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 چکیده

 ، کهگرفته استتوسعه موردتوجه قرار دیجد یهامیاست که در عرصه پارادا یهااز گفتمان یکی یسازیبومرویکرد 

و  تیریظام مددر ن. است یاطالعات بوم یریپذو جامعه رشیپذ، درک سمیمکانبر  یبه باال و متک نییاز پا یکردیرو

ن هماهنگی و متعدد، بدو ییاجرا یهاوجود داشته و دستگاه ادییکشور، آشفتگی ز ییتوسعه روستا یگذاراستیس

فعالیت  ی،یانداز مشخص در حوزه توسعه روستاو بدون راهبرد و چشم رییو عشا ییبرنامه متناسب با نواحی روستا

 یمطالعه حاضر باهدف بررس رونیازا .توسعه خیلی مهم و اساسی است یگذاراستیس. لذا اهمیت نگاه بومی در کنندیم

توسعه  یهایگذاراستیدر س ؛پاسخ به سؤال در پی رانیدر ا ییتوسعه روستا یگذاراستیدر س یسازیبوم زانیم

بر  یمبتن و یلتحلی – یفیپژوهش حاضر از نوع توص .باشدیم، توجه شده یسازیکشور تا چه اندازه به بوم ییروستا

 یهامضمون ،لیو درواقع واحد تحل یمونپژوهش از نوع مض نیمحتوا در ا لیاست. تحل یو اسناد یامطالعه کتابخانه

 یبر نگاه بوم دیتأک ااول تا ششم توسعه بی هابرنامه لیدر تحل هایمشاهداف کالن و خط ،یموجود در متن مواد قانون

. ستیبرخوردار ن یگاهیاز جا یسازیبوم استیبرنامه اول و دوم توجه به س دهدیمنشان  آمدهدستبهنتایج  ؛ واست

 ،چهارمبرنامه . باشدیمن رینگاه چشمگ نیاما ا افتی یاز نگاه بوم ییهارگه توانیدر برنامه سوم در رابطه با روستاها م

در  یسازیداده است در برنامه پنجم نگاه بوم شیتوسعه را افزا یهایگذاراستیدر س ید به نگاه بومیام

و  یبوم یهاتیادها و ظرفدر برنامه ششم توجه به استعد و تر بودهپررنگ ییتوسعه روستا نامهبر یهایگذاراستیس

 ریو عشا انییوستاراز  یو آموزش صدهزارنفر یمحل یروهایآن منطقه، با مشارکت ن یاقتصاد -یمحل تیو قابل یطیمح

 یگذاراستیدر س یسازیبوم تیماز توجه به اه نشانکه  یمحل یزیربرنامه نهیدرزم لگریو تسه شرویعنوان عناصر پبه

 .دارد ییبرنامه توسعه روستا
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 تعریف و بیان مسئله-1

و  شودمیکه در ادبیات جهانی واکاوی  هاستسالکه با خود به همراه دارد  ایپیچیدهتوسعه با مبانی 

دارد. تجربه تاریخی فرایند  ایشایستهاندیشه و سرمشق در نهادهای علمی و اجرایی جایگاه  عنوانبههنوز 

و پیشرفته این امر را روشن ساخته که توسعه پایدار روستایی یک ضرورت  یافتهتوسعهتوسعه در کشورهای 

: 1395محمودی و همکاران،) گیردتوسعه قرار  هایبرنامهبنیادی برای توسعه ملی است و باید در اولویت 

 سیاستمداران و هادولت توسعه، ریزانبرنامه هایدغدغه از یکی حاضر قرن در روستایی توسعه درواقع (.621

 عنوانبه آن از روستایی توسعه فراوان اهمیت علت به. پذیردمی تأثیر کشور توسعه کلی هایسیاست از که است

از طرف دیگر  (.130: 1399همکاران، و حیدرپور) شودمی بردهنام کشوری هر اقتصادی توسعه فقرات ستون

اساسی  نیازهایتولید مواد حیاطی و رفع  هایپایگاهتمدن اجتماعی و نیز  هایخاستگاه ترینمهمروستاها از 

 هایسیاستاصیل هستند. این جوامع مولد بوده و  هایفرهنگخردهسرشار از  و رود؛میبه شمار  هر جامعه

 باشداهمیت داشته  هاآندسترس در  حیاتی هایعرصهدر حفظ یا نابودی  تواندمیاتخاذی در مورد آن 

 اهدافاز  زندگی کیفیت ارتقایدستیابی به معیشت بهینه و به سخن دیگر  (.98: 1397ورمزیاری و همکاران، )

مختلفی به اهداف  به دالیل هابرنامهاما ممکن است تمام این  ؛روستایی استتوسعه  هایبرنامه اساسی

میزان کاربرد منابع  یمسئله یتوسعه هایبرنامهعدم دستیابی به اهداف  دالیلنیابند. یکی از  دست موردنظرشان

 روستایی توسعه هایپروژه سازیبومیو مشارکت بومیان در طول اجرای طرح است. همچنین توجه به  محلی

 هافیتظررا با  ایتوسعهی توسعه نگرش به فرآیند توسعه را تغییر دهند و رویکردها پردازاننظریهباعث شده که 

 سازیبومی موضوع شدن برجسته باعث آنچه (.10: 1392)وثوقی و حبیبی، منطبق سازند ایمنطقه و امکانات

 بدون دیگران تجارب و هاروش گرفتن ودیعه به که است موضوع این شدن آشکار است شده اخیر هایسال در

 شود جوامع این در پایدار توسعه به منجر تواندنمی فضاها و هافرهنگ جوامع، بین هایتفاوت گرفتن نظر در

 جامعه در اجماع و فرهنگ تولید، عرصه سنتی هایروش و هاتکنیک از بسیاری که است ساخت روشن تجربه

 هایروش معرف امروز که هستند هاییروش همانند جوامع، این بومزیست با تطابق و سازگاری دلیل به سنتی

عمرانی  هایبرنامهتوسعه در ایران، اعم از  هایبرنامه (.52: 1393پور، جمعه) باشندمی پایدار توسعه به رسیدن

برای تغییرات و اصالحات تا حدودی زیادی  هاتالشبعد از انقالب علیرغم تمام  هایبرنامهقبل از انقالب و 

یین بوده است. به همین از باال به پا ریزیبرنامه راهبردهایتوسعه از برون نظیر، نوسازی و  هاینظریهاز  متأثر

فراوان تاکنون با  هایگذاریسرمایه باوجود، در زمینه توسعه روستایی در ایران اتخاذشده هایبرنامهدلیل 

توسعه  هایطرحو  هاریزیبرنامههر چه مشارکت مردم در فرایند  چراکهموفقیت چندانی همراه نبوده است. 

کاهش و در مقابل هزینه اجرا، نظارت و ضریب  هاآنشود امکان اجرایی شدن و کارآمدی  محدودترروستایی 

جوامع  پذیریآسیبدر چنین بستری،  .(125: 1393)رضوانی، بایدمیو طرح افزایش  هاسیاست پذیریآسیب

ه طراحی، در حوز مندنظامنگرشی  رسدمیاست. به نظر  انکارناپذیرروستا شهری  هایمهاجرتروستایی و 

روند  گیریشکلکه مانع از  توسعه روستایی در کشور وجود نداشته هایبرنامهو  هاسیاستاجرا و ارزشیابی 
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ی توسعه روستایی هاسیاستاست که توجه به  در حالیاین  در جوامع و نواحی روستایی شده است. جلوروبه

یشت پایدار ضروری است. با توجه به در راستای خروج روستاییان از انزوا، کاهش مهاجرت و تحقق مع

اقتصادی بکر در روستاها و عدم  هایتوانهمبستگی نواحی روستایی با مسائل و مشکالت مهم و نیز وجود 

ناهمگون روستایی، وضع  هایقابلیتو  هاچالشی بخشی و عوامل بازار در مدیریت هاسیاستتوانایی 

 باهدفمطالعه حاضر  روازاین .(99: 1397است )ورمزیاری: ی توسعه روستایی کارآمد حائز اهمیتهاسیاست

در پاسخ مناسبی به سؤال است،  درصددگذاری توسعه روستایی در ایران سازی در سیاستبومیمیزان بررسی 

 دهد. ارائهسازی توجه شده است؟ ندازه به بومیهای توسعه روستایی کشور تا چه اگذاریسیاست

 

 مبانی نظری-2

 کنار در بومی جامعه طشرای با آن انطباق و توسعه فنون و هاروش الگوها، از آگاهانه استفاده سازیبومی

 است، بومی رایطش و دانش با رسمی دانش پیوند همان یا بومی هایروش و هاتکنیک تقویت و کردن روزبه

 توسعه جریان یک گیریشکل و توسعه جریان در مردم مشارکت و توانمندسازی به تواندمی راهبردی چنین

 ازلحاظ را سازیبومی نمفسرا از بسیاری (.120: 1396 چمبرز،) شود منجر پایدار و خودبهمتکی زا،درون

 بر تأثیرگذاری توانایی و تخصص ارتباطات، محلی، دانش به آن مزایای و از دانندمی مطلوب بسیار اخالقی

 است هایتمانگف از یکی سازیبومی . همچنین(Clarke, 2018: 5) کنندمی اشاره زمین روی تغییرایجاد 

