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توسعهروستایی

دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست

خسرو اميرحسيني

 ...ت��ا این ک��ه یکی از پنج فرزند س��ر از هنر درآورد
و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشارالیها
را تنگ به آغوش کش��ید ومقاطع لیس��انس و فوق
لیس��انس با رتبه اول طی ش��د .خبر به جویندگان
رسیده ،یافته خود را به سان جهانیان به گرمی پذیرا
ش��دند .نگاه هنری این یک پنجم ما را بر آن داشت
که کلبه ای با س��بک و سیاق این هنرمند بنا کنیم.
س��الی کشید تا خبر یافتیم جوانی از تبار شریعتین
با س��ر پنجه هنریش نقش آفرینی می کند آنچنان.
سالی به انتظار نشستیم تا آری ز آن بگیریم .در رفت
و آمد به روستا در خانه پدری این گفته معمار طالب
که بیش از دو دهه از عمر پر برکتش را پش��ت س��ر
می گذارد مرا بدان جا برد که می نگاریم ؛ دستهای
طالب ویرانگر س��اخت و س��ازهای بس��از و بفروش
اس��ت  ،آنچه طالب می سازد سرپناه نیست دل پناه
است  .این معمار گمنا ِم مکتب نرفته خدایگان طرح
و نقش��ه ذهنی و هنر معماری است .طالب خداوند
معمار روستاست بدان حرمت نهیم همچون حرمت
به آسمان آبی ،جوش��ش اب زالل از زمین و سبزی
درختان در باغها و کش��ت و داش��ت و برداش��ت در
دستان کش��اورزان .آری جناب طالب عزیز .بگذارید
از توس��عه روس��تا بگویم که دیگر توسعه روستایی
دیگ��ر صرفا به معنای توس��عه کش��اورزی نیس��ت
رش��د و توسعه پايدار كش��اورزي يكي از شاخص
تري��ن و مهم تري��ن هدفهاي هر دولتي اس��ت كه
تحقق آن طري��ق تحوالت بنيادي هم��ه جانبه در
ساختار كش��اورزي ،مديريت و بهره برداري مطلوب
از منابع و امكانات ،س��ازماندهي و هدايت سنجيده
فعاليته��ا در چار چوب برنامه ريزي علمي و منطقي
امكانپذي��ر خواه��د بود .ب��ر همين اس��اس ،بخش
كشاورزي در كليه برنامه هاي توسعه كشور از اولويت
وي��ژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اس��اس
توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار داشته است.
تنوع بسيار گسترده شرايط سرزمين ،از نظر آب ،هوا،
خاك ،منابع آب ،منطقه ،رطوبت ،ارتفاع و تجربه هاي
نيروهاي انساني در كشاورزي و … همه و همه داللت
بر ظرفيتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسيعي دارد كه
قلب هر كسي را كه براي اين آب و خاك و اين مردم
مي تپد و هيجان مي آورد و بهره برداري از اين منابع
اليزال خدادادي را براي بهبود ش��رايط زندگي نسل
هاي كنوني و آينده اين س��رزمين به صورت آرزويي
در دسترس ولي مستلزم تالش فراوان جلوه مي دهد.
فرآيند توسعه ملي دو بعد است و يا به عبارت ديگر
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از دو مرحله مي گذرد :مرحله تشكيل دولت و مرحله
انس��جام ملت .تش��كيل دولت عمدتا داراي ويژگي
فيزيكي و زير بنايي است مانند ساختمان شبكه هاي
حمل و نقل ،ايجاد ديوانساالري هاي مدرن كشوري
و نظامي و برقرار كردن نظام هاي داد و ستد و اوزان
و امثال آن .مرحله انسجام ملت برخالف مرحله قبل
متضمن توسعه ساختارهايي است كه جنبه ارتباطي
و اطالعاتي دارد ،مانند تغيير نظام هاي ارزشي و تغيير
ساختارهاي اجتماعي و گروهي .وجه مشترك هر دو
مرحله به فعل درآورن بالقوه و به كار اندختن استعدادها
و امكانات در جهت تعالي ،بهزيستي و رفاه افراد جامعه
اس��ت كه اصطالحا آن را فرآيند توس��عه مي نامند.
