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 چكيده

ريزي براي دستيابي به توسعه و قرار هدف كلي توسعه، رشد و تعالي همه جانبه جوامع جهاني است. از اين رو فرآيند برنامه
در ابعاد مادي و معنوي از جمله اقدامات  گرفتن در مسير آن، شناخت و درك شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نياز آنان

به منظور ارزيابي  ريزي جامع و كارآمد استنيازمند نظام برنامهرشد و توسعه روستاها  نبنابراي ضروري در اين زمينه است.
ها رنامهيم بهاي عمران روستايي روند شاخصهاي توسعه روستايي در چند دهه اخير را به عنوان ارزيابي غيرمستقعيني برنامه

. هدف اين پژوهش، ارزيابي پژوهش حاضر، يك پژوهش كاربردي از نوع توصيفي ـ تحليلي است و .مورد بررسي قرار گرفت
در روند شاخصهاي عمده توسعه روستايي كشور،  . نتايج نشان داد كهباشد¬مي انرايروند شاخص هاي توسعه روستايي 

از رشد  د دهه گذشته در شاخصهاي خدماتيه نواحي روستايي طي چند، بدين ترتيب كشومشاهده مي وضعيت متفاوتي
اجتماعي وضع نامطلوبي داشته و داراي رشد بسيار كندي  -هاي اقتصادياند ولي در مقابل، شاخصبسيار خوبي برخوردار بوده

ت عمدتاً ناشي از بوده است. بنابراين نوعي دوگانگي در سير تحول شاخصهاي توسعه روستايي وجود دارد، . اين وضعي
 باشد كه به همه ابعاد توسعه توجه نشده است.هاي عمران روستايي كشور مينارسائي در ماهيت و محتواي برنامه

شاخص و ايرانارزيابي، توسعه روستايي، كلمات كليدي:  
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمه

برنامه پيش از آنكه يك تصميم و مسلماً پيش از آنكه تصميم به 
دار تصميمات درهم تنيده و هماهنگ الگوي نظام ريزي باشد،برنامه

است. اين الگو به موازات گسترش قلمرو برنامه كه در جهت تأمين 
. ]14[  شودتر ميگيرد، پيچيدهنيازهاي جامعيت برنامه صورت مي

ريزي به معناي كار عقاليي، منظم و سنجيده در در واقع برنامه
فرآيندهاي منطقي دستيابي به سياستهاي مناسب و نيز زمينه 

اداري است كه از طريق آن سياستهاي نهايي -فرآيندهاي سياسي

طرحي  انتخاب و به اجرا گذاشته شود. به اين ترتيب اين مفهوم
 .]17[ منسجم از انديشه و عمل است 

ر حسب زمان و مكان و با در واقع رشد و توسعه جوامع انساني ب
توجه به زيست و فعاليت بخشي از آنها در فضاهاي روستايي، 

كند. اساساً ريزي و توسعه روستايي مفهوم و مصداق پيدا ميبرنامه
حوزه روستايي به عنوان قاعده نظام سكونت و فعاليت ملي، نقش 

توسعه پايدار سرزمين كند، چرا كه ايفا مي اساسي در توسعه ملي
دهنده ر گرو پايداري نظام روستايي به عنوان زير نظام تشكيلد

نظام سرزمين است، و پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف 
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. ]7[  اي و ملي داشته باشدنقش مؤثري در توسعه منطقه تواندمي
ن كشور ريزي كالهايي كه در برنامهترين نكتهيكي از مهم همجنين

نبايد از آن غفلت شود، اهميت روستا و كشاورزي است؛ به اين 
مستمر باشد  اي انجام گيرد و خوددليل كه اگر قرار است توسعه

بايستي به طور اعم از مناطق روستايي و به طور اخص از بخش 
كشاورزي آغاز شود؛ زيرا مسائل اساسي فقر گسترده چه در شهر و 

در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري  چه در روستا، نابرابري
حال اگر به داليلي در روند . ]1[ فزاينده همگي ريشه در روستا دارد 

اي شود، به گونهاي ايجاد پيشرفت و توسعه فضاهاي روستايي وقفه
كه نظام روستايي قادر به ايفاي نقش سازنده خويش در نظام ملي و 

نباشد، در آن صورت آثار و پيامدهاي مسائل روستايي در  سرزمين
يابد. از هاي شهري و در نهايت در كليت سرزمين گسترش ميحوزه

اين رو بايد به اين موضوع اذعان نمود كه توسعه پايدار و يكپارچه 
اي، شهري و ملي معطوف به توسعه پايدار در سطوح منطقه

جوامع، ضرورتي اساسي و و تسهيل رشد و ارتقاء اين  روستايي
 شود.اجتناب ناپذير محسوب مي

ترين شاخص تفكيكي روستا از شهر، شاخص جمعيت امروزه متداول
شود و همه نقاطي كه نفر در نظر گرفته مي 10000كمتر از 

جمعيت كمتر از حد نصاب شهري دارند، با وجود نوع معيشت غير 
 .]4[ شوند روستايي، روستا ناميده مي

