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 چکیده 

 

 توسعه هايبرنامه در روستایی عمران قوانین محتواي هدف کلی این تحقیق تحلیل
وش رایران بود. براي بررسی این موضوع از  اسالمی جمهوري فرهنگی و اقتصادي اجتماعی،

تایی در هاي عمران روسر عبارتتحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحلیل توصیفی مربوط به ذک
مرتبه  8و  15، 8، 13، 6ترتیب هاي اول تا پنجم بهها نشان داد که در برنامهقوانین برنامه

مهبرنا عبارت عمران روستایی ذکر شده است. میزان توجه به بعد اجتماعی عمران روستایی در
ه به بعد ست. همچنین، میزان توجمرتبه بوده ا 9و  12، 10، 7، 6هاي اول تا پنجم به ترتیب 

رتبه و بعد م 1و  3، 5، 1، 2هاي اول تا پنجم به ترتیب محیط زیستی عمران روستایی در برنامه
بوط به مرتبه بوده است. قوانین مر 10و  14، 14، 19، 9اقتصادي عمران روستایی به ترتیب 

صعودي  ه چهارم از یک روندهاي توسعه، از برنامه اول تا برنامعمران روستایی در برنامه
وان ته میبرخوردار بوده، ولی با شروع برنامه پنجم روند آن شکل نزولی به خود گرفته است ک

طی آن را متأثر از تغییر رویکردهاي برنامه توسط دولت دانست. همچنین، بعد زیست محی
توجه قرار  ادي موردها، کمتر از ابعاد اجتماعی و اقتصعمران روستایی در قوانین کلیه برنامه

 گرفته است. 
 

ي هاي توسعه، عمران روستایی، جمهورتحلیل محتوا ، قوانین برنامه: يکلیدهاي واژه

 اسالمی ایران  
 

                                                                                                                                                                                
ه تقدیر ه با حمایت قطب علمی تدوین استراتژي توسعه کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران به انجام رسیده است که بدینوسیلاین مقال - ١

 گردد. و تشکر می

                                                                                                                             مقدمه                                                                                                                        
عمران و توسعه روستایی در چند دهه اخیر همواره 

هاي اصلی توسعه در ایران و اکثر یکی از دغدغه

کشورهاي در حال توسعه بوده است. در بسیاري از 
ورها، عمران روستایی به مثابه راهبردي با اهمیت کش

براي تأمین نیازهاي اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از 
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هاي توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه
متعدد، الگوهاي متنوعی براي عمران روستایی تجربه 
شده که عمدتًا دستاوردهاي مطلوبی نداشته و هنوز نیز 

وستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت سهم جوامع ر
بسیار اندك بوده و اکثر فقراي این کشورها یا در 

-برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیهسر میروستاها به
). Yadgar, 2004اند (نشین با منشاء روستایی بوده

اهمیت عمران روستایی در کشورهاي کمتر توسعه یافته 
ستایی در اقتصاد آنها بیشتر به دلیل نقش مهم نواحی رو

. عمران و توسعه روستایی با )UNDP, 1992(باشد می
باید این جامعه را از سازي جامعه روستایی مینوین

انزواي سنّتی بدر آورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به 
همین جهت، عمران روستایی تالشی فراگیر است و به 

ا و هشود و کلیّه بخشمحدودة یک بخش خالصه نمی
هاي اجتماعی، اقتصادي، فیزیکی و غیره توسعه را زمینه

). در ایران نیز Advisors DHV, 1992گیرد (در بر می
اي براي توسعه هاي پراکنده، تالش1327گرچه از سال 

هاي عمرانی اولیه روستایی آغاز گردید و در تدوین برنامه
 کشور نیز تا حدودي مورد توجه قرار گرفت، ولی عمدتاً 

هاي قابل هاي دهه چهل بود که دگرگونیدر سال
اي پدید آمد و جامعه روستایی دستخوش تغییر مالحظه

و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستایی ایران 
 ,Yadgarبا انقالب اسالمی ابعاد گسترده و عمیقی یافت (

طوري که پیروزي انقالب اسالمی تحوالت ). به2004
رهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و عمیقی در ساختا

طور عام و هاي توسعه بهسیاسی کشور ایجاد کرد. برنامه
طور خاص تحت تأثیر ایـن هاي عمران روستایی بهطرح

تحوالت قرار گرفت. بعد از پیروزي انقالب اسالمی، بـه 
ماندگی اجتماعی و اقتصادي، دلیل محرومیت و عقب

هاي توسعه ن برنامهجامعه روستایی ایران در قوانی
اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مورد توجه بیشتري قرار 

) با هدف 1368-1372گرفت. برنامۀ اول توسعه (
ها متناسب سازماندهی فضایی، توزیع جمعیت و فعالیت

ترین هاي نسبی هر منطقه اعالم شد که عمدهبا مزیت
هاي توسعه در سیاست این برنامه ایجاد و تقویت قطب

