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 چکیده

  روستاها . کند  می   کنترل  را  مطلوب   وضع  سوی  به  موجود   روند  و  است   جامعه  یک  مرگ   یا  بالندگی  و   رشد  حیات،  در  عامل  ترین  مهم   دیریت، م 

  شرایط   با   منطبق  و  مجزا  مدیریتی  الگوی   نیازمند   که   هستند  شهرها   به   نسبت   متفاوت   فعالیت   و   زندگی   ی   شیوه  با  خاص   هایی   مکان  منزله   به 

  و   پیوسته   هم   به   عناصر   پویایی   نیازمند   بقا   ادامه   برای   روستا   که   طوری   به   باشند   می   ایی روست   نواحی   بر   حاکم   شناختی   بوم   و   اجتماعی   اقتصادی، 

هدف پژوهش حاضر شناسایی,تعیین و تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی در غرب و جنوب غرب استان گیالن     است.   عناصر   این   مدیریت 

  شهرستان   در   واقع   روستاهای   تحقیق   مطالعه   مورد   محدوده .  است   تحلیلی -توصیفی   نوع   از   و   کاربردی   هدف   اس اس   بر   پژوهش این  بوده است.  

  کارشناسان   فرمانداریها،   کارشناسان   بخشداران،   فرمانداران،   آن   آماری   جامعه   و (  شهرستان   7) گیالن   استان   غرب   جنوب   و   غرب   های 

  در   اسالمی   شورای   اعضای   و   دهیاران   استانداری،   روستایی   امور   کارشناس   شاورزی، ک   جهاد   کارشناسان   مسکن،   بنیاد   کارشناسان   بخشداریها، 

 باشند   می   مطالعه   مورد   محدوده 

روستاهای برخوردار از مدیریت اجرایی و نظارتی در غرب و جنوب غرب استان گیالن, مشتمل بر شهرستان های آستتتارا, تتتالش, رضوانشتتهر,  

 راع فومن و شفت ع قلمرو جغرافیایی پزوهش حاضر را شامل بوده است. ماسال,صومعه س 

  در   دهتتد   متتی   نشتتان   پرسشتتنامه   ابزار   از   استفاده   با   و   میدانی   و   اسنادی   مطالعات   کمک   به   و   روستایی   محلی   مدیریت   تبیین   هدف   با   پژوهش   این 

  در .  شتتوند   متتی   انتختتاب   متتردم   مستتتقیم   مشتتارکت   بتتا   که   است   موجود (  دهیار ) یی اجرا   و (  شورا ) نظارتی   مدیریت   نوع   دو   مطالعه   مورد   روستاهای 

  متتی   تشتتکیل   روستتتا   بیشتتتر   تعتتداد   یتتا   دو   تجمیع   از   که   ای   پهنه   مدیریت   یک   قالب   در   باشند   بهره   بی   روستایی   مدیریت   از   روستاها   که   مواردی 

وهش برای سنجش الگتتوی متتدیریت روستتتایی بتتا رویکتترد  گردند به عبارتی دیگر می توان از سه عامل طرح شده در این پژ   می   اداره   شوند 

محلی بهره برد. بنابراین در نهایت می توان بیان نمود با بررسی های میدانی و اسنادی صورت گرفتتته متتدیریت اجرایتتی، متتدیریت نظتتارتی و  

مورد مطالعه و بتته تناستتب جمعیتتت  مدیریت پهنه ای همراه با رعایت اصول و شاخص های بازشناسایی شده بهترین نوع مدیریت در محدوده  

  بتتازتعری    و   ای   پهنتته   متتدیریت   نظتتارتی،   ومدیریت   اجرایی   مدیریت   که   شد   داده   نشان   رگرسیون   تحلیل   کمک   با   حاضر   پژوهش   در   می باشند 

  .باشد   می (  وابسته   متغیر ) روستایی   محلی  مدیریت   بر   تاثیرگذار   عوامل   از (  مستقل   متغیرهای )   محلی   های  شاخص 
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   مقدمه
 کنترل  را   مطلوب  وضع  سوی   به   موجود  روند   که   است  جامعه  یک  مرگ   یا  بالندگی  و   رشد  حیات،  در  عامل  ترین  مهم  مدیریت،      
  توسعه  فرآیند  در  و   نیست  پوشیده   کسی  بر   زندگی،   فمختل های   عرصه و  ها   زمینه  تمامی در  مدیریت  جایگاه  و   نقش  امروزه .  کند  می

 و  کارکردی  های  تفاوت  لحاظ  به   روستاها.  است   الزامی  روستایی   توسعه   در  مدیریت  نقش  و  جایگاه  به   پرداختن  نیز  روستایی
 منطبق و مجزا یتیمدیر الگوی نیازمند رو همین از است، متفاوت ها شهر با روستاها در زندگی شیوه و دارند ها شهر با که ساختاری

  پیوسته   هم  به   عناصر  پویایی  نیازمند  بقا  ادامه   برای  ساخت،  یک  عنوان  به   روستا  که   طوری  به .  هستند  روستاها  مختلف  شرایط  با
 . شود می شناخته عناصر این با ارتباط در ای کننده تعیین و مهم بخش  مدیریت،  و است

  می   کنترل  را  مطلوب  وضع  سوی  به   موجود  روند   که   است  جامعه  یک  مرگ   یا  بالندگی  و   رشد  حیات،  در   عامل  ترین  مهم  مدیریت،
  توسعه   فرآیند  در  و   نیست  پوشیده   کسی  بر   زندگی،   مختلف  های  عرصه   و   ها   زمینه  تمامی  در  مدیریت   جایگاه  و  نقش   امروزه.  کند

 و  کارکردی  های  تفاوت  اظلح  به   روستاها.  است   الزامی  روستایی   توسعه   در  مدیریت  نقش  و  جایگاه  به   پرداختن  نیز  روستایی
 منطبق و مجزا مدیریتی الگوی نیازمند رو همین از است، متفاوت ها شهر با روستاها در زندگی شیوه و دارند ها شهر با که ساختاری

  پیوسته   هم  به   عناصر  پویایی  نیازمند  بقا  ادامه   برای  ساخت،  یک  عنوان  به   روستا  که   طوری  به .  هستند  روستاها  مختلف  شرایط  با
 . شود می شناخته عناصر این با ارتباط در ای کننده تعیین و مهم بخش  مدیریت،  و است
  نیافتگی   توسعه  پیامدهای  و   طرف  یک  از  مختلف  های  مقیاس  در  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  در  روستاها  جایگاه  و   نقش

  دیگر،   سوی  از  غیره  و  شهری  نشینی  حاشیه  ،مهاجرت  بیکاری،  جمعیت،  سریع   افزایش  شدید،  نابرابری  قبیل  از  روستایی  مناطق
  به یابی دست و حصول همچنین. است کرده فراهم را روستایی توسعه ریزی برنامه و مدیریت ضرورت  و بیشتر هرچه توجه موجبات

  پیش   مشکالت  شناخت بنابراین،. شد نخواهد  میسر  کارآمد  و  توانمند  مدیریتی  های  شیوه   از  گیری  بهره  بدون  روستایی،  پایدار  توسعه 
  تواند   می  مناسب،  اقدامات  و  راهکارها  طریق  از  آنها  حل  برای  تالش  و  کشور  جغرافیایی  متنوع  نواحی  سطح  در  محلی  مدیریت  روی

  همواره   روستایی  جوامع  مدیریت  با   رابطه   در  که  دریافت  توان   می   ایران  در  روستایی   مدیریت  تحول   سیر   به   نگاهی  با .  باشد  راهگشا
  کاربردی  معنای  در  مدیریت  دیگر،  عبارتی  به.  است  شده  می   احساس  روستایی  جوامع  متنوع  شرایط  و  نیازها  با  قمنطب  مدیری  وجودِ

  شبه   یا   و  ناقص   مدیریت  نوعی  هستیم،  شاهد  محلی  مدیریت  عنوان  به   که   را   آنچه  و   شود،  نمی   اعمال  ایران   روستاهای  در  آن،

 دخالت   و  محلی  مردم  مشارکت  اساس  بر که  است  "باال  به  پایین  "  ریزی  هبرنام  روستایی،  توسعه  رویکردهای  از یکی.  است  مدیریت
 نهادهای   و  دولت  ،  مردم   رکن  سه  شامل  فرآیند  این.  شود  می  محسوب  روستایی  توسعه  محور  ریزی،  برنامه  فرآیند  در  آنان  موثر

 اجرا و تدوین روستایی توسعه های حطر و ها برنامه روستایی، سازمانهای و تشکیالت طریق از و مردم مشارکت با که است عمومی
  ابتکارها،  ساختن  متجلی  محلی،  توسعه  درک  باید  روستایی  توسعه  جدید  مدیریت.  گیرد  می  قرار  ارزشیابی  و  نظارت  تحت  و  گردد  می

