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  چكيده

صـورت   روسـتاها  درآنـان    فعاليـت عمـده  اسـت و ايـن مسـأله كـه      كشاورزيتوسعه، بر محوريت  درحالاقتصاد كشورهاي كه  با علم به اين
مسير دستيابي به توسـعه   هاي روستايي اعمال شود تا ها و راهبردهايي در قالب مديريت در محيط برنامهنياز است كه پذيرد،  مي

هـاي تأثيرگـذار بـر مـدل سـاختاري       بخش كشاورزي كه الزمه توسعه ملي است، را هموار سازد. هدف تحقيق، شناسايي مؤلفـه 
يلي است با روش پيمايشي جمعيت روسـتايي چهـار گـروه    مديريت توسعه روستايي است. اين تحقيق كه از نوع توصيفي و تحل

وسـيله   ها، مراكز خدمات كشاورزي و معتمدان محلي را در سه استان فارس، مازندران و اصـفهان بـه   شوراهاي اسالمي، دهياري
هـاي   د. مؤلفـه كنـ  يرا تأييـد مـ   مفهـومي مـدل   مدل معادالت ساختاري،پرسشنامه مورد پرسش قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد كه 

ايـن   هـا بودنـد. همچنـين    روستايي، نقاط قوت، ضـعف، تهديـدات و فرصـت    تأثيرگذار در مديريت توسعه روستايي نيز شامل ابعاد مديريت
راهكارها و معيارهاي ساختاري مديريت، و اجرايي شدن وظايف نهادهاي دولتي و  باشند كهبيشتري داشته توانند كاربرد  زماني مي ها مؤلفه
  لي درگير در مديريت روستايي در نظر گرفته شوند. مح

   مديريت روستايي، مدل ساختاري، توسعه روستايي، طراحي مدل :هاي كليدي واژه
                                                 

  ،نويسنده مسئول مكاتباتJamalfhosseini@yahoo.com 
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  مقدمه
با  ايرانشدن،  با شتاب گرفتن فرايند صنعتي

چالش نابرابري فزاينده مناطق شهري و روستايي، 
از سوي ديگر از  انفجار جمعيت در شهرهاي بزرگ و

هاي فيزيكي و انساني روستاهاي  سرمايه دست رفتن
 گذاران و برنامه ريزان است، سياستمتروكه مواجه 

، توسعه تفاوتهاي م اند تا با اعمال سياست كوشيده
ند و اين وضعيت نامطلوب را نروستايي را تسريع ك

 بهتر است .)1379 مختاري و زارعي،( تغيير دهد
اعم از  توسعه، كشورهاي درحالمشكالت آينده 

و كمبود توليد  بيكاري، فقر، كمبود درآمد، گرسنگي،
وفصل گردد. بنابراين توسعه  در روستاها حلغيره ابتدا 

حل مشكالت مزبور و مخصوصاً  روستايي به خاطر
برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و 

 .)1370طاهري،( خاصي برخوردار است اولويت
ه توسعه روستايي ناشي از طوركلي ضرورت توجه ب به

، بهينه جمعيت توزيع، كشاورزي توسعهي چون؛ عوامل
هاي  بازسازي ظرفيت، هاي توليدي استفاده از ظرفيت

اجتماعي، رفع  عدالت، كشور بازسازي اقتصاد ،توليد
مقصودي، ( باشد مي هاي اجتماعي فقر و محدوديت

1389(.   
ر در استراتژي توسعه ملي كه پس از انقالب و د

اي مطرح گرديدند مباني  هاي توسعه قالب برنامه
اعتقادي و فرهنگي، اساس توسعه را تشكيل دادند 

كه استقالل و پيشرفت عدالت اجتماعي  طوري به
آمدند، براين اساس  مقاصد اصلي توسعه به حساب مي

يابي به اين اهداف، طرح پايه  و در راستاي دست
و در  1380 تا 1366هاي  آمايش سرزميني براي سال

  اخير مورد توجه قرار گرفتند. دهه
با انتخاب نظريه رفاه عمومي، درواقع رفاه، معادل 
توسعه در نظر گرفته و سعي شد با ارائه خدمات رفاهي 

هاي مسئول كه بازده اقتصادي  از طرف دستگاه
مستقيم ندارد، به اصل عدالت اجتماعي جامه عمل 

ه روستايي بپوشاند، ولي با گذشت سي سال توسع
تنها محقق نشد، بلكه رشد اقتصادي در حداقل آن  نه

تحقق يافت. از طرفي ارائه خدمات و امكانات در 
مواردي موجب تبديل روستاييان پرتالش به افرادي 

