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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395سال ششم/ شماره مسلسل نوزدهم/ بهار 
  

  .ارزیابی عملکرد دهیاران در فرآیند توسعۀ پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان

  مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود
  

  2مریم قاسمی*، 2، خدیجه بوزرجمهري1تکتم سربرقی مقدم
 ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد رشناسکا1
 علمی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیات3

 2/3/94؛ تاریخ پذیرش:  8/11/93تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
یـابی بـه   راستاي دست دري توسعه ها برنامهی ده سازمان و نظارت، مهمی در اجرا نقشدهیاري به عنوان بازوي اجرایی دولت 

از توسعۀ پایدار روستایی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش دهیار در فرآیند توسعۀ پایدار روسـتایی صـورت   سطحی مطلوب 
ي هـا  روشگـردآوري اطالعـات بـا اسـتفاده از      تحلیلی و از نوع کاربردي است. -پذیرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی

روستاي داراي دهیـاري در   10خانوار روستایی در  251ماري تحقیق سرپرستان اي و پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آ کتابخانه
 ،ياقتصادبعد شاخص در سه  49از  ییروستا داریپا ۀدر توسع اریعملکرد ده یابیمنظور ارز به بخش طرقبه شهرستان بینالود است.

بـوده   کـرت یل ۀنامـ موردسنجش در پرسش فیاستفاده شد. ط اریمحوله به ده فهیبند وظ 48منطبق بر ی طیمح ستیو ز یاجتماع
. آلفـاي  پرداختـه شـد  اطالعـات   لیـ مختلف آماري به تحل يها، با استفاده از آزمونSPSS افزار است. پس از ورود اطالعات به نرم

بـا   آزمـون فرضـیات  اسـت.   قیتحق ۀنامقبول پرسش قابل ییایپا هدهند به دست آمد که نشان 0,89شاخص برابر  49 يکرونباخ برا
که عملکرد دهیاران در هر سـه   دهد یماي انجام شد. نتایج آزمون تی نشان ي و تحلیل خوشها نمونهاستفاده از تی استیودنت تک 

 1,93تر از سطح متوسط ارزیابی شده است. همچنین میانگین عملکرد دهیـار در توسـعۀ پایـدار روسـتایی    بعد توسعۀ پایدار پائین
هـا، ارائـۀ    ، راهکارهایی شـامل: بـازنگري در وظـایف دهیـاري    ها افتهکه در حد ضعیف ارزیابی شده است. با توجه به ی آمده دست به

هاي درآمدزا، افزایش آگاهی اجتماعات روستایی ، اجراي طرحمختلف محلی گروههايتشکیل  رسانی به روستاییان،گزارش و اطالع
  و غیره پیشنهاد شده است.

  
  دهیاران ، توسعۀ پایدار روستایی، بخش طرقبه، شهرستان بینالود، ارزیابی عملکرد :هاي کلیديواژه

  
  

  1مقدمه
روسـتایی و شـاید    ۀابعـاد توسـع   نیتـر  یکی از مهم
آن، مدیریت روسـتایی اسـت    بعد نیتر بتوان گفت مهم

 ۀتوسع هايکه نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیت
روستایی بـر عهـده دارد. مـدیریت روسـتایی در ایـران      

ي را ا گســتردهبــوده و تحــوالت داراي ســابقه طــوالنی 
ی رسـم  رشیتحوالت از پذ نیاپشت سرگذرانده است. 

 آغـاز  تیروستا در دوران مشروط ریعنوان مد بهکدخدا 
برخاسـته از   اتیـ تجرب شده و پس از پشت سـرگذاردن 

در  یهـل و انقـالب اسـالم   چۀ در دهـ  یاصالحات ارض

                                                
 magh30@um.ac.ir :نویسنده مسئول*

سـازمان اجرایـی    حاضـر بـه  ، در زمان اواخر دهه پنجاه
» دهیــار«بـه مسـئولیت   » دهیـاري «جدیـدي بـه نـام    

واژة دهیار براي اولین بار در سند برنامۀ  ت.اسانجامیده
 دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی قبل از انقالب

ــد ) 1341-1334( ــرح گردی ــرودي، ( مط ــی لنگ  مطیع
 در سـال » مدیر روسـتا «این واژه با عنوان ). 48: 1382
، با اصالح قانون و اعـالم  1382در سال مطرح و  1377

ــت، نهــاد   ــاري«حمایــت مــالی دول  ایجــاد شــد »دهی
 تیریمـد  هامـروز  )5:1383 ریـاحی، و  معصـوم قدیري(

 .اسـت  همراه ییروستا داریپا ۀتوسع میپاراد با ییروستا
منطقـی منـابع انسـانی و    مدیریت روسـتایی مـدیریت   

هاي روسـتایی بـراي نیـل بـه هـدف      طبیعی در محیط
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 بـر اسـاس  محیطـی  پایداري اجتماعات محلی و زیست
؛ بـر ایـن   شـود  یممدیریتی تعریف  فرآیندهاي علمی و

گانـــه داراي وظـــایف  اســاس دهیـــار در ابعـــاد ســـه 
ي است که در ذیل به هریک از ایـن ابعـاد   ا شده فیتعر

  شود: اشاره می
تــرین آن  مــالی: کــه عمــده -وظــایف اقتصــادي )فالــ

هاي اشتغال در روسـتا و مسـاعدت در    شناسایی زمینه
جهت تأمین کار براي افـراد جویـاي کـار بـا همکـاري      

ترغیـب روسـتاییان بـه     ربط؛ تشویق و هاي ذي دستگاه
توسعۀ صـنایع دسـتی و اهتمـام بـه تـرویج؛ توسـعه و       

ستا؛ کمک بـه  بازاریابی محصوالت کشاورزي و دامی رو
شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها؛ نیازهـا و  

هـا و پیشـنهادهاي   هاي اقتصادي و تهیه طـرح نارسایی
هاي یاد شده و ارائـۀ آن بـه    اصالحی و علمی در زمینه

  ي و اقدام؛  زیر برنامهربط جهت اطالع؛  مسئوالن ذي
اجتمــاعی و سیاســی: از قبیــل  -وظــایف خــدماتی) ب

ــا ســاز  جــادیو اي دولتــی و نهادهــاهــا  مانهمکــاري ب
و هـا؛ پیگیـري    تسهیالت الزم بـراي ایفـاي وظـایف آن   

؛ . در جهــت ایجــاد مؤسســات فرهنگــی و..  مســاعدت
  ؛تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات الزم

محیطـی: فـراهم   عمرانی و زیسـت  -وظایف کالبدي )ج
هـا،   هـا، میـدان   کوچـه  -هـا  نمودن زمینۀ ایجاد خیابان

ها، فضاي سبز ورزشی، آموزشی، مراکـز تفریحـی    پارك
بـر   و نظـارت هـا   عمومی و توسعۀ معابر و پیگیري طرح

ی بـا سـازمان   مساع کیتشرها؛ تسطیح معابر؛ اجراي آن
فرهنگـی در حفـظ    راثیو مگردشگري  صنایع دستی،

ــا  ــاربناه ــداري و    و آث ــداث، نگه ــتا، اح ــتانی روس باس
ي از تأسیسات عمـومی اقتصـادي، اجتمـاعی    بردار بهره

روســتا در حــد  ازیــموردنی و رفــاهفرهنگــی ورزشــی 
ی روستا؛ مراقبـت  طیمح ستیزامکانات؛ بهبود وضعیت 

نظافـت و ایجـاد زمینـۀ     و حفـظ بر اجـراي بهداشـتی   
ــیط؛    ــت مح ــأمین بهداش ــراي ت ــب ب ــازمان  مناس (س

  ).119-117: 1390، ها ياریدهو  ها يشهردار
دهیار در مدیریت روسـتایی،    مؤثربا توجه به نقش 

 عنـوان  بـه هدف این پژوهش، ارزیـابی عملکـرد دهیـار    
مدیر اجرایی روستا در تحقق توسعۀ پایدار روستایی در 

هـر   دهـد  یمـ هـا نشـان   . بررسـی باشد یمابعاد مذکور 

و اقدامات  ها برنامهاي  نیازمند ارزیابی سازمان خدماتی
هـا، مـدیران سـازمان را در    نتایج ارزیـابی  .خویش است

