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های  گیری از آن در برنامه زا و بهره مروری بر رهیافت توسعۀ روستایی نودرون

*توسعۀ روستایی ایران
 

 2، داریوش حیاتی0سروش مرزبان

 22/92/9011تاریخ پذیرش:               95/7/9011تاریخ دریافت: 

 چکیده

هاای   تری برای حفظ زیستگاه حل مناسب دنبال ارائۀ راه های توسعۀ روستایی در روند تغییرات خود همواره به برنامه

اند؛ بنابراین با توجه به تغییرات ساختارهای روستایی  های روستایی بوده روستایی و افزایش کیفیت زندگی در عرصه

عناوان   زا باه  مفهوم روستا در ایران و جهان، نیازمند تغییر در رویکردهای توسعۀ روستایی هستیم. توسعۀ ناودرون و 

زا در پی ارائۀ رهیافتی جامع برای  زا و برون های درون های نوین توسعۀ روستایی، با عبور از رهیافت یکی از رهیافت

های روستایی اسات. ایان رهیافات باا ت کیاد بار ا ت ااد         هایجاد شرایط بهروزی و افزایش کیفیت زندگی در عرص

های انسانی و اجتماعی در درون اجتماعات محلای، هماراه باا     سازی و همچنین استفاده از سرمایه اجتماعی و شبکه

ساازی شاده    تعامل و همکاری با نهادهای دولتی و تلفیق رویکردهای باال به پایین و پایین به بااال تادوین و مفهاوم   

حلی برای واردکردن جواماع محلای و تیویات نهادهاای ناو  ساوم در        زا در این شرایط راه رهیافت نودرون است.

گانه است )دولتی، خ وصی و نو   سازی در بین نهادهای سهفضاهای  لمروی شهری و روستایی و همچنین شبکه

اداری و همکاری اجتماعات -سازی را با همکاری سطوح مختلف  درت سیاسیسوم( تا بتوان سازوکارهای ت میم

های مردمی  نهاد و دیگر سازمان های مردمگری نهادهای مدنی از  بیل سازمانگری و مداخلهمحلی و با نیش تسهیل

گیری و اجرا کرد. با توجه به تغییرات ایجادشده در روستاهای کشور و همچنین وجاود   ای متعامالنه، ت میم گونه به

های انسانی و اجتماعی و وجاود روساتاییان تح ایلکرده و متخ اه و همچناین       مایههای متعدد مانند سر ظرفیت

هاای   های توسعۀ روساتایی کاه در ساال    های توانمندسازی و مشارکتی توسط نهادهای مدنی در عرصه اجرای طرح

ی زا  ابلیات ایجااد الگاوی مناسابی بارای اجارا       اخیر شاهد اجرای آن هستیم، رهیافت توساعۀ روساتایی ناودرون   

 های توسعۀ روستایی در کشور را دارد. برنامه

 زا، روستا.  توسعۀ پایدار روستایی، توسعۀ روستایی، توسعۀ نودرون های کلیدی: واژه
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Abstract 
Rural development programs are always in search of appropriate and effective 

solutions to improve the quality of life in rural areas. Therefore, given the conceptual 

and structural changes in rural areas, it is necessary to change our view of rural 

development in Iran and the global development terminology. Neo-endogenous 

development approach is one of the latest approaches to rural development after 

exogenous and endogenous approaches, which aims to induce and improve the 

concept of well-being and quality of life in rural areas. This perspective emphasizes 

the social economy, networking, human and social resources, and the central 

involvement of local communities in development programs. It also pursues public, 

private, and third sector collaboration with a synthesis of up-down and bottom-up 

approaches. Considering the changes in rural areas of Iran and the country's numerous 

capacities and potentials, such as the presence of social and human capital, a large 

number of educated rural youth, social activists, and civil societies, as well as many 

new rural empowerment and capacity building projects that have been implemented 

in rural communities in recent years, the neoendogenous development approach 

seems to be an appropriate pattern to promote development in rural areas. 
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 مقدمه

جریان تفسیر مفاهیم توسعۀ  آخرین مرحله از فرایند طوالنی تغییرات در 9زا رهیافت نودرون

های عمومی و صرفاً ا ت ادی  روستایی است. طرفداران و کاربران این رهیافت عموماً به دیدگاه

 به مفاهیم توسعه و روستا نظری کامالً متفاوت دارند.

شک  رغم آنکه تعریف مشخ ی در مبانی نظری خود ندارد، اما بی زا علی رهیافت نودرون

توان یک  پذیر و کاربردی است و بر این نکته ت کید دارد که نمی ری انعطافدارای چارچوب تفسی

حل منطیی و معتبری برای کل مناطق روستایی جهان ارائه داد. به این  شمول یا راه  انون جهان

جای تبیین  وانین کلی، بسیار توجه شده است. این  دلیل ارائۀ پیشنهادهای مختلف به رویکرد به

شده  های اخیر مطرح  در دهه 2های مختلف نظریۀ توسعۀ  لمروی روستایی خشرهیافت که در ب

کند. کاربردهای متنو  بسیاری از این رهیافت در ادبیات موضوعی  است، نیشی اساسی ایفا می

های توسعۀ روستایی پایین به باال هستند که در اروپا و فیط  وجود دارد که عمدتاً مربوط به سیاست

توان گفت توسعۀ  شود. دروا ع می دیده می 0و برنامۀ لیدر 3محور محلی اجتما  در برنامۀ توسعۀ

 کند. زا فلسفۀ توسعۀ امروزی اروپا است که برنامۀ لیدر، شکل اجرایی آن را بیان می نودرون

های دور )و حتی امروزه در برخی مناطق( روستا به مناطق  در فرهنگ غرب و زمان 

کرد. با  یافته متبادر می ری از مناطق غیرشهری و حتی غیرتوسعهشد و ت وی ای گفته می حاشیه

توجه به تعاریف اخیر، در اصطالح توسعۀ روستایی، صفت روستایی به بخشی از فرایند توسعه 

که باید در فضاهای مشخ ی )منطیۀ روستایی( صورت گیرد، اشاره ندارد، بلکه به گسترۀ 

ترین مفاهیمی که در  ی روستایی اشاره دارد. از مهمها نیافتگی در همۀ عرصه وسیعی از توسعه

  این دیدگاه وجود دارد، وجود منشور معتبر جهانی است که برای تضمین توسعه درنظر گرفته

شده است و هدف آن  ادرساختن روستاها به کاهش اختالف بین خود با ثروتمندترین مناطق 

 (.2121شهری است )دو روبرتیز، 

های مختلف موجب شده که کشورهای  شر دانش و فناوری در عرصهگسترش ارتباطات و ن

مختلف با مشکالت مشابهی مواجه شوند. راهکارهای حل این مشکالت نیز  ابلیت تعمیم در 
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هایی از  بیل  جغرافیاهای مختلف را دارد. با توجه به تغییرات اخیر در کشور ایران، پدیده

دست، موجب   ابری درآمدی، بیکاری و مواردی از اینمهاجرت، تغییر کاربری اراضی، فیر و نابر

های  (. از طرفی مهاجرت9355تغییر کارکردهای روستایی شده است )کریمی و یعیوبی، 

معکوس و گردشگری خانۀ دوم در روستاها نیز موجب تغییراتی در ساخت اجتماعی، منظر و 

( که مدیریت این عوامل 9359تغییر کاربری اراضی نیز شده است )غدیری مع وم و همکاران، 

ها  ای مدونی است که  ادر به تبیین و مدیریت تغییرات ایجادشده باشد و آن نیازمند مدل توسعه

 سمت مطلوب هدایت کند. را به

نگر، توسعۀ  دهد رویکرد کارگردگرایانه و بخشی مرور ادبیات توسعۀ روستایی نشان می

داند؛ موضوعی که با  گی دیرینۀ روستاها میماند روستایی را فرایندی برای غلبه بر عیب

عنوان فضایی برای ت مین نیازهای  توان بر آن غلبه کرد. سپس به مدرنیزاسیون کشاورزی می

مناطق شهری درنظر گرفته شد که به موتور محرکۀ رشد ا ت ادی تبدیل شد )ناوارو و همکاران، 

ر بودند که توسعۀ روستایی تنها از مسیر ای همه بر این باو طور گسترده به 9571(. تا دهۀ 2121

دسترس است تا بتوان فاصلۀ فنی، ا ت ادی و فرهنگی را با توجه به  زا  ابل های برون رهیافت

