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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزى ﻣﻌﻴﺸﺖ در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار
روﺳﺘﺎﻳﻰ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :جغﻴن از ﺗﻮاﺑﻊ شهرﺳﺘﺎن رودان)

مهدی روان کارجغین ،*1محمد

منتظری2

تاریخ دریافت0022/26/62 :
تاریخ پذیرش0022/20/62 :
کد مقاله22500 :

چکیده
توسعه روستایي ب ه مفهوم استفاده از منابع طبيعي و انساني ،تکنولوژي ،تسهيالت زیربنایي ،نهادها و  ...به منظور تشویق و
تسریع رشد اقتصادي در مناطق روستایي جهت ایجاد اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستایي براي ادامه زندگي و پایداري
حيات است .توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست .اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستایيان با حمایت از سياستهاي
عمومي بر مبناي راهیابي سرمایهگذاري ،اشتغال و خدمات به مناطق روستایي منجر به تقویت کشاورزي و ایجاد تغيير در
توليدات کشاورزي و منابع طبيعي و ایجاد اشتغالهاي غيرکشاورزي ،افزایش درآمد و افزایش تقاضا براي کشاورزي محلي
و توليدات غير کشاورزي منجر خواهد شد .تأسيس شرکتهایي روستایي ،توسعه صنایع تبدیلي و توسعه و ترویج تعاونيها
و خدمات کشاورزي اقدام مطلوبي در جهت نيل به هدف توسعه روستایي و کارآفریني است .مطالعه حاضر  ،از روشهاي
اسنادي و پيمایشي استفاده شده و از دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  Spssاستفاده شده است .ابزار اصلي این
تحقيق پرسشنامه بود .نتایج نشان داد که در شهر مورد مطالعه ،بخش کشاورزي قادر به تأمين معاش خانوارها نيست.
همچنين مشخص شد که قابليتهاي طبيعي و زیستمحيطي با ضریب  ،2/004بيش از سایر عوامل (عوامل اقتصادي و
اجتماعي) در ایجاد تنوع در امرار معاش روستایي شهر نقش دارد ،عالوه بر موانع موجود  ،موانع مدیریت نهادي با 22460
اصليترین موانع تنوع در روستاهاي این شهرستان است.

واژگان کلیدی :متنوعسازى معيشت ،توسعﺔ پایدار روستایي ،جغين

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی ،دانشگاه پیام نور سیرجان (نویسنده مسئول)
softmec90@gmail.com

 -2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
هدف اصلي مطالعات بخش سوم از برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشيي استان هرمزگان ،ارائه برنامهها و پروژههاي
اجرایي هدفمند ،مؤثر و محرّک توسعه در هر یک از بخشهاي منتخب است .با عنایت به تمرکز این مطالعه بر برنامهریزي فضایي
راهبردي زمينهگرا با بررسي اوليه از کارکرد بخشهاي هدف و انجام بازدیدهاي ميداني" ،حوزههاي بخشيي همگن" براساس
شاخصهایي همچون دسترسي ،نوع فعاليت ،مزیتها ،ظرفيتهاي توسعه و ویژگيهاي مشترک فرهنگي حوزههاي بخشيي همگن
تعيين شد تا امکان همافزایي اقتصادي سکونتگاههاي همجوار و همگن در یک فضاي یکپارچه فراهم شود .بخش سوم مطالعات
طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخش جغين با اتکا به رویکرد جامع "برنامهریزي فضایي راهبردي زمينهگرا" براساس فرایند
چارت زیر براي همه بخشها انجام شدهاست مطابق شکل  0نشان داده شده است.
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شکل  :1فرایند انجام مطالعات در بخش سوم

 -1-1معرفی کلی بخش جغین
بخش جغين از رودان در فاصله  02کيلومتري از مرکز شهرستان یعني شهر رودان و  006کيلومتري بندرعباس (مرکز استان)
قرار دارد .به لحاظ موقعيت طبيعي جغين ،در پهنﺔ جلگهاي قرار داد.
اطالعات مستخرج از نقشهها و محاسبات نرمافزار  GISنشان ميدهد که این بخش در اراضي مسطح و با شيب  2/5درجه و
در جهت غربي استقرار یافته است و ميزان خطر زلزله در آن متوسط ارزیابي مطابق شکل 6شده و جدول  0است.
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شکل  :2جایگاه حوزه بخشیی همگن گناری در رودان
جدول  :1ویژگیهای محیطی بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور)

2/5

( 652/45غربي)

00/62

متوسط

نتایج سرشماري سالهاي  0062تا  0065نشان ميدهد که جمعيت بخش جغين از  00426نفر در سال  0062به  00625نفر
در سال  0065افزایش یافتهاست .با توجه به نرخ رشد جمعيت پنج ساله (معادل  6/22درصد) طي سالهاي اخير افزایش جمعيت در
این بخش رخ داده است .بررسي نسبت جنسي در بخش جغين براساس اطالعات مستخرج از فرهنگ آباديها طي سالهاي 0062
و  0065حاکي از نابرابري ساختار جنسي بخش و عدم تعادل آن به نفع زنان بوده است .به گونهاي که در سال  0062تعداد 2626
نفر مرد و 4065نفر زن (نسبت جنسي حدود  )62در بخش ساکن بودند .وضعيت فوق در سال  0065شرایط بهتري نسبت به 5
سال گذشته کسب نموده و جمعيت زنان ساکن در بخش به  42422و مردان به  46050نفر و نسبت جنسي به عدد تقریبي 60
رسيده که در جدول  6مشخص است .با این حال هنوز با شرایط ایدهآل فاصله دارد.
جدول  :2تحوالت جمعیتی بخش جغین طی سالهای ( 1931-1931مأخذ :مطالعات مشاور  :فرهنگ آبادی های
استان هرمزگان ( 1931و ))1931
سال

جمعیت

خانوار

0062
0065

00426
00625

0622
0022

نرخ رشد جمعیت

بعد خانوار
(جمعیت/خانوار)

5200
0206

6222

تعداد

تعداد

مردان

زنان

2626
42422

4065
46050

نسبت جنسی
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شیب (درجه)

جهت شیب

ارتفاع از سطح دریا (متر)

میزان خطر زلزله

(مردان/زنان)
×111

26226
60220

شاخص لحاظ شده در بررسي وضعيت فرهنگي بخش ،نرخ باسوادي است ،که یافتهها حاکي از افزایش آن طي سال هاي
سرشماري  0062تا  0065است .براساس آمار و اطالعات مستخرج از فرهنگ آباديها ،نرخ باسوادي کل در بخشي مورد مطالعه از
40/46درصد در سال  0062به 42/02درصد در سال  0065رسيده است که در جدول  0مشخص است.
جدول  :9وضعیت سواد بخش جغین طی سالهای  1931 1931مأخذ :مطالعات مشاور  :فرهنگ آبادی های استان هرمزگان
( 1931و )1931

سال
0062
0065

کل
40246
42/02

نرخ باسوادي (درصد)
مرد
20226
22/24

زن
20200
42/05

در بخش اقتصادي ،شاخصهاي اقتصادي ارائه شده در فرهنگ آباديهاي استان هرمزگان نشان ميدهد ،نرخ مشارکت در
فعاليتهاي اقتصادي بخش جغين ،در دو دوره سرشماري اخير همواره رو به کاهش بوده و از رقم 64/04درصد در سال  0062به
00

