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  از قال  آق شهرستاننواحی روستایی تحلیلی بر رضایتمندي ساکنان 
  ها يعملکرد دهیار

 

  صحنه بهمن
  ایران گرگان، گلستان، انشگاهد اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده جغرافیا، گروه

  31/4/99؛ تاریخ پذیرش:  1/3/99: تاریخ دریافت
  

  چکیده
گرفته و مدیریت این  مدیریت روستایی ایران شکل و جدیدترین نهادي است که در عرصۀ تریندهیاري مهم

به صورت خودکفـا   امور روستا اد عمومی غیردولتی به منظور ادارةشخصی به نام دهیار است. این نه نهاد بر عهدة
 نقـش  دولـت  اجرایـی  اهـرم  عنـوان  بـه  دهیاريسیس گردیده است. أو با شخصیت حقوقی مستقل در هر روستا ت

 پایـدار  توسـعۀ  از مطلـوب  به سطحی دستیابی راستاي در توسعه هاي برنامه سازماندهی و نظارت اجرا، در مهمی
قـال از   نوارهـاي سـاکن روسـتاهاي شهرسـتان آق    رضـایتمندي خا بر  یبا هدف تحلیل پژوهشاین دارد.  روستایی

تحلیلـی و مبتنـی بـر     - آن توصـیفی   روشپـژوهش از نـوع کـاربردي و    ها صورت گرفته است.  عملکرد دهیاري
 346دهـد کـه    تشکیل مـی قال  شهرستان آقروستاي  8آماري آن را خانوارهاي ساکن در  است و جامعۀپیمایش 
 پایـدار  توسـعۀ  در دهیـاران  عملکرد ارزیابی منظور بهول کوکران تعیین گردید. عنوان حجم نمونه با فرمهخانوار ب

 به محوله وظیفه بند 48 بر منطبق محیطی زیست و اقتصادي، اجتماعی، کالبدي ابعاد در شاخص 51 از روستایی
 ه کـه روایـی  سـاخت  نامۀ محقق ها مبتنی بر پرسش آوري داده ابزار جمعشد.  استفادهدر قالب طیف لیکرت  دهیار

دست آمـده   هب درصد 84برابر یید و پایایی آن با ضریب آلفاي کرونباخ آن توسط اساتید و متخصصان تأ محتوایی
مقایسـه میـانگین فریـدمن و     کـاي اسـکوئر و  تحلیـل همبسـتگی   هـا از   به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده    .است

نتـایج   .اسـتفاده شـده اسـت    ArcGisافزار  ز نرمبراي تهیه نقشه او  SPSSافزاري  والیس در محیط نرم کروسکال
 99معنـادار تـا سـطح اطمینـان      دهد که رابطۀ مورد بررسی نشان می هاي لفهتحلیل همبستگی در مؤحاصل از 

همچنـین   محیطی و کالبـدي وجـود دارد؛   ، زیست، اقتصاديدرصدي بین سطح تحصیالت با متغیرهاي اجتماعی
درصدي سطح رضایت روستاییان در هشت روستاي  99تفاوت معنادار  دةدهنانوالیس نشنتایج آزمون کروسکال

ترین مشکل . بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، مهماستهاي مختلف  ها در زمینهمورد مطالعه از عملکرد دهیاري
رد بررسـی  ها در ابعاد مو روستا بوده و میزان رضایت از عملکرد دهیاري ها کمبود منابع مالی براي توسعۀ يدهیار

جمعیت بوده اسـت.   گري ساکنان، بسیار بیشتر از روستاهاي کم تر به خاطر قدرت مطالبه در روستاهاي پرجمعیت
هـاي فرادسـتی در راسـتاي     هاي درآمدزا با ارائه طـرح  ها در اجرایی کردن طرح از اینرو تشویق و ترغیب دهیاري

  .ناپذیر استمنابع پایدار درآمدي امري ضروري و اجتناب
  

  1.قال شهرستان آقپایدار روستایی،  توسعۀرضایتمندي ساکنان، ها،  عملکرد دهیاري :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
پایدار روستایی فراینـدي اسـت کـه بهبـود      ۀتوسع

م با بهبود زنـدگی روسـتاییان   أشرایط محیط روستا، تو
نظـر دارد.   را ضمن حفاظت از محیط زیست روسـتا در 

ستایی پرداختن به جایگـاه و نقـش   پایدار رو ۀدر توسع
 از یکــی مــدیریت روســتایی از الزامــات توســعه اســت.

 گفـت  شـاید بتـوان   و روسـتایی  توسعۀ ابعاد ترین مهم
 نقـش  اسـت کـه   روسـتایی  مدیریت آن، عدب ترینمهم

 روستایی توسعۀ هاي فعالیت هماهنگی در مهمی بسیار
 ابقۀسـ  ایران داراي در روستایی مدیریت. دارد عهده بر

 سرگذرانده را پشت اي گسترده تحوالت و بوده طوالنی
آنچـه   .)119: 1395است (سربرقی مقدم و همکـاران،  

که اهمیت فراوان دارد بحث پایداري است زیـرا بـدون   
هـاي منطقـه    ریزي دقیق و عدم توجه به توانـایی  برنامه

 شـود  باعث آسـیب رسـاندن بـه محـیط و منطقـه مـی      
روســتا ). 193: 1395ان، شــاهکوهی و همکــار (خواجــه

کوچکترین واحد تقسیمات کشوري اسـت کـه توسـط    
ایـن دهیارهـا در    شـود.  مدیر روستا یا دهیار اداره مـی 

مراکزي به نام دهیاري مشغول به کار هستند در حـال  
هزار دهیـاري در روسـتاهاي کشـور     37حاضر بیش از 

میلیــون نفــر  19تشــکیل شــده اســت کــه بــه حــدود 
تعریف مفهوم  .دهند دمات ارائه میجمعیت روستایی خ

مدیریت روستایی به دلیل پیچیدگی موضوع و مفهـوم  
مورد بررسی و ارائه تعریفی جامع از مدیریت روسـتایی  

اگر روستا همچون سازمانی در نظـر   ،بسیار دشوار است
ي بـراي  س آن عنصـر أگرفته شود، الزم است کـه در ر 

ایـن   رار گیـرد امور کنـونی قـ   ةریزي آینده و ادار برنامه
ــام ــانون .دارد عنصــر مــدیریت روســتا ن ــا تصــویب ق  ب

کشـور    تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی
موسـوم  ( 1375و انتخاب شهرداران مصوب خردادمـاه  

هـا در سـال    سیس دهیاريأبه قانون شوراها) و قانون ت
، دهیاري در نوك پیکان مدیریت روستایی قـرار  1377

کی از اجزاي دولت محلی در سـطح  گرفت و در عمل ی
ایـن اسـاس، سـاختار     نواحی روستایی شکل گرفت. بـر 
پایــه دو رکــن شــوراي  مــدیریت روســتایی کشــور بــر

گیر و دهیـاري بـه    روستا به عنوان نهاد تصمیم اسالمی
عنــوان نهــاد اجرایــی شــکل گرفــت. ایــن نهــاد کــه از 
استقالل حقوقی و مـالی برخـوردار اسـت و عـالوه بـر      

ده از عوارض ملی، توانایی وضع و وصول عـوارض  استفا
نیـز دارد، متـولی    ت عمـومی براي ارائه خـدما را محلی 

روسـتایی در سـطح نـواحی روسـتایی      ۀسععمران و تو
بـا توجـه بـه نهـاد      گـر ید سـوي  از. شـود  محسوب می

مسـتقل از دولـت    یتیو خودکفا بودن، مـاه  یردولتیغ
 ياریده يا برار اي ژهیو تیامر موقع نیاست که ا افتهی

و  یکشور که دولتـ  ییاجرا هايدستگاه رینسبت به سا
سو کیاز  رایز ،کند یم جادیمنصوب به دولت هستند، ا

 یردولتیو غ یومعم ينهاد ،شهرداري چونهم ياریده
 تیـ شـورا فعال  دییـ أو ت بیاست که بـا نظـارت و تصـو   

 ییموظف بـه انجـام کارکردهـا    گرید يو از سو کند یم
در  یدولتــ هايدســتگاه فیوظــا ۀطــیاســت کــه در ح

 یتیو ماه گاهیله جائمس نای .استسطوح باالتر از روست
که فراتر از مسئول  دینما یم جادیا ياریده يخاص برا

نون کـه از تصـویب   اک .مصوبات شورا خواهد بود ياجرا
گـذرد و بـه    ها چنـد سـالی مـی    سیس دهیاريقانون تأ
نسـبی قـوام   قوانین، مدیریت روستایی به طور  پشتوانۀ

ی گرفته است، ضروري است عملکـرد ایـن نهـاد مردمـ    
مناسبی براي افزایش  مورد بررسی قرار گرفته تا زمینۀ

  ها فراهم گردد. ها و رفع کاستی توانمندي
  

  پیشینۀ پژوهش
ــارایی و اثربخشــی بیشــتر    ــراي ک ــازمانی ب ــر س ه

ـ   فعالیت خصـوص رضـایتمندي سـاکنان،    ه هاي خـود ب
عنوان  هباشد. روستا ب عملکرد می نیازمند ارزیابی دقیق

عنوان یک سازمان  هیک واحد اجتماعی و دهیاري نیز ب
دولتـی از ایـن مقولـه جـدا نیسـت.      و نهاد عمومی غیر

اي در زمینـه مـدیریت    گسـترده هـاي  پـژوهش  کنونتا
الزم اسـت   ها انجام شده است، لـذا  روستایی و دهیاري

  آشنا شد. هابا برخی از این پژوهش
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  : پیشینه تحقیق1ل جدو
  پیشینه داخلی

 کانی مهدوي و نجفی
)1384(  

 طرفـی  از .نماینـد  ایفـا  فیزیکـی  -کالبـدي   بهبـود اوضـاع   ویژه به روستایی توسعۀ در مهمی نقش توانند می ها دهیاري
 هـاي  دوره برگـزاري  بودجـه بیشـتر،   اختصـاص  هـا،  استانداري عالیه نظارت که دارد وجود مدیریت کنونی در هایی ضعف

  است. و... ضروري دهیاري وظایف با مرتبط آموزشی

تقدیسی و همکاران 
)1390(  

 نتـایج  اسـاس  بر .اند کرده ایفا مورد مطالعه روستاهاي ۀتوسع در ثريمؤ نقش تاکنون خود گیري شکل زمان از ها دهیاري
 ۀتوسـع  بـراي  اعتبـاري  و مـالی  عمنـاب  روستایی، کمبود توسعۀ فرآیند در ها دهیاري مشکل ترینمهم از پژوهش، حاصل
  کنند. اتخاذ مالی تامین هایی برايراه باید مردم مشارکت با نیز ها دهیاري دولت، کمک بر که عالوه روستاست بیشتر

و  شاهکوهی خواجه
  )1391همکاران (

 در کـه  است نآ بیانگر لجستیک رگرسیون و زوجی Tویلکاکسون،  آماري هاي آزمون با شدهآوريجمع هاي داده تحلیل
 دارد دار معنـی  رابطـۀ  ها دهیاري عملکرد با روستاییان رضایتمندي محیطی،زیست – کالبدي و اقتصادي، اجتماعی ابعاد

  .گردد می باز اقتصادي عامل به دهیاران عملکرد از روستاییان رضایت در ثیرگذاريأت بیشترین همچنین

حیدري ساربان و 
  )1394همکاران (

ادراك  ها اندك بوده و شکاف بین فتاري، کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی، کیفیت خدمات دهیاريدر تمام ابعاد ر
عد اقتصادي بیش از سایر ابعاد است. همچنین مشخص شد بین متغیرهایی چون کیفیت ویژه در ب و انتظار روستاییان به

با کیفیت خدمات دهیـاري در ابعـاد گونـاگون،    هاي آموزش ضمن خدمت  رفتار دهیار، سن دهیار و شرکت وي در دوره
این از نظر عواملی چون سطح تحصیالت دهیار، شغل دوم و نوع حضـور وي در روسـتا   برارتباط مثبت وجود دارد. عالوه

  ها مشاهده شد. تفاوت معناداري در کیفیت خدمات دهیاري

  )1396برقی و قنبري (
-ها در روستاهاي شهرستان اصفهان انجام گرفت. عملکرد دهیاري د دهیاريثیرگذار بر عملکرأهاي تبا هدف بررسی مؤلفه

همچنین، بعد  ؛ار داشتندمحیطی در سطح متوسط قر فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیست -ها در ابعاد اقتصادي، اجتماعی
  .اختصاص دادندمحیطی کمترین توجه و فعالیت را به خود  اجتماعی و فرهنگی بیشترین و بعد اقتصادي و زیست

  )1397بدري و همکاران (

لفه نهادي، اجتماعی و اقتصادي میزان آگاهی از قوانین و مقررات و سه مولفه نهادي، اجتماعی و اقتصادي ارتقاء ؤبین سه م
لفه نهـادي، اجتمـاعی و   ؤ. به طور کلی سه مداردمعنادار و همبستگی نسبتا قوي وجود  ۀرابطمدیریت مطلوب روستایی 

 و اجتمـاعی  نهـادي،  لفهؤدرونی سه م تغییرات از درصد 2/15درصد،  5/14درصد،  1/29اند به ترتیب  ادي توانستهاقتص
یافتگی روستاها و میزان آگاهی دهیاران عهسطح توس یید رابطه بینأعین حال ت در. کنند تبیین را مطلوب مدیریت اقتصادي

