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بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد مدیران محلی
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دانشیار جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

علیرضا استعالجی
استاد جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله9911/91/91 :

تاریخ پذیرش مقاله9916/19/01 :

چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات کتابخانه ای ،اسهاادی و ماهااتات میهتانی وتل یه
پرسااام ب بررسی میزان رضایت روستاییان ازع للردمتیران محلی درشهرستان صومع سرا پرداخت ومه ترین اتف اصلی تحقیق
بررسی میزان رضایت روستاییان ازع للردمتیران محلی در این شهرستان می باشتجامع آمهاری که شهرسهتان صهومع سهرا بهوده
وحجم ن ون براساس جتول مورگان و ب روش تصادفی سه ی ای انتخاب گردیته اسهت نتهایت تحقیهق بیانیرایاکهت که مهتیران
محلی می تواناتتاثیر زیادی درتوسع روستااای شهرستان داشت وا روستاییان تالی متیریت محلی یاوجود دایاری وشورااا را
در توسع روستا ضروری وزمیا اای ضرورت تالی این متیریت محلی در روسهتا رااز نظراقتصهادی ،اجت هاعی ،فراایهی وا ه
مواردبیان ن وده انت اکثرپاسخ دااتگان معتقتنت ک متیران محلی درکارخودموفق بوده وازع للردمتیران محلی احکاس راضهایت
میکاات وچیونیی ع للرد مهتیران روسهتا رادرزمیاه اجت هاعی وفراایه ی عهالی بیهان داشهت ونقهی مهتیران محلهی رادرتوسهع
روستااای شهرستان صومع سرابکیارزیاددانکت انت ا چاین میزان موفقیت و ع للهرد مهتیران در زمیاه رونهق و تجهارت وککه
وکار درمااطق روستایی ،بازگات مردم ب روستا و جلوگیری ازمهاجرت ،گکترش فعالیتاای ختماتی وسایر موارد در روستا زیاد
دانکت ودرمج وع ماارکتاان را درتوسع روستا بکیار موثرمی دانات درواقه بیاهترین زمیاه اهای ایفهای نقهی مهتیران اقتصهادی،
اجت اعی وبعت فراایی وفضایی کالبتی میباشت اکثرپاسخ دااتگان معتقتنتک متیران برای ماارکت مردم درامورمختلف مهردم
راتاویق ن وده و معتقتنت ک متیران محلی توانکت انتمالالت موجود درشهرستان صومع سرا را برطرف ن هوده ومیهزان توانهایی
متیران محلی درح مالالت موجود در این شهرستان را بکیار زیاد میدانات

واژگان کلیدی :میزان رضایت ،عملکرد ،مدیران محلی ،شهرستان صومعه سرا
 -9علیرضا استعالجی (نویسنده مسئول) N.Fallahtabar@iausr.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
اختالف بین روستاهادردوره معاصر ،آن چنان شدید است که شاید مقایسه بسییاری از روسیتاها بایکیدیگر نادرسیت
باشد .تعدادی ازروستاها دارای تمامی امکانات زیسیت ودرکیفییت بسییارمللو

میی باشیند ،سیهولت دسترسیی بیه

تمامی امکانات زیست ،ساکنان چنین روستاهای رابی نیاز به تفکر درمورد زیستن در شهرها میی نمایید بیر عکی

در

تعدادی دیگر از روستاها ،ساکنان آنها چنان با مشکالت زیستی مواجه اند که از نظر فقیدان امکانیات زیسیتی ،چهیره
روستاهای صدهاسال پیش را درذهن هربیننده ای زنده می نماینددرایجاد چنین شرایلی ،دو عامل میدیریت روسیتایی
وبرنامه ریزی درمقایسه باسایرعوامل ازاهمیت بیشتری برخوردارند .چون درصدی ازکیارکرد هیای مربیو بیه تیممین
سرمایه الزم برای انجام پروژه ها و برنامه های روستایی ،به نحوه برنامه ریزی روسیتایی و میدیریت روسیتایی مربیو
می شود ،لذا می توان مدیریت روستایی وبرنامه ریزی روستایی درسلوح کیالن و خیرد را بیه عنیوان مهمتیرین عامیل
درتوسعه روستایی ملرح کرد .مدیریت روستایی و چگیونگی آن در اییران کیه سیابقه بسییار طیوالنی دارد .درابعیاد
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی قابل تممل و حائز اهمیت میباشد ،این موضوع که از آغیاز پییدایش وبیا درک
واقعیتهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی زمان وتمکید نقش مدیریتی مالک و تثبیت بخش عمیده آن درپیی دسیتیابی بیه
جای پائی برای نقش دولت در روستاها بود با تصویب قانون و آئین نامه کدخدائی ،عرصیه جدییدی را در میدیریت
روستایی بوجود آورد که ضمن آن عالوه براینکه کدخدا نماینده مالک محسو

می شید موظی

بیه اجیرای قیوانین

دولتی وحکومتی نیزبود .و وظایفی در خصوص عمران و آبادانی روستا ،از جمله استفاده زراعیی از طریی ،،احیدا ،
احیاء ،وتعمیر قنوات ،دائرکردن اراضی بایر ،تمسی

