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 مقدمه

 یرانحدود هفتاد سال از تصویب اولین قانون مربوط به عمران روستایی در ا

ای کشور در مورد جامعه روستایی صورت گذرد با این که اولین اقدام توسعهمی

ها یا تضادهایی های راهبردی متفاوت و با وجود تعارضگرفته، لکن وجود سیاست

 یده است. ستایی گردهای مناسب توسعه رومانع پیدایش زمینه

دهد که طی چند دهه اخیر هم در تدوین و هم در های آشکاری نشان میواقعیت

ایم. های توسعه روستایی، اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شدهاجرای برنامه

ها برای رفع ها و درس گرفتن از آنشناخت این اشتباهات و بررسی علل بروز آن

 روریات است.خطاها و اصالح نمودن مسیر توسعه از ض

های گذشته عبارتند از: فقدان عزم ریزیها برنامههای سیاستبرخی از نارسایی

ها و مراکز خدماتی، جدی برای تحقق توسعه روستایی، موازی کاری دستگاه

به  گیری باالکمبود تحقیقات هدفمند توأم با آموزش روستائیان، حاکمیت تصمیم

یان سب با روستا، عدم رابطه منطقی مپایین، فقدان یک نظام مدیریتی متنا

های ای و محلی، عدم مشارکت مردم و سازمانسطوح مختلف ملی، منطقه

های توسعه، ریزی روستایی، عدم توجه به نقش زنان در برنامهغیردولتی در برنامه

عدم حل تضاد میان سنت و مدرنیسم، عدم ایجاد رابطه منطقی میان 

رعی، زنجیره تولید . عدم توسعه اقتصاد غیرزاتولیدکنندگان و شکل نگرفتن 

تر فقدان نظام بازاریابی مناسب محصوالت تولیدی روستایی و از همه مهم

 نگری در مسأله توسعه روستایی.نگری و عدم جامعحاکمیت تفکر بخش

حاال وقت آن رسیده است که برای یک بار هم شده مطالعاتی بنیادی از سوی 

تجربه در خصوص توسعه روستایی به عمل آید و ضمن دانشگاهیان و صاحبان 
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ای جامع ارائه گردد و با شناسایی های توسعه برنامهتبیین اصول و چارچوب

های موثر در توسعه ابتدا این طرح به صورت ها،  افراد و گروههای سازمانظرفیت

پایلوت در چند روستا به اجرا درآید و سپس به تکثیر و توسعه آن در سطح 

منطقه، استان و کشور اقدام نمود. موسسه جهت که مخفف جمعیت هدایت و 

توانمندسازی است در پی آن است تا ابتدا با استفاده از دانش دانشگاهیان و 

های توسعه روستایی نقشه راه را ترسیم نموده تجربه مدیران گذشته و حال حوزه

جامع توسعه را در های محلی و کشوری یک طرح و سپس با استفاده از ظرفیت

چند روستا پایلوت نموده و راه را برای ایجاد یک تحول بزرگ در روستاهای 

ای که پیش روی دارید ابتدا اهداف توسعه روستایی کشور هموار سازد. در کتابچه

رو اشاره شد و بعد از آن اصول توسعه به های پیشتبیین شده و سپس به چالش

ها شکل گیرد تعیین شده و در ها باید در قالب آنهایی که برنامهعنوان چارچوب

 نهایت ابعاد توسعه و زیرشاخه های هر بعد مشخص گردیده است.

