
 
 219-992، صفحات 9911 تابستان ،22، شماره 24 ريزي، سالعلمي جغرافيا و برنامه نشريه

 
 22/71/9912 تاريخ پذيرش نهايي: 72/70/9912تاريخ دريافت:

 

 ختهیبه روش آم ییتوسعه روستا یها برنامه یبخش موانع اثر لیتحل

 موردمطالعه: شهرستان ورزقان
 

 

 

1میرستار صدرموسوی
 

2زاده حسین کریم
 

 2محسن آقایاری هیر

 3عقیل خالقی

 چکیده
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جامعه آماري شامل  است. ي آن پرداختهشناس بيآس ي توسعه روستايي وها برنامهي اثربخش

و در  (نفر پاسخگو 992براي )ساخته  است که در بخش کمي از پرسشنامه محقق کارشناسان محلي
در دو مرحله( استفاده  شونده مصاحبهنفر  09يافته ) ساختار و مصاحبه نيمه بخش کيفي از مشاهده
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: دهد يمکيفي نشان  جينتا؛ همچنين باشند يم موردمطالعهي توسعه در محدوده ها برنامهي اثربخش
، ها دولت ماتيبودن تصم متفاوت، ها دستگاه نيب يهماهنگ عدم، ها متيق شيکاهش و افزا

از دانش، اطالعات و تجربه و  يپوش چشمي، ادار ستميس ضعف، منطقه يها تياز ظرف يپوش چشم
 يتوجه به کشاورز عدميي، روستا دارينکردن به توسعه پا توجه، نفعانيذ يها خصوص خواست به

منابع و معادن منطقه به نفع  بيتخري، امکانات منطقه به سود مناطق مرکز از استفاده، مالکان خرده
مناطق و  به روستاها يتوجه ناکاف ،به شهر شتريب توجه و منطقه ندهيباالدست و عدم توجه به آ

 يروهاياز ن استفادهو  با دولت يمجلس در همراه ندگانيمتفاوت نما نقش، محروم و دورافتاده
در  روستاييان گرفتنمشارکت ي از شرايط علي هستند که راهبردهاي: به عمران يدر کارها يربوميغ
 نهيمشخص در زم ياستراتژ ، تعريفدرباره روستا حيصح يتفکر ، تعريفشيسرنوشت خو نييتع

. مقايسه کند يمرا طلب باال  پايين به ونداتخاذ ر يي، تعريف مديريت واحد روستايي وتوسعه روستا
نتايج مشترک کمي و کيفي از ديد کارشناسان محلي و  دهنده نشاني و کيفي نتايج هر دو روش کم

 .باشد يمافراد مطلع محلي 

 ي توسعه روستايي، روش آميخته، ورزقانزير برنامهتوسعه،  :کلیدی واژگان

 
 

 مقدمه

هاي متعددي  نيافته با چالش توسعه و توسعه حال امروزه توسعه روستايي در کشورهاي در
( و نقش روستاها در فرايند توسعه در مقياس 992: 9911)رضواني و همکاران،  مواجه بوده

نيافتگي آن، موجب توجه به توسعه روستايي  الملي و پيامدهاي توسعه اي و بين محلي، منطقه
 روستايي، نواحي توسعه و يزير برنامه فرايند ( که در229: 9910شده است )کوهستاني، 

 يها نهيزمدر  ها آن تنگناهاي و امکانات بررسي و وستاهار موجود وضع تحليل و شناخت
ي ناکامل از قضايا، ها ليتحل( و تا به حال Shaban, 2000: 103) بوده ضروري مختلف
در توسعه روستايي مشاهده  نيآفر مشکلي نامناسب و ها حل راهو ها  سبک، ها وهيشاتخاذ 

ي ها شاخصقايسه وضع موجود و (. م999و  992: 9934نيا و افتخاري،  فاضل) شود يم
ي قبل و بعد از انقالب ها برنامهدر طول  دهد يمروستايي و ماهيت توسعه روستايي نشان 

 هنوز ( و متأسفانه21 – 99: 9917موفقيت در اين زمينه ناچيز بوده است )رضواني، 
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 ياجتماع اقتصادي هايبرنامه زمينه در است نتوانسته کشور اقتصادي مختلف يها بخش
 شريفد )ساز فراهم خود يها هدف محدوده در را محلي و ايمنطقه، ملي توسعه موجبات
 بخشي را ايران در روستايي توسعه يها برنامه موفقيت عدم نيز بعضي(. 914: 9932، زادگان
 اصول رعايت عدم وها  برنامه پايين به باال روند وها  برنامه بودن متمرکز وها  برنامه بودن

 جيتدر بهکه عدم نياز به تحول و دگرگوني،  (92: 9932، رضايياند ) دانسته هامهبرنا صحيح
(؛ بنابراين 211 -209: 9932)فيروزنيا و افتخاري،  کند يمتوهم بي مسئله بودن را ايجاد 

طي کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در زمينه توسعه روستايي، 
بهينه و به نحوي است  يا گونه به ها حرکتارها و نهادها و تنظيم مستلزم دگرگوني در ساخت

 (.243و  242: 9933و پايدار را فراهم آورد )رضواني،  جانبه همهي توسعه ها نهيزمکه بتواند 

( 47: 9910هاي توسعه است )تقيلو و همکاران،  ريزي مهم برنامهارزيابي يکي از مراحل 
 هاي روش از يکي کشور، روستايي توسعه هاي برنامه( يکرگراپ نقد) ساختاري ارزيابي و و نقد
 پايدار توسعه ريزي برنامه مديريت و روش انديشه، وسيله تا بدين است شده شناخته علمي

 که (27: 9912افتخاري و همکاران،  الدين )رکن کند نمايان ها برنامه فرآيند در را روستايي
 توسعه يها برنامهداراي جايگاه متفاوت در  ييتوسعه و عمران روستاي، زير برنامه در جريان

اسالمي( بوده و لذا جوامع روستايي،  پس از انقالب)قبل و  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
نيز از اين  شهرستان ورزقان که بوده متأثرساله  0هاي  ي همين برنامهها بيآساغلب از 

، اغلب از موردمطالعهبر همين اساس جامعه روستايي منطقه  قاعده مستثني نبوده و
 جهيدرنتنبود يک مبناي فکري بومي  رسد يماست. به نظر  متأثري زير برنامهي ها بيآس

ي، تمام مراحل زير برنامهعدم مديريت صحيح و به مشارکت نگرفتن ذينفعان در مرحله اول 
مسائل و مشکالتي در  شود يمده و باعث ي را به ضرر جامعه روستايي تداوم دازير برنامه

 عنايت جدي نمود پيدا کنند. بر همين اساس، با بيآس عنوان بهجامعه روستايي شهرستان، 
 ياثربخشدر  گر مداخلهتحليل موانع  هدف با حاضر تحقيق شده، مطرح موارد و مسائل به

ي توسعه ها مهبرناي شناس بيآس به ورزقان شهرستان در روستايي توسعه ريزي برنامه
 روستايي پرداخته است.
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 مبانی نظری

و  افتهي توسعه کشورهاي در مهم اولويت يکصورت  به روستايي همچنان توسعه
که موجوديت و بقاي جوامع روستايي  (Paul Green, 2013: 3)مطرح است  توسعه درحال

( 2: 9910اي آن است )اميني و زاهدي،  توسعهکارهاي  و ها و ساز در گرو شکوفايي تمام مؤلفه
 مهاجرت ازحد شيب کاهش با شهري مناطق در فقر کاهش به تواند يم توسعه از نوع اينو 

