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Rural development is one of the main concerns of developing countries. The consequences of lack of 
development in rural areas such as widespread poverty, unemployment and migration have led to more 
attention to rural development. According to the latest report of the Statistics Center of Afghanistan 
(2020), out of the total population of this country, about 23.4 million people (71%), live in rural areas. At 
the same time, rural areas face various economic, social, cultural, managerial and environmental chal-
lenges. Therefore, identifying Afghanistan's rural development challenges is a prerequisite to developing 
policies, plans, and providing a flexible model for achieving sustainable rural development. In this regard, 
the main purpose of this study was to identify and analyze the major challenges of rural development in 
Afghanistan. The statistical population included 60 experts on agricultural and rural development. The 
data collection tool was a questionnaire and its method was face-to-face interview. For data analysis, 
coefficient of variation and confirmatory factor analysis were used. The results of this study showed 
that several challenges including economic (such as lack of credits and investments in rural areas), social 
(such as women’s low participation in rural activities), environmental (such as improper exploitation of 
groundwater), physical (such as the weakness or lack of rural-urban network), and managerial (especially 
the dominance of unskilled laborers in rural economic activities) challenges, have influenced rural devel-
opment in Afghanistan, respectively. Undoubtedly, any effort to eliminate them will play a significant role 
in achieving sustainable rural and consequently national development of this country.
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Extended Abstract

1. Introduction

esigning comprehensive rural develop-
ment policies is the basis for empower-

ing and improving the sustainability of rural households 
(Liu & Liu, 2016). Rural development as a multidimensional 
concept, not only involves economic growth in rural ar-
eas but also involves its adaptation to human behavior, 
social and political structure of rural communities, and the D
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participation of villagers in development processes (Boro-

dina & Prokopa, 2019). In the rural economy and develop-
ment programs, agriculture is the most important and only 
economic pillar of villages (Barati et al., 2021b; Taherkhani, 

2000). The goal of rural development is to improve the 
quality of life (Toulabi Nejad & Paydar, 2018) and achieve a 
good life through meeting the basic needs of rural society. 
Considering that a large proportion of the population of 
third world countries lives in rural areas, rural develop-
ment is vital. Afghanistan is a country in which a signifi-
cant portion of the population lives in rural areas (about 
71%) and is currently facing various challenges, includ-
ing economic, social, etc. Therefore, paying attention to 
Afghanistan's rural areas and providing the appropriate 
services to increase the efficiency of the agricultural sec-
tor is vital. For this purpose, it is necessary to first identify 
the challenges, capacities and capabilities of rural areas 
in order to ensure the necessary planning and policies for 
rural development. This study analyzed the challenges of 
rural development in Afghanistan based on the views of 
rural and agricultural experts to identify the most funda-
mental challenges facing rural development in Afghani-
stan and suggest appropriate solutions in this regard.

2. Methodology

The statistical population studied in this study consisted 
of all experts working in the field of rural and agricul-
tural development in two ministries (Ministry of Rural 
Development and Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock) of Afghanistan (60 people). This study was 
performed using the counting method. We used a few 
inferential and descriptive statistics such as mean, stan-
dard deviation and coefficient of variation, and confirma-
tory factor analysis (structural equation modeling method 
based on partial least squares) to analyze the data.

3. Results

The results of descriptive statistics showed that the mean 
age of respondents was 40.6 years and the highest fre-
quency belonged to the under 36 years group. Also, most 
respondents (93.3%) were male, 18.2% of the experts had 
a diploma, 43.3% had a bachelor's degree and 38.3% had 
a master's degree. The academic field of study of most of 
the experts was related to agriculture (43.3%) and rural 
development (23.3%). The results of confirmatory factor 
analysis showed that several challenges including eco-
nomic (such as lack of credits and investments in rural 
areas), social (such as women’s low participation in rural 
activities), environmental (including improper exploita-
tion of groundwater), physical (such as the weakness or 

lack of rural-urban network), and managerial (especially 
the dominance of unskilled laborers in rural economic ac-
tivities) challenges are the most effective challenges for 
the rural development in Afghanistan. 

4. Discussion

Undoubtedly, one of the main reasons for the struc-
tural weakness of rural areas in Afghanistan is economic 
problems such as lack of job opportunities, unemploy-
ment and poverty, which have recently led to widespread 
rural-urban migration. The results showed that economic 
challenges are the most important and effective rural de-
velopment challenges in Afghanistan. Unemployment 
is one of the main causes of poverty and lack of income 
for rural residents in this country, which has made it nec-
essary to create employment and income in rural areas. 
Meanwhile, the main source of income in rural areas of 
this country is agricultural activities. On other hand, lack 
of suitable infrastructure for rural industry development, 
weakness of rural infrastructure (roads, health facilities, 
water, etc.), lack of access to agricultural inputs, lack of 
agricultural mechanization and non-commercialization 
of agricultural products are some other challenges facing 
rural development in Afghanistan. These findings indi-
cate that the villages of this country have faced significant 
challenges. However, it seems the country's planners and 
policymakers should reconsider their rural development 
strategies and pay attention to approaches and policies 
that put more emphasis on rural development in order to 
improve the living conditions of rural residents directly.

5. Conclusion

The aim of this study was to analyze the challenges of 
rural development in Afghanistan. The findings of this 
study showed that the government should include more 
investment in rural areas through diversification of eco-
nomic activities and capacity preparation for local com-
munities and investment in various fields in order to re-
duce unemployment in rural areas. Also, the government 
should support agricultural and non-agricultural products, 
and develop and apply new rural development strategies 
with the aim of establishing rural markets, broadly sharing 
economic growth in rural areas, and encouraging public 
participation. According to the results of this study, fac-
tors such villagers’ lack of awareness about the methods 
and principles of achieving sustainable development, low 
knowledge of farmers and the existence of widespread 
illiteracy in rural areas have caused various challenges. 
Therefore, in order to achieve rural sustainable develop-
ment and alleviate these challenges, it is suggested to em-
power the villagers through education to reduce illiteracy 
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in rural areas to improve the level of knowledge and in-
formation of villagers and farmers. Undoubtedly, this will 
facilitate and accelerate the achievement of sustainable 
rural development.
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توسعه روستایي یکي از دغدغه هاي اصلی کشورهاي درحال توسعه است. پيامدهاي توسعه نيافتگی مناطق روستایي از قبيل فقر گسترده، 
بيکاري و مهاجرت موجب توجه به توسعه روستایي گردیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار افغانستان )1399(، از مجموع 
جمعيت این کشور حدود 23/4 ميليون نفر )71 درصد( در نواحی روستایي سکونت دارند. این در حالی است که نواحی روستایی با 
چالش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگی، مدیریتی و محيط زیستی مواجه هستند. بنابراین، شناسایي چالش هاي توسعه روستایي 
افغانستان پيش شرط تدوین سياست ها، برنامه ریزي و ارائه الگویی انعطاف پذیر براي دستيابي به توسعه پایدار روستایي است. در همين 
راستا، این مطالعه با هدف شناسایی و تحليل عمده ترین چالش هاي موجود در حوزه توسعه روستایي افغانستان انجام شد. جامعه آماری 
این تحقيق شامل 60 نفر از کارشناسان مسائل توسعه روستایي و کشاورزي این کشور بود. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه و روش 
آن مصاحبه حضوری بود. براي تجزیه وتحليل و توصيف داده ها عالوه بر آماره هاي پراکندگي و مرکزیت، از ضریب تغييرات و تحليل عاملي 
تأیيدی استفاده شد. نتایج این تحقيق نشان داد که به ترتيب چالش هاي اقتصادي، مانند کمبود اعتبارات و سرمایه گذاری در روستاها، 
اجتماعی، نظير پایين بودن مشارکت زنان در فعاليت های روستایی، محيط زیستی، از جمله بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمينی، 
فيزیکي ـ  کالبدي، مانند ضعف یا فقدان شبکه شهری  ـ  روستایی و در نهایت مدیریتی، به ویژه غلبه نيروی کار غيرمتخصص در فعاليت های 
اقتصادی روستا، از جمله مؤثرترین چالش های توسعه روستاها در افغانستان هستند که تالش در جهت رفع آن ها نقش قابل توجهی در 

دستيابی به توسعه پایدار روستایی و در نتيجه ملی این کشور خواهد داشت. 

