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 های نوینریزی توسعه روستایی با تأکید بر پارادایمالگوی برنامه

 (شهر تهرانهای پاکدشت و ری در پیرامون کالنمطالعه: شهرستان مورد)
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 (14/09/97تاریخ پذیرش مقاله:   05/08/97)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چكیده
 دیهدگاه » براسها   و مجهزا  كهام ا  شهک   بهه  شههری  و روستایی توسعه هایریزیبرنامه، ایران همچون كشورها از بعضی در

 كهرده  ایجهاد  كشورها گونهاین روستایی هایسکونتگاه توسعه فرایند در متعددی مسائ  و هاچالش كه پذیردمی صورت «بخشی

 مهورد  ناحیه روستای 124 از نمونه روستای 54 روی بر تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با حاضر تحقیق، شالوده این بر. است

 بها  مهرتطط  ههای سهازمان  و نهادهها  مهدیران  و كارشناسهان  سهط   در نیهز  پرسشهنامه  31 تعهداد  این بر ع وه. شد انجام مطالعه

 ه   توصهیفی  ههای روش از داریمعنی چهارچوب ارائه برای ،همچنین. شد تکمی  مستقیم صورتبه روستایی توسعه ریزیبرنامه

 اسهتفاده  پهووهش  علمی فرآیند قالب در و منطقی كلیتی در مسیر تحلی  و متغیره چند رگرسیون و همطستگی آزمون ،تحلیلی

 مشهاركت  نهو   و سهازی توانمندسهازی، ررفیهت   بهه لحها    محهور  متخصص و مجزا ریزیبرنامه داد نشان تحقیق هاییافته. شد

 ههای سهکونتگاه  توسهعه  هایشاخص ارتقای در كمی بسیار تأثیرات و نطوده اثرگذار روستایی هایسکونتگاه توسعه در روستاییان

 تطیهین  در رو ایهن  از. اسهت  داشهته  هها آن زیربنهایی  -كالطدی و اقتصادی، فرهنگی -اجتماعی، ططیعی محیط ابعاد در روستایی
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 مقدمه
 1980تهها اوایهه  دهههه  براسهها  ادبیههات و متههون توسههعه

