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 چکیده

 پوشاش تخریاب قبيا  از ناپایاداری هااینشاانه گذرد،می ایران در روستایی ریزیبرنامه و ریزیبرنامه از قرن نيم از بيش اینکه وجود با هدف:

 در غياره و مشاارکت  تعمايم جهات اجتمااعی هایبنيان ضعف پایدار، اشتغال وجود عدم و بيکاری طبيعی، منابع اصولی غير کاربرد و گياهی

 است. کشور در روستایی ناپایداری ایجادکننده عوام  و بنيادها بررسی و شناسایی پژوهش این هدف. است مشهود کشور روستایی فضاهای

 و تاکار یعنای کياای، تحليا  و تجزیاه از اساتااده باا و گردیاده تنسايق و آوریجماع ایکتابخاناه روش باه اطالعات تحقيق این در روش:

 است. گردیده تحلي  روستایی ناپایداری در آن مدخليت و شناسایی روستایی ناپایداری در مؤثر عوام  عقالنی، هایاستدالل

 شاده تقسيم فراملی و ملی عوام  دودسته به و شناسایی زیر شرح به روستایی ناپایداری بر مؤثر ازعوام  برخی د،موجو دانش : براساسهایافته

 دولت، بودن رانتير ریزی،برنامه نظام بر حاکم ومشکالت نقایص ایران، در توسعه الگوهای و نظری مبانی نبودن بومی از؛ عبارتند ملی عوام . است

 رویکرد از عبارتند فراملی عوام  و خدمات و امکانات ضعف روستایی، مدیریت هایکاستی و مشکالت سواد، سطح بودن پایين و آموزشی نقایص

 توسعه. ماهيت و جمعيت رشد صنعتی، انقالب طبيعت، بر سلطه و باوریعق 

می روستایيان اجتماعی مشارکت تضعيف به که تاس ساختارهایی و هابنيان نتيجه عمدتاً ایران در روستایی ناپایداریها/ راهبردها: محدودیت

 نظری برمبنای که توسعه الگوهای بودن غيربومی همچنين. بپردازد هابنيان این اصالح راهکارهای و هاروش به تواندمی بعدی تحقيقات لذا انجامد.

 الگاویی بهيناه،  راستای تدوین در تحقيقرو ایناز . دارد سیاسا نقش روستایی ناپایداری در است، تأثيرگذار نيز و ... توسعه مدیریت ریزی، برنامه

 گيرد. قرار بعدی هایپژوهش توجه مورد تواندمی کشور بومی متناسب با مقتضيات

  راستای در ناپایداری عوام  به آن نگرش نحوه جهت از نيز و روستایی ناپایداری بر مؤثر عوام  به نظری رویکرد حيث از مقاله : ایناصالت و ارزش

 است. جدید انسان، نقش به بخشی اولویت

 یی؛ پایداری؛ توسعه پایدارروستاناپایداری ؛ ناپایداریها: کلیدواژه

                                                           
. :نویسندة مسؤول Email: azar1334@gmail.com  
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1.1

در « هااناپایاداری»جهان امروز عرصة مساای ، مشاکالت و 

محيطی، اقتصادی و اجتماعی است. مسایلی ابعاد مختلف زیست

ع طبيعی، افزایش آلودگی، شور شدن خاک همچون کاهش مناب

زایی، نااابودی تنااوت کنتيکاای، تشاادید فقاار، حاصاالخيز، بيابااان

های اجتمااعی و های مکانی، گسترش نابرابریگسترش نابرابری

هاای ها ریشه در روابط گاروه... از آن جمله است. این ناپایداری

را در انسانی با محيط خود و با یکدیگر دارد. آنچاه ایان رواباط 

بناهااای فکااری و فلسااای راسااتای ناپایااداری سااو، داده، زیاار

انگاری محيطاای، پااارادایم خودمحااوری، عقاا  همچااون دوگانااه

هاای و گياری مکاتاب، تراوریباوری و ... و متاأثر از آن، شاک 

های مختلف رشد و توسعة اقتصااد محاور و نياز عملکارد نظریه

ای کااربرد و های سياسی، اقتصاادی و اجتمااعی در راساتنظام

های رشد و توسعة اقتصاد محور است. بروز اجرایی نمودن نظریه

های رایج توساعه ها، موجب تردید نسبت به نظریهاین ناپایداری

تواند تداوم داشته باشد. ای نمیگردید و معلوم شد چنين توسعه

شاک  « هااناپایداری»در مقاب  بروز « پایداری»بنابراین ماهوم 

در تعریاف پایاداری، شادت و ضاعف و ساطوح گرفت. اگرچاه 

تعميم آن افترا، وجود دارد، ليکن نکتاه مشاترک تماامی ایان 

ها پایایی و دوام است. آشکار است که در مقابا  پایاداری، انگاره

تنها یک جایگزین وجود دارد و آن ناپایاداری اسات عساعيدی، 

 (.  523، ص. 4333

وضااعيت توسااعه حرکاات از ناپایااداری و وضااع موجااود بااه 

در ایان  و (.444، ص. 4335پاور، مطلوب و پایدار است عجمعه

راستا کارشناسان معتقدند، بهتر است از ناپایداری ساخن گاتاه 

هاای ها و محادودیتشود تا از پایداری، زیرا شناسایی ناپایداری

تر از شناسایی هماة تر و سریعپيشرفت به سمت پایداری، آسان

مت پایااداری را ممکاان عااواملی اساات کااه پيشاارفت بااه ساا

(. 31، ص. 43344،ساااازدععربيون باااه نقااا  از اسوندسااانمی

گاردد، همچنين، تبيين ناپایداری و شدت و ضعف آن باعث مای

تری را برای مقابله باا های مناسبتا وادار شویم، راهبردها و گام

، ص. 4333  آن و رسيدن به پایاداری اتخااک کنايم عساعيدی،

ز معتقاد اسات؛ بارای رسايدن باه (، نيا4331«ع5یانگ(. »565

پایداری باید به درمان صاحيح و ماؤثر بنيادهاا و عواما  ایجااد 

کنندة ناپایداری بپردازیم نه به درمان مسکن وار عالیم و اثارات 

توسعه باا حال(. از آنجایی که کشورهای در66، ص. 4336عبارو، 

هاای مسایلی همچون، تهدیاد مناابع تجدیاد ناپاذیر، ناابرابری

-رویاه روساتاهاای بایفضایی، فقر، بيکاری و مهااجرت-انیمک

  نظاران،شهری و... روبرو هستند، به عقيدة بساياری از صااحب

هاای فاو،  رابطة متعادل با محيط زیست مستلزم ح  ناپایداری

(. 433، ص. 4334؛ ساعيدی،34، ص. 4332پاور، عجمعه است

ازجملاه  بنابراین جهت دستيابی به پایداری در ایان کشاورها و

هاایی چاون فقار، بایست اولویت را باه رفاع ناپایاداریایران می

های اجتماعی، اقتصادی و مکانی داد. اولویت بخشی باه نابرابری

های روستایی موارد ککرشده، در سایة اولویت دادن به سکونتگاه

ها در جریان حرکات باه سامت توساعة های آنو رفع ناپایداری

های روستایی کشاور بايش از هار تگاهپایدار است. امروزه سکون

انااد گاار شاادههااایی ناپایاادار جلااوهعنوان عرصااهزمااانی بااه

هاای ایان ناپایاداری عالیم و نشانه (.341، ص. 4333عسعيدی،

بارداری روی و عادم بهارهعبارتند از؛ فرسایش شدید خاک، هرز

زمينی، عدم تخصايص بهيناة مناسب از منابع آب سطحی و زیر

ختلااف، تخریااب پوشااش گياااهی و کاااربرد آب بااه مصااارف م

غيراصولی منابع طبيعی، بيکاری و عدم وجاود اشاتغال پایادار، 

های اجتماعی جهت تعميم  مشارکت، عادم وجاود ضعف بنيان

، ص. 4333خادمات بهداشاتی، فرهنگاای و ...عقنباری و برقاای، 

هااا، مهاااجرت وساايع ( کااه تجلاای و نمااود ایاان ناپایااداری533

است. لذا ایجاد برابری و تعاادل در عرصاه  روستایيان به شهرها

ملی و استقرار نظام فضایی مناسب در سطح سارزمين، نيازمناد 

های روستایی است که این در وهلاة اول رفع ناپایداری از عرصه

مسااتلزم شااناخت و تبيااين عواماا  مااؤثر باار بااروز ایاان 

هاست. لذا در ایان مقالاه، ساعی شاده اسات باه ایان ناپایداری

 داده شود: پرسش پاسخ

ریزی توساعه روساتایی رغم بيش از نيم قرن برنامهچرا علی

هایی ناپایدارناد و هایی روستایی عرصهکشور، هنوز سکونتگاه در

این ناپایداری کدامند؟ در پاسخ باه ایان پرساش  عوام  مؤثر بر

 عوام  انسانی مؤثر بر ناپایداری روستایی مورد تأکيد قرار گرفته

 است.

 موضوع پیشینه .2.1

ای طااوالنی دارد. عاادم توجااه بااه محاايط زیساات، پيشااينه

وخاک، توجهی به محيط زیست و مدیریت نادرست منابع آببی

، ص. 4332  ،رائاوهاا، باوده اسات عاز عوام  زوال برخی تمدن

43  .) 

باارداری آوری و بهاارهدر دنيااای امااروز بااه دلياا  رشااد فاان

فازایش یافتاه و باه ا« هااناپایداری»نادرست از طبيعت و غيره، 
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سااازی و نيااز مقابلااه بااا دنبااال آن، تااالش زیااادی، جهاات آگاه

باانی « بهار خاموش»ناپایداری، انجام شده است. نویسنده کتاب 

محيطی و طاارح هاای زیساتی ایجااد و گسااترش آگاهیاولياه

مسای  اجتماعی در ارتباط با محيط زیست بوده است. شاوماخر 

توجه به منابع تجدیاد شاونده و  ، لزوم4331ی نيز قب  از دهه

نيز اصالح سااختار اقتصاادی را گوشازد کارد. در هماان زماان 

کناار 43هاای رشاد را کاه از اواخار قارن باشگاه رم محدودیت

(. 44، ص. 4336  گذاشته شده بود، دوباره، مطارح کارد عباارو،

هاایی را تاالش 4361المللی نيز از اواخر دهاه های بينسازمان

محيطی آغااز کردناد و های زیساتی با ناپایاداریجهت رویاروی

 (4335«ع کنارانس سازمان مل  متحد در مورد محيط زیست»

ایان ( در ریاودوکانيرو، باه 4335و کنارانس زمينعاستکهلم در 

ی منظور، برگزار گردید. پس از کنارانس ریو، پایداری و توساعه

 پایاادار بيشااتر مااورد توجااه واقااع شااد و موضااوت تحقيقااات و

توساعه حالیافته و درهای بسياری در کشورهای توسعهپژوهش

گرفت. در این راساتا، تحقيقااتی نياز در ماورد ناپایاداری،  قرار

 هاای روساتایی، انجاام شادهتوسعه پایدار و پایداری ساکونتگاه

هایی که با این موضوت در ایاران صاورت گرفتاه؛ پژوهشاست. 

