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 دهکيچ

نامتوازن  صورتبهشور کت یو بهبود ابعاد مختلف آن، جمع يیدر اثر عدم توجه مناسب به توسعه روستا

ه نسبی یخلبزرگ و ت یو شهرها شهرهاکالنت در یز جمعکافته است. تمرين استقرار یدر پهنه سرزم

ش ياز نظر افزا یجد یهاچالشدچار کشور را  تواندیمت یاز جمع کوچک یروستاها و شهرها

ها حاکی از آن است که جمعیت روستايی بررسی د.يره نمایو غ یاریک، درمان، بیاجتماع یهانهيهز

 ،ند رومانیمانکشور دنیا ازجمله کشورهايی  142ايران با وجود کاهش، کماکان بیشتر از جمعیت کل 

حه برنامه ششم توسعه يال اکنونهم و نروژ است. بولیوی، نیجر، قزاقستانشیلی، پاراگوئه، نیوزيلند، 

ن برنامه، ين ايه در تدوک یموارد نيترمهماز  يکین است. يران در حال تدويا یاسالم یجمهور

گزارش حاضر، پس است.  يیتوسعه روستا باشد، مدنظر تواندیم یاقتصاد مقاومت یدر راستا خصوصبه

-2222) یمالزتوسعه ازدهم يبرنامه به بررسی جمعیت روستايی جهان و ايران،  اندازچشم یاز بررس

گیری ذهنیت مناسب در تدوين احکام توسعه روستايی برنامه ششم تا به شکل پرداخته است (2216

بهروزی و رفاه جمعیت  یارتقاکماکان  ی،مالزشور که کاز آن است  کیحا هایبررس کمک نمايد. رکشو

 يازدهم ی برنامه توسعههاتياولويکی از  ،نین رشد متوازن در پهنه سرزمیتضم یدر راستاروستايی را 

ثبت و صدور گواهی برای فرآيند سازی های کوچک و متوسط، يکپارچه. توسعه بنگاهداندیمخود 

، ديجد وکارکسب یاندازراه یهانهيو هز یانتلفات زماهش کمنظور ها بههيرو یسازساده، وکارهاکسب

های کیوسکتوسعه  ،يیز تحول روستاکراگذاری بیشتر بخش خصوصی، تقويت متشويق سرمايه

به  متمرکز صورتبه مختلف یها و نهادهااطالعات و خدمات وزارتخانهبا هدف ارائه  اطالعاتی يکپارچه

ت یوضعبه ان نسبت يدانشجو یآگاهبا هدف بهبود  يیر روستایسف، پرورش گذارانهيان و سرمايیروستا

خدمات ، ارائه 21های مربوط به ايده روستای قرن گسترش اجرای برنامه، روستاها یو اجتماع یاقتصاد

استقرار سیستم ملی  کاری بین نهادهای دولتی،حذف موازیيی، هوا یهاستمیق سياز طر یدرمان

ای توسعه روستايی از اهداف مورد تأکید برنامه های جزيرهو پروژهها کاهش برنامه بندی روستاها ورتبه

 توسعه روستايی است. درخصوصيازدهم مالزی 
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 مقدمه

و اهداف عمده کشورها در  هاتياولوبه تبیین  با توجه به منابع، ی توسعه، اسنادی هستند کههابرنامه

و غیره در طول يک دوره زمانی ی ستيز طیمحی مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هاحوزه

اين اسناد، نحوه تخصیص منابع عمومی کشورها و چگونگی تحقق اهداف  براساس. پردازندیممشخص 

ی و زيربرنامهيی است که کشورها در نظام هاحوزه. توسعه روستايی يکی از شودیممدنظر تعیین 

ی هابرنامهبا توسعه روستايی در  هادولت. بررسی نوع مواجهه کنندیمتوسعه ملی خود به آن توجه 

در مقطع کنونی که اليحه  ژهيوبهمؤثر باشد،  ايراندر ايجاد دانش و نگرش مربوطه در  تواندیمتوسعه، 

 برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوين است.

گزارش حاضر، با هدف تعمیق آگاهی نسبت به نحوه توجه به توسعه روستايی و ابعاد آن در برنامه 

 يیهادرسپرداخته است تا  (2216-2222) یمالزتوسعه ازدهم يبرنامه توسعه ششم کشور، به بررسی 

يی هابحثاين رهگذر، برای تدوين فصل توسعه روستايی برنامه ششم کشور حاصل شود. با توجه به از 

نهادهای  بودن روستاها در فرآيند پیشرفت کشور، در بین برخی افراد و تیاهمکم درخصوصکه بعضاً 

از منابع اعتباری کشور،  هاسکونتگاهو نیز نظر به برخورداری بسیار اندک اين  شودیممطرح  ریگمیتصم

در رفع ترديدها و ابهامات  تواندیمبررسی میزان توجه کشوری مانند مالزی به نواحی روستايی خود، 

مختصر  صورتبهيی جهان و ايران جمعیت روستا اندازچشممؤثر و راهگشا باشد. در اين گزارش، ابتدا 

بررسی شده است. سپس ابعاد مختلف توسعه روستايی در برنامه توسعه يازدهم مالزی مطرح شده و در 

 برای توسعه روستايی در برنامه ششم جمهوری اسالمی ايران ارائه شده است. هايیاولويتنهايت 

 

 هایافته

 رانیجهان و ا یيت روستايجمع اندازچشم. 0

؛ اندبودهساکن در نواحی شهری  2214درصد از جمعیت جهان در سال  54گزارش سازمان ملل،  راساسب

 66 هاینیبشیپطبق . همچنین بوده استدرصد  32 معادل ، تنها1952در سال  میزاناين  کهیدرحال

 2214در سال  ساکن شهرها خواهند بود. بیشترين نرخ شهرنشینی 2252درصد جمعیت جهان تا سال 

 73درصد( و اروپا ) 22درصد(، آمريکای التین و کارائیب ) 22آمريکای شمالی ) مناطق میالدی متعلق به

میالدی،  2214در سال درصد  42و  42درصد( بوده است. البته آفريقا و آسیا به ترتیب با نرخ شهرنشینی 

هرنشینی در آفريقا و آسیا، خ شرن رودیانتظار م هرچنداند. کماکان حالت روستايی خود را حفظ کرده

 .(2215برسد )سازمان ملل،  2252 سال در درصد 64 و 56 به ترتیببه

میلیون نفر  4/21کشور، بالغ بر  1392طبق آمار سرشماری  ايرانجمعیت روستايی 



 

 

، معادل 2214در سال  برآورد سازمان ملل براساسايران کل جمعیت است. نفر( بوده  21.446.723)

در روستاها سکونت آن نفر(  21.321.222درصد )معادل  1/27 کهنفر بوده است  72.472.222

جمعیت روستايی ايران در سال  ،اعالمی بانک جهانی آمار ولی براساس. (2215)سازمان ملل،  اندداشته

هزار نفر( وجود  29بین اين دو آمار، تفاوت )حدود  که 1است بوده نفر 292.212.21میالدی،  2214

 دارد.

که اوج جمعیت روستايی ايران  دهدیم، بررسی تحوالت جمعیت روستايی کشور نشان یطورکلبه

نفر بوده و پس از آن روند کاهش  24.613.222شمسی( برابر با  1372میالدی ) 1992مربوط به سال 

و در  رسیده نفر 21.161.222میالدی به  2215ی که در سال نحوبهمطلق خود را آغاز کرده است، 

 نفر 5.262.222کرده است که  ینیبشیپسازمان ملل نفر خواهد رسید.  16.241.222به  2252ال س

 8/02این عدد معادل کاهش خواهد يافت که  2214-2252از جمعیت روستايی ايران در دوره 

میزان کاهش جمعیت روستايی . درصد کاهش جمعيت روستایي ایران در دوره زماني فوق است

 درصد خواهد بود 6/15و  25، 9/25به ترتیب نیز دوره همان فرانسه، آمريکا، در  کشورهای انگلیس،

تداوم روند  درخصوصی سازمان ملل نیبشیپی ديگر نیز المللنیببرآورد  .(2215)سازمان ملل، 

طبق برآورد مذکور، در سال  کهینحوبه، کندمیکاهشی نسبی و مطلق جمعیت روستايی ايران را تأيید 

 2.د بودنروستا خواه ساکن نفر 533.591.19درصد جمعیت کشور معادل  2/22یالدی، فقط م 2225