ریهزی  گرایی فن محور بر روش برنامهمی دی، رویکرد عق 

ریهزی متخصهص محهور، بها     بر این مطنا، برنامه .غلطه داشت

ههای علمهی   ریزان و ابزارها و روشاتکا بر دانش فنی برنامه

ریزی توسعه براسها   گرفت. انجام مراح  برنامهمیصورت 

این رویکرد، كه در بسیاری از كشورها همچون ایران رایه   

ریزی و توسعه های فراوانی را در فرآیند برنامهاست، چالش

كنهد.  های روستایی و شهری این كشورها ایجهاد مهی  كانون

یهزی  رزیرا، شالوده این رویکرد بر انجام كلیه مراح  برنامهه 

 بهه و به مهردم تنهها    است« 1فن گراریزان برنامه»با اصالت 

 2004) شودمرجع كسب اط عات ضروری تهوجه می مثابه

Healey, .) ای سطوح منطقه كه دررغم اینع وه بر این، به

ای و در درون مناطق و نواحی همگهن جغرافیهایی،   و ناحیه

« 2دوسهویه تعامه   »شههری دارای   -ههای روسهتایی  كانون

 ههای ریهزی برنامهه  اما هنوز در بعضی از كشهورها،  هستند؛

دیهدگاه  »كام ا مجهزا و   به شک  توسعه روستایی و شهری

ریزی، در برنامه تمركز هاآن در و پذیرد؛می صورت «بخشی

 توسهعه  در «3صهنعتی سهازی  »و غلطهه شههرها و    نقهش  بر

 متههون بهها بررسههی در (.Douglass, 1998)مههدنظر اسههت 

بهه نقهش    نظران توسهعه، سعه، به باور بسیاری از صاحبتو

بهرای   شههری،  -ریهزی روسهتایی  مثطت و همگهرای برنامهه  

 هههایاقتصههادی سههکونتگاه -توسههعه و پایههداری اجتمههاعی

ای و گسههتره منطقههه در شهههری هههایكههانون و روسههتایی

، 1998شود )داگ  ، می ای بسیار تأكید و پیشنهادناحیه

 امروزه اكثر .(1393زاده، ثابت و اسماعی  به نق  از شفیعی

هها و  سیاسهت  ریهزی توسهعه،  پیشهرو در برنامهه   كشورهای

 -یکپارچههه روسههتایی ریههزیبرنامههه و تعههاملی راهطردهههای

دهند. قهرار می ریزی توسعه مدنظرعنوان برنامهبه را شهری

زمان به ها و راهطردها، ع وه بر توجه هماتخاذ این سیاست

شهههری، بههه مشههاركت  -زی تهوسهههعه روسههتاییریههبرنامههه

ریهزی  ساكنان روستایی و شهری نیز در فرآیند عم  برنامه

 عههه وه بههر ایهههن، در (.Martens, 2015) شههودتوجههه مههی

 مهههم  نهقههش  بهر  نیز( 2013) جهههانی نهظهارت گهزارش

 یهابی دست و فقر كاهش برای شهری -روستایی پهیوندهای

(. درواقع، Akkoyunlu, 2013) است شده تأكید تهوسعه به

 زنهجهیههروار  اتصهال  شهههری  ه   روسهتههایی  پهیهوندههای

 و پهههول  كههها ،  مههردم، جهههریان  مهانهنهههد ) فهضهههایی

 هههایبخههش بههین ایزنهجیهههره اتهصهههال و( اطه عهههات

 یها  منطقهه  ههر  در( خدمات و صنعت كشاورزی،) اقتصادی

 Douglass, 1998)دههد  را مهورد تأكیهد قهرار مهی     ناحیهه 

Tacoli, 1998 .) ریهزی یکپارچهه و   ضرورت توجه به برنامهه

شهری را در مناطق و نواحی جغرافیایی  -زمان روستاییهم

شههرها بهه   های پیرامون كه ن ویوه در سکونتگاهبه همگن،

های روستایی و شهری )كوچه،،  دلی  استقرار همه كانون

و  شهههروآمههدی كهه نمتوسههط و بههزرر( در حههوزه رفههت 

شههرها و  ذاری و اثرپذیری فضایی مثطت و منفی ك ناثرگ

سهازد  یر مهی ناپهذ اجتنهاب های جمعیتی پیرامونی را كانون

 در( تعهادلی بهی ) توازن عدم (. درواقع1386)شفیعی ثابت، 

 بهین  از سهمت  به گرایش شد، موجب روستا و شهر توسعه

ههای توسهعه   ریزیاین دو كانون در برنامه بین شکاف بردن

 ههایی سیاسهت  و شود پیدا ایای و منطقهناحیه در سطوح

 افزایش را روستایی ساكنان نفس به اعتماد كه گردد اتخاذ

 اجههرای بهها متعههادل شهههری -روسههتایی توسههعه و دهههد

 ,Jiang and Zhangكنهد )  تهروی   یکپارچهه را  ریزیبرنامه

 متناسب تهوسهعه، ریزیبرنامهه الگوی كهازآنهجایی (.2011

اقهتصهادی و  -هنجارها و ویوگی نظام اجتماعی ها،ارزش با

 پهذیرد و شهک  مهی   شهود طراحی می ایجامعه هر سیاسی

(McDonough et al, 2009.) یهههابی بههههرای جههههههت

 سهمت بهه شههههری -روسهتایهی تهوسعهه ریهزیبهرنهامهه

تهوسههعههه   فهرآیهنهد و اقهتصهادی اجهتمهاعی ه  پایهداری

تههوجه بههه   (، Rega and Swagemakers, 2015) پهایههدار 

ررفیتهی و   توسهعه  سهازی، توانمندسهازی، ررفیهت   مقهوله

های جمعیتی در فهرآیهند انهجام و كانون مشاركت ساكنان

 در كهه  اسهت  ههایی مقولهه  تهرین مهم ریزی ازعهم  برنامه

 اسهت  موردتوجهه ویهوه قرارگرفتهه    توسعه هایریزیبرنامه

(and Martinsen, 2015  Amundsen)  كهههطههوریبههه 

 سهایر  و مشاركت غیردولتی و دولتی هایسازمان مشاركت

 افقی یکپارچگی موجب توسعه هایریزیبرنامه در بازیگران

امها بهه د یه  مختله  در برخهی از       شهود؛ مهی  عمودی و

ها در فرآینهد عمه    كارگیری این مؤلفهكشورها، اهمیت به

 -ههای اجتمهاعی  ریهزی ها و برنامهریزی و در سیاستبرنامه

توجهی درواقع، بی ؛ وشوداقتصادی و ملی نادیده گرفته می

 -ریزی متناسهب بها پیونهدهای روسهتایی    و غفلت به برنامه
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ریزی را شهری و مشاركت عمومی، آثار منفی اجرای برنامه

كههه وجههود ایههن پهیهوندههها      آنههجا  از سههازد. بیشتر می

ههههای تهوسههههعه صمهوجهههب بههطهههود ابهعهههاد و شهاخههه

حهلهی بهرای خهروج از فقر، افهزایههش نیهروی    پایهدار، راه

و نهقههههش مهمهههی در  كهههار در مهناطههههق روسهتهایههههی

فهرآیهههندهای تهههجاری، درآمهدزایهههی و اشهههتغال بههازی   

 بههه تهوجههههههی. بهههی(Akkoyunlu, 2013) كنهههدمههی

 مشهههاركت از غفلههت و هههاریهههزیبهرنهامهههه گهههونهیهههنا

 در افهقهی و عهمهودی یکپارچهگی و مردمی هایسهازمهان

 Draft Louth County Development) ههاریهزیبهرنهامهه

Plan, 2015 )در توسهههعه را در ابعهههاد مختلههه    نیهههز 

 .دههد تأثیر قرار مهی تحت شهری و روستایی هایسکونتگاه

 یبخشه »و « ابهزاری  -فنهی  رویکرد»بنابراین، غلطه داشتن 

ریههزی توسههعه در روش و مراحهه  نظههام برنامهههدر « ینگهر 

 -محیطی و اكولوژیکی، اجتماعیایران، اثرات مخرب زیست

و حتههی شهههری  هههای روسههتاییاقتصههادی، در سههکونتگاه

شهر تهران به همراه دارد. ویوه ك نشهرها بهپیرامون ك ن

 ههای مثابهه یکهی از گونهه   تهران به شهردر این راستا، ك ن

 و شهرنشهینی  و اقتصادی توسعه سط  نظر زا شهری،ك ن

در میههان  سههط  بهها ترین خههدمات در و امکانههات تمركههز

 جمعیتهی نسهطتاا زیهاد    رشهد  و از شهرهای ایران قهرار دارد 

از اقصی نقاط  مهاجرت سریع جمعیت جابجایی وواسطه به

 پیرامهون  روستاهای است. برخوردار شهركشور به این ك ن

 حهوزه  آن و در ناحیه موردمطالعه، درجنوب  ویوه درنیز به

. دارنهد  قهرار  آن مستقیم و در پیوندی ناگسسهتنی بها   نفوذ

و  نگهر  یبخشه نادیده گرفتن پیوندها و توجهه بهه رویکهرد    

هههای توسههعه، توسههعه   ریههزیابههزاری در برنامههه  -فنههی

شهر تههران در  های روستایی را در پیرامون ك نسکونتگاه

و كالطهدی   اقتصهادی  -جتمهاعی ابعاد نظام محیط ططیعی، ا

های فراوان مواجه ساخته است. تخریب و آلودگی با چالش

آب، خاك، از بین رفتن اراضی ارزشمند كشهاورزی و غیهر   

زیست فضهاهای غیرشههری،   طوركلی محیطو به كشاورزی

ههای  جابجایی سهریع و بهدون برنامهه جمعیهت در كهانون     

به دلی  ارزان  شهر تهرانروستایی پیرامونی و نزدی، ك ن

یختگهی  ر ههم  بهه هها،  بودن نسطی زمهین و مسهکن در آن  

هههای روسههتایی سههاختار سههنی و جنسههی جمعیههت كههانون

ههای شههری در   ریزی بدون برنامه فعالیهت پیرامونی، برون

پههذیری بههدون برنامههه و سههریع فضههاهای روسههتایی، شههک 

تعادلی در های جدید در مقاب  بافت سنتی و ایجاد بیبافت

پهذیری و گسهترش بهدون برنامهه     اهای روستایی، شک فض

و  ای و كارگاهی در مزار ، باغاتها و صنایع كارخانهكارگاه

از بهین رفهتن بافهت     شههر، پیرامون ك ن های مرتعیزمین

سنتی روستایی و جایگزینی بافهت مسهکونی غیررسهمی و    

ای، هدر رفتن منابع، عدم توسعه متناسب و متوازن حاشیه

سامان شدن وضهع موجهود كهه الگهوی      نا بهوستا، شهر و ر

عه وه، باعه    تأثیر قرار داده است. بهه بهینه توسعه را تحت

ویهوه در پیرامهون   ای بهه ای و منطقهتعادلی فضای ناحیهبی

 های روستایی در ناحیه مهورد شهر تهران در سکونتگاهك ن

 مطالعه شده است.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
كهه بهه اتخهاذ     طهور همهان تحقق اهداف توسعه روسهتایی  

رویکردهای مناسب توسعه اقتصادی، اجتمهاعی و كالطهدی   

متکی است، نیازمند استفاده از رویکردی سازگار و مؤثر در 

ریههزی توسههعه اسههت. تههاكنون دو رویکههرد  فرآینههد برنامههه

دربهاره چهارچوب و فرآینهد    « ارتطاطی»و « عق یی گرایی»

ریهزی  در نظام برنامه[اند كه توسعه مطرح بوده ریزیبرنامه

استفاده از رویکرد عق یی گرایی در فرآینهد مهذكور    ]ایران

غلطه داشته است و رویکرد ارتطاطی كه از اواخر قرن بیستم 

 ریزی جهان موردتوجه قرارگرفتهه، كهاربرد  در ادبیات برنامه

مهی دی   1980چندانی پیدا نکرده اسهت. تها اوایه  دههه     

ریزی مطتنهی بهر   ریزی، نظریه برنامهویکرد غالب در برنامهر

طور عمده بها  ابزاری بود كه به -عق یی گرایی با روش فنی

هههای عهلههمی   ریزان، ابزار و روشاتکا بر دانش فنی برنامه

بههه دنطههال نابسههامانی   (.Healey, 1981شههک  گرفههت. ) 