 -هاي تولید و یا بنابر مالحظات سیاسیطق با قابلیتمنا

شناسانه و یا کاهش مهاجر فرستی بود نظامی، بوم
)1989, ۱PBO1378-1373ساله (). دومین برنامه پنج (

به تصویب  1373با هدف اصلی توسعه اقتصادي در سال 
رسید. در این برنامه، عمران و توسعه روستاها تحول 

ش عمران روستایی به عنوان یک اساسی پیدا کرد و بخ
همین فصل مستقل در اسناد برنامه جاي گرفت و به

هاي عمرانی در زمینۀ راه روستایی، دلیل، انجام طرح
رسانی، بهداشت و آبرسانی، فضاهاي آموزشی، برق

زا در هاي اشتغالخدمات پستی و مخابراتی، اجراي طرح
هاي رحروستاهاي محروم با اولویت دادن به اتمام ط

تمام از محورهاي اصلی بود که در دستور کار این نیمه
ساله سوم ). برنامه پنجPBO, 1995برنامه قرار گرفت (

) با ارزیابی از عملکرد برنامه دوم و 1379-1383توسعه (
تحلیل موانع و مشکالت با رویکردي جدید تدوین شد. 
در این برنامه نیز، فصل مستقلی براي توسعه و عمران 

وستایی اختصاص یافت که در این فصل، عدم ایجاد ر
هاي شغلی در روستاها، نابسامانی کالبدي و فرصت

-محیطی و نازل بودن کیفیت مسکن روستاییان، زمینه
هاي الزم براي جذب سرمایه در محیط روستایی، فقدان 
ساختار اجرایی مناسب و تقسیم کار مشخص براي 

و مشکالتی بود که  ترین مسایلعمران روستایی از مهم
 ,PBO( در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت

حمایت از نهادهاي  ). ساماندهی عمران روستاها،2005
کننده اعتبارات خرد، تجدید سازمان تشکیالت تأمین

نگري، کاهش عمران روستایی، تمرکززدایی و جامع
هاي اجرایی، و تجهیز هاي تصدي و تدقیق فعالیتحیطه

هاي راهبردي، هاي روستایی، تهیه و اجراي برنامهفضا
ساختاري و عملیاتی جهت توسعه هماهنگ و یکپارچه 
مناطق همگن توسعه نیافته با استفاده از منابع و امکانات 

هاي عمده این برنامه در زمینه عمران موجود از سیاست
). در Ministry of Jihad, 1997روستایی بوده است (

اي )، نیز توجه ویژه1384-1389وسعه (برنامه چهارم ت
به توسعه و عمران روستایی مبذول شد. ارتقاي سطح 
درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر از 

هاي مناسب تولید و تنوع بخشی طریق تقویت زیرساخت
هاي مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و و گسترش فعالیت

                                                                                  
1. Planning & Budget Organization 
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-الح نظام قیمتکوچک و خدمات نوین با تأکید بر اص
هاي اصلی توسعه و عمران گـذاري محصوالت از سیاست

). برنامه PBO, 2005( روستایی در برنامه چهارم بود
) دولت را مکلف کرد تا به 1389-1393ساله پنجم (پنج

منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگزاري، 
-ریزي، راهبري، نظارت و هماهنگی بین دستگاهبرنامه
اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی  هاي

هاي موجود بین روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابري
جامعه روستایی، عشایري و جامعه شهري، اقداماتی را به 
عمل آورد تا شکاف بین مناطق روستایی و شهري به 

ها نشان بنابراین، این برنامه ).PBO, 2009( حداقل برسد
ها قبل در اذهان روستایی از مدت دهند که عمرانمی

ریزان وجود داشته است و در هر متخصصان و برنامه
هایی براي عمران و توسعه دوره قوانین و سیاست

روستایی به اجرا گذاشته شده است که هر یک از این 
هاي مختلف عمران روستایی از جمله، ها، بر جنبهبرنامه

اکید بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي ت
هاي اند. توجه به ابعاد مختلف در قوانین برنامهداشته

عمران روستایی فراز و فرودهاي زیادي را تجربه کرده 
) و این مقاله درصدد است تا به Naderi, 2009است (

ها از ابعاد اجتماعی، اقتصادي و تحلیل قوانین این برنامه
زیست محیطی بپردازد تا از این منظر رویکردهاي 

ساله توسعه در دوران ن روستایی در برنامه هاي پنجعمرا
                                             پس از انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار دهد.                                                                                  

ان از شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهاي ایر
اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. زیرا ریشه تمامی 
مشکالت و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، 
نابرابري، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده، در 

هاي حوزه ).Todaro, 2005( مناطق روستایی قرار دارد
از نظر سکونت و فعالیت  ،روستایی به عنوان قاعده نظام

کنند، چرا که در توسعه ملی ایفا میملی، نقش مهمی 
توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداري نظام روستایی به 

