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  چكيده

 زيمناسب و ن يهااستيبه س يابيدست يمنطق يندهايفرا نهيدر زم دهيمنظم و سنج ،ييكار عقال يبه معنا يزيربرنامه

 يهادهيا شيدايبه اجرا گذاشته شود. پ انتخاب و يينها يهااستيآن س قياست كه از طر يادار -  ياسيس يندهايفرا

برنامه  كيبه  ازيدوم ن يداشته و پس از جنگ جهان افتهينوسعهت يكشورها رياز سا شيب يقدمت رانيدر ا يزيربرنامه

مطرح شدند، مباحث مربوط به  يعمران يهابه بعد كه برنامه 1320 ةده انياحساس شد. از پا رانيدر ا يكالن اقتصاد

نقد و در تحقيق حاضر به  ت كهكانون توجه قرار گرف يعمران ةدر قالب شش برنام زيآن ن يهاو برنامه ييتاعمران روس

ساله توسعه درباره عمران پنج يهابرنامه يشناسبيآس جهينت .شده استپرداخته ، هااين برنامهساختاري  يارزياب

 يطوركلبه .را فراهم كنند ييتوسعه روستا نهيتوانستند زمها نبرنامه نيكه اقدامات حاصل از ا دهدينشان م ييروستا

 ،ييو روستا يبخش كشاورز سوكياز  ،يصنعت هبه توسع ليو ما يستيحاكم مدرن دگاهياز انقالب با توجه به د شيپ

از  زيپس از انقالب ن هوابسته نبود. در دور يدولت به مازاد محصوالت كشاورز گريد يو از سو شديم يتلق يسنت

در  ياتوسعه منطقه يگذاراستيداشت. س ينسبتاً مشابه يامدهايپ يكشاورزو بخش  كاسته نشددولت،  ريخصلت رانت

بر  يمبتن يهااستيس يطراح ها،ليشناخت پتانس ،ياهمچون مشاركت عوامل منطقه ينتوانسته است به امور زين رانيا

 يزيردر برنامه يارتباط كرديكه رو دهدينشان م جيازد. نتاتوسعه و ... بپرد ياو منطقه يمحل تيريمد ،يمحل طيشرا

توسعه  يزيرمطلوب برنامه نديالزم جهت تحقق فرا يهاواجد ارزش ،ييگراييعقال كرديرو يهايدوراز كاستبه

از  يناش شتريب ييجانبه روستاهمه ييتوسعه روستا يهابرنامه قيعدم توف نكهيا تيدر كشور بوده است. نها ييروستا

مردم  ابيها در غطرح نيبوده و ا يروستا و كشاورز گاهينسبت به جا يزيرو برنامه يگذارقانون ستميغفلت س

  .شونديشده و بدون كمك مردم اجرا م يزيربرنامه

  يارتباط يزيربرنامه ،يامنطقه يزير، برنامهيمحل يزيربرنامه ،ييروستا يزيربرنامهي، شناسبيآسواژگان كليدي: 
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  مقدمه

ريزي در درون دولت تشكيل ريزي جامع و ملي را ماهيت و كارسازي فرايند برنامهاساس و بنيان برنامه

هاي قطعي يا شهودي را به همراه دارد. درواقع گيرينفسه در خود در تصميمريزي فيدهد. انديشه برنامهمي

هاي مناسب ايندهاي منطقي دستيابي به سياستريزي به معناي كار عقاليي، منظم و سنجيده در زمينه فربرنامه

هاي نهايي انتخاب و به اجرا گذاشته شود. اداري است كه از طريق آن سياست -و نيز فرايندهاي سياسي

ترتيب، اين مفهوم طرحي منسجم از انديشه و عمل است. برنامه بيش از آنكه يك تصميم و مسلماً بيش اينبه

: 1377لئود، (مكتنيده و هماهنگ است دار تصميمات درهمزي باشد، الگوي نظامرياز آنكه تصميم به برنامه

ياري موارد، نخستين برنامه ريزي جرياني تكاملي است. در بستهيه يك چارچوب و استراتژي برنامه ).143

اي آموزشي داشته و احتماالً اند كه عمدتاً وظيفهريزان كشورها گروه كوچكي از دانشگاهيان داخلي يا خارجي

ريزي و برخورد با مشكالت و مسائل كنند. با كسب تجربه در زمينه برنامهجانشينان خود را تربيت مي

(بليتزر و آيد، ترتيبات سازماني ممكن است تغيير كند ميهماهنگي و اجرا پيش  ملموسي كه در زمينه

ست هاي رشد و توسعه چندساله امعقول بودن نقش دولت در اقتصاد، عامل اصلي طرح ).7: 1374همكاران، 

ها جهاني و كه اين طرحاند. درحاليهاي اخير بسياري از كشورهاي جهان سوم از آن استفاده كردهكه در دهه

ها بر بخش خصوصي شوند، نيروي كنترل آندربرگيرنده اهداف اقتصادي كالن براي تمام اقتصاد اعالم مي

  معموالً كامالً محدود است.

اخص، همچون واژه توسعه كه داراي كاربردهاي  طوربهروستا  اعم و طوربهي براي توسعه زيربرنامه

آن داراي تعاريف گوناگوني است، به سبب فضاي جغرافيايي و شرايط اقتصادي و اجتماعي  تبعبهمختلف و 

مختلفي را به وجود آورده است. توسعه  يهادگاهيد متفاوت، توسط انديشمندان حوزه روستايي، تعاريف و

است جدا  بلندمدتو حتي  مدتانيمي توسعه هابرنامهكلي كه در  يهايريگسمتي از امنطقهروستايي و 

ي براي آن نيز زيربرنامهي براي كل، به توسعه روستايي و زيربرنامه هرگونهدر  رسديمنيست و لذا به نظر 

 مدنظرتصادي روستاييان ي نيازهاي اجتماعي و اقزيربرنامهتوجه شود و در اين  يزيربرنامهبايستي در فرايند 

 و امكانات شناسايي و مناطق روستايي موجود وضع تحليل و ي بررسيزيربرنامهباشد و در فرايند اين 

توسعه كشور از شروع تا  يهابرنامهالزم و ضروري است. نبود سياست و راهبرد مناسب در  هاآن تنگناهاي

ي در حاشيه قرار گيرد و موجب پيدايش ريگميصمتحال باعث شده است تا مناطق روستايي در جريان اين 

ي را ايجاب نموده و براي زيربرنامهضرورت  هابيآسهستند. اين  ريدرگيي شود كه روستاها با آن هابيآس

ي توسعه روستايي، ضرورت شناخت هر زيربرنامهي هاتياولوتشخيص و تعيين  مسئله يابي، مسئله شناسي،

  .شوديممردمي و مشاركت روستايي را سبب منطقه، استفاده از نظريات 
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  بحث

  ريزي در ايرانپيدايش فكر برنامه

 مجموعه به نگاه دارد. نيافتهتوسعه كشورهاي ساير از بيش قدمتي ايران ريزي دربرنامه هايايده پيدايش

 آن تبديل مجلس و در برنامه اليحه تصويب به 1327 بهمن 26 در و شد شروع 1316 فروردين كه از اتفاقاتي

 آن از نشان شد، 1328 ارديبهشت 13 در آن به كار شروع مجوز تصويب و ايران برنامه سازمان تولد و قانون به

 كه نيازي و خواست بود. شدهتبديل ملي نياز و يك خواست به برنامه ايران، داشتن در دوران آن در كه دارد

 از نتوانسته تنهاسياسي نه تحوالت و تغيير و زمان گذشت و تأثيرگذار جايي افرادجابه ها،دولت پياپي تغيير

 اين در وزيري) كه(نخست دولتي 17 از هريك است. افزوده آن به توجه و اهميت بر بلكه آن بكاهد، شدت

 با اگرچه را آن تهيه و دريافتند برنامه را اهميت يافتند، فرصتي اندك و آمدند سركار بر )1328 تا 1316( مدت

 هايايده اولين پيدايش فرآيند در آنكه ذكردادند. نكته قابل قرار خود كار دستور در ولي فضع و شدت

شوراي  ).48: 1393زاده، (ابراهيم انجاميد به طول سال 12 برنامه حدود تصويب تا ايران در ريزيبرنامه

اقتصادي يك كميسيون دائمي به نام كميسيون تهيه برنامه براي توليد محصوالت كشاورزي تشكيل داد و 

شوراي عالي اقتصادي تشكيل شد كه  1323وزير ارائه نمود. در سال ساله كشاورزي را به نخستبرنامه هفت

و  1316ريزي در سال نفوذ امريكا در برنامه ).36و  35: 1388(رضواني، اي نداشت به علت تغيير كابينه نتيجه

ن عضو هيئت مشاورها در ايران بالدويبيشود. جرجديده مي 1327 -1325هاي ويژه در سالتحول آن به

گيري نتيجه نهايي، نقش ساله تدارك برنامه، چهار منشأ خارجي در شكلنويسد كه در اين دوره سهمي

اند از: بانك جهاني، سفارت آمريكا در تهران، دو شركت مشاور آمريكايي و اي ايفا كردند كه عبارتعمده

  ).159: 1391(زياري،  1نبرگيك شهروند آمريكايي به نام ماركس وستون تور

پس از جنگ جهاني دوم نياز به يك برنامه كالن اقتصادي در ايران احساس شد. از اين نظر، ايران يكي 

آيد. درنتيجه، دولت ايران قراردادي با شركت موريسون مي شمارسعه به تواز اولين كشورهاي درحال

ماهه تنظيم كرد. شركت مذبور در سه 1325براي بررسي و تنظيم برنامه موردنظر در نيمه دوم سال  2كنودسن

جرا در اي با نام برنامه توسعه و عمران ايران ارائه كرد كه با توجه به گستردگي براي ابرنامه 1326دوم سال 

و تبعات آن باعث شد كه اين برنامه دچار  1330هاي هفت سال در نظر گرفته شد. مسائل سياسي سال

به تصويب  1334اسفند  8ساله عمراني در درستي اجرا نشود. برنامه دوم هفتهاي مالي شود و بهمضيقه

شده بود. برنامه عمراني سوم، رسيد. نكته مهم اينكه در اين برنامه بخشي به امور اجتماعي اختصاص داده 

هاي عمراني چهارم و پنجم، شده بود. برنامهتنظيم 1346تا  1341هاي اي بود كه براي سالسالهبرنامه شش

به اجرا درآمد. نكته برجسته اين  1356تا  1352و  1351تا  1347هاي ساله تنظيم شد و به ترتيب در سالپنج

 1361تا  1357هاي جتماعي اختصاص يافته بود. برنامه ششم براي سالها فصلي بود كه به رفاه ابرنامه

                                           
1.Marc Weston Thornburg 
2. Morrison-Knudsen 
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اي هرگز به اجرا درنيامد. پس از انقالب در ابتدا هيچ برنامه 1357طراحي شد كه با توجه به انقالب سال 

براي توسعه كشور وجود نداشت و جو حاكم بر كشور بيشتر احساسي بود. باگذشت زمان نياز به تدوين يك 

براي اجرا  1361ه توسعه احساس شد. به همين علت اولين برنامه توسعه كشور پس از انقالب در سال برنام

خصوص جنگ تدوين شد؛ اما به علت مشكالت انبوه كشور و به 1362براي اجرا در سال  1361در سال 

گونه هدف بلندمدتي را هيچ ايران و عراق، آن برنامه به اجرا درنيامد. برنامه اول بلندپروازانه تنظيم شده بود و

هاي تصوير نكرده بود. برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي سال

درستي اجرا نشده و از تنظيم شد. بعدها با توجه به نظر كارشناسان مبني بر اينكه برنامه به 1377تا  1373

تنظيم و اجرا  1383تا  1379هاي نامه سوم توسعه براي سالبرنامه عقب هستيم يك سال تمديد گرديد. بر

كه از  تنظيم و اجرا شد 1388تا  1384هاي برنامه چهارم توسعه براي سال )،39 - 37: 1393(لطيفي، شد. 

ساله كشور و انداز بلندمدت بيستمدت در چهارچوب چشمهاي اين برنامه، گنجانده شدن برنامه ميانويژگي

تنظيم و  1394تا  1390هاي اتخاذ سناريوي رشد سريع با رويكرد جهاني بود. برنامه پنج توسعه براي سال

گذاري، يت روستاها در زمينه سياستمنظور بهبود وضعدولت مكلف بود به 194مطابق ماده اجرا شد كه 

شده به عمل آورد و درنهايت برنامه ششم بينيريزي، راهبري و... حمايت الزم را از اقدامات پيشبرنامه

  تنظيم شده است. 1399تا  1395هاي توسعه (حال حاضر)، براي سال

  ريزي روستايي در ايرانجايگاه روستا در فرايند برنامه

 علمي هايروش از يكي كشور، روستايي توسعه هايبرنامه) پيكرگرا نقد( ختاريسا ارزيابي و نقد

 فرآيند در را روستايي پايدار توسعه ريزيهبرنام مديريت و روش انديشه، وسيلهتا بدين است شدهشناخته

 آن كه است روستايي جامعه در ايتوسعه شكاف بيانگر مشكالت، و هاآسيب اين درواقع كند؛ نمايان هابرنامه

 توسعه معيارهاي لحاظ به ريزيبرنامه مديريت و شناسياي، روشانديشه فضايي انشقاق نوعيبه توانمي را

 جامعه براي كالن مديريت و هاريزيبرنامه ها،گذاري مشيخط از ناشي محيطيزيست و اجتماعي اقتصادي،

  ).20: 1392فتخاري و همكاران، ا الدين(ركن دانست روستايي

هايي كه مردم در آن مشاركت داشته باشند و زا با برنامههاي كشور ما، فقدان توسعه دروندر برنامه

خوبي مشهود است. به همين خاطر اهداف توسعه دولت تنها نقش هدايتي و تسهيلگري را بر عهده گيرد، به

بنابراين شناخت  )؛29: 1395(رضواني و همكاران، ودشده است ها محدنامهها و بخشتنها در سطح ابالغيه

كم بر منطقه هاي حااي ساختارها، روابط و جريانهر منطقه روستايي و عملكرد آن نيازمند توجه به مجموعه

هاي مرتبط بيروني است هاي دروني و نظامباشد كه نتيجه عمل متقابل مجموعه عناصر و زيرسيستممي

)Chang, 2009: 227& Hsu(. به وبودجهبرنامه قانون و اساسي قانون در كه زيادي تأكيدهاي عليرغم 

 در متأسفانه آن به توجه منطقي ضرورت و دارد وجود توسعه هايبرنامه تدوين مناطق در و هابخش مشاركت

 مشخص مناطق و هاانجمن نهادها، مشاركت جلب براي سازوكاري گذشته ريزيهاي برنامهنظام از يكهيچ

تاس. اچ.  ).4 - 7: 1394(عزيزخاني، است  مشاركت عدم داليل از يكي سياسي ايهبندياست. طيف نشده
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كند سوم به اين مسئله اشاره مي، سرپرست اجرايي گروه مشاوران هاروارد در تهيه برنامه عمراني 3مك لئود

كه دستيابي به وحدت نظر درباره اين انديشه كه زندگي جامعه روستايي به لحاظ بهداشتي و نيز اجتماعي 

تر شود يك امر است و ايجاد همين شور و شوق براي نوسازي اين جامعه امري ديگر. شايد روشن بايد سالم

