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چکیده
توسعۀ پایدار روستایي فرایندی است که بهبود شرایط محیط روستا ،توأم با بهبود زندگي روستاییان را ضمن حفاظت از محیط
زیست روستا درنظر دارد .در توسعۀ پایدار روستایي پرداختن به جایگاه و نقش مدیریت روستایي از الزامات توسعه است .هدف تحقیق
حاضر بررسي نظام مدیریت روستایي در بهبود پایداری توسعۀ روستایي در ابعاد مختلف است .جامعۀ آماری شامل خانوارهای روستایي
دهستان دستجرده در شهرستان طارم است ( )N=1913که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفي ساده951 ،
خانوار بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود .برای تحلیل اطالعات از آزمونهای  tتکنمونهای ،تحلیل
واریانس ،رگرسیون خطي و تحلیل مسیر استفاده شد .یافتهها نشان ميدهد که بیشترین عملکرد مدیران محلي در زمینۀ بعد فضایي-
کالبدی بوده است؛ بهطوریکه مدیران محلي در زمینۀ همکاری با مسئوالن و در رابطه با احداث و ایجاد معابر جدید در روستا ،بهسازی
و نوسازی معابر ،ایمنسازی واحدهای مسکوني ازطریق صدور مجوز ساخت ،نظارت بر ساختوساز ،توسعه و بهبود فضای روستا ،افزایش
روشنایي معابر روستا و همکاری با مدیران و مسئوالن مربوط در زمینۀ اجرای طرح هادی روستایي عملکرد خوبي داشتهاند و پایینترین
عملکرد مدیران محلي مربوط به بعد اقتصادی بوده که در این زمینه توفیق چنداني نداشتهاند و عملکرد آنها در سطح پاییني ارزیابي
شد؛ بنابراین ميتوان گفت که از مهمترین علل عملکرد ضعیف مدیران محلي در سایر ابعاد ،مربوط به محدودیت حیطۀ وظایف مدیران
محلي است.

واژههای کلیدی :مدیریت روستایي ،پایداری توسعه ،توسعۀ روستایي ،دهستان دستجرده.
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مقدمه
در ادبیات بینالمللی ،تمایل به توسعه و پیشرفت
جوامع روستایی در زمینۀ تحوالت اقتصادی -اجتماعی
بهسرعت درحالرشد بوده )(Isserman etal,2009:302
و بهعنوان راهبردی برای بهبود شرایط زندگی و
مهمترین راهحل برای مشکالت روستاییان است
) .(Gentle & Maraseni, 2012: 24تحول در مناطق
روستایی در کشورهای درحالتوسعه از اهمیت ویژهای
برخوردار است )(Visser & Spoor, 2011: 302؛
چراکه مناطق روستایی نقش عمدهای در توسعۀ
اقتصادی -اجتماعی این کشورها ایفا میکند
).(Vadivelu & Kiran, 2013: 108

پیشرفت و توسعۀ نواحی دیگر وابسته به این
مناطق است ( .)Kumar et al, 2014: 193همچنین
بهبود شرایط این مناطق و دستیابی به توسعۀ آنها
از اهداف اساسی برنامههای توسعۀ پایدار روستایی در
اکثر کشورهاست ) (Fitri Amir, 2015: 118که بهطور
قابلتوجهی معیشت نواحی روستایی را سمتوسو
میدهد ) ،(Gentle &Maraseni, 2012: 24اما ممکن
است همۀ این برنامهها به دالیل مختلفی به اهداف
موردنظرشان دست نیابند ) .(Nefedova, 2013: 39از
محورهای اساسی در زمینۀ تحلیل مسائل روستایی،
توجه به ساختار مدیریتی در این جوامع است
(پوررمضان و همکاران .)791 :7935 ،امروزه نقش و
جایگاه مدیریت ،در تمام زمینهها و عرصههای زندگی
اقتصادی-اجتماعی بشر ،بیشازپیش برجسته شده
است (صیدالی و همکاران )11 :7931 ،که بهعنوان
مهمترین عامل در حیات ،رشد ،بالندگی و یا مرگ
یک جامعه و روند حرکت آن از وضع موجود بهسوی
وضع مطلوب شناخته شده است (رکنالدین افتخاری و
همکاران .)81 :7911 ،آنچه بیش از همه در مطالعات
سیر مدیریت ،طی سه دورۀ اخیر جلبتوجه میکند.
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حذف عنصر مدیریتی ،بدون جایگزینی مناسب است؛

ازاینروست که ،با فروپاشی مدیریت سنتی ،در
نگهداری پایدار زندگی و فعالیت در محیط روستایی،
نوعی فقدان مدیریت کارآمد فضایی در سطح محلی
پدیدار میشود که نخستین پیامد آن ،بروز ناپایداری
منابع محدود محیطی و افول تدریجی یکپارچگی
اجتماع روستایی و انسجام اجتماعی-اقتصادی و در
حادترین شکل خود ،رهاماندن بسیاری از واحدهای
سکونتگاهی در نواحی روستایی طی این دورههاست
(سعیدی .)711 :7913،مدیریت روستایی میتواند نقش
مهمی در مسائل مربوط بهتولید ،مسائل زیستمحیطی
مانند آلودگی آب ،از دستدادن تنوع زیستی،
فرسایش زمین ،و مسائل اقتصادی-اجتماعی در نواحی
روستایی داشته باشد )(Wezel et al, 2016: 132؛
بنابراین یکی از مهمترین چالشهای توسعۀ پایدار
روستایی ،کمتوجهی به نقش مدیریت روستایی در این
جوامع است که توجه به آن میتواند نقش مهمی در
بهبود روند برنامهریزی برای توسعۀ پایدار روستایی
داشته باشد (قدسقرجه)15 :7937 ،؛ بنابراین توجه به
نقش مدیریت روستایی در راستای پیشرفت ،جهت
توسعۀ پایدار و باز توزیع منابع به سمت نسل امروز و
حفظ کمیت و کیفیت منابع روستا بهعنوان مهمترین
مرکز تولید محصوالت کشاورزی و عامل جلوگیری از
مهاجرت روستاییان ،امری ضروری برای مناطق
روستایی است.
در دهستان دستجرده از توابع شهرستان طارم از
سیزده روستای دهستان ،یازده روستا دارای شورای
اسالمی و دهیاری است که وظایف آنها برآمده از
مبانی اهداف و دیگر سیاستهای مدیریت روستایی و
محلی است که مدیریت محلی در این منطقه دارای
جایگاه ویژهاى در روند آگاهسازی و مشورت با مردم
محلی است در این منطقه مدیران روستایی همانند

753

ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها...

شوراها و دهیاران روستاهای سایر مناطق ،دارای
وظایفی در حیطۀ اجتماعی-اقتصادی و محیطی-
کالبدی هستند ،که عملکرد آنها داری شدت و
ضعفهایی است .بررسی میزان کارایی آنها بهعنوان
سازمانهای محلی و یا نمایندۀ دولت ،از یک طرف و
از طرف دیگر با توجه به اینکه این مدیران با مردم
محلی مرتبط هستند ،سنجش عملکرد آنها در زمینۀ
توسعۀ پایدار روستایی ،میتواند راهگشای بسیاری از
مسائل و مشکالت مدیریتی روستاها باشد؛ بنابراین
بررسی میزان کارایی و عملکرد آنها در توسعۀ
روستایی و ارائۀ راهکار مناسب برای افزایش عملکرد
آنها ضروری بهنظر میرسد؛ ازاینرو در این مطالعه
نیز با استفاده از نظر مردم محلی به بررسی اثرات
مدیریت روستایی در پایداری توسعۀ روستایی در
دهستان دستجرده (شهرستان طارم) پرداخته شده
است؛ بنابراین سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:
نظام مدیریت روستایی تا چه میزان در بهبود پایداری
توسعۀ روستایی در ابعاد مختلف نقش داشته است؟ و
بیشترین تأثیر را در کدامیک از ابعاد توسعۀ پایدار
روستایی داشته است؟
بررسي پیشینۀ تحقیق
موضوع مدیریت روستایی مقولهای است که مبانی
اندیشه و شناخت محققان حوزههای علوم اجتماعی،
توسعۀ روستایی ،مدیریت و جغرافیا را به چالش
کشیده و ادبیات تجربی در این حوزه را در قالب مقاله،
رساله و کار پژوهشی موجب شده است .برخی از
مطالعات در این زمینه عبارت است از :صیدالی و
همکاران ( )7931به بررسی جایگاه مدیریت در
پیشبرد اهداف توسعۀ روستایی در شهرستان لرگان
پرداختهاند؛ عنابستانی و حاتمینژاد ( )7937به

