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Integrated Institutionalization of Rural Development provides an effective 

framework for the wider interaction of worth having and being of rural 

institutions to implement sustainable actions in the village. This research aims 

to determine the effect of integrated institutionalism strategy on the 

dimensions of sustainable rural development. The main orientation of 

research is applied and quantitative research method with deductive approach 

of correlation descriptive type based on structural equations and survey. The 

analysis measure was the regional scale of the institutions development of 

villages in West Azerbaijan Province including the Provincial Government, 

the Agricultural Organization and the Housing Foundation, and the Rural 

Water and Sewerage Company of West Azerbaijan Province. The statistical 

population of the research was top and specific experts with scientific, 

practical and experimental backgrounds of more than five years in managerial 

positions and expert affairs in the institutions of region. The measurement 

tool is the questionnaire that convergent validity and combined reliability 

indicating that there is internal consistency and structural reliability. This 

research suggested a new institutional arrangement to improve the 

functioning of the rural institution. Fit indicators of structural model are 

desirable, so the results can be generalized to the whole statistical population. 

The results showed that the integrated institutionalization strategy and its 

fivefold have a significant positive effect on sustainable rural development. 

Confirming the previous models of sustainable rural development, the 

findings presented a new composition with new dimensions and new 

characteristics from the concept of integrated institutionalism, including 

Practice-driven, network, Governance-oriented, futuristic and value-oriented 

institutionalism opened to sustainable rural development. Based on an 

integrated institutionalism strategy, establishing close relations between the 

villagers and the officials in the institutions leads to exploit the village lands 

and improve the welfare of the villagers. Therefore, it is suggested that the 

authorities use the research model for sustainable rural development. 
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 توسعه پایدار روستاهای استان آذربایجان غربی اثر نهادگرایی یکپارچه برتبیین 

2علیرضا امیرکبیری |1هکامران بابازاد
3مینا جمشیدی آوانکی| 
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 چکیده اطالعات مقاله

تر ارزش داشتن و بودن نهادهای متوولی روسوتایی    نهادگرایی یکپارچه توسعه روستایی چارچوب مؤثر تعامل وسیع مقاله پژوهشینوع مقاله: 

آورد. این پژوهش باهدف تعیین اثر راهبرد نهوادگرایی یکپارچوه    برای انجام اقدامات پایداری در روستا را فراهم می

گیوری الو ی پوژوهش کواربردی و روش پوژوهش کا وی بوا         یی اجرا شده است. جهتدار روستایپابر ابعاد توسعه 

واحود تل یول     .است پیاایشیلورت  بهو  تولیفی هابستگی مبتنی بر معادالت ساختاریرویکرد قیاسی از نوع 

ای نهادهای متولی توسعه روستاهای منطقه اسوتان آرربایجوان بربوی شوامل اسوتانداری، سوازمان        مقیاس منطقه

جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن و شرکت آب و فاضوالب روسوتایی اسوتان آرربایجوان بربوی بوود. جامعوه آمواری         

ی مودیریتی  هوا  پژوهش کارشناسان برتر و مشخص دارای سوابق ع ای و عا ی و تجربی باالی پنج سال در پست

 ابوزار  ای اسوتان آرربایجوان بربوی بوود.     و امور کارشناسی در نهادهای متولی توسوعه روسوتایی در سوطن منطقوه    

نامه است که روایی هاگرا و پایایی ترکیبوی حواکی از سوازگاری درونوی و دارای پایوایی سوازه        گیری پرسش اندازه

 پیشونهاد کورده اسوت.    نهواد روسوتایی   ردکوارک نهوادی جدیود بورای بهبوود      طور  ک وی  یک  پژوهشاین است. 

تواند به کل جامعوه آمواری تعاویم داده شوود.      های برازش مدل ساختاری مط وب است، بنابراین نتایج می شاخص

داری  یی توثثیر مببوت معنوی   دار روسوتا یپاگانه آن بر توسعه  نتایج نشان داد راهبرد نهادگرایی یکپارچه و ابعاد پنج

ای را به هاراه ابعواد جدیود ارا وه داد و     یی ترکیب تازهروستاایدار پهای قب ی توسعه  یید مدلها ضان تث دارد. یافته

ای، نهوادگرایی   گرایانوه، نهوادگرایی شوبکه    گرایی یکپارچه شامل نهادگرایی عاول  ای از مفهوم نهاد های تازه شاخصه

گشوود. بور    ییروسوتا  توسوعه پایودار   نگرانه و نهوادگرایی ارزش ملوور در عرلوه    حکارانی ملور، نهادگرایی آینده

اساس راهبرد نهادگرایی یکپارچوه  برقوراری ارتبوان تنگاتنوا اهوالی روسوتا بوا مسوئولین در نهادهوا در جهوت           

شوود متولیوان امور از مودل      رو، تولیه می ینازاشود.  و ارتقای رفاه روستاییان منجر می برداری از اراضی روستا بهره

 وستایی استفاده ناایند.پژوهش برای توسعه پایدار ر

 تاریخچة مقاله:

 22/20/1422 :افتیدر خیتار

 23/11/1422تاریخ بازنگری: 

 24/11/1422: رشیپذ خیتار
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 :ها کلیدواژه

 توسعه پایدار،

 توسعه پایدار روستایی،

 روستا،

 نهادگرایی یکپارچه،

 نهادگرایی یکپارچه روستایی.
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 مقدمه
های زیادی روبرو هستند، زیرا متخصصوان بایود مسویری را بورای توسوعه       با چالشمعاوالً در مناطق روستایی، ابتکارات توسعه 

هوای   ا، سوازمان هو  در این فرایند، نوع و ماهیت روابط بین جوامع مل ی و دولت. پیدا کنند که مناسب شرایط خاص مل ی باشد

اجتاواعی حیواتی کوه     سوامانه هاچنین بورای ایجواد یوک     ،الا  ی برای حفظ ملیط مط وب های توسعه بین کارگزاریمدنی، 

هوای متعودد توسوعه     جنبه به باتوجهعالوه بر این،  .(Erdiaw & Alam, 2016) دارد تضرور ،کند هاکاری و توسعه را تقویت

آگواهی یابنود.   د کوه بیشوتر در موورد میوزان و رونود رفواه ک وی در منواطق روسوتایی          گذاران مشتاق هستن روستایی، سیاست

خوود را بهبوود    یت اقتصواد یو وضع ییاراک توانند سطن یو تعاون، م یارکبر اساس ها یا حرفه یها تیان با انجام فعالییروستا

هوای اجتاواعی در    پس از ظهور جنبش هیژو بهیکی از مسا ل ال ی سیاسی،  .مشکالت روستایی متنوع و پیچیده استبخشند. 

 درک عوامل ملورک الو ی رشود اقتصوادی و اجتاواعی در منواطق روسوتایی اسوت         ،مبارزه با ترک و تخ یه مناطق روستایی

(Alonso, 2020)، های اقتصوادی و شورایط اجتاواعی بوه یوک چوالش اساسوی بورای توسوعه           توسعه و ارتقاء فرلت ینبنابرا

هایی مانند دسترسی ضعیف به خدمات )بهداشوت، تصوفیه آب،    مناطق روستایی هنوز با ملدودیت ت.روستایی تبدیل شده اس

( و فناوری )اینترنت پهن باند( روبرو هستند که ماکن است توسعه آنهوا را مختول کورده و توداوم آنهوا را بوه خطور        ونقل حال

درک شووند و بوا موداخالت سیاسوتی      وضو  هبمشکالت روستایی باید  به هاین جهت (.Abreu & Mesias, 2020) بیندازد

 .  (Anyanwu, 2005) مناسب برای مقاب ه با آنها درمان شوند

گذاران در درک روشن مشوکالت روسوتایی    ناتوانی سیاست، به رسایت شناختن منابع موجود و پتانسیل روستاییبا وجود  

نتیجوه ایون امور منجور بوه شکسوت ایون         .شوود  تایی میاب ب منجر به اجرای رویکردهای اشتباه یا نامناسب برای توسعه روس

ریوزی روسوتایی هاوواره از دیودگاه      برناموه  ینبنوابرا  ،(Hamzah, 2010) به اهداف طراحی شوده اسوت   یابیدسترویکردها در 

هوای   سیاسوت  .نیسوت  اجورا  قابلروستایی  فرد منلصربهاین امر لزوماً برای شرایط . بوده است «یینپا باالبهرویکرد »ریزان  برنامه

د. شوو  زیاد منجر به استفاده ناپایدار از منابع روسوتایی موی   احتاال بهگرفتن در معرض شرایط رقابتی بازار  برقرارتوسعه مبتنی 

دهود کوه در    نشان موی  گونه نیازاهای روستایی، گسترش تنگدستی و بیکاری و مواردی  روند کاهشی وضعیت اقتصادی جامعه