 بندی شده است: توسط نگارندگان در سه محور  زیر دسته

هاایی کاه  عواما  ماؤثر بار ناپایاداری دساته اول پاژوهش

 اند:های روستایی را مورد بررسی قرار دادهسکونتگاه

ناپایااااداری »( در مقالااااة 4333سااااعيدی و طالشاااای ع

های کوچااک کوهسااتانی ناحيااه آالدام در شاامال سااکونتگاه

 ، عوام  و نيروهاای ماؤثر در ناپایاداری ایان گاروه از«خراسان

ها را بررسی نموده و از طریق رابطه همبستگی، نشاان سکونتگاه

های اجتمااعی و اقتصاادی متاأثر از نظاام اند کاه شااخصداده

ریزی کشور به ویژه در بخش عمران روستایی برناماه دوم برنامه

و سوم تأثير بسزایی در تخریب منابع تجدید شونده و در نهایات 

داشات ضاریب نگاه هاای اکولاوکیکی و کااهشکاهش ظرفيات

های متنوت توليدی است. ترغيب فعاليتها داشتهجمعيت در آن

هاای مردمای در سطح محلی و مشارکت مردم در قالب تشاک 

-است. بریماانی و اصاغریجهت پایداری مورد توجه قرار گرفته

تعيااين شاادت »ای بااا عنااوان ( نيااز در مقالااه4333لامجااانی ع

ای روساتایی سيساتان باا هامحيطی سکونتگاهناپایداری زیست

، به کماک مادل ماذکور و «استااده از مدل ارزیابی چند معياره

محيطی، بااه تعيااين شاادت ناپایااداری در هااای زیسااتشاااخص

اناد کاه کلياه اناد و نشاان دادهروستاهای مورد بررسی پرداخته

ها روستاهای مورد پژوهش، ناپایدارند، اما شدت ناپایداری در آن

( 4333، قدیری معصوم و محمدی یگاناهعمتااوت است. مهدوی

نقااش عواماا  جغرافيااای طبيعاای در »ای بااا عنااواندر مقالااه

عواماا  و « هااای روسااتایی اسااتان زنجااانناپایاداری و مهاجرت

های محيطی از جمله توپوگرافی، شيب، دما، بارنادگی، آب توان

و قابليت اراضی را دارای تأثير بسزا در حجم مهااجرت و خاالی 

اند و معتقدند، ناتوانی اجتماعات روساتایی ها دانستهشدن روستا

به دالی  مختلف ساختاری، موجب عدم توانایی آنها در مقابله با 

عوام  طبيعی از جمله خشکساالی، ساي ، زلزلاه، کمباود آب، 

رانااش زمااين و فرسااایش خاااک گردیااده و در نهایاات، مغلااوب 

رت و شرایط و عوام  نامساعد طبيعی گشته و مجبور باه مهااج

( در 4333اند. همچنين مهدوی عرها کردن سکونتگاه خود شده

محيطی بررسی عل  و آثار اقتصادی، اجتمااعی و زیسات»مقالة 

نشاان « های متروک شده در حاشية شمالی کویر گرمسارروستا

ساال در ایان ناحياه تخلياه شاده و 31روستا طی  62دهد، می

آب، کمای روستا نيز باه عللای م ا  شاوری زماين، کمای 43

جمعيت و مهاجر فرستی باال و عدم وجاود خادمات اقتصاادی، 

بهداشتی و فرهنگی، در آینده جمعيت خود را از دسات خواهاد 

 داد  و به شرایط ناپایدار خواهد رسيد.

دسته دوم شام  تحقيقاتی اسات کاه در آن بار رویکاردی 

هااای روسااتایی تأکيااد خاااص، در اماار پایدارسااازی سااکونتگاه

تاوان باه تحقيقاات انجاام شاده . در این گروه مایاستگردیده

( 4333( و قاسمی ع4335(، عنابستانی ع4332اقلی عتوسط اکبر

 اشاره کرد.  

شاود کااه بااه و بااالخره دسااته ساوم شااام  تحقيقاااتی می

هاای روساتایی بندی پایداری سکونتگاهسنجش، ارزیابی و سطح

ت گرفته توسط تحقيقات صورتوان به پردازد. از این گروه میمی

(، پورطااهری، 4334ع بدری، فرجی سبکبار، جاویادان و شارفی

نااژاد، عسااگری، (، حاااجی4331ع الاادین افتخاااریزال و رکن

(، خساروبيگی، شاایان، سجاسای 4333محمودی و شايرازیان ع

 الاادین افتخاااری، باادری و(، رکاان4331ع قيااداری و صااادقلو

 اشاره کرد.  (4333(، عنابستانی و صالحی ع4331طاهری عپور

هایی نيز در ساطح عالوه بر تحقيقاتی که  ککر شد، پژوهش

المللی با موضوت پایداری یا توساعه پایادار روساتایی انجاام بين

 شااده اساات کااه  نتااایج برخاای از آنهااا در جاادول زیاار آمااده

 است.  
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 ی در مورد پایداری و توسعه پایدار روستاییالمللنیببرخی تحقیقات  -1جدول 
 4333پژوهش،  یهاافتهخذ: یمأ

 نتایج سال نویسندگان

 4333 3و ماسرا آلتيرری
های فوری این نواحی را توانمندکردن های توسعه، اولویتضمن تأکيد بر تدوین مجدد استراتژی

 داند.اجتماعات روستایی، کاهش فقر، حااظت از منابع طبيعی و عرضه کافی مواد غذایی می

 5111 4شاردبوس

-جامع برای پایداری عپایداری قوی( پنج معيار اصلی را برای بررسی توصيه می نگرک روش  در یک

اقتصاد. -2ی  و شناسجامعه-4های فرهنگی، ارزش-3محيط زیستی،  -5محيط غير زیستی،  -4کند:

 کند.برای هر معيار اصلی یک فهرست سلسله مراتبی از معيارهای فرعی نيز معرفی می

 4333 2دی
ی نهادی در رشد مطمرن به عنوان هاهیالی اجتماعی و هاشبکههای عملی، بر نقش ریق نمونهاز ط

 پيش شرط موفقيت تأکيد دارد.

 4333 6هيدینگ
 اثرگذاربر مشکالت موجود بين تحرک و پویایی کشاورزی و حااظت از طبيعت که  بر کانون پایداری 

 پردازداست، می

 5113 3و، آنيا، ادی و مانجرکاموسوکو
های مربوط به توسعه های فعلی کاربری زمين در ناحية مورد مطالعه، بدون توجه به ارزیابیاگر روند

 جانبه، ادامه یابد، نابودی شدید زیست بوم اتاا، خواهد افتاد.پایدار همه

 5111 3و وایتاکر رميدمو

ن و استااده ناپایدار از منابع شرایط بازار رقابتی، نواحی روستایی را به ماشينی کردن، صنعتی کرد

ها و رهنمودهای اقتصادی اصالح شده  برای ارتقای کند. مقاله با ارائه برخی از توصيهتشویق می

 کند.گيری میپایداری روستایی نتيجه

 5143 3، مورلی و مارلينهپاساکارنيس

را در کالت ساختاری زمين تنها مسای  و مشسازی اراضی نهنویسنده انتظار دارد که فرایند یکپارچه

نواحی روستایی ح  کند، بلکه نواحی روستایی کارآمد را نيز از طریق بهبود خدمات روستایی و 

 زیربنای اقتصادی و ایجاد انگيزه جهت تنوت اقتصادی و ... ایجاد نماید.

 5141 41پيالی
که متناسب با توسعه پایدار به نظر های مربوط به مالکيت را ها و طرحای متنوت از برنامهنویسنده، دامنه

 دهد.رسد، ارائه میمی

ون هون، شی و ، هوییوکی

 44هيرینک
5144 

منابع روستایی در کشور چين به سرعت در حال نابودی »کند که این فرض متداول را بررسی می

 بخشد.کند که دخالت کمتر دولت، منافع اکولوکیکی و اقتصادی را بهبود میو استدالل می« است

 5144 45و کارلوسی سلواتی
قرار   يوتحلهیتجزکارکردهای اقتصادی سيستم روستایی و شکنندگی زیست بوم را در ایتاليا مورد 

 دهد.می

 5111 43، پارک و کوکليناسکات

به عنوان یک ماهوم محلی در نظر گرفته شود که « جوامع روستایی پایدار»کند نویسنده پيشنهاد می

لی تعریف شده نه به صورت جهانی، اما اصول معيشت، مشارکت اجتماعی، عدالت و انصاف به لحاظ مح

 را در بر خواهد داشت.

