
 9311،پاییز3،شمارۀ25هایجغرافیایانسانی،دورۀپژوهش

 029-078ص.

DOI: 10.22059/jhgr.2019.239103.1007516 

پذیری  ثیر آن بر میزان مشارکتأتحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و ت

 آباد( گل شهرستان علی مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین ةیان )منطقیروستا

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد استادیار گروه جغرافیا -1*طاهره صادقلو

 50/11/1317تاریخ پذیرش:     11/50/1316تاریخ ارسال: 

چکیده

آن از یکی که است تأثیرگذار مدیریت اثربخشی فرایند در بسیاری عوامل وویژگیها مدیران سبک یا ها

کهارتباطنزدیکیبینمدیران،ویژهدراجتماعاتمحلیوروستاییهابازیردستاناست.اینامربهرفتارهایآن

بسیارمهماست.زیرامدیرانمحلیهستندکهبارویکردهایاجرایییاعملکردیخود،وروستاییانوجوددارد

پژوهشحاضربراساسروشدربنابراین،دهند.پذیریروستاییانراشکلمیحضورومشارکتةمیزانوزمین

وشدهسبکمدیریتروستاییپرداختههایبهبررسیاثرنخستگیریازمنابعموجودتحلیلیوبهره-توصیفی

گلشهرستانهایروستاییدهستانزرینپذیریروستاییاندرسکونتگاهسپسارتباطآنبرمیزانمشارکت

روستای99سرپرستخانواراز561اینتحقیقمتشکلازةنمونةاست.حجمجامعگرفتهآبادمدنظرقرارعلی

هایتحقیقحاکیازمیانگینمتوسطاند.یافتهساختهبررسیشدهمحققةناماناستکهدرقالبپرسشتدهس

ۀ،ارتباطات،واعتمادواطمینان(سازندگیری،تعاملگانه)انگیزش،مشارکتدرتصمیمهایپنجدراغلبشاخص

استسبک مدیریت گونه؛های به میان از که 99ای امتیازات98روستا، میانگین مجموع دارای روستا

هایکمترازیعنیمدیریتمشورتیویکروستادارایمیانگینامتیازاتشاخص52/3تا6/5هایبینشاخص

ازطرفییعنیدارایسبکمدیریتیغالب5.6 ارتباطمستقیمیبینمیزانسبکمدیریتو،دلسوزانهاست.

داریبیانگراینمطلباستگلوجوددارد.سطحمعنیپذیریروستاییاندرروستاهایدهستانزرینمشارکت

پذیریروستاییانهمبستگیوجوددارد.کهبیندومتغیرسبکمدیریتومشارکت



پذیری.هایمدیریت،مدیریتروستایی،مشارکتسبک،گلتوسعةروستایی،دهستانزرین:هادواژهیکل

                                                                                                                                                                   
 :tsadeghloo@um.ac.ir Email 51116161061: ، تلفننویسندة مسئول *

mailto:tsadeghloo@um.ac.ir


 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش025

مقدمه
 مرتبط هاي است. پژوهش الزامی مدیریت امري در ها مهارت كارگیري كنونی، به دنیاي در رقابتی شرایط در موفقیت براي

 بر تأثیر آن و مدیریتی رفتار مورد در اندیشیدن براي مهم و ها متغیري قوي سبك این كند می بیان مدیریتی هاي سبك با

 ترین نایاب و ترین اساسی اثربخش (. مدیران15: 1311آبادي،  )مهرام و دشتی رحمت شوند می محسوب مدیر عملكرد

 حدودي تا توان می بهینه وري بهره به یابی دست ةزمین را در سازمان/ اجتماع هر شكست و اند سازمان/ جامعه هر منابع

 سازمان یك میان اساسی تفاوت ،(. به عبارتی31: 1311سازمان/ اجتماع دانست )مهداد،  آن غیركارآمد مدیریت به مربوط

ضرورت توجه به سبك  ،(. بنابراین16: 1371)ساعتچی،  شود تعریف می حسب مدیریت بر غالباً غیرموفق و موفق

وجود  ند اگر قرار است در یك سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بهنظران بر این باور مدیریتی مدیران تا جایی است كه صاحب

یازیدن به سبك مدیریت متناسب و  مدیران با دست بنابراین،خوش تغییر شود.  فرهنگ مدیریت آن سازمان باید دست ،آید

سازمان و پشرفت آن هاي جدیدي براي  حل و راه كنندهاي گذشته رها  حل توانند خود را از بند راه گرفتن از آن می بهره

 (.610: 1550)الو و انگو،  فراهم آورند

سفید،  هاي قبل مدیران محلی )در قالب كدخدا، ریش عنوان یك سازمان اجتماع محلی، از سال به ،در مناطق روستایی

هاي  ها و مكان ها و زمان مدیریت محلی در دوره ةشورا، دهیار( نقش كلیدي در مدیریت روستاها داشته و دارند. نوع و نحو

ارتباطات در  ةو منش مدیران محلی تأثیرگذار بر نحو ،مختلف متفاوت از یكدیگر بوده است. این تفاوت در تفكر، رفتار

ها  مدیران مردم را با این دید كه آن ،(. در دیدگاه سنتی1: 1310هاست )افتخاري،  زیرمجموعه و نوع مشاركت آن ةجامع

 ،رهبر ةمثاب به ،كردند؛ در صورتی كه در دیدگاه جدید هرچند مدیر و جامعه را ندارند هدایت میتوانایی تغییر خود و دیگران 

هاي الزم همچون قدرت فردي،  شود، مردم نیز به لحاظ دارابودن توانمندي یكی از عوامل مؤثر در تغییر شناخته می

معه مؤثر باشند. از جمله نتایج طبیعی اثربخشی و جا ،توانند در تغییر خود، دیگران شان می جایگاه اجتماعی و اقتصادي

مند اجتماع روستایی به سوي پیشرفت و  رهبري مدیریت روستایی، ایجاد تشریك مساعی و حركت در جهت تغییر نظام

ها و تجربیات خود را  مندي هروستایی درصدد تالش براي تشریك مساعی است تا عالق ةتعالی است. هر گروهی در جامع

هاي انسانی و  هاي مدیریت نظام براي تحقق چنین هدفی به روش میانة روستایی نشان دهد. اما در این براي توسع

الشعاع عملكرد مدیریت قرار دارد.  است كه تا حد زیادي تحت سازي براي تحقق این تشریك مساعی نیاز طبیعی و زمینه

پذیري روستاییان در  ستایی و ارتباط آن با مشاركتهدف از این مطالعه تحلیل سبك مدیریت در مناطق رو ،بر این اساس

االت اساسی تحقیق را ؤس بنابراین،موردمطالعه است.  ةعنوان منطق آباد به گل شهرستان علی زرین ةروستاهاي منطق

بندي كرد كه سبك غالب مدیریت در نواحی روستایی مورد مطالعه به چه صورت است و  توان بدین صورت شكل می

 پذیري روستاییان به چه شكلی است؟ با مشاركتارتباط آن 

تاكنون مطالعات متعددي در این زمینه انجام گرفته است  ،ویژه در مناطق روستایی به جهت اهمیت مدیریت محلی به

به برخی از مطالعات مرتبط به این حوزه اشاره شده  1مدیریت روستایی است. در جدول  ةاهمیت مسئل دهندة كه این نشان

 است.



 023...ثیرآنبرمیزانأتحلیلسبکمدیریتمحلیدرمناطقروستاییوت

تحقیقحاضرةمطالعاتدرزمینةپیشین.9جدول
نتایجةخالصعنوانمحقق،سال

زاده  لهسایی
(1311) 

 مدیریت روستایی در ایران معاصر
ها، مشكالت خاص خود را داشته و امروزه نیز روستاهاي ایران با  دوره همةحفظ نظم روستایی در ایران، در 

 .برند مدیریتی رنج می ألوجود دارابودن نهادي رسمی براي مدیریت روستا از خ

محمدي یگانه و 
 (1311همكاران )

 - تحلیلی بر موانع اقتصادي
اجتماعی مشاركت روستاییان در 

 ةفرایند مدیریت روستایی، مطالع
دهستان لیشتر شهرستان موردي 

 گچساران

اجتماعی مشاركت روستاییان در مدیریت روستایی پرداخته و به این نتیجه رسیده  ـ به بررسی موانع اقتصادي
هاي  است كه سطح مشاركت روستاییان در فرایند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی نیست و میان ویژگی

هاي منطقه با سطح مشاركت آنان ارتباط معناداري وجود داشته یافتگی روستا هفردي روستاییان و سطح توسع
ن كمبود ترین مانع مشاركت روستاییان در فرایند مدیریت روستایی از دید مردم و مسئوال است. همچنین، مهم

 درآمد شناسایی شد.

