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  چکیده

سوي وضع مطلوب را کنترل  مدیریت مهمترین عامل در بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به
روستاها به منزلۀ مکانهایی خاص با شیوه زندگی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوي مدیریتی مجزا و منطبق . می کند

مدیریت روستایی فعلی کشور از مشکالت متعددي رنج  .با شرایط اقتصادي، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند
ییري در این ساختار که افی براي راهبري توسعه و نوسازي روستاها برخوردار نمی باشد و انجام هر تغمی برد و از توان ک

تالش براي ارتقاء کیفی مدیران روستایی و هم الت روستایی را مدیریت بهینه نماید مستلزم تحول در قوانین، بتواند تحو
این مطالعه موردي هدف، یافتن دالیل ضعف عملکرد مدیران  در. چنین تغییر طرز تلَقی روستاییان در این مقوله می باشد

این با شرایط  شیوه مدیریتی سازگاریافتن  نهایتا و هاي مورد مطالعهبررسی مشکالت مدیریت روستاو  محلی
و تحقیق این است که چه عواملی بر عملکرد و شیوه مدیریت مدیران روستایی می تواند موثر باشد؟  تسواال .روستاهاست

مدیریت روستایی براي این منظور ھ شکلی از مدیریت روستایی می تواند جامعھ روستایی ما را بھ توسعھ برساند؟ چ
و نتایج حاصل از تحقیق که با  د مطالعه و تحقیق قرار گرفته است،روستاي شهرستان خواف به صورت تطبیقی مور 15در 

شاخص هایی ز آن است که بین عملکرد مدیران محلی روستاها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماري به دست آمده، حاکی ا
  .رابطه معنی داري وجود دارد... کالسهاي آموزشی و موقعیت مکانی و شرکت دهیاران درمیزان مشارکت مردم، مانند 

 خوافشهرستان ، دهیار  مدیریت روستایی، مدیریت مشارکتی، توسعه روستایی،: کلیدواژه ها

  مقدمه
اف توسعه روستایی که معموال ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می گیرد عالوه بر انجام مطالعات نیل به اهد
خود  ن از روستا،کارهاي قانونی، تامین اعتبار و بودجه الزم و وجود کارشناسان خبره در بیروجود ساختارهاي مناسب اداري، سازوالزم، و
شرایطی مناسب براي ادارة امور در درون روستا است و مدیران روستایی می باید ضمن انتقال مطالبات مردم روستا ن مستلزم فراهم شدنیز

این حلقۀ اتصال مقتضیات درون . در زمینه توسعه روستایی به مسئولین مربوط، جاذب امکاناتی باشند که براي روستا منظور شده است
نام روستا و توسعه روستایی شکل می گیرد؛ به انضمام ادارة امور داخلی روستا مجموعاً چارچوب  روستا با آنچه در بیرون از روستا به
براي تحقق اهداف توسعه روستایی، نیاز به مدیریت محلی احساس می شود تا بتواند با بررسی و  .مدیریت روستایی را شکل می دهد

  ).2: 1388اشرف زاده، (توسعه جامعه روستایی عملیاتی نماید  شناسایی مشکالت روستا،  بهترین راه حل هاي ممکن را براي
اخیر در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی یکی از مهم ترین چالش هاي برنامه ریزان و هاي مدیریت روستایی درایران طی سال 

مپتون، ل(ت اجتماعی ایران بر آنها استوار اس این مسأله براي روستا و روستاییان که به گفته لمپتون اساس حیات. متخصصین بوده است
با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی همواره وجود مدیریتی منطبق با نیازها و شرایط گوناگون . ، حائز اهمیت می باشد)72: 1362

اها را آنچنان که شایسته کسی را می طلبد که از جامعه روستایی برخاسته و رهبري و مدیریت روست؛ و جوامع روستایی احساس می شود
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باید متذکر شد با توجه به  .)1: 1380سینی ابري، ح( ی ایران را به توسعه برسندو با هدایت این فرد جامعه روستایاست برعهده گیرد 
چنان که در مطالعاتی که تاکنون در مورد نظام مدیریتی روستاها در ایران انجام شده، می توان گفت که مدیریت در معناي علمی آن و آن

کتب مدیریتی از آن یاد شده در روستاهاي ایران اعمال نمی شود و آنچه وجود دارد نوعی مدیریت ناقص یا شبه مدیریت است که در آن 
و  سنتی اند ساختارهاي داراي روستاها که است آن روستا در مدیریت کارگیري به فرض. تمامی جنبه ها و وظایف مدیریت اجرا نمی شود

 می توان شیوه هایی چه با که است پرسش این لذا و دهد نمی دست به مطلوبی نتایج توسعه سیاستهاي گذشته تجربه با آنها رد تغییر
  .)1384،ارانو همک عبداللهیان(باشد  نداشته را گذشته تجارب آسیب هاي هم باشد و زیاد آن در دقت هم که کرد ایجاد را تغییرات این
 اقتصادي ناکارایی محیطی، زیست مشکالت ها چالش این جمله از است مواجه هایی چالش با ایران در یروستای توسعه حاضر حال در

 وجود روستایی توسعه روي فرا هایی چالش نیز توسعه مدیریت و ریزي برنامه نظام حوزه در باشد می ... و اجتماعی معضالت روستایی،
 ریزي برنامه در محور دولت و ساالرانه فن حاکمیت منابع، توزیع و ریزي برنامه نظام در پایین به باال و بخشی نگرش آنها جمله از که دارد
 در روستایی توسعه ریزي برنامه ارزشیابی و ییاجرا و مدیریتی و روستایی توسعه در جویانه مشارکت رویکرد فقدان، گیري تصمیم و

 و محلی درسطح روستایی توسعه مدیریت ضعف محلی، اجتماعات سازي توانمند پایه بر روستایی توسعه به محلی رویکردهاي ضعف ایران،
 دالیل یافتن هدف، موردي مطالعه این در .شود می خالصه اي توسعه اقدامات اجراي و ریزي برنامه در دخیل غیردولتی نهادهاي فقدان
 این شرایط با سازگار مدیریتی شیوه تنیاف نهایتا و مطالعه مورد روستاهاي مدیریت مشکالت بررسی و محلی مدیران عملکرد ضعف

