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 چکیده:

نظامی که  ،از الزامات توسعه در مناطق روستایی و چه بسا کل کشور، وجود نظام مدیریت توسعۀ روستایی است

، پژوهش حاضر با هدف بدین منظورهای موجود برای یک مجموعه تشکیالتی برخوردار باشد. از حداقل آسیب

انجام گرفت. روش  یافته توسعههای نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران بر مبنای الگوی مکنزی   بررسی آسیب

به صورت هدفمند  های پژوهش برای انجام پژوهش اتخاذ شد. نمونهکمی )آمیخته از نوع طرح اکتشافی(  -کیفی

افراد مطلع به موضوع از  ها، (. در انتخاب نمونهn=10برداری مبادرت شد ) ها به داده انتخاب و تا زمان اشباع یافته

 های اجرایی استفاده شد. از طریق پرسشنامۀ بازِ نظران دانشگاهی و افراد شاغل در دستگاه در بین صاحب

 قرار گرفت و از این طریق اعتبار نتایج سنجش وافراد نمونه  سترسدر د شده شناساییهای آسیب ،ساخته محقق

. نتایج بعمل آمده استبه منظور ترسیم الگوی نهایی پژوهش استفاده  Nvivo10افزار  از نرم ارزیابی شد، همچنین

. از ردداکارکنان و ساختار اختصاص  به ابعاد آنهاآسیب در نظام وجود دارد که بیشترین  72نشان داد در مجموع 

توسعۀ روستایی در  استیس یخال یجاروستا و  متولی تخصصی سازمان فقدان، شده شناساییهای بین آسیب

 یسردرگمتوان به های مهم می های تحقیق بیان شد. از دیگر آسیبی به عنوان آسیب توسط تمام نمونهراهبرد مل

روستایی، نبود منابع مالی  توسعۀ امر درها  سازمان و نهادی یی، تعدّدروستا یمتول یها سازمان فیو تداخل وظا

، ناهماهنگی اه ارزش یۀجامعۀ محلی در سا نبودن نفعیذی، جامعه بوم یواقع طشرای با ها شارز یناسازگارپایدار، 

در حوزۀ توسعۀ روستایی، متخصص  ریغندیده و  های آموزشبین سطوح تصمیمات، وجود تعداد کثیری از نیرو

و تأثیر آن بر  گرایی صنعت و های شهرگرایی سیاستمهارت ناکارآمد در حوزۀ توسعۀ روستایی و نظام آموزش 

 جامعه روستایی اشاره کرد.

 

 .مدیریت توسعۀ روستایی ،شناسی، الگوی مکنزی، ایرانآسیب :هاهکلیدواژ
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 مقدمه و بیان مسئله

توسعۀ ملی نقش اساسی ایفا های روستایی به عنوان قاعدۀ نظام و فعالیت ملی در  حوزه

  کنند، زیرا توسعۀ پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیرنظام تشکیل می

تواند نقش مؤثری دهندۀ نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می

(، اگر در 5-2: 1388ای و ملی داشته باشد )افتخاری و سجاسی قیداری، در توسعۀ منطقه

ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها  جریان پیشرفت و توسعۀ فضاهای روستایی وقفه

های روستایی، بلکه مناطق شهری و در نهایت کلیت سرزمین را در بر خواهد گرفت  حوزه

(. نقش و 21: 1388و توسعۀ روستایی،  کشاورزی اقتصاد ریزی،برنامه هایپژوهش موسسۀ)

ای،  جایگاه روستاها در فرایندهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه

نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری  المللی و پیامدهای توسعهملی و بین

نشینی شهری و غیره موجب توجه به  فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه

: 1379ضابطیان و همکاران، و حتی تقدم آن بر توسعۀ شهری گردیده است ) توسعۀ روستایی

(. در کشورهای در حال توسعه توجه به توسعۀ روستایی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت 45

است زیرا بدون توسعۀ روستایی، تحقق توسعۀ پایدار ممکن نخواهد بود )کمانرودی کجوری 

و پژوهش در حوزه مسائل توسعۀ روستایی موجب ها مطالعه (. سال68: 1396و مجیدی، 

های نظری و کاربردی بسیاری شده است. با این وجود، توسعۀ روستایی ها و تحلیل ایجاد مدل

است دچار  ریزیدر ایران در بُعد نظری به فقر مفهومی و در بعد اجرایی به فقر برنامه و برنامه

اندیشی  مشکل در ایران نیازمند هم (. حل هر دو6: 1388)افتخاری و سجاسی قیداری، 

جامعۀ روستایی در ایران در حال  .نظران توسعه است های صاحب متخصصان و تحلیل دیدگاه

اجرایی پنهان مانده  ها و مسائل نوینی روبرو شده که غالباً از چشم کارگزارانحاضر با چالش

معضل،  اند و ابعاد اینباناست. تمامی جوامع روستایی به نوعی با معضل بیکاری دست به گری

های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متأثر ساخته است. برخی روستاییان با بخش

اند، دسترسی به امکانات و رفاه بیشتر به شهر مهاجرت کرده وضع اقتصادی و درآمد باال، برای

اند ه شهر آمدههای کشاورزی بدستۀ دیگر به دلیل کمبود منابع آبی برای انجام فعالیت

(. در حالی که برای جامعۀ اقتصادی 1109: 2017، 1اودرشید ؛18: 1379ضابطیان و همکاران، )

اتکایی در پشتیبانی از  ایران بسیاری از دستاوردهای روستاییان نقش مهمی داشته و اهرم قابل

 ارهاینظام اقتصادی کشور در عرصۀ جهانی از طریق صادرات و ورود کاالهای ملی به باز

                                                           
1. Oddershedee 
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دهد.  پرظرفیت جهانی است، مضاف بر اینکه تکیه بر اقتصاد تک محصولی نفتی را کاهش می

توجهی به این مسائل، در حوزۀ مسائل اقتصادی، اجتماعی موج بی بدون شک در صورت

 هایپژوهش مؤسسۀجدیدی از مشکالت در فرایند توسعۀ روستایی ایجاد خواهد شد )

 (.46: 1388و توسعۀ روستایی،  زیکشاور اقتصاد ریزی، برنامه

توان دریافت اگر از مدیریت توسعۀ روستایی در  های مذکور میبه گزاره لذا با توجه

ایران به عنوان یک نظام مدیریتی یاد کرد، بدون شک اجزای اصلی این نظام را دولت و جامعۀ 

گذار در  ریز و سیاستبه عبارت دیگر دولت به عنوان بخش برنامه دهند؛ روستایی تشکیل می

ها، در نقش ها و سیاستنقش مدیریت کالن و جامعۀ روستایی به عنوان گروه هدف این برنامه

دهند. از طرفی با توجه  مدیریت محلی )خرد( بازیگران اصلی این نظام مدیریتی را تشکیل می

ظام به منظور شناسی این ن به نبود نظام مدیریت صحیح از گذشته تا به حال، توجه به آسیب

ارائۀ راهبردهای مدیریتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب امری انکارناپذیر است. لذا، در این 

ها را در اجزای این نظام )مدیریت دولتی و مدیریت روستایی( بررسی و بایست آسیب زمینه می

وزه های پژوهشی در حشناسی به یکی از مهمترین روشامروزه آسیبتجزیه و تحلیل کرد. 

ناپذیر از ای قانونمند و بخشی جداییبه شیوه و شده است علوم شناختی و کاربردی تبدیل

. از شود منتهی میو نظام مورد بررسی شناسی در حوزه علم مدیریت، به تحول سازمانی روش

است شناسایی امراض، علل امراض و تجویز روش درمان مناسب برای  ی مناسبفرایندسویی 

 شناسی از این رهگذر هدف پژوهش حاضر آسیب .(69: 1396کجوری و مجیدی،  )کمانرودی

 ایران است.  توسعۀ روستایی در نظام مدیریت

 

 مبانی نظری و مرور پیشینه

ای در هدایت و توسعۀ روستاها دارد، کننده که مدیریت روستایی نقشی مهم و تعییندر حالی 

(. 126: 1971، 1اند )کودهریبه آن پرداخته هایی است که پژوهشگران کمتر از جمله مقوله

مدیریت روستایی در فرایند توسعۀ یکپارچه و پایدار نقش کلیدی دارد )هاشمی و همکاران، 

1390 :95 .) 

( در این 1376مدیریت روستایی به تازگی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. چمبرز )

ان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت ذهنی عداد معدودی از دانشگاهیت»دارد: زمینه بیان می

هایی که در آن به تحقیق کاربردی بتوان دست زد  و یا آن را واجد حوزهدانسته و فکری مهیج 

                                                           
1. Chowdhary 
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هنوز راه طوالنی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند که  دانند، کارگزاران روستاییمی

. دشواری مفهوم مدیریت روستایی «تواند در خدمت توسعۀ روستایی باشدچگونه مدیریت می

های اداری و اجرایی از یک طرف و در هم تنیدگی ابعاد  های سازمان ناشی از تفاوت نظرگاه

مختلف حیاط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت 

دیدگاه متولیان  روستایی از لحاظ کالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از

توان آن را بنابراین برای درک مدیریت روستایی می (؛101: 1396کند )طالب،  مربوط مطرح می

های مختلف یک  به یک نظام تشبیه کرد. نظام عبارت است از ترکیبی از اجزا و قسمت

است.  یافته ها به شکل خاصی سازماناند و روابط متقابل میان آن مجموعه که به یکدیگر وابسته

این سازمان هدف مشخصی دارد. مدیریت روستایی متشکل از اجزای به هم وابسته است که 

 (. 250: 1394در قالب ساختاری واحد با یکدیگر روابط متقابل دارند )دربان و رضوانی، 

کند، برای  حدودی اصطالح مدیریت روستایی را تبیین می هرچند تعریف فوق تا

تر روشن شود. گروهی حوزه ید حوزه فعالیت به صورت مشخصتر شدن این مفهوم با روشن

کنند.  های مدیریت روستایی را محدودۀ قانونی و شاید هم خدماتی روستایی تعریف می فعالیت

ریزی روستایی، پرداختن به امور عمران بر این اساس وظیفۀ مدیریت روستایی را شامل برنامه