 انکارناپذیر واقعیت یکاین. است قرارگرفته بسیاری موردتوجه و مطرح توسعه جدید هایپارادایم عرصه در که

 قرار موردتوجه الگو عنوانبه را یافتهتوسعه کشورهای توسعه، به رسیدن برای سوم جهان کشورهای که است

 با شدن همانند و یافتهتوسعه کشورهای به پیوستن کشورها، از گروه این پیشبرد در نهایی هدف و دهندمی

 که دارد وجود متفاوتی هایانگاره و برخوردها ،مدرن به سنتی از جامعه دگرگونی روند این در. باشدمی هاآن

 گرایانسنت از داییج. داد تشخیص روشنیبه را آن توانمی گذشته سال صدیک تجربه و ایرانی جامعه در

 به قدمعت. داشتند دگرگونی و نوگرایی هرگونه با مخالفت و سنتی کامل جامعه حفظ در سعی که رادیکال

 و لگوبرداریا به معتقد که کسانی تا هستند کامل شدن غربی به معتقد که کسانی از ایگسترده طیف دگرگونی

 با ارتباط در سازیبومی. گیرندبرمی در را باشندمی یافتهتوسعه کشورهای خوب چیزهای از گزینشی تقلید

 جامعه با ارمد درون جامعه تعامل یا برخورد نحوه و مدرن به سنتی از دگرگونی روند با جامعه برخورد نحوه

 .(52 ،1393 پور، جمعه) کندمی پیدا مفهوم بیرونی

 وسیلهبه که بود مدرنیزاسیون ایده بر متکی توسعه برای شدهپذیرفته رویکرد دوم، جهانی جنگ از پس

 تبدیل فنی ازنظر پیشرفته و منطقی حالت یک به فناوری ازنظر محدود ،غیرمنطقی حالت یک از جوامع همهآن

 هایسرزمین روستایی مناطق کهدرحالی شدهگرفته نظر در رشد هایقطب عنوانبه شهری مراکز. شوندمی

 زاییبرون گیریجهت روستایی توسعه کانون بنابراین، شدند؛می گرفته نظر در تولید بر تمرکز با تنها و ماندهعقب

 کرد، شنیدن به شروع انتقادی صداهای اولین 1960 دهه از (. پسGuinjoan et all, 2016: 495) داشت



 زاد فانی و جلیلیتقی                      

  

 

185 

 

 به بود متمرکز اقتصادی هایجنبه بر منحصراً که را توسعه به مربوط زابرون هایسیاست و مدرنیزاسیون الگوی

 قادر متمرکزو  ایمنطقه هایسیاست که داد نشان 1970 دهه اقتصادی بحراننیز  ازآنپس کشید. مدتی چالش

 به بیشتر که محلی نگاهی با سرزمینی توسعه ایده درنتیجه. نیستند پیرامونی مناطق در پایدار توسعه ایجاد به

 نوسازی سنتی الگوی نیز اخیر هایدهه در (.Pike et al. 2007) کرد ظهور ،وریبهره به تا بود متکی مردم

 بود یکپارچه و زادرون ،ترمحلی که روستایی توسعه جدید الگوی با داشت بخشی و زابرون یرویکرد که

 را جدید رویکرد این که ایفرضیه ،درهرصورت (.Guinjoan et all, 2016: 495) است شده جایگزین

 زیرساختی، نهادی، فناوری، اجتماعی، اقتصادی، منابع دارای سرزمین هر که است این کندمی هدایت

 (.HERNANDO, 2007) دهدمی تشکیل را آن توسعه پتانسیل که است خود خاص فرهنگی و محیطیزیست

 به را توجه که است داشته همراه به عمده تغییر سه قبلی زایبرون مدل به توجه با توسعه از جدید مدل این

 امکان و کرده تبدیل توسعهقهرمانی  تالش برای به را محلی جوامع کرده، معطوف سرزمین خود منابع سمت

 رویکرد نویسندگان از بسیاری(. Woods 2011 ,) است کرده فراهم سرزمین سطح در را یکپارچه توسعه

 مجموعه یا چارچوب یک عنوانبه ،دیگرعبارتبه. کنندمی تصور روستایی توسعه جدید الگوی عنوانبه را جدید

 ,Guinjoan et all) کمک کند روستایی توسعه هدف به توانمی ایگسترده طوربه که جدید هایایدهاز 

و  و متکی بر مکانیزم درک و پذیرش باالرویکرد بومی، رویکردی از پایین به  درواقع .(496 :2016

راهبردهای توسعه بومی آزمون مجدد  (.149: 1392و همکاران،  متوسلی) بومی است اطالعات یریپذجامعه

و مؤثرتر در  ترمناسبرا برای ابتکارهای  ییهافرصتسنتی جوامع جهان سوم است که  یهاارزشساختارها و 

وجود آورده و  و نهادهای جوامع سنتی، توسعه جایگزین را به هاارزشسطح محلی فراهم سازد. بازنگری 

نهادی  یهاسمیمکانسنتی اغلب دارای  یهابخش. سازدیممشارکت مردمی و توانمندسازی را فراهم  یهانهیزم

اند افتهیبرخی نواحی روستایی سازگاری  یاتوسعه هایطرحبوده که با  یریپذانعطاف یهاستمیسغیررسمی و 

 (.32: 1382افتخاری،  نیالدرکنبوذرجمهری و )

دارد. نگاه به مجموعه  افتهینتوسعهدر ایران قدمتی بیش از سایر کشورهای  یزیربرنامه یهادهیاپیدایش 

به تصویب الیحه برنامه در مجلس و تبدیل آن  1327بهمن  26شروع شد و در  1316اتفاقاتی که از فروردین 

شد، نشان از آن  1328اردیبهشت  13به قانون و تولد سازمان برنامه ایران و تصویب مجوز شروع به کار آن در 

بود. خواست و نیازی که  شدهلیتبددارد که در آن دوران در ایران، داشتن برنامه به یک خواست و نیاز ملی 

نتوانسته از  تنهانهافراد تأثیرگذار و گذشت زمان و تغییر و تحوالت سیاسی  ییجاجابه، هادولتتغییر پیاپی 

 سال 50 از بیش تجربه(. 48: 1393، زادهمیاست )ابراهآن افزوده  اهمیت و توجه به شدت آن بکاهد، بلکه بر

 برای اقتدارگرایانه و ناموزون یبعدکی الگوهای یناکارآمد کنندهانیب ایران، در یزیربرنامه بر مبتنی توسعه

 کرائی،) باشد داشته انطباق جامعه بر حاکم ارزشی معیارهای و فرهنگی معیارهای با باید الگو این و است توسعه

که مردم در آن مشارکت داشته باشند و  ییهابرنامهبا  زادرونکشور ما، فقدان توسعه  یهابرنامهدر  (.2: 1394

مشهود است. به همین خاطر اهداف توسعه  یخوببهدولت تنها نقش هدایتی و تسهیلگری را بر عهده گیرد، 
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در نظام همچنین  .(29: 1395ت )رضوانی و همکاران، محدودشده اس هابخشنامهو  هاهیابالغتنها در سطح 

اجرایی متعدد،  هایدستگاهتوسعه روستایی کشور، آشفتگی زیادی وجود داشته و  یگذاراستیسمدیریت و 

مشخص در حوزه  اندازچشمبدون هماهنگی و برنامه متناسب با نواحی روستایی و عشایری و بدون راهبرد و 

است. این امر  برخوردارعمدتاً از اولویت بیشتر  هاآنو نواحی شهری برای  کنندیمتوسعه روستایی، فعالیت 

به )فقدان مدیریت جهادی  .ارائه خدمات مختلف به روستاها، جریان مهاجرت کنترل نشود باوجودسبب شده 

ر از و غلبه مدیریت بوروکراتیک، یکی دیگ (و مبتنی بر اصول علمی گرامردممفهوم مدیریت مشارکتی و 

به  باالاز )متمرکز  یزیربرنامه، ییگرا یبخش، یبعدتک، نگاه یطورکلبه. رودیمشمار  جدی به یهاچالش

 "نبود مدیریت یکپارچه" کالمکی اجرایی و در هایدستگاه، رویکرد تکنوکراتیکی و بوروکراتیکی در (پایین

زیستی و کالبدی نواحی  جهت توسعه متوازن و هماهنگ تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیط

است. کشور فاقد سند راهبردی،  دشدهیتولروستایی و عشایری، یکی از موانعی است که سبب کندی رونق 

ور روستایی با رویکردهای مدیریت توسعه پایدار روستایی است. مدیریت ام در خصوصبرنامه و نهاد مشخص 

مجلس،  یهاپژوهشمرکز ) توسعه روستایی است یگذاراستیسجدی در نظام  اختاللشهری، یکی از نتایج 

 مناطق و هابخش به مشارکت وبودجهبرنامه قانون و اساسی قانون در که زیادی تأکیدهای علیرغمو  (13: 1398

 یهانظام از کیچیهدر  متأسفانه آن به توجه منطقی ضرورت و دارد وجود توسعه یهابرنامه تدوین در

 عزیزخانی،است ) مشخص نشده مناطق و هاانجمن نهادها، مشارکت جلب برای سازوکاری گذشته یزیربرنامه

1394 :4-7.) 
 

