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چکیده
هدف :شناخت نقش ویژگیهای مهارتی مدیران محلی در توسعه روستایی و همچنین شناسایی راهکارهای ارتقای ویژگیهای
مهارتی مدیران محلی ،هدف تحقیق حاضر میباشد .
روش :تحقیق حاضر از نوع کاربردی ،توسعهای و روش آن توصیفی – تحلیلی میباشد .برای جمعآوری اطالعات و دادههای
موردنیاز از روش اسنادی و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری دادهها شامل فیش و پرسشنامه میباشد .قلمرو تحقیق بخش
مرکزی شهرستان ایالم است که دارای دو دهستان میش خاص و ده پایین میباشد .در این پژوهش ،پرسشنامهای در قالب 22
گویه در طیف لیکرت برای سنجش تأثیر ویژگیهای مهارتی همچون (قدرت نفوذ و متقاعد کردن مردم و روابط عمومی قوی،
توانایی انجام وظایف ،قانونگرایی ،تحصیالت دانشگاهی مرتبط ،تجربه و اطالعات ،قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی ،قدرت جذب
منابع مالی ،قدرت بیان ،تعامل با سازمانهای دولتی ،ارائه گزارش به مردم روستا) طراحی گردید .طراحی گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که ازنظر اعضای جامعه نمونه اکثرر مردیران روسرتایی ،روسرتاهای مرورد م العره از ویژگیهرای
مهارتی الزم برای تصدی مسئولیت مدیریت روستای خود برخوردار بودهاند .از سوی دیگر یافتهها نشان داد که تمرامی ویژگیهرای
مورد بررسی در توسعه روستایی تأثیرگذار هستند .ازنظر جامعه نمونه بین ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی و توسرعه روسرتایی
راب ه معنیداری وجود دارد.
محدودیتها /راهبردها :با توجه به کوتاه بودن طول عمر مدیریت نوین روستایی در کشور ،تحقیق و پروژههای که در ایرن زمینره
صورت گرفته است محدود بوده و در این منابع تنها به بررسی یکی از انواع مدیرت محلی پرداخته شده است و عرالوه برر آن عردم
حمایت نهادهای دولتی مربوطه از محدودیتهای اساسی این تحقیق میباشند.
راهکارهای عملی :انتخاب افراد شایسته و توانا بهعنوان مدیران روستا ،برگرزاری دورههرای آموزشری بررای افرزایش مهارتهرای
اکتسابی موردنیاز مدیران محلی و همچنین درزمینة افزایش توانمندی مدیران روستایی ،باید برنامه مدون و منسجمی با مشرارکت
کلیه سازمانهای ذیربط در زمینه توسعه روستایی ،مردم و مدیران محلی تدوین شود.
کلیدواژهها :شورای اسالمی روستا ،مدیریت روستایی ،توسعه روستایی ،شهرستان ایالم

 .نویسندة مسئولEmail: teymorian2020@ gmail.com :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
یکی از ارکان اساسی توسعه و بهبود عملکرد سازمان ،بنگاه
و هر جامعهای مدیریت است .مدیریت با سازماندهی ،هدایت و
ایجاد هماهنگی بین بازیگران متعدد میتواند بسترساز تحقق
اهداف باشد .در جامعه روستایی نیز مدیریت میتواند نقش
بسیار مؤثری در فرایند توسعه ایفا نماید .نکتهای که برخی از
محققین بدان اذعان داشتهاند .در فرآیند برنامهریزی و توسعه
روستایی ،مدیریت جایگاه و نقش بسیار مهمی دارد .بدون
مدیریت روستایی مشروع و کارآمد ،اهداف توسعه روستایی
تحقق نخواهد یافت (بدری و موسوی ،1933 ،ص .)2 .از این رو
مدیریت مبتنی به جامعه محلی ابزاری است برای
ظرفیتسازی و توانمندسازی جامعه محلی ،بهبود مشارکت
مردم ،تقویت مسئولیتپذیری و ضمانت اجرایی پروژهها،
سازماندهی نهادهای محلی و بهبود استفاده از سرمایهها جهت
تأثیرگذاری در فرایند توسعه ،که باهدف پذیرش و رفع
نیازهای جوامع روستایی برای توسعه اقتصادی ر اجتماعی و
حفاظت از منابع تولید مورد استفاده قرار میگیرد (رشیدپور،
 ،1933ص .)92.این واقعیت که برنامهریزی متمرکز برای
دستیابی به توسعه در س ح محلی مؤثر و کافی نیست از سوی
بسیاری کشورها پذیرفته شده است ،البته این بدین معنی
نیست که نقش دولت در امر توسعه و مدیریت نادیده انگاشته
شود ،بلکه با همکاری و تعاون مدیریتی بین نهادهای دولت،
بازار و مردم میتوان به یک توسعه پایدار دست یافت (افتخاری،
قیداری و عینالی ،1939 ،ص .)9 .مدیریت روستایی از ارکان
اصلی و جدا نشدنی توسعه روستایی میباشد زیرا در نبود
مدیریت سازماندهی شده در نواحی روستایی برنامههای توسعه
نیز با مشکالت بیشماری روبهرو خواهد شد (بدری،1935 ،
ص .)143 .در طی مهرومومهای اخیر تحوالتی در ماهیت و
مفهوم مدیریت محلی به وجود آمده بهگونهای که از یک نهادی
که « بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد (آخوندی ،برکپور ،اسدی،
بصیرت و طاهرخانی ،1931 ،ص ») 94 .به نهادی سیاستگذار
و مجری تبدیل شده است « .مدیریت محلی بهعنوان نهاد
سیاستگذار و مجری برنامههای روستا نقش مهمی در کاهش
نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد
(ایمانی جاجرمی و فیروزآبادی  1939ص .)35.در طول مدت
بیش از  95سال برنامهریزی عمرانی در ایران ،باوجود تحوالت
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سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،برداشت غالب از توسعه نزد
برنامهریزان کشور برگرفته از برنامههای رشد اقتصادی بوده
است (استعالجی ،1931 ،ص.)245 .
در مهرومومهای اخیر یک تجدیدنظر عمده در تفکر توسعه
صورت گرفته است و آن را ازلحاظ اقتصادی صرف به چالش
کشیده است و در حال حاضر موضوع مورد بحث درزمینة
توسعه این است که آیا تمرکز اصلی استراتژی توسعه باید بر
رشد اقتصادی قرار گیرد و یا رفع نابرابریهای موجود (وازوانی،
آیتال ،پرادان و سروار ،2554 ،1ص .)241 .امروزه منظور از
توسعه روستایی ارتقای اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم
روستا ،افزایش مشارکت در تصمیمگیریها و رفع نیازها در
دورههای کوتاهمدت و بلندمدت میباشد (سلوییر،1331 ،2
ص.)99.
با این نگاه به توسعه روستایی نقش مدیریت روستایی و
ساماندهی آن از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و ضروری است
که عوامل متعدد تأثیرگذار بر موفقیت و بهبود عملکرد مدیران
محلی شناختهشده و زمینه برای ساماندهی و اصالح آنها
فراهم شود .مدیران روستایی از طریق هدایت و رهبری محلی،
آگاهسازی مردم ،سرعت بخشی به کارها ،مشورت با سازمانها و
ادارات محلی برای برنامهریزی ،تصمیمگیری و اجرای
فعالیتهای مربوط به توسعه نقشآفرینی میکنند .تالشهای
انجامشده در حوزه مدیریت محلی ،مبین رویکردی نوین است
که میتواند به استفاده مؤثر و کارآمدتر منابع منجر شود
(ماتینگلی ،3،1334ص)19.؛ بنابراین مدیریت توسعه روستایی
فرآیند چندجانبهای است که شامل سه رکن مردم ،دولت و
نهادهای عمومی است .در این فرآیند مدیریت روستایی با
مشارکت مردمی و از طریق تشکیالت و سازمانهای روستایی،
انواع طرحها و برنامههای توسعه روستایی را تدوین و اجرا و
تحت نظارت و ارزشیابی قرار میدهد (رضوانی ،1933 ،ص.
 .)211اهدافی را که میتوان برای مدیریت روستایی در نظر
گرفت شامل :توانمندسازی و بهسازی محیط فیزیکی ،هدایت و
نظارت بر فرآیند عمران روستایی و ارتقای شرایط کار و زندگی
مردم روستا است (دربان آستانه ،1934 ،ص .)14-22 .اتکای
مدیریت روستایی بر استفاده از ظرفیتهای درونی جوامع
محلی ،اداره و کنترل دقیق مکان و بهرهوری از منابع موجود
میباشد (مهدوی ،کریمی 1931 ،ص .)2.ازاینرو ضروری است
تا عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مدیران در ابعاد مختلف شناسایی
در این فرایند عوامل متعدد فرهنگی -اجتماعی اقتصادی و
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سال چهارم
ادامه تعدادی از تحقیقاتی که مرتبط با مسئله تحقیق میباشد
طبیعی و بهویژه ویژگیهای فردی (اخالقی ،مهارتی) مدیران
تأثیرگذار میباشد .ازاینرو م العه ابعاد مختلف مدیریت
معرفی شده است:
روستایی و شناخت زوایای متعدد آن ضروری است.
تابا ( )1932در تحقیقی تحت عنوان «نقش مدیریت
همانطور که اشاره شد عوامل متعددی در توفیق مدیریت
روستایی در حوزه حفظ و احیاء منابع طبیعی» که با روش
روستایی و نقشآفرینی مدیران در فرآیند توسعه دخالت دارد،

