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Extended Abstract 

Introduction 

One of the dimensions of rural development is the management of sustainable rural 

development at the local and macro level, sustainable rural development is the process of all-

round improvement of rural life through the establishment and encouragement of activities 

compatible with the capabilities and bottlenecks of the environment. Therefore, structural 

grounding in environmental-ecological, social-cultural, economic, institutional-management and 

physical-spatial aspects can lead to the proper functioning of this process. In turn, sustainable 

rural development is realized with the participation of villagers in decision-making, 

implementation, sharing of benefits and monitoring and evaluation. Diversity is the basis of 

stability and stability, and the more diverse a system becomes, the more its stability and 

dynamism is maintained over time and in different places against internal and external tensions. 

Today, diversifying the rural economy is one of the approaches to realizing sustainable rural 

development. In a research, they designed a model of rural development planning and policy 

challenges in Iran based on a data-based theory. The participants in the research consisted of 

experts in the field of rural planning and development, of which 28 people were selected based 

on the theoretical saturation criterion and using the purposeful sampling approach and the 

snowball sampling method.  

Methodology 

The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature 

and method. The method of collecting information was in the form of documentation and field 

observation, interview and completing a questionnaire. The statistical population of this 

research is academic experts in the field of rural development, provincial planners in the 

country's rural and municipal organizations, provincial planners in the Ministry of Jihad and 

Agriculture, and provincial planners in the Ministry of Industries, Program and Budget 

Organization, and others.  

 

Results and Discussion 

The estimation results, the significance level of the failure variables in relation to the model 

variable of Iran's rural development planning policy system is less than 0.05, so the relationship 

between these two variables is significant at the 95% confidence level. Also, according to the 

value of t-statistic equal to -36.649, which is greater than 1.96, the first hypothesis of the 

research is confirmed. In other words, during the research process, it was proved that the policy-
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making system of rural development planning in the country has problems, inadequacies and 

challenges. According to the estimation results, the significance level of the variables of local 

and regional factors in relation to the model variable of the policy system of rural development 

planning of Iran is less than 0.05, so at the 95% confidence level, the relationship between these 

two variables is significant. Is. Also, according to the value of t-statistic, it is equal to -33.826, 

which is greater than 1.96, as a result, the second hypothesis of the research is confirmed. 

Basically, centralized planning does not allow policymakers and planners to use local and 

regional capacities, and this issue itself will keep villages and rural areas away from 

development. Therefore, during the research process, it was proved that according to the 

prevailing approach of centralized planning in Iran, local and regional factors play a lesser role 

in rural development planning policymaking. The results of the model estimation showed that 

the significance level of the variables of attention and emphasis on decentralized decision-

making and action in relation to the variable of the Iranian rural development planning policy 

system model is less than 0.05, so at the confidence level of 95% The relationship between these 

two variables is significant. Also, according to the value of t-statistic, it is equal to -27.571, 

which is greater than 1.96, as a result, the third hypothesis of the research is confirmed. What is 

important in this connection is that the results prove that decentralization in the country's rural 

development planning should be respected as a principle and considered as a necessity. In other 

words, during the research process, it was proved that in the country's rural development 

planning policy, attention and emphasis on decentralized decision-making and action is 

necessary. Based on the estimation results, the significance level of the variables of less 

attention to the position of the village and rural development planning policy in the period 

before and after the revolution in relation to the variable of Iran's rural development planning 

policy system model variable is less than 0.05 therefore, at the 95% confidence level, the 

relationship between these two variables is significant. Also, according to the value of t-statistic, 

it is equal to -30.694, which is greater than 1.96, as a result, the fourth hypothesis of the 

research is confirmed. Document review shows; In all the programs that have been implemented 

from the past until now, the village and rural development have been on the sidelines and their 

place in the planning has not been satisfactory and appropriate. In other words, during the 

research process, it was proven that in the development programs before and after the Islamic 

revolution, the role of the village and the policy making of rural development planning were less 

considered. According to the output of the estimation results, the significance level of trans-

sectoral planning variables instead of sectoral in relation to the variable of Iran's rural 

development planning policy system model is less than 0.05, so at the 95% confidence level, the 

relationship These two variables are significant. According to the value of t-statistic equal to -

28.384, which is greater than 1.96, the fifth hypothesis of the research is confirmed. In other 

words, during the research process, it was proved that trans sectoral planning is necessary 

instead of sectoral planning at different levels in rural development planning. 

 

Conclusion 

The policies and plans of construction and development are indicative of the fact that in the 

country's rural development planning, attention and emphasis has been focused on decision-

making and action from top to bottom. One of the main results obtained in this research is that 

in our country, due to the multiplicity of executive centers in the field of rural development, we 

are witnessing the fragmentation and lack of coherence of the organization. Therefore, the 

existence of a level that can aggregate these issues is very important. In fact, it acts as an 

executive and effective support in decision-making and implementation of rural development 

policies and has a trans-sectoral role. Therefore, according to the records and experiences of 

rural development planning in the country during the last few decades and taking into account 

the possibilities, bottlenecks and challenges in the development process of rural areas, as well as 

taking into account the approaches and strategies of rural development, the optimal approach for 

development planning In rural areas of the country, the solution of creating a legislative level is 

proposed. 
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 چکیده
ل غیر یری و عمگر تصمیمای، توجه و تاکید بها، عوامل محیطی و ناحیهنارساییاین تحقیق بر اساس متغیرهای 

ز انقالب و بعد ا ره قبلریزی توسعه روستایی دردومتمرکز، توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه
نفر  127 رگیرنده ه آن دربنگری انجام شد و جامعه آماری نمونریزی فرابخشی به جای بخشینیز برنامهاسالمی و 

یب رض پایایی )روش به روش دلفی بوده است. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی،
د قرار ورد تاییماری مآهای ن روشها )آزمون کلموگرو  اسمیرونو ( به کمآلفای کرونباخ( و نرمال بودن داده

 آماریSPSS  افزاررمن  ای به کمنتن نمونه  tهای تحقیق از آزمونگرفتند. در نهایت، جهت آزمون فرضیه

