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Considering the impact of development plans on the policy makers and executives, the achievement 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 revolution'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.
JEL Classification: O29, R11.
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بــا توجــه بــه تأثیــر برنامههــای توســعه بــر رونــد قانونگــذاری و تصمیمــات مجریــان ،بررســی
میــزان انطبــاق ایــن برنامههــا بــا گفتمان اقتصــادی انقــاب اســامی و پایــش موفقیــت آن برنامهها
در اجــرا ،یکــی از ضروریــات تــداوم آرمانهــای انقــاب اســامی اســت .ازایــنرو «اســتخراج
مؤلفههــای پیشــرفت روســتایی در چارچــوب گفتمــان انقــاب اســامی»« ،بررســی عملکــرد برنامۀ
ششــم توســعه از منظــر ســازگاری بــا مؤلفههــای پیشگفتــه» و «ارائــۀ پیشــنهاد برای تدوین ســند
برنامــۀ هفتــم توســعه در راســتای انطبــاق بــا آن مؤلفههــا» 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 مؤلفههــای محــوری گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی ،ســند
ششــم توســعه براســاس مفاهیــم و مضامیــن استخراجشــده مــورد بررســی و قضــاوت قــرار گرفتــه
اســت .همچنیــن بــا اســتفاده از دادههــای رســمی و شــاخصهای اقتصــادی مربوطــه ،میــزان
موفقیــت ایــن ســند در تحقــق گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی در عرصــۀ اجــرا بررســی شــده
اســت .بــا وجــود توجــه بــه بســیاری از مؤلفههــاي گفتمــان انقــاب اســامي در متــن قانــون برنامــۀ
پنجســالۀ ششــم توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران ناظر بــه عرصۀ
پیشــرفت روســتایی ،رونــد موجــود در برخــی شــاخصها مطلــوب نیســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد
میشــود در متــن ســند برنامــۀ هفتــم توســعه ،ضمــن توجــه بــه جامعیــت ،بــرای رفــع برخــی
نواقص عملکردی و پدیدههاي موجود همت گماشته شود.
طبقهبندی .O29 ،R11 :JEL
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 .1مقدمه

کشــور ایــران پــس از انقــاب اســامی ،بهدلیــل هدفگــذاری خــاص خــود بــرای دســتیابی بــه تمــدن
نویــن اســامی ،در مواجهــۀ تمدنــی و همهجانبــه بــا تمــدن مــدرن قــرار گرفتــه و در طــی چهــار دهــه،
ایــن مواجهــۀ تمدنــی در ســاحتهای مختلفــی تجلــی یافتــه اســت .اولیــن ظهــور و بــروز ایــن مواجهــۀ
تمدنــی حملــۀ نظامــی در دهــۀ شــصت بــوده اســت؛ امــا پــس از آن ،حملههــای فرهنگــی و اقتصــادی
در دســتور کار نظــام اســتکبار قــرار گرفــت .ســالیان مدیــدی اســت کــه جنــگ اقتصــادی ،بهمنظــور
کاهــش قــدرت جمهــوری اســامی ،در قالــب تحریمهــای اقتصــادی اقتصــاد ایــران را بــا بحــران
مواجــه کــرده و مشــکالت عدیــدهای را پدیــد آورده اســت .بــا لحــاظ ایــن شــرایط ،ســاختار اقتصــادی
مطلــوب بــرای جمهــوری اســامی ایــران ،بــا مدلهــای متعــارف کشــورهای دیگــر از دو جهــت متفــاوت
خواهــد بــود؛ البتــه ایــن دو جهــت بــه یکدیگــر مرتبــط اســت .ایــن دو جهــت عبــارت اســت از :وجــود
واقعیتهــای خــاص اقتصــادی ماننــد جنــگ اقتصــادی و هدفگــذاری جمهــوری اســامی بــرای
تشــکیل حکومتــی مبتنــی بــر دیــن مبیــن اســام .ازای ـنرو جمهــوری اســامی ایــران الزام ـاً واجــد
گفتمــان اقتصــادی خــاص خــود اســت تــا بتوانــد تحــت مواجهــۀ تمدنــی و جنــگ اقتصــادی ،بــه
اهــداف خــود دســت یابــد.
یکــی از واقعیتهــای اقتصــاد ایــران تحریمهــای شــدید اقتصــادی غــرب علیــه ایــن کشــور اســت.
عمــدۀ ایــن تحریمهــا بــه بهانــۀ جلوگیــری از دسترســی ایــران بــه ســاح هســتهای وضــع شــده؛
امــا درحقیقــت ریشــه در اختالفــات بنیادیــن و تمدنــی انقــاب اســامی بــا غــرب دارد .هــدف اصلــی
تحریمهــا بیثبــات کــردن رژیــم هــدف یــا برانــدازی آن اســت
وجــود ایــن واقعیتهــا و تمرکــز بــر آن آرمانهــای متعالــی انقــاب اســامی بهخوبــی بیانگــر
دشــواری و پیچیدگــی مســیر اصــاح ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی و پیشــرفت اســت .برنامههــای
توســعه یکــی از ابزارهایــی اســت کــه بهدلیــل تأثیــر بــر مســیر قانونگــذاری و کلیــات حاکــم بــر
برنامههــای اجرایــی ،نقشــی مهــم در تحقــق اصالحــات و ریلگــذاری پیشــرفت دارد .ارجــاع مــداوم
بــه قوانیــن برنامــۀ توســعه در محافــل سیاس ـتگذاری و تصمیمگیــری ،دریچ ـهای بــرای لــزوم توجــه
همزمــان بــه «واقعیتهــای موجــود» و «آرمانهــای انقــاب اســامی» میگشــاید کــه بــرای کمتــر
ســند یــا برنامـهای متصــور اســت.
برنامههــای توســعه را از منظرهــا و رویکردهــای مختلفــی میتــوان ارزیابــی کــرد .یکــی از
ســطوحی کــه تــا حــدی قابلیــت تفکیــک بهمنظــور دق ـتورزی دارد ،دســتهبندی از منظــر مخاطــب
و افــراد مــورد نظــر برنامــه اســت .در کنــار اهمیــت همــۀ قشــرها و صنفهــای جامعــه ،تمرکــز بــر
روســتاییان و مقولــۀ پیشــرفت روســتایی ،یکــی از ســطوح مهــم در تدویــن ،اجــرا و ارزیابــی برنامههــای
توســعه اســت .بهدلیــل نقــش ایــن طبقــه در وقــوع انقــاب اســامی و حمایــت از تمامیــت ارضــی
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 بهســر میبرنــد و
ایــن امــر مســئولیت نظــام حکمرانــی و ادارۀ کشــور را در قبــال ایــن طبقــه بیشــتر میکنــد.
یکــی از مالحظــات مبنایــی در پژوهشهــای داخلــی مرتبــط بــا توســعه ،تمرکــز و تأکیــد
بــر مفهــوم «پیشــرفت» بهجــای اصطــاح «توســعه» اســت .ایــن تمایــز کــه رهبــر انقــاب
نیــز بــر آن تأکیــد کردهانــد ،متأثــر از مبانــی و اهــداف سیاســتگذارانه در حــوزۀ پیشــرفت
و توســعه اســت .بهنظــر برخــی محققــان ،ســه مشــخصۀ ایــدۀ پیشــرفت کــه میتــوان آن را
بهنوعــی وجــه ممیــزۀ مفهــوم توســعه بــا قرائتهــای متعــارف غربــی دانســت« ،توجــه بــه ایجــاد
اقتــدار درونزا»« ،رعایــت عدالــت در همــۀ امــور» و «اســامی بــودن» اســت (قاضیمیرســعید
و تاجآبــادی .)1395 ،عــدهای از محققــان هــم معتقدنــد واژۀ پیشــرفت دارای گســترۀ مفهومــی
بیشـ�تری اسـ�ت (بهمــن و جعفرینــژاد1396 ،؛ بهمــن )1397 ،و دلیــل تأکیــد رهبــر انقــاب بــر
اصطــاح پیشــرفت ،بــار ارزشــی و معنایــی و نیــز الزامــات آن دانســته شــده اســت؛ همچنیــن لــزوم
توجــه بــه ارزشهــای دینــی در مــدار ارتقــا و اصــاح ،از دیگــر دالیــل نیــاز بــه واژهپــردازی جدیــد
و بومــی در ایــن حــوزه اســت (بهمــن ،جعفرینــژاد و گلشــنی1395 ،؛ بهمــن .)1397 ،چنانچــه
بــا فــرض وجــود تمایــز میــان ایــدۀ توســعه و مفهــوم پیشــرفت ،بــه موضــوع روســتا و کشــاورزی
مراجعــه کنیــم ،طبیعت ـاً داللتهــای مهمــی از نظــر مبنــا ،نتایــج و فراینــد دســتیابی بــه وضعیــت
مطلــوب بــروز خواهــد کــرد .ازایــنرو در مقالــۀ حاضــر وجــود چنیــن تمایــزی مفــروض گرفتــه
شــده اســت.
بــا ایــن تفاصیــل ،توجــه برنامههــای توســعه بــه موضــوع مهمــی همچــون روســتاییان و پیشــرفت
روســتایی از مقوالتــی اســت کــه انتظــار تأمــل دقیــق و همهجانبــه در آن مــیرود .ازایــنرو مقالــۀ
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:
 .1مؤلفههای پیشرفت روستایی در گفتمان انقالب اسالمی چیست؟
 .2برنامۀ ششم توسعه از نظر تحقق یا سازگاری با این مؤلفهها چه وضعیتی دارد؟
 .3چــه پیشــنهادها یــا داللتهایــی بــرای تدویــن ســند برنامــۀ هفتــم توســعه ،بــا هــدف
همراســتایی بــا گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی ،میتــوان بیــان کــرد؟
فراینــد پاســخ بــه پرســش نخســت از نــوع اکتشــافی و براســاس روش دادهبنیــاد اســت .ارزیابــی
برنامــۀ ششــم توســعه بــا اســتفاده از مؤلفههایــی کــه بــا روش تحلیلــی ـ توصیفــی اســتخراج شــده
و مســتند بــه متــن ســند برنامــۀ ششــم توســعه اســت ،صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن ارجــاع بــه
برخــی شــاخصهای در دســترس نیــز صــورت گرفتــه اســت.
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 .2پیشینۀ تحقیق

