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در اين باره با موفقيت چنداني همراه ، اما شود مي محسوب براي فقرزدايي از روستاها هاتوسعه روستايي محور تالشگر چه برنامه ريزي  - چكيده

ريزي توسعه روستايي ايران  ترين مانع موفقيت نظام برنامه پرسش اين است كه اصلياست. به اين نوع برنامه ريزي شده  ياعتماد نبوده و باعث بي
فرآيند نظام برنامه ريزي توسعه روستائي  نگريبازع برنامه ريزي است و به همين دليل چيست؟ پاسخ همانا نبود يك نظريه بنيادي در اين نو

شدند. تحليل ي و نارسائي هاي آنها بررساجتماعي پيش و پس از انقالب اسالمي –ي اقتصادي برنامه 9 اي كتابخانهاست. با روش   اجتناب ناپذير
به دليل شرايط متحول و پيچيده جوامع روستائي، نظريه . ريزي توسعه روستائي تبيين گرديد كاربرد نظريه بنيادي آشوب براي نظام برنامه آنگاه،

، برنامه ريزان را براي چالش با تغييرات "جاذبه هاي غريب "و "خودمانائي"، "سازگاري پويا"، "اثر پروانه اي"بنيادي آشوب با ويژگي هاي 
 هيا مي سازد. جوامع روستائي و به منظور تحقق توسعه در آنها م

 

 برنامه ريزي توسعه روستايي، فقر روستائي، نظريه بنيادي آشوب. -ها كليد واژه

 
1. 0Bمقدمه 

مفهــوم توســعه روســتايي اگرچــه از لحــاظ محتــوا و كــاركرد در 
راستاي ساماندهي توسعه روستايي، مداوم تغيير كرده است ولـي  

هاي كمتر توسـعه يافتـه بـه دليـل نقـش مهـم منـاطق         در كشور
روستايي در اقتصاد آنها راهبرد بهبود زندگي مـردم فقيـر روسـتا    

شــود و شــامل توزيــع منــافع توســعه بــين فقيرتــرين  تلقــي مــي
داران، افـراد فاقـد زمـين و     روستاييان يا كشاورزان كوچك، اجاره

هاي محروم روستايي است. به طور كلـي هـدف اصـلي     ديگر گروه
اي توسعه روستايي بايد ه توسعه روستايي كاهش فقر است. برنامه

وري، توسـعه منـابع انسـاني و     براي افـزايش توليـد، بهبـود بهـره    
هاي اشتغال طراحي شوند ولي رونـد آنهـا نبايـد     گسترش فرصت

 .]٦[هاي محيطي را تخريب كند  بنيان
هاي توسـعه   هاي گوناگوني از برنامه كشورهاي مختلف، شيوه

اهيت روابط خارجي آنها و اند كه با توجه به م روستايي را برگزيده
برخي شرايط ملي مانند وجود منابع خدادادي و فشار جمعيت بر 
آنها، سطوح فنون بكار گرفته شده و ايدئولوژي مباني توسعه آنها، 

باشند زيرا طيف وسيعي از اين نـوع برنامـه را دربـر     قابل تميز مي
 گيرند. مي

دهد  نشان مي ولي مرور تجارب و دستاوردهاي جهاني در اين باره
هاي توسعه روستاي در دستيابي بـه اهـداف خـود     ريزي كه برنامه

اند زيرا نه تنها شرايط زيسـت اكثريـت مـردم بهبـود      ناموفق بوده
نيافته بلكه براي درصد قابل تـوجهي بـدتر نيـز شـده اسـت و در      

بنـابراين   .]۱[سطوح جهـاني و ملـي ايـن معضـل رخ داده اسـت     
هـاي   هـا و روش  ريـزي، شـيوه   نامـه هـاي نظـام بر   شناخت ويژگـي 

حـال، درك   تـا در گذشـته   ريـزي  برنامـه ، سير تحول آنمديريت 
و كشـور  ريـزي در  نظـام برنامـه  هاي موجود در  تنـگناها و نارسايي

و هاي توسعه روسـتاي   مهمتر آن كه بررسي زيربناي نظري برنامه
ريـزي جـامع و    برنامـه  بنيـان نظـري بـراي   در نهايت تدوين يك 

  است. كشور اجتناب ناپذير روستاي توسعه تحققبراي  كارآمد
2. 1Bروش تهيه مقاله 

با هدف بررسي، شناخت، نقد و  اي كتابخانه هاين پژوهش با مطالع
و در است توسعه روستايي كشور انجام شده هاي  برنامهو تحليل 

 : زير است هاي به پرسش پاسخ پي 
وستايي ريزي توسعه ر نظام برنامه  مهمترين مانع و چالش -1

 ايران چيست؟
توان از يك نظريه بنيادي بـه عنـوان زيربنـاي     چگونه مي -2

 ريزي توسعه روستايي ايران بهره گرفت ؟ نظام برنامه

 

 براي توسعه روستايي آشوبناكريزي  برنامه
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نظريـه  در ادامه با توجه به شرايط پيچيده و متحـول امـروز   
هاي آن به عنوان يك نظريه بنيـادي بـراي نظـام     و ويژگي آشوب
گردد. در اين راستا،  معرفي مي ريزي توسعه روستايي كشور برنامه

ريـزي توسـعه    كارهايي براي كـاربرد نظريـه آشـوب در برنامـه     راه
 .گردد روستايي ارائه مي

 
3. 2B بحث 

سال  50ريزي توسعه به طور رسمي بيش از  در ايران سابقه برنامه
اســت كــه طــي آن حــداقل هشــت برنامــه عمرانــي و توســعه در 

ولـي   .]۷[شـده اسـت    هاي هفت و پـنج سـاله تهيـه و اجـرا     افق
ريـزي دركشـور بـه نظـر      هاي برنامه رقم سابقه ديرينه فعاليت علي
دستيابي به اهـداف توسـعه قابـل     درآنها موفقيت رسد ميزان  مي

قبول نبوده است و اين عدم موفقيت نسـبي بـا عوامـل مختلفـي     
ريزي پـيش از انقـالب اسـالمي بـه      هاي برنامه تالش مرتبط است.