ه از تخراج شدری اساستفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در پنج فرضیه بر اساس تجزیه و تحلیل آما
-بر تصمیم و تاکید ، توجهایاداری متغیرهای نارسایی، عوامل محلی و ناحیهها؛ نتایج تخمین، سطح معنپرسشنامه

وره قبل و دتایی در ه روسریزی توسعگیری و عمل غیر متمرکز، توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه
-یاستل نظام ستغیر مدمنگری در ارتباط با ریزی فرابخشی به جای بخشیبعد از انقالب اسالمی و نیز برنامه

درصد رابطه این  95طمینان باشد، بنابراین در سطح امی 05/0ریزی توسعه روستایی ایران کمتر از گذاری برنامه
، -571/27، -826/33 ،-649/36برای پنج فرضیه به ترتیب  t معنادار است. همچنین مقدار آمارهمتغیرها 
ریزی توسعه گذاری برنامهشد که نظام سیاست دست آمد. طی فرآیند تحقیق ثابتب -384/28 و -694/30

جال مكان و ممرکز اریزی متهایی است. همچنین برنامهها و چالشروستایی در کشور دارای مشكالت، نارسایی
ساله خود د و این مدهنمی ریزان توسعهگذاران و برنامهای را برای سیاستهای محلی و  ناحیهاستفاده از ظرفیت
ه در نظام کهد رسید ه خوان روستا و نواحی روستایی از توسعه می گردد. در صورتی روستا به توسعموجب دور ماند

 ود. اجتناب ش نگریریزی ین رویكرد و نگاه فرابخشی به روستا وجود داشته و از نگاه بخشی و بخشیبرنامه

 .سان شمالیگذاری، توسعه روستایی، خراریزی روستایی، نظام سیاستبرنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه به های تمدن اجتماعی و نیز پایگاهروستاها از مهمترین خاستگاه

های توانند در حفظ یا نابودی عرصهها میهای اتخاذی در خصوص آنروند. این جوامع مولد بوده و سیاستشمار می

ریزی و . با وجود این، عدم برنامه(98: 1397و همكاران،  یاریورمزهمیت داشته باشد )ها احیاتی در دسترس آن

های اساسی کرده است. سیاستگذاری مناسب در خصوص نقاط روستایی توزیع جمعیت را در پهنه سرزمین دچار چالش

ریزی گیری نظام برنامهاز شكل ریزی روستایی در ایران پس از گذشت حدود هفت دههریزی و به ویژه برنامهنظام برنامه

(. توسعه کوششی است برای 894: 1394های متعددی مواجه است )فیروزنیا و قرنی آرانی، در کشور همچنان با چالش

های مختلف زندگی ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشكالتی که پیوسته بین بخش

توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است  .(& Mathieu, 2004: 102 Green, 2007) ارد اجتماعی و انسانی وجود د

(. 35: 1395)نخذری و همكاران،  که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقر و آسیب پذیر اجتماع است

  را به همراه دارد یعاجتما یمتفاوت کل نظام اقتصاد یریگسازمان و سمت دیاست که در خود تجد یانیتوسعه جر

.(Rosley et al, 2013: 318) یهایدگرگون :شامل ،و درآمد را دربردارد دیتول زانیبهبود م نكهیتوسعه عالوه بر ا 

 & Chamberlain).  مردم است یعموم یهادگاهید نیو همچن یادار یاجتماع ی،نهاد یهادر ساخت یاساس

Meitner, 2013: 13)  ،با هد   یموجود اجتماع نیفرد و  نیاست از توسعه انسان به عنوان  توسعه عبارتدر واقع

ای است که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره توسعه پایدار، توسعه .(Ozkan, 2014: 4067)و ا ییو شكوفا یآزاد

توسعه پایدار  (.17: 1395ها برای نسل آینده برآورد سازد )خلیل طهماسبی و همكاران، ها و پتانسیلانداختن قابلیت

های همساز با روستایی فرایندی است که ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت

ریزی روستایی (. به طور کلی، برنامه34: 1395دهد )گازا و همكاران، ها و تنگناهای محیطی مورد تاکید قرار میقابلیت

ای هدافی است که در آن بتوان شالوده و اساس ین جامعه روستایی مناسب را در قالب منطقهبیشتر به منظور رسیدن به ا

    (Diao & Thurlow, 2010: 1375).گذاری کردبه نحوی مطلوب، پایه

دهد که عوامل مختلفی بویژه غلبه رویكرد ایران نشان می ریزی توسعه روستایی دربررسی روند تحوالت تاریخی برنامه

ریزی مراحل مختلف سیاست گذاری برنامه عدم توجه به لزوم مشارکت مردم در ،باال به پایین ریزی ازرنامهبخشی ب

طراحی اجرا و ارزیابی و عدم توجه به توسعه متوازن و یكپارچه شهری روستایی منجر به عدم تحقق توسعه روستایی و 

واقع معضالت  . در(9؛ 1391هشجین، )موالئی دیده استای و ملی گرمنطقه ،های فضایی درسطوح محلیتشدید نابرابری

 -اجتماعی ،اکولوژین -های محیطیعوامل درونی و بیرونی به صورت چالش های روستایی ناشی ازساختاری در عرصه

تولید و  مدی اداری بی انگیزگی درآتجلی یافته و زمینه ناکار فضایی -و کالبدی نهادی -، مدیریتی اقتصادی ،فرهنگی

 بافت تضادهای اجتماعی و مسائلی از این قبیل را فراهم نموده است و در الت اقتصادی دوگانگی و تعارض دركشم

)ورمزیاری و  های روستایی و ناپایداری گردیده استسكونتگاه نهایت منجر به عدم تمایل جمعیت به ماندگاری در

ریزی توسعه در همه ابعاد روستایی است و بی توجهی و امهتحقق توسعه پایدار روستایی در گرو برن(. 99: 1397همكاران، 

یكی از ابعاد توسعه  .یا کم توجهی به هرین از ابعاد مذکور موجب فاصله گرفتن کشور از فرایند عمل توسعه خواهد بود

ی همه جانبۀ توسعۀ پایدار روستایی فرایند ارتقا. باشدروستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی درسطح محلی و کالن می

-)موالئی  باشدمی ها و تنگناهای محی های همساز با قابلیتزندگی روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت

