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چکیده

هدف اسا يس ت عسو ه ،رشد و تعالي همه جانبه ی جوامع انساني ا تس  .هدف این تحقیق نیز شناخت واقعی عدم وصول به ت عسو هههی

یهای انجام شدهی روستایی ا تس  .روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی
پایدار روستایی در چالش با چرخهی طرحها و برنامهی ریز 
و با هدف کاربردی ا تس

و از روش تاریخی و کتابخانهای نیز استفاده و از مدل  swotهم بهره گرفت .تسا هدش ه

همچن نیا ،نی   

یباشد که ت عسو هی پایدار روستایی ،با انسجام ،یکپارچگی ،رفع مشکالت و تنگناها و رفع چالش چرخهی طرحها ا و
فرضیه مطرح م 
یهای روستایی حاصل میگردد .از طرفی ،یافتههای تحقی ناشن ق    م ممیدهددد ک رد ه چ ياهاضف ،يبتارم هلسلس بوچرا     
برنامه ریز 
روستا يي ميبايد ،ضمن پايداري در اجزاي تشکیلدهندهی آن ،یعنی محيط ا وك لوژ تيلاعف طيحم و يناسنا طيحم ،كي ييييييييييي  ،مهس و
نقش خود را در نظام وكس نتی تا سطح ملی به منصهی ظهور برساند .چنین نتیجه گیری میشوددد که ت عسو هههی پا و رادي یکپارچهههی
ملي ،ارتباط تنگاتنگ با ت عسو هی پايدار در سطح منطقهاي ،شهري و روستا يي دارد و نمیتوان به هیچ وجه ت عسو هی پایدار روستایی
یهای گذشته ،نتوانسته موفقیت الزم را در یپ
را از آن جدا یا از نظر دور ساخت .لیکن ت عسو هی پایدار روستایی در تمام برنامه ریز 
داشته باشد.

یها.
شها ،طرحها ،برنامه ریز 
واژگان کلیدی :روستا ،توسعه ،توسعهی پایدار روستایی ،چال 

( -1نویسنده مسئول) Na.Fallahtabar@gmail.com
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مقدمه
برای نخستین بار در مورخ  ۵شهریور  ، ۱۳۲۵کلیات اولین برنامهی هفت ساله پیشنهادی ایران م رارق بیوصت درو    
گرفت و اگرچه با مطالعهی شتابزده و در کوتاه مدت انجام شد ،ول ،ناریا رد هعسوت هنوگره ءالخ ببس هب ی        
هرآنچه آنها عجوالنه پیشنهاد کردند ،الزم و مفید از کار درآمد و سرانجام در  26بهمن  1327الیحه ق یارجا ینونا   
برنامه  7سالهی کشور ( ) 1327 - 334 1برای اولین بار به تصویب مجلس ش  .دیسر یلم یارو در ،عقاو      ت زا شیپ ا   
ح ک یاه مم مممش رام
دههی  ۱۳۳۰ایران فاقد هر گونه نظام سازمان یافته برنامهریزی برای توسعهههی کش وب رو ددددده و طرح ح
تهای خارجی به اجراء در میآمده است.
بمنصبان از سوی شرک 
عمرانی هم به طور عمده با سلیقههای فردی صاح 
ضرورت برنامه ریزی روستایی بر هیچکس پوشیده نبوده و نیست و در مورد توجه به توسعهی پاید زا ییاتسور را   
گذشتههای دور تا کنون بحثها و تبادل نظرها و طرحها و برنامههاای گون یدرگ حرطم ینوگا د  .تسا ه د نیمه ر      
راستا ،در چند دههی گذشته ،برنامههای منسجمتری طراحی و تحت عنوان برنامههای هفت ساله و پنج ساله به مورد
اجراء گذاشته شده که روستاها نیز در این برنامهها لحاظ گردید نچره .تسا ه دد ددددد ک رظن زا یهجوت لباق هجیتن ،ه     
توسعهی پایدار روستایی را در پی نداشته است.
یباشد که طرحهای مورد نظر بیشتر ماهیت کالبدی و فیزیکی داشته و مهمترین ابع دا
لیکن آنچه آشکار است ،این م 
جهی ب اعبا ه د و یداصتقا 
آن ،یعنی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بسیار کم رنگ دیده شده است .لذا کم توج ج
یها به اهداف مربوطه واصل گردند و روستاها را از بن بس جو هب ت ود    
اجتماعی نگذاشته این طرحها و برنامه ریز 
یهاای
یها و بررسی دقیق نارسای 
آمده ،رها سازند .بدیهی است که بازنگری اساسی در این گونه طرحها و برنامه ریز 
یتواند در توسعهی روس هات ا رایسب یمالسا نهیم ی     
پدیدار شده در فرایند برنامه ریزی توسعه و توسعهی پایدار ،م 
یهاا ر هاضف و اه ای   
مؤثر و روستاها را از تنگناهای به وجود آمدهی ناشی از چالش چرخهی طرحها و برنامه ری ییز 
روستایی را شکوفا سازد.
اهداف
یها ،در عرصهی توسعهی پایدار روستایی.
 شناسایی علل عدم موفقیت برنامه ریز یها.
حها و برنامه ریز 
 تعیین نقاط ضعف و قوت طر حها و برنامه ریزیها از نظر بودجه بندی و برنامه ریزی از باال به پایین.
 شناسایی تنگناهای موجود در طر  بررسی مشکالت موجود در روستاها و ارائهی راهکارهای ضروری.یهای هفت ساله و پنج سالهی گذش رهب مدع و هت ه د  ه اهنآ بسانم ی
با توجه به اهمیت طرحها و برنامه ریز 

رد       

راستای توسعه و توسعهی پایدار روستایی ،این مسأله مطرح است ک ایآ ه    توسعهههی پاید اب شلاچ رد ییاتسور را

   

یها مواجه بوده که توسعهی پایدار به اهداف مربوطه واصل نشده و عدم موفقیت را به
چرخهی طرحها و برنامه ریز 
همراه داشته است؟
یهایی که تا کنون در کشور انجام شده ،نتوانس  دیاش و دیاب هک روط نآ هت در   
با عنایت به این که تمام برنامه ریز 

  

راستای توسعهی پایدار روستایی که خود توسعهی پایدار ملی را در پی دارد ،به نتیجه در خور توجهی نائل گردد ،ب ببه
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یهاای روس یات ی یارب ار هصرع     ،
حهاا و برنامه ری ییز 
یرسد ،رفع تنگناها و چالشهای واقع در چرخهی طرح ح
نظر م 
یسازد.
توسعهی پایدار روستایی فراهم م 
روش شناسی
همانرب فعض     

یهای مطل ،هبناج همه و بو     توسعهههی پاید و دراد یپ رد ار را
به طور کلی ،طرحها و برنامه ریز 

یشود ،لذا در ای یسررب هب قیقحت ن     
یها نیز موجب چالش فراوان و در نتیجه عقب ماندگی جوامع روستایی م 
ریز 
اسناد و مدارک و سوابق و عملکرد گذشته روستاها و برنامه ری  هدش ماجنا نالک یز د  همانرب هک روشک ر ر یزی   

     

روستایی را در خود مستتر داشته و دارد ،پرداخته و از روش توصیفی  -تحلیلی و با هدف کاربردی بهره گیری شده
است .همچنین ،چون سابقهی روستا و برنامه ریزی ریشه در گذش خیرات شور ،دراد هت ی و 

کتابخانهههای نی دروم ز   

توجه قرار گرفته است و از طرفی ،از روش مطالعات میدانی در قال و هبحاصم ،هدهاشم ب

تهی ییهی پرسش مه همان   

استفاده شده است.
سابقه ،مبانی و چارچوب نظری تحقیق
به طور کلی ،روستا واحدی جغرافیایی است که در آن پدیدههای اجتم مهرد یریگمشچ روط هب یعیبط و یعا

     

یهای مهم روستا و شاخص عمدهای برای تمیز شهر از روستاست (مهد ،یو
آمیختهاند ،این درهم آمیختگی ،از ویژگ 
یگردد .در اصل ،برنام کی ه   
یدهد که سابقهی طرحها و برنامهها به گذشتههای دور بر م 
 .) 377،4 1تحقیقات نشان م 
یس زا دد .این
م مم 

