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چکیده
کشاورزی مهمترین فعالیت در نواحی روستایی است که به صورت سنتی و معیشتی در سکونتگاه های روستایی ایران صورت
می گیرد .چنین ساختار اقتصادی و شغلی در نواحی روستایی مسائل خاصی را به دنبال داشته است .مشکالت موجود در
مناطق شهری را تنها می توان با ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی حل کرد .ایجاد مشاغل متنوع با تنوع بخشی به
فعالیت ها در نواحی روستایی ،می تواند بسیاری از مشکالت این نواحی را مرتفع سازد .از این رو تحقیق حاضر با هدف تحلیل
موانع و قابلیت های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار تدوین
شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام ،توصیفی ـ تحلیلی است .در این تحقیق جامعه آماری14،
روستا در غالب تیپهای مختلف(کوهستانی ،کوهپایهای و دشتی) واقع در بخش مورد مطالعه است .در این مطالعه موانع و
قابلیت های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی به ترتیب با  4بعد و  44شاخص 3 ،بعد و  30شاخص و با بهرهگیری از آزمون
آماری تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از نرم افزار  Excelو  Spssاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان
داد ساختار فعالیت های اقتصادی در روستاهای بخش رحمت آباد و بلوکات ،از وضعیت نامطلوبی برخوردار است .همچنین
مشخص شد بعد زیرساختی و نهادی با مجموع اثرگذاری  0/920بیشترین تأثیر را بر روی سایر ابعاد(بعد محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی) داشته و مهمترین مانع در تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاهای این بخش است .بعد محیط طبیعی نیز
با ضریب  0/378بیشترین تأثیر را بر روی سایر ابعاد( محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی) داشته و قابلیت روستاهای
بخش رحمت آباد و بلوکات در تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی محسوب می شود.
واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،تنوع بخشی ،توسعه پایدار روستایی ،شهرستان رودبار.
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 )1مقدمه

مناطق روستایی عمدتاً دارای دو مشکل اساسی است :اول کمبود امکانات زیر بنایی و اجتماعی مانند
آب آشامیدنی ،حمل و نقل ،مخابرات ،سوخت ،امکانات آموزشی ،خدمات بهداشتی ،بیمه و تأمین
اجتماعی مناطق روستایی برنامه های گسترده و پرهزینه ای را به اجراء درآورده اند ولی این سرمایه
گذاریها در حل معضالت زندگی روستایی موفق نبوده و نتوانسته سیل مهاجرت از روستا به شهر را
کاهش دهد .مهم ترین عاملی که موجب گردیده اجرای طرح های توسعه روستایی نتایج مورد انتظار را به
دنبال نداشته و در کاهش مهاجرت های روستا  -شهری مؤثر واقع نشود ،ضعف اقتصادی یا کمی درآمد
است .کمبود درآمد ناشی از مسائلی چون عدم جذابیت برای سرمایه گذاری ،افزایش جمعیت (مقدار
مطلق) روستائیان ،بهره وری پایین افراد و منابع ،بیکاری(کامل یا فصلی) و کمبود فرصت های اشتغال
است (شهابی و همکاران.)2:1394،
روستا و اقتصاد روستایی با کشاورزی ارتباط زیادی دارد تا آنجا که این نزدیکی را در تعاریف ارائه
شده از روستا نیز می توان شاهد بود (محمدی یگانه و والئی ،)55:1393 ،کشاورزی از قدیمی ترین شکل
فعالیت اقتصادی و تولیدی جامعه است (طالب )13۸2 :1۸،و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی سیاسی
و بین المللی کشورها انکارناپذیر است()OFarrell,2001:22؛ به طوری که با زیربخش های خود می تواند
از طریق تأمین سرمایه برای سایر بخش های اقتصادی ،فروش محصوالت آن به بازارهای خارجی و
افزایش درآمدهای ارزی و کمک به کاهش واردات مواد خام نیاز بخش صنعت ،جریان رشد و توسعه
اقتصادی را تسهیل کند (شکوری.)2 :13۸4 ،
اغلب روستاها از دیرباز محل تولید محصوالت کشاورزی بوده ،بنابراین درصد باالیی از معیشت
روستاییان در رابطه با استفاده از زمین قرار دارد (مهدوی و شمس الدینی .)21 :1392 ،به صورت سنتی
و معیشتی در سکونتگاههای روستایی ایران صورت می گیرد .چنین ساختار اقتصادی و شغلی در نواحی
روستایی مسائل خاصی را به دنبال داشته است .از دالیل عمده ضعف ساختاری روستاها ،مشکالت
اقتصادی از جمله نبود فرصتهای شغلی ،وجود بیکاری و همچنین فقر را میتوان برشمرد (سعیدی،
 .)93: 1377مشکالت موجود در مناطق شهری را تنها می توان با ایجاد فرصت های شغلی در مناطق
روستایی حل کرد .پس ،تنها توسل به فعالیت های کشاورزی در روستاها چاره ساز نبوده ،ایجاد مشاغل
متنوع با تنوع بخشی به فعالیت ها به عنوان یک هنجار شناخته می شود (ایزدی ،بدری و نامدار،
 .)1۸-17:1391در همین راستا رویکرد متنوع سازی(تنوع بخشی) فعالیت های اقتصادی ،یکی از
رویکردهای مورد توجه در توسعه همه جانبه اجتماعات روستایی است ،به گونه ای که وجود تنوع
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دراقتصاد روستا ،الزمه دستیابی به توسعه پایدار روستایی عنوان شده است (جوان وهمکاران.)1:1390،
اقتصاد روستایی نیازمند تنوع بخشی است .در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی باید از انواع فعالیت ها به
ویژه صنایع سود برد ،زیرا مشارکت صنعت در توسعه روستایی ،مشارکت چند جانبه است .صنعتی شدن
مناطق روستایی ،هم اینک به صورت بالقوه در جهت رفع مشکل بیکاری نواحی روستایی است (مطیعی
لنگرودی. )165:13۸6،
پتانسیل ها و قابلیت های متنوعی در زمینه های مختلف اقتصادی در روستاهای بخش رحمت آباد و
بلوکات شهرستان رودبار وجود دارد که در توسعه این منطقه تأثیری نداشته است .همین مسئله بر
مهاجرت روستاییان به ویژه مهاجرت روزانه و کاهش نیروی کار مولد اقتصادی همانند جوانان و تبدیل
مناطق روستایی به سکونتگاه های خوابگاهی و تضعیف کارکرد اقتصادی منجر گردیده است .در همین
راستا راستا تحلیل موانع و قابلیت های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی بخش
رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار عالوه بر تشریح وضع موجود می تواند گام مثبتی در راستای برنامه
ریزی های اقتصادی مناسب تر جهت توسعه اقتصادی نواحی روستایی این بخش با توجه به پتانسیل ها و
ظرفیت های بالقوه آن باشد .تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع و قابلیت های تنوع بخشی به اقتصاد
روستاهای بخش رحمت آباد و بلوکات پرداخته شده است و از این رو بدنبال پاسخگویی به سوال زیر
است :بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار در راستای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی با چه توان
ها و محدودیت هایی روبه رو است؟
 )2مبانی نظری

