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 چکیده

 روستايي ناحيه در توسعه انداز چشم برنامه بر تهيه عوامل موثر بررسي به حاضر تحقيق
تحليلي  –اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و بر اساس روش، توصيفي  .هزارجريب مي پردازد

اجرايي هاي تايي هزارجريب و خبرگان دستگاهاست. جامعه آماري مورد مطالعه، خبرگان ناحيه روس
نفر و  952روستا به تعداد  952مرتبط با امور روستايي هستند. خبرگان محلي)دهياران و شوراها( 

نفر هستند که با روش تعيين حجم نمونه با جامعه نامعلوم تعيين  95اجرايي  هاي خبرگان دستگاه
آوري  ونه گيري هدفمند استفاده شده است. براي جمعاز روش نمها شده اند. براي انتخاب نمونه

اي و ميداني، از فن پرسشگري و ابزار پرسشنامه استفاده شده  ها واطالعات از روش کتابخانه داده
 واتسون)بررسي استقالل خطاها از يکديگر(، دوربينهاي آزمون از ها داده تحليل و تجزيه است. در

مبتني بر  .است شده گيري بهره SPSS افزار نرم در يرسونپ همبستگي و مسير تحليل رگرسيون،
توسعه  انداز چشم برنامه پژوهش اين نتيجه حاصل شده است که عوامل مؤثر در تهيههاي يافته

گردشگري هاي شامل جاذبهها و موانع شناسايي شدند که ظرفيتها روستايي در دو گروه ظرفيت
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ساختاري و هاي سرمايه انساني و موانع شامل محدوديتبخش کشاورزي و هاي روستايي، توانمندي
 بخش از غفلت قوانين، ضعف سازماني، و محلي مديريت ضعف نهادي، ناکارآمدي برنامه ريزي،

با تعمق در ماهيت اين عوامل و روابط مستقيم اجتماعي مي باشند.  و اقتصادي مشکالت کشاورزي،
ساختاري ـ برنامه ريزي، هاي محدوديت ت کهو غير مستقيم، اين نکته کليدي مشخص شده اس

 چشم برنامه قوانين، موانع کليدي تهيه ضعف سازماني و ـ محلي مديريت ضعف نهادي، ناکارآمدي
 .مي باشندهزار جريب  روستايي ناحيه در توسعه انداز

 ريب.ناحيه هزارج ،شرق مازندران چشم انداز توسعه، ،برنامه ،: ناحيه روستاييگان کلیدیواژه 

 

 مقدمه

 در مهم ارکان از يکي بلکه اقتصادي، نظام در حاشيه اي جامعه يک نه روستايي جامعه

( و مکاني براي توليد محصوالت Higgins & Savoie,1997:89کشورها ) توسعه
 در روستاها جايگاه و نقش .(Peng & Liang, 2017: 1کشاورزي و زندگي روستايي است)

 توسعه نيافتگي پيامدهاي و بين المللي و منطقه اي، ملي لي،مح مقياس در توسعه فرآيند

 شهري شده توسعه بر آن تقدم حتي و روستايي توسعه به توجه روستايي، موجب مناطق

(. اگر بنا به داليلي در روند 9911به نقل از ازکيا و غفاري، 29: 9914جوان، و است)ياسوري
ه گونه اي که نظام روستايي قادر به ايفاي پيشرفت و توسعه روستايي وقفه اي ايجاد شود ب

نقش سازنده خويش در نظام ملي و سرزمين نباشد در آن صورت آثار و پيامدهاي مسائل 
از اين رو شهري و در نهايت در کليت سرزمين گسترش مي يابد. هاي روستايي در حوزه

تسهيل رشد و سرزميني در جهت بالندگي و  و اقتصادي –تعديل عدم تعادلهاي اجتماعي 
 .)2 :9919ارتقاي اين جوامع، ضرورتي اساسي و اجتناب ناپذير محسوب مي شود)رضواني، 

لذا توسعه در نواحي روستايي، در هر کشوري به برنامه ريزي منسجم و هماهنگي نيازمند 
: 9912است. که برگرفته از ايدئولوژي حاکم و مورد پذيرش بهره مندان از توسعه باشد)پاپلي،

همواره اين پرسش مطرح بوده است که با چه الگويي بايد به روستاها . با اين وجود، (51
برده اند  کار به اين مسير طي جهت در را متفاوتي راهبردهاي مختلف، . جوامعپرداخت

انداز  ( که از جمله مهمترين آن مي توان به تدوين چشم9: 9919)برندگي و همکاران، 
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دهد، راهبرد کشورهاي توسعه  که مطالعات انجام شده، نشان ميتوسعه اشاره کرد. همانطور 
يافته و کشورهاي در حال توسعه، براي نيل به توسعه روستايي، تدوين چشم انداز توسعه 
بوده است. چشم انداز توسعه، آينده اي واقع گرايانه، قابل تحقق و جذاب براي نواحي 

ايد به سمت آن حرکت کنند، آينده اي روستايي و بيان صريح از سرنوشتي که روستاها ب
است که براي اين نواحي موفقيت آميز تر و مطلوب تر از وضعيت فعلي آن باشد)ميرشاه 

مبنايي  ، شودهمراه  دانايي صورتي که با توانايي انتقال انداز در . چشم(99: 9919واليتي،
؛  2،9111ساشکين ؛ 9115نينوس،و  9بنيس )خواهد بود نواحي روستايي کردن براي توانمند

که  استنباط کردچنين مي توان  موارد مطروحه از. ( 4،9111الك؛ ک9،9114گرجوي و مندل
خورد و تدوين آن به  براي آينده گره مي است که طرحيبوده و فرآيندي تعاملي  انداز چشم

 Westley and) خواهد شد بخشي زير دستان منجر  پايداري و توان

Mintzberg,1987:162
  ) . 