چار چوب روشمند پیشنهادی است که چگونگی انتقال از یک مرحله به مرحلهی دیگر را مش صخ

چار چوب ،نحوهی حرکت از وضع موجود به سوی دست یابی به ی ه دنچ ای ک د  ینیع ف ی  ینامرآ ا ر ب رد ا ر       
یگیرد (شیعه .) 109 ، 87 31 ،برنامه ریزی توسعه ،فرایندی در هم پیچیده است که شامل گردآوری اطالع مظنم ،تا   
م
نمودن مسائل و حل آنهاست .البته با این شرط که مالحظات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را پیش چشم داشته باشد
(آسایش ،فالح تبار.) 04 1 ،2931 ،
یگردد که فرایندهای توسعه در کشورهای مختلف نشان داده است که فقد نا
در مورد برنامه ریزی راهبردی مطرح م 
یتواند ،نه تنها برنامههای اجرایی توسعه را از اهداف اصلی خ دو
توجه کافی به جایگاه محیط در برنامههای توسعه م 
دور سازد ،بلکه ممکن است ،با پیامدهای نامناسب و نامساعد محیطی همراه باشد (رحمانی فض ،یل

 .)621 ، 87 31در

تعریف توسعهی پایدار ،واژهی توسعه به معنی خروج از لفاف است .پی ناور نظری ییهی نوس ار فافل ،یزا    جامعهههی
یآورند .بنابراین ،توس زا رذگ ینعی ،فافل نیا زا جورخ ار هع       
سنتی و فرهنگ و ارزشهای آن جامعه به شمار م 
یکردند .مفهوم توسعهی پایدار در ادبی راب نیتسخن یارب یناهج تا
جامعهی سنتی و مدرن شدن تلقی م 

رد       س لا

 1987و با انتشار گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست در توسعهی سازمان ملل ،به نام (آیندهی مشترک ما) مط حر
یکنددد ،به
شد .در این گزارش توسعهی پایدار را چنین تعریف کردهاند ،توسعهای که نیازهای زما ن حال را تأمین م مم 
دون آن که توانایی نس 
لهای آتی در پاسخ گویی به نیازهایشان را به خطر اندازد (تقی زاده 283 ، 87 31 ،و .) 80 2
یشود :توسعه به طورکلی فرایندی پویا اس  هک ت ه اب هارم یاهدنور      
در تعریف توسعهی روستایی چنین مطرح م 
یانجامد .برهمین اساس ،توسعه ی رد یگتفا جنبهههی نظ نیدب ،یر   
دگرگون ساز ،به وضعیتی متعادل و قابل زیست م 
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معنا است که افراد و گروههای اجتماعی یک سرزمین قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف مل ار ی
با انتخابی آگاهانه ،براساس شرایط و امکانات خویش به پ  هب ،دنرب شی د آ نو ن طباور و تابسانم رد هک        خ اب دو   
مشکالتی همچون :بحران ،استثمار ،وابستگی و سلط مواجه گردند (سعیدی.) 299 ، 87 31 ،
توسعهی پایدار روستایی یک فرایند پایدار تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقاء و رف و ها
خوشبختی طوالنی مدت کل اجتماع است .به سخن دیگر ،این فرایندی چند بعدی اس هب هک ت     گونهههای پاید رد را
یتوانددد ب هباثم ه   
صدد وحدت اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی است .براین اساس ،توسعهی پایدار م مم 
فرایند تغییرات چند بعدی مؤثر بر جامعهی روستایی تعریف شود که رشد اقتصادی ،بهبود ش و یطیحم طیار

ظفح    

ارزشهای محیطی به گونهای همساز ،از مشخصههای مهم آن است (ازکیا.) 288 ، 87 31 ،
پایداری روستایی در ابعاد مختلف حائز اهمیت است .در متون توسعه ،به ویژه از دیدگاه نظری ییههاای رشد روحم    ،
توسعهی روستایی به طور سنتی بخشی از پارادایم نوسازی بوده است که ادبیاتی پردامنه در اطراف آن وجود دارد .با
رد   

چنین برداشتی از توسعهی پایدار ،فرایند پایداری روس یات ی رد یتسیاب     برگیرنده هی کلی ییهی قلمرو و قیقحت یاه
راستای حرکت نظام اقتصادی و اجتماعی از درک وضعیت زندگی نامناسب ،به سوی شرایط زندگی مادی و معن یو
بهتر باشد .با چنین توصیفی ،توسعه و پایداری روستایی هم علت و هم نتیجهی تغیی دنهاوخ ر    ب  دو ( (بد ،یر

، 87 31

.) 192 - 193
دگرگونی هر یک از جنبههای خاص زندگی در عرصههای روستایی ،نه تنها ارتباط تنگاتن یمومع یاهدنور اب گ     
یهای عام در سطح ملی نیست .بن دقا هنوگ ره ،نیاربا ا رد یم
سکونتگاههای روستایی دارد ،بلکه جدا از سمت گیر 

  

یتواند و باید جزیی از ساماندهی فضایی به شمار آید (س یدیع ، 81 31،،
راستای دگرگونی جنبههای زندگی روستایی م 
 .) 150توسعه همان رشد اقتصادی نیست ،زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید س تمس و نامزا   
گیری متفاوت کل نظام اقتصادی  -اجتماعی را به همراه دارد .توسعه عال لماش ،دمآرد و دیلوت نازیم رد دوبهب رب هو    
دگرگونی انسانی در ساختارهای نهادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین ،ایستارها و وجه نظرهای عم رم یمو د .تسا م    
یگیرد (پاپلی یزدی ،ابراهیمی.) 32 ،1931 ،
توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر م 
یسازد ،از جمله:
برخی موارد و مسائل پیش آمده تأثیر نا مطلوب خود را بر روستاهای میهن اسالمی نمایان م 
الف) تحول در برخی از ابعاد اجتماعی روستاها :از جمله تحوالت جمعيت روستا يي  ،بیانگر رشد آرام آن طي چند
دههی اخير است ،به این صورت که جمعيت روس يط رد ييات    سالللهاای  85 31 ، 1375 ، 1365 ، 1355و  0931بههه
ت .ب دشر خرن شهاك بسانت ه
ترتيب  23 ، 23 /2 ، 22 / 34 ، 17 /8و  21 /4ميليون نفر اع سا هدیدرگ مال تتت تتت

تيعمج       

روستا يي  ،سهم آن از جمعيت كل كشور نيز درحال كاهش است ،زيرا نسبت روستا نشيني ب رب غلا     52 /8درصد رد 
سال  45 /1 ، 1355درصد در سال  83/3 ، 1365درصد در سال  1375و  36درصد در سال ( 85 31سازمان آمار کشور،
 ) 85 31و  21 /4درصد در سال  0931بوده است و همین روند هم در حال حاضر ادامه دارد که مسأله ی مهمی ب یار
مدیران و مسؤولین در امر برنامه ریزی و توسعهی پایدار با رویکر آینده نگری است.
ب) تحول در برخی از ابعاد نظام اقتصادی روستاها :اسناد و مدارک گویاست که در ابتد یا

دههههی  1340برنامهههی

اصالحات ارضی به مرحلهی اجراء گذاشته شد و تا اواخر این د صتقا و یزرواشک یتنس ماظن هه ا تسور ید اااااا ااااااا ،در
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اغلب روستاهای کشور منحل و یا به صورت بارزی کاهش و کم رنگ گردید .از این پس ،روستاها در آستانهی یک
فروپاشی عمیق و غیر قابل انتظار از نظر نظام اقتصادی ،اجتماعی و  ...واقع شدند.
در حقیقت ،این تغییرات که سرآغاز بسط مدرنیزاس یغت و نوی ی وب اهاتسور رد یداصتقا یوگلا ر دددد ددددددددد ،ب رب ءاکتا ا    
درآمدهای سرشار نفتی در اواخر این دهه و اوایل دههی پنجاهه ،الگ  یو ممص دیلوت و فر    را در جامع نوگرگد ه    و
یهاای
تغییرات شدیدی حاصل گردید که تا کنون مرهمی بر زخمهای این عارضه گذاشته نشده است .سرمایه گ اذ ررر 
یشد ،در دو بخش صنعت و خدمات ،میزان درآمد ای خب ود ن شش ششش را در
وسیع دولت که از محل فروش نفت تأمین م 
یکرد ،به شدت افزایش داد .وقت  ام ی ا هک میراد داقتع
برابر بخش پر اهمیت کشاورزی که دولت از آن حمایت نم 

