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چکیده
توسعه و عمران روستايي داراي جايگاه متفاوت در برنامههاي توسعه ( قبل و پس از انقالب
اسالمي) بوده و لذا جوامع روستايي ،اغلب از آسيبهاي برنامهريزي توسعه متأثر بوده که شهرستان
ورزقان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بر همين اساس ،تحقيق حاضر به تحليل ترکيبي موانع
اثربخشي برنامههاي توسعه روستايي و آسيبشناسي آن پرداخته است .جامعه آماري شامل
کارشناسان محلي است که در بخش کمي از پرسشنامه محققساخته (براي  992نفر پاسخگو) و در
بخش کيفي از مشاهده و مصاحبه نيمهساختاريافته ( 09نفر مصاحبهشونده در دو مرحله) استفاده
شده است .نتايج کمي نشان ميدهد «ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و اطالعاتي نامناسب»
در پيشنيازهاي برنامه توسعه؛ «مشارکت نگرفتن ذينفعان در برنامههاي توسعه» در تدوين
برنامههاي توسعه؛ «کلي و تفسير بردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي» در محتواي
برنامه توسعه؛ و «ابهامات در نحوه ارائه گزارشها» در اجراي برنامه توسعه از مهمترين موانع
 -9استاد گروه جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشکده برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز
 -2استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشکده برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز
 -9دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشکده برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز(نويسنده مسئول)
Email: khaleghi567@yahoo.com-Tel: 09141062276
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اثربخشي برنامههاي توسعه در محدوده موردمطالعه ميباشند؛ همچنين نتايج کيفي نشان ميدهد:
کاهش و افزايش قيمتها ،عدم هماهنگي بين دستگاهها ،متفاوت بودن تصميمات دولتها،
چشمپوشي از ظرفيتهاي منطقه ،ضعف سيستم اداري ،چشمپوشي از دانش ،اطالعات و تجربه و
بهخصوص خواستهاي ذينفعان ،توجه نکردن به توسعه پايدار روستايي ،عدم توجه به کشاورزي
خردهمالکان ،استفاده از امکانات منطقه به سود مناطق مرکزي ،تخريب منابع و معادن منطقه به نفع
باالدست و عدم توجه به آينده منطقه و توجه بيشتر به شهر ،توجه ناکافي به روستاها و مناطق
محروم و دورافتاده ،نقش متفاوت نمايندگان مجلس در همراهي با دولت و استفاده از نيروهاي
غيربومي در کارهاي عمراني از شرايط علي هستند که راهبردهاي :به مشارکت گرفتن روستاييان در
تعيين سرنوشت خويش ،تعريف تفکري صحيح درباره روستا ،تعريف استراتژي مشخص در زمينه
توسعه روستايي ،تعريف مديريت واحد روستايي و اتخاذ روند پايين به باال را طلب ميکند .مقايسه
نتايج هر دو روش کمي و کيفي نشاندهنده نتايج مشترک کمي و کيفي از ديد کارشناسان محلي و
افراد مطلع محلي ميباشد.
واژگان کلیدی :توسعه ،برنامهريزي توسعه روستايي ،روش آميخته ،ورزقان

مقدمه

امروزه توسعه روستايي در کشورهاي درحالتوسعه و توسعهنيافته با چالشهاي متعددي
مواجه بوده (رضواني و همکاران )992 :9911 ،و نقش روستاها در فرايند توسعه در مقياس
محلي ،منطقهاي و بينالملي و پيامدهاي توسعهنيافتگي آن ،موجب توجه به توسعه روستايي
شده است (کوهستاني )229 :9910 ،که در فرايند برنامهريزي و توسعه نواحي روستايي،
شناخت و تحليل وضع موجود روستاها و بررسي امکانات و تنگناهاي آنها در زمينههاي
مختلف ضروري بوده ( )Shaban, 2000: 103و تا به حال تحليلهاي ناکامل از قضايا،
اتخاذ شيوهها ،سبکها و راهحلهاي نامناسب و مشکلآفرين در توسعه روستايي مشاهده
ميشود (فاضل نيا و افتخاري 992 :9934 ،و  .)999مقايسه وضع موجود و شاخصهاي
روستايي و ماهيت توسعه روستايي نشان ميدهد در طول برنامههاي قبل و بعد از انقالب
موفقيت در اين زمينه ناچيز بوده است (رضواني )21 – 99 :9917 ،و متأسفانه هنوز
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بخشهاي مختلف اقتصادي کشور نتوانسته است در زمينه برنامههاي اقتصادي اجتماعي
موجبات توسعه ملي ،منطقهاي و محلي را در محدوده هدفهاي خود فراهم سازد (شريف
زادگان .)914 :9932 ،بعضي نيز عدم موفقيت برنامههاي توسعه روستايي در ايران را بخشي
بودن برنامهها و متمرکز بودن برنامهها و روند باال به پايين برنامهها و عدم رعايت اصول
صحيح برنامهها دانستهاند (رضايي )92 :9932 ،که عدم نياز به تحول و دگرگوني ،بهتدريج
توهم بي مسئله بودن را ايجاد ميکند (فيروزنيا و افتخاري)211 -209 :9932 ،؛ بنابراين
طي کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در زمينه توسعه روستايي،
مستلزم دگرگوني در ساختارها و نهادها و تنظيم حرکتها بهگونهاي بهينه و به نحوي است
که بتواند زمينههاي توسعه همهجانبه و پايدار را فراهم آورد (رضواني 242 :9933 ،و .)243
ارزيابي يکي از مراحل مهم برنامهريزيهاي توسعه است (تقيلو و همکاران)47 :9910 ،
و نقد و ارزيابي ساختاري (نقد پيکرگرا) برنامههاي توسعه روستايي کشور ،يکي از روشهاي
علمي شناختهشده است تا بدينوسيله انديشه ،روش و مديريت برنامهريزي توسعه پايدار
روستايي را در فرآيند برنامهها نمايان کند (رکنالدين افتخاري و همکاران )27 :9912 ،که
در جريان برنامهريزي ،توسعه و عمران روستايي داراي جايگاه متفاوت در برنامههاي توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي (قبل و پس از انقالب اسالمي) بوده و لذا جوامع روستايي،
اغلب از آسيبهاي همين برنامههاي  0ساله متأثر بوده که شهرستان ورزقان نيز از اين
قاعده مستثني نبوده و بر همين اساس جامعه روستايي منطقه موردمطالعه ،اغلب از
آسيبهاي برنامهريزي متأثر است .به نظر ميرسد نبود يک مبناي فکري بومي درنتيجه
عدم مديريت صحيح و به مشارکت نگرفتن ذينفعان در مرحله اول برنامهريزي ،تمام مراحل
برنامهريزي را به ضرر جامعه روستايي تداوم داده و باعث ميشود مسائل و مشکالتي در
جامعه روستايي شهرستان ،بهعنوان آسيب جدي نمود پيدا کنند .بر همين اساس ،با عنايت
به مسائل و موارد مطرحشده ،تحقيق حاضر با هدف تحليل موانع مداخلهگر در اثربخشي
برنامهريزي توسعه روستايي در شهرستان ورزقان به آسيبشناسي برنامههاي توسعه
روستايي پرداخته است.
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مبانی نظری

