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مقاله پژوهشي

تبیین الگوی مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایي (مطالعه موردی:
بخش مرکزی شهرستان سیریک)
عباس جهانالدیني؛ دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامهريزی روستايي ،گروه جغرافيا ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،واحد نجفآباد ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران
حسین سلیماني*؛ استاديار گروه جغرافيا ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران (نويسنده مسئول)
سیدرامین غفاری؛ دانشيار ،گروه جغرافيا ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران

چکیده:
حوزههای روستايي به عنوان قاعده نظام و فعاليت ملي نقش اساسي در توسعة ملي ايفا ميکنند؛ زيرا توسعه پايدار سرزمين در گرو پايداری
نظام روستايي به عنوان زيرنظام تشكيلدهندة نظام سرزمين است و پايداری فضاهای روستايي در ابعاد مختلف ميتواند نقش مؤثری در
توسعه منطقهای و ملي داشته باشد و اگر در جريان پيشرفت و توسعه فضاهای روستايي وقفهای ايجاد شود ،آثار و پيامدهای آن نه تنها
حوزههای روستايي؛ بلكه مناطق شهری و در نهايت ،کليات سرزمين را در بر خواهد گرفت .يكي از عوامل مؤثر در توسعه روستايي
مديريت و برنامه ريزی راهبردی ميباشد .پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مديريت راهبردی در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردی:
بخش مرکزی شهرستان سيريك) انجام شد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصيفي -پيمايشي بود .جامعه آماری
پژوهش صاحبنظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سيريك بودند که به شيوه هدفمند  60نفر از آنها انتخاب شدند .ابزار پژوهش
شامل پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  spssو همچنين تحليل  swotاستفاده شد .نتايج آزمون  tنشان
داد که مديريت راهبردی نقش اساسي در توسعه پايدار روستايي دارد .همچنين معيارهای کالبدی ،اجتماعي ،زيست محيطي و اقتصادی
نقش اساسي در توسعه پايدار روستايي در شهرستان سيريك دارد.
کلمات کلیدی :توسعه پايدار ،مديريت راهبردی ،شهرستان سيريك.
تاريخ ارسال1400/6/15 :
تاريخ بازنگری1400/6/31 :
تاريخ پذيرش1400/7/14 :
* حسين سليماني ،استاديار گروه جغرافيا ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران ،
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مقدمه:
حوزههای روستايي به عنوان قاعده نظام و فعاليت ملي نقش اساسي در توسعة ملي ايفا ميکنند؛ زيرا توسعه پايدار سرزمين در
گرو پايداری نظام روستايي به عنوان زيرنظام تشكيلدهندة نظام سرزمين است و پايداری فضاهای روستايي در ابعاد مختلف
ميتواند نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملي داشته باشد و اگر در جريان پيشرفت و توسعه فضاهای روستايي وقفهای ايجاد
شود ،آثار و پيامدهای آن نه تنها حوزههای روستايي؛ بلكه مناطق شهری و در نهايت ،کليات سرزمين را در بر خواهد گرفت.
در ساختار اقتصادی نواحي روستايي کشورهای مختلف ،کشاورزی محور اساسي تأمين معيشت به شمار ميآيد و در اغلب
برنامههای توسعه نيز کشاورزی مهمترين و تنها ارکان اقتصادی روستاها است(مسيبي و همكاران.)1397 ،
مهمترين ويژگي چنين ساختاری فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصتهای شغلي به خصوص برای نيروی انساني رو به
افزايش روستايي است که تا حدود زيادی نشأت گرفته از نوع نگرش به روستا و سياستگذاریهای دولتي و عوامل دروني
روستا است .چنين ساختار اقتصادی و شاغلي در ناحيه روستايي ،مسائل خاصي را به دنبال دارد که از جملة آنها ميتوان به
انعطاف کمتر در مقابل نوسانات کوتاه مدت آب وهوايي ،نوسان قيمت محصول در زمان برداشت ،محدوديتهای بازاريابي
محصول ،وابستگي بهرهبرداران به محيط خارج از روستا و بازارهای خارجي ،وجود بيكاری آشكار و پنهان ،کاهش بازده
سرمايه ،تخريب منابع پاية محيطي ،آسيبپذيری اقتصاد روستايي و بيثباتي منابع درآمدی ،تضعيف اقتصاد و فرهنگ
روستايي ،مهاجرت روستايي ،حاشيهنشيني و مسائل شهری اشاره کرد .اغلب نظريهپردازان توسعه در راستای کاهش اثرات
منفي چنين ساختاری و در چهارچوب الگوی توسعة پايدار به عنوان يكي از مهمترين راهبردهای توسعه رويكرد متنوعسازی
فعاليتهای اقتصادی را پيشنهاد ميکنند(جوان و همكاران.)1390 ،
به نظر ميرسد که رهايي از اين شرايط دشوار توجه عمومي به توسعة پايدار به مثابه(توسعهای انسانمحور و انعطافپذير در
روستاها) و همكاری و همياری عوامل دولتي و غيردولتي در کنار مردم جوامع روستايي به منظور اجرای اصول و راهكارهای
برخاسته از شاخصهای توسعه پايدار در جوامع روستايي کشورمان را طلب ميکند .به اين ترتيب ،اولويتبندی راهبردهای
توسعة روستايي و استفاده از فنون و روشهای علمي اندازهگيری و ارزيابي اين راهبردها و تعيين بهينهترين راهبرد در توسعه
جوامع روستايي ضرورت دارد .در حقيقت ،نگاهي راهبردی به توسعة پايدار روستايي اهميت ويژهای در برنامهريزی توسعة
روستايي دارد .تدوين راهبردهای توسعه ،امكان توسعة پايدار و کنترل برنامهها را ميسر ميسازد.
