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 چکیده
شده انجام یکارها و نظارت بر یو هماهنگ یااقدام توسعه ی،دهروستا، سازمان یبرا یزیربرنامه توانیرا م ییوستار تیریمد

 اقتصادی، اجتماعی، انجام امور در مردم مشارکت برای اقدام روستاییان، یهایینارسا و کمبودها نیازها، شناخت و . بررسیدانست

های گسترده )طبیعی و انسانی( اما با مشکالت روستایی است. شهرستان سامان با وجود توانمندیبر عهدۀ مدیران  عمرانی و ... نیز

بررسی و شناخت  پژوهش، نیافتگی روستایی مواجه است و شاید بتوان آن را در شیوۀ مدیریت یافت. بنابراین هدفعدیدۀ توسعه

 -آن توصیفی روشمحلی است. پژوهش از نوع کاربردی و  بر ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم رگذاریتأثعوامل 

شهرستان سامان بوده و برای تعیین حجم نمونه ابتدا به روش  انیروستائشامل  عة آماریجامتحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. 

جهت تکمیل پرسشنامه به  روستاهانفر از اهالی این  813روستا انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران  ی پنجاخوشهی ریگنمونه

 spss24 افزارنرمنیز با استفاده از  شدهیآورجمعی هادادهروش تصادفی ساده تعیین و تکمیل پرسشنامه صورت پذیرفت. 

ناکارآمدی مدیریت روستایی را تبیین  %21تنهایی. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که عامل اقتصادی بهاندشدهوتحلیل یهتجز

–یطیمح( و بُعد 13/8(، بُعد اقتصادی)با میانگین 21/8فرهنگی)با میانگین  -یاجتماعنیز نشان داد ُبعد  T. نتایج آزمون کندمی

 مشکالت». همچنین نتایج نشان داد در ُبعد اقتصادی اندبر ناکارآمدی مدیران روستایی داشته« تأثیرزیاد( »11/8کالبدی )با میانگین 

عدم »و در بُعد محیطی « گرایی و اشکاالت ساختاری انتخاباتقومیت»فرهنگی، عامل  -در بُعد اجتماعی ،«ای در سطح کالنبودجه

های مکانی در ابعاد مورد نتایج نشان از تفاوت بعالوهاند. عامل بوده نیترمهم« زیست و ناآگاهی به مسائل مربوطهتوجه به محیط

 بررسی دارد.
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 مقدمه

ی جامعه روستایی باید از درون جامعة محلـی توانمندسازکه برای  انددهیرستوسعة روستایی به این باور  نظرانصاحب

م بسیار مهم و مـؤثر ( و ایجاد ساختار مدیریت محلی با حضور نمایندگان مرد2: 1831افتخاری و همکاران،)شروع کرد

مشـارکتی  بـاالی به پایینمحور جامعه شود این استراتژیِ(؛ تا آنجا که گفته میElmenofi et al, 2014, 296است)

وری کشـاورزی، منجر به حفظ منابع، کاهش فقر و نابرابری، افزایش اشتغال، درآمد، خـدمات عمـومی، بهـره تواندمی

 ,Abdul Wahid et alشـود)عـی نیازهـای محلـی و نهایتـاً توسـعه پایـدار زنـدگی، شـناخت واق اسـتاندارد بهبود

2016,1.) 

ی جامعه، بهبود مشارکت مردم، تقویت توانمندسازی و سازتیظرفمدیریت مبتنی بر جامعة محلی در واقع ابزاری برای 

ی رگذاریتأثجهت  هاهیسرماز ی نهادهای محلی و بهبود استفاده ادهسازمان ،هاپروژهی و ضمانت اجرایی ریپذتیمسئول

اجتماعی و حفاظت  -است که با هدف پذیرش و رفع نیازهای جوامع روستایی برای توسعه اقتصادی در فرایند توسعه

 (.82 :1831)رشید پور،ردیگیماز منابع تولید مورد استفاده قرار 

ر سه سطح باال، متوسط و پایین )محلـی( ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و کنترل دچنانچه مدیریت شامل برنامه

ی، هـدایت جامعـه و محـیط دهسـازمانفراینـد  درواقـع(؛ مدیریت روسـتایی Poulton, 2014, 7-11تعریف شود)

ی جامعـة هاهـدف نیتـأم و نهادهـا وسـایل هاسـازمان نیـا و نهادهاسـت. هاسازمانروستایی از طریق شکل دادن به 

« مـردم، دولـت و نهادهـای عمـومی»شامل سـه رکـن  یریت روستایی فرایند چندجانبه. به عبارت دیگر مداندییروستا

ی توسـعه هـاطرحو  هابرنامـهی روسـتایی، هاسـازماناین فرایند با مشارکت مردم و از طریـق تشـکیالت و  در است.

سـخن از  هنگـام دوجونیبـاا؛ (211:1838)رضـوانی،دنریگیمروستایی تدوین و اجرا و تحت نظارت و ارزشیابی قرار 

، مـورد نظـر نباشـد. بـه عبـارتی نقـش شدهیزیربرنامهمدیریت روستایی، ممکن است لزوماً مدیریتی اندیشیده شده و 

در  تنهانـهنیز مدیریت روستایی در ایران (. 1:1811)طالب، اندکنندهنییتععرف، عادات و سنن نیز در مدیریت روستایی 

بـه گذشـته، همـواره  ةطی چند دهـبوده، بلکه  موردتوجهسنتی  صورتبهی روستایی هاسکونتگاهطول تاریخِ استقرار 

 .است شدهلیچوب ادبیات توسعه روستایی کشور تبدردر چاعات موضو نیتریکی از مهم

 1885سـپرده شـد. در دهـه « کدخـدا»مدیریت روستایی به « قانون تشکیل ایاالت و والیات»با تصویب  1231از سال 

هایی از شیوۀ مدیریت روسـتایی بـوده اسـت)ایمانی جـاجرمی و کریمـی، نمونه« دهبانی»و سپس « ن دهانجم»تشکیل 

ی مختلفی تنظیم گردید و به سپردن سرنوشت مردم سازوکارها(. بعد از انقالب اسالمی نیز در قانون اساسی 35، 1833

عی و نهادی تأکید گردید. نمونه بـارز آن ی، اقتصادی، اجتمااتوسعهی هایریگمیتصمبه دست خودشان و مشارکت در 

بود که زمینة مناسبی را بر تحقق حکمروایی خوب در عرصة شـهر و روسـتا « شوراهای اسالمی شهر و روستا»تشکیل 

انتخابات اعضای شوراهای اسالمی روسـتا انجـام و بـا  1811اساس در سال  نیبر هم(. 8:1835فراهم آورد)افتخاری، 

سخگویی به پیچیدگی مسائل و نیازهای متعدد و ضرورت دستیابی به توسعه پایدار روستایی با ایجـاد این اقدام زمینة پا

 ی تخصصی در عرصة مدیریت محلی فراهم گردید.هاسازمان

 دهـدینشان مـ 1825بعد از اصالحات ارضی دهة  ژهیوتحوالت مدیریت روستایی در ایران، به نگاهی بهبا این وجود، 

سته به ثبات الزم برای تحقق وظایف خود دست یابد و با مشـکالتی ماننـد تغییـرات قــوانین، ابهــام در این نهاد نتوان

: 1833 جـاجرمی و عبـدالهی، جایگـاه قـانونی و وظایف و نیز کمبود منابع مالی و انسـانی مواجـه بـوده اسـت)ایمانی

ولت و نهادهـای انقالبـی در روسـتاها صـورت ی که از سوی داگستردهرغم خدمات (. در بعد از انقالب نیز علی228

 تـا حـدایجـاد زمینـة توسـعه  رونیـای موجود و اهداف توسعه بسیار زیاد است. از هاتیواقعگرفته، هنوز فاصله بین 

ة اخیـر توسـعه روسـتایی در چند دهطی  درواقعزیادی درگرو تحقق یافتن مدیریت کارآمد اجرایی در روستاها است. 