هـاي  و برنامه ها هاي بهتر و اصالح روشتنظیم سیاست
سازمان اصـلی   عنوان به. دهیاري رساند یمموجود یاري 

ي در تحقـق  رگـذار یتأثمدیریت روستایی نقش مهـم و  
دیک توسعۀ پایدار روستایی دارد. این سازمان تعامل نز

ــا زنــدگی مــردم دارد و از ایــن رو نظــر   و همیشــگی ب
هـاي آن در تحقـق   روستاییان دربارة اثربخشی فعالیت

ــت   ــار مهمــی در خصــوص موفقی ــدار، معی توســعۀ پای
هـاي دهیـاري   رود. هرچه فعالیـت دهیاري به شمار می

منطبق با نظر مردم باشد، رضایت آنان از ایـن سـازمان   
ز میـزان ایـن انطبـاق    افزایش خواهد یافـت و هرچـه ا  

کاسته شـود، موجبـات کـاهش رضـایت مـردم فـراهم       
 ریپـذ  انجـام آید. ارزیابی به دو شیوة درونی و بیرونی  می

، ردیـ گ یمقرار  موردتوجهاست. در ارزیابی درونی آنچه 
منابع و امکانات در اختیار سازمان مانند بودجه، نیروي 

بــراي  و نحــوه اســتفاده از آنهــا آالت نیماشــانســانی و 
ي است. امـا  ور بهرهرسیدن به اهداف سازمانی و میزان 

 توانـد  یمـ در ارزیابی بیرونی، نظر مشتریان سازمان که 
طیف وسیعی از مشتریان یک کاالي خـاص تـا عمـوم    

(فیروزآبادي و ایمـانی   اهمیت دارد -مردم را در برگیرد
) در ایــن تحقیــق،  ارزیــابی 68-69: 1391جــاجرمی، 

اه روستائیان در ارتباط با عملکرد دهیار بیرونی از دیدگ
 ۀنشـان  ها ياریمردم از عملکرد ده تیرضااست.  مدنظر

یابی به اهـداف خـود   دست در ییروستا تیریمد قیتوف
است. بر این اساس آگـاهی از وضـعیت رضـایت مـردم     

هـا داشـته   هاي زیر را براي دهیاريسودمندي تواند یم
  باشد:

  ی دهیاري؛اثربخشافزایش  
 افزایش پاسخگویی دهیاري به جامعه روستایی؛  
 افزایش میزان اعتماد عمومی مردم به دهیاري؛  
  ي دهیاري؛ها برنامهافزایش مشارکت مردم در  
   افــزایش مشــروعیت دهیــاري نــزد افکــار عمــومی

: 1391 ،یجــاجرم یمــانیو ا يروزآبـاد ی(ف روسـتاییان؛ 
64(. 

 داریـ پا ۀدر توسع ها ياریمهم ده گاهیبا توجه به جا
 یاصـل  گرانیباز عنوان بهآنها عملکرد  یابیارز ،ییروستا
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 ؛اسـت  يضـرور  انیروستائ دگاهیاز د ییروستا تیریمد
ی و آگـاهی از نظرهـا و گـرایش    نظرسنجتوجه به  رایز

روستاییان موجب شناخت مسائل و مشـکالت موجـود،   
.  شـوند  یمـ ي عمومی و تعیین اولویت آنها ها يازمندین

روسـتاي داراي   26ار موجود از مجمـوع  با استناد به آم
ســکنۀ بخــش طرقبــه در شهرســتان بینــالود در ســال  

درصد روستاهاي  69,2روستا معادل  18تعداد   1392
. با توجه به مـوارد مـذکور   اند بودهبخش داراي دهیاري 

کـه   گـردد  یماصلی تحقیق به این صورت مطرح  سؤال
ر تحقق دهیاران روستاهاي بخش طرقبه تا چه میزان د

 -توسعۀ پایدار در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و کالبـدي  
  ؟ اند بودهی موفق طیمح ستیز
  

  پیشینۀ تحقیق
بدیهی است هر سازمانی براي کـارایی و اثربخشـی   

منـدي مـردم،   رضـایت  ژهیـ و بهي خود ها تیفعالبیشتر 
 عنوان بهنیازمند ارزیابی دقیق عملکرد است. روستا نیز 

و نهـاد    یک سـازمان  عنوان بهواحد اجتماعی و دهیاري 
نیســت. طــی  مســتثناعمــومی غیردولتــی از ایــن امــر 

 و ها ياریده، روستایی مدیریتۀ نیدرزمي اخیر ها سال
ارزیابی عملکـرد آنهـا مطالعـات گسـترده و گونـاگونی      

 شـده  انجامي ها پژوهشصورت گرفته است. تعدادي از 
مـدیریت روسـتایی و   «مفهـوم  دهیاري را در ارتباط با 

انـد. برخـی    داده ی قـرار بررسـ  مـورد » توسعه روستایی
ــه   ــر ب ــار   «دیگ ــا دهی ــاري ی ــرد دهی ــابی عملک » ارزی

بــر عملکــرد  مــؤثرعوامــل «برخــی نیــز   انــد پرداختــه
 انــد دادهی قــرار بررســ مـورد را تبیــین و » هــا ياریـ ده

  ).  1(جدول 

  
  و دهیاران در کشور ها ياریده: پیشینۀ تحقیق در زمینۀ مدیریت 1جدول 

  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش  نتایج پژوهش
بهبود  ژهیو بهیی روستا ۀتوسعتوانند نقش مهمی در ها میدهیاري

 تیریمدهایی در از طرفی ضعف. دفیزیکی ایفا نماین–اوضاع کالبدي
 بودجه اختصاص ،هااستانداري عالیه نظارت که کنونی وجود دارد

... و  ياریده وظایف با مرتبط آموزشی يها دوره برگزاري ،بیشتر
  ضروري است.

ي دیگر در مدیریت ا تجربه ها ياریده
  روستاهاي ایران

  (مقاله)

  مسعود مهدوي،
  کانی نجفی اکبر یعل

)1384(  

ها در دیگر ی، عملکرد دهیاريطیمح ستیز - غیر از بعد بهداشتی
از  تر نییپاانتظامی)  -عمرانی و سیاسی- اجتماعی، اقتصادي(ابعاد 

  اند داشتهمتوسط بوده است و در کل عملکردي نزدیک به ضعیف 

ارزیابی اثربخشی عملکرد 
  ي شهرستان بروجردها ياریده

  )نامه انیپا(

  لشتی پارسا لها روح
)1385( 

از آغاز فعالیت تاکنون  ها ياریدهنتایج حاکی از عملکرد مثبت 
ي که بیش از طور بهفیزیکی بوده است.  –در زمینۀ کالبدي ژهیو به

درصد از روستاییان رضایت متوسطی از مجموعۀ عملکرد  35
مجموعۀ مدیریت جدید نتوانسته آن گونه  درواقع؛ اند داشتهدهیاري 

  موجبات تعالی و توسعه را فراهم  نماید. ستیبا یمکه 

یت در پیشبرد اهداف جایگاه مدیر
  توسعۀ روستایی

  (مقاله)

الم ، غمحسن صیدالی
صادقی، زهرا میرزایی 

  )1390( گودرزي

 ۀدر توسع يخود تاکنون نقش مؤثر يریگ از زمان شکل ها ياریده
اند. بر اساس نتایج حاصله از  روستاهاي موردمطالعه ایفا کرده

روستایی،  ۀیند توسعآدر فر ها ياریمشکل ده نیتر پژوهش، مهم
کمبود منابع مالی و اعتباري براي توسعه بیشتر روستا است که 

نیز با مشارکت مردم باید راههایی  ها ياریعالوه بر کمک دولت، ده
  مالی اتخاذ کنند نیبراي تأم

بررسی و تحلیل میزان عملکرد 
دهیاران در مدیریت روستایی؛ مورد 
پژوهش: بخش کونانی شهرستان 

  کوهدشت
  (مقاله)

حمد تقدیسی، فرشاد ا
سید اسکندر ، سوري

  صیدایی و زینب کاظمی
)1390(  

از دیدگاه دهیاران تغییرات چشمگیري در بهبود وضعیت هریک از 
 ۀهاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی کالبدي مرتبط با توسعگویه