   

یداننددد ک تارییغت مزلتسم ه    
توسعه فرایند پیچیدهی یک تحول است و متخصصان ،توسعه را جریان چند بعدی م مم 
ااا اااابرابری و

اساسی در ساختار اجتماعی ،طرز تلقی عامهی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتص ن شهاک ،یدا

ریشه کن کردن فقر مطلق است (آسایش ،) 14 1 ،6 37 1،لذا پر واضح است که این روند ،فروپاشی نظام سنتی روستا و
منزوی شدن روستاها را از نظر اقتصادی ،اجتماعی و از همه مهمتر ،وابستگی اقتصادی روستا به شهررر و رون رهش ق   
نشینی را در پی داشت و سرانجام آنچه نباید صورت گیرد ،یعنی ایجاد روند جدید ار دوخ ،ترجاهم زا ی نایامن     
ی و اجتم وشک یعا رر ررر ،بررسی
یهای ایج  ماظن رد هدش دا ا داصتق یییی یییی
ساخت و با توجه به جدید بودن فرایند دگرگون 
پدیدهی مهاجرت ،در جامعهی ایران توجه دانشمندان و دانش پژوهان را به خود معطوف ساخت.
یشود ،سیاس راذگ ت ان   
یگذارد و از آن متأثر م 
لذا از آن جایی که سیاستهای توسعهی روستایی ،بر مهاجرت اثر م 
باید بدانند کدام خط مشی کارآمدتر است (آسایش .)611 ،6 37 1،از این میان اریک

هوگلند لصاح :تسا دقتعم      ،

تحوالت اقتصادی جامعهی روستایی در اثر اجرای اصالحات ارضی ،مهاجرت شدید روستاییان به ش هره ا رد  دههههی
 1970بوده است .گرچه جریان حرکت جمعیت ال اقل از اواسط سال  1329وجود داشت ،اما ای نازیم هب نایرج ن     
قابل توجهی در سالهای  1972و  1973میالدی (  1349شمسی) شدت گرفت.
در همین زمینه ،نسبت شاغلين در بخش كشاورزي با آهنگي روبه كاهش از  34درصد در سال  1355به

 23درصد

در سال  85 31تنزل نموده است .در مقابل ،سهم شاغلين روستا يي در بخش خدمات و صنعت رو به افزايش گذاشته،
به طوري كه درحال حاضر بخش خدمات با بيشترين سهم (  )% 46و پس از آن بخش صنعت با  31درصد رد  ،ردهی
ینمودند.
بعدي قرار گرفته است .در صورتی که این جمعیت باید در بخش کشاورزی فعالیت م 
ج) تحول در برخی از ابعاد نظام نهادي و سياسي روس هات ا یقحت زا یخرب  :ق  یکاح تا ا تسا نآ ز هک   

    عل يييرغم

تجربيات برنامههاي قبل از انقالب ،پس از انقالب اسالمی نیز عمران روستا يي تا برنامهی دوم داراي فصل مشخص ييي
ت .هرچند هک     تأ يك د
برای روستا نبوده است و شيوههاي گذشته همچنان بر برنامهههر مكاح روشك يزي     ب سا هدو تت تت
برنامههاي جدید بر توسعهی هماهنگ و موزون روستاها است ،لیکن نگرش فيز يكي بر توسعهی روستا يي غلبه یافته
است .اكثر برنامههاي پيشبيني شده در مورد روستاها ،مشكالت حال و آیندهی نزد كي

را مورد توجه داش رتمك و هت   

تالشي براي برنامههاي آينده که یکی از اصول مهم برنامه ریزی است ،صورت گرفته است.
برنامهی اول توسعه ،در ارتباط با رو كي رد خدماترساني به روستاها و اص كيزيف تفاب حال ييييييي  ،توليد رد لاغتشا و    
بخشهاي كشاورزي و صنايع روستا يي را مورد نظر داشت .برنامهی دوم توسعه ،برنامهريزي فضا يي  -مكاني اس رارقت
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فعاليتها و خدمات و ساماند يه روستاها را در نظر گرفت و برنامهی سوم هم در همین معیار قرار داشته اس ما ،ت اا ااا
برنامهی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران به عنوان خططط مش ىمومع ى   
یباشد و از حيث جامعيتتت ،طيف زا ي
نظام اجرایی کشور در طول سالهای  ١٣٨٤الى  ١٣٨٨داراى محورهاى مهمی م 
جهتگيريهاي كلي ،اهداف ،سياستهاي راهبردي -اجرا يي و م وناق داو ن و ي

لت زا ر
ك ،ءازجا نايم يگتسويپ ام لللللل لللللل

برنامههاي اول و دوم و سوم پدیدار گردیده است و توسعهی هماهنگ و م ياتسور ياهاضف رد هچراپكي و نوزو ييييييييي
مورد نظر واقع شده است که پس از ارزشیابی نتایج آن مشخص خواهد شد.
تزدا زا يي
سرانجام در این زمینه و در ارتباط با ساختار و تش يك الت توسعه بعد از انقالب اس يمورحم يارب ،يمال تتت تتت
محيطهاي روستا يي تغ يي ر ساختار و سازمانهاي اداري به شدت احساس و مورد توج ارق ه رررررگرفتتت .بد ،روظنم ني   
نهادهاي جديدي براي توسعهی بخش روستا يي از جمله :دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و بنياد مسكن انقالب
اسالمي و جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) و شوراهای اسالمی و دهیاریهای روستا ،ایجاد شدند.
یهای انجام شده ،در جوامع روس نيزه عيزوت ييات ههه ههههاي د ،كه
با این وجود ،درطي چند دههی گذشته و برنامه ریز 
بسيار بدتر از جوامع شهري مشهود گردیده است و هر چه اختالف هزينهاي و درآمدي بين خانوار اتسور كي ياه    
يدهد.
بيشتر باشد ،بافت و سيماي كالبدي آن روستا را نيز تحت تأثير قرار م 
به طور کلی ،در زمینهی شناخت دقیق مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روستاها به ویژه فقر روستایی ،ضروری
یها به منظور رسیدن به توسعهی پایدار ،مسائل و مشکالت روس هات ا رارق یدج هجوت دروم       
است ،در برنامه ریز 
یگردد:
گیرد .به برخی از ابعاد فقر روستایی به شرح زیر اشاره م 
 01در حد اقل بودن امکانات اولیهی رفاهی روستاها؛
 20فقر روستایی پدیدهای غیر قابل کنترل؛
 03قدرت بسیار پایین ریسک پذیری فقرای روستایی؛
یدارد.
 04فقر روستایی ،فقرای روستایی را از دسترسی به وسایل رشد و ترقی محروم نگه م 
تحلیل یافتههای پژوهش و ارزیابی فرضیهها
تحقیقات زیادی که جهت بررسي تحوالت جامعهی روستا يي در چند دههی اخ اب هارمه ري     دگرگ رد ینو اج يار
یکنددد و عماوج هك
برنامههای توسعهای صورت گرفته ،مشخص م 

تسيز ياهاضف     

روس یات ی در ابع دا گون نوگا

شهاای اساسي هم ممراه گردیدهه
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی و نهادي در دو سطح ملي و محلي با چ لا ش ش
است .استمرار این وضعيت براساس روندها و گرايشات موجود در ابعاد رو كي رد ،ر يه افت و روش ح نيودت رد مكا   
برنامههای توسعهی روستا يي و ساختار و كاركرد جوامع روس يات ييي  ،چ لا ش ش
حهاا و برنامه
شهاایی را در چرخهههی طرح ح
یها ،به شرح زیر در پی داشته است:
ریز 
یهای شهري -روستا يي با روند فعلی؛
* ازدیاد نابرابر 
تهای گستردهی روستایی؛
* مهاجر 
* رها شدن کشاورزی و در پی آن تخریب منابع طبیعی روستا؛
* از بین رفتن منابع توليد غذا برای شهر و روستا؛