بررسی مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول
مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران در روستاهای
شهرستان ایالم پرداختهاند؛ رومیانی و همکاران
( )7939به بررسی نقش مدیریت در توسعۀ جوامع
روستایی برای مقابله با مخاطرات زلزله در دهستان
زاغه در شهرستان خرمآباد پرداختهاند؛ قنبری و
بهرامی ( )7935به بررسی مدیریت محلی و نقش آن
در توسعۀ کالبدی سکونتگاههای روستایی در
شهرستان چناران پرداختهاند؛ پوررمضان و همکاران
( )7935به بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاریها از
دیدگاه روستاییان با بهرهگیری از مدل کانو در
روستاهای شهرستانرشت پرداختهاند .در سایر کشورها؛
ریست و همکاران ( 7 )1111در مطالعهای به بررسی
مدیریت روستایی و توسعۀ پایدار و توسعۀ منابع در
مناطق روستایی هند ،بولیوی و مالی پرداختهاند .بادی
بانگا و همکاران ( ،1)1179در تحقیق به بررسی و
ارزیابی اثربخشی مدیریت کشاورزی و مدیریت
روستایی در کنگو پرداختهاند .استفان ،)1178( 9در
مطالعهای به بررسی نقش مدیریت روستایی در
کارآفرینی پرداختهاند.
فیرونیا و تیموریان ( ،8)1175در تحقیقی به
تجزیه و تحلیل ویژگیهای ماهر مدیران محلی در
توسعۀ روستایی پرداختهاند.
مباني نظری
پارادایم مدیریت روستایی در محورهای مدیریت
زمین و تولیدات کشاورزی ،مدیریت زیرساختها و
خدمات زیربنایی ،مدیریت مالی و نظام درآمد هزینهها
برای روستاها ،مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار
برای کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی ،قابل
بررسی است (عنابستانی و حاتمینژاد .)718 :7937 ،هر
1-Rist et al
2-Badibanga et al
3-Setefan
4-Firouznia and Teymorian
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یک از محورهای فوق در دهههای قبل دارای شدت و
ضعف در عملکرد و اجرا و حتی گاهی بهعنوان راهبرد
اساسی در برنامههای کالن ،مطرح بوده است .بررسی
جنبههای مختلف این محورها بیانکنندۀ پهنۀ وسیع
مدیریت روستایی در ایران است .گستردگی مفهوم
مدیریت روستایی عالوهبر اینکه مشکالت رسیدگی به
امور مربوط به روستا را نشان میدهد ،چگونگی
مراجعۀ مطلوب به روستا و برنامهریزی روستایی را
برای کارشناسان و متخصصان در محورهای یادشده
آشکار میسازد (قدیری معصوم و ریاحی .)1 :7919 ،این
موضوع توسط اندیشمندان مختلف و از جنبههای
گوناگون تجزیهوتحلیل و مطرح شده است
(مطیعیلنگرودی .)731 :7935 ،از نظر بادیبانگا
( ،)1179مدیریت روستایی عبارت از اقدامات ویژه و
ضروری برای سرمایهگذاریهای روستایی در تعامل با
فرآیند مدرنیزاسیون واحدهای روستایی است
) .(Badibanga et al, 2013: 3خانم مری پارکرفالت،7
در ابتدای کتاب «مدیریت پروژۀ روستایی» مدیریت را
«هنر انجام کارها بهوسیله و از طریق دیگران» تعریف
میکند ) .(Pandey, 2008: 1در این تعریف ،روی پنج
موضوع کلیدی تأکید میشود ،که عبارتاند از:
استفادۀ بهینه از طریق آنها ،دستیابی به اهداف
سازمانی ،موازنه اثربخشی و کارآیی ،استفادۀ بهینه از
منابع محدود که نهایتا به سازگازی با محیط متغیر
منجر میشود؛ بنابراین ،میتوان از این تعریف نتیجه
گرفت که مدیریت روستایی عبارت است از فرایند
سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از
طریق ایجاد محیط روستایی (رضوانی.)177 :7919 ،
مدیریت روستایی در ایران ،طی سالیان متمادی
دستخوش تغییرات اساسی بوده که در هر دوره،
نواحی روستایی به روشی اداره میشد.
1- Mary Parkrfalt



نظام مدیریتی روستا تا پیش از مشروطیت در کل،

غیردولتی بود ازاینرو کدخدا ،ساالر ،سربنه و غیره
مدیریت امور روستا را برعهده داشتند .در سال 7958
کدخدا از نظام مدیریتی روستاها حذف و شوراهای
روستایی جای آن را گرفتند .با پیروزی انقالب
اسالمی ،اقدامات مهمی در زمینۀ مدیریت روستایی
انجام شد که قانون اصالح تشکیل شوراهای اسالمی و
دهیاریها نمونههایی از آن است (مهدوی و نجفیکانی،
 .)11 :7918برایناساس دهیاریها و شوارهای روستا
بهعنوان مدیریت نوین قلمداد میشوند و باید دارای
همۀ ویژگیهای مدیریت نوگرا باشند و جهت توسعۀ
روستایی گام بردارند (مهدوی و همکاران.)11 :7918 ،
رضایت مردم از شوراها و دهیاریها نقش مهمی در
موفقیت سازمان مذکور در دستیابی به اهداف خود
دارند .روستاییانی که از دهیاریها و شوراها رضایت
داشته باشند ،با اطمینان بیشتری وظایف شهروندیشان،
مانند پرداختعوارض و مشارکت در برنامههای عمومی
را انجام میدهند (پوررمضان و همکاران)791 :7935 ،؛
بنابراین با توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در
تحقق اهداف توسعۀ روستایی دارد ،و نیز با در نظر
داشتن اینکه توسعۀ پایدار در شرایط فعلی جهان،
براساس دانایی محوری است .مدیریت توسعۀ روستایی
ایران هم باید به آن تکیه کند و نیروهای الزم برای
دانایی محوری در روستاهای کشور را فراهم کند
(صیدایی)771 :7911 ،؛ بنابراین روستا بهعنوان
کوچکترین واحد زیستی در تقسیمات کشوری،
نیازمند استقرار مناسب در چرخۀ توسعۀ کشور و
تشخیص هرچه بهتر و دقیقتر اهداف کالن اجتماعی-
اقتصادی پیشبینیشده در طرحهای فرد است .توسعه
بهخصوص طرحهای «توسعه و عمران ناحیهای» و
«ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی» است
(حسینیابری .)7 :7911 ،برای تحقق اهداف توسعۀ
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پایدار روستایی ،نیاز به مدیریت محلی احساس
میشود ،تا بتواند با بررسی و شناسایی مشکالت روستا
بهترین راهحلهای ممکن را جامع عمل بپوشاند؛
بنابراین توجه به نقش مدیریت محلی و روستایی
میتواند یکی از مهمترین راههای رسیدن به پایداری
در مناطق روستایی باشد.
سنجش پایداری نیز عرصهای است که در آن
کارهای پژوهشی-اجرایی بسیاری انجام پذیرفته و
ابزارها و روشهای مختلفی برای اندازهگیری ،پیشرفت
و رسیدن به آن طراحی شده است .ولی با وجود
دیدگاههای متفاوت ،دربارۀ پایداری ،فقدان روش واحد
پذیرفتهشدۀ همگانی ،که در تمام مناطق و بخشها
کاربرد داشته باشد جای تعجب نیست (یاریحصار و
باختر )718 :7935 ،همچنین بهدلیل مشکالت معرفت
شناختی و عملی ،رقابت دربارۀ معنا و عوامل مؤثر بر
آن ) (Springett, 2013: 73و نیز انتقاد دربارۀ ناتوانی
گفتمان پایداری در رابطه با ارائۀ یک مبنا درجهت
ارزیابی سیاستهای زیستمحیطی و توضیح آن،
دیدگاههای زیادی مطرح شده است (Christen and
) .Schmidt, 2012: 403بااینحال ،درطول حدود سه
دهه از آغاز مفهوم پایداری در سال  ،7311تالشهای
زیادی در بسیاری از کشورها برای ارائۀ محتوا و مفهوم
عملی توسعۀ پایدار و نتایج آن انجام شده است؛ البته
در این مورد یک نوع اجماع در زمینۀ ابعاد اصلی
توسعۀ پایدار وجود دارد که شامل الزامات اصلی
پایداری-نهادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
است ) .(Figueroa and Rotarou, 2016: 1این چهار
نقطۀ مشترک توسعۀ پایدار ،نیاز به تقویت مشارکت،
حفاظت از انسجام اجتماعی ،محدودکردن توان از
منابع زیستمحیطی و ایجاد رقابت اقتصادی دارند
).(Shao et al, 2011: 189