راههای بین دهات وغیره به عهده آن بود .در ادامه این روند پ

از اصالحات ارضی وبا تشکیل انجمنهای ده و اصالح امور اجتماعی ،دریچه جدیدی درمیدیریت روسیتایی گشیوده
شد ووظای

واختیارات مدیران روستا بیشتر گردید وحضور شرکت های تعیاونی بجیای میدیریت هیای قبلیی نمیود

بیشتری داشت .درادامه این سیاستها دراواخر دوره قبل از انقال
این بار سعی شد انتخا

قانون تشکیل انجمن ده و دهبیانی تصیویب شید و

مدیر روستا بعهده انجمن ده باشد .گرچیه هنیوزه کدخیدا ییا فرزنیدان آنیان بلورتقریبیا

موروثی باز ه این وظیفه را برعهده داشتند ولی ویژگی این دوره ازمیدیریت در روسیتا درواقی بیه دودسیته یکیی
اجرای مصوبات انجمن ده ودیگری اجرای وظای

و مقررات دولتی بود .اما پ

ازانقال

اسالمی وبا بیره خیوردن

مناسبات سیاسی دوره جدیدی ازمدیریت در ایران شکل گرفت که درابتدا با تشیکیل جهیاد سیازندگی ،هیئیت هیای
هفت نفره واگذاری زمین ،بنیاد مسکن انقال

اسالمی روستائیان با نهادهای تازه که نماینیدگان انقیال

بودنید ،آشینا

شدند .این نگاه جدید با تشکیل شوراهای اسالمی وخانه های همیارتوسط جهادسازندگی ،شورای عمران ،توسط بنیاد
مسکن ،قانون دهدار ودهداریها ،وسرآخرتشکیل شورای اسالمیروستا وانتخا
اختیارات و وظای

دهیارتاکنون ادامیه داشیته اسیت ،کیه

دوره اخیرمدیریت روستایی که به مراتب کاملتر وجام تر نسبت به ادوار گذشیته میی باشید .امیا

آنچه مسل است علیرغ سابقه طوالنی مدیریت روستایی درایران وبویژه توفیقیات اخییرآن دراداره روسیتا متمسیفانه
هنوزمشکالت فراوانی ازقبیل عدم اشتغال وتولیید مناسیب روسیتائیان ،عیدم اسیتفاده از بهداشیت و محییط زیسیت
مناسب ،مشکل مهاجرت ،عیدم برخیورداری از امکانیات زیربنیایی و روبنیایی ،عیدم مشیارکت میثثر روسیتائیان از
مشکالت عمده روستائیان به شمار می رود .در انجام هرتحقی ،علمی ملالعه و بررسی تحقیقات در پژوهشهایی کیه

بررسی میزان رضایت روستاییان از223 ...

درارتبا با موضوع موردبررسی انجام شده الزم وضروری است .چراکه بدون دستیابی به این نتایج تحقیقات دیگیران
و توسعه آنها امکان رسیدن بیه پاسیخ مناسیب وتجزییه تحلییل بهترمیسیر نیسیت .در زمینیه ملالعیات بیین المللیی
برنامهریزی روستایی ومدیریت همراه باتئوریهاست که جنبه جهانی دارد مانند تئیوری آسیتانه خیدمات ،مرکیز رشید
روستایی ،تئوری مرکزپیرامون ،تئوریهای توسعه روستایی که توسط متفکران بزرگ چون لوش ،فون توئن ،کریستالر
وغیره بیان شده وجود دارد .ملالعات انجام شده درزمینه سنجش رضایتمندی درایران کمترشامل بررسی رضیایتمندی
مردم یک اجتماع محلی مانند اهالی روستاست ازسوی دیگرپیشینه فعالیت دهیاریها دراییران چنیدان طیوالنی نیسیت
وازاین روکمترپژوهشی دراین زمینه صورت گرفته است بیاین حیال تعیدادی ازمهمتیرین پژوهشیهامرتبط باموضیوع
تحقی ،حاضربررسی میشود .بدری ،سیدعلی و موسوی ،سید عارف ،)9911( ،درکتا
جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهیاری ها ،اظهارداشته که این کتا

مدیریت نیوین روسیتایی در

در جستجوی راهکیاری مناسیب بیرای

توسعه دهیاریها بوده که به مدیریت نوین روستایی ومشارکت درتوسعه مدیریت روسیتایی وتنگنیا هیا وراهکارهیای
ارتبا متقابل شورا و دهیاری پرداخته است .چوبچیان ،شیهالوکالنتری ،خلییل وشیعبانعلی فمیی ،حسیین،)9916( ،
درمقاله خودتحت عنوان عوامل موثربرعملکرد دهیاریهای استان گیالن بیان داشته :این ملالعه باهدف بررسی عوامل
موثربرعملکرددهیاری های استان گیالن انجام گرفته ومتغیرهایی که برعملکرد دهیاری هاتاثیرمعنی داری داشیتند ،بیه
ترتیب عبارت بودنداز :همکاری سازمانها ،رضایت شغلی دهیار ،همکاری شوراهای اسالمی ،مشارکت مردمی ،مییزان
شرکت دهیاران درکالسهای آموزشی ،تجهیزات وامکانات دهیاری ،درآمد دهییار ،موقعییت مکیانی روسیتا ،مشیورت
دهیاربارهبران محلی واعضای شورا ،داشتن سابقه مدیریت روستایی درخانواده وانگیزه دهییاربرای توسیعه روسیتامی
باشد .یاقی ( )9911درمقاله ای به بررسی و ارزیابی شیوههای مللو
پژوهش وی با استفاده ازآزمون تحلیل واریان