بالفصل و فوري عبارت است از سلب امتيازات از طبقه  شده باشد كه براي رسيدن به هدف دوم، هدف

داران، مسلط و از بين بردن ساختار سنتي جامعه روستايي كه در شكل جايگاه اقتصادي و اجتماعي زمين

ها ايجاد ريزان با اطمينان ندانند كه هدف بالفصل آنكه برنامهكند. هنگاميكدخداها و روحانيون جلوه مي

هاي گروهي تأكيد دارند يا ايجاد كه تأكيد بر آموزش، توسعه اجتماعي و ديگر فعاليت» شوراها در جامعه«

هاي اداري و رسمي كه پيامدهاي سياسي معين براي خودگرداني محلي دارند فروض بنيادي برنامه تشكل

  ).38و  37: 1377لئود، (مك كنندتري پيدا ميجنبه كلي

  ي توسعه در ايرانهابرنامهو ديدمان غالب بر  هايژگيو

تهيه و  هابرنامه، در كشور ما انواع گذرديمريزي در ايران سالي كه از عمر برنامه 60در طول بيش از 

ي قوانين هايژگيو ي توسعه وهابرنامهبر  رگذاريتأثي هاهينظربه بررسي  كه در اين بخش اندشدهاجرا 

توسعه  يهادر برنامه غالب دمانيد 1جدول  .شوديمي توسعه در ايران قبل و بعد از انقالب پرداخته هابرنامه

  را نشان داده است. ايران

  ي توسعه ايرانهابرنامه: ديدمان غالب در 1جدول 

ره
دو

 

 هعنوان برنام
دوره   

 برنامه
 حاكم بر برنامه توسعه ديدمان غالب

مي
سال

ب ا
قال

ز ان
ل ا

قب
 

برنامه عمراني 

 چهارم كشور

  
1351-

1347 

رشد همراه با برابري و 

  عدالت

تحول نظام اداري متناسب با ساختار 

 راهكارهايي ارائه ؛ وكشور اقتصادي

 نامتوازن توسعه رفع براي

برنامه عمراني پنجم 

 كشور

  
1356-

1352 

رشد متوازن و توزيع برابر 

  درآمدها و توسعه اجتماعي

 به توجه ،ستيزطيبر مح تأكيد

 وودرو) خ – نيروگاه( بزرگ صنايع

 واردات افزايش

برنامه عمراني ششم 

 كشور

  

1361-

1357 

ي هاگروهارتقاء زندگي همه 

  ستيزطيمحجامعه و 

اقتصاد رانتي، شوك نفتي، بيماري 

  هلندي؛

بين رفتن صنايع  از مهاجرت و

 داخلي.

                                           
3. Thos. H. McLeod 
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ره
دو

 

 هعنوان برنام
دوره   

 برنامه
 حاكم بر برنامه توسعه ديدمان غالب

عد
ب

 
مي

سال
ب ا

قال
ز ان

ا
 

برنامه اول توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

  ايران

  

1362- 

1366  
  يبرنامگييا ب برنامه

و جنگ  منابع درآمدي كشور

  تحميلي.

برنامه اول توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

  ايران

  

1368- 

1372  

ي فيزيكي هاهيسرماي بازساز

  و انساني

تعيين و اصالح الگوي مصرف، رشد 

در سال  ،مادي و معنوي و تكامل

تعديل ساختاري (درك  1370

  .از توسعه) رخ داد كينوكالس

برنامه دوم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

  ايران

  

1374- 

1378  

 يبر رشد اقتصاد ديتأك

  )ينزيك ي(الگو

آن با نقش بازار  قيولت و تلفنقش د

 ،رفع نوسانات) ي(دخالت دولت برا

 ي وداخل عياز صنا تحماي

  .دياز تول تحماي 

برنامه سوم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

  ايران

  

1379- 

1383  

 ياصالح ساختار اقتصاد

بر توسعه اقتصاد  يمبتن

توسعه  ي(الگو يرقابت

 هينظر شيبا گرا كينئوكالس

  )يينهادگرا

با  ينظام اقتصاد يآزادساز

 نينظام جامع تأم يريگشكل

 كاهش ،انحصار لغو ي،اجتماع

 توجه ودولت  يگريتصد

  يسازيضرورت خصوصبه

برنامه چهارم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

 ايران

  

1384- 

1388  

 ،ييبر دانا يتوسعه مبتن

 عيد سررش ،ياجتماع هيسرما

  شدنيو جهان ياقتصاد

از  تتبعي ،به باال نيياز پا ريزيبرنامه

 ؛اندازسند چشم

 يو متك ارانهيو فاقد  يرنفتيغ اقتصاد

بر  ديتأك ي،به بخش خصوص

 هيسرما تتقوي ي،سازيخصوص

  .هامتيق يدرمانشوك ي؛ واجتماع
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ره
دو

 

 هعنوان برنام
دوره   

 برنامه
 حاكم بر برنامه توسعه ديدمان غالب

  

برنامه پنجم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي 

جمهوري اسالمي 

 ايران

  

1389- 

1393  
  همراه با عدالت شرفتيپ

 يرانيا ،يتوسعه اسالم يالگو استقرار

  اداري. نظام اصالح و

  ).1394(صميمي،  :ي تحقيق با استفاده ازهاافتهمأخذ: ي

در قبل و بعد از  توسعه ايران يهاقوانين برنامه يهايژگيمقايسه و به بررسي و 2در ادامه در جدول 

  .شوديمانقالب پرداخته 

  توسعه ايران يهاقوانين برنامه يهايژگيو مقايسه و يبررس: 2جدول 

 

 عنوان برنامه
دوره 

 برنامه

نوع 

 برنامه
 حاكميت برنامه

تعداد  حجم احكام برنامه

 جدول

اهداف كالن 

 و بخشي
 كل ساير تبصره ماده

ي
الم

اس
ب 

قال
ز ان

ل ا
قب

 

 برنامه عمراني اول كشور
1334-

1328 
 ندارد 7 20 0 4 16 اجباري عغيرجام

 برنامه عمراني دوم كشور
1341-

1335 
 ندارد 5 78 47 10 21 اجباري غيرجامع

 برنامه عمراني سوم كشور
1346-

1342 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 ندارد 13 100 56 7 37

 برنامه عمراني چهارم كشور
1351-

1347 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 دارد 21 86 39 10 37

 برنامه عمراني پنجم كشور
1356-

1352 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 دارد 5 11 0 2 9

 برنامه عمراني ششم كشور
1361-

1357 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
- 

تصويب 

 نشد
- - - 
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ي
الم

اس
ب 

قال
ز ان

د ا
بع

 

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 رانفرهنگي جمهوري اسالمي اي

1366-

1362 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
- 

تصويب 

 نشد
 دارد 19 -

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1372-

1368 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 دارد 11 104 51 52 1

برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1378-

1374 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 (كالن) 13 278 176 101 1

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1383-

1379 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 ندارد 2 540 284 57 199

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1388-

1384 
 جامع

 –مختلط (ارشادي 

 اجباري)
 دارد 9 698 53 34 161

برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1393-

1389 
 جامع

اختياري  –ارشادي 

 اجباري –
 ندارد - * * 192 235

  ).1394(صميمي، : ي تحقيق با استفاده ازهاافتهمأخذ: ي

  بندي نموده است:گونه جمعاين تاكنون را 1950روستايي از دهه  توسعه هايستسيا)، 1389شكوري (

هاي توسعه روستا يا كشاورزي را عاملي برجسته در فرايند رشد اقتصادي يدگاهد، 1950در دهه -

كاهش يجه به درنتداشت و  تأكيدي رشد هاجنبه، به مفهوم تغيير ساختار اقتصادي بر غالباًوسعه، د. تدانستنينم

شد يمنسبي سهم بخش كشاورزي در توليد ملي و نيروي كار منتهي شد. آنجا كه به توسعه اين بخش توجه 

نيروي عمده محركه رشد بود.  عنوانبهي انتقال منابع از اين بخش به بخش صنعت هاراهكشف  عمدتاً

بير شد. نتيجه اين ، توسعه روستايي و كشاورزي به مفهوم خاص به صنعتي كردن كشاورزي تعدرواقع

  بود. 5و مدرنيستي 4هاي توسعه روستايي تكنوكراتيكراهبرد، اتخاذ توسعهدرحالتفكرات براي كشورهاي 

كه در اصل واكنشي بود ت و نظريات وابستگي ظهور ياف 6، اقتصاد سياسي راديكال1970 و 1960در دهه -

ت كه بدون تغييرات بنيادي در نهادهاي سياسي و داش تأكيدهاي توسعه دهه قبل. اين ديدگاه يدگاهدنسبت به 

   يافتگي جهان سوم خاتمه داد.نتوسعهتوان بر ينماجتماعي 

هاي راديكال و يدگاهدهاي نظري يينارسادر واكنش به  1960در دهه » با عدالت رشد توأم«رويكرد -

مطرح شد. اين  توسعهحالدراقتصاددانان غربي و تجربيات ناموفق رشد اقتصادي در برخي از كشورهاي 

                                           
3 .  T echnocratic 

4.  M odernist 

5 .  R adical 
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در اقتصاد  خصوصاًزمين  ازجملهثروت،  درآمد ويع توز، مسئله اشتغال و نگرخردهاي يانبنبر  تأكيدرويكرد 

  .قراردادي را محور خود و كشاورزروستايي 

ر اين رويكرد به توسعه د. دنمايان ش 1970ين نيازهاي اساسي در تأمرويكرد توسعه يكپارچه روستايي و -

تري نگريسته شد كه در آن به فقرزدايي، افزايش شاورزي و روستايي در چهارچوب وسيع و جامعك

ي به عوامل اقتصادي و اجتماعي طوركلبهيي، افزايش توليد كشاورزان و روستاييان و درآمدزاي، وربهره

 توجه شد. باهممرتبط  صورتبه

گرايش از جنبه خرد به جنبه كالن و  صورتبهعه، هاي توسيدگاهدي در توجهقابل، تغييرات 1980در دهه -

آميزي در زمينه يتموفقسازي بازار به وجود آمد. اين تحوالت نتايج ها و آزادياستسرشد اقتصادي، اصالح 

ها خود يشرفتپيي به بار آورد. اين خودكفادر حد  توسعهدرحالتوسعه كشاورزي و در برخي كشورهاي 

هاي بخشي بر توليد مواد غذايي، ايجاد درامد و ياستساي تعديل اقتصادي و هياستسيرات نامطلوب تأث

كشورها  موردتوجهمسئله امنيت غذايي  1980كه در اواسط دهه يطوربهالگوي مصرف فقر را اصالح كرد، 

سازي تجاري در عناصر اصلي به اصالح راهبرد و آزاد قرار گرفت. در كنار اين موضوع، تثبيت اقتصادي

  عه مبدل شد.توس

هاي تعديل اقتصادي، بر مسائلي چون تغذيه جمعيت رو به رشد و ياستسبه همراه اجراي  1990از دهه -

سياسي (به مفهوم  -ي روستايي و محيطيهاساختگذاري عمومي و پژوهشي و زيريهسرمااشتغال مولد، 

 شد. تأكيدبسيج اكثريت مردم در مشاركت اجتماعي و سياسي) 

هاي توسعه، راهبردهايي در توسعه روستايي و كشاورزي يدگاهدها و تحوالت مربوط به يدگاهد با توجه به

  از: اندعبارتيا كارگزاران توسعه اعمال گرديد كه  هادولتيله وسبه

هاي بر جنبه تأكيدراهبرد بهبود بعد از جنگ جهاني دوم، با توجه به تجربه مدل غربي توسعه و با 

 داري مطرح گرديد.شد، بازار آزاد و ايدئولوژي سرمايهتكنوكراتيك مدل ر

به همراه انتقاد از راهبردهاي قبلي ظاهر شد كه مشتمل بر دو  1960ساز و راديكال از دهه راهبرد دگرگون-

) راديكال. راهبرد راديكال بر ايدئولوژي كمونيستي مبتني بود و اولويت را به 2يانه و گرااصالح) 1نوع بود: 

بر  تأكيدكرد. يمداد و تغيير سريع و توزيع قدرت را تعقيب يماجتماعي در مقابل اهداف اقتصادي  اهداف

گرايانه و تعقيب توسعه از طريق رشد همراه با برابري بدون تغيير ساختاري در گرايانه و مردميملايدئولوژي 

 مناسبات توليدي از مشخصات اين راهبرد است.

ميالدي مطرح شد كه اهداف تجديد سازمان ساختار  1960هاي در دهه دتاًعمراهبرد اصالحات ارضي -

 كرد.يمي و يا مالكيت زمين را دنبال داراجارهاجتماعي مناطق روستايي، دگرگوني در مواضع  -اقتصادي

، 1340دهه  ليتا اوا 1320نشان داد كه از اواخر دهه  رانيدر ا ييتوسعه روستا يكردهايرو يبررس

ريزي كشور محور قرار گرفت. در در نظام برنامه يبر اقتصاد كشاورز ديمستعد با تأك يسعه نواحتو كرديرو

و رشد مراكز  يرامونيپ توسعههدف  رشد با يهابر قطب يمبتن ياقتصاد كرديمتأثر از دوره قبل رو 1340دهه 
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را معادل با توسعه  ييروستاها توسعه دوره نيحاكم در ا دگاهي. درواقع، دديگرد ياقتصاد يو صنعت يكشاورز

محور قرار  ياجتماع دگاهيبر د يمبتن كردي، رو1360تا اواخر دهه  1350. در دهه گرفتيدر نظر م يكشاورز

شكوري، (شد يريگيپ يساختار ليتعد استيدر چهارچوب س يرشد اقتصاد دهيا 1370گرفت و در دهه 

1389 :77-80.( 

  انقالب از قبل ايران در يزيربرنامه نظام شناسيآسيب و ييروستا توسعه

ي توسعه روستايي جدا كردن آن از برنامه توسعه ملي و نگاه انتزاعي به آن زيربرنامهمنظور از طرح 

آن  بهي توسعه ملي است كه بدون توجه زيربرنامه، توسعه روستايي بخشي از فرايند برعكسنيست، بلكه 

 بعد به بيست دهة پايان از ).150: 1387پور، (جمعههاي توسعه پايدار انساني ممكن نيست دستيابي به معيار

 شش قالب در نيز آن يهابرنامه و روستايي به عمران مربوط مباحث شدند، مطرح عمراني يهابرنامه كه

 شرايط و انقالب با برخورد دليل به عمل در آن، ششم البته برنامة كه گرفت قرار توجه كانون عمراني برنامة

  ).109: 1395(ازكيا و ديباجي، ماند  باقي مسكوت زمان آن در كشور خاص

 صورتبهي توسعه اول تا سوم، عمران روستايي جزء فصل كشاورزي محسوب شده و هابرنامهدر 

سهم بخش كشاورزي از كل اعتبارات عمراني هزينه شده در مستقل در نظر گرفته نشده است. باالترين 

و  افتهيكاهشي سوم تا پنجم هابرنامهدرصد بوده است كه در  1/37ي توسعه مربوط به برنامه دوم با هابرنامه

  ).3درصد اعتبارات در برنامه پنجم رسيده است (جدول  2/6به 

ي عمراني (ميليون هابرنامه(هزينه شده) در سهم بخش كشاورزي از اعتبارات عمراني كشور  :3جدول 

