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مقدمھ ● 

جوامع روستايي 

جوامع روستايي به جوامع كوچكي اطالق مي شود كه در آن گروھي از انسان ھا داراي نحـوه  

.زندگي مشابه، زبان، آداب و رسوم و مقتضیات اجتمـاعي مشـتركي در كنـار ھـم زنـدگي كننـد      

جامعه روسـتايي بسـیار نیرومنـد اسـت و بـا الگوھـاي رفتـاري سـنتي         روابط موجود بین اعضاي 

روسـتاھا معمـوًال در نقـاطي پديـد مـي آينـد كـه        ).١٣٧٢:٣٠٣بـروس،  (مشخص گرديده است 

زمـین و آب  .منابع طبیعي، امكانات زندگي با اسكان ثابت را براي انسان ھا فـراھم آورده باشـند  

ه خصوص در جوامع آسیايي نقش آب اساسي تـر بـوده   دو عامل مھم در اين زمینه ھستند كه ب

محدوديت آب زراعي و عدم امكان تحرك طوالني در طول فصل كار، حد خاصي از جمعیـت  .است

عالوه بر آن ھا، پـايین بـودن سـطح تكنیـك و نـوع نظـام مالـك و        .را به ھر روستا تحمیل مي كند

ا در روستاھا شكل بخشیده اسـت كـه   رعیتي و تقسیم كار، الگوي خاصي از زندگي و فعالیت ر

نه تنھا مردم يك روستا، بلكه ساكنین روستاھاي مختلف را از تشابھات زيادي برخـوردار سـاخته   

در روستا تحـرك مكـاني، شـغلي و طبقـه اي كـم اسـت، حـريم        ).٩٧ـ ١٣٧٣:٩٥طالب، (است 

ي اجتمـاعي از ھـم   زندگي خصوصي وجود نداشته و مھمتر از ھمه اين كه در روستاھا، نھادھـا 

تفكیك نشده اند و بیشتر نھاد خانواده است كه وظـايف سـاير نھادھـاي مـدني را توأمـان انجـام       

تعدد و تكثر تعامالت در شھرھا بسیار بیشتر از روستاھاست و اين تفاوت كمي منجـر  .مي دھد

ھـاي  به تحول كیفي اي مي شود كه در نتیجه آن در روستاھا بـا پیـدايش و گسـترش سـازمان     

غیردولتي و نھادھاي مدني مواجه نیستیم و به جاي آن ھا، كانون ھاي خودجـوش مردمـي كـه    

.ريشه در بافت عشیره اي و عاطفي روستاھا دارند، جايگزين شان به شمار مي روند

پیشینه توسعه جوامع روستايي در كشور 

و روابط اجتمـاعي آن حـاكم   در گذشته در روستاھاي ايران، رابطه مزارعه بر فعالیت ھاي تولید

بدين معني كه زارع كارھاي مربوط به كاشت، داشت و برداشت محصول را انجـام مـي داد،   .بود

البته زير نظر مالك يا نمايندگان او و سھمي بخور و نمیر از محصـول نصـیب زارع مـي شـد، بقیـه      

بـر  ).٩٧ـ ٩٦ا، ھمانجـ (پس از كسر مالیاتي كه مالك بـه دولـت مـي داد، بـه مالـك مـي رسـید        

اساس چنین روابطي، نظامي شكل مي گرفت كه بـین نیـروي كـار و مالكیـت منـابع تولیـدي آن       

تمايز وجود داشت و قدرت مركزي با اندك نظارتي بر مالكین ـ كه عمدتًا به گرفتن مالیات منحصـر   

ه بـود كـه   مي شد ـ عمًال زارعین و نحوه تشخیص و برآوردن نیازھاي شان را به مـالكیني سـپرد   

.كنترل تامي بر حقوق انساني و اجتماعي زارعین داشتند
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پنج برنامه توسعه و اصالحات ارضي بنا بر ھر داليلي سیاسي و منطقـه اي كـه شـكل گرفتـه     

تشـكیل  .بودند، از برخي تغییرات و نتايج در زندگي روستايیان و نظـام روسـتايي برخـوردار بودنـد    

اھم ساخت تا اقدامي عملي براي انعكاس حقوق رعايا و تبادل خانه ھاي رعیتي امكان آن را فر

مالكین نیز موظف بودند تا با نظر شوراي بخش بسـیاري از خواسـته   .نظر در مورد آن صورت گیرد

ھاي خود را تحقق بخشند و اين امر اگر از میان برداشتن رفتارھـاي غیرانسـاني بـدون نظـارت و     

ھمچنـین اصـالحات ارضـي،    .ت، بر تعديل آن نیز بي تأثیر نبودمطلق العنان مالكین را در بر نداش

آرزوي ديرينه زارعین را كه مالكیت بر زمین بود برآورده ساخت، ولي براي گامھاي بعـدي توسـعه   

.روسـتايي كــه مكانیزاســیون و تولیـد انبــوه را پــیش روي خـود مــي ديــد، مـوانعي بــه وجــود آورد    

را نیز پايه ريزي كرد، چرا كه اقتصاد سنتي و مبتني بـر  اصالحات ارضي امكان اصالحات اقتصادي

اصـالحات ارضـي بـا حـذف قـدرت سیاسـي مالكـان اراضـي،         .مزارعه، مانعي جدي در آن راه بود

زيرا مالكان اراضـي بـه دلیـل نفـوذ در مراجـع قانونگـذاري و       .امكان توسعه اقتصادي را فراھم آورد

با حذف مالكین از روسـتاھا، دولـت درصـدد برآمـد تـا      .اجرايي مختلف مانع ھر گونه تحولي بودند

اگر چه براي خودگرداني روستاھا تعاوني ھايي پديد آمد، ولي عمًال .جاي خالي آن ھا را پر كند

به سبب عدم انطباق آن بـا خصـلت ھـاي اجتمـاعي و فرھنگـي و سـاختار اجتمـاعي حـاكم بـر          

اقداماتي عملي بـراي بھبـود   ).١٠١ـ ١٠٠ھمانجا، (دھات، به موسساتي شبه دولتي بدل شد 

اوضاع اجتماعي، آباداني، سوادآموزي و بھبود وضـع بھداشـت در روسـتاھا صـورت گرفـت، ولـي       

فقر، بي سوادي، عقب افتـادگي اجتمـاعي و فرھنگـي آنقـدر ريشـه دار و عظـیم بـود كـه ھنـوز          

جـه بـه بخـش    به خصوص كه در سال ھاي بعدي توسـعه، تو .كاستي ھاي زيادي ديده مي شد

كشاورزي بسیار كمتر از ساير بخش ھا بود و صنايع و جوامع شھري و نیازھاي آن ھا در اولويـت  

.قرار داشتند

پس از انقالب اسالمي توجه به اقشار آسیب پذير و كم درآمد و به خصـوص روسـتايیان بیشـتر    

ي روسـتايیان و  شد و بخش جھاد سازندگي اصًال جھت اولويـت قـرار دادن كاسـتي ھـا و نیازھـا     

عملي ساختن عمران روستايي شـكل گرفـت و در سـال ھـاي اخیـر در زمینـه ھـاي عمرانـي و         

كشاورزي روستاھا توسعه چشمگیري يافت و در زمینه اجتمـاعي و فرھنگـي نیـز بـا ورود بـرق،      

تلفن، راديو و تلويزيون به روستاھا و افزايش كمي قابل مالحظه آن ھا تحوالت و پیشرفت زيـادي  

ه وقوع پیوسته است كه شايد بـا گذشـت زمـان نتـايج آن بیشـتر نیـز ھويـدا شـود، ولـي بـراي           ب

اقدامات اجتماعي و فرھنگي دايمي و ساختاري ھنوز تـالش ھـا، برنامـه ھـا و اقـدامات عملـي       

زيادي نیاز است كه تنھا با شناخت و تجزيه و تحلیل تحـوالت خـرد و كـالن كشـور مقـدور خواھـد       

.بود

آوري اطالعات و روش تحقیقروش جمع 



٧

٨٢-٨١روش جمع آوري اين پژوھش، اسـنادي بـوده و عـالوه بـر آن نگارنـده طـي سـال ھـاي         

سرپرست بخش اجتماعي و فرھنگي دفتر آمايش سرزمین براي برنامه ريزي بلندمدت بوده كـه  

لـه  صفحه اي را بـه سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي تحويـل داده كـه مقا       ١٥٨گزارش پژوھشي 

حاضر، بخشي از آن پژوھش است و عالوه بر آن، طـي مـدت مـذكور در انـواع پـالن ھـاي بخـش        

ھاي مختلف آمايش سرزمین و میزگردھايي كه با حضور كارشناسان مختلف سازمان مـديريت و  

برنامه ريزي و بخش ھاي مختلف برگزار شده، حضور داشته است كه چكیده اي از آن ھـا در اثـر   

.افته استكنوني انعكاس ي

طرح مسایل ● 

برخي از مشكالت و موانع اجتماعي در برنامه ريزي ھاي توسعه روستايي 

در برنامه ھـاي توسـعه برخـي از جوامـع در حـال توسـعه و از جملـه كشـور مـا، برنامـه ھـا بـا             

عمومًا از باال به پايین انتخاب، تنظیم، تجويز و ابـالغ شـد و حتـي    مشاركت مردم صورت نگرفت و 

تبعـات و برگشــت نظـرات بومیــان، روســتايیان و دسـت انــدركاران نیــز بـراي تجديــدنظر و ارزيــابي     

بسیاري از اھداف توسعه، تنھـا در ھمـان   .اين امر از چند سوي مشكل ساز شد.استفاده نشد

روســتايیان و دســت انــدركاران بــومي، آن را .بــاقي مانــدكاغــذھا، ابالغیــه ھــا و بخشــنامه ھــا 

كـارگزاران و جريـان طـرح ھـا و     .نشناخته، نپذيرفته و از خـود نداسـتند و در آن مشـاركت نكردنـد    

برنامه ھا نیز بدلیل مواجه با چنین موانعي، ھر حركت شخصي را ناتوان يافتند، از اين روي خـود  

مشاركت مردم توسط مديران و برنامـه ريـزان و كـاگزاران    .ردندنیز پس از مدتي عمًال كار را رھا ك

ايـن امـر، نـه تنھـا     .دولتي تنھا به معنـي پرداخـت برخـي از ھزينـه ھـا توسـط مـردم تأويـل شـد         

مشاركت را از عاملي اجتماعي كه در تاروپود توسعه جاي دارد خارج ساخت، بلكه موجـب شـد   

ت ورزيـده و آن را واژه اي بـا ظـاھري خـوب كـه      كه روستايیان نیـز از اسـاس بـا مشـاركت مخالفـ     

درصدد است، جیب شان را به طريقي خالي كند، نگريستند و در نتیجه بزرگترين سرمايه ذھني 

حال اگر درصـدد باشـیم كـه    .و انساني را دولت در چنین برخورد اولیهء غیرصحیحي از دست داد

م، به سبب تبلیغات ناخواسته و منفي توسعه مشاركتي را دوباره در جامعه روستايي ترويج كنی

با موانعي بیش از گذشته مواجه ايم، و نـه  )كه در باال آمده است (دولت در برنامه ھاي گذشته 

تنھــا رســانه ھــا، بلكــه كــارگزاران و دســت انــدركاران مــي بايســت بــه گونــه اي رفتــار كننــد كــه  

شاركت بھانه اي براي كاله گـذاردن  روستايیان، نه در شعار، بلكه خود در حین عمل دريابند كه م

آنـان  ...بر سر روستايیان ساده دل نیست و آن به مشاركت در تصمیم گیري، اجراء، ارزشیابي و

عدم باورپذيري متقابل مردم و مسئولین سبب شـده كـه سـازمان ھـا و كانـال      .مربوط مي شود
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پديد آيند، شـكل نگیرنـد   ھايي كه بايد موازي با توسعه مشاركتي و در جھت تحقق و تسريع آن

.و عمًال توسعه به مراحل زيربنايي تر وارد نشده و نھادينه نگردد

بسیاري از مسئولین، كارگزاران و دست اندركاران دولتـي نیـز خـود تصـور درسـت و روشـني از       

بسـیاري از مســئوالن و  .مشـاركت مردمـي ندارنــد تـا آن را بـه مــردم و روسـتايیان انتقـال دھنــد      

ن در رده ھاي مختلـف بـه نظـرات، حـرف ھـا و پیشـنھادات مسـئوالن، كارشناسـان و         كارشناسا

مجريان پايین تر از خود میـدان نـداده و در عـین حـال درصـددند توسـعه مشـاركتي را نیـز تحقـق          

ايـن امـر ھـم بـه عـدم آمـوزش صـحیح آن ھـا بـه عنـوان اھـرم ھـاي اساسـي توسـعه               !بخشند

ي ريشه اي تر در ساختار جامعه ما حكايـت دارد و آن  مشاركتي مربوط مي شود و ھم از مشكل

.توجه به انگیزش ھايي ديگر بیش از پیشرفت و بھبود وضع زندگي است

مھاجرت از جوامع روستايي به جوامع حاشیه نشین و آلونك نشین 

با رشد شھرنشیني در ايران و تحوالت پديد آمده در جوامع روستايي و عشـايري، خانوارھـايي   

ي زندگي و كار در شھرھا و برخي از جوانان شان به جھت گرايش به سمت سبك جديدي از برا

زندگي كه دنیاي جديـد نويـد مـي داد، سـكونتگاه خـود را تـرك كردنـد و بـه سـوي شـھرھا روان           

عمده آنان چون بـه سـبب شـرايط نامناسـب مـادي و اجتمـاعي مھـاجرت بـه شـھرھا را          .شدند

