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  چکیده

 ،ساالری یواندگسترده از  ۀاستفادو  ییهمگرا ،یپهلو ۀدر دور ویژه به دیجد ییزگراکتمر ،رانیا در
 یژگیو مورددر یخیتار یشناس جامعه های  همطالع در .روند یم شمار  عمده به یها ویژگیاز 
و  یمقطع یها انقطاعوجود  رغم یعل ران،یا ۀدر جامع یاسیس تیمکحا و قدرت زکتمر ،ییزگراکتمر

 رانیا ۀدر جامع یژگیو نیا مورددر ،اند قائلآن  یبرا خیاز تار یمقاطع در هک ییها ضعفشدت و 
قبل  ،ییروستا ۀتوسع یها برنامه ۀنقادانو مرور  یبررس ،مقاله این هدفدارد.  وجودنظر و اجماع  اتفاق

از  ،از انقالب پیش یعمران یها برنامه ،یا کتابخانه ۀمطالعروش  هب ،راستا یندر ا .و بعد از انقالب است
 نشان یج. نتاشوند  می یو بررس نقدتوسعه  ۀبرنامدر شش برنامه و بعد از انقالب در پنج  1221سال 
 مطالعات بدون یین،متمرکز و از باال به پا یخصلت ،ییعمران روستا یها برنامه ،انقالب از قبل دهد  می
بوده است. پس از  شناسانه جامعهنگرش  بدونو  یفن یدد یدارا یی،به مسائل روستا نگر یسطح ی،بوم
 یاجتماع جیبس قالب در ندهیفزا تکمشار یابتدا نوع ،ییروستا ۀدر جامع ،یانقالب اسالم یروزیپ

 ساالری یوانددوره، از نظام  نیا در. یستن تأثیر یبجامعه  النک سطح های  تحول از هک شود یتجربه م
حالت  هم باز یتکمشار یالگو ،آید یم وجود  به هک ییاه  تحول تبع به ،یجتدر به اما ؛ستین یچندان خبر

 یزبعد از انقالب ن ۀتوسع ۀسال پنج یها برنامه ۀمطالعدر  ،یطورکل به. کند یم دایپ را رونیاز ب شده یتهدا
با  ،گذشته یها طرح یو اجرا ییاجرا های  اقدام یبرخ به شدنمصوب، محدود ۀبرنام یعدول از اجرا

 یاهاز اعتبار ،ییروستا ۀتوسع یها برنامه. شود یم دهید یروشن به ها برنامه یمحتوا رییوجود تغ
 صورتو در اند  نشده نوشته نیشیپ یها برنامه شناسی یبآس براساس ؛ندیستبرخوردار ن یکاف یا بودجه
 یچه ،اهداف به دسترسی نبود ،عبارتی  . بهیستپاسخگو ن ینهاد یاارگان  یچه ،ها برنامه نشدن  عملی
 .دشو یم بررسیمقاله  ادامۀدر ،زمینه این در بیشتر جزئیات. کند ینم یجادا کنندگان یبتصو یبرا یالزام
  . مردمی مشارکت روستا، یی،روستا ۀتوسع ،توسعه یها برنامهمتمرکز،  یزیر برنامه :یدیکل های  هواژ
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 مقدمه
 ،یشناس روشو  یبا توجه به گسترش نظر ،ییروستا داریپا ۀتوسعمربوط به توسعه و  مباحث

مطالعه و پژوهش  ها سال دادن  است. انجام ای رشته ینب یاسمق بزرگ الگوی یکبه  لیتبد حالدر

 یاربردکو  ینظر های یلتحلو  ها مدلو پرورش  جادیا به ،توسعه از حوزه نیا مورددر

متعارف در  ینوساز الگویبرتر از  ای تراز همرا  ییروستا ۀتوسع هکاست  شده منجر یا مالحظه قابل

 ینظر های  تحول و رییتغ در شهیر ،ییروستا داریپا ۀتوسع. کند یممطرح  شدن یجهانمتن روند 

 ،1پالژ واندر)دارد  1791 دهۀبعد از  یژهو بهو  ریاخ یها دهه یط یاجتماع علوم حوزۀدر  النک

 تبکم هیعل یو روش ینظر یها چالشهمگام با نقد و  1791 ۀده از رسد یم نظر  اما به ؛(2112

و  ینیسمفم تینهادرو  یسممدرناپسو تضاد و  یوابستگ اتبکم یمتعارف از سو ینوساز

 ییروستا ۀتوسع ۀحوزدر قالب  ییروستا ۀحوز شدن مطرح یبرا نهیزم ،یاجتماع ییساختارگرا

 ۀتوسع مباحث شدنو رها ییروستا داریپا ۀتوسع ۀگسترداز عوامل طرح  یکی ،عالوه بهفراهم شد. 

دو  نیا. بود داریپا ۀتوسعو  گرایی یطمح ،یآن با مباحث عموم یخیمتعارف، امتداد تار ییروستا

 ۀبه نام توسع ییالگو و ختندیبا هم درآم یفراوان مفهوم یاه  کاشترا لیدل  بالفاصله به ،ینظر حوزۀ

. شود یم دکیتأ محور  و مردم یو بوم یدرون ارکبر سازو ،آن در هک کردند ایجادرا  ییروستا داریپا

 آن یاه  لزاما زیو ن ییایپو روح به توجه با ،خاص یدر معنا ییروستا ۀتوسععام و  یدرمعنا توسعه

از منابع و  ،راستا نیو در ا بگیرد لکش جوامع درون از دیبا داریپا ییروستا ۀتوسع دیجد الگویدر 

 ۀتوسع هکاساس است  نیمقدور و محتمل است. بر ا ها آنوصول  انکام هک دکن استفاده یینهادها

 ،یدرون ارکو بر سازو است سپرده شده یفراموش به سوم هزارۀ ۀیعطلدر  ،یاز نوع اقتباس ییروستا

 ،دندش عرضه اواخر نیتا هم ییروستا ۀتوسعاز  هک یفیتعار. دشو یم دکیتأ محور مردمو  یبوم

. ندمختلف بود یها دورهدر  مکحا های یدگاهد از رتأثم شتریو ب نداشاره داشت یداریبه پا ندرت به

 ۀتوسع ،ی           نسبتا  طوالن یا دوره یبرا .بودند یو اجتماع یحول محور اقتصاد اغلب تعاریف، این

 یاقتصاد بعد بر زین یا عمده دکیو تأ شد یم فیتعر ونیزاسیمدرن دگاهیدر چارچوب د ییروستا

 زین یمدت. دکر یم یبررس توسعه ابعاد ریسا به توجه بدون را محصول شیافزا و رشد هکداشت 

از مردم  یخاص یها گروه یو اقتصاد یاجتماع یبهبود زندگ یلاز قب یاجتماع یها جنبهبر  دکیتأ

قرار گرفت و  ها  همباحث زکمر در زین توسعه منافع عیبا رشد، توز زمان هم .گرفت یمصورت  شتریب

 پارچهیک ۀتوسعبر  کهینا رغم یعلشد.  تیعنا دست نیاز ا یابعاد و تکبه مشار یبعد یها گامدر 
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در  هک یا توسعه ،جهیدرنت و افتیتحقق  ییروستا پارچهیک ۀتوسع ندرت بهشد، در عمل  دکیتأ

 ،یطورکل بهبود.  ییروستا ۀجامعناهماهنگ در  یناموزون و تا حد یا توسعهروستاها حادث شد، 

و  ریاقشار فق یزندگ تیفکی یارتقا و بهبودموضوع  با یچندبعد یندیفرا ییروستا ۀتوسع

 ،یزیر برنامه مانند ییارهاکاز سازو یریگ بهرهبا  هک یندیفرا ؛است ییاجتماع روستا پذیر یبآس

و  یمناسب در ساختار ذهن یدگرگون جادیو ا یو جمع یفرد ییاکخودات تیتقو ،یسازمانده

 را ارشانیو منابع در اخت ها یتقابلاز  یریگ بهره اریقدرت، توان و اخت ها آن در ،انییروستا یاجتماع

. دهند رییتغ تر مطلوب تیوضع به را موجودشان تیآن بتوانند وضع طریق از تا کند  می تیتقو

 هکاست  یو ارزش یتیشخص ،یفن ،ینهاد یدر ساختارها یدگرگون ازمندین ،یا توسعه نیچن تحقق

 و برایند. شود یم منجر انییروستا یتیشخص های یژگیوو  یدر ساختار اجتماع یاساس تغییرهای به

 یاکات تیو تقو یزندگ تیفکی یارتقا ان،ییروستا یاساس یازهایبه ن ییپاسخگو دیبا یزن آن امدیپ

در قالب  ییروستا ۀتوسع ،ریاخ دورۀباشد. در  انییروستا تیانتخاب و عامل یبه نفس و آزاد

 مطرح -استمردم  تکمشار و پارچهیک ییروستا ۀتوسع ابعاد دربردارندۀ هک -نیز یتکمشار ۀتوسع

 (.29: 1231 ا،کی)از است شده

و  آید یمحساب  به شورکهر  ۀتوسعاز جمله مباحث مهم در  ییروستا ۀتوسع ،یطورکل به

 ای توجهی یب هک ییجا تا ؛دارد اهمیت اریبس یاجتماع -یاقتصاد ۀتوسع یها برنامهآن در  تیاولو

 یشهر مسائل و التکروستاها و گسترش مش ینابود و بیجز تخر ای یجهنت ،به آن یتوجه کم

 مهم اریاز عوامل بس یکیاست و  یزیر برنامه ازمندین توسعه و رشد یگر،د عبارت بهنخواهد داشت. 

 توفیق نظر بقاطماست.  کارآمدجامع و  یزیر برنامهتوسعه، وجود نظام  یزیر برنامه تیموفق در

 یزیر برنامه. امروزه ستیچندان مهم ن یجنتاو  اهداف میانارتباط  ،دیجد یردهایک(، در رو1231)

 گیران یمتصم تیذهن به دادن  شکل ،یزیر برنامههدف  ،یراهبرد یزیر برنامهمطرح است. در  یتعامل

به توسعه  لیابزار ن ترین  مهم ،یزیر برنامه. هاست یتموقع کدر یبرا یزانر برنامهبه  کمکو 

و  اه  اقدام دادن  انجام و نیبه اهداف مع یابیدست یآگاهانه برا یعمل ،یزیر برنامه. شود یمحسوب م

 یتوسعه، رشد و تعال یلکهدف  هکاست  رکذ شایان. است ندهیآ در گریدیکمرتبط با  های یتفعال

به توسعه و  یابیدست یبرا یزیر برنامه ندیدر فرا ،رو نیا از. است یجوامع انسان ۀجانب همه

آنان در ابعاد  یازهایو ن یانسان جوامع اتیمقتض و طیشرا کدر و شناخت آن، ریمس در گرفتنقرار

 جا همهضرورت در  نیا. رود  می شمار  به نهیزم نیدر ا یضرور یاه  از جمله اقدام ،یو معنو یماد

: 1299 ،یدیسع) ستین سانیک جا همهدر  زین منابع و اناتکو ام شود ینمطور همسان مطرح  به
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 زیو ن یییاخاص خود، با توجه به روح پو یدر معنا ییروستا ۀعام و توسع یمعنا در توسعه(. 111

 جوامع درون از دیبا دار،یپا ییروستا ۀتوسع دیجد الگویآن، در  یبرا شده داده صیتشخ یاه  لزاما

 ا،کیاست )از پذیر  امکان ها آن به رسیدن هکبهره ببرد  یینهادها و منابع از راستا نیو در ا یردگ لکش

1239 :13.) 