شده است كه همواره در انتظار  طلب و مدگرا رفاه
و غير نقدي از ) كميته امداد( دريافت خدمات نقدي

   .)1381پاپلي و ابراهيمي،( سوي دولت هستند
با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي 
و مسائل و مشكالتي كه اين جامعه با آن مواجه است 
و همچنين با توجه به شرايط كشور، ضرورت و اهميت 
توسعه روستايي روشن و آشكار است. هرچند از ميانه 

تدريج از سهم جمعيت روستايي كاسته  اين قرن به
ه و شهرنشيني گسترش يافته است، اما آمار نشان شد
سوم جمعيت ايران در  دهد هنوز قريب به يك مي

كه طبق آخرين  طوري كنند، به روستاها زندگي مي
 29، حدود 1390سرشماري جمعيت ايران در سال 

نفر  21793404درصد از جمعيت كشور كه معادل 
 ان،مركز آمار اير( كنند است، در روستاها زندگي مي

1390(.  

با بررسي كلي تعاريف توسعه روستايي از ديدگاه 
توان نكات كليدي درباره  نظران مختلف، مي صاحب

نگرش جديد در توسعه روستايي كه نماينده اصول 
باشد،  شده در كشورهايشان مي مديريتي به كار گرفته

  اند از: را مدنظر قرار داد. از جمله اين نظرات عبارت
اقتصادي، اجتماعي و ( د توسعه روستاييجامعيت فرآين -

  ) Attfield & Barry, 1992( ) شناختي بوم
 ,Abrahamson( زايي گرايي، مشاركت و درون مردم -

1997; Umana, 2002 ; ESCAP, 1996 ( 

 ها آزادي انتخاب و برابري در دسترسي به فرصت -

)Axinn & Axinn,1997; Abrahamson,1997; 

Uphoff,1991; Dobie, 2004 ( 

هاي جديد، احترام به  توانمندسازي، ايجاد ظرفيت -
 اطالعات و دانش بومي، افزايش آگاهي و اطالعات

)Abrahamson,1997, Uphoff, 1991; Dobie, 2004 ; 

Umana, 2002 ( 

 ها، شيوه مصرف ها، ارزش ايجاد تغييرات آرام در ديدگاه -
 ,Balazs & Podmaniczky( اي مديريتي و اداري هبا شيو

2001;Umana, 2002; ESCAP, 2000 ( 
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 رانيدر ا ييمناسب توسعه روستا تيريمد يبرا يو ارائه مدل ساختار يطراح

ايجاد ارتباط پيوند كارآمد درون گروهي بين كنش گران  -
  .)World Bank, 2001( توسعه و مردم محلي
توسعه يك ناحيه روستايي بايد در همچنين، 

هاي ملي طراحي گردد  چارچوب كلي سياست
)Oddershedee, 2017(. كه اين مسئله نشانگر  چرا

پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است. مايكل 
و اهميت توسعه روستايي و  ، ابعاد)1377( 1تودارو

 :كند ميبيان  صورت بديننقش آن در توسعه ملي را 
توسعه كشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي "

معتقد است كه توسعه و رشد  وي "توسعه ملي است
موتور و محركه اصلي توسعه  عنوان بهبخش كشاورزي 

درصد  80روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 
 ومستقيم  طور بهجمعيت روستايي جهان سوم 

 ازنظرداند.  هاي كشاورزي مي در فعاليت غيرمستقيم
تودارو توسعه ملي، وابسته به توسعه روستايي است 

ماندگي  يشه تمامي مشكالت و مسائل عقبر چراكه
مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و 

آنتوان . بيكاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد
توسعه روستايي را شرط  تودارو مانندنيز  ،داكوره

اين منظور تأكيد خاصي بر  بهداند و  توسعه ملي مي
عه روستايي در توس نقشرشد بخش كشاورزي دارند. 

اقتصادي،  كليبعد  4توان در  مي توسعه ملي را
 بررسي كردمحيطي و سياسي امنيتي  زيست اجتماعي،

  .)1365ازكيا، (
توان به اين مسئله رسيد كه بايد  از اينجا مي

ها به  ها و استانداردهايي باشد كه با توجه به آن شاخص
شاخص سطح توسعه روستايي پي برد. اين استاندارد را 

ها  گويند، كه به كمك اين شاخص توسعه روستايي مي
توان كشورهاي مختلف را ازنظر قابليت دستيابي به  مي
ها مقايسه كرد. هرچند بايد به اين نكته نيز توجه  آن

شده، توسعه بايد مطابق با  كرد كه در مفاهيم ارائه
شهبازي، (  ي ملي باشدها يزير برنامهو ها  سياست
1381(.   

