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 چكيده:

ی روستايي ی روستايي دارد، بايد مديريت توسعهاجتماعي بر بهبود مديريت توسعه سازی ظرفيتامروزه نظر به اهميتي که      

محوری در روستاها فراهم گردد. در اين راستا شناخت اثرات محوری باشد و بسترهای الزم برای تحقق داناييبا اتكاء به دانايي

ررسي اثرات ی روستايي اهميت بسيار زيادی دارد. هدف اصلي اين پژوهش باجتماعي بر بهبود مديريت توسعه سازی ظرفيت

های ی روستايي شهرستان گرمي است و برای اين منظور با استفاده از روشاجتماعي بر بهبود مديريت توسعه سازی ظرفيت

نفر از روستاييان شهرستان گرمي اقدام به بررسي موضوع در  044ای و ميداني و از طريق توزيع پرسشنامه در ميزان کتابخانه

 دهد که متغيرهای آموزشي و ترويجي با ضريب همبستگيهای پژوهش نشان ميه است. يافتهی مورد مطالعه نمودمحدوده

010/4=R،  074/0متغيرهای اعتماد به نفس با ضريب همبستگي=R متغيرهای کيفيت زندگي با ضريب همبستگي ،

831/4=R،  814/0متغيرهای انسجام اجتماعي با ضريب همبستگي=Rضريب همبستگي  ، متغيرهای خدمات اجتماعي با

803/4=R836/4های فني و مديريتي با ضريب همبستگي ، متغيرهای مربوط به مهارت=R،  متغيرهای تقويت تعامالت

با بهبود مديريت  R=844/4، متغيرهای تقويت تشكالت مردمي با ضريب همبستگي R=861/4اجتماعي با ضريب همبستگي 

 سازی ظرفيتهای تحقيق روستاهای انتخابي در سطح متوسطي از يافته ی روستايي رابطه دارد. همچنين بر اساستوسعه

اجتماعي و بهبود  سازی ظرفيتی بين توان نتيجه گرفت که رابطهاجتماعي قرار دارند، بنابراين با توجه به چنين نتايجي مي

ی روستايي محقق مديريت توسعه اجتماعي، بهبود سازی ظرفيتی روستايي يک رابطه مستقيم بوده و با افزايش مديريت توسعه

 شود.مي
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 مقدمه -5-5

ی طبيعي بوده و به دنبال اينكه ها در يک عرصهروستا به عنوان اولين شكل از حيات جمعي انسان

-استفاده از ظرفيت جا ساکن شدند. نه تنها به اهميت و ضرورتديگر و به صورت يککنار همها در انسان

های اجتماعي، اقتصادی و محيطي خود و ديگران پي بردند؛ بلكه در اين زمينه اقدام به وضع ها و  توانايي

ين حس خود را از های جديد نيز مبادرت نموده؛ و در اين راه هميشه سعي کردند که اقوانين و سازمان

روستايي يكي از  یمديريت توسعه های عمومي و کمک به همديگر ابراز نمايند.طريق مشارکت در فعاليت

ی های کالن در همه کشورها و بخصوص در ايران است. مديريت توسعهگذاریتاهداف اساسي سياس

ها طريق شكل دادن به سازمان تايي ازروستايي در واقع فرايند سازماندهي و هدايت جامعه و محيط روس

هايي  های جامعه روستايي هستند. هدف ها و نهادها، ابزار يا وسايل تامين هدفونهادهاست. اين سازمان

بنابراين در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در ايران نيز پذيرند.  کنند و مي که مردم آن را ترسيم مي

تواند به عنوان سازی اجتماعي ميمسائل موجود، ظرفت در مناطق روستايي با توجه به وسعت و شدت

ها مورد استفاده و همچنين تجربه شده در کشورهای پيشرفته، برای مواجهه با کاستي رويكردی جديد

ی در راستای بهبود مديريت توسعه سازی ظرفيتتوان با استفاده از الگوهای قرار گيرد. به اين ترتيب مي

توجه به اهميت و ضرورت موضوع، هدف از انجام تحقيق حاضر ارزيابي و بررسي با  روستايي بهره جست.

اجتماعي به عنوان راهبردی در جهت بهبود  سازی ظرفيتکارهای اجرايي کردن اجمالي مباني، اصول و راه

  باشد.ميهای الزم جهت عملي شدن در شرايط موجود ی روستايي و فراهم کردن زمينهمديريت توسعه
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 بیان مسئله -5-8

 کنون تا دور گذشته از سرزميني مديريتي سطوح ساير همانند ايران در روستايي یتوسعه مديريت      

 شرايط تغيير به توجه با سو، يک از. است بوده روبرو ای عديده مشكالت و مسائل و ساختاری های چالش با

 کنوني مشكالت حل به قادر روستايي مناطقدر  مديريت اعمال سنتي ساختار ديگر زماني، مقتضيات و