ثوانی حیودری و   ) رو شوده اسوت   های روسوتایی بوا دشوواری روبوه     ای حیاتی توسعه پایدار در ناحیهه ریزی و هدف عال، برنامه

   (.1300هاکاران، 

آنچوه   بوین های توسوعه   برنامه کنندگان یافتدرهای توسعه روستایی، به دلیل عدم مشورت بین مجریان و  در اجرای برنامه 

مشوی روشون و    عودم وجوود خوط    وجود دارد. ناسازگاری های سوگیری ،تجاعیت روستایی اس یازموردناجرا شده و آنچه واقعاً 

و شوکاف   دبدبه ال ی توسعه روسوتایی  ،در رشد و توسعه کشور حفاظت از میراث روستاییمنسجم و برنامه اجرایی مدون در 

ن و هشوگرا پژو مووردنرر توسوعه   تورین الگووی   تورین و نووین   الگووی نهوادی توسوعه دقیوق     است. اجرای پژوهش در این حوزه

سوازی در الگووی    تر بوازیگران و ایفواگران نقوش نهادینوه     توان مشاولیت جامع های نهادگرایی می ویژگی از نرران است. لاحب

نهوادگرایی   توجوه  قابلاهایت و مزایا و تثثیر  به باتوجههای پیشین برشارد.  ها و پارادایم های رهیافت واحد، رفع نواقص و نارسا ی

استفاده بهینوه از نیوروی انسوانی در     ها، استفاده کارآمد از منابع طبیعی، جویی هزینه متولیان روستایی، لرفه امور ساماندهی بر

الگوی کارآمد فرایند نهادگرایی با رویکرد یکپوارچگی در توسوعه   های  توجهی به روشنگری هادگرایی و بیفقدان ن  امور روستایی

فقور و تنگدسوتی و   ، ریوزی توسوعه   هوای نامناسوب یوا نادرسوت بورای برناموه       هآوری داد جاعهای جدی پیامدپایدار روستایی، 

توسوعه   ازآنجاکوه گذاری در مناطق روسوتایی را در پوی دارد.    ، عدم سرمایهمنابع ملیطی روستا، مهاجرت روستا یان هدررفتن

ایون پوژوهش بوه    گشوت.  روسوتاها چیوره   وجوود  ممشکالت متنوع و پیچیده  یستی بربا ،روستایی بخشی از توسعه کشور است

   را مشخص کند. ییدار روستایپاتوسعه  ابعاد بر راهبرد نهادگرایی یکپارچه اثرکه این امر مهم بود  دنبال

مجاوعوه  ماننود  هر مکوانی توابع یوک زمینوه خواص نهوادی        یجغرافیاینرر از باید گفت  یکپارچه نگاه نرری نهادگراییاز  

تواننود   بسته به ایون روابوط متقابول، نهادهوا موی     . هاچنین روابط متقابل بین آنها است ها و نهادها و خالی از مقررات، سازمان

ای  اقتصوادی منطقوه   سوامانه توانند نامتقارن باشند یا حتی با مقررات، بازارهوا و   سازگار، منسجم یا مکال باشند یا برعکس، می
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بوازیگران جاعوی مشواول     عنووان  بوه نقوش خوود   توسوعه در   آفرینوان  عتاواد ا (.Glückler & Bathelt, 2017) رقابت کنند

ای  های جدید سازمان از پوایین، بوه کوانون مهوم فزاینوده      تر، اما با ظرفیت ایجاد فضایی برای شکل های نهادی وسیع ملدودیت

   (.Clark et al., 2007) اند تجربی تبدیل شده وتل یل تجزیهبرای 

ارتباطوات بوین     توثثیر متقابول بور توسوعه منواطق داشوتند: اول       اودیگر با هعد نهادی را شناسایی کرد که چهار بُ استورپر 

کردنود   موی  هایی عال واسط عنوان بهسازمانی  یها وبگاه دوم  .ها ها و بخش برهم زدن مرزهای موجود فناوری منرور بهای  شبکه

هوای بیررسوای بورای     شبکه وم سکرد.  کرد و در لورت شکنندگی آنها را پشتیبانی می ها را تسهیل می که اختالن این شبکه

گوذاران را بواهم    ، کارآفرینوان و سورمایه  پژوهشگران، یفناور موقع بهمخت ف در اوایل مهم بود تا بتواند  نفعان یرآوردن  گرد هم

های تجاری خصولی، مقاموات   های رهبری نخبه در پل زدن میان رهبران بخش استلکام و ساختار شبکه  ترکیب کند. چهارم

هوای   زیرسواخت »یوا   «حامل نهوادی » عنوان بهو بین سازمانی  فردی ینبسازمانی و ارتباطات  یها وبگاهجامعه مدنی و  دولتی و

ای و منطبوق بوا    اقتصادی منطقه سامانهیکپارچه با یک  لورت بهتوان  را می نهادها .(Storper, 2018) کند عال می« ای رابطه

مشواهده   ازآنجاکوه و  شووند  ناخودآگواه وضوع موی    لوورت  بوه س شوده اب وب   تثسوی نهادهوای  زیرا   ای درک کرد مسیر منطقه

 های جایگزین برای ارزیابی واقعیت نهادی یک منطقه پیدا کرد.   پذیر است، باید راه امکان یسخت بهاجتااعی  وانفعاالت فعل

رلوتی را بورای بررسوی    الگوهوای تعامول هسوتند و ف    مشواهده  قابلو بین سازمانی ساختارهای  فردی ینبهای روابط  شبکه 

ها و تنوع مربوون بوه    رویکردهای مربون به خوشه (.Glückler et al, 2020) دهند می باورهای مشروع زیربنای این الگوها ارا ه

اعتبار تجربی این رویکردهوا بوه عا یواتی     ازآنجاکه. مدت و انتقال فناوری را ملاسبه کند طوالنی ای تواند توسعه منطقه آن نای

های ک ی از شورایط سواختاری، ماننود وابسوتگی، بوه       ها بستگی دارد، شواهد تجربی استنبان ا از جا ه اقدامات و رویهشدن آنه

خواستار پذیرش وابسوتگی بوه مکوان و     پژوهشگراندر نتیجه،  .(Fritsch et al., 2018) کند پذیر نای ای را امکان رشد منطقه

 (.Boschma, 2017) تندای هس های نهادی مسیرهای توسعه منطقه زمینه
هایی برای بهبود زندگی جوامع روستایی از طریوق مشوارکت خوود موردم مل وی       اساساً به دنبال یافتن راه توسعه روستایی 

بهبود نیست، ب کوه بایود    منرور به، توسعه فقط حال نیباا (.Erdiaw & Alam, 2016) برای برآوردن نیازهای این مناطق است

ه از کو دار یو توسوعه پا  .های آینوده باشود   برای تثمین نیازهای نسل ه نیازهای حال را برآورده سازد وای ک وسعهپایدار نیز بااند، ت

و توسوعه   یزیر برنامه یشرویپرا  ینینو یها ردها، ابزارها و روشیکرو ،شده است یا م بالب در مباحث توسعهیپارادا 1012دهه 

 یاجورا  یبورا  ییهوا  انونکو بوه   توجوه  قابول مهوم و   ییسطو  فضا عنوان به یا و منطقه یقرار داده است و سطو  مل  روستایی

مفهوم توسعه پایدار در حال حاضر به یک مفهوم اساسی برای توسعه جامعوه جهوانی    اند. ل شدهیدار تبدیتوسعه پا های سیاست

ن قربوانی کوردن توانوایی    توسعه پایدار پیشرفتی است که امکان برآورده ساختن نیازهوای نسول حاضور بودو     تبدیل شده است.