 از شکلی چه و باشد؟ موثر تواند می روستایی مدیران مدیریت شیوه و عملکرد بر عواملی چه که است این تحقیق سواالت. روستاهاست
  برساند؟ توسعه به را ما روستایی جامعه تواند می روستایی مدیریت
  تحقیق ادبیات

در تحقیقاتی هم که انجام شده، گرچه شباهت هایی . کرد شوراها و دهیاریها در کشور ما کم می باشدتحقیقات انجام شده در خصوص عمل
  :شود ها اشاره می ، که در ادامه به تعدادي از آنداف این تحقیقات متفاوت بوده استاز نظر موضوع دیده می شود، ولی اه

سازندگی که با عنوان برررسی نقش و عملکرد شوراهاي اسالمی روستایی تحقیقات مربوط به معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد 
در این تحقیق به تاریخچه شکل گیري شوراها، وضعیت قوانین و . سال پرداخته شده است 15در استانهاي مختلف طی  1358- 72در دوره 

تایی در استان خراسان در آن مقطع با مشکالتی از شوراهاي اسالمی روس. مقررات شوراها و میزان موفقیت شوراها در کشور توجه شده است
جمله توزیع کاالهاي اساسی که سبب بدبینی به عملکرد آن می شده است، پایین بودن سطح درآمد روستائیان، پایین بودن سطح آگاهی 

وراهاي اسالمی دوره دوم استان اجتماعی اعضاي ش –ویژگی هاي اقتصادي « .روبرو بوده اند... اهالی روستاها، عدم تقسیم کار متناسب و
منتشر  1383که توسط دفتر امور اجتماعی معاونت امور اجتماعی و امور شوراهاي وزارت کشور در سال » خراسان به تفکیک شهرستان

در  )1370(مجدي و بقایی  .دبوده اندرصد اعضاي شوراهاي اسالمی روستاها در مقطع زمانی مذکور باسواد  100شده است در این تحقیق 
 25در این تحقیق . اند مورد بررسی قرار داده» عملکرد ده سالۀ شوراهاي اسالمی روستایی شهرستان سبزوار 1358- 1368مقطع زمانی 

درصد از اعضاي شوراي اسالمی در مقطع مذکور کشاورز یا  80و د درصد از اعضاي شوراهاي شهرستان سبزوار در آن تاریخ بی سواد بوده ان
 .انده بوددامدار 

 هاي دهیاري: دیگر در مدیریت روستاهاي ایران نمونه موردي اي تجربه ها دهیاريتحت عنوان  پژوهشیدر  )1384( مهدوي و نجفی کانی
نقش بسیار مهمی در توسعه روستایی  توانند میمحلی  هاي سازمانو  ها دهیاريان آذربایجان غربی؛ به این نتیجه اشاره شده که امروزه است

و اختصاص بودجه بیشتر، همراه با  ها استانداريفیزیکی ایفا نمایند و البته در این راستا به نظارت عالیه  -ه بهبود اوضاع کالبديبه ویژ
در  )1384(و همکاران عبداللهیان. تآموزشی مرتبط با شرح وظایف و فرهنگ سازي براي مشارکت مردم تاکید شده اس هاي دورهبرگزاري 
، عوامل تاثیر گذار در ایرانگذار بر فرایند مدیریت روستاهاي   تاثیرایران بر اساس عوامل ر فرایند مدیریت روستایی دتحت عنوان  تحقیقی

گذار به چهار دسته عوامل این عوامل تاثیر. اندپرداخته که به صورت تلفیقی به آن  دانند میاجتماعی -تولیدي عواملمدیریت روستایی را 
 )1383( قدیري معصوم و ریاحی. دعوامل اقتصادي و عوامل جغرافیایی  تقسیم بندي شده ان ،فرهنگی تاریخی –سیاسی، عوامل اجتماعی 
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در مقاله اي تحت عنوان بررسی محورها و چالشهاي مدیریت روستایی در ایران اظهار داشته اند که بدون شک مهمترین راهبرد برنامه هاي 
در این انتقال، سرپرستی سکونتگاههاي . انتقال مدیریت روستایی از دولت به روستاییان باشد مدون جمهوري اسالمی و سازمانها می تواند

 .دروستایی و نحوه برنامه ریزي به شوراهاي روستایی واگذار می شود و در راستاي تمرکز زدایی تشکیل دهیاریها نیز ضروري به نظر می رس
قایسه تطبیقی دهیاریهاي فعال در م(ی نقش کارکردي نظام نوین مدیریت روستایی در  مقاله اي با عنوان ارزیاب )1386(نعمتی و بدري

اجتماعی و اقتصادي با میزان  ،به مقایسه و بررسی رابطه میان عوامل ساختاري )استان گلستان: روستاهاي کوچک و بزرگ مطالعه موردي
در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که جمعیت به عنوان یک  ها آن .تدر روستاهاي کوچک و بزرگ پرداخته شده اس ها ياریدهموفقیت 

کامالً به نفع روستاهاي بزرگ و به  ها ياریدهرایط موجود براي فعالیت ش. ددار ها ياریدهشاخص اساسی نقش مهمی در میزان موفقیت 
متغیرهایی چون،  همکاري  را ان گیالنعوامل مؤثر بر عملکرد دهیاریهاي است )1386( چوبچیان و کالنتري .تزیان روستاهاي کوچک اس

 .دسازمانها، رضایت شغلی دهیار، همکاري شوراي اسالمی، مشارکت مردم و میزان شرکت در کالسهاي آموزشی را مورد بررسی قرار داده ان
  مبانی نظري

اگر قرار است . صاص می دهدبخش مهمی از فرایند توسعه ملی به ویژه در کشورهاي در حال توسعه را به خود اخت - روستایی توسعه
ز از دیدگاه رابرت چمبر. د و مستمر باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزي آغاز شودرتوسعه انجام گی

  ) .56-57: 1385 ،معه پورج(» شامل زنان و مردان فقیر وسعه روستایی راهبردي است براي توانمند ساختن گروه خاصی از مردمت«
وسعه روستایی راهبردي است که به منظور بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی گروه ت«: شت زیر را از توسعه روستایی داردبانک جهانی بردا
طراحی شده است، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاري است که در مناطق  )وستاییان فقیرر(خاصی از مردم 