 5144 44و رونينگن اسميتشاک
هایی که به ندرت تحت های کوچک از طریق روشکند که مزارت و زمينی میريگجهينتمقاله 

 روستایی ،کمک کند به پایداری تواندیمشوند، نروليبراليسم پذیرفته می

نتایج تحقيقات فو،، بخشی از دانش موجود در مورد ناپایاداری و 

دهاد کاه المللی نشان میپایداری روستایی را در ایران و در سطح بين

نتایج حاص  از آن، موجب ارتقای این پژوهش است. وجه تماایز ایان 

ا های قبلای، بررسای عواما  ماؤثر بار ناپایاداری باتحقيق از پژوهش

رویکردی نظری است.  گذشته از آن، در این تحقيق، عواما  انساانی 

مؤثر در ناپایداری روستایی ماورد بررسای قارار گرفتاه کاه کمتار در 

باه عناوان « نگاریک »است. نيز های قبلی بر آن تأکيد شدهپژوهش

های اصلی تحقيقات جغرافيایی بيش از تحقيقاات فاو،، یکی از محور

 .توجه بوده است مورددر این پژوهش، 

 

 . روش تحقیق2
« بنياادی نظاری»بار اسااس هادف،  تحقياق  این تحقياق

این تحقيقات با رویکرد قياسی و باا تکياه  شود، درمحسوب می

بر خالقيت کهنی و دانش پيشين، اطالعات و مواد اوليه تحلي ، 

گيااری از شااود و بااا بهرهای گااردآوری ماایبااه روش کتابخانااه

هاای نظاری و استدالل قياسای گزاره یهای تحلي  منطقروش

توانناد مبناای هاا میگردد، ایان گزارهجدیدی توليد و ارائه می

: 4333نيا، جدیدی بارای تحقيقاات تجربای قارار گيرنادعحاف 

(. از این رو در این پژوهش نيز بر اسااس مطالعاات پيشاين، 23

به این ترتياب عما  گردیاد  تحلي  منطقی و استدالل قياسی،
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ای در ماورد پایاداری، ناپایاداری، ابتدا؛ مطالعاات گساتردهکه، 

ها کاه ها و مؤلاههای آن انجام شد و این شاخصها و مؤلاهشاخص

در اغلب متون، اشتراکات زیادی دارناد، اساتخراگ گردیاد، کاه باه 

ها اشااره شاده شااخصاقتضای نياز مقاله، در متن باه برخای از آن

ارتبااط باا موضاوعات روساتایی است. پس ازآن، متون مختلاف در 

مطالعه شد و معلوم گردید، ناپایاداری روساتایی کمتار باه صاورت 

مستقيم مورد بحث این متون باوده و بيشاتر، مساای  و مشاکالت 

ی روستایی، روستا و روستانشينی، عوام ، آثاار ریزی و توسعهبرنامه

ما  هاا، در عواهاا و واگراییاسات. همگراییو نتایج آن بررسی شده

مورد تأکيد در این منابع، نيز بررسی و استخراگ گردید. با توجاه باه 

عوام  مذکور تحت عناوان عواما  ناپایاداری در ایان مناابع این که

است، شناسایی عواملی به عنوان عوام  ماؤثر مورد بحث قرار نگرفته

بر ناپایداری روستایی در فرایندی به شرح زیر انجام شد: نخست؛ بار 

ت مستخرگ از مرحله قبلی و نيز برخی عوام  ماؤثر از اساس فهرس

نظر نویسندگان، کااوش در متاون مختلاف جهات بررسای وجاوه 

گوناااگون تأثيرگااذاری ایاان عواماا  صااورت گرفاات کااه گاااه لاازوم 

نماود. یعنای مطالعاتی در خارگ از حوزه روستایی را نيز ایجااب می

أثيرگاذاری ها یاا صاور مختلاف تعام معلوم شد، هر عام ، چه زیر

 دارد.

سپس با استناد به نظریاات ساایر محققاان، باه وجاود عواما  

شناسایی شده، در کشور، اشاره شد. در مرحله بعد،  نتایج حاص  از 

نظر قارار گرفات. باا بررسای حاکميت هر یاک از ایان عواما  ماد

تحقيقات پيشين، نتایج  این عوام  نيز بررسی و با نظمای منطقای 

های نتایج حاص  از حاکميت آن عام ، بار مؤلااهارائه شد. چنانچه 

پایداری عم الً مشارکت( اثر منای داشته و یاا باه ناپایاداری عم ا  

نابودی منابع پایه( منجر شاده اسات، از طریاق اساتدالل منطقای 

ها،  آن عاما  باه عناوان عااملی ماؤثر در مبتنی بر این پيش شرط

م تأثيرگذاری هر یاک ناپایداری روستایی قلمداد شده است. مکانيس

از عوام ، بر ناپایداری روستایی با استااده از استدالل منطقی، و باه 

( ارائاه شاده اسات. 4صورت مختصر نياز درقالاب نماودار شامارهع

ی علمای بندی مطالب بر اساس زميناهی جمعتنسيق مقاله و نحوه

است، ولی محتوای مطلاب از هار منباع نویسندگان صورت پذیرفته

ذی که اخذ گردیده، به هماان منباع یاا مأخاذ، ارجاات داده یا مأخ

است. در پایان با استدالل منطقای، از طریاق بررسای تاأثير و شده 

گيری شده و نظار نویساندگان تاثّرات عوام  و نتایج مختلف، نتيجه

گيری آمده است. بررسای و ارائاه نسبت به ماهيت مطلب در نتيجه

ناپذیر باوده، حقيق، ضرورتی اجتنابمنابع مختلف و متعدد در این ت

های منطقی، وابساته باه زیرا، دستيابی به نتایج صحيح در استدالل

هایی اسات کاه در ایان تحقياق از شارطها و پيشفرضقوت پيش

بررسی منابع و مآخاذ مختلاف حاصا  گردیاده اسات. همچناين، 

دیدگاه نظری پژوهشگران بر ک  فرایند تحقيق حاکم بوده و امکاان 

رغم استااده از مناابع متعادد را رکت در خط سيری منطقی، علیح

 پذیر ساخته است.امکان

 . عوامل مؤثر بر ناپایداری روستایی در ایران3

تصاور کردناد  افتهیتوسعهپس از جنگ جهانی دوم، کشورهای 

ریزی متمرکز ملی تنها مکانيسم نهادی و ساازمانی بارای که، برنامه

توساعه اسات و حالوسعه در کشورهای درهای تغلبه بر محدودیت

این کشورها، تشویق و قانع شدند که به یک برنامه جامع ملای نيااز 

ریازی بارای (. در ایاران نياز برناماه443، ص. 4334دارند عتودارو، 

« شاورای اقتصااد»و باا تشاکي   4346دستيابی به توسعه از سال 

ای توساط هآغاز شد. گرچه قبا  از آن، برناماه عمرانای هاات ساال

ایااران پيشاانهاد شااد کااه هنااوز  4341-4346زاهاادی باارای دوره 

ی توسعه به ماهوم کنونی در هيچ جای جهاان مطارح نباود. برنامه

طور رسمی مورد توجه مقامات کشور قرار گاه بهولی این برنامه هيچ

تصاویب شاد  4353ی عمرانی کشور در ساال نگرفت. اولين برنامه

(. بناابراین 423-423، صاص. 4334 مدی،محنورععظيمی آرانی و 

ریزی در ایران از بسياری کشورها بيشاتر اسات. سابقه و تقدم برنامه

عالوه بر آن، چهار برنامه عمرانی دیگار قبا  از انقاالب اساالمی در 

ریازی کاه کشور تصویب و اجرا گردید. ولای، هادف اصالی برناماه

اله ککر گردیده  توسعه بود، محقق نشد. دالی  بسياری برای این مس

توان به اولویت داشتن منافع خاارجی در که از جمله دالی  آن؛ می

ریزی به پيکر اجتماعی ایاران ع های توسعه و عدم پيوند برنامهبرنامه

(، تقليا  4334(، خودکامه بودن حکومت عطيّاب، 464، ص. همان

 نورمحماادی،ریاازی فيزیکاای ععظيماای آراناای و توسااعه بااه برنامااه

-ریازیریزی، عدم پذیرش برنامهدم رعایت ضوابط برنامه(، ع4334

های سازمان برنامه، توسط اصاحاب قادرت و ناهمزیساتی ساازمان 

-(، وابساتگی شادید برناماه4332  ،عنبریبرنامه و دولت عطالب و 

( اشاره کرد. درحاالی 2، ص. 4334ریزی توسعه به نات عحسينی، 

طاور قطاع، اموفق باوده، باهطور عام نریزی در این دوره بهکه برنامه

توان برای ناواحی روساتایی کشاور دساتيابی باه توساعه را از نمی

هاای های مذکور انتظار داشت، زیرا ساهم روساتاها از برناماهبرنامه

های اول، دوم و سوم فص  خاصای توسعه بسيار ناچيز بود. در برنامه

کاه  و در برنامه چهارم و پانجمبه عمران روستایی اختصاص نيافت 

درصاد 41نار که 521این امر تحقق یافت، برای روستاهای کمتر از 

ای در نظار گرفتاه نشاد شاد، هايچ برناماهروستایيان را شام  مای

 .(453، ص. 4335فيروزجانی،  زادهقلیعقدیری معصوم و علی
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توساعه  پس از انقاالب، تحقاق توساعه از طریاق پانج برناماه

هاا اقدامات و تالشاین راستا،  اجتماعی دنبال گردید. در -اقتصادی

دست آمده اسات کاه نتایج م بت بسياری نيز بهبسيار انجام شده و 

وری در توان به تحوالت بخش کشاورزی و افزایش بهارهازجمله می

های عمرانی و زیربناایی قابا  توجاه در روساتاها آن، انجام فعاليت

مت و (، پيشرفت در امر بهداشت و ساال543، ص. 4334عشکوری، 

ی کشاورهای غيره اشاره کرد. ولی با وجود این، هنوز ایران در زمره

توسعه است و نواحی روستایی نيز با مشکالت زیاادی چاون؛ حالدر

مهاجرت، بيکااری، تغييارات ترکياب سانی جمعيات، عادم تناوت 

پاذیری بااال ها، و آسيبها و قابليتاقتصادی، استااده نشدن از توان

، قياداریسجاسایالادین افتخااری و د عرکانو غيره روبارو هساتن

ریازی در ی طاوالنی برناماه(. یعنی با وجود ساابقه44، ص. 4333

ویاژه های گسترده در زمينه توساعه باه( و تالش4346کشور عسال

هااای ناپایااداری در ، نشااانهزدایاای از نااواحی روسااتاییمحرومياات

و  فضاهای روستایی مشاهود اسات. گاذر از ایان وضاعيت ناپایادار

و ماروضاات  هامؤلااهدستيابی به پایداری مستلزم توجه به اهداف، 

ها عبارتناد از: عادالت اجتمااعی، توسعه پایدار است که برخی از آن

، بااه نقاا  از 6، ص. 4334حااظاات محاايط زیساات عزاهاادی.ش،

Jacobsمشااارکت 33، ص. 4331پاااوه،  ؛ مرصوصاای و بهراماای ،)

؛ 413، ص. 4331انی، ؛ رضاااو513، ص. 4333عازکياااا و ایماااانی، 

، ص. 4331پاااوه،  ؛ مرصوصاای و بهراماای54، ص. 4334زاهاادی. 

