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چکيده
هدف :نابرابریهای توسعة مناطق روستایی بهویژه درزمینة زیرساختها و ارائة خدمات ،پیامدهای ناخواستة بیشماری را بر شهرها و روستتاها
تحمیل میكند؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر سعی شده است سطح توسعة زیرساختی -خدماتی روستاهای بخش مركزی شهرستان كوهدشتت
(استان لرستان) مورد سنجش قرار گیرد.
روش :پژوهش حاضر از نوع كاربردی و توصیفی -تحلیلی است .حجم نمونه شامل  333روستای دارای ستکنة محتدودة جغرافیتایی یادشتده
است .برپایة پیشینه  33شاخص تعیین گردید .ازطریق مراجعه به ادارات بختش و تکمیتل پرسشتنامه توستر افتراد كلیتدی محلتی دادههتا
جمعآوری شدند .پس از بیمقیاسسازی شاخصها ،با استفاده از تحلیل عاملی وزن شاخصها بهدست آمد و در آنها اعمتال شتد .درنهایتت،
شاخص تركیبی توسعة زیرساختی -خدماتی برای روستاها محاسبه گردید.
يافتهها :نتایج نشان میدهد روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی ندارند و روستاهای دهستان كوهدشت شمالی نسبت بته دهستتان-
های كوهدشت جنوبی و گُلگُل وضعیت نامطلوبتری دارند .همچنین ،بهترتیب بین میزان جمعیت و فاصتلة روستتاها از مركتز شهرستتان و
سطح توسعه همبستگی مثبت و منفی وجود دارد .روستاهای با شرایر طبیعی كوهستانی -جنگلی و ویژگتی عشتایری ازن تر ستطح توستعه
تفاوت معناداری با سایر روستاهای موردبررسی دارند.
محدوديتها /راهبردها :دادهها در سطح روستا محدود بودهاند و بین اطالعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته است.
راهکارهاي عملي :برپایة یافتههای پژوهش پیشنهاد شد كه دهستان كوهدشتت شتمالی ،روستتاهای كوهستتانی -جنگلتی و عشتایری ،در
برنامهریزیهای توسعة محلی در الویت قرار گیرند.
اصالت و ارزش :دستاوردهای تحقیق راهگشتتتای برنامهریزی توسعة محلی و مورداستتفادة كتارگزاران توستعة روستتایی شهرستتان شتامل
بخشداری ،جهاد كشاورزی و مراكز خدمات روستایی خواهد بود.
كليدواژهها :توسعة زیرساختی -خدماتی ،توسعة روستایی ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،شهرستان كوهدشت.
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
وجتتتود نتتتابرابری و ابعتتتاد مختلتتتف آن ،از نشتتتانههای مهتتتم
توسعهنیافتگی است؛ زیرا ،كشورهایی توسعهیافته شناخته متیشتوند
كه عالوهبراینکه از شاخصهای اقتصادی و اجتمتاعی بتاب برختوردار
هستند ،توزیع درآمدها و امکانات نیتز در آن جوامتع نستبتاً عادبنته
است .در كشورهای توسعهنیافته مقادیر این شاخصها پایین استت و
نیز توزیع آنها بسیار ناعادبنه است (مصتلینتژاد ،3335 ،ص.) 45 .
نابرابری از ابعاد گونتاگون اجتمتاعی ،اقتصتادی ،فرهنگتی ،بخشتی و
فضایی قابلبررسی است ،اما نکتتة دارای اهمیتت در ایتن زمینته آن
است كه انواع نابرابریهای یادشده طی فرایندی سیستتمی موجتب
ایجاد بازخورد و تشدید نابرابری در ستایر ابعتاد میگردنتد .در طتول
دهة  ،3373توجه به نابرابریهتای فضتایی در مطالعتات جغرافیتایی
نمایان شد (شکویی ،3332 ،ص .)277 .برخی از صاحبن ران بر این
عقیده هستند كه نابرابری ناحیهای و تحوبت آن بتهطتور مشتخص
تحتتأثیر سیاستهای توسعة ملی ،میزان رشد شهرنشتینی ،درجتة
صنعتیشدن و سهم كشتاورزی در اقتصتاد ملتی استت ( بتاریوس و
استرابل ،2334 ،3ص .)5 .گروهی دیگر ،نابرابری را بهطور سیستتمی
بررسی نمودند و معتقد هستند كته مجموعتهای از عوامتل طبیعتی،
تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بینالمللی موجتب نتابرابری
ناحیهای شده است .میسرا هدف توسعة ناحیهای را عالوهبتر افتزایش
رفاه برحسب ارقام كلی ،توزیتع عادبنتة آن بتین نتواحی مختلتف و
گروههای مردم میداند (حسینزاده دلیر ،3337 ،ص.)73 .
همانگونهكه توزیع متوازن توسعه بین نواحی گوناگون سرزمین
دارای اهمیت است ،در مقیتاس محلتی و در ستطح ستکونتگاههتای
روستایی نیز مدن ر میباشد و در ارتباط تنگاتنگ با توسعة متعتادل
ناحیهای و ملی قرار دارد .در سطح روستاهای یک منطقه نیز توستعه
باید بتهگونتهای باشتد كته تمتامی منتاطق روستتایی را در برگیترد.
درصورتیكه دستاوردهای توسعه به تمامی مناطق روستایی جریتان
یابد ،میتوان ادعا نمود كه بته ستطح قابتلقبتولی از توستعه دستت
یافتهایم و در عرصة سترزمین بته عتدالت فضتایی نزدیتک شتدهایم
(رهنما و ذبیحی ،3333 ،ص.)33 .
متأسفانه نواحی روستایی كشور عالوهبراینکه ازن ر سطح توسعه
نسبت به سکونتگاههای شهری اختالف زیادی دارند ،فاصله و شکاف
بین خود آنها نیز درخور تأمل است و نشاندهندة افزایش جمعیتت
روستاهای بزرگ و كاهش آن در روستاهای كوچک است (طالشی و