فرهنگی،  -اکولوژین، اجتماعی-محیطی هایهای ساختاری در جنبۀزمینه سازی رو،. از این(14؛ 1393هشجین، 
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. توسعه پایدار روستایی به منجر گرددواند به کارکرد مناسب این فرایند تفضایی می-و کالبدی مدیریتی -نهادی ،اقتصادی

-)موالئی یابدسازی، اجرا، سهم بردن ازمنافع و نظارت و ارزیابی تحقق مینوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم

ایداری و پویایی آن در تر گردد، پ. تنوع، اساس ثبات و پایداری است و هر اندازه سیستمی متنوع(34؛ 1392هشجین، 

گردد. امروزه تنوع بخشی به اقتصاد های درونی و بیرونی نیز حفظ میهای مختلف در مقابل تنشطول زمان و در مكان

 (.17: 1396)جبارزاده شیاده و همكاران،  روستایی یكی از رویكردهای تحقق توسعه پایدار روستایی است

ریزی توسعۀ روستایی گذاری و برنامههای سیاستطراحی الگویی از چالشبه ( در تحقیقی 1397ورمزیاری و همكاران )

ریزی و امهحوزة برن کنندگان در تحقیق متشكل از خبرگان درمشارکتپرداختند.  بنیانین نظریۀ دادهبر اساس  در ایران

 گیری هدفمند ورویكرد نمونه از نفر بر اساس معیار اشباع نظری و با استفاده 28توسعه روستایی بودند که از آن میان، 

عدم یكپارچگی  وستایی بهرگیری گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که فقدان پارادایم و نظریه توسعه روش نمونه

بعدی و ناسازگار با نواحی ها و باورهای تنریزی روستایی انجامیده، که خود بر تقویت نگرشگذاری و برنامهنظام سیاست

ی استان یعه و عمران روستاتوس ریزی دربرنامه( به 1397صبوری ) ایی و رویكردهای غیرمشارکتی تأثیر داشته است.روست

مونه ن 47عداد تود که جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان استان سمنان بپرداخت.  سمنان از دید کشاورزان استان

به  رهای توجهای بود. نتایج نشان داد متغیمرحله چند ایگیری این تحقیق به شیوه طبقهانتخاب شد. روش نمونه

های مالی بانن یتائه حماها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان، افزایش قیمت محصوالت تولیدی وارحرفه آن کشاورزان و

ده و ده شیاجبارزا .اشتندی از دید کشاورزان برعهده دیکشاورزی به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه و عمران روستا

را بررسی  جزیره قشم درار روستایی های توسعه پایدریزیها در برنامهنقش و جایگاه اقتصادی تعاونی( 1396همكاران )

های تعاونی و شرکت های آماری به روش پیمایشی و از طریق تهیه و تكمیل پرسشنامه و مراجعه به اسنادداده کردند.

ی و بهره زان کارایمی حقیقتا و کارشناسان شیالت جمع آوری شد.طبق نتایج هاداره شیالت و مصاحبه با اعضای تعاونی

همچنین،  های صیادی سواحل شمالی بود.های صیادی سواحل جنوبی بیشتر از تعاونیگذاری اولیه تعاونیوری و سرمایه

قربانیان  ی بیشتر بود.های صیادی سواحل شمالهای صیادی سواحل جنوبی از تعاونیمیزان سود ناخالص و خالص تعاونی

ها در توسعه و عمران گردشگری در مناطق روستایی ده باال گذاریتحلیلی بر نقش سیاست( 1396زاده و همكاران )اناری

ای انجام گرفت. آزمون تن نمونه t آزمون ن کای اسكوئر وها بوسیله آزموتحلیل دادهرا انجام دادند.  شهرستان تفت

رضیه دوم آزمون ف و گذاری اقتصادیکه از سه گروه مورد پرسش، دو گروه بر معناداری سیاست دهدفرضیه اول نشان می

ردشگری گو توسعه  گذاری اجتماعی و فرهنگی در عمراننیز از سه گروه مورد پرسش، هر سه گروه بر معناداری سیاست

محیطی در توسعه و عمران زیستگذاری فرضیه سوم نیز بر معناداری سیاست. اندمجموعه روستایی صحه گذاشته

الگوی پیشنهادی مدیریت  (1393موالئی هشجین ) کند.مجموعه روستایی ده باال از دیدگاه هر سه گروه، داللت می

پایدار  ری توسعهاستگذاتأسیس مدیریت کالن سیرا بررسی کرد.  روستایی در سطح محلی و کالن در برنامه ششم توسعه

ای به پهنه ای وودهریت محدریزی توسعه پایدار روستایی ایران و مدیسیاستگذاری و برنامهروستایی با عنوان سازمان 

ر مقاله شنهادی دوی پیع در سطح محلی به عنوان الگبجای مدیریت نقطه ای با رویكرد تلفیق مدیریت اجرایی و منا

 باشدمی روستایی توسعه ریزیهبرنام گذارینظام سیاست. هد  از این تحقیق تحلیل مدل رودحاضر به شمار می
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 روش پژوهش

آوری اطالعات بصورت تحلیلی است. روش گرد  -تحقیق حاضر از نظر هد  کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی 

های آماری و اطالعاتی مرتب  و میدانی در قالب مشاهده،مصاحبه و ها، پایگاهها، مقالهگیری از کتاباسنادی در قالب بهره

ریزان استانی تكمیل پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان دانشگاهی در زمینه توسعه روستایی، برنامه

ریزان استانی در ریزان استانی در وزارت جهاد کشاورزی و برنامههای کشور، برنامهها و شهرداریدر سازمان دهیاری

ها ریزی و توسعه روستایی بوده که تعداد آنهای مرتب  با برنامهدستگاه وزارت صنایع، سازمان برنامه و بودجه و سایر

نفربه روش دلفی  127های جامعه آماری با حجم نمونه نفر بود. جامعه نمونه تحقیق براساس افراد و دستگاه 200حدود 

پرسشنامه و مصاحبه  ازاین تحقیق بوده است. که به صورت، نمونه گیری غیر تصادفی صورت گرفته است. در انجام 

 .باشدمی 5 =تا بسیار زیاد 1 =گزینه ای بسیار کم 5 بر اساس طیف لیكرتپرسشنامه  هایسوالاستفاده شده است، که 

