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  ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانكارشناس 2

  1398/09/17:پذيرش تاريخ 1398/09/06                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

هاي مختلف سكونت در د است. در واقع بدون شناخت جنبهداي پيچيده و داراي ابعاد متعتوسعه پايدار روستايي پديده

پايدار روستايي است.  هاي توسعهباشد. حفظ پايداري روستا هدف غايي مؤلفهپذير نميروستا حفظ آينده روستا امكان

ناپذيري براي آينده روستا به نهاي توسعه پايدار روستا، خسارات جبراگري و يا ناديده گرفتن هر يك از مؤلفهجانبهيك

 نظيرهايي بايست مؤلفهدهنده آن است كه جهت دستيابي به توسعه پايدار روستايي ميدنبال دارد. نتايج بررسي نشان

هاي اي نيز مانند چالشهاي بازدارندهامنيت، آموزش، مشاركت و انسان را در نظر گرفت. مؤلفه زيست،فرهنگ، محيط

مديريتي، دولتي، اقتصادي، زيستي، اجتماعي، زيرساختي و خزش شهري در اين مسير وجود دارد. در مجموع ايجاد 

مربوط به زمين، احداث واحدهاي  ها، توسعه صنعت گردشگري روستايي مانند گردشگري غذا، بهبود قوانيندهياري

گر تحقق تواند تسهيلهاي خاص روستا، ميكارگيري سيستم مديريتي مبتني بر ويژگيبيوگازي، اجراي طرح هادي و به

هاي اي و سايتتوسعه پايدار در روستا باشد. در اين پژوهش كه به صورت مروري و با استفاده از منابع مكتوب كتابخانه

  نمايد.هاي دستيابي به آن بررسي و راهكارهايي را در پايان ارائه ميشده، مسأله توسعه پايدار روستا و راه اينترنتي تهيه

  ها  : روستا، توسعه پايدار، توسعه پايدار روستا، مؤلفههاي كليديواژه
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  مقدمه -1

رود. با توجه ترين بحث كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار ميامروزه توسعه به عنوان يك فرآيند، مهم   

به اين موضوع كه نيمي از مردم جهان و بيش از دو سوم جمعيت كشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي 

ر قرار دارند كه داراي نرخ رشد بااليي از جمعيت نيز هستند؛ كنند و درصد بااليي از اين جمعيت در كشورهاي فقيمي

شده از افزايش جمعيت شهرها، ها و ميزان بيكاري و مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكالت حادثتشديد نابرابري

وستايي تر به توسعه رشدن شهرها و عواملي از اين دست، زمينه را براي توجه بيشنشيني و ناموزونچون رشد حاشيه

). اصطالح 12: 1393قوچاني و همكاران، سازد (مهرابتر ميفراهم نموده و ضرورت توجه به اين قشر از جامعه را نمايان

كار ميالدي درباره محيط و توسعه به 1970هاي دهه در اوايل سال )Sustainable development(توسعه پايدار يا پايا 

يافته، سعي در تحصيل صادي و توسعه بشري در يك جامعه يا يك اقتصاد توسعهرفت. توسعه پايدار در كنار رشد اقت

اي از توسعه انساني ميالدي بر آن تأكيد شد جنبه 1990توسعه مستمر، وراي توسعه اقتصادي دارد. توسعه پايدار كه از سال 

شود. هاي انساني محسوب ميهاي آينده است. هدف توسعه انساني پرورش قابليتزيست و نسلو در ارتباط با محيط

هاي توسعه پايدار به عنوان يك فرآيند در حالي كه الزمه بهبود و پيشرفت است، اساس بهبود وضعيت و رفع كاستي

آورد و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته را فراهم مي

باشد. توسعه پايدار سعي دارد به پنج نياز اساسي ويژه كشورهاي در حال توسعه ميمي جوامع و بهاجتماعي و فرهنگي تما

پاسخ گويد: تلفيق حفاظت و توسعه، تأمين نيازهاي اوليه زيستي انسان، دستيابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري، تنوع 

اي است كه نيازهاي نسل فعلي را ه پايدار توسعهتوسع ).231: 1396شجاعي، وژيك. (مليحيفرهنگي و حفظ يگانگي اكول

: 1397نوري، نمايد (كريمي و درويشهاي نسل آينده در برآوردن احتياجات خود تأمين ميبدون ايجاد اشكال در توانايي

