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چکیده
در دنیای امروز کارکردهای روستاها و شهرها تا حدود زیادی با هم اشتراک دارد و روابط عمیقی بین شهرها
و روستاها برقرار است .خوزستان از جمله استانهایی است که روستانشینان در آن نقش عمدهای در تولیدات
کشاورزی و دامی در کشور دارند و توسعه روستایی و ماندگار کردن جمعیت در روستا باعث حرکت به سمت
توسعهی پایدار میگردد .نتایج این پژوهش نشان داد که تامین آب آشامیدنی بهداشتی و سایر نیازهای بهداشتی
مردم و توجه ویژه به نیازهای مردم ،ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری در مشاغل روستایی و برنامهریزی در
جهت توسعهی کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،قالیبافی ،کارآفرینی و صنایع دستی ،بهعنوان عمدهترین فعالیت
روستائیان  ،همراه با در نظر گرفتن روابط روستایی و شهری در روستاهای استان خوزستان میتواند مسیر را
برای قرار گرفتن در محور توسعهی پایدار هموار نماید.
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مقدمه
بار سنگین تغییر اقلیم را روستاها به دوش میکشند ،هر چند این تغییر اقلیم به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتی
در نقاط شهری و اطراف شهرها ایجاد شده باشد .همچنین باید توجه داشت که توزیع نامناسب ثروت بزرگترین
اختالف بین نقاط شهری و روستایی بوده و معموالً در نقاط شهری مردم درآمد بیشتری را کسب میکنند .در
برنامهریزی برای رسیدن به توسعهی پایدار ،عالوه بر کالنشهرها ،توجه به توسعهی پایدار شهرهای کوچک و
روستاها نیز ضروری است (زبردست و درسخوان .)1400 ،از طرفی ظرفیت جمعیت 21میلیون نفر ساکن در
مناطق روستایی با اتخاذ تدابیر صحیح و مدبرانه زمینه شکوفایی و توسعه پایدار مناطق روستایی و به دنبال آن
کشور را به همراه خواهد داشت .بررسی و شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است .زیرا ریشه تمامی مشکالت و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده ،نابرابری در حال
رشد ،رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده ،در مناطق روستایی قرار دارد)قاسمی.)1400 ،
سکونت بیش از سه میلیارد نفر از جمعیت جهان در نواحی روستایی و مواجه بودن بیش از  1/2میلیارد نفر با
فقر مطلق که ادامه حیات آنها را تهدید میکند توجه ویژه به فقرزدایی از نواحی روستایی و اشتغالزایی را در
روستاها ضرورتی اجتنابناپذیر مینماید (دارابی و ترابی.)1396 ،
فقر جهانی و اثرات جانبی جهانی شدن از جمله توزیع نابرابر درآمد کشورها که جزء اصلیترین چالشهای
کشورهای درحالتوسعه محسوب میشود ،مردم روستاها را با آسیبها و صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی
مواجه ساخته که امروزه مهاجرت از روستا به شهر ،وجود میزان باالیی از کودکان کار در روستاها ،تبعیض علیه
کار زنان و کارگران روزمزد و سیار در روستاها و بخش کشاورزی ،عدم تامین اجتماعی موردنیاز و امنیت پایین
شغلی از نمونه آسیبهای مذکور به شمار آمده و موجب تشدید فقر و نابربری در روستاها میشوند (نیکالس
ساولز.)2019 1،
کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود ،اجازه نمیدهد طرحهای توسعه
روستایی به ثمر بنشیند .افزایش جمعیت روستاییان (مقدار مطلق) ،بیکاری (کامل یا فصلی) ،بهرهوری پایین
افراد و منابع ،عدم جذابیت برای سرمایهگذاری و ضعف فضای کسبوکار برخی از عوامل مؤثر در کمبود
درآمد روستاییان است.
تمرکز روی بخشهای مختلف روستایی بهخصوص براساس پیشبینیهای سازمان بینالمللی کار کشاورزی
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موجب پیشرفت روستاها و کاهش فقر خواهد شد .بخش کشاورزی میتواند محرک توسعه اقتصادی غذا،
سوخت ،فیبر و سایر نیازمندیهای مرتبط بخشهای دیگر اقتصادی بهویژه بخش صنعت باشد .از سوی دیگر
موفقیت در توسعه بخشهای روستایی نیازمند فرایندهای اجتماعی – اقتصادی درسطوح محلی ،ملی و
بینالمللی است ،متغیرهای کالن اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سیاسی ،برنامههای اقتصادی کارآمد ،حکمرانی
خوب و آموزش نیروی انسانی از پیش نیازهای اساسی آن بهشمار میرود .از آنجا که راهحل نهایی مساله
Nicholas Sowels
ILO
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بیکاری شهری و تراکم جمعیت در شهرها و کشورهای درحالتوسعه ،بهبود محیط روستایی ،برقراری تعادل
مناسب میان فرصتهای اقتصادی موجود در مناطق شهری و روستایی و افزایش سطح زندگی روستاییان از راه
افزایش سطح درآمد آنها میباشد ،بدیهی است در سایه ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به اعضای جوامع
روستایی و در صورت افزایش اطالعات فنی آنان ،اصول و فنون برتر تولید بهوسیله روستاییان انتخاب میشود
و از عوامل و منابع اقتصادی تولید ،به شکل مطلوب استفاده میگردد ،بدین ترتیب ایجاد اشتغال میتواند از
طریق بهبود کیفیت زندگی ،توزیع مناسب درآمد و بهرهبرداری بهینه از منابع نقش مهمی در توسعه روستایی
داشته باشد (لی1و همکاران.)2022 ،
