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اروپا در قرن  ةروستايي اتحادي ةتوسع يزير بررسي تحوالت برنامه

  رانيا يبرا ييها درس: کميست و يب

  ∗∗∗∗پناه، و زهره مقفلی يزدان محمدامين خراسانی، کيومرث

  ۱۵/۶/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۷/۴/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  چکيده

سياست مشترک کشاورزي، خط . هاي سياسي در جهان استترين پيماناتحاديه اروپا از قديمي
 ۲۰۰۰-۲۰۰۶هاي زماني هاي مصوب توسعه روستاهاي اتحاديه، براي دورهمشي ليدر و برنامه

هاي اجراشده  از جمله برنامه ۲۰۱۳-۲۰۲۰ايي در انداز توسعه روست و نيز چشم ۲۰۰۷-۲۰۱۳و 
در . ستايي استريزي توسعه روانداز نوين برنامه ال اجراي کشورهاي اتحاديه در چشمو در ح

پس از آشنايي اجمالي با اتحاديه اروپا، وضعيت گذشته و موجود نظام  ة حاضر،مقال
ميزان  ،انداز آينده آن و همچنين سعه روستايي در کشورهاي عضو، چشمريزي تو برنامه

ريزي توسعه روستايي هاي توسعه کشاورزي بر فرايند برنامهتأثيرگذاري و اهميت برنامه
، کنندگي و انسجام تکميلراهبردي، خط مشي ، مشارکت و مسئوليت مشترک. دوش میبررسي 

وع اقتصادي در توجه ويژه به تن در نهايت، و سازي أکيد بر شبکهرويکرد پايين به باال و ت
 ۲۱هاي اتحاديه اروپا در قرن  هاي توسعه روستايي در برنامه آموزهترين  نواحي روستايي مهم

  .ندرو شمار می بهبراي ايران 
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∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
   مقدمه

تشـکيل   اروپاييکشور  ۲۸سياسي است که از  - روپا يک اتحاديه اقتصاديااتحاديه 
، اتـريش : نـد از ا شوند و عبارتهاي عضو خوانده ميايالت ،مجموعدر ه است کشده
، بلژيــک، بريتانيــا، آلمــان، ايرلنــد، ايتاليــا، اســلووني، اســلوواکي، اســتوني، يااســپان

، قبرس، فنالند، فرانسه، سوئد، جمهوري چک، روماني، دانمارک، پرتغال، بلغارستان
در . يونـان و  هلند، مجارستان، مالت، ليتواني، لهستان، لوکزامبورگ، التوياواسي، کر

جمهـوري  نـامزد رسـمي بـراي عضـويت در اتحاديـه، کشـورهاي        ، دوحال حاضر
 نگرو مونته، بوسني و هرزگوين، آلبانيکشورهاي  ،به عالوه. باشندمي ترکيهو  مقدونيه

 شـوند نـامزدي عضـويت شـناخته مـي     تـوان به عنـوان کشـورهاي داراي    صربستانو 
)European Commission, 2007: 25 .(     برخـي از کشـورهاي اروپـايي خـارج از قلمـرو 

خي کشـورهاي  بر ،همچنين. مانند ايسلند، سويس، نروژ و روسيه اروپايي ،اتحاديه قرار دارند
قلمـرو اتحاديـه اروپـا    مسـاحت  . شونددر قلمرو اتحاديه واقع نمي اير فاروزعضو مانند ج

  . استنفر  ۵۰۷۸۹۰۱۹۱کيلومتر مربع و جمعيت آن برابر با  ۴۴۲۲۷۷۳برابر با 
، ي، سـهم مهمـي از اقتصـاد اتحاديـه را در اختيـار دارد     بخـش کشـاورزي و مـواد غـذاي    

درصـد از توليـد    ۴/۴درصـد از کـل مشـاغل و     ۸/۳ميليون شغل معـادل   اي که پانزده گونه به
، وضـعيت جمعيـت روسـتايي    ۱در جـدول  . ددهـ  به خود اختصاص میناخالص داخلي را 

ايي ايـن کشـورها   و درصد رشد جمعيت روست ۲۰۱۵کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 
  . است نشان داده شدهبر مبناي آمار سازمان ملل متحد  ۲۰۱۰- ۲۰۱۵در دوره 
توسعه روستايي در اتحاديـه اروپـا يـک     ،چندداليلی به  ،آنچه گفته شد بر افزوناما 

برخی از داليل توجه پژوهشـگران بـه توسـعة    . رود شمار می بهموضوع جالب تحقيقاتي 
  : توان بدين شرح يادآور شد ا را میروستايی در اتحادية اروپ

اقتصـاد  . قـرار دارنـد   يک بحران ساختاري عميـق بسياري از نواحي روستايي در  )۱
در معـرض تهديـد از طـرف رقيبـان     داري  سنتي مبتنـي بـر کشـاورزي و جنگـل    
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المللي، تقاضاي در حال تغيير مشتريان و افزايش تمرکـز واحـدهاي توليـدي     بين
ـ       ي شـغلي ها ، فرصتدر نتيجه. است  ر اثـر محـدود شـده و منـابع انسـاني پايـه ب

خيزي خاک  کاهش حاصلهمچنين،  .شوندمهاجرت جوانان از روستا تضعيف مي
  .انجامدبه پيري جمعيت روستايي مي

ها از طريق تمرکـز  ين بحراندب اران در سطح ملي و اتحاديه اروپاگذ سياست تاکنون )٢
 ۲۰۰۰ در بيانيـه . انـد ي پاسـخ گفتـه  يارانه به توليدات بخـش کشـاورز  پرداخت بر 

سوي تحول سياسـت مشـترک کشـاورزي  و تمرکـز      ، نخستين گام بهاتحاديه اروپا
گيرنـدگان  تصـميم  ،به هـر حـال  . بيشتر روي توسعه يکپارچه روستايي برداشته شد

هـاي سـاختاري در نـواحي    سياسي در پي ابزاري علمي براي رسـيدگي بـه بحـران   
 . )ERD, 2002: 3( روستايي اروپا هستند

  وضعيت جمعيت روستايي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا - ۱جدول  )۳

  کشور
  

جمعيت روستايي 
٢٠١٥  

  درصد رشد
جمعيت 
  روستايي

تا  ٢٠١٠(
٢٠١٥(  

  کشور

جمعيت روستايي 
٢٠١٥  

  درصد رشد
جمعيت 
  روستايي

تا  ٢٠١٠(
٢٠١٥(  

  تعداد
  تعداد  درصد  )هزار نفر(

  درصد  )هزار نفر(

  -٥/٠  ٧/٥٠  ١٠١٥٦  روماني  -٩/٠  ۹/۲۵  ۲۱۰۸۵  آلمان
  -٣/٠  ٣/١٤  ١٣٧٦  سوئد  -٣/٠  ٦/٣١  ٢٦٩٤  اتريش
  -٥/٠  ٩/١١  ٧٩٢٧  فرانسه  -٦/٠  ٩/٢١  ١٠٣٨١  اسپانيا
  -٤/٠  ٨/١٥  ٨٦٢  فنالند  - ٠٦/٠  ٨/٢٨  ٣٨٧  استوني
  ٤/١  ٦/٤١  ٣٣٤  قبرس  ٥/٠  ٦/٤٥  ٢٤٧٩  اسلواکي
  -١  ٢/٤٠  ١٧٤٦  کرواسي  ٤/٠  ٧/٥٠  ١٠٤٣  اسلووني

  -٣/٠  ٨/٢٨  ٦٥٦  التويا  -٢/٠  ٣/٣١  ١٨٨٨١  لياايتا
  -٦/١  ٢/١٠  ٥٤  لوکزامبورگ  ٣/٠  ٦/٣٨  ١٧٢٨  ايرلند
  ١/٠  ٤/٣٩  ١٥٠٢٣  لهستان  -٨/٠  ٢٠  ١٢٨٣١  بريتانيا
  -٣/٠  ٧/٢٧  ٩٧٣  ليتواني -٤/١  ٤/٢  ٢٦٨  بلژيک
  -٦/٢  ٩/٤  ٢٠  مالت  -٩/١  ٥/٢٤  ١٧٥٦  بلغارستان
  -٧/١  ٣/٢٨  ٢٨٤٣  مجارستان  -٤/١  ٩/٣٦  ٣٩٠٦  پرتغال

جمهوري 
  -٩/٥  ٣/١٥  ٢٥٨٢  هلند  -٦/٠  ٣/٢٧  ٢٨٧١  چک

  -٤/١  ٥/٣٧  ٤١٧٩  يونان  -٩/٠  ٥/١٢  ٧٠٩  دانمارک

 United Nations, 2015 :منبع
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 هـاي  سياسـت  در آن جايگـاه  و روسـتايي  توسـعه  گـذاري  سياسـت  اهميت وجود با

 مند نظام صورت به ايران در امر اين حاضر، حال در که است آن از حاکي شواهد عمومي،

 و روسـتايي  نـواحي  احصـای  قابـل  سـهم  اخيـر،  سـال  شش در .نمي گيرد قرار نظر مد
 و اسـت  بـوده  کشـور  در درصـد  سه از تر پايين معموالً سنواتي بودجه لوايح از عشايري
 و شـهري  مسـکن  و عمـران  فصـل  در روسـتايي  و شـهري  هـاي  برنامه از بسياري اصوالً

 بـراي  روشـن  طـرح  فاقد خود، عنوان برخالف سنواتي، هاي بودجه عشايري و روستايي

 توسـعه  و عمـران  با مرتبط هاي دستگاه از کدام هر ديگر، سوي از .هستند يادشده نواحي

 خـود  هاي طرح اجراي و طراحي به اقدام همديگر از مجزا و متمرکز صورت به روستايي

 ،موارداری از بسي در ر،کشو روستايي متمرکز ريزي برنامه و اريذگ سياست نظام .کنند مي
 مـردم  آحـاد  بسـيج  و اقتصادي ابعاد در ويژه به روستاها هاي قابليت شکوفاسازي از مانع

  ).۶۰۰ :۱۳۹۳ورمزياري و همکاران، ( است شده
انجام نشده است و مطالعات پراکنده هـم کـه    ای مستقل تاکنون مطالعه زمينه،در اين 