در واق��ع بخ��ش كش��اورزي يك��ي از مهمتري��ن و
تواناترين بخش هاي اقتصاد كش��ور است كه تأمين
كننده حدود  ۱/۴توليد ناخالص ملي ۱/۳ ،اش��تغال،
بي��ش از  ۴/۵نيازهاي غذاي��ي ۱/۳ ،از صادرات غير
نفت��ي و ح��دود  ۱۰/۹ني��از صنايع ب��ه محصوالت
كش��اورزي است .توس��ع بخش برطرف نشود ،ساير
بخش ها به شكوفايي و توسعه ،دست نخواهد يافت.
براي توس��عه روس��تايي يك تعريف قابل قبولي كه
مورد پذي��رش همه علمإ مربوط در س��طح جهاني
باش��د ارائه نشده است .و لذا مفهوم توسعه روستايي
در چهار چوبي تقارب و وس��يع به كار برده مي شود.
گروهي توسعه روستايي را مانند توسعه ملي تعريف
ك��رده اند و عده اي نيز بر مفهوم توس��عه محدود به
منطقه و محيط روستايي تأكيد دارند ،از اين جهت
توسعه روستايي به عنوان يك مفهوم و يك پديده و
يك اس��تراتژي و يك دي سيپلين مورد توجه قرار
گرفته اس��ت و مي تواند ابراز شود .توسعه روستايي
ب��ه عنوان يك مفهوم اش��اره ضمني به عمران كلي
مناطق روستايي با نظر اصالح كيفيت زندگي مردم
روس��تايي دارد .در چهار چوب اين مفهوم توس��عه
روستايي يك امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدي
بوده كه در برگيرنده توس��عه كش��اورزي و فعاليت
هاي وابس��ته ب��ه آن يعني صنايع دس��تي و صنايع
روس��تايي ،زير بناهاي اقتصادي اجتماعي ،خدمات
اجتماعي و تسهيالت مربوطه و باالتر از همه توسعه
منابع انس��اني در مناطق روستايي مي باشد .توسعه
روستايي به عنوان يك پديده نتيجه عكس العمل ها
و واكنش ها بين عوامل مختلف فيزيكي ،تكنولوژيكي،
اقتص��ادي ،اجتماع��ي ،فرهنگ��ي و نهادي اس��ت.
توسعه روستايي بعنوان يك استراتژي جهت اصالح
و بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي يك گروه
ويژه روس��تايي يعني فقرا و مس��تمندان در مناطق
روستايي طراحي مي شود وباالخره توسعه روستايي
بعنوان يك دي سيپلين عبارت از برخورد و واكنش
بين علوم كش��اورزي ،علوم اجتماعي ،مهندس��ي و
مديريت مي باش��د .در واقع توس��عه روس��تايي در
طبيع��ت خود مجموعه چند دي س��يپلين اس��ت.
در هر حال توسعه روستايي فرآيند تغييرات اجتماعي،
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اقتصادي و فرهنگي در محيط روس��تا است .تاكنون
تعاريفمختلفيازتوسعهروستاييتوسطمتخصصين
و كارشناس��ان و سياس��تمداران بيان ش��ده است.
آلبرت واترس��ون توس��عه و عمران روستايي را يك
فعالي��ت چند بخش��ي مركبي مي داند كه ش��امل
توسعه كشاورزي و توسعه تسهيالت اجتماعي براي
هر فرد روس��تايي مي باش��د .او از اهداف نخستين
توس��عه روس��تايي س��خن به ميان آورده و معتقد
است كه هدف نخس��تين توسعه كشاورزي معموال
افزايش رش��د توليدات كش��اورزي است در حاليكه
هدف نخستين عمران روستايي تقويت رفاه مادي و
اجتماعي جمعيت روستايي كه غالبا شامل كشاورزان
فقي��ر و برخي مواقع ش��امل كارگ��ردان بي زمين
كشاورزي و ساير افراد در مناطق روستايي مي باشد.