 از ريزی برنامه و امور در مردم مشارکت بر مبتني که روستايي جديد مديريت ساختار سو، ديگر از و نبوده

 طور به نتوانسته...  و دولت گسترده مداخله و نشدن بومي جمله از متعدد داليل به ،است باال به پايين

 و سنتي الگوهای تنها اينكه سازی فرضيه بنابراين،. سازد برطرف را امروزی روستاهای مشكالت کامل

 را شماری بي منفي های جنبه است، مناسب روستايي جوامع در تغييرات با رويارويي و پيشرفت برای بومي

 روستايي پايدار توسعه به رسيدن برای و داشت خواهد دنبال به آنها حيات تداوم و روستايي مناطق برای

 به نياز روستايي جوامع امروزين مشكالت رفع در که اينجاست در. شود مي روبرو هايي تعارض و تضادها با

 عرصه در شده ايجاد تحوالت و محيط تغييرات به پاسخ ضمن در تا بوده جديد سازی فرضيه

 و افتخاری) باشد روستايي مناطق برای ريزی  برنامه امروزی های واقعيت و شرايط با منطبق مكاني=فضايي

 که است هايي برنامه اجرای و تنظيم روستايي، یتوسعه مديريت از هدف (.1311 قيداری، سجاسي

 و سازماندهي شناسايي، اکتشاف، با که طوری به بخشد؛ بهبود را روستايي مناطق ساکنان زندگي شرايط

 طالقاني، ميرزايي،) آيد عمل به روستا در موجود های قابليت از استفاده حداکثر مذکور، منابع بسيج

 .(1362، سعدآبادی

 روستايي الزامي است یتوسعه روستايي پرداختن به جايگاه و نقش مديريت در یدر فرآيند توسعه

روستا تاکيد بر رهيافتي  ريزی و مديريتبنابر اين در الگوی جديد برنامه (.76:1364)صيدالي و همكاران،

مشارکتي با حرکتي دو سويه است که عاملي موثر در افزايش توان اجتماعات برای پاسخگويي به نيازهای 

رود. در مجموع مديريت روستايي در خدمت توسعه پايدار مردم روستايي در جريان توسعه به شمار مي

 .(6:1318تخاری و همكاران،روستايي و به دنبال تحقق توسعه ملي است )رکن الدين اف
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ر ی روستايي داجتماعي بر بهبود مديريت توسعه سازی ظرفيتشود اثرات در پژوهش حاضر سعي مي

روستا در شمال شرق استان اردبيل  330شود. شهرستان گرمي با تعدا روستاهای شهرستان گرمي بررسي 

 هایزمينه در گرمي شهرستان روستاهای موجود روستا نتيجه اين شد که وضعيت 14قرار دارد. با بررسي 

 مسائل در روستايي توانمند نيروهای نشدن گرفته کار به که دارد عديده مشكالت از حكايت گوناگون

 شرح نبودن مشخص روستا، مردم به مربوط هایگيریتصميم در مردم ندادن مشارکت روستا، مديريتي

 مردم برابر در روستايي مديريت گوييپاسخ نظام تقويت عدم عمل، عرصه در روستايي مديران وظايف

 یتوسعه مجريان به روستاييان اعتماد جلب عدم کرده، تحصيل و متخصص افراد وجود عدم محلي،

 شدت روستا، اقتصادی یتوسعه عدم مستمر، مداوم آموزش نوآوری، عدم و تغيير پذيرش عدم روستايي،

 روستا در امنيت وجود عدم و خوداتكايي و نفس به اعتماد تقويت عدم روستايي، مهاجرت آهنگ گرفتن

 متناسب که هاييشاخص انتخاب و تدوين ضرورت اساس اين بر .باشدمي تحليل و مشاهده قابل وضوح به

 باشد واقعي شرايط یکننده انعكاس بتواند و بوده مطالعه مورد یمحدوده زماني و مكاني شرايط با

 و روستايي یتوسعه مديريت روند در اساسي بسيار اهميت وجود با که مباحثي از يكي لذا. است ضروری

 بر موثر اجتماعي سازی ظرفيت به مربوط مباحث است، شده واقع توجه مورد کمتر توسعه به يابي دست

 روستايي یتوسعه مديريت موثر اجتماعي سازی ظرفيتفرايند  زيرا. باشدمي روستايي یتوسعه مديريت

 و روستايي یتوسعهمديريت  روی پيش مشكالت و  مسائل به توجه با لذا. کندمي فراهم را مطلوب

 روستاهای در اجتماعي، سازی ظرفيت طريق از روستايي یتوسعه اهداف به يابيدست منظور به همچنين

 . باشيم موضوع با مرتبط و مناسب هایراهكار دنبال به بايستي مطالعه مورد

 هایزيرساخت :عبارتنداز که اجتماعي سازی ظرفيت متغيرهای که رسدمي نظر به لحاظ بدين

 خدمات بهبود اجتماعي، انسجام زندگي، تقويت کيفيت ارتقای نفس، به اعتماد تقويت ترويجي، و آموزشي