کلیدواژه ها: 
توسعه روستایی،  فقر 

روستایی، جامعه روستایی، 
موانع توسعه روستایی، 

کشور افغانستان

تاریخ دریافت: 18 آذر 1399
تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1399

مقدمه

اساس  روستایي  توسعه  جامع  سياست های  طراحي 
توانمندسازي و بهبود پایداري زندگي خانوارهاي روستایي است 
چند  فرایند  یك  به عنوان  روستایي  توسعه   .(Liu & Liu, 2016)

بعدي نه تنها شامل رشد اقتصادي در مناطق روستایي است بلکه 
دربرگيرنده انطباق آن با رفتار انسان، ساختار اجتماعي و سياسي 
است  توسعه  فرایندهاي  در  آن ها  مشارکت  و  روستایي  جوامع 
کشوري  تقسيمات  مبدأ  روستا   .(Borodina & Prokopa, 2019)

است که از لحاظ زیستي )وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي( همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعي آن به طور مستقيم 
و غيرمستقيم به یکي از فعاليت هاي زراعي، دامداري، باغداري، 
این فعاليت ها  از  یا ترکيبي  و به طور اعم صنایع دستی و صيد 

اشتغال داشته باشند (Khany, 2011). در برنامه ریزي هاي توسعه 
موارد  از  یکي  به عنوان  روستاها  در خصوص  برنامه ریزي  ملی، 
مهم محسوب مي گردد. در همين زمينه، مهم ترین اهدافي که 
سياست گذاران بر آن تأکيد دارند، بهبود و رونق اقتصادي  روستا، 
بهبود کيفيت زیست، ارتقاي سطح فناوري و گسترش فرهنگ 
صنعتي در مناطق روستایي، جلب مشارکت هاي مردمي و ارتقاي 
نقش روستایيان در اداره امور روستا و جلب سرمایه هاي خصوصي 
کارآفریني  جهت  سرمایه  صاحبان  براي  تسهيالت  ایجاد  و 
از  یکي  روستایي  توسعه   .(Alavi Zadeh, 2010) است  روستا  در 
دغدغه هاي کشورها و دولت ها به ویژه کشورهاي درحال توسعه 
فقر  قبيل  از  روستایي  مناطق  توسعه نيافتگی  پيامدهاي  است. 
گسترده (Barati et al,. 2021a)، نابرابري، بهداشت ضعيف، بيکاري، 
مهاجرت و غيره موجب توجه به توسعه روستایي گردیده است 

1- کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

بررسی چالش هاي توسعه روستايي افغانستان و راهكارهاي رفع آن
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(Papal-e-Yazdi & Ebrahimi, 2007). با توجه به موانعي که بر سر 

راه گسترش امکانات فيزیکي براي توسعه روستاها در کوتاه مدت 
راه حل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  بهره گيري  دارد،  وجود 
منطقي به نظر مي رسد که مي تواند با شتاب بيشتري معضالت 
و کاستي هاي روستا ها را مرتفع نماید (Saidi, 2009). افغانستان، 
چندي است که بيش از چهار دهه جنگ و ناآرامي را به تدریج 
پشت سر نهاده و به سوي شرایط نسبتاً آرام و باثبات حرکت کرده 
است. با این  حال هنوز به لحاظ فرهنگي، سياسي و اقتصادي، 
شرایط مطلوبي بر این کشور حاکم نبوده و جنگ هاي دوام دار، 
کشور را به لحاظ طبيعي، انساني و اقتصادي به تحليل برده است. 
هر چند در راستاي تحقق توسعه روستایي در افغانستان از دو 
دهه قبل تاکنون، فعاليت هاي چشم گيري صورت گرفته است 
که از جمله آن ها می توان به مطالعات جيکا1 )2019(، امرخيل2 
)2017(، گاریسون3 )2010( و ضيا و رامين4 )2008( اشاره 
نمود، اما همچنان فقر بر پيکره جوامع روستایي این کشور سایه 
افکنده است و مشکالتي همچون کمبود درآمد جوامع روستایي، 
کمبود امکانات اجتماعي موردنياز از جمله خدمات بهداشتي و 
آموزشي، مهاجرت بی رویه به شهرهاي داخلي و خارجي، کمبود 
فرصت هاي شغلي براي جوانان روستایي، نابرابري و عدم تعادل در 
ارائه امکانات اقتصادي- اجتماعي بين مناطق روستایي و شهري، 
ضعف  و  فقدان  روستایي،  مناطق  اکثر  در  گسترده  بی سوادی 
مدیریت محلي در اکثر مناطق روستایي و نيز عدم دسترسي و 
یا دسترسي ناکافي به نهاده هاي کشاورزي کاماًل ملموس است. 
این در حالی است که افغانستان یکی از بدترین خشکسالی های 
تاریخ را تجربه نموده است، و کشاورزان حدود 80 درصد جمعيت 
این کشور را تشکيل داده و ثبات کشاورزی نقش مهمی در ثبات 
امکانات در  با توجه به نبود خدمات و   .(JICA, 2019) ملی دارد
اکثر روستاهاي افغانستان و عدم دسترسي روستائيان به امکانات 
منابع  روستائيان  از  بسياري  اقتصادي،  و  اجتماعي  خدمات  و 
کشاورزي خود را رها کرده و براي کسب معيشت پایدار روانه 
توسعه  برنامه ریزی  و  سياست گذاری  شده اند.  شهرها  حواشي 
روستایی در افغانستان آن گونه که پيدا است، به دليل اینکه از 
یك قاعده منظم و هدفمند پيروی نکرده و نتایج مطلوبی در اکثر 

مناطق روستایي در پی نداشته است.

توسعه برای تحول انسان است و خود هدف نيست، بلکه ابزاری 
است تا انسان را متناسب با مکانی که در آن زیست می کنند 
 (Qadiri Masom, برساند  شایسته اش  موقعيت  و  جایگاه  به 
(Zyanoshin, & Khorasani, 2010. بانك جهانی، توسعه روستایی را 

فرایندی بلندمدت و اتخاذ استراتژی هایی می داند که برای بهبود 
از مردم طراحی می شود  اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی 

1. JICA
2. Amarkhil
3. Garrison 
4. Zia & Ramin

(Asayesh, 1995). اساساً حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام 

و فعاليت های اقتصادی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند، 
اگر در جریان پيشرفت و توسعه فضاهایی روستایی وقفه ای ایجاد 
شود آثار و پيامدهای آن نه تنها حوزه روستایی، بلکه مناطق 
(Papal-e- شهری و در نهایت کليت سرزمين را در بر خواهد گرفت

(Yazdi & Ebrahimi, 2007. در ساختار اقتصاد نواحی روستایی و در 

اغلب برنامه های توسعه، کشاورزی مهم ترین و تنها رکن اقتصادی 
 (Barati et al., 2021b; Taherkhani, می آید  شمار  به  روستاها 
دارد  فراوانی  ویژگی های  اقتصادی  ساختارهای  چنين   .2000)

و مهم ترین آن ها عدم تنوع در زمينه های شغلی و محدودیت 
بود.  خواهد  آن  بخش های  زیر  و  کشاورزی  به  درآمدی  منابع 
هرچند چنين ساختاری در گذشته با توجه به اقتصاد بسته و 
ویژگی های روستاها و روستایيان قابليت دوام و ادامه حيات داشت 
ولی با گسترش بازار و تأثير انکارناپذیر آن بر فضاهای روستایی 
و  اقتصادی  طبيعی،  مختلف  ابعاد  در  موجود  ناپایداری های  و 
توانست  نخواهد  توسعه نيافته،  کشورهای  در  به ویژه  اجتماعی، 
معيشت پایدار را در نواحی روستایی این کشورها تضمين نماید 
ساختار  چنين  شکل گيری   .(Papal-e-Yazdi & Ebrahimi, 2007)