مدیریت محلی دراردن وآمریکا پرداخت نتیایج

نشان داددرباره مدیریت مللو

عقایدمتفاوتی دارنید وآزمیودنی هیا

نسبت به آمریکاییهادیدگاه نسبتاً مثبتی درباره مدیریت محلی دارند .نتیایج پیژوهش بذرافشیان و روانیبخش (،)9911
باهدف بررسی نقش دهیاران در فرایند توسعه روستایی بخش میرجاوه شهرستان زاهیدان نشیان داد .دهییاران بخیش
مذکور عملکرد متوسلی رادرتوسعه روستایی داشتهاند .افراخته وهمکاران ( ،)9911درمقاله ای عملکرد دهیاریهیای
دهستان دزلی درشهرستان سروآباد را درزمینه اجتماعی فرهنگیی بررسیی کردنید .نتیایج پیژوهش ازعملکردمناسیب
دهیاران این دهستان در زمینه اجتماعی فرهنگی حکایت دارد .رشیدپور و همکیاران ( )9919درمقالیه ای بیه بررسیی
نقش مدیریت جامعه محلی به عنوان رویکردی مللو

درکاهش فقر وتوسعه پایدار روستایی مناط ،روسیتایی اییران

پرداختهاند .نتایج ملالعه میدانی آنان با استفاده از روش تحلییل عیاملی نشیان داد کیه دوعامیل سیازماندهی وکنتیرل
مه ترین نقش را درکاهش فقر وتوسعه پایدار مناط ،روستایی ایران ایفا کردهاند .گذری برنتایج پژوهشهای صیورت
گرفته نشان میدهد مدیران روستایی به تبعیت ازشرایط مختل

ازجمله هماهنگی مدیران روستایی ،امکانات ،بودجه،

توان مدیران و  ...در مکان و زمان مختل  ،عملکردهای متفاوتی را درابعاد مختل

توسعه روستایی داشتهاند .کیه در

صورت توجه بیشتر مسئوالن و برنامه ریزان وهمچنین مشارکت روستاییان مدیران روستایی ،درآینده نه چنیدان دور
میتوان شاهد نقش پررنگتر آنها در توسعه روستایی بود .نتایج پژوهش بدری ،سید علی وهمکاران ،9910،با هدف
نقش مدیریت محلی درتوسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان آران وبیدگل اظهار داشته که نتایج حاصل از
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اجرای طرحهایی مانند طرح هادی درزندگی ساکنان روستاوحساسیت مدیریت محلیی (شیورای اسیالمی ودهییاری)
برای انجام دادن وظای

قانونی دخالت آنان نه فقط درمرحلة اجرا ،بلکه درفرایندتهییه وتصیویب طیرحهیای کالبیدی

ضرورت تام دارد .عنابستانی ،علی اکبروهمکاران )9911( ،درمقاله خودبیاعنوان تیمثیر عملکیرد دهییاران برمیدیریت
پسمانددرسکونتگاههای روستایی بخش ساربوک ،شهرستان قصرقندبیان داشته افزایش جمعییت بیه همیراه گسیترش
رفاه اقتصادی وتغییرالگوی مصرف ،بحران جدیدی به نام پسیماند را درسیکونتگاه هیای روسیتایی بیه وجیود آورده
است .بنابراین ،حفظ محیط زیست سکونتگاههای روسیتایی (ازبعدزیسیت محیلیی ،اجتمیاعی واقتصیادی) ازطریی،
عوامل ساختاری (نهادمدیران محلی) اهمیت بسیاری دارد .بررسی عملکردمدیران محلی برمدیریت پسیماند دربخیش
ساربوک به تفکیک روستا نیزنشان دادکه روستای ساربوک وحمییری دررتبیه هیای اول ودوم دارای مییزان عملکیرد
واثرگذاری باال و رضایت بخشی هستند.
مواد و روش
شهرستان صومعه سرا ،درطول جغرافیایی از  11° 0 ً 16تا  91° 99 ً 09وعیر
 91°در غر

جغرافییایی  91° 91 ً 91تیا 01 ً 11

استان گیالن قراردارد .مساحت این شهرستان  690/6کیلومتر مرب مییباشید کیه  1/9درصیدپهنه ایین

استان را تشکیل میدهد .شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستانهیای بنیدر انزلیی و رضوانشیهر ،از جنیو
شهرستان های فومن و شفت ،از شرق به شهرستان رشت و از غر

بیه

به شهرستان ماسال محدود است .بر همین اساس

شهر صومعه سرا بعنوان مرکز شهرستان صومعه سرا در  11درجه و  91دقیقه طول شیرقی تیا  91درجیه و  91دقیقیه
عر

شمالی با مساحت معیادل  1/1کیلیومتر مربی در  09کیلیومتری شیهر رشیت واقی مییباشید و در ارتفیاع 6

مترازسلح دریای آزاد است این شهردر قسمت جلگهای دشت فومن واق شده است و دارای موقعیت بسیار مناسیبی
جهت ارتبا با رشت ،فومن ،انزلی میباشد .و براسیاس سرشیماری نفیوس مسیکن سیال  9911شهرسیتان صیومعه
سرادارای  901111نفرجمعیت و  91010خانوار است .ازکل خانوار ایین شهرسیتان  91101خانواردرنقیا شیهری و
 09190خانوارساکن درنقا روستایی هستند.

