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 چکیده

توسعه روستا به عنوان کوچکترین واحد جغرافیا است که معیشت اغلب ساکنان آن مبتنی بر بهره برداری از زمین است و 

نیازمند شناخت و آگاهی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند افزایش تولید، بهبود سطح  روستایی

دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون و اصالح شبکه ارتباطی و حمل و نقل و بهسازی روستا، تنوع بخشی به امکانات 

کالن کشور، شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها است تا  توسعهاشتغال روستایی در راستای رسیدن به 

ارائه نمود. در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه  توسعه روستاییبتوان با شناخت همه جانبه برنامه ریزی بهینه ای در جهت 

ه این نوع از توسعه در سرو سامان دادن سکونتگاه های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه ها مطرح شده است، چرا ک

به استقرار بهینه روستاها و حفظ آنها بهترین روش می باشد. برای رسیدن به این نوع از توسعه شناخت همه جانبه نقاط 

رف موجود در منطقه می تواند روش موثرتر و بهتری باشد تا با شناخت آنها و برنامه ریزی برای استفاده از قابلیت ها و بر ط

 -جمعیتی، فرهنگی -نمودن ضعف ها بتوان به یک توسعه یکپارچه و پایدار رسید. در این مقاله ویژگی های طبیعیف اجتماعی

این پژوهش با هدف بررسی مشکالت و کاستی  .کالبدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است -سیاسی، اقتصادی و فضایی

وستایی و ضرورت شناسایی چالش های توسعه روستایی در راستای رسیدن های مدیریت عمران و توسعه سکونتگاه های ر

 به اهداف توسعه پایدار انجام شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطالعات، توصیفی می باشد.

غالب موارد، به  نتایج نشان می دهد ضرورت پرداختن به موضوع روستا و توسعه آن از سوی دولت احساس شده و در

صورت محور سیاست های توسعه تلقی شده است. اما در شرایطی که قرن بیستم را پشت سر گذاشته ایم، هنوز توسعه 

محیطی، توجه به نوعی توسعه به نام  -روستایی با مسائل و چالش های فراوان روبه روست که در کنار مشکالت زیست 

 .را برمی انگیزد« توسعه پایدار روستایی»

 توسعه روستایی، مشارکت، توسعه پایدار واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
نظر به جایگاهی که روستا و روستانشین در پویایی اقتصاد کشور، از قبیل کمک به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، 

می تواند بستر مناسبی  .استبه طور ویژه در تولید کاالهای اساسی و استراتژیک نیز موثر . افزایش نرخ اشتغال و فعالیت دارد

برای تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی، حفظ محیط زیست و امنیت، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، حراست و 

میلیون نفر ساکن در این مناطق با اتخاذ تدابیر صحیح و مدبرانه  21نگهبانی مرزها را فراهم نماید. از طرفی ظرفیت جمعیت

شناخت دقیق مسایل مربوط به  .توسعه پایدار مناطق روستایی و به تبع آن کشور را به همراه خواهد داشتزمینه شکوفایی و 

روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکالت و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، 

یکی از اهداف (. 1382)آسایش، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد

اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. توسعه و عمران  کالن توسعه در

های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است.  روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه

مین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از أای تدر بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت بر

های متعدد، الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور با شیوه

رای دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فق

بانک جهانی سرانجام  .اند این کشورها یا در روستاها بسر می برند و یا شهرنشینانی عمدتا حاشیه نشین با منشاء روستایی بوده

به این باور رسیده که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تالشی همه جانبه 

وری در محیط روستائی میسر می گردد. توسعه روستایی یا  امر با افزایش تولید و ارتقاء بهره برای کاهش فقر است که این

سازی جامعه روستایی بایستی این جامعه را از انزوای سنتی بیرون آورده و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت  نوین

های اجتماعی،  ها و زمینه شود و کلیه بخشتوسعه روستائی تالشی فراگیر است که به محدوده یک بخش خالصه نمی

ای برای توسعه  های پراکنده در ایران اگر چه از ابتدای قرن حاضر تالش .گیرد اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می

جامعه  های عمرانی کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته اما تغییر و تحول درروستایی آغاز شده و در تدوین برنامه

های  است. هر چند به تناسب دگرگونی ها بر مسائل و چالش روستایی ایران با انقالب اسالمی ابعاد گسترده و عمیقی یافته

توسعه روستایی نیز افزوده شده، بطوری که امروزه عالوه بر آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش های 

های متفاوتی برای مقابله با بیکاری، توسعه فعالیت شغلی و توسعه روستایی ارایه  تاکنون راه حل .اندنوینی نیز سر بر آورده

شده است. به نظر والتر گالنسون عامل اصلی بیکاری در کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی تواند جمعیت 

ماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال روز افزون روستاها را به کارگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که اتو

در صنایع تولیدی شود. عالوه بر آن علیرغم اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی 

شتغال استراتژی مایکل تودارو برای ا(. 1393)ارجمند، است، اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه است

داند. اما در ایران عمران و توسعه  جامع تدوین کرده و راه حل نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی می

ای از جمعیت را در خود جای  سهل، زیرا روستاها هنوز بخش عمده .ای سهل و ممتنع تبدیل گشته است روستایی به مقوله

تر در اقتصاد کشور  کنند و آماده پذیرش وظایفی جدی تامین امنیت غذایی و تولید ایفا میداده اند، نقشی قابل توجه در 

 سازی و تصمیم ریزی، تصمیم هستند و ممتنع، زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف هستند و در نظام برنامه

های اساسی  ی بنیادین وجود ندارد. یکی از خالءگیری کشور جایگاهی قابل اعتنا ندارند و نسبت به توسعه آنها اعتقاد

روستاهای ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی 

راکز اولیه و شود. در ایران به عنوان یکی از منیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه آشکار می
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با توجه به موارد فوق در راستای  مهم تمدن بشری، برنامه ریزی و توسعه به مفهوم کلی و عمومی آن سابقه زیادی دارد.

 اهداف رسیدن به راستای در روستایی فرسوده بافت های چالش شناسایی مقدمات فوق هدف اصلی پژوهش حاضر ضرورت

 پایدار می باشد. توسعه

 بیان مسأله -2

در سالهای گذشته مداخله در بافتهای فرسوده عمدتا با مداخله متمرکز نهادهای دولتی و عمومی در قالب ساخت انبوه 

بوده است. علی رغم مشکالت عدیده اجتماعی، اقتصادی در این الگو، این  روستاهامسکن در بافتهای فرسوده و نابسامان 

داشته است. اما الگوی ساخت و ساز جدید  بناهای روستاییتری خصوصا در خصوص سازه و شالوده روش کیفیت مناسب

ین است گیرد و شرط اصلی آن سود اقتصادی طرفتحت عنوان نوسازی مردمی که توسط مردم و بخش خصوصی صورت می

های کنترلی و صنعت قوانین و مقررات باالدستی نتوانسته منجر به احداث به لحاظ سودجویی، عدم کارکرد صحیح مکانیزم