 توسعه يزير برنامه .(Kanamaru, 2005: 173)نمايد  روستايي کمک مناطق از جمعيت
 مردم يساز تيظرف و تواناسازي دموکراتيک، گسترش مردم، انتخاب افزايش فرايند روستايي

مشارکت، فرايند درگيري  (.91: 9919الدين افتخاري و همکاران،  )رکناست  مشارکت براي
( CBOsمحور ) ( و اجتماعNGOsهاي غيردولتي ) هاي گروهي داوطلبانه سازمان در موقعيت

و  علل و شناخت (Maurel et all,2007: 632) يزي بودهر و اجتماع محلي در برنامه
نمايد  را تضمين مي رفتار کردن مند قاعده براي ابزاري عقالنيت و فني ها تأثير دانش چالش

(Zhang, 2011: 241.) گيري در خصوص حل  مشارکت، مردم را براي تصميم از طرفي
زد سا هاي غلبه بر مسائل و مشکالت جامعه محلي توانمند مي مشکالت و انتخاب روش

(Margles et al, 2010: 614.)  در اين ميان آنچه ضروري است شناخت و اطمينان يافتن
 (.Lizarralde, 2011:175)از مشارکت افراد ذينفع در ساماندهي امور مربوط به خود است 

ساختارها، روابط و  يا توجه به مجموعه ازمنديو عملکرد آن ن ييشناخت هر منطقه روستا
عمل متقابل مجموعه عناصر و  جهيکه نت دباش يحاکم بر منطقه م يها انيجر

که  (Chang, 2009: 227& Hsuاست ) يرونيمرتبط ب يها و نظام يدرون يها ستميرسيز
هايي که مردم در آن مشارکت داشته  زا با برنامه هاي کشور ما، فقدان توسعه درون در برنامه

خوبي مشهود است  باشند و دولت تنها نقش هدايتي و تسهيلگري را بر عهده گيرد، به
ي در ايران زير برنامهسالي که از عمر  17در طول بيش از  (؛21: 9910)رضواني و همکاران، 

به بررسي  9که در جدول شماره  اند شدهاجرا  تهيه و ها برنامه، در کشور ما انواع گذرد يم
ي توسعه در ايران ها برنامهي قوانين ها يژگيو ي توسعه وها برنامهبر  رگذاريتأثي ها هينظر

 قبل و بعد از انقالب پرداخته شده است.
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 ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانها برنامهدیدمان غالب در  :(1)جدول 

 حاکم بر برنامه توسعه دیدمان غالب دوره برنامه برنامهو عنوان  دوره

ب
ال

انق
از 

ل 
قب

 

 رشد همراه با برابري و عدالت 9942-9909 برنامه عمراني چهارم کشور

 رشد متوازن و توزيع برابر درآمدها و توسعه اجتماعي 9902-9901 برنامه عمراني پنجم کشور

 ستيز طيمحي جامعه و ها گروهزندگي همه  ارتقاء 9902-9919 برنامه عمراني ششم کشور

عد
ب

 
ب

ال
انق

از 
 

 يبرنامگ ييا ب برنامه 9911 -9912 برنامه اول توسعه

 ي فيزيکي و انسانيها هيسرمابازسازي  9922 -9913 برنامه اول توسعه

 (ينزيک ي)الگو يبر رشد اقتصاد ديتأک 9923 -9924 برنامه دوم توسعه

 9939 -9921 برنامه سوم توسعه
 يبر توسعه اقتصاد رقابت يمبتن ياصالح ساختار اقتصاد

 (يينهادگرا هينظر شيبا گرا کيتوسعه نئوکالس ي)الگو

 9933 -9934 برنامه چهارم توسعه
و  يرشد اقتصاد ،ياجتماع هيبر سرما يتوسعه مبتن

 شدن يجهان

 همراه با عدالت شرفتيپ 9919 -9931 برنامه پنجم توسعه 

 ی تحقیقها هافتمأخذ: ی

 ليتا اوا 9927نشان داد که از اواخر دهه  رانيدر ا ييتوسعه روستا يکردهايرو يبررس
 يزير در نظام برنامه يبر اقتصاد کشاورز ديمستعد با تأک يتوسعه نواح کردي، رو9947دهه 

بر  يمبتن ياقتصاد کرديمتأثر از دوره قبل رو 9947کشور محور قرار گرفت. در دهه 
. ديگرد ياقتصاد يو صنعت يو رشد مراکز کشاورز يرامونيپ توسعهشد با هدف ر يها قطب

در نظر  يرا معادل با توسعه کشاورز ييها توسعه روستا دوره نيحاکم در ا دگاهيدرواقع، د
محور قرار  ياجتماع دگاهيبر د يمبتن کردي، رو9917تا اواخر دهه  9907. در دهه گرفت يم

 يريگيپ يساختار ليتعد استيدر چهارچوب س يشد اقتصادر دهيا 9927گرفت و در دهه 
 (.37-22: 9931شکوري، )شد

(، در گزارشي به 9923ي مجلس )ها پژوهشي توسعه، مرکز ها برنامهبا نگاهي کلي به 
 اهداف بودن پروازانه بلند توسعه، برنامه براي نظري پايگاه فقدانرسد  اين نتيجه مي

 اول بعد از برنامه موفقيت عدم داليل سري از يکديگر با اهداف ناسازگاري و شده نييتع
 برنامه عمده ( در گزارشي اشکاالت9923ي مجلس )ها پژوهشباشد. مرکز  توسعه انقالب

 و آب مالياتي، نظام اشتغال، ي،سينو برنامه اصول همچون مواردي را در توسعه سوم سال پنج
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 وبودجه برنامه. دفتر مطالعات داند يم يبررس قابل معدن و صنعت و انرژي بخش کشاورزي،
 درازمدت(، اولين علت عدم توفيق برنامه چهارم توسعه را 9931مجلس شوراي اسالمي )

 .کند يمبودن سند اقتصادي آن عنوان 

 ها روشمواد و 

مورد  هاي اخير ها و ابزارهاي کمّي در علوم مختلف در سال ها، روش استفاده از تکنيک
 از مکمل استفاده بين، ( و در اين04: 9912توجه قرار گرفته )پورمحمدي و همکاران، 

 نهد يم رو پيش ي راشناخت روش يها دگاهيد از يتر عيوس طيف کيفي و کمي رويکردهاي
(Bryman, 2006:97 که )استفاده و ادغام هر دو  يوضوح تقاضا به يبيترک يها روش

(. پارادايم Tashakkori & Creswell, 2007: 207) تندهس يو کم يفيروش ک ايروش 
ي شناس روشبنيان فلسفي نوعي  عنوان بهپراگماتيسم از سوي برخي روش شناسان معاصر 

( 091: 9917پذيرفته شده است )محمدپور، « ي ترکيبيها روشتحقيق با »جديد با عنوان 
به کار  است مفيد و کارا که چيزي هر يک تحقيق، در نکته تأکيد دارد که اين بر آن که بنيان

فلسفي مبتني  ازنظر(. تحقيق حاضر نيز Tashakkori& Teddlie, 2003: 124برده شود )
و روش  تيماه هدف از جرگه تحقيقات کاربردي و از لحاظ لحاظ ازپراگماتيسم،  رويکرد بر

عات از ها و اطالآوري دادهجهت جمع است. ترکيبيتحليلي به شيوه  -يفياز نوع توص
 اي و ميداني )مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه( استفاده شده است.مطالعات کتابخانه

 ليوتحل هيتجزي کيفي و کمي، ها دادههدف تحقيق، گردآوري هر دو دسته  که ييآنجااز 
با هدف مقايسه  ها ليوتحل هيتجزو سپس ادغام نتايج دو مجموعه از  ها دادههر دو مجموعه 

