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  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 1/4/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

  

جامعه . هاي استان گیالن انجام گرفته است       ثر بر موفقیت دهیاري   تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤ     این  

   دهیـاري بـه صـورت      149 تعـداد  مورد بودند کـه      839شامل  هاي استان گیالن      آماري این تحقیق دهیاري   

روایی پرسـشنامه توسـط تعـدادي از متخصـصان     . اي با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند طبقه

ونباخ سنجیده شد، که نتایج     هاي تحقیق نیز با آماره آلفاي کر        پایایی گویه . موضوعی مورد تأیید قرار گرفت    

هـا از   براي تجزیه و تحلیل داده. ها براي سنجش متغیرهاي تحقیق بود      این گویه  زیادحاکی از قابلیت اعتماد     

هاي موفق و ناموفق از تحلیل تشخیـصی          عوامل تفکیک دهیاري  تشخیص   براي.  استفاده شد  SPSSافزار  نرم

هـاي مردمـی،      نهادها، تجهیزات و امکانات دهیاري، مشارکت      ها و هاي سازمان   عوامل همکاري . استفاده شد 

ترتیب یکی پس از دیگري وارد معادله       هاي آموزشی ویژه دهیاران به    انگیزه دهیار و میزان شرکت در کالس      

  . تحلیل تشخیصی شدند

   

  ها هاي موفق و ناموفق، مشارکت مردم، همکاري سازمان تحلیل تشخیصی، دهیاري: کلمات کلیدي
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)shahla_ch@yahoo.com(  
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  مقدمه

ــاریخ دچــار   مــدیریت روســتایی در طــول ت

که براي مدت   طوريه ب .است الت زیادي شده  تحو

طوالنی افراد خاصـی از روسـتا ماننـد مالکـان یـا             

 ولی به مرور   .کدخدایان این امر را بر عهده داشتند      

ــدیریت    ــت در م ــه دول ــزایش مداخل ــا اف ــان ب زم

  ). 16( روستاها این امر دچار تحول گردید

حضور دولت در مـدیریت روسـتایی سـبب         

کـه  لکـان شـد، بـدون آن      کاهش قدرت سیاسی ما   

در . جایگزین مناسبی براي آن درنظر گرفتـه شـود        

ــی  ــن دوره م ــاي    ای ــدایش نهاده ــاهد پی ــوان ش ت

گوناگونی نظیر انجمن ده، سـپاهیان دانـش، خانـه          

هـاي  انصاف، خانـه فرهنـگ روسـتایی و شـرکت         

کردند به نـوعی      تعاونی روستایی بود که تالش می     

 فـا نماینـد   نقش دولت را در مدیریت روسـتایی ای       

)13 .(  

با پیـروزي انقـالب اسـالمی نظـام سیاسـی           

کــشور در همــه ابعــاد و ســطوح مــدیریتی دچــار 

در همـین راسـتا مـدیریت جمعـی یـا           . تحول شد 

شورایی بـه عنـوان یـک رویکـرد مناسـب بـراي             

البته عالوه بـر     .مدیریت روستاها درنظر گرفته شد    

شوراهاي اسالمی روستا برخی از نهادهاي انقالبی       

یا دولتی مانند جهـاد سـازندگی، مراکـز خـدمات           

هـاي  کشاورزي، خانه همیـار روسـتایی و تعـاونی        

دار برخـی از    تولید کشاورزي نیز به نـوعی عهـده       

  ).23 و 1( امور مدیریتی روستا شدند

از جمله قوانین مصوب در این زمینـه قـانون    

تـاریخ    بـود کـه در     "روستایی شوراهاي اسالمی "

 و بــر ایــن شــدتــصویب  در مجلــس 10/6/1361

اساس وظیفـه اداره امـور روسـتا بـر عهـده نهـاد              

 "روسـتا  شوراهاي اسـالمی "جدیدي تحت عنوان   

مهمترین ویژگی ایـن نهـاد مـدیریتی        . گذاشته شد 

سیس انتخاب مستقیم این افراد توسط مردم       أتازه ت 

باتوجـه بـه    ). 21(شورایی بـود    مدیریت  روستا و   

سـتایی بـا آن     مشکالتی که شـوراهاي اسـالمی رو      

ــشکیالت و     ــایف، ت ــانون وظ ــد، ق ــه بودن مواج

ــات شــوراهاي اســالمی کــشوري در ســال   انتخاب

 کـه   شد بازنگري   1382 تصویب و در سال      1375

یریتی جدید  دم - نتیجه آن ایجاد یک نهاد اجرایی     

در روستا زیر نظر شوراي اسـالمی تحـت عنـوان           

  ).8( دهیاري بود

 دار وظـــایف متعـــدديهـــا عهـــدهدهیـــاري

هـا در   هستند و به نـوعی همـان نقـش شـهرداري          

  .کنند شهر را براي روستا ایفا می

ــشور در    ــار وزارت ک ــرین آم ــاس آخ براس

 دهیاري در سراسر    14280 تعداد   1384اردیبهشت  

در حال حاضر بـا تـشکیل       . اند  کشور تشکیل شده  

هـا بخـش      شوراهاي اسـالمی و تأسـیس دهیـاري       

ســتایی اي از مــشکالت کــالن مــدیریت رو عمــده

  ).4(است  مرتفع گردیده

هایی است که این      استان گیالن یکی از استان    

رویکرد مدیریت روسـتایی را در سـطح مطلـوبی           

براساس آمار و ارقام موجود تـا     . تجربه کرده است  

 تعــداد مجوزهــاي صــادر شــده 30/10/83تــاریخ 

 مورد  878ها در استان گیالن       سیس دهیاري أت  براي  

 بـیش از  رفی تعداد روستاهاي    از ط ). 9(است    بوده

باشند کـه      می مورد 2002 خانوار در این استان      20
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بر این اساس نـسبت مجوزهـاي صـادر شـده بـه             

