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 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی کلیات: بخش اول. 1

 مقدمه. 1-1

در بهباود عملکارد  هااساتیسی بسایاری کاه بارای توانمندساازی روساتاها صاورت گرفتاه، ایان هااتالش باوجود

، تاا جاایی کاه فاصاله میاان عملکارد اقتصاادی ناواحی انادبوده اثاریبااقتصادی نواحی روساتایی تاا حاد زیاادی 

ی و بابااایی، نقااو دیساااساات ) افتااهیشیافاازا شاادتبهشااهری و روسااتایی حتاای در کشااورهای پیشاارفته جهااان 

(. ایاان واقعیتاای اساات کااه مناااطق روسااتایی توانااایی بااالقوه عظیماای باارای رشااد اقتصااادی کشااورها 452:1392

بااا توجااه بااه اینکااه بخااش عمااده جمعیاات فقیاار و « سااازمان غاا ا و کشاااورزی ملاال متحااد» دارنااد. بااه گاازارش

هااداف توسااعه پایاادار نقشاای پررناا  در ، دسااتیابی بااه اکنناادیمااگرساانه جهااان در مناااطق روسااتایی زناادگی 

شااکوفایی اسااتعدادهای بااالقوه ایاان مناااطق خواهااد داشاات. دساات یااافتن بااه چنااین هاادفی نیاااز بااه غلبااه باار 

ی کشاااورزی، اهااداف محاادود شاادن در بساایاری از هاااتیفعالی در وربهاارهیی همچااون سااطی پااایین هاااچالش

ی کااه همگاای ظرفیاات اقتصااادهای مناااطق و رشااد سااریع جمعیاات و رونااد شااهری شاادن دارد، عااوامل

را بارای تاأمین غا ا و اشاتغال شاهروندان خاود باا چاالش روبارو سااخته اسات. بار اسااس گازارش  توسعهدرحال

ی دارد. در بسااایاری از توجهقابااالتحاااول اقتصااااد روساااتاها اثااارات « 2017وضاااعیت غااا ا و کشااااورزی »

و خادماتی باا وقفااه مواجاه شاده اساات،  ی صاانعتیهاابخشبااا توجاه باه اینکااه رشاد  توساعهدرحالاقتصاادهای 

ی جابااهانتظاار چناادانی بارای جا ب نیاروی کااار متقاضای داشات. در ایان رابطااه، روستانشاینانی کاه  تاوانینما

باه  ادیزاحتمالباه، کننادیمای خاود را بارای زنادگی در شاهرها تار  هاخاناهیافتن راهای بارای خاروز از فقار، 

یااافتن شااغل رو بااه  منظوربااه. بخشاای از روستانشااینان نیااز وندناادیپیمااشااهرها  نینشااهیحاشجمعیاات فقیاار و 

. البتاه ایجااد تحاول در اقتصاادهای روساتایی عاالز تماام مشاکالتی کاه آورنادیمای فصلی یا دائمای هامهاجرت

 کنادیماچناین تحاویتی مشااغلی در روساتاها ایجااد  درواقاعی روستا به شاهر شاده، نیسات. هامهاجرتموجب 

و ناه نیااز. در ایان رابطاه خاوزه گرازیاانو  نگرنادیماکه دیگار روستانشاینان باه دیاد یاک انتخااب باه مهااجرت 

کاه شابکه  هااییروساتاو برناماه ریازان اغلاب نیااز اصالی  گ اراناساتیس: »دیاگویما« فاائو» رکلیمادداسیلوا، 

، کننادیمابا رهای خاود را تهیاه  ، جاایی کاه روستانشاینانرنادیگیمااقلیمی شهرها و روساتاها اسات را نادیاده 

 واساطهبهی درماانی و ساایر خادمات دارناد. هاامراقبتو دسترسای باه  فرساتندیمافرزندان خاود را باه مدرساه 

شارایطی فاراهم کارد کاه کشااورزان محصاویت خاود را در بازارهاا باه فاروش برساانند و  تاوانیمااین روساتاها 

تحااویت روسااتایی از دهااه « فااائو»گاازارش  اساااس باارود. نقااش بااالقوه روسااتاها در رشااد اقتصااادی شااکوفا شاا

میلیااون نفاار بااه جمعیاات روسااتاهای جهااان  750ایاان تحااویت  اساااس بااراساات.  شاادهشروعماایالدی  1990

دیر بارای  3.1اسات و درآماد ایان بخاش از جامعاه را باه باایتر از فقار متوساا )کاه روزاناه معاادل  شدهافزوده

 460) توسااعهدرحالدرصااد از جمعیاات کشااورهای  22، حاادود 1960ل هاار نفاار اساات( رسااانده اساات  در سااا

جمعیاات شهرنشااین ایاان  2015در سااال  کااهیدرحااال، کردناادیماامیلیااون نفاار( در مناااطق شااهری زناادگی 

 1.5میلیااارد نفار( رسااید  جمعیاات رو باه رشااد منااطق روسااتایی جهاان بااا افزایشاای  3درصاد ) 49کشاورها بااه 
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بار ایان مبناا  باهرسایده اسات  2015میلیاارد نفار در ساال  3.1باه  1960ر ساال میلیارد نفر د 1.6میلیاردی از 

مرباو  باه روساتا، جواماع روساتایی و ضارورت ارتقاا ساطی زنادگی  مساائلاساتنبا  نماود کاه اماروزه  توانیم

اساات کااه جااایی را  داکردهیااپروسااتاییان چنااان ارتبااا  تنگاااتنگی بااا عواماال دروناای و خااارز از محاایا روسااتا 

ی هااحوزهروساتاها در ارتباا  باا دیگار عوامال در  مساائلبات حقانیت خود مبنای بار ضارورت توجاه باه برای اث

ی باااقی نگ اشااته اساات. در حقیقاات المللاانیبی، ملاای و امنطقااهی، طیمحسااتیزمختلااف اقتصااادی، اجتماااعی، 

ی طای چناد دهاه اخیار کاانون اگساتردهی روستاها و کیفیات زنادگی روساتاییان در ابعااد وسایع و افتگینتوسعه

شاااهد حاکمیاات  تااوانیماای ادورهتوسااعه بااوده اساات و در هاار  نظرانصاااحبتوجااه اغلااب دانشاامندان و 

ی، فضااهای روساتایی زیربرناماهی هااحوزهدر  هااآنی نو و رویکردی بادیع در ایان عرصاه باود کاه نفاو  اشهیاند

کاه توساعه در مفهاوم عاام آن  گوناههمان، وجودنیاباایی مثبات یاا منفای روبارو کارده اسات. هاایدگرگاونرا با 

ی مختلاف اسات توساعه روساتایی نیاز هاامکاناماری نسابی و وابساته باه زماان و  باالطبععاملی انسانی باوده و 

ابعاااد را بااه خااود  نیتاارمهمهمچنااان در کااانون توجهااات قاارار داشااته و در اهااداف توسااعه هاازاره سااوم یکاای از 

امااروز روسااتاییان از وضااعیت نااامطلوبی در رابطااه بااا سااطی زناادگی و رفاااه اختصاااد داده اساات. در جهااان 

ی نیااز سااالبزرگدر کااودکی دسترساای کمتااری بااه امکانااات آموزشاای و بهداشااتی دارنااد و در  هاااآنبرخوردارنااد. 

و از حقاو  کمتاری برخوردارناد، یاا اساساا  از  کننادیماکاار  ترنییپاای را باه ازای درآمادهای تاریطاوینساعت 

. تفاااوت اساسای در سااطی زنادگی روسااتاییان و شهرنشاینان امااروز کاامال  واضاای و آشااکار انادمحرومن حقااو  ایا

 یآنجاائاست که دلیال عماده ایان تفااوت را بایاد در عادم توجاه باه توساعه منااطق روساتایی جساتجو کارد. از 

، پااا  و هاااجنگلو  توسااعه بااه دنبااال ارتقااا فرهناا ، تکنولااوزی اسااتفاده از منااابع طبیعاای، پوشااش گیاااهی کااه

اعاام از محاایا طبیعاای و انسااانی روسااتایی اساات، باارای تااداوم اسااتفاده از منااابع  سااتیزایمح داشااتننگهتمیااز 

و بهبااود شاارایا محاایا انسااانی در ابعاااد مختلااف آن توجااه بااه توسااعه پایاادار امااری ضااروری و  ریناپاا  دیااتجد

 شاانجامعهسااکنین جواماع روساتایی بایاد تشاخید دهناد کاه  شادنیجهاانی در عصار طورکلبه. باشدیممهم 

در حااال تغییاار اساات و اگاار تمایاال بااه توسااعه اقتصااادی دارنااد بایااد باارای انجااام برخاای تغییاارات اجتماااعی و 

ی محاا  هاااتیفعالاقتصااادی آماااده باشااند و ماادیران جامعااه روسااتایی در ایاان فرآینااد بایااد بداننااد کااه 

ی ساانتی و گ شااته جهاات موفقیاات در توسااعه روسااتایی و در چااارچوب هاااقالبکشاااورزی و فعالیاات در 

و اقتصاااد جهااانی  شاادنیجهااانتحااویت جهااانی، از توانااایی پااایینی برخااوردار هسااتند و بایااد دانساات کااه 

ساااختارهای اقتصااادی نااواحی روسااتایی را تحاات تااأثیر قاارار خواهااد داد و تااأثیرات مثباات و منفاای فراواناای هاام 

بااه همااراه خواهااد  افتااهیتوسااعهو هاام باارای روسااتاهای کشااورهای  توسااعهدرحالی باارای روسااتاهای کشااورها

ی جدیاادی را پاایش روی ساااکنین روسااتایی گشااوده و بااه افاازایش هافرصااتایاان فرآینااد  کااهیطوربااهداشاات 

تهدیادی بارای روساتاهایی کاه محاروم  عنوانباهرشد نواحی روساتایی کماک خواهاد نماود ولای از ساوی دیگار 

هساتند عمال خواهاد نماود. بادون تردیاد روساتاها در  کارآمادایه، دسترسای باه مناابع و اقتصااد از مهارت، سرم

تضامین و تاداوم حیاات و بقاا روساتاها  رونیاازای روبارو هساتند، اگساتردهعصر حاضار باا تحاویت و تهدیادات 
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اع، خلااق کااه بااه نااوآوری، ابااد باشاادیماای جدیااد مقابلااه بااا مشااکالت هاااروشو  هاااحلراهنیازمنااد یااافتن 

و  گ اراناسااتیسی جدیااد بسااتگی زیااادی دارد. باارای نیاال بااه ایاان هاادف، هاااروشمحصااویت، فرآیناادها و 

کاه متناساب بااا شارایا متحاول محیطاای  آورنادیرویی هااانقشی روسااتایی بایاد باه هاعرصاهفعااین اقتصاادی 

ایان قشار عظایم،  مساائلل میلیون نفار از ماردم ایاران در ناواحی روساتایی ساکونت دارناد و حا 23باشد. حدود 

و مشااکالت  مسااائل، ضااروری بااوده و راهگشااای بساایاری از باشااندیمااکااه عمومااا  تولیدکننااده و زحمااتکش 

اجتمااعی ناشای از تهای شادن  -، زیارا عواقاب ناپساند اقتصاادیدیاآیما حسااببهاقتصادی و اجتمااعی شاهرها 

ی سیاسای، اقتصاادی و اجتمااعی مواجاه هااهحوزی اساسای در هااچالشروستاها از نیاروی انساانی، کشاور را باا 

و مشاکالت روساتاها و روساتاییان، منجار باه انباشات جمعیات در شاهرها در  مساائلخواهد کرد. عدم توجاه باه 

و نیاااز بیشااتر بااه منااابع تولیااد  کنندگانمصاارف، کااه خااود باعاای افاازایش تعااداد شااودیماااثاار پدیااده مهاااجرت 

 مسااائل، بااه گسااترش فقاار و بیکاااری، کمبااود مااواد غاا ایی در کشااور، مسااائل. پیامااد ایاان گاارددیمااکشاااورزی 

ی اجتماااعی، دگرگااونی و بحااران در ساااخت سیاساای جامعااه منتهاای هاااینابهنجااارخاااد روسااتایی و شااهری و 

قاعااده نظااام سااکونت و فعالیاات ملاای،  عنوانبااهی روسااتایی هاااحوزه(. اساسااا  1:1389خواهااد شااد )علااوی زاده، 

پایااداری نظااام روسااتایی  درگااروتوسااعه پایاادار ساارزمین  چراکااه، کنناادیماالاای ایفااا نقااش مهماای در توسااعه م

 توانادیمانظاام سارزمین اسات و پایاداری فضااهای روساتایی در ابعااد مختلاف  دهندهلیتشاکزیر نظاام  عنوانبه

پیشاارفت و توسااعه  درروناادی و ملاای داشااته باشااد. حااال اگاار بااه دییلاای امنطقااهی در توسااعه ماارثرنقااش 

ی کاه نظاام روساتایی قاادر باه ایفاای نقاش ساازنده خاویش در اگوناهبهی ایجااد شاود، اوقفاهی روستایی فضاها

ی شااهری و هاااحوزهروسااتایی در  مسااائلنظااام ملاای و ساارزمینی نباشااد، در آن صااورت آثااار و پیاماادهای 

ساعه پایادار و بایاد باه ایان موضاوع ا عاان نماود کاه تو رونیاازا. ابادییمدر کلیات سارزمین گساترش  تیدرنها

شااواهد و  متأساافانهی، شااهری و روسااتایی اساات. امنطقااهیکپارچااه ملاای معطااوف بااه توسااعه پایاادار در سااطوح 

سااهم، جایگاااه و  تناسااببهو وظیفااه توسااعه جوامااع و فضاااهای روسااتایی،  حقبااهکااه  دهاادیمااتجربیااات نشااان 

طی کااامال  نااابرابر از جهاات ی روسااتایی در شاارایهاااحوزهی شااده و تااوجهکمکااارکرد آن در اقتصاااد ملاای، 

ی هاااتعادلتعاادیل عاادم  رونیااازا. اناادنگرفتهو منااافع حاصاال از رشااد و توسااعه قاارار  هافرصااتدسترساای بااه 

اقتصااادی و ساارزمینی در جهاات بالناادگی جوامااع روسااتایی و تسااهیل رشااد و ارتقااای ایاان جوامااع،  -اجتماااعی

. توسااعه یااک ناحیااه روسااتایی بایااد در چااارچوب کلاای شااودیماامحسااوب  ریناپاا اجتنابضاارورتی اساساای و 

ی ملاای طراحاای گااردد. ایاان مساائله نشااانگر پیوسااتگی توسااعه روسااتایی و توسااعه ملاای اساات. در هااسااتیس

کتااب توساعه اقتصااادی در جهاان سااوم، مایکال تااودارو ابعااد و اهمیاات توساعه روسااتایی و نقاش آن در توسااعه 

وسااتایی محااور اصاالی توسااعه ملاای اساات. در نظاار تااودارو توسااعه : توسااعه کشاااورزی و توسااعه ردیااگویمااملاای 

ی مثاال فقاار، ماناادگعقبریشااه تمااامی مشااکالت و مسااائل  چراکااهملاای وابسااته بااه توسااعه روسااتایی اساات 

جااان »نااابرابری در حااال رشااد، رشااد سااریع جمعیاات و بیکاااری فزاینااده در مناااطق روسااتایی قاارار دارد. 

. نظریااه دانناادیمااچااون تااودارو توسااعه روسااتایی را شاار  توسااعه ملاای نیااز هم« آنتااوان داکااوره»و « رابینسااون



 

5 

 

ی اجنبااه. میساارا باار دو باشاادیماادر باااب توسااعه روسااتایی « میساارا»دیگااری کااه امااروزه مطاارح اساات نظریااه 

و معتقااد اساات توسااعه شااهری، روسااتایی، صاانعتی و کشاااورزی بایااد بااا در نظاار  تااازدیماابااودن توسااعه شاادیدا  

باعای انحاراف مسایر توساعه خواهاد  هااآنیات قارار گیرناد و تأکیاد صارف بار هار یاک از گرفتن شرایا در اولو

و باا تأکیاد بار  باشادیماراهبارد توساعه روساتایی  نیترمطلاوب عنوانباهشد. میسرا معتقد به الگوی مراکز رشاد 

توساعه الگاوی  شاودیماتوساا دولات و ماردم انجاام  زماانهمتوسعه روستایی متکی بر بنیان قوی صانعتی کاه 

مشاکالت بازرگ و اساسای در  ازجملاهفقار و بیکااری  رسادیما نظار. بادین ترتیاب باه گ اردیمخویش را بنیان 

و همچنااین بااا توجااه بااه اینکااه  شااودیماای روسااتایی هااامهاجرتروسااتاهای ماساات و ایاان اماار باعاای تشاادید 

ن بارای رفاع فقار و بیکااری بناابرای  ی روساتایی اساتهاامهاجرتی باارز هاایژگایوجوان و نخبه گزین باودن از 

باا متناوع کاردن اقتصااد  تاوانیماکاه در ایان راه  رسادیمادر روستاها، توسعه روستایی یاک ضارورت باه نظار 

ی جدیاد شاغلی هافرصاتی کوچاک و متوساا، هاابنگاهی و ایجااد نیکاارآفرروستایی و همچناین باا اساتفاده از 

 (.1:1378روستایی ایجاد کرد )ایمنی،  زنان و، جوانان النیالتحصفارغخصوصا  برای 

 جملهمن توسعهدرحالی متعددی برای مقابله با چالش فقر در کشورهای هاتالشی اخیر هاسالبدین منظور در 

ی شغلی است. در این هافرصتراهکارهای رفع فقر در این کشورها ایجاد  نیترمهمایران صورت گرفته است. یکی از 

مسائل فراروی برنامه ریزان محسوب  نیترمهمروی کار به کل جمعیت و مسئله بیکاری از کشورها مسئله نسبت نی

 (.S.Shukla and Mishra,2013:18()Rana,2017:38) شودیم

یکی از ابعاد توسعه، ناظر بر فرآیندی است که طی آن درآمد سرانه  عنوانبهکه گفته شد توسعه اقتصادی  طورهمان

حقیقی یک جامعه در یک دوره زمانی بلندمدت افزایش یابد  مشرو  بر اینکه، تعداد فقرا، افزوده و توزیع درآمد، 

اخد در  رطوبهاعم و توسعه روستایی  طوربهبدتر نشود. در این میان با بررسی تعاریف و اهداف متعدد توسعه 

ی ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فقر و نوعبهاین نکته آشکار است که هر یک از این تعاریف  توسعهدرحالکشورهای 

در جهان فعلی  چراکه. اندرفتهی توسعه اقتصادی نواحی روستایی را نشانه هاشاخدی ارتقا طورکلبهافزایش درآمد و 

کود  به دلیل  32000کمتر از دو دیر بوده و روزانه  شانروزانهدرآمد  نیمی از بشریت  یعنی حدود سه میلیارد نفر

 عنوانبه. در ایران نیز پدیده فقر اندساکنی فقیر در نواحی روستایی هاتیجمعکه اغلب این  رندیمیمفقر و نداری 

 نیترمهماز  در نواحی روستایی بسیار مسئله حائز اهمیتی است. خصودبهنماگر توسعه اقتصادی  نیترمهم

ی مختلف است. مبحی اشتغال و در مقابل آن هاتیفعالمعیارهای توسعه اقتصادی مسئله اشتغال افراد آن جامعه در 

قرار گیرد  زیرا شر  یزم برای  موردتوجهمسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه باید  نیترمهمبیکاری، از 

در ابعاد  ژهیوبهاثرات مخرب بیکاری بر روند توسعه جوامع  باوجودل است. ی، ایجاد اشتغااجامعهرشد و توسعه هر 

ایران، با  ازجمله توسعهدرحالفقر، بزهکاری و مهاجرت، اکثر محققان معتقدند که کشورهای  ازجملهاجتماعی توسعه 

 ازلحاظکه مناطق روستایی ایران  دهدیمی مواجه هستند. مطالعات نشان اگستردهمشاغل کا ب و بیکاری 

ی، پیری فرست مهاجرو این مناطق با  قرارگرفتهی ترنییپای توسعه نسبت به مناطق شهری در سطی هاشاخد

ی، بیکاری، فقر، شکاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع طبیعی و وربهرهجمعیت، پایین بودن سطی درآمد و 
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درصد از کل جمعیت ایران )نتایج  25.9مناطق اکنون با سهم جمعیتی معادل  روبرو است. این دستنیازامسائلی 

متوالی روند کاهشی سهم جمعیت را  طوربهی متمادی است که هاسال(، 1395کلی سرشماری مرکز آمار ایران 

گ شته  یهاسالی در طول اتوسعهاز تنگناهای  رفتبرونی متعددی جهت هابرنامه. در این راستا کندیمتجربه 

ناموفق بوده و نتوانسته است  هانهیزممواردی اند ، در بسیاری از  جزبه دهدیماست که نتایج نشان  شدهتجربه

ی اقتصادی هاانیبنکارشناسان توسعه اقتصادی معتقدند که تقویت  رونیازااهداف توسعه روستایی را محقق گردانند. 

از  رفتبرونمسیر  تواندیمروستایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی ی چرخه تولید در فضاهای سازفعالبا محوریت 

دولت، بازار و جامعه »ی نیآفرنقشبحران توسعه روستایی را هموارتر نماید. در این راستا با بررسی اهمیت و میزان 

موفق بوده است. به این نکته پی برد که نقش دولت و بازار در بسیاری از موارد نا توانیمدر جریان توسعه « مدنی

ی، اجرا و پایش برای تحقق امر توسعه نوبت به بخش سوم یا ریگمیتصمی اخیر در تصمیم سازی و هادههدر  رونیازا

ی جدید توسعه، هاافتیرهاست تا نقش مردم و نهادهای محلی در توسعه آزموده شود. ل ا، در  شدهدادهجامعه مدنی 

یعنی بحی در مورد ایجاد فضا برای مشارکت     بلکه توسعه مشارکتی مطرح استکندینمرا اجرا  هابرنامهدولت تمام 

ی جدید توسعه  تدوین هامیپارادا. در این جهت و با توجه به ردیگیمصورت  هاآنافرادی است که توسعه برای 

ی اقتصاد هااستیسقق ی و تحامنطقهبرای تقویت اقتصاد محلی و « یی روستاییزااشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و »

قانون ششم توسعه  27بند الف ماده  1است. چنانچه در جز  قرارگرفته مدنظرمقاومتی در برنامه ششم توسعه 

( و نیز با نهادمردمی بخش غیردولتی )خصوصی، تعاونی و گ ارهیسرمامشارکت و  برهیتکاست این برنامه با   کرشده

و قرار است هر یک  گرددیمی دولتی تدوین هاتیحمااز تسهیالت بانکی و ی ریگبهرهمشارکت نیروهای محلی و به 

در  شدهنییتعسهمیه  تناسببهششم ساینه  سالهپنجدر طول برنامه  هااستانی زیربرنامهاز سازمان مدیریت و 

 یی تدوین نمایند.زااشتغالروستاهای هدف برنامه توسعه اقتصادی و 

 

 بیان مسئله و ضرورت انجام طرح از دیدگاه نظری – 1-2

 توسعه روستایی، ماهیت، مسایل و رویکردها  -1– 1-2

در چارچوب روند تحول مفهوم توسعه به معنای عام آن، مفهوم توسعه روستایی نیز در گ ر زمان دستخوش تغییر و 

وستایی به تأسی از پارادایم حاکم بر توسعه از تحول گردیده است. زمینه چنین تغییر و تحویتی در پارادایم توسعه ر

میالدی مطرح شده است. در این الگو جهت غلبه بر چالش های پیش روی توسعه روستایی در  1980اواخر دهه 

آستانه هزاره سوم، اندیشه توسعه پایدار، تئوری بنیادی در برنامه ریزی توسعه روستایی قلمداد شده است. به واسطه 

رفته در حوزه های م کور و حاکمیت الگوی توسعه پایدار در دهه های اخیر، نوع نگرش به روستا و تحویت شکل گ

اقتصاد روستایی نیز تا حدودی دستخوش تحول شده است. در قالب این الگو پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در 

(. در همین راستا طی دهه 311:1389نواحی روستایی اهمیتی بسیار اساسی و ضروری دارد )علویزاده و کرمانی، 

( 51:1389های اخیر توجه به متنوع سازی اقتصاد روستایی در سالیان اخیر بیشتر گردیده است )جوانی و حیدری، 

 و روند گسترده ای از تنوع فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی کشور در حال توسعه به وجود آمده است.
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هوم توسعه تعاریف متنوعی به خود دیده و در طول حیاتش دچار قب  و بسا مفهوم توسعه روستایی نیز چون مف

توسعه روستایی مجموعه ای از فعالیت ها و کنش های کنشگران متعدد )افراد، ارگانها و گروهها( است »شده است. 

 به گونه( پیشرفت shepherd,1998« )که با همدیگر )در مجموع( منجر به پیشرفت در نواحی روستایی می شوند.

شامل رشد درآمدها، ثروت ها و « پیشرفت مادی»های متفاوتی توسا افراد تعریف شده است: به لحاظ تاریخی، 

ممانعت از فقر مالحظه اصلی در نظریه و تجربه توسعه بوده است. اما امروز معرفهای پیشرفت )فرهنگی، روانی و 

یانه تر از توسعه پیدا کرده اند. ایم معنا از توسعه اخالقی( جایگاه خود را در کنار شاخصه مادی در یک تصور کل گرا

روستایی بر توسعه کشاورزی محیا است و فعالیت هایی چون صنایع محلی روستا، صنایع دستی و زیر ساختارهای 

اقتصادی، اجتماعی، خدمات و تسهیالت و بایتر از همه منابع انسانی مناطق روستایی را در برمی گیرد. توسعه 

حاصل تعامل بین عوامل گوناگون فیزیکی، تکنیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و « پدیده»ه عنوان یک روستایی ب

)راهبرد( برای بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی گروههای خاصی از « استراتژی»عوامل نهادی است و به عنوان یک 

شته ای و چند بخشی است که در محل مردم روستا مطرح است. به عنوان یک رشته و نظم مطالعاتی و بیان چند ر

. به منظور داشتن (singh,1986تقاطع علومی چون کشاورزی، اجتماعی، رفتاری، مهندسی و مدیریت قرار دارد )

 درکی اولیه در تعریفی کلی، توسعه روستایی را در غالب عبارات زیر چنین تعریف می کنیم:

منابع طبیعی و انسانی، تکنولوزی ها، تسهیالت فراساختاری، توسعه روستایی، فرآیند گسترش و بهره برداری از 

نهادها و سازمانها و سیاست های دولت ها و برنامه های تقویت کننده و تسریع کننده رشد اقتصادی مناطق 

روستایی، برای تهیه شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی از طریق استقالل معیشتی ارتقا توانایی ها، دگرگونی در 

 تار اساسی و مشارکت فعال مردمی در همه ابعاد به گونه پایدار می باشد.ساخ

همانطور که مشاهده می شود در تعریف فو  سعی شده است تا جامعیت تعاریف توسعه روستایی در یکجا رعایت 

تأمین  شود اما از این تعریف نمی توان به آرایش رهیافت ها و گزینه های نظری توسعه روستا پی برد. به منظور

چنین هدفی یزم است به مبادی تئوریک توسعه روستایی توجه شود. می توان سه منشأ یا سه نقطه عزیمت برای 

توسعه روستایی را به قرار زیر تشخید داد، که همین سه نقطه مبادی شکل گیری سه رهیافت اساسی در توسعه 

 روستایی است:

   )توسعه روستایی فن ساالرانه و بازار محور( تحول روستا در راستای توسعه اقتصادی و فنی -1

توسعه در دو مرحله، یکی در دوران سنتی و دیگری در دوران بعد از عبور از سنت های استعماری، با تفو  مدل های 

گ ار و بعدا  نوسازی، معادل صنعتی شدن و شهرنشینی بود و ل ا توسعه روستایی عبارت بود از تحول و تبدیل روستا 

ابه یک جامعه سنتی )اجتماع( به یک جامعه مدرن و شهری و در عوض مکانیزه کردن مالکیت های انحصاری به مث

بزرگ زمینهای کشاورزی در مناطق روستایی مستعد. بنابراین توسعه روستایی معادل توسعه فنی کشاورزی قلمداد 

بودند ولی دارای حکومت های وابسته می شود. این الگو در برخی کشورهای جهان سوم که تحت استعمار مستقیم ن

به دول غربی بودند نیز دنبال شد هر چند با اصالحاتی )چون اصالحات ارضی( ولی تحت تأثیر الگوی غربی توسعه و 

بدون توجه به تحول در زیر ساختارها با موانع و نواقد فراوانی همراه شد. چنین برداشتی از توسعه روستایی حتی 
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وم و در دوران استعمارستیزی سایه خود را بر برنامه های اصالحی کشورهای تازه به استقالل بعد از جن  جهانی د

 رسیده گسترانیده بود.

رهیافت های تکنوکراتیک و بازار محور که از رویکرد م کور ریشه گرفته اند، با هدف اصلی افزایش باروری کشاورزی 

  تکنولوزی پیشرفته و از طریق تهیه زیرساختار برای مناطق در مناطق روستایی از طریق تشویق کشاورزان به اتخا

روستایی مطرح شده اند. بخشی از این رویکرد بر رقابت و بازار آزاد متکی و در کل بر ایدوئولوزی سرمایه داری 

کند  وابسته است. منافع تحول فنی و بازده بایتر تولید عمدتا  عاید مالکین بزرگ می شود. رویکرد م کور فرض می

که باروری کشاورزی از طریق سرمایه گ اری بیشتر در زمین توسا مالکان بزرگ افزایش می یابد و منافعش به 

مالکان بی زمین، اجاره کنندگان و کارگران غیرماهر می رسد. رهیافت م کور در عمل به نابرابری های بیشتر در 

وم ساختار اجتماعی روستایی انجامیده است توزیع درآمدها، بیکاری )و مهاجرت بی رویه(، تثبیت و تدا

(Ahmad,1997,P.79). 