اقتصادی در نواحی روستایی مسائل خاصی را به دنبال داشته که 
از جمله می توان به انعطاف کمتر در مقابل نوسانات کوتاه مدت آب 
و هوایی، نوسان قيمت محصول در زمان برداشت، محدودیت های 
بازاریابی و بازاررسانی محصول، وابستگی بهره برداران به خارج از 
روستا، وجود بيکاری آشکار و پنهان، کاهش بازده سرمایه، تخریب 
پایه منابع طبيعی، آسيب پذیری اقتصاد روستایی و بی ثباتی منابع 
درآمدی، نداشتن امنيت شغلی، پایين بودن سطح کيفيت زندگی 
 .(Sayedi, 1998) و در نهایت معيشت پایدار روستایی اشاره نمود
همچنين، فقدان پارادایم و نظریه توسعه روستایي باعث عدم 
 (Varmazyari et یکپارچگي نظام برنامه ریزي روستایي شده است
از نظر دور داشت که مداخله  نباید  از سوی دیگر،   .al., 2018)

دولت محلي در توسعه مناطق روستایي بسيار مهم و امري جهاني 
 (Douglas, است که پيامدهاي بالقوه مثبت و منفي بسيار دارد
نحوی  به  روستایي  گفتمان  در  تغيير  بهتر،  عبارت  به   .2005)

که منجر به نوعي نوسازي روستایي و انجام اقدامات اصالحی 
گردد، ضروری است (Pospěch, 2014). اگرچه این قبيل اقدامات 
اصالحی در جامعه روستایی کشور افغانستان از سال 2002 از 
طریق تزریق اعتبارات بين المللی تا حدودی شتاب گرفته است 
در  قابل توجه  بهبود  به  منجر  همچنان  اما   ،(Amarkhil, 2017)

کيفيت زندگی در جامعه روستایی نشده است. این در حالی است 
 (Toulabi Nejad که هدف توسعه روستایي، ارتقاي کيفيت زندگي
(Paydar, 2018 & و دستيابي به زندگي سالم از طریق رفع تمامي 

نيازمندی های اساسي جامعه روستایي است (Qi et al., 2017). در 
بسياري از منابع توسعه تصریح شده که توسعه روستایي باید 
مرکز هر بحث و مذاکره در فرایند توسعه ملي باشد. در حقيقت 
 .(Ake, 1996) توسعه روستایي کليد همه جریان های توسعه است
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با توجه به اینکه بخش عظيمی از جمعيت کشورهای جهان سوم 
اهميت توسعه روستایی و نقش  در روستاها زندگی می کنند، 
حياتی آن در توسعه و پيشبرد این کشورها بر هيچ کس پوشيده 
نيست و کارشناسان و دست اندرکاران، تحقق این توسعه را پيش 
 (Daneshmehr & از هر چيز در گرو توسعه منابع انسانی می دانند
(Ahmadresh, 2009. اگرچه اهداف اصلی توسعه روستایی در اکثر 

کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم و درحال توسعه،  عبارت 
بوده است از: 1( بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستایيان 
و فقرزدایی،2( بهبود بهره وری، افزایش اشتغال، تأمين حداقل 
غذا، مسکن و بهداشت و 3( افزایش توليد، کاهش بيکاری، توزیع 
 (Hashemi, Mehrabi, Amini,  متناسب درآمد، و عدالت اجتماعی
(Najahi, 2011 &، اما همچنان کشور افغانستان شاهد گسترش 

شکاف درآمدي، افزایش فقر، قحطي و گرسنگي، مشارکت پایين، 
ضعف سرمایه گذاري در نواحي روستایي، فقدان زیرساخت هاي 
مناسب و آسيب پذیري سکونتگاه هاي روستایي است. این مسئله 
از جمعيت در  قابل توجهی  در حالی است که همچنان بخش 
کشور افغانستان در نواحی روستایی سکونت دارند. لذا الزم است 
بازنگري  به  اقدام  کشور  این  سياست گذاران  و  برنامه ریزان  که 
و  رویکردها  بر  و  نموده  خود  روستایي  توسعه  راهبردهاي  در 
سياست هایي تمرکز یابند که بر توسعه روستایي تأکيد بيشتري 
داشته باشد تا مستقيماً وضع زندگي فقيران روستایي را بهبود 
انجام پژوهش های گسترده  بخشند. این موضوع خود مستلزم 
در حوزه توسعه روستایی با هدف شناخت هر چه بهتر جامعه 
روستایی و چالش های پيش روی آن است. این در حالی است 
که طی دهه ها و ساليان اخير، هيچ گونه پژوهش معتبر علمی 
در این خصوص انجام نشده است. باید خاطرنشان ساخت که 
روستاهاي کشور افغانستان در حال حاضر با چالش هاي مختلف 
این  به  عنایت  با  و  بوده  مواجه  اجتماعي  و  اقتصادي  از جمله 
واقعيت ها، لزوم توجه به مناطق روستایي افغانستان اجتناب ناپذیر 
است. این مسئله هم به دليل لزوم ارائه خدمات مناسب برای 
ساماندهي  دليل  به  هم  و  کشاورزي  بخش  کارآمدی  افزایش 
صحيح جمعيت در مناطق روستایي و مدیریت درون زا و کارآمد 
این مناطق، با هدف هموار ساختن مسير حرکت به سوي تعيين 
چهارچوب هاي مناسب برنامه ریزي و توسعه روستایي در سطح 
این کشور است. در این راستا، شناخت چالش ها، ظرفيت ها و 
توانایي هاي روستاها از نظر تنظيم صحيح ارائه خدمات مناسب بر 
اساس یك برنامه ریزي دقيق، برای بهره گيري عقالیي از قابليت ها، 
از قدم هاي اوليه و اساسي است که باید به نحو سنجيده شده اي 
برداشته شود. با همين هدف این پژوهش به تحليل چالش هاي 
توسعه روستایي در افغانستان بر مبناي اجماع نظر متخصصان امور 
روستایي و کشاورزي پرداخته است تا از این طریق اساسي ترین 
چالش هاي پيش روي توسعه روستایي در افغانستان را مشخص 
کند و راهکارهاي مناسب در این زمينه را پيشنهاد دهد. اميد 
است یافته های این پژوهش بتواند به بهبود و پيشرفت فرآیند 

این  روستاهاي  توسعه  حوزه  در  برنامه ریزی  و  سياست گذاری 
کشور کمك نماید. 

