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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

 

  عه روستاییجایگاه جغرافیا در توس

  

  دانشگاه آزاد اسالمی آستارا –عضو هیأت علمی تمام وقت گروه آموزشی جغرافیا :دکـتر سیده صدیقه حسنی مهر

  

  چـکیده 

جغرافیا علم انسان و محیط است و روابط متقابل آن دو با هم بوده و انسان و زمین دو قطب مهم موضوعات مـورد  

  ) 16، ص  1373بدري فر ، منصور ، . ( دهد  ط را تشکیل میمحی –مطالعه و عناصر اصلی سیستم انسان 

ریزي ، یافتن راه حل جهت عمران و توسـعه نـواحی روسـتایی     بی شک از وظایف جغرافیاي روستایی در امر برنامه

 باشد ، هر چند تعداد زیاد روستاها ، کـم جمعیـت بـودن بسـیاري از     هاي روستاها می با شناخت از استعدادها و قابلیت

روستاها و پراکندگی آنها از جمله مسائلی است که همواره به عنوان مانعی براي توسعه نواحی روستایی کشور قلمـداد  

شود البته دولتها وظایفی را در برابر ملتها به عهده دارند که علـی القاعـده محـل سـکونت آنـان در شـهر و روسـتا         می

  .باشد  مالکی جهت ارائه خدمات و امکانات نمی

همـان تبـدیل روسـتاها بـه مکانهـاي قابـل زیسـت و         "عه روستایی در بیانی ساده به تعریف مهاتمـا گانـدي   توس

  . "باشد و تعالی انسانی می رشدمتناسب با 

  ریزي روستایی   ، توسعه روستایی  جغرافیا  ، توسعه  ، روستا  ، مدیریت روستایی ، برنامه : گان کلیديواژ

  مقدمه 

سبتاً قدیمی از جغرافیا آمده است ، روابط بـین جهـان انسـانی و جهـان طبیعـی اسـاس علـم        در یکی از تعاریف ن

  ) 186، ص  1377شکوئی ، حسین ، ( دهد  جغرافیا را تشکیل می

توسعه به معنی کاهش فقر ، بیکاري ، نابرابري صنعتی شدن بیشتر ، ارتباطات بهتر ، ایجاد نظام اجتماعی مبتنـی  

  )  8، ص  1374، مصطفی ،  ازکیا( تواند باشد  ارکت مردم در امور سیاسی جاري میبر عدالت و افزایش مش

بریم کـه  همـه منـاطق داراي درجـه توسـعه یـافتگی        با نگاه به مناطق مختلف هر کشوري پی به این حقیقت می

ه روسـتاي دیگـر   ها هم از   یک شهر نسبت به شهر دیگر و هم از یک روستا نسـبت بـ   باشند و این تفاوت یکسانی نمی

  .باشد  ها و استعدادهاي طبیعی مناطق بویژه موقعیت جغرافیایی می وجود دارد که ناشی از تفاوت در قابلیت

فضایی و ساختاري و کارکردي اجتمـاعی روسـتایی    –جغرافیاي روستایی عبارت است از بررسی و شناخت مکانی 

با توجـه بـه نقـش نیروهـا و رونـدهاي گونـاگون محیطـی         به عبارت دیگر بررسی ، تحلیل و شناخت اجتماع روستایی

اقتصادي در فضاي حاصل از فعالیتهاي روستایی و نیز ساختار و کارکردهـاي گونـاگون آن در    –اکولوژیک و اجتماعی 

  )  22، ص  1377 ، عباس ،سعیدي . ( مکان ، وظیفه اصلی جغرافیاي روستایی است 

تـرین عوامـل    کشی از زمین داراي درآمد کـافی باشـند یکـی از مهـم     بهرهاگر جمعیت ساکن در روستاها از طریق 

