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  چکیده
-ساختارينفعان محلی و تعامالت یکپارچه مدیریت روستایی و نقش آن در توانمندسازي بیشتر ذيرویکرد 

باال به «ثر در تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی است، لیکن رویکرد مدیریتی از کارکردي، یکی از عوامل مؤ
محلـی و   نفعـان ذي» توانمندسـازي نامولـد  «محـور، موجـب   و ساختار مدیریتی برخواسته از تفکرات فـن » پایین

جایگـاه  تعامالت کم و ناهماهنگ ساختاري و کارکردي در فرآیند مدیریت روستایی شده است. نامناسـب بـودن   
تحوالت فضایی سکونتگاههاي  فراگرد مدیریت روستایی و در پی آن درهاي فراوان هاي مذکور، باعث چالشلفهمؤ

هـاي روش و احسـاس   ، تحلیـل ارتبـاط بـین شـاخص    منان شده اسـت. هـدف ایـن پـژوهش     ان سروستایی است
کارکردي بر تحوالت فضـایی  -هاي تعامالت یکپارچه ساختارينفعان محلی؛ و همچنین شاخصتوانمندسازي ذي

تحلیلی اسـت و  -. روش این پژوهش، توصیفییدگاه روستاییان و مدیریت محلی استاي روستایی از دهسکونتگاه
انجـام گرفتـه اسـت.     SPSSافـزار  متغیـره در نـرم  هاي آماري کندال تااوبی و رگرسیون چنـد با استفاده از آزمون

هاي روسـتایی  اثرگذار با تحـوالت فضـایی سـکونتگاه    هاي مقولۀبین اکثریت شاخص نشان داد هاي پژوهش یافته
میـان  و  شـاهده نشـده اسـت   مورد مطالعه، از دیدگاه روستاییان و مـدیریت محلـی، ارتبـاط معنـاداري م     منطقۀ

کـارکردي و تحـوالت فضـایی سـکونتگاههاي     -هاي توانمندسازي و همچنین تعامل یکپارچـه سـاختاري  شاخص
همبسـتگی   422/0 و 395/0ترتیب به میـزان   به ،دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی ازروستایی استان سمنان، 

مـدیریت محلـی،   دهـد کـه از دیـدگاه روسـتاییان و     وجود دارد؛ همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشـان مـی  
درصد تحوالت فضایی سـکونتگاههاي روسـتایی اسـتان سـمنان، ناشـی از       5/41درصد و  1/37ترتیب، حدود  به

تـوجهی بـه   دیگـر، کـم   بـه سـخن  هـاي سـنجش شـده در منطقـۀ مـورد مطالعـه، تبیـین شـده اسـت.          شاخص
کارکردي در  -عدم تعامل یکپارچه ساختارينفعان محلی و همچنین ذي» توانمندسازي مولد«هاي  کننده تسهیل

مـورد مطالعـه    فضایی سکونتگاههاي روستایی منطقۀ باعث پایین ماندن سطح تحوالت، فرآیند مدیریت روستایی
اتخـاذ رویکـرد   و محـور  روستایی و گذار به مـدیریت اجتمـاع   اصالح رویکرد فعلی مدیریت ،رو از این. بوده است

  کاربردي در این زمینه است.   هايسطحی از پیشنهادمتمرکز و چندمدیریت غیر
  

  ، تحوالت فضایی، استان سمنانتعامالت یکپارچهمدیریت روستایی، توانمندسازي،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ــ ــال ب هــاي زیســت محیطــی و روز چــالشبــه دنب

اقتصادي در اغلـب کشـورهاي    -هاي اجتماعینابرابري
 مـدیریت ها و  رویکـرد  جهان که متأثر از غلبه سیاست

تـا  »  2متخصـص محـور  «و » 1باال به پایین« توسعه از 
میالدي بوده؛ زمینه بـراي توجـه و تغییـر     1970سال 

اجتمـاع  «و » 3الپـایین بـه بـا   « رویکـرد بـه توسـعه از    
ــور ــۀ» 4مح ــاس  1980 از ده ــیالدي براس ــه « م نظری

تعـادل   در راستاي »هابرماس«»  5ارتباطی ـ مشارکتی 
 و ســکونتگاههاي روســتاییو تــوازن ســازمان فضــایی 

 Healey, 2000; Waas(فراهم شـد  هاآن پایدار توسعۀ

et al, 2014: 5514-5515    ،ایمـانی جـاجرمی و نـوابی ،
ــندر  .)234: 1393 ــه ای ــه   ،نظری ــالت دادن ب ــا اص ب

ها، قدرت و سازي آنمنداجتماعات محلی از طریق توان
یـر در فرآینـد   گنفعـان در ثبات تمـامی بـازیگران و ذي  

مدیریت به ویژه جوامـع محلـی بـه رسـمیت شـناخته      
روسـتاییان   شود و امکان مشارکت فعال و گسـتردة  می

 مهـم عنـوان یکـی از    در کنار مدیران و کارشناسان بـه 
کننـده در فرآینـد مـدیریت    هـاي مداخلـه  ترین حـوزه 

 :Assche et al, 2014(گرددفضاي روستایی فراهم می

کـه   طـوري  بـه  ).241: 1391، استعالجی،2387-2389
حکومــت «رویکـرد  گـذار از   زمینـۀ بـراي هموارسـازي   

، نوین هاي، بر روي آموزش»اجتماع محور«به » 6محور
پـذیري،  کت، مسـئولیت ارتقاء دانـش و مهـارت، مشـار   

کـه   ؛شـود مـی نهادگرایی و تشکل سازي و غیره تاکید 
ثربـودن،  تواند بـه احسـاس شایسـتگی، مؤ   میاین خود 

 و ارتقاء اعتمـاد بـه نفـس در جامعـۀ     خودتعیین بودن
 ;Rios et al, 2007: 117شــود(منجــر روســتایی 

Rossberger & Krause,2014:25; Ragasa et al, 
که رویکرد نوین در ارتباط بـا   جاییآناز  ).831 :2016

، در ارتقـــاء در منـــاطق روســـتایی رفتـــار مـــدیریتی
توانسته است به درسـتی   ،افراد و نهادها يهاتوانمندي

تحوالت فضایی مناطق روسـتایی   ،رو عمل کند، از این

                                                             
1. Up - down 
2. Expert-oriented 
3. Down - up 
4. Community-based 
5. Communicative-participatory theory 
6. State- led approach 

ــف محیطــی ــک   در ابعــاد مختل ، اجتمــاعی، ـ اکولوژی
ــادي و  ــدي اقتص ــد  کالب ــراه خواه ــه هم ــت؛را ب  داش

نظام مدیریت روسـتایی برگرفتـه از    هايالگو ،همچنین
یکپــارچگی در سـطوح مــدیریتی،   دارايایـن رویکـرد،   

 هاعملکردي، ساختاري، بخشی، یکپارچگی منافع گروه
 منابع مالی و غیر مالی در زمینه »7محلی نفعانذي«و 

 ,Chakrabarty( باشددر روستا و در ارتباط با شهر می

یکپـــارچگی در ســـطوح ســـاختاري و ). 210 ,2001
ــارچگی   ــل، یکپ ــتایی در عم ــدیریت روس ــارکردي م  ک

، اجتماعی، اقتصـادي و کالبـدي ـ    ژیکاکولو محیطی ـ 
ــایی و در ــه  فض ــتیابی ب ــت دس ــایی  نهای ــوالت فض تح

 ,Douglass(را بـه دنبـال دارد   هاي روستاییسکونتگاه

1998: 3; Mackinnon, 2002: 310آنچه کـه   لیکن، )؛
در  هايمدیریت فضایی مناطق روستایی کشوردر نظام 

مولـد  ناتوانمندسـازي   ؛قابل مشاهده است حال توسعه
هـاي مداخلـه   بـه عنـوان یکـی از حـوزه     جامعه محلی

 ,Kumar Dab, 2013: 32; Simard et al( مـدیریتی 

-و همچنــین تعــامالت ضــعیف ســاختاري  )3 :2017
طور  ر ارتباط با شهر و بهدر درون روستا و د کارکردي

ــه کلــی کــم مــدیریت یکپارچــه و همزمــان تــوجهی ب
روسـتایی   در فرآیند مدیریت توسعۀ شهري ـ  روستایی

. )Friedmann, 2004: 52, Douglass, 1998: 3(اسـت 
 اي که به نارسایی در توسعه متعادل ومتـوازن و به گونه

ــرانجام ــکونتگاه  س ــاد تحــوالت فضــایی در س هاي ایج
 در رویکـرد  ،به سخن دیگـر  روستایی منجر شده است.

 توانمندســـازيهـــاي روشبـــه  »حکومـــت محـــور«
هـا در  روسـتایی و نقشـی کـه آن    و» نفعان محلی ذي«

چنان کـه بایـد توجـه نشـده و     فرآیند توسعه دارند، آن
هــاي حمــایتی و هــدایتی بــه منظــور ارتقــاء  سیاســت

 :Monkman et al, 2007(ها وجود ندارد توانمندي آن

ســاختار مــدیریتی در درون  . از طــرف دیگــر،  )454
و سازمان فضـایی، دچـار از هـم گسـیختگی و      ساختار

هـاي مـدیریت   فاقد تعامالت یکپارچـه در بـین حـوزه   
وجود الگوهاي غیر یکپارچه و . شهري و روستایی است

ــرق و     ــاد تف ــب ایج ــتا، موج ــام اداره روس ــی نظ بخش
 چندگانگی در ماهیت سیستم مدیریت روسـتایی شـده  
                                                             
7. Local Stakeholders  
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هـاي مختلـف   است. این تفرق و چنـدپارگی در زمینـه  
ــین ــري، ب ــازمانی نظ ــازمانی،  ،س ــردي، عدرون س ملک

مطـرح   و غیـره گذاري، اداري، مالی ساختاري، سیاست
 :Chakrabarty, 2001: 210; McGill, 2001( اسـت 

و عدم یکپارچگی بـین   گزینیجداییاین . در واقع ),64
باعـث   روسـتا،  ادارةطوح ساختاري و عملکردي نظام س

 -تحوالت فضایی در ابعاد محیطیکه دستیابی به  شده
بـا چـالش    ، اجتمـاعی، اقتصـادي و کالبـدي   اکولوژیک

   جدي مواجه شود.
 فرآیند مدیریت توسعۀ مورد مطالعه نیز، در منطقۀ
 بیابـانی و سکونتگاههاي روستایی حاشـیه  روستایی در 

به دلیل حاکم بودن رویکـرد   ،در استان سمنان يکویر
اي بـوده  بـه گونـه   متمرکز،و  »باال به پایین«توسعه از 

هاي توانمندسـازي مـدیریت محلـی،    است که به روش
اعم از روستاییان و دهیاران و اعضاي شـوراي اسـالمی،   

هــاي دخیــل در تــرین حــوزه یکــی از مهــم مثابــهبــه 
، ترتیـب بدین. شده استکم توجهی مدیریت روستایی، 

 هادر درون روسـتا  ،ساختار مدیریتیآشفتگی در نوعی 
و در ارتبـاط بــا شــهر و عـدم یکپــارچگی در مــدیریت   

ایجـاب  بنـابراین،   شـود؛ مشاهده می شهري و روستایی
هـاي  تـري نسـبت بـه روش   کند تا شـناخت دقیـق  می

ــازي و ــی آن توانمندس ــاس    ،درپ ــري احس ــکل گی ش
ــی و   ــات محل ــدي در اجتماع ــ توانمن ــین ایج اد همچن

حاصل گردد.  یکپارچگی در مدیریت شهري و روستایی
 روستایی که رویکرد حاکم بر مدیریت توسعۀ ازآنجایی
 گرایی فن محور استوار اسـت؛ برمبناي عقالیی در ایران
نفعـان  ذي« توانمندسـازي  هـاي روش شاخص به لحاظ
ــی ــتایی و» محل ــین روس ــه  و همچن ــامالت یکپارچ تع