 65/22درصد در سال  0065کاهش یافتهاست .همچنين با توجه به آمار موجود ،نرخ اشتغال بخش در سال  ،0062برابر با 64/66
درصد برآورد شده است و در سال  0065این مقدار به  22/06رسيده که در جدول  0مشخص است.
جدول  :4شاخصهای اقتصادی بخش جغین طی سالهای ( 1931-1931مأخذ :مطالعات مشاور :فرهنگ آبادی های
استان هرمزگان ( 1931و ))1931

سال
0062
0065
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02

نرخ مشارکت
(جمعيت فعال /جمعيت ده
ساله و بيشتر) ×022
64/04
65/22

نرخ اشتغال
(جمعيت شاغال/جمعيت
فعال) ×022
64/66
22/06

نرخ بيکار
(جمعيت بيکار/جمعيت
فعال) ×022
6/42
00/50

بار تکفل واقعي
(کل جمعيت-جمعيت
شاغل)/جمعيت شاغل
0/02
5/02

از منظر اقتصادي ،فعاليتهاي بخشيي در دو بخش کشاورزي و خدمات قابل بررسي است .با توجه به مطالعات ميداني و
اطالعات اسنادي ،به طور کلي اقتصاد بخش جغين وابسته به کشاورزي با محوریت توليد صيفي جات و مرکبات و خدمات با
محوریت کارگري است .در بخشي فوق توليدات صنایع دستي و باغات نخل خرما صرفاً جهت مصرف شخصي وجود دارد .عالوه بر
آن اهالي بخش جغين جهت تأمين معاش  2222رأس دام سبک و  022رأس دام سنگين پرورش ميدهند .اهالي بخش جغين از
کمبود آب آشاميدني رنج ميبرند و درگير مشکالت کمبود آب و خشکسالي هستند.
امکانسنجي ایجاد زنجيره هاي ارزش و توليد
در این بند با توجه به تأکيد شرح خدمات در خصوص بررسي دقيق زنجيرههاي ارزش ،توليد و خوشههاي کسب و کار در هر
بخش ،تالش شد تا این بررسي ها در دو بخش زنجيره هاي وضع موجود و همچنين امکان سنجي ایجاد زنجيرههاي ارزش در
بخش صورت گيرد .بررسي زنجيره هاي ارزش و توليد وضع موجود بخش جغين نشان ميدهد که در بخش توليدات دامي ،صنایع
دستي وجود دارد ولي سطح توليدات فراتر از مصارف شخصي و خانوارهاي ساکن در بخش نيست و فعاليتهاي حاصله درآمدزایي
براي اهالي ندارد.