 پیشینه تحقیق-3

 تحقیق، هاییافته با را هاآن ارتباط و مهم اطالعات انتخاب در را محقق توانایی تحقیق، پیشینه بررسی

 دهایدستاور آخرین موضوع، ادبیات به توجه با. آوردمی فراهم تحقیق، اجرای برای چارچوبی و دهدمی نشان

 است شده آورده زیر در( 1) جدول قالب در و بررسی مسئله، پیرامون علمی،

 تحقیق موضوع با رابطه در شدهانجام مطالعات از ایخالصه( 1) جدول
 نتیجه عنوان پژوهش محقق و سال

ورمزیاری و 

همکاران 

(1399) 

 نظام ارتقاء استلزامات تبیین

 توسعه گذاریسیاست

 ایران عشایری و روستایی

 سبک مدیریت بر مبتنی

 جهادی

راتبی عمودی، م مدیریت جهادی پرهیز از ساختار اداری سلسله هایمؤلفه ترینمهم

وستاییان و عشایر، رمبتنی بر شواهد میدانی و نیازهای  ریزیبرنامهو  گذاریسیاست

ر بنگری است که  و چندبعدی باالمحوری و اتخاذ رویکردهای پایین به  مشارکت

اقشار  خصوصبه هاانسانو تعالی  گستریعدالتمحور دستیابی به اهداف عالیه 

 شودمیمحروم انجام 

نوربخش و 

 (1399میرترابی )

 ضعف اجماع نخبگان و

پیامدهای آن بر چرخه 

گذاری توسعه در ایران سیاست

های اول، دوم و سوم )برنامه

 توسعه ج.ا.ایران(،

 حول گذاریسیاست در حاکمیت سطح در نخبگان میان الزم اجماع که زمانی تا

 دهدن رخ اجرا در کامل نظارت با توسعه برای بلندمدت راهبردی برنامه یک محور

 در تهگذش تجارب گرفتن درس و گرددنمی اصالح گذاریسیاست معیوب چرخه

 اقتصاد هایبرنامه و اندازچشم سند تحقق برای باشد راهی چراغ تواندمی رابطه این

 آینده در مقاومتی
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ورمزیاری و 

همکاران، 

(1397) 

های طراحی الگویی از چالش

ریزی گذاری و برنامهسیاست

توسعه روستایی در ایران: یک 

 بنیاننظریه داده 

گذاری های توسعه روستایی به عدم یکپارچگی نظام سیاستفقدان پارادایم و نظریه

بعدی و ها و باورهای تکریزی روستایی انجامیده که خود بر تقویت نگرشو برنامه

 ناسازگار با نواحی روستایی و رویکردهای غیر مشارکتی تأثیر داشته است.

محمودی و 

همکاران، 

(1395) 

های سازی شاخصبومی

سرمایه اجتماعی در مناطق 

 روستایی ایران

یران انماگر انتخاب شد که با مناطق روستایی  53شاخص و  18مؤلفه و  9درمجموع 

های سرمایه اجتماعی در توسعه سازی شاخصسازگار هستند. افزون بر این، با بومی

های سازگار و نتخاب شاخصا شود تا عالوه برپایدار روستایی، این امکان فراهم می

اجرا بودن این های عملیاتی بودن و قابلمنطبق با شرایط روستاهای ایران، به جنبه

 دار روستایی نیز توجه شود.های توسعه پایها و نماگر ها در برنامهها و شاخصمؤلفه

کرائی و داوودی 

(1394) 

سازی توسعه و بومی

 های اجرای آنضرورت

 محیطی ازجمله عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قانونی شناخت دقیق عوامل

در رفتار افراد و  هاآنثیرگذاری های ملی و چگونگی تأباألخص فرهنگ و ارزش

های اثربخشی ها بسیار ضروری است. تسلط بر مبانی نظری و روشعملکرد سازمان

 وسعه بومی است.ناپذیر تمدیرت غربی و دیگر الگوهای موفق دنیا از الزامات اجتناب

 جمعه پور

(1393) 

سازی در عرصه توسعه بومی

روستایی و نقش دانش بومی 

 در فرآیند آن

ویژه در عرصه توسعه منظور رسیدن به توسعه پایدار بهدر جریان گذر و تحول به

فراهم  هاآنخود در بهزا و متکیهای توسعه درونروستایی و کشاورزی که زمینه

های تولید بومی و در بخشی بهروشگرایی اولویتسازی را باید در بومیاست، بومی

امعه جمرحله بعد گزینش آگاهانه الگوهای غیربومی که سازگاری بیشتری با شرایط 

 دارند، دانست.

وثوقی و 

همکاران، 

(1393) 

ضرورت توجه به دانش بومی 

های توسعه روستایی در برنامه

 ر توسعه مشارکتیبا تأکید ب

جانبه ای متوازن و همهتوان به توسعهبا مراجعه به منابع و مشارکت افراد محلی می

جای وابستگی که به خوداتکایی و توانمندسازی روستاییان بهیافت، ضمن ایندست

شود و همچنین دانش بومی باعث ایجاد ارتباط متقابل بین مجریان صرف منجر می

 انگیزد.جانبه افراد محلی را برمیان شده و مشارکت همهها و روستاییپروژه

محمد زاده، 

(1393) 

نقش دانش بومی در 

ریزی سازی فرایند برنامهبومی

 توسعه پایدار روستایی

ه دانش در مقوله توسعه روستایی مشارکت و توانمندسازی مردم محلی و توجه ویژه ب

توسعه  هایطرحها و قیت برنامهدارای اهمیت فراوانی است. موف هاآنبومی غنی 

ریزی، اجرا و پایدار درگرو مشارکت بومیان در کلیه مراحل ازجمله طراحی، برنامه

 ها استارزیابی طرح

 (1393افراخته )
 هایطرحسازی لزوم بومی

 توسعه جزیره کیش

توان با استفاده از تجربیات ارزشمند دانش بومی از علوم و فنون جدید متناسب می

 یافت.برداری نمود و به توسعه جامع دستشرایط محلی بهره با

وثوقی و حبیبی 

(1393) 

سوی دانش بومی، گامی به

سازی توسعه روستایی و بومی

 توانمندسازی روستاییان

روستایی است و به  یتوسعه سازیبومیبستری مناسب برای  عنوانبهدانش بومی 

آن مانند  هایویژگیقرار دادن دانش بومی و  مدنظرکه با  شدهپرداختهاین موضوع 

 یتوسعه تنهانه یک قوم و نیز کاربرد عملی آن بافرهنگ، انباشتی، پویا و عجین نگرکل

 زادرون ایتوسعهبه  توانمیروستایی منطبق با شرایط محلی یک اجتماع است بلکه 

از نتایج  توانندمی دانش و تجارب خود یارائه یسایه. روستاییان نیز در یافتدست

 جایبهی روستاییان شوند، ضمن اینکه به توانمندساز مندبهره جانبههمه ایتوسعه

گذار بودن، ، در آنان احساس امنیت، کارآمد بودن، اثرانجامدمیوابستگی صِرف 

 .شودمیارزشمند بودن و برخورداری از حق انتخاب ایجاد 

 1399منبع: نگارندگان، 
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 عرصه در ویژهبه پایدار توسعه به رسیدن منظورپیشینه پژوهش به عنوانبه مورداستفادهی منابع بندجمعبا 

لذا پژوهش  ود،شه داد قراری توسعه هابرنامهیت در اولورا باید  سازیبومی کشاورزی، و روستایی توسعه

 د.کشور را بسنجی توسعه در هابرنامهحاضر نیز در تالش است تا میزان توجه به نگاه بومی در 

 روش تحقیق-4

و  یاکتابخانهو مبتنی بر مطالعه  یتحلیل –توصیفی  نوع هدف کاربردی و به روشازپژوهش حاضر 

، تحلیل محتوا ردیگیمصورت  حیلواقوانین و  ازجملهاسناد مکتوب،  دربارهکه  یقاتیتحقدر  است. یاسناد

از روش  بر این اساس در این پژوهش (.122: 1391 یشه و اسماعیلی،پ روش مناسبی باشد )دهقان تواندیم

موجود  یهامضمونواحد تحلیل،  درواقعدر این پژوهش از نوع مضمونی و تحلیل محتوا استفاده شده است که 

به  هانامهبرجستجو و در جهت تطبیق و تحلیل  هامضموندر قالب این  موردنظر یهامعرفدر متن است و 

 ،هایمشخطقانونی برنامه؛ اهداف کلی،  شامل مواد طورمعمولبهتوسعه در ایران  یهامهبرنا. اندشدهگرفتهکار 

د قانونی، کالن و جداول پیوستی است. در نوشتار حاضر موا یهااستیسبرنامه، اهداف کمی،  کالن ریتصو

 مورداستفادهاه بومی بر نگ دیتأکبا  )برنامه اول تا ششم توسعه( هابرنامهدر تحلیل  هایمشخطاهداف کالن و 

 .است قرارگرفته
 

 بحث و نتایج-5

منی در ضدولتی، همواره چند فرض  گذاراناستیسپورتر معتقد است که پژوهشگران دانشگاهی و 

متفاوت از  یاگونهبهروستایی  اینکه با مناطق نخستکه درخور تأمل و بررسی است:  اندداشتهمورد روستاها 