میزان آگاهی   یافتگی روستاها،طح توسعهرفتن س دهد که با باالن میاز قوانین و مقررات و مدیریت مطلوب روستایی، نشا
  یابد. دهیاران از قوانین و مقررات و همچنین مدیریت مطلوب روستایی نیز به میزان قابل قبولی بهبود می

  پیشینه خارجی
Beth Walter 

Honadle and Mary 
Lloyd-Jones 

(1998) 

رفیت براي تجزیه و تحلیل و نظارت بر وضعیت مالی خود هستند. در این پژوهش هاي محلی روستایی اغلب فاقد ظ دولت
سوتا پرداخته و نقاط قوت و ضعف، سودمندي و سهولت و یا دشواري  به سه روش به بررسی وضعیت مالی روستاهاي مینه

  آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
Steven Brent 

Lackey, David 
Freshwater, Anil 

Rupasingha 
(2002) 

هاي ملی در مناطق روستایی دره تنسی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که  میزان همکاري دولت
ظن به یکدیگر و تفاوت در منابع موجود مانع همکاري  هاي تعاونی، سوء عواملی مانند فقدان طرفداري قوي براي پروژه

  دهد. هاي مالی میزان همکاري را افزایش می انگیزه بین آنها شده است. در مقابل

Mark W. Skinner, 
Alun E. Joseph, 

Richard G. 
Kuhn(2003) 

هاي محلی در روند نظارتی در استان  محیطی و نقش در حال تغییر دولت هاي محلی، تغییر اجتماعی و زیست به بررسی جلوه
و اولویت هاي ملی و استانی  هاي محلی در ایجاد ارتباط بین سیاست دولتدهد توانایی  پردازد. نتایج نشان می ژجیانگ می

  ال ارزیابی استقالل در سطوح محلی از دولت هنوز قابل بحث است.حمحلی بسزا است. با این  محلی در فرایندهاي توسعۀ

Umar Kakumba 
(2010) 

روستایی است.  دا براي بهبود روند توسعۀاوگان هاي مشارکتی حکومت در سیستم عدم تمرکز و ارزیابی مکانیسمبه بررسی 
صلی تمرکززدایی و مشارکت در توسعۀ روستایی نیاز به نتایج بازگوي این مطلب هستند که براي رسیدن به اهداف ا

  محلی در بسیج منابع است. تقویت نقش جامعۀ

Tolu Lawal 
(2014) 

در پاسخ به  ها نشان داده است که دولت محلی پردازد. بررسی یی میروستا هاي محلی در فرایند توسعۀ یت دولتبه شناخت و اهم
هاي  هاي روستایی و بهبود آن ضعیف بوده است. همچنین در مناطقی که تا حدودي زیرساخت مین زیرساختهاي تأ چالش

  داري با توسعه دارد. محیطی همراه بوده است که رابطه معنی روستا بهبود یافته با مشکالت زیست
  
 ایـن مطلـب   یـد مؤ شـده انجام هايپژوهش رسیبر
 هـا  انواع برنامه موفقیت در ثريمؤ نقش دهیار که است

 موفقیـت  میـزان  امـا  دارد روسـتایی  توسعۀ هاي طرح و

 کـه ایـن  بـه  توجه با. است نبوده یکسان همیشه دهیار
در  اسیــاس و مهم مباحث از یکی وارهــهم تــمدیری

 نگاهی با پژوهش این تاس بوده روستایی پایدار توسعۀ
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 جـامع؛  رویکـردي  بـا  دارد سـعی  پیشـین  به تحقیقات
 محولـه  وظیفه 48 بر اساس دهیار و عملکرد ها فعالیت

 روسـتاییان  دیـدگاه  از را روسـتایی  توسـعۀ در  آنـان  بر
  قرار دهد. ارزیابی موردقال  شهرستان آق

  
  مبانی نظري

زنـدگی   هایی خاص با شیوة روستاها به منزلۀ مکان
هایی متفاوت نسبت به شهرها، نیازمند الگوي  فعالیت و

مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادي، اجتمـاعی  
شناختی حاکم بر روسـتا هسـتند. بـا عنایـت بـه       و بوم

تـوان مـدیریت    تعریف مـدیریت بـه صـورت عـام، مـی     
ریزي براي روستا، سـازماندهی اقـدام    روستایی را برنامه

ظارت بر اقدامات انجـام شـده   اي و هماهنگی و ن توسعه
دانست. به عبارت دیگر، مدیریت روستایی علم تلفیق و 

بیعی، انسـانی، اقتصـادي و در   تنظیم عوامل مختلف ط
 ف توسعۀروستایی است در نتیجه بر اساس تعری جامعۀ

ع توان گفت که مدیریت روستایی در واقـ  روستایی، می
طریـق   روسـتایی از  فرایند سازماندهی و هدایت جامعۀ

 انـدرکار در ادارة  سـت ها و نهادهاي د دهی سازمان شکل
مناطق روستایی است. بررسـی مـدیریت روسـتایی در    

دهـد کـه تحـوالت زیـادي در زمینـه       ایران نشـان مـی  
مدیریت محلـی رخ داده و مـدیریت روسـتایی محلـی،     

هاي زیادي را پشـت سـر گذاشـته     فراز و نشیبهمواره 
وسـتایی، ایجـاد زمینـه    است. در روند تحول مدیریت ر

وجـود سـازوکار    ها رفـع خـال   هیاريگیري د براي شکل
هاي اجرایی در روستا و اختصاص بخشی  اجراي فعالیت

از عوارض متمرکز، فصل نوینی را در مدیریت روستایی 
اگـر در  ). 20: 1396ه است (قربـانی و رمضـانی،   دگشو

توانستند امـور   گذشته افرادي مانند مالک یا کدخدا می
ــل     ــه دلی ــروزه ب ــد، ام ــتاها را اداره کنن ــومی روس عم
پیچیدگی مسائل و پیدایش نیازهاي متعدد و ضـرورت  

هـاي تخصصـی و    دستیابی به توسعه، نیاز بـه سـازمان  
دهیـاري  مدیریت محلـی ماننـد    ۀعرصبوروکراتیک در 

بـا   ).61: 1391می، اجراست (فیروزآبادي و ایمـانی جـ  
بـراي ایفـاي نقـش     هاي قـانونی  وجود زمینه و پشتوانه

روسـتا و از   ۀمحلی و مداخله در فرایند توسـع  مدیریت 
ــکونتگا  جم ــی س ــترش فیزیک ــعه و گس ــه توس ــاي  ل ه

آفرینـی و میـزان تأثیرگـذاري     روستایی، بررسـی نقـش  
مدیریت روستایی سطح خرد نیازمند کنکاش و تحقیق 

مــدیریت  ).249: 1392اســت (بــدري و همکــاران،   
سازماندهی و هدایت جامعـه و  روستایی در واقع فرایند 

هـا و  ادن بـه سـازمان  دطریق شـکل  محیط روستایی از
مین أهـا و نهادهـا وسـایل تـ    ایـن سـازمان   ست.نهادها
روستایی هستند. مـدیریت روسـتایی    ۀجامعهاي  هدف

اي است که شامل سـه رکـن، مـردم،     جانبهایند چندفر
ــا   دولــت و نهادهــاي عمــومی اســت. در ایــن فراینــد ب

هـاي   ردم و از طریـق تشـکیالت و سـازمان   مشارکت م
روستایی تدوین  ۀهاي توسع ها و طرح مهروستایی و برنا

گیرد  و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می
 پایـدار  عۀتوس به توجه امروزه، ).211: 1383(رضوانی، 
ــتایی ــین، و روس ــه همچن ــه توج ــاختار ب ــدیریت س  م
ــتایی ــاياز  روس ــی محوره ــلتحل در اساس ــائل ی  مس
 ایــن). 18: 1393 همکــاران، و اســت (برقــی روسـتایی 

ــود توســعه ـــروستایی معیشــت بهب ــک در انـ ــد ی  رون
 دسترسـی  است که محیطی و اجتماعی برابر و دارـایـپ

 و فنـی  مـادي،  انسـانی،  طبیعـی،  هـاي  سرمایه به بهتر
 Atchoarenaسـازد (  فراهم می را خدماتی و اجتماعی

and Gasperini, 2003: 21ــان ) و ــی ارک  آن اساس
ــد ــایی پیشــرفت اقتصــادي، از عبارتن ــاعی پوی  و اجتم

)؛ Drakakis and Smith, 1995: 663محیطی ( کیفیت
ــاد داراي روســـتایی پایـــدار بنـــابراین توســـعۀ  و ابعـ

کـه   اسـت  محیطـی  و اقتصـادي  اجتماعی، هاي ویژگی
 کلیتـی  قالب در پیوستههم به و موزون مفهومی بیانگر

 روســتایی مــدیریت. اســت لـامــــتع يدارا و دــــواح
ایـن  . اسـت  پایـدار  و مفیـد  نتـایج  تحقق براي زاريـاب

 ۀــتوسع براي روستاییان توانمندسازي موجب مدیریت
 ,.Rashidpour et alاسـت (  شـده  فقر کاهش و پایدار

ك مدیران از قوانین و مقـررات  آگاهی اند ).177 :2011
اســی هـاي اس عملکـردي خـود، یکـی از چـالش     ةحـوز 

مدیریت روسـتایی در دسـتیابی بـه مـدیریت مطلـوب      
  است.

ـ  در قالب این تعریف کلی می رد زیـر  توان اهداف خُ
نوسـازي و   -1را براي مدیریت روستایی در نظر گرفت: 

هدایت و نظـارت   -2بهسازي محیط فیزیکی روستایی؛ 
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ارتقـاي شـرایط کـار و     -3بر فرایند عمران روسـتایی؛  
ــان هــدف مــدیریت  ).15: 1389 آســتانه،زنــدگی (درب

 ۀن توسـع روستایی دستیابی بـه توسـعه و بـه دنبـال آ    
؛ 93: 1382 پایدار روستایی اسـت (مطیعـی لنگـرودي،   

. پـس مـدیریت روسـتایی داراي    )217: 1383 رضوانی،
 ۀسـتایی و توسـع  رو ۀرکی بـا اهـداف توسـع   نقاط مشت

مین نیازهـاي اساسـی؛   ات -1پایدار است که عبارتند از: 
 -4کـاهش فقـر؛    -3ایش تولید و امنیت غذایی؛ افز -2

 ۀتوسـع  -6فـظ محـیط زیسـت؛    ح -5افزایش درآمـد؛  
 بـه  افزایش مشـارکت و اعتمـاد   -7هاي شغلی؛  فرصت

فس. این اهداف مشترك مبتنـی بـر اصـول بنیـادینی     ن
تواند آنها را نادیـده بگیـرد؛    است که هیچ کشوري نمی

ر به عـدالت ـ   یعنی برآیند این اصول و اهداف باید منج
الـدین  شـود (فیروزنیـا و رکـن    -به ویژه عدالت مکـانی 

بنابراین هدف کـالن مـدیریت    ؛)143: 1382 افتخاري،
روستایی، حرکت براي رسیدن به وضـعیت مطلـوب بـا    

هاي بالقوه و بالفعل موجـود در روسـتا،    استفاده از توان
 سو با بهبود وضعیت جامعه روستایی اسـت (طالـب،   هم

). یکی از اهـداف  67: 1375طالب و عنبري، ؛ 6: 1376
اي مدیریت روستایی برطرف کردن نیازهـاي اولیـه    پایه

اي  اساس جامعـه  ها بر که انسانییان است. از آنجاروستا
ثیر أکنند و محیطـی کـه از آن تـ    که در آن زندگی می

اند، بنابراین مدیریت  پذیرند داراي نیازهاي متفاوتی می
مختلف به شکل متفاوتی عمـل  روستایی در روستاهاي 

کند و الگوي مدیریتی ثـابتی بـراي تمـام روسـتاها      می
  شود. استفاده نمی

یکی از مفاهیمی که با مدیریت و توسعه در ارتباط 
بوده و اغلب با انتقال قدرت همراه بوده بحث مشارکت 

روستایی، مشارکت شامل دخالـت   ۀوسععد تدر ب. است
هـا و   ري در اجراي طـرح گی مردم در فرایندهاي تصمیم

آنهـا در   ۀهاي توسـعه و مداخلـ   سهم آنها از منابع طرح
هاي مختلف شود. بررسیها یاد می ارزیابی اینگونه طرح
دهـد، عوامـل مختلفـی در میـزان      محققان نشـان مـی  

هـاي   آنهـا از برنامـه   ثیرپذیريأیان و تیمشارکت روستا
ملی ثر است، از دیدگاه محققان عـوا ؤروستایی م ۀتوسع

 Langpa, 2004: 375, Mullan( چون سن و آمـوزش 
and Kontoleon, 2009: 8, Ayuk, 1997: 189, 

Kosoy et al, 2008: 2083, Zamani, 2009: 859 ( در

و دسترسـی بـه اطالعـات     دسترس بـودن نیـروي کـار   
)Zbinden and Lee, 2005: 262( این عوامـل   ۀاز جمل

اد دارند یکـی  است. در همین حال محققان زیادي اعتق
ان و از پارامترهاي مهم براي افزایش مشارکت کشـاورز 

