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ريزی  مهيي مبتني بر نظريۀ برناروستا يمحل یزير برنامه  های نارساييواکاوی 

*يشرق جانيآذربا استان در ارتباطي  

2خالقی عقیل ،1پورمحمدی محمدرضا  

 17/05/1401تاریخ پذیرش:    15/01/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
در سه اصل  توان یرا م یارتباط ایندفر یارهایمع بیشتر یزیر برنامه پردازان، یهنظرات متفاوت نظر رغم یعل

سازنده  یها حل راه یاجماع برا یجادو ا ،بحث یندفرا یبرا یتو شفاف صراحت ،ندهکن شرکت یها بودن طرفیرفراگ

 آذربایجان استان ییروستا ۀتوسع یها طرح الگوهای یها نارسایی اصل،سه  ینتوجه به ا باخالصه کرد.  یو عمل

 40. در کل شد تحلیل ابزار توسعۀ یکردبا رو یختهآم یقبه روش تحق ی،ارتباط یزیر برنامه یکرددر قلمرو رو شرقی

 یها در مصاحبه ها آننفر  25انتخاب شدند که  ای ینهو پاسخ به سؤاالت چندگز عمیق مصاحبۀشرکت در  ینفر برا

 نیا تیموجب ماه به استفاده شد. «شده تیهدا ینگر درون»از روش  ،قیتحق شرکت کردند. در فاز اول یفیک

 یمها و مفاه شاخص استفاده شد و MAXQDAافزار  نرم از ها داده تیریمد، برای هیثانو یدر کدگذار کردیرو

. از مدل معادالت شد طراحی ی،ابزار در بخش کم ۀتوسع یساخته برا محقق ۀصورت پرسشنام به ،مستخرج یمحور

 سی .استفاده شد یکم یها داده لیتحل برای PLSافزار  نرم طیدر مح یحداقل مربعات جزئ یوۀش به ی ساختار

 ریزی برنامه فرایند یارهایعنوان مع به نهیدر سه گز ریزی توسعۀ محلی های برنامه نارسایی عنوان بهی فرع یۀما درون

که الف(  یتا زمان دهد می نشان نتایجشدند.  یبند طبقه یاصل یۀما استخراج شدند که در قالب هشت درون یارتباط

 یی وجود نداشتهروستا یمحل ۀاز توسع یمشخص فی( تعرب نباشد، یزیر در تمام مراحل برنامه نفعان یمشارکت ذ

به نحو  یو انتظارات محل یازهان ها، یت( از ظرفت نباشد،به باال  یینو پا ی( نوع نگرش به توسعه ارتباطپ ،نباشد

سازنده  یها حل راه یبه اجماع نظر برا توان ینم ،نباشد یبه اطالعات کاف یدسترس ۀ( نحوو ث ،احسن استفاده نشود

 .یافتدست  ییو ضمانت اجرا یتخالق ی،دانش بوم یقاز طر یو عمل

.یمعادالت ساختار ی،نگر درون ی،محل یزیر برنامه ی،ارتباط یزیر برنامه ی،شرق یجانآذربا :کلیدی های واژه

                                                           
 با روستایی های سکونتگاه محلی ریزی برنامه الگوسازی» عنوان با یقاتیتحق طرح از مستخرج ،یژوهشپ مقاله *

از پژوهشگران و  تیصندوق حما یماد تیحما با ،«(شرقی آذربایجان استان: موردمطالعه) نگاری آینده رویکرد

 ( INSFفناوران کشور )

 ،(مسئول نویسندۀ) ایران تبریز، تبریز، اهدانشگ شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استاد .1
 pourmohammadi@tabrizu.ac.ir 

 کشور، فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق پسادکتری محقق روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری.. 2

 khaleghi567@tabrizu.ac.ir ایران، تبریز،



 Vol. 14, No. 1, Spinger and Summer 2022 

 
 
 
 
 
 

 

Analysis of Existing Deficits of Rural Local Planning on the Basis of 

Communicative Planning Theory in East Azarbaijan Province  
*

 

Mohammadreza Pourmohammadi
1
, Aghil Khaleghi

2
 

 
Received: April 4, 2022  Accepted: August 8, 2022 

  :3 فصل

Abstract 
Although the opinions of planning theorists vary, most of the criteria of the 

communicative process can be summarized in three principles: Involvement of the 

parties involved, openness and transparency of the discussion process, and consensus 

building for constructive and practical solutions. According to these three principles, 

the deficiencies of rural development plans of East Azerbaijan province in the field of 

communicative planning approach were analyzed qualitatively-quantitatively through 

a research method combined with the tool development approach. A total of 40 

people were selected for in-depth interviews and answering multiple-choice 

questions, 25 of whom participated in the qualitative interviews. In the first phase of 

the research, the “guided self-observation” method was used. Due to the nature of this 

approach, MAXQDA data management software was used for secondary coding. The 

extracted indicators and key concepts became a questionnaire prepared by the 

researcher for the development of instruments in the quantitative part. The SEM 

method in PLS software environment was used for quantitative data analysis. Thirty 

subthemes were identified as deficiencies of local development planning in three 

options as criteria for the communication planning process, which were classified into 

eight main themes. The results show that A) stakeholder participation in all stages of 

planning is not given; B) there is no clear definition of local rural development; C) the 

nature of the attitude towards development is not communicative and bottom-up; D) 

local capacities, needs and expectations are not properly used; F) access to 

information is not sufficient; consensus on constructive and practical solutions cannot 

be reached through indigenous knowledge, creativity and executive guarantee. 

Keywords: Local planning, Communicative Planning, Introspection, SEM, East 

Azerbaijan. 
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 سئلهمقدمه و طرح م: 4 فصل

ترشدن مسائل و نبود شرایط مطمئن مورد انتقاد  ای در سطح جهانی با پیچیده های توسعه طرح

ریزی توسعۀ روستایی  ( و طراحی برنامه62: 1394الدین افتخاری و همکاران  رکنواقع شده )

پراگر و های سطوح مختلف دولت و کنشگران است ) نیازمند هماهنگی میان همۀ بخش

نکردن  ها، روند باال به پایین و رعایت بودن و متمرکزبودن برنامهبخشی .(122 :2015همکاران، 

ها توجه داشت  ریزی، موضوعاتی هستند که باید در این مورد به آن  اصول صحیح برنامه

اال به پایین در سطح ملی و اقدام در سطح محلی از پایین (. معموالً رویکرد ب32: 1382رضایی، )

آپوستولوپولوس و همکاران، شود ) ای ترکیبی منجر می نوبۀ خود به رویکردهای شبکه به باال به

نفعان اصلی  انگاشتن ذی زا، نادیده ( و خصوصیت اصلی این الگوهای توسعۀ برون97: 2020

ای پایدار،  که تقویت توسعه مستلزم توسعه حالی (؛ در135: 2001بوچ وی، ها است ) پروژه

(؛ چرا 2: 1397محور، مشارکتی و حکمروایی خوب کارگزاران محلی است )آزاد ارمکی،  مردم

های از باال به پایین، موجب تدوین راهبردهای محلی و بومی و  ها و طرح که شکست پروژه

(. 91: 1396و همکاران،  سوادیپذیرتر شده است ) های مدیریت انعطاف توسعۀ رهیافت

نگرانه، تدوین و  صورت دولتی، غیرمشارکتی و بخشی ای، عمدتاً به های توسعه همچنین برنامه

. با توجه (22: 1977)النگ، ها نصیب افراد قدرتمند و ثروتمند شده است  اجرا شده و منافع آن

ها، رویکردها و راهبردها را  ریهتوان تأثیر الگوها، نظ ریزی در ایران، می به سابقه و تجربۀ برنامه

که متأسفانه هنوز  (129: 1398)شفیعی و میرواحدی، های توسعۀ روستایی ردیابی کرد  در برنامه

های اقتصادی و اجتماعی زمینۀ  اند در زمینۀ برنامه های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته بخش

 .(164: 1382 زادگان، )شریفای و محلی را فراهم سازند  توسعۀ ملی، منطقه

ریزی توسعه  دربارۀ چارچوب و فرایند برنامه« ارتباطی»و « گرایی عقالیی»تاکنون دو رویکرد 

گرایی در فرایند مذکور  ریزی ایران، استفاده از رویکرد عقالیی اند که در نظام برنامه مطرح بوده

ریزی جهان مورد توجه  غلبه داشته و رویکرد ارتباطی که از اواخر قرن بیستم در ادبیات برنامه

گرایی  دهد رویکرد عقالیی ها نشان می واقع شده، کاربرد چندانی پیدا نکرده است. نتایج بررسی

رو بوده  های زیادی روبه ها و ضعف ، با ناکامی«مشارکتی خصیصۀ غیر»محوری و  دلیل تخصص به

ریزی توسعۀ  ند برنامههای مهم فرای است و در شرایط کنونی، اتخاذ رویکرد ارتباطی، از ضرورت

. با توجه به اتخاذ این رویکرد، (1: 1383الدین افتخاری،  رکنشود ) روستایی کشور محسوب می
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 ،(122: 1400)ریاحی و همکاران،  شوند های توسعۀ محلی ابزاری بسیار باارزش تلقی می طرح

ها  صرف تهیۀ آن های نسبتاً زیادی که رغم هزینه اند و به اما در اجرا با مشکل جدی مواجه

 .(57: 1390)رضوانی ریزی روستایی کشور ندارند   شود، سهم چندانی در نظام برنامه می

ریزی  ریزی ارتباطی در زمینۀ برنامه کارگیری نظریۀ برنامه رغم مشکالت احتمالی در به علی 

ای  رابطهگرایانه و  ساخت-ریزی ارتباطی یک رویکرد اجتماعی محلی روستایی، باید گفت برنامه

