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درارتباطباسیاست هایتوسیهروستاییافزایشوارتقاءیافتههاسهت.سه

،درمیهان

برنامههایاجتماعی،اقتصادیوزیستمحیطیتوجهبهبرنامههههایاجتمهاعیبیشهتراز
سایرابیادتوسیهروستاییبهودهاسهت.درنهایهتدرخصهو توسهیهروسهتایی،برنامهه
پن سالهپنجمکهباالترینجایگاهراداشته،وضییتبرنامهسومتوسیهنسهبتبههسهایر
چشمگیربودهاست .
برنامهها 


واژههای کلیدی:روستا،برنامهههها یتوسهیهروسهتایی،جایگهاهروسهتا،ابیهادتوسهیه
روستایی،ایران 

مقدمه
شکلدهی و نظمبخشی به عرصههای مکانی -فضایی درواقع از آغاز زندگی بشر و
از زمان بهرهگیری از مناابع بیییای (باهویاژه آب و زمای) ییستا ه در مایاا
مفهسمی م فاوت مطرح باسده اتا

و

(تاییدی . 146:1388 ،تادوی) برناماه بارای

تستیه اق صادی -اج ماعی کشسر ،حل بسیاری از میضاتت اق صاادی و حرکا
بهتسی زندگی اق صاادی به ار ،نیااز میار اتا

(حسای)زاده دلیار. 206:1389 ،

برنامهریزی تستیه روت ایی در کشسرهای درحالتستیه گرایش به تمرکز بر تأمی)
زیرتااا

هااای اج ماااعی (ماادار  ،جااادههااا ،درمانگاااههااا و ...دارد و رونااد

برنامهریزی نیز عمدتاً باال به یایی) ،میمسالً با تسلط تازمانهاای دول ای مارتیط باا
تستیه روت ایی ،کشاورزی و منابع بیییی انجا مایشاسد .باا تسجاه باه یاارادایم
جدید تستیه ،روند جاری به تم
ات

تمرکززدایی و تستیه کارکردهای برنامهریازی

(اکیریان رونیزی . 2:1393،در ای) رات ا ،اهمیا

تستایه روتا ایی و نااش

حیاتی آن در تستیه کشسرهای در حال رشد بر کسی یسشیده نیسا

(اف خااری و

دیگران . 88:1393،تحسل و دگرگسنی هار یاک از جنیاههاای اا

زنادگی در

عرصه هاا ی روتا ایی ناه تنهاا ارتیااگ تنگاتنار باا رونادهاای عماسمی تستایه
تکسن گاههای روت ایی دارد ،بلکه جدا از تام گیاریهاای عاا در تاطم ملای
نیس  .بنابرای) هرگسنه اقدامی در رات ای دگرگسنی جنیاههاای زنادگی روتا ایی
میتساند و باید جزئی از تاماندهی فضاایی باهشامار آیاد (تاییدی. 150:1388 ،
تکسن گاه های روت ایی همساره با فار روبهرو بسده و ایا) یدیاده اسد مادماهای
برای شاکل گیاری اناسام مشاکتت اق صاادی ،اج مااعی و محیطای در فضااهای
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جغرافیایی و به صس

در عرصه تکسن گاه های روتا ایی شاده اتا  .بسایاری

می ادند که فار اق صادی و اج ماعی انسارهای روتا ایی کاه در مظااهری اسن
تسءتغذیه ،بای تاسادی ،بیکااری ،عاد بر اسرداری از تاطم بهداشا  ،کیفیا
نامناتب زیرتا

ها و نیز مسک) ناام) تجلی یاف ه ات  ،بیشا ر منا ا از اعماال

تیات های تمرکزگرایی در کشسرهای درحالتستیه بسده اتا  .الازا باه انجاا
برنامه ریزی م مرکز در تطم ملی در ای) کشاسرها هماساره اسد دلیلای بار عاد
شنا

نیازهای جسامع روت ایی در تطم ملی و نسعی ات یداد در برناماهریازی و

ارائه دمات بسده ات  .به نظر میرتد در اکثار کشاسرهای درحاالتستایه ،فاار
روت ایی رابطه بسیار تنگااتنگی باا تمرکزگرایای اداری ،ماالی و تیاتای داشا ه و
اعمال ای)گسنه تیات ها و با محسری

دول

عد رفع آنها در منابق روت ایی بسده ات

مرکزی سد تشادیدکننده نیازهاا و
(یسرباهری و همکااران . 27 ،1390

تستیه روت ایی از میاحث اتاتی و مسضاسعات گسا رده در تاطسح بای)المللای
ات

(Yang fen and Yansui, 2011, 67

 .مطالیات روت ایی یس از جنار جهاانی

دو بهآرامی با تستیه اج ماعی آغاز شد (یسرباهری و ناسی . 54 :1391 ،درواقاع
زمینه ییدایش آنچه را که امروز تستیه جامیه روت ایی نامیده میشسد مایتاسان در
اوا ر دهه  1940یینی زمانی که دول

هند اردوگاههایی برای یناهندگان یاکسا ان

غربی در تال  1947بریا میکرد ،جسا جس کارد (علیاایی و کریمیاان. 84 :1390 ،
شسروی نخس ی) کشسری ات

که به مفهس علمی اقادا باه برناماهریازی و تهیاه

برنامههای تستیه اق صادی ،اج مااعی و روتا ایی نماسد و یاس از انااتب اک یار
 1917فیالی های مطالیات برنامهریزی را آغاز کرد و از تال  1929اولای) برناماه
یناتاله سد را به اجرا گذاش

(مطیییلنگرودی . 40:1388 ،نخس ی)بار در تاال

 1316واژه «برنامهریزی» به مفهس امروزی آن در یکی از م سن رتمی کشسر ظاهر
شد .با تسجه به تاباه برنامهریزی به مفهس امروزی آن در کشسر ،برنامه هف تااله
عمرانی در تال  1327به تصسیب مجلس شسرای ملی رتید (رضاسانی. 33:1390،
در بسل مدت بیش از  60تال برنامه ریزی عمرانی در ایاران ،باا وجاسد تحاسالت
تیاتی ،اق صاادی و اج مااعی ،برداشا

غالاب از تستایه نازد تصامیمتاازان و

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 39 ...

برنامه ریزان کشسر ملهم از برنامههای رشد اق صادی بسده اتا  .هر ناد هماهجاا
صااحی

از تستاایه روتا ایی اتا  ،امااا بااهواتااطه نیااسد یااک برنامااه مشااخ

ات راتژیک ،تستیه روت ایی ماسرد غفلا
 . 240تستیه و بهباسر ا ا

واقاع شاده اتا

تستایه روتا ایی در هار کشاسر و تارزمینی باه

برنامهریزی منسجم و هماهنگی نیازمند ات
ترنسش

(اتا یتجی:1391 ،

(یایلییزدی و ابراهیمای. 58:1387 ،

اغلب کشسرهای جهاان در هار دوره از تااریه باه ترنسشا

روتا اها

بس گی داش ه ات  .یکی از صیصههای بارز روت ا ،تأمی)کننده غذای بشر اتا
و میتساند بدون تکیه بر شهر به حیات سد ادامه دهاد ،درحاالیکاه شاهر بادون
روت ا و بهرهگیری از منابع آن محکس به نابسدی ات  .لذا در نظر گارف ) جایگااه
روت اها در تیات گذاریهای کتن ،برنامهریزیهای ملای و منطااهای ،تصاسیب
قسانی) و  ...امری بدیهی و الز به نظار مایرتاد (قادیریمیصاس -121 :1382 ،
 . 111رشد و تستیه روت اها نیازمند برنامه ریزی و یکی از عسامل بسایار مهام در
مسفای

برنامه ریزی تستیه ،وجسد یک نظا برنامهریزی جامع و کارآمد اتا  .در

کشسر ما باوجسد تاباه نسی اً زیاد فیالی

برنامهریزی ،هنسز نظا برنامهریازیهاای

تستیه در کشسر و ازجمله برنامه ریزی تستیه روت ایی بهبسر کامل شکل نگرف اه
و نظا فیلی دارای نارتاییهای اتاتی ات

(رضسانی . 26 :1380 ،ایجاد شارایط

مطلسب در روتا اها در قالاب برناماههاای عمرانای و اجارای صاحیم آن باعاث
تیدیلشدن محیط روت ا به فضای جذاب برای زندگی روتا اییان و محایط کاار و
تتش برای افزایش تسلید و بهرهوری اق صادی مینماید .رتایدن باه ایا) اهادا ،
عتوه بر رشد و تستیه روت ا ،برای رتیدن به تستیه ملی نیز مؤثر ساهد بسد .ناد
و ارزیابی تا ار برنامههای تستیه کشسر امری عاادی باه نظار مایرتاد ،اسن
بهوتیله ای) نادها روش و مدیری

برنامهها نمایان میشسد .با تسجه باه تحاسالت

ناشی از علم و فناوری ،تحسالت اق صادی و اج ماعی در جهاان ،هناسز مشاکتت
روتا ا و روتا ایی در ابیااد زیسا محیطای ،اق صاادی و اج مااعی یابرجاتا .
رویکردها و رهیاف هاای تستایه روتا ایی در ارتیااگ مسا ایمی باا برناماههاای
یناتاله تستیه کشسر دارد .بنابرای) هد

یژوهش ،یاته به ایا) یرتاش اتاتای
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که با تسجه به شرایط حاکم بر وضیی

روت اهای کشاسر در ابیااد مخ لا

تستیه ،برنامههای یناتاله کشسر بهعنسان باالتری) تند شمانداز تستایه کشاسر،
به ه میزان جایگاه تکسن گاههای روت ایی در ای) برنامهها ماسرد تسجاه و تأکیاد
قرار گرف ه ات ؟
 .1پیشینه تحقیق
رضسانی ( ، 1380در ماالاهای باا عناسان «نگرشای بار نظاا برناماهریازی تستایه
روت ایی در ایران» نشان میدهد که فادان برنامهریزی و تهیه برنامههای یاناتااله
تستیه در تطم محلی ،عد وجسد رابطاه منطاای بای) تاطسح ملای ،منطااهای و
محلی برنامهریزی و حاکمی

تصمیمگیری باال به یاایی) در ایا) زمیناه ،حاکمیا

برنامه ریزی بخشی در تا ار نظا برنامهریزی روت ایی ،عاد مشاارک

مارد و

تازمانهای غیردول ی در برنامهریزی روت ایی و همچنی) فادان مدیری

یکپار اه

در برنامهریزی و تستیه ناساحی روتا ایی ،مهامتاری) ویژگایهاا یاا باه عیاارتی
نارتاییهای نظا برنامهریزی روت ایی کشسرات .
قدیری میصس و نجفیکانی ( 1382در یژوهشی با عنسان «برنامههای تستیه بیاد
از ییروزی اناتب اتتمی ایران و تأثیر آنها بر نساحی روت ایی» اب دا باه اهمیا
تستیه روت ایی و ناشی که روت اها در تأمی) مساد غذایی مصرفی دارند ،یردا اه
ات  .ن ایا نشان میدهد تجربیات حاصل از حدود ینجاه تال برنامهریازی ایاران
هر ند به اهدا

سب تسجه شده ،ولی در بر ای ماسارد مثال

حاکی از آن ات

تستیه کشاورزی نامسفق بسده ات

ایا) برناماههاا را

باید در تییی) نادرت

که عل

اصلی عد مسفای

تیات هاا یاا اجارای نادرتا

برناماههاا جسا جس کارد.

مهاجرت روزافزون روت اییان به شهر نمسنهای از ای) تیات های نادرت

اتا .