اقتصادی، اجتمهاعی و محهیط زیسهتی حاصه  از رویکهرد      

یی گرایهی فهن محهور رویکهرد ارتطهاطی وارد ادبیهات       عق 

 از 1990 و 1980 ههای دهه ریزی توسعه شد و طیبرنامه

 اجتمهاعی  علهوم  دانشهمندان  اندیشمندان، خصوصاا جانب

 یورگن هابرما  مهورد  همچون فرانکفورت، انتقادی مکتب

سهابقه و   كه آنجا از (.Brunner, 2000) گهرفت قهرار انتقاد

پهردازی  ریزی در كشور با عمر و تجارب نظریهتجربه برنامه

تهوان تهأثیر ایهن    در ادبیات توسعه تقریطاا برابهر اسهت، مهی   

ههای  هها، رویکردهها و راهطردهها را در برنامهه    الگوها، نظریه
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ههای توسهعه روسهتایی    طهور عهام و برنامهه   توسعه كشور به

به علت غالب بهودن  طور خاص ردیابی كرد. در ایران نیز به

 .شودروش استفاده میاین ادبیات، از این 

 یکهدیگر  از وضهوح مقوله به دو 4روستایی توسعه فرآیند در

 :هستند نیازمند توجه زمانهم و ی،تفکقاب 

 .توسعه فرایند بر حاكم هایرهیافت و اهداف دیدگاه،(1

 .است ریزیبرنامه عم  چگونگی و روند بر حاكم فرایند(2

ریهزی توسهعه روسهتایی فراینهد افهزایش      همچنین برنامهه 

و  انتخههاب مههردم، گسههترش دموكراتیهه،، توانمندسههازی  

دههی  گیری برای شک منظور تصمیممردم به سازیررفیت

به فضهای زیسهت، افهزایش رفهاه و خوشهطختی، گسهترش       

های بالقوه، تواناسهازی زنهان، فقیهران و    ها و ررفیتفرصت

دهی فضهای زیسهت   د برای سازمانكشاورزان مستق  و آزا

خویش و تواناسازی برای انجام كار گروههی اسهت. در ایهن    

ههای جدیهد توسهعه یعنهی     چارچوب اسهت كهه بها نظریهه    

عنوان كهانون و  ای بهسازی و توانمندسازی و شطکهررفیت

شههود. بههه سههخن دیگههر    پههارادایم جدیههد همسههو مههی   

اركتی سازی، توانمندسازی با رویکرد راهطردی مشه ررفیت

ریزی توسهعه روسهتایی مطهرح    عنوان اركان اصلی برنامهبه

هسههتند كههه خوداتکههایی مردمههی، آزادسههازی فرهنگههی،   

دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگهی،  

خودكفایی در تأمین مواد غذایی، دسترسهی بهه درآمهدها،    

ها و تسهی ت اعتطاری، دسترسی به دانش و فناوری دارایی

ههای ته ش   د ی، فضای مشهاركتی در همهه جنطهه   و وجو

 ریزی جدیهد اسهت  های این نو  برنامهشرطانسانی از پیش

، توسهعه  حهال  دردر كشورهای  (.1390)بدری و افتخاری، 

ریهزی  ای، منفه، انگهاری برنامهه   ریهزان ناحیهه  رویه برنامه

شهری و روستایی بوده است كهه شههر از حهوزه پیرامهونی     

شود اما در حالت مطلهوب  نظر گرفته میمجزا در  صورتبه

ای داگه   توسهعه   و ططق نظریه راهطهرد شهطکه منطقهه   

شههری در سهط     -ای از طریق پیوندهای روسهتایی ناحیه

ای مطتنهی بهر   گردد. رویکرد شطکه منطقهمحلی حاص  می

ی كهه بهر   به صورتریزی است ی، نظام تمركز زدا در برنامه

 دارد ری تأكیهههدشهههه -پویهههایی پیونهههدهای روسهههتایی 

(Douglass, 1998.)  هها  پیتر هاگت معتقد است سهکونتگاه

ههای  شطکه بهه ههم متصه  هسهتند زیهرا جریهان       مانند به

ای در ناحیهه  فضایی بین روستاها و شهرها ی، نظام شطکه

ای امها نهواحی   رغهم وجهود چنهین شهطکه    كند. بهایجاد می

دو سکونتگاه جهدا   عنوانبهعمده  طوربهروستایی و شهری 

ریزی مجزا سان نوعی برنامهینبدگردند و یمو رقیب تلقی 

ی فضهایی را نادیهده   هها عرصهشده كه یکپارچگی ی،تفکو 

كهه شهطکه مطتنهی بهر     یدرحهال گهردد،  یمه گیرد، رواج می

هاسههت كههه بهها یهههکدیگر روابههط ای از سههکونتگاهمجموعههه

وه (. شهههیDoglass, 1998پههههیرامونی دارنهههد ) -مههههركز

ریزی مجهزا و تمركهز گرایانهه باعه  شهده تها میهان        برنامه

شههر تههران و نهواحی پیرامهونی آن پیونهد و تعامه        ك ن

اتخههاذ  یه، متعههادل و متههوازن برقههرار نشههده اسههت. دوسههو

ریهزی توسهعه روسهتایی    رویکردی مناسب در فرآیند برنامه

ههای رویکهرد غالهب در    گرو دقت نقاط ضع  و كاسهتی  در

ههای رویکهرد   ی و نشان دادن نقاط قوت و مؤلفهه ریزبرنامه

بر این شالوده، درجه مطلوبیهت، مقطولیهت،    جایگزین است.

ریهزی توسهعه روسهتایی، ارتطهاط     تناسب و سازگاری برنامه

ریهزی  نزدیکی با روش حاكم بر چگونگی انجام عم  برنامهه 

دارد. هر چهه میهزان درك متقابه  و همراههی كنشهگران      

گهذاران و  ریهزان، سیاسهت  محلی، برنامهاصلی، یعنی مردم 

ریهزی بیشهتر باشهد،    ی برنامهه مهدیران اجرایهی در مرحلهه   

تصمیمات بهرای توسهعه روسهتاها از سهازگاری، پهذیرش و      

اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد شد و این امهر بسهتگی   

ریهزی  شده در روش و مراح  انجام برنامه به رویکرد اتخاذ

ریزان متخصص بهیش  نقش برنامه ، بر1980ی دارد. تا دهه

تهدری   ریهزی تأكیهد شهد. بهه    از سایر كنشهگران در برنامهه  

های ایهن رویکهرد آشهکار شهد و رویکردههای نهوین       ضع 

توسههعه و توسههعه روسههتایی، جههای خههود را بههه رویکههرد   

طور نسطی ریزی ارتطاطی داد. واقعیت این است كه بهبرنامه

ههای  یهه از نظربیشهتر  ریهزی  های در برنامهدر ایران نظریه

انهد و ریشهه برخهی از عهدم     توجهه بهوده   ریزی مهورد برنامه

هها را بایهد در همهین امهر     ها در انوا  مختل  برنامهه توفیق

الگهوی   60تها   50در دهه . (1377جستجو كرد )عسگری، 

ی اقتصادی و كمی داشهت. در  جنطهتوسعه خطی و توسعه 

از تجربهه  واقع رشد اقتصهادی، صهنعتی كهردن و تقلیهدی     

توسههعه اقتصههادی غههرب بههود. در ایههران نیههز رویکههرد      

بهر   تأكیهد هها در قطه  انقه ب در درجهه اول     یهزی ربرنامه

ی عمرانی تأكید زیهادی  هابرنامهنوسازی اقتصادی داشته و 

های ساختمانی، بخهش  بر بخش شهری و در زمینه فعالیت
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خدمات و صنایع سنگین متمركز بهود و روسهتاها و بخهش    