 تواندمي مردمي تشكالت تقويت اجتماعي، تعامالت تقويت مديريتي، و فني هایمهارت تقويت اجتماعي،

 را توسعه هایبرنامه اهداف و جبران مذکور یزمينه در را هاکاستي توجهي قابل حد تا تحقق صورت در

 .نمايد الوصول سهل
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  پژوهش اهمّیت و ضرورت -5-9

 آنجايي از و دارد روستايي یتوسعه مديريت بهبود بر تماعيجا سازیظرفيت که تاثيری به توجه با

 به دستيابي دليل به طرفي از و نيست پذير امكان مدت کوتاه در روستاييی توسعه مديريت بهبود که

 و منابع تمامي از اهداف اين به دستيابي جهت در که است الزم اقتصادی و اجتماعي رفاه باالی سطح

 ارزش منابع تمامي برای و ببريم بهره شده حساب و مطلوب صورت به بالقوه انساني و طبيعي امكانات

 از حاکي عمدتا روستاها توسعه زمينه در موجود توسعه هایبرنامه موفقيت ارزيابي طرفي از .شويم قائل

 فقدان امر اين داليل جمله از است بوده اهدافشان به دستيابي در هابرنامه اين کامل يابيکام عدم

 به و مذکور هایبرنامه پيشنهادات در اجتماعي مباحث نقش بودن کمرنگ و مطالعات در الزم جامعيت

-نگه و اجرا ريزی،برنامه روند در مردم نقش به هابرنامه اين جدی و کافي توجه عدم یجنبه از خصوص

 مياندر جدی و آشكار تعادل عدم يک با هابرنامه اين در ديگر عبارت به. است روستايي یتوسعه داری

  .هستيم مواجه کاربردی و اجتماعي -اقتصادی مباحث

 که گرددميبر ريزیبرنامه کالن سطوح به که هاآن جمله از دارد متعددی هایريشه مسئله اين وقوع

-يک صورت به که است دستوری هایبرنامه موجد نظام اين باشدمي ايران متمرکز ريزیبرنامه نظام وجود

-آن واقعي نيازهای و مردم ترتيب بدين .دهدمي قرار توجه مورد را آن ساکن روستايي افراد و روستا طرفه

 روست اين از. ندارد هابرنامه اينگونه بر تاثيری آن اجرای هنگام به نه و طرح تصويب و تهيه زمان در نه ها

 روستايي یتوسعه مديريت بهبود بر اجتماعي سازیظرفيت اثرات تحليلي و دقيق یمطالعه ضرورت که

 نحوه و شروع نقطه که اينجاست در .گيرد قرار توجه مورد روستايي توسعه هایبرنامه تدوين و تهيه در

 يابدمي اهميت اجتماعي سازی ظرفيت طريق از (روستايي یتوسعه مديريت بهبود) مسئله اين با برخورد

 مزايايي یبردارنده در و گردد انجام مردمي مشارکت با اجرا و ريزیبرنامه مطالعات، اين گفت توانمي لذا

 باال، اطمينان ضريب برنامه، اجرای در سرعت دقيق، و واقعي اطالعات آوریجمع در تسهيل جمله از

 از برنامه آتي منافع و نتايج دارینگه و حفظ ضمانت ن،آ گوييپاسخ سطح و محيط با برنامه مناسبت

 يافتن جهت در مطالعاتي ولزوم زمان، اهميت از برهه اين در که است لحاظ بدين. باشد مردم سوی



  
 
 

8 

 هایزمينه کليه در مديريتي اقدامات برای ريزیبرنامه و گيریتصميم و مناسب کارهایراه و هاسياست

 در روستايي یتوسعه مديريت اهميت به توجه با عبارتي به است گرديده آشكار پيش از بيش توسعه

  هایبرنامه علمي و اصولي اجرای باعث  مردم قراردادن اولويت با بايد روستايي یتوسعه هایبرنامه اجرای

 .  شد روستايي یتوسعهمديريت 

 پژوهش اهداف -5-4

 بدان تحقيق اتمام از بعد رودمي انتظار که تحقيق اين برای شده بيني پيش اهداف ترينمهم   

 : از عبارتند يافتدست

  پژوهش کلی هدف -5-4-5

 شهرستان روستاهای یتوسعه مديريت بهبود بر اجتماعي سازی ظرفيت اثرات بررسي و ارزيابي   

 .گرمي

 پژوهش اختصاصی اهداف -5-4-8

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر آموزشي هایزيرساخت تقويت نقش ارزيابي -1

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر  نفس به اعتماد افزايش نقش ارزيابي -2

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر زندگي کيفيت تقويت نقش ارزيابي -3

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر اجتماعي انسجام  تقويت نقش  ارزيابي -0