روش شناسی تحقیق

منطقه موردمطالعه

بود.  افغانستان  کشور  تحقيق  این  در  موردمطالعه  منطقه 
افغانستان کشوری است محاط در خشکی، با اقليمی کوهستانی 
است.  کابل  آن  پایتخت  و  است  شده  واقع  آسيا  قلب  در  که 
تاجيکستان،  و  ازبکستان  ترکمنستان،  با کشورهای  افغانستان 
چين، پاکستان و ایران هم مرز است )تصویر شماره 1(. مجموع 
جمعيت این کشور در سال 1399 حدود 32/9 ميليون نفر برآورد 
شده است که از این ميان حدود 16/8 ميليون نفر )51/0 درصد( 
را مردان و حدود 16/1 ميليون نفر ) 49/0 درصد( را زنان تشکيل 
از کل این جمعيت حدود 23/4 ميليون نفر )71/0  می دهند. 
درصد( در نواحی روستایي سکونت داشته، 8 ميليون نفر )24/4 
نفر )4/6  بوده و 1/5 ميليون  نواحی شهري ساکن  درصد( در 
درصد( نيز جمعيت کوچنده هستند (NSIA, 2020). شرایط اقليمی 
محصوالت  دليل  همين  به  و  بوده  متنوع  بسيار  افغانستان  در 
مختلف و متنوع کشاورزی در این کشور توليد می شوند. توليد 
غالت، بخصوص گندم، یك محصول اساسی بشمار آمده و توليد 
سبزیجات و ميوه جات در درجات بعدی قرار دارند. پرورش دام یك 
بخش وابسته به کشاورزی و از فعاليت های اصلی جامعه روستایی 
است. اما دامداری توسط افراد کوچنده  و نيمه کوچنده نيز بسيار 
رایج است. افغانستان به عنوان کشور کشاورزی در منطقه و جهان 
شناخته مي شود و بخش اعظم صادرات افغانستان نيز محصوالت 
کشاورزی و دامی بوده و به همين لحاظ، در ساختار اقتصادی این 

کشور، کشاورزی از اهميت خاصی برخوردار بوده است.

داده ها و ابزار جمع آوری

این پژوهش، نوعی تحقيق پيمایشی بود که برای انجام آن از 
داده های اوليه استفاده شد. ابزار اصلی تحقيق پرسشنامه بود. برای 
تدوین پرسشنامه، ابتدا ضمن بررسی پيشينه و تئوری های موجود 
در زمينه مسئله تحقيق، یك پرسشنامه اوليه تهيه شد. سپس این 
پرسشنامه به کمك جمعی از اساتيد توسعه روستایی و کشاورزی 
افغانستان  کشور  در  موضوعی  کارشناسان  و  تهران  دانشگاه 
نظرات  اعمال  از  انتها، پس  در  قرار گرفت.  موردبررسی مجدد 
ایشان، پرسشنامه نهایی به صورت یك پرسشنامه بسته شامل 
)44( گویه تهيه شد. طيف سنجش مورداستفاده برای داده ها، 
بسته به نوع داده، اسمی، ترتيبی )طيف ليکرت پنج سطحی( 
و فاصله ای بود. روش مورداستفاده برای جمع آوری داده ها نيز 

مصاحبه حضوری بود.      

جامعه آماری موردمطالعه
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خبرگان  کليه  تحقيق  این  در  موردمطالعه  آماری  جامعه 
و کارشناسان شاغل در حوزه توسعه روستایي و کشاورزي در 
دو وزارتخانه )وزارت توسعه روستایي و وزارت زراعت آبياري و 
مالداري( کشور افغانستان بودند )60 نفر(. به عبارت  دیگر، این 

مطالعه به روش تمام شماري انجام شد. 

روش و ابزار تجزيه وتحلیل داده ها

براي تجزیه وتحليل اطالعات عالوه بر آماره هاي توصيفي نظير 
ميانگين، انحراف معيار و ضریب تغييرات، از تحليل عاملی تأیيدی 
)روش مدل سازي معادالت ساختاري بر پایه روش حداقل مربعات 
جزئی( به کار گرفته شد. از ضریب تغييرات براي اولویت بندي 
گویه هاي مطرح شده از سوي پاسخگویان استفاده شد. الزم به 
توضيح است که تحليل عاملي روش هم وابسته بوده که در آن 
 (Kalantari, کليه متغيرها به طور همزمان مدنظر قرار مي گيرند
(2018. در نتيجه، از آنجا که در دنياي واقعي معموالً تمامي عوامل 

و متغيرهاي تأثيرگذار بر یك پدیده در کنار هم بوده و مستقل 
از هم عمل نمي کنند، برای شناسایی مؤثرترین عوامل و متغيرها 
از روش تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد. مبناي تجزیه وتحليل 

داده ها در این روش، ماتریس کواریانس است که تطابق بيشتري با 
شرایط دنياي واقعي دارد. الزم به توضيح است که تجزیه وتحليل 
داده ها در محيط نرم افزار هاي SPSS و Smart PLS انجام شد. 
از آنجا که انجام تحليل عاملی تأیيدی باید مبتنی بر یك مدل 
مفهومی باشد، در این تحقيق از مدل مفهومی ارائه شده در زمينه 
چالش های توسعه روستایی توسط کالنتری و همکاران )2008( 

استفاده شد.

يافته ها 

توصیف جامعه آماری موردمطالعه

از نظر سنی ميانگين، انحراف معيار، کمينه و بيشينه سني 
کارشناسان موردمطالعه در این تحقيق به ترتيب، 40/6 ، 11/6، 
26 و 62 سال بوده است. بر اساس همين نتایج، بيشترین فراواني 
به دامنه سني کمتر از 36 سال تعلق داشت )جدول شماره 1(. 
همچنين اغلب پاسخگویان )93/3 درصد( را مردان تشکيل داده 
و تعداد زنان موردمطالعه حدود هفت درصد بودند )جدول شماره 

.)2

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. موقعيت جغرافيایی منطقه موردمطالعه. منبع: نگارندگان، 1399

جدول 1. توزیع فراواني کارشناسان امور کشاورزي و روستایي از نظر سن.

درصد تجمعيدرصد فراواني گروه های سني )سال(

3050/050/0کمتر از36
45-361423/373/3
55-46610/083/3

1016/7100باالتر از 55
60100جمع کل

بیشینه: 62کمینه:  26انحراف معیار: 11/617میانگین: 40/60
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقيق، 1399                                                                                                  
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جدول 2. توزیع فراواني کارشناسان امور کشاورزي و روستایي از نظر جنسيت.

درصدفراوانيجنسیت

5493/3مرد
46/7زن

60100جمع کل
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقيق، 1399                                                                                                  

جدول 3. توزیع فراواني کارشناسان امور کشاورزي و روستایي از نظر تأهل.

درصد فراوانيجنسیت 

1016/7مجرد
5083/3متأهل

60100/0جمع کل 
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقيق، 1399                                                                                                  

جدول 4. توزیع فراواني کارشناسان امور کشاورزي و روستایي از نظر سطح تحصيالت.

درصدفراوانيسطح تحصیالت

1118/3دیپلم
2643/3کارشناسی

2338/3کارشناسی ارشد
60100جمع کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقيق، 1399                                                                                                  

از کل جامعه موردمطالعه 50 نفر متأهل و 10 نفر مجرد بوده اند 
)جدول شماره 3(. همچنين، از نظر سطح تحصيالت )جدول 
شماره 4(، 18/2 درصد از کارشناسان داراي مدرك دیپلم، 43/3 
مدرك  داراي  درصد   38/3 و  کارشناسي  مدرك  داراي  درصد 

کارشناسي ارشد بوده اند.

رشته تحصيلي اغلب کارشناسان موردمطالعه مرتبط با حوزه 
کشاورزی )43/3 درصد( با توسعه روستایی )23/3 درصد( بوده 

است )جدول شماره 5(.

اولويت بندی چالش های توسعه روستايی افغانستان

برای  شد،  بيان  تحقيق  روش  بخش  در  که  همان گونه 
آماره  از  افغانستان  روستایی  توسعه  چالش های  اولویت بندی 
ضریب تغييرات استفاده شد. جدول شماره6، مقادیر این آماره را 

در مورد هر یك از این گویه ها نشان می دهد. بر اساس داده های 
این جدول، مهم ترین یا به عبارت دیگر در اولویت ترین چالش های 
توسعه روستایی در افغانستان بيش از هر چيز به ترتيب وجود 
ناامنی در مناطق روستایي، فقدان زیرساخت های مناسب براي 
توسعه صنایع روستایي، ضعف زیرساخت های روستایي )جاده، 
نهاده های  به  اندك  دسترسي  و...(،  آب  بهداشتي،  امکانات 
کشاورزي، عدم مکانيزاسيون بخش کشاورزي و تجاري نبودن 
توليدات و محصوالت کشاورزي است. در این ميان چالش هاي 
شرایط اکولوژیکي نامساعد، تغيير کاربري اراضي کشاورزي به غير 
کشاورزي، ضعف مدیریت بالیایي طبيعي در مناطق روستایي، 
مشارکت کم رنگ مردم در اجرا و پشتيباني از پروژه های توسعه 
روستایي، سطح درآمد پایين و بهره برداری بی رویه از منابع آب 

زیرزمينی از اولویت کمتری برخوردار بوده اند.
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جدول 6. اولویت بندی چالش های توسعه روستایي افغانستان.