 .یران دي دیاس و بیه(»تپی کسب معاش هستند این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین اسروستایی در 
  . )73: 1368،یکراماناراكو .يا .بیلود

» اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ند زیر بخش مدیریت روستایی در برنامه چهارم توسعهس«ر د - مدیریت روستایی
  :ت روستایی چنین تعریف شده استمدیری

متفاوت جامعه زمینه و محیط مناسبی  مدیریت روستایی را می توان فرایند تقویت توسعه پایدار روستایی تعریف کرد به نحوي که در سطح
لی می توان اهداف ک این تعریف در قالب. ن به تناسب ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم شودزندگی راحت تر و کارامد روستائیابراي 

  :راي مدیریت روستایی در نظر گرفتخرد زیر را ب
 نوسازي و بهسازي محیط فیزیکی روستایی .1

 هدایت و نظارت بر فرایند عمران روستایی .2

  ).2: 1383ند زیر بخش مدیریت روستایی برنامۀ  چهارم، س(ارتقاء شرایط کار و زندگی  .3
 ...و طبیعی، انسانی، اقتصادي عوامل مختلف وتنظیم تلفیق علم را روستایی مدیریت انتو می عام، صورت به مدیریت تعریف به عنایت با
 مردم، رکن سه شامل که است اي جانبه چند فرآیند روستایی توسعه مدیریت همچنین .)5 :1376ب، طال(دانست روستایی جامعه در

 توسعه طرحهاي و ها برنامه ،روستایی وسازمانهاي تتشکیال طریق از مردم مشارکت فرآیند این در .است عمومی دولت و نهادهاي
مدل مدیریت روستایی را در شکل زیر می . )211: 1383ی، رضوان( گیرد می قرار ارزشیابی و نظارت تحت گردیده اجرا و تدوین روستایی

  .توان مشاهده کرد
 در قبول مسئولیت و گیري تصمیم پیشنهاد، ئهارا نظر، اظهار طریق از نقش ازایفاي عبارت مدیریت در مشارکت -مشارکتی مدیریت
 که مدیریتی سیستمهاي در .است آمده به دست دستاوردهاي توزیع و کار توسعه و بهبود کار، نوع انتخاب سازمان، هاي فعالیت زمینه

 مدیریت دجدی شکل .)19: 1381حسینی،  (است ممکن مشارکت با تنها اهداف سازمان تحقق شود می تلقی اساسی رکن مشارکت
 بلکه .نیستند روستا در مردم سرنوشت کننده تعیین عناصر بیرونی مدیریتی، شیوه این در .دارد نام روستایی مشارکتی مدیریت روستایی
 هاي برنامه هدف گروه و ذي نفع خود که روستایی مردم دادن مشارکت .زنند می رقم را آینده خود و سرنوشت دولت با تعامل در مردم
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 نهادهاي تا شود می اي فراهم زمینه ترتیب، بدین که است پذیر امکان جامعه در محلی مردم سازمانهاي گیري شکل با د،توسعه ان
 بیرونی، عوامل موفق، روستایی توسعه هاي برنامه در. انجام دهند را تسهیلگري کار بالقوه طور به ها طرح همکاران و کننده مشارکت
 فعالیت برنامه هاي جنبه همه در توان می عوامل این از زیرا شوند، می گرفته کار به هاي برنامه یلگرکننده، تسه تسریع صورت به اغلب
 همه حرمت و اعتبار حقوق، مدیریت، از شیوه این در. کرد استفاده ... و اجرایی ضمانت مالی، منابع تامین ها، آگاهی رشد ویژه به ها

 می نظر اظهار گوناگون زوایاي از خود جامعه مسائل و موضوعات درباره گوناگون هاي نقشبا  روستائیان و شود می شمرده محترم افراد
: 1385افتخاري، ( شوند بهره مند مسائل و مشکالت با رویارویی در دیگران همفکري از توانند می آن مشارکتی ماهیت دلیل و به کنند

21( .  
 : از عبارتند تاهاروس در مدیریتی شیوه این موفقیت براي الزم شرطهاي پیش
Ø اي حاشیه گروههاي بر تاکید با محلی مردم کردن درگیر. 
Ø بومی دانش ( روستائیان رسوم و آداب فرهنگ، پیشینه بر تاکید .( 
Ø انتخاب در روستائیان آزادي. 
Ø تعاون و فکري هم مشارکت، روحیه تقویت. 
Ø یمحل هاي سازمان توسعه ویژه به مرتبط نهادهاي توسعه. 
Ø بازار و مردم دولت، همکاري زمینه ایجاد. 
Ø و ها مکان استعداد با مطابق مردم هاي اولویت و نیازها به توجه ...  

 
توجه به مسائل و . تاکید برتوسعه روستایی با فعالیت شوراهاي اسالمی در دوره بعد از انقالب در راستاي راهبرد توسعه مشارکتی بوده است

 .ن مشکالت به سطوح باالتر، راه حلی قابل قبول براي رفع مؤثر مشکالت استمشکالت محلی از طریق شوراها و انتقال ای
  عوامل مؤثر بر عملکرد مدیریت روستایی در ایران) 1شکل 
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  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          

  شناسی تحقیق روش
 59که با مختصات جغرافیایی . ز شرقی استان خراسان رضوي می باشدشهرستان خواف از شهرستانهاي مر - محدوده و قلمرو پژوهش

 250دقیقه عرض شمالی  در  59درجه و  34درجه و یک دقیقه  تا  34دقیقه طول شرقی  و  55درجه  و  60دقیقه تا  28درجه  و  
بر اساس تقسیمات کشوري تا سال . ه استکیلومتري جنوب شرقی مشهد و مرز شرقی ایران با افغانستان در یک دشت نسبتاً وسیع واقع شد

این شهرستان داراي آب و هواي گرم وخشک با تابستانهاي گرم و سوزان و  .دهستان می باشد 8بخش و  4نقطه شهري و  5داراي  1389
مناطق خشک  که با استفاده از طبقه بندي هاي اقلیمی سیلیانف و دمارتن، شهرستان خواف در رده. زمستانهاي سرد و خشک می باشد

