
 
  

  

  

  

  

  

  ۱۲۸‐۹۷، صفحات ۱۳۸۹، زمستان ۴، شمارة ۱۳فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 
  هاي جوامع روستايي ايران براي دستيابي به توسعة پايدارچالش

  ∗راد و آرزو ميرزاييسعيد فعلي، حسن صديقي، غالمرضا پزشکي
  ۲۸/۹/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ۹/۵/۱۳۸۹:تاريخ دريافت

  چكيده

در کشور ما، از چند دهة پيش، ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعة آن از سوي 

. هاي توسعه تلقي شده استصورت محور سياستدر غالب موارد، به دولت احساس شده و

هاي ايم، هنوز توسعة روستايي با مسائل و چالشدر شرايطي که قرن بيستم را پشت سر گذاشته

توسعة «نام محيطي، توجه به نوعي توسعه به ‐روست كه در کنار مشکالت زيستفراوان روبه

گيري از روش فراتحليل به رو، پژوهش حاضر با بهرهاز اين. انگيزدرا برمي »پايدار روستايي

. پردازدها و مشکالت جوامع روستايي ايران براي دستيابي به توسعة پايدار ميبررسي چالش

: انددهندة وجود مشکالتي عمده از اين دست در كشور است، كه از آن جملهنتايج تحقيق نشان

دان ساختاري مناسب براي مديريت توسعة روستايي، ريزي و مديريت ضعيف دولتي، فقبرنامه

هاي مردمي و سرماية اجتماعي، فقدان عدم توجه به دانش بومي، عدم توجه به مشارکت

اي توليد، ضعف در خدمات ترويج وري از منابع پايهکشاورزي مکانيزه، عدم ارتقاي بهره

  .ين اقتصاديهاي نوکشاورزي، ضعف در گردشگري روستايي، و عدم گسترش بخش

 . توسعة روستايي/جامعة روستايي /توسعة پايدار/ توسعة پايدار روستايي: هاکليدواژه

* * * 
                                                 

ترتيب، نويسندة مسئول و دانشجوي دكتري ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس به ∗
)saeidfealy@yahoo.com( ؛ دانشياران دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس؛ و كارشناس ارشد ترويج

 .و آموزش كشاورزي و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار
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  مقدمه

قرن بيستم در شرايطي به پايان رسيده كه در پي ناكامي راهبردهاي پيشين توسعة 

روستايي در زمينة مسائلي همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنيت غذايي، و پايداري 

هاي متعدد دست به گريبان يست، هنوز توسعة روستايي با مسائل و چالشمحيط ز

هاي اخير، بار ديگر توسعة روستايي مورد توجه است؛ و از همين روست که در سال

ريزان و مجريان حکومتي نيز بر آنند تا با ارائة پردازان، برنامهقرار گرفته است و نظريه

. گير اين نواحي بکاهندت و مسائل گريبانراهکارها و راهبردهاي جديد، از معضال

هاي اخير، بيشتر توجه به توسعة پايدار روستايي از راهبردهايي است که در سال

اين نوع توسعه معطوف به تمامي اَبعاد اقتصادي، . اندکشورها بدان روي آورده

ه با توجه ب«حال، اين سؤال مطرح است که . محيطي، و سياسي است ‐اجتماعي، زيست

ها و مشکالتي پيرامون توسعة اين رهيافت شرايط جوامع روستايي ايران، چه چالش

ها و مشکالت پژوهش حاضر، با هدف کلي بررسي چالش. »پايداري وجود دارد؟

جوامع روستايي ايران براي دستيابي به توسعة پايدار، در راستاي پاسخ بدين سؤال 

  . اساسي به مرحلة اجرا درآمده است

  نظريمباني 

  توسعة روستايي

، توسعة روستايي تقريباً مترادف با توسعة کشاورزي بوده، مفهوم آن با ۱۹۹۰در اوايل 

اشارة ضمني به عمران کلي مناطق روستايي با تمركز بر اصالح کيفيت زندگي 

در چارچوب اين مفهوم، توسعة روستايي موضوعي جامع و . روستاييان همراه بود

  هاي وابسته بدان در رفت که توسعة کشاورزي و فعاليتشمار ميچندبعدي به

  ريورا و قمر ). ۵۱: ۱۳۷۹پور، زماني(گرفت مناطق روستايي را دربرمي

)Rivera and Qamar, 2003: 40 ( بر اين باورند که توسعة روستايي فراتر از توسعة

گوناگون  کشاورزي بوده، دربرگيرندة اهميت اقتصادي و توان درآمدزايي در موضوعات
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هاي بيرون از مزرعه، هاي غيرزراعي، اکوتوريسم، صنايع دستي، فعاليتمانند فعاليت

  . هاي كالبدي و اجتماعي استتوسعة زيرساخت

به گفتة . ادبيات توسعة روستايي با تعاريف متعدد از توسعة روستايي همراه است

توسعة روستايي  ، با توجه به ماهيت چندبعدي توسعه،)Madu, 2007: 110(مادو 

- گيري از سازمانبندي نيازهايشان با بهرهابزاري براي کمک به روستاييان براي الويت
آورند و براي ها توانايي محلي را فراهم مياين سازمان. هاي بومي و مؤثر است

گذاري ها و خدمات اجتماعي سرمايهويژه زنان روستايي، در زيرساختروستاييان و به

اجتماعي روستا  ‐کند که توسعة روستايي محيط فرهنگيدر ادامه بيان ميوي . کنندمي

. شودبخشد و باعث تقويت توانايي افراد براي کسب درآمد و رفاه پايدار ميرا بهبود مي

، به نقل از گزارش بانک جهاني، توسعة روستايي )Barrios, 2008: 4(به عقيدة باريوس 

هاي كالبدي و اجتماعي، تأمين يجاد زيرساختهايي از قبيل ادربرگيرندة فعاليت

هاي کارآفريني در سطح خُرد و متوسط در خدمات مالي در نواحي غيرشهري، فعاليت

اجتماعات روستايي و شهرهاي داراي رابطة نزديک با مناطق روستايي نسبت به ساير 

اورزي هاي سنتي روستا مانند مديريت منابع طبيعي و کشمناطق شهري، و توسعة بخش

  . است

  توسعة پايدار

اکنون بيش از سه دهه از توجه جهاني به موضوع حفاظت محيط زيست و حدود دو هم

هاي توسعه مد نظر تر، آنچه در تمامي پروژهپيش. گذرددهه از مباحث توسعة پايدار مي

 ،۱۹۷۰گرفت، ديدگاه اقتصادي، ايجاد درآمد و بازده اقتصادي بود؛ اما در دهة قرار مي

دليل ريزان توسعه متوجه شدند که در نهايت، اين روند بهگذاران و برنامهسياست

هاي تخريب محيط زيست، ايجاد نابرابري اجتماعي و کاهش منابع پايه موجب زيان

هاي رو، سازمان ملل متحد با برگزاري کنفرانسايناز . فراوان اقتصادي خواهد شد

، )ريو ۱۹۹۲(، زمين و توسعه )استکهلم ۱۹۷۲(جهاني مانند محيط زيست انساني 

، توجه جهان را به موضوع حفاظت محيط زيست و )ژوهانسبورگ ۲۰۰۲(توسعة پايدار 
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  توسان ). ۶۲: ۱۳۸۴صالحي شانجاني، (توسعة پايدار معطوف كرد 

)Tosun, 2001: 290 (داند که به مديريت تمام منابع توسعة پايدار را راهبردي مي

. پردازدهاي مادي و مالي براي بهبود درازمدت رفاه مينساني، و داراييطبيعي، منابع ا

هاي حامي استانداردهاي کنوني زندگي ها و روشتوسعة پايدار هدفي است که سياست

توان چند ويژگي اصلي توسعة پايدار را بدين با توجه بدين تعريف، مي. کندرا رد مي

  :شرح يادآور شد

شود که از حفاظت و مديريت راهبردي درازمدت فرض ميمثابه توسعة پايدار به ‐ ۱

  کند؛پوشي نميچشم

هاي متمادي و درون يک نسل واحد در توسعة پايدار، تعادل سطح رفاه بين نسل ‐ ۲

 گيرد؛مد نظر قرار مي
مثابه يك نسخة جهاني ارزشمند براي همة کشورها بدون در نظر توسعة پايدار به ‐ ۳