عزیزیسر و محس)زاده ( ، 1388در یژوهشای باا عناسان «الگاسی مطلاسب تستایه
کالیدی تکسن گاههای روت ایی در برنامهریزی های کتن کشسر با تأکید بار برناماه
ینجم تستیه اق صادی فرهنگی و اج ماعی» ن ایا نشان مایدهاد تستایه فراینادی
جامع و ندبیدی ات

و زمانی تحاق مییاباد کاه باه ابیااد مخ لا

اق صاادی،

اج ماعی ،نهادی و کالیدی -محیطی آن تسجه الز صاسرت یاذیرد ،اماری کاه در

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 41 ...

نظا برنامه ریزی کشسر تسجه ندانی به آن نشده ات  .حاکمی

نگااه بخشای در

فرایند برنامهریزی کشسر و فادان دید کلنگر تیب شده تا هار بخاش باهصاسرت
مجزا مسرد تسجه قارار گیرناد .افرا اه و دیگاران ( 1392در ماالاهای باا عناسان
«جایگاه تستیه یایدار کشاورزی در برنامه های تستایه ایاران» ،ماسرد برناماههاای
یناتاله یس از اناتب به وضیی

بخش کشاورزی در برنامههای بیاد از انااتب

یردا ه ات  .یاف ههای تحایق نشان داد در تما برنامههای تستیه یس از انااتب
به تستیه یایدار کشاورزی تسجه شده ات  ،اما در برنامه یانجم بار ماسلاه تستایه
یایدار کشاورزی تأکید بیش ری شده ات .
اف خاری و دیگران ( 1392در یژوهشی با عنسان «تحلیل مح سایی جایگااه تستایه
یایدار روت ایی در برنامههای بید از اناتب اتتمی» اب ادا اصاسل و میاانی نظاری
برنامهریزی تستیه یایدار روت ایی و شا

های آن ات خراج و بهمنزله مییارهای

تحلیل مح سایی برنامههای تستیه بید از اناتب ،در ار سب مدل ارزیابی تیاالی
تازمانی  EFQMقرار گیرد .ن ایا نشان میدهد که در برنامههاا ،عناصرتسانمندتااز
در باور طمشیگذاران و برنامهریزان برای نهادینهکردن یایداری بهدرت ی شنا ه
نشده ات

و مدیری

اجرایی از ظرفیا

الز بارای اجارای یایاداری بر اسردار

نیس .
بییینگ سن 1و دیگران ( ، 2006ماالهای با عنسان «ظرفی های محلی ،اداره امسر
روت ا و اق صاد تیاتی تستیه روت ایی در اندونزی» به انجا رتاند .ن اایا نشاان
داد که تستیه روت ایی با رویکرد تیاتی و اق صادی در رات ای ترمایه اج مااعی
امکانیذیر ات

و زمانی اقدا جمیی در تطم روتا ا اثاربخش ساهاد باسد کاه

اق صاد صرفاً تیاتی با رویکرد ترمایه اج ماعی باشد.
تیریگیندی ، 2008( 2ماالهای با عنسان «تستیه اج ماعی در جسامع روتا ایی
هند :اتخاذ مراکز» انجا داده ات  .ن ایا نشان میدهد که برای دت یابی به تستایه،
مدل تله مرکز باید بر مینای اصسل مشارک ی درگیر با دول  ،تازمانهای صسصی
1. Bebbington
2. Siriginidi
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و تازمانهای دول ی برای ترکیب نسآوری ،یاتخگسیی با ثیات و مشارک

عمسمی

وجسد داش ه باشد و باید تیداد زیادی از افراد غیرمجااز را در ابتعاات قارار داد.
دوبرا 1و دیگران ( ، 2014در ماالهای با عنسان «مطالیه تالیانه تأثیر برنامه بر تستیه
اق صادی زندگی روت ایی» به ارتیاگ برنامههای تالیانه با تستیه اق صاادی زنادگی
روت اییان یردا ه ات

که ن ایا نشان میدهد برنامه تالیانه باه تستایه اق صاادی

زندگی روت ایی کمک کرده ات  .درواقع اجرای برنامههای تاالیانه زنادگی یاک
تصمیم درت

برای تستیه اق صادی زندگی روت ایی بسده اتا  .برناماه تاالیانه

زندگی در ارویا ،برنامهای که قادر به تسلید بسد مسفق عمل کارد کاه اثار مثی ای در
جه

تستیه روت ایی داش .
بردگس 2و دیگاران ( ، 2015در ماالاهای باا عناسان تسضایم تناسم فضاایی در

تستیه روت ایی آمریکای التی) :تاا ارها ،نهاادههاا و ائا ت
دینامیک در کاهش فار و رشد اق صاادی یردا اه اتا

باه نااش عسامال

و ن اایا نشاان مایدهاد

ائ ت هاای اج مااعی مسجاب رشاد اق صاادی در ناساحی روتا ایی مایشاسد و
تیات های تستیه ارضی برای تستیه تایر بخشها ،مسرد نیاز ات .
مشاهده میشسد در یژوهشهایی که تاکنسن در جهان و ایران صسرت گرف اه،
بیش ر به تحلیل جایگاه تستیه یایدار روت ایی در برنامهها و ارتیااگ آن باا تستایه
روت ایی یردا هاند .در تحایاات دا لی کم ر به تحلیل جایگاه روتا اها و تاهم
روت اییان از برنامههای یناتااله تستایه یردا اه شاده اتا  .بررتای وضایی
جایگاااه روتا اها در برنامااههااای تستاایه بیااد از اناااتب اتااتمی بااا تسجااه بااه
شا

های تستیه یایدار و رتیاهبنادی میازان تسجاه دولا

باه تاکسن گاههاای

روت ایی در برنامههای یناتاله تستیه آن را از دیگر یژوهشها م مایز کرده اتا
که می تساند نگاه م سلیان اجرای برنامه هاای تستایه را نسای
روت ایی م سجه سد تازد تا جه

باه تاکسن گاههاای

تستیه بیش ر کشسر مسرد ارزیابی قرار گیرد.

1. Dobra
2. Berdegué
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 .2مبانی نظری
تستیه یک مفهس ارزشی ات  ،زیرا دربرگیرنده تمامی کنشهایی ات

که بهمنظاسر

تسقدادن جامیه بهتسی تحاق مجمسعههای منظم از شرایط زندگی جمیی و فاردی
داده شدهاند ،صاسرت مایگیارد

که در ارتیاگ با بیضی از ارزشها مطلسب تشخی

(دیرباز ودادگر . 15 :1386 ،تسدارو می اد ات  :تستیه یاک جریاان هماهجانیاه در
تغییرات تیس م اق صادی و اج ماعی جامیه ،تغییرات در تا ار مؤتسات ،تاا ار
اج ماعی ،تا ار مدیری  ،تا ار اع ااادی و آدابورتاس اتا
 . 9تستیه فرایندی تدریجی در ییشرف

مسقیی

(ماؤمنی:1387 ،

بشر ،شاامل :انجاا فیالیا

رتیدن به رشد مادی و تکامل اج ماعی در باسل زماان اتا

(2004: 12

بارای

. Riddell,

تستاایه اصااسالً شااامل تغییاارات بنیااادی در تااا ارهای تااازمانهااا ،جسامااع و
مدیری هات  .به همان نحس تغییرات در دیدگاه مرد و در بر ی مسارد تان هاا و
کاه

عااید نیز هس

( . Streenten, 1999: 56اتاتاً تستیه را میتسان فرایندی دانس

در آن وضیی

جامیه از نامطلسب به مطلسب م حسل مایشاسد .ایا) فرایناد تماامی

جامیه را دربر میگیرد و درن یجه تما اتا یدادهای اق صاادی ،اج مااعی ،فرهنگای،
تیاتی و محیطی جامیه از هرجه
 . 59هد

بارور و شاکسفا مایشاسد (تاتاانیاسر:1390 ،

از تستیه ،ایجاد زندگی یر ثمارهای اتا

کاه تستاط فرهنار تیریا

میشسد .بنابرای) تستیه دت یابی فزاینده انسان باه ارزشهاای فرهنگای اسد اتا
(افرا ه . 18:1390 ،میتسان گفا
ات راتژیها و ابزاری ات

تستایه در اسر و یایادار درصادد فاراهمآوری

که ب ساند به ینا نیاز اتاتای ،تلفیاق حفاظا

تأمی) نیازهای اولیه زیس ی انسان ،دت یابی به عدال
فرهنگی بر حفاظ

و تستایه،

اج ماعی ،سدمخ اری و تناسم

یگانگی اکسلسژیک یاته دهد (یاایلییازدی و ابراهیمای:1387 ،

 . 49-50مهمتری) علل تستیهنیاف گی از نظر ماککلاهلناد و هایگ) باه شارح زیار
هس ند .1 :فادان یسانداز ،ترمایهگذاری و کماکهاای اارجی  .2فاادان روحیاه
کارفرمایی  .3تسجه به عسامل تیاتای و تاأثیر برگزیادگان قاس در رشاد و تستایه
اق صادی و تحسل اج ماعی  .4نسم مالکی
اهمی

 .5عسامل فرهنگی مانناد فاادان عاایاد،

به زندگی مادی ،کار و کسشش ،ا یار ،یساناداز تارمایه در اماسر تسلیادی،
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کسااب علاام و فاا) ااسش زیس ا ) (یااایلییاازدی و همکاااران. 111-112 :1391 ،
اصااطتح تستاایه روتاا ایی از تااالهااای  1950بااه بیااد مطاارح شااده اتاا
(زمانییسر . 43:1373،مطالیات تستیه روت ایی یس از جنر جهانی دو بهآرامی باا
تستیه اج ماعی آغاز شد (یایلییزدی و ابراهیمای . 51:1387 ،بررتای رویکردهاا و
رهیاف های تستیه روت ایی تا دهههای ا یر نشان میدهاد کاه بااوجسد ییچیادگی
مفهس تستیه و تستیه روت ایی ،نظریههای مطرحشده از دهاه  ،1950-1980عمسمااً
ابیاد مخ ل

تستیه را بهصسرت یکپار ه ماسرد تسجاه قارار نادادهاناد .درواقاع در

انگارههای گذش ه اهدافی سن رشد اق صادی ،تأمی) نیازهای اتاتی ،ریشهکنی فاار،
رشد محصسالت کشاورزی ،بهیسد کیفی

مسک) و ارتااء شا

های بهداشا ی و...