  .شوند  رود و جمعیت روستایی نیز با تولید و درآمد کافی تثبیت می مهاجرت آنان به شهر از بین می
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تـوان از آن نـام    اي وجود دارد که به عنوان راهکار تحقـق توسـعه مـی    در بحث توسعه روستایی روند شناخته شده

  :شود  اي ساده به شکل زیر نمایش داده می این راهکار به صورت رابطه. برد

مهـدوي ، مسـعود ،   ( اجرا توسعه برنامه ریزي بر اساس شناخت با توجه به اهداف شناخت محیط جغرافیایی

1383  ،18 (  

  مشـکالت  از بزرگتـرین ) شـهر وروسـتا   ( اي  بدیهی است که نداشتن شغل دائم و درآمد کافی بـراي  هـر جامعـه   

  .اقتصادي است که با مرور زمان به دنبال خود مسائل دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت 

  توسعه 

اگرچه داراي بعد کمی نیز می باشـد  و در پـاره اي مـوارد    . کلمه توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است 

در واقـع  توسـعه داراي ابعـاد    . عاد کیفی است حتی ممکن است مترادف با کلمه رشد تلقی شود  اما در اصل داراي اب

ابرابري ،  )  12،ص  1376روزبهان، محمود ، ( چند گانه اي است  به اعتقاد من توسعه به معنی کاهش فقر بیکاري ، ـن

صنعتی شدن بیشتر ، ارتباطات بهتر ، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسـی  

  ) .  8، ص  1374ازکیا ، مصطفی ، ( تواند باشد  جاري می

توسعه ثمره مجموعه اي از فعالیت ها است که توسط افـراد داوطلبـی کـه از امکانـات شخصـی خـویش اسـتفاده        

طالـب ،  ( کنند و توسط دولت ها که به وسیله اعمال قانون از امکانات عمومی استفاده مـی کننـد آغـاز مـی شـود       می

  ) .  95، ص  1371مهدي، 

  : مقوله توسعه ، بهر مفهومی عبارت است از 

ارتقاء ظرفیتهاي اجتماعی در جهت رفع نیازهاي محسوس جامعه ، افزایش بهره برداري از امکانـات و قابلیتهـاي   « 

  ) .  11، ص  1374آسایش ، حسین ، ( » اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه 

  : توسعه پایدار 

ت که نه تنها رشد اقتصادي را به همراه دارد ، بلکه سبب تجدید حیـات محـیط زیسـت    توسعه پایدار فرایندي اس

به جاي تخریب آن می گردد و به جاي در حاشیه قرار دادن مردم ، به آنان قدرت و اختیار  می دهـد ، اولویـت را بـه    

ر زندگی آنها تاثیر مـی گـذارد را   فقرا داده ، حق انتخاب را براي آنان فراهم آورده و امکان مشارکت در تصمیماتی که ب

طاهرخانی و حیدري ساربان به نقـل از  ( تقویت می کند ، توسعه ي که طرفدار مردم ، طبیعت ، اشتغال و زنان است 

  ) .  114، ص  1383استیوپ ، 

دار تعریف زیر جامعترین و قابل قبولترین تعریف توسعه پایدار است که در بـر گیرنـده ي کلیـه ابعـاد توسـعه پایـ      

  : باشد  می

توسعه ي پایدار به معناي مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه و جهت دادن به تحـوالت تکنولـوژي و نهـادي    « 

در . است ، به ترتیبی که نیازهاي انسان و نسلهاي کنونی و آینده ي بشریت به صورت مسـتمر و پایـدار تـامین شـود     

منابع خاك و آب و منابع ژنتیکـی گیـاهی و حیـوانی حفـظ شـده و       شیالت و آبزي پروري) کشاورزي (توسعه پایدار  

محیط زیست تخریب نمی شود و از نظر فنی متناسب ، از نظر اقتصادي قابل قبول و پا برجا و از نظـر اجتمـاعی قابـل    

  ) . 19ص  1374آسایش ، حسین ، . ( » پذیرش است 
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  : توسعه و جغرافیا 