د هدف توسعه، بهبود زندگي و توزيع عادالنه منابع است. توازن نداشتن توسعه در ميان مناطق موجب شكاف و تشدي ).1

   ).479،: 1397پاوه، شود (بهرامياي و فضايي و مانعي در مسير توسعه ملي محسوب مينابرابري منطقه
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  )54: 1397: مفاهيم اصلي توسعه ( منبع: بيرانوندزاده و همكاران، 1شكل 

براي شناخت تفاوت سطح نواحي الزم است، ابتدا وضعيت موجود هر ناحيه شود تا بتوان در مرحله بعدي علل تفاوت    

ريزي كرد. از آن جايي كه يكي از جوانب و اهداف ها اقدام به برنامهيا از ميان بردن آن و در جهت كاهشرا باز شناخت 

يافته و اقشار فقيرتر جامعه و توزيع عادالنه امكانات و درآمدها با تر توسعهريزي توسعه، كمك به مناطق كممهم برنامه

گيري ميزان ت دارد كه به ارزيابي و اندازهها است، ضرورهاي آنماندگيهاي نسبي مناطق و عقبتوجه به مزيت

ها پرداخته هاي مناطق مختلف و بررسي شرايط بهبود يا عدم بهبود آنها و ضعفيافتگي و قوتبرخورداري و سطح توسعه

  ).68: 1397، و همكارن بيرانوندزادهشود (

  آن و اهداف توسعه پايدار روستايي -2

آيد. به عبارت ديگر، شمار ميريزان و سياستگزاران بهي برنامههاترين چالشز مهمي پايدار روستايي اامروزه توسعه   

اي در مناطق روستايي است. هاي توسعهها و طرحها، سياستي پايدار روستايي از اصول و اهداف غايي پروژهتوسعه

دهي به تغييرات فني و نهادي، هتتوسعه پايدار روستايي عبارت است از مديريت و حفظ منابع طبيعي موجود روستا و ج

براي مردم روستا تضمين شود  -اي كه برآوردسازي مستمر نيازهاي بشري چه در زمان حاضر و چه در آيندهبه شيوه

). توسعه روستايي در خود مفهوم عمران، رشد، 78: 1390فرد و احمدوند،به نقل از اژدري 1388(عبدالهي و همكاران، 

اي دانست كه طي آن روستاييان توان آن واقعهي روستايي را ميسعه انساني را همزمان داراست. توسعهي پايدار و توتوسعه

مند شوند، هاي مادي و معنوي موجود در شرايط برابر با ديگران بهرههاي خود قادر شوند تا از نعمتبا اتكا به توانايي

ي روستايي ها را داشته باشند. توسعهادي و ساير محروميتي گرسنگي، فقر، بيماري، جهل و عدم آزبدون آن كه دغدغه

دهد. معصوم دارد و سطح زندگي در شهرها و روستاها را در يك سطح قرار ميي ميان شهر و روستا را از ميان برميفاصله

توسعه مفهومي جامع است

مفهوم توسعه هم ابعاد كمي و هم كيفي دارد

توسعه داراي ابعاد مادي و معنوي است

توسعه يك مفهوم ارزشي است  
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برداري بهينه شمارد: ارتقاي دانش و شخصيت ساكنان روستاها؛ بهرهي روستايي را چنين برمي) اهداف توسعه16: 1382(

ها توسط خود ي آناقتصادي در روستاها و اداره -ها و نهادهاي اجتماعياز منابع موجود در روستاها؛ گسترش تشكل

؛ رشد اطالعات فني روستاييان در انتخاب هاي اقتصادي در روستاهاونق فعاليتهاي مولد و رروستاييان؛ گسترش اشتغال

ازكيا  برتر توليد؛ گسترش تعليمات اساسي و پيگيري براي استمرار آن در جوامع روستايي.هاي كارگيري اصول و شيوهو به

ي روستايي، فرآيندي چندوجهي است كه موضوع آن، بهبود كيفيت زندگي ) بيان نمودند كه توسعه31: 1387و ايماني (

دهي، ريزي، سازمانزوكارهايي همانند برنامهگيري از ساپذير اجتماع روستايي است.اين فرآيند، با بهرهاقشار فقير و آسيب

كند كه قدرت و تقويت خوداتكايي فردي و جمعي و ايجاد دگرگوني در ساختار ذهني و اجتماعي روستاييان، تالش مي