 -2ﻃرح مﺴﺄﻟه
یکي از مهمترین ابعاد زندگي ،فعاليتهاى اقتصادى است که انسان به کمک آن اساسيترین نيازهاى خود از قبيل مواد غذایي،
پوشاک ،مسکن ،آموزش ،بهداشت ،نيازهاى فراغتي را برآورده ميسازد .روستا و اقتصاد روستایي با کشاورزى ارتباط زیادى دارد تا
آنجا که این نزدیکي را در تعاریﻒ ارائهشده از روستا نيز ميتوان شاهد بود (محمدى یگانه و وﻻئي .)55 .،0060 ،کشاورزى از
قدیميترین شکل فعاليت اقتصادى و توليدى جامعه است (طالب ،0026 ،ص )02 .و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادى سياسي و
بينالمللي کشورها انکارناپذیر است (اوفارل ،6220 ،0ص)66 .؛ به طورى که »با زیربخشهاى خود ميتواند از طریق تأمين سرمایه
براى سایر بخشهاى اقتصادى ،فروش محصوﻻت آن به بازارهاى خارجي و افزایش درآمدهاى ارزى و کمک به کاهش واردات
مواد خام نياز بخش صنعت ،جریان رشد و توسعهى اقتصادى را تسهيل کند (شکورى ،0020 ،ص .)6 .اغلب روستاها از دیرباز محل
توليد محصوﻻت کشاورزى بودهاند ،بنابراین ،درصد باﻻیي از معيشت روستایيان در رابطه با استفاده از زمين قرار دارد (مهدوى و
شمسالدیني ،0066 ،صص .)60 .کشاورزى مهمترین فعاليت در نواحي روستایي است که به صورت سنتي و معيشتي در
سکونتگاههاى روستایي ایران صورت ميگيرد .چنين ساختار اقتصادى و شغلي در نواحي روستایي مسائل خاصي را به دنبال داشته
است .مشکالت موجود در مناطق شهرى را تنها ميتوان با ایجاد فرصتهاى شغلي در مناطق روستایي حل کرد .پس ،تنها توسل
به فعاليتهاى کشاورزى در روستاها چارهساز نبوده ،ایجاد مشاغل متنوع یا تنوعبخشي به فعاليتها به عنوان یک هنجار شناخته
ميشود (ایزدى ،بدرى و نامدار ،0060 ،صص .)0204 .اغلب نظریهپردازان توسعه در راستاى کاهش اثرات منفي ساختارى و در
چهارچوب الگوى توسعﺔ پایدار رویکرد متنوعسازى فعاليتهاى اقتصادى را پيشنهاد کردهاند (جوان ،شایان ،نوغاني و قاسمي،
 ،0062ص .)0 .بنابراین ،اقتصاد روستایي نيازمند متنوعسازى است (مطيعي لنگرودى .)0022،025 ،رویکرد متنوعسازى فعاليتهاى
اقتصادى ،یکي از رویکردهاى مورد توجه در توسعﺔ همهجانبه اجتماعات روستایي است؛ به گونهاى که وجود تنوع در اقتصاد روستا،
ﻻزمﺔ دستیابي به توسعﺔ پایدار روستایي بيان شده است (جوان و همکاران ،0062 ،ص .)0 .نقش و جایگاه روستاها در فرآیند
توسعه اقتصادي – اجتماعي و سياسي در مقياس محلي ،منطقهاي ،ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستایي
چون فقر گسترده ،نابرابري فزاینده ،رشد سریع جمعيت ،بيکاري ،مهاجرت و غيره موجب توجه به توسعه روستایي و حتي تقدم آن
بر توسعه شهري گردیده است .برنامههاي توسعه روستایي ،جزئي از برنامههاي توسعه هر کشور محسوب ميشوند که براي
دگرگونسازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستایي به کار ميروند .این گونه برنامهها را که دولتها و یا عامالن آنان در
مناطق روستایي پياده ميکنند ،دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز ميگویند .این امر در ميان کشورهاي جهان سوم که
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دولت ها نقش اساسي در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند ،مورد پيدا مي
کند .از سوي دیگر توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست  .توسعه روستایي به نوین سازي جامعه روستایي مي پردازد و آن را از یک
انزواي سنتي به جامعه اي مدرن تغيير خواهد داد که با اقتصاد ملي عجين شده است بنابراین هدفهاي توسعه روستایي در محدوده
یک بخش خالصه نمي شود ،بلکه مواردي چون بهبود و بهره وري  ،افزایش اشتغال ،تامين حداقل غذا ،مسکن و آموزش و
بهداشت را در بر مي گيرد  .اهداف توسعه روستایي را مي توان به چهار دسته کلي تقسيم کرد :اهداف اقتصادي  ،اجتماعي ،سياسي
و طبيعي  .به طور کلي توسعه روستایي ،فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبيعي و انساني ،تکنولوژي ،تسهيالت
زیربنایي ،نهادها و سازمانها ،سياستهاي دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادي در مناطق روستایي جهت ایجاد
اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستایي براي ادامه زندگي و پایداري حيات است.
از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان 2عقبماندگي مناطق روستایي بيشتر عيان گردیده است .از آن
جایي که عموماً روستایيان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد کمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند 2اقشار
روستایي فقيرتر و آسيبپذیرتر محسوب ميشوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز ميشود .علت این امر نيز
پراکندگي جغرافيایي روستاها ،نبود صرفه اقتصادي براي ارایه خدمات اجتماعي 2حرفهاي و تخصصي نبودن کار کشاورزي (کمبودن
بهرهوري) ،محدودیت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت) و عدممدیریت صحيح مسؤوﻻن بوده است .به همين جهت ،براي رفع
فقر شدید مناطق روستایي ،ارتقاي سطح و کيفيت زندگي روستایيان ،ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوري آنان ،تمهيد ”توسعه
روستایي“ متولد گردید .بنا بر تعریﻒ ،برنامههاي توسعه روستایي ،جزئي از برنامههاي توسعه هر کشور محسوب ميشوند که براي
دگرگونسازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستایي به کار ميروند .این گونه برنامهها را که دولتها و یا عامالن آنان در
مناطق روستایي پياده ميکنند ،دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز ميگویند .این امر در ميان کشورهاي جهان سوم که
دولت ها نقش اساسي در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند ،مورد پيدا مي
کند .از سوي دیگر توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست.
از آنجایي که اقتصاد سکونتگاههاى روستایي شهرستان بر کشاورزى و دام داري استوار است و چنين ساختار اقتصادى نيز در
برابر عوامل مختلﻒ آسيبپذیر است بنابراین ،اقتصاد کنوني روستاهاى این شهرستان باید متحول شود .به این منظور ،راهبرد تنوع
سازى معيشت راهکار مناسبي براى این نواحي است .بر این اساس و با توجه به مسأله مورد نظر ،تحقيق حاضر با هدف شناخت
موانع و قابليتهاى تنوعسازى معيشت در روستاهاى بخش جغين پرداخته شده است .از این رو ،به دنبال پاسخگویي به سؤال اصلي
زیر است.
بخش جغين در راستاى متنوعسازى معيشت با چه توانها و محدودیتهایي روبهرو است؟
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تحقيقات و منابعي که به لحاظ موضوعي ميتوانند به عنوان پيشينﺔ این تحقيق محسوب شده و در بهانجامرسيدن آن مفيد
واقع شود ،عبارتاند از:
عنابستاني ،طيبنيا و رضواني ( )0060پژوهشي با عنوان تحليل موانع متنوعسازى فعاليتهاى اقتصادى در روستاهاى مرزى
شهرستان مریوان انجام دادند که یافتهها نشان داد که موانع نهادى مدیریتي به عنوان عمدهترین مانع فراروى متنوعسازى
فعاليتهاى اقتصادى روستاها بوده است .ریاحي و نورى ( )0060در مقالهاى با عنوان »تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و پایدارى
روستاها ،مورد :شهرستان خرمدره« نشان دادند که ميان تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و پایدارى اقتصاد ارتباط معنادارى وجود
دارد؛ به نحوى در روستاهایي که تنوع فعاليتهاى اقتصادى بيشتر بوده است ،سطح پایدارى اقتصادى نيز باﻻتر است .قاسمي و
جوان ( )0060در مقالهاى با عنوان »تبيين رابطﺔ تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و توسعﺔ پایدار روستایي ،مطالعﺔ موردى:
شهرستان مشهد« نشان دادند که رابطﺔ بين پایدارى و تنوع مستقيم و به ميزان  44،2بود که از نظر شدت قوى است .براساس
مطالعﺔ صورتگرفته ،تنوعبخشي ميتواند پایدارى سکونتگاههاى روستایي را تقویت کند .مفهوم پایداري براي اولين با ر درسال
 0646در پاسخ به تخریب محيط توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته و عموميت یافت ( .)Sumner, 2005واژة «پایداري»
امروزه به طور گستردهاي به منظور توصيﻒ جهاني که در آن نظامهاي طبيعي و انساني تواماً بتوانند تا آیندهاي دور ادامه حيات
دهند ،به کار گرفته ميشود (فرجي سبکبار و همکاران .)0026 ،توجه به تأثير پایداري در توسعه چه در سياستهاي ملي و چه در
سياستهاي بينالمللي در دهﺔ گذشته مدام در حال افزایش بوده است .به طوري که امروزه پایداري ،هستﺔ اصلي سياستهاي
دولتها از پروژههاي تحقيقاتي دانشگاهي گرفته تا استراتژيهاي سازماني ميباشد ( .)Cornelissen, 2007: 173در واقع
انگارة توسعﺔ پایدار 0در اوائل دهه  0642ميالدي در پاسخ به رشد چشمگير بحرانهاي اجتماعي و زیستمحيطي ناشي از توسعﺔ
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افسارگسيخته به وجود آمد .این ایده در واقع یک تغيير رویکرد از اندیشههاي روشنفکري و یک پاسخ عملي به مشکالت زمانه بود
( .)Sneddon,2005: 2امروزه توسعه پایدار برقراري تعادل بين ابعاد زیست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي است اما پایداري
اجتماعي ،بين ایعاد مختلﻒ توسعه پایدار( )Colantonio, 2009:4و پایان توسعه پيوند برقرار مي کند ( Assefa, Frostell,
 .)2007باتوجه به تعاریﻒ و مضامين توسعﺔ پایدار ،اجزاي اساسي این توسعه همانا پيشرفت اقتصادي ،رفاه اجتماعي ،کيفيت
محيطي و حکمروایي خوب محسوب ميشوند ( .)Gulland and Akcakaya, 2001در فرایند توسعﺔ پایدار نقش پایداري
اجتماعي در تحقق اهداف توسعﺔ روستایي بسيار پر اهميت است .در واقع پایداري نظام اجتماعي به معناي ارتقاء کيفيت زندگي و
توسعﺔ منابع انساني و در نهایت خود تواني نظام اجتماعات محلي براي غلبه بر چالشها و مسائل دروني و واکنش در برابر تغييرات
بيروني و مدیریت حفظ ارزشهاست .در این معنا اهداف اجتماعي توسعه پایدار در مضاميني چون فرصت هاي برابر (درون و بين
نسلي) ،توانمندسازي ،ارتقاي کيفيتزندگي ،کرامت و حقوق انساني ،فقرزدایي ،تنوعفرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي ،ظرفيت سازي نهادي ،امنيت اجتماعي ،مسئوليت پذیري ،رفاه احتماعي و تعلق خاطر مکاني به شکلي گسترده مورد تأکيد
قرار گرفته است (پور طاهري و همکاران .)0026 ،مورفي در تعریﻒ پایدارياجتماعي به چهار رکن اصلي اشاره ميکند که عبارتنداز:
عدالت ،مشارکت ،آگاهي براي پایداري و همبستگي اجتماعي ( .)Murphy, 2012عالوه براین پایدارياجتماعي به کيفيت جوامع
اشاره دارد و نشاندهنده ماهيت روابطاجتماعي و یا روابطدروني جامعه است ( .)Littig, Griesler, 2005پایداري اجتماعي در
بعد دیگرشامل عدالت اجتماعي که اشاره به توزیع عادﻻنه منابع و اجتناب از تکنيک هاي انحصاري داشته و اجازه ميدهد افراد یک
جامعه به طور کامل در مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مشارکت داشته باشند که این امر ارتباط نزدیکي با عدالت محيطي مي
شود (.)Dempsey et al, 2012, 94
به جرأت ميتوان گفت شکافها و فواصل درون نسلي از یک سو و نابرابریهاي ناحيهاي و سکونتگاهي از سوي دیگر بيش از
پيش نواحي روستایي کشور و فرایند توسعه پایدار روستایي در آنها را متأثر ساخته و از این رهگذر ضرورت و اولویت توجه به
پایداري اجتماعي را در برنامهریزي توسعه پایدار روستایي گوشزد مينماید .نبود پایداري اجتماعي و عدم گسترش کمي و کيفي
تأمين اجتماعي مي تواند چالشگاه توسعﺔ پایدار ،ثبات سياسي ،توسعﺔ اقتصادي ،همبستگي اجتماعي و سالمت زیست محيطي به
شمار آید .در این سالها کوشش شده است تا شاخصي چند گانه از توسعه پایدار ارائه شود .اگر چه در سالهاي اخير توجه به توسعﺔ
پایدار روستایي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است ،اما هنوز چارچوب مشخص و تعریﻒ شدهاي در خصوص روشها و مدل
هاي سنجش و رتبه بندي مراکز روستایي و به ویژه ترتيببندي نظاممند از شاخصهاي آن در سطح کشور صورت نگرفته است.
مقالﺔ حاضر سعي دارد تا با نگرشي نو به مفهوم توسعﺔ پایدار روستایي ،به تبيين و ارزشگذاري شاخصهاي آن در حيطﺔ اجتماعي
از بعد کيفي و ذهني بپردازد .در این باره سعي خواهد شد ضمن سنجش سطح پایداري اجتماعي سکونتگاههاي روستایي دهستان
پایينوﻻیت شهرستان کاشمر ،روشي مناسب جهت رتبهبندي مراکز روستایي با استفاده از ترکيب تکنيک تحليل سلسلهمراتبي دلفي
فازي و شباهت به گزینﺔ ایدهآل فازي ارائه شود .براي پژوهش گردآمده ميتوان دو هدف اساسي را به شرح زیر عنوان کرد:
سنجش سطح پایدارياجتماعي سکونتگاههاي روستایي دهستان پایين وﻻیت .ارائه روشي مناسب جهت رتبهبندي مراکز روستایي
با استفاده از ترکيب تکنيک تحليل سلسله مراتبي دلفيفازي و شباهت به گزینﺔ ایده آل فازي در شرایط غيرمطمئن .از مطالعات
خارجي که مورد توجه این تحقيق بوده کاري است که کامرون و همکاران ( ،)6224با عنوان تغييرات کشاورزي و پایداري اجتماعي
در نواحي روستایي نيوزیلند نشان داد که تغييرات کشاورزي در چند دهه گذشته ،بيشترین تأثير را بر پویایي اجتماعي و در نتيجه
مفاهيم پایداري اجتماعي نواحي روستایي داشته است .لو و همکاران ( ،)6200در پژوهشي با عنوان « عوامل تأثيرگذار بر پایداري
اجتماعي در مناطق روستایي بخش گنزي در چين» به این نتيجه رسيدند که به طور کلي منطقه بررسي شده در وضعيت مساعدي
به لحاظ پایداري اجتماعي قرار دارد .همچنين مطالعهي نایت ( )6200در کشور چين نشان داده است که افزایش نيافتن درآمد،
نابرابري اقتصادي ،فقدان امنيت اقتصادي و سوء مدیریت از تهدیدات مهم پایداري اجتماعي در بين مردم چين است .در ایران نيز
مطالعات متعددي در این زمينه صورت گرفته است ،کاري که فتاحي و همکاران ( ،)0066در پژوهشي ،پایداري اجتماعي را در
روستاهاي دهستان خاوه شمالي واقع در شهرستان دلفان بررسي کردهاند ،نتایج پژوهش نشان داده است که پایداري اجتماعي در
روستاهاي دهستان خاوه شمالي پایينتر از حد متوسط است .مطالعهي دیگر از پورطاهري و همکاران ( ،)0062با عنوان ارزیابي
پایداري اجتماعي در مناطق روستایي روستاهاي شهرستان خرم بيد استان فارس به این نتيجه رسيدند که مدل انتخاب شده مبين
تطبيق کامل با مشاهدات تجربي است .کاري دیگر از تيموري و همکاران ( ،)0060با عنوان ارزیابي پایداري اجتماعي با استفاده از
منطق فازي در تهران به این نتيجه رسيدند که نابرابري در پایداري اجتماعي در بين مناطق شهر تهران است و همچنين در
مطالعهي دیگر از توکلي ( ،)0060با عنوان سنجش پایداري اجتماعي -اقتصادي سکونتگاههاي روستایي دهستانهاي خاوه شمالي
و جنوبي استان لرستان به این نتيجه رسيده است که روشهاي استفاده شده در این تحقيق مبين این واقعيت است که روستاهاي
مورد مطالعه در شرایط نيمه پایدار قرار دارند.
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واژة «پایداري» امروزه به طور گسترده اي به منظور توصيﻒ جهاني که در آن نظام هاي طبيعي و انساني تواماً بتوانند تا آینده
اي دور ادامه حيات دهند ،به کار گرفته مي شود (فرجي سبکبار و همکاران .)004 :0026 ،درواقع توسعﺔ پایدار به معناي توسعﺔ همه
جانبه اقتصادي ،اجتماعي و محيطي است که در آن هدف یافتن راه هایي است که انسان بدون تخریب ظرفيت هاي زیستي خود
در همﺔ ابعاد ،نيازهاي فعلي اش را با نگاهي به نسل هاي آینده برآورده سازد (بدري و افتخاري .)00 :0026 ،امروزه توسعه پایدار
برقراري تعادل بين ابعاد زیست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي است اما پایداري اجتماعي ،بين ایعاد مختلﻒ توسعه
پایدار( )Colantonio, 2009:4و پایان توسعه پيوند برقرار مي کند ( .)Assefa, Frostell, 2007:66یکي از مهمترین
محورهاي توسعﺔ پای دار ،توسعﺔ پایدار روستایي است .براي بررسي توسعﺔ پایدار روستایي اساسي ترین معيار اندازه گيري شاخص
هاي موجود در این زمينه است که به طور کلي وضعيت جامعه را نشان مي دهند .در حقيقت شاخص هاي روستایي اطالعات
مفيدي هستند که نمایانگر وضعيت پایدار و یا ناپایدار نظام سکونتگاه هاي روستایي اند و پایداري نواحي روستایي را در جهت آینده
نگري کامل بيان مي دارند (فرجي سبکبار و همکاران .)004 :0026 ،مورفي در تعریﻒ پایداري اجتماعي به چهار رکن اصلي اشاره
مي کند که عبارتنداز :عدالت ،مشارکت ،آگاهي براي پایداري وهمبستگي اجتماعي ( .)Murphy, 2012عالوه براین پایداري
اجتماعي به کيفيت جوامع اشاره دارد و نشان دهنده ماهيت روابط اجتماعي و یا روابط دروني جامعه است ( Littig, Griesler,
 .)2005یکي از ابعاد توسعﺔ پایدار ،پایداري اجتماعي مي باشد ( )Gulland and Akcakaya, 2001: 56که برآیند شاخص
هاي موجود در این باره حکایت از توسعه و رفاه اجتماعي دارند و در درون جامعه منجر به رشد و شکوفایي افراد و همچنين بالندگي
نهادهاي کوچک و بزرگ مي شوند و به عبارتي بيانگر چگونگي و ميزان رفاه ،تکامل و تعالي اجتماعي هستند (کوشيار.)00 :0026 ،
در واقع یکي از ابعاد مهم ت وسعﺔ پایدار همانا پایداري اجتماعي است که به دليل ماهيت خود کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته
است .تاکنون دامنﺔ گسترده اي از مفاهيم در خصوص پایداري اجتماعي همچون سرمایﺔ اجتماعي ،اجتماعات پایدار ،تاب آوري
اجتماعي ،توسعﺔ اجتماعي ،ظرفيت اجتماعي ،رفاه و محروميت اجتماعي صورت گرفته ،که حاصل تغيير نگرش به مفهوم توسعه به
معناي عام و توسعﺔ روستایي به معناي خاص آن بوده است ( .)Barron and Gauntlett, 2002, 4-5در ارتباط با بررسي این
وضعيت ،در پژوهش حاضر سعي شده است که با گردآوري داده هاي ذهني در ارتباط با شاخص هاي یاد شده ،پایداري اجتماعي
جوامع روستایي سنجيده شود.تک تک افراد جامعه ،سرمایه هاي اجتماعي را مي سازند و ذخيره هایي از منابع اجتماعي و انساني
هستند .پایداري اجتماعي در بعد دیگرشامل عدالت اجتماعي که اشاره به توزیع عادﻻنه منابع و اجتناب از تکنيک هاي انحصاري
داشته و ا جازه مي دهد افراد یک جامعه به طور کامل در مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مشارکت داشته باشند که این امر
ارتباط نزدیکي با عدالت محيطي مي شود (.)Dempsey et al, 2012, 94
بنابراین مفهوم توسعﺔ پایدار اجتماعي ارزشي کمتر از توسعﺔ پایدار زیست محيطي را ندارد ،لذا باید مفهوم پایداري اجتماعي را
ترویج داده و مورد توجه قرار دهيم .در واقع در ارتباط با تالش در زمينﺔ شکل گيري توسعﺔ پایدار اجتماعي باید به مواردي توجه
داشت که عدم توجه به آن خود موجب بروز مشکالتي در زمينه هاي دیگر خواهد شد .این موارد شامل برطرف نمودن نيازهاي
اساسي (غذا ،سرپناه و مواردي از این دست) ،پاسخگویي به حس عدالتخواهي (اصل توزیع عادﻻنه) ،رفاه (فيزیکي ،ذهني و
اجتماعي) ،آموزش ،امور فرهنگي و بسياري دیگر از این موارد مي باشد ( .)Hancock, 2010فرایندهایي که براي رسيدن به این
اهداف ابداع مي شوند ،زیرساخت هاي نرم جامعه ناميده مي شوند .این اصطالح توسط لن دال استاد دانشگاه برکلي کالفرنيا به کار
گرفته شد تا عناصري از جامعه را توصيﻒ نماید که در رفاه اجتماعي از اهميت برخوردار هستند .این زیرساخت هاي نرم شامل
خدمات معمولي انساني (بهداشت ،آموزش ،خدمات اجتماعي ،اوقات فراغت ،امور فرهنگي و غيره) و نيز زیرساخت هاي عيررسمي
جامعه ،شبکﺔ سازمان هاي داوطلب و روابط اجتماعي هستند که جامعه را شکل مي دهند (کاظمي محمدي و شکویي.)06 :0020 ،
برنامه ریزي روستایي اگر بخواهد جوامعي فعال ایجاد نماید باید در همﺔ امور یکپارچگي بين این عناصر ایجاد نماید و به همان
اندازه که به زیرساخت هاي سخت بهاء مي دهد به زیرساخت هاي نرم نيز توجه کند.