در کشور ايران، عليرغم اينکه نزديک به يک دهه است تدوين چشم انداز در سطح ملي 
و استاني آغاز شده است؛ اما در سطح ناحيه اي و محلي مورد توجه قرار نگرفته و آنچه که 
به عنوان برنامه ريزي ـ روستايي ـ در کشور مطرح بوده است؛ برنامه ريزي پنج ساله، 

قابل  باشد. مطالعات پراکنده داخلي در خصوص آمايش سرزمين مي ريزي بخشي و برنامه
توسعه براي روستاها تعريف مي شدند. از هاي در قالب يکسري طرحها ذکر است که برنامه

جمله طرح هايي که بنياد مسکن و جهاد کشاورزي اقدام نموده اند، اينکه نقشه راه براي 
شدند. بنابراين  زي چشم انداز قرار بگيرند، طراحي نميري توسعه روستا باشند يا در قالب برنامه

نظر مي رسد که نبود  اند. به داراي انسجام و وحدت رويه نبوده و پايداري را به همراه نداشته
: 9919نامتجانس)پورطاهري و همکاران،هاي نگرش جامع و يکپارچه، کاربرد الگوها و مدل

ها و ويژگي نواحي روستايي  شتن واقعيتها، ناديده انگا (، بي ثمر ماندن پروژه24
و ناپايداري نواحي  بي تعادليعدم مشارکت جوامع محلي منجر به ( و 941: 9921)صيدايي،
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(. از اين رو، اين خال همواره در برنامه ريزي توسعه 256: 9919روستايي شده است)رضواني،
ن و مدون از آينده خود انداز روش روستايي وجود داشته است که جامعه روستايي، فاقد چشم

نيز، مبين ادبيات غير ها (. آثار و نتايج برنامه99: 9919مي باشد)فيروزنيا و همکاران،
اتخاذ شده، اکثريت روستاهاي کشور ، هاي اندازي است که با وجود اقدامات و سياست چشم

 در وضعيت ناپايداري قرار دارند. 

تکثر محيطي وجه غالب آن را تشکيل  ناحيه شرق مازندران سرزميني است که تنوع و
داده است. بنابراين دستيابي به توسعه مشروط به درك شناخت همه جانبه در سطوح محلي 

بالقوه طبيعي و پيشتاز بودن در هاي بدليل برخورداري از ظرفيتاست. محدوده مورد مطالعه 
 باشکوههاي ندازچشم اتوليد بسياري از محصوالت زراعي و دامي و علي رغم دارا بودن 

د و کماکان با يابواقعي خود را در اقتصاد کشور بازطبيعي و گردشگري هنوز نتوانسته جايگاه 
حرکت در مسير توسعه نيافتگي روزگاري را سپري مي کند که در آن شتاب فقر بر آهنگ 

و سند چشم انداز  سند آمايش سرزميني. عملياتي نشدن اسنادي همچون توسعه غلبه دارد
هاي کشاورزي، منابع طبيعي، صنايع و  در اين خطه سبب شده است تا ظرفيت سعه استانتو

در راستاي دستيابي به توسعه  و نگردد معادن و گردشگري به صورت تخصصي بررسي
قرار نگيرد. بنابراين توسعه روستاها در اين اسناد صرفا در استفاده روستايي مورد توجه يا 

ها و عدم  مل اتفاقي نيافتاده است. با توجه به وجود ظرفيتقالب اشاره بوده ولي در ع
هاي عدم  رسد براي رفع چالش به نظر مينيافتگي روستاهاي اين ناحيه، ضروري  توسعه

بخش  هاي حياتي چون کشاورزي, گردشگري و جنگل و صنايع مرتبط با توسعه در بخش
در سطوح محلي و  توسعهچشم انداز سند در جهت دستيابي به توسعه، تدوين  کشاورزي

انداز توسعه استان در سايه  اي مورد توجه قرار گيرد و سپس بر اساس آن سند چشم ناحيه
چشم انداز ملي تدوين و اجرايي شود. براي اين منظور پژوهش حاضر، در راستاي دستيابي 

به دنبال به عوامل موثر بر تهيه برنامه چشم انداز توسعه روستايي در ناحيه شرق مازندران، 
پاسخگويي به سوال زير تدوين شده است: عوامل مؤثر بر تهيه برنامه چشم انداز توسعه در 

  ؟چيست ناحيه روستايي هزارجريب شرق مازندران
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 مبانی نظری

انداز اولين بار در زبان انگليسي در قرون وسطي به کار رفته که آن را از زبان  واژه چشم
، اين کلمه را از زبان التين قرض گرفته  م به نوبه خودفرانسه قديم وام گرفته و آن ه

بار اين مفهوم در زبان  نظران معتقدند که اولين  . برخي صاحب ( 22: 9111، آکسفورد است)
، بنابراين ريشه شرقي  هاي هند و اروپايي شده است سانسکريت پديد آمده و آنگاه وارد زبان

 اندازسازي دارد. چشم الهي اديان درازاي به دمتيق چشم انداز تاريخي، نظر اما از . دارد

 عبارتي به (.Poister,2005:48برسد) آن به خواهد مي آينده در جامعه که است فرآيندي

 يک به دادن شکل براي را وران شهروندان و بهره که است فعاليتي چشم اندازسازي ديگر،

 چشم (. هدفGreen,2005:5مي آورد) هم دور جامعه شان آينده از مشترك دورنماي

 برنامه براي استراتژيکهاي هدف و جامعه بلند مدت اهداف تجسم و استنتاج اندازسازي

و محورهاي ها بنابراين هدف(. MUSPP,2007:13است) پايدار شهري و فضايي ريزي
اساسي چشم انداز عبارتند از: رشد مستمر و توسعه پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، هم 

ال با اقتصاد جهاني، رقابتمندي اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت پيوندي فع
ملي، ارتقاء کيقيت سطح زندگي، حفظ محيط زيست و پايداري آن، توسعه فرهنگي، توسعه 
مديريت و ارتقاء نظام تدبير، امنيت و توسعه فضايي، تعادل و توازن منطقه اي است. 