ها بر تحرک  (. این سیاست2197مراکز اصلی فعالیت )شهرها( کاهش داد )چشیر و همکاران، 

های ا ت ادی است. همچنین بهترین  سها بهبود مییا سرمایه و نیروی کار ت کید دارند و هدف آن

دانستند )وارد  راه برای ایجاد رشد در مناطق روستایی را افزایش تیاضای جمعیت شهرنشین می

(. این دیدگاه در سندهای توسعۀ کشور 2121و دو روبرتیز،  2112؛ لو، 2115و همکاران، 

 عنوان سند برنامۀ باال به پایین نیز مشهود است. به

و ت ثیرات ا ت ادی اجتماعی آن، به بازاندیشی  9571گرفته در دهۀ  نگی شکلتغییرات فره

ها و نیازهای جدیدی  در مفهوم توسعه و معنای روستا منجر شد. طی این جریان، حساسیت

زا شکل گرفت؛ چرا که  های برون های باال به پایین و رهیافت اعتمادی به سیاست زمان با بی هم

بی به نتایج مورد انتظار عملکرد ضعیفی داشتند. نیش کشاورزی در ها در دستیا این رهیافت

های  افزوده در بخش ای نیز شکل نوینی به خود گرفت و اشتغال و ایجاد ارزش ا ت اد منطیه

ای کاهش یافت. همچنین اعتیاد به این  طور فزاینده اصطالح محروم به اولیه و حتی در مناطق به

شود،  داری در تولید ناخاله داخلی مییون موجب تغییر معناموضو  که راهبردهای مدرنیزاس

ها به کاهش  (. به عبارت دیگر، آن2112؛ لو، 2111نیز تضعیف شد )ون در پالگ و همکاران، 
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گیر سهم کشاورزی در تولید ناخاله داخلی در میابل افزایش نیش صنعت و باالتر از آن  چشم

  نیش خدمات دچار تردید شدند.

، فرصت مناسبی برای ت یید 95۹1های ا ت ادی کینزی در اوایل دهۀ  سیاست های بحران

های بعدی همچنان بر صحنۀ ا ت اد حاکم  تزهای نئولیبرالی فراهم کرد. تزهایی که در دهه

های حذف  های معطوف به روستا )سیاست امر به تغییر راهبرد در سیاست بودند. این

اندازهای موجود حاصل  ی( انجامید، اما تغییری در چشمگذاری در عرصۀ دولتی و حمایت سرمایه

گرایی در  نشد و مسئلۀ توسعه در مناطق روستایی همچنان مبتنی بر رشد صنعتی و تخ ه

تدریج نگاه کارکردگرایان به توسعۀ باال به  (. به2112؛ لو، 2115کشاورزی بود )وارد و همکاران، 

ۀ پایین به باال ت کید دارد، جایگزین شد. درنهایت پایین با دیدگاه  لمروی که بر اهمیت توسع

زا رشد کرد و ضمن دستیابی به هدف برآوردن نیازهای  این روند با ت کیدات توسعۀ درون

های فردی و جمعی آن  اساسی جوامع، به کاهش ظرفیت و توان بازار در هدایت انتخاب

؛ به نیل از پیک و 2121یز، انجامید. از آن پس، توسعه وارد مراحل جدیدی شد )دو روبرت

 (.95۹5؛ کنتی، 9552همکاران؛ پرستون، 

زا، به اصالح نیش متغیرهایی مانند نوآوری فنی و سرمایۀ انسانی  نظریۀ جدید رشد درون

های این  های مختلف است، پرداخت. برخی از خوانش های متفاوتی در مکان که دارای ویژگی

های فیزیکی و برخی دیگر بر سرمایه گذاری بر سرمایه نظریه بر مولدهای بیرونی با سرمایه

 های نامشهود و غیرملموس ت کید داشتند، اما در همۀ موارد، فناوری و سرمایۀ انسانی 

زایی، در فرایند رشد نیشی اساسی ایفا کردند )مارتین و  عنوان متغیرهای اساسی درون به

 (.2111سانلی، 

حلی بنیان( با اولویت استفاده از منابع محلی و زا )م های درون ظهور تدریجی رهیافت

ساختن مردم محلی شکل گرفت. این امر با افزایش منابع، به اشکال مختلف دموکراسی  دخیل

مشارکتی منجر شد که بر بسیاری از مفاهیم توسعه ت ثیر گذاشت و موجب افزایش موضو  

ریت مناطق در اختیار ساکنان (. مدی2190های متفاوت محلی شد ) ارتزیوس و اسکات،  خوانش

تدریج شکل گرفت.  تری به ها برای ر ابت در عرصۀ گسترده آن  رار گرفت و توانایی آن

سازی مطرح شد، در میایسه با مفهوم مرکز/پیرامون  دوگانگی محلی/جهانی که در ادبیات جهانی

نیافته از  ای و توسعه از عمومیت و اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ بنابراین مسئولیت مناطق حاشیه
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(. بر این مورد در 2121جای آن به مییاس محلی منتیل شد )دو روبرتیز،  عهدۀ مرکز خارج، و به

ادبیات پژوهشی کشور نیز ت کید شد. هرچند نتایج بیانگر وضعیت نامناسب مشارکت در فرایند 

)محمدی یگانه شود  توسعه است، از سویی افزایش مشارکت نیز موجب توسعه در روستاها می

 (.9352و همکاران، 

جای اتکا به  زا مطرح شد که به های جدید، با عنوان رهیافت توسعۀ نودرون این دغدغه

پردازد  گذاری بیرونی و نوسازی کشاورزی، به اهداف بسیج منابع و فعاالن محلی می سرمایه

زا را  زا و برون های دروناندازی فراتر از حالت زا چشم (. دیدگاه نودرون2199)وود و مکدوناف، 

ای و ت ثیرات  های فرامنطیه گرفتن از نظریۀ رشد، به اهمیت عرصه کند و با وام ترسیم می

 (.2121پردازد )دو روبرتیز،  المللی بر فرایندهای محلی می های با مییاس بین جریان

ی محلی در ها تعریف توسعۀ روستایی برمبنای دستیابی به ترکیبی جامع از منابع و فعالیت

زا است. دروا ع جایگزینی برای دیدگاه دوگانۀ  تر، مبین رویکرد توسعۀ نودرون ای گسترده شبکه

زا صورت  هایی است که در توسعۀ درون باال به پایین و پایین به باال است که برمبنای فعالیت

زا  سعۀ درون(؛ با این تفاوت که کنترل محلی مانند تو9555گرفته است )ون در پالگ و وندیک، 

شود )ری،  )غیرمحلی( نیز ت کید می 9در محوریت  رار دارد، اما بر لزوم پذیرش عوامل فرامحلی

 (.2192؛ بوسورث و همکاران، 2119

های متعدد از  های افزایش پیچیدگی فهم زایی از مشخ ه زایی و برون ترکیب یا ادغام درون

ها  تدریج کمرنگ شده و شباهت تا نیز بههای شهر و روس فضاهای جغرافیایی است. حتی تفاوت

های بیشتری در رابطه با این دو محیط زندگی )زیستگاه، و شهر و روستا(  تنیدگی و درهم

های  تشخیه است. درنهایت در ربع آخر  رن اخیر شاهد تغییر چارچوب نظری دیدگاه  ابل

داند.  می 2رساخت اجتماعیهایی هستیم که روستا را ب سمت دیدگاه کارکردگرایانه از روستا به

اند؛ تا جایی که شاید  های معنوی نیز به این معادله اضافه شده ابعاد فرهنگ اجتماعی و ارزش

های محیطی که بین زندگی شهری و روستایی وجود دارد، نادیده گرفته  گاهی محدودیت

 (.2199؛ وود و مکداف، 2115شود )وودز،  می
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عنوان شکافی که  عنوان ویژگی ذاتی برخی مناطق یا به را به 9بودن زا، روستایی دیدگاه نودرون

گیرد. همچنین توسعۀ روستایی فرایندی همگن و  های شهری باید پر شود، درنظر نمی با ارزش

تواند فرایندی از تالش برای رسیدن به  ای نیست، اما می یکنواخت با معیارهای استاندارد منطیه

های  های ممکن و محدودیت ها )براساس فرصت و گروهتو عات و اهدافی باشد که افراد 

 بخشند. ها را توسعه می گیرند و این ت میم موجود( در یک یا چند منطیه راجع به آن ت میم می

