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الگوی برنامهریزی توسعه روستایی با تأکید بر پارادایمهای نوین
(مورد مطالعه :شهرستانهای پاکدشت و ری در پیرامون کالنشهر تهران)
ناصر شفیعی ثابت ،*9نگین سادات

میرواحدی9

.9گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله)17/51/91 :

(تاریخ دریافت مقاله17/58/55 :

چكیده
در بعضی از كشورها همچون ایران ،برنامه ریزیهای توسعه روستایی و شههری بهه شهک كهام ا مجهزا و براسها «دیهدگاه
بخشی» صورت میپذیرد كه چالشها و مسائ متعددی در فرایند توسعه سکونتگاههای روستایی اینگونه كشورها ایجهاد كهرده
است .بر این شالوده ،تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی بر روی  51روستای نمونه از  921روستای ناحیه مهورد
مطالعه انجام شد .ع وه بر این تعهداد  39پرسشهنامه نیهز در سهط كارشناسهان و مهدیران نهادهها و سهازمان ههای مهرتطط بها
برنامه ریزی توسعه روستایی به صورت مستقیم تکمی شد .همچنین ،برای ارائه چهارچوب معنی داری از روش ههای توصهیفی هه
تحلیلی ،آزمون همطستگی و رگرسیون چند متغیره و تحلی مسیر در كلیتی منطقی و در قالب فرآیند علمی پهووهش اسهتفاده
شد .یافتههای تحقیق نشان داد برنامهریزی مجزا و متخصص محهور بهه لحها توانمندسهازی ،ررفیهتسهازی و نهو مشهاركت
روستاییان در توسعه سکونتگاههای روستایی اثرگذار نطوده و تأثیرات بسیار كمی در ارتقای شاخصهای توسهعه سهکونتگاهههای
روستایی در ابعاد محیط ططیعی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و كالطدی -زیربنهایی آن هها داشهته اسهت .از ایهن رو در تطیهین
الگوی بهینه برنامه ریزی توسعه تغییر رویکرد از عق یی گرایی به ارتطاطی ،واگذاری به بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد
و در این غالب توجه به توانمندسازی و ررفیتسازی ساكنان روستایی ،مشاركت ،ارتقای سرمایه اجتماعی ،یکپارچگی فعالیتها
و سازگاری بین آنها و تنظیم روابط عناصر قدرت در راستای توسعه پایدار پیشنهاد میگردد.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،توسعه پایدار روستایی ،توانمندسازی ،رویکرد عق یی گرایی و ارتطاطی.
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فهضهههایی (مهانهنهههد جهههریان مههردم ،كههها  ،پهههول و
اطه عهههات) و اتهصهههال زنهجیهههرهای بههین بخههشهههای
اقتصادی (كشاورزی ،صنعت و خدمات) در ههر منطقهه یها
ناحیهه را مهورد تأكیهد قهرار مهیدههد ( Douglass, 1998
 .)Tacoli, 1998ضرورت توجه به برنامههریهزی یکپارچهه و
همزمان روستایی -شهری را در مناطق و نواحی جغرافیایی
همگن ،بهویوه در سکونتگاههای پیرامون كه نشههرها بهه
دلی استقرار همه كانون های روستایی و شهری (كوچه،،
متوسههط و بههزرر) در حههوزه رفههتوآمههدی ك ه نشهههر و
اثرگذاری و اثرپذیری فضایی مثطت و منفی ك ن شههرها و
كانون های جمعیتی پیرامونی را اجتنهابناپهذیر مهی سهازد
(شفیعی ثابت .)9386 ،درواقع عدم توازن (بهی تعهادلی) در
توسعه شهر و روستا موجب شد ،گرایش به سهمت از بهین
بردن شکاف بین این دو كانون در برنامهریزیههای توسهعه
در سطوح ناحیه ای و منطقه ای پیدا شود و سیاسهت ههایی
اتخاذ گردد كه اعتماد به نفس ساكنان روستایی را افزایش
دهههد و توسههعه روسههتایی -شهههری متعههادل بهها اجههرای
برنامههریهزی یکپارچهه را تهروی كنهد ( Jiang & Zhang,
 .)2011ازآنهجایی كه الگوی برنامهه ریزی تهوسهعه ،متناسب
با ارزشها ،هنجارها و ویوگی نظام اجتماعی -اقهتصهادی و
سیاسی هر جامعه ای طراحی میشهود و شهک مهیپهذیرد
( .)McDonough et al, 2009بههههرای جههههههتیهههابی
بهرنهامهه ریهزی تهوسعهه روسهتایهی -شههههری بهه سهمت
پایهداری اجهتمهاعی ه اقهتصهادی و فهرآیهنهد تهوسههعههه
پهایهدار ( ،)Rega, 2014: & Swagemakers, 2015تههوجه
بهه مقهوله توانمندسازی ،ررفیت سازی ،توسعه ررفیتهی و
مشاركت ساكنان كانون های جمعیتی در فهرآیهند انهجام و
عهم برنامه ریزی از مهم تهرین مقولهه ههایی اسهت كهه در
برنامه ریزی های توسعه موردتوجهه ویهوه قرارگرفتهه اسهت
(  )Amundsen &Martinsen, 2015بهطوریكه مشاركت
سازمان های دولتی و غیردولتی و مشاركت سهایر بهازیگران
در برنامهههریههزیهههای توسههعه موجههب یکپههارچگی افقههی و
عمودی میشود؛ اما به د ی مختلف در برخی از كشورها،
اهمیت بهكارگیری این مؤلفهها در فرآیند عم برنامهریزی
و در سیاستها و برنامهریزیههای اجتمهاعی -اقتصهادی و
ملی نادیده گرفته می شود؛ و درواقع ،بیتوجهی و غفلت به
برنامه ریهزی متناسهب بها پیونهدهای روسهتایی -شههری و