شمارۀ هفتم

امیرفخریان ،3333 ،ص .)333 .بسیاری از سکونتگاههای روستتایی
بهدلیل شرایر خاص محیطی ،ویژگیهای بهینة جغرافیایی و مهمتر
از همتتته برنامتتتهریزی متمركتتتز و توزیتتتع نامناستتتب ختتتدمات و
سرمایهگذاریها ،امکانات بیشتری را جذب كردهاند و گتاهی تبتدیل
به شهر و شهرك شدهاند و برخی در ایتن فراینتد جمعیتت ختود را
ازدست دادهاند و خالی از سکنه شدهاند و یا در شرف تخلیة جمعیت
هستند .روستاهای اخیر بهدلیل ازدستدادن جمعیت در یک چرخه
معیوب 2قرار گرفتهاند و بهخاطر نداشتن آستانة جمعیتی مناستب از
تخصیص بسیاری از سترمایهگذاریهتا ،امکانتات و ختدمات محتروم
میمانند؛ ازاینرو ،برنامتهریزی روستتایی در ستطح محلتی مستتلزم
شناخت سطح توسعة سکونتگاههتای روستتایی استت؛ زیترا ،از ایتن
رهگذر نابرابریهای موجود در منطقته شتناخته متیشتود و زمینتة
تخصیص بهینة منابع و امکانات را برای توسعة هماهنگ ،یکپارچته و
متوازن فراهم میآورد.
روستاهای بخش مركزی شهرستان كوهدشت بهعنوان محتدودة
بررسی حاضر كه در سه دهستتان كوهدشتت شتمالی ،جنوبتتتی و
گُلگُل استقرار یافتهاند ،درمجموع  354روستتا هستتند كته از ایتن
تعداد 334روستا دارای سکنه میباشند (مركتز آمتار ایتران.)3334 ،
بررسیهای مقدماتی درمورد روستاها و دهستانهای یادشده نشتان-
دهندة توسعة ناموزون زیرساختی -خدماتی است كه بهن ر میرستد
عالوهبر شرایر طبیعی تا حد زیادی ناشی از عوامل انسانی ،كاستی-
های ن ام برنامهریزی و شیوة تخصیص منابع و امکانتات استت .ایتن
وضعیت نگارندگان را بر آن داشت تا مسئله را بررسی كنند؛ ازاینرو،
در تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤابت محوری هستیم:
توسعة زیرساختی -خدماتی روستاها و دهستانهای موردبررستی در
چه سطحی قرار دارد؟ آیا ارتبتاطی بتین ستطح توستعة روستتاها و
دهستانهای موردبررسی با ویژگتیهتایی چتون موقعیتت طبیعتی،
جمعیت ،فاصله از مركز شهرستان و عشایریبودن آنها وجود دارد؟