مناسب ديده شده « طرح همگرا»هاي مطرح،  ( است، لذا از بين طرح03: 9910)کرسول، 
 :دهد يمروش استفاده طرح همگرا را در تحقيق نشان  9شماره  است. شکل

 

 

 



 

 

 

 

  211 ...ختهيبه روش آم ييتوسعه روستا يها برنامه يبخش موانع اثر ليتحل

 

 

 

 (442: 1331: طرح همگرا )مأخذ: خنیفر و مسلمی، (1)شکل 

ي اطالعات براي هر دو روش کمّي و کيفي، آور جمعقلمرو مکاني تحقيق براي 
به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از  ها داده. در روش کمّي، ستان ورزقان استشهر

پرسشنامه توزيع گرديده که با کسر  907است و تعداد  شده يآور جمعکارشناسان محلي 
 افزار نرمدر  ليوتحل هيتجزپرسشنامه جهت  992ي برنگشته و مخدوش تعداد ها پرسشنامه

SPSS  و   محلي پاسخگو، شامل افراد مطلع و با رشته. کارشناسان اند شدهکدگذاري
شناسي توسعه روستايي هستند  ريزي و جامعه تخصص مرتبط در امور توسعه، روستا، برنامه

 مشخصات پاسخگويان نشان داده شده است. 2که در جدول شماره 

 : مشخصات جامعه آماری(2)جدول 
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شامل: ارزيابي ) يساختارم معادالت جهت انجا 9گرافيکي ليزرل افزار نرمبا استفاده از 
ي متغيرها و بند تياولوبرازش کلي مدل، بررسي بارهاي عاملي، بررسي مقادير تي و 

 يها برنامه يبخش موانع اثر يساختار يبررسماتريس کوواريانس متغيرهاي مستقل( براي 
 يي، اقدام شده است.توسعه روستا

به نتيجه مطلوب استفاده شده است. چون در روش کيفي، از تئوري بنيادي براي رسيدن 
در مطالعات کمي مطرح است  آنچهي در معناي ريگ نمونهدر روش کيفي، جامعه آماري و 

(؛ بنابراين تصميم براي انتخاب نمونه در جريان 922: 9917وجود ندارد )ازکيا و ايماني، 
ي ها مقوله که يهنگامتا  ها دادهي آور جمعفرايند تحقيق مشارکتي سازمان داده شده است. 

برسند؛ لذا از تعداد « اشباع نظري»به  که يهنگامتا  شده دادهاصلي خود را نشان دهند ادامه 
در جلسه اول تعداد  باشد يمدهيار  20شامل روستاهاي داراي دهيار در بخش مرکزي که 

رار ق« افتهيساختار مصاحبه نيمه»و « مصاحبه اکتشافي»نفر حضور داشتند که مورد  23
ي موردبازنگرو  ي نظري اوليه تحقيق، پس از پايان اولين جلسه ساخته شدهها مقولهگرفتند. 

 47گرفتند. در جلسه دوم که با حضور دهياران بخش خاروانا بود از تعداد  قرارو تصحيح 
مصاحبه  که ييازآنجانفر حضور داشتند که مصاحبه شد؛  29روستاي داراي دهيار 

ر اين مرحله حاوي کمي اطالعات جديد بود، رسيدن به اشباع نظري د افتهيساختار نيمه
 تحقيق تثبيت شد.

سازي  ، به عملياتياجراشدهي ها برنامهي اثربخشدر ميزان  مؤثرتحليل عوامل  منظور به
 است. شدهنشان داده  9در جدول شماره که  شده پرداخته
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 شده : متغیرهای عملیاتی(3)جدول 

 تغير آشکار/کدم متغير مکنون

مربوط  يها بيآس
 يازهاين شيبه پ

 برنامه توسعه

 جامع، بهنگام و در دسترس يعدم وجود اطالعات و آمارها(، A01فقدان فهم مشترک در سطح مفاهيم توسعه )
(A02ساختار سياسي ،)- ( اجتماعي کشورA03 ،)ي قانوني در خصوص برنامهها يناهماهنگو  ها يکاست ( ريزيA04 ،)

(، غفلت در A06ي دولت )ها استيس(، عدم ثبات اقتصادي در A05تگي شديد اقتصاد به درامدهاي نفتي )وابس
(، عدم انسجام کافي ميان A08ي سياسي براي اقتصاد )ها ميتصم(، هزينه باالي A07به امر توسعه سياسي ) ها برنامه
(، ناتواني مردم براي مشارکت در A10)(، تغيير سريع گفتمان و شعارهاي مسلط در جامعه A09) گانه سهقواي 

(، تصويب مجموعه ناسازگار از A12ي )زير برنامهي قانوني در خصوص ها يناهماهنگو  ها يکاست(، A11) ها تيفعال
(، ضعف ساختار اطالعاتي، نظام آماري و A14ي نامناسب )تکنولوژ(، وجود A13ي مختلف )ها دورهقوانين در 

 (A16عف سيستم اداري )(، ضA15اطالعاتي نامناسب )

مربوط  يها بيآس
برنامه  نيبه تدو

 توسعه

(، B02) توسعه يها در برنامه نفعانيبه مشارکت نگرفتن ذ(، B01ي )مشارکت يزير برنامه يجا به يمحفل يزير برنامه
 بيرکت(، B04ي )اقتصادسنج يها و فن يکم يکردهايغلبه رو(، B03يي )و اجرا يواقع يها تيتوجه به محدود عدم

 تيبا محور يکيزيف يزير تمرکز بر برنامه(، B06) حيصح ينگر ندهيآ عدم(، B05) زانير برنامه ينادرست کارشناس
ها به علت  ل آ دهيعدول از ا(، B09ي )گرن يبخش(، B08ي )زير در برنامه ييتمرکزگرا(، B07) بزرگ يعمران يها پروژه

 ينينقاط بازب فيتعر عدم( و B12) نيياز باال به پا کرديرو (،B11ي )تثبا يو ب يريناپذ انعطاف (،B10) يمالحظات زمان
 (B13) ها در برنامه

مربوط  يها بيآس
برنامه  محتوايبه 

 توسعه

 ياقتصاد يها ميعدم اجماع بر مکاتب و پارادا(، C01) مدت انيم يها و برنامه يابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدست
 يبردار بودن برخ ريو تفس يکل(، C03) در اهداف برنامه حيصح يگذار تيها و عدم اولو هبرنام تيجامع(، C02) برنامه

 برنامه ياجزا انيم حيصح يو معلول يروشن و رابطه عل يعدم وجود الگو(، C04ي )برخ يبودن افراط يليمواد و تفص
(C05 ،)ندهيدر آ ياحتمال يوهايو عدم توجه به سنار طيباثبات در نظر گرفتن شرا (C06 ،)يها وجود برنامه عدم 

 يها با برنامه يعدم همخوان(، C08) به هدف لين يها تيو مطلوب نهيهز نيعدم توازن ب(، C07ي )اتيو عمل يياجرا
 مصوب يها با برنامه انهيبودجه سال نيب ونديفقدان پ(، C10) پروازانه بودن اهداف برنامه بلند(، C09ي )توسعه قبل

(C11 ،)برنامهدر  يزدگ يدولت (C12 ،)ا و منطقه ييفضا يزير عدم توجه به برنامه( يC13 ،)يها تداخل مفاد برنامه 
ي به اهداف مل لين ريها، در مس بخش يها برنامه يکپارچگيو  ييهمسو(، عدم C14) ها دستگاه فيتوسعه با شرح وظا