يد زمین در محدوده ھـاي رسـمي شـھرھا نبودنـد، پـس در حاشـیه يـا        برگزيده بودند، قادر به خر

اطراف شھر و خارج از محدودھاي رسمي به ساخت آلونك ھا، زاغه ھا و حلبـي آبادھـا مبـادرت    

اين مھـاجرت و سـكنا گزيـدن در ابتـدا در حاشـیه چسـبیده بـه        ).١٣٨١میزگرد نخست، (ورزيدند 

بـه  .نك ھايي كه از شھر فاصله داشتند، ھمراه بودشھر شكل گرفت و بعدًا با ساخت و ساز آلو

.نظر مي رسد كه ضروري است تا راه ھايي را براي اين مسايل جستجو كنیم

مباني نظري؛ انواع توسعه در دنیاي امروز ● 

توسعه پايدار 

بـه توسـعه اي اطـالق شـد كـه بـا مصـرف بـي رويـه منـابع محـدود            توسعه پايدار، نخستین بار 

سرزمیني توأم نباشد و بتواند به جايگزيني و احیاء منابع به شكلي ديگر منتھي گردد، به طوري 

سـپس بـه سـبب اھمیـت منـابع      .كه امكان تداوم توسعه را براي نسل ھاي بعد نیز فـراھم آورد 

ني شـان، توسـعه پايـدار بـه حـوزه زيسـت محیطـي        طبیعي و امكان بسیار محدود بـراي جـايگزي  

آن گاه پس از جلسـات متعـدد در سـازمان ملـل، شـاخص ھـاي آن در چھـار حـوزه         .معطوف شد

امـروزه ديگـر تقريبـًا    .un,1995((اقتصادي، اجتمـاعي، زيسـت محیطـي و نھـادي تعريـف شـدند       
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ي توسـعه پايـدار   تمامي بخش ھاي توسعه را به گونه يك شـبكه مـرتبط بـه ھـم، در شـكل گیـر      

تعیین كننده مي دانند و دستیابي به برنامه ھايي را كه از چنان نگاه، سنجش و بـرآورد جـامعي   

.برخوردار باشند، ضروري مي دانند

توسعه درونزا و برونزا 

توسعه درونزا و برونزا، ھر يك از فوايد و معضالتي برخوردارند كـه بـي تـوجھي بـه ھـر يـك مـي        

توسـعه صـرفًا درونـزا، موجـب مـي شـود تـا از        .تحقق موفـق برنامـه ھـا شـود    تواند موجب عدم

تحوالت جھاني ودسـتاوردھاي توسـعه جوامـع پیشـرفته دور مانـده و عقـب مانـدگي مـان را بـه          

و توســعه صــرفًا برونــزا موجــب عــدم نھادينــه شــدن برنامــه ھــا در  .شــكلي ديگــر بازتولیــد كنــیم

بر آن مي شود و از تحوالتي ريشه اي به نـوعي تغییـر   ساختارھاي اجتماعي و نھادھاي مبتني 

امروزه بر اثر پديده جھاني شدن امكان يك توسعه كـامًال درونـزا بـدون ھـر     .صوري بدل مي گردد

گونه تأثیرپذيري از جوامع ديگر غیرممكن است و آن چیزي بیشـتر از يـك ادعـاي بـدور از واقعیـت      

راھكارھـايي  .وع توسـعه درونـزا و برونـزا ضـروري اسـت     از اين روي توجه به ھر دو نـ .نخواھد بود

براي اين نوع توسعه توصیه مي شود كه توسعه مشاركتي، آموزش گسترده و در ھمـه سـطوح   

كارگزاران، برنامه ريزان، روستايیان و آموزش دھندگان، و برنامـه ھـاي تـرويج روسـتايي از جملـه      

.اين اقدامات اند كه بدان ھا مي پردازيم

ل اجتماعي و فرھنگي در توسعه عوام

برخي از كاستي ھا و ناكـامي ھـا در برنامـه ھـاي توسـعه در جوامـع در حـال توسـعه موجـب          

آنان دريافتند ).Donglass، ١٩٩٢(شكل گیري نگرشي تازه نزد برنامه ريزان و سیاستگذاران شد 

فرھنگـي را نیـز در   كه عالوه بر عوامل و متغیرھـاي اقتصـادي، شـرايط و متغیرھـاي اجتمـاعي و      

جـايگزيني  (از اين رو، عالوه بر تعاريف جديدي از توسـعه  .شمار عوامل مؤثر در توسعه قرار دھند

بـر اسـاس الگـوي كـالن توسـعه در كشـورھاي جھـان سـوم، عوامـل و          )توسعه بـه جـاي رشـد   

ديـد و  فرھنگي اين جوامع نیز در الگوي كالن و برنامه ھاي توسعه لحاظ گر-متغیرھاي اجتماعي

توسعه در اين جوامع در خدمت نیازھا، عاليق، شرايط، امكانات و اھداف موجود در كشورھاي در 

ــت   ــاه   ).٥٤-١٣٨٢:٥١احمــدي، (حــال توســعه، تعــديل ياف ــن گــامي مھــم در تشــخیص جايگ اي

برنامه ريزاني .اجتماعي و فرھنگي در توسعه جوامع بود، ولي ھرگز در ھمان سطح باقي نماند

كالن تر از تفكر عملیاتي و اجرايي داشتند، متوجه شدند كه فرھنگ از ماھیتي بیش كه نگاھي

مطالعه توسعه بـدون توجـه بـه    «آن ھا دريافتند كه .از يك نقش مكمل در توسعه برخوردار است

بافت انساني و فرھنگي چیزي جز يك رشد بدون روح نیست، حال آن كه توسعه اقتصادي كامًال 

آنـان اذعـان   )٣١٦:٤دكوئیـار،  (».بخشـي از فرھنـگ و ھويـت يـك ملـت اسـت      شكوفا و متعادل 

داشتند كه به فرھنگ نبايد بـه عنـوان ابـزاري صـرف در راه تحقـق اھـداف اقتصـادي و سیاسـي         
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مسـأله اصـلي اي   ).٣١٥:١٢سن آمارتیا، (نگريست، بلكه بايد آن را ھدف غايي توسعه شمرد 

آن بود كه آيا بايـد بـه فرھنـگ بـراي توسـعه انديشـید يـا        كه توسط اين نظريه پردازان مطرح شد

)٣١٦:٤دكوئیار، (توسعه براي فرھنگ؟

!فرھنگ، ابزار و غايت توسعه؟

برخي ديگر از نظريه پردازان و برنامه ريزان توسعه در سطح جھـان بـه ايـن نتیجـه رسـیدند كـه       

ش و شكوفايي انسان ھا را شاخص ھاي مادي پیشرفت به ھیچ روي امكان ارزيابي درجه آساي

نمي دھد و بايد عالوه بر آن ھا معیارھاي ديگري ابداع كرد؛ معیارھايي ھمچون مفھـوم توسـعه   

انســاني كــه مالحظــه ھــاي ديگــري را بــه ماننــد ارزش ھــاي واالي انســاني و اھــدافي كــه در    

بـه  پـرداختن  .جوششي اجتماعي و فرھنگي به زندگي انسان ھا معنا بخشد، پیش مي كشد

اگـر بپـذيريم كـه انسـان ھـا از آن روي      .اين موضوع نیاز به نگاھي ژرف تر و تأملي افـزون تـر دارد  

ارزش قايـل ھسـتند كـه كاالھـا و     )حتـي نـوع اجتمـاعي و فرھنگـي آن     (براي كاالھـا و خـدمات   

خدمات به آنان امكان مي دھد تا آن طور كه مـي خواھنـد زنـدگي كننـد، ايـن امـر بـه نـاگزير بـه          

به بیان ديگر، ما با چنین روندي بـه نقـش كـاركردي    .نگ و اوضاع اجتماعي شان برمي گرددفرھ

بنابر اين گرچه فرھنگ كاركردي ابزاري در توسـعه دارد، امـا كـاركردش بـه     .فرھنگ پي مي بريم

افزون بر اين فرھنگ الھام بخش ھدف ھايي است كه به زندگي مان .ھمین جا ختم نمي شود

اين ماھیت دوگانه فرھنگ نه تنھا موجب رشـد اقتصـادي مـي شـود، بلكـه بـه       .معنا مي بخشد

ھدف ھاي ديگري ھمچون حفظ انسجام اجتماعي در عین تكثـر فرھنگـي و ارتقـاي ارزش ھـاي     

انسـاني و معنـوي بــدون قربـاني كـردن بخشــي از ارزش ھـا و ظرفیـت ھــاي انسـاني و تقويــت        

در بسـیاري از مـوارد نـه تنھـا راه رسـیدن بـه       فرھنـگ  .نھادھاي جامعه مدني ياري مـي رسـاند  

حتي مھمتـر از آن، بنیـاد ھـويتي و معنـايي تمـامي آرزوھـا و اھـداف        .اھداف ديگر توسعه است

زيرا فرھنگ است كه تعیین مـي كنـد اعضـاي آن    ).٤-٣١٦:٥دكوئیار، (زندگي انسان نیز ھست 

.شـان چگونـه تنظـیم و حفـظ كننـد     فرھنگ، رابطه شان را با محیط و مردم درون و بیرون فرھنگ 

فرھنگ است كه معین مي سازد، چگونه اطالعات دريافتي از محیط، روش تفسـیر و روش مـورد   

به عبارت دقیق تر، فرھنگ واقعیـات را برايمـان معنـا مـي     .استفاده آن را درك كرده و به كار بريم

)!٤٧و١٣٧٨:٤٤تري يانديس، (كند 

ر جوامـع روسـتايي و سـنتي ھمـواره تأثیرگذارترنـد و جوامـع       اين عوامل اجتماعي و فرھنگي د

روستايي و عشايري در مقابل تغییرات و به ويژه تغییراتي كه از بیرون به محـیط شـان وارد شـد،    

مقاومت بیشتري نشان مي دھند و ھر برنامه توسعه موفقي در جوامع روستايي مـي بايسـت   

عي و فرھنگي را كه در جوامع روستايي عمدتًا عوامل، مولفه ھا، متغیرھا و شاخص ھاي اجتما

مبتني بر سنت ھا است، به درستي بررسي كرده و سپس ھر گونه طرح يا برنامه اي با درنظـر  

.گرفتن شان، تنظیم كند
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توسعه انسان محور و آمايش سرزمین 

با سه پروسه رابطه انسان، فضا و فعالیت روبرو ھستیم كه بايـد  در برنامه آمايش سرزمین، ما 

با اين كه ھیچ بخشي از فرآيند توسعه نبايد جداي .در ارتباط با يكديگر طراحي و سنجیده شوند

از ساير بخش ھا در نظر گرفته شده و تحقق يابد، ولي با نگاه انسـان محـور در توسـعه آمـايش     

چرا كـه انسـان اسـت كـه محـور      .تأكید شود"توسعه انساني"ر سرزمین، بايد بیش از ھر چیز ب

آن تمامي فرآيندھاي پیشـین انسـاني را مـي بايسـت دگرگـون      .چنان توسعه اي قرار مي گیرد

نخسـت رابطـه انسـان بـا طبیعـت، كـه بـه بـر طـرف سـاختن نیازھـاي            .ساخته و توسعه بخشد

بـه جـا مانـده بـراي مـا منتھـي       زيستي با حفظ زيست بوم، محیط زيست و میراث ھاي طبیعـي 

دوم رابطه انسان با انسان كه مشخصًا به فرھنگ و مسايل اجتماعي و نھادھا و سازمان .شود

و خالصـه رابطـه انسـان بـا خـود، كـه بـه توانـايي ھـاي خالقـه           .ھاي اجتماعي مربوط مي شود

نسـاني از ديگـر   انساني، آزادي و ارزش ھا و ھنجارھاي معنوي از يك سـوي و نیازھـا و حقـوق ا   

آن .منتھــي مــي گــردد"خودآگــاھي"و "ھــويتي بالنــده"ســوي مربــوط شــده كــه در نھايــت بــه  

ھنگامي محقق خواھد بود كه انسان، فاعـِل پديـد آورنـدهء ھـر توسـعه، محتـواي تحـول يافتـه و         

.آفريدهء طي توسعه و غايِت مقصوِد آن باشد

توسعه محلي و مبتني بر زيست بوم 

محیطھاي طبیعي و اجتماعي نه تنھا بر انسان تأثیر مي گذارند، بلكه ھمديگر را نیز متأثر مـي  

محیط طبیعي انسان كه مردم ھر سرزمیني، زنـدگي خـود را از آن گرفتـه و بـر آن ھويـدا      .سازند

زيست بوم شـامل اشـیاء، منـابع، جغرافیـاي محـیط و      .مي سازند، زيست بوم آنان را مي سازد

اگـر بخـواھیم جايگـاه زيسـت     .ي است كه فرد با آن ھا زندگي مي كند و بقاء مي يابدروش ھاي

بوم، فرھنگ و سـاير روابـط و خصـايص انسـاني را در توسـعه مشـخص سـازيم، بـه الگـوي ذيـل           

تري (رفتار -----شخصیت -----جامعه پذيري -----فرھنگ -----زيست بوم :دست خواھیم يافت

آن ھنگامي اساسي مي نمايد كه دريابیم، بزرگترين و گسترده ترين ).٥٧ـ ١٣٧٨:٤٦يانديس، 

برنامه ھاي توسعه در كشورھاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شدند، كه بدون توجه بـه  

شرايط طبیعي و بومي و تشخیص ارتبـاط بـین رفتارھـا و زيسـت بـوم منـاطق مختلـف و محلـي         

.تنظیم شده بودند

مورد ھر روش محلي و سنتي خوش بین بود و يافته ھا نشان مـي دھنـد   با اين ھمه، نبايد در