ساختمان های مستحکم و ایمن شود و مسئله صرف هزینه های باالی ساخت وساز و عدم رسیدن به هدف از یک سو و از 

ب و نوسازی در سالهای آتی ضرورت انجام این تحقیق را نمایان سوی دیگر آسیب های زیست محیطی ناشی از تخری

. علی رغم گذشت دهها سال از انقالب اسالمی و پیشرفت های گوناگون در حوزه توسعه و عمران (1400)حسینی، سازدمی

فنی و اجرایی کشور، متأسفانه هنوز قانون و نظام جامع فراگیری برای ساخت وساز در کشور وجود ندارد. نظام روستاهای 

برای ساخت وساز های موضوع طرح های عمرانی دولتی و نظام مهندسی ساختمان برای ساخت و سازهای غیر دولتی و 

عمدتاً در حوزه ها هزکدام فقط توانسته اند به بخشی از مسائل ساخت و ساز بپردازند و در عمل کارایی الزم را از دست 

تناقض با هم هستند از اهداف اصلی نیز دورگشته اند که البته در این میان انحراف  داده اند. ضمن آنکه در برخی موارد در

های کشور و خصوصاً شهرداری و دهیاری از طرفی شهرداری  نظام مهندسی ساختمان از اهداف آن بیشتر از نظام دیگر است.

ا نیز در بسیاری از موارد در تناقض با عمدتاً دارای ضوابط و مقررات محلی هستند که آنهروستاهای اطراف آن های بزرگ 

 همدیگر و حتی در تعارض با اقلیم محلی خود هستند.

 پردازیم:برای روشن شدن واقعیت ابتدا به ذکر چند مستند قانونی می

، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از 1347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  23به استناد ماده    -

 اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها هستند.

، مهندسان ناظر و ناظرین شهرداری هردو مکلفند اجرای 1358قانون شهرداری ها مصوب  100ماده  7به استناد تبصره  -

 ساختمان ها را کنترل و نظارت نمایند.

، شهرداری مکلف است از انجام امور خالف پروانه جلوگیری 1358قانون شهرداری ها مصوب  100ه ماد 6بر اساس تبصره  -

 نماید.

، شهرداری ها مکلفند مقررات ملی ساختمان را 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  24بر اساس ماده  -

 شود.یرعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب م

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، شهرداری ها موظف به نظارت بر عملکرد مجری و  -9-5-1-12بر اساس بند  -

نمایند. با مالحظة این موارد و سایر باشند و در صورت بروز تخلف مراتب را به شورای انتظامی منعکس میمهندسان ناظر می

هد شد که در حقیقت مهندسین عضو نظام مهندسی، به عنوان بازوی فنی قوانین و مقررات موجود به وضوح مشخص خوا

شوند و با مالحظه شرح مذاکرات مجلس شورای اسالمی شهرداری در امر طراحی و نظارت بر ساخت و ساز محسوب می

عوامل فنی  ها و کمبودهای فنی موجود در ساختار شهرداریبا توجه به ضعف 1374گذار در سال شود که قانونمشخص می

ی مهندسین در کشور، اقدام به تأسیس سازمان نظام مهندسی به عنوان یک مؤسسه غیر و در جهت استفاده از پتانسیل بالقوه
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مسئول اصلی کنترل و نظارت بر  (.1400)زیاری، دولتی نموده و در حقیقت همانطور که از قوانین مذکور مشخص است

ات ملی ساختمان و هم ضوابط شهرسازی بر عهده شهرداری است و دست کم ساخت و سازهای شهری هم در حوزه مقرر

در هیچ کدام از قوانین موجود این مسئولیت از شهرداری سلب نشده است، چه آنکه پروانه ساختمانی نیز هم در صدور و 

ئولین شهرداری امضا هم در تخلف و هم در پایان کار که مستند ادارات ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت است توسط مس

گیری نهاد شهرداری به عنوان یک دولت محلی مد نظر بوده و شوراهای اسالمی شهرها نقش پارلمان شود. اساساً شکلمی

های محلی متولی نظارت و کنترل خدمات شهری در چارچوب قوانین ملی هستند. ها به عنوان دولتمحلی را دارند. شهرداری

آوری زباله و اخذ عوارض از رسان و مسئول جمعنین فرایندی شهرداری فقط یک نهاد خدمتنباید تلقی داشت که در چ

مردم بوده و هیچ مسئولیت مشخصی در خصوص آسایش و ایمنی اهالی شهر ندارد. در حقیقت مسئول اصلی رعایت حقوق 

ها های ملی از شهرداریدولت ها و عدم حمایت مالیشهروندی، شهرداری است. هرچند واقعیت تلخ خودگردانی شهرداری

ها شده اما این موضوع نباید به فروش حقوق مردم منجر شده و در تضاد با امنیت ها از وظایف اصلی آنباعث انحراف آن

مردم باشد. البته در شهر تهران به دلیل مسائل خاص پایتخت، دولت باید به شهرداری کمک کند و در این هیچ شکی نیست. 

نباید مسئولیت کنترل بر ساخت و سازها را بر عهدة یک مهندس ناظر دارای مسئولیت محدود که فقط به صورت اما شهرداری 

های موجود در قانون، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. کند بگذارد و با استفاده از ضعفای بر ساختمان نظارت میمرحله

شهرداری کشور باید گزارش دهد چه برخوردی با متخلفین ساختمانی از  به عنوان نمونه شهرداری تهران به عنوان بزرگترین

جمله در حوادث گودبرداری نموده و به عنوان مثال در حادثه گودبرداری مناطق جنوبی چه اقداماتی انجام داده و اصوالً آیا 

م کند چند درصد از تخلفات معلو 100خود تقصیری در این موضوع نداشته است؟ از طرفی با انتشار آراء کمیسیون مادة 

اندازی به حقوق مردم و ارجاعی به آن کمیسیون منتج به تخریب و اعادة حقوق شهروندی شده و چرا در اکثر موارد دست

نقض حقوق شهروندی فقط به دریافت جریمة نقدی از متخلف و در حقیقت به خرید تخلف ختم شده است؟ هر چند این 

های نکته حائز اهمیت دیگر کاستی های کشور ساری و جاری است.ست و در اکثر شهرداریمعضل فقط مربوط به تهران نی

ای به یک تشکل صنفی است که دقیقاً مخالف منویات ها از یک سازمان حرفهجدی موجود در نظامات مهندسی و انحراف آن

یار تمایل دارد بر خالف قانون، نقش یک بوده و جای تعجب است که چرا سازمان نظام مهندسی بس گذار در تأسیس آنقانون

  .سازمان اجرایی را دارا باشد در حالیکه اهرم های آن را در اختیار ندارد

 مبانی نظری پژهش -3
 توسعة روستایی

ویژه جغرافیا و ها بههای بعضی رشتهپیدایش مطالعات روستایی در سطح جهان و حتی ایران تا حد زیادی مرهون تالش

شود، به اواخـر دهة (. زمینة پیدایش آنچه امروزه توسعة روستایی نامیده می38: 1385تاریخ است)طالب و همکاران، تا حدی 