(C15غ ،)استيس يها ليبر تحل ياقتصادسنج يها کيو تکن يکم يکردهايلبه رو( يC16 ،)و  قيدق فيوجود تعار عدم
 (C17ي )ا مشخص از اصالحات برنامه

ربوط م يها بيآس
برنامه  يبه اجرا

 توسعه

(، D02) باالتر تيبا اولو گريد يها برنامه وجود(، D01) در کشور ياقتصاد ياسيتحوالت س يسرعت و گستردگ
 ابهامات(، D04ي )نظارت يسازوکارها ضعف (،D03) گسترده يها برنامه يدولت جهت اجرا فيضع يادار يها تيقابل

درک صحيح  عدم(، D06يي )اجرا يبودن گزارش عملکردها بر روندها ريتأث يب(، D05) ها در نحوه ارائه گزارش
 ميها با تقو برنامه يزمان ميتداخل تقو(، D08) قانون ياجرا يبرا انيمجر نييپا زهيانگ (،D07) از مفاد قانون انيمجر

ي مجر حيانتخاب صح عدم(، D10) نيقوان ياجرا يالزم برا ياجتماع يعدم توجه به بسترها(، D09) کشور ياسيس
(D11 ،)استيانتخاب موضوعات س يمشخص برا يارهايفقدان مع( يD12 ،)و  يجداول کم نيب يفقدان ارتباط منطق

 (D15) جلوتر بودن از برنامه دهيپد( و D14) متناسب با اهداف ياسيس يفقدان ابزارها(، D13) ها برنامه يمحتوا

؛ 1313 ،ینیالد فی؛ س1331 ا،ی؛ ازک1314 ،یو افتخار ای؛ فاضل ن1313 ،ی؛ شهباز1311 ،ی)رضوانمنابع: 

 لگرانی؛ شبکه تحل1332، 1331، 1333، 1313،یفتخارا؛ 1313، 1311، 1311 ،ی؛ رضوان1311جمعه پور، 

و  یزخانیز؛ ع1313 ،ی؛ طالب و عنبر1313 ر،ینص هی؛ فق1331مجلس،  یها ؛ مرکز پژوهش1311 ،یتکنولوژ

 ،ی؛ مکنون و همکاران و ارائ1334 ،یمانی؛ سل1313فروش و همکاران،  ؛ پوست1334، 1331همکاران، 

1331.) 
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 موردمطالعهمحدوده 

 93دقيقه تا  29درجه و  93در  لومترمربعيک 92/2913شهرستان ورزقان با مساحت 
دقيقه طول  02درجه و  41دقيقه تا  2درجه و  41و در  يدقيقه عرض شمال 42درجه و 

شده است. ارتفاع متوسط اين  واقع يشرق جانيدر قسمت شمالي استان آذربا يشرق
طبق آخرين تقسيمات کشوري شهرستان  باشد. متر مي 9127شهرستان از سطح دريا 

، ازومدل هاي ازومدل جنوبي هاي مرکزي )شامل دهستان ورزقان داراي دو بخش به نام
هاي ديزمار مرکزي، جوشين و ارزيل(، دو  شمالي، بکرآباد و سينا( و خاروانا )شامل دهستان

بر  (.9910باشد )مرکز آمار ايران،  آبادي مي 919هاي ورزقان و خاروانا و  نقطه شهري به نام
 02 اين شهرستان، جمعيت 9910اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 

نرخ رشد آن  9917-9910ي نرخ رشد برمبناکه با احتساب  نفر برآورد شده 107هزار و 
نفر و جمعيت روستايي آن  279هزار و  3است. جمعيت شهري اين شهرستان  39/2برابر 

 تينقشه موقع ،2شکل شماره  (.9910مرکز آمار ايران، ) باشد ينفر م 141هزار و  49
 دهد. را نشان مي کشور ياسيس ماتيشهرستان ورزقان در تقس ييايجغراف
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 : نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان ورزقان در تقسیمات سیاسی کشور(2)شکل  

 و بحث ها افتهی

به  زرليافزار ل نرم طيدر مح ،يمدل معادالت ساختار قياز طر يسنج اعتبار يبرا
ايايي( توسط نتايج آزمون قابليت اطمينان )پ. ه استها پرداخته شد داده ليوتحل هيتجز
باشد که نشان از پايايي مطلوب مي 11/7سطح اطمينان  دهنده نشان SPSSآماري  افزار نرم

 باشد.پرسشنامه مي

ي اين ريگ اندازهي هستند، بنابراين واحد ريگ اندازهفاقد مقياس  متغيرهاي نهفته ازآنجاکه
تعريف شوند. براي  ي آشکار مربوط به خودرهايمتغمتغيرها بايد بر اساس مقياس يکي از 

جهت  دار شده و پنهان مقياس ريمتغاين کار بار عاملي اولين متغير آشکار مربوط به هر 
دو  يدارا يساختارمعادالت  يها مدل. اند شدهتثبيت  9يي بودن در ليزرل، با عدد شناسا قابل

مدل مدل، درواقع دو  يريگ است. در بخش اندازه يو مدل ساختار يريگ بخش مدل اندازه
 لهيوس است که به يو نهفته درون يرونينهفته ب يرهايمتغ يدارد که داراوجود  يدييتأ يعامل

قبول  و قابل زرليافزار ل نرم يبا توجه به خروج. اند به هم وصل شده يمدل ساختار کي
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 مقادير واستانداردشده  مدل 9شکل شماره  نياز نشد. مدل شيراياصالح و پ ي،بودن آماره ت
 .دهد يمرا نشان  عاملي بارهاي تي آماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاملی بارهای تی آماره مقادیر واستانداردشده  مدل :(3) شکل

ي ازهاين شيپ»هاي توسعه مربوط به  هاي برنامه بر اساس مباني نظري، از آنجا که آسيب
اين  باشد و ارتباط بيروني بين ها مي برنامه« ياجرا»و « محتوا»، «ها برنامه نيتدو»، «برنامه

متغيرها و بين متغيرهاي آشکار هر يک، مي باشد، لذا مدل مفهومي معادالت ساختاري 
، مقادير استاندارد و بارهاي عاملي هر يک از متغيرهاي 9ترسيم شده و در دياگرام شماره 

از متغيرهاي پنهان به  هرکدامي آشکار و ارتباط بيروني رهايمتغآشکار و ارتباط دروني بين 
 همچنانشته شده است که تفسير آن در ادامه برازش کلي مدل بيان خواهد شد. نمايش گذا

از دياگرام مشخص است معيار براي تعيين برازش کل مدل، ريشه ميانگين توان دوم  که
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 که يزمان. شود يمدر فايل برونداد ظاهر  (RMSEAخطاي تقريب است که تحت عنوان )
در اين  721/7که  قبول خواهد بود برازش قابل باشد 73/7تا  70/7مقدار اين آماره بين 

اسکوئر نيز نسبت به درجه آزادي  ميزان کاي آن است. قبول قابلبرازش  دهنده نشانبرونداد 
 .شود يمبه آن پرداخته  ليتفص بهدر حد مطلوب قرار دارد که در جدول برازش مدل 

بودن  قبول قابلکه با  ميکن يممراجعه  افزار نرم fitبا پذيرش مطلوبيت مدل به خروجي 
؛ و لذا خروجي شود يمبودن مدل پي برده  ميتعم قابلبه مطلوبيت و  شده فيتعري ها آماره

پرداخته  ها آنبه  4مدل متني نيز نشان از نيکويي برازش مدل است که در جدول شماره 
 :شود يم