توصیفی انجام گرفته است ،تأثیر ویژگیهای مدیران روستایی را

شناخت این عوامل میتواند بسترساز ساماندهی مدیریت

ازجمله :میزان تحصیالت ،فرهنگ و بومی بودن آنها را در

روستایی باشد .با شناسایی عوامل مؤثر بر نقشآفرینی مدیریت

مدیریت ،حفظ و احیاء منابع طبیعی بررسی نموده و به این

روستایی و تقویت یا اصالح این عوامل و رفع محدودیتها

نتیجه رسیده است که بومی بودن مدیران و داشتن فرهنگ

میتوان امیدوار بود که این نهاد عمومی بتواند نقش بیشتری در

متناظر با روستاییان و داشتن تحصیالت ،آنها را در انجام

فرایند توسعه ایفا نماید .به نظر میرسد که یکی از عوامل مؤثر

وظایفشان موفق میکند.

بر نقشآفرینی مدیریت روستایی ویژگیهای مهارتی مدیران

خسروی ( )1939در تحقیقی تحت عنوان «جایگاه آموزش

روستایی است ،بر این اساس در این پژوهش به م العه نقش

در بهبود مدیریت توسعه روستایی م العه موردی دهیاریهای

ویژگی مهارتی مدیران روستایی در توسعه روستایی پرداخته

شهرستان کوهدشت» به بررسی نقش آموزش و تحصیالت

میشود .اعضاء شورا و دهیار بهعنوان مدیران روستا (در تحقیق

دهیاران پرداخت .نتیجه این تحقیق نشان داد مدیران آموزش

حاضر) در صورت داشتن مهارتهای الزم ازجمله مهارتهای

دیده و باسواد دارای عملکرد باالتر و موفقتر در مدیریت

ادراکی (تفکر استراتژیک ،تفکر تحلیلی) ،تصمیمگیری (حل

روستایی و توسعه روستایی میباشند.

مسئله ،تفکر خالق) مهارتهای ارتباطی ،تحصیالت دانشگاهی
مرتبط ،تخصص ،قانونگرایی و مانند آن ،میتوانند چالشها و
تنگناهای که پیش روی مدیریت روستایی است را کاهش
دهند .ازاینرو با شناخت میزان اثرگذاری این ویژگیها زمینه
الزم برای ارتقای ویژگیهای فردی فراهم خواهد شد .بر این
اساس این تحقیق برای ارائه پاسخ به پرسش زیر انجام پذیرفته
است که ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی تا چه میزان بر
نقش آنها در توسعه روستایی اثرگذار است؟
متناظر با سؤال فوق فرضیه تحقیق که عبارتاند از «به نظر
میرسد ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی بخش مرکزی
شهرستان ایالم بر نقش آنها در توسعه روستایی تأثیرگذار
هست» مورد آزمون قرار گرفت.

 .2 .1پیشینۀ نظری تحقیق
مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تحقیقات چندی درزمینة
مدیریت روستایی بهویژه در دهه اخیر انجام گرفته است .عمده
این تحقیقات یکی از ارکان مدیریت روستایی (شورای اسالمی و
یا دهیاری) را هدف قرار داده است؛ و ازنظر محتوایی نیز به
تأثیر ویژگیهای مهارتی و نقشی که میتوانند در روند و
پیشبرد توسعه روستا داشته باشند کمتر توجه شده است .در

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
قلمرو تحقیق بخش مرکزی شهرستان ایالم است که دارای
دو دهستان میشخاص و دهپایین میباشد .شهرستان ایالم ،با
مساحت  1343/4کیلومترمربع و  99درجه و  12دقیقه تا 99
درجه و  43دقیقه عرض شمالی و  44درجه و  44دقیقه تا 49
درجه و  41دقیقه طول شرقی با ارتفاع  1445متر از س ح دریا
از شمال به شهرستان ایوان ،از جنوب به شهرستان مهران ،از
شرق و جنوب شرقی به شهرستان شیروان چرداول و دره شهر
و از غرب به استان دیاله عراق و شهرستان گیالنغرب محدود
میشود.
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شکل  -1روستاهای موردمطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1931 ،

