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 یدهچک
های ی مهارتی مدیران محلی در توسعه روستایی و همچنین شناسایی راهکارهای ارتقای ویژگیهایژگیوشناخت نقش  هدف:

 . باشدیممهارتی مدیران محلی، هدف تحقیق حاضر 

 یهادادهاطالعات و  یآوربرای جمع .باشدمیتحلیلی  –و روش آن توصیفی  یاتحقیق حاضر از نوع کاربردی، توسعه روش: 

بخش قلمرو تحقیق . باشدیها شامل فیش و پرسشنامه مو میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری داده اسنادیاز روش  یازموردن

 22در قالب  یاپرسشنامه ،در این پژوهشباشد. یدارای دو دهستان میش خاص و ده پایین م است که مرکزی شهرستان ایالم

 و روابط عمومی قوی،قدرت نفوذ و متقاعد کردن مردم های مهارتی همچون )یژگیویر تأثش برای سنجگویه در طیف لیکرت 

قدرت جذب  یزی،رو برنامه گیرییمقدرت تصم ،تجربه و اطالعات ،تحصیالت دانشگاهی مرتبط یی،گراقانونوانایی انجام وظایف، ت

 .طراحی گردید. طراحی گردید( به مردم روستا ارائه گزارش ،دولتی یهاتعامل با سازمان، قدرت بیان ،منابع مالی

هرای یژگیواعضای جامعه نمونه اکثرر مردیران روسرتایی، روسرتاهای مرورد م العره از  ازنظرنتایج تحقیق نشان داد که  ها:یافته 

هرای یژگیوتمرامی  ها نشان داد که. از سوی دیگر یافتهاندبودهمهارتی الزم برای تصدی مسئولیت مدیریت روستای خود برخوردار 

مهارتی مدیران روستایی و توسرعه روسرتایی  هاییژگیازنظر جامعه نمونه بین و یرگذار هستند.تأثمورد بررسی در توسعه روستایی 

 .وجود دارد دارییراب ه معن

ی که در ایرن زمینره هابا توجه به کوتاه بودن طول عمر مدیریت نوین روستایی در کشور، تحقیق و پروژهمحدودیتها/ راهبردها: 

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 

 باشند.های اساسی این تحقیق میحمایت نهادهای دولتی مربوطه از محدودیت

ی هرامهارتی آموزشری بررای افرزایش هرادورهیران روستا، برگرزاری مد عنوانبهانتخاب افراد شایسته و توانا راهکارهای عملی:  

ینة افزایش توانمندی مدیران روستایی، باید برنامه مدون و منسجمی با مشرارکت درزمو همچنین  یاز مدیران محلیموردناکتسابی 

 ربط در زمینه توسعه روستایی، مردم و مدیران محلی تدوین شود.یذی هاسازمانکلیه 

 یالمشورای اسالمی روستا، مدیریت روستایی، توسعه روستایی، شهرستان ا: هاژهدوایکل

                                                            
ول: ئ. نویسندة مسEmail: teymorian2020@ gmail.com 
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله1. 1
و بهبود عملکرد سازمان، بنگاه توسعه  یاز ارکان اساس یکی

، هدایت و یدهسازماناست. مدیریت با  تیریمد یاجامعهو هر 

رساز تحقق تواند بستایجاد هماهنگی بین بازیگران متعدد می

نقش  تواندیمیی نیز مدیریت روستااهداف باشد. در جامعه 

ای که برخی از در فرایند توسعه ایفا نماید. نکته یمؤثربسیار 

ریزی و توسعه فرآیند برنامه در .اندمحققین بدان اذعان داشته

روستایی، مدیریت جایگاه و نقش بسیار مهمی دارد. بدون 

توسعه روستایی  ارآمد، اهدافمدیریت روستایی مشروع و ک

(. از این رو 2 .، ص1933موسوی،  و )بدری تحقق نخواهد یافت

 برای است ابزاری محلی جامعه به مبتنی مدیریت

 بهبود مشارکت محلی، جامعه توانمندسازی و سازیظرفیت

 ها،پروژه اجرایی ضمانت و پذیریمسئولیت تقویت مردم،

 جهت هاسرمایه از د استفادهبهبو و محلی نهادهای یدهسازمان

 رفع و پذیرش باهدف که توسعه، فرایند در یرگذاریتأث

 و اجتماعی راقتصادی  توسعه روستایی برای جوامع نیازهای

)رشیدپور،  گیردمی قرار استفاده مورد تولید منابع از حفاظت

ریزی متمرکز برای (. این واقعیت که برنامه92.ص، 1933

س ح محلی مؤثر و کافی نیست از سوی  دستیابی به توسعه در

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، 

به یک توسعه پایدار دست یافت )افتخاری،  توانیمبازار و مردم 

(. مدیریت روستایی از ارکان 9 .، ص1939عینالی، و  ریقیدا

زیرا در نبود  باشدیماصلی و جدا نشدنی توسعه روستایی 

های توسعه شده در نواحی روستایی برنامه یدهسازمانمدیریت 

 ،1935)بدری،  خواهد شد روروبه شمارییبنیز با مشکالت 

هیت و والتی در مااخیر تح یهامهروموم(. در طی 143 .ص

که از یک نهادی  یاگونهبه آمده به وجودمفهوم مدیریت محلی 

 پور، اسدی،برک ،اجرایی دارد )آخوندی و فنی وجه بیشتر» که 

 گذاریاستسبه نهادی («  94ص. ، 1931 بصیرت و طاهرخانی،

نهاد  عنوانبهمدیریت محلی » و مجری تبدیل شده است. 

ا نقش مهمی در کاهش روست یهابرنامهو مجری  گذاریاستس

 اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد هایینابرابر

 مدت طول در (.35.ص 1939 ایمانی جاجرمی و فیروزآبادی)

 تحوالت باوجود ران،یا دری عمرانی زیربرنامه سال 95 از شیب

 زدن توسعه از غالب برداشت ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس

 بودهی اقتصاد رشدی هابرنامه از تهبرگرف کشور زانیربرنامه

 (.245 .ص، 1931 ،یاستعالج) است

عمده در تفکر توسعه  یدنظرتجد کی ریاخ یهامهرومومدر 

صرف به چالش  یاقتصاد ازلحاظصورت گرفته است و آن را 

 ینةدرزماست و در حال حاضر موضوع مورد بحث  دهیکش

بر  دیعه باتوس یاستراتژ یتمرکز اصل ایاست که آ نیتوسعه ا

، وازوانی) موجود هایینابرابررفع  ایو  ردیقرار گ یرشد اقتصاد

امروزه منظور از . (241 .ص ،2554 ،1آیتال، پرادان و سروار

مردم  یزندگ یو اجتماع یاقتصاد یارتقا ییتوسعه روستا

 در ازهاین رفع و هاگیرییمدر تصم مشارکت شیروستا، افزا

 ،1331 ،2سلوییر) باشدیم دتبلندم و مدتکوتاهی هادوره

 .(99.ص

با این نگاه به توسعه روستایی نقش مدیریت روستایی و  

ساماندهی آن از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و ضروری است 

بر موفقیت و بهبود عملکرد مدیران  یرگذارتأثکه عوامل متعدد 

 هاآنو زمینه برای ساماندهی و اصالح  شدهشناختهمحلی 

مدیران روستایی از طریق هدایت و رهبری محلی،  د.فراهم شو

و  هاسازمانمردم، سرعت بخشی به کارها، مشورت با  یسازآگاه

گیری و اجرای ریزی، تصمیمادارات محلی برای برنامه

 هایتالش کنند.می ینیآفرنقشمربوط به توسعه  هاییتفعال

 است نوین رویکردی مبین محلی، مدیریت حوزه در شدهانجام

شود  منابع منجر کارآمدتر و مؤثر استفاده به تواندیم که

مدیریت توسعه روستایی بنابراین (؛ 19.ص ،13343،ماتینگلی)