شکل  1نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان صومعهسرا به تفکیک دهستان منبع :نگارندگان

بررسی میزان رضایت روستاییان از286 ...

روش پژوهش
شیوه تحقی ،دراین مقاله بیه صیورت تحلیلیی -توصییفی اسیت .وجهیت جمی بنیدی اطالعیات توصییفی ازمنیاب
کتابخانه ای واسنادی وجهت بررسیی مییزان رضیایت روسیتاییان از عملکردمیدیران محلیی از مشیاهدات مییدانی و
با توجه به جامعیه آمیاری و

پرسشنامه استفاده گردیده است .لذا در این روش ابتدا به تهیه پرسشنامه پرداخته وسپ

روش موردملالعه حج نمونه تحقی ،را مشخص نموده وبا توجه به تصادفی بودن جامعه آمیاری درایین تحقیی ،بیه
تعداد موردنظرپرسشنامه دراختیارپاسخ دهندگان داده شد .سپ

بعد ازپرنمودن این پرسشنامه هریک ازدادههای خیام

پرسشنامه را با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار  spssاستخراج نموده و مورد تجزییه وتحلییل قیرار داده اسیت.
جامعه آماری دراین تحقی ،کل شهرستان صومعه سرا بوده وحج نمونه ازروش مورگان تعییین گردییده اسیت .لیذا
براساس تعدادجمعیت این شهرستان که بیش از  911هزار نفر بوده تعیداد  911نفربیا اسیتفاده ازپرسشینامه بصیورت
تصادفی سهمیهای مورد ارزیابی قرارگرفته تا میزان رضایت مندی خودرا نسبت به مدیران محلی اظهار نمایند.
یافتهها و نتایج
مدیریت روستایی در ایران از اوایل شکلگیری به گونههای متفاوتی نمود یافته وفرازو نشیبهای فراوانی را به لحاظ
تشکیالت وزیربناهای قانونی داشته است .پ
اسالمیکشوری (مصو

ازاستقرار نظام جمهوری اسالمی ،باتصویب قانون تشکیالت شوراهای

 )9969نهاد مدیریتی جدیدی تحت عنوان شورای اسالمی روستا به عنوان متیولی میدیریت

روستایی معرفی شد .ولی ازآنجا که دراین قانون هیچ گونه نقش اجرایی برای شورا تعری

نشده بود ،این نهیاد هییچ

گاه نتوانست جایگاه واقعی خود را درمدیریت روستایی بیابد وخالء مدیریتی روسیتاها را پیر کنید .بیاالخره درسیال
 9911با تصویب قانون شوراها وهمچنین قانون تمسی

دهیاریهای خودکفیا در روسیتاهای کشیور (مصیو

)9911

مدیریت روستایی برعهده شورا و دهیاری گذاشته شد .بدین ترتیب که شورا به عنوان نهاد تصمی گییر ،برنامیه رییز
وسیاستگذار ودهیاری نیزبه عنوان بازویی اجرایی شورا ومسئول اجرایی مدیریت روستا پایه عرصه مدیریت روستایی
کشورگذاشت وتجربه جدیدی درعرصه مدیریت روستایی شکل گرفت .شهرستان صومعه سرا دارای یکصد و پنجیاه
آبادی دارای سکنه ویک آبادی خالی از سکنه بوده که در اکثراین آبادیها دهیار ویا شورای روستا مدیریت میکننید.
هریک ازدهیاران با توجه به وظای

محول شیده توسیط مراجی باالتردرکشیور زییر نظیر بخشیداری و فرمانیداری

شهرستان در روستاها خدمت می نمایند .تصیاویر زییر برخیی از دهیاریهیا و شیوراهای نیه چنیدان مناسیب در ایین
شهرستان میباشد.

عکس تصاویر برخی از دهیاریها و شوراهای اسالمی در روستاهای شهرستان صومعه سرا

منبع :نگارندگان
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دربررسی میزان رضایت روستاییان از عملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا ابتدابا طیرح سیواالتی بیه مییزان
آگاهی وآشنایی روستاییان ازمدیریت روستایی ،هدف ازایجاد مدیریتهای روستایی ،میزان آشنایی با وظای

میدیران

روستا ،نقش تحصیالت مدیران در توسعه روسیتا ونقیش میدیریت محلیی روسیتا درتوسیعه روسیتا در زمینیههیای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیباسازی روستا (فیزیکی وکالبدی) را موردتجزیه وتحلیل قیرار داده وسیپ