 .2 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی ،توسعهای و روش آن
توصیفی ر تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای
موردنیاز از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده و ابزار
گردآوری دادهها شامل فیش و پرسشنامه میباشد .جامعه
آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوار روستاهای مورد م العه
میباشد .در این پژوهش پرسشنامهای در قالب  22گویه در
طیف لیکرت پنج گزینهای (بسیار زیاد ،زیاد ،کم ،خیلی کم و
هیچ) طراحی گردید که توسط ،سرپرستان خانوار و اعضاء
شورای اسالمی روستا و دهیاران روستا بهعنوان واحد تحلیل
این م العه تکمیل گردید .بهمنظور تعیین پایایی ،پرسشنامه
در سه روستای مهدیآباد ،جعفرآباد و شهید کشوری
پیشآزمون شد و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده ()5/393
نشان از پایایی پرسشنامه طراحی شده داشت.
جامعه آماری تحقیق 2539 ،خانوار ( 4291نفر) از 9
روستای منتخب (فاطمیه ،شهید کشوری ،مهدیآباد از دهستان
ده پایین و حسینآباد ،جعفرآباد و میدان از دهستان میش
خاص) که از میان  13روستای بخش مرکزی شهرستان ایالم
(نقشه شماره  )1بر اساس فاصله از شهر ایالم ،تعداد خانوار،

وضعیت طبیعی روستا (دشتی ،کوهستانی یا جنگلی) و نحوه
مدیریت روستا (دارا بودن شورا و دهیاری) تعیین شده است.
با توجه به واحد تحلیل که سرپرست خانوار و مدیران محلی
است ،از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران  944نفر
بهعنوان جامعه نمونه انتخاب شدهاند که شامل  14نفر از اعضاء
مدیریت روستا و  945نفر از مردم روستا میباشد.
برای تعیین حجم نمونه در بین روستاهای مورد م العه از
روش نمونهگیری طبقهبندیشده استفاده شده است .در درون
روستاها اعضای نمونه منتخب با استفاده از روش نمونهگیری
اتفاقی ساده تعیین شدند.
با بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق برای م العه ویژگی
مهارتی مدیران روستایی از مؤلفههایی همچون :نفوذ و قدرت،
توانایی انجام کار ،قانونگرایی ،تعامل با سازمانهای دولتی،
روابط عمومی قوی ،تحصیالت دانشگاهی ،تجربه و اطالعات،
قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی ،قدرت جذب منابع مالی،
قدرت بیان و ارائه گزارش به مردم روستا استفاده شده است.
برای سنجش تأثیرگذاری ویژگیهای مهارتی در توسعه
روستایی ،راب ه بین میزان برخورداری مدیران از این ویژگیها
و تأثیر این ویژگیها در ارائه امکانات و خدماتی که جزء
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با توجه به مسئله تحقیق ،با کمک این نظریه مهارتهای
شاخصهای توسعه میباشند ،از آزمون همبستگی خی دو
استفاده شده است.
مدیران را برای جذب مشارکت و همکاری مردم و فرمانبرداری

 .3مبانی نظری تحقیق

آنها ازجمله :قدرت و توانایی متقاعد کردن مردم ،قدرت ناشی

از بین نظریهها و دیدگاههای م روحه درزمینة مدیریت ،به
نظر میرسد که دو نظریه «قدرت و نفوذ» و نظریه «اقتضایی»
میتواند در تبیین نظری این تحقیق بکارگرفته شود.

از جاذبه و انتقال پیام ،قدرت ناشی از تجربه و مهارت مدیران،
قدرت مبتنی بر دوست داشتن و پذیرش افراد ،قدرت مبتنی بر
قانون ،دانش تخصصی و مانند آن به دست آمد.

 .2.3مدل رهبری بر اساس قدرت و نفوذ :بر اساس این
نظریه ،یکی از عوامل مؤثر در رهبری اثربخش ،قدرت و نفوذ
است .در سال  1343فرانک و راوین قدرت را به  4نوع تقسیم
کردند و در سال  1331این طبقهبندی توسط یوکل و فالب
گسترش یافت و به  3نوع رسید و به دو گروه تقسیم شد .گروه
نخست بر موقعیت و جایگاه افراد در درون سازمان ،جامعه و
گروه تأکید دارد و گروه دوم ویژگیهای فردی را شامل میشود.
انواع قدرت و ویژگیهای آن در گروه نخست:
 .1قدرت مبتنی بر پاداش :منشأ قدرت توانایی است و برای
کنترل و هدایت منابع سازماندهی میشود و به تشویق ازجمله
پرداختها ،جوایز و غیره توجه میشود.
 .2قدرت مبتنی بر اجبار و زور :قدرت برای کنترل ناشی از
جریمهها یا مجازات همانند توبیخ کتبی یا تعلیق است.
 .9قدرت مبتنی بر قانون :قدرت ناشی از قانون و موقعیت
سازمان است و مدیر اقتدار خویش را از این طریق به دست
میآورد.
 .4قدرت مبتنی بر اطالعات :قدرت ناشی از دسترسی به
اطالعات و ارسال و انتقال اطالعات در سازمانها میباشد.
 .4قدرت مبتنی بر مرجع :قدرت مبتنی بر دوست داشتن و
پذیرش افراد یا داشتن احترام در میان دیگران است.
انواع قدرت و ویژگیهای آن در گروه دوم عبارتاند از
 .1قدرت مبتنی بر تخصص :قدرت ناشی از دانش و تجربه و
مهارت افراد در حوزه ویژه.
 .2قدرت مبتنی بر اقناع :قدرت ناشی از توانایی برای اقناع
و متقاعد کردن مردم در یک دوره و اقدام خاص برای
تصمیمگیری.
 .9قدرت مبتنی بر فرهمندی :قدرت ناشی از جاذبهها و
انتقال یک پیام و مفهوم پویاست که مردم را برای همکاری و
اقدام و تبادل اطالعات برای دستیابی به هدف کنجکاو میکند.
(افتخاری ،1933 ،ص)91-49.

