
  
  
  
  
  
  
  
 ۱۳۸۶، تابستان ۲، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  
  هاي استان گيالن عوامل مؤثر بر عملكرد دهياري

 ١*حسين شعبانعلي فمي ،خليل كالنتريشهال چوبچيان، 

  
  چكيده
. استان گيالن انجام گرفته استهاي  ه با هدف بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد دهياريعاين مطال

دهياري استان  ۸۳۹جامعه آماري اين تحقيق را . پيمايشي است ‐تحقيق حاضر از نوع توصيفي
اي بـا انتسـاب متناسـب     صـورت طبقـه   دهيـاري بـه   ۱۴۹ آن ميان،دهند كه از  گيالن تشكيل مي

وعي مـورد تأييـد   روايي پرسشنامه را تعدادي از متخصصان موض. عنوان نمونه انتخاب شدند به
هاي تحقيق نيز با آماره آلفاي كرونباخ سنجيده شده است كـه نتـايج آن    پايايي گويه. قرار دادند

بـراي تجزيـه و   . ها براي سنجش متغيرهاي تحقيق است حاكي از قابليت اعتماد باالي اين گويه
عنـوان   متغيـر بـه   ۱۱در رگرسيون گـام بـه گـام،    . استفاده شد SPSSها از نرم افزار  تحليل داده

درصـد از   ۷۲حـدود   در مجمـوع، ها وارد معادله شدند كه  عوامل تأثيرگذار بر عملكرد دهياري
 ،اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده      بـر . كردندهاي استان گيالن را تبيين  واريانس عملكرد دهياري

همكاري : ازند بود ترتيب عبارت به ،داری داشتند ها تأثير معنی بر عملکرد دهياري كه متغيرهايي
  رکت ـش اسالمی، مشارکت مردمی، ميزان وراهایـش دهيار، همکاری شغلی ها، رضايت سازمان

                                                 
، پـرديس  دانشـكده اقتصـاد و توسـعه كشـاورزي     دانشـيار و اسـتاديار   نشجوي كارشناسـي ارشـد،  دا به ترتيب *

  كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
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هاي آموزشي، تجهيزات و امكانات دهياري، درآمد دهيـار، موقعيـت مکـانی     دهياران در كالس
روستا، مشورت دهيار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشـتن سـابقه مـديريت روسـتايی در     

  .ده و انگيزه دهيار برای توسعه روستاخانوا

  .استان گيالن/ شوراي اسالمي روستايي/ مشاركت روستايي/ ها دهياري: ها كليدواژه

∗ ∗ ∗ 

  مقدمه
يکي از محورهاي اساسي در تحليل مسائل روستايي، توجه به ساختار مديريت در ايـن  

ري الگـوي  تـرين واحـد سياسـي در تقسـيمات کشـو      عنوان کوچک ده به. جوامع است
مديريت روستايي در ايران . هاي مختلف تجربه کرده است مديريتي خاصي را در دوران

  :توان در قالب چهار دوره تاريخي زير مورد تجزيه و تحليل قرار داد را مي
  قبل از انقالب مشروطيت  ‐ ۱
  از مشروطيت تا اصالحات ارضي ‐ ۲
  از اصالحات ارضي تا پيروزي انقالب اسالمي ‐ ۳
  انقالب اسالميپس از پيروزي  ‐ ۴

، روستاها را اربابان و کدخداياني که اغلب به هيأت حاکمـه  ۱۲۹۹تا قبل از کودتاي 
وابستگي شديد داشتند و يا از کارگزاران آن بودند، و نيز برخي نهادهاي اجتمـاعي کـه   

اين نظام اداري اغلب به منظور بهـره بـرداري   . كردند مولود شرايط زمان بودند، اداره مي
ز دستاوردهاي روستاييان، طراحي شده بود؛ روستا يک کاالي غيرمنقول بود کـه  مداوم ا

. آوردنـد  در اختيار مالکان قرار داشت و دولتها دخالت چنداني در امور آن به عمل نمـي 
هاي ناشي از جنبش مشروطيت ابعاد مختلف ايران  بعد از برقراري مشروطيت، دگرگوني
ر داد و دولت و حاکمان وقت را عالوه بر توجه بـه  و جامعه روستايي را تحت تأثير قرا

شئونات مختلف زندگي مردم، به دخالت در امور روستاها و احساس مسـئوليت بيشـتر   
توان به لغـو   از اقدامات اوليه دولت در زمان مشروطيت مي. در قبال آن رهنمون ساخت
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در مجلـس  » امقانون تشکيل اياالت و واليات و دستورالعمل حکـ «تيولداري و تصويب 
قانون مذكور به منظور تمرکززدايي و اعمال ). ۱۳۷۱طالب، ( شوراي ملي اول اشاره کرد

در ايـن قـانون ده   . مديريت دولتي به جاي مديريت صرف اربابان و مالکان تدوين شـد 
ترين واحد سياسي قلمداد شد و اداره امور آن به کدخـدا واگذارگرديـد كـه بـا      کوچک

شـد   تصويب مباشر و مالک و امضاي نايب الحکومه انتخـاب مـي  رضايت ساکنان ده و 
هايي که  ، تحت تأثير تحوالت جهاني و برنامه۱۳۴۰هاي آخر دهه  در سال). ۱۳۸۴بنار، (

در زمينه ايجاد دگرگوني در ممالک در حال توسعه به ويژه در بخش روستايي بـه اجـرا   
سـرآغاز ايـن تحـول،    . يان گرديددرآمد، انديشه تحول در مباني توليد روستايي کشور ع

اجتماعي کشور را در بر  –برنامه انقالب سفيد بود که ابعاد مختلفي از زندگي اقتصادي 
در اين برنامه، به رهايي روستاييان از وابستگي به مالکان و در اختيار قـرار دادن  . گرفت

اهداف پنهـاني و   گرفت اما يكي از زمين به زارعان فاقد زمين بسيار مورد تأکيد قرار مي
در راسـتاي ايـن اصـالحات و فروپاشـي     . اصلي آن، حذف سياسي مالکان از روستا بود

هـاي   دولت سعي داشت هرچه بيشـتر و بـه روش  ) مالک و ارباب(نظام مديريتي روستا 
هـاي   در اين راسـتا، عـالوه بـر مجتمـع    . مختلف حضور خود را در روستا تقويت نمايد