ت ها و منابعي كه در دسترس آنهاست را تقويت نمايد تا از اين طريق بتوانند وضعياختيار مردم روستا در استفاده از قابليت

اي مستلزم دگرگوني در ساختارهاي نهادي، فني، موجود خود را به وضعيت مطلوب، تغيير دهند. تحقق چنين توسعه

شود. هاي شخصيتي روستاييان ميشخصيتي و ارزشي است كه منجر به تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي

ييان، ارتقاي كيفيت زندگي آنان، تقويت اعتماد به نفس و برآيند و پيامد اين توسعه بايد پاسخگويي به نيازهاي روستا

حدت ميان ابعاد اجتماعي، اقتصادي، وتوان ي پايدار روستايي را نيز ميآزادي انتخاب و عامليت روستاييان باشد. توسعه

سريع، تحوالت  ي روستايي به منظور باالبردن سطح معيشت و رفاه مردم تلقي كرد.زيستي جامعهفرهنگي و محيط

 ,Horlings & Padt(گذارد روي مناطق روستايي ميهاي جديد توسعه پيش اي را براي بازشدن راههاي تازهچالش

2013:413.(  

 

 

 

 

 

 

 

 

  )59: 1389به نقل از بهبودي، : 1386زاده، منبع: علوي: اهداف توسعه پايدار روستايي (2شكل 

  اهداف اكولوژيكي:

 يكپارچگي اكوسيستم •

 محافظت از تنوع زيستي •

وري پايدار و متوازنبهره

  اهداف اقتصادي:

 پايدار رشد •

 كارايي و اثربخشي •

 اقتصادي تنوع •

 خوداتكائي •

مصرف متعادل•

  اهداف اجتماعي:

 هاي برابرفرصت •

 مشاركت گسترده •

 سازيتوانمند •

 كيفيت زندگي •

 فقرزدايي •
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  روستاييهاي توسعه پايدار مؤلفه -3

سازمان كالبدي روستا در فرآيند تعاملي با حضور عواملي چون تمايالت، عاليق و اهداف جامعه از يك سو و نيروهاي    

هاي اند و با توجه به اين كه روستاهاي كشور دچار نارساييگر يا محدودكننده) از سوي ديگر شكل گرفتهمحيطي (تسهيل

هاي مرتبطي كه در جهت رفع ها و تهيه و اجراي طرحاسايي اين نارساييند؛ شباشنزيادي در بافت و كالبد خود مي

ريزي ي برنامهي پايدار در اين مناطق عمل كند، از ضروريات است. در اثر غلبهها و بسترسازي براي تحقق توسعهنارسايي

ي گسترده توسط نهادهاي مرتبط هاي روستايي، به رغم انجام فعاليتي توسعهبخشي و نبود رويكرد سيستمي در حوزه

نهادي، اقتصادي و -چنان با ناپايداري در ابعاد مختلف محيطي، اجتماعيمانند بنياد مسكن، فضاهاي روستايي كشور هم

هاي مربوط به كشاورزي ). آموزش و ترويج كشاورزي و تعليم مهارت68: 1396كالبدي مواجه هستند (ايماني و همكاران، 

سه مشكل اصلي و متداول در مناطق روستايي جهان سوم دارد. اين سه مشكل عبارتند از: ضعف و  تأثير مهمي در حل

كمبود توليد، عدم برابري در توزيع درآمدها و عدم شركت و بسيج عمومي مردم در كارهاي عمراني و آموزشي كشاورزي. 

هاي كشاورزي اشتغال به فعاليت "و غالبا كنندتر مردم در كشورهاي جهان سوم در مناطق روستايي زندگي ميچون بيش

هاي وسيع مردم است تا جايي دادن تودهي روستايي مربوط به آموزشهاي عمران و توسعهدارند، عنصر كليدي در كوشش

كه بتوانند امور خود را تمشيت داده و قادر شوند از طريق افزايش بازدهي ناشي از كار مداوم با دانايي روي پاي خود 

تند و سهم متناسب خود را از بهداشت بهتر، آموزش بهتر، مسكن، خدمات بهداشتي، آب آشاميدني و تغذيه دريافت بايس

  ).30: 1397دارند (اويسي، 
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)213: 1395نقل از برقي و محمودصالحي، به 7: 1388كريم و هاشمي، منبع: هاي توسعه پايدار روستايي (: مؤلفه3شكل   