در این شیوه نگرش به توسعه روستایی، تحول ساختاری و نهادی به خصود از جنبه های مالکیتی مطرح نیست از 

ت اینرو این شیوه امکان می دهد که نهادهای اجتماعی و نظام زمینداری موجود تداوم پیدا کند. از ویژگیهای سیاس

توسعه حکومت های تحت استعمار بریتانیا در آفریقا و هند و مناطق دیگر است و انتظار می رود که در این شیوه 

ترویج یک جانبه فعالیت های کشاورزی از جانب متخصصین به افراد معمولی، دهقانان به کاربرد انواع ابزارها و شیوه 

عمل، کاربرد شیوه م کور در دوره استعمار به معنی کنترل های جدید و رشد تولید ترغیب شوند. با این حال در 

بیشتر مقامات بر جمعیت های دهقانی و عشایری بود و فقا در مناطق معینی تولید تجارتی افزایش یافت 

 (.138د  1364)ازکیا،

تصادی یکی از دییل تداوم رهیافت تکنوکراتیک حتی بعد از استقالل کشورهای مستعمره، نظرات کارشناسان اق

مختلف دنیای غرب بود که معتقد بودند مسائل توسعه کشاورزی اساسا  به علت سیستم ترویجی نامناسب، فقدان 

نیروی کار ماهر و ضعف ایستارهای اقتصادی دهقانان می باشد. با این حال نتایج به دست آمده از دوره های اولیه 

دییلی غیر از دییل برشمرده شده از جانب کارشناسان به طور برنامه های توسعه روستایی بسیار ناامید کننده بود و 

عمده دخیل بودند. به عنوان مثال افزایش تخصد در میان روستاییان خصوصا  صنعتگران باعی مهاجرت آن ها به 

شهرها شد و یا اولویت کشت محصویت نقدی در برخی مناطق، به دلیل سرمایه گ اری زیاد و صرف وقت و کار زیاد 

ه زیان محصویت اساسی و غ ایی تمام می شد. از این رو خودکفایی مردم در تأمین نیازهای اساسی خود دچار ب

مشکل گردید. ضرورت تشکیل گروه های مترقی از میان روستاییان که ناقل عقاید و تگنیک های جدید باشند خود 

و بازار تأثیر انحصاری و انتفاعی داشتند. با  عامل پیدایش طبقه و گروه ممتازی شد که حتی بر روی کار تعاونی ها

این حال رهیافت تکنوکراتیک در مناقطی که با شیوه های جبرانی کشاورزی خرده مالکی همراه بوده اند موفقیت 

 های اقتصادی در برداشته اند.

وستایی تشدید کرده اقتصادی را در مناطق ر -البته چنین سیاستی دو نقد عمده دارد: اول اینکه نابرابری اجتماعی

و در بعضی موارد شکاف بین زارعان سرمایه دار و دهقانان فقیر یا بی زمین را وسیع تر می کند دوم اینکه پیشرفت 
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در این شیوه به کندی صورت می گیرد و نتایج خوبی به بار نمی آورد. از جمله رهیافت های مطرح در این گزینه، 

نوسازی، رهیافت توسعه روستایی از طریق رشد، بازار آزاد و صنعتی سازی رهیافت توسعه روستایی براساس نگرش 

 روستاها هستند.

 توسعه روستایی به مثابه فراگردی معطوف به اصالح )حرکت رفرمیستی( -2

سقو  امپراطوری استعمارگر اروپا و اجماع اندیشمندان و مجریان توسعه بر سر عواقب منفی توسعه فن سایرانه،  با

نوسازی و صنعتی سازی و شکست این رویکرداه در تأمین اهداف اولیه خود در جهان سوم، مسایلی چون مهاجرتهای 

توسعه روستایی مشخصا  به مثابه شاخه ای از  بی رویه، زاغه نشینی و رشد فساد شهری، رشد فقر و محرومیت،

توسعه ملی در رفع محرومیت ها و جبران خسارت های به وجود آورده، مطرح شد. چنین طرحی با افزایش نقش 

دولت های مستقل و سرمایه گ اری های عمومی به زعامت دولت رواز یافتند. رشد جمعیت به خصود در مناطق 

ای اولیه نیز مزید بر علت شدند، تا توسعه روستایی به مثابه رهیافتی مستقل در برابر روستایی و افزایش سطی نیازه

خرابی ها و کجروی های توسعه صرفا  فنی و اقتصادی قرار گیرد. بنابراین رویکرد م کور در توسعه روستایی اولویت را 

ل آن اهمیت کمتری به افزایش به توزیع مجدد درآمد در برخی بخشهای ضعیف جامعه روستایی می دهد. به دنبا

 بازده تولیدات کشاورزی قایل است.

تالشها در جهت تطابق برابری بیشتر با رشد سریع از طریق تغییر در نهادهای کشاورزی، انجام شد ابتدا رویکرد 

های  اصالح گرا نسبت به توسعه روستایی، نیاز به اصالحات ارضی را در مرحله بعدی تشخید داد. به مرور برنامه

توسعه اجتماعی ایجاد نهادهای جدیدی را که بتوانند برخی کرکردها را ایفا کنند که قبال  نخبگان روستا انجام می 

دادند توصیه کرد. چنین نهادهای جدیدی حاکمیت های محلی روستا، تعاونی ها و سازمانهای داوطلبانه روستا و 

ایجاد اعتماد به نفس در بین روستاییان از طریق تشویق آنها در سازمانهای جوان را در بر می گرفت. تالشها در جهت 

به عهده گرفتن توسعه روستایی توسا خودشان به جای انتظار کمک های دولتی صورت گرفتند. نهادهای مسلا 

اجاره داری زمین در این رویکرد متمایل به مزرعه های خانوادگی و تعاونی های کوچک هستند. منتفعین عمده این 

 (.Ahmad,1997,P79یکرد دهقانان متوسا شاغل در مزارع خانوادگی و کشاورزان مترقی هستند )رو

اغلب زارعان پیشرو و ثروتمند که غالبا  نیز ریشه شهری دارند، از این نوع استراتژی سود می برند. در این نوع 

یانه است. گروههای پایین درآمد استراتژی توزیع درآمدهای حاصله، از سوی گروههای پردرآمد به سوی گروههای م

ممکن است به خاطر امکانات شغلی به وجود آمده از درآمد بیشتری برخوردار شوند، اما احتمال بسیار کمی وجود 

(. این 142، د 1364دارد که در وضع زندگی آنها بهبود کلی به وجود آید و یا نفو  سیاسی آنان افزایش یابد )ازکیا، 

علق خاطر به ایدئولوزی های ملی گرایانه و گاهی نیز مردم گرا و نومردم گرا دارد. سیاست های نوع توسعه روستایی ت

ارضی از جمله راهبردهای مطرح در این رهیافت، راهبرد توسعه اجتماعات روستایی یا توسعه جماعتی بوده است که 

برنامه اشاعه طرح هایی برای در ایایت متحده موفقیت های قابل توجهی کسب کرد. فکر اساسی در پشت این 

تحر  بخشیدن به مردم و به منظور استفاده کامل از نیروی انسانی و منابع طبیعی محلی بوده است. علیرغم 

موفقیت های چشمگیر به خصود در زمینه ترویج کشاورزی، سهم عمده ای از منابع به جیب دهقانان ثروتمند 
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وقعیت محروم بوده اند. نیازهای افزارمندان و کارگران روستایی کامال  سرازیر شده و اغلب دهقانان فقیر از این م

نادیده گرفته شده است. جهت گیری های شهری هنوز در آن کامال  مشهود است. به تواناسازی و تحول ساختاری 

 عمیق، عدالت و استقالل روستاییان کمتر توجه می شود.

رویکرد، دو دسته رهیافت ها را تشخید داد. برخی رهیافت ها چون  با این حال باید توجه داشت که می توان در این

انقالب اول سبز، توزیع مجدد درآمدها و نیازهای اساسی توجه خود را به رفع عواقب منفی صنعتی شدن جلب کرده 

بنابراین  و تنها درصدد رفع این خسارت ها از طریق اصالح در نتایج توسعه )مانند توزیع مجدد منافع توسعه( بوده و

روبنایی ترند و برخی رهیافت ها جنبه های اصالحی عمیق تری چون اصالحات ارضی و مشارکت فعال روستاییان را 

مطرح می کنند. رهیافت هایی چون پایداری، توزیع مججد منابع، فمنیستی، مشارکتی و استقالل حوزه عمومی را به 

تباس برخی جوانب گزینه سوم )گزینه رادیکال توسعه طور غنی تر در انگاره جدید توسعه روستایی ضمن اق

 روستایی( مشاهده می کنیم.

 توسعه روستایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی -3 

 -با شکل گیری نگرشهای عدالت خواهانه و توجه به عوامل توسعه نیافتگی که ریشه در نابرابری های اجتماعی

یی به منظور تحول زیربنایی در ساختارها و نهادهای حاکم به نفع اقتصادی و اقتدار سیاسی حاکم دارند تالشها

اکثریت ضعیف و محروم جوامع روستایی )بایخد در انقالبهای دهقانی چون انقالب چین( صورت گرفت. توسعه 

روستایی به منظور قدرت بخشیدن به اشقار محروم و ارتقا کیفیت زندگی آن ها به وسیله تحریک مشارکتهای جمعی 

تعاونی های بزرگ تعریف شد. البته نباید همه این رویکردها را از نوع رویکردهای کمونیستی و تنها در کشورهای  و

وابسته به بلو  شر  تصور کرد. رهیافت م کور شامل کلیه مدل های جمعی و سوسیالیستی حتی در میان 

هبرد اقدام شده است. در یک شکل، دولت به کشورهای غیرمتعهد مشاهده می شود. از این رو در دو شکل به ارائه را

عنوان نماینده مردم زعامت را به عهده می گیرد و در شکل دیگر شیوه های تعاونی و مشارکت جمعی روستاییان 

فقیر تشویق می شود و دولت نقش حمایت کننده، مساعدت کننده و نظارت کننده را به عهده دارد. ایده اصلی این 

ه به جای روشهای بهبود و افزایش نهاده های کشاورزی مکمل نیروی کار و شیوه هایی که حرکت این بوده است ک

عالز واقع را به وسیله توزیع مجدد به بعد از وقوع )نابرابری و فقر( موکول می کنند، دگرگونی عمده ای در شیوه 

ر مازاد بهره برداری مفیدتری های تولید و الگوهای مالکیت و کشت صورت بگیرد. به طوری که بتوان از نیروی کا

 کرد.

کسانی که بیشتر از این رهیافت منتفع می شوند دهقانان خرده پا، کارگران بی زمین و خوش نشین ها هستند. 

گزینه م کور دیلت های ضمنی سیاسی و اجتماعی متعددی داشته است. دولتهای متعددی را بر آن داشته است تا 

سعه روستایی مداخله کنند. این دولت ها به ارائه تکنیک های مدرن و سیستم های فعاینه در امور مربوطه به تو

حقوقی و اجتماعی جدید که اجازه توسعه تکنیک های کشاورزی جدید و سرمایه گ اریهای مالی زیاد را می دهد، 

ست. معضالت مبادرت کردند. هدف رهیافت رادیکال توسعه گردگونی سریع اجتماعی و توزیع مجدد قدرت سیاسی ا

و موانع توسعه را محدود به خود روستا نمی کند و از منظری فراتر و ریشه ای تر از مسایل منطقه ای و محلی می 
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نگرد. اهمیت توزیع مجدد درآمد و ثروت مطرح است و بایخره بای بردن تولید هدف بعدی است. سیاست های 

ز جمله اهداف اصلی آن افزایش مشارکت توده مردم، برابری ارضی، فنی و اشتغال از اهمیت برابری برخوردارند. ا

 اقتصادی و تولید بیشتر است.

ملت ها و سپس فروپاشی بلو  شر ، رهیافت رادیکال در همسویی و  –در دو دهه اخیر با تضعیف اقتدار دولت 

حرکت کرده است و همگرایی با رهیافت اصالح طلب بیشتر بنیادی، به سمت مباحی جدید انگاره توسه روستایی 

بدین وسیله مدلهای جمعی از خود اتکایی بایتری در سطی محلی برخوردار شده اندت و سوسیالیسم حامی آن 

معنای وسیعتری از قبل )که محدود به ابعاد سیاسی بود( پیدا کرده است. شیوه های رادیکال آن را در چین شاهد 

ده و از سایر عوامل تولید چشم پوشیده بود. اصالحات ارضی بودیم که تنها توجه خود را به عامل کار جلب کر

رادیکال و طرحهای اسکان از جمله برنامه های تجربی این گزینه هستند. رهیافت های جمعی مشارکتی، 

سوسیالیستی  و فمنیستی از جمله رهیافت های رادیکال هستند. در جدول بعدی خالصه ای از مباحی فو  جهت 

ئه شده توسا رهیافت های سه گانه )اصالح طلب، بازار محور فن سایر و رادیکال( آورده شده اند مقایسه مدلهای ارا

 ( گرفته شده اند.1983که از مباحی مقاله لی و چورلی )

یزم به ت کر است سنخ بندی فو  بیشتر جنبه تدوین نمونه های آرمانی را دارد و در عمل نمونه های مختلا 

بسیاری از این نمونه ها را می توان نزدیک به یکی از رهیافت های م کور قلمداد کرده و یا در بسیارند. با این حال 

 طول تاریخ آن چرخش هایی را بین رهیافت ها سراغ گرفت.

با توجه به اینکه بسیاری از انگیزشها و شرایا مطرح کننده رهیافت های فو  در سال های اخیر در اثر تحویت 

ای متحول شده اند )مسایلی مانند جهانی شدن فزاینده، به هم خوردن مرزبندی های نسبتا   عمیق جهانی و منطقه

دقیق بین جهان شمال و جنوب، ضرورت طرح مسایل جدید چون محیا زیست و مسدله پایداری، شکل گیری 

اساسی و افزایش  شیوه های مبادیتی جدید در نظام جهانی و تقسیم کار بین الملل، خوداتکایی در تأمین نیازهای

قدرت چانه زنی، ظهور برهان جامعه مدنی و کاهش قدرت دولت و ملت ها و...( بنابراین یک رهیافت جدید و در 

نتیجه تعریف جامع از توسعه روستایی باید بتواند ضمن پرهیز از یکسونگرهای مستتر در هر رهیافت، از کلیه جنبه 

مطرح شده در ترکیبی مناسب استفاده نماید و بنابراین مفروضات  های مثبت آنها و راهبردهای توسعه روستایی

 مهمی وجود دارند که باید به طور صریی و آشکاری مشخد شوند:

معموی  فرض می شود که توسعه روستایی صرفا  یک سری از برنامه های دولتی هستند که از طریق بخش های  -1

ستایی به یک فرآیند تغییر از جوامع روستایی اشاره دارد نه فقا دولتی اجرا می شوند. حال آنکه اصطالح توسعه رو

جوامعی که مشمول کنش دولت می شوند. این فرآیندهای دگرگونی شامل تغییرات ساختاری حوزه وسیع تر هستند 

تا اجرای صرفا  دولتی. بنابراین یکی از مباحی اصلی که باید به طور شفاهی مطرح شود نقش دولت و سازمانهای 

 دولتی در توسعه روستایی بنا به شرایا و مکانهای مختلف است.

فرض معمول دیگر این بوده است که توسعه روستایی را می توان از بیرون، از جانب یک قدرت سیاسی تحمیل  -2

کرد. دنبال کردن چنین فرضی با این خطر مواجه است که ساکنان روستا ممکن است این نوع توسعه را نپ یرند. 
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ب جوامع متفاوت نشان داده است که توسعه روستایی، باید از تغییرات مورد درخواست و دنبال شده توسا خود تجار

افراد روستایی ناشی شود. به منظور ساختن توسعه پویا، خود اتکا و پایدار، توسعه باید از درون جامعه روستایی 

امه ها و طرحهایی که توسا خود مردم اجرا شده، برخیزد. کمک خارجی تنها جهت تکمیل منابع داخلی در اجرا برن

می تواند در  شود. اگر سیاستها و برنامه های توسعه روستایی توسا تکنوکراتها یا کمیسیون های طراحی، 

اقتصادی  -نهادهای مالی بین المللی و یا آزانس های اعطاکننده وام که با دانش سطحی در مورد شرایا اجتماعی

های روستایی کار می کنند، در  و تدوین شوند، این فرآیند نمی تواند پایدار باشد. این طرحها روستاها و حساسیت 

و برنامه ها از زمینه های بیگانه انتقال یافته و بر فرضهای معتبر در همان زمینه ها بنا شده اند. بنابراین نکته قابل 

جتماعی است که در آن طرحهای توسعه اجرا می تأمل دیگر میزان دخالت نیازهای راستین و خواسته های زمینه ا

شود و این نیاز به فرآیندهای پویا و مداوم ارزیابی و سنجش، تعامل های حقیق و مشارکت در کلیه مراحل با 

 روستاییان منطقه م کور دارد.

مشارکت  مفهوم مشارکت در فرآیند توسعه روستایی ممکن است به فرض اشتباه دیگری منجر شود و آن اینکه، -3

کافی نیست که به افراد روستایی اجازه »می تواند بدون تواناسازی سیاسی تضمین شود. بر طبق نظر هری فریدمن 

داده شودئ که خود را با تصمیم گیران به منظور بیان ترجیی هایشان شریک بدانند. به بیان دقیق تر آنها باید 

به عنوان امری ضروری جهت رسیدن به وضعیت رفاهی به  اطمینان کافی داشته باشند که می توانند شرایطی را

ارمغان آورند. برای داشتن چنین اطمینانی یک جمعیت روستایی باید از جایگاه معقولی برای تعیین جهت سرنوشت 

 (.Ahmad,1997,P76« )خود برخوردار باشند

عبارت فو  شرایا معنادار مشارکت را معین می کند. اگر مفهوم مشارکت به پیدایشی سطحی از اطمینان،  

خودمحوری )خود اتکایی(، زندگی و آموزش بهتر منجر نشود می تواند مفهومی گمراه کننده و عقیم باشد. مشارکتی 

به دست آید بیشتر نوع وابستگی و تملق  که از طریق تأمین هزینه ها توسا آزانس های چندملیتی مساعدت کننده

را در بین منتفعین خود ایجاد می کند. در صورت نهادینه شدن و کسب قدرت سیاسی و اجرایی بیشتر توسا 

نهادهای نماینده مردم است که مشارکت پویا و پایدار می شود. از طرف دیگر نکته قابل توجه آن است که مشارکت 

دف واحد )مانند انجام یک پروزه با طرح توسعه خاد( ترغیب شود بلکه باید در کلیه مردم نباید تنها برای یک ه

شئونات و جنبه های حیاتی فرآیند توسعه و کال  زندگی اجتماعی مطرح باشد تا جنبه تصنعی پیدا نکند. جامعه ای 

تی در خانواده نیز جاری که مشارکت در آن به مثابه یک ارزش فرهنگی جا نیافتاده است و الگوی اقتدارطلبانه ح

 است نمی تواند مشارکت حقیقی را به نمایش بگ ارد.

مسئله چهارم، مسئله پایداری است. هنوز تالشهای بسیاری یزم است تا این مفهوم صورت عملی و تجربی به  -4

وراند در خود بگیرد و در محک تجربه های متعدد در زمینه های گوناگون نظریات مختلفی را پیرامون خود بپر

پایداری رابطه ای است بین نظام های اقتصادی انسانی و نظامهای پویایی بوم »تعریفی کلی و پایه از این مفهوم: 

 در این رابطه:« شناختی که به کندی در حال تغییر هستند.

 الف( زندگی انسان می تواند به گونه نامحدودی تداوم یابد.
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 ب( افراد انسانی می توانند رشد کنند.

ز( فرهنگهای انسانی می توانند توسعه یابند اما در آن تأثیرات فعالیت های انسانی در محدوده هایی باقی می مانند 

به طوری که باعی تخریب تنوع، پیچیدگی و کارکرد نظام حمایتی زندگی بوم شناختی انسان نشوند 

(Faucheux,1998,P4.) 

 رویکردهای توسعه روستایی  -2– 1-2

تعاریف متفاوتی در مورد توسعه روستایی مطرح شده است. برخی خدمات رسانی به روستاها در چارچوب رویکردها و 

ضوابا دولت های رفاه، را توسعه روستایی تعریف کرده اند. گروهی توسعه کشاورزی و منابع آب و خا  را معادل 

عی( قبل و بعد از اتقالب اسالمی  یل توسعه روستایی تلقی می کنند. )در اغلب برنامه های توسعه اقتصادی اجتما

سرفصل های توسعه روستایی، توسعه کشاورزی مطرح شده است.( مثال  انقالب سبز و برنامه های افزایش درآمد 

کشاورزان از محل ارتقا و راندمان و عملکرد زراعی، باغی و دامپروری، از زمره رویکردهای توسعه روستایی تلقی شده 

حات ارضی و تقسیم مجدد اراضی و تقسیم اراضی نوآباد )زیر کشت بردن مراتع و اراضی بایر است. برخی دیگر اصال

 با تأمین آب( را رویکرد اساسی توسعه روستایی می دانند.

در دوره های متأخر رویکردهای صنعتی شدن روستاها و ادغام سکونتگاههای روستایی در قطب های رشد منطقه ای 

 هواداران بسیار داشت.

همه رویکردها، که در نقا  مختلف جهان و در ایران تجربه شدند، یک فصل مشتر  دارند که روستاها پدیده  -1

هایی جدا از هم و مستقل و خودبسنده تلقی شده اند که عمدتا  به کشاورزی اشتغال دارند و فاقد ظرفیت های 

تر ، روستاها فاقد قدرت برای اثرگ اری در فضایی برای نقش آفرینی و کارکرد منطقه ای هستند. در این تلقی مش

فرآیند توسعه منطقه ای محسوب شده و بیشتر تحت تأثیر فرآیندهای بیرونی قرار دارند. در این رویکرد ارزش های 

سرمایه اجتماعی و انسانی و مناسبات جوامع ساکن سکونتگاههای روستایی، به عنوان عامل و هدف توسعه کمتر 

فته و برنامه ها عمدتا  به منابع محیطی و سرمایه های طبیعی، به عنوان پیشران توسعه معطوف مورد توجه قرار گر

 شده اند.

از این رو به طور مثال حفاظت آب و خا  توسعه منابع آب و ارتقا بهره وری کشاورزی در اغلب برنامه ها، توسعه 

از گردونه توسعه خارز شده اند. نتیجه این روستایی تلقی شده است. اگر روستایی دچار فقر منابع طبیعی بود 

وضعیت این است که اگر انباشت و پس اندازی هر چند خرد، در روستاها شکل گرفته و یا تجربه و دانش در نسل 

جدید پدیدار شده به خارز از روستا منتقل شده و فضای روستایی دچار فقر مضاعف ناشی از خروز سرمایه مالی و 

شده است. در نگاه جدید، هیچ سکونتگاه روستایی، از سکونتگاه ها و ظرفیت های طبیعی و انسان سرمایه انسانی نیز 

ساخت )شهری و روستایی( در قلمرو سرزمینی که در آن استقرار دارد، جدا و مستقل محسوب نمی شود. در این 

ظرفیت های سرمایه های رویکرد، هر سکونتگاه بخشی از یک ساختار فضایی است که هر یک از اجزا آن دارای 

 طبیعی و انسانی متفاوت است که باید در ارتبا  با بقیه اجزا آن فعال شود.
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در ساختار فضایی که یک سکونتگاه در آن استقرار یافته، مجموعه ای از ظرفیت ها و فرصت های ناشی از  -2

های اقتصادی خرد بر بستر محیا موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی فرآیند

طبیعی شکل گرفته که به صورت انتزاعی و تجریدی کم وزن )با توجه به نظریه ارزش ها( ولی در ارتبا  با هم دارای 

 کارکردی وزین و قابل فعال شدن در فرآیند توسعه است. -ارزش های ساختاری

طبیعی، بلکه به جایگاه یک سکونتگاه در شبکه در این رویکرد ظرفیت های فضایی روستایی نه فقا سرمایه  -3

سکونتگاهی و همچنین فعالیت . انرزی و فرصت های شبکه که از مجموعه روابا، جریان و پیوندهای متقابل بین 

 منطقه ای، حاصل می آید، ارتبا  پیدا می کند. -شهری و روستا -روستایی، روستا

، از هم افزایی تعامل و برهم کنش ظرفیت های کل ساختار ظرفیت ها توسعه ای شبکه سکونتگاهی روستایی -4

فضایی، یک منظومه روستایی، تعیین می گردد. طبیعتا  در ساختار شبکه سکونتگاهی فعالیت و پویش حیات 

اجتماعی از روابا دوسویه و مکمل پیوندهای بین سکونتگاهها )که هر یک دارای ظرفیت های خاد خود  -اقتصادی

تند( پدید می آید. از این رو ساختار فعالیت ها نیز دارای ماهیتی خوشه ای و مکمل هم خواهد. هر چند خرد هس

برهم کنش، خوشه فعالیت و ساختار توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی زمینه بهره برداری از هر فرصت کوچک، 

یش از تولید، تولید، بازاریابی و توان محدوده و ظرفیت محلی در یک سازمان بزرگ محلی را که در زمینه های پ

پشتیبانی خدماتی و آموزشی فراهم می سازد. تقسیم کار درون خوشه فعالیت ها و انطبا  آن با ساختار فضایی 

منظومه، امکان فعال سازی همه سکونتگاهها، حتی سکونتگاههای کوچ و منزوی را فراهم می سازد. زمینه بهره 

 محدود و ظرفیت محلی در یک سازمان بزرگ محلی را فراهم می سازد.برداری از هر فرصت کوچک، توان 

در این رویکرد، با فعال سازی خالقیت های انسانی محلی حتی امکان تبدیل تهدیدهای محیطی به فرصت های  -5

 توسعه ای وجود خواهد داشت. -اقتصادی

به طور مثال، تعدادی از روستاهای یک منظومه روستایی جنگلی را که به دلیل مالهیت حفاظت از منابع طبیعی، 

امکان ایجاد تأسیسات صنعتی را نداشته و به همین دلیل عمدتا  جنگل نشینان از فقر نسبتا  پایدار در رنج هستند، با 

توسعه برخوردار می شوند.  -تایی از یک فرصت اقتصادیورود به خوشه گردشگری طبیعت گردی در اشتغالزایی روس

خدمات رفاهی و پشتیبانی هم در  -طبیعتا  برای ورود به یک خوشه فعالیت ایجاد زیرساختهای شبکه های دسترسی

اولویت قرار می گیرد و در نظر توسعه کالبدی توجیه پ یر می شود. تقسیم کار درون خوشه فعالیت ها و انطبا  آن 

 امکان فعالسازی همه ظرفیت های محلی را فراهم می سازد. اشتغالزایی روستاییختار با سا

 این ظرفیت ها خارز از اشتغالزایی روستا می تواند ناکارآمد و غیرقابل بهره برداری باشد.

ی و بررسی و شناخت اهمیت روستا می تواند موارد متعددی را در جهت انجام و مطالعه طرح برنامه توسعه اقتصاد

روستا را به عنوان مکان و یا فضای زمینی و معیشتی اشتغالزایی را برای ما به خوبی نمود نماید به طور کلی اگر 

لحاظ کنیم، بی شک تولید و تأمین، نیازهای اساسی از جمله خورا  و پوشا  و منابع اولیه در صنایع مرتبا با آن 

اساسی را بر عهده دارد. به عبارت بهتر می توان گفت که  برای خود و جامعه مقابل آن یعنی مناطق شهری نقش

 90روستا یکی از مهمترین پایگاههای تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه به شمار می رود و حدود 
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.. در درصد از تولیدات کشاورزی در قالب فعالیتهای زراعی، باغداری، زنبورداری،دامداری و دامپروری، پرورش طیور و.

 مناطق روستایی انجام می پ یرد.

وجود روستا با حفظ جمعیت خود عالوه بر آنکه در امر تولید مواد اساسی نقش دارد در حفظ و پایداری محیا 

زیست نیز بی تأثیر نمی باشد چرا که روستا بیشترین تعامل و ساز و کار را با محیا زیست دارد و این دو به نوعی 

می باشند. چنانچه جریان آب در بسیاری از چشمه ها، رودها، نهرها و... به وجود روستا بستگی  یزم و ملزوم یکدیگر

 دارد، فعالیتهای کشت و زرع، پرورش احشام یکی دیگر از ابعاد مهم در حفظ محیا زیست محسوب می شود.

ن سو  داده می شوند و با در برابر این اهمیت و جایگاه مهم، مناطق روستایی روزبه روز به سوی فقر و فقیر شد

گ شت سالها به ویژه در دهه های اخیر روستاها بخش مهمی از جمعیت خود را به نفع مراکز شهری از دست داده 

اند و این امر با توجه به نقش بی بدیل سکونتگاههای روستایی در تأمین نیازهای اساسی و اولیه کشور، خود حکایت 

 ور خواهد شد، امری که استقالل هر کشوری را می تواند مورد تهدید قرار دهد.از وابستگی بیشتر به خارز از کش

علیرغم اهمیت ویژه مناطق روستایی در حفظ محیا زیست، پایداری استقالل هر کشوری این مناطق در حال 

 کوچک شدن و از دست دادن جمعیت خود می باشند به طوری که در هر دوره از سرشماری کشور سهم این مناطق

درصد از جمعیت کشور در  68از کل جمعیت کشور در سیر نزولی قرار می گیرد، چنانچه در قبل از انقالب بیش از 

مناطق روستایی به سر می برده اند اما این میزان هم اکنون به یک رابطه معکوس تبدیل شده و نزدیک به 
3

4
از  

 جمعیت کشور در مناطق شهری به سر می برند. 

 

 
 (1335-1395تعداد جمعیت و خانوار در مناطق روستایی و شهری کشور)(: 1جدول شماره )

 روستایی شهری کشور شرح سال

1335 

 13.001.141 5.953.563 18.954.704 جمعیت

 68.6 31.41 100 نسبت

 2.724.308 1.261.372 3.985.680 خانوار

1345 

 15.994.476 9.794.246 25.788.722 جمعیت

 62 38 100 نسبت

 3.205.169 1.962.023 5.167.192 خانوار

1355 

 17.854.064 156.854.680 33.708.744 جمعیت

 53 47 100 نسبت

 3.446.104 3.265.524 6.711.628 خانوار

1365 

 22.349.351 26.844.561 49.445.010 جمعیت

 45.71 54.29 100 نسبت

 4.099.857 5.528.542 9.673.931 خانوار

1370 

 23.636.591 31.836.598 55.837.163 جمعیت

 43 57 100 نسبت

 4.203.722 6.523.824 10.787.227 خانوار
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1375 

 23.026.293 36.817.789 60.055.488 جمعیت

 38.69 61.31 100 نسبت

 4.410.370 7.948.925 12.398.235 خانوار

1385 

 22.131.101 48.259.964 70.495.782 جمعیت

 31.54 68.46 100 نسبت

 5.074.866 12.405.584 17.501.771 خانوار

1390 

 21.446.783 53.646.661 75.149.669 جمعیت

 28.61 71.39 100 نسبت

 5.744.614 15.427.848 21.185.647 خانوار

1395 

 20.730.625 59.146.847 79.926.270 جمعیت

 26 74 100 نسبت

 6.070.547 18.125.000 24.196.035 خانوار
 مرکز آمار کشورماخذ:

 

 

 

 

 

 

 (1335-1395درصد جمعیت و خانوار در مناطق روستایی و شهری کشور)(: 1شماره ) نمودار

 
 مطالعات مشاورماخذ:                          

 
در خصود علت چنین حالتی نظرات و دییل مختلفی از جمله وجود قوانین و روابا دافعه و جا به بین مناطق 

روستایی و شهری از جمله اساسی ترین دلیل مرتبا با این موضوع  کر شده است، دافعه هایی نظیر نبود خدمات 

دیده تا جمعیت به سوی جا به های اجتماعی، بهداشتی، درمانی، آموزشی مناسب در مناطق روستایی سبب گر
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شهری کشانده شده و این امر روبه روز در حال شدت گرفتن می باشد، اما شاید بتوان به عوامل اقتصادی مانند وجود 

بیکاری، پایین بودن درآمد، سخت بودن فعالیتهای کشاورزی، نبود بازار مناسب محصویت کشاورزی و... سبب برآن 

از توان و تکاپو بیافتد و به عنوان اساسی ترین دلیل در از دست دادن جمعیت خود باشد. شده تا اقتصاد روستا 

بنابراین ضرورت توسعه همه جانبه روستا در ابعاد و جهات مختلف و در مقیاس های ملی، محلی امری اجتناب ناپ یر 

، سیاسی و... در ابعاد مختلف به خواهد بود چرا که تداوم روند فو  سبب ایجاد شرایا نامطلوب اقتصادی، اجتماعی

 شرح  یل خواهد بود. 