روند کاهشی جمعیت روستايی، سهم  موازاتبهحاکی از آن است که  هایبررسعالوه بر اين، 

 5/27ی که سهم جمعیت شهری ايران از اگونهبه، يابدمینواحی شهری از جمعیت کشور افزايش 

 24.352.222درصد ) 9/23میالدی و  2215درصد در سال  4/73میالدی، به  1952درصد در سال 

روند کاهش سهم جمعیت  2(. شکل 2215میالدی خواهد رسید )سازمان ملل،  2252نفر( در سال 

 1952-2252در دوره  در مقايسه با رشد سهم جمعیت شهری کشور را کشور روستايی از جمعیت

 42کاهش نسبی جمعیت روستايی کشور، حداقل  1های فوق و شکل براساس يافته. دهدیمنشان 

 اتفاق افتاده است. (1992)سال  زودتر از کاهش مطلق اين جمعیت( 1952)از سال سال 

  

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL 

2. http://www.geohive.com/earth/pop_urban.aspx 

http://www.geohive.com/earth/pop_urban.aspx
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 . سهم جمعيت روستایي در مقایسه با سهم جمعيت 0شکل 

 )درصد(    0502-0202شهري کشور در دوره 

 
 .1 (2215برآورد سازمان ملل ) مأخذ:

 

، در ايرانحاکی از آن است که سهم جمعیت شهرنشین از کل جمعیت  هایبررس، عالوه بر اين

همواره به میزان چشمگیری بیشتر از میزان اين شاخص در منطقه آسیای جنوبی  1952-2252دوره 

 (.2و کل قاره آسیا بوده است )شکل 

 

 سه یران در مقایا يت شهريسهم جمع .0 لکش

 )درصد(   ايقاره آسبا متوسط منطقه و 
 

 
 2همان. مأخذ:

 

ی نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و هابرنامهدلیل هرچند جمعیت روستايی کشور به

صنايع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبديل روستاها به شهر، در حال کاهش بوده است، ولی مقايسه 

بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت اين جمعیت را  کل با جمعیت جمعیت روستايی کنونی ايران

در وضعیت کنونی که برنامه ششم توسعه در حال تدوين است،  خصوصبه، گذاراناستیسی برای خوببه

                                                 
1. http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/ 

2. Ibid. 

 شهري

 روستایي

  
 

 جمهوري اسالمي ایران

 آسياي جنوبي

 آسيا

 

http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/
http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/


 

 

 ، بیشتر از جمعیت2214که جمعیت روستايی ايران در سال  دهدیمنشان  هایبررس. کندیمآشکار 

شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنالند،  رومانی، کشورهايی مانند کشور دنیا ازجمله 142 کل

همچنین جالب توجه است که جمعیت روستايی (. 3است )شکل  بوده و نیجر نیوزيلندنروژ،  قزاقستان،

مديريت و بهبود کیفیت  فلذامیلیون نفر کمتر از جمعیت کل کشور استرالیا است.  2ايران تنها حدود 

ی جدی و هدفمند و زيربرنامهنیازمند توسعه نهادی و  ،جه از شهروندانزندگی اين تعداد قابل تو

در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه  کنندههماهنگتدوين راهبردهای مناسب و 

 شود.توسعه روستايی در مالزی بررسی می است. حال در ادامه،سرزمین 
 

 0202کشورهاي منتخب در سال جمعيت کل . مقایسه جمعيت روستایي ایران با 2شکل 

 
 1.ی بانک جهانیهاداده براساسمحاسبات گزارش : أخذم

 هزار نفر است. براساسآمار جمعیت  توجه:

 

 يمالز یيت توسعه روستايوضع. 0

ن در کت سوا یو قورار دارد. سوهم جمع   يیروسوتا  یدر نوواح  یشور مالزک یل اراضکدرصد از  75باً يتقر

درصد از  3/26، 2214درصد بوده است. البته در سال  1/29، 2212ال شور در سکن يا يیروستا ینواح

 یآنان بوه نوواح   یابیو دست اندبودهن کسا يیروستا ینفر، در نواح ونیلیم 92/7، معادل یت مالزیجمع

 يیاست. توسعه روستابوده ر یمتغ یاقتصاد یهافرصتو  یانات اجتماعک، امهارساختيز، یشهر-روستا

در برناموه   هوا آنه مواجهه بوا  کر روبرو است يبه شرح ز یو جد یل اساسکچالش و مشن يبا چند یمالز

 .قرار دارد مدنظر( 2216-2222شور )کن يازدهم ايتوسعه 

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL and http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR. TOTL 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.%20TOTL
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 هاي توسعه روستایي مالزيمشکالت و چالش 

 ظرفيت سرمایه انساني پایين الف(

 2212درصد در سال  4/9و باالتر، از ساله  62 يیت روستای، سهم جمعیبرنامه دهم توسعه مالز یط

ل نسبت یاز قب یالتکش، مشيرو به افزا یرین روند پيافت. ايش يافزا 2214درصد در سال  1/12به 

 ینسبت وابستگهمچنین داشت.  بر خواهدن را در يیپا یورار و بهرهک یرویمبود نکباالتر،  یوابستگ

از آن  کین امر حايافت، ايش يافزا درصد 31/12درصد به  7/9از  يیروستا یسالخوردگان در نواح

از  یشمار روزافزون یازهاین نیسال مجبور به تأم 15-64ن یواقع در سن يیت روستایه جمعکاست 

 یمالز يیت روستاین جمعيیپا یرد آموزشکگر، عمليد یسوهستند. از يیت سالخورده روستایجمع

 شده است. يیار روستاکقابت در بازار ت و رکمشار یبرا يیار روستاک یرویاهش توان نکسبب 

 درآمد پایين و مشاغل با جذابيت کمتر ب(

متوسط درآمد  یانجام شده است، ول يیروستا یبهبود درآمد خانوارها یبرا یهرچند اقدامات مختلف

 تر ازنيیدرصد پا 6/37 بود. اين عدد، (تینگير 3231)برابر با  2214در سال  يیانه خانوار روستایماه

به بیان ديگر متوسط  .بود 2214ت( در سال ینگير 6141) یانه خانوار در سطح ملیمتوسط درآمد ماه

 2214انه خانوار کل مالزی در سال یدرصد متوسط درآمد ماه 4/62انه خانوار روستايی یدرآمد ماه

ه انیسه با ميدر مقابود و ت ینگير 3123، 2214در سال ز ین يیروستا یانه درآمدیم بوده است.

 يکی ،یمنبع درآمد يکباال به  ی. وابستگداری داشتاتفاوت معنت( ینگير 4525) یمالز یمل یدرآمد

ن يبر ارود. عالوهیادان به شمار میشاورزان و صکن یژه در بيوبه يیت روستاین جمعيیل درآمد پاياز دال

جوانان  یبرا یسبت منایدارند و از جذاب ینيیاربر هستند، درآمد پاکمشاغل در دسترس،  اغلب

 ستند.یبرخوردار ن

 روستایي هاي اساسي روستایي و امکانات رفاهي ناکافيزیرساخت ج(

ن است. يیان برق پايوند و ارتباطات مناسب بوده و پوشش آب و جریان فاقد پکماک يیروستا ینواح

 یابيع، فروش، بازاريتوز، ید، فرآوریاز نظر تول يیروستا یدر نواح یاقتصاد یهاتیج فعاليتوسعه و ترو

 یشرق یمالز یهااز بخش یاریاند. بسر قرار گرفتهیز تحت تأثیو اطالعات ن ین مالیبه تأم یابیو دست

 یدرصد از خانوارها 4/19هستند. تنها  یاجاده شبکهان فاقد کماک، دورافتاده یخصوص در نواحبه

ز یه شده و تمی، به آب تصفیشرق یمالز 2کاوابخش سار یدرصد از خانوارها 3/12و  1باحاسبخش 

 یبه برق دسترس کاساراو یهادرصد خانه 9ساباح و  یهادرصد از خانه 9/5دارند. ضمناً  یدسترس

مناسب  یعموم ونقلحملدر روستاها محدود است. فقدان  یعموم ونقلحملن خدمات یندارند. همچن

                                                 
1. Sabah 

2. Sarawak  



 

 

 یهااز چالش ین امر ناشيه اکرود یبه شمار م يیروستا ینواحدر  یال عمدهکان مشکماکا، کو قابل ات

مانند  یعموم یانات رفاهکام هر چند رسودده است.یغ یرهایباال و مس يینه اجراي، هزيیایجغراف

ت یو فعال يیمنظور گردهماان بهکودک یبرا یباز یهانیدان فوتسال، زمی، میاجتماعات محل یهاسالن

ن امر تا يده است. ايشده محقق نگرد ینیبشیپ فاهداولی  ،شده استفراهم  یجوامع محل یجمع