 بـاۀ منسجمی برخـوردار نبـوده و شدیطراحاخص از روندی اندیشیده و  طوربهم و مدیریت روستایی اع طوربهایران 
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و فقدان راهبردهـای مشـخص  هابرنامهدر برخی از مناطق اما گسیختگی اهداف و  سازندهو  توجهقابلاقدامات  وجود

 (.2:1811برای توسعه روستایی وجود دارد )سعیدی، 

های گسترده )طبیعی و ی استان چهارمحال و بختیاری است که با وجود توانمندیهاشهرستانشهرستان سامان ازجمله 

نیافتگی روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه است و انسانی(، اما با مشکالت عدیدۀ توسعه

بررسی و شناخت عوامل  وهش،پژ شاید بتوان آن را در شیوۀ مدیریت و بویژه مدیریت روستایی یافت. لذا هدف

بر ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی شهرستان سامان است. بر این اساس بنیان این پژوهش  رگذاریتأث

کالبدی در ناکارآمدی  -اجتماعی و محیطی -یفرهنگ بر این سؤال اساسی بنا نهاده شده است که: عوامل اقتصادی،

 دارند؟ و آیا تفاوتهای مکانی در این زمینه وجود دارد؟ ریتأثبه چه میزان مدیریت روستایی مردم سامان 

 مباني نظري و پیشینۀ پژوهش

سال قبل از میالد  0555های مدیریت پیشینة مدیریت را به زمانهای دور، یعنی یشهانددر کتاب سیر تکامل  1دانیل رن

بسیار حائز  «ونیز»شهر  12های تجاری قرن موفقیتی رم و امپراتورداند. مدیریت در ساختن اهرام مصریان، می

مردمی  کهگردد یبازم(. در حقیقت، پیدا شدن اندیشه مدیریت به روزگاری 82، 1830نژاد پاریزی، یرانااهمیت بود )

(. در 11، 1830دست یابند)کونتز و همکاران، « اهداف گروهی»کردند نخستین بار کوشیدند تا به یمکه گروهی کار 

مدیر »و همچنین  (1812)معین،  «کنندههماهنگ»، «علم و هنر متشکل کردن»، «مدیریت»ی لغت در زیر واژۀ هانگفره

 به پا یالدیم ستمیب قرن یابتدا از یتخصص و یعلم ةرشت کی عنوانبه تیریمداما ؛ ( آمده است1818)دهخدا،  «بودن

 .است فتهای یتوجه درخور تکامل و تحول تاکنون و گذاشت ظهور عرصه

یلة وسبهیریت هنر انجام دادن کار ( مد1322) 2نظر فالت از .اندنمودهارائه  تیریمدتعاریف مختلفی از  ،نظرانصاحب

ی فعالیت فردی و گروهی در جهت سازهماهنگیریت یعنی فراگرد ( مد1311نظر دانلی و همکاران) از دیگران است.

 یمبنا بر یانسان و یماد منابع کارآمد ومؤثر  یریکارگبه ندیفرا تیریمد ،درواقع (.15، 1832اهداف گروهی)عالقه بند،

 کنترل و تیهدا ،امکانات و منابع جیبس ،یدهسازمان ی،زیربرنامه قیطر از که است شده رفتهیپذ یارزش نظام کی

یفة اساسی وظنیز پنج « 8ی فایولهنر. »(2: 1813 ان،ییرضا)ردیگیم صورت شدهیینتع اهداف به یابیدست یبرا اتیعمل

 -2نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده.یشپ یعنی، :یزیربرنامه -1در مدیریت تشخیص داده است: 

یت و هدا فرماندهی: -8از ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار. است عبارت ی:دهسازمان

 :کنترل -0ها.یتفعالو  هاکوششپیوستن و وحدت بخشیدن همة  هم به هماهنگی: -2ی افراد در انجام کار. دهجهت

 ییروستا تیریمد (11: 1832گیرد یا نه)عالقه بند، رسیدن به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات صورت می

زیابی و اراجرا  ،نیتدو ییتوسعة روستا یهاها و طرحاست که با مشارکت مردم برنامه یاچندجانبه ندیفرآنیز 

روستا،  یبرا یزیربرنامه توانیرا م ییروستا تیریمد درواقع(. 182: 1831رحمانی فضلی و همکاران، )دنشویم

 (.20:1831قنبری، ) شده دانستانجام یکارها و نظارت بر یو هماهنگ یااقدام توسعه ی،دهسازمان

و  هارساختیز تیریمد ،یکشاورز لیدتو و نیزم تیریمد یمحورها رب رانیدر ا ییروستا تیریمد دیجد میپارادا

 یریتو مد داریو توسعه پا ستیزطیمح تیریروستاها، مد یبرا نهیو نظام درآمد هز یمال تیریمد ،ییربنایخدمات ز

دت و ش یقبل دارا یهادهه ق دروف یاز محورها کیاست. هر یبررس قابل یعدالت اجتماع و کاهش فقر یبرا

محورها  نیمختلف ا یهاجنبه یهای کالن مطرح بوده است. بررسدر برنامه یاساس هبردعنوان راگاه به یضعف حت

                                                           
1 - Daniel wren 

2 - Fallet 

3 - Henry Fayol 
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 ییروستا دیجد تیریمد(. 12: 1832عباسی و همکاران، در ایران است) ییروستا تیریهوم مدفم یتردگسکننده گبیان

گردد. می ریسم یجمع یاهیموارد با توانمند نیا یو تمام آموزدیم توسعه، محل عمل کردن را یجادافزون بر ا

 در تمرسم طوربه ،یزیست اقتصاددر تطابق با محیط دارتیو صالح یعلم یهااده از روشفهمراه با است ،تیریمد

ا است ت یجوامع محل یبرا گاهیب قدرت و جاسک یوجومدام در جست یتیریروش مد نیاست. ا ینوآور و رییتغ

عادالنه قدرت و منافع توسعه در محل گردد. در  ارسیب یمو تقس دینما جادیروستاها ا یبرا دیجد ینظم اجتماع کی

 ،ینیالدو شمس یاست)دهقان یهوم سازندگفم کی یدارا تیریمد رایز؛ شودینم رفتهیپذ یطلبء استثنا یتیریمد ینچن

1838 :13.) 

 موردتوجه هردو سه در نتواکه می داشته متعددی حوالتگیری، تشکل زمان از ایران در روستایی مدیریت الگوهای

 زیادی اطالعات اسالم ورود از پیش تا روستایی مدیریت سازوکاریت است که از مشروط تا ابتدا از اول دوره :داد قرار

 واگذاری با مالک عمده مقام در شاه. بود« مالک» با مختلف جهات از وستاهار اداره این، وجود با؛ نیست دست در

یا  مباشران طریق از نیز انمالک و کردمی واگذار آنان به را مدیریت اعمال قدرت نزدیکان، و درباریان به اقطاع و تیول

 دوره در. نداشتند خود امور اداره در اختیاریگونه هیچ مردم و کردندمیوفتق رتق را روستا مختلف امور کدخدایان

 تأثیر تحت را روستایی جامعه وکشور  مختلف ابعاد مشروطیت از ناشی هایدگرگونی اسالمی انقالب تا مشروطیت

مورد توجه قرار  والیات و ایاالت تشکیل قانون تصویب و تیولداری لغوازجمله  روستاهامدیریتی  امور و داد قرار

 روستاییة جامع در مالکی بزرگ ساختِ طورکلیبه اما؛ شد برده نام« کدخدا» از بار اولین برای قانونگرفت. در این 

 مقام باند و دهش طرح 1805 دهه در« دهبان» معرفی بانیز  روستایی مدیریت الگوی دومین. نکردتوجهی قابل تغییرات

 بیشتر که ده انجمن از نظرصرف روستایی امور اداره در هاآن مشارکت و مردم به توجه؛ اما بودی مدیریتی روستا رسم

با عنوان  15ة ده اواخر دراست که « ریت جدیددیم الگوی» دوره سومین. نداشت یگاهجای بود، گذارسیاست نهادی

 عمومیهای سازمان عنوانبه هادهیاری مربوطه قوانین اساس بر. شد مطرح« دهیاری»شوراهای اسالمی روستا و 

مهدوی و رسانند)می انجام به روستا اسالمی شوراهای طریق از روستائیان نظارت با را محلی امور ادارهغیردولتی 

 (.8، 1831،کریمی پور

های انجام شده در ارتباط با موضوع و منطقة مورد در خصوص پیشینة پژوهش نیز الزم به ذکر است که، بررسی

-مطالعه نشان داد که تاکنون پژوهشی با این عنوان و در منطقة مذکور مشاهده نگردید؛ با این وجود مهمترین پژوهش

ی مدیریت روستایی ناکارآمد( در پژوهشی به بررسی علل 1838) یغفارهای مرتبط به این شرح است: ازکیا و 

ها و نهادهای جدید ویژگی بارز سازمان عنوانبه. نتایج نشان داد: ضعف مدیریت و سازماندهی ناقص، اندپرداخته

و  یمهدوروستایی؛ نگرش بخشی و وجود متولیان گوناگون در مدیریت روستایی عامل ناکارآمدی مدیریت است. 

