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ها و نابع، فرصتبهبود وضعیت استانداردهای زندگی شهروندان ) ارتقای م باهدفهای توسعه برنامه

هبردهای  برنامه اثربخشی را لیتحل باهدفقاله حاضر . مشوندیم هیتوانمندسازی کل جامعه( در کشورها است، ته

روستاهای  طالعهموردمآماری  امعهاست. ج شدهنیتدوکالنشهر کرج  رامونیروستایی پ یپنجم  بر توسعه نواح

حجم نمونه تعیین و با استفاده از  عنوانبهبا استفاده از فرمول کوکران  هاآننفر  355شهرستان نظرآباد است که 

 یدانیاسنادی و م یهاروشها و اطالعات  از آوری دادهگیری شدند. برای جمعصادفی، نمونهت -ای هروش طبق

های کلموگروف ها از آزمونتحلیل دادهواست. در تجزیه شدهاستفاده( رسشنامهو ابزار پ ی)فن پرسشگر

است.  شدهفادهاست SPSSزار اف، رگرسیون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در نرمیادوجملهاسمیرنوف، آزمون 

 متأثر موردمطالعهتوسعه در روستاهای  ییاست که شاخص نها شدهحاصلهای پژوهش این نتیجه مبتنی بر یافته

سبب شد تا تنها  در عمل یبرخوردار نشده است. نگاه تک ساحت یمثبت یاز راهبردهای برنامه پنجم از روند تحول

بر  مؤثر یهامؤلفه ریبرخوردار شود. سا یترمناسب طیها از شرازیرساخت توسعه ژهیوبهبعد کالبدی ـ عمرانی 

 ثرایحفاظت از م ،ستیزطیمح تیفیارتقاء ک ،یطیخدمات محتوسعه مانند )ارتقاء یینها یهاشاخص

عدالت  ،یاجتماع یریپذتیمسئول ،یرفاه اجتماع محل ،ینهاد یسازتیظرف ،یاجتماع هیسرما یارتقا،یفرهنگ

ها اثر ق ارتقاء زیرساختاثر بگذارند و تنها از طری بران میمستق طوربهاند ( نتوانستهیو ثبات اقتصاد یداقتصا

 داشتند. یینها اخصبر ش میرمستقیغ
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 (جهان و همکاران...)برنامه یراهبردها یاثربخش لیتحل

 مقدمه
ن است که باشد و تحقق این مهم مستلزم آای و محلی آرمان بزرگ هر ملتی میدسترسی به توسعه ملی، منطقه

، بهترین الگوها و و سطح محلی )روستاها( منطقهریزان با شناخت دقیق از وضعیت کشور، و برنامه گذاراناستیس

ستایی که فرایند (.  توسعه رو10: 1392ها را برای تعیین مسیر توسعه انتخاب  کنند )پورمحمدی و همکاران، برنامه

شبختی، ش، افزایش رفاه و خودهی فضای خویگیری در شکلگسترش مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای تصمیم

(، 12: 1382افتخاری،  نیالدرکنفضای خویش است ) یدهسازمانبالقوه و غیره برای  یهاتیظرفها و گسترش فرصت

و محققان،  رانیگمیتصم، گذاراناستیسهای توسعه نواحی روستایی در برنامه رونیازاناپذیر است. ورتی اجتنابضر

که ( Torre and Wallet, 2016: 2)است  بای مناسهای توسعهو برنامه هااستیسو تدوین  رنگنیازمند مطالعات آینده

 بر توسعه یکپارچه روستایی تأکید کند. 

ها و مام پدیدهروستایی همانند ت یهاسکونتگاهاندیشه توسعه یکپارچه روستایی بر این اصل استوار است که 

تغییر در  هرگونه متقابل بوده و درکنشهستند که اجزای آن با یکدیگر  ییهانظام درواقعواحدهای مکانی ـ فضایی 

در جهت اهداف  نواهمهماهنگ و  یاگونهبه یدشود. بنابراین؛ اجزای گوناگون بایک جزء به سایر اجزاء منتقل می

همسو و هماهنگ  هابخش نظام عمل کنند. اگر جزء یا بخشی از نظام، تحت تأثیر نیروهایی فعال شود، اما با سایر اجزا یا

های سازی تمام جنبه، رویکرد توسعه یکپارچه روستایی بر هماهنگرونیازانباشد، عملکرد نظام مطلوب نخواهد بود. 

ین راهبرد رسیدن به ا(. طبق 79: 1391)آمار و همکاران،  کندیماز منابع انسانی و محیطی تأکید  یریگبهرهزندگی و 

مع به توسعه، تدوین و اجرای که فقر و محرومیت در این جامعه از بین برود، نیازمند نگرش جا یاگونهبهتوسعه روستایی 

، نیازها و یطیمحستیزی، هایی که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدنگر است. برنامهجانبههمه یهابرنامه

 یهابرنامهتوان به ها میاین برنامه ازجمله(. 10: 1384پور، قرار دهد )جمعه موردتوجهیکجا  صورتبهها را قابلیت

 ی اشاره کرد. ـ اقتصاد یتوسعه اجتماع سالهپنج

ها و توانمندسازی ع، فرصتبهبود وضعیت استانداردهای زندگی شهروندان )ارتقای مناب باهدفهای توسعه برنامه

تر اهداف معین و های انضمامیتند که در قالبها هسای از سیاستها مبتنی بر مجموعه. آنشوندیمکل جامعه(، تهیه 

مستقیم   طوربه( و 279: 1380یابند )ایکاف، تند ـ بروز میهای اجرایی هسها و طرحمواد قانون برنامه  ـ که مبنای برنامه

قرار ا تحت تأثیر نواحی روستایی ر یطیمحستیزماهیت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و  میرمستقیغیا 

 .(6: 1398)بدری و همکاران،  دهدیم

 هایبرنامه اجرای از ناشی تغییرات با همراه بررسی اجمالی تحوالت جامعه روستایی کشور طی ادوار گذشته

 رواساسی روبه یهایدشوار با ملی تا محلی سطح از مختلف ابعاد در روستایی هایسکونتگاه که دهدنشان می توسعه

روزافزون  کاهش مادی، سرمایه و کارآمد نیروی از هایآبادگسترده  تخلیه ای،منطقه یهایابرنابر هستند. تشدید

های گسترش فضاهای زیست غیررسمی، بیکاری و آسیب شهری، نواحی در جمعیت انباشت کشاورزی، محصوالت

تار کالن کشور، اثر اثرگذاری بر ساخ ضمن که هستند هاییقطعیت عدم و بعضاً کلیدی مسائل اجتماعی ـ فرهنگی

در پی ایجاد تحول ریزی کشور . در مواجهه با این شرایط، نظام برنامه(1385فر،شگرفی بر جامعه روستایی داشتند )ملکی

تالش کرده است تا در تهیه (، 50:1390شجری، در توسعه و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در نظام سکونتگاهی )
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 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ای از راهبردهای مطلوب توسعه در قالب مجموعه یریکارگبهعمل کند که با  یاگونهبهتوسعه  سالهپنجهای برنامه