  ريال)

ي هابرنامه

  عمراني

كل اعتبارات 

  عمراني

سهم اعتبار بخش 

كشاورزي 

  (درصد)

اعتبارات 

عمران 

  روستايي

سهم عمران 

روستايي 

  (درصد)

درصد 

جمعيت 

  روستايي

  75  -  -  25  21000  برنامه اول

  70  55/1  1089  1/31  70000  برنامه دوم

  64  14/2  4933  1/23  230000  برنامه سوم

برنامه 

  چهارم
568000  58/8  10100  77/1  60  

  57  1/2  66400  2/6  3118570  برنامه پنجم

  -  07/2  82522  -  3986570  جمع كل
  .151: 1387پور، : جمعهمأخذ
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خاصي از منابع عمراني به روستاها  ) فصل1347 -1327ي در سه برنامه نخست عمراني كشور (طوركلبه

  ).151و  150: 1387(جمعه پور، اص نيافت اختص

ي توسعه كشور قبل از انقالب پرداخته هابرنامهي توسعه و عمران روستايي در شناسبيآس در ادامه به

  ).4شده است (جدول 

  ي توسعه قبل از انقالبهابرنامهي توسعه و عمران روستايي در شناسبيآس: 4جدول 

  يشناسبيآس  برنامه

ل (
 او

مه
رنا

ب
13

27
- 

13
34

(  

  از منظر كشاورزي بود؛ صرفاًدر اين برنامه فصل مشخصي در زمينه عمران روستايي وجود نداشت و توجه به روستاها  .1

  عمده بر دشت مغان بود؛ تأكيدكه  كرديمي دو هدف اقتصادي و اجتماعي را دنبال اهيناح. عمران 2

  درصد اعتبارات را به خود اختصاص داد؛ 25 ؛ وخوردار بود. كشاورزي از اولويت بر3

  ي نسبي آن است؛هاتيموفقي و اصالح وضع و تجديد سازمان صنايع از زيربرنامهو نهادي كردن  وبودجهبرنامه. ايجاد سازمان 4

  ي زير بود:هايينارسا. اين برنامه داراي 5

o فراموش شده است؛ هاطرحت منطقي تشكيل نيافته و مسئله اولوي ي دقيق اقتصاديهاطرح  

o  بلندپروازانه تنظيم شده بود؛ صورتبهبرنامه  

o  در پيشنهادهاي اجرايي در بخش كشاورزي منافع مالكان در نظر گرفته شده بود و دستيابي به اهداف كلي را ناممكن

 ؛ وساختيم

o  ي توسعه؛جابهديدگاه حاكم رشد 

  ؛گرفتيبرمي اجرايي توسعه زراعي را در هادگاهيده يي براي روستاها منظور شد كهابرنامه. 6

 28ي به روستاها و هدايت آنان به شهرها و از درون تهي شدن روستاها گرديد كه كودتاي توجهكم. حاصل برنامه اول موجب 7

  ي در آن داشت؛ ومؤثرنقش  1332مرداد 

بود.  خارج دولت اقتدار حيطة از يرينحو چشمگ به ورزيكشا بخش و جامعه روستايي كشور، در عمراني يهابرنامه آغاز . در8

 در كهگونه آن ،دانديم آن اجراي متولي را خود دولت و رديگيم صورت پايين به باال از يزيربرنامه كه درجايي نكته اين اهميت

  .است دوچندان داشته، وجود اول عمراني برنامه طي ايران
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  نشد؛ گرفتهبرنامه اول فصل مشخصي براي عمران روستايي در نظر . همانند 1

  اختصاص يافته بود؛» عمران دهات و اراضي باير«. در اين برنامه يكي از بندها به 2

  ي برخوردار بود؛اژهيودرصد از كل اعتبارات، از اهميت  1/31. بخش كشاورزي با 3

  ي پيشنهادي شده است؛ وهاطرحنع از اجراي . عدم توانايي مالي دولت در طول برنامه دوم، ما4

خص باأل و ديوانساالري يهاوهيشجراي ا و ييكارا ضعف و روستاها بر مالكان جانبههمه سلطه و مالكيبزرگ ي، نظامطوركلبه .5

 اين در. رفتيم رشما به زماني برهه اين در دهات آبادي و عمران براي اساسي تنگناي و مانع مالكان، بزرگ با سيستم اين تداخل

 جمعيت درصد 70 از بيش كه ده هزار 65 عمران براي كشاورزي بخش سهم از ريال ميليارد يك حدود درصد يا 5/4 فقط برنامه

  .شد هزينه بود داده جاي خود در را كشور
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  قرار گرفت؛ موردتوجهن اجزا ي عمراني و نيز توازن بيهابرنامهدر اين برنامه رعايت هماهنگي بين  .1

و تربيت نيروي انساني جهت مشاركت در  ي زيربناييهايگذارهيسرما. توسعه كشاورزي عمقي، توسعه صنايع خصوصي، توسعه 2

  برق در اولويت قرار گرفت؛ نيتأمكارهاي توليدي و تهيه سوخت و 

پراكنده و محدود  صورتبه هاطرحان روستايي، غالب ي به هدف مشخص در عمرتوجهيبي در اين برنامه به علت طوركلبه. 3

  صورت گرفت؛

  . داليل عدم موفقيت برنامه:4

o پراكندگي روستاها؛  

o دشوار بودن دسترسي؛  

o  ي مسئول؛ وهادستگاهعدم هماهنگي الزم بين  

o  ي اجرايي الزم در سطح روستاها.هادستگاهفقدان 

 خصوصي بخش رشد تشديد و به شهرها روستايي هاونيليم مهاجرت موجب بودن با اجراي قانون اصالحات ارضي كه زمانهم. 5

  شد؛ و

 در روستايي و عمران توسعه به باز روستايي، تحول نيتربزرگ كردن تجربهباوجود  قبلي برنامة دو مانند نيز سوم برنامة . در6

  .شد مطرح كشور يزيرنامهبر و عمراني نظام در مستقل بخشيصورت به و گرفت صورت كشاورزي توجه بخش قالب
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  ي تعريف نشده بود؛اپروژهطرح يا  گونهچيهنفر  250. براي روستاهاي زير 1

  ي كشور مطرح ساخت؛زيربرنامهقرار دادن نظام بخشي، دو ديدگاه متمايز بخشي و ملي را در نظام  موردتوجه. با 2

  به عمران روستايي؛ هافتيصيتخص. محدود بودن اعتبارت 3

  . ناهماهنگي در اجراي ابعاد مختلف برنامه؛4

  ؛داديمقرار  تأكيدي فيزيكي و رفاهي را مورد هاجنبه عمدتاً هااستيو س. در عمران روستايي اهداف 5

ران ي صنعتي به دليل مصرف سهم عمده اعتبارات باعث در اولويت قرار نگرفتن كشاورزي و عمهاقطب. سياست ايجاد 6

 روستايي شد؛

 از روستايي عمران بخش نكهيباا و شد گرفتهدر نظر  شدن صنعتي منظر از توسعه بعد، به چهارم عمراني برنامة از ي،طوركلبه. 7

  گرفتند؛ و قرار حاشيه در خدمات، و بخش صنعت با قياس درها بخش اين ي،طوركلبه شد، منفك كشاورزي بخش

 يهاتيمز از يبرداربهره عدم دليل به كشاورزي بخش در توليد يهافرصت دادن دست از يهاسال چهارم برنامه يهاسال. 8

كالن  اهداف عكس جهت درها سال اين طي در گويا كهيطوربه است بوده اساسي كشور محصوالت توليد در موجود نسبي

 افزايش با همراه واردات افزايش وها تعرفه هشو كا است بوده تأكيد مورد محصوالت واردات افزايش راهبرد توليد، بجاي كشور،

 ميزان به اي كشاورزاندرآمده رشد كاهش سبب كشاورزي اساسي محصوالت دكنندگانيتول قدرت خريد كاهش و سوكي از تورم

 براي يازهيانگ تا است شده موجب امر اين و شده كشاورزي محصوالت اكثر مبادله نرخ كاهش نيز و تورم نرخ از كمتر

  يابد. كاهش كشاورزي بخش در يوربهره و باشد نداشته وجود اين بخش در يگذارهيرماس
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با مسائل  هاآنيي آشناو عدم  مسئوالني اطالعيباول از  درجهاين برنامه در عمل با مشكالت و تنگناهايي مواجه شد كه در  .1

  ؛شوديمروستايي و اقدام عجوالنه ناشي 

  رفاهي در روستاها قلمداد گرديد؛ ساتيتأسي عمران روستايي مترادف با گسترش خدمات و طوركلبه. 2

ي روستاها، عدم برخورداري از هايژگيوبهداشتي بودند و از  آبدرصد از روستاهاي كشور فاقد  80. در پايان برنامه پنجم هنوز 3

  خدمات خصوصي و عمومي بوده است؛

ي توليدي را نابود هاانيبنهم كشاورزي و  عمالًموتور توسعه صنعت است، به دليل صنايع مونتاژ و وابسته  . شعار اين دوره كه4

  كرد و هم روستاييان را راهي شهرها نمود؛ و

ي عمران هاحوزهكه نتايج مطلوبي از اجراي آن حاصل نشده است و ايجاد  دهديم. بررسي دستاوردهاي اين برنامه نشان 5

  است. نگرفتهمورد استقبال و پذيرش روستاييان قرار  روستايي،

؛ )1391(زياري، ؛ )1385توفيق، )؛ (1385(موسوي شاهرودي،  )؛1382(مطيعي لنگرودي،  )؛1382(آسايش، ؛ )1378(رحيمي،  )؛1388رضواني، ( )؛1387جمعه پور، هاي تحقيق با استفاده از: (: يافتهمأخذ

  ).1393پورطاهري و همكاران، ( )؛1388(سليماني،  )؛1382زاده، (قديري معصوم و عليقلي )؛1395(ازكيا و ديباجي، ؛ )1377ي، مازندران(زاهدي )؛ 1390زاده دلير، (حسين
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 بر بروز روز كه شهرها با مقايسه در ب،انقال از قبل شرايط در روستايي عمران جريان آهنگدرمجموع 

 بهرهيبضروري  امكانات حداقل از انييروستا انيم اين در و بود كند بسيار شديم افزودهها آن آبادي و رونق

 روستايي جامعه حمايت و هدايت براي مشخص الگوي و مدل گونهچيه عمالً كه است حالي در اين؛ و بودند

 كشور روستايي مناطق در عمراني برنامه پنج طول در كه را اقدامات اين ماميتآورد ره .بود نشده عرضه

 روستاها در موجود منابع و نهفته يهاتيقابل از كه كرد خالصه عبارت اين در توانيم است، گرفته صورت

 بالاستفاده يا هدررفته به هاييتوانا از بااليي بسيار سهم موارد، اغلب در و نشده ياستهيبا و شايسته استفاده

 بر تأكيد و رشد الگوي از پيروي دليل به ،شدهمطرح عمراني يهابرنامه در ).83: 1373(آسايش،  است مانده

 پوشش را كشور جمعيت از نيمي از بيش نكهيباا روستايي و كشاورزيبخش  كشور، سريع شدن صنعتي

ي شناسبيآسبايد عنوان كرد كه  جهيدرنت). 112: 1395(ازكيا و ديباجي بود  مطرح ياهيصورت حاشبه ،داديم

نتوانستند  هابرنامهكه اقدامات حاصل از اين  دهديمتوسعه درباره عمران روستايي نشان  سالهپنجي هابرنامه

  در موارد زير خالصه كرد: وانتيمزمينه توسعه روستايي را فراهم كنند كه داليل عمده آن را 

o صنعت قرار داشت؛ جامعه شهري و بخش توسعهكه بر محور  هابرنامهي اصلي ريگجهت 

o عدم تعريف مشخص از توسعه روستايي؛ 

o  به ايجاد برخي از خدمات رفاهي در روستا  تيدرنهانگرش فيزيكي و شهري نگر به توسعه روستاها كه

 ؛شديمناقص منجر  صورتبه

o خت دقيق از وضعيت جامعه روستايي؛عدم شنا 

o ي به بخش كشاورزي و توليد روستايي؛ وتوجهيب 

o  هابرنامهعدم مشاركت مردم در تهيه، تدوين و اجراي. 

  انقالب از پس ايران در يزيربرنامه نظام شناسيآسيب و روستايي توسعه

قانون برنامه اول توسعه «نام ي به اسالماولين برنامه پس از پيروزي انقالب  1368بهمن  11در تاريخ 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي » 1372 - 1368اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه نيز به ترتيب تهيه و هابرنامهبرنامه،  ازآنپسرسيد و به اجرا درآمد 

  .پرداخته شده است هابرنامهه و عمران روستايي در اين به جايگاه توسع 5اجرا شده است كه در جدول 
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  ي توسعه پس از انقالبهابرنامهي توسعه و عمران روستايي در شناسبيآس :5جدول 
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مستقل و مجزا به  طوربه هاآناز  كدامچيهلي ي داشت وزيربرنامهبخش  26اين برنامه  .1

  توسعه و عمران روستايي اختصاص نداشت؛

ي اول تا سوم هابرنامه. اين برنامه به دليل عدم اختصاص بند توسعه روستايي، مشابه 2

  توسعه قبل از انقالب بود؛

ستايي و . از نه هدف كلي برنامه اول سه هدف آن ارتباط بيشتري با توسعه و عمران رو3

  كشاورزي داشت:

o ايجاد رشد اقتصادي؛  

o حداقل نيازهاي اساسي؛ و نيتأمو ارتقاي سطح سلمت و  نيتأم  

o ي نسبي هر هاتيمزي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت متناسب با دهسازمان

 منطقه.

