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  دهيچک

و  يگذار استيس يهاچالش ،بنيانبا استفاده از رهيافت نظريه داده، ق حاضريتحقدر 
 شد؛ و حليلو ت ييشناسا يياستقرا يکرديدر قالب رو رانيدر ا ييتوسعه روستا يزير برنامه

ند بود ييو توسعه روستا يزير برنامهة در حوزخبرگان ق متشکل از يتحق در کنندگانمشارکت
هدفمند  يريگکرد نمونهياستفاده از رو باو  يار اشباع نظريبر اساس معنفر  ٢٨ که از آن ميان،
ه يم و نظريپارادافقدان ج نشان داد که ينتا. شدندانتخاب  يگلوله برف يريگو روش نمونه
که  انجاميده، ييروستا يزيربرنامهو  يگذار استيسنظام  يکپارچگيبه عدم  ييتوسعه روستا

و رويكردهاي  ييروستا يو ناسازگار با نواح يبعد تک يها و باورهات نگرشيبر تقوخود 
  .ر داشته استيتأث غيرمشاركتي

  .انيبنه دادهينظر ،يي، توسعه روستايزير، برنامهيگذار استيس: هاواژهديکل
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الزم اسـت از   ،در اينجـا  .انجـام شـد   اسـالمي  هاي مجلس شـوراي  مرکز پژوهش است که به سفارش» راهکارهاي مناسب
  .دشوتقدير و تشکر  الن محترم اين مرکزئوهاي مس حمايت
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  مقدمه

و  ياتيـ د مواد حيتول يهاگاهيپا نيز هاي تمدن اجتماعي و خاستگاهن يتراز مهم هاروستا
هـاي اصـيل    فرهنـگ  و سرشار از خـرده  روند يشمار م به ههر جامع ياساس يازهاينرفع 

تواند در حفظ يدر خصوص آنها م یاتخاذ يهااستين جوامع مولد بوده و سيا. هستند
عـدم   بـا وجـود ايـن،    .ت داشته باشـد ياهم آنها در دسترس ياتيح يهاعرصه يا نابودي

ـ توز ييمناسب در خصوص نقاط روستا يگذار استيو س يزير برنامه ت را در يـ ع جمعي
، )١٢٨٠-١٣٩٥( ريـ اخ سـال  ١١٥در . کرده اسـت  ياساس يها ن دچار چالشيپهنه سرزم

 ١٢٤٥مرکز به  صدده و از کررا تجربه ) برابر ٤٥/١٢( يدرصد ١١٤٥رشد  تعداد شهرها
 )١٣٥٥-١٣٩٥( يدوره پـس از انقـالب اسـالم    ين رشد بـرا يا. افته استيش يمرکز افزا
نقش مهمـي در ايـن    يبه شهر ييروستا يها ل سکونتگاهيتبد ودرصد بوده  ٢٣٤حدود 

ـ از جمع ييروسـتا  يسهم نواح ،نيهمچن. است رشد داشته هـای   سـال  يت کشـور، طـ  ي
بـر اسـاس    ن،يـ عالوه بـر ا . )٢و  ١( ده استيدرصد رس ٩/٢٥به  ٧٩، از ١٣٩٥تا  ١٢٨٠

درصد در سـال   ٩/٨٣ران به يا يت شهريسهم جمع ،٢٠١٥برآورد سازمان ملل  در سال 
ـ از جمع ،موازات آن د و بهيخواهد رس ٢٠٥٠ ن يچنـ . ت روسـتاها کاسـته خواهـد شـد    ي

مهـاجرت  بلکـه   سـت، يشـهر ن روستاها بـه   يبرخا الحاق يل يتبداز  يناش صرفاً يرييتغ
  .)٣(ن کاهش مؤثر است يدر اهم  يو اقتصاد ي، فرهنگيمسائل اجتماعاز  يناش

متأثر از  ييو روستا يتوسعه کشاورز يها استيس، يش از انقالب اسالميمقطع پدر 
 قـادر بـه کنتـرل    ينيو شهرنشـ  سازی نوين يها استيانه سيگرا کجانبهي يو اجرا يريگيپ

رشـد  ان بـه شـهرها و   ييد روسـتا ين شهرها و روستاها، مهاجرت شديب يشکاف درآمد
 يآن در ابتـدا  يامدهايها و پ استين سيا .ندبودن يو کشاورز ييع واردات مواد غذايسر
مـردان و  از کارشناسـان، دولـت   يعيف وسـ يـ مـورد انتقـاد ط   يانقـالب اسـالم   يروزيپ
ـ انتظـارات ز  ،گذاران قرار گرفت و به تبـع آن  استيس ـ نظـر در ا  ديـ تجد يبـرا  يادي ن ي
ن تشكيل نهادهايي ماننـد جهـاد سـازندگي در همـا     ،هرچند.)۴(وجود آمد  هها ب استيس

سـط و  در چنـين فضـايي و در راسـتاي مأموريـت ب     هاي ابتدايي انقـالب اسـالمي   سال
شـده در ايـن    ولي به داليل مختلف، توفيقـات محقـق   شود، گسترش عدالت ارزيابي مي
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 يت کنـون يدر وضـع . اسـت  از پايداري، تداوم و جامعيـت الزم برخـوردار نبـوده    حوزه
 يتجربـه کـاف  ، فقـدان دانـش و   يعـدم توانمنـد   ر اثرب يبخش عموم يهاضعف ،کشور

 هـا استياتخاذ س يگاه يمتمرکز و حت يها استيبه اتخاذ سذاران گ كارگزارن و سياست
ـ  .ده اسـت انجامي ييروستانفعان يذ يازهايناسازگار با ن هاي و برنامه بررسـي   ،نيهمچن
آن دولـت بـود،    يو اجـرا  يگـذار  اسـت يس يبعد از انقالب که متـول   توسعه يها برنامه
ص يتخصـ  انـد و  دهيندرت بـه اهـداف خـود رسـ     ها به ن برنامهيت از آن دارد که ايحکا

 هـای  ها نوسان ر بخشيسه با سايدر مقاكشاورزي بخش  در ها يگذار هياعتبارات و سرما
  ). ٥(را تجربه کرده است  ياديز

 کشـور، توسـعه   وعمـران   يهـا برنامـه  در از آن است که يشواهد حاک، گريد ياز سو
ـ  يهاتيمحدود به فعالعمدتاً  ييتوسعه روستا  ياجـزا  يبررسـ ). ٦( شـده اسـت   يعمران

 )١٣٩٥- ١٣٨٨( ر کشـور يـ سال اخ هشت يسنوات يها در بودجه يياعتبارات توسعه روستا
 يخـدمات  - يبه امور کالبـد  )درصدهفتاد  يباال(ن اعتبارات يا ةسهم عمد که دهد ينشان م

ـ ). ٢(دارد  يزيار نـاچ يابد و اشـتغال و اقتصـاد روسـتا سـهم بسـ     ي ياختصاص م  ،نيهمچن
 ١٣٩٣تـا   ١٣٨٠ يهـا  سال يدر بازه زمان ييبه روستا يشاخص نسبت درآمد هر فرد شهر

ـ بـه ب . بوده است ٩/١متوسط  طور بهن نسبت يا حكايت از آن دارد كه ة گـر، در دور يان دي
 ).٢(بوده اسـت   ييشتر از هر فرد روستايدرصد ب نود حدود ي، درآمد هر فرد شهريادشده

 شــهري - هــاي روســتا و مهــاجرت ييجوامــع روســتا يريپــذبيآســدر چنــين بســتري، 
در حـوزه طراحـي، اجـرا و ارزشـيابي      منـد  ی نظامرسد نگرش به نظر مي. ر استيانکارناپذ
گيـري   مـانع از شـكل   ، کههاي توسعه روستايي در كشور وجود نداشته ها و برنامه سياست

توجـه بـه    اين در حالي است كه .جلو در جوامع و نواحي روستايي شده است روند روبه
 و ها ، کاهش مهاجرتان از انزواييخروج روستا يراستادر  ييتوسعه روستا يهااستيس

با مسـائل و   ييروستا ينواح يهمبستگ بهبا توجه  .است يضرور داريشت پايتحقق مع
 ييو عـدم توانـا  در روسـتاها  بکـر   ياقتصـاد  يهـا تـوان مشـکالت مهـم و نيـز وجـود     

نـاهمگون   يهـا  تيـ هـا و قابل  ت چـالش يريمـد  و عوامـل بـازار در   يبخش يها استيس
ـ از ا). ٧(ت است يحائز اهمکارآمد  هاي توسعه روستايي سياستوضع  ،ييروستا رو،  ني
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و تحليـل   ييتوسعه روستا يزيرو برنامه يگذار استيس يها چالشموشكافانه  ييشناسا
بـه   ،تحليل مناسب از وضعيت موجود تا بتوان بر اساس روابط بين آنها بسيار مهم است

  .پرداخت اثربخش يها استيس تدوين
 ييکالن توسعه روسـتا  يگذار استيس در حوزهژرفانگر  يقات تجربيتحقکه  از آنجا

در اين بخش به برخي از مطالعات تجربي مرتبط با موضـوع اشـاره    ،شدهن کشور منتشر
  .شده است