توسعۀ پایدار روستایی بهدنبال تشویق مسئوالن
محلی بهمنظور ایجاد و توسعۀ برنامههای همکاری ،در
میان بخشهای خصوصی و محلی و دولتی ،درپی
ایجاد توسعه در سطح محلی نیز بوده است (رفیعیان و
هودنسی)78 :7911 ،؛ که به بررسی رابطۀ متقابل بین
رشد اجتماعی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و نهادی در
سطوح مختلف محلی میپردازد (Moreno Pires et
) al, 2014: 1توسعۀ پایدار روستایی ،توسعهای است
که دربرگیرنده همۀ سطوح فعالیتی-مکانی باشد و
)(Ioppolo et al, 2016: 2؛یعنی تصمیمگیریهای آن
تا سطوح محلی گسترش یابد (رکنالدین افتخاری،
 .)731 :7913بهخاطر اینکه ورودی آن نسبتا پایین،
خطر آن بسیار کم و سازگار با محیط زیست است و
جوامع محلی بهراحتی میتوانند از آن استفاده کنند
).(Husnah, 2014: 143

این نوع توسعه میتواند مبتنی بر دو هدف باشد:
اول؛ اهداف محتوایی که به معنای بهبود وضعیت
اجتماع محلی ازطریق افزایش فعالیتهای اقتصادی و
یا اشتغال و ایجاد زیرساختهای اجتماع محلی است.
دوم؛ اهداف فرایندی که به معنای افزایش توان و
ظرفیت اجتماع محلی برای انجام کارهاست (رضازاده و
سلسله .)711 :7913،همچنین توسعۀ پایدار روستایی
توسعهای است که نیازهای اساسی مردم محلی را
برطرف و درعینحال حیاتی مطمئن ،ایمن و محیطی
سالم برای مردم محلی ایجاد کند
).(Coriaa & Calfucurab, 2012: 47- 55

در واقع تالش مردم محلی برای بهبود درآمدها،
فرصتهای شغلی و کیفیت حیات در زیستگاههای
خود ،برای تدارک الزامات و نیازهای خودشان است
) .(Van Zeijl-Rozema and Martens, 2010:14
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برخی باورها و ارزشهایی که در توسعۀ محلی
اهمیت اساسی دارند شامل؛ الف) در دیدگاه توسعۀ
محلی ،مردم حق مشارکت در تصمیمات تأثیرگذار بر
زندگیشان را دارند؛ ب) مردم این حق را دارند که
برای ایجاد محیطی که مطلوب آنهاست ،تالش کنند؛
ج) حق دارند که آگاهانه تصمیم بگیرند و شرایطی را
که از بیرون بر آنها تحمیل میشود را رد و یا تعدیل
کنند؛ د) دموکراسی مشارکتی ،بهترین روش ادارۀ
کسبوکارهای محلی است؛ ه) به حداکثر رساندن
ادغام افراد در یک اجتماع ،پتانسیل موفقیت توسعه را
افزایش میدهد؛ ی) برقراری گفتمان و کنش و
واکنش در میان افراد اجتماع محلی ،انگیزۀ تالش
جهت منافع اجتماعیشان را در آنها افزایش میدهد
).(Filips and pitman, 2009: 61

امروزه در همۀ عرصههای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،اجرایی و زیربنایی در راستای توسعۀ
سرزمین ،مدیریت و اعمال روشهای مدیریتی
اجتنابناپذیر است .جهت بحث توسعۀ پایدار روستایی
نیز در تمامی سطوح آن؛ اعماز جهانی ،عملیاتی-
اجرایی و راهبردی ،مدیریت توسعۀ روستایی بسیار
حائزاهمیت است (صیدالی و همکاران .)11 :7931 ،با
توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق
اهداف توسعۀ روستایی دارد و نیز با در نظر داشتن
اینکه توسعۀ پایدار در شرایط فعلی جهان براساس
دانایی محوری است .مدیریت توسعۀ روستایی ایران
هم باید بر دانایی محوری تکیه کند و نیروهای الزم
برای دانایی محوری در روستاهای کشور را فراهم

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،25پاییز 7931



نماید (صیدایی)773 -771 :7911 ،؛ بنابراین ،برای

دستیابی به توسعۀ پایدار ،وجود مدیریت ،ضروری
خواهد بود ).(Budsakorn,2010: 17مدیریت روستایی
برای دستیابی به پایداری و امنیت غذایی ،تنوع
زیستی ،جانوری و گیاهی ،حفظ خاک و سایر عناصر
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی به محیط زیست توجه
بیشتری دارد ).(Tikai & Kama,2010:65-66بهطوری
که بهبودی و اصالح را برای جوامع و توسعه را برای
روستا به ارمغان میآورد (Malhan and Shivanama,
) .2007: 12چنین راهبردی میتواند به توانمندسازی
و مشارکت مردم در جریان پیشرفت و شکلگیری یک
جریان توسعۀ متکیبهخود و پایدار منجر شود
(زاهدیمازندرانی )739 :7911 ،و پایداری اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی را برای جوامع و محیطهای
محلی و بومی فراهم سازند )(Kolawople,2001: 1-9؛
بنابراین روشن میشود که امروزه عالوه بر اینکه اعمال
مدیریت و اجرای روشهای مدیریتی جهت پیشبردن
سازکارهای برنامههای توسعۀ پایدار روستایی الزامی
است ،توجه به نهادسازی و نقش نهادها در امر توسعۀ
پایدار روستایی که توأم با نظارت ،کنترل و همراهی
دولت است ،بسترسازی برای برنامههای آموزشی،
ترویج و مشارکت محلی ضروری بهنظر میرسد .در
نهایت میبایست به فرایند شکلدادن و ایجاد سرمایه
بهعنوان نتیجۀ غایی نهادسازی و مشارکت مردمی در
راستای توسعۀ پایدار روستایی در سطوح جهانی ،ملی
منطقهای و محلی توجهی ویژه داشت.
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شکل  .7مدل مفهومي تحقیق

مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،

روششناسي
روستاهای موردمطالعه در محدودۀ سیاسی
دهستان دستجرده از توابع شهرستان طارم در استان
زنجان است .براساس سرشماری سال  ،7931جمعیت
این دهستان  1913نفر ( 1119خانوار) و  79روستا

بوده است .که از این تعداد  77روستایی که هم دارای
شورای اسالمی و هم دهیار بوده ،بهعنوان نمونه
انتخاب شد .در جدول ( ،)7ویژگیهای جمعیتی و
روستاهای نمونه آورده شده است.