توسعه روستايي همچنان بهصورت يک اولويت مهم در کشورهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه مطرح است ( )Paul Green, 2013: 3که موجوديت و بقاي جوامع روستايي
در گرو شکوفايي تمام مؤلفهها و سازوکارهاي توسعهاي آن است (اميني و زاهدي)2 :9910 ،
و اين نوع از توسعه ميتواند به کاهش فقر در مناطق شهري با کاهش بيشازحد مهاجرت
جمعيت از مناطق روستايي کمک نمايد ( .)Kanamaru, 2005: 173برنامهريزي توسعه
روستايي فرايند افزايش انتخاب مردم ،گسترش دموکراتيک ،تواناسازي و ظرفيتسازي مردم
براي مشارکت است (رکنالدين افتخاري و همکاران .)91 :9919 ،مشارکت ،فرايند درگيري
در موقعيتهاي گروهي داوطلبانه سازمانهاي غيردولتي ( )NGOsو اجتماعمحور ()CBOs
و اجتماع محلي در برنامهريزي بوده ( )Maurel et all,2007: 632و شناخت علل و
چالشها تأثير دانش فني و عقالنيت ابزاري براي قاعدهمند کردن رفتار را تضمين مينمايد
( .)Zhang, 2011: 241از طرفي مشارکت ،مردم را براي تصميمگيري در خصوص حل
مشکالت و انتخاب روشهاي غلبه بر مسائل و مشکالت جامعه محلي توانمند ميسازد
( .)Margles et al, 2010: 614در اين ميان آنچه ضروري است شناخت و اطمينان يافتن
از مشارکت افراد ذينفع در ساماندهي امور مربوط به خود است (.)Lizarralde, 2011:175
شناخت هر منطقه روستايي و عملکرد آن نيازمند توجه به مجموعهاي ساختارها ،روابط و
جريانهاي حاکم بر منطقه ميباشد که نتيجه عمل متقابل مجموعه عناصر و
زيرسيستمهاي دروني و نظامهاي مرتبط بيروني است ( )Chang, 2009: 227& Hsuکه
در برنامههاي کشور ما ،فقدان توسعه درونزا با برنامههايي که مردم در آن مشارکت داشته
باشند و دولت تنها نقش هدايتي و تسهيلگري را بر عهده گيرد ،بهخوبي مشهود است
(رضواني و همکاران)21 :9910 ،؛ در طول بيش از  17سالي که از عمر برنامهريزي در ايران
ميگذرد ،در کشور ما انواع برنامهها تهيه و اجرا شدهاند که در جدول شماره  9به بررسي
نظريههاي تأثيرگذار بر برنامههاي توسعه و ويژگيهاي قوانين برنامههاي توسعه در ايران
قبل و بعد از انقالب پرداخته شده است.
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جدول ( :)1دیدمان غالب در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران
دوره و عنوان برنامه
قبل از انقالب
بعد از انقالب

دوره برنامه

دیدمان غالب حاکم بر برنامه توسعه

برنامه عمراني چهارم کشور
برنامه عمراني پنجم کشور
برنامه عمراني ششم کشور
برنامه اول توسعه
برنامه اول توسعه
برنامه دوم توسعه

9942-9909
9902-9901
9902-9919
9911 -9912
9922 -9913
9923 -9924

برنامه سوم توسعه

9939 -9921

برنامه چهارم توسعه

9933 -9934

برنامه پنجم توسعه

9919 -9931

رشد همراه با برابري و عدالت
رشد متوازن و توزيع برابر درآمدها و توسعه اجتماعي
ارتقاء زندگي همه گروههاي جامعه و محيطزيست
برنامه يا بيبرنامگي
بازسازي سرمايههاي فيزيکي و انساني
تأکيد بر رشد اقتصادي (الگوي کينزي)
اصالح ساختار اقتصادي مبتني بر توسعه اقتصاد رقابتي
(الگوي توسعه نئوکالسيک با گرايش نظريه نهادگرايي)
توسعه مبتني بر سرمايه اجتماعي ،رشد اقتصادي و
جهانيشدن
پيشرفت همراه با عدالت