 .SIMPLIS خروجی -مدل برازش نیکویی های شاخص :(4) جدول

 ها شاخص ردیف
وضعیت 

 مدل
 قضاوت مقادیر استاندارد

9 
آماره کاي 

 اسکوير
Chi- 

square 
12/922 

هرچقدر به صفر نزديک باشد نشان برازش کامل 
 است

 قبول برازش قابل

2 

ريشه ميانگين 
توان دوم خطاي 

 تقريب

 

(RMSEA) 
721/7 

باشد  70/7آماره کمتر از  نيکه مقدار ا يزمان
باشد  9/7و  73/7 نيقبول، اگر ب برازش قابل

باشد برازش  9/7تر از  برازش متوسط و اگر بزرگ
 است فيضع

نيکويي و 
قبول بودن  قابل

 برازش

9 
ريشه ميانگين 

 مانده مجذور باقي
(RMR) 792/7 

 باشد 70/7 از کمتر آماره اين مقدار که زماني
 است. مدل برازش بودن قبول قابل بيانگر

 بسيار برازش
 مدل خوب

 9 و صفر بين بايد AGFI و GFI مقادير 19/7 (GFI)  زندگيشاخص برا 4
 برازش از حاکي 1/7 از تر بزرگ مقدار و باشند

 است مدل قبول قابل
 برازش

 اميدوارکننده
0 

شاخص هنجار 
 شده برازندگي

(AGFI) 19/7 

1 
شاخص برازش 

 غير نرم
 (NNFI) 19/7 

 قبول قابل برازش از حاکي 1/7 از تر بزرگ مقدار
 است لمد

2 
شاخص برازش 

 19/7 (CFI)  اي مقايسه
آن مستلزم  17/7 بر پايه قرارداد مقادير کمتر از

 تجديدنظر در مدل است.
 قبول قابل برازش

3 
شاخص متناسب 

 نسبي
 (RFI) 31/7 

 داشته خوبي برازش مدل تا باشند  1/7 از باالتر بايد
 باشد

 قبول قابل برازش

بهار  ( و )پیش213: 1331(، )قنبری و همکاران، Joseph et al. 2014ستفاده از: )ی تحقیق با اها افته: یمأخذ

 (111: 1331و همکاران، 
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 شده مدل ارائه ،زرليبرنامه ل طيها در مح داده ليتحل درشده  ارائهبا توجه به توضيحات 
ر برازش برخوردا ييکويها از ن و شاخص داشته يسازگار يتجرب يها در سطح مطلوب با داده

 .باشند يم

)شکل  زرليل يکيافزار گراف نرم يحاصل از خروج جينتابه  تيبا عنا 0شماره در جدول 
 11/9که همگي باالتر از  شود يپرداخته م قيآشکار تحق يرهايمتغ يت ريمقاد ي( به بررس9

 شوند. بوده و تاييد مي

 شده ی عملیاتیها شاخص: مقادیر آماره تی برای (1)جدول 

کد 
 متغير

مقاد
 ير

 اولويت
کد 
 متغير

مقاد
 ير

 اولويت
کد 
 متغير

مقاد
 ير

 اولويت
کد 
 متغير

مقاد
 ير

 اولويت

A01 - - B01 - - C04 42/2 9 D03 22/0 2 

A02 04/4 92 B02 19/4 9 C05 79/2 2 D04 10/4 3 

A03 01/0 1 B03 49/4 9 C06 29/1 92 D05 73/0 9 

A04 79/0 99 B04 93/4 3 C07 10/1 1 D06 12/4 4 

A05 43/1 9 B05 94/4 4 C08 31/1 9 D07 12/9 99 

A06 11/0 0 B06 04/9 97 C09 71/1 99 D08 19/4 9 

A07 09/0 97 B07 73/4 1 C10 22/1 99 D09 31/4 1 

A08 12/0 2 B08 42/2 92 C11 21/0 90 D10 30/4 0 

A09 17/0 3 B09 91/9 99 C12 02/1 2 D11 73/4 92 

A10 03/1 2 B10 99/4 0 C13 92/1 97 D12 27/9 94 

A11 10/0 1 B11 04/4 2 C14 09/1 3 D13 42/4 97 

A12 24/1 4 B12 99/4 1 C15 21/1 4 D14 90/4 99 

A13 22/9 99 B13 21/4 2 C16 22/1 0 D15 40/9 1 

A14 93/9 94 C01 - - C17 37/0 94 

 A15 19/1 9 C02 01/0 91 D01 - - 

A16 14/9 - C03 40/1 1 D02 23/4 2 

 1331های تحقیق،  مأخذ: یافته

مشهود است همه متغيرهاي پنهان  0که از نتايج تحقيق در جدول شماره  طور همان
، محتوا و اجراي تدوين، ازين شيپي توسعه در ها برنامهي ها بيآسي در پيدايش نوع به

ت به بقيه متغيرها هستند که موارد ذيل داراي رتبه باالتري نسب مؤثري توسعه ها برنامه
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که حاکي از  شود يمديده  ها آنهستند و نوعي ارتباط منطقي و همبستگي باال در بين 
ي توسعه روستايي است؛ ها برنامهي شناس بيآستدوين علمي مدل ساختاري تحقيق جهت 

که  «نامناسب يو اطالعات ينظام آمار ،يضعف ساختار اطالعات»نمونه  عنوان به که يطور
ابهامات در نحوه ارائه »به  تواند يمبرنامه توسعه آورده شده است در مرحله اجرا  ازين شيپ

 بيانجامد. «ها گزارش

 عيسر رييتغ» ،«نامناسب يو اطالعات ينظام آمار ،يضعف ساختار اطالعات» -
در  «ينفت ياقتصاد به درامدها ديشد يوابستگ»و  «مسلط در جامعه يگفتمان و شعارها

 ؛ه توسعهبرنام يازهاين شيپ

و « يثبات يو ب يريناپذ انعطاف» ،«توسعه يها در برنامه نفعانينگرفتن ذ مشارکت» -
 ؛توسعه يها برنامه نيدر تدو «ييو اجرا يواقع يها تيعدم توجه به محدود»

عدم » ،«يبرخ يبودن افراط يليمواد و تفص يبردار بودن برخ ريو تفس يکل» -
 نيعدم توازن ب»و « برنامه ياجزا انيم حيصح يو معلول يروشن و رابطه عل يوجود الگو

 ؛ وبرنامه توسعه يدر محتوا« به هدف لين يها تيو مطلوب نهيهز

دولت جهت  فيضع يادار يها تيقابل» ،«ها ابهامات در نحوه ارائه گزارش» -
برنامه  يدر اجرا« قانون ياجرا يبرا انيمجر نييپا زهيانگ»و « گسترده يها برنامه ياجرا

 .توسعه

آشکار انجام شد و رابطه بين متغيرها  متغيرهايمحاسبات معادالتي بين  نکهيازا پس
 مستقل يرهايمتغ انسيکووار سيماتربررسي  به 1شماره جدول مشخص گرديد، تحقيق در 

 .پردازد يمنيز 
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 مستقل یرهایمتغ انسیکووار سیماتربررسی  :(1)جدول 

 اجرا محتوا نیتدو نیازها یشپ آزمون 

 نیازها یشپ
    49/7 مقدار

    23/0 مقادير آماره تي

 نیتدو
   29/7 21/7 مقدار

   71/4 02/0 مقادير آماره تي

 محتوا
  91/7 23/7 93/7 مقدار

  77/1 40/0 29/1 مقادير آماره تي

 یاجرا
 29/7 21 29/7 97/7 مقدار

 94/9 11/4 41/4 12/0 مقادير آماره تي

 قهای تحقی : یافتهمأخذ 

 انسيکووار سيماتر يبررس در خصوص 1شماره  جدولحاصل در  جيبا توجه به نتا
 ، نتايج ذيل حاصل شد:مستقل يرهايمتغ