صاحبان  ازنظرکه  دهدیمنشان  USDAنظرسنجی است که  یدر حاله است. این مناطق دیگر برخورد شد

ان و دوم، پژوهشگر دولت در مناطق شهری و روستایی تقریباً یکسان است فهیوظ، نقش و وکارکسب

هری چه ش هر منطقه ـ کهیدرحال، اندگرفتهشیپرا در  یسازیعمومدر تعریف مناطق روستایی،  گذاراناستیس

یشه( متمایز و سوم، مناطق روستایی معموالً )اگرچه نه هم است فردمنحصربه ـ یکتا و باشد و چه روستایی

 یهامیپاراداتوجه به  ننی( همچ450: 1392)سید تقوی و بابایی،  اندشدهگرفتهمستقل از نواحی شهری در نظر 

ا توسعه چون توسعه از پایین، توسعه از درون ی ییکردهایروجدید در مطالعات روستایی مانند مفاهیم و 

ی، توسعه مشارکتی، ، توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه تلفیقی، توسعه پایدار روستایی، توسعه محلزادرون

ای روستایی بومی، پساروستایی، جغرافیارزیابی مشارکت روستایی، حکمرانی خوب، راه دیگر، راه سوم، دانش 

 یگذاراستیسدر سطوح  هاروشو  کردهایرودال بر ضرورت بازنگری در  ،(23: 1390شکوری، ) شدهفراموش

با توسعه بعد از  است که در رابطه یهابرنامهدر ایران  یگذاراستیسیکی از سطوح است.  یزیربرنامهو 

 یسازیبومبه نگاه  از نگاه توجه ی توسعه )اول تا ششم(هابرنامه ن پژوهش. در ایشودیمدر ایران تهیه  انقالب

 .ردیگیمقرار  یموردبررسدر رابطه با توسعه روستایی 
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 (1368-1372توسعه جمهوری اسالمی ایران ) سالهپنج( برنامه اول توسعه 1

و  ستین یفصل مستقل یهمانند سه برنامه اول قبل از انقالب دارا ییبرنامه، توسعه روستا نیدر ا

 کهیطوربه. است هقرارگرفت مدنظر شیو آما یکشاورز ،یامنطقهعمران  ،یمل یهاهدفدر قالب  آن یهابرنامه

افتخاری،  نیالدرکن) روستایی اختصاص داشت اجرایی به عمران یهابرنامهاز  یتوجهقابلدر این برنامه بخش 

مناطق روستایی  قانونی این برنامه دولت را به تخصیص اعتبارات ویژه به یهاتبصرهو بسیاری از  (62: 1372

ا توسعه باهم مواردی که در قانون برنامه اول توسعه در رابطه (. 52: 1392مکلف کرد )مطیعی لنگرودی، 

 به شرح زیر است:روستایی 

مناطق روستایی و  ازیموردنتأمین داروهای  منظوربهترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه  -1

و ایجاد امکانات  آموزدانشتوسعه فضای آموزشی متناسب با رشد -2مذکور  در مناطقمحروم کشور  یهابخش

التعلیم با اولویت  کودکان الزم ژهیوبهآموزشی و پرورشی الزم و تربیت نیروهای کافی برای تمامی مقاطع 

افزایش نسبی درآمد سرانه -4 .محروم یهابخشارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و -3 .روستاها

غیر کشاورزی در محیط  یهابخشدرآمد از  اشتغال و تأمین یهافرصتروستائیان از طریق ایجاد تنوع در 

نایع روستایی تولیدی کشاورزی و دامداری و ص یهایتعاونجامعه روستایی از طریق  یدهسازمان-5 روستایی

 ای یعمدتاً محل یو تکنولوژ آالتنیماشمناسب )مواد،  عیو گسترش صنا جادیا-6 .قانونی یهاتشکلو سایر 

توسعه و بهبود -7 کوچک. عیصنا یو رقابت یدیتول یهاتیقابلو توسعه  تیو تقو ییروستا مناطق ( دریداخل

 تیبا اولو یاجتماع یهامهیب میتعم-8 .یالمللنیبو  یشهرنیب ،یشهر ،ییروستا یو مخابرات یارتباطات پست

 یهامراقبتدرمانی و  -عمومی بهداشتی  یهاآموزشتأمین  -9 .ریپذبیآس یهاگروهو  ریعشا ان،یروستائ

 یارهایو مع نیمواز نییتع-10 کشور. ییبر مناطق محروم و روستا دیبا تأکبهداشتی اولیه برای عامه مردم 

 نظام نیو تدو هیمنطقه و توسعه، ته اتیخصوص و دیمتناسب با امکانات تول ییو روستا یساخت مسکن شهر

و  یجاریو عرضه مسکن است دیو تول ربنایسطح ز لیتقل با یمسکون یعرضه واحدها شیجهت افزا یحقوق

تجهیز و -12 از روستا نسبت به شهر ازین نیتأم تیاولو -11 یساختمان و مصالح یدیتول یهاتیفعالگسترش 

به مناطق  یرسانخدمتتسهیل  منظوربهتقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی و ایجاد روستا شهرها 

غیر کشاورزی در محیط روستایی منوط به  یهاتیفعالمناسب جهت استقرار  یهانهیزم روستایی و ایجاد

 یزیربرنامهبه روستاها و  یرسانخدماتمراتبی  بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله

نگهداشت جمعیت عشایری بر اساس رابطه تعادل یافته -13 .روستایی یهامجموعهفضایی روستاها در قالب 

با اولویت نقاط  تیمراکز جمعبین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تأمین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در 

قانون برنامه اول ) تولیدی عشایر یهایژگیومناسب با رعایت  یهاانمک یسازآمادهروستایی و با تعیین و 
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سیاست این برنامه ایجاد و تقویت قطب های  نیترعمده یطورکلبه(. 1376توسعه جمهوری اسالمی ایران: 

سیاسی، نظامی، بوم شناسانه و یا کاهش مهاجرت  مالحظاتتولیدی و بنابر  یهاتیباقابلدر مناطق  توسعه

 شودیمنگاه کلی محلی دیده  باًیتقرفقط در دو بند این قانون  .(68: 1396و همکاران،  یاللهفتحفهرستی بود )

( در مناطق یداخل ای یعمدتاً محل یو تکنولوژ آالتنیماشمناسب )مواد،  عیو گسترش صنا جادیا که شامل

 اتیو خصوص دیمتناسب با امکانات تول ییو روستا یساخت مسکن شهر یارهایو مع نیمواز نییتعیی و روستا

 .شودینمدر آن دیده  یسازیبومنگاه خاصی به  است در کل منطقه

 (1373-1377) دوم توسعه ( برنامه2

سرفصل  عنوانبهنخستین بار بعد از انقالب اسالمی،  یروستاها برادر برنامه دوم توسعه عمران و توسعه 

ضایی مطلوب و بر توسعه صنعت در روستاها، ساختار ف دیتأک آنجای گرفت و در  هابرنامهمستقلی در اسناد 

 (.115: 1395 توسعه روستایی است )ازکیا و دیباجی فروشانی، یهااستیساهم  سلسله مراتبی مراکز روستایی

راکنده و برنامه پی و نوسازی روستاها، برنامه روستاهای در این برنامه سه برنامه اجرایی شامل: برنامه بهساز

وستایی رایجاد و توسعه صنایع روستایی وجود دارد، همچنین طرح خروج دام از جنگل و مقاوم سای مساکن 

توسعه  منظوربه (. در کل50: 1397اقدامات جدیدی بود که به این برنامه اضافه شد )امیر انتخابی و همکاران، 

به شرح  سعه روستاهاانجامی در رابطه با تو اقدامات در روستاها یامنطقه یهاتعادل جادیمحروم و ا یروستاها

 :باشدیم ریز

راه  نهیدرزم یعمران هایطرح انجام) محروم یدر روستاها ریامور ز یبرا الیر اردیلیمبلغ سه هزار م هزینه-1

کمک به  و یو مخابرات یپست ،یآموزش یفضاها ،یرسانآب بهداشت و ،یرسانو برق ییمناسب روستا

( برنامه اول تماممهین هایطرحاتمام  تیمحروم با اولو یدر روستاها زااشتغال هایطرح یبرا نیزم یسازآماده

در انتخاب  تیاولو تیرعا -3محروم  یوستاهاردر  یخوداشتغالو  زااشتغالو  یدیتول یهاتیتوسعه فعال - 2

 چندمنظوره یاث فضاهااحد -4 محروم. یروستاها یبرا زاو اشتغال ییربنایز ،یامور اجتماع هایطرح یو اجرا

ف دولت موظ و همچنین نقاط محروم کشور یتیجمع در مراکز یو ورزش یهنر ،یتیترب ،یآموزش ،یفرهنگ

 هایحطراز  یبرخوردار اساس روستاها را ساالنه بر هیکل تیمحروم بیقانون، ضر نیا بیاست پس از تصو

توسعه  دومرنامه )قانون ب دیهر روستا اعتبار الزم را منظور نما یهاتیاولو یمبنا نموده و بر نیمع یعمران

توسعه  یگذاراستیسدر  یسازیبومنیز همانند برنامه اول  برنامهدر این  (.1373: رانیا یاسالم یجمهور

 روستایی جایگاه ندارد.