  . شودفرهنگي آنها فرض مي ‐ اسي و اجتماعيگرفتن ميزان توسعه، شرايط سي

کميسيون  )۱("آيندة مشترک ما"، به نقل از گزارش )Harris, 2000: 5(هريس 

توانايي ايجاد : کند، تعريفي استاندارد از توسعة پايدار را بدين شرح ارائه مي)۲(برنتلند

ن توانايي نسل توسعه براي اطمينان از اينکه نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداخت

وي معتقد است که توسعة پايدار داراي سه . شودآينده براي رفع نيازهايشان برطرف مي

  :شرح زير استجنبه به

کاالها و ) الف: نظام پايدار اقتصادي توانايي آن را داشته باشد كه بايد يک: اقتصادي ‐

هاي مدر سطوح دولتي، کمتر از وا) ب، صورتي مداوم تأمين کندخدمات را به

هايي از اقتصاد کشور که در ايجاد تعادل ميان بخش) خارجي استفاده شود، و ج

 شود، کوشا باشد؛باعث بهبود کشاورزي و ساير صنايع مي
محيطي منابع پايدار خود را حفظ کند، از بايد يک نظام پايدار زيست: محيطيزيست ‐

ها در مواقعي استفاده کند مصرف بيش از حد منابع بپرهيزد، از منابع تجديدناپذير تن

 گذاري کرده باشد؛ وهاي آنها را شناسايي و در آنها سرمايهکه بديل
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بايد يک نظام پايدار اجتماعي به برابري توزيع دست يابد و خدمات : اجتماعي ‐

اجتماعي کافي شامل سالمت، بهداشت، آموزش، برابري جنسيتي، مشارکت، و 

 . دهاي سياسي را فراهم آورگوييپاسخ
مثابه تقريباً وجه مشترک همة تعاريف عبارت است از حفظ محيط زيست انسان به

يعني، توسعة  ‐بستر توسعه، که در ارتباط متقابل ميان سه رکن اساسي توسعة پايدار

هرگاه توازن در کنش . جامة عمل خواهد پوشيد ‐ محيطياقتصادي، اجتماعي، و زيست

  . دار خواهد شدهم خورد، پايداري خدشهو واکنش متقابل ميان اين اجزا بر 

  توسعة پايدار روستايي 

ريزي، در توسعة روستايي كاربرد فراوان اصطالح پايداري، در قالب يك مفهوم برنامه

هاي اجتماعات توسعة پايدار روستايي فرايندي است که در چارچوب آن، توانايي. دارد

در عين برقراري توازن ميان اجزاي روستايي در راستاي رفع نيازهاي مادي و معنوي 

رشد و ) شناختي، اجتماعي، اقتصادي، و نهاديبوم(دهندة نظام سکونت محلي تشکيل

هايي است، توسعة پايدار روستايي شامل بديل). ۱۳۸۱عمادي و عباسي، (يابد تعالي مي

ارتقاي  برداري از منابع طبيعي،مديريت پايدار و متوازن در بهره: اندكه از آن جمله

هاي برابر و دامنة کيفيت زندگي و کاهش فقر، گسترش مشارکت مؤثر، افزايش فرصت

هاي انساني در محيط ويژه براي زنان و جوانان، توسعه و ارتقاي سرمايهانتخاب به

سازي اقتصاد وري در کشاورزي، استحکام رشد اقتصادي و متنوعروستايي، ارتقاي بهره

پيوند موزون جوامع و فضاهاي روستايي با کليت سرزمين روستايي، و يکپارچگي و 

)Osterwalder, 2003.(  

، توسعة پايدار در نواحي )Cai et al., 2009: 8913(به عقيدة کاي و همکاران 

محيطي، فني و روستايي فرايندي پيچيده است که با اهداف اقتصادي، اجتماعي، زيست

نيز بر اين باور است که بايد ) Ahmad, 2006: 47-50(احمد . سياسي در کُنش است

محيطي، و سياسي مورد پايداري توسعة روستايي در اَبعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست

  :دهدشرح زير مورد بحث قرار ميوي اين اَبعاد را به. توجه قرار گيرد
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  بعد اقتصادي 

ه هم هايي است کهاي مربوط به توليد و توزيع محصوالت از جمله فعاليتفعاليت

هاي زراعي ها ممكن است هم فعاليتگونه فعاليتاين. کنداشتغال و هم درآمد توليد مي

هاي غيرزراعي و هم فعاليت) داريکشاورزي، شيالت، دامپروري، و جنگل(

را ) هاي غيرزراعي مربوط به کشاورزي و يا فرآوري محصوالت کشاورزيکارآفريني(

کارآفريني و دسترسي به منابع اعتباري و در بخش غيرزراعي، آموزش . دربرگيرد

عنصر ديگر توسعة روستايي تسهيالت . اطالعاتي دربارة بازار بسيار اهميت دارند

- ها، دسترسي به آب، تسهيالت بازاريابي مناسب، و برقها، پلزيرساختاري شامل جاده
  .رساني به روستاهاست

  بعد اجتماعي 

- شمار ميهاي انساني بهي توسعة توانمنديآموزش، سالمتي، و بهداشت عناصر کليد
در حوزة آموزش، توجه به کميت و کيفيت آموزش در مقاطع ابتدايي و متوسطه . روند

گذاري توان در چارچوبي مناسب با يک سياستداراي اهميتي دوچندان است، و مي

البته نبايد از آموزش مناسب معلمان، تجهيز . درست آموزشي بدان تحقق بخشيد

رفع اختالفات اجتماعي نيز . لوب مدارس، و نظارت مؤثر بر شيوة تدريس غافل بودمط

از ديگر نکاتي است که بايد مد نظر قرار گيرد؛ و در اين ميان، در جاهايي که توسعة 

هاي خُرد و متوسط هاي غيرزراعي در مقياسکشاورزي مقدور نيست، بايد به کارآفريني

  .توجه شود

  محيطي بعد زيست

محيطي هاي زيستآسيب. ترين عنصر توسعة پايدار استفاظت از محيط زيست مهمح

وري زراعي و غيرزراعي بلکه به ايجاد مخاطرات هاي بهرهتنها به کاهش فعاليتنه

براي . انجامدها، حيوانات و ساير اَشکال زندگي ميسالمتي و بهداشتي براي انسان

هاي صادي و اجتماعي، نخست، بايد از تخريبهاي اقتپايدار و نهادينه شدن پيشرفت

  . محيطي جلوگيري کردزيست
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 بعد سياسي 
پايداري توسعة روستايي و کاهش هدفمند فقر در گرو رفع نيازهاي اجتماعي همة 

ها، منابع، اي كه همة آنها از دسترسي برابر به فرصتگونههاي جامعه است، بهگروه

در اين رابطه، . شرايط زندگي خود برخوردار باشند ها براي بهبودتسهيالت، و نهاده

توانند چارچوبي را براي مشارکت و بسيج مردم محلي در تمام دولتمردان محلي مي

 .فرايندهاي توسعه آماده سازند

  روش تحقيق

مطالعات فراتحليلي به . روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي و فراتحليلي است

اي انجام شده، با بررسي منابع موجود، ت کتابخانهصورشود که بهمطالعاتي گفته مي

آيد، و آنگاه نتايجي جديد و بديع استخراج ها به عمل ميها و ديدگاهتحليلي بر يافته

احمدوند و همکاران، ( هاي مطالعات گذشته استشود که حاصل تجميع استنتاجمي

ان براي دستيابي به هاي جوامع روستايي ايرمقالة حاضر به بررسي چالش). ۸۹: ۱۳۸۴

شده در هاي انجامرو، نخست، تمامي مطالعات و پژوهشاز اين. پردازدتوسعة پايدار مي

ها و آوري شده و پس از بررسي، چالشمورد توسعة پايدار روستايي در ايران جمع

ريزي و مديريت، زراعي، و غيرزراعي تحليل شده مشکالت موجود در سه بعد برنامه

 .است

  هاي موجود براي دستيابي به توسعة پايدار روستايي در ايرانچالش

 ريزي و مديريت هاي برنامهچالش
 هاي نادرست دولتيگيريها و تصميمسياست

نگاهي گذرا به ساختار مديريت روستايي در ايران بيانگر اين واقعيت است که پيش از 

داخلي و (زا درون انقالب مشروطيت، مديريت توسعة روستايي در کشور ما بيشتر

شده ) بيروني، متکي به دولت(زا تدريج وارد مرحلة برونبوده اما پس از آن، به) بومي

ساالري بر ساختار مديريت روستايي ايران محوري و دولتبه ديگر سخن، دولت. است
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بعدي و ناهماهنگ شکل دنبال اصالحات ارضي، نوعي مديريت يکحاکم بوده و به