هـاي توسـعه،    پا در برنامـه ردهخصوص کشاورزان خ به
 Pagiola( باشد مالکیت و دسترسی به اراضی بزرگ می

et al, 2007: 14, Wauters et al, 2010: 86, 
Knowler and Bradshaw, Yiridoe et al, 2007: 26, 

Kosoy et al., 2008: 2084( امروزه کشورهاي زیادي .
روستایی و در  ۀي توسعها اقدام به تهیه و اجراي برنامه

کنند. یکی از راهکارهایی که هاي مختلف آن می زمینه
هـا شـود، مشـارکت     تواند باعث موفقیت این برنامـه می

در همـین   ،قیـر و گروههـاي هـدف اسـت    روستاییان ف
رهاي مختلف دنیا هاي اخیر در کشو راستا در طی سال

 شـود.  به ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی پرداخته می
 هورـــظ علت به جهانی رقابت فزاینده سرعت واقع، در

 ارزیابی نقش شدن برجسته سبب جدید هاي تکنولوژي
ستمر عملکرد به عنوان نیاز رقـابتی و اسـتراتژیک در   م

هـاي جهـان شـده اسـت. ارزیــابی     بسـیاري از سـازمان  
گیـري،   د، فرآیندي است که به سنجش و انـدازه عملکر
عملکرد یک سـازمان یـا    ةت دربارگذاري و قضاوارزش

پــردازد. در ایــن راســتا  اي معــین مــیمـدیر طــی دوره 
آوري اطالعــات عملکــرد و اســتفاده از آن باعــث  جمــع

هـا، احتیـاج بـه     شود. سازماند و بهبود عملکرد میرش
ملکرد خود، تعیـین  گیري عملکرد براي تشریح عاندازه

 ,Schneidermanپیشــرفت و ارزیــابی نتــایج دارنــد (

مشارکت بدون شک عامل اساسی در فرآیند  ).9 :2006
جانبـه اسـت؛ امـا تمرکـز بـه      همـه  ۀیابی به توسعدست

هاي مدیریتی سنتی سبب گردیده تا بـه اهمیـت    شیوه
روسـتاها   هاي اجتماعی سـاکنان  ها و توانمندي ظرفیت
جدي نشده و  ۀتوجروستایی  ۀیریت توسعمد ۀدر زمین

هـاي   ها را با چالش که موفقیت برنامهاین کار ضمن این
جــدي مواجــه ســاخته اســت، در عــین حــال مــانع از  

ها و  هاي الزم براي استفاده از قابلیت گیري زمینه شکل
ــایی ــه عنــوان ذینفعــان اصــلی یهــاي روســتا توان یان ب

ن و مجنـونی،  (حیـدري سـاربا   هاي توسعه گردد برنامه
دستیابی به پیشرفت و آبـادانی، مسـتلزم    ).89؛ 1395

توجه به ابعاد گوناگونی است که طی فرایندي تدریجی 
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گیـــرد. فرهنــگ، اقتصـــاد،   و تکــاملی صـــورت مــی  
اي متقابـل بـا یکـدیگر قـرار      زیست و... در رابطه محیط

یکی از ابعاد  توان با توسعه و رشد نامتوازن دارند و نمی
ست یافـت. بعـد از انقـالب اسـالمی،     پایدار د به توسعۀ

طح روسـتاها دچـار تغییـرات    سـ ت اجتمـاعی در  خسـا 
اساسی شد و آنچه تا پیش از ایـن در روسـتاها وجـود    

امـور را بـر    دارةنداشت به شکل قانونی ایجاد گردید و ا
عهده گرفت. بـه ایـن ترتیـب جایگـاه مـردم در نظـام       

شـته،  گیـري مشـخص گردیـد و بـر خـالف گذ      تصمیم
آنـان  تصمیمات مـردم بـه طـور مسـتقیم بـر زنـدگی       

ثیرگذار شد، با وجود این؛ باز هم خال نهاد مجـري در  تأ
  شد. روستا احساس می

دهـد   ها نشان می بررسی وظایف محوله به دهیاري
هـا در نظـر    بند وظیفـه بـراي دهیـاري    47در مجموع 

گرفته شـده اسـت کـه از نظـر ماهیـت در پـنج گـروه        
مالی، خدماتی  -ستادي و اداري، اقتصادي هاي  فعالیت

 –عمرانـی، بهداشـتی    - سیاسی، کالبدي -اجتماعی  -
 مـاده  بـه  مستند بندي است. محیطی قابل طبقهزیست

ــدة ــانون واح ــیتأ ق ــده سس ــاي ياری ــا در  ه خودکف
 2مـاده   زیـ و ن 14/4/1377کشـور، مصـوب    يروستاها

مصــوب  هــا، ياریــو ســازمان ده التیتشــک ۀناماساســ
ــ، ده21/11/1380 ــاد  ياری ــوان نه ــه عن ــوم يب  یعم

ــیغ ــ یردولت ــه دارا شــود یمحســوب م  تیشخصــ يک
شـده   نیوآن تـد  يبرا یفیمستقل است و وظا یحقوق
حلقـه در   نیبه عنوان آخر ياریده بیترت نای به است.

کشور اسـت کـه قـانون منبعـث از قـانون       یینهاد اجرا
 نظارت يروستا را برا یاسالم يشوراها لیتشک یاساس

کـرده   نیـی آن تع فوظـای  تـر  هر چه مطلوب يبه اجرا
و  یردولتـ یبـا توجـه بـه نهـاد غ     گـر ید سـوي  از است.

است کـه   افتهیمستقل از دولت  یتیخودکفا بودن، ماه
 رینسبت به سا ياریده يرا برا اي ژهیو تیامر موقع نیا

و منصـوب بـه    یکشـور کـه دولتـ    ییاجرا هايدستگاه
 ياریـ سـو ده کیـ از  رایز ؛کند یم جادیدولت هستند، ا

اسـت   یردولتـ یو غ یومعمـ  ينهاد ،شهرداري چونهم
و  کنـد  یم تیشورا فعال دییأو ت بیکه با نظارت و تصو

است که در  ییموظف به انجام کارکردها گرید ياز سو
در سـطوح بـاالتر از    یدولتـ  هايدستگاه فیوظا طهیح

خـاص   یتیو مـاه  گـاه یله جائمسـ  نای باشد. یروستا م
 يکه فراتر از مسئول اجرا دینما یم جادیا ياریده يبرا

  مصوبات شورا خواهد بود.
  

  روش تحقیق
ــوع کــاربردي و  ــژوهش از ن  -آن توصــیفی   روشپ

ــی  ــوده وتحلیل ــزار ب ــدانی  اب ــات می ــردآوري اطالع  گ
سـکونتگاه   8شـامل   آمـاري  ۀجامعـ نامه اسـت.   رسشپ

بـا تعـداد    گلستان استان درقال  آقروستایی شهرستان 
از خانوار انتخـاب و بـراي تعیـین حجـم نمونـه       3402

نامـه در  پرسـش  346فرمول کوکران استفاده و تعـداد  
اقتصـادي،  عـد  ب 4اي در  گزینـه  5قالب طیـف لیکـرت   

محیطـی تکمیـل گردیـد.     و زیسـت  دياجتماعی، کالبـ 
ــوایی  ــی محت ــهپرســشروای ــا  نام ــاسه ــر اس ــد أت ب یی

 وین جغرافیاي روستایی تعی ةحوزو اساتید متخصصان 
 84پایایی با ضـریب آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه و عـدد      

بــا  شـده يآور جمــعي هـا  داده بـه دســت آمـد.   درصـد 
و  کـاي اسـکوئر  هـاي آمـاري فریـدمن،     آزموناستفاده 

 و یـه تجز SPSS يافزار نرمدر محیط  کروسکال والیس
 ArcGISافـزار   نقشـه از نـرم  تهیه و براي  شدندتحلیل 

  .بهره گرفته شد
  

  پژوهشمتغیرهاي 
در توسعۀ پایدار روستایی، مـدیریت یعنـی تنظـیم    
رابطه بین انسان با محیط زیسـت خـود کـه در آن بـه     

هـاي بـوم    هاي اجتماعی، اقتصادي با نظارت پیوند نظام
الدین افتخاري،  شود (فیروزنیا و رکن شناختی توجه می

توان  )؛ بنابراین در فرایند توسعۀ پایدار می154: 1382
ایی را در ابعاد اصلی اقتصادي، اجتماعی، مدیریت روست

محیطی در نظر گرفت که هـر یـک از    کالبدي و زیست
هاي خاص خود هستند و اهـداف   این ابعاد داراي جنبه

الـدین افتخـاري و    مدیریتی در آنها متفاوت است (رکن
  ).10: 1386همکاران، 
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  قال شهرستان آق عۀ: روستاهاي مورد مطال2جدول 
  تعداد سهم هر روستا  تعداد خانوار روستا  نام روستا  تعداد نمونه  وارجمع کل خان

3402  346  

  11  107  آباد تازه
  13  126  سیدلر

  39  379  یلقی سالق
  61  602  قانقرمه

  124  1219  سبلی چین
  35  344  یلقی میرزاعلی

  30  296  سقریلقی
  33  329  خندان یلمه

  العه: متغیرهاي مورد مط3جدول 
  مقیاس  متغیر  مقیاس  متغیر  شاخص

  اقتصادي

  ترتیبی  گذاري به محیط روستایی جذب سرمایه  ترتیبی  یدست عیبه توسعه صنا انییروستا قیتشو
  ترتیبی  گذاران ساکن در روستا حمایت از سرمایه  ترتیبی  يمحصوالت کشاورز یابیبه توسعه و بازار انییروستا قیتشو
  ترتیبی  هاي تولیدي روستایی یجاد اشتغال و گسترش فعالیتا  ترتیبی  دامیمحصوالت  یابیعه و بازاربه توس انییروستا قیتشو

تشویق به ارائه محصوالت به صورت آنالین (الکترونیکی / فضاي 
  ترتیبی  درآمدزایی براي روستا  ترتیبی  مجازي)

  ترتیبی  وصول عوارضتالش در   ترتیبی  روستاییانهاي اشتغال براي  شناسایی زمینه  ترتیبی  ودجه ساالنهبو ارائه  میتنظ

  اجتماعی

  ترتیبی  نی ساکناتالش در باال بردن سطح آگاه  ترتیبی  سرعت و جدیت دهیار در رسیدگی به مشکالت روستاییان
  ترتیبی  رسیدگی به اختالفات بین اهالی روستا  ترتیبی  ها گیري مشارکت ساکنین در تصمیم

  ترتیبی  حفظ بناها و آثار باستانی روستا  ترتیبی  با مسئوالنارتباط مستمر دهیار 
  ترتیبی  هاي تفریحی تالش در برخورداري روستا از فعالیت  ترتیبی  تکریم ارباب رجوع

  ترتیبی  تالش در جهت ارتقا امنیت روستا  ترتیبی  رسیدگی به وضعیت حمل و نقل روستایی (تاکسی و...)
  ترتیبی  تکمیل و بازسازي اماکن مذهبی روستا  ترتیبی  آگاهی دهیار از مشکالت محالت

بضاعت به سازمان  سرپرست و بی معرفی خانوارهاي بی  ترتیبی  رسیدگی به وضعیت فضاهاي آموزشی
  ترتیبی  بهزیستی

  رتیبیت  الحسنه هاي قرض سسات خیریه و صندوقایجاد مؤ  ترتیبی  امدادرسانی به موقع و مناسب در مواقع بحرانی (سیل و...)

  کالبدي

  ترتیبی  هاي بهداشتی عمومی رسیدگی به وضعیت سرویس  ترتیبی  آوري منظم زباله و پسماند جمع
  ترتیبی  رسیدگی به وضعیت سالن ورزشی و محل بازي کودکان  ترتیبی  هاي روان ها و آب ها، جوي رسیدگی به کانال

 کشی عابر پیاده، تامین امنیت ساکنین از طریق نصب نرده، خط
  ترتیبی  رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمانگاه  ترتیبی  گیر سرعت

تالش در نصب تابلوهاي راهنما، عالئم ایمنی و تابلوهاي راهنمایی و 
  ترتیبی  هاي روستا رسیدگی به زیرساخت  ترتیبی  رانندگی

  ترتیبی  ها خوري رسیدگی به آب  ترتیبی  ها ساماندهی کارگاه
  ترتیبی  ها براي نشستن و استراحت رضایت از تعداد نیمکت  ترتیبی  مان روستاییظاهري، مبل رسیدگی به چهرة

  ترتیبی  رضایت از تعداد سطل زباله  ترتیبی  قاطعیت در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز
  ترتیبی  پیگیري طرح هادي روستا  ترتیبی  روها پوش پیاده رسیدگی به کف

 روستا یکه در محدوده قانون ییها صدور پروانه ساختمان  ترتیبی  ها در شب وضعیت روشنایی خیابان
  ترتیبی  شوند ساخته می

  زیست
  محیطی

  ترتیبی  رنگ آمیزي معابر  ترتیبی  مقابله با حیوانات موذي و مزاحم (سگ و موش و...)
هاي مواد غذایی بر ها و فروشگاه یت بهداشتی نانواییوضع  ترتیبی  اندازهاي طبیعی روستا حفظ چشم

  ترتیبی  ضوابط اساس

رضایت از بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت   ترتیبی  ها جلوگیري از استقرار واحدهاي مسکونی در حریم سیالب
  بهداشت