CVانحراف معیارمیانگینچالش ها

3/720/4540/122وجود ناامنی در مناطق روستایی
3/330/5100/153فقدان زیرساخت های مناسب برای توسعه صنایع روستایی

3/330/7050/212ضعف زیرساخت های روستایی )جاده، امكانات بهداشتي، آب و...(
3/350/7090/212مشكل دسترسی به نهاده های کشاورزی
3/000/6890/230مشكل مكانیزاسیون بخش کشاورزی

3/230/7670/237تجاری نبودن تولیدات و محصوالت کشاورزی
2/930/7100/242عدم سازماندهی فضای مناسب سكونتگاه های روستایی

2/950/7230/245دسترسی محدود به بازار محصوالت کشاورزی
3/220/8460/263وجود فقر روستایی

3/270/8800/270وجود بی سوادی گسترده در مناطق روستایی به ویژه در بین زنان روستایی
3/030/8230/271عدم توجه کافی دولت به توسعه روستایی

2/850/7990/280غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت های اقتصادی روستا
3/070/8610/281مهاجرت گسترده نیروی کار روستایی به مناطق شهری

2/980/8540/286نابرابری و عدم تعادل در ارائه امكانات اقتصادی اجتماعی بین مناطق روستایی- شهری
2/950/8520/289مشكالت بهداشتی روستا

3/020/8730/289کمبود فرصت های شغلی برای جوانان روستایی
2/620/7610/291وجود عدم تعادل و نابرابری فزاینده بین مراکز شهری و اجتماعات روستایی

2/930/8610/294بازدهی پایین در اقتصاد روستایی
3/020/9110/302بیكاری گسترده در مناطق روستایی

2/530/7690/304عدم مشارکت سازمان های غیردولتی و محلی در پروژه هاي توسعه روستایي
2/970/9010/304فقدان توجه کافی به توسعه پایدار روستایی

2/930/8990/307فقدان و ضعف مدیریت محلی در امور روستایی
3/120/9930/319پایین بودن مشارکت زنان در فعالیت های روستایی

2/930/9360/319پایین بودن سطح دانش و اطالعات روستاییان و کشاورزان
2/770/8900/322فقدان تنوع در فعالیت های غیر کشاورزی

2/720/8850/326فقدان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستایی
2/800/9170/327استفاده از تكنولوژی نامناسب در بخش کشاورزی

3/131/0490/335فقدان آگاهی روستاییان نسبت به روش ها و اصول دستیابی به توسعه پایدار

جدول 5. توزیع فراواني رشته تحصيلي کارشناسان امور کشاورزي و روستایي.

درصدفراوانيرشته تحصیلي 

2643/3کشاورزی
1423/3توسعه روستایی
2033/3سایر رشته ها

60100جمع کل
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تعیین مؤثرترين چالش هاي توسعه روستايي

همان گونه که در قسمت های قبلي اشاره شد، اگرچه تحليل 
انفرادي متغيرها نيز نگرش کلي حاکم بر یك پدیده در جامعه 
را نشان مي دهد، اما متغيرهای شناسایی شده از این منظر حتماً 
مؤثرترین متغيرها نيستند، چرا که در دنياي واقعي، متغيرها 
مستقل از یکدیگر نبوده، داراي اثر متقابل هستند. لذا، ممکن است 
اثرات مستقل یکدیگر را تقویت یا تضعيف نمایند. به همين دليل 
به منظور شناخت بهتر چالش هاي توسعه روستایي افغانستان، 
مدل سازی  روش  از  استفاده  با  را  چالش ها  این  تا  شد  سعي 
 )PLS( معادالت ساختاري مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی
که جزء روش های ناپارامتریك بوده به حجم نمونه باال و فرض 
نرمال بودن داده ها نيز حساس نيست، نيز مورد تحليل قرار گيرند. 
این کار بدون شك منجر به شناسایي بهتر و واقعي تر سازوکارهاي 

چالش هاي توسعه روستایي در کشور افغانستان خواهد شد. 

از مدل، الزم است موضوع  یافته هاي حاصل  از تحليل  قبل 
برازندگي مدل مورد ارزیابي قرار گيرد. این خود شامل ارزیابي 
بخش هاي اندازه گيری و ساختاري است. براي ارزیابي برازندگي 
ابتدا  است  روستایي، الزم  توسعه  اندازه گيری چالش هاي  مدل 
مقادیر بار عاملی مورد ارزیابي قرار گيرد. بر اساس نتایج جدول 

شماره 7، از آنجا که مقادیر بار عاملی تمامي گویه هاي انتخاب شده 
براي سازه ها یا مؤلفه های اقتصادي، اجتماعي، محيطي، مدیریت 
و برنامه ریزي و فيزیکي - کالبدي باالتر از 0/5 بوده و با توجه به 
این موضوع که مقادیر آماره t نيز باالتر از حد استاندارد )1/96( 
است، مي توان نتيجه گرفت تمامي نشانگرهاي تعریف شده براي 
مؤلفه ها )سازه ها( مناسب بوده اند. همچنين، از آنجا که شاخص 
پایایي ترکيبي براي تمامي سازه ها باالتر از 0/7 و مقادیر ميانگين 
واریانس استخراج شده )AVE( باالتر از 0/5 است، تفکيك سازه ها 
نيز به درستي انجام شده و مدل از روایي واگرا و همگراي خوبي 
برخوردار بوده است. بنابراین، بخش اندازه گيري مدل از کيفيت 

الزم برخوردار است )جدول شماره 7(. 

 t براي ارزیابي بخش ساختاري مدل نيز الزم است مقادیر آماره
و ضرایب مسير و R2 مورد ارزیابي قرار گيرند. با توجه به خروجي 
مدل )جدول شماره 8(، ضرایب  مسير و مقادیر آماره t مربوط به 
هریك از این ضرایب در حد قابل قبول قرار دارند. لذا، این ضرایب 
از نظر آماري در سطح اطمينان 95 درصد معني دار هستند. به 
این  عبارت دیگر، مؤلفه ها یا سازه هاي پنج گانه تدوین شده در 
توسعه  چالش هاي  بر  تأثيرگذار  مؤلفه های  به عنوان  پژوهش، 

روستایي، توانسته اند به خوبي مسئله موردنظر را تبيين نمایند.

ادامه جدول 6. اولویت بندی چالش های توسعه روستایي افغانستان.

CVانحراف معیارمیانگینچالش ها

2/600/8870/341آستانه جمعیتی ناکافی براي ارائه خدمات به بسیاري از سكونتگاه های روستایي 
2/620/9040/345تخصیص ناکافی اعتبارات و ضعف سرمایه گذاری برای توسعه روستایی

2/750/9500/345آسیب پذیری سكونتگاه های روستایی در مقابل بالیای طبیعی
2/901/0030/346ضعف شبكه شهری- روستایی براي ایجاد یك پیوند منطقي بین روستایي شهري 

2/820/9830/349فقدان توجه به دانش بومی در ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی
2/780/9930/357ضعف تئوریكی و فقدان یك مدل عملی مناسب برای توسعه پایدار روستایی

2/500/8930/357مداخله سازمان های مختلف دولتی در برنامه های توسعه روستایی
2/470/9110/369عدم هماهنگی برنامه و سیاست های توسعه روستایی در سطح محلی

2/450/9100/371فقدان توازن بین جمعیت و ناطق روستایی
2/500/9480/379فقدان استراتژی منسجم برای توسعه پایدار روستایی

2/651/0050/379بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی
2/731/0390/380سطح درآمد پایین

2/270/8800/388مشارکت کمرنگ مردم در اجرا و پشتیبانی از پروژه های توسعه روستایی
2/370/9200/389ضعف مدیریت بالیایی طبیعی در مناطق روستایی
2/350/9360/398تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی

2/331/0030/430شرایط اکولوژیكی نامساعد
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جدول 7. مقادیر ضریب تغييرات مؤلفه های مهم چالش هاي توسعه روستایي.

