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دانشکده کشاورزی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
تاریخ دریافت7931/10/52:

تاریخ پذیرش7931/ 05 /81:

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر برتوسعه وعمران روستائی استان سمنان از منظر کشاورزان وراهبردهای کشاورزی آن انجام
شد .تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي استکه با روش علی -ارتباطی انجام شد .جامعه آماري تحقيق شامل کشاورزان استان
سمنان بود که تعداد  47نمونه انتخاب شد .روش نمونه گیری این تحقیق به شیوه طبقهای چندمرحلهای بود .ابزار تحقیق پرسشنامه
محقق ساخته بود که روائی آن از طریق متخصصان وپایائی آن با ضریب آلفای کرونباخ  0/ 88بدست آمد .متغیروابسته تحقیق،
توسعه وعمران روستائی بود که از  14گویه شکل گرفت و متغیرهای مستقل تحقیق نیز  13متغیر مؤثر در متغروابسته تحقیق بود.
تحلیل تحقیق به شیوه رگرسیون موردآزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد متغیرهای توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه
تهای مالی بانک کشاورزی به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه و
شغلی در آنان ،افزایش قیمت محصوالت تولیدی وارائه حمای 
عمران روستائی از دید کشاورزان برعهده داشتند.

واژگان کلیدی :توسعه وعمران روستائی ،عوامل حمایتی ،عوامل فنی ،عوامل زیر ساختی ،کشاورزان ،استان

سمنان

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
توسعه ،يکي از پر چالش ترين کلمات ابداعي انسان بو ژي ه پس از جنگ جهاني دوم محسوب

م ممیشودد ک يلدب ه ل   

یشود .توسعه به طور کلي همان رشد اقتص و هدوبن يدا رد   
تفاوت ديدگاهها ،يک جريان چند بعدي در نظر گرفته م 
خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت ک يعامتجا و يداصتقا ماظن ل      را ب رد ينوگرگد نيا .دراد هارمه ه

  

ايستارها ،وجهه نظرها ،ساختهاي نهادي ،اجتماعي و اداري وجود دارد (پاپلي يزدي و ابراهيمي.) 1386 ،
از يك ا و غفاري (  ) 1381توسعه رابه معناي كاهش فقر ،ب كي اري ،نابرابري ،صنعتيشدن بيشتررر ،ارتباط تهب تا رر ررر ،ايج دا
يكنند.
نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف م 
همچنين ،توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحققنيافته يا راهحلي است در جهت رفع فشارها و مشكالتي هك
پيوسته بين بخشهاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد .فعاليت توسعه ،يک بسته از پ هدش نييعت شي    
نيست که به طور مشخص وطراحي شده اتفاق افتد بلکه بو ژي ه در بخش کشاورزي اين فرآيند با دانش وشايستگيهاي
یگذارند (.)Mathieu,2004
کشاورزان مرتبط شده و اين موارد نيز بر روند توسعه اثر م 
ازکيا و غفاري (  ) 1381به نقل ازبروكفليد در تعريف توسعه ،آنرا برحسب پيشرفت ب ر فادها يوس ه ف ريظن يها      
كاهش فقر ،ب كي اري و نابرابري تعريف میکنند .به طور كلي توسعه جر رد هك تسا يناي

جت دوخ د و نامزاس دي     

سمتگيري متفاوت كل نظام اقتصادي -اجتماعي را به همراه دارد .توسعه عالوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد
را دربردارد ،شامل دگرگونيهاي اساسي در ساختهاي نهادي ،اجتماعي -اداري و همچنين ايستارها و د اگدي ههه يا
يگيرد.
عمومي مردم است .توسعه در بسياري از موارد ،حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرم 
جمعه پور (  ) 1384نيزتوسعه رابه معني تالش براي زندگي بهتر ،برابري وارتقاي سطح کمي وکيفي (مادي و معنوي)
میداند .سه تفسير اساسي درخصوص توسعه شامل رشد اقتصادي ،توجه به معيارهاي زندگي (کاهش فق ،دمآرد ،ر   
یباشد.
تغذيه ،اميد به زندگي ،آموزش و پرورش ،اشتغال و مسکن) و توانمنديهاي بالقوه و استعدادهاي انساني م 
توسعه جرياني چند بعدي است که مستلزم تغ يي رات اساسي در ساخت اجتماعي ،طرز تلقي عام و مدرم ه