مسرد تأکید بسدهاند .ای) اهدا که عمسماً با نگرش حاکمی ی و م مرکز براحای و باه
اجرا درآمدهاند ،نهتنها بهصسرت فراگیر در تما تطسح جامیاه اثربخشای الز را باه
همراه نداش هاند ،بلکه سد مسجاب (عاد تیاادل جغرافیاایی در تاطسح مخ لا
محلی و منطاهای بسدهاند به همی) دلیل ،مفهس تستیه روتا ایی نیاز اسن مفهاس
تستیه تیاری

م نسعی را تجربه کرده ات

(مرکز مطالیات تکنسلسژی دانشگاه علام

و صنی  . 3:1393 ،تستیه روتا ایی عیاارت از راهیردهاایی بارای اصاتح وضاع
اق صادی و اج ماعی گروههای اصی از مارد اتا
جامیه بهشمار می آیند .بر ای) اتا  ،هاد
جامیه روت ایی و ارجکردن آن از حال
اق صاد ملی ات
راهیردی ات

کاه درواقاع ،قشارهای فایار

عماران و آباادانی روتا اها ناس کاردن
انازوا و ییسناد آن باه بخاشهاای ناسی)

(تییدی . 1:1388 ،از دیدگاه رابرت میاری« 1تستایه روتا ایی
برای تسانمند تا ) گروه اصی از مرد شامل زنان و ماردان فایار

که بر مینای فایرتری) گروههای روت ایی میتسانند از منابع تستیه حداکثر اتا فاده را
بیرند (جمیهیاسر . 57:1384 ،دیاتا) 2تستایه روتا ایی را راهیاردی براحایشاده
بهمنظسر بهیسد زندگی اق صادی و اج ماعی گروه اصی از مرد  ،بهویاژه روتا اییان
فایر میداند که ای) فرایند شامل بسط منافع تستیه در میان فایرتری) اقشااری اتا
1. Robert Chambéry
2. Dyasn
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که در منابق روت ایی در یی کسب میاش هس ند (ماسالنناژاد و دیگاران. 2:1393 ،
بنا به تیری

بانک جهانی نیز تستیه روت ایی ات راتژی ات

که برای بهیسد زنادگی

اق صادی و اج ماعی گروه مشخصای از مارد کاه هماان روتا اییان فایار هسا ند،
براحی میشسد .ای) ات راتژی در یی گس رش منافع تستیه در بی) فایرتری) افارادی
ات

که در نساحی روت ایی به دنیال امرار میاش هس ند .از نظر بانک جهانی ،فارای

روت ا ایی شااامل کشاااورزان ااردهیااا ،اجااارهنش ای)هااا و ااسشنش ای)هااا ات ا
(مطیییلنگرودی . 60:1388 ،تستیه روتا ایی تاأمی) زیرتاا

هاای اج مااعی و

فیزیکاای ،ارائااه اادمات مااالی در منااابق غیرشااهری و ماادیری
ات

(Barrios, 2008: 4

که مساوسلی یاذیری ،اولسیا هاا و ان خااب از جنیاههاای

اتاتی آن به شمار میروند
تأمی) تس

(Douglas, 2005: 231

و دمات ،حفظ محیطزیس

میتساند از اهدا

منااابع بیییاای

و بهینهتازی تسلید مساد غاذایی،

ازجمله تأمی) آب و دفاع فاضاتبهاا

برنامهریزی آن باشد (. Adinarayana et al, 2008: 130

از برنامههایی که بهمنظسر دت یابی به اهدا

تستایه روتا ایی مطارح اتا

میتسان به مسارد زیر اشاره کرد:
 -برنامااهریاازی جمیی اای بااه مفهااس کن اارل رشااد جمیی ا

و ییشااگیری از

روت اگریزی
 برنامهریزی دمات و تاماندهی تکسن گاههای روت ایی برنامهریزی در زمینه اش غالزایی و فیالتازی اق صاد روت ایی برنامه ریزی زیس محیطی و حفاظویژگیهای اکسلسژیک و محافظ

از عرصههای روت ایی باهد

حفاظ

از شماندازهای بیییی روت ا

 برنامه یکپار هتازی اراضی و افزایش تسلید روت ایی -ییشیرد تیااون روتا ایی و زمیناهتاازی بارای مشاارک

هار اه بیشا ر

روت ائیان در امسر تستیه
 برنامهریزی گردشگری در تکسن گاهها و حسزههاای روتا ایی (صایدائی وهمکاران. 81 :1390 ،
نظااا برنامااهریاازی اکثاار کشااسرها در زمینااه تنظاایم و اجاارای راهیردهااا و
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تیات های تستیه به صسرت م مرکز اتا  .برناماهریازی در تاطم منطااهای و
محلی نیز م أثر از ای) تیس م م مرکز باسده و بارحهاا و یاروژههاا در اار سب
برنامه ملی تهیه میشسند (رضسانی . 221 :1381 ،تصامیمات عماده برناماهریازی
تستیه تکسن گاههای روت ایی نسعاً شامل  1تییی) ناحیه مسرد نظر و گروه هاد
برای یروژههای ا
را مشخ

گروه هد

 2شنا

امکانات تستیه که منابع باالاسه رشاد ناحیاه و

میکند تصمیم گیری در مسرد حجم و ترتیب فیالی هاای

تسلیاادی ماارتیط باااهم در بخااشهااای مخ ل ا
زیرتا

یااک ناحیااه و ماهی ا

های فیزیکی ،اج ماعی و دمات باید بهمنظسر حمای

اق صادی تستیه یابند (رضسانی . 226 :1381 ،اهدا

و حاادود

از فیالیا هاای

تستیه روت ایی را مایتاسان

در هار دت ه زیر تصه کرد:
 -اهدا

اق صادی عیارت از درآمد ثاب  ،امنی

شاغلی ،امکاان کساب یاک

زندگی آزاد و غیره.
 -اهدا

اج ماعی شامل حفظ تتم ی که اتا

ادامه حیات جامیه اتا

و

نیز دت رتی ،تهیه و تسزیع آن در تطم جامیه ،تستیه آمسزش کاه عامال هادای
تستیه و ایجاد یک زندگی تالم ات .
 -اهدا

بیییی عیارت ات

از حفظ محیط بیییی بهنحسیکاه قابالتحمال

باشد و مساردی از ای) دت .
 -اهدا

تیاتی که در جسامع مخ ل

میتساند م فااوت باشاد ،ولای اصاسل

کلی آن همراهتا ) جامیه روت ایی با تیات های دول
از روت ا بهعنسان منیع قدرتی یایدار ات
اهمی

ییشرف

و به دنیاال آن اتا فاده

(یایلییزدی و همکااران . 54:1391 ،اماا

بخش روت ایی از جنیههای مخ ل

بر اق صاد کشسر ماؤثر اتا .

جایگاه اق صادی بخش روت ایی را از ته زاویه میتسان بررتی کرد که عیارتند از:
 .1روت اها تسلیدکننده مساد غذایی هسا ند و بخاش قابالتاسجهی از نیااز غاذایی
جامیه از بریق محصسالت کشاورزی تأمی) میشسد .2 .روتا اها از بریاق تسلیاد
محصسالت کشاورزی ،بخش قابلمتحظهای از مساد اولیه مسرد نیاز بخش صانی
را تأمی) میکنند .3 .بخش روت ایی تهم قابلتسجهی در اشا غال ،تسلیاد نا اال
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ملی و اق صاد کشسرهای درحالتستیه دارد .عتوهبر ای) اکثری
زندگی میکنند و تسده جمیی ی روت ایی از درجه محرومیا

فایر در روتا اها
بااالتری نسای

باه

شهرنشینان رنا میبرند (جمیهیسر . 20 :1391 ،نیاز به برنامهریزی مراکز روت ایی
در تیودومی) اجت

کمیسیسن اق صادی و اج ماعی آتیا و اقیانستایه (اتاکا)
(مرکز مطالیات تکنسلاسژی دانشاگاه علام و

در تال  1976مسرد تأکید قرار گرف

صنی  19 :1393 ،هر یک از رویکردهای اق صادی ،اج ماعی و فضاایی-کالیادی
در زمینه برنامهریزی تستیه روت ایی ،جنیه اصی از تستیه را ماسرد تسجاه قارار
میدهند .با تسجه باه تاسابق برناماهریازی تستایه روتا ایی ،اب ادا ابیااد تستایه
اق صادی ،تپس ابیاد اج ماعی و اداماه ابیااد فضاایی -کالیادی مطارح شادند .از
اب دای دهه  1970که تستیه روت ایی ییش از یایش ماسرد تسجاه محافال جهاانی
ذیربط (فائس ،بانک جهانی و ...و کشسرهای تستایهنیاف اه قارار گرفا  ،شارایط
مناتیی برای ارزیابی تجارب تستایه روتا ایی فاراهم گشا

کاه مشاخ

شاد

بیتسجهی بهتمامی جنیهها و ابیاد تستیه ،باعث ناکامی برنامههای تستیه روت ایی
شااده ات ا

(مرکااز مطالیااات تکنسلااسژی دانشااگاه علاام و صاانی . 20 :1393 ،

رویکردها و راهیردهای تستیه روت ایی در برنامهریازی روتا ایی ایاران جایگااه
مشخصی داش ه ات  .بهبسرکلی ،رویکردهای بهکاررف ه در ای) زمینه را مایتاسان
به هار دت ه رویکردهای اق صادی ،رویکردهای اج ماعی ،رویکردهای کالیادی-
فضایی و رویکردهای جامع بیاهبندی کرد .م ناتب با هر یک از ایا) رویکردهاا،
راهیردهای م یددی بهکاررف ه ات

که از دهه  1950مسرد ات فاده قرار گرف اهاناد.

در جدول شماره  ،1راهیردهای بهکاررف ه به ا صا

شرح داده شده ات .

جدول  .1رویکردها و راهبردهای برنامهریزی توسعه روستایی در ایران

رویکردهای اقتصادی

رویکردهای اجتماعی

رویکردهای کالبدی-فضایی

راهبرد اصالحات ارضی

راهبرد تأمین نیازهای اساسی

راهبرد مراکز رشد روستایی

راهبرد توسعه کشاورزی
(انقالب سبز)
راهبرد صنعتیسازی
روستاها

راهبرد توسعه اجتماعات
روستایی
راهبرد مشارکت در توسعه
روستایی

راهبرد اگرو پلیتن یا توسعه
روستا-شهری
راهبرد برنامهریزی مراکز
روستایی

مأخذ :مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت9 :1393 ،

رویکردهای جامع
راهبرد توسعه پایدار
روستایی
راهبرد توسعه همهجانبه و
یکپارچه روستایی
-
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 .٣روش تحقیق
یژوهش حاضر از نسم تسصیفی -تحلیلی و می نیبر مطالیاه ک ابخاناهای و اتانادی
ات  .جامیه آماری ای) تحایق برنامههای یناگانه تستیه کشاسر و اتاناد یشا ییان
آنهاا اتا  .زمااان انجاا تحایااق تااال  1395بااسده اتا

و نمسنااه تحایااق نیااز

دربرگیرنده کل جامیه آماری ات  .روش شناتی تحایق نیز می نیبر روش «تحلیال
مح سا» ات سار ات  .تحلیل مح سای برنامههای ماسرد مطالیاه باا رویکارد تستایه
روت ایی بی گا هایی به شرح زیر بسده ات :
اول ،شا

های تستیه یایدار روتا ایی از مناابع م یادد و ییشاینه تحایاق

گردآوری شده ات
دو  ،شناتایی و دت ه بندی ابیاد و شا

های تستایه یایادار روتا ایی در

گروههای اق صادی ،اج ماعی و زیس محیطی در م سن ینا برنامه تستایه یاس از
اناتب
تس  ،ارزیاابی و تجزیاه وتحلیال مح اسای برناماههاا باا اتا فاده از فراوانای
شا
وضیی

های تستیه یایدار روت ایی و تییی) جایگاه و رتیه هار برناماه نسای

باه

هر یک از ابیاد.