مأخذ :یافتههای تحقیق

بررسي رويکردهاي توسعه روستايي در ايران نشان داد که از اواخر دهه  9927تا اوايل
دهه  ،9947رويکرد توسعه نواحي مستعد با تأکيد بر اقتصاد کشاورزي در نظام برنامهريزي
کشور محور قرار گرفت .در دهه  9947متأثر از دوره قبل رويکرد اقتصادي مبتني بر
قطبهاي رشد با هدف توسعه پيراموني و رشد مراکز کشاورزي و صنعتي اقتصادي گرديد.
درواقع ،ديدگاه حاکم در اين دورهها توسعه روستايي را معادل با توسعه کشاورزي در نظر
ميگرفت .در دهه  9907تا اواخر دهه  ،9917رويکرد مبتني بر ديدگاه اجتماعي محور قرار
گرفت و در دهه  9927ايده رشد اقتصادي در چهارچوب سياست تعديل ساختاري پيگيري
شد(شکوري.)37-22 :9931 ،
با نگاهي کلي به برنامههاي توسعه ،مرکز پژوهشهاي مجلس ( ،)9923در گزارشي به
اين نتيجه ميرسد فقدان پايگاه نظري براي برنامه توسعه ،بلندپروازانه بودن اهداف
تعيينشده و ناسازگاري اهداف با يکديگر از سري داليل عدم موفقيت برنامه اول بعد از
انقالب توسعه باشد .مرکز پژوهشهاي مجلس ( )9923در گزارشي اشکاالت عمده برنامه
پنج سال سوم توسعه را در مواردي همچون اصول برنامهنويسي ،اشتغال ،نظام مالياتي ،آب و
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کشاورزي ،بخش انرژي و صنعت و معدن قابلبررسي ميداند .دفتر مطالعات برنامهوبودجه
مجلس شوراي اسالمي ( ،)9931اولين علت عدم توفيق برنامه چهارم توسعه را درازمدت
بودن سند اقتصادي آن عنوان ميکند.
مواد و روشها

استفاده از تکنيکها ،روشها و ابزارهاي کمّي در علوم مختلف در سالهاي اخير مورد
توجه قرار گرفته (پورمحمدي و همکاران )04 :9912 ،و در اينبين ،استفاده مکمل از
رويکردهاي کمي و کيفي طيف وسيعتري از ديدگاههاي روششناختي را پيش رو مينهد
( )Bryman, 2006:97که روشهاي ترکيبي بهوضوح تقاضاي استفاده و ادغام هر دو
روش يا روش کيفي و کمي هستند ( .)Tashakkori & Creswell, 2007: 207پارادايم
پراگماتيسم از سوي برخي روش شناسان معاصر بهعنوان بنيان فلسفي نوعي روششناسي
جديد با عنوان «تحقيق با روشهاي ترکيبي» پذيرفته شده است (محمدپور)091 :9917 ،
که بنيان آن بر اين نکته تأکيد دارد که در يک تحقيق ،هر چيزي که کارا و مفيد است به کار
برده شود ( .)Tashakkori& Teddlie, 2003: 124تحقيق حاضر نيز ازنظر فلسفي مبتني
بر رويکرد پراگماتيسم ،از لحاظ هدف از جرگه تحقيقات کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش
از نوع توصيفي -تحليلي به شيوه ترکيبي است .جهت جمعآوري دادهها و اطالعات از
مطالعات کتابخانهاي و ميداني (مصاحبه ،مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است.
از آنجايي که هدف تحقيق ،گردآوري هر دو دسته دادههاي کيفي و کمي ،تجزيهوتحليل
هر دو مجموعه دادهها و سپس ادغام نتايج دو مجموعه از تجزيهوتحليلها با هدف مقايسه
(کرسول )03 :9910 ،است ،لذا از بين طرحهاي مطرح« ،طرح همگرا» مناسب ديده شده
است .شکل شماره  9روش استفاده طرح همگرا را در تحقيق نشان ميدهد:
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شکل ( :)1طرح همگرا (مأخذ :خنیفر و مسلمی)442 :1331 ،

قلمرو مکاني تحقيق براي جمعآوري اطالعات براي هر دو روش کمّي و کيفي،
شهرستان ورزقان است .در روش کمّي ،دادهها به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از
کارشناسان محلي جمعآوريشده است و تعداد  907پرسشنامه توزيع گرديده که با کسر
پرسشنامههاي برنگشته و مخدوش تعداد  992پرسشنامه جهت تجزيهوتحليل در نرمافزار
 SPSSکدگذاري شدهاند .کارشناسان محلي پاسخگو ،شامل افراد مطلع و با رشته و
تخصص مرتبط در امور توسعه ،روستا ،برنامهريزي و جامعهشناسي توسعه روستايي هستند
که در جدول شماره  2مشخصات پاسخگويان نشان داده شده است.

جدول ( :)2مشخصات جامعه آماری
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با استفاده از نرمافزار گرافيکي ليزرل 9جهت انجام معادالت ساختاري (شامل :ارزيابي
برازش کلي مدل ،بررسي بارهاي عاملي ،بررسي مقادير تي و اولويتبندي متغيرها و
ماتريس کوواريانس متغيرهاي مستقل) براي بررسي ساختاري موانع اثربخشي برنامههاي
توسعه روستايي ،اقدام شده است.
در روش کيفي ،از تئوري بنيادي براي رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده شده است .چون
در روش کيفي ،جامعه آماري و نمونهگيري در معناي آنچه در مطالعات کمي مطرح است
وجود ندارد (ازکيا و ايماني)922 :9917 ،؛ بنابراين تصميم براي انتخاب نمونه در جريان
فرايند تحقيق مشارکتي سازمان داده شده است .جمعآوري دادهها تا هنگاميکه مقولههاي
اصلي خود را نشان دهند ادامه دادهشده تا هنگاميکه به «اشباع نظري» برسند؛ لذا از تعداد
روستاهاي داراي دهيار در بخش مرکزي که شامل  20دهيار ميباشد در جلسه اول تعداد
 23نفر حضور داشتند که مورد «مصاحبه اکتشافي» و «مصاحبه نيمهساختاريافته» قرار
گرفتند .مقولههاي نظري اوليه تحقيق ،پس از پايان اولين جلسه ساخته شده و موردبازنگري
و تصحيح قرار گرفتند .در جلسه دوم که با حضور دهياران بخش خاروانا بود از تعداد 47
روستاي داراي دهيار  29نفر حضور داشتند که مصاحبه شد؛ ازآنجاييکه مصاحبه
نيمهساختاريافته در اين مرحله حاوي کمي اطالعات جديد بود ،رسيدن به اشباع نظري
تحقيق تثبيت شد.
بهمنظور تحليل عوامل مؤثر در ميزان اثربخشي برنامههاي اجراشده ،به عملياتيسازي
پرداختهشده که در جدول شماره  9نشان داده شده است.