 .2 .1پيشينة نظري تحقيق
ن ریهها و راهبردهای سنتی توسعه عمدتاً تمركزگترا هستتند و
یکی از پیامدهای آنها افزایش تمركز فضتایی و درنتیجته ،نتابرابری
ناحیهای در كشورهای درحالتوسعه است .فرانسوا پرو 3نحوة نگتر
به توسعه را ناشی از قطبهای رشد متیدانتد كته در مرحلتة اول بتا
سرمایهگذاری كالن صنعتی در نواحی بزرگ ،نابرابری ایجاد میشتود
و در مرحلة دوم ،با انتشار تدریجی توستعه بتا ستایر نتواحی ،برابتری
ایجاد میشود (رضوانی ،3334 ،ص .)3 .هیرشمن 5معتقتد بتود كته
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نماینتتد ( شتتابیرچیما و رانتتدینلی  ،3333 ،ص .)5 .درایتتنراستتتا،
توسعة اقتصادی ازطریتق زنجیترة نبتود تتوازن بتهوجتود متیآیتد و
راهبردهای متعددی چون توسعة یکپارچه ،توسعة مشاركتی ،توسعة
سرمایهگذاریهای جدید در نتیجة افزایش بازده فعالیتهای موجود،
از پایین به باب و  ...مطرح شد؛ ازجمله میسرا سعی كرد با ارائة مدلی
انجام میشوند؛ درنتیجه ،رشد نامتوازن خواهد شد .این تمركز مکانی
سلسلهمراتبی ،الگویی متناسب با توسعة روستایی كشتورهای جهتان
با عقبماندگی مناطق دیگر همراه خواهتد بتود؛ امتا درپتی آن ،آثتار
سوم ارائه دهد .در این مدل ،او یتک سلستلهمراتتب پتنج مرحلتهای
نفوذكنندة متعددی تصحیح این نبود توازن را تضمین خواهند كترد.
شامل روستای مركزی در سطح محلتی ،مراكتز ختدمات در ستطح
میردال بر این باور است كه وقتی توسعة اقتصادی به ستطح معینتی
مناطق خرد ،نقاط رشد در سطح مناطق میانی ،مراكز رشد در سطح
برسد ،از تفاوتهای بین مناطق كاسته خواهد شد (مهندسان مشاور
منطقهای و قطبهای رشد در سطح ملی را پیشتنهاد داد .برختی از
 DHVهلند ،3373 ،ص)55 .؛ اما در عمل تجارب بعدی نشتان داد
این الگوها بهویژه در حوزة توسعة روستایی كشورهای درحالتوستعه
كه راهبرد قطب رشد جز در موارد معدود ناموفق بوده است و تتاریخ
32
ازجمله ایران به اجرا گذاشتته شتد (میسترا  ،3373 ،ص)33 .؛ امتا
برنامتهریزی منطقتتهای سرشتتار از مثتتالهتتایی از شکستتت یتتا تتترك
الگوی متمركز و ناهماهنگ ن ام برنامتهریزی و اجترا در كشتورهای
زودهنگام آن بوده است (پتار ،3333 ، 4ص .)3335 .بتاوجود تأكیتد
یادشده موجب شد تا نابرابریهای فضایی و ناحیتهای همچنتان بته-
مدافعان این راهبرد بر كاهش نابرابریهای نواحی در بلندمدت ،ایتن
عنوان یک معضل توسعه مطرح باشند.
یک واقعیت است كه در اقتصادهای بزرگ همراهبا تنوع جغرافیتایی،
مروری بر بررسیهای انجامشده نیز تاحدزیادی صتحت مطالتب
ازن ر منابع پایه و امکانات و نیز نبتود انعطافپتذیری عوامتل تولیتد،
ذكرشده در باب را تأیید میكند و نشانگر نابرابریهای ناحیهای از بعد
نابرابریهای ناحیهای افزایش مییابد و تشتدید آن میتوانتد موجتب
توسعة روستایی است .ابراهیمی نورعلی ( )3375توستعة روستتاهای
ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی ،كاهش انسجام ملی و رشتد ناپایتدار
شهرستانهای استان لرستان را در سه مقطع زمتانی  3354 ،3344و
گردد (سمرجیت ،گورانگا ،و میترا ،2333 ، 5ص.)3345 .
 3373اندازهگیری نمتوده استت .نتتایج بررستی وی نشتان داد كته
فریتتدمن 7رابطتتة نتتابرابر مركتتز -پیرامتتون 3را موجتتب بتتروز
ازلحاظ بسیاری از خدمات و امکانات ،روستاهای شهرستان خرمآبتاد
ساختاری قطبیشده میداند .بهاعتقاد وی ،تمركز شركتهای با
برخوردارترین و روستاهای شهرستان نورآباد محرومترین روستتاهای
قدرت رقابت زیاد در مركز ،مزایای اقتصادی آنهتا را نستبتبته
استتتان میباشتتند.كالنتری ،ایروانتتی و وفتتایینژاد ( )3332ستتطح
رقبای پیرامونی افزایش میدهد و این غلبه عالوهبتر زمینتههای
توسعهیافتگی روستتایی شهرستتان تربتحیدریته را در سته مقطتع
اقتصتتادی ،بتته ابعتتاد سیاستتی و فرهنگتتی نیتتز ستترایت مییابتتد
زمانی  3374 ،3354و  3373بررسی نمودند و دریافتند كته %25/7
(دابروستتتکا و لوكومستتتکا ،2333 ،3ص)334 .؛ امتتتا افتتتزایش
از روستاهای شهرستان نسبتاً توسعهیافته %33/32 ،درحالتوستعه و
فشارهای سیاسی برای تغییر جریان سنتی رشد صنایع در مركز
 %34/35محروم هستند .همچنین ،نابرابری مناطق روستایی درطول
و كمکها به باببردن درآمد سرانه در حاشیه تا ستطحی برابربتا
دورة یادشده كاهش یافته است .رضوانی ( )3334در تحلیتل ستطح
بقیة مناطق ،منجر به كاهش فاصلة آنها خواهد شتد (هیلهورستت،
برخورداری دهستانهای استان زنجان به این نتیجه رسید كته بتین
 ،3373ص)25 .؛ اما ایتن نقتد بتر ن تر وی وارد استت كته تمركتز
دهستانهای استان تفاوت زیتادی وجتود دارد .همچنتین ،امکانتات
اجتماعی قدرت الزاماً به تمركز فضتایی منتهتی نمتیشتود و توزیتع
محیطی ،مجاورت با مراكتز شتهری ،كانونهتا و محورهتای توستعه،
قدرت ضرورتاً با پیدایش و توستعة اقتصتادی یکپارچته و هماهنتگ
محدودههای صنعتی و شبکههای زیربنایی عمده ،نقتش متؤثری در
فضایی همراه نیست (سعیدی ،3377 ،ص.)352 .
ستتطح برختتورداری نتتواحی روستتتایی استتتان دارنتتد .نتتتایج بررستی
ناكامی راهبردهای سنتی توسعه از بعد كاهش نابرابری و توسعة
امینینتژاد ،بیکمحمتدی و حستتینیابتری ( )3337درمتورد ستتطح
متوازن منطقهای موجب شد كه از دهة  3373به بعد الویت توستعه
توسعة دهستانهای حوزة تأسیسات پارس جنوبی در استان بوشتهر
به برآوردن نیازهای اساسی ،كاهش نابرابریهتای اقتصتادی نتواحی،
برپایة  54شتاخص اقتصتادی و اجتمتاعی ،نشتان داد كته  %34/5از
دسترسی بیشتر اقشار محروم به خدمات دولتتی و جلتب مشتاركت
دهستتتانها در گتتروه دهستتتانهای برختتوردار %33/4 ،در گتتروه
بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تغییر یابد و
دولتها بیش از پیش سیاستهای رشد همراه با برابتری 33را اتختاذ
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دهستانهای نیمهبرخوردار و  %55/3در گروه دهستتانهای محتروم
طبقهبندی شدهاند.