های روستایی یک فراینود   این امر، توسعه پایدار سرزمین به باتوجهآورد.  های آینده برای برآوردن نیازهای خود را فراهم می نسل

هوای اقتصوادی، اجتاواعی،     رشد هااهنوا حووزه  که  است. توسعه گسترده مناطق روستایی قتصادیا - یکولوژیکا - یاجتااع

   (.Khomiuk et al., 2020) کند می و ملیطی را تضاینجاعیتی، قومی 

 خوورده  گوره شوناختی   های پیچیده ابعاد اقتصوادی، اجتاواعی و بووم    ها و رابطه های روستایی با پویایی دوام و پایداری ناحیه 

دی، کواهش  تورین رهیافوت اقتصوا    الو ی  عنووان  بوه ، توسوعه  درحوال که در بسیاری از نواحی روستایی کشورهای  آنجااست. تا 

توسوعه پایودار   . (1300و هاکواران،  ثانی حیودری  ) شود در نرر گرفته می ستیز طیملتنگدستی، بهبود سطن زندگی و حفظ 

های روسوتایی کوامالً منوزوی     ، در سطن شهرکعالوه بهروستایی یک مفهوم جدیدتر است که شامل اقدامات در سطن مل ی و 

هوای   تیب فعالیو ترب یساز نهیق زمیاز طر ییات روستایجانبه ح هاه یکه بر ارتقااست  یندیفرا ییدار روستایتوسعه پا .است

هوا   کوردن عرلوه   پوذیر  ستیکه ز . چنان(1300، مقدم لادیپازکی و ) کند د مییتثک یطیمل یها و تنگناها تیمتناسب با قاب 

دار یو هوای توسوعه پا   هودف  نیتور  مهمرا از  یطیمل  ید بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانینده با تثکیو آ یفع  یها نسل یبرا

هوای   چالش کاک به کشاورزان و دیگر جاعیت روستایی برای توسعه نیازمنود فنواوری   به گفته کوتوریس .اند دانسته ییروستا

. این امور بوه نوبوه    (Koutsouris, 2006) های جدید هاکاری است ها و روش ها و شیوه های جدید، تغییر نگرش جدید، مهارت

 (.Erdiaw & Alam, 2016) دخود مست زم آن است که جاعیت روستایی به دانش اطالعات مربوطه دسترسی داشته باشن
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 :است رکر قابلموارد زیر  نهادگرایی یکپارچه و توسعه پایدار روستاییابعاد نرری  های یهما بناز نرر 

 کوه ناایود    برجسوته موی   را تر بوا اندیشوه نروری عا وی     هجانب نهادگرایی مبتنی بر عال تعامل هاه: گرایانه نهادگرایی عال 

رایند خالی اسوت کوه طوی    اقدام جاعی روستایی ف (.Gehmen, 2021) ها ایجاد کند تواند دیدگاه جدیدی در مورد پدیده می

ا یکودیگر  های انگیزشی و کنترلوی( بو  سازوکار) منابع طبیعی( و سازوکارهای نهادی) خانوارهای روستایی(، اشیاء) آن موضوعات

شورایط خواص( و   های بازیگران در  روستایی و ویژگی وساز ساخت ،شرایط بیوفیزیکی زمین) تداخل بین تشخیص .تعامل دارند

گرایانوه   شودن نقوش عاول    تور  پررنوا ( موجب ها ویژگی های نهادی ساخته شده توسط بشر و اعاال و تنریمسازوکار) طراحی

   (.Wang & Tan, 2020) نهادی شده است

سازی الگوهوای تعامول    کنند و باورها و نهادینه الطال  شبکه مردم هنجارهای اجتااعی را بسیج میبا : ای هادگرایی شبکهن 

متارکزسوازی،   مبال عنوان بههای توپولوژیکی خاص آنها ) ها و ویژگی اندازه شبکه ،حال ینباادهند.  متناظر مشروع را تشکیل می

شوکاف دانوش و    پرکوردن ای برای هاکاری، ایجاد دانش مشوترک،   فیت بازیگران منطقهشدن، تراکم( در تشخیص ظر تکه تکه

هوای روابوط    تووان بودون شوبکه    ناوی  رااتصال، معادل با نهادها نیست. اگرچه نهادهوا   قابل یربهای  هایی از دارایی ایجاد فرلت

ساختار رسوای یوک شوبکه ماکون     (. Storper, 2018« )های خود نیستند شبکه نهادها قابل کاهش به»اجتااعی تصور کرد، 

اسوت   یواز موردنآنچوه  (. Lazega, 2018) ، منشوث نهوادی متفواوتی دارد   رو یون ازااست معانی اجتااعی متفاوتی داشته باشود و  

مشاهده تعامالت بین مردم و استنبان از باورهای اساسی و انترارات هنجاری مشروع اسوت کوه از طریوق آنهوا در واقوع ثبوات       

انود و در توراکم    بسیاری از مناطق روستایی از للاظ اقتصادی ادبوام شوده   (.Glückler et al., 2020) شود اال میتعامالت اع

 (.Hamzah, 2010) اند مانده یباقجاعیت روستایی 

کننود و نیواز آنهوا بوه نقوش حاوایتی از سووی         های جدیدی را برای مقاب ه با توسعه روسوتایی ایجواد موی    ها فرلت شبکه 

هوای ارتبواطی بوازیگران اقتصوادی و جواموع روسوتایی را        های عاومی برای ایجاد ظرفیت ناایندگیهای توسعه و سایر کارگزار

   .کنند ایجاد می

در سواختارها و فراینودهای    نفعوان  یرهایی تولیف کرد که  شیوه عنوان بهتوان  حکارانی را می: نهادگرایی حکارانی ملور 

ای بورای تشوویق    حکارانی هاچنین وسوی ه . کنند ها با یکدیگر تعامل می ی بر نتایج سیاستتثثیرگذار منرور بهگذاری  سیاست

در  یینپوا  باالبوه ، به دلیل انتقاد از رویکرد سنتی، از حال ینباا. گیری از طریق تارکززدایی است مشارکت چندسطلی در تصایم

بوه   یینپوا  باالبوه انتقواد از رویکردهوای    .گیورد  موی  قورار  موردتوجههای سیاست  عاوماً در بخش مداخ ه دولت، حکارانی خوب

عالوه بر ایون، شناسوایی روابوط     .شود می گیری دولت مرکزی از واقعیت و نیازهای شهروندان مربون پیچیدگی و فال ه تصایم

یج سیاسوت  پیامودهای ناشوی از نتوا   و توانند تعیین کنند که عدم تعادل در کجا و چه عواقوب   می نهادهاو  نفعان یرقدرت بین 

ملویط   ، سفتی و سکون ماکن اسوت بوه دلیول تغییور در    (Fuentes) طبق گفته فو نتس (.Yang et al., 2015) وجود دارد

 (.Hamzah, 2010) کارآمدتر شود های ک ی طر  بانهادها مانع سازگاری 

هاست و بوا درک   در پی دگرگونی پدیدآمدههای  نگری پاسخی خردمندانه و حکیاانه به چالش آینده :نگرانه نهادگرایی آینده 

در ملیط سرشار از عدم قطعیوت،   (.1301ابراهیای و هاکاران، ) ای پیچیده و نامع وم پرداخت توان به مقاب ه با آینده آینده می

  نگوری مشوارکتی   آینوده  دهود  تالش برای پژوهش و ترسیم آینده تنها رویکردی اسوت کوه احتاوال موفقیوت را افوزایش موی      

 (.Wiener et al., 2020) است ملور یدارپاهای  برای الهام بخشیدن به نوآوری یدجد یکردیرو

هوای سوازمانی از    زمینوه د. دهو  نرریه عال و نرریه نهادی ارا ه می ینب را یپ مفهوم اعاال ارزشی : نهادگرایی ارزش ملور 

اسوت  در سوطن جامعوه متصول    هوای مخت وف نهوادی     نروم بوا  هوای آنهوا    های مخت فی تشکیل شده است کوه ارزش  سازمان

(Gehmen, 2021.) بوه اهوداف مشوترک، سوطن      یابیدسوت  کنند که باید اشتیاق مشترک برای می ستداللا و هاکاران کرنی

باالیی از اعتااد متقابل، تاایل به هاکاری، تقسیم مسئولیت، پذیرش پاسخگویی و در لوورت لوزوم تغییور سواختارهای اداری     

ها و موانوع توسوعه    در مورد نلوه عا کرد بخش روستایی، ملدودیتانکر    .(Kearney et al., 1994) حاکم وجود داشته باشد

. ایون امور   آورد یمو مفیدی را به بوار   ینتایجهای توسعه  تالشهایی بیشترین استفاده را داشته باشد و  چه انگیزهکه تثکید کرد 

مشوکالت هسوتند و    اعتقواد بور  بدون آن، شکاف بزرگی بین آنچه کوه   کند میهای بیشتر و بهتر ایجاد  ای به داده العاده نیاز فوق
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شوود   هوا موی   ها و اجورای برناموه   بنابراین زمان و پول زیادی لرف تهیه برنامه ،یابد میادامه شود،  دانسته میآنچه در مورد آنها 

آمیوز   ه توسعه م وی بودون تغییور موفقیوت    . اوالنروجاو و فالوال تثکید کردند کوجود داشته باشد هابدون اینکه تصور روشنی از آن

 (.Olanrewaju & Falola, 2010; Hamzah, 2010) تمناطق روستایی بیرماکن اس

 . برای نیل به هدف تعیوین اثور  اشته باشددنقش مهای در توسعه پایدار روستا ی  نهادگرایی یکپارچه شود تصور می رو ازاین 

بوه شور     هوای پوژوهش   فرضیه ،استان آرربایجان بربی در روستاهای ییدار روستایاپتوسعه  ابعادبر  نهادگرایی یکپارچهراهبرد 

   زیر مطر  شدند.