با گذشت بيش از نيم قرن از توجه به مفهوم توسعه ،در پس زمينهای از موفقيتها و شكستهايي که نتيجة به کارگيری مدلهای
مختلف توسعه به خصوص برای جوامع درحال توسعه ،توسعه نيافته و اجتماعات فقير شهری و روستايي بود ،دستيابي به
الگوی جديدی که هم تبعات تجربه شده را نداشته باشد و هم به منابع ارزشمند نسلهای امروز و آتي آسيبي نرساند ،بيش از
پيش ضرورت پيدا ميکند .رويكرد توسعة پايدار الگويي را به دست ميدهد که در آن عالوه بر توسعه اقتصادی ميتوان هم
عدالت اجتماعي (برابری) و هم پايداری محيط زيست را دنبال کرد .توسعه پايدار بشر را قادر ميسازد تا با بهرهمندی از ابعاد
متنوع اقتصادی -اجتماعي ،سياسي و زيستمحيطي ،فرايند توسعه و رشد اجتماعي  -اقتصادی را به گونهای پايدار سپری
نمايد .هدف اصلي توسعه پايدار تأمين نيازهای اساسي ،بهبود ،ارتقاء سطح زندگي برای همه ،حفعظ اداره بهتر سرزمينها،
آينده امنتر و سعادتمندتر ذکر شده است .اين هدف خود متضمن تناقضي است که بسياری آن را از خوصيات اصلي واژه
توسعه پايدار ميدانند؛ تأمين رشد الزم برای بهبود سطح زندگي عموم و آيندهای مرفهتر و در عين حال همراه با حفظ
سرزمين ،ليكن موضوع اين است که با تغييراتي که بشر در محيط و بستر طبيعي خود پديد آورده است ،به چنان مرحله
بحراني از تاريخ خود رسيده است که ادامه حيات سالم در کره زمين را مستلزم تجديد نظر در فرضياتي قرار ميدهد که
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مدلهای رايج برنامهريزی و توسعه بر پايه آنها قرار گرفتهاند .توسعه پايدار به عنوان يك سيستم مطرح است که عالوه بر
داشتن مديريت قوی در بهرهبرداری از منابع برای تأمين نياز مردم کيفيت محيط را حفظ نمايد.
امروزه قدرت کشورها بر اساس نيروی خالق و کارآمد آن سنجيده مي شود .بنابراين کشورها بايد بهترين برنامه ريزی را برای
بهترين سرمايه های خود انجام دهند (جعفری نيا و راجي .)1396 ،هرجامعه ای که درصدد دستيابي به توسعه پايدار و موفق است،
ناگزير بايد مشارکت فعال افراد جامعه را بپذيرد و به آن ها فرصت دهد تا توسعه جامعه خويش را تحقق بخشد( مطيعي لنگرودی
و شمسايي.)1391 ،
در برنامه های کشور ما ،فقدان توسعه درون زا با برنامه هايي که مردم در آن مشارکت دارند و دولت تنها نقش هدايتي و تسهيل
گری را برعهده گيرد ،به خوبي مشهود است به همين خاطر اهداف توسعه تنها در بخش ابالغيه ها و بخش نامه ها محدود شده
است (عنابستاني.)1391 ،
مروری بر نظريهها و ديدگاههای توسعه روستايي حاکي از بروز تغييرات عمده و ظهور نظريههايي با رويكردهای متفاوت در طي
نيم قرن گذشته است .در طول زمان اين پارادايمهای توسعه در قالب برنامهريزی تعاملي و مشارکتي قوت گرفته است (زاهدی و
همكاران .) 1393 ،به مرور مشارکت از چنان جايگاهي برخوردار گرديد که گاه توسعه را معادل با مشارکت و آن را وسيله و
هدف توسعه ذکر کردهاند (عنابستاني.)1393 ،
نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور ،از قبيل کمك به رشد اقتصادی ،کنترل نرخ تورم ،افزايش
نرخ اشتغال و فعاليت دارد(به طور ويژه در توليد کاالهای اساسي و استراتژيك نيز مؤثر است) ميتواند بستر مناسبي برای
توليدات کشاورزی ،دامي ،صنعتي و خدماتي ،حفظ محيط زيست و امنيت ،هنجارهای فرهنگي و اجتماعي ،حراست و
نگهباني مرزها را فراهم نمايد .بنابراين ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها را در نظام برنامهريزی کشور تعيين نمايد از اهميت
ويژهای برخوردار است .از طرفي ظرفيت جمعيت  21ميليون نفر ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه
شكوفايي و توسعه پايدار مناطق روستايي و به تبع آن کشور را به همراه خواهد داشت (ايزدی.)1394 ،
در اين ميان ،نواحي خشك ايران ،از لحاظ بسترهای جغرافيايي مشكالت دو چنداني را در مسير توسعه پايدار روستايي ايجاد
کرده است؛ زيرا خشكسالي و کمبود منابع آب در اين مناطق ،توسعة کشاورزی را با چالشي بازر مواجه ساخته است .اين
پديده ،در رکود اين بخش مهم اقتصاد روستايي و در نهايت تنزل شاخصهای توسعة پايدار روستايي مؤثر بوده است.بخش
مرکزی سيريك از توابع شهرستان سيريك در استان هرمزگان ،از جمله کانونهای جغرافيايي در ايران است که با ويژگي بارز
نواحي خشك ،ضرورت ايجاد يك منبع اقتصادی را به عنوان مكمل کشاورزی مطرح کرده است .اين منطقه به عنوان يكي از
مصاديق ناپايداری روستايي به دليل عوامل مختلف طبيعي و انساني دارای مشكالتي است که مهمترين آنها شامل محروميت
نسبي نواحي روستايي منطقه با وجود قابليتهای باالی محيطي ،نوسانات اقليمي و به خصوص کمآبي شديد در سالهای اخير و
تبعات منفي آن در ساختار اقتصادی و اجتماعي منطقه ،ساختار سني جوان منطقه و کمبود بسترهای اشتغال مولد برای آنها و در
نهايت تنزل سطح کيفيت زندگي روستاييان است .بنابراين هدف پژوهش حاضر تبيين الگوی مديريت راهبردی در توسعه پايدار
روستايي ميباشد.
مباني نظری:
توسعه پايدار روستايي عبارت است از فرآيند کمك به مردم روستايي از طريق اولويتبندی نيازهايشان ،فعال نمودن آن و
سرمايهگذاری در زمينه ايجاد توسعه پايدار را فرآيندی تعريف کردهاند که طي آن نيازهای کنوني جامعه تامين ميشود بدون