سرانجام، با پيروزي انقالب اسالمي، گرچه سبک و شيوة مديريتي از گرفته است؛ و 

اي دستخوش تغييراتي شده اما از لحاظ ساختاري، در نحوة ادارة روستا، لحاظ انديشه

چندان دگرگوني پديد نيامده است؛ البته اين بار، ادارة امور روستاها بيشتر در دست 

  ). ۱۳۸۵پريشان و بوچاني، (نبوده است  دولت بوده و مشارکت روستاييان چندان مشهود

) Karbasioun et al., 2008: 764(و کرباسيون و همکاران ) ۱۳۸۸(کريم و هاشمي 

دانند و مشکالت اين ريزي ضعيف دولتي را از موانع توسعة پايدار روستايي ميبرنامه

  :شمرندحوزه را بدين شرح برمي

ها و دالالن بخش واسطه فقدان قدرت وزارت جهاد کشاورزي براي کنترل ‐ ۱

  کشاورزي؛

 هاي کشاورزي از سوي دولت؛اختصاص ناکافي منابع مالي به پروژه ‐ ۲
 ها در اين بخش؛گيريروند سياسي حاکم بر تصميم ‐ ۳
 هاي محلي به جمعيت؛نسبت پايين تشکل ‐ ۴
 سازي؛هاي ظرفيتنسبت پايين طرح ‐ ۵
 ها؛ وگيرينقش کم جوامع محلي در تصميم ‐ ۶
  .ها و نهادهاي مدنيدر انجمن نسبت پايين عضويت ‐ ۷

  فقدان ساختاري مناسب براي مديريت توسعة روستايي 

اين نوع توسعه . شودتوسعة روستايي باعث بهبود شرايط جوامع روستايي مي

دربرگيرندة تمامي اَبعاد زندگي از قبيل کيفيت زندگي، اقتصاد، محيط زيست، سالمتي و 

 :Madu, 2007(مادو ). USDA, 2006(ت داري اسها، و خانهبهداشت، زيرساخت

هاي ، با توجه به ماهيت چندبعدي توسعة روستايي، بر اين باور است که سازمان)112

، کشاورزي )ادارة پست، پليس، و حکومت محلي(هاي اداري زيادي همچون سازمان

، )بنزين/ بانک و جايگاه گاز(، تجاري )خدمات ترويج کشاورزي و کلينيک دامپزشکي(

، مراكز سالمتي و بهداشتي )مدارس ابتدايي، راهنمايي، و دبيرستان(ها آموزشگاه
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، صنايع کاربري )هامانند نانوايي(، واحدهاي صنعتي )بيمارستان، درمانگاه، و داروخانه(

مراکز مدني، مرکز تلويزيون، رستوران (، مراكز تفريحي )شدهبرق، و آب تصفيه(عمومي 

-باشگاه(، نهادهاي اجتماعي )شده چندان همخواني ندارند؟نوانهاي عبا نمونه) (و هتل
در ) جاده و ايستگاه وسايل نقلية موتوري(هاي ترابري و ارتباطي ، و سازمان)ها

  . هاي توسعة نواحي روستا مشاركت دارندفعاليت

همواره فقدان ساختار مناسب براي پيشبرد امور توسعة روستايي با نگرش چندبعدي 

هاي اصلي چند دهة اخير بوده، زيرا معموالً براي هر كدام از اَبعاد گ از چالشو هماهن

توسعة روستايي سازماني مستقل با رويکردي متمايز فعاليت داشته است، که غالباً اين 

كردند؛ حتي در مواردي ها در ارتباط و هماهنگي بايسته با يكديگر فعاليت نميسازمان

هاي عمراني شد، صرفاً بسترسازيماني خاص محول ميهم که مأموريت اصلي به ساز

  ). ۸۴: ۱۳۸۳يدقار، (گرفت و دربرگيرندة تمامي اَبعاد توسعه نبود مد نظر قرار مي

 عدم توجه به دانش بومي
نامند اما اصطالح دانش بومي بيش نيز مي )۵(و يا محلي )۴(را دانش سنتي )۳(دانش بومي

ي دانشي برآمده از حوزة فرهنگي و يا اجتماعي خاص دانش بوم. رودكار مياز همه به

اي از دانش مبتني بر در واقع، دانش بومي مجموعه. يافته در طول زمان استو توسعه

مرتبط و از سوي اعضاي خانواده و  )۶(تجربه است که اغلب از طريق سنن شفاهي

گي محلي نيز محيطي و فرهنهاي متمادي، توسعه و آزمون شده و با شرايط زيستنسل

- با تغييرات شرايط محيطي، نظام). Mbilinyi et al., 2005: 793(سازگاري يافته است 
شوند و از اين رهگذر، پايداري را براي هاي دانش بومي کشاورزي نيز متغير و پويا مي

  .آورندجوامع و محيط به ارمغان مي

ماعي پايدار دانش بنا به گزارش توسعة بانک جهاني، کليد توسعة اقتصادي و اجت

رود، که در شمار ميترين جزء نظام دانش هر کشور بهاست؛ و دانش محلي نيز اصلي

هاي بنابراين، الزم است در فعاليت. شودها مياولين گام باعث بسيج تمامي سرمايه



  …سعيدفعلي، حسن صديقي    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۱۰۶

 

ويژه مختص فقرا، دانش بومي در مراحل طراحي و اجراي فرايندها مد نظر توسعه و به

نشين مبين بايد هرگونه نگاهي به روستايي، عشاير، و جنگل). Sen, 2005: 376(گيرد 

چمبرز . نگاه به فردي توانمند، صاحب دانش و نظر، و داراي احترام خاص باشد

ولي شاه(داند هاي توسعه ميريزيمشارکت روستاييان و بوميان را جزء ضروري برنامه

  ). ۱۳۷۹نژاد، و يوسفي

تولي توسعة روستايي و روستاييان خطري است که همواره جدايي ميان نهادهاي م

توجهي به فناوري براي توسعة کشاورزي پايدار و روستايي جدي تلقي شده و نتيجة بي

ترين خطر و عامل بازدارنده در رو، بزرگاز اين. بومي و ذخاير علمي روستاييان است

کالنتري . ن و نظرات آنهاستهاي روستايياتوسعة پايدار روستايي عدم توجه به دانسته

نيز عدم توجه به دانش بومي را از جمله ) Kalantari et al., 2008: 726(و همکاران 

-ترين مشکالت جوامع روستايي براي دستيابي به توسعة پايدار روستايي بيان ميمهم
  .کنند

 هاي مردمي و سرماية اجتماعيتوجهي به مشارکتبي
در واقع، . هاي بالقوة خود پي ببرندسازد تا به تواناييميتوسعة پايدار مردم را قادر 

هاي آموزش، دسترسي به منابع دستيابي به توسعه مستلزم بهبود زندگي افراد در زمينه

از آنجا که مشارکت و حاکميت بر . مورد نياز، درآمد مناسب، و عدالت اجتماعي است

دستيابي به اهداف توسعة توان سرنوشت خود از حقوق اولية بشر خويش است، مي

پايدار روستايي بدون نهادينه شدن مشارکت روستاييان در فرايند توسعة روستايي را 

  . امري محال دانست

 ،ويژه در روستاهاهبكشور، هاي گذشتة دولت در مناطق مختلف بسياري از تجربه

ر فرايند د آنهاعدم دخالت هاي اجرايي بر اثر عدم تعلق خاطر مردم به طرحبيانگر 

. فراهم آورده است نيز ها راگونه طرحزمينة شکست اين ،در درازمدت ست كههابرنامه

ي توسعة هاعيت نتايج طرحومشر عاملمشارکت را ) Prokopy, 2005: 1803(پروکپي 
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خودبيگانگي از  به كاهش که مشارکت عمومي داند و بر اين باور استمي روستايي