كه بسیاري از روش ھاي سنتي در جوامع روستايي، مسـلك گـرا بـوده و بـه دور از روش ھـايي      

آن ھا چون سنتي محافظت شـده  .است كه براي دست يابي به اھداف مشخص ضروري است

به ضرر كشاورزان تمام شوند، بـاز سـنت، آن ھـا    و كمتر تغییري را نیز پذيرا مي شوند، حتي اگر 

بسیاري از آن ھا فاقد دانش بوده و با خرافات و اوھام و باورھاي .را تقديس و پاسداري مي كند
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برخي از آن ھا نیز با وجود دستاوردھاي ملموس اقتصادي، از آسـیب  .عامیانه به ھم آمیخته اند

.روي رھا كردن شان بھتر است تا پیگیـري شـان  ھاي فرھنگي و اجتماعي رنج مي برند، از اين

ھمچون مديريت سنتي مردان در اكثر كارھاي روستا كه با وجود دستاوردھاي اقتصادي، از منظر 

.اجتماعي و فرھنگي نوعي تبعیض نسبت به زنان را اشاعه مي دھد

توسعه ھويت محور؛ انسان روستايي و جھاني شدن 

نتايجي كه براي اقصاء نقـاط جھـان و برنامـه ريـزي ھـاي توسـعه       جھاني شدن با تمام تبعات و 

.گزارده، يكي از بزرگترين دستاوردھا را براي روستايیان و مـردم محـروم و منـزوي داشـته اسـت     

انسان روستايي امروز ديگر مجبور نیست تا چشم امید به توانايي ھاي بسیار محدوِد تكنولـوژي  

و قـادر اسـت بـه سـرعت از آخـرين دانـش، تجـارب و        و دانش محل و كشـور خـود منحصـر شـود     

او بـه كمـك علـم از بسـیاري از امـراض و بیمـاري       .تكنولوژي ھاي پیشرفته ترين جوامع بھره بـرد 

ھاي كه در مناطق فقیر پديدار شده و به سرعت رايج مي شد، رھايي مي يابـد؛ ھـم از طريـق    

.پیشگیري و ھم درمان

ھاني شدن به ھويتي بر مي گردد كه به انسـان ھـاي محـروم،    اما يكي از مھم ترين تأثیرات ج

تا ديروز بسیاري از آن ھا در ابتـدايي تـرين تصـمیمات    .حاشیه نشین و روستايي بخشیده است

در حـالي كـه امـروز آن    .محلي و بومي شان در نظر گرفته نمي شدند، چه رسد به كشورشـان 

ھــاي جمعــي، مخــابرات و اينترنــت كــه  ھــا از طريــق شــبكه ھــاي ارتباطــاتي گســترده، رســانه  

مشخصًا از بارزترين شاخص ھاي جھاني شدن ھسـتند، مـي تواننـد بـا ھمـه جـاي دنیـا ارتبـاط         

تا ديروز كشاورز محروم براي احقاق حـق اش مـي بايسـت بـه شورشـي ھمـه گیـر        .برقرار كنند

جبـران ناپـذيِر   دست زند تا صدايش را به گوش برخي از مسئوالن برساند، كـه آن بـا تـاوان ھـاي    

اما امروزه كمتر از صد روسـتايِي آمريكـاي التـین بـا تعـدادي پالكـارد مـي        .جاني و مالي توأم بود

توانند افكار خود را به جھانیان منتقل ساخته و حتي در مخالفت با جھاني شدن اعتراض كننـد و  

انسان .ان ببیننددر سراسر جھ)ابزار جھاني شدن(به سرعت انعكاس آن را از طريق رسانه ھا 

.روستايي ديگر تنھا ھويت يـك روسـتايي را نـدارد، او ھويـت يـك انسـان جھـاني را يافتـه اسـت         

انسان ھاي روستايي، حاشیه نشین و محروم تنھا عضوي از محله خود نیستند، تك تـك آن ھـا   

ن، عضو يك جامعه جھاني اند كه مي توانند با انتقال افكار عمومي شـان از طريـق جھـاني شـد    

تمام جھان را تحت تأثیر قرار دھند و برنامـه ھـاي توسـعه در سـطوح بـومي، ملـي و حتـي بـین         

را در قلـب  "ھويـت "اين ديدگاه مي تواند محـور توسـعه اي قـرار گیـرد كـه      .المللي را تغییر دھند

.خود تعريف كرده است

تجزيه و تحلیل تحوالت اجتماعي در سطوح خرد و كالن● 
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بررسي تحوالت اجتماعي كشور در سطوح خرد و كالن به ما كمك مي كند تا شرايط كنـوني و  

واقعي خود را دريافته، علل پديد آمدن بسیاري از معضالت توسعه را شناخته و راه ھايي عملي 

در .جھت اصالح برنامه ھاي گذشـته و تكمیـل برنامـه ھـاي آتـي توسـعه روسـتايي ارايـه كنـیم         

افراد و بنگاه ھايي طرف ھستیم كه كنش ھـاي آنـان را بايـد شـناخته و اصـالح      سطح خرد ما با

در سطح كالن با تحوالتي سر و كار داريـم كـه نـه تنھـا جوامـع روسـتايي، بلكـه از جوامـع         .كنیم

از .شھري و صنعتي و تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور و شـرايط جھـاني ناشـي مـي شـود     

.وري استاين روي بررسي تك تك آن ھا ضر

كنش ھاي معطوف به پیشرفت و تقديرگرايانه .١

براي ھر نوع تغییري در جوامع روسـتايي بايـد تغییـري در نگـرش ھـا و كـنش ھـاي روسـتايیان         

اما مشكل اساسي آن است كه اكثر روستايیان كشورمان بین اصالح اعمـال خـود و   .ايجاد شود

مي بینند، زيرا تفكر سـنتي در جوامـع روسـتايي    بھبود دستاوردھا و ماحصل كارشان، ارتباطي ن

بـدين معنـي كـه افـراد سـنتي بـین اعمـال خـود و تحقـق          .كشور ما مبتني بر تقديرگرايي است

مطلوب اھداف و مقاصد موردنظر، ارتباطي تشخیص نمي دھند، بلكه آن را حاصـل قضـا و قـدر و    

ود روش ھا، نیاز ضروري بـه تفكـري   در حالي كه برنامه ريزي و بھب.دست تقدير روزگار مي دانند

دارد كه مبتني بر ارتباطي بین بھبود روش ھا و َاعمال، جھت نیل به اھداف و نتايج بھتر و افـزون  

به بیان ديگر، تحقق اھداف و ِاعمال برنامه ھا ناگزير به كنش معطوف به پیشرفت است .تر دارد

تنھـا ارتبـاطي ديـده، بلكـه مـدام آن ھـا را       كه ما بین رفتارھا و روش ھا بـا اھـداف و مقاصـد، نـه     

در حالي كه در كنش تقديرگرايانه، َاعمـال و روش ھـا   .ارزيابي نموده، اصالح كرده و تكمیل نمايد

به عنوان عوامل اساسي كسب اھداف و نتايج تشخیص داده نمـي شـوند، بلكـه آن بـه دسـت      

بنـابراين در روسـتاھا   .ي گردنـد قضا و قدر سپرده شده و به عنوان سرنوشـت خـانوار ارزيـابي مـ    

عمدتًا كوششي نیز جھـت بھبـود روش ھـا و رفتارھـا صـورت نگرفتـه و كـار بـر حسـب الگوھـاي           

از ايـن روي اساسـي تـرين نكتـه بـراي تحقـق ھـر برنامـه اي در         .سنتي گذشته تداوم مي يابد

.كشور ما توجه به اين نحوه ء نگرش و رفتار و كوشش در جھت تغییر آن است

يھي است كه چنین الگوھايي كه ريشـه دارتـرين و گسـترده تـرين مـالك ھـاي نگـرش ھـا و         بد

رفتارھا ھستند، نیاز به برنامه ريزي بلندمدت داشته تا بـا افـزايش سـطح فرھنگـي مـردم بتـوان       

.الگوھاي مناسبي را جايگزين شان سـاخت تـا موجـب بـازآفريني فقـر و عقـب مانـدگي نشـوند        

ي، روح قالب تفكر در جامعه روستايي و عشـايري ماسـت و اگـر چـه     درست است كه تقديرگراي

اين الگو در روستاھا و ايـالت مـا مـوج مـي زنـد، ولـي نبايـد تقـديرگرايي را بـه روسـتاھا محـدود            

حتي با وجود گسترش اين نوع تفكر در نزد عوام جامعه مـا، نبايـد آن را بـر خـالف تصـور      .ساخت

عـه محـدود دانسـت و حتـي بخـش قابـل تـوجھي از قشـر         بسیاري از مردم، به قشر عامي جام

تحصیل كرده نیز در مالك ھاي خاموش خود، بر طبق شان رفتار و گزينش مـي كننـد و تنھـا آمـار     
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تجارب نشـان مـي دھـد كـه ريشـه كـن كـردن        .تقديرگرايي در نزد افراد تحصیل كرده كمتر است

ھمواره آن ھا در طول نسل ھا بازآفريني كامِل تقديرگرايي از افكار و اذھان كار ممكني نیست و 

ھر كس نداند برنامه ريزان و كارگزاران توسعه خوب مي دانند كه دسـت تقـدير تـا چـه     .شده اند

اما اين بدان معناست كه تنھا با برنامه ريزي بلندمدت است كـه مـي تـوان انتظـار     !حد تواناست

و فعالیت ھاي منزل و محل كـار زدوده و  داشت، تقديرگرايي را از اھداف و مقاصد كاري و روزمره

به عرصه پديده ھا و حوادث غیرمترقبه و طبیعي كه فراتر از اعمال و تصـمیمات انسـان ھاسـت،    

.عقب نشیني داد

"معطوف به ھدف "به جاي "معطوف به احساس "تفكر و كنش .٢

سـازماني و رفتـار سـازماني از موضـوع ھـايي اسـت كـه ارتبـاط         در مديريت امروز، بحـث تفكـر   

يكـي از اصـلي تـرين عوامـل شـكل      .مستقیم با توسعه از ابعاد خرد تا بـه سـطوح كـالن آن دارد   

گیري سازمان ھا و نھادھا، عملكرد افرادي است كه با تفكر معطوف به ھدف، كنش ھاي شـان  

و ابزار را عوامل موثر بر نتايج و اھداف مـي بینـد،   اين نحوه تفكر كه َاعمال .را شكل بخشیده اند

امكان توسعه را براي افراد مقدور مي سازد، زيرا آن ھا را به پیگیري و اصالح رفتارھـا و راه ھـا و   

اما جوامع شـرقي عمـدتًا بـر    .تعقیب ھر چه بیشتر اھداف و نتايج از طريق آن ھا تھییج مي كند

البته پس از آن كه ژاپن و برخي ديگر از .تا كنش عقالييمبناي كنش احساسي رفتار مي كنند 

كشورھاي شرق دور، رفتارھاي سازماني و عقاليي را در نھادھـا و سـازمان ھـاي خـود درونـي      

ساختند، اين تقسـیم بنـدي مطلـق بـین شـرق و غـرب فـرو ريخـت، ولـي تحقیقـات نشـان داد،            

تـي و نھادھـاي مـدني شـان در راه     عالرغم اين كه برخي از جوامع شرقي در سازمان ھـاي دول 

توسعه موفق بوده اند، اما در كنش ھاي غیر رسمي وسنتي شان ھنوز كنش ھاي احساسـي  

.تعیین كننده اند

در كشور ما جايي كه تفكر تقديرگرايانـه بـراي تبیـین پديـده ھـا مناسـب ارزيـابي نشـود، تفكـر          

معطــوف بــه "و "مارگرايانــه ق"عقاليــي جانشــین آن نشــده اســت، بلكــه دو نــوع تفكــر و كــنش  

در کـنش احساسـي عمـدتًا رفتارھـا بـراي نـوعي تبـادل        .است كه به كـار مـي رونـد   "احساس 

با اين كه اكنون در رفتارھاي سازماني به اين نتیجه .احساس و ارضاء عاطفي ِاعمال مي شوند

بـه نـوعي كـنش    رسیده اند كه كنش عقاليي به تنھايي براي كاركنان كافي نیست و در كنار آن 

ارتباطي كه عواطف انساني را نیز ارضاء مي کند بايد توجه كرد، ولي آن بـه تنھـايي نمـي توانـد     

موجب توسعه شود و تنھا ھنگامي توسعه پايدار را نیز در كنار آن خواھیم ديد كه در كنـار كـنش   

قاصـد و تغییـر   در جامعه مـا، زبـان نیـز بـه عنـوان وسـیله اي بـراي نیـل بـه م         .عقاليي به كار رود

بـه بیـان ديگـر، در    .واقعیت به كار نمي رود، بلكه كاركرد زبان بیشتر پر كردن خالء واقعیت اسـت 

كنش معطوف به ھدف، زبان بـه عنـوان وسـیله اي بـراي بیـان مقصـود و تعقیـب عملـي نیـات و          

ھـد،  تحقق نتايج به كار مي رود، در حالي كه در كنش احساسي، زبان واقعیـت را تغییـر نمـي د   
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براي مثـال  .بلكه جانشین واقعیتي مي گردد كه وجود ندارد و از اين طريق خالء آن را پر مي كند

در سازماني كه تفكر معطوف به ھدف حاكم است، مديران سازمان براي رسیدن به مقاصد مي 

سـت  توانند اھداف موردنظر را براي كاركنان تشريح كنند تا با تعقیب آن ھا بـه نتـايج مـورد نظـر د    

يابند، در حالي كه در مراكز و حتي سازمان ھايي كه تفكر و كنش احساسي حاكم است، آنچه 

كه به وسیله مديران بیان مي شود، عواملي براي تغییر رفتار كاركنان نیست، بلكه تنھا بیـان آن  