  فضاهای   محیطی  زیست   و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  تحلیل  توانایی  و  دهد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مشارکت  و  گرایی  جمع
  باعث  بتواند  روستایی  جامعه  مختلف  هایی  گروه  برای  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  ضمن  روستایی  توسعه  روند   در  تا   باشد داشته  را  وستاییر

 پیشرفت  و  توسعه   باعث  نهایت  در  و  روستایی  نقل  و  حمل  بهبود  و  توسعه  ها،  گذاری  سرمایه  گسترش   زیربناها،  و  امکانات  گسترش
 .  شود منطقه روستاهای

 روستاها  در  کارآمد  و  توانمند  مدیریتِ  اساسی  نقش  همچنین،  و  ملی  توسعه  به  دستیابی  در  روستا  جایگاه  و   نقش  به  توجه  با  این،بنابر
 و   محلی  مدیریت  رویکرد  با  مدیریت  بهینه  الگوی  یک  ترسیم  روستایی،  توسعه  های  فعالیت  هماهنگی  در  عامل  مهمترین  عنوان  به

  که   است  مواجه  مشکالتی  و  مسایل  با  گیالن  استان  روستایی  نواحی  حاضر  حال  در.  رسد   می  نظر  به  برجسته  و  مهم  بسیار  مشارکتی
  مبانی   تبیین  عدم  مانند  مواردی  در  توان   می   را  ها  چالش   این .  باشد  می   گذاران   سیاست   و  مسئولین  سوی  از   بیشتر  توجه   نیازمند

  و  گیری  تصمیم  در  خصوص   به   مردم  مشارکت  عدم  پایدار،  مالی  بعمنا  نبود  روستا،  امور  با  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه  تعدد  تئوریک،
 روستایی  مدیریت  بهینه  الگویی  ارائه   دنبال  به  حاضر،  پژوهش.  نمود  اشاره...    و  انسانی  نیروی  آموزش  ها،  برنامه  و  ها  طرح  اجرای

 محدوده   در  محلی  رویکرد   با  اییروست  مدیریت  بهینه  الگوی:  هستیم  اساسی  سوال  این  به   پاسخگویی  صدد  در  رو  همین  از  هستیم،
 . چگونه تعریف می شود مطالعاتی

 محققانی در زمینه مدیریت روستایی دست به تحقیق و پژوهش زده اند که در ادامه به تعدادی اشاره خواهد شد. 
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: موردی  مطالعه)ایران  در  روستایی  خدمات  توسعه  ریزی  برنامه   برای  بهینه  الگوی  عنوان  تحت  ای  مقاله  در(  1382)هشجین  موالیی
  و  نمودند  معرفی  روستاییان  رفاه  بهبود  راستای  در  خدمات توزیع  بهینه  الگوی  ارایه  را  تحقیق  این  اصلی  هدف  ،  (اردبیل  استان  جنوب

  محل  عنوان  به  روستاها  به  که  تازمانی  و  است  روستاییان  اقتصادی  شرایط  بهبود  برنامه،  این  کنار  در  اقدام  مهمترین:  نمودند  بیان
 بنابراین.  بود  خواهند  مواجه  مشکل  با  روستاییان  نشود،   توجه  دیگر  سوی   از   تولیدی  های  مکان  و   سو   یک  از   انسان  سکونت   و  زیست

  که  است   شده ارایه بهینه   الگویی   آنها،   در  کار  و   زیست  بهتر شرایط  ایجاد  منظور  به  روستاها  نمودن  برخوردار  جهت  در  و   فوق   هدف   با
  این .  سازند  برطرف   را  هایشان  نیازمندی  توانند  می   گزاف،  های  هزینه  تحمل  و  راه  کیلومترها  طی   جای  به  روستاییان  آن،  براساس 
  داشتن   نظر   از   را  روستاها  که   موانعی   بردن   بین   از   و  درآمد  و   اشتغال  سطح   باالبردن   و   آنها  توسعه  و   خدمات  گسترش  بهینه   الگوی

 .   باشد  می کند، می مواجه مشکل  با نیاز مورد خدمات و زیستی امکانات
:  موردی  نمونه)  ایران  روستاهای  مدیریت  در   دیگر  ای  تجربه  ها،  دهیاری  عنوان   تحت   ای  مقاله  در(  1384)کانی  نجفی   و  مهدوی
  نقاط  ها،دهیاری  تشکیل  چگونگی  تبیین  و   ایران   در  روستا  مدیریتی  مسائل  بررسی   ضمن  ،  (غربی   آذربایجان  استان  های  دهیاری

  عنوان   به  شده  تأسیس  های  دهیاری  عملکرد  بیان  منظور  به  ضمن  در.  است  گرفته  قرار  تحلیل  و  هتجزی  مورد  آنها  ضعف  و  قوت
 . است گرفته قرار  بررسی  و بحث  مورد غربی آذربایجان استان دهیاری 329 خدماتی و عمرانی های فعالیت اهم موردی، مطالعه
 ایران  در  عشایری  و روستایی  توسعه  ریزی  برنامه  دیریتم  راهکارهای  و  ها  چالش  عنوان  تحت  ای  مقاله  در(  1386)هشجین  موالئی

 برای  و  نیست  کشور  نیاز  پاسخگوی  نسبی  های  مزیت  و  ها  قابلیت  به  توجه  با  ایران  در  عشایری  و  روستایی  مدیریت  دهد  می  نشان
  را   پایدار  توسعه  زمینه  اند بتو   که   بهینه  ای   گونه   به  ها  حرکت  تنظیم  و  نهادها  و  ساختارها  در  دگرگونی   به  نیاز  پایدار  توسعه  تحقق 
 . دارد آورد، فراهم
  مختلف   تعاریف  به   تأثیرگذار  نهادهای  بر  تأکید  با   روستایی  مدیریت  به  نو   نگرشی   موضوع   با  ای مقاله  در  ،(1386)افتخاری  الدین  رکن

 و  اجتماعی  اقتصادی،  دبع  ازجمله  پایدار  توسعه  مختلف  ابعاد   از  را  روستایی  مدیریت  سپس  و  پرداخته  روستایی  مدیریت  و  توسعه
  عرصه   در  موثر  اصلی  بازیگران  بررسی   که  است  موضوع  این  بیانگر  نتایج،  نهایت  در  و  است   داده  قرار  بحث  مورد  محیطی  زیست

 . است کرده تبیین  خوبی به را یک هر جایگاه و نقش و پرداخته روستایی مدیریت
 از  گیری  بهره  با  گیالن  استان  در  روستایی  مدیریت  شنهادیپی  الگوی  و  مدل  عنوان  تحت  ای   مقاله  در(  1391)هشجین   موالیی

 مدل   پایان  در  و  پرداخته  گیالن  استان  و  ایران  در  روستایی  مدیریت  اجمالی  بررسی   به  اطالعات  و  منابع  تجربیات،  نظریات،
  مجتمع  اجرایی   مدیریت.  است  نموده  ارائه   را   استانی  تا   روستا  سطح   از   گیالن   استان  روستاهای  سطح   در  روستایی  مدیریت  پیشنهادی

  کارکرد   با  یکپارچه  مدیریت   و  مختلف  های  اندازه  در  پیوسته  همجوار  روستاهای  نیز  و  کوچک  بسیار  و  کوچک  روستاهای  برای
 .است پیشنهادی مدل های مشخصه از روستا سطح در مدیرکل

 مردم  دیدگاه  از  روستایی  یریتمد  ناکارآمدی  علل  تحلیل  و  شناخت  عنوان  تحت  ای  مقاله(  1392)قصابی  و  سبکبار  فرجی
  بر   اثرگذار  علت  23  بیانگر   پژوهش  نتایج  که   اند  داده  انجام   را   ،  (بیدگل  و   آران  شهرستان  مرکزی  بخش:  موردی  مطالعه)محلی

 ضعف   ساالری،  شایسته  در  ضعف  شامل  کلی،  مقوله  8  چارچوب  در  علل  این که  است  محلی  مقیاس  در  روستایی  مدیریت  ناکارآمدی
 در ریزی برنامه در ضعف انسانی، و اجتماعی های سرمایه در ضعف جمعی، منافع بر قومی و شخصی منافع ترجیح  رسانی، اطالع در