نفر جمعیت داشته  110378معادل  1385شهرستان خواف برابر سرشماري سال ). 91: 1349خوافی، (وبیابانی واقع می گردد
و بر اساس . درصد درنقاط روستایی ساکن بوده اند 56.77درصد در نقاط شهري و  43.23که از این تعداد ) 1385: فرمانداري خواف (اشت

با توجه به روند تحوالت . درصد شاغلین در صنعت و خدمات می باشد 41رصد شاغلین در کشاورزي و دامداري و د 59،  1382آمار سال 
جمعیتی شهرستان در دهه اخیر، روند عمومی مهاجرت در جهت حرکت تدریجی و کند ساکنین روستاهاي کوچک به سمت روستاهاي 

درصدي این شهرستان توجه مدیریت محلی در  54.7زي بودن، و جمعیت روستایی بنابراین با توجه به مر. بزرگنر و مراکز شهري می باشد
  .این منطقه امري ضروري و حیاتی می باشد

  موقعیت روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان خواف) 2شکل

 عملکرد مدیریت روستایی

 عوامل بیرونی تأثیر گذار عوامل درونی تاثیر گذار

  ساختار جغرافیایی روستا

 وضعیت اقتصادی روستا

 عوامل تاثیر گذار فرھنگی روستا

  ساختار جمعیتی روستا

  قوانین و سیاست گذاریھای ملی

 ای متصدی امور روستاسازمانھ

 رسانھ ھای گروھی

  تحوالت جھانی

سازمانھای  مشارکت  دھیاران شوراھا
 غیر دولتی

 سن  سن

  جنس

  شغل

 سواد

 جنس

 رضایت شغلی

 سواد

 سطح درآمد

  تجربھ
 تجربھ

تجھیزات و 
 امکانات

 مشارکت مردم با دھیار

شورامشارکت مردم با   

با دھیار شورامشارکت   

با دھیار دستکاھھاشارکت م  

مردم با دھیارمالی مشارکت   
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  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          
تحلیلی به - و روش توصیفی) با استفاده از پرسشنامه( دتاً پیمایشی و عم) کتابخانه اي(در این پژوهش از روشهاي اسنادي  - روش تحقیق

  .منظور ارزیابی عملکرد مدیران روستایی در جلب مشارکت مردمی استفاده شده است
روستاي داراي دهیاري در شهرستان خواف می باشد که براساس وضعیت توپوگرافی انتخاب شده اند و تعداد پرسشنامه ها  15جامعه نمونه 

پرسشنامه افزایش یافته  14تا به  6نفر تعیین گردید، که براي اطمینان بیشتر حداقل پرسشنامه از تعداد  340با استفاده از فرمول کوکران 
پرسشنامه افزایش یافته است، این تعداد پرسشنامه به تناسب تعداد خانوار بین روستاها تقسیم  390است که بر اساس این حجم نمونه به 

  .روستاهاي نمونه و تعداد پرسشنامه ها در هر روستا در جدول زیر نشان داده شده است. شده است
  :تدوین شده است زیرفرضیات براي پاسخگویی به اهداف تحقیق، 

Ø و موفقیت آنها در اجراي وظایف رابطه معناداري وجود دارد) سواد، سن و بومی بودن(بین ویژگی هاي فردي دهیاران. 
Ø و عملکرد مطلوب دهیاري ها رابطه معناداري وجود ) جمعیت، ضریب خدماتی و مرکزیت ثقل روستایی( هابین موقعیت روستا

 .دارد
Ø همکاري سازمان ها و مشارکت مردم با دهیاري ها بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد دهیاري ها دارد.  

  
  

  یافته هاي تحقیق
هاي دو گروه، مردم و دهیاران که شامل سواد، میزان مالکیت، اشتغال، گروه  مشخصات و ویژگی - ویژگی هاي فردي روستاییان و دهیاران

، tهاي سنی عمده روستاییان و سواد، سن، مذهب، بومی بودن دهیار و میزان عملکرد دهیاران جامعه نمونه و نتایج آزمون هاي همبستگی، 
t-test وتحلیل رگرسیون ارائه شده است. 

 و سال دارند 40سنی کمتر از  جامعه نمونه درصد  50براساس یافته هاي تحقیق،  :)وارهاي روستاییسرپرستان خان(مشخصات فردي) 1
) نفر 83(درصد 21در مجموع حدود  .دسال قرار دار39تا  30ر گروه سنی سال و بیشترین فراوانی د 20کمترین فراوانی  در طبقه زیر 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٧ 

 

درصد کارمند  13درصد افراد جامعه نمونه، کشاورز و دامدار،  54.6 .بوده اندباالتر و درصد فوق دیپلم  21.5بی سواد و حدود جامعه آماري 
 .درصد بیکار بوده اند 6.1و 
 سال است که نشان دهنده جوانی آنها است 35درصد دهیاران کمتر از  60سن اتوجه به بررسی هاي میدانی، ب :ویژگیهاي فردي دهیاران) 2

علیرغم لزوم داشتن حداقل مدرك بررسی هاي صورت گرفته، براساس  .سال بوده اند 45تا  35بین  درصد دهیاران داراي سن 40و فقط 
درصد دیپلم و مابقی داراي مدارك باالتر از  47حدود و  داراي مدرك سیکل می باشند درصد دهیاران26، حدود دپیلم براي دهیار شدن

لیل انتخاب شدن شورا ي روستا بر حسب رابطه فامیلی، دهیار نیز از فامیل درصد روستاها به د 90در اظهار شده که و   .دیپلم هستند
بومی بودن از  .درصد آنها مذهب تسنن می باشند 46درصد دهیاران شهرستان خواف داراي مذهب شیعه و  53 .خودشان انتخاب می شود

نفري  15از بین جامعه . د بررسی قرار گرفته استبر این اساس بومی بودن دهیاران مور. عوامل تاثیرگذار بر مدیریت محلی می باشد
. دم در نظر گرفته شده استصالحیت یعنی داشتن توانایی و لیاقت براي اداره روستا از نظر مر .دهیاران تنها یک دهیار غیر بومی می باشد