ي هابرنامهبسيار زياد بوده و با  شدهانجام، در زمينه عمران روستايي اقدامات درمجموع. 4

نيست اما نبود فصل مشخص عمران روستايي و پراكنده بودن  سهيمقاقابلانقالب  ازقبل 

  نداشته باشد؛ اقدامات، باعث شده است راهبرد مشخصي در زمينه توسعه روستايي وجود

. بلندپروازانه بودن اهداف برنامه، ناسازگاري اهداف برنامه، ناديده گرفتن ابزارهاي سياستي 5

ي كمي برنامه، بندجمع، عدم امكان هااستيسف، كمي نبودن هزينه اجراي براي تحقق اهدا

ي سنواتي و ... از هاوبودجهبرنامهي حصول اهداف برنامه، عدم ارتباط منسجم ريپذامكان

  مباحث اثرگذار در برنامه اول توسعه بودند؛ نيترمهم

 و روستايي عمران ش مستقلبخ يا فصل نداشتن دليل به محتوا،ازلحاظ  توسعه اول . برنامة6

 دچار ي،زيربرنامه ي مختلفهابخش در روستايي عمران يهااستيس و اهداف بودن پراكنده

  و ؛شد اجرا موفق نسبتاً بخشي يهااستيس و اهداف تحقق ميزان لحاظ به و بود نارسايي

نقشي كه  ي قدرت وهااهرمو با  كرديمبايد گفت همچنان در ابن برنامه، شهر پيشتازي  .7

  .زديمدر ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور دارد، سرنوشت بشر را رقم 
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  بود؛» عمران روستايي و عشايري«ي برنامه، هابخش. يكي از 1

  ميليارد ريال بود؛ 6/348و براي نوسازي روستاها  1/401. براي فصل عمران روستاها 2

ي كشور زيربرنامهعمران و توسعه روستايي، بخشي بودن نظام  فصل مشخص باوجود. 3

ي برنامه شده هافصلو  هابخشي عمران روستايي در ساير هابرنامهباعث پراكنده شدن 

  است؛

ناحيه روستايي  100ي توسعه يكپارچه در حداكثر سنجامكان. يكي از اهداف كمي برنامه، 4

  ناحيه كاهش يافت؛ 75 تعداد بهبود كه در برنامه مصوب اين 

ي توسعه يكپارچه تهيه هاطرح. در طول مدت اجراي برنامه دوم، تنها يك طرح در زمينه 5

  عملكرد بسيار ضعيف برنامه در اين زمينه است؛ دهندهنشانشد كه 

زياد بوده و  نسبتاً شدههيتهي هاطرحي و هادي روستايي، تعداد بهسازي هاطرحمورد  در .6

است ولي به دليل مشكالت مالي، مديريتي و نيز  افتهيتحققاز اين نظر اهداف برنامه 

  كند بوده است؛ هاطرحي محتوايي، روند اجراي اين هايينارسا

هزار واحد مسكوني روستايي از ديگر اهداف بود كه با توجه به شواهد  500ي سازمنيا. 7

  موجود پيشرفت در اين زمينه ناچيز است؛

 100هدف كمي ادغام و تجميع جمعيت  ساماندهي روستاهاي پراكنده، . در مورد برنامه8

تحقق يافت. در زمينه اجراي اين  هاطرحناحيه روستايي پراكنده بود. هدف در زمينه تهيه 

  بسيار ضعيف بوده است؛ هاطرح، پيشرفت اجراي اين هاطرح

 و بود زياد نسبت به شدههيته يهاطرحتعداد  روستاها، هادي و بهسازي يهاطرح در مورد. 9

 مالي، مشكالت ازجمله مختلفي به داليل ديگر، سوي نيافت. از تحقق نظر اين از برنامه اهداف

 نقش دليل به .بود كند هاطرحاين  اجراي روند محتوايي، يهايينارسا همچنين و مديريتي

 نامشخص گرفتهمانجااقدامات  زمينه، اين در مسكن بنياد غيرمستقيم و يامشاوره حمايتي،

  بود؛ ناچيز زمينه اين در پيشرفت موجود، شواهد به توجه با اما است،

بود ليكن  شدهواقعمسئوالن  موردتوجه سياست كلي محور بودن بخش كشاورزي اگرچه. 10

  ؛ وباشديمي گذشته هايريگجهتدوم تداوم  سالهپنجي موجود در برنامه هايريگجهتاكثر 

 حاكميت ليبه دل روستايي توسعه يهابرنامه و اهداف تيجامععدمبه  توانيمي طوركلبه. 11

 اهداف، بين كامل انطباق عدم و هماهنگي عدم و نارسائي كشور، در بخشي يزيربرنامه نظام
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 نسبتاً تحقق وها برنامه محدود اجراي همچنين و يكديگر با اجرايي يهابرنامه و هااستيس

 عملكرد و برنامه محتواي در اساسي يهاينارسائ ،درمجموع .كرد اشاره كمي اهداف كم

 و كمي اهدافبازهم  زياد، نسبتاً اعتبارات هزينه و تخصيص عليرغم تا شده باعث آن اجرايي

  .نيابد چنداني تحقق روستايي عمران كيفي

ه 
نام

بر
م (

سو
13

79
- 

13
83

(  

ي عمراني بودند، لذا اولين هاهپروژفهرستي از  عمالًي اول و دوم هابرنامه كهييازآنجا. 1

  برنامه جامع از برنامه سوم آغاز شد؛

كه ابتدا وضع موجود نواحي  هاستفصلتوسعه و عمران روستايي در اين برنامه، يكي از  .2

ي توسعه و عمران روستايي هاچالشروستايي، مشكالت و تنگناهاي اين نواحي سپس 

، اجرايي و راهكارهاي اجرايي به كياستراتژي هااستيساست. در مرحله بعد  شدهيبررس

  شرح ذيل ارائه شده است:

o  ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش و عملكرد اقتصاد روستا از طريق تحول

  ي در توليد؛ساختار

o  اعتبارات خرد؛ كنندهنيتأمحمايت از ايجاد نهادهاي  

o تجديد سازمان تشكيالت كنوني عمران روستايي؛  

o ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور طبق استانداردها و ي و بندسطح

  ي؛ وامنطقهي مصوب توسعه و عمران هاطرح جينتا

o  توسعه هماهنگ و  منظوربهي و عملياتي ساختاري راهبردي، هابرنامهتهيه و اجراي

 و امكانات موجود. منابعبا استفاده از  افتهينتوسعهيكپارچه مناطق همگن 

 مسائل به جامعانداز چشم نبود توسعه روستايي، با روستايي عمران پنداشتن . يكسان3

 فرهنگي يهابيآس روستاييان، كيفيت زندگي و سبك توانمندي، از غفلت روستايي، جوامع

 از برنامه، در اقتصادي بر نگاه ازحدشيب تأكيد و روستايي جوامع در موجود اجتماعي

  ؛ وروديم شمار به برنامه اين يهاضعف نيترمهم

 برنامه اين در كه دهديم نشان سوم برنامه در روستايي عمران اعتباري يهافيرد . بررسي4

 با تفاوت چنداني و است كالبدي يهابرنامه نيز و زيربنايي يهاتيفعال بر تمركز نيز

 درروستايي  عمران اجرايي و راهبردي يهااستيس كهيدرحال وجود ندارد؛ قبلي يهابرنامه

  .كنديم مطرح را ديگري يهاموضوع سوم، برنامه
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 اندازچشمدر چهارچوب  مدتانيمي اين برنامه، گنجانده شدن برنامه هايژگيواز  .1

  كشور است؛ سالهستيب بلندمدت

  اين برنامه، سناريوي رشد سريع با رويكرد جهاني بود؛ موردقبول. سناريوي 2

  ؛پردازديمبه مسائل روستايي  18صل اول قانون برنامه چهارم، ماده فدر  .3

ي توسعه روستايي، سند ملي توسعه هاشاخصارتقاء  منظوربه. دولت موظف است 4

تهيه و در مناطق روستايي و عشايري به مرحله اجرا  ،شدهارائهروستايي را با محورهاي 

  ؛درآورد

ي و وربهرهرآمد و كاهش فقر و محروميت و افزايش . در فصول ديگر به توزيع عادالنه د5

  شد؛ تأكيدي اشتغال هافرصتدرامد روستاييان و ايجاد 

شده  تأكيد. به توزيع مناسب جمعيت در سرزمين و توجه به بخش كشاورزي و روستاييان 6

  است؛

 يهاتيقابل و هاتيمحدود ميان هماهنگي عدم چهارم، برنامه مشكالت نيترعمده از . يكي7

 به هماهنگي عدم اين. است روستايي توسعه راستاي در شدهنييتع يهاهدف با روستاها

 اهداف و گروه يك توسط توسعه يهاتيمحدود و هاتيقابل گردديم تصور كه است حدي

  است؛ گرديده تعيين و تدوين ديگر گروه توسط روستايي توسعه يهابرنامه

 يكپارچه توسعه و پايدار توسعه راستاي در ماعياجت-اقتصادي توسعه چهارم . برنامه8

  دارد؛ واقعي توسعه با زيادي يهاتفاوت حقيقت در و است نبوده روستايي

 داشته اساسي ساختاري و محتوايي ايراد روستايي، زمينه توسعه در توسعه، چهارم . برنامه9

  است؛

  است؛ شده گرفته در نظر روستايي نواحي كردن شهري همنزلبه . توسعه روستايي،10

ي، گـذار استيس متولي تعيين به دولت الزام قانون تصويب از سال چند وجود گذشت . با11

  است؛ حاكم كشور روستايي مديريت و توسعه بر بخشي ديدگاه هنوز

 مختلف يهاوزارتخانه و فصول ميان در روستايي خدمات عمران و به مربوط يهابرنامه. 12

در نظر  مذكور يخشبفرا ساختار تشكيل براي يابودجهرديف  هيچ هاآن در و شده پراكنده

  است؛ نشده گرفته

 در منفي رشد با روستايي مديريت يهاطرح راهبردي برنامه ، اعتبارهايهايبررس . مطابق13
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  است؛ و بوده مواجه 1390و  1389بودجه 

  اجرايي. يهادستگاه اعتباري به اذعان منابع . محدوديت14

ه پ
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ن
 )

13
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- 
13
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(  

بود، اولين  نشده مشخص قبلي برنامه عملكرد كهيدرحالشد  نوشته توسعه پنجم . برنامة1

  ؛دينمايمايراد برنامه پنجم است كه جلوه 

 زمينه در روستاها وضعيت بهبودمنظور به است مكلف دولت 194 . مطابق ماده2

 عمل به شدهينيبشيپ اقدامات از را الزم راهبري و... حمايت ريزي،برنامه ي،گذاراستيس

 :باشديمي زير هايينارساشامل  جهيدرنتآورد كه 

o انسجام و سازگاري بودن نامشخص ملي، توسعه به نسبت برنامه ديدگاه ارائه عدم 

 عدم باالدستي، اسناد با مستندات ارگانيك ارتباط وجود بودن نامشخص مستندات، دروني

 و بخشي امور ارتباط بودن نامشخص اجرايي، راهكارهاي و استراتژيك هايسياست ارائه

 ارقام و آمار نبودن هنگام به مستندات، با اليحه فصول غالب تطابق عدم و فرابخشي

  .شوندمي محسوب توسعه پنجم برنامه مستندات هاينارساييازجمله  ،مورداستفاده

o چهارم و سوم وم،د يهابرنامه مستندات از توسعه پنجم برنامه مستندات ساختار 

 .استتر ناقص

o  غالب بودن رويكرد كالبدي و فيزيكي بر توسعه روستايي، عدم وجود راهبردي

در نواحي روستايي، فقدان راهبردي  دهيكارورزمشخص براي جذب و اشتغال نيروي 

ي، عدم توجه به خروج وربهرهبا بهبود  توأميي روستايي زااشتغالمشخص در زمينه رشد 

از اهداف توليدي اوليه، فقدان سياست  هاآنروستايي به نواحي شهري و انحراف اعتبارات 

ي فناوري اطالعات و ارتباطات در مسير توسعه روستايي و ريكارگبهمشخص براي 

ي هاپروژهي عملياتي براي بهبود نظارت و ارزشيابي بر گذاراستيسكشاورزي، عدم 

  اف توسعه روستايي.روستايي كشور، فقدان شاخص كمي در بخش اهد
 )؛1388(رضواني، ؛ )1379(رضواني،  )؛1387(جمعه پور،  )؛1373(آسايش، ي تحقيق با استفاده از: هاافتهمأخذ: ي

 شوراي مجلس يهاپژوهش (مركز )؛1382ي كشور، زيربرنامهسازمان مديريت و ( )؛1385(توفيق،  )؛1390(صيدائي، 

 (معاونت )؛1384ي كشور، زيربرنامه(سازمان مديريت و  )؛1395باجي، (ازكيا و دي )؛1389(شكوري، )؛ 1389 اسالمي،

  ).1393اران، (پورطاهري و همك )؛1383 (بهشتي، )؛1390 ،جمهورسيرئراهبردي  نظارت و يزيربرنامه
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بسزايي در موفقيت يا شكست  ريتأثدر هر برنامه توسعه، مستندات برنامه از اهميت خاصي برخوردار است و 

كه بررسي  )25: 1391(عزيزخاني،  كنديميك برنامه دارد. شاكله هر سند برنامه را ساختار و محتواي آن تعين 

ي توسعه روستايي نيز جزء بخشي از فصول اين زيربرنامهي دوم تا پنجم توسعه كل كشور كه هابرنامهمستندات 

ي هابرنامهمقايسه تطبيقي ساختار مستندات  6انتظارات از يك سند برنامه را نشان دهد. جدول  توانديم هاستبرنامه

  .دهديمدوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه را نشان 

  ي دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعههابرنامهساختار مستندات مقايسه تطبيقي  :6جدول 

ساختار و محتواي 

  مستندات

برنامه دوم 

  توسعه

برنامه 

سوم 

  توسعه

برنامه چهارم 

  توسعه
  برنامه پنجم توسعه

بررسي وضع موجود و 

ي وضع آتي با روند نيبشيپ

  موجود

  دارد  دارد  دارد

ي اقتصادي و هاحوزهدر 

ص ناق صورتبهاجتماعي 

  ارائه شده است

و  هايينارساتشخيص 

  هاچالش

ي تا حدود

بيان شده 

  است

  دارد  دارد

ي اقتصادي و هاحوزهدر 

ناقص  صورتبهاجتماعي 

  ارائه شده است

بررسي تبعات و آثار تداوم 

  روند موجود
  دارد  دارد  ندارد

ي اقتصادي و هاحوزهدر 

ناقص  صورتبهاجتماعي 

  ارائه شده است

انون پيشنهادي ارائه مواد ق

  منتج از مستندات
  ارائه نشده است  دارد  دارد  دارد

  ارائه نشده است  دارد  دارد  دارد  ارائه راهكارهاي اجرايي

ي بخشي و هاحوزهتفكيك 

  هاآني سازگارفرابخشي و 
  دارد  دارد

ارائه  وضوحبه

  نشده است
  در مستندات ارائه نشده است

ديدگاه مستندات نسبت به 

  توسعه ملي
  دارد  رددا

ارائه  وضوحبه

  نشده است
  در مستندات ارائه نشده است

  ).25: 1391(عزيزخاني، : مأخذ

و يا  زابيآسناشي از پيدايش يا وجود يك يا چند عامل  توانديم محتملاشكاالت و نكات ضعف يك برنامه 

ناشي از  توانديمآن برنامه باشد. يا اين اشكاالت و نكات ضعف در مراحل تداركاتي براي اجراي  رسانبيآسعارضه 
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ريزان در مرحله طراحي و تدوين آن برنامه باشد. همچنان كه اين اشكاالت و ي اطالعاتي برنامههايينارساكمبودها و 

مخرب برنامه در محيط اجتماعي اجراي آن برنامه ي خارجي مخل و هادهيپدناشي از بروز  تواننديمنكات ضعف 

، ايجاد مزاحمت در جريان وقوع تغييرات و تحوالت درهرصورتو يا كمبود  باشد. نتيجه اين پيدايش، بروز، وجود

است  شدهنييتعي فرايند توسعه در جريان دستيابي به هدف يا اهداف از پيش ريپذبيآس، تاًينهاو  شدهيزيربرنامه

 ).45: 1392(شهبازي، 

 حاكم ديدگاه به با توجه انقالب، از پيش كه دهديم نشان هابرنامه در توسعه روستايي جايگاه بررسي ي،طوركلبه

 ماية كاتوزيان قول به و شديم تلقي روستايي، سنتي و كشاورزي بخش سوكي از صنعتي، توسعة به مايل و مدرنيستي

 نتيجه در عمل نبود. وابسته كشاورزي محصوالت مازاد به ديگر، دولت سوي از و بود يماندگعقب نشانة و شرمندگي

 رانتير خصلت نيز انقالب از پس دورة در .دادينم نشان كشاورزي بخش به توسعة رغبتي چندان دولت كه بود اين

