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Aims & Backgrounds Institutionalism fundamentally addresses the fact that each geographical space 
has its own institutional and indigenous content and therefore its development path should be separate. 
The aim of this study was to investigate the structural factors affecting institutional development in rural 
areas of Buin Zahra and Avaj counties.
Methodology This research is a combination of survey and analytical-structural methods. In order 
to determine the study area, 18 villages were selected from a total of 190 villages with more than 20 
households in Buin Zehra and Avaj counties by distributing clusters according to the distance and 
proximity of the village to the city and the population. The sample size was 378 people by Cochran’s 
method. In order to explain and analyze the factors affecting institutional development in the study area, 
Analytic Hierarchy Process (AHP), structural equation modeling and TOPSIS technique were used.
Findings Satisfaction with the performance of existing institutions in the village, knowledge and 
awareness of the nature, duties of institutions, institutional trust, social solidarity, human capacity, 
social networks and incentives and institutional capacity had an important impact on the institutional 
development of rural areas. There was also a difference in terms of institutional development between 
villages with high populations; so that, 22.2% (4 villages) were at the privileged level, 33.4% (6 villages) 
were at the semi-privileged level and 44.4% (8 villages) were at the highly privileged level. The reason 
for this was the proximity to urban centers after road and population indicators.
Conclusion Considering the institutional development coefficients, it can be claim that the level of 
institutional development of rurals decreases from the southeast and the center to the west and away 
from the city center.
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 چکیده 
زمينه  و  به  ها:اهداف  مینهادگرایی  موضوع  این  به  بنیانی  هر  صورت  که  پردازد 

بنابراین مسیر   و  دارد  را  بومی خاص خود  و  نهادی  محتوای  فضای جغرافیایی، 
نیز باید مجزا باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل ساختاری موثر    آنتوسعه  

 آوج بود.  و  زهرابوئین  هایبر توسعه نهادی در مناطق روستایی شهرستان
روش  شناسی:روش  از  ترکیبی  تحقیق  تحلیلی های  این  و  ساختاری    -پیمایشی 

ای برحسب دوری و  منظور تعیین منطقه مورد مطالعه، با توزیع خوشهاست. به
خانوار    20روستای باالی    190نزدیکی روستا به شهر و میزان جمعیت، از مجموع  

روستا انتخاب شد. حجم نمونه    18زهرا و آوج، تعداد  های بوئیندر سطح شهرستان
منظور تبیین و تحلیل عوامل موثر بر  نفر به دست آمد. به  378با روش کوکران  

، روش  (AHP)مراتبی  توسعه نهادی در منطقه مورد مطالعه از روش تحلیل سلسه
 سازی معادالت ساختاری و تکنیک تاپسیس استفاده شد.  مدل
رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا، شناخت و آگاهی از ماهیت،    ها:یافته 

ظرفیتوظایف   اجتماعی،  همبستگی  نهادی،  اعتماد  انسانی،  نهادها،  های 
بر توسعه نهادی  های اجتماعی و مشوقشبکه تاثیر مهمی  ها و ظرفیت نهادی 

با   روستاهای  بین  نهادی  توسعه  لحاظ  از  همچنین  داشتند.  روستایی  مناطق 
در    ( روستا   4)  % 22.2طوری که  جمعیت باالی شهرستان تفاوت وجود داشت؛ به

روستا( در   8)  %44.4برخوردار و روستا( در سطح نیمه 6) % 33.4سطح برخوردار، 
های راه و جمعیت،  سطح بسیار برخوردار قرار گرفتند. دلیل این امر بعد از شاخص

 میزان نزدیکی به مراکز شهری بود. 
می  گیری: نتیجه نهادی  توسعه  ضرایب  به  توجه  میزان  با  که  کرد  ادعا  توان 

وستاها از جنوب شرق و مرکز به سمت غرب و با دورشدن از مرکز  برخورداری ر
 یابد. شهرستان کاهش می
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 مقدمه 

دهی اجتماعی و توسعه اقتصادی نهادها عنصر اساسی در سازمان
ب ارتقایهستند.  در  مهمی  نقش  نهادها  عبارتی  اقتصادی   ه  رشد 

[Acemoglu & Robinson, 2010]  محلی حکمروایی   ،
[Ostrom, 1990]  تحوالت فرهنگ انسانی ،[Tabellini, 2008]  

 Aheibwe] آهیبو . به اعتقاد[Yang et al., 2020]و غیره دارند 

et al., 2013]    سادگی در نتیجه  بهتوسعه روستایی قادر نخواهد بود

افزایفعالیت  طریق  از  فقرا  توانمندسازی  اعتمادبههای  و ش  نفس 
بر   تاکید  یا  آنها  از  که  حمایت  زیرا  شود،  محقق  مردمی  مشارکت 

های نامناسب، بازارهای  پرداختن به آن با موانعی همچون سیاست 
ی ازدستغیررقابتی  زیرساختا  ضعیف،  رفته،  روستایی  های 

همراه    غیرههای ناکافی در زمینه خدمات مالی و فرآوری و  فرصت
م،  رو، در نیمه دوم قرن بیست  . از این[Nalere et al., 2015]است  

المللی بین  های بینشدن امور و توسعه همکاریالمللیپدیده بین
آن تعداد    شدها مطرح  ها و ملت دولت نتیجه  و    هاسازمانکه در 
های مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در تشکل

عنوان  به اند  های مردمی و غیردولتی توانستهراستای این روند، تشکل
دنی، مدافع حقوق شهروندی شوند و مطالبات بخش سوم جامعه م 

ها نمایندگی  خصوص در برابر دولتهمردمی را در سطح جامعه و ب
 .  [Mortazavi & Khaef Elahi, 2006]کنند 

به  نهادی  توسعه  مطالعه،  "ویژه  برابر  شعار  خوببا  ،  " حکمرانی 
ه  محوریت مباحث سیاست توسعه را به خود اختصاص داده است. ب

مباحث   که  است  رویکردی  متاخرترین  نهادی  رویکرد  دیگر،  عبارت 
ای مطرح در ادبیات توسعه محلی و منطقه  1990جدیدی را از دهه  

است   نهادگرایی  [Kazemian et al., 2012]نموده    صورت به. 
پردازد که هر فضای جغرافیایی، محتوای بنیانی به این موضوع می 

بنابراین مسیر توسعه آن نیز باید   نهادی و بومی خاص خود را دارد و
باشد   مو[Pike et al., 2008]مجزا  چنانکه  نهادهای .  و  سسات 

عبارتی غیربومی ممکن است با ترجیحات  ه  شده از بیرون و بتحمیل
باش نداشته  برای  نجامعه محلی مطابقت  بیشتری  افراد تمایل  د و 

 ,Kamei]نظر خود داشته باشند  همکاری با نهادهای اجرایی مورد 

2016; Yang et al., 2020]های اصلی که . بنابراین یکی از عرصه
از رویکرد نهادگرایی تاثیر پذیرفته است،  ر بهدر دو دهه اخی شدت 

روستا، سطح   شهر،  همانند  است؛ سطوحی  توسعه  فضایی  سطوح 
 .  [Faraji Rad & Kazemian, 2013]ای محلی و منطقه

ادگرایی فقط در عرصه اقتصادی  چنانکه گفته شد، نهاد و تئوری نه
حوزه در  جدید  نهادگرایی  بلکه  است،  نیافته  دوباره  هایی  ظهوری 

ریزی شناسی و علوم جغرافیا و برنامههمچون علوم سیاسی، جامعه
های مرتبط با حکمروایی و سازمان قابل ردیابی  ویژه در حوزهو به

میان  [Rokneddin Eftekhari & Badri, 2012]است   از   .
ای که اصطالح  هترشمجموعه وسیع و متنوع از ادبیات و تفکرات بین

دارند، مفهومی عمده و مهم در مطالعات توسعه محلی    بر  نهادی را در
  " ای منطقه/ظرفیت نهادی محلی"  ای ظهور یافته است کهو منطقه

ای است که نویسندگان  . اهمیت نقش ظرفیت نهادی به گونهاست
منطقه و  محلی  توسعه  اکنون  وجود متعددی  به  وابسته  را  ای 

دانند. بنیان  های نهادی در درون یک منطقه می ها یا ظرفیتتوانایی
تحلیل  چنین  اساسی  پایه  مناطق  و  توسعه  در  هایی 

از رومانده/عقب سطحی  فاقد  مناطقی  چنین  که  است  این  ستاها 
یافته وجود دارد.  ظرفیت نهادی هستند که در بیشتر مناطق توسعه

اری عمومی وجود دارد که به  گز است نقش مهمی برای سی   نبنابرای
ای نقش منطقه/هایی که برای توسعه محلیایجاد انواعی از ظرفیت 
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  مارتینگونه که    ی آنهادی و راهنما داشته باشند، کمک کند؛ یعن
می به استدالل  نهادی  ظرفیت  ایده  مفهومی  کند،  از  سریعی  طور 

 ;Gibbs et al., 2001]تحلیلی به ابزاری تجویزی تبدیل شده است  

Kazemian et al., 2012] در سطوح نهادها  ظرفیت  واقع،  در   .
چارچوبی   توسعه  را  سازمانی  زمینه  در  است  ممکن  که  آنچه  برای 

-پذیر باشد، تعیین میاجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی امکان
 .  [Long & Fink, 2019]کند 

سازد  برابر مطالعه، توانایی و ظرفیت نهادی، هر قلمروی را قادر می 
تا خود را با شرایط در حال تغییر سازگار سازد و ابداعات الزم را برای 

اجتماعات   بنابراین  آورد.  وجود  به  خود  سطوح  توسعه  و 
در   روستاهای فاقد نهادهای مناسب و کارآمد، قابلیت پایینی/محلی
دارند  نایل پایدار  توسعه  به  برابر  [Lobao et al., 2009]شدن   .