 عدم تولید کافی مواد اولیه خورا ، پوشا  و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور به ورود کایهای اساسی .1

گسترش حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت گسترده جمعیت روستایی به مناطق شهری و تبعات اجتماعی،  .2

 آنفرهنگی، اقتصادی ناشی از 

 تهدید محیا زیست به سبب نابودی فعالیتهای کشاورزی .3

 گسترش نابرابری های فضایی، جغرافیایی در سطی ملی، منطقه ای و محلی  .4

 و بایخره توسعه ناپایدار و بی دوام .5

با این وجود و با گ شت چند دهه از روند عقب ماندگی و بروز مسائل و مشکالت اقتصاد جوامع روستایی، اما 

ر عمل توجه یزم به مفهوم توسعه اقتصادی روستاها نشده است که نمود عینی چنین مسئله ای را می همچنان د

توان در مهاجرت های گسترده روستاییان به سمت شهرها و افزایش تعداد روستاهای خالی از سکنه مشاهده کرد. 

ی و شهری شده، عمدتا  در اثر عدم چالش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوزیکی حاضر که گریبان گیر جامعه روستای

شناخت جامع و کافی برنامه ریزان از مسائل توسعه روستایی بوده است. بنابراین لزوم توجه به توسعه اقتصادی و 

اشتغال زایی روستاها و اتخا  تدابیر و راهکارهای مناسب را در برنامه ریزی فضایی روستاها امری اجتناب ناپ یر 

ه توجه به توسعه جوامع روستایی به ویژه در بعد اقتصادی از اهمیت شایانی برخوردار می باشد خواهد بود. در نتیج

 که به طبع آن دستیابی به اهداف زیر در توسعه پایدار جوامع روستایی را سبب خواهد شد:

 توسعه اجتماعی و ریشه کنی فقر 

  توسعه انسانی و افزایش کیفیت زندگی 

  فناوری اطالعات 

 ی زیست محیطی و پایداری محیا زیست در روستاحساسیت ها 

 مدیریت بحران و الزامات پایداری کالبدی روستا 

بنابراین می توان گفت که کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی یکی از اهداف مهم و کالن در توسعه روستایی 

غدغه های اصلی توسعه در ایران بوده به شمار می رود. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از د

و به عنوان راهبردی مهم برای تأمین نیازهای اساسی تلقی می شده است . بدین منظور با شیوه های متعدد، 

الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا  دستاوردهای مطلوب نداشته و هنوز هم سهم مناطق 

یار اند  است. توسعه روستایی وقتی از اهمیت خاصی برخوردار می گردد که روند روستایی از توسعه و پیشرفت بس
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تحریم اقتصادی کشور طی سالهای اخیر سبب بروز مشکالت اقتصادی فراوانی برای کشور گردیده است به طوری که 

وان کشور بوده یکی از اهداف دشمنان با بهره گیری از حربه وابستگی نیازهای اساسی سبب وارد کردن فشار بر ت

است تحت چنین شرایطی بحی اقتصاد مقاومتی وارد مبحی مهم کشور شده و عالی ترین مقامات کشور نیز سعی بر 

آن دارند تا سیاستهای اقتصادی کشور را با آن همراه و همگام سازند و در این میان نقش روستاها در تولید مواد 

ه خاد آن در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی از اهمیت قابل توجهی غ ایی و استراتژیک و قابلیت و پتانسیل بالقو

برخوردار می باشد چنانچه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور براساس دستور معاون اول رئیس جمهور و 

در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری( و به منظور به حداکثر 

رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقا درآمد 

ونقش طبقات کم درآمد و متوسا و نیز استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید و 

 5200یی آیین نامه اجرایی نحوه مشارکت مردم در اشتغال و بهره وری و ارتقا شاخد های اجتماعی و امنیت غ ا

طرح اقتصادی خاد مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته را ارائه نمود بنابراین می توان گفت که تأمین و 

تولید محصویت استراتژیک که مانع وابستگی کشور به خارز را می گردد و به عنوان یکی از شاخصه های مهم 

 می باشد، جایگاه ویژه ای در اقتصاد و مقاومتی در بردارد. اقتصاد روستایی

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مبتنی بر حفظ استقالل و اقتصاد عزت آفرینی است که در راستای آن توسعه اقتصادی 

 روستایی و به دنبال اشتغال آفرینی در آنها نقش بی بدیل را در بر خواهد داشت.

 

 و محلی شهرستانی، استانیبیان مسئله و ضرورت در مقیاس  – 1-3

  استانیو ضرورت در مقیاس  بیان مسئله -1– 1-3

استان زنجان بدلیل قرارگیری در شمال غرب و در حد فاصل چندین استان از جمله از شمال به استان های اردبیل و 

استان همدان، از جنوبشر  با استان قزوین و از شر  با آ ربایجانشرقی، و از غرب با استان کردستان، از جنوبغرب با 

استان گیالن از موقعیت ویژه فضایی و کالبدی برخوردار می باشد چنین ویژگی ای نشان می دهد که توسعه استان 

استان در ابعاد مختلف بویژه اقتصادی از اهمیت قابل توجهی نشان دارا بوده و ضرورت توجه به توسعه استان امری 

تناب ناپ یر خواهد بود. از سوی دیگر بررسی نظام اقتصادی و اجتماعی و فضایی درون استان حاکی از آن است که اج

استان بواسطه دارا بودن پتانسیل و قابلیت های مختلف از جمله کشاورزی ، ارتباطی، معادل گردشگری از پیش یزم 

همترین قابلیت ها و تنگناها، مسایل و غیره استان برای توسعه برخوردار است براساس سند ملی توسعه استان م

 بشرح  یل ارائه می گردد.

 الف( اصلی ترین قابلیت های توسعه

  بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه متصل کننده غرب و شمالغرب کشور با شمال

 کیلومتری تهران 120حدوده شعاع جنوب و واقع شدن در م -با توجه به استقرار در کریدور شمال

 وجود زیرساختهای صنعتی تجهیز شده در مقیاس ملی و منطقه ای و توان ج ب سرریزهای صنعتی تهران 
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 باغی -برخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیل مطلوب )آب و خا ( در کشت و تولید محصویت زراعی 

  برخورداری از پتانسیل بایی آب های سطحی 

  و منابع قابل توجه سرب و روی و کانی های غیرفلزیوجود  خایر 

  نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی و وجود بازار مصرف برای محصویت کشاورزی

 و صنعتی استان

 برخورداری از زمینه های مناسب فرهنگی و جا به های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم 

 باطی تجهیز شده در محور ترانزیتبهره مندی از شبکه ارت 

 زمینه گسترش خدمات بازرگانی با تأکید بر ترانزیت، تخلیه و باز توزیع کای 

 وجود مراکز دانشگاهی متعدد و احراز قطب علمی در رشته فیزیک 

  زمینه های قانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعالیتهای ورزشی، گرایش بخش خصوصی وجود

 های داوطلب غیردولتی به سرمایه گ اری و خدمات رسانی در توسعه ورزشو تشکل

 

 

   ب( عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه 

  محدودیت منابع مالی بخش خصوصی استان جهت سرمایه گ اری و بهره گیری از ظرفیت های استفاده نشده

 تولیدی

  مکانیزاسیون و کافی نبودن مراکز نگهداری محصویت کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی و ضعف

 زراعی و باغی

 شیب زیاد اراضی در بیش از نیمی از قلمرو استان 

 کافی نبودن تأسیسات مهار و بهره برداری از منابع آب های سطحی 

 ضعف خدمات برتر و خدمات پشتیبان تولید 

 ضعف شبکه های ارتباطی درون استانی و بین منطقه ای 

 بناها و تأسیسات خدماتی کانون های برخوردار از جا به های توریستیضعف زیر 

  وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی 

    اصلی ترین مسائل( ج

 عدم انتشار توسعه یافتگی در سطی استان و گسترش خطی آن در امتداد جاده ترانزیت 

 بلیت های طبیعی و اجتماعی و ظرفیت های زیربنایی توسعه یافتگی اند  بخش صنعت و معدن با وجود قا

 موجود

 پیوند ضعیف درون بخشی و بین بخشی در فعالیت های صنعتی و کشاورزی 

 تظابق نامناسب بین منابع آب های سطحی و خا  و بیالن منفی آب های زیرزمینی در شر  استان 
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 خروز سرمایه های انسانی و مالی از استان 

 تولید در بخش کشاورزی پائین بودن بهره وری 

 کافی نبودن سرمایه گ اری های یزم برای بهره گیری مطلوب از جا به های گردشگری استان 

 ضعف تعامل موثر اقتصادی مرکز استان با برخی از نواحی استان و استان های همجوار 

 پائین بودن شاخد های توسعه انسانی، فرهنگی و هنری و اقتصادی 

  استعدادهای ورزشیفقدان نظام شناسایی 

 

    اهداف بلند مدت( د

با توجه به قابلیت ها و تنگناها توسعه استان بر پایه توسعه هماهن  بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات 

 بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. بدین ترتیب اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از:

  متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های استان و ارتقا نقش و جایگاه آن در اقتصاد توسعه صنعتی و معدنی استان

 ملی با حفظ تعادل در محیا زیست

  بهره برداری مطلوب از آب های سطحی با رعایت حقو   ینفعان حوزه آبریز و تقویت منابع آب های زیرزمینی

 با اولویت آبخوان های با بیالن منفی

 ی بهینه از منابع طبیعی استانحفظ و احیا و بهره بردار 

  گسترش اراضی آبی کشاورزی، ارتقا فن آوری و نوین سازی فعالیت های این بخش و توسعه دامداریهای

 صنعتی و مجتمع های آبزی پروری

 ارتقا شاخد های توسعه انسانی متناسب با مقتضیات و قابلیت های استان 

 ت رسانی و تقویت پیوندهای درون استانی ساماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت، نظام خدما 

  اعتالی معرفت دینی، ارزشهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان و گسترش تعامالت اقتصادی و فرهنگی با

 استان های همجوار

  تقویت و تجهیز تأسیسات و امکانات زیربنایی در راستای فعالیت های محوری و اولویت دار در توسعه استان و

 فناوری اطالعات و ارتباطاتتأکید بر 

 افزایش نقش بخش خصوصی و نظام بانکی در گسترش فعالیت های اقتصادی با توجه به قابلیت های استان 

  )توسعه فعالیتهای بازرگانی با تأکید بر خدمات بازرگانی نوین با توجه به موقعیت جغرافیایی )مزیت مکانی

 استان

 ح عملکرد استانی، ملی و فراملیتوسعه ظرفیت های گردشگری استان با سطو 

 نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید 

 ارتقا نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروههای اجتماعی 

 دستیابی به هدف های توسعه هزاره در استان 
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  فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگتوانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای 

 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان 

 

 

    راهبردهای بلندمدت توسعه( ه

 فلزات و صنایع مرتبا با انرزی و قطعه  ایجاد خوشه های صنعتی با تأکید بر صنایع متالوزی، نساجی،  وب

توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غ ایی، فلزی،  سازی و ماشین آیت و

 خودروسازی، بر  و الکترونیک.

 ایجاد زمینه مناسب جهت افزایش سرمایه گ اری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در توسعه استان 

 ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری مواد معدنی 

 ع غنی آب های سطحی با رعایت حقثو  تام  ینفعان حوزه آبریز و هماهن  با مهار و بهره برداری از مناب

نیازهای پایین دست و در چارچوئب ظرفیت حوضه آبریز و حفاظت و بهره برداری متعادل و مجاز از منابع آب 

 های زیرزمینی

  آب در حوضه آبریز یکپارچه سازی اراضی و تبدیل اراضی دیم به آبی مکانیزه در چارچوب نظام تخصید منابع

و در نظر گرفتن نیازهای پایین دست، توسعه باغداری با تأکید بر زیتون، انگور و سیب، توسعه فعالیت های 

 آبزی پروری و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی 

 ایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی به منظور بهره گیری از مزیت های تولیدی و فضایی استان 

  ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری و تجهیز کانون های تفریحی و سیاحتی در عرصه های گردشگری

 استان

  تقویت مراکز آموزش عالی استان در جهت تمرکززدایی دوره های کارشناسی دانشگاههای تهران و توسعه

 تحصیالت تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطالعات و ارتباطات

 ی بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی و گ ران اوقات فراغتارتقا شاخد ها 

  تمهید زمینه های یزم جهت دستیابی به نظام متعادل سلسله مراتب شهری و روستایی و ارتقا سطی خدمات

 برتر در شهر زنجان و تجهیز کانونهای شهری به خدمات پشتیبان تولید

 زیع جمعیت و فعالیتگسترش شبکه های خطو  انتقال انرزی متناسب با تو 

  توسعه، تقویت و بهسازی شبکه های ارتباطی استان با استان های همجوار به منظور گسترش پیوندهای

اقتصادی درون استان و بین منطقه ای و بهره گیری از وضعیت ممتاز استان در تسریع ارتباطات غرب و 

 شمالغرب با مناطق شمالی کشور

 قا  و مناطق بحرانی و صیانت از منابع طبیعی استاناجرای طرح های زیست محیطی در ن 

  استفاده از انرزی باد برای تولید بر 
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  ایجاد ساز و کارهای یزم و حمایت از افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی و عوامل تولید 

 گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان 

 سنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعیریشه کنی فقر شدید و گر 

 دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان 

 کاهش مرگ و میر مادران و کودکان 

 مبارزه با بیماری های عمده 

 و مجتمع های تعاونی  حمایت موثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهر  ها 

 بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان 

 نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا سطی آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب 

 و مدیریت آب ایجاد زمینه های یزم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری 

 گسترش پوشش بیمه اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادث 

شورای آمایش سرزمین با توجه به ویژگیهای استان  3/5/85براساس نظریه توسعه استان زنجان مصوب جلسه 

قابلیت های ماموریت ها و  وظایف اصلی استان بترتیب بر پایه توسعه صنعت معدن و کشاورزی، استفاده حداکثر از 

 بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. بنابراین اصل ترین راهبردهای توسعه استان بشرح زیر می باشد.

  توسعه بخش صنعت و ایجاد خوشه های صنعتی با تأکید بر صنایع متالوزی، نساجی،  وب فلزات، قطعه سازی و

 رش صنایع تبدیلی و تکمیلیماشین آیت، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع نساجی و گست

  گسترش و بهره برداری از مواد معدنی و توسعه واحدهای صنعتی فرآوری آن با توجه به قابلیت های استان در

 زمینه مواد معدنی شیمیایی با تأکید بر معادن سرب، روی و مس

  ،ری و نوین سازی ساختار خا ، اقلیم و ارتقا سطی فناوتوسعه کشاورزی با بهره برداری از پتانسیل منابع آب

بخش در استان با اولویت زیربخش باغداری )با تأکید بر محصویتی نظیر زیتون و میوه های سردسیری( و 

 زراعت )با تأکید بر نباتات علوفه ای( و توسعه دامپروری صنعتی، زراعت چوب

 هره برداری مناسب از جریان های حفاظت و بهره برداری متعادلف و اقتصادی از منابع آبهای زیرزمینی، مهار و ب

 سطحی )دایمی و فصلی( در چارچوب راهبردهای ملی توزیع منابع آب

  ایجاد و توسعه امکانات و خدمات نوین بازرگانی با توجه به چشم انداز توسعه صنعتی آن به منظور بهره گیری

 از مزیت های تولیدی و فضایی

 دسان مشاور و پیمانکاران، حسابرسان، مشاوران حقوقی، توسعه و ارتقا بخش خدمات برتر در زمینه مهن

 موسسات بازاریابی، مالی )بیمه و بانکداری( و بازارهای سرمایه به منظور پشتیبانی از فرآیند توسعه استان.

 سیاحتی در  -حفظ و احیا آثار تاریخی، ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری، تجهیز کانون های تفریحی

ری استان متناسب با سطی عملکرد ملی و فراملی و توسعه کیفی هنرهای سنتی و صنایع عرصه های گردشگ

 دستی
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  توسعه زیرساختها و شبکه های حمل و نقل برای تسهیل ارتباطات فراملی، با توجه به قرارگیری در مسیر

 کریدور اصلی حمل و نقل و گسترش پیوندهای اقتصادی درون استانی و بین استانی

 هیز شبکه های توزیع انرزی متناسب با موقعیت فضایی استان در شمالغرب و پراکندگی جمعیت گسترش و تج

 و فعالیت در سطی استان

 ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی و کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات 

 روی انسانی متخصد مورد توسعه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف تربیت نی

نیاز در سطی ملی در گروه علوم پایه و تربیت نیروی انسانی متخصد مورد نیاز با توجه به چشم انداز 

 فعالیتهای تخصصی و نقش استان در تمرکززدایی از تهران در سایر رشته ها

  و فن آوری در قالب پار  توسعه فعالیتهای دانش پایه از طریق ساماندهی مجموعه ای از مراکز علمی، پژوهشی

 علمی و فن آوری و مراکز رشد تخصصی و گسترش فعالیتهای پژوهشی در گرایش های اصلی توسعه استان

 تقویت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استان با هدف ارتقا عرضه خدمات درمانی 

 ی فعالیتها در سطی ملیتوسعه آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به الزامات توسعه و گرایش های تخصص 

  تقویت و تجهیز مراکز مستعد جمعیت و فعالیت با تأکید بر نواحی شمالی و جنوبی استان به منظور تعادل

 بخشی به سازمان فضایی استان و تعدیل حرکت های جمعیتی به سوی تهران با رعایت اصول پدافند غیرعامل

  به منظور ارتقا سطی پایداری توسعه با تأکید بر رعایت مالحظات محیا زیستی در فرآیند توسعه استان

 حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی از طریق اعمال مدیریت جامع زیست بومی مبتنی بر رویکرد مشارکتی

 ارتقا شاخد های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و احیا میراث معنوی 

استانی خواهد  1404تحقق راهبردهای فو ، استان زنجان در سال با توجه به نقش و مآموریت های تعیین شده و 

بود، با عملکرد فعال در عرصه تعامالت ملی، برخوردار از زیرساخت های مناسب برای رشد فعالیتهای صنعتی و 

، ارائه معدنی، برخوردار از کشاورزی و صنایع مبتنی بر فناوری های نوین با بهره برداری مناسب و متعادل از منابع آب

کننده خدمات نوین بازرگانی و خدمات برتر در عرصه استان و آموزش فنی و حرفه ای در سطی ملی، دارای نقش 

مناسب در گردشگری کشور، با توزیع متعادل و سازماندهی شده جمعیت و فعالیت در کل استان به گونه ای که سهم 

 جمعیت استان از کل کشور اندکی افزایش می یابد.

 

  و محلی شهرستانیضرورت در مقیاس  -2– 1-3

شهرستان سلطانیه یکی از شهرستان جدید استان زنجان محسوب می شود که بدلیل قرارگیری در یک موقعیت 

تهران واقع بوده و بدلیل  –خاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد این شهرستان در مسیر آزادراه زنجان 

دشگری از جایگاه فضایی خاصی در منطقه برخوردار می باشد گنبد سلطانیه وجود فعالیت های کشاورزی و گر

 44مهمترین عنصر گردشگری نه تنها درسطی شهرستان، بلکه در سطی استان دارای عملکرد خاصی می باشد وجود 

یز آبادی در شهرستان سلطانیه با جمعیت قابل توجه نشان از آن دارد که زندگی روستایی در سطی شهرستان حا



 

24 

 

درصد در مناطق  4/37نشان می دهد که از کل جمعیت شهرستان سلطانیه حدود  1395اهمیت بوده آمارسال 

روستایی ساکن می باشند و این امر اهمیت و جایگاه اقتصاد روستایی را بیش از بیش نشان می دهد از سوی دیگر 

فضایی شهرستان بیش از همه تحت تاثیر بررسی سازمان و ساختار فضایی شهرستان حاکی از /ان است که سازمان 

سه عامل مهم اقتصاد کشاورزی ، شبکه ارتباطی و جریانات مربوطه و در نهایت عناصر گردشگری از جمله گنبد 

سلطانیه قرار گرفته است در نتیجه ضرورت برنامه ریزی های مربوطه به توسعه اقتصادی و اشتغال زایی را در سطی 

ی بویژه آبادی های شهرستان را الزامی می نماید و این امر مستلزم شناخت دقیق تمامی مکان و فضاهای جغرافیای

قابلیت ها، تنگناها ، محورهای توسعه اهداف و چشم انداز مطلوب جهت دستیابی به افق مناسب فضایی و اقتصادی 

 خواهد بود.

 

اشتغالزایی روستایی با مالحظات مبنا و چارچوب تحلیلی )رویکرد نظری به تحلیل توسعه اقتصادی و  – 1-4

 استانی(

آن را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... تعمیم و بسا داد،  توانیمتوسعه امری فراگیر است که 

برای توسعه در مفهوم کالسیک  آنچهگفت که توسعه به معنای گشایش و گستردگی بوده اما  توانیم درواقع

بوده که معموی  در برابر رشد که حاکی از یک بیان کمی را  موردتوجهاست توسعه به مفهوم کیفی آن  موردتوجه

 دارد.

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و برخالف مفهوم رشد،  سنجشقابلبه عبارتی بهتر فرآیندی عینی و 

ی هابحیای پیشرفته و در حال پیشرفت، ماهیت پیچیده و چند جانبه ای دارد، به این لحاظ تاکنون در کشوره

 تعاریف بسیاری برای آن مطرح شده است.

توسعه به معنی تغییر و تطور، از همان آغاز همگام با بشر بوده و به این سبب پدیده جدیدی نیست. تغییراتی  درواقع

، مبین وجود دادهرخ ی تا یکی نشینی و شهرنشینی در زندگی انساننینشکوچکه در طول تاریخ از غارنشینی و 

شرایا زمانی و مکانی و تحویت پدید آمده ناشی از  تبعبهتوسعه است. به عبارتی توسعه یک مفهوم نسبی است، 

این است  گ ارندیماما آنچه همگان بر آن صحه  ردیگیمی متعددی صورت هابرداشتتکنولوزی و... از آن تغییر و 

آن تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، رفاهی و... به منظور  که توسعه فرآیندی است زمانمند که طی

. گرددیمبهبود وضعیت، ترقی، خوشبختی، ارتقا بهداشت، ارتقا تحصیالت و... برای همه اقشار جامعه ایجاد 

 .مقوله جدیدی به حساب آید تواندینماست و  هاانسانی توسعه تعریف جدیدی از تکامل زندگی طورکلبه

گفت که توسعه با رشد اقتصادی فر  اساسی را دارد. شاید بتوان رشد را شر  یزم توسعه دانست، ولی  توانیم

ی است که عالوه بر ازدیاد کمی درآمد، ثروت و تولید تغییرات کیفی کل نظام اقتصادی، چندبعدتوسعه فرآیندی 

، بنابراین ردیگیبرمو عقاید مردم را نیز در  ورسومآداباجتماعی و فرهنگی را به همراه داشته، حتی در بسیاری موارد 

به شرح  یل آورده  هاآنکه اسم   کرشدهرشد اقتصادی مقوله توسعه است. برای توسعه از دیدگاه و نظرات مختلفی 

 .شودیم
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 توسعه یک فرآیند است. -

 .گرددیمختم  هاارزشبه  تیدرنهاتوسعه  -

 فرآیند توسعه را دنبال کنند. خواهندیممربو  به مردمانی است که  هاارزشاین  -

ی مانند رشد نیست، بلکه جریان چندبعدی است که در آن، بعدتکگفت که توسعه جریانی  توانیمدر حالت کلی 

و مجموعه نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هماهن  و متناسب با نیازهای اساسی انسان ارتقا یافته 

ی نسبت ترمطلوبکل جامعه را در وضعیت بهتر و  کهیطوربه، شودیمی جدیدی در جامعه ایجاد هاتیظرف، رونیازا

 .دهدیمبه گ شته آن قرار 

 

 توسعه اقتصادی -

بین این دو  کهیدرحال، شودیمتوسعه اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده 

 کهیدرحالشد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است  قائلباید تمایز « توسعه اقتصادی»و « رشد اقتصادی»مفهوم 

توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده، عبارت است از افزایش تولید در یک سال خاد 

زایش تولید ناخالد ملی یا تولید ناخالد داخلی در سال در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطی کالن، اف

که باید برای دستیابی به عدد رشد  شودیمبه نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب  ازیموردن

 واقعی، تغییر قیمت )به خاطر تورم( و استهال  تجهیزات و کایهای سرمایه را نیز از آن کسر نمود.

و هم بر مفهوم به وجود آمدن تحول در چگونگی تولید  شودیمصادی هم به تولید بیشتر مربو  مفهوم توسعه اقت

و دیلت بر تحول در چگونگی تولید و همچنین  رودیمی داشته و از حد تولید بیشتر فراتر ترعاممحصول و معنی 

 .کندیمی مختلف تولید توجه هارشتهدر تخصید منابع و نیروی کار در  دنظریتجد

ی متفاوتی از توسعه هابرداشتچنانچه مطرح گردید توسعه بعد از جن  دوم جهانی تولد یافت و از آن هنگام به بعد 

 ی ارائه نمود:بندمیتقسدو  توانیمشده است. در این زمینه 

 (1960و  1950ی هادههتوسعه پدیده صرفاً اقتصادی ) -اول

و بای بردن تولید ناخالد ملی و  کردندیمرشد اقتصادی را عامل اصلی توسعه محسوب  1960و  1950ی هادههدر 

 .دادندیمدرآمد سرانه را هدف توسعه قرار 

زیرا تمرکز ویژه آن   رخ داد متفاوت از اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد کینزی بود 1950در مجموع توسعه که در دهه 

 مرسساتو  هاشرکتبود. از طرف دیگر در این دیدگاه جمعیت، تکنولوزی،  هتوسعدرحالروی کشورهای 

 چنانچه نهایتا  مواضع اقتصاد درهرحال. آمدندیمبه شمار  زادرونو در اقتصاد نئوکالسیک  زابرون، کنندهتیحما

مشکالت  ستیبایم اجرا بوده زیرا برای مثال رقابلیغباز هم  بودیممانند اقتصاد نئوکالسیک  1950توسعه دهه 

توزیع درآمد، فقر و نیازهای اقتصادی و مشکالت بیکاری را رفع نماید، از طرف دیگر این اقتصاد متفاوت از اقتصاد 

و بخشی دیگر را از  گراساختی خود را از هادگاهیدکینزی بود. اقتصاد توسعه نامتجانس بوده زیرا که بخشی از 
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اقتصاد  شدهتیهدامواضع  هرحالبهقسمتی را از پراگماتیسم اخ  کرده بود.  نئوکالسیک و نیز بخشی از کینزین و

 توسعه در این دهه به قرار زیر بود:

مدرن و تجاری، در کنار بخش سنتی  افتهیتوسعهتوسعه دوگانه: این ایده ایست که در کشورهای فقیر یک بخش  -

 .شودیموجود دارد و منجر به اقتصاد دوگانه 

یمی گ ارهیسرماو  اندازپسدرصد از درآمد ملی را  5نمونه کشورهای فقیر  طوربهتجهیز و بسیج منابع داخلی:  -

 .باشدیمدرصد  15تا  12برای توسعه نیاز به افزایش این نرخ در حدود  کهیدرحال، کنند

ی خارجی گ ارهیسرمای مالی عمومی، هاکمک ازجملهی گوناگون هاراهاز  تواندیمتجهیز منابع خارجی: که  -

 و انتقال غیر نقدی مدیریت و دانش تکنولوزی صورت گیرد. هاوامخصوصی، 

 استراتژی صنعتی شدن -

 استراتژی تجارت -

 استراتژی کشاورزی -

 توسعه منابع انسان -

 هاطرحارزیابی  -

 یگ اراستیسی توسعه و زیربرنامه -

، با تغییر فرآیند تخصید منابع و تحول اقتصادی در کشورهای سوکتحقیقاتی است که از یی اشاخهاقتصاد توسعه، 

ی گیرد که دربرمی عملی برای نیل به توسعه اقتصادی را هاهیتوصو از سوی دیگر  سروکار دارد افتهیتوسعهکمتر 

 .شودیمی مرتبا بر آن نیز هااستیسشامل انتخاب استراتژی توسعه 

ی، فقدان درآمد کافی است که به ماندگعقبیات توسعه در این دوره، بر این باور هستند که علت نظر نیترعمده

. این دیدگاه در تجزیه ابدییمو با شکستن این دور باطل، جامعه توانایی توسعه را  شودیمایجاد دور باطل فقر منجر 

ی کمی اقتصادی همانند تولید ملی، هااخدشی اقتصادی و اجتماعی، اساس را بر افتگینتوسعهو تحلیل توسعه و 

درآمد سرانه، جمعیت، ارزش کایهای صادراتی قرار داده و معتقد به وجود رابطه اساسی میان میزان تولیدات، فقر و 

 .باشدیمتشکیل سرمایه 

انجام گرفت که بر پایه افزایش نرخ رشد اقتصادی  افتهینتوسعهی اقتصادی در اکثر کشورهای زیربرنامهبدین ترتیب 

ی اقتصادی، افزایش شدید فاصله هابخشحاصل آن افزایش ناهمگونی اقتصادی، افزایش سریع ناهمگونی در 

شهری و مهاجرت از روستاها به  نانینشزاغهو  نانینشهیحاش سابقهیبی مختلف اجتماعی، رشد هاگروهدرآمدهای 

 .باشدیمشهرها 

 

 به بعد( 1970)دهه  دیدگاه جدید از توسعه اقتصادی -دوم
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برای کشورهای جهان سوم به ارمغان آورد، سبب شد که  1960و  1950ی هادههی توسعه در هااستیساثراتی که 

اندیشمندان جهان سوم، نظریات جدیدی را جهت دستیابی به توسعه اقتصادی ارائه  ژهیوبهمتفکران  1970در دهه 

 :باشدیمی زیر هایژگیودارای  نمایند، این دیدگاه جدید از توسعه اقتصادی

 ی است برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعیالهیوسرشد اقتصادی هدف توسعه نیست، بلکه رشد  -

 توسعه اقتصادی در درجه اول، ناظر بر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی است. -

 وم، از ضروریات رسیدن به توسعه است.تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جوامع جهان س -

 ی توسعه اقتصادی در جهان سوم با مشکالت زیادی مواجه است.المللنیبلزوم تغییر در نظام ناعادینه  -

 توسعه کشاورزی و توسعه روستایی به مشابه توسعه ملی است. -

 مردم است. جانبههمهیجه مشارکت ی جامعه تزریق کرد، بلکه توسعه نتییبهاز  توانینمتوسعه اقتصادی را  -

 و عامل اصلی تغییر ساختار اجتماعی دانست. شر شیپ توانیماصالحات اراضی را  -

 اشتباه است. توسعهدرحالیا  افتهیتوسعهارائه یک مدل خاد توسعه برای تمامی جهان اعم از  -

 

 :توسعه روستایی استراتژی

ی توسعه روستایی متفاوتی را در هایاستراتژ، رویکردها و هاتیاولوکشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایا و 

بدون در نظر گرفتن تجربیات جهانی و با تمرکز صرف بر بحی اشتغال در روستاها  توانینم قطعا . اندگرفتهشیپ

ی در فضایی نیکارآفریی و زااشتغالآورد. بدیهی است  به دستیی( توفیق چندانی هایاستراتژ)بدون لحاظ چنین 

ی توسعه هایاستراتژمتوقع موفقیت پایدار بود.  توانینمو بدون وجود چنین فضایی عمال   دهدیممستعد رخ 

 :باشدیمقالب کلی قابل ارزیابی  4روستایی در 

 کالبدی –رویکردهای فیزیکی -الف

 های روستایییرساختزاستراتژی توسعه و بهبود  .1

 رویكردهاي اقتصادي -ب

 (Green revolutionانقالب سبز )استراتژی  .1

 استراتژی صنعتی نمودن روستا .2

 استراتژی اصالحات ارضی .3

 استراتژی رفع نیازهای اساسی .4

 

 فرهنگی –رویکردهای اجتماعی  -ج

 استراتژی توسعه اجتماعی .1

 استراتژی مشارکت مردمی .2

 اییهناحرویکردهای فضایی، منطقی و  -د
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 های تحلیل مکانییاستراتژ -1

 شهری -توسعه روستااستراتژی  -2

 استراتژی یوفرد -3

 یزی مرکز روستاییربرنامهو  هاگاهسکونتاستراتژی نظام سلسله مراتب  -4

 اییهناحاستراتژی توسعه یکپارچه  -5

 ناحیه -استراتژی توسعه زیست -6

 .روستایی جانبههمهاستراتژی توسعه پایدار و  -7

بر  مرثرهای اقتصادی یاستراتژروستایی و تبیین با عنایت به اینکه در این تحلیل هدف بررسی سیمای اقتصادی 

 شود.یمها خودداری یاستراتژباشد  فل ا از پرداختن به سایر یمتوسعه روستایی 

 

 رویکردهای اقتصادی به توسعه روستایی:

ی قرار موردبررستواند در چهار عنوان زیر یمین آن ترعمدهدر این خصود رویکردهای گوناگونی وجود دارد که 

 گردند.یمگیرند که هر یک از این چهار رویکرد به شرح  یل تعریف 

 استراتژی انقالب سبز: .1

که یطوربهباشد. اولی به معنای دگرگونی کلی کشاورزی است، یماین رویکرد دارای دو مفهوم به نسبت متفاوت 

د. مفهوم دیگر به معنای بهبود یت باعی کاهش کمبود مواد غ ایی در کشور و رفع مشکالت کشاورزی گرددرنها

گردد. بر اساس بر اساس مطالعات  هاآنگندم و برنج( و تولید زیاد  شدهاصالحیژه گسترش انواع ب ر و)بهنباتات خاد 

پژوهشگر مشهور هندی )میسرا( انقالب سبز باعی کاهش مهاجرت روستایی نشده و بعضا  باعی بروز اختالفاتی ما 

 ز شده است.بین نواحی روستایی نی

 استراتژی اصالحات ارضی: .2

های خود اصالحات ارضی را یزیربرنامهاکثر کشورهای جهان برای گ ر از یک ساخت ارضی به ساخت دیگر در 

ی توسعه هابرنامهیگر، تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده دعبارتبه  اندگنجانده

امر توسعه )نظیر گونار میردال و مایکل تودارو(،  نظرانصاحب. از دیدگاه بسیاری از اندنموده روستایی خویش قلمداد

اصالحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است. البته در برخی موارد نیز به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی 

 است. اضافه نشده پاخردهزارعان  درآمدیاز، چیزی به موردنو تخصصی اعتبارات 

 استراتژی صنعتی نمودن روستاها: .3

 حال باید با توسعهیندرعیی حائز اهمیت است، اما روستادر این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرایند توسعه  اگرچه

تواند اشتغال ینمهای صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها، خصوصا  کشورهای آسیایی، صرفا  زراعت یتفعال

غیر زراعی نیز  سودآورجهت باید به ایجاد اشتغال ینبدایجاد نماید )ظرفیت زمین محدود است(.  وربهرهکافی و 
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ین در اپرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستائیان افزایش نیافته و مهاجرت روستائیان به شهر کاهش یابد. 