 -5روشﺷناﺳﻰ ﺗحقیﻖ
 -1-5ﻗلمرو جغرافیاﻳﻰ ﺗحقیﻖ
جغين در 02کيلومتري شهرستان رودان قرار دارد که از شمال شرق و شرق با روستاي تجدانو (استان کرمان) -از غرب با
روستاي برنطين -و از جنوب با هشتبندي هم مرز است  .دشت جغين پوشيده از باغ مرکبات نظير ليمو ترش -پرتقال  -ليموشيرین
 نارنگي -و انبوهي از درختان خرما است  .رود خشکي که از وسط جغين مي گذرد و از شرق به غرب امتداد دارد جغين را به دوقسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي کند.در فصل بهار با آغاز شکوفه زدن درختان ليمو شيرین و پرتقال و نارنج و پخش شدت عطر
این گلها در فضاي روستا آن را به بهشتي بي نظير تبدیل مي کند.شغل بيشتر مردم جغين کشاورزي است .زمين هاي مستعد و
منابع آبي زیر زميني فراوان جغين را به قطب کشاورزي و باغ داري هرمزگان تبدیل کرده است  .ليمو ترش جغين شهرتي جهاني
دارد و در کشور مشتریان خاص خود را دارا مي باشد .ارتفاعات شمالي جغين زیستگاه خرس سياه آسيایي است که یکي از گونه
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هاي کمياب و در حال انقراض جانوري مي باشد .در جغين مردم به دو لهجه ي محلي تکلم مي کنند ،اگر جغين را به دو قسمت
شرق و غرب تقسيم کنيم مردم سمت غرب به لهجه محلي هرمزگاني و افرادي که سمت شرق جغين سکونت دارند به لهجه ي
محلي جنوب کرمان ( گویش رودباري )صحبت مي کنند .سوغات جغين عمدتا ليمو ترش و خرما مي باشد  .صنایع دستي همچون
گالبتون دوزي ،خوس بافي ،شک دوزي  ،در بين بانوان و چيلک ریسي  ،سبد بافي  ،و پري دوزي در بين آقایان رواج دارد.