برنامه  نيتدو»و « برنامه توسعه يازهاين شيپ» ريمربوط به مس يها نيتخم -
 ييدر حد باال 70/7استاندارد  يبا خطا 21/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م« توسعه

 ؛است 02/0آن برابر با  يآماره ت که يطور بوده به دار يمعن

برنامه  يمحتوا»و « برنامه توسعه يازهاين شيپ» ريمربوط به مس يها نيتخم  -
 ييدر حد باال 70/7استاندارد  يبا خطا 93/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م« توسعه

 ؛است 29/1آن برابر با  يآماره ت که يطور بوده به دار يمعن

برنامه  ياجرا»و « برنامه توسعه يازهاين شيپ» ريمربوط به مس يها نيخمت  -
 ييدر حد باال 70/7استاندارد  يبا خطا 97/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م« توسعه

 ؛است 12/0آن برابر با  يآماره ت که يطور بوده به دار يمعن

« رنامه توسعهب يمحتوا»و « برنامه توسعه تدوين» ريمربوط به مس يها نيتخم -
بوده  دار يمعن ييدر حد باال 70/7استاندارد  يبا خطا 23/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م

 ؛است 40/0آن برابر با  يآماره ت که يطور به

« برنامه توسعه اجراي»و « برنامه توسعه تدوين» ريمربوط به مس يها نيتخم -
بوده  دار يمعن ييدر حد باال 70/7دارد استان يبا خطا 29/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م

 ؛است 41/4آن برابر با  يآماره ت که يطور به
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« برنامه توسعه اجراي»و « برنامه توسعه محتواي» ريمربوط به مس يها نيتخم -
بوده  دار يمعن ييدر حد باال 70/7استاندارد  يبا خطا 21/7که مقدار آن برابر  دهد ينشان م

 ؛است 11/4برابر با آن  يآماره ت که يطور به

که  وجود دارد رهايمتغ نيا نيب يقو اريمثبت بس ياست که همبستگ يبدان معن نيا
ي تر يقوداراي ارتباط  «توسعه برنامه يمحتوا»و « برنامه توسعه يازهاين شيپ»، نيب نيدرا

ي توسعه بايستي ها برنامهي ها بيآساين است که جهت جلوگيري از  دهنده نشانهستند که 
 يها برنامه يبخش موانع مؤثر در اثر يا نهيزم يبررساقدام نمود. در ادامه به  ازين شيپهمان  از

 يي پرداخته شده است.توسعه روستا

نسبت به موضوع  تر قيايجاد درک عم و يبررسبا استفاده از روش کمي، براي  زمان هم
يه بنياني، اطالعات با استفاده از نظر است. شده استفاده يانيبن هيروش نظر از، تحقيق

شد. با توجه به تکرار مقوله  ساختهو مقوله اصلي  ها مقولهگرداوري شدند، مفاهيم و 
پديده اصلي انتخاب شد و مدل  عنوان بهدر اطالعات، اين مقوله  «ها برنامهي ها بيآس»

 ( ساخته شد.9پارادايمي زير )شکل شماره 

در مدل  شوند يموسعه روستايي ت يها برنامهعواملي که باعث پيدايش آسيب در 
در  مؤثري که در آن به بررسي موانع ا نهيزم موردبحثزمينه  .اند شدهپارادايمي نشان داده 

 .باشد يمي توسعه پرداخته شده است که روستاهاي شهرستان ورزقان ها برنامهاثربخشي 

رباره د حيصح يتفکر فيتعر ،شيسرنوشت خو نييدر تع انييبه مشارکت گرفتن روستا
يي و واحد روستا تيريمد فيتعريي، توسعه روستا نهيمشخص در زم ياستراتژ فيتعر، روستا
ي انتخابي از خروجي کدگذارعواملي هستند که در  نييبه باال به پا نييروند پا اتخاذ

ي مختص خود را به امدهاياز راهبردها، پ کيهر  يريکارگ به. اند شدهاستخراج  ها مصاحبه
« ييتوسعه روستا نهيمشخص در زم ياستراتژ فيتعر»نمونه  عنوان به که يطور هبدنبال دارد 
از  يريجلوگو  يتوسعه مل کرديدر رو يروستا و کشاورز گاهيشدن جا پررنگ»منجر به 

و ساير راهبردها در مدل پارادايمي وجود  شود يم« به مراکز ييمناطق روستا ديشد يوابستگ
 .شود ينماخته داشته و به تشريح بيشتر آن پرد
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 ی توسعه روستاییها برنامهی ها بیآس دهیپد یمیمدل پارادا :(4) شکل

هاي توسعه روستايي آن است که  ها و شکست بسياري از طرح عدم توفيق برنامه از علل
شوند. هرگاه  شوند و بدون کمک مردم اجرا مي ريزي مي ها در غياب مردم برنامه اين طرح

يک طرح توسعه شرکت کنند، آن را از آن خود خواهند دانست و  مردم عمالً در اجراي
ترين دستاوردهاي هر طرح  نسبت به حفظ دستاوردهاي آن دلسوزتر خواهند بود. يکي از مهم

منزله ارزشمندترين سرمايه است. پس  هاي مردم، به ها و توانايي توسعه، افزايش قابليت
ها براي دخالت  هاي توسعه و پرورش توان آن حاهتمام به افزايش تمايل افراد به اجراي طر

است. بهترين  اي برخوردار العاده در امور و هدايت فراگير در توسعه جامعه خود، از اهميت فوق
هاست اين  راه براي افزايش اين توان و تمايل ترغيب افراد به مشارکت در اجراي پروژه

ا آخرين مراحل اجرا و استقرار طرح ريزي و طراحي ت مشارکت بايد از اولين مراحل برنامه
هاي توسعه به نحوه همکاري  توسعه استمرار داشته باشد. درواقع شکست يا موفقيت طرح

موانع  به خاطر همين امر، (.42: 9912همکاران: )ميرزايي اهرنجاني و مردم بستگي دارد 
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 دو روشترکيبي با  صورت بهي توسعه در شهرستان ورزقان ها برنامهدر اثربخشي  مؤثر يعل
از نظرات  زمان هم صورت بهکيفي به شيوه همگرا مورد تحليل قرار گرفت تا  –کمي 

در  افتهيساختار مصاحبه نيمهکارشناسان به شيوه کمي و از نظرات افراد مطلع محلي به شيوه 
مقايسه و  2ي توسعه روستايي استفاده شود که در جدول شماره ها برنامهي شناس بيآسجهت 

 اعتبار سنجي نتايج هر دو روش نشان داده شده است.