، سن، وضعیت تحصیلی و )شامل جنس گویانپاسخ فردی و عمومیهای پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش ویژگی

های مورد سوال بوده است. در تعیین روایی پرسشنامه 70ه شامل تعداد کتحقیق و ویژگی های اختصاصی  (سابقه کار

آزمون از  گیری پایائیاستفاده، روایی محتوا و روایی سازه با استفاده از نظرات صاحب نظران تایید گردید و برای اندازه

 مورد تایید قرار گرفت. ها نیزکرونباخ پایایی آنضریب آلفای ( 1 جدولگردید و مطابق )آلفای کرونباخ استفاده 

 کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیقضریب آلفای . 1جدول 

 متغیر/مؤلفه فرضیه
تعداد 
 آلفای محاسبه شده گویه

 نتیجه

 رد تایید

  ● 882/0 25 هانارسایی 1

  ● 807/0 13 ایعوامل محیطی و ناحیه 2

  ● 789/0 11 توجه و تاکید بر تصمیم گیری و عمل غیر متمرکز 3

4 
ه وسعریزی تتوجه کمتر به جایگاه روستا وسیاستگذاری برنامه
  ● 782/0 11 روستایی در دوره قبل و بعد از انقالب

  ● 816/0 10 ریزی فرابخشی به جای بخشی نگریبرنامه 5

  ● 950/0 70                                                 هاسوالتعداد کل  

 127 گویان )نفر(تعداد کل پاسخ 

 

ر دی توصیفی و استنباطی های آماربا استفاده از روش عیین شد.ت 950/0 پرسشنامه هایضریب آلفای کرونباخ کل سوال

-ادهدال بودن بررسی نرم از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، از آزمون کلموگرو  اسمیرونو  جهت SPSSنرم افزار 

 های تحقیق استفاده شد. جهت آزمون  فرضیهای تن نمونهt  از آزمونها و 
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 محدوده مورد مطالعه

دهد. ور را تشكیل میدرصد از مساحت کل کش 75/1کیلومترمربع که  28434استان خراسان شمالی با مساحتی درحدود 

 58دقیقه تا  53رجه و د 55دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و  17 درجه و 38دقیقه تا  34درجه و  36این استان  بین 

 ،تانی ترکمنسبا جمهور از شمال و شمال شرقی دارای مرز مشترك دقیقه طول جغرافیایی شرقی واقع شده و 20درجه و 

مشترك  زارای مردلستان گبا استان خراسان رضوی، از جنوب غرب با استان سمنان و از غرب با استان  و جنوب از شرق

 روستا 829هر، ش 18دهستان،  45بخش،  18شهرستان،   8از نظر تقسیمات کشوری دارای  1397در سال  .باشدمی

ترین و پست ترم 3051 با جهانشاه ترین نقطه آن قلهمرتفع. باشدآبادی خالی از سكنه( می 471آبادی دارای سكنه و )

 .ح دریا ارتفاع داردمتر از سط 400با نه و سملقاندر شهرستان ما كاتر انهرودخ ییاب در حاشیهروستای تازه نقطه آن در

متوس  . باشده از متوس  کشور باالتر میکبهاره بوده  -متر با تمرکز زمستانهمیلی 295متوس  بارندگی ساالنه استان 

ین ماه سال تیرماه با تررمدرجه و گ 5/1ماه با میانگین حداقل دیسردترین ماه سال . درجه است 3/13دمای استان 

یر است. ر ایران کم نظدای با وسعت خراسان شمالی های ساکن در پهنهترکیب قومیت .درجه است 7/24میانگین حداکثر 

ی ایران رکیب قومبا ت به طوری که ترکیب قومی کرد کرمانج، ترك، ترکمن، فارس، تات، بلوچ و عرب اختال  ناچیزی

 زمین دارد. 
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 جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری . 2شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 هابحث و یافته

آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی های جمعابتدا داده محققدر تحلیل توصیفی، : های توصیفییافته
با تاکید بر آمار توصیفی  یهاشاخصو سرانجام با استفاده از  دادهو سپس به کمن نمودار نمایش  نمودهخالصه 
تحلیل نموده است. در این بخش ابتدا مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان  مرکز و پراکندگیهای گرایش به شاخص

( درصد 78)نفر  99 ،نفر پاسخگو 127مجموع  ازارایه و سپس به مباحث اصلی پژوهش پرداخته شده است. براین اساس 
درصد در  4/50سال،  30تا  21درصد در گروه سنی  8/26. از مجموع پاسخگویان اندبوده  زن( درصد 22نفر ) 28 و مرد

سال و باالتر توزیع  51درصد در گروه سنی  9/3سال و  50تا  41درصد در گروه سنی  9/18سال،  40تا  31گروه سنی 
درصد مدرك  6/49الت کاردانی، درصد دارای تحصی 4/13درصد دیپلم و زیردیپلم،  4/2شده است. از نظر تحصیالت 

سال و  5درصد پاسخگویان  9/29اند. سابقه کار درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بوده 6/34کارشناسی، 
 سال بوده است.   30تا  21درصد  4/9سال و  20تا  11درصد  6/34سال،  10تا  6درصد  26کمتر، 

 
 های اصلی تحقیقمتغیرها و شاخص

، 88/2ترین مقدار آن و باال 00/1شود که کمترین مقدار متغیر نارسایی ( مشاهده می2با توجه به )جدول: ینارسای
+( قرار 2و  -2در بازه ی ) است. از آنجایی که مقدار چولگی 153/0و واریانس آن  39/0و انحرا  معیار  72/1میانگین 

 (.218: 1391خوردار هستند )مومنی و قیومی، ها از توزیع نرمال برتوان گفت دادهدارد، بنابراین می
 

 . توصیف متغیر نارسایی2جدول 

 های پژوهش(منبع: )یافته           

 میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح
انحراف معیار 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

 095/0 227/0 153/0 393/0 73/1 88/2 00/1 127 نارسایی
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 نارسایی م متغیرنموار هیستوگرا. 3شکل
 (1397های پژوهش، منبع: )یافته 

 