  ترتیبی

  .1389آستانه  . دربان1395ان، شاهکوهی و همکار . خواجه1390. تقدیسی و همکاران، 1393. برقی و همکاران، 1396. برقی و قنبري، 1392بدري و همکاران، ماخذ: 
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بعد اقتصادي: هـدف مـدیریت ایجـاد فضـاي مناسـبی      
براي توسعۀ اقتصادي است که طی آن کارآیی، عرضـۀ  

یابـد و بـه تبـع آن     کاال و خدمات مورد نیاز افزایش می
کند؛ بنابراین  سطح زندگی و رفاه عمومی ترقی پیدا می

ــ  أمین در محــیط روســتا، هــدف مــدیریت اقتصــادي ت
سرمایه، تـأمین تغذیـه، جلـوگیري از خـروج سـرمایه،      
ایجاد زمینـه اشـتغال، کـارآفرینی، تـأمین بـازار بـراي       
ــزان   ــرل می ــا و خــدمات تولیــدي و کنت فــروش کااله

  مصرف، مدیریت عرضه و تقاضا است.
بعد اجتماعی: هدف ایجاد زمینه مناسب بـراي توسـعۀ   

مر در بـه  انسانی است که شامل تغییرات متوالی و مست
آوردن الگوهاي یک زندگی مطلـوب بـراي کلیـه    دست

ــرفتن      ــر گ ــا در نظ ــور ب ــا کش ــه ی ــک منطق ــراد ی اف
  هاي زیست آن است. استعدادهاي بالقوة افراد و مکان

بافت کالبدي روستاها عـالوه بـر دخالـت    بعد کالبدي: 
ثیر أمحیطـی نیـز تـ    از عوامـل  ،مسـتقیم افـراد جامعـه   

یات کالبدي روستاها تحـت  بنابراین خصوص ؛پذیرند می
و  تاثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت

ها بر اساس تجربـه و خـرد    انسان. گیرد انسان شکل می
اي که نیازهاي آنها را تامین  جمعی، روستاها را به گونه

اند. فضـاهاي جمعـی، از سـرپناههاي     سازد، شکل داده
قدسـی کـه   انسانی در جوامع اولیـه و یـا آتـش م    ةساد

شدند، آغـاز گردیـد و بـا گسـترش      برگرد آن جمع می
هـا در انـواع فضـاها نظیـر      روابط اجتماعی، این فعالیت

خانه، معبد، بازار، کوچه، میدان و... گسترش پیدا کـرد.  
هـاي   در واقع هر یک از این فضاها ظرفی براي فعالیـت 

  .آید اجتماعی به شمار می
ثـرات مخـاطرات   محیطی: مدیریت مناسب ا بعد زیست

هـاي غیـر طبیعـی     طبیعی و مخاطرات ناشی از فعالیت
یابـد. بـا توجـه بـه      مردم در زندگی انسان کـاهش مـی  

ها، رضایتمندي روسـتاییان از عملکـرد    وظایف دهیاري

بعد و با استفاده از متغیرهاي زیر مورد  4ها در  دهیاري
  سنجش قرار گرفته است.

  
  مورد مطالعه محدودة

امـا بـا    ،هـاي نوبنیـاد   ن یکی از استاناستان گلستا
نـواز آن،   تاریخی ایران است که طبیعـت چشـم   ۀپیشین

مردمانی با زبان و فرهنـگ گونـاگون را در خـود جـاي     
بخشـی از اسـتان    1376داده است. این استان تا سـال  

مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مسـتقل  
ز آن برگزیـده  درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکـ 

 33/1( کیلومتر مربع 20328وسعت شد. این استان با 
ــل مســاحت کشــور)  ــه کشــور  درصــد ک ، از شــمال ب

ترکمنستان، از جنوب به اسـتان سـمنان، از غـرب بـه     
مرز استان خراسان شمالی  ااستان مازندران و از شرق ب

تعـداد   1395بر اساس سرشماري سـال  . مشترك دارد
سکونت داشـته و بیشـتر   تان نفر در این اس 1868819

شهرسـتان  هاي کشاورزي اشتغال دارند.  آنان به فعالیت
هاي استان گلستان اسـت کـه    قال یکی از شهرستان آق

دقیقه  51درجه و  54دقیقه تا  14درجه و  54در بین 
 30درجه و  37دقیقه تا  55درجه و  36طول شرقی و 

ز دقیقه عرض شمالی واقع شده است. ایـن شهرسـتان ا  
از شـرق و   ،آبـاد  هاي گرگان و علی جنوب به شهرستان

ــه    ــرب ب ــاووس و از غ ــد ک ــه شهرســتان گنب شــمال ب
شـود. وسـعت شهرسـتان     شهرستان ترکمن محدود می

درصد مسـاحت   63/8کیلومتر مربع ( 15/1763قال  آق
وم از نظـر وسـعت در بـین    د بـۀ عبـارتی رت  هاستان و ب

ات اداري اسـاس تقسـیم  . بر هاي استان)است تانشهرس
ــش (مرکــزي     ــتان از دو بخ ــن شهرس ــوري ای  ،و کش

پـنج دهسـتان و    ،قال و انبارالوم) دو شهر (آق ،وشمگیر)
سرشــماري عمــومی آبــادي تشــکیل شــده اســت ( 86

  .)1395، نفوس و مسکن
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  قال آقشهرستان  هاي دهستانموقعیت  :1شکل 

 
  ي پژوهشها یافته

 هـاي اجتمـاعی و رفتارهـایی    جنسیت شامل نقـش 
شـود.   ها قائل می است که فرهنگ و جامعه براي جنس

هاي (مـرد   انتظارات رفتاري از جنس ۀها دامن این نقش
سرپرسـت   346از مجمـوع  . کنـد  و زن) را مشخص می

ــورد بررســی،   ــرد و  270خــانوار م ــر م ــر زن  76نف نف
بندى جمعیت یـک جامعـه بـه     بررسى و طبقه اند. بوده

ــد ا  ــه از روى ســال تول ــراد صــورت تفکیــک ســن ک ف
شـود. توزیـع    نامیده مـى  گیرد، توزیع سنى جمعیت مى

هاى سنى جمعیت را برحسب سنین منفرد، گروهسنى 
کثر پاسـخگویان  در این بررسی ادهند.  بزرگ نشان مى

انـد و بیـانگر    سال قـرار داشـته   40الی  20بین  در ردة
ر نفـ  229هـل تعـداد   از نظـر تأ  .یت اسـت جوانی جمع

وضـعیت سـکونت    انـد.  رد بـوده نفر مجـ  117هل و متأ
نفـر داراي   147پاسخگویان بیانگر آن است کـه تعـداد   

 162نفر بصورت اجـاره و   35ملک مسکونی شخصی و 

  نفر در منزل پدري سکونت دارند.
  

  هاي تحلیلی یافته
اجتمـاعی یکـی از    ۀوسعهاي ت شاخص: یعد اجتماعب

 توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در ۀاصلی پروسابعاد 
ایجاد یکپـارچگی   ،راستاي دستیابی به عدالت اجتماعی

افـزایش کیفیـت زنـدگی و ارتقـاء      ،و انسجام اجتماعی
اسـاس هـدف عـدالت    ایـن  . بـر  سـت ها یت انسـان کیف

هـا و تبعـیض بـین افـراد      کاهش عدم تعادل ،اجتماعی
اجتمـاعی انتظـار    هـاي  بررسی شـاخص است. از طریق 

ستثمار در جامعه طبقاتی، تبعیض و ا ۀاصلرود که ف می
سـرمایه و قـدرت بـه     ،به حداقل برسد و توزیع درآمـد 

تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنـی،   اي مناسب گونه
شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطـه نظـر   

اي و درون  هاي بـین منطقـه   جغرافیایی نیز عدم تعادل
  .اي به حداقل برسد منطقه
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 عد اجتماعی با استفاده از آزمون فریدمندر ب ها ينگین میزان رضایت ساکنان نواحی روستایی از عملکرد دهیار: مقایسه میا4جدول 

ضریب کاي   میانگین  متغیر
  اسکوئر

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  16/9  سرعت و جدیت دهیار در رسیدگی به مشکالت روستاییان

981/448  15  000/0 

  90/7  اه گیري ن در تصمیمنامشارکت ساک
  60/9  ارتباط مستمر دهیار با مسئوالن

  49/8  تکریم ارباب رجوع
  68/8  رسیدگی به وضعیت حمل و نقل روستایی (تاکسی و...)

  75/7  آگاهی دهیار از مشکالت محالت
 33/10  رسیدگی به وضعیت فضاهاي آموزشی

  94/9  و...) امدادرسانی به موقع و مناسب در مواقع بحرانی (سیل
  81/7  نالش در باال بردن سطح آگاهی ساکنات

  98/7  رسیدگی به اختالفات بین اهالی روستا
  21/6  حفظ بناها و آثار باستانی روستا

  67/7  هاي تفریحی تالش در برخورداري روستا از فعالیت
  11/9  تالش در جهت ارتقا امنیت روستا

  68/10  کن مذهبی روستاتکمیل و بازسازي اما
  30/9  بضاعت به سازمان بهزیستی و کمیته امداد سرپرست و بی معرفی خانوارهاي بی

  37/5  الحسنه هاي قرض ایجاد موسسات خیریه و صندوق
  1398%    مأخذ: یافته هاي پژوهش، 99(**) سطح معنا داري 

  
ی عد اجتمـاع منظور ارزیابی عملکرد دهیاران در ب به

در جـدول  نظرات روستاییان مورد بررسی قرار گرفـت.  
4، نتـایج  متغیرها ارائه شده است. اي  رتبهعد میانگین ب

درصــدي بــین  99دهــد تفــاوت معنــادار و  نشــان مــی
میـانگین متغیرهـا نشـان     مقایسـۀ متغیرها وجود دارد. 

تکمیـل و بازسـازي   دهد که بـاالترین میـانگین بـه     می
رسـیدگی بـه وضـعیت     ،)68/10( اماکن مذهبی روستا
امدادرســانی بـه موقــع و   ،)33/10( فضـاهاي آموزشـی  

اختصاص یافته اسـت   )94/9مناسب در مواقع بحرانی (
. دهیاران بـه ایـن متغیرهـا دارد    مناسبو بیانگر توجه 

مراسـم   مینـۀ بهترین همکاري مـردم بـا دهیـاران در ز   
ــار را کســی    ــوده اســت و پاســخگویان دهی ــذهبی ب م

ه باید تمام مشکالت مردم را رفع نماید و از دانند ک می
هاي اخیر  چون یکی از مهمترین موضوعات دههطرفی 

لـذا   ؛سـوادي بـوده   بحث افـزایش سـواد و کـاهش بـی    
 انـد.  دار بـوده  مساجد و مدارس چنین رسالتی را عهـده 

سســات خیریــه و مؤتــرین میــانگین بــه ایجــاد  پــایین

 تـــالش در ،)37/5( الحســـنه هـــاي قـــرض صـــندوق
 ،)67/7( هــاي تفریحــی برخــورداري روســتا از فعالیــت

لـذا جـا دارد تـا ضـمن آمـوزش       اختصاص یافته است؛
 با رتبـۀ صحیح و مداوم دهیاران و نقشی که متغیرهاي 

روستا و افزایش رضـایت    بردن سطح توسعۀکم در باال
بیشتري مبـذول   یز توجۀساکنان دارد به این متغیرها ن

سـازي   ي شناسایی و فعالپیش از حرکت به سو گردد.
ها بایستی ساختار مدیریتی متناسـبی   ظرفیت دهیاري

افزایی توان اجرایی دهیاري،  مدنظر قرار گیرد که با هم
ها از خـدمات تجمیـع    دهیاريمندي تمامی  امکان بهره

گردد. از طرفی دهیار باید تـوان تلفیـق    شده فراهم می
تی زمـان نقـش سـن    سنت و مـدرن را دارا بـوده و هـم   

کدخدا را در کنار نقش مدیر محلی مجهز به ابزار نوین 
ایفـا نمایـد تـا از ایـن طریـق بتوانـد جایگـاه         مدیریتی

ــود     ــی خ ــاعی و فرهنگ ــوي و اجتم ــبکۀمعن  را در ش
اجتماعی روستا ارتقا داده و از ایـن سـرمایه اجتمـاعی    

  براي پیشبرد کلیه امور استفاده نماید.
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 تماعی با استفاده از آزمون کاي اسکوئرجرهاي ایمتغدر  ها يعملکرد دهیارطح تحصیالت پاسخگویان با بین س رابطۀبررسی : 5 جدول

متغیر   متغیرهاي وابسته
  مستقل

خیلی 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم

  زیاد
میانگین 

سطح   آماره  اي رتبه
  معناداري

  سرعت و جدیت دهیار در رسیدگی به مشکالت 

سطح 
  تحصیالت

52  73 165  52  4  14/2  255/142  000/0  
  000/0  651/168  70/2  18  33  162  73  47  ارتباط مستمر دهیار با مسئوالن

  000/0  255/108  81/2  17  67  151  47  59  رسیدگی به وضعیت فضاهاي آموزشی
  000/0  853/109  91/2  35  78  112  63  58  امداد رسانی به موقع و مناسب در مواقع بحرانی

  000/0  002/82  69/2  50  30  96  97  69  روستا تالش در جهت ارتقا امنیت
  000/0  497/61  11/3  40  81  136  58  31  تکمیل و بازسازي اماکن مذهبی روستا

سرپرست به سازمان  معرفی خانوارهاي بی
  000/0  073/68  74/2  18  64  118  83  51  بهزیستی 

  
گردد  جدول مشخص مینتایج حاصل از با توجه به 

ــ   عنـوان متغیــر مسـتقل بــا    هبـین ســطح تحصـیالت ب
 رابطـۀ  درصـد  99 اطمینـان  سطح تامتغیرهاي وابسته 

هر چند ایـن رابطـه در حـد     گردد. معنادار مشاهده می
هـر چـه سـطح    توان بیـان نمـود    میاما  متوسط است،

گـري   میـزان مطالبـه   افـزایش یابـد  تحصیالت ساکنان 
یابـد لـذا دهیـاران در     افـزایش مـی   از دهیاران ساکنان
و ایـن   بیشتري خواهند داشت اهتمامامور روستا انجام 

تالش و اهتمام دهیاران به نوبـه باعـث افـزایش سـطح     
  رضایت ساکنان از دهیاران خواهد شد.