 : مقایسه و اعتبار سنجی نتایج هر دو روش کمی و کیفی(1)جدول 

 یفیک جینتا نتایج کمی
 :نامه توسعهبر يازهاين شيدر پ

 ؛«نامناسب يو اطالعات ينظام آمار ،يضعف ساختار اطالعات»
 «مسلط در جامعه يگفتمان و شعارها عيسر رييتغ»

 .«ينفت ياقتصاد به درامدها ديشد يوابستگ»
 :توسعه يها برنامه نيدر تدو

 ؛«توسعه يها در برنامه نفعانيمشارکت نگرفتن ذ»
 ؛«يثبات يو ب يريناپذ انعطاف»

 .«ييو اجرا يواقع يها تيتوجه به محدودعدم »
 :برنامه توسعه يدر محتوا

 ؛«يبرخ يبودن افراط يليمواد و تفص يبردار بودن برخ ريو تفس يکل»
 ؛«برنامه ياجزا انيم حيصح يو معلول يروشن و رابطه عل يعدم وجود الگو»

 .«به هدف لين يها تيو مطلوب نهيهز نيعدم توازن ب»
 سعه.برنامه تو يدر اجرا

 ؛«ها ابهامات در نحوه ارائه گزارش»
 ؛«گسترده يها برنامه يدولت جهت اجرا فيضع يادار يها تيقابل»

 «قانون ياجرا يبرا انيمجر نييپا زهيانگ»

 ها؛ متيق شيکاهش و افزا
 ها؛ دستگاه نيب يهماهنگ عدم

 ها؛ دولت ماتيبودن تصم متفاوت
 منطقه؛ يها تياز ظرف يپوش چشم

 ؛ياراد ستميس ضعف
 از دانش، اطالعات و تجربه يپوش چشم
 نفعان؛يذ يها خصوص خواست به
 ؛ييروستا دارينکردن به توسعه پا توجه
 مالکان؛ خرده يتوجه به کشاورز عدم

 ؛ياز امکانات منطقه به سود مناطق مرکز استفاده
 منابع و معادن منطقه به نفع باالدست بيتخر

 منطقه؛ ندهيو عدم توجه به آ
 به روستاها؛ يبه شهر و توجه ناکاف ترشيب توجه

 به مناطق محروم و دورافتاده؛ يناکاف توجه
 با دولت؛ يمجلس در همراه ندگانيمتفاوت نما نقش

 ؛يعمران يدر کارها يربوميغ يروهاياز ن استفاده

 یریگ جهینت

 مديريت و روش انديشه، روستايي، توسعه هاي برنامه ساختاري ارزيابي و نقد با
 مشکالت )که و ها آسيب شده و نمايان ها برنامه فرآيند در روستايي پايدار توسعه ريزي برنامه
 فضايي انشقاق نوعي به توان مي است( را روستايي جامعه در اي توسعه شکاف بيانگر

 اجتماعي اقتصادي، توسعه معيارهاي لحاظ به ريزي برنامه مديريت و شناسي اي، روش انديشه
 جامعه براي کالن مديريت و ها ريزي برنامه ها، گذاري مشي خط از ناشي محيطي زيست و

ي، جامعه روستايي شهرستان ورزقان، بيشتر از زير برنامهدر جريان . دانست روستايي
 موارد و مسائل به عنايت که بر همين اساس، با بوده متأثري توسعه زير برنامهي ها بيآس
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 ي توسعه روستايي وها برنامه در اثربخشانع به تحليل ترکيبي مو حاضر تحقيق شده، مطرح
 ي آن پرداخته است.شناس بيآس

 ييکويجدول نليزرل،  افزار نرمدر نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري در محيط 
 نيحاصل از ا جينتا دهد يدارد و نشان م شده ميبرازش مدل ترس ييکويبرازش نشان از ن

مستقل  يرهايمتغ انسيکووار ليتحل؛ داد ميتعم زين گريد يبه جوامع آمار توان يرا م قيتحق
 يدارا 0/7استاندارد  يبا خطا گريکديمستقل در ارتباط با  يرهايهمه متغ دهد ينشان م
همه متغيرهاي  دهد يم. تفسير خروجي ليزرل نشان و ارتباط متقابل هستند يمعنادار

ي توسعه ها برنامهاثربخشي  مختلف، از عوامل ريتأثاز مباني نظري با ضريب  شده استخراج
 عيسر رييتغ» ،«نامناسب يو اطالعات ينظام آمار ،يضعف ساختار اطالعات»هستند که 

در  «ينفت ياقتصاد به درامدها ديشد يوابستگ»و  «مسلط در جامعه يگفتمان و شعارها
 ،«توسعه يها در برنامه نفعانينگرفتن ذ مشارکت»؛ برنامه توسعه يازهاين شيپ
 نيدر تدو «ييو اجرا يواقع يها تيعدم توجه به محدود»و « يثبات يو ب يريناپذ انعطاف»

 ،«يبرخ يبودن افراط يليمواد و تفص يبردار بودن برخ ريو تفس يکل»؛ توسعه يها برنامه
عدم توازن »و « برنامه ياجزا انيم حيصح يو معلول يروشن و رابطه عل يعدم وجود الگو»
ابهامات در نحوه »؛ و برنامه توسعه يدر محتوا« به هدف لين يها تيو مطلوب نهيهز نيب

و « گسترده يها برنامه يدولت جهت اجرا فيضع يادار يها تيقابل» ،«ها ارائه گزارش
 مؤثرموانع  نيتر مهماز  برنامه توسعه يدر اجرا« قانون ياجرا يبرا انيمجر نييپا زهيانگ»

 .باشند يم مطالعهموردي توسعه در محدوده ها برنامهي اثربخشدر 

، ها متيق شيکاهش و افزا: دهد يمنظريه بنياني در مطالعه کيفي نشان حاصل از  جينتا
 يها تياز ظرف يپوش چشم، ها دولت ماتيبودن تصم متفاوت، ها دستگاه نيب يهماهنگ عدم

خصوص  از دانش، اطالعات و تجربه و به يپوش چشمي، ادار ستميس ضعف، منطقه
 يتوجه به کشاورز عدميي، روستا دارينکردن به توسعه پا توجه، اننفعيذ يها خواست

منابع و معادن  بيتخري، از امکانات منطقه به سود مناطق مرکز استفاده، مالکان خرده
به  يتوجه ناکاف ،به شهر شتريب توجه و منطقه ندهيمنطقه به نفع باالدست و عدم توجه به آ

و  با دولت يمجلس در همراه ندگانيمتفاوت نما نقش، مناطق محروم و دورافتادهو  روستاها
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ي از شرايط علي هستند که راهبردهاي: به عمران يدر کارها يربوميغ يروهاياز ن استفاده
، درباره روستا حيصح يتفکر ، تعريفشيسرنوشت خو نييدر تع روستاييان گرفتنمشارکت 

اتخاذ  يت واحد روستايي ويي، تعريف مديرتوسعه روستا نهيمشخص در زم ياستراتژ تعريف
نتايج  دهنده نشاننتايج هر دو روش کمي و کيفي  سهيمقا .کند يمرا طلب باال  پايين به وندر

 .باشد يممشترک کمي و کيفي از ديد کارشناسان محلي و افراد مطلع محلي 



 

 

 

 

012  22ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 

 منابع

 ي. بررس9 نرايا يبرا يزير مطلوب برنامه ي(. مجموعه مطالعات الگو9919) يمحمدمهد ،يارائ -
ساله توسعه، تهران:  پنج يها مختلف و برنامه يها نظام در بخش يکل يها استيس يقيتطب

 ها. مرکز پژوهش ،ياسالم يمجلس شورا

 ران،يدر ا ييتوسعه روستا يها (. نقد برنامه9910شکوه ) ،يفروشان يباجيو د يمصطف ا،يازک -
 .979 -920 ، صص9شماره  ،رانیمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ا

(. ارزيابي تأثيرات کشت و پرورش گل محمدي در جامعه 9910اميني، عباس و زاهدي، طيبه ) -
 .9 -23، صص 00شماره ریزی،  جغرافیا و برنامهزار کرمان،  روستايي الله