هاي از برنامه، حمايت به قانونگذاري بخشي، مفهومردهابرخو ، جلوگيري ازشهروندان

و  در آموزش جامعه هاانجاميده، شركت دولت دانش محلي ، و شكوفاييسازماني

   .دهدچشمگير افزايش مي ايگونهبهرا  ساالريمردمفرايندهاي 

هاي معطوف به نگرش دستيابي به توسعة پايدار روستايي، بدون اتخاذ روش

مشارکت در نواحي روستايي به مفهوم . شودهاي مردمي، ميسر نميه مشارکتزيربنايي ب

وري بهينه در سطوح دهي رابطة متقابل انسان روستايي با محيط جغرافيايي يا بهرهسامان

 ،نظر است مشاركتي كه در توسعه و توسعة روستايي مد. مختلف توليد کشاورزي است

فرايندي اجتماعي، يكپارچه، جامع، پويا،  اين نوع مشاركت(است اي مشاركت توسعه

اي مشاركت توسعه سخن، ديگر رود؛ بهشمار ميبه و چندفرهنگي ،همبسته، چندبعدي

 اي؛ زيرا مشاركت توسعه)خواهد كه همگان در همة مراحل توسعه درگير شوندمي

اوکلي و (گيرد بعاد زندگي فرد و گروه را دربرميو اَ ،تمامي سطوح جامعه، نيازهاي آن

پژوهشگران حوزة مشارکت روستايي مشکالت اين حوزه را  ).۳۴: ۱۳۷۰مارسدن، 

 Kalantari et؛ ۱۳۸۸؛ ناصري، ۱۳۸۸؛ صالحي، ۱۳۸۳يدقار، (اند بدين شرح برشمرده
 al., 2008:(  

  شعاري شدن مشارکت؛ ‐ ۱

 مثابه هدف و نه وسيله؛تلقي مشارکت به ‐ ۲
 رهيافت يا نظام؟؛ روش، فرهنگ،: سردرگمي مشارکت در اَلفاظ ‐ ۳
 عدم اعتقاد مسئوالن دولتي به مشارکت؛ ‐ ۴
 عدم توجه به آمادگي و اشتياق مردم؛ ‐ ۵
 هاي مشارکتي از باال به پايين؛ وديکته شدن برنامه ‐ ۶
هاي خاص دولتي و ساالريعدم هماهنگي و تفاوت ميان نحوة عمل و ديوان ‐ ۷

  .هاي توسعههاي طرحنيازمندي
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 زراعي) هايفعاليت(هاي بخش چالش
 فقدان کشاورزي مکانيزه

هاي مناسب براي محدوديت منابع در بخش کشاورزي نمايانگر اهمت انتخاب فناوري

هاي مکانيکي با فناوري. استفادة کامل و بهينه از منابع کمياب در توليد مواد غذايي است

و ها، چه فني و اقليمي و چه زماني، افزايش سطح زير کشت غلبه بر انواع محدوديت

براي مکانيزاسيون تعاريف متعدد وجود . سازدپذير ميتوليد بخش کشاورزي را امكان

اي از علوم و فنون کاربردي که مکانيزاسيون کشاورزي عبارت است از مجموعه. دارد

کارگيري انواع مختلف ماشين و ابزار نيروي محرک در مراحل مطالعه، شناخت و به

شود؛ اين مجموعة علوم ت کشاورزي را شامل ميمختلف توليد و در فرآوري محصوال

شود، کار گرفته ميو فنون کاربردي که با توجه به ابعاد فني و اقتصادي و اجتماعي به

دربرگيرندة فناوري طراحي و توليد انبوه و تغيير ساختار فني، بهسازي، تعمير، خدمات 

مکانيزاسيون . استها و وسايل نگهداري، انتخاب، کاربرد و تعويض انواع ماشين

تر، استفاده از فناوري روز در بيان کلياستفاده از وسايل و ادوات مکانيکي و به

به ديگر سخن، . وري با رعايت تمام جوانب استکشاورزي براي افزايش بهره

مکانيزاسون عبارت است از استفاده از فناوري روز در کشاورزي براي رسيدن به توسعة 

اَمجدي و چيذري به نقل از اليس، مکانيزاسيون را ). ۱۳۷۸كاران، الماسي و هم(پايدار 

طور دانند و بههاي کشاورزي از طريق منابع غيرانساني ميداري و انجام فعاليتعهده

محيطي تقسيم عمده، آثار مکانيزاسيون بر کشاورزي را به دو دستة اقتصادي و زيست

ها، اشتغال، و آثار مربوط به کارآيي فعاليتکنند که از آن ميان، آثار اقتصادي شامل مي

  ).۱۵۸: ۱۳۸۵امجدي و چيذري، (توزيع درآمد است 

؛ بياني و همکاران، ۱۳۷۹؛ عليمراد و پورزاهدگيالني، ۱۳۸۱امامي، (پژوهشگران 

  ؛۱۳۸۵؛ امجد و چيذري، ۱۳۸۲ميررحيمي و شفيعي قصر، ؛ حاجي۱۳۸۷

 Bagheri and Moazzen, 2009؛ Kalantari et al., 2008 ( بر اين باورند که مشکالت

ترين مشکالت اقتصادي در بخش کشاورزي کشور مربوط به مکانيزاسيون، كه از مهم

  :اند ازروند، عبارتشمار ميبه
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. ريزي دقيق جهت تسريع روند توسعة مکانيزاسيوننبود يک سياست مدون و برنامه ‐ ۱

ي عدم وجود افق ديد مشخص ويژه در زمينة اجرايترين مشکل بهاولين و مهم

در حال حاضر، . هاستاي قابل اجرا و تالش در راستاي تحقق اين برنامهبرنامه

شاهد آنيم كه اهميت و جايگاه مکانيزاسيون در روند توسعة کشاورزي به فراموشي 

- کم در دهة اخير، مورد توجه جدي قرار نگرفته است، چنانسپرده شده و يا دست
هاي اخير نيز شاهدي صادق بر همين ة مکانيزاسيون در سالکه روند تنزل درج

  مدعاست؛

از آنجا که بيشتر . آالت کشاورزيضعف مالي کشاورزان و توليدکنندگان ماشين ‐ ۲

هاي به نسبت کوچک و شيوة غالب در قطعات اراضي کشاورزي کشور در مساحت

کشاورزي هاي کشاورزي و زراعي مبتني بر شيوة معيشتي است، درآمد فعاليت

گذاري در ابزار مختلف توليدي بسيار کم است؛ و پايين و توان مالي براي سرمايه

ترين جانشين مولد نيرو در کارهاي مثابه مهمدر همين حال، قيمت تراکتور به

دليل باال بودن نرخ مواد اولية کاورزي، و ابزار و ادوات مربوط به تبعيت از بازار، به

  حال رشد است؛توليد، روز به روز در 

پايين بودن مساحت اراضي زير کشت و کوچک بودن واحدهاي توليدي  ‐ ۳

طور هاي زير کشت، بهشده، مساحت زمينبر اساس آمار و ارقام اعالم. کشاورزي

هکتار  ۱/۶هاي زير کشت و آيش، در مجموع، هکتار و مساحت زمين ۳/۴متوسط، 

ا حدود زيادي ضرورت کاربرد هاي به نسبت نازل تاين مساحت. برآورد شده است

برداران و هاي کشاورزي و نيز مقرون به صرفه بودن آن را نزد بهرهگستردة ماشين

پا، که تعدادي قابل توجه از توليدکنندگان در بخش کشاورزي را کشاورزان خرده

شوند، زير سؤال برده و مشکالتي متعدد را بر سر راه توسعة پايدار شامل مي

  رار داده است؛مکانيزاسيون ق

بر اساس . هاي مناسبمشکالت ناشي از تأمين قطعات يدکي و ايجاد تعميرگاه ‐ ۴

هاي کشاورزي در كشور وجود آمارهاي موجود، نزديك به نهصد تعميرگاه ماشين

دليل نياز شديد از سويي، به. صد تعميرگاه ديگر نيز مورد نياز استدارد و و شش
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تا ضريب آن حداقل با متوسط (تراکتور  دستگاه ۲۵۰بخش کشاورزي کشور به 

، ضرورت رفع مشکالت ناشي از قطعات يدکي و )ضريب مکانيزاسيون برابر شود

هاي ها از موارد مهم است، که بايد پيش از توسعة فراگير ماشينوجود تعميرگاه

  ها با وقفه مواجه نشود؛کارگيري اين ماشينکشاورزي مد نظر قرار گيرد تا ادامة به

نارسايي در انتخاب . هاي کشاورزيکالت تطبيقي در رابطه با انتخاب ماشينمش ‐ ۵

هاي کشاورزي مناسب و مطابق با معيارهاي فني و علمي نيز از ديگر ماشين

رود که در راستاي حل آن، شمار ميمشکالت رايج در توسعة مکانيزاسيون به

ايط آب و خاک، ها و ادوات کشاورزي با توجه به شرنخست، الزم است ماشين

طبيعت و مشخصات اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف انتخاب شوند؛ و از سوي 