 .2روششناسي تحقيق
 .1 .2قلمرو جغرافيايي تحقيق
بختتش مركتتزی شهرستتتان كوهدشتتت دارای ستته دهستتتان
كوهدشت جنوبی ،كوهدشت شمالی و گُل گُل است و مركز آن شهر
كوهدشت میباشد .این دهستانها درمجموع  354روستا هستند كه
از این تعداد  334روستا دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه میباشند.

شمارۀ هفتم

وضعیت روستاهای دهستانهای یادشده در ابعاد گوناگون طبیعتی-
انسانی بسیار متفاوت است .آبادیهای عمتدة كوهدشتت شتمالی بتا
مركز شهرستان فاصله زیادی دارند (گتاهی بتیش از  43كیلتومتر) و
صعبالعبور ،پراكنده و كمجمعیت هستند؛ بتهگونتهایكته جمعیتت
روستایی كوهدشت شتمالی بتا  75روستتا  7335نفتر ،كوهدشتت
جنوبی با  45روستا  35323نفر و گُلگُل با  34روستتا  32343نفتر
است (مركز آمار ایران.)3334 ،

شکل  -1موقعيت دهستانهاي بخش مركزي شهرستان كوهدشت
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،

تعیین گردید (جدول  .)3برای بهدستآوردن دادههای موردنیاز

 .2 .2روش تحقيق
بررسی آن توصتیفی

از اطالعات اولیه و ثانویه بهره گرفته شده است .اطالعات اولیته

پژوهش حاضر از نوع كاربردی و رو

 -تحلیلی است .جامعتة آمتاری همتة روستتاهای دارای ستکنه

با مراجعة مستقیم به روستاها و تهیة پرسشنامة روستا بهدستت

بخش مركزی شهرستان كوهدشت است كه براساس یافتتههای

آمدهاند .این پرسشنامه توستر مستؤوبن و معتمتدان روستتا و

میدانی  333روستا میباشد و جمعیت آن برابربتا  33533نفتر

اعضای شوراهای روستایی و دهیاریها تکمیتل گردیتده استت.

است .بزم است ذكر شود كه نمونهگیری انجتام نشتده استت و

اطالعات ثانویه نیز ازطریق مراجعه به بخشداری ،شبکة بهداشت

همة روستاهای جامعة آماری به شیوة تمامشتماری در تحقیتق

و ستتایر مراجتتع متترتبر جمتتعآوری شتتدهانتتد .ازآنجتتاییكتته

قرار گرفتهاند .برای تعیین سطح توستعة زیرستاختی -ختدماتی

شاخصهای تهیهشده ازن ر واحد اندازهگیری و مقیاس متفاوت

روستتتاهای موردبررستتی ،برپایتتة پیشتتینة تحقیتتق  33شتتاخص

تقستیم بتر میتانگین رفتع

هستند ،آنها را با استتفاده از رو

بررسی و تحلیل سطح توسعه زیرساختی -خدماتی روستاهای...
سال سوم
گیرد ،برای اعمال وزن شاخصها از رو
اختالف مقیاس نمودهایم (كالنتری ،3333 ،ص .)333 .با توجه
به اینکته هریتک از شتاخصهتا دارای وزن و اهمیتت متفتاوتی
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تحلیل عاملی (تحلیل

مؤلفههای اصلی) استفاده شده است.

هستند كه بایستی در استخراج شتاخص تركیبتی متدن ر قترار

جدول  -1شاخصهاي ارزيابي توسعة زيرساختي -خدماتي روستاهاي موردبررسي و وزن آنها
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
 -3نسبت واحدهای مسکونی به تعداد خانوار ()3/332؛  -2درصد منازل با مصالح مدرن و مقاوم ()3/555؛  -3سرانة مسکن
روستایی  -متر مربع)3/333( -؛  -5درصد منازل دارای حمام بهداشتی()3/537؛  -4درصد راههای آسفالتة روستا به راههای
روستا ()3/753؛  -5درصد واحدهای مسکونی دارای برق ()3/55؛  -7درصد واحدهای مسکونی دارای تلفن ()3/723؛  -3درصد
واحدهای مسکونی دارای آب لولهكشی()3/773؛  -3درصد مشتركین برق صنعتی به كل مشتركین ()3/335؛  -33درصد منازل
دارای گاز طبیعی ()3/345؛  -33نسبت وسایل نقلیة عمومی به خانوار ()3/34؛  -32برخورداری از خدمات عمومی (نانوایی،
فروشگاه ،قهوهخانه ،مسافرخانه ،غذاخوری) بهازای هر  333نفر ()3/332؛  -33برخورداری از تأسیسات عمومی (سالن ورزشی،
جایگاه توزیع سوخت ،پاركینگ ،مؤسسة مسافربری ،انبار غله ،غسالخانه) به ازای هر  333نفر ()3/533؛  -35سرانة فضای آموزشی
()3/343؛  -34برخورداری از خدمات بهداشتی -درمانی روستایی (درمانگاه روستایی ،خانة بهداشت ،داروخانه) به ازای هر 333
نفر ()3/555؛  -35برخورداری از خدمات اداری -سیاسی (دهیاری ،پاسگاه ،شورا ،پست ،بیمه ،بانک ،دفتر  )ICTبه ازای هر 333
نفر ()3/253؛  -37برخورداری از خدمات اجتماعی -اقتصادی (مسجد ،كتابخانة عمومی ،شركت تعاونی ،پایگاه مقاومت بسیج،
شركت خدمات مشاورهای كشاورزی روستایی) به ازای هر  333نفر جمعیت ()3/32؛  -33برخورداری از واحدهای اشتغالزا شامل
كارگاه گلیمبافی،كارگاه فر بافی ،سالن مرغداری ،واحد صنعتی پرور گوسفند ،گاوداری صنعتی ،فروشگاه نهادههای كشاورزی
به ازای هر  333نفر جمعیت (.)3/334