گرفهت. در  ی در آخرین مرحله مورد تأكید قرار میكشاورز

تهوان گفهت در بیهان نظریهه اندیشهمندان مکتهب       واقع می

گذر از جامعه سنتی بهه   نوسازی، مراد از نوسازی و توسعه،

تواننهد بها   جامعه مدرن است و كشورهای جهان سهوم مهی  

گذر از مسیری كه غرب پیموده است، بهه توسهعه برسهند.    

هههای پههردازان بههه جنطهههیهههنظریههد نسهه  جد آن از پههس

های سیاسی و فرهنگهی نیهز   غیراقتصادی توسعه در عرصه

توجه كردند و بین مفاهیم نوسازی و توسهعه تفهاوت قائه     

رفتههه هههای توسههعه ك سههی،، رفتههه  در نظریههه شههدند.

های نوین در توسعه مطرح و دیگر رشهد اقتصهادی   یمپارادا

شهد.  ینمه سوب یافتگی جوامع محتوسعهصرف تنها م ك 

عنوان هدف، ابزار و نیهز  در دیدگاه توسعه انسانی، انسان به

گیهرد و مفههوم كها     كارگزار توسعه موردتوجهه قهرار مهی   

محههوری توسههعه اقتصههادی جههای خههود را بههه راهطههرد     

بها توجهه    1970از دهه  دهد.محور توسعه انسانی میانسان

بههه ناكارآمههدی رویکردهههای ك سههی، در زمینههه توسههعه، 

ریزی توسعه روسهتایی ارائهه   ی نوینی برای برنامههامیپارادا

شهود. در  ها رویکردهای جایگزین اطه ق مهی  شد كه به آن

تحهول رویکردهای جایگزین، مفهوم توسعه روسهتایی نیهز   

 و موضوعات جدیدی مورد تأكید است: افتهی

فرهنگهی و   –توجه به ابعاد متنهو  اقتصهادی، اجتمهاعی    -

 اكولوژیکی؛

 ها؛رسی برابر مردم به فرصتدست-

 زا؛مشاركت مردم و توسعه درون-

 رضایت از زندگی؛-

 توانمندسازی مردم و توجه به اط عات و دانش بومی؛-

 ارتطاط مؤثر بین كنشگران توسعه و مردم محلی؛-

 (.1390زیست )رضوانی، حفظ كیفیت محیط-

 شههطکه راهطههرد» یمقالههه در 1998 سههال 5«داگهه  »

 6«شههری  -روسهتایی  یدوسهویه  پیوندهای برای ایمنطقه

 مانند روستا و شهر بین جریان نو  پن  كه گیردمی نتیجه

 مهورد  اط عهات  و كا  سرمایه، تولیدات، مردم، هاییانجر

 و شههر  روابهط  یتوسهعه  در پایهه  هایداده كه هستند یازن

ریزی مجزا موجب كنند. همچنین برنامهمی فراهم روستا را

 -شهود و پیونهدهای روسهتایی   بین شهر و روستا میشکاف 

نتیجه رشد و توسعه هماهنگ  كند درشهری را برقرار نمی

یافتهههه ز طریههق روابهههط مکمههه  و پیونههدهای سهههازمان  ا

شود. در حاص  نمی روستایی در سط  مناطق -شهریبین

صورت جدا در ها شهر از روستاهای پیرامونی بهاغلب برنامه

سههت، همچنههین فرآینههدهای توسههعه  شههده ا نظههر گرفتههه

های شهری و بدون توجه بهه  بیشترین تمركز را تنها بر گره

ریهزی در مهدل قطهب    نواحی روستایی دارند و شیوه برنامه

عنوان بهازیگران  های شهری بهها یا كانونرشد بر نقش گره

كند و برنامه بخشی بها  بهه پهایین    اصلی توسعه تأكید می

ریهزی اثهر منفهی در ابعهاد توسهعه      هاست كه این نو  برنام

ای كه شهطکه منطقهه  گذارد درحالیها بر جای میسکونتگاه

ریهزی غیرمتمركهز بها یکپهارچگی و     تأكید بر نظهام برنامهه  

های روسهتا  مشاركت چندبهخهشهی )بین بخشی( و فعالیت

(. Douglass, 1998) بهاشههد شهری در سط  محلی مهی –

ریهزی،  ی برنامهه آینهده » در 2002در سهال   7«آلمندینگر»

كنهد  تأكید می «8ریزیهای جدید برای تئوری برنامهجهت

حهد یکهی از معضه ت نظهری و      از بودن بهیش  فن گراكه 

باشهد و در ابعهاد توسهعه اثهر منفهی      ریزی مهی عملی برنامه

ریزی با رویکرد ارتطاطی ی، مسیر و جهت گذارد. برنامهمی

تهوجهی  ههای قابه   نسهی  ریزی است و پتامهم برای برنامه

ریزی نیهاز بهه تمایه  از    گونه برنامهبرای عم  داراست. این

ها و مکاتهب فکهری   طرف مدافعان دارد كه در رابطه با ایده

 كهه  چهرا بح  كنند، انتقاد مکاتب فکری دیگر را بشهنوند  

ریهزی ارتطهاطی را نشهان    ضع  برنامه واقع دراین انتقادات 

كشهانند  و به سمت تعالی مهی  دهند بلکه آن را تقویتنمی

(2002 Allmendinger,.) « در سههال  9«فههولی و  یوریهها

هههای ریههزی و انتخههاببرنامههه، برنامههه»ی در مقالههه 2000

ریزی ارتطهاطی بها   گیرد تئوری برنامهنتیجه می «10انگیزغم

عنهوان  طهور گسهترده بهه   یندهای مشاركتی بهه فرآتأكید بر 

شههده و  ریههزی مطههرحهپههارادیم جدیههد و غالههب در برنامهه 

شهود در ابعهاد   ریزی كه با اصالت متخصص انجام میبرنامه

 Foley andگهذارد ) مختل  توسعه اثر منفی بر جهای مهی  

2000 Lauria, .)«در  2011در سههال  11«جیانههگ و ژانههگ

ریزی یکپارچه شههری روسهتایی: نظریهه و    برنامه»ی مقاله

گیرنههد تههروی  سیاسههت نتیجههه مههی 12«تمههرین در چههین

ریزی تأثیر مثطتی در از بین بهردن  سازی در برنامهیکپارچه

ساختار دوگانه شهر و روسهتا دارد و تههوسعه یهکهپارچههه   

تهقهاضای ذاتی بلکهه تعههد ملهی و     تنها نهشههر و روسهتا 
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باشههد. در ایههن مقالههه چههارچوب  ای مههیتوسههعه منطقههه