 درصــد  9/43 خــانوار 20 یش ازروســتاهاي بــ 

 شـده   فعـال هـاي      تعداد دهیاري  درضمن،. باشد  می

داراي مـوارد  باشـد کـه نـسبت بـه       مورد مـی   832

  ).9( درصد است 95مجوز 

ل این نهاد جدید مدیریتی در      یشکته  باتوجه ب 

روستاهاي استان گیالن و با گذشـت سـه سـال از            

هـا در منـاطق روسـتایی در          تجربه اجرایی دهیاري  

هـا    بـر موفقیـت دهیـاري      ثرؤاین تحقیق عوامل مـ    

  . ه استشدبررسی 

  پیشینه تحقیق

ثر بــر موفقیــت  ؤاز مهمتــرین عوامــل مــ  

جدیـدنظر   ت و آموزش کارکنان و مدیران      ،ها  تعاونی

ـ (هـا   هاي تعاونی در اساسنامه  ویـژه در رابطـه بـا    هب

وضعیت هیأت مدیره و بازرسین و نحـوه انتخـاب         

نتـایج  ). 18( باشد   می )هاي الزم براي آنها   و پاداش 

هــاي ضــمن یــک تحقیــق نــشان داد کــه آمــوزش

سـازندگی   خدمت در بهبود عملکرد کارکنان جهاد     

 عـدم   ).22(ثر اسـت    ؤاستان آذربایجـان غربـی مـ      

هـاي   مشی کفایت تجهیزات و تسهیالت کاري، خط   

 کاري، عـدم همکـاري و تعـاون بـین         همحدودکنند

شیوه سرپرستی در موفقیت شغلی اشخاص       افراد و 

ــؤثر مــی ــین عوامــل محــیط و ). 6( باشــد م همچن

ــی ــات فیزیک ــارت،امکان ــوزش  مه ــا و آم ــاي  ه ه

ارزیابی عملکـرد و انتظـارات شـغلی در         ،  موردنیاز

کلی طور به). 15  و 5(باشند    ثر می ؤکرد م بهبود عمل 

کننـده موفقیـت یـک شـغل،     مهمترین عامل تعیـین   

همچنـین بـه طـور طبیعـی        . انگیزه خود فرد است   

اي بودن فرد     مدرك تحصیلی، دانش شغلی و حرفه     

  و 3(کند    نقش مهمی در موفقیت یک شغل ایفا می       

 در هند ضمن بررسی عملکرد       در یک مطالعه  ). 11

ــغلی و اد ــوزشش ــغلی آم ــی راك ش ــران ترویج گ

مشخص شد که مشارکت جمعی بر ادراك شـغلی         

اینکـه فـرد    ). 10(و بر عملکرد شـغلی تـأثیر دارد         

چقدر به خود و به موفقیت شغل خود معتقد باشد          

عملکـرد فـرد بـسیار تـأثیر         از مواردي است که بر    

ثر بر عملکرد شغلی کارکنان     ؤاز عوامل م  ). 7(دارد  

هاي ضروري از طـرف       م همکاري زمان ناکافی، عد  

دیگران، کمبود امکانات، تجهیزات و ابزار مناسـب        

باعث کاهش عملکرد و عدم موفقیت شغلی افـراد         

ثر در یک تحقیق در مورد عوامل مؤ      ). 14(شود    می

ــشاورزي در   ــان ک ــغلی کارشناس ــرد ش ــر عملک   ب

هاي بنگلور و میسور هند مـشخص شـد کـه        ایالت

، تجربـه، رضـایت     عوامل نیـاز بـه پیـشرفت، سـن        

هاي   شغلی، درگیري شغلی، استقالل شغلی، ویژگی     

شغلی، جـو سـازمانی و تعهـد سـازمانی، آمـوزش          

داري بـر   ضمن خدمت و تـنش شـغلی اثـر معنـی          

از عوامـل متعـدد     ). 20(د  نعملکرد شغلی افراد دار   

توان سابقه زندگی فرد،      ثر در موفقیت شغلی می    ؤم

اري، نـوع   میزان و نوع آموزش، تجارب زندگی کـ       

یادگیري، میـزان امکانـات و منـابع در دسـترس و            

  ).19( ها و نهادها را نام بردهمکاري سازمان

ها و   براساس پیشینه تحقیق و بررسی

مشاهدات اولیه میدانی، در تحقیق حاضر عوامل 

) 1(ها به شرح شکل  مؤثر در موفقیت دهیاري

  .باشند می
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  ها  مدل نظري عوامل مؤثر در موفقیت دهیاري- 1شکل 