برایناساس ،با بهرهگیری و لحاظنمودن بردار اولین عامل
اصلی 33وزن هریک از شاخصها محاسبه گردید و در آن اعمال شده
است .این فرایند در قالب فرمول ( )3انجام گرفته است:
n Xij
Ci  i 1
 Wi
() 1
xi
 : Ciشاخص تركیبی
 : Xijمقدار متغیر مربوط به منطقه (روستای )j
 : xiمیانگین شاخص i
 : Wiوزن شاخص  iحاصل ازطریق تحلیل مؤلفههای اصلی -بردار
اولین عامل (كالنتری ،3333 ،ص.)353 .
در این رو  ،هرچه مقدار شاخص بهدستآمده بیشتر باشد،
نشانگر توسعهیافتگی بابتر میباشد و برعکس .درراستای
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از آمارههای میانگین ،انحراف معیار،
واریانس ،ضریب تغییرات 35و در سطح تحلیل از ضریب همبستگی،
تحلیل واریانس ،34آزمون توكی 35و آزمون  tمستقل در چارچوب
قابلیتهای نرمافزارهای  Excelو  SPSSاستفتتاده شده است.

 .3يافتههاي تحقيق
محاسبة شاخص تركیبی توسعة زیرساختی -خدماتی برای
روستاهای موردبررسی نشان میدهد كه روستاهای كوردشت
علیا ،نامجو ،باباقلی ،شهرك امامخمینی و آبباریکی بهترتیب
رتبههای اول تا پنجم را بهدست آوردهاند .این روستاها عمدتاً
پرجمعیت هستند .ازن ر فاصله با مركز شهرستان نیز روستاهای
باباقلی ،شهرك امامخمینی و آبباریکی فاصلهای كمتر از 4
كیلومتر با شهرستان كوهدشت دارند .بهن ر میرسد دو عامل
یادشده ،در باببودن سطح توسعة این روستاها مؤثر بوده است.
درمقابل ،روستاهای بادرة علیا ،غالمعلی ،بانه ،بادرة سفلی و
باباعلی كمترین مقدار شاخص تركیبی زیرساختی -خدماتی را
داشتهاند .این روستاها بهدلیل دوری از مركز شهرستان
كوهدشت ،ساختار عشایری و جمعیت اندك سطح توسعة
پایینی دارند .ضریب تغییرات حاصل ( )3/47نیز نشانگر آن
است كه ازن ر سطح توسعة زیرساختی -خدماتی درمجموع
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اختالف و فاصلة چندانی بین روستاهای موردبررسی وجود ندارد
(جدول .)2
با درن رگرفتن میانگین شاخص تركیبی توسعه كه برابربا
 3/33است ،میتوان گفت كه بهجز روستاهای معدودی با
سطح توسعة باب ،بیشتر روستاهای موردبررسی از بعد
شاخصهای ارزیابیشده توسعة چندانی نیافتهاند .روستاهای
موردمطالعه ازن ر توسعة زیرساختی -خدماتی به چهار گروه
روستاهای برخوردار ،نسبتاً برخوردار ،محروم و بسیار محروم

شمارۀ پنجم

طبقهبندی شدهاند .برای تعیین فاصلة طبقات ،دامنة تغییرات
شاخص تركیبی بر تعداد طبقات تقسیم شده است .از مجموع
 333روستای بخش مركزی حدود  %25از روستاها در گروه
روستاهای برخوردار و نسبتا برخوردار قرار میگیرند.

جدول  -2سطح توسعة زيرساختي -خدماتي روستاهاي

موردمطالعه37

مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
رتبه

روستاها

شاخص تركيبي
23/23
23/33
33/33
37/53
37/53
35/35
35/33
35/35
34/32
35/34

كوردشت علیا
3
نامجو
2
باباقلی
3
شهرك امامخمینی
5
آبباریکی
4
سرخ دم خوشناموند
5
اكبرآباد
7
شیخ عالی
3
چهارقلعة وسطی
3
چهرقرعلیوند
33
میانگین3/33 :
انحراف معیار5/53 :

رتبه

روستاها

شاخص تركيبي
3/53
3/37
3/35
3/33
3/35
3/53
3/53
3/54
3/55
3/53

 322سیگر ع یمخان
خاص مراد
323
 325پشت كیو وره زرد
چال بردین
324
پشت كیوبادام
325
باباعلی
327
بادرة سفلی
323
بانه
323
غالمعلی
333
بادرة علیا
333
واریانس23/25 :
ضریب تغییرات3/47 :

جدول  -3سطح توسعة زيرساختي -خدماتي روستاهاي موردبررسي به تفکيک دهستان
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
گُلگُل