ي سوم، چهارم، پـنجم و   ساله 5برنامه  4ساله و  7 ارائه دو برنامه
برنامه توسعه جمهـوري اسـالمي    5ششم و پس از آن تا كنون به 

 منجرگرديد.

3,1. 5Bهاي توسعه كشور ها و طرح ريزي در برنامه جايگاه برنامه 
نشـانگر آن  اجتمـاعي كشـور    -اقتصـادي هاي توسـعه   برنامهمرور 

هم بـه سـزايي از   تـاكنون، بخـش كشـاورزي سـ     آغـاز است كه از 
ــردان و      ــاص داده و دولتم ــود اختص ــه خ ــور را ب ــارات كش اعتب

 خودكفـايي اند تـا از ايـن طريـق امكـان      ريزان تالش نموده برنامه
برنامـه توسـعه    9كشاورزي را فراهم نمايند. از اين رو در تمـامي  

ايـن در   است بودهكشاورزي مورد توجه  هاي بهبود سياستكشور 

تـوان دريافـت كـه از     تجربيات جهاني مـي  است كه با مرور حالي
در نظـر    و وسيع  جامع شكلتوسعه روستايي به  1970اوايل دهه 

ي يهـا  جنبـه  يـا كشـاورزي و  بر صـرف   تر ها كم است و برنامه بوده
بـديهي   .]۱[اند  بودهمتمركز به تنهايي زندگي روستايي خاص از 

و همـاهنگي   ريزي نيازمند انجام برنامه اين مهماست دستيابي به 
ها و فراينـدهاي حـاكم بـر جوامـع      اي از گزاره الزم ميان مجموعه

اي  اي وجود ندارد كه نشان دهد، برنامه هيچ تجربه. روستايي است
يـك قشـر   اي همه جانبه، مسايل  گونه به باشدتوانسته  تك محور

مردم يك كشور را پاسخگو باشد. بنابراين هر چند رونـد   از خاص
نسـبت بـه   هـا   روستايي در هـر يـك از برنامـه   سعه ريزي تو برنامه
، اما شاهد ايستايي و قابليت اندك است بهبود يافتهقبل هاي  دوره
رسـد وجـود    به نظر مـي  باشيم. روستايي مي مسائلبراي حل  آنها

هـاي توسـعه و    سويه كـه در كليـه برنامـه    هاي خطي و يك برنامه
تـرين دليـل    معمران روستايي در ايران كامال مشـهود اسـت، مهـ   
هـاي مختلـف    موفق نبودن آنها است. بـراي مثـال، در طـي دوره   

هـا   گذاران توسعه بر بعد اقتصـادي روسـتا   بيشترين توجه سياست
ها نه  اساسا روستابوده و اين نكته كمتر مورد توجه بوده است كه 

به عنوان يك واحد توليدي بلكه يك واحد اجتمـاعي بايـد تلقـي    
 فرهنگي خـاص مناسبات و روابط اجتماعي و زيرا بر اساس  گردند

   اند. شكل گرفته
 –هـاي توسـعه اقتصـادي     به بررسي اجمـالي برنامـه   1در جدول 

ريزي آنها پرداخته و سـعي   اجتماعي كشور از منظر رويكرد برنامه
 تا هويت نظري يا روش شناختي آنها ارزيابي گردد. شده است
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3Bمنبع: نويسندگان

  - هاي اقتصادي هاي بنيادي در تدوين برنامه نظريهنبود 
هاي  ريزي وسعه باعث توسل به اصول متفاوت در برنامهاجتماعي ت

 به يك روش آنهاكالن جامعه گرديده كه حكايت از عدم اتكاي 
اين وضعيت حركت سازمان نايافته و  شناسي علمي دارد. نتيجه

و  يتعادل بيباشد كه به  هدف در يك مسير تعريف نشده مي بي

د. در حالي كه شو هاي سياسي در نظام اجتماعي منجر مي بحران
هاي توسعه باعث  يك بستر نظري بنيادي براي برنامه

يافتگي آنها در چگونگي تغيير روابط دروني و بيروني نظام  سازمان
 هنظريه غالب ب شود كه در يك براي تحقق اهدافي مي اجتماعي

شناسي  به همين دليل يك روش .]٤[جامعه ارائه گرديده است

        برنامه       
 توسعه

 دوره
 زماني

 كشاورزي و روستايي توسعه اهداف ريزي رويكرد برنامه

 از قبل
 انقالب
 اسالمي

  اول
1333-
1327 

 بهبـود و  ،ماهيت صرفا اقتصادي خطي با
 ســطح كاســتن و افـراد  اقتصــادي وضـع 
 هاقيمت

ــل مقــدارآب افــزايش  صــنايع توســعه و تشــويق شــاورزي،ك در اســتفاده قاب
 مراكـز  ناسـاكن  بهداشـت  و زندگي سطح و معلومات پايه بردن باال روستايي،
 كشور كشاورزي سطح ترقي براي علمي هاي دستگاه ايجاد روستايي،