  دسته   اجرایی   و   قانونی  های  محدویت  نیز   و   نگری  آینده  در  ضعف  ای،   بودجه  و  مالی  محدویت  اجتماعی،   و   فرهنگی  های  زمینه
  حل   راه  تنها  رسد   می  نظر  به  که  طوری  به  هستند؛  ارتباط  در   یکدیگر  با  تیکسیستما  طور   به  عوامل   این   مجموعه.  اند  شده  بندی
 . است ملی  توسعه نظام چارچوب در روستایی مدیریت موضوع به سیستمی و یکپارچه نگرش مشکالت، این از  رفت برون

  های   دهیاری  تطبیقی  همقایس  روستایی  مدیریت  نوین  نظام  کارکردی  نقش   ارزیابی  عنوان   تحت  ای  مقاله(  1392)بدری  و  نعمتی
 بهره   با  و   گلستان  استان  در  تحقیق   این  نتایج  که  اند،   داده  انجام  ،(گلستان  استان  موردی  مطالعه)بزرگ  و  کوچک  روستاهای  در  فعال

 با تنگاتنگی رابطه  اقتصادی  و   اجتماعی  ساختاری،  عوامل که   دهد  می  نشان گرفته،  صورت  تحلیلی  -توصیفی  مطالعه  روش  از  گیری
  سرانه   دریافت  دلیل  به  نیز  پرجمعیت  روستاهای  در  دهیاری  اینکه   بر   عالوه.  دارد  کوچک  روستاهای  در  دهیاری  موفقیت  میزان

 .است کرده عمل کوچک روستاهای از  تر موفق بیشتر اعتباری
 های  دهیاری  د،دادن  نشان  بنیانی،  تئوری  کیفی  رویکرد  با  روستایی  مدیریت  های  چالش  واکاوی  ی  مقاله  در(  1393)آگهی  و  مرادی

  به   نسبت  منفی   نگرش  دهیار،  وظایف  از  محلی  های  سازمان  و   مردم  آگاهی  عدم  نظیر  هایی  چالش  با  اهمیت   ترتیب  به  مطالعه  مورد
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  اجرایی،   های  سازمان  سوی  از  پایین  به  باال  از  طرحهای  تدوین  دهیار،  با  دولتی  و  محلی  سازمانهای  حمایت  و  همکاری  عدم  وی،
  مواجه   مالی  منابع  و  تجهیزات  کمبود  باالخره،  و  دهیار  قانونی  جایگاه  ضعف  مردم،  در  خودجوش  مشارکت  و  همکاری  روحی  ضعف

 کارآمد   روستایی   مدیریت  تحقق   و   یادشده  مشکالت   از   رفت  برون   در   را   استان   روستایی   ی   توسعه  ریزان   برنامه  مطالعه  این   نتایج.  اند
 .کرد خواهد یاری منطقه در

خوب)  حکمروایی های شاخص بر مبتنی روستایی محلی مدیریت الگوی ارزیابیمقاله خود تحت عنوان  ( در  1398حیدری ساربان)
 شکل در بیشتری از کارکرد  پذیری مسئولیت و اجتماعی مشارکت های شاخص شهر( می نویسد مشگین موردی: شهرستان مطالعۀ

 شهر مشگین شهرستان روستایی محلی مدیریت و ددار شهر تأثیر  مشگین شهرستان روستایی محلی مدیریت مطلوب الگوی گیری

مطلوب های شاخص ازلحاظ همۀ  پژوهش، های یافته مطابق این، بر  افزون دارد. قرار  خوبی وضعیت در روستایی حکمروایی 
 محوری، اجماع برابری، و  مندی،عدالت  قانون اثربخشی، و کارآیی پاسخگویی،  اجتماعی، )مشارکت خوب  حکمروایی های شاخص

 .دارند قرار مطلوبی وضعیت در شهر شهرستان مشگین روستایی مناطق در شفافیت( و پذیری ئولیتمس
در تحقیقات آورده شده محققان بدرستی به دنبال یافتن نقاط قوت و ضعف، چالش ها و ارائه های راهکارهای مدیریتی، بازتعریف 

منظور برخی از این مقوله ها را در قالب مبانی نظری ارائه می    مدیریت روستایی و ارائه الگوی مناسب مدیریتی می باشند. بدین
 گردد. 

امکانات و هدایت و   برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و  انسانی در  به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و  مدیریت فرایند 
(. اکثر 6  ،1379ل صورت می گیرد)رضاییان،  کنترل است که برای دست یابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظان ارزشی مورد قبو

دانند می  کنترل  و  رهبری  هماهنگی،  سازماندهی،  ریزی،  برنامه  شامل  را  مدیریت  اصلی  کارکردهای   , Hersey)صاحبنظران 

Blanchard, 1972, 132.)    بررسی تجارب جهانی حاکی از آن است که امروزه، بسیاری از کشورهای جهان به منظور ارائه
ا یازیده  خدمات  دست  روستایی  مناطق  در  محلی  های  سازمان  دهی  سامان  و  تشکیل  به  روستایی،  جامعه  به  نیاز  مورد  و  ساسی 

(. بنابراین به مدیریت محلی نیاز دارند و »مدیریت محلی« باید درک توسعه محلی، بروز ابتکارها،  16،  1384اند)زیارتی نصرآبادی،  
را آموزش ده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فضاهای روستایی جمع گرایی و مشارکت درامور  د و عامل تحلیل مشکالت 

. وظایف مدیریت در سازمان ها و نهادهای محلی شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، مدیریت (230،  1382شود)مطیعی لنگرودی،

 (. Koontz, 1998, 103-104منابع و امکانات، هدایت، رهبری، کنترل و نظارت است)
 منظور به ریزی عمل برنامه و فرایند مدیریت، هنر با که است ها مهارت و فنون  اطالعات، دانش، از ای مجموعه روستایی مدیریت

 به توجه با مدیریت این دهد. می روستایی سامان توسعه ریزی برنامه محوری اهداف به توجه با را روستایی توسعه به دستیابی

 کمک روستا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، نمودن اوضاع بهتر به  روستا امور  اداره راستای در و  محوله  وظایف و ها جایگاه

پور  هشجین کند)موالئی می یابیم مدیریت   .(67،  1389،  رمضانو  ایران در می  در  به سیر تحوالت مدیریت روستایی  نگاهی  با 
از انقالب مشروطیت، دوره مشروطیت تا اصالحات   روستایی در ایران در قالب یک تقسیم بندی کلی به چهار دوره تاریخی قبل

ارضی، پس از اصالحات ارضی تا پیروزی انقالب اسالمی، پس از پیروزی انقالب اسالمی تقسیم بندی می شود )بدری، موسوی،  
امل  (. همچنین چهار عامل موثر بر مدیریت در روستاهای ایران شناسایی شده است که شامل عوامل سیاسی، عو20-19  ،1388

 (.241 ،1384، ، شریعتی، شوشتری زادهمی باشد)عبداللهیان فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی –اجتماعی 

 ژوهش روش پ
این تحقیق براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی تحلیلی است و از روش های آماری برای تجزیه و     

هش حاضر در چارچوب پارادایم تحقیقِ اثبات گرایی تنظیم شده است، بددین معندی کده در تحلیل اطالعات استفاده شده است. پژو
ماهیت کمی است و هدف اصلی آن توصیف و تشریح است. با توجه به اینکه یافتده هدای ایدن پدژوهش بدرای مددیران معندادار و 

شدخص اسدت، لدذا از حیدث ندوع، یدک پدژوهش ارزشمند بوده و در بستر روستاها انجام می گیرد و دارای مقیاس زمانی معین و م
کاربردی به شمار می آید. با توجه به اینکه محقق هیچ گونه دخل و تصرفی در داده ها و متغیرها نمی کند پژوهش توصیفی بوده و 

مه بدسدت با عنایت به اینکه هدف تحقیق اکتشافی می باشد و از آنجا که داده های مورد نیاز ایدن تحقیدق بدا اسدتفاده از پرسشدنا
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 هدای  داده  و  اطالعدات  گردآوری  منظور  به  حاضر  تحقیق  خواهند آمد، لذا روش تحقیق یک بررسی پیمایشی محسوب می شود. در
اسنادی و همچنین برای تکمیل اطالعات از روش میدانی استفاده شده اسدت. در تهیده اطالعدات  و  ای  کتابخانه  روش  از  نیاز  مورد

از نوع بسته )منظم( و برای پاسخ به سواالت و سنجش نظر، دیدگاه و بینش پاسدخگویان از مقیداس میدانی از پرسشنامه بی نام و  
لیکرت بهره گرفته شده است. این مقایسه در پنج گزینه درجه بندی شده که بر اساس طیف نظری بسیار کم، کم، متوسدط، زیداد و 

 بسیار زیاد )به ترتیب یک تا پنج(می باشد.
حتوایی پرسش نامه تحقیق، از قضاوت متخصصان و افراد صاحب نظر استفاده شدد کده بدا تغییراتدی در ظداهر برای تعیین روایی م