ياهداهن    

ملي ونيز تسريع رشد اقتصادي ،کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است .توسعه در اصل بايد نشان دهد که
مجموعه نظام اجتماعي ،هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههای افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظ ،ما
از حالت نا مطلوب زندگي گذشته خارج شده و بسوي وضع يا حالتي از زندگي ک رتهب يونعم و يدام رظن زا ه      
ییابد (.)Green,2007
است ،سوق م 
ازکيا وغفاري (  ) 1381به نقل ازبرنشتاين ،توسعه را داراي بارارزشي میدانند .اشتياق براي غلبه برسوء تغذيه ،فق و ر
بيماري که از شایعترین و مهمترين دردهای بشري هستند ازجمله اه رامش هب هعسوت فاد      م ممیرود .س  زري ( (منبع
پيشين) ،رئيس موسسه اطالعات توسعهای دانشگاه ساسکس نيزتوسعه را جرياني چند بع يد

م ممیدانددد ک ديدجت ه   

سازمان وسمت گيري متفاوت کل نظام اقتصادي -اجتماعي را به همراه دارد به عقيده وي توسعه عالوه بربهبودميزان
توليد ودرآمد ،شامل دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي ،اجتماعي اداري و هچنين ايستارها و وجه نظرهاي م مدر
یگیرد.
است .توسعه در بسياري ازموارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربر م 

برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی151 ...

ازکيا و غفاري (  ) 1381همچنين به نقل ازميسرا ،محقق وصاحب نظر هندي در تعريفي از توسعه آنرا مبتن ب ي رررابع دا
فرهنگي دانسته و به نظروي ،توسعه ازدستاوردهاي بشرودر محتواونمود ،داراي مختصات فرهنگي میباشد .هدف از
یتوان گفت که توسعه دستيابي
یشود .به اين ترتيب م 
توسعه ،ايجادزندگي پر ثمري است که توسط فرهنگ تعريف م 
فزآينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است.
بااساس اطالعات بدست آمده از ویکی پدیا ،منظور از توسعه روستایی ) (Rural developmentعمومًاًا فرایند ارتق یا
یکنن هب .د   
کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتًاًا منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی م 
طور سنتی توسعه روستایی بر بهرهگیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرک .تسا هدوب ز    
به هر روی ،تغییرات در شبکههای تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روس یات ی یغت ار  ی اد ر ده   
است .افزاش گردشگری ،تولیدهای خاص و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنو رحم نا کک کککه یا
اصلی اقتصادی شدهاند.

بانک جهانی ،توسعه روستایی را چنین تعریف میکند .توسعه روس یات ی هک تسا یدربهار ،

یگدنز دوبهب یارب       

اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است ().World Bank,1975
هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی ،تنظیم و اجرای برنامهه یا ی قطانم نانکاس یگدنز طیارش هک تسا 

      

روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف ،شناسایی ،سازماندهی و بسیج من  هدافتسا رثکادح ،روکذم عبا از   
تهای موجود در روستا به عمل آید (میرزایی وهمکاران .)2931،بنابراين ،توسعه و عمران روستا بايد مشتمل بر
قابلی 
مجموعهاي از اقدامات بنيادي براي اص داصتقا عاضوا حال ييييييي )(Todaro,1981فرهنگ ييي ) (Mirzai,1976و سياسي
( )Tullis, 1973در جامعه روستا يي باشد و آن را به گونهاي متحول سازد ک هدادعتسا همه ه ا قلاب ي و م ه و رد دوج      
روستا را بالفعل نمايد و يک سيستم اجتماعي عادالنه را پايهريزي کند (میرزایی اهرنجانی وهمکاران .)2931 ،اس ات ننن
یباشد .این استان از جانب شمال
سمنان ششمین استان پهناور کشور ودارای مساحتی برابر با  97 / 491کیلومتر مربع م 
ق بههه
ی و اص ناهف  ،،از مشرق ق
به استانهای خراسان شمالی ،گلستان و مازندران ،از جنوب به استانهای خراسان جنوبی ی
استان خراسان رضوی و از مغرب به استانهای تهران و قم محدود است .مساحت کل اراضی کشاورزی قابل کشت
یباشد که از این اراضی  108995هکتار آن محصوالت زراعی و  41965هکتار
استان سمنان معادل  193881هکتار م 
یباشد و مابقی بصورت آیش یا یدون استفاده وجود دارد .س تالوصحم تشکریز یضارا حط     
محصوالت باغی م 
زراعی استان معادل  0 0796 1هکتار بوده که مقدار  86704هکتار از آن بصورت آب رادقم هب و ی    

 21256هکتاررر آن

یشود .میزان تولید محصوالت زراعی استان معادل  04 3 886تن بوده ک نازیم نیا زا ه    
دیمی کشت و بهره برداری م 
 863076تن بصورت آبی و  23228تن از آن به صورت دیم به بهره برداری رسیده است .تعداد ناظرین مزارع گن مد
یباشنددد (میرآخو یر
یباشد که دارای سطح تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد م مم 
در استان سمنان  154نفر م 
وصبوری.)4931،
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نقشه استان سمنان با مقیاس  1به 20000
منبع( :سایت گوگل)5931،

تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي است ،زيرا یافتههای آن را میتوان به منظور بهبود توس یئاتسور نارمعو هع    
استان سمنان مورد استفاده عملي قرار داد .همچنين بر حسب روش و چگونگی به دست آوردن دادههای مو این در زز ززز
یباشد .تحقيق حاضراز نوع علی -ارتباطی است.
از نوع میدانی م 
جامعه آماري تحقيق شامل  38000نفراز کشاورزان استان سمنان میباشد که بر اساس مقاله کوهن تع داد

 47نمونه

انتخاب شد .روش نمونه گیری این تحقیق به شیوه طبقهای چندمرحلهای میباشد .چرا که ابتدا ،تع دروم هنومن داد    
نیاز تعیین شده وسپس با توجه به شرایط متفاوت جمعیتی در استان به نسبت سهمیه مورد نظر تعلق گرفت و س سپ
از توجیه اولیه وتکمیل آموزشی پرسشنامهها اقدام به جمع آوری اطالعات نمودند.
متغیروابسته تحقیق ،توسعه وعمران روستائی است که از  14گویه شکل گرفته و متغیره یقحت لقتسم یا ق     نیززز 13
متغیر مؤثر در متغروابسته تحقیق بود .تحلیل تحقیق به شیوه رگرسیون موردآزمون قرار گرفت.
بحث و نتایج
جدول همبستگی نشان میدهد که بین متغیرهای افزایش قیمت محصوالت تولیدی ،راه اندازی و تأسیس تعاونیه یا
کشاورزان و بیمه محصوالت کشاورزی در سطح  95درصد اطمینان و بین متغیرهای بانک کشاورزی ،میزان بارندگی
و شرایط آب و هوائی ،توانمندسازی کشاورزان در امور تولید محصول ،خصوص و یزاس ی و هب اهتیلاعف یراذگا    
مردم ،توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کش نازروا
در سطح  99درصد اطمینان معنی داری مستقیم مشاهده گردید .بین متغیرهای سیاستهای حمایتی دولت درامر تولید
محصوالت کشاورزی ،بخش تحقیقات و تولید فناوریهای کشاورزی ،بخش ترویج و عرضه اطالعات ،مه را تتتهاا و
فناوریهای مناسب و جاده ،آب آشامیدنی و  ....رابطهای با عمران وتوسعه روستائی مشاهده نگردید.

برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی153 ...
جدول  :1بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با توسعه وعمران روستائی
م تغ یر

شدت رابطه

تهای حمایتی دولت درامر تولید محصوالت کشاورزی
سیاس 

سطح معنی داری

0/ 256
*

افزایش قیمت محصوالت تولیدی
بخش تحقیقات و تولید فناوریهای کشاورزی

0/ 083
0/ 036

0/ 307

0/562

0/ 072

0/ 238

0/ 08 1

راه اندازی و تأسیس تعاونیهای کشاورزان

* 0/ 303

0/ 038

جاده ،آب آشامیدنی و ....

0/ 28 1

بانک کشاورزی

** 0/ 392

تها و فناوریهای مناسب
بخش ترویج و عرضه اطالعات ،مهار 

0/943
0/ 006

بیمه محصوالت کشاورزی

*0/743

0/ 017

میزان بارندگی و شرایط آب و هوائی

** 0/ 462

0/100

توانمندسازی کشاورزان در امور تولید محصول

** 0/ 472

0/100

خصوصی سازی و واگذاری فعالیتها به مردم

** 0/ 429

0/ 003

توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان

** 0/ 566

0/ 000

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان

** 0/ 438

0/ 002

منبع :یافتههای پژوهش

پس از انجام آزمون همبستگی به منظور تعیین نقش متغیره  رب لقتسم یا و نامزمه هناگدنچ نویسرگر زا هتسبا        
استفاده گردید که نتایج آن به شرح ذیل است:
بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون میتوان نقش متغيرهاي مستقل را بر متغير وابسته مشخص كرد .با توجه به مقدار
(  )R2=0/ 491میتوان نتيجه گرفت كه  49 /1درصدتغ يي رات متغير وابسته ناشي از تأثيرات تع قتسم ياهريغتم يلما للل للل
ل
یباشد و  50 /9درصد باقيمانده ناشي ازمتغيرها يي است كه درتحقيق درنظرگرفته شده است.
م
جدول  .2میزان نقش متغیرهای مستقل تحقیق در توسعه وعمران روستائی
S.E