 توسعه پايدار روستايي ها و راهكارهايچالش -4

) نشان داد كه عملكرد شوراهاي اسالمي روستاهاي مورد مطالعه در مسير 77: 1390فرد و احمدوند (هاي اژدرييافته   

ي روستا، در حد متوسطي است. فزون بر آن، وضعيت شوراهاي اسالمي مورد مطالعه در ابعاد جانبهتوسعه پايدار و همه

ها و نهادها، محيطي، عمراني و زيربنايي، ارتباط با سازمانفرهنگي، اقتصادي و منابع، زيست-(اجتماعيگانه عملكرد شش

ي هاي موجود در زمينهو طرح هادي) نيز در سطح متوسطي قرار داشت. اين پژوهشگران همچنين نتيجه گرفتند كه نگراني

المللي دامن زده هايي عمده در سطوح ملي و بين، به چالشي روستاييهاي توسعهتأثيرات نامطلوب ناشي از اجراي پروژه

كند. از اين ي روستايي را تبيين ميهاي توسعهها و برنامههاي پايداري پروژهاست و همين امر لزوم توجه فزاينده به جنبه

ي پايدار روستايي . توسعهي پايدار روستايي قلمداد شودبايست به عنوان يكي از اركان اصلي و مهم توسعهرو، پايداري مي

محيطي به منظور باالبردن سطح معيشت و رفاه به يك معنا همانا وحدت ميان ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و زيست

  مردم روستايي است.

يمؤلفه هاي توسعه پايدار روستاي

زنان

انسان

محيط زيست

مشاركت

امنيت

آموزش

فرهنگ

كودكان و 

نوجوانان
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ز آهن و تلفن تأثيرات شگرفي را در زندگي ايجاد كردند و تصور ما اهايي نظير دستگاه چاپ، راهگونه كه فناوريهمان

هاي نوين ها و اطالعات به اقصي نقاط دنيا منتقل شدند، فناوريها كاالها، انسانم زدند و به مدد آنهزمان و مكان را به 

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به بار آوردند. تر براي عرصهارتباطي و اطالعاتي نيز تبعاتي به مراتب بيش

هاي گذشته است. انقالب فناورانه اخير كه حول محور تر از فناوريبه مراتب بيش ها نيزنرخ تغييرات در اين فناوري

چرخد موجب دگرگوني در ثروت، قدرت، رشد اقتصادي و غيره شده است. امروزه از فقدان اين فناوري به اطالعات مي

ها در بازارهاي يري آنپذشود كه فقدان آن موجب رقابتآشيل كشورهاي در حال توسعه سخن گفته ميعنوان پاشنه

جهاني، تداوم فقر اقتصادي و عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي شده است. مزاياي استفاده از اين فناوري در توسعه روستايي 

ها هستند كارگيري و مجهزشدن به آنروشن شده و روستاهاي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به سرعت در حال به

ها هاي بازدارنده توسعه پايدار روستايي در ايران، اين مؤلفهدر تحقيقي با هدف شناسايي مؤلفه ).1ا: ت(ازكيا و همكاران، بي

هاي نظام ترويج كشاورزي، فقدان ضعف در صنعت گردشگري روستايي، مديريت نادرست اراضي، نارسايي«عامل  10در 

كم بر بخش كشاورزي، غفلت از دانش بومي هاي توسعه روستايي، محيط سياسي حامشاركت جوامع محلي در برنامه

برداري بيش از حد از منابع طبيعي، محيط مالي و گذاري بخش خصوصي در روستاها، بهرهروستاييان، عدم توسعه سرمايه

شناسايي شدند.همچنين نتايج نشان » هاي اساسي براي توسعه صنعتي روستاهااداري حاكم بركشور و فقدان زيرساخت

اي است كه هاي كشاورزي متغير بازدارندههاي توليدي، توزيع و مالي در زمينههماهنگي بين دستگاهه عدمدهند كه كمي

).76 :1391رتبه اول را در بحث توسعه پايدار روستايي به خود اختصاص داده است (احمدي و سجادي، 

  

  )71: 1391احمدي و سجادي،  هاي نظري بازدارنده توسعه پايدار روستايي در ايران (منبع::مؤلفه4شكل 
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شمار آورد. كيفيت و ي عطفي بهي پايدار روستايي ايران نقطهتوان در تاريخ توسعهها در روستاها را ميايجاد دهياري  