(، آماوزش 413، ص. 4331(، تأمين نيازهای اساسی عرضاوانی، 36

؛ مرصوصاای و 31، ص. 4333پااوش، سااياه عنااوابخش و ارجمنااد

( و حکمروایاای مطلااوب عنااوابخش و 36، ص. 4331پاااوه،  بهراماای

(. همچنين، توجاه باه ساطح 454، ص. 4333پوش، سياه ارجمند

های توسعه پایدار، برای گاذر از ناپایاداری باه ریزیمحلی در برنامه

(.  آشکار اسات 52، ص. 4334پایداری ضروری است عزاهدی، ش.، 

یی که موجب عدم دساتيابی باه اهاداف توساعه عوام  و  فرایندها

ز در پایدار گردد و یا روند دستيابی به آن اهداف را کند نمایاد و نيا

تواناد ی پایدار روستایی، نباشد، نمیراستای ماروضات اصلی توسعه

موجب حرکت از وضعيت ناپایدار به وضعيت پایادار گاردد. لاذا، در 

این تحقيق به عنوان عاما  و فراینادی ماؤثر در ناپایاداری قلماداد 

گردیده است. شناسایی، ارائه و بررسی کليه این عوام  امری بسايار 

است، ليکن با توجه به دانش و اساناد  رممکنيغی دودتا حدشوار و 

توان برخای علا  و عواما  را موجود و سطح درک ما از مسای ، می

به شرح زیر شناسایی کرد و مورد بررسی قرار داد. این عوام  در دو 

کاه بخش ملی و فراملی مورد بررسای قارار گرفتاه و گذشاته از آن

رسی شده، مادخليت برخای از عوام  مؤثر بر ناپایداری روستایی بر

عوام  در ایجاد ناپایداری، بطور عام نيز مورد تأکيد قرار گرفتاه و در 

که این عواما  در  دهیدنبال گردمند این فرض اساسی نگرشی  نظام

فضاایی  مراتبسلساله ایجاد و گسترش ناپایداری در سطوح پاایين

ز جملاه توساعه و احاالهای روستایی کشورهای دریعنی سکونتگاه

 ایران نيز نقش داشته است.  

 عوامل داخلی یا ملی  .3.1

 مبانی نظری و الگوهای توسعه در ایران  نبودن یبوم. 3.1.1

-های عمرانی و توساعهدهد، برنامهتحلي  کارشناسان نشان می

ی روستایی به لحااظ مباانی های توسعهی کشور و همچنين برنامه

های زمانی مختلف تاأثير عه در دورهنظری از الگوهای مسلط بر توس

ی الگاوی رشاد باه عناوان پذیرفته است. مکتب نوساازی و نظریاه

هاای الگوی مسلط توسعه در ابتدا و پيش از سایر الگوهاا بار برناماه

ی های عمرانای اولياهبوده و حداق  برنامه رگذاريتأثی کشور توسعه

هاا ن برناماهبه هماين علات ایا داده استکشور را تحت تأثير قرار 

اناداز، تشاکي  سارمایه و دساتيابی باه بر محور انباشت، پس اساساً

(. به نظر 33، ص. 4331، وودزرشد اقتصادی سازماندهی شده بود ع

هاای ی عمرانی دوم، تخصيص سهم بخاشکاتوزیان حتی در برنامه

ای که در کتااب مراحا  رشاد اقتصاادی روساتو مختلف، با نسخه

، ص. 4363ابقت داشات عنايسای و عزیازی، پيشنهاد شده بود، مط

هاا (. آرای مارکسيستی توسعه نيز در ایران، توسط برخی گروه436

یافته بعد از انقالب مشروطه، بياان گردیاد، ولای باه به صورت نظام

دلي  عدم وجود مدیریت سياسی طرفدار الگوهای مارکسيساتی در 

. در (34ص. ، 4331اللهای،به اجارا درنياماد عسايف گاهچيهکشور، 

هاای تعادی  سااختاری ( برناماه4363-4335اول توساعه عبرنامه 

دنبال شد. این برنامه دارای  وجوه مشترک بنياادی باا رویکردهاای 

های (. در برنامه31، ص. 4331سنتی مکتب نوسازی بود عرضوانی، 

اول، دوم و سااوم توسااعه اقتصااادی و اجتماااعی پااس از انقااالب 

هااای قباا  از انقااالب، رشااد د برنامااه( نيااز همانناا4334-4335ع

، ص. 4334عشاکوری،  باوده اساتریازی اقتصادی سرلوحة برناماه

ليبراليسم باوده و (. مبانی نظری در برنامه چهارم توسعه نيز نرو533

پذیرفته اسات،  تأثيرطرح تحول اقتصادی نيز از سوسياليسم دولتی 

وی نظری فضاای مبانی نظری برنامه پنجم توسعه نيز با تأکيد بر الگ

باای ، متأثر از مبانی نظاری تجاارت آزاد اسات عاباراهيموکارکسب

تاوان، با توجه به موارد فو، می(. بنابراین 432، ص. 4333سالمی، 

-های توسعه در ایران را در درجه اول تراوریالگوی مسلط بر برنامه

و « مکتاب نوساازی»ها، رویکردها و الگوهای ارائاه شاده در قالاب 

دانست. الگوی نوسازی بر رویکرد رشد محور « ليبراليسمرون»سپس 

و استراتژی انقالب سبز در توسعه کشاورزی تأکياد داشات. ولای از 
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هاا، محيطای ایان روشدر مورد اثرات منای زیسات 4331ی دهه

رغام ایان داده شاد. علای المللای،هشدارهای جدی در ساطح بين

ه ایجاد مشکالتی مانناد هشدارها، فعاليت کشاورزی به این نحو که ب

بارداری بايش از تغيير کاربری اراضی، تخریب پوشش گياهی و بهره

تنها ادامه پيادا کارد، بلکاه های آب، کمک کرده بود، نهحد از ساره

، 4331در چارچوب توليدگرایی شدت یافات عرضاوانی و فرهاادی، 

(. در ایران نياز تاالش بساياری بارای تبادی  کشااورزی 431ص. 

ها افازایش باازده در واحاد مدرن انجام شده، که هدف آن سنتی به

، ص. 4333است عازکياا و ایماانی، سطح محصوالت کشاورزی بوده

(. رشاد زیاااد جمعياات و افاازایش سارانه نياااز غااذایی کشااور، 336

کرد. کشااورزی مادرن، ضرورت اتخاک چنين رویکردی را بيشتر می

انقاالب گردیاده و ایان  ویژه پاس ازموجب ناپایداری منابع پایه، به

امر، توسعه کشاورزی را در معرض خطار قارار داده اسات عازکياا و 

ها و عواما  تولياد در (. امکان توسعه نهاده333، ص. 4333ایمانی، 

بخش کشاورزی وجود نداشته و کاهش توان حمایتی اکوسيستمی، 

آب، زماين، مرتاع و غياره گردیاده  باعث کاهش سرانه مناابع پایاه

کاه (. لاذا، گذشاته از ایان334، ص. 4333زکياا و ایماانی، است عا

جمعيات فعاال افازوده شااده، در بخاش کشااورزی روساتا جااذب 

شود، بلکه بخشی از جمعيت فعال شاغ  در بخاش کشااورزی نمی

-نيز به دلي  ناپایداری منابع اکولوکیکی دچاار کمباود درآماد مای

ساازی فياتاست کاه در ناواحی روساتایی، ظری در حالگردد. این 

زایای نياز صاورت نپذیرفتاه اسات. چناين مناسب جهات اشاتغال

محيطی که محصول رویکرد رشد محور اسات، های زیستناپایداری

های روستایی ماؤثر اسات عساعيدی و در فروپاشی برخی سکونتگاه

(. توضيحات ارائه شاده  و 461-463، صص. 4333حاص ،  حسينی

ی توسعه صورت گرفتاه کاه هاهایی که در نظریهتغييرها و چرخش

ی پایادار انجامياده و نياز تحاوالت، در در نهایت به تأکيد بر توسعه

گياری ناوت جدیادی از داخ  هر یک از مکاتب توسعه، که به شک 

دهد؛ مکاتاب، رویکردهاا و آن مکتب، منجر گردیده است، نشان می

های ماذکور دارای نقاایص کاتای هساتند و حتای کاربسات تروری

 نيز، موجب ناپایداری است.  هاآنآل ایده

هاای فاو، بار حاکميت مبانی نظاری، رویکردهاا و اساتراتژی

ی کشور به دالی  زیر موجاب ایجااد و گساترش های توسعهبرنامه

 است :های روستایی گردیدهویژه در سکونتگاهناپایداری در کشور به

-ها دارای نقاایص و ضاعفاین مکاتب، رویکردها و استراتژی

هاای چاون ها ناپایاداریی بنيانی هستند به طوری که کاربرد آنها

فقر و تخریب محايط زیسات را باا خاود باه هماراه داشاته اسات. 

ها و الگوهای فاو، حتای در شارایط بنابراین اجرا و کاربست تروری

ها موجب ایجااد ناپایاداری در کا  آل به دلي  ضعف بنيانی آنایده

 است.سيستم، چه شهری و چه روستایی 

در این مکاتاب، رویکردهاا و الگوهاا؛ رشاد صانعت بايش از 

کشاورزی و رشد و توسعه شاهری بايش از روساتایی ماورد تأکياد 

-است. این امر به دلي ، عدم تعادل در توسعه شهر و روستا و بخش

کاه موجاب بهام خاوردن تعاادل های مختلف اقتصادی ضمن این

کشور است، باعث عدم فضایی و در نتيجه ناپایداری در ک  سيستم 

هاای روساتایی از مناافع توساعه و کم سکونتگاهبرخورداری یا بهره

تاار در ابعاااد مختلااف در هااای وساايعایجاااد و گسااترش ناپایااداری

 روستاهاست.  

کارگيری برخی رویکردها که بر روساتایيان و فقارا تأکياد به

ی انجااام گرفاات، ماا الً راصااوليغداشاات، در ایااران بااه صااورت 

هایی چون توزیع مجدد و تاأمين نيازهاای اساسای کاه بار رویکرد

ویژه بعد از انقالب به شدت مورد روستایيان و فقرا تأکيد داشت و به

هاای مهام آن شارطتوجه قرار گرفت، به دلي  عدم توجه به پايش

ی یعنی تأمين اشاتغال و درآماد، عماالً نتوانسات موجاب توساعه

ری توسعه باين شاهر و روساتا نواحی روستایی گردد، بنابراین نابراب

 -هاای گساترده در ابعااد مختلاف اقتصاادیعام  ایجاد ناپایاداری

 اجتماعی در روستاها گردیده است.