ای که موسسه جهت در پی تحقق آن است را باشد که این مختصر مسیر توسعه

که در توسعه پایدار روستایی نشان دهد. در پایان یادآوری این نکته ضروری است 

ها و رفاه برای روستاییان فرآیندی بلند مدت است که نتیجه آن تامین نیازمندی

باشد. و این توسعه به حفظ و و ارتقاء سطح کیفیت زندگی و کاهش فقر می

های انسانی و اجتماعی که از گذشتگان به ارث رسیده نیاز دارد، نگهداری سرمایه

ریزی، های  برنامهها در عرصهای مردمی و فراگیر نمودن آنهلذا جلب مشارکت

هایی که به نوعی با فرآیند توسعه روستایی مرتبط است، مدیریت و کلیه تالش

باشد. رسیدن به کلید موفقیت هرگونه اقدامی در راستای تحقق اهداف توسعه می

های ه مشارکتزا، نیازمند تسهیل و تسریع در جلب و توسعتوسعه خوداتکا، درون

های مختلف ها و گروهها در قالب نهادها، سازمانمردمی و متشکل نمودن آن

است. امیدواریم این جریان اجتماعی در کشور شکل گرفته و تحولی بزرگ را در 

 زمینه توسعه روستایی و در نهایت توسعه ملی به وجود آورد.
 دکتر جمشید معصومی 

 مدیرعامل موسسه جهت
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 اهداف توسعه روستایی

دگی روستائیان از اهش فقر و ارتقاء کیفیت زنک -1

 جهات مختلف

وجه تدر طول تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی، مسئله فقر همواره در کانون 

ورزان و سیاستگزاران قرار داشته است و همیشه در جستجوی یافتن اندیشه

اند و توسعه روستایی از آن های مواجهه با فقر بودهبهترین و کارآمدترین راه

دوچندان پیدا  به کاهش قابل توجه فقر شود ضرورتتواند منجر جهت که می

کند؛ زیرا مقوله توسعه روستایی به عنوان راهبردی برای بهبود زندگی می

ر آن سازی جامعه روستایی و تغییاقتصادی و اجتماعی مردم فقیر روستایی، نوین

المللی آمیخته شده ای که با اقتصاد ملی و بیناز یک انزوای سنتی به جامعه

 اشد، مطرح شده است.ب

های وستائیان به شهرها و کاهش ناهنجاریرکاهش مهاجرت -2

 شهری

مناطق روستایی با کارکرد معیشت سنتی خود یعنی کشاورزی، دامداری و 

شوند. کمبود ماهیگیری، از مناطق توسعه نیافته، فقیر و محروم قلمداد می

شغلی پایدار و مناسب  هایامکانات اولیه معیشتی در این مناطق و عدم فرصت

منجر به مهاجرت نیروی انسانی بومی این مناطق به شهرهای مختلف شده که به 

نشینی در شهرهای بزرگ به وجود آمده است و با خالی تبع مشکالت حاشیه
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شدن روستاها از سکنه معماری بومی و بافت سنتی و هنر و صنایع دستی به 

های شغلی و تواند با ایجاد فرصتی میفراموشی سپرده شده است. توسعه روستای

رفاه اجتماعی سیر مهاجرت را معکوس نماید. نگاه شهرنشینی و تمرکز در شهرها 

یا اتخاذ راهبرد رشد و صنعتی شدن شتابان آن هم در شهرهای بزرگ آثار و 

نشینی و تشکیل مراکز جمعیتی توان به حاشیهمشکالتی داشته که از جمله می

های گیری کانونهای اجتماعی و شکلکالن شهرها و افزایش آسیبفقیر در کنار 

های اجتماعی اشاره نموده. قطعاً با توسعه اقتصادی و روستاها و توسعه آسیب

 های شهری کاست.توان از ناهنجاریامکانات و رفاه می

ها در قتصادی و اجتماعی و کاهش نابرابریاتحقق عدالت  -3

 کشور

کنند که به نحوی از انحاء در ها در فضاهایی زندگی میجمع کثیری از انسان

اند و به لحاظ انسانی های ملی محروم ماندهگذر تاریخ از نظر استفاده از فرصت

ها استفاده نمایند. ها هم همپای دیگران زندگی کنند و از فرصتالزم است که آن

مات مختلف بررسی یکی از اقدامات اساسی به منظور توزیع عادالنه امکانات و خد

طرح برخورداری و وضعیت توسعه یافتگی مراکز روستایی است. اگر توسعه 

روستایی به معنای حقیقی تحقق یابد تولید افزایش یافته و سطح کمی و کیفی 

زندگی روستایی و سطح خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء یافته و با برطرف 

ا حدود زیادی عدالت در مناطق کردن مشکالت بیکاری و رفع فقر و محرومیت ت

 گردد.مختلف محقق می
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 امنیت غذایی -4