، دچار کارکردي در فرآیند مدیریت روستایی-ساختاري
-دارد چـالش  ضرورت ،رو ازاین جدي است.هاي چالش

هـاي توانمندســازي مــدیریت  هــاي روشهـا و فرصــت 
در  محلی و روسـتاییان در فراگـرد مـدیریت روسـتایی    

بـه منظـور    مورد واکاوي قرارگیرد. مورد مطالعه منطقۀ
نظـام مـدیریت   هـاي  هـا و فرصـت  چالشتبیین دقیق 

مـورد مطالعــه و ایجـاد تحــوالت    منطقــۀدر  روسـتایی 
ــن   فضــایی مثبــت در ســکونتگاههاي روســتایی آن، ای

  .  استهاي زیر پاسخگویی به پرسش به دنبالپژوهش 

نفعان محلی در رویکرد هاي توانمندسازي ذيشاخص-
تحـوالت  مدیریت روستایی فعلی، تا چه اندازه منجر به 

مورد مطالعه  هاي روستایی در منطقۀفضایی سکونتگاه
  شده است؟

کارکردي در -هاي تعامالت یکپارچه ساختاريشاخص-
رویکرد مدیریت روستایی فعلی، تا چه اندازه منجـر بـه   

 هاي روســتایی در منطقــۀتحـوالت فضــایی ســکونتگاه 
  مورد مطالعه شده است؟

  
  مبانی نظري

کـه بـه    طـور  همـان روستایی  تحقق اهداف توسعۀ
اقتصادي، اجتماعی و  اذ رویکردهاي مناسب توسعۀاتخ

کالبـدي متکــی اسـت، نیازمنــد اسـتفاده از رویکــردي    
 ,Vikasمدیریت توسعه است( سازگار و مؤثر در فرآیند

 »1عقالیی فن محـور «). تاکنون دو رویکرد 319 :2002
ــر  ــی ب ــه و مبتن ــدیران و برنام ــی م ــش فن ــزان دان و ری

چــارچوب و  ربــارةد» مشــارکتی ـرویکـرد ارتبــاطی   «
ه در اغلـب  انـد کـ   فرآیند مدیریت توسعه مطـرح بـوده  

 نظــام مــدیریت کشــورهاي درحــال توســعه (همچــون
 گرایــیاســتفاده از رویکــرد عقالیــی )،ایــران روســتایی

محور در فرآیند مذکور غلبه داشته اسـت و رویکـرد    فن
کـه از اواخـر    »ـ مشـارکتی ارتبـاطی   «مدیریت نوین و 

ریـزي و مـدیریت جهـان     قرن بیستم در ادبیات برنامـه 
کاربرد چندانی پیدا نکـرده   هنوزموردتوجه قرارگرفته، 

-Healey, 2000; Waas et al, 2014: 5514اسـت( 

بــه دنبــال ). 191: 1397 ، سجاســی و حاجیــان،5519
 اقتصادي و محیط زیسـتی  -ي اجتماعی هاناکامیبروز 

در  محـور) رویکرد(عقالیی فنکارگیري این اصل از بهح
 کشـورها،  گونـه این ریزي  توسعه و مدیریتنظام برنامه

هـا و راهبردهـاي توسـعه و فاصـله     در پارادایم بازنگري
ــرفتن  ــهگ ــی  از نظری ــاتی و عقالی ــاي اثب ــیه و  گرای

در » ارتباطی و مشارکتی«گیري به سوي رویکرد  جهت
و  مـدیریت روسـتایی   نظـام  کـالن و  هاي توسعۀبرنامه

 هـا آغـاز شـد   اي آنشهري در سـطوح ملـی و منطقـه   
 & Gielen ،100: 1393حســـام و همکـــاران،  (

                                                             
1. Technocentrism Rationalism Planning 
Approach 
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TasanKok  ،2010: 1101.(  در نظریات نوین مدیریت
هـاي  ، اندیشه مـدیریتی بـر اسـاس مکانیسـم    روستایی

هــاي حــوزهو »  نفعــان محلــی ذي«توانمندســازي 
روســتایی، ایجــاد  کننــده در فرآینــد مــدیریت مداخلــه

خودباروي و خوداعتمادي در بـین جوامـع و نهادهـاي    
محلی، ابتکار، نوآوري و شایسـتگی، اعتمـاد بـه نفـس،     
انسجام، ایجاد فضاي توانمندي و قدرت اعضا و جوامـع  
ــایی      ــع و توان ــوص موان ــث در خص ــراي بح ــی ب محل

 شود نهادي، ساماندهی می هاي ارتباطی و توسعۀ شبکه
)Chen et al, 2016: 2; Bottrell, 2009: 327 موحد و ،

: 1396، شریف زاده و همکاران، 155: 1393همکاران، 
ور ) در ادبیات توسعه، مفهوم توانمندسازي به منظ108

اقتصـادي از دو  هـاي اجتمـاعی ـ    مشارکت در فعالیـت 
جنبــه و رویکــرد بررســی شــده اســت: الــف) رویکــرد  

هــدف  انگیزشــی توانمندســازي، در ایــن رویکــرد،     
باشـد. ب)رویکـرد   تواناسازي و تقویـت خودبـاوري مـی   

شناختی توانمندسازي، این رویکرد، توانمندسازي را به 
تر به مثابه یـک حالـت انگیـزش درونـی در     طور وسیع

کند که شامل چهار احسـاس  ارتباط با شغل تعریف می
ثیر، خـودتعیینی و  گی، تأدار بودن، شایستدرونی معنی

 :Fernandez & Moldogaziev, 2015( اعتمـاد اسـت  

ــدرت  ت). 380-382 ــاختار ق ــه س وانمندســازي بســته ب
)و یـا  فعاالنـه (مشـارکت   »مولـد «تواند بـه صـورت    می

کـه   طوري روز نماید، به) بمنفعالنه(مشارکت »نامولد«
عادلی در اظهار نظر تسبب بی ،نابرابري در توزیع قدرت

در فرآیند مدیریتی به ویـژه   مداخلههاي و عقاید حوزه
ــتایی مــــی ســــکونتگاههاي (احمدي و شــــودروســ

سـاختار   در کـه تغییـر   به طـوري  .)34: 1396چراغی،
نفعـان  ذي«جانبـه  به منظور توانمندسازي همـه  قدرت
هـا را بـراي مـدیریت    تواند خوداتکـایی آن می » محلی

 ,Giampiccoli & Mtapuri( کنــدمحلــی تضــمین 

در ارتباط بـا   روستاییانو در نتیجه در رفتار  )6 :2012
اثرگـذار باشـد. در ایـن     شـان سکونتگاهتحوالت فضایی 

هـاي  تمرکـز بـر روش   وین روستاییمدیریت نُدر راستا،
بـراي   انروستاییتوانمندسازي به منظور افزایش تمایل 

، تعـادل و تـوازن در   پایـدار  مشارکت در فرآیند توسعۀ
حیـدري و همکـاران،   (اسـت  سازمان فضایی روسـتایی  

 Waligo et،22: 1392شیخی و همکاران، ، 16: 1395

al., 2013: 344 .(  

  
  : فرآیند توانمندسازي ذینفعان محلی1جدول 

  1توصیف فرایند توانمندسازي  تمرکز اولیه  نوع قدرت

از طریق اجبار آشـکار و پنهـان)، ممکـن اسـت منجـر بـه        افزایش توانایی براي کنترل دیگران (مثال،  تسلط  قدرت بر
  2تحریک مقاومت، خرابکاري یا ... شود. نامولد

افزایش توانایی فرد براي عمل طبق خواسته، مرتبط با کاهش فقر از طریـق افـزایش آزادي در سـطح      عاملیت  3قدرت به
  اجتماع و مولد هایی بدون تسلط؛ وابسته به). ایجاد یا گشودن فرصت2000فردي (سن، 

دهـد کـه کـل،    سازي جمعی نیازها یا منافع فردي و گروهی، نشـان مـی  افزایش توانایی براي برآورده  مشارکت  4قدرت با
  دهد، مولدرا تشکیل می بزرگتر از مجموع افرادي است که آن

  )، مولد1992روانی فریدمن ( افزایش خودآگاهی، خوداتکایی، احترام و ...، مشابه با توانمندسازي  خودآگاهی  5قدرت در
  )Knight & Cottrell, 2016: 36ماخذ: (

  

                                                             
(هنجارهاي اجتماعی، سیاسی -این فرایندها متاثر از عوامل تحول فردي (متابولیسم، پیشینه فردي، سالمت، توانایی خواندن و ...)، عوامل تحول اجتماعی.1

 سیاست هاي توریسم، سلسله مراتب سیاسی و ...) و عوامل تحول محیطی (جغرافیا، آب و هوا و ...) است
  توانمندسازي نامولد، ممکن است به عنوان یک بازي جمع غیرسفر توصیف شود (مثال توانمندسازي فرد شامل خلع قدرت دیگري است)  2

3. Power to 
4. Power with 
5. Power in 
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مدیریت روسـتایی   این در حالی است که دررویکرد
ــت« ــورحکوم ــل  ،»مح ــه دلی ــز و   ب ــدیریت متمرک م

توانمندسـازي  هـا از بـاال؛   ریـزي، و اجـراي طـرح    برنامه
بـوده کـه در آن    »1برقدرت«حالت  ،»ذینفعان محلی«

 به طـوري  .پذیرفت ها صورت میتسلط از طرف بیرونی
هاي از قبل مشخص تنها برنامه روستایی هايکه کانون

 ,Gielen & TasanKok( کردنـد  شده را عملیاتی مـی 

ارتبـاطی و  «رویکرد ولی با مطرح شدن  ).1101 :2010
ــاملی ــتایی   »تع ــد مــدیریت روس از طریــق  در فرآین

 ،توانمندسازي به صورت مولـد  کنندههاي تسهیل روش
 روسـتاییان مطرح شده که بر مشـارکت و خوداتکـایی   

ــد دارد ــالIbid: 1100-1102( تاکیـ ــلیمان و ، فـ سـ
از طریق توجه  مدیریتاین نوع ). 80: 1391 همکاران،

ارتقــاء دانــش و  بخشـی،  بـه مقولــه آمـوزش و آگــاهی  
ارتقــاء انســجام اجتمــاعی،  هــا،ایجــاد تشــکل مهــارت،

 و»  نفعـان ذي« بـراي تقویـت   پذیري و غیرهمسئولیت
هـاي مهـم تغییـر و    به مثابه یکی از جلوه محلی جامعۀ

ــذار) ــت  تحول(گ ــازي«از حال ــدنا توانمندس ــه  »2مول ب
 نفعـان محلـی   مشارکت ذيبراي  »3مولدتوانمندسازي«

در ابعاد  تحول در فراگرد مدیریت روستایی و در نتیجه
قلمـداد شـده   ضروري  مقوله روستایی فضايچهارگانه 

 .)1(جدول). Knight & Cottrell, 2016: 33-39( است
اي در رویکرد جدیـد مـدیریتی، اتخـاذ رویکـرد شـبکه     

ــز و    ــدیریت غیرمتمرک ــام م ــتقرار نظ ــر اس ــروط ب مش
بخشــی ســطحی و یکپــارچگی و همـاهنگی چنــد  چنـد 

ســطح محلــی و هــاي روســتایی و شــهري در عالیــتف
 پـور محمـدي و طـورانی،   (اي مـورد نظـر اسـت   منطقه
چــــه در آن). Camagni, 2017: 393 ؛82: 1395