سدوال مطدرح شدده بدا  100پرسش نامه روایی صوری و روایی محتوایی پرسش نامه پژوهش مورد تایید قدرار گرفدت. از مجمدوع 
سوال بدرای   95حذف شدند و در نهایت تعداد  سوال    5دید تعداد  نفر آنها توزیع گر  15خبرگان که در قالب پرسش نامه ای در میان  

پایدایی  پرسشدنامه جمدع آوری شدد. 156توزیع در میان جامعه آماری تحقیق باقی ماند. در نهایت با توجه بده شدرایط پیشدنهادی 
ها و اطالعات میدانی که از برای استخراج و تحلیل داده    (قابل قبول بوده است.856/0پرسشنامه ها به کمک ضریب آفای کرونباخ)

 استفاده می گردد.  spssطریق پرسشنامه حاصل می شود از نرم افزار آماری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی فرمانداران، بخشدداران، کارشناسدان فرماندداری مدرتبط بدا امدور دهیاریهدا و روسدتاها، 

دهیاران و اعضای کارشناس امور روستایی استانداری،  ان جهاد کشاورزی،  کارشناسان بخشداریها، کارشناسان بنیاد مسکن، کارشناس
با کمک تکنیک دلفی که اساس و پایه آن   شورای اسالمی روستاهای شهرستان های غرب و جنوب غرب استان گیالن می باشند.

راین برخالف روشهای پدژوهش ترین نظرست. بناببر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش بینی آینده صائب
 نه به شمار شرکت کنندگان در پژوهش که به اعتبار علمدی متخصصدان شدرکت کنندده بسدتگی دارد.  دلفیپیمایشی، اعتبار روش  

کارشناس امدور روسدتایی   7و شورا ،  دهیار    83بخشدار،  19فرماندار،    7شهرستان،    7انتخاب جامعه نمونه به این شرح می باشد: در  
بده صدورت   کارشدناس جهادکشداورزی  7کارشدناس بنیداد مسدکن،    7کارشناس بخشداری،    7کارشناس فرمانداری،    7استانداری،  

مدیریت اجرایی ومدیریت شاخص های  روستایی به عنوان متغیر وابسته و  محلی  در این پژوهش مدیریت  انتخاب شده اند.  تصادفی  
 نوان متغیر مستقل می باشندنظارتی، مدیریت پهنه ای و بازتعریف شاخص های محلی به ع

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   شهرستان های غرب و جنوب غرب استان گیالن  محدوده مورد مطالعه.1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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و درجده    36این اسدتان در    مساحت دارد.  (14044)کیلومتر مربع  هزار  14بالغ بر  کشور    شمالی  استان گیالن یکی از استان های    
دقیقه طول شرقی از نصدف النهدار قدرار  36درجه و  50دقیقه تا   32درجه و    48دقیقه عرض شمالی و    27درجه و    38دقیقه تا    33

آبدادی دارای  2583آبادی که از ایدن تعدداد  2914دهستان،  109بخش،  43شهر،  52شهرستان، 16. این استان دارای  گرفته است
ارا، تالش، رضوانشهر، شفت، صومعه سرا، فومن و ماسال در غرب و جندوب شهرستان آست  7سکنه می باشد. از میان این شهرستانها

، شهرسدتان تدالش   و لونددویل  مرکزیبخش    2شهرستان آستارا دارای  غرب استان قرار دارند و ناحیه مطالعاتی تحقیق می باشند.  
 2شهرسدتان شدفت دارای  ، ره سرپ ،بخش مرکزی  2شهرستان رضوانشهر دارای ، بخش مرکزی، اسالم، حویق، گرگانرود  4دارای  

 2شهرستان فومن دارای ، بخش مرکزی، تولم، میرزا کوچک جنگلی 3بخش مرکزی، احمد سرگوراب، شهرستان صومعه سرا دارای 
بخش استان  109از بخش  19می باشند. بنابراین  شاندرمن ،بخش مرکزی    2شهرستان ماسال دارای  ،  بخش مرکزی، سردارجنگل

 ده مورد مطالعه پژوهش می باشد.گیالن جزء محدو
 

 و بحث   هایافته
ستان رتعیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی نیازمند شناخت نوع مدیریت در روستاهای دارای سکنه در شه 

می باشد. با شناخت نوع مدیریت موجود در روستاهای مختلف و شناسایی شاخص های موثر در مددیریت محلدی   های مورد مطالعه
 روستایی می توان الگوی بهتری ارائه نمود. 

 توصیفی داده های -
بررسی جهت بررسی نحوه مدیریت روستایی در غرب و جنوب غرب استان الزم است شهرستانهای مورد مطالعه را از نظر مدیریتی  

نماییم. در پژوهش حاضر این بررسی از دو جنبه جمعیت و ارتفاع گروه بندی خواهد شد. بدین صورت که ابتدا شهرستانها بر اساس 
رده های جمعیتی در سه گروه اندازه جمعیتی)کوچک، متوسط و بزرگ( گروه بندی شده و نحوه برخورداری از مدیریت روسدتایی را 

 این عمل بر اساس تقسیم بندی ارتفاعی)ساحلی، جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی( تکرار شده است.م  دوبررسی نموده و در گام  
 بدین نحو تعداد روستاهای برخوردار از مدیریت روستایی و نوع آن مشخص خوهد شد.

 بررسی روستاهای دارای سکنه موجود در شهرستان های مورد مطالعه بر اساس گروه بندی جمعیتی  : 1جدول

ف 
ردی

 
 نام شهرستان

تعداد  
روستاهای 
 دارای سکنه 

 نفر  500کمتر از 
 )اندازه جمعیت کوچک( 

 نفر  1000-500
 )اندازه جمعیت متوسط( 

 نفر  1000بیشتر از 
 )اندازه جمعیت بزرگ( 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 25/15 9 55/13 8 18/71 38 59 آستارا 1

 67/9 27 77/15 44 55/74 190 279 تالش 2

 76/5 6 15/21 22 07/73 65 104 رضوانشهر  3

 47/9 9 73/43 33 78/55 52 95 شفت 4

 10 15 33/19 29 66/70 106 150 صومعه سرا 5

 12/5 8 28/26 41 58/68 94 156 فومن 6

 15/2 2 73/24 23 11/73 62 93 ماسال 7

کل روستاهای ساکن غرب و جنوب  
 غرب استان گیالن 

936 660 51/70 200 36/21 76 11/8 

 ت برنامه ریزی استانداری گیالن ، معاونفرمانداریها، امور روستایی استانداری گیالن ،  سالنامه آماری استان گیالنمنبع: 

نفدر و  500-1000بدین درصدد  36/21نفدر،  500درصد از روستاهای موجود در شهرستانهای مورد مطالعه کمتر از   51/70بنابراین  
 نفر جمعیت دارند . 1000بیشتر از  درصد 11/8
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 بررسی وضعیت مدیریت محلی در شهرستانهای مورد مطالعه  : 2جدول

ف 
ردی

 

 شهرستان
 کل روستاها 

روستاهای 
 دارای سکنه 

روستاهای 
 خالی از سکنه 

 دهیار روستاهای دارای  شورای اسالمی  روستاهای دارای 

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 71/62 37 49/69 41 21 59 80 آستارا 1

 17/69 193 26/75 210 88 279 367 تالش 2

 23/69 72 92/76 80 11 104 115 رضوانشهر  3

 15/83 79 73/94 90 4 95 99 شفت 4

 86 129 33/95 143 1 150 151 صومعه سرا 5

 84/78 123 33/83 130 13 156 169 فومن 6

 72/81 76 79/82 77 15 94 108 ماسال 7

رب و جنوب  روستاهای غ 
 غرب استان گیالن 

1089 936 153 771 37/82 709 74/75 

 ت برنامه ریزی استانداری گیالن ، معاونفرمانداریها، امور روستایی استانداری گیالن ،  سالنامه آماری استان گیالنمنبع: 

عه دارای مدیریت اجرایی)دهیار( درصد از روستاهای دارای سکنه در شهرستانهای مورد مطال  37/82بر اساس اطالعات بدست آمده  
 درصد دارای مدیریت نظارتی)شورای اسالمی(می باشند 74/75و 

 بررسی روستاهای دارای سکنه موجود در شهرستان های مورد مطالعه بر اساس گروه بندی ارتفاعی  : 3جدول

ف 
ردی

 

 شهرستان
روستاهای 
 دارای سکنه 

 +)کوهستانی( 500ارتفاع   )کوهپایه ای( 100-499ارتفاع   )جلگه ای( 0-100ارتفاع   )ساحلی( -0ارتفاع 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 8/28 17 42/25 15 94/16 10 82/28 17 59 آستارا 1