که  یی، به این نتیجه دست یافتندروستا تیریدر مد گرید یاتجربه ،هایاریده در پژوهشی با عنوان (1832)ینکاینجف

و مشارکت را در دستور کار قرار داده تا بتواند مشکالت  ییگرابروز ابتکارها، جمع ،یتوسعة محلّ دیبا دیجد تیریمد

در عدم عامل  نیترمشارکت، مهمعدم  انیم نیکند. در ا را حل ییروستا یفضاها یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد

 یهااستیمدیریت روستایی در ایران و ارائه س یهاچالش( با بررسی 1835بدری) بوده است. هابرنامه تیموفق

، لزوم توجه به سازوکارهای نهادی یافتگیرای تحقق و عملیاتی کردن توسعهبه این نتیجه اشاره دارد که ب راهبردی

ها و شیوه مدیریت و حکمرانی و تأکید بر ، سبکهاهی، قوانین، رویزیربرنامه یهاوهی، شهاشهیمله بازنگری در اندازج

( نیز در پژوهشی تحت 1831)همکارانو . احمدی پور ایجاد و تقویت نهادهای بومی، محلی و مدنی ضرورت دارد

موردمطالعه  یر روستاهاثدر اکاشاره دارند که  رانیدر ا ییخوب روستا ییمناسب حکمروا یة الگوئارا عنوان

 زیانسانگرا و ن افتیره یجابه یکیمکان افتیبرخوردار نبوده و بر ره یمناسب تیاز وضع ییخوب روستا ییحکمروا

دارد.  تأکیدکند،  هتوج« مطلوب» یشنهادیپ یدر الگو ی مشارکتی که بایدزیربرنامه یجابه هکارشناسان یزیربرنامه
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 نیا به یمحل مردم دگاهید از ییروستا تیریمد یناکارآمد علل لیتحل و شناخت( به 1832همکاران ) و سبکبار یفرج

 حیترج ،مردم به ییپاسخگو و یرساناطالع ی،ساالرستهیشا در ضعف :ازاند عبارت علل نیترمهم که ندافتی دست جینتا

و  یفرهنگ یهانهیزم در یزیربرنامه نداشتنی، نسانا و یاجتماع یهاهیسرما یبانیپشت ی،عموم بری شخص منافع

 تیریمد یهاچالش( در پژوهشی با عنوان 1838) همکارانی. موالیی هشتجین و ابودجه و یمال تیمحدودی، اجتماع

و  یتوانمند نییبه تب ی مرکزی اردبیل،ت در روستاهایجمع یدر ماندگار یمسالا یشوراها دگاهیاز د ییروستا

رویکرد مشارکتی به همراه  و پرداخته ییسکونتگاه روستاة خارج از عرص یدهایها و تهدو فرصت یلداخ یهاضعف

آثار سبک مدیریت پژوهش خود به بررسی  ( در1831)یقنبراند. کرده مهمترین راهبرد ارائه عنوانبهکارآفرینی را 

ارتباط مستقیم بین سبک نتایج نشان داد  پرداخت. روستایی در شهرستان اصفهان یهاروستایی بر پایداری سکونتگاه

نبوده و تنها  ییروستایی وجود دارد. توجه چندانی به مشارکت افراد روستا یهامدیریت و پایداری سکونتگاه

می و التبیین نقش شوراهای اس( در 1831همکاران ). نظم فر و شده استاجرایی انجام -صورت اقدامات دستوریبه

بحث عملکرد اقتصادی و اجتماعی  در( به این نتیجه رسیدند که بخش کلباد) توسعة روستایی میزان مشارکت مردم در

عملکرد  ثدر بح .و نظرات شوراها بر نظرات مردم برتری دارددارد میان نظرات مردم و شورا وجود  تفاوت معناداری

 .فرهنگی و مشارکت، نظرات مردم بر نظرات شوراها برتری دارد

های توسعه محلی و توانمندسازی ( به ارزیابی سازمان2511) 1ای خارجی نیز عبدالوحید و همکارانهدر بین پژوهش 

های مالی، دخالت آنها در پاکستان پرداخته و به این نتیجه اشاره دارند که مهمترین موانع در این زمینه شامل وابستگی

( در پژوهشی به 2510) 2نان است. هوکا و کاتکوتوجهی به قشر زمدیران و نخبگان سیاسی، سطح پایین آموزش و بی

اند. نتایج نشان پرداخته OECD و غیر OECDبررسی ناکارآمدی در مدیریت منابع )آب( و مقایسه کشورهای عضو 

اند. همچنین ایجاد ساختار مدیریت محلی در این زمینه داد که عدم شفافیت و قانونمندی مهمترین علل ناکارآمدی بوده

( نیز در گزارشی مهمترین علل در خصوص 2510) 8دانند. اتحادیه اروپات افزایش پاسخگو بودن مؤثر میرا به جه

مشکالت هزینه کرد منابع مالی در نواحی روستایی را وجود اشکال در ساختار مدیریت محلی دانسته است. این در 

داری، عدم نظارت و عدم انطباق منابع مالی با حالی است که از نگاه مردم محلی و ذینفعان مهمترین عامل در تخلفات ا

اند. نتایج های توسعه روستایی مصر را مورد ارزیابی قرار داده( نیز چالش2512و همکاران) 2نیازها بوده است. المنوفی

محیطی، فقر، سطح پایین بهداشت و سوءتغذیه مهمترین نشان داد که تقسیم اراضی، خشکسالی، مسائل زیست

ریزی متمرکز و از باال به پایین و بدون دخالت و مشارکت مردم مهمترین عاملِ عدم تند. بعالوه برنامهها هسچالش

های مرتبط و عدم هماهنگی بین آنها از دیگر موفقیت و ناکارآمدی توسعه روستایی بوده است. همچنین تنوع سازمان

دیریت منابع آب مالزی پرداخته و اشاره دارند که ( به بررسی ناکارآمدی م2518) 0عوامل ذکر گردید. سایمی و یوسف

هرچند تغییرات اقلیمی تأثیرات مستقیم داشته، اما ناکارآمدی مدیریت بیشترین آسیب را وارد کرده است. در خصوص 

ساالری و ( در پژوهشی به بررسی مردم2515) 1اند. ونگ و یانگعلل ناکارآمدی نیز موانع قانونی را مهم دانسته

اند. برقراری انتخابات و تشکیالت مدیریتی اگرچه در کاهش محلی در نواحی روستایی چین پرداخته حکومت

( نیز در 2551) 1های دولتی مؤثر بوده، اما کاهش ارائه خدمات دولتی را به همراه داشته است. ماکوفن و گریهزینه

                                                           
1 - Abdul Wahid 

2 - Hukka & Katko 

3 - European Union 

4 - Elmenofi et al 

5 - Saimy & Yusof 

6 - Wang & Yang 

7 - Makofane & Gray 
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نتیجه اشاره دارند که ایجاد حکومت محلی و  های روستایی، به اینپژوهشی با عنوان عوامل مؤثر در موفقیت پروژه

درصد فقیر  15درصد جمعیت روستایی و بیش از  35در آفریقای جنوبی که بیش از  1مردمی در منطقة لیمپوپ

 ندینقش نهادها در فرآ ( در بررسی2552کامسا و ام بچ )اند، موجب کاهش فقر و ارتقاء کیفیت زندگی شده است. بوده