                                                 

1 Michael Todaro  

از ديدگاه  توسعه روستايي كالن هاي سياست عمده
 و ايجاد هماهنگي در نظام ينگر جامع) 1379( قطب
ساختار مديريتي روستا و  اصالح، توسعه يزير برنامه

 ارتقاء و روستايي ايجاد مديريت واحد در توسعه

باشد.  مي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شاخص
خود،  2010گزارش سال  ضمن اينكه بانك جهاني در

منظور  بههاي توسعه روستايي و كشاورزي را  شاخص
 مطرح كرده است دستيابي به اهداف توسعه روستايي

)World Bank, 2010(.  
 در هاي زيادي كه همچنين با درنظر گرفتن فعاليت

است؛ توجه به اين امر مهم  گرفته صورت اين رابطه
ترين عامل در حيات، رشد و  است كه، مديريت مهم

بالندگي يك جامعه است و روند حركت از وضع 
كند. همچنين روستاها  موجود به مطلوب را كنترل مي

هايي خاص با شيوه زندگي متفاوت،  عنوان مكان به
نيازمند الگوي مديريتي مجزا و منطبق با شرايط 
اقتصادي، اجتماعي و بوم شناختي حاكم بر روستا 

مديران و  سو، اخير نيز از يكهاي  هستند. در دهه
اند كه بدون  برنامه ريزان روستايي بدين نتيجه رسيده

مشاركت مردم محلي، در كنار دولت و بازار دستيابي 
ريزي توسعه  دفتر برنامه( به توسعه پايدار ممكن نيست

كه اين مهم در حال حاضر با اعمال  ،)1382روستايي، 
هاي مديريتي فرسوده گذشته قابل دستيابي  سيستم
  نيست. 

از سوي ديگر، تغيير در شيوه مديريتي مستلزم 
باشد. در  نگاهي نو به نقش نهادهاي مؤثر در روستا مي

نتيجه به دليل پويايي جامعه روستايي، هيچ نسخه از 
اي بدون مشاركت مستقيم مردم و  پيش تجويز شده

ريزي و مديريت  برنامه گذاري، دولت در فرآيند سياست
ند باشد و فرآيند مديريت و توا ها نمي پاسخگوي كاستي

ريزي روستايي نيازمند دستيابي به يك نقطه  برنامه
هاي مؤثر در آن است كه از آن  تعادل ميان قدرت

عنوان مديريت مشاركتي با تأكيد بر مديريت بومي  به
   .)1388افتخاري و همكاران، (  شود برده مي نام

اعتقاد دارد كه ) 1370( در اين راستا، طاهري
بخشيدن و انسجام دادن به منابع بومي براي  تحرك
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نيل به توسعه ملي و محلي و دخالت مؤثر و كارآمد 
اين منابع در فرآيند توسعه، زيربنا و شالوده نگرش و 

دهد كه در راستاي نيل به  راهبردي را تشكيل مي
شود. تجربيات  توسعه روستايي طرح و تدوين مي

شرايط بسيار تحقيقاتي نشان داده است كه حتي در 
هاي موفق مديريت مشاركتي را  توان مدل سخت مي

هاي موردبحث  ارائه داد. از طرف ديگر يكي از چالش
در مديريت مشاركتي، تشويق به ايجاد تغييرات در 

ترين  عنوان مرتبط هاي دولتي در سطح ملي، به سازمان
باشد.  نهاد با سطوح روستايي بخصوص در ايران مي

مدت بر تغييرات  ارت طوالنيهمچنين داشتن نظ
سياسي، اجتماعي و اكولوژيكي و تطبيق پيدا كردن با 

تواند پيشرفت در زمينه را به جلو  اين شرايط، مي
   .)1388تايلر، ( هدايت كند
سوي  شرط الزم و اساسي براي حركت به پيش

توسعه كشاورزي و روستايي، توسعه منابع انساني و 
در  .)Fruttero & Gauri, 2003( توسعه اجتماعي است

وضعيت كنوني، جهت دستيابي به اهداف توسعه در 
مناطق روستايي، ضمن تأمل و تعمق بيشتر در عرصه 

هاي پيشين، تجديدنظرهاي  علل عدم موفقيت برنامه
هاي گذشته صورت گرفته و  كلي در استراتژي

شده كه بسيار  راهبردهاي نويني در اين عرصه ارائه
باشد. در اين راستا،  تر مي حال پيچيده تر و درعين جامع

