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 چكیده
 ت و رفع اين موانعشناخهاي توسعه بوده و طبيعتاً ها و موانع مديريتي مديران در مناطق روستايي، يكي از موانع اصلي براي تحقق برنامهچالش

بي عملكرد سايي و ارزياتحقيق به شنا كند. كمك فراوان اطقاين منبه توسعه و آباداني ين همچنو مناطق روستايي  تواند به شناخت كمبودهايمي
ز نوع هدف، ا يانكمي و بر مب -به لحاظ روش كيفي يقتحقمديران در توسعه مناطق روستايي دهستان دولت آباد)شهرستان مرند( پرداخت. 

ي و كدگزاري هاي كمي داشت. مصاحبه انتخابي، تصادفها و ارزيابي آن به روشچالش شناسايي است. تحقيق رويكرد اكتشافي به يكاربردتحقيقات 
شناسي تحقيق بود. پايايي ، در سوي ديگر روشLISRELو  SPSS. تنظيم پرسشنامه برحسب آن و تحليل آن در MAXQDAنتايج مصاحبه در 

ي است. گيري موضوع مورد بررسسب بودن ابزار تحقيق براي اندازهبه دست آمد، كه بيانگر منا 796/0پرسشنامه براي ضريب آلفاي كرونباخ 
واحي حجم نمونه براي نكه  رديدگساكنين دهستان دولت آباد توزيع  توسط نقطه روستايي 9در پرسشنامه به صورت تصادفي در ميان جامعه نمونه 

ار بود. عملكرد مديران در ناحيه خانو 230راساس فرمول كوكران و بروستايي به صورت تناسب و برحسب تعداد خانوارهاي روستايي در اين نواحي 
ي و يار تجربه تخصصسازماني، مع -در عامل اداري. اقتصادي بود و اجتماعيالبدي، كسازماني،  -بعد اصلي، اداري 4در به ترتيب اهميت  روستايي

ميان مديران و  يرؤثر و همكاميار ارتباط در عامل اجتماعي مع؛ ستاييمساكن در ناحيه رو يسازفعاليتي مديران؛ در عامل كالبدي معيار كلي مقاوم
 ،هاي تحقيقهبه طور كلي يافتاند. معيار توجه به منافع اقتصادي روستا، مهمترين معيارها بودهنيز،  در عامل اقتصاديو همچنين مردم محلي 

ايجاد  بوده است. احداث و فضايي مناسب -لبديكا خصوصبه  ،از نواحيدر برخي  آنانعملكرد ، اما مديران مشخص كرد هاي عملكردي برايضعف
 بوده است.عاليت آنان فاز مهمترين . سازي واحدهاي مسكوني و..معابر جديد در روستا، بهسازي و نوسازي معابر، ايمن

 

 توسعه روستايي، مديريت روستايي، مديران روستا، دهستان دولت آباد. واژگان كلیدی:
 

 

  مقدمه

اين مناطق را از  جمعيت،و تراكم پايين  يپراكندگو  (Thiede et al, 2017: 11)كم هستند يت،از نظر تعداد جمع ييمناطق روستا
 يدر تحقق منافع واقع ينقش مهمتواند ميرفاه توسعه در اين مناطق . (Halseth and Ryser, 2004)كنديكوچك مشخص م يشهرها
به  جتماعياز حقوق برابر، جذب منابع ا ييانروستا يآگاه يتتقو يان،روستائ يستانداردهاي زندگكاهش دادن شكاف ا ييان،روستا

شناسايي اما براي دست يافتن به اين هدف، . (Kai-ji, 2015: 2)داشته باشد ييروستا -يو كاهش شكاف شهر يكشاورز يروستاها
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و عملكردي  مديريتي هايضعفيكي از محورهاي اساسي، توجه به  خواهد بود كهنخستين هدف ها و موانع توسعه در اين نواحي چالش
اجتماعي بشر، بيش از پيش  -اقتصادي يزندگ يهاو عرصه هاينهدر تمام زم مديريت، يگاهدر اين جوامع است. امروزه نقش و جا مديران

جامعه و روند حركت آن از  يكمرگ  ياو  يرشد، بالندگ يات،( و آن مهمترين عامل در  ح80: 1390برجسته شده)صيدالي و همكاران، 
 ييتوسعه در مناطق روستا ي(. اثربخش48: 1386 اران،و همك يافتخار ينالدوضع مطلوب شناخته شده است)ركن يوضع موجود به سو

ا انتظارات رهبري در روستا، منطبق ب ييو اين در حالي است كه توانا، (Tomashuk, 2017: 215)دارد يها بستگمؤثر آن يريتبه مد
 .(Teguh and Fitriyah, 2020: 3018)گردديهاي روستايي مخوب در برنامه يريتجامعه، منجر به مد

كند، حذف عنصر جه ميجلب تو سير مديريت روستايي در طي سه دوره اخير، آنچه كه بيش از همه در مطالعات مطالعهدر ارتباط با 
ر زندگي و اري پايدار نگهددستايي است. از اين روست كه با فروپاشي مديريت سنتي مديريتي بدون جايگزيني مناسب براي مناطق رو

اپايداري منابع نآن، بروز  شود كه نخستين پيامدكارآمد فضايي در سطح محلي پديدار مي ريتفعاليت در محيط روستايي، نوعي فقدان مدي
ن بسياري ، رها نمودر حادترين شكل خوداقتصادي و د -اجتماعيمحدود محيطي و افول تدريجي يكپارچگي اجتماع روستايي و انسجام 

ز پس از گذشت چند دهه از فعاليت (. اكنون ني162: 1389)سعيدي، استها از واحدهاي سكونتگاهي در نواحي روستايي در طي اين دوره
حلي بوده)حسنلو هاي مديريت روستايي و متها برآمده از مباني اهداف و ديگر سياسكه وظايف آن ،نهادهاي مديريتي در نواحي روستايي

يتي حيطه فعال ودر بسياري از وظايف  ها و شوراهاي اسالمي()بخشداري، بنياد مسكن، دهياري(، هنوز مديران158: 1397و همكاران، 
 هاي هستند كه همين امر نمود بارز عدم توسعه در برخي از نواحي روستايي است. خود داراي ضعف

ر اقدامات باي و هماهنگي و نظارت ريزي براي روستا، سازماندهي اقدامات توسعهو غايي مديران به معني برنامه عملكرد مطلوب
ه و محيط امعه، زمينجباشد به طوري كه فرآيند توسعه پايدار روستايي را به نحوي تقويت كنند كه در سطح متعارف انجام شده مي