استااده از استراتژی انقالب سبز در توسعه کشااورزی منجار 

وخاک، مراتاع و غياره در ناواحی روساتایی به نابودی منابع پایه آب

 یزی مناساب، بارای توساعهسااگردیده و به همراه عادم ظرفيات

 اشتغال، معيشت روستایيان را با مشک  جدی روبرو ساخته است.

 ریزینقایص و مشکالت حاکم بر نظام برنامه .3.2

 ریزی توسعهگرا بر برنامهالف. غلبه رویکرد عقل
غيار »و « گرایایتخصاص»گرا که با دو خصيصاه رویکرد عق  

ریازی گارا در برناماهرکازهای تممبتنی بر نگرش« مشارکتی بودن

هاای هاا و ضاعفهمراه است و به دلي  ایان دو خصيصاه، ناکاامی

 4331(، تااا اوایاا  دهااه 35، ص. 4331بسااياری دارد عرضااوانی، 

(. بارای 443، ص. 4331ریزی بود عحسينی، رویکرد غالب در برنامه

ریزی مطارح گردیاد. مقابله با این نقایص، رویکرد ارتباطی در برنامه

و باه معيارهاای  ریزی غلبه داشتهگرا در برنامهیران رویکرد عق در ا

الدین افتخااری و بهازاد . عرکناست دهینگردرویکرد ارتباطی توجه 

(. با اینکاه برخای ماااهيم رویکارد ارتبااطی 43، ص. 4333نسب، 

ریازی م  ؛ مشارکت، تمرکززدایی و آموزش در سطوح کالن برنامه

اناد ولای در فرایناد تهياه و اجارای کردهکشور جایگاه بهتری پيدا 

در کشور و در روستا این معيارها تحقاق  های توسعهها و برنامهطرح

 (.35، ص. 4331چندانی نيافته استع رضوانی، 
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 ریزیبرنامهب. تمرکزگرایی در 

ای که به وسيله کشورهای ماهيت نظام سياسی و الگوی توسعه

ریزی ماؤثر ی و محتوای برنامهگيرگردد، در جهتمختلف اتخاک می

(. الگاوی توساعه در بيشاتر 413، ص. 4335است عازکيا و غااری، 

های نروکالسايک، کينازی، توسعه متأثر از تروریحالکشورهای در

هاا باشد. این تراوریساختاری و سایر رویکردهای سنتی توسعه می

ناين ریزی مبتنای اسات، همچبر رویکردهای باال به پایين در برنامه

در اغلب این کشورها حاکميت سياسی به صورت متمرکز است کاه 

تارین های سياسی و اداری از مرکاز باه پاایينگيریدر آن، تصميم

، 4334حاجات، قادری و پاوراحمدی ،نياشود عحاف سطوح القا می

نياا و گرایی عمالً بسيار شدید است عحاف (. در ایران تمرکز21ص. 

ریازی متمرکازی، (. در چنين نظام برناماه44، ص. 4331، قاليباف

های مختلف، محدود باه دولات مکانيسم مشارکت نهادها و دستگاه

ی ایدئولوکیکی ریزی عالوه بر صورت متمرکز، جنبهشود و برنامهمی

کند و به اهرم و ابزاری در دست دستگاه سياسای و سياسی پيدا می

(. گرچاه 441 ، ص.4335شاود عازکياا و غاااری، حاکم تبدی  می

ریاازی فوایاادی از قبياا ؛ افاازایش بااازدهی، باارای ایاان نااوت برنامااه

کنناده در طارح و ... ککار گردیاده، ی دقيق عوام  شرکتمحاسبه

انتقادات بسياری نيز وارد شده است، از جملاه؛ محادودیت ابادات و 

نوآوری، انعطاف پذیری کم، عدم مشارکت و غيره که در کشاورهای 

ی ایان فایادهساتم اداری عاریو و طویا  و کامتوسعه، سيحالدر

افزایاد عناوابخش و ریزی میکشورها نيز، بر مشکالت این نوت برنامه

ریاازی (. از نقااایص برنامااه444، ص. 4333پااوش، سااياه ارجمنااد

ریازی متمرکز که در ناپایداری روستایی مدخليت دارد، نقش برنامه

محلای و همچناين ای و متمرکز در عدم دستيابی به توسعه منطقه

 ریزی است.در محدود نمودن مشارکت مردم در فرایند برنامه

ریززی در سز   ریزی متمرکز در برنامه.  ناکامی برنامه1ب.
 محلی  
ریزی در سطح محلی اسات دستيابی به پایداری مستلزم برنامه 

و شعار جهاانی بينادیش و محلای عما  کان، شاعار اصالی بارای 

(. در ایان 52، ص. 4334زاهادی، ش، رسيدن به پایاداری اسات ع

ریازی در ساطح محلای راستا، پایداری روستایی نيز مستلزم برناماه

کند کاه هایی را طلب میاست و تنوت محلی نواحی روستایی، برنامه

بتواناد مشااکالت روساتاها را بااا رویکردهاای محلاای بررسای کنااد 

يابی ریزی متمرکز در دسات(. ولی، برنامه6-3، صص. 4333، موزلیع

الدین افتخااری به توسعه در سطح محلی، مؤثر و کافی نيست عرکن

ای و محلای را ریزی منطقه( زیرا؛ برنامه3، ص. 4336هير، و آقایاری

هاای از قبيا  تراوری هاای سانتی توساعهعمدتاً از طریق تراوری

کناد کاه ایان نروکالسيک، کينزی، سااختاری و غياره دنباال مای

-ای ارائاه نمایی منطقهمناسبی برای توسعهها، راهکارهای تروری

رساااند ای را نيااز بااه حااداق  نماایهااای منطقااهنمایااد و نااابرابری

-و پيش افتهیتوسعهای در داخ  مناطق ی منطقههمچنين، توسعه

راد و ای همااراه اساات عفرجاایهااای گسااتردهرو نيااز بااا ناپایااداری

هيافت، در (. در سطح روستایی نيز، این ر23، ص. 4334 کاظميان،

های حااکم های روستایی و پيچيدگیدرک کام  فرایندها و فعاليت

باار شاارایط اجتماااعی، اقتصااادی، فرهنگاای و اکولااوکیکی مناااطق 

 و قيااداریسجاسای افتخااری، الادیناسات عرکنروساتایی نااتوان 

گاه در ایران مورد توجه (. سطح محلی هيچ44، ص. 4331صادقلو، 

ریازی توساعه در در سطوح ساختار برنامه قرار نگرفته و این سطح، 

بادیهی  (.454: 4331کشور تاکنون ایجاد نشاده اسات عرضاوانی، 

ریاازی باار اساااس درک نادرساات شاارایط اقتصااادی، اساات برنامااه

ای جاز ناپایاداری در اجتماعی و اکولوکیکی نواحی روستایی نتيجاه

 هر سه بعد مذکور نخواهد داشت.  

 متمرکز در بکارگیری مشارکتریزی .  ناکامی برنامه2ب.

ی پایادار محساوب مشارکت یکی از ارکان اساسای در توساعه

تاوان یافات کاه ای را مایی توساعهشود. اماروزه کمتار پاروکهمی

های پایداری را در نظار نگرفتاه باشاد و کمتار دساتورالعم  جنبه

توان یافت که در آن به مشارکت پرداخته نشده باشاد پایداری را می

ریزی توسعه بایاد (. بنابراین نظام برنامه513: 4333، یانایمو  عازکيا

ای از مشاارکت را در ای طراحای شاود کاه حجام گساتردهگونهبه

توساعه حالی سطوح دارا باشد. تجربه بسياری از کشورهای درکليه

ریزی متمرکز و آمراناه و دهد که برنامهو از جمله کشور ما نشان می

تاورد مطلااوبی در زمينااه مشااارکت نداشااته از باااال بااه پااایين دساا

( و از مشارکت مردم فقط در جهت اخذ 452، ص. 4331عرضوانی، 

نمایناد. لاذا هاای تصاویبی اساتااده مایی پاروکهمبالغی، از هزینه

شاود و در ماواردی، نگهاداری ها، عمدتاً توسط دولت اجرا میپروکه

(. 344ص. ، 4333آن نيز با مشک  همراه است عطالاب و عنباری، 

حااال حاضاار ترتيبااات و سااازوکارهای قااانونی از قبياا ؛ اگرچااه در

-شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان و شاورای برناماه

های مختلف در ساطح شهرساتان و ریزی و توسعه استان، کارگروه

ی محلای و استان، برای دخالت و مشارکت عوام  محلی در توساعه

-گرایای در تصاميمه خاطر شدت تمرکازای وجود دارد، اما بمنطقه

ریاازی، چنااين ترتيبااات و سااازوکارهای قااانونی، گيااری و برنامااه

ای نتوانستند در عم  به نااع مشاارکت و توساعه محلای و منطقاه

عم  کنناد و بيشاتر تبادی  باه ابزارهاایی بارای اعماال و اجارای 
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راد اناد عفرجایهای سطح ملی شدهها، تصميمات و سياستخواسته

 (.  512-516، صص. 4334 ظميان،کاو

ریازی را در ایجاااد و تاوان نقااش نظاام برنامااهدر مجماوت ماای

های روستایی کشور به شارح کیا  گسترش ناپایداری در سکونتگاه

 خالصه کرد:

-ریازی کشاور، رویکارد عقا رویکرد نظری حاکم بر برناماه

ریازی گراست و این رویکرد دارای نقایص بسياری در عرصه برناماه

ریازی در قالاب ایان رویکارد بطاور ست. لذا در صورتی که برناماها

ریازی انجاام شاده صحيح انجام شود، به دليا  نقاایص آن، برناماه

 هایی را به همراه خواهد داشت.ناپایداری

ریزی در کشور عمدتاً به صورت متمرکز اسات و فرایند برنامه

یازی را ماورد رای در برناماهریزی، سطوح محلی و منطقهاین برنامه

ریازی در ساطح محلای، دهاد و در صاورت برناماهتأکيد قرار نمای

 ریزی در سطح مذکور ناموفق است.برنامه

ریازی در باا عادم برناماه« باال به پایين»ریزی متمرکز برنامه

ریزی نااموفق در ساطح محلای و در نتيجاه سطح محلی و یا برنامه

ی، اجتمااعی و عدم درک درست نسبت باه ابعااد مختلاف اقتصااد

هااای محيطی نااواحی روسااتایی، در ناپایااداری سااکونتگاهزیساات

 روستایی کشور مدخليت دارد.