  دوم
1340-
1334 

ــترش    ــد اقتصــادي، گس ــر رش ــز ب تمرك
 و توليــد افــزايشهــاي ارتبــاطي،  شــبكه

 داخـل  در مردم مايحتاج تهيه و صادرات
    كشاورزي ترقي و كشور

 بـه  كشـاورزي  نـوين  اصـول  آمـوختن  و ترويجـي  هـاي  فعاليت بر ويژه تأكيد
 توسـعه  قبل، برنامه به نسبت شيميايي كود مصرف برابري 4 افزايش ،دهقانان

 بـه  توجـه  بـومي،  بـذور  وضعيت بهبود به اقدام و بذر تهيه و اصالح موسسات
 مختلف، مزارع در و وسيع سطح در نباتي آفات دفع

  سوم
1346-
1341 

 ميـزان  به حداقل ملي درآمد رشد تأمين
 بـه  درآمـد  تـر  عادالنـه  توزيع و درصد 4

 طريــق از كشــاورزي بخــش در ويــژه
 ارضي اصالحات

 زنـدگي  سـطح  بهبـود  كشـاورزي،  توليـدات  درصـد  4 معـادل  رشـدي  تأمين
   رزيكشاو هاي فراورده واردات بيشتر چه هر تقليل و روستانشينان

  چهارم
1351-
1347 

 معيشت سطح ارتقا وحداكثر   ملي رشد
هـاي كـالن و    ريز عمومي از طريق برنامه

ــد ،فرابخشــي ــعه و رش ، كشــاورزي توس
 اي ريزي منطقه ريزي برنامه پايه

 بـه  كشـاورزي  بخـش  ناخالص توليد در درصد 5 حداقل ميزان به رشد تأمين
 تهيـه  همچنـين  و كشـور  معيـت ج افزون روز غذايي احتياجات تأمين منظور

 از زمـين  و كـار  بـازده  افـزايش  صـادرات،  و داخلي صنايع نياز مورد خام مواد
 برداري بهره و توليد نوين هاي روش ترويج طريق

  پنجم
1356-
1352 

 حـداكثر ريز متمركز، دستيابي بـه   برنامه
 كشاورزي توسعه و رشد اقتصادي، رشد

 روش اعمـال  طريق از زارعان سرانه رآمدد و كشاورزي توليدات ميزان افزايش
 كـم  ميزان كاهش برداري، بهره مختلف واحدهاي در كشاورزي پيشرفته هاي

 شيوه با عمقي كشاورزي بر تر بيش تأكيد طريق از روستايي مناطق در كاري
 روستاها سطح در كشاورزي  تبديلي صنايع گسترش پيشرفته، و جديد هاي

 از پس
 انقالب
 اسالمي

 

  اول
1372-
1368 

 رشـد استفاده از مـدل رشـد اقتصـادي،    
 رفــاه افــزايش داخلــي، ناخــالص توليــد

 سازندگي و عمران اقتصادي، و اجتماعي
    روستاها

 در سـاختاري  تغييـرات  به اقدام كشاورزي، محصوالت براي تقاضا مداوم رشد
 محصـوالت  در خودكفـايي  بـه  نيـل  بـراي  ملي انگيزه ايجاد كشاورزي، بخش

 كشاورزي عمده محصوالت المللي بين هاي قيمت افزايش غذايي،

  دوم
1377-
1373 

ــد ــعه و رش ــدار توس ــادي پاي ــا اقتص  ب
 كشاورزي بخش محوريت

 و آب بخـش  بـه  كشـور  هـاي بانـك  تسـهيالت  از درصد 25 حداقل تخصيص
 محصـوالت  بيمـه  كشـاورزي،  محصـوالت  تضـميني  قيمت تعيين كشاورزي،
   مراتع و طبيعي منابع احياي و تحفاظ به توجه دامي، و كشاورزي

  سوم
1383-
1378 

ــزايش ــاه اف ــاعي رف ــادي، و اجتم  اقتص
ــران ــازندگي و عم ــتاها، س ــعه روس  توس

   كشاورزي، بخش محوريت با پايدار

 و ايجـاد  كشـاورزي،  بخـش  در گـذاري  سـرمايه  براي بيشتر مالي منابع جلب
 واگـذاري  كشـاورزي،  بخـش  در آب مصـارف  گيـري  اندازه هاي شبكه توسعه
 متخصـص  نيروهاي از استفاده منظور به بزرگ مقياس با طبيعي منابع اراضي

 توليد هايتعاوني تشكيل از حمايت ،كشاورزي و آب بخش در كارآفرين و

  چهارم
1388-
1384 

 در تـالش ريزي بخشـي،   حاكميت برنامه
 افـزايش  اجتمـاعي،  عـدالت  تحقق جهت
   سرانه، درآمد

 توسـعه  و خـاك  و آب زيربنـايي  عمليـات  اجـراي  منظـور  بـه  گـذاري  سرمايه
 بخـش  گـذاران  سـرمايه  بـه  تسـهيالت  پرداخـت  زهكشي، و آبياري هاي شبكه

 تكميلـي  و تبـديلي  صـنايع  گسـترش  از حمايـت  ،تبديلي صنايع و كشاورزي
   ،كشاورزي بخش
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بينانه نيست. با اين وجود  ها واقع مطلوب يكسان براي همه كشور
سياسي  -شناسي كه با شرايط اجتماعي چارچوب كلي يك روش