 بدل ممتنع و سهل اي مقوله به ايران روستائي توسعة و عمران
 از اي عمده بخش هم هنوز روستاها زيرا هل،. ساست گشته

 تأمين در جه تو قابل نقشي اند، داده جاي خود در را جمعيت
 ترجدي وظايفي پذيرش آماده كنند، مي ايفاء توليد و غذايي امنيت

 اسناد فاقد مناطق اين زيرا ممتنع،و  .هستند كشور و قتصادا در
 تصميم ريزي،برنامه نظام در و اشندبمي مختلف سطوح در مديريتي

 به نسبت و ندارند اعتناء قابل جايگاهي كشور گيريتصميم و سازي
 ديده آموزش كارگزاراني از ندارد. وجود بنيادين اعتقادي آنها توسعة

 فاقد برندنمي بهره وسيع سطحي در روستائي، توسعة به معتقد و
. و كشورهستند سطح در آن توسعة و ترويج براي موفق مدل يك
 و مطالعات كمبود ايران، روستاهاي اساسي خالءهاي از يكي

 كه بپذيريماگر  .است آنها مورد در شناخت ضعف و تحقيقات
 اروست هر كه نحوي به آنهاست، پيچيدگي مناطق اين خصيصه بارز

 تر افزون شناخت به عميق نياز آنگاه شود، مي محسوب پروژه يك
 .گردد مي آشكار خردمندانه تصميمات خاص اتمنظور به آنها

 گامي روستائي، توسعة در مديريتي اسناده تهي كه است چنين
 .]2[ شود مي تلقّي برجسته بسيار

 تحقيقروش 
ش كاربردي از نوع توصيفي ـ تحليلي پژوهش حاضر، يك پژوه

اي و جستجوي اينترنتي، ¬است و مطالعات اسنادي، كتابخانه
مبناي تدوين چارچوب موضوع، ادبيات و هدف اين پژوهش، ارزيابي 

باشد و بدين منظور ¬ميروند شاخص هاي توسعه روستايي كشور 
 -شود وضعيت اين شاخص ها در دو زمينه اقتصادي¬تالش مي
 و خدماتي مورد بررسي قرار گيرند.  اجتماعي

 هابحث و يافته
ترين اهداف قانون  هاي توسعه روستايي يكي از مهم ارتقاي شاخص

بيشترين ميزان  .خصوص روستاهاست برنامه چهارم توسعه در
(اعتبار مندرج در بندهاي  بيني شده در اين بخش اعتبارات پيش

در راستاي افزايش ) 1384قانون بودجه سال  6تبصره  »چ«و » ج«
خدمات زيربنايي نظير تأمين  مندي جامعه روستايي از ميزان بهره

هادي  هاي آب آشاميدني سالم، احداث راه روستايي، اجراي طرح
ت  وه برآن ارايه تسهيال عال.)1، جدول (بوده است روستايي و مدرسه

گذاري در  ايجاد اشتغال و انگيزه براي سرمايه زا به منظور اشتغال
ديگر اهداف اين بخش است  يافته از مناطق روستايي و كمتر توسعه

هاي شغلي كه  كه متقاضيان از محل صندوق حمايت از فرصت
ت  درصد آن به روستاييان اختصاص دارد، تسهيال 40 حداقل

هاي  بازسازي و نوسازي بافت كنند. همچنين به منظور دريافت مي
واجد  روستاي20سعه در با ارزش روستايي در طول برنامه سوم تو

 استشرايط طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي تهيه و اجرا شده 
 ]6[. 

 
 
 
 
 



 ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم در سال اول -1 جدول

 1384 1383 عنوان شاخص
ميزان تعريف 
 شده در سند

ميزان 
تحقق 
 هدف

 %3/100 %64 %2/64 %6/56 خانوار) از طرح هادي روستايي بهنگام 50باالي مندي روستاهاي كشور (بهره 1
برخورداري امالك روستاهاي داراي شوراي اسالمي و مراكز دهستانها از سند  2

 مالكيت
- - - - 

 %100 %65 %65 %61 خانوار) از آب آشاميدني 20مندي جمعيت روستايي كشور (باالي بهره 3
خانوار) از شبكه جمع آوري و دفع  200كشور (باالي  برخورداري روستاهاي 4

 فاضالب
- - - - 

 %82 %54 %7/44 %41 خانوار) از دهياري 200برخورداري روستاهاي كشور (باالي  5
خانوار) از سيستم جمع آوري و دفع  200برخورداري روستاهاي كشور (باالي  6

 زباله
5/0% 2/3% 10% 32% 

 %43 %5 %2/2 %35/0 نشانيخانوار) از خدمات ايمني و آتش 200ر (باالي برخورداري روستاهاي كشو 7
ها از ابتدا تا كنون و دستيابي به اين نتيجه كه برنامه بررسيضمن 
 مختلف در مقوله برنامه ريزيهاي مذكور از نظر معيارهاي برنامه

هاي تر برنامه؛ به منظور ارزيابي عينياندنسبتاً ضعيف عمل كرده
توان روند شاخصهاي توسعه روستايي ان روستايي در ايران، ميعمر