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر اجتماعي خدمات افزايش نقش ارزيابي -4

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر مديريتي و فني هایمهارت تقويت نقش ارزيابي -8

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر  مردمي هایتشكل تقويت نقش ارزيابي -7

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود بر روستا در اجتماعي تعامالت تقويت نقش ارزيابي -1

 سمت به حرکت جهت در محلي مردم و مسئول هاييسازمان همگرايي هایزمينه شناسايي -6

 روستايي؛ یتوسعه مديريت بهبود و اجتماعي سازی ظرفيت



  
 
 

7 

 مورد محدوده در اجتماعي سازی ظرفيت جهت در مناسب روش يک به دستيابي نهايت در  -14

 .مطالعه

  پژوهش تسؤاال -5-9

 :از عبارتند که است شده طراحي فرعي سؤال هشت و اصلي سؤال يک حاضر پژوهش برای    

 پژوهش اصلی سؤال -5-9-5

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و اجتماعي سازی ظرفيتبين  ایچه رابطه  -1

 پژوهش فرعی سؤاالت -5-9-8

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و آموزشي هایزيرساختبين  ایچه رابطه  -1-1

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و نفس به اعتماد تقويتبين  ایچه رابطه  -1-2

 روستايي یتوسعه مديريت بهبود و زندگي کيفيت هاييشاخص تقويتبين  ایچه رابطه  -1-3

 دارد؟ وجود

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و اجتماعي انسجام تقويتبين  ایچه رابطه  -1-0

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و اجتماعي خدمات افزايشبين  ایچه رابطه  -1-4

 روستايي یتوسعه مديريت بهبود و  مديريتي و فني هایمهارت ارتقایبين  ایچه رابطه  -1-8

 دارد؟ وجود

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و اجتماعي تعامالت تقويتبين  ایچه رابطه  -1-7

 دارد؟ وجود روستايي یتوسعه مديريت بهبود و مردمي هایتشكل تقويتبين  ایچه رابطه  -1-1
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 پژوهش فرضیات -5-0

 طراحي فرعي یفرضيه هشت و اصلي فرضيه يک پژوهش اين در شده مطرح سؤاالت با متناسب    

 : از عبارتند که است شده

 پژوهش اصلی یفرضیه -5-0-5

 .دارد وجود داریمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و اجتماعي سازی ظرفيت بين    

 پژوهش فرعی فرضیات  -5-0-8

 .دارد وجود داریمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و آموزشي هایزيرساخت تقويت بين  -1-1

 .دارد داری وجودمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و  نفس به اعتماد تقويت بين  -1-2

 .داری وجودداردمعنيرابطه روستايي یتوسعه ومديريت زندگي کيفيت هایشاخص ارتقایبين -1-3

 .دارد داری وجودمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و اجتماعي انسجام بين  -1-0

 .دارد وجود داریمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و اجتماعي خدمات افزايش بين  -1-4

 .دارد داری وجودمعنيرابطهروستايي یتوسعه ومديريت ومديريتي فني هایمهارت ارتقای بين  -1-8

 .دارد داری وجودمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و اجتماعي تعامالت تقويت بين  -1-7

 .دارد داری وجودمعني رابطه روستايي یتوسعه مديريت و مردمي هایتشكل تقويت بين  -1-1

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها -5-7

مفهومي و عملياتي متغيرهای با توجه به اهداف پژوهش حاظر، در اين قسمت اقدام به تعريف     

 ايم.پژوهش نموده

 آموزش -5-7-5

شود که با هدف ايجاد يادگيری در افراد ای گفته ميريزی شدههای از پيش طرحآموزش، به فعاليت

شود. بنابراين در اين پژوهش ی دوجانبه انجام ميصورت فردی و يا به صورت کنش متقابل يا رابطهبه
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برای آموزش روستاييان مانند منابع اينترنتي، کتابخانه، های الزم اد زيرساختمنظور از آموزش، ايج

 آموزش مستقيم و ... مي باشد.

 اعتماد به نفس -5-7-8

اعتماد به نفس يعني خود را باور داشتن، باور به توانايي و قابليت خود در عمل کردن، اطمينان به 

قدم بودن در اين راه. در تحقيق حاضر آنچه از مفهوم اعتماد  ها و ثابتتوانايي خود در دنبال کردن فعاليت

ی مورد مطالعه تا چه اندازه توانايي بيان نظرات خود در به نفس مورد انتظار است. اين است که جامعه

ميان اهالي روستا داشته و همچنين تا چه اندازه از توانايي الزم برای انجام کار گروهي برخوردار بوده 

 است.