 زمانی ،ییروستا ۀتوسع یژهو توسعه و به یبرا ها برنامه نیبهتر هک آید یبرم نیچن گفتیم، آنچه از

 یسو ازباشد و  ها آن یاجتماع یفرهنگ های یژگیوبه باال با شناخت بهتر  نییپا از هک افتد یم اتفاق

 .ردیصورت گ ها آن خود

 

 یزیر برنامهدولت در  نقش
 برابردر هکداللت دارد  مکحا یاسیس ساختار اریدر اخت گیری یمتصمبر انحصار قدرت  ،ییزگراکتمر

 -مختلف زکمرا و ساختارها قیامور از طر یو اجرا گیری یمتصمقدرت  نشکپرا و عیتوز نوع هر

 -انجامد یم یفراتر از سطح مل یعنی یو محل یا منطقهقدرت در سطوح  ییایجغراف عیتوز به هک

در  یاسیس اقتدار و ومتکح زکتمر نیمب ییزگراکتمر ،1رابرتسون دیدگاه از. کند یم مقاومت

و  یا منطقه ،یمل مراجع انیم ،ها یتمسئولقدرت و  عیتوز برابردر هکاست  یمل سطح در و تختیپا

داللت دارد  یا گونه بهسازمان  میبر تنظ ،ساالری یواند(. 261 :1297 ،یچ شانهریقرار دارد )مد یمحل

 یمثبت ردکارک نیچن ران،یمانند ا ییشورهاکدر  ویژه بهدر عمل،  اما ؛ندکعمل  یرشخصیغ و اراک هک

برخورد پدرساالرانه با  ینوع متضمن هک -یادار مأموران ومتکبه ح یدهپد ینا ایران، در. ندارد

 ،یراسکدر باب بورو ینظر لحاظ  به هکآنچه » ،2گالسمن ریو به تعب دش لیتبد -است یافراد محل

 یراسکبورو اگرچه. است افتهی ردکارک گرید یا گونه بهشده، در عمل  انیب یوبر ردیکدر رو یژهو به

عمل  یرعقالنیغ شدت به یاسیس لحاظ  به یول ،است ییعقال یسازمان گاهیجا و مقوله لحاظ  به

رهبران را از  ،سازد یمحدود قدرت را محدود  ،زید یم انهیمخف ،کند یم دیتنق را تکمشار ؛کند یم

را  یو برابر ییو فردگرا افزاید یمقدرت  مراتب سلسلهبه  ،دارد یممعاف  ها یفراخوانو  ها نظارت

به نظام اعمال قدرت  ،ساالری یواندنظام  که یطور به ؛(21 :1297 ،یچ شانهری)مد «کند یم بیتخر

 ،یپهلو دورۀدر  ویژه به د،یجد ییزگراکتمر یژگیو رانیا در. است شده لیتبد یمقامات ادار

 یخیتار یشناس جامعه. مطالعات شود یممحسوب  ساالری یوانداز  گسترده استفادۀو  ییهمگرا
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وجود  رغم یعل ران،یا جامعۀدر  یاسیس تیمکحا و قدرت زکتمر ،ییزگراکتمر یژگیو درمورد

 نیا مورددر ،اند قائلآن  یبرا خیاز تار یمقاطع در هک ییها ضعفو شدت و  یمقطع یها انقطاع

 از دولت ران،یا یسنت ۀجامع(، در 1292) انیاتوزک نظر به. دندارنظر  اتفاق رانیا جامعۀدر  یژگیو

 دولت ،یینها یلدر تحل ،جهیدرنت .دارددر فوق آن قرار  هکدر رأس، بل فقط نهو  ستجدا جامعه

 ،ترتیب ینا به. کرد ینم یندگیآن را نما و منافع درون اجتماع نداشت یمداوم یاکات نقطۀو  گاهیپا

 یاجتماع ۀطبقهر فرد، گروه و  هک یحقوق و بودانحصار دولت  در سرانجام یحقوق اجتماع ۀهم

 هک بود یازیامت مکح در و دولت ارادۀو  اجازه بر  مبتنی       اساسا   ،بودجامعه از آن برخوردار  لک یحت

 ایسنت، عرف، قرارداد  چیقدرت دولت به ه یعنی ؛ندک یآن را ملغ توانست یمدولت در هر لحظه 

و  ییخودرأ یعنیاستبداد،  ۀواژ یعاد یامعن درست نیو ا منوط و مشروط نبود یمداوم قانون

 گونه یچه هک یاجتماع در ؛ای یفهوظ یو هر حق کند یم جادیا یتیمسئول ،یاست. هر آزاد یخودسر

. شود ینم یرفتهو پذ جادیا یتیمسئول احساس و فهیوظ گونه یچهوجود نداشته باشد،  یحق و آزاد

 انیطغ و انیعص هک یزمان یحت یعنی ؛است زیبا دولت در ست اساس از جامعه ،یاجتماع نیچن در

 و تینه رضا و است اندیشی یتعافضرورت و  بر  مبتنیاطاعت مردم از دولت  ،ستین در کار

 امور همۀبه  یدگیرس یبرا یتصالح یدارا شاه تنها مرجع یران،ا یاجتماع یاتح یط. رشیپذ

 ،االجرا الزمملت، امر او  افراد همۀ نعمت یول شور،کمسلح  یروهاین لکفرمانده  یرکو لش یشورک

 شاه از ها  قدرت همۀبود.  ایعامۀ رعا یبرا تکبر و ریخ منشأو وجود او  یاله موهبت او سلطنت

 ۀرتب یعالو مأموران  رانیوز اعظم،صدر یحت مردم، آحاد همۀ. ندگشت یبازمو به او  ندشد یم یناش

 (.222: 1291 م،ی)شم شدند یمشاه محسوب  رانکدولت، نو

و  اریمشهود متضمن سلب اخت طور به ،ساالری یواندو  ییزگراکتمر برایندو  امدهایپ

 هکرا  یانییروستا ،یاصالحات ارض ۀیاول های یدگرگوناست.  تکمشار ندیفرا ساختن  پیچیده

 سرنوشتشان نییتع در شدن  سهیمبه خود و  ،بودند دهیو طعم ستم ارباب را چش یگاریب ها سال

. ندساخت مبدل أسیرا به  شاورزانک نیا یآرزو سرعت  به یدولت دیجد ینهادها اما ،ردک دواریام

 نیتضم یرا برا ای ینهزم هک است دیآنان مف یبرا یزمان ها یدگرگون افتندیدر شاورزانکاز  یاریبس

 باشند داشته میمستق تکمشار ها گیری یمتصمآورند و در  دست  بهسرنوشت خود  نییتع و

 هکبل رد،کن کمک یساالر مردمبه تحقق  تنها نه یارض اصالحات جه،یدرنت(. 111: 1291 وضات،ی)ف

جز انتخاب  یا چارهدهقانان  ،یارض اصالحات از پیششد. اگر  زین یساالر دولت تیتقو موجب

 هکدولت را  یانتخاب ندگانیتنها نما بایست یم نونکنداشتند، ا یمل یمجلس شورا یبرا کمال
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و  ها بانک. کردند  میانتخاب  خود نمایندۀ عنوان به ،نداشتند ها آن شرایطاز  یاطالع ینتر کوچک

نظارت  یبرا ییارهاکبه سازو ،بودند گرفته اریروستاها را در اخت یو مال یاعتبار نظام هک ها یتعاون

نخبه را  قشر هک بودند از روستا یخاص بخش خدمت در و بودند شده لیتبد روستاها بر نترلکو 

 ساالری یواندبودند و با زبان و گفتمان  کمال و ارباب عوامل هک یسانک یعنی ؛داد یم تشکیل

 صورت تیتقو و دیو تشد یاجتماع یاز قشربند یدیجد دیبازتول امر، ینا حاصل .داشتند ییآشنا

 لیتما و تیفرد یبه دولت و نابود یو وابستگ ییگرا رابطه دیو تشد یاجتماع یاز نابرابر یدیجد

 هک اندیشند یم نیبد گریدیکدر فهم  انیرانیا» ،عنوان شده است کهچنانبود.  یجمع یارهاکبه 

 یا دستهدارد؟ از چه دار و  ییوندهایپ چه است؟ وابسته جاک به. جاستکطرف مقابل متعلق به 

 سپس و نندیبب خود تیافراد را در فرد توانند ینم شیخو انباشتۀفرهنگ  ۀیلوس به انیرانیاست؟ ا

 و معنا ،یجمع تیهو بدون شخص. ستین مطرح فردیت. آنان را حدس بزنند یگروه یوندهایپ

 یخیتار ریشۀ      طبعا   ،یبدگمان نیا. کند یم دایپ تیهو هکاتصاالت است  ۀیسادر  هکبل ؛ندارد وجود

 «شود یم یعقل نظر  موفق و اجماع یحزب ارک ،کمشتر یعقل ارک ،یجمع ارکمانع  هکدارد 

خود را در قالب دولت  هک ساالری یواندو  ییزگراکتمر جه،یدرنت(. 69: 1293 ،القلم یعسر)

. شد لیاص یتکمشار یندهایفرا یریگ شکلمانع  ،ظهور رسانده بود ۀمنصاقتدارگرا به  ساالر یواند

 ،یاسالم انقالب. ردکخود را حفظ  یداریپا زین یاسالم انقالب از بعد ،تیوضع نیاز ا یبخش

 یاسالم یمردم، نظام جمهور یآرا یبرمبنا و داد خاتمه رانیدر ا یپهلو استبداد تیمکاگرچه به حا

و گسترش  یو اقتصاد یاسیس استقالل سبک به و ردک یپهلو یسلطنت ومتکح نیگزیرا جا

از مسائل  یا پاره لیدل  به ،کرد توجه شورکآحاد مردم در سرنوشت  تکو مشار یعدالت اجتماع

 در ،یلیاول انقالب و سپس شروع جنگ تحم یها سال یداخل یها بحران مانند یو خارج یداخل

 یروزها از هکشوراها  لکیتش طرح تصویبنمونه،  یبرا ؛ندنبوداصول  نیا تحقق شاهد مردم عمل

 انجامدر مجلس  1261در سال  ،شد مطرح زین شورک یاساس قانون در و بود مطرح انقالب نیآغاز

 دنبال  به 1299در سال  ،یتدرنهاو  دش بیتصو دوباره ییاهرییتغ با 1291 سال در سپس. گرفت