. LISREL

1
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جدول ( :)3متغیرهای عملیاتیشده
متغير مکنون

آسيبهاي مربوط
به پيشنيازهاي
برنامه توسعه

آسيبهاي مربوط
به تدوين برنامه
توسعه

آسيبهاي مربوط
به محتواي برنامه
توسعه

آسيبهاي مربوط
به اجراي برنامه
توسعه

متغير آشکار/کد
فقدان فهم مشترک در سطح مفاهيم توسعه ( ،)A01عدم وجود اطالعات و آمارهاي جامع ،بهنگام و در دسترس
( ،)A02ساختار سياسي -اجتماعي کشور ( ،)A03کاستيها و ناهماهنگيهاي قانوني در خصوص برنامهريزي (،)A04
وابستگي شديد اقتصاد به درامدهاي نفتي ( ،)A05عدم ثبات اقتصادي در سياستهاي دولت ( ،)A06غفلت در
برنامهها به امر توسعه سياسي ( ،)A07هزينه باالي تصميمهاي سياسي براي اقتصاد ( ،)A08عدم انسجام کافي ميان
قواي سهگانه ( ،)A09تغيير سريع گفتمان و شعارهاي مسلط در جامعه ( ،)A10ناتواني مردم براي مشارکت در
فعاليتها ( ،)A11کاستيها و ناهماهنگيهاي قانوني در خصوص برنامهريزي ( ،)A12تصويب مجموعه ناسازگار از
قوانين در دورههاي مختلف ( ،)A13وجود تکنولوژي نامناسب ( ،)A14ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و
اطالعاتي نامناسب ( ،)A15ضعف سيستم اداري ()A16
برنامهريزي محفلي بهجاي برنامهريزي مشارکتي ( ،)B01به مشارکت نگرفتن ذينفعان در برنامههاي توسعه (،)B02
عدم توجه به محدوديتهاي واقعي و اجرايي ( ،)B03غلبه رويکردهاي کمي و فنهاي اقتصادسنجي ( ،)B04ترکيب
نادرست کارشناسي برنامهريزان ( ،)B05عدم آيندهنگري صحيح ( ،)B06تمرکز بر برنامهريزي فيزيکي با محوريت
پروژههاي عمراني بزرگ ( ،)B07تمرکزگرايي در برنامهريزي ( ،)B08بخشينگري ( ،)B09عدول از ايده آلها به علت
مالحظات زماني ( ،)B10انعطافناپذيري و بيثباتي ( ،)B11رويکرد از باال به پايين ( )B12و عدم تعريف نقاط بازبيني
در برنامهها ()B13
ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستي و برنامههاي ميانمدت ( ،)C01عدم اجماع بر مکاتب و پارادايمهاي اقتصادي
برنامه ( ،)C02جامعيت برنامهها و عدم اولويتگذاري صحيح در اهداف برنامه ( ،)C03کلي و تفسير بردار بودن برخي
مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي ( ،)C04عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه
( ،)C05باثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده ( ،)C06عدم وجود برنامههاي
اجرايي و عملياتي ( ،)C07عدم توازن بين هزينه و مطلوبيتهاي نيل به هدف ( ،)C08عدم همخواني با برنامههاي
توسعه قبلي ( ،)C09بلند پروازانه بودن اهداف برنامه ( ،)C10فقدان پيوند بين بودجه ساليانه با برنامههاي مصوب
( ،)C11دولتي زدگي در برنامه ( ،)C12عدم توجه به برنامهريزي فضايي و منطقهاي ( ،)C13تداخل مفاد برنامههاي
توسعه با شرح وظايف دستگاهها ( ،)C14عدم همسويي و يکپارچگي برنامههاي بخشها ،در مسير نيل به اهداف ملي
( ،)C15غلبه رويکردهاي کمي و تکنيکهاي اقتصادسنجي بر تحليلهاي سياستي ( ،)C16عدم وجود تعاريف دقيق و
مشخص از اصالحات برنامهاي ()C17
سرعت و گستردگي تحوالت سياسي اقتصادي در کشور ( ،)D01وجود برنامههاي ديگر با اولويت باالتر (،)D02
قابليتهاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامههاي گسترده ( ،)D03ضعف سازوکارهاي نظارتي ( ،)D04ابهامات
در نحوه ارائه گزارشها ( ،)D05بيتأثير بودن گزارش عملکردها بر روندهاي اجرايي ( ،)D06عدم درک صحيح
مجريان از مفاد قانون ( ،)D07انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون ( ،)D08تداخل تقويم زماني برنامهها با تقويم
سياسي کشور ( ،)D09عدم توجه به بسترهاي اجتماعي الزم براي اجراي قوانين ( ،)D10عدم انتخاب صحيح مجري
( ،)D11فقدان معيارهاي مشخص براي انتخاب موضوعات سياستي ( ،)D12فقدان ارتباط منطقي بين جداول کمي و
محتواي برنامهها ( ،)D13فقدان ابزارهاي سياسي متناسب با اهداف ( )D14و پديده جلوتر بودن از برنامه ()D15

منابع( :رضوانی1311 ،؛ شهبازی1313 ،؛ فاضل نیا و افتخاری1314 ،؛ ازکیا1331 ،؛ سیفالدینی1313 ،؛
جمعه پور1311 ،؛ رضوانی1313 ،1311 ،1311 ،؛ افتخاری1332 ،1331 ،1333 ،1313،؛ شبکه تحلیلگران
تکنولوژی1311 ،؛ مرکز پژوهشهای مجلس1331 ،؛ فقیه نصیر1313 ،؛ طالب و عنبری1313 ،؛ عزیزخانی و
همکاران1334 ،1331 ،؛ پوستفروش و همکاران1313 ،؛ سلیمانی1334 ،؛ مکنون و همکاران و ارائی،
.)1331
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محدوده موردمطالعه