در کشـورهاي در   رویکردهاي نظام مـدیریت روسـتایی  
کیـد و پیگیـري   به وجهـی غالـب مـورد تأ    حال توسعه

اساسا بر نگرشی مجـرد و تفکیـک شـده اسـتوار      ؛است
ــت ــود  ).Douglass, 1998: 3( اسـ ــاي الگووجـ هـ

روسـتا، موجـب ایجـاد     غیریکپارچه و بخشی نظام ادارة
مـدیریت روسـتایی   نظام تفرق و چندگانگی در ماهیت 

هــاي ت. ایــن تفـرق و چنــدپارگی در زمینــه شـده اســ 
                                                             
1. Power over 
2. Unproductive empowerment 
3. Productive empowerment 

درون ســـازمانی،  ،ســـازمانیمختلـــف نظـــري، بـــینِ 
غیره عملکردي، ساختاري، سیاستگذاري، اداري، مالی و

 ).Christensen & Laegreid, 2008: 99( اسـت رح مط
 نظـام ادارة  هـاي مختلـف  گزینی حـوزه جدایی ،در واقع

روستا و بی توجهی به تعامالت و پیوندهاي بین شهر و 
 ف توسـعۀ اروستا باعث شده است که دستیابی به اهـد 

سائل و . به دنبال م)Douglass, 1998: 3( ناممکن شود
ــۀ  ــده، اندیش ــرح ش ــادات مط ــد انتق ــه م یریت یکپارچ

سـازي  کیـد بـر اصـل یکپارچـه    با تأ شهري -روستایی 
تعامالت سـاختاري و عملکـردي در درون روسـتا و در    

در این مدیریت، عناصـر  . شودمطرح می ،ارتباط با شهر
روسـتایی کــه در برگیرنــده عناصــر حــاکمیتی(دولتی،  
عمومی، مردمی و خصوصی) عناصـر فضـایی و عناصـر    

به صورت همگرا، قانونمند، یکپارچه  ،عملکردي هستند
با استفاده از ابزارهاي سازمانی، مشارکتی درکنـار هـم   

 دهنـد  گیري را شکل میسازي و تصمیمفرآیند تصمیم
)Sietchiping et al, 2015: 222.(    در چـارچوب ایـن

هـاي  بخشی فعالیـت نظام، یکپارچگی یا هماهنگی چند
اي مـورد  روستایی و شهري درسـطح محلـی و منطقـه   

تـوان  کلی میطور به). Douglass, 1998: 46نظر است(
مـدیریت روسـتایی را در سـطوح    فرآیند یکپارچگی در 

   زیر خالصه کرد:
کـه در واقــع اشـاره بــه    یکپـارچگی عملکــردي: . 1

ماهنگ عملکردهاي اصلی روسـتا  مدیریت یکپارچه و ه
ــه . 2 دارد؛  ــاهنگی الی ــارچگی و هم ــاي یکپ ه

-که در واقع اشاره به هماهنگی در سیاست مدیریتی:
. 3؛دهــا دارهــا و اجــراي آنریــزيبرنامــههــا، گــذاري

کـه  یکپارچگی و همـاهنگی قلمرویی(فضـایی):   
اشاره به مدیریت یکپارچه فضاي روستایی و پیوند بین 

اي و ها ازسطح ملی تـا منطقـه  سطوح مختلف سیاست
: 1392 علیخــان گرگــان،( کالنشــهري تــا محلــی دارد

کـه  یکپارچگی و همـاهنگی سیاسـتی:   . 4 )؛ 33
هــا و اتخــاذ گــذارياشــاره بــه همــاهنگی در سیاســت

گیــري و هــا بــراي تصــمیمهــاي جدیــد ســازمان رویــه
هـاي  گیـري همچنین بهـره جسـتن از قواعـد تصـمیم    

ــا محــیط وظیفــه  اي موجــود بــراي برخــورد جمعــی ب
مشترك دارد که البتـه یکپـارچگی سیاسـتی مسـتلزم     
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تعامل، قابلیت دسترسی و قابلیـت سـازگاري بیشـتري    
د و نیاز بـه  انجاماست که به وابستگی متقابل بیشتر می

-یکپارچگی و هماهنگی. 5 تـر دارد؛ ترتیبات رسمی
-اشاره به یکپارچه شدن اهداف و منابع بخش :بخشی

هاي مختلف اقتصادي با یکدیگر در درون روسـتا و در  
هـاي  اهـداف و منـابع بخـش   ارتباط با شهر و همچنین 

 ,Zasada et al(عمومی و نیز خصوصی و داوطلبانه دارد

یکپارچگی و هماهنگی سـاختاري و  . 6 ؛)4 :2017
گیـري سـاختارهاي   در واقع اشاره به شـکل مدیریتی: 

سازمانی و نهادي یکپارچه و همچنین چگونگی روابـط  
و تعامالت بـین سـازمانی و درون سـازمانی در فرآینـد     

  . )Elmenofi et al, 2014: 288(مدیریت روستایی دارد
مطلوبیـت، مقبولیـت، تناسـب و     بر این شالوده، درجـۀ 

و  سازگاري مدیریت روستایی، ارتباط نزدیکی بـا روش 
گونگی انجام عمل مدیریت دارد. هر حاکم بر چ رویکرد

اصـلی،   نشـگران چه میزان درك متقابـل و همراهـی کُ  
گـذاران و   ریـزان، سیاسـت   یعنی مـردم محلـی، برنامـه   

مدیران اجرایی و همچنین نگرش یکپارچه و سیستمی 
رآینـد مـدیریت   به تعامالت ساختاري و کارکردي در ف

 ها براي توسعۀ روسـتاها، تصمیم روستایی بیشتر باشد؛
و  پذیرش و اثربخشی بیشتري خواهد داشت سازگاري،

این امر بستگی به رویکرد و نظریه اتخاذ شده در روش 
 ,Cheung & Chanریـزي دارد(  و مراحل انجام برنامـه 

ــب،، 206 :2010 ــه   ).64: 1389 بهزادنس ــه ب ــا توج ب
رویکــرد نــوین گفــت  تــوانمباحـث مطــرح شــده مــی 

بـه تمـامی وجـوه روستایی(زیسـت      مدیریت روسـتایی 
فضـایی) بـا   -کالبـدي  و محیطی، اجتمـاعی، اقتصـادي  

ریـزي  ون برنامـه فنـ توانمندسازي و هاي کید بر جنبهتأ
و همچنین  ها و تصمیمات جمعینششده مبتنی بر کُ

کـارکردي مـدیریت   -یکپارچه ساختاري ایجاد تعامالت
ــت   شــهري و روســتایی ــه تقوی ــان نظــر داشــته، ب امع

اندیشد و زمینـه  هاي آن در فضاهاي روستایی می بنیان
فـراهم   اي روستاییههتحوالت فضایی سکونتگارا براي 

ــازدمـــی مـــدل مفهـــومی تحقیـــق). : 1شـــکل ( سـ
   

  
  )1396موضوع، واکاوي ادبیات و پیشینۀمأخذ: براساس ( مدل مفهومی پژوهش :1ل شک
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  پژوهش پیشینۀ
ــوع  ــا موض ــاط ب ــن در ارتب ــژوهش،  ای ــاتپ  مطالع

. صـورت گرفتـه اسـت    در کشورهاي مختلـف متعددي 
سـتایی  مدیریت رو اثرات شیوةها هریک از این پژوهش

 انـد؛ روستاها بررسـی کـرده   را در ارتباط با روند توسعۀ
هــا  از یــک ســو، بــه پــژوهش رو، بررســی ایــن ازایــن
 یـابی و متـدولوژي ایـن پـژوهش     شناسی، مسئله مسئله

بـراي مقایسـه   را دیگر، زمینـه   سوي مدد رسانده؛ و از
ساخته فرآهم  هاي پیشین با این پژوهشنتایج پژوهش

  است.  
، مـدیریت روسـتایی   رویکـرد در ارتباط بـا  ها یافته

عدم ارتبـاط و تعـامالت بـین سـطوح      :نشان داده است
اي و دیریتی اعـم از سـطوح مرکـزي، ناحیـه    مختلف م

-تعامالت یکپارچـه سـاختاري  عدم محلی و به عبارتی 
در و متعـادل  متـوازن   توسـعۀ منجر به عدم ، کارکردي

 ).Dhungel & Tips, 1987(شده اسـت نقاط روستایی 
از طریـق ایجـاد    ،روسـتایی یکپارچـه   توسعۀ رو، از این

تعامالت یکپارچه در درون و بیرون ساختار مـدیریتی،  
ها در  دولت را مولد و باعث تحول راهبردها و سـیاسـت

ـــه ـــرآیند بـرنامـ ــزي فـ ــدیریت، ریـ ــی و مـ ــ مـ  ددانـ
)Shucksmith, 2010( . ــوییاز ــد   س ــر، در فرآین دیگ

 بیشتر ارتباط و افزاییهم و پیوند مدیریت روستایی، بر
رویکـرد   و اتخـاذ  نفعـان محلـی  ذي و دولـت  بخش دو

شــده  کیــدتأ )1383نســب، ارتباطی(افتخــاري و بهزاد
ایجاد شده در نقاط روستایی را، مرهـون   است و توسعۀ

در  ).Jin Eom, 2011دانسته است(سازي این الگو پیاده
همین ارتباط، بر درك متقابل و همراهی هر چه بیشتر 

 توســعۀ و مــدیریت ریــزيکنشــگران اصــلی در برنامــه
ــه  ــردم محلـــی، برنامـ ــی مـ ــتایی، یعنـ ــزان، روسـ ریـ

 گذاران و مـدیران اجرایـی، تأکیـد شـده اسـت      سیاست
ــا   )؛1389(بهزادنســب،  ــاط ب ــین در ارتب ــالء همچن خ

در  محلـی  نفعـان ذيتوانمندسـازي   هـاي روشجایگاه 
ــدیریت روســتایی، ــه فرآینــد م ــل ب ــايو روش عوام  ه

ــش، افــراد، مهــارتی و توانمندســازي  نگــرش، نــوعِ دان
 نفـس،  بـه  اعتمـاد  نهـادگرایی،  مدیریتی، خود آموزش،

ــاري، ــودتعیینی، خودمخت ــی خ ــتگی،  داري،معن شایس
کیـد  تأ جدید پارادایم یک از استفاده و سازماندهیخود

در هاي دولتی سیاست). Kumanini, 1993است( شده
بسـترهاي الزم در جهـت دسـتیابی بـه      ارتباط با ایجاد

هـاي  گـذاري ه پایدار روسـتایی از جملـه سـرمایه   توسع
عد تأدولتی در بعد آموزشی و ایجـاد  مین منابع مالی، ب

 هاي برابر و مشارکت همـۀ بـازیگران در عرصـۀ   فرصت
اي و محلـی و بـه ویـژه    توسعه در سطوح ملـی، ناحیـه  

، از دیگر مشارکت مستقیم مردم در تولیدات کشاورزي
ارتبـاط بـا توانمندسـازي    مـورد تاکیـد در    هـاي لفهمؤ

فرآیند مـدیریت روسـتایی، عنـوان    نفعان محلی در  ذي
 ،موارد مطرح شدهعالوه بر . )Ristic, 2013( شده است

مـدیریت   فرآینـد  در پذیري مسئولیت و مشارکتارتقاء 
ــین ذي ــان محلــیروســتایی در ب ــود موجــب ،نفع  بهب

منجر بـه   ،و در نتیجه دموکراتیک محلی داري حکومت
 تحوالت فضایی مثبت در نقاط روسـتایی شـده اسـت.   