دولت آن  ،از انقالب پسسال  ستیب یعنی ،دشدر جامعه حادث  هک یاسیو س یاجتماع یاه  تحول

. ندردکشهر و روستا را انتخاب  یشورا یاعضا مردم ،یمل سطح در بار نیاول یو برا درکرا اجرا 

ادامه  همچنان ،بود یو سازمان ینهاد راتییبعد از انقالب، اگرچه همراه با تغ ساالری یواند یژگیو

موجب  ،یزیر برنامه بودن  یبخش یژهو بهو  شورک یزیر برنامهدر نظام  ییزگراکتمر لیدل  به و یافت

مختلف  انیمتول ،شورک ییروستا بخش هک  یا گونه به ؛آن شد یارآمدکنا زیو ن ساالری یواندبسط 
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 پسبودند،  ییبخش روستا یمتول ییو عمران روستا یشاورزکفقط وزارت  ،گذشته در اگر. یافت

 ،یستیبهز سازمان شور،کوزارت  ،یجهاد سازندگ مانند یمختلف یها ارگاننهادها و  ،انقالب از

در امور  جیبس گاهیپاو  دیشه ادی)ره(، بن ینیامداد امام خم ۀیتکممستضعفان،  ادیبن تعاون، سازمان

 هکوجود ندارد، بل ها آن های یتفعالو  فیوظا نیالزم ب یهماهنگ تنها نه هکروستاها دخالت دارند 

 تر مهم. دارندمتفاوت در سطح روستا  یاسیو س یاجتماع تیموقع زیعمل متفاوت و ن های یوهش

همچنان بر نقش  ،یجیو ترو یآموزش ،گرییتهدانقش  داشتن  برعهده یجا به ،گذشته مانند هکنیا

 یوابستگ شیافزا ،آن حاصل هکدارند  دکیتأ بودنناظر تا بودن  و عامل یکنندگ کمک ،یگر مداخله

 ذکر شایان(. 117: 1272 یا،)ازک هاست آندر  یتکو مشار ییاکخودات ۀیروح لیمردم به دولت و تقل

 ها دولت یها برنامه یندر مراحل تدو ینقش مشارکت مردم ،یاامروز دن ۀتوسع یاتدر ادب است

 سمت  توسعه به ۀبرنام یاستبداد های یاستسشکست  اثر بر ،موضوع ینپررنگ شده است. ا

 (.1 ،فصل نهم :2111 یا،است )ازک یافته ییرتغ یمشارکت مردم های یاستس

 

 انقالب از قبل رانیدر ا یزیر برنامهو نقد نظام  ییروستا ةتوسع
 ریاقشار فق یزندگ تیفکی یارتقا و بهبود آن موضوع و است یچندبعد یندیفرا ،ییروستا ۀتوسع

از  ،رانیا در انییروستا یاجتماع یزندگ تیفکیبهبود  به است. ییاجتماع روستا پذیر یبآسو 

 ول،یرسم ت یسه اقدام الغا ،در مجلس اول مشروطه که  یا گونه به است؛ شده توجهدور  یها گذشته

 یاجتماع یزندگ تیفکیدر بهبود  هک میشتدا را تیرع یو نسخ زورستان تیرع اتیمال لیتعد

و عمران روستاها و  یاجتماع امور اصالح راه در قدم نینخست هک. عنوان شده است ندنبود تأثیر یب

 ،شورکقانون عمران برداشته شد و وزارت  بیتصو با 1216 سال از دهات، نانکسا وضع بهبود زین

قانون  موجب بهعمران دهات را  ۀبرنام یبا عنوان ادارۀ عمران و اصالحات، اجرا یا اداره سیبا تأس

با  ،قانون نیا(. 12: 1211 ،یاجرا شد )رمضان 1221تا سال  ،قانون نیا هک گرفت عهدهبر ورکمذ

 یعمل یارهاکو راه یزیر برنامه نبودو  ییو حضور محدود دولت در مناطق روستا یمال یتنگناها

 به مربوط مباحث ،شدندمطرح  یعمران یها برنامه هکبه بعد  ستیب دهۀ انیمناسب مواجه بود. از پا

البته  هک گرفتکانون توجه قرار  یعمران ۀبرنامدر قالب شش  زیآن ن یها برنامهو  ییروستا عمران

خاص کشور در آن زمان مسکوت  یطبرخورد با انقالب و شرا یلدل به عمل در ،ششم آن ۀبرنام

 .ماند یباق

 و بهبود درمورد یحیلوا بیشاهد تصو ،(1222 -1229اول ) یعمران ۀبرنام یط ،یطورکل به
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 تیاهم حائز تهکن نیا البته. میهست شورک یشاورزکو بخش  ییروستا مناطق نانکسا یزندگ یارتقا

 -نظام ارباب ۀغلب لیدل به یزکمر دولت هکگرفته شد  کار بهو  یطراح یطیدر شرا ،اول ۀبرنام هکاست 

 در ویژه  به آن یا توسعهتحقق اهداف  ،یجهدرنتنداشت و  یافکنفوذ  ییدر مناطق روستا ،یتیرع

بود.  دیترد محل ،ییدر جامعۀ روستا یزندگ تیفکیسطح درآمد و بهبود  یارتقا های ینهزم

نحو  به یشاورزکو بخش  ییروستا ۀجامع شور،کدر  یعمران یها برنامهدر آغاز  ،ترتیب ینا به

 در تهکن نیا تیاهم(. 93: 1299 ،یمازندران یاقتدار دولت خارج بود )زاهد ۀیطحاز  یریچشمگ

 ،داند یمآن  یاجرا یو دولت خود را متول گیرد یمصورت  نییاز باال به پا یزیر برنامه هک ییجا

 اول وجود داشته، دوچندان است. یعمران ۀبرنام یط رانیا در هک گونه  آن

 یعمران ۀبرنام یاجرا یها سال یط .بود تومتفا طیشرا (1211 -1221) دوم یعمران ۀبرنام در

 و بودیم 1221صنعت نفت در سال  شدن  یمل مانند یمیعظ یخیشاهد تحول تار ،شورکاول در 

 پس یاسیس یاه  همراه با تحول یخیتار تحول نیگرفت. ا دست بهرا  شورکزمام امور  ،یمل یدولت

 ،دولت. ردک شتریجامعه را ب یاجتماع -یاسیضرورت توجه به ابعاد س 1222مرداد  23 یودتاکاز 

در  یدولت التکیتش ۀتوسعداشت و به  لیدر روستاها تما تر فعالبه حضور  ،یاسیس های یزهانگبا 

دارد. در  یشتریدوم نمود ب ۀبرنام ییو روستا یشاورزکابعاد  ،رو این از. داد نشان توجه ینواح نیا

و  یبر عمران دهات با استفاده از منابع انسان ،یاصل تیفعال ،عمران دهات درمورد ،دوم ۀبرنام

 بیقر تیترب ،یعمران ۀحوز 13 سیتأس ،آن ۀیجنت هک داشتتمرکز  انییروستا یاریبراساس خود

 (.11: 1263)محقق،  بود اروست چهار هزاردر  یعمران یها طرح یاجرا و اریده هزار به

 ،یاجتماع یدگرگون ینوع ییروستا های  اجتماع ،(1216 -1212) سوم یعمران ۀبرنام خالل در

 ۀدرجدر  هک یاصالحات ردند؛کتجربه  یاصالحات ارض دادن  را در قالب انجام یاسیو س یاقتصاد

 ۀجامعدر  یا گسترده های یدگرگونآن،  جینتا درمورد یمنف ایاول به دور از قضاوت مثبت 

و تحول  رییروستاها را دستخوش تغ یو اقتصاد یساختار اجتماع ینوع بهآورد و  دیپد ییروستا

به  ییروستا ها یلیونمموجب مهاجرت  هکبرنامه  نیا یط یارض اصالحات انجام ،یطرف از. ردک

 های یتفعال یبرا ارزان ارک یروین کردن  بر فراهم شد، عالوه یخصوص بخش رشد دیشهرها و تشد

 ریز زین را روستاها مصرف و دیتول بازار»در شهرها، اعم از صنعت، ساختمان و خدمات،  یاقتصاد

 شتریب آن از شیپ هک ییروستا یبازارها ،ترتیب ینا بهقرار داد.  رشد  بهرو داری یهسرماسلطۀ 

 یاالهاک یبازار قرار داشتند، به رو ۀسلطنفوذ و  ریز مترک فاکبسته و خود های یطمح صورت به

وارد و عرضه  د،یتول ،یو تجار یصنعت یخصوص های یهسرما ۀیلوس به هک یو واردات یدیتول
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با وجود  یقبل ۀبرناممانند دو  زیسوم ن ۀبرنام(. در 196: 1269 ،ی)رزاق «شدند گشوده ،شدند یم

 یشاورزکدر قالب بخش  ییتوسعه و عمران روستا به باز ،ییتحول روستا ینتر بزرگ ردنک  تجربه

 .شد مطرح شورک یزیر برنامهو  یمستقل در نظام عمران یصورت بخش و به گرفت صورت توجه

 یعمران یها برنامه با مقایسه در ،(1211 -1219چهارم ) یعمران ۀبرنام بارز های یژگیواز  یکی

بحث عمران و  ،یقبل یعمران یها برنامهدر  هکبود  نیا ییروستا عمران و توسعه مورددر یقبل

امور مربوط به آب و  ،چهارم یعمران ۀبرنام در اما ،بود یشاورزکقالب بخش  در ییروستا ۀتوسع

مطرح  یمل یزیر برنامهدر نظام  یشاورزکصورت مستقل و جدا از بخش  به ،ییعمران روستا

بخش، در  یکعنوان  به ییروستا ۀتوسع ایچهارم، عمران  یعمران ۀبرنامدر  ،نیبنابرا ؛ندشد

 ۀبرنام در(. 61: 1292 ،یافتخار ینالد رکن) یافت را خود گاهیجا یبخش های یاستسو  یزیر برنامه

ورود دولت به اجتماع  ی. از طرفیافتادامه  یارض اصالحات استیس یاجرا ،چهارم یعمران

به  شده یتتثب یآغاز شده بود، حالت یارض اصالحات استیس یاجرا ۀبرنام یابتدا از هک ییروستا

 یدولت یاه  اقدام درگرو تنها ،یقبل یها برنامهبرخالف  یشاورزکو  ییروستا ۀتوسعخود گرفت و 

 در را ارباب فیوظا کرد وششکارباب سابق در دهات  نیگزیجا ۀمثاب بهقرار گرفت و دولت 

 یچهارم، توجه به ارتقا یعمران ۀبرنامدر  شده  مطرح اهداف به توجه با. ردیگ برعهده روستاها

و توجه به  دستی یعصناتنوع در اشتغال و بسط  جادیا قیطر از انییروستا تیفعال و ارکسطح 

 هک شود توجه دیبا زین تهکن نیا بهاما  ،داشت چشمگیری تیاهم ،یاریو خود یتعاون های یتفعال

 هکنیا با و شد گرفته درنظر شدن  صنعتیچهارم به بعد، توسعه از منظر  یعمران برنامۀ از طورکلی،  به