ت صاباد، چهارده، چمن آباد و صیدآباد پشروستاي چهار به ترتیب در درصد دهیاران  26، براساس نتایج مصاحبه با مردم روستاهاي نمونه
  ).می باشد 1.5داشتن صالحیت بر مبناي میانه ( صالحیت الزم را براي احراز پست مدیریت روستا را نداشته اند

روستاي شهرستان خواف با استفاده از شاخص هایی  15ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد دهیاران در سطح  -ارزیابی عملکرد دهیاران
، همکاري سازمانها، مشارکت مردم، بومی بودن دهیار، سواد دهیار، موقعیت مکانی روستا، آموزش دهیاران، تجهیزات و امکانات همچون

ارزیابی عملکرد دهیاران نشان . از طریق پرسشنامه هایی از دو گروه دهیاران و مردم روستا صورت گرفته است... دهیاري، مشورت با افراد و
 15ارزیابی عملکرد دهیاري در سطح .می باشد که این میزان با توجه به نتایج، خیلی زیاد بوده است 2.48ن عملکرد آنها می دهد که میانگی

بدترین  1.49اباد با صبهترین عملکرد و روستاي پشت  3.23روستاي نمونه شهرستان گویاي این است که روستاي چاه  گچی با میانگین 
. اه گچی که باالترین عملکرد را داشته است، دهیار بومی روستا بوده و تنها شاغل در دهیاري می باشدروستاي چ. عملکرد را داشته است

ولی در روستاهایی که عملکرد آنها از میانگین عملکرد شهرستان پایین تر بوده است هر کدام چند شغل داشته اند و مردم این عامل را به 
به عنوان نمونه اکثر دهیاران مسئول مخابرات، پست بانک، شوراي حل اختالف، بسیج و . نستندعنوان یک مانع براي فعالیت دهیاران می دا

  .راننده و کشاورزو دامدار می باشند
بوده و نشان می دهد که در این روستاها مردم از عملکرد ) 2.5(درصد دهیاري روستاهاي شهرستان خواف در حدود میانگین  55عملکرد 

باالتر بوده، بیشتر به علت روابز فامیلی مردم روستا با  2.5در روستاهایی هم که میانگین عملکرد آنها از . ندارند دهیاران رضایت چندانی
ن میانه نظري پاسخ ها با میانگین عملکرد دهیاري هاي شهرستان خواف به عنوا 2.5تک نمونه اي، عدد  Tبراساس آزمون . دهیار بوده است
که رضایت . با توجه به جدول زیر مالحظه می شود که عملکرد دهیاران شهرستان خواف در حد متوسط ارزیابی شده است. مقایسه گردید
  .بخش نمی باشد

  
  ارزیابی سطح عملکرد دهیاران  tنتایج آزمون ) 1جدول 

  
میانگین 

لکرد عم
  دهیاري ها

  2.5 =استاندارد آزمون

t  Df  تفاوت میانگین  معنا داري  
  فاصله اطمینان تفاوت%  95
  پایین  باال

0.157-  14  0.878  0.01667 -  0.2448  -  0.2114  
  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          

  رتبه عملکرد مدیران روستایی شهرستان خواف) 3شکل 
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  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          
) 2.5(بیشتر از میانه نظري  0.001از نظر مردم در سطح معنا داري ) 2.697(تک نمونه اي میانگین اجراي وظایف دهیاران  Tطبق آزمون 

میانگین اجراي وظایف دلیل بر موفق بودن  باال بودن. به عبارتی عملکرد دهیاران در اجراي وظایف خود از حد متوسط باالتر  است. است
دهیاران در اجراي وظایفشان نیست چون اکثر دهیاران به صورت رابطه اي انتخاب می شوند و این باعث شده که اکثر مردم اجراي وظایف 

  .دهیاران را مثبت اعالم کنند
  

  مقایسه میانگین اجراي وظایف دهیاران ) 2جدول 

  
میانگین اجراي 

  ارانوظایف دهی

  2.5= استاندارد آزمون

t  Df  فاصله اطمینان تفاوت%  95  تفاوت میانگین  معنا داري  
  پایین  باال

3.352  389  0.001  0.1974  0.0816  0.3132  
  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          

  

  

  میزان موفقیت دهیاران در اجراي وظایف مدیریت در شهرستان خواف) 4شکل 
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  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          
براساس جدول  - یابی به اهداف مورد نظر ي مؤثر بر عملکرد دهیاران و توفیق آنان در دستشاخص ها بین همبستگی بررسی میزان 

 0.05ا داراي سطح معناداري کمتراز به جز شاخص هاي ، سن دهیار و جامعه، سواد جامعه و موقعیت کشاورزي، سایر شاخص هزیر شماره 
  .در نتیجه رابطه معنادار مثبتی با عملکرد دهیاران دارند. هستند

  ضرایب همبستگی و معنا داري رابطه هرشاخص بر عملکرد دهیاري ها) 3جدول 
: مأخذ           

  .1391هاي پژوهش،  یافته

  ضرایب و معناداري  شاخص  ضرایب و معناداري  شاخص  

  عملکرد

  0.372  موقعیت کشاورزي  0.844  همکاري سازمانها
0.000  0.172  

  0.700  میزان مشارکت  0.747  مشارکت مردم
0.001  0.004  

  0.829  رضایت مردم از مسکن  0.688  شرکت در کالسهاي آموزشی
0.005  0.000  

  0.557  مشورت با افراد  0.556  موقعیت مکانی روستا
0.031  0.031  

  0.854  ت دهیاريرضایت از امکانا  0.861  تجهیزات و امکانات دهیاري
0.000  0.000  

  0.788  آشنایی دهیار با وظایف  0.529  درآمد دهیار
0.043  0.000  

  0.294  سن روستاییان  0.127  سن دهیار
0.651  0.287  

  0.042  سواد روستاییان  0.829  رضایت شغلی دهیار
0.000  0.881  
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ي مورد مطالعه  ها در منطقه مختلفی در توفیق یا عدم توفیق مدیریت روستایی در دستیابی به اهداف آن نقش دارد که  تعدادي از آنعوامل 