ريزي يك كشور خاص منطبق باشد قابل  حاكم بر فرآيند برنامه
ريزي و  شناسي، برنامه ريزي است. در چارچوب اين نوع روش طرح

كاركردهاي توسعه روستايي از طريق ساختارهاي سياسي و اداري 
با د در سطوح ملي و استاني هدايت خواهند شد و اين مهم موجو

 توجه به شرايط آشوبناك و بسيار پيچيده امروز جهان و كشور
هاي خطي و ايستا پاسخگوي آنها  ريزي سر است كه برنامهمي

ها كشاورزي است  هاي اصلي در روستا نيست. براي مثال، فعاليت
ان با ريسك و نبود و كشاورزي فرآيندي است كه هر لحظه از زم

و محيط اطراف  طبيعت هبسياري از آنها ب و همراه استقطعيت 
و هاي جوي، سرماي شديد  كاهش بارش نظير دنوابستگي دار

گياهي تنها  هاي و بيمارييخبندان، خشكسالي و شيوع آفات 
هايي است كه كشاورزان با آنها روبرو  بخش كوچكي از ريسك

 .]۲[اهيتي وابسته به محيط داردورزي مهستند.  بنابراين كشا
افزون بر اين نوع مناسبات اجتماعي و فرهنگي در روستاها و 
روابط پيچيده آنها بين روستاييان از يك طرف و بين روستا و 

يچيدگي شاهد پشهر از طرف ديگر اگر به اين شرايط اضافه گردد 
بيشتري خواهيم بود. امروزه با تحوالت گسترده   هاي نظمي و بي

هاي  اجتماعي و تكنولوژيك از جمله حمل و نقل و راه -اقتصادي
تر شده  و متنوع  هارتباطي، روابط شهر و روستا به مراتب گسترد

 است. 
با در نظر گرفتن اين شرايط حاكم، توسعه روستايي به طور 
خاص نيازمند يك نظريه بنيادي است تا با توجه به منابع در 

ريسك و نبود قطعيت در بخش  دسترس و در نظر گرفتن شرايط
ريزان را در انتخاب  كشاورزي بتوان كشاورزان، مديران و برنامه

لحاظ ريزي خطي قادر به  ها ياري نمود زيرا برنامه برنامه رويكرد
ها نيست. بدين ترتيب به  چنين شرايط متغيري در برنامه كردن
اين نياز است كه بتواند براي نظم بخشيدن به  بنيادي نظريهيك 

هاي توسعه  ريزي شرايط آشوبناك، عوامل تاثيرگذار بر برنامه
روستايي را مدنظر قرار دهد. به همين دليل مباحث توسعه 
روستايي از موارد بسيار مناسب براي بكارگيري نظريه آشوب 

هاي موجود در توسعه روستايي حاكي از آن  است، زيرا: نظريه
مي و نوسانات بازار توليد و مانند تغييرات اقلي ياست كه متغيرهاي

بيني  مصرف محصوالت كشاورزي تا حد زيادي غير قابل پيش
ريزي  برنامهمختلفي براي  هاي الگو، توسعه در متون .]۸[است 

 معين و گيري در شرايط مشخص و طراحي شده است كه تصميم
نظريه  در حالي كه طبق .دهد قرار ميهاي باثبات را مدنظر  محيط

 هاي محيط وافكنده است ها سايه  مي برهمه عرصهنظ آشوب، بي

در نگرش سنتي،  از اين قاعده مستثني نيستند.روستايي 
 عدم موفقيت بيني و گيري فرآيندي است قابل پيش تصميم
محدوديت  يا ناشي از فقدان اطالعات و گيري يا ناشي از تصميم

صورتي كه نظريه آشوب،  . دراست ها تالش بيني و فنون پيش
بيني آينده  تالش براي پيش بيني و گيري را غيرقابل پيش ميمتص

را يقيني آن  بيني قطعي و يا حداقل پيش داند ميبيهوده  يرا كار
اي از  آشوب نوع پيشرفته نظريهبنابراين  .]۱۱[ .نددا ميدشوار 
هاي  باشد كه تمام توجه خود را بر حركت هاي پويا مي دستگاه

شوند معطوف  بناك ناميده ميبسيار پيچيده كه حركات آشو
 نظم، بي جهان امور كه چند هر ديدگاه اين دارد. طبق مي

 در رسند اما، مي نظر به بيني پيش غيرقابل نتيجه، در و تصادفي
  .]٥[برخوردارند  قطعيت و نظم يك از حال عين

يز با تحوالت طبيعي نبخش روستايي و روستائيان در كشور 
هوايي و اقتصادي كه به شدت  و آب از قبيل خشكسالي، تغييرات

و  استمواجه  ند،بر وضعيت بازار محصوالت كشاورزي اثرگذار ا
كه است فرهنگي خاص روستا  –ه بر آن ماهيت اجتماعي وعال

دهد. بنابراين  همه مسائل موجود در آن را تحت تاثر خود قرار مي
كه  به دليل نداشتن زيربناي نظري مناسب تا كنونها  ريزي برنامه

بتواند تمامي اين شرايط را در نظر گيرد نتوانسته است به طرز 
اي توسعه روستايي را محقق سازد. اما نظريه آشوب به  شايسته

هاي خود به عنوان يك نظريه بنيادي قادر به دخالت  دليل ويژگي
دادن تمامي عوامل اثرگذار بر توسعه روستايي است. در ادامه به 