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریتثث نهادگرایی یکپارچهفرضیه ال ی: راهبرد 

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریتثث گرایانه : نهادگرایی عال1فرضیه 

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریتثث ای : نهادگرایی شبکه2 فرضیه

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریتثث: نهادگرایی حکارانی ملور 3فرضیه 

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریتثث نگرانه : نهادگرایی آینده4فرضیه 

 .  دارد ییروستا ایدارتوسعه پبر  داری معنی ریثتثملور  : نهادگرایی ارزش۵فرضیه 

 نشان داده شده است. 1 شکلدر توسعه پایدار روستا ی مفهومی  مدلهای پژوهش،  بر مبنای فرضیه

 پژوهشمفهومی  مدل .1شکل 

 مواد و روش

بور معوادالت   تولویفی هابسوتگی مبتنوی    گیری ال ی پژوهش کاربردی و روش پژوهش کا ی با رویکرد قیاسی از نووع   جهت

نهادهوای متوولی    ای منطقوه  مقیواس واحود تل یول    ت. شده اسو  انجام پژوهشگرتوسط  پیاایشیلورت  که به است ساختاری

و شورکت آب و   استان آرربایجان بربی شامل استانداری، سوازمان جهواد کشواورزی و بنیواد مسوکن      های منطقهتوسعه روستا

دارای سوابق ع اوی و عا وی    و مشخص تربر شناسانامعه آماری پژوهش کارج است. رربایجان بربیآفاضالب روستایی استان 

ای  در سوطن منطقوه  در نهادهوای متوولی توسوعه روسوتایی      های مدیریتی و امور کارشناسی در پستسال  پنجباالی و تجربی 

اجتاواعی   وسوی امنیتوی   و توسعه منابع استانداری، معاونت سیامعاونت هااهنگی امور اقتصادی شامل رربایجان بربی آاستان 

و  ونقول  حاول دفتر امور روستایی و شوراهای معاونت هااهنگی امور عارانی استانداری، دفتر فنی، اموور عارانوی و   استانداری، 

سازمان جهواد کشواورزی اسوتان    خانواده حوزه استانداری، و ترافیک معاونت هااهنگی امور عارانی استانداری، دفتر امور بانوان 

، حوزه عاران روستایی بنیواد مسوکن   تعاون روستایی معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی، سازمان بربی،آرربایجان 

 استان، شرکت آب و فاضالب روستایی استان آرربایجان بربی است.

 نهادگرایی یکپارچه

 

 گرایانه نهادگرایی عمل

 ای نهادگرایی شبکه
 حکمرانی محورنهادگرایی 

 

 نگرانه نهادگرایی آینده

 رزش محورنهادگرایی ا

 توسعه پایدار

 روستایی
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در نرور   ناونوه  422توا   222بایسوت بوین    می افتهیتولد تازههای  برای تل یل مدل طبق نرر ک ینبرای تعیین حجم ناونه  

 نی  بنوابرا (Kline, 2016) زا وجوود داشوته باشود    بینی متغیرهوای وابسوته و درون   گرفته تا امکان بررسی قدرت تبیین و پیش

 هوا  ناموه  پرسش پردازش شیپپذیری نتایج حال ه از ناونه پژوهش به کل جامعه و وجود  تعایمسطن پژوهشگر برای رسیدن به 

و از طرف دیگر بر اسواس حجوم منطقوی ناونوه      بودکه از طریق توزیع اینترنتی  ها نامه شپرسآوری و نرخ بازگشت  پس از گرد

راموین  ) از فرمول زیر استفاده شد مسیر ها در تل یل سازه تعداد نااگرهای مبنای و بر یابی معادالت ساختاری در مدل ازیموردن

 .معتبر تل یل گردید نامه پرسش 222، 1رابطه طبق  نامه پرسش 2۵2پس از توزیع (. 44، 1302مهر و چارستاد، 

 1رابطه 
 حداقل حجم ناونه n = ۵ × تعداد کل سؤاالت( +ها  )تعداد فرضیه

2۵2 = (۵ +4۵) × ۵ = n حداقل حجم ناونه 

 مشواهده  قابول  1جودول  کوه در   طوور  هااناست،  (1422) ای امیرکبیری و هاکاران گویه 4۵ نامه پرسشگیری  ابزار اندازه 

، (گویوه  1) گرایانوه  حاوی پنج خرده مقیاس نهوادگرایی عاول  سؤالی  2۵نهادگرایی یکپارچه زا  برون متغیرشامل ابزار است این 

 ملوور  ارزش نهوادگرایی  و (گویوه  ۵) نگرانوه  ، نهادگرایی آینده(گویه ۵) ، نهادگرایی حکارانی ملور(گویه ۵) ای نهادگرایی شبکه

سوؤالی   22 نشوان داده شوده اسوت یوک ابوزار      2که در جدول  طور هاانهم  ییروستا داریپاتوسعه  زا درونو متغیر  (گویه 4)

 - ی، پایوداری اکولووژیک  گویوه(  4) اجتاواعی  - ی، پایوداری فرهنگو  گویه( ۵) اداری - یپایداری قانونحاوی چهار خُرده مقیاس 

   است. گویه( 1) لنعتی - یو پایداری اقتصاد گویه( 4) کالبدی

 نهادگرایی یکپارچههای  و گویه تی متغیرهالیاتعریف عم .1جدول 

 ها گویه متغیرها

 گرایانه نهادگرایی عال

 ای معااری نهادی روستا در سطن منطقه

 ای کارشناسان نهادهای روستایی تواناندی حرفه

 نهادی روستا سازی سرمایه

 سازی نهادی پایدار ظرفیت

 ی روستایی(های تعاون توسعه نهادهای متولی روستایی )شرکت

 نهادی سوءمصرفسازی پرهیز از  فرهنا

 ای نهادگرایی شبکه

 ای های متنوع و نوین برقراری ارتباطات شبکه روش کارگیری به

 ای هاکاری بین نهادها پشتیبانی شبکه

 بندی مجددرای نهادهای روستایی با قاب یت پیک استقرار ساختار شبکه

 ادهای روستاییای نه قاب یت پویای تکامل شبکه

 ای نطقهسازوکارهای هااهنگی بین مسئولین ال ی شبکه در سطن م

 ملور حکارانینهادگرایی 

 اندازهای متعدد پیوند دادن منافع و چشمحکارانی مشارکتی در مناطق روستایی با 

 های حکارانی در فرامل ی کردن نهادگرایی روستایی شبکه

 نفعان یربرقراری ارتباطات مؤثر با  های هاکارانه حکارانی برای شبکه

 ای نطقهدر نهادهای م حکارانی فراگیری روند  شکل

 های روستایی حکارانی مبتنی بر اجتااع

 نگرانه نهادگرایی آینده

 نگاری توسعه روستا آینده

 های مشترک سازی دانش در مورد مسا ل آینده از طریق فعالیت نهادینه

 نگری شتیبانی آیندهپ های سامانهاستقرار 

 نگری روستا نگری الکترونیکی مخت ف در طی فرایند آینده سازی ابزارهای آینده یکپارچه

 نگری مشارکتی با هاکاری بین نهادی آینده

 ملور نهادگرایی ارزش

 های عاومی سازی نهادها با ملوریت ارزش بهینه

 ای بین نهادی آفرینی شبکه ارزش

 عاومی در نهادهای روستاییهای  مدیریت ارزش

 ها متناسب با واقعیت جاعی آفرینی همهای  توسعه گفتاان ارزش
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 ییدار روستایپاتوسعه های  و گویه لیاتی متغیرهاتعریف عم .۲جدول 

 ها گویه متغیرها

 اداری - یقانون پایداری

 تواناندی اداری پایدار
 سازوکارهای اجرایی نرارتی کارآمد

 گاری و تعامل سازمانیالگوهای ساز
 مدیریت انعکاسی، آگاهانه و جاعی

 و متولیان نفعان یراقدام جاعی توأمان 

 اجتااعی - یفرهنگ پایداری

 ای نطقهجانبه م تعامالت هاه
 فضای اجتااعی پایدار

 ای نطقهگیری مشارکت ملور اجتااعات م تصایم
 توسعه سرمایه اجتااعی پایدار

 کالبدی -یکی اکولوژ پایداری

 سرمایه زیرساختی اساسی
 سازی توسعه پایدار ظرفیت

 کیفیت امکانات و خدمات مدرن
 سازی با منابع طبیعی هم

 لنعتی - یاقتصاد پایداری

 های اقتصاد زیستی سیاست
 وکارها کسب رقابتی هم

 های پایدار ایجاد و گسترش شغل
 گذاری مشترک اقتصادی سرمایه

 لی جاعی پایدارتثمین ما
 های حاایتی پایداری منابع سیاست

 درآمدزایی از منابع پایدار

 ها و متغیرها روایی و پایایی شاخص

اسوتفاده   LISREL8.5 و SPSS18 افوزار  به کاک نورم  معادالت ساختاریسازی  برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش، از مدل