تخفيف  انقالب از بعد در آن مشخصات يرسا همراه به داشت، ملي درآمدهاي در نفت كه به نقشي توجه با دولت،

 بخش در حداقل رسديم نظر به و شد تشديد اقتصاد ديگر يهابخش ضعف علت به وابستگي اين بلكه نيافت؛

 شرايط وقوع دليل به انقالب، پس از اول دهه در است ذكرانيشا البته داشت. مشابهي نسبتاً پيامدهاي كشاورزي

 و سياسي يهاتحول رانتير، دولت نظريه بر اساس توانينم تنها خارجي، يهاميتحر و تحميلي جنگ قبيل از خاص،

مشكل اصلي  توانيم تيدرنها ).1391؛ به نقل از رضواني، 119: 1395(ازكيا و ديباجي كرد  تبيين را اقتصادي

  صه نمود:ي توسعه در ارتباط با روستا را در موارد ذيل خالهابرنامه

o نبودن تفكري صحيح درباره توسعه روستايي؛ 

o  ي مشخص در زمينه توسعه روستايي؛استراتژنبودن 

o  نبودن نگرشي جامع نسبت به توسعه روستايي و تفكر انتزاعي و غير سيستمي به مقوله روستا و توسعه

 روستايي؛

o نبودن سازماني واحد و فراگير متولي توسعه روستايي؛ 

o ي توسعه روستايي؛ وهاپروژهو  هابرنامهين تهيه، تدوين و اجراي روند باال به پاي 

o 165: 1387پور، (جمعه مشاركت نداشتن مردم روستايي در تعيين سرنوشت خويش.( 

  ايمحلي و منطقه شناسي توسعهآسيب

در مقايسه با  توسعهدرحالي هاكشوري در امنطقهي زيربرنامهي تكنيكي هانهيزمي فلسفي و هاانيبن

 يامنطقه و مليتوسعه  به دسترسي وجودنيباا ).40: 1380(كالنتري، بسيار ضعيف است  افتهيتوسعهجهان 

و  )371: 1385(توفيق، ي دارد قرنميني در ايران نيز سابقه امنطقهي زيربرنامهبوده و  ملتي هر بزرگ آرمان

 )1: 1394(ذاكري، است  ملي توسعه به دستيابي مسير در اثرگذار و حياتي بسيار مسئله يك يامنطقه توسعه

 وسيع، مفهوم به يامنطقه توسعه يزيربرنامه ملي يزيربرنامه نظام در يامنطقه توسعه يزيربرنامه كه جايگاه

است  مطرح ،رونديم كار به بازتوليد فرايند در كه ييهاتيفعال توزيع فضايي يهاجنبه با اطارتب در

ي هادگاهيدي و امنطقهبنابراين بررسي روند تحوالت توسعه  ).50: 1393افتخاري و همكاران،  نيالدركن(

 جانبههمهيي كه از چند دهه پيش براي توسعه هاتالش رغمبهكه  دهديمموجود در اين زمينه در ايران نشان 
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ي وجود داشته است اما نتوانسته امنطقهي هاينابرابري مناطق و كاهش هاليپتانسسرزمين، استفاده از 

و  هاليپتانسي و بهره جستن از امنطقهرا براي توسعه سطوح محلي و  شدهيبومراهبردي سازگار و 

ي هايژگيو 7جدول  ).205: 1391راد و كاظميان، (فرجي اين سطوح ارائه نمايد ي موجود درهاتيقابل

  كشيده است: نقدبهي در ايران را امنطقهتوسعه 

  ي در ايرانامنطقهي توسعه گذاراستيسي شناسبيآس: 7جدول 

  يشناسبيآس  وضعيت ايران  ابعاد و عناصر

  تعريف منطقه

  ه؛د ابهام و سردرگمي در تعريف منطقوجو -

بودن تعيين حدود منطقه بر مبتني ن -

ي؛ كياكولوژي اقتصادي، اجتماعي و هايژگيو

  و

عيين حدود منطقه بر اساس مرزهاي ت -

  سياسي يك استان و يا شهرستان.

به  هامهبرنااجرايي نشدن  -

خاطر تداخل وظايف و فقدان 

ترتيبات مناسب هماهنگي بين 

ها و واحدهاي قلمرو

  ي.زيربرنامه

تعريف توسعه 

  ايمنطقه

  ي؛امنطقهنبود تعريف مشخص از توسعه  -

ي در قالب امنطقهنگرش به توسعه  -

  ي كمي و فيزيكي؛ وهاشاخصي از امجموعه

ي هاتيفعالاني و زيربنايي، اقدامات عمر -

  ي استامنطقهغالب در توسعه 

بهام فرايندي و محتوايي در ا -

و  هااستيسگي تدوين چگون

  ؛ وهابرنامه

ودن اقدامات بر متكي نب -

  ي توسعه پايدارهاانيبن

  رويكرد به توسعه

  ست؛ وابخشي  عمدتاًرويكرد توسعه  -

ين و ي آمايش سرزمهابحثيي هادورهدر  -

  توسعه فضايي نيز مطرح بوده است.

سيختگي در سازمان فضايي گ-

فعاليت و اسكان در سطح ملي؛ 

  و

ي امنطقهي هاينابرابر فزايشا-

  و محلي

و  هااستيس

  ابزارها

و  اسيمقبزرگي صنعتي هاپروژهتوسعه  -

  ي كشاورزي؛هاقطبايجاد 

  بنايي؛ وي عمراني و زيرهاتيفعالانجام  -

ي هاتيمعافو  هامشوقحمايت مالي،  -

ي هاتيفعالعامل اصلي جذب  عنوانبهمالياتي 

  و محروم. دهمانعقباقتصادي در مناطق 

ي درون هاينابرابرفزايش  -

  ي؛ وامنطقه

ي امنطقهي هاينابرابرتداوم  -

  در سطح فضاي ملي.



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

243 

 

  يشناسبيآس  وضعيت ايران  ابعاد و عناصر

ي براي ريگميتصم

  توسعه

اه در سطح ملي و گ عمدتاًتصميمات  -

  ؛ ورديگيماستاني صورت 

ر مواردي نيز كه تصميمات در سطح د -

اثرگذاري  رديگيمي انجام امنطقه -محلي

  ح ملي وجود دارد.شديد سط

  و يي شديد؛تمركزگراتداوم  -

دن تصميمات اجرايي نش -

  .اتخاذشده

مديريت توسعه 

  يامنطقه

اري و از و هنج متمركز صورتبهمديريت  -

  ؛ ورديگيمطريق مركز ملي صورت 

ي نماينده حكومت مركزي هاسازمان -

 كننديمو تصميمات مركزي را اجرا ها خواسته

ي نقش چنداني در اين ردولتيغو عوامل محلي 

  زمينه ندارند.

  يي شديد؛تمركزگراتداوم  -

جودي نوعي گسست بين و -

  ي محلي؛هاتيحاكمساكنان و 

ه ي سيستم ادارريگشكلعدم  -

  ي؛ وامنطقهپوياي محلي و 

ي بسترها و ريگشكلعدم  -

ترتيبات نهادي پايدار و مناسب 

  ي.انطقهم -در سطح محلي

 - رهبري محلي

  ياطقهمن

ني بر ي در ايران نه مبتامنطقهتوسعه  -

هاي رهبري و برنامه هااستيستصميمات، 

ي جمعي هايندگينماي و امنطقه -محلي

تر ي، بلكه ناشي از اقدامات سطوح باالامنطقه

ي انطقهم - به رهبري محلي عمالًبوده و 

نشده  عامل اساسي و پيش برنده توجه عنوانبه

  است.

و عدم  ييگرامركزتداوم  -

 -ي حكمروايي محليريگشكل

  وين.الگويي ن عنوانبهي امنطقه

مشاركت و نقش 

و عوامل  هاگروه

  يامنطقه -محلي

ضعف و پراكنده بودن مشاركت و نقش  -

  اي؛نطقهم -و عوامل محلي هاگروه

گرچه سازوكارهاي مشاركتي وجود دارد ا -

 نيچناما به خاطر فقدان بسترهاي حكمروايي، 

ا بنتوانسته است در ارتباط  عمالًسازوكارهايي 

ي انطقهم -سطوح باالتر به نفع توسعه محلي

  عمل كند.

  شدن توسعه؛ وننهادينه  -

ي هاتواني از ريگبهرهعدم  -

 ازنظر ژهيوبهي امنطقهمحلي و 

و  هاتيظرفاستفاده از 

ي داوطلب هاگروهي هاليپتانس

  ي محلي.ردولتيغي هاسازمانو 
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  يشناسبيآس  وضعيت ايران  ابعاد و عناصر

و  هاتيفظر

 -نيازهاي محلي

  يامنطقه

ي انطقهم -ي محليهاتيظرفي به توجهكم -

و تصميماتي كه  هابرنامه، هااستيسدر 

  ستند؛ي در ارتباط هامنطقهي با توسعه نوعبه

ي هاواستهخي در ايران بيشتر امنطقهتوسعه  -

و در موارد  كنديمسطح ملي را منعكس 

اي سطوح و نيازه هاخواستهمحدودي به 

  ي توجه دارد؛ وامنطقهمحلي و 

و محروم بيشتر مانده عقبتوجه به مناطق  -

ناشي از ناتواني در مواجه با مشكالت مناطق 

  برخوردار و رهايي از مشكالت آناست.

برداري از دم استفاده و بهرهع -

ي محلي در راستاي هاتيظرف

  ي و ملي؛امنطقهتوسعه محلي، 

به اهداف  ستيابيدناتواني در  -

  ؛هابرنامهو  هاطرح

رآورده شدن نيازها و بعدم  -

  ي مردم محلي؛ وهاخواسته

  ه.ناپايداري توسع-

  توسعه دانش

ني بر دانش ي در ايران نه مبتامنطقهتوسعه  -

سته از دانش ي، بلكه برخاامنطقه 0-محلي

 عمومي تصميم گيران سطح ملي و دانش

لف ي مختهاحوزهتخصصي برنامه ريزان 

است و بنابراين در راستاي دروني كردن و 

  نهادينه كردن توسعه نبوده است.

و  هانامهبراجرايي نبودن  -

ي؛ امنطقهي توسعه هااستيس

  و

  ودن توسعه.بناپايدار  -

تعامل عوامل 

و با  باهممحلي 

سطوح باالدست 

  دستنييپاو 

ي به توجهيبي گزيني بخشي، به دليل جداي -

و ضعف  يردولتيغان عوامل و بازيگر

تعامل چنداني  عمالًفرايندهاي حكمروايي، 

ي وجود ندارد و انطقهم 0-بين عوامل محلي

 روزافزونبه همين خاطر منجر به ضعف 

و عناصر باالدست  عوامل محلي و غلبه عوامل

  گرديده است.

ي باطل هاچرخهي ريگشكل -

  يزيربرنامهي و گذاراستيس

  ).208 -210: 1391راد و كاظميان (: فرجيمأخذ

ي در ايران نتوانسته است عليرغم چندين دهه تجربه، به اموري امنطقهي توسعه گذاراستيسبنابراين، 

و محيطي محلي و  ي اجتماعي، اقتصاديهاتيظرفو  هاليپتانسي، شناخت امنطقههمچون مشاركت عوامل 
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ي امنطقهي مبتني بر شرايط محلي، مديريت محلي و هااستيسي، طراحي اطقهمني، تقويت رهبري امنطقه

  ).211: 1391كاظميان،  و راد(فرجيبپردازد  هانياتوسعه و امثال 

 بعد يهاسالاز  استاني و يامنطقه توسعه موضوع به توجه گرفت نتيجه توانيم فوق مطالب به توجه با

 از ياخالصه 8جدول  است. قرارگرفته كشور مسئولين موردتوجه مختلف سطوح در اسالمي نقالبا از

  .دهديم ارائه را انقالب اسالمي از بعد يهاسال در استاني و يامنطقه يزيربرنامه زمينه در شدهانجام اقدامات

 از بعد هايسال در استاني و ايمنطقه ريزيبرنامه نهيزم در شدهانجام اقدامات از ايخالصه :8جدول 

  انقالب

  قانون  سال
 ماده

  تبصره
  شرح

ي هاسال

نخست دهه 

60  

-  -  
 هامون غرب آبخيز حوزه توسعه امكانات مطالعه طرح

  هامون گروه جازموريان توسط

1360- 

1365  
-  -  

 طرح و يزد استان اجتماعي اقتصادي توسعه برنامه تهيه

  هامون گروه طتوس بختياري و چهارمحال جامع استان

  -  -  به بعد 1363
 طبيعي منابع و كشاورزي احياي و توسعه جامع يهاطرح

  كشاورزي وزارت توسط مناطق گوناگون

1366  -  -  
 وزارت توسط مازندران و گيالن يامنطقه مطالعات طرح

  و شهرسازي مسكن

1366 - 

1370  
-  -  

 مشاوران توسط همدان روستاهاي توسعه مطالعاتي طرح

  پژوهشتهران 

ي هاسال

جنگ و 

  بدون برنامه

-  -  

 ايجاد راستاي درها سال اين بودجه قوانين در ييهاتبصره

  :داشته وجود يامنطقهي هاتعادل

  يي؛زداتيمحروم براي متمركز اعتبارات :6تبصره  -

 يآورجمع با همراه غيرمتمركز : اعتبارات16تبصره  -

  استاني؛ و يهاطرح جهت مردمي يهاكمك

  استان. يزيربرنامه يهاتهيكم تشكيل -

  كرمان منطقه مطالعات جامع طرح  -  -  1371

 توسط كردستان و مركزي يهااستان توسعه يهاطرح تهيه  -  - – 1373
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  قانون  سال
 ماده

  تبصره
  شرح

  گروه هامون  1375

1375  -  -  
 يزيرگانه برنامهده مناطق براي (فضايي) كالبدي طرح تهيه

  شهرسازي و مسكن توسط وزارت

1368 - 

1372  

قانون 

برنامه اول 

  توسعه

تبصره 

»5«  

 هااستان بين ثابت يهايگذارهيسرما اعتبارات ساليانه توزيع

 محروم يهابخش برخورداري برنامه انتهاي در كه ياگونهبه

 محروم ريغ يهابخشبرخورداري  مطابق امكانات، حداقل از

  باشد. 1368 سال در

تبصره 

»6«  

 يهابخش توسعه و احيامنظور به گردديم مكلف دولت

  دهد. انجام را الزم محروم اقدامات

1374 – 

1378  

قانون 

 برنامه

دوم 

  توسعه

2  

 يهااستيس اجراي راستاي در گرديده موظف دولت

 يهابرنامه اجراي درها استان نقش و افزايش تمركززدايي

  دهد. را انجام الزم اقدامات توسعه

11  

 و وممحر روستاهاي سعهتومنظور به است شده مكلف دولت

 انجام را مالز اقدامات روستاها، در يامنطقه يهاتعادلايجاد 

  دهد.