و  دهنده نظام سرزمین استنظام تشکیل عنوان زیر
تواند نقش پایداري فضاهاي روستایی در ابعاد مختلف می

حال اگر  اي و ملی داشته باشد.موثري در توسعه منطقه
و توسعه فضاهاي روستایی  به دالیلی در روند پیشرفت

اي که نظام روستایی قادر به گونهاي ایجاد شود، بهوقفه
ایفاي نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمینی 

نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهاي مسایل روستایی 
در کلیت سرزمین  ،هاي شهري و در نهایتدر حوزه

ست مسأله اصلی تحقیق حاضر این ا یابد.گسترش می
ساله پس از انقالب هاي توسعه پنجکه قوانین برنامه

اسالمی تا چه اندازه توجه خود را بر ابعاد مختلف عمران 
تر، تحقیق روستایی معطوف کرده است؟ به بیان دقیق

حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که سیر تحولی 
هاي توجه به ابعاد مختلف عمران روستایی در برنامه

اعی، اقتصادي و فرهنگی کشور چگونه بوده مختلف اجتم
 است؟

هاي توسعه بعد از انقالب تا چه فارغ از اینکه برنامه
اند؛ باید بینی شده موفق بودهحد، در نیل به اهداف پیش

-ها از اهمیت باالیی برخوردارند. بهگفت که این برنامه
ها، ها، رویکردهاي اول تا پنجم با نگرشکلی، برنامهطور

اند و این موضوع حاکی از اهداف مختلفی طراحی شدهو 
هاي روز جامعه متفاوت است. به این است که نیازمندي

هاي توسعه بعد از انقالب به فراخور عبارت دیگر، برنامه
شرایط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، ساختاري و 

اند. بنا به کالبدي جامعه به صور متفاوتی تدوین شده
، از نظر توسعه Kalantari & Qasemi (2008)اظهارات 

هاي جامع اول تا پنجم بر اساس روستایی برنامه
طوري که رویکرد اند. بهرویکردهاي متفاوتی شکل گرفته

غالب در برنامه اول، اقتصادي اجتماعی بوده و در برنامه 
دوم بعد اقتصادي به رویکرد برنامه اول اضافه گردیده 

وم تغییر کرده و عالوه بر است. این روند در برنامه س
ابعاد اقتصادي و اجتماعی، ابعاد ساختاري و کالبدي هم 
مدنظر قرار گرفته است. در نهایت، برنامه پنجم با 
رویکردي اقتصادي، اجتماعی و کالبدي تدوین شده 

ها به خوبی است. از این تفاوت در طرح و تدوین برنامه
ی در توان دریافت که توسعه و عمران روستایمی

هاي مختلف توسعه از ابعاد مختلفی مدنظر قرار برنامه
هاي گرفته است؛ و با توجه به اینکه در برخی از برنامه

اي براي عمران روستایی لحاظ مذکور فصل جداگانه
نشده است، تحقیقی که بتواند ابعاد پنهان عمران 

هاي مذکور نمایان سازد، روستایی را در خالل برنامه
است. لذا، تحقیق حاضر با هدف تحلیل  حایز اهمیت

هاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و محتواي قوانین برنامه
فرهنگی پس از انقالب اسالمی، در صدد است تا میزان 
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ها را با ابعاد مختلف عمران همسویی قوانین برنامه
                                     روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. 

 
         ها                                                                                                                           مواد و روش

این تحقیق مبتنی بر روش تحلیل محتواست. تحلیل 
توان خصوصیات محتوا روشی است که بر اساس آن می

طور عینی و علمی مورد به زبانی یک متن یا سند را
رو، براي بررسی محتواي آشکار تحلیل قرار داد. از این

شود و روشی هاي موجود در یک متن استفاده میپیام
هایی درباره محتواي مناسب براي پاسخ دادن به سوال

). از آنجا که عینی Sarmad et al, 2006یک متن است (
مقداري بودن  بودن، منظم بودن، آشکارا بودن محتوا و

 ,Holsteiآن از معیارهاي اصلی در تحلیل محتواست (

هاي عمرانی از این ) و تحلیل اسناد و قوانین برنامه1994
خصلت برخوردارند؛ لذا، این روش به عنوان ابزار اصلی 

هاي عمران روستایی در بررسی محتواي قوانین برنامه
حلیل گیرد. در این تحقیق از تمورد استفاده قرار می

محتواي آشکار استفاده شد. زیرا پرداختن به محتواي 
کند و پنهان عینیت تحقیق را دچار خدشه و خلل می

-ذهنیت محقق را در استنباط محتواي پنهان باز می
ترین گذارد. کلمات و نمادها، کوچکترین و فشرده

واحدهاي مورد استعمال در تحلیل محتوا هستند 
)Weber, 1990(یق، کلمات و نمادها به . در این تحق