بـرپا کـرد؛ عالوه بر این  1947گردد؛ یعنی زمانی که دولت اردوگاههایی را برای پناهندگان پاکستان غربی در سال برمی 40

انجامیدن شکستخورد؛ یعنی هنگام بهبه چشم می 1970عة روستایی پس از دهة ریزی و توسنخستین تغییر در تفکر برنامه

: 1388زیست، رشد فزایندة شهرها، فقر و فالکت روسـتاییان و... )مهدوی و همکاران، الگوهای توسعه به دلیل تخریب محیط 

ای به بحث گذاشته ی و توسعة ناحیهاریزی ناحیههای مرتبط با توسعة روستایی غالباً در چهارچوب برنامه(. بررسی29

هایی برای برقراری عدالت اقتصادی منزلة نگرشطور عام پس از جنگ جهانی دوم بهای بههای توسعة ناحیهشود. نظریهمی

کاهش  تر نواحی وو اجتماعی، توزیع بهینه و مؤثرتر منابع و امکانات و رفاه و ثروت، تخصیص دوبارة منابع، رشد متوازن

گذاران توسعه را به خود جلب کرد. از ریزان و سیاستروز توجه بیشتر برنامهای مطرح بود و روزبههای ناحیهبرابرینا
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و ... را  ای، افرادی چون والتر ایزارد، گونار میردال، فرانسوا پرو، هیرشمن، جان فریدمنهای توسعة ناحیهپیشگامان نظریه

 اند.( که عموماً به دنبال تبیین روابط فضایی نقاط جمعیتی بوده4: 1384همکاران، چشمه و توان نام برد)قنبری هفتمی

المللی، توجه دولت به تحوالت مناطق با تأثیرپذیری کشور از فرایند نوسازی بین 1330و  1320های در ایران نیز از دهه

 (.5: 1387شده است)عنبری، روستاها مطرح « عمران و آبادانی»روستایی معطوف و بحث 

کند که برای بهبود زندگی توسعة روستایی تعاریف متعددی دارد. بانک جهانی توسعة روستایی را راهبردی تعریف می

دادن منافع شود و این راهبرد در پی گسترشاقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم همان روستاییان فقیرطراحی می

 (.57: 1389واحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند)بهزادنسب، توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در ن

در تعریفی دیگر توسعة روستایی، فرایندی چندبعدی نگریسته شده که موضوع آن، بـهبود و ارتـقای کیفیت زندگی قشر 

سازماندهی، تـقویت  ریزی،گیری ازسازوکارهایی چون برنامهپذیر اجتماع روستایی است؛ فرایندی که با بهرهفـقیر و آسیب

کند در آنها خـوداتکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در سـاختارهای ذهـنی و اجتماعی روسـتاییان تـالش می

وضـعیت مـوجودشان را  واسطة آن ها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا بهگیری از قابلیتقـدرت، توان و اختیار بهره

ای نیازمند دگرگونی در سـاختارهای نـهادی، فنی، تر تـغییر دهـند. تـحقق چـنین توسعهو مطلوببه وضعیت مناسب 

شود)مهدوی های شخصیتی روستاییان منجر میشخصیتی و ارزشی است که به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی

عی در دورة معاصر، مباحث مربوط به توسعة روستایی در حوزة پیشینة نظری توسعه و تغییرات اجتما (.30: 1388و همکاران، 

ای است تا جایی که برخی رشتهمقیاس بین شناسی در حال تبدیل به یک سازوکار بزرگبا توجه به گسترش نظری و روش

پایدار  از ظهور مؤلفة توسعة پردازان مانند وندر پالگ، هنک رنتینگ، کارل هینز کینکل، تری مارسدن و کیس دو روستنظریه

 (.24: 1389کنند)وثوقی، روستایی بحث می

 توسعة پایدار روستایی

گذاران توسعه بوده توسعة روستایی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت روستاییان همواره دغدغة اندیشمندان و سیاست

اند. رفاه روستاییان مطرح کردهمنظور افزایش سطح زندگی و های بسیاری بهاست. در این زمینه تاکنون اندیشمندان رهیافت

دهد با وجود پیچیدگی مفهوم توسعه و توسعة های اخیر نشان میهای توسعة روستایی تا دههبررسی رویکردها و رهیافت

اند)مسلمی، صورت یکپارچه توجه نکردهبه همة ابعاد مختلف توسعه به 1980تا  1950شده از دهة های مطرحروستایی، نظریه

های اقتصاد روستایی تأکید ای بر جنبهاند. عدهو بیشتر بر یک یا چند جنبة خاص از زندگی روستایی تأکید کرده .(128: 1385

اند. بسیاری از آنان که اند یا اساساً در نظر نگرفتهرنگ نشان دادهها را یا کماند و بقیة جنبهدارند و آن را محور اصلی دانسته

اند. ای خاص از این نظام را)برای نمونه اقتصاد کشاورزی( بررسی کردهدهند، زیرمجموعهقرار می اقتصاد روستایی را نیز محور

(. 90: 1374زاده، شده است)لهساییدرنتیجه همیشه این دیدگاه مطرح شده که تصویری ناقص از توسعة روستایی ارائه 

کنی فقر، رشد محصوالت کشاورزی، یازهای اساسی، ریشههای گذشته بر اهدافی چون رشد اقتصادی، تأمین ندرواقع در انگاره

طورکلی توسعة روستایی، راهبردی ( و به128: 1385های بهداشتی و... تأکید)مسلمی، بهبود کیفیت مسکن و ارتقای شاخص

 اقـتصادی مـردم فقیر روستایی در نظر گرفته شـده اسـت. -برای بهبود زندگی اجـتماعی
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 1980تا  1950شده از دهة های تدوینراهبردهای توسعة روستایی برمبنای نظریه: 1 -جدول

 رویکرد
شده برای دستیابی به راهبردهای تدوین

 رویکرد
 اهداف رویکرد

-اقتصادی 

 سیاسی

کردن صنعتی انقالب سبز، اصالحات اراضی،

 روستاها، رفع نیازهای اساسی

جلوگیری از مهاجرت های روستایی و ماندگاری ساکنان در بافت

کردن مناسبات الزم و تأمین تسهیالت برای زندگی روستاییان با فراهم

 متناسب با شرایط امروزی

فرهنگی و 

 اجتماعی

آموزش، ایجاد نهادهای غیردولتی، سازماندهی 

 های مشارکتیفعالیت

منظور دادن به فعالیت آنها بههای روستاییان و جهتارتقای توانایی

 یت روستاها و کاهش مهاجرت از روستا به شهراصالح وضع

-کالبدی 

 فضایی

تأمین آب، برق، تلفن و سایر امکانات همراه با 

 بهسازی فیزیکی بافت روستا

ها و حل مسائل و مشکالت موجود در روستا که حاصل ضعف

های کالبدی تلقی ها و ویژگیکمبودهای موجود درزمینة زیرساخت

 .شودمی

  69 -68: 1391منبع: زندیه و همکاران، 

 