میرلطفی و 
خیرآبادي محبی 

(1311) 

بررسی نقش مدیریت روستایی در 
 فرایند مشاركت يارتقا

 افزایش حدي به آن اهمیت و نیست پوشیده كسی بر كشور توسعة در مردمی هاي مشاركت جلب اهمیت زهامرو
 انسان سرشتی نیاز مشاركت كه آنجا از اند. نامیده مشاركت عصر را حاضر عصرِ نظران صاحب برخی كه یافته
 وي در بودن اجتماعی خوي كه زیرا دارد، دیگران با پیوند و تعلق به نیاز خویش آفرینش ةپای بر انسان و است

 در آن تحقق و شده شناخته روستایی هاي برنامه مدیریت و توسعه اصلی عنوان كلید به مشاركت ،است نهفته
 .است اجرایی اقدامات و ها گیري تصمیم در عمومی توافق نیازمند عمل

ی هشجین یموال
و همكاران 

(1313) 

هاي مدیریت روستایی از  چالش
شوراهاي اسالمی در دیدگاه 

ماندگاري جمعیت در روستاهاي 
 مركزي اردبیل ةناحی

مورد  ةسكونتگاهی روستایی منطق ةها و تهدیدهاي خارج از عرص به تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت
و درنهایت اقدامات راهبردي مربوط شده است پارچه پرداخته  و دید یك SWOTمطالعه با استفاده از تكنیك 

 .ریزي براي ماندگاري جمعیت در روستاها از دیدگاه شوراها مورد مطالعه قرار گرفته است برنامهبه 

گلشیري و 
 (1311) همكاران

 میزان رد اجتماعی انسجام تأثیر
موردي  ةمطالع مشاركت روستاییان:

 بروجن شهرستان گندمان، بخش

 ارضاي و زدایی روستایی، محرومیت توسعة به لنی جهت در فعالیت كشور، روستایی جمعیت زیادبودن به توجه با
یابد.  می روستاها اهمیت روزافزون ةاز تخلی جلوگیري و مهاجرت كاهش منظور روستاییان به اساسی نیازهاي

 اجتماعی مشاركت و اجتماعی انسجام بین داري معنی و مثبت ةرابط آماري از لحاظ دهد می نشان ها یافته
 .دارد روستاییان وجود

 (1513) ددینا
ترین سبك مدیریتی  انتخاب مناسب

قا عملكرد كارمندانیمنظور ارت به  

حاضر  ةهاي عملكردي و كاركردي اعضاي یك سازمان یا جامعه، مقال انگیزه يبا توجه به تأثیر مدیریت بر ارتقا
زیادي بستگی به له تا حد ئهاست. این مس ترین الگوي مدیریت در تقویت این انگیزش به دنبال بررسی مناسب

كارگیري قدرت توسط مدیر و جایگاه زنان و مردان در آن نهاد دارد. در این مطالعه به پنج مدل  به ةنحو
 گیري اشاره شده است. استخراجی از مدل درخت تصمیم

اوزور و نوانكوو 
(1551) 

هاي  نقش رهبران محلی در برنامه
 توسعة اجتماعات در ایالت ایمو

مدیر روستایی پرداخته شده  150هاي توسعه در میان  بررسی نقش رهبران در موفقیت برنامه در این مطالعه به
گیري برقراري ارتباط بین نهادهاي دولتی و غیردولتی، همیاري مالی و  ین این تأثیر بر تصمیمتراست كه بیش

ي فردي رهبران تأثیر ها سبك رهبري و ویژگی ،هاي محلی بوده است. همچنین غیرمالی، اجرا و بهبود برنامه
 ر این موفقیت داشته است.دبسیاري 

گریج ریكت 
(1550) 

اهمیت رهبري اجتماع براي موفقیت 
 جوامع روستایی در فلوریدا

 

تطبیقی اجتماعات روستایی فلوریدا براي ارزیابی نقش رهبري اجتماعات در موفقیت  ةدر این مطالعه به مقایس
 ،شود اعتماد اجتماعی می و هایی مثل مشاركت كه شامل زیرشاخص ،اجتماعی ةها نظیر سرمای برخی شاخص

برفی براي تعیین متخصصان و مصاحبه با  ةروش گلول و هایی نظیر پنل تخصصی پرداخته شده است و از تكنیك
میزان ها در  هاي فردي آن ها بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر این است كه احساس تعلق رهبران و ویژگی آن

 هاي اعتماد اجتماعی مؤثر است.  صجلب اعتماد اجتماعی و مشاركت و سایر شاخ

ویلیامز و لیندسی 
(1511) 

رهبران روستایی و توسعة رهبري در 
 پنسیلوانیا

در شود.  كید میأهاي روستایی بسیار ت هاي رهبران براي غلبه بر چالش لوانیا بر توانایییدر اجتماعات روستایی پنس
توانند براي ارتقاي  هاي مردم از رهبران خود و راهكارهایی كه این رهبران می فرض العه به بررسی پیشاین مط

به  ،. بر این اساسپرداخته شده است هاي خود در موفقیت و توسعة اجتماعات روستایی داشته باشند  مهارت
و تجارت  ،ها هاي مدیریتی، مهارت   ساختاریافته و ساختارنیافته با رهبران روستایی در خصوص سبك ةمصاحب

 است.شده ها پرداخته  رهبري آن

اولوفمی اونویزو 
(1510) 

 ةهاي رهبري بر نحو تأثیر سبك
هاي توسعه در ایالت  اجراي برنامه

 اكوا ایبوم نیجریه

توان به شرح زیر دانست كه ارتباطی بین سبك استبدادي رهبري و زیردستان وجود  نتایج این تحقیق را می
 .یستندهاي توسعة روستایی تأثیرگذار ن این اجتماعات فیلتر شده و تدافعی عمل كرده و در طرح بنابراین، .ندارد

جاندسواراس نان 
وامی و سوامی 

(1510) 
هاي رهبري سبك  

كاهش نرخ تنش در محیط بسیار مهم است و بر عملكرد  درهاي مدیریتی مؤثر  در دنیاي رقابتی امروز، سبك
ها  ها و تأثیرات آن هاي رهبري و ویژگی . در این مطالعه به انواع سبكاستسازمان و اعضاي آن تأثیرگذار 

 پرداخته شده است.

آیزودین م. دي 
 رامی و همكاران

(1517) 

هاي رهبري بر رفع فقر  تأثیر سبك
ترینگانو مالزي  در ایالت  

تواند در تغیر نگرش و راه تفكر اجتماعات روستایی و توسعه در  سبك مدیریت می ،راساس نتایج این تحقیقب
هاي مختلف منتشر شده و  راحتی در میان گروه ابعاد مختلف تأثیر بسزایی داشته باشد. در این میان آثار توسعه به

 یابد. شكاف شهر و روستا نیز كاهش می

مارتیسكاینن 
(1517) 

هاي رهبري بر توسعه و  ثیر سبكتأ
 هاي مردم عامه ترقی خالقیت

طلب و حمایتگرانه است، خالقیت و  در اجتماعاتی كه رهبري داراي سبك مشاركت ،براساس نتایج این تحقیق
 یابد. بروز بیشتري می ةگیرد و لذا زمین هاي اجتماعات عادي مورد توجه و حمایت قرار می نوآوري
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هاي مدیریتی با  توان گفت در خصوص ارتباط بین سبك شده در این خصوص، می مطالعات انجام ةبا بررسی پیشین

گرفته كه انجام مشاركت روستاییان مطالعات محدودي  هاي توسعة اجتماعی اجتماعات روستایی و مستقیماً شاخص

 عنوان وجه نوآوري مطالعه قید شود. تواند به می

 نظری مبانی

آن هایسبک و مدیریت

پایان  ةهاست. این بدان معناست كه مدیران ملزم به هدایت گروه به سمت هدف و نقط مدیریت شامل توجه به هدف

مور پیمودن راه و رسیدن به أبینی شده است. مدیران انرژي خود را به افرادي كه با هم م وظیفه و كاري است كه پیش

 :1311یابد كه افراد درصدد رسیدن به هدفی هستند )افجه،  محتوا می هنگامیمدیریت  ،بنابراین .كنند ند منتقل میا هدف

 ها یا معیارهاي اثربخش بسیاري براي مدیران تعریف شده است. هفت یابی به چنین عملكردي شاخص (. براي دست017

 :از اند عبارت اثربخشی سنجش شاخص عمده براي

 .شوند می انجام سازمان اعضاي توسط اندازه چه تا مدیریت هاي اجرا: برنامه

 انتقال اعضا به را سازمان و استراتژي انداز چشم و كند می برقرار ارتباط اثربخش صورت هب حد چه تا مدیریت رهبري:

 .دهد می

 .كند می واگذار را تكالیف مدیریت میزان چه تا تفویض:

 قبولی قابل بازگشت تا گیرد می كار هرا ب انسانی و ،فیزیكی مالی، منابع سازمان مدیریت اندازه چه تا سرمایه: بازگشت

 .باشد داشته داران سهام براي

 مشابه است. و متفاوت يها مهارت كارگیري به به قادر چقدر مدیریت تعارض: مدیریت

 سازد. هبرآورد و بفهمد را دیگران نیازهاي كند می تالش چگونه مدیریت انگیزش:

 (.1551)كریتنر و كینیكی،  كند می تالش دیگران هاي ارزش ارزیابی و درك براي چگونه مدیریت )توجه(: پاداش

یافتگی یا  رسد این دیدگاه متناسب با میزان توسعه نظر می هاي متفاوتی در اتخاذ سبك رهبري وجود دارد. به دیدگاه

هاي  هاي نهادي و ساختاري سبك فعالیت ،ها ها و سنت ها، فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ سازمان نیافتگی سازمان توسعه

 ةهاي چهارگان مطالعات خود درمورد مدیریت را در قالب سیستم ةتواند داشته باشد. لیكرت و همكارانش نتیج متفاوتی می

 (:1 )جدول اند زیر ارائه داده

هایمدیریتسبک.5جدول

نوعسیستم
 

عناصرفراگردرهبری

مدیریت

آمرانه

)دیکتاتوری(

مدیریتدلسوزانه

)دیکتاتورخیرخواه(

مدیریت

ایمشاوره
مدیریتمشارکتی

 كامل خوب نسبتاً رعیتی ارباب - میزان اعتماد و اطمینان

 چگونگی ایجاد انگیزش
از طریق تهدید و 

 ارعاب
از طریق تنبیه و پاداش 

 بالقوه
از طریق پاداش و 

 تنبیه بالقوه
از طریق سیستم تشویق و تنبیه مورد 

 توافق طرفین )مدیریت و كاركنان(
 دوطرفه دوطرفه طرفه یك طرفه یك ارتباطات ةنحو

 خوب خوب نسبتاً با احتیاط از طرف كاركنان - میزان تعامل
 دوطرفه دوطرفه طرفه یك طرفه یك گیري تصمیم

9307:851منبع:رضاییان،
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كند تا بتوان توجه نسبی مدیر به  ارائه شد، كمك می 1كه توسط رابرت بلیك و جین موتون ،مدیریت ةشبك ،همچنین

 پنج سبك مدیریت به شرح زیر است: ةكنند كار تولید و به كاركنان یا اعضاي سازمان را تعیین نمود. این شبكه بیان

 شود. نمی)بی قید و بند یا نامحسوس( كه در این سبك مدیریت نامحسوس بوده و به افراد و تولید توجهی  1تفاوت مدیریت بی

توجه به كاركنان و  ،شود. به عبارتی توجهی می كه در آن به كاركنان توجه زیاد ولی به تولید بی 3مدیریت باشگاهی

 ها اولویت دارد. دوستانه با آن ةایجاد رابط

 شود. توجهی می كه در آن به تولید و كارایی توجه زیاد و به كاركنان بی 0مدیریت استبدادي

گیرد  زمان عملكرد سازمان و رضایت شغلی كاركنان مد نظر قرار می طور هم كه در آن به 0سازمانیمدیریت انسانی و 

 كار مد نظر است.جراي كاركنان و ا ةو توازن بین روحی

شود و از دیدگاه بلیك و موتون  كه در آن به تولید و مدیران و كاركنان اهمیت زیادي داده می 6مدیریت تیمی

و همبستگی بین مدیر و كاركنان  ،كار، روابط مبتنی بر اعتماد جرايشود. زیرا تعهد به ا قلمداد میمؤثرترین سبك رهبري 

 (.15: 1311آبادي،  )مهرام و دشتی رحمت وجود دارد

 مدیران وظایف از یكی دهد افزایش ممكن سطح باالترین به را كاركنان عملكرد كه مسیري در و انگیزش ایجاد

د كه كربندي  شكل دیگري نیز دسته توان به هاي مدیریت و رهبري را می و ابزار تأثیرگذاري سبك ابعاد. است شده قلمداد

هاي سازمانی، نیازهاي رشد و ابزار متفاوتی را ایجاب  هاي مدیریت مختلف مشاركتی و اقتداري، فرهنگ براساس آن روش

 (.3 نمایند )جدول می

رهبریومدیریتوابزارتأثیرگذاری،ها،ابعادسبک.3جدول

ابزارنیازهایرشدفرهنگساختارسازمانیروشرهبری

 مدار( مدار+ توفیق ارگانیكی )جهت مشاركتی

 - قدردانی باال

 پایین
استراتژي تعدیلی )تشویق و 

 سازي( انگیزه

- 

 مدار( مدار+ وظیفه مكانیكی )قدرت اقتداري

 باال
استراتژي تعدیلی )تشویق و 

 سازي( انگیزه

- 

 پایین
سنجش صحیح و قابل 

 اعتماد عملكرد

 غیردقیق )استراتژي تعدیلی(

 دقیق )قانون و مقررات(

(9308:7)منبع:فنیری،

د. مدیران رسمی با انتصاب به شغل و كربندي  گروه رسمی و كاریزماتیك نیز دسته توان به دو مدیران را می ،از سویی

یابند. این گروه منابع مدیریت را براي اجبار یا تشویق  می مشروع قدرت ،مدار در قالب فرهنگ وظیفه ،احترام به شغل سازمانی

یابی به اهداف است. اما در سبك كاریزماتیك، زمینه  مدار ابزار دست یا پاداش در فرهنگ قدرت ،در اختیار دارند و ترس، زور

مدار مدیران كاریزماتیك  قدرت در فرهنگ توفیق أنفس منش براي ابراز دانش و مهارت فراهم است و تخصص و اعتمادبه

 (.11: 1310)فنیري،  استمدار این نوع مدیریت شرایط غیررسمی مبناي قدرت  است. در فرهنگ حمایت

                                                                                                                                                                   
1. Robert Blacke and Jane Mouton 

2. Impoverished Management 
3. Country Club Management 
4. Task Management 

5. Dampened Pendulum 

6. Team Management 
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(9316هایمدیردرفرایندمدیریت)نگارنده،ویژگی.9شکل

 اند از: دند كه عبارتكرو ارائه  ( چهار سبك مدیریت و رهبري را شناسایی1317) اي دیگر، هرسی و بالنچارد در مطالعه

 ؛مدیربودن رفتار حمایتی  رفتار هدایتی و اندك ةبا غلب:9آمرانهدستورییا

مین نیازهاي زیردستان نیز أبر تحقق اهداف، ت عالوه ،با فزونی رفتار هدایتی و حمایتی كه:5قبوالندنییافروشی

ها برقرار  مناسبی با آن ةو رابط كند  ها را در كار درگیر می مد نظر است. در این سبك مدیر با تشویق و ایجاد انگیزش آن

.كند زیردستان از مسائل، تصمیم نهایی را مدیر اتخاذ میرغم اطالع  به ،. در این سبككند می

كننده و پشتیبان است.  در این سبك رفتار هدایتی اندك و رفتار حمایتی زیاد است. مدیر تسهیل:3سبکمشارکتی

ن هاي ای و حمایت اجتماعی مدیر از ویژگی ،دست دارد. حضور، آمادگی ها را به گیري اعضا، كنترل آن ضمن جلب تصمیم

 سبك است.

علت كاهش میزان دخالت  در این نوع مدیریت، رفتار هدایتی و حمایتی بسیار ضعیف است و به :8سبکتفویضی

بسیاري از مدیران مطلوب است. در این سبك ایجاد انگیزه براي براي ریزي، كنترل، تصریح اهداف و ...  مدیر در برنامه

 ،(. بر این اساس1317)هرسی و بالنچارد،  ستان از اصول اولیه استاعتماد بین زیرد يوظایف محوله و ارتقا جرايا

و مشاركتی( براساس درجات مختلف  ،اي هاي مدیریتی را در چهار قالب اصلی )آمرانه، دلسوزانه، مشاوره توان سبك می

 د.كربندي  گیري، اعتماد، تعامل، و ارتباطات دسته هاي انگیزش، تصمیم   صشاخ

دهی به میزان و شكل مشاركت افراد یك  هاي مدیریتی را بر جهت تواند تأثیرگذاري سبك شكل زیر به نوعی می

را نیز  6و سودگرایانه 0ها، دو سبك دگردیسانه عالوه بر این سبك ،بسیاري از متخصصان ،)شكل(. البته سازمان نشان دهد

سویه و  تواند بین یك هاي مدیریت شكل مشاركت می شمارند. در هر یك از این سبك هاي مدیریت برمی در اقسام سبك

را نیز بر  منافعو  رییتغتوان دو عامل  هاي متفاوت متغیر باشد. در اشكال دگردیسانه و سودگرایانه می دوسویه و با شدت