اروپـا را مـورد    صـورت مسـتقل اتحاديـه    ، بهيافته پرداختند رب کشورهاي توسعهبه تجا
ـ     در پی،  همه،با اين . اند کنکاش قرار نداده  ةبه اندک تحقيقـات موجـود مـرتبط بـا زمين

  . دشو ميحاضر اشاره تحقيق 
تحليل رويکردها و ساختارهاي «در تحقيقي با عنوان ) ١٣٩٣(ورمزياري و همکاران 

پـس از   ،»هايي براي ايـران  درس: به روستايي در کشورهاي منتخگذاري توسع سياست
هـاي اقتصـادي و    يي در کشورهاي عضو سـازمان همکـاري  بررسي پارادايم نوين روستا

الگـوي   سکنند که در راستاي اقتصاد مقاومتي، بايد نهادي بر اسا چنين اظهار مي توسعه،
کالن مديريت جهادي در نظر گرفته شود که ضمن برخورداري از قـدرت کـافي بـراي    

هاي اجرايـي در خصـوص انجـام وظـايف محولـه در زمينـه توسـعه         ت بر دستگاهارنظ
وسـتايي، بتوانـد بـا بسـيج و     هـا بـر نـواحي ر    روستايي و نيـز بررسـي اثـرات سياسـت    

آموختگـان مجـرب،    کـارگيري دانـش   دهي آحاد مردم و توانمندسازي آنها بـا بـه   سازمان
ريـزي و   در اين نواحي را برنامهپذير  هاي اقتصادي کوچک و متوسط رقابت توسعه بنگاه
  . مديريت کند
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 انجـام  مطلـوب  فراينـد  تعيـين  و تحليـل «اي بـا عنـوان    ، در مقاله)١٣٨٩(بهزادنسب 

به بررسـي   ،»ارتباطي ريزي برنامه اساس رويکرد بر کشور روستايي در توسعة ريزي برنامه

 کـه آنچـه   داشته استريزي روستايي ايران پرداخته و اظهار  در نظام برنامه رويکرداين 

 :است اصلي نکته دو كند، را مطلوب توسعه روستايي ريزي برنامه فرايند تواند مي

 ؛ وسازنده ارتباط کنندة عوامل مخدوش کردن محدود يا حذف -۱

  .سازنده ارتباط کنندة ل تقويتعوام تقويت يا برقراري -۲

 عةتوسـ  و عمـران  ايهـ  چـالش  و تحـول  رونـد «اي با عنوان  ، در مقاله)۱۳۸۳(يدقار 

وضـعيت نابسـامان    اصـلي  هـاي  کند که ريشـه  گيري مي ، چنين نتيجه»ايران در ييروستا

 سـاختاري  فقـدان  و روسـتائي  عةجام از شناخت ضعف ، درسو يک از ،روستاهاي ايران

 نظـام  نابسـاماني  ، درديگـر  سـوي  از و ييروستا محيط در عهتوس براي مديريت مناسب

 و اقتصـاد  نـوين  هـاي  بخش گسترش عدم ،همچنين و رساني اتخدم دشواري و استقرار

 شـک  ، بـي ؛ افزون بر ايـن است بوده کشور روستاهاي در جديد شغلي هاي فرصت ايجاد

 هـا آن تـرين  مهـم  کـه  اسـت  روسـتائي  عةتوسـ  فـراروي  نيـز  ديگـري  اساسي هاي چالش

 پايدار منابع از وري بهره ارتقای عدم و اجتماعي سرمايه و تشکيل مشارکت هاي دشواري

  .است ييروستا محيط در کشاورزي توليد ويژه به توليد

هاي متنوع  لحاظ پرداختن به درساز  ة حاضراست که مقال سرانجام، شايان يادآوری

هاي مداوم و جامع توسعه روستايي  اتحاديه اروپا در تدوين برنامه موفق ةو مهم از تجرب

نيز توجه همزمـان بـه    به يک قاره و کشور و به وسعت نزديک بيستدر سطح بيش از 

هاي توسعه روستايي از نظرگاه انديشمندان توسـعه روسـتايي    نقدهاي واردشده به برنامه

ائه راهکارهـاي عمليـاتي   انتقال اين تجارب و نيز ار ايران، جديد و نوآورانه است و يقيناً

ی ارزشـمند بـراي   ا ختـه وتوانـد اند  مـدت، مـي   اری از اين تجارب در کوتاهبرد براي بهره

  . ريزان و محققان توسعه روستايي ايران باشد برنامه
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  روش تحقيق

از منابع موجود در زمينـه   سعي محققان بر آن بوده است که با استفاده حاضر، در تحقيق
ی جـامع و  اسـناد برنامـه، تحليلـ    ويژه بهريزي توسعه روستايي در اتحاديه اروپا و  برنامه
اتحاديه صورت گيرد  ها در قرن ميالدي حاضر در اين برنامه سونگر از وضعيت اين همه

را بـراي   ريزي گسترده و جامع اتحاديـه اروپـا   هاي موجود در نظام برنامه تا بتوان درس
و در قياس با شـرايط کشـور،    کردريزي روستايي در ايران تحليل  استفاده در نظام برنامه

ي اصـلي و کـالن واردشـده بـر     ، نقـدها همچنـين  ی اسـتنتاجي دسـت يافـت؛   به تحليلـ 
انـد تـا جنبـه     اد قـرار گرفتـه  هاي توسعه روستايي در ايران نيز مورد توجه و اسـتن  برنامه
با استفاده از تطبيق شرايط کشور مـا بـا ايـن     وزي از تجارب موفق اتحاديه اروپاآم درس

  .دشواتحاديه، محقق 

  نتايج و بحث

 در اتحاديه اروپا و تحليل ۲۱اجرا در قرن  هاي اصلي در حال جا، به بررسي برنامهدر اين
  .پردازيم انطباقي آنها با وضعيت ايران مي

  هاي توسعه روستايي در اتحاديه اروپا برنامه

  خط مشي ليدر

مطيعـي  (اتحاديـه اروپاسـت    از سـوی شده  ترين برنامه توسعه روستايي ارائهمهم )۱(ليدر

نـام آن پيداسـت، روشـي بـراي انتقـال       که از گونه ليدر، همان  ).۱۷۰ :۱۳۸۲لنگرودي، 

ليدر يک برنامـه مجـزا نيسـت، بلکـه     . توسعه روستايي در جوامع محلي روستايي است

ايـن برنامـه بـه    . اي اسـت هاي توسعه روستايي در سطح ملـي و منطقـه  بخشي از برنامه

غلبـه بـر    منظـور  بـه هاي جديد رقابت جوي روشو تشويق جوامع روستايي براي جست

يـا فقـدان    ي جمعيـت، ضـعف در دسترسـي بـه خـدمات     ي احتمالي مانند پيرهاچالش

هـاي کشـاورز و   بـه بهبـود زنـدگي خـانواده     ،رو دازد؛ و از ايـن پرهاي شغلي ميفرصت

ي تعيـين  را بـرا  خط مشي يکپارچه کند و يکورز در نواحي روستايي کمک ميغيرکشا
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برای نمونـه،  . پردازدها ميرنامهبه تکميل ديگر ب و گزيندميمشکالت نواحي روستايي بر

هايي که موجب بهبـود ايـن نـواحي از نظـر دسترسـي و      پروژهاز از طريق حمايت  ليدر

سـازی منـابع محلـي     بـه فعـال   ،شـود و ديگر منـابع مـي   اين برنامهاستفاده از منابع مالي 

  ).European Commission, 2008: 18( پردازد مي

سياسـت مشـترک    يي اتحاديـه اروپاسـت کـه   سـت توسـعه روسـتا   بخشي از سيا ليدر

 مـد هاي محلي را اندازهاي روستايي و فقر هويت نواحي و چشم، تنوع )CAP(کشاورزي 

   :اند از ، که عبارتسه نسل از ليدر وجود داشت. ه استقرار دادنظر 

   .۲۰۰۰- ۲۰۰۶: )۲(ليدر پالس و ،۱۹۹۴- ۱۹۹۹: ۲ ، ليدر۱۹۹۱- ۱۹۹۳ :۱ ليدر

بع مـالي جداگانـه بـه اجـراي     و منـاطق عضـو از طريـق منـا     کشورها ،در اين مدت

هـاي توسـعه روسـتايي اروپـا     بـا برنامـه   ليـدر  ،۲۰۰۷از سال . هاي ليدر پرداختند برنامه

منابع مالي ليـدر از طريـق صـندوق کشـاورزي اروپـا بـراي        ،از اين زمان. يکپارچه شد

  ).European Commission, 2008: 19(تأمين شد  )۳(توسعه روستايي

هاي حمايتي توسعه روستايي بر رويکرد بـاال بـه پـايين اسـتوار     در حالي که سياست

شـرکاي دولتـي و   . کنـد محور کار مي يکرد پايين به باال و توسعه محلياست، ليدر با رو

ايـن مشـارکت   . دهنـد را تشکيل مـي  »گروه اقدام محلي«خصوصي در سطح محلي يک 

يک يا چند شهرداري همـراه بـا کارآفرينـان     طور کلي شامل بخش دولتي و خصوصي به

توسـعه جوامـع خـود و بهبـود      بـه مند  همحلي، کشاورزان، جنگلبانان و ديگر مردم عالق

حداقل نيمي از شرکا در گروه اقـدام محلـي بايـد از بخـش     . محيط زيست محلي است

 هـاي توسـعه محلـي خـود را آمـاده     برنامه هاي اقدام محليگروه. آمده باشندخصوصي 

ـ . نـد کنآنها را به عنوان روش کار معرفـي مـي   ،کرده هـا توسـط مقامـات    رين برنامـه بهت

توانـد بـراي   هاي حمـايتي مـي  پرداخت. شونداي يا ملي براي حمايت انتخاب مي منطقه

هاي همکاري بـين  هاي محلي براي پروژههاي عملياتي گروهتوسعه محلي، هزينه راهبرد

توسعه محلـي اعطـا    راهبردزي و تحرک الزم براي تهيه سا ، براي ظرفيتآنها و همچنين
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هاي اقدام محلي زير نظر ليدر و ديگر بازيگران توسعه روستايي بـا يکـديگر   گروه. شود