مفهوم توسعه پایدار 2در زمینه مصرف بیرویه منابع طبیعی و تخریب محیط زندگی ،اما افزایش جمعیت جهانی
مطرح شده است (تاساکی3و همکاران .)2015 ،حوزههای روستایی بهعنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش
اساسی در توسعة ملی ایفا می کنند زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی بهعنوان زیرنظام
تشکیلدهندة نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف میتواند نقش مؤثری در توسعه
منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفهای ایجاد شود ،آثار و
پیامدهای آن نهتنها حوزههای روستایی ،بلکه مناطق شهری و در نهایت ،کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت
(جهانالدینی و همکاران.)1401 ،
شهرنشینی و چالش های همراه آن تهدید بزرگی برای توسعه پایدار است .توسعه شهری و روستایی از طریق
جریان مردم ،مواد ،انرژی ،کاالها ،سرمایه و اطالعات در تعامل است .بدون ایجاد پیوندهای صحیح شهری و
روستایی ،دستیابی به توسعه در یک منطقه میتواند آن را در منطقه دیگر به خطر بیاندازد .دستیابی به توسعه
پایدار نیازمند اولویتبندی و اجرای سیاست های سفارشی شده در مناطق شهری و روستایی است (بافو و
همکاران.)2021 4،
کشورها در تالش برای رشد و پیشرفتهای اقتصادی و فناوری پایدار با چالشهایی مانند کاهش منابع طبیعی،
تخریب محیط زیست طبیعی و فقر ناشی از توزیع نابرابر ثروت مواجه هستند رفع بسیاری از این چالشها،
نیازمند سرمایهگذاری و توجه به توسعه در روستاها میباشد (سیتارز.)1993 5،
پیوندهای شهری و روستایی بهعنوان ارتباطات فرهنگی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و سیاسی بین
جوامع براساس شکاف شهری و روستایی تعریف میشود (تاکولی :2002 ،براون :2007 ،تاکولی:1998 ،
 .)2003پیوندهای شهری و روستایی را به عنوان جریانهای فضایی افراد ،کاال ،پول ،ارزشهای اجتماعی و
جریانهای بخشی مانند کشاورزی و اشتغال غیرکشاورزی بین مناطق شهری و روستایی تعریف کردند .این به
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عنوان جریان بین بازارهای کار و مهاجرت ،خدمات ،منابع و اطالعات و کارکردهای نهادی مرتبط مانند
مشارکت در سطوح مختلف (محلی ،ملی و بینالمللی) تعریف میشود (فستنراث و بوران.)2018 1،
مفهوم پیوندهای شهری و روستایی برای کارهای فقرزدایی و تالش برای دستیابی به برابری گستردهتر توسط
بسیاری از سازمانهای توسعه مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (تاکولی  ،)2004بانک جهانی
(کریستینسن و تولدو )2014 2،مهم است .مناطق روستایی و شهری توسط زنجیرههای ارزش کشاورزی و
سیستمهای غذایی و خدمات اکوسیستمی ،نیرویکار ،منابع طبیعی ،انرژی ،حملونقل و شهرهای میانی به هم
مرتبط هستند (حسین و سوتی )2016 3،پاسخگویی به تقاضای روبهرشد جهانی برای غذا ،بهویژه در مناطق
شهری ،حفاظت از اکوسیستمها و خدمات آنها منوط به کشاورزی پایدار و توسعه مناطق روستایی است.
پیوندهای شهری و روستایی در حالی که تأثیر قابل توجهی بر ایجاد ثروت ،رفاه و اشتغال دارند ،برای بهبود
حکمرانی منطقهای و رقابت بخشها و مناطق مرتبط نیز حیاتی هستند (وست4و همکاران.)2020 ،
توسعه پایدار روستایی پدیدها ی پیچیده و دارای ابعاد متعدد است در واقع بدون شناخت جنبههای مختلف
سکونت در روستا حفظ آینده روستا امکانپذیر نمیباشد .حفظ پایداری روستا هدف غایی مؤلفههای توسعه
پایدار روستایی است .یکجانبهگری و یا نادیده گرفتن هر یک از مؤلفههای توسعه پایدار روستا ،خسارات
جبرانناپذیری برای آینده روستا به دنبال دارد .نتایج بررسی نشاندهنده آن است که جهت دستیابی به توسعه
پایدار روستایی میبایست مؤلفههایی نظیر فرهنگ ،محیطزیست ،امنیت ،آموزش ،مشارکت و انسان را در نظر
گرفت .مؤلفههای بازدارندهای نیز مانند چالشهای مدیریتی ،دولتی ،اقتصادی ،زیستی ،اجتماعی ،زیرساختی و
خزش شهری در این مسیر وجود دارد .در مجموع ایجاد دهیاریها ،توسعه صنعت گردشگری روستایی مانند
گردشگری غذا ،بهبود قوانین مربوط به زمین ،احداث واحدهای بیوگازی ،اجرای طرح هادی در روستاها و
بهکارگیری سیستم مدیریتی مبتنی بر ویژگیهای خاص روستا ،میتواند تسهیلگر تحقق توسعه پایدار در روستا
باشد (خدا مراد پرو ور زنگنه.)1398 ،
پژوهشهای پیشین
بافو 5و همکاران ( )2021در پژوهشی با عنوان پیوندهای شهری و روستایی ،ضمن بررسی راهحلهای مؤثر
برای دستیابی به توسعه پایدار در غنا از دیدگاه پیوند متقابل اهداف توسعه پایدار ،بیان داشتند که ادبیات زیادی
در زمینه تحقیقاتی پیوندهای شهری و روستایی وجود دارد ،اما مطالعات کمی از طریق یک تحلیل جامع از
دیدگاه پیوند متقابل در زمینه اهداف توسعه پایدار6انجام شده است .این مطالعه یک رویکرد یکپارچه را با
ترکیب نتایج حاصل از تمرین اسکن راهحل با تجزیهوتحلیل پیوند اهداف توسعه پایدار برای شناسایی چالشها
و راهحلهای اولویتدار و ارزیابی همافزایی و مبادله راهحلهای شناسایی شده اعمال کرد .در این پژوهش
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تاکید شده که یک رویکرد یکپارچه که همافزایی و هم مبادالت راهحلهای مرتبط را در نظر میگیرد ،برای