صورت فراگیر در تمام سطوح جامعه اثربخشی اند، بهاهداف توسعه که عموماً با نگرش حاکمیتی و متمرکز طراحی و اجرا شده

(؛ 128: 1385اند)مسلمی، ای بودههای جغرافیایی در سطوح مختلف محلی و منطقهاند و خود موجب نامتعادلیالزم را نداشته

نظران در حیطة روستایی، رویکردهای گوناگونی درزمینة های آراء مختلف صاحببنابراین با توجه به گستردگی و تفاوت

روستایی شکل گرفته است که از زوایای گوناگون امکان بررسی آنها وجود دارد. کشورها و مناطق مختلف جهان متناسب با 

اند. قطعاً بدون درنظرگرفتن تجربیات ی توسعة روستایی متفاوتی را در پیش گرفتهها، رویکردها و راهبردهاشرایط و اولویت

توجه به راهبرد توسعة روستایی توفیق پایدار چندانی در های خاص در روستا بیجهانی و با تمرکز صرف بر بعضی برنامه

گوناگون و نبود آستانة جمعیتی ایجاد (. امروزه برخالف مشکالت 39: 1390آید)نوروزی آورگانی، این زمینه به دست نمی

وری کم و درنتیجه مهاجرفرستی و تخلیة بسیاری از روستاها، بعضی نواحی خدمات عمومی و ظهور چرخة باطل بهره

های های فرهنگی و اجتماعی خود، نمونههای موجود مانند مطلوبیت مکانی، طبیعی و فرهنگی و سرمایهروستایی برپایة دارایی

های جدید سیاستی و حکمروایی مبتنی بر اند؛ اما گسترش این الگوهای موفق نیازمند توجه به مؤلفهارائه کرده موفقی را

اصول حکمروایی خوب ازجمله شفافیت و مشارکت محلی و توجه به معیارهای توسعة پایدار روستایی است)سازمان 

 (.1393های اقتصادی و توسعه، همکاری
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 ها و راهبردهای توسعة روستایی، رهیافت: الگوها2 -جدول

 راهبردها هارهیافت الگوهای اصلی توسعة روستایی

 ساالرانه و بازارمحورالگوهای فن

 رهیافت نوسازی

 رهیافت رشد

 رهیافت بازار آزاد

 سازیصنعتی

 ایریزی مراکز رشد منطقهبرنامه

 الگوی رادیکال
 های سوسیالیستی و مائوئیستیرهیافت

 های فمینیستیرهیافت

 توزیع دوبارة منابع

 اسکان اجباری

 توانمندسازی زنان

 متمرکز و تعاونی

 مراکز جمعیتی و تولیدی جدید

 گراالگوی اصالح

 رهیافت نیازهای اساسی

 محور(رهیافت مشارکتی)عامل

 رهیافت توسعة پایدار روستایی و رهیافت فائو

 جانبهتوسعة فراگیر و همه

 سیستمی

 ای روستاییمنطقهتوسعة 

 توسعة جوامع محلی

 توسعة مشارکتی

 گراییزیست منطقه

 محورتوسعة اجتماعی

 اگروپلی تن

 فیزیولوژیکی( –انقالب سبز)مکانیکی

 29: 1385منبع: مسلمی، 

توسعه وجود دارد. در یافته و درحال های چشمگیری بین کشورهای توسعهدربارة مفهوم توسعة پایدار روستایی تفاوت

های محیطی و اقتصادی توجه دارد و مباحث سیاسی بیشتر بر یافته توسعة پایدار روستایی بیشتر به جنبه کشورهای توسعه

ای که مشاغل و گونههای اقتصادی لحاظ کنیم؛ به گیریهای محیطی را در تصمیماین مسئله تأکید دارد که چگونه هزینه

مباحث سیاسی در کشورهای جنوب کامال متفاوت است. کشورهای جنوب بر  های صنعتی حفظ شود؛ اما برداشت ازرقابت

: 1385کند)مسلمی، این امر تأکید دارند که تعامالت محیطی آنها چگونه به رشد اقتصادی و تأمین احتیاجات سیاسی کمک می

هاست، ایـن فیت زندگی انسان(. از دیدگاه توسعة پایدار، اگـر هدف از توسعه، گسترش امکانات و بـهبود شـرایط و کی130

باید مدنظر قرار گیرد. معنای توسعة پایدار عالوه بر حفاظت از محیط های آینـده نیز میامر گذشته از نسل کنونی برای نسل

زدن تعادل زیست و منابع طبیعی، برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم

یطی، عدالت و امکانات زندگی را برای همة مـردم، اعـم از شهری، روستایی و عشایری و نه فـقط قـشرهایی محزیست

(. روند و گرایش حاکم بر ابعاد شکلی و محتوایی الگوهای توسعه، 185: 1389آورد )هاشمی، محدود از جامعه فراهم می

ساختی)رشد اقتصادی( به برداشت ی که از برداشت و باوری تکاگونهدهندة نوعی تکامل از حیث مفهومی آنهاست؛ به نشان

 (.191: 1386زاده، و باوری چندساختی)توسعة پایدار( تغییر جهت داده است)علوی
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 : رویکردهای عمومی نظری پدیداری مؤلفة توسعة پایدار روستایی3 -جدول

 توضیحات رویکرد

 شدن جهانی
شدن کشاورزی، تمرکز سرمایه و نابودی دهقانان جهانیاتکا بر ابداعات تکنولوژی و بحث 

 کردن تولیدپا و کشاورزی محدود، تخصصیخرده

نوسازی، پایداری و توسعة 

 روستایی

وری تأکید داشت. این امر به عقالنیت تولید و طور افراطی بر تولید و بهرهاین رویکرد به

اکولوژیکی منجر شد. نظریة نوسازی ملهم تخریب محیط و بنابراین لزوم توجه به مالحظات 

 گرایی و کارکردگرایی است.از نظریات تکامل

 پسانوسازی و پایداری

سازی است. به دنبال پیدایش این رویکرد مبتنی بر نقد عمومی مارکسیستی از نوسازی و جهانی

را نقد محیطی، این رویکرد علم و عقل مدرن پیامدهای مخرب مدرنیته مانند مشکالت زیست

 کرد.