 (. 299: 9919)مردوخي،

راستا از ميان رويکردهايي که بر تعامل بازيگران محلي و مشارکت تاکيد دارند، در اين 
مي توان به رويکرد توسعه درون زا اشاره کرد که به عنوان سياستي براي پرورش منابع و 

 Pick etمحلي)داخلي( جهت تضمين پايداري کاربرد داشته است)هاي دارايي

al,2006:155به طوري که استيمونس و ه .)(مکارانStimson et al,2009:19 توسعه )
زا مي بيند و اعتقاد بر آن دارند که رسيدن به توسعه پايدار مستلزم  توسعه درون پايدار را 

گرا براي توسعه  انداز روشن و واقع رهبري قوي و فعال در سطح منطقه است تا بتواند چشم
باشد که از  هاي دروني مناطق مي و پتانسيلها تدوين کند. اين رويکرد مستلزم بسيج دارايي

کند. رويکرد توسعه محلي از ديگر رويکردهايي است که  مکاني به مکان ديگر فرق مي
متمرکز بر مشارکت ذينفعان)اولويت بندي مسائل و منابع(، تعيين چشم انداز و چگونگي 
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راي پايداري برمبناي چشم انداز(، چارچوب عمومي بهاي دستيابي به آن )تعيين شاخص
(. همچنين رويکرد توسعه يکپارچه و 999: 9919توسعه پايدار محلي مي باشد)افتخاري،

رويکرد مشارکتي بر کليدي بودن نقش مردم در فرايند فکر و اجرا تاکيد خاصي مي 
 (. 29: 9925گردد)شيرازيان،

ه ( نشان داده است ک9911انداز توسعه کالبدي روستايي، فيروزنيا) در بررسي تدوين چشم
دست يافتني است. اين امر نه تنها در هاي مهمترين عامل تحرك انسان وجود آرزو و آرمان

بلکه در زندگي جمعي آنها نيز اثر گذار است.  ،تاثير گذار مي باشدها انسان زندگي فردي
، که روستاها در فرايند توسعه کشور از نقش آفريني بااليي برخوردار بوده ندنشان داد ايشان
که در سه دهه اخير براي تحقق توسعه کالبدي در نواحي  وجود تالش قابل توجهي ولي با

اند. از اين رو،  زيادي مواجه بودههاي همچنان با چالشاست، گرفته  روستايي انجام
. انداز توسعه کالبدي باشد مبتني بر چشم هاي توسعه کالبدي بايد ريزي و اجراي برنامه برنامه

مباني انديشه اي الزامات  –العه چشم انداز توسعه روستايي در ايران ( در مط9915افتخاري )
و ها امروزه آشکار کردن و باز کردن ظرفيتو پيش نياز ها، خاطر نشان مي سازد که 

بالقوه جامعه روستايي يکي از اهداف بنيادين توسعه روستايي به شمار مي هاي توانمندي
برنامه ريق تصميم گيري هدفمند آرماني در چارچوب از طها و توانمنديها رود. اين ظرفيت

ريزي راهبردي که يک توليد جمعي و مشترك است به فعليت مي رسند و حق توسعه 
بر اساس مطالعه  يافتگي و زندگي شرافتمندانه را در اين فضاهاي زيست نهادينه مي کنند.

 2برنامه ريزي عملياتي با عنوان آيا چشم انداز انگيزه اي براي 9(2996شيپلي و ميچال) 
انداز  چشم است؟ اشاره به اينکه شرايط چشم انداز چيست و به چه معني مي باشد؟ و اينکه

اهداف برنامه ريزي کمک مي کند؟ اگر  از کجا آغاز شد، آيا در واقع ما را براي رسيدن به
براي به چنين است، چگونه کار مي کند؟، نتايج نشان داده است که طرح چشم انداز راهي 

( در بررسي توسعه 2996و همکاران) 9حداکثر رساندن رضايت اعضاي يک جامعه است. بيگ

                                                           
1
.Dr Robert Shipley & John L. Michela 

2
.Planning Action 

3
. Mirza B. Baig 
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روستايي پاکستان از چشم انداز تا عمل، با استفاده از روش کيفي )مصاحبه و جلسات 
گروهي(، يک مرور کلي از کشاورزي؛ نقش آن در اقتصاد اظهار داشتند که سناريو فعلي 

کشاورزي است. واقعيت امر اين است که کشاورزي همچنان به مستلزم توجه به بخش 
ي  و استدالل مي شود که کشاورزي پايدار تنها وسيله جايگاه اصلي خود در منطقه برگردد

هاي مطلق و مناسب براي دستيابي به توسعه روستايي است. با توجه به اين مسائل مولفه
د شامل موارد زير باشند: سازماندهي ضروري براي تدوين چشم انداز توسعه روستايي باي

 قابل اجرا و کوتاه مدت تعريف شدههاي برنامه ريزي، استراتژي دقيق متمرکز، فعاليت خوب

( در مطالعه اي با عنوان 2999) 2و کيتسوس 9و بر اهداف بلند مدت تاکيد شده است. ماير
ا در برنامه ريزي است که خلق آينده در برنامه ريزي، اشاره داشتند که آينده يک مفهوم آشن

مورد بي توجهي قرار گرفته است، خصوصا توسط دانشگاهيان. اين پژوهش از مفاهيم، 
مي کند  و ابزارهاي سودمند براي پراهميت جلوه دادن آينده در برنامه ريزي استفادهها نظريه

و آينده  و به تحليل مفاهيمي چون: تفاوت بين تصوير سازي، پيش بيني، ادامه گذشته، حال
مي پردازد و بر ارائه آينده به عنوان يک ضرورت در برنامه ريزي)تدوين چشم انداز(، براي 

( با استفاده از تحليل محتواي ثانويه، وب 2992) 9به دست آوردن توافقها تاکيد دارد. مکنزي
عه اوليه با ذينفعان جامعه و مقامات شهرستان در مطالهاي سايت ها، اسناد محلي، مصاحبه

اي به نام تصويرسازي آينده: يک مطالعه کيفي از فرايندهاي چشم اندازسازي در مناطق 
روستايي اورگان)ايالت غرب آمريکا( اظهار مي دارد که اين تحقيق بهترين شيوه براي ديگر 

 مناطق روستايي است که قصد دارند تغييرات اساسي براي جامعه و مردم را آغاز نمايند.