 

 



 زاد فانی و جلیلیتقی                      

  

 

191 

 

 (1379-1383) برنامه سوم توسعه (3

ولت، اصالحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی برای افزایش کارایی د یریگجهتبرنامه سوم با 

. این (119: 1382)نجفی کاتی و قدیری معصوم،  بود یردولتیغمنابع ملی و تقویت بخش  یوربهرهباال بردن 

اول و دوم تهیه شد  یهاهبرنامو اصالحات ساختاری و با استفاده از تجربه  جانبههمهتوسعه  باهدفبرنامه 

 تالش .ردیگیبرم در را ییروستا ژهیوبه ریپذبیآس یهاگروه که آناز زمره اهداف  و (27: 1398)غفاری فرد، 

و  یگذارهیماسر تشویق و اشتغال یهانهیزم آوردن فراهم ،درآمدکم یهاگروه دیخر قدرت حفظ برای

غذایی و  امنیت نیتأمروستاها و توجه ویژه به معیشت روستائیان،  و عمران، اهتمام به توسعه ینیکارآفر

ه روحیه بکشاورزی، گسترش و عمق بخشیدن  ژهیوبهدر کاالهای اساسی با افزایش تولید داخلی  ییخودکفا

نامه سوم )قانون بر در مناطق روستایی کشوراست خصوصبه هاتیمحرومتعاون و مشارکت عمومی و رفع 

بر عدالت  دیأکتدرواقع این برنامه معروف به برنامه اصالح ساختاری با  .(1379 ران،یا یاسالم یتوسعه جمهور

ه و عمران روستاها در امر توسع عیمنظور تسربه (.5: 1395اجتماعی و گسترش سیاست خارجی است )غفاری، 

 :شرح زیر استبه دوران برنامه موارد انجامی در طی  ان،ییروستا شتیبه بهبود مع ژهیو توجه و

روستاها  عمران مرتبط با توسعه و یهاسازمانو  هادستگاهو ارتباطات  فینقش و قلمرو وظا نییتع - 1

 یاجرائ یهاتیفعالاز  یبخش یواگذار -2 .یمشابه و مواز یهاتیفعال مجدد و حذف یدهسازماندر جهت 

 نییتع -3 .غیردولتی هایشرکتو مؤسسات و  یمحل هایدستگاه و یاسالم یبه شوراها یدولت هایدستگاه

 ییروستا یفضاها زیتجه و ارائه خدمات و یبندو سطح ییروستا طیدر مح ییربنایخدمات ز یضوابط برا

اعتبارات  کنندهنیتأم غیردولتیاز مؤسسات  تیحما -4 و عمران مصوب. توسعه هایطرح بر اساسکشور 

 ،یاقتصاد یهاتیفعال یبرا انییروستابه  التیمنظور ارائه تسهبه ییروستا توسعه صندوق عمران و لیخُرد از قب

 منظور توسعه هماهنگ و موزونبه روستایی یهاگاهسکونتفضاها و  یسامانده -5 .یو فرهنگ یاجتماع

 یهاطیمحدر  خدمات نهیو استقرار به تیجمع مناسب عیتوز قیاز طر ،یو خدمات یصنعت ،یکشاورز یهاتیفعال

با  ییروستا طیدر مح یو مردم یخصوص یهایگذارهیسرمااز  تیحما -6 آن. یاز اجرا تیو حما ییروستا

 ییاعطا التیاز سود تسه یبخش و پرداختزا اشتغال یهایگذارهیسرما یبرا ژهیوبه مناسب التیتسه نیتأم

به  یبخش تیمنظور هوبه -7 داوطلب. ریاز اسکان عشا تیکوچ و حما یسامانده -7 .افتهینتوسعهمناطق  یبرا

کشور  یرمسکونیو غ یمسکون یهاساختمان هیکل کشور و انطباق مشخصات یو کالبد شهرها و روستاها مایس

اصول و ضوابط مربوطه در  تی( و رعایبوم) یاسالم - یرانیا یو شهرساز یفرهنگ معمار یهایژگیو با

باارزش در شهرها،  یو نماها هاساختمان بیاز تخر یریجلوگو کشور  روستایی و یشهر یو طراح ینماساز

دولت  -8کشور  یوسازهاساخت هیدر کل یو مقررات نماساز ضوابط و ارائه اصول، نیتدو ه،ینسبت به ته

برنامه سوم،  انیتا پس از پا دینما ینیبشیپ یبودجه به نحو حیرا در لوا یاعتبارات خاص سالههمهموظف است 

 برق و تلفن برخوردار باشند. ،یآب شرب بهداشت مدرسه، خانوار از راه مناسب، بیست ییباال یروستاها هیکل

اشتغال در مناطق  جادیمنظور ابه دولت و مردم هیبا سرما ییروستا الحسنه توسعه اشتغالصندوق قرضایجاد  -9
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با کنکاش در (. 1379)قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران،  افتهینتوسعهدر مناطق  ژهیوبه روستایی

 یهاتیاز فعال یبخش یواگذاریی از نگاه بومی مانند هارگه توانیمقوانین این برنامه در رابطه با روستاها 

و  های غیردولتیو مؤسسات و شرکت یمحل هایدستگاه و یاسالم یبه شوراها یهای دولتدستگاه یاجرائ

و  یمسکون یهاساختمان هیکشور و انطباق مشخصات کل یو کالبد شهرها و روستاها مایبه س یبخش تیهو

اصول و  تی( و رعایبوم) یاسالم - یرانیا یو شهرساز یفرهنگ معمار یهایژگیوکشور با  یرمسکونیغ

ی را در این سازیبومی توجه به سیاست نوعبه کشور ییو روستا یشهر یو طراح یضوابط مربوطه در نماساز

 .باشدینمبرنامه یافت اما این نگاه چشمگیر 

 

 (1384-1388)برنامه چهارم توسعه ( 4

 تشخیص و توسعه اساسی نیازهای الگوی بر اساس محلی مشارکت و توانمندسازی رویکرد اتخاذ

 کوچک عمرانی یهاپروژه برای انگیزشی نظام طریق از اجتماعی خدمات ارائۀ برای محلی جوامع توسط نیاز

 اراستقر راستای در عمومی یهامشارکت جلب با و محلی سطوح طریق از محلی یهاتیظرف با متناسب

از اهم  یانمونه (29: 1398)غفاری فرد،  اجتماعی و اقتصادی یهاینابرابرکاهش  و اجتماعی ثبات و عدالت

به اتخاذ موارد  مکلف ، دولتو عشایری روستایی توسعه یهاشاخصمنظور ارتقاء به موارد این برنامه است و

 :باشدیمزیر 

 انجام جمهورسیرئ نظر ریزروستایی  در امور توسعه و نظارت ، راهبریریزی، برنامهیگذاراستیس-1

 اسالمی جمهوری و فرهنگی ، اجتماعیاقتصادی توسعه سوم برنامه پایان نسبت بهمذکور  یهاشاخص -2گیرد.

 یهایتوانمندارتقاء  عشایر با حفظ اسکان و ساماندهی افتهیشیافزا( %25درصد ) وپنجستیب حداقل ایران

در  و عشایری روستایی عتباراتا -3 پذیرد. عشایر کشور صورت ( جمعیت%50) درصدپنجاهدر حد  اقتصادی

 گیریبهره -4 گردد. و پرداخت ( تخصیص%100صددرصد ) مصوبه ساالنه بودجه ارقام میزان به برنامه طول

، انسانی منابع توسعه قیاز طر، کشور ییروستامناطق  و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادیمحیطی یهاتیقابلاز 

 ریزیبرنامه نظام و اصالح شده بندیسطح خدمات ارائه نظام ، ساماندهیاقتصادی یهاتیفعال به بخشیتنوع

 (.1384)قانون برنامه چهارم توسعه،  فرآیند آن نمودن و محلی هنگیهما شیبرافزا، با تأکید ییروستا توسعه

توسعه  یزیربرنامهنظام  اصالحمشخص،  طوربه 4مورد مشخص است یکی از اهداف اساسی  که طورهمان

: 1395مجلس،  یهاپژوهش)مرکز  هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن بوده است شیبرافزاروستایی، با تأکید 

کالبدی، فیزیکی،  یاشهیکلتوسعه روستایی در این برنامه بر دیدگاه  یگذاراستیسکماکان  یطورکلبه(. 13

ن نگاه بومی امید به اهمیت داشتاما نگاه محلی داشتن، ؛ عمرانی و خدماتی به توسعه روستایی غلبه دارد

 توسعه را افزایش داده است. یهایگذاراستیسدر 
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 (1390 -1395) برنامه پنجم توسعه( 5

ان و کاهش الیحه برنامه پنجم توسعه بر لزوم ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورز

دیریت مناسب برای م یفرا بخشداشته است. همچنین ایجاد ساختار  دیتأکشکاف درآمدی شهری و روستایی 

و  ورزی صنعتیشاک گسترشمشاغل روستایی، در قالب یکپارچه توسعه روستایی و عشایری، تنوع آفرینی 

در جهت  تشویقی یهااستیسمالی خرد و تدوین  نیتأمصنایع روستایی، خدمات گردشگری و ...، حمایت از 

وسعه در راستای دستیابی به ت اقدامات مهمی است که دولت ازجملهمهاجرت معکوس )از شهر به روستا( 

