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Considering the impact of development plans on the policy makers and executives, the achieve-
ment of the Islamic revolution's aims depends largely on the compatibility of these plans with 
the economic discourse of the Islamic revolution and their implementation. Accordingly, this 
study focused on "identifying the rural progress elements within Islamic revolution discourse", 
"analyzing the sixth development plan's compatibility with these elements", and "suggesting 
some ideas for the seventh development plan draft". The method employed was content analysis 
applied to Imam Khomeini's and the supreme leader's speeches, as well as the constitution. After 
identifying the elements of Islamic revolution's discourse with regards to the rural progress, the 
sixth development plan was investigated. Also, using the official data and the economic indexes, 
the compatibility of this document with the economic discourse of the revolution was studied. 
It was found that the compatibility of the indexes is not much promising, considering the rev-
olution's discourse in the sixth economic, socio-cultural development plan. Therefore, it was 
suggested that the seventh development plan should modify some of these pitfalls.
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نوع مقاله: علمی ـ کاربردی

ــان، بررســی  ــد قانون گــذاری و تصمیمــات مجری ــر رون ــر برنامه هــای توســعه ب ــه تأثی ــا توجــه ب ب
میــزان انطبــاق ایــن برنامه هــا بــا گفتمان اقتصــادی انقــاب اســامی و پایــش موفقیــت آن برنامه ها 
ــتخراج  ــن رو »اس ــت. ازای ــامی اس ــاب اس ــای انق ــداوم آرمان ه ــات ت ــی از ضروری ــرا، یک در اج
مؤلفه هــای پیشــرفت روســتایی در چارچــوب گفتمــان انقــاب اســامی«، »بررســی عملکــرد برنامۀ 
ششــم توســعه از منظــر ســازگاری بــا مؤلفه هــای پیش گفتــه« و »ارائــۀ پیشــنهاد برای تدوین ســند 
برنامــۀ هفتــم توســعه در راســتای انطبــاق بــا آن مؤلفه  هــا« ســه مســئلۀ مــورد توجــه در ایــن مقاله 
اســت. پژوهــش حاضــر در گام نخســت در پــی اســتخراج گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی ایران 
در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی از مجــرای روش تحلیــل مضمــون اســت و در ایــن راســتا بــه بررســی 
بیانــات امــام خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن ســند قانون اساســی پرداخته اســت. 
پــس از کشــف مؤلفه هــای محــوری گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی، ســند 
ششــم توســعه براســاس مفاهیــم و مضامیــن استخراج شــده مــورد بررســی و قضــاوت قــرار گرفتــه 
ــزان  ــه، می ــادی مربوط ــاخص های اقتص ــمی و ش ــای رس ــتفاده از داده ه ــا اس ــن ب ــت. همچنی اس
موفقیــت ایــن ســند در تحقــق گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی در عرصــۀ اجــرا بررســی شــده 
اســت. بــا وجــود توجــه بــه بســیاری از مؤلفه هــاي گفتمــان انقــاب اســامي در متــن قانــون برنامــۀ 
پنج ســالۀ ششــم توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران ناظر بــه عرصۀ 
ــنهاد  ــن پیش ــت؛ بنابرای ــوب نیس ــاخص ها مطل ــی ش ــود در برخ ــد موج ــتایی، رون ــرفت روس پیش
ــرای رفــع برخــی  ــه جامعیــت، ب می شــود در متــن ســند برنامــۀ هفتــم توســعه، ضمــن توجــه ب

نواقص عملکردی و پدیده هاي موجود همت گماشته شود. 
.O29 ،R11 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
کشــور ایــران پــس از انقــاب اســامی، به دلیــل هدف گــذاری خــاص خــود بــرای دســتیابی بــه تمــدن 
نویــن اســامی، در مواجهــۀ تمدنــی و همه جانبــه بــا تمــدن مــدرن قــرار گرفتــه و در طــی چهــار دهــه، 
ایــن مواجهــۀ تمدنــی در ســاحت های مختلفــی تجلــی یافتــه اســت. اولیــن ظهــور و بــروز ایــن مواجهــۀ 
تمدنــی حملــۀ نظامــی در دهــۀ شــصت بــوده اســت؛ امــا پــس از آن، حمله هــای فرهنگــی و اقتصــادی 
در دســتور کار نظــام اســتکبار قــرار گرفــت. ســالیان مدیــدی اســت کــه جنــگ اقتصــادی، به منظــور 
ــران  ــا بح ــران را ب ــاد ای ــادی اقتص ــای اقتص ــب تحریم ه ــامی، در قال ــوری اس ــدرت جمه ــش ق کاه
مواجــه کــرده و مشــکات عدیــده ای را پدیــد آورده اســت. بــا لحــاظ ایــن شــرایط، ســاختار اقتصــادی 
مطلــوب بــرای جمهــوری اســامی ایــران، بــا مدل هــای متعــارف کشــورهای دیگــر از دو جهــت متفــاوت 
خواهــد بــود؛ البتــه ایــن دو جهــت بــه یکدیگــر مرتبــط اســت. ایــن دو جهــت عبــارت اســت از: وجــود 
ــرای  ــامی ب ــوری اس ــذاری جمه ــادی و هدف گ ــگ اقتص ــد جن ــادی مانن ــاص اقتص ــای خ واقعیت ه
ــران الزامــاً واجــد  ــر دیــن مبیــن اســام. ازایــن رو جمهــوری اســامی ای تشــکیل حکومتــی مبتنــی ب
ــه  ــگ اقتصــادی، ب ــی و جن ــۀ تمدن ــد تحــت مواجه ــا بتوان ــود اســت ت ــان اقتصــادی خــاص خ گفتم

اهــداف خــود دســت یابــد.

یکــی از واقعیت هــای اقتصــاد ایــران تحریم هــای شــدید اقتصــادی غــرب علیــه ایــن کشــور اســت. 
ــده؛  ــع ش ــته ای وض ــاح هس ــه س ــران ب ــی ای ــری از دسترس ــۀ جلوگی ــه بهان ــا ب ــن تحریم ه ــدۀ ای عم
امــا درحقیقــت ریشــه در اختافــات بنیادیــن و تمدنــی انقــاب اســامی بــا غــرب دارد. هــدف اصلــی 

ــدازی آن اســت  ــا بران ــدف ی ــم ه ــردن رژی ــات ک ــا بی ثب تحریم ه

ــر  ــی بیانگ ــامی به خوب ــاب اس ــی انق ــای متعال ــر آن آرمان ه ــز ب ــا و تمرک ــن واقعیت ه ــود ای وج
دشــواری و پیچیدگــی مســیر اصــاح ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی و پیشــرفت اســت. برنامه هــای 
ــر  ــم ب ــات حاک ــذاری و کلی ــیر قانون گ ــر مس ــر ب ــل تأثی ــه به دلی ــت ک ــی اس ــی از ابزارهای ــعه یک توس
ــداوم  ــذاری پیشــرفت دارد. ارجــاع م ــق اصاحــات و ریل گ ــی، نقشــی مهــم در تحق ــای اجرای برنامه ه
بــه قوانیــن برنامــۀ توســعه در محافــل سیاســت گذاری و تصمیم گیــری، دریچــه ای بــرای لــزوم توجــه 
ــر  ــرای کمت ــه »واقعیت هــای موجــود« و »آرمان هــای انقــاب اســامی« می گشــاید کــه ب ــان ب هم زم

ســند یــا برنامــه ای متصــور اســت. 

برنامه هــای توســعه را از منظرهــا و رویکردهــای مختلفــی می تــوان ارزیابــی کــرد. یکــی از 
ســطوحی کــه تــا حــدی قابلیــت تفکیــک به منظــور دقــت ورزی دارد، دســته  بندی از منظــر مخاطــب 
ــر  ــز ب ــه، تمرک ــار اهمیــت همــۀ قشــرها و صنف هــای جامع ــه اســت. در کن ــورد نظــر برنام ــراد م و اف
روســتاییان و مقولــۀ پیشــرفت روســتایی، یکــی از ســطوح مهــم در تدویــن، اجــرا و ارزیابــی برنامه هــای 
ــت ارضــی  ــت از تمامی ــاب اســامی و حمای ــوع انق ــه در وق ــن طبق ــل نقــش ای توســعه اســت. به دلی
و کیــان ارزشــی نظــام جمهــوری اســامی، اهمیــت ایــن مســئله دوچنــدان اســت؛ مضــاف بــر اینکــه 
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روســتاییان از نظــر درآمــد و برخــورداری از خدمــات عمومــی در وضعیتــی نامطلــوب به ســر می برنــد و 
ــی و ادارۀ کشــور را در قبــال ایــن طبقــه بیشــتر می کنــد. ــن امــر مســئولیت نظــام حکمران ای

ــد  ــز و تأکی ــعه، تمرک ــا توس ــط ب ــی مرتب ــای داخل ــی در پژوهش ه ــات مبنای ــی از ماحظ یک
ــاب  ــر انق ــه رهب ــز ک ــن تمای ــت. ای ــعه« اس ــاح »توس ــای اصط ــرفت« به ج ــوم »پیش ــر مفه ب
ــرفت  ــوزۀ پیش ــت گذارانه در ح ــداف سیاس ــی و اه ــر از مبان ــد، متأث ــد کرده ان ــر آن تأکی ــز ب نی
ــوان آن را  ــه می ت ــرفت ک ــدۀ پیش ــخصۀ ای ــه مش ــان، س ــی محقق ــر برخ ــت. به نظ ــعه اس و توس
ــه ایجــاد  ــا قرائت هــای متعــارف غربــی دانســت، »توجــه ب به نوعــی وجــه ممیــزۀ مفهــوم توســعه ب
ــعید  ــت )قاضی میرس ــودن« اس ــامی ب ــور« و »اس ــۀ ام ــت در هم ــت عدال ــدار درون زا«، »رعای اقت
ــی  ــترۀ مفهوم ــرفت دارای گس ــد واژۀ پیش ــم معتقدن ــان ه ــده ای از محقق ــادی، 1395(. ع و تاج آب
ــر  ــر انقــاب ب ــژاد، 1396؛ بهمــن، 1397( و دلیــل تأکیــد رهب بیشــتری اســت )بهمــن و جعفری ن
اصطــاح پیشــرفت، بــار ارزشــی و معنایــی و نیــز الزامــات آن دانســته شــده اســت؛ همچنیــن لــزوم 
توجــه بــه ارزش هــای دینــی در مــدار ارتقــا و اصــاح، از دیگــر دالیــل نیــاز بــه واژه پــردازی جدیــد 
ــژاد و گلشــنی، 1395؛ بهمــن، 1397(. چنانچــه  ــن حــوزه اســت )بهمــن، جعفری ن ــی در ای و بوم
بــا فــرض وجــود تمایــز میــان ایــدۀ توســعه و مفهــوم پیشــرفت، بــه موضــوع روســتا و کشــاورزی 
مراجعــه کنیــم، طبیعتــاً داللت هــای مهمــی از نظــر مبنــا، نتایــج و فراینــد دســتیابی بــه وضعیــت 
ــه  ــروض گرفت ــزی مف ــن تمای ــۀ حاضــر وجــود چنی ــن رو در مقال ــرد. از ای ــد ک ــروز خواه ــوب ب مطل

شــده اســت.

بــا ایــن تفاصیــل، توجــه برنامه هــای توســعه بــه موضــوع مهمــی همچــون روســتاییان و پیشــرفت 
ــۀ  ــن رو مقال ــی رود. ازای ــه در آن م ــق و همه جانب ــل دقی ــار تأم ــه انتظ ــت ک ــی اس ــتایی از مقوالت روس
حاضــر بــا هــدف بررســی برنامــۀ ششــم توســعه از منظــر گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت 

روســتایی تدویــن شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ســه پرســش پژوهــش عبــارت اســت از:

1. مؤلفه های پیشرفت روستایی در گفتمان انقاب اسامی چیست؟

2. برنامۀ ششم توسعه از نظر تحقق یا سازگاری با این مؤلفه ها چه وضعیتی دارد؟ 

ــدف  ــا ه ــعه، ب ــم توس ــۀ هفت ــند برنام ــن س ــرای تدوی ــی ب ــا داللت های ــنهادها ی ــه پیش 3. چ
ــرد؟  ــان ک ــوان بی ــتایی، می ت ــرفت روس ــوزۀ پیش ــامی در ح ــاب اس ــان انق ــا گفتم ــتایی ب هم راس

ــوع اکتشــافی و براســاس روش داده بنیــاد اســت. ارزیابــی  ــه پرســش نخســت از ن فراینــد پاســخ ب
ــا روش تحلیلــی ـ توصیفــی اســتخراج شــده  ــی کــه ب ــا اســتفاده از مؤلفه های برنامــۀ ششــم توســعه ب
ــه  و مســتند بــه متــن ســند برنامــۀ ششــم توســعه اســت، صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن ارجــاع ب

ــه اســت. ــز صــورت گرفت برخــی شــاخص های در دســترس نی
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2. پیشینۀ تحقیق 
هرچنــد پژوهش هایــی در همســایگی ســؤاالت ایــن مقالــه انجــام شــده، مطالعــه ای کــه به طــور خــاص 
ــن رو  ــت نشــد. ازای ــه باشــد، یاف ــه صــورت گرفت ــر اهــداف و پرســش های ســه گانۀ پیش گفت ــی ب مبتن
در ایــن بخــش، مطالعاتــی مــرور می شــود کــه به نوعــی بــا برخــی از ابعــاد ایــن مقالــه مرتبــط اســت. 