 در اعمال براي ،دموکراتیک محلی داري حکومت فرمول
 و مشـــارکت شـــامل و مـــدیریت، ریـــزي برنامـــه

ــئولیت ــذیري مس ــار در و پ ــا آن کن ــازي، ه  توانمندس
 کـاهش  برابـر،  هـاي فرصت ایجادشفافیت، قانونمندي، 

 ,Harry Blairاسـت(  عمومی افکار به پاسخگویی و فقر

فرآینـد مـدیریت    با مقابلهبنابراین، بهترین راه  ؛)2000
 و ســازيظرفیــت و توانمندســازي روســتایی متمرکــز،

 و کمپــین ایجــاد و نهادهــا و افــراد آمــوزش همچنــین
 & Isaac( عنــوان شــده اســت مردمــی، اجتماعــات

Harilal, 1997(.      به عبـارتی، بـا توانمندسـازي بیشـتر
ریـزي  ها در نظام برنامهو مشارکت آن نفعان محلیذي

مـدنی و همچنـین    توان به رشد جامعـۀ و مدیریت، می
 ).Kam NG, 2008( محور کمک کـرد مدیریت اجتماع

توانـد  مدیریت محلی در قالـب مشـارکت مردمـی مـی    
جایگزین مناسبی در غیاب دولت مرکزي باشد. در این 

هـاي  ارتباط سطح پایین رضایتمندي اجتماعی سازمان
اي مبتنـی بـر جامعـه محلـی و ضـعف سـاختار       توسعه

در جهت مقابله اي تواند موانع عمدهمدیریت محلی می
ــده  ــه حاشــیه ران ــا ب  روســتایی باشــدشــدن منــاطق ب

)Reesor, 2010.( بــر لــزوم توجــه بــه     رو، از ایــن
هـا،  سازوکارهاي نهادي از جملـه بـازنگري در اندیشـه   

ها و شیوه ها، سبکریزي، قوانین، رویههاي برنامهشیوه
مدیریت و حکمرانی و تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهاي 
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اي اي و شـبکه بومی، محلـی و مـدنی از طریـق خوشـه    
بهبـود و ارتقـاء    و همچنین )1390ها(بدري، آنکردن 

ها و نهادهـاي درگیـر در امـر    سیستم مدیریتی سازمان
ــی، روســتایی توســعۀ ازطریــق اجــراي  در ســطح محل

 ,Luckett et al( است شدههاي مشارکتی تاکید  روش

انتقال قدرت از حکومت مرکزي  اي کهبه گونه .)2001
و  انجـام گیـرد  ، به نهادهاي مدیریتی در سـطح محلـی  

ــاه ــل   جایگ ــار عم ــدرت و اختی ــانق ــه  ذینفع در عرص
منجـر   حفظ گردد، در غیر این صورت،مدیریت محلی 

در و  بین دولت و مدیریت محلـی  و اختالف تعارض به
در  عدم دسـتیابی بـه تحـوالت فضـایی مثبـت      پی آن

  ). Bannon, 2004( شودمیهاي روستایی سکونتگاه
و همچنـین واکـاوي   تحقیـق   با توجه بـه پیشـینۀ    

کیـد محققـان   مـورد تأ  يهـا ، شـاخص ادبیات موضـوع 
 مدیریت روسـتایی  رویکرد و شیوةارتباط با در  مختلف

 و همچنین تحـوالت فضـایی سـکونتگاههاي روسـتایی    
) آورده شـده  3و  2( ولاقالـب جـد  در  خالصـه  طور به

  است:
  

  در فرآیند مدیریت روستایی کارکردي-یکپارچه ساختاري و تعامل نفعان محلیذيتوانمندسازي  هايشاخص: 2 جدول
  محققان  (مقوله اثرگذار) شاخص

  )2013( 4)، ریستیک2006( 3)، متیو1997( 2)، ایساك و هاریالل1993( 1کومانینی  بخشیآموزش و آگاهی
  )2006)، متیو(1993کومانینی(  دانش و مهارت

  )2005( 5سنگر  اجتماعیانسجام 
  )2010( 7)، رسور1997)، ایساك و هاریالل(1982( 6هانادل و هاناه  نهادي سازي و توسعۀتشکل

  )2013)، ریستیک(2000( 8هاري بالیر  هاي برابرایجاد فرصت
  )، 2007( 10)، ریست و همکاران2004( 9)، بانون2000( هاري بالیر  پذیريمسئولیت

  )، 2013( 11)، کومارداب2010)، رسور(2007ریست و همکاران( )،2004( بانون  شفافیت
  )، 2010)، رسور(2007)، ریست و همکاران(2004)، بانون(2000هاري بالیر(  پاسخگویی
  )، 2013)، کومارداب(2010)، رسور(2007)، ریست و همکاران(2004( بانون  قانونمندي

  )2012( 12خلیل و عادل ابو  دسترسی به منابع مالی پایدار
  )2010( 13)، هال2004بانون(  پذیري و تفویض اختیارانعطاف

  )2014( 15)، اوندریک2013( 14روك و همکارانب)، ول2013)، ریستیک(2010)، رسور(2010هال(  مشارکت
  )، 2007( )، ریست و همکاران2004( )، بانون1993کومانینی(  شایستگی

  )2006)، متیو(1993کومانینی(  داريمعنی
  )2013)، کومارداب(2005( )، سنگر1993کومانینی(  خودتعیینی

  ) 2013( روك و همکارانب)، ول2013( )، کومارداب2010( رسور  ثیرتأ

                                                             
1. Kumanini 
2. T M Thomas Isaac & K N Harilal 
3. George Matovu 
4. Ristic 
5. Gsanger 
6. Honadle, George.H, Hannah, John.P 
7. Reesor 
8. Harry Blair 
9 . O'Bannon, Brett R 
10. Rist 
11. Kumar Dab 
12. Samihah Khalil & Salihu Abdulwaheed Adelabu 
13. Kate Hall 
14. Wellbrock 
15. Ondrik 
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  )2006)، متیو(2005سنگر(  اعتماد و اطمینان
  )1993کومانینی(  اعتماد به نفس

  )2005)، سنگر(1987( 1دانگل و تیپس  بخشی و بین بخشی تعامل یکپارچه
  )2010( 2، شوك اسمیت)1987(پسیدانگل و ت  ساختاري و مدیریتییکپارچه  تعامل

  )2013)، ولیروك و همکاران(2007ریست و همکاران(  عملکردي و وظایفتعامل یکپارچه 
  )2013)، ولیروك و همکاران(2004بانون(  نیانوو ق هایکپارچگی سیاست

  )2012خلیل و عادل ابو (  یکپارچگی منابع مالی
  ) 1396ماخذ: واکاوي بر اساس ادبیات و پیشینه موضوع(

  
  هاي تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی: شاخص3جدول 

  محققان  (مقوله اثرپذیر) شاخص
تحوالت فضایی سـکونتگاههاي  
ــی ـ     ــتایی(ابعاد محیطـ روسـ

 اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادي
  و کالبدي و زیرساختی)

)، سازمان 2002)، بانک جهانی (2001)، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (2001سازمان ملل متحد (
، )2009( 5مزیو ج يسر، )2009( 4لزیکازانا و کازاک، )2009( 3یو کانل فایخل)، 2005خوار و بار جهانی (

 9لی و همکـاران  ،)2012( 8و زارنکو خالکیم، )2012( 7کیخادکا و واس، )2012( 6و همکاران سیسروا
  ) و ...1397)، محمدي حمیدي و سبحانی(2016( 10)، پودل و همکاران2015(

  )1396ماخذ: واکاوي بر اساس ادبیات و پیشینه موضوع (
  

کارکردي در فرآیند مدیریت -هاي مقوله توانمندسازي ذینفعان محلی و تعامل یکپارچه ساختاري: ضریب پایایی شاخص4جدول 
  روستایی

  ضریب پایایی  تعداد گویه  شاخص  ابعاد

روش و احساس 
توانمندسازي ذینفعان 

  محلی

  745/0  6  آموزش و آگاهی بخشی
  781/0 10  دانش و مهارت

  809/0  3  پاسخگویی
  886/0  5  شفافیت

  698/0  3  قانونمندي
  711/0  1  مسئولیت پذیري

  758/0  1  دسترسی به منابع مالی
  910/0  2  اختیارانعطاف پذیري و تفویض 
  936/0  5  انسجام اجتماعی

  947/0  4  نهادگرایی و تشکل سازي
  844/0  2  هاي برابرایجاد فرصت

  721/0  4  مشارکت
  669/0  5  شایستگی

                                                             
1. Yadav N. Dhungel and Walter E.J.Tips 
2. Shucksmith 
3. Marwa A. Khalifa , Stephen Connelly 
4. Vassiliki Kazana ,Angelos Kazaklis 
5. Andy Scerri and Paul James 
6. Servaes  
7. Khadka, Chiranjeewee & Vacik, Harald 
8. Michalek, Jerzy & Zarnekow, Nana 
9. Li 
10. Poudel 
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  ضریب پایایی  تعداد گویه  شاخص  ابعاد
  755/0  5  معنی داري
  761/0  5  خودتعیینی

  703/0  1  تاثیر
  843/0  4  اعتماد، اطمینان و همدلی

  887/0  3  اعتماد به نفس

-تعامالت یکپارچه ساختاري
  کارکردي

  712/0  4  یکپارچگی سیاستی و قانونی
  736/0  5  یکپارچگی وظایف و عملکردها

  871/0  6  یکپارچگی بخشی
  806/0  5  مدیریتی- یکپارچگی ساختاري

  722/0  3  یکپارچگی منابع مالی
  )1396( ماخذ: براساس واکاوي ادبیات و پیشینه موضوع

  
  روش پژوهش

تحلیلـی   -با استفاده از روش توصیفی این پژوهش،
و به صورت کمی و میـدانی انجـام شـد. بـراي تحلیـل      
رویکرد مدیریت روستایی در استان سـمنان بـه لحـاظ    

نفعان محلی، روسـتاییان  هاي توانمندسازي ذيشاخص
و مـــدیریت محلـــی و همچنـــین تعامـــل یکپارچـــه  

هـا  ها و بین بخـش کارکردي در درون بخش-ساختاري
ــتایی، از    ــهري و روس ــواحی ش ــاخص روش 13در ن ش

 5شـاخص احسـاس توانمندسـازي و     6توانمندسـازي،  
مطـابق    کـارکردي -تعامل یکپارچه سـاختاري  شاخص
اسـتفاده گردیـد. سـنجش تحـوالت فضـایی       4جدول 

سکونتگاههاي روستایی(مقوله اثرپـذیر) نیـز از طریـق    
ــیاب ــاد محیط ــی،     -ع ــاعی ـ فرهنگ ــک، اجتم اکولوژی

(جـداول   اقتصادي و کالبدي زیرساختی صورت گرفـت 
  ).5و  4

  
  هاي مقوله تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی: ضریب پایایی شاخص5جدول 

  ضریب پایایی  تعداد گویه    شاخص  مقوله اثرپذیر

تحوالت فضایی 
هاي سکونتگاه 

  روستایی

-بعد محیطی
  اکولوژیک

  658/0 6  بهبود منابع سرزمین
  715/0  3  مخاطرات محیطی

  789/0 6  بهبود بهداشت محیط

  بعد اجتماعی

  706/0 1  هاي اجتماعیبهبود مراقبت
  821/0 11  بهبود کیفیت زندگی

  796/0  2  عدالت و برابري
  847/0 3  بهبود مشارکت

  811/0 5  زیرساخت نهاديبهبود 

  بعد اقتصادي

  801/0 7  بهبود اشتغال و درآمد
  725/0  3  عدالت و رفاه اقتصادي

  694/0  5  ثبات اقتصادي
  678/0 4  بهبود زیرساخت اقتصادي

بعد کالبدي و 
  زیرساختی

  714/0 4  بهبود مسکن روستایی
  791/0 5  بهبود دسترسی به خدمات

  )1396واکاوي ادبیات و پیشینه موضوع(ماخذ: براساس 
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روسـتاي   394آماري ایـن پـژوهش، تعـداد      جامعۀ
داراي سکنه استان سمنان براساس سرشماري نفوس و 