چیزي است كه در واقعیت موجود نیست و بـا بیـان اش افـراد و كاركنـان احسـاس سـبكي مـي        

غییر رفتاري نیز تحقق نمي يابد، زيرا آنچه كه مي بايست انجام مي شـده، گفتـه شـده    كنند و ت

اين مسئله به دو شـكل در كشـور مـا در راه    .است و اين براي كنش احساسي كفايت مي كند

يكي براي كارگزاران و مسئوالني كه درصـدد تغییـر   .توسعه ايجاد مشكل و بن بست كرده است

آن ھا متوجه شـدند كـه بسـیاري از چیزھـايي كـه گفتـه مـي        .آمده اندعملي رفتار سازماني بر

شود، با وجود موافقت اكثريت كاركنان با آن و اذعان به مطلوب بودن شان، ھیچ تغییر رفتـاري در  

در نتیجـه بعـد از   !آن ھا صورت نمي دھد و عمًال پیگیري آن ھا به تغییر رفتار منتھي نمـي شـود  

امـا مھـم تـر از آن در قالـب الگـوي      .افراد بـي تفـاوت مـي پیوندنـد    مدتي مأيوس شده و به جمع

پنھاني است كه بدون آن كـه برنامـه نويسـان و طـرح ريـزان و كـارگزاران رده بـاالي توسـعه خـود          

آن بیان نواقص در زمینه ھاي مختلف، نه بـراي تصـحیح   .بدانند، در برنامه ھا متجلي شده است

كردن آن ھا، بلكه براي يافتن كانالي بوده است كه به نـوعي  و دريافت نواقص به مقصود برطرف 

با بیان اش از يك طرف، رفع تنیدگي فكري شده و از طرفي ديگر، دسـت انـدركاران را بـه سـبب     

بـه بیـان ديگـر،    !سیل عظیم مشكالت در حوزه ھاي مختلف از برطرف كردن شان خـالص سـازد  

رنامه ھاي گذشته گنجیده، مـي تـوان ارزيـابي    بسیاري از مشكالت و محدوديت ھايي را كه در ب

كرد و ديد كه عمده آن ھا به مقصود شناسايي براي برطرف كردن موانع توسعه شكل نگرفتـه و  

عمًال نیز كاري در آن زمینه صورت نگرفتـه اسـت، بلكـه بـا گنجانیـدن شـان در برنامـه ھـا و تكـرار          

تنھا رفع تكلیف و احساس سبكي روحـي  مداوم شان، به نظر مي رسد كه منظور از بیان آن ھا 

!و رواني بوده است 

"قمارگونه"تفكر و كنش .٣

نوع ديگري از تفكر و كنش در جامعه ما متداول است كه آن را بايسـت جانشـیني بـراي كـنش     

ايـن الگـوي تفكـر و كـنش، ھنگـامي كـه       .تقديرگرايانه در كنار كنش معطوف به احساس دانست

تعريف شده نمي بیند، به جاي ايـن كـه برحسـب تفكـر معطـوف بـه ھـدف،        ھمه چیز را از پیش 

َاعمال و كوشش ھاي انساني را عاملي در موفقیت و نیل به نتايج ارزيابي كند، شانس و اقبـال  

ايـن امـر ھنگـامي    .و اتفاق را به عنوان عامل اساسي شناخته و بـر اسـاس آن رفتـار مـي كنـد     

ي ناگھاني و غیرقابل پیش بیني، تحوالتي تعیین كننده در متداول مي شود كه بر اساس تغییرات

شرايط زندگي و كاري افراد به وقـوع بپیونـدد و ارتقـاء عملـي شـرايط زنـدگي و كـار افـراد رابطـه          

در .معناداري با عملكرد و تالش آن ھا نشان ندھد، بلكه به گونه اي اتفاقي تحقـق يافتـه باشـد   
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ه بر ارضاء رواني از طريـق كـنش احساسـي مـي تواننـد بـه       نتیجه، افراد در چنین شرايطي عالو

ايـن نحـوه تفكـر و كـنش و در حقیقـت      .دستاوردھاي حاصل از تفكر قمارگرايانه خوش بین باشند

الگوي پنھان، ھنگامي كه در افراد دروني شد مي تواند حتي عواقبي خطرناك تر از تقـديرگرايي  

نش ھا و رفتارھاي سنتي ھمچنان عملكردي را در قالـب  زيرا در الگوي تقديرگرايانه، ك.پديد آورد

گذشته به بار مي آورند، حتي اگر اصالح و تقويت نشوند، ولـي در تفكـر تقديرگرايانـه لـذتي كـه      

يكـي  .عايد كنشگر مي شود، دقیقًا لذتي است كه به يك قمارباز در ھنگام ُبرد دست مي دھـد 

كه اين نوع الگوي پنھان در آنجـا متـداول مـي    از خطرناك ترين آسیب ھاي اجتماعي در جوامعي

شود، اين است كه آن ھا ديگر حتي اگر از طريق كنش معطوف به ھدف و با پشتكار و تالش بـه  

نتايج ارزنده تري نیز دست يابند، نمي توانند دل به ادامه آن دھند، زيرا با عادت به لذت قمار كـه  

.زد، لذت كنش عقاليـي بـي ارزش جلـوه مـي كنـد     پیروزي غیرمنتظره و ناگھاني را عايد مي سا

غافل از اين كه بزرگترين گنجي را كـه آنـان از دسـت داده انـد، ھمـان متـاعي اسـت كـه جوامـع          

پیشرفته با تالش و پشتكار عقاليي و معطوف به ھدف كسـب كـرده انـد كـه ھـیچ گنجـي قابـل        

بـا دوام و مانـدگار اسـت،    مقايسه با آن نیست و به ھمان جھت كه دفعي و قمارگونـه نیسـت و   

.گنجي حقیقي است

متأسفانه در بین اقشار و جوامعي كه كنش ھاي قمارگونه متداول است و با تفكر معطـوف بـه   

احساس تركیب مي شود، صورتي پیچیده مي يابد و گفتارھا در مورد مضرات اين نـوع از تفكـر و   

قمار لـذت اعتیـاد خـود را بـه وجـود      جانشین ھاي مناسب آن نمي توانند سودمند افتند، چرا كه 

متأسفانه در ادارات و سازمان ھاي ما عمـدتًا ايـن نـوع از تفكـرات     .بردگان اش تزريق كرده است

احساسي و قمارگونه است كه به جاي كـنش ھـاي معطـوف بـه ھـدف، جانشـین كـنش ھـاي         

دولتي، منافع به خصوص كه عايدات حاصل از نفت نیز در سازمان ھاي .تقديرگرايانه شده است

الزمه را تأمین كرده اند؛ حتي اگر كنش ھا، از طريق عملكرد و كارايي سـازماني موجـب كسـب    

اھداف نشوند، درآمدھای نفتی جبران کرده، از ايـن روي كـنش ھـاي احساسـي و قمارگونـه در      

.اولويت قرار گرفته اند

رويكردھاي موجود نسبت به تحوالت جوامع روستايي .٤

كالن نیز با تحوالتي اقتصادي و اجتماعي در كشور مواجه ھستیم كـه نسـبت بـه آن    در سطح 

.دو ديدگاه كلي را مي توان شناسايي و ارزيابي كرد كه به دو رويكرد كلي تقسیم مي شوند

رويكرد نخست معتقد است كه در برنامه ھاي توسعه در پنجـاه سـال اخیـر، بـه روسـتاھا بـي       

ھمـراه بـا   .حات ارضي، روستاھا مـورد بـي مھـري قـرار گرفتنـد     پس از اصال.توجھي شده است

صـنايع مونتـاژ آن   .افزايش ناگھاني قیمت نفت، فقط نوسازي شھرھا در دسـتور كـار بـوده اسـت    

آن ھا بر اين باورند كه دگرگوني ھاي .دوره، ھیچ پايه و ريشه اي در بخش تولید داخلي نداشت

گريز از فقـر را پديـد آورد و چـون ھیچگونـه سـرمايه گـذاري       پديد آمده به وسیله برنامه ھا، پديده
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جھت آموزش و اشتغال جمعیـت رو بـه تزايـد و گريـزان از فقـر روسـتايي نشـده بـود، آنـان را بـه           

اصطالح به سوي كار ِگل در شھرھا كشاند و فقر، بزه و سـاير آسـیب ھـاي اجتمـاعي را كـه در      

از سھم بخش .ا براي مھاجرين به ارمغان آوردروستاھا كمتر ديده مي شدند، در حاشیه شھرھ

ــروي كــار كاســته شــد  ــروي كــار در بخــش  ٥٥حــدود ١٣٤١در ســال .كشــاورزي در نی درصــد نی

درصـد رسـید و تولیـد سـرانه نسـبي بخـش       ٣٢اين رقـم بـه   ٥٦كشاورزي شاغل بود و در سال 

ھا موجب توسعه جملگي اين).٩٩ـ ١٣٧٣:٩٨طالب، (كاھش يافت ٠/٤٥به ٠/٦كشاورزي از 

بي رويه شھرھا شد و افزايش سطح مصرف كه در آغاز موجب رضـايت خـاطر افـراد شـد و بعـدًا      

موجب تداوم و تشديد وابستگي گرديد و با ظھور شركت ھا و مراكز سرمايه گذاري براي بخـش  

ي ھاي صنعتي، كشاورزي و تجاري كه قادر به جذب نیروي كار نبوده است، بر بیكاري و كـم كـار  

).٩٩ھمانجا، (افزود 

رويكرد دوم بر اين نظر است كه بسیاري از ايراداتي كه رويكرد اول از تحوالت جوامع در سـاختار  

اجتماعي ما وارد مي داند، دستاوردھاي ھر تحولي است كه بخشي بزرگ از آن اجتنـاب ناپـذير   

اســت، ولــي در تمــامي كشــورھاي دنیــا، توســعه بــا دســتاوردھاي منفــي ھمــراه بــوده .اســت

.دستاوردھاي مثبت آن آنقدر بوده كه بیشتر كشورھاي جھان را به سوي خود سوق داده است

اگر آن گونه كه رويكرد نخست مي گويد، به منظور توجـه بـه روسـتاھا، صـنايع را تقويـت نكـرده،       

زندگي شھري را پديد نیاورده و با عدم مھاجرت روسـتايیان بـراي تـأمین نیـروي انسـاني بخـش       

آيـا تصـوير   .ي اقتصادي و صنعتي اقدام نمي كرديم، در دنیاي كنـوني چـه جايگـاھي داشـتیم    ھا

دوره قاجار تصوير مطلوب جامعه و كشور ما در قرن ھاي بیستم و بیست و يكم است ؟ 

رويكرد دوم بر اين باور است، ادعاي مبني بر اين كه در ايران به كشاورزي بي توجھي شـده و  

تعـداد شـاغالن بخـش كشـاورزي از     .ستايیان به شھر شده، درست نیستآن باعث مھاجرت رو

برابر شده است ٦میلیون نفر ثابت مانده است، در صورتي كه تولید كشاورزي ٣/٣، ١٣٣٥سال 

برابر شده و اين امر نشان مي دھد كه بخش كشاورزي اصًال نمـي  ١/٨و سطح زير كشت آبي 

اگر توجھي به بخش كشاورزي شود، اتفاقًا مـي بايسـت از   .تواند بر شمار شاغلین خود بیافزايد

ايـن پديـده   .شاغالن بخش كشاورزي بكاھد و ھمزمان بر تولید بیافزايد كه چنین نیز شده اسـت 

).١٣٨١میزگرد دوم،(اي است كه در تمامي جھان به چشم مي خورد 

والت سـاختاري در  آنان معتقدند كه پرداختن بـه جوامـع روسـتايي و معضـالت آن، جـداي از تحـ      

مھـاجرت از روسـتاھا بـه    .زمینه ھاي مختلـف اجتمـاعي و فرھنگـي، راه بـه جـايي نخواھـد بـرد       

شھرھا و سكونتگاه ھاي غیررسمي، بخشي اجتناب ناپذير از روند توسعه و به خصوص توسـعه  

.فته اندبرونزا در دنیاي امروزند كه از دوران گذشته موازي با تحوالت جھاني در كشور ما تحقق يا

مفھوم توسعه برون زاي از آن روي به .تنھا مھاجرت بي رويه است كه بايد جلوي آن گرفته شود

كار مي رود كه تحوالت تعیین كننده اي در ساختار جامعه بـه وجـود آورده اسـت كـه بـه تغییـرات       

مھمي چون بھبود شاخص ھاي آموزش و پرورش، بھداشت، ارتباطات و سطح آگـاھي عمـومي   

اما چنین تحوالتي، نه برآمـده از تكامـل تـاريخي جامعـه ايـران و تـداوم مترتـب        .شده استمنجر
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معضالت حاصل از توسعه را نیز نبايد .تحوالت آن، بلكه از بیرون مرزھاي ملي نشأت گرفته است

صرفًا به خارج از مرزھاي ملي نسبت داده شود، بلكه در تحلیلي واقع گرا، سھم عوامل داخلـي  

١٣٨٠:٣٠پیران، (ي ھر دو، آن ھم به گونه اي علمي و مستند بايد مورد توجه قرار گیرد و خارج

).٣١ـ 

برنامه ريزي ھاي توسعه روستايي● 

برنامه ريزي جامع توسعه با طراحي و كاركرد توأمان .١

مختلف در مسیر توسعه نشـان داد كـه، نـه تنھـا راھـي واحـد       تنوع تجارب جوامع و كشورھاي 

براي توسعه ھر كشوري وجود ندارد، بلكـه توسـعه ھـاي موفـق آن ھـايي بـوده انـد كـه شـرايط          