اقتصاد روستایى ،مجموعه فعالیتهاى اقتصادى است که در محیط روستا انجام مىشود .چون اغلب
روستاها از دیرگاه محل تولید محصوالت کشاورزی بودهاند ،بنابراین درصد باالئى از معیشت روستائیان در
رابطه با بهرهکشى از زمین قرار دارد .بدین جهت ،بهعلت وجوه اشتراک اقتصاد روستائى و اقتصاد
کشاورزى ،گاهى این دو واژه بهجاى یکدیگر بهکار برده مىشود و حال اینکه دو مفهوم کامالً متمایز است.
اقتصاد روستایی ،از مجموعهای متنوع از فعالیتهای اقتصادی ترکیب یافته است ،اعم از فعالیتهای
تولیدی و فعالیتهای خدماتی در بخشهای گوناگون .منظور از فعالیت تولیدی ،فعالیتی است که
مستقیما منجر به تولید یک کاال یا بخشی از آن میشود ،یعنی کاالی نهایی یا کاالی واسطه ای .فعالیت
خدماتی ،فعالیتی است که جنبهی تدارک تولید و تولیدکنندگان را داشته و نیازهای رفاهی جامعه را
برآورده میکند .این فعالیتها ،به طور مستقیم در کار تولید کاال قرار نمی گیرد .اقتصاد روستایی پایه
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های تولید یک کشور است و به همین منظور توجه به تنوع فعالیت در این بخش سبب تحکیم بنیان
اقتصادی یک کشور می شود .لیکن اقتصاد کشاورزی صرفا شامل کلیه فعالیت های اقتصادی وابسته به
بخش کشاورزی در سطح ملی است در حالی که اقتصاد روستایی شامل کلیه فعالیت های کشاورزی و یا
کشاورزی بوده اند و هم چنین وابستگی متقابل میان آن دو برقرار می باشد ،این مفهوم برداشت شده
است (.)Gillis et al, 1992:3
طی دهه های اخیر توجه به تنوع بخشی اقتصاد روستایی بیشتر گردیده (جوان و حیدری مکرر،
 )51:13۸9و روند گسترده ای از تنوع فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی کشورهای در حال
توسعه بوجود آمده است) .(Demurger et al, 2010:33تنوع بخشی اقتصادی به تعداد و تساوی مسیرهای
جریان انرژی در داخل نظام های اقتصادی اشاره دارد و با برآورد تعدد انواع متفاوت فعالیت های اقتصادی
موجود در نظام و چگونگی تساوی توزیع انرژی میان آن ها قابل اندازه گیری است (فراهانی.)65:13۸5،
تنوع بخشی به اقتصاد سکونتگاه های روستایی در کشورهای در حال توسعه موجب بهبود فرصت های
شغلی غیر کشاورزی در مناطق روستایی شده و همین طور تأثیر مهمی در رفاه خانوارهای روستایی دارد
) (Demurger et al, 2010: 33همچنین مخاطرات ناشی از محصوالت کشاورزی را کاهش می دهد
وگزینه های بیشتری را پیش رو می نهد و در نهایت برون ده نظام اجتماعی را نیز به شکل عادالنه تری
بین اجزای حیاتی آن تقسیم می کند ).(Mayser, 2003: 20
بنابراین ،عامل اصلی پایداری اقتصاد روستایی ،توانمندی روستاییان و نظام تولید روستایی در برابر
قدرت بازار ،چالش های حاصل از تغییر و تحوالت بازار و مخاطرات محیطی است .تنوع تولید ،ثبات قیمت
محصوالت ،رشد مداوم تولید ،کنترل و مقاومت در برابر عوامل مخرب طبیعی،آگاهی از نوع و چگونگی
تولید محصوالت الزمه اقتصاد پایدار است) . (Santos & Barrett, 2010: 1794تنوع بخشی به فعالیت ها
منجر به کم رنگ شدن بخش اقتصادی عمده روستایی یعنی کشاورزی در نواحی روستایی شود .به عنوان
مثال مطالعه ای در پرو نشان داده است که گذاری از کشاورزی مبتنی بر مزرعه در تمامی کشورهای
آمریکای التین به سوی اشتغال غیر کشاورزی وجود دارد .اما این بدان معنی نبوده است که تنها اتکای
خانواده های روستایی بر درآمد غیر کشاورزی قرار گرفته است ،بلکه کشاورزی همچنان جزء مهم اقتصاد
روستایی محسوب می شود .بنابراین خانوارهای روستایی ،منابع درآمدی خود را متنوع ساخته اند .برخی