هرچنــد پژوهشهایــی در همســایگی ســؤاالت ایــن مقالــه انجــام شــده ،مطالعـهای کــه بهطــور خــاص
مبتنــی بــر اهــداف و پرس ـشهای س ـهگانۀ پیشگفتــه صــورت گرفتــه باشــد ،یافــت نشــد .ازای ـنرو
در ایــن بخــش ،مطالعاتــی مــرور میشــود کــه بهنوعــی بــا برخــی از ابعــاد ایــن مقالــه مرتبــط اســت.
ایــزدی ،بــدری و نامــدار ( )1390در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش کیفــی و پرسـشنامه و مصاحبــه
بــه بررســی آثــار تمرکــز بــر یــک فعالیــت اقتصــادی خــاص در روســتا و نتایــج آن بــر اقتصــاد روســتایی
پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تمرکــز بــر یــک فعالیــت اقتصــادی ماننــد کمبای ـنداری
در روســتا ،باعــث ارتقــای شــاخصهای رفاهــی اقتصــاد روســتایی و بهتــر شــدن وضــع مــردم روســتا
خواهــد شــد.
جاجرمــی و نوباغــی ( )1391در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصیفــی مبتنــی بــر
اثباتگرایــی ،رونــد توســعۀ اقتصــاد روســتایی در دهســتان میانجویــن ســبزوار را واکاوی کردنــد.
ایشــان بــا توجــه بــه شــاخصهای درآمــد اقتصــادی و اشــتغالزایی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
کشــاورزی مناسـبترین شــیوۀ فعالیــت اقتصــادی بــرای ایــن روستاســت و در ایــن راســتا بایــد الگــوی
کشــت از روشهــای ســنتی و مبتنــی بــر آب زیــاد تغییــر کنــد؛ همچنیــن صنایــع کوچــک فــراوری
محصــوالت کشــاورزی در ایــن روســتا اســتقرار یابــد.
منصــوری دانشــور ،رضایــی و بذرافشــان ( )1392در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش ارزیابــی اثــرات
زیســتمحیطی  EIAو ماتریــس لئوپولــد ،اثــرات اســتقرار واحدهــای صنعتــی در روســتاها را بــر
اقتصــاد روســتایی ارزیابــی کردنــد و دریافتنــد کــه اســتقرار واحدهــای صنعتــی در مناطــق روســتایی
درنهایــت بــه بهبــود شــاخصهای اقتصــادی میانجامــد.
یاســوری و جــوان ( )1394در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و اســنادی و بهرهگیــری از
روشهــای مبتنــی بــر اقتصادســنجی و رگرســیون ،بــه بررســی موانــع موجــود در مســیر تنوعبخشــی
بــه اقتصــاد روســتایی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهترتیــب موانــع زیرســاختی و نهــادی،
و عوامــل محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در مســئلۀ «تنوعبخشــی بــه اقتصــاد روســتایی» نقــش دارد.
رضایــی و قهرمانــی ( )1395در پژوهشــی بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصیفــی و ابزارهــای
ســنجش همبســتگی پیرســون ،اســپیرمن و تحلیــل واریانــس ،اثــرات پراکندگــی و ُخــرد شــدن اراضــی
کشــاورزی روســتایی را بــر اقتصــاد روســتایی مطالعــه کردنــد .طبــق یافتههــای پژوهــشُ ،خــرد و
پراکنــده بــودن اراضــی کشــاورزی باعــث شــده اســت راندمــان و بهــرهوری تولیــد پاییــن باشــد و
درنتیجــه جوانــان روســتایی بــه ادامــۀ فعالیــت در بخــش کشــاورزی تمایــل نداشــته باشــند.
ورمزیــاری و صمــدی ( )1395در پژوهشــی ،بعــد از اســتخراج الزامــات تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
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بــا اســتفاده از روشهــای کیفــی و کدگــذاری بیانــات رهبــر معظــم انقــاب ،بــه بررســی شــرایط
علّــی و چیســتی اقتصــاد مقاومتــی پرداختهانــد و در گام دوم دســتاوردهایی را بــرای راهنمایــی
سیاســتگذاری توســعۀ کشــاورزی و روســتایی اســتخراج کــرده و الگــوی نوینــی را بــرای مدیریــت
راهبــردی نیــروی کار کشــاورزی بــا توجــه بــه الزامــات اقتصــاد مقاومتــی ارائــه کردهانــد .
موســوی ،ســاداتاصل و ســاداتاصل ( )1397بــا اســتفاده از ماتریــس حســابداری اجتماعــی
ســال  1385و تحلیــل ضرایــب فزاینــدۀ منتــج از ایــن ماتریــس ،بــه بررســی اثــرات توزیــع درآمــدی
گردشــگری روســتایی بهتفکیــک بخشهــای مختلــف اقتصــادی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بــا توســعۀ منطق ـهای و محلــی گردشــگری روســتایی ،میتــوان امــکان توزیــع عادالنــۀ خدمــات
در مناطــق روســتایی را پدیــد آورد و درنتیجــه بــا پایــدار کــردن معیشــت روســتایی ،مانــع مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهرها شــود.
کمــی ،بــه بررســی
رمضانــی ،رحمانــی و شــفیعیثابت ( )1399بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و ّ
نقــش مدیریــت محلــی در ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت روســتاییان در اقتصــاد روســتایی
همــت گماشــتند .طبــق نتیجــۀ ایــن پژوهــش ،زدودن مــدل حاکمیــت «آمرانــه» و «از بــاال بــه پاییــن»
و توســعۀ مدیریتهــای محلــی و اجتماعــی در اقتصــاد روســتایی درنهایــت باعــث توســعۀ پایــدار و
رشــد شــاخصهای پیشــرفت اقتصــادی در روســتا خواهــد شــد.
روزا و بارتولــی )2013( 1در پــی بررســی ایــن مســئله بودنــد کــه مــدل مالکیــت خانوادگــی بــر
زمینهــای روســتایی چگونــه میتوانــد بــر جــذب ســرمایه در سیاس ـتگذاریهای توســعه روســتایی
اثــر بگــذارد .آنهــا نشــان دادنــد کــه درصــد پایینــی از خردهمالــکان بــه سیاس ـتگذاری در توســعۀ
روســتایی دسترســی دارنــد.
ماروتــا و نــازارو )2016( 2در پژوهشــی بــه بررســی اهمیــت نقشــی کــه امــروزه الگــوی کشــاورزی اروپا
از طریــق تولیــد کاالهــا و خدمــات عمومــی بــه نفــع الگــوی رفــاه جامعــه ایفــا میکنــد ،پرداختهانــد.
براســاس نتایــج تحقیــق ،ابــزار سیاســتی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــاص ایــن حــوزه ،از دو رکــن
مکمــل ،یعنــی پرداختهــای مســتقیم و اقدامــات بــازار و توســعۀ روســتایی تشــکیلشــده اســت.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1واکاوی ابعاد مختلف اقتصاد روستایی
اقتصــاد روســتایی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا بخــش کشــاورزی دارد؛ زیــرا مهمتریــن کارویــژۀ اقتصــادی
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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اقتصــاد روســتایی ،الزم اســت بخــش کشــاورزی مطالعــه شــود .نکتــۀ محــوری درخصــوص نســبت
بخــش کشــاورزی بــا گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی ایــن اســت کــه بخــش کشــاورزی در مقایســه
بــا بخشهــای دیگــر اقتصــاد کــه رابطــۀ نزدیکــی بــا ارز و واردات مــواد اولیــه دارد ،اتــکای بیشــتری
بــه ظرفیتهــای اقتصــادی داخلــی دارد؛ بــه همیــن دلیــل در زمــان وقــوع ضربههــای اقتصــادی
و سیاســی خارجــی ،ماننــد تحریمهــای اقتصــادی و جنگهــای نظامــی ،میتوانــد بــه تــابآوری
اقتصــاد ایــران در برابــر فشــارهای خــارج از کنتــرل کمــک کنــد
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و طبیعــی کشــور ،مهمتریــن کارکــرد اقتصــادی روســتا در ایــران
کش��اورزی اس��ت و بیش��ترین س��هم درآم��د روس��تاییان از ای��ن منب��ع تأمی��ن میش��ود(جاجرمــي و
نوباغــي ،۱۳۹۱ ،ص)29 .؛ در حالــی کــه متوســط ســهم ســالیانۀ بخــش کشــاورزی از موجــودی ســرمایه
در طــول برنامههــای توســعه 3،بیشــتر از  5درصــد نبــوده اســت

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .1روند تولید محصوالت باغی بین سالهای  1386تا 1398(منبع :مرکز آمار ایران ،۱۳۹۸ ،نمودار صفحۀ )15

در توســعۀ بخــش کشــاورزی در روســتا ،مســائل بســیاری وجــود دارد کــه بایــد از مجــرای
سیاســتگذاریهای کشــاورزی حــل شــود .معمــوالً سیاســتهای کشــاورزی در کشــورهای
توســعهیافته و درحالتوســعه بــرای افزایــش بهــرهوری ،تولیــد و رفــاه اجتماعــی و توزیــع مجــدد
درآمــد بــهکار گرفتــه میشــود( hikur, 2020, sec. background, quotes Krueger .)Sیکــی از ایــن
مســائل ،نظــام بهرهبــرداری اســت .نظــام بهرهبــرداری غالــب در کشــور ،نظــام ســنتی و برمبنــای
خردهمالکــی اســت؛ بهگون ـهای کــه بهطــور متوســط هــر خانــواده پنــج هکتــار زمیــن در اختیــار دارد
 .3سه برنامه پیش از انقالب و سه برنامه پس از انقالب.
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و تعییــن نــوع و الگــوی کشــت بهتمامــی تحــت اختیــار مالــک اســت .دومیــن نظــام بهرهبــرداری در
کشــور نظــام اجــارهای اســت؛ یعنــی زمیــن ،آب یــا هــر دو بــه کشــاورز اجــاره داده میشــود و مالــک
بهعنــوان موجــر ،هیــچ ســهمی از ضــرر یــا ســود حاصلشــده در فراینــد کشــاورزی نــدارد .پراکندگــی
و کوچــک بــودن قطعــات زمینــی کــه تحــت مالکیــت یــا اجــارۀ کشــاورزان قــرار میگیــرد ،درنهایــت
امــکان اســتفاده از فناوریهــای نویــن را ملغــی میکنــد(جاجرمــي و نوباغــي ،۱۳۹۱ ،صــص31 .ـ.)32
بنابرایــن یکــی از موانــع موجــود بــرای افزایــش بهــرهوری تولیــد در کشــاورزی و تحقــق کشــاورزی
صنعتــی در روســتا ،نــوع مالکیــت و نظــام بهرهبــرداری از زمیــن اســت.
مســئلۀ دوم در بخــش کشــاورزی نحــوۀ آبیــاری اســت .ســرمایهگذاری در تجهیــزات آبیــاری
و روشهــای جدیــد آبیــاری ،تولیــد در کشــاورزی را افزایــش میدهــد و همزمــان موجــب رشــد
ســرمایهگذاری در بخشهــای دیگــر میشــود؛ درنتیجــه درآمــد و مصــرف خانوارهــای روســتایی افزایــش
مییابــد(Shikur, 2020) .در بخشهــای دیگــری از کشــاورزی ایــران ،مدلهــای ســنتی آبیــاری ،ماننــد
دیــم ،بــهکار گرفتــه میشــود؛ بــه همیــن دلیــل بهــرهوری در ایــن بخشهــای کشــاورزی کمتــر از
بخشهایــی اســت کــه در آنهــا از روشهــای نویــن آبیــاری ماننــد قطــرهای اســتفاده میشــود.
روســتاییان و عشــایر در صنعــت غذایــی نیــز بهشــدت مولِــد بــوده ،در تولیــد گوشــت در کشــور
نقــش مهمــی دارنــد