يـک  . شودارتباط دارند و کار آنها از طريق شبکه ملي روستايي با يکديگر پيوند داده مي

ات در زمينـه توسـعه روسـتايي در    ها و ادارهاي ملي و نيز سازمانشبکه اروپايي، شبکه

  ).European Commission, 2008: 20(آورد سطوح اتحاديه اروپا را گرد هم مي

توان با هفـت ويژگـي کليـدي    اما بر اساس تعريف کميسيون اروپا، برنامه ليدر را مي

 ؛هاي ديگر و داراي تعامل مثبـت بـا آنهاسـت   که هر ويژگي مکمل ويژگي کردمشخص 

  ).European Commission, 2008: 21-22( آيد در پی میها ويژگي اين شرحی از

 هاي توسعه محلي مبتني بر منطقهراهبرد

بـا   يک منطقه کوچک و اجتمـاع منسـجم، اغلـب    است که بر پاية آن،محلي  یرويکرد
هاي محلي و احساس تعلق يا نيازهـا و انتظـارات مشـخص، بـه     هاي رايج، هويت سنت

اين رويکرد به شناسايي نقـاط  . شوداجراي سياست انتخاب مي عنوان منطقه هدف براي
  .کند هاي بالقوه براي توسعه روستايي کمک ميقوت و ضعف محلي، تهديدها و فرصت

 روش پايين به باال 

و انتخـاب   راهبـرد گيـري   ي است کـه بـازيگران محلـي در تصـميم    ين معنداين روش ب
  .شوندمي رکت دادهاشمها در منطقه محلي خود اولويت

 هاي اقدام محليايجاد گروه

هاي مهم و اصـلي  از ويژگي »گروه اقدام محلي«اندازي يک مشارکت محلي به عنوان  راه
گيـري   راهبرد توسعه محلي، تصميماين گروه مسئول شناسايي و اجراي  ،در واقع. است

ي کاي عمـوم گروه اقدام محلـي بايـد شـر   . در مورد تخصيص منابع و مديريت آنهاست
فعـال در  بـازيگران روسـتايي   . کـارگيرد  صـورت مسـاوي بـه    و خصوصي را به) دولتي(

هـاي صـنفي و شـهروندان،    اي، اتحاديـه هاي حرفهسازمان :اند از عبارتهاي محلي  طرح
محيطـي،   هـاي زيسـت  دگان سياسـي محلـي، انجمـن   هاي محلي، نماينساکنان و سازمان

  .هاي زنان و جوانانها و انجمننهدهندگان خدمات فرهنگي از جمله رسا ارائه
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 تسهيل نوآوري

. معرفي يک محصول، فرايند، سازمان و يا بازار جديد باشد شامل تواندمي ويژگیاين 
يافتـه   هاي توسـعه نتقال و انطباق نوآوريتواند موجب انوآوري در مناطق روستايي مي

حـل بـراي مشـکالت    کال سنتي دانش، يا پيدا کـردن راه  در مکاني ديگر، نوسازي اش
  . روستايي شود

 بخشيادغام و اقدامات چند

 هـاي مختلـف  سـازي بخـش   و يکپارچـه بخشي صورت چند راهبرد توسعه محلي بايد به
صـورت   ا بايد در ارتباط بـا يکـديگر و بـه   هها و پروژهفعاليت ،ها باشد؛ همچنينفعاليت

  . يک کل منسجم باشند

 بندي و تبادل دستاوردها شبکه

هاي ليدر، مناطق روسـتايي، ادارات و  شامل تبادل تجارب و دانش بين گروهگی اين ويژ
مسـتقيم از  منـدان غير  يـا بهـره  ) در اتحاديه اروپا(تايي هاي درگير در توسعه روسسازمان

  .برنامه ليدر است

 تعاون و همکاري

وهـي  شامل انجام يک پروژه مشترک توسط يک گـروه اقـدام محلـي بـا گر     ويژگیاين 
، يا با گروهي با رويکرد مشابه در  مناطق ديگر، اعضا و که تحت برنامه ليدر استديگر 

هاي برنامه ليدر براي تقويت تواند به گروهاين همکاري مي. شوديا حتي کشور سوم مي
به آنها اجازه حل و فصل مشکالت خاص  ،همچنين کند؛هاي محلي خود کمک فعاليت

  دهدمي يا افزودن ارزش به منابع محلي را

  اتحاديه اروپا ۲۰۰۰- ۲۰۰۶برنامه توسعه روستايي 

 در قالـب نخستين حرکت به سمت شروع خط مشي يکپارچه توسـعه پايـدار روسـتايي    
 از سـوی کـه  » ۱۹۸۸آينده نواحي روستايي در «مقاله  دربخشي از سياست اتحاديه اروپا 

و  ۱۹۹۲در ) CAP(سياست عمومي کشاورزي  .شد، شکل گرفتکميسيون اروپا منتشر 
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 هاي جـامع روستايي، بخشي از سياستکند که توسعه نواحي تأييد مي پيمان ماستريخت
ف اهـد ا. )Bryden, 2001: 25( دهـد براي انسجام اقتصادي و اجتمـاعي را تشـکيل مـي   

ابعاد محيطـي،   در توسعه پايدار: اند از عبارت سياست روستايي اروپا در اين دورهاصلي 
در  ؛نگر به توسعه در سطح سـرزمين  يک خط مشي يکپارچه و کل ؛اقتصادي و اجتماعي
پـذيري بيشـتر در سـطح     عطـاف و نياز به ان ؛فزوني روستاهاي اروپا به نظر داشتن تنوع رو

   .)Bryden, 2001: 26( اتحاديه اروپا
قـانوني را بـا    ريزي فضايي در اتحاديـه اروپـا  امه، وزراي مرتبط با برن۱۹۹۹در سال 

که هـدف آن اطمينـان از    ه تصويب رساندندب» )۴(فضايي اروپاانداز توسعه  چشم«عنوان 
مبنـاي ايـن قـانون، توسـعه     . سـت اتحاديـه اروپا توسعه متوازن و پايدار در سطح قلمرو 

تواند دوگانگي سنتي بين شـهر و روسـتا   يکپارچه و متنوع نواحي روستايي است که مي
ين هدف ياري رسـاند،  دتواند بوان رکني که ميکشاورزي پايدار به عن .را از ميان بردارد

بر ايـن مبنـا، برنامـه توسـعه روسـتايي اروپـا در دوره زمـاني        . در نظر گرفته شده است
هـايي  دسـت آوردن راه حـل   ريـزي بـه  هدف از ايـن برنامـه  . گرفتشکل  ۲۰۰۶-۲۰۰۰
ز صورت يک مدل است کـه موجـب اطمينـان ا    انه براي تمامي نواحي روستايي بهمبتکر

شـود  هـا  حداکثر انسـجام بـين معيارهـاي توسـعه روسـتايي و معيارهـاي سـاير بخـش        
)Bryden, 2001: 2 .(وژه توسعه روسـتايي  در اين دوره زماني، موضوعات مطرح در پر

 :است بوده شرح زير اروپا در بلندمدت به

نواحي روسـتايي اروپـا    هاي موجود درتحليل نيروهاي محرک مشکالت و فرصت - ۱
هـا در داخـل   ايـن تحليـل   .ايرشته کارگيري يک چارچوب يکپارچه بين بهاز طريق 
هـاي   نگـري داده  منظور يکپارچه به م اطالعات جغرافيايينظاهاي فضايي پايگاه داده

  .پذيردجمعيتي صورت مي -بيوفيزيکي، اقتصادي و اجتماعي

هـا و  لافزارهـا، مـد   ريـزان از طريـق توسـعه نـرم    گذاران و برنامـه  کمک به سياست - ۲
  .منظور تحليل وضع موجود در نواحي روستايي هاي داده به پايگاه

ي يهاي جديد نسبت به توسعه روستايي در اروپـا از طريـق سـناريوها   ايجاد ديدگاه - ۳
کيـد  أداري ت هاي سنتي کشاورزي و جنگلهاي خارج از بخشکه روي گزينه جديد
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ر زمينه توسـعه روسـتايي در   مطالعه موردي د، سی تا چهل بدين منظور. ويژه دارند
 . شود میمختلف اروپايي انجام  کشورهاي

 ياالمللي تحقيقات توسعه روستايي از طريق ايجـاد شـبکه  هاي بينيشبرد همکاريپ - ۴
  .هاي تحقيقاتي توسعه روستايياز گروه

داراي يـک   تارنمـا ايـن  . اينترنتي تحقيقات توسعه روسـتايي در اروپـا   پايگاهايجاد  - ۵
هاي تحقيقاتي در زمينـه توسـعه   ها و ايدهملي و غني براي مبادله يافتهچارچوب تعا

پـروژه توسـعه   هـر   .يادشـده اسـت  هاي داده در زمينـه  ها و پايگاهروستايي و مدل
سـازي، گـردآوري    يي در اروپا داراي يک تقويم چهارساله اسـت کـه مفهـوم   روستا
سازي در سـال دوم،   و مدلحقيقاتي در سال اول، تحليل ها و ايجاد يک شبکه تداده

 گذاري در سال سوم و انتشارات علمي در سال چهارم انجـام خواهـد شـد    سياست
)ERD, 2002: 3( .  