ن استفاده نامناسب یانات است. همچنکن اميف ایضع ینامناسب و نگهدار یابيانکجه میدر نت یحدود

 اهش داده است.کرا  آنها ینگهدار تأمین بخشی از هزينه یبرا هاآناز  يیان درآمدزاکانات، امکن امياز ا

 افزایي در سازوکار اجرایيان همفقد د(

در  یارکی، سبب موازيیفعال در توسعه روستا یهاها و آژانسن وزارتخانهیو ارتباط ب یفقدان هماهنگ

در  یيهال چالشین سبب تحمین امر همچنيور در اجرا شده است. اکز نقاط یها و نها و پروژهبرنامه

مؤثر  یابیش و ارزشين استفاده بهتر از منابع و پایز تضمیو ن ین دستگاهیب یو هماهنگ يیافزاجاد هميا

 ها شده است.پروژه

 وري پایين و عدم یکپارچگيبهره (هـ

دلیل پیوندهای ضعیف ، بهقرار دارند یز شهرکه در حومه مراک يیژه روستاهايوبه يیروستا ینواح

ن امر يا .اندنبوده ینیاز گسترش شهرنش یمنافع ناش یسازنهیشیقادر به ب یشهر و روستايی

ن فقدان يبر ارا متأثر ساخته است. عالوه يیو درآمد در جوامع روستا یور، سطح بهرهيیزااشتغال

و عدم  یاقتصاد یهات فرصتيمنجر به محدود ،يیروستا یاقتصاد یهاتیدر فعال یپارچگيک

، وکارهاکسب یقومديريت  و یفقدان رهبرل یاز قب یاستفاده از منابع شده است. عوامل یسازنهیبه

سبب  ،یابيه بازارکو شب یکلجست یهاتيز فقدان حمایو ن یرساختيانات زکو ام یافکرساخت نايز

ع، استفاده یباند وس یخدمات پهنا یافکن نایشده است. تأم يیروستا ینواح یاختالل در رشد اقتصاد

رده کمحدود  يینان روستايارآفرک یرا برااطالعات و ارتباطات  یفناوربه مربوط  یهانوآورانه از برنامه

ارگران کبا  ی هستند کهکوچکخرد و  یها، از نوع بنگاهوکارهاکسبن ين اغلب ايبر ااست. عالوه

 یاقتصاد یهاتیت در فعالیو خالق یفقدان نوآور ،جهیشوند. در نتیاداره م یسنت یرماهر و فناوریغ

 شود.یروستاها مشاهده م

 

 يازدهم مالزیبرنامه توسعه محور در عدالتتوجه به رشد  .2

مالزی، دستیابی به رشد فراگیر و عادالنه را مدنظر خود قرار داده است و اين توسعه برنامه يازدهم 

مهمی در توجه کافی به نواحی روستايی داشته است. هرچند طبق برآوردها سهم جمعیت  آثاری، ریگجهت

کاهش خواهد يافت، ولی  2222درصد در سال  2/22به  2215 درصد در سال 7/25از  مالزی روستايی

يکی از  در راستای تضمین رشد متوازن در پهنه سرزمین، بهروزی و رفاه جمعیت روستايی مالزی، یارتقا
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-2222کشور مالزی ) توسعه برنامه يازدهم طور کلیبه .استی برنامه يازدهم توسعه اين کشور هاتياولو

مورد توجه قرار « گرايی و عدالت اجتماعیبهبود شمول»را در فصلی تحت عنوان  ( توسعه روستايی2216

 باشد:حوزه اصلی به شرح زير می پنجداده است. اين فصل دارای 

 ی)واحد پول یت مالزینگير 3252متر از کدرآمد خانوار  یه داراک ی. انتقال شهروندان مالز1

 1،( در ماه هستند به طبقه متوسطیمالز

 ،وفاکور و شبه جامعه بهره تبديل یجوامع برا یندساز. توانم2

 ،یيجوامع روستا يبهروز يارتقامنظور به یيروستا ي. گذار نواح2

 ،بهتر يیایتحقق توازن جغراف یبرا یاع رشد منطقهي. تسر4

 .بر ثروت هاآنت کیش ماليافزا یبرا یل بوميجوامع و قبا یاقتصاد یها. بهبود فرصت5

عدالت اجتماعی،  درخصوصتوسعه مالزی  توسعه های مهم برنامه يازدهميکی از رويکرد

بعد  يکبراساس  یصورت سنتفقر به یدر مالز ی آن است.ریگاندازهی آن نسبت به فقر و نگرجامع

سطح  يکه از ک يیشده است. خانوارها یریگاندازه یدرآمد، با استفاده از خط فقر درآمد یعني

در سال اين در حالی است که ند. دشیر در نظر گرفته میعنوان فقبه، ستندیبرخوردار نخاص  یدرآمد

ر د ین راستا مالزينمود. در ا یرا معرف (MPI)فقر  یعدبُه چنديبرنامه توسعه سازمان ملل نما 2212

 رده است.کفقر را آغاز  یعدبُگیری نمايه چندسطح ملی اندازه

 

 عديبُنمایه فقر چند

ز شوامل  یو را ن یريپذبیها را به فراتر از فقر گسترش داده و آساستی، سیعدچندبُه فقر ياستفاده از نما

 یعود ند و به موضووع فقور از منظور چندبُ   کیل میمکرا ت یه، شاخص خط فقر درآمدين نمايشود. ایم

شور ک يکت یاز جمع ی)تعداد افراد یعدت چندبُیوع محرومیفقر، هم ش یعده چندبُي. نماکندتوجه می

ل از کن مدل متشو يسنجد. ایبرند( و هم شدت آن را میرنج م یت در ابعاد مختلف زندگیه از محرومک

شوده دچوار    یدهو وزن یهوا سووم شواخص  يکه در حداقل ک يیشاخص است. خانوارها 11عد و چهار بُ

ر یو فق یل بوه خانوارهوا  يتبود  کسو يا در معرض رير يپذبیآس یعنوان خانوارها ، تحتت باشندیمحروم

 د.شونیم شناخته

  

                                                 
 درصد شهروندان مالزی برآورد شده است. 04میلیون نفر معادل  7/11. تعداد این افراد 1



 

 

 عدي فقرهاي چندبُهاي مربوط به نمایهها و وزنها، محدودهابعاد، شاخص .0 جدول

 وزن تيمحدوده محروم شاخص بعد

 آموزش

 لیتحص یهاسال
ه کسال  62-17ن یخانوار واقع در سن یهمه اعضا

 باشدیسال م 11متر از ک هاآنآموزش  یهاسال
 

 حضور در مدرسه
( فاقد 16-6مدرسه ) نیواقع در سن کودکهر 

 لیتحص
 

 بهداشت

 یز بهداشتکبه مرا یابیدست

لومتر است و کی 5ش از یب یز بهداشتکفاصله از مرا

ل يق موباياز طر یو درمان یگونه خدمات بهداشتچیه

 شودیارائه نم
 

 زهکیبه عرضه آب پا یابیدست

شده در  یشکبه آب لوله یه فاقد دسترسک یافراد

ن کمستقر در اما یدنیآب آشام یهاا به لولهيمنزل و 

 هستند یعموم
 

 یهاداستاندار

 یزندگ

  ا رو به وخامتيدچار وخامت و  هاکچار یط زندگيشرا

  هر اتاق ینفر به ازا 2ش از یب هاخوابتعداد تخت

  کفاقد فالش تان یهايیدستشو يیدستشو

  اناتکفاقد ام لهزبا یآورانات جمعکام

 ونقلحمل
ا يو  یعموم ونقلحملاز  ی کهخانوار یاعضا

 نندکاستفاده ن وآمدرفت یبرا یخصوص
 

  ا همراهيفاقد خطوط تلفن ثابت  هيارتباطات پا یبه ابزارها یابیدست

 نه خانواراین درآمد ماهیانگیم درآمد
از خط فقر متر ک ،انه درآمد خانواریهن مایانگیم

 یدرآمد
 

Source: Eleventh Malaysia Plan 2016-2020. 