راهبردهاي توسعه منابع انساني و اجتماعي، رويكردي 
قاطع و جامع به توسعه منابع انساني محلي در مجامع 
روستايي دارد و از طريق اجراي راهكارهايي متعدد 

  هاي اجتماعي است. درصدد فعال نمودن سرمايه
ا عنوان در تحقيقي ب) 1379( ضابطيان و همكاران

بررسي موانع و تنگناهاي مديريت توسعه روستايي 
شناخت عوامل مؤثر به ) مطالعه موردي فارس( ايران

گيري، تشخيص  شكل مديريت دردروني و بيروني 
نيازهاي واقعي و افتراق بين اين نيازها و نيازهاي 

اهميت، يافتن نيازهاي ذهني و عيني  كاذب و كم
سنجي توان روستا در جهت رفع  روستائيان، امكان

بندي و يافتن ترتيب ارجحيت نيازها،  اولويت نيازها،
  .پرداختند

نامه كارشناسي ارشد  در پايان) 1386( خسروي
جايگاه آموزش در بهبود مديريت "با عنوان خود 

هاي  مطالعه موردي: دهياري( "توسعه روستايي
ها و  به اين نتيجه رسيد كه دوره ،)شهرستان كوهدشت

هاي آموزشي برگزاركننده در بهبود عملكرد  كارگاه
ها و توانمندسازي دهياران و ارتقاء جايگاه  دهياري

بسيار مؤثر و  ها در نظام مديريت توسعه روستايي آن
  باشد.  داراي تأثيرات مثبت مي

 –با بررسي تنگناهاي مكاني) 1379( شيوايي
ي روستايي، تأكيدي بر ها گاه سكونتفضايي توسعه 

  مديريت فضا در روستا داشته است.
 سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي

هاي عمران  در طرحي به بررسي فعاليت) 1386(
هاي  با تأكيد بر شيوه( يروستايي جهاد سازندگ

ريزي و اجرا در مديريت  گيري، برنامه تصميم
با هدف بررسي ) هاي عمران روستايي فعاليت
توسط آن دستگاه در  شده انجامهاي عمراني  فعاليت
ها،  هاي زماني مختلف، نقاط قوت وضعف برنامه دوره
  هاي اجرايي پرداخته است. ها و روش طرح

ريزي، اقتصاد كشاورزي  هاي برنامه موسسه پژوهش
اي تحت عنوان  در مطالعه) 1388( و توسعه روستايي

مروري بر تجارب و دست ( توسعه روستايي در ايران
، ضمن بررسي روند تحوالت توسعه ساله يسآوردهاي 

اندازهاي  روستايي در ايران، زيربناهاي روستايي و چشم
  توسعه روستايي را موردبررسي قرار داده است. 

در ) 1384( ونت صنايع و توسعه روستاييمعا 
بررسي ساختار مناسب مديريت توسعه روستايي، 

 روستايي مديريت توسعه براي گزينه ترين مناسب

 گردد، دولت تشكيالت گسترش به منجر اينكه بدون

 كه درصورتي داند. كشاورزي مي جهاد وزارت

و واگذاري  سازي كوچك در مقوله دولت هاي سياست
  .شود مراعات نيز خصوصي بخش به گري تصديامور 

  
  اهداف تحقيق

هاي راهبردي در  هدف تحقيق، بررسي برنامه
هاي  زمينه مديريت توسعه روستايي با تأكيد بر مؤلفه
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 رانيدر ا ييمناسب توسعه روستا تيريمد يبرا يو ارائه مدل ساختار يطراح

تأثيرگذار بر تعيين و تقويت ساختارهاي مديريتي 
  باشد.  كارآمد در شرايط توسعه روستايي ايران مي

  
  روش پژوهش

هاي كمي  ماهيت از نوع پژوهش اين تحقيق ازنظر
است چراكه  و ازنظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي

كارگيري در شرايط واقعي  نتايج حاصل از آن قابل به
باشد. طرح  بخش توسعه روستايي و كشاورزي مي

گيرد  اصلي كه در اين تحقيق مورداستفاده قرار مي
منظور دستيابي به الگوي  روش پيمايشي است. به

تحليلي و شيوه مطالعات  -ي از روش توصيفيمفهوم
هاي اين  اسنادي استفاده خواهد شد. بر اساس ويژگي

پژوهش، متغيرها قابل دستكاري نيستند و تنها به 
شود  بررسي وضعيت موجود و توصيف آن پرداخته مي

شود تا روابط بين متغيرها مشخص شود.  و تالش مي
رها، از نوع بنابراين پژوهش حاضر ازنظر كنترل متغي