خـانوار و   45816بوده؛ کـه تعـداد    1395مسکن سال 
انـد.  نفر جمعیـت در آن سـاکن بـوده    141858میزان 

نامـه در  نه جهت تکمیل پرسـش براي تعیین حجم نمو
گردید. حجم نمونـه    روستاها از فرمول کوکران استفاده

پـیش  درصد و  5% و ضریب دقت 95با حدود اطمینان 
در این  شد. ) تعیین=381nبرابر ( 25/0واریانس برآورد 

اي پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، از روش خوشـه 
اي استفاده شده اسـت. بـدین صـورت کـه هـر      و طبقه

شهرستان، یک خوشه، و سـپس از هـر خوشـه، تعـداد     
طبقات، بر اساس عامل جمعیت و توپوگرافی، مشخص 

روسـتا بـه عنـوان نمونـه از      40گردید. در ابتدا، تعداد 
روستاي داراي سـکنه تعیـین و بـر اسـاس روش      394
PPS  تا) در (احتمال نسبت به اندازه) تعـداد نمونه(روسـ

. سـپس در مرحلـۀ بعـد    هر شهرستان مشخص گردیـد 
نقاط روسـتایی بـر مبنـاي عامـل توپـوگرافی و میـزان       
جمعیت به طبقـات مختلـف تقسـیم گردیدنـد و نیـز،      
تعداد نمونه در هر شهرستان بر اساس موقعیت طبیعی 
و همچنــین میــزان جمعیــت بــر طبــق روش احتمــال 

ت بـر اسـاس   نسبت به اندازه، تعیـین گردیـد. در نهایـ   
نامۀ خانوار در هر روستا حجم نمونۀ پرسش PPSروش 

هـا پرسشـگري بـر اسـاس ابـزار      و در آن به دست آمد 
نامه به عمل آمـد. از آنجـایی کـه تعـداد نمونـۀ      پرسش
نامه در تعدادي از روستاها، به حد نصـاب الزم،  پرسش

ها به نامهنامه نرسید، تعداد پرسشبراي تکمیل پرسش
ــداد     ، 400 ــین تع ــرد؛ همچن ــدا ک ــزایش پی  30+1اف

نامـه در بـین مـدیران محلی(دهیـار و اعضــاي     پرسـش 
روستاي مورد مطالعه توزیـع و   40شوراي اسالمی) در 
نامـه، پـس از   هاي حاصل از پرسشتکمیل شدند.  داده

مـورد آزمـون قـرار     spssافـزار  کُدگذاري و ورود به نرم
و محتـوایی   گرفتند. بـراي اطمینـان از روایـی صـوري    

نظـران دانشـگاهی در   نامه، چند تـن از صـاحب  پرسش
ریزي روستایی، کارشناسان بنیـاد مسـکن،   حوزة برنامه

جهادکشــاورزي و اســتانداري ســمنان، بــا بررســی     
نامه، نظرات اصالحی خود هاي پرسشها و گویه پرسش

را اعالم کردند؛ همچنین، بـه منظـور سـنجش پایـایی     
ي کرونباخ استفاده گردیـد کـه   نامه از روش آلفاپرسش

 799/0میـزان آلفـاي کرونبـاخ بـه دسـت آمـده برابــر       
هـاي اثرگـذار و   حاصل شد. تجزیـه و تحلیـل شـاخص   

اثرپذیر پژوهش ازطریق سنجه پیونـد تـااوبی کنـدال و    
  متغیره انجام شد. در نهایت از آزمون رگرسیون چند

  
  قلمرو جغرافیایی پژوهش

سلسـله جبـال البـرز واقـع     استان سمنان در دامنه 
است و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاسته شـده و بـه   

شود. بر اساس آخـرین تقسـیمات   دشت کویر ختم می
 8، اســتان ســمنان داراي   1395کشــوري در ســال   

دهسـتان اسـت.    31شـهر و   20بخـش،   15شهرستان 
کیلومتر مربع مسـاحت دارد و بـین    97491این استان 

دقیقـه طـول    3درجـه و   57تـا  دقیقه  51درجه و  51
دقیقـه   13درجه و  34النهار گرینویچ و شرقی از نصف

دقیقه عرض شـمالی از مبـدأ اسـتوا     20درجه و  37تا 
قرار گرفته است. اسـتان سـمنان از جانـب شـمال بـه      

هـاي خراسـان شـمالی، گلسـتان و مازنـدران، از      استان
هـاي خراسـان جنـوبی و اصـفهان، از     جنوب به اسـتان 

-ق به استان خراسان رضوي و از مغرب به اسـتان مشر
هاي تهران و قم محدود است و مرکز آن شهر سـمنان  

، بالغ بـر  1395باشد. برآورد جمعیت استان در سال می
نفـر در   560502نفر بوده که از ایـن تعـداد    702360

نفــر در منـاطق روســتایی   141858منـاطق شـهري و   
در همـین سـال   اند و تراکم نسبی جمعیت ساکن بوده

  نفر در هر کیلومتر مربع است.    2/7
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  )1395مرکز آمار ایران،: موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه(2شکل 

  
  هابحث و یافته

روسـتاییان  اي کـه توسـط   نامـه پرسش 400از مجموع 
درصد از پاسـخگویان، مـرد و    8/82تکمیل شد، میزان 

ــوده3/17حــدود  ــین درصــد زن ب ــد؛ همچنــین در ب ان
اي که تکمیل نامهپرسش 45مدیران محلی، از مجموع 

درصـد از مـدیران محلـی، مـرد و      4/84گردید، میزان 
درصد زن بودند.  بر اسـاس اطالعـات بـه     6/15حدود 

روه سـنی، بیشـترین درصـد    دست آمده از بین چهار گ
پاسخگویان در بین روستاییان، افراد متعلـق بـه گـروه    

ــنی  ــادل 30-50س ــال، مع ــین  3/55س ــد و در ب درص

مدیران محلی نیز بیشترین درصد پاسـخگویان متعلـق   
به همین گروه سنی بـوده اسـت؛ همچنـین ازمجمـوع     

ــدود   ــتایی، ح ــخگویان روس ــد داراي  25/69پاس درص
ر بودنـد. در گـروه پاسـخگویان     تحصیالت دیپلم و کمت

دهیار و شوراي اسالمی، سـطح تحصـیالت کـاردانی و    
، بیشـترین مقـدار را شـامل    3/53کارشناسی با میـزان  

شدند. سرانجام، از نظر شغل پاسخگویان روستایی و می
مدیریت محلی، بیشـترین مربـوط بـه شـاغالن بخـش      

درصد بـوده اسـت( جـدول     8/68و  72کشاورزي برابر 
6 .(

  
  هاي عمومی پاسخگویان: ویژگی6جدول 

  دهیار و شوراي اسالمی  روستاییان  متغیر
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  4/84  38  8/82  331  مرد  جنسیت
  6/15  7  3/17  69  زن

  گروه سنی
  4/24  11  5/25  102  سال 20-30
  2/62  28  3/55  221  سال 30-50

50+  77  3/19  6  3/13  

  تحصیالت

  9/8  4  25/1  5  بی سواد
  6/15  7  25/69  277  دیپلم یا کمتر

  3/53  24  22  88  کاردانی و کارشناسی
  2/22  10  5/7  30  کارشناسی ارشد و باالتر

  شغل
  8/68  31  72  288  کشاورز
  5/15  7  5/12  50  صنعتگر
  5/15  7  5/15  62  خدمات

  .1396هاي تحقیق، ماخذ: یافته
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براساس نظرات پاسـخگویان روسـتایی بـین اغلـب     
نفعـان محلـی بـا    هاي مقوله توانمندسـازي ذي شاخص

تحوالت فضـایی سـکونتگاههاي روسـتایی، بـه غیـر از      
هـاي قانونمنــدي انسـجام اجتمـاعی، اعتمــاد،    شـاخص 

داري اطمینان و همدلی و اعتماد به نفس، رابطـۀ معنـا  
تعامـل   هـاي مشاهده نشد؛ همچنین، بین همۀ شاخص

هـاي تحـوالت   کارکردي، با شاخص-یکپارچۀ ساختاري
هـاي روسـتایی، بـه غیـر از شـاخص      فضایی سـکونتگاه 

یکپارچگی منابع مـالی، نیـز ارتبـاط معنـاداري وجـود      
نداشت اما، از دیـدگاه دهیـاري و شـوراي اسـالمی در     

هـاي انسـجام   منطقۀ مورد مطالعه، به غیـر از شـاخص  
د، اطمینـان و همـدلی و   داري، اعتمـا اجتمـاعی، معنـی  

هاي توانمندسـازي و  اعتماد به نفس، بین سایر شاخص
ــاط    ــتایی ، ارتب ــکونتگاههاي روس تحــوالت فضــایی س
معناداري حاصل نشـد؛ همچنـین از دیـدگاه مـدیریت     

ــاخص  ــۀ ش ــین هم ــی، ب ــه  محل ــل یکپارچ ــاي تعام ه
هـاي تحـوالت فضـایی    کارکردي، با شاخص-ساختاري

غیر از شـاخص یکپـارچگی   سکونتگاههاي روستایی، به 
منابع مالی، نیز ارتباط معناداري وجود نداشـت(جدول  

). عـدم رابطـۀ معنــادار، بـه معنــاي نـامطلوب بــودن     7
هاي توانمندسـازي ذینفعـان محلـی و    وضعیت شاخص

کـارکردي در  -همچنین تعـامالت یکپارچـه سـاختاري   
مدیریت روستایی فعلی و پایین بـودن سـطح تحـوالت    

هاي روستایی استان سمنان اسـت. از  فضایی سکونتگاه
نفعان محلی، چـون میـزان ارتقـاء اکثریـت     دیدگاه ذي

هاي توانمندسازي و تعامل یکپارچـه مـدیریتی   شاخص
درحد پایین بـوده؛ بـه تناسـب آن نیـز، میـزان ارتقـاء       

هاي تحوالت فضایی نیـز کـم بـوده اسـت. بـه      شاخص
ط سخن دیگر، نظام فعلی مدیریت روسـتایی، در ارتبـا  

نفعــان محلــی و همچنــین بــا روش توانمندســازي ذي

هـاي فرادسـت و فرودسـت در    یکپارچگی بین سیستم
اي بـوده اسـت کـه    ساختار مدیریت روستایی، به گونـه 

ــکونتگاههاي     ــت در س ــایی مثب ــوالت فض ــانع از تح م
روستایی استان سمنان شده اسـت. درمجمـوع، ضـعف    

همچـون  نفعان محلـی،  هاي توانمندسازي ذيدر روش
بخشی، دانش و مهـارت، نهـادگرایی و   آموزش و آگاهی

سازي، دسترسـی بـه منـابع مـالی، پاسـخگویی،      تشکل
پـذیري و  هـاي برابـر، انعطـاف   شفافیت، ایجـاد فرصـت  

پـذیري و مشـارکت، مـانع از    تفویض اختیار، مسئولیت
هـاي  گیري احساس توانمندسازي در بـین حـوزه  شکل

ــأثی   ــتگی، ت ــون شایس ــه، همچ ــودتعیینی، مداخل ر، خ
ــی ــی اســتقالل و معن ــودن شــده اســت، در پ آن  دار ب

تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی منطقـه مـورد   
مطالعه نیز، کم بوده است، همچنین با توجـه بـه عـدم    

هـاي تعامـل   وجود رابطه معنادار بین اکثریت شـاخص 
کارکردي در سیستم فعلی مدیریت -یکپارچه ساختاري