تواند رهیافتی برای پاسخگویی به بسیاری از مشکالت مدیریتی توسعۀ  این دیدگاه می

خالی سیاست توسعۀ روستایی در  روستایی باشد که کشور با آن مواجه است از  بیل جای

ها  های متولی روستایی، تعدد نهادی و سازمان راهبرد ملی، سردرگمی و تداخل وظایف سازمان

ها با شرایط وا عی جامعۀ  در امر توسعۀ روستایی، نبود منابع مالی پایدار، ناسازگاری ارزش

سطوح ت میمات، وجود  ها، ناهماهنگی بین نبودن جامعۀ محلی در سایۀ ارزش بومی، ذینفع

های  ندیده و غیرمتخ ه در حوزۀ توسعۀ روستایی، و سیاست تعداد زیادی از نیروهای آموزش

 (.9352گرایی و ت ثیر آن بر جامعۀ روستایی باشد )رستگاری و همکاران،  شهرگرایی و صنعت

ستا، عناصر ذهنی تری است. در این را پرداختن از بعد اخال ی به فرایند توسعه، تغییر بسیار مهم

گذاری  شوند. به اشتراک جدیدی به بازنمایی یا معرفی دوبارۀ آیندۀ توسعۀ سرزمینی وارد می

تنها موجب ارتیای  ای به منطیۀ دیگر متفاوت است، نه های مشخه که اغلب از منطیه ارزش

به تحیق شده(، بلکه  زا مطرح طور که در رویکردهای سنتی درون شود )همان عملکرد ر ابتی می

شوند  سمت اهداف توسعه می شود که سبب حرکت مناطق مختلف به ها و تفکراتی منجر می پروژه

(. در همین راستا، نظریات پساتوسعه نیز دستیابی به تعریف معتبر 2192)بوسورث و همکاران، 

کند تا طیف  جهانی از توسعه را نفی و فرایندهای جایگزین پایدار را برای توسعه مطرح می

(؛ 9555ای از اهداف را شامل شود و استیالی  اطبۀ ابعاد ا ت ادی را از بین ببرد )اسکوبار،  گسترده

های محلی  زا در گرو مشارکت گستردۀ مردم و احترام به ارزش بنابراین مو عیت توسعۀ نودرون

(. تشخیه اهدافی که افراد برای توسعه دارند، با اهداف 2192است )بوسورث و همکاران، 

ها و منابع شناخته  عنوان فرصت های داخلی و خارجی در ارتباط است که به ای و مؤلفه منطیه

 (.2121آورد )دو روبرتیز،  شود. این فرایندی است که نتایج متنو  و متغیری را به باور می می
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( منابع روستایی در ارتباط است. زمین، 9همچنین توسعۀ روستایی با بازسازی )بازپیکربندی

های ارتباطی، شرکای بازار  دستی، شبکه وی کار، طبیعت، اکوسیستم، حیوانات، گیاهان، صنایع نیر

و روابط شهر و روستا همگی باید نوسازی شوند. در رهیافت مدرنیزاسیون، این دست از منابع 

از چرخۀ کشاورزی خارج شده بودند؛ بنابراین نیاز به رهیافت جدیدی از توسعۀ روستایی به 

شدن یک موضو  ناکارآمد  گیری منابع و چگونگی تبدیل تواند به شکل وجود دارد که میروشنی 

وجود آورد که به نیازها،  شدن با منابع دیگر، کلیت جدیدی به به ارزش کمک کند و با ترکیب

 (.2111ها و عالیق جدید منجر شود )ون در پالگ و همکاران،  دیدگاه

های توسعه در جهان و همچنین مشکالتی که در  گاهشده در فرایند و دید بنابر روند طی

ریزی و مدیریتی، کشاورزی،  های برنامه ها اشاره شد، مبین تغییراتی در عرصه کشور به آن

های متعددی را نیز در پی داشته است  محیطی و ا ت ادی است که چالش گردشگری، زیست

های اخیر عمدتاً مبتنی بر  ه(. الگوهای کالن توسعۀ کشور طی ده93۹5)فعلی و همکاران، 

در  2وسازهای روستایی بودند. این سیر تیریباً با شرو  توسعۀ محلی توسعۀ کالبدی و ساخت

هایی مانند اصل چهار ترومن آغاز شد و تاکنون نیز م ادیق این  دهۀ ش ت میالدی با حمایت

سالۀ توسعۀ  های پنج شود. هرچند در برنامه وسازهای کالن و عمرانی مشاهده می نگاه در ساخت

کشور شاهد افزایش مفاهیمی مانند مشارکت یا استفاده از نهادهای مدنی هستیم، نگاه هژمونیک 

گرفتن پیامدهای  شدت  همچنان مبتنی بر توسعۀ کالبدی و باال به پایین است. این روند با توجه به

دیگر پاسخگوی محیطی که در برخی موارد به بحران منجر شده است،  اجتماعی و زیست

رسد. بدین  وجودآمده نیست و بازنگری در الگوهای توسعۀ کشور ضروری به نظر می تغییرات به

ریزی  شک در برنامه منظور، شناخت مفاهیم و الگوهای نوین با توجه به تجارب جهانی بی

های توسعه در ادبیات  توسعۀ کشور مؤثر و راهگشا خواهد بود. یکی از جدیدترین رهیافت

زا است که در ادبیات موضوعی توسعۀ کشور بسیار کم به آن  وهشی این حوزه، توسعۀ نودرونپژ

طور مستییم به آن پرداخته نشده است. این ضرورت، نگارندگان را بر آن  شده یا به پرداخته 

گیری از آن در توسعۀ روستایی ایران، میدماتی  های بهره داشت تا با معرفی این رهیافت و مؤلفه

 های آتی مهیا کنند. گذاران از این رهیافت و پژوهش مندی سیاست برای بهرهرا 
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 (2115، 9557زا )وارد و همکاران،  زا و نودرون زا، درون اصول توسعۀ برون

  زا توسعۀ برون زا توسعۀ درون زا توسعۀ نودرون

 حداکثرسازی ارزش منابع محلی.

های  پذیری مبتنی بر دارایی ر ابت

 محلی.

برداری از منابع محلی  بهره

)طبیعی، انسانی و فرهنگی( 

 برای توسعۀ پایدار.

مییاس و تمرکز بر 

 ا ت اد.

 اصول اساسی

 

 

سازی کنشگران محلی و ارتباط  شبکه

 ها با نهادهای اثرگذار بیرونی. آن

ابتکارات و کارآفرینی 

 محلی.

تمرکز بر رشد شهری 

زا  های برون )پیشران

های  در عرصه

 روستایی(.

نیروهای 

 برنده پیش

سمت ا ت اد تولیدی و  حرکت به

نظرگرفتن تیاضای مناطق  خدماتی با در

شهری برای دریافت خدماتی منح ر 

 به مناطق روستایی.

سمت ا ت اد  حرکت به

 خدماتی.

تولید غذا و تولیدات 

اولیه برای ا ت اد 

 شهری.

کارکردهای 

های  عرصه

 روستایی

دم دلیل ع دریافت خدمات ضعیف به

توازن بین مناطق شهری و روستایی، 

پیری و نابرابری، دوردستی، انزوا و 

تراکم جمعیتی پایین در مناطق 

 روستایی.

های محدود  ظرفیت

منظور  ها به ها/گروه عرصه

های  مشارکت در فعالیت

 ا ت ادی.

وری پایین و  بهره

 ای. حاشیه

مشکالت 

اساسی توسعۀ 

 روستایی

شامل نگر  های کل اتخاذ رهیافت

سازی، غلبه  افزایی محلی، ظرفیت توان

بر محرومیت، افزودن ارزش به منابع 

محلی، تیویت ارتباطات و ترویج 

 نوآوری.

ها،  سازی )مهارت ظرفیت

غلبه  ها( نهادها، زیرساخت

 بر محرومیت.

مدرنیزاسیون 

 کشاورزی.