 راستا باید اقدامات  یل صورت پ یرد:

 های نسبی منطقهیتمزبر یهتکبا  درآمدزاایجاد مشاغل غیر زراعی و  .1

 رواز مراکز روستایی دست پایین .2

 باشد:یماهداف عمده این استراتژی به شرح  یل 

 اشتغال غیر کشاورزی برای روستائیان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه. ایجاد -1

 همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به نقا  شهری. -2

 روستایی های اقتصادی در مرکزیهپاتقویت  -3

 ی موجود در یک ناحیههامهارتاستفاده کامل از  -4

 فرآوری تولیدات کشاورزی محلی -5

 تهیه نهادهای اساسی و کایهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی. -6

تواند بخش عمدهای از آن را صنایع یمگیرند. که یمی خرد شکل وکارهاکسبگونه صنایع روستایی در ینابیشتر 

یل سادگی و مقبولیت بیشتر در به دلتر استفاده و یشرفتهپتواند از ابزارهای یمتشکیل دهد این صنایع  روستایی

 یی بیشتر، کمک مرثری در بهبود وضیعت روستائیان انجام دهند.زااشتغالجوامع روستایی و امکانات 

 استراتژی رفع نیازهای اساسی: .4

ای است تا بر اساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی یوهشاین استراتژی در جستجوی اتخا  

)کار مولد( و هم خدمات  درآمدنماید. نیازهای اساسی شامل  برطرفرا به درآمد و خدمات )در طول یک نسل( 

 از: اندعبارتباشد. محورهای اصلی این استراتژی یمیاز زندگی موردن

یی از رشد به سمت نیازهای اساسی که از طریق اشتغال و توزیع مجدد درآمد و ی اجراهابرنامهتغییر معیار  .1

 گیرد.یمثروت صورت 

 یانه.گراواقعتغییر وضعیت از اهداف  هنی و آرمانی به سمت اهداف عینی و  .2

 کاهش بیکاری. .3

گیرد و اهداف رشد محور جای خود را یمبنابراین رفع نیازهای اساسی فقیران، در کانون مرکزی این استراتژی قرار 

 باشد.یمدهد که در نقا  روستایی با صرف سرمایه کمتری )نسبت به بخش شهری( قابل انجام یمبه اهداف مصرفی 

 طرح: موردنظری هایاستراتژ -

ف استراتژی اهدا درواقعگفت که منظور از استراتژی همان بیان قصد و نیت است  توانیمدر یک تعریف کلی 

ی غایی هاهدفی کلی است که راه رسیدن به هایمشخای، استراتژی مجموعه طورکلبه. کندیمرا تعریف  بلندمدت

را که منجر به دیدن دورنمای  درازمدتی زیربرنامه. معموی  سازدیمی دور( را مشخد هاخواسته)آرزو، آمال و 

هر برنامه عمران باید در قالب یک برنامه استراتژیک تهیه و ی استراتژیک گویند. زیربرنامه، گرددیمجامعه یا بخش 

 تدوین گردد.
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یماستراتژی  بخشدیمی غایی را تحقق هاهدف هاآنیی که انجام هامشو خا  هاروش، هاراهی، به کلیه طورکلبه

یاستراتژستایی یی روزااشتغالدر طرح توسعه اقتصادی و  موردنظراساس جهت دستیابی به اهداف  نیار ب. ندیگو

 پایه اساسی خواهند بود: عنوانبهی زیر ها

 اقتصاد مقاومتی: -1

 چه تاکنون عنوانچیهبه که است مواجه مفاهیمی یا مسائل با خود اقتصادی یهاحوزه در اسالمی جمهوری امروزه

  است نداشته واقعی ازای مابه و بشری مشابه تجارب و عمل یعرصه در چه و درسی یهاکتاب در و نظر یعرصه در

 اقتصادی جدید یهاعرصه این در الگوسازی و یپردازهینظرو  ابتکار و نوآوری به مکلّف اسالمی انقالب خود بنابراین

اقتصاد »مفاهیم  این از است. یکی الگوهایی چنین نیازمند کند برپا استکبارستیزی را علم که کشوری هر است.

 است.« مقاومتی

 یدرباره و مکتوب مدون یاتجربه یا نظریه کنید، مطالعه را دنیا اقتصادی مرسوم یهاکتاب و انباشته دانش تمام اگر

 بانک تحریم از عملی یا ی نظریانهیشیپ هیچ اقتصاد، یهاکتاب و متون تمام یافت. در نخواهید مقاومتی اقتصاد

 اگر است. حتی بدیع امری همآن به واکنش چگونگینداشته،  سابقه تاکنون امر این ازآنجاکه و دید نخواهید مرکزی

 آن به دسترسی امکان و قرارگرفته امنیتی و محرمانه یهایبندطبقهدر  باشد، گرفته صورت بارهنیدرا هم مطالعاتی

 برای متداول یهاهینظر از تواندینم اسالمی انقالب اقتصاددان اینکه نتیجه د.وجود ندار معمولی کارشناسان برای

شکل  جامعه، یاداره ایرانی -اسالمی الگوی و یافزارنرم جنبش که بگیرد. ل است بهره خود یمسئلهو  مشکل حل

 .بود خواهد آزاده یهاملت جمیع بخشالهام که ردیگیم خود به بدیعی

 

 
 (: فرآیند چهاروجهی اقتصاد مقاومتی2شماره )نمودار 
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 مقاومتی اقتصاد از تعریف چهار

 تبیین یک است که یزم است. ابتدا مقاومتی اقتصاد یمسئله داشت، خواهم آن بر درآمدی نوشته این در که مطلبی

 یا آن از الگو چهار و نمود تعریف چهار گونه توانیم را مقاومتی دهیم. اقتصاد ارائه مقاومتی اقتصاد از علمی تعریف و

 پیگیری کرد. ملی ییهاپروزه عنوانبه کشور در را هاآن یهمه از ترکیبی

 موازی اقتصاد

 نیاز به که انقالب اسالمی با توجه طورهماناست  یعنی « اقتصاد موازی»ی مثابهبه مقاومتی اقتصاد از اول تعریف

 سپاه سازندگی، جهاد ی امداد،تهیکم مانند نهادهایی تأسیس به اقدام انقالبی، عملکرد و هیباروح نهادهایی به خود

 کند  تکمیل و داده ادامه را پروزه این اهداف انقالب، تأمین برای بایستی نیز امروز نمود. مسکن بنیاد و پاسداران

عهده از ماهیتا   بساچه که دارد نیاز اقتصاد در مقاومتی یهاینهادسازبه  و مقاومتی اقتصاد به اسالمی انقالب چراکه

 کشورمان در ما یعنی کند  ایجاد ویژه کار این برای موازی نهادهایی باید پس. دیآیبرنماقتصادی  رسمی نهادهای ی

 نیاز داریم.« اقتصاد پریم»به 

 انقالب سپاه پاسداران نهاد دو هر از زمانهم ما اکنون اینکه نیست. کما مرسوم نهادهای نفی معنای به البته امر این

 مرسوم حکمرانی یهامدل در این الگو . البتهمیمندبهره انقالب از دفاع برای اسالمی جمهوری ارتش نهاد و اسالمی

 از کشورها این و دارد وجود باشند بیشتری برخوردار حکمرانی توان و تجربه از که کشورهایی در اتفاقا   و دنیا در

 .عمومی برخوردارند امور یاداره و یگزار استیس یهیچندی یهانظام

 در ی خصوصیهابنگاه و خیریه ،نهادمردم یهاسازمان دولتی، نهادهای زمانهم حضور از میتوانیم مثالعنوانبه 

 ببریم. البته نام ی غربیافتهیتوسعه کشورهای امنیتی و دفاعی یعرصه در حتی یا سالمت و بهداشت یعرصه

 نوینی سرایت با اجرا یعرصهدر  و اسالمی انقالب خاد نیازهای حسب که است این الگو این مشکل نیترمهم

 -پولی یعرصه به بخشی سامان و در یک کشور« بانک مرکزی موازی»از  تصوری هیچ مثال  زیرا بود، خواهد روروبه

 اداره یهامدل یزمره در را الگو این توانینم منطقا   بازهم اما  ندارد وجود عمومی و دولتی یهیدوی در کشور مالی

 آورد. حساببه غیرمعقول و نشدنی

 

 ترمیمی اقتصاد
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و « خلل گیری» ، «آسیب زدایی»، «یسازمقاوم»پی  در که است اقتصادی از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف

که  میگفتیم قبلی رویکرد در اگر یعنی  است اقتصادی موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهای و ساختارها« ترمیم»

 یهااستیس فیبازتعر با که هستیم آن دنبال به جدید رویکرد در کند، برآورده را ما انتظارات تواندینم نهاد فالن

یم بازرگانی وزارت یا مرکزی بانک از ما تعریف، این در برآورند. مثال  را ما انتظارات که کنیم کاری نهادهای موجود،

 جدید شرایا اساس بر را خود و کنند شناسایی کشور اقتصادی نظام در را بحران و ضعف یهاکانونکه  میخواه

 مقام دهند. در ارائه جهادی عملکردی جهیدرنت و نمایند بازتعریف اسالمی انقالب یا نیازهای هامیتحر اقتصادی،

 یوارهید تَرَ  در خود انگشت فروبردن با «فداکار پتروس»که  است کاری همان شبیه کار این گفت توانیم تمثیل

 و ترمیم یعنی مسئله کنیم. این ترمیم را اقتصادی نهادهای دیوار ساختاری یهاتر  باید یعنی داد  انجام سد

 از دور امری هم مکان و زمان مقتضیات و مختلف نیازهای کشور حسب یادار و اجرایی ساختارهای یسازمقاوم

 ساختارهای یسازمقاوم به مجبور خود، اقتصادی از تاریخ ییهابرهه در نیز افتهیتوسعه نیست. کشورهای  هن

 با فسیلی یهاسوخت جایگزینی به اقدام میالدی، 1983 و 1979 نفتی شو  دو از پس غرب شدند. مثال   اقتصادی

 این . باشودینم نفتی شو  دچار نیز دیر صدکبایی ی یهامتیق با امروزه کهیطوربه کرد  نوین یهاسوخت سایر

 .هستیم ارزشی ملی و یپروزه این اجرای برای ملی عزمی نیازمند فقا امروز ما توضیحات

 

 دفاعی اقتصاد

ما در برابر آن هجمه « پدافند شناسی»و « آفند شناسی»، «هجمه شناسی»متوجه  مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف

 ابزارهایی چه با و چگونه را آن در اخالل و ایران اقتصاد به حمله ما مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی  است

 پیشاپیش را دشمن یهجمه یهاوهیش و ابزارها که میاافتهیدست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین  دهندیمصورت 

 دشمن آفند تا است کنیم. بدیهی اجرا و تدوین آنان علیه را خود مقاومت استراتژی هاآن اساس بر و شناخته باشیم

 شد. نخواهد اجرا و طراحی نیز آن با متناسب نشود، مقاومت شناخته

 

 الگو اقتصاد

 پدافندی صرفا  اقدامی و سلبی مدتکوتاه رویکرد یک مقاومتی اقتصاد اساسا   که است این نیز تعریف چهارمین

 یاندازچشم رویکرد این ،دانستندیم مدتکوتاه یا پدافندی یا را مقاومتی اقتصاد که قبلی تعریف سه برخالف نیست 

یم نظر به که هم تعریف . اینشودیم شامل را بلندمدت اقدام یک و دارد ایران اسالمی جمهوری به اقتصاد کالن

پی  در ما رویکرد، این دارد. در دوراندیشانه و ایجابی رویکردی نیست، انقالب معظم رهبر یهادگاهیداز  دور رسد

 برای که اقتصادی برساند  منطقه اول اقتصاد جایگاه به را ما هم و باشد اسالمی هم که هستیم« اقتصاد ایده آلی»

 الگوی در اساسا   معنا باشد. بدین« تمدن بزرگ اسالمی»تشکیل  سازنهیزم و بوده کارآمد و بخشالهاماسالم  جهان

 که است مقوله این باشد. در آن تحقق و مقاومت متضمن دیبایم الگو مهم یهامرلفه از یکی، ایرانی پیشرفت اسالمی

 .شودیم نوآوری و یریپ سکیر و کارآفرینی اقتصاد بر مقاومتی مشتمل اقتصاد
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دارند، منتها « عموم و خصود من وجه»ی رابطه باهم ینوعبه مقاومتی اقتصاد از تعریف چهار این یهمه البته 

 .کشندیم تصویر به برایمان نیز را مطلوب یهایاستراتژ از ترکیبی البته و هستند بلندمدت برخی و مدتکوتاه برخی

 

 کارآفرینی: -2

یبیی روستایی خواهد بود. زااشتغالی اساسی در جهت توسعه اقتصادی و هایاستراتژکارآفرینی موجود یکی از 

راهبردها در جهت  نیترمهماقتصادی یکی از  تریمیقدی هامدلی جابهجایگزین نمودن اقتصاد کارآفرینی  دیترد

ی انسانی هایتوانمندی روستایی خواهد بود. در این مدل اصل در به خدمت گرفتن همه افتگیتوسعهتحقق اهداف 

یک استراتژی و راهبرد در توسعه و  عنوانبه. امروزه کارآفرینی باشدیمی وربهرهجامعه در جهت ارتقای سطی 

عوامل و منابع و امکانات  همهآنریق تبدیل گشته است که از ط لیبدیبشکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین 

ی بلند اجتماعی هاآرمانتکاملی در جهت نیل به  روندکخودجوش و از راه قرار گرفتن در ی صورتبهیک جامعه 

ی که شماریببسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی اجتماعی گردند. ل ا چنانچه به فواید  منشأبسیج گردیده تا 

به اهداف و مختصات یک الگوی  شکیبب است توجه نموده و آن را در همه ابعاد احیا بخشیم بر این پدیده مرت

 ی دست خواهیم یافت.اتوسعهکارآمد 

موضوعی که در خصود اهمیت کارآفرینی و ارتبا  مستقیم آن با اعتالی ملی یک ملت باید جدی تلقی گردد آن 

مع ایسف مورد غفلت واقع گردیده و توجه درخوری بر آن چیزی است که علیرغم همه اهمیتش در جامعه ایران 

ی روستایی هاایمحساکن در « کارآفرینی روستایی و کارآفرینان»نشده است و آن چیزی جز اهمیت دادن به نقش 

 ی غ ایی جامعه بدانیم که نیاز بههافرآورده. اگر ما روستاها را محورهای استراتژیک کشاورزی و تولیدات و باشدینم

آن در پیشرفت و رشد و شکوفایی پی خواهیم برد و در  خواهیم  رینظیبآن رو به افزایش گ اشته است به نقش 

و تبعات ناگواری را در پی خواهد نهاد و همانند آن چیزی  هانهیهزکرد که نادیده گرفتن سهم روستا و روستانشینان 

ی هااضطرابو  هاینظمیبجامعه سنگینی نمود و باعی اقتصادی بر دوش  -که امروزه تحت عنوان معضالت اجتماعی

ی خالی از سکنه، رشد و گسترش هایآبادی ریگشکلبه شهرها،  هیرویبمهاجرت  ازجملهاجتماعی در اشکال مختلف 

ی در استراتژی مبتنی طورکلبهی، فزونی فقر و شدت یافتن فاصله طبقاتی و... شده است. نینشهیحاشی ختگیگسلجام

 خواهد بود. هاآنمواردی است که طرح در جهت دستیابی به  نیترمهمبر کارآفرینی اهداف زیر 

 ی توسعه اقتصادی نامرئی و نامحسوس روستاییهانهیزمکشف  -1

 توسعه روستایی در قالب ابعاد مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات -2

 وستاهاافزایش درآمدهای مکمل در ر -3

 ی مبتنی بر منابع موجود روستاییهاتیفعالتأکید بر  -4

 تأکید بر بازارهای محلی، ملی و فراملی -5

 ی مرتبا با گردشگریهاتیفعالتأکید بر  -6

 ی روستانشینانهایتوانمندو  هامهارتارتقای سطی  -7
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 ی شغلی جدیدهافرصتایجاد  -8

 دهای مختلف روستاییمیان نها مرثرایجاد هماهنگی و ارتبا   -9

 ارائه اطالعات و دانش یزم برای توسعه صنایع روستایی -10

 توسعه صنایع تبدیلی -11

 روستایی کردهلیتحصتوسعه اشتغال روستایی برای گردهمایی باسواد، متخصد و  -12

 توجه به نقش زنان در کارآفرینی اقتصاد روستایی -13

 ی مختلف اقتصادیهابخشی جدید در ابعاد هایفناورو توسعه  برج بتأکید  -14

 آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد -15

 ی موجودوکارهاکسبحفظ و توسعه  -16

 حمایت از صنایع کوچک و متوسا برای مدرنیزه شدن. -17

 

 صنعتی نمودن روستاها: -3

دهند که عمدتا  در مناطق روستایی یمفقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با اند  تشکیل 

های کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد یتفعالکنند. نظر به اینکه درآمد حاصل از یمزندگی 

توان عاملی تأثیرگ ار در کاهش فقر یمی را کشاورز یرغهای یتفعالی از بخشتنوعتردید یبمعیشت ایجاد نماید، 

است.  شدهشناختهاهرمی پویا برای توسعه  عنوانبهگسترده  طوربهروستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا 

اقتصادی  -ایجاد اشتغال، توزیع درآمد، متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی

 شود.یمسنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب  ورطبه

 حال باید با توسعهیندرعیی حائز اهمیت است، اما روستادر این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرایند توسعه  اگرچه

تواند اشتغال ینمهای صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها، خصوصا  کشورهای آسیایی، صرفا  زراعت یتفعال

غیر زراعی نیز  سودآورجهت باید به ایجاد اشتغال ینبدایجاد نماید )ظرفیت زمین محدود است(.  وربهرهکافی و 

ین در اپرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستائیان افزایش نیافته و مهاجرت روستائیان به شهر کاهش یابد. 

 راستا باید اقدامات  یل صورت پ یرد:

 های نسبی منطقهیتمزبر یهتکبا  درآمدزاجاد مشاغل غیر زراعی و ای -1

 رواز مراکز روستایی دست پایین -2

 اهداف عمده این استراتژی به شرح  یل می باشد:

 اشتغال غیر کشاورزی برای روستائیان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه. ایجاد -1

 همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به نقا  شهری. -2

 های اقتصادی در مرکز روستایییهپاقویت ت -3

 ی موجود در یک ناحیههامهارتاستفاده کامل از  -4
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 فرآوری تولیدات کشاورزی محلی -5

 تهیه نهادهای اساسی و کایهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی. -6

عمدهای از آن را صنایع تواند بخش یمگیرند. که یمی خرد شکل وکارهاکسبگونه صنایع روستایی در ینابیشتر 

یل سادگی و مقبولیت بیشتر در به دلتر استفاده و یشرفتهپتواند از ابزارهای یمروستایی تشکیل دهد این صنایع 

 یی بیشتر، کمک مرثری در بهبود وضیعت روستائیان انجام دهند.زااشتغالجوامع روستایی و امکانات 

روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون راهبرد صنعتی شدن در یک رسد کهیمبه نظر  آمدهعملبههای یبررسبا 

ی توسعه در مناطق هاهدفین ترمهمروستایی، موجب تحقق  جانبههمهقسمتی از راهبرد توسعه  عنوانبهروستایی 

روستایی سبب کاهش فقر در مناطق  درآمدکمی هاگروهروستایی شده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد 

شده یمترسروستایی شده است. بررسی روند تکاملی این فرآیند از دیدگاه متون توسعه روستایی که در جدول  یل 

 دهد.یماست، تأثیر این ساختار را نشان 
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تغییر الگوی مصرف مواد غ ایی و کایهای  -افزایش درآمد 13
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 گ اری بیشتر در بخش کشاورزییهسرما

ی هامهاجرتکاهش  -افزایش درآمد -رواز کشاورزی 15

 روستایی

 1996 چین اسکاپ

 
( ایجاد اشتغال پویا و افزایش 1از:  اندعبارتبدین ترتیب پنج اثر عمده صنعتی شدن روستا با توجه به متون موجود 

( گسترش 5( افزایش رفاه روستایی، 4ی، امنطقههای ینابرابر( کاهش 3ی روستایی، هامهاجرت( کاهش 2درآمد، 

 صادرات روستایی.

یدگاه قابل طرح چهار دشدن روستایی و اثرات تبعی آن در رفاه مناطق روستایی از رسد صنعتی یمهمچنین به نظر 

( دیدگاه تغییر جهت تخصید منابع که در تحقیقات ام. وی. هوگ، اچ. مشیل و بی.ولدسمیت 1و بررسی است: 

ع روستایی که ( دیدگاه افزایش تقاضای محلی از طریق ایجاد ارتبا  بین بخش کشاورزی با صنای2شود، یممشاهده 

ی از منابع محلی که برداربهره( دیدگاه 3در نظرات جان سیگوردسون و تحقیقات سی. پی. دبلیو ون  مطرح است، 

( دیدگاه صنعتی شدن روستا با رویکرد صادرات گرا که در 4در مطالعات اسکاپ و جی. تی. شی قابل مشاهده است، 

 تحقیقات اس.  . رو مطرح است.

 

 تدوین برنامه بر مبنای الگوهای نظری یشناسروش – 1-5

 ی مهندسی الگوهای نظریمبنا برتحقیق  یشناسروش -1– 1-5

است: اول، رویکرد ارائه  توجهقابلمعموی  دو رویکرد عام در توسعه و پرداختن به مسائل و نیازهای جامعه روستایی 

که در اصل  محوراجتماعدوم، رویکرد و عرضه مدار است و  محوردولتی، که ساز ساختارمستقیم خدمات و 

و هنوز  قرارگرفته مورداستفادهی اخیر هادههی متولی در هاسازمانو  هادولتاغلب توسا  آنچه. باشدیم تقاضامدار

، رویکرد اول است. این رویکرد معموی  بر پایه تشخید نیازها توسا متولیان امر در شودیمهم به کار گرفته 

بدون توجه به لزوم حضور و مشارکت واقعی جوامع  هاآنی توسا زیربرنامهو  گرفتهشکلفرآیندی از بای به پایین 

ردمی در توسعه محلی و ، بیش از همه بر نقش بخش داوطلبانه و ممحوراجتماع. رویکرد ردیگیممحلی صورت 

خودجوش  صورتبهشده،  قدمشیپتأکید دارد. در این رویکرد، اجتماعات محلی  محوراجتماعی هاسازمانی ریگشکل

اشتغال روستایی، دستیابی به رفاه  ژهیوبهحل مسائل اقتصادی و  ازجملهتا به عالیق و اهداف مشتر   افتهیسازمان

جامعه محلی خود دست یابند )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  اجتماعی و خروز از وضعیت موجود

بایستی مناطق  ردیگیمیی نشات زادرونی روستایی که از اصول زیربرنامه(. در این نگرش به مدیریت و 28:1393

نظام  دهدیمکه نمودار  یل نشان  طورهمانی قرار گیرند. بر این اساس اتوسعهی هایاستراتژروستایی در محوریت 

 ریزراهبردی  اصولیی در مناطق روستایی نیز باید بر پایه زااشتغالی توسعه اقتصادی با محوریت زیربرنامهمدیریت و 

 در سطی مناطق روستایی تجلی یابد. محوراجتماعنهاده شده تا نظامی متکی بر رویکرد  بنا
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درون زایی

ارتباط دهی

محرومیت 
زدایی

هم پیوندی

ییتعادل فضا

مشارکت

 یی مناطق روستاییزااشتغالی توسعه اقتصادی و شناسروشاصول مورد تأکید در طراحی (: 1نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  محلی  -ی و شرایا بومیامنطقهی بهینه از منابع درون وربهرهیی: در این اصل، تأکید بر مدیریت زادروناصل

یی( باید اقدامی تکمیلی تلقی گردد زابرونمناطق روستایی است. در چارچوب این اصل هرگونه کمک بیرونی )

 ی مناطق روستایی خواهد بود.هاتیمزف آن بارورسازی منابع و استعدادهای بومی و که هد

  ی را بر نقش تعاملی و سازنده اتوسعهی هابرنامهاصل ارتبا  دهی: مدیریت روستایی در این اصل توجه به

، در این قالب توسعه اقتصادی مناطق دینمایمداخلی و خارجی روستایی معطوف  دهندهارتبا فضاهای 

 .شودیمارتبا  داده  جوارهمروستایی به فرآیند توسعه استانی و توسعه فضاهای 

  توجه  شودیمی تلقی افتگینتوسعه سازنهیزمفقر و محرومیت، از عوامل  کهنیایی: با توجه به زداتیمحروماصل

ادی روستاها در ابعاد مختلف آن ضرورت جدی مدیریت جدی به رفع محرومیت روستایی به منظور توسعه اقتص

 روستایی استان تلقی می شود.

  ی و هاشیگرااصل هم پیوندی: در این اصل مدیریت روستایی در قالب مدیریت یکپارچه استانی بر تشدید

 .دینمایمتوسعه اقتصادی روستاها تأکید  منظوربهپیوندهای فزاینده مناطق روستایی با مناطق شهری 

  اصل تعادل فضایی: که گویای ضرورت توجه بر تعادل در ابعاد توسعه و در فضای عملکردی و مناطق

مستندات طرح آمایش سرزمین استان در راستای تحقق  بر اساس ژهیوبهی روستایی هاسکونتگاهی زیربرنامه

 توسعه اقتصادی روستاها دارد.