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .2ظرفیت گاوداری صنعتی کشور بین سالهای  1369تا ( 1398منبع:مرکز آمار ایران ،۱۳۹۸ ،نمودار صفحۀ )18

وجــود مســائل و بحرانهایــی در مرغداریهــا و مؤسســات جوجهکشــی کشــور موجــب شــده
کــه تعــداد ایــن مؤسســات جوجهکشــی کــه از باســابقهترین مدلهــای تولیــد مــدرن دام در کشــور
اســت ،رو بــه کاهــش باشــد .ایــن موضــوع در شــکل  3کــه مســتخرج از گزارشهــای مرکــز آمــار ایــران
اســت ،قابــل مشــاهده اســت.
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شکل  .3تعداد مؤسسات جوجهکشی کشور (منبع :مرکز آمار ایران ،۱۳۹۹ ،نمودار صفحۀ )12

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نقــش روســتا در تولیــد بــه بخــش کشــاورزی و دامــداری منحصــر نیســت .در ایــران 70 ،درصــد
ارزشافــزودۀ بخــش معــدن در روســتاها ایجــاد میشــود؛ امــا خــود روســتاییان چنــدان از آن نفــع نمیبرنــد
توســعۀ صنعــت گردشــگری روســتایی بــا ایجــاد معیشــت پایــدار و توزیــع خدمــات عمومــی بیــن
شـ�هرها و روسـ�تاها ،از مهاجـ�رت روسـ�تاییان بـ�ه شـ�هرها جلوگیـ�ری میکنـ�د(موســوي و دیگــران،
 ،۱۳۹۷ص )153 .و بــرای روســتاییان تنــوع شــغلی بهوجــود مــیآورد(اروجــی ،علیــزاده ،ابیانــه و
صفــوی ،۱۳۹۷ ،ص )124 .کــه از آثــار مهــم توســعۀ صنعــت گردشــگری در روســتا بهشــمار مـیرود؛
زیــرا بخــش مهمــی از حاشیهنشــینان کشــور را روســتاییانی تشــکیل میدهنــد کــه بــه ســودای
معیشــت پایــدار و توســعۀ اقتصــاد فــردی ،بــه شــهرها مهاجــرت کردهانــد ،امــا بــر اثــر نداشــتن
تخصــص و ســرمایۀ مالــی کافــی ،در حاشــیۀ شــهرها ســاکن شــدهاند.
از موضوعــات مهــم دیگــر درخصــوص توســعۀ روســتایی ،بههــم خــوردن شــرایط اجتماعــی و
اقتصــادی حاکــم بــر روســتا درصــورت توســعۀ اقتصــادی اســت؛ یعنــی توســعۀ روســتا جلــوی مهاجــرت
زودهنــگام و پرآســیب روســتاییها بــه شــهر را میگیــرد ،امــا از ســوی دیگــر ممکــن اســت خــود
باعــث مهاجــرت ایــن قشــر بــه شــهر شــود .یکــی از آثــار افزایــش درآمــد روســتاییان ایــن اســت
کــه فرزنــدان خــود را بــه تحصیــل وامیدارنــد و فرزنــدان هــم بعــد از اتمــام تحصیــل در مدرســه و
دانشــگاه ،بــرای فعالیــت اقتصــادی و علمــی ،روســتا را تــرک میکننــد ( .)Jodhka, 2014بنابرایــن بایــد
فراینــد صنعتــی شــدن در روســتا بهگونـهای شــکل گیــرد کــه پــس از انقــاب اقتصــادی ،روســتاییان
در همــان بخشهــای روســتایی دوبــاره مشــغول کار شــوند و درواقــع هویــت اصلــی خــود را کــه
نقشآفرینــی در حفــظ امنیــت غذایــی کشــور اســت ،حفــظ کننــد.
از دیگــر نتایــج افزایــش درآمــد روســتاییان ایــن اســت کــه نهادهــای اجتماعی تازهای متناســب با شــرایط
جدیــد در جوامــع روســتایی شــکل میگیــرد ( .)ibid.بنابرایــن توســعۀ اقتصــادی روســتا اثــرات اجتماعــی و
اقتصــادی بســیاری دارد کــه بایــد در برنامهریزیهــای میانمــدت و بلندمــدت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش دادهبنیــاد ،بهمنظــور دســتیابی بــه گفتمــان اقتصــادی انقــاب
اســامی در حــوزۀ اقتصــاد روســتایی ،بــه بررســی دو منبــع مهــم پرداختــه و درنهایــت براســاس
گفتمــان استخراجشــده ،ســند توســعۀ ششــم را مطالعــه کــرده اســت .منبــع نخســت مذکــور ،آرا
و بیانــات رهبــران انقــاب اســامی (حضــرت امــام خمینــی (ره) و حضــرت آیــتاهلل خامنــهای)
درخصــوص اقتصــاد روســتایی اســت؛ زیــرا اندیش ـههای رهبــران انقــاب اســامی بهعنــوان دو فقیــه
جامعالشــرایط ،گفتمــان اقتصــادی انقــاب را آشــکار کــرده و البتــه متأثــر از اجتهــاد دینــی ایشــان
در مقــام حاکــم اســامی اســت .منبــع دوم ،یعنــی قانــون اساســی ،هرچنــد بهنوعــی بــر منابــع اصیــل
اســامی اتــکا دارد ،واجــد هویتــی مجــزا و اهمیــت بســیاری اســت .قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران بهعنــوان ســندی کــه متکــی بــر تلقــی خبــرگان از منابــع و آموزههــای اســامی ،طــرح
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
برنامههــای تصویــب و اجــرا شــده در کشــور بــا متــن ایــن ســند فراگیــر اســت .بنابرایــن منبــع دوم
مــورد نظــر در ایــن تحقیــق ،ســند قانــون اساســی جمهــوری اســامی اســت کــه در ســال  1368بــه
تصویــب مجلــس خبــرگان قانــون اساســی رســیده اســت.

 .4روش تحقیق :تحلیل مضمون و تمرکز بر دادههای کیفی

بــا توجــه بــه اکتشــافی بــودن بخــش نخســت ایــن مقالــه و البتــه بــا نگاهــی بــه چارچــوب نظــری
موضــوع ،الزم اســت ایدههــا و مفاهیــم مرتبــط بــا پیشــرفت و توســعۀ روســتایی از منابــع مــورد
نظــر اســتخراج شــود .تحلیــل مضمــون کــه البتــه قرابــت بســیاری بــا ایدهپــردازی دادهبنیــاد دارد،
روشــی اســتقرایی و اکتشــافی اســت کــه بــه محقــق اجــازه میدهــد بــه ایجــاد طبقهبنــدی و
حتــی تنظیــم فرضیــات و نظریــه روی آورد .هرچنــد خاســتگاه اصلــی ایــن روش علــوم پزشــکی
و روانشناســی بالینــی اســت ،بهدلیــل ظرفیــت بســیار آن ،میتــوان در متــون علــوم انســانی و
اســامی نیــز از ایــن روش اســتفاده کــرد .خروجــی ایــن روش بایــد روایــی و پایایــی داشــته باشــد.
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روایــی بهمعنــای میــزان توضیــح نتایــج از واقعیــت موجــود و پایایــی بهمعنــای میــزان ثبــات
نتیجــه در دورههــای مختلــف زمانــی اســت(سوســا ،2006 ،بــه نقــل از مهرابــی ،خنیفــر ،امیــری،
زارعــی متیــن و جندقــی ،1390 ،صــص 12 .و  .)24در شــکل زیــر ،مراحــل اســتفاده از نظریــۀ
دادهبنیــاد توضیــح داده شــده اســت.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .5مدل توسعهیافتۀ روش تحلیل مضمون برای استخراج دادهبنیاد مدل مفهومی (منبع :همانجا)

مهرابــی و دیگــران ( )1390مراحــل انجــام ایــن روش را در ایــن گامهــا خالصــه کردهانــد کــه ناظــر
بــه موضــوع ایــن پژوهــش در هــر گام ،توضیحــات مربــوط ذکــر شــده اســت:
 .1تعییــن 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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 .2نمونهگیــری نظــری :نمونهگیــری نظــری بــه دو روش انجــام میشــود .روش اول
پیــشرو ،بــا ایــن روش ،دادههایــی انتخــاب شــده کــه عبــارت
لغــتکاوی اســت .در پژوهــش
ِ
«اقتصــاد روســتایی»« ،پیشــرفت روســتایی» یــا «توســعۀ روســتایی» در آنهــا بـهکار رفتــه باشــد.
روش دوم نمونهگیــری نظــری معنــاکاوی اســت؛ یعنــی دادههــا را بــا محوریــت الفــاظ «اقتصــاد
روســتایی»« ،پیشــرفت روســتایی» یــا «توســعۀ روســتایی» نمییابنــد ،بلکــه بــا اجتهــاد شــخصی،
هــر دادهای کــه بــا ایــن موضــوع مرتبــط باشــد ،در مجموعــۀ دادههــای پژوهــش قــرار میگیــرد.
در ایــن مرحلــه ،کدگــذاری آزاد یــا بــاز رخ میدهــد تــا اســتناد و بررســی دادههــا بهآســانی
انجــام شــود و بــه هــر داده یــک برچســب الصــاق میگــردد .جم ـعآوری دادههــا تــا جایــی ادامــه
مییابــد کــه پژوهشــگر احســاس کنــد همــۀ جوانــب موضــوع را اســتخراج کــرده اســت .درواقــع
اشــباع رمــز توقــف جم ـعآوری داده اســت؛
 .3اســتخراج مفاهیــم :در ایــن مرحلــه از روش کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم موجــود در دادههــا
اســتخراج و در یــک جــدول بازتــاب داده میشــود .همانطــور کــه اشــاره شــد ،در پژوهــش حاضــر
عبــارات مرتبــط بــا اقتصــاد روســتایی در بیانــات رهبــران انقــاب اســامی ،قانــون اساســی و ســند
اقتصــاد مقاومتــی ،بهعنــوان یکــی از اقســام بیانــات و دســتورهای مقــام معظــم رهبــری ،اســتخراج
شــده اســت؛
 .4کدگــذاری محــوری :در ایــن مرحلــه ،مفاهیــم استخراجشــده دســتهبندی و مقایســه
میشــود و پــس از کشــف اشــتراکات ،طبقهبنــدی صــورت میگیــرد .نتیجــۀ ایــن مرحلــه اســتخراج
مفاهیــم همســان ذیــل یــک مؤلفــه خواهــد بــود؛
مؤلفههاســت؛ هرچنــد
ِ
 .5کدگــذاری انتخابــی :در ایــن مرحلــه ،مؤلفههــای مرکــزی انتخــاب و رابطــۀ مؤلفههــا مشــخص
میشــود .اگــر الزم باشــد ،در ایــن مرحلــه بازهــم مؤلفههــا بررســی میگــردد و مؤلفههــای مربــوط
بــه هــم تحــت یــک بُعــد قــرار میگیــرد و در گام بعــد ،ارتبــاط ابعــاد بــا هــم ســنجیده میشــود؛
 .6مدلســازی :ایــن مرحلــه محصــول نهایــی روش دادهبنیــاد را تولیــد میکنــد .ماهیــت ایــن مرحلــه
از مرحلــۀ قبــل مجزاســت و بهشــدت بــه خالقیــت و فهــم علمــی محقــق بســتگی دارد (همانجــا).
4ـ .1گام اول :استخراج دادهها
در گام اول ،دادههــای مرتبــط بــا اقتصــاد روســتایی مبتنــی بــر روش معنــاکاوی و لغـتکاوی از منابــع
موجــود اســتخراج شــد .بــه ایــن منظــور ،اســناد قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و اقتصــاد
مقاومتــی ،مجموعــۀ کامــل بیانــات و پیامهــای امــام خمینــی (ره) و مجموعــۀ بیانــات حضــرت آیـتاهلل
العظمــی خامنـهای از ســال  1368تــا  1396مــورد بررســی قــرار گرفــت .در جــدول زیــر ،نمونههایــی
از فیشهــای استخراجشــده و مفاهیــم آنهــا بــرای نمونــه آمــده آســت.
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جدول  .1نمونههایی از دادههای کیفی استخراجشده و مفاهیم مستخرج از آنها
فیش