فمینیسم، پایداری و توسعة 

 روستایی

ویژه مشارکت زنان روستایی را به بحث توسعه وارد کرد. رویکرد رویکردی که مشارکت به

 مدرنیستی و تضاد ریشه دارد.پست -فمینیستی در مکاتب مارکسیستی 

 بندی()جمع 35 -28: 1389منبع: وثوقی و همکاران، 

 

های اجتماعات روستایی در راستای رفع نیازهای مادی و فرایندی است که در چهارچوب آن توانایی توسعة پایدار روستایی،

شناختی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی( رشد دهندة نظام سکونت محلی)بوممعنوی در عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل

است که باید دربرگیرندة فرایندهای توسعه مانند توسعة  ( و فرایندی چندبعدی101: 1389یابد)فعلی و همکاران، و تعالی می

(. درحقیقت توسعة پایدار برمبنای Shucksmith, 2000 :210محیطی و مشارکتی باشد)اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست

 (.6: 1389گیرد)حبیبی و همکاران، درک عمیق از حقوق مردم، نقش اکوسیستم و منابع طبیعی بومی شکل می

گانة اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسعة پایدار شش اصل عمومی برشمرده شده است؛ نخستین اصل بر ابعاد سهبرای 

ها یاد شده است تا بر این مبنا اصل سوم و چهارم یعنی عدالت های پایداری تأکید دارد. در اصل دوم از پیوند پایهپایه منزلةبه

عدالت اجتماعی شکل یابد. اصل پنجم بر محوریت اصول پیشگیرانة پایداری و نسلی و عدالت بین نسلی با تأکید بر درون

؛ بنابراین اگر تعریف عام توسعة پایدار روستایی (Cameron, 2004: 16اصل ششم نیز بر حفظ تنوع بیولوژیکی تأکید دارد)

اقتصادی، اجتماعی و محیطی مالک کردن ابعاد پذیرفته شود، بهبود وضعیت رفاهی تمامی اعضای جوامع روستایی با لحاظ

توسعة پایدار روستایی جزئی جدانشدنی از واژة توسعه است که به  .(Anriquez & Stamoulis, 2007: 24عمل است )

پذیری ؛ بنابراین سه اصل عدالت، انعطاف(Thompson, 1999: 8انجامد )بهبود زندگی و دستیابی به عدالت اجتماعی می

توسعة پایدار روستایی زمانی محقق خواهد شد که بین (. Tolba, 1997: 12شود)در نظر گرفته می و کارایی برای توسعه

ترین هدف توسعة پایدار روستایی، مدیریت پایدار و متوازن منابع طبیعی، ابعاد آن تعامل وجود داشته باشد. بر این اساس مهم

های انسانی، استحکام رشد ، توسعه و ارتقای سرمایهوری کشاورزیارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر، ارتقای بهره

ها و یکپارچگی موزون جامع روستایی با کلیت های برابر برای انسانکشاورزی، گسترش مشارکت مؤثر و افزایش فرصت

 (.78: 1384سرزمین است )پاداریامچی، 
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 ها پژوهشیافته -4

 اقتصاد، صنعت و گردشگری - مشکالت روستاها

ها درگیر است، در سه بخش مطرح و در حوزة اقتصادی، صنعتی و گردشگری با آنامروزه روستاها مسائل اصلی که 

وری پایین بخش صنعت و معدن و وری پایین کشاورزی، وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی و بهرهاند. بهرهبررسی شده

ترین مسئلة در حوزة اند. در این میان، مهماین حوزه های اساسی درتوجهی به استفاده از ظرفیت گردشگری، چالشبی

. ایجاد صنایع 1وری پایین بخش کشاورزی است. برای حل این مسئله، دو راهکار اقتصادی، صنعت و گردشگری، بهره

 گردد. های طرف تقاضا هستند پیشنهاد می. دسترسی به بازارهای مصرف، که از سیاست2تبدیلی و تکمیلی؛ 

 

 زیست، آب و کشاورزیمحیط

مند است، با مسائلی از ای بهرهکنندههای خیرهبومرغم اینکه از زیستعلی اکثر روستاهای کشورزیست، در حوزة محیط

های هوا و اقلیم)گردوغبار(، پسماند و مواد زائد و افت تنوع شدة استان، آالیندهقبیل پایین بودن سطح مناطق حفاظت

در ترین مسئلة ی بلوط، مهمهاشدن جنگلزیستی)فرسایش خاک و زوال( مواجه است. در این میان، موضوع زوال وخشک

توان چهار سیاست را در پیش گرفت: زیست، آب و کشاورزی است. که برای حل آن میدر حوزة محیطبعضی روستاها و 

. 4. مقابله با گردوغبار؛ 3. حمایت از جوامع محلی برای پیشگیری از تخریب؛ 2. تقویت نظارت و حفاظت از منابع طبیعی؛ 1

برده استفاده کرد؛ اما سیاست توان از تمامی راهکارهای نامزگاری با تغییر اقلیم. برای حل مسئله، میتوسعة راهکارهای سا

 ها، ارجحیت دارد. سازگاری با اقلیم، در مقایسه با دیگر سیاست

 اجتماعی و فرهنگی

نیازمند توجة ویژه است. های اجتماعی ویژه در حوزة آسیباز نظر اجتماعی و فرهنگی، به روستاهای اطراف کالنشهرها

های خیابانی، روند افزایشی طور خاص نزاعهای اجتماعی نظیر سرقت، ضرب و شتم و بهنرخ باالی طالق، نرخ باالی بزه

طور مهاجرت روستاشهری)درون استان( از جمله مسائل اجتماعی و همین ها استاناکثرمهاجرت و به عبارتی مهاجرفرستی 

تواند عامل اصلی وضعیت است. اما در کنار این مسائل، آنچه بیش از هر چیز می ر و روستامشترک بین شهو فرهنگی 

ای( و نهادهای قانونی)امر ای و عشیرههای اجتماعی و فرهنگی قلمداد شود، ناهماهنگی و تقابل میان نهاد سنتی)قبیلهسامانیبی

سازی نهادهای . فعال2کشیدن امر سنتی؛ حاشیهن و به. تقویت نهادهای مدر1مدرن( است که برای رفع آن، سه سیاست: 

زمان امر مدرن و امر سنتی پیشنهاد شده که در نهایت سیاست . تقویت هم3سنتی کارکردی متناسب با وضعیت جامعه؛ 

 است.« پیوند امر سنتی و مدرن از طریق تقویت شهروندی»انتخابی بهینه، سیاستی یکپارچه با عنوان 
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 تفکیک حوزههای اکثریت روستاهای کشور بهچالش -4جدول

حوزۀ 

 موضوعی
 راهکارهای مؤثر مشکالت

سیاست 

اقتصادی، 

 گردشگری

وری بهره -1

پایین بخش 

 کشاورزی

  شدة محصوالت موجود و معرفی الگوی های تمامانجام مطالعات وسیع و دقیق در زمینة قیمت

 های موجودبهینة کشت با مالحظات محدودیت

  های خرید محصوالت بخش کشاورزی نمودن مطالعات توسعة صنایع جانبی با حمایتزمانهم

 دستی بخش کشاورزیو بسترسازی مناسب در زمینة فعالیت صنایع باالدستی و پایین

  وریسازی اراضی کشاورزی برای افزایش بهرهداران خُرد به یکپارچهتشویق زمین 

2- 

 گردشگری

  های توسعة گردشگری و همچنین جذب نیروهای متخصص گذاری و توسعة زیرساختسرمایه

 آموخته در امر گردشگریو البته دانش

  ها، تجهیزات و تسهیالت توریستی تشویق مردم منطقه به مشارکت در زمینة توسعة زیرساخت

 و ایجاد اشتغال دائم در منطقه

  موازات بررسی تأثیرات حاصل از این فعالیت ردشگری بههای گتهیة فهرستی از منابع و فعالیت

 زیست)طبیعی و شهری(بر منابع محیط

  های رسانی از طریق تلویزیون، اینترنت، کتاب، بروشور و روزنامه، کمپینو اطالع تبلیغات