ها مورد در چند دهه اخير را به عنوان ارزيابي غيرمستقيم برنامه
بررسي قرار داد. در روند شاخصهاي عمده توسعه روستايي كشور، 

شود. بدين ترتيب كه نواحي روستايي مشاهده مي وضعيت متفاوتي
افزايش مصالح  اي خدماتي مانندطي چند دهه گذشته در شاخصه

با دوام در ساخت مساكن، نرخ باسوادي، اميد به زندگي، كاهش 
مرگ و مير اطفال و نسبت روستاهاي برخوردار از آب و برق، تلفن، 
جاده و امكانات آموزشي هستند؛ از رشد بسيار خوبي برخوردار 

در مقابل، اند. ولي اند از نظر كمي ولي از نظر كيفي ضعيف بودهبوده
اجتماعي كه شامل: كاهش نرخ بيكاري،  -هاي اقتصاديشاخص

ثبات نسبي جمعيت، افزايش درآمد سرانه، تعديل درآمد سرانه بين 
نواحي شهري و روستايي، ايجاد اشتغال و افزايش عملكرد 
محصوالت كشاورزي هستند، وضع نامطلوبي داشته و داراي رشد 

نوعي دوگانگي در سير تحول بنابراين بسيار كندي بوده است. 
توان، شاخصهاي توسعه روستايي وجود دارد و اگرچه در مجموع مي

وضعيت روستاهاي كشور را رو به توسعه قلمداد كرد، ولي اين 
شود. اين توسعه به صورت همه جانبه و يكپارچه توجيه نمي

هاي وضعيت عمدتاً ناشي از نارسائي در ماهيت و محتواي برنامه

به همه ابعاد توسعه توجه نشده باشد كه وستايي كشور ميعمران ر
 است.

 
 اجتماعي -هاي اقتصاديشاخص

 جمعيت محيط روستايي -1
 54/31)، حدود 1385طبق آخرين سرشماري جمعيت در ايران (

ميليون نفر است،  22227771 از جمعيت كشور كه معادل درصد
. تا حدود يك قرن پيش ]15[ كنند در محيط روستايي زندگي مي

اند، اما از ابتداي بيش از نيمي از جمعيت ايران روستانشين بوده
قرن اخير به ويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت 

. در اولين ]11[ روستايي كاسته شد و شهرنشيني گسترش يافت 
ميليون نفر بود كه  19)، جمعيت قريب 1335سرشماري كشور (

 .]21[ اند ميليون نفر روستايي بودا 13آن معادل  درصد 68
عليرغم كاهش سهم روستانشيني در كشور طي چند دهه اخير، 
جمعيت روستايي همواره با رشدي آرام افزايش يافته است. اما از 

م نيز متوقف شده و با رشدي منفي آرا ابتداي دهه اخير اين رشد
اي كه متوسط رشد ساالنه جمعيت كاهش يافته است، به گونه

 باشد.درصد مي -/.22) برابر 1375-85روستايي (
اي كه بايستي به آن توجه داشت اين است كه كاهش جمعيت نكته

هاي روستائيان و برخي روستايي بخشي از علت آن به مهاجرت
شهر اتفاق افتاده است. چرا -اي به نام روستاجاد پديدهديگر در اثر اي



كه بسياري از روستاهاي كشور متأسفانه از آن بافت قديمي 
اند و در اند و بيشتر چهره شهر را به خود گرفتهروستايي خارج شده

هر قرار هاي وزارت كشور به مرور جزء شبندينتيجه در تقسيم
ه كاهش جمعيت روستايي شده د منجر باند و اين مقوله خوگرفته
هاي توسعه و عمران كه به اين مقوله بايستي در برنامه است.

شد. با مطالعه برنامه چهارم روستايي توجه بيشتري مبذول مي
پيوندي توسعه يكي از اهداف كمي تعريف شده شامل، تقويت و هم

باشد؛ اما براي هدف مذكور و تعامل فعال ميان شهر و روستا مي

گونه سياست و اقدام خاصي تعريف نشده است، كه اين خود هيچ 
 جاي بسي سؤال دارد.

در مجموع هر چند امروزه مازاد جمعيت، روستاها و در نتيجه 
-مهاجرت از روستاها به شهرها امر بديهي است، ولي مهاجرت بي

رويه و بروز رشد منفي جمعيت در روستاها موضوع ديگر است. 
هدايت سرريز جمعيت روستاها موضوع بسيار تعديل كنترل و بويژه 

اي همهمي است كه تحقق آن فقط از طريق تهيه و اجراي برنامه
گرايانه نه شعارگويانه؛ توسعه روستايي در درست و منطقي و واقع

 پذير است.هاي توسعه ملي امكانسطح مختلف و در جهت برنامه
 تحول جمعيت در محيط روستايي -2جدول 

 درصد تغييرات 1385 1375 1365 1355 1345 1335 شرح

ت
معي

ج
 

 7/3 70495782 60075000 49445010 33708744 25788722 18954704 جمعيت ايران
 7/1 22227771 23026000 22349351 17854064 15994476 13001141 جمعيت روستايي