سیاستگذاری مؤثر ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،حیاتی است.
لیو1و همکاران ( )2021در پژوهشی با عنوان مطالعه توسعه پایدار روستایی در تایوان  -دیدگاهی از رابطه
علیت ،بیان داشتند چهار (ادارههای مرتبط با دولت ،مشارکت عمومی ،زیرساختها و منابع آموزشی) در گروه
علت و پنج (بهداشت و رفاه ،شرایط زندگی ،فرهنگ روستایی ،محیط کار و فعال سازی صنعتی) در گروه اثر
طبقهبندی می شوند .با توجه به محوریت و ارتباط این عوامل ،در نهایت نمودار شبکه علی قبل از ارائه
پیشنهادهای عملی براساس نتایج کلی ترسیم میشود تا مرجعی برای تصمیمگیران در پیگیری برنامهریزیتوسعه
پایدار روستایی باشد.
لین2و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان تمایز توسعه روستایی ناشی از محیط طبیعی و شهرنشینی ،ضمن
بررسی منطقه کاشغر ،شمال غربی چین ،اظهار کردند که با دگرگونی اجتماعی -اقتصادی ،ترکیب مجدد عوامل
توسعه منطقهای و بازسازی سیستم عناصر توسعه روستایی ،چشمانداز روستایی منطقه کاشغر در شمال غربی
چین را عمیق اً تغییر داده است .عوامل مؤثر بر تولید و سبک زندگی روستایی با یکدیگر تعامل دارند و انواع
مختلف توسعه روستایی را شکل می دهند .بر این اساس ،عوامل اصلی مؤثر بر توانایی توسعه روستایی و
پتانسیل توسعه بلندمدت ،نظام شاخص ارزیابی توسعه همه جانبه روستایی 3به منظور آشکارسازی تمایز توسعه
روستایی و شناسایی عوامل غالب مؤثر بر توسعه روستایی ایجاد شد .برای تشخیص انواع مختلف از روش
تحلیل مؤلفه اصلی و روش تحلیل خوشهای استفاده شد .نتایج نشان میدهد که نواحی سطح باال توسعه
روستایی عمدتاً در مرکز منطقه متمرکز شدهاند ،در حالی که مناطق سطح پایین عمدتاً در حاشیه توزیع شدهاند
که ویژگیهای تمایز فضایی قابلتوجهی دارند.
قیداری و همکاران ( ،)1397در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات
آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی بیان داشتند که افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی
نیازمند بازخورد و دریافت دیدگاه روستاییان و مشارکت دادن ساکنان روستایی در فرایند توسعه است .خدمات
آبرسانی بهعنوان یکی از اساسیترین خدمات ارائه شده در مناطق روستایی میباشد .درعین حال ارزیابی میزان
رضایتمندی از کیفیت خدمات رسانی آب در روستاهای نمونه نشان از این دارد که کیفیت خدمات رسانی آب
در روستاهای نمونه در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
جهانالدینی و همکاران ( ،)1401در پژوهشی با عنوان تبیین الگوی مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی
تاکید کردند که مدیریت راهبردی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی دارد .همچنین معیارهای کالبدی،
اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی در شهرستان سیریک دارد.
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مبانی نظری موضوع
رویکردها و استراتژیهای توسعه روستایی
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ،استراتژیهای توسعه در روستا را اینگونه میتوان تقسیمبندی نمود.
باید توجه داشت که در استان خوزستان ،روستاها مراکز تولیدی کشور به شمار میروند و نیازمند برنامهریزی
هستند تا این مراکز فعال شوند .بنابراین توسعه روستایی در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است
(موسات و گاسکون.)2021 1،
الف :رویکردهای فیزیکی-کالبدی
 استراتژی توسعه و بهبود زیرساختهای روستاییزیرساختهای روستایی را میتوان سرمایههای عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این
زیرساختهای اجتماعی ،فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای
کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد .بهعنوان مثال ،توسعه زیرساختهای اجتماعی همچون
تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی ،باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش تواناییهای آنان (در
جایگاههای فردی و اجتماعی) خواهد شد .منظور از ایجاد ،توسعه و نگهداری زیرساختهای روستایی ،صرفاً
تزریق نهادههای سرمایهای به یک جامعه با تولید سنتی نیست ،بلکه هدف ایجاد سازوکارها ،نهادها و مدیریت
جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است .در واقع این استراتژی ،با همکاری مردم
میتواند بهطور آگاهانه ،ارادی و موفقیتآمیز از دوران طراحی ،برنامهریزی و سرمایهگذاری گذر کرده و به
شرایط مطلوب پایدار وارد گردد (ورگا2و همکاران.)2018 ،
همه پژوهشهای کیفیت زندگی در دو حوزه شاخصهای عینی و ذهنی انجام میشوند .کیفیت زندگی ،به
عنوان وسعت نیازهای انسانی برآورده شده در ارتباط با ادراکاتی در نظر گرفته میشود که فرد و گروه درباره
بهزیستی ذهنی دارند .نیازهای انسانی ،نیازهایی برای امرار معاش ،تولید مثل ،بهزیستی ،آزادی ،مشارکت و
ارتباطات هستند ،بهزیستی ذهنی نیز وسیلهای برای واکنش افراد و گروهها به پرسشهایی درباره شادکامی و
رضایت است.