 فرهنگی و هنری

  گذاریبرداری از حمایت بخش خصوصی برای سرمایهسازی و بهرهزمینه 

سیاست 

زیست، محیط

آب و 

 کشاورزی

3-

های آالینده

هوا و اقلیم 

 )گردوغبار(

  اهتمام بر اجرای سند مقابله با گرد و غبار و تأمین اعتبار الزم 

پسماند و  -4

 مواد زائد

  اجرای برنامة جامع مدیریت پسماند 

  اندازی کارخانة تولید کود کمپوستراه 

  نظارت بر دفع پسماندهای ساختمانی و صنعتی و معدنی 

  های بازیافت مواد زائداندازی کارخانهکمک به راه 

  برداری اقتصادی از پسماندگذارهای داخلی و خارجی برای بهرهجذب سرمایه 

تنوع  -5

زیستی 

)فرسایش 

خاک و زوال 

 بلوط(

  منظور حفاظت از زیست و منابع طبیعی بههای نظارتی زیر نظر سازمان محیطبهبود سیستم

 هامراتع و جنگل

  شدة افزایش و ارتقای سطح مناطق حفاظت 

  های بلوطسازی برای کاشت نهالفرهنگ 

  های جانوری و حیات وحشسازی و باالبردن میزان حراست از گونهفرهنگ 

  زیستهای مدنی در حفاظت از محیطجلب مشارکت جوامع محلی و تشکل 

6- 

های چالش

کمّی و کیفی 

 منابع آب

 های قانونی از منابع آبنظارت بر برداشت 

  هاهای سطحی و سیالبکنترل آب 

  های شهری و صنعتی استانخانهتکمیل و تجهیز تصفیه 

  نظارت بر صنایع آالیندة آب 

  های مرجع سنجش کیفیت آب افزایش تعداد آزمایشگاه 
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حوزۀ 

 موضوعی
 راهکارهای مؤثر مشکالت

 نظارت بر رعایت حریم منابع آبی توسط جوامع محلی 

سیاست 

اجتماعی و 

 فرهنگی

تقابل  -7

قانون و 

فرهنگ 

 ایطایفهسنتی

  ها و افراد در معرض آسیبشناسایی و پیشگیری گروه 

  حمایت از نهادهای سنتی کنترل اجتماعی 

  های حامی اجتماعیسازی بدنة مدنی و گروهفعال 

  شوند.برخوردهای قاطع قانونی با کسانی که برای حل مسائل به زور متوسل می 

   تقویت ضمانت اجرای قوانین 

  ل مسائل به روش مشارکتی و گروهی در ابتدای دوران تربیتی در مدرسه، تقویت شیوة ح

 ها و...آموزشگاه

 مهاجرت -8

   شناسایی فضاهای خالی جذب نیروی کار متخصص در هر بخش 

  های کوچک و بزرگ و ارائة تسهیالت به کارآفرینان بخش حمایت مالی و معنوی از کارگاه

 خصوصی 

  خدماتی  جای فعالیتجایگزینی فرهنگ کار تولیدی به 

  های فرسودة شهری و روستایی احیای بافت 

  های استان شناسایی و حفظ و تقویت منابع اشتغال درآمدزا در شهرستان 

های نزاع -9

فردی و 

 جمعیدسته

 محل کدخدایان سفیدان وریش نظارت و سرپرستی به محالت و روستاها در هاییتشکیل گروه 

 فرهنگ میانجیگری در گسترش و محلی اختالفات در سازنده و موقعبه مداخلة برای

 نزاع و درگیری دادن به مراکز پلیس در صورت بیمو اطالع اختالفات وفصلحل

  منظور کاهش کردن افراد بهوفصل مسئلة نزاع و نحوة آرامآموزش افراد جامعه نسبت به حل

 دار، تخریب اموال طرفین نزاع و...های دنبالهجویی، نزاعپیامدهای آن همانند انتقام

  ها ها و مسبّبین آنهای قضایی، انتظامی و امنیتی دربارة شیوة رویارویی با نزاعهماهنگی دستگاه

 های جمعیمنظور کاهش نزاعبه

  منظور انجام ربط، بههای ذیگردآوری اطالعات جامع دربارة نزاع جمعی از جانب دستگاه

 مطالعات کاربردی و بنیادی در این زمینه

 

 جایگاه اشتغال در توسعه روستایی

میلیارد نفر با فقر مطلق  1 /2سکونت بیش از سه میلیارد نفر از جمعیت جهان در نواحی روستایی و مواجه بودن بیش از 

 ضرورتی کند توجه ویژه به فقرزدایی از نواحی روستایی و اشتغالزایی را در روستاها  می تهدید که ادامه حیات آنها را 

ترین اثرات جانبی جهانی شدن از جمله توزیع نابرابر درآمد کشورها که جزء اصلیفقر جهانی و  .نماید می ناپذیر اجتناب

ها و صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی  شود، مردم روستاها را با آسیبهای کشورهای درحال توسعه محسوب میچالش 

در روستاها، تبعیض علیه کار زنان و مواجه ساخته که امروزه مهاجرت از روستا به شهر، وجود میزان باالیی از کار کودکان 

 کارگران روزمزد و سیار در روستاها و بخش کشاورزی، عدم تامین اجتماعی مورد نیاز و امنیت پایین شغلی از نمونه آسیب

کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای  .شوند های مذکور به شمار آمده و موجب تشدید فقر و نابربری در روستاها می

های توسعه روستایی به ثمر بنشیند. افزایش جمعیت روستاییان)مقدار  دهد طرحای اندیشیده نشود، اجازه نمی چاره آن 
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مطلق(، بیکاری)کامل یا فصلی(، بهره وری پایین افراد و منابع، عدم جذابیت برای سرمایه گذاری و ضعف فضای کسب و 

های مختلف روستایی به خصوص براساس  تمرکز روی بخش .ان استکار برخی از عوامل مؤثر در کمبود درآمد روستایی

خش کشاورزی ب .وجب پیشرفت روستاها وکاهش فقر خواهد شدم  (ILO)المللی کار کشاورزیهای سازمان بین بینی  پیش

های دیگر اقتصادی به ویژه بخش های مرتبط بخش  می تواند محرک توسعه اقتصادی غذا، سوخت، فیبر و سایر نیازمندی

درسطوح محلی، ملی و  اقتصادی -های روستایی نیازمند فرایندهایصنعت باشد. از سوی دیگر موفقیت در توسعه بخش 

های اقتصادی کارآمد، حکمرانی خوب المللی است، که متغیرهای کالن اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سیاسی، برنامه  بین

رود. از آنجا که راه حل نهایی مساله بیکاری شهری و تراکم  نسانی از پیش نیازهای اساسی آن به شمار میو آموزش نیروی ا

جمعیت در شهرها و کشورهای در حال توسعه، بهبود محیط روستایی، برقراری تعادل مناسب میان فرصت های اقتصادی 

از راه افزایش سطح درآمد آنها می باشد، بدیهی است  موجود در مناطق شهری و روستایی و افزایش سطح زندگی روستاییان