خاص خود را در نظر گرفته و رھیافت و راھبردھاي ويژه جامعـه شـان را بـراي توسـعه طراحـي و      

Development(برنامه ريزي كرده باشند  Approaches…,1999.(    البته اين بـه معنـاي آن نیسـت

كه دانش و تجارب عمومي ديگر كشورھاي و ظوابط و الگوھاي علمـي و كلـي ايـن عرصـه را بـه      

بلكه به معناي آن است كه آن دانش موجود را پس از بـه روز كـردن بـا آخـرين ھـاي      .كناري نھیم

آن .حیطـي تكمیـل نمـايیم   يافته ھاي علمي توسعه، بـا تجـارب عملـِي شـرايط موجـود در ھـر م      

.ديدي جامع با تركیبي توآمان از طراحي و كاركردھاي بخش ھاي مختلف را طلب مي كند

برنامه ريزي ھاي میان مدت و بلندمدت .٢

برنامه ريزي بلندمدت مستلزم نگاھي ژرف و جامع است تا با ديدن اھداف بلندمدت و راه ھاي 

و بطني ترين زيرساخت ھـا را در سـاختارھاي اقتصـادي،    اساسي رسیدن به آن، زيربنايي ترين 

اجتماعي و فرھنگي جامعه شكل بخشیده و بستر عیني ترين و واقعي ترين تغییرات را در ھمه 

اين به معناي آن خواھد بـود كـه برنامـه ريـزي ھـاي بلنـد       .عرصه ھاي توسعه پايدار قوام بخشد

میان مدتي كه تاكنون در كشور ما صورت گرفتـه  مدت ھرگز نبايد در حد اھداف برنامه ريزي ھاي 

محدود باشد، بلكه مي بايسـت عـالوه بـر توسـعه كّمـي شـاخص ھـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و          

فرھنگي كـه از ضـروريات ھـر توسـعه واقعـي اسـت، ريشـه اي تـرين متغیرھـا و زيربنـايي تـرين            

امع روستايي شكل زيرساخت ھا را در بخش ھاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي در جو

به طوري كه برنامه ريزي ھاي بخش ھـاي مختلـف   .بخشیده و الگوھاي گذشته را متحول سازد

میان مدت بتواند با استفاده از زيرساخت ھاي پديد آورده توسط آن، بـا بسترسـازي وارد مرحلـه    

ر اي جديد شده و تحوالت عیني آن را گسـترش داده و بـه تركیبـات جديـدي از بخـش ھـاي ديگـ       

يكـي از  .توسعه دست يابد كه در نھايت توسـعه روسـتايي در سـطوح مختلـف را ارتقـاء بخشـد      

اصلي ترين ويژگي ھاي برنامه ريزي بلندمدت آن است كه ھیچ بخشي از توسعه نبايد جداي از 
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بخش ھاي ديگر در نظر گرفته شود و توسعه روستايي نیز بايد حتمًا در ارتباط با ساير بخش ھـا  

).پیشگفتار:١٣٨١-٨٢احمدي،(توسعه ديده و برنامه ريزي گرددو ابعاد 

جغرافیاي فرھنگي در برنامه ريزي ھاي توسعه.٣

اصطالح جغرافیاي فرھنگي از يك سوي به محیط زيسـت معطـوف اسـت و از سـويي ديگـر بـه       

فرھنـگ ھــاي انســاني مربــوط مــي شــود، كــه ھــر دوي آن ھــا در توســعه روســتايي جايگــاھي  

جغرافیاي فرھنگي، مطالعه تغییرات فضايي گروه ھا و اقشار فرھنگي و عملكـرد  .دارندبرجسته 

بدين ترتیب، جغرافیاي فرھنگي بر توصیف و تجزيـه و تحلیـل   .فضايي جامعه را پوشش مي دھد

نحوه تفاوت ھا و يكساني در زبان، دين، اقتصاد، حكومت و ديگر پديده ھـاي فرھنگـي از مكـاني    

تكیه دارد كه در مناطق مختلف روستايي تفاوت ھاي چشمگیري بین شان ديـده  به مكاني ديگر 

نظر به اين كه فرھنگ ھا توسط گروه ھاي انساني تشـكیل مـي شـوند، از ايـن روي     .مي شود

.جغرافیاي فرھنگي نیز الزامًا انسان ھا را به صورت گروھي و تجمعي مدنظر قرار مي دھد

ــه موضــوع ھــ   ــاي فرھنگــي ب ــوژي   در جغرافی ــه فرھنگــي، پخــش فرھنگــي، اكول اي مھــِم ناحی

در برنامـه ريـزي ھـا، ناحیـه     .فرھنگي، در ھم تنیدگي و چشم انداز فرھنگي پرداخته مي شـود 

پخش فرھنگي به مـا كمـك   .فرھنگي به تفاوت ھا و تشابھات فرھنگي مناطق مختلف نظر دارد

اكولـوژي فرھنگـي بـه    .شناسـیم مي كند جنبه ھاي پويا و در تغییر فرھنگـي و گسـترش آن را ب  

با در ھم تنیدگي فرھنگي مي توانیم دريـابیم كـه   .روابط پیچیده انسان با زيست بوم مي پردازد

بسیاري از وجوه فرھنگي را كـه بـه گونـه اي مجـزا مطالعـه مـي كنـیم، در دنیـاي واقعـي كـامًال           

ه مي توان به شكل يك كل به متمايز از ھم نیستند و از در ھم تنیدگي برخوردارند، با وجود آن ك

آن درھم تنیدگي ھا نگريست و خالصه چشم انداز فرھنگي به آن ھا ابعاد نمادين فرھنگي مي 

ايـن ھـا در برنامـه ريـزي ھـاي      .بخشد و امكان تفسیرشـان را در برنامـه ريـزي فـراھم مـي آورد     

:١٣٨٠ه پـژوھش، آئینـ (توسعه روستايي ما مورد غفلت واقع شده كه بايد در نظـر گرفتـه شـوند    

٨٧.(

مديريت بھینه سیستم آبیاري.٤

آب يكي از منابع اصلي است كه توسعه پايدار بدون آن مقدور نخواھـد بـود و از عناصـر ُپربھـاي     

زيست محیطي است كه با كاھش روز افزون آن در دنیا و به ويـژه منطقـه خاورمیانـه، سیاسـت     

ند؛ به طوري كه بسیاري آن را ماده گوھرباري گذاري و تصمیم گیري ھاي عاجلي را طلب مي ك

مي بینند كه با كمبود و نیاز ھر چه بیشتر آن، آينـده را نـه از آِن نفـت، بلكـه متعلـق بـه آب مـي        

اتخـاذ اصـول   .دانند كه بي توجه اي به آن موجب پشیماني ھاي غیرقابـل جبرانـي خواھـد شـد    

خصوصــي ســازي و ايجــاد تشــكل ھــاي  قــوانین آب، اصــالح مــديريت و برنامــه ريــزي منــابع آب، 

مشاركتي و تعاوني و ايجـاد و تـرويج مكـانیزم بـازار و قیمـت، از جملـه سیاسـت ھـايي بـود كـه           
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,FAO((براي بھره برداري پايدار از منابع آب پیشـنھاد شـد   FAOتوسط  كشـور مـا نیـز كـه     .1996

كوشش مضـاعفي  بیشتر مناطق آن نیمه خشك است و با كمبود آب مواجه است، مي بايست 

.را براي حفظ و كنترل آن بخرج دھد و مانع از آلودگي و ھدر رفتن اين ماده حیاتي شود

آموزش در برنامه ھا .٥

در سال ھاي اخیـر كشـورھاي در حـال توسـعه بـه ايـن دانـش دسـت يافتنـد كـه ارتبـاط بـراي             

راھـي بـراي انتشـار    آن نـه تنھـا   .توسعه، فرآيندي اجتماعي با رنگ و بوي آموزشي قوي اسـت 

نوآوري ھا است، بلكه مرحله اي از اطالع رساني، ايجاد آگاھي، مبارزه، آموزش، تعلیم، مباحثـه  

به سبب اين بعد آموزشي است كه، تكنولوژي ھا و كانال ھاي ارتباطي، تابعي از .و غیره است

وسـعه بايـد   بـه عبـارت ديگـر، ھـدف ھـاي آموزشـي ت      .زمینه و مفاد آموزشي به شمار مي روند

امـا متأسـفانه نمونـه    .مناسب و مورد احتیاج است)شكل، محتوا(تعیین كنند، چه نوع ارتباطي 

ھاي زيادي از پیام ھايي كه از نظر محتوا ذي ربط و از جنبه ھاي آموزشـي و فرھنگـي مناسـب    

.باشند و جامعه را از اين نقطه نظر توانا سازند، در دست نیست

ئولیت ھايي در زمینـه برنامـه ھـاي توسـعه دارنـد، خـود بـه خـوبي         بسیاري از كساني كه مس

در بسـیاري از مـوارد، آنچـه مـديران اجرايـي از      .آموزش نديده اند تا آن را به ديگران منتقل سازند

توسعه آموزش ديده اند، ناكافي، يك طرفه و اغلب بر دانش متمركـز مبتنـي اسـت و در موضـوع     

ماعي و تعلیم و تربیتي كار شان را تسـھیل كنـد، دچـار نقـص     ھايي كه مي تواند جنبه ھاي اجت

اگر بخواھیم در بھبود عملكرد نیروي مـديران و سـاير مسـئولین دسـت انـدركار توسـعه       .ھستند

.جّدي باشیم، وجود ديدي منتقدانه در مورد آموزش قبل و در حین كارشان ضروري است

ترويج در برنامه ريزي ھاي توسعه روستايي.٦

.برنامه ريزي ھاي توسعه روستايي، چند ديدگاه نسبت به ترويج كشاورزي ديده مي شـود در

ديدگاھي بر بخش دولتي و برنامه ريزي ھاي مبتني بر مـديران رده بـاال و انتقـال آن بـه سـطوح      

,Rivera((پايین جامعه روستايي از طريق آمـوزش و غیـره تأكیـد دارد     ديـدگاھي ديگـر، بـا    .2001

)Porter,2001(شاركت مردم در ترويج، روش از پايین به باال را مناسب ارزيابي مي كند تكیه بر م

Kidd(و خالصه ديدگاه نیز تلفیقي از آن دو را كاراتر يافته است  and others, به نظر مي ).2000

رسد كه در ھر مرحله از توسعه جامعه روستايي مان مي توانیم به فراخور وضـع موجـود، بخـش    

چون جامعه روسـتايي و كشـاورزي مـا بـه شـدت سـنت محـور و        .از آن ھا را به كار گیريمھايي 

حتي تقدير محور است، نسبت به تغییرات اولیه مقاومـت نشـان مـي دھـد، از ايـن روي دخالـت       

سپس برحسب استقبالي كه از ابعـادي  .اولیه دولت براي اصالح روش ھا و ترويج ضروري است

آتي براي طرح ھا و برنامه ھا را اتخاذ كنیم؛ به طوري كـه آن بخشـي   از آن مي شود، تصمیمات 

از ترويج را كه با استقبال كشاورزان روبرو مي شود، با مشـاركت آنـان و بخـش خصوصـي پـیش      
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بخش ھايي كه با مقاومت روبرو مي شوند، با تغییراتي اصالح گردند و بـه فراخـور ايـن كـه     .بريم

تشخیص داده شوند، توسط دولت اجرا و پیگیري شوند و خالصـه  در برنامه ھا تا چه حد ضروري 

در مواردي كه ترويج با موانع و مسايلي در پیشبرد مشاركت كنندگان بومي مواجه شد، از روش 

.ھاي تلفیقي بھره بريم و توانمندسازي را در دستور كار قرار دھیم

.طريق ترويج كار آساني نیسـت با اين ھمه بد نیست كه بدانیم، دستیابي به اھداف برنامه از

سیستم ھاي ترويج معموًال سـازمان ھـاي بـزرگ و پیچیـده اي ھسـتند، چـون بـا ھـدف اجـراي          

سیاست ھاي ملي و در مناطقي متنوع و وسیع و با شرايط اجتماعي و فرھنگي متفاوت روبـرو  

ز ضـرورت  اگـر ھـر يـك ا   .ھستند، با ضرورت ھا و روش ھاي متفاوت و حتي متناقضي مواجـه انـد  

ھا، شرايط و روش ھاي متفاوت را در نظر نگیرنـد، بـا عـدم موفقیـت در اھـداف ترويجـي توسـعه        

عالوه بر اين، آن ھا بايد با حداقل ھزينه، حداكثر جنبه ھاي ترويجي را فراھم .روبرو خواھند شد

اال را آورند، با سازماندھي و مديريت كنترل سیسـتم را فـراھم سـازند، مشـاركت از پـايین بـه بـ       

تحقق بخشیده و توانمندي ھمكاران و زيردستان را با استفاده از توان بالقوه شـان افـزايش داده   

بـراي تقويـت زمینـه حرفـه اي     .و از ھمه نوع ارتباط در راه ترويِج روش ھاي آموخته استفاده كنند

ھا و برنامه عوامل ترويج و افزايش امكان موفقیت در مورد مردم روستايي، مواد درسي دانشگاه 

ھاي آموزشي بايد با طرح ھايي در مورد نظام آگاھي محلي، تعلـیم و تربیـت بزرگسـاالن، روش    

ھاي مشـاركتي توسـعه، جامعـه شناسـي روسـتايي، متـدولوژي ھـاي تـرويج، ارتباطـات میـان           

.فردي، استفاده از رسانه ھاي ارتباطي و موضوع ھايي مشابه غني شود

ي صنايع روستايي و دست.٧

مھاجرت از جوامـع روسـتايي بـه جوامـع شـھري، بخشـي اجتنـاب ناپـذير از توسـعه در كشـور           