شمارۀ
فیش

مفاهیم
استخراجشده

1

ي و صنعتي
ضابطۀ نهم از اصل چهلوسوم :تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ،دام 
ن كند و كشور را به مرحل ۀ خودكفايي برساند و از
ي را تأمي 
كه نيازهاي عموم 
ي برهاند(سند قانون اساسی.)۱۳۶۸ ،
وابستگ 

3-2

خودکفایی در
تغذیه و توقف
واردات کشاورزی

2

ل یکصدوچهارم :بهمنظور تأمين قسط اسالمي و همكاري در تهيۀ برنامهها
اص 
ت امور در واحدهاي توليدي ،صنعتي و كشاورزي،
و ايجاد هماهنگي در پيشرف 
ن و ديگر كاركنان و مديران و در
ن و دهقانا 
ن كارگرا 
ب از نمايندگا 
شوراهايي مر ّك 
ب از نمايندگان
ي آموزشي ،اداري ،خدماتي و مانند اینها شوراهايي مر ّك 
واحدها 
ي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و
ل میشود .چگونگ 
ن واحدها تشكي 
اعضای اي 
معين میکند (سند قانون اساسی.)۱۳۶۸ ،
اختيارات آنها را قانون ّ

3-5

تشکیل
شوراهای
مربوطه در
کشاورزی

3

اگرچه پس از انقالب اسالمی بههمت جوانان جهاد سازندگی خدمات عظیم و بیسابقهای
مستقیماً یا بهوسیلۀ شوراهای اسالمی روستاها ،به روستاهای کشور شده است ،با این
حال روستاها و روستانشینان عزیز که بار سنگین تأمین آذوقۀ کشور را بر دوش دارند ،به 1-1-4
تنگناهای زیادی دچارند .الزم است توجه به روستاها و شوراهای اسالمی روستا در صدر
برنامۀ مسئوالن کشوری قرار گیرد(مقام معظم رهبری.)1387/2/8 ،

4

مقابله با
اینجا قطب کشاورزی است؛ جا دارد که تحقیقات مقابلۀ بلندمدت با خشکسالی که
خشکسالی و
تحقیقات وسیع و گستردهای است و راههای گوناگونی دارد ،در همینجا در این شهر ،یک
مرکزیتی پیدا کند .یکی از چیزهایی که میتواند اینجا مرکزیت پیدا کند ،همین است 1-2-3 .مدیریت درست
آب؛ تحقیق و
همچنانکه شما در بخشهای پزشکی گفتید نقاط منحصربهفرد دارید ،در این قضیه هم
توسعه و نوآوری
میتوانید یک نقطۀ منحصربهفرد داشته باشید(مقام معظم رهبری.)1387/2/18 ،

5

ت بکنند برای کار کردن که نجات پیدا کند این مملکت؛ [نه
خود کشاورزها باید هم 
ت حاال تا آخر باز هی احتیاج به آمریکا داشته باشد برای اینکه
آنکه] بخواهد این مملک 
گندم بگیرد و جو بگیرد؛ [یا]به اسرائیل که کشوری بود که همهچیز ما را از آنجا بیاورند.
تخممرغ از آنجا بیاورند! دامداریمان شکست خورد بهواسطۀ اینکه مراتع «ملی» شد ــ
بهاصطال ح خودشان ــ هی جلو گرفتند از اینکه مردم به مراتع بروند؛ و بعد کمکم بههم
ِ
گوشت خارج شدیم .جنگلها را «ملی» کردند
خورد؛ و باعث این شد که یک بازاری برای
و بع د دادند به اشخاصی یا ممالک دیگر! مراتع را دادند به کسانی دیگر .همهچیز ما را از
ن بردند(موسوی الخمینی ،۱۳۸۹ ،صص 9 .و .)364
بی 

(منبع :یافتههای پژوهش)

-19
2-1

تأمین آذوقۀ
کشور

خودکفایی
در تغذیه و
توقف واردات
کشاورزی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

4ـ .2گام دوم و سوم :استخراج مفاهیم و کدگذاری محوری

در گام دوم ،از  82فیــش استخراجشــده از منابــع ،تعــداد  38مفهــوم اســتخراج شــد .در گام ســوم،
کدگــذاری محــوری انجــام شــده و مؤلفههــای حاکــم بــر مفاهیــم تعییــن شــده اســت .مجموعــۀ
مفاهیــم استخراجشــده از مجموعــۀ دادههــا در جــدول زیــر بیــان شــده اســت.
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جدول  .2مجموعۀ مضامین استخراجشده
شماره

مفهوم

تکرار

شمارۀ فیش

1

ایجاد زیرساخت توسعۀ
کشاورزی

1

1-1-1

2

جلوگیری از حاشیهنشینی در
شهرها و مشکل مهاجرت

6

 1-1-1و  2-1-18و  2-1-11و  2-1-10و  1-1-5و 1-2-24

3

ایجاد صنایع تبدیلی

6

 1-1-2و  1-2-31و  1-2-25و  1-2-12و  1-2-10و 1-1-3

4

تأمین آذوقۀ کشور

2

 1-1-4و 1-1-7

5

رویکرد جهادی در تولید

3

 1-1-5و  1-1-2و 1-2-22

6

اولویت دادن به پیشرفت روستا
در تخصیص هزینه

1

1-1-6

7

افزایش رفاه زندگی روستایی

2

 1-1-7و 2-1-10

8

نقش جهاد سازندگی در پیشرفت
روستایی

2

 1-1-7و 2-1-10

9

خودکفایی در تغذیه

23

 1-2-1و  3-2و  3-1و  1-2-21و  1-2-20و  1-2-28و  1-2-27و -18
 1-2و  1-2-16و  1-2-6و  2-1-22و  1-2-2و  2-1-11و 2 -1-14و
 1-1-13و  1-2-4و  2-1-6و  2-1-8و  2-1-3و  1-2-36و  2-1-19و
 2-1-17و 2-1-15

10

سرمایهگذاری در روستا

1

1-2-1

11

افزایش صادرات کشاورزی

4

 1-2-2و  2-1-16و  2-1-8و 2-1-6

12

مدیریت درست آب

10

 1-2-3و  1-2-29و  1-2-21و  1-2-16و  1-2-11و  1-2-7و  1-2-5و
2-1-15و  2-1-3و 1-2-23