جهت كه به توصيف  توصيفي است. توصيفي ازآن

پردازد و  شرايط فعلي مديريت توسعه روستايي مي
همبستگي از اين نظر كه روابط حاكم بين متغيرهاي 

دهد.  مستقل و وابسته تحقيق را موردبررسي قرار مي
جامعه آماري شامل چهار گروه به قرار جداول زير در 

مازندران، اصفهان زي و جنوبي (سه استان شمالي، مرك
 روش از گيري نمونه در .)1جدول ( باشد مي) و فارس

  . است گرديده استفاده اي متناسب طبقه گيري نمونه
متغيرهاي تحقيق شامل ابعاد مديريت توسعه 
روستايي، عوامل تأثيرگذار در تدوين الگوي مديريت 

ها و  روستايي نوين، تبيين نقاط قوت، ضعف و فرصت
هديدهاي مديريت روستايي بر مبناي تكنيك ت

SWOT راهكارها مديريت روستايي و معيارهاي ،
ساختاري مديريت روستايي و همچنين ميزان 

ها و شوراهاي اسالمي  دستيابي به اهداف دهياري
مدل نوين مديريت توسعه با متغير مكنون روستايي 

  روستايي در ايران بوده است.

  
 . حجم نمونه از جامعه آماري 1جدول 

 كل مازندران فارس اصفهان ها استان  جامعه آماري 

  شوراي اسالمي روستا
 5415 2358 2142 915 جامعه آماري

 381 166 150 64 حجم نمونه

  دهياري
 3447 1487 1239 721 جامعه آماري

 346 149 124 72 حجم نمونه

  مراكز خدمات
  191  106  41  44  جامعه آماري
  127  70  27  30  حجم نمونه

  معتمدان دهستان
 428 113 193 122 جامعه آماري

 201 53 90 57 حجم نمونه

  
  ها افتهي

مديريت نوين توسعه روسـتايي   گيري مدل اندازه
  در ايران

عوامل  تعيينو  مفهومي مدلبه يابي  براي دست
هاي مختلفي  از روش مديريت توسعه روستايي مؤثر بر

يابي به  براي دستشود. در اين تحقيق  استفاده مي
براي بررسي مدل از معادالت ساختاري استفاده شد. 

تغيرهاي دوم بين دو مجموعه از ماول و رابطه درجه 

شناخت در ابتدا براي  ،SEMمكنون با استفاده از 
جهت محاسبه  p (p+1) /2مدل از فرمول  همانندي

تعداد متغير  pاستفاده شد كه 1فرد هاي منحصربه ارزش
در ادامه با محاسبه پارامترها و كم  .باشد نشانگر مي

باال، مقدار  فرمولكردن تعداد نشانگرها از پارامترها از 
نشانگر  53آيد كه در اينجا با  ادي به دست ميدرجه آز

درجه  كه باشد. ازآنجايي مي 1497 اين ميزان برابر با

                                                 
1 Unique Values 
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باشد، مدل  آزادي از تعداد نشانگرها بيشتر مي
شناسايي  هاي آماري با نشانگرهايشان قابل عامل
صورت آماري آزمون كرد.  توان آن را به باشد و مي مي

تعيين برازش آن، همه در ادامه براي آزمون مدل و 
كه از جمع  نشانگر كلي 15 دنشانگرها به تعدا

صورت كلي وارد  بهآمده بود  دست نشانگرهاي قبلي به
ند كه ارتباط كلي با دسته اول متغيرهاي دش تحليل

مدل دهد كه  كنند. نتايج نشان مي مكنون پيدا مي
) tمقادير ( معناداري عدد دار است، زيرا، معني مفروض

براي  .باشد مي) -2 عدد از يا( تر بزرگ 2 عدد از آن
و تهيه نظام اصلي از  تحقيقاهداف ه يابي ب دست

آمده قبلي و همچنين  دست تمامي روابط موجود و به
شده  يابي به اين موضوع كه مدل علي ارائه براي دست

در دياگرام مدل ساختاري چه ميزان از واريانس متغير 
دلي با استفاده از برنامه كند، م وابسته را تبيين مي

معادالت ساختاري براي متغيرهاي ترتيبي طراحي 
كه روابط ساختاري  بودشد. در اين مرحله سعي بر اين 

مديريت  باو ميزان تأثيرشان  ها مفروض اين عامل
بررسي شوند. در اين مرحله  توسعه روستايي

شود تا  اي در نظر گرفته مي متغيرهايي مكنون واسطه
يله مدل نظري تأييد شود. بر اساس نتايج وس بدين

ها  شده، رابطه شده از تحليل مسيرهاي انجام استخراج
اي مفروض شدند و  در معادله ساختاري متغيرهاي رتبه