ي آن و كاربرد هر يك از آنها در ها ويژگي ،معرفي نظريه
  شود.  ريزي توسعه روستايي پرداخته مي برنامه

3,2. 6Bريزي  برنامه برايشوب آنظريه  هاي ويژگي كاربرد
    توسعه روستايي

يا بلند مدت هاي كوتاه  ريزي برنامه ،از وظايف اصلي مديران
است كه با ضريب  مارآ آنانريزي  برنامه ابزارمدت است. معموال 

احمتال درصد  1ا ت 5يد و آ درصد بدست مي 99يا  95نان اطمي
كه با توجه به د گيرن شانس يا تصادف در نظر مي را ناشي از

ولي . نداردريزي تاثير چنداني در نتايج  هاي سنتي برنامه روش
 نظريهاي  زاده معتقد است كه با توجه به اصل پروانه مهرعلي

بزرگ و  تاثيراتي ها  تواند در برنامه مي ريسك شوب همين درصدآ
دارد  مياين نظريه اعالم  اي پروانه اثر اصلايجاد كند زيرا شگرف 

كوچك موجب اثري عظيم و هرچند  يك نظام به ديوروهر كه 
با توجه به بايد مديران لذا  .]۱۱[ شود ميآن شگرف در 

ند نقاط اتكا را پيدا كن يانظريه آشوب نقاط حساس و هاي  ويژگي
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به بار را عظيم  ينتايجتواند  كه مياندك هرچند ي ئنيرو هرتا 
 .ريزي در نظر گيرند آورد در برنامه

 برونداداست  در نظرخطي اگر از منظر تفكر : اي اثر پروانه
با يك و فرايند سيستم  بايد دروندادها ،افزايش يابد سيستميك 

مكن غيرخطي م يك تفكراما در  ؛تناسب منطقي افزايش يابد
موجب اثري شگرف در  سيستميك است دروندادي جزيي 

اي در واقع بيانگر رد روابط خطي علت  . اثر پروانهگرددآن برونداد 
هاست. به اين  و خطي بودن روابط درون و برون سيستم يو معلول

تواند به  معنا كه يك تغيير جزئي در شرايط اوليه سيستم مي
هاي آن منجر گردد كه  اندهنتايج وسيع و پيش بيني نشده در ست

 ،به عبارت ديگر .]۱۰[ اين نكته سنگ بناي تئوري آشوب است
اي است كه يك تغيير جزئي در ابتدا به يك  اي به گونه اثر پروانه

يافتن نقاط حساس  تغيير بسيار بزرگ در پايان منجر خواهد شد.
گردد تا بتوان با  تمثيل اهرم و نقطه اتكاء مساعد باعث ميدر 

كاربردهاي  از .]۳[ يرويي اندك به تحولي بزرگ دست يافتن
ريزي توسعه  در نظام برنامه اي اثر پروانهعلمي استفاده از 

پذير  انعطافمشاركتي، اقتضائي و  ريزي روستايي، بكارگيري برنامه
به عنوان بخشي از فرآيند توسعه روستايي است. براي مثال، 

ها  ريزي برنامه اهرمطه مشاركت رهبران روستايي به عنوان نق
ها  ذينفعان برنامه كليهيك حركت عظيم در تواند نقطه آغازد مي

نيز هاي بخشي و فرابخشي  ريزي باشد. و اين جريان بر برنامه
تاثيرگذار خواهد بود. چنين فرآيندي اگر در يك منطقه با 

تواند الگويي براي ديگر مناطق بوده و به  موفقيت انجام گيرد مي
هاي كالن توسعه  ريز توان انتظار داشت كه بر برنامه مي تبع آن

 روستايي نيز اثر گذار باشد.
اي استفاده از آن به منظور حذف  از ديگر كاربردهاي اثر پروانه

 ،مي شوندگيري جرياني انحرافي  شكل كه باعث، منفينقاط 
ريزي  در نظام برنامه اي اثر پروانهاز توان  باشد. بر همين اساس مي

انع مشاركت ذينفعان در ووسعه روستايي براي حذف مت
هاي توسعه روستايي  استفاده نمود. البته بايد توجه  ريزي برنامه

 باره  يكبه راه حل سريع نيست كه اي يك  داشت كه اثر پروانه
كارآيي را افزايش دهد. اما همين اصل، راهكاري مناسب براي 

ل رفع موانع را فراهم احتمابه تدريج  است كه مدت درازموفقيت 
 شود تمامي سطوح مي ريزي برنامهو موجب استحكام سازد  مي
ايجاد تغييرات كوچك، به منابع و زمان زيادي نياز ندارد و به  زيرا

، راهكاري كم هاهمين دليل، پرداختن و اهتمام ورزيدن به آن
 گردد.  خطر محسوب مي

آشفته و  هاي هاي مهم نظام ويژگيديگر از : سازگاري پويا
پيچيده، پويايي و انعطاف پذيري آنها در خود نظمي و خود 

نظم در  هاي بي ل امروز نظامساماندهي است. در محيط متحو
كنند و نوعي  شان مانند موجودات زنده عمل مي ارتباط با محيط

هنگامي  .]۳[كنند ايجاد ميخود حيط م باتطابق و سازگاري پويا 
شود براي حفظ  تر مي ر نزديككه يك نظام به تعادل سازگا

ه جاي سازگاري باساسي دروني است كه  اتپويايي نيازمند تغيير
شود  سازگاري پويا دوطرفه را موجب مييك و تطبيق با محيط، 