عنوان واحد ثبت و شمارش مورد استفاده قرار گرفت و 
هاي توسعه نیز به عنوان بخش مربوط به قوانین برنامه

واحد متن انتخاب شد. براي اطمینان از قابلیت اعتماد 
هاي تحقیق، ابتدا دستورالعمل کدگذاري تدوین و داده

دهی سازمان ها استخراج و نمادهاچارچوب مقوله ،سپس
استخراج و کدگذاري توسط محقق  ،شدند. در مرحله اول

دستورالعمل کدگذاري و  ،انجام گرفت و در مرحله بعد
ها در اختیار پژوهشگري با تخصص چارچوب مقوله

شناسی قرار گرفت، که نتیجه کدگذاري دو محقق زبان
که در این طوريدر اکثر موارد داراي شباهت بودند. به

راي محاسبه ضریب قابلیت اعتماد و به منظور تحقیق ب
سنجش پایایی، ده درصد از کل محتواي قوانین 

گر هاي توسعه در معرض کدگذاري مجدد پژوهشبرنامه
گیري از فرمول اسکات با بهره ،سپس .دوم قرار گرفت

ضریب قابلیت اعتماد این تحقیق محاسبه گردید که بر 
وافق وجود داشت درصد ت 95اساس آن بین دو کدگذار 

و به عبارت دیگر در این تحقیق ضریب قابلیت اعتماد 
هاي استخراج شده با درصد است.  دو کدگذار  داده 93

دو رویکرد توصیفی و تحلیلی ارائه گردید. در استخراج و 
ها از آماره توزیع فراوانی استفاده شد؛ زیرا تحلیل داده

ر سنجش ترین روش مورد استفاده دفراوانی گسترده
خصوصیات محتواست که در آن وقوع هر صفت معینی 

آید. کسانی که مقیاس توزیع فراوانی را با به حساب می
اند، اغلب هاي دیگر در تحلیل محتوا مقایسه کردهمقیاس

تر اند که مقیاس توزیع فراوانی رضایت بخشنتیجه گرفته
ه یترین شکل ارارایج ،). بنابراینHolstei, 1994است (

ها که اساساً وظیفه تلخیص تحلیل را بر دوش دارد داده
 ).Krippendorff, 1999ها هستند (فراوانی

 
        نتایج و بحث                                                                                                                  

واي قوانین در این مطالعه به منظور تحلیل محت
 وها عمران روستایی در برنامه هاي پنج ساله توسعه نماد

عمران "معیارهاي مورد استفاده در چهار مولفه اصلی 
و  "بعد زیست محیطی"،  "بعد اجتماعی"، " روستایی

ها در مدنظر قرار گرفت و فراوانی آن "بعد اقتصادي"
 رارپنج برنامه بعد از انقالب استخراج و مورد تحلیل ق

                                                             گرفت.                                          
دفعات ذکر عبارت "نتیجه تحلیل محتوا درباره 

ها نشان داد که در در قوانین برنامه "عمران روستایی
)، 1374-1378)، برنامه دوم (1368-1372برنامه اول (

-1388)، برنامه چهارم (1379-1383سوم (برنامه 
، 13، 6) به ترتیب 1389-1393) و برنامه پنجم (1384

مرتبه از این عبارت سخن به میان آمده  8و  15، 8
بیشترین فراوانی را در  "عمران روستایی"است. عبارت 

هاي سوم و چهارم داشته است. جزئیات مربوط به برنامه
 آمده است.                                                                                              1جدول  ها درها و فراوانی آنمقوله

 

 



 71 ...هاي توسعه اجتماعیتحلیل محتواي قوانین عمران روستایی در برنامهو همکاران:  فتح الهی گالم بحري 

 هاي توسعههاي مرتبط با عبارت عمران روستایی در قوانین برنامههاي مربوط به مقولهفراوانی -1 جدول

 هابرنامه                                   
 هامقوله   

فراوانی در 
 برنامه اول

فراوانی در 
 برنامه دوم

فراوانی در 
 برنامه سوم

فراوانی در برنامه 
 چهارم

فراوانی در 
 برنامه پنجم

 9 19 10 14 6 هاي عمران روستاییدفعات ذکر عبارت

 4 6 2 1 1 توسعه روستایی

 1 3 1 9 1 هاي عمرانیها و برنامهطرح

 2 2 3 2 4 تاخدمات زیربنایی در روس

 16 30 16 26 12 جمع

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

دهه ایران به مدت یک 1358-68هاي در بین سال
ر رگیفاقد هرگونه برنامه توسعه در کشور بود. به دلیل د

گونه سال، هیچ 8بودن کشور در جنگ تحمیلی به مدت 
ر داي تدوین و به اجرا گذاشته نشد. اما برنامه توسعه

توسعه  ،تبع آندوره توسعه کشاورزي و بههمین 
ر روستایی تا حد بسیار زیادي در دستور کار دولت قرا

