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چکیده
تجربیات مدیریت روستایي در ایران در طول دهههای گذشته حکایت از فقدان یك ساختار مدیریتي قوی دارد ،كه
نتایج حاصل از آن را ميتوان در تخلیه شدن روستاها ،مهاجرت روستاییان ،تشدید شدن مسایل و مشکالت شهرهای بزرگ
مانند تهران و در نهایت عدم دستیابي به توسعه همه جانبه و پایدار در كشور بیان كرد .مدیریت روستایي در ایران از گذشته
دور تاكنون با چالشهای ساختاری و مسائل و مشکالت عدیدهای روبرو بوده است .با توجه به اهمیت موضوع ،بهبود
مشاركت مردم در توسعه روستایي به منظور بهبود شاخصهای تسهیلگری ،پایداری ،ظرفیتسازی و توانمندسازی جوامع
محلي در مدیریت روستایي هدف پژوهش حاضر را شامل ميشود .در این راستا روش تحقیق به كار برده شده توصیفي-
تحلیلي ،مبتني بر مطالعات كتابخانهای و بررسيهای میداني ميباشد .در بخش مطالعات اسنادی از جدیدترین یافتههای
علمي داخلي و خارجي بهره گرفته شد .سپس  359پرسشنامه در دو بخش طراحي گردید و  59پرسشنامه در اختیار
شوراها و نخبگان محلي (از قبیل مسئوالن دهیاریها ،شوراهای اسالمي و متخصصین روستا) قرار گرفت ،همچنین طي 399
پرسشنامه از ساكنان روستای صفي آباد خواسته شد تا در چارچوب طیف لیکرت مشکالت مدیریت روستایي را در سطح
روستا بیان دارند .نتایج بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSS- 16و برای آزمون فرضیه از روش كای اسکوئر تك
متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد كه كمبود منابع مالي ،عدم هماهنگي شورا ،دهیاری و مردم و نبود آموزش كافي از
جمله مشکالت مدیریت روستایي است .مهمترین مشکل در مدیریت روستایي كشور عملکرد دولت است ،هر چند كه به
باور دهیاران اختیارات این نهادهای مدیریتي كافي ميباشد.

واژگان کلیدی :مدیریت روستا ،روش كای اسکوئر ،چالش مدیریت ،SPSS- 16 ،روستای صفيآباد

 . 3استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه زابل
 .2دانشجوی كارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایي دانشگاه زابل Nazari.yaseer38@gmail.com
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مقدمه