 .2 .3مدل رهبری اقتضایی :این مدل بیان میدارد که
عملکرد هم به سیستم انگیزشی رهبر و هم به میزان کنترل و
نفوذ وی بر وضعیت وابسته است .این نظریه با پژوهشهای
فیدلر تکامل یافت و متغیرهای سهگانه مدل اقتضایی عبارتاند
از:
 .1جو گروه (روابط رهبرر عضو) :در این عامل پرسشی که
م رح میشود این است که افراد ،کارکنان ،گروه و جامعه تا چه
حد به سرپرستان و رهبران خود اعتقاد دارند و میزان وفاداری
متقابل بین آنها چقدر است؟
 .2ساختار کار :دومین عامل مهم در رهبری مبتنی بر
موقعیت ،ساختار وظیفه و نوع کار است .بدین معنی که اگر
کاری ازنظر ساختار در حد عالی باشد بهگونهای که عملیات
بهصورت دقیق ،گامبهگام و مرحلهبهمرحله انجام شود اعضای
گروه ،جامعه و سازمان دیدگاه یا نظری روشن ازآنچه باید انجام
دهد ،خواهند داشت.
 .9قدرت ناشی از پست و مقام سازمانی :سومین عامل مهم
در رهبری مبتنی بر موقعیت ،قدرت سمت ،مقام و پست
سازمانی ،قانونی و رسمی است .بر اساس سمت یا پست ،اقتدار
قانونی و مشروع مدیر و رهبر برای تنبیه و تشویق متغیر است
افزون بر این ،نوع و ماهیت سازمانها نیز در رهبری و مدیریت
مؤثر است (رضائیان ،1939 ،ص.)939.
در نظریه اقتضایی به تجربه و مهارتهای که اعضا جامعه و
گروه بهتدریج کسب میکنند توجه دارد .در این نظریه روابط
رهبرر عضو ،ساختار وظیفه و قدرت سمت مدیریت بهعنوان
عوامل مهم در رهبری و مدیریت م رح شده است .بامالحظه
این عوامل و تحقیقات پیشین (جدول شماره  ،)1ابزار سنجش
موردنیاز برای انجام پژوهش به دست آمده است.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
جدول  - 1عوامل تأثیرگذاربرنقش مدیران روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1931 ،
ابعاد
محیطی اقتصادی
برطرف نمودن ضعف مالی حکومتهای محلی
(مقیمی  .)1933منابع مالی پایدار (ایمانی
 )932منابع درآمدی روستا ،تعیین نوع فعالیت
عمده روستا ،تشکیل تعاونی در روستا (قدیری
 ،)1939کمبود و ضعف منابع مالی در
تخصیص حقوق و مزایای ثابت مدیران محلی
(بدری ،موسوی  ،)1933شناسایی مشکالت و
تنگناهای روستا ( رضوانی  ،(1933توجه به
اولویتها و نیازهای مردم م ابق با استعداد
مکانها (افتخاری ،قیداری ،عینالی. )1939 ،
عوامل محیط و امکانات فیزیکی (دنیس ،مک
کارفی.)2554 5

اجتماعی ،فرهنگی

اداری ،سیاسی

ویژگیهای فردی (مانند سواد صالحیت
فنی)( .افراخته  .)1933تقویت روحیه
تفاهم و همکاری (کالنتری ،)1939
آموزش نیروی انسانی (قدیری معصوم،
ریاحی  ،)1939جلب اعتماد و مشارکت
روستاییان (نعمتی و بدری  ،)1939توجه
به نقش مردم و مشارکت جدی آنها در
تهیه و اجرای برنامه (مقیمی )1934
شناخت ویژگیهای اجتماعی شامل
جمعیت ،ترکیب سنی و جنسی (قدیری
معصوم ،ریاحی  .)1939مهارتها و
آموزشهای موردنیاز و ارزیابی عملکرد
(دنیس ،مک کارفی .)2554

همراستایی برنامههای حکومتهای
محلی با برنامههای ملی (مقیمی
 .)1933اعتقاد به تفویض قدرت و
اختیار (افتخاری  )1933ارتباط
مستمر و منظم با سازمانهای دولتی
(کالنتری  ،)1939رعایت یکپارچگی
مدیریت محلی (فیروز نیا ،)1939
اجتناب از موازی کاری سازمانهای
ذی ربط (بدری ،موسوی،)1933،
ارسال گزارش ماهانه ،فعالیتهای
دهیاری به شورا ،گزارش پیشرفت یا
عدم پیشرفت طرحها به شورا،
همکاری با دستگاههای ذیربط
اجرای مصوبات (چوبچیان ،کالنتری،
شعبانعلی فمی .)1939

س ح تحصیالت روستاییان دارد که این امر میتواند بر ظرفیت
نیروی انسانی روستاهای موردم العه بی افزاید.
همانطور که جدول نشان میدهد به ترتیب مشاغل زراعت
و باغداری با  24/3درصد ( )32نفر ،دامداری  25/9درصد (12
نفر) و مشاغل دولتی با  15/1درصد ( 93نفر) کمترین جمعیت
شاغل را به خود اختصاص داده است .خانهداری که مختص
پاسخدهندگان زن بوده است  14/9درصد جمعیت جامعه نمونه
را به خود اختصاص داده است و  29/1درصد پاسخدهندگان به
دلیل نزدیک بودن روستاهای موردم العه به شهر به کارهایی
مانند :کارگر ساختمانی ،رانندگی ،دستفروشی و مانند آن
مشغول میباشند.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4ویژگیهای فردی جامعه نمونه
همانطور که از جدول شماره ( )2مشخص میشود
بیشترین تعداد جامعه نمونه در گروه سنی  44-91سال قرار
دارند که شامل  144نفر ،معادل  45/3درصد میباشد .ازنظر
وضعیت جنسی  92/1درصد معادل  114نفر از جامعه نمونه را
زن و  91/3در صد معادل  241نفر را مردها تشکیل دادهاند.
س ح سواد  24/1در صد جامعه نمونه ( 33نفر) دارای
مدرک تحصیلی دیپلم 129 ،نفر معادل  94/4درصد زیر دیپلم
و  93نفر معادل  13/2درصد آنها نیز فوقدیپلم و باالتر و 12
نفر معادل  25/9درصد نیز بیسواد هستند (جدول شماره .)2
وجود تقریبی  25درصد باالتر از فوقدیپلم نشان از باال رفتن

جدول  -2فراوانی سن ،سطح سواد ،اشتغال
مأخذ :یافتههای پژوهش1931 ،
گروه سنی

فراوانی

درصد

نوع اشتغال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

سطح سواد

25/9

زراعت و باغداری

32

24/3

13

دامداری

12

25/9

25-95

154

23/1

بیسواد

12

91-44

144

45/3

خواندن و نوشتن

94

دولتی

93

15/1

49-95

34

29/3

سیکل

92

11/4

44

14/9

<95

21

4/3

دیپلم و باالتر

141

44/9

خانهدار

944

19/9

جمع

944

155

جمع

944

155

جمع
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 .2 .4ویژگیهای مهارتی و نقشآفرینی آن بر توسعه
روستایی
در ادامه تحقیق نظر اعضای جامعه نمونه در دو زمینه
میزان برخورداری مدیریت روستایی از ویژگیهای مهارتی و
سپس میزان تأثیر هر یک از این مهارتها بر توسعه روستایی
به تفکیک ارائهشده است.