عی، ایمنی روستایی، امور فرهنگی و و خدماتی، بهداشت روستایی، خدمات اجتما

 (.42: 1388دانند )غفاری،  محیطی می زیست

نظرانی نیز در این عرصه حضور دارند که مدیریت روستایی را مترادف با توسعۀ  صاحب

کنند. به طوری که حوزه فعالیت مدیریت روستایی را فراتر از موارد  روستایی قلمداد می

امور مربوط به   مند تمامی فعالیت مدیریت روستایی را پیگیری نظام دانند و دامنۀ الذکر می فوق

روستا از قبیل کشاورزی، صنایع، خدمات روستایی، محیط زیست و غیره تعریف و نقش و 

(. 268: 1394کنند )دربان و رضوانی، های توسعۀ کشور پیگیری می جایگاه روستا را در برنامه

گیری از الگو و روش مدون و ام مدیریتی نیازمند بهرههای موجود در این نظ شناسایی آسیب

 شود.  شناسی پرداخته می مشخصی است، به همین دلیل به بررسی الگوهای آسیب

سیستمی  های وارده برشناسی و تشخیص علل آسیبشناسی، بیماریپاتولوژی به معنی آسیب

دارد در  زیستی کاربرداست. این علم که به طور گسترده در علوم  (مورد مطالعه)مشخص 

آشکارسازی عیوب و عوامل  به منظور. البته تمام مطالعاتی که داردکاربرد  زعلوم انسانی نی

شناسی با قرار دارند. آسیبشناسی  آسیبعلم  ۀزای سیستم خاصی قدم بردارند، در حیطآسیب

گوناگون  عوارض آسیب به طرق شود. در مورد منابع انسانی عوارض آسیب آغاز می ۀمشاهد
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عبارت دیگر،  (. به52: 1381اسمعلی، ) اندلقب داده "رفتاریمسائل "کند که به آن بروز می

ها به منظور تعامل اثربخش و سودمند آوری داده جمع مند ازشناسی فرایندی است نظامآسیب

: 1385مانزینی، )های محیطی در اجتماع فشارها و محدودیت ها،حل مشکالت، چالش برای

های نظام مدیریت توسعۀ  طور که قبالً ذکر شد، این پژوهش به دنبال کشف آسیب(. همان25

اثربخشی سازمانی  یارتقا برایتوسعۀ سازمانی زیادی  راهبردهایروستایی در ایران است. 

شناسی سازمانی است که شامل تشخیص یا ارزیابی آسیب ها، یکی از این استراتژی .وجود دارد

ریزی مداخالت تغییر سازمانی مناسب است. مفهوم منظور طرح ازمانی بهوظایف یک سطح س

-گیرد. آسیبسازمانی شبیه الگوهای پزشکی مورد استفاده قرار می شناسی در توسعۀآسیب

آوری اطالعات مهم پیرامون سازمان استفاده های مخصوص در جمعروش شناسی سازمانی از

، 1)مایلز و کارلس شودریزی میه سازمانی مناسب طرحاطالعات ارزیابی و مداخل کند. اینمی

 شناسی بیان شده است. الگوهای موجود در زمینۀ آسیب 1(. در جدول 78: 2003
 

 گروهی و فردی شناسی سازمانی، ای از الگوهای آسیب. خالصه1جدول 
 فروض اصلی محیط خارجی متغیرهای وابسته متغیرها مدل )سال(

تحلیل میدان 
 (1951) نیرو

نیروهای محرک، نیروهای 
جلوگیری (محدودکننده 
 .)کننده

نیروهای محرک و 
محدودکننده همزمان رخ 

 .دهند می

ممکن  نیرویی هر
 محرک یا است

 .باشد محدودکننده

جریان تغییر رخ  عدم تعادل در
تعادل مجدداً برقرار می دهد، می

 .شود

مدل لویت 
(1965) 

وظیفه، ساختار، تکنولوژی و 
 .انسانی متغیرهای

 چهار متغیر وابسته هستند و
 تغییر در یک متغیر بر دیگر

 .متغیرها اثرگذار است

نشده  ارائهدر مدل 
 .است

تغییر در متغیرها التزاماً در متغیر 
تولیدات و )اثرگذار است  وظیفه

 (.خدمات

شش  مدل
 ایجعبه

ویزبورد 
(1976) 

 مقاصد، ساختار، ارتباطات،
-و مکانیزم هاپاداش رهبری،

 .های مفید

ها یا روابط میان جعبه
 .روشن نیستند متغیرها

 وها  به واسطه ورودی
سازمان  هایخروجی

است و  تأثیرگذار
 .تناسب دارد

 های سیستم میان بزرگتر فاصله
غیررسمی درون هر مدل،  رسمی و

یا فقدان اثربخشی  اثربخشی پایین
 .سازمان است

ازگاری سمدل 
تحلیل  برای

 سازمان
(1977) 

ها: محیط، منابع، گذشته، ورودی
فراگردها: وظیفه، افراد،  .راهبرد

رسمی، سازمان  ترتیبات سازمانی
 فردی، :ها غیررسمی، خروجی

 .سیستمی گروهی و

 .پویایندها  سازمان
 متقابل در های کنش

 وی سطوح فردی، گروه
 دهد می سیستمی رخ

 محیط خارجی
 مرتبط با بازخورد

 ها خروجی و ها ورودی
 .سازد را مهیا می

های  سیستم های باز، نظریه سیستم
 غیر رسمی، تناسب یا رسمی و

 .های داخلی متغیر سازگاری میان

 S 7چهارچوب 

-1981) مکنزی
82) 

ها،  روش، کارکنان، سیستم
ساختار، مهارت و  راهبرد،

 های مشترک ارزش

تصویر اند  وابستهها  متغیر
 مدیریتی مولکول به مدل

 .است تشبیه شده

در مدل به طور 
مورد اشاره  مستقیم

 ت.اس قرار نگرفته

کنند تا  بایست تغیرها می همه متغیر
یک سیستم متجانس و  به عنوان

 .سازگار شوند

 چهارچوب
TPC 

 (1983)تیچی 

ها: محیط، گذشته،  ورودی
 مأموریت ها منابع فراگرد
 سازی،ها شبکه راهبرد، وظیفه
ای سازمانی ه افراد، فرایند

ها:  خروجی های مضر، شبکه
 .روی افراد تأثیرعملکرد 

 اندوابسته ها همه متغیر
 ارتباطات برخی اگر چه

 برخی دیگر قویتر و
 .)دوطرفه ترند ضعیف

 طریق محیط از
 سازمان های ورودی

 و حلقه ها خروجی و
شامل و  بازخور

 .درگیر شده است

ها از طریق یک دیدگاه  همه متغیر
و فرهنگی تحلیل  سیاسی فنی

 .استعاره طناب( استراتژی)اند. ه شد

                                                           
1. Miles & Charles 
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 ریزیبرنامه
 باال عملکرد

(1984) 

چهارچوب زمانی، تمرکز، 
تغییر، سبک  ریزی، برنامه

 ساختار، دیدگاه، مدیریت،
ارتباطات،  انگیزش، توسعه،
 .رهبری

یک  ها در سطوح متغیر
 و بررسی به طور برآورد

 گیری اندازهمستقل 
 .شوند می

 به طور مستقیم در
نشده  ارائه مدل

 .است

چهار سطح عملکرد: عملکرد ممتاز، 
ها  ، پاسخگو، واکنشی. اینفعال بیش

 گرایی،هدفاختیار،  به تفویض
های  ترتیبی، رفتار مربیگری، اجرای

 .رهبری، وابسته هستند

شناسی  آسیب
فردی و  رفتار

 گروهی
(1987) 

 

ها:  ورودی: منابع. فراگرد
گروهی،  سطوح فردی و

 عملکرد گروهی ها: خروجی
های  عملکرد فردی، خروجی

 .زندگی کاری کیفیت

مستقیم  خطوط ارتباطات
با استثنایی از یک  دارند

دوطرفه میان دو  ارتباط
 .متغیر

حداقل مرزها میان 
و محیط  سازمان

 .خارجی

های باز،  مفروضات: تئوری سیستم
سه سطح عملکرد،  روی بر تأکید

سازمانی و  ل عملکردشام
 .کاری های کیفیت زندگی خروجی

 علیمدل 
 بورک و

 (1992)لیتوین 

و  مأموریتمحیط خارجی، 
رهبری، فرهنگ  راهبرد،

ممارست  سازمانی، ساختار،
 ها، جو واحد مدیریت، سیستم
های وظیفه و  کاری، نیازمندی

فردی، انگیزش،  های مهارت
و  ها های فردی و ارزش نیاز

 .فردی و سازمانیعملکرد 

 ها وابسته به هم همه متغیر
برخی  هستند اگر چه

قویتر و برخی  ارتباطات
 ترندضعیف دیگر
 (.دوطرفه)

 هر وضعیت یا شرایط
عملکرد  بر بیرونی که

 است سازمان اثرگذار
 وضعیت شامل بازار،)

 جهان و شرایط مالی
میان  و...، تناسب محیط

محیط نیز  سازمان و
 .شود مالحظه می

 میان پویایی تبادلی و: B-L مدل
-می قائلسازمان تمایز  تبدیل در

تبدیلی ریشه  پویایی تبادلی و شود.
 در در تئوری رهبری و به ویژه

 .رهبران دارد تفاوت میان مدیران و
مفروضات شامل تئوری 

جو و  تمایز میان های باز، سیستم
تمامی  ثیرأفرهنگ سازمانی و ت

 .متغیرها بر یکدیگر

ستاره مدل 
 گالبرید

(1995) 

این مدل به همراه فناوری 
ساختار، فرهنگ،  ،(فرایندها)

 ها، راهبرد و افرادسیستم
 .آید می

 وابسته به هم همه متغیرها
برخی  هستند اگر چه

قویتر و برخی  ارتباطات
ترند  ضعیف دیگر
 (.دوطرفه)

به طور مستقیم در 
نشده  ارائه مدل

 .است

 استراتژی و باین برنامه با ترکیب مناس
استعداد مورد نیاز  ساختار، به فرآوری

انجامد. اطمینان  اهداف می نیل به جهت
ها  اثربخشی واحدها، درستی داده بهتر از

 .ها فرایند ثبات و

مدل تریکورد 
(2005) 