13

تحقیق و توسعه و نوآوری

5

 1-2-3و  -4-2و 1-2-32و  1-2-26و 2-1-14

14

وجود سیلو و انبار و سردخانه

2

 1-2-8و 1-2-25

15

آموزش کشاورزی و استفاده از
متخصصان

2

 1-2-9و1-2-20

16

صنعتی و مدرن شدن کشاورزی

7

 1-2-12و  2-1-8و  1-2-37و  1-2-31و  1-2-27و  1-2-25و
1-2-23

17

ساختارسازی برای توزیع و
بازرگانی

1

1-2-12

18

ارزش الهی کشاورزی

3

 1-2-17و  1-2-15و 1-2-19

19

امنیت غذایی

2

 1-2-18و 4-1

20

استفاده از دانش روز دنیا

1

21-20
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شماره

مفهوم

تکرار

شمارۀ فیش

21

یکپارچهسازی منابع
زمینى کشاورزی
ِ

1

1-2-23

22

ایجاد صنایع روستایی

1

1-2-31

23

افزایش کیفیت تولیدات
کشاورزی

1

1-2-34

24

تکیه به تواناییهای داخلی

1

1-2-35

25

بانک اطالعات کشاورزی

1

1-2-37

26

رویکرد خدمتگذارانه در رفع
محرومیت از روستاها

1

2-1-1

27

مردمی و خصوصی شدن
کشاورزی

3

 2-1-4و  3-3و 2-1-9

28

اولویت دادن به محصوالت
استراتژیک

1

2-1-7

29

مخالفت با اصالحات ارضی

7

 2-1-8و  2-1-17و  2-1-18و  2-1-14و  2-1-11و 2-1-12و 2-1-13

30

ممنوعیت دادن امتیاز به
مؤسسات و شرکتهای خارجی

1

3-4

31

تشکیل شوراهای مربوطه در
کشاورزی

1

3-5

32

ضرورت تشکیل شورای روستایی

2

 3-6و 3-8

33

تأمین مسکن روستایی

1

3-7

34

نیروی انسانی بهمثابۀ ثروت ملی

1-3-14

35

نیروی انسانی کارآمد سرمایۀ
کشور برای پیشرفت

 2و  5-4و  6و  7و  9و  11-10و  15-12و  16و 17

36

ضرورت تربیت نیروی انسانی
متخصص و کارآمد

 3و  8و  10و  18و 19

(منبع :یافتههای پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

4ـ .3مدل
چارچــوب نظــری چرایــی و الگــوی عملیاتــی تحقــق پیشــرفت روســتایی براســاس دیــدگاه گفتمــان
اقتصــادی انقــاب اســامی مطابــق شــکل  6حاصــلشــده اســت .در ایــن شــکل ،مطابــق روش
دادهبنیــاد ،ارتباطــات مفاهیــم اســتخراج و ســپس شــبکۀ مفاهیــم ترســیم شــده اســت.
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در ایــن مــدل ،ســه مؤلفــۀ محــوری ذیــل چرایــی تحقــق پیشــرفت روســتایی قــرار گرفتــه اســت.
مؤلفــۀ اول تأمیــن اســتقالل کشــور اســت .اســتقالل از شــعارهای محــوری انقــاب اســامی از آغــاز
تــا کنــون بــوده و یکــی از مهمتریــن تجلیهــای آن در اســتقالل غذایــی اســت .تحقــق ایــن مهــم
بهعهــدۀ بخــش روســتایی اســت تــا بــا تأمیــن آذوقــۀ کشــور و خودکفایــی در تغذیــه ،کشــور را از
وابســتگی برهانــد .مؤلفــۀ دوم تأمیــن رفــاه اقتصــادی اســت .از دیربــاز ،طبقــۀ روســتایی کیفیــت
ســطح مطلوبــی از معیشــت و زندگــی مــادی را تجربــه نکــرده اســت .احیــای رفــاه اقتصــادی از
مجــرای پیشــرفت روســتایی موجــب میشــود تــا روســتاییان بــه ســودای زندگــی بهتــر ،بــه شــهرها
مهاجــرت نکننــد .امــروزه مهمتریــن عامــل بهوجــود آمــدن حاشیهنشــینی در شــهرها مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهر اســت .مؤلفــۀ ســوم نیــز بــه نقــش امنیتــی روســتا در تأمیــن آذوقــۀ کشــور
اشــاره دارد .یکــی از مهمتریــن زمینههــای آســیبپذیری کشــور در مواجهــۀ تمدنــی بــا غــرب
مــدرن ،آســیبپذیری در حــوزۀ تأمیــن کاالهــای کشــاورزی راهبــردی اســت کــه کشــور را در ایــن
مقابلــه و نــزاع ،مغلــوب خواهــد کــرد.
در حــوزۀ چگونگــی تحقــق پیشــرفت روســتایی ،هفــت مؤلفــه اســتخراج شــد .مؤلفــۀ اول
درخصــوص فرهنــگ اســت .رویکــرد جهــادی در تولیــد و توجــه بــه ارزش معنــوی کار کشــاورزی،
نوعــی از فرهنــگ اقتصــادی را در نیــروی انســانی اقتصــادی ایجــاد میکنــد کــه درنهایــت موجــب
افزایــش بهــرهوری تولیــد میشــود .از ســوی دیگــر تحقــق فرهنــگ مدیریــت مبتنــی بــر رویکــرد
خدمتگزارانــه و نــه منفعتطلبانــه ،بســتر رشــد و پیشــرفت نیــروی انســانی اقتصــادی در روســتا
را فراهــم خواهــد کــرد .مؤلفــۀ دوم بایســتههای تمدنــی اســت کــه بینــش اقتصــادی را نشــانه
رفتــه اســت .اگــر مســئوالن کشــور و عناصــر اقتصــادی روســتا افــق دیــد انقــاب اســامی مبنــی
بــر تکیــه بــه تواناییهــای داخلــی و توجــه بــه کاالهــای راهبــردی در مواجهــۀ تمدنــی بــا
غــرب مــدرن را درک کننــد ،نحــوۀ فعالیــت و مدیریــت داراییهــا و فعالیتهــای اقتصــادی
را بهگونــهای شــکل خواهنــد داد کــه بــا آرمانهــا در تناســب باشــد .مؤلفــۀ ســوم مربــوط
بــه بایســتههای علمــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اقتصــاد روســتایی بایــد دانشبنیــان باشــد
و تحقــق ایــن عامــل منــوط بــه اســتفاده از دانــش روز دنیــا ،پژوهشهــای علمــی و آمــوزش
نیروهــای انســانی متخصــص در روستاســت .مؤلفــۀ چهــارم بایســتههای زیرســاختی اســت کــه
وجــه ســخت تحقــق پیشــرفت روســتایی را نشــانه رفتــه اســت .افزایــش تولیــد روســتا متوقــف
بــر وجــود زیرســاختهای تولیــد ماننــد صنایــع تبدیلــی یــا سیلوهاســت .مؤلفــۀ پنجــم ،یعنــی
بایســتههای نهــادی ،ناظــر بــه وجــه نــرم تحقــق پیشــرفت روســتایی اســت .توجــه بــه جهــاد
ســازندگی ،تأکیــد بــر مدیریــت مردمنهــاد روســتا ،مخالفــت بــا اصالحــات ارضــی و تشــکیل
بانــک اطالعــات کشــاورزی رویکــرد نهــادی گفتمــان انقــاب اســامی بــه پیشــرفت روســتایی را
تشــکیل میدهــد .مؤلفــۀ ششــم بایســتههای تجــاری اســت کــه بخــش توزیــع را هــدف گرفتــه
اســت .انقــاب اســامی ایــران در عیــن توجــه بــه صــادرات کاالهــای داخلــی و رویکــرد بروننگــر،
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بــه وجــه درونزایــی اقتصــاد نیــز تأکیــده کــرده؛ بــه همیــن دلیــل بههیچوجــه نبایــد شــبکۀ
تجــارت کاالهــای روســتایی در اختیــار بخــش خارجــی قــرار گیــرد و بایــد ســاختارهایی متناســب
بــا تحقــق ایــن اهــداف در روســتاها ایجــاد شــود .همیــن مطلــب میتوانــد زمینــۀ پژوهشهــای
بســیاری باشــد .مؤلفــۀ هفتــم نیــز شــبکۀ مالــی و ســرمایهگذاری روســتایی ،و حاکــی از ایــن اســت
کــه پیشــرفت روســتایی بایــد در اولویــت باشــد.
افــزون بــر ایــن مؤلفههــای هفتگانــه ،بهدلیــل توجــه ویــژه بــه اهمیــت مقولــۀ نیــروی
انســانی کــه ایجادکننــده و البتــه هــدف پیشــرفت و توســعه اســت ،میتــوان از مؤلفــۀ هشــتم
بهعنــوان مؤلفــۀ شــامل در ایــن عرصــه یــاد کــرد .در توضیــح بایــد گفــت کــه نیــروی انســانی
عامــل زمینهســاز پیشــرفت روســتایی در کشــور اســت .ســرمایۀ انســانی یکــی از عواملــی اســت
کــه در رشــد پایــدار اقتصــادی نقــش بســزایی دارد؛ بهطــوری کــه کشــورهایی ماننــد ژاپــن ،کــرۀ
جنوبــی و تایــوان کــه منابــع طبیعــی زیــادی ندارنــد ،توانســتهاند بــا ســرمایهگذاری در بخــش
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 بهــرهوری اقتصــادی
کمــک میکنــد (همــان) .درنتیجــه توجــه بــه کارآمدســازی نیــروی انســانی میتوانــد زمینــۀ
پیشــرفت روســتایی را فراهــم آورد و بــه شــکوفایی اقتصــاد روســتاهای کشــور کمــک شــایانی
کنــد .توجــه بــه ایــن عامــل در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب نیــز مشــهود اســت 4 .ایشــان
نیــروی انســانی کارآمــد را ســرمایۀ کشــور بــرای پیشــرفت دانســته و بــر ضــرورت تربیــت
نیــروی انســانی متخصــص و کارآزمــوده تأکیــد کرد هانــد .برخــی پژوهشــگران نیــز نیــروی
انسـ�انی خبـ�ره و کاردان را یکـ�ی از عوامـ�ل کلیـ�دی توسـ�عۀ روسـ�تایی برشـ�مردهاند (تقیلــو،
ســلطانی و آفتــاب.)1395 ،
در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی نیــز ،تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر و ب ـهکار گرفتــن
آنهــا بــه افزایــش بهــرهوری اقتصــاد روســتایی میانجامــد و بــه پیشــرفت روســتاهای کشــور
کمــک میکنــد .تربیــت نیــروی انســانی کارآزمــوده و ماهــر در روســتا نیازمنــد عواملــی اســت؛
ماننــد افزایــش دسترســی و توســعۀ آموزشهــای مهارتــی و خدمــات فنــی و مشــاورهای معطــوف
بــه ایجــاد اشــتغال در مناطــق روســتایی ،تشــویق دانشآموختــگان فاقــد مهــارت بــه اشــتغال و
کارآفرینــی در مناطــق روســتایی ،ترغیــب روســتاییان بــه راهانــدازی صنایــع روســتایی ،اجــرای
طرحهــای تجــاری و توســعۀ خدمــات روســتایی و افزایــش بهــرهوری شــاغالن در روســتا (کاظمیــه،
صدیقــی و اطهــری.)1393 ،
در همیــن راســتا و همانطــور کــه از جــدول  2آشــکار اســت ،ســه مؤلفــۀ ثــروت ملــی بــودن
« .4برای هر کشوری ،هیچ ثروتی ،هیچ منبع نیرویی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نیست» (خامنهای ،مهر
ماه .)1395
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نیــروی انســانی ،نیــروی انســانی کارآمــد ســرمایۀ کشــور بــرای پیشــرفت و ضــرورت تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص و کارآمــد را کــه از مجموعــۀ مطالــب اســتخراج شــده ،را میتــوان مؤلفۀهایــی
دانســت کــه توجــه بــه آنهــا از الزمــۀ پیشــرفت روســتایی اســت.
 .5یافتههای تحقیق
قانــون برنامــۀ پنجســالۀ ششــم توســعه در تاریــخ  1395/12/14از ســوی مجلــس شــورای اســامی
تصویــب شــد و در تاریــخ  1395/12/25بــه دولــت ابــاغ گردیــد .در ایــن بخــش ،بــا بررســی میــزان
تطابــق ایــن برنامــه بــا مؤلفههــای پیشــرفت روســتایی در گفتمــان انقــاب اســامی ،بــه ســؤال دوم
تحقیــق پاســخ داده میشــود؛ ازایــنرو قانــون برنامــۀ ششــم توســعه براســاس مؤلفههــای الگــوی
عملیاتــی تحقــق پیشــرفت روســتایی مبتنــی بــر دیــدگاه گفتمــان اقتصــادی انقــاب اســامی کــه
در بخــش قبــل اســتخراج شــده بــود ،ارزیابــی میشــود.
تحلیــل انطبــاق برنامــۀ ششــم توســعه بــا مؤلفههــای مزبــور در گفتمــان انقــاب اســامی از دو
مجــرا صــورت میگیــرد .1 :انطبــاق متــن ســند بــا مؤلفههــای استخراجشــده؛  .2تجربــۀ برنامــۀ
ششــم توســعه .ازایــنرو ابتــدا ســند برنامــۀ ششــم بــا توجــه بــه شــبکۀ مضامیــن استخراجشــده
و ســپس عملکــرد حاکمیــت در تحقــق مؤلفههــای پیشــرفت روســتایی براســاس برنامــۀ ششــم
توســعه بررســی میشــود.
5ـ .1بررســی انطباق متن سند با مؤلفههای استخراجشده
در ایــن بخــش ،بهمنظــور ارزیابــی انطبــاق برنامــۀ ششــم توســعه بــا مؤلفههــای گفتمــان انقــاب
اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی ،بــر متــن ســند و جامعیــت آن از نظــر توجــه بــه مؤلفههــای
مزبــور تمرکــز شــده اســت .خالصــۀ ایــن ارزیابــی در جــدول  3قیــد شــده و توضیحــات تفصیلــی
برخــی از ایــن موضوعــات در ادامــه آمــده اســت.
پــس از انقــاب ،امنیــت غذایــی همــواره در برنامههــای توســعه مــورد توجــه سیاســتگذاران
بــوده اســت .بــا اینکــه امنیــت غذایــی در ســطح کالن و ملــی تــا حــدود زیــادی در کشــور تأمیــن شــده،
توزیــع نامناســب آن موجــب شــده اســت قشــرهای ضعیــف جامعــه دچــار کمبودهــای تغذیـهای شــوند.
ایــن مســئله دسترســی پایــدار بــه امنیــت غذایــی بــرای تمــام افــراد جامعــه را بــا مشــکل مواجــه کــرده
اســت .ازایــنرو دسترســی بــه امنیــت غذایــی فراگیــر و پایــدار در کشــور نیازمنــد رشــد اقتصــادی
باثبــات جهــت دسترســی بــه منابــع کافــی بــرای ایجــاد تــوان خریــد و برقــراری سیاسـتهای توزیعــی
اســت .همچنیــن از آنجــا کــه بخــش زیــادی از جمعیــت روســتاییان در زمــرۀ قشــر آســیبپذیرند،
توجــه بــه توســعۀ روســتایی اهمیــت بســیاری دارد (شــکوری ،1383 ،ص.)157 .
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جدول  .3انطباق مضامین مستخرج با متن سند برنامۀ ششم توسعه
ردیف