فقدان  ت،یریقانون، فساد، ضعف مد تیحاکم فیضع یاجرا یی، به این نتیجه دست یافتند که:قایرآف یتوسعة کشورها

 2ند. گیلینگهام و لیکشورها بود نیعامل بازدارنده در توسعة ا نیترمهم ،یاسیس یهاو دخالت یقو یجامعة مدن کی

ی هاجنبهیط، مهمترین ( در رویکردی مبتنی بر مشارکت و مدیریت محلی در خصوص حفاظت از مح2552)

دانند. ناکارآمدی را ناآگاهی مردم محلی و از طرف دیگر رویکرد منفی نسبت به دخالتهای دولتی در امور مربوطه، می

( در پژوهشی به بررسی نقش مؤسسات و دولتهای محلی در توسعه پایدار پرداخته و وجود 1332) 8همچنین آفف

 ذکر کرده است. هاآنمنفی در عدم موفقیت  فساد اداری احتمالی را مهمترین عامل

 قابل ارائه است. 1بر اساس مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدل مفهومی به شرح شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي پژوهش :  9شکل 

 روش تحقیق

آوری جهت گرد و مبتنی بر پیمایش است.« تحلیلی -توصیفی»و روش آن « کاربردی»این پژوهش از نظر هدف 

برداری از کتب، مجالت، منابع الکترونیکی و ...( و میدانی)مشاهده، مصاحبه و ای)فیشاطالعات از دو روش کتابخانه

 چهارمحال استان در های روستایی شهرستان سامانشامل سکونتگاه آماری جامعهتکمیل پرسشنامه( استفاده شده است. 

 0تصادفی تعداد  -ایگیری خوشهرستان، با استفاده از روش نمونهروستای شه 28بر این اساس از  است. بختیاری و

نفر جمعیت انتخاب شده است. برای تعیین  3333( با تعداد عالیهوره، چم صغیر، قوچان، شوراب چنگ، چمروستا)

                                                           
1 - Limpopo 

2 - GillIingham   & Lee 

3 - Uphoff 

 
 عوامل مؤثر بر ناکارآمدي مدیریت روستایي
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 با توجه به حجم باالی   .نفر برآورد گردید 813حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده و 

 شدهلیتکمپرسشنامه  212 تینها درو  ( شدهنمونه و مشکالت تکمیل پرسشنامه، این مقدار تعدیل )

و حجم  0/5نیز هرکدام معادل  qو  pو مقادیر  t= 31/1  ،30/5ضریب اطمینان ، 50/5( معادل d)طبق فرمول:  است.

 است.  n=3333جامعه 

 نمونه آماري پژوهش: 9جدول 

 ردیف روستا معیتج نمونه

 1 چم چنگ 1331 00

 2 شوراب صغیر 8232 31

 8 قوچان 150 20

 2 هوره 2023 11

 0 چم عالی 015 22

 جمع 3333 212

 و محاسبات نگارندگان 9515آمار ایران،  مرکز منبع:                                         

ها و ادی از کارشناسان و مدیران و همچنین بررسی سایر پژوهشابتدا به شیوۀ مصاحبه با تعدجهت تدوین پرسشنامه 

طراحی شد. در بررسی علل ناکارآمدی از دیدگاه  روستایی مدیریت یناکارآمد مبانی نظری، پرسشنامه در راستای علل

 -فرهنگی و محیطی -ای لیکرت و شامل سه بُعد اقتصادی، اجتماعیگزینه 0مردم محلی ارزیابی در قالب طیف 

از  و بعدتأیید متخصصان حوزۀ مدیریت و جغرافیای روستایی تعیین  بر اساسکالبدی بوده است. روایی محتوایی 

 312/5پایایی نیز با کاربرد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و عدد ها اعمال گردید. یشنهادپاصالحات و  دریافت نظرات،

وتحلیل یهتجز spss افزارنرماز با استفاده  شدهیآورجمعی هاداده به دست آمده است. سؤاالتبرای متوسط کل 

 بررسی ناکارآمدی از برای اسمیرنوف،- کولموگروف آزمون از نمرات میانگین توزیع بودن نرمال بررسی برای .اندشده

دانکن  های تعقیبیای و برای تبیین تفاوت مکانی در ابعاد مختلف نیز از آزموننمونهتک آزمون رگرسیون خطی و تی

های توصیفی بکار آزمونهایی بود که در بخش یافته ازجملهو ... نیز  و تحلیل واریانس استفاده گردید. میانگین، درصد

 رفته است.

 مطالعه موردمحدودۀ 

 82 تا قهیدق 28 و درجه 82 و یشرق طول قهیدق 02 و درجه 01 تا قهیدق 23 و درجه 05 تیموقع با سامان شهرستان

 و چهارمحال استان مرکز شهرکرد یلومتریک 21 دریلومترمربع مساحت، ک 213با  یشمال عرض قهیقد 28 و درجه

 نفر جمعیت روستایی در 22555دهستان و بالغ بر  2روستا، دو بخش،  28. این شهرستان با تعداد دارد قرار یاریبخت

()مرکز آمار ایران، 2اقع است)شکلی چهارمحال وبختیاری با اصفهان واستانهاناحیة کوهستانی زاگرس، در مرز 

1830.) 
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 موقعیت جغرافیایي محدودۀ مورد مطالعه در استان و کشور : 2شکل 

 هاي پژوهشیافته

 ي توصیفيهاافتهی

، به لحاظ وضعیت تأهل %21/10فراوانی مربوط به جنسیت مرد با  نیشتریب ها از بین پاسخگویان،بر اساس یافته

درصد مربوط به گروه سنی  2/82میزان با  نیشتریب؛ در متغیر سن متأهلدرصد مربوط به افراد  51/11بیشترین میزان با 

درصد بوده است. در خصوص سطح تحصیالت بیشترین میزان به ترتیب  51/82سال با  81-20سال و سپس  20-10

خانوار، افراد با بعد خانوار  درصد بوده است. در زمینة بعد 81/83مربوط به تحصیالت ابتدایی تا سیکل و مجموعاً با 

. به لحاظ سطح درآمد نیز بیشترین تعداد مربوط به سطح باشدیم درصد 51/11نفر دارای بیشترین میزان با  2-8

 (.2درصد است)جدول  01/22 که میزان باشدیممیلیون تومان  1.0تا  1درآمدی بین 

 هاي شخصيتوزیع فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس ویژگي -2جدول 

 درصد فراواني سطوح متغیر متغیر

 

 جنسیت

 21/10 111 مرد

 12/82 31 زن

 51/11 115 متأهل تأهل

 02/83 151 مجرد

 2/5 1 مطلقه و ...(سایر )

 

 

 سن

20-10 31 88.2 

80-21 11 28.23 

20-81 32 82.51 

00-21 21 15.8 

10-01 2 5.11 

 5.2 1 10باالتر از 
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میزان درآمد متوسط 

 ماهانه خانوار

 12.33 83 هزار تومان 055زیر 

 11.38 81 میلیونتا یک هزار 055

 22.01 03 میلیون 1.0تا  1

 18.12 81 میلیون 2تا  1.0

 11.11 20 میلیون 8تا  2

 13.31 02 میلیون 8بیشتر از 

 

 

 سطح تحصیالت

 1.08 2 سوادیب

 83.81 158 ابتدایی تا سیکل

 80.0 38 یپلمد

 21.81 01 یپلم تا لیسانسدفوق

 2.23 1 یسانس و باالترلفوق

 

میزان رضایت از دهندگان پاسخدرصد  01دهد که برای یمعمومی نیز نشان  سؤاالتهای توصیفی در خصوص یافته

 %0ی، تنها ساالرستهیشا. در خصوص انتخاب مدیران محلی بر اساس است« متوسط»عملکرد کلی مدیران محلی 

و همچنین  امور مختلف در جوان یروهاین تخصص از محلی رانیمداستفاده  زانیماند. را بیان داشته« زیادخیلی»گزینة 

داشتند. در خصوص تالش در « متوسط»درصد( نظری  21و  20بودن مدیران، باالترین میزان)به ترتیب با  پاسخگو

. در میزان موفقیت اندنمودهرا انتخاب « زیادخیلی»درصد گزینة  1ا تنه مردم، یِ زندگ تیفیکسطح  شیافزاراستای 

ی هاوعدهو در خصوص عمل به « کمکم و خیلی»گزینه  %28شهری،  -جهت کاهش مهاجرت روستا رانیمد

دهد که مردم عملکرد مناسبی از مدیران یمنشان  درمجموعبوده است. این نتایج « متوسط به پایین» %18انتخاباتی، 

نسبی نیز رضایت وجود داشته است که بومی بودن مدیران محلی در این  صورتبهحلی شاهد نبودند؛ با این وجود م

 زمینه مؤثر بوده است.