ین های جهان امروز است و در آینده اافزایش تقاضا جهت مواد غذایی از چالش

ک چالش شدت بیشتری خواهد یافت. اهمیت امنیت غذایی در حدی است که بان

ت. د نموده اسهای مهم توسعه قلمداجهانی امروز آن را به عنوان یکی از شاخص

پر واضح است که پیش شرط رسیدن به امنیت غذایی اولویت دادن به بخش 

مک گذاری کافی در زمینه ککشاورزی و توسعه روستایی است. از این رو سرمایه

های اعتباری با های کاربردی، سیاستهای فنی، عوامل زیرساختی، انجام پژوهش

ن هنمویل به اهداف امنیت غذایی رهدف توسعه کشاورزی و روستایی ما را در ن

 .خواهد ساخت

 

ای و ملی با توسعه پایدار فراهم کردن زمینه توسعه منطقه -5

 روستایی

 توان با افزایش فرآیند مبادله اطالعات و ارتباطاتدر توسعه روستایی می

وضعیت بازار، بهبود وضعیت اشتغال  اصالحها و زمان، جویی در هزینهصرفه

 .فتیا دستای و ملی ای جامعه، به توسعه منطقهکمک به اقشار حاشیه
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برداری در راستای توسعه پایدار های بهرهتحول نظام -6

 کشاورزی

ر دسعه رشد روزافزون جمعیت، افزایش تقاضای مواد غذایی، تغییر استراتژی تو

های بخش ت، توسعه و تحول در زیرساختجهت اقتصاد غیر وابسته به نف

اردادن توسعه روستایی محور قر سازد.کشاورزی را بیش از پیش ضروری می

برداری از منابع موجود را تغییر داده و از های بهرهتوان نظامبخش کشاورزی می

 نظر کمی و کیفی آن را بهبود بخشد.

 حفظ محیط زیست -7

ای وجود دارد. بطه پیچیدهمحیط زیست را توان گفت میان فقر وبه تحقیق می

 واعی فقر اگرچه به تنهایی عامل تخریب محیط زیست نیست ولی از عوامل اجتم

پذیر باشد. و قطعاً با توانمندسازی قشر آسیبفرهنگی دخیل در این موضوع می

د. توان از نابودی محیط زیست جلوگیری کرروستایی و آگاهی بخشی به آنان می

ی سترهاپایدار روستایی با اصل قرار دادن حفظ محیط زیست و ایجاد بو توسعه 

 تواند به حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.مناسب اقتصادی و فرهنگی می
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 ل فراگیرایجاد اشتغا -8

ها بوده و هست. در این راستا، توجه به های مهم دولتاشتغال یکی از دغدغه

توانند یاست. در مقوله کارآفرینی، روستاها مکارآفرینی امری اجتناب ناپذیر 

یری ار گکبیشترین زمینه را داشته باشند. کارآفرینی روستایی که به منزله به 

ست، های کسب و کاری انوآورانه منابع و امکانات روستا در راستای شکار فرصت

د یجاای اعالوه بر ایجاد اشتغال برای قشر عظیم روستائیان گامی بزرگ در راست

 است. کشور اشتغال فراگیر در کل

 جهانی شدن اقتصادهماهنگی با  -9

سازد. جهانی شدن در حوزه اقتصاد، توجه به توسعه روستایی را ضروری می

ی ستایجهانی شدن اثرات متنوع، متفاوت، وسیع و گاه متناقض بر اجتماعات رو

د باعث بروز و توانهای اشتغال و رفاه جوامع دارد به طوری که هم میدر حوزه

ییر شیوع فقر شود  و هم نجات دهنده فقرا باشد. چون الگوی اشتغال را تغ

تواند موجب بیکاری یا اشتغال جدید شود. اگر الگوی دهد و همین امر میمی

بال ه دناشتغال در روستا هماهنگ با تغییر الگوها نباشد بیکاری فراگیر را ب

 خواهد داشت.
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 هاحفظ عزت و کرامت آن ها وتعالی انسان -10