جدول  :7ویژگيهای روستاهای موردمطالعه
ردیف

نام روستا

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

تعداد نمونه

7

مورستانه

11

199

71

1

سرخه دیزج

11

978

78

9

قاضی بالغی

715

813

11

8

الزین

713

851

11

5

قالت

751

511

15

1

کهیا

715

111

11

1

رزهبند

711

179

11

1

دهنه

713

111

91

3

سانسیز

131

311

81

71

دستجرده

918

7178

57

77

ونیسر

959

7153

55

1117

1199

918

کل

مأخذ :مرکز آمار ایران 7931 ،و یافتههای تحقیق7931 ،
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شکل  :5نقشۀ دهستان دستجرده و روستاهای نمونه

تهیه و ترسیم :نگارندگان7931 ،

تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی و ازنظر
«روش» ،در چارچوب روش «توصیفی-تحلیلی» قرار
میگیرد.جمعآوری اطالعات به دو روش «کتابخانهای»
و «پیمایشی» بوده است .جامعۀ آماری ،شامل
خانوارهای روستایی دهستان دستجرده در شهرستان
طارم است ( .)N=1913تعداد  918خانوار با استفاده
از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی ساده
بهعنوان جامعۀ نمونۀ تحقیق انتخاب شد .سپس با
مراجعه به روستاهای نمونۀ تحقیق و با توجه به تعداد
خانوار هر روستا ،پرسشگری انجام شده است .ابزار
اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه (محققساخت)
بوده است .پس از جمعآوری و دستهبندی دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهای آمار توصیفی-

استنباطی بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل یافتهها در سطح استنباطی از
آزمون  tتکنمونهای ،مدل رگرسیون و تحلیل مسیر
استفاده شد .برایناساس بهمنظور سنجش پایایی ،یک
نمونۀ اولیه 35 ،پرسشنامۀ پیشآزمون گرفته شد و
میزان ضریب اعتماد با روش آلفایکرونباخ و محاسبۀ
آلفای بهدست آمده در ابعاد مختلف در جدول ()1
آورده شده است .با توجه به اینکه میزان کل 1/111
باالتر از  1/11است ،میتوان گفت که مقیاس از پایایی
قابلقبولی برخوردار است .همچنین روایی پرسشنامه
با توجه به قضاوت و نظر متخصصان در این زمینه،
مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول  :5میزان آلفای محاسبه شده برای هر بعد

ابعاد
اجتماعی
اقتصادی
زیست محیطی
فضایی-کالبدی
میزان کل
مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،

میزان آلفای کرونباخ
1/139
1/111
1/171
1/118
1/111

با توجه به مطالعات ،میتوان شاخصهای کلی درج شده در جدول ( )9را برای این تحقیق ارائه داد.
جدول  :9متغیرها و شاخصهای تحقیق

متغیر

ابعاد

پایداری اجتماعی
توسعۀ پایدار روستایی
پایداری اقتصادی

معرفها
نوسازی زیرساختهای بهداشتی و آموزشی مانند؛ مدرسه ،خانه بهداشت و غیره
مشورت با مردم در امور مربوط به روستا
همکاری با شرکت آبوفاضالب شهرستان در آبرسانی به روستا
مشارکت در طرحهای روستایی مانند طرح هادی
میزان برگزاری کالسهای آموزش
همکاری با سایر مردم روستا در زمینۀ حلوفصل مسائل روستا
مشورت با مردم و افراد خبرۀ محلی
در ایجاد همبستگی بین اهالی روستا
همکاری مدیران در امور عمومی روستا
در فراهمکردن امکانات و فعالیتهای تفریحی
شرکت در مراسمات داخل روستا
بهبود خدمات آموزشی-فرهنگی روستا
ایجاد امنیت اجتماعی در روستا
حمایت از طرحها و برنامههای روستا
اطالعرسانی در زمینۀ بازاریابی در فروش محصوالت
همکاری با مردم روستا در زمینۀ امور کشاورزی
جلب حمایتهای مالی-دولتی برای توسعۀ روستا
ارائۀ دانش و نوآوریها در زمینۀ کشت محصوالت
همکاری مدیران روستایی در افزایش درآمدهای محلی داخل روستا
کمک مدیران برای دسترسی به خدمات اعتباری و مالی
بهبود خدمات ارتباطی و رفتوآمد و حملونقل
ایجاد انگیزه توسط مدیران در راستای استفاده از اعتبارات در روستا
در احیا و رونقبخشی تولیدات بومی روستا
همکاری مدیران برای بیمهکردن محصوالت کشاورزی
جلب مشارکتهای مادی مردم جهت توسعۀ روستا
کاهش هزینههای ساختوساز در روستا
مشارکت و اطالع رسانی در زمینۀ کاهش هزینههای کشاورزی
خرید ماشینآالت (مانند تراکتور،کمباین و غیره) و واگذاری آن به مردم
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متغیر

ابعاد




معرفها
کاهش تخریب مراتع و جنگلها روستا
حفظ چشمهها و کانالهای آبی روستا
کاهش اتالف منابع آب روستا

پایداری زیست محیطی

آموزش استفادۀ صحیح از منابع روستا
ارتقاء سطح آموزش روستاییان در رابطه با حفاظت از محیط زیست
حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی
جمعآوری زباله در روستا
توزیع و کاشت درخت برای زیباسازی محیط
دفن بهداشتی زباله در زمینهای دور از روستا
حفظ گونههای گیاهی و جانوری
احداث و ایجاد معابر جدید
بهسازی و نوسازی معابر
تملک و واگذاری زمین برای کاربریهای مسکونی

پایداری فضایی -کالبدی

ایمنسازی واحدهای مسکونی
بهبود وضعیت بهداشت مساکن
نظارت بر ساختوساز
ارائۀ تسهیالت درجهت ساختوساز
توسعه و بهبود فضای سبز روستا
کنترل و نظارت بر توسعۀ کالبدی روستا
بهبود دسترسی به خدمات زیربنایی
بهبود روشنایی معابر روستا
تملک اراضی و اختصاص آن به کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

مأخذ  :طوالبینژاد و همکاران7938 ،؛ فراهانی و طوالبینژاد7938 ،؛ صادقلو و عزیزی دمیرچیلو7938 ،؛
چهرازی و همکاران7937 ،؛ افشارزاده و پاپ زن7931 ،؛

بحث و یافتهها
توزیع پرسشنامۀ مزبور در بین سرپرستان
خانوارهای روستاهای نمونۀ تحقیق حاکی از آن است
که ،بیشترین فراوانی سنی پاسخدهندگان تحقیق بین
 11تا  13سال بوده که  89/1درصد از کل جمعیت
هدف (یا نمونه) را شامل میشود.

تحصیالت بیشتر پاسخگویان مدرک تحصیلی
ابتدایی ،از نظر اشتغال نیز  91درصد جامعۀ نمونه
تحقیق کشاورز میباشند ،از نظر جنسیت  13/9درصد
پاسخگویان مرد و از نظر تأهل  11/1درصد پاسخگویان
متأهل بودهاند .سایر اطالعات در جدول ( )8آورده شد.
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جدول  :1توصیف فراواني جمعیت موردمطالعه

مشخصات
پاسخدهنده

بیشترین
پاسخگو

تعداد
پاسخگو

درصد

سن

 13-11سال

781

89/1

تحصیالت

ابتدایی

799

87

جنسیت

مرد

151

13/9

تأهل

متأهل

117

11/1

کشاورز
شغل اصلی
مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،
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91

یافتههای تحلیلي
برای بررسی ابعاد چهارگانۀ توسعۀ پایدار (اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و فضایی -کالبدی) از آزمون
 tتکنمونهای استفاده شده است .با توجه به یافتهها و
با احتساب دامنۀ طیفی که بین  7تا  5و براساس
طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان در ابعاد
زیستمحیطی و بعد فضایی -کالبدی بیشتر از عدد
مطلوبیت  9ارزیابی شده و در سطح آلفای 1/17
معنادار است .همچنین تحلیل میانگین عددی این
شاخصها در محدودۀ موردمطالعه نشاندهندۀ تأثیر
مثبت در ابعاد زیستمحیطی با میانگین ( )9/17و
فضایی-کالبدی ( )9/19بوده ،که نسبت به سایر ابعاد
در سطح باالتری قرار دارند .بهطوریکه در اثر فعالیت
مدیران محلی از نظر حفظ محیط زیست روستا،