نهاد، پتاسیل  ی مردمهاسازمانها و مطالعه، عدم دسترسی به شبکه
موارد  تاب از  وسیعی  طیف  در  را  روستاییان  و  محروم  افراد  آوری 

 ,Barua et al., 2014; Islam & Walkerden]زد  سا محدود می

تواند توانایی کشاورزان را  عنوان مثال چنین شرایطی می. به[2015
نیاز برای سازگاری با شرایط    آوردن منابع و تکنولوژی مورددستهدر ب

مخاطره و  نماید  نامطلوب  محدود  .  [Alam et al., 2018]آمیز 
شرایط   یک  در  مناطق  بنابراین  در  نهادی  ضعف  غالبًا  نامطلوب، 

های اجتماعی کافی، روستایی و عدم توانایی آنها در دریافت حمایت 
برنامه مالی،  سیستمخدمات  بیمه،  به های  هشدار  یا  های  موقع 

بازار، در توانایی خانوارها و جوامع روستایی در مدیریت   حاکمیت 
بازا نوسانات  اقلیمی،  تغییرات  از  ناشی  ناآرامیمخاطرات  و  های ر 

. در چنین  [Pelletier et al., 2016]کند  سیاسی، مانع ایجاد می
توانند  می  (NGO)  غیردولتی  ی دولتی و همهاسازمانشرایطی، هم  

توانند از طریق  ها میNGOعنوان مثال دولت و  . بهنمایند موثر عمل  
وضعیت  ارایه کشاورزی،  فعالیت  از  حمایت  و  معیشتی    اعتبارات 

را بهبود بخشند،خانوار  از    ها  با درآمد کمتر، عمومًا  زیرا خانوارهای 
برخوردار  بحرانی  شرایط  با  سازگاری  و  مقابله  برای  کافی  سرمایه 

عنوان  تواند بههای نهادی مینیستند. لذا در چنین شرایطی حمایت
. چنانکه  [Alam et al., 2018]منبع مهمی از درآمد مکمل باشد  

دارند، حتی تدوین یک سیاست غذایی  عان مینیز اذ  ماهونو    کانلی
قوی )کشاورزی پایدار(، در مناطق روستایی در راستای دستیابی به 

ای از  توسعه روستایی، نیازمند تشکیل انجمنی متشکل از نماینده
زیست، جامعه محلی، دولت محلی )مدیران  سازمان حفاظت محیط

اجرایی روستا( که مسئولیت ملی سیاست توسعه روستایی را برعهده  
 .  [Conneely & Mahon, 2015] استها NGOدارد و 

قواعد " عنوانطور ساده بهیا نهادها اغلب به  هاسازمانبا این وصف، 
د قواعد شوند. حصول به توسعه پایدار نیز نیازمنتوصیف می  "بازی

است فعالیت   ،بازی  تمامی  به زیرا  پا  نهادها  از طریق  های جمعی 
می نهادگرایی،  میان  سنتی  توصیفی  سبک  با  مخالفت  در  گذارند. 

از طریق چارچوب های نظری صریح و روشن )به  نهادگرایان جدید 
میشیوه عمل  گوناگون(  و  های  قواعد  با  را  خودشان  آنها  کنند؛ 
غیررسرویه و  رسمی  روشهای  به  و  کرده  درگیر  توجه  می  هایی 

گیرند. بر می  ها و روابط قدرت را درکنند که در آن نهادها، ارزشمی
نه جدید  نهادگرایان  بههمچنین  رفتار تنها  بر  نهادها  اثرات  دنبال 

بلکه به تعامل بین بازیگران )فردی و جمعی( و موسسات    ،هستند
 .  [Lowndes, 2001; Clark et al., 2007]توجه ویژه دارند 

برابر مطالعه، مسیر حاصل از تغییر و توسعه نهادی ناشی از روابط 
بها  ییهاسازمانمتقابل و همزیستی بین نهادها و   عنوان ست که 

سو و   شده توسط آن نهادها از یکارایهای از ساختار تشویقی نتیجه
ای از مجموعهبازخورد افراد نسبت به این تغییرات و واکنش آنها در  

. همچنین  [Ahmed, 2020]گیرد  ها از سوی دیگر، شکل میفرصت
در مرکز این رویکرد، تعهد قوی جامعه نسبت به منابع و اطالعات،  
قرار   کار محلی  بازارهای  بهبود عملکرد  بر مشکالت جمعی و  غلبه 

متغیرهای   و همکاران  آالمچنانکه  .  [Nalere et al., 2015]دارد  
مج  را  اقلیمیموعهنهادی  اطالعات  به  دسترسی  از  شرایط  /ای 

و   آبیاری  بازارها،  اعتباری،  تسهیالت  ترویجی،  خدمات  محیطی، 
کردهفرصت عنوان  مزرعه  از  خارج   ,.Alam et al]اند  های شغلی 

2016; Chen et al., 2014; Gebrehiwot & Veen, 2013; 
Bryan et al., 2009; Deressa et al., 2009; 

Kurukulasuriya & Mendelsohn, 2008]  ،در همین راستا .
اند تا  ایجاد شده  هاسازماننیز اذعان داشته است که    داگالس نورث 

نهادها تعیین میاز فرصت  بهره گیرند  هایی که موسسات و  کنند، 
[Ahmed, 2020]  ،مطالعه در  دیگر،  ایا    ماوزنسکیو    شانری 

ثبات    هایجنبه و  اطمینان  شامل  را  نهادی  توسعه  کلیدی 
درون   در  اعتماد  میزان  همچنین  و  کشور  حکمروایی  ساختارهای 

دانسته  ,Shaner & Maznevski, 2011; Fisher]اند  جامعه 

1998; Husted, 1994; Inglehart & Baker, 2000; 

Kadushin, 2002]  . 
  ی وفاق جمعیتواند بر مبناسازی نهادی میبا این وصف، ظرفیت

ایجاد شود    "های جمعیرسانیدن انواع فعالیت انجامبه  چگونگیدر "
آمیز به شرایط جدید دهی انعطافاعتماد و همکاری برای پاسخ  زو نی
. دلیل تمرکز بر ظرفیت این بود که  [Heslop, 2006]کند    ارایهرا  

 ، های زیرساختی موفق بودندهای فنی معمواًل در انجام پروژهکمک
های محلی برای اداره چنین  هایی در تقویت ظرفیتما چنین کمکا

بلندمدت کارآمدی کمتری داشتند  زیرساخت  Willems]هایی در 

& Boumert, 2003] نهادی ظرفیت  توسعه  دیگر،  عبارت  به   .
بهنه همچنین  بلکه  تازه  ظرفیت  ساختن  معنی  به  عنوان  تنها 

های موجود را نیز  ظرفیت کردن، به گردش درآوردن و تغییر  تتقوی
 .  [Bhagavan & Virgin, 2004]گیرد بر می  در
توسعهبه نهاد  یک  کلی،  شاخصطور  دارای  باید  نهادی ای  های 

مستحکم باشد؛ در غیر این صورت با تغییر مدیریت چنین نهادهایی،  
فعالیت شد.  تمام  خواهد  متوقف  نیز  آنها  فرایندهای  اجرای  و  ها 

توجه  نظریه توسعه نهادی، با مباحثی همچون    دنبال این چالش،به
توسعه، تقویت    یهایند تدوین برنامهآشناسی کیفی در فر به روش

  ی غیردولتی، هاسازمان)های نظارتی از طریق نهادهای مردمی شیوه
های مردمی  ، تشکیل و تقویت نهادهای غیردولتی، تشکل(هاتشکل

ویژه زنان و جوانان،  های کوچک بههای کار و تشکلو محلی، گروه
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

