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:مقدمه

حدود شش دهه، برنامه توسعه در كشور . بر مي گردد1310برنامه ريزي به تفكر * 
.مي شوداجرا 

ايگاه از منافع توسعه ملي كمتر بهره مند شده، در نظام برنامه ريزي، جروستاها *
.اعتنايي ندارندقابل 

جايگاه ، مليتوسعه ممتاز در و نقش ، تولیدگري و پراكنش روستاها گستردگي *
.كندمناسب را  ديكته مي 

ايد جامعه اي با در نظر گرفتن واقعیت ها و ارزش ها براي رسیدن به توسعه بهر *
.نمايدراهبرد خاص طراحي 

ور نسبت به و برنامه ريزان و مديريت توسعه كشگذاران نوع نگاه نزد سیاست تغییر *
.استروستا يك ضرورت جدي 

زي و در پیاده ساولیكن مدنظر بود روستا سیاست هاي كلي و مواد قانوني، در *
.استاجرا كم توجهي شده 

اي توجهي موجب عقب ماندگي اين مناطق و عدم بهره برداري از پتانسیل هكم *
.استشده و ديگر مشكالتحاشیه نشینيسرزمیني، مهاجرت و 



:يان مساله و ضرورت پژوهشب

اي كیفیت روستايي فرايندي چند ساحتي است كه هدف آن بهبود و ارتقتوسعه *
.استزندگي اجتماعات روستايي 

اني و دهه برنامه ريزي، روستا در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، منابع انس6وجود با *
.محیطي داراي مشكل است

گي يكپارچمحور، عدالت،  جديد، بر توسعة محلي پايدار و مردم  رويكردهاي *
.دارندتاكید بودن فرايند توسعه زا درونو 

در زماني مطلوب خواهد بود كه داراي جامعیت و انسجام دروني بوده وبرنامه، *
امر اين. اجرايي داشته باشدهدف گذاري نموده، قابلیت راستاي نیازهاي جامعه 

.اشدزماني میسر مي گردد كه روستا در نظام برنامه جايگاه مناسبي داشته ب



:سوال تحقيق

گاهي جايروستايي در برنامه هاي توسعه كشور چه توسعه * 
ه بوده نوع نگاه به توسعه روستا در اين برنامه ها چگوندارد و 
است؟



رانسابقه  برنامه ريزي  در اي

محتواي تحلیلي برنامهعنوان برنامهمقاطع زماني

تشكيل شوراي اقتصاد و كميسيون برنامه ريزيبي برنامگي1316قبل از 

فعاليت هاي عمراني متكي به درآمدهاي موردييتمهيد مقدمات برنامه اول قبل از انقالب اسالم27-1316

برنامه ريزي بخشيبرنامه عمراني اول كشور34-1327

برنامه ريزي بخشي متكي بر منابعبرنامه عمراني دوم كشور41-1334

برنامه ريزي بخشي متكي بر منابع خارجيبرنامه عمراني سوم كشور46-1341

برنامه ريزي بخشي متكي بر منابعبرنامه عمراني چهارم كشور52-1346

بودجه ريزي به جاي برنامه ريزي و متكي بر نفتبرنامه عمراني پنجم كشور57-1352

(دمصادف شدن با پيروزي انقالب و اجرا نش)بودجه ريزي برنامه عمراني ششم كشور62-1357

به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيد و اجرا نشدبرنامه اول جمهوري اسالمي ايران68-1362

برنامه ريزي بودجه تحت عنوان برنامه ريزي توسعهبرنامه اول توسعه73-1368

برنامه ريزي بودجه بخشيبرنامه دوم توسعه78-1374

برنامه ريزي بخشي، آزمايشي، پايدار و بودجه ريزيبرنامه سوم توسعه83-1379

برنامه ريزي فرابخشي، بخشي و بودجه ريزيبرنامه چهارم توسعه88-1384

برنامه ريزي، تهيه بسته، تهيه برنامه عملياتي برنامه پنجم94-1390



انقالبجايگاه توسعه روستايي در برنامه هاي قبل از

:1327-1334اول عمراني برنامه 

نظران كشاورزي هم از اعضاي آن  هیات عالي برنامه  به صاحب *
.  رياست نخست وزير بودند