شهرستان ورزقان با مساحت  2913/92کيلومترمربع در  93درجه و  29دقيقه تا 93
درجه و  42دقيقه عرض شمالي و در  41درجه و  2دقيقه تا  41درجه و  02دقيقه طول
شرقي در قسمت شمالي استان آذربايجان شرقي واقعشده است .ارتفاع متوسط اين
شهرستان از سطح دريا  9127متر ميباشد .طبق آخرين تقسيمات کشوري شهرستان
ورزقان داراي دو بخش به نامهاي مرکزي (شامل دهستانهاي ازومدل جنوبي ،ازومدل
شمالي ،بکرآباد و سينا) و خاروانا (شامل دهستانهاي ديزمار مرکزي ،جوشين و ارزيل) ،دو
نقطه شهري به نامهاي ورزقان و خاروانا و  919آبادي ميباشد (مرکز آمار ايران .)9910 ،بر
اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال  ،9910جمعيت اين شهرستان 02
هزار و  107نفر برآورد شده که با احتساب نرخ رشد برمبناي  9917-9910نرخ رشد آن
برابر  2/39است .جمعيت شهري اين شهرستان  3هزار و  279نفر و جمعيت روستايي آن
 49هزار و  141نفر ميباشد (مرکز آمار ايران .)9910 ،شکل شماره  ،2نقشه موقعيت
جغرافيايي شهرستان ورزقان در تقسيمات سياسي کشور را نشان ميدهد.
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شکل ( :)2نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان ورزقان در تقسیمات سیاسی کشور

یافتهها و بحث

براي اعتبارسنجي از طريق مدل معادالت ساختاري ،در محيط نرمافزار ليزرل به
تجزيهوتحليل دادهها پرداخته شده است .نتايج آزمون قابليت اطمينان (پايايي) توسط
نرمافزار آماري  SPSSنشاندهنده سطح اطمينان  7/11ميباشد که نشان از پايايي مطلوب
پرسشنامه ميباشد.
ازآنجاکه متغيرهاي نهفته فاقد مقياس اندازهگيري هستند ،بنابراين واحد اندازهگيري اين
متغيرها بايد بر اساس مقياس يکي از متغيرهاي آشکار مربوط به خود تعريف شوند .براي
اين کار بار عاملي اولين متغير آشکار مربوط به هر متغير پنهان مقياسدار شده و جهت
قابلشناسايي بودن در ليزرل ،با عدد  9تثبيت شدهاند .مدلهاي معادالت ساختاري داراي دو
بخش مدل اندازهگيري و مدل ساختاري است .در بخش اندازهگيري مدل ،درواقع دو مدل
عاملي تأييدي وجود دارد که داراي متغيرهاي نهفته بيروني و نهفته دروني است که بهوسيله
يک مدل ساختاري به هم وصل شدهاند .با توجه به خروجي نرمافزار ليزرل و قابلقبول
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بودن آماره تي ،اصالح و پيرايش مدل نياز نشد .شکل شماره  9مدل استانداردشده و مقادير
آماره تي بارهاي عاملي را نشان ميدهد.

شکل ( :)3مدل استانداردشده و مقادیر آماره تی بارهای عاملی

بر اساس مباني نظري ،از آنجا که آسيبهاي برنامههاي توسعه مربوط به «پيشنيازهاي
برنامه»« ،تدوين برنامهها»« ،محتوا» و «اجراي» برنامهها ميباشد و ارتباط بيروني بين اين
متغيرها و بين متغيرهاي آشکار هر يک ،مي باشد ،لذا مدل مفهومي معادالت ساختاري
ترسيم شده و در دياگرام شماره  ،9مقادير استاندارد و بارهاي عاملي هر يک از متغيرهاي
آشکار و ارتباط دروني بين متغيرهاي آشکار و ارتباط بيروني هرکدام از متغيرهاي پنهان به
نمايش گذاشته شده است که تفسير آن در ادامه برازش کلي مدل بيان خواهد شد .همچنان
که از دياگرام مشخص است معيار براي تعيين برازش کل مدل ،ريشه ميانگين توان دوم
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خطاي تقريب است که تحت عنوان ( )RMSEAدر فايل برونداد ظاهر ميشود .زماني که
مقدار اين آماره بين  7/70تا  7/73باشد برازش قابلقبول خواهد بود که  7/721در اين
برونداد نشاندهنده برازش قابلقبول آن است .ميزان کاي اسکوئر نيز نسبت به درجه آزادي
در حد مطلوب قرار دارد که در جدول برازش مدل بهتفصيل به آن پرداخته ميشود.
با پذيرش مطلوبيت مدل به خروجي  fitنرمافزار مراجعه ميکنيم که با قابلقبول بودن
آمارههاي تعريفشده به مطلوبيت و قابلتعميم بودن مدل پي برده ميشود؛ و لذا خروجي
مدل متني نيز نشان از نيکويي برازش مدل است که در جدول شماره  4به آنها پرداخته
ميشود:
جدول ( :)4شاخصهای نیکویی برازش مدل -خروجی .SIMPLIS
شاخصها

ردیف
9

آماره کاي
اسکوير

2

ريشه ميانگين
توان دوم خطاي
تقريب

9
4
0
1
2
3

ريشه ميانگين
مجذور باقيمانده
شاخص برازندگي
شاخص هنجار
شده برازندگي
شاخص برازش
غير نرم
شاخص برازش
مقايسهاي
شاخص متناسب
نسبي

