهن  به دادن  بلکه سرعت نیست، نوین پویا و صنعت کشاورزی

 کشاورزی توسعه گفت، توانمی سپری کردن رشد است. حال در اقتصاد بخشهای افزایش سایر با آن

تو ید و بهره وری باعث می شود که وضع زندگی کشاورز و فعا یت مقو ه ای است که ضمن افزایش 

های پس از تو ید را بهبود بخشد وکشاورزی معیشتی را نیز تبدیل به کشاورزی صنعتی می کند 

 (.1394 همکاران، و )مرادی

 1فرهنگی توسعه-2-2-1-4

 توجه مورد 89 دهه از بیشتر تهبیق، مها عات در مستقل شاخص یک عنوان به فرهن 

. است شده بررسی جامعه های مختلف در مدیریت نظام بر آن و تأثیر بوده است  پژوهشگران

 هایمدل کشورها و وارد کالن اقتصاد شرایط بر را تأثیرگذار فرهن  42 دهه اواسط نیز محققان

. است شده تعریف مختلف به شکل های  (. فرهن 1394تاجیک،  و شیرازی کردند )مصلح خود

 حا ت  را انسان رفتارهای که نظر گرفته شد مشخص در قا بی عنوان به فرهن  نگاه اول، در

 مشکالت و افراد آنها از طریق یک فرایند معرفی نمودند که را فرهن  دیگر نگاهی در. دهدمی

توسعه،  بنابراین،. (2016، 2چوی و )مون نمایندمی اداره و فصل و بررسی و حل را خود هایچا ش
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 همکاران، و )حسینی است روشن پیش از بیش آن امروزه تاثیر و است توسعه الینفک جزء فرهنگی

2015.) 

فرهن  بعنوان اصلی ترین و مهمترین موضوع در توسعه اقتصادی و اجتماعی نام برده شده و 

 ان،و همکار نیا پرداختن به آن از گامهای مهمی است که در سا های اخیر انجام گرفته است )حکمت

(.  توسعه فرهنگی مقو ه ای که با استفاده از آن تغییراتی را در حوزه ادراک و شناخت که 1393

حاصل باورها، رفتارها و کنش هاست که مناسب توسعه است بعبارت دیگر توسعه فرهنگی همان 

 (.1395 همکاران، و طرح موضوع کنار گذاشتن خرده فرهنگهاست  است )سرایی

 1آموزشی توسعه-2-2-1-5

یکی از عوامل موثر در توسعه انسانی در حقیقت توسعه آموزشی است تا آنجا که یکی از ابعاد 

زیر ساختی برای مباحث مختلف توسعه در حوزه های مختلف تلقی می شود تا آنجا که امروزه 

 بدون توسعه آموزشی نمیتوان به سایر توسعه ها دسترسی پیدا کرد. 

 توسعه آموزشی محسوب جامعه در هر انسانی توسعة ین شاخصهایاصلی تر از یکی اساسا، 

 فرهنگی، اقتصادی، توسعه  به آگاهی و دانش بدون داشتن  تواندرا نمی جامعه ای هیچ .شودمی

همه  برای آموزشی حق (2018)و انسانی  بشر حقوق جهانی اعالمیة در. رساند غیره و سیاسی

 پیشرفت و جمعیت پایه بر آموزش اهمیت در حقیقت، و است شده شناخته رسمیت به هاانسان

 از درتعداد زیادی آموزش، در نابرابری جنسیتی حذف و همگانی آموزشهای رسیدن به فردی،

 (.1396 واقع شده است  )امیری، تاکید مورد ملل سازمان اصلی هایکنفرانس و هانشست

 2بهداشتی توسعه-2-2-1-6

پیشرفت مردم همان شاخصهای بهداشتی است زیرا این شاخصها یکی از اصلی ترین شاخصها در 

جایگاه ویژه ای در تامین سالمت مردم دارند و توسعه ملی نیز تا حدودی به موفقیت های این 

