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 چکیده 

اسـت، هنـوز توسـعه     دهیرسـ  انیـ بـه پا  سـتم یکه قرن ب یطیشرادر 

کـه   رایـ مواجـه اسـت؛ ز   يمتعـدد  يبا مسائل و چالش هـا  ییروستا

نبـوده و   زیـ آم تیموفق ییتوسعه روستا نهیگذشته در زم يراهبردها

 ییغـذا  تیهمچون فقر، اشتغال، بهداشت، امن ینتوانسته است مسائل

مسأله باعث شده است که  نیا ند،ک نیرا تأم ستیز طیمح يداریو پا

به  رد،یمورد توجه قرار گ ییتوسعه روستا گریبار د ریاخ يدر سال ها

 یتن به مهاجرت مـ  ياریبس لیبه دال انییکه روستا یطیدر شرا ژهیو

 یانسـان را از دسـت مـ     یعنیخود،  هیسرما نیدهند و روستا مهمتر

 نیـ ا يروشن ساز لنبابه د يکتابخانه ا کردیمقاله با رو نیدهد. لذا ا

کـه   يا یمنف راتیعالوه بر تأث انییمسأله هست که  مهاجرت روستا

 ریفساد و ..چه تأث شیافزا ،ینینش هیبر مقصد مهاجر دارند مانند حاش

 اتیـ ادب جیروستا داشته باشـد. نتـا   یافتگیتواند بر توسعه  یم یسوئ

سـعه  تو يها يها و استراتژ کردیدهد با توجه به رو ینشان م قیتحق

) رویکردهـاي  2کالبـدي؛   -)رویکردهاي فیزیکـی 1که شامل  یافتگی

) رویکردهاي فضایی، 4فرهنگی و -) رویکردهاي اجتماعی3اقتصادي؛ 

سوم، استراتژي مشـارکت   کردیباشند و رو یمنطقه اي و ناحیه اي م

مردمی با مهاجرت در ارتباط است که اگر افـراد از روسـتا مهـاجرت    

مـوثر   یعامل یو کاهش مشارکت مردم تیمعج شکاه لیکنند به دل

 روستاها خواهد شد. یافتگیدر عدم توسعه 

 واژه هاي کلیدي

 يروستا، استراتژ ،ییتوسعه روستا ،یافتگیمهاجرت، توسعه، توسعه ن

 

 مقدمه

هزار روستا در سطح کشور که هر کدام به فراخـور   65از  شیوجود ب

 یو متنـوع  ریـ نظ یب يها و استعدادها یژگیخود، و یمکان يایجغراف

 ییو توسعه روسـتا  يزیبه مسائل مربوط به برنامه ر ژهیدارند، توجه و

 دهیرس انیبه پا ستمیکه قرن ب یطی). در شرا1بخشد ( یرا ضرورت م

مواجـه   يمتعـدد  يبا مسائل و چالش ها ییاست، هنوز توسعه روستا

 تیـ موفق ییتوسعه روستا نهیگذشته در زم يکه راهبردها رایاست؛ ز

همچون فقر، اشـتغال، بهداشـت،    ینبوده و نتوانسته است مسائل زیآم

مسأله باعث  نیکند، ا نیرا تأم ستیز طیمح يداریو پا ییغذا تیامن

مورد توجه  ییتوسعه روستا گریبار د ریاخ يشده است که در سال ها

تن به  ياریبس لیبه دال انییکه روستا یطیدر شرا ژهیبه و رد،یقرار گ

انسان را از   یعنیخود،  هیسرما نیدهند و روستا مهمتر یمهاجرت م

 البـه دنبـ   يکتابخانـه ا  کـرد یمقاله با رو نی). لذا ا2( دهد یدست م

عـالوه بـر    انییمسأله هسـت کـه مهـاجرت روسـتا     نیا يروشن ساز

 ،ینینشـ  هیکه بر مقصد مهاجر دارنـد ماننـد حاشـ    يا یمنف راتیتأث

روسـتا   یافتگیـ تواند بر توسـعه   یم یسوئ ریفساد و ..چه تأث شیافزا

 داشته باشد.