گروه تقویت  و  تسهیلایجاد  شبکههای  تقویت  و  ایجاد  های گر، 
رسانه تقویت  رسانهنهادی،  جمله  از  توسعه  ها  به  مربوط  های 

مهارت ارتقای  و  آموزش  آگاهیروستایی،  نظام  های  ایجاد  بخش، 
داده روستاییفراگیر  اطالعات  و  ویژه  غیرهو    ها  در جایگاه  ای 

 دهد.  توسعه روستایی به خود اختصاص می ریزیبرنامه
انجام مطالعات  ادامه،  قرار در  بررسی  مورد  پژوهش  در حیطه  شده 

 ,Shamsoddini & Jamini]  جمینیو    الدینیشمس  گیرد:می

خود با عنوان "ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در    در مقاله  [2016
های روستایی با رویکرد معادالت ساختاری"، تاثیر  توسعه سکونتگاه

های مختلف توسعه روستاهای شهرستان  این نهادها را بر شاخص 
شده معادالت ساختاری  یج مدل برازشاند. نتاجوانرود بررسی نموده

زیرساختی   -خص توسعه کالبدینشان داد، نهادهای مذکور بر دو شا
بیشترین اثر    324/0و    421/0و کیفیت زندگی به ترتیب با اثرات کل  

اند و اثرگذاری آنها بر شاخص حفاظت از منابع محیطی با را داشته
کل   مطالعه-234/0اثر  در  است.  بوده  منفی  دیگر،  ،  و    صادقی ای 
و   [Sadeghi et al., 2016]  همکاران نهادها  عملکرد  بررسی  به 
ای ی مرتبط در پایداری روستاها در راستای توسعه منطقههاسازمان

در بخش دهدز شهرستان ایذه پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که  
و   نهادها  اجتماعی  هاسازمانعملکرد  اقتصادی،  نظر  فرهنگی،   -از 

ب و در فیزیکی در پایداری روستاها، مناس  -محیطی و کالبدیزیست
 ,.Kazemian et al]  و همکاران  کاظمیان.  استسطح متوسطی  

ای نیز به بررسی ارتباط ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه  [2012
رویه میزان  تصمیمای برحسب  در  آن  و گیریشدن  اقدامات  ها، 

نتایج این پژوهش نشان  های نهادهای محلی پرداختهفعالیت  اند. 
مولفه ترتیباتهاداد،  یکپارچه  ی  مناسب،  نهادها، قانونی  بودن 

با   ترتیب  به  دانش  و  یادگیری  نهادی،  ، 356/0،  604/0توانایی 
شدن توسعه پایدار اثرگذار ای بر میزان رویه  0/ 074و    248/0،  354/0
 اند.  بوده

در مقاله خود به بررسی تعامالت بین دو    [Wang, 2020]  وانگ
گیری  ی چین از جنبه تصمیمنهاد رسمی تاثیرگذار در توسعه روستای

شامل    پرداخته است. یک بخش از این طیف  و مدیریت روستایی
به گیریتصمیم دولت  معر های  به عنوان  باال  از  اصلی  نهاد  یک  ف 

عنوان یک نهاد  های روستایی به شامل انجمن  پایین و بخش دیگر
یافته است.  باال  به  پایین  می از  نشان  توافق ها  نوع  که چهار  دهد 

نهادی یعنی مکمل هم بودن، جایگزینی، همسازی و رقابتی، بین  
همچنین   دارد.  وجود  منتخب  رسمی  نهاد  همکاران   یانگدو  و 

[Yang et al., 2020]  ای با عنوان "ترجیحات نهادی، نیز در مطالعه
مزرعه تجربه  از  مشارکت: شواهدی  و  اجتماعی  در  ترجیحات  داری 

اند که تطابق نهادی تاثیر قابل توجهی  چین" اذعان داشته  روستاهای
  و همکاران  نالرهمنظور تامین کاالهای عمومی ندارد.  در مشارکت به

[Nalere et al., 2015]    در مطالعه خود به بررسی نقش مشارکت
( روستایی  مردمهاسازماننهادهای  در  ی  کشاورزان(  انجمن  و  نهاد 

. نتیجه این پژوهش به اهمیت توجه به  اندتوسعه روستایی پرداخته
به روستایی  توسعه  در  بهبود  نهادها  زمینه  در  موثری  عامل  عنوان 

-وضعیت بهداشت، آموزش، کشاورزی و صنعت روستایی تاکید می
مطالعه در  دیگر،  نماید.   ,Friis-Hansen]  هنسن  -فریسای 

بر    [2008 کشاورزان  نهادی  توسعه  تاثیر  ارزیابی  تغییرات به 
کشاورزی در اوگاندا پرداخته و اذعان داشته است که گسترش بازار  

های کشاورزی مناطق فقیرنشین، نیاز به یک بستر  وریامبتنی بر فن
نهادی دارد تا توانمندسازی کشاورزان را با یک محیط سیاستی پویا،  

 سازگار نماید.  
بر  هایی که مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن تاکدر پژوهش ید 

مطالعات بسیار اندک در زمینه توسعه نهادی در مناطق روستایی،  
پیرامون موضوعاتی همچون توسعه نهادی و نقش آن  آنها  اغلب  در  

آوری روستایی، تاثیر نهادها بر در توسعه روستایی، نهادسازی و تاب 
 پژوهش بحث شده است. لذا    غیره های توسعه روستایی و  شاخص

ع بررسی  هدف  با  در  حاضر  نهادی  توسعه  بر  موثر  ساختاری  وامل 
 انجام شد. آوج  و زهرابوئین هایشهرستان ییمناطق روستا

 

 شناسی روش 
 ساختاری -های پیمایشی و تحلیلیپژوهش حاضر، با ترکیبی از روش

سال   شد   1397در  صاحبانجام  شامل  آماری  جامعه  و   نظران. 
  منظور به.  بود و آوج    ازهر های بوئینخانوارهای روستایی شهرستان

ای برحسب میزان فاصله  ع خوشهتعیین منطقه مورد مطالعه، با توزی
-گیری طبقهشهر و میزان جمعیت و به روش نمونه  تریننزدیکاز  

های خانوار در شهرستان 20روستای باالی  190شده، از مجموع بندی 
 .  شدروستا انتخاب  18زهرا و آوج، تعداد نبوئی

شده  بندیگیری طبقهالزم به ذکر است، علت استفاده از روش نمونه
درنظر  )بهبا  جمعیت  و  شهر  از  فاصله  متغیرهای  عنوان  گرفتن 

مکانی تحقیق    -متغیرهای  هدف  این  راستای  در  که   بودفضایی(، 
مورد روستایی  مناطق  نهادی  توسعه  تو  سطح  با  به  مطالعه  جه 

دهد. همچنین نمونه  شده، چه وضعیتی را نشان می متغیرهای ذکر 
و سطح اطمینان   %5وسیله فرمول کوکران با خطای  هآماری تحقیق ب

 دست آمد.  ه نفر ب 378که حجم نمونه  شدمحاسبه  95%
تبیین و تحلیل عوامل    براینیاز    گردآوری اطالعات مورد  منظوربه

منطق در  نهادی  توسعه  بر  از  موثر  مطالعه  مورد  نامه پرسشه 
نفر    20ای مختص  نامهپرسشکه ابتدا با  ساخته استفاده شد  محقق

ریزی روستایی )شامل  از کارشناسان و متخصصان امر توسعه و برنامه
های سراسر کشور، دانشجویان مقطع دکتری، افرادی اساتید دانشگاه

پژوهش موسسه  برنامهاز  کشاورزی،  های  اقتصاد  و  موسسه ریزی 
شاخص روستایی(،  روستایی  توسعه  مناطق  نهادی  توسعه  های 

نفر( دیدگاه    378خانوار )نامه  پرسشو سپس از طریق    شدشناسایی  
مردم در ارتباط با عوامل موثر بر توسعه نهادهای رسمی، خصوصی  

تحلی و  بررسی  مطالعه،  مورد  روستاهای  در  مردمی  شدو  .  ل 
که  های  شاخص نظر  ومورد  نظری  ادبیات  نگارندگان   از  مطالعات 

شامل   شد  )با    هایشاخصاستخراج  مشارکتی  گویه(،    6روحیه 
گویه(، رضایت    5نهاد )عضویت در نهادهای دولتی، خصوصی و مردم

گویه(،   5گویه(، شناخت و آگاهی از نهادها )  3از عملکرد نهادها )
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های گویه(، شبکه  3)  گویه(، همبستگی اجتماعی  6اعتماد نهادی )
( ظرفیت  6اجتماعی  )گویه(،  محیطی  و  انسانی  گویه(،    7های 

منظور  بهبود که گویه(  5گویه( و ظرفیت نهادی )با  6ها )مشوق

های نهایی موثر بر توسعه نهادی مناطق روستایی،  استخراج شاخص
صاحب و  کارشناسان  نظرسنجی  و  بررسی  گرفت مورد  قرار    نظران 