با توجه به اهمیتي كه مدیریت روستایي در تحقق اهداف روستایي دارد ،مدیریت
روستایي ایران باید به دانایي محوری تکیه كند و نیروهای الزم برای دانایي محوری در
روستاهای كشور را فراهم كند .بررسي وضعیت مدیریت روستایي در طول دورانهای
گذشته نشان ميدهد كه قبل از پیدایش دولتهای قانوني جامعه روستایي عالوه بر
اینکه قادر به حل تمامي مشکالت اقتصادی و اجتماعي خود بوده بلکه تأمین كننده
مواد غذایي شهرها نیز محسوب ميشد .متأسفانه با حضور تشکیالت دولتي كه پس از
مشروطیت و مخصوصاً پس از اصالحات ارضي صورت گرفت ،شیرازه مدیریت
روستا از هم گسیخت .در تاریخ گذشته ده نشیني ایران ،روح اجتماعي انسان همواره
طلب ميكرده كه هر جامعه برای حفظ و بسیج نیروها و نیل به هدفهای خود نیازمند
مدیریت باشد (لمپتون .)53 :3111 ،موضوع مدیریت جوامع روستایي نیز همواره
ضرورت وجود مدیری منطبق با احوال مختلف خود را احساس ميكرده كه برخاسته از
بطن جامعه بوده و قادر باشد رهبری آن را در اختیار گیرد ،تا همه افراد تحت رهبری
وی در نیل به اهداف اصلي خود یعني تولید مواد مورد نیاز از زمین و تأمین امنیت
خاطر ،قادر گردند .چنین مدیری از دورانهای بسیار قدیم با نامهای «دیهیك»« ،دهبان»
و «كدخدا» ،همواره در ده حضور داشته است ،اما اصالحات رژیم گذشته با حذف
كدخدا از مدیریت ده ،اوضاع اقتصادی و اجتماعي مناطق روستایي را بهم ریخت و پس
از آن هیچ یك از نهادهای مدیریتي نتوانستند جای خالي كدخدا را پر كنند (ازكیا،
 .)23 :3135به ویژه در دهههای اخیر به دلیل فروپاشي نظام سنتي مدیریت در این مناطق
و جایگزیني شیوههای شبه دموكراتیك كه ریشه در بطن جامعۀ ایراني نداشتند ،نوعي
ناهنجاری بر نظام مدیریت روستایي كشور حاكم گشت .تجربه مدیریت روستایي در
ایران شامل دو بخش است .بخش اول تا دوره اصالحات ارضي كه با مدیریت مالك
بوده است و بدون ارزش گذاری اخالقي خوب یا بد ،كاركرد نسبتاً قابل قبولي داشت.
اما بخش دوم كه پس از اصالحات ارضي قابل مشاهده است و با ورود دولت به
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روستاها مطرح ميشود و آن مدیریتي دولتي است .نگاهي به اوضاع و احوال روستاهای
كشور حکایت از آن دارد كه متأسفانه دولتهای گذشته به روستا و روستایي بهای
الزم را ندادهاند .بررسي وضعیت مدیریت روستایي در طول دورانهای گذشته نشان
ميدهد كه قبل از پیدایش دولتهای قانوني جامعه روستایي عالوه بر اینکه قادر به
حل تمامي مشکالت اقتصادی و اجتماعي خود بوده ،بلکه تأمین كننده مواد غذایي
شهرها نیز محسوب ميشد .متأسفانه با حضور تشکیالت دولتي كه پس از مشروطیت
و مخصوصاً پس از اصالحات ارضي صورت گرفت ،شیرازه مدیریت روستا از هم
گسیخت ،به طوری كه جمعیت روستاها جهت تأمین نیروی انساني كارخانجات مناطق
شهری روانه شهرهای بزرگ شدند .تشکیالت دولتي عمالً نتوانستند به بهبود وضعیت
روستائیان بپردازند و از طریق اجرای برنامههای عمران روستایي روند توسعه روستایي
را تسریع نمایند (موسسه توسعه روستایي ایران .)3133 ،شوراهای محلي كه در شهرها و
روستاها تشکیل ميشوند وظیفه مدیریت امور عمومي را دارند ،گرچه گستره امور
عمومي مربوط به سازمانهای محلي دمکراتیك در ایران در مقایسه با كشورهای توسعه
یافته بسیار محدود است ،اما ميتوان امیدوار بود كه با روشن شدن كاركردهای مثبت
واگذاری اداره امور مردم و مشاركت آنها در مدیریت جامعه ،به تدریج این گستره
افزایش یافته و مردم در تمامي امور عمومي مربوط به محل زندگي از مسکن و اشتغال
گرفته تا فراهم كردن فضاهای فراغتي و حفظ میراث تاریخي و فرهنگي به شوراها
مراجعه نمایند .با این وجود ،شوراها در انجام وظایف و كاركردهای خود با چالشهایي
مواجهاند .یکي از چالشهای مهم پیشروی شوراها ،چالشهای اجتماعي است (ایماني
جاجرمي و كریمي .)09 :3133 ،یکي از خالءهای اساسي روستاهای ایران ،كمبود
مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنها است .اگر بپذیریم كه خصیصۀ
بارز این مناطق پیچیدگي آنهاست ،به نحوی كه هر روستا یك پروژه محسوب مي-
شود ،آنگاه نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات خردمندانه
آشکار ميگردد .چنین است كه تهیۀ اسناد مدیریتي در توسعۀ روستایي ،گامي بسیار
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برجسته تلقّي ميشود (یدقار .)12 :3131 ،گرۀ مدیریّت روستایى در ایران طىّ چند
دهۀ گذشته و شاید در یكصد سال اخیر در ابعاد سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى و
فرهنگى یکى از مهمترین و حسّاسترین معضل و چالش برنامهریزان و متخصّصین
بوده است .این مسئله همان قدر كه در هر یك از ابعادش اهمّیّت فوقالعادهای دارد،
براى روستا و روستائیان كه به گفتۀ لمپتون اساس حیات اجتماعى ایران بر آنها
استوار است ،حائز اهمّیّت ميباشد .با این حال هدف اصلى در این مقاله تا حدی حلّ
مسئله و بازگشایى این گره و همچنین با بررسي تشکلهایي مانند دهیاریها و
شوراهای اسالمي روستا ،چالشهای موجود در مدیریت روستایي مي باشد .زیرا بر
آگاهان پر واضح است كه برطرف سازى مشکالت مدیریّت روستایى از عهدۀ یك
گروه متخصّص و محقّق نیز فراتر است .اما هدف اساسى ،شناخت نگرشهاى گذشته
و موجود مدیریّت روستایى به ویژه از دیدگاه عملکردى با توجّه به تحوّالت
ساختارى سالهاى اخیر در مدیریّت روستایى است .بدیهى است مرور تجربههای مفید
كشورهای دیگر از زمینههایي است كه مىتواند در این شناخت و نیز براى اتّخاذ
تصمیمسازى و تصمیمگیرى از سوى متولّیان امر مؤثّر افتد و با توجّه به این موضوع،
یك جمع بندی درباره مدیریت روستایي در ایران و ارایه یك راهکار به منظور بهبود
این فرایند اقدام شود.
سؤال:

آیا عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي باعث چالش شده است؟
آیا بي توجهي دولت در همکاری بین شورا و ادارات مدیریت روستا را به چالش مي-
كشد؟
مبانی نظری:
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مفهوم مدیریّت روستایى :انجام كارهای جمعي نیازمند هماهنگي است كه تأمین آن
بر عهده مدیریت است .هرچه كار ساده باشد ،مدیریت مربوط به آن نیز ساده و هرچه
كار پیچیده باشد ،نیازمند مدیریتي پیچیده خواهد بود .مدیریت ،مهمترین عامل در
حیات ،رشد و بالندگي یا مرگ یك جامعه است و روند حركت از وضع موجود به
سوی وضع مطلوب را كنترل ميكند (ركنالدین افتخاری و دیگران .)3133 ،هنگامي
كه از مدیریت روستایي سخن به میان ميآید ،ممکن است لزوماً منظور مدیریتي
اندیشیده شده و برنامهریزی شده نباشد؛ به عبارتي ،نقش عرف ،عادات و سنن در
مدیریت روستایي تعیین كننده است (طالب .)3113 ،پارادایم جدید مدیریّت روستایى
در ایران در محورهاى مدیریّت زمین و تولید كشاورزى ،مدیریّت زیر ساختها و
خدمات زیربنایى ،مدیریّت مالى و نظام درآمد هزینه براى روستاها ،مدیریّت محیط
زیست و توسعۀ پایدار و مدیریّت براى كاهش فقر و عدالت اجتماعى قابل بررسى
است .هر یك از محورهاى فوق در دهههاى قبل داراى شدّت و ضعف در عملکرد و
اجرا ،حتّى گاه به عنوان راهبرد اساسى در برنامههاى كالن مطرح بوده است .بررسى
جنبههاى مختلف این محورها بیان كنندۀ گستردگى مفهوم مدیریّت روستایى در ایران
است (قدیری معصوم .)3131:313 ،در پژوهش حاضر ،مدیریّت روستایى كه به مفهوم
مجموعهاى اعم از دولتى یا مردمى ،فردى یا گروهى و در اشکال كالن و خرد است.
گستردگى مفهوم مدیریّت روستایى عالوه بر اینکه مشکالت رسیدگى به امور مربوط
به روستاها را بیان مىكند؛ طریقۀ مواجهۀ مطلوب با روستا و برنامهریزى روستایى را
براى كارشناسان و متخصّصین آشکار مىسازد .یکى از نکات مهمّ در مفهوم مدیریّت
روستایى ،درک مناسب از روستا است .بدین معنى كه شناخت روستا و تمیز آن از
شهرکها و مکانهاى حاشیهاى رهنمون مؤثّرى است كه براى روستا و درک
مدیریّت یك واحد سکونتگاهى مؤثّر است .موانع و تنگناهای پیش روی مدیریت
روستایي را ميتوان به موانع و چالشهای دروني یا مردمي و بیروني یا سازماني طبقه
بندی و تقسیم كرد .در ادامه به طور مختصر به هر یك از این چالشها ميپردازیم:
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چالشهای درون روستایی:

 .3بيسوادی و نارسایيهای آموزشي ،حدوداً  19درصد از روستاییان و عدم دسترسي
روستاها به بسیاری از شیوههای جدید اطالعرساني غالباً اطالعات به صورت شفاهي در
روستاها پخش ميشود ،نتیجه آن نبود آگاهي اجتماعي از مزایای فعالیتهای مشاركت
جویانه بوده و سبب كاهش ظرفیت مشاركت در روستاییان شده است.
 .2كاهش حس تعاون در بین روستاییان كه خود باعث ميشود فرصتي برای بروز جنبه-
های مثبت شخصیتي افراد كمتر به چشم بخورد .بخش اعظم چنین وضیعتي ناشي از
بروز الگوهای پدرساالرانه تصمیمگیری ایجاد ميگردد (بهروران.)213 :3109 ،
 .1مقاومت در برابر تغییر و نوآوری ،پایبندی به برخي مسائل زائد در امر تولید ،توزیع و
حتي در روابط اجتماعي سبب ميشود كه روستاییان با برخي از تغییرات تکنولوژیکي و
یا مدیریتي مخالفت كنند و در برابر آنها مقاومت نمایند ،نرخ مقاومت به همین دلیل
شاخص مناسبي برای عملکرد مدیریت است (ایماني.)3 :3103 ،
 .4كمبود افراد متخصص ،اغلب افراد غیر بومي وظایف مدیریتي در روستاها بر عهده
ميگیرند یا این كه به دلیل تمركزگرایي دولت مركزی و نارسایيهای موجود در
شوراها برای اخذ تصمیم به صورت مستقل ،اغلب تصمیم گیریها ماهیتي غیر بومي
داشتهاند ،نتیجه این فرایند ،آن بوده است كه نگرش روستاییان به اینگونه تصمیمات
اغلب منفي است (ایماني.)3 :3103 ،
 .5مشاركت مردمي محلّي ،دهیاریها و شوراهای روستاها ،نهادهای محلّي هستند كه
مشروعیت و كارآمدی آنها رابطه عمیقي با حضور و مشاركت مردمي محلّي دارد.
شناسائي الگوها و مدلهای مشاركت ویژه اجتماعات كوچك و بازشناسي و بهرهگیری
از تجربههای فرهنگي و سنّتهای شایسته گامهای مهمّي است كه باید بر ایجاد ماهیت
مشاركتي دهیاریها و فاصله از مدلهای بوروكراتیك دیواني برداشته شود.
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 .3فقدان انباشت تجربه اجتماعي در خصوص مدیریت روستایي كه ميتواند از تکرار
اشتباهات گذشته جلوگیری كند و زمینه و شرایط را برای تحقق هدفهای مدیریت
توسعه روستایي فراهم كند.
 .1وجود تشکلهای غیر رسمي در درون حوزههای مدیریتي روستا؛ همانطور كه مي
دانیم فرهنگ ما آمیخته با دوستيها ،عالیق و صمیمیتهای مفرط بوده به طوری كه
منجر به باند بازی و گروه گرایي در درون سازمانهای مرتبط با مدیریت روستایي مي
گردد (الواني.)4 :3134 ،
چالشهای برون روستایی:

 .3در نتیجه عدم توجه به مدیریت درونزای روستایي و روشن نبودن جایگاه واقعي سه
نهاد دولت ،مردم و بازار و واگرایي اهداف آنها ،تشخیص نیازها را در جامعه روستایي
با مشکل مواجه ساخته است (ركنالدین افتخاری و همکاران.)1 :3133 ،
 .2فقدان نهاد تنظیمكننده و هدایتگر برنامههای عمراني و ناظر بر اجرای برنامهها در
سطح كشور (سعیدی.)343 :3130 ،
 .1نبود ساختار سازماني و تشکیالت منسجم و یکپارچه؛ توسعه و عمران روستایي
ماهیت «چند بخشي» و یا «بین بخشي» دارد ،این سازمانها در اجرای یك وظیفه واحد
غالباً به ارائه خدمات ميپردازند و چون هنوز تفکیك وظایف بین آنها صورت
نگرفته است ،دوباره كاریهایي دیده ميشود (وثوقي .)251 :3133 ،به رغم فعالیت-
های سالهای اخیر در جهت ایجاد هماهنگي سازماني و تأكید اصل  391قانون اساسي
مبني بر الزام رعایت سازمانهای دولتي از تصمیمات شوراهای روستایي در حدود
اختیارات شوراها ،عمالً شوراها توان متمركز كردن فعالیتهای خود را ندارند و هنوز
تداخل وظایف سازمانها یکي از معضالت روستاهای كشور است (نوذرپور.)3 :3132 ،
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 .4فقدان انباشت تجربه اجتماعي در خصوص اعمال مدیریت روستایي كه ميتواند از
تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری و شرایط را برای تحقق هدفهای توسعه روستایي
فراهم كند (علیني.)399 :3134 ،
 .5نظام مدیریت روستایي ایران یك نظام كنترل و نظارت كارآمد برای پیگیری برنامه-
های عمراني با سایر برنامههای مربوط به روستا ندارد .به همین دلیل برنامههای عمراني با
مشکل بهرهدهي و به ثمر رسیدن روبرو ميباشند.
 .3مدیریت با ماهیت برونزا؛ به دلیل تمركز گرایي دولت مركزی و نارسایيهای
موجود در شوراها برای اخذ تصمیم به صورت مستقل ،تصمیمگیریها اغلب ماهیت غیر
بومي داشته ،در نتیجه روستاییان نگرش منفي نسبت به تصمیمات اخذ شده دارند و آن
را در راستای منافع دولتي ميدانند (افراخته.)322 :3133 ،
چالشهای اقتصادی – اجتماعی:

 .3پراكندگي شدید نقاط جمعیتي روستایي ،تعدد مراكز جمعیتي ،كوچك بودن و
ناپایداری بسیاری از آنها؛
 .2عدم وجود ساختارهای مشاركتي (سازمانهای غیر دولتي) توانا و تحرک بخش به
جوامع روستایي؛
 .1نامناسب بودن وضع مالکیت ارضي و نظام بهره برداری كشاورزی؛
 .4عدم انسجام اجتماعي بین تولید كنندگان خرد روستایي؛
 .5روابط نا متعادل شهر و روستا و در نتیجه توسعهنیافتگي جامعه روستایي؛
 .3كمبود سازمانها و نهادهای مردمي برای مشاركت در توسعه روستایي؛
 .1دشواری نگهداری جمعیت در محیطهای روستایي به دلیل مشکالت اقتصادی و
اجتماعي؛
 .3شهر گرایي روستائیان كه عامل تهدید توسعه روستایي است؛
موانع نهادی و ساختاری:
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.3تسلط ساختار بخش نگری (با وجود تاكید بر جامعیت و فضایي بودن برنامهها) بر
كلیت برنامهها؛
.2عدم ارتباط منسجم و كارا بین سازمانهای اجرایي در جهت رسیدن به اهداف
برنامه و وجود ساختار مدیریتي متمركز (از باال به پایین) با وجود پذیرش منطقهای و
استاني كردن برنامهها؛
.1وجود ساختار فضایي متمركز در نظام مکاني-فضایي كشور و اهمیت كانونهای
شهری نسبت به سکونتگاههای روستایي و عدم اعتقاد بعضي از تصمیم گیران و
تصمیم سازان در ساختار برنامهریزی كشور به امر توسعه روستایي؛
.4فقدان برنامه جامع توسعه روستایي و همچنین فقدان الگو و مدل مشخص برای
توسعه روستایي؛
.5عدم وجود هماهنگي بین سازمانها و مراكز مسوول توسعه روستایي و تداخل
وظایف آنها با یکدیگر و نابساماني در مدیریت سرزمین و كاربری اراضي و نبود
برنامههای دراز مدت و كاربردی برای سازماندهي سنجیده مراكز و فضاهای روستایي
كشور؛
.3عدم وجود جایگاه مشخص قانوني در زمینه برنامهریزی روستایي كشور؛
 .1ناقص بودن سطوح برنامهریزی در كشور به صورت نداشتن برنامهریزی در سطح
محلي با عدم تفکیك دقیق مسوولیتهای برنامهریزی در سطوح ملي ،منطقهای و
محلي؛
مشکالت دهیاریها و شوراها

 .3بسیاری از مشکالت از خارج به روستا تحمیل ميشوند .از جمله این موارد كه مي-
تواند نهاد دهیاری را فلج كند ،ناهماهنگي و تداخل وظایف سازمانهای مرتبط با
روستا است كه ممکن است ،هر كدام از فرماندهي جداگانهای با اهداف و سیاستهای
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خاص خود وارد روستا شوند و توقعاتي در راستای اهداف خود داشته باشند .مزید بر
اینها اغلب سازمانهای ذیربط جهت گیری و الگوی شهری دارند تا روستایي؛
 .2شورای اسالمي و دهیاری روستا ،دو نهاد مکمل یکدیگر هستند ،شورا كه نهاد
تصمیم گیر ،برنامه ریزی و ناظر است ،به دلیل شرایط و ضوابط و انتخاب اعضا ،معموالً
سطح تحصیالتي پایینتر از دهیار ،كه حداقل باید دیپلم باشد ،دارند و از حیث تاسیس
دو نهاد مکمل در جامعه روستایي ،در سالهای اخیر ،تحول ،چشم انداز و امید تازه ای
در مدیریت پریشان و نابسامان روستایي كشور ایجاد كرد است؛
 .1از مشکالت اساسي این دو نهاد ،عالوه بر جلب نیروی كارآمد و كارآفرین ،تنگنا و
مشکالت اعتباری و هزینه های جاری آنها است .كمكهای دولتي باید به گونه ای
آنها را مدد رساند كه ضمن حفظ استقالل آنها ،روز به روز بر زمینه های خودكفایي
آنها بیفزاید (دفتر مطالعات برنامه و بودجه.)33 :3135 ،
پیشینه تحقیق:

لیکین ( )3002با بررسي عوامل موثر بر عملکرد شغلي كاركنان نتیجه گرفته است كه
عواملي همچون زمان ناكافي ،عدم همکاری دیگران ،كمبود امکانات ،تجهیزات و ابزار
مناسب باعث عملکرد شغلي افراد ميشود .ساندرسوامي و پروما ( )3002در تحقیقي با
عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد شغلي كارشناسان كشاورزی در ایالتهای بنگلور
و كیسور هند نتیجه گرفتند كه متغیرهای نیاز به پیشرفت ،سن ،تجربه ،رضایت شغلي،
درگیری شغلي ،استقالل شغلي ،جو و تعهد سازماني ،آموزش ضمن خدمت و استرس
شغلي به طور معنيداری بر عملکرد شغلي افراد تأثیر ميگذارد .گودا و سیدارمای
( )3000طي مطالعهای در هند به این نتیجه رسیدند كه مشاركت جمعي هم بر ادراک
شغلي و هم بر عملکرد شغلي تأثیر معني داری بر جای ميگذارد .مك كافری ( )2995و
دنیس ( )2995نیز عوامل چهارگانه محیط و امانات فیزیکي ،مهارتها و آموزشهای
مورد نیاز ،ارزیابي عملکرد ،انتظارات شغلي را در بهبود عملکرد موثر ميدانند .نتایج
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متعدد تحقیق نشان دادهاند كه عواملي همچون همکاری سازمانها ،رضایت شغلي
دهیار ،همکاری شورا ،مشاركتهای مردمي ،میزان شركت در كالسهای آموزشي
ویژه دهیاران ،تجهیزات دهیاری ،درآمد دهیار ،موقعیت مکاني روستا ،مشورت با افراد
مختلف (ریش سفیدان و رهبران محلي ،اعضای شورا) ،داشتن سابقه مدیریت روستایي
در خانواده و انگیزه دهیار از عوامل موثر در كیفیت كار دهیاریها هستند (چوبچیان و
همکاران .)33 :3133 ،قدیرى معصوم و ریاحى ( )3131در تحقیقي با عنوان بررسى
محورها و چالشهای مدیریّت روستایى در ایران نتیجه گرفتند كه در روند مدیریّت
روستایى دو مقطع زمانى تا قبل از انقالب اسالمى و پس از انقالب اسالمى است كه
تا قبل از انقالب اسالمى ،تفکّرات مدیریّت روستایى متکّى بر دیدگاه هاى حاكمان و
حکومتها و اعمال قوانین از سوى آنها بود و پس از انقالب ،مدیریّت روستایى بر
محور بینش روستائیان و جامعۀ روستایى استوار گردید و از اینرو مشاركت روستائیان
در ادارۀ روستاها از دهههاى قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر
شکل گرفت .جعفری نژاد و همکاران ( )3130بیان كرده اند كه سنجش رابطه
روستاییان با دهیاریها نشان از رضایت مردم از عملکرد دهیاریها و مشاركت
روستاییان است .تحقیقات متعدد نشان ميدهند كه روستاییان از عملکرد دهیاران،
رضایت در حد متوسط و باالتر دارند كه این نشان از عملکرد خوب و توانایي و
ظرفیتهای باالی دهیاران در اداره و مدیریت روستا دارد .در رابطه با رضایت روستاییان
از دولت ،باید گفت كه آنها رضایت در حد پایینتر از متوسط از سازمانهای متولي
توسعه روستایي (دولت) دارند؛ لذا روستاییان رضایت نسبتاً خوبي از سازمانهای متولي
توسعه روستایي كه در روستاها به فعالیت ميپردازند ،ندارند .تحلیل رابطه رضایتمندی
روستاییان از عملکرد دهیاریها با رضایتمندی آنها از سیاستهای دولت نیز نشان
ميدهد كه رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت ميگردد .در رابطه با
میزان مشاركت مردم با دهیاریها باید گفت كه میزان مشاركت مردم باالتر از حد
متوسط و خوب است .پس روستاییان با دهیاران به نحو مؤثری مشاركت دارند .محمد
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زاده الریجاني و قرباني ( )3130در تحقیقي با عنوان بررسي چالشهای ساختاری
مدیریت روستایي در ایران نتیجه گرفتند كه به طور كلي روند مدیریت روستایي ایران
در دورهی پس از انقالب از جنبه قوانین نشان ميدهد كه اگر چه تحوالتي در این
دوره نسبت به دورههای قبل صورت گرفته ،لیکن بررسي عملکردها گویای آن است
كه بینش صحیح و هدفمند در سیاست و برنامههای كالن در مدیریت روستایي برقرار
نبوده است.
فرضیه:

عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي باعث چالش شده است.
بيتوجهي دولت در همکاری بین شورا و ادارات مدیریت روستا را به چالش ميكشد.
روش شناسی تحقیق
الف :معرفی منطقه مورد مطالعه:

روستای مورد مطالعه ،صفيآباد در جنوب شرقي شهرستان جوانرود قرار گرفته كه
یکي از شهرستانهای استان كرمانشاه ميباشد كه در شمال غربي این استان بین حداكثر
 15درجه و  1دقیقه و حداقل  14درجه و  49دقیقه عرضي شمالي و حداكثر  43درجه و
 14دقیقه و حداقل  45درجه و  55دقیقه طول شرقي از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد.
این شهرستان در ادامه رشته كوه مهم زاگرس بین كوههای شاهو و بنيگز قرار گرفته
است .وسعت شهرستان جوانرود در سال  3115تا  3431 ،3131كیلومتر مربع بوده كه به
دلیل تقسیمات سیاسي كشوری به  135كیلومتر مربع در سال  3130كاهش یافته است.
بر اساس آخرین تقسیمات كشوری در سال  3130دارای دو بخش مركزی و كالشي4 ،
دهستان و  392آبادی بوده است .ميتوان گفت كه نزدیك  19درصد ساكنان شهرستان،
شهرنشین هستند و  19درصد از ساكنان شهرستان در نقاط روستایي سکونت دارند ،در
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سال  ،3115این میزان  43/3درصد شهری و  59/3درصد روستانشین بوده است و بقیه
غیر ساكن بودهاند.

شکل شماره  :3نقشه موقعیت معرفي منطقه مورد مطالعه
ب-روش تحقیق

روش تحقیق كاربردی بوده است .چگونگي جمعآوری اطالعات نیز به دو صورت
روش كتابخانهای و با استفاده از منابع متنوع داخلي و خارجي و روش میداني بوده
است .در روش میداني از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات استفاده شد كه
ابزار فوق شامل سؤاالت بسته و طیف لیکرت به همراه سؤاالت باز بوده است.
ج-جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق از بین مردم ،دهیاران و اعضای شورا انتخاب شده است .حجم
نمونه  359نفر بوده است .توزیع پرسشنامه به این شکل بوده است كه به صورت نمونه
گیری تصادفي ساده كه  59پرسشنامه در اختیار شوراها و نخبگان محلي روستا و 399
پرسشنامه از ساكنان روستای صفيآباد داده شد (از قبیل مسئوالن دهیاریها ،شوراهای
اسالمي و متخصصین روستا) .كل پاسخ دهندگان روستای مورد نظر  359نفر بوده است.
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یافته های تحقیق

فرضیه  :3عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي باعث چالش شده است.
برای آزمون این فرضیه از روش كای اسکوئر تك متغیره استفاده ميشود .بر این اساس
فرضیههای  H 0و  H 1به شرح زیر هستند:
 : H 0تفاوت معني داری بین پاسخ مردم در زمینه عدم مشاركت مردم در مدیریت
روستایي وجود ندارد.
 : H 1تفاوت معني داری بین پاسخ مردم در زمینه عدم مشاركت مردم در مدیریت
روستایي وجود دارد.
در جدول ( )1مشخص است كه سطح معني داری از  9/95باالتر است ،لذا فرضیه
 H 0رد نميشود .ميتوان نتیجه گرفت كه با توجه به اینکه نظر پاسخدهندگان دال بر
وجود عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي است و با توجه به عدم وجود تفاوت
بین دیدگاه آنها ميتوان نتیجه گرفت كه مدیریت روستایي با مشکل عدم مشاركت
مردم در مدیریت روستایي روبرو است( .جدول .)1
جدول شماره  : 3عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي
متغیر

درجه آزادی

مربع كای

سطح معني داری

عدم مشاركت مردم در مدیریت روستایي

55

1/41

9/93

فرضیه  :2بيتوجهي دولت در همکاری بین شورا و ادارات مدیریت روستا را به چالش
ميكشد.
برای آزمون این فرضیه از روش كای اسکوئر تك متغیره استفاده ميشود .بر این
اساس فرضیه های  H 0و  H 1به شرح زیر هستند:
 : H 0تفاوت معنيداری بین پاسخ مردم در زمینه بيتوجهي دولت در همکاری بین شورا
و ادارات ،وجود دارد.
 : H 1تفاوت معني داری بین پاسخ مردم در زمینه بيتوجهي دولت در همکاری بین
شورا و ادارات ،وجود ندارد.
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در جدول ( )4مشخص است كه سطح معني داری از  9/95كمتر است ،لذا فرضیه
 H 0رد ميشود .ميتوان نتیجه گرفت كه با توجه به اینکه نظر پاسخدهندگان دال بر
وجود بيتوجهي دولت در همکاری بین شورا و ادارات است و با توجه به عدم وجود
تفاوت بین دیدگاه آنها ميتوان نتیجه گرفت كه مدیریت روستایي با مشکل بيتوجهي
دولت در همکاری بین شورا و ادارات روبرو است( .جدول .)4
جدول شماره : 2بيتوجهی دولت در همکاری بین شورا و ادارات (در سطح  9/93معني دار است)
متغیر