  هاي  هاي تعاوني توليد و شرکت امي زراعي، شرکتهاي سه کشت و صنعت، شرکت
تعاوني روستايي، که نقشي هرچند کوچک در اداره امور روستاها داشـتند، نهادهـاي   
ديگري نيز تحت عنوان انجمـن ده، سـپاهيان انقـالب، خانـه انصـاف و خانـه فرهنـگ        

نظـام   با پيـروزي انقـالب اسـالمي و اسـتقرار    ). ۱۳۷۷مهدوي، (وجود آمد ه روستايي ب
جمهوري اسالمي در ايران، نظام سياسي حاکم بر کشور تغيير يافـت و در سـطح کـالن    

همچنـين   .ويژه در تمام سطوح مـديريتي کشـور دگرگـوني بـه وجـود آورد      جامعه و به
ضرورت تداوم و تعميق اين تغييرات در سطح خرد و در مناطق روستايي مـورد توجـه   

عني مديريت شورايي براي تغييـر وضـعيت   جدي قرار گرفت و شيوه مديريت جمعي ي
عمومي و مديريتي روستاها مطرح گرديد كـه در همـين راسـتا اصـولي چنـد از قـانون       
اساسي به امر اعمال اين نوع مديريت تحت عناويني نظير شوراي اسالمي روستا، شـهر  
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هـاي انقالبـي    هـاي نـويني کـه بـا ديـدگاه      به اين ترتيب نظام. و استان اختصاص يافت
عنوان نهادهاي انقالبـي، اداره روسـتاها را بـه عهـده گرفتنـد کـه از        ماهنگي داشت بهه
شـوراي عـالي کشـاورزي، جهادسـازندگي،     : توان به موارد زير اشاره نمـود  جمله مي آن

هـاي توليـدي، مراکـز خـدمات کشـاورزي،       هاي هفت نفره واگذاري زمين، مشاع هيئت
  .ستايي، و خانه هميار روستاييهاي توليد کشاورزي، شوراهاي رو تعاوني

تشـكيالت،  «آخرين قانون در زمينه مديريت روستايي در ايران تحت عنـوان قـانون   
بـه   ۱۳۷۵در سـال  » كشوري و انتخـاب شـهرداران   وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي 

بر اساس اين قانون، مديريت روستاها همچنان بر عهده شوراي اسـالمي  . تصويب رسيد
نفـر و در روسـتاهاي بـا     ۳نفر جمعيـت   ۱۵۰۰اين شورا در روستاهاي تا . است      روستا

پس از تصويب اين قانون، ). ۱۳۸۴كالنتري،(نفر عضو دارد  ۵نفرجمعيت  ۱۵۰۰بيش از 
با تصويب قانوني تحت  ۱۳۷۷مشكالت اجرايي مديريت روستايي سبب شد تا در سال 

بـه وزارت كشـور اجـازه داده    » شـور هاي خودكفا در روستاهاي ك تأسيس دهياري« نام 
بـا اصـالح قـانون    . شود تا براي اداره امور روستاها، سازماني به نام دهياري تأسيس كند

، تجربه اجرايي جديـدي  ۱۳۸۲وظايف،تشکيالت و انتخابات شوراهاي اسالمي در سال
ايـن نهـاد   . ها بـود  اندازي دهياري در عرصه مديريت روستايي شکل گرفت كه همان راه

كنند و وظايف  اجرايي و مديريتي جديد در روستاها زير نظر شوراي اسالمي فعاليت مي
ها با توجه بـه موقعيـت محـل و بـا      دهياري. متعدد خدماتي و عمراني را به عهده دارند

صـورت   شـوند و بـه   سـال انتخـاب مـي    ۴درخواست اهالي، از سوي شورا براي مـدت  
غيردولتي   عنوان نهاد عمومي  ها به شهرداريخودكفا با شخصيت حقوقي مستقل همانند 

  . گردند مشغول كار مي
توان نقطه عطفي در تاريخ مديريت روستايي بـه   تأسيس دهياري در روستاها را مي 

و تأسـيس انجمـن ده    هاشمار آورد زيرا از هنگام دخالـت دولـت در مـديريت روسـتا    
هـا   بـا تأسـيس دهيـاري    .اسـت  بر عهده انجمن يا شوراي ده بوده  آنهاهمواره مديريت 
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هاي عمران روسـتايي،   عنوان قانونگذار وتصويب كننده برنامه عالوه بر شوراي روستا به
آنچـه بـديهي   . ها گذاشـته شـده اسـت    مديريت اجرايي امور روستا نيز به عهده دهياري

است اين موضوع است كه الگوي تأسيس دهيـاري در روسـتاها بـر گرفتـه از سـاختار      
يريت شهري كشور است كه دو نهاد شوراي شهر و شـهرداري در آن حضـور   كنوني مد

  ).۱۳۸۴هاي وزارت كشور، سازمان دهياري(دارند 
رويكرد مـديريت روسـتايي را در    نوع هايي است كه اين استان گيالن يكي از استان
 ۳۰/۱۰/۸۴تـا تـاريخ    ،بر اساس آمار و ارقـام موجـود  . سطح مطلوبي تجربه كرده است

بـوده  مـورد   ۸۷۸هـا در اسـتان گـيالن     تأسيس دهياري مجوزهاي صادر شده برايتعداد 
نسبت  وجود دارد،خانوار در اين استان ۲۰باالي ي روستا ۲۰۰۲با توجه به اينكه  .است

تعــداد  همچنــين. اســتدرصــد  ۹/۴۳روســتاها  كــل ايــن مجوزهــاي صــادر شــده بــه
هاي داراي مجـوز   دهياري به نآکه نسبت  استمورد  ۸۳۹هاي راه اندازي شده  دهياري

  ).۱۳۸۴هاي وزارت كشور، و سازمان دهياري۱۳۸۵استانداري استان گيالن،( استدرصد  ۹۵
  گيري اين نهاد جديد مديريتي در روسـتاهاي اسـتان و بـا گذشـت      با توجه به شكل

هـا و   اين مقاله به بررسي وضـعيت عملكـرد دهيـاري    آن، درسه سال از تجربه اجرايي 
بـر اسـاس قـانون تأسـيس     . يمپـرداز  مـي ؤثر بر عملكرد آنها در استان مـذكور  عوامل م
مشـخص شـده اسـت کـه      به قرار زير بند ۴۸ها در  وظايف دهيار و دهياري ،ها دهياري
هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطـي منـاطق روسـتايي را     حوزه