 .1قدرت نفوذ ،متقاعد نمودن و روابط عمومی قوی
نتایج تحقیق نشان داد که  46/2درصد ( 222نفر) از اعضاء
جامعه نمونه ،میزان برخورداری مدیران روستای خود از این ویژگی
را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهاند 27/6،درصد ( 88نفر) این
ویژگی را در مدیران روستای خود کم و  5درصد ( 27نفر) آنها
نیز خیلی کم ارزیابی کردند 72/4 .درصد ( 785نفر) از اعضاء
جامعه نمونه میزان تأثیر نفوذ و متقاعد کردن مردم را در توسعه
روستایی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 22/3 ،درصد ( 706نفر)
تأثیر آن را کم و  70/7درصد ( 34نفر) آنها خیلی کم و 5/2
درصد ( 28نفر) میزان تأثیر آن را هیچ ابراز کردند .بدین ترتیب
مشخص میشود که بیش از  70درصد اعضای جامعه نمونه بر
برخورداری مدیران روستایشان از این ویژگی و تأثیرگذاری آن بر
توسعه روستایی تأکید داشتهاند .در همین زمینه ازنظر 53/7
درصد ( 242نفر) پرسششوندگان ،مدیران روستای آنان به میزان
زیاد و خیلی زیاد از روابط عمومی قوی برخوردار هستند ،جدول
شماره  6نشان میدهد که  50/2درصد ( 276نفر)
پرسششوندگان تأثیر روابط عمومی قوی را در توسعه زیاد و خیلی
زیاد ارزیابی کردند 78/2 ،درصد ( 45نفر) اثر این ویژگی را کم و
 7/2درصد ( 27نفر) آنها خیلی کم  7/7درصد ( 78نفر) میزان
اثرگذاری آن را هیچ ارزیابی کردند.

 .2توانایی انجام وظایف
 44/6درصد ( 207نفر) از جامعه نمونه معتقدند که مدیران
روستای آنان به میزان زیاد و خیلی زیاد از توانایی الزم برای
انجام وظایف مدیریت روستایی برخوردار هستند؛ و  22/4درصد
( 707نفر) معتقدند که مدیران روستای آنان از توانایی کمی
برخوردارند (جدول شماره  46/3 .)7درصد ( 228نفر) از جامعه
نمونه میزان اثرگذاری توانایی انجام وظایف را در توسعه
روستایی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 78/4،درصد ( 44نفر)
اثر این ویژگی را در توسعه روستای خود کم و  74/2درصد (40
نفر) آنها خیلی کم و  8/2درصد ( 22نفر) میزان اثر آن را هیچ
ابراز کردند.
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 .3قانونگرایی
همانطور که جدول شماره  6نشان میدهد  52/7درصد
( 274نفر) پرسششوندگان معتقدند که مدیران روستای آنان
به میزان زیاد و خیلی زیاد از این ویژگی برخوردارند48/2 .
درصد ( 262نفر) پرسششوندگان تأثیر این ویژگی مدیران را
در توسعه روستا زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند (جدول شماره
 20/8 .)6درصد ( 56نفر) اثر قانونگرایی را در توسعه روستای
خود کم و  7/4درصد ( 20نفر) آنها خیلی کم و  7/ 6درصد
( 72نفر) میزان تأثیر آن را هیچ ارزیابی کردهاند.

 .4تحصیالت دانشگاهی مرتبط
 47/6درصد ( 278نفر) پرسششوندگان میزان تحصیالت
مرتبط را در مدیران محلی روستای خود کم و خیلی کم
ارزیابی کردند و  78/2درصد ( 45نفر) تحصیالت مرتبط با
مدیریت روستایی را هیچ و  77/8درصد ( 74نفر) آن را زیاد و
 3/2درصد ( 76نفر) باقیمانده میزان آن را خیلی زیاد دانستند.
 46/2درصد ( 228نفر) پرسششوندگان تأثیر تحصیالت مرتبط
را در توسعه روستایی کم و خیلی کم ارزیابی کردند و 23/7/2
درصد ( 82نفر) اثر تحصیالت مرتبط با مدیریت را هیچ و 6/8
درصد ( 75نفر) آن را خیلی زیاد و  5/2درصد ( 28نفر)
باقیمانده میزان تأثیر آن را زیاد دانستند .در این خصوص
میتوان اذعان نمود که اعضای جامعه نمونه کار مدیریت
روستایی را کار حرفهای ندانسته و بر این اساس تحصیالت
مرتبط با مدیریت برای آنها چندان مهم نبوده و یا اهمیت آن
برای گروه هدف چندان شناخته شده نیست .سطح سواد
مدیران محلی (شش دهیار و نه نفر از اعضاء شورای اسالمی)
روستاهای مورد مطالعه که جزء حجم نمونه بودند مورد پرسش
واقع گردید که  8نفر از آنها دارای مدرک دیپلم و پایینتر و 5
نفر دیگر دارای تحصیالت دانشگاهی در مقاطع فوقدیپلم و
کارشناسی بودند .این امر نیز میتواند بر روی نظر اعضای نمونه
تأثیرگذار باشد.

 .5تجربه و اطالعات
 74/2درصد ( 202نفر) جامعه نمونه معتقدند که مدیران
روستای آنان از تجارب کافی برای مدیریت روستایی برخوردار
هستند .جدول شماره  6نشان میدهد که  62درصد ( 756نفر)
جامعه نمونه اثر تجربه و اطالعات مدیران محلی را در توسعه
زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 32/6 ،درصد ( 777نفر) اثر این
ویژگی را در توسعه روستایی کم و  76/4درصد ( 72نفر) آنها
خیلی کم  3/2درصد ( 73نفر) میزان تأثیر آن را هیچ ارزیابی
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کردند .باوجوداینکه نسبت فراوانی از پاسخگویان تأثیر تجربه در
مدیریت روستایی را زیاد اعالم نمودهاند ،اما این امر نشان میدهد که
عالوه بر تجربه عوامل دیگری در مدیریت روستایی تاثیر دارند.

 .6قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی
 85/6درصد ( 805نفر) جامعه نمونه قدرت تصمیمگیری و
برنامهریزی مدیران روستای خود را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.
 84/4درصد ( 494نفر) جامعه نمونه تأثیر قدرت تصمیمگیری و
برنامهریزی مدیران را در توسعه روستایی زیاد و خیلی زیاد بیان
نمودند 14/5 ،درصد ( 441نفر) این تأثیر را کم و  9درصد ( 18نفر)
آنها میزان اثرگذاری را خیلی کم  4/8درصد ( 41نفر) میزان تأثیر
آن را هیچ ارزیابی کردند.