و ضروريات ها در مطالعه اي با عنوان: پايداري کشور: ايده آل ها، فرصت(، 2991)4شفيلد
براي چشم انداز آينده روستايي به اين نتايج دست يافت که مناطق روستايي نيوزيلند تحت 

ي محيط زيستي، کشاورزي و اقتصاد جهاني هستند، چشم انداز آينده بايد: به ها فشار چالش

                                                           
1
. Dowell Myers 

2
. Alicia Kitsuse 

3
. Warden, McKenzie 

4
. Simon Swaffield 
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رشد ناشي از دستورات جهاني تغييرات اقليمي، مصرف در حال هاي و فرصتها ريسک
 گرايي اکولوژيک، بازارهاي در حال تغيير و دستور کارهاي پايداري پاسخ دهد. 

 هامواد و روش

 تحليلي -توصيفي روش و ماهيت نظر از و کاربردي هدف لحاظ به رو پيش تحقيق
ني صورت گرفته است. در روش نيز بر مبناي دو روش اسنادي و ميداها گردآوري داده. است

و آرشيوهاي موجود در سازمان ها)جهاد کشاورزي استان، برنامه و ها اسنادي از کتابخانه
 براي بودجه و ...( و در روش ميداني از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است.

 است، ييمحتوا و صوري روش دو بر خود که منطقي روش از پرسشنامه ابزار روايي تعيين
 نرم کمک به پرسشنامه پايايي سطح سنجش براي همچنين،. است آمده به عمل استفاده

 کرونباخ آلفاي  ضريب که آنجايي از. است شده استفاده کرونباخ آلفا روش از SPSS افزار
 است. جامعه برخوردار قبولي قابل پايايي از پرسشنامه است، آمده بدست 2/9 از بزرگتر 14/9

هش خبرگان سازمانهاي مرتبط در امور روستايي)استانداري، بخشداري، جهاد پژو آماري
هاي سکونتگاه مطلعين محلي )دهياران و شوراها(کليه کشاورزي، اداره منابع طبيعي و ...( و

 مطلعين محلي تمام .باشد خانوار مي99695روستا و  952 شامل که کوهستاني هزارجريب
 به توجه اجرايي، باهاي نمونه از خبرگان دستگاه براي تعيين حجم شده است. شماري
 شده است: مراحل زير طي جامعه آماري، حجم بودن نامعلوم
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 شده استفاده درجه اي 5 ليکرت پژوهش حاضر، از طيف با توجه به اينکه در پرسشنامه

 آن عيارم انحراف بنابراين بود. خواهد 9 مقدار ترين کوچک و 5 مقدار ترين بزرگ است،
 .معيار است انحراف بيشينه مقدار اين. کرد استفاده 9,66 مقدار از توان مي است و برابر

حجم  بنابراين است. شده گرفته درنظر 9,99 برآورد دقت و%  15 اطمينان سطح همچنين
 که از رابطه زير محاسبه شده است:  929با  است بر اساس مراحل فوق الذکر برابر نمونه

 

 

)دقت مورد نظر محقق( ميزان خطاي مورد قبول بين ميانگين نمونه و  eرابطه در اين 

)مقدار احتمال نرمال استاندارد( بر اساس فاصله اطمينان تعريف شده Zميانگين جمعيت ،
)انحراف معيار( بر اساس طيف ليکرت پنج درجه اي تعيين شده است.  معين مي شود، و 

خبرگان آگاه به مسائل  محدوده مورد مطالعه، تعداد الزم به ذکر است از آنجايي که در
يافته است. براي  ادامه نمونه 95 تا تعداد نفر وجود نداشت. از اين رو، 929تا حد  روستايي

شد. در  جهت گردآوري اطالعات، از روش نمونه گيري هدفمند استفادهها انتخاب نمونه
ه چشم انداز توسعه روستايي از تحليل تجزيه و تحليل اطالعات عوامل موثر بر تهيه برنام

( و sig=0.000عاملي و آزمون بارتلت استفاده شده است. نتيجه آزمون بارتلت با مقدار)
تأييد کننده مدل تحليل عاملي و بيانگر مناسب بودن آن،  191/9با مقدار  KMOشاخص 

ست. در ادامه براي ا روستايي توسعه انداز چشم برنامه تهيه بر موثر عوامل بندي براي گروه
بررسي مکانيزم اثرگذاري عوامل موثر بر تهيه برنامه چشم انداز توسعه از ضريب همبستگي 
پيرسون، رگرسيون چندگانه، آزمون دوربين ـ واتسون و تحليل مسير استفاده به عمل آمده 

 کند که هر متغير مستقل تا چه حد بر روي متغير وابسته به است. تحليل مسير مشخص مي
توان ميزان اثر  طور مستقيم و غيرمستقيم اثر دارد و با استفاده از اين تحليل مي

مستقيم)همان ضريب تأثير رگرسيوني هر متغير مستقل بر متغير وابسته است( و غيرمستقيم 
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( مدل تحليلي پژوهش 9متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه نمود. شکل شماره )
 حاضر را نشان مي دهد.