البت��ه نامبرده توس��عه كش��اورزي و خودكفايي در
كش��اورزي را كلي��د خودگرداني عمران روس��تايي
پاي��دار مي داند و معتقد اس��ت كه اگر قرار اس��ت
برنام��ه هاي عم��ران روس��تايي پاي��دار بماند بايد
كش��اورزي پيوس��ته حامي و پش��تيبان آن باش��د.
بانك جهاني توس��عه كش��اورزي را يك اس��تراتژي
م��ي داند كه به منظ��ور بهبود زندگ��ي اقتصادي و
اجتماع��ي گروه خاص��ي از مردم بويژه روس��تائيان
فقير طراحي ش��ده و اج��را مي گ��ردد .اين فرآيند
ش��امل بس��ط منافع توس��عه در مي��ان فقيرترين
اقش��اري است كه در مناطق روستايي در پي كسب
معاش هس��تند .اين گروه شامل كش��اورزان خرده
پ��ا ،خوش نش��ينان و كش��اورزان بي زمين اس��ت.
بانك جهاني معتقد است كه چون توسعه روستايي
قص��د تقليل فقر را دارد بنابر اين بايد به طور وضوح
طوري طراحي و اجرا گ��ردد كه توليدات را افزايش
داده و ق��درت توليدي روس��تائيان را ني��ز باال ببرد.
بان��ك جهان��ي بر اه��داف توس��عه روس��تايي نيز
تأكيد دارد و آن را ش��امل بهب��ود بازدهي و افزايش
اش��تغال و ب��اال ب��ردن درآمد ب��راي روس��تائيان و
همچني��ن تأمين حداقل قابل قبول س��طح تغذيه،
مس��كن ،آموزش و پرورش و بهداش��ت م��ي داند.
پروفس��ور جرج اكسين عمران روس��تايي را چيزي
باالت��ر از قول آنجام وعده نيك��وي افزايش باروري و
بازدهي كشاورزي و ايجاد رونق در بخش كشاورزي
مي داند .توسعه روس��تايي از ديدگاه او عبارتست از
اع�لام وعده ارزش��مند افزايش ش��خصيت و اعتبار
زندگي روس��تايي و تغيير زارع از يك روستايي فقير
به يك كش��اورزي مترقي و علم��ي و در همان حال
تهي��ه كيفيت باالت��ر زندگي ،تغذيه بهت��ر و عرضه
منظم و بيش��تر مواد غذايي براي ساكنان شهرها با
قيمت ارزانتر مي باش��د .اين همان قول بهتر كردن
ش��رايط زندگي انس��انها در محيط روس��تا اس��ت.
اهمیت توسعه روستایی
مطابق آمارهاي منتشره از طرف سازمان ملل متحدد
تقريبا  ۶۲درصد از جمعيت كل دنيا را روس��تائيان

تش��كيل مي دهند .در آس��يا و افريقا نسبت فوق به
 ۷۶درصد هم مي رس��د .بعالوه در س��ال  ۱۹۷۲در
عالم حدود  ۷۰۰ميليون نفر وجود داشتند كه قرباني
فق��ر مطلق بودند و تقريبا  ۸۵درصد آنها در مناطق
روس��تايي زندگي مي كردند .اين رقم  ۷۰۰ميليون
در مقايسه با دهه قبل  ۴۳ميليون نفر افزايش نشان
م��ي دهد و با توجه به آمار ف��وق رقم مزبور در دهه
آخر قرن بيس��تم باز هم افزايش پي��دا خواهد كرد.
گزارش بانك جهاني كه در سال ۱۹۳۳به كنفرانس
گرسنگي در واشنگتن ارائه گرديد مي گويد  :در حال
حاضر  3/1جمعيت جهان در گرسنگي به سر مي برند
و اغلب اينها در مناطق روستايي زندگي مي نمايند.
اطالع��ات آم��اري موج��ود نش��ان م��ي دهند كه
عليرغم پايين آمدن نس��بت جمعيت روستانش��ين
نس��بت به جمعيت شهرنش��ين كه بر اثر مهاجرت
روس��تاييان به ش��هر ها ص��ورت پذيرفته اس��ت .