های  نفعان در پروژه ریزی است؛ بنابراین از طریق یک فرایند تعاملی بین ذی برای اجرای برنامه

سمت سطح باالتر عملکرد اجتماعی و محیطی کمک کند.  تواند به حرکت جامعه به روستایی، می

د گفت گرایی، همچنان بای مشارکتی در رویکرد عقالیی از طرفی، با توجه به غلبۀ خصیصۀ غیر

ای ارائه  های موجود برای توسعۀ محلی و منطقه شده با ظرفیت و پتانسیل الگویی سازگار و بومی

های محلی توسعۀ روستایی  ها و برنامه ها و پیامد الگوها، طرح رو بررسی یافته نشده است. از این

که این  مطالعه بیانگر آن است  عنوان محدودۀ مورد ذکرشده در استان آذربایجان شرقی به

اند؛ بنابراین  ای با توجه به همین مسئله به هدف آرمانی خود دست نیافته های توسعه طرح

کنندگان در فرایند  عنوان مشارکت مردم به»اند نقش مؤثر و چشمگیری در توجه به  نتوانسته

های رویکرد ارتباطی داشته باشند. با توجه به این مهم،  و توفیق سایر شاخص« ریزی برنامه

های  ترین نارسایی کننده به این سؤال است: مهم تحقیق حاضر درصدد رسیدن به پاسخی قانع

های روستایی محدودۀ مورد مطالعه در قلمرو رویکرد  ریزی محلی سکونتگاه موجود برنامه

 ریزی ارتباطی کدام است؟ برنامه

 پیشینۀ تحقیق: 5 فصل

دلیل  گرایی به رد عقالیینشان داد رویک (1383افتخاری و بهزادنسب )  نتایج مطالعۀ

رو بوده است.  های زیادی روبه ها و ضعف محوری و خصیصۀ غیرمشارکتی با ناکامی تخصص

ریزی توسعۀ روستایی ایران در  موارد کاربردی استفاده از آن را در برنامه (1389بهزادنسب )

لعۀ علیایی و آستانۀ تصویب و اجرای قانون برنامۀ پنجم توسعه معرفی کرده است. نتایج مطا

ها به دانش و مشارکت مردم روستا اهمیتی داده نشده و  ( نشان داد در برنامه1390کریمیان )

با  (1395اکبری )علیمتوسلی و حاجی ها برگرفته از الگوهای غیربومی بوده است.  عموماً برنامه

ریزی باال  رد برنامهریزی ارتباطی، ضمن  عنوان کنش جمعی اظهار داشتند برنامه تأکید بر نهاد به
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های  سازد. یافته ریزی خاطرنشان می پایین، ضرورت حضور همۀ کنشگران را در فرایند برنامه به  

بخشی در  ( بیانگر آن بود که نبود هماهنگی و همکاری بین1396تحقیق مخبری و پرتوی )

ادها، ربط، ناهمخوانی و تداخل قوانین و مقررات در رابطه با وظایف نه نهادهای ذی

ریز، ضعف مشارکت مردمی و نقش  گر و تسهیلگر برای برنامه نکردن نقش میانجی تعریف

ترین  سازی ضعیف، از مهم نهاد و نبود سیستم آموزشی فراگیر و فرهنگ های مردم رنگ سازمان کم

شفیعی ثابت و میرواحدی های پژوهش  ریزی تهران هستند. یافته مشکالت در نظام برنامه

های توانمندسازی در توسعۀ  ریزی را در ارتقای شاخص ارآمدبودن رویکرد برنامهناک (1398)

 پایدار روستایی نشان داد.

ریزی ارتباطی مستلزم مفهوم جدیدی از اطالعات و چگونگی  برنامه (1998) 1اینسنظر  به

یت ابزاری کنندۀ عقالن تأثیر آن بر عمل است؛ به این معنا که مفهومی از عقالنیت ارتباطی، تکمیل

کردن عملکرد  ای که هدفش دموکراتیک استدالل کرد هر نظریه (2001گوارک ) مکاست. 

کنندۀ نظریۀ  های تعیین گیری به اجماع که یکی از ویژگی ریزی باشد، باید از جهت برنامه

ریزی ارتباطی، ارتباط  نظریۀ برنامه (2017) 2ولتجری است، خارج شود. از نظر ریزی ارتباط برنامه

دهد. نتایج  رو هستند، ارائه نمی ریزی با آن روبه هایی که متخصصان برنامه یکنواختی برای چالش

نشان داد نبود گشودگی و شمول، مانع از اثربخشی اقدامات  (2020وانگ و وانگ )مطالعۀ 

شود و کاربرد کامل آن ممکن است به تغییر نهادی فراتر از  ارتباطی در این عمل فراملی می

 ریزی نیاز داشته باشد. برنامه

های  ریزی محلی سکونتگاه تحلیل نارسایی الگوهای موجود برنامه»در بررسی پیشینۀ تحقیق 

موضوعی بود که به آن پرداخته شده و الاقل در موضوعات « با رویکرد نظریۀ ارتباطیروستایی 

راستا جواب روشن و دقیقی به آن داده نشده است. این مسئله سبب شد شکاف تحقیقاتی  هم

زمان از هردو روش کیفی و کمی به شیوۀ آمیخته و همگرا و  شناسایی شود. از طرفی استفادۀ هم

طابقت نتایج آن، وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات پیشین است. درواقع یکی از همچنین تأیید و م

ریزی محلی  انگاشتن یا توجه اندک به برنامه های توسعه، نادیده ریزی موضوعات مهم در برنامه

ای، در چارچوب استانی مطرح شده است  های روستایی است؛ به این معنا که توسعۀ منطقه سکونتگاه

                                                           
1. Innes 
2. Woltjer 
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نفعان، در توسعۀ  شود؛ بنابراین امروزه روند جهانی مشارکت ذی طوح محلی توجه میو کمتر به س

ای برای تهیۀ راهبردهای جوامع است. درنهایت  ای وجود دارد و این اصلی کلیدی و پشتوانه منطقه

 رسد. نظر می اندازهای بلندمدت، اساسی به ها برای تولید چشم گیری  مؤلفۀ مشارکتی در تصمیم

 نظری تحقیقحساسیت : 6 فصل

هایی را  ریزی و همچنین ایده ریزی ارتباطی، مفروضاتی درمورد چگونگی برنامه نظریۀ برنامه

: 2014)اینس و بوهر، دربارۀ اینکه نظریه باید برای چه و به چه شکلی باشد، به چالش کشید 

دنبال  بهشود و  . براساس این رویکرد، کار سیاست اساساً از طریق تعامل اجتماعی انجام می(2

ارائۀ ابزارهای عملی و معیارهای هنجاری برای ایجاد تعامالت خالقانه و ارزیابی فرایندهایی 

عنوان یک فرایند  ریزی به و با دیدگاه برنامه (116: 1999)هیلی، است که در حال تکامل هستند 

فرایند  ریزی نیست، بلکه در تنها روی هدف برنامه شود در آن، تمرکز نه بلندمدت مشخص می

جای محاسبات، بر فرایند متمرکز است که شامل و مبتنی بر منافع و دامنۀ مشارکت شهروندان  به

تواند از  ریزی می . البته ایدۀ اصلی این است که برنامه(39: 2008مانبرگ و ویلبورگ، است )

تر  صفانهتر و من ریزی، دموکراتیک طریق افزایش کیفیت و کمیت ارتباطات بین بازیگران برنامه

های اندیشمندانی قرار دارد که  ریزی ارتباطی، بر پایۀ اندیشه (. نظریۀ برنامه2019شود )ماتیال، 

)رفیعیان و کنند   ریزی خردگرا، بر رویکرد عقالنیت ارتباطی تأکید می ضمن انتقاد از برنامه

ریزی توسعۀ  . بررسی میزان توجه به معیارهای مذکور در نظام برنامه(114: 1390معروفی، 

 (.1روستایی ایران، نشان از نبود توجه کافی و هدفمند به این مهم دارد )جدول 

های توسعۀ روستایی  ها در طرح . مقایسۀ معیارهای رویکرد ارتباطی و میزان توجه به آن1جدول 

 در ایران

 های توسعۀ روستایی پس از انقالب  طرح رویکرد ارتباطی معیارها

 ارتباط

 ریزان با مردم در  ندۀ برنامهارتباط ساز

 ریزی برنامه

 ریزان با نهادهای مردمی در  ارتباط برنامه

 ریزی برنامه

 ریزان با مردم برای گرداوری اطالعات   ارتباط برنامه

 پایه 

  ارتباط با نهادهای مردمی برای کسب اطالعات و

 اخذ نظرات 

 ریزی شده میان مردم برای برنامه نبود ارتباط نهادینه 
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 های توسعۀ روستایی پس از انقالب  طرح رویکرد ارتباطی معیارها

 وگو تگف

 وگوهای مردمی در  دهی گفت سازمان

 راستای هدف طرح

  مشارکت در تهیۀ طرح از طریق اجماع در

 وگو گفت

 عنوان نیاز مردم   مشارکت در اجرای طرح به

 روستا

 دار با هدف دستیابی به  وگوی هدف نبود گفت

 اجماع در تهیه و اجرای طرح 

 کمک مردم به کارگزاران در تهیه و اجرای طرح 

 شآموز

 ریزان  آموزش فنون ارتباطی به برنامه 

 آموزش ارتباطی به مردم 

 ریزی به مردم با استفاده از  آموزش برنامه

 فنون خاص ارتباطی

 های ارتباطی  گرایی و نداشتن آموزش  تخصص

 ریزان برنامه

 های ارتباطی  های ارائۀ آموزش نبود روش 

 ریزی به مردم  برنامه 

 17: 1383افتخاری و همکاران، منبع: 