 . (1)جدول 
 

 مورد مطالعه  هایشاخصهای مربوط به هر یک از گویه  (1جدول 
 روحیه مشارکتی 

کمک  ،  میزان همکاری و مشارکت مردم با اعضای شورا برای حل مشکالت روستا، کمک مالی برای رفع مشکالت روستا احساس وظیفه و مسئولیت در حل مشکالت روستا،  
میزان همکاری در برگزاری  ،  (و غیره  روستا )مانند ساخت مسجد، طرح هادی روستا های عمرانی  مشارکت در طرح،  دادن( برای رفع مشکالت روستا )مانند مشورت  فکری
 های آموزشی و ترویجی دوره

 نهاد و مردم عضویت در نهادهای دولتی، خصوصی 
مردمی مانند شوراهای کشاورزی،  های  های بخش خصوصی، کاندیداتوری در شوراهای اسالمی روستا، عضویت در تشکل ها و شبکهها، صنوف، اتحادیهعضویت در انجمن

 ، بانک و غیره ی دولتی روستا مانند جهاد کشاورزی، مرکز خدمات کشاورزیها سازمان، عضویت در بسیج روستا، اشتغال روستاییان در حل اختالف و غیره شورای
 رضایت از عملکرد نهادها 

 غیره( انجمن کشاورزی، انجمن دامداران و  آب،های همشاورزی )مانند تعاونی تولید روستا، گروههای کو نهادهای خصوصی مرتبط با فعالیت هاسازمانمیزان رضایت از 
 شناخت و آگاهی از نهادها 

ار،  روستا مانند دهینهاد، میزان آشنایی با نهادهای درگیر با بخش كشاورزی و دامداری، میزان آگاهی از وظایف نهادهای مختلف  و مردم میزان آشنایی با نهادهای خصوصی
های بیمه، انجمن کشاورزی، صندوق  شرکتی حفاظت از محیط زیست، صندوق مالی روستا،  ها سازمان، میزان آشنایی با وظایف نهادهای خصوصی مانند  شورا و غیره

مانند  غیرهتعاونی محل و   نهادهای غیررسمی  از نحوه عضویت در  زی ها سازمان، میزان آگاهی  از محیط  های بیمه، انجمن  شرکتست، صندوق مالی روستا،  ی حفاظت 
 غیره کشاورزی، صندوق تعاونی محل و 

 اعتماد نهادی 
ن  محوری و رعایت حقوق روستاییان توسط مسئوال ان، توجه به عدالتن دولتی و نهادهای مردمی با روستاییتوجه دولت به آسایش و رفاه روستاییان، برخورد مناسب مسئوال

محوری در بین مدیران اجرایی روستا )شورا و دهیار(، توجه ویژه نهادهای  ان، عدالتهای روستاییران اجرایی روستا )شورا و دهیار( به نیازها و خواستهدولتی، توجه مدی
 خصوصی به نیازهای روستاییان و یافتن راه حل برای آنها

 همبستگی اجتماعی 
(،  غیرهآب، تشكیل صندوق مالی روستا و هم های گروهی برای حل مشكالت روستا )تشكیل انجمن كشاورزان، تشكیل گروهمیزان تمایل مردم روستا به اقدامات جمعی و 

 گذاری برای حل مشكالت روستاای در روستا، میزان تمایل مردم روستا به سرمایهمیزان نزاع و اختالفات طایفه
 های اجتماعی شبکه 

مدت ویژه کشاورزان( یا سایر جلسات مربوط به توسعه  های آموزشی کوتاه ن کشاورزی، میزان شرکت در جلسات ترویج کشاورزی )مانند دورهمیزان دیدار و ارتباط با کارشناسا 
یزان تعامل مردم  (، میزان تعامل مردم روستا با نهادهای مردمی و خصوصی در داخل و بیرون از روستا، مغیرهای و  های کارآفرینی، فنی و حرفهروستایی )مانند آموزش

های اجتماعی و نهادهای مختلف در سطح روستا، میزان روابط  فکری بین گروهمو نهادهای دولتی و رسمی در داخل و بیرون از روستا، میزان تعامل و ه  ها سازمانروستا با  
 بین نهادی در روستا

 های انسانی و محیطی ظرفیت 
مندی  هانگیزه و دارای تحصیالت عالی در روستا، سطح درآمد روستاییان، میزان عالقزان افراد با های سنگین و سبك، میتعداد دام،  میزان سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغی

 روستاییان به انجام كارهای گروهی و جمعی، نسبت نیروی شاغل در بخش کشاورزی، نسبت مشارکت نیروی کار زنان 
 ها مشوق 

گذاران بخش خصوصی در تسهیالت ویژه به سرمایه  ارایهگذاران بخش خصوصی در روستا، میزان  بهره یا بدون بهره به سرمایهوام كمت دولت در قالب دادن  میزان حمای 
شركت در   برایحضور در محافل علمی و سیاسی كشور  منظوربهمجوز به نهادهای مردمی و خصوصی  ارایه ، میزان غیرهروستا مانند خدمات ایاب و ذهاب، مسكن، بیمه و 

واگذاری سهام و    ی، میزان بسترسازی حقوقی برای اعضا غیرههای آموزشی، ترویجی و  كالس الت  خصیص تسهی، ت غیرهنهادهای مردمی و خصوصی )روستاییان( مثل 
 زایی های اشتغالهای مردمی در فعالیتهجلب سرمای براییزاننده  های انگجاد مشوقای، زاییاشتغال برایکار  قیمت به نهادهای حامی کسب وارزان

 ظرفیت نهادی 
بودن نهادها  کپارچه(، یغیره، اجرای کارها و  گیریپذیری در تصمیم ف، انعطاغیرهو    گیرینهادی مثل مشارکت اعضا در تصمیمنهادها )هدفمندبودن روابط درون  توانایی

؛ توان جمعی  غیره، درجه تاثیرپذیری نهادهای روستا از هم و  گیریکارها، وجود اعتماد در بین نهادهای روستا، دستیابی به اجماع در تصمیم)شراکت نهادها در انجام  
انش رسمی و تخصصی در  (، دانش نهادها )دغیرهنهادها شامل تعهد جمعی در میان نهادها برای توسعه روستا، تمایل جمعی نهادهای روستا برای تعامل با سطوح باالتر و  

ال  های نو؛ دانش بومی شامل میزان آگاهی نهادها از شرایط روستا، استفاده از تجربیات مردم(، یادگیری نهادها )وجود آموزش بین بخشی، انتقحوزه فعالیت و تولید ایده
بودن قوانین و مقررات، اختیار  مناسب )شفاف  (، ترتیبات قانونیغیرهری و  مداوم دانش اعضا/ کارکنان، دسترسی به منابع یادگی  ی دانش و تجربیات نهادها به هم، ارتقا 

 (غیره پذیری قانونی نهادها، تناسب قوانین و مقررات ملی با شرایط محلی و زان انعطافها، مین مقررات و دستورالعملنهادها در تدوی

  های توسعه نهادیز شاخصمنظور تعیین ضریب اهمیت هر یک ابه
رتبه شاخصو  صاحببندی  دیدگاه  از  امر ها  متخصصان  و  نظران 

های مذکور با ریزی روستایی، وزن هر یک از شاخصتوسعه و برنامه
تحلی روش  از  سلسهاستفاده  امتیاز    (AHP)  مراتبیل  و  محاسبه 

کارشناسان،  نفر از    20. برای انجام این مرحله، تعداد  شدنهایی تعیین  
آمده از  دستهگویه ب  52شاخص و    10درجه اهمیت و تاثیرگذاری  

شده،  نامه از پیش طراحیپرسشادبیات و مبانی نظری تحقیق را با 
  10مراتبی نشان داد که از بین  ارزیابی نمودند. نتایج تحلیل سلسله
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

شاخص مورد بررسی، شاخص عضویت در نهادهای دولتی، خصوصی  
مردم وو  خود    نهاد  به  را  وزن  کمترین  مشارکتی  روحیه  شاخص 

   (.2اختصاص داده است )جدول 
 

-های توسعه نهادی از دیدگاه صاحببندی شاخصو رتبه  وزن نسبی (  2جدول  
 1397ظران علمی در سال ن

 ها شاخص 
وزن  
 نسبی 

امتیاز  
 نهایی 

 رتبه 

 9 0.371 0.098 روحیه مشارکتی 
 10 0.231 0.073 مردم نهاد عضویت در نهادهای دولتی، خصوصی و 

 6 0.621 0.345 رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا 
 1 1.84 0.547 شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف نهادها 

 2 0.914 0.245 اعتماد نهادی 
 8 0.435 0.229 همبستگی اجتماعی 

 5 0.701 0.183 های اجتماعی شبکه 
 7 0.464 0.109 روستا های انسانی و محیطی  ظرفیت 
 3 0.825 0.253 ها مشوق 