اي به بخش کشاورزي معطوف شد. با گرفت و توجه ویژه
ساله اولین برنامه توسعه پنج 1367اتمام جنگ در سال 

به اجرا گذاشته شد و رویکرد بازسازي  1368در سال 
 دستور کار قرار گرفت،  هاي ناشی از جنگ درخرابی

همین دلیل با اینکه در دهه قبل از آن توسعه به
د، دست آورده بوهکشاورزي جایگاه بهتري را در کشور ب

ل او هاي توسعه و به ویژه در برنامهاما با شروع برنامه
توسعه، مقوله توسعه کشاورزي و توسعه و عمران 

لی و ،گرفتروستایی کمتر در دستور کار این برنامه قرار 
ي هاي بعد عبارت عمران روستایی و مقولهدر برنامه

هاي عمرانی نمود مرتبط با توسعه روستایی و طرح
بیشتري پیدا کرده است و میزان توجه به عمران 

شده  ) نشان داده1روستایی افزایش یافته که در نمودار (
 است. 
 

                                                                                                 

 

 هاي توسعهروند ظهور عبارت عمران روستایی در قوانین برنامه -1 نمودار
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هاي بعد اجتماعی عمران روستایی در قوانین برنامه
، 6توسعه نشان داد که در برنامه اول تا پنجم به ترتیب 

مادهاي پایداري ها و نمرتبه به مقوله 9و  12، 10، 7
اجتماعی پرداخته شده، که بیشترین فراوانی مربوط به 

دو مقوله مشارکت و توانمندسازي بوده است که جزئیات 
) آورده 2ها در جدول (ها و فراوانی آنمربوط به مقوله
 شده است.     

 
هاي هاي مربوط با مقوالت مرتبط با پایداري اجتماعی عمران روستایی در قوانین برنامهفراوانی -2 جدول                                                      

 توسعه

 برنامه ها              

 مقوله ها

فراوانی 

 در برنامه اول

فراوانی 

 در برنامه دوم

فراوانی 

 در برنامه سوم

فراوانی در 

 برنامه چهارم

فراوانی 

در برنامه 

 پنجم

 4 4 0 1 0 مشارکت

 1 1 6 0 0 توانمندسازي

 1 1 1 2 0 نهادهاي عمومی

 0 1 0 0 3 توزیع متناسب منابع و امکانات

 1 0 1 3 0 هاي امور اجتماعیاجراي طرح

 0 1 0 0 1 تفویض اختیار

 0 1 0 0 1 یکپارچگی

 0 1 0 1 0 عدالت اجتماعی

 1 1 0 0 0 ارتقاء کیفیت زندگی

 1 0 1 0 0 بیمه روستایی

 0 0 0 0 1 هاي اجتماعینجاريناه

 0 0 1 0 0 امنیت شغلی

 0 1 0 0 0 توسعه منابع انسانی

 9 12 10 7 6 جمع

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

ها و نمادهاي پایداري ي مقولهبا توجه به گستره
هاي اول و اجتماعی، میزان توجه به این بعد در برنامه
در  ،مچنیندوم کم بوده ولی با شروع برنامه سوم و ه

هاي چهارم توجه بیشتري به بعد اجتماعی عمران برنامه
هایی نظیر طوري که مقولههروستایی صورت گرفته ب

توانمندساي و مشارکت دچار جهش شده و توجه 
هاي قبل از آن شده است. بیشتري به آنها نسبت به سال

با شروع برنامه پنجم میزان توجه به بعد اجتماعی عمران 
توان آن را متأثر از تغییر کاهش یافته که میروستایی 

رویکردهاي برنامه توسط دولت نظیر تمرکز بر ابعاد 
هاي اقتصادي عمران روستایی در راستاي افزایش فرصت

ه تسهیالت اعتباري به روستاییان جهت یشغلی و ارا
بهسازي مساکن روستایی دانست. الزم به ذکر است اگر 

و اجتماعی در برنامه پنجم  چه توجه به ابعاد اقتصادي
ها روند کاهشی داشته است؛ اما نسبت به سایر برنامه

توجه به بعد اقتصادي در مقایسه با بعد اجتماعی بشتر 
 بوده است.                                                
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روند توجه به بعد اجتماعی عمران روستایی در 
ده آم 2ب در نمودار هاي پنج ساله پس از انقالبرنامه

 است. این نمودار نشان می دهدکه میزان توجه به بعد
ز عمران روستایی ابتدا روندي صعودي داشته ولی بعد ا

 برنامه چهارم روندي نزولی به خود گرفته است.    
                                                                         

 

نین بعد اجتماعی عمران روستایی در قواتوجه به  -2 نمودار
 هاي توسعهبرنامه

 

محیطی نتیجه تحلیل میزان توجه به بعد زیست
داد که در ها نشانعمران روستایی در قوانین برنامه