 ,BradShaw(مکانها به صورت موقعیت هاي طبیعی و انسانی آغاز می شود مفهوم جغرافیا با مطالعه و بررسی  

Michal ,2000,P8  . (  

در یک کشور یا یک منطقه چگونـه توزیـع   » توسعه « سوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که 

ا چه رابطه اي دارد ؟ صـرفنظر  می شود و چه عواملی در توزیع منطقه اي توسعه موثر است و باالخره توسعه با جغرافی

از نظریات متفاوتی که در این زمینه و در جواب این سوال وجود دارد ، واقعیـات عینـی نشـان مـی دهـد کـه توسـعه        

اقتصادي چه در شهر و چه در روستا به طور متعادل انجام نمی شود و همین عدم تعادل صرفنظر از بسـیاري عوامـل   

  . رابطه اي تنگاتنگ دارد  دیگر با وضعیت جغرافیایی منطقه

بدین ترتیب وضعیت جغرافیایی منطقه ي عامل مهمی در توزیع ثمـرات توسـعه ي اقتصـادي ، بـه ویـژه توسـعه       

توسعه چه تحت نظارت و برنامه ریـزي دولـت   . روستایی که رابطه ي بسیار نزدیکی با طبیعت دارد ، به شمار می رود 

یروهاي خارج از کنترل دولت ، معموالً به سوي مناطقی حرکت می کنـد  انجام شود ، چه به دست بخش خصوصی و ن

وضع توپوگرافی زمین ، خود یکی از عوامـل مهـم   . که داراي باالترین استعداد بالقوه از نظر موقعیت جغرافیایی باشند 

ه بـه مشـکالت   مناطقی که از طریق کوههاي عظیم از دیگر مناطق جدا افتاده انـد ، بـا توجـ   . توسعه ي مناطق است 

وجود آب و هواي مناسـب و  . حمل و نقل و ارتباطات مسلماً کمتر از توسعه کشور در مناطق پیشرفته بهره می گیرند 

میزان بارندگی مطلوب و یا برعکس یکی دیگر از عوامل توزیع توسعه است و مسلماً مناطق داراي آب و هواي مسـاعد  

ه طور کلی منابع تجدید شونده و منابع طبیعـی منـاطق از قبیـل معـادن     وضعیت جنگلها و ب. بیشتر توسعه می یابند 

همچنـین  . زیر زمینی و سطحی و نزدیکی و دوري مناطق به رودها و دریاها از جمله عوامل دیگر به شـمار مـی رونـد    

یگـر توزیـع   نزدیکی و دوري یک منطقه به مناطق توسعه یافته دیگر و نزدیکی به بنادر و فرودگاهها از عوامـل مهـم د  

  .توسعه و بهره گیري از ثمرات توسعه به حساب می آید 

بدین ترتیب براي نیل به رشد و توسعه باید خصوصیات محیط فیزیکـی ، منـابع طبیعـی ، شـرایط اکولـوژیکی و       

در نظـر گـرفتن ایـن خصوصـیات بـه معنـی در نظـر گـرفتن         .باالخره فرهنگ و فضاي اجتماعی در نظر گرفته شـود  

  . نامیده می شود » سرزمین « قلمرویی جغرافیایی است که امروزه خصوصیات 

نه تنهـا اثـرات ناپایـدار و کوتـاه مـدت      » فضا و مکان « توسعه بدون در نظر گرفتن خصوصیات منطقه جغرافیایی 

الً بـه عـالوه احتمـا   . خواهد داشت ، بلکه عوارض اکولوژیک و فرهنگی مخرب و پر هزینه اي نیز در پی خواهد داشـت  

ــزي هــم جــایگزین آن      ــت اقتصــاد ســنتی شــده و در حقیقــت چی ایــن روش توســعه باعــث از هــم پاشــیدگی باف