 

 هبدنه اصلی مقال

 مهاجرت

 مییبگـو  دیـ با میاز مهاجرت داشته باش يمختصر فیتعر میاگر بخواه

بـه روسـتا و    ياز حومـه شـهر   یکه مهاجرت به هر گونه تحرك مکان

 ياریاخت ،ياجبار ییشود. مهاجرت عالوه بر جابجا یبالعکس گفته م

(روستا به شهر، شهر به شهر، شهر به روستا)  کشور کیمناطق  انیم

شود. مهـاجرت بـه    یهم م گریبه کشور د ياز کشور ییشامل جابجا

محـل اقامـت    یدائمـ  ایـ و  یطـوالن  رییگروه ها در تغ ایحرکات افراد 

 دیـ نما یعمل مبادرت م نیکه به ا یشود و به کس یگفته م یمعمول

 .)3( ندیمهاجر گو

 گـر ید یبـه مکـان   یمردم از مکـان  ییجابهاست از جا عبارت مهاجرت

مدت صدها هزار سال  ي. اگرچه مهاجرت افراد برایزندگ ایکار  يبرا

وجود داشته و دارد، مهاجرت در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد 

 سـتند، یکه در آنجا شـهروند ن  گریبه کشور د يکشور ای تیمل کیاز 

ت درازمـدت مهـاجر   به اقام یطور ضمنبه جرت. مهاشودیمحسوب م

موقـت و کوتـاه مـدت     دکنندگانیو بازد ها ستی. تورگرددیاطالق م

 یوجود، مهاجرت فصل نیاما با ا شوند؛یعنوان مهاجران شناخته نمبه

سـال)   کیـ مـدت کمتـر از    يطور نمونه براکار (به يرویکارگران و ن

  ).4( شوند یاز مهاجرت محسوب م یعنوان شکلاغلب به

ـ  میقـد  يدوار و زمانهـا مهاجرت از ا مختلـف   فیـ اقـوام و طوا  نیدر ب

 یمرسوم بوده است که همواره به عنوان سرمنشأ تحـوالت و دگرگـون  

 يو مناسبات اقتصـاد  یاجتماع ،یتیدر روابط امن یمهم و اساس يها

عنصـر تمـدن    نیتر یجوامع مورد توجه بوده است. مهاجرت را اساس

و هفت نوع تمدن ثبت  ستیب که يا بگونهبه حساب آورده اند  نیآفر

دانسته اند مثل مهاجرت اقوام  دهیپد نیا جهیرا عمدتاً نت يشده بشر

. در نـه یو هند و مهـاجرت مسـلمانان از مکـه بـه مد     رانیبه ا ییایآر

 يبـه خـاطر مشـخص نبـودن مرزهـا      د،یـ دوران قبل از استعمار جد

ر بـه منظـو   غلـب و ا جیرا یبصورت یتیجمع يها ییجابجا ییایجغراف

 انیـ جر ییایـ مسـاعد جغراف  يهـا  طیو مح یبه اراض یابیفتح و دست

شده، انجام  جادیا یو اجتماع یاسیموانع س لیداشت، اما امروزه به دل

 يممکن بوده و شکل حاضر آن، مهاجرت ها ریغ باًیمهاجرتها تقر نیا

 یعلم ،یاسیس ،ياقتصاد یدر سطح محدود با اهداف یگروه ای يفرد

 .)3دارد ( انیجر یاجتماع - یفرهنگ ایو  یمذهب ایو 
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  مهاجر