ماست و تنھا مھاجرت بي رويه و افسار گسـیخته اسـت كـه بايـد بـا برنامـه ريـزي ھـاي دولتـي          

دارند كه نوع زندگي مطلوب خود را برگزينند و ھیچ كس نمي جوانان روستايي حق .كنترل شود

دولت تنھا موظف است با برنامه ريزي ھـا كمـك كنـد    .تواند آنان را از اين حق شان محروم سازد

تا كساني كه مايل به ادامه زندگي در روستاھا ھستند، امكان اشتغال و برخورداري از سطحي 

.در اين راه، چندين برنامه و راھكار توصیه شده است.از خدمات اجتماعي و رفاھي را بیابند

نخست تقويت صنايع روستايي و غیركشـاورزي بايـد بـیش از پـیش مـوردنظر قـرار گیـرد؛ انـواع         

صنايع غذايي كه شامل صنايع غذايي، كاني، نسـاجي، شـیمیايي و سـلولزي مـي شـود مـي       

ايي براي كمك به شكل گیري و رشـد  بايست در دستور كار قرار گیرد و دولت طرح ھا و برنامه ھ

اين صنايع به عنوان بخشي مكمل در جوار بخش كشاورزي و فعالیت ھاي مربـوط بـه آن داشـته    

آن ھا عالوه بر تأمین بخش قابل مالحظـه اي از معیشـِت خـانوار، اسـتانداردھاي زنـدگي      .باشد

ز صــنايع روســتايي و چــرا كــه اســتفاده ا.Pfluger,2000((روســتايي را نیــز ارتقــاء مــي بخشــند 

.دستي، امكان اشتغالي مضاعف در كارھاي كشـاورزي و سـنتي روسـتايي را فـراھم مـي آورد     
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روستايیاني كه قصد فعال شدن در صنايع روسـتايي را دارنـد، مـي بايسـت مـورد حمايـت ھـاي        

مالي، آموزشي، فن آوري و دسترسي آسان به انرژي و مواد اولیـه و ھـر نـوع پشـتیباني كـه از      

.ست دولت ساخته است، قرار گیرندد

صنايع دستي نیز يكي از راه ھاي كسب درآمد خانوار روستايي است كه اكنون با صـادرات آن،  

حمايت ھـاي دولتـي مـي توانـد بـه      .افق ھاي مالي جديدي را به روي روستايیان گشوده است

.يیان به شھرھا شودتقويت چنین راه ھاي اشتغالي كمك كند و مانع از مھاجرت بي رويه روستا

صنايع روستايي و دستي و سنتي به مـديريت بـومي و محلـي نیـز امكـان مشـاركت و مـديريت        

.توسعه مناطق روستايي را مي بخشند و عمًال بخشي از توسعه درونزا را نھادينه مي كنند

صنايع تبديلي و تكمیلي .٨

يكي از مھمترين راھكارھاي تجارب كشورھاي موفق در توسعه روستايي نشان داده است كه

اشتغالزايي، تولیـد ارزش افـزوده از طريـق ايجـاد اشـتغال بـا كمـك صـنايع تبـديلي و تكمیلـي در           

صنايع تبديلي براي تبديل محصـوالت مختلـف كشـاورزي، دامپـروري و بـاغي بـه       .روستاھا است

شـدن و ديگـر   محصوالتي ديگر در جوار منـاطق تولیدشـان، از ھزينـه ھـاي حمـل و نقـل و ضـايع        

صنايع تكمیلي نیـز در  .ھزينه ھا مي كاھند و موجب كاھش قیمت تمام شدهء كاالھا مي گردند

-١٣٨٣:٣٦٨فقیـه،  (تكمیل زنجیره تولید صنايع مختلف نقشـي واسـط و مكمـل بـازي مـي كننـد      

اكنون اين صنايع، عالوه بر اين كه يكي از راه ھاي كسب درآمد مضاعف خـانوار روسـتايي   ).٣٧٠

یز به حساب مي آيند، در توسعه ملي كشور نیز نقش مكمـل و برجسـته اي را در جـوار صـنايع     ن

آموزش و ترويج راه ھاي اشتغالزايي به جوانان روستايي تا حد زيادي بـه  .شھري ايفاء مي كنند

نھادينه شدن چنان راھكارھايي ياري مي رساند و تحقق عیني آن مـي توانـد موجـب شـود كـه      

ًال ديده و باور كنند كه بخش بزرگي از عايدي آنان به حاصل برنامه و كارھـاي آنـان   روستايیان عم

بـراي عملـي شـدن آن در    .بستگي دارد و دست تقدير را مي توان تـا حـد زيـادي كوتـاه سـاخت     

سطح كشور نیز مي بايست ديد چه صنايع تبديلي و تكمیلـي در كـدام منـاطق كشـور مناسـب      

ظرفیت ھا و محدوديت ھاي موجـود بـه تشـويق و توسـعه صـنايع      است و ھر منطقه متناسب با 

صنايع تبديلي و تكمیلي عمًال به حلقه پیوند مديريت روستايي با .تبديلي و تكمیلي خود بپردازد

.مديريت شھري در توسعه ملي تبديل مي شوند

توجه اي دوباره و با نگاھي نو به تعاوني ھاي روستايي .٩

سال ھاست كه كشورھاي مختلف جھان به راه حل ھـايي جـايگزين بـراي برخـي از معضـالت      

يكي از آن ھا تأسیس و فعالیت تعاوني ھاست كه تجربـه نسـبتًا مـوفقي را    .فوق روي آورده اند

در كشـور مـا بـا آن كـه تعـاوني ھـا پـیش از انقـالب وجـود          .در برخي از جوامع نشان داده اسـت 

قالب نیز از قانون اساسـي گرفتـه تـا توجـه بـه روح تعـاون، بـدان توجـه شـده و          داشته و بعد از ان
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تعاون به عنوان وزارتخانه اي مستقل تشكیل شـده اسـت، ولـي عـدم برنامـه      ٧٠حتي در سال 

اي مدون و طرح ھاي مشخص براي تشويق به تأسیس و راه اندازي و توسعه تعاوني ھا، عمـًال  

بـه سـبب   .و سرمايه در جامعه را به سوي خود سـوق داده انـد  آن ھا بخش كوچكي از بازار كار 

ھمین تمايالتي كه در ديدگاه ھاي دولت نسبت به تعاوني ھا وجود دارد، آن ھـا جـايگزين ھـاي    

.مطلوبي براي عدم انحراف نیروھاي كار، كارمندان و مديران سازمان ھا و صنايع دولتي ھسـتند 

بـا سـودي مقـرون بـه صـرفه مـي تواننـد، تمـايالت،         تعاوني ھا بنگاه ھاي خصوصي ھستند كـه  

نوآوري ھا و مھارت ھاي كاركنان و مديران را به سوي خود جلـب كـرده و بـا توزيـع آن بـین ھمـه       

اعضاء، مانع شوند تا برخي از آن ھا ناگزير به راه حل ھاي غیرقانوني و با سودھايي كالن و بـي  

دولت مي تواند با طرح ھايي جديـد، راه ھـايي را   .رويه كه به معدودي اختصاص دارد، روي آورند

).١٣٨٦:١٦احمدي، (براي نظارت خود باز كند

بخش تعاوني از ديرباز در دفاتر برنامه ھا مورد توجه توسعه بخش روستايي كشور بوده است، 

اما اينك نیازمند نگاھي نوين به مشكالت و افق ھاي توسعه آن است تا به عنـوان بخشـي كـارا    

چنـان طـرح ھـايي مسـتلزم آن اسـت تـا در       .سعه روستايي و صـنايع آن ايفـاي نقـش كنـد    در تو

سازمان ھا و صنايع دولتي، آگاھي رساني درستي در مـورد تعـاوني ھـا و كاركردھـاي آن بـراي      

كاركنان گذاشته شود و برنامه ھايي آموزشي بـا حمايـت ھـاي فنـي و پشـتیباني ھـاي مـالي        

ظیم گـردد تـا اھمیـت آن ھـا و جايگـاه شـان در بھبـود وضـع مـادي و          براي روستايیان و مديران تن

اجتماعي شان تبیین گردد و پس از مدتي نیز فراموش نشود، بلكه با استفاده از تجارب تعـاوني  

ھا در كشورھاي ديگر، طرحھا و برنامه ھايي تنظیم گردند كه يكديگر را تكمیل كرده تـا از برنامـه   

.ف بلندمدت حركت نمايدھاي كوتاه مدت به سوي اھدا

وام، يارانه و تسھیالت مالي و بانكي .١٠

بخش سرمايه براي جلب سرمايه گذاري و افزايش ارزش افـزوده در بخـش كشـاورزي نقشـي     

آن ھـا عـالوه بـر تشـويق و جـذب سـرمايه گـذاري بايـد ھنگـام تنگناھـاي           .كلیدي بازي مي كند

شـتاب انـد و در مـوقعِي سـیل، نـابودي محصـول،       مراحِل مختلـف تولیـد بـه كمـك كشـاورزان بـه       

اين مبالغ مالي تاكنون از طريق اعتبارات عمرانـي،  .خشكسالي و غیره به داد روستايیان برسند

)٣٧٥-٣٧٤و ١٣٨٢:٣٦٣غريـب رضـا،   (تسھیالت بانكي و بخش خصوصي پیش بیني شـده انـد   

تجديـدنظر شـده و بـراي    كه مي بايست در بخش ھايي كه اھداف برنامه تـأمین نشـده اسـت،   

ھند .تجارب ساير كشورھا در اين زمینه ارزنده است.پوشش شان به برنامه ھاي تازه روي آورد

با اعطاي اعتبـارات جھـت تـرويج فنـاوري جديـد، راه حمايـت مـالي از كشـاورزان اش را در پـیش          

میه بـراي  گرفته است، چین به توسعه تعاوني ھاي اعتبار روسـتايي، بانـك ھـاي محلـي و سـھ     

منـاطق محــروم تــر در ايــن راه گــام گذاشــته و مــالزي بــا توزيــع اعتبــارات از طريــق فعالیــت ھــاي  
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غیربانكي، به مانند موسسـات واگـذاري و توسـعه زمـین و تضـمین اعتبـارات، تجـارب ارزنـده اي         

).١٣٧٥:١٥ايران نژاد، (داشته است 

گونه اي باشد كه بـه جـاي بخـش ھـاي     فرآيند ھر نوع كمك مالي و مادي به متقاضیان بايد به 

مولد به سوي كارھاي داللي و واسطه گـري در بـازار كشـیده نشـود و ضـوابط الزم بـراي كنتـرل        

.روند واگذاري كمك ھا مانع از چنین انحرافي گردد

تغییرات ساختاري و نھادي .١١

ولـي در جوامـع در   بسیاري از برنامه ھايي كه در كشورھاي پیشرفته به نتايج مطلوبي رسید، 

حــال توســعه بــه دســتاوردھاي مشــابه اي نايــل نشــد، از ِاشــكاالت ســاختاري و نھــادي در ايــن 

در كشـورما مسـايل   ).٤٣-١٣٧١:٤٢؛ نـوروزي،  ٦-١٣٧٧:٣ناظمیان، (كشورھا ناشي مي شود 

ساختاري آن به مباحث مربوط به مديريت، طرح ريزي، نظـم پـذيري و سـازمان پـذيري و غیـره در      

ارات و سازمان ھايمان بر مي گردد و اشكاالت نھادي از بوروكراسي پیچیده اداري ناشي مـي  اد

شود كه براي دريافت ھـر تقاضـايي، چنـد اداره در طـول زمـاني نسـبتًا طـوالني بـا شـبكه اي از          

ع قوانین و بخش نامه و تبصره ھا، درگیر با ارباب رجوع اند تا به نتیجه برسند؛ البته اگر تا آن موقـ 

برنامه ريزان كشورمان بـه شـكلي جـّدي و اساسـي     !قوانین و بخش نامه ھا تغییر نكرده باشند

بايد نسبت به اين موانع ساختاري و نھادي كه نه فقط در توسعه روسـتايي كـه در ھـر بخـش از     

.توسعه دست و پاگیر ھستند، تجديد نظر كنند

كنترل و ارزيابي مداوم برنامه ھا .١٢

از ايـن روي  .يل شكست برنامه ھاي متعدد، عـدم كنتـرل و ارزيـابي برنامـه ھاسـت     يكي از دال

ضروري است تا مكانیسمي طراحي شود كه به كنترل و ارزيابي رونِد اجرايـِي برنامـه بـا اھـداف     

برنامه و ھمچنین فرآيند عملي شدن آن در طي برنامه پرداخته و در صورت انحراف، آن را تصحیح 

.نمايد

.رآيندي است كه توسط آن، موثر بودن برنامه يا پروژه اي مورد سنجش قرار مي گیـرد ارزيابي ف

ارزيابي چیزي بیش از دريافتن آن چیزي است كه اتفاق افتـاده اسـت و مشـمول قضـاوت دربـاره      

پرسش ھاي اساسي اي كه مـي بايسـت در ارزيـابي مطـرح و     .آنچه اتفاق افتاده نیز مي شود

آيا نتیجه برنامه در حد مطلوبي بود؟ آيـا از آنچـه انتظـار مـي رفـت      :زير اندپیگیري شوند، به قرار 

بھتر بود يا بدتر؟ آيـا مـي شـد بـه نتـايج بھتـري دسـت يافـت ؟ از طريـق ارزيـابي برنامـه ريـزان،             

كارگزاران و مسئوالن برنامه ھا مي توانند در حد امكان به صورت نظام مند و علمي، میزان مـوثر  

لیـت ھـا را بـا توجـه بـه اھـداف شـان و بـه عبـارت ديگـر مقاصـد برنامـه ھـا تعیـین               بودن و اثر فعا