ریازی متمرکاز در جلاب مشاارکت و در عدم موفقيت برنامه

هااای روسااتایيان و کنااار نتيجااه نادیااده گاارفتن نيازهااا و خواسااته

ریازی توساعه، و در نتيجاه عادم گذاشتن ماردم از فرایناد برناماه

قيت در کاهش فقر، ارتقای سطح زندگی و غياره، در ناپایاداری موف

 روستایی در ابعاد مختلف در کشور نقش دارد.

 رانتیر بودن دولت . 3.1.3

هاایی وجاود دارناد توسعه دولتدر برخی از کشورهایی درحال

هاای رانتيار یااد کارد. هار ها تحت عنوان دولاتتوان از آنکه می

شتر از کا  درآمادش از رانات خاارجی درصد یا بي 45کشوری که 

کننده شود. بدین ترتيب اک ر کشورهای توليدمیباشد، رانتير ناميده

یوساای، توان دولت رانتيار نامياد عحااجیو صادرکننده نات را می

 (.33، ص. 4333

هایی چون؛ استقالل اقتصاادی و های رانتير، دارای ویژگیدولت

دولت در مورد نحوه مصارف  سياسی دولت از مردم، پاسخگو نبودن

، 4335درآمد خود و وابستگی ماردم باه دولات اسات عکاتوزیاان، 

گيری (. استقالل سياسی دولت موجب عدم شک 533-533صص. 

(، اساتقالل اقتصاادی باعاث 36، ص. 4333نهادهای مدنی عارایی، 

توجهی به صاادرات غيار ناتای و بخاش کشااورزی عشاکوری، کم

ساابب عاادم ارزشاايابی مناسااب از  (،  عاادم پاسااخگویی،4334

( و وابساتگی ماردم باه 36، ص. 4333های دولت عارایای، سياست

هاای مشاارکت اسات عازکياا و غاااری، دولت، موجب ضعف بنيان

باه  4344باه ویاژه  4311(. در ایران نيز از ساال 441، ص. 4335

بعد عواید نات، منبع نسبتا مطمرنی برای دولت ایجاد کرد و ساهم 

(؛ 65، ص. 4333روز افازایش یافات عرهباری، درات روزبهآن در صا

که در برنامه عمرانای ساوم قبا  از انقاالب عوایاد دولات از بطوری

ی پانجم باه بايش از درصد بود و طی برناماه 21درآمدهای ناتی، 

(. لاذا، دولات 566، ص. 4335درصد افزایش یافت عکارشاناس، 32

ز انقاالب نياز خصالت های یک دولت رانتير را داشت. بعاد اویژگی

رانتير دولت تخايف نيافات بلکاه ایان وابساتگی باه دليا  ضاعف 

 .(61، ص. 4334های دیگر اقتصاد تشدید گردیاد عشاکوری، بخش

از جمله خصوصيات دولت رانتير که در ناپایاداری روساتایی نقاش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد. دارد، می

تحقاق هاای مشاارکت اجتمااعی باا عادم ضعف بنياان -

ی مدنی: مهمترین چالش دولت رانتير چاالش آن در زميناه جامعه

ی مادنی باه واساطه بساط و ی مدنی اسات. جامعاهتحقق جامعه

شاود و گسترش مشارکت اجتماعی و نهادهای مادنی، تعریاف مای

اهميت آن در فرایند پایاداری، باه انادازه بخاش خصوصای و باازار 

ن نهادها امکان مشاارکت (. ای543، ص. 4333شکوفا، است عازکيا، 

-کنند و تعدد و گسترش ساازمانی مردم را فراهم مییافتهسازمان

های محلی و غير دولتی در یک جامعاه، شااخص و گویاای وجاود 

، ص. 4335مشارکت اجتماعی در آن جامعه است عازکيا و غاااری، 

463   .) 

های مشارکت روستایيان با وابساتگی آناان تضعيف بنيان -

مناد شادن از عوایاد ناتای باه نتير: دولت به دلي  بهارهبه دولت را

انتظاار و وابساته باه ها را چشممطالبات روستایيان پاسخ داده و آن

خود ساخته است. لذا هنگام بروز مشک ، حضاور و دخالات دولات 

بنادد کاه در حکام ها نقاش مایاولين چيزی است که در کهن آن

-ين قدم ورود به فعالياتاتکایی به عنوان اولآفت و سمی برای خود

 (.463، ص. همانهای مشارکتی است ع

استقالل اقتصاادی دولات رانتيار از بخاش کشااورزی: در  -

داری از طریق ماازاد بخاش ی سرمایهیافته توسعهکشورهای توسعه

کشاورزی و تزریق آن به بخش صنعت صاورت گرفتاه اسات، ولای 

ه بخااش وجااود درآماادهای ناتاای، دولاات ایااران را از وابسااتگی باا

(. 514-515، صاص. 4334 اسات. عامجاد،نيااز کاردهکشاورزی بی

عالوه بر آن دولت رانتير در مقاب  درآمدهایی ناتای در برابار ماردم 

 پاسخگو نيست. 



 11/  پیاپی  3  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            33            

طااور خالصااه، رانتياار بااودن دولاات در ایااران در ناپایااداری بااه

 روستایی به شرح زیر مدخليت داشته است:

رکت اجتمااعی از طریاق دولت رانتير با تضعيف مباانی مشاا

عدم توسعه جامعه مدنی و وابستگی مردم به دولت در ناپایداری باه 

 ویژه ناپایداری روستایی مدخليت دارد.

که بخش کشاورزی منبع درآمد بخش بزرگای با توجه به این

ی روستایی در ایران است، اساتقالل ماالی دولات رانتيار، از جامعه

بخش کشااورزی و پاساخگویی در دولت را از یک طرف از توجه به 

ی سازد و از طرف دیگر موجاب ایجااد چرخاهنياز میبرابر مردم بی

گاردد، یعنای توساعه در ساایر داری در کشاور مایمعيوب سرمایه

 سازد. های اقتصادی را نيز معيوب میبخش

نقایص نظام آموزشی کشور و پزایین بزودن سز   . 3.1.4

 سواد در نواحی روستایی

سواد و آموزش در کشور و در نواحی روستایی و نقاش آن  وضعيت 

تاوان از جهاات مختلاف های روستایی را میدر ناپایداری سکونتگاه

مورد تأکيد قرار داد؛ نخست آن که برخی از محققان امر توساعه در 

هایی در نظام آموزشای کشاور ایاران ایران، معتقد به وجود نارسایی

اناد نياافتگی معرفای نماودهتوساعه هستند و آن را عاملی ماؤثر در

(. تحقيقات آناان نشاان 4334(، عشهبازی، 4334عحاجی هاشمی، 

رغم باال رفتن سطح سواد و آموزش در جامعه، نقاایص دهد، علیمی

موجود در نظام آموزشی  مانع دستيابی باه توساعه گشاته و نتاایج 

تيجاه مورد نظر از آموزش در ایران حاص  نگردیده است.  لذا ایان ن

تاوان از نظاام آموزشای را، چه در نواحی شهری و چه روستایی می

 کشور انتظار داشت. 

ی دیگر مرباوط باه ناابرابری ساطح ساواد  باين ناواحی مساله

کاه از گذشاته تاا کناون هماواره طوریشهری و روستایی است. به

تر از نواحی شهری بوده اسات. سطح سواد در نواحی روستایی پایين

ابرابری آموزشی ميان شهر و روستا کاسته شاده، لايکن هرچند از ن

هاای روساتایی کشاور کمتار از هنوز هم سطح سواد در ساکونتگاه

کاه طباق نتاایج آخارین سرشاماری طاورینواحی شهری است به

در کشاور انجاام شاده  4331عمومی ناوس و مسکن  که در سال 

 درصاد، بارای ناواحی 34.36است، درصد باسوادی در ک  کشاور، 

درصد بوده است 32.4درصد و برای مناطق روستایی، 33.6شهری، 

 (.   4331عمرکز آمار ایران، 

بنابراین اگر چنانچه از مشکالت موجود در نظام آموزشی کشور 

صرف نظر نمایيم و آموزش را با هر کيايتی، مايد به حال توساعه و 

حی پایداری قلمداد نمایيم، نابرابری از نظر کميت آماوزش باين ناوا

هاایی کاه ضاعف روستایی و شهری، روستاها را در برابار ناپایاداری

 سازد. تر میپذیرتوان موجد آن باشد، آسيبآموزش می

پایين بودن ساطح ساواد در ناواحی روساتایی معلاول عواما  

تاوان باه نظاام خادمات رساانی دیگری است که از آن جملاه مای

ارهای روساتایی، آموزشی به نواحی روستایی، شرایط اقتصادی خانو

مبانی فرهنگی روستایيان و ... اشاره کرد. لاذا، پاایين باودن ساطح 

 توان با مکانيسم علی زیر در ناپایداری دخي  دانست:سواد را می

پایين بودن سطح سواد ماانعی در راه دساتيابی باه سارمایه 

 انسانی مؤثر است.

عدم وجود سرمایه انسانی مناسب مانع دستيابی به معيشات 

 گردد.پایدار می

عدم وجود معيشت پایدار باعث ناپایداری اقتصاادی و موجاد 

 ناپایداری روستایی است.