گیری و سپس مدل ساختاری تل یل و تفسویر شوده اسوت.      ه مدل اندازهدر دو مرح معادالت ساختاریسازی  است. مدلشده 

ها و بارهای عام ی متغیرهای مکنون و مودل سواختاری بیوانگر ضورایب مسویر بوین        وزن دهنده نشانگیری  بررسی مدل اندازه

توسوط متغیرهوای    یدرسوت  بوه شود که آیا مفاهیم نرری  گیری تعیین می . در مرح ه تل یل مدل اندازهاستمتغیرهای مکنون 

گوردد. بورای    اند یا خیر. برای این منرور روایی و پایوایی آنهوا بررسوی موی     گیری شده ( اندازهنامه پرسشمشاهده شده )سؤاالت 

ها( و سازگاری درونی )پایایی سازه( و بورای روایوی از روایوی هاگورا اسوتفاده       سازه) های متغیر مکنون تعیین پایایی از شاخص

شوود.   با میزان بارهای عام ی هر شاخص مشوخص موی   SEM مدلهای متغیر مکنون، در  ی هر یک از شاخصشده است. پایای

هوا   . با بررسی شواخص باشد ۵/2 مساویتر یا  بایست بزرگ های متغیر مکنون مربوطه می ارزش هر یک از بارهای عام ی شاخص

گیوری پایوایی سوازه، از دو شواخص پایوایی       انودازه  . بورای هسوتند  ۵/2ها دارای بار عام ی بیش از  مشخص گردید هاه شاخص

باشد. مقودار پایوایی سوازه بورای      1/2تر یا مساوی  ها باید بزرگ ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار این شاخص

 است. شده داده نشان 3هر یک از متغیرهای مکنون در جدول 

 نامه پرسشسنجی  اعتبار و اطمینان .۳جدول 

 آلفای کرونباخ CR پایایی ترکیبی AVEروایی  ها تعداد سؤال متغیر
 02/2 1۵/2 12/2 2۵ نهادگرایی یکپارچه

 11/2 14/2 11/2 1 گرایانه نهادگرایی عال

 0۵/2 01/2 10/2 ۵ ای نهادگرایی شبکه

 01/2 12/2 01/2 ۵ نهادگرایی حکارانی ملور

 03/2 12/2 13/2 ۵ نگرانه نهادگرایی آینده

 00/2 12/2 11/2 4 رایی ارزش ملورنهادگ
 01/2 00/2 12/2 22 یتوسعه پایدار روستای
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گیوری از روایوی    مودل انودازه   بنوابراین  اسوت   ۵/2تر از  های استخراجی برای تاامی متغیرها بزرگ مقادیر میانگین واریانس 
، رو ازایون هابستگی آنها بیشوتر اسوت.   متغیرهای مکنون از مقدار  AVEهاگرای مناسب برخوردار است. از طرف دیگر مقدار 

های دیگر دارند و روایی واگورای مودل در    های خود نسبت به سازه ها در مدل، تعامل بیشتری با سازه توان بیان کرد که سازه می
 حد مناسبی است.

 نتایج
 شوناختی  جاعیوت  یتولویف  هوای  یافتوه  شوود.  پرداختوه موی  های پژوهش  های تولیفی و آزمون فرضیه یافتهدر این بخش به 

 .است شده داده نشان، 4در جدول  و سابقه تلصیالت ،سنجنسیت، از نرر کارشناسان 

 کارشناسان شناختی جمعیتمشخصات . توصیف 4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی شناختی جمعیت

 جنسیت
 11 1۵2 مرد

 24 40 زن

 سن

 ۵/41 03 سال 42تا  31

 3۵ 12 سال ۵2تا  41

 ۵/10 31 سال ۵2باالتر از 

 تلصیالت
 ۵/14 120 لیسانس

 ۵/3۵ 11 لیسانس و باالتر فوق

 122 222 سال ۵بیشتر از   سابقه

و متغیور  و ابعواد آن  زا  گیری متغیر برون ها و الگوی مفهومی پژوهش، الزم است از للت الگوهای اندازه برای آزمون فرضیه 
نشوان   LISREL8.5افوزار   رویکرد تل یل عام ی تثییدی مرتبوه اول بوا نورم    های پژوهش با زا اطاینان حالل شود. یافته درون

ی( زا )توسوعه پایودار روسوتای    یکپارچه( و متغیر درون نهادگراییزا ) گیری متغیر برون الگوهای اندازههای برازش  شاخص دهد می
الگوو معنوادار    هوای  عاملک یه اعداد و  مناسب و ۵طبق جدول گیری  اندازه الگوهای و از لل ت اطاینان الزم برخوردار هستند

یکوی از  و شوود   کای دو بهنجار یا نسوبی کوه از تقسویم سواده مقودار کوای دو بور درجوه آزادی ملاسوبه موی          شاخص است. 
ریشوه میوانگین    RMRقرار دارد. مقودار   3های برازش است، در بازه مط وب کاتر از  های عاومی در ملاسبه شاخص شاخص

هوای   شواخص  AGFIو  GFIاست. مقدار برازش  20/2نیز کاتر از  RMSEAاست. مقدار  2۵/2 کاتر ازز مجذور باقیاانده نی
 درلد است که مقادیر مط وبی هستند. 02برازندگی نیز به ترتیب بیشتر از 

نهوادگرایی   :IIS3  ای : نهوادگرایی شوبکه  IIS2  گرایانوه  نهادگرایی عاول  :IIS1  : نهادگرایی یکپارچهIIS  3و  2 یها شکلدر  
توسوعه پایودار   : RSI  ۵و  4 یهوا  شوکل ملوور اسوت. در    نهادگرایی ارزش :IIS5نگرانه و  نهادگرایی آینده :IIS4  حکارانی ملور

 :RSI4 و کالبودی  – یپایداری اکولووژیک  :RSI3  اجتااعی – یپایداری فرهنگ: RSI2  اداری – یپایداری قانون :RSI1  روستا ی
 است. یلنعت - یپایداری اقتصاد

 
 گیری نهادگرایی یکپارچه اندازهمدل ضرایب معناداری  .۲ شکل
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 گیری نهادگرایی یکپارچه اندازهمدل  t- valu آمارهارزیابی برازش مسیر بر اساس  .۳ شکل

 
 گیری توسعه پایدار روستایی اندازهمدل ضرایب معناداری  .4 شکل

 
 روستایی توسعه پایدارگیری  اندازه مدل t- valu آمارهارزیابی برازش مسیر بر اساس  .5شکل 

 )تحلیل عاملی مرتبه اول( گیری اندازههای  های برازش مدل شاخص 5جدول 

 ها شاخص

نسبت مجذور خی 

 دو به درجه آزادی

(X
2
/df) 

 ریشه دوم میانگین خطای

 (RMSEAبرآورد )
شاخص نیکویی 

 (GFIبرازش )
شاخص نیکویی برازش 

 (AGFIتعدیل شده )
میانگین مجذور ریشه 

 (RMRباقیاانده )

گیری  اندازهمدل 

 یکپارچه نهادگرایی
1۵/2 21/2 00/2 04/2 23/2 

گیری  اندازهمدل 

 توسعه پایدار
۵۵/2 20/2 00/2 04/2 23/2 
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یون  دهند. ا مدل ال ی پژوهش را تشکیل می ،روستایی گرایی یکپارچه و توسعه پایدار نهادگیری  بنابراین این دو مدل اندازه 

سواختاری پوژوهش    ای از آنها، راه را برای آزمون مدل های ناونه ها، دو مدل تل یل عام ی تثییدی هستند که حاایت داده مدل

، آزموون الگووی   پوژوهش بودن متغیرهوای   قبول قابلپس از اطاینان از  سازد. های پژوهش هاوار می و در نتیجه آزمون فرضیه

 .(1و  1 های شکل) افزار لیزرل برآورد شد ت ساختاری به کاک نرممفهومی پژوهش از طریق الگوی معادال

 
 های پژوهش سازهمسیر در حالت استاندارد ضرایب  .6 شکل

 
 رازش مسیر الگوی ساختاری پژوهشب ارزیابی .7 شکل

ین مجوذور  ریشوه میوانگ   RMRقرار دارد. مقدار  3دهد شاخص کای دو بهنجار در بازه مط وب کاتر از  نشان می 1 جدول 

هوای   شواخص  AGFIو  GFIاسوت. مقودار بورازش     20/2نیوز کاتور از    RMSEAاسوت. مقودار    2۵/2 کاتر ازباقیاانده نیز 

های نیکویی برازش مط وب و حاکی از تثییود مودل پوژوهش     شاخص بنابراین  درلد است 02برازندگی نیز به ترتیب بیشتر از 

 است.