و روسهتایی در چهین بررسهی   ریزی یکپارچه شهریبرنامه

در سهال   13«گهاردنر » (. Zhang, 2011 andJiang) شودمی

: پایهدار  ایمنطقهه  توسهعه »در پووهشی بها عنهوان    2014

 توسهعه  ههای برنامهه  ارزیهابی پایهداری توسهعه و    چارچوب

رسهد كهه   به این نتیجهه مهی   14«شهری و منطقه یکپارچه

ری توسهعه منجهر   یکپارچه به پایدا ریزی مجزا و غیربرنامه

گهذارد  جای می شود و در ابعاد مختل  آن اثر منفی برنمی

(Gardener, 2014)ها در ارتطاط بها موضهو    . سایر پووهش

هها و مهوارد مهورد تأكیهد     اسا  نتهای  داده مطالعه بر مورد

افتخاری و بههزاد  » آورده شده است. 1محققان در جهدول 

ریزی ارتطاطی، رویکردی انتقادی برنامه»ی در مقاله «نسب

ریهزی توسهعه   بها تأكیهد بهر برنامهه    )ریهزی  به نظریه برنامه

به این نتیجه رسیدند كهه رویکهرد    1383سال « روستایی(

خصیصه غیر »و  «محوری تخصص»یی به دلی  گرا ییعق 

رو بهوده؛ و  های زیادی روبهه ها و ضع با ناكامی «مشاركتی

ههای  تخاذ رویکهرد ارتطهاطی از ضهرورت   در شرایط كنونی ا

ریزی توسعه روسهتایی كشهور محسهوب    مهم فرآیند برنامه

زاهههدی و »(. 1383نسههب، شههود )افتخههاری و بهههزاد مههی

ههای  كاستی»ای تحت عنوان در مقاله 1391سال  «غفاری

ابتههدا  «ریههزی توسههعه روسههتایی در ایههران نظههری برنامههه

ستایی با رویکردی ریزی توسعه رونظری برنامه هایكاستی

انهد و سهپس بها اسهتفاده از     تحلیلی مورد بررسی قرار داده

از بررسهی   آمهده  دست بههای تکنی، دلفی، نتای  و گزاره

ریزی و توسهعه روسهتایی   نفر از آگاهان برنامه 65نظری، با 

و نتهای  حاصه  حهاكی از آن     شهده  گذاشتهایران در میان 

سهتایی در ایهران درك و   ریزی توسعه رواست كه در برنامه

گونهه  فهم مشتركی از این نو  توسعه شک  نگرفتهه و ایهن  

های فکری و معرفتی فاقد انسجام  زم ریزی، از جنطهبرنامه

ی معرفتهی و غنهای   هاپشتوانهاست و گویا هنوز این نظریه 

 زم را برای كم، بهه توسهعه روسهتایی مناسهب و پایهدار      

 (.1391نیافته است )زاهدی و غفاری،

 

 محدوده مورد مطالعه
 در مههورد مطالعههه  محههدوده روسههتایی هههایسههکونتگاه

 جنهوب  و جنهوب  حهوزه  در ری و پاكدشهت  هایشهرستان

 ناحیهه  ایهن  مسهاحت . انهد یافته استقرار تهران استان شرق

 مسهاحت  درصد 94/11 و است كیلومترمربع 2874 معادل

 اسهتان  آمهاری  سهالنامه ) گیهرد بهر مهی   در را تهران استان

 در ریاضهی  موقعیهت  از لحها   ناحیهه  ایهن (. 1390، تهران

 دقیقهه  28 و درجه 35 و طول دقیقه 40 و درجه 51 طول

 (.1)شک   دارد قرار جغرافیایی عرض

 

 
 1392مأخذ: مرکز آمار ایران،  –: محدوده مورد مطالعه پژوهش 1شكل 
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 تحقیق موضوع با ارتباط در گرفته صورت هایپژوهش : نتایج1 جدول
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 1ادامه جدول 

 
 (1395)منطع: نویسندگان،  

 

 مواد و روش تحقیق
 تحلیلهی و از بعهد   -تحقیق حاضر به لحا  روش توصهیفی 

باشهد. در ارتطهاط بها شهیوه گهردآوری      گستره مهوردی مهی  

اط عات نیز از دو روش اسهنادی و میهدانی اسهتفاده شهد.     

ههای تحقیهق در   اهداف و آزمون فرضهیه  برای دستیابی به

« 33مصاحطه گروهی»و « دلفی»ی نخست از تکنی، مرحله

ها و نهادههای  در سط  مدیران و كارشناسان خطره سازمان

ی، سهازمان جههاد   جههاد كشهاورز  ملهه وزارت  ج مرتطط از

كشاورزی استان تهران، بنیاد مسکن كه  كشهور و اسهتان    

 30+1تهههران اسههتفاده شههد. بههرای ایههن منظههور تعههداد    

پرسشنامه در ابعاد گوناگون موضو  پووهش و با استفاده از 

افهراد خطهره و همچنهین     بهاز نظهرات  ههای كیفهی و   سؤال

اقهع، بعهد از وارسهی و    و پرسشنامه كمهی واكهاوی شهد. در   

واكههاوی دقیههق نظههرات مسههئولین محلههی و متخصصههان   

ههها و ههها گویههههههای مربههوط، بههر اسهها  نظههر آنسههازمان

ی كمی بهرای سهط  تحلیه  روسهتا     ی پرسشنامههاسنجه

ی آماری پووهش حاضهر  شده است. جامعه ینتدوتنظیم و 

شههر  پیرامهون كه ن   در دو شهرستان روستا 124 مجمو 

هههای هههای روسههتایی شهرسههتانیعنههی سههکونتگاه تهههران،

باشد. برای تعیین حجم نمونهه تصهادفی   پاكدشت و ری می

ین و مطلعهین محلهی در   مسهئول برای تکمیه  پرسشهنامه   

در مرحلهه اول، از طریهق فرمهول كهوكران و      سط  روستا،

فرمول تعدی  آن برای جامعهه آمهاری كوچه،، بها سهط       

و پههیش بههرآورد   05/0و دقههت احتمههالی   %95اطمینههان 

باشهد.  یمه ( =n 54حجم نمونهه برابهر )   2S=25/0واریانس 

 شهرستان بر اسها   ی دوم، روستاهای هرسپس در مرحله

 خانوار(، متوسهط جمعیهت   50-100جمعیت )سه گروه كم

خهانوار(، بها    500و پرجمعیت )بها ی   خانوار( 500-100)
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( تعههداد نمونههه بههه نسههطت PPS)34انههدازه بهههروش نسههطت 

