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  چكيده

بـا   يکـ ي، ارتباط نزدييروستا ي توسعةزيربرنامه يت، تناسب و سازگاريت، مقبوليدرجه مطلوب

 يزان درک متقابـل و همراهـ  يـ هرچـه م . دارد يزيرانجام عمل برنامه يروش حاکم بر چگونگ

 يـي در مرحلـة  ران اجراياران و مـد ذگـ استيزان، سير، برنامهيمردم محل يعني ي،کنشگران اصل

 يرش و اثربخشـ ي، پـذ يروسـتاها از سـازگار   ي توسـعة مات برايشتر باشد، تصميب يزيربرنامه

ـ رکرد اتخاذ شـده در روش برنامـه  يبه رو ين امر بستگيواهد شد و ابرخوردار خ يشتريب  يزي

تأكيد  يزيرر کنشگران در برنامهيش از سايزان متخصص بير، بر نقش برنامه۱۹۸۰تا دهه . دارد

ين توسـعه و  نـو  يکردهـا يکرد آشکار شد و در روين رويا ياساس يهاج ضعفيتدرهب. شديم

ق يضـمن تـدق   ،ن مقالهيدر ا. داد يارتباط يزيرکرد برنامهيروخود را به  ي، جاييروستا توسعة

-اسـتفاده از آن در برنامـه   ين، موارد کـاربرد يکرد نوين رويا ياتيو عمل يچارچوب مفهومدر 
شده  يقانون برنامه پنجم توسعه معرف يب و اجرايتصو ةدر آستان يرانا ييروستا ي توسعةزير

و  ياسناد علم يل محتوايه و تحليق تجزيو از طر يليتحل ـيفيروش توص اق بين تحقيا. است

هاي اين مطالعـه مـا را در ترسـيم خطـوط اساسـي      يافته .قات مرتبط صورت گرفته استيتحق

  .كنداين رويكرد ياري ميچارچوب الگوي کار و تعيين انگاره نوين توسعه، 

                                                 
 ريزي روستايي، و کارشناس خبره توسعه روستايي در وزارت جهاد کشاورزيدکتراي جغرافيا و برنامه ∗

(jbehzadnasab@gmail.com)   
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/ ريـزي ارتبـاطي  نامـه بر/ ريـزي برنامه/ توسعة روستايي /ريزي روستاييبرنامه :هادواژهيکل

   ارتباطات روستايي

* * * 
  مقدمه و طرح موضوع

و  يي، توسعة روستا۳۵‐۱و  ۱۵ژه بند يبرنامه پنجم توسعه به و يکل يهااستيدر س

ن برنامه گنجانده شده يحه ايتوسعه مورد توجه قرار گرفته و در متن ال يهاه طرحيته

  ).۱۳۸۷بهزادنسب، (است 

 يهـا افـت يدگاه، اهـداف و ره يـ د ‐۱: دو مقوله شـامل  )۱(ييدر فرايند توسعه روستا

بـه   يزيـ رفرايند حاکم بر روند و چگـونگي عمـل برنامـه    ‐۲حاکم بر فرايند توسعه و 

ن دو مقوله در عرصة يا. ازمند توجه هستنديک و همزمان نيگر قابل تفکيکديوضوح از 

 يو دوم )۲(»يزيه در برنامه رينظر«به  يگردند که اوليها بازمهيبه دو گروه از نظر ينظر

هـاي مختلـف   مسـتقل در رشـته   يهاهيبه نظر .معروف هستند )۳(»يزيه برنامه رينظر«به 

هاي اقتصادي و اجتماعي و مكان شهرها که اساس كار بـراي تـدوين   علمي مانند نظريه

. شـود گفتـه مـي  » يزيره در برنامهينظر« ريزان هستند، هاي توسعه به دست برنامهبرنامه

معطـوف بـه عناصـر، مراحـل و نحـوة      » يزيره برنامهينظر«اما ؛ )۲۳۴: ۱۳۸۶بهزادنسب، (

-ريزي را نشـان مـي  است که ماهيت و چگونگي فرايند و عمل برنامه يزيرانجام برنامه
نش و يـ ، ب)کيردموکراتيک و غيدموکرات( ياسيها، از نظام سهينظرن يا). ۲۳۵: همان( دهد

زان در عرصـة  يـ رجامعـه و برنامـه   يريپـذ زان نقشيمردم و م نگرش حاکمان نسبت به

-يمتـأثر مـ   )۵(ا پايين به بـاال ي )۴(باال به پايين يزيرافت برنامهين رهيو همچن يزيربرنامه
  .شود

 يزيربر روش برنامه )۶(يفني ـ ابزار  ييگرا، رويكرد عقليالديم ۱۹۸۰ل دهه يتا اوا

زان و ابزارها يربرنامه يعمدتاً با اتکا بر دانش فن يزيرغلبه داشت که براساس آن، برنامه

ج است، يز رايکرد که در حال حاضر نين رويدر ا. گرفتيصورت م يعلم يهاو روش

دهنـد و بـه مـردم عمـدتاً بـه      يانجام مـ  )۷(گرازان فنيررا برنامه يزيرة مراحل برنامهيکل

و  ۱۹۸۰ يهـا دهه يکرد طين رويا. شوديتوجه م يعنوان منابع کسب اطالعات ضرور
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 يمکتــب انتقــاد يشــمندان، خصوصــاً دانشــمندان علــوم اجتمــاعياز جانــب اند ۱۹۹۰

 يو. مورد انتقاد قرار گرفـت  (Healey, 2000) )۸(ورگن هابرماسيفرانکفورت، همچون 

 يهـا وهيشـ « مـؤثر و موفـق    يزيرح كرد که اساس برنامهيتصر )۹(يه ارتباطيبا ارائه نظر

ا يـ  يت ابـزار يـ از تحقق ارتباط سازنده آن اسـت کـه عقالن  ينشياست، و پ )۱۰(»يارتباط

گرا مورد اسـتفاده  عقل يزيردر برنامه )۱۱(که به عنوان تنها استدالل يـ ابزار  يکرد فنيرو

ـ   يها شـامل اسـتدالل فنـ   از استدالل يترعيگيرد، کنار گذاشته شود و دامنه وسيقرار م

ط يکـه همـان تجربـه مـردم از محـ      )۱۳(يو استدالل احساسـ  )۱۲(ي، استدالل اخالقيابزار

-به سرعت وارد عرصة برنامه ين تحوالت نظريا. رديرامون است، مورد توجه قرار گيپ
-در فراينـد برنامـه  ) ۱۳۷۷، يعسگر() ۱۴(چون جان فورستر يشد و به كمك افراد يزير
   .بسط داده شد )۱۵(»يارتباط يزيرة برنامهينظر«به عنوان  يزير