  . )۱۳۸۴هاي وزارت كشور، سازمان دهياري(گردد شامل مي
هاي مذكور را به  ها موظف هستند تا در حيطه اين قانون وظايف و مسئوليت دهياري
 ،هـدف اصـلي ايـن تحقيـق    ). ۱۳۸۴هـاي وزارت كشـور،   سازمان دهياري(اجرا بگذارند

و تحليـل عوامـل مـؤثر بـر     بر مبناي قانون مـذكور  ها  بررسي وضعيت عملکرد دهياري
  .ها در موفقيت آنهاست متغير و تعيين اهميت نسبي هريك از آنهاعملکرد 
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  وظايف دهيار ‐١شكل 

 اجراي طرح هادي روستا-١
  

  حفظ و نگهداري  از منابع طبيعي واقع در حريم روستا  ‐  
  وهمكاري در زمينه طرح بهسازي روستا…ها، فضاي سبز و ها،پارك ها،كوچه ايجاد خيابان نمودن زمينه فراهم  ‐ 
  و اليروبي قنوات و تامين آب و روشنايي روستا …انهار عمومي و  تنظيف، نگهداري و تسطيح معابر و  ‐ 
  .…ات توليد و توزيع آب، برق و مخابرات و تعيين نرخ تأسيسكمك در احداث  ‐ 
  .…ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستان و   ‐ 
  .…اتخاذ تدابير الزم براي حفظ روستا از خطر سيل، حريق و رفع خطر بناها و   ‐ 
  ها براي ساختمانصدور پروانه   ‐ 
  هاي واقع در حريم اراضي روستا  همكاري در نگهداري و تسطيح راه  ‐ 
  تامين اراضي موردنياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياري  ‐ 
  ات روستاتأسيسپيشنهاد نامگذاري اماكن و معابر و   ‐ 
  . …ربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و  هاي ذي همكاري با دستگاه  ‐ 
 هاي عمراني در چارچوب طرح هادي حاجراي طر  ‐ 

 اجتماعي–برنامه اقتصادي-٢
  .…و  هاي اجتماعي،اقتصادي،عمراني كمك به شورا درخصوص بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي ‐  

  توسعه و بازاريابي محصوالت روستا  سعه صنايع دستي و اهتمام به ترويجتشويق و ترغيب روستاييان به تو  ‐ 
  تهيه تعرفه عوارض   ‐ 
  وصول عوارض مصوب مراجع قانوني  ‐ 
  اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا ‐ 
  انجام معامالت دهياري  ‐ 
ات تأسيسـ بـرداري از   هـداري و بهـره  حفظ بناها و آثار باستاني باتشريك مساعي سـازمان ميـراث فرهنگـي و اداره، احـداث و نگ      ‐ 

  عمومي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي روستا
  بضاعت به سازمان بهزيستي و كميته امداد  سرپرست و بي هاي بي معرفي خانواده  ‐ 
  دستي روستا در مراكز شهرها  صنعتي وصنايع كشاورزي و توليدات معرفي محصوالت  ‐ 
  الحسنه قرض هاي و صندوق خيريهفرهنگي،  و مساعدت درجهت ايجاد موسسات پيگيري  ‐ 
  فاسد  اجناس از فروش اجناس وجلوگيري كامل درنصب برگه قيمت برروي و اهتمام مراقبت  ‐ 
  هاي اشتغال و مساعدت در جهت تامين كار براي افراد جوياي كار   شناسايي زمينه ‐ 
 گري و واداشتن متدكيان به كار  جلوگيري از تكدي  ‐ 
  ساالنه دهياري و متمم و اصالح آن به شورا جهت تصويب برآورد، تنظيم و ارائه بودجه ‐ 

 برنامه خدمات عمومي-٣
  محيطي روستا بهبود وضع زيست ‐ 
  هاي دولت ه انجام اقدامات در جهت سياستتشويق و ترغيب روستاييان ب ‐ 
  و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئوالن …ها و  ها، قصابي ها، نانوايي مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه ‐ 
  مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت براي واكسيناسيون ‐ 
  تامين بهداشت روستامراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و  ‐ 
  . …هاي انساني و حيواني واگير و  همكاري در جلوگيري از شيوع بيماري ‐ 
  تسهيل دسترسي مردم روستا به آرد و نان مرغوب ‐ 
 گوشت وعرضه دام كشتاربهداشتي روستاازقبيل بهداشتي نظارت برامور و ايجادزمينه گيري پي ‐ 
 ياري ات عمومي دهتأسيس، حفظ و نگهداري اموال و  مراقبت ‐ 
  .است الرعايه رسيده الزم عمومي دارد و به تصويب شورا و تاييدشوراي اسالمي دهياري كه جنبه اجراي مقررات ‐ 

 ها و ادهاارتباط با سازمان-٤
 

  هاي عمراني  مشاركت و همكاري با شورا در جهت پيگيري اجراي طرح  ‐  
  اعالم قوانين و فرامين دولتي مربوط و پيگيري حسن اجراي آنها  ‐ 
  ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم براي ايفاي وظايف آنها همكاري با سازمان ‐ 
  شده به شورا در موعد مقررهاي درخواست  ارسال گزارش  ‐ 
  االت شوراؤحضور دهيار براي پاسخگويي به س ‐ 
  هاي دهياري براي شورا   ارسال گزارش ماهانه فعاليت  ‐ 
  راي مصوبات شوراجا ‐ 
  هاي كسب همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي و صدور پروانه  ‐ 
  دار و پيشنهاد راهكارها به شورا و بخش گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح  ‐ 
 همكاري با واحدهاي امدادرساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح طبيعي ‐ 
  ثبت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط ‐ 
  همكاري با نيروي انتظامي براي اجراي مقررات عمومي و حفظ نظم ‐ 
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  پيشينه تحقيق
مربـوط بـه    يهـا  هريك از مطالعات انجام گرفته در زمينه عملكرد افـراد و سـازمان  

عملكرد هـر شـخص را   ) ۱۳۷۵(ميرسپاهي . ند ا دادهمديريت ابعاد خاصي را مدنظر قرار 
هـاي   شـخص و ديگـري ويژگـي    هـاي خـود   داند كه يكي ويژگي ده ميناشي از دو پدي

كارشناسان مديريت منابع انساني اين تعبيـر را در يـك معادلـه سـاده     . محيط كار اوست
ضرب توانـايي و   يعني عملكرد اشخاص از حاصل. اند مطرح نموده P=A.E.Sصورت  به