 کیفیت زندگی -5-7-9

چه جذابيت و معني عام دارد، ولي واژه کيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد. کيفيت زندگي اگر

حال در بيان کلي، کيفيت زندگي به يک تعريف پذيرفته عام ندارد. به هر حال در بيان کلي، زندگي به هر

(. در 88: 1311)لطفي،  شودمردم مربوط ميمندی بيشتر يا کمتر در زندگي های کاميابي يا رضايتمولفه

نيز عبارت است از سنجش ميزان رضايت فرد از وضعيت ظاهری خود، کيفيت زندگي  اين پژوهش 

 و ... است. انداز خودچنين ميزان رضايت وی از ميزان درآمد و پسرضايت او از زندگي در روستا و هم

 انسجام اجتماعی -5-7-4

بر توافق جمعي ميان يک جامعه دارد. انسجام در کل ناظر به ميزان و الگوی انسجام اجتماعي داللت 

: 1311شيری و همكاران، )گل های تمايز يافته استفرهنگها و خرده رابطه متقابل بين کنشگران، گروه

(. و در اين پژوهش نيز منظور از انسجام اجتماعي بررسي تعامل و انطباق اهالي يک روستا با 1343

 همديگر در ابعاد گوناگون است.
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 مشارکت -5-7-9

-ريزیهای دروني در داخل برنامهمشارکت به معني مهيا کردن منابع مردم محلي و حمايت از داده

هايي برای ايجاد کارايي و تاثيرات مثبت است يا به عبارتي درگير شدن بسيار نزديک مردم در فراگردهای 

(. و منظور از Lowe, 1999: 12) ي موثر بر زندگي آنان استاقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياس

پژوهش نيز همكاری ساکنين روستاهای شهرستان گرمي در مديريت توسعه روستايي از  مشارکت در اين

 باشد.طريق ظرفيت سازی اجتماعي مي

 خدمات اجتماعی -5-7-0

وسط دولت به شهروندان آوری برخي خدمات تخدمات اجتماعي يک اصطالح معمول به معني فراهم

است. اين خدمات ممكن است به شكل مستقيم توسط دولت به مردم ارائه شود و يا با پشتيباني دولت از 

بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام پذيرد. منظور از خدمات اجتماعي در اين 

چنين ساير نهادهای دولتي فعال در پژوهش نيز سطح رضايت ساکنين روستاها از خدمات دهياری و هم

 باشد.سطح روستاها هم ازنظر تعداد خدمات و هم ازنظر کيفيت خدمات مي

 مردمی هایتشکل -5-7-7

های غيردولتي و غيرانتفاعي هستند. نه وابسته به دولت است و های مردمي سازماننهادها و سازمان

خصوصيات اين تشكيالت داوطلبانه بودن آن است.  شود و مهمتريننه اثری از حاکميت درون آن پيدا مي

باشد و ها ميهای مردمي، بيشتر شوراها و دهياریدر اين پژوهش نيز منظور از مفهوم عملياتي تشكل

 ها در مديريت روستايي است.های مختلف کارکرد دهياریجنبه

 مدیریت روستایی -5-7-2

 فرايند واقع در روستايي مديريت. دارد ساسيا نقش روستايي توسعه فرايند در روستايي مديريت

نهادهاست؛ اين  و ها سازمان به دادن شكل طريق از روستايي محيط و جامعه هدايت و سازماندهي

هايي که توسط مردم های جامعه روستايي هستند، هدفها و نهادها ابزار و وسايل تامين هدفسازمان

 مردم، رکن سه شامل که است فرايندی روستايي یتوسعه مديريت روستا ترسيم و پذيرفته شده است؛
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 هایسازمان و تشكيالت طريق از و مردم مشارکت با فرايند اين در. است عمومي نهادهای و دولت

 قرار ارزشيابي و نظارت تحت و گرددمي اجرا و تدوين روستايي یتوسعه هایطرح و هابرنامه روستايي،

 .(1313رضواني،)گيرد مي

 تحقیق کاربردهای -5-2

 .باشدمي زير هایحوزه در حاضر پژوهش کاربردهای ترين مهم خالصه طور به

 .اردبيل استان استانداری -1

 اردبيل. استان اسالمي انقالب بنيادمسكن -2

 گرمي. شهرستان فرمانداری -3

 گرمي. شهرستان تابعه هایبخشداری -0

 .گرمي شهرستان اسالمي انقالب بنيادمسكن -4

 .گرمي شهرستان کشاورزی جهاد مديريت -8

 فرهنگي –اجتماعي و آموزشي مشكالت و مسائل یدرباره دقيقي و جامع اطالعات حاضر پژوهش -7

 .دهدمي ارائه گرمي شهرستان روستاهای در

 مديريت بهبود بر اجتماعي سازی ظرفيت اثرات از روشني افق يک پژوهش اين از حاصل نتايج -1

 .نمايدمي فراهم روستايي یتوسعه

 موضوعات ساير بررسي برای پژوهش اين کلي ساختار از تواندمي نيز محققان و پژوهشگران ساير -6