مطالعات نشان داده اند که در نواحی روستایی که دسترسی بهتری به زیرساخت های روستایی دارند و در
میان خانوارهایی که از سطوح باالتر سواد و آموزش برخوردارند ،فعالیت های غیر کشاورزی بیشتری نیز
به چشم می خورد(.)McCauley et al,2007:21
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تضعیف فعالیت های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی همچون کشاورزی ،معدن و جنگل طی چند
دهه اخیر ،جستجو و بکارگیری راهکارهای جدید جهت تقویت پایه های اقتصادی و تنوع به فعالیت های
اقتصادی در مناطق روستایی را بیش از بیش ضروی نموده است) .(Byrd et al, 2009: 637بنابراین ،در
نواحی روستایی-2 ،صنایع تکمیلی و توسعه کشاورزی و -3گسترش گردشگری روستایی ضروری است.
این فعالیت ها با وجود اینکه تمرکز کمتری بر منابع طبیعی تولید دارند ،می توانند کمک زیادی به
پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی کنند (شریف زاده و همکاران.)57:13۸1 ،
رویکرد صنعتی سازی روستاها :صنایع روستایی در مناطق و یا مراکز روستایی مستقر می شود و در
آن عمدتاً از نیروی کار روستایی استفاده می شود .این نوع از صنایع در خدمت کشاورزی و عمدتاً تابع
محصوالت کشاورزی است ،نیازهای روستاییان را برطرف می کند و اشتغال و درآمد آنان را افزایش می
دهد؛ صنایع روستایی شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی(صنایع با تعداد اشتغال کمتر از  50نفر) که به
فرآوری و عمل آوردن مواد نباتی و حیوانی اقدام می کند .فرآوری در برگیرندهی تغییرات فیزیکی،
شیمیایی ،نگهداری ،بندی و توزیع است ،صنایع دستی و صنایع کوچک است (ازکیا.)253:13۸7،
رویکرد گردشگری روستایی :گردشگری روستایی،گردشگری است که در نواحی روستایی به وقوع می
پیوندد اما همین بیان ساده ابهامات زیادی دارد برای مثال تعاریف گردشگری متفاوت بوده به ویژه در
حیطه نواحی روستایی تفکیک فعالیت هایی که صرفا حالت گردشگری دارند یا تفریح ،یا ورزش از یکدیگر
دشوار است .در نهایت تعریف و تعیین معنای نواحی روستایی یا روستا نیز به همان میزان مشکل و دشوار
است کشورهای مختلف معیارهای متفاوتی برای تعیین مناطق روستایی یا غیر روستایی دارند در عین این
که واژه روستایی را می توان یک تعریف جغرافیایی و هم بیان ویژگی های فرهنگی جوامع و اجتماعات
روستانشین دانست(.)Sharply,1997
رویکرد توسعه کشاورزی :توسعه کشاورزی فرآیندی است که عوامل تغییر پذیری مانند شرایط محیطی و
عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره بر آن تأثیر می گذارند .بخشی از این تغییر پذیری حاصل به
کارگیری تکنولوژی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی است که از آن جمله می توان به مکانیزاسیون
(تکنولوژی ماشینی) اشاره نمود (نظر داد )52:13۸6،این توسعه که در دهه های 1960و  1970بوقوع
پیوست و بر افزایش بهره وری کشاورزی تاکید داشت ،که این امر به کمک استفاده از انواع پر محصول
بذرها ،کود شیمیایی ،سموم مختلف ضد آفت ،ماشین آالت جدید و روش های نوین کشاورزی انجام می
گرفت /استفاده از این روش های پیشرفته که در این دوره به (انقالب سبز) معروف شد ،به افزایش
محصوالت کشاورزی کمک کرد(جمعه پور.)7۸:13۸9 ،
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در مورد تحلیل موانع و قابلیت های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی پژوهش
های زیادی انجام شده است که به تعدادی از آن ها در جدول زیر اشاره می شود:

محقق

سال

به این نتیجه دست یافتند که به غیر از مؤلّفه های نظام های محیطی و کالبدی که شرایط مساعد ی را به

ناصر شفیعی
ثابت و

نتایج

1396

همکاران

جهت ایجاد و گسترش مشاغل غیرکشاورزی در بخش موردمطالعه نشان داده است ،دیگر مؤلّفه های زمینه
ساز اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به گونه ای نبوده است که زمینه را جهت ایجاد و گسترش مشاغل
غیرکشاورزی فراهم آورد
نتایج تحقیق نشان داد که در شهرستان مورد مطالعه ،بخش کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین معیشت

جوان و
همکاران

1396

خانوارها نیست .همچنین ،مشخص شد که توان های طبیعی و محیطی بیش از سایر عوامل(عوامل اقتصادی
و اجتماعی)در متنوع سازی معیشت روستایی شهرستان نقش داشته است ،به عالوه از میان موانع موجود،
موانع مدیریتی -نهادی عمده ترین مانع در جهت متنوع سازی در روستاهای این شهرستان است.
به این نتیجه دست یافتند که تفاوت معناداری در دو دورة زمانی قبل و بعد از ایجاد جاده زنجان -تهم-

جمشید
عینالی و

1395

همکاران
اسفائو و
همکاران
سایان و
همکاران

چورزق در مؤلفه های تنوع به فعالیت های اقتصادی روستایی وجود دارد ؛ به طوری که مؤلفه های تنوع
بخشی به منابع درآمدی در روستا ،بهبود زیرساخت های تولیدی و خدماتی به ترتیب بیشترین و سرمایه
گذاری خارج از روستا کمترین میزان را نشان می دهد
نتایج به دست آمد نشان می دهد که متنوع سازی دارای تأثیرات مثبت و معناداری بر رفاه در زمانی که

 201۸اکثر خانوارهای آسیب پذیر به آن متکی هستند دارد و به عنوان یک راهبرد برای انطباق با تغییرات اقلیمی
میان مدت و مقابله با شوک های کوتاه مدت بازار تأثیر گذار است
نتایج نشان می دهد که قطعه قطعه شده زمین یکی از مهم ترین محرک های تنوع بخشی به تولید از سوی
 201۸خانوارهای روستایی در آلبانی است .همچنین قطعه قطعه شدن اراضی در خانوارهایی که دارای کشت
معیشتی هستند بیشتر از خانوارهایی که دارای کشت مبتنی بر بازار هستند باعث تنوع در تولید می شود.

لیو و الن

نتایج به دست آمده نشان می دهد که این برنامه به عنوان یک برنامه مداخله ای و معتبر بیرونی برای
2015

افرایش تنوع در درآمد و معیشت خانوارهای روستایی عمل می کند که تأثیرات آن در میان گروه های
مختلف روستایی متفاوت بوده است ،به طوری که گروه های با درآمد کمتر ،در تنوع بخش به درآمد بیشتر
تحت تأثیر قرار گرفته اند
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یپی

موانع اقتصادی روستاها

اقتصاد ناپایدار

قابلیت های تنوع بخشی

محیط طبیعی

محیط اجتماعی-فرهنگی

محیط اقتصادی

اقتصاد روستایی پایدار
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

 )3روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است ،روش گـردآوری
اطالعـات ،کتابخانـه ای و پیمایشـی (تکمیـل پرسشنامه) است .جامعه آماری مورد مطالعه در این
تحقیق ،کلیه سکونتگاههای روستایی واقع در بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار است که این
روستاها را در ابتدا از نظر توپوگرافی ،ارتفاع از سطح دریا و شکل استقرار به سه واحد(کوهستانی،
کوهپایهای و دشتی) مجزا تفکیک و تقسیم نموده و سپس متناسب با تعداد روستاهای واقع در هر یک از
سه تیپ ،به نسبت تعداد مشخصی روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است .بر این اساس در واحد
کوهستانی که بیشترین شکل روستاهای این بخش است .از مجموعه  45روستا9 ،روستا (راجعون ،خاصه
کول ،نصفی ،شیرکوه ،کیاآباد ،اسطلخ جان ،چره ،چلگاسر ،حلیمه جان) و تیپ کوهپایه ای که در رده دوم
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 ،از لحاظ شکل استقرار سکونتگاههای روستایی این بخش است از بین 17روستا در تیپ کوهپایه ای 4
روستا (سیدان ،دشتویل ،دیورش ،سندس) انتخاب شدهاند ،از  6سکونتگاه روستایی در تیپ دشتی 1
روستا (شهربیجار) که در مجموع  14روستا در غالب تیپهای مختلف واقع در بخش رحمت آباد و بلوکات
 14نقطه روستایی بخش رحمت آباد و بلوکات  2012خانوار ( 5۸۸2نفر) است.تعداد اعضای نمونه نیز
 322خانوار است که از طریق فرمول کوکران به دست آمد.