PCAVEمقدار tبار عاملینشانگر/ متغیر آشكارنمادسازه

اقتصادي

Eco30/5964/093تجاری نبودن تولیدات و محصوالت کشاورزی
Eco50/74111/71فقدان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستایی
Eco60/6787/5150/8580/503بازدهی پایین در اقتصاد روستایی
Eco70/76210/849کمبود اعتبارات و ضعف سرمایه گذاری برای توسعه روستایی
Eco80/74313/452دسترسی محدود به بازار محصوالت کشاورزی
Eco90/71910/014بیكاری گسترده در مناطق روستایی

اجتماعي

Soci10/6507/550فقدان توجه به دانش بومی در ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی
Soci20/81314/403کمبود فرصت های شغلی برای جوانان روستایی
Soci30/7046/4270/8720/538آگاهی کم روستاییان از روش ها و اصول دستیابی به توسعه پایدار
Soci60/85414/780پایین بودن مشارکت زنان در فعالیت های روستایی
Soci70/5123/669پایین بودن سطح دانش و اطالعات روستاییان و کشاورزان
Soci8 0/8139/696وجود بی سوادی گسترده در مناطق روستایی به ویژه در بین زنان

محیطي

Envi10/7208/252تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی
Envi30/6043/7740/8230/540ضعف مدیریت بالیایی طبیعی در مناطق روستایی
Envi40/79612/303فقدان توازن بین جمعیت و مناطق روستایی
Envi50/80220/762بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی

مدیریت و برنامه ریزی

Manag1 0/75210/405ضعف تئوریكی و فقدان یك مدل عملی مناسب برای توسعه
Manag40/6387/492فقدان و ضعف مدیریت محلی در امور روستایی
Manag50/6855/1740/8500/533عدم توجه کافی دولت به توسعه روستایی
Manag60/82220/969غلبه نیروی کار غیرمتخصص در فعالیت های اقتصادی روستا
Manag70/7418/769مشكل دسترسی به نهاده های کشاورزی

فیزیكي- کالبدي

Physical10/6658/050ضعف زیرساخت های روستایی
Physical20/87831/498ضعف یا فقدان شبكه شهری- روستایی
Physical30/80623/1640/8760/544آسیب پذیری سكونتگاه های روستایی در مقابل بالیای طبیعی
Physical60/6859/930استفاده از تكنولوژی نامناسب در بخش کشاورزی
Physical70/7558/360مشكالت بهداشتی روستا
Physical8... 0/6045/095آستانه جمعیتی ناکافی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقيق، 1399                                                                                                  

جدول 8. شاخص های ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل.

R2مقدار tضريب مسیرسازه

0/94975/1600/900چالش های اقتصادي
0/88327/7760/780چالش هاي اجتماعي
0/78013/2500/608چالش هاي محیطي

0/76012/4350/578چالش هاي مدیریت و برنامه ریزي
0/77613/9160/603چالش های فیزیكي-کالبدي
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اکنون که برازندگي مدل مورد تأیيد قرار گرفت، مي توان نسبت 
به تفسير نتایج اقدام نمود. تصویر شماره 2، نشان دهنده مدل 
نهایي و مقادیر بار عاملی و ضرایب مسير و تصویر شماره 3، 
ارائه دهنده مقادیر آماره t مربوط به متغيرهاي آشکار و پنهان مدل 

چالش هاي توسعه روستایي است. 

بر اساس ضرایب مسير، از ميان چالش هاي مختلف توسعه 
روستایي در کشور افغانستان، در حال حاضر چالش اقتصادي 
)با ضریب مسير 0/949( مؤثرترین چالش بوده است. در ميان 
این عوامل و بر اساس بارهاي عاملي آنچه باید در اولویت قرار 
گيرد به ترتيب عبارت اند از تخصيص ناکافی اعتبارات و ضعف 
 ،)0/762 عاملی  بار  )با  روستایی  توسعه  برای  سرمایه گذاری 

دسترسی محدود به بازار محصوالت کشاورزی )0/743(، فقدان 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستایی )0/741(، بيکاری 
گسترده در مناطق روستایی )0/719(، بازدهی پایين در اقتصاد 
روستایی )0/678( و در نهایت تجاری نبودن توليدات و محصوالت 
اقتصادی  چالش های  دیگر  اگرچه  است.   )0/596( کشاورزی 
ذکرشده از سوی پاسخگویان )جدول شماره 6( نيز مهم هستند، 
اما سایر چالش هاي اقتصادي تأثير معني داري بر رفع چالش های 
اقتصادی نداشته یا به عبارت دیگر به دليل همبستگی آن ها با این 
چالش ها، با رفع این گروه از چالش ها، آن ها نيز تا حدود زیادی 

مرتفع خواهند شد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. مقادیر بارهای عاملي و ضرایب مسير مدل چالش هاي توسعه روستایي. منبع: یافته های تحقيق، 1399
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که  هستند  اجتماعي  چالش هاي  اقتصادي،  چالش  از  پس 
)با ضریب  دارند  روستاها  توسعه نيافتگي  در  را  تأثير  بيشترین 
از  تحقيق  این  نتایج  اساس  بر  و  کلي  به طور   .)0/883 مسير 
بودن  پایين  عامل  ترتيب شش  به  اجتماعي  چالش هاي  ميان 
مشارکت زنان در فعاليت های روستایی )با بار عاملی 0/854(، 
بين  در  به ویژه  روستایی  مناطق  در  گسترده  بی سوادی  وجود 
زنان روستایی )0/813(، کمبود فرصت های شغلی برای جوانان 
روستایی )0/813(، فقدان آگاهی روستایيان نسبت به روش ها و 
اصول دستيابی به توسعه پایدار )0/704(، فقدان توجه به دانش 
در  و   )0/650( روستایی  پایدار  توسعه  مختلف  ابعاد  در  بومی 
نهایت پایين بودن سطح دانش و اطالعات روستایيان و کشاورزان 

)0/512( مؤثرترین چالش هاي اجتماعي هستند. 

بر اساس یافته های این تحقيق، چالش های  محيط زیستي )با 
ضریب مسير 0/780( سومين گروه از چالش هاي عمده توسعه 
روستایي در افغانستان هستند. از ميان این عوامل نيز چهار عامل 
بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمينی )با بار عاملی 0/802(، 
فقدان توازن بين جمعيت و مناطق روستایی )0/796(، تغيير 
کاربری اراضی کشاورزی به غيرکشاورزی )0/720( و در نهایت 
 )0/604( روستایی  مناطق  در  طبيعی  بالیایی  مدیریت  ضعف 
مؤثرترین چالش هاي محيط زیستي هستند. دو گروه چالش هاي 
فيزیکي- کالبدي و مدیریت و برنامه ریزي نيز هر یك به ترتيب 
با ضرایب مسير 0/776 و 0/760، چالش هاي بعدي تأثيرگذار بر 
توسعه روستایي بوده اند. در ميان چالش هاي فيزیکي- کالبدي 
به ترتيب شش عامل ضعف یا فقدان شبکه شهری- روستایی )با 
بار عاملی0/878(، آسيب پذیری سکونتگاه های روستایی در مقابل 
 ،)0/755( روستا  بهداشتی  )0/806(، مشکالت  بالیای طبيعی 
 ،)0/685( کشاورزی  بخش  در  نامناسب  تکنولوژی  از  استفاده 
آستانه  نهایت  در  و   )0/665( روستایی  زیرساخت های  ضعف 
جمعيتی ناکافی برای بسياری از سکونتگاه های روستایی به منظور 
ارائه خدمات اجتماعی )0/604( مؤثرترین چالش ها بوده اند. در 
نهایت، از منظر مدیریت و برنامه ریزي مؤثرترین چالش ها عبارت 
بوده اند از پنج عامل غلبه نيروی کار غيرمتخصص در فعاليت های 
اقتصادی روستا )0/822(، ضعف تئوریکی و فقدان یك مدل عملی 
مناسب برای توسعه پایدار روستایی )0/752(، مشکل دسترسی 
به نهاده های کشاورزی )0/741(، عدم توجه کافی دولت به توسعه 
روستایی )0/685( و در نهایت فقدان و ضعف مدیریت محلی در 

امور روستایی )0/638(.