 روستایی فراهم نماید.  ژهیوبهشهری و های برای بهبود وضعیت سکونتگاهزمینه را  هاسیاست

، کری جهاناز تحوالت ف متأثرکشور  یاتوسعههمواره در تدوین اسناد  30ریزی کشوری از دهه نظام برنامه

دار بود )امانی و قرار داده است. این تحول در بعد از انقالب از شدت بیشتری برخور موردتوجهراهبردهای مختلف را 

هایی هستند که دیشه(. مبادله اجتماعی، کیفیت زندگی، توسعه یکپارچه روستایی و توسعه پایدار ان23: 1399همکاران، 

رچوب مفهومی اند. این راهبردها اگرچه از چاتوسعه اثربخش بوده های دوم، سوم، چهارم و پنجمدر تدوین برنامه

ز عوامل زیادی است که اند. این امر متأثر امطلوبی نداشته ریتأثخاص خود برخوردار هستند؛ اما در تدوین اسناد توسعه 

 گیرد:قرار می مورداشاره هاآنبرخی از  اختصاربهدر ذیل 

 فهوم توسعه؛ریزان از معدم فهم مشترک برنامه -

 های سیاسی کشور؛ثباتی و تغییرات سریع نظامبی -

 ریزی؛برنامهو  های موجود در میان عناصر و اجزاء برنامهموانع قانونی و ناهماهنگی -

 ریزی؛تمرکزگرایی در برنامه -

 ها؛ های حاکم بر برنامهعدم اجماع بر مکاتب و پارادایم -

 و ریزی؛م سکونتگاهی و محیط برنامهضعف انطباق راهبردهای نظری با شرایط نظا -

 های توسعه در عمل.نگاه تک ساحتی برنامه -

بوده است. این ننیز از این قاعده مستثنی  1389 ماهیدبرنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مصوب 

عمرانی ـ  یهاتیالفعرغم علیاست؛  شدهنیتدوعدالت اجتماعی طراحی و  و پیشرفت مبنایی رویکرد با برنامه که

ها و قشرها، اتی بین گروهدر کاهش فاصله طبق ندرتبهدر روستاها بدون ارائه راهبرد مشخصی،  توجهقابلزیربنایی 

توسعه  یریگشکل( و 247-246: 1384زایی، کاهش فقر، تنزل شکاف بین شهر و روستا )شکوری، درآمد، اشتغال

 است: شدهنیتدوزیر  سؤالپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به ستا، این رابوده است.  مؤثریکپارچه روستایی 

 شهرستان روستاهای هایچالش حل برای مدیآکار از اندازه چه پنجم، تا برنامه در روستایی توسعه راهبردهای -

 است؟ بوده برخوردار مختلف ابعاد نظرآباد، در

ها ن تمام پدیدههای روستایی همچواست که سکونتگاهاندیشه توسعه یکپارچه روستایی اصوالً بر این اصل استوار 

تغییری  رگونههمتقابل بوده و  درکنش گریکدیهایی هستند که اجزای آن با نظام درواقعفضایی  –و واحدهای مکانی 

 در جهت اهداف نواهمهماهنگ و  یاگونهبهشود و بنابراین اجزای گوناگون باید در یک جزء به سایر اجزا منتقل می

ها همسو و هماهنگ نباشد، نیروهایی فعال شود، اما با سایر بخش ریتأثنظام عمل کنند .اگر جزء یا بخشی از نظام، تحت 

های زندگی و سازی تمام جنبهعملکرد نظام مطلوب نخواهد بود. رویکرد توسعه یکپارچه روستایی بر هماهنگ

توسعه روستایی  (. طبق این راهبرد رسیدن به157: 1377یدی، کند )سعمی دیتأکگیری از منابع انسانی و محیطی بهره

های همه و اجرای برنامه که فقر و محرومیت در این جامعه از بین برود، نیازمند نگرش جامع به توسعه  یاگونهبه

قرار دهد  هموردتوجیکجا  صورتبهها را هایی که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نیازها و قابلیتنگر است .برنامهجانبه

 باشد.دار نیز میراهبرد توسعه پای دیتأک(. این نگرش مورد 100:1384پور، )جمعه
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 (جهان و همکاران...)برنامه یراهبردها یاثربخش لیتحل

قر مطلق قسمت اعظم فتوسعه یکپارچه روستایی، طرح و نتیجه یک راهبرد است که در پی از بین بردن  گریدانیببه

به کاالها  هاآنعی است تا دسترسی جمعیت روستایی، با اجرای مجموعه اقدامات هماهنگ اقتصادی ،سیاسی و اجتما

ریزی توسعه روستایی، (. امروزه رویکرد مطلوب برنامه84:1382افزایش یابد )مطیعی لنگرودی،  مؤثر طوربهو خدمات 

کشاورزی پایدار،  یسوبهبرداری بهینه از منابع پایه در جهت حرکت توسعه یکپارچه روستایی است که حفاظت و بهره

های برابر صتمردم و توانمند کردن مردم روستایی، توسعه و گسترش مشارکت روستاییان، توسعه فرافزایش انتخاب 

دهد )رضوانی یل میکیفیت زندگی، اجزای اساسی آن را تشک جانبههمهدسترسی به خدمات و ارتقای  ازنظرروستایی 

و انگیزش، ارائه  ولید، بهبود سطح دانش(. بنابراین توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش ت143:1389و دیگران، 

های توسعه یک کشور های روستایی در برنامهضایی سکونتگاهف -خدمات گوناگون، اصالح و انتظام شبکه مکانی

 (.20:1387است)افراخته، 

 هایو الزامات و شاخص شدهانجامهای متفاوتی های توسعه و توسعه روستایی، پژوهشارزیابی برنامه نهیزم در

های آن است که برنامه دهندهنشانهای توسعه اند. نتایج نقد برنامههای توسعه را در دستور کار خود قرار دادهبرنامه

 ها در بعد از دوران انقالب، از اجرای برنامهتغییر محتوای برنامه باوجودتوسعه روستایی ضمانت اجرایی الزم را ندارد و 

( در 1392دهند )(. افتخاری و همکاران در پژوهش خود نشان می1395چی، شود )ازکیا و دیبامصوب عدول می

 نشدهشناخته یدرستبهریزان برای نهادینه کردن پایداری و برنامه گذاراناستیسها، عناصر توانمندساز در باور برنامه

های توسعه پس از انقالب نامهدر تمام بر دارند کهبیان می گونهنیا( در مطالعه خود 1392است. افراخته و همکاران )

( در پژوهشی 1388سعیدی و رستگار )قرار نگرفته است.  موردتوجهیکسان  طوربهتمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی 

. است  الزم قرار نگرفته تیموردعنا های فکری و ادراکی زمینه تحول، های توسعه روستاییبرنامه نشان دادند که در

عمده در  فقدان مدیریت یکپارچه و ضعف دهندهنشان( 1381های توسعه روستایی رضوانی )برنامههای نتایج ارزیابی

کنند که توسعه درابعاد مختلف ( در پژوهش خود بیان می1390و امینی ) یمؤمنها بوده است. محتوا و عملکرد برنامه

( 1396الهی و همکاران )فتح. باشدیمتوسعه های برنامه انیمتصدمستلزم وجود نگرش معطوف به توسعه پایدار در میان 

رحیمی  توسعه کمتر از ابعاد دیگر توجه شده است یهابرنامهمحیطی نواحی روستایی در قوانین معتقدند که به بعد زیست

ای های توسعه روستایی به توسعه ساختارها و نمودهدر برنامهاند که ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده1391و توسلی )

( در پژوهشی 2014و همکاران ) 1دوبرا اند.و مردمان روستایی در کانون توجه قرار نگرفته هاانسانو فیزیکی توجه شده 

گیری درست برای توسعه اقتصادی زندگی روستایی را به دنبال داشته نشان دادند که برنامه سالیانه و اجرای آن، تصمیم

در اروپا، موفق عمل کرده و اثر مثبتی در توسعه روستایی داشته است. نتایج  برنامه سالیانه زندگی کهیطوربهاست. 