ایــزدی، بــدری و نامــدار )1390( در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش کیفــی و پرســش نامه و مصاحبــه 
بــه بررســی آثــار تمرکــز بــر یــک فعالیــت اقتصــادی خــاص در روســتا و نتایــج آن بــر اقتصــاد روســتایی 
ــر یــک فعالیــت اقتصــادی ماننــد کمبایــن داری  ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه تمرکــز ب پرداختــه و ب
در روســتا، باعــث ارتقــای شــاخص های رفاهــی اقتصــاد روســتایی و بهتــر شــدن وضــع مــردم روســتا 

خواهــد شــد.

ــر  ــی ب ــی مبتن ــی ـ توصیف ــتفاده از روش تحلیل ــا اس ــی )1391( در پژوهشــی ب ــی و نوباغ جاجرم
ــد.  ــبزوار را واکاوی کردن ــن س ــتان میان جوی ــتایی در دهس ــاد روس ــعۀ اقتص ــد توس ــی، رون اثبات گرای
ــه  ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــتغال زایی ب ــد اقتصــادی و اش ــاخص های درآم ــه ش ــه ب ــا توج ایشــان ب
کشــاورزی مناســب ترین شــیوۀ فعالیــت اقتصــادی بــرای ایــن روستاســت و در ایــن راســتا بایــد الگــوی 
کشــت از روش هــای ســنتی و مبتنــی بــر آب زیــاد تغییــر کنــد؛ همچنیــن صنایــع کوچــک فــراوری 

محصــوالت کشــاورزی در ایــن روســتا اســتقرار یابــد. 

منصــوری دانشــور، رضایــی و بذرافشــان )1392( در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش ارزیابــی اثــرات 
ــر  ــتاها را ب ــی در روس ــای صنعت ــتقرار واحده ــرات اس ــد، اث ــس لئوپول ــت محیطی EIA و ماتری زیس
اقتصــاد روســتایی ارزیابــی کردنــد و دریافتنــد کــه اســتقرار واحدهــای صنعتــی در مناطــق روســتایی 

ــد.  ــادی می انجام ــاخص های اقتص ــود ش ــه بهب ــت ب درنهای

یاســوری و جــوان )1394( در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و اســنادی و بهره گیــری از 
روش هــای مبتنــی بــر اقتصادســنجی و رگرســیون، بــه بررســی موانــع موجــود در مســیر تنوع بخشــی 
بــه اقتصــاد روســتایی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه به ترتیــب موانــع زیرســاختی و نهــادی، 
و عوامــل محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی در مســئلۀ »تنوع بخشــی بــه اقتصــاد روســتایی« نقــش دارد. 

ــای  ــی و ابزاره ــی ـ توصیف ــتفاده از روش تحلیل ــا اس ــی ب ــی )1395( در پژوهش ــی و قهرمان رضای
ســنجش هم بســتگی پیرســون، اســپیرمن و تحلیــل واریانــس، اثــرات پراکندگــی و ُخــرد شــدن اراضــی 
ــرد و  ــش، ُخ ــای پژوه ــق یافته ه ــد. طب ــه کردن ــتایی مطالع ــاد روس ــر اقتص ــتایی را ب ــاورزی روس کش
ــد و  ــن باش ــد پایی ــره وری تولی ــان و به ــت راندم ــده اس ــث ش ــاورزی باع ــی کش ــودن اراض ــده ب پراکن

ــل نداشــته باشــند.  ــه ادامــۀ فعالیــت در بخــش کشــاورزی تمای ــان روســتایی ب درنتیجــه جوان

ــاری و صمــدی )1395( در پژوهشــی، بعــد از اســتخراج الزامــات تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  ورمزی
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ــرایط  ــی ش ــه بررس ــاب، ب ــم انق ــر معظ ــات رهب ــذاری بیان ــی و کدگ ــای کیف ــتفاده از روش ه ــا اس ب
علّــی و چیســتی اقتصــاد مقاومتــی پرداخته انــد و در گام دوم دســتاوردهایی را بــرای راهنمایــی 
ــت  ــرای مدیری ــی را ب ــوی نوین ــرده و الگ سیاســت گذاری توســعۀ کشــاورزی و روســتایی اســتخراج ک

ــد.          ــه کرده ان ــی ارائ ــاد مقاومت ــات اقتص ــه الزام ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــروی کار کش ــردی نی راهب

ــی  ــابداری اجتماع ــس حس ــتفاده از ماتری ــا اس ــادات اصل )1397( ب ــادات اصل و س ــوی، س موس
ســال 1385 و تحلیــل ضرایــب فزاینــدۀ منتــج از ایــن ماتریــس، بــه بررســی اثــرات توزیــع درآمــدی 
گردشــگری روســتایی به تفکیــک بخش هــای مختلــف اقتصــادی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــا توســعۀ منطقــه ای و محلــی گردشــگری روســتایی، می تــوان امــکان توزیــع عادالنــۀ خدمــات  کــه ب
در مناطــق روســتایی را پدیــد آورد و درنتیجــه بــا پایــدار کــردن معیشــت روســتایی، مانــع مهاجــرت 

روســتاییان بــه شــهرها شــود. 

ــه بررســی  ــی، ب ــا اســتفاده از روش پیمایشــی و کّم ــی و شــفیعی ثابت )1399( ب ــی، رحمان رمضان
ــای ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت روســتاییان در اقتصــاد روســتایی  ــی در ارتق ــت محل نقــش مدیری
همــت گماشــتند. طبــق نتیجــۀ ایــن پژوهــش، زدودن مــدل حاکمیــت »آمرانــه« و »از بــاال بــه پاییــن« 
ــدار و  ــعۀ پای ــث توس ــت باع ــتایی درنهای ــی در اقتصــاد روس ــی و اجتماع ــای محل ــعۀ مدیریت ه و توس

ــد شــد. رشــد شــاخص های پیشــرفت اقتصــادی در روســتا خواه

ــر  ــی ب ــت خانوادگ ــدل مالکی ــه م ــد ک ــن مســئله بودن ــی بررســی ای ــی1 )2013( در پ  روزا و بارتول
ــر جــذب ســرمایه در سیاســت گذاری های توســعه روســتایی  ــد ب ــه می توان زمین هــای روســتایی چگون
ــه سیاســت گذاری در توســعۀ  ــکان ب ــد کــه درصــد پایینــی از خرده مال ــر بگــذارد. آن هــا نشــان دادن اث

روســتایی دسترســی دارنــد. 

ماروتــا و نــازارو2 )2016( در پژوهشــی بــه بررســی اهمیــت نقشــی کــه امــروزه الگــوی کشــاورزی اروپا 
ــد.  ــاه جامعــه ایفــا می کنــد، پرداخته ان ــه نفــع الگــوی رف از طریــق تولیــد کاالهــا و خدمــات عمومــی ب
ــن حــوزه، از دو رکــن  ــه اهــداف خــاص ای ــرای دســتیابی ب ــزار سیاســتی ب ــج تحقیــق، اب براســاس نتای

ــازار و توســعۀ روســتایی تشــکیل  شــده اســت.  مکمــل، یعنــی پرداخت هــای مســتقیم و اقدامــات ب

3. چارچوب نظری

3ـ1. واکاوی ابعاد مختلف اقتصاد روستایی
ــژۀ اقتصــادی  ــن کاروی ــرا مهم تری ــا بخــش کشــاورزی دارد؛ زی ــاط تنگاتنگــی ب اقتصــاد روســتایی ارتب
روســتا در کشــور، تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت. بــه همیــن دلیــل از نظــر فنــی بــرای بررســی 

1. Rosa & Bartoli
2. Marotta & Nazzaro
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ــۀ محــوری درخصــوص نســبت  ــه شــود. نکت اقتصــاد روســتایی، الزم اســت بخــش کشــاورزی مطالع
بخــش کشــاورزی بــا گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی ایــن اســت کــه بخــش کشــاورزی در مقایســه 
ــا ارز و واردات مــواد اولیــه دارد، اتــکای بیشــتری  ــا بخش هــای دیگــر اقتصــاد کــه رابطــۀ نزدیکــی ب ب
ــادی  ــای اقتص ــوع ضربه ه ــان وق ــل در زم ــن دلی ــه همی ــی دارد؛ ب ــادی داخل ــای اقتص ــه ظرفیت ه ب
ــاب آوری  ــه ت ــد ب ــی، می توان ــای نظام ــادی و جنگ ه ــای اقتص ــد تحریم ه ــی، مانن ــی خارج و سیاس

اقتصــاد ایــران در برابــر فشــارهای خــارج از کنتــرل کمــک کنــد

ــران  ــن کارکــرد اقتصــادی روســتا در ای ــه شــرایط اقلیمــی و طبیعــی کشــور، مهم تری ــا توجــه ب ب
ــع تأمیــن می شــود  )جاجرمــي و  ــن منب ــد روســتاییان از ای کشــاورزی اســت و بیشــترین ســهم درآم
نوباغــي، 1391، ص. 29(؛ در حالــی کــه متوســط ســهم ســالیانۀ بخــش کشــاورزی از موجــودی ســرمایه 

در طــول برنامه هــای توســعه،3 بیشــتر از 5 درصــد نبــوده اســت 

شکل 1. روند تولید محصوالت باغی بین سال های 1386 تا 1398  )منبع: مرکز آمار ایران، 1398 ، نمودار صفحۀ 15(

ــرای  ــد از مج ــه بای ــود دارد ک ــیاری وج ــائل بس ــتا، مس ــاورزی در روس ــش کش ــعۀ بخ در توس
کشــورهای  در  کشــاورزی  سیاســت های  معمــوالً  شــود.  حــل  کشــاورزی  سیاســت گذاری های 
ــدد  ــع مج ــی و توزی ــاه اجتماع ــد و رف ــره وری، تولی ــش به ــرای افزای ــعه ب ــعه یافته و درحال توس توس
ــن  ــی از ای ــود  )Shikur, 2020, sec. background, quotes Krueger ). یک ــه می ش ــه کار گرفت ــد ب درآم
ــای  ــنتی و برمبن ــام س ــور، نظ ــب در کش ــرداری غال ــام بهره ب ــت. نظ ــرداری اس ــام بهره ب ــائل، نظ مس
خرده مالکــی اســت؛ به گونــه ای کــه به طــور متوســط هــر خانــواده پنــج هکتــار زمیــن در اختیــار دارد 

3. سه برنامه پیش از انقاب و سه برنامه پس از انقاب. 
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و تعییــن نــوع و الگــوی کشــت به  تمامــی تحــت اختیــار مالــک اســت. دومیــن نظــام بهره بــرداری در 
کشــور نظــام اجــاره ای اســت؛ یعنــی زمیــن، آب یــا هــر دو بــه کشــاورز اجــاره داده می شــود و مالــک 
به عنــوان موجــر، هیــچ ســهمی از ضــرر یــا ســود حاصل شــده در فراینــد کشــاورزی نــدارد. پراکندگــی 
و کوچــک بــودن قطعــات زمینــی کــه تحــت مالکیــت یــا اجــارۀ کشــاورزان قــرار می گیــرد، درنهایــت 
امــکان اســتفاده از فناوری هــای نویــن را ملغــی می کنــد  )جاجرمــي و نوباغــي، 1391، صــص. 31ـ32(. 
ــد در کشــاورزی و تحقــق کشــاورزی  ــرای افزایــش بهــره وری تولی ــع موجــود ب ــن یکــی از موان بنابرای