 ساختاری های برازش مدل شاخص .6جدول 

 ها خصشا

نسبت مجذور خی 

 دو به درجه آزادی

(X
2
/df) 

ریشه دوم میانگین 

برآورد  خطای

(RMSEA) 

شاخص نیکویی 

 (GFIبرازش )

شاخص نیکویی 

برازش تعدیل شده 

(AGFI) 

ریشه میانگین 

مجذور باقیاانده 

(RMR) 

توسعه پایدار  ساختاریمدل 

نهادگرایی متثثر از روستایی 

 یکپارچه

1۵/2 21/2 00/2 04/2 23/2 

دار یو پاتوسعه گانه آن بر  و ابعاد پنج نهادگرایی یکپارچهنشان داد  1طبق جدول های پژوهش  نتایج حالل از آزمون فرضیه

 داری دارد.   تثثیر مببت معنی ییروستا
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 وهشپژ مدلآزمون نتایج حاصل از  .7جدول 

 متغیرها
 ضریب

 مسیر
T تثیید یا رد فرضیه میزان تثثیر 

 تثیید معنادار مببت 13/0 01/2 روستایی توسعه پایدار ← رچهنهادگرایی یکپا

 تثیید مببت معنادار 12/1 4۵/2 توسعه پایدار روستایی ← گرایانه نهادگرایی عال

 تثیید معنادار مببت 12/۵ 11/2 توسعه پایدار روستایی ← ای نهادگرایی شبکه

 تثیید مببت معنادار 10/1 14/2 توسعه پایدار روستایی ← نهادگرایی حکارانی ملور

 تثیید مببت معنادار 04/1 ۵0/2 توسعه پایدار روستایی ← نگرانه نهادگرایی آینده

 تثیید مببت معنادار 01/۵ 12/2 توسعه پایدار روستایی ← نهادگرایی ارزش ملور

   بحث
 ایودار پتوسوعه   سوی جوامع مفهووم   هدف پژوهش سوعی در برر ، ییروستا ایدارپتوسعه  نهادگرایی یکپارچه دراهایت  به باتوجه

 کوه مطالعوات   آنجا ازگذارد.  می نهادی بر مدیریت مناطق روستایی تثثیر های رویه بود. نهادگرایی یکپارچهویه دید ااز ز ییروستا

معوادالت سواختاری    انجام نشده است. در این پژوهش در مودل  ییروستا توسعه پایداردر زمینه  نهادگراییای در مورد  گسترده

با استفاده از الگوهوا و چوارچوب نروری و ابعواد      ییروستا توسعه پایدار  زا بر متغیر درونگرایی یکپارچه  نهاد  زا ثثیر متغیر برونت

بهبوود  در گرایوی یکپارچوه    نهواد نقش مببوت   مدل مفهومی پژوهشبا آزمون و اعتباریابی های پیشین،  متنوع و متاایز از مدل

 شد.   آشکار ییروستا توسعه پایدار

هوای   شواخص  لرفاً از دیباچه نرری توسعه پایداراین است که توسعه روستایی  کننده تبیینمبانی نرری و ادبیات پژوهش 

توسوعه   بوا  دررابطوه پیشوین   هوای  متغیرهای ملدودی در پژوهش اند. پایداری را در مناطق روستایی شناسایی و مشخص کرده

، از نگواه اقتصوادی   توسوعه  ،نیروی انسانینقش  ،اجتااعی سرمایهتوان به  ه آنها میخورد که از جا  می به چشم پایدار روستایی

 ،اقتصوادی  هوای  فعالیوت  سوازی  متنووع  و روسوتایی  یهوا  سوکونتگاه  کالبودی  توسعه و ملیطی های تواناندی، ها نقش دهیاری

   اشاره کرد. یمؤسسات اجتااعی روستای ،نهادهای خُرد مالی و تواناندسازی زنان

ین پژوهش سعی شد به سؤاالت اساسی مطر  شده توسط اندیشاندان نهادگرایی نووین در فراینود نهوادگرایی و نگواه     در ا 

گرایی یکپارچه در روستا پاسو  داده شوود و بوا تبیوین      سازی پایداری در بسترهای جدید تجربی نهادینه جامع در مورد نهادینه

هوای موجوود    وجه مایزه مدل تبیین شده نسبت به چوارچوب  ن را شناساند.مدلی جامع و کارآمدتر بتوان متغیرهای مؤثر در آ

در پوژوهش   کوه  درحوالی های موجود فقط عوامل توسعه پایدار توجه شوده اسوت    در مورد نهادگرایی این است که در چارچوب

سوازی   وسوتایی و نهادینوه  هوای موؤثر در فراینود نهوادگرایی ر     زمان کوشیده است به اکبر مؤلفه حاضر عالوه بر توجه به آن، هم

نتوایج پوژوهش   سعی کرد گامی در پیوند نرریه نهادگرایی و عال توسعه پایدار روسوتایی بوردارد.    رو ازاینو  شودپایداری توجه 

 مؤثر و کارآمد خواهند بود.بر توسعه پایدار روستایی نهادگرایی یکپارچه  یها هشاخص کارگیری بهنشان داد 

ایون نتیجوه    دارد. ییروسوتا  ایدارتوسعه پداری بر  یمعنمببت  ریتثث نهادگرایی یکپارچهنشان داد  نتایج آزمون فرضیه ال ی 

از دیود اقتصوادی   نهادهای خُورد موالی و تواناندسوازی زنوان در منواطق روسوتایی       در بررسی پاکانا و هاکاران با نتایج مطالعه 

در  اسوت یو س داریو توسعه پالرفاً به بررسی  ،کانااسوینا و . هورل(Pakkanna et al., 2020) مفهومی هاتایی دارد لورت به

 اسوالمی  الگوی نشان داد که نسبت( 1300پژوهش پالوج ). (Horlings & Kanemasu, 2015) اند پرداخته ییمناطق روستا

بوودی   زنوده  و دنوژا  هوای امینوی   پوژوهش  دار دارد. ثیر مببت و معنیثدر سطن م ی ت روستایی بر توسعه پایدار پیشرفت ایرانی -

کوه  انود   ای شناسایی کرده را در سطن منطقه روستایی پایدار توسعه های شاخص لرفاً( 1303وند ) احادی ( و کریای و1301)

هوای مشوابه رابطوه متغیور نهوادگرایی       تووان گفوت در پوژوهش    در تبیین این یافته می د.هاتایی دار هانتیجه این پژوهش با آن

یافوت نشود. مفهووم نهوادگرایی یکپارچوه بورای        نهادگرایی یکپارچهبررسی نشده و ابعاد تازه  ییروستا ایدارتوسعه پیکپارچه با 

ای، نهوادگرایی حکارانوی ملوور، نهوادگرایی      گرایانه، نهادگرایی شبکه در این پژوهش با ابعاد جدید  نهادگرایی عال بار نخستین

 ا در عرله توسعه پایدار روستایی به ارمغان آورد.ای ر تازه دستاوردملور  نگرانه و نهادگرایی ارزش آینده
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 دارد. ییروسوتا  ایودار توسوعه پ داری بور   یمعنو ببت م ریتثث گرایانه نشان داد نهادگرایی عال 1نتایج حالل از آزمون فرضیه 

و هاکواران   رومیوانی را تبیوین کورده و   در سوطن مل وی    پایدار ( اشتغال1300زاده آساین و هاکاران ) ابراهیم نتایج مطالعات

ایودار در  پنشوان داد کوه اشوتغال     شوان  مطالعاتینتایج اند که  را تل یل کردهدر سطن مل ی  روستایی مسکن پایداری (1301)

مسویلی و   یموراد  .سطن مل ی و پایداری مسکن روستایی در سطن مل ی از عوامل اثرگذار در توسعه پایدار روسوتایی اسوت  

 احادونود و  انود  را شناسوایی کورده   بوالقوه روسوتا   ظرفیوت  بوه  باتوجه روستایی پایدار هتوسع های شاخصلرفاً  (1301طالبی )

 درهاگوونی در سوطن مل وی     در تبیوین ایون یافتوه    .کرده اسوت  بررسی را روستایی پایدار توسعه بر ها دهیاری تثثیر (1303)

   به توسعه پایدار روستایی کاک کند.تواند  های تازه حالل از یافته پژوهش می شاخص شده است وبیان  قب ی های پژوهش

 دارد. ییروسوتا  ایدارتوسعه پداری بر  یمعنببت م ریتثث ای نهادگرایی شبکه  نشان داد 2فرضیه آزمون  از آمده دست بهنتایج  