 تصادفی انتخاب شهد. در  صورتبهشهرستان  روستاهای هر

 درصهد نظر گهرفتن   در با نمونه هایسکونتگاه واقع انتخاب

 تركیطهی تصهادفی   گیهری نمونهه  از استفاده با ها،آن توزیع

 سپس و اول مرحله در ایططقه یا نسطی گیرینمونه شام 

 از هها تحلیه  داده  و تجزیه تصادفی صورت گرفته است. در

آوری است. بعد از جمع شده گرفته بهره مختل  هایروش

ههها در دو سههط  )مسههئولین محلههی و كارشناسههان(،   داده

 روایهی  شهده اسهت.   یهان بآمارهای توصهیفی و اسهتنطاطی   

صوری پرسشنامه تحقیهق توسهط خطرگهان و متخصصهان     

در ارتطههاط بهها موضههو  پههووهش و بهها اجههرای  نظههرصههاحب

است. پایایی پرسشنامه نیهز   دهش انجامها نظرخواهی از آن

باشهد كهه گویهایی    می 900/0از طریق آلفای كرونطاخ برابر 

 باشد.پایایی با ی پرسشنامه پووهش می

 

 پایایی پرسشنامه پژوهش :2جدول 

 
 (1395)منطع: نویسندگان، 

 

 های تحقیقیافته
هههای در ابتههدا، جهههت تحلیهه  وضههعیت عوامهه  و شههاخص

سازی و مشاركت متهأثر از رویکهرد   توانمندسازی و ررفیت

ههای روسهتایی   ریزی توسعه در سکهونتگهاهحاكم در برنامه

 3 ای، مطهابق جهدول  ته، نمونهه   tمطهالعه از آزمون  مورد

)سهط    آمهده  دسهت  بر ططق نتای  بهه  شده است. استفاده

ههای  ههای بها  و پهایین( همهه شهاخص     داری، كهران معنی

)آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مههارت و توسهعه منهابع    

داری، خود تعیینهی،  سازی، شایستگی، معنیانسانی، شفاف

اعتماد و اطمینان، همدلی و پاسخگویی، تأثیر و اثربخشهی  

هها  نهادگرایی و تشک  سازی، مشاركت، یکپارچگی فعالیت

ها و تنظیم روابط میان عناصهر قهدرت(   سازگاری بین آنو 

اند. كران با  و پهایین همهه متغیرهها منفهی     دار نشدهمعنی

دهنده این است كهه میهانگین از مقهدار    باشند كه نشانمی

 دهنهده  ارتقاتر است و به لحا  عوام  مورد آزمون كوچ،

سازی و مشاركت متهأثر از رویکهرد   توانمندسازی و ررفیت

 هستند. ترریزی از حد متوسط پایینحاكم بر برنامه

 

 تک نمونه tمطالعه با استفاده از آزمون  سازی در ناحیه موردتوانمندسازی و ظرفیت ارتقادهندههای : بررسی شاخص3 جدول

 
 (1395)منطع: نویسندگان، 
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 های اثرگذار و اثرپذیر  رابطه بین مولفه

نشان داده است، جههت بررسهی    4 طور كه در جدولهمان

سهازی و  ههای توانمندسهازی و ررفیهت   رابطه بین شاخص

آمهوزش و آگهاهی بخشهی،    ) مؤلفهه اثرگهذار   13توسعه، از 

سههازی، و توسههعه منههابع انسههانی، شههفاف دانههش و مهههارت

داری، خود تعیینهی، اعتمهاد و اطمینهان،    شایستگی، معنی

همدلی و پاسخگویی، نهادگرایی و تشک  سازی، مشاركت، 

ها، تنظهیم روابهط   ها و سازگاری بین آنیکپارچگی فعالیت

اكولوژیه،،   -محیطی) میان عناصر قدرت( و مؤلفه اثرپذیر

كالطههدی و زیرسههاختی(  هنگههی وفر -اقتصههادی، اجتمههاعی

یهافتگی اسهتفاده شهد.     های میزان توسعهعنوان شاخصبه

بدین ترتیب كه با استفاده از سنجه پیوند پیرسون، رابطهه  

 مهورد ههای توسهعه پایهدار،    هها بها مؤلفهه   هركدام از مؤلفهه 

نتیجهه   4مطابق جدول  و ارزیابی قرارگرفته است. سنجش

پیرسهون، حکایهت از وجهود     آمده از سنجه پیوند دست به

ههای  بهین مؤلفهه  ( 05/0تهر از آلفها   پهایین ) رابطه معنهادار 

 و گویههه، دانههش 10آمههوزش و آگههاهی بخشههی از تركیههب 

گویههه،  7انسههانی از تركیههب   منههابع توسههعه و مهههارت

گویه، اعتماد و اطمینان از تركیب  6سازی از تركیب شفاف

 گیگویههه و یکپههارچ  12گویههه، مشههاركت از تركیههب    7

گویهه، در   15هها بها تركیهب    آن بهین  سازگاری و هافعالیت

واقع، سهنجش رابطهه    ریزی با مؤلفه توسعه دارند. دربرنامه

های آموزش و آگاهی بخشی، دانهش و مههارت   بین شاخص

هها  سازی و یکپارچگی فعالیتو توسعه منابع انسانی، شفاف

پایهدار  بها توسهعه    ریهزی هها در برنامهه  و سازگاری بهین آن 

مطالعه وجود دارد. بدین ترتیهب، بها    روستاهای ناحیه مورد

ریزی برده شده در فرآیند برنامه های نامارتقا سط  شاخص

یافتگی و پایهداری  مطالعه سط  توسعه در روستاهای مورد

بین مؤلفه  های روستایی نیز افزایش خواهد یافت.سکونتگاه

از آلفها   sigمیهزان   شایستگی با توسعه به دلی  با تر بودن

واقع مصهمم كهردن    ، رابطه معناداری وجود ندارد. در05/0

افههراد در انجههام كارهههای كشههاورزی و غیههر كشههاورزی،    

های غیر كشهاورزی، خ قیهت   خطرپذیری در انجام فعالیت

های كشاورزی و غیهر كشهاورزی،   افراد در ارتطاط با فعالیت

مؤسسههات  نفههس روسههتاییان، ایجههادبهها  بههردن اعتمادبههه

هها متهأثر از   هها و توانهایی  هدفمند برای تقویت شایسهتگی 

ریزی موجب توسعه روستایی رویکرد حاكم بر فرآیند برنامه

 (.4نشده است )جدول 

 
 ه مورد مطالعهسازی با توسعه روستایی در ناحیتوانمندسازی و ظرفیت های مؤلفه: رابطه بین شاخص4جدول 

 
 (1395های تحقیق، )مأخذ: یافته
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بین مؤلفه همدلی و پاسخگویی با توسهعه بهه دلیه  بها تر     