در سایه ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به اعضای جوامع روستایی و در صورت افزایش اطالعات فنی آنان، اصول و فنون 

گردد، بدین  یشود و از عوامل و منابع اقتصادی تولید، به شکل مطلوب استفاده مبرتر تولید به وسیله روستاییان انتخاب می 

تواند از طریق بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره برداری بهینه از منابع نقش مهمی ترتیب ایجاد اشتغال می 

 د.در توسعه روستایی داشته باش

  

 

 نقش توسعه روستایی در توسعه ملی

کنند، ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا میهای روستایی به عنوان قاعده نظام از نظر سکونت و فعالیت اساساً حوزه 

چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداری 

ی در روند ای و ملی داشته باشد. حال اگر به دالیلتواند نقش موثری در توسعه منطقه  فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می

ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در ای ایجاد شود، به گونه پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه 

های شهری و در نهایت در کلیت  نظام ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسایل روستایی در حوزه

و باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه از این ر .یابد سرزمین گسترش می

دهد که به حق و وظیفه توسعه  ای، شهری و روستایی است. متاسفانه شواهد و تجربیات نشان میپایدار در سطوح منطق ه

های روستایی در م توجهی شده و حوزه جوامع و فضاهای روستایی، به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، ک

اند. از این رو تعدیل ها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته  شرایطی کامال نابرابر از جهت دسترسی به فرصت

ارتقای این جوامع، ضرورتی  و رشد تسهیل و روستایی جوامع بالندگی جهت در سرزمینی و اقتصادی –های اجتماعی نابرابری

های ملی طراحی  توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست .شود اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می

چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. از سویی چون روستاها کانون تولیدات زراعی  .گردد

وری و راندمان هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. و با این  ز، یکپارچه شدن اراضی، باال بردن بهرههستند تاکید بر دانش رو

توانیم غذای مردم را که یکی از مسائل اساسی کشور است، تامین نماییم. تکیه بر واردات مواد غذایی، که قیمت رویکرد، می 

های تولیدی ها و یارانه  النه نیست و با توجه به حذف حمایتآن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاق

پذیرد، های سازمان تجارت جهانی صورت می و صادراتی سایر کشورهای تولید کننده محصوالت مواد غذایی که طبق آموزه 

یمت محصوالت ه ای کشور خواهد شد و در نتیجه قواردات مواد غذایی در آینده باعث افزایش رشد منفی تراز پرداخت

 .تر می شود. که تحمل این امر بسیار مشکل استغذایی گران
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توانیم باعث ای به کشاورزی، روستا و تولید داده شود، می  اما اگر بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که اهمیت ویژه

جویی قابل توانیم صرفهین طریق نه تنها میهای تولید و روستاها شویم. و از اارتقاء دانش فنی و بومی کردن آنها در کانون 

های آگاهانه و حمایت از تولید به افزایش مازاد بر نیاز دست  ها بوجود آوریم بلکه اگر با سیاستتوجهی در تراز پرداخت 

 .توانیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیمیابیم آن وقت صادرات دور از دسترس نیست و می

اسالمی ایران آمده است که بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و اهداف این بخش را  در قانون اساسی جمهوری

در راستای توسعه اقتصادی، در بسیج کلیه امکانات ملی و همه بخش های اقتصادی به منظور نیل به خودکفایی در تولید 

 .ع و جایگاه اصلی تولید بیان داشته استکاالهای اساسی کشاورزی، تقویت توان اقتصادی روستاها و احیای آن به عنوان منب

 .پردازیمحال با توجه به اهمیت روستا و کشاورزی، به ضرورت توسعه روستایی و اهمیت و نقش آن در توسعه ملی می 

توان فقط با ذکر این که میزان درآمد ساالنه در این کشورها خیلی میزان زیاد فقر را در کشورهای در حال توسعه نمی

تر از میزان درآمد در کشورهای توسعه یافته است، بیان کرد. بلکه باید حداقل دو عامل یا دو ویژگی دیگر از توسعه پایین 

های داخلی این کشورها های داخلی و خارجی. در باب ویژگی  نیافتگی را در نظر گرفت. این دو ویژگی عبارتند از: ویژگی

کی نیست که نابربری در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابری در میان گروهای باید به مساله توزیع درآمدها اشاره کرد. ش

عامل بیرونی که باید به  .فقیر و ثروتمند در کشورهای توسعه نیافته به مراتب از نابربری در کشورهای ثروتمند بیشتر است

توسعه از رشد بطئی درآمد سرانه خاطر داشت این است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اکثر کشورهای در حال 

 .برخوردارند

نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در 

های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است. در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت 

خیر نیز توسعه صنعت گردشگری روستایی بویژه در کشورهای توسعه یافته، عامل اساسی در فرایند توسعه روستایی های اسال

 .و تحقق اهداف توسعه ملی بوده است

  جمع بندی و تحلیل

عمران ها، مرتبط با های پس از انقالب اسالمی ایران به استناد آمار، شاخص با توجه به اقدامات انجام شده طی سال

های بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، شبکه آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی،  روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه خانه

باشد و لیکن در خصوص بهبود وضعیت طرح هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می

ین اجتماعی در یک کالم مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق الزم حاصل های تام اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه

باشد. که تغییرات به واسطه نگردیده و به همین دلیل روستاها به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل می 

تبعات ناشی از خالی شدن  .دارد شهر شدن برخی روستاها نیست بلکه ریشه در مسایل اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی

روستاها از جمعیت و غیرفعال شدن روستاها، از قبیل اقتصادی)وابستگی کشور به سایر کشورها، عدم تحقق رشد اقتصادی، 

بیکاری و...(، فرهنگی )عدم استفاده از تحصیل کردگان روستا، از بین رفتن آداب، سنن ملی و ..( اجتماعی)افزایش طالق، 

ازدواج، کاهش اعتماد به نفس، افزایش حاشیه نشینی و ...(، زیست محیطی)تخریب و از بین رفتن منابع، افزایش کاهش نرخ 

مخاطرات طبیعی و ...( میراثی و تاریخی)از بین رفتن سند تاریخی و میراثی کشور به واسطه اینکه روستاها شکل دهنده 

 (.رزها، افزایش درگیری مرزی و بروز مشکالتی در داخل کشوراند( و امنیتی)تهدید مرزها، خالی شدن مشهرها بوده 

شود در روستاها صرفاً امور عمرانی مورد توجه بوده است ولیکن در حال حاضر توجه با بررسی سوابق امر مالحظه می

ر و همچنین دولت باید به رویکرد و توسعه روستایی معطوف گردد. لذا با تبیین جایگاه روستا در نظام برنامه ریزی کشو

های قانونی، معنوی الزم، نسبت به فعال کردن  اهمیت دادن به این حوزه گسترده، مهم و اثرگذار در اقتصاد و جلب حمایت
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های اقتصادی و تولیدی از طریق توانمندسازی عوامل انسانی و افزایش بهره وری و جمعیت روستایی کشور در فعالیت 