که  يا گونه به وجود آمده است، به ها ياریروستا بعد از تشکیل ده
روستا را بعد از تشکیل دهیاري  ۀتوسع روندآنها درصد  5/92

  .اند متوسط و یا زیاد ارزیابی کرده

بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در 
  روستایی ۀفرآیند مدیریت و توسع

  (مقاله)

 ان،محمود فال سلیم
محمود  ،حجت ا... صادقی

  غالمرضا کاووسی  ،مرادي
)1391(  
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  آماري ویلکاکسون، يها با آزمون شده يآور جمع يها تحلیل داده
T  ،زوجی و رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که در ابعاد اقتصادي

روستاییان با  يمند تی، رضایطیمح ستیز -اجتماعی و کالبدي
دارد، و همچنین بیشترین  دار یرابطه معن ها ياریعملکرد ده

ان از عملکرد دهیاران به عامل یدر رضایت روستای يرگذاریتأث
  .گردد یاقتصادي بازم

 يمند تیعوامل مؤثر بر میزان رضا
روستاییان نسبت به عملکرد 

دهیاران: مطالعه موردي بخش 
  (مقاله) کونانی شهرستان کوهدشت

 ،خواجه شاهکوهی علیرضا
مهدوي  ،سوري فرشاد

  شهرام
)1391( 

ردان از عملکرد اقتصادي و اجتماعی دهیاران زنان نسبت به م
 يمند تیرضا یطیمح ستیز - عد کالبديکمتر و در ب يمند تیرضا

جنسیتی و منافع  يها ها عمدتاً با نقش ند، این تفاوتداربیشتر 
دو جنس  يمند تیآن بر رضا يرگذاریحاصل از عملکرد شوراها و تأث

  .ارتباط دارد

رویکرد جنسیتی در تحلیل 
روستائیان از عملکرد  يمند تیرضا

موردي بخش  ۀدهیاران (مطالع
  کونانی شهرستان کوهدشت)

 سوري فرشاد، خانی فضیله
)1391(  

از دیدگاه خانوارهاي ساکن روستا، در بررسی عملکرد دهیاران، 
مساکن و کیفیت خدمات عمومی روستا مثبت  يساز بهسازي و مقاوم

  منفی بوده است. ساتیخدمات و تأس یابی و مکان

توسعۀ  در ها ياریده عملکرد ارزیابی
 فضایی سکونتگاههاي - کالبدي

  (مقاله) روستایی

وحید ریاحی و صدیقه 
  کرمی نسب

)1392(  
کالبدي و  - در توسعه و بهبود وضعیت عمرانی ها ياریدهتشکیل 
بوده است ولی نقش  مؤثر موردمطالعهفرهنگی روستاهاي  - اجتماعی

ی منطقه طیمح ستیزچندانی در توسعۀ شرایط اقتصادي و 
  .اند نداشته

نقش مدیران روستایی در توسعۀ 
  ها ياریدهبر نقش  دیتأکروستایی با 

  )نامه انیپا(

  مریم باي
)1391(  

 شاخص چهارگانه، يها شاخص به دهیار دادن اهمیت بحث در
 را درجه کمترین اقتصادي شاخص و اهمیت درجه باالترین عمرانی

 دهیاران، مهارت و تخصص بحث در.است داده اختصاص خود به
اخذ  را رتبه کمترین شاخص اقتصادي و باالترین خدماتی شاخص

  .استنموده 

 در دهیاران عملکرد ارزیابی و بررسی
  روستایی توسعه و مدیریت روند

  (مقاله)

 طاهر شیخی، حجت
  ورمزیار بیژن پریزادي،
)1392(  

بر اساس مدل چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد،  ها ياریعملکرد ده
نامطلوب بوده است، عواملی مانند تحصیالت پایین دهیاران، آشنا 

نبودن آنها با مبانی ارزیابی عملکرد، نبود برنامه مصوب پنج ساله در 
عمرانی و مشکالت مالی  يها ، عدم مشارکت مردم در طرحها ياریده

  بوده است. رگذاری، در ناکارایی عملکرد آنها تأثها ياریو اعتباري ده

با استفاده  ها ياریارزیابی عملکرد ده
 از مدل چارچوب عمومی ارزیابی

)CAF ((مقاله)  

 سمیه ،ضوانیر محمدرضا
  یريپصدیقه  ،محمدي
)1392(  

  
که  1377از سال که  دهد یمنشان  ها یبررس

نخستین اقدامات براي ایجاد مدیریت روستایی در کشور 
محققان از سوي  مطالعات متعدديانجام شد تاکنون 

این  دیمؤ شده انجامبررسی مطالعات . ه استصورت گرفت
ي در موفقیت انواع مؤثرمطلب است که دهیار نقش 

ي توسعۀ روستایی دارد اما میزان ها طرحو  ها برنامه
موفقیت دهیار همیشه یکسان نبوده است. با توجه به این 
که مدیریت همواره یکی از مباحث مهم و اساسی در 

پژوهش با نگاهی به  توسعۀ پایدار روستایی بوده است. این
و  ها تیفعالتحقیقات پیشین سعی دارد با رویکردي جامع 

وظیفۀ محوله بر آنان در  48عملکرد دهیار براساس 
توسعۀ روستایی را از دیدگاه روستاییان مورد ارزیابی قرار 
دهد. با توجه به تفاوت سیستم مدیریت روستایی 

 شده انجامبه برخی مطالعات  2ل کشورهاي مختلف جدو
در زمینۀ مدیریت محلی به ویژه روستایی در سایر 

  .شود یمکشورها اشاره 
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  : ادبیات تحقیق در زمینۀ مدیریت محلی روستایی در سایر کشورها.2جدول 
  نتیجه  عنوان مقاله  نویسنده

Beth  Walter 
Honadle 

and 
Mary Lloyd-Jones 

(1998) 

Analyzing Rural Local 
Governments' Financial 

Condition: An Exploratory 
Application of Three Tools  

 و نظـارت بـر   لیـ وتحل هیتجزبراي  فاقد ظرفیت اغلب روستایی ي محلیها دولت
 مـالی وضـعیت  سه روش به بررسـی  به  مقاله این در .وضعیت مالی خود هستند

 و سـودمندي ، نقاط قـوت و ضـعف  اخته و  پرد  مینه سوتا روستاهایی شهرستان
  .قرار داده است لیتحل و هیتجزآن را مورد  سهولت و یا دشواري

Steven Brent 
Lackey, 

David Freshwater, 
Anil Rupasingha 

(2002) 

Factors Influencing Local 
Government Cooperation in 
Rural Areas: Evidence from 

the Tennessee Valley  

 دره منـاطق روسـتایی   در ي محلـی هـا  دولـت همکاري  میزان تحقیق این 
 مانندی که عواملی قرار داده و به این نتیجه رسیده است موردبررسرا  تنسی
 تفـاوت  وبه یکدیگر  سوءظن تعاونی، يها پروژهبراي  قوي طرفداران فقدان

ي هـا  زهیـ انگ در مقابـل،  .همکاري بین آنها شده است مانع منابع موجود در
  .دهد یمرا افزایش  همکاري مالی میزان

Mark W. Skinner, 
Alun E. Joseph, 

Richard G. Kuhn 
(2003) 

Social and environmental 
regulation in rural China: 
bringing the changing role 
of local government into 

focus 
  

و   یطـ یمح سـت یزاجتمـاعی و   تغییر، محلیي ها جلوه این مقاله به بررسی
 اسـتان ژجیانـگ   نظارتی در در روند ي محلیها دولتدر حال تغییر  نقش

در ایجـاد ارتبـاط    ي محلیها دولت توانایی نشان می دهد نتایج .پردازد یم
 توسـعۀ  فرآیندهاي در ي محلیها تیاولو و ملی و استانی يها استیسبین 

 دولـت  از در سـطوح محلـی   استقاللبا این حال ارزیابی  .بسزا است محلی
  است. بحث قابلهنوز 

Umar Kakumba 
(2010) 

Local government citizen 
participation and rural 

development: reflections on 
Uganda’s decentralization 

system  

 مشـارکتی  يهـا  سمیمکان ارزیابی و عدم تمرکز به بررسی سیستم این مقاله
. نتـایج  اسـت  روسـتایی  ۀتوسـع  اوگاندا براي بهبود روند در محلی حکومت

 و تمرکززدایـی  اصلی براي رسیدن به اهدافبازگوي این مطلب هستند که 
بسـیج   در جامعـۀ محلـی   نقش تقویت نیاز به روستایی توسعۀ در مشارکت

   منابع است.