جهت تحلیل موانع و قابلیت های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی بخش رحمت آباد
و بلوکات شهرستان رودبار از روش آماری تحلیل مسیر در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .در همین
راستا شاخص های تحقیق در ابعاد محیطی ،زیرساختی و نهادی ،اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی موانع
تنوع بخشی و همچنین ابعاد محیط طبیعی ،محیط اجتماعی-فرهنگی و محیط اقتصادی برای تحلیل
قابلیت های تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستاهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار
گرفتند(جدول  3و .)4
جدول  .2شاخص های تحقیق (موانع تنوع بخشی به اقتصاد روستایی)
ابعاد

شاخص
بارش نابهنگام برف و سرمای شدید طی چند سال اخیر
شیب اراضی
خشکسالیهای فصلی و دورهای

محیطی

کمبود آب در زمان نیاز محصول به آبیاری
محدودیتهای اقلیمی
کمبود زمین کشاورزی
کمبود مرتع
نامناسب بودن راههای دسترسی
عدم توجه کافی دولت به برنامهریزی توسعه تنوع بخشی
عدم دسترسی به نهادههای مختلف کشاورزی
کمبود یا فقدان انبار یا سردخانه

زیرساختی
و نهادی

فقدان صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی (به خصوص لبنیات)
عدم ارائه مجوز ساخت کارگاههای صنایع روستایی
عدم سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی
عدم تهیه اجرای برنامههای توسعه در منطقه
عدم بازاریابی محصوالت کشاورزی
عدم دسترسی و اطالع از روشهای جدید معیشتی
ممانعت اداره منابع طبیعی از گسترش سطح زیر کشت
عدم وجود امکانات فراغتی
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یپی
ابعاد

شاخص
نبود امکانات مناسب پذیرایی  ،اقامتی و بهداشتی برای گردشگران
ناشناخته بودن قابلیتهای گردشگری منطقه به دلیل عدم معرفی آن
کمبود یا عدم دسترسی روستاییان به وامها و منابع مالی
کمبود یا عدم وجود آموزشهای ترویجی و فنی و حرفهای
ضعف امکان سرمایهگذاری در فعالیتهای غیر کشاورزی توسط ساکنان بومی
به علت کمبود سرمایه
عدم اعطای تسهیالت اعتباری بلندمدت مورد نیاز با نرخ بهره اندک
فاصله از شهر(دسترسی به بازار فروش)

اقتصادی

میزان درآمد در بخش غیر کشاورزی
میزان درآمد در بخش کشاورزی
محدودیت در بازاریابی محصوالت صنعتی روستایی
امکان رقابت اندک محصوالت صنعتی روستایی با تولیدات صنایع شهری
محدودیت دسترسی به بازارهای شهر
گرایش ساکنان شهری غیربومی به خرید و استفاده اختصاصی از امالک
روستایی در قالب ویالها و خانههای دوم
باال بودن سن روستاییان
فقدان یا کمبود تجربه و مهارت فنی روستاییان در ارتباط با صنایع روستایی
بیسوادی و پایین بودن سطح سواد

اجتماعی

کمبود نیروی متخصص و ماهر
عدم عالقه جوانان به مشاغل کشاورزی
پایین بودن سطح سواد فعاالن اقتصادی
گرایش روستاییان به مهاجرت به شهرها
پایین بودن سطح مشارکت روستاییان
عدم اطالع روستاییان از تعاونی و مزایای آن
فصلی بودن حضور گردشگران
وجود ریسکپذیری کمتر در بین روستاییان

منبع :جوان و همکاران .1396 ،ریاحی و همکاران ،1393کریم زاده و همکاران ،1394 ،یاسوری و همکاران.1394 ،
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جدول  .3شاخص های تحقیق (قابلیت و توانهای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی)
شاخص

ابعاد

وجود مواد اولیه و خام مورد نیاز با صنایع کشاورزی و صنایعدستی
وجود محصوالت متنوع کشاورزی در ارتباط با گردشگری
وجود چشم اندازهای زیبا و فضای سبز
محیط

پرورش و تولید گیاهان زینتی و دارویی

طبیعی

وجود شرایط طبیعی برای تولید عسل
وجود مواد اولیه و خام مورد نیاز با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
وجود منابع آبی از جمله چشمه  ،رودخانه بر ای پرورش ماهیان سردآبی
جاذبههای کوهستانی منطقه جهت انجام ورزشهایی از قبیل کوهنوردی  ،راهپیمایی  ،دوچرخهسواری و..
امکان پرورش انواع چوب تجاری
اعتقاد روستاییان به اشتغال زا بودن و درآمدزا بودن فعالیتهای غیر کشاورزی
وجود انگیزه و روحیه باالی مشارکت

محیط
اجتماعی
ـ
فرهنگی

ارزان بودن نیروی کار در مناطق روستایی
وجود روحیه مهماننوازی و میهمانداری در بین روستاییان
وجود دانش بومی و تجربه باالی روستاییان
برگزاری جشنوارههای بومی ـ محلی
وجود روحیه همکاری با سرمایهگذاران بومی و غیر بومی
وجود یکپارچگی و همبستگی باالی اجتماعی
نهادینه بودن فرهنگ کار و تالش در میان روستاییان
وجود امکانات و تسهیالت زیربنایی مناسب در روستا از قبیل راه ،برق،تلفن
ایجاد و تشکیل بازارچههای محلی و موقت
مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی
امکان ایجاد صنایع وابسته به چوب

محیط
اقتصادی

ایجاد فرآوردههای دامی و لبنی ثانویه
وجود ارتباطات شبکهای و ناحیهای مناسب
ایجاد مراکز خرید محصوالت کشاورزی
امکان سرمایهگذاریهای خرد توسط بخش خصوصی
امکان تشکیل تعاونیها و سرمایهگذاری آنها در تنوع بخشی
تشکیل بازارهای محلی برای ارائه محصوالت محلی و خانگی
امکان گردشگری مذهبی با وجود بقاع متبرکه و امامزاده ها
منبع :جوان و همکاران .1396 ،کریم زاده و همکاران.1394 ،