 ی از امکانات و برداربهرهیریت روستایی در فرآیند توسعه و اصل مشارکت: که بر درگیر کردن الگوهای بومی مد

 ی موجود در مناطق روستایی استان در جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی روستاها تأکید دارد.هاتیظرف

این اصول در کلیت خود تأکید بر ضرورت توجه مجدد و فراگیر به مناطق روستایی استان و توانمندسازی و 

دارد.  محوراجتماعی با رویکرد مشارکتی و امنطقهی محلی و سازوکارهای از طریق اتوسعهی فرآیندهای سازتیظرف
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مشارکت محلی

ظرفیت 
سازی محلی

توانمندسازی 
محلی

ی توسعه اقتصاد روستایی با محوریت زیربرنامهمدیریت و  دهدیمکه نمودار  یل نشان  طورهماناساس  نیابر 

ی پرداخته که در آن سه عنصر اژهیوی سشناروشیی پایدار و با تأکید بر اصول مشروحه فو  به طرح زااشتغال

 .شوندیمی با عنوان رویکرد مشارکتی از ارکان آن محسوب امنطقهی و مشارکت محلی و سازتیظرفتوانمندسازی، 

 
 یی پایدار مناطق روستاییزااشتغالی توسعه اقتصادی و شناسروشالگوی نظری حاکم بر (: 2نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با دو سناریو  دهدیمکه تصویر  یل نشان  طورهمانبر این مبنا تحقق فرآیند توسعه اقتصادی مناطق روستایی 

ی سهل و با ادهیپدهماهن  است. سناریوی نخست بر شرایا غیرواقع گرایانه متمرکز بوده و توسعه اقتصادی را 

یین حقایق وضع موجود مسیر توسعه اقتصادی در سناریوی دوم ضمن تب کهیدرحال. داندیمتزریق سرمایه عملی 

. بر این مبنا یزم است دینمایممناطق روستایی را ناهموار فرض نموده و آن را نیازمند اتخا  رویکردی روشمند تلقی 

 پرمخاطرهی محلی مسیر هامشارکتی مبتنی بر سازتیظرفجوامع روستایی با تجهیز اصول مرتبا با توانمندسازی، 

 صادی را طی نماید.توسعه اقت

 
 ییزااشتغالسناریوي حاکم بر توسعه اقتصادي مناطق روستایی با رویكرد (: 1تصویر شماره )
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یی پایدار مناطق زااشتغالی توسعه اقتصادی و شناسروش درجایگاه توانمندسازی  -2– 1-5

 روستایی

تغییر و دگرگونی انتخابشان  منظوربهبرای انتخاب و  هاگروهمفهوم، توانمندسازی، فرآیند ارتقای ظرفیت افراد یا 

محرومیت و ناتوانی فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  ازجملهاست. توانمندسازی بنا دارد انسانی را که به دییلی 

ابد ی خود به این غایت دست یهاتوانامکان دستیابی به بهروزی را ندارد در شرایطی قرار دهد که با فعلیت یافتن 

که سازنده خصوصیات و دارایی  باشدیمیی هاکنش(. کلید اصلی در فرآیند م کور اقدامات و 5:1394)جام محمدی، 

ی سازمانی و نهادی، نظارت و کنترل طرفیبو کارایی مطلوب با عدالت و  باشدیمفردی و گروهی، سازمانی و محیطی 

ی توانمند، آزادی عمل بیشتری هاسازمانو  هاگروه. افراد، گ اردیم تأثیر هاآنو بر  گرفتهبرعهدهسرمایه و دارایی را 

تصمیمات را  نیترمعقولتا در زندگی خود، گروه و سازمان،  کندیمو این عمل بستر را آماده  دارند خوددر انتخاب 

بخشند. با این در جهت نیل به فرجام مطلوب گرفته و کیفیت زندگی خود، گروه، سازمان را از هر بعدی ارتقای ب

یی که در هاتیفعال. شودیمتوصیف، تعابیر متفاوتی در طول زمان به لحاظ فرهنگی و برحسب شیوه زندگی 

ی توسعه ارتقای هافرصتبه خاطر این است که  باشدیمو محیا  هاسازمان، هاگروهجستجوی توانمندسازی افراد، 

ی توسعه، محقق شده و کیفیت زندگی افراد بهبود یابد. گفتنی است که هایخروجیافته و افزایش برآیندها و 

تا شناخت و بصیرت کافی برای نیل به  شودیمی گروهی و فردی متمرکز هاتیظرفچارچوب توانمندسازی بر روی 

ی پیدا خودمختاری و استقالل داشته باشند. افزون بر این، تحویت جدید دانش فنی به مقوله توانمندسازی نیز تسر

را به عصر  هاآنی جدید بایستی هافرصتجهت منتفع ساختن مردم از  شودیمکرده است تا جایی که گفته 

 وحوشحولی هاگفتماندر شرایا امروزی وازه توانمندسازی نقش معناداری را در  رونیازادیجیتال توانمند ساخت. 

ی نهادینه کردن مشارکت جهت ایجاد حوزه و قلمرو رسانه و وسایل ارتباطی برا عنوانبهی الکترونیک هاشبکه

توانمندسازی  شودیمادعا  کهیطوربه کندیمی اجتماعی جدید بازی هاحرکتعمومی و همگانی نو و ایجاد نهضت و 

 توانیم، گریدعبارتبه کند یمی جدید به بهبود کیفیت زندگی منجر شده و رفاه بشر را بیمه هایتکنولوز لهیوسبه

. هر شودیمی حل مشکالت محیا کاری یاد هاراهیکی از  عنوانبهت که توانمندسازی وازه جدیدی است و از آن گف

و بهبود مستمر کارها، نیازمند حمایت، درگیری و تعهد کارکنانش است.  هاچالشسازمان در رویارویی با 

نیست بلکه یک روش ایجاد درونی از روابا بین فرد و دیگران است. یک محیا  هاکیتکنی از امجموعهتوانمندسازی 

. توانمندسازی بر این دهندیمو در انجام کار، همکاری نشان  کنندیمکار  باهم هاگروهکاری توانمند جایی است که 

مشارکت از افراد  درواقع. رندیارگکبه دهندیمانجام  آنچهتمام نیرو و قابلیت خود را در  هاانسانکه  دیافزایماحتمال 

که مسئولیت انتخاب، تأثیرگ اری هدفمند، فعال بودن و عضو به هم وابسته یک جهان متنوع را پ یرا  خواهدیم

 برندیمآنان چنین بکنند این احتمال که افراد بیشتری همان کارها را بکنند که از انجامش ل ت  کهیهنگامباشند. 

ی، تعاریف اتوسعهاز توانمندسازی همانند هر وازه دیگر  توانیم(. بر این مبنا 318:1380میه، )اسال ابدییمافزایش 

و جوامع را در  هاسازمانکه مشارکت مردم،  باشدیممتعددی ارائه نمود. توانمندسازی فرآیند عمل )اقدام( اجتماعی 
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ارتقای  تربزرگحلی و در سطوح اجتماعات ی از زندگی را در جامعه خود، در سطی ممندبهرهدستیابی به مدیریت 

. با این نگاه، توانمندسازی روستایی به معنای قدرتمند شدن یا به عبارتی، به قدرت دست یافتن جهت تسلا دهدیم

. کندیمو اثربخش، تشریک مساعی  مرثرکه با دیگران جهت تغییر  باشدیمبر دیگران نیست بلکه بیشتر قدرتی 

فرآیند گروهی چند سطحی، جهت هدایت و رهبری تغییرات اجتماعی، محیطی و  عنوانبهتوانمندسازی روستایی 

ی است یا به عبارتی، قدرتمند کردن بخشتوانی هاتیفعال. همچنین، توانمندسازی عموما  نتایج ابدییمفردی تحقق 

. بدین ترتیب باشدیمرل مازاد بر درآمد شخصی مانند قدرت دستیابی به عزت نفس وایتر و یا کنت هاتیفعال

ی، ج ب چندوجهفرآیند  مثابهبهتوانمندسازی روستایی با رویکرد اقتصادی  دهدیمکه تصویر  یل نشان  طورهمان

ییتوانای و تحلیل بازتاب زیربرنامهی هاتیظرفو  هامهارتی برای دستیابی به نیروهای جمعی و بهبود اهیسرمامنابع 

ی اقتصادی و فقر مناطق روستایی قلمداد هاچالش ژهیوبهی غلبه بر موانع هاروشمردم روستایی برای شناسایی  یها

 (.105:1395)اصغری لفمجانی،  گرددیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي مناسب براي غلبه بر موانع توسعه اقتصادي مناطق روستاییاوهیشتوانمندسازي (: 2تصویر شماره )

 
از فرآیندی بودن، چندوجهی عمل کردن و ج ب  اندعبارتدر این تعریف چند وازه کلیدی مطرح شده است که 

یی، افزاهمیی زااشتغالسرمایه داشتن. نتیجه ترکیب این سه وازه برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی با رویکرد 
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ی مردم محلی است که هاییتواناو تحلیل بازتاب ی زیربرنامهی هاتیظرف، افزایش هامهارتقدرتمند شدن، بهبود 

و  هاتیقابلقادرند موانع توسعه اقتصادی روستا را برطرف نمایند. بر این مبنا توانمندسازی یعنی فرآیند گسترش 

یی که در هاسازمانی موجود برای مشارکت در گفتگو، م اکره و تحت نفو  و کنترل درآوردن نهادها و هاتیظرف

ی مردم با زنچانهتوانمندسازی یعنی فرآیند افزایش قدرت  کهآنصادی جوامع روستایی تأثیر دارند. نتیجه زندگی اقت

تأثیر دارد )وزارت تعاون، کار و امور  هاآنبر زندگی اقتصادی  ژهیوبهی دولتی که عملکردشان هاسازمانو  مرسسات

ی حاضر شناسروش دریی روستایی که زااشتغالتصادی و (. ل ا توانمندسازی با رویکرد توسعه اق26:1394اجتماعی، 

ی و یک نوع مدیریت و ارشتهی، یک راهبرد، یک پدیده چند چندوجهیک پدیده  گرددیمتحقیق بدان توجه 

ی شغلی در سطی مناطق روستایی است. فلسفه توانمندسازی برای توسعه اقتصادی هافرصتی برای توسعه زیربرنامه

، ظرفیت و قابلیت انتخاب شغل و فعالیت هاانسانی شغلی بر این اساس استوار است که هافرصتاز طریق توسعه 

یک فرآیند آموزشی  عنوانبه، توانمندسازی گریدعبارتبه  ی محلی داشته باشندهایتوانمندبرای خود و بر اساس 

 طوربهه نظرها، میزان خودآگاهی که ، وجهانگرش، هامهارتکه افراد جهت ارتقای توسعه و دانش،  شودیمتعریف 

. نکته مهم آورندیدرم، به حیطه عمل باشدیمدر تصمیمات مبتنی بر توسعه و رفاه اقتصادی خودشان کارساز  مرثر

ی اقتصادی هاتیفعالی برای توسعه ریگمیتصمدر این امر نهفته است که با توانمندسازی روستاییان و تفوی  اختیار 

این رویکرد، رفتار،  اساس بری خود عمل کنند. هاخواستهتا مردم مطابق با  شودیمدسازی سبب توانمن هاآنبه 

یعنی در صورت اعتقاد و ایمان   ی دارداکنندهنییتعارزش و ایمان روستاییان در تسهیل توانمندسازی نقش 

انجام داده و  ترتمامهر چه  هارتبامی کاری خود را هاتیفعالروستاییان به توانمندسازی و به توانمندی خودشان، 

، دهدیمکه شکل  یل نشان  طورهمان. در کل سازندیممفهوم خود اثربخشی را در بعد توانمندی و توانایی متجلی 

ی و اثربخشی را به همراه دارد و این امر انکارناپ یر است که کار تعهدتوانمندسازی، سطوح عملکرد، رضایت شغلی، 

 .آوردیمابعاد توانمندسازی سطوح عملکردی را ارتقای بخشیده و توسعه اقتصادی مناطق روستایی را به ارمغان 

 
 اثرات توانمندسازي روستایی با رویكرد اقتصادي(: 3تصویر شماره )
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کاری از خود به  باوجدان توأمایت شغلی داشته باشند تالش و کوشش بیشتری اشخاد روستایی وقتی احساس رض

ی دخالت داشته باشد کارش را با رضایت هر چه ریگمیتصم، وقتی فرد روستایی در گریدعبارتبه دهند یمخرز 

نورافکن پرقدرت  عنوانبهکه توانمندسازی  رسدیم. بدین ترتیب به نظر دهدیمبیشتر انجام  نفساعتمادبهبیشتر و با 

. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان توسعه، هستدر تمام ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی روستاییان مطرح 

زیرا فقرا امکان آن  کندیمتوانمندسازی فقرای روستایی، نقش کلیدی را در رفع فقر و محرومیت و افزایش رفاه بازی 

و این امر در تداوم و تسهیل، رسیدن به  داکردهیپادی آگاهی بیشتری اقتص مسائلکه در  کنندیمرا پیدا 

. کنندیمی ایفا اسازندهو  مرثرنقش  هستی خود که همان ایجاد شغل پایدار، افزایش ثروت و دارایی هاخواسته

بهتر و توانمندسازی قادر است در جامعه به کاهش فقر و بیکاری کمک کند و فقرا را در راستای نیل به زندگی 

افزایش رفاه و خودکفایی مساعدت نماید. بسیاری توانمندسازی اقتصادی را یک برنامه راهبردی جهت توسعه ملی 

ا عان نمود که در حال حاضر مفهوم توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی  توانیم. بر این اساس کنندیمتوصیه 

 دانندیمانی از شیوه تغییر از توسعه سنتی به توسعه جدید توانمندسازی را نش کهیطوربهاست   شدهلیتبدتوسعه 

. راهبرد توانمندسازی، کندینمی بیرونی محدود هاکمکانفعالی وابسته به  کنندهافتیدرکه نقش مردم را فقا به 

را  هاآنقرار داده و  موردتوجهکمک به مردم روستایی را برای داشتن یک نقش فعال در توسعه اقتصادی روستا را 

یمقرار  موردتوجهی محلی خود هاتیظرفی از مندبهرهی خود برای هاتیقابلبرای فعال شدن در زمینه شناخت 

و از  دیآیمو بازار( و... به وجود  هادولت) هاسازمان)مردم(،  هاگروهتعامل  اساس بر. افزون بر این، توانمندسازی دهد

طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم روستایی از حقو   ازنظرطریق گفتمان دستیابی است. 

ی هاتیخالقو  هاییتواناو هر فرد روستایی باید امکان آن را داشته باشد که از تمامی  شودیماولیه آنان محسوب 

 ژهیوبه هاتیمسئول یرش و توزیع در پ نفساعتمادبهبنابراین، افراد باید بیاموزند که با خودباوری و   خود استفاده کند

(. بر این اساس شاید یکی از 108:1383ی اقتصادی چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند )زیاری، هاتیفعال

 ی بدون رشد فراگیرریپ بیآسکارکردهای توانمندسازی روستایی توسعه بازارهای حامی فقرا است. فقر و  نیترمهم

و  مرثر، اگر مردم فقیر از مشارکت وجودنیباایت بخش خصوصی است، کاهش نخواهد یافت. که موتور محرکه آن فعال

استمرار داشته باشد )وزارت  تواندینمی تولیدی ح ف شوند، در این صورت رشد اقتصادی هاتیفعالکارآمد در 

 (.26:1394تعاون، کار و امور اجتماعی، 

 

یی زااشتغالی توسعه اقتصادی و شناسروشی )توسعه ظرفیتی( در سازتیظرفجایگاه  -3–1-5

 پایدار مناطق روستایی

ی روستایی در دنیای هاسکونتگاهیکی از عناصر ضروری برای تحقق هدف اصلی توسعه پایدار  عنوانبهی سازتیظرف

 عنوانبهی جامعه مدنی هاوهگرشامل نمودن  منظوربهبر گسترش همکاری  ژهیوبهاست. این بحی  شدهشناختهامروز 

ی دولتی و خصوصی هابخشمیان  خصودبهی معموی  با ایجاد مشارکت سازتیظرفتأکید دارد.  اریعتمامشرکای 

ی دیگر است که تفکر هادهیای یا توسعه ظرفیتی مکمل سازتیظرف(. 60:1394همراه است )تالشی و همکاران، 
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. این مفاهیم شامل نهادسازی، کنندیمو هنوز هم نقش بازی  اندداشته توسعه را در طول دهه گ شته تحت سیطره

و مفاهیم دیگر مربو   هانیاتقویت و توسعه نهادی، مدیریت توسعه، توسعه منابع انسانی و نهادگرایی جدید است، 

در  ترعیوسی، توسعه جامعه، توسعه روستایی یکپارچه و توسعه پایدار و در مفهوم سازمانتوسعهبه کار توسعه، 

درازمدت و  اندازچشمرویکردهای متفر  قبلی را به راهبرد منسجم با  کهیطوربه اندشدهیبندرده« توسعه ظرفیتی»

ک نیرو و قدرت یکپارچه کننده و ی عنوانبهبیشتر مردم به این ایده  رونیازا. کندیمنگرش تغییر اجتماعی مرتبا 

. در ادبیات توسعه، توسعه ظرفیتی همراه آوردیمکه تعداد زیادی از  ینفعان را دور هم گرد  نگرندیم کنندههماهن 

. در بیشتر تعاریف صورت گرفته از توسعه ردیگیمقرار  موردتوجهی و محلی اهیپای هاسازمانبا توانمندسازی افراد و 

ی عبارت سازتیظرفشده است، بر این اساس  بردهنامرویکرد یا فرآیندی برای کاهش فقر  عنوانبهن ظرفیتی از آ

. در این هاآنتوسعه  مسائلو کمک به حل  هاسازمانو  مرسسات، هاگروهاست از فرآیند شناسایی توانایی افراد، 

ا برای ایجاد شرایا در جهت استفاده بهینه از ی کشورههاییتواناراستا سازمان ملل نیز در تعریف توسعه ظرفیتی بر 

ی سوبهی یک تغییر سازتیظرف. در این تعریف، کندیمی فنی و منابع موجود در یک شیوه پایدار تأکید هاتیظرف

و نهادها برای شناسایی و  مرسساتبه نیازهای اعضا توجه کرده و به مردم،  کندیمی است که سعی اتوسعهرویکرد 

ی اشبکه، سطی ساز تواناسطی، ظرفیت به چهار سطی، محیا  ازنظرکمک کند.  شانتوسعهپی بردن به اهداف 

فرآیندهای توسعه در داخل  ساز توانا. در سطی محیا شودیمی بندمیتقس)بخشی(، سطی سازمانی و سطی فردی 

، دهدیمی را به خود اختصاد توجهقابلعمدتا  زمان  ساز توانایا . اجرا کردن تغییرات در سطی محدهدیمآن رخ 

 ارائهو ابتکارات توسعه ظرفیتی عمدتا  بر روی اصالحات سیاسی، بهبود بخشی به  هاینوآوری، اشبکهدر سطی 

ن ی صورت گرفته در ایهایگ ارهیسرما. شودیمخدمات و یا ایجاد هماهنگی بیشتر بین عامالن نهادی متمرکز 

جامعه هدف در نظر گیرد. شمول  عنوانبهی فرعی را هابخشسطی ممکن است بخش را در کل جامعه یا هر یک از 

، انواع موضوعات و انواع هابخشی در داخل و سراسر مساعکیتشردر این سطی به معنی اهمیت همکاری و  هاشبکه

ی مفید ضروری است. در سطی هاتیظرفرای تقویت ب هاآناست که تالش برای تقویت یا کارآمدی بیشتر  هابرنامه

. مداخالت شودیمسازمانی، توسعه ظرفیتی بر موضوعاتی از قبیل ساختارها، منابع فرآیندها و مدیریت متمرکز 

خواهد بود و ممکن است در ایجاد  هاسازمانتوسعه ظرفیتی در این سطی معموی  در جستجوی ارتقای در میان 

 عنوانبهمشارکت کند. در سطی فردی، توسعه ظرفیتی به افرادی خاد  ساز تواناتغییراتی در سطی بخشی یا محیا 

 ینفعان، روستاییان، برنامه ریزان و  رندهیدربرگعامالن اجتماعی یا سازمانی توجه دارد. برای مثال این گروه هدف 

. اندشدهی خود برای مشارکت در تحقق اهداف توسعه تجهیز هاییتوانایا  هامهارتی ریکارگبهطراحان هستند که با 

، هاارزشی سازتیظرفو منابع و نیز  هاییتوانا، هامهارت مرثربدیهی است ارتقا و افزایش یا سودمندی بسیار 

. بر شوندیماهداف توسعه ظرفیتی محسوب و شرایا برای پشتیبانی و حمایت از توسعه پایدار از  هازهیانگ، هانگرش

به مواردی چون  توانیمآن  رأسی معتقد بود که در سازتیظرفبه اصول متعددی در فرآیند  توانیماین اساس 

و  هاگروهی محلی در توانمندسازی افراد، هاتیظرفمشارکت گسترده و دستور کار با محوریت محلی، تأکید بر نقش 

ی سطوح مختلف برای رفع هاتیفعال، همگرایی با بلندمدتی گ ارهیسرماو انطبا  مداوم، ، یادگیری هاسازمان
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ی در ریپ تیمسئولپیچیده، مردم محوری، مشورتی و مشارکتی بودن، احساس مالکیت و تعلق و  مسائلمشکالت و 

بین مردم محلی، توجه به رویکرد سیستم راهبری، توجه به انتظارات و قدرت پ یرش ریسک، توسعه منابع انسانی، 

ی بیرونی اشاره نمود. هاکمکو  هایهمکارشرایا ج ب  کنندهلیتسهاشتغال روستایی و  ژهیوبه هافرصتایجاد 

ی موجود، هاتیظرفی برای استفاده بهتر از سازنهیزمی اطقهمنی محلی و هاتیظرفی از برداربهرهبا  رودیمانتظار 

ی فضای مناسب برای نوآوری یا خالقیت و استفاده سازنده از سازفراهمی موجود، هاتیظرفایجاد یا تقویت 

ی جدید برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی از طریق ایجاد هاتیظرفی موجود و نیز آفرینش و ایجاد هاتیظرف

ی از اقدامات راهبردی چون انتشار و ترویج اطالعات، آموزش امجموعهی شغلی فراهم گردد. بدیهی است هافرصت

ی اخوشهی بین سازمانی و هاتیفعالبرای توسعه اشتغال، نظارت و تسهیلگری، تقویت  ازیموردنی هامهارتسطی 

ی توسعه ظرفیتی بر هاتالش، همه درواقع. رندیگیمقرار  موردتوجهدر این فرآیند  هاشبکهدر قالب  هاتیفعالکردن 

این است تا اطالعات موجود فرد، گروه و سازمان را در گسترده اعضا منتشر کند و در این میان آموزش یکی از 

روستایی است. توجه توسعه  نفعانی ی هانگرشو دانش و  هامهارتدر افزایش  مورداستفادهابزارهای معمول 

یی مناطق روستایی استان ترکیب مناسبی از ابزارهای فو  را با توجه به زااشتغالظرفیتی در توسعه اقتصادی و 

از طریق مبادله اطالعات و  تواندیم. توسعه ظرفیتی همچنین آوردیمی به وجود ابودجهی هاتیمحدوداهداف و 

روستایی( از طریق برگزاری جلسات مختلف مانند  نفعانی زاران دولتی( و گروه )تجارب در بین اعضا سازمان )کارگ

ی شغلی با تأکید بر منابع محلی مساعدت نماید. به لحاظ هافرصتی اجتماعی به توسعه هاشبکهو ایجاد  هاکارگاه

 میدانیمکه  طورهمان. دینمایمی محلی ارائه هاتیظرفی از ریگبهرهنظری نیز توسعه ظرفیتی قابلیت باییی را برای 

ی از چهار بندطبقه. ادبیات توسعه ظرفیتی باشدیمی مطرح سازتیظرفو رویکردهای مختلفی درباره  هانگرش

و مشارکتی است. در  هاستمیسکه شامل رویکردهای سازمانی، نهادی،  کندیم ارائهرویکرد مختلف با مکاتب فکری 

. نگرش سیستمی بنیاد مناسبی برای هاستستمیسبرای توسعه ظرفیتی، رویکرد ی پیشنهادی شناسروشاین تحقیق 

به توسعه ظرفیتی تأکید دارد که جامعه باید  هاستمیس. در این راستا، رویکرد دهدیمشناخت جوامع محلی به دست 

این رویکردها رویکرد سازمانی قرار  رأسباشد و ارتباطات و وابستگی بین عناصر آن متقابل باشد. در  ریپ انعطاف

راهی  عنوانبهرا  هاسازمانتوجه دارد و وجود سازمان یا حتی مجموعه « ماهیت»و « وجود»دارد. این رویکرد به 

تمرکز دارد  هاسازمانی هاتیظرف. این رویکرد بر روی داندیممطمئن برای نیل به توسعه اقتصادی مناطق روستایی 

ی محلی( هاسازمانی )ردولتیغی دولتی و هاسازمان. در رویکرد سازمانی عمدتا  کندیمنگاه  هاآنو از بیرون به 

است. در چنین نگرشی،  موردتوجهمطرح است و تمرکز بر شناسایی عناصر یا اجزایی ظرفیت در داخل یک سازمان 

ه ظرفیتی رویکرد نهادی است. تجویزی باشد. رویکرد دوم مورد تأکید در توسع تواندیمفرآیند توسعه ظرفیتی 

یی از قبیل هادهیارویکرد نهادی در دهه گ شته، عمدتا  از سوی متخصصان توسعه اقتصاد نهادی مطرح گردید و 

است. این رویکرد در بعد اقتصادی، ساخت ظرفیت و  قرارگرفته موردتوجه شدتبهنهادها و تغییرات نهادی در آن 

ی گیرد. دربرمو قوانینی که بر جامعه روستایی حاکم است را  هانقشفرآیندها و  ایجاد تغییر، اجرا و یادگیری از

ی محلی شامل رویکرد سیستمی است. رویکرد سیستمی به توسعه ظرفیتی یک هاتیظرفرویکرد سوم برای توسعه 
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ابا قوی و . بر اساس این رویکرد، توسعه ظرفیتی دارای سطوح متعدد، عامالن متعدد، رودهدیمی چندبعدایده 

که برای نیل به اهداف سازمان و نهاد )توسعه اقتصادی با  کندیم. رویکرد سیستمی بیان باشدیمپیوندهای محکم 

یی روستایی( بایستی آن را بهبود دهیم و همه روابا درونی و خارجی آن را با توجه به منطق زااشتغالرویکرد 

ی و امنطقهسطوح ملی،  رندهیدربرگاست که  شمولهمهراهبرد ، توسعه ظرفیتی یک نجایاسیستم هدایت کنیم. در 

ی هاسازمانمحصول فعالیت مردم در اشکال دولتی، مردمی،  عنوانبهمحلی بوده و سطوح سازمانی و نهادی را 

ی هاشبکهاین رویکرد، توسعه ظرفیتی فرآیندی پویا است که در آن  اساس بری گیرد. دربرمخصوصی و عمومی 

ی خود برای اجرا کردن و انجام وظایفی است که بر هاییتواناپیچیده عامالن در جستجوی ارتقا و بهبود بخشیدن به 

 رد یگیمو ابتکارات خود و همچنین از طریق پشتیبانی و حمایت بیرونی صورت  هاینوآورکه با توجه به  دارندعهده

ا، الگوهای مرتبا و متصل به یکدیگر بوده که در طول زمان سیستمی پوی عنوانبهی ظرفیت هاستمیسبنابراین، 

ی، تکثرگرایی، ارتبا  متقابل و جامعیت است. ریپ انعطافدر راستای پیچیدگی بیشتر، هماهنگی،  هاآنحرکت 

آن بر روی پیوندهای بین اجزای آن برای توسعه اقتصادی  دیتأکی و ریپ انعطافامتیاز رویکرد سیستمی، جامعیت، 

 عنوانبهرویکرد چهارم فرآیند مشارکتی است. این رویکرد به توسعه ظرفیتی  تیدرنهااطق روستایی است. من

و معتقد است که بدون توجه به توسعه ظرفیتی آن  نگردیم مراتبسلسله( و بدون گرامردمرویکردی مردم محور )

هدف توسعه اقتصادی روستاها نباید تحصیل  ورنیازایک روند مشارکتی و همکاری برای توانمندسازی نخواهد بود و 

 برباید مبتنی بر شناسایی و استفاده از متخصصان محلی و مدل داخلی استوار باشد.  هاتالشیک مدل بیرونی باشد و 

ی شغلی هافرصتی پیشنهادی برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان به هدف توسعه شناسروشاین  اساس

وظایف توسعه ظرفیتی به  گانهازدهباید قلمروهای ی دهدیمکه تصویر  یل نیز نشان  طورهمانبا رویکرد سیستمی 

 شرح زیر شناسایی شوند.