Figure 1 - Theoretical model of factors affecting the success of village management centers (Dehyaries)

  

  مواد و روشها

این پـژوهش از نـوع میـدانی اسـت و بـراي             

هاي اصـلی از پرسـشنامه اسـتفاده          آوري داده   جمع

ــده ــتش ــشنامه از   .  اس ــنجی پرس ــراي اعتبارس ب

هـاي وزارت کـشور       کارشناسان دفتر امور دهیاري   

استفاده گردید و براي سنجش قابلیـت اعتمـاد یـا           

 پایــایی
1

ــاخ   ابــزار تحقیــق از روش آلفــاي کرونب

                                               
1 - Reliability

ــراي هــر  ــه مقــدار آن ب ــدام از  اســتفاده شــد ک ک

ارائـه شـده    ) 1( هاي پرسـشنامه در جـدول       بخش

  .است

هاي استان  شامل کلیه دهیاريجامعه آماري 

. باشد  مورد می839گیالن است که تعداد آنها 

) 1  و2( براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران

 :استفاده شده است
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 nانحـراف معیـار جامعـه،     S ،در این فرمـول 

t 58/2،x حجم جامعه،    Nحجم نمونه،   
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  ).                17(باشند   دقت احتمال مطلوب می  dمعیار و

   نمونـه از   33براي تعیین انحراف معیار تعداد      

  

 صـورت تـصادفی    جامعه آماري مورد تحقیـق بـه      

انحراف معیـار حاصـل     . آزمون شد انتخاب و پیش  

ها از این پیش آزمـون        براي متغیر عملکرد دهیاري   

:  محاسبه گردیـد   84/3 و دقت احتمال نیز      25/17

  

d  = 58/2 488/1  = 84/3

115
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  هاي پرسشنامه براساس ضریب آلفاي کرونباخ پایایی مقیاس- 1 جدول

Table 1 - Reliability of the scales of the questionnaire based on Cronbach Alpha coefficients

  مقدار آلفاي کرونباخ استاندارد شده  تعداد گویه  هاي مربوط بهگویه

  779/0  11  سنجش رضایت شغلی دهیاران

  767/0  5  میزان مشورت دهیاران با افراد مختلف

  706/0  5  میزان مشارکت مردم با دهیاري  

  

ــه محاســبه شــده   ــاري115حجــم نمون    دهی

باشد که براي افزایش دقـت و صـحت، حجـم           می

باتوجـه بـه    . دهیاري افزایش یافـت    149نمونه به   

هـا و پـراکنش       هاي حاصـل از شهرسـتان       واریانس

هــاي مختلــف از روش   در شهرســتانهــا دهیــاري

اي با انتساب متناسب استفاده شد        گیري طبقه   نمونه

. هاي الزم انتخاب شوند     ها نمونه   تا از کلیه دهیاري   

) 2(تعداد نمونه به تفکیـک شهرسـتان در جـدول           

  .ارائه شده است

  

  فرضیه عام پژوهش

هاي  ها و نهادها، مشارکت همکاري سازمان

هاي آموزشی در کالسمردمی، شرکت دهیاران 

ویژه دهیاران، تجهیزات و امکانات دهیاري، 

رضایت شغلی دهیار، درآمد دهیار، موقعیت 

مکانی روستا، مشورت دهیار با افراد مختلف 

ل دهیاري، وجود سابقه مدیریت رخصوص مساید

روستایی در خانواده دهیار، انگیزه دهیار، سن 

عوامل دهیار و سطح تحصیالت دهیار از مهمترین 

  .ها است ثر در موفقیت دهیاريؤم
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  هاي مورد مطالعهگیري در شهرستان توزیع نمونه- 2 جدول

Table 2 - Sampling distribution of the studied counties

  تعداد نمونه  تعداد دهیاري  نام شهرستان

  3  14  آستارا

  11  61  آستانه اشرفیه

  5  23  املش

  3  17  بندرانزلی

  12  68  تالش

  34  194  رشت

  4  25  رضوانشهر

  7  42  رودبار

  10  54  رودسر

  4  22  سیاهکل

  8  50  شفت

  14  77  صومعه سرا

  11  62  فومن

  12  66  الهیجان

  7  40  لنگرود

  4  24  ماسال

  149  839  جمع

  )1: (مأخذ

  

 48ها براساس   عملکرد دهیاري:ها موفقیت دهیاري

 ها مصوب وظیفه تصریح شده در قانون دهیاري

 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته 21/11/1380

با محاسبه شاخص ترکیبی عملکرد ). 2( است
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ها مورد سنجش قرار گرفت و سپس  دهیاري

هایی که عملکرد آنها بیشتر از میانگین  دهیاري

هاي  ها بود به عنوان دهیاري عملکرد کل دهیاري

هایی که عملکرد آنها کمتر از  موفق و دهیاري

ها بود ناموفق ارزیابی  ملکرد کل دهیاريمیانگین ع

  .شدند

ها و  درخصوص متغیر همکاري سازمان

هاي مردمی از شاخص ترکیبی  نهادها و مشارکت

هاي ویژه استفاده شد و میزان شرکت در کالس

ها و دهیاران به صورت دفعات شرکت در کالس

 و 20 تا صفردرخصوص انگیزه دهیار نمره از 

مکانات دهیاري تعداد درخصوص تجهیزات و ا

تجهیزات اعم از تراکتور، لودربکهوو وانت بار 

  .مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند

  