ــن اســت.  ــرداری از زمی ــت و نظــام بهره ب ــوع مالکی ــی در روســتا، ن صنعت

مســئلۀ دوم در بخــش کشــاورزی نحــوۀ آبیــاری اســت. ســرمایه گذاری در تجهیــزات آبیــاری 
ــد  ــب رش ــان موج ــد و هم زم ــش می ده ــاورزی را افزای ــد در کش ــاری، تولی ــد آبی ــای جدی و روش ه
ســرمایه گذاری در بخش هــای دیگــر می شــود؛ درنتیجــه درآمــد و مصــرف خانوارهــای روســتایی افزایــش 
می یابــد  )Shikur, 2020 (. در بخش هــای دیگــری از کشــاورزی ایــران، مدل هــای ســنتی آبیــاری، ماننــد 
ــر از  ــاورزی کمت ــای کش ــن بخش ه ــره وری در ای ــل به ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــه می ش ــه کار گرفت ــم، ب دی

ــود.    ــتفاده می ش ــره ای اس ــد قط ــاری مانن ــن آبی ــای نوی ــا از روش ه ــه در آن ه ــت ک ــی اس بخش های

ــوده، در تولیــد گوشــت در کشــور  ِــد ب روســتاییان و عشــایر در صنعــت غذایــی نیــز به شــدت مول
نقــش مهمــی دارنــد 

شکل 2. ظرفیت گاوداری صنعتی کشور بین سال های 1369 تا 1398 )منبع:  مرکز آمار ایران، 1398، نمودار صفحۀ 18(

ــده  ــب ش ــور موج ــی کش ــات جوجه کش ــا و مؤسس ــی در مرغداری ه ــائل و بحران های ــود مس وج
ــد مــدرن دام در کشــور  ــن مؤسســات جوجه کشــی کــه از باســابقه ترین مدل هــای تولی ــداد ای کــه تع
اســت، رو بــه کاهــش باشــد. ایــن موضــوع در شــکل 3 کــه مســتخرج از گزارش هــای مرکــز آمــار ایــران 

اســت، قابــل مشــاهده اســت.
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شکل 3. تعداد مؤسسات جوجه کشی کشور )منبع: مرکز آمار ایران، 1399، نمودار صفحۀ 12(

ــد  ــران، 70 درص ــت. در ای ــر نیس ــداری منحص ــاورزی و دام ــش کش ــه بخ ــد ب ــتا در تولی ــش روس نق
ارزش افــزودۀ بخــش معــدن در روســتاها ایجــاد می شــود؛ امــا خــود روســتاییان چنــدان از آن نفــع نمی برنــد

توســعۀ صنعــت گردشــگری روســتایی بــا ایجــاد معیشــت پایــدار و توزیــع خدمــات عمومــی بیــن 
ــران،  ــوي و دیگ ــد  )موس ــری می کن ــهرها جلوگی ــه ش ــتاییان ب ــرت روس ــتاها، از مهاج ــهرها و روس ش
ــه و  ــزاده، ابیان ــی، علی ــی آورد  )اروج ــود م ــغلی به وج ــوع ش ــتاییان تن ــرای روس 1397، ص. 153( و ب
صفــوی، 1397، ص. 124( کــه از آثــار مهــم توســعۀ صنعــت گردشــگری در روســتا به شــمار مــی رود؛ 
ــودای  ــه س ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــتاییانی تش ــور را روس ــینان کش ــی از حاشیه نش ــش مهم ــرا بخ زی
ــتن  ــر نداش ــر اث ــا ب ــد، ام ــرت کرده ان ــهرها مهاج ــه ش ــردی، ب ــاد ف ــعۀ اقتص ــدار و توس ــت پای معیش

ــده اند. ــاکن ش ــهرها س ــیۀ ش ــی، در حاش ــی کاف ــرمایۀ مال ــص و س تخص

ــی و  ــرایط اجتماع ــوردن ش ــم خ ــتایی، به ه ــعۀ روس ــوص توس ــر درخص ــم دیگ ــات مه از موضوع
اقتصــادی حاکــم بــر روســتا درصــورت توســعۀ اقتصــادی اســت؛ یعنــی توســعۀ روســتا جلــوی مهاجــرت 
ــود  ــت خ ــن اس ــر ممک ــوی دیگ ــا از س ــرد، ام ــهر را می گی ــه ش ــتایی ها ب ــیب روس ــگام و پرآس زودهن
ــن اســت  ــتاییان ای ــد روس ــش درآم ــار افزای ــی از آث ــود. یک ــهر ش ــه ش ــن قشــر ب ــث مهاجــرت ای باع
ــدان هــم بعــد از اتمــام تحصیــل در مدرســه و  ــد و فرزن ــه تحصیــل وامی دارن ــدان خــود را ب کــه فرزن
دانشــگاه، بــرای فعالیــت اقتصــادی و علمــی، روســتا را تــرک می کننــد )Jodhka, 2014(. بنابرایــن بایــد 
فراینــد صنعتــی شــدن در روســتا به گونــه ای شــکل گیــرد کــه پــس از انقــاب اقتصــادی، روســتاییان 
ــه  ــود را ک ــی خ ــت اصل ــع هوی ــوند و درواق ــغول کار ش ــاره مش ــتایی دوب ــای روس ــان بخش ه در هم

ــد. ــی کشــور اســت، حفــظ کنن ــی در حفــظ امنیــت غذای نقش آفرین

از دیگــر نتایــج افزایــش درآمــد روســتاییان ایــن اســت کــه نهادهــای اجتماعی تازه ای متناســب با شــرایط 
جدیــد در جوامــع روســتایی شــکل می گیــرد ).ibid(. بنابرایــن توســعۀ اقتصــادی روســتا اثــرات اجتماعــی و 

اقتصــادی بســیاری دارد کــه بایــد در برنامه ریزی هــای میان مــدت و بلندمــدت مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
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شکل 4. ابعاد اقتصاد روستایی )منبع: یافته های پژوهش(

ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش داده بنیــاد، به منظــور دســتیابی بــه گفتمــان اقتصــادی انقــاب 
ــاس  ــت براس ــه و درنهای ــم پرداخت ــع مه ــی دو منب ــه بررس ــتایی، ب ــاد روس ــوزۀ اقتص ــامی در ح اس
ــور، آرا  ــت مذک ــع نخس ــت. منب ــرده اس ــه ک ــم را مطالع ــعۀ شش ــند توس ــده، س ــان استخراج ش گفتم
ــه ای(  ــت اهلل خامن ــرت آی ــی )ره( و حض ــام خمین ــرت ام ــامی )حض ــاب اس ــران انق ــات رهب و بیان
ــرا اندیشــه های رهبــران انقــاب اســامی به عنــوان دو فقیــه  درخصــوص اقتصــاد روســتایی اســت؛ زی
ــر از اجتهــاد دینــی ایشــان  ــه متأث جامع الشــرایط، گفتمــان اقتصــادی انقــاب را آشــکار کــرده و البت
در مقــام حاکــم اســامی اســت. منبــع دوم، یعنــی قانــون اساســی، هرچنــد به نوعــی بــر منابــع اصیــل 
اســامی اتــکا دارد، واجــد هویتــی مجــزا و اهمیــت بســیاری اســت. قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ــرح  ــامی، ط ــای اس ــع و آموزه ه ــرگان از مناب ــی خب ــر تلق ــی ب ــه متک ــندی ک ــوان س ــران به عن ای
مدیریــت و تنظیــم امــور کشــور را ناظــر بــه اقتضائــات تمدنــی موجــود ارائــه کــرده، در زمــرۀ منابــع 
شــایان توجــه در ایــن مســیر اســت. وجهــۀ اهمیــت دیگــر قانــون اساســی لــزوم ســازگاری قوانیــن و 
ــا متــن ایــن ســند فراگیــر اســت. بنابرایــن منبــع دوم  برنامه هــای تصویــب و اجــرا شــده در کشــور ب
مــورد نظــر در ایــن تحقیــق، ســند قانــون اساســی جمهــوری اســامی اســت کــه در ســال 1368 بــه 

تصویــب مجلــس خبــرگان قانــون اساســی رســیده اســت. 

4. روش تحقیق: تحلیل مضمون و تمرکز بر داده  های کیفی
بــا توجــه بــه اکتشــافی بــودن بخــش نخســت ایــن مقالــه و البتــه بــا نگاهــی بــه چارچــوب نظــری 
ــورد  ــع م ــتایی از مناب ــعۀ روس ــرفت و توس ــا پیش ــط ب ــم مرتب ــا و مفاهی ــت ایده ه ــوع، الزم اس موض
ــا ایده پــردازی داده بنیــاد دارد،  نظــر اســتخراج شــود. تحلیــل مضمــون کــه البتــه قرابــت بســیاری ب
ــدی و  ــاد طبقه بن ــه ایج ــد ب ــازه می ده ــق اج ــه محق ــه ب ــت ک ــافی اس ــتقرایی و اکتش ــی اس روش
ــکی  ــوم پزش ــن روش عل ــی ای ــتگاه اصل ــد خاس ــه روی آورد. هرچن ــات و نظری ــم فرضی ــی تنظی حت
ــانی و  ــوم انس ــون عل ــوان در مت ــیار آن، می ت ــت بس ــل ظرفی ــت، به دلی ــی اس ــی بالین و روان شناس
اســامی نیــز از ایــن روش اســتفاده کــرد. خروجــی ایــن روش بایــد روایــی و پایایــی داشــته باشــد. 
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ــات  ــزان ثب ــای می ــی به معن ــود و پایای ــت موج ــج از واقعی ــح نتای ــزان توضی ــای می ــی به معن روای
ــی، خنیفــر، امیــری،  ــه نقــل از مهراب ــی اســت  )سوســا، 2006، ب نتیجــه در دوره هــای مختلــف زمان
ــۀ  ــتفاده از نظری ــل اس ــر، مراح ــکل زی ــص. 12 و 24(. در ش ــی، 1390، ص ــن و جندق ــی متی زارع

ــح داده شــده اســت.   ــاد توضی داده بنی

شکل 5. مدل توسعه یافتۀ روش تحلیل مضمون برای استخراج داده بنیاد مدل مفهومی )منبع: همان جا( 

مهرابــی و دیگــران )1390( مراحــل انجــام ایــن روش را در ایــن گام هــا خاصــه کرده انــد کــه ناظــر 
بــه موضــوع ایــن پژوهــش در هــر گام، توضیحــات مربــوط ذکــر شــده اســت:

1. تعییــن موضــوع: در ایــن تحقیــق، مســئلۀ اقتصــاد روســتایی از منظــر تحقــق پیشــرفت و توســعۀ 
روســتایی و اقتضائــات مرتبــط بــا آن در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ 
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اول  روش  می شــود.  انجــام  روش  دو  بــه  نظــری  نمونه گیــری  نظــری:  نمونه گیــری   .2
ــارت  ــه عب ــده ک ــاب  ش ــی انتخ ــن روش، داده های ــا ای ــِش رو، ب ــش پی ــت. در پژوه ــت کاوی اس لغ
»اقتصــاد روســتایی«، »پیشــرفت روســتایی« یــا »توســعۀ روســتایی« در آن هــا بــه کار رفتــه باشــد. 
ــاظ »اقتصــاد  ــت الف ــا محوری ــا را ب ــی داده ه ــاکاوی اســت؛ یعن ــری نظــری معن روش دوم نمونه گی
روســتایی«، »پیشــرفت روســتایی« یــا »توســعۀ روســتایی« نمی یابنــد، بلکــه بــا اجتهــاد شــخصی، 
ــا ایــن موضــوع مرتبــط باشــد، در مجموعــۀ داده هــای پژوهــش قــرار می گیــرد.  هــر داده ای کــه ب
ــانی  ــا به آس ــی داده ه ــتناد و بررس ــا اس ــد ت ــاز رخ می ده ــا ب ــذاری آزاد ی ــه، کدگ ــن مرحل در ای
انجــام شــود و بــه هــر داده یــک برچســب الصــاق می گــردد. جمــع آوری داده هــا تــا جایــی ادامــه 
ــع  ــب موضــوع را اســتخراج کــرده اســت. درواق ــد کــه پژوهشــگر احســاس کنــد همــۀ جوان می یاب