 4 0.824 0.284 ظرفیت نهادی 
 

  های در این مرحله، با توجه به نتایج مرحله اول که شناسایی شاخص
از دیدگاه صاحب امر بود،  توسعه نهادی  "روحیه   دونظران  شاخص 

نهاد" با  و مردم  عضویت در نهادهای دولتی، خصوصی "مشارکتی" و  
. از  شدها، حذف اختالف امتیاز بسیار پایین نسبت به سایر شاخص

روستاییان  وسعه نهادی از دیدگاه مردم محلی/ت نامه پرسشرو،  این

تایی با  با استفاده از طیف لیکرت پنج   ل شد کهشاخص تشکی  8از  
(، "متوسط" )با  2(، "کم" )با امتیاز  1های "خیلی کم" )با امتیاز  گزینه

 ارزیابی(  5( و "خیلی زیاد" )با امتیاز  4"زیاد" )با امتیاز  (،  3امتیاز  
توسعه نهادی با استفاده از ضریب آلفای    نامهپرسشپایایی    شد.می

گرفتکرونباخ   قرار  بررسی  یمورد  هر  برای  اعتبار  ضریب  از  .  ک 
بین  مقیاسخرده کل    85/0تا    55/0ها  برای  برابر   نامه پرسشو 
و    صفرکه ضریب آلفای کرونباخ بین    این. با توجه به  بود  843/0
-تر باشد نشاننزدیک  یکچه این ضریب به عدد    نوسان دارد، هر  یک

رو ابزار    های یک مقیاس است، از ایندهنده همسازی بیشتر گویه
بود )جدول  گیری تحقیق از پایایی قابل قبول و کافی برخوردار اندازه

3)  . 
 

 1397نامه توسعه نهادی در سال پرسشضرایب آلفای کرونباخ برای  (3جدول  

ها شاخص   
تعداد  

ها وال ئ س   
ضریب آلفای  

 کرونباخ 
 0.578 3 رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا 

گاهی از ماهیت و وظایف نهادها شناخت و آ   5 0.876 
 0.827 6 اعتماد نهادی 

 0.543 3 همبستگی اجتماعی 
های اجتماعی شبکه   6 0.761 

های انسانی و محیطی روستا ظرفیت   7 0.715 
ها مشوق   6 0.774 

 0.836 5 ظرفیت نهادی 
نامه کل پرسش   41 0.843 

 
 1395زهرا و آوج، براساس سرشماری سال  ینبوئ هایموقعیت و جمعیت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان( 4جدول 

 جمعیت  تعداد خانوار  دهستان  بخش  شهرستان  روستا 

 شهر(   تریننزدیک طبقه اول )روستاهای با جمعیت کم و فاصله زیاد از 
 62 27 شهیدآباد  مرکزی آوج كاروانسرا 

 72 29 شهیدآباد  مرکزی آوج چشمه گل
 75 22 ولیعصر حصار مرکزی آوج قلعه
 136 42 ولیعصر حصار مرکزی آوج قوییقوشه

 167 48 ولیعصر حصار مرکزی آوج بالغ قره
 286 95 شهیدآباد  مرکزی آوج مشانه 

 شهر(   تریننزدیک طبقه دوم )روستاهای با جمعیت متوسط و فاصله متوسط از 
 300 99 باال  یزهرا ی مركز  زهرا ینوئب تپه مشكین
 385 124 خرقان شرقی  آبگرم  آوج شینگل

 411 131 آبگرم  آبگرم  آوج داخرجین
 512 173 آبگرم  آبگرم  آوج شاخدار
 531 182 آبگرم  آبگرم  آوج اروچان 
 682 218 خرقان شرقی  آبگرم  آوج تواباد 

 شهر(   ترین نزدیک طبقه سوم )روستاهای با جمعیت زیاد و فاصله کم از  
 1382 428 قلعه هاشم  شال  زهرا بوئین طزرك
 2423 726 باال  یزهرا ی مركز  زهرا بوئین خونان 
 2440 738 دشتابی شرقی  دشتابی  زهرا بوئین تپهنشاهی

 2986 922 باال  یزهرا ی مركز  زهرا بوئین باد آعصمت
 3194 977 جنوبی  رامند رامند زهرا بوئین خوزنین

 3740 1061 ین ی پایزهرا ی مركز  زهرا بوئین اراسنج جدید
 

  مرکز .  است  شده   واقع  شهرستان  این  در   قزوین  دشت  عمده   بخش  که است   ایران  قزوین  استان  هایشهرستان  از  یکی  زهرابوئین  شهرستان
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 های نام به بخش چهار دارای و است زهرابوئین شهر شهرستان، این
  دارای آبادی 130 و دهستان 14  نیز و شال  و رامند دشتابی، مرکزی،

 . است سکنه
  164٬723  با   برابر  1395  سال  سرشماری  طبق  شهرستان   این  جمعیت

 جغرافیایی   نظر  از  زهرابوئین  شهر.  است  بوده  خانوار  47٬029  در  نفر
 پهنای   دقیقه  46  و   درجه   35  و  خاوری   درازای  دقیقه   4  و  درجه   50  در

 هوای   و   آب.  دارد   قرار  دریا  سطح  از  متری1210  ارتفاع  در  و  شمالی
 . است خشک و  گرم به مایل معتدل منطقه، این

 

 
 1397زهرا و آوج در سال بوئینهای  موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه در شهرستان( 1  شکل 

 

 
 1397آوج در سال زهرا و بوئینهای تراکم جمعیتی روستاهای مورد مطالعه در شهرستان( 2شکل  

 
  مرکزیت   به  و  قزوین،  استان  های شهرستان   از  یکی  آوج  شهرستان

  در  مربع  کیلومتر  2776  مساحت  با  شهرستان   این.  است  آوج  شهر
  شرقیدقیقه    45درجه و    49  تادقیقه    6درجه و    49  جغرافیایی  طول

دقیقه    47درجه و    35  تا  دقیقه  25درجه و    35  جغرافیایی  عرض  و

   .دارد  قرار شمالی
  ای منطقه  در  همدان  به  قزوین  جاده  کیلومتری110  در  آوج  شهر

 دارای   که  دهش  باعث  امر  این  که  استشده    واقع  کوهستانی
 جمعیت.  باشد  پربرفی  هایزمستان  و  خنک  بسیار  هایتابستان
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بوده    نفر  هزار45  حدود  در  1395  سال  در  شهرستان  این  در  ساکن
-ها نرمدادهبرای تجزیه و تحلیل   (.2و   1های ، شکل4)جدول  است

آماری  ا مدلAMOS 18و    SPSS 20فزارهای  معادالت ،    سازی 
  و تکنیک تاپسیس  تاییدی  عاملی  تحلیل   مدل  ،(SEM)ساختاری  

 استفاده شد. 
 

 ها یافته 
  / محلی   مردم  ديدگاه   از   استفاده   با   ساختاری   معادالت   سازی مدل 

از دیدگاه  در مدل  روستاييان: با استفاده  سازی معادالت ساختاری 
ی برازش مدل در سطح قابل هاروستاییان همه شاخص/مردم محلی

وضعیت برازش بنابراین  شد.  مدل تایید    قبول قرار داشتند و برازش
وستایی مدل نهایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه نهادی مناطق ر

اعتبار و دقت الزم برخوردار  مورد مطالعه با معیارهای پیشنهادی، از
توانست   و  مطلوب  بود  و  الزم  ساختاری  توسعه   برایآثار  به  نیل 

شهرستان روستایی  مناطق  بوئینهادی  تبیین  نهای  را  آوج  و  زهرا 
 (. 5)جدول  نماید

 
 1397ارزیابی کلیت مدل عوامل موثر بر توسعه نهادی مناطق روستایی در سال های شاخص( 5جدول  

 مقدار قابل قبول  آمده دست مقدار به  های برازش مدل شاخص 
CMIN   )1192/ 838 )کای اسکوئر - 

Df   )720 )درجه آزادی - 
CMIN/Df   )3کمتر از  1/ 657 )کای اسکوئر نسبی 

CFI  )0/ 9بیشتر از  0/ 917 )شاخص برازش تطبیقی 
RMSEA  0/ 08کمتر از  0/ 04 برآورد(   خطای   مربعات   میانگین   )ریشه 

PCLOSE   0/ 05بیشتر از  1/ 00 نزدیکی(   )احتمال 
HOETLER   75بیشتر از  269 هلتر(   )شاخص 

RMR  تقریبًا صفر 0/ 055 مانده( باقی   مربع   دوم   )ریشه 
PRATIO  1بین صفر تا  0/ 923 جویی( صرفه   )نسبت 