.با  توسعه كشاورزي ملحوظ داشترا روستايي اين برنامه، عمران *



:1334-1341عمراني برنامه دوم 

.داشتندنفره تشكیل شد كه در آن متخصصین كشاورزي نیز شركت60هیاتي *

.بود« عمران دهات و اراضي باير»از بند ها تحت عنوان يكي *

.يافتبه برنامه عمران شهري و روستايي اختصاص داده سرفصلي *

.شدتصويب و جايگزين قانون بلديه 1334شهرداري ها در سال قانون *

.  دخالت دولت در روستا رسمیت يافتارضي، اصالحات با *



( :1341-1346)عمراني برنامه سوم 

.شدروستايي به صورت بخشي از كشاورزي در نظر گرفته عمران *

.ردنمي كبرنامه در مورد توسعه روستايي هدف مشخص و جامعي را دنبال اين *

هزار 707ا صالحات ارضي، مناسبات ارضي در روستا دگرگون شد، حدود با *
.خانوار روستايي صاحب زمین شدند

كهگیلويه و ، 44، جیرفت 42هاي عمران دشت  هاي قزوين وخوزستان برنامه  *
و تشكیل سازمان هاي عمران ناحیه اي  نويد بخش توسعه منطقه اي و 45گرگان 

.نشدروستايي بود ولیكن چنین 



:1347-1351عمراني برنامه چهارم 

ي براي  اين برنامه كمیته مشترک عمران شهر و ده تشكیل شده وفصل خاصدر *
.شدعمران و نوسازي در نظر گرفته 

.شیدنددانش وضعیت آموزش ابتدايي مناطق  روستايي را بهبود بخسپاهیان *

و تعیین ناحیه اي با هدف شناسايي منابع و امكانات توسعه مناطق مستعدعمران *
.قطب هاي توسعه دنبال شد

به تشكیل شركت هاي سهامي زراعي شمار روستاها و مزارع تحت پوششبا *
.رسیدده و مزرعه 327

هزار خانوار زارع صاحب زمین 787ارضي، سه مرحله اصالحات اجراي *
.شدمیلیون خانوار نیز مشخص 2/5شدند و وضعیت قانوني 



:1352-1356عمراني برنامه پنجم 

.از ثمرات رشد اقتصادي بهره اي نبردندروستاها *

.  كاهش يافت1355درصد در 53به 1345درصد سال 62روستايي از جمعیت *
يران مركز آمايش سرزمین تأسیس و اين مقوله در نظام برنامه ريزي ا1353در سال 

.گرفتجاي 

تراتژي اس. گزارش ستیران به مهاجرت گسترده از مناطق روستايي پرداختاولین *
در چهار بخش منتشر كه يكي از آنها جامعه 1356بلندمدت آمايش سرزمین سال 

.بودروستايي و خط مشي هاي اجرايي آن 

ع دهات كاهش فاصله بین شهر و روستا، ادغام يا تجمیاجتماعي، خدمات گسترش *
.از اهداف عمده اين برنامه بود

قابلیت مراتب قدرت درساختار روستايي دچار دگرگوني شده  و جايگاه وسلسله *
.خود را از دست داده و جايگزين مطلوب و مناسب پیدا نكرد 



نقالبجايگاه توسعه روستايي در برنامه هاي بعد از ا

:1368-1372برنامه پنج ساله اول توسعه  

ي مسايل برنامه ريزي داراي شش كمیته كالن بود كه يكي از آنها كمیته بررسنظام *
.روستايي بود

.بودهشت شوراي بخشي يكي شوراي آب و كشاورزي از *

.یافتنبخش بود، فصل مستقل به عمران روستايي اختصاص 31اول داراي برنامه *

يربنايي، به بازسازي و راه اندازي چرخ هاي تولید، توسعه امكانات فیزيكي و زتوجه *
خدمات اجتماعي ، رفع عدم تعادل ها در توزيع امكانات بین مناطق و قشرهاي 