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اينكه توانايي نسل های آينده برای تامين نيازهايشان تحت تاثير قرار گرفته باشد .طبق تعريف توسعه پايدار دارای چهار بعد مي
باشد -1 .توسعه زيست محيطي  -2توسعه اقتصادی  -3توسعه اجتماعي  -4توسعه حقوقي .هر يك از اين ابعاد دارای شاخص
هايي ميباشند (جعفرنيا ،شهرام و جليلوند.)1389 ،
توسعه پايدار مفهومي است که پس از گزارش کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال  ، 1987توانست تمامي
رويكردهای ديگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبديل شود .بنابر تعريف
کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه ،توسعة پايدار ،توسعهای است که نيازهای نسل فعلي را بدون ايجاد اشكال در توانايي
نسلهای آينده در برآوردن احتياجات خود تأمين مينمايد(آل ابراهيم و احمدی ندوشن.)1391 ،
نگاه باال به پايين و توجه يك سويه به علم و فناوری و چشم پوشي از گنجينههای دانش ،اطالعات و تجربه و به خصوص
خواستهای ذینفعان را ميتوان از جمله داليل عمده شكست برنامههای توسعه به طور اعم و توسعه روستايي به طور اخص
دانست (رفيع فر و غربي .)1394 ،توسعهای که خواستها و مقتضيات محلي را ناديده ميگيرد ،مقدار زيادی زمان و منابع را هدر
ميدهد .به طوری که ناديده گرفتن افراد و گروه هايي که بر محيط تاثير گذار و تاثير پذير هستند مي تواند منجر به کاهش
عملكرد و حتي ناکامي و شكست برنامهها گردد (پاتنام 1و همكاران.)2016 ،
توسعه روستايي عموماً فرآيند ارتقای کيفيت زندگي و وضعيت اقتصادی مردمي ست که در نواحي نسبتاً منزوی و با تراکم
جمعيت کم زندگي ميکنند .به طور سنتي ،توسعه روستايي بر بهرهگيری از منابع طبيعي سرزميني نظير کشاورزی و جنگلداری
متمرکز بوده است .به هر روی ،تغييرات در شبكههای توليدی جهاني و شهری شدن فزاينده ،خصوصيات نواحي روستايي را تغيير
داده است .افزا ش گردشگری ،توليدهای خاص ،و تفريحات جايگزين استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرکهای اصلي
اقتصادی شدهاند .بانك جهاني ،توسعه روستايي را چنين تعريف ميکند :توسعه روستايي ،راهبردی است که برای بهبود زندگي
اقتصادی و اجتماعي روستاييان فقير تدوين شده است (درگا.)2013 ،2
هدف از مديريت توسعه و عمران روستايي ،تنظيم و اجرای برنامههايي است که شرايط زندگي ساکنان مناطق روستايي را بهبود
بخشد؛ به طوری که با اکتشاف ،شناسايي ،سازماندهي و بسيج منابع مذکور ،حداکثر استفاده از قابليتهای موجود در روستا به
عمل آيد .بنابراين ،توسعه و عمران روستا بايد مشتمل بر مجموعهای از اقدامات بنيادی برای اصالح اوضاع اقتصادی ،فرهنگي و
سياسي در جامعه روستايي باشد و آن را به گونه ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نمايد و
يك سيستم اجتماعي عادالنه را پايهريزی کند .در تعريف ديگری آمده است :توسعه روستايي فرآيندی همه جانبه ،مستمر،
موزون ،درونزا ،توانمندساز ،فراگير ،تحولآفرين ،باورآفرين ،رشد دهنده ،و متكي بر مشارکت و خودباوری روستاييان بوده
که در چارچوب آن ظرفيتها و تواناييهای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی جوامع روستايي برای رفع نيازهای اساسي مادی و
معنوی و کنترل مؤثر بر نيروهای شكلدهنده نظام سكونت محلي (اکولوژيكي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی ،نهادی و
سرزميني) و توسعه سرمايه انساني با بهرهگيری از فرصتهای دروني در روستاها رشد و تعالي مييابد (معاونت توسعه روستايي
و مناطق محروم کشور.)1393 ،
مديريت از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز است و به مدد اين فعاليت است که ماموريتها و اهداف سازمانها
تحقق مييابد ،از منابع و امكانات موجود بهرهبرداری ميشود و توانايي و استعداد انسانها بروز مييابد .ضرورت توسعه و
مديريت شايسته در تخصيص امكانات و استفاده از پتانسيلها و دانش بومي مناطق روستايي از اولويتهای امور مديريتي کشور به
شمار ميآيد.
1. Putnam
2. Durga
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نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور ،از قبيل کمك به رشد اقتصادی ،کنترل نرخ تورم ،افزايش
نرخ اشتغال و فعاليت دارد(به طور ويژه در توليد کاالهای اساسي و استراتژيك نيز مؤثر است) ميتواند بستر مناسبي برای
توليدات کشاورزی ،دامي ،صنعتي و خدماتي ،حفظ محيط زيست و امنيت ،هنجارهای فرهنگي و اجتماعي ،حراست و
نگهباني مرزها را فراهم نمايد .بنابراين ترسيم نقشه راهي که نقش روستاها را در نظام برنامهريزی کشور تعيين نمايد از اهميت
ويژهای برخوردار است .از طرفي ظرفيت جمعيت  21ميليون نفر ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه
شكوفايي و توسعه پايدار مناطق روستايي و به تبع آن کشور را به همراه خواهد داشت (ايزدی.)97 :1394 ،
کارينا و فرانك ،)2019( 1در پژوهشي به بررسي نوآوری اجتماعي دگرگوني برای توسعه پايدار روستايي :چارچوبي تحليلي
برای کمك به ابتكارات مبتني بر جامعه پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد که تعامل بين طرحهای از پايين به باال و
ساختارهای از باال به پايين در اجرای سياستهای توسعه منطقهای و پروژهها از نظر تئوری و عملي پيچيده است.