 -2-5روش ﺗحقیﻖ
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مطالعه حاضر بر اساس هدف کابردي و از نظر روش توصيفي -تحليلي است .به منظور انجام این تحقيق  ،از روشهاي اسنادي
کتابخانه اي و مطالعات ميداني استفاده شده است .در روش کتابخانه اي  -اسنادي  ،از کتاب ها  ،مقاﻻت  ،رساله ها  ،رساله ها
استفاده شده است .با استفاده از این ابزار  ،زمينه و تئوري مطالعه و پيشينه تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و با بررسي داده هاي
موجود در مورد منطقه مورد مطالعه و تبدیل این داده ها به اطالعات  ،بخشي از موانع طبيعي و انساني روستاهاي بخش جغين در
رابطه با توسعه اقتصادي با استفاده از این روش شناسایي و معرفي شد .براي جمع آوري داده هاي اوليه از پرسشنامه  ،مصاحبه و
مشاهدات استفاده شد .جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقيق کليه سکونتگاههاي واقع در بخش جغين است که این روستاها به
طور جداگانه تقسيم شده و سپس با توجه به تعداد روستاهاي واقع در هر یک از چهار فرم  ،تعداد معيني از روستاها به عنوان نمونه
انتخاب شده است.بنابراین ،جامعﺔ آمارى مورد مطالعه در این تحقيق 00 ،نقطﺔ روستایي بخش جغين با  0022خانوار ( 00625نفر)
است .تعداد اعضاى نمونه نيز  040خانوار است که از طریق فرمول کوکران به دست آمد .از این رو ،این تعداد پرسشنامه در ميان
خانوارهاى روستاهاى نمونه توزیع شد .براى سنجش پایایي پرسشنامه ،ابتدا  52عدد از پرسشنامه به صورت پيشآزمون ،در
روستاهاى مورد مطالعه تکميل شد که ميزان پایایي پرسشنامه از طریق آزمون آلفاى کرونباخ  242،2به دست آمد .جهت بررسي
سهم عوامل و شاخصهاى مختلﻒ در عدم تنوعبخشي معيشت روستایي (موانع تنوعسازى معيشت) بخش جغين از رگرسيون
چندمتغيره با روش گامبهگام در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است؛ عالوه بر این ،مقالﺔ حاضر پتانسيلهاى محيطي ،اجتماعي و
اقتصادى روستاهاى بحش را نيز مورد ارزیابي قرار داده است ،براى این کار ابتدا شاخص و متغيرهاى مورد بررسي طبقهبندى شده
و با بهرهگيرى از رگرسيون چندمتغيره با روش گامبهگام سهم هر یک از شاخصها و عوامل مختلﻒ در متنوعسازى معيشت
روستاهاى شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