  اتحاديه اروپا ۲۰۰۷- ۲۰۱۳برنامه توسعه روستايي 

 :سياست جديد توسعه روستايي اروپا حـول چهـار محـور عمـده تشـکيل شـده اسـت       
اده پايـدار از منـابع   پيشـبرد اسـتف  ، داري حمايت از رقابت در بخش توليد غذا و جنگـل 

حرکـت در   و ،تنوع اقتصادي و کيفيت زندگي در نواحي روسـتايي  ،انداز طبيعي و چشم
  .)EAFRD, 2005: 23( دريلمسير خط مشي 

  بهبود رقابت : ۱محور 

وري کشـاورزان  آآموزش، گـرد : هاي انسانيمعيارهاي مورد نظر براي بهبود قابليت - ١
 ؛... اي وزودرس، مديريت، خدمات مشاورهجوان، بازنشستگي 

گـذاري در بهبـود    سـرمايه : يکالبـد هـاي  قابليت زیمعيارهاي مورد نظر براي بازسا - ٢
 ؛... ها وساختارهاي توليد، فراوري و بازاريابي و زيرساخت

انطبـاق بـا اسـتانداردهاي جديـد      :معيارهاي مورد نظر براي بهبود توليد کشـاورزي  - ٣
 و ؛هاي کيفيت غذا، پيشبرد کيفيت توليدرکت در برنامهاتحاديه اروپا، مشا



  ... ، پناه يزدان محمدامين خراسانی، کيومرث               ۴ ة، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ٦٠

کشـاورزي   :انـد  عضو اتحاديـه شـده   تازگي هاي انتقالي براي کشورهايي که بهمعيار - ٤
 .هاي توليدکنندگان معيشتي، برپايي گروه نيمه

 اراضيمديريت  :۲محور 

احي برنامــه نــو: محورهــاي مــورد نظــر بــراي اســتفاده پايــدار از اراضــي کشــاورزي - ١
ــواحي مســئله ک ــر ن ــاتورا   وهســتاني و ديگ ــه ن ــواحي برنام ــت از ۲۰۰۰دار، ن ، حفاظ

 و ؛هاي غيرتوليديگذاريهاي کشاورزي و حيات جانوري، حمايت از سرمايه محيط

ــي   - ٢ ــدار از اراضــي جنگل ــراي اســتفاده پاي ــورد نظــر ب ــه  رســيدگی: محورهــاي م ب
هـاي  محـيط ، ۲۰۰۰ جنگلي، نواحي ناتورا -هاي کشاورزيمنظازدايي، ايجاد  جنگل

هاي توليد جنگلي و شناسايي اقدامات بازدارنده، حمايـت از  جنگلي، احياي قابليت
 .هاي غيرتوليديگذاريسرمايه

 تنوع اقتصادي، کيفيت زندگي :۳محور 

هـاي  بخشـي بـه فعاليـت    تنـوع  :معيارهاي مورد نظر بـراي تنـوع اقتصـاد روسـتايي     - ١
 ؛ظت و مديريت ميراث طبيعيکوچک، حفامشاغل غيرکشاورزي، حمايت از 

اي، احيـاي روسـتا و   خدمات پايـه  :معيارهاي مورد نظر براي بهبود کيفيت زندگي  - ٢
 و ؛ميراث روستايي

  .سازي آموزش و ظرفيت - ٣

  دريلخط مشي   :۴محور 

بـراي کمـک بـه تحقـق      ليـدر هاي توسعه محلي از طريق خط مشي راهبرداجراي  - ١
 ؛گانهاهداف محورهاي سه

 و ؛هاي اقدام محليالمللي گروهي و بيناهمکاري منطقه - ٢

  .)Ahner, 2006: 117( هاي اقدام محليآفريني گروهسازي و نقشظرفيت - ٣

کيد زيادي بـر امنيـت غـذايي، کيفيـت غـذا، حفاظـت از حيـات        أت ،در اين سياست
بـارز   يژگيو .انداز شده است اشت چشمهدو نگ جانوري، استفاده پايدار از منابع محيطي



   ٦١  �٤ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام             ... توسعهريزی  بررسی تحوالت برنامه

  

توسـعه   يشتر بر راهبرد منسجم برايب یديتأک ين دوره زمانيدر ا ييسعه روستابرنامه تو
ـ ياتحاد راهبردی از سویکرد ين رويا. ه اروپاستياتحاد ييروستا شـده و   يه اروپا معرف

ـ اتحاد يهـا  تيـ کـه از حما  يمشخص کردن منـاطق  :ر استيدنبال کمک به موارد ز به ه ي
ـ اتحاد ياصل يها تين اولويوند بيجاد پيا ؛ندنکياستفاده م ييتوسعه روستا ياروپا برا ه ي

م در الز يو انجـام بازسـاز   ؛ياست مشترک کشـاورز يسنان از ثبات و تداوم ياطم؛ اروپا
ـ نان از وجود يحصول اطم يبراه، يد اتحاديو جد يميقد ياعضا . کـرد متعـادل  يک روي

 يور هان محيخود ب ييموظف به گسترش بودجه توسعه روستا کشورها و مناطق عضو
  ).European Commission, 2013a(باشند يم يادشده

  اتحاديه اروپا ۲۰۱۳- ۲۰۲۰انداز توسعه روستايي  چشم

 ياسـت مشـترک کشـاورز   يبـه س  ،يقبلـ  يهـا  ن برنامـه، طبـق برنامـه   ياز ا يبخش مهم
ـ . ه استدرصد بودجه را به خود اختصاص داد چهلش از ياختصاص دارد و ب  ،نيهمچن

و بالکـان   يشرق يکشورها يخود را به رو يه قصد دارد تا درهايتحادا ،ن برنامهيا يط
کـه هنـوز بخـش     ييها اختصـاص دهـد، جـا   از بودجه را به آن يتر گشوده و بخش مهم

شـت آنهـا تـا حـدود     يکنند و هنوز مع يم يزندگ ييروستا يت در نواحياز جمع يمهم
ـ امن .دارد يوابسته بـه آن، بسـتگ   يها تيو فعال يبه کشاورز ياديز ط ي، محـ ييت غـذا ي
دار اجتماعـات  يـ و توسـعه پا  يستين، حفاظت از تنوع زيزم يکاربر يزير ست، برنامهيز

ل وجـود دارد کـه   حتمـا ن ايا. استبرنامه  اين يها ن سرفصليتر از جمله مهم ييروستا
 -ياسـت کشـاورز  يک سيـ خود را بـه   يجا ياست مشترک کشاورزين برنامه، سيا يط

در  يبخش کشـاورز  یتيحما يها استيبه س يا کرد منطقهيرو. بدهد ييو غذا ييروستا
ن يزمـ  ي، کار رويطيمح ستي، خدمات زيتيريمد يندهايل در فرايتسه عضو يکشورها
ش يافـزا  ،يمـ يرات اقلييـ منظـور مقابلـه بـا تغ    د کربن بـه ياکس ياندازها، کاهش د و چشم
از  ييد مـواد غـذا  يه تولريزنج يده شبرد رشد و اشتغال، سامانيپ برایو رقابت  ينوآور
بـات در بـازار   ع عادالنـه منـافع حاصـل از آن و ث   يـ ره بـا هـدف توز  يـ ق بهبود زنجيطر
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ن يتـر گيرشناختی مهم همهو  يمياقل يها مخاطرهدر نظر گرفتن  با يمحصوالت کشاورز
    ).European Commission, 2010( شوند ين برنامه محسوب مياهداف ا

  :ند ازا تن برنامه عباريا يها تياولو
 ،ييو مناطق روستا يدار ، جنگليدر بخش کشاورز يش انتقال دانش و نوآوريافزا - ۱

ه در منـاطق  يـ و توسـعه دانـش پا   ي، همکـار يش نـوآور يافزا چون يشامل موارد
 يو نـوآور  يدار و جنگـل  ييد مواد غذاي، تولين کشاورزيوند بيت پي، تقوييروستا

 يا حرفه يها شو آموز پايدار يريادگيش يو افزا ة مخاطرهشرفتيت پيريبا هدف مد
 ؛يدار و جنگل يدر بخش کشاورز

در مناطق مختلـف،   يدات کشاورزيو دوام مزارع، رقابت انواع تول يداريش پايافزا - ۲
 يشامل بهبود عملکرد اقتصـاد  ،هادار جنگليت پايريدر مزارع و مد يج فناوريترو

ش يژه بـا توجـه بـه افـزا    يـ و مزارع بـه  يو نوساز يل بازسازيدر تمام مزارع و تسه
 بـاً يتقر ل ورود کشـاورزان يو تسـه  يو تنوع کشـاورز  يريگ مشارکت بازار و جهت
 ؛ است يماهر در بخش کشاورز

محصـوالت   يابيو بازار يجمله فرآور ، ازييمواد غذا يا رهيزنج يها ج سازمانيترو - ۳
ـ ياز طر ،يدر کشاورز مخاطرهت يريات وحش و مديح آسايش، يورزکشا ود ق بهب

 ي، رواج در بازارهـا يدات کشـاورز يـ ش ارزش افزوده توليدات، افزايرقابت در تول
 ؛ در مزارع مخاطرهت يريت از مديحما  و يمحل

، منـاطق مواجـه بـا    ۲۰۰۰ يعـ ي، از جمله در منـاطق طب يستيتنوع ز حفظ و ارتقای - ۴
ت يريت منـابع آب و مـد  يريها، بهبود مـد  تير محدوديو سا يعيطب يها تيمحدود
  ؛ت خاکيريش خاک و بهبود مديز فرساا يريها، جلوگکش آفت

ـ منابع و حما يور ج بهرهيترو - ۵ ر در بخـش  يپـذ  کـربن و انعطـاف   ت از اقتصـاد کـم  ي
آب در بخـش   يور ش بهـره يافـزا  ، شـامل يدار و جنگـل  يي، مـواد غـذا  يکشاورز
ل ي، تسـه ييمـواد غـذا   يورآو فـر  يدر بخش کشاورز يانرژ وری ، بهرهيکشاورز

و  يا گلخانـه  يکـاهش انتشـار گازهـا   ، ير انرژيپذديتفاده از منابع تجدعرضه و اس
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و  يکـربن در بخـش کشـاورز    يحفاظت و جداسـاز ، ياک از بخش کشاورزيآمون
 و  ؛يدار جنگل

ـ از طر ييدر مناطق روستا يو بهبود توسعه اقتصاد يکاهش فقر اجتماع - ۶ ش يافـزا ق ي
در  يتوسعه محلـ ، ترويج جاد اشتغاليا کوچک و يها جاد و توسعه شرکتيتنوع، ا

ـ فيباطات بـا ک ارت يبه اطالعات و فناور يش دسترسيافزا، و ييمناطق روستا ت در ي
  ).European Commission, 2013b: 44( ييمناطق روستا