Masot, Gascón
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منبعEENRD, 2010 :

ب :رویکردهای اقتصادی
در ادامه رویکردهای موسوم به رویکردهای اقتصادی مد نظر واقع میشود.
 استراتژی انقالب سبزاین استراتژی دارای دو معنای متفاوت است :یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است بهطوریکه
این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکالت کشاورزی گردد .دیگری به معنی بهبود نباتات
خاص (بهویژه گسترش انواع بذرهای اصالح شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است .براساس مطالعات
میسرا ،انقالب سبز باعث کاهش مهاجرت های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اخالفاتی مابین نواحی
روستایی (بخاطر بازده متفاوت زمینها در این محصوالت اساسی) نیز شده است (بافو1و همکاران.)2021 ،
 استراتژی اصالحات ارضیاکثر کشورهای جهان ،برای گذر از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر ،اصالحات ارضی را در برنامهریزیهای
توسعه روستایی خود گنجاندهاند .به عبارت دیگر ،تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از
اهداف عمده برنامههای توسعه روستایی خویش قلمداد نمودهاند .از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران امر توسعه
(همچون میردال و تودارو) ،اصالحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است .البته در بعضی موارد نیز به دلیل
ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز ،چیزی به درآمد زارعان خردهپا افزوده
نمیشود (هرناندو.)2019 2،
 استراتژی صنعتینمودن روستاهااگرچه در این استراتژی ،توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حایز اهمیت است اما در عین حال باید
با توسعه فعالیتهای صنعتی همراه شود .در بسیاری از کشورها (بهخصوص آسیاییها) صرفاً زراعت نمیتواند
اشتغال کافی و بهره ور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور
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غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر
کاهش یابد .در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:
الف) ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیتهای درآمدزا
ب) رواج مراکز روستایی دست پایین .اهداف عمده این استراتژی را میتوان اینگونه برشمرد:
 ایجاد اشتغال غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمهبیکار در یک منطقه همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری تقویت پایههای اقتصادی در مراکز روستایی استفاده کامل (بیشتر) از مهارتهای موجود در یک ناحیه فرآوری تولیدات کشاورزی محلی تهیه نهادههای اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلیبیشتر اینگونه صنایع روستایی در کسبوکارهای خرد (کوچکمقیاس) شکل میگیرند که میتواند بخش
عمدهای از آن را صنایع دستی تشکیل دهد .این صنایع دستی میتوانند از ابزارهای پیشرفتهتر برای کار خود
بهره برده و به دلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغالزایی بیشتر ،کمک بیشتری
به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.
 استراتژی رفع نیازهای اساسیاین استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه ای است تا براساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت
روستایی را به درآمد و خدمات (در طول یک نسل) ،برطرف نماید .نیازهای اساسی شامل درآمد (کار مولد) و
هم خدمات موردنیاز زندگی میشود .محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از :تغییر معیار برنامههای اجرایی
از رشد به سمت نیازهای اساسی که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت میگیرد (به عبارت دیگر از رشد
اقتصادی به توسعه اقتصادی).
 چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعیکاهش بیکاری :از اینرو رفع نیازهای اساسی تهیدستان در کانون مرکزی این استراتژی قرار میگیرد و اهداف
رشدمحور جای خود را اهداف مصرفی می دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری (نسبت به
بخش شهری) قابل انجام هستند.
ج :رویکردهای اجتماعی-فرهنگی:
 استراتژی توسعه اجتماعیاستراتژی توسعه اجتماعی محلی (جامعهای ،اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی را تواماً شامل میشود و نوید
میدهد که هم پایههای نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.
 -استراتژی مشارکت مردمی
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از منظر این دیدگاه ،مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن .طرحهای توسعه روستایی چه به لحاظ
ماهیت طرحها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی ،نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند.
در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای باال به پایین و پایین به باال ،امکان مشارکت گسترده مردم را
در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد .محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از:
 تاکید بیشتر بر نیازهای مردم تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامهریزی بسط و ترویج سرمایهگذاریهای کوچک که مردم قادر به اجرای آن باشند کاهش هزینههای مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژههای توسعه (افزایش آگاهیهای مردم و کاهش زمان و هزینهطرحها و پروژهها)
 مشارکت در حکم وسیلهای برای گسترش و توزیع دوباره فرصتها با هدف اتخاذ تصمیمهای جمعی،همیاری در توسعه و بهرهمندی همگانی از ثمرات آن است .این مشارکت میتواند در تمامی مراحل مختلف
تصمیمگیری ،اجرا (عملیات ,مدیریت و اطالعرسانی) ،تقسیم منافع و ارزیابی وجود داشته باشد.
د :رویکردهای فضایی ,منطقهای و ناحیهای
 استراتژیهای تحلیل مکانیوالتر کریستالر ( )1933برمبنای نظریات جی.اچ.فون تونن و آلفرد وبر ( )1909نظریه «مکان مرکزی» را ارایه
نمود که براساس میزان جمعیت ،نقش و کارکرد ،فاصله ،پراکندگی سکونتگاههای انسانی به شرح و تبیین
ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاهها1و حوزه نفوذ آنان (بالتبع ساماندهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و
روستایی) میپردازد .متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به عنوان تحلیلگر فضای زیست) ،به استفاده
از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیمبندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند .سه نظریه
مطرح در این زمینه را میتوان بهطور خالصه اینگونه معرفی نمود:
* نظریه زمینهای کشاورزی (جی .اچ .فون تونن) :این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و ساماندهی به
زمینهای کشاورزی میپردازد .براساس این نظریه فعالیتهای کشاورزی و ارزش زمینها متناسب با فاصله
آنها از بازار (شهری) تعریف میشود (دوایر متحدالمرکزی حول شهرها.)2
* نظریه مکانیابی صنایع (آلفرد وبر) :براساس این نظریه ،صاحبان صنایع میکوشند مکانی را جهت استقرار
کارخانه های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان (هزینههای حملونقل )3همراه باشد.
در واقع زنجیرهای از جریان کاال ،خدمات و اطالعات (وزن و نحوه تعامل آنها) ما را قادر به مکانیابی صحیح
صنایع میکند.
1