Tolu Lawal 
(2014) 

Local Government and 
Rural Infrastructural 
Delivery in Nigeria 

روستایی  ي محلی در فرآیند توسعۀها دولتاین مقاله به شناخت و اهمیت 
نشـان داده اسـت کـه دولـت محلـی در پاسـخ بـه         هـا  یبررسـ . پـردازد  یم

 .ضعیف بـوده اسـت   ي روستایی و بهبود آنها رساختیز نیتأمي ها چالش
بـا   افتـه یبهبودي روسـتا  هـا  رساختیزهمچنین در مناطقی که تا حدودي 

  دارد. ي توسعۀدار یمعنهمراه بوده است که رابطی ی طیمح ستیزمشکالت 
  

  
  روش تحقیق 

تحلیلـی و واحـد تحلیـل     - روش تحقیق توصـیفی 
هـاي   آوري اطالعات ترکیبـی از روش  روستا است. جمع

بخـش   مطالعـه  مـورد میدانی و اسنادي است. منطقـۀ  
 اسـتان  در )زیشـاند  طرقبـه ( نـالود یب شهرستانطرقبه 
بینـالود بـر اسـاس     شهرسـتان . اسـت  يرضـو  خراسان

از شهرســتان مشــهد جــدا  1386تقســیمات کشــوري 
ــد و  ــال درگردی ــه بخــش دو يدارا حاضــر ح  و طرقب

 مسـکن  و نفـوس  يسرشـمار . بـر اسـاس   است زیشاند
ــش 1390 ــه بخ ــتان 2 داراي طرقب ــاغرق( دهس  و ج
 اسـت  بوده نفر 10779 تیجمع با يآباد 26 و )طرقبه

 از کـه ) 1390(سالنامۀ آماري استان خراسان رضـوي،  
 یتـ یجمع بـا  خـانوار  20 يبـاال  يروستا 18 تعداد نیا

ــالغ ــر ب ــر 6272 ب ــانوار،1987 و نف ــده يدارا خ  ياری
ارزیـابی عملکـرد دهیـاران، در ایـن      منظـور  به. اند بوده

ی قرار گرفتند که حداقل موردبررسمطالعه روستاهایی 
ســال از تشــکیل ایــن نهــاد مــدیریتی جدیــد       10

در آنها گذشته باشد تـا روسـتائیان بتواننـد    » دهیاري«
عملکرد دهیار را به درستی ارزیابی نماینـد بـا در نظـر    
گرفتن این مطلـب تعـداد ده روسـتا بـدین منظـور در      
بخش طرقبه واجد شرایط تشـخیص داده شـد کـه بـه     

  .باشد یم 3شرح جدول 
ی از موردبررسـ تعیـین حجـم خانوارهـاي     منظور به

فرمول کوکران به شرح زیـر اسـتفاده شـد. بـر اسـاس      
 10خـانوار سـاکن در    1987فرمول کـوکران از تعـداد   

خانوار تعیین گردید کـه بـر    235ی موردبررسروستاي 
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 مـورد تعـداد خـانوار    نسـبت   بـه   میتسـه اساس قاعدة 
  ا تعیین گردید.روست 10ی در هر یک از بررس

  .  1معادله 

 مـورد با توجه به این که در تعدادي از روسـتاهاي  
جهـت  ، به دست آمـد  10ی حجم خانوار کمتر از بررس

استفاده شد و حجم N0 اصالح حجم محدود از فرمول 
خانوار افـزایش یافـت    251به  235خانوارهاي نمونه از 

  ).3جدول(
  

  1390یموردبررسروستاهاي نمونه و حجم خانوارهاي  :3جدول 
 حجم نمونه خانوار جمعیت  1دهیاريدرجه  تاسیسسال  موقعیت نام روستا ردیف

 14 32 94  1  1385  يا هیکوهپا اردمه 1
 23 199 532  3  1384  کوهستانی ازغد 2
 16 142 405  1  1383  يا هیکوهپا اسالم رود(خانرود) 3
 90 767 2459  5  1383  يا هیکوهپا جاغرق 4
 13 114 382  1  1383  يا دره دهبار 5
 11 94 300  1  1383  يا هیکوهپا کالته آهن 6
 32 271 799  4  1383  يا هیکوهپا کنگ 7
 16 59 240  1  1384  يا هیکوهپا مایان وسطی 8
 12 100 326  2  1385  يا هیکوهپا مج 9
 24 209 739  3  1383  يا دره نقندر 10

 251 1987 6276  -  -  - مجموع   
  )1391( بخشداري طرقبه شهرستان بینالود)، 1391: استانداري خراسان رضوي. (مأخذ
  

 
  

  .موردمطالعه: موقعیت سیاسی بخش طرقبه در شهرستان بینالود و توزیع فضایی روستاهاي 1نقشه 
  

                                                
عات رسمی کشور، درجه ساس آخرین اطالا و بر 21/11/1380نامه تشکیالت و سازمان دهیاري مصوب سااس 2: به استناد ماده 1. ماده 1

هاي مندرج تعیین می شود. هریک از شاخص 6تا  1قانونی) از  درآمد، جمعیت و وسعت روستا (محدودةاساس سه شاخص  ها بر بندي دهیاري
طبقه دسته بندي و به ترتیب کوچک به بزرگ امتیاز دریافت خواهند کرد و مجموع کل امتیازات هر دهیاري، تعیین کننده  5ر ماده یک در د

  ).389: 1391 درجه آن دهیاري خواهد بود(معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی،
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ــوب  ــق مص ــتیه ۀطب ــوز ئ ــرا ران،ی ــده يب در  اری
و  ياقتصـاد  ،یو فرهنگـ  یمختلـف اجتمـاع   يها حوزه

بند در  48ماده و  کیدر قالب  یفیوظا ،یطیمح ستیز
 منظـور  بـه در ایـن تحقیـق    شده اسـت.  فیتعربعد سه 

 49پایدار روسـتایی از   ۀارزیابی عملکرد دهیار در توسع
شـــاخص در ســـه بعـــد اقتصـــادي، اجتمـــاعی و     

فـۀ محولـه بـه    بنـد وظی  48 ی (منطبق برطیمح ستیز
در پرسشـنامه   موردسـنجش دهیار) استفاده شد. طیف 

لیکـــرت بـــوده اســـت. پـــس از ورود اطالعـــات بـــه 
ي مختلف آمـاري  ها آزمون، با استفاده از SPSSافزار نرم

بررسـی   منظـور  بـه به تحلیل اطالعـات پرداختـه شـد.    
پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد. مطابق 

ی بررسـ  مـورد شـاخص   49ي بـرا  ضریب آلفا 4جدول 
 قابـل پایـایی   هدهنـد  نشـان دست آمد که  به 89/0برابر 

  پرسشنامه تحقیق است.   قبول 

  

  
  ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق: 4جدول 

  نتیجه  مقدار آلفا  هایهتعداد گو  ابعاد توسعۀ پایدار
  یاییپا دأییت  0,91  22  ی دهیارطیمح ستیز - عملکرد کالبدي

  یاییپا دییتأ  0,90  15  عملکرد اقتصادي دهیار
  یاییپا دییتأ  0,82  12  عملکرد اجتماعی دهیار

  یاییپا دییتأ  0,89  49  عملکرد دهیار
  ي پژوهشها افته: یمأخذ

  

  
  

  : مدل تحقیق1 نمودار
  

  مبانی نظري
اگــر در گذشــته افــرادي ماننــد مالــک یــا کدخــدا 

امور عمومی روستاها را اداره کنند، امروزه  توانستند یم

و پیدایش نیازهاي متعـدد و   مسائلبه دلیل پیچیدگی 
ي هــا ســازمانضـرورت دســتیابی بــه توســعه نیـاز بــه   