است که شامل سه رکن مردم، دولت و  یاچندجانبهفرآیند 

در این فرآیند مدیریت روستایی با  .نهادهای عمومی است

روستایی،  یهاسازمانمشارکت مردمی و از طریق تشکیالت و 

تدوین و اجرا و  را های توسعه روستاییها و برنامهانواع طرح

 .ص ،1933)رضوانی،  دهدیمتحت نظارت و ارزشیابی قرار 

برای مدیریت روستایی در نظر  توانیم(. اهدافی را که 211

گرفت شامل: توانمندسازی و بهسازی محیط فیزیکی، هدایت و 

و ارتقای شرایط کار و زندگی  نظارت بر فرآیند عمران روستایی

 اتکای (.14-22 .ص ،1934مردم روستا است )دربان آستانه، 

 جوامع درونی هاییتظرف از استفاده مدیریت روستایی بر

 منابع موجود از یوربهره و مکان دقیق کنترل و اداره محلی،

ضروری است  روینازا(. 2.ص 1931 ، کریمی،مهدوی)باشد یم

 شناساییبر عملکرد مدیران در ابعاد مختلف  ذاریرگتأثتا عوامل 

اجتماعی اقتصادی و  -فرهنگی عوامل متعدد در این فرایند
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مدیران  (اخالقی، مهارتی)فردی  هاییژگیو یژهوبهو  طبیعی

 تیریمد مختلف ابعاد م العه روینازا .باشدیم یرگذارتأث

 ت.اسی ضرور آن متعددی ایزوا شناخت ویی روستا

عوامل متعددی در توفیق مدیریت  که اشاره شد طورهمان

یند توسعه دخالت دارد، آدر فر مدیران ینیآفرنقشو روستایی 

بسترساز ساماندهی مدیریت  تواندیمشناخت این عوامل 

مدیریت  ینیآفرنقشبر  مؤثرروستایی باشد. با شناسایی عوامل 

ها روستایی و تقویت یا اصالح این عوامل و رفع محدودیت

توان امیدوار بود که این نهاد عمومی بتواند نقش بیشتری در می

 مؤثرکه یکی از عوامل  رسدیمفرایند توسعه ایفا نماید. به نظر 

های مهارتی مدیران آفرینی مدیریت روستایی ویژگیبر نقش

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

وسعه روستایی پرداخته مهارتی مدیران روستایی در تویژگی 

مدیران روستا )در تحقیق  عنوانبه. اعضاء شورا و دهیار شودیم

های مهارت ازجملههای الزم حاضر( در صورت داشتن مهارت

حل )گیری تفکر استراتژیک، تفکر تحلیلی(، تصمیم)ادراکی 

های ارتباطی، تحصیالت دانشگاهی مهارت (فکر خالقمسئله، ت

ها و چالش توانندیمگرایی و مانند آن، نمرتبط، تخصص، قانو

تنگناهای که پیش روی مدیریت روستایی است را کاهش 

زمینه  هایژگیواین  یاثرگذاربا شناخت میزان  روینازادهند. 

فردی فراهم خواهد شد. بر این  هاییژگیوالزم برای ارتقای 

 ه پاسخ به پرسش زیر انجام پذیرفتهئاساس این تحقیق برای ارا

 مهارتی مدیران روستایی تا چه میزان بر هایویژگیکه  است

 است؟ اثرگذاردر توسعه روستایی  هاآننقش 

به نظر » از اندعبارتکه  فوق فرضیه تحقیق سؤالمتناظر با 

های مهارتی مدیران روستایی بخش مرکزی رسد ویژگیمی

 یرگذارتأثدر توسعه روستایی  هاآنشهرستان ایالم بر نقش 

 مورد آزمون قرار گرفت. «هست

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1

 ینةدرزمتحقیق نشان داد که تحقیقات چندی مرور ادبیات 

در دهه اخیر انجام گرفته است. عمده  یژهوبهمدیریت روستایی 

این تحقیقات یکی از ارکان مدیریت روستایی )شورای اسالمی و 

وایی نیز به محت ازنظر ؛ ویا دهیاری( را هدف قرار داده است

توانند در روند و های مهارتی و نقشی که میویژگی یرتأث

در  است. توجه شده پیشبرد توسعه روستا داشته باشند کمتر

 باشدیمتحقیق  مسئلهادامه تعدادی از تحقیقاتی که مرتبط با 

 معرفی شده است:

نقش مدیریت »( در تحقیقی تحت عنوان 1932تابا )

که با روش « احیاء منابع طبیعیروستایی در حوزه حفظ و 

مدیران روستایی را  هاییژگیو یرتأث ،انجام گرفته است یفیتوص

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

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

نتیجه رسیده است که بومی بودن مدیران و داشتن فرهنگ 

را در انجام  هاآنتاییان و داشتن تحصیالت، متناظر با روس

 .کندیموظایفشان موفق 

جایگاه آموزش »( در تحقیقی تحت عنوان 1939خسروی ) 

های در بهبود مدیریت توسعه روستایی م العه موردی دهیاری

به بررسی نقش آموزش و تحصیالت « شهرستان کوهدشت

 آموزش انمدیر نشان داد قیحقت نیا جهیدهیاران پرداخت. نت

 مدیریت در ترموفق و باالتر عملکرد دارای باسواد و دیده

 .باشندیم روستایی توسعه و روستایی

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

دارای  است که بخش مرکزی شهرستان ایالمقلمرو تحقیق 

شهرستان ایالم، با  .باشدیمپایین خاص و دهدو دهستان میش

 99دقیقه تا  12درجه و  99و  یلومترمربعک 4/1343مساحت 

 49دقیقه تا  44درجه و  44دقیقه عرض شمالی و  43درجه و 

متر از س ح دریا  1445دقیقه طول شرقی با ارتفاع  41درجه و 

شهرستان ایوان، از جنوب به شهرستان مهران، از  از شمال به

شهر شیروان چرداول و دره  به شهرستان یجنوب شرقشرق و 

و از غرب به استان دیاله عراق و شهرستان گیالنغرب محدود 

 .شودمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9/  پیاپی  1  شمارۀریزی روستایی                                                                              مجلّه پژوهش و برنامه                                                                          07

 

 
  موردمطالعهی روستاها -1 شکل

 1931  های پژوهش،مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2
و روش آن  یاتوسعهتحقیق حاضر از نوع کاربردی، 

 یهادادهاطالعات و  یآورجمعبرای  تحلیلی است. رتوصیفی 

و میدانی استفاده شده و ابزار  یاکتابخانهاز روش  یازوردنم

جامعه  .باشدیمشامل فیش و پرسشنامه  هادادهگردآوری 

کلیه سرپرستان خانوار روستاهای مورد م العه آماری تحقیق 

گویه در  22در قالب  یاپرسشنامهدر این پژوهش . باشدیم

و  کم، خیلی کمبسیار زیاد، زیاد، )ای طیف لیکرت پنج گزینه

طراحی گردید که توسط، سرپرستان خانوار و اعضاء  (هیچ

واحد تحلیل  عنوانبهشورای اسالمی روستا و دهیاران روستا 

 نامهپرسشتعیین پایایی،  منظوربهاین م العه تکمیل گردید. 