حهای توسعه روستایی از دیدگاه193 ...
شهای طر 
چال 

* انباشت بيش از حد جمعيت و فعاليت در س اگتنوک ه ههاای ش يره

گ) ،بح بيرخت نار   
(ب رزب ياهرهش هژيو ه گگگگ گگگگ

اکوسیستمهای شهري ،گسترش حاشيه نشيني ،ب كي اري ،آسیبهای اجتماعي  -اقتصادي به جهت تررراکم ن فراعتم ا   
جمعیت در شهرها.
ی -روس یات ی ،،ش خا صصصهاای وض وجوم تيع د   ،
با لحاظ كردن مواردی نظير :واقعیتها و موقعی ییتهاای س نیمز ر یی یی
فرصتها و چالشهای پيش رو ،تجربيات حاصل شده از دستاوردهاي جديد علمي و وظايف جديد دولت ،ب و رازا
یتوان گامهای مؤثری در زمینهی توسعهی پايدار و همه جانبه ی اجتماعات محلي
جوامع محلي و نهادهاي مدني ،م 
روستا يي برداشت و بایستی این مهم به جد جامهی عمل به خود بپوشاند تا زمینهی توسعهی پاید تسور را اا اااها ف مهار
گردد.
بنابراین ،به منظور تحقق راهبرد نوين توسعهی روستا يي الزم است ،به تغ جو رد لوحت و ريي و ب يراتخاس ه ر همان      
یهای توسعه روستایی در زمینههای گوناگون ،پرداخته شود و به دقت آگاه س يزا ؛؛ امن يريذپ تيلوؤسم ؛تي ؛؛؛ ؛؛؛؛
ریز 
توانمند سازي؛ خود اتكا يي ؛ مشاركت؛ كي پارچگي؛ برابري و اثر بخشي در صدر برنامهها قرار گیرد.
وضعیت توسعهی جامعهی روستا يي ایران اسالمی تا افق 1400
تهای کالن کشور در این محور ،تا افق  1400در زمینههاای گون نوگا
توسعهی جامعهی روستایی و اهداف و سیاس 
یشود:
حائز اهمیت است که به برخی از آنها اشاره م 
 01اقدامهای گسترده در توسعهی اشتغال زا يي و تنوع فعالیتهای اقتصادي در مناطق روستا يي  ،براس سا

ت او نننهاای

تهای صنعتي و خدماتي؛
تهای بخش كشاورزي و گسترش فعالی 
منطقهای ،از طريق ايجاد فعالی 
 20تالش مستمر در مورد افزايش كارا يي واحدهاي كشاورزي ،از طريق به كارگيري تكنولوژي مناسب؛
 03اقدام به سرمايه گذاري و عرضهی خدمات بيشتر در روستاهای کشور؛
 04اقدام بایسته به ارائهی خدمات اساسي در روستاها ،از طريق ايجاد مراكز خدمات روستا يي در سطوح مختلف؛
 50اقدام به تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در روستاها؛
تهای اقتصادي براي بهره گیری جمعيت مازاد روستا يي در روستاها؛
 06اقدام به فعالی 
 07حفظ کلیهی منابع ،به ويژه منابع حاشیهای و دستيابي به منابع جديد؛
 08نگرش کامل به ايجاد تأسيسات زير بنا يي و تسهيالت رفا يه ؛
یهای دهقاني ،به منظور به حداكثر رسانيدن توليدات كشاورزي روستا؛
 09اقدام در مورد تقويت بهره بردار 
 010انجام همه گونه تالش در جذب مشارکتهای مردمي روستا يي ان در برنامه ريزي و عمران.
با این وجود ،یکی از ضرورتهای اصلی برنامه ریزی توسعهی روستایی در کشور ،بعد  یلع .تسا یناسنا  رررر رررررغ غغم
کاهش مستمر نسبت جمعیت روستایی در طول تاریخ ،هنوز بخش عمدای از جمعی ییاتسور یحاون رد روشک ت     
یکنند (رضوانی .) 2،1383 ،لیکن در حال حاضر ،با توجه به آمارهای جمعیتی و با وضعیت موج ینکاس دو ن   
زندگی م 
روستاها ،اکثر روستاهای کشور از ُبُبعد انسانی در موقعیت مطلوبی قرار ندارند.
یدهد که از دههههی 1960
یها نشان م 
یباشد ،زیرا بررس 
همچنین ،روند جهانی شدن روستاها امری اجتناب ناپذیر م 
كه براي نخستين بار اصطالح جهاني شدن در فرهنگ لغات آكسفورد وارد شده ،به عنوان فرايندي اقتص هتخانش يدا   
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ییابند .از آن پس ،در دانش اقتص هب دا   
شده است .فرايندي كه در آن به تدريج پدیدهها و روابط اقتصادي ،جنبهی جهاني م 
خصوص اقتصاد حقوق بين الملل ،جهاني شدن به تدريج به موضوعي محوري تبد يدرگ لي ددددده و ت زورما هب ا    

مه

بسياري از نظریههای مربوط به جهاني شدن ،ما يه ت اقتصادي به خود گرفتهاند .در عين حال ،جهاني شدن به معن يا
اين نيست كه همه جا به طور كي سان در جهان مثل هم شوند .اين فرايند كي پارچ ،تسين ه

   مکانننهاای مختل هب ف   

یکنند .اما در جهان معاص هب هك ر    
صورتهای متفاوت و با چشم اندازهای گوناگون در جهان با هم ارتباط برقرار م 
ط ب لملا ني ل رد ي   
لحاظ ميزان وسعت ،در هم پيچيدگي مسائل اجتماعي ،سياسي و اقتصادي به لحاظ يك في ،ب باور ا طط طط
یشود.
گذشته متفاوت است ،این امر نمايان م 
نواحي روستایی مختلفی در جهان وجود دارد كه دنياي پيشرفته ،با اهداف جهان گس تراجت و ترجاهم اب ،يرت     
تغ يي رات زيادي را در سراسر جهان به وجود آورده است .حركت اروپا يي ان به منظ رامثتسا و تارمعتسم كلمت رو     
مردم و منابع طبيعي ،درطي چندين قرن ،نظام اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...روستاها را متحول ساخته است .ا ني
تحول در نظام معيشتي (همراه با خود كفا يي ) در بيشتر نقاط جهان ،جز وابستگي ،عقب ماندگي و فقر چيزي ديگري
را به ارمغان نياورده است.
   

بنابراین ،نتايج فرايند جهاني شدن در روستاها ،جنبهی مهم آن ،صنعت ،قدرت ،كنترل ب تاطابترا شيازفا ،هدنيآ ندرك ا

شبکهی جهاني و توليد قدرت ديگر ،در مقياس جهاني است .در دهههای اخیر جمعیت روستایی در سطح جه هب ینا   
نفع شهرگرایی و گسترش کانونهای شهری پیوسته رو به کاهش بوده است .با این حال ،هنوز بخش قابل ت زا یهجو
یکنند.
طهای روستایی زندگی م 
ساکنان کرهی زمین در محی 
ت ،در ای ود ن
یتوان گفت ،پدیدهی روستا گریزی که گاهی در مقابل ش یارگره ی سا هدش حرطم  تتتت تتتت
بر این اساس ،م 
قطب با ماهیتی به طورکامل متفاوت بروز یافته است .این گونه روندها ،سکونتگاههای روستایی کشورهای موسوم به
   

جهان سوم را هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی ،با تحوالتی مسأله ساز روبرو س ،نآ زراب یلجت هک تسا هتخا

تخلیه و فروپاشی بسیاری از سکونتگاههای روستایی و شکل گیری نابهنجار برخی از شهرهای بزرگ بوده است .لذاا
جهانی شدن از اساس به مناسبات نابرابر قدرت و به سخن دیگر ،به فقدان قدرت مناطق روستایی نس لرتنک هب تب    
یگ در دد ک رد ه
آینده خود و به زیر سلطهی شبکهها و روندهای به قدرت درآمدن هرچه بیشتر مناطق روستایی ،باز م 
یآید .قدرت سرمایه داری جهانی و به مفهوم وسیعتر ،شرکتهای بزرگ
مقیاس جهانی تولید ،باز تولید به اجراء در م 
یرود که نه تنها در بخشهای سنتی روستایی ،بلکه در هرگونه فعالللیتی
جهانی ،تنها یکی از نمونههای آن به شمار م 
طهای روستایی) اثر گذار است (سعیدی.) 317 - 18 3 ، 87 31 ،
(در سطح محی 
یشودد و ب ببه
یگ در دد و حم قن و ل لل للل م مم 
پر واضح است که بخش عمدهای از مواد اوليه از نواحي روستا يي توليد م مم 
یرسد .چرخهی مواد غذا يي  ،البسه ،محصوالت خانگي ،تزیين اب هزورما ،يتعنص تالوصحم و ي
شبکهی جهاني م 