لي و چنگ ،) 2019( 2در پژوهشي به استراتژی توسعه پايدار مناظر داخلي روستايي در شمال شرقي چين بر اساس رويكرد
 ANPبا هدف ساختن يك تجزيه و تحليل تصميم گيری چند معيار ) (MCDMبرای توسعه پايدار مناظر داخلي روستايي
پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد که چيدمان اسكان مطابق با زمين مهمترين عامل است و پس از آن ،ادامه سبك
معماری سنتي ،مرمت منظره طبيعي و سرزندگي روستاها انجام ميشود
 جيو و همكاران ،)2019( 3در پژوهشي به شهرسازی ب رای توسعه روستايي :تغيير الگوهای فضايي و يكپارچه سازی شهری وروستايي در توسعه چين پرداختند .پژوهش آنها استدالل ميکند که فضايي که توسط دولت دستكاری شده است ممكن است
کمكي به دستيابي به برابری فضايي حقيقي نكند.
 چن و همكاران ،)2020( 4در پژوهشي به انتقال کار بری اراضي و توسعه يكپارچه شهری و روستايي :چارچوب نظری و شواهدچين پرداختند .نتايج حاصل از پژوهش آنان نشان مي دهد که ،در ابتدا استفاده از اراضي روند کاهشي و سپس افزايشي را نشان
ميدهد .توسعه يكپارچه شهری و روستايي از سال  2005بهبود يافته است هر دو مورد توسط تراکم مكاني مشخص ميشوند.
 ويتاليسووا و همكاران ،) 2021( 5در پژوهشي به بررسي مشارکت ذينفعان در حكمراني محلي به عنوان کليد توسعه استراتژيكمحلي پرداختند .آنها در پژوهش خود به مشارکت ذينفعان در سطح دولت محلي و توسعه آن و در شرايط جمهوری اسلواکي
ميپردازند.
 سان و همكاران ،) 2021( 6در پژوهشي به چگونگي مديريت فضايي در توسعه روستايي در مناطق کشاورزی چين ميپردازند.آنها روستای شيانگبو برای تحقيقات تجربي و برای بررسي رابطه داخلي بين حاکميت فضايي و توسعه روستايي انتخاب کردند.
نتايج حاصل از پژوهش آنها نشان ميدهد که حاکميت فضايي روستايي ،فضای مادی و روابط فضايي را به عنوان اموال حكومتي
در نظر مي گيرد و توزيع عادالنه فضا را با مشارکت ذينفعان متعدد در توسعه روستايي ادغام ميکند .پژوهش آنها مسير حكومت
"اهميت -سازمان و مالكيت" را برای مناطق روستايي ،تجزيه و تحليل ميکند و کارآيي حاکميت فضايي و مكانيسم تحول"
جمعيت ،زمين ،صنعت و رابطه شهری  -روستايي" مورد نياز برای توسعه روستايي را مورد بررسي قرار ميدهد.
1. Karina & Frank
2. Lei &Cheng
3. Zhu & et all
4. Chen & et all
5. Vitalisova & et al
6. Sun & et al
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 قنبری و همكاران( ،)1399در پژوهشي به تحليل اثرگذاری مزيتهای جغرافيايي در توسعه پايدار روستايي شهرستان خرم آبادپرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد که در بين متغيرهای تعريف کننده مزيت جغرافيايي به ترتيب متغيرهای جمعيت فعال،
سرمايه گذاری دولتي ،سرمايه گذاری خصوصي  ،جمعيت ماهر و متخصص ،اراضي زراعي ،حجم و ميزان آب ،دسترسي به نقاط
شهری و گردشگر وارده شده از موثرترين متغيرهای پيش بيني کننده توسعه پايدار روستايي در شهرستان خرم آباد هستند.
 عرب و خاکزند( ،) 1400در پژوهشي به تاثير گردشگری بر مشارکت اجتماعي و فرهنگي در جهت تحقق برنامههای توسعهپايدار روستايي پرداختند .پژوهش آنها رابطه بين بهبود سرمايه اجتماعي روستاييان و مشارکت آنها در برنامههای توسعه روستايي
با نقش ميانجي اثرات محيطي اکولوژيك ،فيزيكي ،اقتصادی و اجتماعي فرهنگي ادراک شده از اجرای برنامهها و طرحها توسط
مراجعين به روستا را آشكار مي سازد .روش تحقيق در مطالعه آنها نمونه موردی تطبيقي با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانهای و
بهره گيری از تكنيك ) (SWOTبوده است ،به اين صورت که با مطالعه منابع فاکتورها شناسايي و برای تطبيق با شرايط محيط با
تكنيك مذکور مورد بررسي قرار گرفتند .يافتههای تحقيق نشان ميدهد که مشارکت مردم در اجرای طرحها و شراکت در
فعاليت های اجتماعي و سرمايه گذاری اقتصادی در روستاها افزايش يافته که درنتيجه موجب بهبود ابعاد توسعه پايدار روستايي
شده است.
 شيخي( ،)1400در پژوهشي به ارزيابي شاخصهای توسعه پايدار روستايي با تاکيد بر شاخصهای اجتماعي ،کالبدی و خدماتروستايي پرداخت .در پژوهش خود از روش توصيفي -تحليلي استفاده و جهت دستيابي به هدف از ضريب انتروپي شانون ،مدل
وايكور و ضريب تغييرات شاخصها برای ميزان توزيع توسعه پايدار و جهت ميزان تاثير گذاری شاخصهای منتخب بر روند
توسعه پايدار در روستاها از نرم افزار  SPSSاستفاده کرد .نتايج پژوهش او نشان ميدهد که روستاهای مورد نظر از لحاظ ميزان
برخورداری از شاخصهای منتخب توسعه متفاوت بوده و همچنين بين شاخصهای منتخب و روند توسعه پايدار در روستاها
رابطه معناداری وجود دارد به طوری که تمامي شاخصها تاثير مستقيمي بر روند توسعه پايدار روستاها داشته اند.
 آقاياری هير و همكاران( ،)1400در پژوهشي به تحليل سطح توسعه پايدار مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحيروستايي (مورد مطالعاتي :شهرستان جيرفت) پرداختند .پژوهش آ نها از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهيت و روش توصيفي
 تحليلي ميباشد و جهت گردآوردی دادههای مورد نياز آن از مطالعات کتابخانهای و ميداني استفاده شده است .آنها جهتتجزيه و تحليل دادهها و اطالعات از مدل تصميمگيری چندمعياره کوپراس و تحليل خوشهای  Kدر محيط نرمافزار SPSS