  :عبارتند از
استودنت  Tبه منظور مقایسه میانگین عملکرد دهیاران شهرستان خواف با توجه به وضعیت توپوگرافی از روش : ضعیت توپوگرافی روستاها )1

و آزمون نشان می دهد که بین روستاهاي دشتی و کوهستانی و عملکرد دهیاران تفاوت معناداري وجود ندارد، زیرا  .ده شده استاستفا
ولی در تحلیل . لذا در هر دو گروه روستاهاي دشتی و کوهستانی، عملکرد دهیاران همگون می باشد. بزرگتر است 0.05معناداري آزمون از 

  .اران به نظر عملکرد دهیاران روستاهاي کوهستانی بهتر از روستاهاي دشتی می باشدفضایی نقشه عملکرد دهی
از دهیار میزان مشارکت روستاییان برگرفته شده از میزان همکاري آنها با دهیاران در کارهاي عمرانی، که : روستاها در میزان مشارکت مردم  )2

براین اساس مردم روستاي چاه گچی . ري آنها با دهیار شده است، می باشدسوال شده و سواالتی که از خود مردم در قبال میزان همکا
را داشته اند و این نشان می دهد که بین ) 1.8با میانگین ( و روستاي پشت صاباد کمترین مشارکت ) 3.36با میانگین ( بیشترین مشارکت

عناداري بین عملکرد دهیارانی که مشارکت مردم با آنها باالست با در واقع تفاوت م.مشارکت مردم و عملکرد دهیاران رابطه معناداریوجود دارد
  .سایر دهیاران وجود دارد

بیشتر است، بنابراین بین سواد دهیار و عملکردشان رابطه معناداري وجود  0.05توجه به اینکه مقدار معناداري از با : دهیارانمیزان سواد  )3
خ معنادار بین سواد دهیاران و عملکردشان به این دلیل می باشد که بدترین عملکرد دهیاري با توجه به برداشت هاي میدانی عدم رابط. ندارد

که البته بد بودن عملکرد این دهیار بیشتر به خاطر ( مربوط به روستاي پشت صاباد می باشد که داراي مدرك کارشناسی جغرافیا می باشد
و بهترین عملکرد مربوط به دهیار روستاي چاه گچی با مدرك دیپلم .) می باشدغیر بومی بودن می باشد که ساکن شهر نشتیفان و فرهنگی 

  .ناقص بوده است
( بهتر از میانگین دهیاران سنی مذهب 2.66با توجه به بررسی هاي انجام شده عملکرد دهیاران شیعه مذهب با میانگین : دهیاران مذهب )4

بنابراین جا  .برقرار است 0.033دهیاران برحسب مذهب، تفاوت معناداري در سطح و براساس آزمون گرفته شده بین عملکرد . می باشد) 2.21
دارد که به این امر توجه شود که دلیل عملکرد بهتر دهیاران شیعی مذهب نسبت به دهیاران سنی مذهب شهرستان خواف چه بوده است؟ به 

ربوطه به دهیاران و روستاییان شیعی مذهب و تا حدودي احساس نظر می رسد همکاري سازمان ها و ارایه خدمات بیشتر از سوي نهادهاي م
می توانند دالیل عملکرد بهتر دهیاران شیعی مذهب ... و  تنفري که احتماال روستاییان سنی مذهب نسبت به سازمان هاي مربوطه دارند

  .باشد
دهد که تفاوت چندانی با عملکرد دهیاران وجود ندارد به مقایسه جمعیت روستاها با میانگین عملکرد دهیار نشان می : جمعیت روستاهاتعداد  )5

و در روستاهایی که جمعیت پایین تر دارند میانگین عملکرد  2.6گونه اي که در روستاهایی که جمعیت باالیی دارند میانگین عملکرد دهیار 
  .بین جمعیت و عملکرد دهیاران تفاوت معناداري وجود ندارد Tطبق آزمون . می باشد 2.34

) ارایه خدمات به سایر روستاها، راه آسفالته، جمعیت و قرار گرفتن در شبکه راههاي اصلی( منظور از موقعیت مکانی: موقعیت مکانی روستاها )6
به طوري که روستاهایی که موقعیت . بین موقعیت مکانی و عملکرد دهیاران رابطه وجود دارد 0.001با معناداري  Tکه براساس آزمون . است
می باشد و این نشان از ) 1.95(نسبت به دیگر روستاها) 1.64( مناسبتري داشته اند، میانگین عملکرد دهیاري هاشان بسیار بهتر مکانی

  .موقعیت مکانی بر عملکرد دهیاران می باشد
است، این نقشه بر ترسیم شده  ArcGisنقشه تحلیل فضایی براساس نرم افزار  - در منطقه مورد مطالعهتحلیل فضایی عملکرد دهیاران 

براساس نتایج بدست آمده از نظر سطح عملکرددهیاران، روستاهاي جنوب . حسب وزن دهی روستاها براساس عملکردشان حاصل شده است
و تا حدودي روستاهایی که در مسیر شبکه راههاي اصلی هستند به نظر می رسد عملکرد مناسب تري . غربی شهرستان موفق تر بوده اند

ر اساس نقشه زیر در تحلیل فضایی به نظر می رسد که عملکرد دهیاران روستاهایی که در ارتفاعات قرار دارند نسبت به روستاهاي ب. دارند
  .دشتی موفق تر بوده که می تواند ناشی از قانع بودن به همان حداقل ها باشد تا نسبت به عملکرد دهیاران نظر مثبتی داشته باشند
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  ي مورد مطالعه در منطقه ري هاعملکرد دهیا) 4جدول 
  رتبه  عملکرد دهیار  نوع روستا  تعداد جمعیت  نام روستا
  1  3.328063  دشتی  632  چاه گچی
  2  3.003953  دشتی  685  بنیاباد
  3  2.756522  کوهستانی  291  وراي
  4  2.666087  دشتی  981  علی آباد
  5  2.569387  دشتی  2183  زوزن
  6  2.53913  کوهستانی  197  نهور
  7  2.530481  دشتی  288  رآبادمه

  8  2.513043  دشتی  467  ده خطیب
  9  2.482009  دشتی  1561  چمن آباد
  10  2.426793  دشتی  260  چاه خشت
  11  2.384484  دشتی  1407  خرگرد
  12  2.215162  دشتی  1292  چهارده
  13  2.179584  دشتی  764  صیدآباد
  14  2.156522  کوهستانی  255  ارزنه