ي روستايي است. اگر كننده و حياتي در تحقق توسعه و رفاه جامعهاثربخشي مديريت و عملكرد دهياري عامل تعيين

هاي اجرايي اعتماد عمومي، گويي دستگاهها به طور صحيح و با ديدي عالمانه انجام گيرد، پاسخهياريارزيابي عملكرد د

ي روستايي را به همراه خواهد داشت. همچنين دريافت كه هاي جديد، پايداري و توسعهرضايت روستاييان، ايجاد قابليت

اند، در حالي كه ي عمراني و زيربنايي داشتهكرد را در حوزهترين عملهاي مورد مطالعه بيشاز ديدگاه روستاييان، دهياري

محيطي، با توجه به از لحاظ زيست .)38: 1393(احمدوند،  ترين فعاليت صورت گرفته استدر بعد اقتصادي و منابع كم

موارد، گردشگري طبيعي، در صورت عدم مديريت اين فرآيند، در بسياري از  ارتباط مستقيم گردشگران روستايي با محيط

هاي شدن حساسيتزيست منجر شود. بنابراين، گردشگري روستايي موجب برانگيختهتواند به تخريب محيطمي

ها به حساب زيست و ارتقاي آن، از جمله اولين ضرورتمحيطي شده است و براي پايداري گردشگري، حفظ محيطزيست

هاي باارزش روستايي، مسكن سنتي و متناسب با اقليم منطقه، افتآيد. حتي از نظر وضعيت فيزيكي روستاها، حفظ بمي

توان گفت كه گردشگري نيز يكي از ابعاد مهم گزيني در گردشگري مورد تأكيد است. لذا ميهاي مختلف سكونتو شيوه

ردشگري ريزي شود كه به سمت گشود به شرطي كه طوري برنامهتوسعه پايدار مخصوصا در نواحي روستايي محسوب مي

محيطي بسته به منطقه مورد نظر متحمل پايدار حركت كند در غير اين صورت اثرات منفي آن را از لحاظ اقتصادي و زيست

ي گذشته، ) در يك بررسي چنين بيان نمود كه طي چند دهه65: 1394ايزدي ( ).31: 1394شويم (اعظمي و همكاران، مي

روز بر تنوع آن افزوده شده است. يكي از بهان پيدا كرده و روزصنعت گردشگري روستايي رشد چشمگيري در جه

ريزان و هاي گردشگري روستايي، گردشگري غذاست كه با توجه به كاركرد و فوايد آن، مورد توجه برنامهزيرمجموعه

هنوز به گردشگري  سياستگذاران كشورها قرار گرفته است. در ايران با وجود برخورداري از تنوع مواد غذايي محلي و سنتي،

جانبه ي همهتواند در تحرك و پويايي و توسعهي اين بخش ميغذا توجه چنداني نشده است؛ حال آن كه رشد و توسعه

هاي اين بررسي نشان داد كه گردشگري غذا در اغلب كشورهايي و پايدار جوامع روستايي كشور نقش مؤثري ايفا كند. يافته

اي ي پايدار روستايي و منطقهاند، توانسته است آثار مثبتي در توسعهبدان توجه مناسب كردههاي خود ريزيكه در برنامه

گيري هويت منحصر به فرد براي اين جوامع شود. نتايج حاكي از آن بود كه ايجاد كند و منجر به رونق اقتصادي و شكل

توان ها و مشكالت موجود در خصوص ميچالش ي گردشگري غذا دارد و با رفعهاي زيادي در زمينهكشور ايران قابليت

) 158: 1392پور (افراخته و حجي ي پايدار روستايي كشور بهره برد.از كاركردهاي اين نوع گردشگري در جهت توسعه

ها نشان بررسي نمودند. يافته 1389و  1380خزش شهري و پيامدهاي آن در توسعه پايدار روستايي را در دو مقطع زماني 

ه در دهه مزبور خزش شهري فضاي روستاهاي پيراموني را در خود حل نموده و اراضي روستايي نيز به كاربري داد ك
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مسكوني تبديل شده است. رشد فيزيكي شهري، منجر به تحول ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و خدماتي 