 

 مالزي ازدهمیدر برنامه  يو متوسط مالز کوچک يهاتوسعه بنگاه .2

ی ریگشکلو  محوررشد عدالتيکی از اقدامات مهمی که در برنامه توسعه يازدهم کشور مالزی در راستای 

های کوچک و متوسط در اين کشور است. اين برنامه در پی د بنگاهمدنظر قرار گرفته، بهبو آورتاباقتصاد 

منظور تحقق رشد متوازن و فراگیر است. و پايدار به )مقاوم( آورهای کوچک و متوسط تابتوسعه بنگاه

های اقتصادی های کوچک و متوسط در همه بخشبراساس هدف کمی مشخص شده قرار است سهم بنگاه

ها براساس برنامه اين کشور افزايش يابد. توسعه اين بنگاه GDPدرصد از  41 به 2222مالزی، تا سال 

گیرد. صورت می ،( تهیه شده است2222-2212های کوچک و متوسط مالزی که برای دوره )بنگاه 1کالن

 باشد.های کوچک و متوسط مالزی مطرح میتوسعه بنگاه نهیزم درشش راهبرد 

 

                                                 
1. Master plan  
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 راهبردها. 0-2

اطالعات و  یاستفاده از فناور یارتقا با) یون و نوآوریق اتوماسياز طر یورد بهرهبهبو -راهبرد اول

 ر(.یفراگ ینوآور یهاو برنامه یفناور یسازیفرم تجارارتباطات و تداوم پلت

و  یزق بازآمويو متوسط )از طر کوچک یهادر بنگاه یه انسانيت توسعه سرمايتقو -راهبرد دوم

 ار(.ک یروین یهات مهارتيتقو

ت یو رسم یریگلکند شيفرآ یسازق سادهي)از طر وکارهاکسببهبود سهولت انجام  -راهبرد سوم

 .(ین مالیبه تأم یابیل دستیز تسهیو ن وکارهاکسبدن به یبخش

ق يو متوسط )از طر کوچک یهابنگاهمحصوالت و خدمات  یش تقاضا برايافزا -راهبرد چهارم

 یها بران بنگاهيق ايو متوسط و تشو کوچک یهااالها از بنگاهکن یو تأم کتدار یهااستیس یبررس

 .بهبود صادرات( یدر راستا یالمللنیب یهایها و گواهدت استانداريرعا

 یهاجاد بنگاهيق اي( از طری)قهرمانان مل ید داخلینه تولینمونه درزم یهاجاد بنگاهيا -راهبرد پنجم

 یارهایو متوسط نمونه براساس مع کوچک یهاراستا بنگاهن يدر ا .رد باالکعمل یو متوسط دارا کوچک

منتخب در  یهاشوند. بنگاه مندبهرهمربوطه  یتيشوند تا از برنامه حمایشفاف و روشن انتخاب م

 .رندیگیت قرار ميمورد حما یه انسانيبه بازار و توسعه سرما ی، دسترسین مالیمانند تأم یيهاحوزه

رساخت، يت زيق تقوي)از طر 1یشرق یو متوسط در مالز کوچک یاهتوسعه بنگاه -راهبرد ششم

و افزايش پوشش  وکارهاکسبنه انجام ياهش هزک، یکترونکتجارت ال بهبودق توسعه بازار، يتشو

 های دولتی(.کمک

 2هابرنامه. 0-2

به شرح  ر باالیب تأثيبرنامه با ضر 6و متوسط شامل  کوچک یهاتوسعه بنگاه یبرا یالن مالزکبرنامه 

 .استر يز

 وکارهاکسبسازي ثبت و صدور گواهي براي یکپارچه. 0-0-2

کوچک و متوسط از طريق مرتبط کردن  یوکارهاکسبهدف اين برنامه ايجاد پنجره واحد برای مديريت 

 یوکارهاکسبو سیستم ملی صدور گواهی برای  (my coid)مالزی  یوکارهاکسبسیستم ملی ثبت 

های منظور کاهش تلفات زمانی و هزينهها بهسازی رويهاين ابتکار در پی ساده ت.اس (BLESS)مالزی 

کوچک و  یوکارهاکسبباشد. ابتکار مذکور همچنین رسمیت بخشیدن به جديد می وکارکسباندازی راه

 باشد.شرط صدور گواهی میچرا که ثبت، پیش ،خواهد بخشید متوسط را ارتقا

                                                 
 تری دارد.باشد و نسبت به مالزی غربی سطح توسعه پایین. مالزی شرقی شامل دو ایالت صباح و ساراواک می1

2. www.smecorp.gov.my/vn2/node/144 

http://www.smecorp.gov.my/vn2/node/144


 

 

 ازي فناوريستجاري فرمپلت. 0-0-2

قاً از یدقرا نوآورانه  یهادهيند تا اکیجاد ميرا ا یت خصوصيريفرم تحت مداز پلت یه ملکشب ،ن برنامهيا

رفع موانع بازار  منظوربه ،یفناور یسازیفرم تجاردهد. پلت ارتقا یسازیتا مرحله تجار 1دهيد ايیتأ

از خدمات شامل  یفیوند با طیجاد پيق اياز طرن موانع را يور اکفرم مذجاد خواهد شد. پلتيا ینوآور

 رد.کبرطرف خواهد  یسازتی، اطالعات بازار و ظرفیفن یهاکمک، ین مالی، تأمیرساختيز یهاتيحما

 هاي کوچک و متوسطگذاري در بنگاهبرنامه سرمایه. 2-0-2

ق ياز طر آنهاتقرار اس يیدر مراحل ابتدا های کوچک و متوسطبنگاه ین مالین برنامه با هدف تأميا

 یهادر بنگاه ،ورکمذ یگذارهيسرما یهاتکشود. شریم تدوين یگذارهيسرما یهاتکتوسعه شر

 یگذارهين دو سرماياز ا یبکیا تري(، سهام یوام )بده های مختلفقالبدر  ،و متوسط بالقوه کوچک

ن امر يرد و اکع خواهد يتسر یشور مالزکر را در يخطرپذ یگذارهين برنامه رشد، سرمايرد. اکخواهند 

 د.يت نمايحما  Start-upsو متوسط نوآور و  کوچک یهاتواند از بنگاهیبه نوبه خود م

 برنامه رشد صادرات. 2-0-2

ه ک یو متوسط کوچک یهاد و بنگاهينندگان جدکصادر یژه را برايو و ین برنامه خدمات سفارشيا

جامع  یهاتيتوانند از حمایآماده صادرات م یهاد. بنگاهنکیارائه م ،شوندید ميجد یوارد بازارها

 یداران و انطباق با استاندارهايوند با خریل پیاز قب یها شامل مواردتين حمايبرخوردار شوند. ا

 .است یالمللنیب

 کننده )کاتاليست(برنامه تسریع. 0-0-2

 یدارا یهاق انتخاب بنگاهي، از طریلد داخینه تولیزم در یمالز یجاد قهرمانان مليا ین برنامه در پيا

 باشد.یم یه انسانيبه بازار و توسعه سرما یابی، دستین مالیتأم یهادر حوزه هاآنت از ياستعداد و حما

 نوآوري فراگير. 2-0-2

درصد درآمدی پايین کشور مالزی از طريق نوآوری  42منظور توانمندسازی طور ويژه بهاين برنامه به

های ويژه در ها و راهنمايیهای خرد در نواحی روستايی و از طريق ارائه حمايتبنگاه یقاارتمنظور به

حال پس از بررسی رويکردهای کلی ورود به بحث توسعه روستايی در  ی فنی و مديريتی است.هانهیزم

 شود.يح میی، جايگاه توسعه روستايی و نحوه توجه به آن در برنامه مذکور تشربرنامه يازدهم توسعه مالز

 

  

                                                 
1. Proof of Concept (POC). 
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 يمالزتوسعه ازدهم یروستاها در برنامه  اندازچشم .0

و  یافک یهارساختيجذاب همراه با ز یانکبه م يیروستا ینواح، توسعه انداز برنامه يازدهمدر چشم

دار ينوآورانه و پا یاجتماع و یاقتصاد یهاتیفعال هاآنه در کل خواهند شد يمناسب تبد یانات عمومکام

مرتبط و متناسب  یهااستینند. سکیدا میرونق پ يیروستا یهاراثیها و مسنت نار حفظکدر 

 یدیلکن راستا، چهار راهبرد يشود. در ایتر و مؤثرتر مان اجرا خواهند شد و نظام عرضه، سادهکماک

 ر اجرا خواهد شد.يز

 

 ازدهمیدر برنامه توسعه  یيتوسعه روستا يديلک يراهبردها .2

 يیروستا یاقتصاد یهاتیفعال یایاح 

 یه انسانيبهبود سرما 

 تیفکیو خدمات با یاساس يیروستا یهارساختيگسترش ارائه ز 

 نظام عرضه یاثربخش یو ارتقا یسازساده 

 هاي اقتصادي روستایيفعاليت ياحيا. 0-2

و درآمود   یوربهبوود بهوره  و شورو  یپ یشوغل  یهوا جاد فرصتيمنظور ابه يیروستا یاقتصاد یهاتیفعال