با بخش  اسیدر ق ها بخش نیا ،یطورکل بهشد،  کمنف یشاورزکاز بخش  ییروستا عمران بخش

 قرار گرفتند. یهحاشصنعت و خدمات، در 

در آن  هک -چهارم یعمران ۀبرنام یراستا در زین (1216 -1212پنجم ) یعمران ۀبرنام

 ینوساز و عمران بخش زین برنامه نیا در. کرد تکحر -بود مطرح غالب صورت به شدن  یصنعت

 بخش نیبه ا افتهی صیتخص یاعتبارهامطرح بود.  یشاورزکاز بخش  شده منفکصورت  روستاها به

به  انییروستا ۀگستردمهاجرت  ،پنجم یعمران ۀبرنام یط البته. بود الیر اردیلیم 11 ،دولت طرف از

 و ساختمان بخش گسترش و رونقآن  یها جاذبهاز  یکی دیرس  یم نظر  به هکشهرها صورت گرفت 

بر  تیدرنهابود،  یفصل زین یموارد در هک ها مهاجرت نیباشد. ا یشهر زکمرا در خدمات

 به ،پنجم یعمران ۀبرنامداشت. در  یادیز ریتأث ییروستا ۀجامع یاقتصاد -یاجتماع یساختارها

هر  هک دش توجه ییمناطق روستا ۀتوسع یاصل استیس ۀمنزل به ییعمران روستا یها حوزه جادیا
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: 1299 ،یمازندران ی)زاهد بودمشخص  یا محدودهاز دهات در  یا مجموعهشامل  ،یعمران ۀحوز

بر  دیکرشد و تأ یاز الگو یرویپ لیدل به ،شده مطرح یعمران یها برنامهدر  ،درمجموع(. 39

را  شورک تیاز جمع یمین از شیب هکنیبا ا ییو روستا یشاورزکبخش  شور،ک عیسر شدن  یصنعت

بخش  یاعتبار سهم انگریب هک ریجدول ز یها دادهمطرح بود.  یا هیحاشصورت  به ،داد یمپوشش 

 .دارد داللت مطلب نیهر برنامه است، بر ا یعمران اعتبارات لکاز  ییو عمران روستا یشاورزک

 
 یعمران یها برنامه( در شده نهی)هز شورک یعمران یاعتبارهااز  یشاورزکبخش  سهم. 5 جدول

 یها برنامه
 یعمران

  یعمران اعتبارات لک
 (الیر ونیلی)م

 یشاورزکبخش  سهم
 )درصد(

 ییروستا عمران سهم
 )درصد(

 تیجمع درصد
 ییروستا

 91 - 21 21111 اول ۀبرنام
 91 11/1 1/21 91111 دوم ۀبرنام
 61 11/2 1/22 221111 سوم ۀبرنام
 61 99/1 13/3 163111 چهارم ۀبرنام
 19 2/1 2/6 2113191 پنجم ۀبرنام

 - 19/2 - 2736191 لک جمع
 1213 ،یعمران ۀسال پنج ۀبرنام ردکعمل گزارش ،وبودجه برنامه: سازمان منبع

 

به  تیعنا باو  قبل از انقالب یعمران یها برنامه یاجرا از دهه نیچند گذشت به توجه با

توسعه  ۀنیزم در ژهیو به ها برنامه نیا ۀعمد یها صهینقو  ها یکاستگرفته،  صورت ۀپراکند یها یبررس

  .شوند  یم یدرادامه بررس ،دارند یشتریب تیکه اهم ییو عمران روستا

 را خود هک یگروه ایباال و توسط سازمان  از ،اجراشده در قبل از انقالب یعمران یها برنامه

 زانیر برنامهطراحان و  ،یدر موارد یحت. ندشد یو اجرا م یطراح ،دانست یم یزیر برنامهامر  یمتول

. نداشتند یو بوم یمحل مطالعات ،یزیر  برنامه یبرا که (11: 1292)طالب،  داشتند یخارج منشأ

 -داشت وجود تیدر واقع که گونه آن -موضوع مطالعه با ،یطورکل بهما  زانیر برنامهمصلحان و 

 به. ندنداشت یاطالع ،شد یم یزیر برنامه ها آن یبرا هک یسانک نشیدانش و ب درموردبودند و  گانهیب

 ،ریفق انییروستا هکرا باور ندارند  تیواقع نیا ،رتبه یعال زانیر برنامه» ،(111: 1261) کالک ریتعب

و  یزیر برنامه قابل ییاجرا ۀبرنامپروژه و  چیه ،آن بدون هکو دانش هستند  نشیب ینوع یدارا

 ها آن یزیر برنامهبا  هک شوند یم یتلق یخام ۀمادروستاها  ،ها آن. در نظر «بود نخواهد ردنک  ادهیپ

حل معضالت  یبرا یمصلحان توسعه با خاستگاه شهر» ،چمبرز نظر به. ابندی یم رییسرعت تغ به

 ۀدید هب ییروستا قدرت یبو به نقاط دورافتاده و  اند رامونیپ -زکمر رکتف ری         معموال  اس ،ییروستا
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: 1296)چمبرز، « مبهم و نادرست است ییروستا ۀجامعاز  ها آنتصور  ن،یبنابرا ؛نگرند یم ریتحق

در  که بود یا گونه  به ،ییروستا یبه تنوع واحدها یتوجه  یبمسائل روز و  به ینگر یسطح(. 193

نبود  لیدل به اما ،شد یموارد روستاها  یدیجد امور ق،یمطالعات دق نبود لیدل به ،از موارد یاریبس

 یا استفادهاز آن  ای ماند یم یبدون استفاده باق ،مناسب یو اجتماع یفرهنگ یساختارها

 لیهمراه با تحل ،ییروستا جوامع در زشیموزون انگ یابیارز که یدرحال ؛شد یم یردکارکریغ

 قیدق یو اجرا یزیر برنامه یرا برا یسودمند نشیب ،ها برنامهرد  ای رشیدر پذ یفرهنگ یها نیتع

و  یدر سطوح طراح یفرد تیمسئول نظام نبود(؛ 21: 1716 ،1)دوب ندک  یمتوسعه فراهم  یها طرح

 ،یزیر برنامهنظام  اندرکاران دست رسد یم نظر بهنبود.  ریتأث یب ها آن ییاراکنادر  زیبرنامه ن یاجرا

 نیو به ا یاجتماع یدیتا با د کردند یبرخورد م ییروستا ۀتوسعبا  یو فن یکیانکم یدید با شتریب

 نیا اما هستند، دیتول شیافزا یبرا یعنصر مهم ،یفن یها شرفتیپ هک نداشتندتوجه  تهکن

 ،2)جانسون افتیتحقق خواهد  نیمع یاجتماع بافت و نهیزم وجود صورتدر تنها ،یرگذاریتأث

 .داشتند یسطح کی یخصلت ییتوسعه و عمران روستا یبرا ،یعمران یها برنامه .(129: 1731

 ،شدند یماجرا  یو شهر یا منطقه ،یدر سه سطح مل ییاز لحاظ فضا ها برنامهاگرچه  ،یعبارت  به

و  یاجتماع ،یفرهنگ ساخت ،یکیولوژکا یها یژگیوبود و با  یفقط در سطح مل ها آن یزیر طرح

حالت  ییروستا ۀتوسع یبرا یزیر برنامهروستاها منطبق نبودند و  ۀهم یکیزیو بافت ف یاقتصاد

 و توسعه به مربوط مبحث گرفتنقرار نیهمچن(. 62: 1292 ،یافتخار نیالد رکنداشت ) یسطح کی

 یها برنامهدر  ژهیو به ؛مشکل بود نیهم یدارا زین یشاورزکدر قالب بخش  ییروستا عمران

 شورک یعمران یها برنامهدر  ییروستا ۀتوسعرشد و  هکاول، دوم و سوم، موجب شده بود  یعمران

 اعتبارات و بودجه از مترک یا بودجهگرفته شود. اختصاص  نظردر یشاورزکمعادل رشد بخش 

 از یشهر ۀجامع یبراآن  بخش نیشتریب و صرف سو کیاز  یشاورزکبه بخش  ها بخش ریسا

 راهبرد رشی(. با پذ79: 1292شده بود )طالب،  ییروستا ۀجامع یافتادگ  عقبموجب  گر،ید یسو

درصد  1/9درصد به حدود  21 بیاز قر ،پنجماول تا  ۀبرناماز  یشاورزکسهم بخش  ،یصنعت

 مسئله نیا به ییروستا ۀتوسعدر  ییروستا یها سازماننقش  درمورد. احمد اشرف افتی اهشک

 وجود تنها هک دهند یمرا نشان  تیواقع نیا ،رانیدر ا ییروستا ۀتوسعتجارب  که کند  یم اشاره

 تیفاک ییروستا ۀتوسع یاز باال برا یو مال یانسان یروین یمقدار صیو تخص یرهبران مل یآرزو

                                                                                                                                  
1. Dube 
2. Jonson 
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 و شدن  یاسیس ج،یبس قیاز طر یو اقتصاد یاسیس یها نهیزمدر  یادیبن یرهاییتغ هکبل ؛کند ینم

 عنوان به دیبا پارچهکیو  اکخودات ییروستا ۀتوسع یسو به تکحر یبرا انییروستا تکمشار

(. 93: 1799 )اشرف، دنشو گرفته نظردر رانیا ییمناطق روستا ۀتوسع ندیالزم در فرا یها شرط شیپ

)البته  اند داشتههمراه  را به ریز جیپنجاه نتا ۀدهدر  ییروستا ۀتوسع یها برنامه( 1261) ایکاز نظر به

 نخستگرفته شده است(:  نظردر یاصالحات ارض ۀبرنام یبا توجه به اجرا ییروستا ۀتوسع ۀبرنام

 نیشدند. ا مند بهرهقانون  یاز اجرا ،و زارعان ثروتمند یارض داران هیسرمااز ده،  بیغا انکمال آنکه

زارعان  ازینآنکه  دومسود فراوان بردند.  زین یشاورزک ۀتوسع کبان یاعتبار التیاز تسه ،گروه

 دایپ یادیبن رییتغ یارض اصالحات یاجرا با زارعان لیقب نیا تیموقع و نشد برآورده هرگز کوچک

 عنوان بهآنان را  یجا دولت ده، در انکمال یاجتماع -یاقتصاد قدرت اهشک باآنکه  سوم. ردکن

 .نشد منتقل زارعان به قدرت و ردکارباب تازه اشغال 

 یاجتماع یها ینابرابر لیتقل ای کردنمنظور محو به ییروستا ۀتوسع یزیر برنامه ،یطورکل  به

 ۀدهدر  ییروستا ۀتوسع یها برنامه. افتین تحقق یا مسئله نیچن عمل در اما ،ردیگ یمصورت 