 .نمايند استفاده روستايي یتوسعه مديريت با مرتبط

 تحقیق  نوآوری و جدید یجنبه -5-5

 مديريت بهبود بر اجتماعي سازی ظرفيت اثرات مورد در جامعي پژوهش تاکنون اينكه به توجه با    

 جديد هایافق و بوده جديد موضوعي خود نوع در تحقيق اين لذا است؛ نگرفته صورت روستايي یتوسعه

 . نمايدمي فراهم بيشتر مطالعات برای را
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 بار اولين برای تواندمي پژوهش اين نتايج اجتماعي سازی ظرفيت اهميت به توجه با همچنين

 روستايي مديريت هایحوزه در اجتماعي ظرفيت سازی اهميت با را محلي و ملي ريزانبرنامه و مسئوالن

 .سازد آشنا

 روی پژوهشهای پیشمشکالت و محدودیت -5-56

 گردد؛روی تحقيق شامل موارد زير ميترين موانع و مشكالت پيشمهم 

های کافي( و به روز خذ در رابطه با موضوع )عدم وجود تحقيقات و پژوهشآمحدوديت منابع و م -1

 نبودن آمار و ارقام موجود.

 محدوديت زماني برای انجام پژوهش. -2

آمار، بهداشت، جهاد کشاورزی، بنياد مسكن  عدم همكاری مؤثر بعضي از نهادها مانند بخشداری، -3

 انقالب اسالمي.

 های صحيح به سواالت پرسشنامه.شوندگان از ارائه پاسخاجتناب پرسش -0
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 :فصل دوم

 پژوهش نظریمبانی 
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 مقدمه  -8-5

به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است؛ زيرا زندگي گذشته انسان و روند  سازی ظرفيت

ها در بشر بوده که تكاملي آن طي تاريخ گويای اين موضوع است. به عنوان مثال وجود همين ظرفيت

تر اجتماعي، از يک يابي به روابط پيچيدهابزارهای جديدتر و دستها با اختراع باعث شده است تا آن

بيشتر عبارت است از  سازی ظرفيتهای امروزی دست يابند. ولي مفهوم امروزی زندگي بدوی به پيشرفت

ها در های خود و همچنين استفاده از اين تواناييافزايش ميزان آگاهي و دانش افراد نسبت به توانايي

 (.,Merilee 466:2006 )ردن موانع جهت مشارکت در دستيابي به توسعه جهت برطرف ک

اجتماعي نيز  سازی ظرفيتبايد توجه داشت که ادبيات و چهارچوب نظری مورد استفاده در رابطه با 

متناسب با گذشت زمان دچار تغيير شده و همواره نظريات جديد به آن افزوده شده است که ضمن 

های جديدی را برای پژوهش و تحقيق پيش روی محققان قرار داده برطرف نمودن کاستي های قبلي، افق

پژوهشي بوده و در واقع است؛ بنابراين از آنجايي که چارچوب و ادبيات نظری از مراحل اساسي هر نوع 

دهد، بنابراين بهتر است اين توان گفت مباني نظری شالوده و اساس يک پزوهش علمي را تشكيل ميمي

 گيرد که عبارند از: مت از پژوهش در سه مرحله صورت ميقس

ه آوری کرد. در مرحله بعدی ديدگاکه برای يک تحقيق الزم است، جمع ابتدا بايد تمام منابع و متوني

مناسبي برای کاربرد نظری تحقيق انتخاب کرده؛ و سپس در فاز بعدی به دنبال آشكارسازی عناصر و 

ها را استنباط و تحليل قواعد منطقي نظريه در تحقيق بود؛ تا از اين طريق رابطه علت و معلولي بين پديده

رسي اصول و مباني نظری در (. بنابراين در اين فصل از اين پژوهش اقدام به بر17: 1364نمود )طالبي، 

اجتماعي )برحسب متغيرهای تعريف شده برای آن( نموده و  سازی ظرفيترابطه با مديريت روستايي، 
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سپس سعي شده است تا با بررسي جديدترين و به روزترين منابع خارجي و داخلي در باب مطالب گفته 

 گيرد.  شده، شالوده اصلي پژوهش که همان مباني نظری پژوهش است، شكل

 روستایی مدیریت تعریف و مفهوم -8-8

ات که مديريت روستايي فرآيند چند جانبه است ی روستايي حاکي از اين واقعيعهمتون مديريت توس

که شامل سه رکن دولت، مردم و نهادهای عمومي هستند. در اين فرآيند با مشارکت مردم و از طريق 

گردد و تحت ی روستايي تدوين و اجرا ميهای توسعهو طرحها های روستايي برنامهتشكيالت و سازمان

(، مديريت 1378افزون بر اين، به باور طالب ). (1318گيرد )بهزادنسب، يابي قرار مينظارت و ارزش

است. با « تلفيق و تنظيم عوامل مختلف طبيعي، انساني، اقتصادی و ... در جامعۀ روستايي»روستايي علم 