 د.اعضا افزو ةرفتار مدیریتی و زیردستان

                                                                                                                                                                   
1. telling 

2. selling 

3. Participating 

4. Delegating 

5. transformational 

6. transactional 
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(5898مدلشماتیکتأثیرسبکمدیریتدرجلبمشارکت)نانجاندسواراسوامیوسوامی،.5شکل

هاي مدیریت مطلوب و حكمروایی خوب  هاي مدیریت فضایی نیز امروزه در حال گرایش به سمت شاخص تئوري

شود. در طول دوره و  ها قلمداد می صترین شاخ یكی از مهم ةشهروندان از زمر میانباشند كه مشاركت و توسعة آن در  می

 اي محلی يها سازمان تشكیل وجود مدیریت روستایی میزان مشاركت و عدم تمركز بسیار محدود بوده است. با ةسابق

 از گشودن دادند گره می ترجیح روستاییان و نداشتند مشكالت حل براي چندانی و توان اختیارها  آن ده، انجمن مانند

 :1315)ایمانی جاجرمی،  بخواهند ،مركز در اداري مقامات عالی یعنی ،قدرت اصلی صاحبان از همچنان را مشكالت

 شود. هاي مدیریت روستایی پرداخته می (. در ادامه به تشریح اهمیت این شاخص در تئوري111

مدیریتروستایی

هاي  و هماهنگی و نظارت بر اقدام ،اي وسعهدهی اقدام ت مانزریزي براي روستا، سا توان برنامه مدیریت روستایی را می

(. مدیریت روستایی علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی، 10 :1311)دربان آستانه،  شده دانست انجام

نواحی روستایی در بین كشورها از نظر  ة(. ساختار ادار0 :1370)طالب،  روستایی است ةو غیره در جامع ،اقتصادي

تاریخی متفاوت است. با وجود ساختارهاي اداري متفاوت، در  ةو سلیق ،انی، ایدئولوژي سیاسی حاكمتشكیالت سازم

گیري بوده است. مدیریت روستایی از  هاي اخیر، حكومت محلی روستایی در بیشتر كشورها در معرض تحول چشم دهه

جدید حكمروایی در قرن  ةبیستم و به یك دورگرا در اواسط قرن  دولت ةپدرساالري در اوایل قرن بیستم به دور ةدور

هاي طبیعی،  (. رشد اقتصادي، بهبود شرایط اجتماعی، حفاظت از ارزش161 :1315)وودز،  ویكم متحول شده است بیست

 ةهاي مهم توسعة پایدار روستایی است كه باید از طریق رویكرد پایین به باال و استفاد طور یكسان از ویژگی هب ،همگی

و برنامه سه عنصر مهم مدیریت  ،(. مدیریت، زیرساخت10: 1551)پاگلیز،  و مشاركتی از منابع محلی حاصل شود پایدار

شكاف  رفتنهاي روستایی، از بین  گیر مهاجرت ، یعنی كاهش چشماست آن ةیابی به اهداف عمد روستایی در دست

 (.101: 1550)سایاهی كاشی،  روستایی ةگسترد و توسعة كشاورز و كاهش فقر ،اجتماعی بین شهر و روستا و اقتصادي

یابی به توسعة پایدار اقتصادي،  توانند در دست سازي در جوامع روستایی می مدیران روستایی از طریق هدایت و ظرفیت

امور  ةبه مفهوم ادار ،(. مدیریت روستایی در سطح كالن051: 1515)تانگوي،  و محیطی در روستاها اقدام كنند ،اجتماعی

هاي بسیاري را تجربه كرده و از تأثیر  هاي گذشته دگرگونی سیاسی روستاها در ایران، طی دورانو اقتصادي، اجتماعی، 

 سیاسی نیز جدا نمانده است و تحوالت مدیریتی مختلفی را پشت سر گذاشته استو تحوالت اقتصادي، اجتماعی، 

دهی امور روستاییان به جاي مدیریت سنتی  راي سامانشاهد حضور تشكیالت دولتی ب ،امروزه .(00 :1316)كریمی، 

از  ؛تا پیش از مشروطیت بررسی كرد: توان در پنج مرحله باشیم. این تحوالت را می مالك و كدخدا در روستاها می
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و از ؛ از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی ؛از جنگ جهانی دوم تا اصالحات ارضی ؛مشروطیت تا جنگ جهانی دوم

هاي پیچیده و  هاي غالب مدیریت ست. عناصر و ویژگیاگویاي سبكی از مدیریت از این مراحل هر یك  ؛تاكنونانقالب 

روابط  ؛ها توسط ساكنان مین هزینهأت ؛بودن عوامل مدیریت داخلیتقسیم كرد: توان به مواردي  عدي گذشته را میچندبُ

(. بعد از جنگی جهانی دوم، 0 :1376روستایی )طالب،  ةفنی جامع -ماندگی علمی و عقب ؛استثماري بین مالك و زارع

هایی را در چارچوب عملیات  هایی فعالیت و با تصویب برنامه ندتدریج سعی در دخالت در امور روستاها داشت ها به دولت

)طالب،  ستها بوده ا اما مدیریت سابق در دست مالكان و عوامل آن .عمرانی و ارتقاي سطح زندگی روستاییان انجام دادند

اجراي قانون اصالحات ارضی بود كه موجب  ها در جهت دخالت در امور روستاها (. اقدام بعدي دولت11 :1376

 پاشیدگی نظام مدیریت روستایی مبتنی بر مالكان شد. ازهم

 سازندگی دجها نهادهاي تشكیل با اینكه تا آمد پیش روستاها در موقتی مدیریت ألخ اسالمی، انقالب از بعد ،در ادامه

 واگذار روستایی اسالمی شوراهاي به روستایی مدیریت 1361 سال در و آمد پدید روستاها با ارتباط ةزمین مسكن بنیاد و

 با ،1377 سال در شد باعث اسالمی انقالب از پس روستایی مدیریت مختلف مشكالت(. 150 :1311 افراخته،) شد

امور  ةمنظور ادار به ،دوبه وزارت كشور اجازه داده ش ،روستاهاي كشورهاي خودكفا در  سیس دهیاريأتصویب قانون ت

صورت خودكفا با شخصیت حقوقی مستقل  روستاها، سازمان دهیاري را با توجه به موقعیت محل و با درخواست اهالی و به

هاي مختلف مدیریت روستایی بر  ید حاكمیت سبكؤ(. این مطالب م115 :1313)امینی و جمینی،  سیس كندأدر روستاها ت

سبك  هايهاي متنوع روستاییان كشور داشته است. تحلیل اثر ر جنبهدنظام روستایی كشور است كه تأثیرات مختلفی 

مدیریت روستایی  هايپذیري روستاییان از موضوعاتی است كه به بررسی یكی از اثر مدیریت روستایی بر میزان مشاركت

 پردازد. روستاییان میبر زندگی 

پذیریروستاییانهایمدیریتبرمشارکتنقشسبک

 كه از است راهبردي مشاركتْ پذیرد. می تحقق متفاوتی درجات و سطوح مختلف در شهروندان مشاركت ،آرنشتاین نظر از

 اشتراك به اطالعاتها  آن در كه یابند می فرصت حضور و كنند می شركت فرایندهایی در نادار و ناتوان افراد آن طریق

 سودها و آید درمی اجرا ها به برنامه شود، می تعیین مالیاتی منابع شود، می تدوینها  سیاست اهداف و شود، می گذاشته

 مختلف معانی «مشاركت» ةواژ برابر در مختلف اصطالحات و لغات فرهنگ در (.115: 1161)آرنستین،  شود می تقسیم

 خودگردانی، امور، واگذاري پذیري، مسئولیت مردم، بسیج شدن، سهیم دادن، قدرت ساعی،م اشتراك است: رفته كار هب

كار رفته است  هب «توسعه» ةواژ كنار در مفهوم نیز این معموالً ... و ،تمركز عدم خوداتكایی، خودیاري، كار، تقسیم

 غیرمشاركتی كنش از محوري شاخص سه طریق مشاركتی از كنش ها، از نوشته بسیاري (. در1315)صیدالی و همكاران، 

 عنوان نوعی به هم توان می پذیري. مشاركت را مسئولیت (ج ؛بودن آگاهانه (ب ؛بودن داوطلبانه (الف است: شده تفكیك

بین  روابط ساختار در مشاركت داشت توجه باید اینكه هم كرد تعبیر است از آن سود كسب جويو در جست فرد كه كنش

 (.66: 1311)عنابستانی و همكاران،  است نهفته كنشگران

هاي  هاي اجتماعات روستایی مطرح بوده است. اما این معنا و زمینه عنوان یكی از ویژگی مفهوم مشاركت از دیرباز به