نســبت روستانشــيني 
_(% 

6/68 62 53 7/45 3/38 54/31 06/37- 

 -39/0 36/4 22/5 45/5 18/5 99/4 75/4 روستايي بعد خانوار

 -87/0 89/3 84/4 11/5 02/5 99/4 76/4 بعد خانوار شهري

متوسط رشد سـاالنه  
 جمعيت روستايي

- 13/2 11/1 39/2 64/0- 44/0- - 

 ]20[ و  ]15[ : مأخذ
 

 نواحي روستايي عه يافتگيوضعيت توس -2
ترين آلوده فقر بزرگ« گاندي گفته است، براي جوامع جنوب، 

 ». كننده است
كنند، بدليل نوع توليد بيشتر فقرا در نواحي روستايي زندگي مي

پذيري شديدي در كشاورزي و اتكاء آن به عوامل اقليمي، آسيب
در نواحي  مقابل مخاطرات طبيعي دارد كه اثر اقتصادي و اجتماعي

  .]12[  گذاردروستايي باقي مي
يافتگي  نواحي براساس نتايج اجراي طرح تعيين سطوح توسعه

ريزي و اقتصاد روستايي كشور كه توسط مؤسسه پژوهشهاي برنامه
 8/4شاخص انجام گرفت، تنها  89محور و با  15كشاورزي در 

» يافتگيتوسعه«طور نسبي در شرايط درصد دهستانهاي كشور به 
 2/58درصد دهستانها در شرايط در حال توسعه و  37قرار دارند، 

 .]18[ اند » ايحاشيه«درصد در وضعيت 

آمار رسمي مركز آمار ايران در خصوص درصد خانوارهاي شهري و 
دهد كه در نشان مي 1378-1363روستايي زير خط فقر طي دوره 

درصد  15/22در صد جامعه شهري و  48/21اين سالها بالغ بر 
درصد جامعه  13/15جامعه روستايي كشور زير خط فقر نسبي و 

درصد جامعه روستايي زير خط فقر مطلق قرار  77/23شهري و 
 22همچنين شاخص خط فقر نسبي در مناطق روستايي از  دارند.

 افزايش يافته است. 79سال  درصد در 28به  1371درصد در سال 
 4/26دهد كه انجام شده نشان مي 1375برآورد ديگري كه در  

درصد خانوارهاي شهري زير  2/12درصد خانوارهاي روستايي و 
 .]18[ اند خط فقر بوده

در همين راستا توسعه روستايي به عنوان راهبردي براي فقرزدايي 
وستايي تعريف شده است، كه با تدوين يك برنامه در نواحي ر

توان به اين مهم دست در جهت توسعه پايدار روستايي مي اصولي
در اهداف كمي خود به طور مستقيم به مقوله  يافت. برنامه چهارم

فقر روستايي توجهي نداشته؛ اما در صورتيكه بتواند ساير اهداف 



ستايي روندي نزولي پيدا تعيين شده را جامع عمل بپوشاند؛ فقر رو
بررسي توزيع درآمد در روستاها نشانگر اين واقعيت  .خواهد كرد

است كه وضعيت توزيع درآمد در روستا در مقايسه با شهرها از 
 تري برخوردار است. وضعيت نامتعادل

متوسط درآمد ساالنه يك خانواده شهري و روستايي  -3 جدول
 (هزار ريال)

درآمد  سال
 شهري

 درآمد
 روستايي

درصد 
 تغييرات

1368 1476 1012 45/1 
1375 9879 6986 4/1 
1379 22388 13047 71/1 
1385 65509 39128 67/1 

 ]15[ مأخذ: 
گردد. در ابتداي برنامه اول طور كه در جدول مالحظه ميهمان

رآمد برابر د 4/1) درآمد خانوار شهري حدود 1368توسعه ( 
 1385خانوارهاي روستايي بوده است؛ و در انتهاي آن يعني سال 

برابر افزايش يافته است.  67/1(سال دوم برنامه چهارم توسعه) به 
اعداد گوياي ايجاد نوسانات در توزيع درآمد سالهاي اخير شده 

توان به عدم جايگاه است، كه علت ايجاد چنين شرايطي را مي
. بنابراين اختالف درآمد ريزي استامهمستقل بخش روستايي برن

يابد ضمن اينكه هزينه بين شهر و روستا همچنان افزايش مي
خانوارهاي روستايي بيش از درآمد آنها بوده است، كه بر اساس آمار 

هزار ريال و  39128متوسط درآمد خانوار روستايي برابر  85سال 
باشند كه يك هزار ريال مي 41569متوسط هزينه خانوار روستايي 

نوع عدم تعادل وجود دارد. همچنين بر طبق آخرين آمار سال 
و اين  451/0ضريب جيني نابرابري درآمدي روستايي برابر  1381

 بوده است. 428/0ضريب براي كل كشور برابر 
برابر  1381همچنين فاصله بين فقرا و اغنياء در روستاها در سال 

-مي 44/15در شهرها برابر و  04/19و در كل كشور برابر  22/18
و كسري باشد. در نهايت به دليل وجود اختالف در هزينه و درآمد 

هاي جايگزين به در بودجه خانوار بويژه به دليل فقدان فرصت
-صورت فقر و نهايتاً مهاجرت به سوي شهرها خود را نمايان مي

 سازد.
 ها و تخليه روستاييمهاجرت -3

رويه يكي از مشكالت عمده و بي هاي روستايي فزآيندهمهاجرت
 نواحي روستايي است. 