بار به  1و  3،  5، 1، 2هاي اول تا پنجم به ترتیب برنامه
محیطی پرداخته شده ها و نمادهاي پایداري زیستمقوله

ها و فراوانی آنها در جدول یات مربوط به مقولهیاست. جز
دهد که ) آورده شده است. این روند نشان می3(

متاسفانه پایداري زیست محیطی کمتر مورد توجه 
هاي عمران روستایی بوده و همین وضعیت امروزه برنامه

اي محیطی عدیدهجامعه روستایی را با مشکالت زیست
روز در زایی روزبهبیابانطوري که مواجه کرده است، به

صورت برداري از منابع آب بهحال افزایش بوده، بهره
رویه انجام گرفته و بهره برداري آب در بخش بی

کشاورزي و روستایی بسیار پایین بوده و در مواردي به 
هاي درصد رسیده است. عدم وجود قوانین در برنامه 45

جوامع  گونه مشکالت را در اینتوسعه روستایی این
 افزایش داده است.                                  

 

 هاي توسعهمحیطی عمران روستایی در قوانین برنامههاي مربوط به مقوالت مرتبط با پایداري زیستفراوانی -3 جدول

 هابرنامه                                          
 هامقوله

فراوانی در 
 برنامه اول

در فراوانی 
 برنامه دوم

فراوانی در 
 برنامه سوم

فراوانی در برنامه 
 چهارم

فراوانی در 
 برنامه پنجم

 1 1 1 0 0 حفاظت کیفی منابع آب

 0 1 0 0 1 محیطیمالحظات زیست

 0 0 1 1 0 برداري از منابع آببهره

 0 0 0 0 1 زداییبیابان

 0 0 1 0 0 آوري فاضالبجمع

 0 0 1 0 0 تصفیه و دفع بهداشتی پساب

 0 1 0 0 0 محیطیتوجیه زیست

 0 0 1 0 0 تأمین آب شرب بهداشتی

 1 3 5 1 2 جمع

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

هاي محیطی در برنامهمیزان توجه به بعد زیست
ولی در برنامه سوم و  ؛باشدعمران روستایی بسیار کم می

هاي اول، دوم و چهارم توجه بیشتري نسبت به برنامه
در برنامه  ،م به این بعد معطوف شده است. همچنینپنج

حفاظت کیفی منابع  مانندهایی سوم و چهارم به مقوله
محیطی، آوري فاضالب، مالحظات زیستآب، جمع

تصفیه و دفع بهداشتی پساب و تأمین آب شرب 
هاي دیگر به که در برنامهبهداشتی اشاره شده، در صورتی
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ان از توجه اندك به بعد اي نشده و این نشآنها اشاره
هاي محیطی عمران روستایی است که در برنامهزیست

اول، دوم و پنجم این توجه کمتر است. روند توجه به بعد 
ها در محیطی عمران روستایی در قوانین برنامهزیست

 ) آورده شده است.   3نمودار (
نتیجۀ تحلیل میزان توجه به بعد اقتصادي عمران 

اي همهها نشان داد که در برنانین برنامهروستایی در قوا
ه مرتبه ب 10و  14، 14، 19، 9اول تا پنجم به ترتیب 

 یاتیها و نمادهاي اقتصادي پرداخته شده که جزمقوله
ورده ) آ4ها در جدول (ها و فراوانی آنمربوط به مقوله

    شده است.                 
                

 

ی محیطی عمران روستایبه بعد زیست روند توجه -3 نمودار
 هاي توسعهدر قوانین برنامه

 
                                                      

 هاي توسعههاي مربوط به مقوالت مرتبط با پایداري اقتصادي عمران روستایی در قوانین برنامهفراوانی -4 جدول
 برنامه ها                            

 مقوله ها
فراوانی در 

 برنامه اول
فراوانی در 

 برنامه دوم
فراوانی در 

 برنامه سوم
فراوانی در 

 برنامه چهارم
فراوانی در 

 برنامه پنجم
 2 3 7 5 0 ارائه تسهیالت اعتباري به روستائیان

 2 1 1 8 1 هاي اشتغالافزایش فرصت
 0 2 0 0 3 تمرکززدایی

 0 1 2 1 0 گذاري خصوصیحمایت از سرمایه
 1 1 0 0 2 امنیت سرمایه گذاري

 0 1 1 1 0 بهبود معیشت روستائیان
 0 1 0 2 0 کاهش فقر و محرومیت

 1 1 0 0 1 هاکاهش نابرابري
 1 1 0 0 0 وريبهبود بهره

 1 1 0 0 0 هاي روستاییتنوع بخشی به فعالیت

 0 0 0 1 1 هاي مختلف در اقتصادبخشیتعادل

 0 0 2 0 0 خانوار روستایی تنظیم کردن هزینه

 0 0 0 1 0 تأمین نیازهاي درمانی روستائیان

 0 0 0 0 1 بازدهی اقتصادي
 0 1 0 0 0 توسعه فناوري

 1 0 0 0 0 ارتقاء سطح درآمد
 1 0 0 0 0 ارتقاء کیفیت تولید

 0 0 1 0 0 زایی روستاییالحسنه توسعه اشتغالصندوق قرض
 10 14 14 19 9 جمع

 هاي تحقیقیافتهمأخذ: 
 