کلیات

1

چرایی

2

چگونگی

مؤلفهها

مضمون

مواد مورد اشاره در سند برنامۀ ششم

تأمین استقالل کشور :خودکفایی در تغذیه و تأمین
تأمین استقالل کشور
آذوقۀ کشور

مادۀ 31

جلوگیری از حاشیهنشینی و مهاجرت و افزایش رفاه
تأمین رفاه اقتصادی
روستاییان

مادۀ  ،26مادۀ  ،27مادۀ 62

تأمین مسکن روستایی

مادۀ  ،27مادۀ 59

امنیت غذایی

مادۀ 31

بایستههای فرهنگی

رویکرد جهادی در تولید ،ارزش الهی کشاورزی و
رویکرد خدمتگزارانه در رفع محرومیت از روستاها

نکتۀ خاصی در این زمینه وجود ندارد.

بایستههای تمدنی

تکیه به توانمندیهای داخلی

مادۀ  ،31مادۀ 27

اولویت دادن به کاالهای راهبردی

مادۀ 31

تحقیق و توسعه و نوآوری

مادۀ 31

آموزش کشاورزی و استفاده از متخصصان

چیزی در این مورد وجود ندارد.

استفاده از دانش روز دنیا

چیزی در این مورد وجود ندارد.

وجود سیلو و انبار و سردخانه

مادۀ 33

مدیریت صحیح آب

مادۀ 35

ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع روستایی

مادۀ  ،33مادۀ 31

یکپارچهسازی منابع زمینی کشاورزی

چیزی در این مورد وجود ندارد.

مأموریت جهاد سازندگی

سازمان جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل
شده است .همچنین نکتهای در این زمینه وجود ندارد.

بانک اطالعات کشاورزی

مادۀ 31

مخالفت با اصالحات ارضی

عدم ارتباط با شرایط زمانی کنونی

مردمی و خصوصی شدن کشاورزی

مادۀ  ،۲4مادۀ ۲۵

تشکیل شوراهای مربوطه در کشاورزی و ضرورت
تشکیل شورای روستایی

نکتهای در این مورد یافت نشد.

بایستههای تجاری

افزایش صادرات کشاورزی

مادۀ  ،27مادۀ  ،31مادۀ 33

بایستههای مالی

ساختارسازی برای توزیع و بازرگانی
ممنوعیت امتیاز دادن به مؤسسات و شرکتهای
خارجی
اولویت دادن به پیشرفت روستاها در تخصیص هزینه

مادۀ 32

مادۀ  ،6مادۀ  ،26مادۀ 27

سرمایهگذاری در روستا

مادۀ  ،27مادۀ  ،32مادۀ  ،33مادۀ 35

بایستههای علمی

بایستههای زیرساختی

بایستههای نهادی

(منبع :یافتههای پژوهش)

مطلبی مبتنی بر ممنوعیت دیده نشد.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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مهاجــرت جوانــان روســتایی بــه شــهر از دالیــل مهــم تحقــق نیافتــن اهــداف توســعۀ روســتایی
اســت .نبــود فرصتهــای شــغلی در روســتا ،فقــدان درآمــد کافــی ،ســختی کار کشــاورزی ،نــرخ بــاالی
رشــد جمعیــت روســتا و تبلیغــات نادرســت دربــارۀ زندگــی مرفــه شــهری از علــل مهــم مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهرها محســوب میشــود (پناهــی و پیشــرو ،1390 ،ص .)41 .بنابرایــن بهبــود ســطح
زندگــی روســتاییان و افزایــش اشــتغال در روســتا از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر جلوگیــری میکنــد.
در برنامــۀ ششــم توســعه ،بــه افزایــش اشــتغال روســتاییان توجــه شــده اســت .همچنیــن بهمنظــور
بهبــود ســطح زندگــی روســتاییان ،بــه اقداماتــی همچــون طــرح هــادی روســتایی ،ســاماندهی و
بهســازی روســتاهای مــرزی و اجــرای طرحهــای دفــع بهداشــتی زبالـه و فاضــاب در روســتاها اهتمــام
شــده اســت.
بــا ایــنحــال ،بهنظــر میرســد بــرای بهبــود وضــع زندگــی روســتاییان و جلوگیــری از مهاجــرت
آنهــا بــه شــهر الزم اســت کــه روســتاها در ســرمایهگذاری و تخصیــص هزینههــا اولویــت داده شــود
و درخصــوص ایجــاد امکانــات آموزشــی و تفریحــی و تأســیس زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در روســتاها اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
تأمیــن مســکن روســتایی نیــز یکــی از عوامــل پیشــرفت روســتایی محســوب میشــود .در برنامــۀ
ششــم توســعه ،بــه بهســازی و نوســازی واحدهــای مســکونی نیــز اهتمــام شــده اســت؛ بــا اینحــال ،در
کمــی مســکن روســتایی تمرکــز شــده و ســایر ابعــاد مــورد بیتوجهــی قــرار
ایــن برنامــه فقــط بــر بُعــد ّ
گرفتــه اســت .ضــرورت دارد در تدویــن سیاسـتهای مرتبــط بــا مســکن روســتایی بــه معمــاری روســتا،
فرهنــگ روســتا ،شــیوۀ معیشــت روســتاییان ،شــرایط اقلیمــی و بومــی روســتا ،مســائل زیسـتمحیطی
و مکانیابــی مناســب بــرای جلوگیــری از مخاطــرات طبیعــی بهطــور ویــژه توجــه شــود (قاطعــی،
کالشــمی و کبیــری ،1395 ،ص.)60 .
توجــه بــه توانمندیهــای داخلــی در گســترش کشــاورزی و صنایــع روســتایی از دیگــر مؤلفههــای
مهــم در زمینــۀ پیشــرفت روســتایی اســت .ایــن نکتــه در بنــد الــف مــادۀ  31و مــادۀ  27برنامــۀ
ششــم توســعه لحــاظ شــده اســت .همچنیــن در ایــن برنامــه ،بــرای گســترش صنایــع تبدیلــی و
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
بخــش کشــاورزی ،توســعۀ بنگاههــای اقتصــادی رقابتپذیــر و صادراتگــرا و اختصــاص مشــوقهای
صادراتــی تأکیــد شــده اســت.
بخــش کشــاورزی مزیتهــای مختلفــی ماننــد تنــوع فصلــی در کشــور و امکانپذیــر 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 امکانپذیــر بــودن اشــتغال
حــدود  30درصــد جامعــه بــا توســعۀ صنایــع پاییندســتی و باالدســتی دارد .تکیــه بــر توانمندیهــای
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داخلــی در بخــش کشــاورزی ،گســترش صنایــع تبدیلــی و حمایــت از افزایــش صــادرات محصــوالت
ی زمینــۀ رشــد اقتصــادی را فراهــم مـیآورد و بــه کاهــش وابســتگی کشــور بــه نفــت کمــک
کشــاورز 
میکنــد (کریــم ،صفدرینهــاد و امجدیپــور ،1393 ،ص.)122 .
مؤلفــه مهــم بعــدی خصوصــی شــدن و مردمــی شــدن کشــاورزی اســت .توســعۀ بخــش کشــاورزی
بــه خصوصــی شــدن و مردمــی شــدن کشــاورزی نیــز کمــک میکنــد؛ زیــرا عمــدۀ زمینهــای
کشــاورزی در مالکیــت مــردم اســت .در زمینــۀ خصوصــی شــدن و مردمــی شــدن کشــاورزی در
برنامــۀ ششــم توســعه ،در مــادۀ  24بــه افزایــش ســهم تعــاون در اقتصــاد بــه  25درصــد بــا همــکاری
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و در مــادۀ  25بــه خریــد نهادههــای کشــاورزی
و دامپــروری از بخــش خصوصــی و تعاونــی توســط دســتگاههای اجرایــی بهجــای تولیــد خدمــات
اشــاره شــده اســت .بــا ایــنحــال ،مردمــی و خصوصــی شــدن بخــش کشــاورزی نیازمنــد کاهــش
تصدیگــری دولــت در ایــن بخــش و اقدامــات تشــویقی بیشــتر در ایــن زمینــه اســت.
درخصــوص بایســتههای علمــی پیشــرفت روســتایی در برنامــۀ ششــم توســعه ،فقــط در بنــد پ
مــادۀ  31از ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه و نــوآوری یــاد شــده اســت؛ امــا در ایــن برنامــه بــه
آمــوزش کشــاورزی و اســتفاده از متخصصــان و اســتفاده از دانــش روز دنیــا اشــارهای نشــده اســت.
از آنجــا کــه مخــارج تحقیــق و توســعه تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد بخــش کشــاورزی در
ایــران دارد ،ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه بــرای ارتقــای بهــرهوری عوامــل تولیــد در بخــش
کشــاورزی بســیار مهــم اســت .همچنیــن کارا کــردن نظــام آمــوزش کشــاورزی میتوانــد بهعنــوان
مکمــل فراینــد تحقیــق و توســعه عمــل نمایــد و بــه عملیاتــی شــدن تحقیقــات کشــاورزان کمــک
شــایانی کنــد (مهرابیبشــرآبادی و جــاودان ،1390 ،صــص12 .ـ.)13
در بنــد الــف مــادۀ  33برنامــۀ ششــم توســعه ،از مؤلفــۀ ایجــاد زیرســاختهای کشــاورزی ،ماننــد
گســترش صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و نگهــداری محصــوالت اساســی کشــاورزی در ســردخانهها
و انبارهــای فنــی چندمنظــوره ،یــاد شــده اســت .بهدلیــل نقــش حیاتــی ســرمایهگذاری در
زیرســاختهای کشــاورزی در افزایــش بهــرهوری تولیــد در ایــن بخــش (کهنســال ،شاهنوشــی و گلریــز
ضیائــی ،1387 ،ص ،)80 .توجــه بیشــتر بــه ایجــاد زیرســاختهای کشــاورزی در برنامههــای توســعه
ضــروری اســت؛ بــا ایـن حــال در برنامــۀ ششــم توســعه ،بــه ایــن موضــوع توجــه کافــی نشــده و فقــط
در بنــد الــف مــادۀ  33بــه آن اشــاره شــده اســت.
آب از منابــع ضــروری بــرای رشــد کشــاورزی اســت .بهدلیــل محدودیــت منابــع آبــی در کشــور،
مدیریــت صحیــح ایــن منبــع ارزشــمند اهمیــت فراوانــی دارد .در برنامــۀ ششــم توســعه ،راهکارهایــی
بــرای مدیریــت اصولــی آب بیــان شــده اســت :افزایــش بهــرهوری آب در تولیــد محصــوالت کشــاورزی،
اولویتدهــی بــه تولیــد محصــوالت نیازمنــد آب کمتــر ،توســعۀ روشهــای آبیــاری نویــن ،احیــای
قنــوات ،اســتفاده از آب اســتحصالی ســدها و تأمیــن حقابــۀ کشــاورزان.