تمرکز بر 

توسعۀ 

 روستایی

 ها و مفاهیم مرتبط تعاریف، ضرورت

های  زا، ایجاد رهیافتی است که بتواند مسائل و تفاوت منظور از تدوین مفهوم نودرونطورکلی  به

فرهنگی و مسیرهای ا ت ادی کشورها را در سطح فراملی تبیین کند. اندیشۀ بنیادینی -اجتماعی

زای این  شود. بخش درون زا نامیده می که در این راستا وجود دارد، توسعۀ )روستایی( نودرون

دنبال منابع توسعه  پویایی توسعه در راستای پایین به باال داللت دارد؛ زمانی که به مفهوم، به

نوعی  توان به زایی را می طورکلی درون هستیم و بر سازوکارهای  لمروی محلی ت کید داریم. به
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کشیدن بخش پایین  دنبال به چالش به« 9نو»مترادف با مشارکت دانست. بخش دیگر مفهوم یعنی 

دنبال بیان نیش کنشگران متعدد فرامحلی در جریان توسعه است. در این  نیست، بلکه به به باال

اداری )از سطح ملی گرفته تا سطح محلی( مانند دیگر فعاالن محلی، -فعاالن نظام سیاسی راستا،

شوند که در حمایت از احیا و بازسازی  بخشی از فضای توسعۀ روستایی درنظر گرفته می

 ۀ روستایی دارای نیش بالیوه هستند.راهبردهای توسع

زا در تعامل با روابط و مناسبات  زا رهیافتی مبتنی بر توسعۀ درون دروا ع توسعۀ نودرون

؛ ری، 2192خارج از روستا و با ت کید بر سرمایۀ انسانی و اجتماعی است )بوسورث و همکاران، 

ا ترکیبی از نیروهای بازار و (. در این راستا، زمانی که ایدۀ کاهش مداخالت دولت، ب2112

ا دامات اجتماعی جایگزین شود، ممکن است جذاب باشد، اما باید توجه داشت که برای 

دالیل زیادی   کند. به هایی ایجاد می هایی که منابع ضعیف دارند، نگرانی  لمروها یا سرزمین

(، اما 9552ک، شود )کال بخشی از تغییرات روستایی در خارج از ا ت اد روستایی ایجاد می

( که به رهیافت بازار آزاد نیز وابسته است، 2115های روستایی )مارسدن،  افزایش پویایی شبکه

های ثابت  خ وص دارایی ها وجود دارند؛ به شود که در سرزمین هایی منجر می به شناخت ارزش

ها از منابع  توانند کمکی برای رسیدن به اهداف توسعه باشند. در فضاهایی که سرزمین که می

شوند، اما در جای دیگر،  های محلی آشکار می ها برای رهیافت باارزشی برخوردارند، ظرفیت

زنی بین فعاالن محلی و بیرونی )فرامحلی( و استفاده از  ای و چانه ضرورت رویکرد مذاکره

دۀ کنن شود. این امر، بیان پذیر، موجب توسعۀ محلی می های امکان های محلی به روش دارایی

)ون در پالگ و ون « فرای مدرنیزاسیون»ای  گیری نظریۀ توسعه های  بلی برای شکل خواست

؛ 2192است )بوسورث و همکاران، « زا زا و برون های توسعۀ درون فرای نظریه»( و 9555دیک، 

 (.9555لو و همکاران، 

منظور  )به 2اجتماعی بهزیستی-زا براساس ایدۀ ا ت ادی از نگاه سیاسی، رهیافت نودرون 

گرفته است که با بازسازی  های ا ت اد روستایی حال حاضر( شکل  خروج از محرومیت

ای(  مداخالت دولتی، فارغ از بخش خ وصی و با توجه به چیدمان  لمرو محلی )منطیه

کند. دروا ع این موضو  آلترناتیوی )گزیداری( در میابل ا تدار  حل بهتری را ایجاد می راه
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های زندگی اجتماعی و ا ت ادی که  راحی نوعی از مداخالت است که با بخشمرکزی برای ط

براساس این  گریبان است. به ا ت ادی دست-از یکدیگر جدا هستند یا با مشکالت اجتماعی

برای توسعه و گسترش، نیازی به  دار، پذیر یا مشکل های آسیب دیدگاه،  لمروها یا سرزمین

ها بالیوه  ادر به  ای سیاسی و ا ت ادی بیرونی ندارند. محلیدادن خود به نیروه  ربانی نشان

ایجاد تغییرات در راستای منافع خود هستند. محوریت این رهیافت بر این است که مناطق 

-ها درخ وص توسعۀ ا ت ادی آوردن برخی مسئولیت دست روستایی )محلی( توانایی به

زا  هوم توسعۀ روستایی، رهیافت نودروناجتماعی خود را دارند یا باید داشته باشند. در مف

ای با محوریت  های توسعه . ا ت اد و دیگر فعالیت9دارای دو اصل ابتدایی دیگر نیز هست: 

برداری منابع محلی اعم  گذاری و بهره حداکثرسازی حفظ منافع در  لمروهای ملی و با ارزش

ها  د و تمرکز بر نیازها، ظرفیتبسترسازی توسعه با ت کی .2از فیزیکی و انسانی صورت پذیرد؛ 

کنندگان محلی  های مردمان محلی باشد. مدل توسعه، بر اصول و فرایندهای مشارکت و دیدگاه

های فرهنگی و محیط زیستی  ها، و در سازگاری با ارزش در طراحی و اجرای فعالیت

ایی با های روست ، ت ویری از عرصه9این توضیحات پردازد. گری می اجتماعات به مداخله

دادن مجدد توسعۀ پیرامون منابع محلی یا چیدمان  ها و جهت ت ثیرگذاری بیشتر بر آیندۀ آن

محرک توسعۀ محلی با مداخالت رسمی اولیه را  سمت پایدارسازی جریان ساختارها به

 (.2112کند )ری،  پیشنهاد می

ای  ای تجربی پیوستهه زا نتیجۀ انباشت پژوهش شناسی، توسعۀ روستایی نودرون از نگاه جامعه

است که همواره در حال انجام است؛ نظیر مطالعات فردی، ابتکارات محلی، مطالعات موردی 

های موفق  شده در پروژه ها )راهنماهای( تدوین ها و دستورالعمل تطبییی، ارزشیابی سیاست

نظور م (. همچنان فضا برای نظریات متعدد به2ها مانند بررسی برنامۀ لیدر توسط سازمان

زا اکتشافی و در حال  سازی وجود دارد. با توجه به ماهیت موضو ، رهیافت نودرون تئوری

آفرینان برای حفظ پویایی این امر هستند و  تکامل است. دانشمندان اجتماعی، فعاالن و نیش

گذاران  عنوان ابزاری بالیوه به فعاالن و مجریان محلی و سیاست شده را به های ساخته مفهوم

 (.2112کنند )ری،  ی پیشنهاد میرسم
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های مفهومی مرتبط و عمومی  زا براساس تعدادی از رهیافت مطالعۀ جامع توسعۀ نودرون

. 2؛ 9. ا ت اد اجتماعی9توان در این خ وص به چهار مورد اشاره کرد:  گرفته است که می شکل

های سرمایه )در  مشناسی فر . جامعه0؛ 3های چند سطحی . حکمرانی3؛ 2های ا ت ادی هماهنگی

 (.2112از آن یاد شده است( )ری،  0های درون  لمروی اینجا با عنوان برنامه

 زا های توسعة نودرون ها و ضرورت پیشران

 روستا و تغییرات آن

پذیر است، اما در  در بحث توسعۀ روستایی امکان 5در مباحث کالمی همچنان صحبت از روستا 

ا ت ادی در فضاهای غیرشهری -ا شامل زندگی اجتماعیوا عیت موضو  تغییر کرده و روست

اند. فضای توسعۀ روستایی شامل  لمروهایی با اجزا و  دهی شده است که براساس  لمرو سازمان

ها دارای ا تدار محلی  اداری کشور است که برخی از آن-روابط متعدد در رابطه با نظام سیاسی

ها را نیز  ای از مییاس . این فضاها طیف گستردهبیشتر و وابستگی کمتری به بخش دولتی هستند

تواند  شوند که از صد هزار نفر جمعیت تا سطح محلی بسیار کوچک در یک منطیه می شامل می

 و اراضی تحت اختیار آن(. 2باشد )یک زیستگاه

در ادبیات موضوعی، از روستا به عناوین مختلف یاد شده است، اما با توجه به نظریات 

ای، با استناد  عنوان فضای تلفییی و شبکه هایی بودند که روستا را به ترین، آن ( غنی2115وودز )

عنوان فضایی ارتباطی، تعاریف سنتی آن را  اند. درک روستا به سازی کرده مفهوم 7به آثار مسی

تواند دوباره تفسیر شود و رابطۀ بین  جای جداسازی می دهد. تمایز داخلی/خارجی به تغییر می

 (.2115، 2115؛ مسی، 2121و تنو  را مشخه کند )دو روبرتیز، تعدد 

عنوان  عنوان  لمروی با مرزهای مشخه و محدود و نه به ، روستا، نه به۹از دیدگاه روابطی