  15  1.491304  تانیکوهس  213  پشت صاباد
  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          

  در شهرستان خوافها  توریع فضایی عملکرد دهیاري) 5شکل 

  
  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          

شهرستان جهت سنجش میزان تأثیر شاخص هاي مختلف در عملکرد دهیاران  - در منطقه مورد مطالعه عوامل موثر بر عملکرد دهیاران 
درصد واریانس عملکرد دهیاران را  80نتایج حاصله نشان می هد همکاري سازمانها حدود . خواف از رگرسیون گام به گام استفاده شده است

  .را تبیین نموده است) عملکرد دهیاران( درصد واریانس متغیر وابسته  12.8شاخص مشارکت هاي مردمی در گام دوم . تبیین کرده است
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  متغیرهاي وارد شده و سهم هر متغیر در مدل رگرسیون گام به گام) 5جدول 
متغیرهاي وارد شده به مدل در   مراحل

  هر مرحله
سهم هر متغیر در تبیین   (ضریب 

  )درصد( متغیر وابسته 
  79.9  799.0  همکاري سازمان ها  گام اول
  12.8  0.927  مشارکت هاي مردمی  گام دوم
  2.6  0.953  کانی روستاموقعیت م  گام سوم
  2.7  0.981  رضایت شغلی دهیار  گام چهارم
میزان شرکت در کالس هاي   گام پنجم

  آموزشی و اجراي وظایف
0.988  0.8  

  0.6  0.994  مشورت با افراد  گام ششم
  0.3  0.997  تجهیزات و امکانات دهیاري  گام هفتم

  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          
  

  نسبی متغیرهاي تاثیرگذار برعملکرد دهیاري ها بر اساس مقادیر استاندارد شده بتااهمیت ) 5شکل 

  

  .1391هاي پژوهش،  یافته: مأخذ          
( رند همانطور که مالحظه می کنید میزان شرکت در کالسهاي آموزشی دهیاران، بیشترین تأثیر را بر عملکرد و موفقیت دهیاري ها دا

بنابراین، براي بهبود عملکرد و افزایش موفقیت دهیاران شهرستان خواف باید میزان کالسهاي آموزشی، رضایت شغلی، همکاري ). 0.612
 .سازمان ها و مشارکت هاي  مردمی را به سطح مطلوبی رساند

  ي پیشنهادات و ارائه نتیجه گیري
قمر یا ( دمات و امکانات موجود در روستا، میزان مراجعه سایر روستاها به این روستاهاي تحقیق شاخص هایی از قبیل خ براي اثبات فرضیه

طبق یافته هاي تحقیق، روستاهایی که قدرت باالیی در برطرف کردن نیاز سایر روستاها . استفاده شده است) منظومه بودن و نوع راه روستا
طبق  نتایج بین موقعیت مکانی روستاها و . وستاها دهیاري ها موفق تر بوده انددارند، دهیاران آنها داراي عملکرد بهتري بوده و در این ر

بنابر این باال بودن خدمات و قدرت برطرف کردن نیاز سایر روستاها باعث . عملکرد بهتر دهیاري هاي شهرستان رابطه معناداري وجود دارد
طبق . ن، بهبود مدیریت روستایی در شهرستان را درپی داشته استبهبود عملکرد دهیاران شهرستان خواهد شد و بهبود عملکرد دهیارا

 یافته هاي تحقیق دهیاران روستاهایی که سازمان ها و نهادهاي مرتبط به روستا با آنها همکري بیشتري داشته اند، عملکردشان بهتر بوده و
همچنین بین مشارکت مردم و عملکرد . ین بوده استروستاهایی که همکاري سازمان ها با دهیاران کمتر بوده دهیاران عملکردشان پای

عملکرد 
 دھیاری ھا

 ھمکاری سازمان ھا

 تجھیزات و امکانات دھیاری

 مشورت با افراد

 شرکت در کالس ھای آموزشی

 رضایت شغلی دھیار

 موقعیت مکانی روستا

 مشارکت ھای مردمی

٠.٢٢ ٠.٣٨ 

٠.٢٩١ ٠.٢٨٢

٠.٢٧ 
٠.٢٣٩ 

٠.۶١٢ 
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روستاهایی که به لحاظ مشارکت مردم در امور روستا در رتبه هاي باال بودند، عملکرد دهیارانشان نیز به . دهیاران رابطه معناداري وجود دارد
  .لحاظ رتبه در صدر جدول می باشند

  :را در موراد زیر خالصه نمود دیریت روستاییعوامل مؤثر در عملکرد متوان  بندي کلی می در یک جمع
 از شهر وبرخورداري به نزدیکی دلیل دارند به قرار بخششهرها و مراکز  به نسبت کمی بسیار فاصله در که روستاهایی: جغرافیایی موقعیت )1

 که کوچک روستاهاي .دارند بهتري دعملکر دهیاران اینگونه روستاها در مسلما و قراردارند تري مناسب شرایط در شهري وتسهیالت امکانات
مدیریت   .ددار عهده به تري سنگین و تر مهم وظیفه مدیریت ،کافی درآمدي ومنابع الزم امکانات نبود علت به قرار دارنددورتر فاصله در

 وجلوگیري جمعیت تثبیت بموج که را برگزینند راهکارهایی باید روستا وعمران توسعه براي تالش بر عالوه روستاها گونه این در روستایی
 . دگرد مهاجرت از

به دلیل تنوع شغلی ) نفر و باالتر 1500(پرجمعیت  یریت روستایی در روستاهاي بزرگ ومد هرچند که :مساحت روستا و جمعیتی ویژگیهاي )2
 تی بین تعداد جمعیت روستا وهمبستگی مثب،  Tولی طبق نتایج آزمون   .کارایی بیشتري را توانسته است بدست آورد) غیر کشاورزي(ر بیشت

  .نشان داده نمی شود سطح کارایی مدیریت روستایی
؛ اشته باشدن و میزان تحصیالت آنان وجود دهمبستگی مستقیمی بین کارایی دهیارابا توجه به اینکه باید  :روستا مدیران تحصیالت وضعیت )3