ای شود که کمترین مقدار متغیر عوامل محیطی و ناحیه( مشاهده می3با توجه به )جدول: ایعوامل محیطی و ناحیه
ر است. از آنجایی که مقدا 182/0و واریانس آن  426/0و انحرا  معیار  72/1، میانگین 38/3و باالترین مقدار آن  00/1

 ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.توان گفت داده+( قرار دارد، بنابراین می2و  -2) چولگی در بازة

 
 ایتغیر عوامل محیطی و ناحیه. توصیف م3جدول 

 ( 1397های پژوهش، یافته)منبع:        

ن مقدار متغیر توجه شود که کمتری( مشاهده می4باتوجه به )جدول: گیری و عمل غیر متمرکزتوجه و تاکید بر تصمیم
و  459/0حرا  معیار و ان 87/1، میانگین 82/2و باالترین مقدار آن  00/1و تاکید بر تصمیم گیری و عمل غیرمتمرکز 

ها از توزیع نرمال ارد، بنابراین دادهد+( قرار 2و  -2است. از آنجایی که مقدار چولگی در بازة ) 211/0واریانس آن 
 برخوردار هستند.

 

 گیری و عمل غیر متمرکز. توصیف متغیر توجه و تاکید بر تصمیم4جدول

 1397های پژوهش، منبع: یافته       

 

نقال  ریزی توسعه روستایی در دوره قبل و بعد از اتوجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه

ذاری وستا و سیاستگرشود که کمترین مقدار متغیرتوجه کمتر به جایگاه ( مشاهده می5وجه به )جدولت با: اسالمی
و  78/1، میانگین 82/2ر آن و باالترین مقدا 00/1ریزی توسعه روستایی در دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی برنامه

-ارد، بنابراین مید+( قرار 2و  -2) ار چولگی در بازةاست. از آنجایی که مقد 199/0و واریانس آن   445/0انحرا  معیار 

 ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.توان گفت داده

 کشیدگی چولگی واریانس انحرا  معیار استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح

عوامل محیطی 
 37/1 774/0 182/0 426/0 72/1 38/3 00/1 127 ایو ناحیه

 میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح
انحرا  معیار 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی واریانس

توجه و تاکید بر تصمیم 
 763/0 060/0 211/0 459/0 88/1 82/2 00/1 127 متمرکز گیری و عمل غیر
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 ی  اسالمریزی توسعه روستایی قبل و بعد از انقال. توصیف متغیر توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه5جدول 

 ( 1397های پژوهش، یافته)منبع:     

 ریزی فرابخشی به جای بخشی نگری برنامه

و  00/1نگری بخشی ریزی فرابخشی به جایشود که کمترین مقدار متغیر برنامه( مشاهده می6ل)جدوبا توجه به 
ه مقدار چولگی از آنجایی ک است. 225/0و واریانس آن  474/0و انحرا  معیار  80/1، میانگین 90/2باالترین مقدار آن 

 زیع نرمال برخوردار هستند.ها از توتوان گفت دادهقرار دارد، بنابراین می +(2و  -2ی )در بازه

 

 نگریریزی فرابخشی به جای بخشی. توصیف متغیر برنامه6جدول 

 (1397ی پژوهش، هایافته)منبع: 

 

 استنباطی-یافته های تحلیلی
(، 7)جدول ست. مطابقهای ایریزی توسعه روستایی در کشور دارای نارسایگذاری برنامهبرای آزمون فرضیه: نظام سیاست

ریزی گذاری برنامهیاستسدرصد بر مدل نظام  75دار هستند. نارسایی  هر دو ضریب )یعنی عرض از مبدا و شیب( معنی
 سعه روستایی تاثیر دارد.تو

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهنظام سیاست ها بر.  تحلیل واریانس نارسایی7جدول 

  مجموع مربعات درجه آزادی مجذور میانگین Fآماره  معنی داری
 
 مدل

 
00/0 81/5137 

 رگرسیون 10/370 1 10/370

 باقیمانده 51/27 382 07/0

 جمع کل 62/397 383 

 (1397های پژوهش، یافته)منبع:  

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهنظام سیاست ها. ضرایب رگرسیونی نارسایی8جدول 

  مدل

 

 ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد 

آماره  t شده  معنی داری 

 

  بتا خطای انحرا  معیار بتا

 
(34/0) ثابت  04/0  

96/0  
(90/97)  00/0   

75/0 نارسایی  10/0  67/71  00/0   

 (1397های پژوهش، یافته)منبع:    

ضیه صفر )عدم همبستگی بین گیرد، بنابراین فرقرار می 5/2تا  5/1ی این آزمون بین با توجه به اینكه مقدار آماره
وستایی تایید عه رتوس مه ریزیها در مدل نظام سیاستگذاری برناشود. بنابراین فرضیه وجود نارساییخطاها( پذیرفته می

 گردید.

 

 میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح
انحرا  معیار 
 استاندارد

 کشیدگی چولگی واریانس

توجه کمتر به جایگاه روستا 
ریزی و سیاستگذاری برنامه

توسعه روستایی در دوره 
 د از انقالبقبل و بع

127 00/1 82/2 79/1 446/0 199/0 216/0 657/0 

 کشیدگی چولگی واریانس انحرا  معیار استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح

ریزی فرابخشی برنامه
 به جای بخشی نگری

127 00/1 90/2 80/1 475/0 225/0 066/0 998/0 
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 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامه. خالصه مدل نارسایی بر مدل نظام سیاست9جدول 

 مدل
اتسونو -دوربین  برآورد خطای انحرا  معیار ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعین ضریب همبستگی  

96/1  93/1  93/1  26/0  94/1  

 (1397های پژوهش، یافته)منبع:   

گذاری ر سیاستای دحیهی و ناریزی متمرکز در ایران عوامل محلمون فرضیه؛ با توجه به رویكرد حاکم بر برنامهبرای آز
ا و شیب( معنی دار هر دو ضریب )یعنی عرض از مبد15ریزی توسعه روستایی نقش کمتری دارندمطابق جدول برنامه

 ی تاثیر دارد.ریزی توسعه روستایی برنامهگذاردرصد بر نظام سیاست 94ای هستند. عوامل محلی و ناحیه

 

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهمدل نظام سیاست ای بر. تحلیل واریانس عوامل محلی و ناحیه10جدول 