مییزان

نگرش نسبت به عملکرد و زمینه موفقیت مدیران درکارهای خود ،مشارکت مردم در توسعه روسیتا ،تشیوی ،میدیران
به مشارکت مردم در روستا ،وضرورت تشکیل مدیریت محلی موردارزیابی قرار داده است.
میزان آگاهی و آشنایی از مدیریت روستایی
مدیریت محلی باید ،درک توسعه محلی ،بروز ابتکارها ،جم گرایی ومشارکت دراموررا آموزش دهد .ییک میدیریت
محلی کارا ،فکرکردن درمحیط را میپروراندوعامل تحلیل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیسیت محیلیی فضیاهای
روستایی میشود .مدیریت همواره با استفاده از روشهای علمیو صالحیت دار درتلاب ،با محییط زیسیت اقتصیادی،
مدام در تغییر و نوآوری است ،زیرا مدیریت دارای یک مفهوم کلیی «سیازندگی» اسیت .از مجمیوع  911نفیر پاسیخ
دهندگان جامعه آماری در پژوهش حاضر 01 ،نفربراین عقیده بودهاند که هیدف از تشیکیل میدیریتهیای روسیتایی
اهداف اقتصادی بوده 19 ،نفراهداف اجتماعی را مدنظرداشتند 091 ،نفر فیاکتور سیازندگی رادرنظرداشیتند ،همچنیین
 16نفراهداف دیگری رابرای تشکیل مدیریت های روستایی درنظرگرفته اند .درنظرسینجی فیوق  91/9درصید پاسیخ
دهندگان اظهار داشته که از وظای

مدیران روستا به میزان خیلی زیاد اطالع داشته 10/1 ،درصد به میزان زییاد91/1 ،

درصد به میزان ک وهمچنیین  1/9درصید تاحیدودی از وظیای

میدیران خودمللی انید .همچنیین بیرای تشیکیل

مدیریتهای روستایی اهداف اقتصادی ،اهداف اجتماعی و بخصوص فاکتورسازندگی را درنظرگرفتیه انید .در زمینیه
نقش تحصیالت مدیران درتوسعه روستا بیش از  11درصد پاسخ دهندگان معتقدندکه تحصیالت مدیرانشان درتوسعه
روستا بسیارزیادموثرمی باشد .و ازنظر نقش مدیران محلی (دهییار و شیورا) در توسیعه روسیتاها 01/6 ،درصدبسییار
زیاد 01 ،درصد زیاد 91/1 ،درصد متوسط دانسیتهانید .ارزییابی فیوق بییانگر اینسیت کیه  1/9درصید افرادمعتقدنید
مییباشید .و بییش از 11

عملکردمدیران در زمینه اقتصادی درروستابسیارخو  19/6 ،درصد این عملکیرد راخیو

درصدپاسخ دهندگان میزان فعالیت مدیران در زمینههیای اجتمیاعی و فرهنگیی را عیالی دانسیتهانید .همچنیین 11/9
درصدپاسخ دهندگان بر این باورند که مدیران نقش زیادی در زیباسازی روسیتا (فیزیکیی و کالبیدی) داشیته و 09/6
درصد میزان این نقش را متوسط دانستهاند.
جدول شماره  1مؤلفههای تاثیرگذار در میزان آگاهی و آشنایی از مدیریت روستایی
شرح

بسیارزیاد

زیاد

متوسط

میزان تمثیر تحصیالت مدیر روستا در توسعه روستا

1021

1129

1

1

میزان نقش مدیران محلی در توسعه روستا

0126

96

9121

1

میزان فعالیت مدیران روستا در زمینه اقتصادی

129

1926

0929

1

مثبت

میزان فعالیت مدیران روستا در زمینههای اجتماعی و فرهنگی

1

19

1

1

مثبت

میزان نقش مدیران روستادرزیباسازی روستا (فیزیکی وکالبدی)

1

1129

0926

09

مثبت

9129

1021

9121

129

مثبت

میزان اطالع از وظای

مدیران روستا
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ک

امتیاز
مثبت
مثبت
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میزان نگرش نسبت به عملکرد مدیران
رکن اصلی وتعیین کننده در روند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درهرجامعه به انتخا

اهداف دسیت ییافتنی

ومتناسب با شرایط آن جامعه است .آنچه در تعیین هدف توسعه کشورهابسیارحائز اهمییت اسیت بررسیی میدیریت
روستایی و عملکردآن دربرنامهریزی روستایی از پائین به باال میباشد .ولیی متمسیفانه وجیود نابسیامانی درتحیوالت
محیط روستایی ،ضع