  نتایج و بحث

  ها و نهادها  همکاري سازمان

هـا بـه عنـوان        بررسی میزان همکاري سازمان   

یک سازه با استفاده از تعدادي از متغیرهـا آزمـون           

هـا    نتایج شاخص ترکیبـی همکـاري سـازمان       . شد

 3/23 متغیـر نـشان داد کـه      19حاصل از مجمـوع     

 7/9ها و نهادهـا را هـیچ،          درصد همکاري سازمان  

 درصـد  5/24 درصـد کـم،      7/11درصد خیلی کم،    

 درصـد  2/16 درصد زیـاد و  6/14در حد متوسط،   

ها و    از بین سازمان  . اند  نیز بسیار زیاد ارزیابی کرده    

ا و  نهادهاي مذکور بخشداري بیش از سایر نهادهـ       

  .هــا بــا دهیــاران همکــاري داشــته اســت ســازمان

ـ   درصـد از دهیــاران همکــاري  6/86 کــهطــوريهب

انـد    بخشداري را زیاد و خیلـی زیـاد بیـان نمـوده           

  ).3 جدول(

  هاي مردمی  میزان مشارکت

هاي مردمـی بـه عنـوان یـک           میزان مشارکت 

. سازه با استفاده از تعدادي از متغیرها آزمـون شـد          

 درصـــد از دهیـــاران  4/22نتـــایج نـــشان داد  

 درصـد آن را     6/11هاي مردمی را هـیچ،        مشارکت

 درصـد متوسـط،     9/25 درصد کـم،     11خیلی کم،   

 درصد خیلی زیـاد بیـان       1/12 درصد زیاد و     0/17

 درصـد از دهیـاران مـورد        1/59همچنـین   . نمودند

مطالعه مشارکت مـردم در تـأمین نیـروي انـسانی           

 بـه بـاال  سـط  هـا را در حـد متو       براي اجراي پروژه  

 درصد مـشارکت مـردم را       5/64ارزیابی نمودند و    

اظهار به باال ریزي متوسط   فکري براي برنامه  در هم 

 اعانـات   ي درصـد اهـدا    3/42 ،ضـمن  در نـد،   نمود

ــه بـــاالمردمـــی را متوســـط   درصـــد 3/48 و بـ

هـاي مـالی را       هاي مردمی از طریق کمک      مشارکت

می هاي مرد  درصد مشارکت  4/60 و   به باال متوسط  

در حفظ و نگهداري امکانات عمـومی را متوسـط          

هـاي    بر این اسـاس مـشارکت     .  بیان نمودند  به باال 

ریــزي و حفــظ  فکــري در برنامــهمردمــی در هــم

 امکانات عمومی بیش از سایر مـوارد بـوده اسـت          

  .)4جدول (
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  ها و نهادها با دهیاران  توزیع فراوانی میزان همکاري سازمان- 3جدول 

Table 3 - Frequency distribution of the extent of collaboration between the organizations and institutions with the village 

managers (Dehyars)

    )درصد(میزان همکاري 

  ها و نهادها سازمان

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  هیچ

  نما

  زیادخیلی   8/65  8/20  7/8  3/1  0/2  3/1  بخشداري

خیلی زیاد  3/42  4/17  4/15  4/9  1/10  4/5  فرمانداري

  خیلی زیاد  3/38  5/21  1/18  4/7  7/8  0/6  سازمان ثبت احوال

  متوسط  5/19  8/20  2/34  1/10  0/6  4/9  نیروي انتظامی

  متوسط  1/20  8/16  8/24  4/11  1/8  8/18  بنیاد مسکن

  متوسط  1/18  1/22  9/30  4/11  7/4  8/12  شوراهاي اسالمی

  متوسط  8/16  8/20  2/26  7/10  1/10  4/15  کمیته امداد

  متوسط  8/12  5/21  5/27  1/10  4/7  8/20  سازمان مخابرات

متوسط  4/5  1/12  3/42  8/14  1/12  4/13  جهاد کشاورزي شهرستان

  متوسط  7/4  4/11  6/35  8/14  1/10  5/23  مراکز خدمات کشاورزي

  متوسط  7/4  1/10  5/31  1/10  4/15  2/28  بهداشت و درمان

  هیچ  4/17  1/20  8/20  4/13  0/6  1/22  وزارت نیرو

  هیچ  7/8  4/7  5/23  4/13  8/14  2/32  سازمان بهزیستی

  هیچ  4/7  8/14  5/23  8/12  1/8  6/33  مخابرات

  هیچ  7/2  1/8  8/26  5/19  1/8  9/34  آموزش و پرورش

  هیچ  7/6  7/10  1/20  4/9  4/17  6/35  ثبت اسناد

  هیچ  1/6  7/10  2/24  7/10  7/10  6/37  هاشهرداري

  هیچ  0/4  7/4  8/20  8/16  1/14  6/39  اداره دامپزشکی

  هیچ  7/4  0/6  7/10  1/14  4/11  0/53  میراث فرهنگی

  متوسط  14/16  62/14  51/24  65/11  74/9  34/23  شاخص ترکیبی 
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  هاي مردمی در فرآیند عمران روستایی میزان مشارکت - 4جدول 