 29/37 104 18/12 34 99/18 53 54/31 88 279 تالش 2

 74/31 33 73/6 7 38/15 16 15/46 48 104 رضوانشهر  3

 06/1 1 26/5 5 21/64 61 47/29 28 95 شفت 4

 0 0 0 0 34/13 20 66/86 130 150 صومعه سرا 5

 75/14 23 69/7 12 50 78 56/27 43 156 فومن 6

 06/15 14 33/33 31 61/51 48 0 0 94 ماسال 7
کل روستاهای ساکن غرب و  

 جنوب غرب استان گیالن
936 354 82/37 286 55/30 104 11/11 192 52/20 

 

 ت برنامه ریزی استانداری گیالن ، معاونفرمانداریها، امور روستایی استانداری گیالن ،  ه آماری استان گیالنسالناممنبع: 

درصد از روسدتاهای دارای سدکنه در شهرسدتانهای مدورد مطالعده در بخدش   82/37همانگونه که در جدول باال مالحظه می شود  
 درصد در بخش کوهستانی واقع شده اند. 52/20خش کوهپایه ای و درصد در ب 11/11درصد در بخش جلگه ای،  55/30ساحلی، 

 بررسی وضعیت مدیریت محلی در شهرستانهای مورد مطالعه  : 4جدول

ف 
ردی

 

 شهرستان
 +)کوهستانی( 500ارتفاع   )کوهپایه ای( 100-499ارتفاع   )جلگه ای( 0-100ارتفاع   )ساحلی( -0ارتفاع  کل محدوده

 تعداد شورا تعداد دهیار  تعداد شورا تعداد دهیار  تعداد شورا تعداد دهیار  تعداد شورا دهیار  تعداد تعداد شورا تعداد دهیار 

 8 6 8 7 8 7 17 17 41 37 آستارا 1

 43 37 29 26 52 50 86 80 210 193 تالش 2

 17 12 3 3 14 12 46 45 80 72 رضوانشهر  3

 1 1 5 4 57 49 27 25 90 79 شفت 4

 0 0 0 0 20 19 123 110 143 129 صومعه سرا 5

 3 3 8 6 76 72 43 42 130 123 فومن 6

 5 5 25 28 46 44 0 0 77 76 ماسال 7

 77 64 81 71 271 255 342 319 771 709 مجموع تعداد  

 99/9 03/9 5/10 01/10 15/35 97/35 36/44 99/44 100 100 مجموع درصد 

 ت برنامه ریزی استانداری گیالن ، معاونمور روستایی استانداری گیالنفرمانداریها، ا  ،  سالنامه آماری استان گیالنمنبع: 
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های دارای سکنه در شهرستانهای مورد مطالعه وجود دارند که نقش مدیریت اجرایی و شورا در کل روستا 771دهیار و   709بنابراین  
نظارتی را بازی می نمایند که از این تعداد سهم هر پهنه مشخص است. بنابراین نوع مدیریت شناخته شده در پهنه های متفاوت نیز 

 دو نوع اجرایی و نظارتی است.
تانهای غرب و جنوب غرب استان به دنبال بررسدی هدای میددانی بده جمدع آوری پس از مشخص شدن شرایط مدیریتی در شهرس

پاسخگو با اطالعدات زیدر مدی باشدند مدی   156اطالعات از طریق پرسشنامه و باشیوه مصاجبه از جامعه آماری منتخب که شامل  
 پردازیم

 اطالعات توصیفی پاسخگویان   : 5 جدول

نفدر(،  19نفر(، بخشدار) 7از آنجاییکه اطالعات مورد نیاز مرتبط با مدیریت روستایی و شناسایی نوع مدیریت محلی بوده از فرماندار)
 19نفر(، کارشدناس بخشدداری)  7نفر(، کارشناس فرمانداری)  7نفر(، کارشناس امور روستایی استانداری)  83ار و شورای اسالمی)دهی

نفر( جهت دریافدت اطالعدات کمدک گرفتده شدده اسدت. اغلدب   7نفر(، کارشناس جهاد کشاورزی)  7نفر(، کارشناس بنیاد مسکن)
 درصد(می باشند. 08/48درصد( و با مدرک کارشناسی) 26/35سال) 40-49درصد(مردان ، در گروه سنی  44/72پاسخگویان)
 شده است. گروه دسته بندی 3پرسشنامه جهت پاسخ به سئوال اصلی در گویه های 

 

 آگاهی و نگرش به مدیریت نظارتی و اجرایی -1
هدای مدورد مطالعده شناسدایی   با بررسی های میدانی و اسنادی دو نوع مدیریت نظارتی و اجرایی در سطح روسدتاهای شهرسدتان

جهت بررسی میزان آگاهی و نوع نگرش به مدیریت نظارتی که از وظایف شوراهاست و مدیریت اجرایی که به عهدده دهیداران شد.
. نتایج این پرسشنامه به دلیل ناهمگن بدودن پاسدخ خی سازمان دهی شده است سبه شکل چند پا  وپرسش طرح    یمی باشد تعداد

 ارائه شده است. در جدول زیر یشترین بار تکرار(مک مد)بها به ک
 جهداد، دهیدار یاشورای اسالمی ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،فرمانداری یا بخشداری نتایج این پرسش و پاسخ ها نشان می دهد  

به عنوان عهده دار مسئولیت های مدیریتی روستا شناخته شده اند که مهمترین اهداف آنها اقدامات عمرانی ، توزیع زمین   کشاورزی
 ،نظدارت بدر کارهدای عمراندی و اقتصدادی و اجتمداعی  ، مطالعه و اجرای طدرح هدادی،بهسازی و نوسازی مسکن  بین کشاورزان،

مدی باشدند. در   والن ذیدربطئتصویب و اقدام جهت رفع مشکالت مردم و انتقال آن به مسد  بررسی،،  والن دولتی  ئهماهنگی با مس
. همچندین  رسیده و خود را در تمدامی امدور سدهیم مدی داننددروستاها مردم با انتخاب شورا و شورا با انتخاب دهیار به یک تعامل 

تثبیت و افدزایش جمعیدت، نقش موثری در کاهش مهاجرت،  پاسخگویان معتقدند روستاهایی که شورا و دهیار دارند بهتر می توانند
داشته باشند و رضایت اهالی روستا به کمک اعتبارات دریافتی را جلدب   فراهم نمودن امکانات و خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی

 نمایند.
 
 
 
 

 درصد تعداد  یر متغ شاخص       درصد  فراوانی  متغیر  شاخص 

 دیپلم
 کاردانی 

 44/72 113 مرد

 تحصیالت 

 64/0 1 زیر دیپلم

 87/19 31 دیپلم 56/27 43 زن

 کارشناسی 
کارشناسی  

ارشد و 
 باالتر 

 03/16 25 کاردانی  21/3 5 سال  30کمتر از 

 08/48 75 کارشناسی  92/26 42 39-30

 38/15 24 کارشناسی ارشد و باالتر  26/35 55 49-40

59-50 25 03/16 

 شغل

 67/16 26 فرماندار و بخشدار 

 58/18 29 سال و بیشتر 60
 21/53 83 دهیار و شورای اسالمی 

 12/30 47 کارشناسان 
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 آگاهی و نگرش به مدیریت نظارتی و اجراییبه گویه های مربوط   : 6 جدول  

 درصد تعداد  گویانپاسخ پرسش ردیف 

 1/98 153 فرمانداری یا بخشداری مدیریت روستا در حال حاضر  عهده دار  1

 مدیریت روستا بعد از انقالب عهده دار  2
شورای  ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، نداری یا بخشداری فرما

 جهاد کشاورزی، دهیار  یااسالمی 
73 8/46 

 زمینه مهمترین اهداف مدیریت روستایی  3

، بهسازی و نوسازی مسکن اقدامات عمرانی ، توزیع زمین بین کشاورزان، 
نظارت بر کارهای عمرانی و اقتصادی و  مطالعه و اجرای طرح هادی، 

بررسی، تصویب و اقدام جهت رفع  ، والن دولتی ئ هماهنگی با مس ، اعیاجتم
 والن ذیربطئ مشکالت مردم و انتقال آن به مس

142 91 

 3/76 119 انتخاب شورای اسالمی عمآل نقش خود را ایفا می کنند با  ارزیابی نقش مردم در همکاری با مدیران روستا 4

 1/82 128 مسئوالن را از مشکالت مردم آگاه می سازند نظارتی و اجرائی نقش شوراها و دهیاران به عنوان مدیران  5

 5/88 138 1378سال  تاریخ تآسیس شورای اسالمی )مدیریت نظارتی( روستا  6

 تفاوت روستاهای دارای شورا و فاقد شورا 7
روستاهایی که شورا دارند به کاستی ها اگاهی دارند و پیگیری  