  
  عد اجتماعی با استفاده از آزمون کروسکال والیسها در ب مقایسه میزان رضایتمندي ساکنان نواحی روستایی از عملکردي دهیاري: 6 جدول

جه در  متغیر
  آزادي

کاي 
  اسکوئر

سطح 
  معناداري

  میانگین روستاها
  تازه
  آباد

  چین
  سالق  سیدلر  سبلی

  یلقی
  میرزاعلی

  یلمه  قانقرمه  سقریلقی  یلقی
  خندان

سرعت و جدیت دهیـار در  
  15/102  27/167  80/169  36/116  05/118  08/184  73/229  18/164  000/0  284/91  7  تکالرسیدگی به مش

ر ن دمشــــارکت ســــاکنا
  74/194  69/163  95/190  00/109  03/114  50/177  35/202  64/104  000/0  675/51  7  ها گیري تصمیم

ــا  ارتبــاط مســتمر دهیــار ب
  41/117  76/162  43/186  57/115  27/112  50/166  64/212  05/184  000/0  607/66  7  مسئوالن

  15/106  46/172  00/186  34/101  18/105  12/232  42/211  90/154  000/0  308/81  7  تکریم ارباب رجوع
رسیدگی به وضعیت حمل 

  34/150  78/123  48/162  00/164  31/167  12/155  90/198  78/53  000/0  888/42  7  و نقل روستایی

آگاهی دهیـار از مشـکالت   
  52/108  08/155  42/194  96/160  72/165  38/183  99/196  55/204  000/0  887/28  7  محالت

رســیدگی بـــه وضـــعیت  
  69/66  53/125  60/120  89/196  95/200  15/160  59/218  27/119  000/0  558/101  7  یفضاهاي آموزش

ــع و    ــه موق ــانی ب امدادرس
  05/133  01/148  33/151  71/141  59/141  00/143  10/223  82/187  000/0  314/53  7  مناسب در مواقع بحرانی

تالش در باال بـردن سـطح   
  36/179  75/156  88/180  06/121  38/127  19/187  85/209  09/133  000/0  693/41  7  آگاهی ساکنین

رسیدگی به اختالفات بـین  
  58/170  70/192  70/184  77/130  21/128  38/143  91/194  05/136  000/0  745/27  7  اهالی روستا

حفظ بناها و آثـار باسـتانی   
  67/94  67/175  18/170  89/96  46/96  96/163  95/173  50/157  000/0  770/54  7  روستا

رخـــورداري  تـــالش در ب 
  00/144  90/174  25/197  70/87  94/88  65/191  75/225  82/151  000/0  878/98  7  ...هاي  روستا از فعالیت

تــالش در جهـــت ارتقـــا  
  53/114  11/177  72/197  26/112  32/115  58/163  01/215  59/125  000/0  399/67  7  امنیت روستا

تکمیل و بازسـازي امـاکن   
  52/101  49/129  15/171  17/195  21/201  08/111  42/212  82/107  000/0  566/67  7  مذهبی روستا

ــاي  ــی خانوارهـــ معرفـــ
  76/143  34/136  13/169  00/170  41/172  81/157  86/193  77/124  004/0  550/20  7  بضاعت سرپرست و بی بی

ایجاد موسسـات خیریـه و   
  89/175  39/202  62/185  84/101  05/103  12/176  61/201  91/130  000/0  219/63  7  الحسنه هاي قرض صندوق
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میــزان رضــایتمندي ســاکنان  مقایســۀ 6 جــدول
ابعــاد هــا در  نــواحی روســتایی از عملکــردي دهیــاري 

نشـان  والـیس   با استفاده از آزمون کروسـکال  اجتماعی
در بـین روسـتاهاي مـورد مطالعـه تفـاوت       ودهـد   می

نتـایج حاصـل   درصد وجـود دارد.   99معنادار در سطح 
هـا   ت مردم از عملکرد دهیاريرضایبیانگر آن است که 

پایـدار   ی در تحقق توسعۀتوفیق مدیریت روستای نشانۀ
سـبلی   در اکثر متغیرها روسـتاي چـین  روستایی است. 

چـون  باالترین میـزان رضـایت را کسـب نمـوده اسـت      
اي براي اعطـاي تسـهیالت    کنندهجمعیت مالك تعیین

نی اعتبارات و تسهیالت مالی، آموزش و خدمات پشتیبا
ــاري  ــه دهی ــی  ب ــت م ــالك    هاس ــه م ــت ک ــوان گف ت

لذا ها خواهد بود  اي براي موفقیت دهیاري کننده عیینت
 سـبلی بـا   توان فهمید بین پرجمعیتی روستاي چین می

ارد، داري وجـود د میزان رضایت ساکنان ارتباط معنـی 
چه میزان جمعیت روسـتاها افـزایش یابـد موضـوع     هر

فتـه و دهیـاران در   گري ساکنان نیـز افـزایش یا   مطالبه
جهت کسب رضایت ساکنان تالش مضاعفی دارند و در 

بین متغیرهاي بررسی شـده، رضـایت کمتـر    عین حال 

جمعیتی از عملکرد دهیاران بـوده   شامل روستاهاي کم
ــت ــتاهاي    اس ــن روس ــایی ای ــزواي جغرافی ــل ان و عام

ش فضـایی  خـ طـرف و از طرفـی پ   جمعیـت از یـک   کـم 
ستا نیـز از جملـه دالیـل    نامناسب و چند تکه بودن رو

از عملکـــرد دهیـــاري در  ،نارضـــایتی کـــم ســـاکنان
  گردد. متغیرهاي اجتماعی محسوب می

  
عد کالبديب  

ـ  ن اسـت کـه اهـداف و    داعیه متغیرهاي کالبدي ای
هـاي   روستاییان (در تقابل با خواسته هاي عامۀ خواسته
و سـعی   هاي خاص) در اولویت قرار گیـرد  ا گروهافراد ی

 سـطح رفـاه اجتمـاعی و اقتصـادي جامعـۀ     ا گردد ت می
کیــد بــر نســانی را بــا تأروســتایی و حتــی رفتارهــاي ا

ي روسـتایی  یک فضامتغیرهاي کالبدي بهبود بخشند. 
فضا بـا عملکردهـاي    ةهاي ویژ وقتی زیباست که صفت

عناصـر کالبـدي نمایـانگر    . فضا هماهنگی داشته باشـد 
 یـک  صـورت  به اجتماعی، -ها و مفاهیم فرهنگی ارزش
  کنند. کار می روستاتبادل فکر بین ساکنان  ۀوسیل

  
 عد کالبدي با استفاده از آزمون فریدمن: مقایسه میانگین میزان رضایت ساکنان نواحی روستایی از عملکرد دهیار در ب7جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  ضریب کاي اسکوئر  میانگین  متغیر
  70/13  آوري منظم زباله و پسماند جمع

648/868  17  000/0  

  69/8  هاي روان ها و آب ها، جوي رسیدگی به کانال
کشی عابر پیاده، نصب  ن از طریق نصب نرده، خطتأمین امنیت ساکنا

  72/9  گیر سرعت

  87/8  تالش در نصب تابلوهاي راهنما، عالئم ایمنی و تابلوهاي راهنمایی و رانندگی
  87/6  هاساماندهی کارگاه
  37/9  ظاهري، مبلمان روستایی رسیدگی به چهرة

  85/10  قاطعیت در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز
  17/9  روها پوش پیاده رسیدگی به کف

  80/11  ها در شب وضعیت روشنایی خیابان
  72/5  هاي بهداشتی عمومی رسیدگی به وضعیت سرویس

  91/6  بازي کودکانرسیدگی به وضعیت سالن ورزشی و محل 
  17/12  رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمانگاه

  72/8  هاي روستا رسیدگی به زیرساخت
  23/8  ها خوري رسیدگی به آب

  98/6  ها براي نشستن و استراحت رضایت از تعداد نیمکت
  27/9  رضایت از تعداد سطل زباله
  39/11  پیگیري طرح هادي روستا

  55/12  شوند یروستا ساخته م یقانون ةکه در محدود ییها ساختمان يپروانه برا صدور
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اي متغیرهـا ارائـه    عد میـانگین رتبـه  ب 7در جدول 
 99دهـد تفـاوت معنـادار و     شده است. نتایج نشان می

مقایسـه میـانگین    درصدي بـین متغیرهـا وجـود دارد.   
دهــد کــه بــاالترین میــانگین بــه  متغیرهــا نشــان مــی

ــه و پســماند  جمــع صــدور ، )70/13(آوري مــنظم زبال
 یقـانون  ةکـه در محـدود   ییهـا  سـاختمان  يپروانه بـرا 

، رسیدگی به وضـعیت  )55/12( شوند یروستا ساخته م
اختصـاص یافتـه اسـت و    ) 17/12(بهداشت و درمانگاه 

ــۀ  ــانگر توج ــبت نش ــن    نس ــه ای ــاران ب ــب دهی ا مناس
پایـدار   ۀسعهاي تو لفهؤترین میکی از مهم. متغیرهاست

است کـه ایـن    ییی، مدیریت پسماندهاي روستایروستا
هـاي الزم از جملـه    مدیریت مستلزم ایجـاد زیرسـاخت  

سازي بستر فرهنگی، اجتمـاعی و فـراهم نمـودن    آماده
افراد جامعـه بایـد   . امکانات مالی و تجهیزات الزم است

بدین باور برسند که عالوه بر رعایت مـوازین بهداشـت   
ه حفـظ بهداشـت محـیط پیرامـون خـود      فردي ملزم ب

هستند، زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع سالمت 

د نـ آنها و بهداشت سایر افراد جامعه بـه مخـاطره خواه  
افتاد. یکـی از مـوارد مهـم در زمینـه حفـظ و ارتقـاي       

آوري، انتقال و دفع صحیح و  سالمت افراد جامعه، جمع
نگین بــه تــرین میــا پــایین .باشــد بهداشــتی زبالــه مــی

هـاي بهداشـتی عمـومی     رسیدگی به وضعیت سـرویس 
، رســیدگی بــه )87/6(هــا  ، ســاماندهی کارگــاه)72/5(

) 91/6(وضعیت سالن ورزشی و محـل بـازي کودکـان    
در بیشتر کشورهاي دنیا، کمبـود   اختصاص یافته است.

بهداشتی به عنوان یـک معضـل مهـم مطـرح       سرویس
شکل در سـطح  هاست این م است در کشور ما نیز سال

همچنـین   کند؛ روستاها همچنان خودنمایی می شهر و
یک مرکز مراقبت موقت از کودکان محل بازي کودکان 

که کودکان بیش از بزرگساالن نیـاز بـه    از آنجایی است
تخلیه انرژي انباشته در بدن خود دارند، وجود فضـایی  
 مناسب براي بازي و فعالیت بدنی کودك ضروري است

تا دهیاران روسـتاها بـه ایـن متغیرهـا نیـز       لذا جا دارد
  .توجه بیشتري داشته باشند

 
 بین سطح تحصیالت پاسخگویان با عملکرد دهیار در متغیرهاي کالبدي با استفاده از آزمون کاي اسکوئر : بررسی رابطۀ8 جدول

متغیر   متغیرهاي وابسته
  مستقل

خیلی 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم

  زیاد
میانگین 

سطح   ارهآم  اي رتبه
  معناداري

  آوري منظم زباله و پسماند جمع

سطح 
  تحصیالت

37  30 96  108  75  44/3  097/99  000/0  
  000/0  193/69  16/2  16  12  89  111  106  هاي روان ها و آب ها، جوي رسیدگی به کانال

  000/0  331/70  61/2  27  51  111  62  87  قاطعیت در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز
  000/0  5551/91  91/2  18  71  131  70  32  وضعیت بهداشت و درمانگاه رسیدگی به

  000/0  209/51  23/2  8  10  122  104  88  هاي روستا رسیدگی به زیرساخت
  000/0  686/68  77/2  20  60  105  88  41  پیگیري طرح هادي روستا

روستا هایی که در محدوده قانونی  صدور پروانه ساختمان
  000/0  637/60  28/3  66  74  98  66  24  شوند ساخته می

  
گردد  با توجه به نتایج حاصل از جدول مشخص می

ــ   عنـوان متغیــر مسـتقل بــا   ه بـین ســطح تحصـیالت ب
 رابطـۀ  درصـد  99متغیرهاي وابسته تا سطح اطمینـان  

با توجه بـه نتـایج مشـخص    گردد.  معنادار مشاهده می
و صـدور  آوري منظم زباله و پسـماند   گردد که جمع می

بـاالترین میـانگین رتبـه را در بـین     ها  ه ساختمانپروان
و میـزان رضـایت در حـد بـاال      متغیرها کسـب نمـوده  
میـزان  امـا در سـایر متغیرهـا     ،ارزیابی گردیـده اسـت  

توان بیان نمود  میلذا  باشد؛ رضایت در حد متوسط می
سـاکنان افـزایش   که هر چه سطح سـواد و تحصـیالت   

در بین روستاییان تر بهگري  مطالبهتوان شاهد یابد می
بوده و باعث جـدیت بیشـتر دهیـاران    در ابعاد کالبدي 

زیرا که سطح سواد باعث افزایش سـطح  خواهد گردید 
تـالش  گـردد.   عمومی اطالعات و آگاهی روستاییان می

تواند گام مهمی در توسعۀ  میدر ابعاد کالبدي ن ادهیار
پذیري بیشـتر روسـتاییان و    زیست روستاها و درنهایت

ــردد.   ــاران گ ــرد دهی ــایت از عملک ــزایش رض ــا  اف قطع
دهیاران از قشرهاي مختلف و با تحصـیالت و مشـاغل   

شوند و اکثـر آنهـا    دار این مسئولیت می گوناگون، عهده
قبل از تصدي این سمت، مسئولیت اجرایـی مشخصـی   



 1- 22 :صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           14

ــته ــی  نداش ــابراین از اساس ــد بن ــق   ان ــزار توفی ــرین اب ت
ـ   ها، آموزش آنهاست. چنانچه دهیاري طـور   هدهیـاران ب

ــد و   مســتمر تحــت آمــوزش ــرار گیرن هــاي مختلــف ق

شـود ارزش کـاربردي    هایی که به آنها داده مـی  آموزش
داشته باشد اثـرات قابـل تـوجهی در بـاال بـردن تـوان       

  مدیریتی آنها خواهد داشت.
  