جدول  .2چارچوب کلی شاخصهای توسعه روستایی برنامههای پنجساله توسعه ایران برای تحلیل محتوا

سیستم
اجتماعی
اقتصادی
زیستمحیطی

ابعاد اصلی
پایداری اجتماعی
ظرفیت نهادی
پایداری اقتصادی
پایداری کالبدی
منابع و خدمات محیط

مؤلفهها
منابع انسانی ،مراقبت های اجتماعی ،کیفیت زندگی
زیرساخت نهادی ،مشارکت
عدالت اقتصادی ،ثبات اقتصادی ،رفاه اقتصادی
کیفیت مکان ،تعامل فضایی
منابع سرزمین ،خدمات محیط

کیفیت محیطزیست

بهداشت محیط ،آسیبپذیری محیط

منابع مورد استناد
)1999( Bossel, Hartmut
بدریچ مولدان و سوزان
بیلهارز1381 ،
نصیری1384 ،
بدری و پورطاهری1393 ،
مهندسین مشاور سبزاندیش
پایش ساپ 1385 ،

مأخذ :مطالعات اسنادی

بحث و نتایج
الف) برنامه پنجساله اول توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1٣68-1٣72

اولی) برنامه یناتاله تستیه اق صادی ،اج ماعی و فرهنگی جمهسری اتتمی ایاران

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 49 ...

در تال  1368آغاز و تا تال  1372به بسل انجامیاد .تاند برناماه اول باهصاسرت
ماده واحده و دو قسم

و یک ییست

و دارای  52تیصره با اع یار عمرانای 8189

میلیارد ریال بسد (صیدائی . 48 :1388 ،در برنامه اول تستیه ،اگر اه تاند برناماه
فاقد جایگاه مس الی برای عمران روت ایی بسد ،اما بخش قابلتسجهی از برنامههای
اجرایی به عمران روت اها ا صا
برنامه نیز دول

را به تخصی

داش

و بسیاری از تیصارههاای قاانسنی ایا)

اع یارات ویژه باه مناابق روتا ایی مکلا

کارده

ات  .وجسه برنامه اول ،گذش ه از تسجه به بخش کشاورزی دیدگاه تیادیل بخاش
تن ی به بخش نسی) و تسدآور بسد تا امکاان برداشا

بهیناه از عسامال تسلیاد در

بخش کشاورزی فراهم گردد (مطیییلنگرودی . 52 :1388 ،در ای) برنامه بازتازی
منابق جنگی و اق صاد یس از جنر در اولسیا

قارار داشا  .حادود  43درصاد

مرد ایران در روت اها زندگی میکردند .در رابطاه باا جلاسگیری از واردات ماساد
غذایی قابل تسجه در اهدا

کلی برنامه اول تستایه ،رشاد بخاش کشااورزی 6/1

درصد ییشبینیشده که میتسان اذعان داش

مسفاق عمال کارده اتا

(آتاایش،

 . 74 :1388بنا بر گزارش حساب های ملی ،در ته تال اولیه اجرای برناماه یینای
در تالهای  1369 ،1370و  1368رشاد اق صاادی باه ترتیاب  13/6 ،5/5و 12/5
درصد ات  ،در دو تال آ ر برنامه ،رشادها باه ترتیاب  4/7و  1/8درصاد تنازل
مییابند (صایدائی . 43 :1388 ،رشاد اق صاادی کاه در تاال  1370حادود 10/1
درصد بسد در تال  1372به  4/9درصد رتید .ای) امر نشاندهنده آن ات
برنامه ن سانس
تح

که ایا)

رشدی مس مر و یایدار را در اق صاد شکل دهاد و رشاد اق صاادی

تأثیر تحسالت ارج از کن رل برنامه قرار گرف .

ب) برنامه پنجساله دوم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1٣74-1٣78

برنامه دو تستیه در آذر  1373به تصسیب مجلس شسرای اتاتمی رتاید ،برناماه
در ته فصل و  101تیصره تنظیم گردیاد .کال اع یاارات برناماه  238/186میلیاارد
ریااال و اع یااار عمراناای  105/029میلیااارد بااسد (صاایدائی . 45 :1388 ،در بااسل
تال های اجرای برنامه دو نسی
نسیی به تم

به برنامه اول تستایه ،تسزیاع درآمادها باهباسر

عادالنهتر شدن تسق ییدا کرده ،بهنحسیکه م ستاط ضاریب جینای
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نابرابری درآمد در بسل ایا) برناماه در جامیاه روتا ایی  ./429و در کال کشاسر
 ./426بسده ات  .در ای) مدت فاصله درآمدی فایرتری)ها باا ثروتمنادتری)هاا در
جامیه روت ایی  21/21برابر بسده ات  .اماا شاکا

بای)  20درصاد یاایی) و 20

درصد باالی اقشار جامیه از حیث درآمدی در جامیاه روتا ایی  10/47و در کال
کشسر  10/11برابر شده که نسی

باه برناماه اول کااهش یاف اه اتا

(رضاسانی،

 . 17 :1390در برنامه یناتاله دو تستیه ،ته برنامه اجرایی شامل برنامه بهساازی
و نستازی روت اها ،برنامه روتا اهای یراکناده و برناماه ایجااد و تستایه صانایع
روت ایی وجسد دارد (تازمان برنامهوبسدجه . 74 :1377 ،در برناماه دو یاناتااله
دو تستیه در فصل کشاورزی ،برای اصتح نظا بهرهبرداری کشااورزی تشاکیل
 310تیاونی ییشبینی شده بسد ،اما به دلیل ات ایال زارعاان در تاالهاای  1374و
 1376ای) تیداد به  403شرک

رتید کاه تاا یایاان برناماه باه  700واحاد رتاید

(تازمان برنامهوبسدجه . 10:1387 ،در برنامه یناتاله دو تستیه برح اروج دا
از جنگل و جابه جایی و ادغا روت اهای کشسر و یراکنده جنگلنشی) تصسیب شد
(رضسانی . 189 :1390 ،مااو تازی مسک) روتا ایی و اقادامات تارویا در ایا)
زمینه از بریق ایجاد تشکلهای روتا ایی ،آماسزش و تارویا و روشهاای فنای،
تدوی) ضسابط و ماررات کمی و کیفای ،صادور تاند بارای واحادهای مساکسنی
روت ایی در  200روت ای بیش از  400انسار از اقدامات جدیدی بسد که باه ایا)
برنامه اضافه شده بسد (ترتیپییسر . 52 :1385 ،برای دت یابی به کانسنهای تستایه
 118کیلسم ر راه روت ایی با مشخصات و  1167کیلسم ر گذرگاه عشایری احادا
شده ات

(میرانی. 3 :1388 ،

پ) برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1٣79-1٣8٣

برنامه تس تستیه جمهاسری اتاتمی ایاران بارای دوره  1379-1383تهیاه شاده
ات  .تند برنامه از نظر شکل و مح سا تا حدودی با دو برنامه ییشی) تفااوت دارد.
برنامه تس در ته بخش که شامل حسزه هاای فرابخشای ،اماسر بخشای و اجارا و
نظارت 26 ،فصل و  199ماده تنظیم گردیده ات  .اع یار مصاسب عمرانای برناماه
 213036/8میلیارد ریال و هد

کمی رشد  6درصاد باسد (صایدائی. 49 :1388 ،

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 51 ...

برنامه تس تستیه ،مسفق تری) برناماه تااریه اق صاادی کشاسر تلاای شاده اتا .
شا

دا لی در حادود 30

های مسرد تأکید در ای) گزارش ،رشد تسلید نا ال

درصد و رشد درآمد ترانه در حدود  22درصد و کاهش نرخ م ستط تسر در ای)
دوره به  14/1درصد ازجمله دالیلی ات

که مسفای آمیاز باسدن عملکارد برناماه

تس را تسجیه میکند (دف ر مطالیات اق صادی . 1 :1385 ،مهمتری) ویژگی برناماه
تس تستیه شنا

الشهای اتاتی فرایند تستیه اق صادی کشاسر و تایی در

فراهمتا ) الزامات تحاق تستایه یایادار باسد (جهاانگرد . 45 :1384 ،از زماره
اهدا

برنامه تس ( 1379-1383که گروه های آتیب یاذیر باه ویاژه روتا ایی را

دربر میگیرد تتش برای حفظ قدرت رید گاروه هاای کام درآماد ،فاراهمآوردن
زمینههای اش غال و تشسیق ترمایه گذاری و کارآفرینی ،اه ما به تستایه و عماران
روت اها و تسجه ویژه به مییش

غاذایی و سدکفاایی در

روت ائیان ،تأمی) امنی

کاالهای اتاتی با افازایش تسلیاد دا لای باه ویاژه کشااورزی ،گسا رش و عماق
بخشیدن به روحیه تیاون و مشارک

عمسمی و رفع محرومی هاا باه صاس

منابق روت ایی کشسرات (تازمان مدیری

در

و برنامه ریازی. 1176-1177 :1381 ،

در ای) برنامه تیی شد که صنایع تیدیلی کشاورزی مسرد تسجه بیش ری قرار گیرد.
همچنی) مارر شد که  3درصاد از تاپردههاای قاانسنی باناک مرکازی جمهاسری
اتتمی در ا یار ته بانک قرار گیرد که بخشی از آن صر

اعطای تساهیتت باه

برحهای کشاورزی و دامپروری شاسد (تاازمان برناماهوبسدجاه . 1379 ،احادا
کانال های آبیاری عمسمی در روت اها و م ستط عملکرد آن در برنامه تاس تستایه
 73411هک ار بسده ات  .در بسل اجرای برنامه تاس تستایه  268تیااونی تسلیاد
روت ایی تشکیل شد (میرانی . 2 :1388 ،بر اتا
یایان  1383باید  5درصد از جمیی

اهدا

برناماه تاس تستایه تاا

روت اهای باالی  200انسار کشسر از شایکه

جمع آوری و دفع فاضتب روت ایی بهرهمند شسند که عملکرد آن  2درصد اتا .
نی) مارر بسده ات

که روت اهای باالی  100انسار کشسر از تهیاه بارحهاای

هادی روت ایی بهره مند شسند اما عملکرد ای) فیالی
 29/5درصد بسده ات

(میرانی. 9 :1388 ،

تاا یایاان برناماه تاس تنهاا
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ت) برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1٣84-1٣88

برنامه هار تستیه اق صادی -اج ماعی و فرهنگی جمهسری اتتمی ایاران بارای
دوره  1384-1388تهیه شده ات  .از ویژگیهای ای) برنامه ،گنجانده شدن برناماه
میانمدت در ار سب شمانداز بلندمدت بیسا تااله کشاسر اتا

(صایدائی،

 . 53 :1388برنامااه هااار تستاایه بااا هااار هااد

کلاای ،تستاایه دانااش یایااه،

عدال محاسر و در تیامال باا جهاان ،تاأمی) امنیا

مطماو) ملای و بازدارنادگی

همهجانیه ،صیان
دول

از هسی

و فرهنر اتتمی -ایرانی ،حاکمیا

ماؤثر و اتا ارار

شایس ه (تسفیاق . 74 :1385 ،مضاامی) و محسرهاای اصالی برناماه هاار

تستیه به شرح زیر ات  .1:بس رتازی برای رشد تریع اق صادی  .2تیامال فیاال
با اق صاد جهانی  .3رقاب یذیری اق صادی  .4تستیه می نای بار داناایی  .5حفاظ
محیطزیس

 .6آمایش ترزمی) و تاسازن منطااهای  .7ارتااای تاتم

کیفی

زندگی  .8ارتاای امنی

امنی

ملی  .11تستایه اماسر قضاایی  .12نستاازی دولا

حاکمی

انسانی و عدال

و بهیاسد

اج ماعی .9تستیه فرهنگی .10
و ارتااای اثربخشای

(یرتال اما مینی . 1394 ،برنامه هار در قالب ترتیم شمانداز آیناده

در افق بلندمدت و ب ا ترمشق رشاد یایادار اق صاادی می نای بار محاسر داناایی و
رویکرد جهانی بهمنظسر اصتح تاا ار و فرآینادهای جامیاه بارای دوره -1388
 1384تهیه و تدوی) شد (افرا ه و دیگاران . 52 :1392 ،در بخاش مکانیزاتایسن
کشاورزی بی تال  1386حدود  40هزار هک ار مزارم الگسیی باا فنااوری جدیاد
ایجاد شده و از  10برح تا
ادوات حمای

نمسنه برحهاای اب کااری جدیاد ماشای)آالت و

الز به عمل آماده اتا  .در همای) تاال تیاداد  27505دتا گاه

تراک سر ،تیداد  846دت گاه کمیای) ،تیداد  1396دت گاه تیلار تاأمی)شاده کاه باه
ترتیب میادل  %52/5 ،%103و  %43/5ماشی)های مسرد نیااز اتا

(وزارت جهااد

کشاورزی . 12-22 :1387 ،افزایش یسشش بهداش ی دا ها در برابر بیمااری از 54
درصد به  69درصد ،افزایش یسشش بهداش ی بیسر و زنیسرعسل در برابار بیمااری
از  49به  79درصد ،افزایش یسشش بهداش ی آبزیاان یرورشای از  3درصاد باه 39
درصد ،افزایش یسشش دا هاا در برابار بیمااری هاای مشا را انساان و دا از 48

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 53 ...