ــف جمــع آوری داده اســت؛   ــز توق اشــباع رم

ــا  ــود در داده ه ــم موج ــاز، مفاهی ــذاری ب ــه از روش کدگ ــن مرحل ــم: در ای ــتخراج مفاهی 3. اس
اســتخراج و در یــک جــدول بازتــاب داده می شــود. همان طــور کــه اشــاره شــد، در پژوهــش حاضــر 
عبــارات مرتبــط بــا اقتصــاد روســتایی در بیانــات رهبــران انقــاب اســامی، قانــون اساســی و ســند 
اقتصــاد مقاومتــی، به عنــوان یکــی از اقســام بیانــات و دســتورهای مقــام معظــم رهبــری، اســتخراج 

شــده اســت؛ 

مقایســه  و  دســته بندی  استخراج شــده  مفاهیــم  مرحلــه،  ایــن  در  محــوری:  کدگــذاری   .4
ــه اســتخراج  ــن مرحل می شــود و پــس از کشــف اشــتراکات، طبقه بنــدی صــورت می گیــرد. نتیجــۀ ای

ــود؛   ــد ب ــه خواه ــک مؤلف ــل ی ــان ذی ــِم همس ــد مفاهی ــت؛ هرچن مؤلفه هاس

5. کدگــذاری انتخابــی: در ایــن مرحلــه، مؤلفه هــای مرکــزی انتخــاب و رابطــۀ مؤلفه هــا مشــخص 
ــوط  ــای مرب ــردد و مؤلفه ه ــا بررســی می گ ــم مؤلفه ه ــه بازه ــن مرحل ــر الزم باشــد، در ای می شــود. اگ

بــه هــم تحــت یــک بُعــد قــرار می گیــرد و در گام بعــد، ارتبــاط ابعــاد بــا هــم ســنجیده می شــود؛ 

6. مدل ســازی: ایــن مرحلــه محصــول نهایــی روش داده بنیــاد را تولیــد می کنــد. ماهیــت ایــن مرحلــه 
از مرحلــۀ قبــل مجزاســت و به شــدت بــه خاقیــت و فهــم علمــی محقــق بســتگی دارد )همان جــا(.

4ـ1. گام اول: استخراج داده ها 
در گام اول، داده هــای مرتبــط بــا اقتصــاد روســتایی مبتنــی بــر روش معنــاکاوی و لغــت کاوی از منابــع 
موجــود اســتخراج شــد. بــه ایــن منظــور، اســناد قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و اقتصــاد 
مقاومتــی، مجموعــۀ کامــل بیانــات و پیام هــای امــام خمینــی )ره( و مجموعــۀ بیانــات حضــرت آیــت اهلل 
 العظمــی خامنــه ای از ســال 1368 تــا 1396 مــورد بررســی قــرار گرفــت. در جــدول زیــر، نمونه هایــی 

ــه آمــده آســت.  ــرای نمون از فیش هــای استخراج شــده و مفاهیــم آن هــا ب
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جدول 1. نمونه هایی از داده های کیفی استخراج شده و مفاهیم مستخرج از آن ها 

شمارۀ فیش
فیش

مفاهیم 
استخراج شده

1
ضابطۀ نهم از اصل چهل وسوم: تأکید بر افزایش  تولیدات  کشاورزي ، دامي  و صنعتي  

که  نیازهاي  عمومي  را تأمین  کند و کشور را به  مرحلۀ  خودکفایي  برساند و از 
وابستگي  برهاند  )سند قانون اساسی، 1368(.

3-2
خودکفایی در 
تغذیه و توقف 
واردات کشاورزی

2

اصل  یک صدوچهارم: به منظور تأمین  قسط اسامي  و همکاري  در تهیۀ برنامه ها 
و ایجاد هماهنگي  در پیشرفت  امور در واحدهاي  تولیدي ، صنعتي  و کشاورزي ، 

شوراهایي  مرّکب  از نمایندگان  کارگران  و دهقانان  و دیگر کارکنان  و مدیران  و در 
واحدهاي  آموزشي ، اداري ، خدماتي  و مانند این ها شوراهایي  مرّکب  از نمایندگان  

اعضای این  واحدها تشکیل  می شود. چگونگي  تشکیل  این  شوراها و حدود وظایف  و 
اختیارات  آن ها را قانون  معّین  می کند )سند قانون اساسی، 1368(.

3-5
تشکیل 

شوراهای 
مربوطه در 
کشاورزی

3

اگرچه پس از انقاب اسامی به همت جوانان جهاد سازندگی خدمات عظیم و بی سابقه ای 
مستقیماً یا به وسیلۀ شوراهای اسامی روستاها، به روستاهای کشور شده است، با این 

 حال روستاها و روستانشینان عزیز که بار سنگین تأمین آذوقۀ کشور را بر دوش دارند، به 
تنگناهای زیادی دچارند. الزم است توجه به روستاها و شوراهای اسامی روستا در صدر 

برنامۀ مسئوالن کشوری قرار گیرد  )مقام معظم رهبری،  1387/2/8(.

تأمین آذوقۀ 1-1-4
کشور

4

اینجا قطب کشاورزی است؛ جا دارد که تحقیقات مقابلۀ بلندمدت با خشک سالی که 
تحقیقات وسیع و گسترده ای است و راه های گوناگونی دارد، در همین جا در این شهر، یک 

مرکزیتی پیدا کند. یکی از چیزهایی که می تواند اینجا مرکزیت پیدا کند، همین است. 
همچنان که شما در بخش های پزشکی گفتید نقاط منحصربه فرد دارید، در این قضیه هم 

می توانید یک نقطۀ منحصربه فرد داشته باشید  )مقام معظم رهبری، 1387/2/18(. 

1-2-3

مقابله با 
خشک سالی و 

مدیریت درست 
آب؛ تحقیق و 
توسعه و نوآوری

5

خود کشاورزها باید همت     بکنند برای کار کردن که نجات پیدا کند این مملکت؛   ]  نه 
آنکه  [   بخواهد این مملکت     حاال تا آخر باز هی احتیاج به آمریکا داشته باشد برای اینکه 

گندم بگیرد و جو بگیرد؛     ]  یا   [   به اسرائیل که کشوری بود که همه چیز ما را از آنجا بیاورند. 
ـ  تخم مرغ از آنجا     بیاورند! دامداری مان شکست خورد به واسطۀ اینکه مراتع »ملی« شدـ 
ـ هی جلو گرفتند از اینکه مردم به مراتع بروند؛ و بعد کم کم به هم  به اصطاح     خودشانـ 

خورد؛ و     باعث این شد که یک بازاری برای گوشِت خارج شدیم. جنگل ها را »ملی« کردند 
و بعد     دادند به اشخاصی یا ممالک دیگر! مراتع را دادند به کسانی دیگر. همه چیز ما را از 

بین     بردند  )موسوی الخمینی، 1389، صص. 9 و 364(.

-19
2-1

خودکفایی 
در تغذیه و 

توقف واردات 
کشاورزی

)منبع: یافته های پژوهش(

4ـ2. گام دوم و سوم: استخراج مفاهیم و کدگذاری محوری
ــوم،  ــد. در گام س ــتخراج ش ــوم اس ــداد 38 مفه ــع، تع ــده از مناب ــش استخراج ش در گام دوم، از 82 فی
ــۀ  ــت. مجموع ــده اس ــن ش ــم تعیی ــر مفاهی ــم ب ــای حاک ــده و مؤلفه ه ــام ش ــوری انج ــذاری مح کدگ

ــت.  ــده اس ــان ش ــر بی ــدول زی ــا در ج ــۀ داده ه ــده از مجموع ــم استخراج ش مفاهی
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جدول 2. مجموعۀ مضامین استخراج شده

شمارۀ فیشتکرارمفهومشماره

ایجاد زیرساخت توسعۀ 1
1-1-11کشاورزی

جلوگیری از حاشیه نشینی در 2
1-1-1 و 18-1-2 و 11-1-2 و 10-1-2 و 5-1-1 و 24-2-61شهرها و مشکل مهاجرت

2-1-1 و 31-2-1 و 25-2-1 و 12-2-1 و 10-2-1 و 3-1-61ایجاد صنایع تبدیلی3

4-1-1 و 7-1-21تأمین آذوقۀ کشور4

5-1-1 و 2-1-1 و 22-2-31رویکرد جهادی در تولید5

اولویت دادن به پیشرفت روستا 6
6-1-11در تخصیص هزینه

7-1-1 و 10-1-22افزایش رفاه زندگی روستایی7

نقش جهاد سازندگی در پیشرفت 8
7-1-1 و 10-1-22روستایی

23خودکفایی در تغذیه9
1-2-1 و 2-3 و 1-3 و 21-2-1 و 20-2-1 و 28-2-1 و 27-2-1 و 18-
2-1 و 16-2-1 و 6-2-1 و 22-1-2 و 2-2-1 و 11-1-2 و 14-1- 2و 
13-1-1 و 4-2-1 و 6-1-2 و 8-1-2 و 3-1-2 و 36-2-1 و 19-1-2 و 

17-1-2 و 2-1-15

1-2-11سرمایه گذاری در روستا10

2-2-1 و 16-1-2 و 8-1-2 و 6-1-42افزایش صادرات کشاورزی11

3-2-1 و 29-2-1 و 21-2-1 و 16-2-1 و 11-2-1 و 7-2-1 و 5-2-1 و 10مدیریت درست آب12
15-1-2و 3-1-2 و 1-2-23

3-2-1 و 2-4- و 32-2-1و 26-2-1 و 14-1-52تحقیق و توسعه و نوآوری13

8-2-1 و 25-2-21وجود سیلو و انبار و سردخانه14

آموزش کشاورزی و استفاده از 15
9-2-1 و20-2-21متخصصان

12-2-1 و 8-1-2 و 37-2-1 و 31-2-1 و 27-2-1 و 25-2-1 و 7صنعتی و مدرن شدن کشاورزی16
1-2-23

ساختارسازی برای توزیع و 17
12-2-11بازرگانی

17-2-1 و 15-2-1 و 19-2-31ارزش الهی کشاورزی18

18-2-1 و 1-24امنیت غذایی19

20-121استفاده از دانش روز دنیا20
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شمارۀ فیشتکرارمفهومشماره

یکپارچه سازی منابع 21
23-2-11زمینِی کشاورزی

31-2-11ایجاد صنایع روستایی22

افزایش کیفیت تولیدات 23
34-2-11کشاورزی

35-2-11تکیه به توانایی های داخلی24

37-2-11بانک اطاعات کشاورزی25

رویکرد خدمت گذارانه در رفع 26
1-1-12محرومیت از روستاها

مردمی و خصوصی شدن 27
4-1-2 و 3-3 و 9-1-32کشاورزی

اولویت دادن به محصوالت 28
7-1-12استراتژیک

8-1-2 و 17-1-2 و 18-1-2 و 14-1-2 و 11-1-2 و 12-1-2و 13-1-72مخالفت با اصاحات ارضی29

ممنوعیت دادن امتیاز به 30
4-13مؤسسات و شرکت های خارجی

تشکیل شوراهای مربوطه در 31
5-13کشاورزی

6-3 و 8-23ضرورت تشکیل شورای روستایی32

7-13تأمین مسکن روستایی33

14-3-1نیروی انسانی به مثابۀ ثروت ملی34

نیروی انسانی کارآمد سرمایۀ 35
 2 و 4-5 و 6 و 7 و 9 و 10-11 و 12-15 و 16 و 17کشور برای پیشرفت

ضرورت تربیت نیروی انسانی 36
3 و 8 و 10 و 18 و 19متخصص و کارآمد

)منبع: یافته های پژوهش(

4ـ3. مدل  
چارچــوب نظــری چرایــی و الگــوی عملیاتــی تحقــق پیشــرفت روســتایی براســاس دیــدگاه گفتمــان 
ــق روش  ــکل، مطاب ــن ش ــت. در ای ــده اس ــل  ش ــکل 6 حاص ــق ش ــامی مطاب ــاب اس ــادی انق اقتص

ــت.  ــده اس ــیم ش ــم ترس ــبکۀ مفاهی ــپس  ش ــتخراج و س ــم اس ــات مفاهی ــاد، ارتباط داده بنی

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 6. شبکۀ مفاهیم استخراج شده )منبع: یافته های تحقیق( 
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در ایــن مــدل، ســه مؤلفــۀ محــوری ذیــل چرایــی تحقــق پیشــرفت روســتایی قــرار گرفتــه اســت. 
مؤلفــۀ اول تأمیــن اســتقال کشــور اســت. اســتقال از شــعارهای محــوری انقــاب اســامی از آغــاز 
ــوده و یکــی از مهم تریــن تجلی هــای آن در اســتقال غذایــی اســت. تحقــق ایــن مهــم  ــا کنــون ب ت
ــه، کشــور را از  ــا تأمیــن آذوقــۀ کشــور و خودکفایــی در تغذی ــا ب به عهــدۀ بخــش روســتایی اســت ت
ــت  ــتایی کیفی ــۀ روس ــاز، طبق ــاه اقتصــادی اســت. از دیرب ــن رف ــۀ دوم تأمی ــد. مؤلف وابســتگی برهان
ــادی از  ــاه اقتص ــای رف ــت. احی ــرده اس ــه نک ــادی را تجرب ــی م ــت و زندگ ــی از معیش ــطح مطلوب س
مجــرای پیشــرفت روســتایی موجــب می شــود تــا روســتاییان بــه ســودای زندگــی بهتــر، بــه شــهرها 
ــرت  ــهرها مهاج ــینی در ش ــدن حاشیه نش ــود آم ــل به وج ــن عام ــروزه مهم تری ــد. ام ــرت نکنن مهاج
ــه نقــش امنیتــی روســتا در تأمیــن آذوقــۀ کشــور  ــه شــهر اســت. مؤلفــۀ ســوم نیــز ب روســتاییان ب
ــرب  ــا غ ــی ب ــۀ تمدن ــور در مواجه ــیب پذیری کش ــای آس ــن زمینه ه ــی از مهم تری ــاره دارد. یک اش
مــدرن، آســیب پذیری در حــوزۀ تأمیــن کاالهــای کشــاورزی راهبــردی اســت کــه کشــور را در ایــن 

مقابلــه و نــزاع، مغلــوب خواهــد کــرد. 