Table 4 - The extent of people participation in the process of rural development projects

  )درصد(میزان  مشارکت 

  هاي مشارکت زمینه

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  هیچ

  نما

  زیاد  1/14  5/23  8/22  4/13  4/9  8/16  همکاري در حفاظت و نگهداري امکانات عمومی 

  متوسط  7/10  5/19  9/28  7/8  8/14  4/17  تأمین نیروي انسانی

  متوسط  1/8  5/21  9/34  4/7  4/9  8/18  ریزيفکري در برنامههم

هیچ  4/11  1/12  8/18  8/12  1/12  9/32  اهداء اعانات

هیچ  1/16  7/8  5/23  8/12  8/12  2/26  کمک مالی

  متوسط  1/12  0/17  9/25  0/11  6/11  4/22  شاخص ترکیبی 

  

  هاي آموزشیکالسشرکت در

ــات حاصــل از براســاس اطال ــار، 149ع  دهی

حـدود   هـاي آموزشـی   میانگین شرکت در کـالس    

 9/36(بیـشترین فراوانـی     .  دوره بـوده اسـت     شش

مربوط به افرادي است که هفت یا هـشت         ) درصد

ــاران   در کــالسنوبــت ــژه دهی هــاي آموزشــی وی

  .)5جدول  (اند شرکت کرده

هـاي    چون هدف اصلی تحقیق تفکیک دهیاري     

نـاموفق بـر مبنـاي برخـی        هـاي     موفق از دهیـاري   

یــه و ز بنــابراین بــراي تج،متغیرهــاي اصــلی بــود

ها از تحلیل تشخیصی   تحلیل داده 
1

 استفاده شد کـه  

ترکیـب خطــی آن بــر مبنـاي معادلــه ذیــل انجــام   

).12( گیرد می

  

                                               
1 - Discriminate Analysis

)3            (nn xwxwxwz  ....2211  

ضریب  w  متغیرهاي مستقل،xدر این معادله، 

  .باشند می)تفاوت(  تشخیص میزانzتشخیص و 

ــستگی    ــدار همب ــق مق ــایج تحقی ــاس نت براس

ــورد بررســی   ــاي م ــراي متغیره ــانونی ب  851/0ک

مقـدار  (محاسبه شده است که مجذور ایـن عـدد،          

 درصـد از    73 دهـد کـه حـدود        نشان مـی   )724/0

 متغیري  پنجواریانس متغیر وابسته توسط این مدل       

  .تبیین شده است

 متغیرهـا بـراي     در تحلیل تشخیصی انتخـاب    

ورود به تحلیل بر مبناي حـداقل المبـداي ویلکـز           

متغیرهــا در پــنج گــام براســاس . گیــرد انجــام مــی

کمترین مقدار المبـداي ویلکـز در معادلـه تحلیـل       

  .تشخیصی منظور شدند



1387بهار ، 1ماره ، ش10دوره مجله کشاورزي، 

42

  هاي آموزشی ویژه دهیارانکالس  توزیع فراوانی دهیاران برحسب تعداد دفعات شرکت در- 5جدول 

Table 5 - Frequency distribution of the village managers (Dehyars) based on the numbers of 

attendance in the training courses organized specifically for them

  درصد  فراوانی  )نوبت(هاي آموزشی دفعات شرکت در کالس

  3/1  2  هیچ

  0/6  9   نوبت2 یا 1

  1/10  15   نوبت4 یا3

  1/18  27   نوبت6  یا5

  9/36  55   نوبت8 یا 7

  5/27  41   نوبت و بیشتر9

  0/100  149  کل

  

                                                                                                  Mod: 8 or 7    نوبت8 یا 7: نما

  

متغیرهایی که در مراحل مختلف وارد معادلـه     

. نــشان داده شــده اســت) 6( در جــدولانــد  شــده

متغیرهاي فوق در پنج گام براساس کمترین مقدار        

در ایـن تحلیـل     . انـد    در تحلیل منظور شـده     االمبد

ها و نهادها، تجهیـزات       متغیرهاي همکاري سازمان  

هاي مردمـی، انگیـزه       و امکانات دهیاري، مشارکت   

هاي آموزشی ویژه  دهیار و میزان شرکت در کالس     

ترتیب در معادله تحلیل تشخیـصی وارد        به دهیاران

 7/179اسـکویر نیـز برابـر بـا           مقدار کـاي  . اند  شده

 99باشـد کـه بـا درجـه آزادي پـنج در سـطح                 می

دار    ایـن آمـاره بـر معنـی        .باشد  دار می   درصد معنی 

بودن و قدرت تمیز خوب تابع تشخیـصی داللـت          

  . دارد

مقــادیر مــاتریس ســاختار میــزان همبــستگی 

هـر متغیـر و تـابع تشخیـصی را نـشان            خطی بین   

مقـادیر  . ارائه شده است  ) 7(دهد که در جدول       می

ماتریس ساختار مقدار واریانسی است کـه توسـط         

هر متغیر مستقل درخصوص تابع تشخیص تبیـین        

. گردد می
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  هاي موفق براساس تحلیل گام به گام  دهیاريمؤثر در تشخیص متغیرهاي - 6 جدول