).٢٦٠ـ ١٣٧٩:٢٥٧بورن، (كنند
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راھكارھاي توسعه روستايي● 

توسعه روستايي و مشاركت .١

كشورھاي جھان سوم در برنامه ھاي توسعه خـود بـا موفقیـت رو    در سال ھاي اخیر، برخي از 

به رو نشدند، از اين روي درصدد بازانديشي و تجديـدنظر در برنامـه و دسـتاوردھاي جامعـه خـود      

يكي از مھمترين داليلـي كـه بـدان دسـت يافتنـد آن      .برآمدند تا دلیل عدم موفقیت خودرا دريابند

.بر طبق مشاركت مردم صورت گرفته باشد، ناديده گرفته بودنـد بود كه، آنان توسعه درونزا را كه 

در برنامه ريزي ھاي كشور ما، فقدان توسعه اي درونزا با برنامه ھايي كه مردم در آن مشـاركت  

.داشته باشند و دولت تنھا نقش تغذيه آن را به عھده گیرد، به خوبي مشھود است

ي موفق، پايدار و درونزا دست يابد، ناگزير است ھر جامعه اي كه در تالش است تا به توسعه ا

كه مشاركت فعال افراد جامعه را پذيرفته و به مردم اش فرصت آن را دھـد كـه توسـعه ء جامعـه     

اين بدان معنا خواھد بود كه افراد جامعه بايد در برنامـه ريـزي و اجـراي    .خويش را تحقق بخشند

اجراي اين برنامه ھا ضروري اسـت، مشـاركت و   برنامه ھاي توسعه و ھمچنین منابعي كه براي 

چرا كه بومیـان ھـر محـل، شـرايط دور و بـر خـود را بھتـر از ھـر فـرد          .كنترل الزم را داشته باشند

خارجي ديگري، از جمله كارشناساني كه سیاست گذاري كرده و خدمات ارائه مـي كننـد، مـي    

شـان، فرھنـگ شـان و معیارھـاي     افراد محلي با ريشه ھاي شان، تاريخ شـان، زبـان   .شناسند

لـذا توسـعه و   .بنابراين، اين آن ھا ھستند كه بايـد دلیـل توسـعه را بفھمنـد    .شان آشنا ھستند

.توسعه روستايي بايد به صورت آشكار شدن آنچه درون فرد يـا جامعـه نھفتـه اسـت، درك شـود     

ھمتـر از آن، عامـل   اين ھمان توسعه درونزا است كه مردم نـه تنھـا ابـزار تحقـق توسـعه، بلكـه م      

در بھتـرين حالـت، دولـت و كارشناسـان اش،     .تصمیم گیرنده و غايت توسعه به شمار مي رونـد 

به .كاري كه مي توانند انجام دھند آن است كه شرايطي را فراھم آورند تا توسعه را ترغیب كند

).١٣٧٩:١٩رن، بو(عبارت ديگر، دولت مي تواند توسعه را تغذيه كند، نه اين كه به وجود آورد 

آموزش و اقدامات اجتماعي .٢

اين واقعیت كه اغلب فعالیت ھاي آموزشي، بیش از آن كـه مـردم را وادار بـه ھمكـاري نمايـد،      

مردم .نیازمند ھمكاري ايشان است، شرايط خاصي را براي روش ھاي آموزشي ايجاب مي كند

آمـوزش پـذيري، مشـاركت پـذيري، سـازمان      روستايي بايد به نحوي انگیزه پیدا كنند تا عالقه به 
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وظیفه كـارگزاران و مسـئوالن توسـعه، آن اسـت تـا شـرايط       .يابي و غیره را در خود پرورش دھند

.دلخواه براي مردم را به منظور درگیر شدن در فرآيند تبادل نظر، آموزش و مشاركت، ايجاد كنند

ريزان توسعه و تھیـه كننـدگان رسـانه    تعدادي از مشكالت و محدوديت ھا به كارگزاران و برنامه

در بسیاري از موارد مي توان، آموزشي را كه به آن ھـا داده مـي شـود، بـه     .ھا مربوط مي شود

دلیل تكیه بر موضوع ھاي علمي، به بھاي عدم توجه به موضوع ھاي انساني مـورد انتقـاد قـرار    

م دھنده يـا عوامـل ارتبـاط، تربیـت     آن ھا براي تخصص در زمینه اي خاص، و نه به عنوان تعلی.داد

از اين روي مي بايسـت دانـِش فنـِي آن ھـا را بـا بسـیاري از بیـنش ھـاي فرھنگـي و          .شده اند

چنین آموزشي احتماًال به آنان دركي بھتر از دانـش فنـي،   ).٩ـ ٨ھمانجا، (آموزشي تكمیل كرد 

ھاي الزم را براي برقراري ارتباط اعتقادات و طرز عمل مردم داده و به ايشان، ديدگاه ھا و مھارت 

اگر بخواھیم به گونه اي ايده آلي صحبت كنـیم، ھـر كسـي كـه در     .بھتر با مردم خواھد بخشید

عرصه توسعه فعالیت مـي كنـد بايـد بـه عنـوان رابـط اطالعـات و واسـطه، عمـل كنـد و دانـش و            

توسـعه بايـد   .فـراھم آورد اطالعاتي را كه مردم براي انتخاب راه خود در جھت توسعه نیاز دارنـد، 

نھايتًا به عھده مردم باشد كه در برنامه ھاي خود در صورت نیـاز از دولـت و منـابع خـارجي كمـك      

).٤٢ـ ٤٠ھمانجا، (گیرند 

آموزش افراد بي سـواد و  .آموزش ھر طیف و قشري نیز با گروه يا طبقه اي ديگر متفاوت است

سـاير روسـتايیان بھتـر اسـت     .كـار صـورت گیـرد   كم سواد بھتر است به طريق عملي و در حـین 

عــالوه بــر آن، در قالــب كارگــاه ھــايي نیــز از آمــوزش مبتنــي بــر آن بــراي تكمیــل آمــوزِش عملــي 

در حالي كه كارشناسان و متخصصان را بايد بیشتر بر اساس كالس ھـا و كارگـاه   .استفاده كنند

مـوزش حـین كـار و عملـي شـان را نیـز       ھا به اندازه مكفي آموزش داد، در عین حالي كه نبايـد آ 

.فراموش كرد

ترويج كارشناسان و روستايیان .٣

ترويج عبارت است از روند آموزشي و تربیتي كه با آگاه نمودن و تعلیم مردم، كـنش ھـاي آنـان    

تـرويج عـالوه بـر جنبـه ھـاي آموزشـي، جنبـه ھـاي         .را از طريق ارتبـاط و مشـاركت متحـول كنـد    

و نیازمند موسسه ھايي بـا صـالحیت و مكـانیزم ھـاي مـوثري اسـت كـه بتوانـد         اجرايي نیز دارد

در گذشـته  .اطالعات را منتشر و دريافت نمايد، زيرا ترويج بايد عالوه برعرضه به تقاضا نیز بپردازد

تنھا عرضه و جريان يك طرفه اطالعات و پیام از باال بـه پـايین بـه مخاطبـان مـدنظر بـود، ولـي بـه         

يي مھمي كه در ده ھاي اخیر در برنامه ھاي توسعه گرفته شـده اسـت، اكنـون    سبب درس ھا

مشاركت و دريافت اطالعات و پیام از پايین به باال نیـز بـراي دوام تـرويج و عملـي شـدن آمـوزش       

در برنامه ھاي توسعه، ترويج با كارشناساني آغاز مي شود كه اھداف و .ھاي آن ضروري است

دست اندركاران اجرايي منتقل مي سازند، ولي آن محقق نخواھـد شـد،   برنامه ھا را به مردم و

مگـر ايـن كـه كارشناســان تـرويج، بـه نیازھــا و شـرايط محـیط و بــه خصـوص جوامـع روســتايي و          
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انتظارات مـردم بـه عنـوان يكـي از اصـلي تـرين اطالعـاتي كـه تـرويج و توسـعه را موفـق خواھـد             

ي ترويج به محققـان، تـأمین كننـدگان امكانـات، برنامـه      ساخت، بنگرند و آن ھا را به عنوان تقاضا

دانـِش آمـوزش دھنـدگان و مروجـان، نـه تنھـا بايـد بـه روز         .ريزان و سیاستمداران منتقـل سـازند  

باشد، بلكه از نظر عملي نیز منطبق با شرايطي باشد كه برنامه ھاي توسعه در آن تحقق مـي  

بنـابراين، در  .برقراركنندگان توانا و نكته سنجي باشـند يابد و عالوه بر آن ھا بايد معلمان و ارتباط

برنامه ھاي آموزشي شان بايد تعادلي بین موضـوعھاي فنـي، علمـي و ارتبـاطي وجـود داشـته       

آنچه در برنامه ھاي شان نبايد ناديده گرفته شـود، آمـوزش ھـاي ويـژه بزرگسـاالن، روش      .باشد

وستايي، روش ھاي متنوع ترويج، ارتباطـات  ھاي توسعه با كمك مردم، جامعه شناسي جوامع ر

).٢٨ـ ٢٦ھمانجا، (میان فردي و رسانه ھاي ارتباطي است 

براي تغییر نگرش ھا و كنش ھاي مبتني بر تقديرگرايي و قمارگونه نیز آموزش مستمر و تـرويج  

صـالح  با آموزش مكرر وترويج مداوم است كه مي توان به روستايیان آموخت كه بـین ا .الزم است

اما آموزِش صرف نیـز بـراي ايـن    .رفتارھاي آنان با تولید محصول بھتر، رابطه اي ضروري وجود دارد

بايـد بـه آن ھـا عمـًال در طـي كارھـا نشـان داد كـه چگونـه بـا اسـتفاده از            .مقصود كافي نیست

بذرھاي اصالح شده، سموم دفع آفات، روش ھاي اصالحي موفق تر و ھر نوع روش بھتـري، بـه   

آن تنھـا از طريـق برنامـه ريـزي بلندمـدت و مـداوم محقـق        .صول و عايدي بیشتر دست يافـت مح

تقديرگرايي به طور كلي از حیطه نگرش ھا و كنش ھـاي روسـتايیان رخـت نخواھـد     .خواھد شد

بربست، بلكه تنھا مي توان امیدوار بود كه آن از حیطه ء كارھاي روزمره ء منزل و مزرعه، به امور 

و حوادث عقب نشیني كنـد كـه تحقـق آن نیـز خـود مـوفقیتي بـزرگ در شـكل دھـي          غیرمترقبه

.تحوالت خرد در توسعه جامعه روستايي كشور خواھد بود

به مروجان و مربیان بايد آموزش داده شود تـا پیـام شـان را بـا دقـت آمـاده كننـد و بـراي ايجـاد          

فاده نماينـد تـا دريافـت آمـوزش     عالقه در مخاطبین و روسـتايیان از مـواد و وسـايل مناسـب اسـت     

آن ھا بايد از زباني استفاده كننـد كـه مـردم محلـي و روسـتايي مـي       .ھايشان بھتر انجام شود

براي آن ھا بايد تشريح شـود كـه برقـراري درك    .فھمند و حتي المقدور به سادگي سخن بگويند

موزش دھنـدگان اسـت و   متقابل بین مروجان و مردمي كه تعلیم مي بینند، از وظايف مروجان و آ

آن ھا نبايد ھنگام روبرو شدن با دلسردي يا بي تفاوتي مردم روستايي كه براي توسعه آمـوزش  

ھمچنـین مروجـان بايـد يـاد     .مي بینند، كار را رھا كرده و انجام آن را به مسئولیت مـردم بگذارنـد  

تنھـا مـردم   .دم كـار كننـد  بگیرند كه چگونه با مردم و روستايیان كار كنند، نه اين كه بـه جـاي مـر   

ھستند كه مي توانند درباره نحوه ء تغییر زندگي شان تصمیم گیرند و آن از وظـايف كارشناسـان   

مشاركت در توسعه، تنھا در چنین فعالیت ھاي مشترك و تعـاملي اسـت كـه    .و مروجین نیست

ر آن، تـرويج و  عـالوه بـ  .از كاغذھاي برنامه خارج شده و صورت واقعي و عملي به خود مي گیـرد 

آموزش بايد شامل كلیه مخاطبان خود شود و نمي تواند تنھا به گـروه يـا قشـري خـاص مخـتص      

).٢٩ـ ٢٧ھمانجا، (گردد 
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اصالح روش ھاي آبیاري .٤

روش ھاي آبیاري در كشور بايد مرتب مورد كنترل و ارزيابي قرار گرفته و تغییرات الزم بـراي ھـر   

عالوه بر برنامه ھـاي سـد سـازي و شـبكه     .اين منبع گران بھاء ِاعمال گرددچه كمتر تلف شدن 

ھاي آبیاري دولتي، ھم از آخرين دستاوردھاي علمـي و عملـي در سـاير كشـورھا بھـره گرفتـه       

شده و ھم آبیاري ھاي سنتي اي كه به اتالف و اسراف آن منجر نمي شـود، در كنـار سیسـتم    

گاه اين تجارب محلي، نتايجي حتـي مطلـوب تـر از روش    .وندھاي آبیاري دولتي به كار گرفته ش

ھاي آبیاري مدرن بدسـت مـي دھنـد؛ روش ھـاي آبیـاري قطـره اي نمونـه اي از كسـب آخـرين          

دانش آبیاري در كشورھاي موفق در كشاورزي است و روش ھاي بومي ھمچـون بھـره گیـري از    

اي از كـارايي روش ھـاي محلـي در    نیروگاه ھاي برقابي كوچك در مناطق كوھستاني نیز نمونه 

اما بايد توجه كرد كه روش ھاي سنتي را تنھـا  ).٣٣٣-١٣٨٣:٣١٣سوري نژاد، (اين زمینه است 