كوهدشت جنوبي

كوهدشت شمالي

بخش مركزي

سطح توسعه
روستاها

مقدار شاخص
تركيبي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

برخوردار
نسبتاً برخوردار
محروم
خيلي محروم
جمع

35/4-22
33-35/4
4/4-33
3-4/4
-

3
33
37
2
23

3
35/53
43/52
5/33
333

5
33
24
5
55

3/33
24
45/32
3/33
333

2
7
35
34
43

3/54
32/37
25/35
53/35
333

5
23
45
53
333

5/43
23/37
52/74
33/33
333

رقم یادشده برای دهستان كوهدشت جنوبی ،گُلگُل و
كوهدشت شمالی بهترتیب  %35/4 ،%34و  %34/4است كه
نشانگر وضعیت نامساعد روستاهای دهستان كوهدشت شمالی
نسبت به دو دهستان دیگر است .عالوهبراین ،بیش از  %53از
روستاهای دهستان كوهدشت شمالی در زمرة روستاهای

خیلی محروم قرار دارند؛ درصورتیكه این رقم برای دهستان
گُلگُل حدود  %7است (جدول .)3
میتوان نتیجه گرفت كه روستاهای بخش مركزی
شهرستان كوهدشت توسعة زیرساختی -خدماتی متوازن و
متعادل ندارند .دهستان كوهدشت جنوبی با داشتن  55آبادی

33
بررسی و تحلیل سطح توسعه زیرساختی -خدماتی روستاهای...
سال سوم
( 25روستا) ،دشتی -كوهستانی ( 33روستا) و كوهستانی-
و جمعیتی حدود  33355نفر نسبت به دو دهستان دیگر از
جنگلی ( 42روستا) تقسیم میشوند (مركز آمار ایران.)3334 ،
وضعیت بهتری برخوردار است .دهستان گُلگُل با  23آبادی و
یافتههای پژوهش نشان میدهد كه موقعیت استقرار
جمعیتی برابربا  32333نفر در مرتبة دوم و دهستان
روستاهای بخش مركزی شهرستان كوهدشت ،در سطح توسعة
كوهدشت شمالی با  43آبادی و جمعیت  3344نفر در جایگاه
زیرساختی -خدماتی آنها تأثیرگذار بوده است .مقدار  Fیا
سوم قرار دارد.
واریانس بهدستآمده برابربا  3/733است و سطح معناداری
برای بررسی تفاوت سه دهستان ذكرشده از بعد توسعة
تفاوت بین گروهها كمتر از  3/333است كه نشانگر آن است
زیرساختی -خدماتی ،از تحلیل واریانس استفاده شده است.
كه ازن ر موقعیت طبیعی اختالف سطح توسعة زیرساختی-
نتیجة آزمون نشان میدهد كه مقدار  Fیا واریانس بهدست-
خدماتی روستاهای موردبررسی در سطح اطمینان %33
آمده برابربا  32/343است و سطح معناداری تفاوت بین گروه-
معنادار است .برای مقایسة نقش موقعیتهای گوناگون طبیعی
ها كمتر از  3/333است و مؤید آن است كه اختالف بین
در سطح توسعة روستاها از آزمون توكی استفاده گردید .نتیجة
دهستانهای موردبررسی ازن ر سطح توسعة زیرساختی-
آزمون نشان میدهد كه بین روستاهای كوهستانی -جنگلی و
خدماتی در سطح اطمینان  %33معنادار است .برای درك
سایر روستاها در سطح اطمینان  %33تفاوت معنادار وجود
نابرابریهای دهستانهای موردمطالعه و دریافت این نکته كه
دارد (جدول .)4
اختالف واقعی بین كدام دهستانها وجود دارد ،ازطریق آزمون
با توجه به اینکه روستاهای یادشده  42روستای
توكی آنها با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج این آزمون نشان
موردبررسی هستند ،بهن ر میرسد كه محدودیتهای ناشی از
میدهد كه دو دهستان كوهدشت جنوبی و گُلگُل ازن ر
موقعیت كوهستانی و جنگلی مانعی درخور توجهی در توسعة
شاخصهای موردبررسی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛
زیرساختی -خدماتی این گروه از روستاها بوده است .درمقابل،
درحالیكه بین دهستان كوهدشت شمالی و دو دهستان دیگر
روستاهای دشتی و دشتی– جنگلی شرایر بهتری دارند .این
تفاوت معنادار با اطمینان  %33مشاهده میشود؛ بهاینترتیب،
روستاها تقریباً شامل  %53از مجموع روستاهای موردمطالعه
یافتههای توصیفی پژوهش درخصوص وضعیت توسعة
میشوند و عمدتاً در دهستانهای كوهدشت جنوبی و گُلگُل
روستاهای دهستانهای موردبررسی تأیید گردید (جدول :)5
واقع شدهاند.
جدول  -4تفاوت سطح توسعة دهستانهاي موردبررسي با
آزمون توكي
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
شرح
دهستان

سطح توسعة زيرساختي -خدماتي
كوهدشت جنوبی

كوهدشت جنوبی
گُلگُل
كوهدشت شمالی

شرح

گُلگُل

كوهدشت شمالی

3/753

**3/333

موقعيت

**3/332

دشتی
كوهستانی
دشتی-
جنگلی
دشتی
كوهستانی
كوهستانی-
جنگلی

3/753
**3/333

جدول  -5تأثير موقعيت طبيعي سکونتگاه بر سطح توسعه با
آزمون توكي
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،

**3/332

یکی از اهداف پژوهش این بود كه تأثیر مؤلفههای مکانی-
فضایی را در بروز وضعیت توسعة زیرساختی -خدماتی محدودة
موردبررسی مشخص نماید .دراینراستا ،موقعیت و محل
استقرار روستاها بهعنوان یک مؤلفة تأثیرگذار طبیعی بررسی
شد .روستاهای موردمطالعه ازن ر نوع استقرار به پنج گروه
دشتی ( 23روستا) ،كوهستانی ( 3روستا) ،دشتی -جنگلی