مدیران محلی فقط در زمینۀ مربوط به جمعآوری
زباله در سطح روستا ،دفن زباله در زمینهای دور از
روستا توفیق نسبتا خوبی داشتهاند؛ اما در سایر
زمینهها توفیق چندانی نداشتهاند .در زمینۀ بعد
فضایی-کالبدی یافتههای تحقیق نشان میدهد که
این بعد نسبتبه سایر ابعاد در سطح باالتری قرار
گرفته و دهیاریها با همراهی و همکاری شورای
اسالمی روستا فعالیتها و اقداماتی در زمینۀ احداث و
ایجاد معابر جدید ،بهسازی و نوسازی معابر در سطح
روستا ،بهبود روشنایی معابر روستا و ارائۀ تسهیالت
جهت ساختوساز مناسب و مقاوم در سطح روستا
فعالتهای مثبتی انجام دادهاند .در زمینۀ بعد
اجتماعی مدیران محلی در زمینۀ جلب مشارکت
مردم ،فراهمکردن زمینههای آموزشی -بهداشتی و
سایر مؤلفههای اجتماعی توفیق چندانی نداشتهاند و
عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است .فقط در برخی
زمینهها مانند رفع و حلوفصل برخی اختالفات محلی
و خانوادگی اقداماتی انجام دادهاند .در زمینۀ بعد
اقتصادی یافتهها نشان میدهد که مدیران محلی در
منطقۀ موردمطالعه نتوانستهاند فعالیت چشمگیری در
حوزۀ اقتصادی داشته باشند .جدول (.)5

جدول  :2بررسي ابعاد توسعۀ پایدار با استفاده از آماره t

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 9
فاصلۀ اطمینان  35درصد

مؤلفهها

میانگین

آماره t

معناداری

تفاوت میانگین

اجتماعی

1/15

-9/113

1/931

-1/759

-1/19

اقتصادی

1/58

-77/315

1/117

-1/817

-1/58

-1/91

زیست محیطی

9/17

1/111

1/111

1/111

-1/11

1/11

فضایی-کالبدی
مأخذ :تحقیق7931 ،

9/19

1/151

1/111

1/113

-1/18

1/71

حد پایین

حد باال
-1/11
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در این مرحله از تحقیق مدل برازش رگرسیونی
عوامل تأثیرگذار در توسعۀ پایدار روستایی در سطح
خانوارهای نمونه در محدودۀ موردمطالعه نشان



میدهد (مقدار ضریب تعیین برابر با  )1/135که

متغیرهای مستقل  13واحد تغییرات مربوط به متغیر
وابسته را تبیین میکنند (جدول .)1

جدول  :9عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ پایدار

اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

1/191

1/135

1/135

1/331

مأخذ :یافتههای تحقیق7931،

برای بررسی اثرات عملکرد مدیران محلی بر توسعۀ
پایدار با توجه به آزمون تحلیل واریانس و آماره فیشر
) ،(Fمقدار سطح معنیداری از  1/17کوچکتر است و
نشان میدهد که فرضیۀ آزمون مبنی بر عدم
معنیداری مدل رگرسیون با اطمینان  33درصد رد

میشود؛ ازاینرو مدل رگرسیونی ازلحاظ آماری
معنیدار است و حکایت از آن دارد که بین عملکرد
مدیران محلی و توسعۀ پایدار روستایی رابطۀ خطی و
معناداری وجود دارد (جدول .)1

جدول  :1تحلیل واریانس مبتنيبر وجود رابطۀ خطي ابعاد توسعۀ پایدار

مؤلفهها

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

آمارۀ F

معنیداری

اثر رگرسیونی

33/111

8

18/381

711/597

1/111

باقیمانده

1/811

97/3

1/117

711/159
کل
مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،

919

بررسی مدل رگرسیونی اثرات عملکرد مدیران
محلی در ابعاد توسعۀ پایدار (جدول  )1با توجه به
سطح معنیداری و ضریب بتا ( ،)ßETAنشان میدهد
که یک واحد تغییر در انحراف معیار در ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،زیست محیطی و فضایی-کالبدی بهترتیب
 1/991 ،1/799 ،1/751و  1/915واحد موجود بر
روی متغیر وابسته اثر گذاشتهاند؛ ازاینو میتوان گفت
عملکرد مدیران محلی در منطقۀ موردمطالعه ،فقط در
ابعاد زیست محیطی و فضایی-کالبدی بر توسعۀ پایدار
روستایی تأثیرگذار بوده است .در بین ابعاد بررسی

شده ،بعد فضایی-کالبدی با ضریب بتای 1/915
بیشترین تأثیر و بعد اقتصادی با ضریب بتای 1/799
کمترین تأثیر را در بین ابعاد توسعۀ پایدار روستایی
در منطقۀ موردنظر داشتهاند .بهطوریکه عملکرد
مدیران محلی بیشتر در زمینۀ احداث و ایجاد معابر
جدید ،ایمنسازی واحدهای مسکونی و صدور پروانۀ
ساخت برای مساکن روستایی بوده است و عمال در
زمینۀ معیشت اقتصادی خانوارهای روستایی توفیق
چندانی نداشتهاند.
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ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها...
جدول  :8ضرایب شدت روابط میان هر یک از ابعاد توسعۀ پایدار روستایي

متغیرها

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

T

سطح معناداری
1/515

BETA

خطای استاندار

B

عرض از مبدأ

1/751

1/171

1/111

1/511

1/115

1/195

83/319

1/111

اقتصادی

1/799

1/118

1/731

81/511

1/111

زیست محیطی

1/991

1/115

1/111

55/818

1/111

1/915

1/115

1/911

51/151

1/111

اجتماعی

فضایی-کالبدی
مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،

همچنین بررسی اثر کلی هر یک از ابعاد ،بر توسعۀ
پایدار روستایی با استفاده از مدل تحلیل مسیر ،نشان
میدهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بعد فضایی-
کالبدی با میزان ( )1/818و بعد اقتصادی با میزان
( )1/799دارای کمترین اثر کلی در توسعۀ پایدار ،در
محدودۀ مورد مطالعه بوده است .اثرات کلی به دست
آمده حاکی از آن است که عملکرد مدیران محلی در
دو بعد کالبدی و محیطی قابل تأمل است ،بهطوریکه
در زمینۀ بعد کالبدی ،یافتهها حاکی از آن است که
احداث و ایجاد معابر جدید در روستا ،بهسازی و
نوسازی معابر ،ایمنسازی واحدهای مسکونی از طریق
صدور مجوز ساختوساز ،نظارت بر ساختوساز،
توسعه و بهبود فضای روستا ،بهبود روشنایی معابر
روستا و همکاری با مدیران و مسئولین مربوطه در
زمینۀ اجرای طرح هادی روستایی عملکرد خوبی
داشتهاند .در زمینۀ بعد زیست محیطی یافتهها نشان
میدهد که در زمینۀ حفظ اماکن آموزشی و بهداشت،
جمعآوری زباله در سطح روستا ،دفن بهداشتی زباله
در زمینهای دور از روستا عملکرد نسبتا خوبی
داشتهاند .ولی در سایر زمینهها مانند؛ کاهش تخریب

مراتع روستا ،حفظ چشمهها و کانالهای آبی روستا،
کاهش اتالف منابع آب روستا ،برگزاری کالسهای
آموزشی در رابطه با حفاظت از محیط زیست روستا و
آموزش استفادۀ صحیح از منابع روستا عملکرد خیلی
ضعیفی داشتهاند .در رابطه با پایداری اجتماعی،
یافتهها نشان میدهد که مدیران محلی در زمینۀ
مشورت با مردم محلی ،ایجاد همبستگی بین اهالی
روستا ،فراهمکردن امکانات و فعالیتهای تفریحی،
جلب همکاری مردم در امور عمومی روستا ،برگزاری
کالسهای آموزشی ،عملکرد خیلی پایینی داشتهاند و
فقط در زمینۀ شرکت در مراسمات داخل روستا و
همکاری با ارگانهای مرتبط با روستا تا حدودی
عملکرد مناسبی داشتهاند .در زمینۀ بعد اقتصادی،
یافتهها نشان میدهد که عملکرد چندانی نداشته،
بلکه عملکرد مدیران محلی در سطح خیلی پایینی
ارزیابی میشود .ازاینرو میتوان گفت که از مهمترین
علل عملکرد پایین مدیران محلی در ابعاد مختلف،
مربوط به محدودیت حیطۀ وظایف و حیطۀ کاری
پایین آنها بوده است .جدول (.)3
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جدول  :3سنجش میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلي ابعاد توسعۀ پایدار

ابعاد

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

اولویت

اجتماعی

1/751

1/111

1/715

9

اقتصادی

1/799

-

1/799

8

محیطی

1/991

1/171

1/958

1

1/915

1/113

1/818

7

فضایی-کالبدی
مأخذ :یافتههای تحقیق7931 ،

اثر مستقیم مربوطبه بعد اقتصادی است .در زمینۀ
اثرات غیرمستقیم ،مدل تحلیل مسیر نشان میدهد
که بهجز بعد اقتصادی (بدون اثر غیرمستقیم) ،سایر
ابعاد (فضایی-کالبدی ،محیطی و اجتماعی) دارای
اثرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته میباشند.