، در 1375بر طبق نتايج تفصيلي سرشماري نفوس، مسكن سال 
-ميليون نفر مهاجر در استان 83/2حدود  1365-75طي سالهاي 

اند كه محل اقامت قبلي آنها نقاط هاي كشور سرشماري كرده
هاي بنظر از آسيها صرفروستايي بوده است. اين مهاجرت

آورد، روستاها اجتماعي و مشكالتي كه معموالً در شهرها به بار مي
به عبارت ديگر سازد. را نيز از نيروي جوان و كارآمد محروم مي

هاي روستايي از همه گزين بودن مهاجرتجوان گزين و نخبه
زا و بهبود شرايط زندگي در عواملي است كه فرآيند توسعه درون

 .]8[ سازد روستاها را مختل مي
، وضعيت خالص مهاجرت براي 1385بر اساس نتايج سرشماري 

استان به شرح و  15استانهاي كشور حاكي از مهاجرت منفي براي 
نفر در  -143000آذزبايجان شرقي با استان  .باشدترتيب زير مي

نفر،  -69000رتبه اول و در ساير مراتب به ترتيب، كرمانشاه با 
باشد. خالص نفر مي -56000نفر و اردبيل با  -59000كردستان با 

نفر،  616000مهاحرت مثبت براي استانها به ترتيب شامل، تهران 
 باشد.نفر مي 39000نفر، يزد  69000اصفهان 

در شهرهاي بزرگ كامالً مشهود است. وجود  ،آثار منفي مهاجرت
زي، افزايش هزينه هاي كاذب، مختل شدن بخش كشاورشغل

رويه زندگي در شهرهاي بزرگ، دزدي، فقر، فحشا، توسعه بي
هاي پر عارضه حاشيه نشيني كه خود شهرهاي بزرگ، ناهنجاري

ثباتي و ناامني در جامعه باشد. تواند از عوامل مؤثر ايجاد بيمي
-توان با سرمايهشايد به جاي مقابله با تمام موارد ذكر شده مي

، جلوي د و مطالعه شده در مناطق مختلف كشورگذاري هدفمن
كه در هاي اجتماعي را گرفت به خصوص اينخيلي از نابساماني

اهتمام به توسعه و عمران «هاي توسعه برنامههاي كلي سياست
اشاره شده است » روستاها و توجه بيشتر به معيشت روستائيان

 ]13[. 
ند امروزه مازاد جمعيت روستاها و در نتيجه در مجموع هرچ

رويه مهاجرت از روستاها به شهرها امربديهي است، ولي مهاجرت بي
و بروز رشد منفي جمعيت در روستاها موضوعي ديگر است. تعديل، 

بسيار مهمي  كنترل و بويژه هدايت سرريز جمعيت روستاها موضوع
هاي درست و يه و اجراي برنامهفقط از طريق ته است كه تحقق آن

گرايانه نه شعار گويانه؛ توسعه روستايي در سطح منطقي و واقع
 پذير است.هاي توسعه ملي امكانمختلف و در جهت برنامه



هاي كوچك به دنبال اثرات فقر در مهاجرت و تخليه روستاها، آبادي
و بسيار كوچك پراكنده در سرتاسر ايران، هنوز هم سهم قابل 

در سال  دهند. به طوريكهوجهي از مجموع روستاها را تشكيل ميت
درصد آباديهاي كمتر از صد نفر جمعيت، خالي  5/37حدود  1335

درصد آباديهاي  5/46حدود  1375اند و در سال از سكنه شده
 . اندكمتر از صد نفر خالي از سكنه شده

نار ساير در واقع آنجه كه به روند فروپاشي آباديهاي كوچك، در ك
هاي ملي و ريزيتوجهي به آنها در برنامهزند، بيعوامل دامن مي

اقتصادي و نيز  -هاي اجتماعياي است، تا جايي كه در برنامهمنطقه
هاي خدمات رساني و بهسازي و هاي اجرايي در زمينهبرنامه

گيرند. خانوار در حاشيه قرار مي 50نوسازي معموالً آباديهاي زير 
هاي شهري و روستايي و يب تضاد ميان زندگي در عرصهبدين ترت

-كمبودهاي بنيادي در سطح واحدهاي روستايي از يك سوي و بي
توجهي بنيادي به بسياري از آباديها از سوي ديگر منجر به روي 

خيل روستائيان به سوي مراكز شهري به منظور دستيابي به  آوردن
 .]10[ امكانات و تسهيالت گوناگون شده است 

 اشتغال محيط روستايي -4
 روستائي شاغلين را ايران روستائي جمعيت ازدرصد  25 حدود

 فعال كشاورزي بخش در آنان از نيمي بر بالغ كه اند داده تشكيل
در حالي كه در گذشته اشتغال اكثريت روستائيان،  ،باشند مي

 دهة چهار طي روستائي تجمعي كه آن با .كشاورزي بوده است
 تعداد ولي رسيده، نفر ميليون 23 به نفر ميليون 13 از اخير

 نرخ جهت همين .بهاست نيافته متناسبي افزايش شاغلين روستائي
آخرين سرشماري بوده، در  1/3ود حد 1335 سال در كه سرباري

رسيده كه حاكي از تشديد فقر در محيط روستائي كشور  08/4به 
هاي ساختاري كشاورزي روستايي ايران كم كاري يژگياز و است.