حرکت به سمت  باوجودتوسعه جمهوری اسالمی ایران،  سالهپنجهای برنامهکه  دهدیمنشان  شدهانجامهای پژوهش

 دارد. دورنگهور توسعه روستایی در کش درراههنوز نتوانسته است خود را از مصائب و مشکالت موجود  پایداری،

 

 

 

                                                           
1 Dobra 
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 شناسی روش
، موردمطالعههای کمی است. جامعه آماری روش، جزء پژوهش ازنظرپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و 

رو با های روستایی شهرستان نظرآباد در دو بخش مرکزی و تنکمان است. در مطالعه پیشمطلعین کلیدی سکونتگاه

 شدهانتخابنمونه  عنوانبهروستا  20یقات مشابه از دو بخش مرکزی و تنکمان، استفاده از روش تخمینی مبتنی بر تحق

که روستاهای کوچک، متوسط و  اندشدهانتخاب یاگونهبهها . نمونهاندشدهیبندطبقه شدهانجامهای و بر اساس پروژه

فر با استفاده از ن 359ار است که خانو 4722دارای  موردمطالعه(. جامعه آماری 1)جدول شماره  رندیبرگبزرگ را در 

طالعات از روش ااست. جهت گردآوری  شدهنییتعحجم نمونه برای گردآوری اطالعات  عنوانبهفرمول کوکران 

 است. آمدهعملبهگیری هدفمند استفاده نمونه

 

 موردمطالعهی بندی روستاهاطبقه .1جدول

 خانوار تعداد                                                     روستاها یبندطبقه

 

 پروژه 5کمتر از 

 
 
 
 
 
 

 43 آبادنصرت

 53 ابراهیم جیل

 164 گازرسنگ

 40 قبچاق

 27 چگینی

 365 فخر ایران

 56 آبادعبدل

 پروژه 9تا  5

 
 
 

 258 شیخ حسن

 31 قوچ حصار

 102 روزآبادیف

 37 قشالق محمد لو

 پروژه 14تا10

 
 

 290 نوکند

 206 انبار تپه

 230 خالصه محمدآباد

 پروژه 19تا 15

 

 176 آباددولت

 507 احمدآباد

 خانوار 20باالی 

 
 
 

 451 دنگیزک

 1055 بختیار

 139 قلعه آذری

 492 صالحیه

 

یی، اهداف اها بر توسعه نواحی روستها و پروژهبرای ارزیابی اثربخشی راهبردهای کالن برنامه پنجم در قالب طرح

و در قالب  شدهخراجاستدر ارتباط با توسعه روستایی از مستندات برنامه پنجم  اجراشدهکمی و کیفی برنامه و اقدامات 

 (. 2است )جدول شماره  افتهینیتدوپرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت 
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 حی روستاییبرای اثربخشی راهبردهای برنامه پنجم بر توسعه نوا مورداستفاده یهامؤلفه .2جدول

 هاگویه ابعاد

ک
وژی

کول
ی ا

یط
مح

ی 
دار

پای
 

ع منابع آبی، نسبت تعلیف دام از مرتع،تغییرات از کودهای شیمیایی، میزان فرسایش خاک،تنو یریگبهرهگیری از سموم، میزان میزان بهره

، ییزداابانیب، یکارجنگلمعیتی،توسعه ،ایجاد کمربند سبز در کنار مراکز ج پربازدهکاربری زمین،کیفیت آب شرب،میزان مرتع خوب و 

له،نحوه دفع ،نحوه دفع زبا یسالخشکآلودگی منابع آب ،تخریب اراضی مرتعی،شدت وقوع زلزله،شدت وقوع یخبندان،شدت وقوع 

یرش جمعیت سطحی،حجم منابع آب سطحی،حجم منابع آب زیرزمینی،توان پذیرش جمعیت ساکن، توان پذ یهاآبفاضالب، نحوه دفع 

های اقتصادی سازگار با محیط،،گسترش آگاهی ها، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، توسعه فعالیتگردشگر،پایین بودن میزان آالینده

ماعی برای حفاظت از محیطی و استمرار منابع حیات، برخورداری از دانش بومی حفاظت از محیط، تعهد اجت یهاتیمحدودروستاییان از 

 طبیعی شدهحفاظتبرداری پایدار از منابع،منابع زین برای بهرهجایگ یهاروشمنابع، 

گی
رهن

ی ف
ماع

جت
ی ا

دار
پای

 

 یهاکتابخانهرزشی، دسترسی به و-دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی،دسترسی به خدمات آموزشی ،دسترسی به خدمات تفریحی

وستاییان،پوشش ورزشی برای ر یهامکانورزشی،توسعه  عمومی،دسترسی به پایگاه مقاومت بسیج،کانون فرهنگی هنری ،تکمیل اماکن

 یهافرصت،برخورداری از  تحصیلی تمام افراد الزم التعلیم،پوشش تحصیلی دختران،دسترسی برابر دختران و زنان روستایی مبتال به فقر آهن

ستفاده از خدمات درمانی ادکان روستایی در برابر به تسهیالت بانکی،برابری کو یهافرصتبرابر برای خدمات بیمه درمانی،برخورداری از 

و  یبازنشستگمکمل  یهاهمیبدرمانی پایه ، یهامهیباجتماعی پایه مستمری پایه و  یهامهیبعادالنه آموزشی، یهافرصت،دسترسی به 

بودن افراد خانواده در  باهم تروستاییان از راهنمای درمانی،عدم وجود استرس و فشار زندگی،مد مندبهرهاولیه سالمت، یهامراقبتدرمان،

ناسب،فضا بندی مناسب م،کمیت و کیفیت استفاده از اوقات فراغت، امیدواری به زندگی،مصالح سازگار و مقاوم ،نورگیری  شادبودکنار هم،

 یهامیتصمر ردم دبا فعالیت ،سیستم گرمایش و سرمایش مناسب،وجود عناصر بومی،میزان مشارکت مالی در امور روستا، ضریب مشارکت م

های توسعه، میزان برقراری رابطه فامیلی،میزان مشارکت در مرسم عمومی،میزان همیاری در شورا،میزان مشارکت در تهیه و اجرای طرح

ن روستاییان با دهیار و ان ،اختالف بینکارهای کشاورزی،میزان روابط روستاییان با روستاهای دیگر ،میزان ارتباط روستاییان با شهرنشی