عنوان ساختاری گفتمانی  تعریف است، بلکه به فضایی کامالً ذهنی بدون پایه و اساس مادی  ابل
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رجی مانند شهرها یا کشور است و از طریق تلفیق و مفاهمۀ ای در ارتباط با منابع خا و رابطه

گیری روستا  بندی، شکل های اجتماعی، ا ت ادی و فرایندهای فرهنگی و روابط به تیسیم تفاوت

 (.2199شود )وودز و مکداف،  منجر می

علت نیش گروگزاران و  زا، دوگانگی درونی/بیرونی یا داخلی/خارجی، به از دیدگاه نودرون

کند. فعالیت  زا( درگیر در فرایند توسعه، مو عیت مرکزی )محوری( پیدا می زا و برون ع )درونمناب

های  زا در فرایند  لمرو ناشی از شدت و کیفیت رابطۀ آن با عرصه کنندۀ برون نهادهای مشارکت

ا یابد، ام شود و نزدیکی و  رابت فیزیکی اهمیت می اثرتر می روستایی است. مرزبندی سنتی، کم

های چندبعدی )شبکه در شبکه( تبدیل  ترتیب،  لمرو یا منطیه به شبکه ضروری نیست. بدین

های  و مسی آن را دارایی 9( آن را شار دائمی یا جریان ثابت2009که پینتر ) طوری شود،؛ به می

مشاهده  راحتی  ابل کند. روابط مستحکم یا پایدار محلی به متعلق به فضای مشخه تعریف می

هایی اشاره کرد که با دیدگاه بخشی و  ها و مشخ ه ها، فاصله توان به مرزبندی و می هستند

شوند، مربوط است، اما درنهایت  لمرو یا منطیۀ روستایی  مییاسی که برای مشاهده انتخاب می

صورت پیوسته در تعامل بین طبیعت و  بیانگر ادغامی دوگانه و فضایی چندبعدی است که به

 (.2121و غیرانسان بازطراحی شده است )دو روبرتیز،  جامعه، و انسان

 های قلمروی گیری ایده شکل

. مسیر 9دهد:   لمرو در ادبیات توسعۀ روستایی معموالً بر دو مسیر عیالیی خود را نشان می

پذیرد )برای  ها و ادارات تابعۀ اتحادیۀ اروپا انجام می مداخالت رسمی که توسط دولت و سازمان

با اجرای بخش  9559بود که در سال  3طرح لیدر 2اروپاییان-مهمی از مرحلۀ پان مثال، بخش 

 کشاورزی صورت پذیرفت(.

عنوان شرط اولی  زایی به ، بر درون0سازی . مسیر رهیافت  لمروزایی یا سرزمین2

های فعاالن حوزۀ تولید  ها شامل بخشی از شواهد همکاری خودمختاری محلی ت کید دارد. این

شود  تر نیز می بخش گردشگری، همچنین ابتکارات احیا و بازسازی محلی با ماهیت جامعغذا یا 
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زا )دیر یا زود(، با سطوح  با این حال، حتی ابتکارات درون (.9550، 9)میدمور و همکاران

شود. عالوه بر  های مالی یا دیگر اشکال حمایتی مواجه می برای دریافت بودجه، کمک 2فرامحلی

در رابطه با فرانسه،  لمروهای توسعۀ روستایی به یک معنی چه با  3به اشارۀ بوولر این، با توجه

شوند؛   ها ایجاد می عنوان مداخالت دولتی باشد و چه ابتکارات باال به پایین، توسط پروژه

های  ها بخش بنابراین این  لمروهای توسعۀ روستایی دارای کارکردهای چندگانه هستند. آن

نهاد  های مردم های اروپایی و سازمان های اجرایی دولت ر برخی از سیاستجدیداالحداثی د

های جغرافیایی متشکل از  ها خوشه های مالی دولتی و...(. آن هایی برای ت مین کمک هستند )کانال

اجتماعی، -های راهبردی توسط اعضای فعال و کنشگران )فرهنگی های جمعی و فعالیت ظرفیت

های جدید  ای( از سازمان هایی )دامنه ها حوزه از آن بسیاری ( هستند.اداری-ا ت ادی و سیاسی

ها و فضای  زنی بین محلی های همکاری و مشارکت محلی( هستند که کارکردشان چانه )کمیته

کنند  ها اساسی را برای احیا یا ساخت هویت فرهنگی محلی ایجاد می سیاسی است. آن-ا ت ادی

سازی هویت محلی دعوت  عضویت و همکاری در/با فعال )کنشگران و فعاالن محلی را به

  (.2112کنند( )ری،  می

صورت روابط متیابل با سطح فرامحلی با  توان به طورکلی توسعۀ روستایی  لمروی را می به

تعریف کرد. هرچند باید د ت داشت که منظور از این تعریف، گسترش  0بودن مفهوم روستایی

 سیاسی نیست.-تر فضای ا ت ادی سطح وسیع خودمختاری مناطق روستایی در

 زا های توسعة درون محدودیت

زا، بر تغییرات پویای فعاالن محلی صرفاً و مستیل از  توسعۀ درون 5تعریف خاله یا محض

کمک عوامل خارجی ت کید دارد. این تعریف تنها برای فهم و درک و کشف مفید است؛ چیزی 

و همکاران  7دروا ع این مفهوم پاسخی به طرح موضو  لو د.نام می« 2نو  ایدئال»که وبر آن را 
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زا و  پردازی برای توسعۀ روستایی با درنظرگرفتن هر دو مدل درون ( درخ وص نظریه9555)

های  و تمرکز بر تعامالت بین عرصه زا و طرح و ایجاد مدلی برای این دو رویکرد با ت کید برون

ناپذیر  طور اجتناب طبیعی، ا ت ادی و سیاسی است که بهها، فضا یا محیط  محلی، اجزای فعال آن

 طور صریح یا ضمنی( وجود دارد. )به

زا بر محوریت پایین به باال در  لمروهای محلی و کنشگران که دارای  توسعۀ نودرون 

عنوان میانجی( هستند، ت کید دارد، اما این دریافت را نیز دارد که  ها )به ظرفیت برای سازمان

استفاده نیز هستند( در سطح  محله یا غیرمحلی ت ثیرات ناگزیر و مهمی را )که  ابل رونعوامل ب

زا باید به عوامل اصلی که بر  کند. پیش از شناخت اجزای ایدۀ توسعۀ نودرون محلی ایجاد می

اند، پرداخته شود. برای تشخیه این عوامل باید اجزای  تکامل این رهیافت ت ثیر داشته

 انتیادی رهیافت را تشخیه دهیم. چارچوب تحلیلی

 مداخالت سیاسی

های آیندۀ جوامع روستایی  از عوامل مهم و اصلی در توسعۀ اروپا، شیوۀ مداخالت سیاست

تر، فضای فرهنگی و سیاسی اتحادیۀ  ( و در مییاس بزرگ95۹۹های اروپایی، )کمیسیون کمیته

بخشی  وم توسعۀ روستایی از نگاهاروپا است. همچنین رهیافت  لمروی بر ضرورت گسترش مفه

زا، برخورد با تیدم  های توسعۀ نودرون به  لمروهای منسجم و پویا ت کید دارند. یکی از پیشران

تری از  های روستایی بود تا گسترۀ وسیع عنوان چالشی در سیاست تولیدات کشاورزی به

ییان به این نتیجه رسیدند که روستاییان را عالوه بر کشاورزان فعال کند. در همین راستا، اروپا

های  منابع اروپایی باید به مناطق مشخ ی هدایت شوند و این امر در فرایند مذاکره بین دولت

دنبال آن،  ها و اتحادیۀ اروپا صورت گیرد. این مناطق و به محلی و مناطق زیرمجموعۀ آن

روستایی  های بنیادین در توسعۀ های جغرافیایی، موجب تجربه گیری چارچوب شکل

شد. همچنین این طرح به دو زمینه از جمله رهیافت  9زای/ لمروی اروپا به عنوان لیدر نودرون

 لمروی )با تمرکز بر  لمروهای محلی( و ارائۀ تعاریف جدیدی از کنشگران و فرایند مداخالت 

ۀ صورت ضمنی، بخشی از پروژ توسعۀ روستایی پرداخت. عالوه بر این، ابتکار عمل لیدر به

های اجرایی، تمرکززدایی و  ای که از سیاست گونه گرفت؛ به ا ت ادی اروپا را نیز دربرمی-سیاسی
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توان  کند. سرانجام می اروپاییان تشویق می-های محلی را به فعالیت و مشارکت با شبکۀ پان گروه