رسي يا زودرسي سن كار و مشاركت پنهان، بيكاري فصلي، پيش
اخير  طي چهار دهه هاي توليدي است.زنان و كودكان در فعاليت

اشتغال در كشاورزي كه زمينه اصلي فعاليت محيط روستايي بوده، 
ب اسالمي افزايش طي دو دهه پيش از انقالكاهش نيز يافته كه 
، در نخستين دهه انقالب اسالمي كاهش چشمگيري يافته بود

هاي اوليه انقالب يافت؛ ولي در دهه دوم جبران شده و به حد سال
درصدي از توليد  15بخش كشاورزي با سهم  .]9[ اسالمي رسيد. 

هزار نفر)  4647شور (درصد از كل شاغالن ك 7/22ناخالص داخلي، 
 .]15[ را در خود جاي داده است 

در حال حاضر يكي از مسائل اساسي اقتصاد ايران بيكاري و تبعات 
باشد. بيكاري در اقتصاد ايران معلول كار كرد ناشي از آن مي

گذاري آنها بر تقاضاي نيروي كار و در متغيرهاي اقتصادي و اثر
ه، تابع ساختار و نرخ رشد جمعيت و در عرصه عوامل طرف عرض

گذاري دولت و كاركرد محيطي مؤثر بر كسب و كار، تابع سياست
 .]3[ نهادهاي موجود است 

 بخش شاغالن سهم اخير دهه دو در شاغالن، تعداد افزايش رغم به
 بيكاران .است بوده لينزو روندي داراي ايران كار بازار در كشاورزي

 شهايخب به شهرها، به مهاجرت با شغل يافتن براي بخش اين
 بيكاري وجود معلول پديده اين. اند شده وارد اقتصادي غيررسم
 بخشهاي در ناچيز و اندك وري بهره رشد و پنهان، بيكاري فصلي،
 با لذا .است بوده دهقاني خرده نظام ناچيز بازده و روستايي و سنتي
 كشاورزي، بخش توليدات ماهيت شدن مدرن ضرورت به توجه
كه به  .است الزم آن هاي زيربخش زايي اشتغال تواناييهاي براورد

ريزي اصولي و منظور انجام چنين براوردي نياز به يك برنامه
  باشد.كاربردي براي مناطق روستايي كشور مي

ي مورد ادر برنامه چهارم توسعه جايگاه اشتغال به صورت گسترده
هاي توجه قرار گرفته است. بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش

اقتصادي كشور در امر ايجاد اشتغال و جذب نيروي كار نقش 
انكارناپذيري تا اكنون داشته است و بررسي روند گذشته اين 
موضوع حاكي از كاهش نقش اين بخش در ايجاد شغل در جامعه 

خش كشاورزي در برنامه چهارم است. بررسي دقيق مواد مرتبط با ب
باشد. خصوص مياي در اين وسعه، نشانگر واقعيتهاي نهفتهت

حاكميت اصل رشد ساالري از يك سو و افزايش بحران بيكاري از 
ريزان در برنامه چهارم توسعه سوي ديگر، باعث گرديد كه برنامه

توجه مبهمي به مقوله اشتغال و بيكاري در بخش كشاورزي داشته 
اي از موارد، سياستهاي اتخاذ شده بيانگر وجود ند. حتي در پارهباش

با بررسي  .]5[  تضاد بين افزايش اشتغال و رشد اقتصادي بوده است
 اصول كلي نتايجي كه بدست آمدشامل:

-نيروي كار كشاورزي و روستايي ايران، فاقد خصيصه توسعه -1
 گرايي است.

هاي رغم اتخاذ سياستهاي اشتغالزايي متعدد در برنامهعلي -2
 .توسعه كشور، اجرايي كردن آنها دچار مشكل بوده است

سياست افزايش اشتغال در كشاورزي با اهداف رشد و توسعه  -3
 اين بخش و مناطق روستايي سازگار نيست.