، جعفرآباد و شهید کشوری آبادیمهددر سه روستای 

( 393/5آمده )به دست شد و ضریب آلفای کرونباخ  آزمونیشپ

 طراحی شده داشت. نامهپرسشنشان از پایایی 

 9 ازنفر(  4291) خانوار 2539جامعه آماری تحقیق، 

از دهستان  آبادیمهدفاطمیه، شهید کشوری، )روستای منتخب 

، جعفرآباد و میدان از دهستان میش آبادینحسده پایین و 

 یالماان روستای بخش مرکزی شهرست 13از میان  که (خاص

( بر اساس فاصله از شهر ایالم، تعداد خانوار، 1نقشه شماره )

و نحوه  (دشتی، کوهستانی یا جنگلی)وضعیت طبیعی روستا 

 تعیین شده است. (دارا بودن شورا و دهیاری)مدیریت روستا 

با توجه به واحد تحلیل که سرپرست خانوار و مدیران محلی 

نفر  944ده از فرمول کوکران با استفا یآماراست، از بین جامعه 

ر از اعضاء فن 14که شامل  اندشدهجامعه نمونه انتخاب  عنوانبه

 باشد.نفر از مردم روستا می 945مدیریت روستا و 

برای تعیین حجم نمونه در بین روستاهای مورد م العه از 

استفاده شده است. در درون  شدهیبندطبقه یریگنمونهروش 

 یریگنمونهنه منتخب با استفاده از روش روستاها اعضای نمو

 شدند. تعییناتفاقی ساده 

برای م العه ویژگی از مبانی نظری تحقیق  یریگبهرهبا 

همچون: نفوذ و قدرت،  ییهامؤلفهاز  مهارتی مدیران روستایی

های دولتی، گرایی، تعامل با سازمان، قانونتوانایی انجام کار

شگاهی، تجربه و اطالعات، روابط عمومی قوی، تحصیالت دان

ریزی، قدرت جذب منابع مالی، گیری و برنامهقدرت تصمیم

 قدرت بیان و ارائه گزارش به مردم روستا استفاده شده است.

مهارتی در توسعه  هاییژگیوبرای سنجش تأثیرگذاری 

ها روستایی، راب ه بین میزان برخورداری مدیران از این ویژگی

 در ارائه امکانات و خدماتی که جزء هایژگیوتأثیر این  و
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، از آزمون همبستگی خی دو باشندیم 4توسعه هایشاخص

 شده است. استفاده

  مبانی نظری تحقیق .3

مدیریت، به  ینةدرزمهای م روحه ها و دیدگاهاز بین نظریه

« اقتضایی»و نظریه « قدرت و نفوذ»رسد که دو نظریه نظر می

 بکارگرفته شود. ن تحقیقتواند در تبیین نظری ایمی

این بر اساس  مدل رهبری بر اساس قدرت و نفوذ: .3.2

، قدرت و نفوذ اثربخشدر رهبری  مؤثر، یکی از عوامل نظریه

نوع تقسیم  4فرانک و راوین قدرت را به  1343است. در سال 

توسط یوکل و فالب  یبندطبقهاین  1331کردند و در سال 

د و به دو گروه تقسیم شد. گروه نوع رسی 3گسترش یافت و به 

نخست بر موقعیت و جایگاه افراد در درون سازمان، جامعه و 

 شود.میرا شامل فردی های گروه تأکید دارد و گروه دوم ویژگی

 های آن در گروه نخست:انواع قدرت و ویژگی

. قدرت مبتنی بر پاداش: منشأ قدرت توانایی است و برای 1

 ازجملهشود و به تشویق می یدهازمانسکنترل و هدایت منابع 

 .شودیمها، جوایز و غیره توجه پرداخت

. قدرت مبتنی بر اجبار و زور: قدرت برای کنترل ناشی از 2

 ها یا مجازات همانند توبیخ کتبی یا تعلیق است.جریمه

. قدرت مبتنی بر قانون: قدرت ناشی از قانون و موقعیت 9

یش را از این طریق به دست سازمان است و مدیر اقتدار خو

 .آوردیم

. قدرت مبتنی بر اطالعات: قدرت ناشی از دسترسی به 4

 باشد.ها میاطالعات و ارسال و انتقال اطالعات در سازمان

. قدرت مبتنی بر مرجع: قدرت مبتنی بر دوست داشتن و 4

 پذیرش افراد یا داشتن احترام در میان دیگران است.

 از اندعبارتآن در گروه دوم  هاییژگیوانواع قدرت و  

. قدرت مبتنی بر تخصص: قدرت ناشی از دانش و تجربه و 1

 مهارت افراد در حوزه ویژه.

. قدرت مبتنی بر اقناع: قدرت ناشی از توانایی برای اقناع 2

و متقاعد کردن مردم در یک دوره و اقدام خاص برای 

 گیری.تصمیم

ها و اشی از جاذبه. قدرت مبتنی بر فرهمندی: قدرت ن9

انتقال یک پیام و مفهوم پویاست که مردم را برای همکاری و 

 کند.اطالعات برای دستیابی به هدف کنجکاو میتبادل اقدام و 

 (91-49.ص ،1933 ،یافتخار)

 یهامهارتاین نظریه  با کمک با توجه به مسئله تحقیق،

 یداربرفرمانرا برای جذب مشارکت و همکاری مردم و  مدیران

: قدرت و توانایی متقاعد کردن مردم، قدرت ناشی ازجملهها آن

، قدرت ناشی از تجربه و مهارت مدیران، پیاماز جاذبه و انتقال 

قدرت مبتنی بر دوست داشتن و پذیرش افراد، قدرت مبتنی بر 

 .آمد به دست قانون، دانش تخصصی و مانند آن

که  داردیماین مدل بیان  اقتضایی: رهبری مدل .2 .3

عملکرد هم به سیستم انگیزشی رهبر و هم به میزان کنترل و 

های این نظریه با پژوهشنفوذ وی بر وضعیت وابسته است. 

 اندعبارتمدل اقتضایی  گانهسهو متغیرهای  فیدلر تکامل یافت

 :از

در این عامل پرسشی که  (:عضو رروابط رهبر)جو گروه  .1

، کارکنان، گروه و جامعه تا چه این است که افراد شودیمم رح 

حد به سرپرستان و رهبران خود اعتقاد دارند و میزان وفاداری 

 ها چقدر است؟متقابل بین آن

: دومین عامل مهم در رهبری مبتنی بر کار. ساختار 2

موقعیت، ساختار وظیفه و نوع کار است. بدین معنی که اگر 

که عملیات  یاگونهبهساختار در حد عالی باشد  ازنظرکاری 

انجام شود اعضای  مرحلهبهمرحلهو  گامبهگامدقیق،  صورتبه

باید انجام  ازآنچهگروه، جامعه و سازمان دیدگاه یا نظری روشن 

 .دهد، خواهند داشت

سازمانی: سومین عامل مهم  ناشی از پست و مقام. قدرت 9

در رهبری مبتنی بر موقعیت، قدرت سمت، مقام و پست 

قانونی و رسمی است. بر اساس سمت یا پست، اقتدار سازمانی، 

قانونی و مشروع مدیر و رهبر برای تنبیه و تشویق متغیر است 

ها نیز در رهبری و مدیریت افزون بر این، نوع و ماهیت سازمان

 .(939.، ص1939 ،رضائیان) مؤثر است

که اعضا جامعه و  یهامهارتبه تجربه و  اقتضایی در نظریه

. در این نظریه روابط توجه دارد کنندیمکسب  یجدرتبهگروه 

 عنوانبهعضو، ساختار وظیفه و قدرت سمت مدیریت ر رهبر

 بامالحظه. عوامل مهم در رهبری و مدیریت م رح شده است

ابزار سنجش  (،1جدول شماره ) یشینپو تحقیقات  این عوامل

 آمده است. به دستبرای انجام پژوهش  یازموردن
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  روستایی رانیمد رگذاربرنقشیتأث عوامل - 1جدول 

  1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 ابعاد

، فرهنگیاجتماعی محیطی اقتصادی سیاسی اداری،   

محلی  هایحکومتودن ضعف مالی مبرطرف ن

منابع مالی پایدار )ایمانی . (1933مقیمی )