شتر، بهبود یب یخصوص یگذارهيق سرمايشامل تشو اين حوزها خواهد شد. اقدامات یاح يیمع روستاجوا

، بهبود اسوتفاده از  21قرن  یمربوط به مفهوم روستا یهابرنامه یش اجراي، افزایو شهر  يیوند روستایپ

 ن است.يارآفرک يیجامعه روستا یمدرن و توانمندساز یفناور

 گذاري بيشتر بخش خصوصيتشویق سرمایه. 0-2

تور، بوا   مناسب وکارکسب یجاد فضايمنظور ابه ی، اقداماتیمالز یامنطقه یاقتصاد ینهادها یارکبا هم

هوا و  ن وزارتخانوه یبو  یانجام خواهد شود. همواهنگ   يیروستا یمولد در نواح یگذارهيهدف بهبود سرما

ل یتسوه  منظوور بوه  یتيو خودمات حموا   یکخت، لجسوت رسوا يافت توا ز يمربوطه بهبود خواهد  ینهادها

، یگورد عتیطب مانند يیهادر حوزه یگذارهين سرمایت شود. همچنيتقو یبخش خصوص یگذارهيسرما

ز تحوول  کگر، نقش مرايد یافت. ازسويش خواهد يافزا یکو ارگان یاهیدات گیو تول یخدمات طب سنت

 ی، فضوا يیروسوتا  یوکارهوا کسوب پارچوه خودمات   يکق ارائوه  يو ه از طرکو  یزکو عنوان مرابه 1يیروستا

 افت.يبخشند، ارتقا خواهد یرا بهبود م يیروستا یگذارهيسرما

 مراکز تحول روستایي مالزي

ز کو ننود. مر کیارائوه مو   یگذارهيسرما یل برایپتانس یدارا یهارا درخصوص حوزه یز، اطالعاتکن مرايا

                                                 
1. Rural Tranformation Centers 



 

 

ه توسوط  کو اسوت   يینه توسعه روسوتا یزم در یمالزشور کنسل سوم  یهاازجمله برنامه يیتحول روستا

 یپارچوه شوده بورا   يکارات کو از ابت یبرخ یاجرا یبرا یمحل ،زکن مريشور اجرا شده است. اکن يدولت ا

ه کو  شووند یز ارائه مو کن مرايدر ا ار عمدهکابت 8خود است.  یلومترکی 122در شعاع  يیجوامع روستا

 یشاورزکارات کابت 1پارچه،يک یاطالعات یهاکوسکیستقرار ، ايیت روستایجمع یآموزاز: حرفه عبارتند

 یارکو ، همیشاورزکن محصوالت یره تأمیت زنجيري، مدیشاورزکمحصوالت  یافزوده باال، فرآوربا ارزش

ز تحوول  کو . مرايیت روستایمربوط به جمع یالت مالیو تسه يیو دارو يیغذا یمني، خدمات ایدانشگاه

جواد  يا (NBOS4) یانوس آبو یو اق یر چوارچوب راهبورد چهوارم ملو    و د یتوسط دولت موالز  يیروستا

 یهوا ، درواقع متعلق به وزارتخانوه يیز تحول روستاکار در مراکابت 2خدمات ارائه شده در قالب  .اندشده

، فعواالن بخوش   یشاورزکمحصوالت  یفرآور یعنيار چهارم، کابت ینمونه در اجرا یمختلف هستند. برا

و  یبنود ، بسوته یگذار، برچسبیق برندسازيه توسعه محصوالت خود از طرنیزم در یو تعاون یخصوص

مختلوف ازجملوه سوازمان فودرال      ینهادهوا  یهوا کمکرند و از یگیت قرار ميمورد حما ،یگواه یاعطا

منود  بهوره  یو دپارتموان بهداشوت موالز    یشواورز کقوات و توسوعه   یو مؤسسوه تحق  یشاورزک یابيبازار

 شوند.یم

 اکز تحول روستایي مالزيابتکارات عمده مر

 آموزيمهارتآموزي و ابتکار اول ـ حرفه

ز تحوول  کو ها در مراها و حرفهق آموزش مهارتيان از طريیروستا به یاو منطقه يیوزارت توسعه روستا

هوا و  دانوش، مهوارت   یار ارتقوا کن يند. هدف از اکیم کمکز کن مرايتحت پوشش ا یو نواح يیروستا

اسوت. ازجملوه    یزنودگ  یو استانداردها یشغل یهاش سطح درآمد، فرصتيافزا یبراان يیروستا يیتوانا

 رد:کتوان اشاره یر ميشود به موارد زیآموزش داده م ی،آموزحرفه یهاه در دورهک یموارد

 ینيارآفرک 

 ینيارآفرکزش یانگ 

 یو برندساز یبندبسته 

 دیرد تولکعمل 

 ه داميت تغذيريمد 

 که خايتغذ یهایکنکت 

 هيستم تهویر سیتعم یهاتمهار 

 یارکجوش یهامهارت 

 

                                                 
1. 1malaysia Information kiosks 
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 هاي اطالعاتي یکپارچهبتکار دوم ـ کيوسکا

ه اطالعوات و خودمات   کو هسوتند   یز اطالعوات کپارچه مرايک یاطالعات یهاکوسکیه کر است کذالزم به

ان و يیجوا و توو م بوه روسوتا    يکصوورت  رده و بوه کو ب کیو مختلوف را بوا هوم تر    یها و نهادهاوزارتخانه

 نند.کیگذاران ارائه مهيماسر

 افزوده باالابتکار سوم ـ کشاورزي با ارزش

 ر است:يه شامل موارد زکنه در نظر گرفته شده است ین زميسه پروژه عمده در ا

 و فلفل دلمه یفرنگباال مانند: گوجه یتقاضا یجات دارايد سبزیالف( تول

بوه داموداران    کمک یبرا یزکن پروژه مرايت: در چارچوب ایفکیات سالم و با ید لبنیب( پروژه تول

 شوند.یم یجاد و سازماندهير خام ایش یابينه بازاریزم پا درخرده

ار یل بسو یپتانسو  یاسوت و دارا  یصنعت پردرآمد ین ماهيپرورش ا: آروانا یج( پروژه پرورش ماه

 باشد.یم یاديز

 ابتکار چهارم ـ فرآوري محصوالت کشاورزي

ز بهبوود درآمود   یو و ن یو خوارج  یداخلو  یبازارهوا  یت محصوالت بورا یفکیود و ار بهبکن ابتيهدف از ا

 .استمحصوالت  یق فرآوريشاورزان از طرک

 ابتکار پنجم ـ مدیریت زنجيره تأمين محصوالت غذایي

 هاابتکار ششم ـ همکاري دانشگاه

ت يو تقو یراسوتا  ها دردانشگاه یارات مربوط به هماهنگکت ابتيمسئول هدا ،یمالز یوزارت آموزش عال

 یو اجتماع یت اقتصادیوضع به ان نسبتيدانشجو یار آگاهکن ابتياست. ا یو شهر يیروستا یوندهایپ

 د.رار مدنظر قرار داکن ابتيز در چارچوب این 1يیر روستایدهد. سفیش ميروستاها را افزا

 ابتکار هفتم ـ خدمات بهداشتي یکپارچه

شوود. ازجملوه   یت عمده ارائه مین فعاليو در چارچوب چند یق وزارت بهداشت مالزين خدمات از طريا

 یبورا  یا، خودمات مشواوره  يیغوذا  یمنو ين ایتضوم  یبورا  یاتوان به خدمات مشواوره یها متین فعاليا

 رد.کاشاره  یر خدمات بهداشتيو سا یسنت یو بهداشت یشين سالم بودن داروها و مواد آرایتضم

 ابتکار هشتم ـ تأمين مالي

وکارهای روستايی مورد بوازبینی قورار خواهود گرفوت توا فضوای       زمینه کسب گوالتوری موجود درچارچوب ر

هوای محلوی و دولوت    گذاری در روستاها شکل بگیرد. همواهنگی بوین دولوت   حمايتی بیشتری برای سرمايه

                                                 
1. Rural Ambassador 

2. http://www.rurallink.gov.my/en/pusat-transformasi-luar-bandar-rtc-;jsessionid= 

F5976BC6C0D02409BC1 

CF3DC0C8EEBF0?p_p_id=56_INSTANCE_nz0D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo

de=view&p_p_col_id=for-innerContent&p_p_col_count=1&page=2. 