   

یشود .شكل گيري
عنوانهای مختلف ،با مارکهای گوناگون در سوپر ماركت هاي محلي در سراسر جهان مشاهده م 
یباشددد هك
بخشهای ديگری از اقتصاد روستا يي  ،تأسيس شرکتهای تجاري جهاني و همكاري روستا يي ان با آنها م 
یتوان در گوشههایی از جهان روند تحوالت و اصالحات اراضي ،انقالب سبز ،تحول در مال ابرا ،نيعراز تيك بان    
م
فئودال ،به كارگيري شیوههای نوين كشاورزي همراه با تكنولوژي ،آبياري ،تقويت خ ار يملع تاعلاطم و كا

نايب     

حهای توسعه روستایی از دیدگاه95 1 ...
شهای طر 
چال 

كرد .همچنین ،جهاني شدن فقط جا به جا يي کا هال ا و سرمایهها نيست ،بلكه مردم نیز به وس سسیلهی توسعهههی حم و ل
نقل ،تكنو لوژي اطالعات ،امكانات و ارتباطات براي اهداف مختلف مانند :اش هب ...حيرفت ،ليصحت ،ل اغت فارطا      
یکنند.
جهان سفر م 
تحول در فضا يي كردن برنامه ريزي روستایی
اين رو كي رد ،كم و بيش از زمان اجراي اولين برنامهی عمراني كشور ( ) 1368 -27مورد توجه مسؤولين قرار گرف .ت
در اين زمان ،به دليل «وجود ناهم رد يگنها ارائهههی خد روشك يياتسور قطانم هب فلتخم تام

مدع و و وج د   

     

تش يك الت و الگوي مناسب جهت توزيع خدمات» لزوم برنامه ريزي جامعتری را در راس ادرب هرهب يات ر نيهب ي ه زا 

  

یکرد .از سوي ديگر ،وضعيت كالبدي روستاهاي كشور متناسب با اوض عا
یهای به عمل آمده ،مطرح م 
سرمايه گذار 
اقتصادي  -اجتماعي دهها سال پيش شكل گرفته و با شرايط فعلي روستاها يژولونكت زا ينيعم حطس ياريذپ هك      
شهاای جد هب ي   
شده و تغ يي رات بسياري را در خود تجربه نموده است،سازگاري نداشت .ضمن آن كه ارائهی نقش ش
یت او ننن انتظ را
مناطق روستا يي  ،مستلزم زمینههایی است كه به دون ايجاد آنها ،تحقق اهداف توسعهی روس هات ا ار  نم مم 
داشت.
حهاای تلفيق ت و ي ررر يك ب ناونع اب )ي    
بدين سبب ،در اين مقطع حرکتهای اوليه در خصوص ته يارجا و هي    (طرح ح
طرحهای بهسازي مناطق روستا يي كه هدف آن توزيع بهینهی خدمات و نيز ايجاد كالبدي مناسب ،ب مهارف روظنم ه    
یتررری م هجوت درو   
كردن بستري براي بهبود جريان توسعهی اقتصادي  -اجتماعي در روستاها بود،به صورت جددد 
قرار گرفت (یدقار.) 1368 ،
عنایت الزم به اهداف فوق ،نشانگر ويژگي خاص اين برنامه نسبت به برنامههای قبلي به دليل انسجام و كي پ يگچرا
یباشد .توجه توأمان به اصالح ساختار كالبدي به همراه ارتق يتيريدم و يتكراشم شقن ءا     
بيشتر اهداف مورد نظر م 
روستا يي ان و توجه به رشد و توسعهی ظرفیتهای اشتغال زا يي با تأ يك د بر دادههای محلي و بومي و اص يوگلا حال   
استقرار ،از اهداف مهم ناشي از نگرش تلفيقي و فضا يي نمودن برنامه ريزي و تر يك بي كردن فعالیتهاا اس نمض .ت   
تهاا
آن كه توفيق كمتر برنامهها و فعالیتهای بخشي در روستاها كه به طور عمده در پي افزايش كمي و رشد فعالی یی 
بودهاند ،نتیجهی منطقي اتخاذ رو كي رد جديدي است كه اغلب مبتني بر الگوهاي توسعهههی يك ف قيرط زا رادياپ و ي    
بومي كردن فعالیتها و افزايش مشاركت مردم ،تقويم توسعه و توجه متعادل و كي سان به عوامل محيطي،،اقتص ،يدا
یباشد.
اجتماعي و كالبدي به صورت هماهنگ م 
راهبردها و برنامههای عمران روستا يي در میهن اسالمی كشور ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه،
طي نيم قرن اخير ،در خصوص نحوهی برخورد با مسائل روس بوچراهچ رد ،ييات   
انتخاب راهبردهاي خاصي نموده است .در اغلب اين راهبردها ،هدف اساس ،ي

برنامههههاای عمران هب مادقا ،ي    

توسعهههی خد ر تام فف فففا يه و آب يدا

روستاها از طريق اقدامات فيز يكي (نظير احداث راه و  )...و ايجاد تغ يي رات كالبدي بوده است.
از حدود  40تا  05سال پیش ،دولتها تحت سیاستهای مختلف س اجیا رد یع د د رگ گ رد رییغت و ینو

   جامعهههی

روستایی نمودهاند و متأسفانه به تمام یا اکثر رفتارها و سنن روستاییان با دیدهی تحقیر نگریستهاند و از همه چیز آنها
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بوی عقب ماندگی یا توس هوگلا اب ریاغم ار یگلمج و هدرک مامشتسا یگتفاین هع ا و هعسوت ی

دشر    

     یافتهههانددد

(طالب .) 2،1376 ،تحقيقات نشان ميدهد ،اين گونه اقدامات در بسياري از موارد نه تنها منجر به توسعهههی روس هات ا
نشده ،بلكه به طور عموم ،با فراهم نمودن زمینهی دسترسي روس نانآ ترجاهم دنور ،اهرهش هب ناييات

تدش ار        

بخشيده و اقدامي ضد توسعه محسوب شده است (اسکاپ.) 1365 ،
در ايران تحوالت مورد نظر طي حدود پنجاه سال فعاليت نظام برنامهريزي كشور ،به خوبي قابل مش هب .تسا هدها    
ت ريظن( يدبلاك ياه    
نحوي كه اقدامات اوليه به طورعمده ،بر پایهی ديدگاههاي اكولوژ خاسريز رب ينتبم و كي تتتت تتتت
بهداشتي نمودن انهار و تأسيس راههاي فرعي بين دهات) و زيرساختهاي اقتصادي (نظير افزايش توليد يزرواشك    
از طريق احداث و احياء قنوات و داير كردن اراضي باير) بوده است .در ح  هك يلا ه ذاختا رد تيعماج ،نونكا م       
راهبردها و استراتژيهاي توسعهی فضا يي روستاها ،با هدف ارتقاء نقش روستا يي ان در ادارهی امور روستاها ،بيشتر به
يخورد.
چش م م 
از اواخر دههی  1320تا اوايل دههی  1340که دو برنامهی اول و دوم بر نظام برنامهريزي كشور حاكم بود ،به ط رو
عمده ،بر توسعهی منابع آب و افزايش توليد محصوالت كشاورزي ،در جهت دستيابي به توسعهههی روس هات ا ديكأت    
مينمود و اولويت بيشتري در آن به فعاليتهاي اقتص  نيمأت :ريظن يزرواشك يدا م قيرط زا بآ عبان

،يزاسدس        

مكانيزاسيون ،تأمين ماشينآالت كشاورزي و  ...نسبت به برنامههاي عمران كالبدي روس هات ا م هداد  ،يييييشد يلع اما     .
رغم اين مسأله ،به دليل محدوديتها يي نظير :عدم وجود ثبات سياسي ،فقدان اگتسد يياراك هه ههه دوبمك ،يتلود ياه    
تأسيسات و تسهيالت زيربنا يي  ،بنیهی ضعيف مالي و غيره ،موفقيت چنداني در اوايل دوره ،همزمان با اج وا يار لل لللين
برنامهی عمراني كشور به دست نيامد .در اين مقطع كه عمران روس  و هتخيمآ مه رد هيحان نارمع اب ييات ت هجو