مقدمه
براسهها ادبیههات و متههون توسههعه تهها اوای ه دهههه 9185
می دی ،رویکرد عق گرایی فن محور بر روش برنامهریهزی
غلطه داشت .بر این مطنا ،برنامهریهزی متخصهص محهور ،بها
اتکا بر دانش فنی برنامه ریزان و ابزارها و روشههای علمهی
صورت میگرفت .انجام مراح برنامهریزی توسعه براسها
این رویکرد ،كه در بسیاری از كشورها همچون ایران رایه
است ،چالش های فراوانی را در فرآیند برنامه ریزی و توسعه
كانونهای روستایی و شهری این كشورها ایجهاد مهیكنهد.
زیرا ،شالوده این رویکرد بر انجام كلیه مراح برنامههریهزی
با اصالت «برنامهریزان فن گرا »9است و به مهردم تنهها بهه
مثابه مرجع كسب اط عات ضروری تهوجه میشود (2004
 .)Healey,ع وه بر این ،بهرغم اینكه در سطوح منطقهای
و ناحیه ای و در درون مناطق و نواحی همگهن جغرافیهایی،
كانون ههای روسهتایی -شههری دارای «تعامه دوسهویه»2
هستند؛ اما هنوز در بعضی از كشهورها ،برنامههریهزیههای
توسعه روستایی و شهری به شک كام ا مجهزا و «دیهدگاه
بخشی» صورت میپذیرد؛ و در آنها تمركز در برنامهریزی،
بر نقهش و غلطهه شههرها و «صهنعتی سهازی »3در توسهعه
مههدنظر اسههت ( .)Douglass, 1998بهها بررسههی در متههون
توسعه ،به باور بسیاری از صاحب نظران توسهعه ،بهه نقهش
مثطت و همگهرای برنامههریهزی روسهتایی -شههری ،بهرای
توسههعه و پایههداری اجتمههاعی -اقتصههادی سههکونتگاههههای
روسههتایی و كههانونهههای شهههری در گسههتره منطقهههای و
ناحیه ای بسیار تأكید و پیشنهاد می شود (داگ ،9118 ،
به نق از شفیعی ثابت و اسماعی زاده .)9313 ،امروزه اكثر
كشورهای پیشهرو در برنامهه ریهزی توسهعه ،سیاسهتهها و
راهطردهههای تعههاملی و برنامهههریههزی یکپارچههه روسههتایی-
شهری را بهعنوان برنامهریزی توسعه مدنظر قهرار میدهند.
اتخاذ این سیاست ها و راهطردها ،ع وه بر توجه همزمان به
برنامهههری هزی تهوسهههعه روسههتایی -شهههری ،بههه مشههاركت
ساكنان روستایی و شهری نیز در فرآیند عم برنامهریهزی
توجههه مههیشههود ( .)Martens, 2015عههه وه بههر ایهههن ،در
گهزارش نهظهارت جهههانی ( )2593نیز بهر نهقههش مهههم
پهیوندهای روستایی -شهری برای كاهش فقر و دست یهابی
به تهوسعه تأكید شده است ( .)Akkoyunlu, 2013درواقع،
پهیهوندههای روسهتههایی هه شهههری اتصهال زنهجهیههروار
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مشاركت عمومی ،آثار منفی اجرای برنامههریهزی را بیشهتر
می سهازد .از آنهجا كهه وجهود ایههن پهیهوندههها مهوجههب
بههطهود ابهعههاد و شهاخههصهههای تهوسهههعه پایههدار ،راه
حهلههی بههرای خههروز از فقهر ،افهزایههش نیهروی كهار در
مهناطهق روسهتهایههی و نهقههش مهمهی در فهرآیههندهای
تهههجاری ،درآمهدزایههههی و اشههههتغال بهههازی مهههیكنههههد
( .)Akkoyunlu, 2013بهههیتهوجههههههی بههه ایهههنگهههونه
بهرنهامههریههزیهها و غفلهت از مشههاركت سهازمههانههای
مردمههههی و یکپارچهههههگی عهمهههههودی و افهقهههههی در
بهرنهامههریهزیهها ( Draft Louth County Development
 )Plan, 2015نیهههز توسهههعه را در ابعهههاد مختلهههف در
سکونتگاه های روستایی و شهری تحتتأثیر قرار مهی دههد.
بنابراین ،غلطه داشتن «رویکرد فنهی -ابهزاری» و «بخشهی
نگهری» در روش و مراحه نظههام برنامهههریههزی توسههعه در
ایران ،اثرات مخرب زیستمحیطی و اكولوژیکی ،اجتماعی-
اقتصههادی ،در سههکونتگاههههای روسههتایی و حتههی شهههری
پیرامون ك نشهرها بهویوه ك نشهر تهران به همراه دارد.
در این راستا ،ك نشهر تهران بهمثابهه یکهی از گونههههای
ك ن شهری ،از نظر سط توسعه اقتصادی و شهرنشهینی و
تمركههز امکانههات و خههدمات در بهها ترین سههط در میههان
شهرهای ایران قهرار دارد و از رشهد جمعیتهی نسهطتاا زیهاد
به واسطه جابجایی و مهاجرت سریع جمعیت از اقصی نقاط
كشور به این ك نشهر برخوردار است .روستاهای پیرامهون
نیز بهویوه در جنوب آن و در ناحیه موردمطالعه ،در حهوزه
نفوذ مستقیم و در پیوندی ناگسسهتنی بها آن قهرار دارنهد.
نادیده گرفتن پیوندها و توجهه بهه رویکهرد بخشهی نگهر و
فنههی -ابههزاری در برنامهههریههزیهههای توسههعه ،توسههعه
سکونتگاه های روستایی را در پیرامون ك ن شهر تههران در
ابعاد نظام محیط ططیعی ،اجتمهاعی -اقتصهادی و كالطهدی
با چالش های فراوان مواجه ساخته است .تخریب و آلودگی
آب ،خاك ،از بین رفتن اراضی ارزشمند كشهاورزی و غیهر
كشاورزی و به طوركلی محیط زیست فضهاهای غیرشههری،
جابجایی سهریع و بهدون برنامهه جمعیهت در كهانونههای
روستایی پیرامونی و نزدی ،ك نشهر تهران به دلی ارزان
بودن نسطی زمهین و مسهکن در آنهها ،بهه ههم ریختگهی
سههاختار سههنی و جنسههی جمعیههت كههانونهههای روسههتایی
پیرامونی ،برون ریزی بدون برنامه فعالیهت ههای شههری در
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فضههاهای روسههتایی ،شههک پههذیری بههدون برنامههه و سههریع
بافتهای جدید در مقاب بافت سنتی و ایجاد بیتعادلی در
فضاهای روستایی ،شک پهذیری و گسهترش بهدون برنامهه
كارگاه ها و صنایع كارخانه ای و كارگاهی در مزار  ،باغات و
زمینهای مرتعی پیرامون ك نشههر ،از بهین رفهتن بافهت
سنتی روستایی و جایگزینی بافهت مسهکونی غیررسهمی و
حاشیه ای ،هدر رفتن منابع ،عدم توسعه متناسب و متوازن
شهر و روستا ،نا به سامان شدن وضهع موجهود كهه الگهوی
بهینه توسعه را تحتتأثیر قرار داده است .بههعه وه ،باعه
بیتعادلی فضای ناحیهای و منطقهای بههویهوه در پیرامهون
ك نشهر تهران در سکونتگاههای روستایی در ناحیه مهورد
مطالعه شده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تحقق اهداف توسعه روسهتایی همهان طهور كهه بهه اتخهاذ
رویکردهای مناسب توسعه اقتصادی ،اجتمهاعی و كالطهدی
متکی است ،نیازمند استفاده از رویکردی سازگار و مؤثر در
فرآینههد برنامهههریههزی توسههعه اسههت .تههاكنون دو رویکههرد
«عق یی گرایی» و «ارتطاطی» دربهاره چهارچوب و فرآینهد
برنامهریزی توسعه مطرح بودهاند كه ]در نظام برنامهریهزی
ایران[ استفاده از رویکرد عق یی گرایی در فرآینهد مهذكور
غلطه داشته است و رویکرد ارتطاطی كه از اواخر قرن بیستم
در ادبیات برنامه ریزی جهان موردتوجه قرارگرفتهه ،كهاربرد
چندانی پیدا نکرده اسهت .تها اوایه دههه  9185مهی دی