http://www.rurallink.gov.my/en/pusat-transformasi-luar-bandar-rtc-;jsessionid=%20F5976BC6C0D02409BC1%20CF3DC0C8EEBF0?p_p_id=56_INSTANCE_nz0D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=for-innerContent&p_p_col_count=1&page=2
http://www.rurallink.gov.my/en/pusat-transformasi-luar-bandar-rtc-;jsessionid=%20F5976BC6C0D02409BC1%20CF3DC0C8EEBF0?p_p_id=56_INSTANCE_nz0D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=for-innerContent&p_p_col_count=1&page=2
http://www.rurallink.gov.my/en/pusat-transformasi-luar-bandar-rtc-;jsessionid=%20F5976BC6C0D02409BC1%20CF3DC0C8EEBF0?p_p_id=56_INSTANCE_nz0D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=for-innerContent&p_p_col_count=1&page=2
http://www.rurallink.gov.my/en/pusat-transformasi-luar-bandar-rtc-;jsessionid=%20F5976BC6C0D02409BC1%20CF3DC0C8EEBF0?p_p_id=56_INSTANCE_nz0D&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=for-innerContent&p_p_col_count=1&page=2


 

 

 بورداری از گیوری و بهوره  زمینه اراضی تقويت خواهد شود توا شوکل    خصوص درمرکزی و نهادهای محلی، به

 1گذاری ارائه خواهد شد.های مالی محلی برای جذب سرمايهدر اين نواحی تسريع شود. مشوق وکارهاکسب

 بهبود پيوندهاي روستایي ـ شهري. 0-0-2

 تيو نها درافوت توا   يخواهود   افوزايش  ،ق بهبوود ارتباطوات  يو از طر يیو روسوتا  یشهر ین نواحیوند بیپ

پارچوه  يک ،اتصال بهتر یسازمنظور فراهمبه ونقلحملم ستیرد. سیل بگکش یبهتر یاقتصاد یپارچگيک

ن امور سوبب   يو ن خواهد شد. اییتع يیمنظور بهبود جابجاتر بهنه و اثربخش يهز یرهایخواهد شد و مس

ز کو محصووالت و خودمات خوود و ارائوه آن بوه مرا      یابيو بازار یبرا يیروستا یاقتصاد یهاشود بنگاهیم

 یبورا  یشورط شیعنوان پو به آنهارمجموعه يو دفاتر ز يیتحول روستاز کتوانمند شوند. نقش مرا یشهر

ن يو اطالعات و ارتباطوات در ا  یرساخت فناوريافت. زيبهبود خواهد  یو شهر  يیت ارتباطات روستايتقو

مسوتقر خواهنود    يینان روستايارآفرکت از يحما منظوربهپارچه يک یهاهکشبو  افتيز ارتقا خواهد کمرا

ن یتوأم  یز بورا کو ن مرايو منظوور اسوتفاده از ا  بوه  يینان روسوتا کق سايتشو یبرا یاتن اقدامیشد. همچن

 انجام خواهد شد. یگردعتیفعاالن صنعت طب یژه برايو، بهیتيخدمات حما

 00هاي مربوط به ایده روستاي قرن گسترش اجراي برنامه. 0-0-2

ا يو ت یو اقاموت و فعال  یبورا  يیتادرخشان روسو  یشتر استعدادهایق هرچه بيمنظور تشوها بهن برنامهيا

 یمنظوور ارتقوا  بوه  يیهوا توالش  افوت. يگسوترش خواهنود    يیروسوتا  ید در نواحيجد وکارکسبشروع 

ت جوانوان در  کق مشوار ين برنامه انجام خواهد شود. برناموه تشوو   يا یدر اجرا یت بخش خصوصکمشار

 3یدولتو شوبه ا يو با دولوت   مرتبط یهاتکن راستا شريت خواهد شد. در ايتقو 2يیروستا یوکارهاکسب

 يیبرناموه اشوتغال جوانوان و راهنموا     یمنظوور اجورا  به یا جنسي یمال یهاکمکق خواهند شد تا يتشو

 نند.کمربوطه ارائه  یوکارهاکسبردن کموفق در دنبال  ینامزدها

 بهبود استفاده از فناوري مدرن. 2-0-2

 یانجوام خواهود شود. نهادهوا     یشاورزک یهاتیدر فعال یسنت یاهش استفاده از فناورک یبرا یاقدامات

د یو منظور تولنوآورانه به یهایرش فناوريزان پذیرد تا مکت خواهند یشاورزان فعالکبا  يکمرتبط از نزد

ن يو د ایو ق خواهد شد تا در توليار جوان و ماهر تشوک یرویابد. ني، بهبود ترباارزش یشاورزکمحصوالت 

 نند.کت کاالتر مشارافزوده ببا ارزش یشاورزکمحصوالت 
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 توانمندسازي جامعه روستایي کارآفرین. 2-0-2

ز کو افت. مرايگسترش خواهند  ینان محليارآفرکش يمنظور افزابه يیروستا ینيارآفرکتوسعه  یهابرنامه

 یهوا برناموه  یمنظوور اجورا  مرتبط بوه  یآموزش عال یبا نهادها هاآن یهارمجموعهيو ز يیتحول روستا

اسوتفاده از تجوارت    یبورا  يیروسوتا  یوکارهوا کسبق ياطالعات و ارتباطات و تشو یورفنا یآموزحرفه

صفحات وب  یمانند طراح وکارهاکسب برخطن راستا، معامالت يرد. در اکخواهند  یارکهم یکترونکال

 آموزش داده خواهد شد. یکیترونکو پرداخت ال برخط یابيو بازار

 هاي سرمایه انسانيبهبود ظرفيت. 2-2

ها و نظرات و دگاهياس دکانع یان برايیق روستايمنظور تشوبه يیهاتیانجام فعال یدولت در پ

ن ير اد و خود خواهد بود یهاونتگاهکو توسعه س یاقتصاد -ريزی اجتماعیهای خود در برنامهدغدغه

 يیشناسا یبرا یيهاتین فعالیهمچن ق خواهد شد.يمحور تشواجتماع یهایل تعاونکیتشراستا 

 یهاتیبهبود قابل یانجام خواهد شد. برا ،برخوردارند يیل به رهبران روستايتبد تیقابله از ک یجوانان

ت و توسعه یته امنیمکبا  یارکق هميشاگرد از طرو  یمرب یهابرنامه ،يیدر جوانان روستا یرهبر

 یاقتصاد یهاتیام فعالمنظور انجمحور بهاجتماع یهاین تعاونیآغاز خواهد شد. همچن يیروستا

ن يت ایافت. ظرفيتوسعه خواهند  ،ژه هر صنعتيو یهاجاد هابين روستا و اين چندیب کمشتر

بهبود خواهد  یت ماليرينه مدیزم ژه دريومرتبط به یآموزحرفه یهاق ارائه برنامهيها از طریتعاون

نده و بدون کپرا یآموزحرفه یهاامه، برنيیروستا یه انسانيمنظور بهبود سرمان بهيبر اافت. عالوهي

شتر یب ،يیروستا یآموزدر حرفه ینيارآفرک یهاافت و توسعه مهارتياهش خواهد کساختار مناسب 

ساختار مناسب مانند برنامه آموزش و  یدارا یآموزحرفه یهان برنامهیمدنظر قرار خواهد گرفت. همچن

 ت خواهند شد.ين تقويارآفرکت يهدا

 ها و خدمات اساسي روستایي باکيفيترائه زیرساختبهبود ا. 2-2

ان برق يساعته جر 24ه شده و عرضه یتصف آبن یبهتر، تأم یهان جادهیت به تأمينه اولوین زميدر ا

پارچه يک یاگاه دادهيرد. پاکدا خواهد یاختصاص پ یدورافتاده شرق مالز یژه در نواحيوبه

نان از ارائه مؤثر یها و اطمرساختين زيا یزيرل برنامهیمنظور تسهبه يیروستا یاساس یهارساختيز

آسفالته احداث  يیلومتر راه روستاکی 3222ازدهم يافت. در طول برنامه توسعه يتوسعه خواهد  آنها

هر خانوار  یماً برایه شده مستقیآب تصف یسازمنظور فراهمبه يین آب روستایخواهد شد. برنامه تأم

 ینتورهاکبه  يیروستا یمانند اتصال خانوارها يیهاطرح ،ن برنامهيا یااجرا خواهد شد. در راست

 یهاچاه 1،یثقل یروین آب با نین مانند تأميگزيجا یهاستمیز سیشده و ن یبندهکشب یهاستمیس

                                                 
1. Gravityfeed 



 

 

tube اجرا خواهد  يیایجغراف یدورافتاده و دچار انزوا یدر نواح ی( آب بارندگیآورو برداشت )جمع