پایدار،  توسعة ةمسئل طرح خوش تغییر قرار گرفته است. با هاي مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون دست تحقق آن در دوره

 اي، توسعه چنین در است. گرفته كار قرار دستور در زا درون ةتوسع و شده محسوب توسعه فرایند مركز جو مشاركت انسان

(. 1111مارسدن،  و )اوكلی هاي اصلی آن است از شاخص بودن خواهانه و عدالت زایی درون و است اساسی متغیري مشاركت

هاي  و پدیده عناصر كنار در بنابراین،پذیرد.  می انجام متعددي تأثیر عوامل تحت دهد، بلكه نمی روي خأل در مشاركت



 021...ثیرآنبرمیزانأتحلیلسبکمدیریتمحلیدرمناطقروستاییوت

 اثربخشی، روند )كارایی، شمار می به مشاركت مزایاي جمله از و شوند می مشاركت از حمایت و تقویت باعث كه مختلفی

 موانع»با نام ها  آن از گاهی گذارند كه منفی می اثر آن بر كه دارند وجود نیز عواملی پایداري(،و  پوشش، خوداتكایی،

 خصوص در تفسیر سه بیان به مشاركت تعریف براي (. اوكلی1313 همكاران، و شود )شعبانعلی فمی می برده نام «مشاركت

 بهداشتی، هاي مورد پروژه در تفسیر این است معتقد كه داشتن عنوان سهم به مشاركت از: اند كه عبارت پردازد می مشاركت

 صادق ـ هستند اي شده تعیین پیش از اهداف داراي كه ـ جهان سوم در زیربنایی امور و طبیعی، منابع داري، جنگل آب، تأمین

 بر وشود   مطرح می مشاركت اصلی سازوكار و ابزار ان عنو به سازمان تفسیر این در كه عنوان سازمان به مشاركت است؛

عنوان  به مشاركت و ؛شود می تأكید غیره و ،آب مدیریت به مربوط هاي كمیته كشاورزي، مؤسسات ،ها تعاونی تشكیل

 توان و اي توسعه يها قابلیت دانش، مهارت، از كنندگان مشاركت برخوردارشدن بر تفسیر این در كه توانمندسازي

 توسعة ةشد گم حال عین در و اساسی وجه مشاركت مردمی ،(. درواقع1111مارسدن،  و )اوكلیشود  می گیري تأكید تصمیم

 این غیر در ؛گیرد خود به عملی ةجنب و دوسویه خودجوش اي گونه به بایست می مشاركت فرایند روستاهاست. در پایدار

ایجادشده  هاي سرمایه حفاظت و ،تأسیسات از داري نگه مصرف، ةشیو و جهت توسعه در مردمی عظیم توان ،صورت

 خودیاري، قالب در متعددي مشاركتی رفتارهاي مشاركت است، نوعی خود شان زندگی كه ،ماند. روستاییان خواهد بالاستفاده

 تغییرات تأثیر تحت مواردي در حتی و دهند ادامه می خود حیات بهها  آن از اي پاره هنوز كه اند داشته و همیاري ،دگریاري

 ساخت، ها، عزاداري ها، جشن در مشاركت روستاییان مانند ،اند درآمده دیگري شكل به تكنولوژیك و ،اقتصادي، اجتماعی

 و ،داوطلبانه اداري، ها، مشاركت نوع كه این بیش پابرجاست و كم هنوز ... و حمام ها، حسینیه و داري مساجد نگه و ،تعمیر

و  است مشكل عمل در جویی مشاركت راهكار پیداكردن ،البته (.1376)طالب،  )خودانگیخته( است عامل بیرونی دخالت بدون

 مشاركت اثربخشی و میزان بر عواملی كه از یكی است. آن رد تأثیرگذار عوامل و مشاركت كیف و كم شناخت آن ةالزم

و اصفهانی هاي مدیریتی روستاست )گلشیري  تشویقی و جلب مشاركت توسط نهادها و اهرم ةزمین گذارد می تأثیر مردم

دهنده تأثیر بسیاري در تشویق  هاي اصلی شكل عنوان یكی از اهرم نظام مدیریت محلی بهبنابراین، (. 101: 1311همكاران، 

هاي  الشعاع سبك تواند تحت . ابعاد مشاركت روستاییان را كه میكند یا توقف مشاركت در یك اجتماع روستایی ایفا می

 توان شامل موارد زیر دانست: مدیریتی قرار گیرد و به اشكال مختلف بروز یابد می

 ؛اي هاي مالی، اهداي منابع مالی و سرمایه كمك ياهدا گذاري، مشاركت اقتصادي نظیر سرمایه

هاي توسعه، حضور  هاي اجرایی یا طرح مشاركت اجتماعی نظیر حضور در مراسم و اعیاد، حضور و همفكري در پروژه

 ؛هاي عمومی روستا و همفكري با مدیران و سایر روستاییان در خصوص امور عمومی و ... در مجامع و نشست

اندیشی در امور انتخاباتی و حمایت از مدیران  گیري یا هم ی نظیر همفكري و حضور براي تصمیممشاركت سیاس

 ؛محلی براي احقاق حقوق روستاییان در سطوح باالتر فضایی

مین أو همراهی با مدیران و سایر اهالی روستا براي اموري نظیر حفاظت، مدیریت و ت محیطی، حضور مشاركت زیست

 ؛ها و ... زیست روستا، تغییر كاربريمنابع، حفظ محیط 

وساز، توسعه و عمران  كردن امور ساخت یدي، نظیر همكاري و حضور در تصمیمات و اجرایی -مشاركت فیزیكی

 (.31 :1315پور و فروشانی،  )خسروي زیرساختی روستاها

شوراهاي  طریق از روستاییان با نظارت را محلی امور ةادار كه ،غیردولتی عمومی هاي عنوان سازمان به ،ها دهیاري

تر بیان  باشند. براساس آنچه پیش می وظایفی داراي عمومی خدمات و عمومی امور ةعرص رسانند، در می انجام به اسالمی

 ،شك . بیهستندسازي براي تحقق این امر  عنوان مدیران هدایت اجتماع محلی به سوي توسعه و زمینه شد، دهیاران به

هاي اتخاذشده  نفعان اصلی فرایند توسعه، بسیاري از اهداف و تصمیمات و برنامه عنوان ذي به ،بدون حضور مردم روستایی
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عنوان نمایندگان منتخب روستا، نقش مهمی در ایجاد  به ،)دهیاران و شوراها( اجرایی نخواهد شد. اما سبك مدیران

هاي  تأثیر سبك ،. براین اساسكند  اركت براي امور توسعة روستا ایفا میپذیري روستاییان در مش انگیزش، ترغیب و تعامل

ها و متغیرهاي جدول زیر ارزیابی و  توان در قالب شاخص ر ابعاد مشاركت را میدرهبري و مدیریت مدیران روستایی 

 (.0 )جدولكرد سنجش 

 رمشارکتدهایرهبریابعادومتغیرهایتأثیرگذاریسبک.8جدول

متغیرهایمشارکتابعادمشارکتعناصرفراگردرهبریمدیریتهایسبک

 مدیریت آمرانه

مدیریت دلسوزانه 

 )دیكتاتوري دلخواه(

 اي مدیریت مشاوره

 مدیریت مشاركتی

 میزان اعتماد و اطمینان

 چگونگی ایجاد انگیزش

 ارتباطات ةنحو

 میزان تعامل

 گیري تصمیم

 مادي-اقتصادي

 مشاركت و حمایت مالی

 گذاري مشترك سرمایه

 هاي فیزیكی وقف و اهداي سرمایه

 الحسنه هاي قرض  مشاركت در تشكیل صندوق

 مشاركت در حل مشكالت مالی سایر روستاییان

 اطالعاتی -اجتماعی

 ..(.حضور در مراسم و اعیاد جمعی )عاشورا و 

 و امور روستا( ،ها مراسمها،  همفكري و همكاري در امور جمعی روستا )طرح

 اعتماد و تعامل با سایر روستاییان

 اهمیت سرنوشت روستا

مشاركت در رفع مسائل و اختالفات مربوط به روستاییان و روستا )اختالفات، 

 و ...( ،مخاطرات

 زیرساختی-محیطی

 هاي خدماتی و رفاهی در روستا وساز مشاركت در ساخت

 كارهاي عمرانی روستا و سایر روستاییانمشاركت در 

 مشاركت براي حفظ محیط روستا و منابع

 ها و فضاها  مشاركت براي بازسازي تخریب

 مشاركت براي امور بهداشتی روستا

 تعاملی-سیاسی

 و ...( ،مشاركت در برگزاري انتخابات )شورا، دهیار

 ها مشاركت در تشكیل نهادها یا تداوم آن

 عضویت در نهادهاي روستایی )بسیج و ...(

 همكاري با نهادهاي مدیریتی روستا

9316هایتحقیق،یافتهمنابع:

 د.كرتوان مدل مفهومی تحقیق حاضر را به شرح زیر ارائه  می ،بر این اساس


(9316مفهومیتحقیق)نگارنده،-یمدلعلّ.3شکل
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روشپژوهش
 قیطر از اطالعات آوري جمع. ی انجام شده استلیتحل -یفیتوص ةمطالع روشي و با ا توسعه - يكاربرداز نوع  قیتحقاین 

هاي مدیریتی  ساخته بوده است كه بر اساس سبك محقق ةنام ی و به كمك ابزار پرسشدانیم مطالعاتاي و  كتابخانه اسنادي

ها، سبك مدیریتی چهارگانه در بین مدیران روستاهاي دهستان  اند. با توجه به آن دهشو در قالب طیف لیكرت تدوین و اجرا 

یید روایی آن أساخته و ت محقق ةنام از طراحی پرسش پسآباد و براساس طیف لیكرت سنجش شد.  گل شهرستان علی زرین

، پایایی مدیریت روستایی ةهاي متولی در حوز نفر از نخبگان و كارشناسان دانشگاهی و اجرایی در سطح سازمان 35توسط 

 است. 76/5نامه داراي پایایی در سطح  كه براساس فرمول آلفاي كرونباخ پرسششد نامه آزمون  پرسش

 11 همةآماري تحقیق  ةآباد، در استان گلستان قرار دارد )شكل( و جامع از توابع شهرستان علی ،گل دهستان زرین

 1310نفر جمعیت در سرشماري سال  15136خانوار و  1110گل است كه شامل  دهستان زرین ةروستاي داراي سكن

عنوان حجم نمونه تعیین شد كه براساس  خانوار به 107درصد،  با خطاي شش ،براساس فرمول كوكران ،است. همچنین

نامه  پرسش 15وستاهاي كمتر از ها در ر و با اصالح تعداد نمونهشد تسهیم نسبت به درصد براي هر روستا تعیین  ةقاعد

 (.0 )جدول نامه افزایش یافت پرسش 161این میزان به 

9312موردمطالعهبراساسآمارسالةهایجمعیتیروستاهایمنطقویژگی.2جدول
اصالحیةنمونحجمنمونهزنمردجمعیتخانوارآبادی

 15 6 151 110 110 67 افراتخته
 15 1 100 105 110 11 سیاه رودبار

 13 13 111 111 003 161 بادآ شیرین
 15 3 06 01 11 33 چینو

 15 0 16 10 115 00 پیرزن خاك
 16 16 350 357 611 110 گل زرین

 15 6 61 11 100 01 میان رستاق
 00 00 155 100 1700 001 بادآكرد

 16 16 307 307 750 117 االزمن
 01 01 1010 1011 1103 613 باد سرخآامیر

 75 75 1005 1051 1101 165 بادآ مهدي
 161 107 0510 0501 15136 1110 جمع

9312هایمرکزآمارایران،منبع:داده


 موقعیتروستاهایموردمطالعهدراستانگلستان.8شکل

9316پایهاستانداریگلستان،ةترسیم:نگارندهبراساسنقش
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سبك مدیریت در  ةكنند هاي تعیین اي براي شاخص شده از طیف تعریفها  براي تعیین سبك مدیریتی در بین نمونه

شده درخصوص  هاي تعیین االت مربوط به شاخصؤتحلیل نتایج نهایی استفاده شده است كه مبناي آن میانگین س

هاي  طبقه براساس سبك چهار( امتیازدهی شده بود و در قالب 0تا  1هاي مدیریت بود كه در قالب طیف لیكرت )از  سبك

اند. به عبارتی دیگر، در این طیف هر چه میزان اعتماد و اطمینان، جلب و  بندي شده مدیریتی از آمرانه تا مشاركتی دسته

یابد، سبك مدیریتی از  گیري بین مدیر و روستاییان افزایش می ایجاد انگیزش، ارتباطات، تعامل و مشاركت در تصمیم

آمده براي  دست هیابد. این طیف در قالب میانگین ب و مشاركتی تمایل میسویه به سوي دوطرفه  شكل آمرانه و یك

 بندي و مبناي عمل واقع شده است. دسته 6ها به شكل جدول  شاخص

هایمدیریتسبکۀهایسازندتعیینسبکمدیریتبراساسمیانگینشاخص.6جدول

مشارکتیمشورتیدلسوزانهآمرانهسبک

 0-76/3 70/3-6/1 0/1 -16/1 10/1-5 ها میانگین امتیازات شاخص

 هایافته و بحث

از میان  ،بر این اساس ؛نمونه پرداخته شد ةهاي توصیفی جامع به بررسی ویژگی نخستهاي تحقیق  یافتهبخش در 

گویان  بیشترین پاسخ ،اند. همچنین را زنان تشكیل داده درصد01درصد را مردان و حدود 01گویان، بیش از  مجموع پاسخ

 ةها شامل باز شود. سایر گروه گویان را شامل می درصد از پاسخ31اند كه نزدیك به  سال قرار داشته 05تا  35سنی  ةباز در

 ،گویان را شامل شده است. از سویی ترتیب سایر پاسخ درصد نیز به13سال با مقدار  35تا  15درصد و 10سال با  05تا  05

گویان داراي  درصد از پاسخ00دیپلم بوده است كه حدود  ةتی متعلق به دورگویان بیشترین سطح تحصیال پاسخ میاندر 

 اند. راهنمایی و ابتدایی قرار داشته ةاند و سایرین در مقاطع كارشناسی، تحصیالت دور تحصیالتی در این مقطع بوده

در  ،آمده از حجم نمونه دست هبراساس نتایج ب .نامه پرداخته شد هاي استنباطی از پرسش در گام بعد به تحلیل یافته

شده در  عمل آمد. براساس نتایج ارائه هاي مدیریتی مدیران محلی براساس پنج شاخص پرسشگري به خصوص سبك

 اند. هكردگویان دیدگاهی به شرح زیر در خصوص مدیران محلی خود اظهار  پاسخ ،7جدول 

مطالعههایمدیریتدرروستاهایموردهایسبکمیانگینشاخص.7جدول
هایشاخص

سبکرهبری

روستاها

ایجاد

اعتمادو

اطمینان

چگونگی

ایجاد

انگیزش

نحوهارتباطات

باروستاییان

میزان

تعامل

طلبیدرمشارکت

گیریتصمیم

میانگین

کلیبرای

تعیینسبک

سبکمدیریت

03/1 افراتخته  01/1  10/3  71/1  61/1  61/1  مشورتی 

13/1 سیاه رودبار  11/3  11/3  11/1  00/1  61/1  مشورتی 

06/1 بادآ شیرین  30/3  10/3  00/1  30/1  71/1  مشورتی 

07/1 چینو  13/3  06/3  31/1  13/3  16/1  مشورتی 

01/1 پیرزن خاك  06/1  11/1  01/1  00/3  76/1  مشورتی 

00/1 گل زرین  11/1  10/3  1/3  11/3  17/1  مشورتی 

30/1 میان رستاق  11/3  5/3  10/1  11/1  70/1  مشورتی 

76/1 بادآكرد  00/1  67/1  63/1  00/1  00/1  دلسوزانه 

1/3 االزمن  16/3  71/1  10/1  11/3  11/1  مشورتی 

01/1 سرخ بادآامیر  13/3  0/3  17/1  76/3  10/3  مشورتی 

11/3 بادآ مهدي  51/3  11/3  01/3  1/0  31/3  مشورتی 
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دیدگاه و سبك  ةهاي سبك مدیریت، نتایج بیانگر غلب ارزیابی شاخصهاي حاصل از  براساس تحلیل میانگین داده

روستاي كردآباد با میانگین  فقطاست.  ،گل یعنی دهستان زرین ،مورد مطالعه ةمدیریتی مشورتی در اغلب روستاهاي منطق

هاي  هبود شاخصمل گرایش رو به بأت درخور ةها از سبك مدیریت دلسوزانه برخوردار است. نكت در شاخص 6/1كمتر از 

تواند  آمرانه به سوي مدیریت مشورتی است كه می ةطرف طلبی و از سویی تغییر شرایط از مدیریت یك مشاركت

 هاي مدیریت محلی باشد. گرچه این سبك مدیریت حالت گذار روستاهاي این منطقه در بحث ةتجرب ةدهند نشان

توان آن را نمودي از آمادگی اذهان مدیران روستایی و  می)مشورتی( هنوز تا تحقق مدیریت مشاركتی فاصله دارد، 

ها در جلب آرا و مشاركت  عملكرد آن ةهمچنین ارتقاي ادراك و آگاهی مردم روستایی از وظایف مدیران و مقایس

هاي مالی،  به نوعی ناشی از محدودیت اختیارات و توانایی یتواند گاه اجتماعات روستایی دانست. این شكاف نیز می

شده براي این اقشار مرتبط است  كه بیشتر به حقوق و روابط باالسري تعیینباشد و اجرایی مدیران روستایی  ،گذاري قانون

 هاي معیشتی و فرهنگی اجتماعات روستایی. یا ناشی از خصایص و ویژگی

س ابعاد و تحقیق یعنی میزان مشاركت اقدام شده است. براسا ةیت متغیر وابستعدر گام بعدي به سنجش وض

ارزیابی  1هاي امور روستایی به شرح جدول  شده در بخش نظري، میزان مشاركت روستاییان در بحث هاي تعیین شاخص

 شده است.