رویکرد غالب در برنامهریزی ،نظریه برنامهریزی مطتنهی بهر
عق یی گرایی با روش فنی -ابزاری بود كه بهطور عمده بها
اتکا بر دانش فنی برنامه ریزان ،ابزار و روشهههای عهلههمی
شههک گرفههت .)Healey, 1981( .بههه دنطههال نابسههامانی
اقتصادی ،اجتمهاعی و محهیط زیسهتی حاصه از رویکهرد
عق یی گرایهی فهن محهور رویکهرد ارتطهاطی وارد ادبیهات
برنامهریزی توسعه شد و طی دههههای  9185و  9115از
جانب اندیشمندان ،خصوصاا دانشهمندان علهوم اجتمهاعی
مکتب انتقادی فرانکفورت ،همچون یورگن هابرما مهورد
انتقاد قهرار گهرفت ( .)Brunner, 2000از آنجا كه سهابقه و
تجربه برنامه ریزی در كشور با عمر و تجارب نظریهپهردازی
در ادبیات توسعه تقریطاا برابهر اسهت ،مهیتهوان تهأثیر ایهن
الگوها ،نظریههها ،رویکردهها و راهطردهها را در برنامههههای
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توسعه كشور بهطهور عهام و برنامههههای توسهعه روسهتایی
به طور خاص ردیابی كرد .در ایران نیز به علت غالب بهودن
این ادبیات ،از این روش استفاده میشود.
در فرآیند توسعه روستایی 1دو مقوله بهوضهوح از یکهدیگر
قاب تفکی ،و همزمان نیازمند توجه هستند:
)9دیدگاه ،اهداف و رهیافتهای حاكم بر فرایند توسعه.
)2فرایند حاكم بر روند و چگونگی عم برنامهریزی است.
همچنین برنامهه ریهزی توسهعه روسهتایی فراینهد افهزایش
انتخههاب مههردم ،گسههترش دموكراتیهه ،،توانمندسههازی و
ررفیتسازی مردم بهمنظور تصمیمگیری برای شک دههی
به فضهای زیسهت ،افهزایش رفهاه و خوشهطختی ،گسهترش
فرصتها و ررفیت های بالقوه ،تواناسهازی زنهان ،فقیهران و
كشاورزان مستق و آزاد برای سازمان دهی فضهای زیسهت
خویش و تواناسازی برای انجام كار گروههی اسهت .در ایهن
چارچوب اسهت كهه بها نظریههههای جدیهد توسهعه یعنهی
ررفیت سازی و توانمندسازی و شطکه ای به عنوان كهانون و
پههارادایم جدیههد همسههو مههیشههود .بههه سههخن دیگههر
ررفیت سازی ،توانمندسازی با رویکرد راهطردی مشهاركتی
به عنوان اركان اصلی برنامه ریزی توسهعه روسهتایی مطهرح
هسههتند كههه خوداتکههایی مردمههی ،آزادسههازی فرهنگههی،
دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگهی،
خودكفایی در تأمین مواد غذایی ،دسترسهی بهه درآمهدها،
دارایی ها و تسهی ت اعتطاری ،دسترسی به دانش و فناوری
و وجود ی ،فضای مشهاركتی در همهه جنطههههای ته ش
انسانی از پیششرطهای این نو برنامهریزی جدیهد اسهت
(بدری و افتخاری .)9315 ،در كشورهای در حهال توسهعه،
رویه برنامه ریهزان ناحیهه ای ،منفه ،انگهاری برنامههریهزی
شهری و روستایی بوده است كهه شههر از حهوزه پیرامهونی
بهصورت مجزا در نظر گرفته میشود اما در حالت مطلهوب
توسهعه
و ططق نظریه راهطهرد شهطکه منطقهه ای داگه
ناحیه ای از طریق پیوندهای روسهتایی -شههری در سهط
محلی حاص میگردد .رویکرد شطکه منطقهای مطتنهی بهر
ی ،نظام تمركز زدا در برنامهریزی است به صورتی كهه بهر
پویهههایی پیونهههدهای روسهههتایی -شههههری تأكیهههد دارد
( .)Douglass, 1998پیتر هاگت معتقد است سهکونتگاههها
به مانند شطکه بهه ههم متصه هسهتند زیهرا جریهانههای
فضایی بین روستاها و شهرها ی ،نظام شطکهای در ناحیهه
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ایجاد میكند .بهرغهم وجهود چنهین شهطکهای امها نهواحی
روستایی و شهری بهطور عمده بهعنوان دو سکونتگاه جهدا
و رقیب تلقی میگردند و بدینسان نوعی برنامهریزی مجزا
و تفکی،شده كه یکپارچگی عرصهههای فضهایی را نادیهده
میگیرد ،رواز مهیگهردد ،درحهالی كهه شهطکه مطتنهی بهر
مجموعهههای از سههکونتگاههاسههت كههه بهها یهههکدیگر روابههط
مههههركز -پههههیرامونی دارنهههد ( .)Doglass, 1998شهههیوه
برنامه ریزی مجهزا و تمركهز گرایانهه باعه شهده تها میهان
ك ن شههر تههران و نهواحی پیرامهونی آن پیونهد و تعامه
دوسههویه ،متعههادل و متههوازن برقههرار نشههده اسههت .اتخههاذ
رویکردی مناسب در فرآیند برنامهریهزی توسهعه روسهتایی
در گرو دقت نقاط ضعف و كاسهتیههای رویکهرد غالهب در
برنامهریزی و نشان دادن نقاط قوت و مؤلفههههای رویکهرد
جایگزین است .بر این شالوده ،درجه مطلوبیهت ،مقطولیهت،
تناسب و سازگاری برنامه ریهزی توسهعه روسهتایی ،ارتطهاط
نزدیکی با روش حاكم بر چگونگی انجام عم برنامههریهزی
دارد .هر چهه میهزان درك متقابه و همراههی كنشهگران
اصلی ،یعنی مردم محلی ،برنامه ریهزان ،سیاسهتگهذاران و
مهدیران اجرایهی در مرحلههی برنامههریهزی بیشهتر باشهد،
تصمیمات بهرای توسهعه روسهتاها از سهازگاری ،پهذیرش و
اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد شد و این امهر بسهتگی
به رویکرد اتخاذ شده در روش و مراح انجام برنامه ریهزی
دارد .تا دههی  ،9185بر نقش برنامهریزان متخصص بهیش
از سایر كنشهگران در برنامههریهزی تأكیهد شهد .بههتهدری
ضعف های ایهن رویکهرد آشهکار شهد و رویکردههای نهوین
توسههعه و توسههعه روسههتایی ،جههای خههود را بههه رویکههرد
برنامه ریزی ارتطاطی داد .واقعیت این است كه بهطور نسطی
در ایران نظریه های در برنامه ریهزی بیشهتر از نظریههههای
برنامهریزی مهورد توجهه بهودهانهد و ریشهه برخهی از عهدم
توفیقها در انوا مختلف برنامهههها را بایهد در همهین امهر
جستجو كرد (عسگری .)9377 ،در دهه  55تها  65الگهوی
توسعه خطی و توسعه جنطهی اقتصادی و كمی داشهت .در
واقع رشد اقتصهادی ،صهنعتی كهردن و تقلیهدی از تجربهه
توسههعه اقتصههادی غههرب بههود .در ایههران نیههز رویکههرد
برنامه ریهزی هها در قطه انقه ب در درجهه اول تأكیهد بهر
نوسازی اقتصادی داشته و برنامههای عمرانی تأكید زیهادی
بر بخش شهری و در زمینه فعالیتهای ساختمانی ،بخهش
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خدمات و صنایع سنگین متمركز بهود و روسهتاها و بخهش
كشاورزی در آخرین مرحله مورد تأكید قرار میگرفهت .در
واقع میتهوان گفهت در بیهان نظریهه اندیشهمندان مکتهب
نوسازی ،مراد از نوسازی و توسعه ،گذر از جامعه سنتی بهه
جامعه مدرن است و كشورهای جهان سهوم مهیتواننهد بها
گذر از مسیری كه غرب پیموده است ،بهه توسهعه برسهند.
پههس از آن نس ه جدیههد نظریهههپههردازان بههه جنطههههههای
غیراقتصادی توسعه در عرصه های سیاسی و فرهنگهی نیهز