و معتمدین روستا،عدم  دانیسفشیرورا،میزان حضور روستاییان در جلسات برگزار شده توسط مدیریت روستا ،سطح مراجعه روستاییان به ش

، مبادله مواد مخدر،میزان گرفتهانجام یهاقتل،میزان گرفتهانجام یهاسرقتاطمینان به هزینه کرد مدیریت روستا در کارهای عمرانی، میزان 

آموزشی،میزان دسترسی به  یهادورهتاییان از ، میزان استقبال روسبرگزارشدههای آموزشی و ترویجی در روستا،تعداد دوره یریگدرتنش و 

مدیریت محلی،  ینهادهااز  ، برخورداریرمترقبهیغاز حوادث  یریگشیپو  یآگاهشیپ شیافزا، یارسانهرسانه جمعی ،آموزش از راه دور 

اقتصادی برای  یهاییادارمنابع درامد برای مدیریت روستا ،وجود  نیتأمو تصمیم سازی، خودکفایی در  یریگمیصمتمیزان حضور زنان در 

 عات و ارتباطاتبه اطال آزاد، دسترسی نهادهاها و سایر مدیریت روستا، آزادی عمل روستاییان برای عضویت در تعاونی

ی
صاد

 اقت
ی

دار
پای

 
مندی از بیمه کشاورزی و دامی، دسترسی به خدمات کشاورزی، میزان مصرف ی غنی و فقیر، میزان بهرهبین خانوارها یدرآمدکاهش فاصله 

 یدستعیصنا یتوسعهکوچک محلی، یهابنگاه، رضایت از درامد، سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی، توسعه هرماهگوشت در 

ش خدمات کشاورزی، ییان، گسترش کشاورزی صنعتی روستاییان ،گسترخانگی روستا یوکارهاکسبروستایی،توسعه کارآفرینی، توسعه 

،امکان دسترسی به بازار، امنیت شغلی، یربومیغ گذارانهیسرمابومی، رشد  وهای فرش دستباف روستایی با روش ای محلی ایجاد تعاونی

 یسازکپارچهی،شدهصالحا یبذرهانژاد شده،اصالح  یهادام،وکارکسب،افزایش پول در گردش در یخرسلفمیزان فروش محصول به شیوه 

باغی،رشد  کشاورزی، رشد میزان تولید محصوالت زراعی،رشد میزان محصوالت یهاینوآوراراضی کشاورزی ،کاهش ضایعات محصول ،

اری منابع آب بردنوین بهره ،دسترسی به سیستمونقلحملواقعی،برخورداری از شبکه  اندازپسمیزان تولید محصوالت دامی،رشد میزان 

های روستایی، سازی شبکه راه،دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به شبکه ارتباطی، دسترسی به خدمات پشتیبان تولید، افزایش و ایمن

 کشاورزی و دامی،توسعه آبرسانی روستاها یهامجتمع یهارساختیزتوسعه 

 1398استان البرز،  وبودجهبرنامهمنبع: سازمان 

 

و  هاروشهای تجربی ـ پوزیتیویستی در فرآیند عملی کار از روش برهیتکندگان در این کار تحقیقی ضمن نگار

 اسیمقهای های الزم، از روشنیز استفاده کرده و پس از تعیین جامعه آماری و گردآوری داده هاروشاین  مختصفنون 

موضوع اصلی این پژوهش سنجش راهبردهای کالن  اند. نظر به اینکههای موجود کمک گرفتهجهت کمی کردن داده

پذیری و توسعه روستایی برنامه پنجم بر توسعه نظام سکونتگاهی روستایی است؛ هر یک از عوامل مبنی بر اصل تحقق
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ای، کلموگروف اسمیرنوف، مدل رگرسیون، محاسبه ، آزمون دوجملهSPSSافزار ها با استفاده از نرممیان آن یوندکمیپ

باشد. برای در این پژوهش پرسشنامه می مورداستفاده. ابزار اندقرارگرفته لیوتحلهیتجزآن و تحلیل مسیر مورد  ضرایب

( و sig=0.000) مقدارنتیجه آزمون بارتلت با است.  آمدهعملبهاز روش تحلیل عاملی استفاده  پرسشنامهتعیین روایی 

عاملی و بیانگر مناسب بودن آن، برای شناسایی ساختار است مدل تحلیل  دکنندهییتأ 907/0با مقدار  KMOشاخص 

 (.3)جدول شماره

 

 برای بررسی کفایت نمونه KMOآزمون بارتلت و شاخص  .3جدول

907/0 برای بررسی کفایت نمونه KMOشاخص   

 تآزمون بارتل

211/45398  211/45398  

11026 11026 

000/0  000/0  

 

وطه خودداری شتراک استخراجی )به دلیل طوالنی بودن از آوردن خروجی مرببر اساس خروجی اشتراک اولیه و ا

باشد، هیچ متغیری حذف نشده نمی 5/0از متغیرها کمتر از  کیچیهمقادیر اشتراک استخراجی  ازآنجاکهشده است(، 

 23از واریانس را با درصد  634/70توان ، می4و ابزار پژوهش از روایی الزم برخوردار است. با توجه به ستاده شماره 

 شاخص تبیین کرد.  150عامل در قالب 
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بار عاملی و مقدار واریانس توضیح داده شده برای هر عامل بعد از دوران  .4جدول  

نسبی تجمعی واریانس واریانس درصد   ردیف مقدار ویژه 

950/19  950/19  725/29  1 

974/30  024/11  426/16  2 

257/38  282/7  518/10  3 

143/42  886/3  790/5  4 

581/45  348/3  123/5  5 

459/48  878/2  288/4  5 

174/51  715/2  045/4  7 

570/53  397/2  571/3  8 

515/55  945/1  898/2  9 

280/57  765/1  629/2  10 

940/58  660/1  473/2  11 

386/60  446/1  155/2  12 

724/61  338/1  993/1  13 

929/62  206/1  797/1  14 

012/64  082/1  613/1  15 

016/64  004/1  496/1  16 

953/65  937/0  396/1  17 

845/66  893/0  330/1  18 

665/67  820/0  221/1  19 

445/68  780/0  163/1  20 

201/69  756/0  126/1  21 

931/69  731/0  089/1  22 

634/70  703/0  047/1  23 

 

 سؤال 150اساس است. بر شدهاستفادهکرونباخ  یآلفااز پس از بررسی روایی پرسشنامه، برای سنجش پایایی آن 

بوده و از پایایی  تربزرگ 70/0آمد که از  به دست 954/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  میزان پایایی 

 قابل قبولی برخوردار است. 