تعیین نوع فعالیت ، منابع درآمدی روستا (932

عاونی در روستا )قدیری تشکیل ت، عمده روستا

کمبود و ضعف منابع مالی در ، (1939

تخصیص حقوق و مزایای ثابت مدیران محلی 

شناسایی مشکالت و ، (1933، موسوی )بدری

توجه به ، )1933 رضوانیتنگناهای روستا ) 

مردم م ابق با استعداد  یازهاین و هااولویت

 .(1939)افتخاری، قیداری، عینالی،  هامکان

محیط و امکانات فیزیکی )دنیس، مک  عوامل

 (.2554 5کارفی

فردی )مانند سواد صالحیت  هایویژگی

تقویت روحیه . (1933. )افراخته (فنی

، (1939 کالنتری) همکاری وتفاهم 

معصوم،  آموزش نیروی انسانی )قدیری

جلب اعتماد و مشارکت ، (1939 ریاحی

توجه ، (1939 بدری و نعمتیروستاییان )

در  هاآنردم و مشارکت جدی به نقش م

 (1934تهیه و اجرای برنامه )مقیمی 

اجتماعی شامل  هایویژگیشناخت 

 جمعیت، ترکیب سنی و جنسی )قدیری

 و هامهارت. (1939 معصوم، ریاحی

و ارزیابی عملکرد  موردنیاز هایآموزش

 (.2554)دنیس، مک کارفی 

 هایحکومت هایبرنامه راستاییهم

ملی )مقیمی  هایبرنامهمحلی با 

اعتقاد به تفویض قدرت و . (1933

ارتباط ( 1933 افتخاری) اختیار

دولتی  هایسازمانمستمر و منظم با 

رعایت یکپارچگی  ،(1939 کالنتری)

، (1939 نیا فیروزمدیریت محلی )

 هایسازماناجتناب از موازی کاری 

، (1933، موسوی،بدری)ذی ربط 

 یهافعالیت، ارسال گزارش ماهانه

 ای شرفتیگزارش پ به شورا، یاریده

 شورا، به هاطرح شرفتیپ عدم

 ربطذی یهابا دستگاه یهمکار

)چوبچیان، کالنتری،  مصوبات یاجرا

 (.1939 فمیشعبانعلی 

 تحقیق هاییافته. 4
 نمونه جامعهی فرد هایویژگی .1. 4 

 شودیم( مشخص 2که از جدول شماره ) طورهمان

سال قرار  44-91ه نمونه در گروه سنی بیشترین تعداد جامع

 ازنظر. باشدیمدرصد  3/45نفر، معادل  144دارند که شامل 

نفر از جامعه نمونه را  114درصد معادل  1/92 یجنسوضعیت 

 .انددادهتشکیل  مردهانفر را  241در صد معادل  3/91زن و 

نفر( دارای  33) در صد جامعه نمونه 1/24سواد س ح 

درصد زیر دیپلم  4/94نفر معادل  129دیپلم، مدرک تحصیلی 

 12و  و باالتر یپلمدفوقنیز  هاآن درصد 2/13نفر معادل  93و 

(. 2شماره جدول هستند ) سوادیبدرصد نیز  9/25نفر معادل 

نشان از باال رفتن  یپلمدفوقدرصد باالتر از  25وجود تقریبی 

بر ظرفیت  ندتوایمکه این امر  س ح تحصیالت روستاییان دارد

 .یدافزا یب موردم العهنیروی انسانی روستاهای 

به ترتیب مشاغل زراعت  دهدیمکه جدول نشان  طورهمان

 12درصد ) 9/25( نفر، دامداری 32درصد ) 3/24با  و باغداری

نفر( کمترین جمعیت  93)درصد  1/15نفر( و مشاغل دولتی با 

که مختص  یدارخانهشاغل را به خود اختصاص داده است. 

درصد جمعیت جامعه نمونه  9/14زن بوده است  دهندگانپاسخ

به  دهندگانپاسخدرصد  1/29و را به خود اختصاص داده است 

 به کارهاییبه شهر  موردم العهنزدیک بودن روستاهای  دلیل

و مانند آن  یفروشدستمانند: کارگر ساختمانی، رانندگی، 

 .باشندیممشغول 

 اشتغال ، سطح سواد، سنفراوانی  -2جدول 

 1931 های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد فراوانی نوع اشتغال درصد فراوانی سطح سواد درصد فراوانی گروه سنی

 3/24 32 زراعت و باغداری 9/25 12 سوادیب 1/23 154 95-25

 9/25 12 دامداری 13 94 خواندن و نوشتن 3/45 144 44-91

 1/15 93 دولتی 4/11 92 سیکل 3/29 34 95-49

 9/14 44 دارخانه 9/44 141 و باالتر دیپلم 3/4 21 95>

 9/19 944 جمع 155 944 جمع 155 944 جمع
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 توسعه بر آن آفرینینقش وی مهارت هایویژگی .2. 4
 ییروستا
 نهیزم دو در نمونه جامعه یاعضا نظر قیتحق ادامه در

 و یرتمها یهایژگیو از ییروستا تیریمد یبرخوردار زانیم

 ییروستا توسعه بر هامهارت نیا از کی هر یرتأث زانیم سپس

 .است شدهارائه کیتفک به

 و روابط عمومی قوی متقاعد نمودن ،قدرت نفوذ .1
نفر( از اعضاء  222درصد ) 2/46نتایج تحقیق نشان داد که 

از این ویژگی  خودجامعه نمونه، میزان برخورداری مدیران روستای 

( این نفر 88درصد ) 6/27،اندکردهی زیاد ارزیابی را زیاد و خیل

 هاآننفر(  27) درصد 5ویژگی را در مدیران روستای خود کم و 

نفر( از اعضاء  785درصد ) 4/72نیز خیلی کم ارزیابی کردند. 

جامعه نمونه میزان تأثیر نفوذ و متقاعد کردن مردم را در توسعه 

نفر(  706درصد ) 3/22 ند،روستایی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرد

 2/5خیلی کم و  هاآننفر(  34درصد ) 7/70تأثیر آن را کم و 

بدین ترتیب  نفر( میزان تأثیر آن را هیچ ابراز کردند. 28درصد )

درصد اعضای جامعه نمونه بر  70که بیش از  شودیممشخص 

آن بر  یرگذاریتأثاز این ویژگی و  یشانروستابرخورداری مدیران 

 7/53 ازنظردر همین زمینه  اند.داشته یدتأکروستایی توسعه 

به میزان  مدیران روستای آنان ،شوندگانپرسشنفر(  242درصد )

زیاد و خیلی زیاد از روابط عمومی قوی برخوردار هستند، جدول 

نفر(  276درصد ) 2/50که  دهدیمنشان  6شماره 

اد و خیلی تأثیر روابط عمومی قوی را در توسعه زی شوندگانپرسش

نفر( اثر این ویژگی را کم و  45درصد ) 2/78زیاد ارزیابی کردند، 

نفر( میزان  78درصد ) 7/7خیلی کم  هاآننفر(  27) درصد 2/7

 آن را هیچ ارزیابی کردند. یاثرگذار

 وانایی انجام وظایفت .2 
از جامعه نمونه معتقدند که مدیران  نفر( 207درصد ) 6/44

وانایی الزم برای ان زیاد و خیلی زیاد از تروستای آنان به میز

درصد  4/22 ؛ ومدیریت روستایی برخوردار هستندانجام وظایف 

کمی  واناییمدیران روستای آنان از ت ( معتقدند کهنفر 707)

نفر( از جامعه  228درصد ) 3/46(. 7برخوردارند )جدول شماره 

سعه را در توانجام وظایف  توانایینمونه میزان اثرگذاری 

نفر(  44درصد ) 4/78روستایی زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند،