محمدجوادرضائیوهمکاران.بررسیبرنامۀششمتوسعهبرمبنایگفتماناقتصادیانقالباسالمیپیرامونپیشرفتروستایی؛پیشنهادهاییبرایتدوینسندبرنامۀهفتمتوسعه.

497

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

اســتفادۀ بهینــه از اراضــی کشــاورزی یکــی از عوامــل مهــم خودکفایــی در تولیــد محصــوالت راهبردی
کشــاورزی بهشــمار میآیــد .در توســعۀ کشــاورزی ،بایــد بــر یکپارچهســازی اراضــی کشــاورزی
تمرکــز کــرد .کشــورهای توســعهیافته بــا توجــه بــه ایــن مطلــب توانســتهاند بیشــترین ســهم تولیــد
فراوردههــای کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص دهنــد .یکپارچهســازی اراضــی جهــت مدیریــت مصــرف
ت فشــار
آب در مزرعــه را ارتقــا میدهــد و بســتر مناســبی بــرای اســتفاده از فناوریهــای آبیــاری تح ـ 
فراهـ�م مـ�یآورد (ظریفیــان ،دماونــدی و ســعدی ،1391 ،ص .)237 .بــا وجــود اهمیــت یکپارچهســازی
منابــع ارضــی کشــاورزی در کشــور ،در برنامــۀ ششــم توســعه بــه ایــن امــر توجــه کافــی نشــده اســت.
تآمیــز باشــد ،وجــود آمــار و اطالعــات کافــی
بــرای اینکــه سیاسـتگذاری در بخــش کشــاورزی موفقی 
در ایــن بخــش ضــروری اســت .سیاس ـتگذاری موفــق در بخــش کشــاورزی نیازمنــد اطالعــات 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 ایندســت اســت؛ ازای ـنرو وجــود بانــک اطالعــات جامــع
ن حــال ،در برنامــۀ ششــم توســعه ،بــه ایــن ضــرورت توجهــی
کشــاورزی در کشــور ضــرورت دارد .بــا ای ـ 
ی کــه فقــط در بنــد د مــادۀ  31بــه راهانــدازی زیرســاخت شناســهگذاری،
انــدک شــده اســت؛ بهطــور 
بارنامــۀ الکترونیــک و رهگیــری کاال و نهــادۀ کشــاورزی و دامــی صنعتــی و نیمهصنعتــی تــا رســیدن بــه
مصرفکننــدۀ نهایــی اشــاره شــده و از ســایر مــوارد و ضروریــات بانــک جامــع کشــاورزی غفلت شــده اســت.
یکــی از چالشهــای اصلــی درآمــدی کشــاورزان در ایــران نحــوۀ عرضــۀ محصــوالت تولیدشــده
در بــازار مصــرف و پاییــن بــودن ســهم دریافتــی کشــاورزان اســت .وجــود چالشهــای دیگــری در
شــبکۀ توزیــع و بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی در ایــران ،ماننــد فقــدان جریــان متقــارن اطالعــات
بــرای کشــاورز و ســرمایهگذار ،ضعــف در برندســازی و بازارســازی محصــوالت ،موقعیــت انحصــاری
برخــی عمدهفروشــان و ضعیــف بــودن قــدرت چانهزنــی برخــی کشــاورزان ســنتی روســتایی ،موجــب
شــده اصــاح ســاختار توزیــع و بازاریابــی کشــاورزی در کشــور گریزناپذیــر باشــد (محمدیخیــاره،
کارشناســان و شــیراوند ،1397 ،صــص86 .ـ.)106
در بنــد الــف مــادۀ  32برنامــۀ ششــم توســعه ،فقــط بــه مســئلۀ کاهــش التهابــات بــازار کاالهــای
کشــاورزی اشــاره شــده؛ در صورتــیکــه ساختارســازی بــرای توزیــع و بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی
یکــی از مؤلفههــای مهــم پیشــرفت روســتایی اســت کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه ایرادهــای ایــن
حــوزه و اتخــاذ سیاســتهای درســت جهــت اصــاح ایــن اشکالهاســت.
5ـ .2بررسی عملکرد براساس اهداف مندرج در سند برنامۀ ششم توسعه
در جــدول  ،4ارزیابــی عملکــرد مؤلفههــای ناظــر بــه پیشــرفت روســتایی در بــازۀ زمانــی اجــرای قانــون
برنامــۀ ششــم توســعه آمــده اســت؛ همانطــور کــه انتظــار م ـیرود ،بررســی عملکردهــا محــدود بــه
مؤلفههایــی اســت کــه دادههــا و آمــار رســمی در آن بــازه تهیــه و منتشــر شــده اســت.
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جدول  .4بررسی عملکرد حاکمیت مبتنی بر سند
ردیف

مؤلفۀ
پیشرفت
روستایی

شاخص آماری

آمار

مرکز منتشرکنندۀ
آمار

1

امنیت غذایی و
خودکفایی

بهترتیب میزان تولید محصوالت گندم،
جو و برنج

براساس برنامۀ ششم ،تا پایان سال  1398میزان
تولید گندم ،جو و برنج باید بهترتیب به ،13400
 3254و  3036هزار تن برسد .براساس آمار،
میزان تولید گندم ،جو و برنج در کشور در پایان
سال  1398بهترتیب برابر با  3500 ،13700و
 4400هزار تن بوده است.

بانک مرکزی

2

افزایش رفاه
روستاییان و
سرمایهگذاری
در روستا

بهرهبرداری از آب آشامیدنی سالم
برای روستاهای باالی  20خانوار تا
سال 1397

 87درصد اهداف برنامه محقق شده است.

اجرای برنامۀ توسعه اقتصادي و
اشتغالزایی روستاها تا سال 1397

 100درصد اهداف برنامه محقق شده است.

ايجاد اشتغال روستايي تا سال 1397

 54درصد اهداف برنامه محقق شده است.

افزایش جمعیت تحت پوشش فاضالب
روستایی تا سال 1397

 32درصد اهداف برنامه محقق شده است.

3

مسکن
روستایی

مقاومسازی مسکن روستایی تا سال
1397

 73درصد اهداف برنامه محقق شده است.

خالصۀ گزارش عملکرد
قانون برنامۀ ششم توسعه

4

ایجاد صنایع
تبدیلی
و صنایع
روستایی:

حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي
تبديلي و تكميلي تا سال 1397

 140درصد اهداف برنامه محقق شده است.

خالصۀ گزارش عملکرد
قانون برنامۀ ششم توسعه

5

افزایش صادرات
کشاورزی

ارزش صادرات محصوالت سنتی و
کشاورزی در طول سال  1395تا
 1398برحسب میلیون دالر

از  5522به  5186کاهشیافته است.

بانک مرکزی

6

خصوصیسازی
و مردمی شدن
کشاورزی

پرو ژههای ملی واگذارشده به بخش
غیردولتی توسط وزارت کشاورزی

 44طرح برای واگذاری به بخش خصوصی
شناسایی شده ،اما تا سال  1397هیچ پروژهای
واگذار نشده است.

خالصۀ گزارش عملکرد
قانون برنامۀ ششم توسعه

توسعۀ سامانههای نوین آبیاری تا سال
1397

 44درصد اهداف برنامه محقق شده است.

7

مدیریت آب

شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی تا
سال 1397

 18درصد اهداف برنامه محقق شده است.

مرمت و بازسازی اساسی و بهسازی
شبکههای آبیاری و زهکشی تا سال 1397

 100درصد اهداف برنامه محقق شده است.

8

مهاجرت
روستاییان

تعداد خانوارهای روستایی تا پایان
سال 1398

کاهش تعداد خانوارهای روستایی از 19337
خانوار در سال  1395به  18430خانوار در
سال 1398

(منبع :یافتههای پژوهش)

خالصۀ گزارش عملکرد
قانون برنامۀ ششم توسعه

خالصۀ گزارش عملکرد
قانون برنامۀ ششم توسعه

مرکز آمار ایران

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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 .6نتیجه

برپایــۀ رویکــرد انقــاب اســامی ،روســتا و روســتاییان دارای اهمیــت بســیاری اســت .نقــش طبقــۀ
روســتایی در ایجــاد امنیــت غذایــی از یــک ســو و حضــور قشــرهای کمدرآمــد و ضعیــف اقتصــادی در
ایــن طبقــه ضــرورت توجــه ویــژه بــه روســتاییان را دوچنــدان مینمایــد .از ســوی دیگــر برنامههــای
توســعه بهعنــوان مبنــای قابــل ارجــاع در تنظیــم و تصویــب قوانیــن روزمــره و جزئیتــر و نیــز
بهمثابــۀ 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 ،طبیعتـاً توجــه
بــه آن در برنامههــای توســعۀ میــان و بلنــد مــدت ضــروری اســت .در ایــن پژوهــش ،ســعی شــد ضمــن
اســتخراج مؤلفههــای قابــل اصطیــاد از منابــع گفتمــان انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت و توســعۀ
روســتایی ،برنامــۀ ششــم توســعه ارزیابــی شــود.
بــا اســتخراج مؤلفههــای گفتمانــی انقــاب اســامی در حــوزۀ پیشــرفت روســتایی 36 ،مؤلفــه
حاصــل شــد کــه ذیــل  10گویــۀ کلیتــر قابــلطبقهبنــدی اســت .در گام بعــد ،بــا تمرکــز بــر متــن
ســند و نیــز عملکــرد صورتگرفتــه بــه ارزیابــی برنامــۀ ششــم توســعه پرداختــه شــد .نتیجــۀ بررســی
حاکــی از ایــن بــود کــه بــا وجــود قرابــت زیــاد متــن ســند بــا مؤلفههــای گفتمــان انقــاب اســامی
در حــوزۀ توســعۀ روســتایی ،در برخــی محورهــای اساســی ،شــاهد عملکــرد نامطلوبــی هســتیم .در گام
نهایــی نیــز ،بــرای ارتقــای جامعیــت مؤلفههــای اشارهشــده در متــن ســند برنامــۀ هفتــم پیشــرفت
یــا توســعه و نیــز ناظــر بــه وضعیــت موجــود توصیههایــی بــه ایــن شــرح بیــان شــد .1 :حفــظ ابعــاد و
مؤلفههــای اصلــی مــورد اشــاره در متــن ســند برنامــۀ ششــم بــا هــدف ارتقــا و تعمیــق در متــن ســند
برنامــۀ هفتــم؛  .2توجــه بــه موضــوع آمــوزش و ترویــج کشــاورزی؛  .3تنظیــم برنامــۀ تجــاری هدفمنــد
در امــور کشــاورزی و دامــداری و تدویــن برنامــۀ هفتــم بــر آن اســاس؛  .4تأکیــد بــر پایدارســازی و
تــداوم تحقــق امنیــت غذایــی؛  .5توجــه بــه صنایــع تبدیلــی در روســتا؛  .6توجــه بــه دسترســی و
تســهیم آب میــان روســتاییان ،مــزارع کشــاورزی و روســتاها؛  .7بسترســازی بــرای پایشــگری حداکثری
مؤلفههــای پیشــرفت روســتایی؛  .8ارتقــای ســرمایۀ انســانی در مناطــق روســتایی و مشــاغل مرتبــط
بــا کشــاورزی.
شــایان ذکــر اســت کــه مطالعــۀ حاضــر بــا محدودیتهایــی مواجــه بــوده اســت .اساس ـاً مقول ـهای
همچــون پیشــرفت یــا توســعه افــزون بــر وجــود نظــرات متنــوع و حتــی ناســازگار دربــارۀ آن ،از
منظرهــا و ابعــاد گوناگونــی قابــل تحلیــل و بررســی اســت.