مساحت یکی  لومترمربعیک 586شود. این شهرستان با پژوهش را شامل می موردمطالعهمحدوده  شهرستان نظرآباد

(. نظرآباد 1ر دارد )شکل شماره که در نزدیکی شهرستان ساوجبالغ در غرب استان قرا استهای استان البرز از شهرستان

 16روستا دارای سکنه و  64پارچه روستا،  80شده است، از تعداد  یدهسازمانروستا  80شهر و  2دهستان ،  5بخش 2با 

در قالب  تینفر جمع 152.437شهرستان نظرآباد دارای  1395روستا خالی از سکنه هستند. بر اساس سرشماری سال 

جغرافیای طبیعی مثل  ازنظرخانوار، در مناطق روستایی ساکن هستند.  8678که از این تعداد،  باشدیمخانوار  46.658

جغرافیای  ازنظراما  وجود دارد؛ جوارهم هایستانو شهر نظرآبادشهرستان  وضعیت مشابهی بین غیرهبارش، زمین، دما و 

غرافیای اقتصادی، جغرافیای فرهنگی و حتی ج همچنین این شهرستان به لحاظباشد. می متفاوت یاتااندازهانسانی 

 . استبسیار ضعیف  جوارهم هایستاننسبت به شهر  یطیمحستیزجغرافیای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 محدوده شهرستان نظرآبادنقشه جغرافیایی  .1شکل 

 

 های تحقیقهیافت

 الف( عملکرد راهبردهای کالن برنامه پنجم توسعه به تفکیک عوامل سازنده

های ها و پروژهرحمرتبط با برنامه پنجم، میانگین عملکرد برنامه پنجم توسعه در قالب ط بر اساس مطالعه اسناد

(. این 5رصد است )جدول د 27/7در بعد کالبدی بیشتر از سایر ابعاد بوده و برابر با  ییتوسعه روستا یبرا شدهانجام

داشته او در سایر  ر حوزه کالبدی ـ عمرانیرا ب یاثربخشمسئله نشانگر آن است که راهبردهای  برنامه پنجم بیشترین 

 ازنظر مطالعهموردمحدوده  یدر حال حاضر روستاها کهیطوربهموارد کمتر از حد متوسط تأثیرگذار بوده است. 

 گونهنیا توانیم رونیازاهستند.  ینامطلوب یهاشاخص یدارا یطیمحستیز ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایپ

 یرنامه قابل قبولابعاد کا ریدر سا ،یرساختیو ز یحوزه عمران باوجودبرنامه پنجم توسعه  یراهبردهاگرفت که  جهینت

 شده است.   ییروستا یدر نواح نییپا یزندگ تیفینداشته و منجر به کاهش سطح ک

 

 موردمطالعهمبتنی بر ابعاد  افتهیانجامهای در قالب پروژه پنجممیانگین عملکرد برنامه  .5جدول 

 میانگین عملکرد تعداد ابعاد

23/2 20 یطیمحستیز  

25/2 9 فرهنگی  

27/7 90 کالبدی  

2/2 3 اقتصادی  

81/2 31 اجتماعی  
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درصد در قالب ابعاد  99/2، با میانگین اجراشدههای ها و پروژهراهبردهای کالن برنامه پنجم توسعه بر پایه طرح

(. 6ها شده است )جدول شمارهی روستایی و توسعه رو به پایین در آنهادهگانه، منجر به ایجاد تحول در سکونتگاه

فرهنگی، رفاه اجتماع محلی، ارتقاء  ، حفاظت از میراثستیزطیمحدر ارتقاء کیفیت  اجراشدههای ها و پروژهطرح

  طوربهسته است ها بر بعد کالبدی ـ عمرانی، در این بعد توانها و خدمات محیطی به دلیل توجه و تأکید طرحزیرساخت

 متوسط، بسترهای توسعه روستایی را فراهم کند.

 

 1در عوامل سازنده . میانگین عملکرد راهبردهای کالن برنامه پنجم بر توسعه روستایی6جدول 

  حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد

359 5467/3  52058/0  07/2  60/4 ستیزطیمحارتقاء کیفیت    

359 1662/3  74257/0  50/1  50/4  حفاظت از میراث فرهنگی 

359 7406/2  35896/0  13/1  67/3  سرمایه اجتماعی 

359 5864/2  46437/0  1 50/3 سازی نهادیظرفیت   

359 8350/3  53961/0  21/2  76/4  رفاه اجتماع محلی 

359 5428/2  . 48127/0  25/1  63/3 پذیری اجتماعیمسئولیت   

359 5121/2  . 44569/0  1 50/3 دالت اقتصادیع   

359 7517/2  52496/0  1 62/3  ثبات اقتصادی 

359 2393/3  56818/0  50/1  10/4  ارتقاء زیرساخت 

359 0490/3  66028/0  60/1  30/4  ارتقاء خدمات محیطی 

359 9970/2  35254/0  23/2  56/3  کل 

 

 ترکوچکل از عوامل دهگانه نه عام یداریکلموگروف اسمیرنوف سطح معن آزموناز  آمدهدستبه جینتامطابق با 

کرد که عوامل  انیب گونهنیا توانیمشود. ها پذیرفته نمیدرصد است. بنابراین نرمال بودن توزیع داده 05/0از 

 .ستندیاز توزیع نرمال برخوردار ن ینهاد یسازتیعامل ظرف رازیغبه یموردبررس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های جداگانه قرار گرفته از آنجایی که بسیاری از متغیرهای پژوهش با وجود شباهت در عاملاند. بندی شدهعوامل مورد بررسی با تحلیل عاملی دسته 1

ها داد. بر این اساس، عامل های مشابه انتقالها آنها را به عاملساس نزدیکترین شباهتبر ا بودند، محقق بر اساس پیشینه پژوهش و با توجه به مفهوم متغیرها

با اسامی و عناوین مناسب به شرح زیر نامگذاری شدند: ارتقاء خدمات محیطی، ارتقاء کیفیت محیط زیست، حفاظت از به ده عامل نهایی تقلیل یافته و 

عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی، ارتقاء پذیری اجتماعی، مسئولیت رفاه اجتماع محلی،ی نهادی، سازسرمایه اجتماعی، ظرفیت میراث فرهنگی،

 ها.زیرساخت
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 (ksبر اساس آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف ) یجاستخرا یهاعاملسنجش نرمال بودن توزیع . 7جدول 

کیفیت 

محیط 

 زیست

حفاظت از 

میراث 

 فرهنگی

سرمایه 

 اجتماعی

سازظرفیت

 ی نهادی

رفاه 

اجتماع 

 محلی

مسئولی

ت 

اجتماع

 ی

عدالت 

اقتصاد

 ی

ثبات 

اقتصاد

 ی

ارتقاء 

زیرساخت

 ها

 خدمات محیطی
 

 تعداد نمونه 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

 پارامترهای میانگین 0490/3 2406/3 7517/2 5121/2 5428/2 8370/0 5864/2 7406/2 1662/3 5467/3

سازنرمال

 ی

520/0 57742/0 35896/0 46437/0 53903/0 48127/

0 

44569/

0 

52496/

0 

انحراف  66028/0 56838/0

 استاندارد

بیشترین  مطلق 159/0 201/0 148/0 168/0 105/0 075/0 059/0 119/0 086/0 113/0

 مثبت 103/0 109/0 081/0 082/0 076/0 059/0 037/0 053/0 071/0 060/0 هاتفاوت

 منفی -159/0 -201/0 -148/0 -168/0 -105/0 -075/0 -059/0 -119/0 -086/0 -113/0

 کلموگروف اسمیرنوف 006/3 795/3 805/2 177/3 994/1 416/1 109/1 249/2 620/1 141/2

 سطح معنی داری 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 036/0 170/0 000/0 010/0 000/0