کـه در   يدر کشور یاست که به طور موقت و دائم يمهاجر، فرد کی

هـا   دولـت  شـتر ی. امـروزه ب کنـد  یمـ  اسـت زنـدگی   آن متولد نشده

و بر ورود و ترك افراد از کشور نظارت  کنند یرا کنترل م شانیمرزها

 یم يشان طبقه بندورود قهیقصدشان و طر يدارند. مهاجران برمبنا

جستجوگران  ،یکارگران موقت ان،یانشجوشوند. گردشگران، تاجران، د

و مهـاجران   یساکنان دائم ،یاسیپناهنده س ،یاسیس یحق پناهندگ

مهاجر در سراسر جهان در سـال   تیاز جمع یفاقد مدرك همه بخش

 راًیـ وجـود دارد کـه اخ   يشـتر یاست احتمال ب یهیهستند. بد 2010

منطقـه   ایـ کارمندان مهاجر از همان کشـور   گریاجر با دکارمندان مه

است که کارمندان مهاجر احساس  نیعمده ا لیاز دال یکیکار کنند. 

 کیاز  يکه آنها احساس کنند عضو یزمان کنند، یم يشتریب یراحت

ندارند  ی. اغلب کارمندان مهاجر مهارت کمشوند یجامعه محسوب م

 ).5( دهند یارت کم را انجام مبا مه یاز آنها مشاغل ياریاما بس
 

 مهاجرت علل

عوامــل نامســاعد  ایــ طیدور شــدن از شــرا لیــمعمــوالً بــه دل مــردم

و  يکـار یجنگ، ب ،یعیطب يایمانند فقر، کمبود غذا، بال يادورکننده

و عوامـل   طیشرا تواندیدوم م لی. دلکنندیمهاجرت م ت،یکمبود امن

آموزش بهتر،  شتر،یب یتمانند امکانات بهداش اي مساعد جذب کننده

و مسکن بهتـر بـه قصـد مهـاجرت باشـد. مهـاجران در        شتریدرآمد ب

 يبرا ای تیفرار از آزار و اذ يبهتر، برا التیتحص ای یزندگ يجستجو

تـرك   يگـر ید يرا به قصد جـا  یدوستان، مکان ایبه خانواده  یکینزد

 ،یانسـان بـه قحطـ    یعـ یمهـاجرت، واکـنش طب   ی. از طرفـ کنند یم

 .)6( است یعیطب يایبال ایجنگ  ت،یآزار و اذ ت،یمحروم

موارد عوامل رانـده شـدن و عوامـل     نیمهاجرت ب یسنت يها يتئور

که عوامل راندن و رانده  شوندیقائل م زیجذب و کشش، تفاوت و تما

مهاجرت از کشور  يافراد برا زشیو انگ کیشدن در وهله اول به تحر

 يکـار  ایـ  يمهـاجرت اقتصـاد   مـوارد ماننـد   نی. اشودیمبدا منجر م

و سطح دسـتمزدها از   زانی)، تفاوت در مرکا يروی(معموال مهاجرت ن

کمتـر   ياز کشورها ریهستند. افراد فق اي کننده نییعوامل مهم و تع

در  یزندگ يباال ياستانداردها توانند یدر حال رشد م ای افتهیتوسعه 

ته باشند. فرار خود را داش یاز کشور اصل شیب افتهیتوسعه  يکشورها

شدن و فراهم و موجـود بـودن    هراند یعامل سنت کی ياز فقر و ندار

 يایـ . بالباشـد یو کشش مـ  یعامل جذب کنندگ کیاستخدام/شغل 

را شـدت   ياز فقـر و نـدار   یمهـاجرت ناشـ   انیـ جر تواندیم یعیطب

نوع از مهـاجرت ممکـن اسـت در کشـور مقصـد از نـوع        نیببخشد. ا

 ).7( دباش یرقانونیمهاجرت غ

در شـکل کنتـرات و قــرارداد    گـر ید يمهـاجرت بـه کشـورها    اغلـب، 

ـ  ،یتـ یچنـد مل  يهاهی. کارمندان اتحادباشدیاستخدام م  ،یالمللـ نیب

در مناطق و  توانندیم کیپلماتید يسهایو سرو یدولت ریغ التیتشک

خـارج   میعنوان افراد مقـ کار کنند. آنها اغلب به ییایفرادر يکشورها

بهتر از افراد  ایاستخدام همانند  يآنها برا طیاو شر ندشویمالحظه م

 .کنندیدرخواست کار م زبانیاست که در کشور م یبوم

 هیعامل جذب و کشش اول کیاز مهاجران، آموزش  یبعض يبرا اغلب

ثروتمنـد بـه    ي. مهـاجران بازنشسـته از کشـورها   شـوند ینمـ  فیتعر