 

 

 هزارجریب روستایی ناحیه در توسعه انداز چشم برنامه مدل تحلیلی تهیه (:1 )شکل

 

 قلمرو )محدوده( مکانی تحقیق: 

،  گلوگاهبهشهر و ، نکا سه شهرستان قلمرو مورد مطالعه، روستاهاي جنگلي و کوهستاني
از  9199تا  259. اين محدوده با ارتفاع بين استان مازندران قرار داردشرق  در مي باشد که

قرار دارد که به در شرقي ترين قسمت استان اين منطقه سطح آبهاي درياي آزاد قرار دارد. 
. (2)شکلشهرت يافته است” هزار جريب“خاطر وسعت زياد منطقه و جنگلهاي انبوه آن به 
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از  استان سمنان،، از جنوب به گلوگاهبهشهر و ، از شمال به شهرستانهاي نکا اين محدوده
ود. از ش محدود ميکردکوي استان گلستان از شرق به شهرستانِ و ه شهرستانِ ساري غرب ب

 لحاظ توپوگرافي، اين محدوده در منطقه کوهستاني واقع گرديده است. از لحاظ اقليمي در

 بوده برخوردار پربارش و نسبتاً سرد اقليم از زمستان فصل در و خنک و تابستان معتدل فصل

مي  قرار کوهستاني و سرد مناطق گروه در اين منطقه کوپن، نديطبقه ب اساس است. بر
متوسط  و است سانتيگراد درجه 95 حداکثر و درجه -5، حداقل9ميانگين دماي ساالنه .گيرد

 مي باشد. ميليمتر 659 بارندگي

 

 پژوهش(های منبع: یافتهمورد مطالعه ) محدوده (: 2 )شکل

 

 

                                                           
 ( سازمان هواشناسي استان مازندران9919-9919ساله)99بر اساس ميانگين آمار  9
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 ها یافته

 نامه چشم انداز توسعه ناحیه روستایی هزارجریبالف: عوامل موثر بر تهیه بر

 91عوامل مؤثر بر تهيه برنامه چشم انداز توسعه در ناحيه هزار جريب با استفاده از 
بارگذاري شده در هر هاي عامل طبقه بندي شدند. بدين معني که شاخص 99شاخص در 

که امکان تجمع  هستند يک عامل را تشکيل داده اند و شاخص هايي 5/9عامل که باالي 
در عامل اول را نداشته در عامل ديگري قرار گرفته اند. مقدار واريانس هر عامل در جدول 

درصد  591/14استخراج شده بعد از دوران هاي ذکر شده است. در مجموع، عامل 2شماره 
(. از مجموع عوامل استخراج شده سه 2از واريانس کل متغيرها را تبيين مي کنند)جدول

 عامل در قالب موانع شناسايي شدند. 2و ها در قالب ظرفيتعامل 

. بار عاملی و مقدار واریانس توضیح داده شده برای هر عامل بعد از دوران(:2) جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي آنها ا توجه به ميزان همبستگي هر يک از شاخص ها، اسامي و عناوين مناسبي 
( و با مقدار ويژه 222/9انتخاب شده است. عامل اول با شش شاخص)با ميانگين بار عاملي 

گردشگري روستايي ناميده شده است. اين عامل به تنهايي هاي تحت عنوان جاذبه 99,699

 مقادير ويژه عوامل استخراجي با چرخش 

 واريانس تجمعي نسبي
درصد 

 واريانس
 مقدار ويژه

ردي
 ف

26.612 26.612 99.699 9 

46.512 91.196 99.952 2 

55.919 1.215 4.416 9 

69.699 5.299 2.652 4 

65.419 4.119 2.414 5 

29.951 4.562 2.921 6 

24.229 4.969 2.929 2 

21.929 9.199 9.191 1 

19.929 9.999 9.619 1 

14.591 9.916 9,625 99 
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درصد واريانس را محاسبه کند و توضيح دهد. اين عامل به عنوان يکي  26,612قادر است 
مهم هزارجريب بيشترين تاثير را در تهيه برنامه چشم انداز توسعه دارد. عامل اي هاز ظرفيت

درصد واريانس را توضيح مي دهد. در اين عامل پنج  196/91که  952/99دوم با مقدار ويژه 
بارگذاري شده، عامل هاي ( بارگذاري شده است. بر اساس شاخص211/9شاخص)با ميانگين

دامي نام گرفته است. عامل سوم تحت عنوان سرمايه نيروي  -زراعيهاي دوم توانمندي
درصد واريانس را تبيين و توضيح مي دهد. اين  215/1است که  4,416انساني با مقدار ويژه 

( بارگذاري شده است. عامل ناکارآمدي نهادي )عامل 159/9عامل با پنج شاخص)با ميانگين
رگذاري شده که به عنوان يکي از موانع تهيه ( با194/9چهارم( که در آن سه متغير)باميانگين

درصد واريانس را توضيح  5,299توانسته است  2,652برنامه چشم انداز توسعه با مقدار ويژه 
( و مقدار 194/9با پنج شاخص)با ميانگين دهد. مشکالت اقتصادي به عنوان عامل پنجم

همچنين مشکالت  درصد واريانس را توضيح داده است. 4,119است که  2,414ويژه 
( بارگذاري شده است، 212/9اقتصادي به عنوان ششمين عامل که با سه شاخص)با ميانگين

درصد واريانس را تبيين نموده است.. ضعف  4,562توانسته است  2,921با مقدار ويژه 
که با چهار شاخص)با ميانگين  2,929مديريت محلي و سازماني)عامل هفتم( با مقدار ويژه 

درصد واريانس را توضيح مي دهد. ضعف در قوانين به  4,969رگذاري شده است، ( با214/9
توانسته  9,191( بارگذاري شده است، با مقدار ويژه 294/9عنوان عامل هشتم با سه شاخص)

ساختاري و برنامه ريزي به عنوان هاي محدوديت درصد واريانس را تبيين کند. 9,199است 
درصد واريانس را محاسبه کرده است.  9,999مي باشد که  9,619عامل بعدي با مقدار ويژه 

( بارگذاري شده است. نهايتا عامل غفلت از 162/9اين عامل با سه شاخص)با ميانگين 
که با سه شاخص)با  9,626دامي در برنامه ريزي با مقدار ويژه -زراعي بخش

 (.9داده است)جدولدرصد واريانس را توضيح  9,916( بارگذاري شده است، 625/9ميانگين
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 تاثیرگذار در تهیه سند چشم انداز توسعه ناحیه روستایی هزارجریب های عامل (3)جدول
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129/9  92 تحوالت اقتصادي ملي و جهاني 