كه هركدام از متغيرهاي  طوري شد. به دار مدل معني
ابعاد مديريت توسعه روستايي، عوامل تأثيرگذار در 

 SWOTنوين، تدوين الگوي مديريت روستايي 
مديريت روستايي در ايران، راهكارها مديريت روستايي 
و معيارهاي ساختاري مديريت روستايي، و همچنين 

ها و شوراهاي  ميزان دستيابي به اهداف دهياري
مدل نوين مديريت با متغير مكنون اسالمي روستايي 

رابطه دارند. ميزان ضريب توسعه روستايي در ايران 
رابطه ميزان تأثيرگذاري هركدام از  دهنده تعيين نشان

بر روي متغيرهاي مكنون موردنظر  متغيرهااين 
  باشند.  مي

توان  آمده مي دست يب تعيين بهابر اساس ضر
هاي مديريت روستايي در  فرصتدريافت كه عامل 

اثر مستقيم در ) R2= ۶٢/٠( با ضريب تعيين ايران
درصد  62دارد. يعني  SWOTشناسايي متغير مكنون 

تحت تأثير تغييرات  SWOTاز مجموع تغييرات متغير 
باشد كه  مي هاي مديريت روستايي در ايران فرصت

درصد  38عنوان واريانس تبيين شده است و  به
عنوان واريانس تبيين نشده و  واريانس متغير وابسته به
  باشد.  مربوط به عوامل ديگر مي

بعد كه ميزان ضريب تعيين براي  درحالي
درصد از مجموع  79يعني ) R2= 79/0( دهي زمانسا

تحت  مكنون ابعاد مديريت روستاييتغييرات متغير 
عنوان  باشد كه به مي دهي بعد سازمانتأثير تغييرات 

درصد واريانس متغير  21واريانس تبيين شده است و 
عنوان واريانس تبيين نشده و مربوط به  وابسته به

  باشد.  عوامل ديگر مي
در ) R2= 58/0( با ضريب تعييناجتماعي عامل 

عوامل تأثيرگذار در تدوين شناسايي متغير مكنون 
. اثر مستقيم دارد الگوي مديريت روستايي در ايران،

عوامل درصد از مجموع تغييرات متغير  58يعني 
 تأثيرگذار در تدوين الگوي مديريت روستايي در ايران

شد كه با مي عامل اجتماعيتحت تأثير تغييرات 
درصد  42عنوان واريانس تبيين شده است و  به

عنوان واريانس تبيين نشده و  واريانس متغير وابسته به
ي دوم، براي در مرحله. باشد مربوط به عوامل ديگر مي

ترين عوامل تأثيرگذار بر مديريت نوين  شناسايي بزرگ
توسعه روستايي نيز از معادالت ساختاري استفاده شد. 

توان دريافت  آمده مي دست يب تعيين بهابر اساس ضر
با  راهكارهاي مديريت روستايي متغير مكنونكه 

در شناسايي متغير مكنون ) R2= 50/0( ضريب تعيين
اثر مستقيم دارد. يعني  مديريت نوين توسعه روستايي

مديريت توسعه درصد از مجموع تغييرات متغير  50
مديريت راهكارهاي تحت تأثير تغييرات  روستايي
عنوان واريانس تبيين شده  باشد كه به مي روستايي
عنوان  درصد واريانس متغير وابسته به 50است و 

قيدشده  واريانس تبيين نشده و مربوط به عوامل ديگر
  باشد. مي) 1نگاره( 2جدول در 
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خطاي 
  تاندارد