-، همه ابعاد و عناصر تأثيرگذار در فراينـد عمـل برنامـه   يارتباط يزيرکرد برنامهيرو
را در بطـن   ينگـر جانبهچون مشارکت، تعامل و همه يميگيرد و مفاهرا در بر مي يزير

ــد ييگــر توســعة روســتايد ياز ســو. خــود دارد ــه در از تحــوالت همــه يفراين جانب

ن يگر فعاالن اثرگذار در ايزان و ديراند و برنامهروستاهاست که مردم، محور و هدف آن

توسـعة   يزيـ رفرايند برنامـه . شوندين نظام تحوالت محسوب مياز ا ييهاعرصه، حلقه

کـردي  يهاسـت و اتخـاذ رو  ن مؤلفـه يـ ان ايـ ق ميـ عم يونديپ يازمند برقرارين ييروستا

 يمبتن ياثربخش يوند و حرکت به سوين پيا يتواند به برقرارين عرصه ميمطلوب در ا

  . شود يمنته ييگرابر واقع

  قياهداف و روش تحق

توسـعه از   يکردهـا و راهبردهـا  يازمند توجه همزمان بـه رو يران نيدر ا ييتوسعة روستا

فرايند حاکم بـر  . گر استيد ياز سو يزيريك سو، و فرايند حاکم بر انجام عمل برنامه

جـاد  يزنـد و بـه ا  يت آن را رقم ميقبولت و مي، درجه مطلوبييتوسعة روستا يزيربرنامه

نکـه  يبا توجـه بـه ا  . شوديتوسعه منجر م يزيردر عرصة برنامه يا ناسازگاري يسازگار

م باشند، يشان سهينده زندگيم آيد در ترسيز بايمحور توسعه هستند، خود ن يمردم محل
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زان يـ رن برنامهاياست که م يک فرايند ارتباطياساساً  يزيرتوان گفت که عمل برنامهيم

  . كنديبرقرار م يو مردم روابط تعامل

 يزيربرنامه يهان روشيو همچن يرغم آنکه در بارة مشارکت و توسعه مشارکتيعل

ق يـ ده، اما تا كنـون تحق يدر کشور به انجام رس يخوب يهاتيقات و فعالي، تحقيمشارکت

کرد، ين رويا يهاه شاخصو توجه ب» يارتباط يزيرکرد برنامهيرو«ت يبا محور ياژهيو

  :کنديل را دنبال ميق اهداف ذين تحقيا. انجام نشده است

  ؛يارتباط يزيکرد برنامه ري، اصول و فرايند رويمشخص كردن چارچوب مفهوم ‐ ۱

  ن فرايند؛يت، ضرورت و سازو کار تحقق ايشتر با اهميهر چه ب ييآشنا ‐ ۲

ن يـ در چـارچوب ا توسـعه   يهـا طـرح  يه و اجـرا يـ ته يبـرا  يارائه خطوط اساس ‐ ۳

  . کرديرو

اسـناد   يل محتـوا يـ ه و تحليـ ق تجزيو از طر يليـ تحل  يفيق با روش توصين تحقيا

  .ن مقوله صورت گرفته استيقات مرتبط با ايو تحق يعلم

  نة موضوعيشيو پ يچارچوب نظر

ريـزي، توسـعه، توسـعة روسـتايي، و     در اين مقاله از مفاهيمي چون نظريه، نظرية برنامه

 يهـا ف آنها، پـژوهش ياستفاده شده که ضمن تعر يارتباط يزيرکرد برنامهيوهمچنين ر

  . شونديم يز معرفين يارتباط يزيرکرد برنامهيصورت گرفته در حوزه رو

   يزيربرنامه يهاهيه و نظريمفهوم نظر

وسته است و ير به هم پيمتغ يشنهادها در بارة تعداديها و پفياز تعر يامجموعه«ه ينظر

هـا و  يهستند کـه در اثـر همبسـتگ    ييهادهيع و پدياز وقا ينها، بعد منظم و مدونهمة آ

 ۱۹۶۰از دهـه   )۳۲: ۱۳۷۱، يف نراقـ يو سـ  ينادر(» .نديآ يرها به وجود مين متغيتداخل ا

-ه ذيل در حوزة برنامهينوع نظر ۳سوق يافت و  يانفکاک کاربرد يبه سو يپردازهينظر
   (McConnell, 1980: 3):شد يبازشناس يزير

  ؛يزيره در برنامهينظر -1

 ؛)۱۶(يزيربرنامه يه براينظر -2
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  .يزيرة برنامهينظر -3

 يهـا ن برنامـه يتـدو  ياساس کـار بـرا  ) )۱۷(»مستقل«ة ينظر(گروه نخست  يهاهينظر

 يهـا هيـ نظر(گـروه دوم  . مختلـف هسـتند   يزان در رشـته هـا  يرتوسعه به دست برنامه

ح ينـده آن را تشـر  يآ يزيـ رجامعه و برنامـه  يونت کنيوضع) يزيربرنامه يبرا ياجتماع

. در جامعـه دارنـد   ياسـ يو س ياخالق يه هايبا نظر يکيها رابطه نزدهين نظريا. كننديم

ت يـ ماه«ز معروف هستند و ين )۱۸(يزيروش برنامه ر يهاهيگروه سوم به نظر يهاهينظر

. دهنـد يل قرار مـ يحله و تيو تجز يرا مورد بررس يزيرفرايند وعمل برنامه يو چگونگ

 يهـا هيـ ش از نظريب يزيرها در برنامههيران نظريدر ا ين است که به طور نسبيت ايواقع

 »ن امـر اسـت  يز همـ يـ هـا ن قياز عدم توف يشة برخياند و رمورد توجه بوده يزيربرنامه

  ).۱۳۷۷، يعسگر(

  :ل را آشکار سازديذ يهاست مؤلفهيبايم يزيربرنامه هيک نظري

کـرد بـاال بـه    ي، رويـ ابزار  يکرد فنياعم از رو يزيرد حاکم بر فرايند برنامهکريرو ‐ ۱

  ؛ يو تعامل يکرد مشارکتيا روين به باال، و يين، پاييپا

که نحوه ارتباط و کنش و نقـش هـر    يز و جامعه هدف به نحويران برنامهيرابطه م ‐ ۲

  ن كند؛ييکدام را تب

  ؛يزيرفرايند و روش برنامه ‐ ۳

   .ز درنظر استيکه در آن روابط قدرت ن يزيربرنامه يبرا )۱۹(يچارچوب نهاد ‐۴

کرد يشتر متأثر از دو رويب يزيردهد که فرايند برنامهير نشان مياخ يهاتحوالت دهه

در  )۲۱(»ييگراه عقلينظر« که  )۲۰(»فن محور ييگراعقل«نخست رويكرد . مهم است

. ن مقاله ذكر شديمقدمه اهاي مهم آن در  يژگير است و ويچارچوب آن قابل تفس

کرد نخست، مورد توجه يو با گسترش انتقادات از رو ۱۹۸۰که ازدهه  يگريکرد ديرو

در . افته استيشهرت  يزيردر برنامه )۲۲(»يکرد ارتباطيرو«زان قرار گرفت، به يربرنامه

-است و برنامه يمورد تأكيد جد يزيردر فرايند برنامه يکرد، نقش جوامع محلين رويا
-يزان حاصل ميرمردم با هم و با برنامه يک مساعيق گفتگو و تشريها از طرها و طرح
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عامالن  مردم و
 توسعه