 ي استنباطيهاافتهی

روابط علی بین به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته شد سپس  ابتدا ی پژوهش،هادادهآماری  لیوتحلهیتجز منظوربه

 محاسبه گردید. spss24 افزارنرماز استفاده  متغیرها با

 هادادهبرسي فرض نرمال بودن  منظوربهاسمیرنوف  -آزمون کولموگروف جینتا : 5جدول 

 نوع توزیع سطح معناداري اسمیرنوف -کولموگروف  

 نرمال 5.113 1.133 

 50/5ی پژوهش از مقدار رهایتغمتوجه به اینکه سطح معناداری  با ،شودیم( مالحظه 2در جدول ) همانطور که

 .گرددیم دییتأاست، نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی،  تربزرگ

 تبیین تأثیر عوامل مختلف بر ناکارآمدي مدیریت روستایي

 تغییرات مدیریت روستایی، بینیپیش درکالبدی اجتماعی و  -یفرهنگ اقتصادی،سهم هریک از عوامل  نییمنظور تعبه

ی توصیفی ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده در هاشاخص استفاده گردید. گامبهگامیون خطی از تحلیل رگرس

 آمده است. 1کالبدی در جدول  -اجتماعی و محیطی -ی فرهنگ اقتصادی،عوامل بینی مدیریت روستایی از روی یشپ
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 اجتماعي و محیطي-يفرهنگ بیني مدیریت روستایي بر اساس عوامل اقتصادي،گام پیشبه: نتایج رگرسیون گام1جدول 

عوامل  به ترتیب، آن از پس(، عوامل اقتصادی نخستین متغیری است که وارد معادله شده و 2بنابر نتایج جدول )

ی مدیریت ناکارآمدمتغیر  بینیپیشساده و ترکیبی در  صورتبهبیشترین توانایی را  فرهنگی-محیطی و عوامل اجتماعی

 %21تنهایی بهعوامل اقتصادی دهد که در گام نخست ها نشان میعالوه بر این یافتهدارند.  روستایی شهرستان سامان

، درصد 08 عوامل محیطیدر تعامل با عوامل اقتصادی  مؤلفهکند. در گام دوم تبیین میرا  ناکارآمدی مدیریت روستایی

و  عوامل محیطیدر تعامل با نیز عوامل اقتصادی  مؤلفهکنند. در گام سوم بینی میرا پیش ناکارآمدی مدیریت روستایی

 کنند. همچنینبینی میا پیشر ، ناکارآمدی مدیریت روستایی شهرستان ساماندرصد 02 اجتماعی-عوامل فرهنگی 

( است. P<5.51) 50/5تر و سطح معناداری کمتر از بزرگ 31/1ها از مقدار بحرانی در تمام تحلیل T-Valueمقدار 

 .گرددیم دییتأمحیطی بر ناکارآمدی مدیریت روستایی  -ی و کالبدیاجتماع عوامل اقتصادی، ریتأثلذا فرض 

 کارآمدي مدیریت روستایي شهرستان سامانعوامل اقتصادي در نا ریتأثمیزان 

ها، ناکارآمدی مدیریت روستایی مردم سامان، با توجه به نرمال بودن داده درعوامل اقتصادی  ریتأثمیزان  نییمنظور تعبه

 ارائه شده است. 0 که نتایج آن در جدول استفاده گردید ایاز آزمون تی تک نمونه

 ناکارآمدي مدیریت روستایيدر  ي عوامل اقتصاديانمونهنتایج آزمون تي تک : 5 جدول

 مؤلفه
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 551/5 01/2 81/5 15/1 81/8 عدم استقالل مالی و وابستگی به تأمین مالی دولتی

ی هاطرحاز  یتحماعدمسطح پایین اقتصادی روستائیان و 

 پیشنهادی
20/8 50/1 20/5 32/8 551/5 

مشکالت اقتصادی در سطح کالن کشور و عدم تحقق 

 مصوببودجه
20/8 55/1 20/5 83/1 551/5 

 51/5 32/1 18/5 12/1 18/8 ی در روستاگذارهیسرما ی مالی مردم محلی درتوانکمناتوانی و 

 551/5 23/2 81/5 11/1 81/8 ستاعدم وجود برنامه اقتصادی بلندمدت برای رو

 10/5 20/1 15/5 10/1 15/8 هایاریدهمحدود بودن منابع درآمدی 

 551/5 10/8 21/5 12/1 21/8 عدم مشارکت مالی اهالی به دلیل فقر و سطح پایین اقتصادی

آگاهی و شناخت مدیران روستایی در زمینه اشتغال و  عدم

 ینیکارآفر
13/8 82/1 13/5 21/2 52/5 

 21/5 12/1 53/5 11/1 53/8 هاروستا در اعتبارات و منابعناعادالنه  عیتوز

 F 2R معناداري B SEB Beta t مدل رگرسیوني

 212/5 020/281 551/5 211/10 133/5 552/5 583/5 عوامل اقتصادی 9مدل 

 2مدل 
 551/5 331/3 021/5 558/5 523/5 عوامل اقتصادی

810/122 021/5 
 551/5 88/0 231/5 558/5 512/5 کالبدی -عوامل محیطی

   551/5 222/1 222/5 558/5 520/5 عوامل اقتصادی 

 083/5 330/33 552/5 11/8 131/5 558/5 51/5 کالبدی -عوامل محیطی 5مدل 

   512/5 020/2 138/5 552/5 551/5 فرهنگی-عوامل اجتماعی 
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 28/5 25/1 53/5 13/1 53/8 ی مختلف عمرانی در روستاهابرنامهبندی در یتاولوعدم 

 18/5 02/1 11/5 28/1 11/8 ی اقتصادی روستاهاتیفعال به یبخشتنوععدم توانایی در 

 28/1 32/2 کارآفرینی و درآمدزایی در روستای هافرصتعدم ایجاد 
51/5

- 
35/5- 22/5 

 51/5 32/1 20/5 53/2 20/8 ی عمرانیهاطرحکمبود اعتبارات و عدم تخصیص اعتبارات 

 009/0 902/1 92/0 7/0 92/5 اقتصاديمجموع عوامل 

 9517منبع: مطالعات نویسندگان، 

وامل اقتصادي در ناکارآمدي مدیریت روستایي میانگین نمره ع ریتأث ( در خصوص5جدول )با توجه به نتایج 

تفاوت معنادار داشته است و  92/0( حدود 5( بوده که با میانگین فرضي)X=92/5مورد بررسي در مجموع )

عوامل  ریتأث( است. لذا از نظر مردم نواحي روستایي شهرستان سامان، P<0009) 05/0سطح معناداري کمتر از 

مربوط به  ریتأثبوده است. در این زمینه بیشترین « متوسط ازحدشیب»اقتصادي در ناکارآمدي مدیریت روستایي 

که شاید بتوان اقتصاد  باشديم« ي مصوبهابودجهعدم تحقق »و « مشکالت اقتصادي در سطح کالن کشور»

هاي دولتي را مهمترین دلیل ذکر کرد. همچنین هها بر بودجتک بُعدي و وابسته به نفت و در نتیجه تأثیر تحریم

 ریتأثتأثیر نبوده است. کمترین بحران خشکسالي در دهۀ اخیر و کاهش سطح اقتصاد خانوارها در این زمینه بي

در روستاها بوده که رونق گردشگري را « یيدرآمدزاي کارآفریني و هافرصتعدم ایجاد »نیز مربوط به 