ه شده یز و تصفیبه آب تم یمالز يیت روستایدرصد جمع 99ازدهم ينامه توسعه شد. در طول بر

ها اجرا تيازها و اولویز براساس نین یميقد یهالوله ینيگزين جايبر اعالوه ؛ردکدا خواهند یپ یابیدست

ن یمنظور تضمت منابع آب بهيريمد یرا برا یمدتبلند یراهبردها یدولت مالز گريد یخواهد شد. ازسو

ان برق يد جریتول یر برايدپذيتجد یهایرد. از انرژکاتخاذ خواهد  یشهر شده هیآب تصف یافکعرضه 

سات یو حفظ تأس یدر نگهدار یارکهم یان برايیز استفاده خواهد شد و روستاین یمالز یدر روستاها

 ق خواهند شد.يمربوطه آموزش و تشو

ازدهم توسعه يار است در طول برنامه قر يین شده در حوزه توسعه روستاییبراساس اهداف تع

 3222و  کننددا یپ یه شده دسترسیخانه به آب تصف 92.222 و انات برقکخانه به ام 36.222، یمالز

 1.شودلومتر جاده هموار )اعم از شوسه و آسفالته( احداث کی

ل و يو اموب»ق برناموه  يو را از طر یدولت یخدمات اساس ،توسعه ازدهميدر طول برنامه  یدولت مالز

 یهوا دورافتاده قرار خواهد داد. برنامه یژه در نواحيوبه يیار جوامع روستایدر اخت 2«ز تحول جوامعکمرا

 یهوا . فرصوت 2، یدولتو  ی. خودمات اساسو  1 یشامل پنج مؤلفوه اصول  « ز تحول جوامعکل و مرايموبا»

راهم ساختن اطالعات در . ف4، آنهان یب ی. گردهم آوردن مردم و هماهنگ3، یافراد محل یبرا ینيارآفرک

 یهوا . هدف قورار دادن گوروه  5 و یدولت یها و نهادهاوزارتخانه یهاتیها و فعالها، برنامهاستیمورد س

ارائوه خواهنود شود.     ینان محلو کط سوا يز و متناسب با شرايصورت متماها بهن برنامهيشوند. ایخاص م

رد و کو دا خواهود  یو ش پيافوزا  یاز خدمات مال انيیروستا یمندزان بهرهین برنامه مين در طول ایهمچن

روسوتاها   يکاسوتراتژ  یهوا خوودپرداز در محول   یهوا ردن دستگاهکمستقر  یها را براکبان یدولت مالز

افوت و  يش خواهود  يه افوزا یو اول یبهداشت یهاگر پوشش خدمات مراقبتيد یرد. ازسوکق خواهد يتشو

از  یاحداث خواهند شد و خودمات درموان   یشتریب یهایکنیلک یدورافتاده شرق مالز یژه در نواحيوبه

افوت.  يموجوود ارتقوا خواهنود     یهوا یوک نیلکن یارائوه خواهود شود. همچنو     3يیهوا یهاستمیق سيطر

ش سوطح  يافوزا  یبرا یگر اقداماتيد یافت. ازسويتداوم خواهند  یخدمات درمان یسپاربرون یهابرنامه

انجوام خواهود شود.     يیان روسوتا کو ودکن یه در بو يغذتاهش سوءکبا هدف  یاهيتغذ یهاپوشش برنامه

 یهوا ونتگاهکانجام خواهد شد. روسوتاها و سو   یاقدامات ،تیفکیبا یهابه خانه یابیش دستيمنظور افزابه

حفوظ   يیو روستا یو فرهنگ  یراث اجتماعیافت تا ميش خواهد يافزا یشده به صورت سنت یساختارده

 جذب شوند. یشتریشود و گردشگران ب

 

                                                 
 اند.نفر روستانشین بوده 778717292میلیون نفر بوده است از این تعداد  73/32، 3412. جمعیت کشور مالزی در سال 1

(Data. World Bank.org/indicator/sp.Rur.TOTL) 

2. Mobile CTC Programme 

3. Flying Doctor Service 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 افزایش اثربخشي نظام عرضه. 0-2

 کاري بين نهادهاي دولتيحذف موازي. 0-0-2

 یهوا و نهادهوا  وزارتخانه یهانقش کیکمنظور تفرا به ینگر و جامعلک يیچارچوب روستا یدولت مالز

اهش کو از منوابع و   آارکو ن چوارچوب اسوتفاده   يو رد. اکو جاد خواهد يا يیمختلف فعال در توسعه روستا

 رد.کن خواهد یها تضمش برنامهي، اجرا و پایطراح یسازق هماهنگيرا از طر یزموا یردهاکارک

 بندي روستاهااستقرار سيستم ملي رتبه. 0-0-2

ت و یته امنیمک یدارا یاز روستاها یل جامعيمنظور ارائه پروفابه یپارچه و جامعيک یاداده گاهيپا

 یهایژگينه ویدر زم یشامل اطالعات یاگاه دادهين پايجاد خواهد شد. ايا يیتوسعه روستا

ن اطالعات يروستاها خواهد بود. ا یهارساختيو ز یو اقتصاد یت اجتماعی، وضعیشناختتیجمع

انتظار  استفاده خواهد شد. يیتوسعه روستا یهامؤثر برنامه و پروژه یزيردر برنامه یعنوان مرجع ملبه

 ل شود.یمکت یسطح مل روستا در 17922ل يپروفا 2222ه تا سال کرود یم

 اي توسعه روستایيهاي جزیرهها و پروژهکاهش برنامه. 2-0-2

و  یارهيو جز یهوا هوا و برناموه  ت خواهد شود توا پوروژه   ينفعان مختلف تقوين ذیب یارکو هم یهماهنگ

عنووان  بوه  يیروسوتا  يکیزیف یزيربرنامه یاست ملیابد. سياهش ک يینه توسعه روستایناهماهنگ در زم

 یهوا انکو مورتبط براسواس آن م   یها و نهادهان خواهد شد تا وزارتخانهيپارچه تدويک يیوب فضاچارچ

 نند.کن ییتع يیتوسعه روستا یهاپروژه یدر زمان اجرارا مناسب 

 ايبازنگري در نقش نهادهاي توسعه منطقه. 2-0-2

ماعی و اقتصادی در توسعه اجت آنهااثربخشی  یای در راستای ارتقانقش نهادهای توسعه منطقه

ی کافی و هارساختيزهای تحت پوشش مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اين نهادها در تأمین سکونتگاه

های خصوصی در جوامع محلی، با نهادهای متولی کريدور گذاریامکانات اجتماعی و نیز جذب سرمايه

ای، از نهادهای مرتبط در اجرای ای همکاری خواهند کرد. همچنین نهادهای توسعه منطقهاقتصادی منطقه

های توسعه اجتماعی و اقتصادی حمايت خواهند کرد. ازسوی ديگر ظرفیت نهادهای مذکور ها و پروژهبرنامه

 های درآمدزا در راستای خوداتکايی مالی تقويت خواهد شد.برای اجرای طرح

 ر اجرايی خواهند شد:زيار کابت 14 از طريق کلیدی توسعه روستايیراهبردهای  ،یلکطور به

 يیاجرا یهان دستگاهیب یمواز یردهاکارک. حذف 1

 یآموزنامنظم حرفه یهابرنامه ی. سازمانده2

 مختلف بازيگرانن یب یمنفرد و بدون هماهنگ يیتوسعه روستا یهاها و برنامهاهش طرحک. 3

 یبخش خصوص یگذارهي. بهبود سرما4

 یو شهر يیروستا یوندهایت پي. تقو5



 

 

 21قرن  يیروستا یهابرنامهجاد يا .6

 مدرن ی. توسعه فناور7

 نيارآفرک يیجاد جامعه روستاي. ا2

 يیجامعه روستا ی. توانمندساز9

 محوراجتماع یهای. توسعه تعاون12

 يیروستا یاساس یهارساختين زی. تأم11

 ی. بهبود خدمات اساس12

 یاتوسعه منطقه یت نقش نهادهاي. تقو13

 روستاها یبندرتبه یتم ملسیجاد سي. ا14

 

 يازدهم توسعه مالزیدر برنامه  یيتوسعه روستا يمّکاهداف  .7

روستاها مدنظر  یبرا یازدهم مالزيه در طول برنامه توسعه ک یارات مختلفکراهبردها و ابت کمّی اهداف

 ر است.يشرح جدول زبه ،اندگرفتهقرار 

 