  قيمناسبات عم
 ياسيس - ياجتماع

 برنامه ها و مقررات

 

 ,Friedmann)»يک مساعيتشر قدرت جامعه و قدرت گفتگو و«کرد ين رويدر ا. شود

   :اند ازيابد و سه حوزه مورد نظر قدرت عبارتمي ياديز تياهم (6 :1998

  شود؛يش و مهارت آنان حاصل مت، دانيقدرت مردم وعامالن توسعه که از موقع ‐ ۱

نش، افکار، مقررات و ين معطوف به بيمع يها و مقررات که با چارچوبقدرت برنامه ‐ ۲

  ها و روش آن است؛ينوگراي

ق در يکه موجب تحوالت عم ياسيو س يق اجتماعياز مناسبات عم يقدرت ناش ‐ ۳

ت دارد مايو تصم ياسيس يهاتيشه در تعامالت، اولويشود و رساختار جامعه مي

)1999: 6 Stromberg,.(  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ),Stromberg 1999(ة نظرات اشترامبرگ يم از نگارنده بر پايترس: منبع        

  توسعه از نظر اشترامبرگ يزيررابطه عوامل قدرت در برنامه ‐۱شكل 

  ف توسعه و توسعة روستايييتعر

 ياجتماع يهاا گروهيفرد  ازياست که به فراخور نگرش و ن ييهامفهوم توسعه از مقوله

چنانچـه از   سـرا يبـه قـول م  . كنـد يمعنا و مضمون خاص و رو به تكاملي را منعکس مـ 

ار داشـتن  ي، خواهند گفت که در اخت»ست؟يتوسعه چ«م که ين بپرسيان بدون زمييروستا

 يافتن کار را توسعه تلقـ يکار يک فرد بيد همان توسعه است؛ يابزار تول. نيک قطعه زمي

  . )۱۲: ۱۳۶۴سرا، يم(ر شدن خود را يد و فرد گرسنه، سكنمي
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است که به جز رشد  يده، جامع و چند بعديچيک فرايند پيتوسعه «ونسکو، ياز نظر

کـه   يشود، اجتماعيک اجتماع را شامل مي يروهايه نيو کل يه ابعاد زندگي، کلياقتصاد

م يته و در منـافع آن سـه  ن فراينـد داشـ  يدر ا ياند تا رهاورداعضاي آن فرا خوانده شده

 ييدر جا) ۲۲: ۱۳۷۶ونسکو، ي( .»خواست هر اجتماع باشد يبر مبنا يستيتوسعه با. باشند

ع در يتوان به عنوان فراگرد مشارکت وسيتوسعه را م« يکرد مشارکتيگر بر اساس رويد

 يو اجتمـاع  يمـاد  يهـا شـرفت يجـاد پ يف کرد که به منظـور ا يتعر ياجتماع يدگرگون

شود و از يت مردم انجام مياکثر يبرا) يارزش يهايژگيو گريو د يشتر، آزاديب يبرابر(

ان راد، يمحسـن ( .»ديـ آيط اطرافشان به دست ميشتر بر محيق به دست آوردن کنترل بيطر

۱۳۷۴ :۵۳۸.(  

سـت بسـتر   يبايتوسعه به عنوان ابزار تحقق اهداف توسـعه، مـ   يزيرن، برنامهيبنابرا

  :ل فراهم کنديذ يهادر حوزه يرات ساختارييغت تيهدا يالزم را برا

  ،يحوزه نگرش ‐ ۱

 ،ييربنايحوزه ز ‐ ۲
 ،يانسان يرويحوزه آموزش ن ‐ ۳
  .)۶۳: ۱۳۷۳، يميعظ( يديتول يکيزيو ف يه گذاريحوزه سرما ‐ ۴

 يبانـک جهـان  . صورت گرفته اسـت  يف متعددينيز تعار يياز مفهوم توسعه روستا

 ياقتصـاد  يبهبود زندگ يبرا« کند كه يف ميرا به عنوان راهبردي تعر ييتوسعه روستا

ن يـ ا. شـود يمـ  يرند طراحـ يان فقياز مردم که همان روستاي يگروه مشخص يو اجتماع

 ياست کـه در نـواح   ين افراديرترين فقيگسترش دادن منافع توسعه در ب يراهبرد در پ

ک يـ  ة، در محـدود ييتوسـعه روسـتا   يهـا هدف. به دنبال امرار معاش هستند ييروستا

ش اشتغال، تأمين حـداقل قابـل   يچون بهبود، افزا يشود، بلکه موارديش خالصه نمبخ

  ).۲۰: ۱۳۷۱هلند،  DHVمهندسان مشاور . (»رديگيره را دربر ميقبول غذا، بهداشت و غ

در «دانند کـه  مي ياجانبهرا تحوالت مستمر و همه ييدار روستاين، توسعه پايهمچن

و  ياساسـ  يازهايرفع ن يبرا يياجتماعات روستا ياهيها و توانايتيچارچوب آن ظرف

و  ي، اقتصادياجتماع ك،ياکولوژ( يشکل دهنده نظام محل يمشارکت مؤثر در فرايندها
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ن نگرش، يبر اساس ا. )۱۴: ۱۳۸۲وزارت جهاد كشاورزي، . (»ابدي يرشد و تعال) ينهاد

  : است ياديت زيتوسعه حائز اهم يزيرل در فرايند برنامهينکات ذ

 و روستا؛ يژه با تأكيد بر سطوح محليبه و يستميجانبه و نگرش ستوسعه همه ‐ ۱
ن جوامع به عنوان ياز ا ي، کسب شناخت کافيمحل يتوجه به امکانات و استعدادها ‐ ۲

  قابل گسترش است؛ يهايتواناي يت خاص خود که دارايبا هو ياجامعه

 ؛يتوسعه محل از فرايند يبه عنوان بخش يو مل يامنطقه يوندهايپرورش پ ‐ ۳
 يعماد) (يپروژه مدار( يکيزيمنابع ف يبه جا) يمردم مدار( يتأكيد بر منابع انسان ‐ ۴

  ).۴۶‐۴۱: ۱۳۸۳، يو عباس

   يارتباط يزيرکرد برنامهيرو يهايژگيو

 يو مـؤثر  ياصول يزيردار بر اساس آنچه بيان شد، مستلزم برنامهيجانبه و پاتوسعة همه

از توسعه، و  )۲۳(شوندگانمؤثر و منتفع يروهايان نيم يتعاملاست که در بردارنده فرايند 