) میزان توجه به بعد اقتصادي 4با توجه به جدول (
عمران روستایی در برنامۀ اول ناچیز بوده است، که با 
شروع برنامه دوم یک تغییر محسوس در توجه به این 
 بعد صورت گرفته است. پرواضح است که گنجاندن

 

هاي مرتبط با بعد اقتصادي نشان از تغییر رویکرد مقوله
ریزي در آن دوره ولت به توسعه و متأثر از روش برنامهد

بوده است. روند توجه به بعد اقتصادي عمران روستایی 
 ) آورده شده است.                      4ها در نمودار (در قوانین برنامه
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روند توجه به بعد اقتصادي عمران روستایی در  -4 نمودار
 هاي توسعهقوانین برنامه

 

) گویاي افزایشی بودن روند توجه به بعد 4(نمودار
اقتصادي عمران روستایی تا برنامۀ دوم بوده و از برنامه 

 دوم به بعد این میزان سیر نزولی به خود گرفته است.                                                                         
تلف بندي و تحلیل تطبیقی ابعاد مخمنظور جمعبه

ز ساله پس اهاي پنجقوانین عمران روستایی در برنامه
 ی درهاي مربوط به قوانین عمران روستایانقالب فراوانی
                    ه شده است.                   ی) ارا5قالب جدول (

 

 هاي مربوط به قوانین مرتبط با  عمران روستاییمجموع فراوانی -5 جدول
 برنامه ها                   

 مقوله ها
فراوانی در 
 برنامه اول

فراوانی در 
 برنامه دوم

فراوانی در 
 برنامه سوم

فراوانی در برنامه 
 چهارم

فراوانی در 
 برنامه پنجم

 8 15 8 13 6 اشاره به عبارت عمران روستایی
 9 12 10 7 6 پایداري اجتماعی

 1 3 5 1 2 محیطیپایداري زیست
 10 14 14 19 9 پایداري اقتصادي

 28 44 37 40 23 جمع
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 

دهد که قوانین مربوط به جدول نشان می نتایج
م هارچپایداري عمران روستایی در ابعاد مختلف تا برنامه 

از یک روند صعودي برخوردار بوده است ولی با شروع 
ه کبرنامه پنجم روند آن شکل نزولی به خود گرفته است 

ن تغییر در رویکرد دولت و عدم توجه به عمرا حاکی از
                                                                باشد.                    روستایی در این دوره می

هاي توسعه در ابعاد ) وضعیت قوانین برنامه5نمودار (
دهد. را بطور تطبیقی نشان می مختلف عمران روستایی

در همۀ ابعاد عمران روستایی داراي روندي  ،کلیورطبه
 افزایشی و کاهشی است.                                           
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                                                                                                         گیريجمع بندي و نتیجه
هاي توجه به پدیده روستا در قالب قوانین برنامه

اي در هر ریزي منطقهتوسعه و یا در قالب هر برنامه
 ،لذا .کشوري از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است

زوم نوسازي و توجه به ابعاد مختلف عمران روستایی و ل
: بهبود مسکن، مانندبهسازي روستاها از جهات مختلف 

ساختمان، سیما و بافت روستا، تأسیسات عمومی، 
کشاورزي، دامداري، بهداشت و درمان، آموزش و مانند 

ها در روستاها کامالً محسوس است. عمران روستایی آن
به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در 

از کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي در حال بسیاري 
ها در روستاها توسعه که بخش زیادي از جمعیت آن

کنند، مورد تأکید است. با توجه به نقش زندگی می
دولت در توسعه و عمران روستایی و در نظر گرفتن این 
مطلب که عمران روستایی داراي ابعاد مختلف اجتماعی، 

، اتخاذ یک روش باشدمحیطی میاقتصادي و زیست
مناسب و مشخص در روند توسعه ضروري است. عمران 
روستایی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور به 

هاي توسعه آید و اولویت آن در برنامهحساب می
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم و اساسی است 

اي جز توجهی، نتیجهتوجهی یا کمکه در صورت بی
روستاها و گسترش مشکالت و مسائل  تخریب و نابودي

شهري نخواهد داشت. با توجه به مطالب گفته شده، به 
توان نقش و جایگاه روستا را در توسعه و تولید خوبی می

ملی پیدا کرد و به این نکته پی برد که توسعه همه 
تواند جانبه و توجه به ابعاد مختلف عمران روستایی می

وجه به روستا و عمران موجب توسعه کشور شود، لذا ت
هاي توسعه در هر کشوري روستایی در قوانین برنامه