صه مدیریت محلی مانند تخصصی و بوروکراتیک در عر

 عملکرد دهیار در نواحی روستایی

 کالبدي -بعدزیست محیطی
 طبیعی روستاانداز حفظ چشم

نظارت بر بهداشت روستا و بهبود 
 محیط روستایی

 افزایش امکانات و تسهیالت
ضوابط ساخت وساز و صدور 
پروانه ساخت در داخل بافت 

 روستا 
 ایجاد تأسیسات حفاظتی روستا

 بهبود آمد و شد روستا
ایجاد اماکن و فضاهاي ورزشی، 

 فرهنگی و گردشگري
 
 

 بعد اقتصادي
 گذاريمایهتشویق به سر

ایجاد زمینه براي توسعه اشتغال و 
 هاي تولیدي گسترش فعالیت

صنایعروستاییان به توسعۀ تشویق
 دستی

 تبلیغات و بازاریابی
تالش جهت افزایش درآمد 

 روستاییان 
 نظارت بر واحدهاي تجاري
اموال و  مراقبت، حفظ و نگهداري

 روستا عمومی تأسیسات
 
 

 بعد اجتماعی
زمینه و تشویق مردم به  ایجاد

 مشارکت در روستا
هاي مساعدت و همکاري با سازمان

 و نهاد دولتی 
ها و سنن محلی در تقویت ارزش

 منطقه 
مردم  اجتماعی امنیت جهتتالش
 محلی

تالش در جهت ایجاد نهادهاي 
 مردمی در سطح روستا

 
 

 توسعۀ پایدار روستایی
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ــاري« ــادی(ف اســت» دهی ــانیو ا يروزآب ــاجرم یم  ،یج
ماده واحدة قـانون   موجب بهبر این اساس  ).61: 1391

ــاري ــا  تأســیس دهی ــه «ه ــازه داده  وزارت کشــورب اج
امـور روسـتاها سـازمانی بـه نـام       ادارهشـود جهـت    می

دهیاري با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و 
خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل تأسـیس   صورت به

هاي مذکور به هیچ عنوان مـانع   نماید. تأسیس دهیاري
هـاي دولـت در جهـت رسـیدگی بـه       اقدامات و کمـک 

 اکبري( »عمران و آبادي روستاهاي مذکور نخواهد شد
ــداللهیع و ــ ؛135 :1384، ب ــا 61: 1389، ینیحس ). ب

 سیتأسـ هایی که مـاده واحـده قـانون    توجه به ویژگی
تـوان دهیـاري را   مـی  شمارد یبرمهاي خودکفا دهیاري

دهیـاري، نهـاد عمـومی    : «به ایـن شـرح تعریـف کـرد    
غیردولتی محسوب و داراي شخصیت حقـوقی مسـتقل   

شود و تحت نظـارت  است و به صورت خودکفا اداره می
عناصر اصلی این تعریـف  ». روستا استشوراي اسالمی 

  :از اند عبارت
 زمان اسـت. یعنـی داراي اصـول و    سازمان؛ دهیاري سا

دارد و براي انجام  مراتب سلسلهمقررات مشخص است و 
اي که در قـانون پـیش بینـی شـده اسـت      وظایف ویژه

 شود؛ می سیتأس

 معینی باید انجام وظیفه کنـد   ةمحلی بودن؛ در محدود
روستا اسـت. مـالك آن نیـز بـر اسـاس       ةو این محدود

ــوري مصــوب ســال      ــانون تقســیمات کش و  1364ق
ــازمان    ــور و س ــوي وزارت کش ــدي از س ــالحات بع اص

 ها است؛ دهیاري ،هاشهرداري

   حقوق مردم؛ مشارکت و سهم مردم در ادارة امور اسـت
که در سطح روسـتا، شـهروندان افـرادي را بـه عنـوان      

ــور م   ــراي ادارة ام ــود ب ــده خ ــتا  نماین ــه روس ــوط ب رب
 ؛نندیگز یبرم

  ــاري ــاري؛ دهی ــا اســتقالل دهی ــر اســاسه ــف،  ب تعری
هایی مستقل و خودمختارنـد و دولـت مرکـزي     سازمان
داشته باشد  کننده هماهنگبایست نقش ناظر و تنها می

ــتا     ــور روس ــت در ام ــه دخال ــه مســتقیماً ب ــن ک ــه ای ن
  ).68-67: 1389بپردازد(حسینی،

و  یرا در دو شکل سنت تیریمد توان یم یکلطور به
که  ها ياریاساس ده نینمود و بر ا می) تقسنینوگرا (نو

ــم ــر مه ــازو نیت ــ يب ــورا یاجرائ ــتا  یاســالم يش روس
و نـوگرا قلمـداد    نینـو  تیریعنـوان مـد   ، بـه باشـند  یم
 هـا ياریـ ) ده22: 1384 ،یو نجفـ  ي(مهـدو  شـوند  یم

بـا دولـت و از    طـرف کیـ که از  یعنوان سازمان محل به
و  نیبه قوان تیبا مردم ارتباط دارند و با عنا رگیطرف د

 يبرا یاراتیو اخت فیها وظا شده که در آن مقررات وضع
 ۀدر توسع یاست، نقش مهم دهینهاد مشخص گرد نیا

پایــدار،  ۀدر توســع .نــدینما یمــ فــایا ییروســتا داریــپا
ــا    ــه انســان ب ــیم رابط ــی تنظ ــتایی یعن ــدیریت روس م

ي هـا  نظـام خـود، کـه در آن بـه پیونـد      سـت یز طیمح
ی توجـه  شـناخت  بـوم ي ها نظارتاجتماعی، اقتصادي با 

. با مـروري بـر وظـایف دهیـار و تطـابق آن بـا       شود یم
یی هـم سـو  ی خوب بهتوان هاي توسعۀ پایدار میشاخص

پایدار روسـتایی را مـورد    ۀهاي توسعوظایف با شاخص
در  داریپا تیریمد. حاکمیت قراردادتدقیق و شناسایی 

روستاها با پیامدها و آثار مطلوب اقتصادي، اجتماعی و 
بـازوان   عنـوان  بـه محیطی همراه خواهد بود. دهیـاران  

جـدول  در  چنان کهاجرایی دولت در سطوح محلی آن 
) آمده در سه بعد محیطی، اقتصـادي و اجتمـاعی و   5(

متناسب با وظایف و کارکردهاي خود به هدف توسـعه  
پـــذیري محیطـــی، کـــارایی اقتصـــادي و مســـئولیت

ــاعی عمــل    ــارچگی اجتم ــیکپ ــدینما یم ســازمان (ن
  ).120: 1390ها،ها و دهیاريشهرداري

با توجه به نقش مدیریت در تحقق توسعۀ پایدار 
نقش  توانند یم ها ياریدهي محلی مانند ها سازمان

مهمی در توسعۀ پایدار روستایی داشته باشند؛ در این 
زیرا  رسد یمقدامات ضروري به نظر زمینه ارزیابی ا

در  تواند یمي نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ریکارگ به
ارتقاي پاسخگویی و ها،  ياریدهجهت بهبود مدیریت 

و  ها اقدامنمودن  مند نظامها،  ياریدهشفافیت در 
از طریق اخذ بازخورد نتایج  ها ياریدهي ها تیفعال

، وظایف و ها استیستصحیح اهداف، ، ارزیابی
 مورداستفاده نانهیب واقع صورت بهي دهیاري ها برنامه

ي کشور، ها ياریدهو  ها يشهردار(سازمان  واقع گردد
1393.(  
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  و وظایف دهیاران بر کارکرد دیتأکابعاد مدیریت پایدار و یکپارچه روستایی با  - 5 جدول
  پایدارمدیریت   ابعاد

طی
حی

ت م
دیری

م
  

  .حفاظت از منابع پایه و یکپارچگی محیطی -
  .کاهش آلودگی منابع آب و بهبود کیفیت آن منظور بهها و اهداف توسعه پایدار مدیریت حوزه آبخیز در راستاي سیاست -
  .ي فرهنگیها راثیماندازهاي روستایی از طریق حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت چشم -
  .تغییرات کاربري اراضی در راستاي حفظ اراضی زراعی و باغات مدیریت -
  زباله)زائد (هاي و مواد هاي بهداشتی از طریق کنترل و نظارت بر دفع بهداشتی فاضالبمراقبت ۀتوسع -