 

ستایی برنامه که اثرگذاری راهبردهای کالن توسعه رو دهدی( نشان مsig) میتصم اری، مع8بر اساس ستاده شماره

مطالعه صورت گرفته  ه بهاست. با توج شدهیابیارز قبولقابلدرصد، در حد متوسط و  50/0 شدهمشاهدهپنجم با نسبت 

های عمرانی ـ زیرساختی و حفاظت از میراث حوزه راین اثرگذاری ناشی از عملکرد متوسط راهبردهای توسعه د

کنندگان پژوهش میزان اثربخشی راهبردهای کالن برنامه پنجم ، مشارکتآمدهدستبهفرهنگی است. با توجه به نتایج 

اند. بدین معنی که با اجرای راهبردهای برنامه ناکارآمد ارزیابی کرده طالعهموردمدرصد( را در محدوده  45/0توسعه )

زایی و درآمد پایدار را نیز فراهم سازی نهادی صورت نگرفته است، بلکه بسترهای اشتغالظرفیت تنهانهپنجم توسعه 

 شده است.نکرده و با محوریت پیشرفت و عدالت اجتماعی، منجر به ایجاد عدالت و ثبات اقتصادی ن
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 یابر آزمون دوجمله یارزیابی عملکرد راهبردهای برنامه پنجم توسعه در قالب عوامل سازنده مبتن  .8جدول 

سطح معنی 

 داری

نسبت 

 آزمون

نسبت مشاهده 

 شده

هاگروه تعداد    

50/0  000/0  17/0 ارتقاء کیفیت  گروه اول 3 => 62 

ستیزطیمح  83/0 ومگروه د 3 < 297   

 کل  359 1

50/0  008/0  43/0 حفاظت از میراث  گروه اول 3 => 154 

57/0 فرهنگی  گروه دوم 3 < 205 

 کل  359 1

50/0  000/0  79/0  سرمایه اجتماعی گروه اول 3 => 285 

21/0  گروه دوم 3 < 74 

 کل  359 1

50/0  000/0  81/0 سازی ظرفیت گروه اول 3 => 291 

19/0 نهادی  گروه دوم 3 < 68 

 کل  359 1

50/0  000/0  07/0 رفاه اجتماع  گروه اول 3 => 26 

93/0 محلی  گروه دوم 3 < 332 

 کل  358 1

50/0  000/0  86/0 پذیری مسئولیت گروه اول 3 => 310 

14/0 اجتماعی  گروه دوم 3 < 49 

 کل  359 1

50/0  000/0  93/0 اول گروه 3 => 333   عدالت اقتصادی 

07/0  گروه دوم 3 < 26 

 کل  359 1

50/0  000/0  68/0  ثبات اقتصادی گروه اول 3 => 243 

32/0  گروه دوم 3 < 116 

 کل  359 1

50/0  000/0  22/0  ارتقاء زیرساخت گروه اول 3 => 78 

78/0  گروه دوم 3 < 280 

 کل  358 1

50/0  001/0  41/0 ارتقاء خدمات  گروه اول 3 => 148 

59/0 محیطی  گروه دوم 3 < 211 

 کل  359 1

50/0  090/0  45/0  کل گروه اول 3 => 162 

55/0  گروه دوم 3 < 195 

 کل  357 1

 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته
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 ب( اثربخشی راهبردهای برنامه پنجم بر توسعه نواحی روستایی

داری رابطه بین است. این ضریب معنی 500/0( برابر با Rضریب همبستگی چندگانه ) 9اره با توجه به جدول شم

حفاظت  ،ستیزطیمح تیفیارتقاء ک ،یطیاثربخشی راهبردهای توسعه روستایی و ضعف در عوامل ارتقاء خدمات مح

عدالت  ،یاجتماع یریپذتیمسئول ،یمحل اعرفاه اجتم ،ینهاد یسازتیظرف ،یاجتماع هیسرما ،یفرهنگ راثیاز م

درصد از ضعف در عوامل دهگانه را  250/0را تأیید کرده و به میزان  هارساختیو ارتقاء ز یثبات اقتصاد ،یاقتصاد

 شود،یم جادیمستقل ا ریمتغ ریکه تحت تأث  1وابسته ریدر متغ یریرپذییتغ زانیکه م یمعن نیکند. بدبینی و تبیین میپیش

 است.  250/0 ابربر

 

 تأثیر راهبردهای برنامه پنجم توسعه بر نواحی روستایی  .9جدول 

 استاندارد انحراف خطای شدهلیتعد تبیین ضریب ضریب تبیین چندگانهضریب همبستگی 

500/0 250/0 225/0 577/0 

 

متر از داری کدهد که سطح معنی( نشان می344/10)  Fهمچنین تحلیل واریانس رگرسیون با توجه به مقدار آماره 

از استان (.10ماره یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است )جدول ش کمدستدرصد بوده و  5

ردشگری ورودی از و برای شاخص گ 65/3برابر با  بعدازآنو  87/2 بربالغ 1390خوزستان به روستا در قبل از سال 

ورود  ٔ  نهیدرزماست. بنابراین  شدهیابیارز 48/3 بعدازآنو  71/2 بربالغ 1390های دیگر به روستا در قبل از سال استان

. دهدیمافزایشی را نشان  روندکیگردشگر داخلی به روستا از دیدگاه مردم تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت 

ه گذشته داشته بسبت گردشگری است که رونق بیشتری ن ازلحاظجدید روستا  ینیآفرنقش جهیدرنتاین روند افزایشی 

 است. 

 

 وابسته( ری)ابعاد چندگانه: متغ چندگانه ونیرگرس انسیوار لیتحل جینتا .10جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

458/34 رگرسیون  10 446/3  344/10  000/0  

595/103 باقیمانده  311 333/0    

053/138 کل  321    

 

ها ـ  زیرساخت  2Betaبر اثربخشی راهبردهای برنامه پنجم توسعه ـ بر اساس مقدار مؤثرمجموعه عوامل  در بین

(. 11داشته است )جدول شماره  موردمطالعهدارای ارتباط مستقیم بوده و بیشترین تأثیر را بر توسعه روستایی در ناحیه 

در اجرای برنامه  کهیطوربهنیز دارای اهمیت است.  یداقتصا لتو  عدا یفرهنگ راثیالبته در این میان حفاظت از م

گیری هایی برای تأمین مسکن در راستای شکلو وام قرارگرفته موردتوجهپنجم توسعه حفاظت از میراث فرهنگی 

 یاثربخش نیشتریثبات اقتصادی با ب م،یمستق طوربهاست. در کنار عوامل اثرگذار  شدهپرداختهعدالت به روستاییان 

                                                           
 شود.متغیر مستقل را شامل مي در قالب ابعاد دهگانه  برنامه پنجم در پژوهش حاضر توسعه روستایي متغیر وابسته و راهبردهاي توسعه روستایيِ 1