بـه  اني محيطـي  تالش و كوشش شخص در انجام وظـايفش و بـاالخره پشـتيب    ،مهارت
سـاختار  (عامـل پشـتيباني بـه دو نـوع پشـتيباني فيزيكـي        آيد؛ در ايـن ميـان،   دست مي

هـاي   حمايـت (و پشتيباني روانـي  ) هاي مالي و غيره سازماني، تسهيالت كاري، پشتيباني
 ،برمبناي معادله فوق. كند اشاره مي) هاي الزم، رفتار سازماني و نظير آن رواني، پشتيباني

هـا دارنـد و    امل آثاري تصاعدي در افزايش يا كاهش عملكرد افراد در سازماناين سه ع
) ۱۳۷۴(دعـايي  . ها بايد مورد توجه قرار گيرد بنابراين تأثير سه جنبه مزبور در ارزشيابي

هـاي محدودكننـدة كـاري، عـدم      مشـي  كافي نبودن تجهيزات و تسهيالت كـاري، خـط  
ستي را از عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي افـراد  و شيوه سرپر ،همكاري و تعاون بين افراد

عنـوان رفتـار شـخص در     عملكرد شغلي اشخاص را بـه  (Illies, 2003) ايليس. داند مي
كند و معتقد است كـه دو دسـته عوامـل بـر ايـن رفتارهـا تأثيرگـذار         مي مطرحسازمان 

 ،در ايـن مـدل  . دنشـو  مياني را شامل مي فرآيندها و عوامل  كننده پيشگويي گذارند كه مي
 فرآينـد  در قالبرضايت شغلي، احساسات و روحيه، تعهد سازماني، انگيزش و استرس 

و  گروهـي رهبـري، توانـايي و شخصـيت، كـار      زمينه هاي فردي در مياني و نيز تفاوت
هاي اصلي بر عملكرد شـغلي اشـخاص تـأثير     كننده پيشگويي در قالبفرهنگ سازماني 

هـاي ضـمن خـدمت     ر مطالعه خود در زمينه تأثير آموزشد) ۱۳۷۳(کار  گلي. ندگذار مي
گيـرد کـه رابطـه ايـن دو در      اداري بر عملکرد کارکنان شرکت ملي نفت ايران نتيجه مي

صورتي مثبت است که آموزش باعث تغييرات مفيد رفتاري بشود و اين آمـوزش مفيـد   
ز در تحقيقـي  نيـ ) ۱۳۷۸( واصف. متناسب با احتياجات کارکنان و موسسات ارائه گردد
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بهبـود و توسـعه عملکـرد کارکنـان      بـر ميـزان  هـاي ضـمن خـدمت     به تـأثير آمـوزش  
هاي  كه شرکت در دوره دهد ميو نشان  زدپردا ميجهادسازندگي استان آذربايجان غربي 

 يگـودا و سـيدارما  . شـود  آموزش ضمن خدمت موجب بهبـود عملکـرد کارکنـان مـي    
)Gowda and siddarmaih, 1999 (کـه   نداي در هند بـه ايـن نتيجـه رسـيد     عهمطال طي

برجـا  داري  مشارکت جمعي هم بر ادراک شغلي و هـم بـر عملکـرد شـغلي تـأثيرمعني     
با بررسي عوامل مـؤثر بـر عملکـرد شـغلي كاركنـان      ) Likane, 1992(ن يليک. گذارد مي

کمبـود  و همکـاري ديگـران،    عـدم كه عـواملي نظيـر زمـان ناکـافي،      ه استنتيجه گرفت
. شــود افــراد مــي عملکــرد شــغليت، تجهيــزات و ابــزار مناســب باعــث کــاهش امکانــا

نيـز در تحقيقـي بـا عنـوان     ) Sundraswamy and Peruma,1992( مي و پرومـا اساندراسو
هـاي بنگلـور و    متغيرهاي تأثيرگذار بر عملکرد شغلي کارشناسان کشـاورزي در ايالـت  «

رفت، سن، تجربـه، رضـايت شـغلي،    نتيجه گرفتند كه متغيرهاي نياز به پيش »ميسور هند
هاي شغلي، جو و تعهد سازماني،آموزش ضـمن   درگيري شغلي، استقالل شغلي، ويژگي

مك . گذارند تأثير ميداري بر عملکرد شغلي افراد  معني به طورخدمت و استرس شغلي 
محـيط و   نيز عوامل چهارگانـه ) Dennis, 2005(و دنيس ) Maccaffery, 2005(كافري

انتظارات شـغلي را   ،ارزيابي عملكرد، هاي مورد نياز مهارتها و آموزش، يزيكيامكانات ف
  .دانند در بهبود عملكرد مؤثر مي

ها و مشاهدات اوليه ميداني، تحقيـق حاضـر عوامـل     براساس پيشينه تحقيق وبررسي
   :داند ها مؤثر مي قالب مدل نظري در عملكرد دهياريدر زير را 
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  ها مدل نظري عوامل مؤثر بر عملكرد دهياري ‐۲ شكل

  
  فرضيه عام پژوهش
ها، رضايت شغلي دهيـار، همكـاري    ها تابعي است از همكاري سازمان عملكرد دهياري

هاي آموزشي ويژه، تجهيزات دهياري،  شورا، كمكهاي مردمي، شركت دهياران در كالس
افـراد مختلـف، وجـود سـابقه     درآمد دهيار، موقعيت مكاني روستا، مشورت دهيـار بـا   

  .مديريت روستايي در خانواده دهيار و انگيزه دهيار

شركت در 
هاي  كالس

 آموزشي

 
همكاري 
 ها سازمان

 
  رضايت 
 شغلي دهيار

كمكهاي
  مردمي 

)اهداءاعانات(

  
درآمد دهيار

  موقعيت
  مكـاني 
 روســتا 

 مشورت با 
افراد مختلف

)..وسفيدان ريش(
داشتن سابقه
مديريت 
  روستايي

 سن دهيار

 
انگيزه دهيار

  

 تحصيالت 
 دهيار

  

  ريهمكا
 شـورا 

تجهيزات و 
  امكانات 
 دهياري

عملكرد 
 هادهياري
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  تعريف عملياتي متغير وابسته تحقيق
وظيفـه تصـريح شـده در قـانون      ۴۸بر اساس  »عملكرد دهياري و دهيار«در اين تحقيق 

مـورد سـؤال و ارزيـابي قـرار     ) ۱۳۸۴اكبري و عبدالهي،(۲۱/۱۱/۱۳۸۰ها مصوب دهياري
  .است گرفته