توجه كردند و بین مفاهیم نوسازی و توسهعه تفهاوت قائه
شههدند .در نظریههههههای توسههعه ك سههی ،،رفتهههرفتههه
پارادایم های نوین در توسعه مطرح و دیگر رشهد اقتصهادی
صرف تنها م ك توسعهیافتگی جوامع محسوب نمهی شهد.
در دیدگاه توسعه انسانی ،انسان به عنوان هدف ،ابزار و نیهز
كارگزار توسعه موردتوجهه قهرار مهی گیهرد و مفههوم كها
محههوری توسههعه اقتصههادی جههای خههود را بههه راهطههرد
انسانمحور توسعه انسانی میدهد .از دهه  9175بها توجهه
بههه ناكارآمههدی رویکردهههای ك سههی ،در زمینههه توسههعه،
پارادایمهای نوینی برای برنامهریزی توسعه روسهتایی ارائهه
شد كه به آنها رویکردهای جایگزین اطه ق مهیشهود .در
رویکردهههای جههایگزین ،مفهههوم توسههعه روسههتایی نیههز
تحولیافته و موضوعات جدیدی مورد تأكید است:
توجه به ابعاد متنهو اقتصهادی ،اجتمهاعی – فرهنگهی واكولوژیکی؛
دسترسی برابر مردم به فرصتها؛مشاركت مردم و توسعه درونزا؛رضایت از زندگی؛توانمندسازی مردم و توجه به اط عات و دانش بومی؛ارتطاط مؤثر بین كنشگران توسعه و مردم محلی؛حفظ كیفیت محیطزیست (رضوانی.)9315 ،«داگهه » 5سههال  9118در مقالهههی «راهطههرد شههطکه
منطقهای برای پیوندهای دوسهویهی روسهتایی -شههری»6
نتیجه می گیرد كه پن نو جریان بین شهر و روستا مانند
جریان های مردم ،تولیدات ،سرمایه ،كا و اط عهات مهورد
نیاز هستند كه داده های پایهه در توسهعه ی روابهط شههر و
روستا را فراهم میكنند .همچنین برنامه ریزی مجزا موجب
شکاف بین شهر و روستا میشهود و پیونهدهای روسهتایی-
شهری را برقرار نمی كند در نتیجه رشد و توسعه هماهنگ
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از طریههق روابهههط مکمهه و پیونههدهای سهههازمانیافتهههه
بین شهری -روستایی در سط مناطق حاص نمی شود .در
اغلب برنامه ها شهر از روستاهای پیرامونی بهصورت جدا در
نظههر گرفتههه شههده اسههت ،همچنههین فرآینههدهای توسههعه
بیشترین تمركز را تنها بر گرههای شهری و بدون توجه بهه
نواحی روستایی دارند و شیوه برنامهریهزی در مهدل قطهب
رشد بر نقش گرهها یا كانونهای شهری بهعنوان بهازیگران
اصلی توسعه تأكید می كند و برنامه بخشی بها بهه پهایین
است كه این نو برنامه ریهزی اثهر منفهی در ابعهاد توسهعه
سکونتگاهها بر جای میگذارد درحالیكه شهطکه منطقههای
تأكید بر نظهام برنامهه ریهزی غیرمتمركهز بها یکپهارچگی و
مشاركت چندبهخهشهی (بین بخشی) و فعالیتهای روسهتا
– شهری در سط محلی مهیبهاشههد (.)Douglass, 1998
«آلمندینگر» 7در سهال  2552در «آینهدهی برنامههریهزی،
جهت های جدید برای تئوری برنامهریزی »8تأكید میكنهد
كه فن گرا بودن بهیش از حهد یکهی از معضه ت نظهری و
عملی برنامهریزی مهیباشهد و در ابعهاد توسهعه اثهر منفهی
میگذارد .برنامهریزی با رویکرد ارتطاطی ی ،مسیر و جهت
مهم برای برنامه ریزی است و پتانسهی ههای قابه تهوجهی
برای عم داراست .اینگونه برنامهریزی نیهاز بهه تمایه از
طرف مدافعان دارد كه در رابطه با ایدهها و مکاتهب فکهری
بح كنند ،انتقاد مکاتب فکری دیگر را بشهنوند چهرا كهه
این انتقادات در واقع ضعف برنامهریهزی ارتطهاطی را نشهان
نمی دهند بلکه آن را تقویت و به سمت تعالی مهیكشهانند
(« .)Allmendinger, 2002فههولی و یوریهها» 1در سههال
 2555در مقالهههی «برنامههه ،برنامهههریههزی و انتخههابهههای
غمانگیز »95نتیجه میگیرد تئوری برنامهریزی ارتطهاطی بها
تأكید بر فرآیندهای مشاركتی بههطهور گسهترده بههعنهوان
پههارادیم جدیههد و غالههب در برنام ههریههزی مطههرح شههده و
برنامه ریزی كه با اصالت متخصص انجام میشهود در ابعهاد
مختلف توسعه اثر منفهی بهر جهای مهیگهذارد ( & Foley
« .)Lauria, 2000جیانههگ و ژانههگ» 99در سههال  2599در
مقاله ی «برنامه ریزی یکپارچه شههری روسهتایی :نظریهه و
تمههرین در چههین» 92نتیجههه مههیگیرنههد تههروی سیاسههت
یکپارچهسازی در برنامه ریزی تأثیر مثطتی در از بین بهردن
ساختار دوگانه شهر و روسهتا دارد و تههوسعه یهکهپارچههه
شههر و روسهتا نه تنها تهقهاضای ذاتی بلکهه تعههد ملهی و
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توسههعه منطقهههای مههیباشههد .در ایههن مقالههه چههارچوب
برنامه ریزی یکپارچه شهری و روسهتایی در چهین بررسهی
مهیشهود (« .)Jiang & Zhang, 2011گهاردنر» 93در سهال
 2591در پووهشی بها عنهوان «توسهعه منطقهه ای پایهدار:
چارچوب ارزیهابی پایهداری توسهعه و برنامهه ههای توسهعه
یکپارچه منطقه و شهری» 91به این نتیجهه مهی رسهد كهه
برنامه ریزی مجزا و غیر یکپارچه به پایداری توسهعه منجهر
نمی شود و در ابعاد مختلف آن اثر منفی بر جای میگهذارد
( .)Gardener, 2014سایر پووهشها در ارتطاط بها موضهو
مورد مطالعه براسا نتهای دادههها و مهوارد مهورد تأكیهد
محققان در جهدول  9آورده شده است« .افتخاری و بههزاد
نسب» در مقالهی «برنامه ریزی ارتطاطی ،رویکردی انتقادی
به نظریه برنامهریهزی (بها تأكیهد بهر برنامهه ریهزی توسهعه
روستایی)» سال  9383به این نتیجه رسیدند كهه رویکهرد
عق یی گرایی به دلی «تخصص محوری» و «خصیصه غیر
مشاركتی» با ناكامیها و ضعفهای زیادی روبههرو بهوده؛ و
در شرایط كنونی اتخاذ رویکهرد ارتطهاطی از ضهرورتههای
مهم فرآیند برنامه ریزی توسعه روسهتایی كشهور محسهوب
مههیشههود (افتخههاری و بهههزاد نسههب« .)9383،زاهههدی و
غفاری» سال  9319در مقالهای تحت عنوان «كاستیههای
نظههری برنامهههریههزی توسههعه روسههتایی در ایههران» ابتههدا
كاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی با رویکردی
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تحلیلی مورد بررسی قرار داده انهد و سهپس بها اسهتفاده از
تکنی ،دلفی ،نتای و گزارههای به دست آمهده از بررسهی
نظری ،با  65نفر از آگاهان برنامهریزی و توسهعه روسهتایی
ایران در میان گذاشته شهده و نتهای حاصه حهاكی از آن
است كه در برنامه ریزی توسعه روسهتایی در ایهران درك و
فهم مشتركی از این نو توسعه شک نگرفتهه و ایهنگونهه
برنامهریزی ،از جنطههای فکری و معرفتی فاقد انسجام زم
است و گویا هنوز این نظریه پشتوانههای معرفتهی و غنهای
زم را برای كم ،بهه توسهعه روسهتایی مناسهب و پایهدار
نیافته است (زاهدی و غفاری.)9319،