بحث و نتیجه گیری 

مناطق روستایي به عنوان یکي از مهم ترین قطب هاي اقتصادي 
کشور، مي توانند در توليد ناخالص ملي، تأمين نيازهاي غذاي 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  نهایت،  در  و  اوليه  مواد  جمعيت، 
کشور، نقش برجسته اي داشته باشد. نقش و جایگاه روستا در 

فرایند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس محلي، 
روستایي؛  مناطق  توسعه نيافتگی  پيامدهاي  و  ملي  منطقه اي، 
جمعيت،  سریع  رشد  فزاینده،  نابرابري  گسترده،  فقر  چون 
شده  موجب  غيره  و  شهري  حاشيه نشيني  مهاجرت،  بيکاري، 
بر  را  آن  حتي  و  شود  بيشتري  توجه  روستایي  توسعه  به  تا 
توسعه شهري مقدم بدانند. توسعه مناطق روستایي، به ویژه در 
کشورهاي درحال توسعه که اکثر مردم در آن زندگي مي کنند 
و از محروميت بيشتري برخوردارند، اهميت زیادي دارد. به طور 
کلي، در جهان امروز روستایيان از وضعيت نامطلوبي در رابطه 
 .(Qadiri Masom et al., 2010) با سطح زندگي و رفاه برخوردارند
روستا نشينان، در کودکي دسترسي کمتري به امکانات آموزشی و 
بهداشتي دارند و در بزرگسالي نيز، ساعات طوالني تري را در ازاي 
درآمدهاي پایين تر، کار مي کنند و از دستمزد کمتري برخوردارند 
(Alavi Zadeh, 2010). از دالیل عمده ضعف ساختاري روستاها، 

مشکالت اقتصادي نظير نبود فرصت هاي شغلي، وجود بيکاري و 
همچنين فقر است که به مهاجرت هاي گسترده روستا ـ شهري 
منجر شده است و این امر مشکالتي را هم براي شهرها و هم 
 (Khany, روستاها و در واقع، براي کل کشور فراهم آورده است
(2011. عامل بيکاري به عنوان یکي از اصلی ترین علل فقر و نبود 

درآمد براي ساکنان روستایي است که ایجاد اشتغال و درآمد را 
در روستاها امر ضروري ساخته است. این در حالي است که منبع 
عمده  تأمين درآمد در نواحي روستایي، فعاليت هاي کشاورزی 
است. طي دهه هاي اخير با افزایش روزافزون جمعيت و کاهش 
پدیدار  روستایيان  فقر  افزایش  و  درآمد  کاهش  زراعي،  اراضي 
گشته است (Papal-e-Yazdi & Ebrahimi, 2007). بخش کشاورزي 
در تحکيم پایه هاي اقتصادي کشور هاي رو به رشد و در حال 
گذار نقش اساسي ایفا مي کند. از آنجایي که این بخش از نظر 
اوليه صنایع، اشتغال  تأمين نياز هاي غذایي مردم، تأمين مواد 
ایجاد درآمد اهميت دارد، ثبات و استمرار رشد بخش  افراد و 
کشاورزي از عوامل تعيين کننده ثبات اجتماعي و رشد جامعه 
امکانات  نبود  کاهش جمعيت،   .(Iresh, 2000) مي رود  شمار  به 
حوزه هاي  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  در  ناپایداري  اشتغال، 
روستایي، پایين بودن درآمد، نبود فرصت هاي اشتغال در بخش 
روستایي  جمعيت  از  عمده اي  بخش  گرفتن  قرار  کشاورزي، 
در حاشيه، بي توجهي به نقش زنان در فرایند توسعه، افزایش 
جمعيت حاضر در زیرخط  فقر، سوءتغذیه و تخریب مستمر منابع 
توليد آب و خاك، نابرابري دسترسي به فرصت هاي مختلف و 
غيره از مهم ترین عوامل ناپایداري روستاها است که باعث برهم 
خوردن تعادلي شده که طي قرون متمادي شکل گرفته و تخریب 
و انواع آلودگي هاي زیست محيطی در نتيجه مهاجرت های فزاینده 
جمعيت و تخليه بسياري از سکونت گاه هاي روستایي بوده است 
(Papal-e-Yazdi & Ebrahimi, 2007). یافته هاي این تحقيق نشان 

داد که چالش اقتصادی مهم ترین چالش هاي توسعه روستایي در 
کشور افغانستان هستند. در نتيجه، آنچه باید در اولویت توجه 
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سياست گذاران و برنامه ریزان قرار گيرد، مرتفع نمودن چالش های 
به  مي توان  چالش ها  این  جمله  از  که  است  روستا  اقتصادي 
اعتبارات و ضعف سرمایه گذاری برای توسعه  ناکافی  تخصيص 
روستایی، دسترسی محدود به بازار محصوالت کشاورزی، فقدان 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستایی، بيکاری گسترده 
در مناطق روستایی، بازدهی پایين در اقتصاد روستایی و در نهایت 
تجاری نبودن توليدات و محصوالت کشاورزی اشاره نمود. پس 
از چالش  اقتصادي، این چالش هاي اجتماعي هستند که هم از 
نظر اهميت و هم از نظر تأثيرگذاری باید در اولویت توجه قرار 
گيرد. چرا که بيشترین تأثير را در توسعه نيافتگي روستاها دارد. از 
جمله این چالش ها مي توان به مواردي چون پایين بودن مشارکت 
زنان در فعاليت های روستایی، وجود بی سوادی گسترده در مناطق 
روستایی به ویژه در بين زنان روستایی، کمبود فرصت های شغلی 
برای جوانان روستایی، فقدان آگاهی روستایيان نسبت به روش ها 
و اصول دستيابی به توسعه پایدار، فقدان توجه به دانش بومی 
در ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی و در نهایت پایين بودن 
سطح دانش و اطالعات روستایيان و کشاورزان اشاره نمود. در 
حوزه مسائل محيط زیستي نيز دست اندرکاران این حوزه باید در 
خصوص بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمينی، فقدان توازن 
بين جمعيت و مناطق روستایی، تغيير کاربری اراضی کشاورزی 
به غير کشاورزی و در نهایت در خصوص ضعف مدیریت بالیایی 
طبيعی در مناطق روستایی چاره اندیشی کرده، اقدامات الزم را 

انجام دهند.