 

 

 ي شغلی در مناطق روستاییهافرصتایجاد  منظوربهتوسعه اقتصادي  گانهازدهقلمروهاي ی(: 4تصویر شماره )
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  به توسعه اقتصادی روستاها مندنظامی و داشتن تفکر ارشتهی چند فرا بخشرویکرد 

 تقویت و گسترش نهادهای اقتصادی درگیر با توسعه روستایی 

  بیرونی )نهادهای دولتی( و بازیگران محلی )روستائیان( کنندگانکمکتغییر ارتباطات میان 

  یوربهرهی هاتیظرفی اقتصادی اعم از تقویت هانهیزم ژهیوبهتوسعه  رگ اریتأثی هانهیزمتوجه به 

  ی اقتصادی و اجتماعیهاشبکهتأکید بر ارتباطات و کارکرد 

  بیرونی )نهادهای دولتی( و بازیگران محلی )روستاییان( کنندگانکمکتوجه و اعتنا به مدیریت تعارض بین 

  یی روستاییزااشتغالاز طریق برای استمرار توسعه اقتصادی  هاکمکتأمین  مدتیطوینتوجه به زمان 

  ی در امنطقهی شغلی و سازگاری آن با شرایا محلی و هامهارتتوجه به اصل یادگیری و یاددهی و توسعه

 ی مدیریتهابرنامه

  بیرونی )نهادهای دولتی( و بازیگران محلی )روستاییان( کنندگانکمکتعهدات اعم از  موقعبهتوجه به اجرای 

  توسعه بازارها و کارآفرینان روستایی منظوربهی احرفهی شغلی و هایسازگاهآتأکید بر آموزش و 

  ی هادهیای منجر به توسعه اقتصادی از طریق ترویج هاتیفعالداشتن نگرش فرآیندی و برنامه محوری در

 کارآفرینی

 

 یی پایدار مناطقزااشتغالی توسعه اقتصادی و شناسروشجایگاه مشارکت محلی در  -4– 1-5

 روستایی

از چنان اعتباری برخوردار است که بعضا  توسعه را معادل مشارکت  نظرانصاحبمشارکت مردم در روند توسعه نزد 

ی مبتنی بر طوفان مغزی و هاکارگاه(. مشارکت مردم از طریق انجام کارهای گروهی، ایجاد 4:1374)طالب،  دانندیم

ی هاتیفعالحصول به پایداری را تضمین کند و  تواندیم دهدیمن که تصویر  یل نشا طورهماناعمال رهبری محلی 

ی محلی و توانمندسازی روستاییان کمک کند )پیترا و کلی و دیگران، هاتیظرفسازد و به ایجاد  مرثرترتوسعه را 

 (.SEI,2016:9( )61:1395( )اسدی، 1:1383

 
 توسعه پایداري هابرنامهي محلی در هامشارکتجایگاه (: 5تصویر شماره )
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 ربنایز عنوانبهیی که در آن به مشارکت مردمی هاروشروستایی بدون اتخا   جانبههمهل ا دستیابی به توسعه 

وسیعی  طوربهاینک « مشارکت مردم»(. مفهوم 67:1390)عنابستانی و همکاران،  باشدینمنگریسته شود، میسر 

است.  شدهشناختهتوسعه اقتصادی به رسمیت  ژهیوبهی توسعه هاپروزهو  هاحطراصل عملیاتی بنیادی برای  عنوانبه

ی عام اندکی در این زمینه وجود هاروشیا  هاافتیرهی است و حقایق، ادهیچیپمشارکت مردم فرآیند  حالنیباا

ی باشد که منحصرا  در کنترل متخصصان اتوسعهدارد. صرف اعالم مشارکت مردم کافی نیست بلکه باید آن فرآیند 

. موضوع مشارکت و ردیبرگرا نیز در  هاآنو دانش  هامهارت، افکار، هاآنبیرونی نباشد بلکه افراد محلی و نمایندگان 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  مسائلچگونگی تحقق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه کشور ما دارد و جوانب مختلف 

ی مردم استوار بوده است، لیکن این مفهوم امروزه اهمیتی هامشارکت اساس برما در طول تاریخ  و سیاسی کشور

ی عمومی و فراگیر یک جامعه، یک محله یا یک گروه اجتماعی در هامشارکت شکیباست.  داکردهیپ دوچندان

ی مرتبا است امنطقهاف توسعه ملی و ی با اهداگونهبهو اموری که  هاتیفعالو کلیه  هایزیربرنامه، هایریگمیتصم

حقو   نیتریاساسیکی از  عنوانبهو  قرارگرفتهی، مدیریت و... زیربرنامهتوسعه،  نظرانصاحببسیاری از  موردتوجه

اهمیت دارد که به آن منزله  جهتازآندموکراتیک برای افراد یک جامعه تلقی گردیده است. مشارکت مردمی 

مشارکت مردمی، توسعه  مرثری ریکارگبهو امید بر آن است که با  شودیمراهبردی جدید در توسعه نگریسته 

قبلی در توسعه، منجر به ظهور راهبرد  شدهتجربهمتعادل، متوازن و پایدار حاصل آید. نتایج و تأثیرات راهبردهای 

. اکثر شودیمگردیده است و در سراسر جهان توجه خاصی به آن « مشارکتی توسعه»جدیدی در توسعه به نام 

ی مشارکتی در توسعه برای کشورهای هاافتیرهی ریکارگبهکه  انددهیعقتوسعه بر این  پردازانهینظرمتفکران و 

 پردازانهینظری که اگونهبهیک ضرورت حتمی درآمده است  صورتبهیک گزینه بلکه  صورتبهنه  توسعهدرحال

توسعه چیست، اجزای آن کدام است و برای  کنندیمکه این مردم هستند که تعیین  انددهیرستوسعه به این واقعیت 

(. این نکته را نیز 95:1383یی باید صورت گیرد )عظیمی آملی، هاییجوچارهدستیابی به نوع معینی از توسعه چه 

به وجود  1950ارچوب توسعه پایدار برای اولین بار در اواخر دهه ی مشارکت و مشارکتی در چهاوازهباید گفت که 

یعنی زمانی که رشد و گسترش راهبردهای   بوده است 1980و  1970ی هادههآمد و ورود آن به عرصه روستایی در 

و اتخا  چنین استراتژی در بسیاری از  افتهیتوسعهتوسعه مبتنی بر رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشورهای 

 جهیدرنتو... حادث شود.  ختهیگسلجامی هامهاجرت، موجب شد تا پیامدهای منفی آن نظیر توسعهدرحالرهای کشو

کرده و  دنظریتجد اتخا شدهی هاافتیرهبرآمدند تا نسبت به  درصددی توسعه، هانیسیتئوربسیاری از کشورها و 
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ی توسعه هابرنامهدر  هاآنی ریکارگبهمشارکت روستاییان و مکانیزم های جلب و  ازجملهموضوع مشارکت و 

وارد ادبیات توسعه شد « توسعه مشارکتی»واقع گردیده و مفهوم جدیدی از توسعه با عنوان  موردتوجهروستایی 

اجمال چند تعریف اساسی و کلیدی که  طوربه(. از مشارکت تعاریف متعددی شده است اما 62:1372)عفتی، 

. کلمه مشارکت گرددیمن مفهوم متناسب با تحقیق حاضر باشد در اینجا  کر چارچوب محتوایی ای رندهیدربرگ

 شدهگرفتهبه معنای قسمت، جز و بخش  partانگلیسی است این کلمه از ریشه  Participationمعادل اصطالح 

 (. در فرهن  معین نیز285:1373است و به سهیم شدن در چیزی و یا گرفتن قسمتی از آن است )حامد مقدم، 

ی معین در هاهیسرمامعادل شرکت کردن، انباری کردن و یا تعیین سود و زیان دو یا چند تن که با « مشارکت»

(. در فرهن  یروس 4127است )معین، فرهن  فارسی: شدهفیتعر، اندپرداختهی مشخد به بازرگانی هازمان

«Participation » کارکنان یک بنگاه  همآننسته که در مشارکت را نظامی دا نیچنهمرا عمل مشارکت کردن و

نسبت  عنوانبهمشارکت : »دیگویم. کورت دپفر در تعریف مشارکت باشندیمدر سود و احیانا  مدیریت آن شریک 

: دیگویمدر تعریف مشارکت « الغنمی(. »288:1373)حامد مقدم، « است ازیموردنی هامداخلهمداخله عملی به 

مشارکت در مفهوم دقیق خود، به معنای توزیع مجدد قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع تهیدستان روستایی که کنار »

(. وی معتقد است این قشر باید قادر شوند از طریق مشارکت در 60:1372.آر. ام الغنمی.«)باشدیم، اندشدهگ اشته

اجتماعی با شرکت در  -د، مشارکت در قدرت سیاسیقدرت اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به امکانات تولی

ی هاسازمانبه انتخاب خود، داشتن انگیزه برای کمک به افزایش تولید از طریق  هاسازماناز طریق  هایریگمیتصم

ی هاییتوانای تولیدی و هامهارتبهبود وضعیت تغ یه،  منظوربهو منافع رشد  هاپاداشنهادی و سهیم شدن در 

در « میسرا»ی انسانی در امور توسعه مشارکت کنند. هایازمندینتبادل نیروی کار و محصول خود برای رفع  انسانی و

 ازجملهی اساسی بشر هاییتوانامشارکت عبارت است از » دیگویمو  دهدیم ارائهتعریف مشارکت، مفهومی کلی 

سنجیده و از  کهینحوبهی و عمل ریگمیصمتشأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی انسانی، 

(. مشارکت در توسعه روستایی شامل درگیر شدن مردم در فرآیندهای 288:1373، مقدم حامدروی فکر باشد )

ی ارزشیابی این هاتالشدر  شدنشانی توسعه و درگیر هاطرحدر فواید  هاآن، تسهیم هاطرحی، اجرای ریگمیتصم

ی، اجرا، مدیریت فواید و ریگمیتصم(. این تعریف، یک Usadolo and Caldwel,2016:2) شودیم هاطرح

ی مردم برای هازهیانگیی نظیر هایژگیوو بر  کندیمعناصر کلیدی فرآیند مشارکت تلقی  عنوانبهارزشیابی را 

و طیف مشارکت، نحوه درگیر شدن مردم  کننده توانمندمشارکت کردن، ساختار، زمان و مدت مشارکت، عامل 

. بر این اساس مشارکت جامعه محلی عبارت است از یک فرآیند فعال که طی ورزدیمفعالیت و حوزه مشارکت تأکید 

درآمد، رشد شخصی، خوداتکایی یا  ازلحاظ شانیزندگیا متقاضی با نیت بهبود بخشیدن به  مندبهرهی هاگروهآن 

گفت که سه  توانیم. از یک زاویه دیگر نیز گ ارندیمأثیر و نحوه اجرا پروزه توسعه ت برجهت، شانیهاارزشدیگر 

. در این دینمایمسهیم شدن یا سهم داشتن تلقی  عنوانبهبرداشت کلی از مشارکت وجود دارد. نخست مشارکت را 

یم، نشان شدهنییتعی از پیش هاپروزهو  هاطرحبرداشت از مشارکت، شکل داوطلبانه مردم جوامع روستایی را در 

ی خودجوش، هاسازمان. در این تعبیر از مشارکت، بر روی شودیمی تعریف دهسازمان عنوانبه. دوم مشارکت دهد
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، در حقیقت در این تعریف گرایش به سمت این است که شودیمفرآیند مشارکت تأکید  جهیدرنتمردمی و محلی 

 عنوانبه  به خود بپردازند. سوم، مشارکت ی مربوهاسازمانمردم روستایی خود به تعیین ماهیت و ساختارهای 

فزاینده در سه  طوربهگفت که  توانیمآمد  آنچه. با عنایت به شودیمی تعریف ساز مقتدرفرآیند توانمندسازی و 

است که مشارکت باید عبارت باشد از توانمند شدن و قدرتمند شدن مردم  قرارگرفته تیموردحمادهه اخیر این تفکر 

ی انجام اقداماتی است ریگمیتصمتوانمندی و مقتدرشدن به معنای قادر شدن مردم روستایی به  نجایا روستایی. در

منفک و جدا از هم دید  توانینمرا  هایبندطبقهاین تعابیر متفاوت، این  رغمیعلضروری است.  هاآنکه برای توسعه 

ممکن است یک پروزه توسعه دارای عناصری از هر سه تعبیر را در خود داشته باشد، برای مثال  چراکه

ی دهسازمانسهم مردم محلی مستلزم  برگرفتنبخشی از یک فرآیند توانمندسازی خواهد بود و در « یدهسازمان»

توسعه مشارکتی را  توانیممشارکت از  شدهارائه(. بدین ترتیب با عنایت به تعابیر 25:1383)موسوی،  باشدیمنیز 

مشتر   طوربهشراکتی دانست که مبتنی بر گفتگو میان بازیگران مختلف است تا از این رهگ ر دستور کار  منزلهبه

تعیین شود و نظرات افراد محلی و دانش بومی آگاهانه طلب گردد و محترم باشد. این امر بیشتر مبین م اکره است 

باشند به بازیگر بدل  وربهره کهنیای جابهبنابراین، مردم   باشد شدهوضعی که در بیرون اپروزهتا سیطره دستور کار 

یمو عمل تأکید  هایزیربرنامهدر  هاآن. با این تعبیر توسعه مشارکتی بر تواناسازی روستائیان و استفاده از شوندیم

دو  شدهارائه(. با توجه به تعاریف 162:1396()محمدی تمری و احمدوند، PHOLOGANE,2014:16) شود

هدف عمده و رهیافت متفاوت برای رواز توسعه مشارکتی در مناطق روستایی مطرح است. نخست رهیافت مشارکت 

آن افراد محلی )روستاییان( با  موجببهکه  شودیموسیله است. در این رهیافت، مشارکت فرآیندی تلقی  منزلهبه

یمی تبدیل الهیوس به، مشارکت بیترتنیابه. کنندیماز بیرون همکاری یا همراهی  شدهعرضهی هاپروزهیا  هاطرح

هدف است. در  منزلهبهی اجرا کرد. دوم، رهیافت مشارکت مرثرتر طوربه توانیمکه به کمک آن این ابتکار را  شود

توانمندسازی مردم در قالب  صورتبه، این هدف ممکن است شودیمهدف تلقی  خودیخودبهاین رهیافت، مشارکت 

بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر برای توسعه جلوه گری کند. فقر مردم اغلب  منظوربه، دانش و تجربه هامهارتکسب 

، منابعی که آنان برای بقا و بهبود گرددیمتبیین  هاآنبه منابع و کنترل  شانیدسترسبرحسب محرومیت و فقدان 

به از بین بردن محرومیت و فقر  تواندیمنیاز دارند. در این رهیافت، مشارکت ابزار تغییر است و  اهآنزندگی خود به 

در ابتکارهای توسعه روستایی کمک کند. نکته  ترمیمستقروستایی و فراهم کردن مبنایی برای فقرا، جهت دخالت 

. اول، روابا ساختاری و اهمیت شودیماساسی این است که مشارکت مردم روستایی در توسعه به دو چیز مربو  

ی مردم برای م اکره و جستجوی منابع و تغییراتی که یزمه بهبود زندگی آنان است و هامهارتو  هاییتواناپرورش 

و  هاطرحافراد محلی را برای ایفای نقش وارد صحنه کرد و در  توانیم هاآن موجببهو فنونی که  هاروشدوم 

پدید آورد. هر دو هدف اهمیت یکسانی دارند، هدف اول در پی توسعه بلندمدت  هاآنی توسعه منافعی برای هاپروزه

و پایدار برای فقرای روستایی و هدف دوم در پی فراهم آوردن دسترسی فوری به مزایای توسعه روستایی است. پرتی 

 (.124:1390نموده است )ایمانی جاجرمی،  ارائهمرحله از مفهوم مشارکت را  7
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  که قرار است اتفاقی بیفتد یا افتاده است و این  شودیممشارکت گ را یا منفعل: در این مرحله به مردم گفته

اظهارات مردم  کهآن، بدون ردیگیمغالبا  از طریق یک اعالم همگانی از جانب یک مقام مسئول بیرونی صورت 

 شنیده شود.

  ی مادی، منابع خود را در اختیار هازهیانگی مادی: در این مرحله مردم در قبال هازهیانگمشارکت در قبال

 .گ ارندیم هایرونیب

  در قالب  هایرونیبتوسا محققین و  شدهمطرح سرایتمشارکت در دادن اطالعات: در این مرحله مردم به

با آنان در میان گ اشته  هاافتهفرصت تأثیرگ اری در روند را ندارند چرا که ی هاآن. دهندیمپرسشنامه پاسخ 

 حتی برای تصحیی. شوندینم

  دهندیمگوش  هاآنبه نظرات  هایرونیبو  شودیممشارکت از طریق مشورت: در این مرحله با مردم مشورت .

 ملزم به لحاظ کردن نظرات مردم نیستند. هایرونیبی بیرونی است و هایاحرفهبه عهده  حلراهو  مسئلهتعریف 

  یممربو  به یک پروزه، تشکیل  شدهنییتعمشارکت کارکردی: در این مرحله مردم برای تحقق اهداف از پیش

است.  شدهابداعی اجتماعی باشد که از بیرون دهسازمان روندکشامل توسعه یا ارتقای ی تواندیم. این دهند

که تصمیمات اصلی  ازآنپسی نیست بلکه اغلب زیربرنامهوی  در مراحل آغازین پروزه یا ورود مردم معم گونهنیا

غالبا  به آغازگر و تسهیلگران بیرونی وابسته هستند ولی  شدهلیتشک. نهادهای ردیگیماتخا  شوند صورت 

 شوند. خوداتکاممکن است در آینده 

  ی عملی و هابرنامهکه منجر به  کنندیممشارکت تعاملی: در این مرحله مردم در تحلیل مشتر  مشارکت

تصمیمات  شدهتیتقوی جدید یا هاگروه. شودیمتشکیل نهادهای محلی جدید یا تقویت نهادهای موجود 

  ینفع هستند. هاتیالفع. ل ا مردم در تداوم بخشیدن و نگهداری ساختارها و رندیگیممحلی را به عهده 

  و  هانظام: در این مرحله مردم، مستقل از نهادهای بیرونی برای تغییر خودجوشخود بسیجی یا مشارکت

با نهادهای بیرونی ارتبا   ازیموردنی هامشاورهبرای دسترسی به منافع و  هاآن. شوندیمساختارها وارد عمل 

 ان است.ولی کنترل منابع در دست خودش کنندیمبرقرار 

ی یعنی ترکیبی از مشارکت برای مردم، با مردم و جیبس خودی یا همان اتوسعهبهترین نوع مشارکت، مشارکت 

(. این نوع مشارکت فرآیندی اجتماعی، یکپارچه، جامع، پویا، همبسته، Oni,2015:1079است ) مردم لهیوسبه

که همگان در همه مراحل توسعه درگیر  خواهدیمی اتوسعه، مشارکت گریدعبارتبه  چندبعدی و چند فرهنگی است

 (.8:1372شوند )شادی طلب، 

ی مردمی است که قرار است هاتیواقعمحک مشارکتی بودن یک فرآیند، میزان نقش و محوریت  نیترمهمشاید 

 هایرونیبیت شدن واقع رن کمآمدن واقعیت مردم و  حساببهاصلی آن فرآیند باشند. به عبارتی، بیشتر  مندانبهره

 در تعیین هدف، جهت و محتوای توسعه از نکات اصلی یک برنامه مشارکتی است.

ی مردم هاارزشو  هاتیاولویی، زداتیمحرومی فقرزدایی و هاطرحولی چرا علیرغم تمام ادعاها و فرضا  حسن نیت 

کمترین سهم را در  اندماندهمنزوی  ی که غالبا  از جریان توسعه و ماحصل آنترفیضعمردم فقیرتر و  ژهیوبهمحلی 
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 ژهیوبهی مردم هاتیواقع حالتابه؟ چرا اندداشتهتوسعه  هاپروزهو  هابرنامهو  هاطرحی روند وسوسمتمشخد نمودن 

ی ؟ شاید بتوان موانع موجود بر سر راه مشارکت فعال اندآمده حساببهآنان تا این حد کم  نیترفیضعفقیرترین و 

. در گروه اول موانع اندکردهیا  ینفعان را مطرح کرد. بسیاری موانع مشارکت را در سه دسته کلی تقسیم  ربطان

ساختاری چون تضاد میان تمرکززدایی تدریجی فزاینده نهفته در فرآیندهای مشارکتی و تمرکزگرایی کشور، عدم 

اسی قرار دارند. در گروه دوم موانع اداری و ی سیهازهیانگآگاهی روستاییان از حقو  و خدمات به لحاظ قانونی، 

 ازیموردنی، تخصید منابع و اطالعات و دانش ریگمیتصمی متمرکز اداری بر هانظاممدیریتی یعنی احاطه و کنترل 

در گروه سوم نیز موانع اجتماعی  تیدرنهاو  اندقرارگرفتهی توسعه هاپروزهو  هاطرحی متمرکز زیربرنامهروستاییان، 

 هایریگمیتصمبه سپردن  ترفیضعند  هنیت وابستگی که به لحاظ تاریخی درونی شده است و در پی آن مردم مان

ی رهبری و هامهارت. همچنین فقدان اندشدهواقع اندکردهعادت  هایرونیببه افراد قدرتمندتر جوامع محلی و 

ی محلی، فقدان هاسازمانسازمانی در نزد روستاییان فقیرتر و در پی آن، نبود تجربه در مدیریت پروزه و 

الگوهای امدادگرانه دولت در این گروه از  جهیدرنتی ریگمیتصمیزم برای به دست گرفتن ابتکار عمل و  نفساعتمادبه

ی مشارکتی مثل هاسازمانی اخیر علیرغم وجود هاسالدر  سدریم. بدین ترتیب به نظر رندیگیمموانع قرار 

ی در مرکز ریگمیتصم. تمرکز قدرت گرددینماساسی مطرح  طوربهشوراهای اسالمی، احتیاجات جامعه توسا مردم 

و اخ  تصمیم در امور مختلف بدون ارتبا  با احتیاجات واقعی و احساس شده جامعه، مانع  هااستانو یا مراکز 

و توزیع غیرعادینه خدمات و عدم توجه  هافرصتدر امکانات و  هاینابرابررکت بیشتر مردم شده است. از طرفی مشا

ی سیستم آموزش و نظام هایینارسای اثرات منفی در انگیزه مشارکت داشته است. همچنین اهیحاشی هاگروهبه نیاز 

مردم  مرثرمانع مشارکت  عنوانبهشارکتی وجود دارد ی مهاسازمانیی که در قوانین برخی هاتیمحدوداشتغال و 

ی دیگر نیز درجاهای ندارند و اتوسعهی روشن مشارکتی هاهدفی توسعه هابرنامه رسدیمباید تلقی شود. به نظر 

قاطع و روشن ترسیم نشده است. همچنین برداشت از مشارکت  صورتبهی و سیاست دولت در این زمینه مشخا

محدود بوده است. برخی مسئولین و مدیران مشارکت را از نظرگاه سهیم شدن مردم در خرز و  صورتبهبیشتر 

ینمی، تخصید اعتبار، اجرا و نظارت مطرح زیربرنامهی، ریگمیتصممشارکت در حد  مسئلهو  نگرندیماجرای طرح 

انگیزه ایجاد شود و  هاآناید در که ب زندیخیبرمی که مسئول ایجاد مشارکت هستند، بیشتر از خارز مأموران. باشد

ی نشده است و ارتبا  کافی بین زیرطرح موردنظرشناخت کافی جامعه  اساس بر نیمأموربرنامه آموزشی این 

توسعه  کنندهنییتبسه مفهوم نظری  اساس بر رسدیمآموزش و کار عملی آنان وجود ندارد. بدین ترتیب به نظر 

الگوهای  عنوانبهی و مشارکت محلی که سازتیظرفشغلی شامل توانمندسازی،  یهافرصتاقتصادی از طریق توسعه 

به ارائه احکام سنتزی زیر اقدام  توانیمشده است  قرارگرفته موردتوجهی تحقیق حاضر شناسروشنظری غالب در 

 نمود:

  احقا  حقو   منظوربهفرآیند مشارکت در مناطق روستایی در جهت تحقق اهداف توسعه اقتصاد روستایی

 .شودیم)مردم(، جامعه )جامعه محلی( و مکان )حقو  مکانی( امری ضروری تلقی 
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  ،و مناطق روستایی که از نعمت توسعه برابر  هاگروهمفهوم کیفیت زندگی در تمام سطوح عملکردی برای افراد

 .شودیمی متعادل، محروم یا کمتر برخوردار بودند، شفاف و پررن  افتگیتوسعهیا 

  عنوانبهو این اصل  شدهگرفتهحق تعیین سرنوشت و آزادی اراده برای مردم فقیر و محروم روستایی در نظر 

 یک اقدام میانبر از متغیر آموزش گرفته تا اشتغال و... تأثیرگ ار است.

  و  مرثری با دیگران جهت تغییر مساعکیتشرو این قدرت، نوعی  شوندیممردم و جامعه محلی قدرتمند

در تعامل با تسهیلگران در جهت حل  توانندیمبنابراین، مردم مناطق و نواحی روستایی   باشدیمربخش اث

خود افزوده و به یک زندگی شرافتمندانه  نفسعزتو  نفساعتمادبهاشتغال خود بر  ژهیوبهمشکالت اقتصادی 

 دست یابند.

 و  هاتیظرف)دانایی محوری(،  ابندییمدست  روستاییان به یک رشد و آگاهی افزایشی نسبت به خود و جامعه

ی شغلی و هافرصتبرای توسعه  دهدیمکه تصویر  یل نشان  طورهماناستعدادهای خود و محیا خود را 

ی خود و جامعه هاتیواقع بر اساسبرای ایجاد تحول کارساز  هاتیظرف، به توسعه کنندیمکارآفرینی شناسایی 

 .ورزندیمو به تقویت نهادهای مردمی و محلی اهتمام  کنندیممحلی خود اقدام 

 

 

 و استعدادهاي محلی هاتیظرففرآیند رشد و آگاهی افزایشی نسبت به خود و جامعه و شناخت (: 6تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

  در شودیمیک روش یا مهارت نگریسته  صورتبهیک نگرش و هم  صورتبهبه مدیریت توسعه روستایی هم .

مردم دانا و آگاه فرض شده و توجه به دانش بومی مردم این  هاهینظراین  بر اساسمدیریت توسعه روستایی 

 .ردیگیممناطق و یادگیری آن در دستور کار مدیریت توسعه اقتصادی قرار 

  نظام  ی رویکرد مشارکتی و تغییر ازسوبهدر مدیریت توسعه اقتصاد روستایی به هدف توسعه اشتغال حرکت

یی به دستورات مافو  به نظام تقاضا از پایین تغییر جهت داده و این به معنی توسعه بومی و از پایین به گوپاسخ

 .باشدیمبای 
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  توانمندسازی فقرای روستایی با افراد در حاشیه مانده، نقش کلیدی را در رفع فقر و محرومیت و افزایش رفاه

و  داکردهیپاقتصادی آگاهی بیشتر  مسائلکه در  کنندیمامکان آن را پیدا زیرا فقرا و محرومین  کنندیمبازی 

ی خود که همان افزایش ثروت و دارایی خود و رهایی از فقر و هاخواستهاین امر در تداوم و تسهیل، رسیدن به 

 ی ایفا کنند.اسازندهو  مرثر، نقش باشدیمی توجهیبزحمت و 

 ی رفاه، برابری و فقرزدایی است. برای عینیت بخشیدن به تغییرات هاهیظرنی تبیین شده ترکیبی از هاهینظر

ی هاسازمانی ریگمیتصمبلندمدت در جهت دستیابی به توسعه پایدار به امید آغاز و ایجاد آن در سطوح بایی 

 ی غیردولتی وهاسازمانی هاتالشدولتی باقی نمانده بلکه 

  ،روش گریدعبارت  بهدانندیمی و آموزش همگانی را ضروری سازآگاهروه های مشابه برای بسیج سیاسی ،

با  هاهینظردستیابی به نیازهای راهبردی، انتظار تغییر قوانین و جاری شدن آن از بای به پایین نیست، بلکه این 

 ی غیردولتی باید راه موافقت را طی کنند.هاسازمانی روستاییان از طریق هایآگاهارتقا 

ی، زیربرنامهو مردم روستایی، در امر  هاگروهمشارکت فعال تمام  دهدیمکه تصویر  یل نشان  طورهمان

و همچنین مشارکت در منابع خودشان )زمین، پول، کار و...( جهت تحقق و به واقعیت  هاپروزهی و کنترل ریگمیتصم

ی است. همچنین شدنانجامی و حتمی و یی روستایی امری ضرورزااشتغالرسیدن توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد 

مبنایی برای رشد و توسعه  تواندیمی غیررسمی و رسمی هاسازماناهمیت رهیافت گروهی از طریق ایجاد 

 ی شغلی برای مناطق روستایی استان باشد.هافرصت

  
 یی روستاییزااشتغالي توسعه پایدار اقتصادي با رویكرد هابرنامهروشمندي مشارکتی (: 7تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زیر به مطالعه پرداخته است.:هاروش اساس بربا توجه به مطالب فو  جهت مطالعه طرح حاضر مشاور 

 چنین برشمرد. توانیمی را شیاندندهیآی هاروشعمده 

 روش دلفی 
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  یسیونویسنارروش 

 روش پیمایش محیطی 

 روش  هن انگیزی 

 روش تحلیل ثبت اختراع 

  درخت وابستگیروش 

  یشناسختیرروش تحلیل 

  روش تأروش تأثیرات متقابل 

 روش چرخه آیندروش چرخه آینده 

 ی استفاده شود.نگارندهیآی طرح سعی شده از روش چرخه آینده برای هایژگیوبا توجه به ماهیت و 

، یک  هن درواقعنده و ، پیرامون آیهاپرسشو  هاشهیاندی دهسازمانروش چرخه آینده چرخه آینده، روشی برای 

ی فرضی کوچکی نوشته رهیدااست. فرآیند یا واقعه بر وسا یک برگه کاغ  و منطبق با مرکز  افتهیسازمانانگیزش 

. هر یک از نقا  تقاطع این شودیم. از مرکز این دایره )فرآیند( خطو  کوچکی به محیا فرضی آن وصل شودیم

. تأثیرات دوم هر یک تأثیرات ابتدایی به دهدیمخطو  با محیا دایره، یکی از تأثیرات و نتایج ابتدایی را نشان 

ی یک تصویر کلی مفید و کارا ریگشکل. ترسیم این تأثیرات کوچک و بخشندیمهمین ترتیب دومین دایره را شکل 

 .ابدییماز فرآیند و وقایع ادامه 

 :رودیمچرخه آینده معموی  در موارد زیر به کار 

 تفکر پیرامون تأثیرات ممکن فرآیندهای جاری و یا وقایع بالقوه آینده

 ی سناریوهای جایگزیننیبشیپی تفکرات پیرامون فرآیندها و وقایع آینده دهسازمان

 نمایش روابا و مناسبات پیچیده

 نگرندهیآی هاپژوهشنشان دادن 

 عه آزادی چندمنظورهتوس

 هاندهیآاز  اندازچشم کترسیم ی

 کمک به  هن انگیزی گروهی

ی و راهی بسیار آسان برای درگیر ساختن و نگارندهیآبین متخصصان  هاروش نیترجیراچرخه آینده یکی از 

برای اندیشیدن  هاچرخهکه استفاده از  اندافتهیدری نگارندهیآی است. متخصصان نگرندهیآمشارکت دادن مردم با 

در زمینه وقایع و فرآیندهای آینده بسیار ساده  هاآنی تفکرات دهسازمانپیرامون تأثیرات احتمالی وقایع آینده و یا 

ی پس از مشخد ساختن فرآیندها و یا رویدادهای احتمالی آینده نگارندهیآاست. برخی از آینده نگاران و متخصصان 

رویداد اتفا  بیفتد، چه خواهد شد؟ و یا وقوع این رویداد چه واقعه  نکهیازاپسکه  پرسندیمخود  کنندگانمراجعهاز 

یک نقشه  آمدهدستبهی هاپاسخیا فرآیندی را به همراه خواهد داشت و یا اثرات و نتایج وقایع فرآیندها چیست؟ 

 و پیرامون آینده است.تولید فرکهای ن منظوربهکه یک بازخورد  آوردیم هنی از آینده به وجود 
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 و آزمون فرضیه هادادهروش تجزیه و تحلیل 
، روش لیکرت و SWOT، تحلیل کیفی SPSSی کمی و کیفی از شیوه تحلیل آماری هاداده لیتحل و هیتجزبرای 

 استفاده خواهد شد. GISتحلیل فضایی 

SPSS یمی استفاده اگستردهبسیار  صورتبهی آماری در علوم مختلف، هالیتحلیی است که برای افزارهانرم ازجمله

 هستند. افزارنرمی هایژگیونیز از  هادادهو مستندسازی  هادادهی آماری، مدیریت هالیتحلو افزون بر  شود

 از: اندعبارت شودیمپایه شامل  افزارنرمآماری که 

 توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبیی شطرنجی، بسامدها، بندجدولآمار توصیفی: 

 یپارامتر ریغی هاآزمونآمار دو متغیری: آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، 

 ی برآمدهای عددی: برگشت خطینیبشیپ

 ی، جداکنندهاخوشه: تحلیل عاملی، تحلیل هاگروهی برای تشخید نیبشیپ

 عملیات تقسیم کرد: دودستهبه  توانیمآمار را 

یی است که برای خالصه کردن مقادیر بزرگی هاوهیشآمار توصیفی:  -

در  هافیتوص. برخی از این ردیگیمقرار  مورداستفاده هادادهاز 

، مثال  اگر شما از متوسا درآمد روندیمی روزمره به کار هامکالمه

 در حال استفاده از آمار توصیفی هستید. دییگویمسخن 

ی هادادهاز  هاآنیی است که با استفاده از هاوهیشآمار استنباطی:  -

. آمار استنباطی ما را قادر میکنیمی استنبا  اجهینت شدهیآورجمع

ی ارابطهآیا »یا « آیا تفاوتی وجود دارد؟»یی از نوع هاسرال سازدیم

 را به زبان ریاضی پاسخ دهیم.« وجود دارد؟

 :قراردادباید این موارد را مورد مالحظه  SPSSدر تحلیل 

  دیادادهقرار  مورداستفادهطرحی را که. 

  دیانمودهی ریگاندازهی کرده یا کاردستیی که رهایمتغتعداد. 

  دیاکردهی آورجمعیی که هادادهنوع. 