كه نتيجه آن دگرگوني روابط پايدار بين افراد، الگوهاي رفتاري، 
در چنين  .]۱۰[ها است  ها و فرهنگ ها و طرز تلقي نگرش يالگو

اي را  توانند تغييرات عمده شرايطي است كه تغييرات كوچك مي
در رفتار نظام ايجاد كنند و تحت اين شرايط است كه اثر 

 يابد.  اي در كنار سازگاري پويا تبلور مي پروانه
به دليل وابستگي بيش از حد توسعه  گذاران سياستمعموالٌ 

هاي  نظام متمركز كمتر به سازگاري پوياي ريزي برنامهبه نظام 
برداري  دهد كه براي بهره . اما تجربه نشان ميانديشند مي روستايي

 تا به ويژگي استنياز هاي روستايي  محيطاز منابع بيروني 
. به دليل شتاب شودنظريه آشوب تاٌمل بيشتري  در سازگاري پويا

بايد هاي شهري،  بيرون از روستا مانند محيطهاي محيط  دگرگوني
هاي موجود  و تخصص ريزي توسعه روستايي امههاي برن سازمان
توجه به شرايط دروني هاي توسعه در سطح خرد را با  برنامهدرآن 

هاي فرهنگي، اجتماعي و طبيعي  و متناسب با جنبه مناطق روستا
خاص هر منطقه در نظر گيرند. براي اين منظور افراد حاضر در 

 با كمك آنانتا وند تلقي شخالق و  افرادي مبتكر، نوآورروستا بايد 
را با محيط خارج ايجاد و حفظ  نظام روستاسازگاري پوياي 

 نمايند.
كل با  نظام يكشوب هريك از اجزاء آدر تئوري : خودمانايي

آن مشابه كل  نظامهر جزئي از ه عبارت ديگر ب .دارندشباهت  آن
هايي  توان سازمان باشد. با توجه به خاصيت خودمانايي مي مي

د كه هر واحد آن به طور خودكفا قادر به انجام طراحي نمو
تواند نوعي وحدت در رفتار  اين ويژگي مي باشد.وظايف سازماني 

به يك جهت و  اعضاي سازمان ايجاد كند؛ همه افراد همسو و
چنين پنداشته  نظامند  در ديدگاه .]۳[ كنند هدف واحد نظر مي

 يك نظامدر  تغيير كهد نفرعي وجود دار هائي نظامشود كه  مي
دشوار و اصوالً امكان ناپذير  آناجزا و عناصر سازنده  باهماهنگ نا

هاي  تواند ويژگي به عبارت ديگر، يك دانه برف مي .]۱۱[ است
كلي برف مانند سفيدي، سردي، تري و غيره را دارا باشد و در 

هاي منحصر به فرد خود (شكل، وزن، حجم)  عين حال كه ويژگي
در واقع هر عضو در يك نظام آشفته ضمن  .]٥[ ا استرا نيز دار
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اين كه داراي هويت و ماهيت مستقل است ماهيت كلي آن به 
 .]۹[ ماهيت نظامي بستگي دارد كه به آن تعلق دارد

در ريزان كالن توسعه روستايي  برنامهبر اين اساس  
 ها نظامتا همه خرده بايد در صدد باشند ها همواره  گيري تصميم

متعادل قرار گيرند تا بتوانند تصميماتي براي تغيير و  در وضعيت
و  غيرهمالي و ، طبيعي، منابع كشاورزيدر ابعاد  روستابهبود 
. اما اصل خودمانايي در اتخاذ نمايندرا  جامعه روستابا آنها روابط 

 روستا نظاماجزاء اين نظريه آشوب اشاره بر آن دارد كه هريك از 
توان  با توجه به خاصيت خودمانايي مي .دارندشباهت  آن يتبا كل

هايي طراحي نمود كه هر واحد به طور خودكفا قادر به  سازمان
نيز يك  روستاباشد.   ريزي در سطح منطقه برنامهانجام وظايف 

توان  خاصيت مياين منحصر به فرد است و با توجه به  نظام
 تاروسرا طوري طراحي نمود كه هر  ريزي توسعه روستايي برنامه

تا حدودي در انجام وظايف مستقل عمل نمايد و ضمن اين كه 
هاي مجزا و سازنده به عمل  گيري تصميمشرايط خود، براي بهبود 

. در واقع بر اساس ويژگي خودمانايي هر قدر هم كه يك زير آورد
هاي خود مستقل باشد، در نهايت همه  نظام در انجام فعاليت

استراتژيك تعيين شده در سطح  ها بايد در راستاي اهداف فعاليت
 . روستا باشند كالن نظام

آنچه در نگاه اول و در كوتاه مدت : هاي غريب جاذبه
 درازرسد نظمي در درون دارد كه در  نظم و آشفته به نظر مي بي

نظمي در همه جا وجود دارد و اين  مدت قابل تشخيص است. بي
هاي  ذبهجا" .]۳[ ها ساختارمند و قانونمند است نظمي بي

پذيري آنها را ها و تعامل  غير خطي بودن روابط پديده "غريب
به عبارت ديگر، روابط ميان عناصر و اجزاي  .]۹[ كند تبيين مي

هاي آشوبناك، خطي و از نوع علت و معلولي ساده نيستند،  نظام
زيرا حركت در يك عنصر، حركتي نامتقارن و ناهمانند در عنصر 

شوند تا به  هاي بيگانه سبب مي جاذبه .]٥[كند  ديگر ايجاد مي
هاي رفتاري ثابت، به تعداد تعامالت و ارتباطات ميان  جاي الگو

محيط پيرامون ، الگوي رفتاري خاصي توليد و با  عناصر يك نظام
هاي  شود كه در نظام شود. اين خصلت نظريه آشوب سبب مي

عين  نظم، الگوهاي رفتاري متعدد و متنوع و در آشوبناك و بي
شوند الگوهاي  هاي بيگانه سبب مي جاذبهحال نو شكل گيرد. 