ضـایی سـکونتگاههاي روسـتایی    روستایی و تحـوالت ف 
هاي موجود در ارتباط بـا وجـود   استان سمنان و ضعف

نفعـان  هاي قانونی براي مشارکت و همکـاري ذي زمینه
هاي مختلـف اقتصـادي در   محلی، هماهنگی بین بخش

سطح روستا و در ارتباط با شهر، میزان تعـامالت بـین   
 هاي مداخله در فرآیند مدیریت روستایی، تعیـین حوزه

حدود و وظایف نهادهاي مختلف دولتی و محلـی بـراي   
کـاري، ارتبـاط بـین    کاري و دوبـاره جلوگیري از موازي

هاي مختلف اجتماعی، اقتصـادي  شهر و روستا از جنبه
هـا و نهادهـاي درگیـر در    و ...، هماهنگی بین سـازمان 

مدیریت روستایی، توزیع منطقی قـدرت و اختیـارات و   
یی ســکونتگاههاي روســتایی ...، میــزان تحــوالت فضــا

  منطقه مورد مطالعه، پایین بوده است.
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نفعان محلی، تعامل یکپارچه ساختاري ـ کارکردي و تحوالت فضایی سکونتگاههاي هاي توانمندسازي ذي: رابطۀ شاخص7جدول 
  روستایی با استفاده از سنجه پیوند کندال تااوبی

  اثر گذارهاي شاخص
  

مقوله اثر 
  پذیر

  
  میانگین

  دیدگاه روستاییان
  میانگین

  دیدگاه دهیاري و شوراي اسالمی
ضریب 

  همبستگی
سطح 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  معناداري

  آموزش و آگاهی بخشی

  
  
  
  
  

تحوالت 
فضایی 
سکونتگاه

هاي 
  روستایی

44/2  181/0  074/0  10/3  149/0  089/0  
  247/0  144/0  12/3  120/0  198/0  40/2  دانش و مهارت

  082/0  183/0  73/2  909/0  199/0  45/2  پاسخگویی
  060/0  172/0  97/2  094/0  004/0  74/2  شفافیت

  082/0  079/0  75/2  001/0  136/0**  49/2  قانونمندي
  101/0  191/0  3  379/0  066/0  52/2  پذیريمسئولیت

  118/0  477/0  9/2  081/0  115/0  16/2  دسترسی به منابع مالی
پذیري و تفویض انعطاف

  069/0  511/0  01/3  093/0  214/0  49/2  اختیار

  003/0  277/0*  93/2  002/0  251/0**  58/2  انسجام اجتماعی
  138/0  142/0  91/2  215/0  229/0  37/2  نهادگرایی و تشکل سازي

  102/0  428/0  4/3  131/0  020/0  20/2  هاي برابرایجاد فرصت
  150/0  650/0  83/2  125/0  654/0  61/2  مشارکت
  075/0  214/0  27/3  068/0  364/0  12/2  شایستگی

  001/0  375/0**  22/3  078/0  470/0  23/2  داريمعنی
  124/0  233/0  02/3  108/0  150/0  26/2  خودتعیینی

  096/0  175/0  93/2  233/0  118/0  48/2  تأثیر
  000/0  360/0**  97/2  000/0  337/0**  48/2  اعتماد، اطمینان و همدلی

  041/0  178/0*  18/3  000/0  144/0**  12/2  اعتماد به نفس
ها و یکپارچگی سیاست

  229/0  268/0  95/2  067/0  318/0  30/2  قوانین

یکپارچگی وظایف و 
  073/0  207/0  95/2  108/0  281/0  46/2  عملکردها

  088/0  291/0  08/3  184/0  464/0  39/2  یکپارچگی بخشی
- یکپارچگی ساختاري

  104/0  234/0  03/3  097/0  355/0  92/2  مدیریتی

 016/0  245/0*  01/3  000/0  472/0**  22/2  یکپارچگی منابع مالی
نفعان توانمندسازي ذي

  079/0  178/0  01/3  077/0  231/0  43/2  محلی در مدیریت روستایی

-تعامل یکپارچه ساختاري
کارکردي در مدیریت 

  روستایی
46/2  453/0  092/0  3  371/0  090/0  

  .1396هاي تحقیق، ماخذ: یافته
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هـاي  آمـده، میـان شـاخص   دستبر اساس نتایج به
توانمندسازي روستاییان و همچنـین تعامـل یکپارچـه    

کـارکردي در فرآینـد مـدیریت روسـتایی و     -ساختاري
تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی استان سمنان، 

ــه  ــزانب ــین   395/0می ــود دارد؛ همچن همبســتگی وج
دهـد کـه حـدود    ضریب تعیین تعدیل شده نشان مـی 

سـتایی  تحوالت فضایی سـکونتگاههاي رو درصد  1/37
هـاي سـنجش شـده    استان سمنان، ناشـی از شـاخص  

کـارکردي  -توانمندسازي و تعامالت یکپارچه ساختاري
فرآینـد مـدیریت روسـتایی در منطقـۀ مـورد مطالعـه،       

تبیین شده است. از دیدگاه مدیریت محلی نیـز، میـان   
هاي توانمندسازي دهیـاران و اعضـاي شـوراي    شاخص
کارکردي اختاري و همچنین تعامل یکپارچه س اسالمی

ــتایی و تحــوالت فضــایی      ــد مــدیریت روس در فرآین
 422/0سکونتگاههاي روستایی استان سمنان، به میزان

ــین     ــریب تعی ــین، ض ــود دارد، همچن ــتگی وج همبس
درصـد تحـوالت    5/41دهـد کـه   شده نشان میتعدیل

فضایی سکونتگاههاي روستایی استان سمنان، ناشـی از  
منطقـه مـورد   هـاي سـنجش شـده مـذکور در     شاخص

  ).8جدول ( مطالعه، تبیین شده است
  

کـارکردي در فرآینـد مـدیریت    -نفعان محلی و تعامل یکپارچـه سـاختاري  هاي توانمندسازي ذيشاخص : ارتباط بین8جدول 
  چندمتغیرهبا استفاده از آزمون رگرسیون روستایی و تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی 

ضریب همبستگی   
ضریب تعیین تعدیل   R2ضریب تعیین   )rچندگانه(

  اشتباه معیار  Radشده 

  a395/0  398/0  371/0  14201/0 روستاییان
  a422/0 435/0  415/0  06711/0 مدیریت محلی

  .1396هاي تحقیق، ماخذ: یافته
  

و  Fهمچنین، بر اساس مقدار محاسبه شـده بـراي   
تـوان گفـت کـه ترکیـب     ، مـی 000/0سطح معناداري 

هـاي توانمندسـازي و   کنندهمتغیرهاي مستقل تسهیل
ــل ســاختاري  ــارچگی تعام ــد -یکپ ــارکردي در فرآین ک

مدیریت روستایی، به طور معناداري، قادر بـه تبیـین و   
پیش بینی تحـوالت فضـایی سـکونتگاههاي روسـتایی     

  ). 9منطقۀ مورد مطالعه بوده است.(جدول 

  
ر فرآینـد  کـارکردي د -نفعان محلی و تعامالت یکپارچه سـاختاري هاي توانمندسازي ذي: معناداري رگرسیون شاخص 9جدول 

  مدیریت روستایی و تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی 
  سطح معناداري  F  تمیانگین مربعا  )dfدرجه آزادي(  مجموع مربعات  مدل  

  روستاییان
  رگرسیون
  باقیمانده

  کل

788/14  
694/1  
481/49  

23  
376  
399  

078/2  
005/0  286/461  000/0  

  مدیریت محلی
  رگرسیون
  باقیمانده

  کل

636/12  
622/0  
258/13  

23  
21  
44  

549/0  
030/0  547/18  000/0  
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متغیـره،  در نهایت، بر اساس نتایج رگرسـیون چنـد  
توانمندسـازي روسـتاییان و   هـاي  در ارتباط با شـاخص 

کـارکردي در  -همچنین یکپـارچگی تعامـل سـاختاري   
فرآیند مـدیریت روسـتایی و تـأثیرات آن بـر تحـوالت      
فضایی سکونتگاههاي روستایی منطقـۀ مـورد مطالعـه،    

هاي قانونمندي، ها، به غیر از شاخصدر تمامی شاخص
انسجام اجتماعی، اعتماد، اطمینـان و همـدلی، اعتمـاد    

ــه  ــاري   ب ــأثیر آم ــالی، ت ــابع م ــارچگی من ــس و یکپ نف
هــاي معنــاداري مشــاهده نشــد. بــه عبــارتی، شــاخص

نامبرده در مـدیریت روسـتایی فعلـی، وضـعیت نسـبتا      
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هـاي  در ارتبـاط بـا شـاخص    همچنـین مطلوبی دارنـد؛  
توانمندسازي مدیریت محلی و تأثیرات آن بر تحـوالت  

ا، هـ فضایی سکونتگاههاي روستایی، در تمامی شـاخص 
داري، هاي انسـجام اجتمـاعی، معنـی   به غیر از شاخص

ــه نفــس و      ــاد ب ــدلی، اعتم ــان و هم ــاد، اطمین اعتم
یکپارچگی منابع مالی، تأثیر آماري معناداري مشـاهده  

هاي مورد بررسی نشده است. در واقع، اکثریت شاخص
ــازي و   ــاس توانمندســ ــش روش و احســ در دو بخــ

وضـعیت  کـارکردي، در  -یکپارچگی تعامـل سـاختاري  
کننده وضـعیت آینـده تحـوالت فضـایی     موجود، تبیین

ــه، در    ــورد مطالع ــۀ م ــتایی منطق ــکونتگاههاي روس س
بـه سـخن   ). 10(جدول راستاي بهبود ابعاد آن نیستند

ــاخص    ــعیت ش ــر، وض ــازي  دیگ ــاي روش توانمندس ه
هاي مداخله در فرایند مدیریت روستایی همچون  حوزه

ــادگرایی، پا  ــاهی بخشــی، نه ــوزش و آگ ــخگویی، آم س
پذیري و تفویض اختیار، دسترسی بـه  شفافیت، انعطاف

هـاي برابـر و مشـارکت، بـه     منابع مالی، ایجـاد فرصـت  
گیـري احسـاس   اي است که منجر به عـدم شـکل  گونه

هاي مداخلـه از قبیـل احسـاس    توانمندسازي در حوزه
شود. از سویی دیگر، خودتعیینی، شایستگی و تاثیر می

ــ  ــایین در س ــارچگی پ ــاختاريیکپ ــدیریتی، -طوح س م
ها و عملکردها و همچنین بخشی و بین بخشی، فعالیت

تواننــد سیاســتی و قــوانین در وضــعیت موجــود، نمــی
کننـــدة وضــعیت آینـــده تحــوالت فضـــایی   تبیــین 

ــه، در    ــورد مطالع ــۀ م ــتایی منطق ــکونتگاههاي روس س
، از 10راستاي بهبود آن باشـند. بـا توجـه بـه جـدول      

ــتاییان، در  ــدگاه روس ــاخص  دی ــین ش ــاي روش و ب ه
نفعــان محلــی و همچنــین احسـاس توانمندســازي ذي 
کارکردي، شاخص اعتماد، -تعامالت یکپارچه ساختاري

، بیشـترین  165/0اطمینان و همدلی بـا ضـریب تـاثیر    
تأثیر را بـر تحـوالت فضـایی سـکونتگاههاي روسـتایی      
اســتان ســمنان، داشــته اســت و همچنــین از دیــدگاه 

یکپـارچگی منـابع مـالی بـا      مدیریت محلـی، شـاخص  
، بیشـترین تـاثیر را بـر تحــوالت    463/0ضـریب تـأثیر   

فضایی سکونتگاههاي روستایی استان سـمنان، داشـته   
هاي مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش در     است. شاخص