محدوده مورد مطالعه
سههکونتگاههههای روسههتایی محههدوده مههورد مطالعههه در
شهرستانهای پاكدشهت و ری در حهوزه جنهوب و جنهوب
شرق استان تهران استقرار یافتهانهد .مسهاحت ایهن ناحیهه
معادل  2871كیلومترمربع است و  99/11درصد مسهاحت
استان تهران را در بهر مهی گیهرد (سهالنامه آمهاری اسهتان
تهران .)9315 ،ایهن ناحیهه از لحها موقعیهت ریاضهی در
طول  59درجه و  15دقیقه طول و  35درجه و  28دقیقهه
عرض جغرافیایی قرار دارد (شک .)9

شكل  :1محدوده مورد مطالعه پژوهش – مأخذ :مرکز آمار ایران1931 ،
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ادامه جدول 1

(منطع :نویسندگان)9315 ،

سههازمانهههای مربههوط ،بههر اسهها نظههر آنههها گویهههههها و
سنجههای پرسشنامه ی كمی بهرای سهط تحلیه روسهتا
تنظیم و تدوین شده است .جامعهی آماری پووهش حاضهر
مجمو  921روستا در دو شهرستان پیرامهون كه ن شههر
تهههران ،یعنههی سههکونتگاههههای روسههتایی شهرسههتانهههای
پاكدشت و ری میباشد .برای تعیین حجم نمونهه تصهادفی
برای تکمیه پرسشهنامه مسهئولین و مطلعهین محلهی در
سط روستا ،در مرحلهه اول ،از طریهق فرمهول كهوكران و
فرمول تعدی آن برای جامعهه آمهاری كوچه ،،بها سهط
اطمینههان  %15و دقههت احتمههالی  5/55و پههیش بههرآورد
واریانس  S2=5/25حجم نمونهه برابهر ( )n= 51مهی باشهد.
سپس در مرحلهی دوم ،روستاهای هر شهرستان بر اسها
سه گروه كمجمعیت ( 55-955خانوار) ،متوسهط جمعیهت
( 955-555خانوار) و پرجمعیت (بها ی  555خهانوار) ،بها

مواد و روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحا روش توصهیفی -تحلیلهی و از بعهد
گستره مهوردی مهیباشهد .در ارتطهاط بها شهیوه گهردآوری
اط عات نیز از دو روش اسهنادی و میهدانی اسهتفاده شهد.
برای دستیابی به اهداف و آزمون فرضهیه ههای تحقیهق در
مرحلهی نخست از تکنی« ،دلفی» و «مصاحطه گروهی»33
در سط مدیران و كارشناسان خطره سازمانها و نهادههای
مرتطط از جملهه وزارت جههاد كشهاورزی ،سهازمان جههاد
كشاورزی استان تهران ،بنیاد مسکن كه كشهور و اسهتان
تهههران اسههتفاده شههد .بههرای ایههن منظههور تعههداد 35+9
پرسشنامه در ابعاد گوناگون موضو پووهش و با استفاده از
سؤالههای كیفهی و بهاز نظهرات افهراد خطهره و همچنهین
پرسشنامه كمهی واكهاوی شهد .در واقهع ،بعهد از وارسهی و
واكههاوی دقیههق نظههرات مسههئولین محلههی و متخصصههان