جهت رابطه مثبت و همنوع    مسیر، بودن ضریب  مثبتبا توجه به  
 .  بود

رفتن  داشت که با باالتوان انتظار  می  %95بنابراین در سطح اطمینان  
گاهی از ، آ رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستاهای خصشا

و   نهادهاماهیت  نهادی  ،وظایف  اجتماعی  ،اعتماد  ،  همبستگی 
 هامشوق،  روستا  محیطی  و  انسانی  هایظرفیت ،  های اجتماعیشبکه

)جداول    توسعه نهادی مناطق روستایی افزایش یابد،  نهادی  ظرفیتو  
 .(7و  6
 

 1397نامه توسعه نهادی در سال  تحلیل عاملی تاییدی پرسش (6جدول  

 شده مشاهده پنهان و   متغیرهای عناوین 
متغیرهای  

 شده مشاهده 
ضرایب  

 غیراستاندارد 
ضرایب  
 استاندارد 

 t  آماره
سطح  

 داری ی معن 
 رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا 

 - - q12 1 0.473 روستاها و نهادهای خصوصی میزان رضایت از سازمان

 < q13 1.122 0.438 7.841 0.001 های کشاورزی ها و نهادهای خصوصی مرتبط با فعالیتمیزان رضایت از سازمان

 < q14 1.434 0.637 11.332 0.001 ها و نهادهای دولتی میزان رضایت از سازمان

 شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف نهادها 
 - - q15 1 0.419 نهاد نهادهای خصوصی و مردممیزان آشنایی با 

 < q16 1.429 0.585 12.415 0.001 میزان آشنایی با نهادهای درگیر با بخش كشاورزی و دامداری 

 < q17 2.115 0.799 19.061 0.001 میزان آگاهی از وظایف نهادهای مختلف روستا مانند دهیار، شورا و غیره 

 < q18 2.057 0.846 20.84 0.001 نهادهای خصوصی میزان آشنایی با وظایف 

 < q19 1.478 0.656 14.396 0.001 میزان آگاهی از نحوه عضویت در نهادهای غیررسمی

 اعتماد نهادی 
 - - q20 1 0.739 توجه دولت به آسایش و رفاه روستاییان 

 < q21 0.85 0.686 15.959 0.001 برخورد مناسب مسئوالن دولتی و نهادهای مردمی با روستاییان 

 < q22 0.771 0.655 14.939 0.001 محوری و رعایت حقوق روستاییان توسط مسئوالن دولتی توجه به عدالت

 < q23 0.989 0.733 17.672 0.001 های روستاییان توجه مدیران اجرایی روستا به نیازها و خواسته

 < q24 0.816 0.57 12.361 0.001 محوری در بین مدیران اجرایی روستاعدالت

 < q25 0.581 0.434 8.874 0.001 توجه ویژه نهادهای خصوصی به نیازهای روستاییان و یافتن راه حل برای آنها

 همبستگی اجتماعی 
 - - q26 1 0.755 میزان تمایل مردم روستا به اقدامات جمعی و گروهی برای حل مشكالت روستا

 q28 0.574 0.476 9.453 0.002 گذاری برای حل مشكالت روستاسرمایهمیزان تمایل مردم روستا به 

 های اجتماعی شبکه 
 - - q29 1 0.576 میزان دیدار و ارتباط با کارشناسان کشاورزی 
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 1397نامه توسعه نهادی در سال تحلیل عاملی تاییدی پرسش (6جدول  ادامه  

 شده مشاهده پنهان و   متغیرهای عناوین 
متغیرهای  

 شده مشاهده 
ضرایب  

 غیراستاندارد 
ضرایب  
 استاندارد 

 t  آماره
سطح  

 داری ی معن 
 q30 0.807 0.499 10.518 0.001 میزان شرکت در جلسات ترویج کشاورزی یا سایر جلسات مرتبط 

 < q31 1.071 0.748 18.292 0.001 میزان تعامل مردم روستا با نهادهای مردمی و خصوصی 

 < q32 1.251 0.758 18.692 0.001 ها و نهادهای دولتی و رسمی تعامل مردم روستا با سازمانمیزان 

 < q33 0.779 0.475 9.923 0.001 های اجتماعی و نهادهای مختلف فکری بین گروهمیزان تعامل و هم

 < q34 0.544 0.323 6.413 0.001 میزان روابط بین نهادی در روستا

 محیطی روستا های انسانی و  ظرفیت 
 - - q35 1 0.542 میزان سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی 

 < q36 0.604 0.397 7.938 0.001 های سنگین و سبك تعداد دام

 < q37 1.11 0.634 13.966 0.001 میزان افراد باانگیزه و دارای تحصیالت عالی در روستا 

 < q38 0.949 0.518 10.816 0.001 سطح درآمد روستاییان 

 < q39 0.921 0.512 10.66 0.001 مندی روستاییان به انجام كارهای گروهی و جمعی میزان عالقه

 < q40 1.194 0.66 14.762 0.001 نسبت نیروی شاغل در بخش کشاورزی 

 < q41 0.695 0.314 6.148 0.001 نسبت مشارکت نیروی کار زنان 

 ها مشوق 
گذاران بخش خصوصی  بهره یا بدون بهره به سرمایهوام كممیزان حمایت دولت در قالب دادن  

 - - q42 1 0.492 در روستا 

 < q43 1.002 0.482 9.544 0.001 گذاران بخش خصوصی در روستامیزان ارایه تسهیالت ویژه به سرمایه

منظور حضور در محافل علمی و سیاسی میزان ارایه مجوز به نهادهای مردمی و خصوصی به
 < q44 1.32 0.652 13.814 0.001 های آموزشی، ترویجی و غیره برای شركت در كالسكشور 

میزان بسترسازی حقوقی برای اعضای نهادهای مردمی و خصوصی )روستاییان( مثل  
 < q45 1.038 0.585 12.016 0.001 واگذاری سهام و غیره 

 < q46 1.491 0.778 17.495 0.001 زایی اشتغال برایکار   قیمت به نهادهای حامی کسب و خصیص تسهیالت ارزانت

 < q47 0.941 0.577 11.824 0.001 زایی های مردمی در اشتغالجلب سرمایه برایهای انگیزاننده ایجاد مشوق

 ظرفیت نهادی 
توانایی نهادها )سرمایه انسانی، برخورداری از منابع فیزیکی، مالی و .غیره، هدفمندبودن،  

پذیری در  گیری و غیره، انعطافنهادی مثل مشارکت اعضا در تصمیمروابط درون 
 گیری، اجرای کارها و غیره( تصمیم

q48 1 0.776 - - 

بودن نهادها )روابط درونی نهادها شامل مشارکت و همکاری در تصمیمات و  یکپارچه
روستا، دستیابی به اقدامات، شراکت نهادها در انجام کارها، وجود اعتماد در بین نهادهای 

گیری، درجه تاثیرپذیری نهادهای روستا از هم و غیره؛ توان جمعی نهادها  اجماع در تصمیم
شامل تعهد جمعی در میان نهادها برای توسعه روستا، تمایل جمعی نهادهای روستا برای 

 تعامل با سطوح باالتر و غیره( 

q49 0.986 0.772 18.621 0.001 > 

های نو؛ دانش بومی )دانش رسمی و تخصصی در حوزه فعالیت و تولید ایدهدانش نهادها  
 < q50 0.692 0.618 13.486 0.001 شامل میزان آگاهی نهادها از شرایط روستا، استفاده از تجربیات مردم( 

یادگیری نهادها )وجود آموزش بین بخشی، انتقال دانش و تجربیات نهادها به هم، ارتقای 
 < q51 0.915 0.741 17.475 0.001 اعضا/کارکنان، دسترسی به منابع یادگیری و غیره( مداوم دانش 

بودن قوانین و مقررات، اختیار نهادها در تدوین مقررات و ترتیبات قانونی مناسب )شفاف
پذیری قانونی نهادها، تناسب قوانین و مقررات ملی با شرایط  ها، میزان انعطافدستورالعمل

 غیره( محلی و 
q52 0.824 0.621 13.554 0.001 > 

 1397در سال   نهادی مناطق روستایی عوامل مؤثر بر توسعهضرایب مربوط به تحلیل مسیر ( 7جدول 

 داری ی سطح معن  tآماره   ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  نهادی مناطق روستایی   ثر بر توسعهو عوامل م 

 0.02 2.332 0.078 0.084 رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا 
 < 0.001 - 17.25 - 0.577 - 0.596 شناخت و اگاهی از ماهیت و وظایف نهادها 

 < 0.001 10.777 0.361 0.347 اعتماد نهادی 
 < 0.001 - 7.198 - 0.241 - 0.47 همبستگی اجتماعی 