  به دنبال تفاوت هستید یا رابطه. رهایمتغدر 

را  هاآنی خام را وارد کنید و هادادهرحله اساسی وجود دارد. نخست باید ، سه مSPSSبا استفاده از  هادادهدر تحلیل 

را برگزینید و آن را مشخد کنید. سوم برونداد را وارسی  ازیموردندر یک پرونده  خیره نمایید. دوم باید تحلیل 

 .اندشدهدادهکنید. این مراحل در تصویر، توضیی 

 آنالیز خواهد شد. افزارنرمی از طریق این شیاندهمو همیاران توسعه و جلسات  هاپرسشنامهاز  اخ شدهاطالعات 
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 SWOTتحلیل کیفی 

ی استراتژیک است زیربرنامهیکی از ابزارهای  شودیمکه در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته  SWOTروش 

در انگلیسی حروف اول  SWOT. شودیمکه برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان یا طرح استفاده 

( است. از این روش Threat( و تهدید )Opportunity(، فرصت )Weakness) ضعف(، Strengthکلمات قوت )

این تحلیل را باید ابزاری  درواقع. شودیماستفاده  هاتیوضعی در تحلیل طورکلبهی راهبردی زیربرنامهعالوه بر 

کارآمد برای شناسایی شرایا محیطی و توانایی درونی بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک 

 .اندآوردهنیز  TOWS صورتبهدر برخی متون  SWOT. این تحلیل را عالوه بر باشدیم

. گرددیمتعریف  هاتیفعالو  هابرنامهت، اهداف، راهبردها، عناوین ، رسالاندازچشمی راهبردی، به ترتیب زیربرنامهدر 

 شدهنییتعرسالت  اساس بر. اهداف نیز شودیمو رسالت بر مبنای نظر بایترین مرجع تصمیم گیر تعیین  اندازچشم

و اهداف،  کندیمرا مشخد  هاتیفعالرسالت یا مأموریت، وظایف کلی و دورنمای  درواقع. شودیممشخد 

و تهدیدها با  هافرصت. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقا  قوت، نقا  ضعف، باشدیممسیرهای رسیدن به این رسالت 

، راهبردها swotکه بر مبنای آن و با استفاده ماتریس  شودیمنگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی 

 .شودیماستخراز 

 swotتحلیل کیفی (: 1جدول شماره )

T تهدیدها O هافرصت  

ST راهبردهای SO راهبردهای S نقا  قوت 

WT راهبردهای WO راهبردهای W نقا  ضعف 

 

ی درونی و هانفعی . شناسایی سازدیمیکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخد  رمجموعهیزهر راهبرد در 

که  شودیمیی مشخد هابرنامه. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، دینمایمبیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک 

 نیز انجام شود. هاآنی و بودجه گ اری بندزمانیزم است 

ی مشارکتی و استفاده از نظرات کارشناسان، متخصصین و زیربرنامهو در قالب  SWOTدر این طرح با استفاده از 

و  افتهیدستو تهدیدات  هافرصتمسئولین محلی، به نقا  قوت، ضعف، اساتید مرتبا با طرح و مشارکت دهیاران و 

 تدوین خواهد شد. هااستیس، اهداف، اندازهاچشم

 

 GISتحلیل فضایی سامانه اطالعات جغرافیایی 

ی است اانهیرا( یک سامانه اطالعاتی Geographic Information System- GISسامانه اطالعات جغرافیایی )

برای مدیریت و واکاوی « GIS» گریدعبارتبه پردازد یمکه به تولید، پردازش، تحلیل و مدیریت اطالعات جغرافیایی 

، واکاوی و نمایش اطالعات جغرافیایی را دارد. هدف نهایی یک رهی خاطالعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، 

و عملکرد  باشدیمپایه جغرافیایی  بر شدهی گ ارهیپای هایریگمیتصم سامانه اطالعات جغرافیایی، پشتیبانی برای
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ی هادگاهیدی مختلف و با هاروشبا  هادادهی متفاوت هاهییاساسی آن به دست آوردن اطالعاتی است که از ترکیب 

 .ندیآیمگوناگون به دست 

 ی سامانه اطالعات جغرافیاییهایژگیو

  این سامانه عالوه بر اطالعات توصیفی، امکان ورود اطالعات پیکسلی و یا برداری را از منابع مختلفی از قبیل

 ی و غیره دارد.بردارنقشه، تجهیزات GPSی، اماهوارهنقشه، تصاویر هوایی و 

  کاربر را دارد. ازیموردنی مکانی هاپاسخاین سامانه امکان انجام تحلیل، پردازش و پرسش و 

 .این سامانه امکان ارائه نتایج در قالب نقشه، گزارش، جدول و نمودار را دارد 

  مهندسی اطالعات )مدل داده( و افزارنرمی مهندسی هایفناوراز مجموعه  هاسامانهدر طراحی و تولید این ،

 .شودیمبرای نیل به خصوصیات فو  استفاده  GISمهندسی 

  ی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، زیربرنامهر مطالعات محیطی، ی اطالعات جغرافیایی دهاسامانهاز

ی پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات هانقشهو ترافیک شهری، تهیه  ونقلحملمدیریت 

 .شودیمپستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل بر ، آب، گاز و کاربردهای مشابه استفاده 

  ی به مکان وابسته نباشد.اگونهبهنام برد که حداقل بخشی از اطالعات آن  توانیمکمتر بانک اطالعاتی را 

و داده از طریق  شدهاستفاده Arc GISو  Arc Viewیی روستایی، بیشتر از زااشتغالدر طرح توسعه اقتصادی و 

 خواهیم نمود. هاداده ی مختلف اقدام به تحلیلهاهییو  هادادههمپوشانی و همخوانی 

 

 فرآیند انجام کار نییتب-1-6

 اقدامات خواهند بود: نیترمهم ازجملهدر تبیین فرآیند انجام کار طرح فو  سه مرحله زیر 

ی مختلف تهیه طرح شامل برنامه زمانی و مکانی و... مورد تأکید خواهند بود. هابرنامهتهیه برنامه: در این مرحله  -1

ی، بررسی اسناد و مدار  را اکتابخانهی میدانی و حضور در منطقه و انجام مطالعات هابرنامهدر قالب  هابرنامهاین 

 شامل خواهند شد.

در قالب مرحله اجرا قرار خواهند گرفت که این اجرا از  شدههیتهی هابرنامهاجرا: چگونگی دستیابی به اهداف  -2

ی هالیتحلی، بررسی آمار و اکتابخانهغیرحضوری، مطالعات طریق تهیه پرسشنامه، انجام مصاحبه حضوری و 

 خواهدو همچنین ارتبا  و تعامل مناسب و منطقی با کارفرما را در بر  افتهیانجاممربوطه، چاپ و تکثیر مطالعات 

 گرفت.

مه و اجرای ارزشیابی: تمامی مراحل قبلی طی یک نظام ارزشیابی از طریق گروه متخصد که در انجام و تهیه برنا -3

ضعف و قوت طرح قبل از آنکه در اختیار  نقا طرح مشارکت دارند مورد ارزشیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت و 

 و ارزشیابی واقع خواهند شد. موردسنجشکارفرما قرار گیرد 

 

 رابطه بین مراحل یک برنامه توسعه روستایی(: 3شماره ) نمودار
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یریگمیتصم  

 اجرا

ندبمیتقس

ی

 ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
که در این قالب مراحل  داد قرار موردتوجه توانیمی ساده نیز زیربرنامهاز دیدگاه دیگر مراحل فو  را در قالب یک 

 قرار خواهد گرفت. موردتوجهمطالعات فو  در سه مرحله به شرح  یل 

اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی مورد مرحله شناخت: در این مرحله تمامی روستاها از ابعاد مختلف طبیعی،  -1

 شناخت قرار خواهند گرفت.

ی مختلف مورد تبیین، تحلیل و هابخشدر  شدهیآورجمعیی هادادهتجزیه و تحلیل و بررسی: در این مرحله  -2

 و بررسی قرار خواهند گرفت. موردبحیی مختلف آماری، علت و معلولی و... هاروشتجزیه با استفاده از 

ی صورت هالیتحلاجرا: مرحله فو  به ارائه طرح نهایی منتهی خواهد شد که در این مرحله با تکیه بر  طرح و -3

 ی موجود به ارائه طرح برای روستای مربوطه منجر خواهد شد.تنگناهاو  هاتیقابلگرفته در بخش دوم و با استفاده از 

 
 ی سادهزیربرنامهروند (: 4شماره ) نمودار

 

 

 

 

 
ی قرار خواهند برداربهرهو  مورداستفادهیی زااشتغالدر بررسی طرح توسعه اقتصادی و  شدهاشارهعلیرغم آنکه مراحل 

 عنوانبهگرفت اما با توجه به اینکه طرح بایستی منتهی به امر توسعه در مناطق روستایی گردند مراحل زیر نیز 

 و طرح فو  به کار خواهند گرفت.اساس برنامه 

 استنبا  شخصی از فرآیند توسعه -1

 ی مختلف توسعههاراهارزیابی  -2

 راهبرد یا استراتژی توسعه -3

 شناخت

 لیوتحلهیتجز

یو بررس  طرح و اجرا 
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 اجرای برنامه -4

 ارزشیابی پس از اجرا -5
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 ی توسعهزیربرنامهمراحل (: 5شماره ) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سعهاستنبا  شخصی از فرآیند تو  

رهیافت رسمی و 

 رهیافت غیررسمی

 تحلیل اقتصادی -1

 

 هاتیواقع -2

 

 

 ارزش آوریها -3

 فنی

 سیاسی

 اجتماعی

 جمعیتی

 اقتصادی

ی هاهدفارزشیابی 

ی هاهدفی و جزئ

 شدهینیبشیپمیاین 

 پیش از اجرا

 هزینه -فایدهتحلیل  -1

سایر مالحظات اجتماعی،  -2

 اقتصادی و سیاسی
ی مختلف توسعههاراهارزیابی   

نیازهای ملی همساز 

 با

 -اجتماعیساختار 

 اقتصادی

 تأمین سرمایه، کارگر، منابع

 تقاضای داخلی و خارجی

 ارز

 جمعیتی

 اجتماعی، سیاسی

 موارد دیگر

( راهبرد )= استراتژی

 توسعه

 اجرای برنامه
 ابزارهای مربو  به

 سیاست نظارت و

 ارزشیابی

 در محل آمدهدستبهاطالعات 

 یریگگزارش

 هایبررس

اجراارزشیابی پس از   

 دهشلیتکمکارهای 

در انطبا  

ی میانینهاباهدف  

 هزینه -تحلیل فایده

 اثرات توزیعی

 یگ ارقانونموارد دیگر: 

 = خورند در کل فرآیند

 بازده تحلیل ازجمله= تحلیل، 

 = تصمیم

 = بازده برای عرضه

 ارزشیابی در جریان اجرا
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 یروش ها و فنون بررس -2

 از روشها و فنون متفاوتی بهره جویی خواهد شد. در این پژوهش، با توجه به ماهیت چند وجهی آن، 

 روش های جمع آوری داده ها -2-1

 بررسی های عمومی -2-1-1

 به شرح زیر است: اشتغال زایی روستاییطرح توسعه اقتصادی و در  بررسی های عمومیو مراحل  اصلیگام های 

روش شناسی و برنامه زمان بندی انجام  تهیههدف های مطالعه و  تدقیقشرح خدمات،  بررسی

 مطالعات

  بررسی و تحلیل محتوایی اسناد و مدارك موجود 

رد، از جمله مجموعه ای از اسااااناد و مدار  ) اسناد فرادست و پشتیبان ( در مورد محدوده مطالعاتی وجود دا

هریک به وجهی به تحویت فضایی مطالعات منطقه ای که با  اهداف مختلف صورت گرفته است، این مطالعات 

 محدوده مطالعاتی پرداخته اند. 

 اسناد طرح های جامع منطقه ای ) ناحیه ای ( که درسطی استان زنجان تهیه شده اند. 

 در سطی شهرستان ها تهیه شده اند. اسناد طرح های جامع و مناطق نمونه گردشگری که

 جمع آوری اطالعات و آمار موجود 

تولید و شناسایی، گردآوری  مدار  و اسناد نقشه ها و گزارش های مرتبا تهیه فهرست داده های مورد نیاز،

 اطالعات و آمار مورد نیاز به روش های زیر:

ح. منابعی که برای جمع آوری اطالعات کمی و در محدوده طرشناسایی منابع آماری و اطالعاتی موجود و رسمی 

 آماری مورد کنکاش قرار خواهد گرفت عبارتند از :

مرکز آمار ایران: نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و سرشماری های کشاورزی در چند دوره زمانی و   -

 نقشه پراکنش آبادیها

 ساله  10وره حداقل سازمان هواشناسی:آمار و اطالعات هواشناسی برای یک د -

 سازمان آب منطقه ای:آمار و اطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی  -

 وزارت جهاد کشاورزی:آمار کشاورزی منطقه  -

 موسسه تحقیقات خا  وآب: نقشه های منابع اراضی و خا   -

 سازمان زمین شناسی: نقشه های زمین شناسی  -

از پرسشنامه های تکمیل شده در محدوده که دربندهای بعدی تشریی  دریافت و تولید اطالعات و آمار مورد نیاز

 خواهد شد.
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 انجام پژوهشهای میدانی 

عمدتا  از روش مشاهده و ثبت اطالعات از طریق مصاحبه های عمقی و یا کارگاه های کوچک  در پژوهشهای میدانی،

به این منظور پس از طبقه بندی و  استفاده خواهد شد. ( Grounded Theoryمشارکتی، روش داده بنیاد ) 

بازدید از محدوده مطالعاتی  استخراز اطالعات موجود و تحلیل محتوایی گزارش ها و اسناد مطالعات انجام شده قبلی،

 صورت خواهد گرفت.

 از آبادیهای مختلف صورت می گیرد. این بازدیدها به صورت سیستماتیک،

نامه و  انجام گفتگوی عمقی با عوامل محلی، ثبت اطالعات کیفی صورت در سکونتگاه های نمونه، با تکمیل پرسش

 می گیرد. اطالعات کیفی در کنار اطالعات کمی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطالعات تدقیق خواهند شد.

بخش دیگر از پژوهش های میدانی معطوف به گفتگو وجمع آوری اطالعات از نهادهای اجرایی توسعه روستایی 

تقیم و غیرمستقیم ( خواهد بود. جمع آوری آمار عملکرد کشف اطالعات کیفی در مورد ساختار نهادی توسعه )مس

 هدف از انجام این اقدام است.روستایی، 

سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، سازمان آب منطقه ای، بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، 

رسازی شهرستان از جمله نهادهایی هستند که مورد مراجعه و جمع آوری داده ها، قرار فرمانداری، اداره مسکن و شه

 گرفته اند.

  تهیه و تنظیم فرم های گردآوری داده ها، پرسشنامه ها ، فرم های استتخراج و پتردازش و جتداول

 خروجی )دستی و ماشینی(

  بوم شتناختی، فضتایی  –و ویژگی های محیطی تجزیه و تحلیل های اولیه جهت شناسایی شرایط– 

شرایط کنتونی  در و ... منطقهفعالیت ها، روابط، جریان ها و پیوندهای ، فرهنگی -جتماعی اکالبدی، 

 و اطالعات گردآوری شده براساس داده ها

  درشترایط کنتونی و تشتخی  و  و ویژگی های عمومی بخش / دهستانجمع بندی نهایی از شرایط

در ارتبتا  بتا اهتداف کلتی و محدودیت های بختش /دهستتان اها و تنگن ، فرصتهاتحلیل امکانات

 مطالعات 

 پیش بینی و ارائه طرح ها و پروژه های ضروری برای توسعه پایدار روستاهای هدف 

 بررسی های تخصصی -2-1-2

های  منحصر به فرد خود، با در بررسی های تخصصی هر یک از اجزاء شرح خدمات با توجه به ماهیت و ویژگی

گیرند. در این بخش از نوشتار روش مطالعه و استفاده از روش ها و ابزار خاد مربوطه، مورد بررسی و مطالعه قرار می

 است.  بررسی هر یک از رئوس اصلی شرح خدمات به تفکیک ارائه شده 
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )

 

رئوس مطالب مورد 

 بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار روش ) نام/ نوع  ( اقدام

 جغرافیایی موقعیت

 روستاهای و دهستان

 .هدف

 تهیه نقشه های:-

–تقسیمات اداری 

 سیاسی

موقعیت استقرار 

 سکونتگاهها

 دسترسیراههای 

 کتابخانه ای –اسنادی 

 

سیستم اطالعات 

( و GIS)جغرافیایی 
RS 

نقشه موقعیت استقرار 

محدوده مطالعاتی در 

 استان و کشور

تشریی و تبیین 

موقعیت جغرافیایی و 

 عمومی محدوده طرح

 

 و تحلیل توصیف،

 اسناد تبیینِ

 ارزیابی و بایدستی

 برنامههای و طرحها

 حال در و شده اجراء

 با مرتبا مِانجا

 مکان برنامۀ و موضوع

 و اقتصادی توسعه

 روستاها اشتغالزایی

 و بخش تفکیک به

 مورد روستاهای

 مطالعه

گردآوری مطالعات و -

اسناد بایدستی 

شامل: شیوه نامه و 

آیین نامه اجرایی 

 اقتصادی طرح توسعه

 زایی اشتغال و

آمایش  -روستایی

سند  –سرزمین 

 –توسعه برنامه ششم 

طرح و توسعه عمران 

)جامع( استان زنجان 

سند توسعه استان  –

 توسعه جامع طرح -

 جامع طرح کشاورزی،

 نمونه مناطق

 گردشگری و ...

تحلیل و تببین اسنادی 

 کتابخانه ای –
 

 ها نقش جایگاه، تعیین

 آتی های رسالت و

 برای شده ترسیم

 بخش / دهستان در

 فضای کالن ساختار

 سرزمینی

 تجارب از استفاده

 شده انجام مطالعات

 های طرح با هماهنگی

 شده مصوب

 

 و تحلیل توصیف،

 منابع وضعیت تبیینِ

 زیستی و طبیعی

 هدف روستاهای

 .بخش یا دهستان

 گردآوری و تهیه

 زمین های نقشه

 های مقیاس شناسی

 زمین سازمان مختلف

 شناسی

 داده گردآوری و تهیه

  رقومی اطالعات و ها

 شناسی زمین

 ها پژوهش گردآوری

 موردی مطالعات و

 زمین سازندهای

 و ها گسل ، شناسی

 و منطقه خیزی لرزه

تهیه و گردآوری نقشه 

های زمین شناسی 

مقیاس های مختلف 

 سازمان زمین شناسی

تهیه و گردآوری داده 

ها و اطالعات رقومی  

 زمین شناسی

گردآوری پژوهش ها و 

مطالعات موردی 

سازندهای زمین 

سی ، گسل ها و شنا

 لرزه خیزی منطقه و ...

 کتابخانه ای –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GIS)جغرافیایی 

تحلیل کمی و کیفی 

 توصیفی –
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) 

 نام/ نوع(
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 تحلیل توصیف،

 تبیینِ و

 منابع وضعیت

 و طبیعی

 زیستی

 روستاهای

 دهستان هدف

 .بخش یا

 داده گردآوری و تهیه

 رقومی اطالعات و ها

 میزان، منحنی خطو 

 ها آبراهه ارتفاعی، نقا 

 –اسنادی 

 کتابخانه ای

 (GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

تصاویرماهواره ای ، نقشه های 

 موضوعی )سن  بستر(

استفاده از دستورالعمل ماهلر جهت 

شناسایی شکل اراضی  ) کوه، تپه و 

 دشت (

 توصیفی -کیفی  -تحلیل کمی 

تهیه مدل رقومی ارتفاع، طبقات ارتفاعی، 

 طبقات شیب و جهات آن

شناسایی ویژگی های ریخت شناسی 

 سطی زمین، دشت، کوه و ...

در شناسایی پدیده های زئومورفیک )

ومورفولوزی انواع های مختلف زئشکل

گیر و مناطق فرسایش مناطق بهمن

 لغزشی توضیی داده شوند.

 تهیه گزارش مورفولوزیک

تهیه نقشه های ارتفاع، شیب، جهت 

شیب ، پهنه های در معرض خطر پدیده 

 های زئومورفیک و ...

داده های مورد نیاز 

از نقشه ها و 

اطالعات مرجع تهیه 

 می شود.

 گردآوری و تهیه

 از هواشناسی اطالعات

 و هواشناسی سازمان

 نیرو وزارت

 –اسنادی 

 کتابخانه ای

 

تحلیل توصیفی داده ها  براساس 

 کیفی -اطالعات و داده  کمی 

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

 CROPWAT*نرم افزار های 

Excel  وSpss 

تهیه  و تدوین گزارش اقلیم شناسی 

 محدوده مطالعاتی **

های همدما، همباران،هم تهیه نقشه 

 غالب بادهای جهت تبخیر و تعر ، تعیین

 معرف، هم اقلیم گلباد رسم و

داده های مورد نیاز 

صرفا  از اسناد مرجع 

)اطالعات و داده 

های  سازمان 

هواشناسی و وزارت 

نیرو( تهیه  می 

 شود.

تهیه شاخد آسایش 

اقلیمی با استفاده از 

اطالعات دما و رطوبت 

 ....نسبی و 

 –اسنادی 

 کتابخانه ای

تحلیل توصیفی داده ها  براساس 

 کیفی -اطالعات و داده های کمی 

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

 Excelنرم افزار 

 Humidex) آسایش تهیه شاخد عدم

Index)*** 

 Thoms) تام ناراحتی تهیه شاخد

Discomfat Index) 

داده های مورد نیاز 

برای تهیه این 

اطالعات  شاخد از

گزارش هواشناسی 

 استفاده می شود.

شناسایی موقفعیت 

 استقرار در حوزه آبریز

شناسایی شبکه 

 هیدروگرافی

برآورد میزان آبدهی  

 طبیعی

 حداکثر دبی برآورد

 در ایلحظه و روزانه

محدوده  هایایستگاه

 طرح

 حداکثر سیالب تحلیل

 –اسنادی 

 میدانی

 (GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

تحلیل کمی و کیفی داده های 

 آماری

 Excel ،HYFA ،SPSSنرم افزار 

برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل 

آبهای سطحی در طرح های توسعه 

فعالیت های تولیدی کشاورزی ، صنعتی 

 و تجاری

 تعیین محدوده های سیالبی

ب در توسعه فعالیت تعیین تاثیر کیفیت آ

 های کشاورزی

تعیین قابلیت استفاده از منابع آب 

سطحی در گسترش فعالیت های 

 گردشگری

عمده اطالعات مورد 

نیاز از داده ها و آمار 

ایستگاههای 

هیدرومتری و اسناد 

وزارت نیرو  تهیه 

می شود. و برای 

تعیین برخی 

 پارامترها
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار روش ) نام/ نوع  ( اقدام

 و تحلیل توصیف،

 وضعیت تبیینِ

 و طبیعی منابع

 روستاهای زیستی

 یا دهستان هدف

 .بخش

شناسایی سفره های آب 

 زیرزمینی

شناسایی انواع منابع 

استحصال آب زیرمینی ) 

 چاه، قنات و ... (چشمه، 

 برداری بهره وضعیت بررسی

 زیرزمینی آب منابع از فعلی

 مصارف، میزان تعیین

 و منابع) آبی بیالن برآورد

 (مصارف

 میدانی –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

کیفی  –تحلیل کمی 

 داده های آماری

 ،Excelنرم افزارهای 

 منابع از برداری بهره توسعه امکان

 زیرزمینیآب 

اطالعات مورد نیاز در 

زمینه مطالعات آبهای 

زیرزمینی از 

آماربرداری منابع آب 

 نیرو در آرشیو  وزارت

 تخصصی مادر شرکت)

 آب منابع مدیریت

 تهیه می گردد. (ایران

شناسایی واحدهای منابع 

اراضی و بررسی خصوصیات و 

 قابلیت آنها

 تیپ از هریک مساحت تعیین

 واحدهای اجزای و واحدها ها،

 اراضی

 ها، تیپ محدوده کنترل

 واحدهای اجزای و واحدها

 و ای ماهواره تصاویر با اراضی

 یزم اصالحات انجام

 های محدوده های نقشه تهیه

 اجزای و واحدها ها، تیپ

 اراضی واحدهای

 محدودیتهای نمودن مشخد

 از هریک در اراضی اصلی

 اراضی واحدهای اجزای

 یا و رفع امکانات بررسی

 های محدودیت کاهش

 موجود

 میدانی –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GIS)جغرافیایی 

 تصاویر ماهواره ای

نقشه های پوششی و 

 موضوعی

تحلیل توصیفی داده 

های گردآوری و تهیه 

 شده

 های نقشه تهیه •

 اراضی واحد اجزا

 ها خا  بندی طبقه

 فعلی درشرایا اراضی تناسب

تدوین گزارش خا  و منابع 

 اراضی

 

و  مرتعی گستره تعیین -

 جنگلی محدوده مطالعاتی

 های تیپ تعیین و بررسی-

 مرتعی و جنگلی اصلی

 تهیه و محدوده مطالعاتی

 میدانی –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

 تصاویر ماهواره ای

نقشه های پوششی و 

 موضوعی

 اصل و منابع پایداری اولویت

 تولید استمرار

 و موجود های برداری بهره ارزیابی

 تولید منابع پایداری با آن مقایسه

 موجود های برداری بهره اصالح

 

 روزانه

 آب کیفیت بررسی

 سطحی

 شناسایی تأسیسات آبی
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 آنها پراکنش نقشه

 پوشش تاز درصد تعیین -

 جنگلی و مرتعی های تیپ

 کمیت و کیفیت بررسی -

 و مرتعی و جنگلی های تیپ

 آنها از برداری بهره

 منابع پایداری با سازگار و متناسب

 های پتانسیل و استعدادها معرفی

 پایداری با متناسب بالقوه تولیدی

 منابع

 تدوین گزارش پوشش گیاهی

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار روش ) نام/ نوع  ( اقدام

 و تحلیل توصیف،

 وضعیت تبیینِ

 و طبیعی منابع

 روستاهای زیستی

 یا دهستان هدف

 .بخش

 جمع و موجود اطالعات و آمار بررسی

 در موجود اطالعات و آمار کلیه آوری

 طریق از منطقه وحش حیات زمینه

 ادارات و زیست محیا از حفاظت سازمان

 استان کل

 در موجود های اکوسیستم بررسی

 مطالعات به توجه مطالعاتی با محدوده

 از یک هر گسترش و سطی تعیین و پایه

 و ها اکوسیستم کارکرد همچنین و آنها

 جغرافیایی فضای در یک هر نقش

 هم روی روش از مطالعاتی محدوده

 اطالعاتی های ییه گ اری

 و وحش حیات مهم های گونه شناسایی

 سوابق اساس بر آنها پراکنش مطالعه

 حفاظت سازمان مأخ )  منطقه مطالعاتی

 از اطالعات تکمیل و(  زیست محیا

 و بانان محیا و محلی مطلعین طریق

 محلی بازدیدهای با ،توأم بومی افراد

 میدانی –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

تحلیل تصاویر ماهواره 

 ای

تحلیل نقشه های 

 پوششی و موضوعی

 های پروزه احداث آثار

 محدوده در موجود

 وحش حیات بر حوضه

 نابودی قبیل از منطقه

 ،قطع زیستگاه

 مرور و عبور گدارهای

 راهکارهای و بررسی

 از یک هر مدیریتی

 .شد خواهد ارائه آنها

 

  محدوده در مدیریت تحت مناطق بررسی

 و ها ویژگی ارائه و پیرامون و مطالعاتی

 آنها بارز مشخصات

 میدانی –اسنادی 

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

تحلیل تصاویر ماهواره 

 ای

تحلیل نقشه های 

 پوششی و موضوعی

 در تغییرات بررسی

 از پس ها اکوسیستم

 های پروزه اجرای

 محدوده در موجود

 ترسیم و مطالعاتی

 تحویت از آتی سیمای

 حیات و اکوسیستمی

 آن به وابسته جانوری

 

 حادث و زلزله های  سیل گزارش تهیه

سیل، طوفان و  خسارت آمار ،دریافت شده

 طرح محدوده در شده حادث های زلزله

 اطالعات بندی دسته و اوری جمع

 شده استخراز

 بررسی گسل های محدوده مطالعاتی

بررسی مناطق در معرض پدیده های 

 زئومورفیک

 اسنادی

سیستم اطالعات 

 (GIS) جغرافیایی

نقشه های پوششی و 

 موضوعی

 تحلیل توصیفی

 

تعیین پهنه های 

سیالبی در و سکونتگاه 

 آسیب های در معرض

 مدیریت جامع اقدامات

 زیانهای از جلوگیری و

 سیل

تعیین محدوده های 

لرزه خیز و سکونتگاه 

 های در معرض آسیب

این قسمت  با 

استفاده از نتایج 

مطالعات 

هیدرولوزی و زمین 

شناسی تحلیل و 

مورد بررسی قرار 

 می گیرد.
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

تدوین گزارش 

مخاطرات و سوانی 

 طبیعی

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) 

نام/ 

 نوع  (

 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 و تحلیل توصیف،

 وضعیت تبیینِ

 انسانی، منابع

 اجتماعی،

 و اقتصادی

 زیرساختی

 هدف روستاهای

 بخش  یا دهستان

 مراکز تعداد تعیین و شناسایی

 های سکونتگاه تفکیک به جمعیتی

 عشایری قلمروهای و روستایی و شهری

 اساس بر مطالعاتی محدوده در

 سیاسی – اداری تقسیمات

 اسنادی

 سیستم اطالعات جغرافیایی

(GIS) 

 تصاویر ماهواره ای

 نقشه های موضوعی

 کیفی -تحلیل کمی 

 

تهیه نقشه موقعیت و 

پراکنش سکونتگاههای 

 روستایی

 

 اراضی بررسی نقشه کاربری

بررسی موقعیت استقرار سکونتگاه های 

مستقر در محدوده مطالعاتی نسبت به 

منابع محیطی   )شکل 

 زمین،زئومورفولوزی،منابع آبی و ...( و....

اسنادی 
– 
 میدانی

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 تصاویر ماهواره ای

 نقشه های پوششی و موضوعی

پرسشنامه، چک لیست و فرم های 

میدانی از روستاهای   برداشت

 نمونه

 بازدید میدانی از روستاهای نمونه

شناسایی عوامل تاثیر 

گ ار و تحلیل آنها در 

شکل پ یری و پراکنش 

سکونتگاههای بخش / 

 دهستان

 تدوین گزارش

 

تهیه نقشه شبکه راه ها ) راه های 

اصلی و روستایی، وضعیت دسترسی به 

 شبکه راه های استانی و ملی (

گردآوری سایر اطالعات مربو  به 

شبکه راه های ارتباطی در محدوده 

 مطالعاتی

 اسنادی

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 

تهیه نقشه شبکه 

 ارتباطی

 تدوین گزارش

اطالعات مورد نیاز این 

قسمت از ییه های 

رقومی راههای ارتباطی 

که توسا وزارت راه و 

شهرسازی و یا سازمان 

وو نقل  راهداری و حمل

جاده ای  تهیه شده 

 است ، تامین می گردد.