ريزی برای روستا، سازماندهي توان مديريت روستايي را برنامهريت به صورت عام، ميعنايت به تعريف مدي

 (. 1310ای و هماهنگي و  نظارت بر اقدامات انجام شده دانست )دربان آستانه، اقدام توسعه

در يک تعريف علمي مديريت روستايي عبارت است از: فراگرد به کارگيری مؤثر و کارآمد منابع مادی 

ريزی، سازماندهي، بسيج منابع و ني بر مبنای يک نظام ارزشي پذيرفته شده که از طريق برنامهو انسا

گيرد. منظور از مديريت يابي به اهداف تعيين شده صورت ميامكانات، هدايت و کنترل عمليات برای دست

بسيج منابع، هدايت و ريزی، سازماندهي، روستايي، علم و هنر به کارگيری منابع و نيروها از طريق برنامه

يابي به اهداف تعيين شده در مناطق روستايي پيرامون توسعۀ پايدار روستايي است کنترل آنها برای دست

 (.171-174: 1360)حيدری ساربان و همكاران، 

 ازماندهي،فرايند س واقع در توانمي را روستايي مديريت عام صورت به مديريت تعاريف به توجه اب

 و هاازماننهادها دانست. اين س و هاسازمان به دادن شكل طريق از اييروست محيط و جامعه هدايت

به بيان ديگر مديريت (. 211: 1313)رضواني،  دباشنمي روستايي جامعه هایهدف تأمين وسايل نهادها

 هدف به نيل برای روستايي هایمحيط در طبيعي و انيانس روستايي عبارتست از مديريت منطقي منابع

 در شده ذکر هایتعريف. مديريتي و علمي فرايندهای اساس بر محيطيتو زيس محلي اجتماعات پايداری

 :فاکتورهای زيراست هبرگيرند
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خود آموزش  در که روستايي توسعه و مديريت فاکتور ترينمهم عنوان به انيتأکيد بر منابع انس -1

 بومي را مستتر دارد؛جوامع محلي، استفاده بهينه از استعدادها و دانش 

پايدار به نحو  توسعه نكات آن در که محلي جوامع دسترس در منابع از پايدار و منطقي تفادهاس -2

 ؛احسن رعايت گردد

سنتي  ی ترکيب آن با دانش بومي و تجربياتواستفاده از اصول علمي نوين مديريتي و به نح -3

 .زيست محيطي باشدمديريت روستايي که سازگارتر با جوامع محلي و شرايط 

 عوامل مختلف طبيعي، انساني، اقتصادی تلفيدق و تنظديم»به عبارت ديگر، مديريت روستايي علم 

 (.4: 1374)طالب،  است« و... در جامعه روستايي

 مهم نقشي که اند، درحاليپرداخته آن به کمتر پژوهشگران که است هاييمقوله از روستايي مديريت

فرآيند  در روستايي مديريت(Chowdhary,1971: 35). دارد  روستاها توسعه و هدايت در کننده تعيين و

 شاخصه اين(. 67: 1364، ديگران و )هاشمي دارد اساسي نقش يكپارچه و پايدار روستايي یتوسعه

 است. رابرت گرفته قرار دانشگاهي پژوهشگران توجه مورد کمتر گوناگوني داليل به روستايي مديريت

1چمبرز
 ذهني مسئوليت نظر از را روستايي مديريت ازدانشگاهيان، معدودی تعداد: گويدمي زمينه اين در 

 دانند،مي زد دست بتوان کاربردی تحقيق به آن در که هاييحوزه را واجد آن يا و بينندمي مهيج فكری و

 تواندمديريت مي چگونه که دهند تشخيص بتوانند تا دارند پيش در طوالني راه روستايي هنوز کارگزاران

سازمان ايند فر روستايي مديريت کلي به طور (.234:1378باشد )چمبرز،  روستايي خدمت توسعۀ در

 Chambers,1983).نهادهاست) وها سازمان به دادن شكل ازطريق روستايي محيط و جامعه هدايت و دهي

 و کرده ترسيم را آنها روستا که مردم باشند، مي جامعه هایهدف تأمين وسايل ها و نهادهااين سازمان

 سه در را آنها کلي طور به توان مي نظريات مديريت، و هاتاريخي ديدگاه تحول اند. يا بررسيپذيرفته

 .شودمي آنها پرداخته شرح به ادامه در که کرد، بندی دسته عمده مكتب

 

                                                             
Robert Chambers 1. 
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 روستایی مدیریت کننده تبیین ایتوسعه هایدیدگاه و هانظریه مکاتب، -8-9

 و سوم بررسي ن جها يا مانده عقب کشورهایتوسعه را در  و رشد موضوع که پژوهشگراني از بسياری

 و ماهر انساني منابع، نيروی سرمايه، کمبود کشورها اين ماندگي عقب علت که معتقدند کنند،مي تحليل