 .7قدرت جذب منابع مالی
به نظر میرسد که یکی از عوامل مؤثر بر مدیریت روستایی
قدرت جذب منابع مالی توسط مدیران محلی است .مالحظه نتایج
این تحقیق نیز بر این گفتار صحه گذاشته است 84/4 .درصد (451
نفر) جامعه نمونه قدرت جذب منابع مالی را در مدیران روستای خود
زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 84/5 .درصد ( 845نفر) جامعه
نمونه تأثیر قدرت جذب منابع مالی را در توسعه روستایی زیاد و
خیلی زیاد ارزیابی کردند 89/1 ،درصد ( 58نفر) اثر این ویژگی را کم
و  48/4درصد ( 14نفر) آنها این تأثیر را خیلی کم  1/5درصد (84
نفر) میزان اثرگذاری آن را هیچ ارزیابی کردند.

 .8قدرت بیان
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 11/1درصد ( 819نفر) جامعه نمونه قدرت بیان را در مدیران
روستای خود زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 14/4 .درصد (854
نفر) جامعه نمونه اثر قدرت بیان را در توسعه روستایی زیاد و خیلی
زیاد ارزیابی کردند 81/9 ،درصد ( 404نفر) اثر این ویژگی را توسعه
کم و  5/1درصد ( 41نفر) آنها خیلی کم  8/9درصد ( 84نفر)
میزان اثرگذاری آن را هیچ ارزیابی کردند (جدول شماره  1و .)4

 .9تعامل با سازمانهای دولتی
 848( 14/5نفر) جامعه نمونه میزان تعامل اعضاء شورا و دهیار
با سازمانهای دیگر را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند 40/4 ،درصد
( 81نفر) این ویژگی را در مدیران روستای خود کم و  9 /9درصد
( 11نفر) آنها خیلی کم  4/8درصد ( 41نفر) میزان آن را هیچ
ارزیابی کردند 15 /1 .درصد ( 844نفر) جامعه نمونه میزان اثرگذاری
تعامل با سازمانهای دیگر را در توسعه روستایی زیاد و خیلی زیاد
ارزیابی کردند 41/1 ،درصد ( 85نفر) این اثر را در توسعه کم و /4
 40درصد ( 11نفر) آنها خیلی کم 4/5 ،درصد ( 41نفر) میزان
تأثیر آن را هیچ ارزیابی کردند.
 .01ارائه گزارش به مردم روستا
همانطور که از جدول شماره  1مشاهده میشود  81/1درصد
( 451نفر) جامعه نمونه معتقدند که مدیران روستای آنان به میزان
زیاد و خیلی زیاد به مردم گزارش ارائه مینمایند 81/8 .درصد (490
نفر) جامعه نمونه تأثیر ارائه گزارش فعالیت به مردم روستا را در
توسعه روستا زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.

جدول شماره  ،3میزان برخورداری مدیران روستایی از ویژگیهای مهارتی
مأخذ :یافتههای پژوهش4194 ،
گویه ها

درصد

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی کای دو

4/081

81/19
11/81

بسیار زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

هیج

قدرت متقاعد کردن مردم

81/4

40/5

88/4

1

1/4

1/10

توانایی الزم برای انجام وظایف

48/4

44/8

89/1

9/1

4/8

1/80

0/915

قانونگرایی

88/1

41/8

41/8

1/1

1/4

1/58

0/99

14/18

داشتن روابط عمومی قوی

14/5

44/1

44/4

5/8

4/8

1/55

4/01

19/91

تحصیالت دانشگاهی مرتبط

1/9

48/5

18/4

89/1

45/9

8/81

4/05

81/18

تجربه و اطالعات

45/9

15

18/4

1/1

1/1

1/14

0/99

14/41

قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی

80/1

15/1

85/8

40/4

1/4

1/18

4/04

11/95

قدرت جذب منابع مالی

80/1

11/5

14/1

5/8

1/8

1/81

4/09

14/41

قدرت بیان

81/8

44/4

80/1

1/1

4/8

1/11

4/01

10/15

تعامل با سازمانهای دولتی

11/8

15/1

40/4

9/9

4/8

1/98

4/48

11/41

ارائه گزارش فعالیت به مردم روستا

80/5

18/5

84/5

48/1

8/9

1/41

4/49

14/10

سال چهارم
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شکل  - 2میزان برخورداری مدیران روستایی از ویژگیهای مهارتی
مأخذ :یافتههای پژوهش4194 ،
جدول  - 4نقش ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی در توسعه
مأخذ :یافتههای پژوهش4194 ،
گویه ها

درصد

میانگین

انحراف معیار
4/41

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

هیچ

قدرت متقاعد کردن مردم

44/9

11/1

89/1

40/4

1/9

1/88

توانایی الزم برای انجام وظایف

9/9

41/1

45/1

41/9

5/8

1/48

4/4

قانونگرایی

80/1

41/9

80/5

8/1

8/4

1/18

4/44

داشتن روابط عمومی قوی

81/8

41/1

45/9

8/9

8/4

1/18

4/08

تحصیالت دانشگاهی مرتبط

4/5

1/9

81/4

89

18/8

1/50

4/08

تجربه و اطالعات

41/1

18/4

18/4

44/1

1/9

8/45

4/44

قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی

41/9

11/1

14/5

9

4/8

1/41

4/08

قدرت جذب منابع مالی

41/1

18/8

89/1

48/4

1/5

1/81

4/08

قدرت بیان

81/9

11/8

81/9

5/1

8/9

1/48

4/4

تعامل با سازمانهای دولتی

11/8

18/8

41/1

40/4

4/5

1/14

4/44

برگزاری جلسات منظم با مردم روستا

41/1

40/1

45/9

48/5

5/8

1/58

4/44

ارائه گزارش فعالیت به مردم روستا

41/1

11/9

81/5

44/1

5/8

1/40

4/45

نتایج تحقیق حاکی از آن میباشد که از سال  4158به بعد
در زمینه توسعه روستایی با تالش مدیران محلی ،در روستاهای
مورد مطالعه خدمات و امکاناتی به شرح زیر در زمینههای
مختلف ارائه شده است:

 اجتماعی و فرهنگی :ساخت مسجد ،تأسیس مدرسه وکمک به حل اختالفات قبیلهای میان مردم روستا .نامگذاری
کوچه و خیابانهای روستا،
 بهداشتی ،درمانی :پی گیری تأسیس خانه بهداشت،جمعآوری زباله ،دفن بهداشتی زباله ،تعویض شبکه آب شرب.
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 اقتصادی :تأسیس کارگاه صنایعدستی (قالیبافی)،تشکیل تعاونی منابع طبیعی ،ایجاد دال بتنی برای آبرسانی به
مزارع کشاورزی.
 کالبدی :تأسیس ساختمان دهیاری ،روشنایی معابر،جدولکشی ،ساخت پل ،شنریزی جاده و راههای روستا،
تعریض جاده اصلی و آسفالت آن ،پی گیری تأسیس پستبانک
و ایجاد جاده عشایری.