در  ييتوسـعه روسـتا   يهـا  شـده در برنامـه   از تجارب گسترده و متنوع انباشـته  يريگ بهره
در  يريـ گ بهـره  يمقبول بـرا  يها شهيها و اند دهيتواند منبع ا يم رياخه اروپا در سه دهه ياتحاد

حاصـل از شـناخت    يهـا  افتـه ين يتـر  ل مهميبه تحل پی،در . کشور ما باشد يزير نظام برنامه
  .ميپرداز يران ميا يآن برا يها و درس ييه اروپا در حوزه توسعه روستاياتحاد يها برنامه

ـ اتحاد يهـا  نامهدر بر :مشارکت و مسئوليت مشترک افـراد مسـئول در سـطوح    ه اروپـا،  ي
کـه   ای گونـه  ، بـه پردازنـد  اي به همکـاري بـا يکـديگر مـي    اي، ملي و قارهمختلف منطقه

هـا  در مراحل مختلـف اتخـاذ و اجـراي برنامـه     آنهايا افرادي به نمايندگي از  يانروستاي
خـود بداننـد و ضـريب    و اين موجب شده تا مردم برنامه را از  ،نددارمشارکت مستقيم 

   .ها افزايش داشته باشدموفقيت برنامه
ن يـي مشـارکت در تع  يهـا بـرا   هدف برنامه يها گروه ياجازه مداخله ندادن به اعضا

اجـرا شـود،    خود آنهـا  يو برا هاخاطر آن که قرار است به ييها ن برنامهيسرنوشت و تدو
ج يـ را يهـا  نظـام  يت در  تمـام کنواخـ يطور  به باًيرپا و مزمن شده است که تقريد ييبال

 روز و امـروز يشرفت در جهان ديدر حال پ يشتر کشورهايتوسعه در ب يبرا يزير برنامه
توسـعه   يهـا  مختلف در برنامه يها ب به شکليآس ءش گرفته شده و همواره منشايدر پ

 ،رانيـ در ا ييتوسعه روسـتا  يزير در نظام برنامه اساساً). ۲۸ :۱۳۸۹، يشهباز(بوده است 
شده بـرای خـود    هيته يها برنامه يمردم حت شود که ين موجب ميا و ،ندارند يمردم نقش

و آن را از خـود و در   باشـند  ن تعلق خاطر داشـته داکه بآنرا نشناسند، چه رسد به  آنها
مثابـه   مـردم بـه   ياجتماع يها است که مشارکت ين در حاليا .منافع خود بدانند يراستا
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کـه   ،توسعه بردارد يها ن موانع را از سر راه برنامهيتر نيوز قادر است که يک اهرم قوي
 وجـود نداشـت  ط متعارف يبود، امکان آن در شرا يمردم نم يمشارکت جمع يروياگر ن

  ).۵۰ :۱۳۹۲، يشهباز(

هـاي  راهبـرد هـاي توسـعه در قالـب    کـه برنامـه   ی اسـت بدين معن :يراهبردخط مشي 
نيازهـا،  . ندباشـ هاي نظارتي مشخص و مـدون  منظامدت تنظيم شده و برخوردار از بلند

ده با توجـه بـه   ش بودجه تخصيص يافته و اهداف ترسيمها بر مبناي مشکالت و فرصت
بـه   يکرد راهبـرد يد بر رويکأگر در تينکته د. شوندشده مشخص مي زمان در نظر گرفته

د صـرف  يکأحرکت از ت. ستها تياولو يجير تدرييتغ ه اروپايدر اتحاد ييتوسعه روستا
و در  يطـ يمح سـت يد بر مالحظـات ز يکأبه سمت ت ييت عذايو امن يبر توسعه کشاورز
تحقـق اهـداف    راستایان و کشاورزان در ييروستا يبرا ياقتصاد يها نظر گرفتن مشوق

م بـه کشـاورزان بـه    يو مسـتق  يا ارانـه ي يهـا  ست، حرکت از پرداختيط زيسالمت مح
د يمو نيکارآفر از افراد يبانيج و پشتيو ترو م مانند آموزشيرمستقيغ يها تيسمت حما

  . ن موضوع استيا
نگـرش   دهد که اساسـاً  يران نشان ميدر ا ييبه وضع موجود توسعه روستا ياما نگاه

در  ييهـا  طـرح  هنوز هـم . شده ندارداتخاذ يا توسعه يکردهايدر رو يگاهيجا يراهبرد
ـ يه دو شوند که شرح خدمات آنها مربوط ب يما اجرا م يروستاها  ش اسـت؛ يا سه دهه پ

 بودند يت شهريت در مقابل اکثريت روستاها مثل اکنون در اقليکه نه جمع يزمان ،يعني
داشـت و بـا    يدسترس ينيرزميو ز ين منابع سطحيبه کمتر يت حداقلين جمعيو نه هم

  . کرد يپنجه نرم مو د دستيتول ةيب و زوال منابع پاين سطح از تخريا
 و بوده لتحو و يدگرگون دستخوش شدت به رياخ هةد چند در نرايا ييروستا معةجا

ـ  قيـ تعم و گسـترش  شـتر يب يشـتاب  بـا  ن تحوالتيا کماکان زين يآت يها سال در ابـد  ي يم
  ).٨٣ :١٣٨٣دقار، ي(

ــي ــل يک ــر ياز اص ــايت ــا يين نارس ــه يه ــا برنام ــتا يه ــه ييروس ــال آن،  و ب دنب
ت الزم بـه تحـوالت   يـ عـدم عنا  ريـ اخ يهـا  در دهه يخدمات يعمران يها يگذار هيسرما
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گـر بـوده   يد ياز سـو  يفرهنگـ  -ياجتمـاع  يسو و رفتارهـا  کياز  ياقتصاد -ياجتماع
هـا   ن برنامهيه و تدويساز ته نهيد هموارکننده و زمي، خود بان مجموعه که قاعدتاًيا. است

به اهداف متصـور عمـران و توسـعه     يمنظور دسترس ها و اقدامات به تيص فعاليو تخص
 يياندر کـاران امـور روسـتا    کارشناسان و دست يتوجه يوسته مورد بيباشند، پ يياروست
 يکـرد عملـ  يو رو ين چارچوب متحول، شالوده فکريدر فقدان ا ،بين ترتيدب. اند بوده
از انسجام  يا توسعه -يعمران يها يگذار هيها و سرما از برنامه ياريشبرد اهداف بسيدر پ

موجود، برخـوردار نبـوده    يها ييل نارسايا تعدي ييجو رهچا يبرا يکاف يالزم و کارآمد
  ).۱۳۸۲، يديسع ؛۶۹ :۱۳۸۵و همکاران،  يديسع(است 

ريزي، اجـرا  اتحاديه اروپا براي اطمينان از انطباق مراحل برنامه :کنندگي و انسجام تکميل
هـاي کـالن اتحاديـه، بـه نظـارت بـر       هاي توسعه روستايي با سياستو ارزيابي سياست

هاي توسعه روستايي همزمان هر کشور به پايش سياست .پردازدمي يادشدههاي استسي
هـاي آموزشـي،   هاي کـالن در سـطح ملـي ماننـد سياسـت     انطباق با سياست راستایدر 

  .پردازداجتماعي مي بهداشتي و

واضـح و   يختگيک گسـ يـ شاهد  ،رانيدر ا ييتوسعه روستا يها برنامهدر  ،در مقابل

در  ييتوسـعه روسـتا   يزيـ ر در نظام برنامـه  ييو اجرا يدم انسجام نهادع. ميبزرگ هست

کـه   هـايی  ، برنامـه براي روستاها تهيه شوندمتعدد  يها ران موجب شده است که برنامهيا

مدت متناقض را در روسـتاها دنبـال   ان و بلنديگاه در تضاد با هم بوده و اهداف کوتاه، م

لت و اگر بـه کـنج کتابخانـة    ن حايتر نانهيب خوش در( ها ن تناقضيل هميو به دل کنند؛ يم

رو  ر مرحله اجرا بـا مشـکالت متعـدد روبـه    د ،)د نشونديتبع يمتول يها و نهادها سازمان

 يبرا مناسب ساختار فقدان. شوند میکاره رها  مهيخاص ن ای جهيشده و بدون حصول نت

 يهـا  چـالش  از يکي همواره هماهنگ و يچندبعد نگرش با يروستاي عةتوس امور شبرديپ

 عمـدتاً  يروسـتاي  عةتوسـ  ابعـاد  از کـدام  هـر  يبرا رايز، است بوده رياخ هةد چند ياصل

 سـته يبا يهـا يهماهنگ و ارتباط در غالباً که بوده الفع زيمتما يکرديرو با مستقل یسازمان

 صـرفاً  شـده، ل محـو  خـاص  یسـازمان  بـه  ياصل تيمأمور که يموارد در يحتّ .اند نبوده
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 نيهم به .است دربرنگرفته را توسعه ابعاد يتمام و بوده نظر مورد يعمران يها يبسترساز

 تيريمـد  مـزمن  و نهيريد يختگيگس بند از بند کشور ييروستا عةتوس بارز يژگيو دليل،

 يدسـتاوردها  ر،يـ اخ هـة د دو در ژهيـ و بـه  گسترده، يها تالش رغم يعل که ،است توسعه

 ،ياقتصـاد  تر يکلّ ابعاد در فقط نه يساختار ينگهاناهم نيا .است اوردهين بار به مطلوب

 ناهماهنـگ  توسـعه  ساز نهيزم زين ابعاد اين از کدام هر در بلکه توسعه يکالبد و ياجتماع

 خدمات و يکشاورز صنعت، يها بخش عةتوس نيبها  هماهنگي ی،ابعاد اقتصاد در .است

 عةتوسـ  کالبدی و ياجتماع ابعاد در .است اندک اريبس عيتوز و ديتول عةمجمو کل نيب و

ـ  کـه  انـد  الفعـ  هـم  از مستقل و دمتعد يها سازمان زين ييروستا  يهـا  يهمـاهنگ  از يحتّ