استفاده کردند .نتايج حاصله از تكنيك و تحليل پژوهش آنها نشان ميدهد ،روستاهای دولتآباد اسفندقه ،دولتآباد مرکزی،
درياچه ،دوبنه ،پشتلر ،حسينآباد دهدار ،فردوس و سغدر به علت برخورداری از شرايط مساعد محيطي ،قرار گرفتن در موقعيت
دشتي و فاصله کم با مرکز شهرستان ،تمرکز جمعيت ،دارا بودن تجهيزات و ارائه خدمات مبتني بر فناوری ،به لحاظ توسعه پايدار
مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطحي باالتر نسبت به روستاهای عباسآباد ،دره رود ،حيشين سفلي ،کهن و آبشور
قرار گرفتهاند.

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی محسوب ميشود و به لحاظ روش از نوع توصيفي  -پيمايشي است.
جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کارشناسان و متخصصان منطقه هرمزگان بودند .که از بين آن ها به شيوه هدفمند  60نفر
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .برای بررسي پايايي پرسشنامه از آلفای کرونباخ
استفاده شد .بدين منظور يك نمونه اوليه شامل  30پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از دادههای به دست آمده از
اين پرسشنامهها و به کمك نرمافزار آماری  Spssميزان ضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ضريب آلفای
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کرونباخ برای متغيرهای تحقيق و ابعاد آن به شرح جدول  1ميباشد .از آنجائيكه مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای همه
متغيرهای تحقيق باالی  0/70مي باشد ميتوان گفت پرسشنامه از پايايي قابل قبولي برخوردار است.
منطقه مورد مطالعه:
منطقه مورد مطالعه شهرستان سيريك مي باشد .شهرستان سيريك در توالي تاريخي بخشي از قلمرو ملوک هرموز بوده که پس از
فروپاشي آن جزو ميناب شد .خوانين محلي طي ازمنه طوالني اداره اين منطقه را در دست داشتهاند .شهرستان سيريك در سال
 1386از شهرستان ميناب تفكيك شده و به عنوان شهرستاني جديد به تقسيمات کشوری اضافه شده است .شهرستان سيريك با
مساحتي حدود  3351کيلومتر مربع در فاصله  175کيلومتری مرکز استان هرمزگان قرار دارد که از سمت شمال به شهرستان
ميناب از جنوب به شهرستان جاسك از شرق به ارتفاعات بشاگرد و سندرک و از غرب به دريای مكران (عمان ) محدود مي
شود .شهر بندری سيريك در باختر شهرستان ميناب در مسير راه آسفالته ميناب – جاسك و در کنار آبهای دريای مكران
(عمان ) در  26درجه و  31دقيقه پهنای شمالي و 57درجه و  6دقيقه درازای خاوری نسبت به نيمروز گرينويچ قرار گرفته و
ميانگين بلندی آن از سطح دريا  6متر ميباشد و فاصله آن تا شهر ميناب  75کيلومتر است بندر سيريك در کنار دريای عمان با
شن های سفيد و نقره ای بكر و سواحل گسترده ماسهای و آبهای زالل آبي در پهنه کبود دريای است در سيريك از هياهوی
شهرنشيني بزرگ اثری نيست .بخش مرکزی به مرکزيت شهر سيريك دارای دو دهستان به نامهای دهستان سيريك به مرکز شهر
سيريك و بيابان به مرکزيت گونمردی و مشتمل بر  61روستا است .منطقهی مورد مطالعه و پژوهش يعني بخش مرکزی سيريك،
در استان هرمزگان در مجموع با  61آبادیِ دارای سكنه 8250،خانوار و  31185نفر جمعيت قرار دارد( زارعي.)1395 ،