ــۀ اول  ــد. مؤلف ــتخراج ش ــه اس ــت مؤلف ــتایی، هف ــرفت روس ــق پیش ــی تحق ــوزۀ چگونگ در ح
درخصــوص فرهنــگ اســت. رویکــرد جهــادی در تولیــد و توجــه بــه ارزش معنــوی کار کشــاورزی، 
نوعــی از فرهنــگ اقتصــادی را در نیــروی انســانی اقتصــادی ایجــاد می کنــد کــه درنهایــت موجــب 
افزایــش بهــره وری تولیــد می شــود. از ســوی دیگــر تحقــق فرهنــگ مدیریــت مبتنــی بــر رویکــرد 
ــه، بســتر رشــد و پیشــرفت نیــروی انســانی اقتصــادی در روســتا  ــه منفعت طلبان ــه و ن خدمت گزاران
ــانه  ــادی را نش ــش اقتص ــه بین ــت ک ــی اس ــته های تمدن ــۀ دوم بایس ــرد. مؤلف ــد ک ــم خواه را فراه
رفتــه اســت. اگــر مســئوالن کشــور و عناصــر اقتصــادی روســتا افــق دیــد انقــاب اســامی مبنــی 
ــا  ــی ب ــۀ تمدن ــردی در مواجه ــای راهب ــه کااله ــه ب ــی و توج ــای داخل ــه توانایی ه ــه ب ــر تکی ب
غــرب مــدرن را درک کننــد، نحــوۀ فعالیــت و مدیریــت دارایی هــا و فعالیت هــای اقتصــادی 
را به گونــه ای شــکل خواهنــد داد کــه بــا آرمان هــا در تناســب باشــد. مؤلفــۀ ســوم مربــوط 
ــد  ــان باش ــد دانش بنی ــتایی بای ــاد روس ــه اقتص ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــته های علم ــه بایس ب
ــوزش  ــی و آم ــای علم ــا، پژوهش ه ــش روز دنی ــتفاده از دان ــه اس ــوط ب ــل من ــن عام ــق ای و تحق
ــه  ــت ک ــاختی اس ــته های زیرس ــارم بایس ــۀ چه ــت. مؤلف ــص در روستاس ــانی متخص ــای انس نیروه
ــف  ــتا متوق ــد روس ــش تولی ــه اســت. افزای ــانه رفت ــتایی را نش ــق پیشــرفت روس ــه ســخت تحق وج
ــی  ــم، یعن ــۀ پنج ــت. مؤلف ــا سیلوهاس ــی ی ــع تبدیل ــد صنای ــد مانن ــاخت های تولی ــود زیرس ــر وج ب
ــاد  ــه جه ــه ب ــت. توج ــتایی اس ــرفت روس ــق پیش ــرم تحق ــه ن ــه وج ــر ب ــادی، ناظ ــته های نه بایس
ــکیل  ــی و تش ــات ارض ــا اصاح ــت ب ــتا، مخالف ــاد روس ــت مردم نه ــر مدیری ــد ب ــازندگی، تأکی س
ــه پیشــرفت روســتایی را  ــک اطاعــات کشــاورزی رویکــرد نهــادی گفتمــان انقــاب اســامی ب بان
ــه  ــدف گرفت ــع را ه ــه بخــش توزی ــۀ ششــم بایســته های تجــاری اســت ک ــد. مؤلف تشــکیل می ده
اســت. انقــاب اســامی ایــران در عیــن توجــه بــه صــادرات کاالهــای داخلــی و رویکــرد برون نگــر، 
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ــبکۀ  ــد ش ــه نبای ــل به هیچ وج ــن دلی ــه همی ــرده؛ ب ــده ک ــز تأکی ــاد نی ــی اقتص ــه درون زای ــه وج ب
تجــارت کاالهــای روســتایی در اختیــار بخــش خارجــی قــرار گیــرد و بایــد ســاختارهایی متناســب 
ــای  ــۀ پژوهش ه ــد زمین ــب می توان ــن مطل ــداف در روســتاها ایجــاد شــود. همی ــن اه ــق ای ــا تحق ب
بســیاری باشــد. مؤلفــۀ هفتــم نیــز شــبکۀ مالــی و ســرمایه گذاری روســتایی، و حاکــی از ایــن اســت 

ــت باشــد. ــد در اولوی ــه پیشــرفت روســتایی بای ک

ــروی  ــۀ نی ــت مقول ــه اهمی ــژه ب ــه وی ــل توج ــه، به دلی ــای هفت گان ــن مؤلفه ه ــر ای ــزون ب اف
ــتم  ــۀ هش ــوان از مؤلف ــت، می ت ــعه اس ــرفت و توس ــدف پیش ــه ه ــده و البت ــه ایجادکنن ــانی ک انس
ــروی انســانی  ــد گفــت کــه نی ــح بای ــاد کــرد. در توضی ــن عرصــه ی ــوان مؤلفــۀ شــامل در ای به عن
عامــل زمینه ســاز پیشــرفت روســتایی در کشــور اســت. ســرمایۀ انســانی یکــی از عواملــی اســت 
کــه در رشــد پایــدار اقتصــادی نقــش بســزایی دارد؛ به طــوری کــه کشــورهایی ماننــد ژاپــن، کــرۀ  
ــا ســرمایه گذاری در بخــش  ــد، توانســته اند ب ــادی ندارن ــی زی ــع طبیع ــه مناب ــوان ک ــی و تای جنوب
نیــروی انســانی، بــه رشــدهای اقتصــادی چشــمگیری دســت یابنــد )تقــوی و محمــدی، 1385(. از 
طرفــی افزایــش ســطح دانــش و مهــارت نیــروی انســانی بــه افزایــش رشــد و بهــره وری اقتصــادی 
ــۀ  ــد زمین ــانی می توان ــروی انس ــازی نی ــه کارآمدس ــه ب ــه توج ــان(. درنتیج ــد )هم ــک می کن کم
ــایانی  ــک ش ــور کم ــتاهای کش ــاد روس ــکوفایی اقتص ــه ش ــم آورد و ب ــتایی را فراه ــرفت روس پیش
ــان  ــت.4 ایش ــهود اس ــز مش ــاب نی ــم انق ــر معظ ــات رهب ــل در بیان ــن عام ــه ای ــه ب ــد. توج کن
ــت  ــرورت تربی ــر ض ــته و ب ــرفت دانس ــرای پیش ــور ب ــرمایۀ کش ــد را س ــانی کارآم ــروی انس نی
ــروی  ــز نی ــگران نی ــی پژوهش ــد. برخ ــد کرده ان ــوده تأکی ــص و کارآزم ــانی متخص ــروی انس نی
ــو،  ــمرده اند )تقی ل ــتایی برش ــعۀ روس ــدی توس ــل کلی ــی از عوام ــره و کاردان را یک ــانی خب انس

ــاب، 1395(.   ــلطانی و آفت س

ــه کار گرفتــن  در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی نیــز، تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر و ب
ــور  ــتاهای کش ــرفت روس ــه پیش ــد و ب ــتایی می انجام ــاد روس ــره وری اقتص ــش به ــه افزای ــا ب آن ه
ــت؛  ــی اس ــد عوامل ــتا نیازمن ــر در روس ــوده و ماه ــانی کارآزم ــروی انس ــت نی ــد. تربی ــک می کن کم
ــی و مشــاورهای معطــوف  ــات فن ــی و خدم ــای مهارت ــش دسترســی و توســعۀ آموزش ه ــد افزای مانن
ــتغال و  ــه اش ــارت ب ــد مه ــگان فاق ــویق دانش آموخت ــتایی، تش ــق روس ــتغال در مناط ــاد اش ــه ایج ب
ــرای  ــتایی، اج ــع روس ــدازی صنای ــه راه ان ــتاییان ب ــب روس ــتایی، ترغی ــق روس ــی در مناط کارآفرین
طرح هــای تجــاری و توســعۀ خدمــات روســتایی و افزایــش بهــره وری شــاغان در روســتا )کاظمیــه، 

ــری، 1393(. ــی و اطه صدیق

ــودن  ــی ب ــروت مل در همیــن راســتا و همان طــور کــه از جــدول 2 آشــکار اســت، ســه مؤلفــۀ ث

4. »برای هر کشوری، هیچ ثروتی، هیچ منبع نیرویی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نیست« )خامنه ای، مهر 
ماه 1395(.
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نیــروی انســانی، نیــروی انســانی کارآمــد ســرمایۀ کشــور بــرای پیشــرفت و ضــرورت تربیــت نیــروی 
ــی  ــوان مؤلفۀ های ــب اســتخراج شــده،  را می ت ــد را کــه از مجموعــۀ مطال انســانی متخصــص و کارآم

دانســت کــه توجــه بــه آن هــا از الزمــۀ پیشــرفت روســتایی اســت.   

5. یافته های تحقیق

قانــون برنامــۀ پنج ســالۀ ششــم توســعه در تاریــخ 1395/12/14 از ســوی مجلــس شــورای اســامی 
تصویــب شــد و در تاریــخ 1395/12/25 بــه دولــت ابــاغ گردیــد. در ایــن بخــش، بــا بررســی میــزان 
تطابــق ایــن برنامــه بــا مؤلفه هــای پیشــرفت روســتایی در گفتمــان انقــاب اســامی، بــه ســؤال دوم 
ــوی  ــای الگ ــاس مؤلفه ه ــعه براس ــۀ ششــم توس ــون برنام ــن رو قان ــود؛ ازای ــخ داده می ش ــق پاس تحقی
ــر دیــدگاه گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی کــه  عملیاتــی تحقــق پیشــرفت روســتایی مبتنــی ب

ــود، ارزیابــی می شــود.  در بخــش قبــل اســتخراج  شــده ب

ــا مؤلفه هــای مزبــور در گفتمــان انقــاب اســامی از دو  تحلیــل انطبــاق برنامــۀ ششــم توســعه ب
ــۀ  ــۀ برنام ــده؛ 2. تجرب ــای استخراج ش ــا مؤلفه ه ــند ب ــن س ــاق مت ــرد: 1. انطب ــورت می گی ــرا ص مج
ــده  ــن استخراج ش ــبکۀ مضامی ــه ش ــه ب ــا توج ــۀ ششــم ب ــند برنام ــدا س ــن رو ابت ــعه. ازای ششــم توس
ــم  ــۀ شش ــاس برنام ــتایی براس ــرفت روس ــای پیش ــق مؤلفه ه ــت در تحق ــرد حاکمی ــپس عملک و س

ــود. ــی می ش ــعه بررس توس

5ـ1. بررســی انطباق متن سند با مؤلفه های استخراج شده 
ــاب  ــان انق ــای گفتم ــا مؤلفه ه ــۀ ششــم توســعه ب ــاق برنام ــی انطب ــن بخــش، به منظــور ارزیاب در ای
اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی، بــر متــن ســند و جامعیــت آن از نظــر توجــه بــه مؤلفه هــای 
ــی  ــد شــده و توضیحــات تفصیل ــی در جــدول 3 قی ــن ارزیاب ــور تمرکــز شــده اســت. خاصــۀ ای مزب

برخــی از ایــن موضوعــات در ادامــه آمــده اســت. 