Table 6 - Discriminating variables of successful and non-successful village management centers (Dehyari'es) based 

on step-wise analysis

مقدار تحمل  متغیر  گام
1

  المبداي ویلکزFمقدار   

    797/52  000/1  ها و نهادها همکاري سازمان-  1

2  

  ها و نهادها همکاري سازمان-

  کانات دهیاري تجهیزات و ام-

996/0  

996/0  

614/40  

853/16  

844/0  

736/0  

3  

  ها و نهادها همکاري سازمان-

   تجهیزات و امکانات دهیاري-

  هاي مردمی  مشارکت-

989/0  

991/0  

987/0  

832/32  

312/13  

564/9  

760/0  

677/0  

661/0  

4  

  ها و نهادها همکاري سازمان-

   تجهیزات و امکانات دهیاري-

  ردمیهاي م  مشارکت-

   انگیزه دهیار-

989/0  

982/0  

985/0  

989/0  

578/30  

441/14  

324/8  

220/6  

720/0  

654/0  

628/0  

620/0  

5  

  ها و نهادها همکاري سازمان-

   تجهیزات و امکانات دهیاري-

  هاي مردمی  مشارکت-

   انگیزه دهیار-

  هاي آموزشی ویژه دهیاران میزان شرکت در کالس-

969/0  

973/0  

984/0  

986/0  

966/0  

527/24  

072/12  

389/8  

325/5  

536/4  

675/0  

625/0  

610/0  

597/0  

594/0  

   مقادیر ماتریس ساختار در تابع تحلیل تشخیصی عملکرد- 7 جدول

Table 7 - The value of structural matrix in the discriminating function of the performance

  مقادیر ماتریس ساختار  متغیرها

  ها و نهادهاسازمانهمکاري 

  هاي مردمی مشارکت

  هاي آموزشی ویژه دهیارانمیزان شرکت در کالس

  انگیزه دهیار کمک به مردم روستا

  تجهیزات و امکانات دهیاري

698/0  

500/0  

461/0  

416/0  

228/0  

                                               
1 - Tolerance
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ــه     ــاختار ک ــاتریس س ــدول م ــاس ج براس

ــره   ــا نم ــصی ب ــاي تشخی ــین متغیره ــستگی ب همب

ــی  ــشان م ــصی را ن ــل همکــاري دهــد، ع تشخی ام

ها و نهادها داراي بیشترین همبستگی است       سازمان

در تبیین مقدار واریـانس کلـی       را  و بیشترین نقش    

دارد که توسط متغیرهاي مستقل درخصوص تـابع        

  .گردد تشخیص تبیین می

ــه    ــادیر معادل ــشده، مق ــتاندارد ن ــرایب اس ض

هـاي    تشخیصی یا متمایزکننـده دو گـروه دهیـاري        

ضـرایب  . نمایـد   شخص مـی  موفق و نـاموفق را مـ      

استاندارد نشده، به منظور تعیین معادلـه تـشخیص         

هــاي موفــق و  یــا متمایزکننــده دو گــروه دهیــاري

  .باشد ناموفق می

   مقادیر استاندارد شده و مقادیر استاندارد نشده تابع تشخیصی- 8جدول 

Table 8 - The standardized and non-standardized values in the discriminating function

  متغیرها

  مقادیر استاندارد نشده

  )Z(تابع تشخیصی

  مقادیر استاندارد شده

  )Z(شخیصیتتابع 

  )1x(ها و نهادها همکاري سازمان

  )2x(هاي مردمی  مشارکت

  )3x(تجهیزات و امکانات دهیاري 

  )4x(هاي آموزشی ویژه دهیاران شرکت در کالسمیزان 

  )5x(انگیزه دهیار کمک به مردم روستا 

  ضریب ثابت

295/0  

068/0  

038/0  

236/0  

181/0  

294/4-  

434/0  

364/0  

397/0  

274/0  

293/0  

-  

ــه    ــشده معادل ــتاندارد ن ــادیر اس ــاس مق براس

هاي موفق و ناموفق       دهیاري تشخیص متمایزکننده 

  :  نوشت)3(صورت معادله توان به  را می

  

) 2x(068/0) + 1x(295/0+294/4 - = Z

)3 ()5x(181/0) +4x(236/0) + 3x(038/0 + 

  

ها که در واقع میانگین مقادیر       گروه راکز ثقل م

ــده ــتاندارد شـ ــک از ) z-score( اسـ ــراي هریـ بـ

دهـد در     هاي موفق و ناموفق را نـشان مـی          دهیاري

براساس این مراکـز ثقـل      . اند  ارائه شده ) 9(جدول  

توان تشخیص داد که موقعیت یک دهیـاري از           می

.استوفقیت و یا عدم موفقیت چگونهنظر م
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  ها در تابع تشخیصی قل دهیاري مراکز ث- 9جدول 

Table 9 - The centroids of the village management centers in the discriminating function

  مراکز ثقل  عوامل

  -720/0  هاي ناموفق دهیاري

  010/1  هاي موفق دهیاري

  

  