محوری و ویژگی غیرمشارکتی،  دهد متخصص های توسعۀ روستایی نشان می فرایند طرح

ریزی، واجد  مانع از توجه الزم به معیارهای رویکرد ارتباطی شده و رویکرد ارتباطی در برنامه

ریزی توسعۀ روستایی در کشور بوده است  های الزم برای تحقق فرایند مطلوب برنامه ارزش

دلیل نداشتن یک راهبرد معتبر  ریزان ارتباطی اغلب به (. برنامه20: 1383و بهزادنسب، )افتخاری 

از  (؛223: 2006)ساگر، شوند  برای برخورد با روابط قدرت مغرضانه، مورد انتقاد واقع می

ریزی ارتباطی هم از  ریزی، نظریۀ برنامه عنوان یک پارادایم غالب در نظریۀ برنامه سویی، به

 (؛2: 2020)وانگ و وانگ، اند  های عملی مورد انتقاد واقع شده نظری و هم از بازتابهای  بحث

)فلیوبیرگ، ریزی ضعیف است  ریزی ارتباطی در تبیین روابط قدرت در برنامه که برنامه طوری به

ریزی موقعیتی  ریزی ارتباطی و مشارکتی، در نظریۀ برنامه برنامه»منتقدان . از نظر (284: 2004

)پورسل، « مانند های جایگزین عمدتاً در حاشیه باقی می گزینه»و « العاده هژمونیک دارند فوق

توان در سه اصل جامعیت  حال اغلب معیارهای فرایند ارتباطی را می بااین (.148 :2009

کننده(، صراحت و شفافیت برای فرایند بحث و ایجاد اجماع نظر  کتهای شر )فراگیربودن طرف

تواند زمینۀ مهمی  ( خالصه کرد که می3: 2020های سازنده و عملی )وانگ و وانگ،  حل برای راه

 های روستایی فراهم آورد. ریزی محلی توسعۀ سکونتگاه برای تحقق فرایند مطلوب برنامه
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 شناسی تحقیق  روش: 7 فصل
ها، پیمایشی از نوع ترکیبی است. براساس هدف، از  نظر نحوۀ گردآوری دادهتحقیق حاضر از 

تحلیلی است. این تحقیق دارای دو -نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

ها، از فنون  شناختی کیفی و کمی است که در آن به فراخور هرکدام از روش مؤلفۀ روش

بودن مطالعه،  های خاص استفاده شده است. با توجه به آمیخته هتحلیل داد و   گردآوری، و تجزیه

ای انتخاب شدند  های چندگزینه نفر برای شرکت در مصاحبۀ عمیق و پاسخ به پرسش 40در کل 

( شرکت کردند. در روش پانل، 1های کیفی )شکل  نفر از این تعداد، در مصاحبه 25که 

هایی نظیر سابقه،  وند، بلکه براساس ویژگیش گیری انتخاب نمی صورت نمونه پاسخگویان به

بودن رشتۀ تحصیلی و سابقۀ تجربی، احتمال پاسخگویی، درجۀ علمی و مانند آن، طبق  نزدیک

که تحقیق حاضر از این رویه  (99: 1398)امیدی و همکاران، آید  عمل می اولویت دعوت به

نظر، افراد مطلع  شگاهی صاحبکنندگان در این پژوهش استادان دان تبعیت کرده است. مشارکت

ریزی   در استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری، بخشداری و پژوهشگران حوزۀ برنامه

 ای هستند. روستایی و منطقه

 
 . مشخصات پاسخگویان1شکل 

گرا و تابع  که ذهن« شده نگری هدایت درون»در فاز اول )کیفی( تحقیق، با استفاده از روش 

، عملکرد ذهن و (488: 1398)خنیفر و مسلمی، نگر در عین ژرفانگری است  کلفلسفه روش 
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موجب ماهیت این رویکرد، کدگذاری اولیه  کننده، مشاهده و گزارش شده است. به فکر مشارکت

ها صورت گرفت که درنهایت فهرست جامعی از کدها تهیه و سپس در  خط از رونوشت به  خط 

کیودا استفاده  افزار مکس ها از نرم دهای متمرکز و مدیریت دادهکدگذاری ثانویه، برای ساخت ک

ها و مفاهیم محوری مستخرج از فاز اول تحقیق،  شد. برای توسعۀ ابزار در بخش کمی، شاخص

ساخته )طیف لیکرت( درآمد. از مدل معادالت ساختاری به شیوۀ  صورت پرسشنامۀ محقق به

های  در پردازش و تحلیل داده 3اس  ال.سمارت پی.افزار ا حداقل مربعات جزئی در محیط نرم

کمی استفاده شده است. روایی بخش کمی براساس اعتبار صوری نظرات پانل و پایایی مطلوب 

دست آمده است. خروجی گزینۀ  ها به آن نیز به شیوۀ بررسی پایایی ترکیبی، در بخش یافته

ها در بخش کیفی است.  بین کدگذاریدرصد نیز نشان از پایایی خوب  77با « درصد سازگاری»

 دهد. مدل تحلیلی تحقیق را نشان می 2شکل 

 
 قیتحق یلیتحل مدل. 2 شکل

 طور به مطالعه موردیی در محدودۀ روستا ۀتوسع یها  انواع طرح ،موضوع تیبا توجه به اهم

 است. آمده 2 در جدول  خالصه



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                          150 

 

 

 یشرق جانیاستان آذربا ییروستا یها سکونتگاه یمحل ۀتوسع یها  . طرح2 جدول 
 نتایج طرح عنوان

 یهاد یها  طرح
 ییروستا

که براساس  طوری متفاوت است؛ به طرح یمیزان برخورداری روستاهای شهرستان از اجرا
 7با  آباد بستاندرصد دارای رتبۀ اول و  89میزان برخورداری ، شهرستان بناب با 1395آمار 

و  ییروستا یطرح هاد ۀو مطالع هیتهمینه است. ترین رتبه در این ز درصد، دارای پایین
 زیروستا ن 691و در  شده استان انجام یروستا 2013نمونه در  یها روستا ۀمحدود نییتع

 نیانگیاجرا شده که درصد م یطرح هاد زیروستا ن 1014در  صورت گرفته است. یبازنگر
آمار بنیاد مسکن،  براساس درصد است. 48 زین یاستان نیانگیو م 42آن  یاجرا یکشور

 صادر شده است. ییجلد سند روستا 229،523تاکنون 

دهی  طرح سامان
 ییمناطق روستا

شامل روستاهای  تفکیک شهرستان دهی به دارای طرح سامان یها بخشدر سطح استان، 
های  )بخش میانه)دو بخش خداآفرین و مرکزی با شش دهستان منتخب(،  اهرشهرستان 
)دو بخش  ورزقانبا درمجموع هفده روستا(،  مرکزیو  کندوان ،انکن کاغذ ،ترکمانچای

 اند. )بخش مرکزی با شش روستا( بوده هشترودمرکزی و خاروانا با هفت روستا( و 

 عیطرح تجم
 پراکنده یروستاها

که سابقۀ آن به قبل از انقالب و در برنامۀ پیشنهادی گروه بتل  پراکنده یروستاها عیطرح تجم
این  موازات بهمحدود اجرا شده است؛  صورت بهبعد از انقالب، در شهرستان زابل  گردد و یبرم

 یعامل ارتقا عنوان  روستاها به عیتجمطرح  1391طرح در سطح استانی، بعد از وقوع زلزلۀ 
 ی توسط استاندار وقت مطرح شد که درنهایت عملیاتی نشد.رسان سطح خدمات

 یطرح بهساز

 روستایی مسکونی های واحد تعداد 1395 سال سرشماری از قبل تا استان سطح در
 درمجموع که بود واحد 22،265 سرشماری از پس و واحد 126،876 شده سازی مقاوم

 نیز مسکونی واحد 3000 و شدند نوسازی و سازی مقاوم روستایی مسکونی واحد 149،141
 عنوان با ریزی، رنامهب و مدیریت سازمان و مسکن بنیاد بین منعقدشده نامۀ تفاهم براساس

 سال در استان آماری سالنامۀ آمار براساس. شد  گرفته درنظر محرومان مسکن نامۀ تفاهم
 و آرمه بتن) عمدۀ مصالح و اسکلت نوع برحسب معمولی مسکونی واحدهای ،1395

 به 1385 سال در واحد 24،416 از روستایی نقاط در ساختمان در کاررفته  به( فلزی اسکلت
 مسکونی های واحد سازی  مقاوم میانگین .است رسیده 1395 سال در واحد 125،293 تعداد

 .است درصد 49 شرقی آذربایجان در و درصد 47 کشور در روستایی

دهی و  طرح سامان
 یحفاظت از روستاها

 واجد ارزش

 1384 سال در و منعقد فرهنگی میراث سازمان و مسکن بنیاد بین 1383 سال در طرح، این
روستا دارای  شانزده 1394تا سال  آمار بنیاد مسکن استان، . براساسشد ابالغ اجرا یبرا

برای دو روستای اوشتبین و  ،که از این تعداد بودندبافت باارزش در استان شناسایی شده 
 است.زنوزق طرح بهسازی بافت باارزش تهیه شده 

توسعه و جامع طرح 
 ییعمران روستا

از برق و  یشرق جانیآذربااستان خانوار  10 یباال یستاهارو یدرصد 100 یبرخوردار
 انییدرصد روستا 90از  شیب یاز گاز و برخوردار انییروستا تیجمع یدرصد 97از  شیب

 .ی عمران روستایی استها طرحاز نتایج اجرای  1399در سال  نترنتیخانوار از ا 20 یباال
 داریطرح توسعه پا