  ) .  20و  19، ص  1374آسایش ، حسین ، (شود نمی

  ریزي برنامه 

برنامه ریزي به طور کلی نوعی تفکر درباره ي مسائل اجتماعی و اقتصادي است کـه نتیجـه آن صـورت منطقـی و     

  ) .  48، ص  1369مهدوي ، مسعود ، ( زندگی انسانها خواهد شد  عملی موجب بهبود
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ایـن سلسـله فعالیتهـا    . برنامه ریزي یک سلسله فعالیت ها و اقدامات است کـه بایسـتی در آینـده صـورت پـذیرد      

معصـومی  (بایستی از یک طرف با یکدیگر هماهنگ باشند و از طرف دیگر متناسب با اهداف برنامه تنظیم شده باشـند 

  ) . 81، ص  1376شکوري ، سید حسن ، ا

برنامه ریزي وسیله اي است که طی آن هدف ها به صراحت و به وضوح تعریف می شوند  وسـیله اي اسـت کـه از    

مطیعی لنگرودي ، سید حسـن ،  ( طریق آن وسایل دیگر که براي نیل به هدف ها ، الزمند تعیین و کسب می گردند 

  )  13، ص  1382

  روستا

ریزي است که معیشـت اکثـر سـکنه آن از دادوسـتد متقابـل بـین عوامـل         اي جغرافیایی و واحد برنامه نهروستا په

شود و داراي نقش اصلی کشـاورزي ، دامـداري ، دامپـروري ، باغـداري و      تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل می

در آن پهنـه هـر یـک نـام و نقشـی       نیز صنایع و خدمات وابسته است و سکونتگاههاي کوچک و بزرگ و همگن واقـع 

باشـند و در حقیقـت    جداگانه داشته ، جاي مشخص و نقش تکاملی دهنده خاص خود را در مجموعه روسـتا دارا مـی  

حسینی ابري ، سید حسـن،  ( روستا یک ده ، یک مزرعه و یا یک سکونتگاه معدنی ، تفریحی و باالخره فروشی نیست 

  )62، ص  1378

واقعی آن در اقتصاد ملی شـناخته و اهمیـت آن در سلسـله عوامـل رشـد و توسـعه اقتصـادي         اگر روستا و جایگاه

بازاریابی شود ، معلوم خواهد شد که ویرانی روستاها به جز عدم شناخت ظرفیت و پتانسیل آنها و بی تفاوت بـودن بـه   

است ، چیز دیگـري نیسـت و   این بخش مهم از محیط زندگی که ناشی از ضعف و ناتوانی آشکار در مطالعات محیطی 

  ) 71، ص  1369بدري فر ، منصور ، ( اگر این روند ادامه یابد نتایج مخرب آن سنگین خواهد بود 

  برنامه ریزي روستایی 

برنامه ریزي روستایی عبارت است از تدوین رابطه ي صـحیح بـین نیازهـاي جامعـه روسـتایی و امکانـات و منـابع        

  ) . 45، ص 1374آسایش ، حسین ، ( طبیعی بالقوه و بالفعل روستا 

برنامه ریزي روستایی به عنوان مکانیسم مناسب جهت تعـدیل در جـا بـه جـایی جمعیـت ، ایجـاد رفـاه سـاکنان         

برنامـه ریـزي   . روستاها و جلوگیري از انهدام منابع طبیعی اعم از تجدید شـونده و یـا تجدیـد نشـدنی مطـرح گردیـد      

کوچکی به نام روستا انجام می شـود ولـی بـه منظـور نیـل بـه هـدف غـایی آن          روستایی اگرچه در محیط جغرافیایی

برنامـه  . بایست به سازمانها و تشکیالت برنامه ریزي و یا عوامل اجرایی و عمل کننده برنامه ریزي محـدوده نباشـد    می

تاهاي منطقـه طراحـی   ریزي روستایی الزم است که با مجموعه اي از ایده ها در رابطه با ویژگیهاي روسـتا و یـا روسـ   