ـ  ينظـر  يهادگاهيد يبه بررس يادر مطالعه يبدر ت يريدر خصـوص مـد   يو تجرب
و تـداخل   يکـار  ياز آن است که مـواز  ين مطالعه حاکيا. ران پرداخته استيا ييروستا
 يو ضعف و عـدم همـاهنگ   ييروستا يزيردر برنامه ييمتعدد اجرا يهاف دستگاهيوظا

توسـعه   يزيـ رت و برنامـه يريمـد  يهااز جمله تنگنا ييمرتبط با امور روستا يهاسازمان
 ييبا هدف شناسا يادر مطالعه خواهالديني و پناهندهسيف. )۸( روديشمار مبه ييروستا
كـه تمركزگرايـي،    نـد نشـان داد  يزيراز رهگذر برنامه رانيا ياتوسعه منطقه يهاچالش
ريزي در سطوح مـديريتي، فقـدان بسـترهاي قـانوني،     نگري، فقدان فرهنگ برنامه بخشي

ها و كمبـود  ها و اطالعات و ضعف برنامهوابستگي به درآمدهاي نفتي، نقصان منابع داده
اين مطالعه بر . در ايران است يامنطقه ريزيمههاي برنانيروي متخصص از جمله چالش

شـده در مطالعـات    هاي مطـرح مبناي يك رويكرد توصيفي و با استفاده از بررسي چالش
ـ   انيو چوبچ يکالنتر ،نيهمچن. )٩( قبلي انجام شده است جـه  ين نتيددر مطالعه خـود ب

 يبـرا مناسـب   یاه فرصـت گـ چيهـ  يو سـاختار بخشـ   يملـ  يزيردند که غلبه برنامهيرس
بـا   يادر مطالعـه نيز  يافتخار الدين رکن ا ويروزنيف. )١٠( ه استدکرفراهم ن يزير برنامه
مردم در  يدند که حضور واقعيجه رسين نتيدب يمل يزيرت روستا در نظام برنامهيمحور
توسعه  يريگميو تصم يزير برنامه يجاد شوراي، اييروستا يزيربرنامه يندهايفرا يتمام

دولـت   يگريکاهش تصد و گرا نگر به مردميگرا و بخشر اهداف سازمانيي، تغييروستا
 ييتوسـعه روسـتا   يزيـ ر و برنامـه  يگـذار  اسـت ياصالح ساختار س ياز جمله راهکارها

توسـعه   يزيـ رل نگرش برنامـه يبا هدف تحلخود  در مطالعه يرضوان .)١١( استكشور 
نظــر از نقطــه ييد کــه توســعه و عمــران روســتايرســجــه ين نتيدبــران يــدر ا ييروسـتا 
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و عـدم   يکـار ي، مـواز يچندبخشـ  يزيـ رهمچون برنامه ييهاچالش يدارا يزير برنامه
 يالت مستقل برايتشکوجود  رو، از اينست و هاتيفعالدر خصوص  يکپارچگيوجود 
نظـر  بـه   يضرور ييروستا ةتوسع زمينةدر  يبخش نيب يت و هماهنگيري، مديزيربرنامه

  .)۱۲( رسد يم
ـ   با توجه به آنچه گفته شد، هـاي  ن اسـت کـه چـالش   سؤال اصلي تحقيق حاضـر اي

ريزي توسعه روسـتايي کشـور در راسـتاي حصـول بـه اهـداف       گذاري و برنامه سياست
ضمن تدوين مـدل   ة حاضر،؟ مقالکدامند جلوي مستمر گيري روند روبه مطلوب و شكل

 ،پـردازد تـا از ايـن رهگـذر    مي يادشدههاي اکتشافي، به تبيين روابط تحليلي بين چالش
   .را بازشناسي کرد هاي مربوطبتوان تقدم و تأخر چالش

  شناسي روش

 يبه طراح ،انيبنه دادهيافت نظريو با استفاده از ره يفيم کيدر قالب پارادا ،ق حاضريتحق
از كشـور   ييتوسـعه روسـتا  ريـزي   و برنامه يگذار استيس يهااز چالش ييمدل استقرا

به منظور  انيبنه دادهينظراز آنجا که روند . پرداخته استها کامل از داده ای ان مجموعهيم
مـورد   يده اجتمـاع يـ پد ين نظـر يـي تب راسـتای م در ياز مفاه يامجموعه يساز کپارچهي

ـ ن ق حاضري، تحق)١٣(شود يم يمطالعه طراح م مـرتبط بـا   يمفـاه  ييق بازنمـا يـ ز از طري
ـ ا ين نظـر يـي تب رایب ياقدام به ارائه مدل يگذار استيس يهاچالش ده کـر هـا  ن چـالش ي
در . افته اسـتفاده شـد  يسـاختار مـه يمصـاحبه ن  شيوةها از داده يآوربه منظور جمع .است

ــتاي ــأم راس ــن پايت ــيو روا يياي ــاداده ي ــع يه ــده يآورجم ــاحبه  ،ش ــل مص از پروتک
 جامعـه  .دشـ افراد متفاوت استفاده  يمختلف و برا يهاکسان در مکانيافته يساختار مهين

در دانشــگاه  يت علمــئــيه يو اعضــا يــيکارشناســان اجرا ق متشــکل ازيــتحق يآمــار
بـا اسـتفاده از    نفـر  ٢٨ از آن ميـان،  بـود کـه   ييو توسعه روسـتا  يزير برنامه يها حوزه

 .)١جـدول  ( شـدند  يبررس يبرف گلوله يريگ هدفمند و روش نمونه يريگکرد نمونهيرو
توسـعه   يگـذار  اسـت يس یهاه در حال ظهورِ چالشينظر يدهن، به منظور شکليهمچن
از به منظـور  يمورد ن يهاکه داده ن معنیيبد ،استفاده شد ينظر يريگ از نمونه ،ييروستا
). ۱۴(د شـ  يآورق جمـع يند تحقيافر يطور مستمر طه در حال ظهور بهينظر يدهشکل
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در واقـع،   .استفاده شـد  نظریاشباع ار ياز مع ،ن حجم نمونهييبه منظور تعن راستا، يدر ا
جانبـه  همـه  يبه منظور قضاوت مطلوب در خصوص بررس ياجتماع يهامحققان حوزه

 ،يطور کلبه ).١٥(کنند ياستفاده م نظریار اشباع ياز مع ،مطالعه موردمختلف  يهافيط
انجام شـد   ييجامعه مورد مطالعه تا جا يها از اعضاداده يآورجمع ،ارين معيبر اساس ا

 يريـ گ محققان مسـجل شـد کـه نمونـه     يبه خود گرفت و برا يرم حالت تکرايمفاهکه 
  .د نخواهد شديم جديمنجر به ظهور مفاه ،شتريب

  شوندگان مصاحبه يمشخصات کل - ١جدول 
  تخصص  سازمان  شماره
 يا و توسعه منطقه يزير برنامه -يدکتر دانشگاه تهران  ١

  ييروستا يزير برنامه -يدکتر  يکشاورز وزارت جهاد  ٢
   ييروستا يشناس جامعه -يدکتر  دانشگاه تهران  ٣
  يج و آموزش کشاورزيترو -ارشد يکارشناس  يعيو منابع طب يکشاورز يسازمان نظام مهندس  ٤
  يت دولتيريمد -ارشد يکارشناس  ر کشوريسازمان امور عشا  ٥
  يتوسعه کشاورز -يدکتر  دانشگاه تهران  ٦
  ييج و توسعه روستايترو -يدکتر  يد بهشتيدانشگاه شه  ٧
  تيريمد -ارشد يکارشناس   سازمان مركزي تعاون روستايي ايران  ٨
  ييروستا يشناس جامعه -يدکتر  دانشگاه تهران  ٩
  تيريمد -ارشد يکارشناس  استان تهران  يسازمان جهاد کشاورز  ١٩
  يبردار بهره يها نظام -ارشد يکارشناس   يوزارت جهادکشاورز  ١١
  يشناس جامعه -يدکتر  دانشگاه تهران  ١٢
  ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  دانشگاه تهران  ١٣
  ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  دانشگاه تهران  ١٤
  ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  دانشگاه تهران  ١٥
  ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  يد بهشتيدانشگاه شه  ١٦
  يتوسعه اقتصاد -يدکتر  ياست جمهورينهاد ر  ١٧
  يشهر يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  وزارت كشور  ١٨
  ها ت تشکليريمد -ارشد يکارشناس   اريشباهنگ شهر ييروستا يشرکت تعاون  ١٩
  عمران -ارشد يکارشناس  اد مسکنيبن  ٢٠
  ييتوسعه روستا -يدکتر  رانيا سازمان تعاون روستايي  ٢١
  ييعمران روستا -ارشد يکارشناس  اد مسکنيبن  ٢٢
  يت دولتيريمد -ارشد يکارشناس  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ٢٣
  ييتوسعه روستا-ارشد يکارشناس  ر کشوريسازمان امور عشا  ٢٤
  يو کشاورز ييتوسعه روستا -يدکتر  يجهاد کشاورز وزارت  ٢٥
  ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف -يدکتر  ام نور يدانشگاه پ  ٢٦
 ييتوسعه روستا -ارشد يکارشناس وزارت کشور  ٢٧