 < 0.001 3.437 0.115 0.099 های اجتماعی شبکه 
 < 0.001 1.661 0.056 0.22 انسانی و محیطی روستا   های ظرفیت 
 < 0.001 8.877 0.297 0.33 ها مشوق 

 < 0.001 9.388 0.314 0.298 ظرفیت نهادی 
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میزان جمعیت ها از توسعه نهادی:  تعیین سطح برخورداری روستا 
به   نزدیکی  یا  دوری  ظرفیت و  و  تعداد  افزایش  بر  شهری،  مراکز 

مشارکت   نهادی،  عملکرد  میزان  غیررسمی،  و  رسمی  نهادهای 
های اجتماعی و  گیری شبکهروستاییان، همبستگی اجتماعی، شکل

ایناستتاثیرگذار    غیره از  توزیع    برایرو،    .  در  تعادل  ایجاد 
یافتگی  های توسعه نهادی و تاثیر آن بر سطح توسعهشاخص

از تفاضل رتبه جمعیتی و شاخص  مطالعه می  وده مورد محد توان 
رضایت از عملکرد نهادهای    شهر استفاده کرد.  تریننزدیکفاصله تا  

موجود در روستا، شناخت و آگاهی از ماهیت، وظایف نهادها، اعتماد  
ظرفیت  اجتماعی،  همبستگی  شبکهنهادی،  انسانی،  های های 

تاثیر مهمی بر توسعه نهادی    ها و ظرفیت نهادیاجتماعی و مشوق
 (. 3و  2های )شکل ندداشت مناطق روستایی

 

 
 1397زهرا و آوج در سال بوئینهای های روستاهای مورد مطالعه در شهرستانشبکه راه( 3شکل  

 

 
 1397سطح توسعه نهادی روستاهای مورد مطالعه در سال  (4شکل  
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 شهر(   تریننزدیک)فاصله تا    -تحقق توسعه نهادی= )جمعیت روستا(

توان گفت، روستاهای واقع در نیمه شرقی  براساس این شاخص می
اولویت تحقق شاخص  از  های توسعه نهادی  محدوده مورد مطالعه 

تفاضل بین رتبه جمعیتی و  از نظر  ند، چرا که  بود  تر برخورداربیش
فاصله تا شهر، به هر میزان از بخش شرقی و مرکز به سمت غرب و  
بگیریم  فاصله  شهرستان  مرکز  از  و  کنیم  حرکت  محدوده  جنوب 

می بیشتر  روستاها  اتفاضل  مسالشود.  که ین  است  آن  نشانگر  ه 
ابزار مناسبی    تواندسایر مناطق، میجایی جمعیت و دسترسی به  هجاب

های مناسب و پایدار  برنامه  ارایهنهادی و  تعیین سطوح توسعه    برای
مورد مطالعه شود  در نواحی    نیل به توسعه موزون و همگن  منظوربه
 (. 4شکل )

و طبقه تفکیک  به  برای  توجه  با  روستاها  برخورداری  بندی سطوح 
جمعیت   ضریب  تغییرات  تم569/0دامنه  مور ،  روستاهای  د  امی 

روستا( در سطح   4)  %22.2بندی شدند که  سطحمطالعه در سه گروه  
نیمه  6)  %33.4برخوردار،   در سطح  و  روستا(   8)  %44.4برخوردار 

 (. 8روستا( نیز در سطح بسیار برخوردار بودند )جدول 
 

بندی روستاهای مورد مطالعه براساس شاخص توسعه نهادی در  سطح(  8جدول  
 1397سال 

 روستا 
میزان  
 تاپسیس 

  دامنه 
 تاپسیس 

میانگین  
 تاپسیس 

 درصد  فراوانی 

 بسیار برخوردار روستاهای  
 0/ 6142 شاخدار

6142 /0 -
5004 /0 

5604 /0 8 4 /44 

 0/ 6140 اروچان 
 0/ 5688 طرزک

 0/ 5578 تپهشاهین
 0/ 5412 خونان 

 0/ 5104 خوزنین
 0/ 5092 آباد عصمت
اراسنج 

 جدید
5007 /0 

 روستاهای برخوردار 
 0/ 4707 داخرجین  

5004 /0 -
3866 /0 

4483 /0 4 4 /33 
 0/ 4654 تواباد  

 0/ 4624 تپه  مشکین
 0/ 4064 شینگل

 برخوردار )متوسط( روستاهای نیمه 
 0/ 3731 چشمه  گل

3866 /0 -
2728 /0 

2789 /0 6 2 /22 

 0/ 3515 مشانه  
 0/ 3490 کاروانسرا  

 0/ 3468 قلعه  
 0/ 3432 بالغ  قره

 0/ 3099 قویی قوشه
 

 بحث
عرصه از  بهیکی  اخیر  دهه  دو  در  که  اصلی  رویکرد های  از  شدت 

نهادگرایی تاثیر پذیرفته است، سطوح فضایی توسعه است؛ سطوحی  
غلبه  منظور  ای. در واقع، بههمانند شهر، روستا، سطح محلی و منطقه

ل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی که امروزه  بر مسای
های  بسیاری از روستاهای ما با آن مواجه هستند، توجه به ظرفیت 

دادن جوامع  و سوق  موجود و دادن نقش بیشتر به نهادهای محلی
بر  یابد.  نهادگرایی اهمیت ویژه می/روستایی به سمت توسعه نهادی

این اساس، نتایج حاصله از شناسایی عوامل موثر بر توسعه نهادی 
شاخص و با روش تحلیل    10نظران امر که در قالب  از دیدگاه صاحب

دهنده ضریب اهمیت انجام گرفته بود، نشان  (AHP) مراتبیسلسله
های "روحیه مشارکتی" و "عضویت در نهادهای  بسیار پایین شاخص

مردم به سایر شاخصدولتی، خصوصی و  های تحقیق  نهاد" نسبت 
های مذکور برای ورود به مرحله است. بدین ترتیب تعداد شاخص 

شاخص به ترتیب    8روستاییان( به  /دوم )نظرسنجی از مردم محلی
ضریب اهمیت شامل "شناخت و آگاهی از ماهیت و وظایف نهادها، 

مشوق نهادی،  شبکهاعتماد  نهادی،  ظرفیت  اجتماعی،  ها،  های 
های انسانی و رضایت از عملکرد نهادهای موجود در روستا، ظرفیت
 محیطی روستا، همبستگی اجتماعی"، تقلیل یافت.  

سازی معادالت ساختاری  آمده از مدلدستهاز سوی دیگر، نتایج ب
بر   موثر  ساختاری  عوامل  نهایی  مدل  برازش  وضعیت  داد،  نشان 

معیارهای پیشنهادی،   توسعه نهادی مناطق روستایی مورد مطالعه با
از اعتبار و دقت الزم برخوردار بوده و توانسته است آثار ساختاری  

-نیل به توسعه نهادی مناطق روستایی شهرستان  برایالزم و مطلوب  
 زهرا و آوج را تبیین نماید.  نهای بوئی

تاییدی   عاملی  تحلیل  نتایج  نهادی   نامهپرسشهمچنین  توسعه 
تر است،  کوچک  0.05واالت از  ئنشان داد، مقدار احتمال هر یک از س 

می اطمینان  بنابراین  سطح  در  س%95توان  هر  را  ئ،  عنوان بهوال 
 شاخصی برای متغیر پنهان خود دانست. 

منظور دستیابی و شناخت بهتر )میزان برخورداری  از سوی دیگر، به
های توسعه نهادی با  های مورد مطالعه( و تعیین اولویتاز شاخص

تاپسیس  بهره از  روش  عنوان  بهگیری  از  استفاده  و  کاربردی  روش 
بندی روستاهای واقع در سطح محدوده  دهی آنتروپی، به رتبهوزن

شا براساس  مطالعه  رتبه  خصمورد  طریق  از  نهادی  توسعه  های 
شهر، پرداخته شد. براساس    تریننزدیکجمعیت و شاخص فاصله تا  

صور  تواباد،    %8.1گرفته  تبررسی  داخرجین،  روستاهای  )شامل 
( در روستا  6)با    %3.5تپه و شینگل( در سطح برخوردار؛ و  مشکین

نیمه  گرفتسطح  قرار  دربرخوردار  این  بیش    ند؛  که  است  از حالی 
ند. بنابراین با  واقع شدروستا( در سطح بسیار برخوردار    8)  88.4%

توان ادعا کرد که میزان برخورداری  توجه به ضرایب توسعه نهادی می
شدن از مرکز  شرق و مرکز به سمت غرب و با دور   روستاها از جنوب

 شود.  ن کاسته میشهرستا
با  طوربه عنوان  کلی  مباحث  و  نظریات  به  بهتوجه  مقایسه    شده 

 پردازیم: می  با مطالعات پیشین های پژوهش حاضریافته
همکاران    کالرک،  [Ahmed, 2020]  احمد  ,.Clark et al]و 