  : ل استيذ يهاازمند ادغام مؤلفهين

 يجامعة هدف و کوشـش در ارتقـاي توانمنـد    يهايها و توانايها و خواستهنگرش ‐ ۱

گونـه امـور در ميـان    نيـ ر و تحول اييتغ يها و فنون در راستاجامعه و انتقال ارزش

  مردم؛

و  يزيـ رلگران امر برنامـه يزان به عنوان تسهيربرنامه يو تخصص ينف يهايتوانمند ‐ ۲

  توانمندسازان جامعه مورد نظر؛

ان مـردم بـا همـديگر و    يـ ارتباط مؤثر و هدفمنـد در م  يها و ابزارهاي برقرارروش ‐ ۳

  . زانيرمردم با برنامه

کـرد  يازمنـد انتخـاب رو  ي، نيزيـ ربه اهداف فوق در برنامه يابيبه نظر نگارنده، دست

را پشـت   يـ ابـزار   يکرد فنـ يبر رو يمبتن ييگراعقل يهاشيمناسبي است تا بتواند گرا

ن يـ ا. فراهم سـازد  يو مشارکت يارتباط يزيربرنامه يبرا يسر گذارد و شالوده مستحکم

چـارچوب   ورگن هابرمـاس در ي يعني يلسوف معاصر آلمانيف يهاشهين با انديسنت نو

-برنامه يهاشد و به سرعت عرصه يزيه ري، پايوم اجتماعدر حوزه عل »يه ارتباطينظر«
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ن يـ له جان فورسـتر از بطـن ا  يبه وس» يارتباط يزيره برنامهينظر« د و يرا درنورد يزير

بـر   يمؤثر و موفق مبتنـ  يزيرهابرماس معتقد بود که برنامه. تفکرات به جامعه ارائه شد

ـ   يارتباط يهاوهيش ت يـ زنده آن اسـت کـه عقالن  از تحقـق ارتبـاط سـا   يـ ش نياسـت و پ

از  يتـر عيکنار گذاشته شود و دامنة وسـ  يزيربه عنوان تنها استدالل در برنامه )۲۴(يابزار

کـه   ي، و اسـتدالل احساسـ  ياستدالل اخالقـ ، )۲۵(يفن ‐يها شامل استدالل ابزاراستدالل

، يعسـگر ( رديـ رامون خود است، مورد توجه قرارگيط پيمردم از مح يهمان تجربه حس

ا قابـل درک  يـ ا بـودن  يـ گو يارتباط سـازنده چهـار اصـل کلـ     ين او برايهمچن). همان

  .شمرد يرا بر م)۲۹(و صداقت )۲۸(مشروع بودن، )۲۷(بودن يمي، صم)۲۶(بودن

نخسـت، بـا   : ده مهم مـرتبط اسـت  يبا سه پد يارتباط يزيرة برنامهينظر يريگشکل

 ين منبع فکـر يترکه مهم )۳۰(»معهجا ينظرية ارتباط«هابرماس تحت عنوان  ينظرية فلسف

رادات يـ و ا )۳۱(»يـي عقال يزيـ ربرنامـه «  يهادوم، با شکست. شوديه شناخته مين نظريا

ن يسـوم . ز مطـرح شـده اسـت   يهابرماس ن يه ارتباطيرادات در نظرين ايوارد بر آن که ا

در  نسـبت داد کـه   يو اقتصاد ي، اجتماعياسيم سيد بتوان به تحوالت عظيداد را شايرو

، ير شوروياتحاد جماه يهمچون فروپاش يتحوالت. وسته استيجهان معاصر به وقوع پ

مشـارکت مـردم در امـور، و     يهانهيش زميبه دنبال افزا )۳۲(فشار يهاقوت گرفتن گروه

بـه بعـد    ۱۹۸۰ ةجهـان از ده  يدادهايـ از رو ي، بخشـ يطـ يمحستيش مشکالت زيدايپ

ن يـ ا. دارد )۳۳(»ية انتقـاد يـ نظر«شـه در  ياس، رهابرمـ  يه ارتباطينظر. شونديمحسوب م

، انتقـاد از  ييگرا، انتقاد به اثباتيستيه مارکسيهمچون، انتقاد از نظر ييه از انتقادهاينظر

: ۱۳۷۴تزر، ير(ن، و انتقاد از فرهنگ ساخته شده است ي، انتقاد از جامعة نويشناسجامعه

در  يزيـ رة برنامـه يگذاران نظرناياز بن يليه يپتس). ۸۰۰‐۷۹۳و  ۶۰۵‐۶۰۴، ۲۱۵‐۱۹۹

: ديگوين باره ميدر ا )۳۴(»يمساعکيمبتني بر تشر يزيربرنامه«کتاب معروف خود با نام 

و دانـش   ياز تأكيد بر علت ابـزار  ييرها يل و نقد حکومت در جستجويکرد تحليرو«

اقـدامات   يگـذار شتر در شناخت نحوه تفکر مـردم و ارزش يمشارکت ب يبه سو يعلم

توسـعه   يفراينـدها  يريق بـه کـارگ  يـ شـتر از طر يجاد تعامل بيا يهان راهيان و همچنآن

  .Healey, 1997: 27-29)( »است ياسيس
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 يـي گراعقل«بر  يمبتن يزيرکرد برنامهيرو يج ناکارآمديبه تدر يالديم ۱۹۷۰از دهة 

ل يـ دالاز  يکـ يزان توسعه، يربرنامه و (Healey, 1996: 238-239)آشکار شد  )۳۵(»يعلم

ـ  يدهـد را ناشـ  يت رخ مـ يـ و آنچه در واقع يزيره برنامهين نظريفاصله افتادن ب -ياز ب
  .دانستند يزيربرنامه يارتباط يهابه جنبه يتوجه

 يهـا فرايند ي، روش طراحيکرد ارتباطيرو (Healey, 1997: 4)يليبراساس تأكيد ه

کنـد، در  يرا ارائـه مـ   يارت هنجـ يجاد موقعيو ا )۳۶(يبر قدرت مشارکت ياداره امور مبتن

. دهنـد يگران انجام ميد يبرا يزان حرفه ايرشتر برنامهيرا ب يسنت يزيربرنامه«که  يحال

دها وانتظـارات  يزان مشارکت عبارت است از منظور داشتن آرزوها، اميرن برنامهيا يبرا

واننـد  تينمـ  يازان حرفـه يـ رشتر برنامـه يکه ب يزيچ. چه نگاه متخصصانيگران از دريد

رنـد، در آن  يگيکه تحت تـأثير برنامـه قـرار مـ     يين است که اجازه دهند آنهايرند ايبپذ