  مجموع مربعات درجه آزادی مجذور میانگین Fآماره  معنی داری
 
 مدل
 

00/0 03/2383 
 رگرسیون 68/342 1 68/342
 باقیمانده 93/54 382 14/0
 جمع کل 62/397 383 

 (1397های پژوهش، یافته)منبع:   

 

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهنظام سیاست ای بر مدل. ضرایب رگرسیونی عوامل محلی و ناحیه11جدول 

 مدل
 

 
 ضرایب استاندارد شده

ضرایب 
آماره  t استاندارد شده  معنی داری 

ابت خطای انحرا  معیار بتا  

 
(90/1) ثابت  09/0  

92/0  
(10/20)  00/0  

ایعوامل محلی و ناحیه  94/0  01/0  81/48  00/0  

  ( 1397های پژوهش، یافته)منبع:      

 

 86/0ن یب تعییباشد. ضر( وضعیت کلی مدل است که ضریب تعیین تعدیل شده در آن مهمترین شاخص می12)جدول 
ین واتسن نیز به مون دورباره آزدهد. مقدار آمابسته توس  متغیر مستقل را نشان میبه دست آمده که میزان تبیین متغیر و

شود. تفاده میسیون( اسله رگربینی شده توس  معادمنظور بررسی استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
عدم همبستگی بین یه صفر )بنابراین فرضگیرد، قرار می 5/2تا  5/1ی این آزمون بین با توجه به اینكه مقدار آماره

ای محلی و ناحیه ان عواملدر ایر ریزی متمرکزشود. بنابراین فرضیه با توجه به رویكرد حاکم بر برنامهمیخطاها( پذیرفته 
 ریزی توسعه روستایی نقش کمتری دارند تایید گردید.گذاری برنامهدر سیاست

 

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهمدل نظام سیاست ای بریه. خالصه مدل عوامل محلی و ناح12جدول 

اتسونو -دوربین  برآورد خطای انحرا  معیار ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعین ضریب همبستگی مدل  

92/0  86/0  86/0  37/0  83/1  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع: 

 

 و عمل غیر گیرییمتایی کشور توجه و تاکید بر تصمریزی توسعه روسگذاری برنامهدر سیاست برای آزمون فرضیه؛
ید بر د. توجه و تاکدار هستن، هر دو ضریب )یعنی عرض از مبدا و شیب( معنی18متمرکز ضروری است. مطابق جدول 

 تایی تاثیر دارد.ریزی توسعه روسگذاری برنامهدرصد بر مدل نظام سیاست 71گیری و عمل غیر متمرکز تصمیم



 1401زمستان  ،75، شمارۀ 20، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       30

   

 وسعه روستاییریزی تگذاری برنامهسیاستمدل نظام  گیری و عمل غیر متمرکز برحلیل واریانس توجه و تاکید بر تصمیم. ت13جدول 

  مجموع مربعات درجه آزادی مجذور میانگین Fآماره  معنی داری

 مدل
00/0 10/5234 

 رگرسیون 57/370 1 57/370

 باقیمانده 04/27 382 07/0

 لجمع ک 62/397 383 

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:       

 

 تاییریزی توسعه روسگذاری برنامهگیری و عمل غیرمتمرکز برمدل نظام سیاست. ضرایب رگرسیونی توجه برتصمیم14جدول 

  مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد شده

t  آماره  معنی داری 
 بتا خطای انحرا  معیار بتا

 

18/0 ثابت  03/0  

96/0  

15/5  00/0  

گیری توجه و تاکید بر تصمیم
 و عمل غیر متمرکز

71/0  01/0  34/72  00/0  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:      

ب ست. ضریا( نشان دهنده وضعیت کلی مدل است که ضریب تعیین تعدیل شده در آن مهمترین شاخص 14)جدول
ن دوربین اره آزمو. مقدار آمدهدوابسته توس  متغیر مستقل را نشان میبه دست آمده که میزان تبیین متغیر  93/0تعیین 

رگرسیون(    معادلهده توسشبینیواتسن نیز به منظور بررسی استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
بنابراین فرضیه صفر )عدم  رد،گیقرار می 5/2تا  5/1ی این آزمون بین شود. با توجه به اینكه مقدار آمارهاستفاده می

وجه و ی کشور تروستای ریزی توسعهگذاری برنامهشود. بنابراین فرضیه در سیاستهمبستگی بین خطاها( پذیرفته می
 گیری و عمل غیر متمرکز ضروری است تایید گردید.تاکید بر تصمیم

 

 ه روستاییریزی توسعگذاری برنامهدل نظام سیاستم گیری و عمل غیر متمرکز بر. خالصه مدل توجه و تاکید بر تصمیم15جدول 

ضریب تعین تعدیل  ضریب تعین ضریب همبستگی مدل

 شده
اتسونو -دوربین  برآورد خطای انحراف معیار  

96/0  93/0  93/0  26/0  65/1  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:     

ریزی توسعه گذاری برنامهاه روستا و سیاستهای توسعه قبل و بعد انقالب اسالمی جایگدر برنامه زمون فرضیه؛آ
(، تحلیل واریانس مدل رگرسیونی است که فرض صفر آن معادل این 16جدول )روستایی کمتر توجه شده است. مطابق 

به دست آمده که نشان  00/0داری با سطح معنی  F ، 94/4292است که شیب خ  رگرسیون برابر با صفر است. آماره 
 گرسیون صفر نیست.دهد شیب خ  رمی

 

 
قال  عد از انبریزی توسعه روستایی در دوره قبل و . تحلیل واریانس توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه16جدول 

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهمدل نظام سیاست بر

  مجموع مربعات درجه آزادی مجذور میانگین Fآماره  داریمعنی

 مدل
00/0 94/4192 

 رگرسیون 12/365 1 12/365

 باقیمانده 49/32 382 08/0

 جمع کل 62/397 383 

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:     
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هر دو ضریب )یعنی عرض از مبدا و شیب( معنی دار هستند. توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه ریزی 
 ریزی توسعه روستایی تاثیر دارد.گذاری برنامهدرصد بر نظام سیاست 68الب، توسعه روستایی در دوره قبل و بعد از انق

 

                         ریزی توسعه روستایی در دوره قبل .  ضرایب رگرسیونی توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه17جدول 