.گوناگون جامعه ازخط مشي هاي برنامه بود

.  تدر مورد انجام خدمات زيربنايي، به توسعه روستايي توجهي نشده اسجزء *



:( ادامه)1368-1372برنامه پنج ساله اول توسعه 

نموده ید تاكاين برنامه دولت بر روي دو الگوي بنیادي زير در توسعه روستايي در *
:است

جتماعات بر راهبردهايي كه موجب تغییرات مطلوب در ساختار تولیدي در اتاكید -1
.روستايي مي شوند

.اده اشو بهبود معیارهاي زندگي كشاورز و خانووارتقاء افزايش تولید كشاورزي -2

الن در سطح كقرار نگرفت، توجه مورد و محدوديت هاي جامعه روستايي، توانايیها *
.نیز بزرگترين بي اعتنايي ها به اجرا برنامه شد

ن سطوح نارسايي، عدم تهیه برنامه در سطوح محلي بوده، رابطه منطقي بیمهمترين *
.  بودبرنامه ريزي وجود نداشت، مدل از باال به پايین و مشاركت ضعیف 



:1374-1378برنامه پنج ساله دوم  

شورا وجود داشت ولیكن روستا 15كمیته و 48نظام مصوب اين برنامه، در *
.بودفاقد جايگاه 

خارج از نظام برنامه موجب شد تا فصلي به عمران و نوسازيفشارهاي *
.روستا اختصاص يابد

.شدتوجه روستا صرفاً از بعد فیزيكي و برخورداري از خدمات زيربناييبه *

.توسعه روستايي در قانون و اسناد برنامه نا مشخص استراهبرد *



:( ادامه)1374-1378برنامه پنج ساله دوم  

،  و 11تبصره « ن»تبصره داشت كه بند 101قانون برنامه دوم يك ماده واحده و 
بودندمرتبط با روستا 80و 19،71تبصره هاي 

.بوداز اعتبارات امور اجتماعي درصد 1/7سهم عمران و نوسازي روستاها 

اصالح  ل زايي، اشتغابهبود كیفیت زيست ، ارتقاي اداره امور روستاها ارتقاي ظرفیت 
.بودالگوي استقرار جمعیت در نواحي روستايي از جمله اهداف كیفي  

وستايي بهسازي و نوسازي روستاها و ساماندهي روستاهاي پراكنده و توسعه منابع ر
.از جمله هدف هاي كمي اين برنامه بود



:1379-1383برنامه پنج ساله سوم  

كمیته بود، روستا در شوراي مسكن و شهرسازي 20شورا و 23برنامه  داراي نظام 
.رفتقرار گرفت و به حاشیه 

ا شوراي ديگري تحت عنوان شوراي آب و كشاورزي كه تا حدودي دغدغه روستا ر
.پرداختداشت  به آن 

ع محرومیت اهتمام به توسعه و عمران روستا و توجه ويژه به معیشت روستانشینان و رف
.بودها در مناطق روستايي از جمله محورهاي سیاست كلي  

مدهاي كاهش فاصله میان درآ: محورهاي ديگر نیز ناظر بر توجه به روستا بود مثل
.درآمدطبقات و رفع محرومیت از قشرهاي كم 

مه اجرايي آن قانون برنامه سوم  مربوط به توسعه روستايي بود ولیكن آيین نا137ماده 
.  نرسیدبه تصويب 



:1384-1388برنامه پنج ساله چهارم توسعه 

.كمیته تخصصي بود22كمیته مشترک و 7برنامه ريزي متشكل از نظام *

بود كه  از كمیته هاي مشترک محیط زيست، تعادل منطقه اي و آمايش سرزمینيكي *
.داشتوزارت جهادكشاورزي ،  حسب وظايف و سابقه در آن عضويت 

:شدسیاست هاي كلي،  به  طور خاص محوري تحت عنوان توسعه روستاها ذكردر *

اختهاي با تقويت زير سفقر، سطح درآمد و زندگي روستايیان و كشاورزان و رفع ارتقاي -43محور 
ات نوين، با مناسب و تنوع بخشي و گسترش فعالیت هاي مكمل بويژه صنايع تبديلي وكوچك و خدم