 -6ﻳافتهﻫاى ﺗحقیﻖ
مشاهدات ميداني از امکانسنجي ایجاد زنجيرههاي ارزش و توليد جدید در بخش جغين نشان ميدهد جهت ایجاد زنجيرههاي
ارزش در بخش ميتوان روي زنجيره پرورش دام سنگين و فرآوردههاي دامي به خصوص فراورده هاي لبني (دامهاي پرورش داده
شده) تمرکز کرد .با توجه به ظرفيت موجود بخش ،با توسعه این زنجيرهها و بهرهگيري از فناوريهاي نوین توليد و بازاریابي،
اقتصاد بخش متحوّل شده و پویایي اقتصادي بر روابط اقتصادي بخش و محيط پيرامون حاکم خواهد شد .در زنجيرههاي ارزش و
توليد پيشنهاد شده ،یکي از اهداف اصلي استفاده از ظرفيت بخش در توليد و همچنين آموزش بخشئيان براي حذف واسطه و در
نتيجه کسب سود بيشتر براي بخشييان از توليد است .بنابراین بازاریابي و عرضه مستقيم محصوﻻت با حذف واسطه ،توسط اهالي
بخش و به مدد فناوريهاي نو همانند شبکههاي اجتماعي و اپليکيشنهاي متعدد انجام ميشود که عالوه بر ایجاد درآمد بيشتر
براي توليدکنندگان موجب ایجاد اشتغال پایدار نيز ميشود.که ميتوان در جدول  5و شکل 6و 0نشان داد.
جدول  :1امکانسنجی ایجاد زنجیره های ارزش و تولید بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور)
توزیع
توليد
تأمين منابع
محصول
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سنگين
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شکل  :9دیاگرام زنجیره ارزش امکان تولید فرآوردههای لبنی در بخش جغین

ظرفيتشناسي نيروي انساني از طریق شناسایي جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کار؛
یکي از منابع اصلي توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشها ،کيفيت منابع و سرمایه انساني ،نيروهاي جوان و خالق در هر بخش
است .در واقع موتور محرکه توسعه و اقتصاد به مهارتها،دانش و توانمندي نيروي انساني همان جامعه متکي است .ارائه آموزشها به
جوانان در زمينههایي همانند کشاورزي ،دامداري ،صنایع دستي و تبدیلي ،بهداشت ،تغذیه و ( ...چه به صورت رسمي و چه به
صورت غيررسمي) اثر بسيار مهمي در نيل به اهداف توسعه اقتصادي بخشيي خواهد داشت .از این رو یکي از گام هاي اصلي در
فرایند برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشيي استان هرمزگان ،ظرفيت شناسي نيروي انساني در بخشهاي هدف مورد مطالعه
طرح است.
ظرفيت شناسي نيروي انساني و کيفيت آن در محيط بخش بر اساس مؤلفههایي نظير تعداد افراد باسواد ،تعداد جمعيت فعال
،تعداد افراد شاغل در بخش  ،تعداد جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کارصورت گرفته است .برخي اطالعات آماري از طریق
مطالعات ميداني و اظهارات شوراي بخش و دهيار بدست آمده و برخي دیگرمستند به فرهنگ آبادي و گزارشهاي آماري است.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد بخش جغين با  00625نفر جمعيت جمعيت شاغل داراي نرخ اشتغال  22/06درصد ميباشد .پيمایش
ميداني نشان مي دهد در این بخش ،تمامي نيروهاي فعال بخش به دليل نداشتن شغل و درآمد مشخص و مکفي جویاي کار
هستند .نرخ اشتغال  22/06درصد در جغين ،به ظاهر نشان از مناسب بودن وضعيت اشتغال بخشييان دارد ،اما واقعيت این است که،
جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کار در سطح بخش داراي اشتغال موقتي بوده و به دليل خشکسالي به کارگري و کشاورزي روي
آوردهاند و از این حيث نيز فاقد درآمد مکفي ميباشند .که در جدول  2مشخص است.
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شکل  :4دیاگرام زنجیره ارزش امکان پرورش دام سنگین در بخش جغین

جدول  :6ظرفیت شناسی نیروی انسانی بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور :فرهنگ آبادیهای استان هرمزگان
()1931

بخش
جغين

وضعيت بخش در
آمارنامه رسمي
جمعيت نرخ اشتغال
22/06
00625

گزارش محلي
جوانان جویاي کار
40

سرپرستان خانوار جویاي کار
52

موانع تنوعسازى معيشت در روستاهاى بخش جغين با استفاده از مشاهدات محقق و شناخت قبلي و با کمک برخي از استادان
دانشگاه ،کارشناسان محلي شاغل در ادارات ستادى و دستگاههاى اجرایي ذىربط (ادارة جهاد کشاورزى ،ادارة منابع طبيعي ،ادارة
شيالت و غيره) تعيين شد .این موانع براساس شاخصهاى تحقيق و سؤال از پاسخگویان مشخص شد که جدول ( )4ارائه شده
است .شاخصهاى مورد بررسي در تحقيق به  0عامل زیرساختي-نهادى ،اقتصادى ،محيطي و اجتماعي تقسيم ميشود (جدول .)4
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جدول  :7مالحظات و الزامات محیطی ،اقتصادی ،زیرساختی ،اجتماعی و نهادی اجرای پروژههای حوزه فضایی گز

انواع الزامات

الزامات و
مالحظات نهادي
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الزامات و
مالحظات
اجتماعي