ذبه
جا

ي 
ها

يي
ستا

رو
ي 

گر
دش

گر
 

194/9  9 وجود معادن و منابع طبيعي 
159/9  

 بخش گذاري سرمايه رغبت عدم
 خصوص

91 

255/9 رقابتي فضاي وجود عدم   91 192/9 طبيعيهاي جذبه   2 
122/9 هاساخت زير توسعه عدم    29 114/9  9 آب و هواي مطبوع 

عي
ما

جت
  ا

ت
ال

شک
م

 

629/9 دولت به روستاييان حد از بيش وابستگي   29 199/9  4 بناهاي تاريخي 
129/9 بيکاري و مهاجرت مشکالت   22 699/9  5 افزايش تعداد گردشگران 

211/9 ها قابليت از عمومي آگاهي پايين سطح   
29 294/9  6 وجود مناطق بکر 

ي
ند

انم
تو

ي 
ها

عي
زرا

-
ي 

دام
 

291/9  
پيشينه قوي در حوزه 

 دامپروري
2 

ت 
يري

مد
ف 

ضع
 

 و 
ي

حل
م

ني
زما

سا
 

192/9 محور توسعه مديريت وجود عدم   24 

299/9  25  دهياري  ضعف اختيارات 
295/9  1 غناي گياهان دارويي خودرو 

146/9  26 امنيت شغلي دهياران 

691/9 ماه و متخصص نيروي کمبود   22 
154/9  1 وجود اراضي وسيع و مراتع 

ين
وان

ف ق
ضع

 

296/9 منابع از رويه بي برداري بهره   21 

199/9  
 و جمعيتي صحيح اطالعات وجود عدم

 کشاورزي
21 

192/9  
وجود مواد اوليه و خام مورد 

 نياز با صنايع
99 

196/9 کارآمد و گيرانه سخت قوانين عدم وجود   
99 

111/9  99 ظرفيت در بخش صنعت دام 

ت
ودي

حد
م

ها 
 و 

ي
تار

اخ
س

ي
ريز

ه 
نام

 بر

222/9  
 غير ريزي ساختاربرنامه و نظام وجود

 منعطف
99 

ني
سا

ي ان
رو

 ني
يه

رما
 س

116/9  
وجود يکپارچگي و 

 همبستگي باالي اجتماعي
92 

299/9  
در حاشيه قرار گرفتن روستا در بحث 

 تصميمات
92 

225/
9 

عدم وجود برنامه مدون بر اساس ظرفيت 
 و پتانسيل روستا

99 

196/9  
ارزان بودن نيروي کار در 

 مناطق روستايي
99 

ز ب
ت ا

غفل
ش 

خ

عي
زرا

-
ي

دام
 

129/
9 

 توجه عدم و دامپروري بخش مشکالت
آن دولت  

94 

129/
9 

زراعيهاي به پتانسيل توجه عدم  
95 

111/9  
مشارکت بانوان مستعد و 

 توانمند
94 

646/ -و ظرفيتها عدم شناخت کافي از قابليت 26 
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 ب( مکانیزم اثرگذار بر تهیه برنامه چشم انداز توسعه ناحیه روستایی هزارجریب

براي بررسي رابطه بين تهيه سند توسعه چشم انداز روستايي، ظرفيتها و موانع روستاها، 
قادير پيش قبل از بکارگيري رگرسيون چندگانه، استقالل خطاها)تفاوت بين مقادير واقعي و م

بيني شده بوسيله معادله رگرسيون( و عدم وجود همبستگي بين آنها با آزمون دوربين ـ 
چنانچه آماره بدست آمده از دوربين واتسون  نشان داده است. 4در جدول شماره  (d) واتسون
قرار گيرد، عدم همبستگي بين خطاها پذيرفته مي شود. از آنجايي که  5/2الي  5/9در بازه 

قرار دارد، فرض عدم همبستگي بين خطاها  5/2الي  5/9( در فاصله 549/9)  dر آماره مقدا
 رد نشده و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

سنجش عدم همبستگی بین خطاها و استفاده از رگرسیون برای تحلیل تهیه سند  :(4)جدول شماره

 چشم انداز توسعه 

ضريب همبستگي 

 R چندگانه
شده تبيين تصحيحضريب  ضريب تبيين  آزمون دوربين واتسون خطاي انحراف استاندارد 

.195 .125 .169 .919 549/9  

 

 

در برنامه ريزيها  9  

ي
هاد

ي ن
مد

ارآ
ناک

 

./694 
 نامتناسب توزيع عدم و رفاه پايين سطح

 امکانات
92 

251/9  
تمايل آبا و اجدادي جوانان 

 به دامپروري و زراعت
95 

641/9  
-طرح به روستاييان اعتماد رفتن بين از

دولتي و عدم حضور نهادهاي هاي 
 کارآمد.

91 
194/9  
 
 

 
 

 96 دانش بومي روستائيان
626/9  

هاي سازمان از روستاييان رضايت عدم
روستايي امور به ربوطم  

91 
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همان طور که مورد اشاره قرار گرفت گاهي دو يا چند متغير تأثير عمده اي بر روي 
دارند. در اين وضعيت از رگرسيون  9انداز توسعه روستايي( وابسته)تدوين سند چشممتغير 

عوامل  يش بيني متغير وابسته استفاده مي شود. بدين ترتيب تأثيرگذاريچندگانه جهت پ
دامي، سرمايه انساني، ناکارآمدي نهادي، -زراعيهاي گردشگري، توانمنديهاي جاذبه
اقتصادي، مشکالت اجتماعي، ضعف مديريت محلي و سازماني، ضعف قوانين، هاي چالش

دامي بر تهيه سند چشم -بخش زراعي ساختاري و برنامه ريزي، غفلت ازهاي محدوديت
(، 5انداز توسعه روستايي با رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفت. در جدول شماره)

داري رابطه بين موانع  است. اين ضريب معني 195/9( برابر با Rضريب همبستگي چندگانه)
ده و به ميزان روستايي و تهيه سند چشم انداز توسعه روستايي را تأييد کرهاي و ظرفيت

روستاها را در تهيه سند چشم انداز توسعه هاي درصد از اثربخشي موانع و ظرفيت 125/9
 (.5بيني و تبيين مي کند)جدول شماره روستايي پيش

 توسعه روستایی و عوامل موثر بر آن: ارتباط بین تهیه سند چشم انداز  (5)جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات
درجه 

 آزادي
ميانگين 

عاتمرب  
F 

Si
g. 