  يج و آموزش کشاورزيترو -يدکتر  يوزارت جهاد کشاورز  ٢٨

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 صـورت گرفـت  ن يوس و کورباکرد اشترياستفاده از روبا ها داده يو کدگذارل يتحل
در . انجـام شـد   يو انتخـاب  يباز، محـور  ةمرحلسه در  يکرد، کدگذارين رويدر ا. )١٣(

قرار گرفته و به هر واژه، جملـه،   ين بار مورد بازخوانيها چندباز، داده يمرحله کدگذار
در مرحلـه  . خـاص اطـالق شـد    يک مفهوم بود، برچسب مفهومين يکه مب يا سندي بند

 يم کدگـذار يااز پـاراد  ،يو اصـل  يطبقـات فرعـ  تبيين ارتباط ضمن  ،يمحور يکدگذار
ـ ييبه منظور تب) ١شکل (ن يوس و کوربااشتر يمحور ن طبقـات بهـره گرفتـه    ين روابط ب
 يو رونـدها  ييبـار معنـا   يبر مبنـا  يو اصل يم در قالب طبقات فرعيص مفاهيتلخ. شد

واحـد   ييکه حامـل بـار معنـا    يميدر واقع، مفاه. م صورت گرفتيمفاه يمستتر در ورا
را  روسـتايي  توسـعه ريـزي   و برنامـه  يگـذار  استيس يهااز چالش يا روند خاصيبوده 
ـ دنـد، ذ کريم يتداع از  يريـ گت، بـا بهـره  يـ در نها. ل طبقـات مشـخص قـرار گرفتنـد    ي

شـرح  افـت و  يشـرح و بسـط    يم کدگـذار يروابط موجود در پارادا ،يانتخاب يکدگذار
ـ   يمستندسـاز بـه منظـور    .دشـ  ن روابط ارائهياز ا ياگونهتيروا م و ين مفـاه يروابـط ب

  .انجام پذيرفتکنندگان م از مشارکتيمستق يهاارائه نقل قول ،طبقات

  ج و بحثينتا

  باز يکدگذار

صورت شده   يآورجمع يهابه داده يمفهوم يهاباز بر اساس اطالق برچسب يکدگذار
م ارائه شده اسـت  يها در قالب مفاهباز حاصل از داده يتنها کدها ،ن بخشيدر ا. گرفت

رطبقـات  يواحد در قالب ز ييبار معنا يم داراياز مفاه يان، مجموعهيهمچن). ٢جدول (
ل يتشـک  يطبقات اصـل  ،ميمفاه يبعد انتزاعش يبه منظور افزا ،تينهادر . ص شدنديتلخ

  .م واحد هستنديرطبقات با مفاهين زيشدند که مب

 کدگذاري محوري

  فقدان چارچوب نظري براي توسعه روستايي

فقدان چارچوب نظري براي توسعه روستايي با مفـاهيمي همچـون ابهـام در تعريـف     
روستا و توسعه، فقدان راهبرد و سياست كـالن و مشـخص بـراي توسـعه روسـتايي،      
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نگـر   هـاي جـامع   و عدم تدوين شـاخص  ريزي هاي اساسي در برنامه غفلت از اولويت
ابهام در تعاريف روستا و توسعه به قدري اسـت   .توسعه روستايي مشخص شده است

هاي گذشته بـر رويکردهـاي رسـمي و اداري     ده در دههش ارائهکه بسياري از تعاريف 
تمرکـز بـر   . انـد  مبتني بوده و جنبه کـاربردي روسـتا و توسـعه را مـدنظر قـرار نـداده      

سياسـي در برخـي تعـاريف،     - هـاي اداري  هايي مانند اندازه جمعيت و محـدوده  جنبه
كـه   ايـن در حـالي اسـت   . سبب غفلت از ابعاد فرهنگي و اجتماعي روستا شده است

زيسـتي و کالبـدي را    توسعه، ابعاد متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، محيط
در تعريف روستا  يادشدهبعدي و عدم تعيين مرکز ثقل ابعاد  تمرکز تک. شود شامل مي

ده انجاميتعريف توسعه روستايي به ابهامات اساسي و عدم وحدت رويه  ،و به تبع آن
هـاي  بايد ضـمن در نظـر داشـتن محـدوده     ،ستا و توسعهاز رو یتعريفارائة  در .است

بـر فضـاي بکـر و طبيعـي روسـتا، در راسـتاي تعـالي         ،سياسي و اقتصادي روسـتايي 
گـرا و  د و رويکـرد کـل  شـو زيسـت تأکيـد    اجتماعي و حراست از محـيط  - فرهنگي
  . دمد نظر قرار گيراي  پذير با شرايط منطقه تطبيق

نوبـه خـود    بـه  در تعريف روسـتا و توسـعه روسـتاي    فقدان مبناي فلسفي مورد اجماع
هاي كالن توسعه روستايي كشـور شـده    سبب چالش در حوزه تدوين راهبردها و سياست

را در  يي متفـاوت هـا  هاي مختلـف اولويـت   در سايه چنين چالشي است كه دستگاه. است
 یجريـان  ،دهند و در مسير تحقـق توسـعه روسـتايي    زمينه توسعه روستايي مد نظر قرار مي

هبـرد و  فاقـد هرگونـه را   ،در حـال حاضـر   ،كشـور . گيـرد  مستمر و بهبوديابنده شكل نمي
هـاي اجرايـي    كننده بين دسـتگاه  چارچوب هماهنگ مثابه به سياست كالن توسعه روستايي

فهمي مسائل توسـعه روسـتايي از مقـوالتي     در چنين بستري، اعتقاد به همه. مختلف است
توسعه روستايي . هاي توسعه روستايي شده است مناسب طرحيي آاست که سبب عدم كار

هاي توسعه روستايي به بـازي   ريزي طرح يك تخصص و حرفه، معموالً در برنامه در قالب
هـاي   انگارانـه بـه مداخلـه    هاي فني و نگاه ساده گرفته نشده است و كارشناسان با تخصص

بـاره   شوندگان در اين يکي از مصاحبهاظهار نظر . اند عمدتاً غيراصولي در روستاها پرداخته
  : چنين است
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تـرين   يکـي از مهـم  . توسعه روسـتايي و مسـائل آن بسـيار پيچيـده اسـت     «
مـي توانـد مسـائل روسـتايي را      کرد کسي فکر مي مشکالت اين بود که هر

  .»...دکنحل 

هـا و   بنـدي برنامـه   فهمـي مسـائل توسـعه روسـتايي سـبب صـورت       اعتقاد بـه همـه  
 مشـخص  چـارچوب نظـري   ای بـه نـام   پشتوانه کهاست مداري شده  هاي عرضه سياست
ريـزي توسـعه روسـتايي نيـز يكـي از       هاي اساسي در برنامـه  غفلت از اولويت. نداشتند

تمركـز  . بردهـاي مناسـب اسـت   هـا و راه  ناپذير فقدان مباني، سياسـت  پيامدهاي اجتناب
خـدماتي،   -افـزاري و كالبـدي   ها و اقدامات توسعه روستايي كشور بر بعد سـخت  طرح

غفلت از ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توسعه و عدم توجه به توسعه منابع انساني 
كاسـتي   گونـه  ايـن گر و چندپيشه در نواحي روستايي در اثـر   و پرورش نيروهاي تسهيل

 . فتاده استاتفاق ا

هـاي   عالوه بر اين، فقدان چارچوب نظري براي توسـعه روسـتايي طراحـي شـاخص    
. توسعه را نيز براي ارزيابي ميزان توسعه مناطق با محدوديت جدي مواجـه سـاخته اسـت   

است كه نهادهاي نظارتي مانند سازمان برنامه و بودجـه كشـور، در    ای چنين كاستي اثردر 
- هـاي خـدماتي   ر حوزه توسعه روسـتايي، بـه ارائـه شـاخص    هاي نظارتي خود د گزارش

هـاي مناسـب و    فقـدان شـاخص   .كننـد  كالبدي و سطح برخورداري از خدمات بسنده مـي 
. سبب سلب امكان پايش رونـد حركـت در زمينـه توسـعه روسـتايي شـده اسـت        رسمي

  :نظران در اين خصوص چنين است اظهارنظر يکي از صاحب

ايم که يک شرح خدمات داشته باشـيم و   شدهوفق م متوانيم بگويي وقتي مي«
يم تا بتوانيم بگـوييم  کن سازي شاخص] آن بر مبناي[مطالعاتي انجام دهيم و 

  .»...قرار بوده از اينجا به آنجا برسيم، ولي نرسيديم 
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  کشور ييتوسعه روستا گذاري سياست يهاچالشباز  يکدگذار - ٢ جدول
  يطبقه اصل  رطبقهيز  مفهوم

  صرف از روستا يو ادار يرسمف يتعر

  ف روستا و توسعهيابهام در تعر

ان 
قد
ف

ظر
ب ن

چو
چار

 يبرا ي
ستا

رو
عه 

وس
ت

  يي

  ييف مدون از توسعه روستايعدم وجود تعر
ک واحد ي يبه جا يک واحد مسکونيتوجه به روستا به عنوان 

  يراثيو م ي، فرهنگيديتول
  از روستا يف علميفقدان تعر

  رسمي از روستا ياتيو عمل ي، مفهومينظر فيعدم وجود تعر
  در توسعه روستايي يفهم اعتقاد به همه