نفعـان محلـی در فرآینـد    ارتباط بـا توانمندسـازي ذي  
اي بـوده کـه نتوانسـته    مدیریت روستایی فعلی به گونه

،  تقویـت  »توانمندسـازي مولـد  «نـه را بـراي   است زمی
نفعان گیري ذيخودباوري، خودکارآمدي و خودتصمیم

ــتایی(   ــاط روس ــدیریت نق ــد اداره و م ــی در فرآین محل
ســخن دیگــر، در رویکــرد  در) فــراهم آورد. بــهقــدرت

مدیریت فعلی، توانمندسازي ذینفعان محلی، بـه جـاي   
ارتقاء خوداگـاهی  که به » درقدرت«و » باقدرت«حالت 

ــارکت ذي ــی  و مش ــی م ــان محل ــت  نفع ــد، حال انجام
آمیـز بـوده و در نتیجـه    و بـه شـکل سـلطه   » بر قدرت«

دار بودن، شایسـتگی و یـا   نتواسته است احساس معنی
هـا  خودباوري، اعتماد، قدرت و توانمندي را در بـین آن 

بـه دلیـل اتخـاذ رویکـرد     ایجاد نماید. به عبارت دیگر، 
در فرآینـد  » محورحکومت«و » اال به پایینتوسعه از ب«

کننـده توانمندسـازي   عوامل تسهیلمدیریت روستایی، 
در فرایند مدیریت روستایی در منطقه مورد مطالعه، به 

کـه براسـاس   طوري  صورت نامولد عمل کرده است. به
هـاي ایـن پـژوهش، گیرنـدگان و بروزدهنـدگان      یافته

اي غلبـه  فزاینـده  توانمندسازي نامولد هنـوز بـه شـکل   
پذیري تعامل یکپارچـه  دارند. از طرف دیگر، عدم شکل

ــود و در    ــتایی در درون خ ــدیریت روس ــاختار م در س
هاي موجـود افـزوده اسـت.    ارتباط با شهر نیز بر چالش

کاري، ایجاد تشکیالت عـریض و طویـل دیـوانی،    دوباره
ها و قوانین موجود، یکپارچگی عدم یکپارچگی سیاست

هـا و نهادهـاي درگیـر    ضعیف بـین سـازمان   عملکردي
کاري و تداخل وظـایف در کلیـه   دولتی و محلی، موازي

گیـري، اجـرا، ارزیـابی و    سازي و تصمیممراحل تصمیم
ها، عدم ارتباط و تعامل متناسب ها و پروژهکنترل طرح

هـاي مختلـف اقتصـادي،    بین شهر و روسـتا در بخـش  
ره از جمله مسـائل  اجتماعی، عمرانی و زیرساختی و غی

ــدیریت روســتایی  -ســاختاري ــارکردي در فرآینــد م ک
  منطقۀ مورد مطالعه است.
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کـارکردي در  -نفعان محلی و تعامل یکپارچه سـاختاري هاي توانمندسازي ذيشاخص: ضرایب میزان شدت اثرگذاري 10جدول 
  فرآیند مدیریت روستایی بر تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی 

  ضریب  ضریب غیر استاندارد  شاخص ها  
  سطح معناداري t  استاندارد

B  Std  Beta  

  روستاییان

  036/0  899/0  072/0  018/0  016/0  قانونمندي
  022/0  -136/3  - 081/0  008/0  - 025/0  انسجام اجتماعی

  010/0  741/4  165/0  011/0  157/0  اعتماد، اطمینان و همدلی
  024/0  281/1  034/0  012/0  015/0  اعتماد به نفس

  026/0  - 788/2  - 072/0  007/0  - 020/0  یکپارچگی منابع مالی

  مدیریت محلی

  025/0  183/1  166/0  081/0  095/0  انسجام اجتماعی
  026/0  143/1  155/0  117/0  134/0  معنی داري

  005/0  095/3  345/0  131/0  404/0  اعتماد، اطمینان و همدلی
  014/0  - 504/1  - 291/0  128/0  - 193/0  اعتماد به نفس

  028/0  951/2  463/0  146/0  432/0  یکپارچگی منابع مالی
  1396هاي تحقیق، ماخذ: یافته

  
هاي مقولۀ اثرگذار بـا  بین اکثریت شاخص در مجموع،. 

تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی منطقـۀ مـورد   
مطالعه، از دیدگاه روستاییان و مدیریت محلی، ارتبـاط  
ــر،    ــه ســخن دیگ ــاداري مشــاهده نشــده اســت. ب معن

» توانمندسازي مولـد «هاي کنندهتوجهی به تسهیل کم
چــه عــدم تعامــل یکپارنفعــان محلــی و همچنــین ذي

، ساختاري ـ کـارکردي در فرآینـد مـدیریت روسـتایی     
ــایی    ــوالت فضـ ــطح تحـ ــدن سـ ــایین مانـ ــث پـ باعـ
 سکونتگاههاي روستایی منطقۀ مورد مطالعه بوده است. 

هاي ایـن پـژوهش بـر اسـاس واکـاوي ادبیـات و       یافته
هــاي صــورت گرفتــه در پیشــینۀ موضــوع بــا پــژوهش

ــال  ــورهاي نپــ )، Dhungel & Tips,1987(کشــ
 )،Luckett et al,2001(، آفریقـا )Kumanini,1993(غنا

ــنگال ــائیتی )Bannon,2004(سـ ) Reesor,2010(و هـ
هـاي صـورت   مطابقت دارد. به نوعی در تمامی پژوهش

توانمندسـازي  «هـاي  گرفته  به خـالء ارتقـاء شـاخص   
جامعۀ محلی و همچنین عدم ارتباط و تعامالت » مولد

یتی در یکپارچه و هماهنگ در سـطوح مختلـف مـدیر   
مناطق روستایی و در ارتباط با شهر و درپی آن پـایین  

هاي تحوالت فضـایی اشـاره   بودن میزان ارتقاء شاخص
 پایین« از مدیریت و ریزي برنامه رویکردشده است و بر 

و » محـور مـدیریت اجتمـاع  »و » مشـارکتی « و »باال به
بهبــود و ارتقــاء سیســتم مــواردي همچــون  توجــه بــه

ها و نهادهـاي درگیـر در امـر توسـعۀ     مدیریتی سازمان
 عوامـل  هـاي مشـارکتی،  روستایی ازطریق اجراي روش

-مشـارکت، مسـئولیت   افـراد،  مهـارتی  و توانمندسازي
 مـدیریتی، خـود  آمـوزش،  نگـرش،  نـوع  پذیري، دانش،

 داريمعنـی  خودتعیینی، خودمختاري، نفس، به اعتماد
یـن  هـاي ا و غیره تاکید شده است. از طرف دیگر، یافته

هاي صورت گرفته در کشـورهایی از  پژوهش با پژوهش
، هندوراس، مـالی،  )Isaac & Harilal,1997قبیل هند(

ــین( ــراین و فیلیپـ ــگ )Harry Blair,2000اوکـ ، هنـ
ــگ ــرهKam NG,2008(کن ) و Jin Eom,2011()، ک

زیرا، متفاوت  است،  )Ristic,2013(جمهوري صربستان
بـه کـارگیري   محـور و  در این کشورها، توسعۀ اجتمـاع 

هـاي مبتنـی بـر    توان جمعی بازیگران و اجراي برنامـه 
ســازي عــاملین توســعه و در توانمندســازي و ظرفیــت

ها، منجر به پیونـد  نفعان آننهایت مشارکت تمامی ذي
افزایی بیشتر دولت و جامعۀ محلـی و در پـی آن،   و هم

تحوالت فضایی مثبـت در نقـاط روسـتایی کشـورهاي     
ر حالی که نتایج ایـن پـژوهش بـه    مذکور شده است، د

دلیل رویکرد حاکم بـر فرآینـد مـدیریت روسـتایی در     
منطقۀ مورد مطالعه و عملکرد نامطلوب این فرآینـد در  

نفعان محلـی و همچنـین   جهت توانمندسازي مولد ذي
ایجاد هماهنگی و تعامالت یکپارچه مدیریت شـهري و  
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گـر  هاي انجام گرفتـه در دی روستایی، برخالف پژوهش
  کشورها است.

  
  گیريبندي و نتیجهجمع

در رویکرد نوین مدیریت توسعۀ روستایی، مفـاهیم  
ریـزي و مـدیریت هـدایت شـده و متمرکـز کـه       برنامه

» باال بـه پـایین  « کارهاي آن صرفا طراحی و اجرا از راه
در مـدیریت   بود، جایگاه خـود را از دسـت داده اسـت.   

بــا درك  نــوین توســعۀ روســتایی، رهبــري و مــدیریت
ــت رویکــرد  ــایی و ماهی ــاال«پوی ــه ب ــایین ب ــار »پ ، رفت

حمــایتی، تعــامالت چندجانبــه بــین ســطوح مختلــف 
ــدیریت،   ــد مــ ــاختاري در فرآینــ عملکــــردي و ســ

نفعــان، ذي» توانمندســازي مولــد «هــاي  مکانیســم
کننـده در فرآینـد مـدیریت توسـعۀ     هاي مداخلـه  حوزه

بـین  روستایی و ایجـاد خودبـاوري و خوداعتمـادي در    
جوامع و نهادهـاي محلـی، اندیشـه مـدیریتی خـود را      

این پژوهش به بررسی شالوده، بر این دهند. سامان می
ــازي ذي  ــاد توانمندس ــین   ابع ــی و همچن ــان محل نفع

ــامالت یکپارچــه ســاختاري  ــد -تع ــارکردي در فرآین ک
ــر تحــوالت فضــایی   مــدیریت روســتایی و اثــرات آن ب

پرداختـه اسـت.   سکونتگاههاي روستایی استان سمنان 
بـودن جایگـاه    هاي این پژوهش، مبین نـامطلوب یافته

هـا در فرآینـد مـدیریت روسـتایی منطقـۀ      این شاخص
با توجه به واکاوي ادبیات موضـوع،  مورد مطالعه است.  