شناخت ازمحیط روستایی ،فقیدان ساختارمناسیب بیرای توسیعه ،محیدودیتهیای خیدمات

روستایی ،نابسامانی درمدیریت سرزمین وکاربری اراضی ودشواریهای مشارکت وتشکیل سرمایه اجتمیاعی ونظیایرآن
سبب گردیده دربعضی ازروستاها عملکرد مدیریت روستایی برای توسیعه پاییدار روسیتایی رضیایت بخیش نباشید.
دربررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی در شهرستان صومعه سرا نسبت به میزان نگرش نسبت بیه
عملکردمدیران مواردی مانندزمینه موفقیت مدیران درکارهای خود ،میزان نقش مدیران روسیتا درتوسیعه اقتصیادی و
اجتماعی و فرهنگی وکالبدی روستا ،میزان رضایت از عملکرد میدیران روسیتا ومییزان آشینایی ازمیدیریت روسیتا و
عملکرد آن را مورد تجزیه وتحلیل قرارمی دهد .براین اسیاس از مجمیوع  911نفیر پاسیخ دهنیدگان جامعیه آمیاری
درزمینه آشنایی با مدیریت روستا و عملکرد آن  09/1درصد بسیار زییاد 01/1 ،درصید زییاد 91/1 ،درصید متوسیط
وهمچنین  91/9درصد به میزان کمی با مدیریت روستا و عملکرد آن آشینایی دارنید .بیراین اسیاس از مجمیوع 911
نفرپاسخ دهندگان جامعه آماری  96درصد موفقیت مدیران را دررونی ،تجیارت وکسیب وکیار 1 ،درصددربازگشیت
مردم به روستا و  11درصد درگسترش فعالیتهای خدماتی مییداننید .ازجهیت مییزان موفقییت میدیران درکارهیای
خوددر روستا  1/9درصد بسیار زیاد 91/9 ،درصد زیاد 19/1 ،درصد با میزان متوسط میباشند .در زمینه نقش مدیران
درتوسعه اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی وکالبدی روستا  96درصدزیاد 11 ،درصد متوسط و  1درصد کی مییباشید.
درمجموع  01/1درصدپاسخ دهندگان ازعملکردمیدیران خودزیادراضیی بیوده 19 ،درصید متوسیط وهمچنیین 01/6
درصداز عملکرد مدیران خود رضایت کمی دارند.
جدول شماره  2مؤلفههای تأثیر گذار درمیزان نگرش نسبت به عملکرد مدیران
شرح

بسیارزیاد

زیاد

متوسط

ک

متیاز

میزان آشنایی از مدیریت روستا و عملکرد آن

0921

0121

9121

9129

مثبت

میزان رضایت از عملکرد مدیران روستا

1

0121

19

0126

مثبت

میزان نقش مدیران درتوسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وکالبدی

1

96

11

1

مثبت

میزان موفقیت مدیران در کارهای خود

129

9129

1921

1

مثبت

منب  :یافتههای پژوهش

مشارکت مردم در توسعه روستا
رسیدن به یک مدیریت روستایی کارآمد ،به استفاده از تجربیات سایرکشورهای جهان و بررسیی و تحلییل تجربییات
موف ،و ناموف ،کشورها و بخصوص مشارکت و همراهی ساکنین روستارا طلب میکنید .از مجمیوع  911نفیر پاسیخ
دهندگان جامعه آماری  016نفر معتقدند که خودشان نیز درتوسعه روسیتا نقیش داشیته و  991نفرنیزاظهارداشیته کیه
درتوسعه روستاهای خود نقشی ندارند بنابراین  61/9درصد پاسخ دهندگان بیان داشته اندکه درتوسعه روستا میثثر و
 91/1درصدنیز بیان داشته که نقشی درتوسعه روستای خود ندارند .همچنیین درزمینیه ایفیای نقیش میردم درتوسیعه
روستا  09/1درصد نقش خودرا در زمینه اقتصیادی 10/1 ،درصیددرزمینه اجتمیاعی و  91/1درصیددرزمینه فرهنگیی
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وایفا نمودهاند .ودراین فعالیت  1درصدازمردم روستا در زمینه مالی درتوسعه روستا موثربوده 01/1 ،درصد به وسییله
نیروی کارخود 09/1،درصدازنظرفکری 96/0،درصددرهرسه زمینه مالی ،نیروی کاروفکری میوثرمی باشیند .در زمینیه
تشوی ،مدیران به مشارکت مردم در روسیتا  19/1درصیدمعتقدند کیه میدیران میردم را بیرای انجیام برخیی فعالییت
هادرجهت توسعه روستا تشوی ،نموده و  01/6درصدبراین باورندکه مدیران تالشی برای تشیوی ،میردم روسیتاجهت
مشارکت درتوسعه روستا نمیکنند.
ضرورت تشکیل مدیریت محلی
دارا بودن برخی از روستاها از امکانات الزم و عدم وجود برخی خدمات در سایر روسیتاها نیازمنید میدیریت محلیی
دراین روستاها بوده تا بتواند نسبت به امکانات موجود بهره برداری بهینه انجام دهد .درایجادچنین شرایلی ،دوعامیل
مدیریت روستایی وبرنامه ریزی درمقایسه باسایرعوامل ازاهمیت بیشتری برخوردارند .چیون درصیدی ازکارکردهیای
مربو به تممین سرمایه الزم برای انجام پروژهها وبرنامههای روستا ،به نحوه برنامهریزی روستایی ومدیریت روستایی
مربو میشود ،لذا میتوان مدیریت روستایی وبرنامهریزی روستایی درسلوح کالن وخردرا به عنوان مهمترین عامیل
درتوسعه روستایی ملرح کرد .درضرورت تشکیل مدیریت محلیی ییا دهییاری وشیورادرمناط ،روسیتایی شهرسیتان
ازمجمییوع  911نفرپاسییخ دهنییدگان جامعییه آمییاری 911،نفرمعتقدندکییه تشییکیل مییدیریت محلییی یییا وجوددهیییاری
وشورادرروستا ضروری و  01نفرنیزاین امرراضروری نمی دانند .برای قابل حل بودن مشکالت روستا توسط میردم 1
درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مردم روستا نقیش بسییار زییادی داشیته 11/1 ،درصید زییاد و  91/9درصیدنقش
متوسلی درمشکالت روستا دارند .درراستای ضرورت تشکیل مدیریتهای محلی یاوجوددهیارو شورا را در روستا 19
درصدپاسخ دهندگان تشکیل مدیریتهای محلی یا وجود دهیاروشورا را درروسیتا ضیروری دانسیته و  1درصدپاسیخ
دهندگان نیزنظری خالف این را دارند .درزمینه فعالیت میدیران محلیی روسیتا محلیی روسیتا  09/1درصید درزمینیه
اقتصادی 1 ،درصد در زمینه فرهنگی و  19/6درصد میتواند در هرسه زمینه اقتصادی ،اجتمیاعی و فرهنگیی فعالییت
کند .ودر پیگیری مدیران روستا جهت امور مربو به روستا  1/9درصدمیزان پیگیری را بسیار زییاد 91/9،درصیدزیاد
و  11/6درصدمتوسط بیان نمودهاند .ودر ارزیابی تاثیرمدیران محلی درتوسعه روسیتا  09/6درصیدتاثیرمدیران محلیی
درتوسعه روستا را زیاد و  11/1درصد میزان این تاثیررا متوسط میداننید .و  11/1درصید پاسیخ دهنیدگان معتقدنید
نقش مدیران محلی در حل مشکالت شهرستان صومعه سرا متوسط و  09/9درصد میزان این تمثیر راکی دانسیتهانید.
درهمکاری مردم با مدیران درتوسعه روستا نییز  01/0درصیدمیزان همکیاری رازییاد 11/1 ،درصید متوسیط و 09/9
درصدک میدانند.
جدول شماره  3مؤلفههای تاثیرگذار درضرورت تشکیل مدیریت محلی در شهرستان صومعه سرا
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منب  :یافتههای پژوهش