شاخص ها بستگی دارد و این حوزه نیز خود یک عامل در پیشرفت توسعه اجتماعی و انسانی 

 (.1395همکاران،  و د )موسویمحسوب می شود و باعث رشد سهح توسعه می گرد

امروزه دو ت ها در توسعه بهداشتی سعی و تالش زیادی می کنند و این معیار بعنوان یک 

شاخص در جهت ارزیابی ضعف یا قوت دو تها نقش موثر دارد و از جمله عواملی است که نقصان 

قرار گیرند و این در آن سبب نارضایتی مردم می گردد و می بایست دو تها در جایگاه پاسخ گو 

 (.1394 همکاران، و امکانات نیز باید بصورت منصفانه در اختیار مردم قرار گیرد )کاظمی
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 1انسانی توسعه-2-2-1-7

 شاخصهای طبق  دو ت ها، درجه بندی برای متحد ملل سازمان میالدی، 1990 دهه اوایل از

 کرد طرح توسعه یافتگی ارزیابی عوامل از یکی عنوان به را انسانی توسعه گزارش انسانی، توسعه

 )جعفری «متحد ملل عمرانی برنامه» کشور 212 رتبه بندی  (. برای1395 شیخ بیگلو، و )ضرابی

 روش این که اعالم کرد، انسانی توسعه حیث از عنوان جهان به را برنامه ای ( و1393 همکاران، و

 شهرها نقاط، انتخاب و تهبیق بررسی برای کشوری هر در و بوده دارا جایگزین را و توسعه قابلیت

 .دارد کاربرد هاآن توسعه درجه اندازه گیری و بررسی منظور به ناحیه ها یا و

 شده است  استفاده 4زندگی به و امید 3خرید ، توان2بی سوادی نرخ متغییر  سه روش از این در

رتبه  جهت هاآن از هاشاخص این برای یکسان درجه  شدن قائل (. با2016 براوان پور، و )خاکپور

 (.1395 شیخبیگلو، و شود )ضرابیمی استفاده بندی نقاط مختلف

 فضایی سطوح اساس بر توسعه تقسیم بندی-2-2-2

 منطقه ای توسعه-2-2-1-2

توسعه منهقه ای یک مبحث کلی است که تالشهای خود را در جهت رفع نابرابری ها و و حفظ 

و  مو د( ثروت و یع امکانات و توسعه یافتگی بکار می گیرد )اشتغالو حمایت از عوامل موثر در توز

گذشته، استفاده از توسعه زیرساختها  در زمان  این حمایت ها در زمان گذشته هم دیده میشد.

برای رسیدن به هدف های توسعه منهقه ای در مقیاسهای بزرگ و کوچک برای جذب سرمایه 

منهقه  توسعه زمینه در اخیراً که مفاهیمی از یکی (.2016 صوفی، و )ایوانی گذاری انجام می شد 

شکل واضح  به آن وضعیت اما منهقه است، توسعه در عدم برابری  ارائه گردید صورت مهمی به ای

جغرافیایی و  اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، مختلف علل از تواندمی که نابرابری این تعریف نشده.

 )بازی، شوند مختلف حوزه های  و نقاط در افزایش  نابرابری عثبا سرچشمه بگیرد، جمعیتی

کاهش نابرابری و توزیع  توسعه،  اصلی برنامه هدف های از یکی (.2016بیدراو،  و صا حی ؛2017

 (.2014رأی،  و مساوی امکانات می باشد که مستلزم توسعه اقتصادی است )بهاتیا
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 1روستایی توسعه-2-2-2-2

روستاها یک واحد بنیانی توسعه می باشند زیرا با توسعه یافتگی روستاها مواد خام او یه و 

همچنین محصوالت کشاورزی در روستاها تو ید می شوند که خود از ابعاد اصلی تو ید و اشتغال 

هستند و عدم توجه به روستاها باعث می شود که تو ید این محصوالت یا مواد خام او یه متوقف و 

ر ادامه فرایند زنجیر وار این موضوع امکان توسعه یافتگی وجود نداشته باشد. روستاها بخش قابل د

توجهی از جمعیت را در خود جایی داده اند که با وجود تو ید و اشتغال از ظرفیت کسب و کار آنها 

 استفاده خواهد شد. 