شود. چرا توسعه مبتني بر دانايي در بخش كشاورزي دنبال نمي -4
نيروي كار  رت دارد كه برنامه منسجمي براي جايگزينيكه ضرو

تحصيلكرده وجود داشته باشد كه عمالً اين چنين نيست. زيرا دولت 
سواد اي براي حل مشكل بيكار شدن نيروي كار كمگونه برنامههيچ

 .و بيسواد فعلي كه بايد از بخش كشاورزي خارج شود را ندارد
ايي تأمين كننده منافع ديگر سياستهاي خودكفايي و امنيت غذ -5

 گردند.ماندگي كشاورزي ميبخشها بوده و باعث عقب
اشتغال بخش كشاورزي در راهبرد سه جانبه گرايي دولت،  -6

 .]5[  تقريباً جايگاهي ندارد كارگر، كارفرما
 

 رفاهي -خدماتيهاي شاخص -2
 
 نرخ باسوادي 1-2

گوياي اين مطلب است كه نرخ باسوادي در  4جدول آمار و ارقام 
چند دهه اخير روند افزايشي داشته است. به دليل توجه تمامي 

به مقوله آموزش و باسوادي  هاي توسعه و عمران روستاييبرنامه
 باشد.افراد در جوامع روستايي مي

ساله و بيشتر  در نقاط  6درصد كل باسوادان در جمعيت  -4جدول 
 )1365-85وستايي (شهري و ر

 

 سال   
ساله و 6جمعيت 

 بيشتر (هزار نفر)
با سواد 
 (درصد)

 شهري 
1365 21210 11/73  
1375 32500 71/85  
1385 43963 93/88  

 روستايي 
1365 17307 37/48  
1375 19625 61/69  
1385 19865 2/75  

هاي زيادي بر رشد آموزش يكي از عواملي است كه از جنبه
بر توسعه، پرورش گذارد نخستين راه تأثير آموزش اقتصادي اثر مي

هاي خاص است كه در فرايند توليد به آن نياز ها و مهارتتخصص

دهد و مطالعات است. تجارب كشورهاي پيشرفته نيز گواهي مي
داراي » گذاري در سرمايه انسانيسرمايه« آماري نيز اثبات كرده كه 

ي است و تسريع آهنگ رشد اقتصادي بدون العاده زيادبازده فوق
نظر توجه به آموزش و تغيير و تحوالت كيفي آن امري غير ممكن به

 .]13[ آيد مي
 شاخص توسعه انساني 2-2

شاخص توسعه انساني نتيجه كوششي است به منظور رها كردن 
يا توليد ملي تأكيد  ديدگاه توليد مدار، كه به توليد ناخالص داخلي

دارد و جايگزين كردن ديدگاه ديگري كه انسان مدار است. مبناي 
گرهاي متشكله شاخص توسعه انساني انتخاب ابعاد اساسي و نشان

هاي اوليه مردم براي مشاركت و ايفاي نقش در جامعه را ظرفيت
دهد كه هر كشور دهد. شاخص توسعه انساني نشان ميتشكيل مي
هاي ضروري براي كليه تا رسيدن به مرحله تأمين گزينهيا منطقه 

ملت چه مسافتي را بايد طي كند و شاخصي است كه ميزان  آحاد
دهد كه اگر مردم كند و نشان ميگيري ميتوانمندسازي را اندازه

سه گزينه اساسي مزبور را در اختيار داشته باشند خواهند توانست 
 ها را بدست آورند.ساير فرصت

نژاد، شاخص توسعه هاي انجام شده توسط عباسيطبق بررسيبر 
انساني كه در برگيرنده سه زير شاخص: اميد به زندگي، پيشرفت 
تحصيلي ( نرخ باسوادي و نرخ تركيب ثبت نام ناخالص در كليه 
مقاطع تحصيلي) و توليد ناخالص داخلي (بر حسب برابري قدرت 

 1365ستايي ايران در سال باشد، براي مناطق روخريد به دالر) مي
 469/0درصد و  8/2با رشد ساالنه  375/0به ترتيب برابر  1375و 

براورد شده است. ارزش شاخص توسعه انساني در مناطق روستايي 
تواند منشاء ايران از سطح پائيني برخوردار بوده است كه خود مي

به  بنابراين توجه بيشترهاي اجتماعي باشد؛ بسياري از نابساماني
 مناطق روستايي بيش از پيش از حائز اهميت است.

 امكانات رفاهي و خدماتي 3-2
، وضعيت 1385بر اساس نتايج آخرين سرشماري كشور در سال 

واحد مسكوني معمولي در  44280464روستاهاي كشور از مجموع 
ارائه شده است. 5در جدول روستاها، برخورداري از تسهيالت 
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در همين راستا تعداد روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي كه در سال 
هزار  52به  1386روستا بوده است. در پايان آذر  312تنها  1357

برابري را نشان  168وستا افزايش يافته و رشد بيش از ر 653و 
 3668دهد. همچنين در حال حاضر در سطح كل كشور تعداد مي

 مند هستند.روستايي بهره ICTروستا از خدمات 
 وضعيت بهداشت ودرمان 4-2

هاي بهداشتي بدليل اهميت در زندگي روزمره، همواره مورد شاخص
هاي اي بوده است. خانهلي و منطقهالمللي، متوجه همه محافل بين

سروكار بهداشت يكي از مراكزي است كه مستقيماً با روستائيان 
دارد و خدمات آن نقش مؤثري در سالمتي روستاييان دارد. بر 

خانه بهداشت فعال با  16725، 1385اساس نتايج سرشماري سال 
 27085نفر و حدود  20800000جمعيت تحت پوشش حدود 