بررسی میزان رضایت روستاییان از282 ...

نتیجهگیری
شناخت کافی از مسائل و امکانات یک روستا نخستین گام برای برنامیهرییزی اسیت .میدیریت قیوی و الیی ،سیبب
میشود که یک برنامهریزی موف ،در زمینه توسعه روستایی به اجرا در آید .بیر ایین اسیاس شیناخت نقیا قیوت و
ضع

عملکردهای نهادهای اجرایی ذیربط در برنامهریزی به خصوص در قسمت برنامهرییزی پیائین دسیتی و رفی

کمبودها باعث توسعه روستایی در مناط ،مختل

خواهد شد .عمدهترین دالیل عدم موفقیت در رسییدن بیه اهیداف

برنامهریزیها ،علی الخصوص مدیریت روستایی ذهنی نگری بسیاری از دسیت انیدرکاران برنامیهرییزی روسیتایی بیه
لحاظ ضع

علمیو تجربه در برنامهریزی مدیریت روستایی اسیت .از آنجیا کیه روسیتا و روستانشیینی در اییران از

جایگاه و اهمیت بسیار برخوردار است لذا عدم برنامهریزی در مدیریت و توسعه روستایی مشکالت فراوانی را بیرای
کشور ایجاد مینماید .در بررسی وتحلیل نقش مدیران همه پاسخ دهندگان معتقدندکه مدیران محلیی میی تواننیدتاثیر
زیادی درتوسعه آن روستا داشته وهمه مناط ،روستایی تشکیل مدیریت محلی یا وجود دهییاری وشیوراها درروسیتا
ضروری دانسته ومعتقدند نقش مدیران محلی درروستاها جهت توسعه ضروری میباشید .لیذا زمینیههیای ضیرورت
تشکیل مدیریت محلی یا وجود دهیاری وشوراها را در روستا از نظراقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وهمیه میوارد بییان
نموده اند .اکثر پاسخ دهندگان معتقدند که مدیران محلی درکار خود موف ،بوده و از عملکرد مدیران محلیی احسیاس
راضایت میکنند .وچگونگی عمل مدیران روستا رادر زمینه اجتماعی و فرهنگی را عالی بیان داشیته و نقیش میدیران
محلی را در توسعه روسیتاهای شهرسیتان صیومعه سیرا بسیارزیاددانسیته انید .همچنیین پیگییری میدیران درمسیائل
روستاییا ن در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کالبدی روسیتا را بسییارزیادبوده ومییزان موفقییت وعملکیرد
مدیران را در زمینه رونی ،و تجیارت وکسیب و کیار در منیاط ،روسیتایی ،بازگشیت میردم بیه روسیتا وجلیوگیری
ازمهاجرت ،گسترش فعالیت های خدماتی وسایر موارد در روستا زیاد دانسته و درمجمیوع مشارکتشیان را در توسیعه
روستا بسیارموثرمی دانند ومعتقدند که بیشترین زمینهها ایفای نقش مدیران اقتصادی ،اجتماعی وبعدفرهنگی وفضیایی
کالبدی میباشد .اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مدیران برای مشیارکت میردم درامورمختلی