 96.211 99 962.126 رگرسيون
15.

199 
.0

00 

   916. 929 91,921 باقي مانده

    919 912.955 کل

بر تهيه سند چشم انداز توسعه  (، در بين مجموعه عوامل موثر 6با توجه به جدول)
زراعي ـ دامي،  بخش از ناکارآمدي نهادي، غفلت  - Beta 2بر اساس مقدار  - روستايي

                                                           
منيت اقتصادي، منابع انساني، هاي امنيت فرهنگي، ا انداز توسعه روستايي( از شاخص متتغير وابسته)تدوين سند چشم 9

ها، عدالت اجتماعي  گيري جامعه مبتني بر دانش، حفظ هويت محلي ـ روستايي، تشريک مساعي و خرد جمعي در تصميم
؛ هوگان و 2996؛ اتحاديه اروپا،9912؛ عزمي و رضواني،9915و حفظ محيط زيست تشکيل شده است)هرمزي،

. به دليل طوالني شدن صفحات از ذکر جزئيات مولفه ها خودداري شده (9911؛ قدمي و آفتاب آذري،2992همکاران،
 است.

 2 استاندارد شده)بدون توجه به عالمت آن( نتيجه گيري شده است.اساس ضرايب  بر  -
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،  499/9 ، -512/9 ضريب با و مشکالت اقتصادي به ترتيب ساختاريهاي يتمحدود
به عنوان موانع تهيه سند چشم انداز توسعه روستايي در ناحيه شرق  -299/9و 946/9

 و محلي مديريت مازندران بيشترين تاثير مستقيم را دارند. در کنار اين عوامل، ضعف
 انداز چشم برنامه ه طور غير مستقيم در تهيهقوانين و مشکالت اجتماعي ب سازماني، ضعف

روستايي تأثيرگذار هستند. بدين معني که اين عوامل با تاثير پذيري از  ناحيه در توسعه
روستايي با  ناحيه در توسعه انداز چشم برنامه ساختاري، سبب شده اند تا تهيههاي محدوديت

 اساسي مواجه شوند.هاي چالش

ساختار  و ريزي از زماني ايجاد شده است که نظام برنامه و ساختاريهاي محدوديت
فضايي در برنامه هاي منعطف شده و روستا به عنوان يکي زير نظام ريزي کشور غير برنامه
تدوين شده بدون توجه به هاي در حاشيه قرار گرفته و برنامهها و تصميم گيريها ريزي

ض در قوانين و بويژه کاستي در قانون پتانسيلها صورت گرفته است. وجود تعار و ظرفيت
اساسي و عدم اجراي کامل آن و همچنين ضعف نظام شورايي و مديريت محلي از مهمترين 

 چشم برنامه چالشها و موانع سرراه نظام برنامه ريزي منعطف محسوب مي شود که تهيه
نهادي ـ  روستايي را دچار چالش نموده است. همچنين ناکارآمدي نواحي در توسعه انداز

اداري به دليل عدم يکپارچگي در مديريت روستايي به عنوان مانعي ديگر در نظر گرفته شده 
ها قابليت از شناخت دامي( به دليل عدم-زراعي)است. که منجر به غفلت از بخش کشاورزي

 ريزي است. برنامه در روستاهاهاي ظرفيت و

 عوامل مؤثر بر تهیه سند چشم انداز توسعه محاسبه تاثیر کلی  میزان اثرگذاری  :(6)جدول 

 ظرفيتها و موانع
تاثير 
 مستقيم

تاثير غير 
 مستقيم

 تاثير کل

ضريب 
همبستگي 
 )پيرسون(

 سطح
 معني داري

ساختاري و هاي محدوديت
 برنامه ريزي

 99/9 -914/9 946/9 ــ 946/9

ضعف مديريت محلي و 
 سازماني

 99/9 -292/9 9129/9 9129/9 ــ

 99/9 -196/9 -9999/9 -9999/9 ـــ انينضعف قو

 99/9 -524/9 -6221/9 -4441/9 -299/9 مشکالت اقتصادي
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 99/9 -216/9 -249/9 946/9 -915/9 دامي-زراعيهاي توانمندي

 99/9 -141/9 -9411/9 9411/9 -999/9 گردشگريهاي جاذبه

 99/9 -152/9 ــ ــ ــ سرمايه انساني

 99/9 -696/9 9995/9 9995/9 ــ مشکالت اجتماعي

 99/9 -429/9 4491/9 9991/9 499/9 دامي-غفلت از بخش زراعي

 99/9 -125/9 -6925/9 9295/9 -512/9 ناکارآمدي نهادي 

 

گردشگري روستايي و سرمايه انساني در قالب هاي دامي، جاذبه-زراعيهاي توانمندي
ورد مطالعه قرار گرفته اند. در بين اين م توسعه انداز چشم ناحيه در تهيه برنامههاي ظرفيت

روستايي به ترتيب با ضرايب  گردشگريهاي جاذبه دامي و-زراعيهاي عوامل، توانمندي
روستايي تأثير مستقيم دارند.  ناحيه در توسعه انداز چشم برنامه در تهيه -999/9و  -915/9

مستقيم در تهيه برنامه ضمن اينکه عوامل مذکور عالوه بر اثربخشي مستقيم، به طور غير
موجود ميزان هاي چشم انداز نيز اثرگذار هستند. با توجه به وجود موانع زياد، ظرفيت

اثرگذاري مستقيم خود را به صورت منفي نشان داده اند. بدين معني که بدون رفع موانع 
اشته موجود، ظرفيت خود نيز مي توانند اثري کاهنده و منفي در تهيه برنامه چشم انداز د