 .7پیشنهادهایی برای تدوین برنامۀ هفتم پیشرفت و توسعه

نتایــج ارزیابــی برنامــۀ ششــم توســعه برمیآیــد ،میتوانــد راهنمــای خوبــی بــرای تدویــن برنامــۀ
هفتــم پیشــرفت یــا توســعه بــا هــدف اصــاح و تقویــت پیشــرفت روســتایی اســت .پیشــنهاد میشــود
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در تدویــن برنامــۀ هفتــم پیشــرفت یــا توســعه بــه موضوعــات زیــر توجــه شــود؛ همانطــور کــه اشــاره
شــد ،مــوارد پیشــنهادی ناظــر بــه تدویــن متنــی جامــع در ســند برنامــۀ هفتــم ،ایجــاد ســازگاری
میــان احــکام قانونــی و وضعیــت موجــود در عرصــۀ عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی در حــوزۀ پیشــرفت
روســتایی اســت.
 .1حفــظ ابعــاد و مؤلفههــای اصلــی مــورد اشــاره در متــن ســند برنامــۀ ششــم بــا
هــدف ارتقــا و تعمیــق در متــن ســند برنامــۀ هفتــم :مطابــق ارزیابــی متــن ســند برنامۀ ششــم،
بســیاری از مؤلفههــای ناظــر بــه گفتمــان انقــاب اســامی در ایــن ســند جــاری اســت؛ ازایـنرو حفــظ
مشــخصات مثبــت در تدویــن برنامــۀ هفتــم نخســتین رهنمــود در ایــن راستاســت.
 .2توجــه بــه موضــوع آمــوزش و ترویــج کشــاورزی :بــا توجــه بــه ظرفیــت زیــاد امکانــات
طبیعــی و وجــود فاصلــه میــان بهــرهوری بالقــوه و بالفعــل منابــع طبیعــی و انســانی ،بایــد بــه موضــوع
آمــوزش ،بهعنــوان یکــی از ارکان مهــم در ارتقــای وضعیــت روســتا و روســتاییان ،تأکیــد شــود.
بدیهــی اســت کــه آمــوزش میتوانــد عــاوه بــر مهمتریــن کارکردهــای بخــش روســتایی (کشــاورزی
و دامــداری) ناظــر بــه ســایر ظرفیتهــای موجــود در ایــن بخــش نیــز باشــد.
 .3تنظیــم برنامــۀ تجــاری هدفمنــد در امــور کشــاورزی و دامــداری و تدویــن برنامــۀ
هفتــم براســاس آن :بهدلیــل مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای دیگــر ،الزم اســت بــا مالحظــۀ عوامــل
اقتصــادی و سیاســی ،برنامــهای باثبــات در عرصــۀ سیاســتهای وارداتــی و صادراتــی کشــاورزی و
دامــداری مــورد اجمــاع سیاس ـتگذاران و کارگــزاران ادوار مختلــف دولتهــا قــرار گیــرد .ایــن برنامــه
کــه طبیعت ـاً محورهایــی از آن در متــن برنامــۀ هفتــم پیشــرفت یــا توســعه قیــد خواهــد شــد ،بایــد
ی کــه در بلندمــدت مانــع تصویــب برنامههــا
مســتلزم حمایتــی هوشــمند از روســتاییان باشــد؛ بهنحــو 
و تغییــرات فــوری در حــوزۀ صــادرات و واردات شــود .هرچنــد برخــی از ایــن تصمیمــات بــا قصــد
حمایــت از عمــوم مــردم ،جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاال و حتــی حمایــت از خــود روســتاییان و
کشــاورزان اخــذ میشــود ،در بلندمــدت مانــع تحقــق ارادۀ آزاد روســتاییان در بهرهمنــدی کامــل از
دســترنج خویــش خواهــد شــد .بدیهــی اســت کــه از مجــرای همیــن برنامــه ،موضعگیــری مناســب در
قبــال تولیدکننــدگان خارجــی ــــ بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای مهــم در گفتمــان انقــاب اســامی در
عرصــۀ روســتا ــــ قابــل اســتخراج اســت.
 .4تأکیــد بــر پایدارســازی و تــداوم تحقــق امنیــت غذایــی :هرچنــد بهلحــاظ عملکــرد،
در برخــی کاالهــا و نیازهــای اساســی بــه ســطحی از خودکفایــی دســت یافتهایــم ،نکتــۀ مهــم حفــظ
ایــن مشــخصه و اثرناپذیــری آن از تکانههــای مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و طبیعــی اســت.
 .5توجــه بــه صنایــع تبدیلــی در روســتا :بــا نظــر بــه اهمیــت ایــن مقولــه در ایجــاد اشــتغال
و بهرهمنــدی از مزیتهــای موجــود و البتــه موفــق نبــودن عملکــرد آن در بــازۀ زمانــی برنامــۀ ششــم،
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نیازمنــد بازنگــری در فرایندهــای تحقــق ایــن صنایــع و ارتقــای بســترهای پدیدآورنــدۀ ایــن هــدف
هســتیم.
 .6توجــه بــه دسترســی و تســهیم آب میــان روســتاییان ،مزارع کشــاورزی و روســتاها:
اگــر تــا کنــون مقولــۀ توزیــع آب بهطــور جــدی مــورد توجــه نبــوده و برنامههــای مقطعــی و گاهــی
غیرکارشناســی بــرای مواجهــه بــا معضــات ارائــه میشــده ،در حــال حاضــر بهدلیــل جدیتــر شــدن
بحــران آب و عــدم ارتقــای فنــاوری آبیــاری در بخــش کشــاورزی ،ضــروری اســت کــه بــا عنایــت بــه
همــۀ ذینفعــان و ذیحقــان در ایــن مقولــه ،حکمرانــی توزیــع آب در کشــور و بهخصــوص در حــوزۀ
مناطــق روســتایی بازطراحــی و اصــاح شــود .همانطــور کــه عملکــرد مربوطــه در بــازۀ زمانــی برنامــۀ
ششــم توســعه نشــان میدهــد ،مســئلۀ توزیــع آب هنــوز یکــی از چالشهــاي بخــش روســتایی و
کشــاورزی اســت .ایــن مســئله خــود موجــب دامــن زدن بــه یکــی از پدیدههــای نامطلــوب در حــوزۀ
اقتصــاد روســتایی ،یعنــی مهاجــرت ،شــده و لــزوم توجــه بــه ایــن موضــوع را دوچنــدان کــرده اســت.
 .7بسترســازی بــرای پایشــگری حداکثــری مؤلفههــای پیشــرفت روســتایی :در
بســیاری از حوزههــای حکمرانــی و سیاســتگذاری کشــور ،مســئلۀ عــدم تولیــد یــا انتشــار آمــار
دقیــق و جامــع وجــود دارد .طبــق یکــی از گزارشهــای رســمی دربــارۀ نظــام آمــاری ایــران ،تولیــدات
نظــام آمــاری چنــدان مرتبــط بــا تأمیــن نیازهــای آمــاری کشــور نیســت و پژوهشــگران و رســانهها
دسترســی آســانی بــه آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز ندارنــد (مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی ،1398 ،ص .)1 .اگــر ارتقــای نظــام حکمرانــی و اداری کشــور در حــوزۀ سیاســتگذاری و
برنامهریــزی امــری مطلــوب تلقــی میشــود و از ســوی دیگــر «شــفافیت»« ،دسترســی بــه دادههــا» و
«انتشــار دادههــای حاکمیتــی» از لــوازم اصــاح نظــام اداری اســت (ابوالمعالــی ،دانشفــرد و پورعــزت،
 ،1399ص ،)27 .ناگزیــر از تصریــح شــاخصها و آمارهــای مربــوط بــه پایــش ابعــاد پیشــرفت و
تعییــن متولــی ملــزم بــه تهیــه و انتشــار دادههــا بهمنظــور پایشهــای بعــدی و بازخوردگیــری
در فراینــد تنظیــم یــا اصــاح برنامههــای توســعه و پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی هســتیم .ایــن
مطالعــه میتوانــد دریچــهای بــه تصریــح ایــن شــاخصها از منظــر گفتمــان انقــاب اســامی در
حــوزۀ پیشــرفت روســتایی باشــد کــه البتــه مؤلفههــای پیشگفتــه قابلیــت تفصیــل بیشــتر یــا انــوع
طبقهبندیهــای مختلــف از نظــر محلــی ،منطقــهای ،جنســیتی و ســنی را دارد .طبیعــی اســت کــه
بــدون تعییــن نهــاد یــا نهادهــای مســئول تولیدکننــدۀ آمــار و اطالعــات ،نمیتــوان انتظــار پایــش
مطلــوب و اصــاح روندهــای سیاســتگذاری آتــی را داشــت.
 .8ارتقــای ســرمایۀ انســانی در جغرافیــای روســتایی :نیــروی انســانی آگاه و کارآزمــوده
از مهمتریــن لــوازم بهرهبــرداری از همــۀ زیرســاختها و شــرایط فراهمآمــده بــرای تحقــق و تــداوم
پیشــرفت روســتایی اســت .از ایــن منظــر و بهعنــوان پیشــنهادی در تنظیــم برنامــۀ توســعه ،توجــه بــه
مهارتهــای مــورد نیــاز زیســت روســتایی ،احقــاق حقــوق روســتاییان از منظــر بهداشــت عمومــی و
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دسترســی بــه آمــوزش عمومــی و نیــز تمرکــز بــر فعالیتهــای ترویجــی و مهارتآمــوزی در ایــن
مناطــق توصیــه میشــود.
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