Spatial structure (framework) of settlements
Concentric circles around cities
3
Transportation costs
2
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* نظریه مکان مرکزی (والتر کریستالر) :براساس این نظریه ،هر مکانی که موقعیت مرکزی مییابد با تولید و
توزیع هرچهبیشتر کاال و خدمات در حوزههای اطراف (یا منطقه نفوذ) به تحکیم موقعیت مرکزی خود
میپردازد ،به همین خاطر ،چنین مکانهای مرکزی ،خدمات بیشتری را در خود متمرکز میسازند .برمبنای این
نظریه ،نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسلهمراتبی (مبتنی بر جمعیت ،فاصله ،نقش یا کارکرد) عمل مینمایند.
طبق این نظریه ،خریداران ،کاالها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیکترین بازار فروش دردسترس تهیه
میکنند (گومز.)2020 1،
 استراتژی توسعه روستا -شهریاز پایان دهه ،1970در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی «نیازهای پایه» سازمان جهانی کار
( ،)1976استراتژی توسعه روستا-شهری یا منظومه کشت -شهری (اگروپولیتن) مطرح گردید .برای درک بهتر
این استراتژی باید الگوی «مرکز-پیرامون» و استراتژی نیازهای پایه را دانست .تحقیقات فریدمن (در آمریکای
جنوبی) نشان داده است که میتوان فضای زندگی را به دو بخش «مرکز» و «پیرامون» تقسیم نمود که رابطه بین
این دو نظام ،استعماری است و پیامد آن قطبیشدن در مرکز و حاشیهای شدن در پیرامون است .استراتژی
نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژیهای متداول تولیدمحور ،صنعتمدار و شهرگرا به سمت
استراتژیهای مردممحور ،کشاورزیمدار و روستاگرا .استراتژی روستا-شهری برمبنای الگوی مرکز-پیرامون
(تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری) و متاثر از استراتژی نیازهای پایه (رفع فقر و ایجاد اشتغال ،خوداتکایی،
تامین مایحتاج اصلی) ،این محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد میکند :درونگرایی ،حفاظتگرایی،
خودگردانی (خودکفایی) ،و نهادینهسازی مشارکت.
 استراتژی یوفرداین استراتژی برپایه نقش فعالیتها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی (و منطقهای) تعریف میشود که
شامل مراحل :تجزیه و تحلیل منابع ناحیهای ،تدوین نقشه تحلیلی منطقه ،تحلیل نظام سکونتگاهی ،تحلیل
ارتباطات فضایی ،تحلیل دسترسیها (ارتباطات) ،تحلیل شکاف عملکردی ،تنظیم استراتژیهای توسعه فضایی،
تعیین نارسایی پروژهها و برنامههای توسعه ،بازبینی و نهادینهسازی تحلیلهای فضایی در برنامهریزی روستایی
و ناحیهای .این استراتژی با ارایه اطالعات فراوان و ذیقیمتی به سیاستگذاران و برنامهریزان ،آنان را در توزیع
سرمایهگذاریها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی (اقتصادی و فیزیکی) یاری میدهد (دلگادو.)2019 2،
توسعه روستایی در ایران
امروزه رشد جمعیت جوامع روستایی بهدلیل شرایط جدید جهانی و شهری و صنعتی شدن ،کفاف ظرفیتهای
جامعه را نمیکند و بسیاری از خدمات اجتماعی و امکانات زندگی و رفاهی تنها در شهرهاست که قابل
دسترسی است ،از اینرو روستاها با مهاجرت بهخصوص نسل جوان خود به شهرها مواجه هستند .حال برای
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هر گونه پیشبینی و برنامهریزی در جوامع روستایی ،شناخت تحوالت در سطوح خرد و کالن کشور ضروری
است.
در سطح خرد با کنشهایی مواجه هستیم ،که افراد و نهادهای روستایی را هدایت کرده و تحوالت اجتماعی را
از آن طریق جهت می دهند .تقدیرگرایی روح قالب تفکر و کنش در جامعه روستایی و عشایری ماست .بدین
معنی که بسیاری از روستاییان بین اعمال خود و تحقق مطلوب اهداف و مقاصد موردنظر ارتباطی نمیبینند،
بلکه آن را حاصل قضا و قدر و دست تقدیر روزگار میدانند .در حالی که برنامهریزی و بهبود روشها ،نیاز
ضروری به تفکری دارد که مبتنی بر ارتباطی عقالیی بین اهداف و مقاصد با اعمال و روشها باشد .کنشهای
احساسی و قمارگونه از دیگر کنشهای مضر در جامعه ما هستند .از اینرو اساسیترین نکته برای تحقق هر
برنامهای در جوامع روستایی کشور ما ،توجه به این نحوههای نگرش و رفتار و کوشش در جهت تغییر آنها
است .تکیه بر توسعه مشارکتی و آموزشهای مستمر و ترویج از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عقب نشینی
کنش تقدیرگرایی از کارها و امور روزمره به حوادث و اتفاقات غیرمترقبه هستند (فردپور.)2020 1،
در سطح کالن اجتماعی نیز توسعه جوامع روستایی از روندی برخوردار است که متأثر از تحوالت کالن کشور
است .فرآیندهای شهرنشینی ،توسعه جوامع صنعتی ،بهبود خدمات اجتماعی ،حاشیهنشینی و برنامههای کالن
توسعه کشور ،جملگی بر روند تحوالت جوامع روستایی تأثیر میگذارند .شهرها برای تأمین نیازهای شغلی و
نیرویکار خود نیاز به مهاجرین روستایی دارند ،بنابراین فرآیند مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ طبیعی
است ،تنها دولت میبایست در ازای عرضه نیرویکار از جوامع روستایی به جوامع شهری و حاشیهنشین،
حداقل نیازهای اساسی و تأمین اجتماعی جوامع روستایی و حاشیه نشین را تأمین کند ،باید اشتغالزایی و
فرصتهای شغلی را در این مناطق پدید آورد تا بیکاری موجب مهاجرت بیرویه از روستا به شهر و پناه
بردنشان به کارهای غیراخالقی نشود .بنابراین ،موضوع حمایت از صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی و
صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار توزیع مناسب و عادالنه خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی و ایجاد فرصتهای
شغلی میبایست در اولویت برنامههای توسعه کشور قرار گیرند (بزی و همکاران.)1389 ،