92/0  
6/19  

56/3  

97/1  

42/1  
01/1  
72/1  
55/1  

ستايي و عوامل 
رهاي مديريت 
تي، اجتماعي، 

T 
خ
است

66/7  2
52/9  67

63/12  6

78/19  7

24/13  2
60/17  1
78/18  2
16/19  5

  1ستايي

Sابعاد مديريت روست ،
يت روستايي، راهكار

يابي، عوامل مديريتي

  ه روستايي

  R2 استاندارد 

39/0  
53/0  

33/0  

028/0  

50/0  
26/0  
15/0  
11/0  

ت نوين توسعه رو

SWOT عبارتند از 

هاي ساختاري مديري
هنگي، كنترل و ارزي

 رانيدر ا ي

يريت نوين توسعه
ضرايب 
  مسير

ضريب

00/2  
73/13  

17/1 -  

00/1  

46/1  
50/1  
00/2  
35/3  

مديريترگذار بر 

ي مكنون درجه دوم
ب عبارتند از : معياره
صميم گيري، هماه

  وراهاي اسالمي

ييب توسعه روستا

ساختاري مديت

  م
ض
م

0  وستايي
3 وستايي

7 وستايي

0 وستايي

6 وستايي
0 وستايي
0 وستايي
5 وستايي

عوامل اثرو دوم ل

هاي روستايي و متغير
x1 تا x20 به ترتيب

تص يزي، سازماندهي،
ها وضعيت شو دهياري

مناسب تيريمد

مدل معادالتحليل

متغير مكنون دو

ريت نوين توسعه ر
ريت نوين توسعه ر

ريت نوين توسعه ر

ريت نوين توسعه ر

ريت نوين توسعه ر
رريت نوين توسعه 
ريت نوين توسعه ر
ريت نوين توسعه ر

  

مكنون درجه اول

ريت مناسب توسعه ر
1هاي  مچنين نشانگر

يدها، ابعاد برنامه ري
 كشاورزي وضعيت د

م يبرا يساختار

تح .2جدول 

مدير
مدير  ي

ريت 
مدير

ريت 
مدير

مدير ايي
مدير 
مدير 

مدير  ي

 

رابطه متغيرهاي م

                
ير مكنون اصلي مدير

باشند. هم ستايي مي
ها و تهدي ت، فرصت

ي، همچنين الگوهاي

و ارائه مدل س ي

  تغير مكنون اول

SWOT  
 مديريت روستايي

مديرتدوين الگوي 
  روستايي

ي ساختاري مديري
  روستايي

هاي مديريت روستا
 گوهاي كشاورزي

  ها ضعيت دهياري
ت شوراهاي اسالمي

ر .1 نگاره

                  
نون عبارتند از متغير
ن الگوي مديريت روس
ي، نقاط ضعف، فوت
قتصصادي و آموزشي

يطراح

  

مت

ابعاد
عوامل ت

معيارها

راهكاره
الگ
وض
وضعيت

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

  
  
  
  

  

             
متغيرهاي مكن 1

تاثيرگذار تدوين
توسعه روستايي
سياستگذاري، اق
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  هاي برازش مدل شاخص .3جدول
  P-value  Df  RMSEA  CFI  NFI  GFI  AGFI  RMR  شاخص برازش 

  76/0  845/0  872/0  949/0  94/0  048/0  168  000/0  مقدار
 

 شده هاي مطرح با توجه به مقادير تمامي شاخص
توان  دهد. كه مي برازش مدل را بسيار خوب نشان مي

  .)3جدول ( اين مدل را برازنده قبول كرد
توان فرضيه  آمده مي دست بر اساس نتايج به

كننده توافق مدل نهايي با مدل  سازي كه بيان مدل
نظري بوده است را تأييد كرد و عوامل مؤثر در 

در نظر گرفتن ابعاد را  مديريت نوين توسعه روستايي
مديريت روستايي، عوامل تأثيرگذار در مديريت توسعه 

ضعف، تهديدات و  روستايي، در نظر گرفتن نقاط قوت،
دانست. در ضمن توجه به اين ها  خصوص فرصت به

توانند  نكته نيز الزم است كه اين اثرات زماني مي
باشند كه بيشتري داشته و كاربرد  بوده موردقبول

راهكارهاي مديريت، معيارهاي ساختاري رعايت شده و 
سطح اجراي فعاليت نهادهاي دولتي و محلي درگير در 

در نظر گرفته ) ها شوراها، دهياري( ييمديريت روستا
  .شوند و همچنين به الگوهاي كشاورزي توجه شود

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي  دهد كه وجود بخش نتايج پژوهش نشان مي
ويژه ساختار كالن دولت در فرآيند توسعه  دولتي به

ناپذير است. وليكن  روستايي بسيار مؤثر و اجتناب
حال نوع  ي و درعينميزان و نوع دخالت بخش دولت

انتخاب آن، در بهبود اين فرآيند بسيار زياد است و 
تواند به نفع روستانشينان باشد. شايد بتوان گفت  مي

كه بهترين نوع دخالت و ايفاي نقش و تأثيرگذاري 
سازي، توانمندسازي،  بخش ملي در اين فرآيند آگاه

سازي در راستاي ايجاد  افزايي و ظرفيت توان
هاي  اي الزم براي نمود اعمال و فعاليته زيرساخت

مسير توسعه روستايي شامل كمك به شناسايي 
ها و حقوق خود، در جهت مشاركت بيشتر  قابليت

 باشد. بدين معني كه تغيير جهت از طرف عرضه مي
هاي توسعه، انتقال  رساني، فراهم كردن برنامه خدمات(