شكل ( :)1موقعيت شهرستان سيريك در ايران و شهرستان سيريك
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شكل ( :)2نقشه موقعيت شهرستان سيريك در استان هرمزگان

شكل ( :)3نقشه بخشهای شهرستان سيريك
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شكل ( :)4نقشه دهستانها و روستاهای بخش مرکزی شهرستان سيريك

نتایج:
تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها
جدول ( :)1تحليل سوات( )SWOT

جدول تحليل  ( swotنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد )

مجموع وزنها ميانگين وزنها

رتبه

 S1ـ جاذبههای طبيعي متعدد

662

4.79

1

 S2ـ وجود ارتفاعات در اين شهرستان

614

4.51

3

 S3ـ شرايط آب و هوايي مناسب سيريك

647

4.72

2

 S4ـ قدمت تاريخي شهرستان

460

3.33

16

 S5ـ وجود قلعهها و جاذبههای تاريخي مناسب

464

3.43

13

 S6ـ راههای دسترسي مناسب به اطراف

515

3.78

10

 S7ـ زمينهای مساعد جهت توسعه کشاورزی و کاشت سبزی و ميوههای مناطق گرمسيری

463

3.46

14

 S8ـ وجود آداب و رسوم محلي

470

3.50

12

 S9ـ روحيه ی گردشگری پذيری مردم و مشارکت آنها در همهی امور شهرستان

463

3.35

15
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 S10ـ وجود امنيت در شهرستان

543

3.93

5

 S11ـ رضايت مسافران و گردشگران از محلهای بازديد

523

3.81

7

 S12ـ رضايت گردشگران از نحوهی برخورد افراد بومي

528

3.82

6

 S13ـ قابل اعتماد بودن شهرستان جهت سرمايه گذاری دولتي و خصوصي

547

4.02

4

 S14ـ توان شكل گيری بازارهای محصوالت دامي ،باغي و زراعي

478

3.51

11

 S15ـ وجود نيروی آماده بكار در فعاليتهای مختلف گردشگری ،فرهنگي ،اقتصادی و...

520

3.76

8

 S16ـ وجود پتانسيلهای اشتغالزايي از طريق مشاغل مختلف تجاری ،گردشگری و...

516

3.87

9

 W1ـ افزايش بيش از حد دما در فصول گرم سال

523

3.84

7

 W2ـ وجود بادهای شديد همراه با ريزگردها در اين منطقه

532

3.88

6

 W3ـ عدم اطالع رساني و ناشناخته ماندن جاذبههای شهرستان

590

4.27

1

 W4ـ عدم آموزش صحيح و نبود روحيهی گردشگری پذيری

587

4.25

2

 W5ـ عدم مشارکت مردم در فعاليتهای مختلف در شهرستان

528

3.85

7

 W6ـ نامناسب بودن امكانات بهداشتي ،تفريحي ،حمل و نقل و...

582

4.21

3

 W7ـ کمبود و گراني امكانت جهت اقامت گردشگران و مسافران به اين منطقه (هتل ،مهمانسرا و ) ...