 ییروستا یها  منظومه
که در استان  هستندمختلف  یها و انجام مطالعات در استان نیرح در حال تدودو ط نیا

در شهرستان مرند  1394یی در سال روستا یها منظومه داریپا ۀطرح توسع یشرق جانیآذربا
 ییزا و اشتغال یاقتصاد ۀمطالعه و طرح توسع ،توسط مهندسان مشاور لوتیصورت پا به

و نظارت سازمان  یبا سازمان جهاد کشاورز زینشگاه تبردا یدر قالب قرارداد پژوهش ،استان
 است. بررسیدر حال  یشرق جانیآذربا یروستا 512در ی، زیر و برنامه تیریمد

 یاقتصاد ۀتوسع ۀبرنام
 ینواح ییزا و اشتغال

 ییروستا

 (1398ی )رقش جانیآذرباریزی  (؛ سازمان مدیریت و برنامه1399) (؛ افراخته1401) قیتحق یهاافتهی :منبع
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 قیتحق یها افتهی: 8 فصل
، اغلب یزیر برنامه پردازان یهنظرات متفاوت نظر رغم یعل ،شد یانب ینظر یگونه که در مبان همان

 یها بودن طرفیر)فراگ یت( جامعالفتوان در سه اصل  یرا م یارتباط یندفرا یارهایمع

 یع نظر برااجما یجاد( اپ ، وبحث یندفرا یبرا یتو شفاف صراحت( ب ،کننده( شرکت

 ینتر مهم اصلی، گزینۀسه  ینخالصه کرد که با توجه به ا یسازنده و عمل یها حل راه

 یکردمطالعه در قلمرو رو  مورد ۀمحدود ییروستا ۀتوسع یها طرح الگوهای یها نارسایی

 شده است. داده نشان 2 شکلدر  یمحور یکدگذار طریق از یارتباط یزیر  برنامه

 
 ودایک مکس از استفاده با یفیک یها داده یارکدگذ یخروج. 3 شکل

و  استخراج یارتباط یندفرا یارهایعنوان مع به ینهگز سه زیرمجموعۀدر  فرعی مایۀ درون سی

 های نارسایی یق،فاز اول تحق یجنتا مطابق. شدند بندی طبقه اصلی مایۀ درونهشت  قالب در

 نبود یاضعف . 1 اند از: عبارت اصلی ایه عنوان تمیردر ز روستایی محلی ریزی برنامه الگوهای

 . نوع3 یی؛روستا یها سکونتگاه یمحل ۀمشخص از توسع یفتعر . نبود2 نفعان؛  یمشارکت ذ



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                          152 

 

 

. 6 ؛به اطالعات یدسترس . نحوۀ5 ی؛و انتظارات محل یازهان ها، . ظرفیت4 ؛نگرش به توسعه

 یها و پروژه ها عنوان طرح به شده انجام. اقدامات ییاجرا . ضمانت8 . خالقیت؛7 ی؛بوم دانش

 اند؛ همراه بوده هایی نارسایی و ها یبآس باخود همواره  ۀنوب به گذشته در یی،روستا ینیبازآفر

اند  مواجه یدر اجرا با مشکل جد ی،محل ۀتوسع یها طرح (1390) یرضوانطور که از نظر  همان

در نظام  یسهم چندان شود، یف مصر یادینسبتاً ز های ینهها هز آن یۀته یکه برااینرغم  و به

 یگزینجا توانند یکه م یمحل یها طرح یا یمحل یها کشور ندارند. برنامه ییروستا یزیر برنامه

 کنند؛ یفاا یاساس یکشور نقش ییروستا ۀروند توسع دررا دارند که  یتقابل ینا ،شوند ها  آن

هرکدام از  براساس کیودا، مکسافزار  نرمدر  ییروستا ۀتوسع یها به پروژه شده  داده وزن بنابراین

 .آمده است 3در جدول  شده کد های یینارسا

 یارتباط یزیر برنامه کردیرومبتنی بر  ییروستا ۀتوسع یها طرح یها  نارسایی .3جدول 

 یینارسا
 یارهایمع

 ندیفرا
 یارتباط

 یۀمادرون
 یاصل

 یفرع یۀمادرون

 یکدگذار( در نهیگز) یارتباط ندیفرا یارهایمع به شدهداده ازیامت
 ودایکمکس افزارنرم در یفیک یهاداده
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نارسایی در 
 تیجامع
بودن ری)فراگ

 یها طرف
 کننده( شرکت

یا  ضعف
نبود 

 مشارکت
 نفعان ذی

استفاده از جامعۀ محلی 
، نه عنوان منبع اطالعات به
کنندگان در   مشارکت عنوان به

 ی محلیزیر برنامه ندیفرا

3 4 2 1 3 3 4 5 

 های پتانسیل یریارگک  عدم به
 یمحل

3 2 1 5 5 4 4 5 

منابع  ییبه خودکفا یتوجه بی
 منظومه کیدر 

4 2 4 2 3 4 5 5 

 فینبود تعر
مشخص از 

بر مبتنی نبودن اقدامات  یمتک
 داریپا ۀتوسع یها انیبن

3 2 3 2 3 4 5 4 
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 یینارسا
 یارهایمع

 ندیفرا
 یارتباط

 یۀمادرون
 یاصل

 یفرع یۀمادرون

 یکدگذار( در نهیگز) یارتباط ندیفرا یارهایمع به شدهداده ازیامت
 ودایکمکس افزارنرم در یفیک یهاداده
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محلی  ۀتوسع
ها سکونتگاه

 ی روستایی

 یبه نقش شهرها یتوجه بی
 یمحل ۀسعدر تو یانیم

 ییروستا
1 2 4 2 1 5 5 3 

در  ییو محتوا یندیابهام فرا
و  ها استیس نیتدو یچگونگ

 ها  برنامه
4 4 3 2 1 2 1 1 

 نیبه اختالف ب یبخش شدت
 شهر و روستا

1 1 2 1 1 1 3 2 

روستاها به بازار  لیتبد
 یمصرف یکاالها

2 1 1 1 1 3 2 1 

نوع نگرش 
 به توسعه

ی توسعۀ ها یبرنابرا افزایش
 های روستایی محلی سکونتگاه

4 3 5 4 3 4 5 1 

و رویکرد  ییتداوم تمرکزگرا
 از باال به پایین

1 1 2 2 3 4 1 1 

نارسایی در 
صراحت و 

 یبرا تیشفاف
 فرایند بحث

 ،ها تیظرف
و  ازهاین

 انتظارات
 یمحل

و  بیتصو ،یابیارز در ضعف
 طرح شیپا

2 3 2 4 4 2 4 3 

به اهداف  دنرسیدر  ضعف
 ها پروژهها و   طرح

4 5 3 3 4 3 1 1 

مسئولیت و احساس  نبود
 حتی و جامعۀ محلی تعصب

 طرح نتایجبه  ینهادهای محل
 علت اجرای نامقبول به

3 2 1 5 3 5 2 2 

و درک  رییناپذ انعطاف
ی اجتماع های تیواقعضعیف 

روند نکردن از  دلیل پیروی به
5 5 5 3 2 4 1 1 
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 یینارسا
 یارهایمع

 ندیفرا
 یارتباط

 یۀمادرون
 یاصل

 یفرع یۀمادرون

 یکدگذار( در نهیگز) یارتباط ندیفرا یارهایمع به شدهداده ازیامت
 ودایکمکس افزارنرم در یفیک یهاداده
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های  یکارشناس یمنطق
 ات میدانیمطالع

 دیتول ۀویبه ش یتوجه بی
 یمحل

5 5 5 4 5 4 1 1 

در  نیزم یسوداگرگسترش 
 بافت جدید روستا

4 2 5 4 3 3 2 1 

 یی وروستا شتیمع ۀشیوتغییر 
 اجتماعی ورسوم آداب یبرخ

4 3 5 2 3 4 5 2 

نحوۀ 
به  یدسترس

 اطالعات

و  ها  رسانه یساختار انحصار
 یجمع ارتباطل وسای

1 1 3 1 4 4 2 2 

 5 5 4 4 3 3 4 5 محدود به اطالعات یدسترس

نارسایی در 
اجماع  جادیا

 ینظر برا
 یها حل  راه

سازنده و 
 یعمل

 دانش بومی

)ضعف  هیضعف در نظام ته
مشاور در  ی مهندسانعلم

 (انییروستا ازهایین شناخت
5 3 3 2 3 3 4 4 

محلی  ۀتوسع نبودن یمبتن
 یمحلبومی بر دانش  تاییروس

1 3 5 2 2 4 1 1 

 غفلت از توانایی
 گرانیاندرکاران و باز دست

های   ی و سازمانردولتیغ
 نهاد مردم

4 4 5 5 3 3 1 1 

 خالقیت

ی جا  بهی فرهنگ تیهدا
 نوآوری و خالقیت

1 2 5 3 5 3 3 2 

شناسایی ضعیف روستاهای 
 خالق

4 5 5 4 2 4 1 4 

 2 2 3 3 2 4 2 1 تیریمدنارسایی در 
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 یینارسا
 یارهایمع

 ندیفرا
 یارتباط

 یۀمادرون
 یاصل

 یفرع یۀمادرون

 یکدگذار( در نهیگز) یارتباط ندیفرا یارهایمع به شدهداده ازیامت
 ودایکمکس افزارنرم در یفیک یهاداده