  ).٨٤ :١٣٨٣دقار، ي( ستندين برخورار زين يسازمان درون

کـرد  يرو هيـ ن اتحاديدر ا يزير برنامه يمبنا: يساز د بر شبکهيکأن به باال و تييکرد پايرو

 يساز نهيت نهاديمورأم ريدر در حدود دو دهه اخيبرنامه ل ،حاظن ليبد ن به باالست؛ييپا

دار  ن کشـورها را عهـده  يا يمل يها ز برنامهيه و نياتحاد يزير کرد در نظام برنامهين رويا

 يهـا  تيـ هـا و قابل  ازها، خواستهيتوجه به ن ها برنامه يب و اجرايتصو يمبنا. بوده است

ت يـ مـورد حما  يهـا  در قالـب پـروژه   يبخش خصوصـ  از سوی است که عمدتاً يمحل

توان  يم ،يبه عبارت. رسند يشدن م ياتيبه مرحله اجرا و عمل هياتحاد ييو اجرا ياقتصاد

ا يـ کـالن و   يارائه راهبردهـا  ه بهين اتحاديدر ا يزير کرد که نظام برنامهر يگونه تفس اين

از متخصصـان،   يا ل شـبکه يکند، بلکـه بـا تشـک    ياکتفا نم يياجرا يها طرح يبرخ تاًينها

 يابيـ و ارز يي، بـه شناسـا  يدر سـطح محلـ   ييو اجرا يو مسئوالن ادار يفعاالن اقتصاد

 يريـ گ هـره ا بيحل مشکالت و  يها دا کردن راهيو پ يازها در سطوح محليها و ن تيقابل

هـا   از پروژه يا ل شبکهيت تشکينکته حائز اهم ان،در اين مي. پردازد يها م تينه از قابليبه

ــ در ســطح ــا خاصــ يمحل ــا لحــاظ  يکننــدگ ليــت تکميب ــاال و  يور کــردن بهــرهو ب ب

تجـارب موفـق و    يگذار به اشتراک يها برا ن پروژهيا يشبکه مجاز و نيزبخش  تيرضا

  .هاست ن شبکهيا ةدهند لين افراد تشکياز دانش موجود در ب يريگ بهره
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ـ ر برنامه يسازمان متول يريگ داست که از زمان شکليناگفته پ ران، چـه در  يـ در ا يزي
ها وجود  برنامه يو اجرا يبه مشارکت مردم در طراح يشهرها و چه در روستاها اعتقاد

هـا   سـازمان  يانين و مييپا يها هيموجود در سطوح و ال يبه منابع انسان در کل،نداشته و 
ـ  هـا صـرفاً   رو، برنامه و از اين نهاده نشده يشده در آنها وقع انباشته يتيريو تجارب مد ا ب

مـردم   يمحور، با مشارکت حداقل -ساالر  فنز و يگر مشارکتاز شرح خدمات  يريگ بهره
از متخصصان  ييها جاد شبکهيامکان ا ،يطين شرايمسلم است که در چن. ه شده استيته

 ين تجـارب بـرا  يـ نش اياز تجارب مشـترک و گـز   يريگ منظور بهره بهکارآمد و مجرب 
   .اجرا وجود نخواهد داشت

 يطور رسـم  ران، بهيدر ا ييتوسعه روستا يمتول يو حقوق يقيحق يها تياکثر شخص
 يا شـه ير يهـا  يازمنـد يدرباره ن يو عمل ينظر يها يو مسئوالنه، خود را به کسب آگاه

ن يدانند و به همـ  يموظف نم ها مختلف مشمول برنامه يها محسوس و نامحسوس گروه
جلـب مشـارکت    ةو نه دغدغ کنند يو پژوهش م يها بررس دانيدر م سبب هم نه شخصاً

   ).۲۸ :۱۳۸۹، يشهباز(را دارند  يزير ند برنامهيمردم در فرا
 دارد متمرکز و نييپا به باال از یحالت ييروستا توسعه يزير رنامهب نظام حاضر، حال در

ـ ا در .کند يم زيتجو يتيجمع و يمياقل متنوع طيشرا يبرا را يواحد احکام که  رونـد،  ني

مـؤثر   مشـارکت  ييروسـتا  توسـعه  يها پروژه برنامه ياجرا و نيتدو ه،يته نهيزم در مردم
 مـؤثر  و يکاربرد ند،کن هيتوص ييروستا مصلحان آنچه هر که است آن بر فرض و ندارند

ـ ر برنامـه  تيـ موفق الزمـه  کـه  اسـت  يحال در نيا .بود خواهد  و تيـ موقع ييشناسـا  يزي
 و روسـتاها  ياقتصـاد  ييشـکوفا  مهالز واقع، در .است يزير برنامه هدف منطقه تيوضع
 يهـا  طرح نيتدو و روستاها يمحل يها ظرفيت هيکل به توجه يديتول بنگاه به هاآن ليتبد
 و هـا  پـروژه  ياجـرا  بـر  يکـاف  نظارت گر،يد يسو از .آنهاست کردن بالفعل يبرا يعلم

 بـه  ماقـدا  يردولتـ يغ و يدولت ينهادها ،يکنون تيوضع در .شود ينم انجام آنها ياثربخش

 نحـوه  و شـده  ارائـه  خدمت مشکالت مداوم يابيارز والًاص آنکه ، بیکنند يم پروژه انجام

  .شود انجام آنها رفع



  ... ، پناه يزدان محمدامين خراسانی، کيومرث               ۴ ة، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ٦٨

 يا مجموعـه  ه اروپا، کهيگر در اتحاديد: ييروستا يدر نواح يژه به تنوع اقتصاديتوجه و
ل و مورد قبـو  ي، اتکا به کشاورزاستواقع  اروپا و جهان در آن يکشاورز يها از قطب
در  ينـاظر بـر تنـوع اقتصـاد     يتحقـق راهبردهـا   راستایتالش در . ستينان نيقابل اطم

است يک سيبا  ياست مشترک کشاورزيس يجيتدر ينيگزيق جاياز طر ييروستا ينواح
دانـد و در   ينمـ  يمعـادل کشـاورز   که روستا را صـرفاً  -ييو غذا ييو روستا يکشاورز

راث يـ سـت و م يط زيه در فرهنگ، اقتصـاد، محـ  نهفت يها تياز همه قابل يريگ صدد بهره
زان يـ ر مـه وجهه همت برنا -روستاهاست يرونق اقتصاد راستایموجود در روستاها در 

  .سته اروپايدر اتحاد ييتوسعه روستا
ه اروپـا کـه بـا    يـ در اتحاد ييتوسعه روسـتا  يزير نظام برنامه يژگين ويدتوجه ب مسلماً

ـ ا يرپـا يد و ديـ جد يشـناخت  بوم يها تيکدام از محدود چيه ـ  راني سـت، زنـگ   يرو ن هروب
 يل و متعصـبانه بـر بعـد کشـاورز    يـ دل يد بيکأت. ن حوزه استيمتخصصان ا يبرا يخطر

و  ييروسـتا  يبـه فضـاها   ياز غلبه نگرش صرف مهندسـ  يناش اقتصاد روستاها که عمدتاً
قتصـاد  رونق ا برایم موجود در روستاها يعظ ياجتماع - يو فرهنگ يعيراث طبيغفلت از م
 يسـاز  کرد متنوعيه رانده شدن رويباعث به حاش ين نواحيدر ا يع دستيو صنا يگردشگر

عدم توجه و التـزام   يبرا يهيگر توجيکه د يموضوع ران شده است،يدر ا يياقتصاد روستا
  .وجود ندارد ييزان توسعه روستاير و برنامه يکارگزاران اقتصاد مل يبه آن از سو

  اشنهادهيو پ يگير نتيجه

و  يت موجود بخش کشـاورز يوضع يايگو يخوب ق بهيشده در مقدمه تحق ارائه يها داده
، يد ناخـالص ملـ  يـ ز در توليسهم نـاچ . سته اروپاياتحاد يدر کشورها ييجوامع روستا

عضـو از   يدر غالـب کشـورها   ييت روسـتا يجمعرشد منفي و  ،هيرو به تخل يروستاها
ـ  ياجمـال  ياست که در نگاه مسائلین يتر مهم جلـب  بـه خـود   هـا توجـه را    ن دادهيدب
ط موجـود و اتخـاذ موضـع    يتن دادن بـه شـرا   يجا ه اروپا بهياتحاد ،ن حاليبا ا. کند يم

بـر توسـعه    يز و متکيگر يانه، کشاورزيشهرگرا يها استيش گرفتن سيمنفعالنه و در پ
هـم بـه لحـاظ پوشـش      -منسـجم  يزيـ ر ک نظـام برنامـه  يـ جاد ي، با ايو خدمات يصنعت
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رات، مخاطرات ييبه استقبال تغ -ييو اجرا يت عملکرديو هم به لحاظ جامع ييايرافجغ
  .  رفته است ييروستا يبازساخت در حال وقوع در نواح ،ک کلمهيو در 

ها ابتدا دهد که اين سياستهاي توسعه روستايي در اروپا نشان مينگاهي به سياست
ت زمان، توجه به مسـائل سـرزميني از   با گذش. اندبخشي کشاورزي بوده داراي نگاه تک

گانه محيطي، اجتماعي و هاي سهبه نقش شده است؛اهميت و جايگاه بيشتري برخوردار 
و کشاورزي در بستر گسترده اقتصـاد روسـتايي    هاقتصادي کشاورزي توجه بيشتري شد

دومـين سـتون    در قالـب در حال حاضر، توسعه روستايي . ه استمورد تحليل قرار گرفت
هــاي کيــد بــر نگــرشأاسـت مشــترک کشــاورزي اروپــا مــورد توجـه قــرار دارد و ت  سي

    .پذيرداي و چندبخشي در زمينه توسعه روستايي صورت مي چندرشته
 جلـب  رانيدر ا يروستاي داريپا عةتوس يبرا نهيريد يها الشچ از يکير، ين تفاسيبا ا