هایمشارکتدرامورروستادربینروستاییانمیانگینشاخص.0جدول

متغیرهایمشارکتبعد

خته
افرات

سیاهرودبار


ن
شیری


آباد



چینو


ک
خا


ن
پیرز



ن
زری

گ
ل

ق
ستا

نر
میا



کردآباد


ن
االزم

خ
سر

امیرآباد


ی
مهد


آباد



ي
صاد

اقت
-

ي
ماد

 11/3 11/1 30/1 30/1 51/3 31/1 36/1 10/1 13/3 33/1 1/1 حمایت مالی 
 10/3 10/3 71/1 16/1 11/1 30/1 00/1 10/3 11/3 17/1 30/1 گذاري مشترك سرمایه

 11/1 10/3 10/3 16/1 60/1 16/3 16/3 30/3 16/3 1/3 10/1 وقف و اهداي زمین و امالك
 00/3 67/1 67/1 31/1 31/1 17/1 07/3 10/1 60/1 11/1 16/1 هاي مالی تشكیل صندوق

 61/3 01/3 30/1 11/1 07/1 16/3 10/3 11/3 01/3 30/1 51/1 حل مشكالت مالی روستاییان

اجتماعی
 

 70/3 15/0 60/3 30/1 11/1 61/1 1/0 16/1 1/3 10/3 07/1 حضور در مراسم جمعی
 10/0 16/3 51/3 11/1 16/1 30/1 10/3 51/1 61/1 17/1 61/1 همفكري و همكاري در امور

 16/3 01/1 10/3 10/1 67/1 71/1 11/3 37/1 10/1 01/1 10/3 اعتماد و تعامل
 01/1 17/1 11/1 67/1 00/1 10/3 61/1 61/1 10/3 61/1 51/3 اهمیت سرنوشت روستا

 60/1 11/3 16/3 30/1 60/3 67/1 60/3 17/3 33/3 30/1 11/3 اختالفات روستاییانرفع 

محیطی
- 

زیرساختی
 

 16/3 00/3 00/1 00/1 51/3 30/1 10/3 67/1 13/3 71/1 60/1 وساز روستا ساخت
 17/3 11/0 00/1 60/1 07/1 60/3 07/1 30/1 01/1 10/3 31/1 كارهاي عمرانی روستا

 17/1 61/1 16/1 53/1 60/1 51/3 60/1 60/3 30/1 11/1 07/1 و منابعحفظ محیط روستا 
 16/0 71/3 30/1 16/3 31/1 10/1 31/1 51/3 60/1 16/3 00/1 ها و فضاها بازسازي تخریب

 11/3 16/3 60/3 60/1 00/3 67/1 00/3 10/1 01/3 67/1 51/3 امور بهداشتی

ي
نهاد

 10/3 10/3 51/3 31/1 10/3 00/1 10/3 10/3 16/3 00/1 10/3 برگزاري انتخابات 
 00/3 16/0 10/1 50/3 01/1 11/1 10/3 10/1 17/1 16/1 11/1 ها تشكیل نهادها و تداوم آن

 10/0 16/3 67/1 10/1 10/1 51/3 06/1 01/1 11/3 51/3 55/3 عضویت در نهادها
 17/1 17/3 51/3 61/1 11/1 11/1 51/1 30/1 71/1 11/1 51/1 همكاري با نهادهاي مدیریتی روستا

 31/3 30/3 16/1 11/1 71/1 70/1 11/1 15/1 17/1 61/1 06/1 هاي مشاركت میانگین مجموع شاخص
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روستاها داراي میانگین مشاركتی  همةدهد،  مشاركت نشان می ةهاي چهارگان طوركه میانگین مجموع شاخص همان

كه به لحاظ سبك مدیریت متفاوت و داراي  ،روستاي كردآبادفقط باشند و  ( می0/1 )مقدار ارزشی باالتر از حد متوسط

 سبك دلسوزانه است، داراي میانگین مشاركتی كمتر از حد متوسط است كه بیانگر ارتباط بین این دو متغیر است.

یروستاومیزانمشارکتمردمبینسبکمدیریتةرابط

براي بررسی رابطه بین دو متغیر سبك مدیریت و میزان مشاركت روستاییان در امور عمومی روستا از آزمون همبستگی 

 (.1 )جدول كار گرفته شده است ها، آزمون همبستگی اسپیرمن به بودن داده استفاده شده است. در اینجا با توجه به ترتیبی

موردمطالعهةهایروستاییروستاهایمنطقبینسبکمدیریتوپایداریسکونتگاهارتباط.1جدول

میزانمشارکتسبکمدیریتروستاییابعادهمبستگی

 سبك مدیریت

 011/5 1 همبستگی اسپیرمن

 555/5 - سطح معناداري

 161 161 تعداد

 میزان مشاركت

 1 011/5 همبستگی اسپیرمن

 - 555/5 سطح معناداري

 161 161 تعداد
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پذیري  در بررسی ارتباط بین سبك مدیریت و میزان مشاركت ،نشان داده شده است 1طوركه در جدول  همان

وجود  ةدهند است. وجود چنین ضریب همبستگی نشان 011/5روستاییان، ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با عدد 

ارتباط مستقیمی بین میزان سبك مدیریت و  ،به عبارت دیگر .همبستگی مثبت بین دو متغیر این پژوهش است

 ،است 51/5تر از  كه كوچك ،داري صفر سطح معنی ،پذیري در روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد. همچنین مشاركت

با احتمال  ،دار است. بنابراین پذیري معنی بیانگر این مطلب است كه همبستگی بین دو متغیر سبك مدیریت و مشاركت

پذیري همبستگی وجود دارد. یعنی با گرایش مدیران به  توان گفت بین دو متغیر سبك مدیریت و مشاركت درصد می11

ها  پذیري آن یان در امور مربوط به روستا و احساس مسئولیتپذیري روستای مدیریت مشورتی و مشاركتی، میزان مشاركت

 یابد. در امور روستا افزایش می

سبك مدیریت یعنی اعتماد و  ةسازند ةگان در گام بعدي تحقیق به برسی میزان تأثیرگذاري هر یك از ابعاد پنج

آمده از نظر  دست ركت پرداخته شد. نتایج بهمیزان مشا ةگیري بر متغیر وابست اطمینان، انگیزش، تعامل، ارتباطات، و تصمیم

همبستگی وجود  601/5الذكر به میزان  فوق ةگان دهد بین میزان مشاركت روستاییان با ابعاد پنج هاي نمونه نشان می گروه

تواند اثرگذاري ابعاد  ها می درصد شاخص73این است كه  ةدهند بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان ،دارد. همچنین

 شده  محاسبه مقدار براساس ،(. همچنین15 سبك مدیریت روستایی در مشاركت روستاییان را تبیین كنند )جدول ةانگ پنج

 طور به مستقل متغیرهاي خطی تركیب گویان پاسخ دیدگاه از گفت توان می درصد،11 اطمینان سطح در ،F براي

 (.11 جدول) یعنی مشاركت است وابسته متغیر تغییرات بینی پیش و تبیین به قادر داري معنی

سبکمدیریتبرمیزانمشارکتروستاییانۀتحلیلرگرسیونابعادسازند.98جدول

 اشتباهمعیار شدهضریبتعیینتصحیح تعیینضریب ضریبهمبستگیچندگانه

601/5 706/5 731/5 0371/5 
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سبکمدیریتبرمیزانمشارکتروستاییانۀابعادسازندمبتنیبروجودرابطهبینرگرسیونتحلیل.99جدول

 سطحمعناداری آزمونۀآمارFمیانگینمربعات آزادیةدرجمجموعمربعات هالفهؤم

 555/5 006/11 103/5 11 376/1 اثر رگرسیونی

   510/5 101 111/1 مانده باقی

    161 311/0 كل
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سبك مدیریت، ابعاد تعامل و اطمینان  ةسازند ةگان بیانگر این واقعیت است كه از بین ابعاد پنج ßمقادیر  11در جدول 

 ،گیري، ارتباطات اند و همچنین سایر ابعاد یعنی تصمیم و اعتماد بیشترین میزان تأثیرگذاري را در جلب مشاركت دارا بوده