مقادیر استاندارد شده تابع تشخیـصی جـدول    

ها کاري سازماندهد که متغیرهاي هم   نشان می ) 8(

ــاري،    ــات دهیـ ــزات و امکانـ ــا، تجهیـ و نهادهـ

هاي مردمی، انگیزه دهیار و میزان شرکت         مشارکت

ترتیـب  هاي آموزشی ویـژه دهیـاران بـه       در کالس 

  .اند ها داشته بیشترین تأثیر را بر موفقیت دهیاري

ها و نهادها نقش اساسـی در         همکاري سازمان 

 دلیـل ایـن امـر       نماید و   ها ایفا می    ري  موفقیت دهیا 

هاي دولتـی   ژه نهادها و سازمان     ناشی از جایگاه وی   

. باشد می ها  و غیردولتی در اجراي وظایف دهیاري     

ها و نهادهاي    در صورت عدم همکاري سازمان     لذا

هـا بـا      ذیربط اجـراي برخـی از وظـایف دهیـاري         

شود که ایـن یافتـه بـا          مشکالت اساسی روبرو می   

). 19( داردطـابق   تتحقیق دیگـري در ایـن زمینـه         

ها نیـز     همچنین عامل تجهیزات و امکانات دهیاري     

ثر است زیـرا درصـورت      ؤدر موفقیت آنها بسیار م    

بهبـود امکانــات و تجهیــزات، اجــراي بــسیاري از  

تــر و از نظــر هــا آســان وظــایف توســط دهیــاري

 و 14 ،6(شـود     تـر مـی     اقتصادي مقرون به صـرفه    

هـا    ريثر بـر موفقیـت دهیـا      ؤعامل دیگـر مـ    ). 19

هــا  چــون دهیــاري. هــاي مردمــی بــود مــشارکت

نهادهایی مردمی هستند و از طریق نیروهاي محلی       

اقداماتی در جهت بهبود وضعیت زیست محیطـی،       

دهنـد در       یان انجام می  یاقتصادي و اجتماعی روستا   

هـا در     صورت عدم مشارکت مردمی عمالً دهیاري     

ه همچنین انگیز . )10( کار خود موفق نخواهند بود    

موفقیـت  بـسیار در    دهیار در کمک به مردم روستا       

 از  ها آن  زیرا دهیارانی که هدف    .داردتأثیر  دهیاري  

باشـد    اشتغال در دهیاري کمک به مردم روستا مـی        

 در مقابل کار سخت بـا دسـتمزد کـم بهتـر عمـل             

 3( یابد  نموده و درنتیجه عملکرد دهیاري بهبود می      

ها   ت دهیاري ثر بر موفقی  ؤ م دیگرعامل  یک  ). 11و  

هاي آموزشی ویژه   میزان شرکت دهیاران در کالس    

ها براي آشنایی   کالس شرکت در این  . باشد  آنها می 

هرچه بیشتر دهیاران با وظایف و اختیـارات خـود          

هـا درخـصوص هـر        و همچنین نحوه عملکرد آن    

ثر بوده و منجر به موفقیت ؤیک از وظایف بسیار م

  ).20 و 19، 18، 15، 5(شود  ها می دهیاري
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ــق   ــن تحقی ــایج حاصــل از ای ــه نت ــه ب  باتوج