میردم راتشیوی ،نمیوده

ومعتقدندکه مدیران محلی توانسته اندمشکالت موجود درشهرستان صومعه سیرا را برطیرف نمیوده ومییزان توانیایی
مدیران محلی درحل مشکالت موجود دراین شهرستان را بسیار زیاد میدانند.
راهکار و پیشنهاد:
با توجه به مسائل و مشکالت موجود در شهرستان صومعه سرا راهکاریهایی نیز توسط خیود میردم و میدیران در بیه
شرح زیربیان شده است .دهیاران و شوراهای اسالمیروستاها مه ترین نقش را در روستاها ایفا میکنند پ

انتخیا

آنها باید با دقت فراوان صورت گیرد .مدیران محلی نهادهای محلی هسیتند کیه مشیروعیت و کارآمیدی آنهیا رابلیه
عمیقی با حضور مشارکت محلی دارد پ

آگاهی دادن در مورد میدیریت روسیتایی بیه میردم و تشیوی ،حضیور و

مشارکت آن را در مدیریت روستا برای پیشرفت اهداف مدیریت روستایی و عملکرد آنها گام نهاد.
تممین اعتبارات جهت دفتر دهیاری و ساختمان شوراها ،آگاه سازی مردم نسیبت بیه وظیای

و مشیکالت میدیریت

روستا ،حضور مسئولین در روستا ،حذف قوانین دست و پاگیر درمیورد وام روسیتاییان ،بیاال بیردن سیلح بهداشیت
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عمومیروستا ،باال بردن سلح آموزش روستاییان ،حضورافرادتحصیل کرده درشیورای اسیالمیروسیتاها و دهیاریهیا،
تممین اعتبارات عادالنه برای توزی خدمات ،آموزش ازطری ،رسانههای گروهی برای مشارکت روسیتاییان در عمیران
و آبادانی روستا ،آگاهی دادن به مردم در زمینه شرح وظای

شورا ودهیارمی باشد.

منابع
افراخته ،حسن ،محمودپور ،ریبوار ،اسدی ،میترا ،)9911( ،ارزیابی عملکرددهیاریها در زمینه اجتماعی -فرهنگی با استفاده ازآزمون فریدمن
ومدل سلسله مراتبی  AHPملالعه موردی دهستان دزلی درشهرستان سروآباد ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامیه
ریزی توسعه روستایی،
اکبری ،غضنفر و عبدالهی ،)9916( ،مجموعه قوانین ومقررات ده و دهیاری ،انتشارات گلستان هنر.
آسایش حسین ( ،)9919اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیهای ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
آمارنامه استان گیالن ،)9911( ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن.
بدری ،سید علی وهمکاران ،9910،نقش مدیریت محلی درتوسعه کالبدی سکونتگاه هیای روسیتایی (ملالعیه میوردی :شهرسیتان آران و
بیدگل) پژوهشهای روستایی ،دانشگاه تهران ،مقاله  ،9دوره  ،1شماره ،0
بدری ،سیدعلی و موسوی ،سید عارف ،)9911( ،مدیریت نوین روستایی در جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهیاریها ،انتشارات
اشتیاق نور،
بذرافشان ،جوادو روانبخش ،فاطمه ،)9911( ،بررسی نقش دهیاران درفرایند توسعه روستایی ملالعیه میوردی بخیش میرجیاوه شهرسیتان
زاهدان ،اولین کنفران

بین المللی توسعه روستایی تجار

و آینده نگری درتوسعه محلی،

پاپلی یزدی ،محمد حسین و ابراهیمی محمد امیر ،)9919( ،نظریههای توسعه روستایی ،انتشارات سمت.
چوبچیان ،شهال و کالنتری ،خلیل و شعبانعلی فمی ،حسین ،)9916( ،عوامل مثثر بر عملکرد دهیاریهای استان گییالن ،نشیریه روسیتا و
توسعه 2دوره  291شماره  ،0دانشکده جغرافیا.
رضوانی ،محمد رضا ،)9919( ،مقدمهای بربرنامهریزی توسعه روستایی در ایران ،انتشارات قوم
طالب ،مهدی ،)9916( ،مدیریت روستایی در ایران ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
عنابستانی ،علی اکبر وهمکاران ( ،)9911تمثیر عملکرد دهیاران برمدیریت پسیماند در سیکونتگاههیای روسیتایی ملالعیة میوردی :بخیش
ساربوک ،شهرستان قصرقند
قدیری معصوم ،مجتبی و ریاحی ،وحید ،)9919( ،بررسی محورهیا و چیالشهیای میدیریت روسیتایی در اییران فصیلنامه پیژوهشهیای
جغرافیایی شماره .11
مجموعه قوانین و مقررات دهیاریها ،)9919( ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
ملیعی لنگرودی ،حسن ،)9910( ،برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
نورعلی وند ،علی ،)9919( ،بررسی نقش شوراهای اسالمی و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی ،پایان نامه کارشناسیی ارشید ،دانشیگاه
آزاد اسالمی اسالمشهر
وزارت کشور ،)9911( ،ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسالمی ،آشنایی با شوراهای اسالمی،
Rashidpour Loghman, Farajallah Hosseini Seyed Jamal and Mirdamadi Seyed Mahdi, (2011),Local
Community Based Management as a Good Governance Approach to Rural PovertyReduction and
Sustainable Development in Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci,
10 (2): 174-179.
Yghi, Abdulfattah, (2008), Good Governance Practices by Local Administration in Jordan
and USA, International Journal of Rural Management, 4(1&2), pp: 47–65.