  يعدم وجود راهبرد اقتصاد

است كالن و يفقدان راهبرد و س
  توسعه روستايي يروشن برا

  ييتوسعه روستا يژه براياست ويفقدان س
  ش به عدالتياست توسعه برخالف گرايعدم وجود برنامه و س

  ييفقدان راهبرد توسعه روستا
  ران رده باالين مديب ييتوسعه روستا يها تيتفاوت در اولو

  روستا يت اقتصاديريضعف نظري به منظور فرموله کردن مد
توسعه  يفکر يها انيعجوالنه بدون توجه به بن يزير برنامه
  ييروستا

  ه مناسبيبر نظر يمبتن يزير عدم برنامه
  توسعه يابعاد اجتماعغفلت از 

در  يهاي اساس غفلت از اولويت
  يزير برنامه

افزاري و  ها و اقدامات توسعه روستايي بر بعد سخت تمركز طرح
  خدماتي- فيزيكي- كالبدي

  ر فرهنگ و اقتصادينظ يعدم توجه به مسائل اساس
گر و  غفلت از توسعه منابع انساني و پرورش نيروهاي تسهيل

  نواحي روستاييچندپيشه در 
نگر  جامع يها عدم تدوين شاخص  روستاها براساس سطح توسعه يبند عدم طبقه

  هاي نظارتي مرتبط رساني در گزارش هاي خدمات به شاخص اتكا  توسعه
  توسعه  يها عدم وجود شاخص

ک برنامه ي يزا برمبنا کپارچه درونيف برنامه جامع، يعدم تعر
  نيش سرزميآما

افزا و  ريزي محلي، هم برنامهفقدان 
  زا درون

امه
 برن

ظام
ي ن

چگ
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 يك
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  به توسعه  يرونينگاه ب
  اي و فقدان نگاه منظومه يانقطه يزير برنامه
  هاي توسعه روستايي ريزي اقدامات و طرح طرح يمدارعرضه

  يا منطقه يها عدم توجه به تفاوت
  محور ن و دولتييتوسعه از باال به پا يزير برنامه

  يگاه مليدر جا يا نگرش و عمل منطقه
ها و اعتبارات توسعه روستايي  يگذار هيعدم تمرکز مناسب سرما

  در سطوح محلي
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  يطبقه اصل  رطبقهيز  مفهوم

  ساله ٥ يها ها با برنامه ق بودجهيانحراف و عدم تطب
هاي  عدم انطباق كافي بودجه

  برنامه توسعهسنواتي با احكام 
  ن اعتبارات شهر و روستايوجود اختالف ب

  يکاف يص منابع ماليبدون تخص يقبل يها ن احکام در برنامهيتدو
  روستايي يبند کرد در نظام بودجهيفقدان رو

ها و  هاي شهري در برابر طرح ها و برنامه اولويت داشتن طرح
هاي  سوگيري شهري دستگاه  عام هاي اجرايي هاي روستايي براي دستگاه برنامه

سازي  اجرايي و فقدان جريان
  روستايي

  

هاي  هاي دستگاه ها و برنامه عدم بررسي اثرات خاص سياست
اجرايي مرتبط بر نواحي روستايي و اصالح آنها بر اساس 

  بازخورد دريافتي  
  هاي كوچك هاي بزرگ بر طرح ترجيح دادن طرح

اي و تملک  اعتبارات هزينه درصدي مجموع ٤سهم حداكثر 
از کل بودجه  ييعمران و توسعه روستا اي يهسرما يها دارايي

  سنواتي دولت

جايگاه پايين روستاها در نظام 
  حقوقي كشور

  توسعه يها در برنامه ييعدم توجه كافي به توسعه روستا
  يزير در نظام برنامه يعدم توجه كافي به توسعه کشاورز

عمران  يها ن شهر و روستا در برنامهيبه فاصله ب عدم توجه كافي
  يو توسعه قبل
  انييخ روستايغفلت از تار

  کالن کشور يزير در برنامه يير روستايت کثيلحاظ نكردن جمع
  هاي کمتر ل هزينهيت به دليگذاران برمناطق پرجمع استيتمرکز س

 عدم توجه به مسائل خاص نواحي روستايي در حين تصويب
  قوانين

  يين در حوزه توسعه روستايت قوانيعدم شفاف
ابهام در اعتبارات توسعه روستايي و عشايري در قوانين بودجه 

  سنواتي كشور
  هاي اجرايي هاي اداري دستگاه اتكاء صرف به گزارش

عدم پايش و ارزشيابي مشاركتي 
  توسعه روستايي

هاي توسعه  براي پايش طرح روستاييانعدم توانمندسازي 
  روستايي

به عنوان مبناي  روستاييانعدم به رسميت شناختن موجوديت 
  اساسي نظام پايش و ارزشيابي

فقدان ملجأ و مرجع در سطح محلي براي اخذ نظرات و انتقادات 
  روستاييان

هاي توسعه روستايي بر اساس  ها و برنامه عدم اصالح طرح
  و رضايتمندي حقيقي مردمدسترسي، استفاده 

آزمايي شده در خصوص  نبود اطالعات معتبر ميداني و راستي
  هاي توسعه روستايي اثرات حقيقي طرح
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  يطبقه اصل  رطبقهيز  مفهوم

  شهري كردن بافت فيزيكي روستاها و تخريب هويت تاريخي روستا

تدبير امور روستايي با عينك 
  شهري
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ها به عوارض  تالش براي پيوند زدن منابع مورد نياز دهياري
  ها وساز به مانند شهرداري ساخت

عمراني مانند معبرگشايي، مبلمان - اولويت داشتن امور خدماتي
ها به مانند  آوري پسماند براي دهياري روستايي و جمع

  ها شهرداري
هاي سنتي و پرهزينه تأمين انرژي براي  تأكيد صرف بر رهيافت

  هاي نو از طريق گازرساني و غفلت از انرژي روستاييان
بر و مبتني بر رويكرد  هاي روستايي به صورت سرمايه توسعه راه

  هاي بزرگ و اصلي راه
با همان ضوابط  روستاييانگسترش پوشش تأمين اجتماعي 

  كارگران شهري شاغل در اقتصاد رسمي
استفاده از اعتبارات بانكي توليد كشاورزي براي رفع نيازهاي 

  روستايياناساسي توسط 

هاي  عدم انسجام بين سياست
  توسعه روستايي و كشاورزي

و كشاورزان با  روستاييانفقدان پيوند الزم بين بيمه اجتماعي 
  برداري كشاورزي در راستاي تأمين امنيت شغلي هاي بهره نظام

هاي هادي  تغيير كاربري اراضي كشاورزي حاصلخيز در اثر طرح
  و غيره

بخشي مشاغل روستايي براي كاهش فشار بر اراضي  عدم تنوع
  ملي و كشاورزي

عدم به رسميت شناختن و تقويت نقش بخش كشاورزي در 
ارائه كاركردهاي غيرتوليدي مانند فقرزدايي و كاالهاي 

  زيستي محيط
سازي در مسير تقويت  عدم استفاده از سرمايه اجتماعي و شبكه

  توليد
هاي توسعه  غلبه رويكردهاي تكنوكراتيك و توليدگرا بر سياست

  كشاورزي 
سالخوردگي نيروي كار كشاورزي به دليل عدم توجه كافي به 

  ويژه جوانان در روستا رفاه و كيفيت زندگي مردم به بهبود
ها در فرايند بهبود اقتصاد روستا  آفريني مناسب دهياري عدم نقش

  ويژه در بخش كشاورزي و صنايع مربوطه به
عدم اجراي قانون وزارت جهاد كشاورزي و تمركز غيرقانوني 

  اين وزارتخانه بر امور كشاورزي صرف 
 يازهايمحوريت نگرش رفع ن  د بر ارائه خدمات عمومي و بهبود سطح برخورداري مردم يتأک

  زدايي محوريت تأمين كاالها و خدمات اساسي در محروميت  ياساس
  ازهاين نيتأم يبرا يزير نگرش صرف برنامه

  ييدر توسعه روستا يعمران يها تمرکز صرف بر برنامه
  روستاها يکيزياز حد به بعد فش يتوجه ب   يغلبه نگاه عمران

  ييتوسعه روستا يبه جا ييعمران روستا يبرا يزيبرنامه ر
  به توسعه ينگرش ذات يبه توسعه به سو ينير از نگرش عييتغ  ييگراتينيع  توسعه ينيبر بعد ع ينظارت يها تمرکز صرف دستگاه
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  يطبقه اصل  رطبقهيز  مفهوم

  استگذاريعدم وجود مرجع س

  گذار استيت سيفقدان مرجع
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  ييتوسعه روستا يعدم وجود متول
ان توسعه يدکنندگان در مورد متوليان و تولييروستا يسردرگم
  ييروستا

  ريز گذار و برنامه فقدان نهاد سياست
  هر سازمان يکته شده و مستقل برايد يوجود برنامه ها
  هاي اجرايي مرتبط با امور روستاها كافي دستگاه ييعدم پاسخگو

  يبخش يها ضعف سازمان

  ها برنامه ييعدم توجه به همگرا
هاي اجرايي در سطوح ملي،  عدم هماهنگي بين دستگاه

  استاني و محلي
  توسعه روستايي يعدم ارتباط سازماني بين سطوح ملي تا محل

  ها برنامه يياجرا يها ن نامهيين آير در تدويتأخ
افراد خبره در امور روستاها و به تبع آن فقدان  يريعدم به کارگ