  )۳۷().۶۱‐۶۰، صص ۱۳۸۰کاف،يا(» کنند) مشارکت يعني(دخالت 

   :اندبدين شرح يارتباط يزيرکرد برنامهيمهم رو يهايژگيو

. اسـت  يرتباطک محصول ايها و متن برنامه يک فرايند ارتباطيتوسعه  يزيربرنامه ‐ ۱

آن با اتکا به اخـذ   يزان به فنون و ابزار فنيرق تسلط برنامهيصرفاً از طر يزيربرنامه

نفـع در  يذ يهـا ازمند حضور همه گروهيآميز نيست و نتياطالعات از محل، موفق

  فرايند آن است؛

ز ينرا  يارتباط يهاست روشيباي، ميزيرزان، عالوه بر فنون متداول برنامهيربرنامه ‐ ۲

-ازمنـد برنامـه  يشود و نق تجربه حاصل نمييرند که اين فراگيري صرفاً از طريفراگ
  است؛ يآموزش يها

نـة شـناخت   يدر زم يعمـوم  يهـا يو آگاه يازمند دانش ارتباطينفع نيذ يهاگروه ‐ ۳

  ها و ارتباطات هستند؛حلمسائل و راه يبندتيموضوعات، اولو يمسائل، طبقه بند

) يو اسـتدالل احساسـ   يان هابرماس، استدالل اخالقييا به ب(ها و احساسات ارزش ‐ ۴

، يعسـگر (رند يگ يزان مورد استفاده قرار ميربرنامه يـ ابزار  يبه همراه استدالل فن

  ).۳۸‐۴۷: همان
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است که  ييارهايرگر معيتفس يارتباط يزيرکرد برنامهيح شد، رويگونه که تصرهمان

. اسـت  يزيرن همان نقش نظريه برنامهيسازد و ايرا مطلوب م يزيرفرايند انجام برنامه

دهنـد  را شکل مي يزيرا اصول راهنما که چارچوب شناخت فرايند برنامهيارها ين معيا

 ‐۱: اند ازعبارت يارتباط يزيرکنند، در برنامهيآن را فراهم م يابيت و ارزينه هدايو زم

  ).از مردميارائه اطالعات مورد ن( آموزش ‐۳، )يمشارکت يزيربرنامه( گفتگو ‐۲ارتباط، 

زان يـ تا چـه م  يزيردهد که فرايند به کار گرفته شده در برنامهياصل ارتباط، نشان م

را فراهم كرده است، و ابـزار و   يرسم يزان، مردم و نهادهايران برنامهيارتباط سازنده م

تفاده قـرار  و آموزش، چگونـه مـورد اسـ   ) مشارکت(گفتگو  يدر راستا يارتباط يهااميپ

  اند؟گرفته

زان مشـارکت مـؤثر مـردم را    يـ ن فراينـد تـا چـه م   يـ دهد که اياصل گفتگو نشان م

  كرده است؟  يريگميو تصم يزيربرنامه يخته و آنان را وارد عرصه گفتگو برايبرانگ

زان يـ ارائـه شـده تـا چـه م     يهان نکته توجه دارد که آموزشيز به اياصل آموزش ن

  ا كرده است؟يمه يزيرفرايند مطلوب برنامه يزان و مردم را برايرنامهبر يارتباط ييتوانا

ل يـ کـرد، داراي اثـرات ذ  ين رويـ ن مضمون در ايتريديبه عنوان کل» ارتباط«مفهوم  

  :است

  شود؛يشدن مشارکت و گفتگو م يو کاربرد يباعث معنادار ‐ ۱

-يمـ  يزيـ رمهنفع و مرتبط با برنامه توسعه در برنايذ يهاموجب ورود همه گروه ‐ ۲
  شود؛

-ها نسبت بـه هـم مـي   ش درک و دانش گروهيو افزا ياجتماع يهات شبکهيبه تقو ‐ ۳
   .دهديش ميافزا يزيرو انعطاف را در برنامه يريپذتيب مسئوليانجامد و ضر

  : يابندل ذيل امكان تحقق مييتحل يهانهيبراساس اين اصول، زم

سـه آن  يه آنها و مقايماافتن به درونيدست  يها براها و برنامهطرح يل محتوايتحل ‐ ۱

  ؛)يق مورديعم يابيارز(مورد نظر  يموجود در فضا يهاتيبا نظر مردم و واقع

ابي به بستر الزم يدست يا محلي برايکشور  يرسانو اطالع يآموزش يفضا يابيارز ‐ ۲

  .توسعه يزيردر برنامه يکرد ارتباطيتحقق رو يبرا
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شرايط ، پراكندگي فضايي ص مهم، يعنيبا توجه به اصول يادشده، سه شاخ

در . توجه استريزي ارتباطي قابل، در برنامهمنابع ارتباطي، و يزيرمکان برنامه اجتماعي

درج  هاشاخصن اصول و يمربوط به ا يرهايمتغ يل تناظريل چارچوب تحليجدول ذ

  .شونديم ين و بررسييتع يو زمان يط مکانيشده که بر حسب شرا

 هاشاخص

  لاصو
  پراكندگي فضايي

  شرايط اجتماعي

  يزيرمکان برنامه
  منابع ارتباطي

  ارتباط
  يرهايمتغ

 يدو وجه

   يرهايمتغ

  يدو وجه

  يرهايمتغ

  يوجهدو 

  گفتگو

 )يمشارکتيزيربرنامه(

   يرهايمتغ

 يوجهدو

  يرهايمتغ

  يدو وجه

  يرهايمتغ

  يوجه دو

  آموزش
  يرهايمتغ

 يوجهدو

  يرهايمتغ

  يوجهدو 

  يرهايمتغ

  يوجه دو

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 هاي فرآيند شاخصمربوط به اصول و  يرهايمتغ يل تناظريچارچوب تحل ‐۲شكل 
  برنامه ريزي ارتباطي

  و نظريه نهادگرايي )۳۸(ي، پژوهش مشارکتيارتباط يزيرکرد برنامهيان رويرابطه م

: رديـ گيفاده قـرار مـ  ق مـورد اسـت  يـ طر ۳واژه مشارکت به «کند که ياشاره م )۳۹(چمبرز

را خـوب   يشـنهاد يشود تا هر پياستفاده م ينيک برچسب تزئينخست، از آن به عنوان 

ق يـ ن طريـ است تا بتوان از ا )۴۰(ياريف کننده عمل همين واژه توصيدوم، ا. جلوه دهند

ف يتوصـ  ين واژه بـرا يـ سـوم از ا . نه ها کاستيح کرد و از هزيرا بس يکار محل يروين

ل خـود را  يـ سـازد تـا تحل  يرا قادر م يشود که مردم محلير دادن استفاده مايفرايند اخت

کسـب کننـد و    يشـتر يب رنـد، اعتمـاد بـه نفـس    يانجام دهند، کنترل امور را به دست گ

ن بدان معناست که ما در پـروژه آنهـا   يا يمات خود را اتخاذ نمايند؛ از لحاظ نظريتصم