راهبرد، اهداف اصلی، ) استراتژی:
. هویت: (ها ارزش فرعی و اهداف

. (قصد نهایی دلیل وجودی،)
 انگیزش، فرهنگ، روحیه،) فرهنگ:

ی(، تیم کار رهبری، شخصیت،
 ها، فناوری، فرایند) ها: سیستم

 (.ساختار انسانی و ارتباطات

 وابسته به هم همه متغیرها
 .هستند

به طور مستقیم در 
نشده  ارائه مدل

 .است

زمانی که یک جز از مدل تریکورد 
است، سازمان به سمت  نامنطبق

هزینه افزایش  مداری، فقدان وظیفه
همه  داشت. اگر و... گرایش خواهد

باشند،  ابعاد مدل تریکورد مهیا
 ور و چاالکسازمان سالم، بهره

 د.خواهد بو

، 3؛ گالبریت1992، 2؛ بورک و لیتوین1992؛ نادلر و همکاران، 2006و همکاران،  1؛ نادلر1384منبع: جی و ورلی، 

 .2005، 4؛ آلستیر1995
 

بعد )نیکوکار و  7در پژوهش حاضر از الگوی مکنزی استفاده شده است. این الگو شامل 

 ( به شرح زیر است: 172: 1388همکاران، 

 ۀ، نحوینوع طرح سازمان ی،هماهنگ و یساز یکار و تخصص میاصول تقس ساختار:

 اراتیو کنترل و حدود اخت بندی طبقه ی( الگوهامیمستق ریو غ میارتباط افراد )روابط مستق

 مربوطند.به ساختار  عموماًافراد و واحدها 

                                                           
1. Nadler 

2. Burke & Litwin 
3. Galbraith 

4. Alastair 
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استراتژی را در پنج منظر الگو، طرح، برنامه، مانور و الگوی تخصیص  مکنزیاستراتژی: 

راه دستیابی به اهداف استراتژیک  ۀکند در حقیقت استراتژی بیانگر نقشمنابع تعریف می

 ،شوندهماهنگ و هدایت می اهدافحصول  برایسازمانی که از طریق آن منابع  استسازمان 

های محوری را چگونگی رقابت در بازار و منابع مزیت رقابتی و شایستگی ،استراتژی سازمان

 .کند تعیین می

. اند های مختلف تشکیل شده که از سیستم اندهای همکاری سیستم هاسازمانا: هسیستم

های پایین،  ، هزینهالحی شوند که سرعت و کیفیت باباید به نحوی طرا های سازمانی سیستم

افزایی مناسب  تحقق این هدف مستلزم هم کنند،نوآوری و سایر الزامات رقابتی را تسهیل 

 .های مختلف است سیستم

الگوهای مدیریت باید به  ،سازمان بسیار حائز اهمیت است ۀالگوهای ادار :سبک

توانند متناسب با الزامات محیطی و  مدیران می .کارآمدی و اثربخشی سازمانی منجر شود

به بهترین شکل ممکن منابع  ،هایی را به کارگیرند های درونی، سبک ها و ویژگی قابلیت

 کنند.برداری  به مؤثرترین روش بهره سازمانی را تخصیص داده و

های افراد سازمان از لحاظ مشخصهشود، طبق این اصل موارد زیر مشخص میکارکنان: 

دهی مدیریت منابع انسانی، روش شکلۀ نحو ،های کاریت، اصول کارکردی یا زمینهتحصیال

شغلی  ۀاند؟ مسیر شغلی و آیند معیارهای انتخاب و ارتقا کدم ،های پایه در جذب نیروارزش

و غیره های توانمندسازی کارکنان و میزان اثربخشی آنها، سیستم انگیزش  چگونه است؟ روش

 چیست؟

-های متمایز سازمان چیست؟ سازمان چه کاری را بهتر از همه انجام میویژگیمهارت: 

های ویژه مورد نیاز سازمان برای  کند؟ قابلیتهای متمایز خود را حفظ میدهد؟ چگونه ویژگی

 های محوری است؟ پذیری چیست؟ سازمان نیازمند کدام شایستگی رقابت

حظه یا اعتقادات الاساسی، معانی قابل می ها مفاهیم راهنما، ایدههای مشترک:  ارزش

نسبت به انجام  نظامگیری کند. این موارد راهنمای جهتمهم که یک سازمان به افرادش القا می

های متعالی سازمان کدام است؟ این  وظایف، اهداف، کارکنان، جامعه و غیره است. ارزش

های سازمانی نوآوری و سرعت  ها چه میزان با الزامات رقابتی سازگار است؟ آیا ارزش ارزش

 کند؟ را تشویق می

-عواملی که خارج از نظام وجود دارد و بر عملکرد و آینده کاری نظام تأثیر میمحیط: 

 گذارد.
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هایی صورت گرفته است در زمینه مدیریت توسعۀ روستایی در ایران تا به امروز پژوهش

در اشاره کرد، ایشان  1379توان به پژوهش ضابطیان و همکاران در سال  که در این بین می

 : استانعهلمطا )مورد رانیاتوسعۀ روستایی  تیریمد یموانع و تنگناها یبررس با عنوان یقیتحق

 یازهاین صیتشخ ،یریگشکلبر  تیریمد یرونیو ب یدرون رثت عوامل مؤخفارس( به شنا

ی نیو ع یذهن یازهاین افتنی ت،یاهمو کم کاذبی ازهایو ن ازهاین نیا نیو افتراق ب یواقع

 بیترت افتنیبندی و  اولویت ازها،ین توان روستا در جهت رفع یسنج امکان روستاییان،

توسعۀ  ییفضای مکان یتنگناها یبررس با (1379) ییوایش. تندخپردا ازهاین تیارجح

و توسعۀ  عیمعاونت صنا. داشته است دیکأفضا در روستا ت تیریمد بر ،ییروستا یهاسکونتگاه

 یبرا نهیگز نیترمناسب ،توسعۀ روستایی تیریتار مناسب مدخسا یبررس در (1384روستایی )

جهاد  وزارتشود را ت منجر لدو التیبه گسترش تشک نکهیا بدونتوسعۀ روستایی  تیریمد

 اموری و واگذار یسازکچکو لۀت در مقولدو یهااستیسه ک ی درصورت ،داند یم یکشاورز

 یکارشناس ۀنامانیدر پا (1386) یسرو. خمراعات شود زین یصوصخبه بخش  یگریتصد

 دیرس جهینت نی، به ا"توسعۀ روستایی تیریآموزش در بهبود مد گاهیجا"ود با عنوان خ ارشد

 یو توانمندساز هایاریده برگزارکننده در بهبود عملکرد یآموزش یهاکارگاه ها وکه دوره

مثبت  آثار یدارا و رثمؤ اریتوسعۀ روستایی بس تیریدر نظام مد هاآن گاهیجا یو ارتقا ارانیده

های  فعالیت یبه بررس یدر طرح( 1386ی )کشاورز قاتیآموزش و تحق ج،یازمان ترو. ساست

و اجرا در  یزیربرنامه ،یریگمیتصمی هاوهی)با تأکید بر ش یجهاد سازندگ ییروستا عمران

شده توسط آن انجام یعمران های فعالیتی ( با هدف بررسییعمران روستا های فعالیت تیریمد

 ییاجرا یهاو روش هاطرح ها،، نقاط قوت وضع، برنامهفمختل یزمان یهادوره دستگاه در

( 1388توسعۀ روستایی ) وی اقتصاد کشاورز ،یزیربرنامه یهاپژوهش ۀسس. مؤته استخپردا

روند تحوالت توسعۀ روستایی  ی، ضمن بررسرانیدر اتوسعۀ روستایی  تحت عنوان یاعهلمطا

 .است کرده یبررس راتوسعۀ روستایی ی اندازهاشمچو  ییروستا یربناهایز ران،یدر ا

بیه کرد. نظام عبارت توان آن را به یک نظام تش برای درک مدیرت توسعۀ روستایی می

اند و روابط  های مختلف یک مجموعه که به یک دیگر وابستهاست از ترکیبی از اجزا و قسمت

یافته و این سازمان برای نیل به هدف مشخصی است.  ها به شکل خاصی سازمان متقابل میان آن

وابط متقابل مدیریت توسعۀ روستایی نیز متشکل از اجزای به هم وابسته است که با یکدیگر ر

توان سیستمی متشکل از تمامی عناصر و دارند. در مجموع مدیریت توسعۀ روستایی را می

ربط و مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  اجزای رسمی و غیر رسمی ذی
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جانبه و پایدار روستایی در قالب  حیات روستا با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعۀ همه

های کالن کشور تعریف کرد )دربان آستانه،  سناد و قوانین فرادست و سیاستچارچوب ا

 (. 232: 1393؛ رضوانی، 48: 1383

با توجه به مطالب یادشده، به منظور بررسی علمی مقولۀ مدیریت توسعۀ روستایی در 

وی توان با استفاده از یک الگبایست آن را یک نظام تشبیه کرد. آنگاه میتحقیقات، نخست می

شده در زمینۀ ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی اقدام کرد. حال با توجه به هدف  شناخته

های نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران است، با توجه به  پژوهش حاضر که ارزیابی آسیب

اس مکنزی انتخاب شد، با این تفاوت که به این الگو، بعد محیط اضافه  7، الگوی 1جدول 

های این الگو تطبیق و پوشش ابعاد مربوط به نظام مدیریت توسعۀ روستایی  گیشد. از ویژ

دهد  های مشترک تشکیل می ایران است. هسته مرکزی نظام مدیریت توسعۀ روستایی را ارزش

توان آن را به عنوان مدل توسعۀ روستایی قلمداد کرد و تمامی ابعاد دیگر با  که به نوعی می

اند. در الگوی پیشنهادی پژوهش،  گذاری شده و پایه  شکل گرفته های مشترک توجه به ارزش

بعد محیطی با تمامی ابعاد نظام مدیریت توسعۀ روستایی در ارتباط و چه بسا بر روی آنها 

 اثرگذار است. 
 