 ها و حفظ عزت نفس و کرامتهدف نهایی توسعه روستایی، رشد و تعالی انسان

باشد و مسلم است که در جوامع فقیر و تهی از امکانات و شرائط مناسب ها میآن

افتد. در و محروم از آموزش و دانش عزت نفس و کرامت انسانی به خطر می

فس را نتواند تعالی روحی، عزت و کرامت ی افراد میمقابل رفع فقر و توانمندساز

 به دنبال داشته باشد.
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 نیازهای توسعه روستاییها و پیشچالش

 اقتصادیچالش های -الف

زایی بخش خدمات در کشور به خصوص در شکل کاذب که قدرت اشتغال -1

 منجر به مهاجرت روستائیان به شهر شده است.

 زراعی در روستاهااد غیر عدم توسعه اقتص -2

 های کشاورزیویگردانی جوانان از فعالیتر -3

 هانی شدن اقتصاد و ایجاد بازار آزاد جهانیج -4

 قدان نظام بازاریابی مناسب محصوالت تولیدی روستاییف -5

 های اقتصادیتولیدات روستایی در مقایسه با سایر بخش سوددهی اندک -6

ن برای به عنوان اقشار آسیب پذیر و نامطمئداوم تلقی نادرست از روستائیان ت -7

 سرمایه گذاری

 ها به روستاهامبود سرمایه و نگرش سود محوری بانکک -8

 بود رابطه منطقی بین تولیدکنندگان و شکل نگرفتن زنجیره تولیدن -9
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 ریزیمدیریتی ـ برنامهچالش های -ب

 ریزی محلیفقدان برنامه -1

 ای و محلیمختلف ملی، منطقه منطقی بین سطوح عدم رابطه -2

 گیری باال به پاییناکمیت تصمیمح -3

 ریزی روستاییهای غیردولتی در برنامهردم و سازمانمعدم مشارکت  -4

 ر کشورریزی روستایی مناسب دقدان نظام برنامهف -5

ریزان از طبیعت پیچیده و وسعت واقعی واحدهای امل برنامهعدم شناخت ک -6

 ر مناطق روستاییریزی دبرنامه

 قدان یک نظام مدیریتی مناسب با روستاف -7

 ها در سطوح مختلفامشخص بودن تقسیم وظائف و نقشن -8

 های توسعهامشخص بودن مدیریت و نظام اجرایی طرحن -9

 دم مدیریت یکپارچه شهر و روستاع -10

 قدان عزم راسخ برای تحقق توسعه روستاییف -11

 ها و مراکز خدماتیموازی کاری دستگاه -12

 کمبود تحقیقات هدفمند توام با آموزش روستائیان -13
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 محیطی ـ اجتماعیچالش های -ج

 رویه شهرها و عدم توسعه موزون و هماهنگ شهر و روستاتاب و رشد بیش -1

 های کشاورزیارچگی زمینعدم یکپ -2

 دریغ از محیط زیستبیز بین رفتن منابع طبیعی و نابودی تنوع زیستی با استفاده ا -3

ی های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی که منجر به عدم تحرک اجتماعی و اقتصادمحدودیت -4

 شده است

 های توسعهدم توجه به نقش باالی زنان در برنامهع -5

 های روستایی از جمعیت جوانگاهرخ باالی مهاجرت و تخلیه سکونتن -6

 مین نیازهای اولیه در برخی روستاهادم امکانات رفاهی مناسب و عدم تاع -7

 دم حل تضاد میان سنت و مدرنیسم در روستاهاع -8

 هاجرت نخبگان روستایی از روستاها به شهرهام -9

 

 فیزیکی ـ کالبدیچالش های -د

 روستاهای خوش آب و هوا های تفریحی درسترش ساخت خانهگ -1

رغبت جوانان به زندگی در این  به هم ریختگی فضای فیزیکی روستاها و عدم -2

 فضا
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 روستایی پایداراصول توسعه 