 اریبس ییروستا ۀتوسعشد که از لحاظ  ییروستا ۀجامعدر  یدیموجب تحقق ساختار جد ،پنجاه

 ۀتوسع مانع هکرا  یبود که ساختار قبل نیا یارض اصالحات از هدف رایز است؛ تیاهم حائز

 ،ییروستا یها  اجتماعبه  یدیجد ساختار عمل در اما نند،کاصالح  ینوع به دانستند یم ییروستا

 زکرمتمریغ یزیر برنامهو  مردم تکمشار مانع هکشد  لیتحم و ورود دولت یاصالحات ارض تبع به

 .شد  یم

 

 یپس از انقالب اسالم رانیدر ا یزیر برنامهو نقد نظام  ییروستا ةتوسع

 ،یاجتماع ۀتوسع ۀبرنامعنوان  با انقالب، از بعد رانیا در( 1266 -1262) یعمران ۀبرنام نیاول

 مجلس به و دیدولت وقت رس ئتیه بیتصو به رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاقتصاد

و  یلیتحم جنگ در شورک یریدرگ مانند یلیدال به برنامه نیا اما ،شد میتقد یاسالم یشورا

 ۀسال پنج ۀبرنام نیاول عنوان به دنظریسرانجام با تجد .دینرس مجلس بیتصو به شورک ۀژیو تیوضع

 ارائه مجلس به دولت طرف از ،1292 -1263 یها سال یبرا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع

اول قبل از  ۀبرنامسه  مانند ییروستا عمران برنامه، نیا در. شد اجرا سپسو  دیرس بیتصو به ،شد

عمران  ،یمل یها هدفدر قالب  ییروستا ۀتوسع یها برنامهو  ستین یفصل مستقل یدارا ،انقالب

(. 62: 1292 ،یافتخار نیالد رکن) است گرفته قرار مدنظر نیسرزم شیو آما یشاورزک ،یا منطقه
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 اعتبار صیبه تخص ،یقانون یها تبصرهو  یبخش ییاجرا یها برنامهدولت در قالب  ،برنامه نیا در

 یکی :ردک دیکتأ ییروستا ۀتوسعدر  یادیبن یپرداخت و بر دو الگو ییمناطق روستا یبرا

و  شوند یم ییروستا یها  اجتماع یدیتول ساختار در مطلوب یرهاییتغموجب  هک ییراهبردها

 سۀیمقا با. اش خانوادهو  شاورزک یزندگ یارهایو بهبود مع یشاورزک دیتول شیافزا یگرید

قبل از انقالب مالحظه  یها تیفعالانقالب با  از پسسال  11 یط یعمران یها تیفعال ۀمجموع

 تیدر وضع ،یو خدمات یعمران یها تیفعالاز  یبرخوردار لحاظ  به ،ییروستا مناطق هک شود یم

 شیافزا ،مدت نیذکر است که در ا انی(. البته شا13: 1777 ا،ی)ازک اند گرفتهقرار  یتر مناسب

 هک ینیسنگ ۀنیهزبه شهرها با وجود  انییروستا مهاجرت شیافزا و نهکاز س یخال یروستاها

 هکمعناست  نیبر دوش جامعه گذاشته، به ا ییبخش روستا یاساس یازهاین نیو تأم یرسان خدمات

 انقالب از پس ۀدوردر  شده کارگرفته به یاساس یازهاین نیو تأم یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسع یالگو

و  یو ماد یکیزیف ابعاد به ،الگو نیا در رایز ؛است نشده منجرمناسب  ییروستا ۀتوسع به زین

 شیبه افزا نکهیا گرید .توسعه یها فرصت تا شدهتوجه  یاقتصاد رشد آثارمجدد  عیتوسعه و توز

با مراجعه به  ،یطرف از(. 121: 1272 ا،یک)از است نشدهتوجه  زین ییروستا یخانوارها درآمد

دولت از  یعمران یها پرداخت زانیم زیو ن ییو روستا یبه مناطق شهر افتهی صیتخص یها ارانهی

 انقالب از بعدشهر و روستا در قبل و  نیب ۀفاصل هک شود یم مالحظه ثابت یگذار هیسرمامحل 

 بخش اینداشتن فصل  لیدل به ،اول توسعه از لحاظ محتوا ۀبرناماست.  ردهکن یچندان تفاوت

 یها بخشدر  ییعمران روستا یها استیساهداف و  بودن  پراکندهو  ییروستا عمران مستقل

       نسبتا   یبخش یها استیستحقق اهداف و  زانیم لحاظ  بهبود و  یینارسا دچار ،یزیر برنامهمختلف 

 (.197: 1271 ،ی)شکورشد  اجراموفق 

 انقالب از بعد بار نینخست یروستاها برا ۀتوسع(، عمران و 1299 -1292) دوم ۀبرنام در

صنعت در  ۀتوسعبر  دکیتأ ،گرفت و در آن یمستقل در اسناد برنامه جا یسرفصل عنوان به ،یاسالم

 ،ییروستا زکمرا یمراتب  سلسله زیو تجه مطلوب ییساختار فضا یطراح و مطالعه ،ییروستا یفضاها

(. اهداف عمران و 231: 1293 ،وبودجه برنامهبود )سازمان  ییروستا ۀتوسع های یاستس ینتر مهم

رشد  ۀبالقو تیظرف یدارا یفضاها ۀیکپارچ ۀتوسعدوم عبارت بودند از:  ۀبرنامروستاها در  ۀتوسع

با  یتیجمع زکدر مرا ییروستا ۀپراکندو  کوچکنقاط  تیجمع یسامانده ،ییروستا ۀتوسعو 

 های یتفعالبه  یبخش تنوع ،ییروستا یها سکونتگاه یالبدکساختار  اصالح ،توسعه اناتکام

 یارتقا ،یو مردم یتیریمد یامور روستاها به نهادها یواگذار منظور به الزم طیشرا جادیا ،یدیتول



 4935 بهار ،4 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    441

برنامه، سه  ین(. در ا61: 1292 ،وبودجه برنامه)سازمان  انییروستا یور بهره شیو افزا یمهارت فن

 ۀتوسعو  جادیو ا ندهکپرا یروستاها یروستاها، سامانده یو نوساز یشامل بهساز ییاجرا ۀبرنام

روستاها، تعداد  یو هاد یبهساز یها طرح درمورد ،یطورکل بهاست.  یصتشخ قابل ییروستا عیصنا

 به ،یگرد سوی از. افتین تحقق نظر نیا از برنامه اهداف و بود ادیز نسبت به شده هیته یها طرح

 نیا یاجرا روند ،ییمحتوا های یینارسا نیو همچن یتیریمد ،یمال التکمش جمله از مختلفی لیدال

اقدامات  نه،یزم نیا در نکمس ادیبن میرمستقیو غ یا مشاوره ،یتیحما نقش دلیل به. بود ندک ها طرح

 یق،)توف بود زیناچ نهیزم نیا در شرفتیپ موجود، شواهد به توجه با اماگرفته نامشخص است،  انجام

1231 :67.) 

سوم  ۀبرنام ۀدوردر  هک یمهم های  اتفاقاست.  32تا  97 یها سالمربوط به  ،سوم توسعه ۀبرنام

 لکیو تش وبودجه برنامهدر سازمان  شورک یو استخدام یرخ داد، نخست ادغام سازمان امور ادار

 اراتیاخت و داد شیسازمان را افزا یارشناسکتوان  هکبود  شورک یزیر برنامهو  تیریمد سازمان

توسعه و  یها برنامه نیتدو نارکرا در  ها دستگاه التکیتش و شورک یادار ساختار نیتدو و نییتع

 ۀادامبا  ،توسعه سوم ۀبرنام(. 1272 ،یقرار داد )علو یزیر بودجهو  یعمران یها پروژهو  ها طرح

 ؛شد تدوین النک های یاستس در یساختار اصالح بر دکیتأ با و یاقتصاد لیتعد استیس

 جمله از. کرد اشاره آن هدایت در نهادگرایی رویکرد بودن  برجستهبه  توان یم که یطور به

 یاشاره کرد: تالش برا یربه موارد ز توان یمسوم توسعه  ۀبرنامشده در  اعالم یکل های یاستس

و  گذاری یهسرما یقاشتغال و تشو های ینهزم ردنک  فراهم ،درآمد کم یها گروه یدحفظ قدرت خر

 به اهتمام ،متوسط و کوچک یها کارگاهو  یلیتبد یعو صنا یکشاورز یها بخشدر  ینیکارآفر

 ییو خودکفا ییغذا یتامن تأمین ،روستانشینان معیشت به ویژه توجه و روستاها عمران و توسعه

 ۀیروح بخشیدن  عمق و گسترش ،یکشاورز یژهو به یداخل یدتول یشبا افزا یاساس یدر کاالها

و رفع  یاقتصاد یو بازده ییاصول کارا بر  مبتنی ینسرزم یشآما ،یتعاون و مشارکت عموم

 ینچند به ،برنامه این در(. 136: 1271 ی،کشور )شکور ییمناطق روستا در ویژه به ها یتمحدود

منظور  دولت موظف شده است به ینهزم ین. در اشده استتوجه  ییروستا ۀتوسع یمورد در راستا

مجدد  یسازمانده ،ییروستا ۀتوسعمرتبط  یها سازمانو  ها دستگاهمشابه در  های یتفعالحذف 

 یندر ا یدبا ،گیرد یممشابه صورت  یها دستگاهدر  یمشابه های یتفعال اینکه دلیل بهصورت دهد. 

 های یتفعالاز  یبخش ینکها یگر. دیدعمل آ به یریجلوگ یکار دوبارهشود تا از  یدنظرتجد زمینه

 ؛واگذار شود یردولتیغ یها شرکتو  یمحل یها دستگاهو  یاسالم یبه شوراها ،یدولت یها دستگاه
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و  یاجتماع ،یاقتصاد های یتفعال یبرا انییروستا به التیتسه ۀارائمنظور  به یدبا ینکها ضمن

و  یخصوص های گذاری یهسرماو  خرد اعتبارهای ۀکنند ینتأم یردولتیغ یاه  هاز مؤسس ،یفرهنگ

 ۀتوسع منظور به ،دیگر سویشود. از  یتاشتغال حما یجادمنظور ا به ییروستا طیدر مح یمردم

 برای باید یرو استقرار داوطلبان عشا یو خدمات یصنعت ،یشاورزک های یتفعالهماهنگ و موزون 

و  ینماساز امر در باید اینکه ضمنشود.  یزیر برنامه ییروستا یها و سکونتگاه فضاها یجادا

 باارزش یو حفظ نماها ها ساختمان بیاز تخر یریبه جلوگ ،شورک ییو روستا یشهر یطراح

 شورک ییروستا یفضاها زیو تجه ییروستا طیدر مح ییربنایخدمات ز ۀارائ یتوجه کرد. برا

توسط  یدضوابط با ینشود و ا نییتع یضوابط یدبا ،توسعه و عمران مصوب یها طرحبراساس 

راه  ،خانوار 21 یباال یروستاها همۀ یالزم است برا ینباشد. همچن یگیریپ قابل ییانخود روستا

 ،وبودجه برنامه)سازمان  گرفته شود نظردر یاعتبار کاف ،تلفن و برق ،مناسب، مدرسه، آب شرب