ت مکلف دول. همچنین (22: 1389مجلس،  یهاپژوهشمرکز )پایدار روستایی، مکلف به انجام آن شده است 

ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین ، برنامهیگذاراستیس نهیدر زمبهبود وضعیت روستاها  منظوربهاست 

های موجود بریاجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرا یهادستگاه

 آورد: به عملرا اقدامات زیر  وبین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت 

بندی خدمات توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت یهاشاخصارتقاء  -1

حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با  -2 ای و محلیا توجه به شرایط منطقهروستایی ب

ها و عوامل کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده -های صنعتیها و زنجیرهاولویت توسعه خوشه

و توسعه  و خدمات گردشگری و ایجاد یدستعیصناتولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین 

فاقد  یهایآبادتعیین الگوی مدیریت در  -3 دارای قابلیت توسعه یهادهستانبازارهای محلی با اولویت مراکز 

نسبی و تثبیت « از شهر به روستا»تشویقی در جهت مهاجرت معکوس  یهااستیستدوین  -4 شورای اسالمی

سازی ساختار کالبدی محیط بازسازی و ایمنبهسازی، نوسازی،  -5 جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

 -6 ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی -و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسالمی

توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت  باهدفای مستمر روستاییان آموزش فنی و حرفه

 یزااشتغالکارآفرینی و  یهاتیفعالساماندهی و استقرار  -7 کیفیت تولیدات صنعتی و بهبود یهاتیفعالدر 

ساماندهی  -8 مالی و اعتباری یهامشوقکوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه 

هداری احداث، ترمیم و نگ -9 رسانی بهتر و مؤثرترمنظور خدماتهای روستایی بهروستاها در قالب مجموعه

حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود  -10 روستایی یهاراهسازی شبکه و ایمن

محلی و بومی و نیز تقویت  یهاروشو کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت 

اراضی و  خرد شدنمنظور جلوگیری از حقوقی به یهاتشکلمدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با 

کشاورزی با  یهاشهرکاقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت  -11 تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

کلی اصل چهل و  یهااستیسمادر تخصصی موجود در چهارچوب  یهاشرکتیکی از  اساسنامهاصالح 

های کشاورزی، مجتمع یهارساختیز توسعهری و احداث و هدایت، راهب منظوربه( قانون اساسی 44چهارم )

( در %49درصد ) ونهچهلغیردولتی تا سقف  یهابخشگذاری مشترک با سرمایه -12 .دامی و شیالتی

حمایت » یمادر تخصص( قانون اساسی و از طریق شرکت 44کلی اصل چهل و چهارم ) یهااستیسچهارچوب 
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 نهیزم، در «مدیریت منابع آب ایران» یمادر تخصصو شرکت « گذاری در بخش کشاورزیاز توسعه سرمایه

کشاورزی  یهابخشزیربنایی و نوپدید در  هایطرحور و کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره توسعه

توسعه و  -13 روستایی و عشایریسازی بافت جمعیتی مناطق مناطق روستایی و جوان توسعهو منابع آب و 

هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه 

، یریسفارش پذسازی، بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانفرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت

تعاونی فرش  یهاشرکتها و ز و غیرمتمرکز و اتحادیهمتمرک یهاکارگاهحمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز 

ارتقاء و بهبود  منظوربهدستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف 

تعمیم و گسترش بیمه روستایی  -14 های داخلی و خارجیوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیبهره

بینی پیش -15 ( آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر%100) صد درصدو پوشش 

هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر  هایطرحتهیه  -16 ورزشی برای جامعه روستایی یهامکان

یاران و رؤسای ده بااطالعکشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و 

در برنامه پنجم نگاه  .(1390، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون )شورای اسالمی روستاها 

ارتقاء بوده و  ترپررنگبرنامه دیگر  4برنامه توسعه روستایی نسبت به  یهایگذاراستیسدر  یسازیبوم

بندی خدمات روستایی با توجه به توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت یهاشاخص

حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت و  ای و محلیشرایط منطقه

ی از دالیل توجه به هانهنمو محلی و بومی یهاتوسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش

 ی توسعه روستایی است.هابرنامهی گذاراستیسی سازیبومنگاه 

 

 (1396-1400) برنامه ششم توسعه (6

 سالهستیب اندازچشم سند اهداف تحقق راستای در که است یابرنامه سومین توسعه، ششم برنامه

دمات و این برنامه برای توسعه روستایی ارتقا و توسعه خ کلیهدف  .شودیم تهیه ایران اسالمی جمهوری

، توسعه و شهری مناطقتوسعه انسانی و اجتماعی تا سطح  یهاشاخصارتقای توسعه روستایی،  هارساختیز

و ارتقای  بهبود مدیریت روستایی، توسعه و تثبیت اشتغال روستایی و انتظام بخشی به روابط شهر و روستا

 آوردهرنامه موارد که در رابطه با توسعه روستایی در این ب (.120: 1394برنامه ششم: سند )هویت روستایی 

 :باشدیمشده است به شرح زیر 

 یکارشناسان فن شنهادیمحدوده روستاها در سراسر کشور را با پ نییو تع ییروستا یهاد هایطرح -1

تا  %5هشت درصد ) تاپنج اندموظفشهرستان  یزیربرنامه تهیو توسعه استان و کم یزیربرنامه یشوراها -2

و  هیمصوب قانون بودجه ساالنه را صرف ته یاستان یاهیسرما یهایی( از سرجمع اعتبارات تملک دارا8%

 یزیربرنامه یمکلف است در راستا دولت -3 .ندینما شهرستان یروستاها یو بهساز یهاد هایطرح یاجرا

، در هرسالقانون برنامه  یمحور در طول اجرا و توسعه اقتصاد صادرات ییاقتصاد روستا تیو تقو یامنطقه
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آن منطقه، با  یاقتصاد -یمحل تیو قابل یطیو مح یبوم یهاتیروستا با توجه به استعدادها و ظرف پنج هزار

بخش  یگذارهیو سرما یدولت یهاتیحما ،یبانک التیاز تسه یریگو با بهره یمحل یروهایمشارکت ن

 بیکند و به تصو هیسازمان استان ته لهیوسآن روستاها را به ییزااشتغالو  یبرنامه توسعه اقتصاد ،یخصوص

و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران  میتنظ -4 استان مربوطه برساند یزیرتوسعه و برنامه یشورا

کاهش -5 .«ییعمران و توسعه روستا»با عنوان  یوستیتحت پ ،یدر بودجه سنوات یریو عشا ییو توسعه روستا

از هرکدام از  یریو عشا ییروستا یاقتصاد یهابنگاهها و صدور پروانه ساخت پاسخ به استعالم زمانمدت

 ،ییروستا وکارکسبخوشه  وچهارپنجاهتوسعه حداقل  -6 به حداکثر پانزده روز ربط،یذ هایدستگاه

و نهصد و چهارده هزار فرصت  ونیلیمکی جادیو ا ییروستا یصنعت هیناح نودوهشتو ساخت  یبرداربهره

 صادرات گراو  ریپذرقابت یاقتصاد یهابنگاهاحداث و توسعه  قیاز طر یریدر روستاها و مناطق عشا یشغل

 (%5درصد )رشد ساالنه حداقل پنج  یبرا ازیموردنمنابع  نیتأم -7 یو تعاون یوصخص یهابخش قیاز طر

 یتوسعه و بازنگر هایطرحو  یهاد هایطرح هیته -8 ریعشا یدر سامانده شدهنییتع یبرخوردار یهاشاخص

قانون برنامه با  یدر طول اجرا یریخانوار و مناطق عشا ستیب یباال یهایهمه روستاها و آباد یبرا هاآن

 لگریتسهو  شرویعنوان عناصر پبه ریو عشا انییاز روستا یصدهزارنفرآموزش  -9 مناطق کمتر برخوردار تیاولو

جلب  ،یرسانبهبود خدمات ،یفرهنگ یهاو برنامه یاقتصاد یهاتیتوسعه فعال ،یمحل یزیربرنامه نهیدر زم

در معرض  یروستاها ییشناسا -10 یاجرائ هایدستگاه هایطرح یو نظارت بر اثربخش یمردم یهامشارکت

و  مسئول هایدستگاه یبا همکار هاسکونتگاه نیا یسازمنیا هایطرح یجهت اجرا یعیخطر سوانح طب

و  هیو ته ییفرسوده و نابسامان روستا یهابافت یهاشاخص نییتع -11 .یمحل یمشارکت مردم و نهادها

 التیسود و جرائم تسه یبخشودگ -12. تیاولو یدارا یفرسوده در روستاها یبافتها یبهساز هایطرح یاجرا

اماکن  یجهت بازساز یستیره( و سازمان بهز) ینیخمامداد امام  تهیشده به افراد تحت پوشش کمپرداخت

 باشندیکه قادر به بازپرداخت اقساط خود نم رمترقبهیو غ یعیاز حوادث طب دهیدبیآس ییمناطق روستا یمسکون

روستاها و  یهامحدوده ییروستا یهازباله یدفع بهداشت یهاسامانه جادیو ا یطراح ،یسنجامکان -13