در شکل ( )9نیز میزان و نوع تأثیر (مستقیم و
غیرمستقیم) هر یک از ابعاد توسعۀ پایدار روستایی
نشان داده شده است .براساس یافتهها و با توجه به
مدل تحلیل مسیر ،بیشترین اثرات مستقیم ابعاد
مختلف بر توسعۀ پایدار روستایی ،بهترتیب مربوط به
ابعاد فضایی-کالبدی ،محیطی و اجتماعی و کمترین

0/000

اقتصادی

فضایی-
کالبدی
0/311

0/331
0/053

0/157
0/031

توسعۀ پایدار
روستایی

0/004
0/113

زیست
محیطی

0/375
0/040

اجتماعی

شکل  .9مدل تحلیل مسیر عوامل و ابعاد تأثیرگذار توسعۀ پایدار روستایي

تهیه و ترسیم  :نگارندگان7931 ،

نتیجه
امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعۀ پایدار
روستایی ،استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردم،
بهویژه روستاییان برای عمران و توسعۀ مناطق

روستایی در تمام ابعاد آن است .مهمترین ابزار
دستیابی به این مقصود تشکیل نهادهای سازماندهی
شدۀ غیردولتی است ،که براساس نیاز و توانایی
گروههای مختلف ساکن روستا ،در موضوعات متنوع و

ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها...

ضروری محیط بومی و محلی ،بهمنظور اجرای
برنامههای توسعهای روستاها ایجاد میشود .یکی از
مهمترین این نهادها مدیریت روستایی است .مدیریت
محلی در قالب شوراهای اسالمی و دهیاریها ،که با
داشتن وجهۀ قانونی در عرصههای مختلف روستا
فعالیت میکنند ،میتوانند نقش و جایگاه مؤثری برای
ورود به عرصۀ تهیه و اجرای طرحهای توسعۀ روستاها
داشته باشند .با توجه به وظایفی که مدیران محلی در
سطح روستاها دارند ،ایفای نقش مؤثر در این زمینه از
آنها انتظار میرود .توجه به توسعۀ روستاها ازجمله
موارد بسیار مهم در امر برنامهریزی توسعۀ روستایی
میباشد .در سطح روستاهای موردمطالعه در دهستان
دستجرده ،ارتباط مدیران روستا با مردم محلی در اکثر
روستاها در سطح نسبتا پایینی گزارش شده و مدیریت
روستایی از نگاه ساکنان روستا نقش قابل توجهی در
پیشرفت و توسعۀ کالبدی سکونتگاههای روستایی و
حفظ محیط زیست روستا داشته است .بررسی
عملکرد مدیران روستایی بهعنوان سازمانهای محلی و
یا نمایندۀ دولت از یک طرف و از طرف دیگر ،با توجه
به اینکه این مدیران با مردم محلی مرتبط هستند،
بررسی و سنجش عملکرد آنها در زمینۀ توسعۀ پایدار
روستایی ،میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و
مشکالت مدیریتی روستاها باشد؛ بنابراین در این
تحقیق نیز به بررسی عملکرد نظام مدیریت روستایی
در بهبود پایداری توسعۀ روستایی دهستان دستجرده
در شهرستان طارم پرداخته شد.
بررسی یافتههای تحقیق در زمینۀ ابعاد چهارگانۀ
توسعۀ پایدار (اجتماعی ،قتصادی ،زیستمحیطی و
فضایی-کالبدی) نشاندهندۀ این است که بعد فضایی-
کالبدی با میانگین ( )9/19نسبت به سایر ابعاد در
سطح باالتری بوده و بعد اقتصادی با میانگین ()1/58
در پایینترین سطح قرار گرفته است .بررسی یافتههای
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تحقیق در زمینۀ عملکرد مدیران محلی بر ابعاد
مختلف توسعۀ پایدار روستایی در منطقۀ موردمطالعه
نشان میدهد که در زمینۀ بعد فضایی-کالبدی اثرات
نسبتا خوبی داشته است .بهطوریکه در زمینۀ احداث
و ایجاد معابر جدید در روستا ،بهسازی و نوسازی
معابر ،ایمنسازی واحدهای مسکونی از طریق صدور
مجوز ساختوساز ،نظارت بر ساختوساز ،توسعه و
بهبود فضای روستا ،بهبود روشنایی معابر روستا و
همکاری با مدیران و مسئولین مربوطه در زمینۀ
اجرای طرح هادی روستایی عملکرد خوبی داشتهاند.
در زمینۀ عملکرد مدیران محلی در حیطۀ بعد زیست
محیطی یافتهها نشان میدهد که عملکرد مدیران
محلی در این بعد در برخی مؤلفهها در حد قابلقبولی
ارزیابی شده است .یافتهها نشان میدهد که در زمینۀ
حفظ اماکن آموزشی و بهداشت ،جمعآوری زباله در
سطح روستا ،دفن بهداشتی زباله در زمینهای دور از
روستا عملکرد نسبتا خوبی داشتهاند؛ اما در سایر
زمینهها مانند کاهش تخریب مراتع روستا ،حفظ
چشمهها و کانالهای آبی روستا ،کاهش اتالف منابع
آب روستا ،برگزاری کالسهای آموزشی در رابطه با
حفاظت از محیط زیست روستا و آموزش استفادۀ
صحیح از منابع روستا عملکرد خیلی ضعیفی
داشتهاند .در رابطه با پایداری اجتماعی و اقتصادی
بررسی یافتهها نشان میدهد که مدیران محلی
عملکرد چندان مطلوبی نداشتهاند .و فقط در زمینۀ
همکاری با ارگانهای مرتبط با روستا تا حدودی
عملکرد مناسبی داشتهاند .میتوان گفت که از
مهمترین علل عملکرد پایین مدیران محلی در ابعاد
مختلف ،مربوط به محدودیت حیطۀ وظایف و حیطۀ
کاری پایین آنها بوده است؛ بنابراین در این زمینه و
برای بهبود عملکرد مدیران روستایی در سطح روستاها
پیشنهاد میشود که ،برای افزایش عمکلرد مدیران
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محلی ،از سوی ارگانهای مربوطه (بخشداری،
فرمانداری و استانداری) در روستاها ،اختیارات
بیشتری به آنها داده شده و حیطۀ کاری آنها را
گسترش دهند؛ با تقویت حس متقابل بین مدیران
محلی و مردم و خبرگان محلی بهمنظور عملکرد بهتر
مدیران ،مردم محلی با آنها مشارکت و همفکری
بیشتری انجام دهند؛ دولت و ارگانهای محلی با در
اختیار گذاشتن اعتبارات مالی بیشتر ،عملکرد دهیاران
و شوراهای روستا را افزایش دهند؛ با توجه به اهمیت
نیازهای اساسی در زندگی روستاییان و درجهت بهبود
شاخصهای زندگی مناسب و همچنین افزایش رضایت
روستاییان از مدیران محلی ،پیگریهای بیشتری از
سوی مدیریت محلی از طریق همکاری با مسئولین و
درخواست برنامههای مختلف و پروژههای ضروری از
دولت جهت توسعۀ روستا صورت گیرد .با توجه به
اینکه در نواحی روستایی ابعاد اقتصادی ،مهمترین
رکن رسیدن به توسعۀ پایدار روستایی است ،با افزایش
حیطۀ کاری مدیران روستایی و دادان امکانات مناسب
و اعتبارات کافی به آنها ،رفع نیازهای اقتصادی و
معیشتی خانوارهای روستایی در اولویت اول قرار گیرد.
در پایان خاطرنشان میشود که نتایج مطالعات
انجامگرفتۀ قبلی در زمینۀ بررسی نقش مدیریت
روستایی در توسعۀ روستایی نشان میدهد که عملکرد
مدیران روستایی بیشتر در زمینۀ کالبدی و صدور
مجوز و پروانۀ ساختوساز ،مؤثر است که برخی از
نتایج این تحقیق ،نتایج آنها را تأیید میکند .دلیل
این امر وظایف و اختیارات مدیران در این حوزه است؛
اما در زمینۀ اقتصادی-اجتماعی عملکرد مدیران
روستایی توفیق چندانی نداشته است .همچنین
تحقیقاتی که قبال انجامگرفته بیشتر در زمینۀ عملکرد
مدیران در زمینۀ فضای کالبدی سکونتگاههای
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روستایی بوده و کمتر تحقیقی به بررسی اثرات