  ).۱۲۰‐۱۱۹: ۱۳۷۸چمبرز، (» م، نه آنها در پروژه ماييجويمشارکت م
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از مفهوم مشارکت است که هم هدف توسعه و هـم   يبرداشت سوم، برداشتي اصول

  . است يو توسعه مشارکت يمشارکت يزيرافتن به برنامهيابزار دست 

ز آنها بـه  يق تجهيو استعداد افراد از طر يش آگاهيکه درصدد افزا يپژوهش مشارکت

 ييايفرشـاد گهـر و ضـ   ( ل و حـل مسـائل اسـت   يـ وتحلهيـ تجز يد برايجد يهامهارت

 يعنـ ي، يارتبـاط  يزيـ رکرد برنامـه ياز اصول رو يکيبر  ي، مبتن)۱۴‐۱۳: ۱۳۸۰، يگدليب

  . زان و مردم با خودشان استيرگفتگو ميان مردم با برنامه

سـتم در جهـان   يل قرن بياز اوا )۴۳(يينهادگرا هينظرو  )۴۲(کردن نهينهادو  )۴۱(يينهادگرا

پـردازان  و از نظريه )۴۴(»برگسارنست «توان به  يم ييگذاران نهادگراانياز بن. مطرح شد

ت يـ واقع«: ديـ گوين بـاره مـ  يـ اشاره كرد کـه در ا  )۴۵(»تر برگريپ«توان به يمعروف آن م

. ديـ آيد مـ يـ پد يمتقابـل اجتمـاع   يهـا است که از کنش يک ساخت انساني، ياجتماع

 ينـ يمشابه مع يشوند و معانيها تکرار متي، فعالآن ياست که ط ينه کردن فرايندينهاد

  ).۲۰۱: ۱۳۷۴گران، يو د ييرزايم( ».کننديدا ميگران پيخود و د يبرا

ک يـ از ) ۸۶‐۱۰: ۱۳۷۵، يروانيا( ييکرد نظريه نهادگرايها و روصهيبا توجه به خص

-گر، مشـخص مـي  يد ياز سو يارتباط يزيرکرد برنامهيرو يهايژگيسو، و اصول و و
  :هاي زير اشتراک نظر دارندکرد در مقولهين دو رويود كه اش

 يهـا در مکـان  ينهـاد  يسـاز تيبه منظور ظرف يو ارتباط يتعامالت اجتماع يبرقرار -

 ؛ييمختلف بر مبناي تمرکززدا
 ؛ )يقدرت رسم(نقد قدرت دولت  -
ترک مش يارهايو پايين به باال به منظور برقرار نمودن مع يمردم يفرايندها يريگشکل -

 .يو مشارکت يمردم يدر انجام امور و استقرار نهادها

  بر پيشينة پژوهش  يمرور

-هابرماس را وارد عرصه برنامه »ية ارتباطينظر«همان گونه که اشاره شد، جان فورستر 
ن مـورد توجـه   ينو يکرديبه عنوان رو» يارتباط يزيرة برنامهينظر«توسعه كرد و  يزير

-آن در عرصه برنامه يهاح ابعاد و مؤلفهيه و تشرين نظريا بسط دامنة يبرا. قرار گرفت
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اهـم  . رفتيربط صورت پـذ يشمندان ذياز جانب اند يهاي فراوان، پژوهشيعمل يزير

  :به شرح زيرند ينظر يهان پژوهشيا

ک يـ در عمـل   يزيرات خود مشاهده کرد که برنامهين تجربيجان فورستر در نخست ‐ ۱

ه يـ کـرد تـا اصـول مطـرح شـده در نظر      ين، سعيبنابرااست؛  يفرايند کامالً ارتباط

اده، و عوامـل  يـ پ يزيـ رک ارتبـاط سـازنده را در برنامـه   يـ  يبرقرار يهابرماس برا

ه يادشده بپردازد كـه بعـدها   يق در نظريکند و به تدق ييمخدوش کننده آن را شناسا

 ,Forester)خـود منتشـر کـرد    » يارتبـاط  يزيـ رة برنامهينظر«ج آن را در کتاب ينتا

1980).  

-روزمـره برنامـه   يهاتيفعال يگردد که به بررسيباز م يليه يبه پتس يتجربة بعد ‐ ۲
در  يکرد ارتباطيرو ةدر بار يمطالعات متعدد يو. (Healey, 1992)زان پرداخت ير

بـر   يمبتنـ  يزيـ ربرنامـه «توان به کتـاب  يداشته است که از آن جمله م يزيربرنامه

 يريايـن كتـاب بـا هـدف بـه کـارگ      . اشاره كرد (Healey, 1997)» يک مساعيتشر

  . ن شده استيتدو ييفضا يزيرمباحثه و گفتگو در برنامه

را کـه در   يارتبـاط  يزيـ رکـرد برنامـه  يبـر رو  يجه دو پژوهش مبتنـ ينت اشترومبرگ ‐ ۳

ــارچوب  ــردي يرو«چ ــرد انتخــاب راهب ــرد يصــورت پذ» ک ــر ك ــود، منتش ــه ب   رفت

 (Stromberg, 1999).   

ا ياسترال ياهيناح يزيردر برنامه يارتباط يزيره در مقاله خود به برنامهشوف و داليب ‐ ۴

 يزيربرنامه يبرا يارتباط يزيررا در برنامه GISج کاربرد ين مقاله نتايا. اندپرداخته

  .(Bischof and Dale, 2000)كند يح ميا تشريکشور استرال ينواح يطيمح

کشـور   يطـ يانداز محت چشميريدر مدکرد ين رويرامون ايپ يدر پژوهش ياستنسک ‐ ۵

   .(Stenseke, 2000)کند يتمرکز م ييروستا ياندازهاسوئد، بر چشم

 يانديشـمندان بـه اجمـاع کارشناسـ     يابيمسـئلة دسـت   يامقالـه  يطـ  دمنيـ جان فر ‐ ۶

را بـه بحـث    يزيـ رة برنامـه يـ واحد و قابل اسـتناد از نظر  يفيدرخصوص ارائه تعر

   (Friedman, 1998: 2).گذاشته است
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ت يـ ، اهميکرد ارتبـاط يگفتگو در رو يرامون برتريپ يادر مقاله يفتاشل و هاکسليا ‐ ۷

 ياز جنبـه هـا   يابانـه بـا برخـ   يو برخورد مسئله يزيرپردازي برنامههيآن را در نظر

 .(Yiftachel and Huxley, 2000)کنند ين مييتب يزيربرنامه
ک يتشـر «بـه فراينـد    يابيدست يچگونگ ةدر بار يدانيق ميک تحقيا در يو لور يفول ‐۸

اند که دهيجه رسين نتيبه ا) ۴۶(زبان نيواورلئان يدر جامعة فرانسو» اجماع«و » يمساع

اد نسـبت بـه امکـان    يـ ز يني، خوشبيارتباط يزيرکرد برنامهيرو يهاياز کاست يکي

ن يـ البتـه ا . ها و عالئق متفاوت استن جوامع با ارزشيدر ب يک مساعيتحقق تشر

 ,Foley and Lauria)كند  يدن را منتفيست که امکان به اجماع رسين يضوعامر مو

2000: 221).   