اما پرسش اساسی این است که در این میان ،توسعه پایدار چگونه مقدور و دست یافتنی میگردد و با توجه به
تحوالت و توسعه خرد و کالن در کشور و در جوامع روستایی ،آیا توسعه درونزا میبایست در دستور کار
برنامههای دولت قرار گیرد یا توسعه برونزا؟ در این اثر کوشش شده تا با روش اسنادی به سوی تجزیه و تحلیل
ساختار اجتماعی جوامع روستایی رفته و رویکردها و راهکارهای موجود را بررسی کرده و تبیینی از فرآیند
توسعه در جوامع روستایی داشته باشیم تا در نهایت با ارایه دالیلی به پیشنهاداتی دست یابیم که توجهای جامع
به توسعهای پایدار و بلندمدت و همزمان با محرکهایی درونزا و برونزا را مدنظر قرار داده ،به طوری که
مشارکتهای محلی را با افق های علمی فراروستایی تلفیق کرده باشد ،بهعنوان راهحل کلیدی توسعه کشور و
توسعه جوامع روستایی توصیه نماییم.
Fardpour, Mehdi, 2020
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با روشن شدن کاستیهای توسعه و برنامهریزی روستایی کالسیک از دهه  1970به بعد در کشورهای
درحالتوسعه ،رویکردهای گوناگونی در حوزه برنامهریزی کالبدی مطرح شدند .تازهترین رویکردهای توسعه
و برنامهریزی روستایی از مبانی اندیشهای توسعه پایدار سرچشمه میگیرند و در همه آنها به نوعی اصول
نهادگرایی در چارچوب ظرفیتسازی و توانمندسازی جوامع روستایی دیده میشود .در ادامه ،مهمترین
رویکردها به برنامهریزی توسعه سکونتگاههای روستایی به اختصار مرور میشود.
 -1رویکرد توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی :زیرساختهای روستایی را میتوان سرمایههای عمومی و
اجتماعی روستاها دانست که بدین جهت توسعه این زیرساختهای اجتماعی ،فیزیکی ،و نهادی باعث بهبود
شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارآیی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد.
به عنوان مثال ،توسعه زیرساختهای اجتماعی همچون تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی ،باعث بهبود
کیفیت منابع انسانی و افزایش تواناییهای آنان (در جایگاههای فردی و اجتماعی) خواهد شد .منظور از ایجاد،
توسعه و نگهداری زیرساختهای روستایی ،صرفا˝ تزریق نهادههای سرمایهای به یک جامعه با تولید سنتی
نیست ،بلکه هدف ایجاد سازوکارها ،نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع
روستاییان است .در واقع این راهبرد ،با همکاری مردم میتواند بهطور آگاهانه ،ارادی و موفقیتآمیز از دوران
طراحی ،برنامهریزی و سرمایه گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد (میرزا امینی.)1383 ،
 -2رویکرد همکاریهای بین سازمانی :این دیدگاه بر روی همکاری بیشتر سازمانها و نهادهای درگیر در
توسعه روستایی تأکید میکند و مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامهریزی و هماهنگی را به
عنوان یک اصل در نظر میگیرد.
 -3رویکرد بهبو د بهداشت محیط :این دیدگاه تأکید بر توسعه بهداشت و کیفیت زندگی در مناطق روستایی
دارد .برنامههای بهداشت غذایی ،آب سالم ،مقابله با بیماریها و مانند آن از جمله برنامههایی هستند که در این
چارچوب بیشتر مورد تأکید بوده و دنبال میشوند.
 -4رویکرد توسعه نو  1:رویکرد توسعه نو به معنی تغییر دیدگاه برنامهریزی توسعه روستایی و تأکید بر
سیاستهای خاص توسعه روستایی به همراه تمایل به استفاده از شیوههای از پایین به باال در برنامهریزی است
(رکن الدین افتخاری و آقایاری.)1386 ،
 -5رویکرد توسعه پایدار کالبدی :در دهه  1990موضوع توسعه انسانی و حفظ تعادل زیستمحیطی در محافل
و متون توسعهای بیش از گذشته طرح شد؛ توسعهای که ضامن حفظ توازن زیستمحیطی از جمله در محیط
روستایی و تاکید بر ارزشهای فرهنگی و انسانی باشد .بدین ترتیب ،توسعه پایدار روستایی بهعنوان آخرین
دستاورد تحقیقات در زمینه توسعه روستایی مطرح گردید.
در سالهای اخیر رویکردهای توسعه روستایی به معنای اعم خود در قالب توسعه پایدار با دیدگاه سرزمینی
نگریسته میشود .در دیدگاه سرزمینی که در مناطق روستایی اغلب تحت عنوان سیاستهای توسعهای یکپارچه
. Renewed Development
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روستایی شناخته میشود به تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی براساس بهرهبرداری از توانهای محلی توجه
میشود .همچنین مشارکت میان سازمانهای خصوصی و نهادهای دولتی در تمامی عرصهها به چشم میخورد.
به عبارت دیگر تالش برای یکپارچهسازی سیاستهای بخش توسعه در درون برنامههای توسعه ،از طریق
پوشش همگانی تمامی بخش ها مورد توجه دیدگاه سرزمینی است .هم اینک این سیاست توسعه ،با «رویکرد
چندبخشی» همراه و در راستای تحقق اهداف توسعهی پایدار روستایی امری ضروری تلقی میگردد (رکن
الدین افتخاری و آقایاری.)1386 ،
 -6رویکرد نهادگرایی1در توسعه کالبدی روستاها :نهادگرایی در مفهوم کلی به معنی اعتقاد و تأکید بر ایجاد
نهادها (سازمان بندی) در امور جامعه است و در این دیدگاه توسعه به معنای ایجاد تغییر در نهادهای جامعه
است .این پارادایم پس از مطرح شدن در اواخر قرن نوزده میالدی توسط افرادی مانند وبلن ،کامونز و میچل
تحوالت زیادی پیدا کرد و گسترش نظریه های نهادگرایی به حدی بود که نهادهایی مانند بانک جهانی نیز در
سالهای اخیر توجه خاصی به آنها نشان دادهاند .رویکرد نهادگرایی بهعنوان یک نظریه و روش ،موضوع
مطالعهی خود را نهادهای سیاسی قرار می دهد و بر این باور است که این نوع مطالعه نقش اساسی در هویت
رشتهی علوم سیاسی دارد .حامیان این رهیافت ،قواعد و رویههای قانونی را متغیر اساسی مستقل ،و کارکرد و