سطح توسعة زيرساختي -خدماتي
دشتی

كوهستانی

دشتی-
جنگلی

دشتی-
كوهستانی

كوهستانی
 -جنگلی

3/333

3/333
3/344

3/335
3/253

**3/333
3/332

3/334

**3/333

3/333
3/333

3/344

3/335

3/253

3/334

**3/333

3/332

**/333
3

**3/332
**3/332

یکی از مؤلفههای موردن ر در این پژوهش فاصله از مركز
شهرستان و ارتباط آن با سطح توسعة زیرساختی -خدماتی
روستاهای محدودة موردبررسی است .میانگین فاصلة روستاها
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با شهر كوهدشت  27/25كیلومتر میباشد .نزدیکترین روستا
در فاصله یک كیلومتری و دورترین روستا در فاصله 73
كیلومتری شهر كوهدشت واقع شده است .برای بررسی
چگونگی و میزان ارتباط بین سطح توسعة زیرساختی-
خدماتی روستاها و فاصلة آنها از شهر كوهدشت ،از ضریب
همبستگی پیرسون 33استفاده شده است .نتایج این آزمون
نشانگر وجود همبستگی منفی و معنادار با شدت  -3/547و
سطح اطمینان  %33میباشد؛ یعنی روستاهایی كه ازلحاظ
مسافت به شهر كوهدشت نزدیکتر هستند ،فرصتهای
بیشتری دارند تا از امکانات و خدمات توسعهای بهتری
بهرهمند شوند و روستاهای كمتر توسعهیافته روستاهایی
هستند كه فاصلة آنها از شهر كوهدشت زیاد است .در بین
روستاهای موردبررسی ،بیشترین فاصله مربوط به روستاهای
دهستان كوهدشت شمالی است .میانگین فاصلة این روستاها
با مركز شهرستان حدود  55/4كیلومتر است .این رقم برای
روستاهای دهستان كوهدشت جنوبی و گُلگُل بهترتیب حدود
 33/4و  33كیلومتر است.
نتیجة آزمون مشابه بین اندازة جمعیتی روستاهای
موردبررسی و سطح توسعة زیرساختی -خدماتی آنها گویای
آن است كه بین دو متغیر یادشده همبستگی مثبت و معنادار
با شدت  3/533و در سطح اطمینان  %33برقرار است؛ به این
معنا كه هرچه روستاها پرجمعیتتر باشند ،سطح توسعة
زیرساختی -خدماتی آنها بیشتر است .سکونتگاههای پرجمعیت
بهدلیل آستانة جمعیتی بیشتر امکانات زیرساختی و خدمات
بیشتری را جذب نمودهاند .این وضعیت بهنوبةخود نادرستی
راهبردهای باب به پایین و برنامهریزیهای متمركز را یادآور
میشود و بر توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطوح محلی و
ناحیهای صحه میگذارد.

شمارۀ پنجم

شکل  -2سطح توسعة روستاهاي بخش مركزي شهرستان
كوهدشت
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،

ازآنجاییكه بسیاری از روستاهای موردمطالعه دارای
ساختار عشایری هستند ،با استفاده از آزمون  tمستقل اختالف
سطح توسعه ،بین روستاهای عشایری و غیرعشایری بررسی
گردید .نتیجة آزمون (مقدار  ،3/373 = tدرجة آزادی= ،323
سطح معناداری=  )3/333نشانگر آن است كه ازن ر توسعة
زیرساختی -خدماتی اختالف بین سطح توسعة روستاهای
موردبررسی با ضریب اطمینان  %33معنادار است و تفاوت بین
آنها ناشی از تصادف نیست؛ این بدان معنی است كه ساختار
عشایری روستاها در توسعهنیافتن آنها نقش داشته است.

 .4بحث و نتيجهگيري
با توجه به سهم درخور توجه توسعة زیرساختها و خدمات
ضروری در توسعة كلی روستاها و پایداری جمیتی آنها ،پژوهش
حاضر میتواند از رهگذر شناخت سطح توسعة ابعاد یادشده كمک
قابلمالح های به برنامهریزی توسعة روستایی در محدودة بررسی
كند .با این توضیح ،نتایج حاكی از آن است كه ضریب تغییرات