 يهـا دگاهيـ بـا توجـه بـه د   Allmendinger and Jones, 2002)(نگر و جونز يآلمند ‐ ۹

ـ  يهـا و اصالحگرانة چالش يانتقاد يه، به بررسين نظريموجود دربارة ا  يش رويپ

  .اندکرد پرداختهين رويا

-قابل يهاکرد صورت نگرفته است، اما کوششين روياي با نام اعهدر ايران مطال
توسعه صورت  يزيردر چارچوب برنامه يمشارکت يکردهاياستفاده از رو يتوجهي برا

ون، يعرب ؛ و۱۳۸۰، ينور ؛۱۳۸۱و۱۳۸۰براي مثال رجوع كنيد به زرنگار، (گرفته است 

ر يفراگ يکه در سطح يياتوسعه روست يهايزيرن برنامهيدترياز مف يکي.) ۱۳۷۸

از  يريگو بهره يمشارکت يهاافتيبا اتکا به ره) روستا( يکرد محلي، اما با رو)استان(

در  ييتوسعه روستا يراهبرد يزيرصورت گرفته، برنامه (PRA)مختلف  يروشها

ده يران به انجام رسيا ييمؤسسة غيردولتي توسعه روستا يزد است که با همکارياستان 

  .)۱۳۸۰ران، يا يورت و بهرهيريز مطالعات مدمرک( است

   يريگجهيو نت يبندجمع

بـه   يارتبـاط  يزيرکرد برنامهيرش رويبر پذ ين مقاله مبتنيا يريگجهيدر نت يفرض اصل

کرد، اصول مسلم ين رويا يهايژگيبنابراين، با توجه به و. کرد مطلوب استيعنوان رو
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اخـذ، و   يلـ يج تحليکشـور، نتـا   يم بر روستاهاط حاکيتوسعه، مفاد برنامه پنجم، و شرا

فراينـد عمـل    يشـنهادهاي الزم بـرا  يمطلوب برنامـه پـنجم، پ   ياجرا يسپس در راستا

توان بـه قـرار   ين توسعه را ميانگاره نو يخطوط اساس. شوديتوسعه ارائه م يزيربرنامه

  :ل خالصه كرديذ

  منعطف؛ يمردم يت نهادهايو استفاده از ظرف يمردم محور ‐ ۱

  ؛يمحل يهايها و توانمندتيو استفاده از ظرف ييگرايمحل ‐ ۲

  ؛يو ماد يو توسعه منابع انسان يسازتيو ظرف يسازتوانمند ‐ ۳

  ن به باال؛يين و پاييباال به پا يکردهايق رويتلف ‐ ۴

  ؛ )گذاراناستيزان، سيرمردم، برنامه( يزيرنقش کنشگران مختلف در عرصة برنامه ‐ ۵

  محور؛ ييتوسعة دانا ‐ ۶

  .در توسعه يارديپا ‐۷

  :دهديل را نشان مي، سه مقوله ذيارتباط يزيرکرد برنامهيرو يهايژگيل ويتحل

کـه تحـت عنـوان    ) شـوندگان منتفع(زان و مردم يردار برنامهه و هدفيارتباط دوسو ‐ ۱

  ح شده است؛ين و تشرييتب» اصل ارتباط«

ن فراينـد  يکه به ا يک مساعيبراساس اجماع و تشر يريگميو تصم يجمع يگفتگو ‐ ۲

  م؛يگوييز مين» اصل گفتگو«به اختصار، 

  .»اصل آموزش«ا ي يآموزش ارتباط ‐ ۳

ن و به يشوندگان تدوها براساس اصول فوق با محور منتفعکرد، برنامهين رويدر ا

شود محور توجه ميو مردم» ياجماع«محور، به ديدگاه و کارشناس »ياثبات«ديدگاه  يجا

  :کننديفا ميمتخصص دو نقش مهم ازان يرو کارشناسان و برنامه

  ؛يق آموزش ارتباطياز طر ياجتماع يريگميل فرايند تصميتسه ‐ ۱

  .يمردم يمات جمعير با تصميفراگ يهااستيان الزامات و سيجاد تناسب ميا ‐ ۲

ل است، اما متناسب با يذ يچارچوب کل يکرد، داراين رويبر ا يکار مبتن يالگو

: ديگوين باره ميدر ا يليه يپتس. کنندير مييتغ يياجرا يط هر محل، الگوهايشرا

 يست متکيبايکرد، مين رويا يهاشهيکردن اند يياجرا يبرا ياساس هرگونه کوشش«
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-نييش تعياز پ يليک مدل تحميجاد كند که يرا ا ييباشد و فرايندها يط محليبر شرا
  (Allmendinger and Jones, 2002: 32).»شده نباشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  قيتحق يهاافتهيم ازنگارنده براساس يترس: منبع

   يکرد ارتباطيبر رو يمبتن يزيرند برنامهيفرا يالگو ‐۲شكل 

در توسعه، شامل مردم به عنوان هدف توسعه » يگران اصليباز«فوق نقش  يدر الگو

حـوزة  ( گـذاران اسـت ي، و س)يحـوزة تخصصـ  (زان متخصص ير، برنامه)يحوزة مردم(

  ).۳شكل (د مورد توجه باشد ي، با)ياسيس

  

  

  

  

  

  
  

  ف موضوعيتعر -
  يكارشناس نييه و تبيشناخت پا -

  يام و ابزار ارتباطيانتخاب پ-
برنامه  يلگريو تسه يآموزش ارتباط -  ل ويه و تحليتجز-

  ياجماع يريگميتصم
 هاتين اولوييتع-

 ياجرا
 ماتيتصم

 اثرات و بازخورد يابيكنترل، ارز

 و  يگران اصلين بازييتع-
  مداخله يهاحوزه   
 يزيرجهت برنامه ينهادساز -
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  قيتحق يافته هايم از نگارنده براساس يترس: منبع

  ييتوسعة روستا يزيرند برنامهيمداخله در فرا يهاحوزه ‐۳شكل 

توسـعه   يزيـ رتوانـد فراينـد برنامـه   يدهد که آنچه مين پژوهش نشان ميهاي ايافته

      : است يكند، دو نکته اصل» مطلوب«را  ييروستا

 ؛ »کنندة ارتباط سازندهمخدوش«ا محدود کردن عوامل يحذف  ‐ ۱
  .»کنندة ارتباط سازندهتيتقو«ت عوامل يا تقوي يبرقرار ‐ ۲