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

65

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

سال اول ،شماره دوم ،تابستان  ،9318صفحات 67-53

روش نسههطت بهههانههدازه  )PPS(31تعههداد نمونههه بههه نسههطت
روستاهای هر شهرستان بهصورت تصادفی انتخاب شهد .در
واقع انتخاب سکونتگاه های نمونه با در نظر گهرفتن درصهد
توزیع آنها ،با استفاده از نمونههگیهری تركیطهی تصهادفی
شام نمونهگیری نسطی یا ططقهای در مرحله اول و سپس
تصادفی صورت گرفته است .در تجزیه و تحلیه دادههها از
روش های مختلف بهره گرفته شده است .بعد از جمع آوری
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دادهههها در دو سههط (مسههئولین محلههی و كارشناسههان)،
آمارهای توصهیفی و اسهتنطاطی بیهان شهده اسهت .روایهی
صوری پرسشنامه تحقیهق توسهط خطرگهان و متخصصهان
صههاحبنظههر در ارتطههاط بهها موضههو پههووهش و بهها اجههرای
نظرخواهی از آنها انجام شده است .پایایی پرسشنامه نیهز
از طریق آلفای كرونطاخ برابر  5/155میباشهد كهه گویهایی
پایایی با ی پرسشنامه پووهش میباشد.

جدول  :1پایایی پرسشنامه پژوهش

(منطع :نویسندگان)9315 ،

اعتماد و اطمینان ،همدلی و پاسخگویی ،تأثیر و اثربخشهی
نهادگرایی و تشک سازی ،مشاركت ،یکپارچگی فعالیتهها
و سازگاری بین آنها و تنظیم روابط میان عناصهر قهدرت)
معنیدار نشدهاند .كران با و پهایین همهه متغیرهها منفهی
میباشند كه نشان دهنده این است كهه میهانگین از مقهدار
مورد آزمون كوچ ،تر است و به لحا عوام ارتقا دهنهده
توانمندسازی و ررفیت سازی و مشاركت متهأثر از رویکهرد
حاكم بر برنامهریزی از حد متوسط پایینتر هستند.

یافتههای تحقیق
در ابتههدا ،جهههت تحلیه وضههعیت عوامه و شههاخصهههای
توانمندسازی و ررفیت سازی و مشاركت متهأثر از رویکهرد
حاكم در برنامه ریزی توسعه در سکهونتگهاهههای روسهتایی
مورد مطهالعه از آزمون  tته ،نمونههای ،مطهابق جهدول 3
استفاده شده است .بر ططق نتای بهه دسهت آمهده (سهط
معنیداری ،كهرانههای بها و پهایین) همهه شهاخصههای
(آموزش و آگاهی بخشی ،دانش و مههارت و توسهعه منهابع
انسانی ،شفاف سازی ،شایستگی ،معنی داری ،خود تعیینهی،

جدول  :9بررسی شاخصهای ارتقادهنده توانمندسازی و ظرفیتسازی در ناحیه مورد مطالعه با استفاده از آزمون  tتک نمونه

(منطع :نویسندگان)9315 ،
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 7گویههه ،مشههاركت از تركیههب  92گویههه و یکپههارچگی
فعالیتها و سازگاری بهین آنهها بها تركیهب  95گویهه ،در
برنامه ریزی با مؤلفه توسعه دارند .در واقع ،سهنجش رابطهه
بین شاخصهای آموزش و آگاهی بخشی ،دانهش و مههارت
و توسعه منابع انسانی ،شفافسازی و یکپارچگی فعالیتهها
و سازگاری بهین آنهها در برنامههریهزی بها توسهعه پایهدار
روستاهای ناحیه مورد مطالعه وجود دارد .بدین ترتیهب ،بها
ارتقا سط شاخصهای نام برده شده در فرآیند برنامهریزی
در روستاهای مورد مطالعه سط توسعه یافتگی و پایهداری
سکونتگاههای روستایی نیز افزایش خواهد یافت .بین مؤلفه
شایستگی با توسعه به دلی با تر بودن میهزان  sigاز آلفها
 ،5/55رابطه معناداری وجود ندارد .در واقع مصهمم كهردن
افههراد در انجههام كارهههای كشههاورزی و غیههر كشههاورزی،
خطرپذیری در انجام فعالیتهای غیر كشهاورزی ،خ قیهت
افراد در ارتطاط با فعالیت های كشاورزی و غیهر كشهاورزی،
بهها بههردن اعتمادبهههنفههس روسههتاییان ،ایجههاد مؤسسههات
هدفمند برای تقویت شایسهتگیهها و توانهاییهها متهأثر از
رویکرد حاكم بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی
نشده است (جدول .)1

رابطه بین مولفههای اثرگذار و اثرپذیر
همانطور كه در جدول  1نشان داده است ،جههت بررسهی
رابطه بین شاخص ههای توانمندسهازی و ررفیهت سهازی و
توسعه ،از  93مؤلفهه اثرگهذار (آمهوزش و آگهاهی بخشهی،
دانههش و مهههارت و توسههعه منههابع انسههانی ،شههفافسههازی،
شایستگی ،معنی داری ،خود تعیینهی ،اعتمهاد و اطمینهان،
همدلی و پاسخگویی ،نهادگرایی و تشک سازی ،مشاركت،
یکپارچگی فعالیت ها و سازگاری بین آن ها ،تنظهیم روابهط
میان عناصر قدرت) و مؤلفه اثرپذیر (محیطی -اكولوژیه،،
اقتصههادی ،اجتمههاعی -فرهنگههی و كالطههدی و زیرسههاختی)
به عنوان شاخص های میزان توسعه یهافتگی اسهتفاده شهد.
بدین ترتیب كه با استفاده از سنجه پیوند پیرسون ،رابطهه
هركدام از مؤلفهههها بها مؤلفههههای توسهعه پایهدار ،مهورد
سنجش و ارزیابی قرارگرفته است .مطابق جدول  1نتیجهه
به دست آمده از سنجه پیوند پیرسهون ،حکایهت از وجهود
رابطه معنهادار (پهایین تهر از آلفها  )5/55بهین مؤلفههههای
آمههوزش و آگههاهی بخشههی از تركیههب  95گویههه ،دانههش و
مهههارت و توسههعه منههابع انسههانی از تركیههب  7گویههه،
شفاف سازی از تركیب  6گویه ،اعتماد و اطمینان از تركیب

جدول  :4رابطه بین شاخصهای مؤلفه توانمندسازی و ظرفیتسازی با توسعه روستایی در ناحیه مورد مطالعه