 روستایی ریزی توسعهگذاری برنامهمدل نظام سیاست و بعد از انقال  بر

 مدل

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد شده

t  آماره داریمعنی   
 بتا خطای انحرا  معیار بتا

09/0 ثابت  04/0  

95/0  

24/2  02/0  
توجه کمتر به جایگاه روستا و 

ریزی سیاستگذاری برنامه
توسعه روستایی در دوره قبل 

 و بعد از انقالب

68/0  01/0  52/65  00/0  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:   

ب ست. ضریا( نشان دهنده وضعیت کلی مدل است که ضریب تعیین تعدیل شده در آن مهمترین شاخص 18)جدول
ون دوربین ماره آزم. مقدار آدهدبه دست آمده که میزان تبیین متغیر وابسته توس  متغیر مستقل را نشان می 0.91تعیین 

ه رگرسیون( س  معادلده توشبینی ستقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشواتسون نیز به منظور بررسی ا
، بنابراین فرضیه صفر )عدم گیردقرار می 5/2تا  5/1شود. با توجه به اینكه مقدار آمارة این آزمون بین استفاده می

یگاه روستا و سالمی جانقالب اه قبل و بعد اهای توسعشود. بنابراین فرضیه در برنامههمبستگی بین خطاها( پذیرفته می
 .ریزی توسعه روستایی کمتر توجه شده است تایید گردیدگذاری برنامهسیاست

 
                              ریزی توسعه روستایی در دوره قبل و بعد . خالصه مدل توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه18جدول 

 ریزی توسعه روستاییگذاری برنامهمدل نظام سیاستاز انقال  بر 
اتسونو -دوربین  برآورد خطای انحرا  معیار ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعین ضریب همبستگی مدل  

95/0  91/0  91/0  29/0  70/1  

 1397های پژوهش،منبع: یافته         

گری در نای بخشیریزی فرابخشی به جی برنامهریزی توسعه روستایگذاری برنامهدر سیاست برای آزمون فرضیه؛

یزی رستند. برنامهدار ه، هر دو ضریب )یعنی عرض از مبدا و شیب( معنی24سطوح مختلف ضروری است.مطابق جدول 

 رد.تاثیر دا ی ایرانتوسعه روستای ریزیبرنامه گذاریمدل نظام سیاستدرصد بر  61نگری فرابخشی به جای بخشی

 

 وستاییریزی توسعه رگذاری برنامهمدل نظام سیاست نگری برریزی فرابخشی به جای بخشییل واریانس برنامه. تحل19جدول 
  مجموع مربعات درجه آزادی مجذور میانگین Fآماره  داریمعنی

 مدل
00/0 96/4849 

 رگرسیون 58/368 1 58/368

 باقیمانده 03/29 382 07/0

 جمع کل 62/397 383 

 (1397های پژوهش،یافته)بع: من   
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 روستایی ریزی توسعهبرنامهگذاری نظام سیاست نگری بر مدلریزی فرابخشی به جای بخشی.  ضرایب رگرسیونی برنامه20جدول 

 مدل

 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد شده

t  آماره داریمعنی   
رخطای انحرا  معیا بتا  بتا 

50/0 ثابت  03/0  

96/0  

99/14  00/0  

ریزی فرابخشی به برنامه
نگریجای بخشی  

61/0  03/0  64/69  00/0  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:   

ب ست. ضریا( نشان دهنده وضعیت کلی مدل است که ضریب تعیین تعدیل شده در آن مهمترین شاخص 21)جدول
ون دوربین ماره آزم. مقدار آدهدتبیین متغیر وابسته توس  متغیر مستقل را نشان می به دست آمده که میزان 92/0تعیین 

ه رگرسیون( س  معادلده توشبینی واتسون نیز به منظور بررسی استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
رد، بنابراین فرضیه صفر )عدم گیقرار می 5/2تا  5/1ی این آزمون بین شود. با توجه به اینكه مقدار آمارهاستفاده می

ریزی ی برنامهروستای ریزی توسعهگذاری برنامهشود. بنابراین فرضیه در سیاستهمبستگی بین خطاها( پذیرفته می
 نگری در سطوح مختلف ضروری است. تایید گردید.فرابخشی به جای بخشی

 

 اییریزی توسعه روستگذاری برنامهنگری بر مدل نظام سیاستریزی فرابخشی به جای بخشی. خالصه مدل برنامه21جدول 

ضریب تعین تعدیل  ضریب تعین ضریب همبستگی مدل

 شده
اتسونو -دوربین  برآورد خطای انحراف معیار  

96/0  92/0  92/0  27/0  84/1  

 (1397های پژوهش،یافته)منبع:     

 نتیجه گیری

باشد؛ سیستم از باال به پایین و متمرکز ر کشور ما با مشكالتی مواجه میریزی و توسعه روستایی دسیستم نظام برنامه

ریزی تدابیری را گذاری و برنامهبودن از جمله مهمترین مشكالت است. لذا باید برای رفع این مشكالت، نظام سیاست

و چرخشی عمل نماید. الگوریتم بیندیشد تا مشارکت بقیه سطوح را در بر گرفته و از پایین به باال نیز باشد یعنی توامان 

ریزی پیشنهادی این تحقیق است که سطوح از باال به پایین کامال مشخص و از پایین گذاری و برنامهاین سطوح، سیاست

به باال هم باید حتما اتفاق بیفتد. بر اساس تحلیل آماری استخراج شده از پرسشنامه؛ نتایج تخمین، سطح معناداری 

باشد، می 05/0ریزی توسعه روستایی ایران کمتر از گذاری برنامهدر ارتباط با متغیر مدل نظام سیاستمتغیرهای نارسایی 

 -649/36برابر با t درصد رابطه این دو متغیر معنادار است. همچنین با توجه به مقدار آماره  95بنابراین در سطح اطمینان 

-دد. به عبارت دیگر طی فرآیند تحقیق ثابت شد که نظام سیاستگربزرگتر است فرضیه اول تحقیق تایید می 96/1که از 

هایی است. با توجه به نتایج تخمین، ها و چالشریزی توسعه روستایی در کشور دارای مشكالت، نارساییگذاری برنامه