) با انجام 27: 1387آزيري ( ايي هماهنگ نبوده است.روستاهاي پيراموني شده است. اين تحوالت با توسعه پايدار روست

پژوهشي با بررسي عوامل مؤثر بر توسعه پايدار روستايي با تأكيد بر كشاورزي پايدار، پيشنهادهايي براي بهبود روند توسعه 

ساختار اداري  توان به موارد زير اشاره كرد: اصالحپايدار روستايي در ايران ارائه نمود. از جمله اين پيشنهادها مي

برداري داري و بهرههاي زمين(تمركززدايي) و زيربنايي در روستاها، اصالح و بهبود قوانين مربوط به زمين (مالكيت، سيستم

هاي مردمي و گيري و حمايت از تشكلاز زمين)، احياي مناطق تفريحي و گردشگري و توسعه توريسم روستايي، شكل

طور قانوني و پايدار، تعيين يك متولي ثابت اسالمي، به-تعاون و بر اساس فرهنگ ايرانيها براساس اصول واقعي تعاوني

ريزي و نظارت بر حسن اجراي امور توسعه و عمران و آباداني روستاها. در بررسي اسمعيلي گذاري و برنامهبراي سياست

محيطي آلي به خصوص هاي زيستدگي، تشديد آلوجمعيت رشدبه ) اظهار گرديد كه روند رو 54: 1397و خداداد (

ي هاي زيرزميني، ميزان باالي بارش و نحوه، محدوديت زمين جهت دفن، باال بودن سطح آبجامدافزايش توليد مواد زائد 

سازد كه تهديد ناشي از زباله در روستاهاي هاي سطحي در بسياري از روستاهاي ايران جملگي ما را يادآور ميجريان آب

است و اتخاذ سياست مناسب در مديريت فضوالت دامي،گياهي و مواد زائد جامد از اهميت زيادي برخوردار  ايران جدي

تواند به عنوان يك گام اساسي در جهت تأمين انرژي، كود، آب، باشد كه در اين زمينه احداث واحدهاي بيوگازي ميمي

باله با اثرات چشمگير اجتماعي و بهداشتي در روستاهاي حل بحران عظيم ز "توسعه كشاورزي و اقتصاد روستايي و نهايتا

ريزي بر مبناي محورهاي گذاري و برنامهي پايدار در كشورمان، سياستايران مدنظر قرار گيرد. لذا در راستاي نيل به توسعه

ي و توسعههاي شهري و روستايي امري ضروري است. با وجود نقش مهم روستاها در رشد توسعه پايدار در كليه بخش

تر مورد توجه قرار ي پايدار روستايي كمكشور، به عنوان جوامع توليدكننده، محصوالت كشاورزي، دامي و باغي، توسعه

ها به شبكه بر بودن اتصال آنگرفته است. با توجه به ميزان جمعيت روستايي كشور، پراكندگي جوامع روستايي و هزينه

ناشي  محيطيهاي زيستع فاضالب و آلودگيمندي روستاها از سيستم بهداشتي دفسراسري انرژي از يك سو و عدم بهره

  ي اخير مورد توجه قرار گرفته است.از آن، استفاده از فناوري بيوگاز در مقياس روستايي در چند دهه

شتغال و درآمد سازي اقتصاد و توسعه پايدار داشته باشد و با ايجاد اتواند سهمي در متنوعگردشگري روستايي مي   

نيافته گردد. اگر چه مشاغل مربوط به اين صنعت خيلي تخصصي و پردرآمد نيستند ولي با موجب توسعه مناطق توسعه

كند. گردشگران براي اقامت، خريد كاالهاي محلي و خدمات پول پرداخت اين حال منافع بسياري را نصيب روستاييان مي

يابد و موجب تحرك روستاييان در برآوردن نيازهاي بازديدكنندگان حلي جريان ميهاي مها در فعاليتپول نكنند. ايمي

هاي هاي اقتصادي، افزايش سطح آگاهيسازي فعاليتشوند. گردشگري با ايجاد اشتغال، افزايش سطوح درآمد، متنوعمي
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زيست طبيعي طفرهنگي و محي اجتماعي و ايجاد روابط اجتماعي گسترده بين جامعه ميزبان و ميهمان به حفظ از ميراث

كند برداري از زمين به توسعه روستايي پايدار كمك ميسازي بهرهينههرويه بكمك كرده و با جلوگيري از مهاجرت بي