 زتر، نیـ  هتر و مناسبب يو با آب وهوا نییپا يهانهیبا هز ییکشورها

از  ی. بعضـ شـوند  یمحسـوب مـ   یالمللـ نیاز مهاجرت ب يدینوع جد

با توجه به عوامل مربوط  يدر کشور متمهاجران عالئق خود را به اقا

 يکه افـراد جـوان از کشـورها    کنندیم نییبهداشت تع ایبه فرهنگ 

در  آنهـا  انیخود و ب دیو عقا قیابراز عال يبرا شرفتهیو پ افتهیتوسعه 

بـه   مایخـود مسـتق   يازهایو ن اجاتیبه خاطر احت ایمقابل مؤسسات 

هـا بـه   مهـاجرت  یضـ . بعکنندیمهاجرت م گرید یفرهنگ يهاطیمح

ـ     ردگیـ  یصـورت مـ   یشخص لیخاطر دال  نیمـثال براسـاس روابـط ب

بـه   دنیرس ایمثال بودن با خانواده  ي(برا نیماب یروابط ف ایاشخاص 

 ).6( شخص مورد عالقه)
 

 روستایی  هتوسع

 يو معنـو  يسـطح مـاد   يارتقا يخود به معنا یدر مفهوم کل توسعه

 يسـالم بـرا   یزنـدگ  کیـ مناسـب   طیشـرا  جادیو ا یانسان يجامعه 

 ي رندهیمفهوم، توسعه دربرگ نیافراد جامعه است. با توجه به ا یتمام

اسـت کـه شـامل     یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،ياقتصاد يجنبه ها

 میاز مفـاه  یو خارج ینظر داخل ازشود و  یم یفیو ک یکم راتییتغ

 ).8رود ( یبه شمار م ینسب

همانند مفهوم توسعه در طول زمان تعاریف مختلفی  ییروستا توسعه

را داشته و دربرگیرنده ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی گونـاگونی  

بوده است. گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی مـی  

، در چارچوب این مفهوم توسعه روستایی یک مفهوم جـامع و  پندارند

چند بعدي است که هم در برگیرنده توسعه کشاورزي و فعالیت هاي 

وابسته به آن است و هم زیربناهـاي اقتصـادي، خـدمات اجتمـاعی و     

تسهیالت مربوطه و هـم توسـعه انسـانی را در برمـی گیـرد. توسـعه       

وامــل اجتمــاعی، اقتصــادي، روســتایی در ایــن معنــا بــازخوردي از ع

 )9است ( کییفرهنگی، نهادي و فیز

توسعه روستایی را به عنوان یک راهبرد جهت اصالح و بهبـود   برخی

فقـرا   عنییوضع زندگی اقتصادي و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی 

کنند. عده دیگر، توسعه  یم یو مستمندان در مناطق روستایی طراح

ته علمی، عبـارت از برخـورد و واکـنش    روستایی را به عنوان یک رش

مهندسی و مدیریت می دانند. میسـرا   ،یماعبین علوم کشاورزي، اجت

معتقد است که توسـعه روسـتایی صـرفاً توسـعه کشـاورزي نیسـت،       

همچنین موردي از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول بـه  

مرتفع شـود  مناطق روستایی براي رفع نیازهاي اولیه و اساسی انسان 

و بسـیج   ونـاگون بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیت هاي گ

مردم را شامل می شود که مردم را توانمند می سازد که به روي پاي 

 .)10خود ایستاده و مشکالتشان را حل نمایند (

که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیـر در   ییآنجا از

وند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی حال فرسایش محسوب می ش

کشورهاي دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفـع  

مشکالت و معظالت آنها نموده اند. امروز صاحب نظران بین المللی بر 
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د جـداي از سیاسـت هـا و اسـتراتژي هـاي      که بای نداین اعتقاد هست