قدر مطلق جمعيت روس��تايي پيوسته رو به افزايش
داش��ته و الجرم وضعيت نامس��اعد موج��ود هر روز
وخيم تر و نامس��اعدتر مي ش��ود بعن��وان مثال در
سرش��ماري عمومي س��ال  ۱۳۳۵جمعي��ت ايران
 ۱۹ميليون نفر بوده ك��ه از اين تعداد  ۷۵درصد در
روس��تاها و  ۲۵درصد در شهرها زندگي مي كردند.
يعني جمعيت روستانش��ين تقريبا  ۱۵ميليون نفر
بود ليكن بر اثر گس��ترش ش��هر نشيني و مهاجرت
روس��تائيان به ش��هر ها و باال بودن رشد جمعيت و
عوامل ديگر اين نس��بت ها تغيي��ر كرده بطوري كه
در سرشماري  ۱۳۳۵كه جمعيت كشور  ۳۶ميليون
نفر بود نس��بت جمعيت روستانش��ين ۵۰درصد و
جمعيت شهر نشين نيز تقريبا  ۵۰درصد اعالم شد.
اگر نس��بتهاي فوق را هم اكنون ني��ز صادق بدانيم
جمعيت روستانش��ين كشور بايد حدود  ۳۵ميليون
نفر باش��د ك��ه از دو براب��ر جمعيت روستانش��ين
كش��ور در س��ال  ۱۳۳۵بيش��تر اس��ت .با توجه به
آم��اري و ارق��ام مذك��ور انج��ام عملي��ات عمراني
در س��طح روس��تاها و بهبود وضعي��ت اقتصادي و
اجتماع��ي اي��ن مناطق ام��ري حياتي مي باش��د.
چنانچه مي دانيم اقتصادي كش��ورهاي جهان سوم
اغلب بر توليدات كش��اورزي متكي است و فعاليتها
ي كشاورزي هم غالبا در روستاها انجام مي شود لذا
از يك طرف به خاطر بهبود بخش��يدن به روشهاي
س��نتي توليد كش��اورزي و بهره ب��رداري بهينه از
زمين و منابع توليد و توزيع محصوالت كش��اورزي
و متعاق��ب آن تخفيف گرس��نگي و مح��و فقر و از
طرف ديگر به منظور نوس��ازي اجتماعي و فرهنگي
روس��تاها كه خود منبعث از توجه به مسائل انساني
و ضرورتهاي سياسي است ،موضوع توسعه روستايي
و اهميت آن آش��كار مي ش��ود و ب��راي همين هم
هس��ت كه گفته اند مشكالت آينده جهان سوم اعم
از بي��كاري ،فقر ،كمبود درآمد ،گرس��نگي ،كمبود
تولي��د و غيره بايد در روس��تاها ح��ل و فصل گردد.
بنابر اين توس��عه روس��تايي به خاطر حل مشكالت
مزب��ور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساس��ي مردم
روستايي از اهيمت و اولويت خاصي برخوردار است.
اهميت امر توس��عه روس��تايي از آن جهت است كه
خيل عظيم جمعي��ت روستانش��ين از برنامه هاي
توس��عه ملي در دهه هاي گذشته نفعي نبرده اند و
طرفي نبس��ته اند و در بس��ياري موارد حتي وضعي

زندگيش��ان از س��ابق هم بدتر ش��ده است .اختالف
سطح زندگي ش��هري و روستايي افزايش مي يابد و
بعالوه فاصله طبقاتي در ميان اقشار مختلف روستايي
نيز پيوس��ته رو به افزايش است و از اين رو مهاجرت
روس��تائيان به ش��هر ها شتاب بيش��تري مي گيرد.
مهاجرين مش��كالت روس��تايي را با خود به شهرها
منتقل كرده و ش��هرها هر روز غي��ر قابل تحمل تر
مي ش��وند و زندگي دشوارتر مي گردد .آقاي منظور
احمد كه يكي از چهره هاي برجسته توسعه روستايي
و كارش��ناس معروف سازمان ملل است هنگامي كه
صحبت از توسعه روس��تايي و تغيير شكل روستاها
مي كند ،هشدار مي دهد كه بايد برنامه هاي عمران
روستايي در صدر اولويت توسعه اقتصادي در جهان
س��وم باش��د لذا به قوت مي توان گف��ت كه بايد در
روس��تاها دس��ت به اقدامات عمران��ي همه جانبه و
جدي زد و از شكس��ت هاي گذشته درس آموخت،
بايد به مردم روستاها كه دراثر استراتژي هاي توسعه
دهه هاي گذشته به آنها عمدا يا سهوا توجهي نشده
است توجه خاص مبذول گردد و برنامه هاي عمران
روس��تايي با قدرت و تعهد و دلس��وزي بيشتري از
جان��ب دولت ها و با كمك مردم به مورد اجرا درآيد.