1379 – 

1383  

 قانون

 برنامه

 سوم

  توسعه

، »2«ماده 

  »د«بند 

 موظف استاني واحدهاي به اجرايي امور واگذاري به دولت

  گرديده است

  »50«ماده 
 ايجادمنظور به را الزم اقداماتشده داده اجازه دولت به

  دهد انجام افتهيتوسعه كمتر مناطق يي درزااشتغال

  »70«ماده 
 رياست به استان هر توسعه و يزيربرنامه شوراي تشكيل

  استاندار

  استان توسعه و يزيربرنامه شوراي وظايف تشريح  »71« ماده

  »75« ماده
 بودجه قالب در استاني بودجه ارائه به دولت شدن موظف

  مجلس به كل كشور انهسالي

  استان منابع تجهيز و درآمد ستاد تشكيل  »81« ماده

حوادث  در دهيدبيآس مناطق بازسازي براي اعتبار تخصيص ماده



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

247 

 

  قانون  سال
 ماده

  تبصره
  شرح

  غيرمترقبه  »181«

1384 – 

1388  

قانون 

برنامه 

چهارم 

  توسعه

  »27« ماده

 براي انگيزه ايجادمنظور به است شده موظف دولت

 را الزم اقدامات ،افتهيتوسعه كمتر اطقدر من يگذارهيسرما

  دهد انجام

  »72« ماده
 مختلف سطوح در سرزمين آمايش ملي سند اجراي و تهيه

  استاني و كالن، بخشي

  فرابخشي ويژه يهابرنامه تهيه  »76« ماده

  سرزمين آمايش ديدگاه از كشور منطقه بندي  »77« ماده

  »80« ماده

 قالب در استاني يهايواگذار و درآمدها كردن مشخص

 به بالغا و ساليانه بودجه تنظيم در مستقل و عناوين هافيرد

  هااستان تفكيك

  ساليانه بودجه سند تهيه  »81« ماده

  استان هزينه -درآمد  نظام يدهسازمان  »82« ماده

  »83« ماده
 و يزيربرنامه شوراي وظايف تشكيل به مربوط مواد تنفيذ

  سوم برنامه از ستانتوسعه ا

 ماده

»155«  
  استان توسعه سند تهيه

1390 – 

1394  

قانون 

برنامه 

پنجم 

  توسعه

 ماده

»178«  
  استان توسعه و يزيربرنامه شوراي تشكيل

 ماده

»178« ،

  »ب«بند 

 رياست به شهرستان هر در يزيربرنامه كميته تشكيل

  فرماندار

 ماده

»179«  
  استان هزينه -درآمد  نظام يدهسازمان

 ماده

»180«  

 برخورداري شاخص فاصله كه ياگونهبه منابع توزيع

 برنامه پايان در كشور متوسط سطح از كمتر ي باهاشهرستان
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  قانون  سال
 ماده

  تبصره
  شرح

هرسال  در فرهنگي و اجتماعي ي اقتصادي،هابخش در

  شوند نزديك ادشدهسطح ي به درصد ده حداقل

 ماده

»182«  
  سرزمين آمايش شوراي تشكيل

 ادهم

»186«  
  هااستان نقش تقويت و محلي مديران به اختيارات تفويض

  ).1394ي مجلس، هاپژوهشمركز ( هاي تحقيق با استفاده از:: يافتهمأخذ

جهت  در شتال و استاني يزيربرنامه به توجه ميزان ،شوديم مشاهده فوق جدول در كه طورهمان

 از كهيطوربه ست.ا شده دنبال يتريجد صورتبه بعد به سوم برنامه از آن با مرتبط نهادهاي ردنآو فراهم

 توسعه يهابرنامهتهيه  متولي نهاد عنوانبه» استان توسعه و يزيربرنامه شوراي« بعد به توسعه سوم برنامه

  است. بوده استاني

داف عه پايدار در سطح ملي و محلي همان اهاي براي تحقق توسريزي منطقهبدين ترتيب هدف برنامه

 ه پايدارتوسع توسعه پايدار است كه در سه حوزه راهبردي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي بستر عملي شدن

گويي بهينه به ها، تقويت مباني مشاركت و پاسخرا در سرزمين از طريق شناخت نيازهاي انسان و مكان

دار گيري و حضور معنيعنوان ميدان آموزش تصميمها و معني دادن بهنها و نيازهاي انسان و مكارجحان

اي فراهم هاي محلي (روستايي) و منطقهحمايت ملي، تقويت يكپارچگي ملي و وحدت ملي از طريق فرهنگ

 هنگامي عمراني يهابرنامه اجراي در كامل توفيق ).47و  46: 1393الدين افتخاري و همكاران، (ركنكند مي

 برنامه كه است ميسر هنگامي امر اين و كنند ايفا آن اجراي در را اوليه روستاييان نقش خود كه است ميسر

 جامعه كار نيروي مشاركت. درواقع باشد استوار ودشانخ خاص جامعه پيوندهاي به توجه با آنان نيازهاي

 طرز و انساني لعام حكومت نوع بنابراين؛ شوند تلفيقباهم  ديگر سوي از دولتي سرمايه و يكسو از روستايي

 از همواره فرهنگي و اجتماعي يهاطيمح پيوندهاي و هايوابستگ باالخره و خاص نيازهاي مردم، تفكر

 :1373(آسايش، د گيرن قرار كاملموردتوجه  روستايي بايستي عمران يهابرنامه طراحي در كه هستند عواملي

4.(  
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 ريزي ارتباطيشناسي برنامهآسيب

به اين عرصه وارد شد. هابرماس معتقد است كه » 7جان فورستر«وسيله ريزي ارتباطي بهنظريه برنامه

آن  نياز براي تحقق ارتباط سازندههاي ارتباطي است و پيشو موفق، مبتني بر شيوه ريزي اثرگذاراساس برنامه

تري از شده و دامنه وسيعريزي كنار گذاشتهعنوان تنها استدالل در برنامهاست كه عقالنيت ابزاري به

حسي مردم از فني، استدالل اخالقي و استدالل احساسي كه همان تجربه  -ها شامل استدالل ابزاري استدالل

گيرد. همچنين او براي ارتباط سازنده چهاراصل كلي شامل: گويا محيط اطراف خود است، موردتوجه قرار مي

 ).172: 1393الدين افتخاري و همكاران، (ركنكند بودن، صميمي بودن، مشروع بودن و صداقت را بيان مي

سو قلمداد نمود. اين نظريه بر آن به اين 1990هاي مطرح از دهه توان يكي از نظريهريزي ارتباطي را ميبرنامه

سوي اي باشد بههاي پيشين روزنهاست تا با فاصله گرفتن از رويكردهاي خردگرايانه و فردباورانه دهه

ريزي استفاده محور كه از فرايندهاي پايين به باال با تأكيد بر مقياس محلي در برنامهرويكردهاي اجتماع

هاي انديشمنداني قرار دارد كه ضمن انتقاد از ريزي ارتباطي بر پايه انديشهشود حركت كند. نظريه برنامهمي

نمايند ين) بر رويكرد عقالنيت ارتباطي تأكيد ميريزي عقالني از باال به پايريزي خردگرا (برنامهبرنامه

  پردازد.ريزي ميبه مقايسه دو رويكرد غالب برنامه 9جدول  ).114: 1390(رفيعيان و معروفي، 

  ريزي در قرن بيستمقايسه دو رويكرد غالب برنامه: م9جدول 

ريزي از باال به الگوي خردگرا يا مدل برنامه

  پايين (شيوه مسلط در نيمه اول قرن بيستم)

ريزي از پايين به گرا يا مدل برنامهالگوي كثرت

  هاي مرسوم در نيمه دوم قرن بيستم)باال (گرايش

  طگان مسلمنابع اجتماعي، طبقه فرمانروا يا نخب

هاي منابع اجتماعي، آحاد مردم در قالب گروه

  عنوانمردمي به

  اجتماعي فرهنگي جامعه –صاحبان منابع سياسي

  ستقلمها، بسيار زياد و رسانه  ها، ساختار انحصاري و همسان شدهرسانه

شده از ايدئولوژي، گزينشي و منسجم و تعيين

  باال

تي و خواست هاي رقابايدئولوژي، متنوع با ديدگاه

  عمومي

  بينيپيشنظم اجتماعي غيرقابل  نظم اجتماعي مستتر

  هويت خرده ملي (قومي گرايي)  سازي و يگانگي)هويت ملي (يكپارچه

  توزيع درآمد و عدالت اجتماعي  رشد اقتصادي (افزايش درآمد ملي)

  مشاركت سياسي  پذيري سياسيجامعه

  كنندگانبه حقوق عمومي مصرفاحترام   احترام به حقوق مالكيت و تجارت

                                           
7. John Forester 
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  ايرفههاي آموزشي و حگسترش فرصت  ايهاي حرفهگسترش آموزش

  دسترسي به اطالعات  حاكميت و كنترل اطالعات

  حقوق اقليت  قاعده اكثريت

  اي و محلياستقالل منطقه  كنترل مركزي

  خالقيت فرهنگي و گاهي تضاد  هدايت فرهنگي و گاهي سانسور

  توجيه اجتماعي برنامه از طريق مذاكره و مباحثه  نامه توسط متخصصانتوجيه علمي بر

  ريزيتوجه به فرايند در عمل برنامه  ريزيتوجه به نتيجه در عمل برنامه

  االگيري از پايين به بتصميم  گيري سلسله مراتبي و از باال به پايينتصميم

  عاتعنوان منبع اطالمردم به
گان در فرايند كنندعنوان مشاركتمردم به

  ريزيبرنامه
  ).114: 1390(رفيعيان و معروفي،  مأخذ:

م توسعه است. ريزي ارتباطي، ارائه تصويري از مفهوكارگيري برنامهاولين قدم در تبيين ضرورت به

ها و مباحث توسعه اين است هاي مختلفي نسبت به توسعه وجود دارد. يكي از مباحث مهم در نظريهنگرش

» 8آمارتياسن«ها در اين باب را ترين نظريهكه آيا توسعه مقدم بر مشاركت مردمي است يا برعكس؟ از مهم

اي اقتصادي و هاي حرفهد توسعه كه هم در تحليلها دو برداشت عام از فرآينابراز داشته است. در اين زمينه

رحم در خورد وجود دارد. برداشت اول توسعه را فرآيندي بيها و گفتگوهاي عمومي به چشم ميهم بحث

هاي تأمين اجتماعي براي داند. در اين ديدگاه مسائلي چون شبكهدنيايي تحت سلطه منطق خشونت مي

ام به حقوق سياسي و مدني بايد به هنگامي موكول شود كه فرآيند توسعه حمايت از فقيرترين مردم، يا احتر

به حد كافي به بار نشسته باشد و آنچه در آغاز الزم است انضباط است و سختگيري. اين برداشت خشن يا 

كند تلقي مي» دوستانه«مشت آهنين، مغاير با ديدگاه ديگري است كه توسعه را لزوماً يك فرآيند 

  ).292: 1394زادگان و شفيعي، (شريف

                                           
8. Amartia Sen 
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  ).292: 1394زادگان و شفيعي، (شريفمأخذ: ريزي ارتباطي؛ : نمودار فرآيند كلي برنامه1شكل 

سازد و ريزي را مطلوب ميريزي ارتباطي، تفسيرگر معيارهايي است كه فرايند انجام برنامهرويكرد برنامه

ريزي ارتباطي عبارت يكرد برنامهريزي است. اين معيارها يا اصول راهنما در رواين همان نقش نظريه برنامه

  است از:

o ارتباط؛  

o گفتگو و مشاركت؛ و 

o  15: 1383الدين افتخاري و بهزادنسب، (ركنآموزش.( 

ريزي توسعه روستايي ايران نشان از فقدان توجه اي مذكور در نظام برنامهبررسي ميزان توجه به معياره

آغاز  1327مدت توسعه كشور از سال هاي ميانريزيكافي و هدفمند به اين مهم دارد. در سطح كالن، برنامه

زي مدت توسعه در دوره قبل از انقالب اسالمي و پنج برنامه پس از پيروو تاكنون شاهد شش برنامه ميان

ريزي ارتباطي جايگاه روستا و ميزان توجه به معيارهاي رويكرد برنامه 9ايم كه در جدول انقالب اسالمي بوده

 .شده استنشان داده

هاي : جايگاه توسعه روستايي و ميزان توجه به معيارهاي رويكرد ارتباطي در برنامه10جدول 

  توسعه كشور

  يارهاي رويكرد ارتباطيمع  جايگاه توسعه روستايي  هابرنامه  دوره

قبل از انقالب 

  اسالمي

  اول

دوم  

  سوم

o فاقد جايگاه مستقل؛ و  

o  در قالب بخش كشاورزي و

 ايعمران ناحيه

  بدون توجه

  چهارم

  پنجم

  ششم

o  داراي جايگاه مستقل؛  

o هاي ريزي حوزهتوجه به برنامه

 عمراني

o  توجه به رفاه اجتماعي و

 رسانيخدمات

o ها؛ناهماهنگي ارگان  

o محور يكرد خدماترو

 ريزان دولتي؛برنامه

o  توجه به مشاركت و آموزش

 در برنامه ششم
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  يارهاي رويكرد ارتباطيمع  جايگاه توسعه روستايي  هابرنامه  دوره

دوره پس از 

  انقالب

  اول

o  نبود فصل مشخص توسعه

  روستايي؛

o رساني در قالب عمران خدمات

 اي؛ وشهري و ناحيه

o هاي بخش كشاورزي.فعاليت 

o ريزي داراي الگوهاي برنامه

  نظير بهسازي و مانند آن؛

o  و نيروي مشاركت مالي

 انساني مردم؛ و

o .ترويج 

  دوم

  سوم

  چهارم

  پنجم

o  فقدان فصل مشخص توسعه

  روستايي؛

o  توجه به الگوهاي مختلف

 توسعه روستايي؛

o  اصالح ساختار مديريت توسعه

 در برنامه؛

o گرايش به مشاركت؛  

o ريزي ارشادي در برنامه برنامه

 سوم و چهارم؛

o  مشاركت مناطق در تدوين

 ريزي عملياتي؛برنامه

o يابي بيشتر مناطق و قدرت

 تمركززدايي؛

o .توجه به آموزش 

  ).16: 1383الدين افتخاري و بهزادنسب، (ركن و )177: 1393الدين افتخاري و همكاران، (ركنمأخذ: 

شده بود كه در آن هاي عمراني تهيهبيني، پيش از پيروزي انقالب اسالمي فقط براي حوزهطرح پيش

امات موردنياز را تعيين و با مشاركت مردم (كمك در كارشناسان و برنامه ريزان خدمات، تأسيسات و اقد

ها، هايي مانند ساماندهي خدمات در دهستاندادند. در دوره جمهوري اسالمي نيز طرحاجرا) انجام مي

هاي توسعه و عمران محلي ساماندهي فضاها و مراكز روستايي، طرح هادي و طرح بهسازي روستاها و طرح

شده است، در دستور كار قرار هاي روستايي كه از برنامه سوم توسعه مطرحنتگاهبا نام ساماندهي فضا و سكو

هاي يادشده معيارهاي رويكرد ارتباطي با همان مفهومي كه ارائه شد، اند. در مراحل تهيه و اجراي طرحداشته

الدين (ركنرد خالصه و مقايسه ك 10صورت جدول توان بهاند. توجه به اين معيارها را ميموردتوجه نبوده

  ).177: 1393افتخاري و همكاران، 
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هاي توسعه ها در طرح: مقايسه ميان معيارهاي رويكرد ارتباطي و ميزان توجه به آن11جدول 