کالن توسعه و توسعه اقتصادي که بسیار مهم هم هسـتند، بـه طـور    

ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقـر گسـترده اي   

که بر آنها حاکم است نیز پرداخت (همان منبع). مشکالت و معضالت 

کمبـود   ینـ عی یاز دو مسـأله اساسـ   یجهان ناشـ  یروستاها در تمام

ــاع ــات اجتم ــاختی(ضــعف ز یامکان ــود ) ورس ــد (ضــعف  کمب درآم

 )11باشد ( یاقتصادي) م
 

 هاي توسعه روستایی استراتژي

و مناطق مختلف جهان، متناسـب بـا شـرایط و اولویـت هـا,       کشورها

رویکردها و اسـتراتژي هـاي توسـعه روسـتایی متفـاوتی را در پـیش       

رفتن تجربیات جهانی در این گرفته اند. قطعاً نمی توان بدون درنظرگ

زمینه و با تمرکز صرف بر اشتغال زایـی در روسـتاها (بـدون درنظـر     

) توفیق چنـدانی بدسـت آورد (کـه    وستاییگرفتن استراتژي توسعه ر

پایدار و ماندگار نیز باشد). چون اشتغال زایی و کارآفرینی در فضـایی  

متوقـع،   مستعد رخ می دهد و بدون وجود آن فضا عمـالً نمـی تـوان   

موفقیتی پایدار بود. رویکردها و استراتژي هاي توسعه روستایی را این 

 )12گونه می توان تقسیم بندي نمود (

 کالبدي: -. رویکردهاي فیزیکیالف

 . استراتژي توسعه و بهبود زیرساخت هاي روستایی1

 . رویکردهاي اقتصادي:ب

 . استراتژي انقالب سبز1

 . استراتژي اصالحات ارضی2

 استراتژي صنعتی نمودن روستاها .3

 یمـوارد الـف و ب مـ    ياسـتراتژ  نیـ ا شـبرد ی( اقدامات الزم جهت پ

باشند: الف) ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیت هاي درآمدزا، ب) رواج 

 مراکز روستایی دست پایین.) 

 ( اهداف عمده این استراتژي را می توان این گونه برشمرد: 

راي روستاییان بیکار یـا نیمـه بیکـار در    اشتغال غیرکشاورزي ب جادیا

 یک منطقه

 همیاري در جلوگیري از جریان مهاجرت به مراکز شهري 

 پایه هاي اقتصادي در مراکز روستایی تقویت

 بیشتر از مهارت هاي موجود در یک ناحیه ایکامل  استفاده

 تولیدات کشاورزي محلی فرآوري

ي کشـاورزان و دیگـر   نهاده هاي اساسی و کاالهاي مصرفی بـرا  تهیه

 افراد محلی)

 فرهنگی:-. رویکردهاي اجتماعیج

 . استراتژي توسعه اجتماعی1

 . استراتژي مشارکت مردمی2

 اصلی این استراتژي عبارتند از: محورهاي

 تاکید بیشتر بر نیازهاي مردم 

 و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزي تشویق

هگذاري هاي کوچک، که مردم قادر به اجـراي  و ترویج سرماي  بسط

 آن باشند

 هزینه هاي مردم و در مقابل افزایش درآمدهاي آنان کاهش

تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداري پروژه هاي توسعه (افـزایش   

 آگاهی هاي مردم و کاهش زمان و هزینه طرح ها و پروژه ها)

 . رویکردهاي فضایی، منطقه اي و ناحیه اي:د

 استراتژي هاي تحلیل مکانی .1

 شهري -. استراتژي توسعه روستا2

 . استراتژي یوفرد3

. استراتژي نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریـزي مراکـز   4