 ذکر کرد.از عوامل اصلي  توانيم

 ي مدیریت روستایي مردم شهرستان سامان.ناکارآمدمیزان تأثیر عوامل اجتماعي در  

ي استفاده گردید. نتایج آزمون در انمونهتک  Tها، از آزمون در این بخش نیز با توجه به نرمال بودن داده

 .آمده است 1 ولجددر  ناکارآمدي مدیریت روستایي، درفرهنگي  -عوامل اجتماعي ریتأثخصوص میزان 

 ناکارآمدي مدیریت روستایيدر  فرهنگي -ي عوامل اجتماعي انمونه: نتایج آزمون تي تک 1جدول 
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و همچنین تحصیالت  سطح پایین دانش عمومی

 مدیران محلی
3.11 1.18 0.11 1.47 0.14 

 0.14 1.47 0.10 1.05 3.10 عدم جلب مشارکت مردم در امور مختلف

ی هادگاهیدیی و خویشاوندمداری در گراتیقوم

 مدیران محلی
3.49 1.14 0.49 6.98 5.551 

 0.01 2.78 0.21 1.20 3.21 ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی

 0.43 0.78 0.05 1.10 3.05 عدم سکونت دائم در روستا

روابط عمومی( مدیران محلی با مناسب )عدم ارتباط 

 ربطیذمسئوالن 
3.10 1.12 0.10 1.44 0.15 

 0.04 2.03 0.15 1.22 3.15 عدم احساس مسئولیت مدیران محلی
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ی ناسالم بین اهالی هارقابتمحله گرایی و  ریتأث

 روستا
3.32 1.32 0.32 3.89 5.551 

 2.99 1.22 -0.01 -0.15 0.88 (NGO) نهادمردمی هاگروهه و تشکیل عدم توج

 مسائل در (ارانیده) ییروستا رانیمد درگیر شدن

 سیاسی و یجناح
3.11 1.23 0.11 1.46 0.15 

ی اجتماعی )نیروی جوان، هایتوانمندعدم توجه به 

 کرده و..(یلتحص
3.20 1.25 0.20 2.58 0.01 

ی در تصمیمات ساالرتهسیشاعدم وجود نگاه 

 مدیران محلی
3.39 1.21 0.39 5.27 5.551 

عدم اقتدار کافی مدیران روستایی در مدیریت 

 روستایی
2.92 1.11 -0.08 -1.12 0.27 

عدم آشنایی مدیران روستایی نسبت به جایگاه و 

 شرح وظایف قانونی
3.36 1.09 0.36 5.29 5.551 

سبت به مسائل سطح پایین تجربه مدیران محلی ن

 مختلف
3.17 1.25 0.17 2.18 0.03 

 5.551 3.83 0.25 1.07 3.25 چند شغله بودن مدیران محلی

یی و همچنین انتخاب افراد مسن در گراجوانعدم 

 امور مدیریتی روستا
3.00 1.24 0.00 -0.05 0.96 

شده در دوره عدم پایبندی به شعارهای مطرح

 انتخابات
3.43 1.28 0.43 5.46 5.551 

عدم وجود ضوابط )وجود اشکاالت ساختاری 

 مناسب در انتخاب مدیران(
3.41 1.12 0.41 5.99 5.551 

نگاه غیر جامع مدیران به مسائل کل روستا 

 ی مطالبات()جزءنگر
3.40 1.27 0.40 5.09 5.551 

مورد بین یبیقه شدید و تعصبات سلاختالفوجود 

 مدیران محلی
3.36 1.22 0.36 4.74 5.551 

نظارت ضعیف و یا عدم نظارت بر اقدامات مدیران 

 محلی
3.26 1.19 0.26 3.53 5.551 

 فرهنگی -عوامل اجتماعی مجموع 
5029

7 
00725 00297 10251 00009 

 9517نویسندگان،  منبع: مطالعات

 مدیریت روستایي،ي ناکارآمدفرهنگي در  -عوامل اجتماعي ریتأث ( در خصوص1جدول )با توجه به نتایج 

تفاوت معنادار  297/0( حدود 5( بوده که با میانگین فرضي )X=297/5میانگین مورد بررسي در مجموع )

عوامل  ریتأثمردم  ازنظر گریدعبارت؛ به( استP<0009) 05/0سطح معناداري کمتر از داشته است و 

 ریتأثبوده است. در این زمینه بیشترین « متوسط ازحدشیب»تایي ي مدیریت روسناکارآمدفرهنگي در  -اجتماعي

 ریتأثي مدیران محلي و کمترین هادگاهیددر « یي و خویشاوندمداريگراتیقوم»در ناکارآمدي مربوط به 
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هاي ضعیف قوانین از بوده است. موانع ساختاري و حمایت« عدم اقتدار کافي مدیران روستایي»مربوط به 

اختالفات احتمالي  زیآممسالمتو همچنین ضرورت حفظ آرامش و رفع  طرفکهاي مذکور از یجایگاه نهاد

دلیل ذکر کرد. همچنین انسجام اجتماعي منتج از عواملي مانند  نیترمهمتوان توسط مدیران محلي را مي

 قومیت، زبان، عادات و سنن در خویشاوندمداري مدیران محلي مؤثر بوده است.

 ي مدیریت روستایي مردم شهرستان سامانناکارآمدکالبدي، در  -عوامل محیطي ریتأثمیزان 

به نتایج  )با توجه یانمونهبا آزمون تی تک  ناکارآمدی مدیریت روستایی، درکالبدی  -عوامل محیطی ریتأثمیزان  نییتع

 آمده است. 1جدول ها( صورت پذیرفت و نتایج آن در اسمیرنوف و نرمال بودن داده -آزمون کولموگروف

 ناکارآمدي مدیریت روستایيدر  کالبدي -ي عوامل محیطي انمونه: نتایج آزمون تي تک 7 جدول
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 0.02 2.30 0.16 1.16 3.16 وجود بافت فرسوده و قدیمی روستا

ی تاریخی و هابافتوجود  ویکرد منفی نسبت بهر

 روستا باارزش
3.16 1.35 0.16 1.93 0.06 

 و یمیقد یبافتها یبهسازعدم ارائه برنامه مناسب 

 طیمح یباسازیز
3.12 1.16 0.12 1.65 0.10 

 5.551 6.61- 0.49- 1.21 2.51 هایاریدهبودن  سیتأسعدم وجود و یا تازه 

 0.51 0.66 0.05 1.13 3.05 ی روستاییعدم اجرای طرح هاد

رسانی به محیط یبآسعدم توانایی در مدیریت و کاهش 

 روستا
3.36 1.00 0.36 5.78 5.551 

 5.551 7.23 0.53 1.18 3.53 ریزی توسعه فضاهای سبز و ...ناتوانی در برنامه

های و گونه طبیعی اندازچشمدر حفظ  ریزیبرنامهعدم 

 یگیاهی و جانور
3.21 1.10 0.21 3.10 5.551 

محیطی و بهداشت عدم توجه به مسائل خاص زیست

 محیط روستا
3.46 2.10 0.46 3.54 5.551 

ناتوانی و ناکارآمدی در حفظ حریم منابع طبیعی و 

 تاریخی روستا
3.15 1.18 0.15 2.10 0.04 

 هافاضالب و مواد زائد، هازبالهی آورجمععدم مدیریت 

 روستااز سطح 
3.16 1.11 0.16 2.28 0.02 

 0.04 2.06 0.13 0.99 3.13 عدم استفاده بهینه از منابع محیطی موجود

 0.65 0.45 0.03 1.11 3.03 کیفیت خدمات توجهی بهبی

تغییر کاربری اراضی بدون رعایت ضوابط و برنامه 

 منسجم
3.09 1.23 0.09 1.21 0.23 

 5.551 3.82 0.29 1.21 3.29 نیزم یاگراز سود یریجلوگعدم موفقیت در 
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محیطی خاص به مسائل زیست توجهی یا ناآگاهییب