0/ 294

R

Ad .R 2

R2

0/ 367

0/ 491

م دل

0/1 70

Enter

منبع :یافتههای پژوهش

براساس رگرسیون انجام شده متغیرهای توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان ،افزایش قیمت
تهای مالی بانک کشاورزی به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه وعم یئاتسور نار   
محصوالت تولیدی وارائه حمای 
از دید کشاورزان برعهده دارند وسایر متغیرهای معنی دار شده در آزمون همبستگی در این مرحله حائز نقش نبودند.
جدول  .3ضرايب رگرسيون عوامل دارای نقش بردیدگاه کشاورزان درخصوص توسعه وعمران روستائی
متغيرهاي مستقل

B

عددثابت

3/021

SEB

0/ 310

Beta
-

T

01/ 056

Sig

0/ 000

افزایش قیمت محصوالت تولیدی

0/ 262

0/ 18 1

0/ 596

2/ 217

0/ 033

راه اندازی و تأسیس تعاونیهای کشاورزان

-0/ 073

0/ 28 1

-0/ 151

-0/ 566

0/ 575

0/ 191

0/ 833

2/ 036

0/940

-0/ 207

0/ 155

-0/ 412

-1/ 337

0/ 189

0/983

بانک کشاورزی
میزان بارندگی و شرایط آب و هوائی

-0/ 136

0/ 57 1

-0/ 296

-0/ 863

0/ 394

توانمندسازی کشاورزان در امور تولید محصول

0/ 162

0/ 175

0/ 281

0/ 925

0/ 361

خصوصی سازی و واگذاری فعالیتها به مردم

-0/ 008

0/ 124

-0/ 016

-0/ 066

0/849

توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان

0/ 524

0/741

1/ 152

3/ 553

0/100

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان

0/ 212

0/ 123

0/ 423

1/ 722

0/ 093

بیمه محصوالت کشاورزی
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نتیجه گیری ،بحث وپیشنهادات
این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر برتوسعه وعمران روستائی اس انمس نات ن زرواشک رظنم زا  ا بهارو ن رده یا      
کشاورزی آن انجام شد .در نهایت مشخص گردید متغیرهای توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگی یلغش هز   
در آنان (مطابق با نتایج زماني پور ) Worth,2006,Verschoor&etal, 2005،0 38 1،افزایش قیمت محصوالت تولیدی
( ) Shakoori, 2006،Tripathi, 2003وارائه حمایتهای مالی بانک کشاورزی به ترتیب بیشترین نقش را در توس هع
وعمران روستائی از دید کشاورزان برعهده دارند .نکته بسیار حائز اهمیت عدم نقش آفرینی متغیره و یزادنا هار یا
تأسیس تعاونیهای کشاورزان ،بیمه محصوالت کشاورزی ،توانمندسازی کشاورزان در امور تولید محصول ،خصوصی
سازی و واگذاری فعالیتها به مردم و حمایت وزارت جه اشک دا و نازرواشک زا یزر     م ممیباشددد .ب رظن ه    م ممیرسددد
متغیرهائی که مربوط به بخشهای حمایتی تولید در کشاورزی میباشد از کشاورزان با دید بی تأثیر نگریسته شدهانددد.
اگر بدنبال توسعه وعمران روستائی باشیم ابتدا میباید شرایط مهمترین وعظیم ت تیعمج شخب نیر ی ینعی اتسور       
یگردد:
کشاورزان مورد توجه قرار گیرد .لذا پیشنهاد م 
یباید در برنامههاای
یباشد که م 
 بخش تولید در کشور بویژه در بخش کشاورزی با بی مهری یا کم مهری مواجه م ملی ،استانی وشهرستانی به جایگاه ونقش تولید وتولید کننده اهمیت بیشتری داد .احترام بخش دیلوت هعماج هب ندی     
کننده ،در نظر گرفتن روزهائی برای تکریم آنها در طول روز وبرآورده کردن نیازهای موجود بخش در حد امک زا نا
یباشد.
پیشنهادات این بخش م 
 افزایش قیمت تولیدات کشاورزی یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در توسعه وعمران مطرح شده است ک هچنآ ه   در واقع شاهدیم ارزان گیری محصوالت از کشاورز وعرضه گران آن به مصرف کننده است وسود تولید ن عفن هب ه    
کشاورز ونه مصرف کننده نمیباشد .لذا بهبود فرآین زاب د ا جیا ،یبای ر ا جت یاهلکشت د ا شخب رد یر        

کش یزروا

یتواند مورد پیشنهاد باشد.
وحمایت از تولید کننده م 
 بانک کشاورزی نیز یکی از نهادهای مهم توسعهای مطرح شده است که نقش باالئی در توسعه بخش ایف هدومن ا   است .البته نقصهای مهمی نیز در این بخش وجوددارد که میباید با تمهیدات مسئولین برط داهنشیپ اذل .ددرگ فر     
یگردد حمایتهای مالی مناسب از طریق بانک کشاورزی در اخنتیار توسعه وعمران روستائی قرار گیرد.
م
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