 روستایی

 . استراتژي توسعه یکپارچه ناحیه اي5

 دالیل روي آوري به این استراتژي، عبارتند از: مهمترین

 یروي انسانی و عوامل تولیدبهتر از سرمایه، ن استفاده

 و بکارگیري بهینه منابع محلی استخراج

 آزادانه مردم در سطح ناحیه (که کوچکتر از منطقه است) مشارکت

 بیشتر در ناحیه به علت کوچکی نسبت به منطقه تجانس

 بهتر سازمان هاي مختلف درگیر در امر برنامه ریزي همکاري

لیـه امـور توسـعه در ناحیـه     از این استراتژي یکپارچه سازي ک هدف

 است.

 )13ناحیه ( -. استراتژي توسعه زیست6

 يپژوهش است و استراتژ کردیسوم رو کردیباال، رو يکردهایرو نیب از

موضوع که در صورت  نیا ياست برا یپاسخ یدوم که مشارکت مردم

 ابـد ی یکاهش م یمهاجران مشارکت مردم شیو افزا تیکاهش جمع

 .قیو توسعه روستا به تعو
 

 ییمهاجرت بر توسعه روستا نقش

تحـوالت   جـاد یبدون ا ،يرشد اقتصاد يصرفاً به معنا ییروستا توسعه

ــاع ــ یاجتم ــا ســت؛ین یو فرهنگ ــاه يارتق ــارکت  یســطح آگ و مش

اسـت. کشـاورزان    ییتوسعه روسـتا  ندیاز فرا یبخش مهم انییروستا

 به محصوالت دنیمزارع، تنوع بخش يساز کپارچهیآموزند که در  یم

 امـد یکنند. پ يتفاهم و همکار يزمحصوالت کشاور یابیو بهبود بازار

اجرا و نظارت بر  ،یمثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراح يها

 تیشـفاف  شیافـزا  ت،یـ عبارتند از: احسـاس مالک  یعمران يپروژه ها

به مسـئوالن ارائـه خـدمات،     یمردم محل یدسترس شیافزا ندها،یفرا

..، وآب، بـرق، جـاده    يهـا و شـبکه هـا    اخترسـ یبهتر از ز ينگهدار

از  يبهره بردار زانیکشاورزان، تعارضات کمتر به م يبهره ور شیافزا

 رشیپـذ  ،ییدر امور اجرا یمنابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولت

 يکم شدن فرصـت هـا بـرا    ،یمردم محل ياز سو دیجد يتهایمسئول

و  يه بـردار بهـر  يبـرا  یکـاهش کارکنـان بخـش دولتـ     ،ییرانت جو

دولـت و   يهـا  نهیو امکانات موجود، کاهش هز زاتیاز تجه ينگهدار

، 1375تـا   1335 يکشـاورزان. در فاصـله سـال هـا     تیرضا شیافزا

و  27,4 بیـ به ترت رانیا ییو روستا يشهر تیمتوسط نرخ رشد جمع

 تیــ، جمع1385تــا  1375 يســال هــا یدرصــد بــوده، امــا طــ 8,1

عوامـل در   نیتـر  یداشته است. اصل یکشور نرخ رشد منف يروستاها

 يروستاها لیبه شهرها و تبد ییمهاجرت از مناطق روستا ر،ییتغ نیا
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). ساکنان روستاها خود عامـل  14بزرگ به بخش و شهر بوده است. (