 اين در کارآزموده و شايسته مديرانفقدان  آن دليل بلكه نيست، مكان و جا و فضا حتي و متخصص کارگر

 چنين که مديريت همچون ایپديده هيچ طول تاريخ (. در24:1310کاني،  نجفي و مهدوی،)کشورهاست 

 يک از کمتر در زيرا مديريت  (.Maheshwari , 2006) نشده است ظاهر باشد داشته عظيمي و سريع آثار

  است. کرده دگرگون را جهان ساخت اقتصادی و بافت سال صدوپنجاه

 و 11 در قرن آن هایزمينه و است حاضر قرن هایپديده از مديريت بررسي به منظم و خاص توجه

 ها ونظريه اصول، و پيدايش مديريتي افكار توسعه در که عاملي تريناست. مهم گرديده مهيا و ساخته 16

 و تكنولوژی توسعه. بود و ماشينيسم تكنولوژی پيشرفت و  صنعتي انقالب افتاد، مؤثر گوناگون مكاتب

 پس که طوری گذاشت، به جای بر اداره و اصول بازرگاني و صنعت بر شگرفي تأثيرات گوناگون اختراعات

 نيز گذارانسرمايه و دارانسرمايه دادند. بزرگ هایبه سازمان را شانيجا های کوچکنسازما مدتي از

 آن در سهامي حتي موارد از بسياری در که گذاشتند اشخاصيرا برعهده  بزرگ هایسازمان کردن اداره

 اين به امور، کردن هادار فن از اطالع يا و مديريت دانش از برخورداری دليل فقط به و نداشتند سازمان

مي و داشتند را ديگران کار تسهيل و کردن هماهنگ توانايي مديراني چنين برگزيده شدند. سمت

بود  خدمت ارائۀ همان که را اداری و بازرگاني صنعتي، بزرگ هایسازمان صاحبان نظر نهايي توانستند

 انجاميد و ای حرفه مديران طبقه پيدايش به که بود صنعتي انقالب نتايج از انتخاب نوع اين تامين کنند.

 صنعتي، هایشكل سازمان تغيير بر عالوه مالكيت از مديريت ساخت. جداشدن جدا مديريت از را مالكيت

 باالخره و تر افزون توليد خريد بيشتر، قدرت بهتر، مردم زندگي سطح که شد سبب داریا  و بازرگاني

 .شود گذشته از بهتر سازمان کارايي
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 مكتب عمده سه در را آنها کلي طور به توانمي مديريت، هاینظريه يخي تار تحول سير بررسي با

 در مديريت. ای نويننظريه و گرايان،ساخت مكتب نئوکالسيک، مكتب کالسيک، مكتب کرد: بندی دسته

 .اندشده داده شرح مديريتي هایمكتب اين ادامه

 کالسیك مکتب -8-9-5

 پيوندهای سازماني در گروهي يگانگي عامل مهمترين کالسيک، مكتب انديشمندان هاینظريه بنابر

 سه شامل (. اين مكتب127: 1312)پرهيزگار، مشترك  اقتصادی مصالح وجود آوردن به از است عبارت

 .نظريه بوروکراسي (ج و اصولگرايان؛ نظريه ب( علمي؛ مديريت الف( نظريه  :است نظريه

 نئوکالسیك مکتب -8-9-8

معنوی است  فرهنگ سازماني، پيوندهای در گروهي يگانگي عامل ترينمهم ها،نئوکالسيک نظر طبق

1يو مي (. التون121 همان،(
 )روابط انساني( از نئوکالسيک است. نظريۀ نئوکالسيک مديريت پدر  

 انسا وجود بر و بيشتر گرفته سرچشمه داشته انسان روان و روح با کالسيک نظريۀ فلسفه که تضادهايي

 بر نئوکالسيک (. نتايج نظريۀ71است )همان،  شده گذاری پايه ني انسا شخصيت و مشخصات و ني

 (.124همان، (است  يگر استوار يكد با سازماماني افراد مساعي اشتراك چون اصولي

 گراییساخت مکتب -8-9-9

و  )علمي يريت مد )مكتب يک کالس هایفلسفه ترکيب و تلفيق بر اساس گراييساخت نظريۀ

 آمده وجود به  غير رسمي سازمان و رسمي ديگر سازمان عبارت به يا ،)انساني روابط نئوکالسيک )مكتب

  است.

 از اندکي توانمي و غيررسمي رسمي سازمان روابط و اصول کاربردن به با که معتقدند رايانگساخت

 داد؛ کاهش را کارگران ی معنو و های مادینارسايي حدی تا و کرد جلوگيری مشكالت و هانارسايي بروز

 تواننمي هرگز علمي مديريت و ني انسا فلسفي روابط هایشيوه کاربردن به با فقط طورکلي به ولي

 (.128کرد )همان،  برقرار فردی سازماني نيازهای و سازماني احتياجات بين تعادلي

                                                             
Elton Mayo 1. 
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