ی وایجاد مشاغل جدید و متنوع و حرکت جهت زنجیره ارزشی تولید با رویکرد توجه به راندمان در امور کشاورزی ودامدار

بازار فروش، زمینه بهبود معیشت زندگی روستاییان را فراهم نماید و در نهایت با رفع تبعیضات موجود بین روستا و شهر، 

 .محیط روستا را محیطی شاداب، پویا و موثر در توسعه کشور مبدل نماید

 
 

 بر اساس ماتریس مقایسه زوجی های کشورروستابیشتر بندی مشکالت (: اولویت5ل )جدو

 مشکالت کلی

 اولویت امتیاز مشکالت

 1 8 وری پایین بخش کشاورزیبهره 1مشکل 

 2 7 گردشگری 2مشکل 

 3 6 های هوا و اقلیم)گردوغبار(آالینده 3مشکل 

 4 5 پسماند موارد زاید 4مشکل 

 5 4 زیستی)فرسایش خاک و زوال بلوط(تنوع  5مشکل 

 6 3 های کمّی و کیفی منابع آبچالش 6مشکل 

 7 2 ایطایفهتقابل قانون و فرهنگ سنتی 7مشکل 

 8 1 مهاجرت 8مشکل 

 8 1 جمعیهای فردی و دستهنزاع 9مشکل 

 

 (: ماتریس مقایسه زوجی مشکالت کلی این روستاها6جدول)

 9مشکل  8مشکل  7مشکل  6مشکل  5مشکل  4مشکل  3مشکل  2مشکل  1مشکل  مشکالت

 1 1 1 1 1 1 1 1  1مشکل 

 2 2 2 2 2 2 2   2مشکل 

 3 3 7 6 5 3    3مشکل 

 4 4 7 6 4     4مشکل 

 5 5 7 6      5مشکل 

 6 6 6       6مشکل 

 7 7        7مشکل 

 8 8        8مشکل 

 9 9        9مشکل 

 

 

 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

آوری الزامات آن در سطوح کالن، میانی و محلی توسعه متوازن و یکپارچه نواحی روستایی و عشایری در گرو فراهم

ریختگی در نظام سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی، هماست. ولی شواهد موجود در این گزارش نشان داد، نوعی به
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توان امیدی به تحقق توسعه متوازن که این آشفتگی چاره نشود، نمیتا زمانیوجود آمده است و عشایری و کشاورزی به

بروز وضعیت بحرانی در نواحی روستایی و عشایری نظیر کاهش روزافزون جمعیت روستایی و  .روستایی و عشایری داشت

ویت داشتن مناطق شهری شهری، به حاشیه رانده شدن روستاها و اول-های روستاعشایری، تخلیه روستاها، تشدید مهاجرت

گیری و سیاستگذاری و غیره در کنار عدم تحقق مناسب اهداف و تکالیف کلیدی مربوط به حوزه توسعه در مجامع تصمیم

ای و بنیادین است. این مشکل، فقدان متولی تخصصی و کارامد برای تدوین روستایی و عشایری، معلول یک مشکل ریشه

انداز و مأموریت مشخص، رسیدگی به مشکالت و توسعه روستایی و عشایری براساس چشم هایها و برنامهمتوازن سیاست

های مربوطه تر از همه نظارت میدانی بر اثربخشی و کارایی طرحپیگیری حقوق روستاییان و عشایری از مراجع مسئول و مهم

اقدامات عملی را با استفاده از ظرفیت  است. این متولی باید با رویکرد جهادی و نگاه یکپارچه به کشاورزی و روستا،

دست آمده حاصل از روش ارزیابی دهد. بر اساس نتایج بههای خودجوش مردمی انجام نهاد و حرکتهای مردمتشکل

ترین مشکالت داخلی روستا عبارت باشند. مهممشارکتی روستایی، مشخص شد که روستاییان با مشکالت زیادی مواجه می

های دسترسی، همچنین در زمینه ل فاضالب داخل روستا، نبود آب آشامیدنی کافی و عدم آسفالت کوچه و راهبودند از: مشک

های تولید و جاده بین های فروش محصوالت، باالبودن هزینهترین مشکالت عبارت بودند از: پایین بوده هزینهکشاورزی مهم

که اهالی روستا از وضعیت مالی و اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و های اجرا شده در منطقه نشان داد مزارع. نتایج تکنیک

ها، علوفه و ... دالیل متعددی داشته است. مانند ضعیف بودن منابع طبیعی از جمله دیم بودن اراضی کشاورزی، گرانی نهاده

که با وجه قرار گیرد حال آنضعیف بودن منابع فیزیکی و نیز مرزی بودن این منطقه باعث شده که این روستا کمتر مورد ت

توجه به موقعیت طبیعی و پتانسیل استراتژی منطقه جهت رشد واردات و صادرات، مردم باید در شرایط اقتصادی و رفاهی 

منزلة یکی از عوامل مهم در جذب توسعة روستایی در چند دهة اخیر به. در انتها می توان چنین گفت بهتری قرار داشته باشند

دهد در چند دهة ها نشان میاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها مدنظر بوده است؛ اما بررسیجمعیت روست

های مختلف های روستایی در استانتر، بسیاری از سکونتگاهگذشته با وجود افزایش خدمات و به اصطالح توسعة افزون

دهد وجود شده نشان میهای انجامبررسی اند.اجه بودهشدت با کاهش جمعیت مو اند یا بهکشوریا خالی از جمعیت شده

آید. وضعیت تأسیسات زیربنایی، دسترسی به ای در روستاها در نگهداشت جمعیت امری ضروری به حساب میخدمات پایه

جمعیت برای  ترین نیازهای هرمنزلة اساسیکند، بهمراکز آموزشی و تأسیسات روبنایی که نیازهای امروز ساکنان را تأمین می

ریزی منجر به رشد و نگهداشت جمعیت برای نگهداشت، امری ضروری است. شاید این واقعیت را باید پذیرفت که برنامه

کردن روستاهای دارای توان بیشتر، این روستاها پذیر نخواهد بود و باید با کوشش بیشتر برای مشخصتمام روستاها امکان

به نظر  منزلة مراکز جمعیتی پایدار آینده عمل کنند.های ناشی از مقیاس بهویت همزمان صرفهرا تقویت کرد تا با پیدایش و تق

رسد سیاست برنامة ششم توسعة کشور در قالب طرح توسعه واشتغال روستایی، چنین رویکردی را در پیش گرفته است؛ می

د که توان توسعه دارند و در بعضی مناطق این ها و مناطقی صورت گیرتوسعة روستایی باید در قالب توسعة مراکز دهستان

گرفتن جمعیت نیست، بلکه به مفهوم تمرکز جمعیت امر فقط موجب هدررفت سرمایه خواهد شد. این امر به معنای نادیده

وری برای ایجاد خدمات دارند و شاید باید از این راه امیدوار بود که در مراکزی است که خدمات اولیه و ظرفیت بهره

 مراتبی سامانمندتر ایجاد شوند.های مرکزی با خدمات مناسب برای نگهداشت جمعیت روستایی در سلسلهانمک
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