درصد به  82درصد (دف ر برناماهریازی و بسدجاه . 1385 ،م ستاط تاالیانه رشاد
بهرهوری کل عسامل بخش کشاورزی در بسل تالهای برنامه هاار حادود -./4
درصد بسده ات

که فاصله زیادی تا هد گذاری  2/2درصد تییی)شده در برناماه

هار دارد (مرکز یژوهشهای مجلس شسرای اتتمی. 48 :1392 ،
ث) برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1٣90-1٣94
برنامه ینجم تستیه ( 1390-1394که به اتما رتیده ات  ،عتوهبر یاردا ) باه
تستیه روت ایی در فصسل مخ ل

در فصل ششم باا عناسان تستایه منطااهای در

قالب ماده  194با عنسان تستیه روت ایی به ای) امر ا صا
بهیسد وضیی

یاف ه ات

بهمنظاسر

روت اها در زمینه تیات گذاری ،برنامهریازی ،راهیاری ،نظاارت و

هماهنگی بی) دت گاه های اجرایی ،ارتااء تطم درآمد و کیفی

زندگی روتا ائیان

و کشاورزان و کاهش نابرابریهای مسجسد بی) جامیه روت ایی ،عشایری و جامیاه
شهری ،حمای
مخ ل

از اقداماتی که در قالب  17بند و  3تیصاره در ابیااد

الز را دول

تستیه روت ایی تییی) شاده اتا  ،باه عمال آورد (قاانسن برناماه یانجم

تستیه . 1392 ،برنامه ینجم تستیه که دومی) برناماه از تاند شاماناداز افاق 20
تاله کشسر ات

(صیدائی ، 56 :1388 ،برنامه ییشرف

شده ات  .مفهس عدال

و عدال

اج ماعی میرفای

اج ماعی که در برنامه ینجم تستایه مطارح شاده اتا

مفهسمی بسیار وتیع و مهم ات
ابزارهای مناتب در جه

که در برنامهریزی بسیار دقیق با تکیاهبار میرفای
تیری شده را میبلید (شجری . 15 :1390 ،در

اهدا

ایاا) برنامااه یااک ماااده بااهبااسر ااا

بااه تستاایه روت ا ا ا صااا

دارد کااه

جه گیریها و تیاتا هاای آن در قالاب مااده ( 194تستایه روتا ایی بادی)
صسرت ات

که دول

مکل

میباشد بهمنظسر بهیسد وضیی

روتا اها در زمیناه

تیات گذاری ،برنامهریزی ،راهیری ،نظارت و هماهنگی بی) دت گاههای اجرایای،
ارتااء تطم درآمد و کیفی

زندگی روت ائیان ،کشاورزان و کااهش ناابرابریهاای

مسجسد بی) جامیه روت ایی ،عشایری و جامیه شهری ،حمای
زیر به عمل آورد :ال
ب حمایاا

ارتااء شا

الز را از اقادامات

های تستیه روت ایی و ارائه دمات ناسی).

از گساا رش کشاااورزی صاانی ی و صاانایع روتاا ایی .ج تاادوی)
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تیات های تشسیای مهااجرت میکاس  .د بهساازی و نستاازی و ایما)تاازی
تا ار کالیدی محیط و مسک) روت ایی .ز ییشبینی مکاانهاای ورزشای بارای
تیمیم و گس رش بیمه روت ایی.

جامیه روت ایی.

تستایه و هدفمندتاازی

یژوهش در روت اها (رضسانی . 74 :1390 ،در رات ای ارتاای آگاهیهای عمسمی،
و دت یابی باه تستایه یایادار برناماههاای آمسزشای در ردیا

حفظ محیطزیس
اولسی ها قرار گرف

و نیز بهمنظسر حفظ مناابع آبو ااا در بحاث اتا فاده از

تمس و کسدهای شیمیایی ،مادار مصر
کشاورزی مشخ

شد تا ضم) ابتمرتانی و فرهنرتاازی ،محصاسالتی تسلیاد

شااسد کااه از تااتم
شا

مجااز بارای تسلیاد محصاسالت بااغی و

بر ااسردار باشااد (افرا ااه و دیگااران . 52 :1392 ،ارتاااای

های تستیه روت ایی از ماسارد تسجاه در الیحاه ییشانهادی برناماه یانجم

تستیه بسده ات

(اف خاری. 173-175 :1389 ،

جدول  .3جمعبندی نهایی ویژگیهای کلی قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران

عنوان برنامه
برنامه اول توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران
برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

بازه زمانی
اجرای برنامه
1368-1372

1374-1378

برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

1379-1383

برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

1384-1388

برنامه پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

1390-1394

مهمترین دیدگاههای حاکم بر مجموعه برنامههای توسعه
بازسازی سرمایههای فیزیکی و انسانی:
تعیین و اصالح الگوی مصرف -رشد و تکامل مادی و معنوی.
در سال  1370تعدیل ساختاری (درک نئوکالسیک از توسعه) رخ داد.
تأکید بر رشد اقتصادی (الگوی کینزی):
نقش دولت و تلفیق آن با نقش بازار (دخالت دولت برای رفع نوسانات)-حمایت
از صنایع داخلی -حمایت از تولید
اصالح ساختار اقتصادی مبتنی بر توسعه اقتصاد رقابتی (الگوی توسعه
نئوکالسیک با گرایش نظریه نهادگرایی):
آزادسازی نظام اقتصادی با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی -لغو
انحصارات -کاهش تصدیگری دولت -توجه بهضرورت خصوصیسازی
توسعه مبتنی بر دانایی ،سرمایه اجتماعی ،رشد سریع اقتصادی و جهانیشدن:
برنامه ریزی از پایین به باال -تبعیت از سند چشمانداز
اقتصاد غیرنفتی و فاقد یارانه و متکی به بخش خصوصی -تأکید بر
خصوصیسازی -تقویت سرمایه اجتماعی -شوکدرمانی قیمتها
پیشرفت همراه با عدالت:
استقرار الگوی توسعه اسالمی ،ایرانی -اصالح نظام اداری

مأخذ :مطالعات اسنادی برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران

ن ایا تحلیل مح سا در مسرد میزان تسجه باه شاا

هاای اج مااعی روتا اها در

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 55 ...

برنامههای یناتاله تستیه جمهسری اتتمی ایران نشان میدهد که در بسل اجرای
ینا برنامه تستیه روند روبه رشدی داش ه و تسجه به ای) ماسله دارای ارزش باسده
ات  .در برنامههای اول ،دو  ،تس  ،هار و ینجم باه ترتیاب  38 ،29 ،20 ،13و
 56مرتیه به بید اج ماعی با تسجه به شا

هایی یردا ه شده ات

فراوانی را برنامه ینجم داش ه ات  ،بهبسریکه شا
تسجه را به سد ا صا
دو بسیار کماهمیا

مشارک

که بیشا ری)

مردمی بیشا ری)

داده ات  .یردا ) به ماسله اج ماعی در برناماه اول و

باسده اماا در فاصاله برناماه تاس تاا برناماه یانجم جهاش

قابلمتحظه ای داش ه که اهمی

یردا ) به بیاد اج مااعی را بایشازبایش نشاان

میدهد ...تاایر ماسارد مارتیط باا بیاد اج مااعی را در جادول شاماره  4و رشاد
شا

های اج ماعی روت ایی در برنامههاای تستایه در نماسدار شاماره  1قابال

مشاهده ات  ،نشان از روند روبه صیسد بید اج ماعی روت ا در اجرای برنامههاای
ینا تاله تستیه ات .
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جدول  .4فراوانی میزان توجه به شاخصهای اجتماعی روستاها در محتوای برنامههای پنجساله توسعه ایران

برنامههای
توسعه
برنامه اول
توسعه
()1368-1372
برنامه دوم
توسعه
()1374-1378

برنامه سوم
توسعه
()1379-1383

برنامه چهارم
توسعه
()1384-1388

عبارات مربوطه به توسعه روستایی در متن برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران
بهسازی ،نوسازی ،ساماندهی ،طرح هادی ،احداث راه روستایی و عشایری ،تأمین آب آشامیدنی ،برقرسانی ،احداث واحد مسکونی ،تأمین مراقبتهای بهداشتی
اولیه ،احداث خانههای بهداشت ،افزایش نرخ باسوادی و پوشش تحصیلی ،افزایش جمعیت جوان شاغل در بخش کشاورزی ،تأمین آموزشهای عمومی
بهداشتی -درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.
بهسازی ،نوسازی ،ساماندهی روستاهای پراکنده ،امکانسنجی توسعه یکپارچه روستایی ،برقرسانی ،احداث جادههای روستایی و عشایری ،ارتقاء نقش
روستاییان در اداره امور روستاها ،آموزش عمومی ،اصالح الگوی استقرار جمعیت در نواحی روستایی ،برقراری نظام آموزشی سیار ،طرح هادی ،طرح تفصیلی
روستایی ،ایجاد پست ،بهداشت ،آب آشامیدنی سالم ،تأسیسات ورزشی ،صدور سند ملک روستایی ،ادغام و جابهجایی روستاهای پراکنده ،آموزش فنی حرفهای
(کشاورزی -صنعتی) ،برقراری سیستم آموزشی سیار.
بهسازی ،نوسازی ،طرح هادی ،برقرسانی ،تأمین آب آشامیدنی ،توسعه رشتههای آموزشی ،احداث و نگهداری راههای روستایی ،احیاء بافتهای با ارزش
روستایی ،حفاظت و مرمت ،افزایش سطح مشارکت اجتماعی ،توزیع مناسب جمعیت ،استقرار بهینه خدمات در محیطهای روستایی ،توسعه و مشارکت زنان در
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،نهادینهکردن مشارکت مردم در برنامهریزی ،ایجاد شبکه مخابرات روستایی ،مشارکت شوراهای اسالمی در فعالیتهای
اجرایی ،ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب ،هویتبخشی به سیمای کالبدی روستاهای کشور منطبق با هویت ایرانی-اسالمی ،صدور سند
مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستاها ،آموزش فنی و تخصصی کشاورزان ،ارتقاء فرهنگ مشارکت عمومی ،ارتقاء سالمت ،تعیین ضوابط برای خدمات
زیربنایی در روستاها ،توسعه صندوقهای محلی ،تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در روستا ،فراهمکردن ایاب ذهاب دانشآموزان پسر و دختر روستاهای فاقد
مدارس راهنمایی و متوسطه ،تأسیس کتابخانه ،برنامه بیمه اجتماعی روستاییان ،توسعه مراکز درمانی روستاییان.
بهسازی ،بازسازی ،حفظ کرامت و حقوق انسانها ،توسعه فرهنگی و معنوی ،افزایش مشارکت مردمی ،مشارکت نهادهای محلی در توسعه ،بهبود کیفیت
زندگی روستاییان و توسعه متناسب با آن ،تقویت و توجه به ارزشهای اصیل و باورهای اسالمی و منزلت روستاییان ،بهبود کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی
و ورزشی ،ارتقاء شبکه تأمین نظم و امنیت اجتماعی روستاییان ،بهبود شرایط کالبدی سکونت در محیطهای روستایی ،ایجاد نظم توانمند مدیریت روستایی با
تأکید بر تشکیل نهادهای مردمی و محلی ،اسکان جمعیت عشایر ،احداث و بهسازی روکش راههای روستایی ،احیاء بافت با ارزش روستایی ،ارتقای نقش
خانواده در توسعه امور محلی ،تعمیق و گسترش مسئولیتهای دینی-اجتماعی روستاییان ،شکلگیری نظام تأمین اجتماعی روستاییان ،مقابله مؤثر با
ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق روستایی ،بهبود شاخص سالمت و تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستایی ،آموزش عمومی روستاییان ،توسعه فناوری و

فراوانی

درصد

13

8.33

20

13.67

29

18.38

38

24.25

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 57 ...