هاي  (. بررسي تطبيقي رهيافت9912اکبر ) پور، علي پورمحمدي، محمدرضا؛ قرباني، رسول و تقي -
جغرافیا و هاي مکاني،  ني جغرافيايي و حداقل مربعات معمولي در برآورد مدلرگرسيون وز

 .09 -21، صص 19، شماره ریزی برنامه

 يدر جهان، تهران: نشر مجلس شورا يزير تحول برنامه ري(. س9931) مانيا ،يفروش تهران پوست -
 ها. مرکز پژوهش ،ياسالم

(. تأثيرپذيري انواع مختلف گردشگري از 9911سين )بهار، اسماعيل، پرچم، رقيه و يادآور، ح پيش -
جغرافیا و (، SEMسازي معادالت ساختاري ) يکديگر در منطقه آزاد ارس: کاربرد رهيافت مدل

 .19 -997، صص 19، شماره ریزی برنامه

ها و  (. ارزيابي توانمندي9910اکبر؛ اصغري، صياد؛ زينالي، بتول و اصغري، صالح ) تقيلو، علي -
 .21 -09، صص 01، شماره ریزی جغرافیا و برنامههاي ژئوتوريستي روستاي کندوان،  يتقابل

 هاي ارتباطات اجتماعي، انتشارات پيکان، تهران. (. نظريه9939رزاقي، افشين ) -

 الم،ياستان ا يها شهرستان ييمناطق روستا يافتگي درجه توسعه سهي(. مقا9932جعفر ) ،ييرضا -
 .9 -92صص  ،المیا یکشاورز قاتیمرکز تحق

توسعه و عمران روستايي در ايران: از فکر تا عمل  يزير (. برنامه9921محمدرضا ) ،يرضوان -
فصلنامه توسعه در چند دهه اخير(،  يها )ارزشيابي اساسي درباره محتوي و عملکرد برنامه

 .10 -22، صص 91، شماره جغرافیایی یها پژوهش
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 نشر قومس، تهران. ،ییتوسعه روستا یزیر بر برنامه یا همقدم(. 9933محمدرضا ) ،يرضوان -

(. تحليل عوامل مؤثر بر گرايش 9911فرد، رضا ) رضواني، محمدرضا؛ لطفي، حبيب و طالبي -
روستاييان به دريافت تسهيالت بهسازي مسکن روستايي مورد مطالعاتي: دهستان مهروئيه، 

 .999 -992، صص 01 ، شمارهریزی جغرافیا و برنامهشهرستان فارياب، 

فصلنامه توسعه روستايي در ايران،  يزير (. نگرشي بر نظام برنامه9937رضواني، محمدرضا ) -

 .20 -93، صص 49، شماره جغرافیایی یها پژوهش

 يانتقاد کرديرو ،يارتباط يزير (. برنامه9939) يعبدالرضا و بهزادنسب، جانعل ،يافتخار نيالد رکن -
 ،یفصلنامه مدرس علوم انسان(، ييتوسعه روستا يزير بر برنامه دي)با تأک يزير برنامه هيبه نظر
 .9 – 22، صص 9شماره 

 یها انیبن(. 9919و سجاسي قيداري، حمداهلل ) يدعليس ،يعبدالرضا؛ بدر ،يافتخار نيالد رکن -

 .يممسکن انقالب اسال اديتهران: انتشارات بن ،ییمناطق روستا یکالبد یزیر برنامه یا هینظر

(. 9914غفاري، غالمرضا و پورطاهري، مهدي ) را؛يعبدالرضا؛ محمودي، سم ،يافتخار نيالد رکن -
: مورد: روستاهاي استان خراسان ييروستا داريدر توسعه پا ياجتماع هيسرما ييالگوي فضا نييتب

 .32 – 972، صص 9سال چهارم، شماره  ،ییفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستارضوي، 

(. تحليل 9912حمداهلل و صادقلو، طاهره ) ،يداريق يافتخاري عبدالرضا، سجاس نيالد رکن -
 یها پژوهشهاي بعد از انقالب اسالمي،  محتوايي جايگاه توسعه پايدار روستايي در برنامه

 .91 -93، صص 9شماره  ،یانسان یایجغراف

 يانتشارات شرکت تعاون توسعه، تهران: يها يو قانونمند ها هي(. نظر9931) ليخل ،يديسع -
 فرهنگ و هنر. نانيکارآفر

: يا توسعه منطقه -(: فصل ششم94برنامه پنجم توسعه ) حهيال ي( بررس9931الهه ) ،يمانيسل -
مرکز  ،ياسالم يتهران: نشر مجلس شورا ،ييتوسعه روستا ست،يز طيمح ،يا توسعه منطقه

 ها. پژوهش

و  یندیفرا کیکالس یها ی)تئور یا و منطقه یشهر یزیر برنامه(. 9919فرانک ) ،ينيالد فيس -

 .ژييتهران: انتشارات آ (،یموضوع
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 يها طرح يو علل کاهش اثربخش يزير برنامه يها (. چالش9932) نيمحمدحس زادگان، فيشر -
 .9 -27، صص 44و  49، شماره و توسعه یفصلنامه اقتصاد کشاورز ران،يتوسعه در ا

 انتشارات سمت، تهران. ران،يدر ا يتوسعه کشاورز يها استي(. س9931) يعل ،يشکور -

 ديانتشارات دانشگاه شه ،ییتوسعه روستا یشناس بیبر آس یدرآمد(. 9931) لياسماع ،يشهباز -
 تهران. ،يبهشت

 يبرا يزير مطلوب برنامه ي(. مجموعه مطالعات الگو9919) مانيا ،يو تهران ليصفرزاده، اسماع -
 ها. مرکز پژوهش ،ياسالم يتهران: نشر مجلس شورا ،نیعه در کشور چتوس یزیر برنامه ران،يا

اي عوامل مؤثر بر شناخت و  (. تبيين نظريه9934افتخاري عبدالرضا ) نيالد فاضل نيا غريب، رکن -
 9، شماره 1آگاهي روستاييان از توانشهاي خود و محيط پيرامون، مدرس علوم انساني، دوره 

 .907 – 999، ص رافیاجغ نامه ژهیو(، 93 ياپي)پ

از  یتوسعه مل ندیروستا در فرا گاهیجا(. 9932عبدالرضا ) ،يافتخار نيالد و رکن ريقد ا،يروزنيف -

 .رانيا يي، انتشارات موسسه توسعه روستانظران صاحب دگاهید

(. بررسي عوامل مؤثر بر رفتار آتي 9911زاده، محمد و هاشمي، سميرا ) قنبري، ابوالفضل؛ عباس -
 -212، صص 12، شماره ریزی جغرافیا و برنامهکالنشهر تبريز،  3و  2دشگران در مناطق گر

242. 

ها و  (. سنجش رضايتمندي خانوارهاي روستايي از عملکرد دهياري9910کوهستاني، حسين ) -
، 03، شماره ریزی جغرافیا و برنامهعوامل مؤثر بر آن در بخش مرکزي شهرستان همدان، 

 .229 -290صص 

انتشارات  ،یروش در روش، درباره ساخت معرفت در علوم انسان(. 9917محمدپور، احمد ) -
 شناسان، تهران. جامعه

و بهبود  ييتوسعه روستا ي(. راهبرد مجلس دهم مسائل اساس9910مجلس ) يها مرکز پژوهش -
مرکز  ،ياسالم يتهران: نشر مجلس شورا ،ياسالم يو نقش مجلس شورا ريامور عشا

 .ييربنايدفتر مطالعات ز ،یدیو امور تول ییربنایز یها مجلس معاونت پژوهش یاه پژوهش
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