شیوة فعلی مدیریت روستایی در ایران و  اتخاذ رویکرد 
مـدیریت  « توجـه بـه   و کـم » محورحکومت«مدیریتی 

هـاي ایـن پـژوهش صـحه     نوعی بـر یافتـه  ، به »محلی
هاي مورد بررسی در این پژوهش در گذارد. شاخص می

نفعـان محلـی در فرآینـد    ارتباط بـا توانمندسـازي ذي  
اي بوده کـه نتوانسـته اسـت    مدیریت روستایی به گونه

،  تقویـــت »توانمندســـازي مولـــد«زمینـــه را بـــراي 
ــمیم  ــدي و خودتصـ ــاوري، خودکارآمـ ــري خودبـ گیـ

ان و مدیریت محلی در فرآیند اداره و مـدیریت  روستایی
سـخن دیگـر،    در) فراهم آورد. بهنقاط روستایی( قدرت

نفعــان در رویکــرد مــدیریت فعلــی، توانمندســازي ذي
کـه بـه   » درقدرت«و » باقدرت«محلی، به جاي حالت 

انجامد، ارتقاء خوداگاهی و مشارکت ذینفعان محلی می

بـوده و در  آمیـز  طهو بـه شـکل سـل   » بـر قدرت«حالت 
دار بودن، شایستگی نتیجه نتواسته است احساس معنی

و یا خودباوري، اعتماد، قـدرت و توانمنـدي را در بـین    
بـه دلیـل   نفعان محلی ایجاد نماید. به عبارت دیگر، ذي

ــرد  ــاذ رویکـ ــایین «اتخـ ــه پـ ــاال بـ ــعه از بـ و » توسـ
عوامـل  در فرآیند مدیریت روسـتایی،  » محور حکومت«

ــهیل ــد مــدیریت    تس ــده توانمندســازي در فراین کنن
روستایی در منطقۀ مـورد مطالعـه، بـه صـورت نامولـد      

هـاي ایـن   که براساس یافتهطوري  عمل کرده است. به
ــازي    ــدگان توانمندس ــدگان و بروزدهن ــژوهش، گیرن پ

رو،  اي غلبه دارنـد. از ایـن  نامولد هنوز به شکل فزاینده
توانسـته اسـت؛   مدیریت روستایی با رویکـرد موجـود ن  

جامعۀ محلی را به مثابه یکی از عوامل و ارکان قـدرت  
کننــده در فراینــد هــاي مداخلــهدر بــین ســایر حــوزه

ســـازي، مـــدیریت روســـتایی و در فراگـــرد تصـــمیم
هـا و  گیري، اجـرا،  نظـارت و کنتـرل بـر طـرح      تصمیم

ذکراسـت، اگرچـه در رویکـرد    هـا درآورد. شـایان  پروژه
ــتایی  ــدیریت روس ــی م ــه  فعل ــوریکی ب ــاظ تئ ــه لح ، ب

کننــده توانمندســازي همچــون هــاي تســهیل شــاخص
آموزش، ارتقاء دانش و مهارت، پاسـخگویی، شـفافیت،   

پـذیري و تفـویض اختیـار، ایجـاد     قانونمندي، انعطـاف 
هاي برابر، ایجاد نظام یکپارچه سـطوح مختلـف   فرصت

مدیریتی و به عبارتی جایگزینی رویکرد فعلی مدیریت 
محور) با رویکرد ارتبـاطی  یکرد عقالیی فنروستایی(رو

و تعاملی تاکید شده اسـت؛ لـیکن همچنـان در عمـل،     
منعطـف و برخواسـته از تفکـرات    ساختار مدیریتی غیر

محور، مانع از پویایی جامعۀ محلـی بـه مثابـه یـک     فن
توانمندسازي «ها به سوي رکن اصلی قدرت  و گذار آن

ـــ  اجتمــاعیو مشــارکت در فراگــرد مــدیریت » مولــد
اقتصادي سکونتگاههاي روستایی شده اسـت. از طـرف   

پـذیري تعامـل یکپارچـه در سـاختار     دیگر، عدم شـکل 
مدیریت روستایی در درون خود و در ارتبـاط بـا شـهر    

کـاري،  دوبـاره هاي موجود افـزوده اسـت.   نیز بر چالش
ــوانی،      ــل دی ــریض و طوی ــکیالت ع ــاد تش عــدم ایج

موجـود، یکپـارچگی   هـا و قـوانین   یکپارچگی سیاسـت 
هـا و نهادهـاي درگیـر    عملکردي ضعیف بـین سـازمان  

کاري و تداخل وظـایف در کلیـه   دولتی و محلی، موازي
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گیـري، اجـرا، ارزیـابی و    سازي و تصمیممراحل تصمیم
ها، عدم ارتباط و تعامل متناسب ها و پروژهکنترل طرح

هـاي مختلـف اقتصـادي،    بین شهر و روسـتا در بخـش  
عمرانی و زیرساختی و غیره از جمله مسـائل   اجتماعی،

ــدیریت روســتایی  -ســاختاري ــارکردي در فرآینــد م ک
وضــعیت موجــود نظــام  منطقــۀ مــورد مطالعــه اســت.

ــاختاري و   ــر س ــتایی کشــور، از دو منظ ــدیریت روس م
باشـد. از دیـدگاه   کارکردي با مشکل جدي مواجه مـی 

ساختاري و با نگرش سیستمی، روابط و تعامالت نظـام  
ــا  مــ ــاز، ب دیریت روســتایی، بــه مثابــه یــک سیســتم ب

ــاي فراســطح و نظــام  سیســتم ــی همچــون  ه ــاي مل ه
اي از هـاي منطقـه  ها و شوراهاي عالی و نظاموزارتخانه

هـا، بـه سـبب تمرکـز در     قبیل ادارات کل و استانداري
مـدیریتی کشـور، داراي نـوعی رابطـه     -ساختار سیاسی

تی منفعل رو سویه بوده و با مدیریعمودي و یک-خطی
هـایی  به رو اسـت. از نظـر رابطـه بـا ادارات و سـازمان     

هـا بـه دلیـل    همچون دستگاههاي اجرایی و فرمانداري
وجود روابط ناهماهنـگ، مـدیریتی چندپارچـه حـاکم     

هاي فروسطح و داخلی نیـز بـه   است. نسبت به سیستم
لحـاظ فقـدان انســجام کـافی در تعـامالت سیســتمی،     

ز نظر محیطی بـه جهـت عـدم    مدیریتی غیرمنسجم و ا
برخورداري از بسترهاي مناسـب فرهنگـی، اجتمـاعی،    

ها، اي قانون گریزياقتصادي و حقوقی، تحت تأثیر پاره
هـاي  مشارکت ناکـافی مـردم و فشـار برخـی سـازمان     

غیررسمی قرار دارد؛ بنابراین نظـام مـدیریت روسـتایی    
کشور از دیدگاه ساختاري، در محیط نامساعدي ایفـاي  

قش می نماید؛ همچنین از دیدگاه کارکردي، مدیریت ن
-روستایی با چنین ساختاري در انجـام وظـایف برنامـه   

ریزي، سازماندهی، هماهنگی، رهبري و ... دچار مشکل 
که به دلیـل وجـود مراجـع متعـدد در     طوري  است، به

هاي اجرایـی  مدیریت روستایی، ناهماهنگی در سازمان
رل همـۀ کُنشـگران حـوزة    و عدم امکان رهبري و کنتـ 

اي خود رو بـه  روستایی، با موانع اساسی در روند وظیفه
رو، مــدیریت بــه صــورت متمرکــز و رو اســت. از ایــن 

دولتی، مجزا و بخشی در ایران داراي توجیه نبـوده و از  
از این رو در این گذشته تاکنون موفقیتی نداشته است. 

ینـد نظـام   پژوهش، تغییر و اصالح رویکرد حاکم بر فرآ

در ایران و منطقـۀ مـورد مطالعـه از     مدیریت روستایی
هــاي اجتمــاعی و اقتصــادي  طریــق انتخــاب سیاســت

ــه  ــت  و ب ــب دول ــارگیري روشمناس ــب  ک ــاي مناس ه
نفعان محلـی؛ همچنـین ایجـاد    سازي مولد ذيتوانمند

هماهنگی سـاختاري و کـارکردي در فرآینـد مـدیریت     
کـه در آن نگـاه   مورد تأکید است. رویکـردي  روستایی 

، جـایگزین  »باال به پـایین «قبلی با اصالت متخصص از 
گـردد و بـا تفـویض    » پایین به بـاال « ابتکارات محلی از
به مـدیریت محلـی، اسـتفاده از    دهی اختیار و مسؤلیت

نفعــان محلــی و بــه هــا و ظرفیــت بــومی ذيپتانســیل
ــامی    ــار تم ــی در کن ــع محل ــناختن جوام ــمیت ش رس

ــازیگران و ذي ان درگیــر در فرآینــد مــدیریتی از نفعــب
اتخـاذ  ، و »توانمندسـازي مولـد  «هـاي  طریق مکانیسم

متمرکــز و  ریــزي و مــدیریت غیــر  رویکــرد برنامــه 
چندسطحی و سـرانجام ایجـاد یـک نظـام یکپارچـه از      

هـاي  ریـزي و مـدیریت در نظـام   سطوح مختلف برنامـه 
فرادست و فرودست، باعث تحـوالت فضـایی مثبـت در    

    ي روستایی شود.سکونتگاهها
هـاي نظـري و تجربـی تحقیـق،      با توجه بـه یافتـه  

ــازي    ــد توانمندس ــنهادهایی در دو بع ــا و پیش راهکاره
کـارکردي در  -نفعان محلـی و تعـامالت سـاختاري    ذي

  شود:فرآیند مدیریت روستایی، ارائه می
  

نفعـان  پیشنهادها در راستاي توانمندسـازي ذي 
  محلی:
  مـــدیریتی کـــه بـــا اصـــالت متخصصـــین بـــراي

سـازي   سکونتگاههاي روسـتایی موردمطالعـه پیـاده   
یر کردن افراد را درگشود، غیر مشارکتی است و  می

در فرآیند مدیریت توسعه به همراه نخواهد داشـت،  
گــردد، تغییــر رویکــرد در  رو پیشــنهاد مــی از ایــن 

محـور بـه ارتبـاطی صــورت    مـدیریت، از متخصـص  
  گیرد.

 یابی به تحوالت فضـایی سـکونتگاههاي    براي دست
ــه  ــتایی، ب ــال   روس ــی و اعم ــوان جمع ــارگیري ت ک

ریـزان   هاي مشارکتی توسـط دولـت و برنامـه    روش
رو، تشکیل و  بهتر است موردتوجه قرار گیرد. از این 

 –هـاي مردمـی    تقویت نهادهاي غیردولتی، تشـکل 
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محلــی بــراي مشــارکت بیشــتر در توســعۀ محلــی 
 گردد. می پیشنهاد

 هاي آموزشی متناسب و کاربردي و همچنـین  دوره
مورد نیاز ذینفعان محلی، جهت ارتقاي توانمنـدي،  

هــا در فرآینــد قــدرت، خوداتکــایی و مشــارکت آن
 مدیریت روستایی، برگزار گردد.

 هــاي ارتبــاطی و تــوان تخصصــی، افــزایش مهــارت
ــئولیت ــذیري ذيمس ــد   پ ــی در فرآین ــان محل نفع

 یی، ارتقاء یابد.مدیریت روستا
 (تفــویض اختیــار) بــه  هــاگیــريبرخــی از تصــمیم

نفعان محلی واگذار گـردد کـه البتـه ایـن امـر،       ذي
مســتلزم ایجــاد و اصــالح نظــام متمرکــز مــدیریت 

ــه  ــی،  روســتایی و ایجــاد زمین ــانونی، اجرای ــاي ق ه
مدیریتی و اجتماعی، جهت بـه رسـمیت شـناختن    

مدیریت روستایی جایگاه مدیریت محلی در فرآیند 
 است.

 و  یدولتـ  یآسـان بـه منـابع مـال     یدسترس شرایط
در  یمحلـ  يهـا و نهادهـا  توسط تشـکل  یدولتیرغ

 فراهم گردد. یی،روستا یریتمد یندفرآ
 

-پیشــنهادها در راســتاي تعــامالت ســاختاري
  کارکردي:

    جایگاه مشخص و مناسب براي مـدیریت روسـتایی
 گردد.در نظام مدیریت کالن کشور، تبیین 

 هـاي همـاهنگی   تعهد شفاف به مشارکت در فرآیند
 ها وجود داشته باشد. سازمانی و اجراي مؤثر آنبین
 سـازي در فرآینـد مـدیریت     ترویج سیاست یکپارچه

براي از بین بـردن سـاختار دوگانـه شـهر و روسـتا      
 ضرورت دارد.

 هاي هاي بخشارتباط و پیوند هماهنگ بین فعالیت
تا و در ارتباط با شـهر، ایجـاد   مختلف در درون روس

 گردد. 
 هاي درگیر و سازمان مربوطه، وظایف بین وزارتخانه

به شکلی شفاف، تقسیم و بازنگري شـوند، در غیـر   
ــاد   ایــن صــورت، احتمــال همپوشــانی وظــایف، زی

 شود که هماهنگی را مشکل خواهد ساخت.   می

   ــانونی، در جهــت تســهیل و بــه لحــاظ نهــادي و ق
سـازي  عمومی روستاییان، ظرفیتافزایش مشارکت 
  الزم صورت گیرد.
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