اگر در روس��تاها توليدات باز هم رو به كاهش رود و
مردم دليلي براي ماندن در آن مناطق نيابند الجرم
بر ش��دت مهاجرتها به طرف ش��هرها افزوده خواهد
ش��د .ش��هرهايي كه توانايي جذب آن��ان را ندارند و
خود لبريز از مش��كالت و غرق در معضالت خويش
هستند در آن صورت وضع از اين هم بدتر خواهد شد.
تا دير نشده است بايد توسعه و عمران روستايي رونق
گيرد و مشكالت عديده موجود تخفيف يابند واال به
گفتهپروفسورماالسيسفاجعهنزديكاست.فاجعهاي
كه دامن بشريت اعم از شرقي و غربي را خواهد گرفت.
مفاهيم و تعاريف توسعه كشاورزي
همانط��ور ك��ه قب�لا بي��ان ش��د توس��عه مفاهيم
و تعاري��ف مختلف��ي دارد و بع�لاوه انج��ام آن
ام��ري دش��وار ،مش��كل و پيچيده ب��وده و مطلبي
اس��ت ك��ه باي��د در دراز م��دت ص��ورت پذي��رد.
توس��عه كش��اورزي هم بعن��وان بخش��ي از اقتصاد
يك كش��ور چني��ن طبيعتي داش��ته و اگر بخواهد
بمعني واقعي كلمه انجام ش��ود كاري بس دشوار و
مشكل اس��ت و بقول پروفس��ور لوئيس ماالسيس
انجام اين كار يعني توس��عه كشاورزي در عين حال
ك��ه ضرورت دارد ول��ي خارج از ح��د توانايي تعداد
مع��دودي از مالكين بزرگ و اقليتي تحصيل كرده و
مديران دولتي و كارمندان اداري و انبوه كش��اورزان
و روس��تائيان ك��م س��واد و يا بيس��واد مي باش��د.
توس��عه كش��اورزي در چهار چوب توسعه ملي يك
كشور مورد بحث قرار مي گيرد و بعنوان يك بخش
اقتصادي مهم نقش حياتي در توس��عه ملي ايفا مي
نمايد .مفهوم توسعه كش��اورزي و تعريف آن مانند
مقوله توس��عه بطور كلي بع��د از جنگ جهاني دوم
تغييرات و تحوالتي يافته اس��ت و مدلهاي مختلف
توسعه كش��اورزي نيز توس��ط اقتصادانان و صاحب
نظران طراحي گرديده و به مورد اجرا درآمده اس��ت.
بعد از جنگ دوم جهاني كه تعريف توس��عه عبارت
از رش��د اقتصادي ب��ود و آن ه��م از طريق صنعتي
شدن به سبك غربي ،توسعه كشاورزي هم به معني
مدرنيزه كردن بخش كش��اورزي و رسيدن به هدف

| ماهنامه اقتصاد و بیمه | شماره  | 66خرداد ماه |1395

لوازمخانگی

7

رشد كشاورزي تلقي مي ش��د .بخش كشاورزي در
تلقي توسعه به معني رشد اقتصادي دو وظيفه اصلي
بعهده داش��ت .يكي تهيه و توليد غذاي ارزان قيمت
براي كارگران صنعتي و طبقات شهرنشين و ديگري
تأمين نيروي انس��اني براي اشتغال در صنايع نوپاي
شهري .اين نظريه منطبق برفرآيند تاريخي توسعه
و پيش��رفت كش��ورهاي غربي بود .البته كشورهاي
مزب��ور در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم بخاطر
وجود عوامل متعدد و مستعدي توانستند به سرعت
صنعتي شوند و رش��د اقتصادي را از طريق صنعتي
شدن بدست آورند .بخش كش��اورزي اين كشور ها
بواس��طه وجود علل و عوامل چندي توانست وظيفه
تأمين محصوالت غذاي ارزان قيمت و نيروي كارگري
الزم را براي بخش نوپ��اي صنعتي انجام دهد .و لذا
بعد از جنگ دوم جهاني الگوي توس��عه غربي كه در
بطن آن توسعه كش��اورزي هم وجود داشت بعنوان
راه اصلي پيش��رفت و ترقي مورد توجه بس��ياري از
متفكرين و صاحبنظران و سياستمداران قرار گرفت.