 می کنند 
132 91/84 

8 
رین مسائل و مشکالت روستا از نظر عمران و برنامه  مهمت

 های توسعه روستایی در نبود شورای اسالمی 
نبود اشخاص مشخص بعنوان مسئول و متولی جهت پیگیری  

 مشکالت
81 21/52 

9 
نقش شورا در روستاهای غیربرخوردار از دهیاری در روند 

 عمران و توسعه روستا
ا استفاده از منابع عمومی  طرح های عمرانی و اجتماعی ب) زیاد

 ( و دولتی
84 8/53 

 2/53 83 ( با هماهنگی بخشدارشورای اسالمی بخش) عهده دار وظایف شورا در صورت نداشتن شورا  10

 4/49 77 زیاد نقش شورا در کاهش مهاجرت  11

 5/45 71 زیاد نقش شورا در تثبیت و افزایش جمعیت   12

13 
رخورداری از امکانات و نقش شورا را در افزایش میزان ب

 خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی
 9/51 81 ( تقویت برنامه های عمرانی )زیاد

 6/93 146 بلی احساس نیاز به دهیاری  14

 59 92 دهیاری تمام وقت  نوع دهیاری مورد نیاز  15

 7/39 62 بسیار زیاد نقش دهیاری در کاهش مهاجرت  16

 2/46 72 زیاد یش جمعیت  نقش دهیاری در تثبیت و افزا  17

18 
نقش دهیاری را در افزایش میزان برخورداری از امکانات و 

 خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی 
 2/44 69 ( با نظارت بر امکانات و خدمات به کمک مسئوالنبسیار زیاد)

 8/78 123 بلی رضایت از روند عمران و توسعه به کمک دهیار و شورا 19

 6/43 68 زیاد از روند عمران و توسعه به کمک دهیار و شورامیزان رضایت   20

 53/42 66 با استفاده از اعتبارات  نحوه عملکرد دهیار و شورا در زمینه عمران و توسعه   21

 
 

 مدیریت محلی پهنه ای و توسعه روستایی  -2
جود نداشت چگونه می توان الگدوی کارآمددی در نظدر گرفدت. پیشدنهاد محقدق حال اگر در روستایی مدیریت نظارتی و اجرایی و

مدیریت محلی پهنه ای است. این گونه مدیریت که بر اساس تجمیع مدیریت دو یا چندد روسدتا صدورت مدی گیدرد بنظدر الگدوی 
جش این موضدوع از اسدخگویان مارآمدی برای مدیریت آن دسته از روستاهایی که فاقد شورا و دهیار می باشند، می رسد. برای سن

 نظرسنجی شده است و نتایج به کمک مد بیان شد است. 
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 مدیریت محلی پهنه ای به  گویه های مربوط   : 7 جدول

 درصد تعداد  گویانپاسخ پرسش ردیف 

1 
با اجرای مدل مدیریت پهنه ای تا چه حدی خالء ناشی از نبود مدیریت اجرایی )دهیاری( را می  

 توان پر کرد؟ 
 1/39 61 زیاد

2 

با مدل مدیریت پهنه ای تا چه حدی خالء ناشی از نبود مدیریت نظارتی )شورای اسالمی( را می  
 توان پر کرد؟ 

 2/37 58 زیاد

 02/49 76 با تجمیع چند روستا شما چیست؟ مدیریت پهنه ای  شیوه پیشنهادی

 84/64 101 تجمعیع روستاهای کوچک  مدل مدیریت پهنه ای شامل چه تعداد روستا باشدمناسب تر است؟  3

 6/75 118 بله مدل مدیریت پهنه ای شامل تجمیع مدیریت نظارتی هم در کنار تجمیع مدیریت اجرایی باشد؟ 4

 24/88 137 در یک مسیر باشد  به نظر شما مدل مدیریت پهنه ای شامل روستاهای در یک مسیر باشد یا روستاهای پراکنده ؟ 5

 4/56 88 شورای اسالمی بخش  هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاهها را در مدیریت پهنه ای  مسئول هدایت،  6

 3/51 80 زیاد مدل مدیریت پهنه ای تا چه اندازه می تواند به سهولت انجام امور مربوط به روستا کمک نماید؟  7

8 
ط به روستا تاثیر گذار  مدل مدیریت پهنه ای تا چه اندازه می تواند در کاهش هزینه های امور مربو

 باشد؟ 
 4/47 74 زیاد

9 
به   امور مربوط  انجام  اندازه می تواند در کاهش زمان  ای تا چه  به نظر شما مدل مدیریت پهنه 

 روستا تاثیرگذار باشد؟
 7/39 62 زیاد

 40 63 یادز به نظر شما مدل مدیریت پهنه ای تا چه اندازه می تواند به توسعه پایدار روستایی کمک نماید؟  10

11 
به نظر شما مدل مدیریت پهنه ای تا چه اندازه می تواند به پیشرفت سریع کارهای عمرانی روستا 

 کمک نماید؟
 3/42 66 زیاد

 
از دیدگاه مثبت به مدیریت پهنه ای به مفهوم تجمیع مدیریت دو یا چند روسدتا در مدواقعی کده نتایج این پرسش و پاسخ ها نشان  

نظارتی وجود ندارد می باشد. در اینگونه مواقه شورای بخش به عنوان ناظر و هماهنگ کننده امور بوده و اینگونه   مدیریت اجرایی و
 مدیریت قادر است زمینه الزم برای رسیدن به توسعه پایدار را فراهم نماید. 

 باز تعری  شاخص محلی -3
ز هینه در صورت عدم وجود مدیریت نظارتی و اجرایی بده بداپس از شناسایی مدیریت محلی موجود و نظرسنجی در مورد مدیریت ب

برخی از این ضاخص ها که بر اساس مطالعات میدانی موثرترین در امور مدیریتی بوده اندد   تعریف شاخص های محلی می پردازیم.
 شامل راه دسترسی، امکانات و خدمات رفاهی و تعهد شخص مدیر بوده است. 

شهرستان غرب و جنوب غرب گیالن به این نتیجه رسیدیم که روسدتاها دارای سده  7بنابراین با مطالعه روستاهای دارای سکنه در  
و شداخص هدای راه نوع مدیریت اجرایی)دهیار(، مدیریت نظارتی)شورا( و مدیریت پهنه ای)تجمیع دو یا چندد روسدتا( مدی باشدند  

 دسترسی، امکانات و خدمات رفاهی و انتخاب مدیر مناسب نیز از عوامل موثر بر امور مدیریتی بوده است. 
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 باز تعری  شاخص محلی  به گویه های مربوط  : 8 جدول  

 درصد  تعداد  گویان پاسخ پرسش  ردی  

1 
وجود راههای دسترسی و وسایل نقلیه بین روستاهای فاقد دهیاری با روستا  

 یا روستاهای مورد نظر برای تشکیل دهیاری تا چه حدی تاثیر گذار است؟ 
راه مناسب و وسایل نقلیه نقش  زیاد)

 ( بسزایی دارد 
64 41 

2 
ص های راه، تهیه طرح هادی، خدمات رسانی بهتر کدام عامل در میان شاخ
 موثرتر است؟ 

 82/81 128 وجود راه های مناسب نقش موثری دارد 

3 
جمعیت   حداقل  نداشتن  دهیاری  اندازی  راه  و  تاسیس  عدم  دالیل  از  یکی 
الزم است به نظر شما چگونه می توان موانع جمعیت پذیری و کاهش آن را  

 برطرف نمود؟ 

امکانات خدماتی و رفاهی و ایجاد  ایجاد
 درامد پایدار 

92 82/58 

4 
دهیاری  وابسته،  دهیاری  بخشداری،  پوشش  )تحت  های  گزینه  از  کدامیک 
تر   مناسب  مدیریت  برای  وقت(  تمام  مستقل  دهیاری  وقت،  پاره  مستقل 

 است؟ 

رفع  دهیاری مستقل تمام وقت)در جهت 
دهیار نماینده  -مشکالت و پیگیری آن

مشکالت را به   ور روستا می باشددولت د
 ( گوش مسئولین می رساند

111 2/71 

5 
پوشش  و  روستا  دهیاری  برای  پیشنهادی  گزینه  ترین  مناسب  و  بهترین 

 وظایف مآموریت های آن را بیان کنید. 
 95/47 75 آشنا به مشکالت روستا 

 7/82 129 بلی اشد؟آیا نیاز به تآسیس راه اندازی شورای اسالمی یا دهیاری یا هردو می ب 6