 های مدیریت روستاییمشکالت و کاستی. 3.1.5
گاارا باار ی گذشااته الگااوی ماادیریتی تمرکاازطاای چنااد دهااه

روستاهای کشور حاکم بود. امروزه ضعف مادیریت متمرکاز آشاکار 

ه مادیریت روساتایی تغييار یافتاه اسات. گردیده و نگرش نسبت ب

توان در انتخاباات شاوراها مشااهده ی این تغيير نگرش را مینشانه

کرد. تشکي  شوراها از جمله در نواحی روساتایی، اقادامی ماؤثر در 

اسات خاال  شاود و توانساته فرایند مشارکت مردم محساوب مای

هایی نياز عفها، ضکند، ولی در کنار قوتمدیریتی را در روستاها پر

وجود دارد که عملکارد ماؤثر شاوراها را در مادیریت روساتایی باا 

ساازد. تحقيقاات انجاام شاده نشاان داده اسات؛ کاستی روبرو مای

ی شوراها در بعد اجتماعی با مشکالتی از قبي ؛ پایين بودن سارمایه

ی انسانی اعضای اجتماعی ميان شوراها و مردم، پایين بودن سرمایه

ایيان، مهاجرت اعضای شوراها به شاهر و ساهم انادک شورا و روست

، ص. 4333، کریمایزنان در مدیریت روستایی عایمانی جاجرمی و 

(، نشاان داده 4334« عپيران»همچنين پژوهش  ( روبرو هستند.33

هایی چون است؛ بستر تاریخی گذشته عقب  از انقالب( که با ویژگی

، زیرپا گذاردن قاانون ی روابط بر ضوابطی مدنی، غلبهضعف جامعه

شود، سااختاری را توسط واضعان و مجریان آن و غيره مشخص می

پدید آورده که موجب آسايب پاذیری شاوراها را نياز فاراهم آورده 

قاانون شاوراها »است. همچنين به نقص قانون شاوراها اشااره دارد: 

بدون توجاه باه اساتقالل نهادهاای مادنی، در واقاع شاورا را زیار 

داند که از اسااس باا فلسااه وجاود شاورا مجریه می مجموعه قوه 

نيز، شکاف بين اقتدار ناچيز شورا و انتظاارات ماردم را «. تضاد دارد

، ص. 4334اسات عپياران، مهمترین آسيب شاورا در ایاران دانسته

(. بعالوه با وجاود شاوراها مشاکالت دیگاری کاه فارا روی 31-33
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اقی مانده اسات کاه از مدیریت روستایی بوده، کماکان، ح  نشده، ب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:آن جمله می

 هاای متعادد اجرایای در موازی کاری و تداخ  وظاایف دساتگاه

ریزی و مادیریت روساتایی، کاه بيشاتر باين وزارت جهااد برنامه

 کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و بنياد مسکن وجود دارد؛

 ی ریاازی توسااعهغلبااه رویکاارد بخشاای و متمرکااز در برنامااه

 روستایی؛

 بالتکليای مدیریت توسعه در محيط روستایی؛ 

  ،نبود تشکيالت مشخص برای مدیریت سرزمين در سطوح ملای

 (.543، ص. 4331ای و محلی عرضوانی، منطقه

ی بهبود مادیریت رغم تالش زیادی که در عرصههمچنين علی

ی کاه روستایی صورت گرفته، هنوز با الگوی نوین مدیریت روساتای

شود و حاکميت آن یاد می« حکمروایی مطلوب»از آن تحت عنوان 

های ماردم نهااد و تعاما  آن باا شاوراها، نيازمند گسترش سازمان

 دهياری و فضای کسب و کار است، فاصله زیادی است.

 تااوان نقااش ماادیریت روسااتایی در ناپایااداری در مجمااوت ماای

 روستایی را به صورت زیر خالصه کرد:

 مرکااز و باااال بااه پااایين، در گذشااته موجااب عاادم ماادیریت مت

مشارکت و عدم موفقيت در ح  مسای  و مشاکالت موجاود در 

 روستا شده که اثرات آن در روستا باقی است.

  ی هااای روسااتایی موجااب افاازایش زمينااهگيااری شااوراشااک

مشارکت مردم در مدیریت روستایی گردیده ولی وجاود برخای 

اعی، حقاوقی و قاانونی، ماالی و ها در ابعاد اجتمنقایص و ضعف

 غيره، عملکرد مؤثر شورا را دچار کاستی نموده است.

 کان ی مدیریت روستا با وجود شوراها کمامشکالت فراوانی در عرصه

هاای اجرایای به قوت خود باقی است از قبي  موازی کاری دساتگاه

 .بخشی نگری، تمرکز و غيرهدخي  در توسعه روستایی، غلبه

 ستایی ایران در شرایط فعلی با رویکرد جدید در امار مدیریت رو

یاد « حکمروایی پایدار»مدیریت روستایی که از آن تحت عنوان 

شود فاصله بسيار دارد که این امر تاداوم رویکارد ناپایادار در می

 گردد. مدیریت روستایی را موجب می

 های روستاییضعف امکانات و خدمات در سکونتگاه. 3.1.6
ی زیاادی از ماردم کاه در ناواحی روساتایی زنادگی دهبرای ع

کنند، مشک  امکان دسترسی باه خادمات مطارح اسات و ایان می

ی روساتایی اسات های توسعهمساله یکی از معضالت کليدی برنامه

 (.  433-434، صص. 4333، موزلیع

الگوی ارائه خادمات درایاران، تعهاد ساازمانی اسات. خادمات 

وستایی بر اساس این الگاو، باا مشاکالتی های ررسانی به سکونتگاه

ریزی و اجرا و در نتيجه تداخ  وظاایف و نظير ناهماهنگی در برنامه

های درگيار در ها همراه است. در واقع تعدد دستگاهباال رفتن هزینه

های اصلی و اساسی روستایيان، خود مزید بر مشاکالت عاام فعاليت

الادین اسات عرکان و عمومی شده و نيازمناد همااهنگی عمليااتی

 (.  31-34: 4335، بدریافتخاری و 

گذشته از الگوی خدمات رسانی، برخی تعاریف از روساتا، خاود 

موجب مشکالتی در خدمات رسانی به روساتا باوده اسات. تعریاف 

قاانون تعااریف و ضاوابط تقسايمات کشاوری،  5روستا، طبق ماده 

 51، عمالً موجاب حاذف روساتاهای کمتار از 42/4/4364مصوب 

کاه ی روستایی گردیده اسات. در حاالیهای توسعهخانوار در برنامه

های کوچاک نياز باه عناوان یاک واحاد توليادی، در نظاام روستا

ی خود را داشته و خالی از سکنه شادن آن سکونتگاهی جایگاه ویژه

 (.36، ص. 4333پور، همراه داردعجمعهپيامدهای منای فروانی را به

منادی انادک روساتاهای ز در بهارهرساانی نياضوابط خادمات

کوچک، از خدمات مؤثر بوده است. به عنوان م اال، ضاوابط جهااد 

سازندگی در خصوص احداث شابکه آبرساانی در ماورد روساتاهای 

کشی و صورت شير برداشت عمومی بدون لولهخانوار به 51کمتر از 

به وسيله بهسازی چشمه و یا احاداث چااه یاا شاير برداشات و یاا 

دستی بوده و در مورد بر، رسانی نيز در برناماه  اول توساعه،  تلمبه

خانوار در اولویات قارار داشاتند. همچناين در  21روستاهای باالی 

خانوار راه درجاه  51مورد راه روستایی نيز برای روستاهای کمتر از 

سه خاکی ماشين رو برای اتصال روستا به شبکه راه اصلی یا فرعای 

(. ضعف خادمات 34-33، صص. 4336یش، در نظر گرفته شد عآسا

کشاای، باار،، راه و غيااره در و امکانااات ضااروری ماننااد آب لولااه

خانوار، در فقار و محروميات، ناابرابری و در  51روستاهای کمتر از 

نتيجه ناپایداری این روستاها مؤثر بوده است. در حالی که باا توجاه 

هاای ساتانههای روستایی کشاور، الزم اسات آبه تنوت در سکونتگاه

جمعيتی را برای خدمتی خاص متااوت در نظر گرفت و روساتاهای 

ی کوچک و پراکنده بودن آناان برخوردار یا محروم را نيز به بهانهکم

فضاایی  -ها و تنوعاات مکاانیرها نکرد. همچنين  با توجه به تااوت

بایسات، ساطح کشاور جهات خادمات مناطق مختلف کشور، مای

، ص. 4333بنادی شاود عساعيدی، طبقاه رسانی، به نواحی همگن

433.) 

هاای ی خادمات رساانی باه ساکونتگاهطاور خالصاه نحاوهبه

روستایی به صاورت زیار در ناپایاداری روساتایی مادخليت داشاته 

 است.

  الگوی سازمانی ارائه خادمات باه روساتایيان، در ایاران الگاوی

باشاد. ایان الگاو دارای ی خادمات مایتعهد ساازمانی در ارائاه
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ایصی است که امر خدمات رسانی هماهنگ و مؤثر را دشوار و نق

در نتيجه برخورداری روستاها از امکاناات و خادمات مطلاوب را 

 سازد. مشک  می

  4364تعریااف روسااتا در قااانون تقساايمات کشااوری مصااوب ،

خاانوار از فرایناد توساعه،  51موجب حذف روستاهای کمتر از 

محروميات نسابی و در  عدم برخورداری آنان از خدمات، فقار و

 نتيجه ناپایداری این گروه از روستاهاست.

  : نقایص موجود در ضوابط خدمات رسانی شام 

لحااااظ نکاااردن روساااتاهای کوچاااک در مراحااا  اول  -

 رسانی پس از انقالبخدمات

 تمرکز خدمات در روستاهای بزرگ -

ی جمعيتی یکسان برای ارائاه خادمات در استااده از آستانه -

 ایهای ناحيهتوجه به تااوت ک  کشور و عدم

نسخه نویسی یکسان برای ارائاه خادمات بارای کا  کشاور  -

 ایهای ناحيهبدون توجه به تااوت

 عوامل فراملی مؤثر بر ناپایداری و ناپایداری روستایی  . 3.2

 رویکرد عقل باوری و سل ه انسان بر طبیعت. 3.2.1
دن ریشاه دارد. های معرفت شناسی علوم ماناپایداری؛ در بنيان

ها بيش از همه در مياان تاکارات فلساای دکاارت نضاج این بنيان

ها عدم پویایی و انساداد، متاأثر یافته است و عق  باوری پس از قرن

 از فلساة دکاارت آغاازی دوبااره را تجرباه کارده اساتععبدالهی و

(. اغلب محققين نيز معتقدند رویکارد علمای 31، ص. 4333جوان، 

انگااری دکاارت دارد کاه در دستگاه فلسای دوگانه به محيط، ریشه

جهان را به دو جز  مجزا از یکدیگر یعنی روح و جسم تقسيم کارد. 

توان به کمک عقا  او این نظریه را مطرح ساخت که طبيعت را می

درک کرد و فهميد، و بشر را که صاحب عق  بود از بقية جهان جدا 

 (.56، ص. 4334زلای، قدیان دهقانياان و کااخکی، کرد. عدانشاور

گرایی مدرن، به صورت روشن، بر عاما  قادرت، باوری و تجربهعق 

کند و سلطة انساان را محوری تأکيد میگرایی و خودابزارگرایی، فرد

داند و در اقتصااد باه مساير غيار بر همه چيز طبيعی و منطقی می

، 4335شودعشاکویی، عقالنی در مسای  باوم شناسای کشايده می

هاا (. سلطه بر طبيعت ضارورتاً باه سالطه بار انساان56-53صص. 