هاي مكرر و در بستر زمان  نظمي نامنظم، نظم خود را در طي بي
 .]۱۰[ كنند ءشكار و القاآ

هاي توسعه  ريز برنامه نظاماز عواملي كه موجب سرگرداني 
از توسعه  گذاران سياستگردد تصوري است كه  مي روستايي
به صورت جزيي و كلي  هاي روستايي محيطي در نظم وجود بي

با تغيير نگاه و نگرش نسبت به تعريف، ماهيت و  الزم است .دارند
نظمي در آن كه  در نظر گرفت ينظامرا  روستا ،نظمي شرايط بي

قابل رويت در كوتاه مدت ن آبا نگاه به اجزاي  كهنهفته است 
س از انقالب برنامه توسعه در قبل و پ 9نگاهي كه در  نيست.

گاه نسبت به روستا و توسعه روستايي وجود نداشته است و  هيچ
است كه قادر باشد  بنياديمهمترين دليل آن نبود يك نظريه 

تمام عوامل موثر بر توسعه روستايي را توأم و همزمان در نظر 
 بگيرد.  

باتوجه به مراتب فوق مديران بايد با نهادينه كردن ابعاد 
ر دروستايي  هاي نظير نظام ناكآشوب نظامگ بيشتري از فرهن

را براي خود سازماندهي، خالقيت و  خود، آمادگي ريزي برنامه
يند آهاي تيمي فر نوآوري، يادگيري مستمر و همه جانبه، فعاليت

محور، تعامل خالق با محيط، و شناسايي نقاط حساس و اهرمي 
 .]٥[ فراهم آورند

 

4. 4Bگيري نتيجه 

 پيش و پس از انقالب اجتماعي-صاداقتي  برنامه 9 مرور
كشاورزي آغاز اجراي آنها توسعه نشانگر آن است كه از كشور 

ريزان تالش  و برنامه كانون توجه تمامي برنامه ها بوده است
 و نمايندمحقق را  روستائي توسعهاند تا از اين طريق  نموده
ند. ا مبذول نموده آنفراواني را براي تحقق  هاي تالشنيز ها  دولت

توان دريافت كه  جهاني مي تجارباين در حالي است كه با مرور 
جامعه روستايي تنها از كشاورزان تشكيل نشده است كه 

عالوه بر آن  .متمركز گرددگروه هاي توسعه بر اين  برنامه
محسوب كشاورزي تنها راه دستيابي به توسعه مناسب و مطلوب 

به  هاي زندگي روستا هجنب ديگر، آندر كنار  دباي و مي نمي شود
 نظاماز اين رو،  .]۸[اي متوازن مورد توجه قرار گيرد  گونه

محيط هاي  ريزي كشور تاكنون نتوانسته است تمامي جنبه برنامه
ترين علت آن  اصلي كه هاي خود لحاظ نمايد روستايي را در برنامه

 ها بوده است.  ي ريز برنامهاين نوع  درنظريه بنيادي  نبود يك
هي است دستيابي به توسعه روستايي نيازمند هماهنگي الزم بدي

ها و فرايندهاي حاكم بر جوامع  اي از گزاره ميان مجموعه
ريزي توسعه  براي برنامهبه همين دليل  .]۷[ روستايي است

هاي بنيادي كه توانائي لحاظ  روستايي، رويكردي مبتني بر نظريه
 ا دارد، ضروري است.نمودن چنين گزاره هائي در برنامه ريزي ر

توسعه روستايي بايد بر  برنامه ريزي براي براي اين منظور رويكرد
هاي آن  وب و ويژگيآشمثل نظريه بنيادي  هاي نظريه مبناي

 9 در زمان تدوينشرايط امروز نسبت به شرايط حاكم باشد زيرا 
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و اين كرده است كشور تغيير گذشته اجتماعي  -برنامه اقتصادي
هاي روستايي كشور نيز وجود  طور قطع در محيط تغييرات به

بنابراين براي تحقق  د بود.ند و در آينده شديدتر نيز خواهندار
حياتي بسيار  اين تغييراتتوسعه روستايي در نظر گرفتن واقعي 

. طبق نظريه آشوب زماني توسعه روستايي واقعي در كشور است
ها  ريزي برنامهر هاي روستايي د محيط تحوالتشود كه  ق ميمحقّ

 آشوب توانايي چنين كاري را دارا است زيرا:و نظريه  باشدمدنظر 
توان به بررسي تغييرات هر چند  مي اي، اثر پروانه ويژگيبا 
و محيطي  ،اقتصادي، فرهنگي، اعتقادي -اجتماعياندك 

 آورند،مي روستاها كه تاثيرات عظيمي را به بار  اكولوژيكي
محيط  روابطتوان به تبيين  ميري پويا، ويژگي سازگا پرداخت. با

پوياي سازگاري به منظور هاي بيروني آن  روستا با محيط
هاي بيروني پرداخت و روابط  هاي روستائي با محيط محيط