 د.گرایی با حفظ هویت اصیل اروپایی بو های محلی شاهد پویایی فراملی برای عرضۀ دیدگاه

سیاسی -همراه دیگر عوامل مستتر در  لمروسازی شامل حرکت جریان اداری این دالیل به 

گیری رهیافت اداری در سطح  موجب شکل 9سمت تمرکززدایی دولتی و ایدۀ مدیریت ایالتی به

ای  تواند مسئله سو می زا از یک سیاسی برای توسعۀ نودرون-ملی و اروپایی شد. عیالنیت اداری

ها به مناطیی که نیاز بیشتری دارند  ای که هدفمندکردن حمایت گونه وری باشد؛ به بهرهمنظور  به

ها دارند،  باید هدایت شود یا در مناطیی که ظرفیت مشخه و آشکاری برای پاسخ به فرصت

با  3موجب آن، دولت که به 2گرایی ایالتی اعمال شود. از سوی دیگر مانیفستی است بر مدیریت

گیرند تا بتوانند  ن محلی برای رسیدن به اهداف سیاسی در کنار هم  رار می)همکاری( فعاال

گری نیازمند است تا مانند بخش  های مؤثر و مورد انتظاری را اجرا کنند که به مداخله سیاست

دولتی به عرصۀمحلی پاسخگو باشند و اجازۀ جلب مشارکت کنشگران خ وصی )شخ ی( و 

زا اساساً مانیفستی از نمایشی  باشند. در این مورد، توسعۀ نودرونداوطلبانه محلی را نیز داشته 

 شود. های اروپایی تبدیل می سرعت به جریان اصلی سیاست امروزی در مورد چیزی است که به

 گری و تمرکززدایی محلی

هستند، اخیراً به  0اجتماعی و تز استعمار داخلی-های ا ت ادی کنندۀ نابرابری نظریاتی که بیان

های دموکراسی مشارکتی، ایدئولوژی سبز و ارزشمندی هویت فرهنگی/محلی در  فهمؤل

نهاد  های مردم که با سازمان 5های اجتماعی پویا اند. این جنبش گرایی اروپایی نیز پیوسته کثرت

عنوان یکی از منابع  گری دارد، تالش کرد تا ایدۀ فرهنگ محلی را به محیطی نیز البی زیست

های  برداری ا ت ادی و همچنین غایتی در توسعه، در نو  خود وارد عرصه بهره منظور موجود به

های اصلی  عنوان ترکیبی از فعالیت سیاسی روستایی کند؛ بنابراین تعریف روستای اروپایی به

عنوان حوزۀ هویت فرهنگی بومی )در تضاد بافرهنگ شهری  به 2بودن عمومی تولید و روستایی

عنوان سازوکاری برای  زا به گر توسعۀ روستایی نودرون مداخله جهانی( شکل گرفت. نیش
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تر  طور د یق گرایی یا به بود تا بتواند پاسخ )کنش یا کرداری( به جریان منطیه 9شدن اروپایی

های ملی اتفاق  بر این، فرایند تمرکززدایی که در دولت باشد. عالوه 2ای منطیه-پویایی روستایی

های روستایی شرو    لمروی این بار از منظر سیاست-شگران فرهنگیافتاد، موجب شد تا کن می

 های رسمی کنند. منظور حمایت و تخ یه بودجه به دیدن اروپا و اتحادیه اروپا به

 هویت فرهنگ محلی

گیری توسعۀ  ارتباط بین هویت فرهنگ محلی و توسعۀ ا ت ادی از دیگر عوامل مؤثر در شکل

نامیدند. این  0ها و فضا ( آن را ا ت اد نشانه9553) 3ش و اوریزا است؛ موضوعی که ال نودرون

عنوان منطق جوامع پیشرفته م رفی را شکل داده و در  م رف به-ای است که الگوی تولید ایده

شده است؛ به این  5های انسانی شدن بازتاب ذهنیت سازی موجب مطرح پی آن، فشارهای جهانی

دارند. در پی  2وکار هایی برای ایجاد کسب یک سازمان ظرفیت عنوان معنا که هرکدام از افراد، به

کردن ارزش  سمت جایگزین شدت تولید را به گرایی جهانی به داری م رف این ایده سرمایه

های کاال و  جای ارزش کار و مواد اولیه هدایت کرد. این رویه اساساً بیشتر بر نشانه به 7طراحی

ها  . دروا ع این امر تولید و م رف نشانه۹نایع وابسته استخدمات استوار و کمتر بر ابزار و ص

کننده  داری و فعالیت افراد خ وصی )تا جایی که م رف اصول( جریان سرمایه (است. عیالنیت

کند که آن  وبیش( از زیباشناسی م رف و همچنین تولید حرکت می وسیلۀ آگاهی )کم هستند( به

 ند.گوی 5را زیباشناسی بازتابی یا انعکاسی

چنینی در حرکت است. یکی از م ادیق  های این سمت افزایش ارزش داری به نظام سرمایه

مثال، تولید ویژۀ  گذاری یا ایجاد ارزش برای مناطق محلی است؛ برای  ها، ارزش این پدیده

و  99های صناعی و گردشگری فرهنگی/سبز که در آن فرهنگ بومی، نمادگرایی کلیشه 91محلی
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زیست، اجتماعات بسته و...( را نام برد؛  بودن )محلی، کیفیت محیط روستاییهای عمومی  ارزش

دهندگان روستایی )باال به پایین و پایین به باال(  زا، توسعه بنابراین در ایجاد رهیافت نودرون

کند، ارجا  داشته  داری معاصر ظهور پیدا می هایی که در سرمایه ها یا سیگنال توانند به نشانه می

 ای خود استفاده کنند. ها در رویکرد توسعه شدن نشانه عبارت دیگر، از کاالیی به باشند.

 های محلی حضور تخصص

های انگلستان، وساطت  الو و همکاران روشی را نشان دادند که در آن، بازرسان آلودگی رودخانه

درنهایت  گذاران انجام دادند؛ بنابراین ت میمات اخذشده اثربخشی را بین کشاورزان و سیاست

ها  شود که در آن، راهبرد از نظرات متفاوت و متضاد کنشگران مختلف استخراج و تدوین می

شده بود. لو و همکاران این  ها و فشارهای اجرایی تشکیل برآیندی از مباحث نظری و ایدئولوژی

مطالعۀ  (.9557بندی کردند )لو و همکاران،  دسته 9های سطح عرصه عنوان بوروکراتیک افراد را به

های  کنندۀ گروه در اتحادیۀ اروپا نیز نشان داد این دسته از فعاالن )هماهنگ 2 ابتکار عمل لیدر

های  ای در فعالیت طور مطلوب و ماهرانه فعال محلی( شامل افراد کنشگری بودند که به

گیری باورهایی درخ وص  ها موجب شکل طورکلی، آن گری محل خود ت ثیر داشتند. به مداخله

 های مشارکتی در اجرای طرح لیدر شدند. اثربخشی فعالیت

 زا و برنامة لیدر مشکالت و موانع اجرایی توسعة نودرون

تر به آن اشاره شد، برای ایجاد  های موجود و تعاریف جدید از روستا که پیش با توجه به وا عیت

ای  های توسعه برنامه امکانات و توسعه در روستاها در ر ابت با شهرها، نیازمند تداوم اجرای

زا و برنامۀ  ای مانند توسعۀ نودرون های توسعه هستیم. هرچند باید توجه داشت که هدف رهیافت

های جدید با توجه به  بردن اختالف بین شهر و روستا نیست، بلکه خلق ارزش لیدر، ازبین

شگران و فعاالن طور جداگانه و ایجاد بهروزی و رفاه برای کن فردبودن هر  لمرو به منح ربه

ها برای مناطیی است که درگیر مشکالتی  دنبال ایجاد فضای جدیدی از فرصت محلی است که به

زا راهی است که برای  نشینی هستند. برنامۀ لیدر و رهیافت نودرون از  بیل مهاجرت و حاشیه

روستایی در های  توسعۀ روستایی در اروپا پیشنهاد شد و در حال اجرا است؛ بنابراین همۀ عرصه
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زا را در  الب رویکرد و برنامۀ لیدر و بهبود سرمایۀ انسانی و  اتحادیۀ اروپا، فلسفۀ توسعۀ نودرون