 و نفعوان  ری مشوارکت  بر بیشتر تارکز و بازنگری (1300پالوج )و  (1300قربانی و هاکاران )مطالعات پیشین  با نتایج راستا هم

وان . شوود  مشواهده موی  روستایی  های حوزه در پایدار توسعه سطن اجتااعی در تغییرات و نقش مهم سرمایه روستایی خبرگان

 الودین  رکون  .(Van Twuijver et al., 2020) مؤسسات اجتااعی روستایی را مورد بررسی قرار دادند لرفاً تویجور و هاکاران

رومیوانی و هاکواران    . وه دادنود  ارا ار روسوتایی  پایودار  توسوعه  در اجتااعی سرمایه فضایی ( الگوی1304افتخاری و هاکاران )

 سورمایه  نقوش  (1303سردری و هاکاران ) ساالری را به نتیجه رسیدند. پایدار توسعه روی بر اجتااعی سرمایه ( اثرات1304)

حالول   جدیدهای  شاخص بیانگر این است که حالل های یافتهتبیین  ین  بنابرارا نشان دادند مل ی پایدار توسعه در اجتااعی

 توسعه پایدار روستایی کاک کند.در تلقق تواند  از یافته پژوهش می

 دارد. ییروسوتا  ایودار توسوعه پ داری بور   یمعنو ببوت  م ریتوثث نهادگرایی حکارانوی ملوور   نشان داد   3نتایج آزمون فرضیه  

 در روسوتاییان  تواناندسازی و روستاییان و مشارکتقش نیروی انسانی ن (1300میرواحدی ) ثابت و شفیعی های پژوهش یافته

 هوای  روستاییان و تواناندی جانبه هاه مشارکت ( نقش1302الدینی ) شاس پژوهش مهدوی وروستایی و  توسعه پایدار فراگرد

 یهوا  سوکونتگاه  کالبودی  با بررسوی توسوعه   (1301نقوی ) پورطاهری ورا نشان داد. روستایی  نواحی پایدار توسعه در ملیطی

تبیوین ایون یافتوه     .رسویدند  کالبودی  توسعه و پایدار رویکردهای بین رنا کم بسیار پایدار به ارتبان توسعه رویکرد با روستایی

 مؤثر و مفید و سازنده باشند.توسعه پایدار روستایی  درد نتوان می است که یهای جدید شاخصبیانگر 

نتوایج   دارد. ییروسوتا  ایودار توسوعه پ داری بور   یمعنو  ببوت م ریتوثث  نگرانه نهادگرایی آیندهنشان داد   4نتایج آزمون فرضیه 

را نشان داده اسوت   روستایی پایدار توسعه در اقتصادی های فعالیت سازی متنوع ( نقش1302جوان و هاکاران )مطالعات قب ی 

 (1301پیور بابوایی )   و چوالی  اسدی ملل. اند رسیده ر روستا را به نتیجهدگذاری  سرمایهنقش مهم  (1301شایان و هاکاران ) و

 بازدارنوده  هوای  مؤلفوه فقط  (1301و سجادی ) احادی ای را تبیین کرده است. در سطن منطقه پایدار توسعه راهبردهای لرفاً

هوای   ز جنبوه ا پایدار روستایی توسعه های شاخص (1301حصار و هاکاران ) و یاری اند را شناسایی کرده روستایی پایدار توسعه

  در تلقوق  شوده  احصواء  هوای نووین   شاخص تبیین این یافته، بر منرور به اند. را شناسانده لنعتی کز بر شهرکبا تار گوناگون

   گردد. توسعه پایدار روستایی تثکید می
 .دارد ییسوتا رو ایودار توسوعه پ داری بر  یمعن ببتم ریثثت نهادگرایی ارزش ملور، نشان داد  ۵فرضیه  آزموننتایج حالل از 

بوا بررسوی کوارآفرینی کشواورزی،      اسوت کوه   (Gregory et al., 2020)و هاکواران   گریگوریراستا با پژوهش  هم نتیجهاین 

توسعه لونعتی بور    (1300ابریشای و هاکاران )را آشکار کرده است.  پشتیبانی عاومی و توسعه پایدار، نقش نهادهای عاومی

را تلقوق  د توسوعه پایودار روسوتایی    نو توان موی  معیارهای سنجشوی بودیع   تبیین این یافته درپایه خالقیت را نشان داده است. 

 بخشند.

 گیری نتیجه
اجرا شد. در این پوژوهش مودلی بودیع     ییدار روستایپابر ابعاد توسعه  نهادگرایی یکپارچهتعیین اثر راهبرد  باهدفاین پژوهش 

ثر ؤمانعی برای تلقوق مو   موجود نهادی های رویهه ک کند استدالل می هعاین مطال برای توسعه پایدار روستایی تبیین شده است.

هوا ضوان    یافتوه  رده اسوت. کو پیشنهاد  نهاد روستایی کارکردنهادی جدید برای بهبود  طر  ک ی کیو ها است  وظایف سازمان
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  ییروسوتا  های جدیود توسوعه پایودار    تثثیر ابعاد تازه نهادگرایی یکپارچه را بر مؤلفه ییروستا ایدارپتوسعه  های قب ی تثیید مدل

ارا وه داد و   لونعتی  - یو پایداری اقتصواد  کالبدی - یاجتااعی، پایداری اکولوژیک - یاداری، پایداری فرهنگ - یپایداری قانون

ای، نهوادگرایی حکارانوی    گرایانوه، نهوادگرایی شوبکه    نهادگرایی عاول گرایی یکپارچه شامل  های جدیدی از مفهوم نهاد شاخصه

 و بورازش  نیکوویی  هوای  شواخص  گشوود.  ییروستا بر عرله توسعه پایدار ملور نگرانه و نهادگرایی ارزش لور، نهادگرایی آیندهم

 توانود  موی است، بنابراین نتوایج   آمده دست بهمط وب داری و  معنی گذاری متغیرهامسیر تثثیر و ضریب مدل ساختاریبرازندگی 

 .  تعایم داده شودبه کل جامعه آماری 

روسوتا اسوتخراج   یکپارچوه  پژوهش، کاربردهای ضانی و پیشنهادهای اجرایی زیر برای اشواعه نهوادگرایی    دستاوردهایز ا

های تخصصی نهوادگرایی در جهوت افوزایش دیود متولیوان توسوعه روسوتایی شوبکه          گذاری دانش و حوزه با اشتراک شوند: می

یرگذاری و تثثیرپذیری فرایند نهادگرایی روستایی در خوالل توسوعه   در راستای تثثای گسترانده شود.  هاکارانه در سطن منطقه

سوازی پایوداری در    مستندسازی تجربیات نهادینوه سازی و به مرح ه اجرا درآید.  ای نهادینه گذاری ساختار شبکه کشور سیاست

هوای   گوذاری  ار امور سیاسوت  های جدیدی در اختیار کارشناسان خبره قرار خواهد داد تا در دستور ک روستاها معیارها و شاخص

 بر اساس مدل پژوهش اثربخشی عا کرد نهادهای روستایی سونجش و موورد بررسوی قورار گیورد.      توسعه روستایی قرار دهند.

آفرینوی   مدیران بخش روستایی به دانوش های ایجاد نهادهای جدید متناسب با هر منطقه روستایی فراهم گردد.  بسترها و زمینه

هوای   جوویی  های نهادی روستا موجوب لورفه   نرارت مبتنی بر شبکه د نهادگرایی روستایی برانگیخته شوند.و اشاعه ع م و کاربر

های فردی و ملیطوی در   تر و کارآمدتر در هر منطقه روستایی خواهد شد. تواناندی های مناسب گذاری ای زیاد و سرمایه هزینه

نهواد روسوتایی و سوایر سواختارهای سوازمانی در سوطن        مابین فی و چندجانبه زمان همتکامل  جهت توسعه نهادی ارتقاء یابد.

سازی و نهادگرایی سرلوحه کارشناسوان روسوتایی قورار گیورد.      ای تلقق یابد تداوم و استارار امر نهادینه شدن و نهادینه منطقه

اطالعاتی در هر منطقه روسوتایی  های  ، یکپارچگی اطالعات روستایی با انباشت اطالعات در سامانهگرایی پارچه یکامر  بر باتکیه

بوا   فزاینوده قورار گیورد.    موردتوجوه نگرانوه   های مخت ف معیشت روستا یان بوا نگواه آینوده    امر پایداری در جنبه اثربخش باشد.