  با استفاده از آزمون کروسکال والیس عد کالبديها در ب میزان رضایتمندي ساکنان روستایی از عملکردي دهیاري مقایسه: 9 جدول

درجه   متغیر
  آزادي

کاي 
  اسکوئر

سطح 
  معناداري

  میانگین روستاها
  تازه
  آباد

  چین
  سالق  سیدلر  سبلی

  یلقی
  میرزاعلی

  یلمه  قانقرمه  سقریلقی  یلقی
  خندان

  32/230  09/147  62/148  10/204  82/207  88/152  35/169  45/69  000/0  834/39  7  آوري منظم زباله و پسماند جمع
ها و  ها، جوي رسیدگی به کانال

  50/192  24/173  03/210  13/133  65/135  65/126  51/147  50/163  004/0  957/20  7  هاي روان آب

ن از طریق تامین امنیت ساکنا
  97/160  12/161  10/142  14/168  58/168  15/91  86/202  45/99  000/0  382/32  7  ... نصب نرده، خط

تابلوهاي راهنما،  تالش در نصب
  74/158  52/169  35/147  31/151  87/149  54/126  45/200  59/83  000/0  494/30  7  عالئم ایمنی و تابلو

  33/185  66/202  27/186  97/101  04/109  88/149  25/182  81/91  000/0  625/56  7  هاساماندهی کارگاه
رسیدگی به چهره ظاهري، 

  83/194  94/187  53/170  16/106  88/108  27/152  98/198  89/124  000/0  910/50  7  مبلمان روستایی

قاطعیت در برخورد با ساخت و 
  94/166  27/166  13/193  36/144  14/146  92/166  07/183  64/141  171/0  326/10  7  ساز غیر مجاز

  17/135  57/182  38/203  74/95  92/97  88/141  88/192  95/266  000/0  615/74  7  روها پوش پیاده رسیدگی به کف
ها در  وضعیت روشنایی خیابان

  03/141  82/154  60/186  36/136  78/138  27/127  06/214  45/103  000/0  952/47  7  شب

رسیدگی به وضعیت 
  33/180  96/136  83/170  58/98  32/96  00/177  16/136  25/113  000/0  643/30  7  هاي بهداشتی عمومی سرویس

رسیدگی به وضعیت سالن 
  60/193  31/160  73/169  66/118  17/120  12/106  01/184  50/73  000/0  166/42  7  ورزشی و محل بازي

رسیدگی به وضعیت بهداشت و 
  23/160  84/153  17/126  71/160  31/156  27/98  60/188  13/149  002/0  150/22  7  درمانگاه

هاي  رسیدگی به زیرساخت
  50/168  71/205  77/185  01/110  22/108  04/187  42/178  88/102  000/0  749/48  7  روستا

  50/217  51/151  80/170  23/86  10/92  46/171  10/200  42/130  000/0  280/80  7  ها خوري رسیدگی به آب
ها براي  رضایت از تعداد نیمکت

  74/203  05/189  93/149  57/95  17/95  38/188  88/160  25/108  000/0  585/60  7  نشستن و استراحت

  38/187  01/179  90/170  65/81  58/81  08/127  55/213  19/124  000/0  455/97  7 رضایت از تعداد سطل زباله
  33/122  89/172  03/167  46/103  09/104  85/138  30/197  44/166  000/0  836/55  7  پیگیري طرح هادي روستا

 ییها ساختمان يصدور پروانه برا
  60/144  42/136  57/147  19/153  78/151  19/121  00/203  50/162  000/0  518/31  7  ...که در محدوده

  
مقایسه میزان رضایتمندي سـاکنان نـواحی    9جدول 

نشـان  را  کالبديها در ابعاد  روستایی از عملکردي دهیاري
در بین روستاهاي مورد مطالعه تفـاوت معنـادار    ودهد  می

قاطعیـت در برخـورد بـا    جز متغیر ه بدرصد  99در سطح 
تفـاوت در  دلیل عـدم   وجود دارد.ساخت و ساز غیر مجاز 

تـوان در هـم روسـتایی     بین روستاها در این متغیر را مـی 
خـاطر عـدم   ه بودن دهیار و ساکنان روستایی دانست که ب

کننـد. در   پوشی می تنش بین دهیار و ساکنان از آن چشم
شـود روسـتاي    مشـاهده مـی  اکثر متغیرها همـانطور کـه   

ـ      چین نظـر  ه سبلی از رضـایت بیشـتري برخـوردار اسـت ب
رجمعیتی روستا از دالیل آن است زیرا که منابع رسد پ می

جمعیــت  روســتاهاي پرجمعیــت از روســتاهاي کــممــالی 
ام مصـوبات شـوراي   بیشتر است و دست دهیـاران در انجـ  

همچنین دلیل وضـعیت بهتـر روسـتاي     روستا بازتر است؛
تـوان در اجـراي    رو را مـی  پوش پیاده آباد در متغیر کف تازه

در ایــن  1398عــد از سـیل  طـرح هـادي روســتایی کـه ب   
کــه بــا توجــه بــه منــابع منطقــه رخ داد بیــان نمــود، زیرا

اختصاص یافته مربوط به بازسازي مناطق سیل زده، طرح 
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رو در حـال   پـوش پیـاده   خصوص کف ههادي روستایی و ب
لذا میزان رضایت ساکنان در این متغیـر در ایـن    اجراست

  دهد. می نشان اي افزایش  بطور قابل مالحظه را روستا
  

محیطیعد زیستب  
بــا مــدیریت مناســب اثــرات مخــاطرات طبیعــی و 

هاي غیـر طبیعـی مـردم در     مخاطرات ناشی از فعالیت

معمـوال  عـد  در ایـن ب یابـد.   زندگی انسان کـاهش مـی  
متغیرهایی مدنظر است که بتواند بهترین استفاده را از 
محدوده روستاها را فـراهم آورد و بـا هـدف نگهـداري     

پایداري طبیعت و حمایت از زیبایی منظرهاي  ظرفیت
ــردد.  ــت گ ــتا تقوی ــت    روس ــین کیفی ــوازن ب ــاد ت ایج

ز منابع، یکی از عناصـر اصـلی   زیست و استفاده ا محیط
  .گردد پایدار تلقی می توسعۀ

  
 ز آزمون فریدمنمحیطی با استفاده ا عد زیست: مقایسه میانگین میزان رضایت ساکنان روستایی از عملکرد دهیار در ب10جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  ضریب کاي اسکوئر  میانگین  متغیر
  56/2  مقابله با حیوانات موذي و مزاحم (سگ و موش و...)

897/450  5  000/0  

  98/2  حفظ چشم اندازهاي طبیعی روستا
  92/3  ها جلوگیري از استقرار واحدهاي مسکونی در حریم سیالب

  74/2  آمیزي معابررنگ
  35/4  هاي مواد غذایی بر اساس ضوابطها و فروشگاه یت بهداشتی نانواییوضع

  46/4  رضایت از بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان
  

اي متغیرهـا ارائـه    عد میانگین رتبـه ب 10در جدول 
درصـدي بـین    99شده است. نتایج تفـاوت معنـادار و   

مقایسـه میـانگین متغیرهـا     .دهـد  نشان میرا متغیرها 
رضـایت از  دهـد کـه بـاالترین میـانگین بـه       نشان مـی 

بهداشت ساکنان روسـتا و تشـریک مسـاعی بـا وزارت     
هـا و   عیت بهداشتی نانوایی، وض)46/4( بهداشت، درمان

 )35/4( اي مـواد غـذایی بـر اسـاس ضـوابط     هه فروشگا
مقابله بـا   ترین میانگین به پایین اختصاص یافته است و

 آمیـزي معـابر  )، رنـگ 56/2حیوانات مـوذي و مـزاحم (  
لـذا در جهـت افـزایش     ، اختصاص یافته اسـت، )74/2(

رضــایت از عملکــرد دهیــاران شایســته اســت بــه ایــن 
خاطر افزایش سطح بهداشـت و مانـدگاري    همتغیرها ب

ــازي فضــاي    ــا زیباس ــتایی ب ــواحی روس ــت در ن جمعی

بـه   مبـذول گـردد.  روستایی توجه و اهتمـام بیشـتري   
منظـور فـراهم نمـودن محیطـی سـالم و بهداشــتی در      

م بـه عنـوان   دروستا، در ابتداي کار آشنایی کامـل مـر  
ترین عامـل و بـاال بـردن دانـش عمـومی آنهـا در       مهم

هـا و   هاي مصـوب و مـورد نظـر دهیـاري     تمامی برنامه
شوراهاي اسالمی بسیار بـا اهمیـت اسـت کـه در ایـن      

هایی کـه   نش عمومی از طریق کالسزمینه باال بردن دا
در خانه بهداشت یا مساجد روستا بـراي مـردم برگـزار    

پذیر است. هدف از ارتقاي دانش عمـومی   شود انجام می
ستقیم و غیرمسـتقیم در  ممردم، ایجاد حس مشارکت 

توانـد در   هاي اجرایی است که این مشارکت مـی  برنامه
ي و هــاي بهداشــتی، اجتمــاعی، اقتصــاد تمــامی جنبــه
 فرهنگی باشد.

  
 محیطی با آزمون کاي اسکوئر : بررسی رابطه بین سطح تحصیالت پاسخگویان با عملکرد دهیار در متغیرهاي زیست11 جدول

متغیر   متغیرهاي وابسته
  مستقل

خیلی 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم

  زیاد
میانگین 

سطح   آماره  اي رتبه
  معناداري

  مقابله با حیوانات موذي

سطح 
  تحصیالت

168  83 61  22  5  85/1  716/107  000/0  
  000/0  016/55  06/2  7  45  44  95  135  اندازهاي طبیعی روستا حفظ چشم

  000/0  973/96  71/2  22  53  135  68  63  ها لوگیري از استقرار واحدهاي مسکونی در حریم سیالبج
  000/0  097/119  06/2  15  32  36  133  122  آمیزي معابر رنگ

هاي مواد غـذایی بـر    ها و فروشگاه نواییوضعیت بهداشتی نا
  000/0  251/95  05/3  37  81  114  76  31  اساس ضوابط

رضایت از بهداشت سـاکنان روسـتا و تشـریک مسـاعی بـا      
  000/0  172/118  16/3  50  94  113  25  57  وزارت بهداشت و درمان
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مشـخص   11با توجه بـه نتـایج حاصـل از جـدول     
وان متغیـر مسـتقل   عن هگردد بین سطح تحصیالت ب می

ابطـه  ر درصد 99با متغیرهاي وابسته تا سطح اطمینان 
چنـد ایـن رابطـه در حـد     گردد. هر معنادار مشاهده می

متوسط ارزیابی شده است ولی نیازمند آن است که در 
محیطــی اقــدامات ســریعی  زمینــه متغیرهــاي زیســت

تواند در زمینه آموزشی  صورت گیرد و این اقدامات می

هـاي   ان بنیاد مسکن و سازماني از متخصصگیر و بهره
محیطی در جهت ارتقا رفتارهاي زیست محیطی زیست

مطلوب در بـین روسـتاییان صـورت گیـرد. ارتقـا ایـن       
متغیرها در طـی زمـان بـا اسـتفاده از آمـوزش شـکل       

ساز رضایت از عملکـرد دهیـاران    گیرد و قطعا زمینه می
  خواهد گشت.