رح
ط

 یها
 یهاد

ستا
رو

 یی

ان
سام

ح 
طر

 یده
ستا

رو
ق 

اط
من

 یی

جم
ح ت

طر
 عی

ها
ستا

رو
 ی

ده
اکن

پر
 

از
هس

ح ب
طر

 ی

ان
سام

ح 
طر

 یده
اها

ست
رو

از 
ت 

اظ
حف

و 
 ی

ش
رز

د ا
اج

و
 

ستا
رو

ن 
مرا

 ع
 و

عه
وس

ح ت
طر

 یی

سع
تو

ح 
طر

یپا ۀ
 دار

مه
ظو

من
 یها

ستا
رو

 یی

سع
تو

ه 
نام

بر
 ۀ

صاد
اقت

 ی
ال

شتغ
و ا

زا
 یی

اح
نو

 ی
ستا

رو
 یی

 و عدم ییروستا ینیکارآفر
 مناطق خالق باألخص تیتقو

 ییروستا یصنعت ینواح
 انیبن دانش

 یگردشگرتوجهی به  بی
عنوان نسل سوم  خالق به

 یگردشگر
5 5 5 2 2 5 1 1 

ضمانت 
 اجرایی

 انهیسال ۀبودج نیب وندیپ نبود
 ها ها و پروژه طرحبا 

2 1 3 4 1 5 4 4 

 ۀارائ ۀامات در نحوابه
 ها گزارش

1 1 1 2 1 1 1 1 

 جینتا نیتوجه ب انیاختالف شا
ها  ها و پروژه طرح یمطالعات

 ها  آن یبا اجرا
5 4 5 3 3 5 3 2 

و  نهیهز نیتوازن ب نبود
 به هدف رسیدن یها تیمطلوب

4 4 3 3 2 4 5 5 

 5 5 5 5 5 5 5 4 یمنابع اعتبار تیمحدود
 1/3 9/2 5/3 8/2 7/2 6/3 9/2 5/2 نیانگیم

 5خیلی زیاد=  ؛4زیاد=  ؛3متوسط=  ؛2کم=  ؛1=کم اریبس*

 (1401ی تحقیق )ها افتهمنبع: ی

 یۀبر نظر یمبتن ییروستا یمحل یزیر موجود برنامه یالگوها  نارسایی یواکاو منظور به

 با ،فاز اول یجنتا سبراسا تحقیقفاز دوم  در ی،شرق یجاندر استان آذربا یارتباط یزیر برنامه
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. است شده انجام ابزار توسعۀ اس، .ال.یافزار پ نرمطریق  از یمعادالت ساختار مدلسازی از استفاده

 داده نشان یریگ ( مدل اندازهیرمناسپ-)کرونباخ ترکیبی یاییپا PLSاستفاده از دستور  با 4 شکل در

موجود  یالگوها  به نارساییمربوط  یرهایمتغ برخی پایایی ۀدهند نشان یجشده است. نتا

 ،«یدانش بوم» متغیرهایاست.  یارتباط یزیر برنامه یۀبر نظر یمبتن ییروستا یمحل یزیر برنامه

 .نیستند مناسبی پایایی دارای «خالقیت» و «ییضمانت اجرا» ،«به اطالعات یدسترس ۀنحو»

 
 ریپذ مشاهده یرهایتغم( رمنیاسپ-)کرونباخ یبیترک نانیاطم تیقابل یبررس نمودار. 4 شکل

 (1401) قیتحق یها افتهی: نبعم

یری و فقط یک مدل ساختاری تشکیل گ اندازهمدل معادالت ساختاری از چندین مدل 

نشان  زا درونبررسی شده است. متغیرهای مکنون  اسکوئر نییتع بیشاخص ضرشود. ابتدا  یم

، 19/0گیرد. مقادیر  یمصورت  زا ونبرتوسط متغیر  زا درونصد از تغییرات متغیر  دهد چند در یم

توصیف  توجه قابلو  ی هستند که ضعیف، متوسطمطرحهای  ترتیب حد آستانه به 67/0و  33/0

 (.4اند )جدول  شده



 

 

 

 

 

 157               ریزی محلی روستایی مبتنی بر...                 های برنامه واکاوی نارساییپورمحمدی، خالقی/ 

 

 

 نییتع بی. شاخص ضر4 جدول

 وضعیت R Square R Square Adjusted فرعی مایۀدرون اصلی مایۀدرون

 تیجامع

 ضعیف 234/0 247/0 نفعان یمشارکت ذنبود  ایضعف 

 یمحل ۀمشخص از توسع فینبود تعر

 ییوستار
 ضعیف 246/0 259/0

 متوسط 507/0 515/0 نوع نگرش به توسعه

صراحت و 

 تیشفاف

 ضعیف 289/0 301/0 یو انتظارات محل ازهاین ها،  تیظرف

 ضعیف 014/0 031/0 به اطالعات یدسترس ۀنحو

 اجماع نظر جادیا

 ضعیف 083/0 099/0 یدانش بوم

 ضعیف 004/0 013/0 تیخالق

 ضعیف 073/0 089/0 ییضمانت اجرا

 (1401ی تحقیق )ها افتهمنبع: ی

 نکتۀ دهند. نمی خبر متغیرها سایر تعدیل برای ها یراز متغ کدام یچه حذفاز  4جدول  مقادیر

 عۀیرمجموکه در ز است «نوع نگرش به توسعه» متغیراسکوئر  توجه قابل میزان اینکه مهم

 یبنشان داده شده است. منظور از ضر یرمس یبضرا 5. در شکل دارد قرار «یتجامع» یۀما درون

 ۀدهند نشان ،مثبت یرمس یباست که ضرا یخط یوناستانداردشده در رگرس یهمان بتا یر،مس

روابط معکوس  ۀدهند نشان یمنف یبو ضرا ،زا زا و برون پنهان درون یرهایمتغ ینب یمروابط مستق

زا  زا و برون پنهان درون یرهایمتغ ینروابط ب همۀ دهد نشان می یرمس یلها است. تحل آن ینب

 باشد، وجود ندارد. یمنف یبکه نشانگر ضرا یو روابط معکوساست  یممستق
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 ریپذ  مشاهده یرهایسطح متغ یبررس. 5شکل 

 BT یخروج ازو اثرات کل  یماثرات مستق یمعنادار یبو ضرا یت ۀآمار یرمقاد ۀمشاهد یبرا

(. 6نشان داده شده است )شکل  یرپذ مشاهده یرهایمتغ یعامل یها و وزن استفاده شدهافزار  نرم

مدل است. چنانچه مقدار  یبتا یبو جهت عالمت ضر یمکمل بزرگ یرمس یبضرا یمعنادار

 یاگرفته شده باشد، آن رابطه  نظردر ینانحداقل آماره در سطح مورد اطم یآمده باال دست به

با  ترتیب بهمقدار  یندرصد ا 99درصد و  95درصد،  90 ی. در سطح معنادارشود یم أییدت یهفرض

 .شود یم یسهمقا 58/2و  96/1، 64/1 تی آمارۀحداقل 
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 ریپذ مشاهده یرهایمتغ یعامل یها  وزن یبررس. 6 شکل

 پردازش: یجبراساس نتا

 ینا دهد ینشان م« ییروستا یمحل ۀمشخص از توسع یفنبود تعر» و «یتجامع» بین ارتباط -

 یتوجه بی». شود می تأیید رابطه درصد 99 اطمینان سطح ، در83/5 تی آمارۀرابطه با مقدار 

 29/5 آمارۀبا مقدار  ،آشکار یرعنوان متغ به «ییروستا یمحل ۀدر توسع یانیم یبه نقش شهرها

 یۀمل دوسوحاصل تعا یشهر-ییروستا یوندهایرا دارد. پ یرگذاریتأث یشترینب

 ی،و سعد زاده یم)کراست  یا منطقه ۀدر عرص یشهر یها و کانون ییروستا یها سکونتگاه

سه  توانند یم شان یاییجغراف یتبنا به موقع یانیشهرهای م ،نظر کانزمن . از(143: 1399

 یزن ینلینظر راند . بهاشندداشته ب «یلیتعد-ینیتسک»و  «یا توسعه» ،«یدیتول»عملکرد 

نفوذ خود  ۀحوز ییهای روستا روابط را با سکونتگاه یشترینب یانیوچک و مشهرهای ک

 های سکونتگاه یمحل ۀدر توسع یانیم یتوجه به نقش شهرها ینبنابرا سازند؛ یبرقرار م

 است. مهم ییروستا
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رابطه با مقدار  ینا دهد ینشان م« نفعان یمشارکت ذنبود  یاضعف » و «یتجامع» بین ارتباط -

 یمحل ۀاستفاده از جامع». شود یم ییددرصد رابطه تأ 99 اطمینان سطح در ،9/14 تی آمارۀ

عنوان  به ،«یمحل یزیر برنامه یندکنندگان در فرا عنوان مشارکت نه به ،عنوان منبع اطالعات به

 در ریزان را دارد. امروزه برنامه یرگذاریتأث یشترینب 35/15 آمارۀآشکار با مقدار  یرمتغ

 آیندۀتوسعه در  هفتم برنامۀپنجم و ششم )و احتماالً در  های برنامه در ویژه  به ها ریزی برنامه

تدوین  گفت توان یبراین م اند. عالوه ها در مقیاس محلی گرایش یافته طرح ۀ( به تهینزدیک

محلی  ۀبا استفاده از مشارکت جامع روستایی، های سکونتگاه محلی های ها و پروژه طرح

تواند   چگونه می روستایی ۀجامع شود این است که سؤالی که مطرح می. دشو پذیر می امکان

 .شودفعال  خودنیازهای  برآورددر جهت 

 تی آمارۀرابطه با مقدار  ینا دهد ینشان م« نوع نگرش به توسعه» و «یتجامع» بین ارتباط -

 یمحل ۀتوسع های ینابرابر یشافزا». شود می تأیید رابطه درصد 99 اطمینان سطح ، در24/13