 
 اس مکنزی 7. مدل پیشنهادی پژوهش با اقتباس از مدل 1شکل 
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 روش تحقیق

کمی و به طور  -کاربردی و به لحاظ روش از نوع کیفی از نوع هدف اساس پژوهش حاضر بر

)طرح اکتشافی( است. گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه  1اخص از نوع روش آمیخته

شناسی نظام مدیریت روستایی ایران، اجزای نظام شامل صورت گرفته است. به منظور آسیب

کارشناسی قرار گیرند. لذا از ربط و مدیریت روستایی، باید مورد بررسی  دولت و نهادهای ذی

کنندگان در پژوهش را  محور داشته، مشارکتآنجایی که پژوهش حاضر رویکردی کارشناس

در  های اجرایی کشور تشکیل دادند.نظران دانشگاهی و افراد شاغل در بخش دستگاه صاحب

حرمانه از حفظ م نانیاطم و کنندگان مشارکتبه  الزم اطالعاتپس از دادن  انجام مصاحبه

 اظهارات مصاحبه، تیفیو کم نشدن ک کننده مشارکت لیتما عات، در صورتالماندن اط

به منظور  استفاده شد. یبردار اداشتیاز  صورت نیا ریو در غ کردهکنندگان را ضبط  مشارکت

کنندگان به صورت هدفمند از افراد مطلع  پوشش تمامی ابعاد موضوع مورد پژوهش، مشارکت

ادامه پیدا کرد. اشباع به این معنی که دیگر به  "اشباع" ها تا زمان آوری داده جمع انتخاب شدند؛

(. با رعایت اصل 512: 2016، 2شود )روزنتال اطالعات قبلی اطالعات جدیدی افزوده نمی

 3شناسی سیاسی و مسائل ایران(،  تخصص جامعه) نفر از اساتید علوم سیاسی 2اشباع، تعداد 

 2ریزی روستایی(،  توسعۀ روستایی )توسعۀ روستایی، توسعۀ کشاورزی و برنامهنفر از اساتید 

نفر از مسئوالن  3شناسی )توسعۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی( و  نفر از اساتید جامعه

ریزی روستایی( مورد مصاحبه قرار  های اجرایی )تخصص امور اجتماعی و برنامه دستگاه

 گرفتند.
 

 کنندگان در پژوهش تهای مشارک. ویژگی2جدول 
 سابقه کار سمت تخصص کننده مشارکت سابقه کار سمت تخصص کننده مشارکت

عضو  شناسی سیاسی جامعه 1
 علمی هیئت

توسعۀ  6 15
 اجتماعی

عضو 
 علمی هیئت

16 

عضو  مسائل ایران 2
 علمی هیئت

توسعۀ  7 16
 اقتصادی

عضو 
 علمی هیئت

14 

عضو  توسعۀ روستایی 3
 علمی هیئت

کارشناس  امور اجتماعی 8 15
 فرمانداری

14 

عضو  ریزی روستایی برنامه 4
 علمی هیئت

ریزی  برنامه 9 15
 روستایی

کارشناس 
 استانداری

20 

توسعۀ روستایی و ترویج  5
 کشاورزی

عضو 
 علمی هیئت

ریزی  برنامه 10 12
 روستایی

کارشناس 
 بخشداری

12 

 های پژوهش منبع: یافته

 

                                                           
1. Mixed Method 

2. Rosenthal 
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داده  شرح بیبه ترت لیاست که در ذ کرده یط را یها مراحلداده لیپژوهشگر جهت تحل

 :دنشو یم

بعد از انجام هر مصاحبه صورت  معموالً کهه )مرحل نیمعناها: در ا ییگفتگوها و شناسا ریتقر. 1

-مصاحبه نیا شده فشرده یو معناها شده تدوینو  میاز تک تک افراد تنظ گرفته انجام یگفتگوها( گرفت یم

 شد. ها استخراج

اول، محقق با مرور مکرر  مرحله تی: بعد از انجام فعالجایابی معناها در الگوی پژوهشو  یسازتقلیل .2

 ایبار تکرار شده و  نیچند مختلف اتیمشترک در ادب انیب کیکه  مواجه شد یمتعددی متون، با معناها

مشترک  یمعنا کی رساندن که هدفشان یتالجم یابتدا تمام نرو،ید. از انبود هم هیشب کامالًاوقات  یگاه

 کیدر ( شانیهاو شباهت هاترا )بر اساس تفاو ندهم بود هیشب کامالً ایو  (متفاوت انیاما با شکل ب) بود

 قرار داده شد. ییدسته معنا

 .قرار داده شد مذکورافراد  اریدر اخت ها افتهی ج،یدر ادامه، به منظور بدست آوردن اعتبار نتاها:  اعتبار داده .3

 استفاده شد. Nvivo10افزار  ها و ترسیم الگوی نهایی پژوهش از نرم در نهایت، برای تحلیل داده

شناسی و مدیریت توسعۀ  نظران در زمینه آسیب با بررسی نظرات بسیاری از صاحب

اس مکنزی است. الگوی  7روستایی، الگوی که برای انجام پژوهش فعلی انتخاب شد، الگوی 

ور از شرایط مناسبی برای تطبیق با نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران برخوردار است. مذک

توان بررسی کامل و جامعی از  بعد می 7ضمن اینکه با پوشش تمامی ابعاد نظام در قالب 

 تا یک سیستم ستها همه متغیر تغیرموضوع مورد پژوهش انجام داد. فرض اصلی این الگو نیز 

ها،  روش، کارکنان، سیستمبعد ) 7عمل کند. الگوی مذکور دارای سازگار متجانس و  به شکل

در این روش  1( است از آنجایی که طبق جدول های مشترک ساختار، مهارت و ارزش راهبرد،

بعد محیطی و خارج از نظام یا سازمان مغفول مانده است، بعد محیط به آن افزوده شد. در 

یافته مکنزی  یت توسعۀ روستایی ایران از مدل توسعهشناسی نظام مدیر نتیجه برای آسیب

ابعاد  هاستمیو س یبه سه بعد ساختار، استراتژالگوی پژوهش (. در 1استفاده شده است )شکل 

. شود ینرم گفته م، ابعاد مشترک یهاارزش ها وچهار بعد سبک، کارکنان، مهارتبه سخت و 

 فیتعر یبه سادگ و یملموس، عمل ،ینیع ابعاد آن میکه مفاه رودیبکار م امعن نیبدنرم واژه 

 یو به سخت یعمل ریملموس، غ ریآن ابعاد غ میکه مفاه دهدنشان میسخت و واژه  اندیشدن

اند. همچنین، محیط که حاوی عوامل خارج از نظام است با کل هفت یشدن فیو توص فیتعر

  گردند.ایجاد میهای مشترک  بُعد رابطه دارد. تمامی ابعاد بر اساس ارزش
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 ی تحقیقهایافته

دسته  8بندی و طبق مدل پژوهش به شده دسته های شناسایی، آسیبهاآوری دادهبعد از جمع

 شوند:بندی شدند که به تفکیک بررسی می تقسیم

 های ساختارآسیب

های ساختار نظام مدیریت توسعۀ روستایی ، آسیب3های پژوهش در جدول طبق یافته

های کاری بندی سازمان و تیم از نظر تقسیم .1توان در سه حیطه بررسی کرد:  را میکشور 

-موجود در نظام مدیریت: در حال حاضر اکثر نهادهای متولی مدیریت روستایی به تخصص

های های جدی وجود دارد. با توجه به یافتهاند که در این زمینه آسیب گرایی محض دچار شده

 وظایف تداخل و توان سردرگمیها در این زمینه را میترین آسیبمهم 3پژوهش در جدول 

 سازمان توسعۀ روستایی، فقدان امر در هاسازمان و نهادی روستایی، تعدّد متولی یها سازمان

باشد،  نیز مجری ستادی لحاظ از که تخصصی سازمان روستا و همچنین فقدان متولی تخصصی

 سیاست که کشاورزی جهاد وزارت نگریبخشیکشاورزی،  و روستایی یها تشکل فقدان

برای  محلی و مشارکت آن نظام داند، فقدانمی توسعۀ روستایی مقدم بر را کشاورزی توسعۀ

مراتب سازمان در . ساختار از نظر سلسله2محور را نام برد. های روستاها و برنامهطرح طراحی

یت و توسعۀ روستایی در کشور مدیرهای متولی امر نظام مدیریت: در این زمینه در سازمان

مراتب نظام مدیریت توسعۀ  در سلسله کاذب هایی وجود دارد که اغلب زاییدۀ بروکراسی آسیب

دهد که شامل هایی را در این سطح نشان میها آسیباست. یافته سطوح تمامی روستایی در

، هرچند تصمیم ، عدم پذیرش تصمیمها در حوزه روستانسجام سازمانی بین دستگاهضعف ا

های نظام گیری نابخردانه هم در بین باالدستی مناسب و اجرای آن منطقی باشد و موضع

ها عدم تبعیت از قوانین و روزمرگی و  نارضایتیمدیریت و هم مردم که موجبات آشفتگی، 

. نحوه 3 کند.در امر مدیریت را فراهم میاضمحالل کنشگران نظام مدیریت توسعۀ روستایی را 

ها در این حیطه از ساختار نظام از جانب بیشترین آسیب سازی در نظام: گیری و تصمیم تصمیم

دهد در این حیطه بر نظام ها نشان میهای باال به پایین در امر مدیریت بوده است. یافتهرویکرد

اجرایی،  و نخبه جامعه دو بین ارتباط هایی جدی وارد است که شامل: گسستمذکور آسیب

آن و نگاه ادارۀ  گریتسهیل نقش نبود و کارگزار و کاره همه عنوان به دولت نقش وجود

 "از باال به پایین"ی تفکر سیاسی )و نه اقتصادی( وزارت کشور )دهیاری( به روستاها که زاییده

 است.
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 های ساختار. آسیب3جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 9 روستایی متولی یها سازمان وظایف تداخل و سردرگمی 1

 7 کشاورزی( و )روستایی ی مردم نهادها تشکل فقدان 2

 9 روستایی توسعۀ امر درها  سازمان و نهادی تعدّد 3

 10 روستا متولی تخصصی سازمان فقدان 4

 8 داند می توسعۀ روستایی مقدم بر را کشاورزی توسعۀ سیاست که کشاورزی جهاد وزارت نگری بخشی 5