مستقیم و غیرمستقیم عملکرد مدیران روستایی در
پایداری توسعۀ سکونتگاههای روستایی پرداختهاند؛
بنابراین ضروری است که در این خصوص
دستاندرکاران و برنامهریزان فرآیند توسعۀ مناطق
روستایی ،به اهمیت مدیریت محلی و نقش آنها در
پایداری و زندگی خانوارهای روستایی توجه کافی
داشته باشند .چون توجه به برنامهریزی از پایین و
توسط خود مردم بومی و محلی امری ضروری در
جهت توسعۀ روستایی و ابزار و سیاستی برای
دستیابی به پایداری منابع در نواحی روستایی است،
که درنهایت رشد و توسعۀ نواحی روستایی ،رشد و
توسعه در کشور را بهدنبال خواهد داشت.
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Introduction
In the international literature the interest for growth and development in the rural communities in the
context of economic and social changes is rapidly on the rise and as a strategy for the betterment of
life conditions and the most important solution for villagers’ issues. Revolution in the rural regions in
the developing countries is of special importance, since rural regions have a great role in the
economic and social growth in these countries. Growth and development in other regions depend on
these rural regions. Also, growth in these regions and attaining their development are part of the
essential goals of the sustainable rural development which dramatically shapes the livelihood in rural
regions. But it is possible for these programs not to reach their goals for many reasons. One the
crucial components in this context and analysis of rural affairs, is paying attention to managerial
structure in these communities. Nowadays the role and place of management in all contexts and
venues of the economic and social life of mankind, has come to the front even more than before, and
as the most important aspect in life, growth, development or death a society and movement trend of
the status quo is acknowledged toward fine conditions as what is more than before in the study of
trend of management in the past three periods attracts attention; this means the elimination of the
management element without a proper alternative, and that is why with destruction of traditional
management in the sustainable maintenance of life and activity in rural space, a sort of lack of spatial
productive management appears in the local level which its first implication is the appearance of
instability of environmental resources and the gradual decline in the integrity of rural community and
social economic unity and also in their worst case scenario, the forsaken remaining of residential
units on the rural regions in these periods. Rural management can have an important role in the
matters pertaining to production, environmental matters, environmental matters like water pollution,
losing biological diversity, erosion of ground, and matters pertaining to economy and society in rural
regions. Therefore one of the most important challenges in sustainable rural development is not
paying enough attention to the role of rural management in these communities which if paid
attention, could have an important role in the betterment of the trend of planning for sustainable rural
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development. So paying attention to the role of rural management towards sustainable development
and redistribution of resources toward current generation and maintaining quantity and quality of
rural resources is the most important foundation for the production of agricultural products and the
restraint factor of villagers’ immigration, which is a crucial action for rural regions. Also in Dastjerde
in Tarom division, out of 13 villages in the greater village of Dastjerde, 11 have Islamic Council and
village administrator which have responsibilities which have risen from the tenets, goals and policies
of rural and local management, and local management in this region has a special place in the process
of raising awareness and counsel with local residents. In this region rural managers like council
members and rural administrators like other villages have responsibilities in the aspects of social,
economic and environmental-somatic which their performance has a peak and defects. Assessing
their performance as local organization or a representative of the government from one side and from
the other side with regards to the fact that these managers are connected with local people, assessing
and evaluating their performance in the context of sustainable rural development can be the key to
many managerial issues and problems in villages. Therefore, assessing the level of productivity in the
rural context and providing proper solution for an increase in their performance, all seem crucial. So
in this study with the use of local people’s opinions, an investigation has been conducted in the
effects of rural management in the sustainable rural development in the village of Dastjerde (Tarom
division). Therefore, the real research question is the following: how effective has been the role of
the rural management system in the betterment of sustaining the rural development in its different
aspects? And which aspect of the sustainable rural development has had the most impact?
Methods and Material
The current study is among the practical researches and regarding “method” it is considered to have
utilized a “descriptive-analytic” method. Gathering information has been done using the two methods
of “library” and “geodesic.” The statistical population consists of rural households of the village of
Dastjerde in Tarom division (N=7309). 324 households were chosen using Cochran formula and
simple random sampling method as sample community. Then later by giving a visit to these sample
villages research was conducted and regarding the number of households in each village, the
questioning was conducted. The measuring tool in this research has been questionnaire (with an
incontrovertible structure). After gathering data and categorizing them using the SPSS software,
descriptive and inference statistics methods were used for analyzing data. For analyzing the findings
at the inference level, single t test, regression model, and path analysis were used. According to this
for assessing stability, a first sample of 95 questionnaires were conducted as pretest and the level of
trust coefficient was calculated using Cronbach’s alpha. The resultant alpha for different aspects are
shown in table (2). Since the total amount of 0.828 is higher than 0.70, it can be said that the criterion
has an acceptable stability. Also the validity of questionnaire was confirmed by the judgment and
opinions of experts in this context. Villages under study are in the political jurisdiction of Dastjerde
village of Tarom division of the province of Zanjan. According to the 2011 census, the population of
greater village of Dastjerde has been 7309 (2083 households) and containing 13 villages. Out of this
number, 11 villages which also had Islamic Councils and village administrators, were chosen as
sample.
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Results and Discussion
The distribution of the mentioned questionnaire among the heads of sample rural households of the
research shows that the most frequency of age among answerers was 20 to 29 which includes 43.3
percent of the entire goal (or sample) population. The education of most answerers was elementary
school graduate, and in regarding occupation, 37 percent of the sample population are involved in
agriculture, regarding gender 79.3 percent of the answerers were male and regarding marital status
68.2 were married. To investigate the four aspects of sustainable development (namely: social,
economic, environmental and environmental-somatic) single t test was used. According to the
findings and with the inclusion of spectral range which ranged from 1 to 5 in the Likert scale, this
amount has been assessed to be more than the desired number of 3 for the aspects of environmental
and environmental-somatic and in the 0.01 alpha level is meaningful. Also, average analysis of these
criteria in the area under study shows the positive impact on the aspects of environmental with an
average of (3.01) and environmentalsomatic with an average of (3.03), which in proportion to other
aspects are on a higher level. In a way that in the aftermath of managers’ activity with regard to
saving the environment of the village, local managers have only done a good job in gathering
garbage from village, garbage burial in surrounding grounds of the village, but in other contexts have
not had much success. In the environmental-somatic context the findings of the research show that
this aspect compared to others is on a higher level, and village administrators with the help of Islamic
Councils have taken positive actions toward building new passageways, improving and renewing
passageways in the area of the village, improving the lighting of passageways and giving
accommodations for proper building with proper stability in the area of the village. In the social
aspect, local managers in attracting people’s cooperation, providing educational and hygienic
grounds and other social aspects, have not had much success and their performance has been assessed
to be weak. Only in some aspects like solving some local and family issues some actions have been
taken. In the economic aspect findings show that local managers in this region which was under
study were not able to have significant activity in the economic aspect. The regression fitting model
for the effective factors in the sustainable rural development on the level of sample households in the
area under study show that (the determinant coefficient is 0.895) independent variables of 89 units if
change determine the dependent variable. To investigate the performance of local managers in the
sustainable development according to the variance analysis test and Fisher statistics (F), and the
meaningful level of less than 0.01 shows that the test assumption is indicative of not meaningfulness
of the regression model with a trust percent of 99 is refused, therefore the regression model regarding
statistics is meaningful and indicates that between the performance of local managers and sustainable
rural development exists a linear and meaningful relationship. The investigation of the regression
impacts of the performance of the local managers in the aspects of sustainable development regarding
a meaningful curve and beta coefficient shows that a varying unit in the standard deviation in the
social, economic, environmental and environmental-somatic aspects have respectively had 0.375,
0.338, 0.133, 0.157 units of impact on dependent variable. So it can be said that the performance of
local managers in the region under study, only has had impacts on sustainable rural development
regarding environmental and environmental-somatic matters. Among the aspects under research,
environmental-somatic aspect with the beta coefficient of 0.375 has had the most impact and after
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that economic aspect with the beta coefficient of 0.133 has had the least amount of impact in the