 
 سازی مصرفبهینه اصل -11 

های هماهنگی با مجموعه اصل -12 

 مرتبط

 ریزیدوسویه بودن برنامه اصل -13 

 حفظ کرامت نفس اصل -14 

 عدالت اصل -15 

 هانتیجه محور بودن برنامه اصل -16

 شفافیت اصل -17 

مقرون به صرفه بودن  اصل -18 

 هافعالیت

ها و باورهای حفظ ارزش اصل -19 

 مردم

 واقع بینی اصل -20 

 

 نگری جامع  اصل  -1

 گیری از دانش بومیبهره اصل -2 

گیری از دانش بهره اصل -3 
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 شرح مهمترین اصول توسعه روستایی

 نگریاصل جامع -1

های صنعتی و کشاورزی بدون توجه به مسائل های توسعه در زمینهاجرای برنامه

جمعیتی، سطح اشتغال، اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله وجوه مختلف 

سوادی و باالخره وضعیت های اجتماعی، سواد و بیکاری، نابرابریبیکاری و کم

قت و ف وبهداشت و درمان و نیز ساختار فیزیکی روستا کم اثر بوده و موجب اتال

پذیر ها امکانسرمایه است و دستیابی به توسعه بدون توجه به همه ابعاد و چالش

 نخواهد بود.

های عمران و توسعه تعبیر دیگر ناکار آمدی الگوهای فکری حاکم بر برنامهبه 

نگری روستایی ناشی از کامل نبودن عناصر ترکیبی توسعه و نتیجه دیدگاه بخشی

ای از موارد از مشکالت بوده است. اقدامات انتزاعی و موردی، اگرچه در پاره

امعه روستایی منتهی شود. تواند به توسعه فراگیر جکاهد اما در عمل نمیمی

های روستایی، دارای های مختلف موجود در حوزهپرواضح است که آسیب

ها را برهم مورد میقی باهم هستند و الزم است تاثیرپذیری متقابل آنهای عپیوند

توجه قرارداد. بر این اساس، راه مقابله با مسائل و مشکالت توسعه روستایی را 

های توسعه یکپارچه روستایی به عنوان ی و برنامهتوان در اجرای سیستممی

مواردی  یک پارادیم سیستماتیک کهالگوی مناسب جستجو نمود یعنی در قالب 

وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل نیازهای اساسی )غذا و همپون بهبود بهره

 گیرد.مسکن( و فاکتورهایی از جمله آموزش و بهداشت را دربرمی
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 اصل مشارکت -2

ای است که شامل مشارکت مردم، دیریت توسعه روستایی فرآیند چند جانبهم

ای دولت و نهادهای عمومی است. متاسفانه یکی از مشکالت توسعه در کشوره

اه رها و ایجاد یک رشته موانع بر سر جهان سوم عدم استفاده مناسب از انسان

. های توسعه استی مطلوب و دلخواه از برنامهمشارکت مردم در گرفتن نتیجه

های مشارکتی های مشارکتی و ارزیابیها و تکنیکضروری است به کمک روش

ها، مشکالت و نیازهای روستایی به مردم آموزش داده شود که چگونه کاستی

نند کهایی این موارد را اولویت بندی خود را شناسایی نموده و به کمک چه روش

های کاری با شده و در قالب گروه و چگونه به منظور حل این مشکالت متشکل

گیری هر دسته از مشکالت تا حصول تقسیم وظائف و هماهنگی هر گروه به پی

دی و وانمنهرچه مشارکت مردم در توسعه بیشتر باشد ت به نتیجه نهایی بپردازند.

ر ای پایدار هموارتیابد و راه برای تحقق توسعهخود اتکایی روستائیان افزایش می

 گردد.می

گیری یدر اجرا و پ باید این نکته را هم باید اضافه کرد که مشارکت نه تنها

ریزی هم باید این مشارکت صورت ها باشد بلکه در فرآیند برنامهها و برنامهطرح

 پذیرد.
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 دید و ابزار فنیجگیری از دانش اصل بهره -3

ی طی کرده است و در دنیا ی رااقتصاد مراحل مختلف ر حوزهددهد که انسان تاریخ نشان می

قتصاد اا به ی شده است و اقتصاد تولید محور جای خود رامروز، اقتصاد وارد پارادایم جدید