 (.11 اند )جدول بعدي قرار داشته و ایجاد انگیزش در جایگاه

سبکمدیریتومیزانمشارکتروستاییانۀابعادسازندضرایبشدتروابطمیان.95جدول

ناممتغیر
 ضرایبغیراستاندارد

ضرایب

 T استانداردشده
سطح

 داریمعنی
B خطایB بتاß 

 557/5 113/5 - 310/5 031/5 عرض از مبداً

 555/5 010/16 000/5 510/5 176/5 اطمینانمیزان اعتماد و 

 555/5 113/10 363/5 507/5 110/5 چگونگی ایجاد انگیزش

 555/5 131/13 110/5 176/5 311/5 ارتباطات ةنحو

 555/5 037/13 031/5 537/5 111/5 میزان تعامل

 555/5 701/11 301/5 171/5 110/5 گیري مشاركت در تصمیم
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گیرینتیجه
هاي ساختاري و  دور تا كنون با چالش ةمدیریت توسعة روستایی در ایران همانند سایر سطوح مدیریتی سرزمینی از گذشت

رو بوده است. از یك سو، با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی  هاي روب مسائل و مشكالت عدیده

مناطق روستایی قادر به حل مشكالت كنونی نبوده و از دیگر سو، ساختار مدیریت جدید روستایی كه اعمال مدیریت در 

 ةگسترد ةنشدن و مداخل ریزي از پایین به باالست به دالیل متعدد از جمله بومی مبتنی بر مشاركت مردم در امور و برنامه

شاید  .(1311)افتخاري و سجاسی قیداري،  كندبرطرف  طور كامل مشكالت روستاهاي امروزي را دولت و ... نتوانسته به

ر تحقق اهداف مدیریت توسعة روستایی دترین عوامل مؤثر  عنوان یكی از مهم هاي مدیریتی حاكم را بتوان به الگو و شیوه

ه میزان توانند ب ها و ابعاد مختلف می هاي مدیریت با درنظرگرفتن شاخص دهد. سبك له را جهت میئد كه این مسكربیان 

هاي حكمروایی خوب میل نماید،  . هر چه این سبك به سمت شاخصكنندمشاركت مردم در تحقق توسعه كمك شایانی 

طوركه در این مطالعه  شود. همان شده براي بهبود فرایند مدیریت و توسعة روستایی فراهم می بینی تحقق آمال پیش ةزمین

مختلف براساس متغیرهایی نظیر میزان ارتباط، تعامل، انگیزش، منافع، هاي مدیریت از دیدگاه متخصصان  د، سبكشبیان 

بندي شود و جایگاه مشاركتی و میزان حضور متفاوتی را  تواند به الگوهاي مختلفی دسته و رهبري می ،گیري تغییر، تصمیم

براي ایجاد ساختاري رغم تالش   بهمین نماید. در مدیریت روستایی امروزي، أبینی و ت پیش هنفعان توسع براي ذي

گیري سبب عدم موفقیت و گرایش  هایی نظیر تعامل، اعتماد و اطمینان، تصمیم بودن میانگین شاخص مشاركتی، پایین

آمده از  دست هتحقیق نیز، براساس نتایج ب ةمورد مطالع ةالگوهاي مدیریت به تحقق مدیریت مشاركتی شده است. در منطق
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ها  یریت مشورتی است و نتایج آزمون رگرسیون بیانگر همبستگی و تأثیرگذاري این شیوهها، الگوي غالب مد تحلیل داده

هاي مشورتی مدیریت به نوعی بیانگر حضور  یید این ارتباط است. شیوهأپذیري روستاییان در امور روستا و ت ر مشاركتد

ه در آن دهیاران و شوراها به دنبال روستاییان در بسیاري از تصمیمات مدیران محلی است ك ةو منفعالن ،نظري، اندك

هاي ایشان براي مسائل موجود در روستا  ها و دیدگاه ها و چالش درك و استفاده از روستاییان براي شناسایی اولویت

شود یا به دالیلی نظیر  مشاركت و حضور روستاییان مشاهده نمی اجرایی حل مشكالت عمالً ةولی در مرحل ،باشند می

شود. تحقق الگوهاي  ها استفاده نمی ها به ابزار و سرمایه از حضور آن آن نداشتن احاطه و روستاییان سطح دانش پایین

این مرحله  بنابراین،اي نظیر وجود ارتباطات تنگاتنگ بین مردم روستایی و مدیران است.  مشورتی نیز نیازمند شرایط ویژه

ه جلو و مثبت در جهت تحقق الگوي مطلوب یعنی الگوي توان حركتی رو ب از فازهاي موجود در سبك مدیریت را می

محور دانست. به عبارتی دیگر، اگرچه تا تحقق الگوهاي مشاركتی مدیریت در نواحی روستایی راهی دراز باقی  مشاركت

ري عطف و امیدوا ةهاي آمرانه و دلسوزانه به سوي مدیریت مشورتی را در برخی روستاها نقط توان گذار از سبك است، می

بیانگر این است كه  آمده دست هنتایج ب ،جهت تحقق اهداف ساختار مدیریت روستایی نوین در كشور دانست. همچنین

اي كه با  به گونه ؛هاي مشاركت در بین روستاییان دارند هاي مدیریتی تأثیر بسیاري در جلب و ارتقائ شاخص سبك

 دریگ میآمرانه فاصله  ةاي مدیریت مشاركتی مدیریت از شیوه سبك ةدهند تشكیل ةگان هاي پنج افزایش میانگین شاخص

گرفته در این زمینه نظیر  انجامتوان همسو با تحقیقات پیشین  آمده را می دست باید. نتایج به و میزان مشاركت نیز ارتقا می

 ،كارایی، مشاركت يقار ارتدتأثیرگذار  ی( دانست كه مدیریت را اهرم1513( و ددینا )1311خیرآبادي )محبی میرلطفی و 

رهبري را در  ةكه سبك و شیو ـ (1550ریكت ) یجگر ةتوان نتایج را با مطالع می ،شمارند. همچنین و توسعة سازمانی برمی

براساس  ،منطبق دانست. همچنین ـ داند و ...( بسیار مؤثر می ،اجتماعی )شامل مشاركت، اعتماد ةهایی نظیر سرمای شاخص

تواند در ارتباط بین رهبر و روستاییان تأثیرگذار  هاي رهبري تا حد زیادي می (، سبك1510)اونویزو  فمیونتایج تحقیق اول

اي كه در سبك استبدادي مدیریت  به گونه ؛هاي توسعه جهت دهد عملكرد و حضور اجتماع را در طرح ةباشد و نحو

هاي توسعه است. در تحقیق  ده در مشاركت طرحروستایی، این ارتباط محدود و اجتماع داراي عملكردي تدافعی و فیلترش

توانند با سبك رهبري و  ید این مهم است كه رهبران میؤ( نیز نتایج به نوعی م1517و همكاران )ام دي رامی الدین یزعز

. كنندها را فراهم  هاي توسعه و كاهش فقر و برخورداري همه از نتایج این طرح اجراي مناسب طرح ةمدیریت خود زمین

تواند به ترغیب نوع دیگري از مشاركت یعنی جلب  سبك رهبري می ،(1517) طبق نتایج تحقیق مارتیسكاینن ،همچنین

تواند  اگر سبك رهبري به نوعی حمایتگر این قشر باشد. تحقق مشاركت نیز می ؛خالقیت و نوآوري در مردم عادي شود

( بسیار تحت تأثیر 1511ایج تحقیق ویلیام و لیندسی )توسعه براساس نت ةكنند هاي تسریع عنوان یكی از شاخص به

هاي مدیریتی و فردي مدیران با  آمده و ارتباط بین ویژگی دست هها باشد. براساس نتایج ب هاي رهبران و عملكرد آن سبك

 توان در قالب موارد زیر تنظیم و ارائه كرد: نهایی تحقیق را می هايها، پیشنهاد طلبی آن كارایی و مشاركت

 ؛هاي رهبري و ارتباط آن با موفقیت فرایند توسعه سطح آگاهی و دانش مدیران در راستاي سبك يارتقا

هاي دهیاران و شوراهاي روستا و همچنین التزام  هاي مرتبط با مفاهیم مدیریت و رهبري در برنامه گنجاندن آموزش

 ؛هاي آموزشی پیش از انتصاب به گذراندن این دوره

گري الگوهاي رهبري  ی مردم از وظایف مدیران و همچنین ترغیب و ایجاد انگیزش براي مطالبهافزایش سطح آگاه

 ؛جویانه از دهیاران و مدیران محلی مشاركت

 .هاي تخصصی و فردي مرتبط داراي تحصیالت از طریق آزمونو طلب،  استفاده از مدیران باتجربه، مشاركت
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