  : گردد پیشنهادهاي زیر ارایه می

ها و نهادها بر موفقیـت          متغیر همکاري سازمان    -

ــاري ــأثیر دارد دهی ــ. هــا ت ــه برخــی از طــوريهب ک

کردند که مـشکالت زیـادي بـا          ها ابراز می    دهیاري

بنیاد مسکن براي صدور پروانه ساختمان دارنـد و         

دارد       یا جهاد    کشاورزي منطقه با ایشان همکاري ـن

هـا دهیـاران را بـه رسـمیت           و یا برخی از سازمان    

هـا    لذا براي بهبـود عملکـرد دهیـاري       . شناسند  نمی

هــاي  شــود کــه دفتــر امــور دهیــاري پیــشنهاد مــی

ها جلسات توجیهی بـا حـضور مـدیران           شهرستان

ــراي تــشریح وظــایف و  ســازمان ــسئول ب   هــاي م

ها بـا دهیـاران و نقـش     زمانهاي همکاري سا زمینه

هـا برگـزار      ها در تسهیل امور سایر سازمان       دهیاري

.نماید

ــ  ــل م ــر از عوام ــت ؤیکــی دیگ ــر موفقی ثر ب

ــاري ــا   دهی ــاري نهاده ــا، همک ــر شــوراها(ه ) نظی

هایی که عملکرد آنها      که دهیاري طوريبه. باشد  می

هـا کمتـر بـود یکـی از           نسبت بـه سـایر دهیـاري      

ــود را عــ    ــده خ ــشکالت عم ــاهنگی و م دم هم

داشتند   کردند و ابراز می     همکاري شوراها اعالم می   

که اعضاي شورا به علت کم بودن سـطح سـواد و       

ــایف و    ــاهی از وظ ــدم آگ ــودن ســن و ع ــاد ب زی

کـه دهیـاران را     اختیارات دهیاران و به علـت ایـن       

دانند، آنهـا را      تجربه و نوپا براي خود می       رقیبی بی 

سـر راه   ي بـر به رسمیت نـشناخته و مـانعی جـد        

لـذا پیـشنهاد    . آینـد   هاشان به حـساب مـی       فعالیت

ــا برگــزاري کــالس مــی هــاي آموزشــی و شــود ب

توجیهی براي افـراد شـورا آنهـا را بـا وظـایف و              

اختیارات دهیاري آشنا ساخته و زمینه همکاري و        

  .ها را با دهیاران فراهم آورند فعالیت هماهنگ آن

ر موفقیـت    عامل تجهیزات و امکانات دهیاري د      -

شـود کـه      لـذا پیـشنهاد مـی     . آنها تأثیر زیادي دارد   

ها مقداري از درآمدهاي دهیاري را صـرف         دهیاري

خرید تجهیزات اعم از تراکتور، لودربکهـو، وانـت         

هـا    بار و غیره نمایند زیرا از این طریـق در هزینـه           

ــرفه ــرد    ص ــود عملک ــث بهب ــده و باع ــویی ش ج

  .گردند ها می دهیاري

ثر دیگر است   ؤردمی یک متغیر م   هاي م    مشارکت -

. هـا دارد    که نقش بسیار زیاد در موفقیـت دهیـاري        

ــسانی    ــروي ان ــأمین نی ــردم در ت ــشارکت م ــذا م ل

هـاي مـالی و   هاي عمرانی، کمـک  موردنیاز فعالیت 

اهــداء اعانــات اعــم از زمــین و غیــره در توســعه 

هـا    هاي عمرانی روستا و موفقیت دهیـاري        فعالیت

شـود بـراي      پیـشنهاد مـی   . سـت کننده ا بسیار تعیین 

ــادانی    ــران و آب ــردم در عم ــشارکت م ــزایش م اف

که (روستاي خود، بازدیدهایی از روستاهاي نمونه       

هاي مردمـی بیـشتر       ها در اثر مشارکت     عملکرد آن 

سـفیدان و   رهبـران، ریـش   . ترتیب داده شود  ) است

ثر محلی از طریق بازدید از این روستاها و         ؤافراد م 

و شواهد به مردم روستا، آنهـا را بـه          ها  انتقال یافته 

المنفعه تشویق  هاي عامه   مشارکت در زمینه فعالیت   

.نمایند

 نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیر انگیزه         -

هـا   دهیار نیز داراي تأثیر زیاد بر موفقیـت دهیـاري         

ــزه . اســت ــه انگی ــرادي ک ــت در   آن اف ــا از فعالی ه

ود عملکـرد   دهیاري، بیشتر کمک به مردم روستا ب      

به عبارت دیگر   . ها با دیگران بسیار متفاوت بود       آن



  هاي استان گیالنبررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاري

47

لـذا پیـشنهاد    . تـر بودنـد     ها موفـق    از سایر دهیاري  

هـا از    شود افرادي انتخاب شوند کـه انگیـزه آن          می

تصدي به سمت دهیاري، کمک به مردم و توسـعه     

ها باشد و فقط براي کسب درآمد و یا           روستاي آن 

  .لب این شغل نشوندموقعیت اجتماعی بهتر داوط

هـاي آموزشـی ویـژه       شرکت دهیاران در کالس    -

هـا    اي بر موفقیت دهیاري     دهیاران داراي تأثیر ویژه   

شــود بــراي بهبــود عملکــرد  پیــشنهاد مــی. اســت

هاي آموزشـی ویـژه دهیـاران بـا           ها کالس   دهیاري

برخــی از . تــر ادامــه یابــد تــداوم بهتــر و گــسترده

ــه شــ     ــدانی ب ــه چن ــاران کــه عالق رکت در دهی

  هاي آموزشی ویژه دهیـاران از خـود نـشان           کالس

  

دادند مدعی بودند که بـراي دهیـارانی کـه در             نمی

انـد    و بـه اتمـام رسـانده    ها شرکت نموده این دوره 

ــی ــی گــواهی صــادر نم ــار م داشــتند  شــود و اظه

نویـسی ناکـافی    هاي ویژه آمـوزش بودجـه       کالس

 نویسی بـا مـشکالت    است و هنوز در زمینه بودجه     

  .بسیاري روبرو هستند

  

   و قدردانیتشکر

هزینه این پژوهش توسط معاونـت پژوهـشی      

ن و پردیس کشاورزي و منابع طبیعی       دانشگاه تهرا 

آن معاونـت   وسیله از   نتأمین گردیده است که بدی    

  .گردد  تشکر میمحترم
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Analyse of factors influence the success of village management centers

(Dehyaries) in Gilan province of Iran
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Abstract

A survey-descriptive research methodology conducted 839 Dehyaries, consisted the 

statistical population of the study. A number of 149 Dehyaries were selected as sample using a 

multi-stage sampling technique. The questionnaire was approved to be both valid and reliable. 

To identify factors affect success of Dehyaries, discriminate analysis was applied. The results 

revealed that organizational collaboration was the most effective component and the extent of 

accessibility of Dehyaries to equipment and feasibilities, people participation, motivation of 

Dehyars for development of village, and Dehyar participation in training courses were the most 

effective factors, respectively.
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