خواهود  بوا آن اداموه    راستا همبا توسعه کشور و  زمان هممشروعیت یافتن نهادگرایی، توسعه آینده روستاها تضاین و متناسب و 

 استفاده ناایند.برای توسعه پایدار روستایی  پژوهش شود متولیان امر از مدل میتولیه  بنابراین  تیاف

 منابع
 مبتنوی  PRA یکورد رو با روستایی پایدار اشتغال توسعه ریزی برنامه (.1300عیسی، پایدار، ابورر ) زاده، ابراهیم زاده آساین، حسین  ابراهیم

 .۵2۵-۵11(، 3)12، ی روستاییها پژوهشفص نامه . (شهر نیک شهرستان بغدان روستای: موردشناسی) سرمایه هفت مدل بر

پژوهوی در شوهرداری    آینوده  (. تدوین سواختار مناسوب  1301بنده، مسعود  مرادی، داریوش ) کالشای، زهرا  حاج ابراهیای، سعید  قاطعی

 .10-11(، 111)20، پژوهی مدیریت فص نامه آیندهالفهان. 

خوالق   لونایع  توسعه طریق از روستایی پایدار توسعه سنجی امکان (.1300وحید  بخشایش، الهام ) ماجد، رسول  بیدرام،  حاید ابریشای،

 .10-۵1(،00) 22 ،توسعه و روستاالفهان(.  استان منتخب روستاهای دستی یعلنا: مطالعه مورد)

 (،3)11، توسوعه  و روسوتا  فصو نامه بویراحاود.   شهرستان در تاییروس پایدار توسعه بر ها دهیاری تثثیر (. بررسی1303احادوند، مصطفی )

23-42. 

هوای   مج وه پوژوهش  کارشناسوان.   از دیودگاه  روستایی پایدار توسعه بازدارنده های مؤلفه بررسی (.1301احادی، فاطاه  سجادی، اشرف )
 .02-10(، 3)۵، ترویج و آموزش کشاورزی

 AHP یوک تکن از اسوتفاده  بوا  روسوتایی  منواطق  در پایودار  توسوعه  (. راهبردهوای 1301) چالی، مسعود  پیربابایی، ملادتقی اسدی ملل

 .120-0۵، ۵2 ،توسعه و جغرافیانطنز(.  و کاشان بیدگل، و آران در واقع روستاهایموردمطالعه: )

تبیوین مودل توسوعه پایودار      طراحوی و (. 1422امیرکبیری، ع یرضا  بابازاده، کامران  جاشیدی آوانکی  مینا  ربیعی مندجین، ملادرضا )
گذاری عاومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحود تهوران    مشی . رساله دکتری، مدیریت دولتی، خطروستا ی با تثکید بر الگوی نهادگرایی

 مرکزی.  

 شهرسوتان  :همطالعو  موورد بوشوهر )  اسوتان  در روسوتایی  پایودار  توسعه های شاخص (. ارزیابی1301یاسر ) بودی، نژاد، بالمرضا  زنده امینی
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 .20-1 (،4) 11 ،فص نامه روستا توسعهتنگستان(، 

(. تل یل نقش مدیریت مبتنی بر حکاروایی خوب در توسعه پایدار روستایی )موردمطالعوه:  1300پازکی، معصومه  لادی مقدم، شیرین )

 .112-03، ۵0، فص نامه جغرافیا و توسعهدهستان فی ستان، شهرستان پاکدشت(. 

 .110-14۵، 23 ،ریزی و آمایش فضا برنامه .ایرانی پیشرفت و توسعه پایدار روستایی -(. نسبت الگوی اسالمی 1300پالوج، مجتبی )

راهبردها(.  ها، نرریه پایدار )مفاهیم، توسعه رویکرد با روستایی های سکونتگاه کالبدی توسعه (.1301نقوی، ملادرضا ) پورطاهری، مهدی 

 .12-۵3، 131، مسکن و ملیط روستا

های اعتبارات خورد بور    یاثرگذارتل یل  (.1300لابونی، ملاود ) حیدری، ع یرضا  دانشور کاخکی، ملاود  شاهنوشی، نالر  لبوحی ثانی

اقتصواد  . اسوتر   بووت یری رهیافت رگرسیون جورسازی بر پایه ناره تاایول و الگووریتم   کارگ بهی توسعه پایدار روستایی: ها مؤلفه
 .03-۵1(، 1)14، کشاورزی

 روسوتایی  پایودار  توسوعه  در اقتصوادی  هوای  فعالیوت  سازی متنوع (. نقش1302کرمانی، مهدی ) امیرملاد  زاده، سید ع وی جعفر  جوان،

 .43-11 (،20)0 ،ایران( جغرافیای انجان پژوهشی - ع ای فص نامه) جغرافیاسایرم(.  شهرستانموردمطالعه: )

 . تهران: ترمه.افزار لیزرل( سازی معادالت ساختاری )نرم روش تلقیق کا ی با کاربرد مدل (.1302مهر، حاید  چارستاد، پروانه ) رامین

 در اجتاواعی  سورمایه  فضایی الگوی (. تبیین1304بفاری، بالمرضا  پورطاهری، مهدی ) ملاودی، سایرا  افتخاری، عبدالرضا  الدین رکن

 .121-01 (،1)4 ،روستایی توسعه و فضا اقتصاد فص نامه رضوی. خراسان استان روستاهای: روستایی مورد پایدار توسعه

 توسوعه  رویکورد  بوا  روستایی مسکن کارکردی - ساختاری (. تل یل1301حاداهلل  منصوری، خیرالنسا ) قیداری، سجاسی رومیانی، احاد 

 .12-۵۵، 112، مسکن و ملیط روستاکوهدشت(.  شهرستان شرقی، رومشگان دهستانموردمطالعه: پایدار )

 روسوتایی دهسوتان   پایودار  توسوعه  روی بور  اجتااعی سرمایه اثرات بر (. تل ی ی1304اکبر  والیی ملاد ) عنابستانی، ع ی رومیانی، احاد 

 .11۵-01 (،۵2)1۵، جغرافیایی فضای ژوهشیپ - ع ای فص نامهکوهدشت.  شهرستان بربی رومشگان

موردمطالعوه:  مل وی )  پایودار  توسوعه  در اجتاواعی  سرمایه نقش (.1303دانا ) یدع یزاده، س  بیرانوندزاده، مریم سردری، فرضع ی  ساالری

 .00-11(، 10)0، هویت شهرعس ویه(.  منطقه روستایی و شهری یها سکونتگاه

 هتوسوع  بورای  راهبوردی  شوهری   منشث با خانوادگی گذاری (. سرمایه1301روشنایی، حامد ) ژاد، اکبر  شایان، حاید  رومیانی، احاد  دهبان

 .44-21 (،3)1۵ ،ای ناحیه توسعه و جغرافیا مج ةابهر(.  شهرستان ق عه لا ین دهستانموردمطالعه: روستایی ) پایدار

توسوعه   فراگورد  در روسوتاییان  تواناندسوازی  در ریزی برنامه رویکرد تثثیرات واکاوی (.1300سادات ) میرواحدی، نگین نالر  ثابت، شفیعی

 .124-01(، 33)0، ای منطقه ریزی برنامه فص نامهپاکدشت(.  و ری های شهرستان: )موردمطالعه روستایی پایدار

 در پایودار  توسوعه  سوطن  تغییورات  بر اجتااعی سرمایه اثرگذاری فضایی (. تل یل1300شایان، حاید ) اکبر  قربانی، ع ی  عنابستانی، ع ی

 .20-1(، 1)12، (جغرافیا) فضایی ریزی برنامه پژوهشی - ع ای بجنورد(. فص نامه شهرستانموردمطالعه: روستایی ) های حوزه

موردمطالعوه:  ) روسوتایی  منواطق  در پایدار توسعه های شاخص بندی اولویت و سنجی (. وضعیت1303وند، مصطفی ) احادی فرزاد  کریای،

 .102-113(، 3)۵ ،روستایی های پژوهشبویراحاد(.  شهرستان مرکزی بخش

 شهرسوتان  هوای  دهسوتان : روسوتایی موورد   پایودار  توسوعه  هوای  شواخص  سواختاری  (. تل یل1301انی )مسیلی، واراز  طالبی، م مرادی

 .102-11۵ (،3)1 ،روستایی توسعه و فضا اقتصاد فص نامه سرا. لومعه

: موردمطالعوه روسوتایی )  نوواحی  پایودار  توسوعه  در ملیطوی  های تواناندی نقش بر تل ی ی (.1302الدینی، ع ی. ) مهدوی، مسعود  شاس

 .31-10(، 30)12، فص نامه جغرافیایی سرزمینرستم(.  شهرستان مرکزی بخش

 مج وه  پایدار. توسعه های شاخص در البرز لنعتی شهرک نقش ارزیابی (.1301ملادی، زهرا ) حسین  ارسطو  بوچانی، ملاد حصار، یاری
 .10-۵0(، 10)3، روستایی ریزی برنامه و پژوهش
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