را  یرگذاریتأث یشترینب 78/22 آمارۀآشکار با مقدار  یرعنوان متغ به «ییروستا یها سکونتگاه

عنوان یک  ارتباطی، انسان به توسعۀ یکرددر رو ویژه به ،دارد. در نظریات جدید توسعه

ه موجود متفکر که توانایی ایجاد تغییر در محیط زندگی و فعالیت خود را دارد، محور توسع

ساختن  ای برای برطرف های مشارکتی زمینه انسانی با استفاده از شیوه ۀ. توسعشود یقلمداد م

 های یکاهش ناهماهنگ ،گفته شد یگونه که در بحث نظر . همانکند مینیازهای اساسی ایجاد 

منطقه،  ۀتوسع های یاستاز اهداف مهم س یکی ،متعادل یا منطقه ۀبه توسع یابیتوسعه و دست

مؤثر در  یکردرو یکعنوان  به یدبا یا و منطقه یمحل ۀخرد تا کالن است و توسع از سطح

 ومنطقه شناخته شود  یکمتوازن منابع در  یعو توز یاقتصاد-یاجتماع یندهایفرا ۀتوسع

صورت است که  ین. در ااست بلندمدت آن یامدهایاز پ یجوامع محل یزندگ یفیتبهبود ک

 .بود نخواهیم «ییروستا یها سکونتگاه یمحل ۀسعتو های  ینابرابر یشافزا»شاهد 

 «یو انتظارات محل یازهان ها، یتظرف» و «بحث یندفرا یبرا یتصراحت و شفاف» بین ارتباط -

 تأیید رابطه درصد 99 اطمینان سطح در ،87/9 تی آمارۀرابطه با مقدار  ینا دهد می نشان

 ۀمنابع موجود و بالقو ۀمجموع یده توسعه، سامان یزیر در برنامه ی. هدف اصلشود می

افراد  همۀ یبرا یزندگ یطتوسعه در ابعاد مختلف و بهبود شرا یبرا یور بهره یرکشور در مس

آمار و ارقام  یبررس یقاز طر توان یم یزموجود را ن یتوضع که جامعه است. از آنجا 
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ختار ضعف سا ینتر مهم تواند یم یگزارش عملکرد اقتصاد رائۀدر ا یرتأخ ،شناخت

 یرهایپنهان با متغ یرروابط متغ بررسینامناسب باشد.  یو اطالعات ینظام آمار ی،اطالعات

 یرعنوان متغ به «طرح یشو پا یبتصو یابی،ضعف در ارز» دهد یمورد نشان م  ینآشکار در ا

اقتصاد روستا و  یتگفت ماه بایدرا دارد.  یرگذاریتأث یشترینب 29/7 ۀآشکار با مقدار آمار

 یادیمسئله توجه ز یناما به ا است،شهرها  بامتفاوت  یارآن، بس یاجتماع-یفرهنگ بافت

 یابد یاختصاص م یخدمات-فیزیکی-یبه امور کالبد ییاعتبارات روستا ۀ. سهم عمدشود ینم

خرد هم شاهد ضعف  های نامهدارد و در بر یزیناچ یارو اشتغال و اقتصاد روستا سهم بس

 .یمهست ییان روستادر عمر ینظارت یسازوکارها

نشان « به اطالعات یدسترس ۀنحو» و «بحث یندفرا یبرا یتصراحت و شفاف» بین ارتباط -

 ییددرصد رابطه تأ 909 یناندر سطح اطم ،86/0 یت ۀرابطه با مقدار آمار ینا دهد یم

« بومی دانش» و «یسازنده و عمل یها حل راه یاجماع نظر برا یجادا» ین. ارتباط بشود نمی

 رابطه درصد 95 اطمینان سطح در ،24/2 تی آمارۀرابطه با مقدار  ینا یانگر آن است کهب

ن دادن شارکتمو  یحصح یریتعدم مد یجۀدرنت یبوم یفکر یمبنا یک. نبود شود می تأیید

 ییرا به ضرر جامعه روستا یزیر مراحل برنامه همۀ یزی،ر اول برنامه ۀدر مرحل نفعان یذ

 یجد یبعنوان آس به ییروستا ۀدر جامع یمسائل و مشکالت شود یم موجبو  دهد میتداوم 

 یاجتماع ی،اقتصاد ۀتوسع ۀسال پنج  یها روستا در برنامه یگاهراستا با جا کند که هم یدانمود پ

 یگراناندرکاران و باز دست ییغفلت از توانا. »دارد یمختلف یامدهایو پ یستن یو فرهنگ

 یرگذاریتأث یشترینب یدارا 41/2 آمارۀاست که با  یریمتغ «هادن مردم یها و سازمان یردولتیغ

 .شود یم أییددرصد ت 95 یناناست که در سطح اطم ینهزم یندر ا

 متغیرهای و «یسازنده و عمل یها حل راه یاجماع نظر برا یجادا»پنهان  یرمتغ بین ارتباط -

 در 46/1 تی آمارۀمقدار  با« اجرایی ضمانت»و  42/0 تی آمارۀبا مقدار « خالقیت»آشکار 

 .شود نمی ییددرصد رابطه تأ 90 ینانسطح اطم

و  15/0، 02/0سه مقدار  گفت باید گایسلر-استون Q2سنجش شاخص  یارمع بررسی در

اند.  کرده یشاخص معرف ینا یبرا یمتوسط و قو یف،ضع یرعنوان مقاد به ترتیب را به 35/0

 «ییروستا یمحل ۀمشخص از توسع یفنبود تعر» ،«نفعان یذ  مشارکتنبود  یاضعف » یرهایمتغ

 یجه. نتهستندمدل  بینی یشقدرت پ یینتع یبرا یقو یرمقاد یدارا «نوع نگرش به توسعه»و 
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 یها بودن طرفیر)فراگ یتجامع معیار یارتباط یندفرا یارهایمع در که است آن بیانگر

مهم  بسیارمطالعه  مورد دودۀمح ییروستا های سکونتگاه محلی ریزی برنامه درکننده(  شرکت

به  یدسترس نحوۀ» و «یو انتظارات محل یازهان ها، یتظرف» های مایه درون طرفی، از. است

مدل  بینی یشقدرت پ یینتع یبرا متوسط یرمقاد یدارا «یتصراحت و شفاف» معیار در «اطالعات

 یها حل راه یع نظر برااجما یجادا» معیار به مربوط متغیرهای همۀاست که  یدر حال این ؛هستند

 توان یم ینمدل هستند؛ بنابرا بینی یشقدرت پ یینتع یبرا ضعیف مقادیر دارای «یسازنده و عمل

از  یمشخص یفتعر و ریزی نباشد برنامه مراحل همۀدر  نفعان یکه مشارکت ذ یگفت تا زمان

به  یینو پا یطارتبا ،نگرش به توسعه نوع ، همچنینباشدوجود نداشته  ییروستا یمحل ۀتوسع

عالوه بر همۀ  احسن استفاده نشود و نحو به یو انتظارات محل یازهان ها، ظرفیتو از  نباشدباال 

سازنده  یها حل راه یبه اجماع نظر برا توان ینباشد، نم یبه اطالعات کاف یدسترس نحوۀ ها، این

 .یافتدست  ییو ضمانت اجرا یتخالق ی،دانش بوم یقاز طر یو عمل

 CV Redشاخص  یآمده برا دست به ریمقاد .5 دولج

 یۀما درون

 یاصل
 قضاوت SSO SSE Q متغیر

 تیجامع

 353/0 394/116 00/180 نفعان یذ  مشارکتنبود  ایضعف 
و  35/0باالتر از 

 بودن شاخص  قوی
 389/0 291/273 000/300 ییوستار یمحل ۀمشخص از توسع فینبود تعر

 367/0 900/75 000/120 نوع نگرش به توسعه

صراحت و 

 تیشفاف

و  15/0باالتر از  165/0 765/392 000/420 یو انتظارات محل ازهاین ها،  تیظرف

 151/0 725/123 000/120 به اطالعات یدسترس ۀنحو بودن شاخص متوسط

اجماع  جادیا

 نظر

 013/0 606/180 000/120 یدانش بوم
و  02/0باالتر از 

 بودن شاخص ضعیف
 041/0 886/249 000/240 تیخالق

 015/0 526/304 000/300 ییضمانت اجرا

 (1401ی تحقیق )ها افتهمنبع: ی

  مورد یمحل یها آغاز و شروع طرح یزمان بیترتهای تحقیق و با توجه به  با عنایت به یافته

بررسی  یمحلتوسعۀ  یها  طرحدر  یارتباط کردیرو تیتقو ریسی زمان ندیفرا نیدر ای، بررس

 (.6شده است )جدول 
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 یمحل ۀتوسع یها در طرح یارتباط کردیرو تیتقو ری. س6 جدول