 ی،بر اصالحات ساختار یدتأک لحاظ  بهسوم  ۀبرنامگفت عملکرد  توان یمخالصه  طور به(. 1297

ناخالص  یدمانند رشد تول ییها شاخصو  ها یزیر برنامهاز  ییتمرکززدا ،ها کاری یموازحذف 

که  ییها شاخص ؛بوده است آمیز یتموفقرشد درآمد سرانه و کاهش نرخ متوسط تورم  ی،داخل

 یها از ضعف یداثرگذار بوده است. هرچند نبا یزن ییجوامع روستا یزندگ بر ها آنبهبود در ارقام 

 ۀتوسعبا  ییعمران روستا پنداشتن  یکسانغافل بود.  ییروستا ۀتوسع ۀینزم در ویژه بهبرنامه  ینا

 تیفکیو  سبک توانمندی، از غفلت روستایی، جوامع جامع به مسائل انداز چشمنبود  یی،روستا

بر  ازحد یشب یدو تأک ییموجود در جوامع روستا یاجتماع -یفرهنگ های یبآس ییان،روستا یزندگ

و  یریتمد سازمان) رود یمشمار  برنامه به ینا یها ضعف ینتر مهمبرنامه، از  در ینگاه اقتصاد

سوم نشان  ۀبرنامدر  ییعمران روستا یاعتبار های یفرد ی(. بررس1913: 1231 ،کشور یزیر برنامه

است و تفاوت  یکالبد یها برنامه یزو ن یربناییز های یتفعالتمرکز بر  یزبرنامه ن ینکه در ا دهد یم

 ییعمران روستا ییو اجرا یراهبرد های یاستس که یندارد؛ درحال وجود یقبل یها برنامهبا  یچندان

 (.62: 1271 ی،)رضوان کند یرا مطرح م یگرید یاه  موضوع ،سوم ۀبرنامدر 

 ینتدو یسرمشق و محور اساس یعبارت ( که به1233 -1231چهارم ) ۀبرنام یکل های یاستس

کرده است  یینتع «محور ییدانا یاقتصاد یدارپا رشد»برنامه را  ینا یتچهارم است، مأمور ۀیحال

چهارم توسعه، اگرچه سرفصل  ۀبرنام(. در مقدمه: 1232کشور،  یزیر برنامهو  تییر)سازمان مد

توسعه و عمران  ۀینزمدر  محورهاییوجود نداشت،  ییتوسعه و عمران روستا یبرا یا جداگانه

و نظارت  یزیر برنامه ،یاستگذاریاست: س یگیریپ قابل 122و  67، 21، 17 یها مادهدر  ییروستا
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از  یشدرصد ب 21به مقدار حداقل  ییروستا ۀتوسع یها شاخص ارتقای ،ییروستا ۀتوسعدر امور 

درصد  11در حد  یاقتصاد های یتوانمند یبا حفظ ارتقا ریعشا انکاس یسامانده ،سوم ۀبرنام

در  یزندگ طیو بهبود مح وسازها ساخت امکروستا، استح یمایبه س بخشی یتهو ،ریعشا تیجمع

در روستاها  یونکمس یاراض تکینظام مال یساماندهو  ریعشا یرسان سوخت املک پوشش ،روستا

 ۀینزمدر  ،چهارم توسعه ۀبرنام ،درمجموع(. 66: 1271 ی،جلد سند )رضوان ونیلیم 1/1 زانیبه م

 انکماک حه،یدر ال که یطور به ؛داشته است یاساس یو ساختار ییمحتوا رادیا ،ییروستا ۀتوسع

 ۀتوسعغلبه داشته و  ییروستا ۀتوسع به یو خدمات یعمران ،یکیزیف ،یالبدک ای یشهکل دگاهید

با وجود  آن،بر عالوه. است شده گرفته نظردر ییروستا ینواح ردنک  یشهر ۀمنزل به ،ییروستا

و نظارت  یزیر برنامه ،یاستگذاریس یمتول نییتع به دولت الزام قانون بیگذشت چند سال از تصو

 ایجاد برای دکیو تأ یاسالم یدر ظرف سه ماه توسط مجلس شورا ییمتوازن روستا ۀتوسعبر 

 ،1271و  1237 ۀبودجقانون  یریو عشا ییروستا ۀتوسعهماهنگ  تیریمد یبرا یفرابخش ساختار

مربوط به عمران  یها برنامه است؛ مکحا شورک ییروستا تیریبر توسعه و مد یبخش دگاهید هنوز

 فیرد چیه ها آندر  و شده ندهکمختلف پرا یها وزارتخانهو  فصول میاندر  ییو خدمات روستا

 ،ها یبررس مطابقگرفته نشده است.  نظردر ورکمذ یفرابخش ساختار لکیتش یبرا یا بودجه

 1271و  1237 ۀبودج رد یبا رشد منف ییروستا تیریمد یها طرح یراهبرد ۀبرنام اعتبارهای

 نیاز اهداف برنامه در ا یبرخ نیافتن  تحققو علت  ردکعمل جینتا یابیارز در. بوده استمواجه 

و  کنند یمعامل اشاره  نیتر مهم ۀمنزل به یاعتبار منابع تیبه محدود ییاجرا یها دستگاهبخش، 

 تحقق برای ازیبا اعتبار مورد ن یادیز ۀفاصل ،افتهی صیو تخص یابالغ اعتبارهای هکاذعان دارند 

 از .ستاخذ مجوزها ۀینزمدر  گیری یمتصممتعدد  زکوجود مرا یگر،د عامل .دارند برنامه اهداف

 توان یم ییچهارم توسعه در بخش آب و فاضالب روستا ۀبرناممناسب اهداف  نیافتن  تحقق لیدال

در  یهماهنگناو دفع فاضالب،  یآور جمع ۀشبک یمطالعات مربوط به اجرا نداشتن  شرفتیپبه 

 ؛اشاره کرد یزمان لحاظ  مناسب به یصتخص نبودو  یافته یصتخص ۀبودجو  یشنهادیپ ۀبودج

 یبرا مناسب فصل هک پذیرد یمصورت  یزمان بودجه صیتخص ،موارد اغلب در هک ینحو به

 یو نظارت راهبرد یزیر برنامهشده است )معاونت  یسپر یعمران اتیعمل شدن  انجام

 (.296: 1271 ،جمهور یسرئ

نوشته شد  یطیشرا در( 71 تا 33 سال)از  ریتأخ سال دو با( 1271 -1271پنجم توسعه ) ۀبرنام

 ینکهرفته بود. ضمن ا انیآن از م یو ساختار بخش بود شده مضمحل شورک ییزر برنامهسازمان  هک
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 ،برنامههر  نیمعمول در تدو طور به. برنامه نداشت یاجرا یبرا یعزم یزدولت ن رسد یمنظر  به

 یقبل ۀبرنامو  شود یم( مشخص یقبل ۀبرنامسال  نی)آخر هیپا سال در تیوضع نخست

پنجم توسعه نوشته شد،  ۀبرنام یول ،شوداز انحراف حفظ  یآت ۀبرنامتا  شود یم شناسی یبآس

 نیا ردکعمل یابیارز اگرچه (.1272 ،یمشخص نشده بود )علو یقبل ۀبرنام ردکعمل هکیدرحال

به آن صورت گرفته  ییو نقدها ها یابیارز ،بود یرپذ امکانبرنامه  یاجرا ۀدور انیپا از پس برنامه

و  زانندهیبرانگ ،خواهانه آرمانپنجم توسعه،  ۀبرنام یو ابالغ یلک های یاستساز  یاست. برخ

 ۀبرنام هک داشت عنوان برنامه نیبه ا ی( در نقد1237) یلین .دنرس یم ظرن به یچالش حال یندرع

 ۀوهلدر  شویم یمپنجم توسعه متوجه  ۀبرنامدقت در  صورتدر و ستالگوبدون  یا برنامه ،پنجم

 ۀبرنام ۀیحال یک ۀماددر  همچنین. دارد یقبل یها برنامهبه  یا نقادانهبرنامه نگاه تند و  نیا ،نخست

 و ندکمطرح  یاسالم -یرانیا ۀتوسعرا با نام  یدیجد یالگو دارد قصد دولت هکپنجم عنوان شده 

 ۀتوسع ۀبرنام ،پنجم ۀبرنام یعنیآن دو سال اعالم شده است؛  نیتدو و هیته یبرا ازین مورد زمان

شود. در  نیآن تدو یرکف الگوی نده،یاست، اما قرار است در دو سال آ یرانیا -یاسالم

. باشد درصد 3 حداقل رانیا یاقتصاد رشد دیبا هکشده است  دکیپنجم تأ ۀبرنام یلک های یاستس

 .است بوده درصد مین رانیا 1239سال  یاقتصاد رشد هکاست  یحالدر نیا

با  ،از انقالب پیشکه  دهد یمنشان  ها برنامهدر  ییروستا ۀتوسع یگاهجا یبررس ،یطورکل به

 یی،و روستا یسو بخش کشاورز یکاز  ی،صنعت ۀتوسعبه  یلو ما یستیحاکم مدرن یدگاهتوجه به د

 یگر،د یبود و از سو یماندگ عقب ۀنشانو  یشرمندگ ۀیما یانو به قول کاتوز شد یم یتلق یسنت

به  یبود که دولت چندان رغبت ینا نتیجه عملدروابسته نبود.  یدولت به مازاد محصوالت کشاورز

با توجه به  ،دولت یرخصلت رانت یزاز انقالب ن پس ۀدور در. داد ینم نشان یبخش کشاورز ۀتوسع

 تخفیف انقالب از بعد در آن مشخصات سایر همراه  به ،داشت ملی مدهایآکه نفت در در ینقش

 رسد یم نظر بهشد و  یداقتصاد تشد یگرد یها بخشضعف  علت  به یوابستگ ینبلکه ا ؛نیافت

 پساول  ۀدهذکر است در  یانداشت. البته شا ی            نسبتا  مشابه یامدهایپ یحداقل در بخش کشاورز

 توان ینم تنها ،یخارج های یمتحرو  یلیجنگ تحم یلخاص، از قب یطشرا وقوع دلیل  به انقالب، از

 -13 :1271 رضوانی،)کرد  یینرا تب یو اقتصاد یاسیس یاه  تحول ،یردولت رانت ۀینظر اساسبر

 بعد از انقالب است. یبه بخش کشاورز یتوجه کم و روند ینا ۀادام ینمب یر(. جدول ز61
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 (درصد -الیر اردیلیتوسعه )م یها برنامهدر  یاز اعتبارات عمران یبخش کشاورز سهم. 5 جدول

 دولت یعمران هایاعتبار کل از بخش سهم کشاورزی بخش عمرانی اعتبارهای توسعه یها برنامه

 3/3 3/221 اول برنامۀ
 6/1 1/369 دوم برنامۀ
 9/6 6/2721 سوم برنامۀ
 1/2 9/2211 چهارم برنامۀ

 1271 ،نصیریآقا: منبع

 