 گیري شده است.د شده )بدون توجه به عالمت آن( نتیجهبر اساس ضرایب استاندار 2
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راهبردهای کالن برنامه پنجم  کهیطوربهداشته است.  ریتأث ییروستا یبر توسعه نواح ها،رساختیز یرمستقیم بر روغی

های مثبتی را برای برآوردن بهتر الزامات روزمره ، گامونقلحملهمانند  یـ زیرساخت یدر بخش عمران شتریتوسعه ب

در شکل  ییروستا یبرنامه پنجم توسعه بر نواح یراهبردها یخشاثرب یزندگی نواحی روستایی برداشته است. مدل تجرب

 است. شدهدادهنشان  2شماره 

 

 های توسعه ـ مبتنی بر راهبردهای برنامه پنجم توسعه ـ بر توسعه نواحی روستایی پیرامون کالنشهرهااثرگذاری مؤلفه .11جدول

 تاثیر کل تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم 

 -0003/0 -001/0 ــــ طیارتقاء خدمات محی

 -0006/0 -0006/0 ــــ کیفیت محیط زیست

 -305/0 -041/0 264/0 حفاظت از میراث فرهنگی

 -001/0 -001/0 ــــ کیفیت سرمایه اجتماعی

 ــــ ــــ ــــ سازی نهادیظرفیت

 -002/0 -002/0 ــــ رفاه اجتماع محلی

 -005/0 -005/0 ــــ پذیری اجتماعیمسئولیت

 326/0 144/0 182/0 عدالت اقتصادی

 -016/0 -016/0 ــــ ثبات اقتصادی

 411/0 ـــ 411/0 هاارتقاء زیرساخت

 

توسعه منابع انسانی، گسترش  ،یوربهره شیتولید و افزا ،یاجتماع هیافزایش سرما منظوربهتوسعه  یهااساساً برنامه

. شودیطراحی م یطیمحستیو ز یعی ـ فرهنگقتصادی، اجتماماندگی زندگی اعقب برهیتکهای اشتغال با فرصت

شود که رابطه درست یزمانی به توسعه روستایی منجر م سعه،در قالب راهبردهای کالن تو هارساختیزارتقاء  نیبنابرا

ها ایجاد امهی( در برنو منطقی بین تمامی ابعاد  توسعه )کالبدی ـ عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی ـ سیاس

همانند نامشخص  یلیاز برنامه پنجم توسعه، به دال، از آغموردمطالعهنفعان اصلی در ناحیه ذی عنوانبهشود. روستاییان 

ای مطلوب، تنها در بعد کالبدی ای هماهنگ از خدمات توسعهدولت، نبودن برنامه یهااستیبودن راهبردهای توسعه، س

ر مکاتب و بدر ابعاد با موفقیت دلخواه همراه نبوده است. همچنین عدم اجماع و  جادشدهیا یـ عمرانی تحوالت

عدم  ؛یزیربرنامه طیو مح یکونتگاهسنظام  طیبا شرا ینظر یانطباق راهبردها ضعفها، های حاکم بر برنامهپارادایم

لیل موازی کاری روستایی به د جامعه  یاساس یازهایها با نها، پروژهها، طرحبرنامه ها،تیاز فعال یاریانطباق بس

توسعه،  یهابرنامهفاد م رایها و عدم اهتمام جدی در اجعف تعهد در اجرای صحیح برنامهضهای اجرایی،  دستگاه

عه روستایی در راهبردهای توس یناکارآمدموانعی برای ایجاد نظامی هماهنگ در توسعه روستایی ایجاد کرده و سبب 

 برنامه پنجم شده است.
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 بر توسعه نواحی روستایی پیرامون کالنشهرها های توسعهمؤلفه مسیر اثربخشی .2کلش

 

 گیرینتیجه

تغییرات سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه، تغییر در ساختار مدیریت،  برهیتکامروزه توسعه یکپارچه سرزمین با 

فردی و جمعی  ییخوداتکایشتی، تقویت انجام فعالیت برای رسیدن به رشد مادی و تکامل اجتماعی، بهبود وضعیت مع

نیل ریزان توسعه است. و برنامه گذاراناستیسو ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی روستاییان هدف اصلی 

های روستایی، نیازها و نگر است که تمام جنبهجانبههای همهبه توسعه یکپارچه ـ روستایی ـ، نیازمند تدوین برنامه

بهبود استاندارهای  باهدف سالهپنجهای برنامه یابی توسعه،قرار دهد. برای جهت موردتوجه یکجا صورتبه را هاتیقابل

منطقی باید موجب بهبود  صورتبهکه نتیجه آن شود ایران تدوین می ازجملهزندگی مردم در کشورهای مختلف 

مطالعه صورت گرفته راهبردهای توسعه روستایی این در حالی است که با توجه به های انسانی گردد. زندگی سکونتگاه

توسعه وضعیت  ازنظرنبوده و  بخشتیرضافرآیند کلی توسعه  تبعبهبرنامه پنجم توسعه در شهرستان نظرآباد 

های توسعه از فرآیندهای راهبردی است و هر کشوری پیش از آنکه استراتژی یهابرنامهاثربخشی  بخشی ندارد.رضایت

انداز برنامه پنجم توسعه با توجه به این مسئله، چشم انداز روشنی از آن داشته باشد.تدوین کند، باید چشمآینده خود را 

ها، بر بعد عمرانی ـ زیرساختی و پروژه هاطرحبه توسعه روستایی نگاه تک ساحتی بوده و راهبردهای این برنامه در قالب 

های توسعه منجر به توسعه یکپارچه روستایی نشده و کمتر  توانسته مه، برنارونیازانواحی روستایی تأکید داشته است. 

(، رضوانی 1391(، عبدالهی )1395های ازکیا و دیباچی)است مسائل نواحی روستایی را از بین ببرد. این نتیجه با پژوهش

 ت معنایی دارد. ( قراب1382( و  قدیری و نجفی کانی )1388(، سعیدی و رستگار )1391(، رحیمی و توسلی )1390)

در طول پنج سال، دستاوردهای مثبت و اساسی  اگرچهها ها و پروژهراهبردهای برنامه پنجم توسعه در قالب طرح

و نتوانسته در توسعه یکپارچه روستایی ناموفق عمل کرده در حوزه عمرانی ـ زیرساختی داشته است؛ ولی  یتوجهقابل

کند که را تقویت کرده و اطمینان حاصل  یطیمحستیزاعی، فرهنگی و است پیوندهای بین توسعه اقتصادی، اجتم

411/0 

زی نهادیساظرفیت  

حفاظت از 

 میراث فرهنگی

 عدالت

ارتقا کیفیت 

 ها زیرساخت

 توسعه نواحی روستایی 

484/0 

235/0 

399/0 

340/0 

350/0 

286/0- 

 سرمایه
 اجتماعی

پذیری لیتمسئو

 اجتماعی

 اقتصادی ثبات

 ارتقاء خدمات
 محیطی

کیفیت محیط 

 زیست
رفاه اجتماعی 

 محلی

369/0 

295/0 

286/0- 

337/
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 (جهان و همکاران...)برنامه یراهبردها یاثربخش لیتحل

 رفتبرونو  های توسعهدر راستای افزایش کارایی و اثربخشی برنامهاست.  داکردهیپتوسعه نواحی روستایی گسترش 