 40درصد ) 2/74اثر این ویژگی را در توسعه روستای خود کم و 

نفر( میزان اثر آن را هیچ  22درصد ) 2/8خیلی کم و  هاآننفر( 

 ردند.ابراز ک

 ییگراقانون .3
درصد  7/52دهد نشان می 6که جدول شماره  طورهمان

مدیران روستای آنان  که معتقدند شوندگانپرسشنفر(  274)

 2/48 .به میزان زیاد و خیلی زیاد از این ویژگی برخوردارند

تأثیر این ویژگی مدیران را  شوندگانپرسش( نفر 262)درصد 

)جدول شماره  در توسعه روستا زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند

را در توسعه روستای گرایی ( اثر قانوننفر 56) درصد 8/20 (.6

درصد  7/ 6و خیلی کم  هاآننفر(  20درصد ) 4/7خود کم و 

 .اندکردهنفر( میزان تأثیر آن را هیچ ارزیابی  72)

 تحصیالت دانشگاهی مرتبط .4
میزان تحصیالت  شوندگانپرسشنفر(  278) درصد 6/47

مرتبط را در مدیران محلی روستای خود کم و خیلی کم 

نفر( تحصیالت مرتبط با  45درصد ) 2/78و ارزیابی کردند 

 نفر( آن را زیاد و 74درصد ) 8/77مدیریت روستایی را هیچ و 

میزان آن را خیلی زیاد دانستند.  ماندهیباق( نفر 76درصد ) 2/3

تأثیر تحصیالت مرتبط  شوندگانپرسشنفر(  228) درصد 2/46

 2/7/23را در توسعه روستایی کم و خیلی کم ارزیابی کردند و 

 8/6نفر( اثر تحصیالت مرتبط با مدیریت را هیچ و  82درصد )

نفر(  28درصد ) 2/5و خیلی زیاد  نفر( آن را 75درصد )

در این خصوص آن را زیاد دانستند.  میزان تأثیر ماندهیباق

اذعان نمود که اعضای جامعه نمونه کار مدیریت  توانیم

ن اساس تحصیالت و بر ای ندانستهای روستایی را کار حرفه

ن آها چندان مهم نبوده و یا اهمیت نآمرتبط با مدیریت برای 

سطح سواد  .گروه هدف چندان شناخته شده نیست برای

 (شش دهیار و نه نفر از اعضاء شورای اسالمی)مدیران محلی 

روستاهای مورد مطالعه که جزء حجم نمونه بودند مورد پرسش 

 5و  تریینپاارای مدرک دیپلم و د هااز آننفر  8واقع گردید که 

و  یپلمدفوقنفر دیگر دارای تحصیالت دانشگاهی در مقاطع 

ظر اعضای نمونه بر روی ن تواندیمکارشناسی بودند. این امر نیز 

 باشد. یرگذارتأث

 تجربه و اطالعات .5 
که مدیران  معتقدندجامعه نمونه  (نفر 202)درصد  2/74

برای مدیریت روستایی برخوردار روستای آنان از تجارب کافی 

 (نفر 756)درصد  62که  دهدیمنشان  6هستند. جدول شماره 

جامعه نمونه اثر تجربه و اطالعات مدیران محلی را در توسعه 

نفر( اثر این  777درصد ) 6/32زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند، 

 هاآننفر(  72درصد ) 4/76 ویژگی را در توسعه روستایی کم و

نفر( میزان تأثیر آن را هیچ ارزیابی 73درصد ) 2/3لی کم خی
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تجربه در  یرتأثی از پاسخگویان فراواننسبت  ینکهباوجوداکردند.  

که  دهدیم، اما این امر نشان اندنمودهمدیریت روستایی را زیاد اعالم 

 دارند. عالوه بر تجربه عوامل دیگری در مدیریت روستایی تاثیر

ریزیری و برنامهگیقدرت تصمیم .6  

و  گیرییمتصمجامعه نمونه قدرت  نفر( 805درصد ) 6/85

ریزی مدیران روستای خود را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند. برنامه

گیری و ( جامعه نمونه تأثیر قدرت تصمیمنفر 494درصد ) 4/84

بیان مدیران را در توسعه روستایی زیاد و خیلی زیاد  یزیربرنامه

نفر(  18درصد ) 9 نفر( این تأثیر را کم و 441درصد ) 5/14، نمودند

نفر( میزان تأثیر  41درصد ) 8/4را خیلی کم  یاثرگذارمیزان  هاآن

 د.آن را هیچ ارزیابی کردن

قدرت جذب منابع مالی .7  
بر مدیریت روستایی  مؤثرکه یکی از عوامل  رسدیمبه نظر 

است. مالحظه نتایج قدرت جذب منابع مالی توسط مدیران محلی 

 451درصد ) 4/84این تحقیق نیز بر این گفتار صحه گذاشته است. 

نفر( جامعه نمونه قدرت جذب منابع مالی را در مدیران روستای خود 

نفر( جامعه  845درصد ) 5/84زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند. 

توسعه روستایی زیاد و  نمونه تأثیر قدرت جذب منابع مالی را در

نفر( اثر این ویژگی را کم  58درصد ) 1/89لی زیاد ارزیابی کردند، خی

 84درصد ) 5/1این تأثیر را خیلی کم  هاآننفر(  14درصد ) 4/48و 

 آن را هیچ ارزیابی کردند. یاثرگذارنفر( میزان 

 قدرت بیان .8

نفر( جامعه نمونه قدرت بیان را در مدیران  819)درصد  1/11 

 854)درصد  4/14یلی زیاد ارزیابی کردند. روستای خود زیاد و خ

نفر( جامعه نمونه اثر قدرت بیان را در توسعه روستایی زیاد و خیلی 

 نفر( اثر این ویژگی را توسعه 404درصد ) 9/81زیاد ارزیابی کردند، 

نفر(  84درصد ) 9/8خیلی کم  هاآن( نفر 41درصد ) 1/5کم و 

 (.4و  1جدول شماره ند )کردمیزان اثرگذاری آن را هیچ ارزیابی 

یدولت یهاسازمانتعامل با  .9  
 نفر( جامعه نمونه میزان تعامل اعضاء شورا و دهیار 848) 5/14 

درصد  4/40های دیگر را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند، با سازمان

درصد  9/ 9نفر( این ویژگی را در مدیران روستای خود کم و  81)

نفر( میزان آن را هیچ  41درصد ) 8/4خیلی کم  هاآننفر(  11)

نفر( جامعه نمونه میزان اثرگذاری  844درصد ) 15/ 1ارزیابی کردند. 

های دیگر را در توسعه روستایی زیاد و خیلی زیاد تعامل با سازمان

/ 4 نفر( این اثر را در توسعه کم و 85درصد ) 1/41ارزیابی کردند، 

نفر( میزان  41درصد ) 5/4خیلی کم،  هاآننفر(  11درصد ) 40

 .تأثیر آن را هیچ ارزیابی کردند

م روستاارائه گزارش به مرد .01  

درصد  1/81 شودیممشاهده  1که از جدول شماره  طورهمان

که مدیران روستای آنان به میزان  معتقدندنفر( جامعه نمونه  451)