.محصوالتتاكید بر اصالح نظام قیمت گذاري 
ه سیاست هاي كلي اين برنامه رفع محرومیت ها خصوصا در مناطق روستايي ب19در محور همچنین 

.  استعنوان يكي از اصول آمايش سرزمیني ذكر شده 
.  هويت بخشي سیماي روستايي  نیز ازجمله سیاست هاي مورد اشاره است21در محور 



:( ادامه)1384-1388پنج ساله چهارم توسعه برنامه 

.شدتوسعه روستايي و سند بخشي عمران روستايي تهیه سند فرابخشي 

ي بود كه به روستا مربوط مي شد و  به دنبال متولي توسعه روستاي20و ماده 19ماده 
.نیافتنیز  سر انجام خوبي 19در عمل موفق نبود و قانون الزام به اجراي ماده 

سرانه، درآمدسالمت، افزايش : ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقا شاخص هايي از قبیل
روستا،  بخشي به سیماي شهر و، هويت رفع محرومیت ها خصوصا درمناطق روستايي

هم پیوندي و، تقويت كاهش آسیب پذيري ناشي از بالياي طبیعي در مناطق روستايي
اكید بر و تعامل فعال میان شهر وروستا، ايجاد نظام توانمند مديريت روستايي با ت

ارت و نظ، اجرا تشكیل نهاد هاي مردمي و محلي و مشاركت در فرآيند تصمیم سازي
.بوداز اهداف كلي برنامه 



:1390-1394برنامه پنج ساله پنجم توسعه 

بر بسته ها  برنامه پنجم در ابالغیه تشكیل شوراي عالي تدوين برنامه پنجماساس 
.بودقرار گرفته 

كارگروه مشترک تشكیل شده 6كارگروه تخصصي و 36نظام تدوين برنامه در 
.نشدبود كه كار گروهي تحت عنوان توسعه روستايي در اين نظام مشاهده 

ت عنوان نظام برنامه در كنار ستاد هماهنگي و تلفیق برنامه ها يك كمیسیون تح
ه آمايش برنامه ريزي فضايي و توسعه منطقه اي طراحي كرد كه ذيل آن سه كارگرو

عه روستايي سرزمین، پايداري محیطي و توسعه منطقه اي تعريف گرديد بسته توس
.شدتوسط كارگروه توسعه منطقه اي تدوين 



:( ادامه)1390-1394پنج ساله پنجم توسعه برنامه 

ان و ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستايی: سیاست كلي آمده است35-1بند در *
، صنايع كشاورزان با تهیه طرح هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي

.روستايي و خدمات نوين و اصالح نوين قیمت گذاري محصوالت كشاورزي

ي تبصره به توسعه روستاي3با 194تبصره دارد كه ماده 192ماده و 235قانون اين *
 گذاري، اختصاص دارد و دولت مكلف به بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست

ح سطارتقاي برنامه ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بین دستگاه هاي اجرايي، 
بین درآمد و كیفیت زندگي روستايیان و كشاورزان و كاهش نابرابري هاي موجود

.جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري حمايت الزم شده است



بويژگي هاي برنامه هاي بعد از انقال
یز داراي روستايي در نظام برنامه ريزي جايگاه مناسب ندارد و عمران روستايي نتوسعه * 

. فصل مشخصي نبوده است
امان برنامه هاي بعد  سعي در سدارد، اول به  خدمات و فعالیت هاي عمراني تأكید برنامه * 

.دادن فعالیت ها دارند
حقق اغلب موارد اهداف پیش بیني شده در برنامه ها به دلیل عدم تأمین الزامات آن تدر * 

.نیافته اند
جه نشده فیزيكي بر نظام اجرايي حاكم است و به بعد نرم افزاري و مديريت تونگرش * 

.است
عه محلي خصلت از باال به پايین دارد و روستا جايگاهي نداشته و به توسبرنامه ريزي * 

.شودتوجه نمي 
در فرآيند برنامه  مشاركتي نبوده و برنامه ها موفق به گسترش مشاركت مؤثر مردمنظام * 