 ،یلیاول توسعه و پس از جنگ تحم ۀبرنام یها سال یگفت که ط یدجدول با یحتوض در

 حذفهرچند با  ،دوره یندر ا .نشد عملی امادر اهداف برنامه ذکر شد،  یبخش کشاورز یتمحور

از رشد  ،بخش یندر ا گذاری یهسرماکه  رفت یمانتظار  یمحصوالت کشاورز یمتق یتتثب یاستس

در  کهطور همان -دوم توسعه ۀبرنام. در یافتمهم تحقق ن یناما در عمل ا ،برخوردار شود یادیز

به کل  یدولت به بخش کشاورز ۀیافت اختصاص عمرانی اعتبارهاینسبت  -شود یمجدول مشاهده 

 یط. یددرصد رس 6/1آن به  یانگینو م یافت کاهشاول  ۀبرنامبا  یسهدر مقا یاعتبارات عمران

 گسترش حاصلامر  ینا که داشت یبهتر رشدقبل  ۀدور با مقایسه در یکشاورز بخش ،سوم ۀبرنام

 یدولت از بخش کشاورز یتیحما های یاستس ،دوره ینا یطکشور بود.  یرنفتیغصادرات 

 ۀارائو  یمحصوالت کشاورز ینیتضم یددر قالب خر ،یاز کشاورزان داخل یتحما منظور به

 یندر ا یاز کل اعتبارات عمران ،یبخش کشاورز ی. سهم اعتبارات عمرانیافتادامه  یدتول ینهادها

 طیآن  یانگینم که یدرحال. یددرصد رس 1/2آن به  یانگینو م یافتکاهش  یادیز یزاندوره به م

 (.1271 آقانصیری،)بود  9/6سوم  ۀبرنام یها سال

با  رانیا ییروستا ۀجامع دهد یمانقالب نشان  از پسو  پیشتوسعه  یها برنامه ۀیسمقا

 ،ییروستا مناطق در. ببرند نیرا از ب ها  آن اند توانسته مترک ها برنامه نیا هکاست  مواجه مشکالتی

 ۀیفوظ نبودن  مشخص ،یتکمناسب مشار یارهاکسازو ،یشغل یها فرصت نبود مانند ییها چالش

 خود قوت به همچنان روستا و شهر انیم یو نابرابر ییتوسعه و عمران روستا یمتول یها دستگاه

 مطرح ضعف عنوان به ریز ینقدها ،انقالب از پس یها برنامه درمورد هکچنان. اند مانده یباق

 :شوند  می

موفق به گسترش  ها برنامهدارد؛  زکمتمر یصورت و نییپا به باال از حالتیهمچنان  یزیر برنامه

 یتکمشار یو نهادها ها سازمان ،یجهدرنتو  ندنشد ییروستا ۀتوسع ندیفرا در مردم مؤثر تکمشار

 با مقایسه در ،یو خدمات یرفاه های یتفعال دادن  انجام. ندیامدنوجود  به زین توسعه ندیمؤثر در فرا
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 یگرفته برا صورت یها تالش .یافت یشتریب تیاهم و تیاولو زا اشتغالو  یدیتول های یتفعال

و منابع قدرت انجام  یا توسعه یها فرصت عیتوز یبرا ،یاقتصاد رشد از حاصل دیعوا عیتوز

 دیطور معمول عا به یعمران یها برنامه دیفوا هک بود یا گونه به ها برنامه ییسازوکار اجرا .نگرفت

 ها آنهدف  رایز ؛ندماند یباق هیحاش در همچنان ریپا و فق خرده یها گروه و شد ها گروهاز  یبعض

 و مناسب گاهیجا ،توسعه یزیر برنامه ندیدر فرا ،ییبخش روستا .بود یاقتصاد ۀتوسعرشد و 

مأموران  یحالت پدرساالر ،یزیر برنامهنظام  بودنزکمتمر لیدل به .اوردین دست به را خود مستقل

 مانند ،از انقالب پس یها برنامه. ماند یباق خود قوت به همچنان انییدولت در برخورد با روستا

 یا برنامهتا  بودند یاسیس یریگ جهتبا  یاقتصاد ییها برنامه آن،از  پیش یعمران یها برنامه

 -یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیدر ابعاد مختلف س یساختار تحول موجب مترک ،یجهدرنت. یا توسعه

 از پیش یعمران یها برنامهبا  یتفاوت مشهود طورکلی،  بهو  ندشد -است تکمشار ۀالزم هک

 (.1267 ی،به نقل از رزاق 122 -122: 1272 ،غفاری و ازکیا) ندشتندا انقالب

 

 گیری یجهنتو  بحث
 یآگاهانه برا یعمل یزیر برنامه. شود یمبه توسعه محسوب  لین ابزار ترین مهم ،یزیر برنامه

 نیا در. است ندهیآ در گریدیکمرتبط با  های یتفعالو  اه  اقدام دادن  انجام و نیبه اهداف مع یابیدست

 شمندانیاند. آید یم حساب به شورکهر  ۀتوسع ۀبرناممباحث در  ینتر مهماز  ییروستا ۀتوسع ،نایم

 یینها حل راهو  یمل ۀتوسعو  دانند یم یشهر ۀتوسعرا فراتر از  ییروستا ۀتوسعبزرگ توسعه، 

 التکتوجه و تقدم به مش درگرورا  یشهر گرید التکمش و تیجمع مکترا ی،شهر یاریکب

 ای یژهو گاهیجا ییروستا ۀتوسع یبرا ،نظران صاحب شتریب زین رانیا در. نندک یم قلمداد ییروستا

متناسب  ،توسعه یها برنامهاما متأسفانه در  ؛دانند یم یمل داریپا ۀتوسعبه  لین ۀو آن را الزم اند قائل

 .شود ینمبه روستا توجه  ،یمل ۀتوسع ندیفرا در روستا گاهیبا سهم و جا

تا  ،1216و عمران روستاها در سال  یاجتماع امور اصالح راه در قدم نیاز نخست ینکهابه  نظر

 دهیرس بیتوسعه به تصو ۀبرنام ده از شیدر ب یمتعدد نیقوان و است گذشته دهه نیچند امروز

. میهست یبانگر به دستدر روستاها  یادیز یمبودهاکو  التکمش با همچنان امروزه ما ،است

نتوانستند  یخوب ها به برنامه این دهد یمتوسعه در قبل و بعد از انقالب نشان  یها برنامه ۀیسمقا

 ،یفرصت شغل نبود مانند ییها چالشببرند.  نیب از را رانیا ییروستا ۀجامع های  و چالش التکمش

 شهر انیم ینابرابر و مربوط یها دستگاه ۀفیوظ نبودن  مشخص ،یتکمناسب مشار یارهاکسازو نبود
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 پیش یعمران یها برنامه مانند ،از انقالب پس یها برنامهاست.  یهمچنان به قوت خود باق ،روستا و

 در هکنیا ضمن. یا توسعه یا برنامهتا  اند یاسیس یریگ جهتبا  یاقتصاد یها برنامه ،انقالب از

دولت پررنگ شده  یها برنامه نیدر مراحل تدو یمردم تکنقش مشار ،یاامروز دن ۀتوسع اتیادب

 همچنان ها برنامه یو اجرا یدر طراح یمردم یها مشارکت نقش ران،یدر ا که یدرصورتاست. 

 زیو ن یا توسعه یو راهبردها ها یاستسدر قالب  تکمشار ندیبا فرا ها دولتاست. برخورد  رنگکم

مختلف با  یها دوره یطو  شورهاکدر  هک یبرخورد .دشو یممشخص  ،دارند ها تودهبه  هک ینگاه

 ها دولت نشکنوع پاسخ و وا یبرمبنا ،جهینداشته است. درنت یواحد و سانیک لکش ،اند داشتهمردم 

 وجود دارد. یتکمشار های یوهشانواع  ،تکبه مشار

دولت و جامعه با  هکداشت  میرا خواه جانبه همه توسعۀبه  دنیرس ییما توانا یزمان ،یطورکل به

 یالگو گرفتننظربا در ،رانیا جامعۀ در. نندک ستیز متفاوت تدر دو جه ینکهانه  ،نندک ارک گریدیک

را دارند.  یتکمشار یاز الگوها یداللت بر وجود برخ یخیتار یها داده الن،ک اسیوابسته، در مق ۀتوسع

توسعه مواجه بود و در  یامدهایپ با مترک هک -چهل ۀده یاز اصالحات ارض پیش ،ییروستا ۀجامع

 در را ریفراگ       نسبتا  خودانگیختۀ تکمشار یالگو ینوع -شد یماداره  یتیرع -ارباب یرپایقالب نظام د

ساختار  هک یارض اصالحات از بعد دورۀدر خود داشت. در  یخانوار و جمع یدیتول یواحدها سطح

 افت،ی قیگسترش و تعم ییروستا ۀجامعدستخوش تحول شد و حضور دولت در  ییروستا ۀجامع

 یتکمشارضد یالگو ینوع با روستاها و داد دست از را خود تیاهم ختهیخودانگ تکمشار یالگو

 یها برنامه هکبل ،شد یمگرفته  دهیناد تنها نه تکمشار یسنت یالگو دوره، نیا در رایز ؛مواجه شدند

 را یجمع دیتول یواحدها عنوان به ها بنه یفروپاش. گرفت یمبا آن در تعارض قرار  زین یدیجد یا توسعه

 تکمشار یالگو به دوره، نیا در. گرفت درنظر یسنت یتکمشار یواحدها ینابود یبرا یشاهد توان یم

 ۀخانانصاف،  ۀخان ،ییروستا های یتعاون مانند ییها تشکلدر قالب  نییپا به باال از و شده  تیهدا

بر  یانقالب اسالم یروزیپ زمان تا تیوضع نیا. شد توجه بهداشتو  جیترو دانش، انیفرهنگ، سپاه

 تکمشار یابتدا نوع ،ییروستا جامعۀدر  ،یانقالب اسالم یروزیپ از پس. بود مکحا ییروستا ۀجامع

    با یتقر. نبود جامعه النک سطح های  از تحول تأثیر یب هکشد  تجربه یاجتماع جیبس قالب در ندهیفزا

با  هک شدتالش  نیهمچن. نددش ایاح یگرد بار انییروستا انیم در ختهیخودانگ یجمع یها مشارکت

دوره، از نظام  نیا در. شود فیتعر یدیجد یتکمشار های یوهش ،یسنت یجمع های یوهشاز  یریگ بهره

 ،باز یتکمشار یالگو آمد، وجود  به هک یهای  تحول تبع به ،یجتدر به یول ،نبود یچندان خبر ساالری یواند

خود  یها برنامه ۀارائدرصدد  یکهر ،به روستاها واردشده ینهادها. یافترا  رونیاز ب شده یتهداحالت 
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 مستلزم هک -مؤثر ۀیافت سازمان تکتحقق مشار یالزم برا یبسترساز الن،ک. در سطح بودند انییبه روستا

 دادن  مشارکت ،ها آندر  ییاکخودات تیبه دولت، تقو یاز وابستگ ها آننجات  ان،ییروستا یتوانمندساز