وستايي ردگي جمعيت هاي اجتماعي و اقتصادي و حيات مجدد زنروستائيان به تناسب ويژگيتر و كارآمدتر مناسبي براي زندگي راحت
در دهستان دولت آباد از (. 261 -262: 1400؛ نصيري زارع و رياحي، 15 -16: 1390كشور فراهم نمايند)استعالجي و همكاران، 

هاي آنان در كنار مهاليت و برناآنان از سوي بخشداري و فع د كه انتخابروستا داراي شوراي اسالمي و دهياري هستن 9شهرستان مرند، 
و  هايازودها، نو شناخت كمب يبررسهاي اجرايي در اين نواحي شده است. بنياد مسكن مركز بخش، موجب انجام برخي از فعاليت

در اين  مديرانهاي مهم ليتز جمله فعااروستا و ...  يو امور رفاه يآموزش ي،فرهنگ ي،بهداشت ي،عمران ي،اقتصاد ي،اجتماع هاييينارسا
ب برخي از ين امر موجاين نواحي بوده و هم در هاي اين مديرانضعفبيانگر برخي از  هاي انجام شدهنواحي است. با اين حال بررسي

ركت مردم به مشاشتن تبارات و خدمات روستايي، توجه نداتوزيع نامناسب اعگرديده است.  آنانهاي مردم محلي از عملكرد نارضايتي
وستايي شده ردر ناحيه  ها، اجراي نامناسب طرح هادي و ... موجب توسعه نامتوازن و در نهايت مهاجرت مردممحلي در اجراي برنامه

اي ردهياري و شو شداري، بنياد مسكن،)بخمديران هاي عملكرديضعفتحقيق با اين آگاهي ابتدا سعي دارد با مطالعه كيفي، است. 
 ردازد. عوامل بپ اين رسيو بر شناسايي كند و سپس به صورت كمي به توصيف از سوي ساكنين روستايينواحي  وسعها در تر اسالمي(

 مباني نظری
ها و خدمات زيربنايي، مديرت مالي و پارادايم مديريت روستايي در محورهاي مديريت زمين و توليدات كشاورزي، مديريت زيرساخت

روستاها، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار براي كاهش فقر و برقراري عدالت اجتماعي، قابل بررسي  ها براينظام درآمد هزينه
هاي مختلف اين محورها، بيان كننده جنبه وسيع مديريت روستايي بوده كه (. بررسي جنبه124: 1391نژاد، است)عنابستاني و حاتمي

مديريت روستايي همزمان با هاي كالن مطرح بوده است. هبرد اساسي در برنامهشدت و ضعف در عملكرد و اجراي آن گاهي به عنوان را
پيدايش اولين روستاها آغاز شده و در طول تاريخ با توجه به مقتضيات اقتصادي، اجتماعي، محيطي، زماني و مكاني از مكاني به مكان 

مفهوم آن جايگاه  ديد،يي فرآيند سيستماتيك ساختاري حاكم گرديگر متفاوت بوده است. اين نوع از مديريت از زماني كه در مناطق روستا
نظران، اصطالح مديريت صاحب. (Sriram, 2007: 3)اي پيدا نمود و به عنوان يك راهبرد در جهت نيل به توسعه روستايي مطرح شدويژه

دانند و از محدوده خدماتي و قانوني روستا مي دانند و حوزه فعاليت مديريت روستايي را فراترروستايي را مترادف با توسعه روستايي مي
مند تمامي هاي مشخص، دامنه فعاليت مديريت روستايي را پيگيري نظامها و وظايف مذكور در چارچوب مكان و مرزبنديعالوه بر حيطه
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كنند. به اعتقاد اين گروه ميامور مربوط به روستا مانند كشاورزي، صنايع و خدمات روستايي، محيط زيست، منابع طبيعي و ... تعريف 
هاي مذكور به ويژه در مسائل مربوط به بخش كشاورزي و صنايع سطح متعارف شرايط زندگي روستائيان بدون توجه به حوزه نتأمي

هردار( داند و وظايف مدير روستا را نظير وظايف شهر)شپذير نيست. ديدگاه اول روستا را مكاني جمعيتي مانند شهر ميروستايي، امكان
هاي توسعه كشور را نگرد و نقش و جايگاه كلي روستا در برنامهانگارد و ديدگاه دوم از زاويه ديگري به روستا فراتر از جغرافيا ميمي

بايست سبب كاهش مهاجرت، اشكاف كند. بنابراين مديريت روستايي از اركان اصلي و جدانشدني توسعه روستايي بوده كه ميپيگيري مي
كشاورزي، گسترش فرهنگ خودباوري، توانمندسازي ظرفيت و كاهش فقر روستايي  هاجتماعي بين شهر و روستا، توسع -ياقتصاد
 .(Wenchang, 2008: 4)گردد

فاوت است. با مت  يخيارت يقهلحاكم و س ياسيس يدئولوژيا ي،سازمان يالتكشورها از نظر تشك يندر ب ييروستا يساختار اداره نواح
است.  بوده يريگعرض تحول چشمكشورها در م يشتردر ب ييروستا يحكومت محل ير،هاي اخاي اداري متفاوت، در دههوجود ساختاره

در قرن  ييكمرواح يدوره جدد يكو به  يستمگرا در اواسط قرن ببه دوره دولت يستمقرن ب يلدر اوا ساالرياز دوره پدر ييروستا يريتمد
ور همه به ط يعي،هاي طبحفاظت از ارزش ي،اجتماع يط(. رشد اقتصادي، بهبود شرا268: 1390متحول شده است)وودز،  يكمو  يستب

 ياز منابع محل يركتمشا يداروستفاده پاابه باال و  يينپا يكردرو يقاز طر يدكه با ستا ييروستا  يدارمهم توسعه پا هاييژگياز و يكسان
 .(Pugliese, 2001: 114)حاصل شود

. (Sayahi Kashi, 2002: 159)به اهداف عمده آن است يابيدر دست ييروستا يريتنامه سه عنصر مهم مدو بر يرساختز يريت،مد
 يطيو مح يتماعتصادي، اجاق يدارسعه پابه تو يابيدر دست تواننديم ييسازي در جوامع روستايتو ظرف يتهدا يقاز طر ييروستا يرانمد

به جاي  ييانر روستاامو يبراي سامانده يدولت يالتامروزه شاهد حضور تشك. (Tanguay et al, 2010: 408)در روستاها اقدام كنند
از  ؛يتز مشروطا يشكرد: تا پ يررسبدر پنج مرحله  توانيتحوالت را م ين. اباشيميمالك و كدخدا در روستاها م يسنت يريتمد