به دانش بومي واگذار كردن نیز كار صحیحي نیسـت و گـاه مـي توانـد بـه خسـارت ھـاي جبـران         

شده و با بارش ناپذيري منجر شود؛ نمونه آن سدھاي خاكي بود كه بدون دانش مكفي ساخته

ھاي شديد شسته شدند و آب ذخیره شده در پشت سد را چون سیالبي رھـا مـي كردنـد كـه     

.خرابي ھاي بسیاري را پديد آوردند

گرچه تغییر الگوي مصرف در حدي ناچیز مـي توانـد تـأثیري بسـیار زيـاد بـر میـزان مصـرف آب و         

ب اسـتفاده مـي شـود و تغییـر     صرفه جويي در مصرف آن شود، اما بـه سـبب ايـن كـه مـدام از آ     

عادات نیز كار آساني نیست، خیلي نبايد به روي نتايج حاصل از آموزش براي تغییر رفتـار مصـرف   

كنندگان متمركز شد و ضروري است تا تكنولوژي ھاي جديد سیسـتم آبیـاري بـراي جلـوگیري از     

.ھدر رفتن آن، به كار گرفته شوند

وستايي كمك ھاي عملي به تعاوني ھاي ر.٥

تعــاوني ھــاي روســتايي و عملكردشــان در چنــد ســال گذشــته مــي توانــد مــالك بســیاري از   

انـواع  .راھكارھايي قرار گیرد كه براي روستايیان در تشكیل تعـاوني ھـاي موفـق ضـروري اسـت     

كمك ھاي مالي و تكنیكي، آموزشي و ھر نوع برنامه حمايتي دولت از روستايیان مي بايست با 

اسي، تا حد امكان در حداقل زمان ممكن و به دور از روابط و رانـت ھـاي مبتنـي بـر     كمترين بروكر

.آن و تنھا بر اساس نیازھاي واقعي فعاالن تعاوني ھاي روستايي و ضـوابط مربـوط بـه آن باشـد    

دولت نبايد قابلیت ھاي روستايیان در حوزه ھاي ديگر را تشويقي براي بخش تعـاوني روسـتايي   

تايیاني مي بايست از حمايت ھاي شان برخوردار شـوند كـه در زمینـه تعـاوني     سازد و تنھا روس

.روستايي توانايي را از خود نشان داده اند، و گرنه عمًال كمك ھا ھرز رفته و بي تأثیر مي گردند

كمك ھاي مالي و وام .٦
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و كمك ھاي سوبسیدي و وام در كشورمان ايـن اسـت كـه آن ھـا     يكي از ِاشكاالت نظام مالي 

عالوه بر رابطه مند بودن به جاي ضابطه مندي، از فرآينـد پیچیـده اي در نظـام اداري تبعیـت مـي      

ھـر نـوع   .كنند كه عمًال بسـیاري از آن ھـا در مواقـع لـزوم در اختیـار متقاضـیان قـرار نمـي گیرنـد         

ري در روش ھايي است كه براي كسب اھداف اين وام ھا و تغییري در اين شرايط مستلزم بازنگ

كمك ھا، عامل زمان را داراي نقشي اساسي مي بیند و اگـر كمـك ھـا ديرتـر از زمـان مـوردنظر       

داده شوند، ديگر مشكل گشا نیستند و چه بسا كار از كار گذشته باشد و ممكن اسـت پـس از   

ي به برنامه ھاي توسعه نداشته باشد و آن، توسط متقاضي در جاھايي استفاده شوند كه ربط

.با سرمايه گذاري در جاھاي غیرمولد، حتي به بدتر شدن شرايط منتھي شوند

ِاعمال انواع روش ھاي ارزيابي .٧

آن ارزيابي .ارزيابي ھا از انواعي برخوردار است كه در ھر مرحله از كار به كار گرفته مي شوند

اجرايي را مورد بررسي قرار مي دھد، ارزيـابي فرآينـد يـا ارزيـابي     كه كارايي و تأثیر فعالیت ھاي

ھدف از آن، تشخیص نقاط و ضعف و قوت برنامه، نه بـر طبـق   .تكويني يا كنترل نامیده مي شود

آنچه بر روي كاغذھا آمده است، بلكه بر اساس آنچه كه در مرحله اجرا نمـود يافتـه اسـت، تـا از     

امه در راستاي الزم پیش رفته و ھم با استفاده ء بھینه از منـابع و  طريق تعديل ھاي الزم ھم برن

در ارزيابي فرآيند مـي بايسـت بـا مشـاھده دقیـق واكـنش       .امكانات موجود، كارايي افزايش يابد

.ھاي كلي مخاطبان برنامه به تشخیص و تعديل برنامه پرداخت

تغییـر در دانـش، مھـارت يـا     -١:وددر ھر ارزيابي فرآيند مي بايست موارد زير در نظر گرفتـه شـ  

-٣كارايي روش ھا و مواد مـورد اسـتفاده در ارتباطـات و آمـوزش     -٢نگرش كارآموزان و مسئوالن 

عملكـرد مربیـان در شـرايط ارتباطـات يـا      -٤روابط میان فردي در بین كارگزاران و مسئولین برنامـه  

حـدي كـه   -٧حمايـت ھـاي الزمـه    پشـتیباني ھـا و  -٦كانال ھاي ارتباطي و تعـاملي  -٥آموزش 

مردم در فعالیت ھاي آموزشي سھیم بوده و تأثیر گرفته اند و مقايسـه آن بـا آنچـه مـدنظر بـوده      

١٣٧٩:٢٥٨بـورن،  (میزان كفايت منابع، امكانات فیزيكي، كاركنان و برنامه زماني آن ھا -٨است 

).٢٦٢ـ 
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نتیجه گیري ● 

تحلیلي از شبكه برنامه ھاي توسعه اي 

نگاه به توسعه روستايي در كشور ما مستلزم بینشي جامع است تا ساير ابعـاد توسـعه را در   

در ايـن راه، عـالوه بـر اسـتفاده از انـواع دانـش و تجـارب توسـعه در         .كنار توسعه روستايي ببیند

ھره بـريم و آن گـاه خواھـد بـود     ساير كشورھاي جھان مي بايست از تجارب بومي و محلي نیز ب

كه توسعه درونزا را با توسعه برونزا در ھم آمیخته و امكان حركت به سوي توسعه پايدار را پديـد  

اما توسعه پايدار محقق نمي گردد، مگر اين كه اوضاع اجتماعي و فرھنگي جامعه .آورده باشیم

لندمدت به برنامه بنگـريم تـا بـا    اي را كه توسعه در آن عملي مي شود، بشناسیم و با نگاھي ب

ديدي كه امكان بھره مندي از منابع توسعه را بـراي نسـل ھـاي آينـده نیـز فـراھم مـي آورد، بـه         

.تحوالت بنگريم

پیشنھادات و توصیه ھاي كاربردي 

بررسي تحوالت جوامـع روسـتايي و معضـالت آن در كشـورمان، جـداي از تحـوالت سـاختاري و        

علـل عقـب   .مختلف اجتماعي و فرھنگي در كل كشور ممكن نخواھد بـود توسعه در زمینه ھاي

ماندگي كشور صرفًا به خارج از مرزھاي ملي منجر نمي شود، بلكه در تحلیلي واقع گـرا، سـھم   

.عوامل داخلي و خارجي ھر دو، آن ھم به گونه اي علمي و مستند بايـد مـورد توجـه قـرار گیـرد     

كونتگاه ھـاي غیررسـمي، بخشـي اجتنـاب ناپـذير از رونـد       مھاجرت از روستاھا بـه شـھرھا و سـ   

توسعه و به خصوص توسعه برونزا در دنیاي امروزند كه از دوران گذشته موازي با تحوالت جھاني 

توسعه .تنھا مي بايست جلوي مھاجرت بي رويه شان گرفته شود.در كشور ما تحقق يافته اند

جامعه به وجود آورده اسـت كـه بـه تغییـرات مھمـي      برون زا، تحوالت تعیین كننده اي در ساختار

چون بھبود شاخص ھاي آموزش و پرورش، بھداشت، ارتباطـات و سـطح آگـاھي عمـومي منجـر      

آن موجب مي شود تا كشورمان از تجارب ساير كشـورھا، بـه خصـوص كشـورھايي     .شده است

بايـد بـه توسـعه برونـزا     از ايـن روي .كه در توسعه روستايي تجارب موفقي داشته اند، بھره گیرد

زيـرا تأكیـد صـرف بـر توسـعه درونـزا موجـب فاصـله گـرفتن          .نیز در كنار توسعه درونزا توجه شـود 
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جامعه از دانش و تجارب ساير جوامع در دنیاي امروز مي شود و نه تنھا آھنگ رشد در كشور مـا  

و ظرفیت سازي ھاي با تحوالت جھاني سازگار نمي گردد، بلكه از بسیاري از تحوالت ساختاري 

توسـعه اي صـرفًا برونـزا نیـز اخیـرًا در بسـیاري از       .جديد توسعه در دنیاي امروز فاصله مـي گیـرد  

كشورھاي جھان سوم عملكرد خود را نشـان داده اسـت و بـه تنھـايي نمـي توانـد بـه تحـوالتي         

گیـرد،  ھر نوع تحولي بايد با در نظر گرفتن شـرايط محلـي و بـومي صـورت    .ريشه اي منجر شود

از اين روي توسعه درونزا نیز مي بايست .وگرنه طرح ھا و برنامه را با شكست مواجه مي سازد

توسعه مشاركتي و آموزش و ترويج از جمله راه حل ھاي عملي توسعه اي .در برنامه ھا بگنجد

ايد در كنار ھـم  بنابراين، در برنامه ريزي ھا خرد و كالن، توسعه درونزا و برونزا ب.درونزا خواھد بود

.مدنظر قرار گیرند

اين كنش ھا .در سطح خرد ما با كنش ھاي جمعي افراد و نھادھاي روستايي مواجه ھستیم

مي بايست براي بھبود و توسعه امور اصالح شوند، اما مشكل اساسي از آنجا پديد مي آيد كـه  

دھا، رابطه اي نمي بیننـد و ھـر   روستايیان بین اصالح كارھاي انجام داده با بھبود نتايج و دستاور

عالوه بر كنش تقديرگرايانه، كـنش قمارگونـه نیـز    .نوع تحولي را به حساب قضا و قدر مي گذارند

.كه ھمه چیز را به شانس و اقبال و اتفاق موكول مي كند، از موانع توسعه در سطح خرد اسـت 

خـرد، طـرز تفكـر و كـنش     از اين روي ضروري است تا براي تحقق عملي ھر برنامه اي در سـطح 

آن مستلزم آموزش و تـرويج گسـترده و مسـتمر روسـتايیان و كشـاورزان در      .ھاي آنان تغییر يابد

.سطوح نظري و عملي است

از طرفي توسعه كالن كشور با معضالتي مواجه است كـه بخشـي از آن بـه جوامـع روسـتايي      

گزيـدن آنـان در حاشـیه شـھرھاي     خیل بي رويه مھاجرين از روستا به شھر و سكنا.برمي گردد

امـا از طرفـي ديگـر، نـه تنھـا جوامـع       .بزرگ، بخشي مھم از ايـن معضـالت را تشـكیل مـي دھـد     

شھري و صنعتي براي تأمین نیازھاي شغلي و نیروي كار خود، بلكه توسـعه كـالن كشـور بـراي     

ين مھاجرين ساماندھي تحوالت كالن اجتماعي و تشكیل و سازماندھي طبقه متوسط، نیاز به ا

دارند، بنابراين چنین فرآيندي طبیعي است، تنھا دولـت مـي بايسـت از مھـاجرت بـي رويـه آنـان        

جلوگیري كند و در ازاي چنان عرضه نیروي كاري، حـداقل نیازھـاي اساسـي و تـأمین اجتمـاعي      

مـه  در نتیجه، مي بايسـت برنامـه ھـا و راھكارھـايي در دسـتور كـار برنا      .اين اقشار را تأمین كند

پــس موضــوع توزيــع مناســب و عادالنــه خــدمات  .ريــزي توســعه روســتايي در كشــور قــرار گیــرد 

از اين روي، مسـائل جوامـع   .اجتماعي و رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت ھاي شغلي پديد مي آيد

بدين ترتیب، .روستايي و حاشیه اي بايد در زمره اولويت ھاي اصلي برنامه ھاي دولت قرار گیرد

ت ھاي شغلي و توجه بـه صـنايع تبـديلي، تكمیلـي و دسـتي در روسـتاھا و تشـويق        ايجاد فرص

روستايیان از طريق حمايت ھاي مالي، مـادي و تكنیكـي، اصـالح روش ھـاي آبیـاري و كاشـت و       

داشت و بھداشت، آموزش و ترويج، ِاعمال تغییرات سـاختاري و نھـادي و تشـكیل تعـاوني ھـاي      

تمامي اين حوزه ھاي مختلف توسـعه  .زمینه ھا روي آوردروستايي و مشاركت مردمي در ھمه

مي بايست در برنامه ريزي ھاي میـان مـدت و بلندمـدت توسـعه كشـور، ھمچـون رونـدي از يـك         
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شبكه به ھم پیوسته ديده شوند تا چگونگي امكان بازيابي و بازسازي منابع شان جستجو گردد 

ھايت ضروري خواھد بود تا دولت مكانیسـمي را  و در ن.و در بلندمدت به توسعه پايدار منجر شود

در برنامه ھاي توسعه روستايي طراحي كند كه به كنترل و ارزيابي روند اجرايي برنامه با اھداف 

برنامه پرداخته و ھمچنین فرآيند عملي شدن آن در طي برنامه را مشـخص سـاخته و در صـورت    

انحراف آن از برنامه، تصحیح اش نمايد
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