  
  محیطی با آزمون کروسکال والیس ها در بعد زیست تمندي ساکنان روستایی از عملکردي دهیاريمقایسه میزان رضای: 12 جدول

درجه   متغیر
  آزادي

کاي 
  اسکوئر

سطح 
  معناداري

  میانگین روستاها
  تازه
  آباد

  چین
  سالق  سیدلر  سبلی

  یلقی
  میرزاعلی

  یلمه  قانقرمه  سقریلقی  یلقی
  خندان

  47/162  19/195  50/209  91/203  38/206  00/199  26/130  19/100  000/0  572/51  7  مقابله با حیوانات موذي
ــدازهاي طبیعــی  حفــظ چشــم ان

  26/144  10/168  52/191  83/108  54/110  65/207  18/190  56/148  000/0  535/44  7  روستا

جلــوگیري از اســتقرار واحــدهاي 
  72/153  03/163  35/173  09/191  67/192  58/181  69/166  55/147  530/0  084/6  7  مسکونی در حریم

  22/158  69/195  57/177  27/111  44/109  08/149  74/195  36/152  000/0  037/47  7  آمیزي معابر رنگ
هــا و  وضــعیت بهداشــتی نــانوایی

  36/124  74/149  60/143  86/194  50/190  54/149  16/189  50/116  001/0  301/24  7  هاي مواد غذا فروشگاه

رضـــایت از بهداشـــت ســـاکنان 
  69/153  97/146  48/150  74/172  35/167  54/128  49/199  13/89  000/0  167/26  7  و تشریک  روستا 

  
میــزان رضــایتمندي ســاکنان  مقایســۀ 12جـدول  

هـا در ابعـاد    ارياز عملکـردي دهیـ  را نواحی روسـتایی  
دهـد کـه در بـین روسـتاهاي      می محیطی نشان زیست

ــوگیري از اســتقرار  ه مــورد مطالعــه بــ جــز متغیــر جل
 يهاي مسکونی در حریم سیالب، تفاوت معنـادار واحد

دلیل چنـین امـري در   درصد وجود دارد.  99در سطح 
نظارت ناکافی دهیار و حرکت آرام و بطئی روسـتاییان  

هـاي   خاطر سیله ها دانست و ب به سمت مسیر سیالب
دهـد   سـاله رخ مـی   30 اي که معموال در یک بازة دوره

شـود و بـه    پرده مـی این امر بعد از مدتی به فراوشی س
 شـود؛  هـا داده مـی   ساخت در این مسـیل راحتی مجوز 

 دهنـدة  همچنین تفاوت متغیرها در بین روستاها نشان
ن رضـایت بـاال   ، میزامحیطی زیستعد در بآن است که 

مربوط به روستاهایی است که منابع درآمـدي بـاالتري   
اول مربـوط بـه موقعیـت     دارند و ایـن منـابع در وهلـۀ   

اصـلی   رافیایی و قرارگیري در حاشیۀ جـادة سب جغمنا
اصل از امور کشـاورزي  حبوده و سپس به درآمد باالي 

ان و کسـب و کارهـاي متعـدد در حاشـیه جـادة      ساکن
از طرفـی زنـدگی    .باشـد قـال بـه گرگـان مـی     اصلی آق

پـذیر   اجتماعی بدون توجه به بهداشـت محـیط امکـان   
ـ    ه تـا  نیست و اثرات نامطلوب عدم توجه بـه ایـن مقول

ثیر قـرار  ت که حتی نسل آینده را نیز تحت تأحدي اس
مین ارائــه خــدمات اصـلی محلــی ماننــد تــأ  دهــد. مـی 

بهداشت و نظافت، زیباسازي محیط کالبـدي و ایمنـی،   
ارها و تجهیزات است. کوچکی اندازة محـیط  نیازمند ابز

هاي روستایی کاربرد انواع خاصـی از  برخی از سکونتگاه
  کند. یریت روستایی الزامی میابزارها را براي مد

روســتایی بــر پایــه  اقتصــاد جامعــۀ: عــد اقتصــاديب
کشــاورزي و منــابع آبــی بنیــان نهــاده شــده و وجــود  

هاي پی در پی از یکسو، خرد شدن اراضـی،   خشکسالی
هـا از سـویی    هـاي تولیـد و بهـاي نهـاده     افزایش هزینه

دیگر، موجب گردیده که اساسا کشاورزي نتواند درآمد 
مین کنـد.  هاي خـانوار را تـأ   جهت پوشش هزینه فی،کا

هدف ایجاد فضاي مناسب براي توسـعۀ اقتصـادي کـه    
کاال و خدمات مورد نیاز افزایش  طی آن کارایی، عرضۀ

و به تبع آن سطح زندگی و رفـاه عمـومی ترقـی پیـدا     
کنـد؛ بنـابراین در محـیط روسـتا تـأمین سـرمایه،        یم
یجاد زمینـه  رمایه، امین تغذیه، جلوگیري از خروج ستأ
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مین بازار بـراي فـروش کاالهـا و    اشتغال، کارآفرینی، تأ
خــدمات تولیــدي و کنتــرل میــزان مصــرف، مــدیریت 

ر امروزه نوع نگرش به کشـاورزي د  عرضه و تقاضاست.

جهان تغییـر کـرده و کشـاورزي چنـدکارکردي جـاي      
  عدي را گرفته است.ب کشاورزي سنتی و تک

  
 عد اقتصادي با استفاده از آزمون فریدمننگین میزان رضایت ساکنان نواحی روستایی از عملکرد دهیار در ب: مقایسه میا13جدول 

درجه   ضریب کاي اسکوئر  میانگین  متغیر
  آزادي

سطح 
  معناداري

  54/6  یدست عیصنا ۀبه توسع انییروستا قیتشو

332/238  10  000/0  

  87/6  يکشاورزمحصوالت  یابیبه توسعه و بازار انییروستا قیتشو
  92/6  دامیمحصوالت  یابیبه توسعه و بازار انییروستا قیتشو

  80/4  تشویق به ارائه محصوالت به صورت آنالین (الکترونیکی / فضاي مجازي)
  33/5  و ارائه بودجه ساالنه میتنظ

  74/6  وصول عوارضتالش در 
  52/5  گذاري به محیط روستایی جذب سرمایه

  11/5  گذاران ساکن در روستا مایت از سرمایهح
  66/6  هاي تولیدي روستایی یجاد اشتغال و گسترش فعالیتا

  45/5  درآمدزایی براي روستا
  06/6  هاي اشتغال براي روستاییان شناسایی زمینه

  
اي متغیرهـا ارائـه    عد میانگین رتبـه ب 13در جدول 

 99فـاوت معنـادار و   دهـد ت  شده است. نتایج نشان می
مقایسـه میـانگین    درصدي بـین متغیرهـا وجـود دارد.   

 قیتشـو دهد که باالترین میانگین به  متغیرها نشان می
ــبــه توســعه و بازار انییروســتا  دامــیمحصــوالت  یابی

ــو، )92/6( ــتا قیتش ــعه و بازار  انییروس ــه توس ــب  یابی
اختصـاص یافتـه اسـت و     )87/6( يمحصوالت کشاورز

تصــادي دهیــاران در جهــت اعــتالي اق جــهنشــانگر تو
ــاخص ــوا  ش ــادي در ن ــاي اقتص ــتایی دارد حه و ی روس

ترین میانگین به تشویق به ارائـه محصـوالت بـه     پایین
گذاران ساکن  )، حمایت از سرمایه80/4صورت آنالین (

لذا توجـه کـم    اختصاص یافته است،) 11/5(در روستا 
رهـاي  دهد که دهیاران به ابزا به این متغیرها نشان می

جدیـد بازاریــابی در فضـاي مجــازي اشـرافی مناســبی    

گـذاران سـاکن در    نداشته و از پتانسیل بـالقوه سـرمایه  
 کننــد. بــرداري نمــی طــور مناســبی بهــرهه روســتاها بــ

بـرداري بهینـه از منـابع درآمـدزا و     ناکارآمدي در بهره
فقدان صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی، برخـورداري نـاچیز      

زمـین کشـاورزي و دام و توزیـع    اکثریت روستاییان از 
دام و دسترســی ناعادالنـه خـدمات بیمــه کشـاورزي و    

مردم بـه تسـهیالت بـانکی باعـث      نامناسب و ناعادالنۀ
امـروزه   گـردد.  ها می کاهش رضایت از عملکرد دهیاري

تولید صرف، راهگشاي اقتصاد روستا نیسـت و سـاختار   
ارزش  بایسـت بـر پایـه زنجیـرة     روستاها مـی  اقتصادي

ریزي نمـود کـه    نحوي برنامه استوار باشد. یعنی باید به
تولید در روستا از تولید مواد اولیه تا انتقال بـه   زنجیرة

تا منـافع اصـل   بازار فروش، در خود روستا مستقر شود 
  از گردش مالی، به خود روستا رسوب نماید.

  

 ر در متغیرهاي اقتصادي با استفاده از آزمون کاي اسکوئربین سطح تحصیالت پاسخگویان با عملکرد دهیا : بررسی رابطۀ14 جدول

متغیر   متغیرهاي وابسته
  مستقل

خیلی 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم

  زیاد
میانگین 

سطح   آماره  اي رتبه
  معناداري

  یدست عیصنا ۀبه توسع انییروستا قیتشو

سطح 
  تحصیالت

94  110 75  53  6  31/2  528/107  000/0  
  000/0  026/60  35/2  7  48  93  101  90  رزيکشاو محصوالت یابیو بازار به توسعه انییروستا قیتشو
  000/0  671/104  32/2  18  26  99  83  100  دامیمحصوالت  یابیبه توسعه و بازار انییروستا قیتشو

  000/0  765/79  34/2  17  19  127  44  108  وصول عوارضتالش در 
  000/0  429/76  32/2  18  21  120  68  108  هاي تولیدي روستایی یجاد اشتغال و گسترش فعالیتا

  000/0  324/76  18/2  3  17  118  97  100  هاي اشتغال براي روستاییان شناسایی زمینه
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گردد  با توجه به نتایج حاصل از جدول مشخص می
ــا     ــتقل ب ــر مس ــوان متغی ــیالت بعن ــطح تحص ــین س ب

رابطـه   درصدي 99متغیرهاي وابسته تا سطح اطمینان 
رغـم وجـود رابطـه بـین      گردد. بـه  معنادار مشاهده می

مـا ایـن رابطـه در    متغیرهاي اقتصادي با سطح سـواد، ا 
. نیازمند آن است که دهیـاران در  باشدحد متوسط می

جهت افزایش سطح رضایت روسـتاییان در متغیرهـاي   
اقتصادي که نقش بسیار مهمی در معیشت روسـتاییان  

نماید تـالش مضـاعفی داشـته باشـند و ضـمن       ایفا می
هـاي مـرتبط، بتواننـد     سـازمان  رتباط با مراکز علمی وا

هاي جدیـد در محـیط روسـتا را فـراهم      فعالیت زمینۀ
تـر   خصوص در بخش بازاریابی نیـز فعاالنـه   هنمایند و ب

عمل نمایند و درهاي اقتصاد روستا را بـه روي اقتصـاد   
جهانی باز نمایند و این امر تحقق خواهد یافـت زمـانی   

تري داشـته   ي مجازي استفاده بهینهکه از ظرفیت فضا
  باشند.

  
  عد اقتصادي با آزمون کروسکال والیسها در ب مقایسه میزان رضایتمندي ساکنان روستایی از عملکردي دهیاري: 15 جدول

درجه   متغیر
  آزادي

کاي 
  اسکوئر

سطح 
  معناداري

  میانگین روستاها
  تازه
  آباد

  چین
  سالق  سیدلر  سبلی

  یلقی
  میرزاعلی

  یلمه  قانقرمه  سقریلقی  قییل
  خندان

 ۀبـه توسـع   انییروسـتا  قیتشو
  90/145  05/177  40/187  19/155  97/156  77/152  98/175  50/182  549/0  923/5  7  یدست عیصنا

 یابیـ به بازار انییروستا قیتشو
  07/145  97/180  30/160  36/165  68/169  62/239  83/165  50/186  149/0  763/10  7  کشاورزي محصوالت

 یابیـ به بازار انییروستا قیشوت
  29/151  44/181  05/182  67/156  15/155  23/163  67/157  25/153  629/0  257/5  7  دامی محصوالت

تشویق به ارائه محصـوالت بـه   
  36/178  18/153  57/181  60/96  18/94  04/164  48/183  25/147  000/0  369/56  7  صورت آنالین

  90/189  95/187  83/192  33/94  31/95  12/147  90/179  88/103  000/0  197/65  7  و ارائه بودجه ساالنه میتنظ

  95/149  13/149  08/174  17/147  95/145  35/127  46/173  56/124  211/0  625/9  7  وصول عوارضتالش در 

گذاري به محیط  جذب سرمایه
  50/145  52/175  60/179  67/125  27/126  58/158  35/204  00/74  000/0  003/45  7  روستایی

گـــذاران  مایـــت از ســـرمایهح
  72/171  57/156  95/197  31/98  51/95  77/157  38/201  63/157  000/0  011/67  7  ساکن در روستا

یجـــاد اشـــتغال و گســـترش ا
  58/184  00/150  23/147  87/141  83/139  15/177  29/198  50/98  000/0  991/28  7  اهاي تولیدي روست فعالیت

  26/172  98/164  38/198  60/127  60/124  04/187  85/190  00/67  000/0  122/37  7  درآمدزایی براي روستا
هـاي اشـتغال    شناسایی زمینـه 
  14/141  22/138  30/155  01/149  77/151  65/188  24/201  06/120  000/0  280/29  7  براي روستاییان