اكنون؛ هر تز انقالب او  يمتا انقالب اسال يارض از اصالحات ي؛تا اصالحات ارض مدو يدوم؛ از جنگ جهان يتا جنگ  جهان يتمشروط
به  توانيه را مند بعدي گذشتچو  يچيدهپ هاييريتغالب مد هاييژگياست. عناصر و و يريتاز مد يسبك يايمراحل گو يناز ا يك

 يماندگبارع و  عقز مالك و ينروابط استثماري ب ان؛توسط ساكن هاينههز ينتأم يريت؛بودن عوامل مد يكرد: داخل يممواردي تقس
 اشتند و باددر دخالت در امور روستاها  يسع يجها به تدردوم، دولت يجهان ي(. بعد از جنگ5: 1376)طالب، ييجامعه روستا يفن -يعلم
در دست سابق  يتير. اما مدانجام دادند ييانروستا يو ارتقاي سطح زندگ يعمران ياترا در چارچوب عمل هايييتفعال ييهابرنامه يبتصو

 يها در جهت دخالت در امور روستاها اجراي قانون اصالحات ارض(. اقدام  بعدي دولت81: 1376ها بوده است)طالب، مالكان و عوامل آن
انقالب اسالمي، خأل  ازادامه بعد  (. در858: 1399بر مالكان شد)صادقلو،  يمبتن ييروستا يريتنظام مد يدگيپاشبود كه موجب از هم

اها پديد آمد و در ط با روستارتبا وقتي در روستاها پيش آمد تا اين كه با تشكيل نهادهاي جهاد سازندگي و بنياد مسكن زمينهمديريت م
از  سختلف مديريت روستايي پ(. مشكالت م105: 1388، مديريت روستايي به شوراهاي اسالمي روستايي واگذار شد)افراخته، 1361سال 

جازه داده هاي خودكفا در روستاهاي كشور، به وزارت كشور ا، با تصويب قانون تأسيس دهياري1377سال انقالب اسالمي باعث شد در 
كفا با شخصيت ه صورت خودبشود به منظور اداره امور روستاها، سازمان دهياري را با توجه به موقعيت محل و با درخواست اهالي و مي

ي ل اساسي براي توسعه روستاي(. به طور كلي مديريت از جمله عوام180: 1393ني، حقوقي مستقل در روستاها تأسيس كند)اميني و جمي
 تحقيق است. هاي انجام اينهاي تحقق اين امر نيز از جمله ضرورتاست كه رفع موانع و چالش
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 (: مدل مفهومي تحقيق1)شکل

 1399منبع: محققان، 

 
درست و  ي استفادهراو بمحدود است امكانات و منابع زيرا  يستن يدهپوش يچكسختلف بر هدر جوامع م يريتمدموضوع  يتاهم

توان به سه شكل ه ميام شده كانج يمطالعات يراندر ا ييروستا يريتمد ينهدر زمدانش مديريت از ضروريات است. ، ينه از امكاناتبه
 كه به روند تاريخي مهدي طالب اند، مانند كتابديريت در روستا پرداختهمتفاوت تقسيم كرد. مطالعاتي كه تنها به مطالعه روند تاريخي م

ري مورد بررسي وانين كشوقسطوح  مديريت روستا از قبل مشروطيت تا زمان حاضر پرداخته و جايگاه وظايف و قوانين مرتبط با آن را در
ريزي توسعه اي بر برنامه(؛ مقدمه1392مطيعي لنگرودي، ريزي روستايي در ايران)هايي مانند برنامهقرار داده است. شكل دوم، كتاب

ه مطالعات ها ضمن پرداختن ب(؛ مدخلي بر جغرافياي روستايي ايران)حسيني ابري( و ... كه در آن1388روستايي در ايران)رضواني، 
ت بررسي مديري (. اما شكل سوم،121 :1390اند)فراهاني، هايي نيز به بررسي سير تاريخي و قوانين مديريت پرداختهروستايي، در بخش

لعات مديريت را در مطا هايي است كه در موضوعات تحقيقي به آن پرداخته شده است. اين بخش طبيعتاً بيشترين نمودروستايي، بررسي
 شود. روستايي در كشورمان دارد كه در ادامه به فراخور موضوع، به مواردي از آن اشاره مي

پردازد. او در هاي مديران محلي در مناطق روستايي شهرستان دشتي، بخش كاكي، ميود به واكاوي چالش( در تحقيق خ1396بدري)
كند و جامعه تحقيق او نيز شامل، مردم محلي، دهياران، شوراهاي اسالمي و تعدادي نيز از هاي كمي استفاده ميتحقيق خود از روش

او مشخص كرد كه بيشترين مسائل مديران در بخش اجتماعي و كمترين چالش آنان  هاي اجرايي بودند. نتايج تحقيقكارمندان دستگاه
(، عملكرد مديران روستايي را در توسعه روستايي بررسي 1393هاي كالبدي است. در مطالعه ديگر، صيدايي و همكاران)در شاخص

ديران را در توسعه روستايي ضعيف و تنها در بعد كنند. نتايج اين بررسي نيز از سوي آنان بدين ترتيب است كه آنان، عملكرد ممي
(، مديريت نوين روستايي و توسعه 1398كنند. يا در مطالعه ديگري نصيري الكه)اجتماعي عملكرد مديران را مطلوب ارزيابي مي

يز مؤيد اين موضوع كنند. نتايج تحقيق آنان نفضايي روستايي را در ناحيه مركزي گيالن بررسي مي -اكولوژيكي و كالبدي -محيطي
فضايي روستا مؤثر بوده است. همچنين در مطالعه ديگر شفيعي ثابت و  -است كه بهبود نظام مديريت نوين روستايي بر توسعه كالبدي

كنند. آنان ضمن تأييد اهميت مديريت (، رويكرد مديريت روستايي و تحوالت فضايي را در استان سمنان بررسي مي1399همكاران)
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توانمندسازي »هايكنندهدارند كه كم توجهي به تسهيلبر تحوالت فضايي ناحيه روستايي مورد مطالعه، نتايجي را نيز بيان ميروستايي 
كاركردي در فرآيند مديريت روستايي، باعث پايين ماندن سطح  -نفعان محلي و همچنين عدم تعادل يكپارچه ساختاريذي« مولد

هايي هستند كه ارتباط نزديكي از نظر موضوع و يي مورد مطالعه شده است. اين تحقيقات، بررسيهاي روستاتحوالت فضايي سكونتگاه
و اهميت نقش شناسي به تحقيق حاضر داشتند، البته پيداست كه مطالعات متعددي نيز در ارتباط با مديريت روستايي انجام شده كه روش