aspects of sustainable rural development in the region under study. In a way that the performance of
local managers has been more in the context of building new passageways, fortifying residential units
and issuing building permit for rural houses, and effectively in the context of the economic livelihood
of rural households have not had much success.
Also, the investigation of the total impact of each of these aspects in sustainable rural development
using the path analysis model shows that the most total impact has been in the environmental-somatic
aspect with the amount of 0.404 and then economic aspect with 0.133 which was the least amount of
total impact in the sustainable development in the region under study. The total impacts attained are
indicative of the fact that the performance of the local mangers in the two aspects of environmental
and somatic are worthy of rumination, in a way that in the somatic aspect, findings show that
building new passageways in the village, improving and renewing of passageways, fortifying
residential units by issuing building permit, observing building, developing and improving the area of
the village, improving the lighting of passageways in the villages and cooperation with managers and
respective authorities in the context of executing rural plans, have had an acceptable and good
performance. In the context of the environmental aspect, findings show that in the context of
maintaining educational and health venues, gathering garbage from the area of the village, hygienic
burial of the garbage outside of the area of the village, have had a partially acceptable performance.
But in other contexts, such as reducing the destruction of rural meadows, saving springs and rural
water canals, reduction in the waste in the water resources of the village, holding educational classes
regarding preserving the environment of the village and training the proper use of rural resources
have had a very weak performance. Regarding social stability, findings are indicative of the fact that
local managers in the context of counseling with local people, creating unity among the residents of
the village, providing amenities and leisure activities, attracting the cooperation of people in public
affairs of the village, holding educational classes have had a very poor performance and only in the
context of participating in ceremonies in the village and cooperation with respective organizations in
the village have had a relatively speaking acceptable performance.
In the context of economic aspect, findings are indicative of the fact that there has not been much
performance and the performance of the local managers has been evaluated to be on a very low level.
Therefore it can be said that of the most important factors in the low performance of the local
managers in the different aspects related to limitation of their authority and responsibility and has
been their low activity range. According to the findings and with regard to the path analysis model,
the most direct impacts of the different aspects on sustainable rural development are respectively
related to environmental-somatic aspect, environmental and social aspect, and the least amount of
direct impact has been observed in the economic aspect. In the context of indirect impacts, the path
analysis model shows that with the exception of economic aspect (without indirect impact), other
aspects (namely, environmental-somatic and social) all have indirect impact on the dependent
variable.
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Conclusions
Nowadays one of the most effective solutions in the sustainable rural development is the use of
cooperation and the ability of the people, especially the help and cooperation of the villagers for
growth and development of the rural regions in all aspects. The most important tool in attaining this
goal is establishing no-government organized organizations which according to the needs and wants
of the different groups that are residents of the village, in different topics and necessary topics of
local and indigenous area, to execute the plans of the development of the villages. One of the most
important of these organizations is the organization for the management of the village. Local
management in the form of rural Islamic Council and village administrators that with the legal status
that they have, they are active in the different areas of village, and they have a significant place to
enter the area of executing rural development plans. Regarding the responsibilities of local managers
in villages, performing well in this area is expected of them. Paying attention to the development of
villages is among the very important matters in the act of rural development planning. In the area of
the villages under study in the greater village of Dastjerde, the connection between village managers
and local people in the villages has been reported to be partially low and rural management from the
perspective of residents has had a significant role in the somatic development of rural habitations and
preserving the environment of the village. Evaluating the performance of rural managers as the local
organizations or as the representative of the government, and from another perspective with regard to
the fact that these managers are connected with local people, assessing and evaluating their
performance in the context of sustainable rural development can be the solution to many problems
and issues in the area of management in the villages. Therefore in this study the performance of the
management system of the village has also been evaluated in the betterment of the stability of
development of the Dastjerde village of the Tarom division.
Evaluating the findings of the research in the context of quadruple aspects of sustainable
development (namely, social, economic, environmental-somatic and environmental) shows that the
environmentalsomatic aspect with the average of 3.03 compared to other aspects has been on a higher
level and after that the economic aspect with the average of 2.54 has been on the lowest level.
Assessing the findings of the research in the context of the performance of the local managers in
different aspects of the sustainable development in the region under study is indicative of the fact that
in the environmentalsomatic aspect have had a relatively speaking good impacts. In a way that in the
context of building new passageways in the village, improving and renewing the passageways,
fortifying the residential units through issuing building permit, observing the building process,
growth and development in the area of the village, improving the lighting of the passageways of the
village and cooperation with managers and respective authorities have had a good performance in the
context of executing rural plans. In the context of the performance of the local managers in the
context of environmental-somatic aspect, findings indicate that the performance of the local
managers in this aspect and some matters has been evaluated to be acceptable. Findings indicate that
in the context of keeping educational and health venues, gathering garbage from the area of the
village, burial of the garbage outside the area of the village has been reported to have had a good
performance. But in other contexts such as reducing the destruction of rural meadows, preserving
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rural springs and water sources, reducing the waste in the village’s water, holding educational classes
regarding protecting the environment of the village and teaching the proper use of villages resources,
the performance has been very weak. With regard to social and economic stability, findings show
that local managers have not had an acceptable performance. And these managers have only had an
acceptable performance with regard to cooperation with respective organizations. It can be said that
among the most important factors in the low performance of local managers in different aspects is
related to the limitation of their authority and responsibility. Therefore in this context and for the
betterment of the performance of the rural managers in the village area, it is suggested that to
increase the performance of local managers, from the respective organizations (sheriff’s office,
governorship, and city government) in villages, be given more authority and increase their range of
work; with the enforcement of the mutual feeling among local managers and people and local
reporters toward the better performance of managers, local people should cooperate more with them;
local government and organizations by allocating more financial credit, could enhance the
performance of village administrators and rural councils; regarding the importance of the essential
needs in the life of villagers and in order to improve life standards and also to increase the
contentedness of villagers from local managers, more prosecutions should be done from local
management by cooperating with authorities and asking for different plans and projects necessary.
Since in rural regions, economic aspects are the least important when trying to attain sustainable rural
development, with the increase in the work domain of the rural managers and giving proper amenities
and enough credit for them, seeing to the livelihood needs of the rural household should become a
priority.
At the end it is touched upon that the results of the previous research conducted in the context of the
role of rural management in the rural development is indicative of the fact that the performance of the
rural managers in the somatic context and issuing permit for building is effective; it is worth noting
that some of the findings of the research approve of this point. The reason for this is responsibilities
and authorities of managers in this context. But in the economic and social context the performance
of the rural managers has not yielded great results. Also the studies that have been conducted earlier,
have been more related to the context of the performance of the managers in the context of the
somatic space of rural habitations and less related to the investigation of the direct and indirect
impacts of the rural managers in the stability of the growth of the rural habitations. So it is crucial
that in this regard the people involved and planners of the process of development in rural regions
pay attention to the importance of local management and its role in the stability and livelihood of the
rural households. Since paying attention to planning is done from bottom up and by indigenous
people themselves and it is a crucial matter with regard to rural development and it is a political tool
to attain stability of resources in the rural regions, in the end all of this shall lead to development and
growth of the rural regions, growth and development in the country as a whole.
Keywords: Rural management, Stability of development, Rural development, The greater village of
Dastjerde.
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