     

يگشت ،ايجاد نخستين قطب كشاورزي در دشت مغان شكل گرف  ت ( (س نامزا
ويژهاي به فضاهاي روستا يي معمول م 
برنامه و بودجه.) 1362 ،
این عملکرد از نظر شیوهی برخورد با مسائل توسعهی روستا يي  ،تفاوت بارزي با رو كي رد توسعهی اجتماعات محلي
داشت ،كه تأ يك د عمدهی آن افزايش توليد محصوالت كشاورزي از طر و تكراشم قي

 يرايدوخ ر  و نايياتسو ن زي     

تقويت زيرساختهاي روستا يي است (ورنون.) 1372 ،
يگشت ،بخش وس يياتسور قطانم زا يعي    
در اين دوره كه توجه ويژه به عمران و توسعهی نواحي خاص مبذول م 
یبرد د .از طرف ،ی
كشور ،به دور از جريان توسعه قرار داشت و کماکان در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بسر م مم 
دههی  1340در ايران و ساير كشورهاي در حال توس هدركيور ،هع ا هب يداصتقا ي

در

زا ،دشر بطق دربهار هژيو         

مقبوليت خاصي برخوردار گشته و به سرعت گسترش يافتند .اين دهه همزمان با برنامههاي س ينارمع مراهچ و مو    
كشور بود .هدف از اجراي راهبرد قطب رشد ،توسعهی صنايع پيشرفته به عنوان موتور محرکهی رشد اقتصاد مل و ي
همگام با آن ،ارائهی خدمات غير اساسي به مناطق روستا يي بود .در مراح ِلِل آغازين اتخ رد دربهار نيا ذا ريا ا اب ،ن

   

اجراي برنامهی اصالحات ارضي ،زمینهی انتقال سرمايههاي بخ بت قيرط زا تعنص هب يزرواشك ش د نيكلام لي        
روستا يي به سرمايهگذاران صنعتي و كاهش س ت و لاغتشا رد يزرواشك مه و لاخان ديل صصصصصصصصصصصمل جيا رب ديكأت و ي اد     

حهای توسعه روستایی از دیدگاه197 ...
شهای طر 
چال 

زيرساختهاي مورد نياز صنعتي شدن كشور و عمران كالبدي شهرها ،موج زا يرايسب ترجاهم ب

هب نايياتسور

   

شهرهاي بزرگ به ويژه تهران گرديد.
اقدام ناشي از تأسيس سازمانهاي عمران ناحيهاي به طور عمده ،به دليل تف كيك

برنامهها از كي ديگر و اجراي آنها از

تآم زي نب دو
طريق وزارتخانهها و دستگاههاي اجرا يي ذيربط و در نتيجه ،عد ادنچ ،ءارجا رد يگنهامه م ن يقفوم  تتتتت تتتتت
(سازمان برنامه و بودجه .) 1362 ،همگام با تش يك ل سازمانهای عمران ناحيهاي ،اقداماتي نيز در جهت منطقهاي كردن
فعاليتهاي برنامهريزي توسعهی ملي (منطقهاي كردن فعاليت بخشها) از طريق ايجاد قطبهاي كشاورزي و صنعتي
در نواحي مختلف كشور فراهم گرديد .طي اين جهتگيري ،در اصفهان ،تبريز،اراك و قزوين قطبببهاای ص و يتعن
در گيالن ،گرگان،اصفهان،خوزستان و آذربايجان قطبهای كشاورزي به وجود آمدند كه به طور عملی ،زمینههههاای
ینمودند.
جايگزين كردن صنعت را به جاي كشاورزي دنبال م 
به طور كلي ،در اين دوره ،عالوه بر توجه روز افزون بر صنعت ،تأ يك د اساسي بررر كش رد مه يزروا    محد دو ه ههاای
معينی از كي

یهاای
استان يا فرمانداري كل بوده كه ضمن آن با اصالت دادن به افزايش توليد ،به مفهوم توجه به برتر 

نسبي مناطق حاصلخيز و مستعد ،باعث عمی ییقتررر شدننن ش فاك

منطقهههای ب عتسم قطانم ني د و هتشگ مورحم و     

محروميت بيشتر مناطق غير مستعد را به دنبال داشته است .اين امر منجر به افزايش روند تخلی ییهی روس هات ا ،هديدرگ    
به نحوي كه در طول كي

دهه ،تعداد روستاهاي خالي از سكنه كشور از  19 /3درصد در سال  1345به  29 /2درصد

در سال  1355رسيد.
د يال ل اصلي شكست راهبرد مورد نظر در ايران ،ضعف اساسي زير ساختها ،عدم وجود نيروي انساني م دروم رها   
یهای به وجود آمده ناشي از ض  ،دربهار نيا فع در   
نياز ،فقدان مديريت و تكنولوژي الزم و از سوي ديگر ،نابرابر 
یباشد .هر چند که ،طرحهای توسعهی روستا يي دههی  1970توزيع عادالنهههی
نشر اثرات توسعه در نقاط پيراموني م 
دستاوردهاي ناشي از رشد اقتصادي ميان مناطق شهري و روستا يي و طبقات اقتصادي  -اجتماعي مناطق روس ار ييات
یدادند (ورنون.) 1372 ،
مورد تأ يك د قرار م 
همزمان با دیدگاههای فوق ،در ايران نيز از دهه  1350تا اواخر دهه  1360رهیافتهایی مبتني بر عدالت اجتماعععی و
توزيع متعادل امكانات به خصوص از برنامهی پنجم عمراني به بعد ،مورد توجه و عنايت واق دش ع  ... ..در ا ،نامز ني   
برنامه ريزي جامع عمران ناحیهای به عنوان مهمترين ابزار كار برنامه ر روم ،روشك نازي د گ رارق ديكأت  ر تف
فهای اساسي بخش عمران روستا يي
جهت تحقق هد 

 و دد دددد دددددددر

یهاای ز ،ييانب ري   
هيامرس لداعتم عيزوت :لماش هك       گ اذ ررر 

خدمات ،تسهيالت رفا يه و گسترش همه جانبه ی برنامههای آموزش شريذپ روظنم هب ي     

پدی ییدههاای ن روهظ و   

سازندگي دهات م 
یشد،ايجاد حوزههای عمران روستا يي مورد توجه قرار گرفت (بنیاد مسکن .) 1370 ،بر پایهی ا ني
رو كي رد ،تش يك ل حدود  00 21حوزهی عمران روستا يي كه  41 000روستا با جمعيتي ب غلا بر