 اند. محيطي تأييد كردهي، كالبدي و زيست را در توسعه اقتصادروستايي مديران 
(، در تحقيق خود، عدم تمركز و 2010)1در مطالعات خارجي نيز موضوع مديريت در نواحي روستايي مورد توجه بوده است. كاكامبا

ه گيري آنان اين است ككند. نتيجههاي مشاركتي را در حكومت محلي در اوگاندا را براي بهبود روند توسعه روستايي بررسي ميمكانيسم
در . براي رسيدن به اهداف اصلي تمركز زدايي و مشاركت در توسعه روستايي نياز به تقويت نقش جامعه محلي در بسيج منابع محلي است

نفعان محلي افزايي و ارتباط بيشتر دو بخش دولتي و ذي(، مديريت و توسعه روستايي را بر پيوند و هم2011)2مطالعه ديگر جين اوم
دهد، ( در تحقيق خود كه بررسي و عملكرد دولت محلي را در ناحيه روستاييي خود مورد توجه قرار مي2014)3الوال داند و همچنينمي

هاي روستايي و بهبود آن ضعيف عمل كرده است و در مناطقي كه رسد كه دولت محلي در پاسخ به تأمين زيرساختبدين نتيجه مي
(، در تحقيق خود بر 2017)4محيطي رو به رو هستند. يا لنديني و همكارانشكالت زيستهاي روستايي بهبود يافته مردم با مزيرساخت

و به  ياعتماد همكار يزان( باعث شده تا مي)آموزش همگانيرنظ يمرتبط با كار گروه هايينهكنند كه فقدان زماين نكته تأكيد مي
 گرفته شود.  يدهروستا ناد يريتاشتراک گذاشتن مشكالت در مد

ه در اين هاي صورت گرفته در مناطق روستايي موجب توسعها و هزينهه به نتايج بررسي، روشن است براي اين كه برنامهبا توج
نخستين هدف براي  يعتاً اينرد. طبمناطق گردد بايد ابتدا مسائل، مشكالت و موانع توسعه در اين مناطق شناسايي و مود توجه قرار بگي

يان نيز در جهت اي روستائتعدادهد. از سوي ديگر رفع موانع توسعه و استفاده از توانايي، تجارب و استحقق توسعه روستايي خواهد بو
ين موضوع ترتيب، تحقيق با توجه به اهاي توسعه روستايي خواهد شد. بدينتوسعه، موجب تقويت مشاركت آنان در اهداف و برنامه

دهد. سپس براساس مي ايي بوده را مورد توجه قرارع تحقق اهداف توسعه روسترا كه يكي از مسائل و موانهاي عملكردي مديران ضعف
وستايي مورد ر نواحي ردوسعه، تجارب و ديدگاهي كه ساكنين نسبت به اين موانع دارند، به بررسي و ارزيابي مهمترين موانع تحقق ت

 پردازد.مطالعه مي
 

 شناسي تحقیقروش
امكان كنترل  يثاز ح يناست. همچن يهدف، از نوع كاربرد يبر مبنا كمي و -كيفيتحقيقات  به لحاظ روش در زمره يقتحق

 ياناز م تصادفي و انتخابيبه صورت انجام مصاحبه  يري برايگنمونه در بخش كيفي تحقيقاست.  يشبه تجرب يقاتاز نوع تحق يرها،متغ
 5كيودامكس نظري ادامه و اطالعات به دست آمده آن در تا رسيدن به اشباعآوري اطالعات نيز نجام شد. جمعساكنان مردم محلي ا
بندي بعد كلي طبقه 4معيار و  26بندي آن، اين معيارها در كه پس از كدگذاري و طبقه بودواحد معنايي  43، بررسي شد. نتايج آن

ز نظر جامعه محلي نقش مهمي در (. اين معيارها مهمترين عملكرد مديريتي مديران در ناحيه روستايي هستند كه ا1)جدولگرديدند، 
 توسعه ناحيه روستايي داشته است.

 

                                                      
1- Kakumba 

2- Jin Eom 

3- Lawal 

4- Landini et al 

5- MAXQDA.2020 
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 (: عوامل و معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران در توسعه مناطق روستايي1)جدول 
 ها(واحدهاي معنايي)خرده مقوله كد ها(معيارها)مقوله ابعاد

ي
ادار

_ 
ي

سازمان
 

 A1 مالي اتاعتبار تأمين و توزيع مناسب
 اعتبارات مالي تأمين مناسب

 توزيع مناسب اعتبارات مالي در نواحي روستايي

 A2 ستاييها و مسائل روتوجه به اولويّت
 بندي مسائل روستاييشناسايي و اوليت

 شناخت مناسب مديران از نواحي روستايي

 A3 روستايي امورداشتن مديران متخصص در 
 ييدر امور روستا متخصص مديرانوجود 

 هاتوجه به نظرات مردم محلي در برنامه

 هامناسب ميان مديران براي اجراي برنامه يهمكار A4 تأكيد بر مشاركت ميان مديران

 مديران تجربه علمي و فعاليتي A5 مناسب براي انتخاب مديران قوانين تنظيم

 هايشانقعاليتخت و آگاهي مديران نسبت به وظايف و شنا A6 يّتشناخت و آگاهي مديران از وظايف و فعال

 A7 ييروستا توسعه براي مشخص برنامه داشتن
 يهاي توسعه روستايتوجه به اهميت رفع چالش

 داشتن برنامه مشخص براي توسعه روستاييي

 A8 تسهيل در اجراي سازوكارهاي قانوني طرح هادي
 ديتنظيم قوانين مناسب براي اجراي طرح ها

 اجراي به موقع طرح هادي روستايي

ي
اجتماع

 

 ييانروستا يانمشاركت و همكاري در متوجه به  B1 روستاييانهمكاري  و مشاركتتوجه به 

 B2 نواحي روستايي جمعيت بودنو كمتعدد 

 تعدد بسيار باالي مراكز جمعيتي)نواحي روستايي(

 كم جمعيت بودن نواحي روستايي

 افيايي بسيار زياد نواحي روستاييتوزيع جغر

 مردم نسبت به مديران محليمناسب اعتماد  B3 مديران محلي به نسبت مردم اعتماد

 هاي توسعهمشاركت مناسب مردم با مديران در برنامه B4 هاي توسعهمشاركت مردم با مديران در برنامه

 توسعه يهادر برنامه مردم محليمشاركت  توجه به B5 توسعه هايمهبرنا ساكنين در مشاركت به توجه