را براي انتخاب و  حصیالت اعضاي شورا و دهیاران را ارتقاء داده و زمینهدر این راستا براي کارایی بیشتر مدیریت روستایی می باید سطح تو 
نمود، ولی نتایج بدست آمده در روستاهاي مورد مطالعه این رابطه معنا دار نبوده که این امر به روستایی تحصیلکرده تر فراهم  انتصاب مدیران

لکرد دهیار تاثیر منفی گذاشته و در جغرافیا بوده که این عامل، بر عم روستاي پشت صاباد با مدرك کارشناسی دلیل غیر بومی بودن دهیار
  .نهایت نتیجه مطالعات را کامالً تغییر داده است

درصد مردم به  90مهمترین عامل تاثیر گدار بر عملکرد دهیاران  شهرستان خواف چند شغله بودن دهیاران بوده که  :دهیاران شغلی وضعیت )4
 که است این دیگر مشکل  .دارند هم شغل دیگري و وقت پاره اکثرا، ندارند شغلی امنیت که دهیارانبه همین دلیل . این امر اشاره کرده اند

 گذار اثر آنها عملکرد وبالتبع دهیار شغلی رضایت بر تواند می هم امر واین توجیه نیست قابل شورا براي دهیاران توسط حقوق دریافت
 بیمه وهمچنین دهیاران حقوق موقع به پرداخت دهیاران اظهارات بنابر .ندارند دهیاري جز دیگري آمددر منبع آنها از زیرا برخی .باشد
  .شد خواهد آنها وبهبود عملکرد باعث دلگرمی دهیاران کردن

 راهايشو همکاري ، دهیار با مردم همکاريشود که شامل  ي روستا در سه سطح ظاهر می همکاري دهیاري با مجموعه: روستا در همکاري )5
  خواهد بود دهیاران با ها دستگاه همکاريو  دهیاران با روستا

 .و سایر موارد ...)یش سفیدان و رهبران محلی، اعضاي شورا و ر(ف با افراد مختلدهیار مشورت  )6
تغییر داد که براي  مدیریت روستایی تاثیر گذارند که براي تحول در نظام مدیریت روستایی باید بسیاري از این عوامل را برعوامل متعددي 

  :این منظور پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه  می شود
Ø نباید انتظار داشت که دهیار با وظایف . پرداخت حقوق و مزایاي مستمر به دهیاران که مدیریت جامعه روستایی کشور را بر عهده دارند

 .چهل و هشت گانه و با پاداش ساالنه مختصر، عملکرد مطلوب داشته باشند
Ø وزش دهیاران و افزایش سطح آگاهی و مطالعات دهیاران با ارسال مستمر مجالت حرفه اي مربوط به دهیاران و افزایش استفاده از آم

 .شود شامل را کمتري وهزینه زمان تا ببرند مناطق درون به مرکز در اجرا جاي به را ها آموزش .اینترنت به وسیله دهیاران
Ø اري باید در محل مناسب در هر روستا و با مشارمت مردم روستا و نظارت مهندسین فنی استانداریها ساختمان ویژه دهی ؛مکان دهیاري

 .احداث شود
Ø  جمعیت و وسعت روستا درجه بندي شاخص درآمد،  3ارتقاء شغلی دهیاران؛ براي این منظور می توان دهیاري هاي کشور را بر اساس

 .یاران موفق را براي روستاهاي بزرگتر برگزیدوبر اساس ارزیابی عملکرد دهیاري هاي، دهد کر
Ø بازدیدهاي آموزشی دهیاران؛ بازدید از روستاهاي با مدیریت موفق 
Ø روستا اسالمی شوراس اجرایی بازوي را خود و نمایند حفظ را روستا اسالمی شوراي با مثبت تعامل و رابطه همواره بایستی دهیاران 

 تجربه با شورا اعضاي و دانش و علم با دهیاران واقع در و شوند مند بهره شورا اعضاي تجربیات زا باید دهیاران زمینه این در .دبدانن
 .دبردارن روستایی گام مدیریت موفقیت زمینه در دارند که اي
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Ø  این یانروستائ براي باید راستا این در ،مردمی است مشارکت و حضور ،باشد می اثرگذار بسیار دهیاریها موفقیت در که دیگري عامل 
 روستاها در مشارکتی مدیریت تقویت که گفت توان میو  کنند مشارکتی فعالیتهاي به تمایل اقدام صورت در که شود فراهم امکان
 .است روستایی توسعه اصلی ارکان از یکی

Ø ؛ارتقاء حداقل مدرك تحصیلی دهیاران 
Ø ؛با انتخاب دهیاران بومی محلی مدیریت تقویت 
Ø ؛در بین مدیران روستایی ایجاد روحیه کارآفرینی 
Ø این مدیریت خاص باید هم . عملی در جهت اهداف توسعه پایدار و عادالنه روستایی باشد -مدیریت روستایی باید یک روش علمی

و ) دهستان و بخش(قابل ارتباط با سطوح میانه ) درون روستا(باید ضمن تعیین کننده بودن در سطح خرد . مردمی و هم اداري باشد
 .دباش) استان و کشور(الن سطح ک

مدیر روستا در میان بگذارند و در جلسات شورا، اعضا مدیر را در جریان  مشاوران باابتدا روستاییان مسائل خود را در این راستا باید 
د و مدیر مدیر روستا، مسائل مطرح در حوزه مدیریت خود را با مدیر دهستان در میان گذار. مسائل و مشکالت و نیازها قرار دهند

شاخه اول، ادارات جهاد کشاورزي، تعاون و : دهستان مأمور انتقال مشکالت و خواسته ها به ادارات ذیربط در چهار شاخه اصلی باشد
بانک کشاورزي؛ شاخه دوم، نیروهاي انتظامی و فرمانداري؛ شاخه سوم، ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش؛ شاخه چهارم، 

سپس در یک رابطه معکوس، تصمیمات از ادارات فوق به مدیریت دهستان و از مدیریت دهستان به مدیر روستا . شت و درماناداره بهدا
  .دو از مدیریت روستا به اعضاي شوراي روستا و آنگاه به روستاییان منتقل شو
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