شمارۀ  / 1پیاپی 9

از میان  48نفر از مدیران روستا ( 1نفر دهیار 9 ،نفر عضو
شورای روستا) که جزء جامعه نمونه بودند  1نفر معادل 41/1
درصد آنها ،نقش خود را در برخورداری روستا از امکانات
موجود ،برنامهریزی و تصمیمگیری 4 ،نفر معادل  81/1درصد
نقش مجری و مابقی نقش ناظر و پیگیری را عنوان کردند

شکل  – 3تأثیر ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی در توسعه
مأخذ :یافتههای پژوهش4194 ،

ال اشاره شد در این تحقیق این فرضیه «به
همانطوریکه قب ا

اسمی می باشند از آزمون کای دو استفاده شده است و با

نظر میرسد ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی بخش مرکزی

بهکارگیری دستور  Camputگویه ها ترکیب و تبدیل به یک

شهرستان ایالم بر نقش آنها در توسعه روستایی تأثیرگذار

متغیر شد .با توجه به سطح معناداری که در جدول زیر آمده

میباشد» مورد آزمون قرار گرفته است .برای نیل به این منظور

است و میزان آن از  %08کمتر میباشد فرض تحقیق تأیید

میزان همبستگی میان برخورداری مدیران از ویژگیهای

میشود .پس میتوان نتیجه گرفت که از نظر جامعه نمونه بین

مهارتی و نقشآفرینی این ویژگیها در توسعه روستایی محاسبه

ویژگیهای مهارتی مدیران روستایی و توسعه روستایی رابطه

گردید و از آنجا که متغیرهای تحقیق حاضر از نوع رتبهای ـ

معنیداری وجود دارد ولی میزان این رابطه ضعیف میباشد.

سال چهارم
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جدول  -5فراوانی میزان برخورداری مدیران از ویژگیهای مهارتی و فراوانی نقش این ویژگیها در توسعه
مأخذ :یافتههای پژوهش4194،
میزان برخورداری از

نقش ویژگیهای مهارتی در توسعه روستایی
جمع کل

ویژگیهای
مهارتی

هیچ

خیلی کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

هیچ

0

0

0

0

0

9

خیلی کم

4

41

1

4

4

48

کم

1

4

40

8

1

481

زیاد

4

1

11

91

41

414

خیلی زیاد

4

0

48

10

44

40

جمع کل

9

41

414

449

1

188

جدول  - 6آزمون کای اسکوئر
أخذ :یافتههای پژوهش4194 ،
ضریب همبستگی درجه آزادی

سطح معناداری

کای اسکوئر

41/1405

4884

0/000

سطح احتمال

44/949

4884

4/000

همبستگی سطر به سطر

85/485

4

0/000

تعداد متغیر

188

 -5نتیجهگیری

مدیران محلی روستاهای حسینآباد ،فاطمیه ،کشوری ،میدان و

با امتیاز گذاری 1برخورداری از خدمات اساسی در

جعفرآباد از بیشترین میزان برخوردار میباشد (نقشه شماره .)8

روستاهای مورد مطالعه در دو مقطع سال  4158آغاز فعالیت

از میان روستاهای مورد مطالعه ،مدیران محلی روستای شهید

مدیران قبلی روستایی تا زمان انجام تحقیق  4194و محاسبه

کشوری توانستهاند در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی،

تفاوت امتیازهای برخورداری روستاها از خدمات اساسی نقش

اقتصادی و کالبدی خدمات و امکانات مناسبی در سطح روستا

مدیران محلی در توسعه روستایی بهصورت کمی مورد بررسی

ارائه دهند و پس از آن به ترتیب روستاهای فاطمیه ،میدان و

قرار گرفت( .هر چند که این خدمات صرفاا توسط مدیران محلی

جعفرآباد در رتبههای دوم و سوم و چهارم قرار میگیرند که

در روستاها باوجود نیامده و قطعاا عوامل و عناصر دیگری

شرح آن در جداول شماره  1آمده است .در نقشه شماره 1

نقشآفرین بودهاند) نتایج تحقیق نشان داد که تعامل و روابط

میزان تأثیرگذاری ویژگیهای مهارتی مدیران روستا در توسعه

عمومی باال ،قدرت تصمیمگیری ،برنامهریزی و قدرت جذب

ازنظر مردم نمایش دادهشده است.

منابع مالی ،قدرت متقاعد کردن مردم ،مشورت با مردم روستا،
ارائه گزارش از فعالیتهای خود به مردم روستا به ترتیب

78
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جدول  - 7مقایسه امتیاز خدمات و امکانات ارائه شده در روستاهای مورد مطالعه در دو مقطع  0385و 0390
مأخذ :یافتههای پژوهش4194 ،
امتیاز کسب شده در سالهای مورد نظر با توجه به سطح بندی
نام روستا

شهید کشوری

مهدیآباد

حسینآباد

جعفرآباد

فاطمیه

میدان

عرصه

بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
اقتصادی
جمع
بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
اقتصادی
جمع
بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
جمع
بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
اقتصادی
جمع
بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
اقتصادی
جمع
بهداشتی  -درمانی
اداری  -سیاسی
آموزشی  -فرهنگی
کالبدی
اقتصادی
جمع