 طرح ۀمحدود عنوان طرح
گسترۀ 

 جغرافیایی

 تیماه

 طرح
 یارتباط کردیرو تیتقو ریس سیر زمانی

 روستا ییروستا یهاد

 ۀهم

 یروستاها

 کشور

 1362از سال  یکالبد

مردم  انیم شده نهیارتباط نهاد نبود

 یوگو گفت ی، نبودزیر هبرنام یبرا

 ۀارائ یها روش و نبود دار هدف

 یارتباط یها آموزش

 یروستاها عیتجم

 پراکنده

ناحیه 

 ییروستا

 ایبخش 

 دهستان

 یبرخ

 یقلمروها

 ییروستا

 1368از سال  یکالبد
 و نارسایی در مردم به ریزیبرنامه

 آموزشو  وگو گفت، ارتباط

دهی مناطق  سامان

 ییروستا

 ستاناکشور، 

 شهرستان و

مناطق 

 ییروستا

-ییفضا

 یکالبد
 1379از سال 

و  وگو گفت، ارتباط نارسایی در

 آموزش

 روستا یبهساز

 ۀهم

 یروستاها

 کشور

 -ییفضا

 یکالبد
 1374از سال 

 و نارسایی در مردم به یزیر برنامه

 آموزشو  گوو گفت، ارتباط

و  یده سامان

حفاظت از 

واجد  یروستاها

 ارزش

ارزش  بافت با

 تاروس

 روستاهای

 بافت دارای

 ارزش با

 1383از سال  یکالبد
شده میان مردم  ینهنهادنبود ارتباط 

 یزیر برنامهبرای 

توسعه و عمران 

 ییروستا

ستان، اکشور، 

 شهرستان

مناطق 

 ییروستا

 -ییفضا

 یکالبد

عدم  -دارای پیشینۀ زیاد

و  1395وصول در سال 

اعالم وصول در سال 

1399 

با  زانیر نامهارتباط برتا حدودی 

ی، زیر  در برنامه یمردم ینهادها

 یمشارکت حداقل

 داریپا ۀتوسع

 یها منظومه

 ییروستا

ستان، اکشور، 

 شهرستان

مناطق 

 ییروستا

 -ییفضا

 یکالبد
 1392از سال 

 یبا نهادها زانیر ارتباط برنامه

 یده سازمانی، زیر در برنامه یمردم

راستای  در مردمی وگوهای گفت

 تهیۀ در ارکتطرح و مش هدف

 گوو گفت اجماع در طریق از طرح

و  یاقتصاد ۀتوسع

 ییزا   اشتغال

ستان، اکشور، 

 شهرستان

های روستا

 هدف

 - ییفضا

 یکالبد
 1398از سال 

 (1383)و همکاران  یافتخار نیالد رکن(؛ 1399)فراخته ا ؛(1401) قیتحق یها افتهی: منبع
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 یو مشارکت حداقل یرمشارکتیغ یژگیو دهد می نشان یارتباط یکردرو یتتقو یرس بررسی

همچنان مطرح  1392تا سال  ییروستا ۀتوسع یها طرح در ییگرا ییعقال یکردرو ۀاز غلب یناش

 یی،زا و اشتغال یاقتصاد ۀتوسع برنامۀو  ییروستا یها منظومه یدارپا ۀبوده و با طرح توسع

 طریق از طرح تهیۀ در مشارکت و یزیر برنامه فراینددر  یمردم یبا نهادها یزانر ارتباط برنامه

 ینتدو یرس یاست و تا حدود شده تقویت یجلسات مشارکت یوگو و برگزار گفت در اجماع

را  ها طرح این شدن عملیاتی مرحلۀروند در  ینرفته که تداوم ا یارتباط یکردرو سمت بهها  برنامه

 زد. ینتخم توان ینم

 یریگ  جهینت و بحث

 یها بودن طرفیر)فراگ یتتوان در سه اصل جامع یرا م یارتباط ندیفرا یارهایاغلب مع

 یها حل راه یاجماع نظر برا یجادبحث و ا یندفرا یبرا یتو شفاف صراحت ،کننده( شرکت

 یها طرح یها نارسایی ینتر مهم اصلی، گزینۀسه  ینخالصه کرد که با توجه به ا یسازنده و عمل

 سی. شد استخراج یارتباط یزیر برنامه یکرددر قلمرو رو ،مطالعه مورد  ۀمحدود ییروستا ۀتوسع

 یارتباط یندفرا یارهایعنوان مع  به ینهسه گز یرمجموعۀدر ز ینگر درون یجاز نتا فرعی مایۀ درون

 .شدند بندی طبقه اصلی مایۀ درون هشتدر قالب  واستخراج 

 یناش یشارکت حداقلو م یرمشارکتیغ یژگینشان داد و یارتباط یکردرو یتتقو یرس بررسی

همچنان مطرح  1392تا سال  ،استان ییروستا ۀتوسع یها طرح در ییگرا ییعقال یکردرو ۀاز غلب

 یی،زا و اشتغال ی،اقتصاد ۀتوسع برنامۀ و ییروستا یها منظومه یدارپا ۀبوده و با طرح توسع

 طریق از طرح، تهیۀ رد مشارکت و یزیر برنامه فراینددر  یمردم یبا نهادها یزانر ارتباط برنامه

ها  برنامه ینتدو یرس یشده و تا حدود یتتقو یجلسات مشارکت یگو و برگزارو گفت در اجماع

 توسعۀ های برنامه متمرکز سیستمگوارک با توجه به  است. مک رفته ارتباطی رویکرد سمت به

تداوم روند  رو این از. است کرده یدقدرت و تفاوت تأک یرناپذ کاهش یت( به ماه2001) ساله پنج

 ینسا ۀمطالع بررسی زیرا دانست؛ قطعی توان نمی ها طرح این شدن عملیاتی مرحلۀرا در  یکنون

 و اند گذاشته یرتأث یبر کنش عموم یزانر است که برنامه یارتباط ینتمر با( نشان داد 1998)

 عمل است.آن بر  یرتأث یاز اطالعات و چگونگ یدیمستلزم مفهوم جد یارتباط یزیر برنامه
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 یها و کانون ییروستا یها سکونتگاه یۀحاصل تعامل دوسو یشهر-ییروستا یوندهایپ

با  روستایی، های سکونتگاه محلی های ها و پروژه است. تدوین طرح یا منطقه ۀدر عرص یشهر

در چنین  نفعان ذی مشارکت گفت باید. شود پذیر می محلی امکان ۀاستفاده از مشارکت جامع

نوع  ینوقوع نخواهد پیوست و بهتر به متمرکز و پایین به باال رویکرد اتخاذ تداوم بافرایندی 

 مراحل تمامدر  ارتباطی ریزی برنامه در مشارکتهای  شیوه به که  دهد می روی زمانیمشارکت 

. شوددهی  دقت سازمان و بهصورت گیرد توجه  و اجرا(  محتوا تدوین، نیازها، یش)پ برنامه

الدین  نه منبع اطالعات. رکن و باشند یمحل یزیر برنامه یندکنندگان در فرا شارکتمردم م یجهدرنت

مهم  یها از ضرورت یکیعنوان  به اتخاذ رویکرد ارتباطی به نیز( 1383افتخاری و بهزادنسب )

توجه  یتبر اهم یز( ن1390) یمیانو کر یایی. علندکرد یدروستایی تأک ۀتوسع یزیر یند برنامهافر

 .تأکید ورزیدند ها برنامه ینا یاصل نفعان  یعنوان ذ و مشارکت مردم روستا بهبه دانش 

کشور در  ۀمجموعه منابع موجود و بالقو یده توسعه، سامان یزیر در برنامه یهدف اصل

 افراد جامعه است. از همۀ یبرا یزندگ طیابعاد مختلف و بهبود شرا ۀتوسع یبرا ی،ور بهره ریمس

 ۀرائدر ا ریتأخ ،آمار و ارقام شناخت یبررس قیاز طر توان یم زید را نموجو تیوضع که  آنجا

 یو اطالعات ینظام آمار ،یضعف ساختار اطالعات نیتر مهم تواند یم یگزارش عملکرد اقتصاد

 بامتفاوت  اریآن، بس یاجتماع-یاقتصاد روستا و بافت فرهنگ تیماهباید گفت  نامناسب باشد.

به امور  ییاعتبارات روستا ۀ. سهم عمدشود یمسئله نم نیبه ا یادیاما توجه ز است،شهرها 

 .دارد یزیناچ اریو اشتغال و اقتصاد روستا سهم بس ابدی یاختصاص م یخدماتی و کیزیف-یکالبد

در عمران  ینظارت یخرد هم شاهد ضعف سازوکارها یها نامهاست که در بر یدر حال نیا

 بیان کردند بر نهاد دیخود با تأک قی( در تحق1395) یاکبر یعل یو حاج ی. متوسلمیهست ییروستا

 ۀاراد بیو ترغ یموضوعات اجتماع نظر درمورد  اتفاق جادیا سبب توانند یم یارتباط یهافرایند

 شوند. رییتغ یبرا یاسیس

در  نفعان ینگرفتن ذ و به مشارکت حیصح تیریعدم مد ۀجیدرنت یبوم یفکر یمبنا کینبود 

و  بخشد میتداوم  ییروستا ۀرا به ضرر جامع یزیر مراحل برنامه همۀ ،یزیر اول برنامه ۀمرحل

کند که  داینمود پ یجد بیعنوان آس بهی مسائل و مشکالت ییروستا ۀدر جامع شود یم موجب

و  نیست یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع ۀسال پنج  یها روستا در برنامه گاهیراستا با جا هم

 یرواحدیثابت و م یعیپژوهش شف یها افتهدارد. در این زمینه، یراه هم به یمختلف یامدهایپ
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 ۀدر توسع یتوانمندساز یها شاخص یدر ارتقا یزیر برنامه کردیناکارآمدبودن رونیز ( 1398)

 که بود آنانگر نیز بی( 1396) یو پرتو یمخبر مطالعۀ یها افته. یدهد یرا نشان م ییروستا داریپا

رنگ  نقش کم ی،ضعف مشارکت مردم ز،یر برنامه یبرا یلگرو تسه گر یانجینقش م فیعدم تعر

مشکالت  نیتر از مهم فیضع یساز و فرهنگ ریفراگ یآموزش ستمیس نبود ،نهاد مردم یها سازمان