ذات دموکراسی را متغیر وابسته در نظر میگیرند .به نظر رودس 2رهیافتهای نهادگرایی عبارتند از مطالعات
قانون اساسی ،سیاست گذاری عمومی و نهادگرایی جدید .رهیافت اول نقطهی شروع مطالعهی دولت را بررسی
قانون اساسی در نظر می گیرد .این رهیافت سعی دارد به جای تأکید بر نهادهای رسمی و قانونی ،به تحلیل
نهادهای در حال کنش بپردازد .سیاستگذاری عمومی خطمشی سیاسی را حاصل تعامل سازمانهای حکومتی
و دیگر سازمانهای حرفهای و اقتصادی می داند ،رهیافتی توصیفی و رسمی در برابر تاریخ ،کارکرد ،ساختار و
روابط نهادها اتخاذ میکند .دیدگاه نهادگرایی جدید که در قالب حکمروایی ،توسط ویلیامسون3در سال 2009
ارائه شده است بر نقش بیشتر و مستقالنهتر نهادهای سیاسی تأکید میورزد و بدین لحاظ ،از روش تاریخی-
توصیفی و قانونی ،دور و به نظریهی سیاسی ،تاریخ و حقوق نزدیکتر میشود (طهماسبی و همکاران.)1389 ،
از ویژگیهای اساسی نهادگرایی جدید تعاملی بودن آن است که در آن شبکههای روابط نقش بنیادی دارند .در
این نهادسازی و شبکهسازی عواملی چون انگیزههای شخصی ،گروهی ،شرایط اقتضایی (حاصل از سوانح
طبیعی مانند سیل ،زمین لرزه و غیرطبیعی مانند جنگ و فناوری) در هدفهای دستیابی به اهداف متعالیتر و
ارزشمندتر توسعه روستایی که همان رفاه و خوشبختی است میتواند اثرگذار باشد (رکن الدین افتخاری و
آقایاری.)1386 ،
نقش زیرساختها در توسعه روستایی
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کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،قالیبافی ،کارآفرینی و صنایع دستی عمدهترین فعالیت روستائیان برای کسب
درآمد و ایجاد اشتغال است .توسعه روستایی مستلزم داشتن نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر استفاده از
محصوالت تولیدی در روستاها ،توسعه صنایع دستی ،گسترش آموزشهای فنی و حرفهای ،برگزاری بیشتر
نمایشگاههای عرضه توانمندیهای مردم روستا و غیره به ایجاد انگیزه برای مردان و زنان روستا منجر میشود
(الزانتا1و همکاران.)2017 ،
بسیاری از برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی توسعه روستایی را منشاء بهبود زندگی روستائیان و تالشی برای
کاهش فقر و محرومیت از طریق افزایش تولید و باال بردن میزان بهره وری در محیطهای روستایی میدانند .با
رفع مشکل اشتغال در روستاها بحث مهاجرت روستائیان به شهرها کاهش پیدا میکند .اما این توسعهی روستایی
بدون توسعهی زیر ساخت روستایی که باعث ماندگاری نیروی انسانی ساکن در روستاها میشوند ،امکانپذیر
نمیباشد (کاتیوهو2و همکاران.)2017 ،
نقش تامین آب در استراتژیهای توسعه روستایی و ماندگاری نیروی انسانی
توسعه خدمات آبرسانی روستایی برای آب شرب و مصارف بهداشتی ،باعث ترغیب روستاییان را برای ادامهی
فعالیتهای روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی میشود.
 تعدد ،پراکندگی و ویژگیهای پروژههای آبرسانی روستایی عدم تامین منابع مالی موردنیاز متناسب با نیازهای توسعهای و سرمایهگذاری الزم طی سالیان گذشته بهنحوی که منابع مالی تامین شده برای این بخش ،با احتساب تمامی ظرفیتهای اعتباری فراهم شده ،به زحمت
تکافوی حفظ وضعیت فعلی تاسیسات آبرسانی روستایی را داشته است.
 مشکالت حقوقی و ساختاری شرکت های آب و فاضالب روستایی کشور پس از قرارگیری در فهرستشرکتهای مشمول واگذاری.
 عدم تکافوی تعرفه آببهای مصرفی که حتی جبران کننده هزینههای بهرهبرداری از تاسیسات تامین آب نیزنمیباشد
 وقوع خشکسالیهای ادامهدار و ایجاد مشکالت اساسی در افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کشور باتوجه به آن که تامین آب روستاها عمدتاً از این منابع صورت می پذیرد .روند آبرسانی سیار به روستاها طی
سالیان أ خیر روندی رو به رشد و تصاعدی داشته و با بروز مشکالت در منابع آبی مورد استفاده برای روستاها
تعداد بیشتری روستا نیازمند تامین آب از طریق تانکر میباشند (دومینگوئز3و همکاران.)2019 ،
وضعیت فعلی روستاهای کشور
براساس آخرین سرشماری 28/4 ،درصد جمعیت کشور یعنی حدود  21/4میلیون نفر در بیش از  70هزار
روستای کشور ساکن میباشند .از مجموع روستاهای کشور 37/6 ،هزارروستا باالی  20خانوار جمعیت داشته
1
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که وزارت نیرو تامین آب آنها را بر عهده دارد (مرکز آمار ایران .)1395 ،بهطور کلی سطحبندی روستاها از
نظر تامین آب شرب و بهداشتی به شرح زیر میباشد:
تعاریف و سطحبندی روستاها
به دلیل عمر طوالنی پروژههای آبرسانی ،اغلب شبکهها و تاسیسات آبرسانی روستاها فرسوده شده و نیاز به
اصالح و بازسای دارند .به این منظور در برنامه چهارم توسعه برای ارائه تعریف مشخصی از وضعیت موجود
آب شرب روستاها ،پس از بررسیهای اولیه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگیهای انجام شده
با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،روستاهای باالی  20خانوار به شرح گروههای زیردستهبندی و معرفی
شدند:
* روستاهای سطح یک :روستاهایی که تاسیسات آب شرب آنها حداکثر به میزان  30درصد مستهلک شده
باشد و به لحاظ کمی وکیفی همانند آب شهر مجاور خود میباشند.
* روستاهای سطح دو :روستاهایی است که تاسیسات آب شرب آنها بین  30تا 80درصد مستهلک است و به
دلیل فرسودگی تاسیسات ،میزان هدررفت آب ،باال بوده و تامین آب شرب روستاها را با مشکل جدی مواجه
میسازد.
* روستاهای راکد :روستاهایی که میزان استهالک تاسیسات آنها بیش از 80درصد است و تاسیسات آنها در
عمل قابل استفاده نبوده و از مدار خارج شدهاند.
* روستاهای فاقد :روستاهایی که اصوالً هیچگونه تاسیساتی در آنها ایجاد نشده است.