  روستاها يو فرهنگ ياقتصاد يتعال
  ييدر حوزه توسعه روستا يکار و پراکنده يکار يمواز

  توسعه يزيو عدم دخالت مردم در برنامه ر يضعف جامعه مدن

نهاد  مردم يضعف ساختارها
  روستايي
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  يمردم يها تشکل ت اندك بهياهم
  ها در امورياريعدم مشارکت کامل شوراها و ده

  ها ير تعاونينظ ييمحلي روستا يها شدن سازمان يدولت
  با عملکرد قابل قبول ييمناسب روستا يها عدم وجود تشکل

  يمناسب بخش خصوص يساز عدم فعال
در  نهاد هاي مردم گاه بخش غيردولتي و سازمانيابهام در جا

  زيير برنامه
  در سطح روستا يتيريساختار نامناسب مد

  يت محليريضعف مد
  ييروستا يها يژگيعدم وجود ارگان محلي قدرتمند منطبق با و

  روستاها يت محليريتضعيف مد
  سازي الزم ها بدون ظرفيت سپردن وظايف متعدد به دهياري

  ها تشكيل دهياريفقدان صرفه مقياس و آستانه جمعيتي براي 
  ييدر توسعه روستا يو اقتصاد يتوجه ناكافي به عوامل انسان

يرو  يعدم التفات به سهم عوامل انسان
رکت

شا
ر م

 غي
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ک

   ي

ران تحول و يگاه مردم به عنوان مديعدم توجه كافي به جا
  توسعه کشور

  د و بازاريار مناسب به کشاورزان در عرصه توليض اختيعدم تفو
افراد خبره در امور روستاها و به تبع آن فقدان  يريبه کارگعدم 
  يو اقتصاد يفرهنگ يتعال

  يگاه مردم به عنوان منابع انسانيعدم توجه به  جا
  در روستاها يه تعادل و همکاريعدم حفظ روح

  مردم نه با مردم يت برايچالش فعال  يمشارکت ابزار
  مشارکت مردم عمدتاً در مرحله اجرا

  عدم مشارکت فراگير مردم در مرحله طراحي
  های پژوهش يافته: مأخذ



  ...حجت ورمزياری، خليل کالنتری،                        ٢ة شمار، ٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١١٠

  روستاييگذاري  و سياستريزي  ضعف و عدم يكپارچگي نظام برنامه

 يميمفـاه  در قالـب  روستايي گذاري و سياست ريزي ضعف و عدم يكپارچگي نظام برنامه
هاي سـنواتي   انطباق كافي بودجهعدم ، زا افزا و درون ريزي محلي، هم فقدان برنامه همچون

سـازي   هـاي اجرايـي و فقـدان جريـان     سـوگيري شـهري دسـتگاه    ،با احكام برنامه توسعه
 ،اكنـون  هـم . شـود  مي تعريف عدم پايش و ارزشيابي مشاركتي توسعه روستاييو روستايي 

هـا و   مدارانه و فـارغ از اولويـت   معموالً عرضه توسعه روستايي كشور يها ها و برنامه طرح
ت يـ در چنـين رويكـردي، حفـظ موجود   . شـوند  ريزي مي يان برنامهينيازهاي واقعي روستا

دار روستاها و ساکنان آنها  تين مصالح اولويساالر بر حفظ و تأم وانيد يياجرا يها سازمان
  : ستيكي از كارشناسان در اين زمينه تصريح كرده ا. رجحان دارد

هر دستگاه اجرايي كه از قدرت البي بيشتر در سازمان برنامـه و بودجـه و   «
فـارغ از ميـزان    مي برخـوردار باشـد، اعتبـار بيشـتري    مجلس شوراي اسـال 

  .»كند اولويت موضوع فعاليت خود در توسعه روستايي كشور اخذ مي

، يا منطقـه  يهـا  بـه تفـاوت   الزم توجـه  عدمتوسعه مانند  يزير غفلت از مسائل برنامه
 يهـا  برنامـه هـا و   طرح ياز اثربخش يينواحي مختلف روستا يو اقتصاد ي، فرهنگيخيتار

کشـور   يين تفکر وجود دارد که تمام مناطق روسـتا يا. کشور کاسته استروستايي توسعه 
 مـود، يپ يند توسعه را در اندک زمانيفرا ير طوالنيک برنامه توسعه داد و مسيتوان با يرا م

شـه  ين انديـ خـط بطـالن بـر ا    يامنطقه يهاخ، فرهنگ و تفاوتيکه توجه به تار يدر حال
 يهـا  خ، فرهنـگ و تفـاوت  يتوسـعه را از تـار   يهابرنامه يزير کشد و طرحيلوحانه مساده
  . دانديمجزا نم يا منطقه
هاي سنواتي با احكـام برنامـه توسـعه نيـز كارشناسـان       عدم انطباق كافي بودجه بارةدر

سـازي احكـام    ابـزار اصـلي عمليـاتي    مثابـه  دند كه قوانين بودجه سنواتي كشور بهمعتقد بو
از احكـام برنامـه پيـروي     معمـوالً  روسـتايي  ساله توسعه، در حوزه توسـعه  هاي پنج برنامه
هـاي   دهنده آن است كه شكاف فراواني بين اهداف واولويت اين چالش نيز نشان. كنند نمي
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اي كشـور در حـوزه توسـعه روسـتايي وجـود دارد كـه        هاي بودجه برنامه توسعه و رديف
  . راهبر در عرصه توسعه روستايي باشدگذار و  تواند ناشي از فقدان يك بدنه سياست مي

ش بـه  يو گـرا  يا انگر تمرکز ناموزون بر توسعه منطقـه يب ينگر عدم کل ،گرياز طرف د
از  يکـ ياظهـارات  . نان اسـت يشهرنشـ  يگـر  مطالبـه  وآن ل سـهولت  يبه دل يتوسعه شهر

  : شرح است ن خصوص بدينيکنندگان در ا مشارکت

شان يان صداييروستا: ديفرما ياد دارم که ميبه ) ره( ينياز امام خم يا جمله«
د يـ ن است که ديما ا يافتگي ل عدم توسعهياز دال يکي ،در واقع. ستيبلند ن

که کـار  ] ميدان يم[م و يدار يکننده شهرکه مراجعه يمثالً وقت. ميکالن ندار
ت يـ م فعاليدهـ يح ميم و ترجيشويطلب م تر است، راحتدر روستا سخت

  .»ميدر شهر انجام ده يشتريب

، مـديريت و  »كشـاورزي «و » جهاد سـازندگي « وزارت دو كارشناسان معتقدند با ادغام
هـاي   گذاري امور روستايي به دست فراموشي سپرده شد و ايـن امـور بـه دسـتگاه     سياست

هـا و   بدون اينكه اثرات خـاص سياسـت   شد، واگذاراجرايي فاقد آشنايي كافي با روستاها 
بر نـواحي روسـتايي مـورد بررسـي و تحليـل قـرار        هاي اجرايي مرتبط هاي دستگاه امهبرن

يكي از كارشناسـان  . ها بر اساس بازخورد دريافتي اصالح شوند و طرحها  گرفته و سياست
  : تصريح كرده است

خالف قـانون وزارت جهـاد كشـاورزي اسـت، چـرا كـه       اي بر چنين رويه«
قانون مذكور آمده است، ) ١(چنان كه در ماده  آنهدف از تشكيل اين نهاد، 

مسائل روستايي و كشاورزي بوده اسـت و پراكنـدن    افزا و توأم با توجه هم
هاي اجرايي دچار سوگيري شهري، بـدون انجـام    امور روستاها بين دستگاه

هــاد كشــاورزي بــر امــور همــاهنگي و نظــارت عاليــه و تمركــز وزارت ج
  . »غيرقانوني بوده استكشاورزي صرف 
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هاي روسـتايي بـراي    نامهها و بر هاي شهري در برابر طرح ها و برنامه طرحطور كلي،  به
سهم بسيار اندك مجموع اعتبـارات  . دنت دارياولو يو بخش يتخصصهاي اجرايي  دستگاه
از کـل بودجـه سـنواتي     ييعمران و توسعه روستا اي يهسرما يها اي و تملک دارايي هزينه

دهنـده پـايين بـودن جايگـاه      نشـان  يتمرکز بر مسائل و مشـکالت منـاطق شـهر    دولت و
  .روستاها در نظام حقوقي كشور است

مقولـه   فقدان پايش و ارزشيابي مشاركتي توسعه روستايي در كشور نيـز در برسـاختن  
. روستايي نقـش اساسـي دارد  گذاري  و سياستريزي  ضعف و عدم يكپارچگي نظام برنامه

 يدانيـ خصوص آثار م شده و مناسب در ييآزما يدر حال حاضر، نبود اطالعات معتبر، راست
هـا و   شـده توسـط خـود دسـتگاه     و اتکا به آمار ارائه يريو عشا ييتوسعه روستا يها طرح

سـبب   هـا  اسـت يموقع س اصالح به يمناسب برا يتيري، فقدان نظام اطالعات مديکل طور  به
  . اختالل جدي در توسعه روستايي كشور شده است

  و ناسازگار با نواحي روستايي يبعد تک يو باورها ها نگرش

عـدم انسـجام بـين    همچون تدبير امور روستايي با عينك شـهري،   يمين مقوله با مفاهيا
 و ياساسـ  يازهـا يمحوريـت نگـرش رفـع ن   هاي توسعه روستايي و كشاورزي،  سياست