  
  روش تحقيق

اين پژوهش از نظر ميزان نظارت و درجه کنترل، از نوع پژوهش ميداني است زيرا کليه 
مـورد  ) محدوده جغرافيايي استان گيالن(متغيرها و فرضيات موردنظر در ميدان آزمايش 

 .هاي اصلي از پرسشنامه استفاده شده اسـت  آوري داده و جهت جمع گرفتهبررسي قرار 
  قرار گرفتهاعتبارسنجي پرسشنامه هاي وزارت كشور مبناي  سان دفتر دهيارينظر كارشنا

ابـزار تحقيـق از روش آلفـاي كرونبـاخ     ) ۴(و براي سنجش قابليت اعتماد يا پايايي است
   ۱هـاي پرسشـنامه در جـدول    كه مقـدار آن بـراي هركـدام از بخـش    .ه استاستفاده شد
  .شود ديده مي

  
  هاي پرسشنامه خ براي مقياسمقادير آلفاي كرونبا ‐۱ جدول

 مقدار   تعداد گويه  ها گويه
  آلفاي كرونباخ استاندارد

 ۷۷۹/۰ ۱۱ سنجش رضايت شغلي دهياران
 ۷۶۷/۰ ۵ ميزان مشورت دهياران با افراد مختلف

 ۷۰۶/۰ ۵ مردم با دهياريهمكاريميزان
  

کـه   دهنـد  تشـكيل مـي  هاي استان گيالن  کليه دهياري راجامعه آماري تحقيق حاضر 
 در اين مطالعه، بـا توجـه بـه ماهيـت    . استمورد  ۸۳۹تعداد آنها در سطح استان گيالن 

  جهت تعيين . اي با انتساب متناسب استفاده شده است گيري طبقه از روش نمونه ،تحقيق
  :استصورت زير  كه بهاست حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديده 
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  : آنكه در 
S= ر جامعهانحراف معيا ،n =  حجـم نمونـه، N =  حجـم جامعـه،

n
std .=، t  =۵۸/۲،   

  ).        ۱۳۷۶منصورفر،( دقت احتمالي مطلوب =dو 
 ۳۳تعـداد   ،به منظور تعيين انحراف معيار و همچنين تعيين دقت احتمـالي مطلـوب  

. ه استشد صورت تصادفي انتخاب و پيش آزمون نمونه از جامعه آماري مورد تحقيق به
  محاسـبه  ۸۴/۳آنو دقـت احتمـالي    ۲۵/۱۷از ايـن پـيش آزمـون     حاصلانحراف معيار 

  :شده است 
  

باشـد كـه    دهياري مي ۱۱۵ ،حجم نمونه محاسبه شده شود، طور كه مشاهده مي همان
با توجه به اينكـه   .دهياري افزايش يافت ۱۴۹حجم به اين براي افزايش دقت و صحت،

، بـراي  است ۲د در هر شهرستان در استان گيالن مطابق جدول هاي موجو تعداد دهياري
اي با انتساب متناسب، تعداد نمونه از هر شهرسـتان مطـابق بـا جـدول      گيري طبقه نمونه
  .گيري شد اندازهمحاسبه و  مذكور

  

  هاي موجود در هر شهرستان و حجم نمونه انتخابي مربوط به تعداد دهياري ‐۲جدول
  تعداد نمونه تعداددهياري نام شهرستان تعداد نمونه ياريتعداد ده نام شهرستان
  ۴  ۲۲ سياهكل ۳ ۱۴  آستارا

  ۸  ۵۰ شفت ۱۱ ۶۱ آستانه اشرفيه
  ۱۴  ۷۷ صومعه سرا ۵ ۲۳  املش
  ۱۱  ۶۲ فومن ۳ ۱۷  بندرانزلي
  ۱۲  ۶۶ الهيجان ۱۲ ۶۸  تالش
  ۷  ۴۰ لنگرود ۳۴ ۱۹۴  رشت

  ۴  ۲۴ ماسال ۴ ۲۵  رضوانشهر
 ۱۰ ۵۴  رودسر  ۱۴۹  ۸۳۹  جمع ۷ ۴۲  رودبار

  ۱۳۸۵ استانداري استان گيالن، :منبع
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  نتايج
نفـر از دهيـاران اسـتان گـيالن نشـان       ۱۴۹اطالعات ميداني به دست آمده در خصوص 

ميانگين سني آنهـا  وسال  ۵۹و  ۲۲كمترين و بيشترين سن دهيارها به ترتيب  دهد كه می
 و ،۴۵تـا   ۳۵درصـد بـين   ۲/۴۲، ۳۵تـا   ۲۲ بـين  درصـد دهيـاران   ۴۳. استسال  ۷/۳۷
حـداقل  دارا بـودن  شرط با توجه به همچنين . سن دارند سال ۵۹تا  ۴۵درصد بين ۸/۱۴

از درصد  ۶۰حدود مدرك تحصيلي  ي در قانون،دهيارسمت  تصدي برايديپلم مدرك 
درصـد زيـر    ۱۱درصـد ليسـانس و  ۲۵ درصد فوق ديـپلم،  ۴دهياران مورد مطالعه ديپلم،

  .ستديپلم بوده ا
هاست كه  متغير وابسته در اين مطالعه عملكرد دهياري شد،طوري كه قبالً بيان  همان

براي بررسـي عوامـل مـؤثر بـر     . گيري شده است گانه اندازه۴۸ قانوني بر اساس وظايف
 فرآينددر اين ؛ ها از رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شده است عملكرد دهياري

در  را هــاي مختلــف وارد تحليــل شــدند كــه نتــايج آن گــام مجموعــاً يــازده متغيــر در
  .كنيم مشاهده مي ۴و ۳هاي  جدول

 بهمتغير وارد شده  ۱۱دهد كه از ميان  نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نشان می
بيشـترين تـأثير را بـر عملكـرد     ، ۲R (۳۶۴/۰(ها با ضريب تعيـين  همكاري سازمان مدل،

را تبيـين  مـورد نظـر   درصد از تغييرات متغير  ۴/۳۶ري كه ها داشته است، به طو دهياري
هـا را تبيـين    درصد از واريـانس عملكـرد دهيـاري    ۹/۷۱متغيرها مجموعاً ساير . كند مي
گانه فوق  هاي مستقل مطرح شده در فرض تحقيق، متغيرهاي يازده از ميان متغير. كنند مي