عدم ( به طرف تقاضا) ...ابتكارات به جامعه روستايي و
آوري، تأكيد بر تواناسازي مردم  تمركز، كمك به زبان

) ...براي كنترل بيشتر بر زندگي و مكان زيست خويش
عنوان رويكرد جديد دانست. در اين رويكرد غالب  به

تفكري بر اساس اعتبار دادن به دانش بومي، مشاركت 
صورت پايدار  گيري و تحقق نيازهاي امروز به در تصميم

  باشد.  ينده، ميبراي نسل آ
 امروزه كه واقعيت به اين توجه باهمچنين، 

است كه  تمركززداييروستايي  توسعه مسلط پارادايم
ها  ها و دستگاه صورت مشاركتي و ارتباط افقي بخش به

بايد مورد توجه قرار گيرد، در مقابل بحث متمركز، غير 
 توان و مي گيرد مشاركتي و ارتباطات عمودي قرار مي

 اصلي اركان از افزايي يكي و توان توانمندسازي ،گفت

 افزايش طريق از بايد است و روستايي مديريت توسعه

 فردي بالقوه هاي و ظرفيت ها فرصت گسترش انتخاب،

 توانمندسازي و دموكراتيك گيري تصميم گروهي، و

 مديريت و دهي شكل براي گيري تصميم منظور مردم به

توان با  پس مي .شود توجه بدان خود زيست فضاي
وجود ديدگاه بخشي همراه با جلوگيري از موازي كاري 

ها و  گذاري به همراه جلوگيري از تداخل سياست
ها و اجراي بخشي با آگاهي از نيازها و  ريزي برنامه

ها و تهديدها براي  شناسايي نقاط ضعف، قوت، فرصت
تغيير ساختار سازماني در مديريت توسعه روستايي به 

آگاهي از  غييرات ساختاري رو آورد كه باايجاد ت
ربط و مسئول، آگاهي از ميزان نفوذ و  سازمان ذي

تأثيرگذاري، آگاهي از وظايف و عملكردهاي سازماني و 
 دستگاهي، آگاهي از نوع مداخله در مديريت

گذاري و آگاهي از سطح  ريزي، سياست برنامه(
پذير  امكان ،)ملي، استاني و محلي( تأثيرگذاري

  22شود.  مي
 اي و محلي در مدل تركيبي سطوح ملي، منطقه

آنچه نمود بيشتري دارد و بر اساس نتايج ) 2نگاره (
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ين سطوح 
 ت نهادها،

شود.  بومي 
ن به باال، 
ايي اعمال 
نقاط قوت، 
ديدات در 
عث ايجاد 

ش هماهنگي بين
وسعه و حمايت
 بومي و دانش ب

پايينصورت   به
گر كيد بر بومي

ضعف، تقويت نق
 و حذف تهد
وح چندگانه باع

  شود.

هيل و پذيرش
حلي، ايجاد، تو

تأكيد بر  ،جانبه
يريت نيز بايد

و با تأك رمتمركز
 و حذف نقاط ض

ها و كاهش
يريتي در سطو
ش ي منطقي مي

  ي

 رانيدر ا ي

اي، تسه منطقه
اي / مح منطقه

ج مشاركت همه
ابعاد كلي مد

، غيرمشاركتي
هش شوند. كا

ه ايجاد فرصت
هاي مدي كانون

ديدگاه راهبردي

ت توسعه روستايي

ييب توسعه روستا

 و 
اد 
 ي

ن 
ن، 
ت، 
در 
ث 
 و 

  

  
شنهادي مديريت

مناسب تيريمد

پايه دانش ت بر
ي مديريتي، ابعا

كارهاي مديريتي
ت عواملي چو
 و اجراي قوانين
ت و تسهيالت

تواند د مي مداوم
ي و محلي باعث

سطوح ملي ن

. الگوي پيش2گاره

م يبرا يساختار

د الگوي مديريت
 اجرايي نهادهاي
ساختاري و راهك
 اينكه رعايت

اعمال،  نهادي
 ترويج، اعتبارات

م  ابييو ارز  نترل
اي  ملي، منطقه

ش هماهنگي بين

نگ

و ارائه مدل س ي

گرفته، بايد  انجام
درباره وضعيت 
ي، معيارهاي س
 گيرد. ضمن

ساختاري و  ت
، آموزش و ت

كنتي بالعوض، 
هاي  سطح  از

سهيل و پذيرش

يطراح

تحقيق 
آگاهي د
مديريتي
صورت

اصالحات
مقررات،
ها كمك

هركدام
ايجاد تس
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