 7 ها سازمانی در حوزه روستا بین دستگاهنسجام ضعف ا 6

 6 محورهای روستاها و برنامهطرح برای طراحی محلی و مشارکت آن نظام فقدان 7

 5 باشد نیز مجری ستادی لحاظ از که تخصصی سازمان فقدان 8

 4 عدم پذیرش تصمیم هرچند تصمیم مناسب و اجرای آن منطقی باشد 9

 3 ها و هم مردم در بین باالدستیگیری نابخردانه هم  موضع 10

 7 آن گریتسهیل نقش نبود و کارگزار و کاره همه عنوان به دولت نقش وجود 11

 5 نگاه ادارۀ سیاسی )و نه اقتصادی( وزارت کشور )دهیاری( به روستاها 12

 6 اجرایی و نخبه جامعۀ دو بین ارتباط گسست 13

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 های سیستمآسیب

اند.  های مختلف تشکیل شده اند که از سیستمهای همکاری ها در حقیقت سیستمسازمان

های پایین،  های سازمانی باید به نحوی طراحی شوند که سرعت و کیفیت باال، هزینه سیستم

افزایی مناسب  نوآوری و سایر الزامات رقابتی را تسهیل کنند که تحقق این هدف مستلزم هم

های سیستم را به توان آسیبمی 4های پژوهش در جدول است. طبق یافتههای مختلف  سیستم

 ریزی و اجرا در نظام مدیریت توسعۀ روستایی:های برنامه . سیستم1دو حیطه تقسیم کرد: 

ریزی و توان در مقولۀ تمرکزگرایی در مدیریت، برنامههای این سیستم را میعامل اصلی آسیب

هایی وجود دارد که دهد که در این زمینه آسیبپژوهش نشان میهای  اجرا جستجو کرد. یافته

 عبارتند از: عدم ساماندهی مناسب مشارکت مردمی، نبود منابع مالی پایدار و کافی، عدم

 نظران صاحب و محققان گذاری، جای خالیسیاست و اجرایی ریزانبرنامه و مدیران تخصص

های توسعۀ روستایی با روستاهای هدف و ق برنامهها و عدم تطابریزی روستایی در برنامه حوزۀ

 . مراکز کنترل و نظارت:2روستایی.  توسعۀ حوزۀ در و میدانی میانی سطوح در هماهنگی عدم

توانند از کنشگران نظام به شمار ها میویژه دهیاری در این سیستم نهادهای مسئول روستایی به

خود دهیاران زیرا  نامناسب دارد عبارتند از: عملکردهایی که در این سیستم وجود آیند. آسیب

 نظر جلب وها  برنامه از صحیح ارزیابی نظارت اصولی بر کار ایشان وجود ندارد. نبود

 ارزیابی نظارت روستاییان که مجدداً در این مقوله دهیاران در رأس قرار دارند. کم رنگی
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عدم بنیه و توان مالی و علمی و تجهیزاتی  ها که بهبرنامه و هاطرح ارزشیابی پایش و میدانی

 گردد. نظام بر می
 های سیستم. آسیب4جدول 

 فراوانی آسیب ردیف

 5 روستایی توسعۀ حوزۀ در میدانی سطوح در و میانی سطوح در هماهنگی عدم 1

 6 های توسعۀ روستایی با روستاهای هدفعدم تطابق برنامه 2

 7 مردمیعدم ساماندهی مناسب مشارکت  3

 9 نبود منابع مالی پایدار  4

 5 گذاری سیاست و اجرایی ریزان برنامه و مدیران تخصص عدم 5

 7 هاریزیروستایی در برنامه حوزه نظران صاحب و محققان جای خالی 6

 7 روستاییان نظر جلب وها  برنامه از صحیح ارزیابی نبود 7

 5 هابرنامه و هاطرح ارزشیابی پایش و میدانی ارزیابی نظارت کم رنگی 8

 6 دهیاران نامناسب عملکرد 9

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 های مربوط به استراتژیآسیب

استراتژی بیانگر نقشۀ راه دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است که از طریق آن 

شوند. استراتژی سازمان  هماهنگ و هدایت می اهدافمنابع سازمانی در به منظور حصول 

 های مربوطدر مورد آسیب کند. های محوری را تعیین میچگونگی رقابت در بازار و شایستگی

. راهبردهای 1بندی کرد: توان آنرا در سه حیطه تقسیممی 5های جدول استراتژی طبق یافته به

نظام مدیریت توسعۀ روستایی با فقدان در وضعیت فعلی  نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران:

-سازی و توانمندسازیچارچوب مفهومی و راهبردی مناسب روبروست. متولیان بدنبال ظرفیت

دلیل عدم جدایی از مسیرهای  اند که تقریباً به شعارزدگی دچار است. در این زمینه به

که در نهایت هایی همچون نهادینه نشدن فرهنگ مشارکت وجود دارد بروکراتیک، آسیب

توسعۀ  های برنامه نشده و عدم توانمندی را به همراه دارد. از سویی وجود ها شناختهظرفیت

 توسعۀ روستایی و مدل حال، فقدان به تا گذشته از روستایی نوسازی پارادایم از روستایی متأثر

های آسیبتوسعۀ روستایی نیز از  کالن انقالب و شفاف نبودن راهبردهای از بعد راه نقشه

های اهداف: در این حیطه برخی رویکرد به رسیدن . نحوۀ2اساسی در این حیطه است. 

دستوری و تجویزی توأم با اعمال فشار از سوی برخی کنشگران نظام مدیریت توسعۀ 

ها مهمترین هایی جدی وجود دارد. طبق یافتهروستایی وجود دارد، در این زمینه نیز آسیب

ها و عدم مینه مقاومت جامعه روستایی نسبت به برخی اهداف و برنامهها در این زآسیب

 با . رویارویی3است.  توسعۀ ملیاهداف کالن های توسعۀ روستایی در  قابلیتشناسایی 



 185 ... رانیا ییروستا ۀتوسع تیریمد نظام یابیارز نقشو همکاران/  رستگاری

 

 
 

در این حیطه نوعی مدیریت اقتضایی  محیطی: تغییرات با شدن مواجه موجود و نحوۀ فشارهای

گیری در سایر جوامع در نظام  های تصمیمبنای مدلبر مبنای الگوبرداری، بدون توجه به م

حاضر مدیریت توسعۀ روستایی ایران وجود دارد. همچنین مدیریت بحران بعد از مواجهه با 

 مهارت و نبود ها خودنمایی کنشگران،بحران نیز مزید بر علت مذکور شده است. طبق یافته

 جدی در این حیطه است.های اقتضایی در نظام مذکور از آسیب مدیریت ناپختگی
 

 های مربوط به استراتژی. آسیب5جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 7 حال به تا گذشته از روستایی نوسازی پارادایم از توسعۀ روستایی متأثر های برنامه وجود 1

 7 انقالب از بعد نقشۀ راه توسعۀ روستایی و مدل فقدان 2

 5 روستاییتوسعۀ  کالن شفاف نبودن راهبردهای 3

 باقیمانده نشده شناخته هاظرفیت درنهایت و بروکراتیک مسیرهای از جدایی عدم بدلیل مشارکت فرهنگ نشدن نهادینه 4

 انجامدنمی توانمندی به و
9 

 6 توسعۀ ملیاهداف کالن های توسعۀ روستایی در  قابلیتعدم شناسایی  5

 4 هابرنامهمقاومت جامعۀ روستایی نسبت به برخی اهداف و  6

 3  در مدیران مهارت نبود و خودنمایی کنشگران 7

 7 اقتضایی مدیریت ناپختگی 8

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 های مشترکهای مربوط به ارزشآسیب

های اساسی، معانی قابل مالحظه یا اعتقادات مهم که یک سازمان به  مفاهیم راهنما، ایده

گیری نظام نسبت به انجام وظایف، اهداف، راهنمای جهتکند، این موارد افرادش القا می

توان به سه می 6های جدول ها را طبق یافتهکارکنان، جامعه و غیره است. این دسته از آسیب

توسعۀ روستایی  مدیریت نظام و اهمیت آن در محوری های . ارزش1بندی کرد: حیطه تقسیم

گیری از منابع به همراه افزایش پایداری بهرهارزش محوری در نظام مذکور، تأکید بر  ایران:

وری است، اما مهمترین آسیبی که در این حیطه وجود دارد این است که هنوز کارایی و بهره

گیری پایدار از منابع مشخص نیست و چه بسا همین رویکرد در آینده بایدها و نبایدهای بهره

گیری پایدار از منابع وجود بومی بهره هایبه عبارت دیگر هنوز شاخص مورد سؤال واقع شود؛

ندارد و نظام در القای آن دچار آسیب بوده و برنامه شفافی وجود ندارد. از سویی، با فرض 

. 2گیری از منابع، جامعۀ محلی در این حیطه ذینفع نیست. های بهرهوجود برنامه و شاخص

های متخصص شکل  کارگروه در این زمینه، در مقیاس کوچک، کاری: های تیم بر کار فرهنگ

گرفته است که عمدتاً متشکل از نیروی بومی با تأکید بر نقش متخصص به عنوان آگاه و 

رسان )نظیر شورای بخش( اما از نظر فرهنگ کاری همچنان همان نگاه بیرونی بر جامعه آگاهی
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 آن بر نظام که بنیادی یها . ارزش3رود. بومی حاکم است و این خود نوعی آسیب به شمار می

های بنیادی برای برپایی نظام است: در این زمینه فرض بر این است که ارزش شده نهاده بنا

مدیریت توسعۀ روستایی، همان استفاده از اصول نوین مدیریت علمی در عرصه مدیریت 

ها با شها در این زمینه آسیب جدی وجود دارد که شامل ناسازگاری ارزاست. طبق یافته

 های القاشده به روستاییان است.اقعی جامعه بومی و خالی بودن دانش بومی در ارزششرایط و
 

 های مشترکهای مربوط به ارزش. آسیب6جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 3 نیست مشخص منابع از پایدار گیری بهره نبایدهای و بایدها 1
 6 غالب بودن نگاه بیرونی بر جامعه بومی 2
 7 ها با شرایط واقعی جامعه بومیشناسازگاری ارز 3
 7 ها ذینفع نبودن جامعۀ محلی در سایه ارزش 4
 5 های القاشده به روستاییانجای خالی دانش بومی در ارزش 5