ما راه را هموار ساخته است  از کشورهای توسعه یافته برای توسعه فرآیند گذشته تجربه اساسا،

 صدر در بایستمی و است ملی امکان توسعه برای بنیادی و مهم  امر  یک توسعه روستایی که

 تودارو مایکل که گونه آن (.1393 و همکاران، )فراهانی بگیرد قرار توسعه یافتگی هایبرنامه

ه شهری قرار گیرد زیرا که به این علت ضرورت دارد که توسعه روستایی مقدمتر از توسع گویدمی

بیشتر مردم در جهان سوم در روستاها سکونت دارند و اشتغال و تو ید مشکالت بسیاری از مشکالت 

 (.1395 همکاران، و شهری را هم حل میکند )امانپور

زیرا ریشه بسیاری  روستایی نقش مهمی را در توسعه ملی دارد، توسعة تودارو نظریة در بنابراین،

  مناسب توزیع  (.1393 )فتاحی اردکانی، از مشکالت و معظالت توسعه یافتگی در روستاهاست 

 مردم زیاد برای مشارکت مناسب شیوه های  ایجاد نیز بین مردم و روستا و شهر اقتصادی امکانات

در  د آن،برای بهره مندی از فوای و درتوسعه چرخهای توسعه ملی نقش مهمی خواهد داشت

بکار گرفته شده  توسعه حقیقی رسیدن به معنای جهت در گامهای بزرگ توسعه کشورهای درحال

  (.1395 همکاران، و )امانپور است

 برنامه ریزان، توجه مورد روستایی توسعه اخیر، هایسال در که است شده باعث این مسئله

 در برنامه ریزی بنابراین، (.1393 صراف، و )نجفی گیرد قرار مجریان حکومتی و نظریه پردازان

روستایی می بایست با ایجاد یک راهکار اصو ی از تعدیل جمعیت جلوگیری کرد و برای حفاظت از 

 منابع طبیعی کوشید. بنابراین آگاهی از پیشنیاز طرحها و برنامه های توسعه یافتگی الزم است 

 (.1393 احمدوند، و )کریمی

نوان یک ابزار برای دگرگونی ساخت اجتماعی و اقتصادی بکار توسعه روستایی در دو تها بع

(. توسعه روستایی دارای تعاریف متفاوتی است که از 1394 همکاران، و )ملکی گرفته می شود

 دیدگاههای مختلفی صورت گرفته است:

فرایندی است که جهت رفع نیازهای معنوی و مادی موثر بصورت  (،1395) همکاران و امانپور

انبه و پایدار در چارچوب شکل نظام دهی سکونت گاهها و توانایی اجتماعات روستایی نقش همه ج
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مهمی را ایفا می کند و ی باتوجه به فقر مهلق در جهان و جمعیت زیادی که قادر به تامین مایحتاج 

  خود نیستند توسعه روستایی در نقش فقر زدایی و تامین نیازهای او یه مردم نقش دارد. 

 فراگیری، توانمندساز، درونزای، موزون، جانبه، همه مقو ه ای  روستایی، توسعه دیگر، ریفیتع در

 بوده است روستاییان خودباوری و مشارکت بر با اتکا  و دهنده، افزایش تحول آفرینی، باورآفرینی،

 رفع جهت جوامع روستایی اقتصادی و اجتماعی توانایی فرهنگی، و ظرفیت آن چارچوب در که

 محلی سکونت نظام دهنده نیروهای شکل بر تاثیر گذار کنترل و معنوی و مادی اساسی نیازهای

 روستاها در شرایط درونی از بهره گیری با سرمایه انسانی توسعه ی و سرزمینی( و نهادی )اقتصادی،

 (.1393 )بینام، پیدا می کند تعا ی و افزایش

در جهت هدایت مردم گام برمی  که است فرایندی  روستایی توسعه ی (،1394) نوری و قنبری

 نیازهای  مردم بیشتر توزیع با فرایند این بتوانند کنترل محیط خود را در اختیار بگیرند. تا دارد 