برنامه پنجم
توسعه
()1390-1394

اطالعات و ارتباطات ،حمایت از صندوقهای اعتباری محلی روستایی ،پیریزی الگوی یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای کوچک و پراکنده ،خدمات بیمه
پایه درمانی روستاییان و عشایری ،یکپارچگی قومی و ملی در روستاها ،تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در روستاهای دارای شورای اسالمی ،صدور سند
مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستاها ،الگوی اسکان نظام روستایی در راستای آمایش سرزمین ،تدوین سیاستهای تشویقی مهاجرت معکوس،
آموزشهای فنی و تخصصی ،مناسبسازی فضاهای روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی ،ایجاد زمینههای مناسب برای دسترسی به تسهیالت
بانکی در روستاها ،مستقرکردن خدمات ایمنی و آتشنشانی ،ایجاد روستامهدها برای تحت پوشش قراردادن کودکان ،تأسیس  35هزار دهیاری ،توانمندسازی
روستاییان ،مقاومسازی واحدهای مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی.
ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی ،صندوق بیمه اجتماعی روستایی ،جلب مشارکتهای مردمی داوطلبانه ،تشویق در مهاجرت معکوس ،جوانسازی بافت
جمعیتی روستایی ،آموزش فنی حرفهای ،سامانه خدمات جامع بهداشتی ،بیمه روستایی ،احداث مکانهای فرهنگی ،حفظ فرهنگ سنتی ،ساخت مکانهای
ورزشی ،ارتقاء کارکرد فرهنگی ،تعیین الگوی مدیریتی ،طرح هادی ،عدالت اجتماعی ،ایمنسازی شبکه راههای روستایی ،حق بیمه پایه سالمت ،بیمه
ساختمان ،ایمنسازی شبکه راههای روستایی ،ارتقاء مشارکت مردمی در توسعه روستا ،صدور سند مالکیت امالک روستایی واقع دریافت مسکونی ،الگوی
معماری ایرانی-اسالمی دریافت روستا ،طرح مناسبسازی ساختمانها و فضاهای روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی ،مناسبسازی معابر و فضاهای
عمومی روستایی ،تعیین الگوی مدیریتی در روستاهای فاقد شورای اسالمی ،تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه ،تشکیل نهادهای
اجتماعمحور در مناطق و روستاهای محروم فقیر ،توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در روستاها ،تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طرق مشارکت با
تشکلهای حقوقی ،توسعه و هدفمندسازی پژوهشی ،آموزش ،پیشبینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی ،توسعه روستامهدها برای کودکان ،افزایش
مشارکت اجتماعی از طریق دهیاران و شوراهای اسالمی ،تأسیس و تعیین محدوده روستاها ،نقش سازمان بسیج سازندگی در ارتقاء توسعه روستایی در کلیه
موارد توسعه ،تعیین بخشدار بهعنوان مسئول هدایت و هماهنگی دستگاههای مرتبط با روستاها ،آموزش فنی و تخصصی کشاورزان ،برقراری عدالت فرهنگی و
ترویج فرهنگ اسالمی در مساجد روستاها ،توسعه و گستردگی اینترنت در روستاها ،افزایش گازرسانی به روستاهای باالی یکصد خانوار ،افزایش ایستگاههای
آتشنشانی ،برقرسانی از طریق انرژیهای نو ،افزایش برخورداری روستاها از خدمات مخابراتی و ارتباطی از طریق تأسیس دفاتر مربوطه ،افزایش مقاومسازی
مسکن و بافت روستاهای آسیبپذیر در مقابل حوادث و بالیای طبیعی ،استقرار مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا ،احداث مساجد ،ایستگاه
شتابنگاری زلزله ،احترام به ساختار قومی -فرهنگی روستاها و زمینهسازی تقویت همبستگی اجتماعی در تهیه و اجرای طرحها ،بهرهگیری از ظرفیتهای
مجامع علمی و دانشگاهی مرتبط با توسعه روستایی.
مجموع فراوانی تحلیل محتوای شاخصهای اجتماعی روستا
مأخذ :یافتههای تحقیق
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شکل  .1روند توجه به شاخصهای اجتماعی روستایی در برنامههای توسعه بعد از انقالب ایران
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مآخذ :یافتههای تحقیق

نظا اق صادی که از مهم تری) رک) های اتا
مییش

و فرهنر و ییشرف

سن فار و دارایی ،عدال
آن ،تماماًتح

جسامع ات

اق صاد هر کشسر بسده و د یل در تییای)
روش) و تشریم گردد که درواقع یدیدههایی

و عد آن و ح ی ایجاد انگیزههای فردی و گروهی یا مغایر

تأثیر نظا اق صادی به وجسد ساهند آمد .با تسجه به ن یجه تحلیل مح سا

در برنامههای تستیه میزان تسجه باه بیاد اق صاادی در روتا اها در برناماه اول و دو
تستیه بسیار نا یز بسده ات  ،اما در برنامه تس تستیه تحسلی بزرگ در نظا اق صادی
اتفاق اف اد و تسجه به ای) بید بسیار زیاد شد بهبسریکه بیق گازارش باناک مرکازی
جمهسری اتتمی ایران برنامه تس تستیه ،مسفقتری) برناماه تااریه اق صاادی کشاسر
تلای شده ات  .در ن یجه تحلیل مح سای برنامهها نشاان مایدهاد در برناماه تاس باا
فراوانی  34جهش بلندی داش ه ،بهبسریکه ارزش و اهمی
برنامه هار ای) ماسله به نسی

آن احسا

شده ات  .در

برنامه تس کم ر مسرد تسجه قرار گرف  ،اما در برناماه

ینجم دوباره روند رو به رشد سد را در ییش گرف
تسجه دو ندانی بدان شد .عمدهتری) شا

که ح ی نسای

باه برناماه تاس

مسرد تسجه در برنامههای تستیه ،بخاش

کشاااورزی و تستاایه روشهااای آبیاااری نااسی) آن در روت ا اها بااسده ات ا  .تااایر
شا

های مرتیط با بید اق صادی روت ایی در جدول شماره  5قابل مشاهده ات  .در

نمسدار شماره  2نیز روند میزان تسجه به بید اق صادی نشان از روند رشد در برناماه اول
تا تس تستیه دارد ،اما در تالهای اجرای برنامه هار تستیه ایا) بیاد تایر نزولای
داش ه ،بدی) ترتیب در برنامه ینجم تستیه باز روند صیسدی سد را در ییش گرف .

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 59 ...
جدول  .5فراوانی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی روستاها در محتوای برنامههای پنجساله توسعه ایران

برنامههای
توسعه
برنامه اول
توسعه
(-1372
)1368
برنامه دوم
توسعه
(-1378
)1374

برنامه سوم
توسعه
(-1383
)1379

برنامه چهارم
توسعه

عبارات مربوطه به توسعه روستایی در متن برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران
توسعه کشاورزی نوین ،توسعه شیالت و آبزیان ،افزایش گردشگری روستایی ،ایجاد تعاونی تولید روستایی ،ارتقای کمی و کیفی و افزایش محصوالت دامی،
یکپارچهسازی اراضی ،اجرای سیستمهای آبیاری تحتفشار ،اعطای تسهیالت و اعتبارات به بخش کشاورزی ،یارانه نهادههای کشاورزی ،افزایش تولید در واحد
سطح و تضمین خرید کشاورزان ،افزایش نسبی درآمد سرانه روستاییان از طریق ایجاد تنوع در فرصتهای اشتغال ،تأمین درآمد از بخشهای غیرکشاورزی در
محیط روستایی ،حمایت از صنایعدستی خانگی.
خوداشتغالی در روستاهای محروم ،بیمه محصوالت کشاورزی و دامی ،حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی ،حمایت از بافندگان فرش دستباف ،ایجاد نواحی صنعتی
روستایی ،تعیین کاربری اراضی ،ایجاد تعاونهای اشتغال روستایی ،یارانه نهادههای کشاورزی ،سرمایهگذاری در امر کشاورزی ،اجرای سیستمهای آبیاری ،تکمیل و
راهاندازی ناحیههای صنعتی روستاها ،افزایش گردشگری روستایی ،تدوین ضوابط و استانداردهای ارائه خدمات تولیدی و زیربنایی به مراکز روستایی ،توزیع ثروت،
تأکید بر توسعه صنعت در فضاهای روستایی ،مطالعه ،طراحی و ساخت فضایی مطلوب ،عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال ،استفاده بهینه از سموم
و کود در بخش کشاورزی ،توسعه و احیاء صنایعدستی با اولویت در مناطق روستایی ،تأمین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی.
حفظ قدرت خرید گروههای کمدرآمد ،فراهمکردن زمینههای اشتغال ،تشویق به سرمایهگذاری و کارآفرینی ،اهتمام به توسعه و عمران روستاها ،توجه ویژه به
معیشت روستاییان ،تأمین امنیت غذایی ،خودکفایی در کاالهای اساسی روستایی ،افزایش تولید داخلی در بخش کشاورزی ،هدفمندکردن یارانهها ،توجه به صنایع
تبدیلی کشاورزی ،اعطای تسهیالت به کشاورزان و دامپروران ،احداث کانالهای آبیاری عمومی در روستاها ،پوشش قرارگرفتن آبیاری مدرن در روستاها ،تجهیز و
نوسازی اراضی کشاورزی ،امکانسنجی استقرار صنایع روستایی با اولویت اشتغال برای زنان و جوانان ،گسترش تعاونیهای تولید روستایی ،ساماندهی صنایعدستی و
فرش روستایی ،جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی در محیط روستایی ،افزایش تولید علوفه ،تأمین ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،افزایش راندمان آبیاری،
افزایش سطح زیر کشت آبی ،ساخت سدهای کوچک برای فعالیت¬های کشاورزی روستاییان ،افزایش کمی و کیفی محصوالت آبزیان ،اعطای یارانه کاالهای
اساسی به نیازمندان و روستاییان ،بیمه محصوالت کشاورزی و تأسیسات روستایی ،تهیه و صدور اسناد آب به حقّابه داران و مالکان ،طرحهای خوداشتغالی با ایجاد
تعاونیهای روستایی و عشایری ،ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری مصارف آب در بخش کشاورزی ،در اختیار قراردادان اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی قابل
احیاء و بهرهبرداری در عرصههای منابع طبیعی با اولویت ساکنین روستاها ،اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه برای عشایر و دامداران دارای پروانه
بهرهبرداری اراضی تحت تصرف خود ،بهبود مدیریت بهرهبرداری از ماشینهای کشاورزی و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون ،تأسیس صندوق قرضالحسنه
توسعه اشتغال روستایی با سرمایه دولت و مردم ،فرصتهای تولید پایدار،کاهش و استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی در بخشهای کشاورزی.
مجهزشدن زمینهای کشاورزی به سیستمهای آبیاری و بارانی ،احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی ،فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی در بخش صنایع
تبدیلی ،تأسیس شرکتهای تعاونی روستایی ،بیمه محصوالت کشاورزی ،افزایش قدرت خرید روستاییان ،تأکید بر ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال
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(-1388
)1384