نتایج تخمین مدل رگرسیون
در مدل رگرسیونی ،با توجه به توضیحات ارائه شده ،شاخصهای مشخصی به عنوان عوامل توسعه روستایی
با در نظ ر گرفتن ارتباط شهر و روستا در استان خوزستان بر حسب نیاز مردم ارائه شده که دسترسی به آب
آشامیدنی بهداشتی ،تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن ،پیش خرید محصوالت و بیمه و آینده نگری از
جمله این عوامل بوده است.
برای بررسی ارتباط بین گویهها به روش معادالت رگرسیونی ،معادله ذیل تخمین زده میشود.
A=α+β1*A1+β2*A2+β3*A3+β4*A4+β5*A5 +ε

که متغیرهای این معادله به شرح زیر میباشند:
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جدول  -1متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد

نوع متغیر

توسعه روستایی

A

وابسته

ارتباط شهر و روستا

A1

مستقل

دسترسی به آب آشامیدنی

A2

مستقل

تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن

A3

مستقل

پیش خرید محصوالت

A4

مستقل

بیمه و آیندهنگری برای مردم روستا

A5

مستقل

در جدول  2نتیحهی تخمین مدل خالصه شده است.
جدول  -2نتایج برازش مدل رگرسیونی
متغیر پاسخ = توسعه روستایی
ضرایب

آماره آزمون

سطح

متغیرهای مستقل

رگرسیونی

t

معناداری

ثابت معادله ()α

0/14

2/52

0/01

ارتباط شهر و روستا

0/16

16/22

0/000

دسترسی به آب آشامیدنی

0/23

21/25

0/02

تامین مالی فرایندهای کشاورزی مدرن

0/18

16/24

0/000

پیش خرید محصوالت

0/16

15/72

0/000

بیمه و آیندهنگری برای مردم روستا

0/22

22/54

0/000

آماره آزمون  1085/9 =Fسطح معناداری = 0/000
آماره دوربین واتسون  1/72 :ضریب تعیین = 0/94
برای بررسی اثر معنی دار متغیرها بر متغیر وابسته از آزمون تی استفاده میشود .در صورت معنیدار بودن مقوله
مربوط به آن متغیر مورد تایید است .براساس نتایج جدول  2میتوان گفت که دسترسی به آب آشامیدنی ،تامین
مالی فرایند های کشاورزی مدرن ،پیش خرید محصوالت و در نهایت بیمه و آینده نگری دولت برای مردم
روستا از جمله مهمترین عوامل ماندگاری جمعیت و افزایش انگیزه برای کار در مشاغل روستایی و در نهایت
توسعه روستایی میباشد .این موارد در نمودار زیر ارائه شده است:
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دسترسی به آب
آشامیدنی

تامین مالی
فرایندهای کشاورزی
مدرن
پیش خرید

توسعه روستایی

محصوالت
ارتباط شهر و
روستا
بیمه و آیندهنگری
برای مردم روستا

نمودار شماره  -1مدل نهایی توسعه روستایی در استان خوزستان
نتیجهگیری
با توجه به دیدگاههای مطرح شده ایجاد و توسعهی نهادهای جدید در نواحی روستایی و نیز تقویت نهادهای
موجود متناسب برای تغییر و تحول شرایط در روستاها و در مجموع ،توسعه نهادی -مدیریتی مناطق روستایی
در سطوح محلی ،منطقهای و ملی نقش اساسی در توسعه نواحی روستایی خواهد داشت .در منطقه ی خوزستان،
برای توسعهی روستایی الزاماتی همچون دسترسی به آب آشامیدنی ،فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری و ارائهی
طرحهای موثر در جهت حمایت از دامداری و کشاورزی در مقابله با خشکسالی،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .روستاها به ویژه روستاهای استان خوزستان ،مراکز تولیدی کشور به شمار میروند و مهاجرت از روستا
به شهر به معنی تعطیلی مراکز تولید است و این اتفاق درواقع یک ناکارآمدی است همچنین باید مراکز تولید
در روستاها فعال شوند و دستگاههای اجرایی و بانکها که اثرگذاری مهمی در این راستا دارند باید نقش خود
را به خوبی ایفا کنند.
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