گیری و تیویت  در فرایند ت میم 9اجتماعی، تشویق مشارکت گروگذاران و ساکنان محلی

تواند   لمروی یا سرزمینی می 2حاکمیت سرزمینی به اجرا درآوردند؛ بدین معنا که حکمرانی

ها(  ها و صاحبان شرکت ها، کارآفرین توسط گروگذاران محلی )مانند: نهادهای مدنی، شهرداری

به تیویت و ارتیای منابع  3های ا دام محلی عنوان گروه ها به صورت گیرد که با گردآمدن آن

پردازند و همچنین به ادغام ا ت ادهای محلی خود با نظام جهانی کمک  موجود و جدید می

کنند. ترکیب یا تلفیق سرمایۀ سرزمینی و نوآوری اجتماعی، دالی بر فرایند توسعه و غنای  می

 (.2121های محلی شد )ناوارو و همکاران،  هویت

با توجه به ادبیات موضوعی، بستر جغرافیایی، نیش مهمی در بسیج گروگذاران 

ای نیست؛ زیرا سرمایۀ  نندهک کند، اما عامل تعیین ها ایفا می اندرکاران( و طراحی پروژه )دست

رو نتایج مختلفی را ایجاد خواهد کرد. از دیگر  سرزمینی در مناطق مختلف متفاوت است. از این

توان به حضور فعال ذینفعان محلی، کارآفرینان  عوامل اصلی رشد و ارتیای توسعۀ روستایی می

محلی و دولتی اشاره  فعال و پویایی خ وصی، سرمایۀ اجتماعی، همکاری و خال یت نهادهای

های  (؛ بنابراین توسعۀ روستایی موفق نیازمند ترکیب رهیافت2121کرد )الکیومنت و همکاران، 

کنند و  باال به پایین و پایین به باال است که کنشگران داخلی و بیرونی در آن ایفای نیش می

توانمندی الزم برای  های ا دام محلی از درگیرند. این امر زمانی مؤثرتر خواهد بود که گروه

های  های حمایتی برخوردار باشند. در این روش، همکاری بین عرصه گیری چارچوب ت میم

روستایی )شامل رویکرد نوآورانه در ترکیبی از دانش مهارت و تجربه و همچنین استفاده از 

دیگر اند، در مناطق  هایی است که در یک منطیه مورد تجربه و آزمون وا ع شده آموخته درس

 استفاده شود. 0(( برای حمایت از ایجاد و ارتیای روستاهای هوشمند2121)پیلکانن و همکاران، 

خورد که اجرای این طرح را با مشکل  با این حال مشکالت متعددی نیز در اینجا به چشم می

که توسط سطوح باالی  درت تحمیل  5های شدید بوروکراتیک سازد: چارچوب مواجه می

های  ها، رویه ای، سیاست آن های ملی و منطیه های ا دام محلی به دولت طورکلی گروه شود. به می
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اند تا جایی که دولت محلی، نوآوری اجتماعی و حتی  ها وابسته گذاری و نظارتی آن سیاست

شود. درنتیجه  نهد و به اهداف ثانویه تبدیل می سو می ها و منابع محلی را به یک افزایش دارایی

های جامع و  های نوآورانه، پروژه های خاص آن )مانند مؤلفه یافت لیدر و حتی ویژگیکاربرد ره

گذارد )ناوارو و  های آنان ت ثیر منفی می ها یا  لمروها و همکاری دیگر موارد( بر سرزمین

های ملی و  ، وادارکردن دولت9محور (. از سویی چالش طرفداران رهیافت اجتما 2121همکاران، 

های ا دام محلی نیازمند  های فعال محلی است؛ بنابراین گروه تیسیم  درت با گروه ای به منطیه

های  سازی هستند تا بتوانند از مناطق محلی مربوط به خود در برابر دخالت ایجاد ظرفیت ت میم

زنی باال به پایین و از  بیش از حد سطوح باالی  درت دفا  کنند. در این موارد،  درت چانه

شود )بوسورث و همکاران،  زا تبدیل می در فرایند توسعۀ نودرون 2اال به بخشی کلیدیپایین به ب

(. چالش دیگری که در این حوزه باید به آن توجه شود، کنترل فرایندهای مدیریت رسمی 2192

( است که نیاز به 3های ا دام محلی )فعاالن نهادی و کارآفرینی سرزمینی از درون و توسط گروه

ژۀ متشکل از فعاالن سیاسی محلی و کارشناسان و نخبگان ا ت ادی را برای وجود یک پرو

 کند. کنترل ا دامات این رهیافت در هر منطیه ایجاد می

گذارد  این مشکالت بر نتایج برنامه، ایجاد و گسترش نابرابری اجتماعی و سرزمینی ت ثیر می

های  ماندن گروه بهره در میابل بی های اجتماعی و سرزمینی شدن گروه شدن یا منتفع و به برنده

شود. امروزه مناطق روستایی بسیاری با مشکالت عمییی از  بیل سالخوردگی  دیگر منتج می

دادن هویت فرهنگی و حتی شرایط وخیم محیط  تفاوتی )انفعال( ا ت ادی، ازدست جمعیت، بی

ع و زمان کمی برای های ا دام محلی، مناب زیستی مواجه هستند که اجزای )کارمندان( گروه

 (.2121پروردن ابتکارات نو و جدید دارند )ماروتو مارتوس و همکاران، 

های  اجتماعی و سرزمینی را افزایش دهیم یا تیویت کنیم و سرمایه 0اگر بخواهیم نفوذپذیری

تر و از سوی  ها و مشاغل کوچک سو به تشویق پروژه سرزمینی را افزایش دهیم، احتماالً از یک

ایجاد سازوکارها و فرایندهای تخ یه کمک مالی کاراتر و مؤثرتری برای افزایش  دیگر،

(. درنهایت 2121تری از مروجان نیاز خواهیم داشت )ناوارو و همکاران،  مشارکت طیف گسترده
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های  شود. دستیابی به همکاری های همکاری بین مناطق روستایی استفاده نمی از ظرفیت

های  د حدا ل ناشی از پیچیدگی سازوکارها برای اجرای پروژهشک و شای  لمروی، بی بین

 های این عرصه شده است. است که موجب دلسردی در عال ۀ ظرفیت 9فراملی

 گیری نتیجه

منظور  زا رهیافتی نوین در عرصۀ مفاهیم توسعۀ روستایی است که به توسعۀ نودرون

ری در توسعۀ روستایی های جا پاسخگویی و حل برخی مشکالت ناشی از دیگر رهیافت

مطرح و در بسیاری از کشورها در حال اجرا است. با توجه به تغییرات فضای روستایی در 

های  زا در برنامه مندی از مفاهیم توسعۀ نودرون رسد استفاده و بهره کشور ایران، به نظر می

ی کشور توسعۀ روستایی کشور بتواند نیش مؤثری را در راستای حل مشکالت توسعۀ روستای

 ایفا کند.

توان وجود نظام مدیریت بخشی و نبود  یکی از مشکالت توسعۀ روستایی ایران را می

های ارتباطی بین کنشگران دولتی متفاوت با یکدیگر و همچنین با نهادهای مدنی و  شبکه

گیری و اجرا دانست. از آنجا که مباحث توسعۀ روستایی نیازمند  های ت میم خ وصی در عرصه

سیاسی دولتی نیز در آن دخیل -های مختلف اداری گری کنشگران متفاوت است و بخش لهمداخ

تنیده از ذینفعان یا گروداران در  ای درهم ها و ایجاد شبکه هستند، مشارکت همۀ آن

زا رهیافتی است که عالوه بر نگاه  های توسعۀ روستایی ضروری است. توسعۀ نودرون ریزی برنامه

های مشترک را از  سازی و همکاری اجتماعی، شبکه-های ا ت ادی رزشزا و همچنین ا درون

 داند.اصول کار خود می

ای در بافت، مناسبات و  در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان شاهد تغییرات گسترده

(. این تغییرات با توجه به 9350ارتباطات و فرهنگ روستایی هستیم )سجاسی  یداری، 

هایی برای  عه، همچنان از باال به پایین هستند. هرچند در برخی موارد شاهد تالشهای توس برنامه

ها هستیم، درنهایت این رویکرد فیط در اجرای  های مشارکتی در اجرای برنامه استفاده از روش

ها از سطح کالن و با حفظ ا تدار سیاسی دولت  ریزی شود و برنامه ها استفاده  رار می برنامه

گیری  زا در شکل شده و نیش توسعۀ نودرون با توجه به تعاریف مطرح پذیرد. می مرکزی صورت
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حلی برای پاسخ به مسائل موجود  عنوان راه توان این رهیافت را به و هدایت توسعۀ روستایی، می

 در توسعۀ روستایی دانست.