 طيمحـ  در ينمـد  عـة جام بسط وسعه تو نديفرا و ها عرصه يتمام در انييروستا مشارکت
 در دولـت  يگـر  يتصـد  کـاهش  و ينهـاد  اصـالحات  اعمـال  شـک  بی .است ييروستا

 امـور  رةادا در انييروسـتا  نقـش  شيافـزا  يبـرا  ينهاد وجود مستلزم يياجرا يها عرصه

ـ ( است يمشارکت ينهادها از تيحما و يزير يپ و يمحل بـه   ينگـاه ). ۸۳ :۱۳۸۳دقار، ي
از توان آنهـا در   يريگ و بهره يمحل يجاد نهادهايدهد که ا يمه اروپا نشان ياتحاد يالگو

 يور نکه موجب بهـره يتواند عالوه بر ا يم ييتوسعه روستا يها برنامه يهمه مراحل تمام
هـا و نظـام    شود، بستر تـداوم برنامـه   يا منطقه يازهايها به جهت انطباق با ن باالتر برنامه

   .دسازنفوذ فراهم  ينفع و ذ يعوامل ذ ت همهيق جلب رضاياز طر را يزير برنامه
 يهـا  ان در برنامهييروستا ةجانب و همه ير مشارکت واقعيدر مس يمياز موانع قد يکي

ها  ها و پروژه ارتباط با برنامهدر  يديمات کليتصم ياتخاذ تمام ييو روستا يتوسعه محل
ـ  گذشـت  و افزون بر اين، با مستقر در خارج از روستاهاست؛ يدر نهادها ک يـ ش از يب
ـ ن ياريـ ده يکشـور، حتـ   يدر روسـتاها  ياريس نهاد دهيسأدهه از ت ز فاقـد قـدرت و   ي

 يمصـوبات شـورا   يمات مسـتقل در راسـتا  ياتخاذ تصم يبرا يو رسم يوجاهت قانون
ل شـده  يدر سطوح باالتر تبـد  اتخاذشدهمات يتصم يبه مجر ست و صرفاًروستا ياسالم
ف متعـدد و متنـوع بـر عهـده     يان که البتـه وظـا  اريت شناختن استقالل دهيرسم به. است
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 در روسـتاها  يا ص توسـعه ت مشـخ يـ مورأم يدارا يهـا  ل کـارگروه يتشـک  دارند، برای
نهـاد در   ممـرد  يهـا  ل و مداخلـه سـازمان  يبه تشـک  يباشد که منته يريتواند آغاز مس يم

سـازوکار  که در وضع موجود و با  ييها شود، سازمان ييتوسعه روستا يزير ند برنامهيفرا
 ند توسعه نداشته و صرفاًيثر در فراؤمهم و م ی، نقشينيت سرزميريمد يحاکم بر نهادها

ست به يط زيا حفاظت از محيو  يتوانمندساز يها تيهم در فعال آن يصورت مورد و به
    .شوند يگرفته م يباز

ـ اهم ةدهند نشان ييروستا ياز بازساخت نواح يناش ةرات گستردييتغ ت تمرکـز بـر   ي
 نيا از يابعاد شک يب. ران استيا ييتوسعه روستا يها ن برنامهيدر تدو يراهبرد گرشن
ـ  اسـت،  توسـعه  يهـا  برنامه ياجرا حاصل و راهبردها از متأثّر تحول و رييتغ  بخـش  يول

 عـة جام يهـا  شيگـرا  و هـا  ضرورت از يناش و خودجوش عمدتاً زين راتيياز تغ يعيوس

ـ ا سـخن،  گـر يبه د. تاس بوده ل زمانهمتحو اريسب طيشرا با يسازگار يبرا ييروستا  ني
 يتلقـ  ياقدامات و ها برنامه محصول دينبا و امدهين ديپد نقشه طبق و يزير برنامه با راتييتغ

 افـت يره نيا البتّه. است شدهاجرا  و ياحطر ييروستا عةجام عةتوس و عمران يبرا که شود

انجـام   روسـتاها  يآبادان و عمران يبرا که است يا سازنده توسعه يها برنامه ينف يمعن به نه
ـ تغ از يمنف يريتعب نه و گرفته ـ تغ گرچـه  ،دارد ييروسـتا  عـة جام خودجـوش  راتيي  راتيي

 يبـرا  ياساسـ  چـالش  و نبوده بسامان ها نهيزم از ياريدر بس ييروستا عةجام يخود خودبه
    ).٨٣ :١٣٨٣دقار، ي(است  آورده ديپد کشور و ييروستا داريپا عةتوس
ه يدر اتحاد ييتوسعه روستا يها برنامه يژگين ويتر د بتوان مهميرا شا يکپارچگيا ام

 يبخش صورت به ها دستگاه از کدام هر ،است که در کشور ما يحال درن يا. اروپا دانست
 روسـتاها  مشکالت و دنگر يم ييروستا توسعه به خود يها برنامه و ها تياولو منظر از و

 الزم تياولو از روزمره، و يشهر مسائل با سهيمقا در ،يياجرا يها دستگاه از يليخ يبرا

ـ پا توسـعه  يبـرا  مشـخص  یراهبـرد  فاقـد  کشور گر،يد يسو از .ستين برخوردار  داري

 قرار روستاها يعموم بودجه نيتدو يمبنا بتواند راهبرد نيا که يا گونه به است، ييروستا

 سخن، گريبه د .دکن عمل ربط يذ يها دستگاه کننده هماهنگ چارچوب به عنوان و رديبگ

 يمـدع  تـوان  يمـ  يرسـم  يهـا  شاخص چه اساس بر کشور در که ستين مشخص هنوز
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ـ ن کشـور  ياقتصاد يها گزارش يبررس .شد يريعشا و ييروستا داريپا يتعال و توسعه  زي
 يالگـو  و هـا  شاخص فقدان از کشور يزير برنامه و ينظارت يها سازمان که دهد يم نشان
 يداريپا يابيارز يالگو و چارچوب چيه از و برند يم رنج ييروستا داريپا سعهتو يابيارز
 يکـار يب نـرخ  ماننـد  تـر  ياساسـ  يهـا  شاخص از ياريبس راستا، نيا در .کنند ينم يرويپ

ـ م ،ييروسـتا  وکـار  کسـب  يفضـا  ،ييروستا فقر ،ييروستا ينيج بيضر ،ييروستا  زاني

 توجه مورد ريعشا و انييروستا ياجتماع مهيب گسترشو  ،يکشاورز يپسماندها افتيباز

ه يـ واضح است که تجربـه اتحاد رپ). ۶۰۷ :۱۳۹۳و همکاران،  ياريورمز( رنديگ ينم قرار
ـ بگر يد يت موجود کشور ما از سويو تجارب گذشته و وضع يياروپا از سو ـ انگر اي ن ي

 در قالـب  ييتوسـعه روسـتا   يس سازمان متـول يسأو ت يريگ تا زمان شکلنکته است که 
تـوان   ينم ،کشور يند توسعه در روستاهاياثرگذار بر فرا يها کننده همه سازمان هماهنگ

ها  موجود در برنامه يختگيداشت و گس ييتوسعه روستا يها برنامه يکپارچگيبه  يديام
    .ها همچنان تداوم خواهد داشت ن سازمانيو ب

ران خواهد بـود،  يدر ا ييه روستاعتوس يها برنامه يمهم برا ييکه راهنما يگريدرس د
بـا شـدت و    راًيـ است کـه اخ  ييند توسعه روستايدر فرا يساز شبکه يديار کليموضوع بس

 يدر کشـورها  يا و توسـعه  يـي اجرا يهـا  ز عرصـه يو ن دانشگاهیقدرت تمام در مباحث 
گسـترش فرهنـگ مـديريت مشـارکتي     . ت قرار گرفته استيافته مورد توجه و عناي توسعه

تحقيقـات مختلـف   . اسـت  ييروسـتا مـدت مـديريت   بلنـد  اهدافي از منابع طبيعي، بخش
ويـژه در   گرفته در اين زمينه همگي حاکي از آن است کـه مـديريت مشـارکتي بـه     صورت
 ،  نيازمنـد سـت رو برداران روبـه نفعان و بهره ذي هاي مختلفهاي طبيعي که با گروهعرصه

اين  بر ثيرگذارأت عامل ترين مهم عنوان به انسان ها نقشنآ در که استهاي دقيقي ريزيبرنامه
 هـاي  عرصـه  در نفعـان  ذي نظرات دنکرلحاظ  رو، از اينو  شود گرفته نظر در پررنگ منابع

 اسـت تـرين اهـداف مـديريت مشـارکتي     از مهم مديريتي تصميمات در ييو روستا طبيعي
)Arnette et al., 2010; Kim and Lee, 2010; Wellens and Jegres, 201.(   

 و اصـالح  کشـور،  در روسـتايي  توسعه ريزي برنامه فرايند به بخشيدن مطلوبيت ايبر
   :است ضروري مکمل و همزمان طور به فرايند دو تقويت
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  و توسعه؛ و ريزي برنامه تفکر عرصه در دانايي و فکر توليد فرايند - ۱

  ).٦٩ :١٣٨٩بهزادنسب، ( عمل هاي عرصه به اجرايي علمي افکار سريع اشاعة - ۲

 يزير برنامه رويکرد بر مبتني توسعه ريزي برنامه عمل چرخة يادشده فرايند دو ويتتق

 ريـزي  برنامـه  نيازمند راهبردي اصل دو مثابه به مقوله دو اين .كرد خواهد بهينه را ارتباطي

 آن اجرايـي  وجوه ترين مهم به، اينجا در که است )غيردولتي عمدتاً( نهادسازي و اجرايي

 :)٧٠: ١٣٨٩هزادنسب، ب( شود مي اشاره

 و اختيار ولي صاحب کوچک هاي هسته :توانا گستردة شبکه و دانا هاي کوچک هسته ايجاد
ـ   تواننـد  مي محلي ويژه به و اي منطقه ملي، سطح در اثربخش  هـاي  حـوزه  دةنقـش پيوندزنن

 در فکـر  اتـاق  نـام  بـا  آنچه يا هاي دولتي اينها هسته .كنند ايفا را اجرايي هاي شبکه و فکري