و  یفرد  بینروابط  تیتقو ،شان یتیشخص های یژگیو در رییتغ ،یتکدر سطوح مختلف مشار ها آن

و  ییزگراکتمر مانند یساختار های یژگیو لیدل  به ،یاسیس ساختار. نگرفت صورت -بود ییززداکتمر

موفق و مؤثر  صورت به نتوانست بود،از آن برخوردار  رانیا جامعۀ ،یخیتار ثیح از هک بودنساالر یواند

 ۀتجرب ،النکدر سطح  ،نیبنابرا ؛ندکنقش  یفایا انییروستا یافتۀ سازمان یاجتماع تکتحقق مشار یبرا

متفاوت با  یاستیس و نگرش ازمندین یمشارکت اجتماع یتو تقو سازی ینهزم دهد یمنشان  یخیتار

 جهتدر یواقع تکمشار یالگو داشتننظردر با هک یاستیس ؛گذشته است یها دولت استینگرش و س

 یها راهدر سطوح و  ها آن دادن  مشارکتبه دولت و  یاز وابستگ ها آننجات  ان،ییروستا یتوانمندساز

 (.131 -197: 1272 ی،و غفار یاشده باشد )ازک نیتدو یتکمختلف مشار

 ؛گذشته باشند یاه  اقدام ملکم و گریدیکدر امتداد  دیبا شورک ۀتوسع یها برنامه ،درمجموع

 ضمن. دنشو ینمآن نوشته  التکمش و نیشیپ یها برنامه جیبراساس نتا ،توسعه یها برنامه هک  یحالدر

صورت  نندهکگذشته توسط خود گروه طراح و اجرا یها برنامه شناسی یبآسو  ردکعمل یبررس هکنیا

مصوبات و  ،نیبنابرا ؛دشو یم انجامگروه  یکطرح، اجرا و نظارت توسط  ،گرید عبارت  به. گیرد یم

 ینونک تیوضع آمدن  پیشروند سبب  نیاو  ستین یگیریپ قابل یخوب به امده،یدرن اجرا به هک ینیقوان

 و بایز میمفاه با دیجد نوانق چند ،سال پنج هر هکمعنا  نیا به. شده استما  شورک توسعۀ ۀبرنام

 شود گرفته نظرآن در یبرا یافک بودجۀ هکنیا بدون ،شود یممدون  ها برنامه نیا در و بیتصو اپسندیدن

 نیا در هکروند آن است  نیا یریگ شکلنوشته شود. علت  نیشیپ یها برنامه شناسی یبآس براساس یا

 با ،خواهانه آرمانو  املکجامع،  نوانق چند ،هر دوره نیبنابرا ؛وجود ندارد ییبه پاسخگو یازین ،نهیزم

 ییگو ؛رسند یم یببه تصو ،دباش داشته وجود ها  آن یاز اجرا یا واهمه هکنیا بدون اپسندیدن یمیمفاه

 .آورد ینمدولتمردان  یبرا ینیسنگ الزام چیه ،نوانق همه نیا تصویب هک

 یها اقدام ،منظور نیا یاست و برا یبه هدف یابیقصد دست یزیر برنامه ،شد گفته هکطور همان

 یا برنامهالزم است  منظور  یندب. شوند یم دهیچ هم دنبال  بهخاص  یبیالزم با نظم و ترت

. نندک مینوشته شود و سپس آن را به چند پنج سال تقس یاتیبا اهداف مشخص و عمل مدت یطوالن

 جامۀ دیبا موارد نیاز ا یاز موارد تا آخر هر پنج سال به چه درصد یکهر هکمشخص شود  سپس

از  تر مهمشود و  یزیر برنامه آن بودجۀبا  مطابق ؛آیدفراهم  زیآن ن یبرا الزم ۀبودجبپوشاند و  عمل

 ضمندر. شود مشخص دیبا ها برنامهاز  یماندگ عقبدر قبال  نمسئوال بودنپاسخگو کهنیهمه ا
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نقد  ییتوانا نیز ها رسانهو  شود انجامو اجرا  یطراح نمسئوال از ریغ گرید گروه توسط دیبا نظارت

 را داشته باشند. ها برنامه های  ضعف دنیشک  چالش  و به یو بررس

 

 منابع
 ،ۀتوسع برنامۀدر چهار  یبخش کشاورز گذاری یهسرمابر روند  یمرور»(، 1271) یممر آقانصیری 

 .93 -61 :1و  1 های  شماره ،یاقتصاد یاستمسائل و س یبررس ةماهنام یاقتصاد مجله، «کشور

 ،اطالعات انتشارات: تهران ،ایران روستایی یافتگین توسعه و توسعه یشناس جامعه(، 1261) یمصطف ازکیا. 

 اطالعات انتشارات: تهران ،روستایی توسعة یشناس جامعهبر  یا مقدمه(، 1231) ـــــــــــــ. 

 اطالعات انتشارات: تهران ،ییروستا داریپا توسعة(، 1239) یعل ،یمانیو ا ـــــــــــــ. 

 ایران، روستایی جامعةبر  یدبا تأک روستایی توسعة(، 1272غالمرضا ) ی،و غفار ـــــــــــــ 
 .یتهران: نشر ن

 آموزش و  یعال مؤسسۀتهران:  آن، آیندة انداز چشمو  رانیدر ا یزیر برنامه(، 1231) روزیف ق،یتوف
 .یزیر برنامهو  تیریپژوهش مد

 ،تهران ا،کیاز یمصطف ترجمۀ به فقرا، بخشی یتاولو ،ییروستا توسعة(، 1296رابرت ) چمبرز :
 .تهران دانشگاه

 توسعه نشر: تهران ،رانیا یاقتصاد ةتوسع یبرا ییالگو(، 1267) میابراه ،یرزاق. 

 قومس نشر: تهران ،رانیدر ا ییروستا توسعة یزیر برنامه(، 1271محمدرضا ) ،یرضوان. 

 یزیر برنامهبر  دکیتأ با رانیدر ا یزیر برنامه سمیانکم(، 1292عبدالرضا ) ،یافتخار ینالد رکن 
 .سمت انتشارات: تهران ،و توسعه یشناس جامعه ناریسم یها مقاله  مجموعه ،ییروستا

 یانجمن عمران ده در روستاها یو نقش سازندگ یمحل سازمان(، 1211) یرمضانعل ،یرمضان 
 .پژوهش انونکتهران:  ران،یا

 ۀدانشکد (،تریکد ةرسال) یاجتماع ینابرابر و توسعه(، 1299محمدجواد ) ،یمازندران یزاهد 
 .تهران دانشگاه ،یعلوم اجتماع

 وبودجه. تهران: سازمان برنامه قانون برنامة سوم توسعه، (،1297) وبودجه برنامه سازمان 

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسعسوم  ةبرناممستندات  (،1293) ـــــــــــــــــــ 
 .وبودجه برنامهسازمان  :، تهران2ج  (،5134 -5131) رانیا یاسالم یجمهور

 و نظارت بر عملکرد  5131سال  یگزارش اقتصاد (،1231) کشور یزیر و برنامه یریتمد سازمان
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان: تهران سالة برنامة سوم توسعه، پنج

 تهران: چهارم توسعه، ةبرنامو مستندات  ینظر یمبان (،1232) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان



 415    ایران در روستایي توسعة های برنامه نقد

  

 یاقتصاد –سیاسی اطالعات ،«یرانا یاسیفرهنگ س ای یرهعش مبانی»(، 1293محمود ) ،القلم یعسر، 
 .12 -21: 126 و 121 یها شماره

 تهران: انتشارات سمت. ،ییروستا یایجغراف یمبان(، 1299عباس ) ،یدیسع 

 سمت انتشاراتتهران:  ران،یدر ا یشاورزک ةتوسع های یاستس(، 1271) یعل ،یورکش. 

 ،ردهمااول قرن چه ةیمنو  یزدهمقاجار، قرن س سلطنت دورةدر  ایران(، 1291) اصغر یعل شمیم 
 .یتهران: انتشارات علم قمری،

 ،علوم  ةنام ،«رانیدر ا ییروستا ۀتوسع یشناخت جامعهمسائل و موانع »(، 1292) یمهد طالب
 .113 -71 :9 شمارۀ ،یاجتماع

 ةتوسع ةماهنام، «نوشته شده است یستیرودربا یپنجم از رو ۀبرنام»(، 1272) دیمهش ،یعلو 
 .1272 وریشهر (،فاکاطالعات و ارتباطات )ت یفناور یاربرک

 ،تهران: چاپخش پهلوی، عصر در دولت(، 1291) یمابراه فیوضات. 

 یزی،عز یزو کامب یسیمحمدرضا نف ۀترجم ایران، سیاسی اقتصاد(، 1292) محمدعلی ،کاتوزیان 
 .یروس، تهران: انتشارات پاپ2جلد 

 و  یدر سطح محل یزیر برنامه نییاز پا یزیر برنامه ةبازدارند عوامل(، 1261) .یس. یج ،کالک
 .وبودجه برنامهعباس مخبر، تهران: وزارت  ۀترجم ،ییروستا ةتوسع

 هتهران: مؤسس معاصر، یراندر ا یافتگین توسعهو  تمرکزگرایی(، 1297محسن ) ،چی یرشانهمد 
 رسا. یخدمات فرهنگ

 ،وبودجه برنامهتهران: سازمان  ،عمرانی یها برنامهدر  یشاورزک بخش(، 1263) اظمک محقق. 

 و  5133سال  یاقتصاد گزارش(، 1271) جمهور یسرئ یو نظارت راهبرد یزیر برنامه معاونت
 یو نظارت راهبرد یزیر برنامهتهران: معاونت  چهارم توسعه، ةبرنام ةسال پنجنظارت بر عملکرد 

 .جمهور یسرئ
 برنامه،  یک ۀدربارکارشناسان  ۀدغدغ ،«میبدون پارادا یا برنامهپنجم،  ۀبرنام»(، 1237مسعود ) ،یلین

 . http://fararu.com/fa/news/60422 ،پنجم توسعه ۀبرنامنقد پنج اقتصاددان به 

 Ashraf, A. and (1977), The Role of Rural Organization in Rural 
Development, The Case of Iran, Tehran: Plan and Budget Organization. 

 Azkia, M. (1999), Post-Revolutionary Changing Rural Development and 

Social Structure, Essay Presented to Center Middle Eastern Studies, Oxford 
University. 

 (2014) ــــــــــــــ, Rural Development in Contemprory Iran, Under Publication. 

 Dube. S. C. (1956), “Cultural Factors in Rural Community Development”, 
Journal of Asian Studies, No 16: 19-30. 

 Johnson, G. E. (1981), Peasent and Rural Development in the 1970s, in Rural 
Development National Polities and Experiences, edited by M.P. Misra, UNRCD. 

 Vander, Ploge, Jan, (2000), “Rural Development: From Practice and Policies 
toward Theory”, Sociological Ruralis, No 4: 391-408. 

 