 رسد.                                                          امري ضروري به نظر می
هاي توسعه در ایران نتایج تحلیل قوانین برنامه

حاکی از آن است که توجه به عمران روستایی در قوانین 
روندي افزایشی و سپس کاهشی داشته است،  هابرنامه

هاي طوریکه میزان توجه به عمران روستایی در برنامههب
هاي دوم و چهارم اول، سوم و پنجم نسبت به برنامه

ها و باشد که این متأثر از تغییر سیاستکمتر می
رویکردهاي دولت در شروع هر برنامه است. میزان توجه 

هاي توسعه تایی در برنامهبه بعد اقتصادي عمران روس
نسبت به ابعاد دیگر همچون بعد اجتماعی و زیست 

روند توجه به بعد  ،محیطی، بیشتر بوده است. همچنین
اقتصادي عمران روستایی ابتدا صعودي بوده ولی بعد از 

گیرد. برنامه دوم تا برنامه پنجم روندي نزولی به خود می
ران روستایی محیطی عمتوجه به بعد اجتماعی و زیست

هاي دیگر هاي سوم و چهارم بیشتر از برنامهدر برنامه
هاي سوم و چهارم به طوریکه در برنامهباشد، بهمی

هایی نظیر توانمندسازي و مشارکت بیشتر توجه مقوله
 مانندهایی محیطی نیز به مقولهشده و در بعد زیست

محیطی، جمع حفاظت کیفی منابع آب، مالحظات زیست
فاضالب و تأمین آب شرب بهداشتی اشاره شده  آوري

هاي دیگر است و این در صورتی است که در برنامه
توجه به  ،کلیطوراي نشده است. بهتوسعه به آنها اشاره

ابعاد مختلف عمران روستایی تا برنامه چهارم توسعه 
ولی از برنامه چهارم به بعد  ،روندي صعودي داشته

رد. مطالب فوق و تجربیات گیروندي نزولی به خود می
ریزي در ایران حاکی حاصل از حدود شصت سال برنامه

ها اهداف مهمی را از آن است که هر چند این برنامه
اند، اما در برخی موارد مثل توسعه مدنظر داشته

کشاورزي و روستایی ناموفق بوده است که علت اصلی 
ست ها را باید در تعیین نادرعدم موفقیت این برنامه

ها جستجو نمود. ها و یا اجراي نادرست برنامهسیاست
مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل نابرابري بین شهر 

موّید این  غیرهو روستا، فقر اقتصادي، فقر اجتماعی و 
هاي باشد که امید است با اتخاذ سیاستمطالب می
هاي موثرتري در راستاي عمران روستایی و مناسب، گام
توسعه ملی برداشته شود  ،اورزي و در نهایتتوسعه کش

که براي نیل به این مقصود توجه متعادل و متوازن به 
ابعاد مختلف توسعه و عمران روستایی از اهمیت زیادي 

هاي گردد که در سیاستپیشنهاد می ،برخوردار است. لذا
هاي آن مربوط به عمران روستایی به تمام ابعاد و جنبه

هاي مختلف توسعه و عمران روستایی توجه شود و جنبه
هاي مربوطه، مورد را در قوانین وضع شده و سیاست

ها مواردي طوري که در این برنامهتوجه قرار دهند؛ به
چنین مورد توجه قرار گیرد: با گسترش صنایع روستایی 
و ایجاد کارخانجات صنعتی در حاشیه روستاها موجبات 

فراهم کنند، که این امر زایی براي روستاییان را اشتغال
از مهاجرت فصلی روستاییان به شهرها براي کسب 
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کند. که درآمد در فصول خاصی از سال نیز جلوگیري می
فرهنگی و  این مهاجرت روستاییان خود آثار مخرب

هاي در صورتی که زمینه ،لذا اجتماعی را در پی دارد.
 توان بهالزم براي اشتغال روستاییان فراهم شود می

اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز دست پیدا کرد. 
ي و نادرست رویهبا توجه به استفاده بی ،همچنین

روستاییان از منابع آب و خاك، وضع قوانین در راستاي 
حفاظت از منابع آب و خاك در جهت رسیدن به توسعه 

 باشد.مري محرض و انکارناپذیر میها اپایدار در برنامه

عه و عمران روستایی تک بعدي مقوله توس ،بنابراین
ر نبوده و براي رسیدن به وضع مطلوب عمران روستایی د

 هاي توسعه توجهی بیشتر و توأم بهکشور باید برنامه
، ابعاد مختلف عمران روستایی از جمله ابعاد اقتصادي

اي که این محیطی نمایند، به گونهاجتماعی و زیست 
ود و رفع ها در راستاي بهبها و برنامهسیاست
ی ندهریزي و سازماهاي موجود برآید و با برنامهنابرابري

ر هاي رسیدن به عمران روستایی پایداهمه جانبه زمینه
 را در کشور فراهم کند. 
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