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 های مربوط به سبکآسیب

الگوهای ادارۀ سازمان بسیار حائز اهمیت است، الگوهای مدیریت باید به کارآمدی و 

توانند متناسب با الزامات محیطی از یک سو و اثربخشی سازمانی منجر شود. مدیران می

هایی را به کارگیرند، به بهترین شکل ممکن منابع  های درونی، سبک ها و ویژگی قابلیت

توان کنند. در این زمینه میبرداری  سازمانی را تخصیص داده و به مؤثرترین روش بهره

 سبک و الگو. 1بندی کرد. به شش حیطه تقسیم 7های جدول یافتههای سبک را طبق  آسیب

در حال حاضر سبک رهبری موجود در نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران از نوع  رهبری:

افزایی در رهبری همچنان از سبک دیکتاتورمابانه است. این سبک به خودی خود از هم

یزی، اجرا و ارزشیابی فاصله زیادی دارد و رهای دموکراتیک در برنامهگیری و رویکردتصمیم

. 2هایی نظیر تعارض و عدم مشارکت سایر کنشگران نظام بر آن وارد است. به تبع آن آسیب

 مدیریت ورود های سبک مدیریت، نحوۀیکی از کارکرد کارها: اجرای در مدیریت ورود نحوۀ

وۀ ورود بصورت بررسی وضع های پژوهش، در نظام مذکور نحکارهاست. طبق یافته اجرای در

عدم دسترسی به وضع موجود و طراحی وضع مطلوب غیرقابل دسترس است که در این زمینه 

شود و این یک آسیب اساسی زدایی و شکست زود هنگام در کارها منجر میای به انگیزه ایده

گسترۀ نظام  نظام: مختلف های بخش و کارکنان بین در رقابت وجود. 3 در این حیطه است.

شود. این مدیریت توسعۀ روستایی در ایران باعث ایجاد رقابت بین کارکنان و کنشگران می

ها باشد. تعدد حوزه گرایی برای فعالیتنگری و سازمانخود باعث مبنا قرار گرفتن بخشی
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تأثیر . 4ها هم به سرانجام نرسد. نگریشود این بخشی وظایف در عین نبود امکانات باعث می

های کاری به یکی از ابعاد سبک مدیریت و رهبری نظام، ایجاد تیم کاری: های تیم یگذار

های ی خود تأثیرگذار باشند. یافتهتوانند به نوبهها میمنظور تقسیم وظایف است که این تیم

های  ۀ روستایی ایران، فعالیتدهد در وضعیت فعلی نظام مدیریت توسعپژوهش نشان می

سبک رهبری که  نظام: در نفوذ . الگوی5ی و هماهنگ نیست و ضعف دارد. های کاری، تیم تیم

در حال حاضر در نظام مدیریت توسعۀ روستایی وجود دارد، برای نفوذ در ساختارهای دیگر 

ای ندارد و این خود یک آسیب جدی نظام مدیریت، راهی به جز الگوی باال به پایین و مکاتبه

گویی به تعارض در بین کنشگران نظام و همچنین تعصب آید. وجود چنین البه حساب می

در نظام مدیریت توسعۀ روستایی  گیری: تصمیم . سطوح6ای منجر خواهد شد. قومی و قبیله

ها آسیب این حیطه ای دارد. طبق یافتهمنطقه فرابخشی، گیری سطوحی شامل بخشی،تصمیم

 ناهماهنگ با سطوح است. هایهمان ناهماهنگی بین سطوح تصمیمات و اجرای پروژه
 

 های مربوط به سبک. آسیب7جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 3 تعارض و عدم مشارکت کنشگران نظام 1
 4 عدم دسترسی به وضع ایده ال به دنبال آن انگیزه زدایی و شکست زود هنگام  2
 3 سرانجام نرسدها هم به  شود همان جزءنگری تعدد حوزۀ وظایف در عین نبود امکانات منجر می 3
 6 ضعف فعالیت تیمی در بستر موجود  4
 6 ای وجود تعارض و همچنین تعصب قومی و قبیله 5
 7 ناهماهنگی بین سطوح تصمیمات  6
 7 نظر گرفته شده های ناهماهنگ با سطوح دراجرای پروژه 7

 های پژوهش منبع: یافته
 

 های مربوط به کارکنانآسیب

مدیریت توسعۀ روستایی کشور را های ساختار نظام آسیب ،8های جدول طبق یافته

کارکنان:  بین در موجود هایتخصص و ها. موقعیت1 توان در پنج حیطه بررسی کرد: می

در نظام مدیریت توسعۀ روستایی کشور طوری تعریف شده  موجود هایتخصص و هاموقعیت

ها اند. طبق یافتهآنرا اشغال کرده ها افراد سازمانی ناکارآمداست که در بسیاری از موقعیت

هایی که در این حیطه وجود دارد عبارتند از: قرارگیری در جایگاه نامربوط سازمانی در آسیب

های آموزش ندیده و غیر متخصص در حوزۀ مدیریت روستایی، وجود تعداد کثیری از نیرو

 به نیاز احساس. 2ان. اعتمادی به مدیریت نهادی از سوی ساکن بیحوزه توسعۀ روستایی و 

در حال حاضر در نظام مذکور نیاز به مشاغل صفی کمتر از ستادی حس  شغلی: یها موقعیت

تر شود و این خود نوعی بیماری سازمانی است. از سویی تمرکز کارکنان بویژه سطوح پایین می
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ستایی یک مدیریت روستایی، به حفظ یا ارتقای جایگاه و نپرداختن به مسائل حوزه توسعۀ رو

اصل انکارناپذیر در نظام مدیریتی فعلی است و اگر در این راه به موفقیت نرسند، خروجی 

انگیزگی و فرسودگی شغلی، فقدان انگیزش  بی زدگی،های رخوتچنین رویکردی شیوع پدیده

شغلی، فقدان نوآوری و خالقیت فردی و احساس فقدان امنیت شغلی در کارکنان خواهد بود 

در حال  کارکنان: انتخاب و ارتقا . معیارهای3های جدی در این حیطه است. سیبکه جزء آ

گرایانه نیست کارکنان تخصص انتخاب و ارتقا حاضر در نظام مورد مطالعه، متأسفانه معیارهای

هایی که در این حیطه گیرد. لذا آسیبحق و عدالت صورت نمی و چرخش و گردش شغلی به

ضعف تعهد سازمانی، ارجح دانستن اهداف فردی بر اهداف سازمانی و وجود دارد عبارتند از: 

های  در این حیطه برگزاری کارگاه کارکنان: توانمندسازی هایروش .4انگیزگی کارکنان.  بی

های مشهود کار از روشهای ضمن خدمت و بعضاً آموزش تکمیلی حین آموزشی، آموزش

هایی نظیر غیبت پرسنل و انجام نشدن ی آسیبداراسازی کارکنان است که این خود توانمند

وظایف محوله در حین فرایند توانمندسازی است. همچنین وقتی نیروها آموزش الزم را کسب 

ای به ماندن در سطوح پایین نهادهای مدیریتی روستایی ندارند و این یک آسیب  کردند، عالقه

های مقطعی و  روستایی مشوق در نظام مدیریت توسعۀ نظام: انگیزش سیستم .5 جدی است.

 به دستیابی جهت در منفی زاییدارد و این خود از یک سو به رقابت بسیار کمی وجود

 پاداش ناعادالنه دریافت به فعالیت نوع با پاداش سطح تطبیق ها و از سوی دیگر عدم مشوق

 شود. مناسب احساس می. لذا جای خالی یک سیستم پرداخت پاداش شودمی منجر

 های مربوط به کارکنان. آسیب8جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 6 قرارگیری در جایگاه نامربوط سازمانی در حوزه مدیریت روستایی 1
 9 های آموزش ندیده و متخصص در حوزه توسعۀ روستاییوجود تعداد کثیری از نیرو 2
 3 اعتمادی به مدیریت نهادی از سوی ساکنان بی 3
 6 شغلیفقدان انگیزش  4
 8 فقدان نوآوری و خالقیت فردی 5
 5 احساس فقدان امنیت شغلی در کارکنان 6
 6 ضعف تعهد سازمانی 7
 7 ارجح دانستن اهداف فردی بر اهداف سازمانی 8
 4 غیبت پرسنل و انجام نشدن وظایف محوله  9

 7 های الزمروستایی بعد از کسب آموزشمندی نیروها به ماندن در سطوح پایین نهادهای مدیریتی عدم عالقه 10
 7 تر مدیریت روستایی به حفظ جایگاه و نپرداختن به مسائل حوزۀ توسعۀ روستاییتمرکز کارکنان بویژه سطوح پایین 11
 4 در کارکنان حوزه توسعۀ روستایی از گذشته تا به حال مدل خدمت محور کاذبوجود  12
 3 انگیزگی و فرسودگی شغلی در کارکنان بی و زدگی های رخوتوجود پدیده 13
 5 هازایی منفی برای دستیابی به مشوقرقابت 14
 6 دریافت ناعادالنه پاداش به دلیل عدم تطبیق سطح پاداش با نوع فعالیت  15

 های پژوهشمنبع: یافته
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 هاهای مربوط به مهارتآسیب

در نظام مدیریت توسعۀ روستایی  های مربوط به مهارتهای پژوهش، آسیبطبق یافته

-ها میهای مربوط به مهارتخالصه کرد. در مورد آسیب 9توان در موارد جدول  کشور را می

های خارج از های مربوط به نظام آموزش مهارت و آسیبتوان آنها را در دو دسته کلی آسیب

مل موارد زیر است: های مربوط به نظام آموزش مهارت شابندی کرد. آسیبنظام مذکور دسته

 یرهایبا متغ یخدمات آموزش مهارت کنندۀ ارائه یعدم انعطاف نهادهاناکارآمدی نظام حاضر، 