7 
یا  و  اسالمی  )دهیاری، شورای  مدیریت  نوع  منفی  یا  مثبت  پاسخ  درصورت 

 هردو( را بنویسید. 
 9/76 120 تعامل خوب بین دهیار و شورا

8 
به نظر شما با توجه به مشکل قانونی راه اندازی دهیاری و شورای اسالمی  

ظر گرفتن تعداد خانوار و  آیا می توان قانون را برای کلیه روستاها بدون در ن
 جمعیت عمومیت داد؟ 

 9/67 106 خیر 

9 
فاقد   بین روستاهای  نقلیه  یا عدم وجود راههای دسترسی و وسایل  و  وجود 
شورای  تشکیل  برای  نظر  مورد  روستاهای  یا  روستا  با  اسالمی  شورای 

 اسالمی تا چه حدی تآثیر گذار است؟ 

نقیله )زیاد وسایل  و  دسسترسی  راههای 
ت و آمد بین ساکنین روستا می  سبب رف 

 ( شود

85 5/54 

10 
نقش راههای دسترسی بین روستاهای فاقد شورای اسالمی و سایر روستاها  

 را بیان کنید؟
باعث   و  دارد  موثری  نقش  راهها  وجود 

 توسعه می شود 
144 59/92 

11 
حداقل  نداشتن  اسالمی  شورای  اندازی  راه  و  تآسیس  عدم  دالیل  از  یکی 

یا  خا  20جمعیت   و  توان   100نوار  می  چگونه  شما  بنظر  است  جمعیت  نفر 
 موانع جمعیت پذیری را مرتفع نمود؟

برای   خدمات  و  امکانات  ایجاد  با 
 روستاییان

83 99/52 

12 

کدامیک از گزینه های )تحت پوشش شورای اسالمی بخش، تحت پوشش 
وابسته، اسالمی  شورای  روستا،  نزدیک  روستای  بزرگترین  اسالمی    شورای 
شورای اسالمی مستقل( برای دایر کردن شورای اسالمی مناسب می باشد با  

 ذکر دلیل هریک را بیان کنید؟ 

همکاری با دهیار  شورای اسالمی مستقل)
 ( در زمینه توسعه روستایی و عمرانی 

77 4/49 

13 
بهترین و مناسب ترین گزینه پیشنهادی شما برای شورای اسالمی روستا و  

 ماموریت های آن کدامند؟ پوشش دادن وظایف و
 9/83 131 افراد متعهد 

 
 

 تحلیلی داده ها و اطالعات -
شداخص هدای مددیریت اجرایدی حال به کمک داده های ناپارامتریک و تبدیل آنها به داده های پارامتریک بررسی مدی کندیم آیدا 

رتی، مدیریت پهنه ای و بازتعریف شاخص های محلی بر مدیریت محلی روستایی تاثیرگذار هست یا خیر. اگدر نتیجده ومدیریت نظا
بر اساس داده های توصدیفی پاسدخ  تحلیل رگرسیون یک رابطه خطی بین عوامل را نشان دهد می تواند نتیجه مطلوب را پذیرفت.

الزم به ذکر است تنها تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بیشتر موضوع از  این سئوال به وضوح بلی است اما برای روشن تر شدن
 سئوال پرسش شده به انتخاب محقق در این مقاله ذکر شده است. 95سئوال از  45
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از تحلیل رگرسیون برای ارائه مدل مطلوب استفاده نموده و در این مدل مدیریت روستا متغیر وابسته و آگاهی و نگرش به مددیریت 
  ه عنوان متغیرهای وابسته منظور شده اند.بظارتی و اجرایی، مدیریت محلی پهنه ای و توسعه روستایی ، باز تعریف شاخص محلی ن

 .در ابتدا به کمک آزمون تی تک نمونه ثابت می نماییم نتایج کسب شده قابلیت تعمیم به کل جامعه را داراست
 تک نمونه ای Tنتایج آزمون   : 9 جدول

 Tآماره  انحراف معیار  انگینمی شاخص 
معناداری دو 

 دامنه ای 
 تفاوت میانگین 

 درصد(  95سطح اطمینان)

 حد باال حد پایین

 232/0 092/0 16/0 000/0 63/4 29/0 16/3 مدیریت روستایی

 485/0 273/0 38/0 000/0 08/7 67/0 37/3 مدیریت نظارتی و اجرایی 

 298/00 085/0 19/0 000/0 84/3 64/0 18/3 مدیریت محلی پهنه ای 

 507/0 38/0 44/0 000/0 91/13 40/0 44/3 باز تعریف شاخص محلی 

یص تشدخ بده برای استفاده از این مدل ابتدا بده کمدک آزمدون دوربدین واتسدونسطح معناداری نشان از قابلیت تعمیم مدل دارد.  
 می پردازیم هاماندهوابستگی بین باقی

 واتسون آزمون دوربین  : 10 جدول

 واتسون -دوربین خطای تخمین زده شده  تعدیل ضریب تعیین  ضریب تعیین  ( Rضریب همبستگی)

944/0 892/0 885/0 05/6 808/1 

 
 

مقدادیر بدرآوردی اسدتاندارد شدده و   مربوط به آماره های توصیفی مقادیر برآوردی توسط رگرسیون، خطاها )باقیماندده(جدول فوق  
 5/2و  5/1 فاصدله در(  808/1) واتسون –دارد شده را نشان می دهد. از آن جایی که مقدار آماره دوربین ) باقیمانده( استان  خطاهای

مقددار ضدریب تعیدین تعددیل شدده  .قرار دارد، فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نمی شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد
 .تغیرهای مستقل می باشدنزدیک یک است که نشان از همبستگی بین متغیر وابسته و م

 مدل رگرسیون  -تحلیل واریانس یک طرفه  : 11 جدول

 معناداری F میانگین مربعات  مجموع مربعات  مدل

 000/0 50/131 34/4816 35/19265 رگرسیون 

 - - 62/36 97/2343 باقیمانده

 - - - 33/21609 کل

 
 

متغیرهای مستقل و وابسته است. به عبارت دیگر، نشان می دهد   تحلیل واریانس رگرسیون،به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین
است بنابراین مدی  05/0از  رکمت  sigدر این مدل مقدار  . که دست کم یکی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه خطی دارند

 ان می دهد مدل رگرسیون توانسدتهخطی با متغیر وابسته دارد و نش  رابطهمستقل دارای  توان گفت که دست کم یکی از متغیرهای  
 است تغییرات در متغیر وابسته را توضیح دهد.

 مدل رگرسیون دو متغیره -ضرایب   : 12 جدول

 مدل
 ضریب استاندارد  مجموع مربعات ضریب غیر استاندارد 

t 
 معناداری

 

عامل تورم   تولرانس 
 Beta خطای استاندارد  B واریانس

   000/0 065/4  57/8 86/34 ثابت

 33/3 300/0 000/0 701/5 428/0 22/0 28/1 مدیریت نظارتی و اجرایی 

 15/3 316/0 000/0 190/4 307/0 18/0 75/0 مدیریت محلی پهنه ای 

 12/1 893/0 000/0 663/5 247/0 36/0 018/2 باز تعریف شاخص محلی 

 
اسدت و  05/0تا تاثیر دارند سدطح معندی داری کمتدر از  با توجه به مقادیر ستون بتا می توان گفت تمام متغیرها روی مدیریت روس

برای  بررسی هم خطی در این مددل مقددارهای  می باشد. 428/0( با مقدار نظارتی و اجراییبیشترین اثر مربوط به منغیر )مدیریت  
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( 1/0م باشد )کمتدر از افزار محاسبه گردیده است هرچقدر تولرانس کتوسط نرم  (VIF)و عامل تورم واریانس (Tolerance)تولرانس
اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تدولرانس 

( باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بیندی 10بوده و هرچقدر افزایش یابد )بزرگتر از  
و  برای تحقیق استو هم خط بنابراین الگوی تعریف شده بر اساس سه عامل شناسایی شده یک الگوی مناسب  سب می سازد.نامنا

مدیریت اجرایی ومدیریت نظارتی، مدیریت پهنه ای و بازتعریف شاخص های محلدی بده عندوان متغیرهدای انتخاب  نشان می دهد  
  است.  اسبمنمستقل جهت تبیین موضوع مدیریت محلی روستایی 

به عبارتی دیگر می توان از سه عامل طرح شده در این پژوهش برای سنجش الگوی مدیریت روستایی با رویکرد محلی بهره بدرد. 
بنابراین در نهایت می توان بیان نمود با بررسی های میدانی و اسنادی صورت گرفته مدیریت اجرایی، مدیریت نظدارتی و مددیریت 

یت اصول و شاخص های بازشناسایی شده بهترین نوع مدیریت در محدوده مورد مطالعه و به تناسب جمعیدت پهنه ای همراه با رعا
 می باشند. 