الزامات و
مالحظات
اقتصادي

الزامات و
مالحظات
زیرساختي

تشریح الزامات
 شفافيت مکانيزمهاي اداري و سازماني مربوط به اجراي طرح هماهنگي نهادهاي دولتي و عمومي ،بخش خصوصي و مردم شفافيت قوانين مربوط به اجرا و نظارت بر پروژهها حمایت دولت از ایجاد و توسعﺔ سازمانهاي غيردولتي فعال مرتبط با شناسایي فرصتهاي سرمایه گذاري در روستا برنامه ریزي بر پایه مزیت هاي نسبي و توانایي هاي بالقوه مشارکت در شناسایي فرصت هاي سرمایه گذاري در روستا کوتاه کردن فرایند پذیرش و اجرایي شدن ایدههاي کارآفریني حمایت مالي و پشتيباني دهياري و شوراي اسالمي از افراد سرمایه گذار در کسب و کارهاي جدید مشارکت در برنامه ریزي آموزش عمومي فني و حرفه اي در بخش هاي صنعت و کشاورزي مشارکت هاي مردمي و بخش خصوصي در اجراي پروژه توسعه ظرفيت ها و ارتقاء قابليت هاي موجود در زمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس) ،طبيعي ،هنر ودانش سنتي و فناوري بومي ،صنایع دستي و گردشگري.
 توسعه ظرفيت ها و ارتقاء قابليت هاي موجود در زمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس) ،طبيعي ،هنر ودانش سنتي و فناوري بومي ،صنایع دستي و گردشگري.
 شناسایي ،پژوهش و مستند سازي،معرفي ،آموزش و ترویج حفاظت ،احيا و بهره برداري خردمندانه از ميراث فرهنگي(ملموس و غيرملموس) و طبيعي و صنایع دستي
 تربيت نيروي انساني ماهر (باسواد و باتجربه) براي شروع کسب و کارهاي جدید تنظيم برنامه هاي اجرائي ﻻزم در جهت آموزش هاي مهارتي روستائي تنظيم برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي با هماهنگي سازمان هاي محلي در راستاي سياست هاي اشتغال و بازار کارمنطقه اي.
 توسعه و حمایت صنایع تبدیلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنایع روستایي در چارچوب سياست هاي صنعتي کشور. معرفينامه دریافت تسهيالت بانکي از محل کمکهاي فني و اعتباري به شبکه تعاونيهاي روستایيوکشاورزي(شرکتها و اتحادیهها)
 سهم بري عادﻻنه عوامل در زنجيره ارزش فعاليتهاي اقتصادي روستا تنوع بخشي به اقتصاد و معيشت روستایيان؛ توانمندسازي اقتصادي روستایيان و ظرفيت سازي مشارکت تحصيلکردگان محلي در طرح اعطاي تسهيالت کم بهره جهت اجراي طرح تجهيز و آماده سازي خانه هاي روستایي جهت سکونت گردشگران توانمندسازي اقتصادي روستایيان و ظرفيت -سازي مشارکت زنان سرپرست خانوار محلي در طرح اعطاي تسهيالت کم بهره جهت اجراي طرح تجهيز و آماده سازي دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز صنایع دستيمعرفينامه دریافت تسهيالت بانکي از محل کمکهاي فني و اعتباري به شبکه تعاونيهاي روستایي تامين زیرساختهاي اوليه اشتغال زایي شامل آب ،برق و تلفن مشاوره و تائيدیه فني طرحهاي سرمایهگذاري در احداث و توسعه زیرساختهاي مورد نياز اتحادیهها و شرکتهايتعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستایي از محل کمکهاي فني و اعتباري
 احداث زیرساختهاي فيزیکي مناسب روستا (همچون جادهها و راههاي ارتباطي روستا) تاسيس و احداث هتل ها ،مهمانسراها ،خانه هاي بوم گردي و سایر مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي. -اعطاي تسهيالت براي سرمایه گذاري در ساخت زیرساختها

براى بررسي ميزان تأثير متغيرهاى زیرساختي -نهادى ،عوامل محيطي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى در عدم
متنوعسازى معيشت روستایي از روش آمارى رگرسيوني چندگانه با روش گامبهگام استفاده ميشود .در این مدل رگرسيوني عوامل
زیرساختي-نهادى ،عوامل زیرساختي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى ،به عنوان متغيرهاى مستقل و عدم تنوعسازى معيشت
روستایي به عنوان متغير وابسته مشخص شد.
براى انجام این مدل ابتدا هر چهار متغير مستقل زیرساختي-نهادى ،عوامل محيطي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى وارد
مدل رگرسيون گامبهگام ميشوند .در رگرسيون گامبهگام متغيرهاى مستقل (پيشبيني) که بر روى متغير وابسته اثر داشته باشند،
وارد مدل ميشوند و سایر متغيرهاى پيشبين که بر روى متغير وابسته اثر ندارند ،وارد مدل نميشوند .در این رگرسيون ابتدا متغير
«عوامل ساختارى-نهادى» وارد مدل ميشود ،در مرحلﺔ دوم متغير »زیرساختي« ،در مرحلﺔ سوم متغير »عوامل اقتصادى« و در
مرحلﺔ چهارم متغير »عوامل اجتماعي« وارد مدل ميشود .نتایج بهدستآمده از مدل نشان داد که همﺔ متغيرهاى مستقل در عدم
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تنوعسازى معيشت روستایي ،تأثير دارند؛ اما عوامل زیرساختي-نهادى داراى اثر بيشترى بوده و عوامل اجتماعي داراى کمترین تأثير
است.
جدول  :8ضرایب تعیین متغیرهاى مﺆﺛر در عدم تنوعبخشﻰ در معیشت منطﻘه (مأخذ :یافتههاى پژوهش)1933 ،

ضریب تعيين تعدیلشده
222
2220
2222
2224
* معنيدارى در سطح 2225

ضریب تعيين ()R2
222
2225
2224
2226

ضریب همبستگي
2240
2226
2260
2260

مدل
0
6
0
0

جدول  :3میزان تأﺛیر متغیرهاى مﺆﺛر در عدم متنوعسازى معیشت روستایﻰ (مأخذ :یافتههاى پژوهش)1933 ،

سطح معنادارى
()Sig
*2/222
*2/222
*2/222
*2/222
*2/222

آماره t
-00/00
-65Jan
02/04
00222
02220

ضریب بتا
استاندارد
غيراستاندارد
-2/240
--2/500
2/522
2/460
2/252
2/000
2/660
2/262
2/022