 10ميل  رفن نوي ر ارف ا    

یگرفت ،پيش بيني شده بود.
م
در طرح حوزههای فوق ،براي نخستين بار موضوعاتي مانند :سطح بندي روستاها ،ش تيزكرم ،تامدخ يدنب هكب     
روستاها و نوعي طرح سازماند يه روستاها مطرح گرديده است .ر يه افت ايجاد حوزههای عمران روستا يي  ،درش طيار
ايجاد گشایشهای قابل مالحظهی مالي براي دولت اتخاذ شد .لذا پيشنهاد ايجاد آنها ،به دون در نظر گرفتن تنگناهاي
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فيز يكي  ،ساختن و امكانات اجرا يي و فني و نيز عدم درك صحيح برنامه ريزان از وضعيت روس هات ا وشك ي رر ررر ،ارائههه
شد و بر اين اساس ،تحقق كامل آنها ميسر نگرديد (یدقار.) 1368 ،
در اواسط اين دوره و همزمان با وقوع انقالب اسالمي در كشور ،دیدگاههای عدالت خواهانه در زمینهی گس و شرت
توزيع خدمات در جهت عمران و آبادي روستاها بيش از پيش رواج يافت .در اين زمان با تش هداهن ليك ا يبالقنا ي    
نظير :جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقالب اسالمي ،عليرغم وجود دستگاههای بخشي با وظاي ِفِف به نس و هباشم تب
موازي ،خصلت مردمي بودن و تبلور عيني برنامه ريزي از پا يي ن به باال در اين گونه نهادها كه به طور عمده با هدف
عمران و آبادي روستاها و رسيدگي به وضعيت محرومين به وجود آمده بودند ،تجلي نمود .مالحظهی اولين بیانیههاا
یدهد كه رفع فقر و محروميت ،از عمدهترین اهداف آنها در جهت تحقق
و اساسنامههای اين نهادها به خوبي نشان م 
یر ود .
عدالت اجتماعي در جامعهی روستا يي به شمار م 
لیکن ،می دانیم که کم هزینهترین روشهای جمع آوری اطالعات و دادههای آماری ،روشهای اس ما ،تسا یدان ا    
همیشه اطالعات آماری مورد نیاز ،در اسناد موجود نیست .در این موارد الزم است که محقق ب ندروآ تسد هب یار    
اطالعات و دادههای آماری مورد نیاز ،وقت و هزینه بیشتری صرف کند( .عزتی ،) 209 :2931 ،که در این زمینه ،اقدام
یهای گذش یروآ عمج و ماجنا لاح رد و هت     
مؤثری انجام نگردیده است .لذا به منظور بررسی وضعیت برنامه ریز 
ق از
یهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میدانی ضروریست که در این تحقیق ق
اطالعات و دادههای مورد نیاز ،بررس 
آن بهره گیری شده و سپس برای تجزیه و تحلیل یافتهها از مدل  SWOTکه از روشهای مناسب در تحلیل اقد تاما
در فرآیند برنامه ریزی راهبردی است ،استفاده شده است و نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها م ییاسانش درو   
سهای برنامه ریزی راهبردی ارائه گردیده است.
قرار گرفته و سرانجام ماتری 
بهره گیری از مدل استراتژیک  SWOTجهت تدوین راهبردها
یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند برنامه ریزی راهبردی و تدوین آنه کینکت ،ا   

 SWOTاس نیا هاگدید زا .ت    

یرس نا ددد
ن م مم 
فها و تهدیدها کمم لقادح هب ار  نننن نننن
مدل ،یک راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضع 
(هادیانی و همکاران .) 14 1 :0931 ،بنابراین ،برای دستیابی به راهبردهای مناسب برای توسعه و توسعهی پایدار ،نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها در قالب یک ماتریس و در چهار حالت

کلی  WT ،ST ،WO ،SOپیوند هداد 

یگردد.
یشود و گزینههای استراتژی مناسب از میان آنها انتخاب م 
م
استراتژ 
یدهند .استراتژی  ،WOبه عنوان استراتژی بازنگری است .اس یژتارت
یهای رقابتی را نشان م 
یهای  ،SOبرتر 
 ،STبه عنوان استراتژی تنوع مورد استفاده قرار گرفته است .استراتژی  ،WTبه عنوان استراتژی تد تسا نآ رب یعفا    
تا با راهکارهای اجرایی ضمن به حداقل رساندن نقاط ض ارف فع ر ر یعیبط طیحم یو      ناحی ییهی م زا ،هعلاطم درو   
تهدیدهای برون سازمانی نیز اجتناب نماید (کرمی .) 178 :1931 ،به طور کلی ،ارزی ع و و یلخاد یلماوع یبا و لما     
یها در جداول شماره ( )1و ( )2تبیین گردیده است.
خارجی تأثیر گذار بر برنامه ریز 
یها
جدول شماره ( )1ارزیابی عواملی داخلی تأثیر گذار بر برنامه ریز 
برنامه ریزی توسعهی روستایی
عوام للللللل ل
د ا خل ی

نقاط قوت ()S

وجود خاکهای مناسب و حاصلخیز در روستاها
پتانسیل باال برای تولید محصوالت کشاورزی

حهای توسعه روستایی از دیدگاه199 ...
شهای طر 
چال 
زمینههای مناسب در جهت سرمایه گذاری
وجود آب در حد قابل قبول برای اکثر برنامه ریزیها
موقعیت جغرافیایی خاص کشور و زمینهی مناسب برای توسعه پایدار
بهره گیری از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده در برنامه ریزیها
وجود شوراها و دهیاریها به عنوان مدیران محلی در برنامه ریزیها
وجود تمایل درصد زیادی از روستاییان به برنامه ریزیهای توسعه
گرایش روستاییان به عرصهی توسعه پایدار روستایی
وجود شبکههای مناسب حمل و نقل
بهره گیری از  NGOها در برنامه ریزی توسعه روستایی
کمبود آب و هدر رفت آن
کمبود کود و بذر و سم و گرانی آن
فقدان صنایع تبدیلی روستایی
ضایعات بیش از حد محصوالت کشاورزی
نقاط ضعف ()W

فقدان بازار مناسب محصوالت کشاورزی
نبود یا ضعیف آموزش کشاورزان در امر تولید
عدم اصالح شیوه بهره برداری کشاورزی در روستاها
فقدان و یا ضعف مکانیزاسیون امور کشاورزی روستایی
نقص امکانات و تجهیزات موجود و فرسودگی آنها

یها
جدول شماره ( )2ارزیابی عواملی خارجی تأثیر گذار بر برنامه ریز 
برنامه ریزی همه جانبه ی توسعه روستایی
بهره گیری از اراضی بایر روستا در امر توسعه و نظارت برآنها
سرمایه گذاری الزم در ابعاد مختلف
بهره مطلوب از صنعت توریسم روستایی با حفظ محیط زیست
برنامه ریزی ویژه جهت استفاده از محصوالت پر بازده
ته اا ا
فرص تت 
()O

انسجام در ایجاد شرکتهای تعاونی روستایی
بهره گیری مطلوب در امر مکانیزاسیون کشاورزی روستایی
ساخت سیلو و انبارهای جهت حفظ محصوالت
باال بردن توان بهره وری در بخش کشاورزی
خرید محصوالت و پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب دیده
تأسیس صنایع تبدیلی و سردخانه برای درآمد بیشتر و اشتغالزایی

عوامل خارجی

جلوگیری از توسعه فیزیکی روستاها و حفظ اراضی کشاورزی
یها و غیره
حفظ موارد زیست محیطی روستاهااز ضایعات دامدار 
وجود کارگران افغانی در چرخهی اقتصادی روستا
نبود یا ضعف در بیمه کشاورزان و محصوالت تولیدی روستاها
تهدیدها ()T

فرسایش شدید در ابعاد مختلف و افزایش روند بیابان زایی
بهره گیری از فاضالبهای تصفیه نشده در فعالیتهای کشاورزی
فقدان برنامه ریزی صحیح و نظارتی در مراحل مختلف تولید
خطر محصوالت کشاورزی با بروز خشکسالی ،سیل و ...
واسطه گری در بخش کشاورزی روستایی
نهای کشاورزی
روند افزایشی تغییر کاربری زمی 

با توجه به اینکه توسعه جریانی است که در خود تجدید س ریگ تمس و نامزا ی ماظن لک توافتم  یداصتقا         -
یهاای اساس رد ی
اجتماعی را به همراه دارد و عالوه بر بهب  و دیلوت نازیم رد ،عاضوا دو د مآر د لماش        ،دگرگونن 
ساختارهای نهادی ،اجتماعی -اداری و همچنین ،ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم اس  ت ( (ازکی ،ا

 ،) 1374،7با

این وجود ،با عنایت به تجزیه و تحلیل موارد مذکور و بررسی نقاط قوت و ضعف و کنکاش در زمینهی تهدیدها و 
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یها ،توجه الزم به تنگناها و چالشهای فراوان فراراه ای و مهم ن
فرصتهای فراروی برنامه ریز 

    توسعهههی

هک نیا

حهاا و
پایدار روستایی خود توسعهی پایدار ملی را در پی دارد ،با رفع تنگناها و چالشهاای واق رد ع چرخهههی طرح ح
یهای روستایی ،عرصه برای توسعهی پایدار روستایی ف مهار
برنامه ریز 

یگ در د د ،ل اذ فرض ضضیهی تحقی تابثا هب ق    
م مم 

یرسد.
م
نتیجه گیری و پیشنهادها
برنامه ریزی روستایی در ایران ،از ضروریات بسیار الزم برای روستاهای کش رو