(مأخذ :یافتههای تحقیق)9315 ،
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بین مؤلفه همدلی و پاسخگویی با توسهعه بهه دلیه بها تر
بودن میزان  sigاز آلفا  ،5/55رابطه معناداری وجود نهدارد.
در واقع همدلی و دلسوزی مسهئولین و مهدیران بها مهردم،
درك شرایط و مشک ت گروه ههای روسهتایی آسهیب پهذیر
توسط نهادهای مسهئول ،دلسهوزی و همهدلی سهاكنین بها
یکدیگر در امهور و مسهائ مختلهف اقتصهادی ،اجتمهاعی-
فرهنگی و عمرانی ،پاسخگو بودن مدیران و برنامهریهزان در
برابر عملکهرد خهود ،توجهه و نظهارت سهاكنین در اجهرای
برنامهها و پروژههای توسعه روستایی متأثر از رویکرد حاكم
بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی نشهده اسهت.
بین مؤلفه معنی داری با توسعه به دلی با تر بودن میهزان
 sigاز آلفا  ،5/55رابطهه معنهاداری وجهود نهدارد .در واقهع
ایجاد احسا تعلق و مسهئولیتپهذیری در روسهتاییان در
زمینه فعالیتههای مختلهف اجتمهاعی و اقتصهادی ،ایجهاد
احسا تعلق و مسئولیت پذیری در روسهتاییان در زمینهه
فعالیتهای مختلهف عمرانهی و زیربنهایی ،ایجهاد احسها
تعلق و مسئولیت پذیری مسهئولین محلهی در زمینهه حه
مسائ متعدد روسهتا ،انگیهزه زم را در روسهتاییان بهرای
فراگیری مراح برنامه ریهزی و اجهرای پهروژههها متهأثر از
رویکرد حاكم بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی
نشده است .در بین مؤلفه خود تعیینی با توسعه بهه دلیه
با تر بودن میزان  sigاز آلفا  ،5/55رابطه معناداری وجهود
ندارد .در واقع اختیار زم برای انجام امور مربوط به بهطهود
فعالیت كشاورزی ،اختیار زم برای انجام امهور مربهوط بهه
بهطههود فعالیههت غیههر كشههاورزی بههه افههراد ،پیشههگام شههدن
روستاییان در انجام كارهای (داوطلطانه) در امور اجتماعی و
اقتصههادی ،پیشههگام شههدن روسههتاییان در انجههام كارهههای
(داوطلطانه) برای حه مسهائ زیربنهایی متهأثر از رویکهرد
حاكم بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی نشهده
است .بین مؤلفه تأثیر و اثربخشی با توسعه به دلیه بها تر
بودن میزان  sigاز آلفا  ،5/55رابطه معناداری وجود نهدارد.
در واقع ایجاد ابتکار عم در فعالیتهای كشاورزی ،ایجهاد
ابتکار عم در فعالیتهای كشاورزی ،انجام درسهت كارهها
در ارتطاط با فعالیتهای كشاورزی و غیر كشاورزی متأثر از
رویکرد حاكم بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی
نشده است .بین مؤلفه نهادگرایی و تشک سازی با توسهعه
بههه دلیهه بهها تر بههودن میههزان  sigاز آلفهها  ،5/55رابطههه
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معناداری وجود ندارد .در واقع تشکی و تقویهت نهادههای
غیردولتی ،تشک های مردمی -محلی برای مشاركت بیشتر
در توسعه محلی ،ایجهاد بنگهاهههای خهدماتی و اقتصهادی،
ایجاد و تقویت تشک های محلی ،ایجاد و تقویت نهادههای
مالی -اعتطاری خرد و غیردولتی ،ایجاد و تقویهت نهادهها و
گروه های كار محلی برای حفارت از منابع ططیعی متأثر از
رویکرد حاكم بر فرآیند برنامهریزی موجب توسعه روستایی
نشده است .بین مؤلفه تنظیم روابط میان عناصر قهدرت بها
توسعه به دلی با تر بودن میزان  sigاز آلفها  ،5/55رابطهه
معناداری وجود ندارد .در واقع تعام میان مهردم ،مهدیر و
برنامهریزان برای اجرای طرحهها و پهروژههها ،روابهط میهان
مردم ،مدیر و برنامه ریزان متأثر از رویکرد حاكم بر فرآینهد
برنامهریزی موجب توسعه روستایی نشده اسهت .در نتیجهه
بر اسا جدول  1ارتطاط بین شاخص های توانمندسازی و
ررفیت سازی و نو مشهاركت متهأثر از رویکهرد حهاكم بهر
فرآینهد برنامههریهزی بهها مؤلفهه اثرپهذیر پهووهش (توسههعه
سههکونتگاههههای روسههتایی) بههر اسهها آزمههون پیرسههون
نشاندهنده ایهن اسهت كهه بهه شهاخصههای شایسهتگی،
همدلی و پاسخگویی ،معنی داری ،اعتماد و اطمینان ،خهود
تعیینی ،نههادگرایی و تشهک سهازی ،مشهاركت و تنظهیم
روابط میان عناصر قدرت متأثر از رویکرد حاكم بهر فرآینهد
برنامه ریزی در ارتطاط با سط توسعهیافتگی سکونتگاههای
روسههتایی كههم تههوجهی شههده و در سههط توسههعهیههافتگی
سکونتگاه های روستایی مهورد مطالعهه تهأثیری بهه همهراه
نداشته است .بررسهی ارتطهاط بهین دو متغیهر نهو روش و
مراح انجام برنامه ریزی مجزا و متخصص محور بها سهط
توسههعهنیههافتگی سههکونتگاههههای روسههتایی در  1مؤلفههه
(محیطههی -اكولوژیهه ،،اجتمههاعی -فرهنگههی ،اقتصههادی و
كالطدی -زیرساختی) با استفاده از آزمونههای اسهپیرمن و
كندال تائوبی نشان می دهد كه بین این مؤلفه با هر ی ،از
ابعاد محیطی -اكولوژی ،،اجتمهاعی -فرهنگهی ،اقتصهادی
رابطه معنی داری در سط  9درصهد وجهود دارد .در واقهع
می توان گفهت برنامهه ریهزی مجهزا و متخصهص محهور در
توسعه نیافتگی سکونتگاه ها مهؤثر بهوده و اثهرات منفهی در
توسعه محیطی-اكولوژی ،،اجتماعی -فرهنگهی ،اقتصهادی
به همراه داشته است ،اما رابطه معنیداری بین نو روش و
مراح انجام برنامههریهزی مجهزا و فنهی ابهزاری بها سهط
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توسعه نیافتگی كالطدی -زیرسهاختی وجهود نهدارد .غالهب
میانگینهای ابعاد توسعه كمتهر از  2/5مهیباشهد وضهعیت
سکونتگاههای روستایی بهه گونههای اسهت كهه ارتقها پیهدا
نکههرده و برنامهههریههزی موجههب ارتقههای شههاخصهههای
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توسعهیافتگی آنها نشده است ،از ایهن رو در ایهن مطحه
توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی بررسی شهده اسهت
(جدول .)5