متغيرها
ضریب ثابت
عوامل اقتصادى
زیرساختي-نهادى
عوامل محيطي
عوامل اجتماعي

نتایج بدست آمده در جدول  6نشان مي دهد که سطح معني مدل  22222و کمتر از  2/25است .بنابراین  ،با اطمينان ، ٪65
مدل رگرسيون برازش شده یک مدل مناسب و قابل توجه است.
براي مقایسه تأثير و نقش هر یک از عوامل مingثر در عدم تنوع بخشي به معيشت روستایي  ،از جدول ( )02و ضرایب بتا
استاندارد استفاده شد .ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به عامل بين ساختاري مهمترین موانع بر سر راه متنوع سازي معيشت در
روستاهاي این شهر است که مقدار بتا استاندارد آنها  2/460است که با  04شاخص بارگيري و محاسبه شد .بنابراین  ،عامل
زیرساختي نهادي در مناطق روستایي شهر بيش از سایر عوامل در عدم تنوع معيشت روستایي در منطقه تأثير دارد.عامل اقتصادى
دومين عامل تأثيرگذار در عدم متنوعسازى معيشت است که در آن  2شاخص قرار دارد که مقدار بتا استاندارد آن  2/550است .و
عوامل زیرساختي و اجتماعي هرچند با تأثير کمتر نسبت به دو عامل قبلي ولي از موانع سوم و چهارم در مدل رگرسيون است که
عوامل محيطي با اجتماعي با  06شاخص سنجيده شدهاند و مقدار بتا استاندارد عوامل زیرساختي و اجتماعي به ترتيب  2/000و
 2/262شده است.
در جدول  ، 02از ضرایب بتا استاندارد شده براي مقایسه تأثير و نقش هر یک از عوامل موثر بر عدم تنوع بخشي به معيشت
روستایي استفاده شده است .ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به زیرساخت  -سازماني  2/460محاسبه مي شود که بيشترین مقدار را
در مقایسه با سایر متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل رگرسيون دارد .بنابراین  ،مي توان گفت که عوامل زیرساختي موجود مانند
جاده هاي دسترسي نامناسب ،عدم دسترسي به ورودي هاي مختلﻒ کشاورزي  ،عدم اجراي برنامه هاي توسعه در منطقه  ،کمبود
یا عدم دسترسي به وامها و منابع مالي ،عدم سرمایه گذاري در بخش هاي دولتي و خصوصي ،عدم بازاریابي محصوﻻت کشاورزي
و غيره بيش از سایر محدودیت ها در عدم تنوع معيشت روستایي در منطقه تأثير بيشتري دارد و در بعدي ،عوامل اقتصادي  ،عوامل
زیرساختي و عوامل اجتماعي در عدم تأثير متنوع سازي معيشت روستایي.
کشاورزى در مناطق روستایي منطقه به صورت سنتي است و تا حدود زیادى به شرایط زیرساختي و آب و هوایي بستگي دارد.
این ساختار ضعيﻒ اقتصادى موجب شده است که روستایيان این شهرستان با مشکالت عدیدهاى مواجه شده که در نهایت ميتواند
موجب کاهش جمعيت این روستاها و در نهایت ،تخليﺔ بسيارى از روستاها شود .جهت تغيير این ساختار اقتصادى و حرکت به سمت
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مطابق جدول  ، 2ضریب تعيين ( )6Rبا توجه به نتایج تجزیه و تحليل رگرسيون  2/20است و این بدان معني است که بيش از
 ٪24تغييرات در متغير در مدل یا به عبارت دیگر  ،به عبارت دیگر  ،از جمله متغيرهاي نهادي دلهره آور  ،عوامل محيطي  ،عوامل
اجتماعي و عوامل گنجانده شده است.
از نظر اقتصادي  ،حدود  ٪25از عوامل م theثر در عدم تنوع معيشت روستایي توضيح مي دهد .نتایج آزمون رگرسيون گاما-
گاما در جدول  6نشان داده شده است.
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توسعﺔ پایدار اقتصادى در روستاهاى این منطقه پيشنهاد ميشود .تحقق این راهبرد ،با موانعي روبهرو است که لزوم پرداختن به این
موانع و بررسي آنها جهت برداشتن آنها ضرورى است .در کنار این موانع ،روستاهاى منطقﺔ مورد مطالعه از توانهاى باﻻیي در
زمينﺔ تنوعسازى و ایجاد مشاغل غيرکشاورزى برخوردار است که با استفاده از برنامههاى توسعهاى مناسب و با تالش برنامهریزان و
مسئوﻻن امر ميتوان این توانهاى بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد تا پایدارى سکونتگاههاى روستایي بخش جغين تضمين شود.

 -7ﻗابلیت ﻫا و ﺗنگناﻫای

جدول  :11قابلیت ها و تنگناهای بخش جغین در زمینه منابع تولید (مأخذ :مطالعات مشاور)

طبيعي

قابليت
تنگنا
قابليت

اجتماعي
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مهمترین قابليت بخش جغين بر اساس مطالعات ميداني ،موقعيت مکاني بخش و قرارگيري آن در مسير آسفالته دسترسي به
دریاي خليج فارس و بواسطﺔ آن صيادي است .درحالي که صيادي به صورت شخصي در بخش وجود دارد اما نبود صنایع تبدیلي و
تکميلي مرتبط با شيالت در بخش یا حوزه برنامهریزي ،مانند کارگاههاي فرآوري و بستهبندي ماهي و ميگو و نهایتاً خام فروشي
آبزیان از تنگناهایي است که گریبانگير ساکنان جغين است .به طور کلي با ارائه تسهيالت کم بهره و احداث کارگاههاي فرآوري
آبزیان که اصليترین منبع اقتصادي بخش جغين است ،ميتوان قدرت اقتصادي خانوارهاي ساکن بخش را افزایش داد و گام مثبتي
در جهت اشتغالزایي و افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و صنایع کارگاهي نهاد .از مهمترین مسائل اجتماعي و اقتصادي بخش،
کمبود سرمایه ،پایين بودن درآمد و عدم رضایت شغلي است .همچنين قرارگيري بخشي از اراضي بخش در محدودة اراضي ملي از
تنگناهاي مهم بخش از نظر طبيعي است که در ارائه برنامه براي مدیریت اراضي و مکانیابي کاربريها تأثير قابل توجهي دارد .از
دیگر تنگناهاي زیر ساختي بخش ،نبود خدمات پشتيباني توليد است.

تنگنا

اقتصادي

قابليت
تنگنا

فناوري

قابليت
تنگنا

منابع توليد ( زمين ،آب ،سرمایه مالي ،نيروي انساني)
اولویت 0
اولویت 6
اولویت 0
قرارگيري بخش در
قرارگيري تاﻻب بين المللي
امکان دسترسي به منابع آبي
اراضي مسطح جلگهاي
خورآذیني در مسير بخش
دریاي عمان
قرارگيري اراضي ملي در
کمبود آب و خشکسالي
محدوده بخش
وجود دانش بومي
وجود نيروي فعال جویاي
وجود حس مشارکت اجتماعي
کشاورزي و دامداري
کار
در بين اهالي
عدم وجود خدمات بيمه
عدم وجود آموزش هاي ﻻزم
اجتماعي و اقتصادي
براي راه اندازي و توسعه کسب
مناسب براي حمایت از
و کار بومي
بخشئيان
امکان ایجاد دامپروري و
امکان ایجاد کارگاههاي صنایع
فرآورده هاي دامي
دستي
فقدان سرمایه گذاري خصوصي فقدان تسهيالت مالي جهت
توسعه فعاليت هاي مجدد
و دولتي
امکان توليد علوفﺔ دامي با
استفاده از فناوري نوین
به روز نبودن دانش بومي
نبود تجهيزات روز توليد و
در توليد محصوﻻت
فراوري محصوﻻت

اولویت 0
شيب اندک
بخش

 -8بحﺚ و ﻧتیﺠهﮔیرى
بررسي و برداشتهاى ميداني و توصيﻒ دادههاى جمعآورىشده حاکي از آن است که ساختار اقتصادى روستاهاى بخش مورد
مطالعه ،نامتعادل است؛ به گونهاى که صنایع و خدمات روستایي در مقایسه با بخش کشاورزى بسيار عقبمانده است؛ این به آن
معني نيست که کشاورزى بخش ،از وضعيت مطلوبي برخوردار است؛ بنابراین باید با آگاهي کامل از توانمندي هاي بخش به ویژه
روستاهاي این منطقه  ،راهکارهاي مناسبي جهت بهره گيري کامل از توانمندي هاي این منطقه ارائه شود که در نهایت منجر به
توسعه پایدار اقتصادي مي شود .با بررسي پتانسيل هاي روستاهاي مورد مطالعه  ،مشخص شد که با تغيير روش کشاورزي ،
23

دامداري  ،رورش ماهي و ميگو در حوزچه هاي اب شيرین با بهره مندي از دانش کافي در زمين هاي کشاورزي و احياي توليدات
صيفي بصورت نوین و بسته بندي مناسب براي توليدات مرکبات و غيره  ،گامي اساسي در جهت اشتغال و در نتيجه افزایش سطح
درآمد روستاي مذکور است که با اجراي موارد ذکر شده در متن تحقيق را مي توان در اولين گام برداشت .روند مهاجرت از روستا به
شهر کاهش یافته و عالوه بر توسعه و توسعه روستا که یکي از استقالل اقتصادي کشور بوده است  ،گام هایي برداشته و در مرحله
بعدي مشکالت شهرها را به حداقل رسانده است  ،به ویژه کالنشهرها  ،درگير بودند و باعث کاهش سطح آنتروپي و مرگ و مير در
جوامع روستایي و شهري شدند.
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