499

3.61

10

 W8ـ وضعيت بد اقتصادی مردم و ناتواني در ايجاد امكانات فعاليتهای اقتصادی

394

2.89

11

 W9ـ عدم سرمايه گذاری دولتي و عدم اعطای وام

509

3.71

9

 O1ـ موقعيت جغرافيايي مناسب

536

3.94

5

 O2ـ نزديك بودن به دريا و آبهای خليج فارس

577

4.18

6

 O3ـ نزديك بودن شهرستان به استان هرمزگان

521

3.80

13

 O4ـ مساعد بودن راههای ارتباطي اين شهرستان با اطراف

 O5ـ معرفي شهرستان به عنوان يك مكان مناسب گردشي – تفريحي

587

4.25

4

625

4.52

1

 O6ـ افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در اين شهرستان

488

3.56

10

 O7ـ امكان اطالع رساني و معرفي شهرستان توسط ميراث فرهنگي

486

3.54

11

 O8ـ شناس بودن شهرستان به دليل دارا بودن جاذبههای مختلف طبيعي و انساني

612

4.46

2

 O9ـ معرفي دستاوردهای مردمي از قبيل صنايع دستي و  ....به مردم

581

4.24

5

 O10ـ روند رو با رشد و توسعهی بازارهای محصوالت کشاورزی

524

3.91

8

 O11ـ روند رو به توسعه محصوالت و صنايع دستي اين شهرستان

523

3.81

9

 O12ـ افزايش تجارت در اين شهرستان

544

4

7

 O13ـافزايش امكانات و تمايل بيشتر سرمايه گذاریهای دولتي در شهرستان

597

4.42

3

 T1ـ وجود تهديدات امنيتي به دليل وجود موقعيت گمرکي

582

4.21

1

 T2ـ آلودگي محيط شهرستان به دليل عدم رعايت مسافر و گردشگر به آنجا

525

3.88

3

 T3ـ ورود عناصر فرهنگي بيگانه به شهرستان

451

3.26

6

 T4ـ بي توجهي به حفظ و نگهداری آثار طبيعي و تاريخي

554

4.01

2

 T5ـ بي توجهي به خواست مردم در برنامه ريزی

516

3.87

4

 T6ـ رواج ناامني در شهرستان

391

2.87

9

 T7ـ عدم اطالع رساني مناسب در استان به جهت جلب توجه و جذب بيشتر گردشگر

392

2.86

8

 T8ـ کم توجهي دولت در اجرا و تخصيص اعتبار جهت توسعهی بيشتر

413

3.03

7

 T9ـ عدم اعطای مجوز و وام های بلند مدت به بخشهای خصوصي

512

3.73

5
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با توجه به جدول ماتريس تحليلي ،در رتبهبندی نقاط قوت جهت توسعه پايدار شهرستان سيريك؛ عوامل وجود جاذبههای
طبيعي متعدد با ميانگين وزني  4.79در رتبه اول قرار دارد .شرايط آب و هوايي مناسب شهرستان سيريك رتبه دوم ،و
وجود ارتفاعات با ميانگين وزني  4.51رتبه سوم را کسب کردهاند .اين نمايانگر توان منطقه به لحاظ طبيعي -کابدی
جهت پيشبرد توسعه پايدار اين بخش ميباشد .در رتبه بندی نقاط ضعف عوامل عدم اطالع رساني و ناشناخته ماندن
جاذبههای شهرستان با ميانگين وزني  4.27رتبه اول را دارد .عدم آموزش صحيح و نبود روحيهی گردشگری پذيری
امكانات ميانگين وزني  4.25با اختالف کمي رتبه دوم و نامناسب بودن امكانات بهداشتي ،تفريحي ،حمل و نقل و ...با
ميانگين وزني  4.21رتبه سوم را از نظر مردم دارا هستند .وقتي مردم اين عوامل را به عنوان مهمترين نقاط ضعف بر سر
راه توسعهی پايدار شهرستان سيريك ميشناسند نشان دهندهی اين است که راه و نبود امكانات الزم مانع توسعه اين
شهرستان هستند .همچنين در رتبهبندی فرصتها عوامل :معرفي شهرستان به عنوان يك مكان مناسب گردشي – تفريحي
با ميانگين وزني  4.52و شناس بودن شهرستان به دليل دارا بودن جاذبههای مختلف طبيعي و انساني با ميانگين وزني
 4.46رتبه دوم وافزايش امكانات و تمايل بيشتر سرمايه گذاریهای دولتي در شهرستان با ميانگين وزني 4.42رتبه سوم
را دارا هستند .در رتبهبندی تهديدها عوامل :وجود تهديدات امنيتي به دليل وجود موقعيت گمرکي با ميانگين وزني 4.21
رتبهی اول را دارا است .بيتوجهي به حفظ و نگهداری آثار طبيعي و تاريخي با ميانگين وزني  4.01رتبه دوم را دارد و
آلودگي محيط شهرستان به دليل عدم رعايت مسافر و گردشگر به آنجا با ميانگين وزني  3.88رتبه سوم را دارا ميباشد
که اين امر نيز نشان دهندهی توجه بيش از اندازهی مردم به تهديدهای موجود در شهرستان ميباشد که بايد همهی
تهديدها در اين بخش به فرصتها تبديل شده تا زمينههای توسعه پايدار و پيشرفت بخش مرکزی شهرستان سيريك
فراهم شود.
جدول ( :)2آزمون تي تست تك نمونه برای بررسي معيارها بر توسعه روستايي