نقش كشاورزي در توسعه روستايي
تجارب بدس��ت آمده نش��ان ميدهد كه پشتوانه و
محرك و اس��تمرار بخشنده عمران روستايي توسعه
كشاورزي اس��ت زيرا كش��اورزي در روستاها منبع
اش��تغال و منش��ا توليد و درآمد اس��ت و آموزش و
ترويج كشاورزي بعنوان وس��يله افزايش تواناييهاي
انس��ان نقش بس��يار مهمي در توس��عه كشاورزي
ب��ازي ميكند .از اين رو آموزش و ترويج كش��اورزي
جهت توس��عه كش��اورزي ض��روري بود و توس��عه
كش��اورزي بنوبه خود موتور عمران روستايي است.
اساس��اً توسعه روس��تايي با توسعه كش��اورزي آغاز
ميش��ود و به كمك كش��اورزي اس��تمرار مييابد.
ب��ا توجه به مطال��ب فوق اهميت آم��وزش و ترويج
كش��اورزي در امرعمران روس��تايي آش��كار گردد.
آموزش و ترويج كشاورزي ميتواند با رونق بخشيدن
به كش��اورزي و افزاي��ش درآمد كش��اورزي موازنه
نابرابرموجود بين ش��هرها و روستاها را كاهش دهد.
چنانكه ميدانيم موازنه س��طح زندگي روس��تايي و
ش��هري يكي از پايههاي اصلي و اساس��ي استحكام
جامعه ميباشد آموزش و ترويج كشاورزي در سطوح
مختل��ف ميتواند جوامع بس��ته مناطق روس��تايي
را ب��ه روي نوآوريهاي مفيد باز كند تا با اس��تفاده از
آن نوآوريه��ا ازحالت عقبماندگي خارج ش��وند و با
دنياي پيشرفته ارتباط برقرار كنند .تسهيل پذيرش
تكنولوژيهاي مناسب و به كارگيري روشهاي جديد
كشاورزي توسط كش��اورزان از ارمغانهاي آموزش و
ترويج كش��اورزي است كه باعث ميشود روستائيان
هرچه بيش��تر قدرت و توانايي توليدي كسب كنند
و از هم��ه نيروها و اس��تعدادهاي خويش اس��تفاده
نم��وه و بر تولي��دات خ��ود بيفزايند و با اس��تفاده
از تواناه��اي اكتس��ابي در امر بازارياب��ي كه آن هم
بوس��يله آموزش ميس��ر اس��ت درآمدهاي خويش
را ب��اال ببرند و در نتيجه زندگيش��رافتمندانهاي كه
شايسته شخصيت واالي انساني است كسب نمايند.
آم��وزش و ترويج كش��اورزي در ايج��اد جامعه پويا
و س��عادتمند روس��تايي نيز ميتواند كمك موثري
بنماي��د .درجامعهاي ك��ه مردم در رفاه و آس��ايش
و س��عادت بس��ر برن��د ب��ه تحقي��ق در آن جامعه
اساس��ي كه براي رش��د متعادل ش��هرها و روستاها

8

| ماهنامه اقتصاد و بیمه | شماره  | 66خرداد ماه |1395

الزم اس��ت به وجود آمده و نتيج��ه آن ايجاد و دوام
ثبات سياس��ي و اجتماعي كل جامع��ه خواهد بو د.