ادهای حلی برای واردکردن جوامع محلی و تیویت نه زا در این شرایط راه رهیافت نودرون

گانه  سازی در بین نهادهای سه نو  سوم در فضاهای  لمروی شهری و روستایی و همچنین شبکه

سازی را با همکاری سطوح  )دولتی، خ وصی و نو  سوم( است تا بتوان سازوکارهای ت میم

گری  اداری و همکاری اجتماعات محلی و با نیش تسهیلگری و مداخله-مختلف  درت سیاسی

ای متعامالنه،  گونه های مردمی به نهاد و دیگر سازمانهای مردم از  بیل سازماننهادهای مدنی 

شود مناطق   گیری و اجرا کرد. در این راستا، با توجه به تغییر نیش روستاها پیشنهاد می ت میم

ای هستند، در  الب  لمروها  اجتماعی که غالباً دارای مناسبات ا ت ادی پیوسته-همگن فرهنگی

گیری و اجرا برای این مناطق  ند و همچنین برنامۀ گذار برای تحویل  درت ت میمشکل بگیر

 تدوین شود.

زا  به موجب اجرای طرح لیدر در اروپا، دستاوردهای بسیاری در اجرای ایدۀ توسعۀ نودرون 

دهد بسیاری از مشکالت در دنیا منفک از یکدیگر نیستند  دست آمد. این دستاوردها نشان می به

های جهان طی این  تعمیم به دیگر نیاط جهان نیز هستند. هرچند  درت اندکی اغماض  ابلو با 

های متعددی در عرصۀ توسعه  های خود به دسته ها کشورهای دنیا را براساس شاخه سال

ها، کشورهای متعددی در  بندی دهد فارغ از این دسته ها نشان می اند، نتایج پژوهش تیسیم کرده

های پیشنهادی و اجرایی با ایجاد تغییراتی،  ابلیت  حل ت مشترک هستند و راهبسیاری از مشکال

 تواند داشته باشد. اجرا در کشورهای دیگر را نیز می

نهاد بسیاری در عرصۀ توسعه در حال فعالیت هستند که در  الب های مردم در ایران نیز سازمان

(. 9351پردازند )شایان و همکاران،  می های خود های مختلف در مناطق متعدد به اجرای طرح طرح

های محلی و با  اکنون در بسیاری از موارد با ت کید بر مشارکت و حرکت ها هم این فعالیت

المللی در حال اجرا هستند، اما با توجه به ادبیات  های دولتی و بین های مالی سازمان حمایت

ها به  دولتی یا نیش باال به پایین آن های موضوعی، این نو  نگاه بدون درنظرگرفتن نیش سازمان

نتایج اجرایی مناسبی منجر نشده است، بلکه این حالت زمانی بهترین نتایج را درپی خواهد داشت 

زنی با نهادهای  های ا دام محلی، روابط مناسب و ایجاد فضای چانه که عالوه بر تشکیل گروه

امعۀ محلی و نهادهای دولتی، تجربۀ فعالیت دولتی فراهم آید تا در طی ایجاد تعامل مناسب بین ج
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مشارکتی در سطوح مختلف نیز ایجاد شود و نیش حمایتی و همکاری نهادهای دولتی با جوامع 

های مشارکتی از پایین به باال نیز  ها و ارزیابی تر شود. همچنین امکان نیازسنجی محلی نیز پررنگ

 ور واضح و رسایی شنیده شود.ط فراهم آید و صدای سیاسی سطوح مختلف جامعه به

اداری و روابط نهادی باال به پایین و پایین به باال، کشور ایران -فارغ از مناسبات سیاسی

های  منظور خروج از بحران زا به های متعددی برای اجرای توسعۀ نودرون دارای ظرفیت

ی روستایی ها ا ت ادی روستایی و ایجاد شرایط مناسب و فضای بهروزی در عرصه-اجتماعی

های اجتماعی، نهادهای اجتماعی سنتی )مانند بنه، هراسه،  است. وجود فرهنگ کار و همکاری

شد و اکنون  عنوان نهادهای همکاری استفاده می شیرواره و...( که در بسیاری از مناطق به

اند؛ تنو  فرهنگی روستایی در مناطق مختلف و همچنین هویت فرهنگی متعددی  مضمحل شده

ر کشور وجود دارد، ظرفیت مناسبی را برای ایجاد و تغییر و مدیریت روستایی ایجاد که د

های توسعه بر توسعۀ فیزیکی و ا ت ادی است و نهادسازی و  کنند. از آنجا که تمرکز برنامه می

زا و ایجاد  های ثانویۀ توسعه  رار دارند، با استفاده از رویکرد نودرون هویت محلی در اولویت

ای ا ت ادی برای مفاهیم فرهنگی و هویتی. کیفیت زندگی فیط در  الب ایجاد فضای ه ارزش

رفاه و آسایش در فضاهای روستایی نیست، بلکه توسعه و توجه به آرامش و مفاهیم ذهنی 

زا با ت کید بر  بهروزی برای افزایش کیفیت زیست روستایی الزم است. مدل توسعۀ نودرون

تغییر رویکرد کالن در نگاه به توسعۀ  لمروهای مختلف و افزایش دنبال ا ت اد اجتماعی به

پردازان توسعه و  کیفیت زندگی و بهروزی است. در صورت توجه به این نگاه توسط نظریه

آنجا که مناسبات ا ت ادی و فرهنگی و اجتماعی  های دیگر کشورها و از آموخته استفاده از درس

تنیده و مشترک است و با توجه به  هان امروز بسیار درهمدنیا با توجه به امکانات و روابط ج

شدن بسیاری از مفاهیم،  مناسبات فرهنگی ا ت ادی که در کل جهان در حال اجرا است و کاالیی

تواند در حفظ منابع فرهنگی و هویتی روستاهای کشور و افزایش سطح آرامش و آسایش و  می

تغییر نگاه از هدررفت منابع ملی با توجه به  توسعۀ روستاها نیش بسزایی داشته باشد. این

 کند. تجربیات جهانی و آزمون و خطاهای کشورهای دیگر جلوگیری می

های اخیر و همچنین  با توجه به گسترش نظام آموزشی کشور در مناطق مختلف در دهه

آوردن امکانات تح یالت برای همۀ ا شار جامعه شاهد پرورش نیروهای محلی متخ ه  فراهم

های موجود  ای هستیم که این امر خود از نیاط  وت و ظرفیت و آشنا با مشکالت محلی و منطیه
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شود. این نخبگان محلی، عالوه بر داشتن عال ه و دلبستگی به منطیۀ بومی  در کشور محسوب می

خود،  ابلیت شناخت مشکالت منطیۀ خود را با توجه به تجربۀ زیست روستایی و کسب دانش 

های  ها و سرمایه زا امکان مشارکت این دسته از ظرفیت ان دارند. توسعۀ نودرونرسمی توأم

های ا دام محلی فراهم خواهد آورد که در چارچوب  انسانی و اجتماعی را در  الب گروه

تری را برای توسعۀ  لمروها فراهم خواهد کرد. در  داوطلبانه، شرایط مناسبهای نیمه فعالیت

 شود: یهمین راستا پیشنهاد م

سازی سرمایۀ انسانی  عنوان مشاوران و بالفعل آموختگان محلی به ها و دانش استفاده از ظرفیت 

 ای روستاها. های توسعه خ وص فعالیت های روستایی به روستاها در فعالیت

سفیدان و متخ  ان محلی و با  های ا دام محلی با حضور شوراها، دهیار، ریش تشکیل گروه 

های پایین به  منظور گسترش فعالیت نهاد به های مردم گری سازمان یانجیتسهیلگری و نیش م

 باال و افزایش سطح مشارکت عمومی.

اندرکاران دولتی و  های مشارکتی با حضور اهالی و دست سازی های ت میم برگزاری کارگاه 

 حاکمیتی در سطح محلی.

 تماعی و فرهنگی کشور.زا با توجه به شرایط اج های اجرای توسعۀ نودرون شناخت ظرفیت 

زا در ادبیات  منظور توسعه و گسترش مفهوم توسعۀ نودرون های کاربردی به انجام پژوهش 

 توسعۀ کشور.
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