Chisquare

)(RMSEA

وضعیت
مدل
922/12

7/721

)(RMR

7/792

)(GFI

7/19

)(AGFI

7/19

)(NNFI

7/19

)(CFI

7/19

)(RFI

7/31

مقادیر استاندارد
هرچقدر به صفر نزديک باشد نشان برازش کامل
است
زماني که مقدار اين آماره کمتر از  7/70باشد
برازش قابلقبول ،اگر بين  7/73و  7/9باشد
برازش متوسط و اگر بزرگتر از  7/9باشد برازش
ضعيف است
زماني که مقدار اين آماره کمتر از  7/70باشد
بيانگر قابلقبول بودن برازش مدل است.
مقادير  GFIو  AGFIبايد بين صفر و 9
باشند و مقدار بزرگتر از  7/1حاکي از برازش
قابلقبول مدل است
مقدار بزرگتر از  7/1حاکي از برازش قابلقبول
مدل است
بر پايه قرارداد مقادير کمتر از  7/17آن مستلزم
تجديدنظر در مدل است.
بايد باالتر از  7/1باشند تا مدل برازش خوبي داشته
باشد

قضاوت
برازش قابلقبول
نيکويي و
قابلقبول بودن
برازش
برازش بسيار
خوب مدل

برازش
اميدوارکننده

برازش قابلقبول
برازش قابلقبول

مأخذ :یافتههای تحقیق با استفاده از( ،)Joseph et al. 2014( :قنبری و همکاران )213 :1331 ،و (پیشبهار
و همکاران)111 :1331 ،
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با توجه به توضيحات ارائهشده در تحليل دادهها در محيط برنامه ليزرل ،مدل ارائهشده
در سطح مطلوب با دادههاي تجربي سازگاري داشته و شاخصها از نيکويي برازش برخوردار
ميباشند.
در جدول شماره  0با عنايت به نتايج حاصل از خروجي نرمافزار گرافيکي ليزرل (شکل
 )9به بررسي مقادير تي متغيرهاي آشکار تحقيق پرداخته ميشود که همگي باالتر از 9/11
بوده و تاييد ميشوند.
جدول ( :)1مقادیر آماره تی برای شاخصهای عملیاتیشده
کد
متغير

مقاد
ير

اولويت

A01
A02
A03
A04
A05
A06

-

-

4/04

92

A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

0/01

1

0/79

99

1/43

9

0/11

0

0/09

97

0/12

2

0/17

3

1/03

2

0/10

1

1/24

4

9/22

99

9/93

94

1/19

9

9/14

-

کد
متغير

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
C01
C02
C03

مقاد
ير
4/19
4/49
4/93
4/94

9
9
3
4

9/04

97

4/73

1

2/42

92

9/91

99

4/99
4/04
4/99
4/21
-

0
2
1
2
-

0/01

91

1/40

1

اولويت

کد
متغير

C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
D01
D02

مقاد
ير
2/42
2/79
1/29
1/10
1/31

9
2
92
1
9

1/71

99

D03
D04
D05
D06
D07
D08

1/22

99

0/21

90

1/02

2

1/92
1/09
1/21
1/22
0/37

97
3
4
0
94

D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15

اولويت

-

-

4/23

2

کد
متغير

مقاد
ير
0/22
4/10
0/73
4/12
9/12

2
3
9
4
99

4/19

9

4/31

1

4/30

0

4/73

92

9/27
4/42
4/90
9/40

94
97
99
1

اولويت

مأخذ :یافتههای تحقیق1331 ،

همانطور که از نتايج تحقيق در جدول شماره  0مشهود است همه متغيرهاي پنهان
بهنوعي در پيدايش آسيبهاي برنامههاي توسعه در پيشنياز ،تدوين ،محتوا و اجراي
برنامههاي توسعه مؤثر هستند که موارد ذيل داراي رتبه باالتري نسبت به بقيه متغيرها
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هستند و نوعي ارتباط منطقي و همبستگي باال در بين آنها ديده ميشود که حاکي از
تدوين علمي مدل ساختاري تحقيق جهت آسيبشناسي برنامههاي توسعه روستايي است؛
طوري که بهعنوان نمونه «ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و اطالعاتي نامناسب» که
پيشنياز برنامه توسعه آورده شده است در مرحله اجرا ميتواند به «ابهامات در نحوه ارائه
گزارشها» بيانجامد.
 «ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و اطالعاتي نامناسب»« ،تغيير سريعگفتمان و شعارهاي مسلط در جامعه» و «وابستگي شديد اقتصاد به درامدهاي نفتي» در
پيشنيازهاي برنامه توسعه؛
 «مشارکت نگرفتن ذينفعان در برنامههاي توسعه»« ،انعطافناپذيري و بيثباتي» و«عدم توجه به محدوديتهاي واقعي و اجرايي» در تدوين برنامههاي توسعه؛
 «کلي و تفسير بردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي»« ،عدموجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه» و «عدم توازن بين
هزينه و مطلوبيتهاي نيل به هدف» در محتواي برنامه توسعه؛ و
 «ابهامات در نحوه ارائه گزارشها»« ،قابليتهاي اداري ضعيف دولت جهتاجراي برنامههاي گسترده» و «انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون» در اجراي برنامه
توسعه.
پسازاينکه محاسبات معادالتي بين متغيرهاي آشکار انجام شد و رابطه بين متغيرها
مشخص گرديد ،تحقيق در جدول شماره  1به بررسي ماتريس کوواريانس متغيرهاي مستقل
نيز ميپردازد.
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جدول ( :)1بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل

پیشنیازها
تدوین
محتوا
اجرای

آزمون
مقدار
مقادير آماره تي
مقدار
مقادير آماره تي
مقدار
مقادير آماره تي
مقدار
مقادير آماره تي