 -14 .ربطیذ هایدستگاه تیمسؤول نییدر خارج از محدوده روستاها و شهرها و تع هاآنو دفع  یآورجمع

 میواقع در حر یروستاها تیفاضالب در روستاها با اولو ی( دفع بهداشتیها)پروژه هایطرح یو اجرا یطراح

دچار مشکل  هاآندفع فاضالب در  یکم اراض یرینفوذپذ به دلیلکه  ییها، سدها و روستاهاها، تاالبرودخانه

عمران و توسعه  یهاو برنامه هاتیفعال یحداکثر یسازکپارچهی -15 یبخش خصوص قیاز طر باشدیم

 یسال اول اجرا انیتا پا ریپذو نظارت یجهاد کردیبا رو هاآن تیریکشور و مد یو کشاورز یریعشا ،ییروستا

در قالب  یریو عشا ییروستا هایطرحو ارائه خدمات و  یزیربرنامه یکپارچگی جادیقانون برنامه ششم و ا

-18 یو اجتماع یاقتصاد ،یعیطب ،یانسان طیمردم و شرا یو مشارکت واقع ازهاین بر اساسجامع،  یهامهبرنا

 یروستاها ییروستا یهاراه یو آسفالت و نگهدار یجهت احداث، بهساز ازیموردناعتبار  صیو تخص نیتأم

 هایطرح یو اجرا هیته -19قانون برنامه  یاجرا انیتا پا یریو مناطق عشا تیخانوار جمع ستیب یباال
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جهت  رعاملیپدافند غ کردیبا رو یمرز ی( روستاها%20) یدرصدستیبحداقل  یو بهساز یسامانده

در  ییگرایبوممصداق . (1396)قانون برنامه ششم توسعه،  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یتوانمندساز

 تیو قابل یطیو مح یبوم یهاتیتوجه به استعدادها و ظرف توسعه روستایی در برنامه ششم شامل یهااستیس

 یدولت یهاتیحما ،یبانک التیاز تسه یریگو با بهره یمحل یروهایآن منطقه، با مشارکت ن یاقتصاد -یمحل

از  یصدهزارنفرآموزش ، آن روستاها ییزااشتغالو  یبرنامه توسعه اقتصاد ،یبخش خصوص یگذارهیو سرما

 یاقتصاد یهاتیتوسعه فعال ،یمحل یزیربرنامه نهیدر زم لگریتسهو  شرویعنوان عناصر پبه ریو عشا انییروستا

در معرض خطر  یروستاها ییشناسا، یمردم یهاجلب مشارکت ،یرسانبهبود خدمات ،یفرهنگ یهاو برنامه

و مشارکت  مسئول یهادستگاه یبا همکار هاسکونتگاه نیا یسازمنیا هایطرح یجهت اجرا یعیسوانح طب

 یهامحدوده ییروستا یهازباله یدفع بهداشت یهاسامانه جادیو ا یطراح ،یسنجامکانی، محل یمردم و نهادها

 یهادستگاه تیمسؤول نییدر خارج از محدوده روستاها و شهرها و تع هاآنو دفع  یآورروستاها و جمع

برنامه توسعه روستایی دارد و این  یگذاراستیسدر  یسازیبومکه نشان از توجه به اهمیت  باشدیم ربطیذ

 است. ترواضحبرنامه قبلی بیشتر و  5نگاه در برنامه ششم توسعه نسبت به 
 

 یریگجهینت-6

 هاهیفرض ، عمدتاًدرگذشتهاست.  یمناسب توسعه، مفهوم توسعه بوم یو انتخاب الگو نیینکته مهم در تع

 قیو تطب لیتعد گونهچیهبدون  ،فردمنحصربهو  نیمع یهایژگیومنطقه خاص و با  ایکشور  کیاز  میو مفاه

 شدهگرفتهکار  هب ناًیو ع افتهیانتقال داشتند، یمتفاوت اتیو مقتض اتیخصوص یهایژگیومناطق جهان که  گریبه د

باور  نیمنابع، ا عییتض جهیدرنتو  نامطلوب یدستاوردهاو بعضاً  یاتوسعهاقدامات  نیبودن ا حاصلیباست. 

و  یمیاقل یهادادهو  اتیدر چارچوب مقتض دیبا یکشور هر توسعه نشاند که شمندانیاند یرا در اذهان برخ

متوسلی و همکاران، بگذارد )و به اجرا  یاز توسعه را طراح یخاص یخود، الگو یو نهاد یانسان ،یطیمح

توسعه  ژهیوبهتوسعه  را از تحقق یمطلوب یبانیپشت تواندیمکه  یاسناد نیترمهماز  یکی نیبنیدرا (.152: 1392

از باال به پایین و بدون مشارکت  عموماًتوسعه  یهابرنامه در ایران توسعه است. یهابرنامهداشته باشد  ییروستا

است. کنشگران عرصه  افتهینیتدوسند توسعه  صورتبهو  شدهیطراحدادن اعضا و نهادهای جامعه محلی 

 این در حالی است که جلب مشارکت. اندبودهاسان و کارگزاران دولتی ریزی در ایران غالباً نیروها، کارشنبرنامه

های غیردولتی و شرکت فعاالن اقتصادی غیردولتی در شوراها و تشکل نهادها وی، نظران دانشگاهصاحب

های برنامه را در جامعه بسط داده، بر موفقیت ها و سیاستمشیتواند دامنه پذیرش خطریزی میهای برنامهکمیته

ه محلی به الگوی توسع یتوجهیب توسعه روستایی یهایگذاراستیسدر  رف دیگرطاز اجرایی برنامه بیفزاید. 

به  توانیم هاآن ازجملهکشور شده است که روستاهای متعدد در  یهاشکافو بومی باعث ایجاد مشکالت و 

بین شهر  ، توزیع ناعادالنه منابع و امکانات، شکاف طبقاتی، به هم ریختن بافت کهن و سنتیمهاجرت، بیکاری

به توسعه با رویکرد از باال  یبعدکیغیره اشاره کرد. همه این موضوعات گویای این است که توجه  و روستا و
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بلکه موانعی را برای رسیدن به توسعه  شودینمتوسعه محقق  تنهانهتوجه به رویکرد بومی، به پایین و بدون 

بررسی رویکرد  کهیطوربه .سازدیممطلوب ایجاد نموده و مسیر را برای رسیدن به توسعه متوازن مشکل 

از جایگاهی  یسازیبومبرنامه اول و دوم توجه به سیاست  دهدیمتوسعه نشان  یهابرنامهدر  یسازیبوم

از  یبخش یمانند واگذار یاز نگاه بوم ییهارگه توانیدر رابطه با روستاها مبرخوردار نیست. در برنامه سوم 

و  مایبه س یبخش تیهوو  یمحل یهاو دستگاه یاسالم یبه شوراها یدولت یهادستگاه یاجرائ یهاتیفعال

 ینوع( بهیبوم) یاسالم - یرانیا یو شهرساز یفرهنگ معمار یهایژگیوکشور با  یکالبد شهرها و روستاها

 چهارمدر برنامه  .باشدیمن رینگاه چشمگ نیاما ا افتی توانیمبرنامه  نیرا در ا یسازیبوم استیتوجه به س

کماکان  بااینکهداده است  شیتوسعه را افزا یهایگذاراستیدر س یداشتن نگاه بوم تیبه اهم دیام

به توسعه  یو خدمات یعمران ،یکیزیف ،یکالبد یاشهیکل دگاهیبرنامه بر د نیدر ا ییتوسعه روستا یگذاراستیس

 ترپررنگی برنامه توسعه روستایی هایگذاراستیسی در سازیبوم. در برنامه پنجم نگاه غلبه دارد ییروستا

بندی خدمات روستایی توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت یهاارتقاء شاخصبوده و 

محلی و  یهاحمایت مالی از طریق اعطاء تسهیالت، با اولویت روشو  ای و محلیبا توجه به شرایط منطقه

توجه به در برنامه ششم  ی در این برنامه است.گذاراستیسی سازیبوماه ی از دالیل توجه به نگهانمونه بومی

و  یمحل یروهایآن منطقه، با مشارکت ن یاقتصاد -یمحل تیو قابل یطیو مح یبوم یهاتیاستعدادها و ظرف

که  یمحل یزیربرنامه نهیدر زم لگریو تسه شرویعنوان عناصر پبه ریو عشا انییاز روستا یآموزش صدهزارنفر

ی برنامه توسعه روستایی دارد و این نگاه در برنامه ششم گذاراستیسی در سازیبومنشان از توجه به اهمیت 

توسعه روستایی ارکان غالب نیست و باید به رکن  یهایگذاراستیسدر کل نگاه بومی در  است. ترواضح

 تبدیل شود. یگذاراستیساصلی این 

 

 منابع-7

 انتشارات: تهران ت،پیشرف ایرانی اسالمی الگوی تبیین آن در نقش و سرزمین( آمایش 1393) عیسی ،زادهمیابراه

 .پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی مرکز

ات و تحقیقات ی توسعه روستایی در ایران، مطالعهابرنامه(، نقد 1395ی و دیباجی فروشانی، )مصطفازکیا، 

 125-103، صص 1، شماره 5اجتماعی در ایران، دوره 

 کنگره نیهمدوازد ش،یک رهیتوسعه جز یهاطرح یسازیبوم(، لزوم 1393حسن و افراخته، روشنک، ) افراخته،