  ايران روستايي در

  رويكرد ارتباطي  معيارها
هاي توسعه روستايي پس از انقالب طرح

  اسالمي

  ارتباط

o  ارتباط سازنده برنامه ريزان با

  ريزي؛ ومردم در برنامه

o  ارتباط برنامه ريزان با نهادهاي

 ريزي.مردمي در برنامه

o  ارتباط برنامه ريزان با مردم براي

  پايه؛گرداوري اطالعات

o اي مردمي براي كسب ارتباط با نهاده

 اطالعات و اخذ نظرات؛ و

o شده ميان مردم فقدان ارتباط نهادينه

 ريزي.براي برنامه

  گفتگو

o دهي گفتگوهاي مردمي در سازمان

  راستاي هدف طرح؛

o  مشاركت در تهيه طرح از طريق

 اجماع در گفتگو؛ و

o عنوان مشاركت در اجراي طرح به

  نياز مردم روستا.

o ر باهدف دافقدان گفتگوي هدف

دستيابي به اجماع در تهيه و اجراي طرح؛ 

  و

o  كمك مردم به كارگزاران در تهيه و

 اجراي طرح

  آموزش

o  آموزش فنون ارتباطي به برنامه

  ريزان؛

o آموزش ارتباطي به مردم؛ و 

o ريزي به مردم با آموزش برنامه

 هاي خاص ارتباطي.استفاده از فن

o  تخصص گرايي و نداشتن

  ريزان؛ وبرنامههاي ارتباطي آموزش

o هاي هاي ارائه آموزشفقدان روش

  ريزي به مردمبرنامه ارتباطي و

  ).178: 1393الدين افتخاري و همكاران، ركن(مأخذ: 

محوري و دهد كه متخصصهاي توسعه روستايي نشان ميريزي و تهيه و اجراي طرحفرايند برنامه

ريزي، مانع از ويژگي غير مشاركتي و يا مشاركت حداقلي ناشي از غلبه رويكرد عقاليي گرايي در برنامه

شمار ريزي در كشور ما به توجه الزم به معيارهاي رويكرد ارتباطي شده است كه در حال حاضر نياز برنامه

ريزي دهد كه رويكرد ارتباطي در برنامهنتايج نشان مي ).178: 1393الدين افتخاري و همكاران، (ركنآيد مي

ريزي هاي الزم جهت تحقق فرايند مطلوب برنامهرايي، واجد ارزشگهاي رويكرد عقالييدوراز كاستيبه

كارگيري الگويي بهينه در اين زمينه شاهد نهادينه شدن توسعه روستايي در كشور بوده است و با طراحي و به
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: 1383الدين افتخاري و بهزادنسب، (ركنريزي خواهيم بود مند و مؤثر مردم در عرصه برنامهمشاركت نظام

20.(  

  توسعه روستايي ريزيبرنامه نظام هاينارسايي و نگاهي به نقايص 

ميلي خاصي يبجاي خود را به پرورش حس  كمكمي توسعه هابرنامهشور و شوق اوليه در مورد ارائه 

سال گذشته سخن  30هاي يزيربرنامهاز شكست  اقتصاددانانبسياري از  1970كه تا اواخر دهه يطوربهداد 

كشورهاي  انتظارقابلمدت توسعه نتيجه يانمي هابرنامهكيليك به اين نتيجه رسيد كه  مثالً. اندگفته

يزي ربرنامهاست. براي رهايي از تعبيرات غلط در  رفت را به بار نياوردهيمكه از آن انتظار  توسعهدرحال

  توسعه بايد به عوامل زير توجه كرد.

o  است؛ مدتكوتاهاهداف برنامه،  غالباًشود يمبر اساس شواهدي كه نقل 

o آشكار مرورزمانبهريزي شده در برنامههاي استفادهها و روشهاي تكنيكي در مدلمحدوديت 

 شود؛ ومي

o تواند ناشي از سياست عدم دخالت دولت و يمياي شرقي آسدر كشورهاي  رشد پوياي اقتصاد

ير تأثخود تحت  نوبهبهيا كه آسكشورهاي تازه صنعتي شده  مثالًتلقي شود.  سياست مبتني بر بازار

يسم مكانبر  تأكيد هاروشكه در اين  اندگرفتهظهور مجدد الگوي نئوكالسيك توسعه اقتصادي قرار 

 ).13: 1380(چوردي و پاتريك،  باشديمين شكل آن كارآمدتر صورتبهنابع قيمت و تخصيص م

 در تمركزگرايي. است گرديده تعريف تمركز از بااليي بسيار درجه با همواره ايران ريزيبرنامه نظام

 كشور ريزيو برنامه ديريتم سازمان به هابخش از ها،بخش و مراكز به مناطق از ايران توسعه هايبرنامه

 بر بسيار تأكيدات و رغم تالشعلي و داشته گرايش سياسي عاليه مقامات به سازمان اين از و) سابق(

... و هابرنامه مالي تأمين نحوه و همچنين ما قانوني و سياسي نظام كه كنيممي مشاهده تمركززدايي، ضرورت

 ريزي،برنامه نظام در تمركز از ديگري مهم وجه .است مودهن تقويت و پشتيباني را تمركز اين طورجديبه

 و ارزشيابي نظارت، اجرا، طراحي، در مردم عموم و خصوصي سياسي بخش مدني نهادي، نقش به توجهيبي

 ملي آفريني توسعه قدرت به اعتقاد با طورجديبه توسعه و عمراني هايبرنامه. بوده است هابرنامه مالي تأمين

مخاطبان  هايتوانايي و منابع نيازها، بر مبتني گاههيچ و اجراشده و طراحي متمركز، و آمرانه اميك نظ توسط

  ).10: 1388ايران،  تكنولوژي تحليلگران (شبكه است نبوده هاآن

  كند:صه ميريزي كشور را در موارد ذيل خالهاي نظام برنامه) نقايص و نارسايي1388لطيفي (

o  ي كلي و در مواردي تغيير يا اجرا نشدن قوانين و هااستيساهداف و  موقعبهعدم تدوين و ابالغ

 (حاكميت روزمرگي بجاي برنامه)؛ بومطلي هااستيس

o ي توسعه و جدايي بين هابرنامهي كشور در تدوين علمو توان  عدم توجه كامل به نظام كارشناسي

 استمداران)؛برنامه ريزان و مجريان (سي
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o  در كشور؛ و مناسب و فقدان نظام اطالعاتي صحيح يآمارتناقضات 

o  براي تدوين و طراحي برنامه؛ مورداستفادهي هامدلبومي نبودن الگوها و 

o  ي به توجهكمي توسعه و هابرنامهگري، آمايش سرزمين و توازن بين بخشي در  جانبههمهفقدان

 ؛امدهايپهداف و تداخل قوا بدون قبول پاسخگويي به يا ا هابرنامهراهكار عملياتي تحقق 

o  ي توسعه؛هابرنامهي ارزيابي ساالنه و هاشاخصبه علت تعريف نشدن  هابرنامهنظارت ناپذير بودن 

o  ؛باهمي امنطقهي هابرنامهي ملي و هابرنامهعدم تطابق 

o  اندازچشمي توسعه و هارنامهبو  ي ساالنه با اهدافزيربودجه نظامي سنواتي و هابرنامهعدم تطابق 

 ساله؛ 20توسعه 

o اقتصاد رانتي ناشي از سلطه دالرهاي نفتي بر پيكره نظام اقتصادي؛ 

o ي قبلي با ديدگاه جريانات سياسي هابرنامهناهمخواني  سنگين بودن سايه سياست بر اقتصاد و

 و ؛رسنديمي جديد كه بر اساس انتخابات ساليانه در ايران به قدرت هادولت

o  1388(لطيفي، ي اهستهي زيربرنامهي هدفمند توسعه و حمايت از توليدات پيشتاز يا استراتژنبود :

  ).289و  258

اند: اول هاي روستايي تأثيرگذار بودهي برنامهكارآمداستدالل اين است كه دو عامل عمده در كاهش 

توجهي به اهميت رويكرد نگر و دوم: بيمحور، گذشتهركز، مسئلهصورت متمريزي بهوجود نظام برنامه

 .)Loupa Ramos, 2010: 286(هاي توسعه روستايي نگر در توليد و تدوين برنامهشناختي آيندهروش

  نمايد:اشاره مي 11هاي توسعه روستايي به موارد جدول هاي عدم توفيق برنامه) در مورد علت1386سعيدي (
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  اي توسعه روستاييل عدم توفيق برنامه: عل11جدول 

  ريزيعلل ضعف در برنامه
 را ريزيبرنامه چگونه

  كنيم مؤثر

 موفقيت جهت الزم شرايط

  توسعه ريزيبرنامه

با  وتوامفقدان تعهد عميق 

  ي؛زيربرنامهشناخت نسبت به 

مخلوط كردن مطالعات 

  ي با برنامه؛زيربرنامه

 فقدان اهداف مشخص و بامعنا؛

ل به ناديده گرفتن پيشدادها تماي

  ؛هاتيمحدودو 

ي اصل ريكارگبهكوتاهي در 

  محدود نمودن عوامل؛

  فقدان حمايت مديريت باال

  مقاومت در مقابل تغييرات.

 تعيـين  بـراي  ريـزي برنامه

  برنامه؛

ــع ــاختن مطل ــيم و س  تفه

  برنامه؛ و ريزيبرنامه

 ريـزي؛ برنامه در مشاركت

  و

  .ريزيبرنامه جو ايجاد

 ريزي؛برنامه فرايند بودن سبمنا

ــت و شــكل  سياســي ســاختار طبيع

 كشور؛

 هـاي گيـري جهـت  طبيعـت  و شكل

 كشور؛ به نسبت خارجي

 و علمـــي هـــايآگـــاهيوضـــعيت

 كشور؛ در تحقيقاتي

 فراينـد  جهـت  موجـود  منابع حدود

 سرمايه؛ انباشت

 در كشـور  توانايي و سازماني سوابق

 زمينه؛ اين

  موجود ماهر كار نيروي حدود

  ).425 - 432: 1386(سعيدي، : مأخذ

 هاينسخه و احكام كه دارد متمركز و پايين به باال از حالت روستايي توسعه ريزيبرنامه نظام اكنونهم

 و محلي هايپتانسيل با موارد از خيلي در كه كندمي صادر و... جمعيتي اقليمي، متنوع براي شرايط را واحدي

 روند، اين در شوند.مي هاآن تخريب حتي و منابع از بهينه استفاده عدم منجر به و نبوده متناسب سرزميني

 (مركزندارند  روستايي توسعه هايپروژه اجراي برنامه و تدوين تهيه، زمينه در مؤثري مشاركت مردم

هاي يابيم كه عدم توفيق برنامههي گذرا به روند توسعه روستايي درميبا نگا ).2: 1395مجلس،  هايپژوهش

ريزي گذاري و برنامهجانبه روستايي بيشتر ناشي از غفلتي است كه تاكنون سيستم قانونتوسعه روستايي همه

وي ترين چالش فرارها داشته است. لذا مهمهاي فراوان آننسبت به جايگاه روستا و كشاورزي عليرغم مزيت

توسعه كشاورزي و روستايي به كمرنگ بودن جايگاه روستا و كشاورزي در رويكرد توسعه ملي و 

: 1386شود (هودر، ديگر نداشتن استراتژي بلندمدت براي توسعه روستايي و كشاورزي مربوط ميعبارتبه

ايي آن است كه هاي توسعه روستها و شكست بسياري از طرح). همچنين علت ديگر عدم توفيق برنامه213

شوند. هرگاه مردم عمالً در شوند و بدون كمك مردم اجرا ميريزي ميها در غياب مردم برنامهاين طرح

اجراي يك طرح توسعه شركت كنند، آن را از آن خود خواهند دانست و نسبت به حفظ دستاوردهاي آن 

  ).42: 1392جاني و همكاران: (ميرزايي اهرندلسوزتر خواهند بود 
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  يريگجهينت

هاي ريزي به معناي كار عقاليي، منظم و سنجيده در زمينه فرايندهاي منطقي دستيابي به سياستبرنامه

هاي نهايي انتخاب و به اجرا گذاشته اداري است كه از طريق آن سياست –مناسب و نيز فرايندهاي سياسي 

اعم و  طوربهي براي توسعه زيربرنامهرحي منسجم از انديشه و عمل است. ترتيب، اين مفهوم طاينشود. به

آن داراي تعاريف گوناگوني  تبعبهاخص، همچون واژه توسعه كه داراي كاربردهاي مختلف و  طوربهروستا 

است، به سبب فضاي جغرافيايي و شرايط اقتصادي و اجتماعي متفاوت، توسط انديشمندان حوزه روستايي، 

زا با هاي كشور ما، فقدان توسعه درونمختلفي را به وجود آورده است. در برنامه يهادگاهيد يف وتعار

هايي كه مردم در آن مشاركت داشته باشند و دولت تنها نقش هدايتي و تسهيلگري را بر عهده گيرد، برنامه

 ؛ها محدودشده استنامهبخشها و خوبي مشهود است. به همين خاطر اهداف توسعه تنها در سطح ابالغيهبه

هاي اي ساختارها، روابط و جريانبنابراين شناخت هر منطقه روستايي و عملكرد آن نيازمند توجه به مجموعه

هاي مرتبط هاي دروني و نظامباشد كه نتيجه عمل متقابل مجموعه عناصر و زيرسيستمحاكم بر منطقه مي

  بيروني است.