پیشنیازها
7/49
0/23
7/21
0/02
7/93
1/29
7/97
0/12

تدوین

7/29
4/71
7/23
0/40
7/29
4/41

محتوا

7/91
1/77
21
4/11

اجرا

7/29
9/94

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتايج حاصل در جدول شماره  1در خصوص بررسي ماتريس کوواريانس
متغيرهاي مستقل ،نتايج ذيل حاصل شد:
 تخمينهاي مربوط به مسير «پيشنيازهاي برنامه توسعه» و «تدوين برنامهتوسعه» نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/21با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي
معنيدار بوده بهطوريکه آماره تي آن برابر با  0/02است؛
 تخمينهاي مربوط به مسير «پيشنيازهاي برنامه توسعه» و «محتواي برنامهتوسعه» نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/93با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي
معنيدار بوده بهطوريکه آماره تي آن برابر با  1/29است؛
 تخمينهاي مربوط به مسير «پيشنيازهاي برنامه توسعه» و «اجراي برنامهتوسعه» نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/97با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي
معنيدار بوده بهطوريکه آماره تي آن برابر با  0/12است؛
 تخمينهاي مربوط به مسير «تدوين برنامه توسعه» و «محتواي برنامه توسعه»نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/23با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي معنيدار بوده
بهطوريکه آماره تي آن برابر با  0/40است؛
 تخمينهاي مربوط به مسير «تدوين برنامه توسعه» و «اجراي برنامه توسعه»نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/29با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي معنيدار بوده
بهطوريکه آماره تي آن برابر با  4/41است؛
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 تخمينهاي مربوط به مسير «محتواي برنامه توسعه» و «اجراي برنامه توسعه»نشان ميدهد که مقدار آن برابر  7/21با خطاي استاندارد  7/70در حد بااليي معنيدار بوده
بهطوريکه آماره تي آن برابر با  4/11است؛
اين بدان معني است که همبستگي مثبت بسيار قوي بين اين متغيرها وجود دارد که
دراينبين« ،پيشنيازهاي برنامه توسعه» و «محتواي برنامه توسعه» داراي ارتباط قويتري
هستند که نشاندهنده اين است که جهت جلوگيري از آسيبهاي برنامههاي توسعه بايستي
از همان پيشنياز اقدام نمود .در ادامه به بررسي زمينهاي موانع مؤثر در اثربخشي برنامههاي
توسعه روستايي پرداخته شده است.
همزمان با استفاده از روش کمي ،براي بررسي و ايجاد درک عميقتر نسبت به موضوع
تحقيق ،از روش نظريه بنياني استفادهشده است .با استفاده از نظريه بنياني ،اطالعات
گرداوري شدند ،مفاهيم و مقولهها و مقوله اصلي ساخته شد .با توجه به تکرار مقوله
«آسيبهاي برنامهها» در اطالعات ،اين مقوله بهعنوان پديده اصلي انتخاب شد و مدل
پارادايمي زير (شکل شماره  )9ساخته شد.
عواملي که باعث پيدايش آسيب در برنامههاي توسعه روستايي ميشوند در مدل
پارادايمي نشان داده شدهاند .زمينه موردبحث زمينهاي که در آن به بررسي موانع مؤثر در
اثربخشي برنامههاي توسعه پرداخته شده است که روستاهاي شهرستان ورزقان ميباشد.
به مشارکت گرفتن روستاييان در تعيين سرنوشت خويش ،تعريف تفکري صحيح درباره
روستا ،تعريف استراتژي مشخص در زمينه توسعه روستايي ،تعريف مديريت واحد روستايي و
اتخاذ روند پايين به باال به پايين عواملي هستند که در کدگذاري انتخابي از خروجي
مصاحبهها استخراج شدهاند .بهکارگيري هر يک از راهبردها ،پيامدهاي مختص خود را به
دنبال دارد بهطوريکه بهعنوان نمونه «تعريف استراتژي مشخص در زمينه توسعه روستايي»
منجر به «پررنگ شدن جايگاه روستا و کشاورزي در رويکرد توسعه ملي و جلوگيري از
وابستگي شديد مناطق روستايي به مراکز» ميشود و ساير راهبردها در مدل پارادايمي وجود
داشته و به تشريح بيشتر آن پرداخته نميشود.
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شکل ( :)4مدل پارادایمی پدیده آسیبهای برنامههای توسعه روستایی

از علل عدم توفيق برنامهها و شکست بسياري از طرحهاي توسعه روستايي آن است که
اين طرحها در غياب مردم برنامهريزي ميشوند و بدون کمک مردم اجرا ميشوند .هرگاه
مردم عمالً در اجراي يک طرح توسعه شرکت کنند ،آن را از آن خود خواهند دانست و
نسبت به حفظ دستاوردهاي آن دلسوزتر خواهند بود .يکي از مهمترين دستاوردهاي هر طرح
توسعه ،افزايش قابليتها و تواناييهاي مردم ،بهمنزله ارزشمندترين سرمايه است .پس
اهتمام به افزايش تمايل افراد به اجراي طرحهاي توسعه و پرورش توان آنها براي دخالت
در امور و هدايت فراگير در توسعه جامعه خود ،از اهميت فوقالعادهاي برخورداراست .بهترين
راه براي افزايش اين توان و تمايل ترغيب افراد به مشارکت در اجراي پروژههاست اين
مشارکت بايد از اولين مراحل برنامهريزي و طراحي تا آخرين مراحل اجرا و استقرار طرح
توسعه استمرار داشته باشد .درواقع شکست يا موفقيت طرحهاي توسعه به نحوه همکاري
مردم بستگي دارد (ميرزايي اهرنجاني و همکاران .)42 :9912 :به خاطر همين امر ،موانع
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علي مؤثر در اثربخشي برنامههاي توسعه در شهرستان ورزقان بهصورت ترکيبي با دو روش
کمي – کيفي به شيوه همگرا مورد تحليل قرار گرفت تا بهصورت همزمان از نظرات
کارشناسان به شيوه کمي و از نظرات افراد مطلع محلي به شيوه مصاحبه نيمهساختاريافته در
جهت آسيبشناسي برنامههاي توسعه روستايي استفاده شود که در جدول شماره  2مقايسه و
اعتبار سنجي نتايج هر دو روش نشان داده شده است.
جدول ( :)1مقایسه و اعتبار سنجی نتایج هر دو روش کمی و کیفی
نتایج کمی
در پيشنيازهاي برنامه توسعه:
«ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و اطالعاتي نامناسب»؛
«تغيير سريع گفتمان و شعارهاي مسلط در جامعه»
«وابستگي شديد اقتصاد به درامدهاي نفتي».
در تدوين برنامههاي توسعه:
«مشارکت نگرفتن ذينفعان در برنامههاي توسعه»؛
«انعطافناپذيري و بيثباتي»؛
«عدم توجه به محدوديتهاي واقعي و اجرايي».
در محتواي برنامه توسعه:
«کلي و تفسير بردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي»؛
«عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه»؛
«عدم توازن بين هزينه و مطلوبيتهاي نيل به هدف».
در اجراي برنامه توسعه.
«ابهامات در نحوه ارائه گزارشها»؛
«قابليتهاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامههاي گسترده»؛
«انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون»