وجاود ای را باهرحماناهتبدی  گشت و در جوامع انسانی، چرخة بی

(. ایااان فلسااااه مبناااای 44-43، صاااص. 4335آورد عشاااکویی، 

حاال ها و الگوهای توسعه قرار گرفات و در کشاورهای دراستراتژی

هاای ناپایاداری کار گرفته شاد و منشاا توسعه و از جمله  ایران به

محيطاای، اقتصااادی و اجتماااعی گردیااد و بااه تبااع نااواحی زیساات

 روستایی رانيز متأثر کرد.

 انقالب صنعتی. 3.2.2
ی اقتصااد، ماورد کااربرد قارار گرایی در زميناهدر بریتانيا عق 

داری اوليه سبب در هم شکساتن نظاام فراودالی و گرفت و سرمایه

، اساتااده از موتاور 43در پایان قارن ای گردید. ایجاد نظام کارخانه

بخار که از انگلستان شروت شد، به سرعت در اروپا و آمریکاا توساعه 

 ای و توليادی عدانشاورهای کارخانهیافت و به اناجار ناگهانی فعاليت

( و در نهایت، تخلياة 53، ص. 4334قزلی، دین دهقانيان و کاخکی،

، صاص. 4332، رائاوع محيطی، منجر شدمنابع و بروز مسای  زیست

حاضار در حاالهاای ناشای از رشاد صانعت در(. ناپایداری53-54

یافته است. زیارا توسعه حادتر از کشورهای توسعهحالکشورهای در

تر از رشاد درآماد ملای آهنگ مصرف انرکی در این کشورها، سریع

(. صنعتی شادن فزایناده باه صاورت 545، ص. 4331است عآزاد، 

توساعه و گسترش ناپایداری در کشورهای درحاال دوجانبه بر ایجاد

یافته مؤثر بوده است. از یک طرف رشد صنعت در کشورهای توسعه

توساعه حاالو نياز به مواد اوليه موجب فشار بر منابع کشاورهای در

برای تأمين مواد خام صنایع این کشورها گردیاده و از طارف دیگار 

هاای نتقاال فعالياتحاضر که کشاورهای توساعه یافتاه باا ادرحال

اقتصااادی خااود از بخااش صاانعت بااه خاادمات از مشااکالت 

توساعه در آغااز حاالکاهند، کشاورهای درمحيطی خود میزیست

شاادن باار مصاارف منااابع و مصاارف اناارکی خااود مرحلااه صاانعتی

محيطی، روبارو هایی بيشتری در بعد زیستافزایند و با ناپایداریمی

یاه مناابع در ایاران و در روشوند. مساای  فاو، در مصارف بایمی

 مناطق روستایی کشور تاثرگذار بوده است.

 رشد جمعیت. 3.2.3
شتاب عمده رشد جمعيت جهان باا آغااز انقاالب صانعتی باه 

-وقااوت پيوساات. ولاای ساارعت رشااد جمعياات در کشااورهای در

-توسعه به مراتب بيش از رشدی است کاه کشاورهای توساعهحال

شان تجربه کردند همچناين وسعهی آغازین تیافته در خالل مرحله

رشد جمعيت با پشتوانه بهبود درآمد و سطح زندگی، هماراه نباوده 

ی جادی تخلياه مناابع و رشد با مسالهحالاست. لذا اقتصادهای در

( و 33، ص. 4334شااوند عآزاد، دسااتی اقتصااادی مواجااه ماایتهای

توساعه را حاالهای کشورهای دربحران رشد جمعيت تمامی برنامه

دهد و بر اقتصااد، اجتماات، فرهناگ و زنادگی الشعات قرار میحتت

گذارد، زیرا سرعت افزایش جمعيت در ایان آنان اثرات نامطلوب می

ی توساعه پيشای گرفتاه و آن را باا عادم کشورها از سرعت برنامه

(. رشاد 432، ص. 4331ساازد عحساينی اباری،موفقيت روبرو مای

دهد و ایان، باه مات افزایش میجمعيت، تقاضا را برای کاالها و خد

آورد. محيطای وارد مایی خود فشار اضاافی باه مناابع زیساتنوبه
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وجود جمعيت بيشتر به افزایش توليد ضایعات و متعاقاب آن ایجااد 

شاود کاه مشاکلی بارای شارایط بهداشاتی و هایی منجر مایزیان

 شوند عدهقانيان وزیست محسوب میکنندگی محيطظرفيت جذب

(. لذا در شرایطی که موجودی و امکاان 543، ص. 4333  زاده،فرگ

دسترسی به مناابع طبيعای در ساطح جهاان تحات تاأثير عواما  

ی مناابع، ی فزایندهمخرب قرار نداشته باشد، در صورت عدم عرضه

یابد. افزایش مستمر جمعيات دسترسی سرانه رفته رفته کاهش می

علات رشاد جمعيات جهان، موجب این روند است. بنابراین تنها به 

 (.33، ص. 4332، رائویابد عنيز دسترسی به منابع کاهش می

 ماهیت توسعه . 3.2.4
توسااعه اصااالتا منااادی تغيياار و تحااول و ناااگزیر همااراه بااا 

هاای مطلاوب و ناامطلوب، مساتقيم و غيار مساتقيم در دگرگونی

-توان از ویژگیپذیری را میسطوح مختلف جامعه است. لذا، آسيب

، ص. 4333ی توسعه دانسات عشاهبازی، ری هر نوت برنامههای فط

تاوان از اثارات مطلاوب و م بات توساعه در واقع، گرچه نمی(. در3

منادی از زمينه گسترش بهداشت عمومی، آماوزش عماومی، بهاره

نظار امکانات و خدمات گوناگون، افزایش اوقات فراغت و غيره صرف

ن گساترش فقار و کرد، لايکن توساعه باا نتاایج ناامطلوبی همچاو

باراین توساعه زیست همراه بوده است. بناانابرابری و تخریب محيط

طور توامان هم موجب رشد و خوشبختی و هم اسباب ناابرابری و به

فالکت شده و این معمای قرن بيستم  و یا پارادوکس توسعه اسات 

ای کاه (. رواست در پایداری توساعه434، ص. 4334عزاهدی.م.گ، 

و رفاه و هام موجاب ناابرابری اسات شاک کارد و هم موجب رشد 

الگوهای توصيه شده برای آن را به زیر سوال برد و این ناوت تردیاد 

را نباید به ناباوری نسابت باه توساعه تعبيار کارد بلکاه باه منزلاه 

هوشياری در برابر فرایند توسعه است که باه ساوی اصاالح فرایناد 

باشاد عزاهادی.م.گ، گيری شدهتوسعه و قابليت فقر زدایی آن جهت

 (. به عبارت دیگر، در جریان 463، ص. 4334

های توساعه را باه حاداک ر رسااند و توسعه باید مزایا و فرصت

 های توسعه را به حداق  کاهش داد.ها و آسيبهزینه

 گیریبحث و نتیجه .4
 4346ریزی برای دستيابی باه توساعه از ساال در ایران، برنامه 

ی عمرانای کشاور باه نيز اولين برنامه 4353ل آغاز گردید و در سا

تصویب رسيد.  از آن زمان تاکنون حادود یاازده برناماه توساعه در 

ها، توسعه و عماران کشور تصویب گردیده و در هر یک از این برنامه

رغام ساابقه روستایی نيز به نوعی مورد نظر قرار گرفته اسات. علای

هاای تایی، ساکونتگاهریازی توساعه و توساعه روسازیاد در برناماه

هاایی ناپایادار روستایی کشور، بيش از هر زمانی باه عناوان عرصاه

عل  و عوام  بسياری بر این امر مترتاب اسات کاه اند. گر شدهجلوه

شناسایی، ارائه و بررسی کلياه ایان عواما  اماری بسايار دشاوار و 

تاحدودی غير ممکن است. ليکن  برخی عل  و عوام  باا توجاه باه 

( شناساایی شاده و تاأثير آن 4وجود به شرح نمودار شمارهعدانش م

در ناپایداری و ناپایداری روستایی مورد بررسای قارار گرفتاه اسات. 

دهد ناپایاداری روساتایی در ایاران عمادتاً ها نشان مینتایج بررسی

هاا و سااختارهایی اسات کاه باه تضاعيف مشاارکت نتيجه بنياان

ین طریق، ناپایداری روساتایی را اجتماعی روستایيان انجاميده و از ا

ای مهم در دستيابی به پایاداری سبب گردیده است. مشارکت مولاه

ی روساتایی کاه است که با تحقق آن، یکی از اهداف اصلی توساعه

-در روستایيان است نيز محقق مای« ناسبهاعتماد»ایجاد و تقویت 

يان در ناس  که از طریق سهيم شدن روستایبهگردد. تقویت اعتماد

سااز شاود، زميناهقدرت و امکان بيان نقطه نظرات آنان حاص  مای

هاا از جملاه، مواناع مرباوط باه اشاتغال و رفع بسياری از ناپایداری

کااارآفرینی روسااتایی اساات. گذشااته از آن تقویاات مشااارکت و 

ساارمایه »گسااترش نهادهااای مشااارکتی موجااب دسااتيابی بااه 

هاا و نياز ليد سایر سرمایهساز توگردد که خود زمينهمی« اجتماعی

تقویت سرمایه اقتصادی اسات. چنانچاه از ساایر مناافع مشاارکت 

نظر نموده و منافع آن را تنها به این دو مورد تقليا  اجتماعی صرف

دهيم،  مدخليت تضاعيف مشااکت در ناپایاداری روساتایی آشاکار 

دهاد، ایان عاما  خاود مای گردد. از طرفی نتایج پژوهش نشانمی

( 4ساختارها و عوام  دیگری اسات کاه در نماودار شاماره عمعلول 

نشان داده شده است. لاذا الزم اسات؛ جهات مقابلاه باا ناپایاداری 

 روستایی، رفع موانع مشارکت مورد تأکيد جدی قرار گيرد.

رسد در بين عوام  مورد بررسی، غيرباومی همچنين به نظر می

یازی و مادیریت ربودن الگوهای توسعه که برمبناای نظاری برناماه

توسعه و ... نيز تأثير گذار است، در ناپایداری روستایی دارای  نقشی 

اساسی است. در این راستا تدوین الگوی بهينه، بر مبنای مقتضايات 

تواندگامی مؤثر در زمينه حرکت باه سامت پایاداری باه بومی، می

 های روستایی محسوب گردد. ویژه برای سکونتگاه

دهاد؛ اساتااده از الگاوی تحقيق نشان مایی در نهایت، نتيجه

بومی توسعه و نيز  رفع موانع اصلی مشاارکت، اقادامی ماؤثر در راه 

 مقابله با ناپابداری روستایی است.

گ
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