 روستا
3.34 0.88 0.34 6.31 5.551 

تغییر کاربری بدون دریافت  -عدم همکاری اهالی 

 مجوز
3.05 1.13 0.05 0.66 0.51 

 00009 10927 00912 00121 50912 مجموع عوامل محیطي

 9517ویسندگان، منبع: مطالعات ن

ي مدیریت روستایي، ناکارآمد کالبدي در -عوامل محیطي ریتأث ( در خصوص7جدول )با توجه به نتایج 

تفاوت معنادار  912/0( حدود 5( بوده که با میانگین فرضي )912/5) مجموع دري بررس موردمیانگین نمره 

عوامل  ریتأثمردم محلي سامان،  ازنظرع در واق؛ ( استP<0009) 05/0سطح معناداري کمتر از داشته است و 

 ریتأثبوده است. در این زمینه بیشترین « متوسط ازحدشیب»ي مدیریت روستایي ناکارآمدکالبدي در  -يطیمح

عدم »مربوط به  ریتأثو کمترین « و ساماندهي فضاهاي سبز و طبیعي ستیزطیمحعدم توجه به »مربوط به 

-توجهي به مسائل زیستدر مدیریت روستایي است. در خصوص بي« هايرایدهبودن  سیتأسوجود و یا تازه 

ي از منابع را بیان داشت. همچنین وجود رویکرد ویژه به مدیریت برداربهرهمحیطي باید به رویکرد حداکثر 

-، وجود مکاني با عنوان دهیاري را عامل چندان تأثیرگذاري نمي9577شورایي از گذشته و تقویت آن از سال 

 نستند. دا

 ي مکاني در علل ناکارآمدي مدیریت روستایيهاتفاوتبررسي 

ی( از طیمحستیزفرهنگی و  -تأثیر عوامل مختلف)اقتصادی، اجتماعی در خصوصی مکانی هاتفاوتبررسی  منظوربه

 ارائه شده است. 3( استفاده گردید و نتایج آن در قالب جدول ANOVAتحلیل واریانس )

 ن تحلیل واریانس: نتایج آزمو2جدول 

 s.s df M.S F P منابع تغییرات نوع مؤلفه

 اقتصادی

 33/1131  2 03/1131  بین گروهی

 31/13  201 82/11120  گروهیدرون 551/5 1/22

  211 32/22012  جمع

 فرهنگی-اجتماعی

 52/8130  2 53/12125  بین گروهی

 51/251  201 58/02183  گروهیدرون 551/5 21/10

 215 11/10213  جمع
  

 محیطیزیست

 10/310  2 03/8055  بین گروهی

 51/155  201 32/20112  گروهیدرون 551/5 10/3

 215 21/23110  جمع
  

 1831منبع: مطالعات نویسندگان، 

ای مکانی نشان از تفاوته P< 50/5همچنان که مشخص است، عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی با توجه به 

 ارائه گردید. 3معنادار دارد. برای بررسی اختالف موجود نیز از آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد که نتایج آن در جدول 
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 : نتایج آزمون دانکن در بررسي اختالف موقعیت جغرافیایي و عوامل مختلف1جدول 

نام 

 روستا
 فراواني

 عوامل محیطي اجتماعي –فرهنگي  اقتصادي

 هااختالف هااختالف هااختالف

1 2 8 1 2 8 2 1 2 8 

   53/05    22/12   2/81 20 قوچان

 11 هوره
211/

81 
  13/10 13/10   2/01 2/01  

چم 

 چنگ
00 25 25   11/11 11/11  38/08 38/08  

شوراب 

 صغیر
31  211/28    15/12   83/00  

 21/18   13/31    3111/02   22 چمعالی

Sig 502/5 518/5 1 812/5 512/5 20/5 1 12/5 53/5 1 

 9517منبع: مطالعات نویسندگان، 

بین روستاهای قوچان، هوره و چم چنگ تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما « اقتصادی»دهد در عوامل نتایج نشان می

لی و همچنین چم چنگ با روستاهای قوچان و هوره با روستاهای شوراب صغیر و چمعا دهندگانپاسخبین نظرات 

دهد که بین روستاهای نشان می« اجتماعی -فرهنگی»چمعالی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج در خصوص عوامل 

چنگ و شوراب صغیر تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین نظرات چنگ، چمقوچان و هوره، قوچان و چم

و شوراب صغیر همچنین روستاهای قوچان با شوراب صغیر و ی عالچمروستاهای هوره، چم چنگ،  دهندگانپاسخ

چمعالی و چم چنگ با چمعالی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون دانکن در خصوص عوامل محیطی 

دهد که بین روستاهای قوچان، هوره و شوراب صغیر، قوچان، شوراب صغیر و چم چنگ تفاوت معناداری نشان می

چنگ و چمعالی، همچنین قوچان و شوراب صغیر با روستاهای هوره، چم دهندگانپاسخاما بین نظرات وجود ندارد، 

و تشابهات و تفاوتهای  موردمطالعهچمعالی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی روستاهای 

چنگ هم به لحاظ تولیدات اقتصادی و هم به توان نتایج فوق را توجیه نمود. روستاهای قوچان، هوره و چممکانی، می

باشند. در مقابل دو روستای یملحاظ شرایط طبیعی و اجتماعی )زبان، فرهنگ، قومیت( دارای شباهت بیشتر با هم 

یخی منطقه)پل زمانخان(، تاری و شوراب صغیر تحت تأثیر موقعیت مکانی مناسب نسبت به مهمترین جاذبة عالچم

نزدیک به شهر سامان )مرکز شهرستان( و همچنین مهاجرپذیری بیشتر و اقتصاد متنوع تر، باهم فاصلة مکانی بسیار 

 نمایند.باشند و نتایج مذکور را توجیه مییمدارای شباهت بیشتری 

 پیشنهادها ارائه و گیرينتیجه

 ز وضع موجود بهعامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه اسـت و رونـد حرکـت ا نیترمدیریت، مهم

متفاوت نسبت  ییهاتیخـاص بـا شـیوۀ زندگی و فعال ییها. روستاها بـه منزلـة مکانکندیوضع مطلوب را کنترل م

حاکم بر  یشناختبه شهرها هستند که نیازمند الگـوی مـدیریتی مجـزا و منطبـق بـا شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم

پیوسته است و  هم وان یک ساخت، برای ادامة بقا نیازمند پویـایی عناصـر بـهعنروستا به کهیطوربهآنها است؛ 

 .شودیدر ارتبـاط بـا ایـن عناصـر شـناخته م ایکنندهیینمدیریت، بخش مهم و تع
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گذاران به شمار ریزان و سیاستی برنامههاچالشاز نگاهی دیگر امروزه عدم تحقق توسعه پایدار روستایی از مهمترین 

؛ بنابراین در این پژوهش های این رویکرد استیتاولوهای مردم از یدگاهدو پارامتر مشارکت به همراه توجه به  دیآیم

روستایی ة پایدار توسع نفعانیناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه جامعه محلی که مهمترین ذ بر تأثیرگذارعوامل 

مهمترین عوامل مردم روستایی  یهادگاهیاز طریق واکاوی و تحلیل دو  ، در کانون توجه قرار گرفتندیآیبه شمار م

 روستایی شناسایی شد.ناکارآمدی مدیریت  بر تأثیرگذار

بر این اساس در پژوهش حاضر به شیوۀ پیمایش و از جامعة محلی شهرستان سامان اطالعات گردآوری و مورد تجزیه 

نشان داد که بیشترین تعداد پاسخگویان مرد  spssروجی نرم افزار های توصیفی حاصل از خو تحلیل قرار گرفت. یافته

 1. بیشترین فراوانی سطح تحصیالت مربوط به زیر دیپلم تا ابتدایی و به لحاظ درآمد بیشترین فراوانی مربوط به اندبوده

درصد  01از میلیون درآمد ماهانة خانوار بوده است. رضایت کلی از عملکرد مدیران محلی برای بیش  0/1تا 

 بوده است.« متوسط»پاسخگویان نیز در حد 

اسمیرنوف استفاده و با سطح معناداری  -کولموگروفاز آزمون  هادادهبرسی نرمال بودن  منظوربهدر این پژوهش 

ین ای( در انمونهتی. تک ازجملهی پارامتریک )هاآزموناست نرمال بودن تأیید و کاربرد  تربزرگ 50/5( که از 113/5)