ديگر، با توجه به پايين بودن سطح آموزش و تسلط کشاورزان در استفاده از اين 

هاي کشاورزي جلوگيري به هاي مختلف ماشينها، بايد از تعداد و تنوع مدلماشين

  عمل آيد؛

هاي كننده و اعتباري در زمينهاي توليدكننده، توزيعهعدم هماهنگي ميان دستگا ‐ ۶

ها هنگامي هاي کشاورزي، اين ماشينپس از رفع مشکالت توليد ماشين. کشاورزي

کنندگان برسند که اقدامات حمايتي در زمينة راحتي به دست مصرفتوانند بهمي

گام در ها از آن به عمل آيد و اين تازه نخستين تخصيص وام و ساير حمايت

هاي کشاورزي نيز خود کنندة ماشينهاي توزيعدستگاه. پيگيري اقدامات الزم است

گيري از عامالن فروش گسترده در تمامي نقاط کشور، از هماهنگي جدي با بهره

توان از آنها اند كه بدين ترتيب، سرانجام، نميبهره بودهها بيميان اين دستگاه

  مؤثر را انتظار داشت؛ ايگونهتوسعة مکانيزاسيون به

 ؛هاي خدمات مکانيزاسيونضعف مالي شرکت ‐ ۷
 ؛آالت کشاورزيخدمات نامناسب پس از فروش ماشين ‐ ۸
 ؛ وآالت کشاورزيکمبود رانندگان و متصديان ماهر براي استفاده از ماشين ‐ ۹
 .علت خدماتي بودن آنهاهاي مکانيزاسيون، بههاي سنگين شرکتپرداخت ماليات  ‐ ۱۰
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  اي توليدوري در استفاده از منابع پايههرهعدم ارتقاي ب

اي در محيط روستايي به با توجه به محدوديت منابع آب و خاک، از اين منابع پايه

اتالف آب و پايين بودن بازده آبياري، از يک سو، و . شوداي نامناسب استفاده ميشيوه

يي درخور اهميت هابرداري، از سوي ديگر، چالشقطعه قطعه بودن اراضي مورد بهره

از آنجا که بخش کشاورزي . روندشمار ميبراي توسعة پايدار روستايي در کشور به

کنندة آب در کشور است، اتالف عمدة آب نيز به همين بخش ترين مصرفبزرگ

وري مصرف آب در اراضي آبي کشور اي كه در حال حاضر، بهرهگونهگردد، بهبازمي

) متر مکعب(محصول توليدي به ازاي واحد آب مصرفي کيلوگرم  ۷/۰تقريباً معادل 

همچنين، به . است، که اين ميزان توليد در مقايسه با ارقام کشورهاي پيشرفته پايين است

هاي سنتي آبياري ، استفاده از روش)Ul Hassan et al., 2007(گفتة الحسن و همکاران 

جب شده است كه تعادل بين هاي زراعي ايران مودرصد در زمين ۳۲با عملکرد آبياري 

ميليارد  ۴۶(و تغذيه ) ميليارد متر مکعب ۵۵(زميني هاي آب زيرميزان برداشت از سفره

ترين داليل اين از مهم. زميني منفي شودخورده، تراز آب زيربه هم) متر مکعب

 ؛۱۳۷۹زاده، ؛ کشاورز و صادق۱۳۸۰عليزاده، (توان به موارد زير اشاره كرد وضعيت، مي

  ):۱۳۸۳؛ افشار، ۱۳۷۹حياتي و الري، 

علت عدم تناسب شکل هندسي مزارع با نوع نظام آبياري آبياري نامناسب مزرعه به ‐ ۱

 کار رفته؛ به
 دليل عدم آگاهي کشاورزان؛اتالف زياد آب در مزارع کشاورزي به ‐ ۲
 نامناسب بودن کيفيت منابع آب مورد استفاده؛ ‐ ۳
 موجود با امکانات منابع آبي مناطق؛عدم تناسب الگو و تراکم کشت زراعي  ‐ ۴
گذاري آب و عدم توليد کافي محصوالت به ازاي واحد نامناسب بودن نظام قيمت ‐ ۵

 حجم آب مصرفي؛
 کوچک بودن مالکيت اراضي و مقدار پوشش اَنهار انتقال و توزيع آب داخل مزارع؛ ‐ ۶
زراعي  هاينبود انگيزة مشارکت در کار گروهي در ميان کشاورزان و فقدان تشکل ‐ ۷

 هاي زراعي و مصرف بهينة آب؛براي انجام فعاليت
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اَندرکاران مديريت ديده نزد دستعدم وجود نيروي ماهر، متخصص و آموزش ‐ ۸

 هاي وابستة دولتي و عملياتي؛ ومصرف آب در نهادها و سازمان
  .بران در زمينة ضرورت استفادة بهينه از آبعدم آموزش و ترويج کشاورزان و آب ‐ ۹

شته، ايران در طول زمان از فرسايش خاک نيز در امان نبوده و در حقيقت، از آن گذ

ها اي که برخي دادهگونهاز جمله کشورهاي داراي حجم باالي فرسايش خاک است، به

  ميليون تن در سال  ۳۰تا  ۲۰وضعيت تخريب خاک کشور با نرخ فرسايش 

)Chizari et al., 2003: 13 ( اند ارزيابي کرده» ديدشديد و خيلي ش«را در سطوح  

)Bot et al., 2000 .(وري آسيا در مورد فرسايش خاک، نسبت در گزارش سازمان بهره

اين گزارش حکايت از آن دارد که . بدين معضل در ايران ابراز نگراني شده است

فرسايش ساالنة خاک حدود سه برابر متوسط فرسايش در قارة آسيا، دو برابر متوسط 

ة آفريقا، بيش از چهارده برابر متوسط فرسايش در آمريکا، و در حدود فرسايش در قار

اين آمار و ). ۱۳۸۵عابدي و طباطبايي، (شانزده برابر متوسط فرسايش در قارة اروپاست 

دهندة عمق فاجعة فرسايش خاک و تخريب منابع طبيعي در ايران خوبي نشانارقام به

روية شهرها که نتيجة آن از بين رفتن بي برداري بيش از توان، گسترشبهره. است

برداران منابع هاي طبيعي براي ساخت مسکن است، و عدم دانش و آگاهي بهرهعرصه

-شمار ميترين عوامل تخريب خاک در ايران بهطبيعي در زمينة اهميت خاک از مهم
  .روند

 خدمات نامناسب ترويج کشاورزي 
 و است کشاورزي ةپيشرفت هايوريناف انتشار ةاولي ابزارهاي از کشاورزي ترويج نظام

 هدف. کندمي ايفا روستايي توسعة ويژههبو  توسعه فرايند در مهم ينقش قطع، طوربه

 بهبود براي کشاورزان به غيررسمي ارائة آموزش عبارت است از ترويجي هايفعاليت

 کارآي و مندسود هايفناوري از بتوانند تا از اين رهگذر، آنها کشاورزي هايروش

بنا  ).Tecer Atsan et al., 2009: 306( کنند استفاده خود زراعي هايفعاليت در جديد

، ترويج کشاورزي عبارت )Rivera and Qamar, 2003: 7(ريورا و قمر  به تعريف
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هاي ترويجي، فني و بينشي از طريق ارائة آموزش که )۷(است از نظام آموزشي غيررسمي

ي فني، مهارتي و اطالعاتي روستاييان را موجب شده، زمينه را براي برآورده شدن نيازها

- توانمندسازي و ارتقاي کيفيت زندگي آنها و مديريت کارآمد منابع توليد فراهم مي
   .سازد