در بسـياري   يـي اجرا يها دستگاه. است يقابل بازشناس ييگراتينيو ع يغلبه نگاه عمران
هـا   ، با همان نسـخه ييتوسعه روستا يالزم با اصول و مبان ييل عدم آشناياز موارد، به دل

ت يـ است کـه ماه  ين در حاليا. اند پرداخته يير امور روستايبه تدب يشهر يکردهايو رو
 ،نيبنـابرا . ار متفـاوت اسـت  بسـي  شهرها آن با ياجتماع -ياقتصاد روستا و بافت فرهنگ

کـارگران   يمه اجتماعيب يکه مثالً برا يها و ضوابط استيکردها، سيهمان رو توان از ينم
 يانييکشـاورزان و روسـتا   ين اجتمـاع يتـأم  يشـود، بـرا   ياستفاده م يشهر های هکارخان

بنــا بــه اظهــار يكــي از كارشناســان، . فاقــد کارفرمــا هســتندمعمــوالً د کــه اســتفاده کــر
به اقتصـاد روسـتاها    يتوجه يشهر و ب يها هکالبد روستا با همان قد و قوار يساز يشهر

 بـوده اسـت؛  از ديگر پيامدهاي تدبير امور روستايي با عينك شهري در طراحي كالبدي، 
  : تصريح كرده است در ادامه وي
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هـا را بـه    ياريـ ده يشهرها، منـابع درآمـد   کالن يمانند شهردار توان به ينم«
چـرا کـه اوالً مگـر     گـره زد،  يفروش وساز و تراکم از ساخت يعوارض ناش

و ! وساز در روسـتا انجـام شـود    ک سال چقدر ساختيقرار است در طول 
ـ ، تغيعـ يب منـابع طب يـ د تخرين امر سبب تشـد ياً ايثان  ياراضـ  ير کـاربر يي

  .»شود يل روستا ميبافت اص يختگير هم و به يو بدقوارگ يکشاورز

جـاب  يا روسـتا  يديـ رکرد تولکـا ت و يبر ماه ينگرش مبتن هاي تحقيق، بر اساس يافته
و  ييروسـتا  يک بنگـاه اقتصـاد  يـ  يانداز ق مشارکت در راهياز طر ياريده مثالً که کند يم

از  يريهـم سـبب جلـوگ    ،کند جاد يخود ا يدار براياز سهام آن، هم درآمد پا ين بخشيتأم
 ي، از منـابع خـود بـرا   ياقتصـاد مقـاومت   يدر راسـتا  همشود و  يکشاورز يب اراضيتخر
 مـردم مشـارکت مـؤثر    يبـرا  ييزا و در اشتغال ،دکن روستا استفاده  يديت کارکرد توليتقو

ـ    اسـت كـه دهيـاري    شهري به مسائل روستايي در اثر غلبه رويكرد. داشته باشد  اهـا نيـز ب
آوري پسماند، توسـعه مبلمـان    ها، وظايف اساسي خود را در جمع الگوبرداري از شهرداري

از  يکــين مســئله بغــرنج، يــا يدر راســتا ،همچنــين. نــدبين و فضــاي ســبز روســتايي مــي
  :ه استن اذعان داشتينظران چن صاحب

هستند کـه شـناخت    ين است که عمده مسئوالن کسانيار مهم ايله بسئمس«
کننـد روسـتا بـه     يتمام آنها تصور م ،يعني ز روستا ندارند؛ا قيح و عميصح

نند کـه  يب يشوند و مردم را م ين از کنارش رد مياست که با ماش ين سادگيا
د يـ کنند و در حـال تول  يار مبا آنها رفت ينواز با سالمت و خلوص و مهمان

  . »...هستند 

از روستا  كارگزارانگذاران و  استيح عمده سيتنها فقدان شناخت صح نه ،اظهاراتاين 
 يده و چندبعديچيانگارانه آنها به نظام پ بلکه نگاه ساده کند، يگوشزد م را و تعامالت مردم

حاكميـت   در فضـاي  ،نوبـه خـود   بعـدي بـه   هـاي تـك   غلبه نگرش .دكن ين مييروستا را تب
امـور  و پراكنـدن  هاي توسـعه كشـاورزي    رويكردهاي تكنوكراتيك و توليدگرا بر سياست
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سبب عدم انسجام  ،در نهايت هاي اجرايي مختلف شكل گرفت و روستايي در بين دستگاه
هـاي توسـعه    عدم انسجام بين سياست. هاي توسعه روستايي و كشاورزي شد بين سياست

گـذاري   هاي اساسي سياسـت  روستايي و كشاورزي در حال حاضر به يكي ديگر از چالش
از  يکـ ياين چـالش بـراي نمونـه،    . ر تبديل شده استريزي توسعه روستايي كشو و برنامه
شـمار   ر بـه ياخ يها ژه در ساليو د بهير تولياز مس يخروج اعتبارات کشاورز يديعوامل کل

  :كند يكي از خبرگان تصريح مي. رود يم

بـه رشـد    يابيدسـت  يتـالش بـرا   يجـا  ، بـه يوزارت جهاد کشاورز يوقت«
انـه و  يگرا ليـ صـورت تقل  بـه شـت کشـاورز،   يق بهبـود مع يـ محصول از طر

 دهـد،  يرا هدف خـود قـرار مـ    يد کشاورزينگرانه صرفاً رشد تول هيسو کي
گيـرد   اعتبارات، مد نظر قرار نمـي  يکشاورز در اعطا ياساس يازهاين نيتأم

 يازهـا ين نيتـأم  يبـرا  يافتياز موارد، کشاورزان از وام در ياريو لذا در بس
  . »کنند يخود استفاده م ياساس

ـ فق ييفرد روسـتا  ي، واحد دامدارين راستاست که در موارديدر ا تـر از   ر، مـدرن ي
شده  ين امر سبب عدم استفاده از واحد نوسازيشود و ا يساخته م يو يمحل مسکون

تا زماني كه در  ،همچنين. شود يم يدات بخش کشاورزيهدف رشد تول يبرا يدامدار
هـاي   اثر افق ديد محدود، زمينه انتقال نيروي كار مازاد بخـش كشـاورزي بـه فعاليـت    

بخشي مشاغل روستايي فراهم نشـود،   اقتصادي غيركشاورزي در روستا، از طريق تنوع
مشـكالتي ماننـد   . نخواهد داشت ی روشنانداز سازي اراضي كشاورزي چشم يكپارچه

 روستايي هاي هادي طرح توجهي در اثر كمخيز  رزي حاصلتغيير كاربري اراضي كشاو
و سالخوردگي نيروي كار كشاورزي به دليل عدم توجه كافي به بهبود رفاه و كيفيـت  

عـدم   چنـين مصـاديق ظهـور و بـروز    ديگر ، از ويژه جوانان در روستا زندگي مردم به
 . رود شمار مي بهانسجامي 

و  يفلت از توسـعه اقتصـاد  و غارائه خدمات  قياز طر ييزدا تيمحروم روندافراط در 
مقولـه  از ديگر مفاهيمي هستند كـه   ييبه توسعه روستا يافزار نگاه سختو غلبه  ياجتماع
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 ييروسـتا  بـه توسـعه   يافـزار  نگـاه سـخت  . سازند بعدي را برمي ها و باورهاي تك نگرش
و  روح بـي  ی، نگرشـ يـي راگ تينيع ،در واقع. توسعه دارد ييگرا تينيتنگاتنگ با ع ای رابطه

 ملمـوس  يهـا  است که توسـعه و بهبـود را در جنبـه    يانسان يواال يها متعارض با ارزش
 .غافل استو ابعاد ناملموس ت انسان يد و از محورکن يخالصه م

  يردولتيغ يمحل يضعف نهادها

نهـاد   مـردم  يسـاختارها ضـعف   ماننـد  يميبـا مفـاه   غيردولتي يمحل يضعف نهادها
ر يـ اخ يهـا  در طـول برنامـه  . ص اسـت يقابل تشـخ  يت محليريو ضعف مد ييروستا

چنين ضعفي . ه استمطرح بود يبه عنوان چالش اساس يت محليريتوسعه، ضعف مد
تنگاتنـگ   ای رابطه يت محليريضعف مد. دارد يدولت يساالر وانيشه در تفکرات دير

ورود دولـت در روسـتا خـط     ،در واقع. دارد يينهاد روستا مردم يبا ضعف ساختارها
از آنجـا کـه   . يدکشـ نهـاد   مـردم  يبر توسعه سـاختارها  يشه مبتنيج انديبطالن بر ترو

از  يکـ يتوسعه  يآت يها برنامه يبند و صورت يطراح ينفعان برا يانعکاس نظرات ذ
ـ  يردولتيغ يو ساختارها يمردم ينقش نهادها شود، يمحسوب م ياديالزامات بن ش يب

  .ابدي يمت يش اهمياز پ
 ييروسـتا  يهـا  يژگـ يعدم وجود ارگان محلي قدرتمنـد منطبـق بـا و   كدهايي مانند 

اجتمـاعي روسـتا، سـپردن     -ويژه توانمند در زمينه مديريت امور توليـدي و اقتصـادي   به
سازي الزم و فقـدان صـرفه مقيـاس و آسـتانه      ها بدون ظرفيت وظايف متعدد به دهياري