، رابطه معناداری وجود نهدارد.  05/0از آلفا  sigبودن میزان 

مهردم،   بها  مهدیران  و مسهئولین  دلسوزی و واقع همدلی در

 پهذیر آسهیب  روسهتایی  ههای گروه مشک ت و شرایط درك

 بها  سهاكنین  همهدلی  و مسهئول، دلسهوزی   نهادهای توسط

-اقتصهادی، اجتمهاعی   مختله   مسهائ   و امهور  در یکدیگر

ریهزان در  فرهنگی و عمرانی، پاسخگو بودن مدیران و برنامه

 اجهرای  در سهاكنین  نظهارت  و برابر عملکهرد خهود، توجهه   

روستایی متأثر از رویکرد حاكم  توسعه هایپروژه و هابرنامه

 ریزی موجب توسعه روستایی نشهده اسهت.  بر فرآیند برنامه

داری با توسعه به دلی  با تر بودن میهزان  بین مؤلفه معنی

sig  واقهع   ، رابطهه معنهاداری وجهود نهدارد. در    05/0از آلفا

 درپهذیری در روسهتاییان   مسهئولیت  ایجاد احسا  تعلق و

اجتمهاعی و اقتصهادی، ایجهاد     تله  مخ ههای فعالیت ینهزم

 پذیری در روسهتاییان در زمینهه  مسئولیت احسا  تعلق و

عمرانهی و زیربنهایی، ایجهاد احسها       مختله   هایفعالیت

حه    در زمینهه  محلهی  پذیری مسهئولین مسئولیت تعلق و

متعدد روسهتا، انگیهزه  زم را در روسهتاییان بهرای      مسائ 

هها متهأثر از   ی پهروژه ریهزی و اجهرا  فراگیری مراح  برنامه

ریزی موجب توسعه روستایی رویکرد حاكم بر فرآیند برنامه

در بین مؤلفه خود تعیینی با توسعه بهه دلیه     نشده است.

، رابطه معناداری وجهود  05/0از آلفا  sigبا تر بودن میزان 

برای انجام امور مربوط به بهطهود   واقع اختیار  زم ندارد. در

برای انجام امهور مربهوط بهه     تیار  زمفعالیت كشاورزی، اخ

كشههاورزی بههه افههراد، پیشههگام شههدن  بهطههود فعالیههت غیههر

روستاییان در انجام كارهای )داوطلطانه( در امور اجتماعی و 

اقتصههادی، پیشههگام شههدن روسههتاییان در انجههام كارهههای  

)داوطلطانه( برای حه  مسهائ  زیربنهایی متهأثر از رویکهرد      

ریزی موجب توسعه روستایی نشهده  حاكم بر فرآیند برنامه

بین مؤلفه تأثیر و اثربخشی با توسعه به دلیه  بها تر    است.

، رابطه معناداری وجود نهدارد.  05/0از آلفا  sigبودن میزان 

های كشاورزی، ایجهاد  واقع ایجاد ابتکار عم  در فعالیت در

كارهها   های كشاورزی، انجام درسهت ابتکار عم  در فعالیت

های كشاورزی و غیر كشاورزی متأثر از با فعالیتدر ارتطاط 

ریزی موجب توسعه روستایی رویکرد حاكم بر فرآیند برنامه

سازی با توسهعه   تشک  و بین مؤلفه نهادگرایی نشده است.

، رابطههه 05/0از آلفهها  sigبههه دلیهه  بهها تر بههودن میههزان  

واقع تشکی  و تقویهت نهادههای    معناداری وجود ندارد. در

محلی برای مشاركت بیشتر  -های مردمیتی، تشک غیردول

اقتصهادی،   ههای خهدماتی و  در توسعه محلی، ایجهاد بنگهاه  

های محلی، ایجاد و تقویت نهادههای  ایجاد و تقویت تشک 

اعتطاری خرد و غیردولتی، ایجاد و تقویهت نهادهها و    -مالی

های كار محلی برای حفارت از منابع ططیعی متأثر از گروه

ریزی موجب توسعه روستایی حاكم بر فرآیند برنامهرویکرد 

قهدرت بها    عناصر میان روابط بین مؤلفه تنظیم نشده است.

، رابطهه  05/0از آلفها   sigتوسعه به دلی  با تر بودن میزان 

واقع تعام  میان مهردم، مهدیر و    معناداری وجود ندارد. در

میهان  هها، روابهط   ژههها و پهرو  ریزان برای اجرای طرحبرنامه

حاكم بر فرآینهد   ریزان متأثر از رویکردمردم، مدیر و برنامه

نتیجهه   در ریزی موجب توسعه روستایی نشده اسهت. برنامه

های توانمندسازی و ارتطاط بین شاخص 4اسا  جدول  بر

سازی و نو  مشهاركت متهأثر از رویکهرد حهاكم بهر      ررفیت

ه ریهزی بهها مؤلفهه اثرپهذیر پهووهش )توسههع    فرآینهد برنامهه  

پیرسههون  هههای روسههتایی( بههر اسهها  آزمههون سههکونتگاه

ههای شایسهتگی،   ایهن اسهت كهه بهه شهاخص      دهندهنشان

داری، اعتماد و اطمینان، خهود  همدلی و پاسخگویی، معنی

سهازی، مشهاركت و تنظهیم     تشهک   و تعیینی، نههادگرایی 

روابط میان عناصر قدرت متأثر از رویکرد حاكم بهر فرآینهد   

های یافتگی سکونتگاهتطاط با سط  توسعهریزی در اربرنامه

یههافتگی تههوجهی شههده و در سههط  توسههعه روسههتایی كههم

مطالعهه تهأثیری بهه همهراه      های روستایی مهورد سکونتگاه

بررسهی ارتطهاط بهین دو متغیهر نهو  روش و       نداشته است.

ریزی مجزا و متخصص محور بها سهط    مراح  انجام برنامه

مؤلفههه  4وسههتایی در هههای رنیههافتگی سههکونتگاه توسههعه

فرهنگههی، اقتصههادی و  -اكولوژیهه،، اجتمههاعی -)محیطههی

ههای اسهپیرمن و   زیرساختی( با استفاده از آزمون -كالطدی

دهد كه بین این مؤلفه با هر ی، از كندال تائوبی نشان می

فرهنگهی، اقتصهادی    -اكولوژی،، اجتمهاعی  -ابعاد محیطی

واقهع   . دردرصهد وجهود دارد   1داری در سط  رابطه معنی

ریهزی مجهزا و متخصهص محهور در     توان گفهت برنامهه  می

ها مهؤثر بهوده و اثهرات منفهی در     نیافتگی سکونتگاهتوسعه

فرهنگهی، اقتصهادی    -اكولوژی،، اجتماعی-توسعه محیطی

داری بین نو  روش و به همراه داشته است، اما رابطه معنی

 ریهزی مجهزا و فنهی ابهزاری بها سهط       مراح  انجام برنامهه 
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زیرسهاختی وجهود نهدارد. غالهب      -نیافتگی كالطدی توسعه

باشهد وضهعیت   مهی  5/2های ابعاد توسعه كمتهر از  میانگین

ای اسهت كهه ارتقها پیهدا     گونهه  های روستایی بهه سکونتگاه

هههای ریههزی موجههب ارتقههای شههاخص   نکههرده و برنامههه 

رو در ایهن مطحه     ایهن  ها نشده است، ازیافتگی آنتوسعه

 شهده اسهت   یبررسهای روستایی ی سکونتگاهیافتگنتوسعه

 (.5)جدول 

 

 نیافتگی روستاهاریزی مجزا و فنی ابزاری با سطح توسعه: ارتباط بین نوع روش و مراحل انجام برنامه5جدول 

 
 (1395)منطع: نویسندگان، 

 

 بحث و نتیجه گیری
ها نشان مهی دههد   تحلی  داده و های حاص  از تجزیهیافته

ریهزی بها رویکهرد فعلهی )مجهزا و متخصهص       رویکرد برنامه

محههور( نتوانسههته ابعههاد مختلهه  توسههعه را ارتقهها دهههد.    