ــت گذاران  ــه سیاس ــورد توج ــعه م ــای توس ــواره در برنامه ه ــی هم ــت غذای ــاب، امنی ــس از انق پ
بــوده اســت. بــا اینکــه امنیــت غذایــی در ســطح کان و ملــی تــا حــدود زیــادی در کشــور تأمیــن شــده، 
توزیــع نامناســب آن موجــب شــده اســت قشــرهای ضعیــف جامعــه دچــار کمبودهــای تغذیــه ای شــوند. 
ایــن مســئله دسترســی پایــدار بــه امنیــت غذایــی بــرای تمــام افــراد جامعــه را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
ــد رشــد اقتصــادی  ــدار در کشــور نیازمن ــر و پای ــی فراگی ــت غذای ــه امنی ــن رو دسترســی ب اســت. ازای
باثبــات جهــت دسترســی بــه منابــع کافــی بــرای ایجــاد تــوان خریــد و برقــراری سیاســت های توزیعــی 
ــرۀ قشــر آســیب پذیرند،  ــت روســتاییان در زم ــادی از جمعی ــه بخــش زی ــن از آنجــا ک اســت. همچنی

توجــه بــه توســعۀ روســتایی اهمیــت بســیاری دارد )شــکوری، 1383، ص. 157(.



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

495

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3

محمدجواد رضائی و همکاران. بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقالب اسالمی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنهاد هایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه.

جدول 3. انطباق مضامین مستخرج با متن سند برنامۀ ششم توسعه

مواد مورد اشاره در سند برنامۀ ششممضمونمؤلفه هاکلیاتردیف

چرایی1

تأمین استقال کشور: خودکفایی در تغذیه و تأمین تأمین استقال کشور
مادۀ 31آذوقۀ کشور

جلوگیری از حاشیه نشینی و مهاجرت و افزایش رفاه تأمین رفاه اقتصادی
مادۀ 26، مادۀ 27، مادۀ 62روستاییان

مادۀ 27، مادۀ 59تأمین مسکن روستایی

مادۀ 31امنیت غذایی

چگونگی2

رویکرد جهادی در تولید، ارزش الهی کشاورزی و بایسته های فرهنگی
نکتۀ خاصی در این زمینه وجود ندارد.رویکرد خدمت گزارانه در رفع محرومیت از روستاها

مادۀ 31، مادۀ 27تکیه به توانمندی های داخلیبایسته های تمدنی

مادۀ 31اولویت دادن به کاالهای راهبردی

مادۀ 31تحقیق و توسعه و نوآوریبایسته های علمی

چیزی در این مورد وجود ندارد.آموزش کشاورزی و استفاده از متخصصان

چیزی در این مورد وجود ندارد.استفاده از دانش روز دنیا

مادۀ 33وجود سیلو و انبار و سردخانهبایسته های زیرساختی

مادۀ 35مدیریت صحیح آب

مادۀ 33، مادۀ 31ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع روستایی

چیزی در این مورد وجود ندارد.یکپارچه سازی منابع زمینی کشاورزی

سازمان جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل مأموریت جهاد سازندگیبایسته های نهادی
شده است. همچنین نکته ای در این زمینه وجود ندارد.

مادۀ 31بانک اطاعات کشاورزی

عدم ارتباط با شرایط زمانی کنونیمخالفت با اصاحات ارضی

مادۀ 24، مادۀ 25مردمی و خصوصی شدن کشاورزی

تشکیل شوراهای مربوطه در کشاورزی و ضرورت 
نکته ای در این مورد یافت نشد.تشکیل شورای روستایی

مادۀ 27، مادۀ 31، مادۀ 33افزایش صادرات کشاورزیبایسته های تجاری

مادۀ 32ساختارسازی برای توزیع و بازرگانی
ممنوعیت امتیاز دادن به مؤسسات و شرکت های 

مطلبی مبتنی بر ممنوعیت دیده نشد.خارجی

مادۀ 6، مادۀ 26، مادۀ 27اولویت دادن به پیشرفت روستاها در تخصیص هزینهبایسته های مالی

مادۀ 27، مادۀ 32، مادۀ 33، مادۀ 35سرمایه گذاری در روستا

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های پژوهش(
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ــه شــهر از دالیــل مهــم تحقــق نیافتــن اهــداف توســعۀ روســتایی  ــان روســتایی ب مهاجــرت جوان
اســت. نبــود فرصت هــای شــغلی در روســتا، فقــدان درآمــد کافــی، ســختی کار کشــاورزی، نــرخ بــاالی 
ــم مهاجــرت  ــل مه ــه شــهری از عل ــی مرف ــارۀ زندگ ــات نادرســت درب ــت روســتا و تبلیغ رشــد جمعی
روســتاییان بــه شــهرها محســوب می شــود )پناهــی و پیشــرو، 1390، ص. 41(. بنابرایــن بهبــود ســطح 
زندگــی روســتاییان و افزایــش اشــتغال در روســتا از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر جلوگیــری می کنــد. 
ــه افزایــش اشــتغال روســتاییان توجــه شــده اســت. همچنیــن به منظــور  در برنامــۀ ششــم توســعه، ب
ــامان دهی و  ــتایی، س ــادی روس ــرح ه ــون ط ــی همچ ــه اقدامات ــتاییان، ب ــی روس ــطح زندگ ــود س بهب
بهســازی روســتاهای مــرزی و اجــرای طرح هــای دفــع بهداشــتی زبالــه  و فاضــاب در روســتاها اهتمــام 

شــده اســت.

بــا ایــن  حــال، به نظــر می رســد بــرای بهبــود وضــع زندگــی روســتاییان و جلوگیــری از مهاجــرت 
آن هــا بــه شــهر الزم اســت کــه روســتاها در ســرمایه گذاری و تخصیــص هزینه هــا اولویــت داده شــود 
ــات و  ــاوری اطاع ــاخت های فن ــیس زیرس ــی و تأس ــی و تفریح ــات آموزش ــاد امکان ــوص ایج و درخص

ارتباطــات در روســتاها اقدامــات الزم صــورت گیــرد. 

تأمیــن مســکن روســتایی نیــز یکــی از عوامــل پیشــرفت روســتایی محســوب می شــود. در برنامــۀ 
ششــم توســعه، بــه بهســازی و نوســازی واحدهــای مســکونی نیــز اهتمــام شــده اســت؛ بــا این  حــال، در 
ایــن برنامــه فقــط بــر بُعــد کّمــی مســکن روســتایی تمرکــز شــده و ســایر ابعــاد مــورد بی توجهــی قــرار 
گرفتــه اســت. ضــرورت دارد در تدویــن سیاســت های مرتبــط بــا مســکن روســتایی بــه معمــاری روســتا، 
فرهنــگ روســتا، شــیوۀ معیشــت روســتاییان، شــرایط اقلیمــی و بومــی روســتا، مســائل زیســت محیطی 
ــی،  ــود )قاطع ــه ش ــژه توج ــور وی ــی به ط ــرات طبیع ــری از مخاط ــرای جلوگی ــب ب ــی مناس و مکان یاب

کاشــمی و کبیــری، 1395، ص. 60(.

توجــه بــه توانمندی هــای داخلــی در گســترش کشــاورزی و صنایــع روســتایی از دیگــر مؤلفه هــای 
ــۀ  ــادۀ 27 برنام ــادۀ 31 و م ــف م ــد ال ــه در بن ــن نکت ــت. ای ــتایی اس ــرفت روس ــۀ پیش ــم در زمین مه
ــی و  ــع تبدیل ــترش صنای ــرای گس ــه، ب ــن برنام ــن در ای ــت. همچنی ــده اس ــاظ ش ــعه لح ــم توس شش
صنایــع روســتایی و افزایــش صــادرات کشــاورزی بــه مــواردی همچــون توســعۀ تکمیــل زنجیــرۀ ارزش و 
صنایــع تکمیلــی در بخــش کشــاورزی، حمایــت از توســعۀ ظرفیــت صادراتــی صنایــع تبدیلــی و تکمیلی 
ــرا و اختصــاص مشــوق های  ــر و صادرات گ ــای اقتصــادی رقابت پذی ــعۀ بنگاه ه ــاورزی، توس بخــش کش

صادراتــی تأکیــد شــده اســت.

بخــش کشــاورزی مزیت هــای مختلفــی ماننــد تنــوع فصلــی در کشــور و امکان پذیــر بــودن تولیــد 
اکثــر محصــوالت زراعــی و باغــی، وابســتگی انــدک بخــش کشــاورزی بــه خــارج از کشــور، دسترســی 
آســان بــه بازارهــای داخلــی و امــکان صــادرات بــه کشــورهای همســایه و امکان پذیــر بــودن اشــتغال 
حــدود 30 درصــد جامعــه بــا توســعۀ صنایــع پایین دســتی و باالدســتی دارد. تکیــه بــر توانمندی هــای 
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ــع تبدیلــی و حمایــت از افزایــش صــادرات محصــوالت  داخلــی در بخــش کشــاورزی، گســترش صنای
کشــاورزی  زمینــۀ رشــد اقتصــادی را فراهــم مــی آورد و بــه کاهــش وابســتگی کشــور بــه نفــت کمــک 

ــور، 1393، ص. 122(.  ــاد و امجدی پ ــم، صفدری نه ــد )کری می کن

مؤلفــه مهــم بعــدی خصوصــی شــدن و مردمــی شــدن کشــاورزی اســت. توســعۀ بخــش کشــاورزی 
ــای  ــدۀ زمین ه ــرا عم ــد؛ زی ــک می کن ــز کم ــاورزی نی ــدن کش ــی ش ــدن و مردم ــی ش ــه خصوص ب
ــاورزی در  ــدن کش ــی ش ــدن و مردم ــی ش ــۀ خصوص ــت. در زمین ــردم اس ــت م ــاورزی در مالکی کش
برنامــۀ ششــم توســعه، در مــادۀ 24 بــه افزایــش ســهم تعــاون در اقتصــاد بــه 25 درصــد بــا همــکاری 
ــد نهاده هــای کشــاورزی  ــه خری ــران و در مــادۀ 25 ب ــع، معــادن و کشــاورزی ای ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــات  ــد خدم ــای تولی ــی به ج ــتگاه های اجرای ــط دس ــی توس ــی و تعاون ــش خصوص ــروری از بخ و دام پ
ــد کاهــش  ــی و خصوصــی شــدن بخــش کشــاورزی نیازمن ــن  حــال، مردم ــا ای اشــاره شــده اســت. ب

ــه اســت.  ــن زمین ــات تشــویقی بیشــتر در ای ــن بخــش و اقدام ــت در ای ــری دول تصدی گ

ــد پ  ــط در بن ــۀ ششــم توســعه، فق درخصــوص بایســته های علمــی پیشــرفت روســتایی در برنام
مــادۀ 31 از ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه و نــوآوری یــاد شــده اســت؛ امــا در ایــن برنامــه بــه 
ــاره ای نشــده اســت.  ــا اش ــش روز دنی ــوزش کشــاورزی و اســتفاده از متخصصــان و اســتفاده از دان آم
ــاورزی در  ــش کش ــد بخ ــر رش ــا داری ب ــت و معن ــر مثب ــعه تأثی ــق و توس ــارج تحقی ــه مخ ــا ک از آنج
ــش  ــد در بخ ــل تولی ــره وری عوام ــای به ــرای ارتق ــعه ب ــق و توس ــرمایه گذاری در تحقی ــران دارد، س ای
ــوان  ــد به عن ــاورزی می توان ــوزش کش ــام آم ــردن نظ ــن کارا ک ــم اســت. همچنی ــیار مه ــاورزی بس کش
ــات کشــاورزان کمــک  ــی شــدن تحقیق ــه عملیات ــد و ب ــق و توســعه عمــل نمای ــد تحقی مکمــل فراین

ــص. 12ـ13(.  ــاودان، 1390، ص ــرآبادی و ج ــد )مهرابی بش ــایانی کن ش

در بنــد الــف مــادۀ 33 برنامــۀ ششــم توســعه، از مؤلفــۀ ایجــاد زیرســاخت های کشــاورزی، ماننــد 
ــردخانه ها  ــاورزی در س ــی کش ــوالت اساس ــداری محص ــی و نگه ــی و تکمیل ــع تبدیل ــترش صنای گس
و انبارهــای فنــی چندمنظــوره، یــاد شــده اســت. به دلیــل نقــش حیاتــی ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های کشــاورزی در افزایــش بهــره وری تولیــد در ایــن بخــش )کهنســال، شاهنوشــی و گلریــز 
ــه ایجــاد زیرســاخت های کشــاورزی در برنامه هــای توســعه  ضیائــی، 1387، ص. 80(، توجــه بیشــتر ب
ضــروری اســت؛ بــا ایــن  حــال در برنامــۀ ششــم توســعه، بــه ایــن موضــوع توجــه کافــی نشــده و فقــط 

در بنــد الــف مــادۀ 33 بــه آن اشــاره شــده اســت. 