سطح اطمينان ./95

اختالف ميانگين

سطح معني داری

درجد آزادی

T

معيارها

0/0001

59

15/132

مديريت راهبردی

59

2/77

معيار اجتماعي

-9/56

معيار کالبدی
معيار زيست محيطي
معيار اقتصادی

کرانه باال

کرانه پايين

-0/64

-0/93

-0/821

0/27

-0/43

0/161

0/02

-0/38

-0/58

-0/484

0/0001

59

-0/62

-0/91

-0/771

0/0001

59

-10/53

-0/53

-0/71

-0/626

0/0001

59

-13/79
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با توجه به آزمون تي تست تك نمونهای گرفته شده از دادههای جمع آوری شده پژوهش مورد نظر ،يافتههای پژوهش گويای
آن است مديريت راهبردی در توسعه روستايي نقش به سزايي دارد و همچنين سطح معناداری زيرمعيارهای مديريت راهبردی در
زمينههای اجتماعي ،کالبدی ،زيست محيطي و اقتصادی زير  0/05صدم ميباشد بنابراين فرضيهی مورد نظر مبني بر نقش
مديريت راهبردی در توسعه پايدار بخش مرکزی شهرستان سيريك تاييد ميشود.
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بحث و نتیجه گیری:
نگرانيهای موجود در زمينهی تأثيرات نامطلوب ناشي از اجرای پروژههای توسعهی روسـتايي ،بـه چـالشهـايي عمده در سطوح
ملي و منطقهای دامن زده است و همين امر لزوم توجه فزاينده به جنبـههـای پايـداری پـروژههـا و برنامه های توسعه روستايي را
تبيين ميکند .در توسعه پايدار روسـتايي توجـه بـه عوامـل مختلفـي از جملـه عوامـل اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سياسي،
زيست محيطي بخصوص در بخش کشاورزی دارای اهميت زيـادی ميباشـد .در ايـن ميان مديريت نوين روستايي به عنوان يكي
از تشكلها و ارگانهای کارآمـد در فراينـد توسـعهی پايدار روستايي نقشي تعيين کننده دارد.
هدف پژوهش حاضر تبيين الگوی مديريت راهبردی در توسعه پايدار روستايي ميباشد .برای بررسي فرضيه از آزمون  tاستفاده
شد .نتايج نشان داد نقش مديريت راهبردی در توسعه روستايي با مقدار  15/32 tو سطح معناداری  ،0/0001نقش معيار اجتماعي
در توسعه روستايي با مقدار  2/77 tو سطح معناداری  ،0/02نقش معيار کالبدی در توسعه روستايي با مقدار  -9/56 tو سطح
معناداری  ،0/0001نقش معيار زيست محيطي در توسعه روستايي با مقدار  -10/53 tو سطح معناداری  ،0/0001نقش معيار
زيست محيطي در توسعه روستايي با مقدار  -13/79 tو سطح معناداری  0/0001معنادار ميباشد .در نتيجه مديريت راهبردی در
توسعه روستايي نقش دارد.
نتايج پژوهش حاضر با پژوهش صمدی و همكاران( )1399مبني بر مديريت راهبردی توسعه پايدار گردشگری در مناطق ساحلي،
مهدوی و همكاران ( )1395مبني بر طراحي راهبردهای توسعه پايدار روستايي همسو بود.
در تبيين ميتوان گفت از آنجايي که مديريت استراتژيك مجموعهای از تصميمات و اقدامات مديريتي خواندهاند که عملكرد
بلندمدت يك شرکت ،سازمان يا مجموعه را تعيين ميکند .مديريت استراتژيك شامل رصد محيطي (هم خارجي و هم داخلي)،
تدوين استراتژی (برنامهريزی استراتژيك يا بلندمدت) ،پيادهسازی ،ارزيابي و کنترل استراتژی است؛ بنابراين مطالعه مديريت
استراتژيك بر پايش و ارزيابي فرصتها و تهديدهای خارجي در پرتو قوتها و ضعفهای داخلي يك شرکت يا سازمان تأکيد
ميکند .مديريت استراتژيك در ابتدا سياست کسب وکار خوانده ميشد .موضوعاتي که در مديريت استراتژيك مطرح ميشود
شامل برنامه ريزی استراتژيك ،رصد محيطي و تجزيه و تحليل صنعت است .از طرف ديگر توسعه پايدار روستايي عبارت است
از فرآيند کمك به مردم روستايي از طريق اولويتبندی نيازهايشان ،فعال نمودن آن و سرمايهگذاری در زمينه ايجاد زيرساختها
و ارائه خدمات اجتماعي ،برقراری عدالت و برابری با توجه به ظرفيتهای محلي ،و رفتارهايي به خالف هم بيعدالتيهای
گذشته و تضمين سالمتي و امنيت آنها بويژه زنان است .رسيدن به توسعه به عوامل و شرايط مختلفي بستگي دارد که بايد در
کنار هم قرار گيرند تا اهداف توسعه محقق شوند .تجربه توسعه در کشورهای جهان سوم حداقل در بخش روستايي نشان ميدهد
که نحوه نگرش به توسعه و روشها و راهبردهای اتخاذ شده نقش کليدی در موفقيت يا عدم موفقيعت برنامههای توسعه دارد.
بسياری از صاحب نظران دليل عدم موفقيت در بهبود وضعيت جامعه روستايي و شكست برنامههای توسعه در روستاها را به
نحوه نگرش به توسعه روستايي و راهبردهای اتخاذ شده مربوط ميدانند مديريت از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر
امروز است و به مدد اين فعاليت است که ماموريتها و اهداف سازمانها تحقق مييابد ،از منابع و امكانات موجود بهرهبرداری
ميشود و توانايي و استعداد انسانها بروز مييابد .ضرورت توسعه و مديريت شايسته در تخصيص امكانات و استفاده از پتانسيلها
و دانش بومي مناطق روستايي از اولويتهای امور مديريتي کشور به شمار ميآيد .نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در
پويايي اقتصاد کشور ،از قبيل کمك به رشد اقتصادی ،کنترل نرخ تورم ،افزايش نرخ اشتغال و فعاليت دارد (به طور ويژه در توليد
کاالهای اساسي و استراتژيك نيز مؤثر است) ميتواند بستر مناسبي برای توليدات کشاورزی ،دامي ،صنعتي و خدماتي ،حفظ
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محيط زيست و امنيت ،هنجارهای فرهنگي و اجتماعي ،حراست و نگهباني مرزها را فراهم نمايد .بنابراين ترسيم نقشه راهي که
نقش روستاها را در نظام برنامهريزی کشور تعيين نمايد از اهميت ويژهای برخوردار است .از طرفي ظرفيت جمعيت  21ميليون
نفر ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه شكوفايي و توسعه پايدار مناطق روستايي و به تبع آن کشور را به
همراه خواهد داشت .در اين ميان ،نواحي خشك ايران ،از لحاظ بسترهای جغرافيايي مشكالت دو چنداني را در مسير توسعه
پايدار روستايي ايجاد کرده است؛ زيرا خشكسالي و کمبود منابع آب در اين مناطق ،توسعة کشاورزی را با چالشي بازر مواجه
ساخته است .اين پديده ،در رکود اين بخش مهم اقتصاد روستايي و در نهايت تنزل شاخصهای توسعة پايدار روستايي مؤثر
بوده است .بيشتر نظريه پردازان و پژوهشگران توسعه روستايي؛ به اين نتايج دست يافتهاند که بدون توجه به دانش بومي،
حكمروايي خوب ،توانمندسازی ،ظرفيتسازی ،معيشت پايدار ،مديريت روستايي و مشارکت افراد و توجه به بحث پايداری و
سيستمي بودن توسعه ،نميتوان به اهداف و نتايج قابل قبول در زمينه توسعه پايدار روستايي دست پيدا کرد .بنـابراين ،مـيتـوان
پيشنهاد نمود که به منظور بهبود در ابتدا وضعيت استخدامي دهياران مشخص شود تا آنها با جديت بيشتری به امور و وظايف
مربوطه بپردازند و برای آگاهي آنها از قوانين و مقررات و وظايف خـود پيشنهاد ميشـود بـه صـورت پيوسته کالسهای
آموزشي برای باال رفتن سطح آگاهي آنها از قوانين و مقررات موجود اجـرا شود .همچنـين ،بـه منظور بهبود مشارکت مردم
روستاهای مورد مطالعه در امور مربوط به آنهـا ،ميتوان پيشنهاد نمود کالس و يا کارگاههای آموزشي و مربوط به توانمندسازی
در روستاها برگزار گردد تا روستاييان توان هرچه بيشتر را مربـوط بـه خود به دست آورند .از طرفي با برپايي اين چنين
کالسهايي ميتـوان شـاهد ايجـاد و افـزايش همبسـتگي درونـي روستايي بود.
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