تحقیق حاضر در روستاهای بخش رحمتآباد و بلوکات انجام شده است .بخش رحمتآباد و بلوکات
یکی از بخش های چهارگانه شهرستان رودبار است .ارتفاع سکونتگاههای این منطقه از سطح دریا از 145
متر در توتکابن (مرکز بخش) تا  740متر در روستای حاجیده  -دهستان دشتویل  -متغیر است .البته این
ارقام ارتفاعی در دهستان بلوکات کموبیش در همین حد بوده ،بهعنوانمثال ارتفاع مرکز دهستان بلوکات
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یپی

(شهر بیجار) از سطح دریا  140متر است .محدوده موردمطالعه از شمال غربی به دهستان سراوان
شهرستان رشت ،از سمت شمال و شمال شرقی به دهستان خرارود شهرستان الهیجان ،از غرب و جنوب
غربی به دهستان های رستم آباد شمالی و جنوبی شهرستان رودبار ،از جنوب به بخش مرکزی شهرستان
سمت شرق به دهستان دیلمان شهرستان الهیجان محدود می گردد .طبق تقسیمات کشوری سال 70
منطقه مورد مطالعه  562کیلومتر مربع وسعت داشته که  21/۸درصد وسعت شهرستان را در بر می
گیرد .رحمت آباد و بلوکات یکی از بخش های سه گانه شهرستان رودبار می باشد که داری سه دهستان،
رحمت آباد ،دشتویل و بلوکات 6۸ ،روستا است (سازمان برنامه و بودجه استان گیالن.)1395 ،

شکل  .2نقشه موقعیت بخش رحمت آباد و بلوکات در کشور ،استان گیالن و شهرستان رودبار

 )4یافتههای تحقیق

موانع تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاهای بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان
رودبار با استفاده از مرور مطالعات پیشین و با بهره گیری از نظرات متخصصین حوزه مطالعات روستایی
در چهار بعد زیرساختی و نهادی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی که هر کدام از آنها دارای شاخص های
متعددی هستند ،تعیین شد که در جدول ( )2ارائه شده است .جهت بررسی میزان تأثیرگذاری هر کدام از
ابعاد و شاخص های مربوطه از طریق توزیع پرسشنامه در بین مردم محلی اقدام شد .پس از تکمیل
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پرسشنامه و گردآوری کامل اطالعات و در ادامه جهت سهولت در تحلیل داده های بدست آمده ،به
تجمیع داده های مربوط به شاخص ها پرداخته شد و پردازش نهایی اطالعات در سطح ابعاد(زیرساختی و
نهادی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی) صورت پذیرفت .جهت بررسی میزان تأثیر ابعاد فوق در عدم تنوع
یکدیگر مقایسه شده ،به طوری که هرکدام از این ابعاد یک بار به عنوان متغیر مستغل و یک بار به عنوان
متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفته است .بدین ترتیب در مرحله اول بعد زیرساختی-نهادی به عنوان
متغیر وابسته و ابعاد اقتصادی ،محیطی و اجتماعی به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده نشان می دهد بعد اقتصادی با ضریب بتای  0/410و بعد از آن بعد محیطی با ضریب
بتای  0/3۸4بیشترین میزان تأثیرگذاری را داشته است .همچنین در بعد اجتماعی به دلیل باالتر بودن
مقدار  sigاز  0/05میزان تأثیر گذاری معنی دار نبوده است .در مرحله دوم بعد اقتصادی به عنوان متغیر
وابسته و سایر ابعاد به عنوان متغییر مستقل مورد آزمون قرار گرفته ،نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل
مسیر حاکی از این است که بعد زیرساختی-نهادی با ضریب بتای  0/469و بعد از آن بعد محیطی با
ضریب بتای  0/1۸0به ترتیب بیشترین میزان تأثیرگذاری را داشته اند .همچنین در بعد اجتماعی بدلیل
باالتر مقدار  sigاز  0/05میزان تأثیر گذاری معنی دار نبوده است .در مرحله سوم بعد محیطی به عنوان
متغیر وابسته و سایر ابعاد به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد
که بعد زیرساختی-نهادی با ضریب بتای  0/451و بعد از آن بعد اقتصادی با ضریب بتای  0/1۸4و بعد از
آن بعد اجتماعی با ضریب بتای  0/173به ترتیب بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر روی متغیر وابسته
داشته اند .در مرحله چهارم بعد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و سایر ابعاد به عنوان متغییر مستقل
تعیین شدند .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که در میان متغیرهای مستقل تنها متغیر محیطی
با ضریب بتای  0/202دارای اثرگذاری بوده است و دو بعد زیرساختی-نهادی و اقتصادی به دلیل باالتر
بودن مقدار  sigاز  0/05میزان تأثیر گذاری آن ها معنی دار نبوده است .جدول()4
جدول  .4نتایج بدست آمده از آزمون آماری تحلیل مسیر(موانع تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی)
ابعاد

زیرساختی -نهادی

زیرساختی-نهادی
اقتصادی

0/410

محیطی

0/3۸4

اقتصادی

محیطی

0/469

0/451

اجتماعی

0/1۸4
0/1۸0

اجتماعی

0/202
0/173

سطح معناداری 0/05
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در نهایت مجموع اثرگذاری هرکدام از ابعاد بر روی سایر ابعاد تعیین شد که بعد زیرساختی و نهادی
با مجموع اثرگذاری  0/920بیشترین تأثیر را بر روی سایر ابعاد داشته است و همچنین بعد از آن بعد
محیطی با مجموع اثرگذاری  0/766و بعد اقتصادی با مجموع اثرگذاری  0/594و بعد اجتماعی با مجموع
قرار گرفته اند.
جدول  .5مجموع اثرگذاری ها و رتبه بندی ابعاد
ابعاد