دههد  ریزی كشور ما نشان مهی تجربه نظام برنامههمچنین، 

طی شصهت سهال   كشور  های توسعه روستاییفرایند برنامه

ها، از طریهق راهطهرد   ریزی اغلب توسط دولتیسابقه برنامه

 با  به پهایین و بها تأثیرپهذیری از نظریهه نوسهازی صهورت      

كه روستاییان كمتر نقش واقعهی در   طوری گرفته است. به

ریهزی را ایفها   امر توسعه پایهدار و مشهاركت در امهر برنامهه    

ریهزی تمركزگهرا   رنامهه ها تجربه نظام باند. نتای  سالنموده

دانش بومی و مشاركت مهردم  توانمندسازی، بدون توجه به 

روسههتا بیههانگر هههدر رفههتن امکانههات و شکسههت فراینههد    

بها توجهه بهه     ،بنهابراین  ؛ریزی توسعه روستایی اسهت برنامه

ههای موجهود در عرصهه    مشک ت ناشهی از تجهارب برنامهه   

ههای  شیوهریزی و توجه به روستایی، بهطود در روش برنامه

تر نسطت به مسهائ  روسهتا و   نوین در جهت شناخت عمیق

بخشهی بهه    تدهی صحی  و سهرع منظور جهتروستایی به

فرایند توسعه پایدار روستایی از اهمیهت زیهادی برخهوردار    

شالوده، توجه به رویکهرد ارتطهاطی و اجتمها      این بر است.

توانمندسهازی روسهتاییان در فراگهرد توسهعه       محور بهرای 

( ضهروری بهه نظهر    2روستایی )شک   مطابق الگوی توسعه

   می رسد.

منظهور  آمده از تحقیق حاضر، به دست  با توجه به نتای  به

ریهزی در روسهتاهای مهورد مطالعهه و     بهطود الگوی برنامهه 

اثرگذاری آن در توسعه توجه به پیشنهادهای زیهر توصهیه   

 گردد:می

ههای  ای سهکونتگاه ریزی كه با اصالت متخصصین بربرنامه-

شود غیهر مشهاركتی   سازی میروستایی مورد مطالعه پیاده 

ریهزی توسهعه   یر كردن افراد را در فرآیند برنامهدرگاست و 

گردد تغییهر  رو پیشنهاد میبه همراه نخواهد داشت از این 

ریهزی از متخصهص محهور بهه ارتطهاطی      رویکرد در برنامهه 

 صورت گیرد.

ریهزی توسهعه و   نهادها در فرآیند برنامهه توانمندی افراد و -

ریهزی غیرمتمركهز   ایجاد كمپین مردمی و توجه بهه برنامهه  

ههای روسهتایی   تواند مزایهای بسهیاری بهرای سهکونتگاه    می

 ناحیه مورد مطالعه به همراه داشته باشد.
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های روسهتایی  ریزی توسعه سکونتگاهدر اكثر موارد برنامه-

هها بهر   گیهرد و برنامهه  می ریزان شهری صورتتوسط برنامه

پایه بخشی نگری و عدم یکپهارچگی در شههر و روسهتا بهه     

توجهی به توانمندسهازی،  كم مسئلهخورد كه این چشم می

مندی را به همراه داشته اسهت، از ایهن   مشاركت و ررفیت

ریزی روستایی و ی به برنامهمجزا نگرگردد كه پیشنهاد می

 شهری كنار گذاشته شود.

به پایین بودن سط  رضایت ساكنان روستایی در  با توجه-

سازی متأثر از رویکهرد  های توانمندسازی و ررفیتشاخص

ریزی با اصالت ریزی حركت از رویکرد برنامهحاكم بر برنامه

ریزی ارتطهاطی عامه  مهمهی در    متخصص به سمت برنامه

ههای نهوین در   تقویت مشاركت، توانمندسازی و سایر انگاره

 سعه است.فرآیند تو

كارگیری توان یابی به توسعه پایدار روستایی بهبرای دست-

هههای مشههاركتی توسههط دولههت و  جمعههی و اعمههال روش

رو ریزان بهتر است مهورد توجهه قهرار گیهرد. از ایهن      برنامه

 –های مردمهی  تشکی  و تقویت نهادهای غیردولتی، تشک 

محلی برای مشاركت بیشتر در توسعه محلی پیشنهاد مهی 

 گردد.

ریزی شهری و روستایی و یکپارچهه  نگرش مجزا به برنامه-

هها در ناحیهه مهورد    هها و سهازگاری بهین آن   نطودن فعالیت

ای بوده كه موجب شده پیوندهای روسهتایی  گونهمطالعه به

شههود رو پیشههنهاد مههی یههن ا ازشهههری برقههرار نشههده   –

ای اقهدام كنهد تها پیونهدهای     گونهه ریزی توسهعه بهه  برنامه

شههر تههران و نهواحی پیرامهونی     یافته بهین كه ن  ازمان س

موجب رشد و توسعه هماهنهگ از طریهق روابهط مکمه  و     

و روستا در سط  منهاطق   شهر ینبیافته پیوندهای سازمان

 حاص  شود.

ریزی در شناخت یکپارچگی و عوام  سهاختی  نظام برنامه-

كاركردی تحهو ت فضهای روسهتایی فاقهد توانهایی  زم       –

شده با تحو ت ساختار های تدوین و در نتیجه برنامه است

 گیرد.های روستایی در تعارض قرار میفضایی سکونتگاه

داری در رویکهرد  با توجه به پهایین بهودن شهاخص معنهی    -

ریهههزی، ایجهههاد احسههها  تعلهههق و  حهههاكم بهههر برنامهههه

هههای پههذیری در روسههتاییان در زمینههه فعالیههتمسههئولیت

دستور ادی، عمرانی و زیربنایی در مختل  اجتماعی و اقتص

 قرار گیرد. كار

 یرغریزی به ایجاد محیط كار كشاورزی و در فرآیند برنامه-

ی برای روستاییان در ناحیهه مهورد مطالعهه اقهدام     كشاورز

شهود، همچنهین از دانهش بهومی و تجهارب روسههتاییان در      

ها برای ارتقای تولیدات كشاورزی و ها و پروژهاجرای برنامه

 ی استفاده شود.كشاورز یرغ

زمینه تعامه  و مشهاركت كارشناسهان بها روسهتاییان در      -

های كشاورزی و غیر كشاورزی در فرآینهد  ارتطاط با فعالیت

برنامه مورد توجه قرار گیرد و مردم نیز در منافع حاص  از 

 .(2)شک   های توسعه شراكت داشته باشندها و طرحبرنامه

 

 
 روستایی توسعه بهینه الگوی :2 شكل

 (1395)منطع: نویسندگان، 
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