و قابليت ها، زماني اثر مثبت در تهيه برنامه چشم انداز توسعه روستايي ايفاء ها باشند. ظرفيت
نظام ساختاري ـ برنامه ريزي، مديريت محلي و مشکالت هاي خواهند نمود که محدوديت

بخش کشاورزي برداشته شوند و مسائل مرتبط با آنها مورد حل و فصل قرار گيرد. در جهان 
توجه به بخش کشاورزي و ايجاد نظام برنامه ريزي ساختارمند و منعطف بدون امروز 

بازنگري قوانين و اجراي کامل آنها و بدون توجه به مديريت سازماني و محلي نتيجه بخش 
نخواهد بود. زيرا که، مديريت محلي يکي از بهترين، کارآمدترين و مطمئن ترين شيوه هايي 

و قابليتهاي محلي متناسب با ساختارهاي جغرافيايي، ها است که با استفاده از ظرفيت
 اجتماعي و فرهنگي به تهيه برنامه مطلوب چشم انداز توسعه نواحي روستايي کمک مي کند.
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 : عوامل تأثیرگذار بر تهیه سند چشم انداز توسعه روستایی هزارجریب (7)شکل 

 

 نتیجه گیری 

 بودن ظرفيت هايي از قبيل داراعلي رغم  هناحي نشان مي دهد که اين مطالعه حاضر
هنوز نتوانسته  انساني سرمايه و دامي-زراعيهاي توانمندي روستايي، گردشگريهاي جاذبه

است. در  رو به رو اساسي موانع وها چالش و باد يابجايگاه واقعي خود را در اقتصاد کشور باز
منفي را در تهيه سند چشم انداز توسعه ناکارآمدي نهادي بزرگترين اثر مستقيم و  بين موانع،

روستايي دارد و مبين اين موضوع است که اين عامل کمترين کارايي و اثربخشي را در 
بالقوه را بسيج کنند و قابليت هاي فرايند توسعه دارد. در نتيجه نهاد کارآمدي که بتواند دارائي

و منابع را به وجود آورد، در ها تالزم براي بهره برداري بهينه از موهبهاي ايجاد مکانيسم
هاي و محدوديت دامي(-زراعيوي ديگر غفلت از بخش کشاورزي)صحنه حضور ندارد. از س
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(، 2999ساختاري به عنوان مانعي ديگر نيز داراي اهميت است و با نتايج سپيران)
-يت( همخواني و قرابت معنايي دارد که بدون اصالح محدود9911(، فيروزنيا)2992مکنزي)

انداز در سطوح محلي وجود  ساختاري و برنامه ريزي در عمل امکان تدوين سند چشمهاي 
گيري،  تعدّد تصميمنخواهد داشت. به طوري که ساختار متمرکز تصميم گيري، در کنار آن 

نگاه  ،روستايي گذاري و تعدّد اجرا ناشي از اين است که نگاه به بخش توسعه تعدّد سياست
دامي را تحت الشعاع خود قرار -زراعيعامل غفلت از بخش ، نوع رويکردو اين  بخشي است

داده است. به همين منظور براي جلوگيري از ناپايداري روستاها، توجه به بخش کشاورزي 
اساسي است. به هاي آن داراي اولويتهاي به عنوان محور توسعه و متنوع سازي فعاليت

تهيه برنامه چشم انداز توسعه تاييد کننده  در (2996و همکاران) 9بيگطوري که مطالعات 
هاي اقتصادي)به عنوان مانع(، توانمنديهاي چالشاز سوي ديگر اين موضوع مي باشد. 

روستايي ناحيه شرق مازندران هاي گردشگري به عنوان ظرفيتهاي و جاذبه دامي-زراعي
دين معني که عدم توجه به اثرگذاري منفي بر تهيه سند چشم انداز توسعه روستايي دارند. ب

متناسب با هاي و برنامهها و شناخت کافي از توانمندي روستاها مانع تدوين سياستها قابليت
شرايط واقعي روستاها خواهد شد و به ناپايداري روستاها هر چه بيشتر دامن خواهد زد. چرا 

دروني مناطق باشد که  هايو تصميمات بايد منطبق بر شرايط، بسترها و واقعيتها که برنامه
در عمل اينگونه نيست. همچنين وجود کاستي و تعارض در قوانين و ضعف مديريت يکي 

که مؤيد نتايج موانع مهم در تهيه برنامه چشم انداز نواحي روستايي است. ديگر از 
(، فيروزنيا و 9911(، فيروزنيا)9914(، فيروزنيا)9919(، رضواني)2999ميلتون)

ضعف در مديريت محلي و سازماني به عنوان يک مانع  مي باشد از اين رو( 9919همکاران)
مهم در شکل گيري نظام برنامه ريزي مطلوب است. نظام برنامه ريزي و تصميم گيري 

با مطلوب زماني ايجاد مي شود که قانون جامع مديريت محلي و سازماني تدوين گردد تا 
، سبب شکل گيري توسعه موزون و در ودشتاسايي استعدادها و توانهاي اکولوژيک موج

نهايت منجر به تهيه برنامه چشم انداز شود. همچنين غفلت از تهيه برنامه مذکور، بسترساز 
توسعه نابرابر، بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت بي رويه، حاشيه نشيني پيرامون 

                                                           
1 Mirza B. Baig 
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احيه روستايي هزار جريب مراکز شهري، و غيره مي شود. تهيه برنامه چشم انداز توسعه در ن
و موانع موجود، مادامي که اين موانع در راستاي تهيه برنامه چشم انداز ها در کنار پتانسيل

حل و فصل نگردد، هرگونه برنامه ريزي و تهيه برنامه براي توسعه کالن و اهداف بلندمدت 
 مغشوش و بي اثر خواهد بود.
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 منابع

اولين  ،"توسعه سوي به راهي خالق؛ گردشگري "(،9919برندگي، بدري و تعمتي، داريوش، )-
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