و  کالبدي  فيزیکي-  فوق، چالش های  از چالش هاي  گذشته 
مدیریتی و برنامه ریزي نيز تأثيرات بالقوه  اي را در توسعه نيافتگی 
روستاهاي این کشور داشته اند. مواردي مانند ضعف یا فقدان شبکه 
شهری- روستایی، آسيب پذیری سکونتگاه های روستایی در مقابل 
بالیای طبيعی، مشکالت بهداشتی روستا، استفاده از تکنولوژی 
نامناسب در بخش کشاورزی، ضعف زیرساخت های روستایی و 
در نهایت آستانه جمعيتی ناکافی برای بسياری از سکونتگاه های 
روستایی برای ارائه خدمات اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند 
موجود  چالش هاي  نهایت،  در  گيرند.  قرار  موردتوجه  باید  که 
در زمينه مدیریت و برنامه ریزي برای نواحی روستایی از قبيل 
غلبه نيروی کار غيرمتخصص در فعاليت های اقتصادی روستا، 
ضعف تئوریکی و فقدان یك مدل عملی مناسب برای توسعه 
پایدار روستایی، مشکل دسترسی به نهاده های کشاورزی، عدم 
توجه کافی دولت به توسعه روستایی و در نهایت فقدان و ضعف 
مدیریت محلی در امور روستایی، از جمله مواردی هستند که 
درخور توجه فوری هستند. باید توجه داشت که ميزان فقر در 
روستاهای افغانستان قابل اغماض نيست و هرگز نباید آن ها را 
نادیده گرفت. دولت افغانستان اگرچه سعی نموده است نيازهای 
اساسی و بشردوستانه مردم خود را تأمين کند، با این حال الزم 
است تا به ویژه در سطح جوامع روستایی ابزارها و فرصت های الزم 

برای کاهش فقر را فراهم نماید. 

بدون شك چشم انداز بلندمدت توسعه روستایی و کشاورزی 
افغانستان مستلزم اطمينان از رفاه اجتماعی، اقتصادی و سياسی 
جوامع روستایی، به ویژه افراد فقير و آسيب پذیر بوده و مستلزم 
 .(Zia & Ramin, 2008) ادغام جوامع روستایی در اقتصاد ملی است
در  مختلفي  چالش هاي  با  افغانستان  روستایي  امروزه جوامع 
حيطه هاي اقتصادي، مدیریتي و برنامه ریزي، محيطي، اجتماعي و 
فيزیکي روبه رو هستند. پيشنهادهاي زیر که برگرفته از یافته هاي 
تحقيق حاضر است مي تواند به توسعه پایدار اجتماعات روستایي 

در افغانستان کمك نماید.

الف( نظر به جایگاهي که روستا و روستانشين در پویایي اقتصاد 
کشور )از قبيل کمك به رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزایش 
نرخ اشتغال( دارد، این بخش مي تواند به طور ویژه در توليد کاالهاي 
اساسي و استراتژیك نيز مؤثر بوده و بستر مناسبي براي توليدات 
کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي و حفظ محيط زیست و غيره 
فراهم نماید. بنابراین، ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها را در 
نظام برنامه ریزي کشور تعيين نماید، از اهميت ویژه اي برخوردار 
است. با توجه به ظرفيت 23/4 ميليون نفري )یعني 71 درصدي( 
جمعيت مناطق روستایي کشور، اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه، 
مي تواند زمينه شکوفایي و توسعه پایدار مناطق روستایي و به 
تبع آن کشور را فراهم نماید. در این زمينه یافته هاي مطالعه 
حاضر نشان داد که دولت باید سرمایه گذاري بيشتري در حوزه 
اقتصادي  فعاليت هاي  متنوع سازي  طریق  از  روستاها  توسعه 
در  سرمایه گذاري  و  محلي  اجتماعات  براي  ظرفيت سازي  و 
زمينه هاي مختلف را در  دستور کار خود قرار داده تا از این طریق 

بتواند بيکاري گسترده در مناطق روستایي را مرتفع سازد. 

بازار  به  این پژوهش نشان داد که روستایيان  یافته هاي  ب( 
محصوالت کشاورزي دسترسي محدودي دارند و بازدهی پایين 
محصوالت  و  توليدات  بودن  غيرتجاری  و  روستایی  اقتصاد  در 
آن  با  روستایيان  که  است  عمده اي  چالش هاي  از  کشاورزی 
مواجه اند، لذا،  پيشنهاد مي گردد که دولت از توليدات محصوالت 
جمله  از  مختلف  حمایت هاي  روستائيان  غيرزراعي  و  زراعي 
اعتباري، سرمایه اي، نهاده اي، بيمه اي، قيمتي، بازاري و تبدیلي 
نموده و راهبردهاي نوین توسعه روستایي را با هدف دایر کردن 
مناطق  در  اقتصادي  رشد  وسيع  تسهيم  روستایي،  بازارهاي 

روستایي و تشویق مشارکت مردمي، تدوین و بکار گيرد. 

آگاهي  فقدان  نظير  عواملي  مطالعه  این  نتایج  اساس  ج( بر 
روستایيان نسبت به روش ها و اصول دستيابي به توسعه پایدار، 
و  و کشاورزان  اطالعات روستائيان  و  دانش  بودن سطح  پایين 
بين  در  به ویژه  روستایي  مناطق  در  گسترده  بي سوادي  وجود 
زنان روستایي؛ چالش هاي مختلفي مانند )عدم مشارکت مردان و 
زنان روستایي( را در فعاليت هاي روستایي به همراه داشته است. 
بنابراین، به منظور دستيابي به توسعه پایدار روستاهاي کشور و 
مرتفع نمودن این چالش ها، پيشنهاد مي گردد تا با توانمندسازي 
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مناطق  در  بي سوادي  پدیده  با  آموزش  طریق  از  روستائيان 
روستایي کشور مبارزه شده تا سطح دانش و اطالعات روستایيان 
و کشاورزان ارتقاء یافته و زمينه ساز تسهيل و تسریع دستيابي به 

توسعه پایدار گردد. 

د( به منظور پشتيباني روستایيان از اجراي پروژه هاي مختلف، 
الزم است براي تدوین برنامه ها به نياز ها و تمایالت مردم توجه 
شود تا از این طریق مشارکت مردم در اجراي این برنامه ها افزایش 
یافته و زمينه الزم جهت تمرکززدایی حداکثري از برنامه هاي 

توسعه فراهم و اجرا شود. 

ه( جامع نگری و ایجاد هماهنگي در نظام برنامه ریزي توسعه، 
اصالح ساختار مدیریتي روستا و ایجاد مدیریت واحد در توسعه 
روستایي، نهادینه کردن مشارکت روستائيان در تصميم گيری، 
اجرا، نظارت و ارزشيابي پروژه هاي توسعه، اصالح ساختار کالبدي 
و بهبود محيط زیست روستایي و گسترش فعاليت هاي خدماتي 
و بهبود زیرساخت ها نيز از جمله دیگر مواردي است که مورد 
تأکيد کارشناسان مورد پرسش در این تحقيق بودند. بدون شك 
پيگيري بهبود هر یك از این عوامل خود مي تواند در کنار موارد 
فوق نقش قابل توجه در دستيابي به توسعه روستایي در افغانستان 

داشته باشد. 

و( همچنين اتخاذ سياست ها و راهبردهاي بلندمدت در زمينه 
استفاده از آب های سطحي و زیرزميني، مدیریت بالیاي طبيعي 
در مناطق روستایي و نيز در پيش گرفتن راهبردها و مدلي عملي 
و مناسب براي توسعه پایدار روستایي مي تواند به مرتفع نمودن 

چالش هاي توسعه روستایي در کشور افغانستان کمك نماید. 

با توجه به بکر بودن زمينه  ز( در نهایت پيشنهاد می گردد 
تحقيق در حوزه توسعه روستایی در افغانستان و کمبود متون 
علمی و گزارش های رسمی در این خصوص، تحقيقات مشابهی با 
تأکيد بر شيوه های پژوهش آميخته که در آن عالوه بر رویکردهای 
کمی از رویکردهای کيفی در پژوهش نيز بهره برده می شود، انجام 
گيرند تا عالوه بر کمك به اعتبارسنجی یافته های این مطالعه، 
دیدگاه عميق و ژرف تری در این زمينه و حوزه از مطالعه حاصل 

گردد.    

تشكر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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