مـديريت   هاي دهنده عدم بلوغ و چالش ها نشان هياريجمعيتي براي تشكيل بسياري از د
بــر  يمبتنـ  يهــا ن مسـئله مطــرح شـود کــه سـازمان   يــد ايشـا . اســتروسـتايي  محلـي  
 ولـي نهـاد هسـتند؛    مردم ياز ساختارها ييها ، جلوهها يتعاون مانند يمردم يها مشارکت

ن نهادهـا  يـ در ا انهساالر وانيتفکرات د يها و القا يمش ن خطييتع براي يمداخالت دولت
ـ کننـدگان در ا  از مشـارکت  يکـ ي. نگذاشته است يبر جا ياز مشارکت واقع ييپا رد ن ي

  :ه استداشتن اذعان يخصوص چن
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 يدولتـ  ين را دارند و تـا حـدود  ها هم مشکالت خاص خودشا يتعاون...« 
 ،در گذشـته . کنند يون اخذ ماند و خط و خطوط خود را از وزارت تعا شده
ـ  ،کردند، امـروزه  يت ميد فعاليتول يها از حوزه يليدر خها هم  يتعاون  يحت
  .»... اندز کارکرد خود را از دست دادهيد نيتول يها يتعاون

  ينگريبخش يهاچالش

ـ از فقـدان مرجع  يحـاک  ينگر يبخش يهاچالش و عـدم  و ضـعف   گـذار  اسـت يت سي
فقـدان نهـاد   ن يمب يگذار استيت سيفقدان مرجع. است يبخش يهاسازمانهماهنگي 

ژه و تعصـبات و  يـ و يو تخصصـ  يفنـ  يهـا  ياسـت کـه فـارغ از وابسـتگ     يفرابخش
چـارچوب  منبعـث از   مختلـف  يهـا تيفعالريزي  برنامهبه بتواند  ،خاص های شيگرا
نـد  ي، فرايکـار  و پراکنـده  يکـار  يو در تقابل بـا مـواز   دبپردازواحد  يعقيدت و ينظر
 ،يبخشـ  هـای  شياز گـرا فراتر که  يفقدان نهادتر،  ان سادهيبه ب. دکنت يعه را هداتوس

 روسـتايي  توسـعه  يد، مشکل اصلکن يزيرو برنامه يگذار استيس روستايي را توسعه
د اقـدامات  يتـوأم بـا تشـد    ،گذار استيت سيفقدان مرجع ،در حقيقت. در کشور است
 يبـر وجـود مغـز متفکـر توسـعه در راسـتا      نگر يبخش يهاسازمان يپراکنده و واگرا

  .د دارديتأک ييحوزه روستا يبخش يهاتيفعال يراهبر

  يمشارکتغيرکرد يرو

 يتعـامالت انسـان   يريـ گ شکل ،در واقع. دارد يبا تعامالت انسان يمشارکت، قرابت مفهوم
ـ ن و يرو، عدم التفات به سهم عوامل انسـان  نياز ا. خواهد بود يساز مشارکت واقع نهيزم ز ي
 يتحقـق مشـارکت واقعـ    راستایدر  ياساس يها از جمله چالش يمشارکت ابزار بر ديتأک

  . رود يشمار م به ييدر حوزه روستا
ـ  يآها فر ها و برنامه مردم در طرح ياعتقاد به نقش ابزار ـ يند توسـعه را ب ش يش از پ

شدت  به کشور ييدر حوزه توسعه روستا يمشارکت ابزارد بر يتأک .است کردهده يچيپ
که مشارکت مردم صـرفاً در مرحلـه اجـرا بـوده و      يا گونه به ،ق استيو عمافته يقوام 
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 .ک شعار صـرف محفـوظ مانـده اسـت    يگاه يهمچنان در جا» مردم يتوسعه با و برا«
. شـعار اسـت   همين مصلحان توسعه با ين تعارضات عملکردياز اظهارات مب ياريبس
گاه مـردم بـه   ير توسعه کشور، جاياخ يها صورت گرفته در برنامه يها رغم تالش يعل

ــابع انســان  ــوان من ــد يعن ــده اســت  ران تحــول و توســعهيو م ــول مان ــي. مغف از  يک
  : ه استدکرن اذعان يکنندگان چن مشارکت

گاه مردم به عنوان منـابع  ي، جا]توسعه کشور يها برنامه[ها ن برنامهيدر ا... «
ـ با[ران تحول نامشـخص بـود   يو مد يانسان  يعامـل اصـل  ] د دانسـت کـه  ي

  . »...ران توسعه، مردم کشور هستند يشرفت مديپ

فعال در سطح کشور نگـاه   ييتوسعه روستا يمتول يهااز سازمان ياريبس ،در واقع
ق غفلـت از  يـ صـرف معاوضـه کـرده و از طر    يک نگاه کالبـد يبه روستا را با  يانسان

. انـد ده انگاشتهيمردم را ناد يزاگاه تحوليجا ،ييروستا يکنشگران اصل يدهمشارکت
در آن  يو خـدمات  يکـ يزيروح که تحوالت فيک کالبد بيقالب ن مبنا، روستا در يا بر

د، مورد توجه قرار گرفته و مـردم  شويم يو اقتصاد يافتن ابعاد انسانيت يمنتج به اهم
در قالب ابزار به خـدمت   ،يتيريمد يزاتحول يهاهين سرمايبه عنوان واالتر ييروستا

 يت کالبـد يدر قالب بهبـود وضـع   يرو، مشارکت ابزار نيا از .انددرآمده يابعاد کالبد
 يمشـارکت ضد يکردهايافته و رويت ي، اهميت نقش منابع انسانيرغم اهميروستا، عل

  : ده استکريكي از كارشناسان تصريح  .م کرده استيافته را ترسيقوام

هـاي   يان در طراحي، اجـرا و ارزشـيابي طـرح   يمشاركت روستاعدم جلب «
هـاي مـذكور بـه پيمانكـاران      سپاري طرح توسعه روستايي و پيمانعمران و 
ها بـه دليـل    هاي اجرا و كاهش اثربخشي طرح سبب افزايش هزينه غيربومي

عدم آشنايي كافي پيمانكاران مذكور با شـرايط بـومي روسـتاهاي هـدف و     
    . »ساالرانه شده است قيود ديوان
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  فقدان چارچوب نظری برای توسعه روستايی
 ابهام در تعريف روستا و توسعه -

فقدان راهبرد و سياست کـالن و روشـن بـرای     -
 توسعه روستايی

 ريزیهای اساسی در برنامهغفلت از اولويت -

 نگر توسعههای جامععدم تدوين شاخص -

ريــزي و ضــعف و عــدم يکپــارچگي نظــام برنامــه
  گذاري روستايي سياست

 زاافزا و درونريزي محلي، همفقدان برنامه -

هاي سنواتي با احکام برنامه عدم انطباق کافي بودجه -
 توسعه

 جايگاه پايين روستاها در نظام حقوقي کشور -

 عدم پايش و ارزشيابي مشارکتي توسعه روستايي -

 

بعـدي و ناسـازگار بـا     ها و باورهاي تـک  نگرش
  نواحي روستايي

 تدبير امور روستايي با عينک شهري -

هاي توسعه روسـتايي و  انسجام بين سياست عدم -
 کشاورزي

هـاي اجرايـي و فقـدان    سوگيري شهري دسـتگاه  -
 سازي روستايي جريان

 محوريت نگرش رفع نيازهاي اساسي -

 غلبه نگاه عمراني -

 گراييعينيت -

ضعف نهادهاي محلي غير 
  دولتي

ضـــعف ســــاختارهاي   -
 نهاد روستايي مردم

 ضعف مديريت محلي -

 شرايط عّلي

 پديده اصلي

 راهبردها

  نگریبخشیچالش 
فقــــدان مرجعيــــت  -

 گذار سياست

 نگری چالش بخشی -

 اي شرايط زمينه

  رويکرد غيرمشارکتی
عدم التفات بـه سـهم    -

 عوامل انسانی

 مشارکت ابزاری -

 گرشرايط مداخله

 پيامد

 ريزي توسعه روستايي گذاري و برنامه هاي سياستپارادايمي كدگذاري محوري چالشمدل  - 1شكل 
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  يانتخاب يکدگذار

بـه عنـوان    ييروستاتوسعه  يزيرو برنامه گذاري سياست نظام يکپارچگيضعف و عدم 
توسـعه   يبـرا  يچـارچوب نظـر  ر فقـدان  يتحـت تـأث   وجـود م يها چالش يمحور اصل

که برگرفتـه   يزا و محلدرون يزير فقدان برنامه .افته استيو قوام  شكل گرفته ييروستا
شـده  د يتشد ييروستا يفهمه تفکرات همهي، تنها در ساباشدمحور تقاضا يکردهاياز رو
توسعه  ياست کالن برايافت که فقدان راهبرد و سيتوان دريم يانهگرانگاه واقع با. است
ـ را تقو هاي واقعي ساكنان محلي و اولويت ازهايغفلت از ن يهانهيزم ييروستا ت کـرده  ي
 ينيگزيمدار را بـه عنـوان جـا   و عرضه يزيتجو يزيربرنامه يکردهاي، روبين ترتيو بد
بـا احکـام    يسنوات يهاعدم انطباق بودجه .ل کرده استيازمحور تحمين يهابرنامه يبرا