گردد و دانش جدید پشتیبان آن باشد و به عبارت دیگر براي برنامه ریزي روسـتایی علـوم مختلـف کـه در رابطـه بـا       

    ) . 50و  49، ص  1369مهدوي ، مسعود ، ( اهداف برنامه هستند به خدمت گرفته شود 

. اسـت  ) اسـتانی (اي ه دو سطح ملی و منطقهبرنامه ریزي روستایی در ایران در سطح محلی وجود ندارد و محدود ب

ماننـد طـرح بهسـازي فیزیکـی ، طـرح      ( البته در سطح محلی ، طرح هاي توسـعه ي روسـتایی بـا عنـاوین متفـاوت      

توسط دستگاههاي اجرایی مختلف تهیه مـی شـود ، ولـی بـه دلیـل      ) ساماندهی روستا ، طرح توسعه یکپارچه و غیره 
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محلی ، نتایج پیشـنهادات اجرایـی ایـن طـرح هـا در برنامـه هـاي محلـی گنجانـده           عدم وجود برنامه ریزي در سطح

  ) . 32،ص  1380رضوانی ، محمد رضا ، ( شود و به همین علت در اجراء با شکست و ناکامی مواجه می شوند  نمی

 برنامه ریزي براي گسـترش یـک بخـش اقتصـادي خـاص در یـک منطقـه       : برنامه ریزي روستایی عبارت است از 

روستایی ، برنامه ریزي براي خدمات اجتماعی یا تسهیالت عمومی در داخل یک بخش ، یک دهستان و برنامه ریـزي  

  ) .  17، ص  1382مطیعی لنگرودي ، سید حسن ، ( براي کاهش فقر 

برنامه ریزي روستایی نیازمند اطالعات وسیع و گسترده اي از محیط و شـرایط طبیعـی و ویژگـی هـاي اجتمـاعی      

،   374بدري فر ، منصـور ، ( ات گرفته از بنیانهاي جغرافیایی است که گروههاي برنامه ریزي باید به آن توجه کنند نش

  ) .  80ص 

  توسعه روستایی الگوهاي 

( تکنوکراتیک و اصـالح طلبانـه   : استراتژیها و یا الگوهاي توسعه روستایی در سه گروه کلی دسته بندي می شوند 

  . کال و رادی) رفورمیست 

  : تکنوکراتیک 

اندیشـه فنـی   . به معنی فن و اسلوب گرفته شده است و می توان آن را فن محوري معنی کـرد   Techniqueاز  

طبق این طرز تفکر ، مشکل اساسی و نهایی . یا تکنوکراتیک خود یک پدیده ي وارداتی از تمدن صنعتی جدید است 

یکـی از  . در اندیشه تکنوکراتیک قوانین اقتصادي عام وجود نـدارد  . توسعه ، مشکل مدیریت به معنی عام کلمه است 

این طرز تفکـر کـه   . برجسته ترین نمایندگان اندیشه تکنوکراتیک ، متفکر آمریکایی معروف جان کنت گالبرایت است 

ا کـرد،  طی سالهاي بین دو جنگ جهانی و در دهه پس از جنگ دوم شیوع فوق العاده اي در جوامع صنعتی غربی پید

مطیعـی  ( در انتقال به کشورهاي توسعه نیافته تبـدیل بـه یکـی از  مولفـه هـاي اساسـی ایـدئولوژي توسـعه گردیـد          

  ) .72، ص  1382لنگرودي به نقل از غنی نژاد ، 

در دیدگاه تکنوکراتیک ، هدف اصلی افزایش محصول است و جهت نیـل بـه ایـن مقصـود در سـطح وسـیعی ، از       

این اسـتراتژي بـر ایـدئولوژي کاپیتالیسـم مبتنـی      . بر پایه تکنولوژي پیشرفته استفاده می شود  وسایل فنی و سرمایه

  .است 

از همین رو بخش خصوصی ، بازار و رقابت از اهمیت خاصی برخوردار است  در افزایش تولید عالوه بر وجـه فنـی    