 گیری نتیجه
  مددیریت بده پدرداختن اسدت، بدوده روسدتایی مددیریت بحث کشور ی روستاها عرصۀ در رخدادها ترین  مهم  از  یکی  که  آنجا  از   

 روستایی  صحیح  مدیریت  همچنین.  باشد  می  ضروری  است،  روستایشان  سرنوشت  در  دممر  دخالت  و  مشارکت  بر  مبتنی  که  روستایی
 و  امکاندات  گسدترش  باعث  تواند  می  روستایی  جامعه  مختلف  هایی  گروه  برای  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  ضمن  روستایی  توسعه  روند  در

 منطقده  روسدتاهای  پیشدرفت  و  توسعه  باعث  تنهای  در  و  روستایی  نقل  و  حمل  بهبود  و  توسعه  ها،  گذاری  سرمایه  گسترش  زیربناها،
 ویدژه به روستایی توسعه راستای در را مهمی بسیار نقش توانند می ها  دهیاری  امروزه  که  است  آن  از  حاکی  دهیاری  عملکرد. .  شود

 هدایی ضعف طرفی از اما. مدعاست این بر گواه دهیاران شده انجام های  فعالیت  و  نمایند  ایفاء  روستا  فیزیکی  -کالبدی  اوضاع  بهبود
 بیشدتر،  بودجه  اختصاص  باسواد،  و  توانمند  های  دهیار  انتخاب  ها،  استانداری  عالیه  نظارت  که  دارد  وجود  کنونی  روستایی  مدیریت  در

 سدازی فرهندگ و هدا بخشدداری و ها  فرمانداری  به  ها  دستگاه  سوی  از  دهیار،  وظایف  شرح  با  مرتبط  آموزشی  ههای  دور  برگزاری
 مدوازات به روستائیان مشارکت و اهتمام اینرو از. بکاهند موجود ی ها ضعف میزان از زیادی حدود تا توانند می دممر مشارکت  برای

 و جانبده  همده  توسعه  در  موثر  راهبردهای  از  یکی  امروزه.  است  ناپذیر  اجتناب  امری  روستایی  جوامع  توسعه  راستای  در  دولت  حمایت
 در  روسدتایی  منداطق  توسدعه  و  عمران  برای  روستاییان  بویژه  مردمی،  توانمندیهای  و  شارکتم  از  استفاده  روستایی،  نواحی  خودپایدار

 .است آن ابعاد تمام
 و  جامعده  هددایت  و  دهدی  سدازمان  فرایند  واقع  در  روستایی  مدیریت.  دارد  اساسی  نقش  روستایی  توسعه  فرایند  در  روستایی  مدیریت

 ،  مردم  رکن  سه  شامل  که  است  فرایندی  روستایی  توسعه  مدیریت.  هادهاستن  و  ها  سازمان  به  دادن  شکل  طریق  از  روستایی  محیط
 هدای طرح و ها برنامه روستایی، سازمانهای و تشکیالت طریق  از  و  مردم  مشارکت  با  فرایند  این  در.  است  عمومی  نهادهای  و  دولت
 مدردم  سرنوشت  سپردن  و  مردم  مشارکت  موضوع.  گیرد  می  قرار  ارزشیابی  و  نظارت  تحت  و  گردد  می  اجرا  و  تدوین  روستایی  توسعه

 شدوراها  اینکده  بده  توجده  بدا.  گرفدت  قرار  اسالمی  جمهوری  نظام  مسووالن  توجه  و  تاکید  مورد  اسالمی  انقالب  از  پس  آنها  خود  به
 کشدور مختلدف  منداطق  در  روستایی  توسعه  روند  پیشبرد  و  ریزی  برنامه  برای  گیری  تصمیم  قدرت  توزیع  و  تمرکززدایی  بارز  مصداق

 مدیریتی نهادهای هستند، دولت و مردم بین ارتباطی پل شوراها. گردید  تاسیس کشور  سراسر در روستایی  اسالمی شوراهای ستند،ه
 و امدور اداره در را مدردم مشدارکت. دهندد سدوق  شدن  ساالرانه  مردم  سمت  به  را  کشور  مدیریتی  ساختار  دارند  وظیفه  که  منسجمی

 روستاییان  زندگی  سطح  ارتقای  برای  عاملی  نهایت  در  و.  کنند  آسان  خود  زندگی  محل  با  تبطمر  مختلف  مسائل  درباره  گیری  تصمیم
 عداملی  و  روسدتایی  هدای  سدکونتگاه  بهینده  اداره  بدرای  مدیریتی  الگوی  کارآمدترین  شناسایی،  توسعه  حال  در  کشورهای  در.  باشند

 محلدی،  توسدعه  درک  بایدد  روسدتایی  توسعه  جدید  مدیریت  .است  روستایی  پایدار  توسعه  فرآیند  بر  اثرگذار  عوامل  مجموع  در  کلیدی
 و  اجتمداعی  اقتصدادی،  مشدکالت  تحلیدل  توانایی  و  دهد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مشارکت  و  گرایی  جمع  ابتکارها،  ساختن  متجلی
 اجدرای و ریزی برنامه سیاستگذاری، رکن عنوان به مهمی نقش روستایی مدیریت. باشد داشته را  روستایی  فضاهای  محیطی  زیست
 .دارد روستایی توسعه های برنامه
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، افتخداری الددین رکدن، هشدجین مدوالئی، کانی نجفی و مهدوینتایج پژوهش حاضر در راستای پژوهش های انجام شده پیشین 
موجدود در مدی باشدد و نشدان مدی دهدد در روسدتاهای   حیدری ساربانو    ، نعمتی و بدری، مرادی و آگهیقصابی  و  سبکبار  فرجی

شهرستان های غرب و جنوب غرب استان گیالن دو نوع مددیریت موجدود اسدت کده شدامل مددیریت نظارتی)شدورا( و مددیریت 
اجرایی)دهیار( می باشد. اساس انتخاب این مدیران به دست مردم و با مشارکت مستقیم آنهاست. بنحوی که مردم شدورا و شدوراها 

دو  از تجمیعتاها مدیریت روستایی بی بهره باشند در قالب یک مدیریت پهنه ای که دهیار را انتخاب می نمایند. در مواردی که روس
ب مدیریت بهینه شاخص هایی مانند دسترسی، امکاندات و اشوند بهره مندند. البته در راستای انتخ  یتعداد بیشتر روستا تشکیل میا  

ایدن نتیجده بده کمدک تحلیدل بسدیار اهمیدت دارد.    خدمات رفاهی و نحوه انتخاب اشخاصی که در سمت مدیریت قرار دارند نیدز
مدیریت اجرایی ومدیریت نظارتی، مدیریت پهنده ای و بدازتعریف رگرسیون نیز سنجیده شده است و نتایج حاکی از انتخاب مناسب  

 است.  )متغیر وابسته(جهت تبیین موضوع مدیریت محلی روستایی (متغیرهای مستقل)شاخص های محلی 
 یی برای بهتر شدن این امر ارائه می گردد:پیشنهادهای ها میدانی و درک نحوه مدیریت روستایی در محدود مطالعه با توجه به بررس

 مندابع تزریدق به نسبت خود فعلیتهای از زدایی تمرکز سیاستهای بر تاسی وبا دهیاریها مالی منابع به جدی توجه ضمن باید  دولت.1
 انهدا بده را مینمایدد وصدول مردم از  انچه   اداری  عدالت  تامین  ضمن  روستا  هر  در  دریفتی  وجوه  وصرف  روستاها  از  شده  اتخاذ  مالی

 . شود هزینه روستایی توسعه در دهیاریها توسط تا برگرداند
 گدردد اتخداذ محلدی واحددهای به ان وتفویض گیریها تصمیم زدایی تمرکز و دهیاریها اختیارات افزایش در مناسبی ای شیوه  باید.2

 . پذیرند انجام واسان اجرا قابل تصمیمات بطوریکه
 . پذیرد انجام روستا اسالمی شورای و دولت توسط دهیاریها عملکرد با مردم سازی اشنا جهت در های کوشش. 3
 بدر طریدق از روستایی مناطق در ان تحقق  چگونگی  و  روستایی  پایدار  توسعه  مفاهیم  با  هیاران  د  اشنایی  برای  مناسبی  بسترهای.  4

 .گردد فراهم اموزشی دورهای یگزار
 .اهمیت مشارکت مردم )روستاییان( . در مقوله رشد و توسعه روستایی توجه به5

 روسدتا  مشدکالت  شناسدایی  و  بررسدی  بدا  بتواند  تا  شود  می  احساس  محلی  مدیریت  به  نیاز  روستایی،  توسعه  اهداف  تحقق  . برای6
 .نماید عملیاتی را ممکن های حل راه بهترین
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