  
ــه میــزان رضــایتمندي   ســاکنان نــواحی   مقایس

ن ها در ابعاد اقتصادي نشـا  دهیاري روستایی از عملکرد
ـ     می جـز  ه دهد که در بین روسـتاهاي مـورد مطالعـه ب

 ،صـنایع دسـتی   تشـویق روسـتاییان بـه توسـعۀ    متغیر 
تشــویق روســتاییان بــه توســعه و بازاریــابی مصــوالت  
کشاورزي، تشـویق روسـتاییان بـه توسـعه و بازاریـابی      

تفـاوت   محصوالت دامـی و تـالش در وصـول عـوارض    
یج بیانگر آن نتادرصد وجود دارد.  99معنادار در سطح 

تاهایی برتـري  است که در متغیرهـاي اقتصـادي روسـ   
جمعیت بیشتري نسبت به سایر روسـتاها   دارند که اوال

سبلی و همچنین موقعیت جغرافیـایی   دارند مانند چین

هـاي   و قرارگیري در مسیر ارتباطی باعث رونق فعالیت
ه خـاطر حجـم   اقتصادي این روستاها مانند سقریلقی ب

در ایـن راسـتا    هاي تولیدي گردیده اسـت. زیاد کارگاه
هاي اصلی تمامی نهادهاي محلی داشتن  یکی از چالش

ایـدار بـراي ارائـه خـدمات اسـت.      منابع مالی کافی و پ
بینـی   هـا پـیش   چه منابع مالی چندي براي دهیارياگر

الزم منـابع   هـاي اما الزم است تا با انجام پژوهششده 
ناسـب بـا ظرفیـت    درآمدي دیگري که پایدار باشند مت

وري بهینـه از   محلی شناسـایی و تعریـف شـوند. بهـره    
هــاي تخصصــی، اســتفاده از  منــابع بــا افــزایش دانــش

ثر و تعمیـر و نگهـداري مناسـب از    هاي مؤ شناختی فن
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هـا را   هـاي دهیـاري   تواند هزینـه  ابزارهایی است که می
کاهش دهد. تعریـف و عملیـاتی سـاختن ایـن ابزارهـا      

  تخصصی است که باید انجام گیرد. نیازمند مطالعات
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
از پایدار روسـتایی در ابعـاد مختلـف     امروزه توسعۀ

هــاي  ت و چــالشتــرین معضــال تــرین و حســاسمهــم
روستایی است لذا بر همین اسـاس،   ریزان توسعۀ برنامه

 توسعۀتوان در تاریخ  ها در روستاها را می ایجاد دهیاري
 عطفــی بــه شــمار آورد. ایــران نقطــۀپایـدار روســتایی  

یریت و عملکرد دهیـاري عامـل   کیفیت و اثربخشی مد
 هحیاتی در تحقق توسـعه و رفـاه جامعـ   کننده و تعیین

ــابراین   ــت بن ــتایی اس ــژوهش روس ــن پ ــدف   ای ــا ه ب
هـا صـورت    رضایتمندي روستاییان از عملکرد دهیـاري 

توانمندسازي به عنـوان یکـی از ابزارهـاي    گرفته است. 
توانمندسـازي   کـه  دگرد کیفی تلقی می ءند ارتقاسودم

آگـاهی و   حثیر زیادي در ارتقاء سطتواند تأ دهیاران می
دهیاران اگر به دانش دانش علمی و شغلی آنها بگذارد. 

تواننـد نقـش    ند میشغلی، علمی و تخصصی مجهز باش
نتـایجی کـه از   روستایی ایفا کننـد.   بسزایی در توسعۀ

ارزیـابی  بیانگر آن اسـت کـه    دست آمد هاین پژوهش ب
عملکرد دهیاران با ابعاد بررسی شده تفاوت معنـاداري  
در بین روستاها وجود دارد. در بعد اجتمـاعی بـاالترین   
میانگین به تکمیل و بازسازي اماکن مذهبی و کمترین 

هـاي   میانگین بـه ایجـاد موسسـات خیریـه و صـندوق     
نگین بـه  الحسنه، در بعد کالبدي نیز بیشترین میا قرض
آوري منظم زباله و پسماند و کمترین میانگین بـه   جمع

هـاي بهداشـتی عمـومی، در     عدم رسیدگی به سرویس
بعد زیست محیطی نیز باالترین میانگین به رضـایت از  

و تشریک مساعی با وزارت بهداشت و بهداشت ساکنان 
درمان و کمترین میانگین به مقابله با حیوانات مـوذي،  

ــاد  ــد اقتص ــویق    در بع ــه تش ــانگین ب ــاالترین می ي ب
روستاییان بـه توسـعه و بازاریـابی محصـوالت دامـی و      
کمترین میانگین به ارائه محصوالت به صورت بازاریابی 

هاي  الکترونیکی اختصاص یافته است. با عنایت به یافته
 ازاکثـر روسـتاییان   تـوان اذعـان نمـود کـه      تحقیق می

امــا در  هــا اطــالع درســتی نداشــتند وظــایف دهیــاري

رضایت در مجمـوع بـاالتر    حروستاهاي پرجمعیت، سط
از طرفـی   تر بـوده اسـت.   جمعیت از سایر روستاهاي کم

ــۀ  ــردم نکت ــتیبانی م ــدي  پش ــتکلی ــر   اس ــی اگ یعن
گـذاري   رضایتمندي مردم نباشد دولت هر قدر سـرمایه 

 ،هـا  بر اسـاس یافتـه   ماند. پایدار نمیدهیاري کند نهاد 
و عاد مورد نظر گسـترده نبـوده   ها در اب فعالیت دهیاري

، وجـود  و آنچه صورت گرفتـه  هابین نیاززیادي  فاصلۀ
کـه در نـواحی روسـتایی ابعـاد     با توجـه بـه ایـن    .دارد

ایـدار  پ تـرین رکـن رسـیدن بـه توسـعۀ     اقتصادي مهم
کـاري و اختیـارات    روستایی اسـت بـا افـزایش حیطـۀ    

ــات و     ــتایی و دادن امکان ــدیران روس ــه م ــب ب متناس
ــار ــیاعتب ــافی م ــتی   ات ک ــاي معیش ــع نیازه ــوان رف ت

بـا ایجـاد    خانوارهاي روسـتایی را در اولویـت قـرار داد.   
ــد و اشــتغال  فرصــت ــاي شــغلی جدی ــی در ب ه ــد زای ع

اقتصادي، حس رقابـت در میـان سـاکنان روسـتایی از     
گردد و روستاییان را متوجـه   طریق کارآفرینی زنده می

لـذا بایـد    نماید، میمکانات بالقوه و بالفعل ها و ا توانایی
بهبــود فضــاي کســب و کــار، کوتــاه کــردن  در زمینـۀ 

فرایندها و در کاهش هزینه و مـدت زمـان انجـام کـار     
هـا بـه منظـور     ا از طریق ایجاد زیرساختجدیت الزم ر

هـاي نـوین بـه خصـوص فنـاوري       گیري از فناوري بهره
زایـی کـه    اطالعات و ارتباطات در کارآفرینی و اشـتغال 

هـاي   تـوان فرصـت   دنیا شاهد آن هستیم می ردامروزه 
نیز هـر چـه   عد اجتماعی در ب شغلی زیادي ایجاد کرد.

میـزان رضـایتمندي    بوده؛ارتباط دهیار با مردم بیشتر 
ـ  یافتـه اسـت  طور محسوسـی افـزایش    هب خصـوص   هب

غیر رسیدگی به مساجد و بازسازي آن میزان رضایت مت
کـه دهیـاران   گردد  باالیی در کل روستاها مشاهده می
به مسائل اعتقادي و ضمن ارتباط نزدیک با روستاییان 

از طرفی نظـارت   .دان اي داشته دینی ساکنان توجه ویژه
ات بهداشـتی در سـطح روسـتاها،    دهیار بر اجراي مقرر
کند.  هاي مسئول را نیز فراهم میزمینۀ نظارت دستگاه

تنظیف و نگهداري معابر و انهـار عمـومی، مراقبـت بـر     
هاي هـا و فروشـگاه   ها، نانوایی گرمابهت بهداشتی وضعی

مواد غذایی و بهداشـتی؛ هچنـین همکـاري بـا مراکـز      
هـاي   بهداشتی و درمانی در جلوگیري از شیوع بیمـاري 

انسانی و حیوانی واگیر و مشترك انسـان و دام همگـی   
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مین بهداشـت  ز اموري است که دهیاران در جهـت تـأ  ا
گی روســتاییان محــیط روســتا و ارتقــاي کیفیــت زنــد

از طرفی باید در نظر داشـت بسـیاري   دهند.  صورت می
ــت     ــوان و ظرفی ــارج از ت ــده خ ــول ش ــایف مح از وظ

مـورد   هاست لذا جـا دارد ایـن وظـایف مجـدد     دهیاري
که بسیاري از با توجه به آن تر قرار گیرد. بازنگري جدي

ي اسـالمی و دهیـاري   شورا ،جمعیت نیزکمروستاهاي 
که افرادي با سـطح سـواد و توانـایی     احتمال آن دارند،

عنوان دهیـار انتخـاب شـوند     مدیریتی و اجرایی کم به
نیـز بـه دلیـل    باالست. در روستاهاي با جمعیـت زیـاد   

کرده و یا به دلیل دشـواري بـر    مهاجرت اقشار تحصیل
عهــده گــرفتن مســئولیت دهیــاري، بســیاري از افــراد 

د. توانمنـد حاضــر بــه پـذیرش ایــن مســئولیت نیســتن  
توان این مشکل را به ضعف نیروي انسانی روسـتاها   می

ت داد و عامل ها نسب هاي سازمان دهیاري ریزي و برنامه
ریـزي در نظـر    اجرایـی و برنامـه   ةایجاد آن را در حـوز 

هـاي کشـور    هاي مربوط مانند دهیـاري  گرفت. سازمان
انـد تـا بیشـترین تـالش خـود را بـراي ارتقـاي         موظف
اکثـر روسـتاهاي   . کـار گیرنـد   ان بـه هاي دهیار توانایی

داراي سکنه، شوراي اسالمی روستا دارنـد کـه اعضـاي    
شـوند، امـا یـافتن     آن از بین اهالی روستا انتخـاب مـی  

گیـري سـنجیده    گذاري و تصمیم افرادي که براي قانون
ریـزي، تخصـص کـافی     هاي اجرایـی و بودجـه   در حوزه

ز داشته باشند، دشوار اسـت؛ بـه همـین سـبب یکـی ا     
افی مشکالت جدي شوراهاي اسالمی روستاها سواد ناک

مدیریت روستاست.  ةو تخصص کم اعضاي آنها در حوز
حفـظ یـا    ةرسد تأمل و بررسی بیشتر دربـار  میبه نظر 

تغییر ساختار فعلی شوراهاي روستا و همچنین آموزش 
 .هاي مؤثري در ایـن زمینـه باشـند    اعضاي آنها راه حل

ــژوهش  ــن پ ــایج ای ــبادر  نت ــاعیاع ــدي، د اجتم ، کالب
سـلیمان و  هـاي فـال   با یافتهمحیطی و اقتصادي  زیست

ــاران، همکـــــاران، مطیعـــــی لنگـــــرودي و همکـــ
نسـب،   شاهکوهی و همکـاران؛ ریـاحی و کرمـی    خواجه

  مطابقت دارد. رضوانی و همکاران؛
ها  در ادامه پیشنهاداتی براي بهبود عملکرد دهیاري

  گردد: ارائه می
 قـدرت اجرایـی    ها تا شیوة دهیاريزنگري در وظایف با

دهیاران افزایش و تعامل دهیاران با نهادهـاي دولتـی   
  تر گردد. شفاف

 رسـانی مـنظم بـه روسـتاییان در      ارائه گزارش و اطالع
مــورد اقــدامات انجــام شــده تــا اعتمــاد و مشــارکت  

  روستاییان افزایش یابد.
  هاي رفتار سازمانی بـر   لفهدهیاران بر اساس مؤانتخاب

و توانمندي کافی بـراي فهـم   هاي الزم  اس آموزشاس
بینـی رفتارهـاي آتـی     رفتار روستاییان و قدرت پـیش 

  روستاییان در شرایط مختلف.
  هــا بــا کمــک مراکــز علمــی نســبت اجــراي  دهیـاري

بهاي خدمات اقـدام نمـوده    هاي درآمدزا، وصول طرح
ها فراهم شده و در انتظار  خودکفایی دهیاري تا زمینۀ

  دولتی نباشند.هاي  کمک
    ضرورت آموزش مناسب به دهیاران با لحـاظ ظرفیـت

  ذاتی، مشارکت مردم و تقویت روحیه تعاون باشد.
 ــاونی ــتا و راه  تشــکیل تع ــدي روس ــاي تولی ــدازي  ه ان

الحسـنه در سـطح روسـتاها بـراي      هاي قرض سسهمؤ
اقتصـادي   جـاد انگیـزة  حمایت از تولیدات محلـی و ای 

  براي مردم.
 ن واقعـی در امـر مـدیریت    ز متخصصـا استفادة بهینه ا

  التحصیالن بومی. خصوص فارغهروستایی ب
  ورز روسـتایی در جهـت    هـاي اندیشـه   تشکیل هیـات

ایجاد بستري براي مشارکت روسـتاییان در اداره امـور   
 محلی.
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