هستند، به عنوان مثال اگـر   ییروستا یافتگیو ن یافتگیتوسعه  یاصل

اد ماننـد  مـردم نهـ   يبـا مشـارکت سـازمان هـا     یعمرانـ  يپروژه هـا 

و  ییمـردم شناسـا   یواقعـ  يازهایشوند، ن یطراح ییاروست يشوراها

اجـرا و نظـارت    نـد یشود و مردم به حضـور فعـال در فرا   یبرآورده م

داشتن حداقل امکانـات   يبرا انییاز روستا ياریشوند. بس یم بیترغ

 یپروژه ها به درست نیکه اگر ا یکنند، درحال یبه شهرها مهاجرت م

 هیـ مانند و بـا داشـتن روح   یم یقدر روستا با انییروستااجرا شوند، 

رو موجـب توسـعه    نیـ کنند و از ا یروستا کمک م یبه آبادان یجمع

بـه علـت    يکشـاورز  يهـا  نیاز زم ياریشوند، چرا که بس یروستا م

 يکار ماهر بهره ور يرویبه علت فقدان ن ایرود و  یم نیمهاجرت از ب

 .  ابدی یاش کاهش م
 

 بنديو جمعگیري نتیجه

و بـا گذشـت زمـان و     نـد یآ یبه وجود م یسازمان ها با اهداف متعال

 یدور م شیخو یاز اهداف عال ندها،یشدن فرآ دهیچیبزرگ شدن و پ

بـه   ازیـ ن نیشـود. بنـابرا   یبه اهداف آنها کـم مـ   لیسرعت ن ایشوند 

مدون ضروري  زيیبازنگري رفتار سازمان بصورت مستمر و با برنامه ر

نامند. تحول سازمان  یم یرا تحول سازمان ندیفرا نیا د،یآ یبه نظر م

(نظام منـد) اسـت کـه بـا بهـره       یشده و اصول زيیبرنامه ر نديیفرآ

 یاز ارزش ها و اصول علم رفتاري کاربردي در سازمان ها، در پ ريیگ

است. همان طور که بیان گردید،  یفردي و سازمان یاثر بخش شیافزا

به اهداف خود نائل شوند، مجبورند با بخش هـا  ها براي آنکه  سازمان

و گروه هاي مختلف محیط ارتباط داشـته و نیازهـاي آنهـا را تـامین     

نمایند. این درصورتی است که تغییر و تحوالتی که امروزه در محـیط  

سازمان ها به وجود می آید، آن ها را ملـزم مـی کنـد کـه در جهـت      

خود تحـول   رایندر عملکرد و فمقابله یا انطباق خود با این تغییرات د

ایجاد نمایند. بدیهی است، تحول در هر سازمانی (کم یا زیاد) متاثر از 

  هـا  فرهنگ حاکم بر آن شکل می گیرد و از آنجا که فرهنگ سازمان

با یکدیگر متفاوت است، دربین فرهنگ هاي مختلف نسـخه واحـدي   

سازمان بستگی  پیدا نمی شود. لذا، استراتژي تغییر یا تحول در درون

هنگی حاکم بر آن سازمان دارد. باتوجه به به هماهنگی با الگوهاي فر

هـاي   رابطه بین خواسـته هـاي محـیط و فرهنـگ و نیـز اسـتراتژي      

سازمان ، چهار نوع فرهنگ سازمانی می تواند شکل بگیـرد. فرهنـگ   

هاي سـازگاري، رسـالتی، مشـارکتی و تـداوم کـه هریـک برحسـب        

محیطی در سازمان ها به وجود  والتان تغییر و تحاستراتژي ها و میز

می آیند. حفظ یا ایجـاد هریـک از فرهنـگ هـاي فـوق در سـازمان       

نیازمند استراتژي ها ونظـام هـاي کنتـرل مناسـب و سـازگار بـا آن       

فرهنگ سازمانی است. از این رو، نوع استراتژي کنترل مناسب بـراي  

 بو کنتـرل مناسـ   فرهنگ هاي سازگاري و مشارکتی، (قومی) بـوده 

براي فرهنگ هاي رسـالتی و تـداومی، (اداري) خواهـد بـود. فراینـد      

کنترل استراتژیک مناسـب بـا فرهنـگ سـازگاري، و فراینـد کنتـرل       

مدیریت، سازگار با فرهنگ هاي رسـالتی و مشـارکتی خواهـد بـود و     

 .باالخره فرایند کنترل وظیفه اي با فرهنگ تداومی تناسب دارد.
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