مده  و ساختار نهادهاي مشاركتي در فرآيند توسعه به وجود نیا. توسعة روستايي نگرديده اند 
. مديريت مطلوب شكل نگرفته است

و مواهب برنامه ها به شكلي تنظیم نشده اند كه روستايیان بتوانند از منافع ملينظام * 
.توسعه بهره مند شوند

ته و مديريت تعاملي بین شهر و روستا در فرآيند برنامه ريزي مورد توجه قرار نگرفرابطة * 
.نشده است



مهتحليل نظام برنا

طح دلیل طرز تلقي هاي نادرست و بي اعتنايي به تجارب پرهزينه در سبه *
توسعه ملي به توسعه ملي، نظام تصمیم گیري كشور نسبت به ابعاد هزينه هايي كه

.استاست، غافل نحوه نگرش به جامعه روستايي پرداخته واسطه اين 

و منطبق به روستا نبايد اقدامي از روي ترحم باشد بلكه اقدامي راهبرديتوجه *
.بر مصالح كلي نظام مي باشد

ايي و تشكیالت دولت به نحوي سازماندهي شده كه توسعه روستساختار *
.استمتولي  واقعي خود را نیافته 



:آسيب هاي کالن نظام برنامه ريزي 

.ايسعه الگوي مشخص و نداشتن مباني تئوريك و علمي و   نبود نهادهاي تونبود *

برنامه ريزي باال در نظام برنامه ريزي وكافي نبودن ظرفیت كارشناسي برايتمركز *
عدم نتايج هدف گذاري توأم با ابهام وعدم توجه به آثار و ، كلي بودن اهداف 
.ذي نفعانمشاركت شايسته 

.بوروكراسي اداريمقبولیت و نبود توافق و اجماع نظر و  نداشتن *

.مراتبيشناخت كافي اهداف سلسله عدم *

ناسبطراحي ساختار مناسب براي پیاده سازي و اجرا و عدم اختیار ابزار مفقدان *
م عدها ضعف هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مهارت هاي ناكافي مجريان سیاست 

.  استراتژيكوجود نظام ارزيابي به ويژه نظام كنترل 



:آسيب هاي نهادي برنامه هاي توسعه

نهادينه وجود ارتباط سیستماتیك و منطقي بین سیاست هاي كلي و برنامه به صورت
.ندارد

ي را شكل نگرفته و تعهد الزم در اجراي سیاست هاي كلبرنامه نهادهاي توسعه اي 
.ندارند

.ساز و كار مشخص براي مشاركت نهادها، انجمن هاي علمي و حرفه اي وجود ندارد

نظام برنامه ساز و كاري براي برقراري ارتباط نهادينه بین سیاستگذاران و كارشناسان
.ريزي مشخص نشده است

از برنامه برنامه ها فاقد رويكرد نهادي، سیستمي، بوده و تحت تأثیر اتفاقات خارج
.اندقرار گرفته 

برخي قوانین و مقررات حاكم بر برنامه انسجام الزم را نداشته، برنامه ريزي به طرح
ردي راه حل هاي كلي محدود شده و برنامه هاي عملیاتي تهیه نگرديده، و نظارت راهب

.  مغفول و فراموش شده است



:( ادامه)آسيب هاي نهادي برنامه هاي توسعه 

ك كاركرد مهمترين نهاد تخصصي برنامه از قوه مركزي انديشه و راهبري به ي*
.  سازمان تخصیص بودجه تنزل يافته است

به تمركززدايي، نقش مردم، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و سازمان هاي مردم *
.نهاد كمتر توجه مي شود

ن مساله  برنامه ريزي فضايي برمبناي آمايش سرزمین مورد توجه قرار نگرفته و اي*
.موجب عدم توازن شده است

رنامه ها نهادهاي شكل گرفته محدود به زمان تهیه برنامه ها بوده و پس از تصويب ب*
.  ملغي مي گردند

ضاد در تقويم سیاسي با تقويم برنامه اي منطبق نبوده و چه بسا ديدگاههاي مت*
.  ناكارآمدي برنامه ها باشد