 .هستند یزیر برنامه محلی در نظام

مشخص از  فینبود تعر»، «نفعان یعدم مشارکت ذ ایضعف »با توجه به نتایج تحقیق، 

 ینیب شیقدرت پ نییتع یبرا دارای مقادیر قوی« نوع نگرش به توسعه»و « ییروستا یحلم ۀتوسع

توسعه و عمران  جامع طرحو  پراکنده یروستاها عیطرح تجمها نشان داد  هستند. یافته مدل

ی در طرح بهسازبودند.  یفرایند ارتباط یارهایمعیی دارای بیشترین امتیاز نارسایی در روستا

توان یکی از دالیل آن را  ها از وضعیت مناسبی برخوردار است که می ۀ طرحمقایسه با بقی

نسبت کشور  ی به کلشرق جانیآذربا ییروستا یمسکون یها واحد یساز مقاوم نیانگیمباالبودن 

 نفعان یمشارکت ذگفت تا زمانی که  توان یمبنابراین ؛ داد که تا حدودی موفق عمل کرده است

نگرش به  نوعیی نباشد و روستا یمحل ۀمشخص از توسع فیتعریزی و ر در همۀ مراحل برنامه

نحو احسن  ی بهو انتظارات محل ازهاین ها، تیظرفاز نوع ارتباطی و پایین به باال نبوده و از  توسعه

 یها حل راه یاجماع نظر برابه  توان ینمکافی نباشد،  به اطالعات یدسترس ۀنحواستفاده نشود و 

 جینتادر راستای  یی دست یافت.ضمانت اجراو  تیخالقی، دانش بومطریق  ی ازسازنده و عمل

 :شود  یمطرح م لیذ یشنهادهایپ ق،یتحق

 ؛واحد و مشخص ی روستاییتیریو نظام مد ینهاد متول کی جادیا -

 یزیر محتوا و اجرا( برنامه ن،یتدو ازها،ین شی)پهمۀ مراحل در  نفعان  یتوجه به مشارکت ذ -

 ی؛ی روستایمحل

و  گر یانجیعنوان نقش م به نهادها)پایین به باال( و تقویت همکاری بین  اتخاذ رویکرد ارتباطی -

 توسعۀ محلی؛ یلگرتسه

 یی؛روستا های ی سکونتگاهمحل ۀتوسعریزی   برنامهدر  یانیم یتوجه به نقش شهرها -

با رویکرد  وضع موجود توسعۀ ی برایو اطالعات ینظام آمار ،یساختار اطالعات تقویت -

 ؛افق متصور ینگار ندهیآ
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قرار دارند، مطالعات  یفیو ک یکم کردیهردو رو یدر تالق ییمطالعات روستا اینکه با توجه به -

 شود. لیتبد ختهیآم یها  استفاده از روش شیافزا یبرا یبه بستر مناسب تواند یم ییروستا

 منابع: 9 فصل
 تحلیل: محلی توسعۀ کارگزاران(. 1397) املک دلپسند، و حمیدرضا پور، جالیی تقی، ارمکی، آزاد

 (.شهری-روستایی) محلی توسعۀ پیرانشهر، مرزی منطقۀ توسعۀ در مؤثر نیروهای شناختی جامعه

 .28-1: 1 شمارۀ دهم، دورۀ

 .نشر قومس: تهران .ایران روستایی نواحی در توسعه ساختاری های بایسته(. 1399) حسن افراخته،

: تبریز .شرقی آذربایجان استان آماری سالنامۀ(. 1398) شرقی آذربایجان  ریزی هبرنام و مدیریت سازمان

 .ایران

 کلیدی عوامل تحلیل(. 1398) محمدرضا رضوانی، و نادر زالی، علی، سید بدری، امید، آباد، شاه امیدی

 اناست: موردی مطالعۀ) نگاری آینده رویکرد با روستایی فضاهای آمایش الگوی دهی شکل بر مؤثر

 .113-92: 1 شمارۀ دهم، دورۀ ،روستایی های پژوهش(. لرستان

 کشور در روستایی توسعۀ ریزی برنامه انجام مطلوب فرایند تعیین و تحلیل(. 1389) جانعلی بهزادنسب،

 .74-51: 4 شمارۀ سیزدهم، دورۀ ،توسعه و روستا ارتباطی، ریزی برنامه رویکرد براساس

 و نو کیفی: رویکردی پژوهش های روش مبانی و اصول(. 1398) ناهید مسلمی، و حسین خنیفر،
 .دانش نگاه: تهران .(دوم جلد) کاربردی

 مرکز ایالم، استان های شهرستان روستایی مناطق یافتگی توسعه درجۀ مقایسۀ(. 1382) جعفر رضایی،
 .17 -1: 1 شمارۀ شانزدهم، دورۀ ایالم، کشاورزی تحقیقات

 .قومس نشر: تهران .ایران در روستایی ریزی برنامه (.1390) محمدرضا رضوانی،

 روستایی توسعۀ های برنامه در آن جایگاه و محلی سطح در ریزی برنامه(. 1390) محمدرضا رضوانی،

 .زاهدان ،محلی توسعۀ در نگری آینده و تجارب روستایی، توسعۀ المللی بین کنفرانس اولین کشور،

 های نظریه در ارتباطی ریزی برنامه رویکرد کاربرد و نقش(. 1390) سکینه معروفی، و مجتبی رفیعیان،

 .120–113: 7 شمارۀ چهارم، دورۀ ،شهر آرمان شهرسازی، نوین

 به انتقادی رویکرد ارتباطی، ریزی برنامه(. 1383) جانعلی بهزادنسب، و عبدالرضا افتخاری، الدین رکن

 هشتم، دورۀ ،انسانی علوم مدرس(. روستایی ۀتوسع ریزی برنامه بر تأکید با) ریزی برنامه نظریۀ

 .22–1: 1 شمارۀ
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 تبیین(. 1394) مهدی پورطاهری، و غالمرضا غفاری، سمیرا، محمودی، عبدالرضا، افتخاری، الدین رکن

 خراسان استان روستاهای: )مورد مطالعه روستایی پایدار توسعۀ در اجتماعی سرمایۀ فضایی الگوی

 .107-87: 1 شمارۀ چهارم، دورۀ ،روستایی عۀتوس و فضا اقتصاد رضوی(.

 بر تأکید با روستایی توسعۀ مفهوم سنجش(. 1400) سعید زارع، نصیری و سمیه عزیزی، وحید، ریاحی،

 سیزدهم، دورۀ (.شهری-روستایی) محلی توسعۀ(. دماوند شهرستان: مورد مطالعه) روستاییان دیدگاه

 .145-119: 1 شمارۀ

 اصول نظری تبیین(. 1396) عبدالرضا افتخاری، الدین رکن و مهدی طاهری،پور اصغر، علی سوادی،

 مدیریت بر تأکید با: مدیریت( ایرانی–اسالمی) بومی الگوی تدوین مبنایی های مؤلفه و محتوایی

 .121-86: 4 شمارۀ یکم، و بیست دورۀ ،فضا آمایش و ریزی برنامه روستایی،

 در توسعه های طرح اثربخشی کاهش علل و ریزی برنامه های چالش(. 1382) محمدحسین زادگان، شریف

 .20-1: 44 و 43 شمارۀ یازدهم، دورۀ ،توسعه و کشاورزی اقتصاد ایران،

 و ها چالش: ریزی برنامه رویکرد و ها سیاست(. 1398) سادات نگین میرواحدی، و ناصر ثابت، شفیعی 

 روستاهای: موردی مطالعۀ) روستایی پایدار توسعۀ و محلی نفعان ذی توانمندسازی های فرصت

 .147-127: 4 شمارۀ ،روستایی ریزی برنامه و پژوهش(. تهران شرق جنوب و جنوب

 در ریزی برنامه رویکرد تأثیرات واکاوی(. 1398) سادات نگین میرواحدی، و ناصر ثابت، شفیعی 

 و ری های شهرستان :مورد مطالعه) روستایی پایدار توسعۀ فراگرد در روستاییان توانمندسازی

 .104-87: 9 شمارۀ نهم، دورۀ ،ای منطقه ریزی برنامه فصلنامۀ(. پاکدشت

 مدیریت در محلی جوامع سازی ظرفیت(. 1400) عالمه کیخا، و نورمحمد یعقوبی، اسما، نودز، صالحی

 .69-57: 2 شمارۀ دهم، دورۀ ،بحران مدیریت فرهنگی، عوامل نقش بررسی: محور اجتماع بحران

 با ایران در روستایی توسعۀ های برنامه رویکرد بررسی(. 1390) اهلل حبیب کریمیان، و محمدصادق لیایی،ع

-85: 3 شمارۀ سوم، دورۀ ،ایران اجتماعی توسعۀ مطالعات بومی، دانش جایگاه و نقش بر تأکید

101. 

 های کرانه پس رد آن تأثیر و شهری خزش فرایند واکاوی(. 1399) سیما سعدی، و حسین زاده، کریم

 .156-141: 39 شمارۀ دهم، دورۀ ،ای منطقه ریزی برنامه مریوان، شهر پیرامون روستایی

 نگرش و نهادگرا تفکر اتصال نقطۀ جمعی؛ کنش(. 1395) کاوه اکبری، علی حاجی و محمود متوسلی،

 .45-15: 4 شمارۀ ویکم، بیست دورۀ ،بودجه و ریزی برنامه ارتباطی، ریزی برنامه

 در ارتباطی ریزی برنامه تحقق جهت نهادی الزامات تحلیل(. 1396) پروین پرتوی، و مریم بری،مخ

 .67-53: 32 شمارۀ نهم، دورۀ ،شهری مدیریت مطالعات تهران،



 

 

 

 

 

 169               ریزی محلی روستایی مبتنی بر...                 های برنامه واکاوی نارساییپورمحمدی، خالقی/ 
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