در توسـعة   يارتبـاط  يزيـ راز مجموع مباحث انجام شده در چارچوب فرايند برنامه

  :کرد يريگجهيزير را نت ياستوان اصول اسيم ييروستا

ة سـه حـوزة   ياست کـه از ارتبـاط و تعامـل دوسـو     يک فرايند ارتباطي يزيربرنامه ‐ ۱

-يگـذاران حاصـل مـ   استيزان، و سيرمداخله، شامل مردم و عامالن توسعه، برنامه
  شود؛

  است؛ يط محليتابع شرا يزيربرنامه ‐ ۲

  است؛ يلگريو تسه يسازنهيزان متخصص، زميرنقش برنامه ‐ ۳

  است؛ يزيرحرکت برنامه ي، نقطه کانونياجماع يريگميتصم ‐ ۴

  است؛ يزيرنفک برنامهيجزء ال ينهادساز ‐ ۵

  است؛ يزيربرنامه ياصل يازهاياز ن يآموزش ارتباط ‐ ۶

 يحوزه مردم

 يحوزه تخصص ياسيحوزه س

 يزيربرنامه
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محدودکننده و الزامات فرادسـت و   يهاتيبا واقع يمات مردميتصم يسازمتناسب ‐ ۷

  موفق است؛ يزي، الزمه برنامه رياسيس

  . است يستميکرد سيبر رو يو مبتن يراثباتي، غيزيربرنامه يهاتيفعالفرايند انجام  ‐ ۸

  پيشنهادها

و برنامه پنجم  يارتباط يزيرکرد برنامهيل رويج تحلياساس نتا ن مقاله بريشنهادهاي ايپ

و مطلوب كردن فرايند  ييتوسعه روستا يزيراصالح سازمان کار برنامه«توسعه با هدف 

  . شوديارائه م »آن

در کشـور، اصـالح و    ييتوسعه روستا يزيردن به فرايند برنامهيت بخشيمطلوب يبرا

  :است يت دو فرايند به طور همزمان و مکمل ضروريتقو

  و توسعه؛ يزيردر عرصه تفکر برنامه ييد فکر و دانايفرايند تول ‐ ۱

  .عمل يهابه عرصه ييـ اجرا يع افکار علمياشاعة سر ‐ ۲

-کـرد برنامـه  يبر رو يتوسعه مبتن يزيرمل برنامهت دو فرايند يادشده، چرخة عيتقو
ازمنـد  ين ين دو مقوله بـه مثابـه دو اصـل راهبـرد    يا. نه خواهد كرديرا به يارتباط يزير

ن وجوه يتراست که در اينجا به مهم) يردولتيعمدتاً غ( يو نهادساز يياجرا يزيربرنامه

  :شوديآن اشاره م يياجرا

ـ   يهـا هسـته : و شبکه گستردة توانا کوچک دانا يهاجاد هستهيا) الف  يکوچـک ول

تواننـد نقـش   يمـ  يژه محلـ يـ وو بـه  يا، منطقـه يار و اثربخش در سطح مليصاحب اخت

 يهامقصود نگارنده، هسته. فا كننديرا ا يياجرا يهاو شبکه يفکر يهاوندزنندة حوزهيپ

 ييها، بلکه کانونستيج است نيرا يياجرا يهاا آنچه با نام اتاق فکر در دستگاهي يدولت

شـرو در  يو با اتکا بـه نخبگـان و افـراد پ    يدولت يهاتيمدنظر است که فارغ از محدود

را  ييتوسعه روسـتا  يزيرکار در برنامه يهاد و ارائة روشيت تولي، مسئوليجامعه محل

 يو ادار يت حقـوق يرند و با اتكا به حمايط حاکم بر هر محل برعهده گيمتناسب با شرا

  . رنديز بپذيت نيآيد، تأثيرگذار شوند و مسئولنان به عمل ميكه از آ
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و  يردولتيد از بخش غيکه حتماً با يو اقتصاد ياجتماع ياز نهادها ياشبکة گسترده

يادشـده را بـه    يهادات هستهيباشند، تول يـ محور محلاجتماع يهادربرگيرندة سازمان

. كنـد يج مـ يتـرو  ييجامعـه روسـتا   انيـ و در م ياتيـ ل به برنامـه عمل يطور گسترده تبد

. شودين موارد محسوب مياز جمله ا يدر بخش کشاورز يج خصوصيترو يدهسازمان

مستقل ارائه خواهـد   يشنهاد در حال طراحي است و در نوشتارين پيا ييسازوکار اجرا

  .شد

اعضـاء شـبکه    يژه بـرا يبـو  يآموزش ارتبـاط  يبرنامه ها يو اجرا يسازمانده) ب

  ؛ينهادشيگسترده پ

 يکشـور و طراحـ   يتمـام نـواح   يهمسان برا يهاها و طرحکنار گذاشتن برنامه) ج

 يو خطـوط راهبـرد   يبـر اصـول اساسـ    يتوسعه مبتن يزيربرنامه يبرا يمحل يالگوها

  ؛يمحل يازهايها و نيژگي، براساس ويتوسعه مل

ت ـ  يـ فعال يص بـه جـا  يـ تخص  تيـ محور و فعال  کرد مکانين کردن رويگزيجا) د

انـد و  ن شـده ي، از قبل معيياجرا يهاتيدر حال حاضر فعال: صيمحور و مکان ـ تخص 

 يمطلوب مبتنـ  يزيرکه در برنامهيدر حال. ابندييها اختصاص مبر حسب منابع به مکان

. ف و اجـرا شـوند  يط مکان، تعريها برحسب شراتي، الزم است تا فعاليط محليبر شرا

ن به باال بـه  ييکرد پايو رو يمحل يزيرت فرايند برنامهي، تقون مقصوديدن به ايرس يبرا

  .دينمايم يضرور يامنطقه يزيرکلمه، در برنامه يواقع يمعن

شـبکه   يريپـذ تيو مسـئول  يارتبـاط  يها، افزايش مهارتيارتقاء توان تخصص) هـ

  .ييروستا يدر عرصه توسعه يبخش کشاورز يمحل

، ييو توسعة روستا يوار توسعة بخش کشاورزاندامت به ارتباط تنگاتنگ و يبا عنا

، يوزارت جهاد کشاورز(در برنامة پنجم  يپنجگانه توسعة بخش کشاورز يراهبردها

ژه در عرصة يودر دولت دهم به ير جهاد کشاورزيو سه محور مورد توجه وز) ۱۳۸۸

از  يکي، يوزارت جهاد کشاورز يساختار ادار يت سطوح محلياصالح ساختار و تقو

- نهيهاي ترويج در اصالح و بهتواند استفاده از شبكه گستردة خانهيمهم م يکردهايرو
  . باشد ييو مداخله دادن آن در فرايند توسعه روستا يزيرفرايند برنامه يساز
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