 490درصد ) 8/81 نمایند.می ارائهزیاد و خیلی زیاد به مردم گزارش 

نفر( جامعه نمونه تأثیر ارائه گزارش فعالیت به مردم روستا را در 

 .توسعه روستا زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند

  یمهارت هاییژگیو، میزان برخورداری مدیران روستایی از 3جدول شماره 

 4194  های پژوهش،مأخذ: یافته

نمیانگی انحراف معیار ضریب همبستگی کای دو  
 درصد

اگویه ه  
مخیلی ک هیج  بسیار زیاد زیاد کم 

19/81  081/4  10/1  4/1  1 4/88  5/40  4/81  قدرت متقاعد کردن مردم 

81/11  915/0  80/1  8/4  1/9  1/89  8/44  4/48  توانایی الزم برای انجام وظایف 

18/14  99/0  58/1  4/1  1/1  8/41  8/41  1/88  ییگراقانون 

91/19  01/4  55/1  8/4  8/5  4/44  1/44  5/14  داشتن روابط عمومی قوی 

18/81  05/4  81/8  9/45  1/89  4/18  5/48  9/1  تحصیالت دانشگاهی مرتبط 

41/14  99/0  14/1  1/1  1/1  4/18  15 9/45  تجربه و اطالعات 

95/11  04/4  18/1  4/1  4/40  8/85  1/15  1/80  یزیربرنامهو  گیرییمتصمقدرت  

41/14  09/4  81/1  8/1  8/5  1/14  5/11  1/80  قدرت جذب منابع مالی 

15/10  01/4  11/1  8/4  1/1  1/80  4/44  8/81  قدرت بیان 

41/11  48/4  98/1  8/4  9/9  4/40  1/15  8/11  دولتی یهاسازمانتعامل با  

10/14  49/4  41/1  9/8  1/48  5/84  5/18  5/80  ارائه گزارش فعالیت به مردم روستا 
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  مهارتی هایویژگی ازیی روستا رانیمدی برخوردار زانیم - 2 شکل

 4194های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 توسعه در مدیران روستایی  مهارتی هاییژگیونقش  - 4جدول  

 4194های پژوهش، خذ: یافتهمأ

نمیانگی انحراف معیار  
 درصد

 گویه ها
مخیلی ک هیچ دخیلی زیا زیاد کم   

41/4  88/1  9/1  4/40  1/89  1/11  9/44 دمقدرت متقاعد کردن مر   

4/4  48/1  8/5  9/41  1/45  1/41  9/9  توانایی الزم برای انجام وظایف 

44/4  18/1  4/8  1/8  5/80  9/41  1/80 ییگراقانون   

08/4  18/1  4/8  9/8  9/45  1/41  8/81  داشتن روابط عمومی قوی 

08/4  50/1  8/18  89 4/81  9/1  5/4  تحصیالت دانشگاهی مرتبط 

44/4  45/8  9/1  1/44  4/18  4/18  1/14  تجربه و اطالعات 

08/4  41/1  8/4  9 5/14  1/11  9/41 یزیربرنامهو  گیرییمتصمقدرت    

08/4  81/1  5/1  4/48  1/89  8/18  1/41  قدرت جذب منابع مالی 

4/4  48/1  9/8  1/5  9/81  8/11  9/81  قدرت بیان 

44/4  14/1  5/4  4/40  1/41  8/18  8/11 دولتی یهاسازمانتعامل با    

44/4  58/1  8/5  5/48  9/45  1/40  1/41 تابرگزاری جلسات منظم با مردم روس   

45/4  40/1  8/5  1/44  5/81  9/11  1/41 اارائه گزارش فعالیت به مردم روست   
 

به بعد  4158که از سال  باشدحاکی از آن میتحقیق نتایج 

در زمینه توسعه روستایی با تالش مدیران محلی، در روستاهای 

های زمینهدر  شرح زیراتی به مورد مطالعه خدمات و امکان

 ارائه شده است: مختلف

اجتماعی و فرهنگی: ساخت مسجد، تأسیس مدرسه و  -

گذاری نام میان مردم روستا. اییلهقبکمک به حل اختالفات 

 های روستا،کوچه و خیابان

تأسیس خانه بهداشت، پی گیری بهداشتی، درمانی:  -

عویض شبکه آب شرب.زباله، دفن بهداشتی زباله، ت یآورجمع
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(، بافییقال) دستییعصنااقتصادی: تأسیس کارگاه  -

به  یرسانآبتشکیل تعاونی منابع طبیعی، ایجاد دال بتنی برای 

 مزارع کشاورزی.

کالبدی: تأسیس ساختمان دهیاری، روشنایی معابر،  -

، های روستاجاده و راه یزیرشن، ساخت پل، یکشجدول

 بانکپستتأسیس پی گیری فالت آن، تعریض جاده اصلی و آس

 و ایجاد جاده عشایری.

نفر عضو  9نفر دهیار،  1نفر از مدیران روستا ) 48از میان  

 1/41نفر معادل  1که جزء جامعه نمونه بودند  (شورای روستا

، نقش خود را در برخورداری روستا از امکانات هاآندرصد 

درصد  1/81معادل نفر  4، گیرییمتصمو  یزیربرنامهموجود، 

 را عنوان کردند یگیریپنقش مجری و مابقی نقش ناظر و 

 
  توسعه دریی روستا رانیمدی مهارت هایتأثیر ویژگی – 3 شکل

 4194های پژوهش، مأخذ: یافته
 

به »اشاره شد در این تحقیق این فرضیه  قبالا همانطوریکه 

رکزی های مهارتی مدیران روستایی بخش مرسد ویژگینظر می

 یرگذارتأثها در توسعه روستایی شهرستان ایالم بر نقش آن

مورد آزمون قرار گرفته است. برای نیل به این منظور « باشدیم

های میزان همبستگی میان برخورداری مدیران از ویژگی

روستایی محاسبه  ها در توسعهاین ویژگی ینیآفرنقشمهارتی و 

 ـای حاضر از نوع رتبه متغیرهای تحقیق گردید و از آنجا که

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

ترکیب و تبدیل به یک  گویه ها Camput دستور یریکارگبه

که در جدول زیر آمده  یمعنادار. با توجه به سطح شدمتغیر 

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

گرفت که از نظر جامعه نمونه بین توان نتیجه . پس میشودیم

های مهارتی مدیران روستایی و توسعه روستایی رابطه ویژگی

 .باشدیمولی میزان این رابطه ضعیف  داری وجود داردمعنی
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 توسعهدر  هایژگیوراوانی نقش این ف مهارتی و هاییژگیوفراوانی میزان برخورداری مدیران از  -5جدول 

4194وهش،های پژمأخذ: یافته  
 

میزان برخورداری از 

هاییژگیو  

 مهارتی

مهارتی در توسعه روستایی هاییژگیونقش   

 جمع کل

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم هیچ

 9 0 0 0 0 0 هیچ

 48 4 4 1 41 4 خیلی کم

 481 1 8 40 4 1 کم

 414 41 91 11 1 4 زیاد

 40 44 10 48 0 4 خیلی زیاد

 188 1 449 414 41 9 جمع کل

 

اسکوئر آزمون کای  - 6جدول   
4194های پژوهش، أخذ: یافته  

یسطح معنادار درجه آزادی ضریب همبستگی   

رئکای اسکو  1405/41  4884 000/0  

احتمال سطح  949/44  4884 000/4  

485/85 همبستگی سطر به سطر  4 000/0  

   188 تعداد متغیر

 

گیرییجهنت -5  

از خدمات اساسی در  برخورداری 1با امتیاز گذاری

آغاز فعالیت  4158روستاهای مورد مطالعه در دو مقطع سال 

و محاسبه  4194مدیران قبلی روستایی تا زمان انجام تحقیق 

تفاوت امتیازهای برخورداری روستاها از خدمات اساسی نقش 

کمی مورد بررسی  صورتبهمدیران محلی در توسعه روستایی 

توسط مدیران محلی  صرفااخدمات  قرار گرفت. )هر چند که این

عوامل و عناصر دیگری  قطعاانیامده و  باوجوددر روستاها 

تعامل و روابط ( نتایج تحقیق نشان داد که اندبوده ینآفرنقش

و قدرت جذب  یزیربرنامه، گیرییمتصمقدرت ، عمومی باال

مشورت با مردم روستا،  ،منابع مالی، قدرت متقاعد کردن مردم

به ترتیب روستا خود به مردم  هاییتفعالزارش از ارائه گ

، میدان و کشوری ، فاطمیه،آبادینحسمدیران محلی روستاهای 

 .(8)نقشه شماره  باشدیمجعفرآباد از بیشترین میزان برخوردار 

محلی روستای شهید مدیران از میان روستاهای مورد مطالعه، 

فرهنگی، اند در ابعاد مختلف اجتماعی، کشوری توانسته

اقتصادی و کالبدی خدمات و امکانات مناسبی در سطح روستا 

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

که  گیرندیمدوم و سوم و چهارم قرار  یهارتبهجعفرآباد در 

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

روستا در توسعه  نمدیرا مهارتی هاییژگیو یرگذاریتأثمیزان 

 است. شدهدادهمردم نمایش  ازنظر
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0390 و 0385مقطع اهای مورد مطالعه در دو مقایسه امتیاز خدمات و امکانات ارائه شده در روست - 7جدول   