مجموع اثر گذاری ها

رتبه

زیرساختی-نهادی

0/92

1

اقتصادی

0/59

3

محیطی

0/66

2

اجتماعی

0/17

4

منبع:یافته های تحقیق1397 ،

جهت تحلیل قابلیت های تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در روستاهای بخش رحمت آباد و
بلوکات شهرستان رودبار نیز همانند مراحل طی شده برای موانع اقدام شد .به این ترتیب که با استفاده از
مرور مطالعات پیشین و با بهره گیری از نظرات متخصصین حوزه مطالعات روستایی در سه بعد محیط
طبیعی ،محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی که هر کدام از آن ها دارای شاخص های متعددی
هستند تعیین شد که جدول ( )3ارائه شده است .جهت بررسی میزان تأثیر گذاری هرکدام از ابعاد در
تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی از آزمون آماری تحلیل مسیر استفاده می شود .در این آزمون ابعاد
با یکدیگر مقایسه شد ،به طوری که هرکدام از این ابعاد یک بار به عنوان متغیر مستغل و یک بار به عنوان
متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفته است .بدین ترتیب در مرحله اول بعد محیط طبیعی به عنوان متغیر
وابسته و ابعاد محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار
گرفتند .نتایج بدست آمده نشان می دهد بعد محیط اقتصادی با ضریب بتای  0/204بیشترین میزان
تأثیرگذاری را داشته است .همچنین در بعد محیط اجتماعی-فرهنگی به دلیل باالتر بودن مقدار  sigاز
 0/05میزان تأثیر گذاری معنی دار نبوده است .در مرحله دوم بعد محیط اقتصادی به عنوان متغیر وابسته
و سایر ابعاد به عنوان متغییر مستقل مورد آزمون قرار گرفتند ،نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل مسیر
نشان می دهد که بعد محیط طبیعی با ضریب بتای  0/241و بعد از آن بعد محیط اجتماعی-فرهنگی با
ضریب بتای  0/121به ترتیب بیشترین میزان تأثیرگذاری را داشته اند .در مرحله سوم بعد محیط
اجتماعی-فرهنگی به عنوان متغیر وابسته و سایر ابعاد به عنوان متغیر مستقل تعیین شدند .نتایج آزمون
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تحلیل مسیر نشان داد که بعد محیط طبیعی با ضریب بتای  0/137و بعد از آن بعد محیط اقتصادی با
ضریب بتای  0/12۸به ترتیب بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر روی متغیر وابسته داشته اند .جدول()6

محیط طبیعی

ابعاد

محیط اقتصادی

محیط اجتماعی-فرهنگی

مجموع اثر گذاری ها

0/241

0/137

0/37۸

0/12۸

0/332

محیط طبیعی
محیط اقتصادی

0/204

محیط اجتماعی-فرهنگی

0/121

0/121
سطح معناداری 0/05

در ادامه مجموع اثرگذاری هرکدام از ابعاد مربوط به قابلیت های تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی
بر روی سایر ابعاد تعیین شد که بعد محیط طبیعی با مجموع اثرگذاری  0/37۸بیشترین تأثیر را بر روی
سایر ابعاد داشته است و همچنین بعد از آن بعد محیط اقتصادی با مجموع اثرگذاری  0/332و بعد محیط
اجتماعی-فرهنگی با مجموع اثرگذاری  0/121به ترتیب بیشترین میزان اثرگذاری را بر سایر ابعاد داشته
و در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند .جدول()7
جدول  .7مجموع اثرگذاری ها و رتبه بندی ابعاد
ابعاد

مجموع اثر گذاری ها

رتبه

محیط طبیعی

0/37۸

1

محیط اقتصادی

0/332

2

محیط اجتماعی-فرهنگی

0/121

3

منبع:یافته های تحقیق1397 ،

برای تعیین ضرایب مسیر و محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها با استفاده از تکنیک تحلیل
مسیر اقدام شد .تفکیک مسیر براساس مبدا فلش ها که بیانگر متغیر مستقل و انتهای فلش که نشان
دهنده متغیر وابسته می باشد انجام می گیرد .در این فرآیند در هر مرحله یکی از ابعاد به عنوان متغیر
وابسته و ابعاد مرتبط با مبدا فلش های ختم شده به متغیر فوق به عنوان متغیر مستقل در تحلیل
رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد ،تا از طریق ضرایب بتا که نشان دهنده اثرات مستقیم متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته بدست آید .باتوجه به نمودار بدست آمده از تحلیل مسیر موانع تنوع بخشی به
فعالیت های اقتصادی بعد زیرساختی-نهادی به صورت مستقیم روی دو بعد محیطی و اقتصادی و به
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صورت غیر مستقیم بر روی بعد اجتماعی تأثیر داشته است .همچنین بعد اقتصادی به صورت مستقیم بر
روی بعد زیرساختی-نهادی و محیطی و به صورت غیر مستقیم بر روی بعد اجتماعی تأثیر داشته است.
بعد محیطی نیز به طور مستقیم بر روی بعد زیرساختی-نهادی ،بعد اجتماعی و اقتصادی تأثیر داشته و
اجتماعی به صورت مستقیم بر روی بعد محیطی تأثیر داشته است و به صورت غیر مستقیم بر روی ابعاد
زیرساختی-نهادی و اقتصادی تأثیر داشته است.