ترين ابعاد توسعه روستايي است و همچنين نقش بسيار مديريت روستايي يكي از مهم ).182: 1395(برزگر و همكاران، 

هاي توسعه روستايي بر عهده دارد، نتايج تحقيق حاكي از اين است كه نظام مديريت روستايي يتمهمي در هماهنگي فعال

اي داشته و متأسفانه خالء مديريت هاي پيچيدهايران طي ساليان طوالني به لحاظ ساختارهاي اجتماعي، تحوالت و دگرگوني

اي را براي هاي اخير مشكالت عديدهو دهه 1340كارآمد و اصولي در روستاها در تمامي اين ادوار به خصوص تا سال 

ها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و روستاييان ايجاد نموده است. در مديريت محلي نوين روستايي، دهياري

اند. اجراي طرح هادي، برنامه خدمات هاي دولت اقدامات مؤثري در توسعه روستايي انجام دادهمشاركت مردم و كمك

گيرند ها در چارچوب توسعه روستايي قرار مياقتصادي، سه فعاليت عمده دهياري –عمومي و برنامه خدمات اجتماعي 

: 1395ترين تأثير را در توسعه مديريت روستايي از جهات عمراني داشته است (برقي و محمودصالحي، ها بيشيو دهيار

هاي اخير وضع مناسبي نداشته و لذا بر وخامت اوضاع افزوده است. دههنيز طي  ريزانالن و برنامهمسئوهاي سياست ).205

ي بها دادن و به بازي گرفتن آنان در امور ها بوده نه بر پايهي خدمات و كمكبر اساس ارايه "ها از روستايي عمدتاحمايت

معيتي و مسكوني تصور شده و نه ها، روستاها به عنوان منطق جريزياقتصاد روستا و مشاركت در امر توسعه. در برنامه

هاي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به همين دليل هم اكنون با مشكالت توليد و فناوريي توليد و داراي ويژگيعرصه

ها، روستا و روستايي ما از طريق مرتبط در روستاها مواجهيم و كشاورزي ما همچنان سنتي باقي مانده است. عالوه بر اين

هاي ساالنه نيز آسيب ديده است. در حالي كه انتظار آنست كه اين قبيل هاي كالن و بودجهريزيها در برنامهنينابساما

ريزي روستايي، هدف برنامه ).10: 1395طاهري،ي روستا باشد (امينها در راستاي حل مشكالت و توسعهسياستگذاري

هاي ي در مناطق روستايي و همچنين، برقراري تناسب بين برنامهها و ايجاد تعادل فضايبيش از هر چيز، كاهش نابرابري

هاي ريزيهاي خدمات محور است. بنابراين، وضعيت مطلوب در برنامهمعطوف به افزايش توليد و درآمد روستاييان و برنامه

انبه از وضعيت موجود جمنظور، ابتدا بايد به شناخت دقيق و همهروستايي، توسعه فراگير و پايدار روستايي است. بدين

بندي پذير خواهد بود. بنابراين، تعيين نيازهاي اساسي توسعه و اولويتمند امكاندست يافت، كه براساس نگرشي نظام

 ).22: 1397بودي، نژاد و زندهآيد (امينيشمار مياي بههاي منطقهريزيها در مناطق روستايي امري ضروري در برنامهآن

اي است. از آنجا كه نمود عيني از عوامل اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي دروني و بيروني هر جامعه روند توسعه تابعي

گيرد، لذا تغييرات برداري آن جامعه شكل ميهاي بهرهساختارهاي بخش كشاورزي در هر جامعة روستايي مبتني بر نظام

هيه مواد غذايي و توليد محصوالت كشاورزي براي تأمين آن در ساختارهاي كشاورزي نيز تأثيرگذار  خواهد بود. امروزه ت
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آيد، و اين رسالت شمار مينيازهاي غذايي جمعيت هر دم روبه افزايش، و تأمين امنيت غذايي، از الزامات توسعه پايدار به

اي در توسعه نندهكتواند نقش تعيينبرداري ميهاي بهرهاغلب به عهده جامعه روستايي است. از اين رو شناخت دقيق نظام

ويژه پس از اجراي برداري كشاورزي خانوادگي، بههاي بهرهپايدار روستايي داشته باشد. بنابراين تأكيد بر تحقيق در نظام