4194های پژوهش، مأخذ: یافته  

 عرصه نام روستا

های مورد نظر با توجه به سطح بندی امتیاز کسب شده در سال
وستاییخدمات ر  

ل امتیاز کسب شده سا
85 

امتیاز کسب 
90شده سال   

 تفاوت امتیازات
سال 5طی    

 شهید کشوری

درمانی -بهداشتی   1 48 9+  
سیاسی -اداری   1 44 4+  

فرهنگی -آموزشی   41 41 0 
+41 88 48 کالبدی  
+1 41 40 اقتصادی  

+11 54 45 جمع  

 آبادیمهد

درمانی -بهداشتی   41 41 1+  
سیاسی -اداری   1 1 8+  

فرهنگی -آموزشی   44 44 0 
+8 48 48 کالبدی  
 0 9 9 اقتصادی

+40 88 88 جمع  

 آبادنیحس

درمانی -بهداشتی   0 1 1+  
سیاسی -اداری   1 8 8+  

فرهنگی -آموزشی   1 1 0 
+8 48 1 کالبدی  

+40 81 41 جمع  

 جعفرآباد

درمانی -بهداشتی   4 1 1+  
سیاسی - اداری  8 1 8+  

فرهنگی -آموزشی   8 8 0 
+40 41 1 کالبدی  
 0 1 1 اقتصادی

+48 41 85 جمع  

 فاطمیه
 

درمانی -بهداشتی   8 41 5+  
سیاسی -اداری   1 1 1+  

فرهنگی -آموزشی   1 1 0 
+9 49 40 کالبدی  
 0 4 4 اقتصادی

+80 48 88 جمع  

 میدان

درمانی -بهداشتی   4 40 1+  
سیاسی -داری ا  4 1 8+  

فرهنگی -آموزشی   41 41 0 
+5 48 1 کالبدی  
 0 4 4 اقتصادی

+41 45 18 جمع  
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مدیران در سطوح مختلف بنگاه،  آمیزیتموفقالزمه عملکرد 

 هاییژگیوسازمان، جامعه روستایی و شهری برخورداری از 

اکتسابی و برخی ذاتی است.  هاآنخاصی است که برخی از 

د سازمان تحت امر خود را به تواننون شک مدیرانی میبد

به اهداف سازمانی رهنمون سازند که از این  یترمطلوبشیوه

ها برخوردار باشند. متناسب با سطوح سازمانی مدیریت و وِیژگی

اهمیت حوزه مسئولیت و تصدی مدیر، اهمیت هر یک از 

وستایی، ها متفاوت خواهد بود. در حوزه مدیران محلی رویژگی

 یازموردنهای مهارتی خاص و مدیران روستایی باید از ویژگی

خود برخوردار باشند تا بتوانند زمینه الزم برای تحقق توسعه 

روستایی را فراهم نمایند. در این اثر تالش شد با مراجعه به 

ها از اعضای جامعه نمونه میزان برخورداری مدیران روستای آن

ها بر هر کدام از این ویژگی یرتأثو  شدهمشخص هایژگیواین 

 روستاها مشخص شود. یافتگیتوسعهمیزان 

اعضای جامعه نمونه اکثر  ازنظرنتایج تحقیق نشان داد که 

های مهارتی مدیران روستایی، روستاهای مورد مطالعه از ویژگی

الزم برای تصدی مسئولیت مدیریت روستای خود برخوردار 

که تمامی  باشدحاکی از آن میها فتهاند. از سوی دیگر یابوده

هستند.  یرگذارتأثروستایی مورد بررسی در توسعه  هاییژگیو

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 

های حاکم در روستا، در خصوص و ارزش مدیریت روستایی

سطح توقع و انتظار  ؛ واندنموده اظهارنظرمدیران روستای خود 

آنان از مدیران روستا، متناسب با شرایط روستای خود آنان بوده 

 متفاوت است. قطعاًکه در مقایسه با روستاهای دیگر 

از تحقیقاتی  آمدهدستبهنتایج این تحقیق مؤید نتایج  

چوبچیان  ازجملهدر این راستا انجام پذیرفته است  قبالً که است 

، به این نتیجه دست یافت که سواد و سطح 8811در سال 

های دهیاری به گزارش ماهانه فعالیت ارائه، انتحصیالت دهیار

 به شورا، هاطرحگزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت  شورا،

ب و جذ اجرای مصوبات، ربطیذهای همکاری با دستگاه

باشد، عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد آنان می مشارکت مردمی

 ینیآفرنقشهای خود جایگاه آموزش را در خسروی در بررسی

 یافتهدر 8811. بدری در سال شماردیبرممدیران محلی مهم 

ها و خود ارتباط بین اعضاء شورای اسالمی و دهیاری یما

تی، مشورت با مردم همچنین برقراری ارتباط با سایر مراکز دول

، ارائه گزارش به مردم هاآنروستا و اولویت بخشیدن به خواست 

روستا و برگزاری جلسات مداوم با مردم روستا را در 

 .داندیممدیران محلی بسیار مؤثر  ینیآفرنقش

از این  توانیمرا زیر  یج کلیاتحقیق نت هاییافتهبا توجه به 

سانی در خصوص اهمیت رآورد: نخست؛ اطالع به دستاثر 

تصدی مسئولیت ها برای داوطلبین برخورداری از این ویژگی

شود افرادی که خود مدیریت روستایی. انجام این عمل باعث می

کاندیدا شده و افراد فاقد این  دانندیمالزم را واجد شرایط 

ها کمتر در عرصه حضور یابند. نکته بعدی روستاییان با ویژگی

ها سعی خواهند نمود که در انتخاب خود یژگیآگاهی از این و

های برای انتخابات شورای اسالمی روستایی افراد دارای ویژگی

رسانی در این بدون شک با افزایش اطالع .الزم را برگزینند

زمینه اعضای شورای اسالمی که انتخاب فرد واجد شرایط برای 

و افراد تصدی مسئولیت دهیاری با آنان است بیشتر دقت نموده 

فاقد شرایط الزم را به بخشداری برای صدور حکم معرفی 

زیرا اگر فرد فاقد شرایط الزم را معرفی نمایند باید ؛ کنندنمی

بدین ترتیب مقدمات نوعی  ؛ ودر مقابل مردم پاسخگو باشند

 در روستاها شکل خواهد گرفت. ساالرییستهشا

ریت مدی یتمسئولاین است که پس از تصدی  نتیجه دوم 

روستایی )شورای اسالمی و دهیاری( از سوی افراد جدید، 

ربط باید زمینه توانمندسازی و تقویت های ذیسازمان

آموزشی  یهادورههای اکتسابی را از طریق برگزاری ویژگی

حضوری، غیرحضوری و آموزش ضمن خدمت و مانند ان فراهم 

 نمایند.