 آبادنجفواحد  یاسالم آزاددانشگاه  ران،یا دانانیجغراف

ی هادر برنامه ییهای روستاسکونتگاه گاهیجا لیتحل(، 1397امیر انتخابی، شهرام، جوان، فرهاد و جاوید، لقمان، )

. (1368 - 95) یپس از انقالب اسالم یاجتماع یتوسعه اقتصاد یهاموردمطالعه: برنامه کالن توسعه کشور

 .35 - 72، صص 1397 -، زمستان ونهستیسال هفتم، شماره ب ،یاجتماع یفصلنامه راهبرد فرهنگ
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عه پایدار ر توستحلیل جایگاه دانش بومی د(، 1383افتخاری، علیرضا، ) نیالدرکنو  جهیخدرجمهری، ذبو

 ، بهار1، شماره 9دوره ، فصلنامه مدرس علوم انسانی، روستایی

ی هادانش دو فصلنامه فرآیند آن، در ینقش دانش بوم توسعهعرصه  درسازی بومی(، 1393جمعه پور، محمود، )

 1393شماره دو، پاییز و زمستان  ،رانیا یبوم

چاپ چهارم، . (ریپذبیآس اقشار از حمایتفقرا ) به یبخشتیاولو روستایی، (، توسعه1396رابرت ) چمبرز،

 دانشگاه تهران انتشارات. ازکیا مصطفی مترجم

های شهرستان (، بررسی و تبیین وضعیت روستا1399حیدرپور، بهادر، دانیالی، تهمینه و استعالجی، علیرضا، )

ی، سال دوازدهم، نو در جغرافیای انسان یهانگرش نامهفصلتوسعه روستایی،  یهاچالش ازنظراسالمشهر 

 شماره سوم، تابستان

 شمسی(، 1368 -1388ارزیابی مصوبات دولت درباره سینما ) (،1391دهقان پیشه، الهه، اسماعیلی؛ رضا، )

 115 -132، صص 1391، بهار 1فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 

 ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، چاپ ششم(، برنامه1393، )محمدرضارضوانی، 

توسعه  هایراهکار ( شناسایی1395) ااهلل ذبیح ترابی، و یعل دیس بدری، بهرام؛ هاجری، محمدرضا؛ رضوانی،

عه توس و فضا اقتصاد فصلنامه میغان، روستای: مورد SOLAR مشارکتی چارچوب از استفاده با روستایی

 27 –. 43 صص 4شماره، پنجم، سال یی،روستا

ریزی روستایی، ریزی در ایران با تأکید بر برنامههای برنامه(، مکانیسم1372الدین افتخاری، عبدالرضا )رکن

 شناسی و توسعه، تهران، انتشارات سمتهای سمینار جامعهمجموعه مقاله

 انتشارات (،1395-1399)سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 ، چاپ اولوبودجهبرنامهسازمان 

 یایدگاه منطقهتوسعه اقتصادی روستایی از د یهااستیارزیابی س(، 1392سید تقوی، میرعلی و بابایی، علی )

 451-479 ، صص، پاییز3، شماره 4روستایی، دوره  یهاپژوهش، دولت در ایران یهااستیبا نگاهی بر س

 ها در ایران،(، افول روستا و روستانشینی یا ضرورت بازنگری در رویکردها و روش1390شکوری، علی؛ )

 29-1، صص 1390، تابستان 2، شماره 14فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 قایسه تطبیقیم و ارزیابی ایران، برای یزیربرنامه مطلوب الگوی مطالعات ( مجموعه1391) فاطمه، عزیزخانی،

 ها.ژوهشپمرکز  اسالمی، شورای مجلس نشر: تهران توسعه، پنجم و چهارم سوم، دوم، یهابرنامه مستندات

جله مطالعات و می توسعه در ایران بعد از انقالب اسالمی، هابرنامهی شناسییایپو (،1395غفاری غالمرضا )

 18-1صص  ، بهار،1، شماره 5تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 

ی توسعه در هابرنامهی طی امنطقهی توسعه و توازن گذاراستیس روند یبررس(، 1398غفاری فرد، محمد )

، 30، شماره 9ی عمومی، دوره گذاراستیسعلمی مطالعات راهبردی  نامهفصلی اساسی، ارائه راهبردهاایران و 

 41-21، صص 1398بهار 
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در  ییوستاعمران ر نیمحتوای قوان لیتحل( 1396) یعل، رییخلیل، ام ،سعدی، کالنتری ،گالم فتح الهی بحری

اقتصاد و توسعه  قاتیقمجله تح رانیا یجمهوری اسالم یاقتصادی و فرهنگ ،یهای توسعه اجتماعبرنامه

 77-67 صص ،2دوره ، 1، شماره رانیکشاورزی ا

 مانساز (، ناشر:1376قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 وبودجه، چاپ سومنامهبر

 وبودجه، چاپ اول( ناشر: سازمان برنامه1390کشور ) یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد پنجمقانون برنامه 

 اولوبودجه، چاپ ناشر: سازمان برنامه (1384)کشور  یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد چهارمقانون برنامه 

مان ساز (، ناشر:1377) اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، 

 پنجموبودجه، چاپ برنامه

 اولوبودجه، چاپ ناشر: سازمان برنامه (1379)کشور  یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

 وبودجه، چاپ اولبرنامه( ناشر: سازمان 1396کشور ) یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد ششمقانون برنامه 

سازی توسعه و ضرورت اجرای آن، چهارمین کنفرانس (، بومی1394محمدرضا )کرائی، مهدی، داوودی، سید 

، سازمان مدیریت ی حسابداری و مدیریت با رویکرد کاربردی و پژوهشی نوینالمللنیبملی و دومین کنفرانس 

 صنعتی

، فصلنامه نیادینتوسعه بومی، تغییری ضروری و ب( 1392میرسعید، ) متوسلی، محمود، سیف، ا... مراد و مهاجران،

 133-160، صص 1392، پاییز 3ی و بودجه، سال هیجدهم، شماره زیربرنامه

 ،ییروستا داریتوسعه پا یزیربرنامه ندیفرا یسازیدر بوم ی(، نقش دانش بوم1393فاطمه ) ،یجانیزاده الر محمد

 دانشگاه تهران ران،یا ییایعلوم جغراف شیهما

 سرمایه یهاشاخص سازی(، بومی1395افتخاری، عبدالرضا، غفاری، غالمرضا، ) نیالدرکنمحمودی، سمیرا، 

 4. شماره 7وره د. 1395زمستان های روستایی، ایران، فصلنامه پژوهش روستایی مناطق در اجتماعی

ی، امنطقهتوسعه  –(، بررسی الیحه برنامه پنجم توسعه، فصل ششم 1389ی مجلس، )هاپژوهشمرکز 

 10261و توسعه روستایی، شماره مسلسل  ستیزطیمح

ی کشور، کارشناسی درباره طرح جامع توسعه و عمران روستای اظهارنظر (،1395ی مجلس، )هاپژوهشمرکز 

 15069شماره مسلسل 

توسعه  هحوز :1398و راهکارهای رونق تولید در سال  هاچالشگزارش  (،1398ی مجلس، )هاپژوهشمرکز 

 16494روستایی و عشایری، شماره مسلسل 

دانشگاه انشگاهی، دانتشارات جهاد ، تأکید بر ایرانبا  روستاییریزی (. برنامه1392)ن لنگرودی، حس مطیعی

 چاپ ششم .مشهد فردوسی

 رانیا یب اسالمانقال یروزیتوسعه بعد از پ یهابرنامه (،1382) یمجتب ،معصوم یریقد و اکبریعل ی،کان ینجف

 1382، بهار 44های جغرافیایی، شماره مجله پژوهش یی،روستا یها بر نواحآن ریو تأث
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 یگذاراستیسآن بر چرخه  یها امدی(، ضعف اجماع نخبگان و پ1399) د،یسع ،یرترابیبهمن و م نوربخش،

، سال چهاردهم ،یانقالب اسالم افتی(، فصلنامه رهرانی)برنامه اول، دوم و سوم توسعه ج.ا. ا رانیتوسعه در ا

 134 -113 صص ، تابستان،51شماره 

روستایی و توانمندسازی  یسازی توسعهبومی یسودانش بومی؛ گامی به(، 1392وثوقی، منصور، حبیبی، سونا )

-9، صفحات 93بهار  ،40ی دوم، شماره یورهفرهنگی، د -عیاجتما یمطالعات توسعه یفصلنامه، روستاییان

26 

ز ا(، طراحی الگویی 1397ورمزیاری، حجت، کالنتری، خلیل، لوایی آدریانی، رسول و صمدی، محسن، )

در ایران: یک نظریه داده بنیان، فصلنامه روستا و  ریزی توسعه روستاییگذاری و برنامهیاستسهای چالش

 123-97، صص 1397، تابستان 2شماره ، 21توسعه، سال 

توسعه  یگذاراستی(، تبیین استلزامات ارتقاء نظام س1399) ،یکالنتر ل،یمحسن؛ خل ،ییحجت؛ بابا ،یاریورمز

-214ه ، صفح1399، تابستان 2، شماره 11ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی، دوره  یریروستایی و عشا
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