برنامه پنجم
توسعه
(-1394
)1390

کامل روستایی ،رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی ،توانمندسازی اقشار و گروههای آسیبپذیر ،ظرفیتسازی توان رقابتی در مناطق روستایی ،بهبود ضوابط و تقویت
زیرساختها در سکونتگاههای روستایی ،حمایت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی ،ایجاد ثبات در نواسانات بازار و پوشش محصوالت اساسی روستایی،
توسعه نظام بیمه محصوالت تولیدی روستایی ،بهینهسازی شبکه حملونقل بار و مسافر مناطق روستایی ،توسعه صنعت گردشگری ،تأکید بر اصالح نظام
قیمتگذاری محصوالت ،اعطای تسهیالت و اعتبارات به بخش کشاورزی ،یارانه نهادههای کشاورزی ،تأمین زیربناهای الزم تا ورودی نواحی صنعتی روستایی،
تنوعبخشی و گسترش فعالیتهای مکمل ،تشکیل کمیتههای گردشگری روستایی و عشایری ،طرح و احیاء و مرمت قنوات ،رشد بهرهوری جنگلداری و الواربرداری
و خدمات مرتبط با آن ،محلینمودن فرایند توسعه اقتصادی روستا و تقویت حوزهای روستایی ،توسعه متوازن اقتصادی-کشاورزی در روستاهای مرزی کشور،
هدفمندکردن یارانهها ،توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ،استمرار پایداری تولید ،اصالح نظام خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت تولیدی.
فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری ،اعطای یارانه سود و کارمزد
جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت محلی و بومی ،کاهش روند تخلیه روستاها ،سفارشپذیری ،حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و
صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی -کشاورزی کوچک و متوسط ،جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد
کشاورزی ،ایجاد شرکتهای کشاورزی ،ایجاد شرکتهای دامی و شیالتی ،تولید و تبلیغات ،توسعه تجارت الکترونیک فرش ،ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و
مورد نظر برای هویتبخشی ،ارتقاء کیفیت تولید و روانسازی ،حمایت از توسعه کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز ،ایجاد اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف
روستایی ،توسعه خدمات گردشگری در نواحی روستایی ،ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه ،ایجاد تعاونی مرزنشینان
روستاهای مجاور مرزها ،اطالعرسانی و فرهنگسازی در زمینه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ،ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی ،اعطای تسهیالت
بانکی به تعاونیهای کشاورزی روستایی و عشایری ،نظارت بر میزان استفاده از آفتکشها در مزارع ،نصب کنتور حجمی بر روی کلیه چاههای آب برای مصارف
کشاورزی ،تعادلبخشی آبخیزداری و آبخوانداری ،احیاء و مرمت قنوات ،بهبود اصالح روشهای آبیاری ،استقرار نظام بهرهبرداری مناسب در رشتههای کشاورزی،
ایجاد تشکلهای آببران برای بهرهوری آب در کشاورزی ،رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی ،احداث شبکههای آبیاری و زهکشی ،حفظ ظرفیت و تولید و
نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزی و دامی ،اصالح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه ،گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنیان،
فراهمساختن زیرساختهای امنیت غذایی ،ارتقاء ارزشافزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار ،ارتقاء راندمان آبیاری به حداقل  40درصد ،توسعه
کشت زیستی و ارگانیک ،مدیریت تلفیق تولید و اعمال استاندارهای کنترل کیفی تولید و فرآوردههای کشاورزی ،صیانت از اراضی کشاورزی داخل روستاها و اطراف
آن ،حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام ،طیور و آبزیان.
مجموع فراوانی تحلیل محتوای شاخصهای اقتصادی روستا
مأخذ :یافتههای تحقیق
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مأخذ :یافتههای تحقیق

نخس ی) یزی که برای باای نسل به ذه) میرتد ،محیطی تالم و بی طار بارای
زندگی ات  .انسان مؤثرتری) و مهمتری) عامل تغییرات زیس محیطای اتا
به منظسر دوا زندگی سد در محیط زیس
صنی

کاه

اعم از بهره برداری از مناابع ،امکاناات،

و غیره ضم) ایجاد تغییرات مفیاد و مناتاب مسجیاات تخریاب را فاراهم

می آورد .با تسجه به مشکتت مسجسد اتخاذ فیالی های مناتاب بارای دتا یابی و
ات فاده از ابزارهای مدیری

محیط زیس

در برنامه های تستیه صنی ی به منظسر باه

حداقل رتاندن سارات وارده به منابع و محیط زیس

و همچنای) برقاراری یاک

نظا گس رده و یسیا برای مساجهه صحیم با آلاسدگی و تخریاب باهعناسان یکای از
ارکان تستیه یایدار ضروری به نظر میرتد .از آنجا که یک برنامه م یلاق باه دوره
زمانی و مکان ا

ات  ،لاذا تسجاه باه شارایط و ویژگایهاای محایطزیسا

ضروری به نظر میرتد .امروزه اقشار کام درآماد اج ماام ،باه میازان فراوانای در
روت اها زندگی میکنند و روت اییان به لحاظ مییش ی ،باهباسر مسا ایم باه مناابع
بیییی وابس ه هس ند ،یردا ) به ای) ماسله در برنامههای تستیه کشاسر ضاروری
ات  .ن ایا تحلیل مح سا در مسرد میزان تسجاه باه شاا

هاای زیسا محیطای

روت اها در برنامههای ینا تاله تستیه جمهسری اتتمی ایران نشان از تسجه بسیار
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نا یز برنامه اول و برنامه دو به ای) ماسله حکای

دارد .در برنامه تس تستایه باا

فراوانی  19رشد زیادی از سد نشان داد ،ولی در برنامه هار با فراوانی  14ایا)
مادار دوباره کاهش ییدا کرد و روند رشد آن م سق
ینجم تستیه و بر اتا
روت ایی نسی

شد تا اینکه دوباره در برناماه

نیاز نسلهای آتی جامیه روت ایی و حفظ تکسن گاههاای

به برنامه تس تستیه  7درصد رشد و نسی

به برنامه هار رشد

 10درصدی داش ه ات  .به ری) عملکرد در میزان تسجه باه بیاد زیسا محیطای
روت ا را برنامه ینجم تستیه داش ه اتا  ،برناماههاای تاس و هاار تستایه در
رتیههای بیدی قرار گرف هاند .در برنامه ینجم تستیه شا
محیط بیش ری) فراوانی را به سد ا صا
زمینههای آمسزش محیطزیس

ترع

تکنسلسژی تازگار باا

داده ات  .در برناماه هاار تستایه

بیش ری ییدا کرد تا اینکاه در برناماه یانجم

تستیه تسجه بدان افزایش ییدا کرد ،اما شروم تسجه به ای) بید با ا صاا

یااف )

فصل کامل زیس محیطی در برنامه تس تستایه باسد .در جادول شاماره  6تاایر
مسارد مرتیط با بید زیس محیطای روتا اها نشاان داده شاده اتا
شماره  3روند صیسدی و نزولی آن مشخ

شده ات .

و در نماسدار

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 63 ...
جدول  .6فراوانی میزان توجه به شاخصهای زیستمحیطی روستاها در محتوای برنامههای پنجساله توسعه ایران

برنامههای توسعه
برنامه اول توسعه
()1368-1372
برنامه دوم توسعه
()1374-1378
برنامه سوم توسعه
()1379-1383

برنامه چهارم
توسعه
()1384-1388

برنامه پنجم
توسعه
()1390-1394

عبارات مربوطه به توسعه روستایی در متن برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران

فراوانی

درصد

مقابله علیه بیابانزایی و خشکسالی در نقاط سکونتگاههای روستایی ،حفاظت از محیطزیست ،حفظ تعادل منابع.

3
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11.76

19

27.94

14

20.58
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35.31

68

100

حفظ محیطزیست ،طرح خروج دام از جنگل ،مقابله علیه بیابانزایی و خشکسالی در نقاط سکونتگاههای روستایی ،حفاظت و بهرهبرداری از آبهای شیرین با
رویکرد توسعه پایدار ،توجه به مالحظات زیستمحیطی ،حفظ جنگلها ،پیشگیری از آلودگی آب ،بهرهبرداری پایدار از منابع.
تعادل دام و مرتع ،طرح خروج دام از جنگل ،تأمین علوفه دام ،تأمین سوخت جنگلنشینان و عشایر و روستاییان ،حفظ و حراست از منابع پایه ،دفع بهداشتی
فاضالب ،دفع بهداشتی پساب ،ایجاد و توسعه شبکههای اندازهگیری منابع آلودهکننده آب ،مقابله علیه بیابانزایی و خشکسالی در نقاط سکونتگاههای روستایی،
حفاظت و بهرهبرداری از آبهای شیرین با رویکرد توسعه پایدار ،تکنولوژی سازگار با محیط ،ارزشگذاری به محیطزیست ،پیشرفت بدون تخریب محیطزیست
نقاط روستایی ،استفاده نظاممند از منابع پایه ،افزایش کیفیت منابع در روستاها ،حفظ ذخایر ژنتیکی و بیولوژیکی ،حفاظت ،احیا و حفظ تعادل منابع ،ایجاد و توسعه
شبکههای اندازهگیری منابع آلودهکننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب در سکونتگاههای روستایی پرجمعیت ،یکپارچگی اکوسیستمها.
طرح خروج دام از جنگل ،کاهش دام در مرتع ،پوشش کامل حفاظتی جنگلها ،حفاظت و بهرهبرداری از آبهای شیرین با رویکرد توسعه پایدار ،یکپارچگی
اکوسیستمها ،گسترش استفاده از سوختهای فسیلی و انرژیهای نو در روستاها ،برنامه ساماندهی پساب و فاضالب ،حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی
و پایه تولید کشاورزی ،افزایش سطح کنترل مبارزه با آفات و بیماریهای زراعی و باغی و علفهای هرز ،افزایش سطح مبارزه بیولوژیکی ،شبکه جمعآوری دفع
فاضالب ،جایگاه دفن زباله ،مبارزه با بیماریهای دامی ،حفظ تعادل منابع.
آموزش همگانی و اطالعرسانی محیط زیستی ،جلوگیری از شکار بیرویه در نقاط روستایی ،مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آبی ،حفظ تعادل منابع ،ایجاد
تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی ،جلوگیری و حفاظت و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی ،تعیین تکلیف
چاههای آب فاقد پروانه در نقاط روستایی ،دفع بهداشتی پساب ،شبکه جمعآوری دفع فاضالب ،حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ،گسترش مبارزه تلفیقی با آفات
و بیماریهای گیاهی ،کنترل بیماریهای دامی ،حمایت از تولید دام به روش صنعتی ،تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی ،حفاظت و بهرهبرداری
پایدار از تنوع زیستبومهای حساس و شکننده ،تکنولوژی سازگار با محیط ،حفاظت و بهرهبرداری از آبهای شیرین با رویکرد توسعه پایدار ،مقابله علیه بیابانزایی
و خشکسالی در نقاط سکونتگاههای روستایی ،اعطای تسهیالت یارانهای برای احداث و توسعه محصوالت گلخانهای سالم و ارگانیک در مجتمعهای کشاورزی و
روستایی ،وفاداری به حفظ محیطزیست و صیانت از اراضی زراعی ،باغها و سبزینگی روستاها ،توجه به مالحظات زیستمحیطی ،جایگزینی سوختهای فسیلی و
انرژیهای تجدیدپذیر ،عدم استفاده و جلوگیری از سوختهای هیزمی و تخریب اکوسیستم در سکونتگاههای روستایی ،تعبیه جایگاههای دفع زباله.
مجموع فراوانی تحلیل محتوای شاخصهای زیستمحیطی روستا
مأخذ :یافتههای تحقیق
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شکل  .3روند توجه به شاخصهای زیستمحیطی روستایی در برنامههای توسعه بعد از انقالب ایران
فراوانی تحلیل محتوای برنامه ها
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بازه زمانی سال های اجرای برنامه توسعه 1٣68-1٣94