مندی مدیران افزایش توان ینۀدرزمکه  رسدیمبه نظر  سوم:

روستایی، باید برنامه مدون و منسجمی با مشارکت کلیه 

ربط در زمینه توسعه روستایی، مردم و مدیران های ذیسازمان

گزارش عملکرد و  ارائهو سازوکار فعالیت،  شدهینتدومحلی 

های دولتی و مردم و سازمانتعامل مدیران روستا با  یطورکلبه

 شود. ینتدوو  اندیشهیشپاز  مردم نهاد

مطالعااااات ایاااان عرصااااه همچنااااان نیازمنااااد چهااااارم: 

 یزیربرناماااهباااا شااایوه بایاااد  عمااادتاًجدیااادی اسااات کاااه 

 .پذیردمشارکتی و حضور خود روستاییان انجام 

 هاادداشتی
1- Vaswani, Aithal, Pradhan & Sridhar 
2 - cleaver 

3 - Mattingly 

یساتی تأس امکانات ،یدرمان وی بهداشت امکانات ،یامکانات آموزش -4

 ،یرساناطالع وی ارتباط امکانات ،یادار وی اسیس امکانات ،ییربنایز و

 .یرفاه وی اجتماع خدمات
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5- Dennis, E & Maccaffery, Jim 

ی و...، روزشبانهخدمات سطح اول مانند راه آسفالته، مدرسه   -6

راه شوسه، دفن بهداشتی زباله، شرکت  مانندخدمات سطح دوم 

 یدیسعتعاونی و ... و خدمات سطح سه مانند آب آشامیدن، برق و...)

(. برای خدمات سطح اول امتیاز سه، خدمات سطح 731ص  7831

دوم امتیاز دو و برای خدمات سطح سوم، نیز یک امتیاز در نظر گرفته 

 شد.

 

 کتابنامه

 . مجلهایران در شهر اداره، مدل یشناسبیآس (.7831)پور، ن.، اسدی، ا.، بصیرت، م.، و طاهرخانی، ح.ا. ع.ا.، برک آخوندی، .7

 .785-756(، 68)04 ،جغرافیایی یهاپژوهش

 انتشارات سمت. چاپ اول، تهران: .نظری( یهاانیمدیریت توسعه روستایی )بن. (7831). ر. افتخاری، عرکن الدین .2

 .رگذاریتأث یهانگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاده. (7836) .ج ،. و عینالیافتخاری، ع. سجاسی قیداری، حالدینرکن .8

 .7-81(، 2)74 ،فصلنامه روستا و توسعه

 ، چاپ دوم، نشر گنج هنر.مدیریت روستایی با تأکید بر ایران(. 7833افراخته، ح. ) .0

فصلنامه علمی  .هایاریمحلی و مشارکتی ده تیریررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تأکید بر مدب. (7817) .استعالجی، ع .5
 .281 -253 (،22)74، پژوهشی انجمن جغرافیایی ایرانـ

یت ی مدیرهاسازمانبر  دیتأکی سنجش عملکرد مدیریت محلی با هامدل(. بررسی 7836)ایمانی جاجرمی، ح.، و فیروزآبادی، س.ا.  .6

 .777- 14(، 82)75 فصلنامه علوم اجتماعی،شهری و روستایی در ایران. 

 چاپ اول، ،هایاری: در جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهمدیریت نوین روستایی. (7833). موسوی، س، ع ؛ وع بدری، س، .1

 .قلمستان هنر :تهران

-711(، 8)2، یگذاراستیسفصلنامه ره نامه ی راهبردی. هااستیسارائه ی مدیریت روستایی در ایران و هاچالش(. 7814)بدری، ع.  .3

701. 

 .انتشارات سمت . تهران:چاپ سوم .روستاییی توسعه هاهینظر. (7836). و ابراهیمی، م.ا. پاپلی یزدی، م، ح .1

 دانشگاهرشناسی ارشد منتشر نشده(. کا نامهانیپا) طبیعی منابع احیاء و حفظ در حوزه روستایی مدیریت نقش. (7832) .تابا، ب .74

 .، تهران. ایرانتهران

، توسعه روستا و فصلنامه. النیگ استان هایاریده عملکرد بر مؤثر عوامل .(7836) .ح ،یفمی شعبانعلو .خ ،یکالنتر.؛ ش ان،یچوبچ .77

 .33ــ  743 (،2)74

کارشناسی ارشد منتشر  نامهانیپا) شهرستان کوه دشت ییجایگاه آموزش در بهبود مدیریت توسعه روستا .(7836) .خسروی، ک .72

 .، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتینشده(. 

(، 75)2، هایاریو ترویجی ده یرسانفصلنامه آموزشی، اطالع .جایگاه مدیریت روستایی در برنامه چهارم. (7830). دربان آستانه، ع .78

80-25 . 

 .سمت انتشارات چاپ پنجم. تهران:ریت رفتار سازمانی. مبانی مدی(. 7838رضائیان، ع. ) .70

 چاپ چهارم، نشر قومس. .توسعه روستایی در ایران یزیربر برنامه یامقدمه .(7838) .ر.رضوانی، م .75

ه مجلمدیریت مبتنی بر جامعه محلی در فرآیند توسعه پایدار روستایی استان آذربایجان غربی.  نقش (.7831رشید پور، ل. ) .76
 .87-02(، 0)8، ی ترویج و آموزش کشاورزیهاپژوهش

ماهنامه علمی، (. تعامل مشترک شوراهای اسالمی روستایی و دهیار الزمه موفقیت مدیریت روستایی. 7836فیروزنیا، ق. ) .71 
81.-03(، 20)2، هایاریدهآموزشی، ترویجی   

، های جغرافیائی. مجله پژوهشی مدیریت روستایی در ایرانهالشچابررسی محورها و  (.7838ریاحی، و.) ؛ وقدیری معصوم، م .73

86(54 ،)713-711. 

 ( سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان ایالم. تهران: مرکز آمار ایران.7835مرکز آمار ایران. ) .71



 38                                              ... مدیران مهارتی هایویژگی نقش حلیلت                          سال چهارم                             

 نور پیام دانشگاه پژوهشی امهگاهنایران.  روستایی توسعه نوین مدیریت مطلوب الگوی (. تدوین7817ز ) کریمی، ؛ ومهدوی، د .24

 . 7-75(، 6)2بختیاری.  و چهارمحال استان

 ، تهران: انتشارات سمت.هایشهرداری محلی، مدیریت شوراها و هاحکومتاداره امور (. 7833مقیمی، س، م. ) .27

طبیقی دهیاری های فعال در مقایسه ت ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی .(7836س، ع ) ،بدریم. و نعمتی،  .22

 .767-716 (،51)81، جغرافیایی یهاپژوهشمجله . روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی: استان گلستان
23. Cleaver, K. (1997). Rural devalopment strategies, for poverty redaction and environmental 

production in sub- sahran Africa. The world Bank Washington D.C. 

24. Dennis, E., and Erdmann, D. (2005): Improvement of job performation, Retrieved April 15, 

2002, from 

http://www.traintoingrain.com/tda/2005/03/improvingperfo.html 
25. Maccaffery, Jim (2005): Job performance. Retrieved March 15, 2002, from http://www. 

studies_online.org. 
26. Mattingly, M. (1994). The Meaning of urban management. Cities. 11(3), 201-205.  

27. Vaswani, L. K., Aithal, R., Pradhan, D., & Sridhar, G. (2005). Rural marketing in the 

development paradigm. International Journal of Rural Management, 1(2), 245-262. 
 



 

Journal of Research and Rural Planning Vol.4, No.1, Spring 2015, S.N.9 

 

Analysis of the Characteristics of Skilled Local Managers in Rural Development 
(Case Study: Central District of Ilam County) 

 

Ghadir Firouznia1- Rouya Teymorian2 

 

1-Assistant prof., in Geography & Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.  

2-Ph.D. Candidate in Geography & Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.  

 

Received: 23 December 2013         Accepted: 14 May 2015 
 

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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