یباشددد ،ت ناوتب قیرط نیا زا ا     
م مم 

مشکالت موجود در نواحی روستایی ایران را مرتفع نموده و محیط زیست مناسبی را ب ا ییاتسور تیعمج یار ین     
یباشند.
سرزمین پرُگُگهر فراهم ساخت .روستاهای ایران نیازمند ایجاد تغییرات بنیادی ،به ویژه در زمینهی توسعهای م 
یهای قبل از انق ینعی ،بال    برنامهههی هفت
پر واضح است که در برنامه ریز 

س لا هههی اول عمران  ی ( (،) 1327 - 334 1

ج
برنامهی هفت سالهی دوم عمرانی (  ،) 334 1- 1341برنامهی پنج سالهی س  ینارمع مو (( ((( ،) 1341 -6 34 1برنامهههی پنج ج
سالهی چهارم عمرانی (  ) 1347 - 1351برنامهی پنج سالهی پنجم عمرانی ( ،) 1352 -6 35 1برنامهی پ جن
یهای بعد از انقالب اسالمی از جمل :ه برنامهههی پ جن
عمرانی (  ) 1357 - 1361و روند برنامه ریز 
(  ،) 1367 - 1372برنامهی پنج سالهی دوم توسعه (  ،) 374 1- 1378برنامهی پ جن

س لا هههی س مو

س لا هههی ششم

س لا هههی اول توس هع

توس  هع ( (،) 1379 - 83 31

برنامهی پنج سالهی چهارم توسعه ( ،) 84 31- 88 31به مرحلهی اجراء درآمدند ،هرچند که ،برخی برنامهها متوق ای ف   
تها به مسائل روستایی ،به جهت تنگناهای موجود در ،همانرب ره   
به طور کامل اجرا نگردیدند .علی رغم برخی عنای 
نتوانستند در امور روستاها به توسعهی پایدار نائل گردند و دغدغههای روستایی کماکان به نحو بارزی خود را آشکار
یسازند ،البته نباید فراموش کرد که در این مدت خدمات زیربنایی قابل توجهی به روستاها رسیده است.
م
پر واضح است که در الگوی جدید برنامه ریزی مدیریت روستا ،تأکید بر رهیافت مشارکتی با حرکت هب هیوس ود ی    
یباشد
عنوان عامل اثر گذار در افزایش توان اجتماعات ،در پاسخگویی به نیازهای مردم روستایی ،در جریان توسعه م 
(موالیی هشجین ،) 46 ،2931 ،ولی تعداد فراوان روستاها ،همراه با پراکندگی بسیار آنه و ناریا رد ا

تکراشم مدع     

برخی از مردم روستایی ،مشکالت شدیدی را برای ساماندهی روستاها ایجاد نموده اس رمه تالکشم نیا .ت ا ب ه ا    
یهای در شأن نواحی روستایی -از گذشتههای دور تا ب ببه ام زور
عدم برنامه ریز 

 -ب رد یتسیز تالکشم ر

قطانم     

یتوان این مشکالت را ساماندهی ک یزیر همانرب اریز .در     
روستایی ایران افزوده است .فقط از طریق برنامه ریزی م 
یدهد (مطیع یدورگنل ی ، 82 31،،، ،،
جریان دایمی است که انسان و جامعه را در این تالش ،برای تعالی و توسعه یاری م 
.) 182
یهاا ب نیا ،رگیدکی ر    
یهای صورت گرفته در میهن اسالمی و تطبیق برنامه ری ییز 
با امعان نظر به کلیهی برنامه ریز 
یها آن طور که مورد انتظار بوده به اهداف مربوطه نرسیدهاند .در حال حاض اب ،ر   
یشود که برنامه ریز 
نتیجه حاصل م 
توجه به مقبوليت رو كي رد فضا يي كردن برنامه ريزي كه محور فعالیتهای عمران روستا يي كشور در برنامهی دوم به
یرود ،با اجراي برنامههای ساماند يه و توسعهی كي پارچه نواحي روستا يي كه مبتني بر نگرش تلفيق ،تسا ي
شمار م 
یرود ،اهداف عمرانی و توسعهی روستا يي سريعتر از قبل و با نظامي هماهنگتر از گذشته تحق و هتفاي ق
انتظار م 

  
رد   

حهای توسعه روستایی از دیدگاه1 20 ...
شهای طر 
چال 

یهای كلي و محورهاي اساسي توسعهی كشور ،به رفع محرومیتهای موجود در نواحي روستا يي
راستاي جهت گیر 
یها ،بسیار ضروریست.
یهای تمام برنامه ریز 
كمك مؤثري بنمايد .با این اصل که ،بررسی نارسای 
در همین راستا و در فرايند مديريت توسعهی پایدار ،سياستگذاري ،برنامهريزي ،اجراء ،نظ بايشزرا و ترا ييييي روس ات
حهاا و
شهاا در چرخهههی طرح ح
باید مورد توجه کامل مسؤولین و مدیران قرار گیرد و نسبت به رفع تنگناه و اه چ لا ش ش
یها اقدام قاطع و مستمر صورت گیرد ،تا عرصهی توسعهی پایدار روستایی فراهم و رفاه ،آسایش ،منزلت
برنامه ریز 
و کمال انسانی در روستاها ،به جایگاه واقعی خود واصل گردد.
منابع
آسایش ،حسین ،6 37 1،اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ،تهران ،پیام نور.
آسایش ،حسین ،فالح تبار ،نصراله ،2931،شناخت شناسی روستا ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
یهاا و
ازکیا ،مصطفی ، 87 31 ،توسعه پایدار روستایی ،دانش ریدم همان ی ر و یرهش ت و هت ،روشک ترازو ،ییاتس ر نامزاس ،نا         ش ادره ررر 
یهای کشور.
دهیار 
ازکیا ،مصطفی ، 374 1 ،جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران ،مؤسسه اطالعات.
اسکاپ ، 1365 ،برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی ،ترجمه عباس مخبر ،وزارت برنامه و بودجه.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، 1370 ،فصلنامه مسکن و انقالب.
بدری ،سید علی ، 87 31 ،پایداری روستایی ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور.
پاپلی یزدی ،محمد حسین ،ابراهیمی ،محمد امیر ،1931 ،نظریههای توسعه روستایی ،تهران ،انتشارات سمت.
یهاای
یهاا و دهی ییار 
تقی زاده فاطمه ، 87 31 ،توسعه پایدار ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور ،تهران ،س نامزا ش ادره ررر 
ک شور .
رحمانی فضلی ،عبد الرضا ،621 ، 87 31 ،برنامه ریزی راهبردی محیط -محور ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور.
رضوانی ،محمدرضا ، 83 31 ،مقدمهای بر برنامه ریزی توسعه روستایی ،تهران ،نشر قومس.
سازمان برنامه و بودجه ، 1362 ،مجموعه اول سابقه برنامه ریزی در ایران.
سازمان آمار کشور ، 85 31 ،گزیدهی سرشماری.
سعیدی ،عباس ، 87 31 ،جهانی شدن و روستا ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور.
سعیدی ،عباس ، 87 31 ،توسعه روستایی ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور.
یهای کشور.
یها و دهیار 
شیعه ،اسماعیل ، 87 31 ،برنامه ،دانشنامهی مدیریت شهری و روستایی ،وزارت کشور ،تهران ،سازمان شهردار 
طالب ،مهدی ،6 37 1 ،مدیریت روستایی در ایران ،انتشارات دانشگاه تهران.
عزتی ،مرتضی ،2931 ،روش تحقیق در علوم اجتماعی ،کاربرد در زمنیه مسائل اقتصادی ،انتشارات نور.

کرمی ،فریبا ،شریفی ،رقیه ،1931 ،ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل  swotمطالعه موردی روستاهای بخش مرک ،هغارم یز   
نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ،شماره  ، 46صفحات 172 -691

مهدوی ،مسعود ، 1377 ،مقدمهای بر جغرافیای روستایی ایران ،تهران ،سمت.
مطیعی لنگرودی ،حسن ، 82 31 ،برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران ،جهاد دانشگاهی مشهد.
یهاا و
موالیی هشجین ،نصراله ،2931 ،جایگاه مدیریت محلی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی ،ته ههران ،س نامزا ش ادره ررر 
یهای کشور.
دهیار 
حهای همه جانبه روستایی ،فصلنامه روستا و توسعه.
ورنون .دبلیو .راتن ، 1372 ،طر 
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یدقار ،علی ، 1368 ،روستا ،عمران روستایی ،تهران ،جهادسازندگی.