تغيرهاي مربوط به سن و سـطح  ها مؤثرند و اين در حالي است كه م در عملكرد دهياري
كـه   دهـد  مـي نيز نشـان   Fنتايج آزمون . اند دار نشده تحصيالت دهيار در اين مدل معني

سني وجـود نـدارد   تفاوت تحصيالت و سطح داري بين عملكرد دهياران با  تفاوت معني
  ).۵جدول (
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  هاي وارد شده و سهم هر متغير در مدل  متغير ‐۳جدول
  گامرگرسيون گام به 

ضرايب تعيين    مدل در هر مرحله بهمتغيرهاي وارد شده   مراحل
)۲R( 

سهم هر متغير در 
تبيين متغير 

  )درصد(وابسته
  ۴/۳۶  ۳۶۴/۰  ها همكاري سازمان  گام اول

  ۶/۱۲  ۴۹۰/۰  رضايت شغلي دهيار  گام دوم

  ۷/۶  ۵۵۷/۰  همكاري شوراي اسالمي روستا  گام سوم

  ۲/۴  ۵۹۹/۰  هاي مردمي مشاركت  چهارم گام

  ۷/۲  ۶۲۶/۰  هاي آموزشي ميزان شركت دهيار در كالس  گام پنجم

  ۴/۲  ۶۵۰/۰  تجهيزات و امكانات دهياري  گام ششم

  ۲  ۶۷۰/۰  درآمد دهيار  گام هفتم

  ۲  ۶۹۰/۰  موقعيت مكاني روستا  گام هشتم

 مشورت با افراد مختلف  گام نهم
  ۷/۱  ۷۰۷/۰ ..)اعضاي شورا،ريش سفيدان و رهبران محلي،(

  ۹/۰  ۷۱۶/۰  داشتن سابقه مديريت روستايي در خانواده دهيار  گام دهم

  ۰۳/۰  ۷۱۹/۰  انگيزه دهيار براي كمك به مردم و توسعه روستا يازدهم گام
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  هاي مورد مطالعه  ضرايب رگرسيون گام به گام براي بررسي تأثير متغير ‐۴جدول 
  ها و تعيين اهميت نسبي متغيرها بر عملكرد دهياري

  متغيرهاي واردشده 
  مدل به

ضرايب 
رگرسيوني 

)(B 

   ضرايب
رگرسيوني 
  استاندارد

)β(  

 خطاي 
استاندارد

  مقدار
t 

سطح 
داري معني  

    ‐۰۵/۴۶ ضريب ثابت
۲۵۵/۰۳۰۶/۰۰۴۳/۰ هاهمكاري سازمان  ۹۱۳/۵ ۰/۰  

۱۸۵/۰۱۱۵/۰۰۸۶/۰ رضايت شغلي دهيار  ۱۴۵/۲۰۳۴/۰  
۲۸۱/۲۲۳۶/۰۴۹۲/۰ همكاري شوراي اسالمي روستا  ۶۳۶/۴ ۰/۰ 

۲۰۴/۲۲۴۸/۰۴۶۹/۰ هاي مردمي مشاركت  ۶۹۷/۴۰/۰ 
۴۸۹/۲۱۹۸/۰۶۳۷/۰ هاي آموزشيدهيار دركالسميزان شركت  ۹۰۹/۳۰/۰ 

۱۸۶/۳۱۸۱/۰۸۵۲/۰ تجهيزات و امكانات دهياري  ۷۳۹/۳۰/۰ 
۲۲۹/۱۰۹۸/۰۰/۰ درآمد دهيار  ۹۷۴/۱ ۰۵۰/۰  

۳۸۸/۰۱۹۵/۰۰۹۵/۰ موقعيت مكاني روستا  ۰۸۸/۴۰/۰  
ريش سـفيدان و(مشورت با افراد مختلف

 ۲۶۹/۲۰۲۵/۰ ۶۳۳/۰ ۱۱۲/۰  ۴۳۶/۰ ..)رهبران محلي،اعضاي شورا،

۴۱۶/۴۱۲/۰ خانوادهدرسابقه مديريت روستايي داشتن ۵۷۰۶/۱  ۵۸۸/۲۰۱۱/۰  
۹۸۶/۳۱۲۸/۰ )كمك به مردم روستا(انگيزه دهيار  ۵۳۴/۱  ۵۶۶./۲۰۱۱/۰  

  
  براي بررسي عملكرد دهياران  Fنتايج آزمون  ‐۵ دولج

  يسني و تحصيل سطوح مختلف در
 F Sig  متغير

  ۹۱۸/۰ ۱۶۸/۰ سطح تحصيالت
  ۸۰۳/۰ ۳۳۱/۰ سن

  

هـا را نشـان    نسبي متغيرهاي تأثيرگذار برعملكرد و موفقيت دهياري  اهميت ۳شكل 
ط بـا عمـران روسـتايي    هـاي مـرتب   همكـاري سـازمان   بينـيم  ميطوري كه  همان. دهد می

مقدار بتاي به دست آمده بـراي  . ها دارند عملكرد و موفقيت دهياري بربيشترين تأثير را 
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هـا   دهد كه تغيير يك واحد در انحراف معيار متغير همكاري سـازمان  نشان می اين متغير
  .)۱۳۸۲كالنتـري، (گـذارد   تأثير مـي ها  انحراف معيار عملكرد دهياري بر ۳۰۶/۰به اندازه 
، )β=۲۳۶/۰(، همكـاري شـوراي اسـالمي روسـتا    )β=۲۴۸/۰(مشاركت مردمي همچنين 

، موقعيــت مكــاني روســتا )β=۱۹۸/۰(هــاي آموزشــي ميــزان شــركت دهيــار در كــالس
)۱۹۵/۰=β( ــاري ــات دهي ــزات و امكان ــار )β=۱۸۱/۰(، تجهي ــزه دهي ، )β=۱۲۸/۰(، انگي

ــديريت روســتايي در خــانواده   ــار ، رضــ)β=۱۲۵/۰(داشــتن ســابقه م ايت شــغلي دهي
)۱۱۵/۰=β(مشورت با افراد مختلف محلي ،)۱۱۲/۰=β( ، درآمد دهيار و)۰۹۸/۰=β (  بـه

  .ها دارند ترتيب بيشترين اهميت را دربهبود عملكرد دهياري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها براساس مقادير استاندارد شده بتا اهميت نسبي متغيرهاي تأثيرگذار بر عملكرد دهياري ‐۳شكل 

همكاري
 سازمانها

عملكرد 
هادهياري

رضايت
شغلي دهيار

 