در همـین  . راي کـاربرد وسـایل فنـی دانسـت     آن ، یکپارچگی اراضی نیز به کار می رود که می توان آن را وسیله اي ب

 هـا  راستا مزارع بزرگ خصوصی ، سیستمهاي اجاره داري و شرکتهاي زراعی و بهـره بـرداري هـایی نظیـر التیفونـدي     

پـاپلی یـزدي ، محمـد    ( ، شکل غالب بهره برداري کشاورزي می باشد ) بهره برداریهاي بزرگ مثل برزیل و فیلیپین (

  ) . 61، ص  1381حمد امیر ، حسین و ابراهیمی ، م

  استراتژي اصالح طلبانه

این شـیوه  . امروزه در بعد سیاسی و اجتماعی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه اهمیت زیادي پیدا کرده است 

در . توسعه روستایی به توزیع در آمد در میان بعضی از بخش هاي ویژه ي جامعه به ویژه دهقانان متوسـط نظـر دارد   
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یستم تالش هایی به منظور ایجاد تعادل میان امر برابري بیشتر در جامعه و رشد تولیـدات کشـاورزي از طریـق    این س

ایدئولوژي همراه بـا ایـن توسـعه روسـتایی معمـوالً از انـواع       . دگرگونی در ارائه نهاده هاي کشاورزي صورت می گیرد 

  ) .  73، ص  1382نگرودي به نقل از ازکیا ، مطیعی ل(ایدئولوژي ملی گرایانه و گاهی نیز مردم پسند است 

چرا که مزارع وسـعت متوسـطی   . بهره برداري غالب در این نوع استراتژي توسعه ، از مزارع خانوادگی و کارگري است 

در نتیجـه کـاربرد ایـن سیاسـت گـروه هـاي       . دارد و وجود نیروي کار خانواده مانع از کاربرد وسیع فن آوري می شود

در آمد سود بیشتري می برند ، ولی گروه هاي پایین تر بهبودي در اوضاع شـان حاصـل نمـی شـود لـذا       متوسط و پر

الزم است برنامه اي ویژه اي طرح ریزي شود تا منابع در آمدي متفاوتی در اختیار این قشـر از جامعـه روسـتایی قـرار     

  ) . 62 ، ص 1381پاپلی یزدي ، محمد حسین و ابراهیمی ، محمد امیر ، ( گیرد 

  استراتژي رادیکال  

که در لغت به معناي اساسی ، بنیادي و ریشه اي است و نیز بـر طرفـداران اصـالحات اساسـی یـا انقـالب اطـالق        

در اسـتراتژي  . اهداف استراتژي رادیکال عبارتست از مشارکت بیشتر مردم ، برابري اقتصاد و رشـد سـریعتر   . شود  می

از نظـر  . ه تقابلی دیده نمی شود و در واقع آنها جنبه هاي مختلف یـک پدیـده انـد    رادیکال بین اهداف فوق هیچ گون

آنها رشد اقتصادي باید به گونه اي تحقق یابد که بتواند تامین کننده برابري اقتصادي ، سیاسی و اجتماعی نیـز باشـد   

  ) .  73، ص  1382مطیعی لنگرودي به نقل از بنی هاشم ، ( 

اکید زیاد بر منابع انسانی و افزایش روزهاي کاري و تالش بیشتر ، از توجـه کـافی بـه سـایر     استراتژي رادیکال با ت

از سوي دیگر به قوه ابتکار نیروي انسانی نیز اهمیت قائل می شود ، در حـالی کـه حضـور همـه     . منابع باز مانده است 

د حسـین و ابراهیمـی ، محمـد امیـر ،     پـاپلی یـزدي ، محمـ   ( جانبه دولت عمالً مانع از نو آوري روستاییان می شـود  

  ) .  63، ص 1381

سیاستهاي توسعه ي روستایی رادیکال ، براي ایجاد برابري و عدالت در جامعه ي روستایی به راههاي زیـر تاکیـد   