33
بررسی و تحلیل سطح توسعه زیرساختی -خدماتی روستاهای...
سال سوم
با توجه به نتایج پژوهش كه بهصورت مختصر به آنها اشاره
شاخص تركیبی توسعه برابربا  3/47بوده و نشانگر آن است كه
شد ،برای توسعة زیرساختی -خدماتی مناطق روستایی بخش
ازن ر سطح توسعة زیرساختی -خدماتی ،درمجموع اختالف و
مركزی شهرستان كوهدشت پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
فاصلة چندانی بین روستاها در سه دهستان موردبررسی وجود
 از بارزترین ویژگیهای روستاهای محروم این بخش بهویژه
ندارد .بهعبارتدیگر ،با توجه به میانگین شاخص تركیبی توسعه
دهستان كوهدشت شمالی پراكندگی بیش از حد نقاط روستایی
كه برابربا  3/33است ،میتوان قضاوت كرد كه بهاستثنای
و جمعیت اندك است؛ بهگونهایكه بعضی از روستاها كمتر از 4
روستاهای معدودی با سطح توسعة باب (معرفیشده در جدول ،)2
خانوار جمعیت دارند؛ ازاینرو ،ضروری بهن ر میرسد كه در
روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی نداشتند .از مجموع
چارچوب طرحهای هادی و ساماندهی بهینة نقاط روستایی
 333روستای بخش مركزی ،حدود  %25از روستاها در گروه
درقالب سلسلهمراتب ن ام سکونتگاهی و اتخاذ الگوی مناسب
روستاهای برخوردار و نسبتاً برخوردار قرار میگیرند؛ درحالیكه
خدماترسانی ،زمینة توسعة هماهنگ و متوازن روستاهای
این رقم برای دهستان كوهدشت شمالی  %34/4است كه نشانگر
منطقه فراهم گردد؛
وضعیت نامساعد روستاهای این دهستان نسبت به دو دهستان
 توزیع متوازن امکانات ،سرمایهگذاریها و خدمات دربین
دیگر است .همچنین ،بیش از  %53از روستاهای دهستان
روستاهای منطقه با رعایت عواملی ن یر سطح كاركردی،
ذكرشده در زمرة روستاهای خیلی محروم قرار دارند.
جمعیت ،مركزیت ،شبکة ارتباطی ،ظرفیتهای تولیدی و  ...برای
نتایج تحلیل واریانس نیز معناداری (كمتر از  )3/333تفاوت
پرهیز از رشد بیش از حد برخی از روستاها و تخلیة برخی دیگر؛
سطح توسعة روستاهای سه دهستان یادشده را تأیید میكند و
 با توجه به سطح توسعة اندك روستاهای دهستان كوهدشت
آزمون توكی نیز گویای این واقعیت است كه اختالف واقعی و
شمالی توصیه میگردد كه این دهستان ازن ر برنامهریزی و اقدام
معنادار (كمتر از  )3/333بین كوهدشت شمالی و دو دهستان
و نیز سرمایهگذاریهای زیرساختی -خدماتی در الویت قرار
دیگر وجود دارد .همچنین ،موقعیت استقرار طبیعی روستاها در
گیرد؛
سطح توسعة آنها تأثیرگذار است (معناداری كمتر از  )3/333و
 با توجه به اینکه برخی از روستاهای منطقه ماهیتی عشایری
نتایج آزمون توكی نیز مؤید آن است كه اختالف واقعی روستاهای
و جمعیت فصلی دارند ،در برنامهریزی توسعة محلی بایستی به
موردبررسی ازن ر سطح توسعه ،درمورد روستاهای كوهستانی-
شرایر و مقتضیات خاص اینگونه روستاها توجه شود.
جنگلی با سایر روستاها مصداق دارد .نتیجة ضریب همبستگی
پیرسون درمورد ارتباط سطح توسعة روستاها و فاصلة آنها از
يادداشتها
شهر كوهدشت نشانگر وجود همبستگی منفی و معنادار با شدت
1. Barrios & Strobl
2. Vicious Circle
 -3/547و سطح اطمینان  %33است .بهعبارتدیگر ،هرچه فاصله
3. Perroux
4. Hirschman
به مركز شهرستان بیشتر باشد ،سطح توسعة روستاها كمتر
5. Parr
خواهد بود .آزمون ذكرشده درمورد ارتباط اندازة جمعیتی روستاها
6. Samarjit, Gouranga, & Mitra
7. John Friedman
و سطح توسعة زیرساختی -خدماتی آنها نیز گویای آن است كه
8. Core- priphery
بین دو متغیر ،همبستگی مثبت و معنادار با شدت  3/533و در
9. Dabrowska & Lukomska
10. Growth with equity policies
سطح اطمینان  %33برقرار میباشد؛ به این معنا كه هرچه
11. Shabbir Cheema & Rondinelli
روستاها پرجمعیتتر باشند ،سطح توسعة آنها بیشتر است.
12. Misra
13. First principal component
همچنین ،مشخص شد كه بین روستاهای عشایری و غیرعشایری
14. C.V: Coefficient of Variation
ازن ر سطح توسعة زیرساختی -خدماتی تفاوت معنادار وجود
15. Variance analysis
16. Tukey HSD
دارد.
 .37بهدلیل زیادبودن تعداد روستاها 33 ،روستای دارای بیشترین و 33
روستای دارای كمترین سطح توسعه در جدول آورده شد.
18. Pearson correlation
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Abstract:
Purpose: Development inequalities in rural regions, especially in regard to infrastructures and delivery
services impose numerous undesired consequences over towns and villages. Hence this research
attempted to assess the infrastructure – services development level of villages in central district of
Koohdasht county (Lorestan province).
Methodology: The research is an applied and descriptive- analytical study. The sample size consists of
131 inhabited villages of mentioned area. On the basis of literature review 18 indicators were defined.
Data gathered via referring to district offices and also completing rural questionnaire by local key
informants. After releasing indicators from various scales with dividing by average and weighting to
them on the basis of factor analysis the infrastructure - services development level composite indicator
(CI) was determined.
Finding: Results indicate that the most of investigated villages aren’t so much privileged in terms of
development level and villages of North Koohdasht in compare with South Koohdasht and GolGol sub
districts are in the worst condition. Furthermore, there is a positive and negative correlation between the
villages’ development level and their population size and distance from county center respectively.
Moreover, villages with mountainous-forestial natural condition and nomadic characteristics have
significant differences with other investigated villages.
Research limitation: Data was limited at the rural level and there were contradictions between data
obtained from different offices.
Practical implications: On the basis of results it’s recommended that mountainous- forestial, nomadic
villages and also North Koohdasht’s rural settlements put in the priority in regard to local planning
programs.
Original/value: Research achievements facilitate local development planning and can be used by
county’s rural development agents such as district’s officers, ministry of Jihad-e-Keshavarzi and rural
services centers.
Key words: Infrastructure – services development, rural development, first principal component,
Koohdasht County.
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