اند، نهادگرایان  اذعان داشته  [Lowndes, 2001]  الندز  و   [2007
نه تعامل  تنها بهجدید  بر رفتار هستند بلکه به  اثرات نهادها  دنبال 

این   دارند.  )فردی و جمعی( و موسسات توجه ویژه  بازیگران  بین 
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یافته با  شبکهدیدگاه  تاثیر  با  ارتباط  در  حاضر  پژوهش  های های 
ا و  دیدار  )میزان  روستایی  نهادی  توسعه  بر  با  اجتماعی  رتباط 

کارشناسان کشاورزی، میزان تعامل مردم روستا با نهادهای مردمی  
و خصوصی در داخل و بیرون از روستا، میزان تعامل مردم روستا با  

و نهادهای دولتی و رسمی در داخل و بیرون از روستا،    هاسازمان
های اجتماعی و نهادهای مختلف فکری بین گروهزان تعامل و هممی

 تا، میزان روابط بین نهادی در روستا( همراستاست. در سطح روس
اند، دولت و  اذعان داشته  [Alam et al., 2018]و همکاران    آالم

NGOمی طریق  ها  از  فعالیت   ارایهتوانند  از  حمایت  و  اعتبارات 
کشاورزی، وضعیت معیشتی خانوارها را بهبود بخشند؛ که در واقع 

اقتصا توسعه  در  نهادی  توسعه  تاثیر  دارد.  به  اشاره  روستا  دی 
و همکاران    چن،  [Alam et al., 2016]و همکاران    آالمهمچنین  

[Chen et al., 2014]    وین و    گبریوت و  [Gebrehiwot & 

Veen, 2013]  مجموعه را  نهادی  به  متغیرهای  دسترسی  از  ای 
فرصت و  آبیاری  بازارها،  تسهیالت،  ترویجی،  شغلی خدمات  های 

های این  شده با یافتهمباحث مطرح اند.  عنوان کردهخارج از مزرعه  
ت دولت های نهادی همچون میزان حمایپژوهش در ارتباط با مشوق

كم وام  دادن  قالب  سرمایهدر  به  بهره  بدون  یا  بخش  بهره  گذاران 
میزان   روستا،  در  سرمایه  ارایهخصوصی  به  ویژه  گذاران  تسهیالت 

ت  روستا،  در  خصوصی  تسهیالت  بخش  به ارزانخصیص  قیمت 
و کسب  حامی  مشوق،  زاییاشتغال  برای کار    نهادهای  های ایجاد 

  زاییهای اشتغال های مردمی در فعالیتهجلب سرمای  برایانگیزاننده  
 ، همراستاست. و غیره

  کادوشین،  [Shaner & Maznevski, 2011]  ماوزنسکیو    شانر
[Kadushin, 2002]    بیکرو    اینگلهارتو  [Inglehart & 

Baker, 2000]  های کلیدی توسعه نهادی را شامل اطمینان  جنبه
و ثبات ساختارهای حکمروایی کشور و همچنین میزان اعتماد در 

دهد،  های پژوهش حاضر نیز نشان میاند. یافتهدرون جامعه دانسته
با افزایش توجه دولت به آسایش و رفاه روستاییان، برخورد مناسب  

دومسئوال به  ن  توجه  روستاییان،  با  مردمی  نهادهای  و  لتی 
مسئوال   محوریعدالت  توسط  روستاییان  رعایت حقوق  دولتی،  و  ن 

خواسته و  نیازها  به  روستا  اجرایی  مدیران  روستاییان، توجه  های 
نهادهای   محوریعدالت  ویژه  توجه  روستا،  اجرایی  مدیران  بین  در 

برای آنها، توسعه  خصوصی به نیازهای روستاییان و یافتن راه حل  
 یابد.نهادی مناطق روستایی افزایش می

بر   [Heslop, 2006]  هسلپ نهادی  توسعه  است،  داشته    اذعان 
های  رسانیدن انواع فعالیتانجاممبنای وفاق جمعی در چگونگی به

آمیز  و اعتماد و همکاری برای پاسخگویی انعطاف شد جمعی ایجاد 
وهش حاضر نیز به اثرات مشارکت،  کند. پژمی  ارایهبه شرایط جدید را  

  و برداشته  همبستگی اجتماعی و اعتماد در توسعه نهادی تاکید  
 های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. مبنای یافته

مطالعات   با  پژوهش حاضر  نتایج  دیگر،  و همکاران    گیبزاز سوی 
[Gibbs et al., 2008]  ،هسلپ  [Heslop, 2006]    لبااوو 
[Lobao et al., 2009]   ظرفیت به  توجه  در که  نهادی  های 

قرار داده توجه  مورد  را  مطالعات  نهادگرایی  و    آالماند، و همچنین 
 ,.Chen et al]و همکاران    چن،  [Alam et al., 2016]همکاران  

  بریان ،  [Gebrehiwot & Veen, 2013]  وین و    گبریوت،  [2014
[Bryan et al., 2009]  ،درسا  [Deressa et al., 2009]    و

 ,Kurukulasuriya & Mendelsohn] مندلسن و  کروکوالسیریا 

محیطی  [2008 شرایط  با  ارتباط  توانایی/در  محیطی،    ظرفیت 
 ها، همسویی دارد. ظرفیت نهادی و همچنین مشوقنهادها/

  اندک   بسیار  آگاهی  به  توانمی  مطالعه  این  هایمحدودیت  از
  و  نقش  و  نهادی  مقررات  و  قوانین  نهادها،  مفهوم  از  روستاییان

  عدم  دلیلهب  که  نمود   اشاره  روستایی   مناطق  در  نهادها  وظایف
 های چالش   با  روستاها،  نهادی  توسعه  ارزیابی  چنینی،این  آشنایی
 تحقیق  ماهیت  و   هدف  با  ارتباط   در  روستاییان  توجیه  همچون  زیادی

  زیادی  انرژی و زمان لذا و بود همراه شده،مطرح هایپرسش درک و
 شد.  صرف تحقیق اطالعات و هاداده گردآوریبرای 

  و  ایتوسعه  مباحث  در  نهادی  توسعه   اهمیت  به  توجه   با  نهایت،  در
  پیشنهاد   زمینه،  این  در  اندک  مطالعات  و  روستایی  توسعه  ویژههب

  همچون   رویکرد  این  از  مختلفی  ابعاد  آتی  هایپژوهش  در  دشو می
  عملکرد  سنجش  نهادی،  توسعه  و  اجتماعی  سرمایه  نهادی،  ظرفیت
  روستایی  توسعه  و  ریزیبرنامه  هایپژوهش  اولویت  درغیره    و  نهادی

 .گیرد قرار
 

 گیری نتیجه 
سازی در مناطق روستایی در ابعاد مختلف فیزیکی، انسانی  ظرفیت

  ارایههای فیزیکی مناسب،  و نهادی همچون دسترسی به زیرساخت
های الزم به روستاییان، توانمندسازی زنان روستایی، افزایش آموزش

از  مناسب  قانونی  ترتیبات  و  نهادی  دانش  و  یادگیری  توانایی، 
هادی مناطق روستایی است. در  توسعه ن براینیازهای ضروری پیش

کنار این عوامل، افزایش میزان تعامل روستاییان با نهادهای رسمی  
گرفتن ُبعد مسافت، با درنظر   و غیررسمی در داخل و بیرون از روستا

با جلب  های اجتماعی برون به تقویت شبکه گروهی کمک کرده و 
یژه در شرایط  وههای الزم، بمشوق  ارایهاعتماد روستاییان و از طریق  

پذیری جامعه روستایی در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی،  آسیب
شود. در چنین شرایطی از  زمینه همکاری و مشارکتشان فراهم می

سازگاری و تطابق بین سطوح پایین و سطوح باالی توسعه، با تاکید 
 شود. بر مفهوم توسعه نهادی، پایداری مناطق روستایی تضمین می

 
قدردانی:   و  هیا  بدینتشکر  محترم  اعضای  از  علمی، وسیله  ت 

شاخص ارزیابی  در  که  کارشناسانی  و  تحقیق متخصصان  های 
 شود. نگارندگان را همراهی نمودند، تشکر و قدردانی می 

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.تاییدیه اخالقی: 
 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع: 

نویسندگان:   نگارنده    محمودی  سمیراسهم  اول(،  )نویسنده 
  کاشانی  جنگچی  (؛ سمیه%60مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث )

  نیکبخت  (؛ منصوره%30شناس/نگارنده بحث ))نویسنده دوم(، روش
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 (%10) پژوهشگر کمکی آماری/ )نویسنده سوم(، تحلیلگر
ای  سازمان یا موسسهمقاله حاضر از حمایت مالی هیچ منابع مالی: 

 برخوردار نبوده است. 
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