 تواند راهگشا باشد:از این مسئله توجه به موارد زیر می

 های توسعه؛های برنامهای سیاستبرای اجر هاآنتأمین اجماع حاکمیت و تعهد  -

 ه رویکرد توسعه یکپارچه روستایی؛ ودرک صحیح و تعهد ب، در قوانین یریپذانعطاف -

های یکپارچه حریزی محلی و یا تهیه طرها به سطح محلی در قالب برنامههای اجرایی و برنامهتفویض اختیار سیاست -

 .ربطیذتوسعه روستایی با مشارکت مردم و نهادهای 

 

 منابع
 سر گوراباحمد  توسعه یکپارچه روستایی در بخش یزیربرنامه. 1391 .آمار، تیمور؛ پوررمضان، عیسی و ثریا حسنی -

نداز ا)چشم  یانسان یسکونتگاه ها یزی. مطالعات برنامه ر .SWOTشهرستان شفت با استفاده از مدل تحلیلی 

 .78-88(.18)7. (ییایجغراف

هراب خلیلی س، ترجمه ریزی تعاملی مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمانبرنامه .1380.ایکاف، راسل -

 شورینی، کتاب ماد وابسته به نشر مرکز، تهران.

های توسعه روستایی در ایران، مطالعات و تحقیقات نقد برنامه .1395.ازکیا، مصطفی و شکوه دیباجی فروشانی -

 .125-103ص ، ص1، شماره 5، دوره اجتماعی در ایران

، بعد از انقالب سالهپنج یاتوسعه یهابرنامهجایگاه توسعه پایدار کشاورزی در .1392.افراخته، حسن و همکاران -

 .62-43، صص 1راهبردی کالن، سال یکم، شماره  یهااستیسفصلنامه 

 ان.چاپ اول، تهر، انتشارات گنج هنر،روستایی یهاسکونتگاه یزیربرنامهبر  یامقدمه .1387.افراخته، حسن -

ه اجتماعی، ساله ششم توسعهای توسعه روستایی در برنامه پنجتحلیلی بر سیاست.1399.امانی، معصومه و همکاران -

 .35-25، صص 1، شماره 11های روستایی، دوره ، فصلنامه پژوهشفرهنگی و اقتصادی ایران

 یگذاراستیستدوین  یهاچالشوی طراحی الگ.1398.بدری، سیدعلی؛ رضوانی، محمدرضا و پروین خدادادی -

 .33-5، صص 99، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و ششم، شماره فضایی مناطق روستایی کشور

ویکردی رتوسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ .1392.پورمحمدی، محمدرضا؛ طورانی، علی و معصومه حسینلو -

 . 36-9، صص 14 ، مجله اندیشه جغرافیایی، سال هفتم، شمارهیسکونتگاه یزیربرنامهفضایی و استراتژیک در نظام 

سمت، چاپ اول،  انتشارات، هاروشو  هادگاهیدتوسعه روستایی:  یزیربرنامهبر  یامقدمه.1384.جمعه پور، محمود -

 تهران.

ادی اقتص -تماعیهای عمرانی در توسعه اجها و پروژهاثربخشی طرح.1388.سعیدی، عباس؛ رستگار، ابراهیم -

 .74-63، صص 22، شماره 7، دوره )خش وراوی )شهرستان مهرهای روستایی )مورد: روستاهای بسکونتگاه

 ، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.مبانی جغرافیای روستایی. 1377.سعیدی، عباس -

 ، انتشارات مرکز آمار ایران، تهران.سالنامه آماری استان البرز.1398.مرکز آمار ایران -

، سازمان مدیریت و اجرایی استان البرز یهادستگاهگزارش عملکرد .1398.استان البرز وبودجهنامهبرسازمان  -

 ، کرج. یزیربرنامه

اقتصاد،  یهاتازه، ها، کشاورزی و مسکنبرنامه پنجم توسعه بازار سرمایه، بخش نفت، مالیات .1390.شجری، پرستو -

 .26-15: صص 126شماره 
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 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

وسعه جمهوری تنقد جایگاه توسعه روستایی در الیحه پیشنهادی برنامه پنجم . 1389.رضاالدین افتخاری، عبدالرکن -

 .190-169، صص 24و  23، سال هفتم، شماره اسالمی ایران، جامعه اقتصاد

، چهارمین توسعه سالهپنج یهابرنامهبررسی نقش و جایگاه توسعه روستایی در  .1391.رحیمی، منیژه و فردوس توسلی -

 . https://www.civilica.comی سراسری دانشجویی جغرافیا، تهران، همایش علم

ا پس از حادثه زلزله . ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاه1382.افتخاری، عبدالرضا و سیدعلی بدری نیالدرکن -

 .29مه مدرس، شماره صلنا، فاز دیدگاه توسعه پایدار

، مجله دانشکده ادبیات و علوم ستایی مفاهیم، راهبردها و فرایندهاریزی توسعه روبرنامه .1381.رضوانی، محمدرضا -

 .240 – 221،صص164، شماره 52انسانی دانشگاه تهران، دوره 

 هارم، انتشارات قومس، تهران.، چاپ چریزی توسعه روستایی در ایرانبرنامه.1390.رضوانی، محمدرضا -

 یهابرنامهوستایی در رتحلیل محتوای قوانین عمران .1391.ریگالم بحری؛ سعدی. کالنتری، خلیل و علی امی یاللهفتح -

ایران، شماره  ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزیتوسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

1 ،77-67. 

ها ی ایران و تأثیر آنهای توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمبرنامه.1382.اکبرقدیری معصوم، مجتبی؛ نجفی کانی، علی -

 .211-11، صص 44های جغرافیایی، شماره ، پژوهشبر نواحی روستایی

 .با رویکرد آمارتیاسن توسعه ایران یهابرنامهکیفیت زندگی و توسعه پایدار در  .1390.، فرشاد و مینو امینییمؤمن -

 .5اقتصادی،  سال سوم شماره  یگذاراستیس

رویکردی  توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ .1392.ی و معصومه حسینلوپورمحمدی، محمدرضا؛ طورانی، عل -

 . 36-9، صص 14 ، مجله اندیشه جغرافیایی، سال هفتم، شمارهسکونتگاهی یزیربرنامهفضایی و استراتژیک در نظام 

انتشارات ، رداف وبطلم اییدن هب دنیشخب لکو ش دهنآی فشر کنو ه مل: عیژوهپ دهنآی ایبفال .1385.فر، عقیلملکی -

 )آصف(، تهران. اندیشکده صنعت و فناوری

ه فردوسی مشهد(، ، انتشارت جهاد دانشگاهی)دانشگابر ایران دیتأکروستایی با  یزیربرنامه. 1382.مطیعی لنگرودی -

 مشهد. 
- Dobre, R. Cîrstea, A. C. & Drăcea, M. V. 2014. Study of Life Annuity Program Impact 

on Rural Economy Development, Procedia Economics and Finance, Vol.16, 342-347. 

- Torre, A. and F. Wallet 2016. Regional Development in Rural Areas: Analytical Tools 

and Public Policies, Springer Briefs in Regional Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