برنامهه��اي آم��وزش و تروي��ج كش��اورزي و تعليم
مهارتهاي مناس��ب ب��ه روس��تائيان در صورتي كه
منطب��ق ب��ا احتياجات و ش��رايط ويژه روس��تاها و
روس��تائيان ط��رح و اج��را گ��ردد از عوامل كليدي
توس��عه روس��تايي كه ش��مار ميآيد و همچنين از
اج��زاي الينفك فرآيندكلي توس��عه نيز ميباش��د.
آم��وزش و تروي��ج كش��اورزي و تعلي��م مهارتهاي
مرب��وط ب��ه كش��اورزي تاثي��ر مهمي در حل س��ه
مش��كل اصل��ي و مت��داول در مناط��ق روس��تايي
جه��ان س��وم دارد اين س��ه مش��كل عبارتن��د از :
ضعف و كمبود توليد ،عدم برابري در توزيع درآمدها
و عدم ش��ركت و بس��يج عمومي م��ردم در كارهاي
عمران��ي  ،آم��وزش  ،توانايي انس��ان را در امر توليد
باال ميبرد زيرا در توليد عامل انس��اني از اساس كار
محس��وب ميش��ود .هنگامي كه توليد هم��ه افراد
جامعه روس��تايي باال رفت الجرم توليد در س��طح
روستاها افزايش مييابد و همچنين هرگاه همه افراد
ب��ر اثر آم��وزش مهارتهاي الزم و ضروري را كس��ب
كنن��د ميتوانند در توليد نقش موثري داش��ته و در
نتيجه درآمدهاي متعادلي را كس��ب نمايند ،در اين
صورت است كه مشكل وجود عدم برابري در توزيع
درآمدها ميتواندحل شده يا تخفيف يابد و همچنين
وقتي ك��ه درآمدها افزايش ياب��د الجرم تقاضا براي
تولي��دات مختلف صنعتي و خدماتي و كش��اورزي
افزاي��ش يافته و موجب ميش��ود كه روس��تائيان و
كش��اورزان از مواه��ب توس��عه در س��طح جامعه با
برابري نس��بي برخوردار گردند و از اين رو ش��رايط
اساسي شركت مردم دركارهاي عمومي فراهم شود.
چون بيش��تر مردم در كش��ورهاي جهان س��وم در
مناطق روستايي زندگي ميكنند وغالباً به فعاليتهاي
كشاورزي اشتغال دارند ،عنصركليدي در كوششهاي
عمران و توس��عه روس��تايي مربوط به آموزش دادن
تودههاي وس��يع مردم است تا جايي كه بتواند امور
خود را تمش��يت داده و قادر شوند از طريق افزايش
بازدهي ناش��ي از كار مداوم ت��وام با دانايي روي پاي
خود بايس��تند و سهم متناس��ب خود را از بهداشت
بهتر ،آموزش بهتر ،مس��كن ،خدمات بهداشتي ،آب
آش��اميدني و تغذيه دريافت دارند و باالخره اگر بنابه
گفته نيرره عمراه روستايي به معناي توسعه و ترقي
مردم و زندگي و محيط آنها باشد آنها بايد قادر به انجام
امر توسعه باشند و اگر قرار است كه مردم به عمران
و توس��عه روستايي دست بزنند آنها بايد براي اينكار
قدرت كافي داشته باشند تا بتوانند فعاليتهاي خود را
در چهارچوب جوامع خويش كنترل كنند و همچنين
آنها بايد توانايي الزم را براي افزايش فشار موثردر سطح
ملي به منظور تحقق خواستههاي خود داشته باشند.
داشتن توانايي مستلزم اكتساب دانايي است و اكتساب
دانايي از طريق آموزش ميسر است ،هر چندخرد نيز
براي انس��انها اعم از شهري و روستايي الزم است كه
ش��ايد نتوان به وس��يله آموزش آن را بدس��ت آورد.
خالصه عنصر كليدي در توس��عه و عمران روستايي
انس��ان است و انس��ان باآموزش دانا و در نتيجه توانا
ميشودوميتواندمحيطاقتصادي،اجتماعي،فرهنگي
و سياسي خود را كنترل كند و در نتيجه از منابع بدست
آمده كه ناش��ي از كنترل مزبور است استفاده نمايد.