آيد شمار مياند، از اركان اصلي مطالعه توسعه پايدار نواحي روستايي كشور بهاصالحات ارضي كه در ايران بروز يافته

قنات عالوه بر كاركردهاي اقتصادي، در عرصه اجتماعي نيز داراي كاركردهاي متنوعي  ).33: 1390(بدري و همكاران،

توان چنين برشمرد؛ ايجاد فرهنگ گفتگو و مذاكره، ايجاد ترين كاركردهاي اجتماعي قنات را مياست كه در مجموع مهم

هاي مشترك در طول زمان در ايي، ايجاد شيوهروحيه همياري و تعامل متقابل ميان افراد، گسترش روحيه قناعت و شكيب

قالب عرف و سنت، توجه به خصايص و كرامات انساني. در مجموع، قنات از طريق كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي 

اي را جهت رشد و تعالي مستمر آن فراهم سازد و زمينهخود، اركان اساسي توسعه پايدار را در جوامع روستايي محقق مي

اي از تدابير فني، زيربنايي، اجرايي و قانوني جهت حفظ، نگهداري و اساس، شايسته است كه مجموعه اين برآورد. مي

  ).60: 1389هاي پايدار آبي مانند قنات در مسير رشد و اعتالي توسعه پايدار روستايي اعمال گردد (بهبودي، بازيابي سازه

ــتايي     ــعه پايدار در مناطق روس ــتيابي به توس ــتم مديريتي مبتني بر    جهت دس ــيس و جوامع محلي، تنها با ايجاد يك س

  ي توسعه هستند  پذير است، زيرا اين جوامع در واقع ذينفعان اصلي اين برنامه  ريزي مختص آن جامعه محلي امكانبرنامه

)Jomehpour, 2017: 161(.  

  گيري و پيشنهادهانتيجه -4

اي پيچيده و داراي ابعاد متعدد است. در توسعه پايدار روستايي پديدهگر آن است كه شده نشانبررسي مباحث مطرح   

هاي گوناگون اجراي برنامه باشد.پذير نميروستا امكانآينده  حفظ ،هاي مختلف سكونت در روستاواقع بدون شناخت جنبه

شود نه تنها رسيدن به باعث مي جانبهبراي توسعه پايدار در روستا به آزمون و خطا و بدون انجام مطالعات بنيادين و همه

شود. شناخت و در حيات و آينده روستا مي پايداري در روستا با مشكل روبرو گردد، بلكه موجب بروز مشكالت تازه

ها، گام اوليه و اساسي در اين مسير است تا ي پايدار روستايي و اهداف حاصل از آنهاي توسعهدرك مناسب از مؤلفه

كردن موانع بازدارنده به بتوان عوامل بازدارنده را به درستي تشخيص داد و راهكارها و راهبردهاي مناسب را براي برطرف

  گردد:شده و مشكالت موجود پيشنهادهاي زير ارائه ميبا توجه به مطالب بيان خوبي اجراء نمود.

ها و يافتگي، قوتريزي مناسب براي توسعه هر ناحيه با توجه به سطح توسعهشناخت سطح هر ناحيه تا برنامه -1

  هاي مناطق مختلف صورت گيرد.ضعف
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در روستا براي تأمين نيازهاي بشري چه در زمان حاضر و چه در آينده براي  مديريت و حفظ منابع طبيعي موجود -2

  مردم روستا

هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي، احداث واحدهاي بيوگازي كارگيري تجربيات ساير كشورها مانند استفاده از فناوريبه -3

  و غيره

ريزي مختص اد يك سيستم مديريتي مبتني بر برنامهها و شوراهاي اسالمي روستاها براي ايجتقويت و گسترش دهياري -4

  مندي از مديريت محلي نوين روستاييهر روستا و بهره

  هاي باارزش روستاييزيست و بافتتوسعه صنعت گردشگري پايدار براي حفظ محيط -5

  جلوگيري از خزش شهري جهت ممانعت از تبديل اراضي روستايي به كاربري مسكوني -6

  مراجع:
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  .452انتشارات اطالعات، چاپ اول، ص: ». توسعه پايدار روستايي). «1387، مصطفي. ايماني، علي. (ازكيا -4

هاي اطالعاتي و ارتباطي در جامعه عوامل مؤثر بر نشر فناوري«تا). مهرداد. ايماني، علي. (بي ،ازكيا، مصطفي. نوابخش -5
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