 تیریمد
ماع

جت
ا

  ی

  دانش ۀیی شامل ترویج و اشاعو روستاشهري  ۀدوجانبهاي ارتباطی و اطالعات برقراري نظام -
  سازي نهادي، کنترل و نظارت در سطوح محلیظرفیت -
  هاي مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگیارائه برنامه -
  هاي اجتماعیمدیریت آسیب -

دي
صا

 اقت
یت

دیر
م

  

  و شهریی اقتصادي روستاها در چارچوب تقویت مناسبات روستا آافزایش کار -
  يو شهرهاي روستایی گاهدر ابعاد محلی جهت اطمینان از وجود پیوندها میان سکونت ونقل حملی و خدمات خطوط ارتباط ۀتوسع -
  .ي بخش خصوصیگذار هیسرما شیافزاقواعد و مناسبات مالی و اعتباري در جهت  ۀتوسع -
  يا منطقهی در تولید متناسب با نیازهاي بازار و ایجاد پیوندهاي متقابل درون بخش تنوع -
  ها ينوآوري براي توسعه ساز تیظرف -
  ها و دانش محلی در امر تولیدآگاهی ۀهاي ویژه براي جوانان در جهت توسعآموزش و برنامه -
  کشاورزي و صنعت. ژهیو بههاي مختلف اقتصادي اي براي پیوند بخشبرگزاري جلسات در سطح منطقه -

  .122-120: 1390ها،ها و دهیاري:  سازمان شهرداريمأخذ
  

  
  

  : وظایف دهیاران در مدیریت پایدار روستایی2نمودار 
  

  ي تحقیقها افتهی
  ي توصیفیها افتهی

ــوع  ــتایی   251از مجمـ ــانوار روسـ ــت خـ سرپرسـ
 76درصد) مـرد و   69,7نفر (معادل  175ی، موردبررس

. میـانگین سـن   انـد  بـوده درصـد) زن  30,2نفر (معادل 
ــخگویان ــتر   38 پاس ــوده و بیش ــال ب ــا آنس ة در رد ه

اغلـب   تأهـل  نظر از. اند داشتهسال قرار  39 تا 30سنی
درصـد   82,5 ی یعنـی موردبررسسرپرستان خانوارهاي 

 انیپاســخگوباشــند. اغلــب  یمـ و بقیــه مجــرد  متأهـل 
ــاداراي تحصــیالت ) درصــد 54,8( ــر نییپ ــپلم  ت از دی

 8و  پلمیـ د فوقدرصد  12درصد دیپلم و  23,5اند.  بوده
 69,5وضـعیت سـکونت    ازنظـر . اند بودهسواد  درصد بی

و فقـط   انـد  داشـته درصد افراد سکونت دائم در روسـتا  
، این افـراد  اند بوده دائم ریغدرصد داراي سکونت  30,4

، در کننـد  یمـ فصل زمستان که در مشهد اقامت  جز به
وضـعیت   ازنظـر یر فصول در روستا سـاکن هسـتند.   سا

 
عد زیست ب

 محیطی

 
 

عد اقتصاديب 

 
عد اجتماعیب 

مدیریت پایدار 
 روستایی
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، مشاغل خدماتیدر درصد)  44,6اشتغال بیشتر افراد (
باغـدار  و کشـاورزي و   ددرصـ  23,5سپس صـنعت بـا   

  ي دوم و سوم قرار داشتند.ها رتبهدرصد در 22,9
ی موردبررسـ میانگین سن دهیـاران در روسـتاهاي   

گـروه  درصد دهیاران در  60سال بوده است. حدود  39
نشـان   هـا  یبررسـ . انـد  داشتهسال قرار  40تا  30سنی 

ی محلـی و بـومی   موردبررسـ تمـامی دهیـاران    دهد یم
درصـد سـاکن در    30محل سکونت  ازنظرهستند ولی 

مشـهد و طرقبـه)   ( درصد سـاکن در شـهر   70روستا و 
سـطح تحصـیالت تمـام دهیـاران داراي      ازنظرهستند. 

درصـد آنهـا    40مدرك تحصیلی دیپلم به بـاال و فقـط   
. بررسـی وضـعیت   باشـند  یمـ داراي مدرك دانشگاهی 

 صـورت  بـه دهیـار   2که  دهد یماشتغال دهیاري نشان 
 پـاره  صـورت  بـه دهیـار   8جاغرق و کنگ) و وقت ( تمام

اره . دهیـاران پـ  اند بودهوقت در دهیاري مشغول به کار 
کـار در دهیـاري، داراي مشـاغل دیگـري      جـز  بـه وقت 
درصـد   30، درصـد کارمنـد   40ي کـه طـور  بـه  اند بوده

 مورددهیار  10درصد کشاورز بودند. از بین  10، باغدار
ــ ــوزش  8ی بررس ــاران آم ــر از دهی ــراي  نف ــاي الزم ب ه

دلیل این که طـی   نفر به 2اند و تنها  دهیاري را گذرانده
دهیـار مشـغول بـه فعالیـت      نعنـوا  بـه یک سال اخیـر  

  .اند نشده، هنوز موفق به طی دوره آموزشی اند شده
  

  ها افتهتحلیل استنباطی ی
بررسی نرمال بـودن توزیـع بـا توجـه بـه       منظور به

ــاس  ــهمقیـ ــون  ا رتبـ ــق از آزمـ ــاي تحقیـ ي متغیرهـ
که در  طور هماناسمیرنوف استفاده شد.  -کولموگروف

در تمام ابعـاد   zشود، مقدار آماره مشاهده می 6جدول 
است از آنجا کـه   دار یمعن 0,05از   تر کوچکدر سطح 

 ،+ قرارگرفته اسـت 1,96و  -1,96مقدار این آماره بین 
درصد توزیع صـفت در جامعـه نرمـال     0,95 با احتمال

  است.
  
  

ا توجه به نرمال شدن توزیع جهت بررسـی نقـش   ب
ــار در ت ــعدهی ــدي  ۀوس ــاعی و کالب ــادي، اجتم  -اقتص

ي ا نمونــهتــک  Tی روســتایی از آزمــون طــیمح ســتیز
در طیـف   سـؤاالت با توجه به این کـه   شود یماستفاده 

) طراحی شده 5) تا بسیار زیاد (1لیکرت از بسیار کم (

اســت  میانــه نظــري در آزمــون تــی اســتیودنت تــک  
  در نظر گرفته شد. 3ي عدد ا نمونه

 -کالبـدي  ۀعملکرد دهیار در توسعارزیابی  -الف
ارزیـابی عملکـرد    منظـور  بـه ی روسـتا:  طیمح ستیز

ی، نظــرات طــیمح ســتیز -دهیــاران در بعــد کالبــدي
ی قــرار گرفتــه موردبررســشــاخص  22روســتاییان در 

شـود   ) مشـاهده مـی  7است. همان طور که در جدول (
ــه ــزب ــر « ج ــارت ب ــاختنظ ــاز س ــه و  وس صــدور پروان

میـانگین در  » آوري مسـتمر زبالـه  جمع«و » ساختمان
گردیده است. نتایج حاصـل از   دار یمعن ها شاخصسایر 

ــ دهــد یمــآزمــون نشــان  ــاران در کلی  ۀعملکــرد دهی
پائین تـر از میـانگین نظـري ارزیـابی شـده       ها شاخص
(بـا  » احداث پارك و توسعه فضاي سـبز روسـتا  «است. 