 0202دستاوردهاي مورد انتظار تا سال . 0جدول 

 دستاورد فهد

 اقتصادي

 کارآفرين 322 پرورش

 تعاونی روستايی 222توسعه 
 بهبود وضعیت اقتصادی

 سرمایه انساني

 افزايش ظرفیت انسانی ی هدفهاگروهکننده از هزار نفر شرکت 522آموزی برای برگزاری حرفه

 ياهیپاو خدمات  هارساختیز

 هزار کیلومتر راه 3 یساخت و ارتقا

 درصد 99پوشش آب بهداشتی و تصفیه شده به  افزايش سطح

 درصد 99افزايش سطح پوشش جريان برق به 

 ای و باکیفیتی پايههاساختزير

 هزار خانه 47احداث و تعمیر 

 (BSNکارگزار خدمات بانکی ) 4342تعیین 
 بهبود خدمات اساسی

 سيستم عرضه

تم روستا در سطح کشور در سیس 17922ايجاد پروفايل جامعی از 

 بندی روستاهاملی رتبه
 بهبود سیستم عرضه

Source: Federal Government Administrative Centre, 2015. 
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ن خودمات  یتأماز ، به فراتر یدر مالز يین توسعه روستايافت نویه رهکد اظهار داشت يت بايدر نها

 یاقتصواد  یهوا تیو فعال یایدنبال احشد و بهياندیم يیت روستایفکیو با  یافک یاساس یهارساختيو ز

 است. دولتی نظام عرضه یش اثربخشيو افزا یه انساني، بهبود سرمايیروستا

 یهوا شوران یج پیق بسو ياز طر يیروستا یرا در نواح یاستفاده نشده فراوان یهاتیافت قابلین رهيا

رد. کو وفا خواهود  کشو  یت بخوش خصوصو  کو مشوار  ی، فنواور ی، نوآورینيارآفرکل یمختلف رشد از قب

 یش بهوروز يو افوزا  یاقتصواد  یهاتیفعال یارتقا یز براین یو شهر يیروستا ین اقتصادهایب یوندهایپ

 ت خواهد شد.يتقو يیجوامع روستا

 
 

 يريگجهينت

بررسی تحوالت جمعیت روستايی کشور نشان داد که اوج جمعیت روستايی ايران مربوط به سال 

نفر بوده است و پس از آن روند کاهش مطلق  24.613.222شمسی( برابر با  1372میالدی ) 1992

به  2252نفر و در سال  21.161.222میالدی به  2215ی که در سال نحوبهخود را آغاز کرده است، 

درصد  16میالدی تنها  2252نفر خواهد رسید. سهم روستاها از جمعیت کشور در سال  16.241.222

گرايی، ری را از نظر تهديد امنیت غذايی، تشديد مصرفتواند پیامدهای ناگواخواهد بود و اين امر می

 دربرداشته باشد. آنهابزرگ و افزايش آلودگی در  یتمرکز در شهرها

ريزان و سیاستگذاران بايد توجه جدی کاهش سهم روستاها از جمیعت کشور، برنامه با وجود

از معیت روستايی ايران که همین ج، دهدیمنشان  هایبررسنسبت به اين نواحی داشته باشند، زيرا 

، بیشتر از جمعیت 2214د، در سال نآينمیبه حساب نظر برخی کارشناسان تکنوکرات و مقهور صنعت 

، سوئیس، فنالند، نروژ، نیوزيلند، قزاقستانشیلی، بولیوی، سوئد،  مانند رومانی، کشور دنیا 142کل 

جمهوری اسالمی ايران و تدوين احکام بوده است. توجه به توسعه روستايی در برنامه ششم توسعه 

تواند از تداوم وضعیت نامناسب در نواحی روستايی پیشگیری کند. با توجه دقیق و مناسب برای آن می

به محدوديت منابع کشور و ضرورت انضباط مالی و نیز محدوديت خود برنامه از نظر تعداد احکام، بايد 

نگارش شود.  آنهاکشور شناسايی و احکام مناسبی برای های اساسی و کلیدی توسعه روستايی اولويت

( 2222-2216مالزی )توسعه مطالعه حاضر با اين هدف، به بررسی توسعه روستايی در برنامه يازدهم 

اين رهگذر، برای تدوين فصل توسعه روستايی برنامه ششم کشور حاصل شود. از  يیهادرسپرداخت تا 

ايی مالزی نیز دچار مشکالتی شبیه مسائل روستاهای ايران است. ها نشان داد که نواحی روستيافته

 و وری پايین و عدم يکپارچگی، درآمد پايین و مشاغل با جذابیت کمترر اجرا، بهرهدافزايی فقدان هم

البته وضعیت روستاهای ايران در زمینه  ازجمله اين مشکالت است. ظرفیت سرمايه انسانی پايین

طور که نشان داد اين کشور به صورت مانند برق و گاز بهتر است ولی همانبرخورداری از خدماتی 



 

 

های مناسبی در اين جدی و منسجم به توسعه اقتصادی روستاها توجه نموده و ابتکارات و نوآوری

 زمینه اتخاذ کرده است.

ی اقتصاد خود و تحقق رشد فراگیر و آورتابمالزی در برنامه توسعه يازدهم توجه جدی به 

رسد بحران ناگهاني اقتصاد مالزي ناشي از خروج سرمایه نظر ميبهمحور دارد. عدالت

گذار معروف آمریکایي از بورس مالزي، دولت این کشور را به سمت تدوین سرمایه

عدی برای و چندبُ جامعنمايه . در برنامه يازدهم، آوري اقتصادي سوق داده استراهبردهاي تاب

ز یرا ن یريپذبیها را به فراتر از فقر گسترش داده و آساستیساست. اين نمايه، پايش فقر انتخاب شده 

بر نقاط کلیدی و عوامل مالزی، توسعه نشان داد که در برنامه يازدهم  بررسی حاضرشود. یشامل م

از طريق گذاری، پیشران توسعه روستايی مانند سهولت اخذ مجوز و راهنمايی و هدايت سرمايه

تقويت  ؛های اطالعاتی يکپارچهوکارها و توسعه کیوسکزی ثبت و صدور گواهی برای کسبسايکپارچه

نقش نهادهای توسعه تقويت  ؛های اجرايیکاری بین دستگاهکاهش موازی ؛مراکز تحول روستايی

ق هرچه يتشو ؛روستاها یو اجتماع یت اقتصادیوضعبه ان نسبت يدانشجو یآگاهبهبود  ؛ایمنطقه

 ید در نواحيار جدکوسبکا شروع يت یو فعال ماندگاری یبرا يیدرخشان روستا یادهاشتر استعدیب

ها و روستاهای دارای بافت سنتی و تقويت خانه (21قرن  یروستا دهيا یهابرنامهيی )در قالب روستا

 تأکید شده است. منظور حفظ میراث فرهنگی و جذب گردشگربه

 

 پيشنهادها

ای توسعه روستايی مالزی و ايران و نیز وضعیت کنونی توسعه روستايی هبا توجه به مشابهت چالش

 سالهپنج دار در تدوين بخش توسعه روستايی برنامهعنوان اهداف اولويتتواند بهکشور موارد زير می

 ششم جمهوری اسالمی ايران مدنظر قرار گیرد.

های ابط و مقررات و فرصتوکارها و ضو. ارائه يکپارچه و متمرکز اطالعات مربوط به کسب1 

وکارهای روستايی با استفاده از گذاری و تسهیل فرآيند ثبت و صدور مجوز برای کسبسرمايه

 های اطالعات و ارتباطات.فناوری

کارآفرينی روستايی و کاهش ريسک  یگذاری خطرپذير با هدف ارتقاهای سرمايه. توسعه شرکت2 

 گذاری در نواحی روستايی.سرمايه

 های مناسب.سازی فناوریحمايت از تجاری .3 

گیری بخش های اقتصادی روستايی به نحوی که جوامع محلی مالکیت و تصمیم. توسعه بنگاه4 

 آموختگان مجرب در اختیار داشته باشند.مندی از توان دانشيا کل آنها را با بهره

نظور ماندگاری در روستا و انجام مآموزان روستايی به. شناسايی، پرورش، حمايت و تشويق دانش5 
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 فعالیت اقتصادی.

 . پرورش افراد چند پیشه روستايی.6 

های اجرايی متعدد در زمینه توسعه روستايی از طريق تدوين کاری بین سازمان. کاهش موازی7 

 راهبرد توسعه پايدار روستايی و تعیین سازمان متولی و تقسیم کار.

ها و نیازهای محلی و اولويتها، منظور شناسايی قابلیتی محلی بهريز. توسعه سازوکار برنامه2 

 شکوفاسازی آنها.
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