ــع آبــی در کشــور،  ــرای رشــد کشــاورزی اســت. به دلیــل محدودیــت مناب ــع ضــروری ب آب از مناب
مدیریــت صحیــح ایــن منبــع ارزشــمند اهمیــت فراوانــی دارد. در برنامــۀ ششــم توســعه، راهکارهایــی 
بــرای مدیریــت اصولــی آب بیــان شــده اســت: افزایــش بهــره وری آب در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
ــای  ــن، احی ــاری نوی ــای آبی ــعۀ روش ه ــر، توس ــد آب کمت ــوالت نیازمن ــد محص ــه تولی ــی ب اولویت ده

قنــوات، اســتفاده از آب اســتحصالی ســدها و تأمیــن حقابــۀ کشــاورزان. 
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اســتفادۀ بهینــه از اراضــی کشــاورزی یکــی از عوامــل مهــم خودکفایــی در تولیــد محصــوالت راهبردی 
کشــاورزی به شــمار می آیــد. در توســعۀ کشــاورزی، بایــد بــر یکپارچه ســازی اراضــی کشــاورزی 
ــد  ــب توانســته اند بیشــترین ســهم تولی ــن مطل ــه ای ــا توجــه ب ــز کــرد. کشــورهای توســعه یافته ب تمرک
فراورده هــای کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص دهنــد. یکپارچه ســازی اراضــی جهــت مدیریــت مصــرف 
ــرای اســتفاده از فناوری هــای آبیــاری تحــت  فشــار  آب در مزرعــه را ارتقــا می دهــد و بســتر مناســبی ب
ــا وجــود اهمیــت یکپارچه ســازی  فراهــم مــی آورد )ظریفیــان، دماونــدی و ســعدی، 1391، ص. 237(. ب
منابــع ارضــی کشــاورزی در کشــور، در برنامــۀ ششــم توســعه بــه ایــن امــر توجــه کافــی نشــده اســت.

بــرای اینکــه سیاســت گذاری در بخــش کشــاورزی موفقیت آمیــز باشــد، وجــود آمــار و اطاعــات کافــی 
در ایــن بخــش ضــروری اســت. سیاســت گذاری موفــق در بخــش کشــاورزی نیازمنــد اطاعــات جامعــی 
از نحــوۀ تولیــد و مراحــل آن، عرضــۀ محصــوالت کشــاورزی، میــزان ســطح زیــر کشــت در کشــور، نــوع و 
کیفیــت کشــت در سراســر کشــور و مــواردی از این دســت اســت؛ ازایــن رو وجــود بانــک اطاعــات جامــع 
کشــاورزی در کشــور ضــرورت دارد. بــا ایــن  حــال، در برنامــۀ ششــم توســعه، بــه ایــن ضــرورت توجهــی 
ــدازی زیرســاخت شناســه گذاری،  ــه راه ان ــادۀ 31 ب ــد د م ــط در بن ــه فق ــدک شــده اســت؛ به طــوری  ک ان
بارنامــۀ الکترونیــک و رهگیــری کاال و نهــادۀ کشــاورزی و دامــی صنعتــی و نیمه صنعتــی تــا رســیدن بــه 
مصرف کننــدۀ نهایــی اشــاره شــده و از ســایر مــوارد و ضروریــات بانــک جامــع کشــاورزی غفلت شــده اســت. 

ــران نحــوۀ عرضــۀ محصــوالت تولیدشــده  ــدی کشــاورزان در ای ــی درآم ــای اصل ــی از چالش ه یک
ــری در  ــای دیگ ــود چالش ه ــت. وج ــاورزان اس ــی کش ــهم دریافت ــودن س ــن ب ــرف و پایی ــازار مص در ب
شــبکۀ توزیــع و بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی در ایــران، ماننــد فقــدان جریــان متقــارن اطاعــات 
ــاری  ــت انحص ــوالت، موقعی ــازی محص ــازی و بازارس ــف در برندس ــرمایه گذار، ضع ــاورز و س ــرای کش ب
برخــی عمده فروشــان و ضعیــف بــودن قــدرت چانه زنــی برخــی کشــاورزان ســنتی روســتایی، موجــب 
ــاره،  ــد )محمدی خی ــر باش ــور گریزناپذی ــاورزی در کش ــی کش ــع و بازاریاب ــاختار توزی ــاح س ــده اص ش

ــص. 86ـ106(.  ــیراوند، 1397، ص ــان و ش کارشناس

در بنــد الــف مــادۀ 32 برنامــۀ ششــم توســعه، فقــط بــه مســئلۀ کاهــش التهابــات بــازار کاالهــای 
کشــاورزی اشــاره شــده؛ در صورتــی  کــه ساختارســازی بــرای توزیــع و بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی 
ــن  ــه ایرادهــای ای یکــی از مؤلفه هــای مهــم پیشــرفت روســتایی اســت کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر ب

ــت.  ــن اشکا ل هاس ــاح ای ــت اص ــت جه ــت های درس ــاذ سیاس ــوزه و اتخ ح

 5ـ2. بررسی عملکرد براساس اهداف مندرج در سند برنامۀ ششم توسعه
در جــدول 4، ارزیابــی عملکــرد مؤلفه هــای ناظــر بــه پیشــرفت روســتایی در بــازۀ زمانــی اجــرای قانــون 
ــه  برنامــۀ ششــم توســعه آمــده اســت؛ همان طــور کــه انتظــار مــی رود، بررســی عملکردهــا محــدود ب

مؤلفه هایــی اســت کــه داده هــا و آمــار رســمی در آن بــازه تهیــه و منتشــر شــده اســت.
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جدول 4. بررسی عملکرد حاکمیت مبتنی بر سند 

ردیف
مؤلفۀ 

پیشرفت 
روستایی

مرکز منتشرکنندۀ آمارشاخص آماری
آمار

امنیت غذایی و 1
خودکفایی

به ترتیب میزان تولید محصوالت گندم، 
جو و برنج

براساس برنامۀ ششم، تا پایان سال 1398 میزان 
تولید گندم، جو و برنج باید به ترتیب به 13400، 

3254 و 3036 هزار تن برسد. براساس آمار، 
میزان تولید گندم، جو و برنج در کشور در پایان 
سال 1398 به ترتیب برابر با 13700، 3500 و 

4400 هزار تن بوده است.

بانک مرکزی

2
افزایش رفاه 
روستاییان و 
سرمایه گذاری 

در روستا

بهره برداری از آب آشامیدنی سالم 
برای روستاهای باالی 20 خانوار تا 

سال 1397
87 درصد اهداف برنامه محقق شده است.

خاصۀ گزارش عملکرد 
قانون برنامۀ ششم توسعه

اجرای برنامۀ توسعه اقتصادي و 
100 درصد اهداف برنامه محقق شده است.اشتغال زایی روستاها تا سال 1397

54 درصد اهداف برنامه محقق شده است.ایجاد اشتغال روستایي تا سال 1397

افزایش جمعیت تحت پوشش فاضاب 
32 درصد اهداف برنامه محقق شده است.روستایی تا سال 1397

مسکن 3
روستایی

مقاوم سازی مسکن روستایی تا سال 
خاصۀ گزارش عملکرد 73 درصد اهداف برنامه محقق شده است.1397

قانون برنامۀ ششم توسعه

4
ایجاد صنایع 

تبدیلی 
و صنایع 
روستایی:

حمایت از بازسازي و نوسازي واحدهاي 
خاصۀ گزارش عملکرد 140 درصد اهداف برنامه محقق شده است.تبدیلي و تکمیلي تا سال 1397

قانون برنامۀ ششم توسعه

افزایش صادرات 5
کشاورزی

ارزش صادرات محصوالت سنتی و 
کشاورزی در طول سال 1395 تا 

1398 برحسب میلیون دالر
بانک مرکزیاز 5522 به 5186 کاهش  یافته است.

6
خصوصی سازی 
و مردمی شدن 

کشاورزی
پروژ ه های ملی واگذارشده به بخش 
غیردولتی توسط وزارت کشاورزی

44 طرح برای واگذاری به بخش خصوصی 
شناسایی شده، اما تا سال 1397 هیچ پروژه ای 

واگذار نشده است.
خاصۀ گزارش عملکرد 
قانون برنامۀ ششم توسعه

مدیریت آب7

توسعۀ سامانه های نوین آبیاری تا سال 
44 درصد اهداف برنامه محقق شده است.1397

خاصۀ گزارش عملکرد 
قانون برنامۀ ششم توسعه

شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی تا 
18 درصد اهداف برنامه محقق شده است.سال 1397

مرمت و بازسازی اساسی و بهسازی 
100 درصد اهداف برنامه محقق شده است.شبکه های آبیاری و زهکشی تا سال 1397

مهاجرت 8
روستاییان

تعداد خانوارهای روستایی تا پایان 
سال 1398

کاهش تعداد خانوارهای روستایی از 19337 
خانوار در سال 1395 به 18430 خانوار در 

سال 1398
مرکز آمار ایران

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: یافته های پژوهش(
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محمدجواد رضائی و همکاران. بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقالب اسالمی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنهاد هایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه.

6. نتیجه 
ــۀ  ــۀ رویکــرد انقــاب اســامی، روســتا و روســتاییان دارای اهمیــت بســیاری اســت. نقــش طبق برپای
روســتایی در ایجــاد امنیــت غذایــی از یــک ســو و حضــور قشــرهای کم درآمــد و ضعیــف اقتصــادی در 
ایــن طبقــه ضــرورت توجــه ویــژه بــه روســتاییان را دوچنــدان می نمایــد. از ســوی دیگــر برنامه هــای 
ــز  ــر و نی ــره و جزئی ت ــن روزم ــب قوانی ــم و تصوی ــاع در تنظی ــل ارج ــای قاب ــوان مبن ــعه به عن توس
به مثابــۀ چارچــوب کلــی در فرایندهــای اجرایــی، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. از آنجــا کــه در 
گفتمــان انقــاب اســامی پیشــرفت روســتایی یکــی از محورهــای مــورد تأکیــد بــوده، طبیعتــاً توجــه 
بــه آن در برنامه هــای توســعۀ میــان و بلنــد مــدت ضــروری اســت. در ایــن پژوهــش، ســعی شــد ضمــن 
اســتخراج مؤلفه هــای قابــل اصطیــاد از منابــع گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت و توســعۀ 

روســتایی، برنامــۀ ششــم توســعه ارزیابــی شــود. 