در جدول شماره  7مجمسم فراوانی تیات های تستیه روتا ایی مشاخ
ات

که بر اتا

شاده

آن برناماه تاس تستایه در ابیااد اق صاادی و زیسا محیطای

بیش ری) فراوانی را داش ه و فاط در بید اج ماعی یایی)تر از برنامه هاار تستایه
قرار گرف ه ات  .درمجمسم برنامه ینا بیش ری) فراوانی را در هر تاه بیاد تستایه
روت ایی داش ه ات  .درمجمسم فراوانی شا
 363شا

هاای برناماههاای تستایه کشاسر

بهدت آمده ات  .درن یجه بر اتاا

یاف اههاای تحلیال مح اسا کاه

تیداد فراوانی مییار رتیهبندی هر ماسله اتا  .برناماه یانجم تستایه در رتیاه اول
مجمسم ابیاد قرار گرف  .برنامه تس تستیه با  82فراوانای در رتیاه دو و برناماه
هار با فراوانی  ،81برناماه دو باا  48فراوانای و برناماه اول باا فراوانای  29در
رده های بیدی قرار گرف ند .در نمسدار  4روند کلی میزان تسجاه باه تیاتا هاای
تستیه روت ایی در برنامههای تستیه بید از اناتب نشان داده شده ات .
جدول  .٧رتبهبندی و مجموع فراوانی سیاستهای مرتبط با توسعه روستایی در محتوای برنامههای پنجساله
توسعه ایران

بعد
فراوانی
فراوانی برنامه اول توسعه
فراوانی برنامه دوم توسعه
فراوانی برنامه سوم توسعه
فراوانی برنامه چهارم توسعه
فراوانی برنامه پنجم توسعه
جمع کل

اجتماعی

اقتصادی

زیستمحیطی

جمع فراوانی

13
20
29
38
56
156
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34
29
43
139
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123
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شکل  .4نمودار میزان توجه به ابعاد توسعه روستایی در سیاست برنامههای پنجساله توسعه ایران
140
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0
برنامه دوم توسعه

برنامه اول توسعه

برنامه سوم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه پنجم توسعه

میانگین

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .8رتبهبندی برنامههای توسعه پنجساله جمهوری اسالمی ایران برحسب میزان فراوانی تحلیل
محتوای توجه به توسعه روستایی

برنامه
برنامه اول توسعه
برنامه دوم توسعه
برنامه سوم توسعه
برنامه چهارم توسعه
برنامه پنجم توسعه

جمع کل فراوانی ابعاد توسعه
29
48
82
81
123

رتبه برنامه
5
4
2
3
1

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
نگاهی به وضیی

تستیه روت ایی در ایران که تالهات

روتا ا و روت انشاینی

در تایه بر ی از تیات هاای اشا یاه باا مشاکتت زیاادی نظیار تخلیاهشادن و
مهاجرت لجا گسیخ ه تااکنان شاهری روباه رو اتا  .مناابق روتا ایی تااکنسن
شیسههای زیادی را در امر برنامههای تستیه کشسر به سد دیده ات  ،اما به دلیال
شیسه مدیری

نادرت

برنامه های تستیه و عاد تیاادل فضاایی روتا اها د اار

الشهای زیادی شدهاند که ن یجه آن روند روباه رشاد تخلیاه و االی از تاکنه
شدن روت اها را در یی داش ه ات  .ضرورت بهکارگیری و اتا فاده از روشهاای
مناتب در امر برنامهریزی تستیه برای رتیدن به جایگااهی مطلاسب بااخ
روت اها ،مهم به نظر میرتد .در ای) مااله تیی شده ات
روت ایی را در رأ

در

کاه تسجاه باه تستایه

کار سد قرار دهد تا میزان تسجه به یارام رها و شا

هاای
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تستیه روت ایی در برنامههای یناتاله تستیه جمهسری اتتمی ایران با ات فاده از
روش تحلیل مح سایی مسرد ارزیابی و تنجش قرار گیرد .ن ایا تحایاق نشاان داده
ات

تسجه به تستیه روت ایی در تمامی ابیاد تستیه برنامهها لحااظ شاده اتا .

لیک) درصد میزان تسجه به تستیه روت ایی در هر برنامه باا االشهاای اتاتای
روبهرو باسده ،باهباسریکاه رونادهای صایسدی و نزولای داشا ه اتا  .در بای)
برنامههای تستایه ،برناماه یانجم تستایه اق صاادی ،اج مااعی و فرهنگای کشاسر
( 1390-1394بیش ری) میازان تسجاه باه شاا

هاای تستایه را داشا ه اتا .

برنامه های اول و دو تستیه به دلیل آغاز دوره جدیادی از تستایه کشاسر د اار
تسء مدیری

شد ،بهبسریکه نگاه ای) دو برنامه به شا

روت ایی بسیار نا یز بسده ات

های تستیه در مناابق

که عمده دلیل آن نیاز دوران یاس از جنار باسد.

برنامه تس تستیه ترآغاز جدیدی از تستیه در کشسر بسد که مناابق روتا ایی از
اق صادی تحسلی بزرگ در ای) برنامه رخ

آن بیبهره نیسدند ،بهبسریکه در شا

داد که نظا اق صادی تکسن گاههای روت ایی کشسر را د ار دگرگسنی اتاتی شاد
و از مسفقتری) برنامههای تاریه کشسر در میزان تسجه باه ابیااد اق صاادی ناامیرده
میشسد .در برنامه هاار تستایه نیاز نگااههاا باه تستایه روتا ایی باهصاسرت
گس ردهتری ادامه یاف  ،اما فراوانی آن در ابیاد زیس محیطی و اق صادی نسی

به

برنامه تس کم ر بسد ولی در بید اج ماعی نگاه وتیعتری در امر تستیه روتا ایی
نسی

به برنامه تس تستیه داش  .درمجمسم ارزیابی تحلیل مح سایی برناماههاای

تستیه از تستیه روت اها روند روبه رشدی داش ه و بر آن نیز تأکید شده ات  ،اما
ن یجه تحلیل مح سا نشان میدهد که تستیه روت ایی بهصسرت یکساان و همساان
نیسده و همساره به دلیل تسء مدیری

د ار نارتاییهاایی شاده اتا  .تسجاه باه

تستیه روت ایی یکی از راههای رتیدن به تستیه هماه جانیاه اتا

کاه مساوسالن

جمهسری اتتمی ایران نیز از آن غافل نمانده اند ،اما مسیر نیل باه تستایه درتا
بی نشده ات

بهگسنهای که فهم درت

و جامیی از تستایه در برناماهریازیهاا

وجسد ندارد و به لساز اجرای برنامه در تاطسح کلای و جزئای تسجاه الز نشاده
ات  ،سن تستیه قد بهقد تحاق مییابد .آنچاه باه دتا

آماده نشاان از نگااه

تحلیل جایگاه سکونتگاههای روستایی در برنامههای کالن توسعه کشور و 67 ...

یکسان مس وسالن در قیاال تستایه روتا ایی در کال ناااگ ایاران اتا

کاه منشاأ

مشکتت در امر برنامه ریزی از ای) امر ناشی میشسد ،سن تسانمنادی روتا اهای
کشسر م فاوت از هام اتا  .نگااه مساوسالن در برناماهریازیهاا ،اتا راتژیهاا و
تیات های کتن ملی نسی

به روت ا باید تغییر کند .برای آنکاه برناماه ریازان در

رتیدن به تستیه روت ا مسفق عمل نمایند ،الز ات
ازجمله مشارک

از تسانمندی هاای روتا ائیان

و تسلید ،آن ها در امر تستیه بهره مند باشند و رتیدن به ای) مهام

جز با تحایق علمی میسر نخساهد بسد .یس ضرورت تحایق علمی برای دورمانادن
برنامهها از تصمیمات احساتی ،لحظهای ،تیاتای و بادون یشا سانه علمای بارای
رتیدن به تستیه همه جانیه مهم به نظر مایآیاد .باهمنظاسر اصاتح ناااگ ضای
برنامه های تستیه باخ

برنامه ینجم تستیه در آینده و در برنامه ششام تستایه

ألهای تستیه روت ایی در ای) برنامه یر شسد .در حال حاضر برنامه ششم تستیه
در حال اجرات  .بر اتا
کیفی

الیحه ییشنهادی برنامه دول

مسظ

ات

برای بهیسد

زندگی و یایداری تستایه مناابق روتا ایی و جساماع عشاایری و کااهش

نابرابری ها و عد تیادل های بی) جسامع روت ایی ،عشاایری و شاهری ،نسای

باه

ادغا تازمان های امسر روتا ایی و عشاایری در تاطم ملای ،منطااه ای و محلای
(میاون

تستیه روت ایی عشایری و منابق محرو میاون اول ریاتا جمهاسری،

بنیاد مسک) اناتب اتتمی ،تازمان اماسر عشاایری ،تاازمان تیااون روتا ایی و
دوایر و ادارات مرتیط در تطسح ات انی و محلی به عنسان تازمان تستیه روت ایی
و عشایری تا یایان تال اول برنامه ششم اقادا کناد .اتا راتژی ،رویکارد و مسایر
برنامه ششم باید م فاوت با مسیرهای گذش ه باشاد .تغییار اتا راتژیک در تادوی)
تیات های کلی برنامه ششم در رات ای تستیه روت ایی ،ناطه عزیم

م فاوت و

راهگشا ساهد بسد .اگر برنامه ریزان از تسانمندی روت ائیان در ییشیرد امسر ات فاده
نمایند و از نظرات آن ها کمک بگیرند ،طرات ،تهدیدها و کمیسدهای اح مالی تاا
حدودی مرتفع ساهد شد تا قانسنهای م ناتب با تستیه روت ایی در برناماههاای
آینده تستیه کشسر اتخاذ شسد که ن یجه آن کاهش وابسا گی باه کشاسرهای دیگار
ساهد بسد.
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