 همكاري
شورا   

مشاركتهاي
 مردمي 

)اهداء اعانات(  

شركت دهيار
هاي در كالس
 آموزشي

تجهيزات و
امكانات 
 دهياري

 
درآمد دهيار

 موقعيت 
 مكـاني 
 روسـتـا

باافراد مشورت
ريش(مختلف

..)سفيدان و  

داشتن سابقه
مديريت 
 روستايي

  

 انگيزه 
 دهيار

۳۰۶/۰ ۱۱۵/۰

۲۳۶/۰
۱۲۸/۰ 

۱۲۵/۰ 

۱۱۲/۰ 

۱۹۵/۰ 

۰۹۸/۰ ١٨١/

۱۹۸/۰

۲۴۸/۰
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همكـاري   ميـزان براي بهبـود عملكـرد و افـزايش موفقيـت دهيـاران بايـد        ،بنابراين
و در گـام   رسـاند سـطح مطلـوبي    را بـه ها و مشاركت مردم و شوراي اسـالمي   سازمان
هاي آموزشـي و افـزايش توانمنـدي و انگيـزه دهيـاران       از طريق برگزاري كالس ،بعدي

  .زمينه را براي موفقيت آنها فراهم كرد
  

  دبحث و پيشنها
هـا، رضـايت    متغير همكـاري سـازمان   ۱۱دهد كه  تحليل رگرسيون گام به گام نشان می

هـاي   هـاي مردمـي، ميـزان شـركت در كـالس      شغلي دهيار، همكاري شـورا، مشـاركت  
آموزشي ويژه دهياران، تجهيزات دهياري، درآمد دهيار، موقعيت مكاني روستا، مشورت 

، داشتن سـابقه مـديريت   ..)ي،اعضاي شورا،سفيدان و رهبران محل ريش( با افراد مختلف
گـام وارد مـدل    ۱۱ كه طـي ) كمك به مردم روستا(انگيزه دهيارو روستايي در خانواده، 

هـا را تبيـين    درصـد از واريـانس عملكـرد دهيـاري     ۷۲مجموعـاً   شـوند،  ميرگرسيوني 
يـر  متغ ۱۱.ندتحصيالت دهياران وارد مدل رگرسـيوني نشـد  و هاي سن  متغير ؛نمايند مي

  :توان به شرح زير تحليل كرد مذكور را مي
درصد از واريـانس متغيـر وابسـته را تبيـين      ۳۷ها به تنهايي  متغير همكاري سازمان )۱

. دهد مي  نشانها  عملكرد دهياري را درها  همكاري سازمان پررنگنقش  كهنمايد  مي
كردنـد   ز مـي تري نسبت به سايرين داشتند ابرا ها كه عملكرد پايين برخي از دهياري

براي آنهـا  اي  كه سازمان بنياد مسكن جهت صدور پروانه ساختمان مشكالت عديده
و برخـي از   كند، نميهمكاري  آنهاجهاد كشاورزي منطقه اصالً با  ايجاد كرده است،

ها پيشنهاد  براي بهبود عملكرد دهياري. شناسند ها دهياران را به رسميت نمي سازمان
بـا حضـور مـديران     را تـوجيهي  يهاي استان جلسـات  هياريشود كه دفتر امور د مي

هـا بـا    هاي همكـاري سـازمان   تشريح وظايف و زمينه به منظورربط  هاي ذي سازمان
  .دهياران برگزار نمايد
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حـدود   ورضايت شغلي دهياران دومين متغيري است كه وارد مدل رگرسيوني شـد   )۲
را تبيـين  ) اي اسـتان گـيالن  هـ  عملكرد دهياري(درصد از واريانس متغير وابسته  ۱۳
منـابع مـؤثر    كـه  شـود  جهت افـزايش رضـايت شـغلي دهيـاران پيشـنهاد مـي       .كرد

و رفتـار مـديران بـه     در اختيار آنهـا قـرار گيـرد   ...) اطالعات،كمكهاي مالي،ابزار و(
 آنها به راحتينياز به هدايت و راهنمايي  بتواند در صورت اي باشد كه دهياران گونه

  .ا مطرح كنندخود ردرخواست 
درصـد از واريـانس كـل متغيـر      ۵۶دو متغير قبلـي   با متغير همكاري شوراها همراه )۳

 ،ها دارد سزايي در عملكرد دهياري همتغير تأثير ب اين. نمايد وابسته تحقيق را تبيين مي
بـود   نـد هايي كه از عملكرد پايين تري نسبت به بقيه برخوردار به طوري كه دهياري
نـد كـه   ا هو ابراز داشـت  دانستهمده خود را عدم همكاري شوراها يكي از مشكالت ع

اعضاي شورا به علت پايين بودن سطح سواد و بـاال بـودن سـن و عـدم آگـاهي از      
تجربـه و نوپـا بـراي     كه دهياران را رقيبي بياز آنجا وظايف و اختيارات دهياران و 

هاشان  فعاليت بر سر راه ورزند و امتناع مي ن آنهابه رسميت شناخت از دانند، خود مي
هاي آموزشي و  با برگزاري كالسكه شود  پيشنهاد مي از اين رو،. كنند مانع ايجاد مي

و زمينـه همكـاري و    شوندافراد شورا با وظايف و اختيارات دهياري آشنا  ،توجيهي
  .ديافزاي آنها با دهياران فراهم آ فعاليت هماهنگ و هم

درصـد از   ۲/۴گذار ديگـري اسـت كـه بـه تنهـايي     هاي مردمي متغير تأثير  مشاركت )۴
از نظـر   ۲۴۸/۰اين متغيـر بـا مقـدار بتـاي     . نمايد واريانس متغير وابسته را تبيين مي

و از متغيرهـاي   اسـت  هـا قـرار گرفتـه    همكاري سازمان متغير اهميت نسبي پس از
ن مشاركت مردم در تأمي .شود ها محسوب مي بسيار تعيين كننده در عملكرد دهياري

هاي مالي و اهداء اعانات اعـم از   هاي عمراني،كمك نيروي انساني مورد نياز فعاليت
ها  هاي عمراني روستا وموفقيت دهياري در توسعه فعاليت نقش مؤثري زمين و غيره

 ، رهبـران، اين زمينـه شود براي افزايش مشاركت مردم در  پيشنهاد مي ،بنابراين. دارد
كه از عملكرد ( محلي بازديدهايي از روستاهاي نمونه سفيدان و افراد تأثيرگذار ريش
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از طريـق   بـه عمـل آورنـد و   ) هاي مردمي برخوردارنـد  باالتري به موجب مشاركت
هـاي   ، آنهـا را بـه مشـاركت در زمينـه فعاليـت     ي خودها به مردم روستا انتقال يافته