 ميان مديران محلي يارتباط مؤثر و همكار B6 ميان مديران همكاري و ثرؤم ارتباط

 B7 ضياار يكپارچگي و مالكيت مشخص
 خرد بودن اراضي كشاورزي

 نتيهاي كشاورزي و سكومالكيت سنتي كاربري

ي
صاد

اقت
 

 C1 شغلي هايتفرص ايجادبراي  خصوصي بخش مشاركت

 ها فعاليدرگذاريسرمايهبرايخصوصيبخشتشويق

 سهولت در ايجاد كسب و كارهاي اقتصادي

 هاي ناحيه روستاييتوانمنديبا هاي اقتصادي فعاليتتوسعه 

 هاي اقتصادياستفاده از دانش مردم محلي در توسعه فعاليت

 C2 دستيعياصن توسعه توجه مناسب به گردشگري و
 يه روستاييهاي گردشگري ناحگذاري در بخشسرمايه

 توسعه و معرفي صنايع و فرهنگ بومي ناحيه روستايي

 هاي توسعهبراي برنامه يمين مناسب اراضأت C3 توسعههاي برنامه براي اراضي تأمين مناسب

 C4 اقتصاديهاي توسعه فعاليت داشتنيت اولوّ
 قتصادياها براي توسعه يتاولويّت داشتن فعال

 از منابع معدنيبرداري بهرهو مجوز  ارائه سهولت در

 روستا به جاي منافع فردياقتصادي توجه به منافع  C5 توجه به منافع اقتصادي روستا

ي
كالبد

 

 D1 مساكن ناحيه روستايي سازيممقاو
 تنظيم قوانين مناسب براي ساخت و سازهاي روستايي

 سازي مساكننابع مالي مناسب براي مقاومتأمين م

 توجه نداشتن صرف به توسعه كالبدي D2 هادي طرح مناسب اجراي

 D3 برنامه مشخص براي توسعه فيزيكي و تملّك اراضي
 برنامه مشخص براي توسعه فيزيكي روستا

 تدوين ضوابط براي تملك اراضي در توسعه فيزيكي روستا

 D4 ر ناحيه روستاييتوسعه خدمات ايمني د
 توسعه خدمات ايمني در نواحي روستايي

 هاي امداديآموزش و آگاهي ساكنين از فعاليت

 D5 وستار هاي عمومي درمناسب كاربري ساماندهي
 و ...( هاهاي عمومي روستا)آرامستانبازسازي كاربري

 هاي عمومي روستايابي كاربريمكان

 هاي معابر روستاييتوسعه مناسب شبكه D6 ييروستا معابرهاي هشبكه توسع

 1399های تحقیق، منبع: يافته
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 تهيه شده نيز پرسشنامه و محتوايروايي به صورت طيف ليكرت بود. پرسشنامه در نهايت، اين واحدهاي معنايي اساس طراحي 
آلفاي كرونباخ  ضريب براي نيز پايايي پرسشنامهد. ها تأييد گرديتر شدن برخي از سؤاالت و گويهپس از سادهتوسط پنل متخصصان 

گيري موضوع مورد بررسي است. پرسشنامه نيز به صورت تصادفي به دست آمد، كه بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق براي اندازه 796/0
ي دهستان دولت آباد بود توزيع نمونه)برحسب فرمول كوكران( از ساكنين نواحي روستاي 230در ميان جامعه نمونه مورد بررسي كه شامل 

جهت تجزيه و تحليل گرديد. حجم نمونه براي نواحي روستايي به صورت تناسب و برحسب تعداد خانوارهاي روستايي در اين نواحي بود. 
 يابيارز يتحليل چند متغيره برا يكبه عنوان تكن يتحليل عامل بدين صورت كه ازبهره گرفته شد.  1ليزرالو  SPSS ازنيز ها داده

دليل انتخاب اين برنامه آماري نيز در تحقيق به دليل منسجم بودن و  استفاده شد. Tآماره  ها ازآن ينشان دادن معنادار برايو  هاعوامل
تحليل مناسب روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و متغيرهاي پنهان است. در واقع ليزرال به نوعي شبيه رگرسيون چند گانه است كه از 

ها، روابط بين متغيرهاي مستقل و لحاظ روشي قدرتمند براي ارزيابي تعامل بين متغيرها، روابط غيرخطي بين آن ين نوع ابزار به منزلها
 (.163: 1393شود)موسوي و همكاران، كردن خطاهاي اندازه استفاده مي

 ستايي مورد مطالعه(: توزيع پرسشنامه براي هر يك از نواحي رو2)جدول

)فراواني توزيع پرسشنامه
)% 

فراواني) خانوار
)% 

 روستا يتجمع

 تازه كند آخوند 2450 1/20 681 6/18 8/42 43

 ساري تپه 558 6/4 149 1/4 4/9 9

 كوهناب 129 1/1 35 1 2/2 2

 هاي آجر پزيمجتمع كوره 63 5/0 16 4/0 0/1 1

 اددولت آب 3868 8/31 1185 4/32 4/74 74

 هوجقان 1705 14 568 5/15 7/35 36

 بنگين 1214 10 375 2/10 6/23 24

 ابرغان 2022 6/16 600 4/16 7/37 38

 لرنوجه ده شيخ 161 3/1 52 4/1 3/3 3

 جمع 12170 100 3661 100 230 230

 1395منبع: سرشماري آماري استان آذربايجان شرقي، 

 

اين دهستان  شرقي است. هاي شهرستان مرند در استان آذربايجانتان دولت آباد از دهستانمنطقه مورد مطالعه در تحقيق نيز، دهس
وستايي كه روستاي دولت نقطه ر 9(، اين دهستان 1395در بخش مركزي شهرستان مرند قرار دارد و براساس آخرين سرشماري كشور)

اكنين اين سهاي اقتصادي آن باغداري از جمله مهمترين فعاليتهاي كشاورزي و مهمترين ترين روستاي آن است. فعاليتآباد، پرجمعيت
ا اين مناطق تب گرديده ي، موجنواحي روستايي است. وجود مناطق گردشگري، آب و هواي مطبوع و بسياري از منابع طبيعي در اين نواح

هاي محيطي و انمنديرغم داشتن توعليدر زمره مناطق هدف براي توسعه روستايي قرار بگيرند و اين در حالي است كه، اين مناطق 
ين امر در كنار هستند. هم دليل موانع و مسائل مديريتي از سوي مديران محلي، از سطح توسعه كمتري برخوردار اجتماعي، به -اقتصادي

انساني آن در  ي از نيرويردر مناطق شهري، موجب گرديده تا بسيارآمد كافي دهاي جمعيتي براي اشتغال پايدار و تأمين برخي از جاذبه
(، 2شكل) گردد. در ق شهرينواحي شهري به فعاليت بپردازند و بخش بيشتري از سرمايه انساني و اقتصادي اين نواحي، جاذب مناط

 موقعيت جغرافيايي دهستان مرند و نواحي روستايي مورد مطالعه مشخص شده است.
 