  : دارند 

           اجراي ریشه اي اصالحات ارضـی و در نتیجـه کـاهش قابـل مالحظـه ي نـابرابري در آمـد در بـین تـوده ي

 . روستایی 

 ه کار گرفتن ارگانهاي دولتی محلی روستاها و شاخه هاي حزب سیاسی به عنوان ابزار اصلی براي شناسـایی  ب

،  1382مطیعی لنگرودي بـه نقـل از شـبیرچیما ،    ( و اجراي طرحها و پروژه هاي دولتی در نواحی روستایی 

 ) .  73ص 

  توسعه روستایی 

است و براي کـاربردي اراضـی بـه شـیوه مناسـب ، قـوانین و        مدیریت سرزمین در محیط روستایی بسیار نابسامان

مقررات طبقه بندي ، انواع کاربري هاي مجاز و ضوابط ساخت و ساز ، وجود ندارد ، از یک سـو پیشـبرد و توسـعه ي    

ي فعالیت ها به دلیل ابهام و تعدد مراجع تصمیم گیري یا دشواري هاي بسیار توام بوده و از سوي دیگر با کاربري هـا 

یـد قـار ،   ( نابسامانی گسترده پدیده آمـده اسـت   ... ) مرتع اراضی مزروعی و ( نامناسب به ویژه تبدیل و تخریب منابع 

  ) .  86، ص  1383علی ، 
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توسعه اي که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر است و الزم است برنامه ریزان روستایی مد نظـر داشـته باشـند    

  : به شرح زیر است 

  . در جهت بهبود شرایط براي اکثریت مردم باشد » تغییري « اید توسعه ب -1

 مردمی که از توسعه سود می برند باید بیش از مردمی باشد که از آن متضرر می شوند   -2

توسعه باید دست کم مردم را نسبت به تامین حداقل نیازهاي زندگیشان یا نیازهاي ضـروري زندگیشـان    -3

 . مطمئن سازد 

 . ازهاي مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشدتوسعه باید با نی -4

 . توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی گردد  -5

 .توسعه باید بهبود طوالنی و مستمر را به ارمغان آورد  -6

 ) . 9، ص  1374آسایش ، حسین ، ( توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی گردد  -7

تنها تعریفی باشد که تمامی جنبه هـاي مختلـف توسـعه را    شاید هنوز تعریف مهاتما گاندي از توسعه روستایی 

او توسعه روستایی را به سادگی ، تبدیل روستاها به مکانهاي قابل زیسـت و متناسـب بـا رشـد و     . در خود مستتر دارد 

مسلماً این تعریف عام و کلـی اسـت و اهـداف خـاص برنامـه ریـزي روسـتایی بایـد در         . تعالی انسانی معرفی می کرد 

مطیعـی لنگـرودي ، سـید حسـن ،     (ح مختلف و در ارتباط با جنبه هاي گوناگون اجتماعی روستایی تبیین شود سطو

  ) .  61، ص  1382

   هداف عمده توسعه روستاییا

  بهبود معیارهاي زندگی توده مردم بویژه در زمینه نیازهاي اساسی 

 بر خطرات طبیعی ، فقر و استثمار افزایش بهره وري نواحی روستایی و کاهش آسیب پذیري آنها در برا 

  تضمین خود گردانی در فرایند توسعه 

  تضمین حداکثر خود مختاري و حداقل قطع ارتباط با رسم سنتی 

  ایجاد نظام مدیریت منطقه اي کار آمد 

  ایجاد هماهنگی بین برنامه ها و ایجاد چارچوبهاي زمانی و پراکنش مکانی فعالیتها 

 نظامها و بخشها ( ل بین سطوح افقی و عمودي برقراري ارتباط و اتصا  ( 

  تصمیم گیري ، اجرا ، نظارت و ارزیابی( بکارگیري مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزي  ( 