نتایج کیفی
کاهش و افزايش قيمتها؛
عدم هماهنگي بين دستگاهها؛
متفاوت بودن تصميمات دولتها؛
چشمپوشي از ظرفيتهاي منطقه؛
ضعف سيستم اداري؛
چشمپوشي از دانش ،اطالعات و تجربه
بهخصوص خواستهاي ذينفعان؛
توجه نکردن به توسعه پايدار روستايي؛
عدم توجه به کشاورزي خردهمالکان؛
استفاده از امکانات منطقه به سود مناطق مرکزي؛
تخريب منابع و معادن منطقه به نفع باالدست
و عدم توجه به آينده منطقه؛
توجه بيشتر به شهر و توجه ناکافي به روستاها؛
توجه ناکافي به مناطق محروم و دورافتاده؛
نقش متفاوت نمايندگان مجلس در همراهي با دولت؛
استفاده از نيروهاي غيربومي در کارهاي عمراني؛

نتیجهگیری

با نقد و ارزيابي ساختاري برنامههاي توسعه روستايي ،انديشه ،روش و مديريت
برنامهريزي توسعه پايدار روستايي در فرآيند برنامهها نمايان شده و آسيبها و مشکالت (که
بيانگر شکاف توسعهاي در جامعه روستايي است) را ميتوان بهنوعي انشقاق فضايي
انديشهاي ،روششناسي و مديريت برنامهريزي به لحاظ معيارهاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و زيستمحيطي ناشي از خطمشي گذاريها ،برنامهريزيها و مديريت کالن براي جامعه
روستايي دانست .در جريان برنامهريزي ،جامعه روستايي شهرستان ورزقان ،بيشتر از
آسيبهاي برنامهريزي توسعه متأثر بوده که بر همين اساس ،با عنايت به مسائل و موارد
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مطرحشده ،تحقيق حاضر به تحليل ترکيبي موانع اثربخش در برنامههاي توسعه روستايي و
آسيبشناسي آن پرداخته است.
در نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري در محيط نرمافزار ليزرل ،جدول نيکويي
برازش نشان از نيکويي برازش مدل ترسيمشده دارد و نشان ميدهد نتايج حاصل از اين
تحقيق را ميتوان به جوامع آماري ديگر نيز تعميم داد؛ تحليل کوواريانس متغيرهاي مستقل
نشان ميدهد همه متغيرهاي مستقل در ارتباط با يکديگر با خطاي استاندارد  7/0داراي
معناداري و ارتباط متقابل هستند .تفسير خروجي ليزرل نشان ميدهد همه متغيرهاي
استخراجشده از مباني نظري با ضريب تأثير مختلف ،از عوامل اثربخشي برنامههاي توسعه
هستند که «ضعف ساختار اطالعاتي ،نظام آماري و اطالعاتي نامناسب»« ،تغيير سريع
گفتمان و شعارهاي مسلط در جامعه» و «وابستگي شديد اقتصاد به درامدهاي نفتي» در
پيشنيازهاي برنامه توسعه؛ «مشارکت نگرفتن ذينفعان در برنامههاي توسعه»،
«انعطافناپذيري و بيثباتي» و «عدم توجه به محدوديتهاي واقعي و اجرايي» در تدوين
برنامههاي توسعه؛ «کلي و تفسير بردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي»،
«عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه» و «عدم توازن
بين هزينه و مطلوبيتهاي نيل به هدف» در محتواي برنامه توسعه؛ و «ابهامات در نحوه
ارائه گزارشها»« ،قابليتهاي اداري ضعيف دولت جهت اجراي برنامههاي گسترده» و
«انگيزه پايين مجريان براي اجراي قانون» در اجراي برنامه توسعه از مهمترين موانع مؤثر
در اثربخشي برنامههاي توسعه در محدوده موردمطالعه ميباشند.
نتايج حاصل از نظريه بنياني در مطالعه کيفي نشان ميدهد :کاهش و افزايش قيمتها،
عدم هماهنگي بين دستگاهها ،متفاوت بودن تصميمات دولتها ،چشمپوشي از ظرفيتهاي
منطقه ،ضعف سيستم اداري ،چشمپوشي از دانش ،اطالعات و تجربه و بهخصوص
خواستهاي ذينفعان ،توجه نکردن به توسعه پايدار روستايي ،عدم توجه به کشاورزي
خردهمالکان ،استفاده از امکانات منطقه به سود مناطق مرکزي ،تخريب منابع و معادن
منطقه به نفع باالدست و عدم توجه به آينده منطقه و توجه بيشتر به شهر ،توجه ناکافي به
روستاها و مناطق محروم و دورافتاده ،نقش متفاوت نمايندگان مجلس در همراهي با دولت و
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استفاده از نيروهاي غيربومي در کارهاي عمراني از شرايط علي هستند که راهبردهاي :به
مشارکت گرفتن روستاييان در تعيين سرنوشت خويش ،تعريف تفکري صحيح درباره روستا،
تعريف استراتژي مشخص در زمينه توسعه روستايي ،تعريف مديريت واحد روستايي و اتخاذ
روند پايين به باال را طلب ميکند .مقايسه نتايج هر دو روش کمي و کيفي نشاندهنده نتايج
مشترک کمي و کيفي از ديد کارشناسان محلي و افراد مطلع محلي ميباشد.
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