شکل  .3نمودار تحلیل مسیر (موانع تنوع بخشی به اقتصاد روستایی)

در ادامه باتوجه به نمودار بدست آمده از تحلیل مسیر قابلیت های تنوع بخشی به فعالیت های
اقتصادی بعد محیط طبیعی به صورت مستقیم روی دو بعد محیط فرهنگی-اجتماعی و محیط اقتصادی
تأثیر داشته است .همچنین بعد محیط اقتصادی به صورت مستقیم بر روی بعد محیط طبیعی و محیط
فرهنگی  -اجتماعی تأثیر داشته است .بعد محیط فرهنگی-اجتماعی نیز به طور مستقیم بر روی بعد
محیط اقتصادی تأثیر داشته و به صورت غیر مستقیم بر روی بعد محیط طبیعی تأثیر داشته است.
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 )5نتیجهگیری

بررسی و مطالعات میدانی و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که ساختار فعالیت های
اقتصادی در روستاهای بخش رحمت آباد و بلوکات ،از وضعیت نامطلوبی برخوردار است؛ به طوری که
بخش های مختلف اقتصاد دارای ساختار نامتعادل بوده و عقب ماندگی در صنایع و خدمات روستایی در
مقایسه با بخش کشاورزی مشهود است .همچنین در بخش کشاورزی نیز تک محصولی بودن اقتصاد
روستاها ،بهره وری و بازدهی کم به دلیل سنتی بودن شیوه های تولید ،در تیپ های مختلف سکونتگاه
های روستایی (کوهستانی ،کوهپایه ای و دشتی) از جمله مشکالت عدیده و مهم است .همچنین بررسی
ها حاکی از آن است که سطح درآمد خانوارهایی که صرفا در بخش کشاورزی شاغل هستند ،نسبت به
سایر خانوارهایی که در فعالیت های غیر کشاورزی(صنایع و خدمات) مشغول به کار هستند ،در وضعیت
پایین تری قرار دارد .از جمله دالیل عمده و مهم این وضعیت کمبود زمین و شیب زیاد زمین ها ،غلبه
کشاورزی سنتی بر کشاورزی پیشرفته ،کمبود منابع آبی ،پایین بودن سطح زیر کشت ،اقتصاد تک
محصولی و آسیب پذیر بودن این نوع اقتصاد ،فصلی بودن فعالیت های کشاورزی و هدر رفت نیروی کار،
عدم تکمیل زنجیره تولید و فقدان صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی (به خصوص لبنیات) ،عدم
سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی ،نبود امکانات مناسب پذیرایی ،اقامتی و بهداشتی برای گردشگران،
نامناسب بودن زیرساخت های ارتباطی را می توان نام برد .شناسایی ظرفیت ها و توان های محیطی و
بهره برداری بهینه و مناسب از آن می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از جمله:
بهبود وضعیت اشتغال ،افزایش میزان درآمد خانوار ،افزایش میزان پس انداز ،افزایش میزان سرمایه گذاری

Downloaded from serd.khu.ac.ir at 11:31 IRDT on Saturday July 20th 2019

شکل .4نمودار تحلیل مسیر (قابلیت های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی)

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره اول (پیاپی )27

17

یپی

در فعالیت های تولیدی داشته باشد .نتایج حاصل از تحلیل قابلیت های بالقوه روستاهای مورد مطالعه
نشان داد که محیط طبیعی با دارا بودن قابلیت هایی مانند :وجود مواد اولیه و خام مورد نیاز با صنایع
کشاورزی و صنایعدستی ،وجود محصوالت متنوع کشاورزی در ارتباط با گردشگری ،آب و هوای مناسب و
دوچرخهسواری ،وجود چشم اندازهای زیبا و فضای سبز مناسب برای توسعه فعالیت های گردشگری
روستایی ،پرورش و تولید گیاهان زینتی و دارویی ،وجود شرایط طبیعی برای تولید عسل ،وجود منابع آبی
از جمله چشمه ،رودخانه بر ای پرورش ماهیان سردآبی ،امکان پرورش انواع چوب تجاری بیشترین قابلیت
را درزمینه تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی داشته است .عوامل محیط اقتصاد و همچنین محیط
فرهنگی-اجتماعی نیز با دارا بودن قابلیت هایی همچون :امکان تشکیل تعاونیها و سرمایهگذاری آنها در
تنوع بخشی ،تشکیل بازارهای محلی برای ارائه محصوالت محلی و خانگی ،امکان گردشگری مذهبی با
وجود بقاع متبرکه و امامزاده ها ،مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ،وجود روحیه مهماننوازی و
میهمانداری در بین روستاییان ،وجود انگیزه و روحیه باالی مشارکت ،ارزان بودن نیروی کار در مناطق
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درآمدها افزایش یابد ،کیفیت زندگی روستاییان ارتقا یافته و در نتیجه باعث پایداری نواحی روستایی
بخش رحمت آباد و بلوکات شود.
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