ع جوام دانایی محور داده است. در اقتصاد دانایی محور، دانش عامل اصلی رشد و توسعه

ز تفاده ااس یافته با ایجاد بسترهای مناسب راه ای که کشورهای توسعهشود. به گونهمی

 های اطالعاتی و ارتباطی را جهت انتقال سریع اطالعات برای خلق دانش تسهیلفناوری

 ند.نمایند و شاهد آثار مثبت آن در توانمندسازی و ایجاد ثروت برای جوامع خود باشمی

ای گیرند. نیروهاز سوی دیگر روستاها در جریان جهانی شدن از تحوالت جهانی تاثیر می

ین دور یابند و منابع تولیدی روستا متحول گشته و روستاها از انزوای پیشمی متخصص اهمیت

آمد گیری از دانش نو و ابزارهای فنی کارشوند. امروزه مدیران توسعه روستایی باید با بهرهمی

 ها در مناطق روستایی داشته باشند؛ مثال صنعت فناوریسعی در تنوع بخشی به فعالیت

زایی مولد ایجاد کرده های نوینی در کسب و کار و اشتغالامروزه افق ارتباطات و اطالعات،

های این صنعت در حوزه کارآفرینی و گسترش مشاغل مبتنی بر آن گیری از قابلیتاست. بهره

ترسی رود. دساز ضروریات جوامع امروزی و از ابزارهای مهم کاهش معضل بیکاری به شمار می

ای مهم تلقی شده است که گفته های ارتباطی به اندازهق شبکهسریع به اطالعات جدید از طری

بندی جامعه بشری براساس غنی و فقیر نخواهد بود بلکه براساس کند و شود در آینده طبقهمی

زی قطعی باشد. بر این اساس باید گفت دستیابی به اطالعات و ارتباطات پیشرفته نیاسریع می

توانند به های ارتباطی نوین مییدار است و تکنولوژیبرای توسعه روستایی و کشاورزی پا

 .ها کمک نمایدافزایش مشارکت، نشر اطالعات و سیستم دانش و مهارت ،پیشرفت ارتباطات
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 اصل توجه به دانش بومی و تجربه پیشینیان -4

 وگیری از فنون قطعا توسعه روستایی پایدار در دنیای امروز نیازمند بهره

اریم و نی را کنار بگذست اما این بدان معنا نیست که دانش نیاکاهای جدید اروش

عه زرگ توساند بهره الزم را نبریم. ما برای رسیدن به هدف باز آنچه آنان اندوخته

انمان های نیاکباید یک درنگ و نگاهی به گذشته داشته باشیم و مبانی کارآفرینی

رین های تلخ و شیروی تجربه را در برابر آیینه تاریخ قرار دهیم و آن گاه از

 گذشته، نقشه راه آینده را ترسیم نماییم.

تواند موجب پربار شدن و های توسعه روستایی به تجربیات بومی میتوجه برنامه

 های توسعه گردد.توفیق بیشتر برنامه

های مختلف که برگرفته از تکنولوژی نوین است به شدت امروز صنعت در بخش

ها و خسارات فراوان به منابع باشد. این امر موجب آلودگیدر حال گسترش می

طبیعی و محیط زیست گردیده است. زیرا در ذات توسعه به مفهوم امروزی سود 

های دهد برای جلوگیری از خسارتحداکثری نهفته است. تحقیقات نشان می

انجام محور بهتر های ناحیهتکنولوژی جدید استفاده از دانش بومی و سنتی، پروژه

 شود.شده و توزیع خدمات را بهبود بخشیده و در مجموع به نفع فقرا عمل می
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 گذاریاصل توسعه سرمایه -5

گیری از توسعه روستایی به خصوص در بخش اقتصاد و عمرانی نیازمند بهره

های مختلف انسانی و مالی است. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان سرمایه

گذاری در روستاها به سرمایه از افراد کارآفرین جهت دهد که توسعه و دعوتمی

ر عنوان یک راه حل اساسی جهت حل معضل بیکاری و توسعه روستایی به شما

های روستایی و تشویق و های مختلف سعی دارند با ایجاد تعاونیرود. دولتمی

صاد و تقا در مناطق روستایی موجبات رونق گذاریدعوت از افراد به سرمایه

ن ستائیار روزایش ضریب اشتغال را فراهم آورند. البته برای جلوگیری از استثمااف

گذری، اشتغال و درآمد در توسط صاحبان سرمایه، ضروری است توسعه سرمایه

 روستا بازتعریف شود و راهکارهای مناسبی ارائه شود.