توان از عناصر مؤثر در توسعه دانست، و اثربخشي خدمات ترويج کشاورزي را مي

بدين ترتيب، ديدگاه . لب يک نظام استكونه خدمات در گرو فعاليت در قاعملکرد اين

شود که نظر مطرح ميروست و اين نقطهنگر نسبت به ترويج با انتقاد و ترديد روبهجزء

هاي ترويج کشاورزي، گذشته از اهميت دادن به دهي و توسعة فعاليتبراي سازمان

 کشاورزي و کشاورزان، شرايط ديگري نيز ضرورت دارد؛ شرط اول آنکه گردآوري

اي جديد، پيشرفته و متناسب با محيطي خاص و در زمينة گونهمند اطالعات بهنظام

هاي تحقيقاتي انجام شود و اطالعات هاي کشاورزي و نيز بر پاية تجارب و يافتهفعاليت

دست آمده در دسترس قرار گيرد؛ شرط دوم آنکه از اين اطالعات براي آموزش به

شرط سوم آنكه ساختاري سازماني و اداري يا اي کشاورزي استفاده شود؛ حرفه

هاي نشر هدايت شود؛ چهارم آنكه مديريتي وجود داشته باشد که از طريق آن، فعاليت

ها وجود داشته باشد؛ و گذار يا احکام قانوني براي رسميت بخشيدن بدين فعاليتقانون

کشاورزي، هاي سرانجام، شرط پنجم آنكه براي حمايت از نشر اطالعات و توصيه

   ).Jones and Garforth, 1997(مراجعي ثابت وجود داشته باشند 

هاي رسمي خدمات ترويج امروزه، با گذشت حدود شصت سال از آغاز فعاليت

 ‐ کشاورزي در کشور، اين نهاد توانمندساز بيش از هر زمان ديگر در حوزة علمي

در شرايط كنوني، . رفته استاجرايي در معرض اظهار نظر، انتقاد، بحث و مجادله قرار گ

هاي ترويجي را از نظر هايي در نظام ترويج ايران وجود دارد که فعاليتنارسايي

-توان ايناي از اين تنگناها را ميپاره. اثربخشي و کارآيي دچار عدم پويايي كرده است
؛ معاونت ترويج و ۱۳۸۶؛ ميرزايي و همکاران، ۱۳۸۰اسدي روستايي، (گونه برشمرد 

؛ اميراني، ۱۳۸۱؛ عمادي و ميرزايي، ۱۳۸۴برداري وزارت جهاد کشاورزي، هاي بهرهامنظ

  ):Qamar, 2001؛ ۱۳۸۷؛ شهبازي، ۱۳۷۷
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  ضعف در ساختار تشکيالتي؛ ‐ ۱

 ضعف در ارزشيابي و نظارت؛ ‐ ۲
 ريزي؛ضعف در پيوند با ساير مؤسسات برنامه ‐ ۳
 هاي ترويجي؛مسائل و مشکالت در انتخاب رهيافت و شيوه ‐ ۴
 ل و مشکالت در تدوين اهداف و وظايف؛مسائ ‐ ۵
 تعريف و برداشت نادرست از نقش نهاد ترويج و خدمات آن؛ ‐ ۶
 ها؛ترجيح ايدة انتقال فناوري در فعاليت ‐ ۷
 فقدان شبکة گستردة ترويجي با پوشش کافي براي مخاطبان؛ ‐ ۸
مند و قواعد و فرهنگ همکاري چندجانبه و مشارکت ضعف ارتباطات نظام ‐ ۹

 ف توسعة کشاورزي؛هاي مختلزيربخش
 فقدان جايگاه قانوني ثابت و پايدار براي نظام ترويج كشور؛  ‐ ۱۰
ها و هاي نوين علمي و تحقيقاتي به پيامفقدان مهارت الزم در زمينة تبديل يافته  ‐ ۱۱

 هاي عملي و مؤثر ترويجي؛ وتوصيه
  .عدم ارتباط بين نهادهاي تحقيقاتي و ترويجي و کشاورزان  ‐ ۱۲

 غيرزراعي) هايتفعالي(هاي بخش چالش
 ضعف در صنعت گردشگري روستايي

گردشگري روستايي نوعي گردشگري با ترکيبي از معرفي مناطق روستايي و ساير 

الدين افتخاري و قادري بنا به تعريف رکن. ها و ارائة خدمات گوناگون استجاذبه

ن ، گردشگري روستايي عبارت است از هر نوع فعاليت تفريحي و گذرا)۲۷: ۱۳۸۱(

اوقات فراغت با دريافت خدماتي از قبيل غذا، محل اقامت، و محصوالت محلي از 

ساکنان محلي در مکاني که از نظر قوانين و مقررات جاري کشور يا از نظر ماهيت 

گردشگري روستايي فعاليتي بالقوه و مکمل . اقتصادي و فرهنگي، روستا محسوب شود

معموالً براي اين . شودروستايي تلقي مي هايويژه خانوادهبراي جوامع محلي و به

   ).Canoves et al., 2004: 755(تنيده را برشمرد توان سه نوع مزيت درهمصنعت، مي
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مزاياي اقتصادي و اجتماعي براي جامعة ميزبان، که دربرگيرندة ارائة خدمات حمل  ‐ ۱

ع هاي اجتماعي جوامو نقل عمومي، آموزشي، سالمتي و بهداشت، افزايش تماس

عنوان مديران پذيري نواحي روستايي، و افزايش نقش زنان بهمنزوي، جمعيت

  گردشگري روستايي است؛

ها براي حفاظت و که دربرگيرندة حمايت محيطي براي زمين،مزاياي زيست ‐ ۲

اندازها و محرکي براي حفاظت، مديريت و بهبود محيط زيست مديريت چشم

 طبيعي است؛ و
  . شگرانپر کردن اوقات فراغت گرد ‐ ۳

شود، اما بايد اين هاي شغلي ميگرچه گردشگري باعث توزيع درآمد و فرصت

هاي بالقوة اقتصادي بينجامد، چرا که گردشگري روستايي منافع به تعديل زيان در هزينه

دهد؛ افزون بر اين، ها را افزايش ميآوري زبالههاي خدمات عمومي مانند جمعهزينه

مهارت الزم را براي پذيرش مشاغل مرتبط با گردشگري  مردم محلي نيز انگيزه يا

ندارند؛ و سرانجام آنكه در اغلب موارد، گردشگري منجر به افزايش قيمت زمين، کاال و 

گردشگري روستايي راه حل کلي براي همه ). Sharpley, 2002: 240(شود خدمات مي

بسا هايي است که چهدردها، مسائل و مشکالت نواحي روستايي نيست اما يکي از شيوه

با آثار اقتصادي مهم همراه باشد و به نوعي به کند شدن روند تخلية روستاها و کاهش 

جهانگردي  صنعت) ۱۳۸۲(مدهوشي و ناصرپور . مهاجرت جمعيت روستايي کمک کند

-مي خودروسازي، و نفت صنعت از پس رو به رشد، و پويا اقتصادي پديدة را سومين
  . نگرندمي كشور اساسي ابه نيازمثبدان به دانند و

هاي کليدي نواحي هاي کليدي توسعة گردشگري موفق و ويژگيارزيابي ويژگي

انجامد که گردشگري در نواحي روستايي با مي گيري اين فرضيهروستايي به شکل

فقدان توانايي کافي و درک ساکنان محلي از فرهنگ گردشگري . روستموانعي روبه

. شودشترک است که در صنعت گردشگري همة کشورها مشاهده ميمشکلي بزرگ و م

  در واقع، در توسعة اين صنعت، کمتر به توانايي جوامع محلي نگاه شده است 

)Liu, 2006: 878 .( به باور برخي از پژوهشگران) ،؛ ۱۳۸۲مدهوشي و ناصرپور
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؛ ۱۳۸۸فر، ؛ بخشي جهرمي و توحيديان۱۳۸۶تقديسي زنجاني و دانشور عنبران، 

Bakhshi-Jahromi and Amiri-Ardakani, 2000( گردشگري روستايي موضوعي ،

روست، مشكالتي که بايد با اتخاذ جديد در ايران است که قطعاً با مشکالتي نيز روبه

  :اند ازهاي مناسب برطرف شوند؛ اين مشکالت عبارتسياست

 مشكالت از يكي ها و راهبردهاي مدون براي گردشگري روستايي؛فقدان برنامه ‐ ۱

است، که باعث اتالف وقت  گردشگري جامع طرح يك وجود عدم اين بخش عمدة

 .و عدم کارآيي مديريت آن شده است
 چندجانبه فعاليتي روستايي هاي تجاري در سطح محلي؛ گردشگريفقدان مهارت ‐ ۲

به  ديگر، اقتصادي فعاليت هر مانند و است اقتصادي جوانب آن از يکي که است

-به پيروي شود؛ اما در ايران، آن علمي اصول از نياز دارد و بايد هاي تجاريمهارت
گردشگران، اين جنبه از فعاليت  و مردم محلي ميان تبليغاتي و ارتباطي خالء دليل

 .است گردشگري ضعيف
گذاري بخش خصوصي و ها و تضمين الزم براي گسترش سرمايهنبود مشوق ‐ ۳