                                                      
1 - LISREL 
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 يي نواحي روستايي مورد مطالعه در تحقيق(: موقعيت جغرافيا2)شکل

 

 نتايج و بحث

 های توصیفييافته
ناپذير است. همين امر محيطي و در راستاي توسعه سرزميني، مديريت امري اجتنابهاي اجتماعي، اقتصادي و زيستدر تمام عرصه

ها خواهد هاي آن از اهم فعاليتكاستي رفع كم و عاًبديل نموده كه قطنيز ضرورت توجه به مديريت در مناطق روستايي را به امري بي
 (. 3ها( از سوي جامعه محلي بود، شكل)بود. نتايج بخش اول تحقيق، شناسايي عوامل و معيارها)چالش

 

 

 (MAXQDA.2020)(: عوامل عملکردي مديران در توسعه مناطق روستايي3)شکل

 1399هاي تحقيق، منبع: يافته
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سازماني،  -ري. در بعد اداقرار دارد ازماني، اجتماعي، اقتصادي و بعد كالبديس -هاي مديران در چهار دسته كلي بعد اداريچالش
گي مديران با كت و هماهنهاي تنظيم قوانين مديريتي، تخصص و توزيع مناسب منابع مالي؛ در بعد اجتماعي بيشتر بر مشاربيشتر چالش

د كالبدي نيز چنين در بعهاي مورد توجه قرار گرفتن منافع اقتصادي ساكنين روستايي و همقتصادي نيز بر جنبهمردم محلي؛ در بعد ا
هاي مورد نظر، سايي معيارپس از شناهاي خدماتي و عمراني مديران در نواحي روستايي مورد مطالعه اشاره گرديده است. بيشتر بر چالش

عي ت موضوع، سسي با توجه به اهمينمونه از جامعه مورد مطالعه ارزيابي شدند. در اين برر 230اين معيارها در پرسشنامه تخصصي توسط 
 يفرد هايژگيويهاي جامعه روستايي انجام شود. ها، تا حد ممكن ارزيابي معيارها توسط تمام گروهگرديد ضمن انتخاب تصادفي نمونه

را  يفراوان يشترينب بيرستاندتحصيالت سطح و  ، وضعيت متأهلمردان يتنسج ي،نمونه آمار 230 ينكه از ب دهدينشان م پاسخگويان
ر نيز، فعاليت بيشت يباغدار هاييتفعال يگروه شغل ينهمچنسال بوده و  40 - 60در گروه سني  بيشتر پاسخگويانداشته است. 

 (.3)جدول، دهندگان بوده استپاسخ

 سخگويان پا يمشخصات فرد(: 3)جدول

 درصد فراواني شغل درصد فراواني وضعیت تأهل درصد يفراوان جنسیت

 % 5/16 38 زراعت % 80 184 متأهل % 5/76 176 مرد

 % 6/42 98 باغداري % 20 46 مجرد % 5/23 54 زن

 % 2/12 28 دامداري درصد فراواني گروه سني درصد يفراوان تحصیالت

 % 6/12 29 دارخانه % 8/4 11 سال 20كمتر از  % 5/3 8 ابتدايي

 % 8/4 11 دولتي % 9/13 32 سال 40تا  20 % 4/10 24 راهنمايي

 % 3/11 26 شغلبدونوساير % 8/67 156 سال 60تا 40 % 1/46 106 دبيرستان

 % 5/13 31 سال 60بيشتر از % 7/31 73 ديپلم
 230تعداد كل نمونه= 

 - % 3/8 19 باالترو ديپلم 

 1399هاي تحقيق، افتهمنبع: ي

 

 های تحلیلييافته
 يرهچند متغ ليتحل، يك ين روشابراي ارزيابي عملكرد مديران در ناحيه روستايي مورد مطالعه، از معادالت ساختاري استفاده شد. 

ز ا يفرض يوهادر آن الگ روشي است كه دهد و آن همچنينرا انجام مي اي از معادالت رگرسيونمجموعه كه به طور همزمانبوده 
ين تحليل، به اتفاده از دليل اس د.نشويم يمشاهده شده و پنهان بررس يرهاياز متغ عهمجمو يك ياندر م يرمستقيمغ و يمارتباطات مستق

ايج تحقيق را درستي نت تواند بهدليل سنجش مناسب و كارايي استفاده از اين روش براي بررسي رابطه علي ميان متغيرها بوده كه مي
رديد. در اين بررسي ابتدا از ، اين روش انتخاب گ200هاي بيشتر از ان كند. در سوي ديگر با توجه به استفاده بيشتر از آن در نمونهبي

داراي سطح  يدآل مقدار مربع كاي بايدهدر حالت ابررسي معيارها و ارزيابي اطالعات تحقيق استفاده شد،  هاي برازندگي برايشاخص
 بسيارونه به حجم نم آماره اين دارباشد تا بتوان گفت مدل از برازش كامل برخوردار است، اما از آن جا كه مق 05/0ز ا يشب يدار يمعن

ن كمتر از شود كه حد مطلوب آيده مبرازش مدل استفا يابيبه درجه آزادي براي ارز اسكويركايحساس است، معموالً از شاخص نسبت 
 درصد يكباشد كه در سطح خطاي يم 561 يبا درجه آزاد 11/2009 مقدار مربع كاي برابر با ،بدست آمده يجاست. براساس نتا 3

اخص ش نينو همچ( SRBMR/RBMRها)داده در بافت يانسو وار يانسمانده كووار يباق يهاي بررسشاخص يجنتات. دار شده اسيمعن
GFI از  ،مدلتوان گفت كه در مجموع ر مشخص شده، ميارش شده مدل مورد نظها كه حد مطلوب آن و مقدار گزو ساير شاخص

 (.4بوده است، جدول)برخوردار  يقابل قبول يبرازش كل يارهايمع
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 برازندگي هايشاخص با گيرياندازه مدل انطباق ميزان نتايج(: 4)جدول