 بـا  و دولتي هاي محدوديت از هايي فارغ کانون بلکه ،ندنيست ،است رايج اجرايي هاي دستگاه

 ارائـة  و توليـد  مسئوليت روند که شمار می به محلي در جامعه پيشرو افراد و نخبگان به اتکا

 محـل  هـر  بـر  حـاکم  شـرايط  بـا  را متناسب روستايي توسعه ريزي برنامه در کار هاي روش

 و شـوند  مـی  تأثيرگـذار  ،هـا آن از اداري و حقـوقي  حمايـت  بـه  اتكـا  با و گيرند می برعهده
 از بايـد  حتماً که اقتصادي و اجتماعي نهادهاي از گسترده ای هشبک .پذيرند می نيز مسئوليت

 هـاي  هسـته  توليدات باشند، محلي محور اجتماع هاي سازمان و دربرگيرندة غيردولتي بخش

  .كند مي جيترو روستايي جامعه ميان در و عملياتي برنامه به ديلتب گسترده طور به را يادشده

   .پيشنهادي شبکه گسترده اعضای براي ارتباطي آموزش هاي برنامه اجراي و دهي سازمان

 طراحـي الگوهـاي   و کشـور  نواحي تمام براي همسان هاي طرح و ها برنامه گذاشتن کنار

بر  ملي، راهبردي  توسعه خطوط و ساسيا اصول بر مبتني توسعه ريزي برنامه براي محلي
  .محلي نيازهاي و ها ويژگي اساس

  مکـان  و فعاليت محور جاي تخصيص به  فعاليت و محور مکان رويکرد کردن جايگزين

 بـه  منابع حسب و بر اند شده معين قبل از اجرايي هاي فعاليت ،حاضر حال در :تخصيص

 محلـي،  شـرايط  بر يمبتن مطلوب ريزي امهبرن در حالي که در ،يابند اختصاص مي ها مکان

ـ  رسيدن براي .شوند اجرا و تعريف مکان، شرايط برحسب ها فعاليت که است الزم  يندب
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 در کلمه، واقعي به معني باال به پايين رويکرد و محلي ريزي برنامه فرايند تقويت مقصود،

   .نمايد مي ضروري اي منطقه ريزي برنامه

 بخش شبکه محلي پذيري سئوليتم و ارتباطي هاي مهارت شافزاي تخصصي، توان ارتقای

  .روستايي توسعه عرصه در کشاورزي
ـ ر برنامـه  ،يگـذار  استيس يبرا  يهـا  در عرصـه  يمشـارکت  تيريمـد  يو اجـرا  يزي
کـه  کنشگران متنوع در سطوح مختلف دخالت دارند، ضرورت دارد  ،که در آن ييروستا

ـ    يو الگـو  يمختلف اجتمـاع  يها ابتدا شبکه و  يتسـطوح مطالعـا   نيروابـط داخـل و ب
الزم  يهـا  استيها و سراهبرد ،ها و مشکالت مطالعه شده و بعد از کشف چالش يياجرا
و  يعلمـ  کرديرو کي در قالب يشبکه اجتماع ليتحلکرد يرو ،نين بيدر ا .دشو نيتدو

در قـا  ييو توسـعه روسـتا   يختشـنا  جامعه در مطالعات ياضير يها با ابزار و فنون و روش
 يهـا  هـا و فرصـت   چـالش  ،ياجتمـاع  يهـا  شبکه يروابط ساختار يالگو با بررسی است
ـ بـر ا . ان سازديرا نما يت مشارکتيريمد يفرارو زان قـادر  يـ رران و برنامـه يمـد  ،ن اسـاس ي

در روسـتاها بـا    يو انسـان  يعـ يمنـابع طب  يت مشـارکت يريمـد  يدهـ  خواهند بود در سامان
ـ  يعاجتمـا  يونـدها يپ يق و کمـ يشناخت دق مرتـع، در حفاظـت و    ينفعـان محلـ   ين ذيب

  .مند شوندبهره ياجتماع يهاهيگونه سرما نيموجود از ا يعيدار از منابع طبيپا يبردار بهره
ه يـ ش در اتحاديپ يها که از دهه ييروستا يدر نواح يموضوع تنوع اقتصاد سرانجام،

ن يآخـر  ،ر گرفتـه مورد توجـه و امعـان نظـر قـرا     ييروستا يا توسعه گردشگراروپا و ب
 عـة جام اسـت  يضـرور . تـوان آموخـت   يه مـ يـ ن اتحاديا يها است که از برنامه يدرس

 بر يمبتن ييگرا واقع رةگست که يفن شيکماب طيمح به يعيطب صرفاً طيمح کي از ييروستا

 شـود  تر دهيچيپ ييروستا عةجام در کار ميتقس ديبا ،اساس نيا بر .ابدي تحول است، ندهيآ

 گسـترش  و ييدايپ يبرا الزم طيشرا بلکه ،نباشد يکشاورز بخش گاهيجا صرفاً روستا و

 و ديآ دست هب ياقتصاد مازاد تا شود فراهم ييروستا عةجام در زين اقتصاد نينو يها بخش
 و زا درون يا توسعه و رشد از زين روستاها ،بيترت نيبد و شود ريپذ نامکا هيسرما ليتشک
 يهـا  کـانون  شيدايپ و ييفضا ساختار ديتجد يتحول نينچ مةالز .شوند برخوردار داريپا

ـ فعال بـا اسـب  من يتيجمع تراکم از که يمراکز ،است ييروستا طيمح در توانمند  يهـا  تي
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 رشـد  خـود  يهـا  تيقابل ياتکا به و بوده برخوردار منسجم يديتول يها سازمان و متنوع

   ).٨٥ :١٣٨٣دقار، ي(ابند ي
بـه اقتصـاد    يبخشـ  نـد تنـوع  يسـند بـر فرا   ،يبه عبارت ن برنامه وين و اثرگذارتريتر مهم
ان يـ ف مسئوالن و متوليتنها تکل تواند نه ين است که ميش سرزميکشور، سند آما يروستاها

جــذب  يبــرا يا نــهيتوانــد زم يدر کشــور را مشــخص کنــد، بلکــه مــ ييتوســعه روســتا
در . شـد ، صـنعت و خـدمات با  يکشـاورز  يها در بخش يو خارج يگذاران داخل هيسرما
کالن مناطق مختلف کشور مغفـول مانـده    يها تين سند، قابلياب ايط موجود و در غيشرا

ـ به قابل يتوجه يشهرها و ب در کالن يگذار هيو تراکم سرما متعـدد و سـودآور در    يهـا  تي
نـد  يدر فرا ،ريـ ان اخيانه در سـال از آن گذشـته، شـوربخت  . ميهسـت را شاهد  ييروستا ينواح

. نشـده اسـت  توجـه   چندان ينيو کارآفر يمهارت يها به آموزش ييتاج روسيتوسعه و ترو
ن يدر عـ  همه،ن يبا ا. هاست ر فرصتيتسخ برایها  از مهارت يريگ بهره ياينده، دنيآ يايدن

 ةجـ يکالن حاکم بر کشور در نت ياقتصاد - ياسيط سير شرايي، با تغین سند فرادستيفقدان ا
از تـوان   يريـ گ که با بهـره  ييها، روستايخارج يها هيسرما يجيها و ورود تدر ميرفع تحر
اقـدام بـه    نهاد مردم يها و سازمان يتخصص يها ه در قالب شبکهيموجود در ناح يتخصص

ش اسـتان و  يآمـا  يهـا  گـذاران در قالـب طـرح    هيسـرما  يبـرا  يشـنهاد يپ يهـا  ه بسـته يته
توسعه و رفـاه   سبقت را در ياند، گو کرده ييروستا ينواح ياجتماع - ياقتصاد يده سامان
  .روستاها خواهند ربود ديگراز  يت زندگيفيک يو ارتفا

  ها يادداشت

1. LEADER 
2. LEADER+ 
3. EAFRD 
4. ESDP  

   نابعم

روستايي  توسعة ريزي مهبرنا انجام مطلوب فرايند تعيين و تحليل« ،)۱۳۸۹( يبهزادنسب، جانعل
، ۴، شماره ۱۳، سال و توسعه روستا .»ارتباطي ريزي برنامه اساس رويکرد بر کشور در

 .۷۴-۵۱صص 
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د، ي، دوره جدها يمجله شهردار .»ييو توسعه روستا يتوسعه شهر« ،)۱۳۸۲(، عباس يديسع
 .۲۴-۲۱، صص ۵۸، شماره ۵سال 

قش ن« ،)۱۳۸۵(حسن  ،يو داراب ؛، عبدالرضايافتخارالدين  رکن ؛، عباسيديسع
 .»)نمونه ناحيه كاشان(وستايي هاي عمراني دولت در تثبيت جمعيت ر گذاري سرمايه

 .۷۱-۵۳، صص ۸۳، شماره تحقيقات جغرافيايي

دانشگاه  :تهران. ييج در توسعه روستاياز ترو ييجستارها ،)۱۳۹۲(ل ي، اسماعيشهباز
 .يد بهشتيشه

دانشگاه  :تهران. ييتوسعه روستا يشناس بيبر آس يدرآمد ،)۱۳۸۹(ل ي، اسماعيشهباز
  .يد بهشتيشه

جهاد  :مشهد. کيد بر ايرانأريزي روستايي با تبرنامه ،)۱۳۸۲( سيدحسن، مطيعي لنگرودي
 .دانشگاهي مشهد

کردها و يل رويتحل« ،)۱۳۹۳(محسن  ،يو صمد ؛لي، خليکالنتر ؛، حجتياريورمز
 يبرا ييها درس: منتخب يدر کشورها ييتوسعه روستا يگذار استيس يساختارها

در برنامه  ييدار روستاينداز توسعه پاا چشم يش مليمجموعه مقاالت هما .»رانيا
 .۶۱۱-۵۹۲، صص يمحور نهاد ،ششم توسعه کشور

. »رانيا در ييروستا عةتوس و عمران يها چالش و تحول روند« ،)۱۳۸۳( يار، علقدي
  .۹۰-۷۱، صص ۴۸، شماره ييايجغراف يها پژوهش
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