 مختلف نهادهای هماهنگی و عدمدر امر توسعۀ روستایی  دیجد یو اقتصاد یاجتماع

ها در حوزه مدیریت و توسعۀ روستایی که این آسیب در مهارتی خدمات آموزش کننده ارائه

های خارج از نظام مذکور شامل موارد های ساختاری نظام بوده است. برخی آسیبواقع آسیب

 مهارت، ارتباط آموزش ریزیبرنامه در "ایمنطقه نسبی هایمزیت" نگرفتن نظر زیر است: در

کنشگران حوزه مدیریت و توسعۀ روستایی، عدم  و مهارت آموزش هاینظام بین ضعیف

 توسعۀ روستایی و تقاضامحور امر های رسمی دری در آموزش مهارتاستفاده از دانش بوم

 مهارتی به دلیل عدم نیازسنجی مهارتی در روستاها.  هایآموزش نبودن
 

 هاهای مربوط به مهارت. آسیب9جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 8 نظام آموزش مهارت ناکارآمد در حوزه توسعۀ روستایی 1
 5 مهارت آموزش ریزیبرنامه در "ایمنطقه نسبی هایمزیت" نگرفتن نظر در 2
 7 کنشگران حوزۀ مدیریت و توسعۀ روستایی و مهارت آموزش هاینظام بین ضعیف ارتباط 3
 6 حوزۀ مدیریت و توسعۀ روستایی در مهارتی خدمات آموزش کننده ارائه مختلف نهادهای هماهنگی عدم 4
 7 توسعۀ روستایی امر با متغیرهای اجتماعی و اقتصادی جدید در مهارتی آموزش خدمات کننده ارائه نهادهای انعطاف عدم 5
 7 توسعۀ روستایی امر های رسمی درعدم استفاده از دانش بومی در آموزش مهارت 6
 6 مهارتی به دلیل عدم نیازسنجی مهارتی در روستاها هایآموزش نبودن تقاضامحور 7

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 های محیطیآسیب

های محیطی، مشکالت یا عواملی است که خارج از نظام وجود دارد و منظور از آسیب

توان به چهار حیطه ها را میگذارد. این آسیبکاری نظام مدیریت تأثیر می بر عملکرد و آینده

قرار هایی که در برابر نظام مدیریت توسعۀ روستایی فرصت. 1 (:10بندی کرد )جدول تقسیم

های بسیاری برای مدیریت در عرصه ها، فرصت در این زمینه بکر بودن بسیاری از حوزه دارد:

ای نیز برای حضور روستا ایجاد کرده است اما در محیط بکر که امکانات ورود نکرده، انگیزه

 هایی که در برابر نظام مدیریت توسعۀ روستایی وجود دارد:. تهدید2متخصصان وجود ندارد. 

های فردی در گیریهای ناهماهنگ و تصمیم ها، فعالیت رویر ابعاد سازمانی عواملی مانند تکد
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وجود جمعیت زیاد پیر و ناکارآمد در سطوح مختلف و در سایر اجزای نظام تهدیداتی مانند 

های غیردولتی در رشد نهادروستایی، بستر ضعیف برای  جمعیتروند کاهش و  هاروستا

جزء های توسعۀ روستایی در طرح فرهنگ سیال روستایی دیده گرفتنناو  سطوح محلی

. تأثیر 3ها مواجه است. گیری و نظام مذکور با آنهایی است که در حیطه تهدید جای میآسیب

های جدید توسعه در سطح نقش چالش های جهانی بر نظام مدیریت توسعۀ روستایی:چالش

ها آثاری که ر کشور انکارناپذیر است. طبق یافتهجهانی بر نظام مدیریت توسعۀ روستایی د

گذارد به دلیل اینکه توان مقابله و حل آن وجود ندارد، جزء های جدید بر جای میچالش

و تأثیر  گرایی صنعت و های شهرگرایی سیاست ها عبارتند از:آید، این آسیبآسیب به شمار می

و  هاو تغییر درجۀ روستاگرایی روستا ه شهرفزایش وابستگی روستاها بآن بر جامعه روستایی، ا

در مقیاس اقتصادی نیز کیفیت نامناسب تولیدات آسیب فراوانی به بحث صادرات وارد ساخته 

دار ساخته است. در  و بازارپسندی را نه تنها در بازارهای خارجی که حتی در داخل نیز خدشه

بر نظام مدیریت توسعۀ روستایی های مذکور آثار مستقیم و غیر مستقیمی حال حاضر چالش

ساله( با نظام مدیریت توسعۀ  20انداز  . ارتباط راهبرد ملی )چشم4کشور وارد ساخته است. 

های  در این زمینه و در بعد اصالح نظام اداری و قضایی بر حذف یا ادغام مدیریت روستایی:

ا بتوان ارتباطی بین های اداری و اجرایی تأکید شده است ت و تمرکززدایی در حوزه موازی

اما در سیاست  ساله با نظام مدیریت توسعۀ روستایی در کشور برقرار کرد؛ 20انداز چشم

( بحثی از مدیریت روستایی نشده است و این سیاست بیشتر بر 43توسعۀ روستایی )سیاست 

بر حذف  17گذاری متمرکز است. هرچند سیاست  های فیزیکی و نظام قیمت اصالح زیرساخت

تر بر ضرورت مشارکت مردم اشاره شده است. به عبارت دقیق 49ها و سیاست  وازی کاریم

 جای خالی سیاست توسعۀ روستایی در راهبرد ملی خود یک آسیب است.
 

 های محیطی. آسیب10جدول 
 فراوانی آسیب ردیف

 5 دولتی در سطوح محلی های غیررشد نهادبستر ضعیف برای  1
 3 های توسعۀ روستاییدر طرح فرهنگ سیال روستایی نادیده گرفتن 2
 7 فزایش وابستگی روستاها به شهرا 3
 8 روستایی جمعیتروند کاهش  4
 9 و تأثیر آن بر جامعۀ روستایی گرایی صنعت و های شهرگرایی سیاست 5
 4 هاوجود جمعیت پیر و ناکارآمد در روستا 6
 2 ای نیز برای حضور متخصصان وجود نداردانگیزه در محیط بکر که امکانات ورود نکرده، 7
 10 جای خالی سیاست توسعۀ روستایی در راهبرد ملی 8

 های پژوهشمنبع: یافته
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های هر بعد به صورت رنگی به نمایش گذاشته شده است.  ، میزان آسیب2در شکل 

بعد حکایت دارد. ها در آن کند، از بیشتر بودن آسیبهرچه رنگ به سمت تیرگی سوق پیدا می

از دیگر اطالعات حاصل از شکل دو نحوۀ ارتباط بین ابعاد الگوی مورد استفاده برای شناسایی 

های نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران است. همانطور که در شکل نیز قابل مشاهده  آسیب

 6دهد و های مشترک تشکل میاست، هستۀ مرکزی نظام مدیریت توسعۀ روستایی را ارزش

بعد نظام با این بعد ارتباط مستقیم دارند. همچنین بعد محیطی، خارج از نظام قرار دارد و با 

 به روشنی این موضوع قابل رؤیت است.  2تمامی نظام در ارتباط است که در شکل 
 

 
 های هر بعد و ارتباط بین ابعاد نظام مدیریت توسعۀ روستایی . تعداد آسیب2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعۀ روستایی است. چرا که خودکفایی و 

آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی و کاهش کانون تولید و ارزش ۀتوانمندی روستا، به مثاب

های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، اخبار و آمارهای بسیاری از آسیب

روستایی  مناطق اجتماعی - اقتصادی ۀکنندمربوط به روستاهای کشور، گویای وضعیت نگران

های ارزش

 مشترک

 ساختار

 استراتژی سیستم

 سبک هامهارت

 کارکنان

 محیط
 آسیب  5صفر تا 

 آسیب 9تا  6

 آسیب  15تا  9

 شکلراهنمای 
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های اجتماعی ناشی از آن شاهد  نی و آسیبنشی است. افزایش موج مهاجرت، گسترش حاشیه

. در این میان مدیریت روستایی به منظور فائق آمدن بر مشکالت توسعۀ روستایی این مدعاست

بایست بسیار مطلوب عمل کند. لذا سازوکارهای زیادی برای مطلوبیت بهتر این در کشور می

م مدیریت توسعۀ روستایی کشور شناسی نظا ها آسیبترین آنمقوله وجود دارد که یکی از مهم

گذاری است. مقصود از نظام مدیریت مذکور، همۀ کنشگران نظام است اعم از حوزۀ سیاست

ها در ها و دهستانها، شهرستانهای مدیریت اجرایی در سطح استاندر سطح کالن، حوزه

ند. از طرفی ساختار وزارت کشور و کسانی که به نحوی با پدیدۀ مدیریت روستایی ارتباط دار

در واقع  محیط خارج از نظام مدیریت یعنی جامعۀ روستایی نیز بر این نظام مؤثر است.

یک نظام های محیطی در  فشارها و محدودیت ها،شناسی حل مشکالت، چالشآسیبخروجی 

عبارتِ بهتر در پژوهش حاضر  هبوده که هدف پژوهش حاضر نیز این بوده است. ب

اس مکنزی در دستور  7توسعۀ روستایی ایران با محوریت مدل  تمدیری نظام شناسی آسیب

ها گیری شد. آسیبکار قرار گرفت و از متخصصان حوزۀ توسعۀ روستایی در این مطالعه بهره

بعد بیرونی یعنی محیط پیرامون نظام،  1بعد درونی و  7با توجه به ابعاد مدل مکنزی در 

آسیب کلیدی  13شد. در بعد ساختار در مجموع،  بندیهای مختلف دستهشناسایی و در حیطه

های بندی سازمان و تیم شناسایی شد که بیشترین آسیب مربوط به حیطه ساختار از نظر تقسیم

آسیب کلیدی  9های سیستم، کاری موجود در نظام مدیریت بوده است. همچنین در بعد آسیب

ریزی و اجرا در نظام های برنامهی سیستمها مربوط به حیطهشناسایی شد که بیشترین آسیب

 8های مربوط به استراتژی در مجموع مدیریت توسعۀ روستایی بوده است. در بعد آسیب

آسیب شناسایی شد که بیشترین آسیب مربوط به حیطۀ راهبردهای نظام مدیریت توسعۀ 

سیب آ 5های مشترک ارزش های مربوط بهروستایی ایران بوده است. همچنین در بعد آسیب

نظام مدیریت  است که بنیادی هایکلیدی شناسایی شد که بیشترین آسیب در حیطۀ ارزش

های مربوط به سبک، در است. در بعد آسیب شده نهاده بنا آن بر توسعۀ روستایی کشور

گیری در نظام تصمیم آسیب شناسایی شد که بیشترین آسیب مربوط به سطوح 7مجموع 

های مربوط به کارکنان در است. همچنین در بعد آسیبمدیریت توسعۀ روستایی کشور 

 نیاز آسیب شناسایی شده که از این تعداد بیشترین آسیب مربوط به حیطۀ احساس 15مجموع 

ها های مربوط به مهارتآسیب کلیدی نیز در مورد آسیب 7شغلی بوده است.  هایموقعیت به

موزش مهارت در نظام مورد مطالعه شناسایی شد که نظر کارشناسان بیشتر بر بحث نظام آ
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محیطی نیز شناسایی شد  آسیب 9های جدی بر آن وارد است. در نهایت پژوهش بود که آسیب