 

 اصل آموزش -6

ایجاد توسعه پایدار، بدون تغییر نگرش و تحول فکری و فرهنگی مقدور نخواهد 

پذیر است. آموزش دراز مدت و  بود و این تغییر تنها با آموزش همه جانبه امکان

های جدید ترویج فردی و گروهی فراگیران در جهت ترغیب پذیرش تکنولوژی

سعه روزافزون دارد. البته تولیدی متناسب با شرائط محیطی، تاثیر مثبتی بر تو

فرآیند آموزش در جهت توسعه نیروی انسانی زمانی موثر خواهد بود که شرایط و 

 به خوبی تشخیص داده شود. آنهای فراگیر موقعیت
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 نظورمبسیاری از صاحبنظران معتقدند آموزش بنیان توسعه روستایی است و به 

تائیان در تمام مراحل الزم است تا روس های توسعه روستاییاجرای برنامه

م های توسعه مشارکت داشته باشند. وجود مشارکتی فعال و آگاهانه مستلزطرح

 باشد.یهای الزم در این زمینه مکسب آموزش

 سازی اصل توانمند -7

ود ششود که اگر به این امر توجه توانمندسازی رکن اصلی توسعه روستایی محسوب می

 وکاری تبع آن مشکالت دیگر از جمله مهاجرت، بیبسیاری از مشکالت اقتصادی و به 

توان به فرآیند تر میمعضالت شهری وابسته به آن به راحتی حل خواهد شد و راحت

مل عوا جهانی شدن پیوست و خود را حفظ نمود. توانمندسازی روستائیان خود در گرو

 الزم در افراد سازی و ایجاد انگیزهمختلفی است از جمله جذب سرمایه، آموزش، ظرفیت

های جمعیت های توسعه روستا هدف توانا ساختن تودهضروری است در تدوین برنامه

های کند تا از یک طرف به سمت کمکروستایی باشد. اصل توانمندسازی کمک می

کشی از روستائیان توسط بالعوض نرویم و از سوی دیگر باب استثمار و بهره

ها و یتصورت گیر برای فعال سازی ظرف ن اگر حمایتیگذاران بسته شود. بنابرایسرمایه

 وستایی وجود دارد.رهایی است که در جامعه قابلیت

هایی بخشی از این مساله به خود انسان توانمندسازی راهکارهای خاص خود را دارد

سازی توجه شده ند و باید از دید علمی و ظرفیتکنگردد که در روستا زندگی میبرمی

های آن را گردد که باید ظرفیتآگاهی بخشید. بخشی هم به محیط برمی هاو به آن

گردد که باید بسترهای ها را به فعلیت رساند و بخشی هم به دولت برمیشناخت و آن

 های موجود فراهم نماید.سازی و فعال کردن ظرفیتالزم را برای ظرفیت
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 زا بودن توسعه اصل درون -8

 ن بهسعه روستایی، توسعه مشارکتی بهترین نوع آدر میان انواع الگوهای تو

آید یکی از خصوصیات توسعه مشارکتی آن است که باعث کشف حساب می

های موجود در ها، درآمدها و بودجهها شده و از فرصتاستعدادها و رشد آن

رساند که خود برای شود و روستائیان را به جایی میروستا حداکثر استفاده می

روش  ر اینش نیز سهیم باشند؛ به تعبیر دیگیریزی نمایند و در اجراخود برنامه

تواند پایدار و زا نماید و این نوع توسعه است که میتواند توسعه را درونمی

کنند بهتر هایی که در آن زندگی میماندگار باشد. زیرا در هر محیطی خود انسان

 آن جستجو کنند. حل نیز برایراه توانند مشکالت آن را فهمیده ومی
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 برنامه های بخش اقتصادی