قه اي يا برنامه ها متمركز و مبتني بر پروژه هاي بزرگ بوده به مالحظات خاص منط*
.  محلي كمتر توجه مي شود

.  ستوظیفه ارزيابي به طور مبهم و توأم به عهده سازمان هاي متعددي گذارده شده ا*



تپبشنهادا

تا را نظام  تصمیم گیري كالن برنامه در طراحي نظام برنامه جايگاه واقعي روس*
.تعريف نمايد

تناسب با جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي به صورت دايمي تثبیت گرديده و م*
.ته شودمیزان جمعیت ، سهم و نقشي آن در اقتصاد ملي ، برايش جايگاه در نظر گرف

رايي و از براي افزايش كارايي و اثر بخشي برنامه هاي توسعه، برنامه ها از تمركزگ
ي و مردم باال به پايین و پروژه هاي كالن محور به  شكل تعاملي دوسويه، مشاركت

.محور، منطقه گرايي و توسعه محلي سوق نمايد

هاي اقدامات الزم  در برنامه ها ي توسعه براي به منصه ظهور رساندن پتانسیل*
دگي در اين توسعه روستايي فراهم آيد  و نسبت به ارتقاي معیشت و بهبود وضع زن

.مناطق تدبیر شود



(ادامه)پيشنهادات  

انساني و براي تحقق توسعه روستايي به منابع بیشتري بر پايه سرمايه هاي*
رف كرد اجتماعي نیاز است و بايد اثربخشي آنها را افزود و در مسیر درست تر ص

.و ظرفیت محیطي براي پايداري آنها را رعايت نمود

لي، و مشاركت و توسعه جوامع مح: براي بسیج منابع اجتماعي، راهبرد نوين*
زي راهبرد جديد توانمندسا: براي استفاده از ظرفیت هاي طبیعي و انساني 

پیدا اين مسئله  بايددر نظام برنامه ريزي جايگاه خود را. اجتماعات محلي است
.كند

حلي و پرهیز از انتخاب يك مسیر عمومي در توسعه و توجه به توسعه جوامع م*
.جايگاه مناسبي براي آن در برنامه

یان و اولويت به عدالت اجتماعي، توزيع عادالنه درآمد و توانمندسازي روستاي*
عه بهره مندي آنها از منافع توسعه ملي به عنوان اصل اساسي در تحقق توس

.    روستايي



راه کارهاي اجرايي

ه منظور تهیه و تدوين سیاست هاي كلي  با مشاركت ذينفعان و انجمن هاي علمي ب
ع مشخص نمودن جهت هاي كلي نظام در توسعه روستايي و پیشنهاد به مراج

.ذيربط براي تعیین و ابالغ

ت و ايراني پیشرف–قايل شدند جايگاه خاص براي روستاها در الگوي اسالمي 
.توجه شايسته به روستاها و جبران مافات

تا سطح بندي  سیاستها و مشخص نمودن آن در سطوح سیاست گذاري و ملي
.سطوح عملیاتي و محلي

.غییر يابدبرنامه ها به جاي رويكرد گذشته نگر به رويكرد آينده نگر و آينده ساز ت

برنامه هاي توسعه درچارچوب نیات استراتژيك نظام،  منابع وقابلیتها و فراهم 
كردن فرصت هاي جديد و برابر، نیازهاي مردم وآرمان هاي جامعه تدوين و بین 

.برنامه ها انسجام و پیوستگي وجود آيد



نخبگان علمي–مجمع –سطح سیاست هاي كالن               رهبر 

سازمان هاي مردم نهاد–نخبگان ملي –مجلس –سطح قانون گذاري فرا منطقه اي                   دولت 

نخبگان منطقه اي–شوراها / سازمان –منطقه اي               استانداري / سطح استاني

بخشي/ شوراهاي شهرستان / درون منطقه اي              دستگاه اجرايي / سطح محلي 

ي مدير ارشد روستاي/ شوراي روستايي –نقطه اي               روستا / سطح عملیاتي 

وستاييسطوح سياست گذاري و عملياتي در توسعه ر