درجه آزادی

مربع كای

سطح معني داری

بيتوجهي دولت در همکاری بین شورا و ادارات

21

33/91

9/99

د-پایایی و روایی تحقیق

جهت پایایي تحقیق از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه همان طور كه در
جدول شماره  2مشخص است ،ابزار تحقیق پایایي مناسبي دارد .باید توجه شود كه
ضریب فوق برای هر طیف لیکرتي كه طراحي شده بود ،محاسبه گردید .جهت روایي
تحقیق نیز از نظر كارشناسان جغرافیا و مدیریت بهره برده شد.
جدول شماره : 1پایایي پرسشنامه
شماره

نگرش

3

نگرش پاسخگویان نسبت به عدم مشاركت مردم در

ضریب آلفای
كرونباخ
9/31

مدیریت روستایي
2

نگرش پاسخگویان نسبت به بيتوجهی دولت در

9/13

همکاری بین شورا و ادارات

اطالعات توصیفی

اكثر پاسخگویان به میزان  35درصد مرد هستند (جدول شماره  )3و بیشترین سطح
تحصیالت به میزان  42درصد مربوط به افراد با سطح تحصیالت دیپلم ميباشد (جدول
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شماره  .)2میانگین سني پاسخگویان  24سال است و بیشترین سن 35 ،سال و كمترین
سن 33 ،سال بوده است.
جدول شماره : 4وضعیت جنسیتي پاسخگویان

گزینهها

فراواني

درصد

زن

41

20

مرد

391

13

جمع

359

399

نتیجه گیری

در این تحقیق موانع و چالشها به همراه وضعیت كنوني مدیریت روستایي كشور
مورد بررسي قرار گرفت .سابقه استفاده از مشاركت مردمي در مدیریت روستایي در
جهان طوالني است آژانس آمریکایي توسعه بینالمللي معتقد است بدون همکاری
شوراهای روستایي ،انجام بررسيهای كارشناسي روستایي در آمریکای مركزی عملي
نیست.
در كشور هندوستان نیز شوراهای روستایي سهم باالیي در مدیریت روستایي دارند.
به همین دلیل دولت هندوستان درصدد تشکیل و تقویت شوراهای روستایي برآمده
است ،اما شوراهای روستایي در انجام وظایف با چالشهای اقتصادی و اجتماعي
زیادی روبرو هستند .هم اكنون دولت هند به دنبال راهکارهایي است كه به وسیله آن
ها بتواند مسائل اقتصادی شوراها را در مدیریت روستایي رفع نماید تا نقش آنها در
حل مسائل جامعه روستایي افزایش یابد در هند عالوه بر شوراهای اسالمي تشکلهای
غیر دولتي نیز در مدیریت روستا دخالت مينمایند.
با این توضیحات تجربه مدیریت روستایي در ایران را ميتوان به دو بخش جدا از
هم تفکیك نمود :بخش اول تا دوره اصالحات ارضي كه با مدیریت مالك بوده
است و بدون ارزشگذاری اخالقي خوب یا بد ،كاركرد نسبتاً قابل قبولي داشت .اما
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بخش دوم كه پس از اصالحات ارضي قابل مشاهده است كه ورود دولت به روستاها
مطرح ميشود و مدیریت ،دولتي است .این مدیریت همواره با چندین مشکل مواجه
بوده است .البته الزم به ذكر است این مدیریت مسائل پشت پردهای نیز دنبال ميكرده
است كه باعث عدم توجه وافي به پیش زمینههای اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و...
در اجرای صحیح این مدیریت در روستاها شده است .از مسائل پشت پرده ميتوان به
اهتمام دولت و بوروكراسي دولتي برای ورود به روستاها و تحکیم پایه های سیاسي
خود نام برد و دیگری تبدیل روستاییان به مصرفكنندگان تولیدات مصرفي چه غربي
و چه داخلي و در یك معنا ورود در نظام جهاني سرمایهداری است.
در نهایت نتایج حاكي از آن است كه دولت و شوراها به همراه دهیاریها نتوانستهاند
پل مناسبي بین مردم و نهادهای اجرایي برقرار نمایند كه موجب گردیده هماهنگي بین
این نهادها كاهش یابد .در عین حال دولت نیز به باور پاسخگویان مهمترین نهاد مشکل
ساز در مدیریت روستایي بوده است .از جمله مشکالت مالي كه دالیل عملي نشدن
برخي برنامه های روستایي مدنظر دهیاران و اعضای شورا بوده است .از طرفي
پاسخگویان معتقد بودند كه اختیاراتي كه به دهیاری و شوراها داده شده كافي ميباشد
و مشکل مدیریت روستایي را در اختیارات نهادهای اجرایي و قانونگذاری نميدانستند
و پاسخگویان معتقد بودند كه نبود آموزش چه به مدیران و چه به اعضای شورا از جمله
مشکالت مهم بر سر راه تحقق اهداف از پیش تعیین شده است.
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