این اهداف چون با یکدیگر مرتبط است پسوند همه جانبه به توسعه روستایی افزوده شده تا هماهنگی اهـداف  

  : توسعه روستایی همه جانبه نگرشهاي گوناگونی به شرح زیر وجود دارد  در راهبرد. مورد تاکید قرار گیرد 

  توسعه روستایی همه جانبه مبتنی بر ناحیه 

  توسعه روستایی همه جانبه مبتنی بر گروه مورد نظر 

   توسعه روستایی همه جانبه چند بخشی 

  122 ، ص 1383رضوانی به نقل از عبدالحی ، (توسعه روستایی همه جانبه فراگیر  . ( 
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  نتیجه گیري 

جغرافیدانان قـدیمی تـوجهی   . جایگاه انسان در جغرافیا براي مدتهاي طوالنی مورد بحث دانشمندان بوده است 

داشتند ، اگر چه در چند دهه اخیر تجدیـد نظـر همـه     خاص به محیط طبیعی و به ویژه رابطه آن با انسان مبذول می

. تاکیدي ویژه بر انسان به عنوان ساکن اصلی کره زمین به عمل آمده اسـت   اي بر این نگرش سیستمی همراه با جانبه

این طرز تفکر نخستین بار در فرانسه که در نیمه اول قرن بیستم مکتب شـکوفایی از جغرافیـایی انسـان را بـه وجـود      

 .توجیـه نمایـد   هـاي او را  این مکتب کوشید تـا مناسـبات بـین انسـان و محـیط و فعالیـت      . آورده بود ، پدیدار گشت 

  ) . 12، ص  1371مهدوي ، مسعود ، (

امروزه در کشورهاي صنعتی دنیا بـاالترین سـطح   . توسعه روستایی قسمتی از برنامه توسعه در سطح ملی است 

  .توسعه عالوه بر شهرها در روستا نیز وجود دارد 

هـاي کشـت و    یجـاد شـرکت  هـایی ماننـد اصـالحات ارضـی ا     توسعه روستایی در کشور ما علی رغم اجراي طرح

کـه بـا سـرمایه گـذاري و اعتبـار قابـل       .. و  مسـجد صنعت ، انواع طرح هاي  تعاونی و مشاع ، احداث جاده ، مدرسه ، 

ترین هدف توسعه روستایی که جلوگیري از مهاجرت جمعییت   روسـتا بـه    اي همراه بود اما موفق نشد عمده مالحظه

  .شهر است را سبب گردد 

تر به وضعیت گذشته و حال نواحی روستایی کشور ، موازي کار کردن چند سازمان ، برخی تـک   قبا نگاهی دقی

هـا را   توجهی به تحقیقات و پژوهشهاي انجام شده و نبود آینده نگري در اجراي طرح رویها ي افراد مسئول ، برخی بی

ویژگـی مـاهیتی علـم جغرافیاسـت      جغرافیدان روستائی با روش ترکیب نگري کـه بـارزترین  . به وضوح شاهد هستیم 

هاي طبیعی و انسـانی بـه صـورت بـالقوه و بالفعـل در منـاطق        ضمن آگاهی از تفاوت در امکانات و استعدادها و قابلیت

هـاي   مختلف  با نگاه همه جانبه به مسایل اقتصادي واجتماعی به ویژه توجه به معیشت مـردم و در راسـتاي موفقیـت   

باشد بـراي زنـدگی همـراه بـا      ی دارد راهکارهاي عملی که با شناخت کامل از منطقه میهاي توسعه روستایی سع طرح

ریزان امـور اجرایـی مـرتبط بـا      افزایش تولید و درآمد و توسعه را ارائه دهد که امید است مورد توجه مسئولین و برنامه

                                             )                                انشاء اهللا   .(نواحی روستایی واقع گردد 

  منابع 

، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روسـتایی ایـران ، چـاپ چهـارم ، انتشـارات       1374ازکیا ، مصطفی ،  -1
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