، 1340دهه  ليتا اوا 1320نشان داد كه از اواخر دهه  رانيدر ا ييتوسعه روستا يكردهايرو يبررس

ور قرار گرفت. در ريزي كشور محدر نظام برنامه يبر اقتصاد كشاورز ديمستعد با تأك يتوسعه نواح كرديرو

و رشد مراكز  يرامونيپ توسعهرشد با هدف  يهابر قطب يمبتن ياقتصاد كرديمتأثر از دوره قبل رو 1340دهه 

را معادل با توسعه  ييها توسعه روستادوره نيحاكم در ا دگاهي. درواقع، دديگرد ياقتصاد يو صنعت يكشاورز

محور قرار  ياجتماع دگاهيبر د يمبتن كردي، رو1360دهه  تا اواخر 1350. در دهه گرفتيدر نظر م يكشاورز

  .شد يريگيپ يساختار ليتعد استيدر چهارچوب س يرشد اقتصاد دهيا 1370گرفت و در دهه 

 ،يزيردر سطوح برنامه يمردم يدخالت نداشتن قوا ،يخواهنبود آرمان ،ييعقال ديفقدان د يطوركلبه

امور در مركز،  ازحدشيو تمركز ب يريگميو تصم يادار يدر خطوط فرمانده ياسيس يهايمگرسوخ خودكا

و مسائل  هااستانبودجه در قبال  صيدر تخص ياقتصاد يهاو بخش يياجرا يهادستگاه ازحدشيكنترل ب

 يطوركلبه آن و يبرنامه و اجرا يابيمؤثر ارزش يهاسميعدم وجود مكان ،ييايجغراف يهافضاها و محدوده

به  زيكه در حال حاضر ن يعدم هماهنگ تيو درنها شدههيته يهادر مورد برنامه ييعدم وجود ضمانت اجرا

 ياست كه در دوره قبل از انقالب اسالم يزيرنظام برنامه يهاعمده و ضعف صياز نقا خورد،يچشم م

 وجود داشته است

كه اقدامات حاصل از اين  دهديمران روستايي نشان توسعه درباره عم سالهپنجي هابرنامهي شناسبيآس

ي اصلي ريگجهتبه  توانيمنتوانستند زمينه توسعه روستايي را فراهم كنند كه از داليل عمده آن  هابرنامه

صنعت قرار داشت؛ عدم تعريف مشخص از توسعه  جامعه شهري و بخش توسعهكه بر محور  هابرنامه

به ايجاد برخي از خدمات رفاهي در  تيدرنهاي نگر به توسعه روستاها كه روستايي؛ نگرش فيزيكي و شهر
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ي به بخش توجهيب؛ عدم شناخت دقيق از وضعيت جامعه روستايي؛ شديمناقص منجر  صورتبهروستا 

 ، اشاره كرد.هابرنامهكشاورزي و توليد روستايي؛ و عدم مشاركت مردم در تهيه، تدوين و اجراي 

ي توسعه در ارتباط با روستا را در نبودن تفكري صحيح درباره توسعه هابرنامهمشكل اصلي  توانيم تيدرنها

ي مشخص در زمينه توسعه روستايي؛ نبودن نگرشي جامع نسبت به توسعه روستايي و تفكر استراتژروستايي؛ نبودن 

راگير متولي توسعه روستايي؛ روند انتزاعي و غير سيستمي به مقوله روستا و توسعه روستايي؛ نبودن سازماني واحد و ف

ي توسعه روستايي؛ و مشاركت نداشتن مردم روستايي در تعيين هاپروژهو  هابرنامهباال به پايين تهيه، تدوين و اجراي 

 كرد. خالصهسرنوشت خويش 

ندين دهه تجربه، به اموري ي در ايران نتوانسته است عليرغم چامنطقهي توسعه گذاراستيسهمچنين، 

و محيطي محلي و  ي اجتماعي، اقتصاديهاتيظرفو  هاليپتانسي، شناخت امنطقههمچون مشاركت عوامل 

ي امنطقهي مبتني بر شرايط محلي، مديريت محلي و هااستيسي، طراحي امنطقهي، تقويت رهبري امنطقه

  .بپردازد هانياتوسعه و امثال 

محوري و دهد كه متخصصهاي توسعه روستايي نشان ميريزي و تهيه و اجراي طرحفرايند برنامه

ريزي، مانع از ويژگي غير مشاركتي و يا مشاركت حداقلي ناشي از غلبه رويكرد عقاليي گرايي در برنامه

ريزي در كشور ما به شمار نامهتوجه الزم به معيارهاي رويكرد ارتباطي شده است كه در حال حاضر نياز بر

گرايي، هاي رويكرد عقالييدوراز كاستيريزي بهدهد كه رويكرد ارتباطي در برنامهآيد و نتايج نشان ميمي

ريزي توسعه روستايي در كشور بوده است و با هاي الزم جهت تحقق فرايند مطلوب برنامهواجد ارزش

مند و مؤثر مردم در عرصه زمينه شاهد نهادينه شدن مشاركت نظام كارگيري الگويي بهينه در اينطراحي و به

  .ريزي خواهيم بودبرنامه

جانبه هاي توسعه روستايي همهتوفيق برنامهيابيم كه عدم با نگاهي گذرا به روند توسعه روستايي درمي 

ريزي نسبت به جايگاه روستا و گذاري و برنامهروستايي بيشتر ناشي از غفلتي است كه تاكنون سيستم قانون

ها و شكست ها داشته است. همچنين علت ديگر عدم توفيق برنامههاي فراوان آنكشاورزي عليرغم مزيت

شوند و بدون ريزي ميها در غياب مردم برنامهتايي آن است كه اين طرحهاي توسعه روسبسياري از طرح

شوند. هرگاه مردم عمالً در اجراي يك طرح توسعه شركت كنند، آن را از آن خود كمك مردم اجرا مي

  خواهند دانست و نسبت به حفظ دستاوردهاي آن دلسوزتر خواهند بود.

  منابع

 .نور پيام: تهران ايران، در ستاييرو ريزيبرنامه .)1382( حسين آسايش، )1

: تهران پيشرفت، ايراني اسالمي الگوي تبيين در آن نقش و سرزمين آمايش). 1393( عيسي ،زادهميابراه )2

 .پيشرفت ايراني اسالمي الگوي مركز انتشارات

 و اتمطالع ايران، در روستاييتوسعه  يهابرنامه نقد). 1395( شكوه فروشاني، ديباجي و مصطفي ازكيا، )3

  .103 -125 صص ،1شماره  ايران، در اجتماعي تحقيقات



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

259 

 

 مجموعه( توسعه يزيربرنامه و اقتصادي يها). مدل1374( النس تيلور، و پيتر كالرك، چارلز؛ بليتزر، )4

 مدارك مركزوبودجه (برنامه سازمان انتشارات: تهران همكاران، و صديقي كورس: ترجمه ،)مقاالت

 ارات).انتش و اجتماعي -اقتصادي

  .تبريز دانشگاه انتشارات: تبريز ايران، اقتصادي توسعه). 1383( محمدباقر بهشتي، )5

ي توسعه هااستيس). راهبردها و 1393الدين افتخاري، عبدالرضا و بدري، سيدعلي (پورطاهري، مهدي؛ ركن )6

 سكن انقالب اسالمي.ي روستايي (با تأكيد بر تجربيات جهاني و ايران)، تهران: بنياد مهاسكونتگاهكالبدي 

ي توسعه هااستيس). راهبردها و 1393الدين افتخاري، عبدالرضا و بدري، سيدعلي (پورطاهري، مهدي؛ ركن )7

 ي روستايي (با تأكيد بر تجربيات جهاني و ايران)، تهران: بنياد مسكن انقالب اسالمي.هاسكونتگاهكالبدي 

 كره و هند فرانسه، سابق، شوروي تجربه بر تأكيد با يزيربرنامه در كشور چند تجربه). 1383( فيروز توفيق، )8

  .يزيربرنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالي موسسه انتشارات: تهران جنوبي،

 و آموزش عالي موسسه انتشارات: تهران آن، آيندهانداز چشم و ايران در يزير). برنامه1385( فيروز توفيق، )9

  .يزيربرنامه و مديريت پژوهش

 و آموزش عالي موسسه انتشارات: تهران آن، آيندهانداز چشم و ايران در يزير). برنامه1385( فيروز ،توفيق )10

  .يزيربرنامه و مديريت پژوهش

  .يزيربرنامه و مديريت پژوهش و آموزش موسسه: تهران ايران، در يزير). برنامه1385( فيروز توفيق، )11

 ، تهران: سمت.هاو روش هادگاهي: دييريزي توسعه روستابر برنامه يامقدمه). 1387جمعه پور، محمود ( )12

 ،هاروش وها مدل بر يامقدمه ي،زيربرنامه و توسعه سياست). 1380( كرككالين پاتريك، و انيس چودري، )13

  .نگاردانش انتشارات: تهران حسني، محمد: ترجمه

 ريزيبرنامه نظام بررسي ،)2( ايران در سرزمين آمايش و يامنطقه مطالعات مجموعه). 1394( زهرا ذاكري، )14

 اسالمي، شوراي مجلس نشر: تهران استان،و توسعه  يزيربرنامه شوراي ساختار بر تأكيد با ايران در استاني

  .هاپژوهش مركز

 پنجاه سمينار مقاالت مجموعه كشور، يزيربرنامه نظام در روستايي توسعه جايگاه). 1387( عباس رحيمي، )15

  .طباطبايي عالمه دانشگاه ايران، در يزيربرنامه سال

 ارزشيابي( عمل تا فكر از: ايران در روستايي عمران و توسعه يزيربرنامه). 1379رضواني، محمدرضا ( )16

جغرافيايي،  يهاپژوهش ، فصلنامه)اخير دهه چند در توسعه يهابرنامه عملكرد و محتوي درباره اساسي

 .65 -77، صص 39 شماره

  ي توسعه روستايي، نشر قومس، تهران.زيربرنامهي بر امقدمه). 1388(رضواني، محمدرضا  )17

). شناسايي راهكارهاي توسعه 1395( اهللاترابي، ذبيح علي وسيد بدري، رضواني، محمدرضا؛ هاجري، بهرام؛ )18

 توسعه و فضا اقتصاد مورد: روستاي ميغان، فصلنامه SOLARروستايي با استفاده از چارچوب مشاركتي 

 .27 – 43صص  ،4 شماره پنجم، سال ي،روستاي



  خالقي                      

260 

 

اي هاي نظريه). بنيان1393( حمداهللا قيداري، سجاسي عبدالرضا؛ بدري، سيدعلي و افتخاري، الدينركن )19

 ي كالبدي مناطق روستايي، تهران: انتشارات بنياد مسكن انقالب اسالمي.زيربرنامه

اي هاي نظريه). بنيان1393( حمداهللا اري،قيد سجاسي عبدالرضا؛ بدري، سيدعلي و افتخاري، الدينركن )20

 ي كالبدي مناطق روستايي، تهران: انتشارات بنياد مسكن انقالب اسالمي.زيربرنامه

 نظريه به انتقادي رويكردي ارتباطي، يزيربرنامه). 1383جانعلي ( بهزادنسب، و عبدالرضا افتخاري نيالدركن )21

 .1 -22، صص 1 شماره علوم، مدرس ، فصلنامه)روستايي عهتوس يزيربرنامه بر ديتأك با( يزيربرنامه

 جايگاه محتوايي ). تحليل1392عبدالرضا، سجاسي قيداري، حمداهللا و صادقلو، طاهره ( افتخاري الدينركن )22

، صص 3هاي جغرافياي انساني، شماره اسالمي، پژوهش انقالب از بعد هايبرنامه در روستايي پايدار توسعه

38- 19. 

 توسعه يزيربرنامه نظري يهايكاست). 1391عادل ( لويه، ابراهيمي غالمرضا و غفاري، محمدجواد؛ زاهدي، )23

 .1 -24، صص 4 شماره روستايي، يهاپژوهش ايران، فصلنامه در روستايي

  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ي،امنطقه يزيربرنامه يهاروش و اصول). 1391( اهللاكرامت زياري، )24

 ساله 20 افق در كشور توسعهانداز چشم توجيهي گزارش). 1382( كشور يزيربرنامه و يريتمد سازمان )25

  .كشور يزيربرنامه و مديريت سازمان انتشارات: تهران

 ساله 20 افق در كشور توسعهانداز چشم توجيهي گزارش). 1382( كشور يزيربرنامه و مديريت سازمان )26

  .كشور يزيرامهبرن و مديريت سازمان انتشارات: تهران

 فرهنگ نانيكارآفر تعاوني شركت انتشارات: تهران توسعه، يهايقانونمند و هاهي). نظر1386( خليل سعيدي، )27

 .هنر و

 برنامه اليحه بر تأكيد با كشاورزي بخش اساسي مشكالت توسعه، پنجم برنامه درباره). 1388( الهه سليماني، )28

  .هاپژوهش زمرك اسالمي، شوراي مجلس نشر: تهران پنجم،

 در توسعه يهابرنامه يشناسبيآس توسعه، پنجم برنامه درباره). 1388( ايران تكنولوژي تحليلگران شبكه )29

  .هاپژوهش مركز اسالمي، شوراي مجلس نشر: تهران ايران،

 پيشنهادي براي رويكردعنوان به ارتباطي يزيربرنامه). 1393( و شفيعي، امير زادگان، محمدحسين شريف )30

 پانزدهم، سال اجتماعي، ، فصلنامه رفاهشهر تهران فرحزاد محله محالت در مقياس در شهري يزيرامهبرن

 .281 – 313، صص 56 شماره

 ي توسعه كشاورزي در ايران، انتشارات سمت، تهران.هااستيس). 1389شكوري، علي ( )31

  .بهشتي شهيد دانشگاه: تهران روستايي، توسعه در ترويج از جستارهايي). 1392( اسماعيل شهبازي، )32

 مقايسه و ارزيابي ايران، براي يزيربرنامه مطلوب الگوي مطالعات مجموعه). 1391فاطمه ( عزيزخاني، )33

 مركز اسالمي، شوراي مجلس نشر: تهران توسعه، پنجم و چهارم سوم، دوم، يهابرنامه مستندات تطبيقي

  .هاپژوهش



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

261 

 

 نشر: تهران كشور، يزيربرنامه و سياسي تقويم ميان نتقار عدم يشناسبي). آس1394( فاطمه عزيزخاني، )34

  .هاپژوهش مركز اسالمي، شوراي مجلس

 نشر: تهران كشور، يزيربرنامه و سياسي تقويم ميان تقارن عدم يشناسبي). آس1394( فاطمه عزيزخاني، )35

  .هاپژوهش مركز اسالمي، شوراي مجلس

ي، تهران: جهاد نهاد كردياز منظر رو ياو منطقه يمحل توسعه ).1391( غالمرضا انيكاظم و راد، خدر يفرج )36

 دانشگاهي.

 يهابرنامه در كشاورزي و روستا گاهي). جا1382( ناصر جايي، فيروز زاده عليقلي و مجتبي معصوم، قديري )37

  .115 -130 صص ،46شماره  جغرافيايي، يهاپژوهش ايران، اسالمي انقالب پيروزي از قبل عمراني

  .خوشبين انتشارات: تهران ،)هاكيتكن و هاي(تئور يامنطقه توسعه و يزير). برنامه1380( خليل كالنتري، )38

 واحد دانشگاهي، جهاد انتشارات: تهران اجتماعي، سياست و يزيربرنامه مباني). 1393( غالمرضا لطيفي، )39

  .طباطبائي عالمه

 ز انقالب.ي توسعه بعد اهابرنامهارزيابي كلي  ).1389( مجلس يهاپژوهش مركز )40

 و عشاير امور بهبود و روستايي توسعه اساسي مسائل دهم مجلس راهبرد). 1395( مجلس يهاپژوهش مركز )41

 معاونت مجلس يهاپژوهش مركز اسالمي، شوراي مجلس نشر: تهران اسالمي، شوراي مجلس نقش

  .زيربنايي مطالعات دفتر توليدي، امور و زيربنايي يهاپژوهش

 بر نظارت و 1388 سال اقتصادي گزارش). 1390( جمهورسيرئ راهبردي نظارت و يزيربرنامه معاونت )42

 راهبردي نظارت و يزيربرنامه معاونت انتشارات: تهران توسعه، چهارم برنامهساله پنج عملكرد

  .جمهورسيرئ

 ايران در دهاروار دانشگاه مشاوره گروه تجارببر اساس « ايران در يزير). برنامه1377. اچ (تاس لئود،مك )43

  .ني نشر: تهران بيگي،محمداعظم علي: ترجمه ،»سوم عمراني برنامه تهيه در

 عمران و توسعه مديريت). 1392( اصغرعلي سعدآبادي، و غالمرضا طالقاني، حسن؛ اهرنجاني، ميرزايي )44

  .مهر آذرين انتشارات: بجنورد روستايي،

 نشر: تهران جوادي، ناصر و خاني فضيله: ترجمه ان،اير و جهان در توسعه جغرافياي). 1386( راپرت هودر، )45

  .قومس

46) Chang,C, Hsu,C, (2009). Multi-criteria analysis via the VIKOR method for 

prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed, 

Journal of Environmental Management Vol 90 (11), 226–230. 

47) Loupa Ramos, Isabel (2010). ‘Exploratory landscape scenarios’ in the formulation 

of ‘landscape quality objectives’ Futures. Volume 42. Issue 7. PP 682-692. 