گردآوری اطالعات مربو  به توزیع 

خدمات و امکانات از نتایج سرشماری 

 نفوس و مسکن –عمومی 

دریافت اطالعات از ادارات و سازمان 

های مسئول در زمینه ارائه خدمات و 

 عمومی و پشتیبان –امکانات رفاهی 

اسنادی 
– 
 میدانی

اطالعات جغرافیایی سیستم 

(GIS) 

 و... Excel ،Arc GISنرم افزار 

تحلیل توصیفی داده ها  براساس 

 کیفی -اطالعات و داده های کمی 

 

تدوین گزارش ساختار  -

خدمات و تسهیالت 

زیربنایی در وضع موجود 

و شناسایی ضعف های 

 موجود در این بخش

 

بررسی و طبقه بندی سکونتگاههای 

 تعداد خانوار روستایی بر اساس

اسنادی 
–

کتابخانه 

 ای

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

تحلیل کمی و کیفی داده های 

 آماری

 Excelنرم افزار 

طبقه بندی 

سکونتگاههای روستایی 

بر اساس سلسله مراتب 

 جمعیتی

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

عنوان ایران به  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود.
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) نام/ 

 نوع  (
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 و تحلیل توصیف،

 وضعیت تبیینِ

 انسانی، منابع

 اقتصادی اجتماعی،

 زیرساختی و

 هدف روستاهای

 بخش  یا دهستان

 در جمعیت مکانی بررسی توزیع-

 سکونتگاه هر

–اسنادی 

 کتابخانه ای

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excelنرم افزار 

 تراکم نسبی جمعیت-

 تراکم زیستی-
 

یک جمعیت در هر  توزیع بررسی-

سطی  در سنی از گروه های

 محدوده در واقع سکونتگاه های

 طرح

–اسنادی 

 کتابخانه ای

 سیستم اطالعات جغرافیایی

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excel ،Pasنرم افزار 

 سنی ساختار شناخت -

 مطالعه مورد جامعه

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

ایران به عنوان  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود .

 در جمعیت جنسی توزیع بررسی-

 محدوده در واقع سکونتگاه های

 طرح

–اسنادی 

 کتابخانه ای

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excelنرم افزار -

 ساختار شناخت -

 مورد جامعه جنسی

 مطالعه

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

ایران به عنوان  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود .

 و جمعیت تغییرات روند بررسی-

 یک هر جمعیت رشد نرخ برآورد

 و فو  مقاطع در سکونتگاه ها  از

 مقاطع برای جمعیت بینی پیش

 ( آتی ساله 20 انداز چشم)  آتی

–اسنادی 

 کتابخانه ای

اطالعات جغرافیایی سیستم 

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excelنرم افزار 

 ثبات وضعیت شناخت-

محدوده مورد  جمعیت

 مطالعه

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

ایران به عنوان  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود .

 مقطع سه در بعد خانوار تعیین-

 تفکیک به 1390 و 1385 ،1375

 محدوده در واقع سکونتگاه های

 طرح

–اسنادی 

 کتابخانه ای

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excelنرم افزار 

 یا میانگین تعیین-

 خانوار حجم متوسا

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

عنوان ایران به  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود .

شناسایی منابع اقتصادی ساکنین 

محدوده مطالعاتی از طریق داده 

های سرشماری عمومی نفوس و 

 مسکن، پیمایش های میدانی

شناسایی منابع و عوامل تولید از 

طریق پیمایش های میدانی و 

اطالعات و گزارش های موجود 

 دراین زمینه

گردآوری اطالعات مربو به منابع 

سوخت و دریافت اطالعات مربو  

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

تحلیل کمی و کیفی داده 

 های آماری

 Excelنرم افزار 

شناخت وضع موجود 

ساختار اقتصادی 

 ه مطالعاتیمحدود

 

 در منطقه جمعیت کل تعداد تعیین-

 به 1390 و 1385 ،1375 مقطع سه

 در واقع سکونتگاه های تفکیک

 طرح محدوده

 

اسنادی 
–

کتابخانه 

 ای

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 تحلیل داده های آماری

 Excelنرم افزار 

گزارش جمعیت -

 شناسی

 استخراز و گردآوری-

 نیاز مورد اطالعات و آمار

 منتشره های گزارش از

ایران به عنوان  آمار مرکز

 سند مرجع خواهد بود.
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به انوع سوخت مصرفی در 

محدوده مطالعاتی از دستگاه 

 اجرایی مربوطه و....

 

 

 

 

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب مورد 

 بررسی
 اقدام

روش ) 

نام/ نوع  

) 

 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 تبیینِ و تحلیل توصیف،

 در تولیدی نظام وضعیت

 هدف روستاهای

 بخش یا دهستان

 برداری بهره های نظام انواع شناخت-

 دهه سه طی آنها تحول و تغییر و کشاورزی

  تولید عوامل و منابع با رابطه نوع براساس اخیر

 ، تکنولوزی انسانی، نیروی سرمایه، چون

 و مدیریت نحوه همچنین دام ومراتع زمین،

 تولید ریزی برنامه و عوامل سازماندهی

 ویژگی شناخت و برداران بهره تعداد تعیین -

 وضعیت جنس، سن،)  آنان جمعیتی های

 ( سواد

 بندی طبقه و بردار بهره های گروه شناسایی -

 کشت تحت اراضی مساحت براساس آنها

بررسی وضعیت ماکیت اراضی، منشاء  -

 مالکیت و شیوه های بهره برداری از اراضی

 بهره واحدهای در تولید مناسبات شناخت -

 برداری بهره با درارتبا  مدرن و سنتی برداری

 خا  منابع از

 برداری بهره های نظام معرفی و شناخت -

 از معقول و پایدار برداری بهره برپایه مناسب

 خا  منابع

 برداران بهره میان موجود مناسبات شناسایی -

 منطقه در تولید جاری مناسبات اساس بر

 برداری بهره نظام ساختار و سیما جمعبندی -

 و آب منابع ویژه به)  تولید عوامل و منابع از

 آن تنگناهای و ها قابلیت شناسایی و(  خا 

 محیطی زیست ناپایداری و پایداری در

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات 

جغرافیایی 

(GIS) 

مصاحبه های -

 ساختاری

 های نظام موجود وضع شناخت -

 عوامل و منابع از برداری بهره

 اراضی، مالکیت نظام)  تولید

 بهره های شیوه اراضی، قطعات

 ( برداری

 و سنتی ساختارهای شناخت -

 با رابطه در طرح محدوده در رایج

 تولید مناسبات

 مشکالت و مسائل شناخت -

 از برداری بهره زمینه در موجود

 کشاورزی اراضی منابع

 

 برداری بهره های نظام انواع شناخت-

 دهه سه طی آنها تحول و تغییر و کشاورزی

  تولید عوامل و منابع با رابطه نوع براساس اخیر

 مراتع ، تکنولوزی انسانی، نیروی سرمایه، چون

 و عوامل سازماندهی و مدیریت نحوه همچنین

 تولید ریزی برنامه

 مراتع از برداری بهره نظام بررسی-

 برداران بهره میان موجود مناسبات شناسایی -

 -اسنادی 

 میدانی

اطالعات سیستم 

جغرافیایی 

(GIS) 

مصاحبه های -

 ساختاری

 و سنتی ساختارهای شناخت -

 با رابطه در طرح محدوده در رایج

 تولید مناسبات

 مشکالت و مسائل شناخت -

 از برداری بهره زمینه در موجود

 طبیعی منابع
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 منطقه در تولید جاری مناسبات اساس بر

 

 

 

 

 

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

 

مطالب رئوس 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) 

 نام/ نوع  (
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 تحلیل توصیف،

 تبیینِ و

 نظام وضعیت

 در تولیدی

 هدف روستاهای

 یا دهستان

 بخش

 آبی زراعی اراضی سطوح تعیین -

 و کشت تحت اراضی و دیم و

 آیش

 کشت ترکیب و الگو بررسی -

 دیم و آبی زراعی اراضی

 راندمان و عملکرد بررسی -

 تولیدات میزان و زراعی تولیدات

 مزارع چر پس میزان و فرعی

 و مشکالت مسایل، بررسی -

 زراعت بخش در تنگناها

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم 

اطالعات 

جغرافیایی 

(GIS و)RS 

مصاحبه های -

 ساختاری

 عدم و تناسب میزان تعیین -

 ویژگی با کشت تحت اراضی تناسب

 کنونی شرایا در منطقه کلی های

 قوت نقا  و موجود وضع تحلیل -

 زراعت بخش در وضعف

 منابع صحیی مدیریت به دستیابی -

 های برنامه و طرحها ارایه و طبیعی

 توسعه و بهبود جهت اجرایی و موثر

 تولید منابع از برداری بهره پایدار

اطالعات مورد نیاز  -

این بخش از آمارنامه 

 های کشاورزی، از

 جهاد سازمان

 مراکز و کشاورزی

 واقع کشاورزی خدمات

مطالعاتی  محدوده در

 تامین می گردد.

 آبی باغی اراضی سطوح تعیین -

 و کشت تحت اراضی و دیم و

 آیش

 کشت ترکیب و الگو بررسی -

 دیم و آبی باغی اراضی

 راندمان و عملکرد بررسی -

 باغی تولیدات

 و مشکالت مسایل، بررسی -

 باغداری بخش در تنگناها

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم 

اطالعات 

جغرافیایی 

(GIS و)RS 

مصاحبه های -

 ساختاری

 عدم و تناسب میزان تعیین -

 ویژگی با کشت تحت اراضی تناسب

 کنونی شرایا در منطقه کلی های

 قوت نقا  و موجود وضع تحلیل -

 باغداری بخش در وضعف

 منابع صحیی مدیریت به دستیابی -

 های برنامه و طرحها ارایه و طبیعی

 توسعه و بهبود جهت اجرایی و موثر

 تولید منابع از برداری بهره پایدار

اطالعات مورد نیاز  -

این بخش از آمارنامه 

 های کشاورزی، از

 جهاد سازمان

 مراکز و کشاورزی

 واقع کشاورزی خدمات

مطالعاتی  محدوده در

 تامین می گردد.

 و تغییر و دامداری های شیوه انواع شناخت

 عوامل و منابع با رابطه نوع براساس آنها تحول

 تکنولوزی انسانی، نیروی سرمایه، چون  تولید

 اقلیمی شرایا همچنین و ،مراتع

 سه در آن انواع تفکیک به دام تعداد تعیین -

 تحویت و تغییر بررسی منظور به آماری دوره

 داده رخ

 محدوده در موجود دامی واحد میزان برآورد -

 طرح

 دام نیاز مورد علوفه برآورد -

 تولید میزان و علوفه تولید منابع شناسایی -

 منابع از یک هر توسا

 و دامی نیاز میزان بین ای علوفه تراز برآورد -

 علوفه تولید میزان

 دام تولیدات میزان برآورد -

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

مصاحبه های -

 ساختاری

 دامداری موجود وضع شناخت -

 محدوده در رایج و سنتی ساختارهای شناخت -

 تولید مناسبات با رابطه در طرح

 زمینه در موجود مشکالت و مسائل شناخت -

 دامداری های فعالیت

اطالعات مورد نیاز این بخش  -

 از آمارنامه های کشاورزی، از

 و کشاورزی جهاد سازمان

 واقع کشاورزی خدمات مراکز

مطالعاتی تامین  محدوده در

 می گردد.
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 لحاظ به دام های جایگاه وضعیت بررسی-

 دام نگهداری

 دام شایع های بیماری بررسی -

 های فعالیت ساختار و سیما جمعبندی -

 تخریب و پایداری بر آن اثرات و دامداری

 محیطی منابع

 

 

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) 

 (نام/ نوع
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 تحلیل توصیف،

 تبیینِ و

 نظام وضعیت

 در تولیدی

 هدف روستاهای

 یا دهستان

 بخش

 تعیین تعداد واحدهای پرورش طیور -

 طرح محدوده در موجود

 برآورد میزان تولیدات طیور -

 های فعالیت ساختار و سیما جمعبندی -

 تخریب و پایداری بر آن اثرات طیورداری و

 محیطی منابع

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 مصاحبه های ساختاری-

 طیورداری موجود وضع شناخت -

 در رایج و سنتی ساختارهای شناخت -

 تولید مناسبات با رابطه در طرح محدوده

 زمینه در موجود مشکالت و مسائل شناخت -

 طیور های فعالیت

اطالعات مورد نیاز این بخش  -

 از آمارنامه های کشاورزی، از

 مراکز کشاورزی، جهاد سازمان

 در واقع کشاورزی خدمات

مطالعاتی  و سازمان  محدوده

 دامپزشکی تامین می گردد.

بررسی و تعیین تعداد و ظرفیت واحدهای -

نگهداری و  خیره محصویت کشاورزی  

سردخانه های سرد و دومداره ، )مانند 

 انبارهای روباز، انبارهای مکانیزه و ...(

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) 

 مصاحبه های ساختاری-

تعیین عملکرد واحدهای نگهداری و  خیره -

 محصویت کشاورزی

تعیین تناسب ظرفیت واحدهای نگهداری و -

ش  خیره سازی  با میزان تولیدات بخ

 کشاورزی

اطالعات مورد نیاز از سازمان  -

جهادکشاورزی، سازمان صنعت 

، معدن و تجارت و شرکت 

شهر  های کشاورزی دریافت 

 می گردد.

بررسی و تعیین صنایع دستی  -

 رایج در محدوده مطالعاتی

تعیین نقش صنایع دستی در  -

 اقتصاد خانوار

 -اسنادی 

 میدانی

مصاحبه های -

 ساختاری

صنایع دستی رایج در  شناخت -

 محدوده مطالعاتی

برنامه ریزی برای توسعه صنایع -

دستی و احیاء صنایع دستی 

 منسوخ شده

اطالعات مورد نیاز از -

سازمان صنایع دستی، 

گردشگری و کمیته 

 امداد تهیه می شود.

بررسی صنایع موجود در -

 محدوده مطالعاتی

تعیین مناطق صنعتی مستقر  -

 عاتیدر محدوده مطال

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

مصاحبه های -

 ساختاری

شناخت صنایع موجود در  -

 محدوده مطالعاتی

نقش واحدهای صنعتی در  -

 اقتصاد محدوده مطالعاتی

نقش صنایع در پشتیبانی از -

 تولیدات بخش های مختلف

اطالعات این بخش  -

از سازمان صنایعف، 

 معدن  و تجارت  و

شرکت شهر  های 

صنعتی دریافت می 

 شود.

بررسی معادن موجود در -

 محدوده مطالعاتی

تعیین محل استقرار معادن  -

 در محدوده مطالعاتی

نقش معدن های فعال و غیر -

فعال در مخاطرات زیست 

 محیطی

 -اسنادی 

 میدانی

سیستم اطالعات 

 (GISجغرافیایی )

مصاحبه های -

 ساختاری

موجود در شناخت معادن  -

 محدوده مطالعاتی

نقش واحدهای معدنی در  -

 اقتصاد محدوده مطالعاتی

 

اطالعات این بخش  -

از سازمان صنایعف، 

معدن  و تجارت  

 دریافت می شود.
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) نام/ 

 نوع(
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 و تحلیل توصیف،

 و فضایی تبیینِ

 مراتب سلسله

 از سکونتگاهی

 هدف روستاهای

 بخش یا دهستان

سطی بندی سکونتگاه ها بر اساس 

روابا  و پیوندهای بین سکونتگاهی 

 موجود

  –اسنادی 

 میدانی

جهت  Excelافزاراستفاده از نرم 

استخراز داده های مورد نیاز از 

نتایج سرشماری عمومی نفوس و 

 مسکن

استفاده از سیستم اطالعات 

 ( RSو  GISجغرافیایی ) 
 

 

  

گردآوری اطالعات سرشماری، 

بررسی توزیع سکونتگاهها بر اساس 

 رتبه اندازه

–اسنادی 

 کتابخانه ای

جهت  Excelاستفاده از نرم افزار

استخراز داده های مورد نیاز از 

نتایج سرشماری عمومی نفوس و 

 مسکن

استفاده از سیستم اطالعات 

 ( RSو  GISجغرافیایی ) 
 

تعیین سلسله مراتب -

سکونتگاه ها  در سطی 

محدوده مطالعاتی و تجزیه و 

تحلیل نظام سکونتگاهی 

 شهری و کارکرد آنها و ....

 

 و جریانات شناسایی

پیوندهایبین 

 سکونتگاهها

اطالع از ویژگی های مهاجرین وارد 

شده و خارز شده اعم از موقت یا 

دائم نظیر دییل مهاجرت، مبداء و 

منشاء مهاجرت از طریق گردآوری 

اطالعات سرشماری عمومی نفوس و 

مسکن و اطالعات موجود در مراکز و 

 خانه های بهداشت روستایی

–اسنادی 

 کتابخانه ای

ی )در برخی میدان

نقا  سکونتگاهی 

منتخب 

مهاجرپ یر یا 

مهاجر فرست 

جهت تدقیق و 

تحلیل اطالعات 

اسنادی و 

 کتابخانه ای (

 

جهت  Excelاستفاده از نرم افزار

استخراز داده های مورد نیاز از 

نتایج سرشماری عمومی نفوس و 

 مسکن تحلیل آماری داده های

 پرسشنامه

 مصاحبه

 تحلیل شبکه ای

پیوندهای جمعیتی تحلیل 

 بین سکونتگاهی

تحلیل اطالعات و روند 

تغییرات و جابجایی جمعیت 

بین نقا  سکونتگاهی و علل 

آن که تأثیر بسزایی در 

گسترش ویا تخلیه سکونتگاه 

 های شهری و روستایی دارد.

 

گردآوری اطالعات مربو  به مراکز 

تهیه نهاده های تولید کشاورزی) 

رزی، نیروی کود، سم ، ادوات کشاو

 انسانی و ... (

گردآوری اطالعات مربو  به مراکز 

سکونتگاهی و  بازاری عرضه و فروش 

 تولیدات

گردآوری اطالعات مربو  به نحوه 

–اسنادی 

 کتابخانه ای

میدانی ) دریافت 

اطالعات از اداره 

جهاد کشاورزی، 

مراکز خدمات 

جهاد کشاورزی،  

اداره گمر ، 

جهت  Excelاستفاده از نرم افزار

استخراز داده های مورد نیاز از 

 اطالعات ستادی و میدانی

 پرسشنامه

 مصاحبه

تحلیل پیوندهای تولیدی -

بخش کشاورزی بین مراکز 

سکونتگاهی و میزان قدرت 

 پیوند بین آنها

تحلیل سطی توسعه  -

یافتگی و گستردگی فعالیت 

های بخش کشاورزی در 

 بخش / دهستان مورد مطالعه
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حمل و نقل مواد اولیه و محصویت 

تولیدی ) جاده ای ، ریلی، هوایی و 

) ... 

گردآوری اطالعات  مبادیت گمرکی 

شده ) اقالم کشاورزی وارد و خارز 

به تفکیک سکونتگاه های مبدأ و 

 مقصد (

شناخت و تحلیل سطی  - بازرگانی و ... (

توسعه یافتگی مراکز 

سکونتگاهی بخش / دهستان 

ولیدی در تأمین نیازهای ت

 بخش کشاورزی

 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب 

 مورد بررسی
 اقدام

روش ) نام/ 

 نوع(
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار

 شناسایی

 و جریانات

 بین پیوندهای

 سکونتگاهها

گردآوری اطالعات مربو  به مبادیت کاییی 

جریان مالی، تجهیزات   و مواد اولیه صنعتی،

 و ماشین آیت صنعتی، نیروی انسانی

گردآوری اطالعات مربو  به تولید نفت و 

مبادیت مکربو  به آن،  جریان مالی، 

تجهیزات و تأسیسات نفتی، نیروی انسانی  

 بخش نفت و ...

گردآوری اطالعات مربو  به مراکز 

سکونتگاهی و  بازاری عرضه و فروش 

 تولیدات صنعتی

گردآوری اطالعات  مبادیت گمرکی ) اقالم 

صنعتی وارد و خارز شده به تفکیک مبدأ و 

 مقصد (

گردآوری جریان های ورودی و خروجی ) 

مواد اولیه و کایها، درآمد و سرمایه ( بخش 

 صنعت سکونتگاه های بخش / دهستان

–اسنادی 

 کتابخانه ای

 میدانی

 Excelاستفاده از نرم افزار

داده های مورد جهت استخراز 

نیاز از نتایج سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن تحلیل آماری 

 داده های

 پرسشنامه

 مصاحبه عمیق

شناسایی و تحلیل 

زنجیره ها و خوشه های 

 تولید و روابا بین آنها

شناخت و تحلیل  روابا 

و مبادیت درون بخشی 

و بین بخشی با مراکز 

 سکونتگاهی

 

بررسی جریان های مواد اولیه و کایها ) 

اقالم ورودی و خروجی، مبادیت ورودی و 

ملی و  –خروجی، منطقه ای، فرامنطقه ای 

از طریق اطالعات موجود در   -بین المللی 

پایانه های حمل و نقل، آمارهای ثبتی در 

زمینه جابجایی بین سکونتگاهی محصویت 

 کشاورزی، صنعتی و خدماتی  (

–دی اسنا

کتابخانه ای و 

 میدانی

) اطالعات نقل 

و انتقایت مالی 

 و بانکی

 

 پرسشنامه

تعین و بررسی جریانات -

کای و خدمات بین مراکز 

سکونتگاهی درون و 

برون بخش و در نهایت 

تدوین پیوندهای 

 اقتصادی

 

بررسی و تحلیل جریان های ورودی و 

سکونتگاه های   "درآمد و سرمایه "خروجی 

محدوده مطالعاتی با بقیه سکونتگاه های 

منطقه ای ) استانی (، ملی و.. مورد بررسی 

 قرار می گیرد.

 –اسنادی 

 کتابخانه ای

 

) اطالعات نقل و انتقایت مالی 

 و بانکی (

شناخت و تحلیل -

جریان ها و پیوندهای 

 سرمایه

 

گردآوری اطالعات مربو  به مبادیت 

العات و ... ( بین الکترونیک ) کای، پول، اط

 سکونتگاهی و کمیت و کیفیت آن

 روستایی ICTگردآوری اطالعات مراکز 

گردآوری اطالعات مربو  به مبادیت بین 

مراکز تولید علم نظیر دانشگاه ها و پار  

 –اسنادی 

 کتابخانه ای

 Excelاستفاده از نرم افزار

جهت استخراز داده های مورد 

نیاز از اطالعات دریافتی از 

شرکت فن آوری اطالعات و 

ارتباطات، بانکها، اداره بازرگانی، 

پژوهشی و  –مراکز علمی 

شناخت و تحلیل میزان -

و نحوه استفاده از انواع 

تکنولوزی در عرصه 

فعالیت های مراکز 

سکونتگاهی و استفاده از 

پیش بینی نتایج آن در 
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ساختار فضایی سکونتگاه  تحقیقاتی های علم و فن آوری مستقر در سکونتگاه ها

 ها

تحلیل پیوندهای بین 

سکونتگاهی دارای منشأ 

 تکنولوزیک
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

رئوس مطالب مورد 

 بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار روش ) نام/ نوع( اقدام

 و جریانات شناسایی

 بین پیوندهای

 سکونتگاهها

شناسایی اقوام و گروه های جمعیت 

 ساکن در محدوده مطالعاتی

بررسی ترکیب م هبی و دینی اقوام 

 ساکن در محدوده مطالعاتی

 بررسی نقش قومیت در مبادیت اقتصادی

بررسی ارتباطات خویشاوندی، کاری در 

 محدوده

بررسی میزان مشارکت پ یری گروه های 

ه سایر قومی  سکن در منطقه نسبت ب

 ساکنین

نقش گرایش های قومی در افزایش 

تعامالت و مراودات اجتماعی و فرهنگی 

با مناطق پیرامونی ) منطقه ای، ملی و 

 فراملی (

بررسی و نقش گروه های قومی در 

 مدیریت اجرایی وسیاسی

بررسی ارتباطات فراملی گروه های قومی 

 ساکن در محدوده مطالعاتی

 

 –بررسی های میدانی 

اسنادی )مطالعات 

 انجام شده قبلی (

 مصاحبه

 پرسشنامه

 تحلیل کیفی
 

تعیین و تحلیل 

 –پیوندهای اجتماعی 

فرهنگی ) درون و برون 

 بخشی (

 

 

 

بر اساس بررسی و تحلیل  جریان مواد 

خام و کای ، و جریان های تولیدی در 

بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات  

اقتصادی میان ( پیوندهای  1-4-1) بند 

مراکز سکونتگاهی ) درون و برون  بخشی 

( مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت 

. 

    میدانی –اسنادی 

گردآوری اطالعات مربو  به شبکه های 

اعتباری و مالی، شبکه های آموزشی، 

پرورشی و تفریحی، شبکه های خدمات 

بهداشتی و درمانی، خدمات حرفه ای و 

 تجاری

    میدانی -اسنادی 

 تبیینِ و تحلیل توصیف،

 مقررات و قوانین

 و محدودیتساز

 در نهادی محدودیت

 و اقتصادی توسعه

 روستاهای اشتغالزایی

 بخش یا دهستان هدف

دریافت نظرات، سیاست ها و برنامه های -

دستگاههای اجرایی در سطی بخش / 

دهستان  و بررسی و تحلیل سیاستها و 

همسویی و هم افزایی برنامه ها و تعیین 

 آنها

 میدانی -اسنادی 
پرسشنامه / مصاحبه 

 ساختاری

تحلیل و توصیف قوانین -

و مقررات محدودیت ساز 

و الزامات نهادی در 

 سطی بخش / دهستان
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 موجود وضع تحلیل و توصیف و اسناد بررسی(: 2جدول شماره )ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئوس مطالب مورد 

 بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار (روش ) نام/ نوع اقدام

 تنگناهای و قابلیتها

-اجتماعی طبیعی،

 و زیرساختی انسانی،

 و تولید منابع فضایی،

 جهت فعالیتی نظام

 در عرضه و تولید

 کشاورزی، بخش

 خدمات و صنعت

 هدف روستاهای

 بخش یا دهستان

سنتز و تلفیق تمام -

یافته های مطالعات 

محیطی و بوم 

 شناختی

 اسنادی

تحلیل توصیفی 

بررسی فعالیتها و 

بوم  –روابا محیطی 

 شناختی

استفاده از مدل 

SWOT  جهت تعیین

قابلیت ها و محدودیت 

 ها

تبیین قابلیت ها و -

محدودیت های 

محیطی بوم شناختی 

 بخش / دهستان

 

سنتز و تلفیق تمام -

یافته های مطالعات 

 فرهنگی -اجتماعی 

 اسنادی

تحلیل توصیفی -

بررسی های انجام 

شده در بخش ساختار 

 اجتماعی فرهنگی

استفاده از مدل -

SWOT  جهت تعیین

قابلیت ها و محدودیت 

 ها

تبیین قابلیت ها و 

محدودیت های 

بخش ساختار کالبدی 

و استفاده از  / دهستان

نتایج آن در تشریی 

 -اجتماعی ساختار 

بخش  /  فرهنگی

 دهستان

 

تلفیق تمام سنتز و -

یافته های مطالعات 

 اقتصادی

 اسنادی

تحلیل توصیفی -

بررسی های انجام 

شده در بخش ساختار 

 و عملکرد اقتصادی

استفاده از مدل -

SWOT  جهت تعیین

قابلیت ها و محدودیت 

 ها

تبیین قابلیت ها و 

محدودیت های 

 اقتصادیساختار 

و  بخش / دهستان

استفاده از نتایج آن در 

و ار تشریی ساخت

 عملکرد اقتصادی

 بخش / دهستان
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 هدف روستای اشتغالزایی و اقتصادی توسعه برنامه(: 2جدول شماره )

رئوس مطالب مورد 

 بررسی
 توضیحات برونداد تکنیک و ابزار روش نوع/ نام اقدام

 امکانسنجی و شناسایی

 ارزش، زنجیرههای ایجاد

 های خوشه و تولید

 روستای در کار و کسب

 هدف

بررسی نحوه عرضه -

 محصول

بررسی و نحوه زنجیره -

 تامین و عرضه محصول

بررسی و تعیین -

بنگاههای عرضه محصول 

 به بازار

بررسی و تعیین نحوه -

 عرضه محصول به بازار

 اسنادی/میدانی

تحلیل کمی و کیفی 

 پرسشنامه

برگزاری نشست های هم 

اندیشی جهت دریافت 

 نظرات

 بررسی و تعیین-

بنگاههای موجود در 

 عرضه محصول

قابلیت های ایجاد -

 زنجیره عرضه محصول

 

 و توصیف شناسایی،

 و قابلیتها اولویتبندی

 طبیعی، تنگناهای

 و اقتصادی اجتماعی،

 و تولید منابع فضایی

 فعالیتی نظام

 اشتغال و تولید جهت

 روستا

تحلیل توصیفی بررسی -

های انجام شده در 

بررسی های محیا 

طبیعی، اجتماعی، 

اقتصادی و منابع تولید و 

 نظام فعالیت ها

استفاده از مدل -

SWOT  جهت تعیین

قابلیت ها و محدودیت 

 ها

اسنادی / 

میدانی)برگزاری 

 کارگاههای مشارکتی(

روش های تسهیلگری و 

 مشارکتی

تبیین قابلیت ها و  -

محدودیت های ساختار 

های طبیعی، اجتماعی، 

لیتی اقتصادی و نظام فعا

 روستاهای هدف

الویت بندی قابلیت ها -

و تنگناها با مشارکت 

هسته های مشارکتی 

 روستاهای هدف

 

 نیروی شناسی ظرفیت

 طریق از انسانی

 و جوانان شناسایی

 جویای خانوار سرپرستان

 کار

شناسایی جوانان و -

سرپرستان خانوار جویای 

کار از طریق هسته های 

مشارکتی و دستگاههای 

 متولیاجرایی 

 پرسشنامه- اسنادی / میدانی

تحلیل و تبیین نیروی -

انسانی جویای کار به 

ویژه جوانان و سرپرستان 

خانوار و توانمندی های 

 آنان

 

 اولویتبندی و شناسایی

 ظرفیتهای مهمترین

 بر تاکید با روستا

 و فعالیتها برندسازی

 تعیین برای خدمات

 تولید محورهای

 اولویت دارای خدمات یا

 تحر  جهت پیشرانها و

 روستا اقتصادی

جمع بندی و تلفیق  

داده ها و اطالعات و 

مطالعات انجام شده در 

 بخش های پیشین

جمع بندی و تلفیق 

یافته های میدانی 

)پرسشنامه و نظرات 

 هسته های مشارکتی

 اسنادی

استفاده از سیستم 

اطالعات جغرافیایی ) 

GIS  وRS ) 

استفاده از نرم 

هت ج Excelافزار

استخراز داده های مورد 

 نیاز

توصیفی  –تحلیل کیفی 

 و یافته ها اطالعات

تبیین برنامه های مورد -

نیاز و اجرایی برای 

 روستاهای هدف

الویت بندی برنامه های -

پیشنهادی با همکاری 

 هسته های مشارکتی

تعیین برنامه های -

 پیشرلن
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