خدمات روستایی
امتیاز کسب شده سال
85
1
1
41
48
40
45
41
1
44
48
9
88

امتیاز کسب
شده سال 90
48
44
41
88
41
54
41
1
44
48
9
88

تفاوت امتیازات
طی  5سال
+9
+4
0
+41
+1
+11
+1
+8
0
+8
0
+40

0
1
1
1
41
4
8
8
1
1
85

1
8
1
48
81
1
1
8
41
1
41

+1
+8
0
+8
+40
+1
+8
0
+40
0
+48

8
1
1
40
4
88
4
4
41
1
4
18

41
1
1
49
4
48
40
1
41
48
4
45

+5
+1
0
+9
0
+80
+1
+8
0
+5
0
+41
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الزمه عملکرد موفقیتآمیز مدیران در سطوح مختلف بنگاه،
سازمان ،جامعه روستایی و شهری برخورداری از ویژگیهای
خاصی است که برخی از آنها اکتسابی و برخی ذاتی است.
بدون شک مدیرانی میتوانند سازمان تحت امر خود را به
شیوهمطلوبتری به اهداف سازمانی رهنمون سازند که از این
وِیژگی ها برخوردار باشند .متناسب با سطوح سازمانی مدیریت و
اهمیت حوزه مسئولیت و تصدی مدیر ،اهمیت هر یک از
ویژگی ها متفاوت خواهد بود .در حوزه مدیران محلی روستایی،
مدیران روستایی باید از ویژگیهای مهارتی خاص و موردنیاز
خود برخوردار باشند تا بتوانند زمینه الزم برای تحقق توسعه
روستایی را فراهم نمایند .در این اثر تالش شد با مراجعه به
اعضای جامعه نمونه میزان برخورداری مدیران روستای آنها از
این ویژگیها مشخصشده و تأثیر هر کدام از این ویژگیها بر
میزان توسعهیافتگی روستاها مشخص شود.
نتایج تحقیق نشان داد که ازنظر اعضای جامعه نمونه اکثر
مدیران روستایی ،روستاهای مورد مطالعه از ویژگیهای مهارتی
الزم برای تصدی مسئولیت مدیریت روستای خود برخوردار
بودهاند .از سوی دیگر یافتهها حاکی از آن میباشد که تمامی
ویژگیهای مورد بررسی در توسعه روستایی تأثیرگذار هستند.
ولی ذکر این نکته ضروری است که اعضای جامعه نمونه
متناسب با سطح تحصیالت و میزان شناخت و نوع نگرش و
شرایط روستا ،میزان توان افراد داوطلب برای تصدی مسئولیت
مدیریت روستایی و ارزشهای حاکم در روستا ،در خصوص
مدیران روستای خود اظهارنظر نمودهاند؛ و سطح توقع و انتظار
آنان از مدیران روستا ،متناسب با شرایط روستای خود آنان بوده
که در مقایسه با روستاهای دیگر قطعاً متفاوت است.
نتایج این تحقیق مؤید نتایج بهدستآمده از تحقیقاتی
ال در این راستا انجام پذیرفته است ازجمله چوبچیان
است که قب ً
در سال  ، 8811به این نتیجه دست یافت که سواد و سطح
تحصیالت دهیاران ،ارائه گزارش ماهانه فعالیتهای دهیاری به
شورا ،گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت طرحها به شورا،
همکاری با دستگاههای ذیربط ،اجرای مصوبات و جذب
مشارکت مردمی عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد آنان میباشد،
خسروی در بررسیهای خود جایگاه آموزش را در نقشآفرینی
مدیران محلی مهم برمیشمارد .بدری در سال  8811دریافته
مای خود ارتباط بین اعضاء شورای اسالمی و دهیاریها و
همچنین برقراری ارتباط با سایر مراکز دولتی ،مشورت با مردم
روستا و اولویت بخشیدن به خواست آنها ،ارائه گزارش به مردم
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روستا و برگزاری جلسات مداوم با مردم روستا را در
نقشآفرینی مدیران محلی بسیار مؤثر میداند.
با توجه به یافتههای تحقیق نتایج کلی زیر را میتوان از این
اثر به دست آورد :نخست؛ اطالعرسانی در خصوص اهمیت
برخورداری از این ویژگیها برای داوطلبین تصدی مسئولیت
مدیریت روستایی .انجام این عمل باعث میشود افرادی که خود
را واجد شرایط الزم میدانند کاندیدا شده و افراد فاقد این
ویژگی ها کمتر در عرصه حضور یابند .نکته بعدی روستاییان با
آگاهی از این ویژگیها سعی خواهند نمود که در انتخاب خود
برای انتخابات شورای اسالمی روستایی افراد دارای ویژگیهای
الزم را برگزینند .بدون شک با افزایش اطالعرسانی در این
زمینه اعضای شورای اسالمی که انتخاب فرد واجد شرایط برای
تصدی مسئولیت دهیاری با آنان است بیشتر دقت نموده و افراد
فاقد شرایط الزم را به بخشداری برای صدور حکم معرفی
نمیکنند؛ زیرا اگر فرد فاقد شرایط الزم را معرفی نمایند باید
در مقابل مردم پاسخگو باشند؛ و بدین ترتیب مقدمات نوعی
شایستهساالری در روستاها شکل خواهد گرفت.
نتیجه دوم این است که پس از تصدی مسئولیت مدیریت
روستایی (شورای اسالمی و دهیاری) از سوی افراد جدید،
سازمانهای ذیربط باید زمینه توانمندسازی و تقویت
ویژگیهای اکتسابی را از طریق برگزاری دورههای آموزشی
حضوری ،غیرحضوری و آموزش ضمن خدمت و مانند ان فراهم
نمایند.
سوم :به نظر میرسد که درزمینۀ افزایش توانمندی مدیران
روستایی ،باید برنامه مدون و منسجمی با مشارکت کلیه
سازمانهای ذیربط در زمینه توسعه روستایی ،مردم و مدیران
محلی تدوینشده و سازوکار فعالیت ،ارائه گزارش عملکرد و
بهطورکلی تعامل مدیران روستا با مردم و سازمانهای دولتی و
مردم نهاد از پیشاندیشه و تدوین شود.
چهااااارم :ایاااان عرصااااه همچنااااان نیازمنااااد مطالعااااات
جدیااادی اسااات کاااه عمااادتاً بایاااد باااا شااایوه برناماااهریزی
مشارکتی و حضور خود روستاییان انجام پذیرد.
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Abstract
Purpose: Understanding the characteristics of local management skills in rural development as well
as identify ways to improve the characteristics of local management skills, purpose of this is study.
Methodology: Research method is analytical-descriptive. We used documentary and field
method for collecting required information and data. Tools of gathering data were index card and
questionnaire. Research domain is central region of Ilam city that includes two rural districts of
Mishlkhas and Dehpaeen. In this research questionnaire includes 22 items in Likert range that
evaluate the skill characteristics including influence, power and persuading people strong public
relations the ability of conducting duties low-abiding related university education experience and
information planning and decision making power, The power of attracting financial resources,
interaction report to village people.
Findings: The results of research showed that most of rural managers of studied villages have
had necessary skill characteristics for accepting management responsibility of their village. On
the other hand the findings showed that all studied characteristics influence rural development.
The results showed that there is a meaningful relationship between skill characteristics of rural
managers and rural development but the extent of this relationship is weak.
Research Limitation: Considering the short life span of the new rural management, research and
projects in this regard is limited and the resources to investigate only one of the local
management as well as the lack of support relevant governmental agencies from the structural
limitations of this are study.
Practical Implications: Selection of ccompetent and capable as local managers, training courses
to increase Acquired skills required local managers, as well as the capacity of rural managers to
program and consistent with the participation of all relevant organizations in the field of rural
development, people and local managers published.
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