ــه  ــتایی، 36 مؤلف ــرفت روس ــوزۀ پیش ــامی در ح ــاب اس ــی انق ــای گفتمان ــتخراج مؤلفه ه ــا اس ب
حاصــل شــد کــه ذیــل 10 گویــۀ کلی تــر قابــل  طبقه بنــدی اســت. در گام بعــد، بــا تمرکــز بــر متــن 
ســند و نیــز عملکــرد صورت گرفتــه بــه ارزیابــی برنامــۀ ششــم توســعه پرداختــه شــد. نتیجــۀ بررســی 
حاکــی از ایــن بــود کــه بــا وجــود قرابــت زیــاد متــن ســند بــا مؤلفه هــای گفتمــان انقــاب اســامی 
در حــوزۀ توســعۀ روســتایی، در برخــی محورهــای اساســی، شــاهد عملکــرد نامطلوبــی هســتیم. در گام 
ــم پیشــرفت  ــۀ هفت ــن ســند برنام ــای اشاره شــده در مت ــت مؤلفه ه ــای جامعی ــرای ارتق ــز، ب ــی نی نهای
یــا توســعه و نیــز ناظــر بــه وضعیــت موجــود توصیه هایــی بــه ایــن شــرح بیــان شــد: 1. حفــظ ابعــاد و 
مؤلفه هــای اصلــی مــورد اشــاره در متــن ســند برنامــۀ ششــم بــا هــدف ارتقــا و تعمیــق در متــن ســند 
برنامــۀ هفتــم؛ 2. توجــه بــه موضــوع آمــوزش و ترویــج کشــاورزی؛ 3. تنظیــم برنامــۀ تجــاری هدفمنــد 
ــر پایدارســازی و  ــد ب ــر آن اســاس؛ 4. تأکی ــم ب ــن برنامــۀ هفت ــداری و تدوی ــور کشــاورزی و دام در ام
ــه دسترســی و  ــه ب ــتا؛ 6. توج ــی در روس ــع تبدیل ــه صنای ــه ب ــی؛ 5. توج ــت غذای ــق امنی ــداوم تحق ت
تســهیم آب میــان روســتاییان، مــزارع کشــاورزی و روســتاها؛ 7. بسترســازی بــرای پایشــگری حداکثری 
مؤلفه هــای پیشــرفت روســتایی؛ 8. ارتقــای ســرمایۀ انســانی در مناطــق روســتایی و مشــاغل مرتبــط 

بــا کشــاورزی.  

شــایان ذکــر اســت کــه مطالعــۀ حاضــر بــا محدودیت هایــی مواجــه بــوده اســت. اساســاً مقولــه ای 
ــارۀ آن، از  ــازگار درب ــی ناس ــوع و حت ــرات متن ــود نظ ــر وج ــزون ب ــعه اف ــا توس ــرفت ی ــون پیش همچ

ــل تحلیــل و بررســی اســت.  ــی قاب منظرهــا و ابعــاد گوناگون

7. پیشنهاد هایی برای تدوین برنامۀ هفتم پیشرفت و توسعه
ــۀ  ــن برنام ــرای تدوی ــی ب ــای خوب ــد راهنم ــد، می توان ــعه برمی آی ــم توس ــۀ شش ــی برنام ــج ارزیاب نتای
هفتــم پیشــرفت یــا توســعه بــا هــدف اصــاح و تقویــت پیشــرفت روســتایی اســت. پیشــنهاد می شــود 
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در تدویــن برنامــۀ هفتــم پیشــرفت یــا توســعه بــه موضوعــات زیــر توجــه شــود؛ همان طــور کــه اشــاره 
ــازگاری  ــم، ایجــاد س ــۀ هفت ــع در ســند برنام ــی جام ــن متن ــه تدوی ــر ب ــوارد پیشــنهادی ناظ شــد، م
میــان احــکام قانونــی و وضعیــت موجــود در عرصــۀ عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی در حــوزۀ پیشــرفت 

روســتایی اســت.

ــا  ــم ب ــۀ شش ــند برنام ــن س ــاره در مت ــورد اش ــی م ــای اصل ــاد و مؤلفه ه ــظ ابع 1. حف
هــدف ارتقــا و تعمیــق در متــن ســند برنامــۀ هفتــم: مطابــق ارزیابــی متــن ســند برنامۀ ششــم، 
بســیاری از مؤلفه هــای ناظــر بــه گفتمــان انقــاب اســامی در ایــن ســند جــاری اســت؛ ازایــن رو حفــظ 

مشــخصات مثبــت در تدویــن برنامــۀ هفتــم نخســتین رهنمــود در ایــن راستاســت. 

2. توجــه بــه موضــوع آمــوزش و ترویــج کشــاورزی: بــا توجــه بــه ظرفیــت زیــاد امکانــات 
طبیعــی و وجــود فاصلــه میــان بهــره وری بالقــوه و بالفعــل منابــع طبیعــی و انســانی، بایــد بــه موضــوع 
ــود.  ــد ش ــتاییان، تأکی ــتا و روس ــت روس ــای وضعی ــم در ارتق ــی از ارکان مه ــوان یک ــوزش، به عن آم
بدیهــی اســت کــه آمــوزش می توانــد عــاوه بــر مهم تریــن کارکردهــای بخــش روســتایی )کشــاورزی 

ــه ســایر ظرفیت هــای موجــود در ایــن بخــش نیــز باشــد. و دامــداری( ناظــر ب

3. تنظیــم برنامــۀ تجــاری هدفمنــد در امــور کشــاورزی و دامــداری و تدویــن برنامــۀ 
هفتــم براســاس آن: به دلیــل مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای دیگــر، الزم اســت بــا ماحظــۀ عوامــل 
ــاورزی و  ــی کش ــی و صادرات ــت های واردات ــۀ سیاس ــات در عرص ــه ای باثب ــی، برنام ــادی و سیاس اقتص
دامــداری مــورد اجمــاع سیاســت گذاران و کارگــزاران ادوار مختلــف دولت هــا قــرار گیــرد. ایــن برنامــه 
ــا توســعه قیــد خواهــد شــد، بایــد  کــه طبیعتــاً محورهایــی از آن در متــن برنامــۀ هفتــم پیشــرفت ی
مســتلزم حمایتــی هوشــمند از روســتاییان باشــد؛ به نحــوی  کــه در بلندمــدت مانــع تصویــب برنامه هــا 
ــد  ــا قص ــات ب ــن تصمیم ــی از ای ــد برخ ــود. هرچن ــادرات و واردات ش ــوزۀ ص ــوری در ح ــرات ف و تغیی
ــت از خــود روســتاییان و  ــی حمای ــش قیمــت کاال و حت ــری از افزای ــردم، جلوگی ــت از عمــوم م حمای
ــل از  ــدی کام ــتاییان در بهره من ــق ارادۀ آزاد روس ــع تحق ــدت مان ــود، در بلندم ــذ می ش کشــاورزان اخ
دســترنج خویــش خواهــد شــد. بدیهــی اســت کــه از مجــرای همیــن برنامــه، موضع گیــری مناســب در 
قبــال تولیدکننــدگان خارجــی ــــ به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای مهــم در گفتمــان انقــاب اســامی در 

عرصــۀ روســتا ــــ قابــل اســتخراج اســت.

ــر پایدارســازی و تــداوم تحقــق امنیــت غذایــی: هرچنــد به لحــاظ عملکــرد،  4. تأکیــد ب
در برخــی کاالهــا و نیازهــای اساســی بــه ســطحی از خودکفایــی دســت یافته ایــم، نکتــۀ مهــم حفــظ 

ایــن مشــخصه و اثرناپذیــری آن از تکانه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی و طبیعــی اســت.

5. توجــه بــه صنایــع تبدیلــی در روســتا: بــا نظــر بــه اهمیــت ایــن مقولــه در ایجــاد اشــتغال 
و بهره منــدی از مزیت هــای موجــود و البتــه موفــق نبــودن عملکــرد آن در بــازۀ زمانــی برنامــۀ ششــم، 
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محمدجواد رضائی و همکاران. بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقالب اسالمی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنهاد هایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه.

ــن هــدف  ــدۀ ای ــای بســترهای پدیدآورن ــع و ارتق ــن صنای ــق ای ــد بازنگــری در فرایندهــای تحق نیازمن
هســتیم.

6. توجــه بــه دسترســی و تســهیم آب میــان روســتاییان، مزارع کشــاورزی و روســتاها: 
ــۀ توزیــع آب به طــور جــدی مــورد توجــه نبــوده و برنامه هــای مقطعــی و گاهــی  اگــر تــا کنــون مقول
غیرکارشناســی بــرای مواجهــه بــا معضــات ارائــه می شــده، در حــال حاضــر به دلیــل جدی تــر شــدن 
بحــران آب و عــدم ارتقــای فنــاوری آبیــاری در بخــش کشــاورزی، ضــروری اســت کــه بــا عنایــت بــه 
همــۀ ذی نفعــان و ذی حقــان در ایــن مقولــه، حکمرانــی توزیــع آب در کشــور و به خصــوص در حــوزۀ 
مناطــق روســتایی بازطراحــی و اصــاح شــود. همان طــور کــه عملکــرد مربوطــه در بــازۀ زمانــی برنامــۀ 
ــتایی و  ــش روس ــاي بخ ــی از چالش ه ــوز یک ــع آب هن ــئلۀ توزی ــد، مس ــان می ده ــعه نش ــم توس شش
کشــاورزی اســت. ایــن مســئله خــود موجــب دامــن زدن بــه یکــی از پدیده هــای نامطلــوب در حــوزۀ 
اقتصــاد روســتایی، یعنــی مهاجــرت، شــده و لــزوم توجــه بــه ایــن موضــوع را دوچنــدان کــرده اســت. 

ــتایی: در  ــرفت روس ــای پیش ــری مؤلفه ه ــگری حداکث ــرای پایش ــازی ب 7. بسترس
ــار  ــار آم ــا انتش ــد ی ــدم تولی ــئلۀ ع ــور، مس ــت گذاری کش ــی و سیاس ــای حکمران ــیاری از حوزه ه بس
دقیــق و جامــع وجــود دارد. طبــق یکــی از گزارش هــای رســمی دربــارۀ نظــام آمــاری ایــران، تولیــدات 
ــاری کشــور نیســت و پژوهشــگران و رســانه ها  ــا تأمیــن نیازهــای آم ــاری چنــدان مرتبــط ب نظــام آم
ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــد )مرک ــاز ندارن ــورد نی ــات م ــار و اطاع ــه آم ــانی ب ــی آس دسترس
ــت گذاری و  ــوزۀ سیاس ــور در ح ــی و اداری کش ــام حکمران ــای نظ ــر ارتق ــامی، 1398، ص. 1(. اگ اس
برنامه ریــزی امــری مطلــوب تلقــی می شــود و از ســوی دیگــر »شــفافیت«، »دسترســی بــه داده هــا« و 
»انتشــار داده هــای حاکمیتــی« از لــوازم اصــاح نظــام اداری اســت )ابوالمعالــی، دانش فــرد و پورعــزت، 
ــرفت و  ــاد پیش ــش ابع ــه پای ــوط ب ــای مرب ــاخص ها و آماره ــح ش ــر از تصری 1399، ص. 27(، ناگزی
ــری  ــدی و بازخوردگی ــای بع ــور پایش ه ــا به منظ ــار داده ه ــه و انتش ــه تهی ــزم ب ــی مل ــن متول تعیی
ــن  ــی هســتیم. ای ــعه و پیشــرفت اقتصــادی و اجتماع ــای توس ــا اصــاح برنامه ه ــم ی ــد تنظی در فراین
ــامی در  ــاب اس ــان انق ــر گفتم ــاخص ها از منظ ــن ش ــح ای ــه تصری ــه ای ب ــد دریچ ــه می توان مطالع
حــوزۀ پیشــرفت روســتایی باشــد کــه البتــه مؤلفه هــای پیش گفتــه قابلیــت تفصیــل بیشــتر یــا انــوع 
ــه  ــی اســت ک ــه ای، جنســیتی و ســنی را دارد. طبیع ــی، منطق ــف از نظــر محل ــای مختل طبقه بندی ه
ــش  ــار پای ــوان انتظ ــات، نمی ت ــار و اطاع ــدۀ آم ــای مســئول تولیدکنن ــا نهاده ــاد ی ــن نه ــدون تعیی ب

ــت. ــی را داش ــت گذاری آت ــای سیاس ــاح رونده ــوب و اص مطل

ــوده  ــروی انســانی آگاه و کارآزم ــتایی: نی ــای روس ــانی در جغرافی ــرمایۀ انس ــای س 8. ارتق
ــداوم  ــق و ت ــرای تحق ــده ب ــرایط فراهم آم ــاخت ها و ش ــۀ زیرس ــرداری از هم ــوازم بهره ب ــن ل از مهم تری
پیشــرفت روســتایی اســت. از ایــن منظــر و به عنــوان پیشــنهادی در تنظیــم برنامــۀ توســعه، توجــه بــه 
مهارت هــای مــورد نیــاز زیســت روســتایی، احقــاق حقــوق روســتاییان از منظــر بهداشــت عمومــی و 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

503

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3

محمدجواد رضائی و همکاران. بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقالب اسالمی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنهاد هایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه.

ــن  ــوزی در ای ــی و مهارت آم ــای ترویج ــر فعالیت ه ــز ب ــز تمرک ــی و نی ــوزش عموم ــه آم ــی ب دسترس
ــود.  ــه می ش ــق توصی مناط
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