تبديل اي دو طرفه  رابطهبه ايستاي يك طرفه بين اين دو را 
 را ريزي توسعه روستايي برنامهتوان  ميبا ويژگي خودمانائي، . نمود

در انجام ضمن اين كه  روستاطوري طراحي نمود كه هر 
شرايط و براي بهبود  استتا حدودي مستقل  هاي خود فعاليت
، با آورد ميهاي مجزا و سازنده به عمل  گيري تصميمخود، 

انتظارات ديگر روستاها و ديگر سطوح باالتر نيز هماهنگ باشند. 
در  كه يك روستايژگي خودمانايي هر قدر هم در واقع بر اساس و

ها  هاي خود مستقل باشد، در نهايت همه فعاليت انجام فعاليت
 بايد در راستاي اهداف استراتژيك تعيين شده در سطح كالن

است كه اوال، هاي غريب گوياي آن  ويژگي جاذبه .ندتعريف شو
از  اي هاي توسعه برنامهريزان  گذاران و برنامه تصوري را كه سياست

هاي روستائي دارند بايد  جزئي و كلي از محيطنظمي  وجود بي
ها نظمي نهفته وجود  يابد و بپذيرند كه در اين آشفتگيتغيير 

ثانيا، از اين نوع نگاه براي ايجاد . بايد كشف گردد كه مي دارد
هماهنگي بين الگوهاي متعدد و متنوع موجود در روستا نظير 

نگي براي الگوهاي كشت، اقتصادي، اجتماعي، عمراني و فره
غير تحقق توسعه روستائي بهره گيرند. اين ويژگي ها واقعيت 

پذيري آنها را و تعامل الگوهاي آشوبناك خطي بودن روابط 
خطي نيست، زيرا آنها به عبارت ديگر، روابط ميان  .كند تبيين مي

ايجاد ي در ديگر را گن، حركتي نامتقارن و ناهميدر يك تغيير
 .كند مي

 برنامه ريزانهاي نظريه بنيادي آشوب،  ويژگيباتوجه به 
، روستايي ناك جوامعآشوب نظامابعاد  شناخت بيشتر ازبايد با 

اقيت و نوآوري، را براي خود سازماندهي، خلّ خودآمادگي 
تعامل و  از محيط هاي روستائي يادگيري مستمر و همه جانبه

ي برا، و شناسايي نقاط حساس گروهيهاي  ، فعاليتآنها اق باخلّ

فراهم  جوامع روستائيبه منظور فقرزادئي از اتكاي برنامه ها 
 .آورند
 عمراج 

هاي  رويكرد توسعه پايدار روستايي و روش"عليرضا استعالجي  ]1[
، سال 255فصلنامه جهاد، شماره  "ريزي آن اكولوژيكي برنامه

 .39-29، صفحات 1381
اله اكبري و مهدي زاهدي كيوان و منصور زاهدي كيوان  نعمت ]2[

گيري ريسك كشت محوالت زراعي در استان همدان با  اندازه"
ريزي رياضي تحت شرايط ريسك و نبود  استفاده از برنامه

، سال 64مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره  "قطعيت
 .82-63، صفحات 1387

تئوري نظم در بي نظمي " حسن دانايي فردو سيد مهدي الواني  ]3[
 .1384سال  ارانتشارات صف تهران، "و مديريت

هاي  شناختي در تدوين برنامه تنگناهاي روش"محمدتقي ايمان  ]4[
 -مجله اطالعات سياسي "اجتماعي در ايران -توسعه اقتصادي
 .221-212، صفحات 1377، سال 147اقتصادي، شماره 

انتشارات  "اي دانش گفتمان ميان رشته"علي خورسندي طاسكوه  ]5[
 .1387اعي سال تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي اجتم

ريزي توسعه روستايي در  نگرشي بر برنامه"محمدرضا رضواني  ]6[
، 1380، سال 41هاي جغرافيايي، شماره فصلنامه پژوهش "ايران

 .38-25صفحات 
ها  ريزي توسعه روستايي(مفاهيم، توصيه برنامه"محمدرضا رضواني  ]7[

، 164مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دوره  "و راهبردها
 .240-221صفحات  1381ه اول، سال شمار

بررسي وضعيت توسعه روستايي كشور در برنامه "مرضيه كشاورز  ]8[
مجموعه مقاالت دومين همايش ملي توسعه  "هاي توسعه

، 1386دي، سال  12و  11روستايي ايران، دانشگاه تهران 
  .137-127صفحات 

هاي آن در  مروري بر نظريه آشوب و كاربرد"سعيد مشيري  ]9[
،سال 12هاي اقتصادي ايران، شماره  فصلنامه پژوهش "داقتصا

 .71-29، صفحات  1381
نامه تدبير،  ماه "ها كاربرد نظريه بي نظمي در سازمان"علي مهري  ]10[

 .27-22، صفحات  1381،سال 129شماره 
ضرورت بازنگري مديريت "زاده و احمد زندوانيان يداله مهرعلي ]11[

فصلنامه  "فريني سازمانيهاي آشوب و كارآ آموزشي در پرتو نظريه
 .151-143، صفحات 1385، سال 13مديريت فردا، شماره 

  


	1. مقدمه
	2. روش تهيه مقاله
	3. بحث 
	3.1. جایگاه برنامهریزی در برنامهها و طرحهای توسعه کشور

	منبع: نویسندگان
	3.2. کاربرد ویژگیهای نظریه آشوب برای برنامهریزی توسعه روستایی   

	4. نتيجهگيري