 تشخیص داده شد. مناسبموضوع 

به منظور شناخت عوامل ناکارآمدی مدیریت روستایی، از آنجا که رویکرد اصلی و آبشخور فکری پژوهش بر الگوی 

 درواقعکه « کالبدی -محیطی»و « اجتماعی»، «اقتصادی»توسعه پایدار روستایی بنا گردید، عوامل مذکور در سه بعد 

 اند، تفکیک و مورد مطالعه قرار گرفت.ابعاد اصلی توسعه پایدار 

درصد ناکارآمدی  21تنهایی به« عوامل اقتصادی»مشخص گردید که در گام نخست بر اساس نتایج رگرسیون خطی، 

عوامل و در تعامل با درصد  08 عوامل محیطیدر تعامل با همچنین عوامل اقتصادی کند. را تبیین می مدیریت روستایی

مقدار  عالوه بر این، کنند.بینی میرا پیش ناکارآمدی مدیریت روستایی شهرستان سامان درصد 02 اجتماعیو  محیطی

T-Value 50/5تر و سطح معناداری کمتر از بزرگ 31/1ها از مقدار بحرانی در تمام تحلیل (5.51>P.است ) 

( 13/8) درمجموعمورد بررسی  میانگین نمرۀعوامل اقتصادی در ناکارآمدی مدیریت روستایی  ریتأثمیزان  در خصوص

 فرهنگی نیز، -عوامل اجتماعی ریتأثمیزان  ( تفاوت معناداری دارد. در خصوص8بوده که با میانگین فرضی پژوهش)

 ریتأث در خصوص. تر استبزرگ( 8( بوده که از میانگین فرضی پژوهش یعنی عدد)211/8میانگین مورد بررسی)

تفاوت معنادار  112/5(، 8به دست آمده که با میانگین فرضی) 112/8ی بررسموردکالبدی نیز نمرۀ  -عوامل محیطی

کالبدی -یطیمح( و بُعد 13/8(، بُعد اقتصادی )با میانگین 21/8فرهنگی)با میانگین  -یاجتماعبنابراین بُعد  داشته است.

 نیترمهمهمچنین نتایج نشان داد  .اندبر ناکارآمدی عملکرد مدیران روستایی داشته« تأثیر زیادی»( 11/8)با میانگین 

گرایی و اشکاالت قومیت» فرهنگی، -اجتماعی بُعد ، در «ای در سطح کالنبودجه مشکالت»اقتصادی بُعد عامل در 

نتایج  بعالوه. اندبوده« مربوطهزیست و ناآگاهی به مسائل عدم توجه به محیط»محیطی بُعد و در « ساختاری انتخابات

چنگ که ساختار ی دارد. سه روستای قوچان، هوره و چمموردبررسمکانی در ابعاد  هاینشان از تفاوت

اقتصادی)تولیدات و اقتصاد غالب(، اجتماعی)زبان، قومیت، انسجام اجتماعی( و مکانی)فاصله با مرکز شهرستان( 

ت روستایی نیز دارای متفاوتی با دو روستای دیگر )چمعالی و شوراب صغیر( داشته اند، در عوامل ناکارآمدی مدیری

 تفاوت بوده اند.  

ی موالیی و هاپژوهشکه با نتایج یطوربهمقایسه نتایج این پژوهش با سایر موارد داخلی و خارجی مشابهت زیاد دارد. 

ی ازکیا هاپژوهش( در خصوص عدم مشارکت مردم؛ با 1832(، مهدوی و نجفی)1831(، قنبری)1838همکاران)

(، در ابعاد مختلف بویژه مشکالت 2510(، هوکا و کاتکو)2510(، اتحادیه اروپا)1832ران)(، فرجی و همکا1838)
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های ی، نیز با پژوهشابودجهساختاری دارای مشابهت بوده است. همچنین در خصوص عامل مشکالت اقتصادی و 

 ( دارای قرابت است.2511( و عبدالوحید و همکاران)1832فرجی و همکاران)

از مشکالت آن کاسته شده  مروربهه ذکر است که اگرچه در طول حیات مدیریت روستایی در کشور در پایان الزم ب

تر نسبت به گذشته مورد توجه قرار یژهواست، اما هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است و شایسته است با نگاهی 

فاوت و متضادی در هیچکدام از موارد با نتایج شود: از آنجا که نتایج متگیرد. لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ای با ایران و این پژوهش مشاهده نگردید، از تجربیات سایر جوامع محلی و حتی کشورهای دیگر که شرایط مشابه

ی هامهارتی به جوانان و تخصص و اژهیوتوجه دارند الگوبرداری شود. همچنین ضروری است  مطالعه موردمنطقة 

ی توانمندسازی مردم و مدیران محلی برگزار شود. با توجه به ینهزم دری آموزشی هادورهو  هااهارگآنان شود. ک

تواند از مشکالت اقتصادی، فقر و محرومیت بکاهد و های منطقه، رفع موانع تولید و رونق گردشگری میتوانمندی

استقالل مالی مدیریت محلی نیز مؤثر است.  زمینة مشارکت مردم را افزایش دهد. توجه به این رویکرد در درآمدزایی و

ساالری در مدیران محلی صورت پذیرد. یستهشا گرایی و نگاهیتقومتالش در راستای ارتقاء فرهنگی و کمرنگ کردن 

محیطی توسط مدیران محلی نیز بر اساس الگوی توسعه پایدار، یک ضرورت است. اولویت دادن به مسائل زیست

تواند به تقویت عملکرد مدیران محلی کمک نماید و برخی موانع یمنهادهای مرتبط  افزایش نظارت از طرف

ناکارآمدی را کاهش دهد. نگاه تمرکزگرایانه و عدم توجه به تفاوتهای مکانی و جغرافیایی در سیاستهای دولت نیز از 

زتعریف وظایف قانونی مدیران رسد باانکارناپذیر است. به نظر می هابرنامهمواردی است که ضرورت رعایت آن در 

ی اتوسعههای توسعه پایدار نیز بتواند تسهیل در تحقق اهداف الگوی محلی)دهیاران و شوراها( با تأکید بر شاخص

 مذکور در نواحی روستایی را به دنبال داشته باشد.
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 منابع

 ارائة»( 1831طاهری)ین افتخاری، عبدالرضا. عظیمی آملی، جالل و مهدی پورالدرکناحمدی پور، زهرا.  .1

 .1-23، صص ژئوپولتیک مجله، «الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

 ی،ن نشر. رانیا ییروستا جامعه بر تأکید با ییروستا توسعه ،(1838) یغالمرضا غفار ی ومصطف ا،یازک .2

 .تهران

 اول، نشر مدیران، تهران. ( اصول و مبانی مدیریت)در جهان معاصر(، چاپ1830نژاد پاریزی، مهدی)یرانا .8

 تیریمد در ییروستا یشوراها یاجتماع یهاچالش» ،(1833) یمیرضا کریعل و نیحس ،یجاجرم یمانیا .2

 .33-112 صص ،1ش  ،ییروستا توسعه مجله ،«یمحل

 نامه ره، «راهبردی هاییاستمدیریت روستایی در ایران و ارائه س یچالشها(»1835)علیدیس بدری، .0

 .121-135، 2، شسیاستگذاری

 دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. نامهلغت( 1818) اکبریعلدهخدا،  .1

 در نینو و یسنت تیریمد ییحکمروا روند بر یلیتحل» ،(1838)ینیالدشمس یعل و ومرثیک ،یدهقان .1

 .03-33 صص ،81 شماره ،توسعه راهبرد فصلنامه ،«رانیا ییروستا جامعه

 ییروستا تیریمد گاهیجا لیتحل» ،(1831)یژن رحمانیب زاده ویاهلل منشمت. رحعبدالرضا ،یفضلیرحمان .3

 یمرکز بخش سهیمقا: یمورد مطالعه)ییروستا داریپا توسعه در خوب ییحکمروا کردیرو بر یمبتن

ص ، 11 یاپیپ ،1ش  ،ییروستا ریزیبرنامه و پژوهش مجله ،«(راناتیشم لواسانات بخش و کوهدشت
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