  .المنفعه تشويق و ترغيب نمايند عام
اين متغير . پنجم وارد مدل رگرسيوني گرديدهاي آموزشي در گام  شركت در كالس )۵

درصد از واريانس متغير وابسته تحقيق است و تأثير مستقيم و مثبت ۷/۲تبيين كننده 
 ،هـا  شـود بـراي بهبـود عملكـرد دهيـاري      پيشـنهاد مـي  . هـا دارد  بر عملكرد دهياري

برخـي از  . يابـد  اسـتمرار تـري   گسـترده  بـه طـور  هاي آموزشي ويژه دهياران  كالس
هاي آموزشي ويژه دهيـاران از خـود    هياران كه عالقه چنداني به شركت در كالسد

هـا   براي دهياراني كه در اين دوره مدركي گونه ند مدعي بودند كه هيچددا نشان نمي
كـه  داشـتند   شـود و اظهـار مـي    اند صادر نمي به اتمام رسانده آن را و  شركت نموده

زمينـه بـا    ايـن  في اسـت و هنـوز در  هاي ويژه آموزش بودجـه نويسـي ناكـا    كالس
  .مشكالت بسياري روبرو هستند

از واريـانس   درصد ۶۵ ،عامل تجهيزات و امكانات دهياري همراه با پنج متغير قبلي )۶
درصد از  ۴/۲اين متغير به تنهايي تبيين كننده  ؛نمايد متغير وابسته تحقيق را تبيين مي

هـا   م و مثبت با عملكرد دهياريوجود تجهيزات رابطه مستقي. است مذكورواريانس 
را صـرف   خودها مقداري از درآمدهاي  شود كه دهياري پيشنهاد مي از اين رو،. دارد

هـا   زيـرا در هزينـه   ،نمايند... خريد تجهيزات اعم از تراكتور، لودربكهو، وانت بار و
  .يابد بهبود ميها  و عملكرد دهياري شود ميجويي  صرفه

   ايـن متغيـر تبيـين كننـده    . وارد مـدل رگرسـيوني گرديـد    درآمد دهيار در گام هفتم )۷
كه اگر دهيار از نظر  دهد مياز واريانس متغير وابسته تحقيق است و نشان درصد  ۲

برخي از دهياران اظهـار  . خواهد داشتدر دهياري  بهتري مالي تأمين باشد عملكرد
برخـي   ست كه، اين درحالي ااند كردند كه حدود شش ماه حقوق دريافت نكرده مي

ي جز دهياري ندارند و واضـح اسـت كـه ايـن مسـئله بـر       ديگر از آنها منبع درآمد
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پرداخت به موقع حقوق ماهانه دهيـار و همچنـين   . سزايي دارد هعملكردشان تأثير ب
  . آنها خواهدشد بيمه كردن دهياران باعث دلگرمي و بهبود عملكرد

درصـد از واريـانس    ۶۹تبيين كننده هفت متغير قبلي با متغير موقعيت مكاني همراه  )۸
. كنـد  را تبيـين مـي  واريـانس  ايـن  درصد از ۲متغير وابسته تحقيق است و به تنهايي 

از امكانـات   قرار دارند قطعـاً روستاهايي كه در نزديكي شهرها و يا مراكز شهرستان 
حمـل و  گسترش وسايل . بيشتر و بهتري نسبت به روستاهاي دورافتاده برخوردارند

 . ها را بهبود خواهد بخشيد عملكرد دهياريمومي ع نقل
ايـن متغيـر    .مشورت با افراد مختلـف در گـام نهـم وارد مـدل رگرسـيوني گرديـد       )۹

اين متغير داراي تـأثير  . درصد از واريانس متغير وابسته تحقيق است ۷/۱كننده  تبيين
تشـكيل شـوراي   موفـق  هـاي   دهيـاري . هاسـت  مستقيم ومثبت بر عملكرد دهيـاري 

هـا و اجـراي    هـاي دهيـاري   گيـري در خصـوص فعاليـت    ورتي جهـت تصـميم  مش
 كنند آنها اظهار مي .اند عنوان كردهعمده موفقيت خود را دليل تصميمات اتخاذ شده 

ريـزي و اخـذ تصـميمات بـا جمعـي از رهبـران محلـي،         كه همواره جهـت برنامـه  
طور  و به پردازند ميگفتگو ديگران به  سفيدان، معتمدان محلي، اعضاي شورا و ريش
مـردم روسـتا نسـبت بـه      به اين طريـق  .نمايند ميگيري  تصميمجمعي اقدام به  دسته
  . شوند سهيم ميو در اجراي آنها  كنند ميها احساس مالكيت  پروژه

درصـد از   ۷۱/ ۶متغيـر قبلـي    ۹بـا  همـراه  داشتن سابقه مديريت روستايي متغير  )۱۰
 ها رابطه مسـتقيم  نمايد و با عملكرد دهياري وايانس متغير وابسته تحقيق را تبيين مي

كدخـدا، دهبـان، عضـويت در    (وجود سابقه مـديريت روسـتايي در خـانواده    . دارد
تجربـه  استفاده از . هاست سزايي در عملكرد دهياري داراي تأثير به) و غيره انجمن ده

  . روستايي است مشكالت درخصوص مديريتبسياري از  راهگشاي افراد خانواده
ست كه وارد مدل رگرسـيوني   ا گيزه دهيار از فعاليت در دهياري آخرين متغيريان )۱۱

درصد از واريانس متغير وابسته  ۷۲متغير قبلي حدود  ۱۰ در كناراين متغير . شود مي
از واريانس متغير وابسته را تبيين  ۰۳/۰اين متغير به تنهايي ؛نمايد تحقيق را تبيين مي



     …شهال چوبچيان، خليل كالنتري،                            ۱۰۶
  

 

افـرادي كـه   . هاسـت  يم ومثبـت بـا عملكـرد دهيـاري    نمايد و داراي رابطه مستق مي
تا كسب درآمـد و   ستشان از فعاليت در دهياري، بيشتر كمك به مردم روستا انگيزه

بنابراين، . استداري با ديگران متفاوت  طور معنيه موقعيت اجتماعي، عملكردشان ب
  . در اولويت قرار داردهاي آتي  دهياران براي دورهانتخاب اين گونه 
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1. ability 
2. effort 
3. supports 
4. reliability 
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