جدول  :5ارتباط بین نوع روش و مراحل انجام برنامهریزی مجزا و فنی ابزاری با سطح توسعهنیافتگی روستاها

(منطع :نویسندگان)9315 ،

است .بر این شالوده ،توجه به رویکهرد ارتطهاطی و اجتمها
محور بهرای توانمندسهازی روسهتاییان در فراگهرد توسهعه
مطابق الگوی توسعه روستایی (شک  )2ضهروری بهه نظهر
می رسد.
با توجه به نتای به دست آمده از تحقیق حاضر ،به منظهور
بهطود الگوی برنامهه ریهزی در روسهتاهای مهورد مطالعهه و
اثرگذاری آن در توسعه توجه به پیشنهادهای زیهر توصهیه
میگردد:
برنامهریزی كه با اصالت متخصصین برای سهکونتگاهههایروستایی مورد مطالعه پیاده سازی میشود غیهر مشهاركتی
است و درگیر كردن افراد را در فرآیند برنامهریهزی توسهعه
به همراه نخواهد داشت از این رو پیشنهاد میگردد تغییهر
رویکرد در برنامهه ریهزی از متخصهص محهور بهه ارتطهاطی
صورت گیرد.
توانمندی افراد و نهادها در فرآیند برنامههریهزی توسهعه وایجاد كمپین مردمی و توجه بهه برنامههریهزی غیرمتمركهز
میتواند مزایهای بسهیاری بهرای سهکونتگاهههای روسهتایی
ناحیه مورد مطالعه به همراه داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری
یافتههای حاص از تجزیه و تحلی دادهها نشان مهی دههد
رویکرد برنامهریهزی بها رویکهرد فعلهی (مجهزا و متخصهص
محههور) نتوانسههته ابعههاد مختلههف توسههعه را ارتقهها دهههد.
همچنین ،تجربه نظام برنامه ریزی كشور ما نشان مهیدههد
فرایند برنامههای توسعه روستایی كشور طی شصهت سهال
سابقه برنامه ریزی اغلب توسط دولتی ها ،از طریهق راهطهرد
با به پهایین و بها تأثیرپهذیری از نظریهه نوسهازی صهورت
گرفته است .به طوری كه روستاییان كمتر نقش واقعهی در
امر توسعه پایهدار و مشهاركت در امهر برنامههریهزی را ایفها
نمودهاند .نتای سالها تجربه نظام برنامههریهزی تمركزگهرا
بدون توجه به توانمندسازی ،دانش بومی و مشاركت مهردم
روسههتا بیههانگر هههدر رفههتن امکانههات و شکسههت فراینههد
برنامهریزی توسعه روستایی اسهت؛ بنهابراین ،بها توجهه بهه
مشک ت ناشهی از تجهارب برنامههههای موجهود در عرصهه
روستایی ،بهطود در روش برنامه ریزی و توجه به شیوهههای
نوین در جهت شناخت عمیقتر نسطت به مسهائ روسهتا و
روستایی بهمنظور جهتدهی صحی و سهرعت بخشهی بهه
فرایند توسعه پایدار روستایی از اهمیهت زیهادی برخهوردار
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در اكثر موارد برنامه ریزی توسعه سکونتگاههای روسهتاییتوسط برنامهریزان شهری صورت میگیهرد و برنامهههها بهر
پایه بخشی نگری و عدم یکپهارچگی در شههر و روسهتا بهه
چشم میخورد كه این مسئله كمتوجهی به توانمندسهازی،
مشاركت و ررفیت مندی را به همراه داشته اسهت ،از ایهن
پیشنهاد میگردد كه مجزا نگری به برنامهریزی روستایی و
شهری كنار گذاشته شود.
با توجه به پایین بودن سط رضایت ساكنان روستایی درشاخصهای توانمندسازی و ررفیت سازی متأثر از رویکهرد
حاكم بر برنامهریزی حركت از رویکرد برنامهریزی با اصالت
متخصص به سمت برنامه ریزی ارتطهاطی عامه مهمهی در
تقویت مشاركت ،توانمندسازی و سایر انگارهههای نهوین در
فرآیند توسعه است.
برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی بهكارگیری توانجمعههی و اعمههال روشهههای مشههاركتی توسههط دولههت و
برنامه ریزان بهتر است مهورد توجهه قهرار گیهرد .از ایهن رو
تشکی و تقویت نهادهای غیردولتی ،تشک های مردمهی –
محلی برای مشهاركت بیشهتر در توسهعه محلهی پیشهنهاد
میگردد.
نگرش مجزا به برنامه ریزی شهری و روستایی و یکپارچههنطودن فعالیتهها و سهازگاری بهین آنهها در ناحیهه مهورد
مطالعه بهگونه ای بوده كه موجب شده پیوندهای روسهتایی
– شهههری برقههرار نشههده از ایههن رو پیشههنهاد مههیشههود
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برنامه ریزی توسهعه بهه گونهه ای اقهدام كنهد تها پیونهدهای
سازمان یافته بهین كه نشههر تههران و نهواحی پیرامهونی
موجب رشد و توسعه هماهنهگ از طریهق روابهط مکمه و
پیوندهای سازمانیافته بین شهر و روستا در سط منهاطق
حاص شود.
نظام برنامه ریزی در شناخت یکپارچگی و عوام سهاختی– كاركردی تحهو ت فضهای روسهتایی فاقهد توانهایی زم
است و در نتیجه برنامههای تدوین شده با تحو ت ساختار
فضایی سکونتگاههای روستایی در تعارض قرار میگیرد.
با توجه به پهایین بهودن شهاخص معنهیداری در رویکهردحهههاكم بهههر برنامههههریهههزی ،ایجهههاد احسههها تعلهههق و
مسههئولیتپههذیری در روسههتاییان در زمینههه فعالیههتهههای
مختلف اجتماعی و اقتصادی ،عمرانی و زیربنایی در دستور
كار قرار گیرد.
در فرآیند برنامهریزی به ایجاد محیط كار كشاورزی و غیركشاورزی برای روستاییان در ناحیهه مهورد مطالعهه اقهدام
شهود ،همچنهین از دانهش بهومی و تجهارب روسههتاییان در
اجرای برنامهها و پروژه ها برای ارتقای تولیدات كشاورزی و
غیر كشاورزی استفاده شود.
زمینه تعامه و مشهاركت كارشناسهان بها روسهتاییان درارتطاط با فعالیت های كشاورزی و غیر كشاورزی در فرآینهد
برنامه مورد توجه قرار گیرد و مردم نیز در منافع حاص از
برنامهها و طرحهای توسعه شراكت داشته باشند (شک .)2

شكل  :1الگوی بهینه توسعه روستایی
(منطع :نویسندگان)9315 ،
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