 گزارش شده حد مطلوب مدل برازش هایشاخص

 11/2009 - (2Xر)ياسكو كاي مقدار

 561 - (dfآزادي) درجه

 3 ≤ 81/1 (df/2xآزادي) درجه به اسكوير كاي نسبت

 RMSEA)) 08/0 ≤ 067/0تقريب خطاي دوم توان ميانگين ريشه

 RMR)) 05/0 RBMR ≤ 06/0باقيمانده مقادير مجذور

 SRMR)) 05/0 SRBMR ≤ 5/0شده استاندارد باقيمانده مقادير مجذور

 GFI)) ≤ GFI80/0 85/0برازندگي شاخص

 CFI)) ≤ CFI 90/0 91/0تطبيقي برازش شاخص

 NFI)) ≤ NFI 90/0 95/0شده نرم برازش شاخص

 NNFI)) ≤ NNFI90/0 92/0نشده نرم برازش شاخص

 IFI)) ≤ IFI 90/0 95/0فزاينده برازندگي شاخص

 1399هاي پژوهش، منبع: يافته

 
 گيري،اندازه روش ( و پايايي(AVEدهش استخراج واريانس و ميانگين t عاملي، آماره بارهاي از استفاده با گيرياندازه روش روايي ارزيابي

 (.5، جدول)شد ( انجامCRتركيبي) پايايي ضريب از استفاده با

 مديران در توسعه مناطق روستايي از نظر ساکنان محلي روستاها (: ارزيابي عملکرد 5)جدول
 t R2 CR AVEآمار  شده استاندارد عاملي بار استاندارد خطاي گيريمقدار خطاي اندازه يارهامع ابعاد

ي
ادار

_ 
سازماني

 

A1 31/0 056/0 62/0 02/12 73/0 

947/0 642/0 

A2 51/0 075/0 39/0 65/11 60/0 

A3 55/0 078/0 37/0 99/11 67/0 

A4 45/0 065/0 41/0 29/10 61/0 

A5 29/0 080/0 66/0 62/12 77/0 

A6 39/0 079/0 45/0 12/11 65/0 

A7 38/0 077/0 46/0 87/11 68/0 

A8 54/0 053/0 37/0 29/11 59/0 

اجتماعي
 

B1 39/0 074/0 44/0 12/11 67/0 

891/0 528/0 

B2 28/0 089/0 68/0 63/12 77/0 

B3 21/0 083/0 77/0 61/12 65/0 

B4 41/0 077/0 46/0 83/11 69/0 

B5 45/0 064/0 41/0 29/10 61/0 

B6 24/0 095/0 74/0 09/14 87/0 

B7 28/0 078/0 68/0 59/12 77/0 

ي
صاد

اقت
 

C1 41/0 093/0 67/0 27/13 82/0 

870/0 517/0 
C2 41/0 057/0 67/0 39/12 73/0 

C3 45/0 047/0 59/0 52/12 78/0 

C4 48/0 055/0 53/0 22/12 72/0 

C5 38/0 095/0 75/0 12/14 88/0 

ي
كالبد

 

D1 31/0 090/0 73/0 45/13 83/0 

914/0 613/0 

D2 35/0 091/0 66/0 28/12 76/0 

D3 35/0 078/0 66/0 63/12 76/0 

D4 43/0 080/0 44/0 18/11 65/0 

D5 40/0 077/0 46/0 87/11 68/0 

D6 47/0 074/0 39/0 29/11 39/0 

 1399هاي تحقيق، منبع: يافته
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يل كمتر ه كه به دلشدها استفاده شاخص اصالح مدل و بهبود يكه برا پرسشنامه و متغيرهاي االتؤسگيري شده مقدار خطاي اندازه
 بين داررابطه معني ت كه حاكي از وجودسا 96/1از  بيشتر براي همه معيارها  tمقدار آماراز حد قابل قبولي برخوردار است.  5/0بودن آن از 

 فقط سازه نشانگر هربوده و  داربرخور به خود مربوط سازه گيرياندازه براي الزم دقت از معيارهاهمه  بنابراين، ت.اس هاعامل و معيارها

كه  مقادير آماري به دست آمده اساسرب. اندشده بنديطبقه كليدي موانع قالب در به درستي معيارها و كرده گيرياندازه را خود به مربوط
مل لبدي؛ اجتماعي و اقتصادي بوده است. بنابراين عاسازماني؛ كا -هاي اداريبراي عامل عاملي بار بيشترين مهمترين نتايج تحليل است،

 نوان مهمترين عامل براي عملكرد مديران در توسعه مناطق روستايي مورد مطالعه است.عسازماني به  -اداري
 

 

 بار عاملي متغيرها اساس بر براي توسعه مناطق روستاييمديران  ارزيابي عملکرد(: 4)شکل

 1399هاي تحقيق، منبع: يافته

 
( رانمديپايين ي تجربه علمي و فعاليت)اسب براي انتخاب مديرانتنظيم قوانين من، معيار اداري -سازماني عامل عوامل، براي بين در

ناحيه ر دمساكن  يسازقاوممرين مقدار بار عاملي را در ميان معيارهاي اين عامل داشته است. در عامل كالبدي، معيار كلي بيشت
رين بار عاملي (، بيشتكنسازي مساتأمين منابع مالي مناسب براي مقاومو  تنظيم قوانين مناسب براي ساخت و سازهاي روستايي)روستايي

ه منافع اقتصادي بيار توجه نيز مع و در عامل اقتصادي ميان مديران يارتباط مؤثر و همكارجتماعي نيز معيار را داشته است. در عامل ا
 اند.را داشته اند كه بيشترين بار عامليروستا، مهمترين معيارها بوده
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 داري متغيرهايب معنيضر اساسبر توسعه مناطق روستايي برايمديران  ارزيابي عملکرد(: 5)شکل

 1399هاي تحقيق، منبع: يافته

 

 گیرینتیجه
دانش مديريت و به خصوص هدايت و رهبري، موضوعي است كه همواره با زندگي اجتماعي انسان و حتي قبل از آن مطرح بوده 

گردد. اما در تماعي اوليه او بر مياست. بنابراين مديريت يك پديده تازه و نو نيست و تاريخ آن به گذشته پيدايش انسان و زندگي اج
بگيرد، نقش آن اي قرار ريزان ملي و منطقهمورد توجه برنامهارتباط با مديريت، آن چه كه امروزه باعث شده تا اين مفهوم بيش از پيش 

انشدني توسعه در ساماندهي و تحقق اهداف توسعه در مناطق روستايي است. مشخص است كه مديريت روستايي از اركان اصلي و جد
هاي توسعه نيز با مشكالت بيشماري مواجه خواهند شد. باشد، زيرا در نبود مديريت سازماندهي شده در نواحي روستايي برنامهروستايي مي

هاي نهادي و سازماني گذاريدهد كه پس از گذشت چند دهه و بسط مفهوم مديريت روستايي و انجام سياستادبيات گذشته نشان مي
تحقق مديريت مناسب، همچنان مديريت روستايي از سوي مديران، با مسائل و مشكالتي همراه بوده است. نمود آن نابرابري و عدم براي 