ی توسعه ریزگذاری برنامهای در ارتباط با متغیر مدل نظام سیاستسطح معناداری متغیرهای عوامل محلی و ناحیه

درصد رابطه این دو متغیر معنادار است. همچنین با  95باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 05/0روستایی ایران کمتر از 

گردد. اساساً بزرگتر است در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می 96/1است که از  -826/33برابر با t توجه به مقدار آماره 

ریزان گذاران و    برنامهای را برای سیاستهای محلی و ناحیهمجال استفاده از ظرفیت ریزی متمرکز امكان وبرنامه

دهد و این مساله خود موجب دور ماندن روستا و مناطق روستایی از توسعه خواهد شد. براین اساس طی فرآیند توسعه نمی

گذاری ای در  سیاستران عوامل محلی و ناحیهریزی متمرکز در ایتحقیق ثابت شد که با توجه به رویكرد حاکم بر برنامه

نتایج تخمین مدل نشان داد که، سطح معناداری متغیرهای توجه و تاکید  .ریزی توسعه روستایی نقش کمتری دارندبرنامه
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از ریزی توسعه روستایی ایران کمتر گذاری برنامهگیری و عمل غیر متمرکز در ارتباط بامتغیر مدل نظام سیاستبر تصمیم

 درصد رابطه این دو متغیر معنادار است. همچنین با توجه به مقدار آماره  95باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 05/0

t گردد. آنچه که در این ارتباط بزرگتر است در نتیجه فرضیه سوم تحقیق تایید می 96/1است که از  -571/27برابر با

عنوان ریزی توسعه روستایی کشور می بایست بهکند تمرکززدایی در برنامهمی که نتایج اثباتاست این ، اهمیت استحائز 

گردد. به عبارت دیگر طی فرآیند تحقیق ثابت شد که در میعنوان ین ضرورت تلقی ین اصل محترم شمرده شده و به

بر  .کز ضروری استگیری و عمل غیر متمرریزی توسعه روستایی کشور توجه و تاکید بر تصمیمگذاری برنامهسیاست

ریزی توسعه روستایی اساس نتایج تخمین، سطح معناداری متغیرهای توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه

     05/0ریزی توسعه روستایی ایران کمتر از گذاری برنامهدر ارتباط با متغیر مدل نظام سیاست در دوره قبل و بعد از انقالب

برابر با t درصد رابطه این دو متغیر معنادار است. همچنین با توجه به مقدار آماره  95در سطح اطمینان  باشد، بنابراینمی

دهد؛ در گردد. بررسی اسنادی نشان میبزرگتر است در نتیجه فرضیه چهارم تحقیق تایید می 96/1است که از  -694/30

-تا و توسعه روستایی در حاشیه بوده و جایگاه آن در برنامههایی که از گذشته تا کنون اجرا شده است، روسکلیه برنامه

های توسعه قبل و بعد کننده و مناسب نبوده است. به عبارت دیگر طی فرآیند تحقیق ثابت شد که در برنامهریزی راضی

ه خروجی با توجه ب .ریزی توسعه روستایی کمتر توجه شده استگذاری برنامهانقالب اسالمی جایگاه روستا و سیاست

نگری در ارتباط با متغیر مدل نظام ریزی فرابخشی به جای بخشینتایج تخمین، سطح معناداری متغیرهای برنامه

درصد رابطه این  95باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 05/0ریزی توسعه روستایی ایران کمتر از گذاری برنامهسیاست

بزرگتر است، فرضیه پنجم تحقیق تایید  96/1که از  -384/28برابر با t ماره دو متغیر معنادار است. با توجه به مقدار آ

ریزی ریزی توسعه روستایی برنامهگذاری برنامهگردد. به عبارت دیگر طی فرآیند تحقیق ثابت شد که در سیاستمی

ها نگاه به ریزییكی از مسایلی که همواره در برنامه نگری در سطوح مختلف ضروری است.فرابخشی به جای بخشی

روستا و توسعه روستایی ین نگاه بخشی است و با توجه به اینكه روستا ماهیت چند ساحتی دارد نوع برخورد در مواجهه 

ریزی ین ریزی باید این باشد که در صورتی روستا به توسعه خواهد رسید که در نظام برنامهبا روستا و در نظام برنامه

گیری کلی اینكه؛ نگری اجتناب شود. نتیجهروستا وجود داشته و از نگاه بخشی و بخشی رویكرد و نگاه فرابخشی به

های عمرانی و توسعه قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی از ریزی توسعه روستایی در ایران در طی اجرای برنامهبرنامه

ریزی توسعه روستایی دارای برنامه گذاریسیاست روشن و مشخصی برخوردار نبوده است. یعنی همواره نظام سیاست

اند. در ریزی توسعه روستایی نقش کمتری داشتهگذاری برنامهای در سیاستهایی بوده و عوامل محلی و ناحیهنارسایی

ریزی توسعه روستایی گذاری برنامههای عمرانی و توسعه، گویای این واقعیت است که در سیاستها و برنامهواقع، سیاست

گیری و عمل بصورت متمرکز و از باال به پایین بوده است. یكی از نتایج اصلی وجه و تاکید، بیشتر بر تصمیمکشور، ت

های اجرایی در امر توسعه روستایی، پراکندگی و بدست آمده در این تحقیق این است که در کشور ما به دلیل تعدد کانون

کننده این امور باشد، بسیار حایز اهمیت ح که بتواند تجمیعفقدان انسجام سازمان را شاهد هستیم. لذا وجود ین سط

های توسعه روستایی عمل گیری و اجرای سیاستاست. این در حقیقت به عنوان پشتیبان اجرایی و موثر در امر تصمیم

دهه اخیر و  ریزی توسعه روستایی در کشور طی چندنموده و نقش فرابخشی دارد. لذا با توجه به سوابق و تجربیات برنامه

های موجود در روند توسعه نواحی روستایی و همچنین با در نظر گرفتن با لحاظ کردن امكانات، تنگناها و چالش

ریزی توسعه روستایی کشور، راهكار ایجاد سطح رویكردها و راهبردهای توسعه روستایی، رویكرد مطلوب برای برنامه

 گردد. قانونگذاری پیشنهاد می
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 تقدیر و تشکر

 داشته است.باشد، حامی مالی نمی رساله دکتریبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از 
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