 و دولتي بخش گذارانتوجهي سرمايهبي له بهضعف دولت در اين زمينه؛ اين مسئ

 كه آنهاانجاميده است، چنان گردشگري بخش در گذاريبه سرمايه خصوصي نسبت

 .کنند گذاريهاي زودبازده سرمايهبخش ساير در دهندمي ترجيح
نبود يک سازمان يا وزارتخانة مشخص در جايگاه متولي اين صنعت و در نتيجه،  ‐ ۴

موازي  هايسازمان وجود گيري در آن؛ اين مسئله و در پي آن،تعدد مراکز تصميم

 سازمان چند وجود همچنين، .انجامدمي وظايف فراوان تداخل و ناهماهنگي به

 گردشگري توسعة براي يكپارچه و اي جامعبرنامه اجراي و تدوين عدم و مختلف

 .سازدرو ميروبه انبوهي از مشكالت با را صنعت اين
 وسايل بودن نامطلوب و زيربنايي و خدمات گردشگري؛ ناكافيضعف امکانات  ‐ ۵

-اقامتي،و شبكه تأسيسات خريد، مراكز شهري،هاي بينجاده مسافري، نقل و حمل
 عمدة موانع از گردشگري مناطق در و بهداشت فاضالب برق، مخابرات، آب، هاي

 .رودشمار ميتوسعة اين صنعت در ايران به
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؛ )ناآگاهي عمومي نسبت به مزاياي گردشگري(گر فقدان فرهنگ پذيرش گردش ‐ ۶

 افراد يك يا محل يك ناآگاهي ساكنان علتبه مختلف، هايمكان و نقاط در اغلب

 تفاوت دليلهمچنين، به و جهانگردان از رفتارهاي برخي مشاهدة يا جامعه و

 و شود،مي منفي و ناخوشايند برداشت صنعت اين از گردشگران، و فرهنگي ميزبانان

 تلقي پايين را سطح گردشگري به مربوط مشاغل از فعاليت در برخي بومي يا افراد

  .نيستند مشاغل اين در كردن كار به حاضر رو،كنند و از اينمي
 جوان ضعف آموزش و تبليغات در زمينة توسعة فرهنگ گردشگري؛ با توجه به ‐ ۷

 انساني يروين توسعه، حال در كشورهاي اغلب در اين صنعت، متأسفانه بودن

 وجود آنها نيز يا تربيت براي آموزشي مراكز و حتي است كم نياز مورد متخصص

  .است بسيار محدود يا و ندارد

گذاران دربارة گردشگري هاي ادراکي و مديريتي در مديران و سياستفقدان مهارت ‐ ۸

 يک گردشگري، وجود صنعت مناسب و پايدار توسعة ايجاد روستايي؛ براي

 و شناخت فقدان است؛ بدين ترتيب، اهميت حائز بسيار منسجم و ناتوا مديريت

پيرامون  محلي جوامع مردم و دولتي اندرکاراندست ميان در مديريتي هايمهارت

  .رودشمار ميبه صنعت اين پيش روي موانع نيز از روستايي گردشگري

  هاي نوين اقتصادي عدم گسترش بخش

د، تحول جامعة روستايي است؛ از محيطي صرفاً نمايآنچه ضرورتي انكارناپذير مي

خواهي مبتني بر گذشته است، به محيط کمابيش فنيِ طبيعي که اغلب بستر نوعي آرمان

بر اين اساس، در جامعة . گرايي مبتني بر آينده استهاي شهري که گسترة واقعکانون

ش کشاورزي نباشد، تر شود و روستا صرفاً جايگاه بخروستايي، بايد تقسيم کار پيچيده

هاي نوين اقتصاد نيز فراهم شود تا از بلکه شرايط الزم براي پيدايي و گسترش بخش

پذير شود و بدين اين رهگذر، با دستيابي به مازاد اقتصادي، تشکيل سرمايه امکان

الزمة چنين . مند شوندزا و پايدار بهرهاي درونترتيب، روستاها نيز از رشد و توسعه

هاي توانمند در محيط روستايي است، ديد ساختار فضايي و پيدايش کانونتحولي تج
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هاي هاي متنوع و سازمانمندي از تراکم جمعيتي مناسب با فعاليتمراکزي که با بهره

بر اساس ). ۸۵: ۱۳۸۳يدقار، (هاي خود رشد يابند توليدي منسجم، به اتکاي قابليت

ل از گزارش مؤسسة توسعة روستايي، در پي ، به نق)۱۳۸۸(زاده مطالعات جوان و علوي

هاي توسعه و توسعة روستايي و نيز حاکميت الگوي توسعة تحول و تکامل نظريه

هاي اخير، نوع نگرش به روستا و اقتصاد روستايي تا حدودي دستخوش پايدار در دهه

اي که در چارچوب نظرية توسعة پايدار روستايي، پايداري گونهدگرگوني شده، به

معيشت و امنيت اقتصادي در نزد اجتماعات روستايي اهميتي بسيار اساسي و ضروري 

برداري از يافته است؛ زيرا از يک سو، بايد با افزايش کارآيي و اثربخشي، ميزان بهره

هاي اقتصادي را افزايش داد و از ديگر هاي بالفعل موجود در فعاليتها و توانظرفيت

هاي شغلي جديد و عيشت، ثبات اشتغال، ايجاد فرصتسو، براي تضمين استمرار م

  . سازي اقتصاد روستاييان پرداختارتقاي درآمد، بايد به متنوع

اي نزديک با افزايش درآمد و رفاه است و به باور همگان، ها در رابطهتنوع فعاليت

ت معتقد اس) Barrios, 2008: 2(باريوس . هاي خروج از فقر روستايي استيکي از راه

هاي توسعة روستايي که کاهش سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملي يکي از شاخص

سازي امروزه، بيشتر فشارها براي توسعة روستايي و کاهش فقر معطوف به متنوع. است

توان از طريق افزايش سهم خدمات، با استقرار اين كار را مي. هاي معيشتي استفعاليت

يتي و زيرساختي و صنايع کوچک و ارزش هاي شهري و رشد خدمات حماسازمان

  . افزوده در نواحي روستايي به انجام رساند

نظران، افزايش درآمد از طريق اشتغال ، به نقل از ساير صاحب)۱۳۸۰(طاهرخاني 

هاي اي، توسعة مهارتهاي منطقههاي روستايي، کاهش نابرابريپويا، کاهش مهاجرت

هاي روستايي، گذاريدي، افزايش سرمايههاي توليجديد، اجتماعي شدن فعاليت

گسترش صادرات روستايي، رونق آموزش، کاهش فقر، تغيير الگوي مصرف مواد 

ترين اثرات صنعتي شدن نواحي روستايي غذايي و کاالهاي مصرفي بادوام را از مهم

؛ احمدي ۱۳۷۶؛ خزاعي قوژدي، ۱۳۸۳يدقار، (اي از محققان به عقيدة پاره. شمردبرمي
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، گسترش صنايع روستايي با مشکالت متعدد )Kalantari et al., 2008؛ ۱۳۸۸حياتي، و 

  :اندروست، كه از آن جملهروبه

 ؛)هاي نامناسبفناوري(ماندگي فناوري عقب ‐ ۱
 محدوديت بازار فروش؛ ‐ ۲
 دانش فني پايين متقاضيان؛ ‐ ۳
 ساالري؛ديوان ‐ ۴
 گذاري اندك در اين بخش؛گذاري و يا سرمايهعدم سرمايه ‐ ۵
 مبود امکانات زيربنايي؛ک ‐ ۶
 نبود امکانات آموزشي مناسب براي متقاضيان؛ ‐ ۷
 گذاري؛هاي سرمايهفقدان سازمان اجرايي مناسب براي اجراي طرح ‐ ۸
 هاي اساسي براي توسعة صنعتي روستاها؛ وعدم وجود زيرساخت ‐ ۹
  .اجتماعي ‐روستا براي ارائة خدمات اقتصادي ‐عدم برقراري رابطة منطقي شهر  ‐ ۱۰

  يري و پيشنهادهاگنتيجه

برداري از آنها بلکه تنها در رابطه با تداوم بهرهضرورت حفظ و نگهداري منابع طبيعي نه

در توسـعة پايـدار،   . شناختي و محيط زيست انسـاني اسـت  در راستاي حفظ شرايط بوم

توسـعة پايـدار   . برداري بـيش از انـدازه از زمـين و منـابع طبيعـي نيسـتيم      مجاز به بهره