 نمودند.وستائيان ارائه خدمات ميبهورز به ر
 وضعيت آب آشاميدني 5-2

نظر به اهميتي كه آب آشاميدني در سالمت افراد جامعه دارد، 
در  1385وضعيت آب آشاميدني در روستاها بر اساس سرشماري 

 ارائه شده است. 6جدول 
 
 
 
 
 

 
 

 وضعيت آب آشاميدني در روستاها -6جدول 
تعداد  منبع تأمين آب

 خانوار
 درصد

 3/79 4020161 شبكه آبرساني عمومي
چاه، چشمه، قنات، آب انبار بهسازي 

 شده
356054 1/7 

چاه، چشمه، قنات، آب انبار بهسازي 
 نشده

382327 6/7 

 4 202625 تانكر
 8/0 40630 بندي شدهآب بسته

 7/0 39564 رودخانه، بركه، جويبار، باران
 2/0 13023 ساير

 3/0 15262 اظهار نشده
 100 5069645 جمع

 ]15[ مأخذ: 
 

 هاي هادي روستاييوضعيت طرح 6-2
سازي بناهاي روستايي در برابر سوانح با توجه به اهميت مقاوم

طبيعي و نيز بازسازي كالبدي روستاها و ضرورت هدايت و توسعه 
عه كشور كليه موزون روستاها، بر اساس الزامات برنامه چهارم توس

وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در امر روستاها به بنياد مسكن 
هاي هادي روستايي و  بررسي ساختار تهيه طرحواگذار گرديد. 



فرآيند اجرايي آن حكايت از آن دارد كه بهسازي روستاها شامل 
هاي كوچك و بزرگ است كه  اي گسترده از فعاليت مجموعه

طرح خاص ميزان موفقيت نهايي را  توان به صرف اجراي چند نمي
 برآورد كرد.

هاي بهسازي  توان سرآغاز تسريع در اجراي طرح را مي 1386سال 
هاي گذشته به رغم كسب نتايج  روستايي دانست زيرا در سال

تر  مطلوب در اين حوزه به دليل كمبود منابع مالي، امكان گسترده
در بودجه سال كردن عمليات ميسر نبود كه اختصاص منابع مالي 

كل كشور كه همه در سال جاري  1385و متمم بودجه  1386
 تواند راهگشاي اين مشكل باشد. هزينه خواهد شد، مي

 
 گيرينتيجه

و  رييت دستخوش تغبه شد يروستائ ةجامع رياخ ةدر چند ده
شود  يم ينيش بيپ راتييتغ نيروند ا ليبوده كه با تحل يدگرگون

. گرچه در ابديگسترده تداوم  يا ابعادب راتييتغ نيتا كماكان ا
ثمر نبوده يب يروستائ ةعمران و توسع يحاصله، برنامه ها راتييتغ

 رات،يياز تغ يدر حد انتظار نبوده و سهم عمده ا ريتأث نيا ياند؛ ول
 يبرا يروستائ ةجامع يها شيگرا از ضرورتها و يخود جوش و ناش

 ياصل يها شهير وده است.متحول زمانه ب اريبس طيبا شرا يسازگار
 يروستائ ةاز ضعف شناخت از جامع يسو ناش كياز  تيوضع نيا

و عوامل متعدد  يروستائ ةشناخت ما از جامع هنوزاست؛ چرا كه 
 شيگرا موثّرند و به ةجامع نيو تحول ا رييكه بر تغ يو برون يدرون

است.  زيو ناچ ليقل اريدهند، بس يتوسعه شكل م يآن برا يها
و  كارآمد يفيو ك يكم يفاقد داده ها زيكشور ن يم اطالعاتنظا

است.  يروستائ ةجامع تيوضع ليو تحل صيتشخ يبهنگام برا
قلمرو از آن  هر بارز آن است و يژگيو ،يكه گوناگون يجامعه ا

در  دارد. يزيمتما يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع ك،ياكولوژ طيشرا
 ةتوسع يجامع، برا يرنامه هانقشه و ب يو اجرا هيته يطيشرا نيچن

و  يكل ييراهبردها قفي. البتّه تدستين شيب يكشور سراب يروستائ
 يهاشيبه گرا يبا جهت بخش يروستائ ةتوسع يهماهنگ برا

و  ياست. با سامانده يضرور جامعه نيو تحول در ا رييتغ يعموم
و منطقه  يدر جهت شناخت سطوح محل يكنون يهاشتاب به تالش

-جمع يبرا يبالنسبه مطلوب طيشرا است ديام ،يروستائ طيمح يا
 داريپا ةتوسع يزيجهت برنامه ر ،يو منطقه ا يملّ يها يبند

فقدان  از سوي ديگر، ]19[ در كشور، فراهم شود  يروستائ
و  ،يروستائ طيدر مح ةتوسع تيريمد يمناسب برا يساختار

 ،يخدمات رسان ينظام استقرار و دشوار ياماناز نابس يناشهمچنين 
 يشغل يهافرصت جادياقتصاد و ا نينو يگسترش بخشها عدم
 .]22[  كشور بوده است يدر روستاها ديجد
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