مراکز تفریحی و ورزشـی در سـطح   «) و 1,10میانگین 
عملکـرد را در   نیتـر  فیضع) 1,15(با میانگین » تاروس

ــین  ــاخصب ــا ش ــديه ــد کالب ــیمح ســتیز -ي بع ی ط
ایجـاد و   ۀ. دهیـاران دالیـل خـود را در زمینـ    اند داشته
روستا داراي «فضاي سبز این گونه بازگو کردند  ۀتوسع

در » فضاي سبز هست و دیگر نیاز به ایجـاد آن نیسـت  
ی برخی دهیاران به ایجاد مراکز تفریحی و ورزش ۀزمین

مشکالتی از قبیل کمبود بودجه، نبـود زمـین مناسـب    
   اند.اشاره نموده

دهیـار در توسـعه اقتصـادي    ارزیابی عملکرد  -ب
ارزیـابی عملکـرد دهیـاران در بعـد      منظـور  بـه روستا: 

در نظر گرفتـه   8شاخص به شرح جدول  15اقتصادي، 
شد و نظر سرپرستان خانوارهاي روستایی دربـاره ایـن   

 Tی قـرار گرفـت. نتـایج آزمـون     موردبررسـ ها  شاخص
ي هـا  شـاخص دهـد کـه میـانگین در کلیـه      نشان مـی 
گردیـده اسـت. اکثـر روسـتاییان      دار یمعنی موردبررس

عملکرد دهیـار را در بعـد  اقتصـادي ضـعیف ارزیـابی      
 ازنظــر، شـود  یمـ کـه مشــاهده   طـور  همــان. انـد  ردهکـ 

هـا و   برگزاري جشنواره«پاسخگویان دهیاران در زمینۀ 
) 2,35(بـا میـانگین   » مراسم خاص مـذهبی روسـتایی  

 عمـومی  تأسیسـات مراقبت، حفظ و نگهداري اموال و «
ــتا ــانگین  » روس ــا می ــۀ  2,27(ب ــاالترین و در زمین ) ب

(با میـانگین  » رانی اجازه منازل به گردشگده سازمان«
(بـا  » ی روسـتا دست عیصنامعرفی و بازاریابی «) و 18/1
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. بـر  انـد  داشـته ترین عملکـرد را   ) ضعیف1,20میانگین 
اسـاس مشـاهدات و مصـاحبه بـا مـردم و دهیـاران در       

 جـز  بـه ی منسوخ شده است. دست عیصنابیشتر روستاها 

روستاي مایان وسطی کـه سـبدبافی در برخـی منـازل     
رسد در سایر و در شهر طرقبه به فروش می رواج دارد،
  .  شود ینمی تولید دست  عیصنای بررس موردروستاهاي 

  

  اسمیرنوف- : نتایج آزمون کولموگراف6جدول 
  نتیجه آزمون z singمقدار   انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  بعد

  نرمال است 0.97 1,535 0,67 2,18 251 عملکرد اجتماعی دهیار
 نرمال است 0.81 1,91 0,69 1,57 251 عملکرد اقتصادي دهیار

 نرمال است 0.90 1,80 0,65 2,01 251 ی دهیارطیمح ستیز - عملکرد کالبدي
 نرمال است 0.98 1,22 0,61 1,93  251  عملکرد دهیاران

  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
  

  روستاییان نظر ازعمرانی دهیاران  - ارزیابی عملکرد کالبدي: 7جدول 

انحراف   میانگین  عبارت -گویه
 t اماره  معیار

سطح 
  يدار یمعن

اختالف 
  میانگین

95% Confidence 
Interval of 

باال حد حد پایین  
- 10,31 1,16 2,24 حفظ روستا از خطر سیل  0,00 0,761-  0,91-  0,62 -  

- 18,75 1,06 1,74  سرمازدگیحفظ روستا از خطر   0,00 1,26 -  1,40-  1,13-  
- 19,25 1,18 1,65 یسال خشکحفظ روستا از خطر   0,00 1,34-  1,48-  1,21-  

- 10,25 1,10 2,28  معابر روستا آسفالت  0,00 0,717 -  0,85-  0,58-  
- 10,47 1,12 2,25 مرمت و بازسازي معابر روستا  0,00 0,745 -  0,89-  0,60 -  
-9,619 1,16 2,29 نظافت معابر و اماکن عمومی  0,00 0,709 -  0,85-  0,56 -  

-8,11 1,25 2,36 و... ها دانیمتابلو در معابر و  نصب وگذاري نام  0,00 0,64 -  0,80-  0,49-  
- 10,13 1,17 2,25 مناسب ونقل حملافزایش دسترسی به   0,00 0,735 -  0,90 0,61 -  

هاي سطحی  دفع آبي، هدایت و آور جمع
 روستا

2,13 1,06 12,62-  0,00 0,83+  1,01-  0,74-  

- 12,79 1,05 2,15 هاي بهداشتیاحداث سرویس  0,00 0,84-  0,98-  0,72-  
- 17,77 1,02 1,86 هاي بهداشتیتکمیل و تجهیز سرویس  0,00 1,14-  1,28-  1,02-  

- 18,47 1,02 1,81 هاي بهداشتینظافت سرویس  0,00 1,191 -  1,32-  1,06 -  
-1,13 1,28 2,91 آوري مستمر زبالهجمع  0,26 0,093 -  0,25-  0,7 

-5,11 1,34 2,57  دفع یا دفن مستمر زباله  0,00 0,434 -  0,60 -  0,27-  
منابع طبیعی و اراضی ملی  حفظ برنظارت 

 واقع در محدوده روستا
2,36 1,03 7,76 -  0,00 0,641-  0,80-  0,48-  

- 12,71 1,15 2,07 ی بین ساکنانطیمح ستیزهاي  تقویت آگاهی  0,00 0,92-  1,07-  0,78-  
- 33,82 0,88 1,1  احداث پارك و توسعه فضاي سبز روستا  0,00 1,89-  2,01-  1,79-  

- 29,04 1,008 1,15 ورزشی لوازم واحداث و توسعه ورزشگاه   0,00 1,84-  1,96 -  1,72-  
- 27,47 0,961 1,30 ثانویه گردشگري ایجاد و تقویت جاذبه  0,00 1,07-  1,82-  1,58-  

پیگیري تهیه و اجراي طرح هادي روستا از 
-8,32 1,19 2,38  ربط يذمراجع   0,00 0,61 -  0,77-  0,47-  

صدور پروانه و  وساز ساختنظارت بر 
-0,09 0,07 0,36 0,906 1,323 3,08  ساختمان  0,24 

حراست از میراث فرهنگی و بافت تاریخی 
 روستا

1,80 0,945 20,03 -  0,00 1,195 -  1,31-  1,08-  

  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
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ارزیابی عملکرد دهیار در توسعه اجتمـاعی روسـتا:    -ج
 12ارزیابی عملکرد دهیاران در بعد اجتماعی،  منظور به

 جـز ) در نظر گرفته شد؛ بـه 9شاخص به شرح جدول (
ارتبــاط و «و » ارتبـاط و همکـاري بــا شـوراي روسـتا    «

» همکاري با نیروي انتظامی در برقراري نظـم و امنیـت  
گردیـده اسـت.    دار یمعنـ  هـا  شاخصمیانگین در سایر 

ارتبـاط و همکـاري بـا    «که  دهد یمنتایج آزمون نشان 
مسئولین براي حفظ و نگهداري منابع طبیعی واقـع در  

بــاالترین  53/2میـانگین   بـا » محـدودة قـانونی روســتا  
پیگیري و مساعدت «عملکرد دهیار در بعد اجتماعی و 

هـاي   در زمینـه  نهـاد  مـردم هاي  در جهت ایجاد سازمان
 1,61بــا میــانگین ..» ی و.طــیمح ســتیزگردشــگري و 

نظـارت بـر   «ترین نمره را داشته است. در زمینـۀ   پایین
» ها ها، رستوران خانه امور بهداشت عمومی قصابی، قهوه

ــانگین   ــا می ــتی   «) و 1,88(ب ــور بهداش ــر ام ــارت ب نظ

 2,38با میانگین » ها و فروشگاههاي مواد غذایی نانوایی
نظـارت بـر واحـدهاي    «اند  دهیاران بیان نموده 2,14و 

صنفی و تجـاري در سـطح روسـتا از وظـایف دهیـاري      
نبوده بلکه وظیفـه سـازمان اصـناف و خانـه بهداشـت      

قانون یکی از  10مادة  ر اساسبدر حالی که ». باشد می
مراقبـت بــر وضـعیت بهداشــتی   «هــا وظـایف دهیـاري  

ــه ــانوا گرماب ــه ، قهــوههــا ی، قصــابهــا ییهــا، ن هــا و  خان
مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و  يها فروشگاه