هاي مناسب از سوي مديران)بخشداري، بنياد تحقق اهداف توسعه در نواحي روستايي بوده و اين در حالي است كه اقدامات و فعاليت
هاي توسعه روستايي، موجب تواند ضمن ارتقاء نقش و جايگاه آنان براي تهيه و اجراي طرحاسالمي(، ميها و شوراهاي مسكن، دهياري

روستا داراي شوراي اسالمي و دهياري هستند كه انتخاب آنان از  9 ناحيه روستايي مورد مطالعه،در توسعه مناطق روستايي نيز گردد. 
اين  هاي اجرايي در اين نواحي شده است.نار بنياد مسكن موجب انجام برخي از فعاليتهاي آنان در كسوي بخشداري و فعاليت و برنامه

مديران حلقه اصلي و ارتباطي مردم محلي با نهادهاي باالدستي هستند كه طبيعتاً نقش با اهميتي نيز در پيشرفت و توسعه ناحيه روستايي 
يران در بيشتر موارد از تخصص مديريتي، تجربه و شناختي كافي از دارند. با اين حال آنچه كه بررسي تحقيق مشخص كرد، اين مد

تري مسائل روستايي ندارند. بيشترين منابع مالي براي نواحي روستايي پرجمعيت پرداخت شده و مديران در اين نواحي عملكرد مطلوب
كنند. توجه نكردن معيت را مطلوب ارزيابي مي(، در تحقيق خود عملكرد مديران در مناطق پرج1386داشتند، در اين بخش نعمتي و بدري)
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هاي هاي ناحيه روستايي و توسعه اقتصادي، همچنين توجه پايين به مشاركت مردم، خدمات پايين روستايي از جمله چالشبه توانمندي
ن مالكيت اراضي نيز از اصلي در ناحيه روستايي بوده است. البته توزيع جغرافيايي بسيار، تعداد كم جمعيت و خرد و يكپارچه نبود

مديريت ساكنين از جمله  يكپارچه كردن هاي ديگر براي توسعه در اين نواحي بوده به طوري كه سازماندهي و مديريت محلي وچالش
د نيز اين امر مور (2011رشيد پور و همكاران)( و 2013بادي بانگا و همكاران) رويكردهاي مطلوب در توسعه روستايي بوده كه در تحقيق

 گيرد. توجه قرار مي
ان در ملكرد مديرعتماعي، اقتصادي و كالبدي مورد توجه قرار گرفت. مهمترين سازماني، اج -بعد اصلي، اداري 4عملكرد مديران در 

ز عيارهايي نيملبدي، اجتماعي و اقتصادي بودند. در هر يك از اين عوامل، سازماني، كا -هاي، اداريناحيه روستايي به ترتيب عامل
همترين چالش م ديران محليو فعاليتي م تخصصي، توان مديريتيتجربه ازماني، معيار س -بيشترين بار عاملي را داشتند. در عامل اداري

ستايي است كه هاي توسعه روبيني كنندهبوده است. بديهي است كه آگاهي از قواعد و قوانين و تجربه مديريتي از جمله مهمترين پيش
ه مساكن در ناحي يسازمقاومكنند. در عامل كالبدي معيار كلي ( نيز اين يافته تحقيق را تأييد مي1393همكاران)تحقيق صيدايي و 

سازي اي مقاوممناسب بر ع ماليمناسب براي ساخت و سازهاي روستايي و تأمين مناب انيننظيم قوكه خود شامل زيرمعيارهاي ت روستايي
ي بيشترين مردم محل ديران ومميان  يدر عامل اجتماعي نيز معيار ارتباط مؤثر و همكار است.بيشترين بار عاملي را داشته  ،مساكن

يريت مشاركتي ي موجب مددم محلاهميت را داشته است. در ارتباط با اين معيار مشخص است كه ارتباط دو سويه و متقابل مديران و مر
ي نيز معيار امل اقتصادعدر داند. در تحقق اهداف توسعه بسيار مهم مي خواهد شد. اين معياري است كه ادبيات توسعه نيز نقش آن را

هايي را هاي تحقيق چالشافتهياست. به طور كلي  كه بيشترين بار عاملي را داشته توجه به منافع اقتصادي روستا، مهمترين معيارها بوده
ود، اما بروستايي  ناحيه ق تنها بررسي چالش مديران دراز سوي مديران در توسعه مناطق روستايي مشخص كرد. البته موضوع تحقي

نان بر آترين عملكرد بوده و در واقع مناسب فضايي مناسب -عملكرد مديران محلي در برخي از نواحي به خصوص در زمينه كالبدي
( و مهدوي و نجفي 1395(، قنبري و بهرامي)1396(، بدري)1398توسعه كالبدي بوده است. اين بخش نيز در تحقيق نصيري الكه)

كند. رزيابي ميالبدي كمتر گيرد، آنان نيز در تحقيق خود چالش مديران را در نواحي روستايي در بخش كا( مورد تأييد قرار مي1384كاني)
ان در نواحي هاي مديرفعاليت سازي واحدهاي مسكوني و ... از جملهاحداث و ايجاد معابر جديد در روستا، بهسازي و نوسازي معابر، ايمن

حيه روستايي بيان ران در ناسب مديروستايي مورد مطالعه بوده است. با اين حال نتايج تحقيق پيشنهادات زير را براي تحقق مديريت منا
 كند:مي

 ها و مسائل مهم ناحيه روستايي.سازي و توانمندسازي مديران در ناحيه روستايي و آگاهي آنان از مسئوليتظرفيت 

 مشاركتي و ارتباطات دوسويه ميان مردم و مديران در ناحيه روستايي مورد مطالعه. تحقق مديريت 

 هاي ناحيه روستايي.ريزي روستايي و محلي نمودن فرآيند آن با توانمندياصالح نظام برنامه 

 ه.سعهاي ناكارآمد مديران در تحقق اهداف توالگوسازي و مشخص ساختن عملكرد مناسب مديران و بررسي فعاليت 

 .هاي پرداخت مالي به مديران محليپايدار نمودن و اصالح نظام 

 هاي گردشگري و منابع معدني.هاي توسعه اقتصادي در ناحيه روستايي از جمله قطبتوجه به پيشران 

 هاي اقتصادي(.هاي توسعه روستايي)فعاليتهاي اجرايي در طرح برنامهتسهيل در قوانين، ضوابط و دستوالعمل 

 ي توسعه خدمات اجتماعي در نواحي روستايي.هاي مناسب براشرايط و زمينه و ايجاد 
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