ــعه   ــه توس ــه  مصــوب در برنام ــر يكپارچ ــز متفك ــدان مغ ــاكي از فق ــز ح ــوزه  ني در ح
چارچوب ي كه بتواند مبتني بر نهادتوسعه روستايي است،  ريزي و برنامه گذاري سياست

هـا و   هاي توسعه در حـوزه روسـتايي را بـه طـرح     ، احكام برنامهييتوسعه روستا ينظر
  .دکنوانين بودجه سنواتي ترجمه هاي مناسب در ق برنامه

تشـديد   بـه  ييروسـتا گـذاري   و سياسـت  يزيرنظام برنامه يکپارچگيضعف و عدم 
گـاه روسـتا   يو جاده انجامي و اقدامات ناسازگار با ماهيت روستاها يبعدتک يهانگرش

تـدبير امـور روسـتايي بـا عينـك و ضـوابط       . اسـت کشور را تنزل داده  يدر نظام حقوق
هـاي   گرايـي و عـدم انسـجام بـين سياسـت      خدماتي، عينيت -شهري، غلبه نگاه عمراني

بعدي و  ها و باورهاي تك حاكي از حاكميت نگرش كشاورزيبخش توسعه روستايي و 
كـه در فضـاي    اسـت له نتيجـه راهبردهـايي   اين مسئ. ار با نواحي روستايي استناسازگ

. انـد  فاق افتادهگذاري توسعه روستايي ات ريزي و سياست فقدان يكپارچگي در نظام برنامه
ر يبه طور عام تحت تـأث  ،ک سوياز  ييروستا يو ناسازگار با نواح يبعد تک يهانگرش
 يمحلـ  يبه طور خاص معلول ضعف نهادهـا  ،گريد يو از سو ينگريبخش يهاچالش

گـذار   اسـت يت سيـ ک مرجعيـ کـه در خـأل    يافراطـ  ينگر يبخش .بوده است يردولتيغ
خدمت  يريکه سوگ يبعد تک يهاشهياز اند ياريتا بس است هسبب شد ،افتهيت يحاکم

ـ ابيت ي، محوررنددا را يبه مناطق شهر  يهـا از ضـعف  يدر بسـتر  ،بيـ ن ترتيد و بـد ن
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که فاقد  ييروستاها ،نمونه يبرا .ت شونديش تقويش از پيب ييروستا يردولتيغ ينهادها
هموار کرده  يبعد تک يهات نگرشيتقو ير را برايهستند، مسقدرتمند  يمحل ينهادها

و  يگـذار  اسـت يس يهـا چـالش  ييامـد نهـا  يبـه عنـوان پ  صـرف را   يرو مشارکت ابزا
  .انددست داده هب ييتوسعه روستاريزي  برنامه

  شنهادهايو پ يريگجهينت

دارد؛  يينقش اساسي در توسعه روستا ازمحور و پوياين يزيرو برنامه يگذار استيس
 يزيـ رو برنامـه  يگـذار  اسـت يحاضر نشان داد که سق يج تحقياست که نتا ين در حاليا

دچـار   توسعه روستايي يمشخص و مدون برا يچارچوب نظردر خأل  ييتوسعه روستا
کشـور،  توسعه روستايي نظران  بنا به اذعان صاحب. ضعف و عدم يكپارچگي بوده است

در  يـي اجرا يهـا  دسـتگاه  در يتيرع - دولت و کيتکنوکرات يکردهايدر حال حاضر، رو
ان را اغلب بـه  يين امر، روستايحاکم است و ا ييروستا يها طرح يو اجرا ينه طراحيزم

 يده و اثربخشـ کـر ل يدولت هستند، تبـد  يها ها و کمک تيعناصر منفعل که منتظر حما
كـه   يکرد با روح اقتصاد مقـاومت ين رويا. شدت کاهش داده است را به يادشده يها طرح

ريزي  گذاري و برنامه در پي مشاركت آحاد مردم و تبديل آنها به عناصر فعال در سياست
روسـتايي و   يهـا  هـا و برنامـه   در تدوين طـرح  يمدار عرضه. مغايرت جدي دارد است،
 يجـا  سـاالر بـه   وانيـ د يياجرا يها ت سازمانيت حفظ موجوديكشور و محور يريعشا

هـا   يناکارآمـد  هاآن يواقع يازهايدار روستاها و ن تين مصالح اولويت حفظ و تأميمحور
  .را دوچندان کرده است

 ييروسـتا  گـذاري  و سياست يزيرنظام برنامه يکپارچگيضعف و عدم  ،به طور كلي
ـ ا .ل کـرده اسـت  يرا تحم ييروستا يو ناسازگار با نواح يبعد تک يهانگرش كشور ن ي

 همـه  ،ييتوسعه روسـتا  يبرا يچارچوب نظرشود که در خأل يم يموضوع از آنجا ناش
ـ را مغز متفکر توسعه دانسته و از ا خود ييتوسعه روستا يزير کنشگران برنامه ق يـ ن طري
 يهـا شـه ياند يناکارآمـد  يبخشـند و در راسـتا  يروستا را انسجام م يفهماعتقاد بر همه

بـا  ب، يـ ن ترتيسته و بـد ينگر ينک توسعه شهريرا با ع ييتوسعه روستا ،خود يبعد تک
ـ نيمسـبب توسـعه ع  نگـر خـود،    ي و جزئيفن هاي شيگرا  نـواحي در  يشـهر  يگـرا تي
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همراه بـا   ،يردولتيغ يمحل يق نشان داد که ضعف نهادهايج تحقينتا .شونديم ييروستا
 ،تيـ در نهامـردان افـزوده و   دولـت  يبعد تک يبر شدت باورها ،نگريبخش يهاچالش

  .است را رقم زده يمشارکت ابزار
رسـد ضـعف و عـدم يكپـارچگي نظـام       مـي  نظـرات خبرگـان، بـه نظـر    با توجه به 

: بازشـناخت توان  را از سه منظر مي ريزي توسعه روستايي كشور گذاري و برنامه  سياست
هـاي اجرايـي مختلـف بـر اسـاس       فقدان هماهنگي و راهبري كالن بين دسـتگاه ) الف(

راي ناسازگار، نامناسب اج) ب(ها و راهبردهاي مشخص؛  انداز، مأموريت پارادايم، چشم
هـاي اجرايـي    اي توسـط دسـتگاه   هاي عمراني و توسعه ها و برنامه و بعضاً پرهزينه طرح

نفعـان توسـعه    عدم همـاهنگي بـين ذي  ) ج(و  ؛گرا در نواحي روستايي محور و تقليل فن
هـاي غيردولتـي و فقـدان تلفيـق منـابع در       هاي اجرايي و بخش روستايي اعم از دستگاه

 ،در ايـن راسـتا  . هاي مشاركتي و از پايين بـه بـاال   ها و طرح ي بر اساس برنامهسطح محل
بـه نحـوي   از طريق توسعه ظرفيت نهادي و سـازماني،   يادشدهنظام  شود که پيشنهاد مي

هـا و   انداز و مأموريـت  در راستاي چشمدگرگون شود كه هم هماهنگي و راهبري كالن 
هـا و سـازوكارهاي اجرايـي     راهبردهاي شفاف توسعه روستايي بهبود يابـد؛ هـم شـيوه   

ريـزي محلـي در نـواحي     تـر شـود و هـم برنامـه     اي متناسب هاي عمراني و توسعه طرح
بـه عنـوان تخصـص و    » توسـعه روسـتايي  «به رسميت شـناختن  . روستايي استقرار يابد

كـارگيري   ويژه بـا بـه   روستايي، به تودرتویفهمي مسائل پيچيده و  ز توهم همهاجتناب ا
شناسـي روسـتايي و توسـعه و     هاي مرتبط اعـم از جامعـه   آموختگان مجرب رشته دانش
  . دکنتواند به تحقق اين دگرگوني كمك شاياني  ريزي روستايي، مي برنامه

  يقات آتيتحق يشنهاد برايپ

و  حاضـر  قيـ تحق يهاافتهيدر  ييروستاه توسعه يم و نظريات پاراديبه اهمبا توجه  - ١
و الزامـات   شـود کـه  يشـنهاد مـ  يپ ،ييروسـتا  جانبـه همه تعالين در داتوجه بلزوم 

شـده   مطرح يهافائق آمدن بر چالش راستایدر  ييه توسعه روستاينظر يهايژگيو
 ورد؛ يقرار گ ييو شناسا يمورد بررس مقالة حاضردر 



  ...حجت ورمزياری، خليل کالنتری،                        ٢ة شمار، ٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٢٢

 يهـا چـالش  يبازشناسـ  بـرای صـرف   يفـ يکـرد ک يق حاضر از رويکه تحقاز آنجا  - ٢
ج حاصل از آن بنا بر ينتا يريپذميتعمبهره گرفته و  ييتوسعه روستا يگذار استيس

در  کـه  شـود يشـنهاد مـ  يمواجـه اسـت، پ   يت جديبا محدود يشناست روشيماه
 ،قـات ير تحقيو سـا  حاضـر  قيـ ج تحقينتـا  يريپـذ ميتعمـ منظـور   به ،يقات آتيتحق
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