 اصل توفیقیان و افراخته دیدگاه از .می سازد را هموار است، محیط بر کنترل نتیجه خود که

 اقتصادی، آموزشی، تحول کیفی نظام و ثروت رشد میزان از است عبارت روستایی توسعه (،1395)

توسعه  در عملی راهکار عنوان به روستایی توسعه یافتگی  بنابراین، روستا؛ بهداشتی  و اجتماعی 

 .است مهرح همه جانبه

 ابعاد همه در رشد موضوع عام مفهوم به روستایی توسعه ی معتقدند، (1394) کیانی و محمدی

موثر واقع  زندگی بعد های  همه در جوامع قشرهای همه بر که توسعه ای یعنیانسانی،  جوانب و

 .می کنند عقالیی استفاده به شکل اختیار در منابع از همه امکانات و حال، عین در شود و

 مفهوم با چندبعدی مقو ه ای روستایی توسعه ی (،1394 فروشانی دیباجی و طورکلی )ازکیا به

 با که است. مقو ه ای روستایی آسیب پذیرجوامع و فقیر قشرهای زندگی افزایش کیفیت رشد و

 مناسب ساز و کار ایجاد و جمعی و فردی سازماندهی، مانند برنامه ریزی، استفاده از روشهایی

 منابع استعدادها و از بهره گیری اختیار و توان هاآن در اجتماعی روستاییان، و ذهنی درشیوه های 

 .رشد کنند این طریق بتوانند از تا م افزایش می دهدرا  اختیارشان در

 صاحبنظران از (،1395) همکاران و امانپور از نقل به چمبرز رابرت که است راستا همین در

مردم که  توانمندسازی برای است روشی روستایی توسعه ی که است روستایی، معتقد یتوسعه

 تأمین تا نیازهای خود و فرزندانشان را می سازد وادار را گروه این اکثرا زنان و مردان فقیر هستند 

 .بکنند را بیشترین استفاده توسعه منابع از بتوانند تا افراد روستایی فقیرترین به مساعدت  نمایند،

 روستایی توسعه شد، مهرح صاحبنظران میان در روستایی توسعه از که تعاریفی کلیه به توجه با

 فرآیند یک                                      :کرد بیان گونه این تریجامع صورت توان بهمی را

باورآفرین، هدایت کننده ،  آفرین، تحول فراگیر، توانمندساز، درونزا، ، موزون ،پایدار، مستمر، کلی،

  اجتماعی، هایتوانایی آن چارچوب در که روستاییان و مشارکت خودباوری بر متکی و رشددهنده
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Abstract 

Research Aim: In this research, the aim was to investigate and determine the factors 

affecting the development of Eshtehard villages. 

Research method: In this research, the aim was to investigate and determine the 

factors affecting the development of Eshtehard villages using field and library 

research methods. The process of preparing questionnaires and indexing is a 

combination of both field and library methods to collect. Information as well as 

five-year statistical data of the research area were performed. The basis of the 

research method was done in the form of Delphi method and indexing technique 

by dividing by the mean method.  

Findings: The research findings show that economic factors are the first and most 

effective factor in the development of these villages, so that based on the ranking 

obtained from the results of research, four villages of Palangabad with 9.966 in 

the first rank and Sehatabad village with 6.752 and rural districts Ipek with 6.6953 

and Jaro village with 566 were ranked second to fourth and also social factors 

were introduced as the second effective factor in the development of these villages 

and another important result of research is the ranking of variables (indicators) 

effective in growth. It is developed that the revitalization of aqueducts with 2.97 

and the construction of pistachio orchards with 91.2 and livestock with 88.2 in the 

first and third ranks, respectively. Using the latest results of this study, we were 

able to obtain the degree of importance of the variables, which indicates that in 

the ranking of importance, the indicators of revitalization of aqueducts with7.52 

and the establishment of drip irrigation systems with 7.42 and livestock with 4.7 

In the first to third ranks. 

Conclusion: The research results show that due to the lack of water in the coming 

years, we will see the use of new technologies for optimal use and management 

of water resources. 
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