صورت توأمان در مفهومي است که دربرگيرندة رشد پايدار جوامع روستايي بهروستايي 

هـاي  مطالعات و بررسي. محيطي استتمامي اَبعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست

مختلف حاکي از آن است که اين نوع توسعه با رونـدي کُنـد دنبـال شـده و مسـائل و      

نخستين گـام در   و ترينمهم که آنجا زا. مشکالت زيادي پيش روي آن قرار گرفته است

 شناسـايي  پايدار روسـتايي  توسعة روند در مسائل و مشکالت اين اثرات کاهش راستاي

چـه موانـع و مشـکالتي    «آنهاست، هدف كلي پژوهش حاضر نيز عبارت است از آنكـه  

  . »پيش روي توسعة پايدار در جوامع روستايي کشورمان ايران وجود دارد
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اي، مشکالت پيش ة ادبيات تحقيق در قالب منابع اينترنتي و کتابخانهبر اساس مطالع

و ) محلـي (توان در دو سطح مردم روستايي روي توسعة روستايي پايدار در ايران را مي

بندي آنهـا در سـه دسـتة    جستجو كرد و به تقسيم) خارج از محيط روستا(ارکان دولتي 

عدم . ي، و مشكالت غيرزراعي پرداختريزي در سطح کالن، مشکالت زراععدم برنامه

ها در سطح وزارتخانه است، پيرامـون  ريزي در سطح کالن، که بيشتر نماد فعاليتبرنامه

هاي نادرست گيريها و تصميمکند؛ و سياستبرنامه سير ميهاي بيفعاليتي يا فعاليتکم

بـه دانـش    دولتي، فقدان ساختاري مناسب براي مديريت توسعة روستايي، عـدم توجـه  

. شـود هـاي مردمـي و سـرماية اجتمـاعي را شـامل مـي      بومي، و عدم توجه به مشارکت

مشکالت بخش زراعي نيز دربرگيرندة مشکالت مربوط به عدم اسـتفادة بهينـه از منـابع    

رساني به کشـاورزان در  ، فقدان کشاورزي مکانيزه، و ضعف در اطالع)آب و خاک(پايه 

نـين، مشـکالت غيرزراعـي مشـکالت مربـوط بـه       همچ. قالب خدمات ترويجي اسـت 

هاي غيرزراعـي در محـيط روسـتا از قبيـل گردشـگري روسـتايي و کـارآفريني        فعاليت

دهد که مشکالت توسعه نيز همچون خـود  اين نتايج نشان مي. گيردروستايي را دربرمي

عـي،  هاي مختلف فرهنگي، زراتوسعه چندبعدي بوده، حل آنها در گرو فعاليت در زمينه

هاي مربوط بدان ها و تالشرو، بهتر است که فعاليتاقتصادي و اجتماعي است و از اين

ادبيات پژوهش، افزون بر نمايان ساختن مسـائل و  . نيز به موازات يكديگر به پيش روند

-مشکالت توسعة پايدار روستايي در ايران، پيشنهادهايي را نيز براي رفع آنها ارائـه مـي  
  : اند ازن پيشنهادها عبارتکند؛ برخي از اي

 هاي کشاورزي؛دولتي به پروژه ‐اختصاص کافي منابع مالي ‐ ۱
ها و مقررات ها و دالالن بخش کشاورزي از طريق تدوين سياستکنترل واسطه ‐ ۲

 مشخص؛
 ها و دولتمردان محلي؛به تشکل) تفويض اختيار(ها گيريواگذاري برخي از تصميم ‐ ۳
هاي درگير ة روستايي با همکاري تمامي دستگاهايجاد سازماني مستقل براي توسع ‐ ۴

هاي مربوط به صورت هماهنگ، متولي تمام فعاليتدر توسعة روستايي که به

 ها باشد؛توسعه و حرکت رو به جلو اين فعاليت
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هاي کشاورزي با همکاري نهادهاي دولتي متولي توسعة طراحي و اجراي پروژه ‐ ۵

 روستايي و نيز خود روستاييان؛
-هاي کشاورزي با همکاري و مشارکت تمام گروهاجرا و ارزشيابي پروژه طراحي، ‐ ۶

  نفع؛هاي ذي

كمك به تقويت اعتقاد و بهبود نگرش مسئوالن دولتي نسبت به مشارکت جوامع  ‐ ۷

 هاي توسعة روستايي؛محلي در پروژه
 ريزي دقيق براي تسريع روند توسعة مکانيزاسيون؛تدوين سياست و برنامه ‐ ۸
برداري منظور بهرههاي توليد کشاورزي بهراعي و تشکيل تعاونيتجميع قطعات ز ‐ ۹

 آالت کشاورزي؛بهينه از ماشين
اقدامات حمايتي در زمينة تخصيص وام به کشاورزان براي توسعة مکانيزاسيون و   ‐ ۱۰

 هاي آبياري نوين؛تجهيز مزارع به سامانه
 اي؛باراني و قطره هاي آبياريهاي آبياري نوين، مانند سامانهاستفاده از نظام  ‐ ۱۱
 هاي حفاظتي آن؛برداران دربارة اهميت خاک و روشارتقاي دانش و آگاهي بهره  ‐ ۱۲
منظور تضمين تعهد سياسي و مالي نظام، كه اقدامي تدوين سياست ملي ترويج به  ‐ ۱۳

 رسد؛الزم و ضروري به نظر مي
مد اجراي در حين اجرا و نيز ارزشيابي پيا(هاي ترويجي تقويت ارزشيابي برنامه  ‐ ۱۴

هاي ها و فعاليتها در راستاي اصالح برنامهو استفاده از نتايج اين ارزشيابي) برنامه

آتي در بهبود عملکرد نظام ترويج تأثيرگذار خواهد بود، که بايد بدان توجه ويژه 

 داشت؛
هاي هاي برنامهگيريها و تصميمسازيجلب مشارکت فعال کشاورزان در تصميم  ‐ ۱۵

 مدار است؛ ‐ هاي ترويجي مشارکتي و کشاورزتوسعة روش ترويجي مستلزم
 شوراها، نمايندگان ، شامل»روستايي گردشگري توسعة ستاد«نام  به ستادي تشكيل  ‐ ۱۶

 و دهيسازمان منظوربه اصناف شوراي و بهداشت، انتظامي، ادارة نيروي بخشدار،

 گردشگري؛ امور بر مستمر نظارت
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 نظر از روستاها تجهيز و توسعه زمينة در ركتمشا به مردم تشويق و سازيزمينه  ‐ ۱۷

 تسهيالت و هاحمايت طريق از گردشگري و تجهيزات تسهيالت ها،زيرساخت

  دولتي؛

 و مردمي تعاوني هايتشكل ايجاد منظوربه تجربه با و متخصص نيروهاي از استفاده  ‐ ۱۸

 مطالعه؛ مورد منطقة مردم آموزش گردشگري به و ترويج همچنين،
 و جمله تأمين از روستايي نواحي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، محيط زيساآماده  ‐ ۱۹

اي و رسانه امكانات مانند مختلف، خدمات و امكانات به روستاييان دسترسي افزايش

 ارتباطي نوين؛
دارد؛  اهميت بسيار نيز كارآفريني به روستاييان مستعد مختلف هايمهارت آموزش  ‐ ۲۰

 كارآفريني در براي اندك چند هر هاييزمينه داراي روستاييان ويژه، بايد آموزشبه

 اولويت باشد؛ و
از  كارآفريني تقويت با توجه به نبود يا كمبود افراد كارآفرين در نواحي روستايي،  ‐ ۲۱

 هايزمينه و امكانات بر اساس غيرروستايي كارآفرينان يا تشويق كارگيريبه طريق

  .است جهتو درخور نواحي اين كارآفريني در با مرتبط

  هايادداشت
1. Our Common Future  2. The Brundtland Commission 
3.  indigeneous knowledge  4. traditional knowledge 
5. local knowledge  6. oral traditions 
7. non-formal education 

  منابع
. »وند آن، يک فراتحليلآيندة ترويج و ر«، )۱۳۸۴. (ولی، مو شاه. زاده، م، شريف.احمدوند، م

  .۱۰۴‐۸۵صص . ۲، شمارة ۸سال . روستا و توسعه

. »صنايع روستايي گزيداري در توسعة پايدار روستايي«، )۱۳۸۸. (و حياتي، د. احمدي، ش

دانشگاه : کرمانشاه. مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي توسعة پايدار روستايي

  .رازي
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