 های نظام مدیریت توسعۀ روستایی بوده است.که بیشترین آسیب مربوط به حیطۀ تهدید

 توان پیشنهادهای زیر را بیان کرد:با توجه به نتایج بدست آمده می

های کاری موجود در بندی سازمان و تیمتوجه به نتایج، حیطۀ ساختار از نظر تقسیمبا  .1

شود های زیادی دارد که در این زمینه پیشنهاد مینظام مدیریت توسعۀ روستایی آسیب

گذارن امر توسعۀ روستایی، با تخصصی کردن و تشکیل ساختار واحد در زمینۀ سیاست

 هایسازمان وظایف تداخل و نظام مدیریت، از سردرگمیمدیریت توسعۀ روستایی در بدنۀ 

کشاورزی و  و روستایی هایمتولی جلوگیری کنند و همچنین با ترویج و تشکیل تشکل

 استفاده از آنها در ساختار جدید موجبات بالندگی ساختار را فراهم آوردند.

ریزی و های برنامهحیطۀ سیستم ها در. با توجه به اینکه در بعد سیستم بیشترین آسیب2

شود با تغییر رویکرد باال به اجرا در نظام مدیریت توسعۀ روستایی کشور است، پیشنهاد می

زدایی جدی صورت پذیرد. خروجی اتخاذ پایین به رویکرد پایین به باال در امر مدیریت، آسیب

ستایی رو حوزۀ نظران صاحب و چنین رویکردی جذب مشارکت مردمی و استفاده از محققان

های توسعۀ روستایی با روستاهای هدف و هاست که به موجب آنها تطابق برنامهریزیدر برنامه

 روستایی صورت خواهد پذیرفت. توسعۀ حوزۀ در و میدانی میانی سطوح در هماهنگی

های مربوط به استراتژی در حیطۀ راهبردهای نظام . با توجه به نتایج بیشترین آسیب3

شود به منظور ارائۀ راهبردهای کالن وستایی ایران بوده است. لذا پیشنهاد میمدیریت توسعۀ ر

بایست گیری شود. همچنین میتوسعۀ روستایی از متخصصان واقعی امر توسعۀ روستایی بهره

الگوهای کهنۀ مدیریت توسعۀ روستایی را به فراموشی سپرد و از رویکرد راهبرد بومی با 

 ایی استفاده کرد تا نقشۀ راهی مناسب تدوین شود. های بومی توسعۀ روستشاخص

 هایهای مشترک، حیطۀ ارزشهای مربوط به ارزشدهد در بعد آسیب. نتایج نشان می4

شده، دارای بیشترین آسیب  نهاده بنا آن بر نظام مدیریت توسعۀ روستایی کشور که بنیادی

های جامعۀ روستایی و مدیریت آن ها و ارزششود در بازنویسی آرمان است. لذا پیشنهاد می

زا توجه جدی  بایست به الگوهای توسعۀ درونتأمل زیادی صورت پذیرد و در این زمینه می

 کرد. 

گیری در تصمیم های مربوط به سبک، بیشترین آسیب مربوط به سطوح. در بعد آسیب5

گیری شود، با بهرهنظام مدیریت توسعۀ روستایی کشور بوده است که در این زمینه پیشنهاد می
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گیری و ایجاد سازوکار نظارتی از ناهماهنگی بین از تصمیمات واحد برای کلیۀ سطوح تصمیم

 نظر گرفته شده، کاسته شود. های ناهماهنگ با سطوح درسطوح تصمیمات و اجرای پروژه

شغلی  هایموقعیت به نیاز های مربوط به کارکنان، حیطۀ احساس. در بعد آسیب6

های صفی به نوعی این شود مدیران واحدرا دارد که در این زمینه پیشنهاد می ن آسیببیشتری

 احساس نیاز را در کارکنان کنترل و توجه آنها را به بحث توسعۀ روستایی متمرکز کنند.

. با توجه به نتایج، در بعد نظام آموزش مهارت، در نظام توسعۀ روستایی کشور، آسیب 7

های مختلف و شود ابتدا نیازسنجی مهارتی با توجه به حیطهیشنهاد میجدی وجود دارد که پ

مزیت نسبی در مناطق مختلف در نظر گرفته و در القا و آموزش مهارت از دانش بومی استفاده 

 شود.

های نظام مدیریت های محیطی با توجه به نتایج پژوهش، حیطۀ تهدید. در بعد آسیب8

شود با توجه به بیشترین آسیب است که در این زمینه پیشنهاد میتوسعۀ روستایی کشور دارای 

گذاران و  شده، سازوکار تبدیل تهدید به فرصت در دستور کار سیاستهای شناساییآسیب

 مدیران قرار گیرد. 

 

 منابع

 .انجمن مدیریت ایران. تهران: انتشارات شناسی مدیریت منابع انسانی آسیب (.1381) اسمعلی، بابک

. ایران توسعۀ روستایی در مدیریت (. بازآفرینی1388) رضا و سجاسی قیداری، حمداهلل افتخاری،

. تهران. جهاد کشاورزی وزارت. مدیریت و جهادی فرهنگ همایش ملی دومین مقاالت مجموعه

 .5 خرداد

کوروش  ترجمـه. تحول و توسعۀ سـازمان (.1384) کریستوفر جی، ورلی و جی، کامینگز توماس

 .انتشارات فراز اندیش سبز :تهران -رارپور، ساپکوب

تهران:  مصطفی ازکیا، ترجمۀ ،فقرا بــه بخشیاولویت روستایی، توسعۀ(. 1376رابرت ) چمبرز،

 .تهران دانشگاه انتشارات

: یتوسعۀ روستایی مطالعه مورد تیریمد آموزش در بهبود گاهیجا(. 1386) وروشک ،یخسرو

 دیعلوم. دانشگاه شه دانشکده .ارشد یکارشناس نامه پایانکوهدشت(.  شهرستان های )دهیاری

 ی.بهشت

، تهران: انتشارات مبانی مدیریت روستایی(. 1394رضا و رضوانی، محمدرضا ) دربان آستانه، علی

 دانشگاه تهران.
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 جهاد ییهای عمران روستا فعالیت بررسی( 1386ی )کشاورز قاتیآموزش و تحق ج،یسازمان ترو
 های عمران فعالیت تیریو اجرا در مد یزیربرنامه ،گیری تصمیم یهاوهی)با تأکید بر ش یسازندگ
 ی.کتابخانه مل ،ی. طرح پژوهش(ییروستا

 ارائه و طراحی. (1395شجاعی، مرتضی ) پالوج، مجتبی؛ یوری، سحر؛ ده جمال؛ حسینی، سید اله فرج

 آموزش و ترویج یها پژوهش. ایران در روستایی توسعۀ مناسب مدیریت برای ساختاری مدل
 .27-15. کشاورزی

با تأکید بر  ییروستا های سکونتگاه توسعۀ ییفضا یمکان یتنگناها (.1379) بدالحسینع ،ییوایش

ارشد،  یکارشناس نامهانیپا .(راحمدیو بو هیلوی)استان کهگ انیکبگ دهستان فضا، مورد تیریمد

 ی.بهشت دیشه دانشکده علوم. دانشگاه

توسعۀ  مدیریت تنگناهای و موانع بررسی. (1379) مسعود ماجدی، و م اردشیری، جعفر؛ ضابطیان،
 کشاورزی. وزارت سفارش پژوهشی به طرح. (فارس استان موردی مطالعه) روستایی ایران

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مدیریت روستایی در ایران(. 1396طالب، مهدی )

 .پیام نورانتشارات دانشگاه ، تهران: طرح بهسازی روستایی(. 1388) امینغفاری، ر

 شناسیآسیب اصلی یها مؤلفه (. تدوین1396دادی، یاسر؛ رایج، حمزه )ین؛ علیحس غالمنیکوکار، 

، مدیریت بازرگانیدستباف،  فرش صادرات در آن نقش بررسی با ایران ملی فرش مرکز سازمانی

1(3 :)165-184. 

-جمع در روستایی هادی های طرح شناسیآسیب (.1396کجوری، موسی؛ مجیدی، افسانه ) کمانرودی

 .79-65(: 2)32 ،جغرافیایی تحقیقاتسطحی.  های آب دفع و آوری

تهران:  دهی صنایع در نواحی روستایی. مفاهیم و مبانی سازمان(. 1383رضا )دربان آستانه، علی

 ی کشور.ها ها و دهیاری انتشارات سازمان شهرداری

 . تهران: نشر قومس.ریزی توسعۀ روستایی در ایران برنامه(. 1393رضوانی، محمدرضا )

در  شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی به حل مشکل و بالندگیآسیب(. 1385) آندرومانزینی، 
 مؤسسه علمی انتشارات پور و سعید آنالویی. تهران:رجمه علی عطافر، مرضیه قبادیت .سازمان

 ن.دانش پژوهان بری

 طرح .توسعۀ روستایی تیریساختار مناسب مد یبررس در(. 1384)و توسعۀ روستایی  عیمعاونت صنا

 ی.. کتابخانه ملیپژوهش

 توسعۀ روستایی در(. 1388و توسعۀ روستایی ) کشاورزی اقتصاد ریزی،برنامه هایپژوهش موسسه
 ملی کتابخانه. پژوهشی طرح .ایران

 ،مقیمی ؛، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضامعصوم قدیری؛ مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ سعید سیدهاشمی، 

ها و شوراهای اسالمی در توسعۀ کارآفرینی روستایی تبیین نقش دهیاری(. 1390)سید محمد 

 .114-93(: 1)2، روستایی هایپژوهش)مطالعۀ موردی: بهاباد استان یزد(، 
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