ــه    ــتی ب ــاکن غیربهداش ــی ام ــوط و معرف ــررات مرب مق
. در برخــی از روســتاها باشــد یمــ» ربــط يمســئوالن ذ

اسـت یـا    وقـت  پـاره در روستاهایی که دهیار  خصوصاً(
ساکن در شهر است) مردم محلی دسترسـی کمـی بـه    

) داشـته و ناراضـی   1,98دهیار در روستا (بـا میـانگین   
  .اند بوده

  

  روستاییان ازنظرارزیابی عملکرد اقتصادي دهیاران  -8جدول 

انحراف   میانگین  عبارت - گویه
 t آماره  معیار

سطح 
  يدار یمعن

اختالف 
  حد باال  حد پایین  میانگین

بخـش   گـذار  هیسـرما ایجاد بستر الزم جهت جذب 
-25,69 0,931 1,49  خصوصی  0,00 1,51-  1,63 -  1,39-  

- 18,24 1,13 1,69 هاي دولتی جذب و هزینه کرد مناسب بودجه  0,00 1,31-  1,45-  1,17-  
ي شـغلی جدیـد بـراي    ها فرصتشناسایی و ایجاد 

- 23,72 0,977 1,54  جوانان  0,00 1,46 -  1,58-  1,34-  

- 23,99 1,038 1,47  معرفی و بازاریابی محصوالت کشاورزي  0,00 1,53-  1,66-  1,41-  
- 34,13 0,838 1,20  ی روستادست عیصنامعرفی و بازاریابی   0,00 1,80-  1,91-  1,70-  

ــه   ــتاییان ب ــوزش روس ــویق و آم ــالتش ــاز فع ي س
- 21,21 1,169 1,43  یدست عیصنا  0,00 1,56 -  1,71-  1,42-  

و اهتمـام کامـل در نصـب برگـه      مراقبت ونظارت 
- 26,68 0,965 1,3,7  قیمت بر روي اجناس  0,00 1,62 -  1,75-  1,51-  

ــر   ــارت ب ــی  نظ ــی و فراوان ــارارزان ــواد  خواروب و م
-26,28 0,984 1,37  عمومی اجیمورداحت  0,00 1,63 -  1,76 -  1,51-  

- 21,90 1,12 1,45  جلوگیري از فروش اجناس فاسد شدهنظارت بر   0,00 1,55-  1,69 -  1,41-  
- 31,70 0,91 1,18  ی اجازه منازل به گردشگران ده سازمان  0,00 1,82-  1,93-  1,71-  

-7,25 1,3 2,35  و مراسم خاص روستایی ها جشنوارهبرگزاري   0,00 0,46 -  0,82-  0,48-  
- 11,11 1,266 2,11  ها تهیه بروشور جهت معرفی روستا و جاذبه  0,00 0,88-  1,05-  0,73-  

- 18,38 10,6 1,79  بررسی و شناخت کمبودها  0,00 1,23-  1,37-  1,10-  
ها و پیشنهادهاي اصالحی و علمی در  در تهیه طرح

-1,31 0,00 20,24 10,2 1,69  هاي مختلف اقتصادي زمینه  1,44-  1,19-  

ــوال و   ــداري ام ــظ و نگه ــت، حف ــاتمراقب  تأسیس
-1,31 1,11 2,27  روستا عمومی  0,00 0,72-  0,86 -  0,59-  

  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
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  روستاییان ازنظرارزیابی عملکرد اجتماعی دهیاران  - 9جدول 

  عبارت - گویه
 آمار توصیفی

 t اماره
 

سطح 
  يدار یمعن

اختالف 
  میانگین

95% 
confidence 
Interval of 

 میانگین
انحراف 

  معیار
حد 
  پایین

حد 
 باال

 0,35 0,4 0,191 0,01 2,44 1,23 3,19  ارتباط و همکاري با شوراي روستا
ارتباط و همکاري با مسـئولین ذیـربط حفـظ و نگهـداري     

-5,97 1,25 2,53  منابع طبیعی واقع در محدودة قانونی روستا  0,00 0,47-  0,63 -  0,32-  

دسـتی، گردشـگري و    ارتباط و همکاري با سازمان صـنایع 
-9,29 1,36 2,20  میراث فرهنگی  0,00 0,80-  0,97-  0,63 -  

-2,44 1,29 2,80  ارتباط و همکاري با نیروي انتظامی در برقراري امنیت  0,01 0,19-  0,36 -  .04 -  
- 11,27 1,06 2,24  مشارکت روستاییان در حل مسائل و مشکالت روستا  0,00 0,761-  0,89-  0,63 -  
هـاي   در جلب مشـارکت مـردم در راسـتاي اجـراي پـروژه     

- 14,52 1,05 20,4  عمرانی و خدماتی  0,00 0,69 -  1,09-  0,83-  

-15,06 1,10 1,95  حضور دهیار در روستا  0,00 1,04-  1,18-  0,91-  
- 18,04 1,10 1,72  ورسوم محلی میزان تالش در حفظ آداب  0,00 1,28-  1,42-  1,15-  

- 22,83 0,96 1,61  نهاد هاي مردم پیگیري و مساعدت در جهت ایجاد سازمان  0,00 1,38-  1,51-  1,27-  
- 10,15 1,1 2,29  ها یینانوادر زمینۀ نظارت بر امور بهداشت عمومی   0,00 0,70-  0,85-  0,57-  

- 18,44 1,22 1,57 ...ها خانه قهوهنظارت بر امور بهداشت عمومی قصابی،   0,00 1,43-  1,58-  1,28-  
نظارت بر امور بهداشت عمومی فروشگاههاي مواد غذایی و 

 بهداشتی
2,2 1,15 13,42 -  0,00 0,97-  1,12-  0,83 

  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
  

  

تی استیودنت براي عملکرد دهیـار در  نتایج آزمون 
 دهـد  یمـ نشان ، ابعاد توسعه پایدار روستاییهر یک از 

، میـانگین  )≥0,05sig( يدار یمعنکه با توجه به سطح 
گردیـده اسـت.    دار یمعنـ عملکرد دهیار در هر سه بعد 

، در 1,57عملکرد دهیـاران در بعـد اقتصـادي    میانگین 
 یطـ یمح سـت یز -و در بعد کالبدي 2,18بعد اجتماعی 

ـ   دست آمده است کـه هـر    به 2,01  ۀسـه کمتـر از میان

. با توجه به فاصله اطمینان به دسـت  باشد یم 3نظري 
 طور بهگفت که میانگین  توان یم، هستآمده که منفی 

عملکرد دهیاران از مقدار آزمون است و کمتر  دار یمعن
توسـعه پایـدار پـائین تـر از متوسـط       بعـد  در هر سـه  

 ارزیابی شده است. همچنین میانگین عملکرد دهیار در
دست آمده کـه در حـد    به 1,93توسعه پایدار روستایی 

  ضعیف ارزیابی شده است.
  

  

  
  ارزیابی عملکرد دهیاران به تفکیک ابعاد - 10جدول 

 ابعاد
  آمار توصیفی

درجه   tمارهآ
اختالف   داري معنی  آزادي

 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 میانگین
انحراف 

 حد باال  حد پایین  معیار

-32,63 0,69 1,57 اقتصادي  250 0,00 1,42-  1,5 -  1,33-  
- 18,95 0,67 2,18 اجتماعی  250 0,0 0,81-  0,89-  0,72-  
محیطی یستز - کالبدي  2,017 0,65 23,79 -  250 0,00 0,98-  1,06 -  0,90-  

+27,62 0,61 1,93 توسعه پایدار روستایی  250 0,0 1,06 -  1,14-  0,98-  
  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
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  ي عملکرد دهیارانا خوشهتحلیل 
، رونـد  یبه شمار م ییاگرچه سازمان نوپا ها ياریده
 یو خـدمات  یعمـوم  يهـا  سازمان ةکه در رد جاآناما از 
عملکرد خـود   تیاز وضع یآگاه ازمندین رند،یگ یقرار م

در  هستند. انیروستائ دگاهیاز د داریپا ۀدر تحقق توسع
بررسی عملکرد هر یک از دهیاران  منظور بهاین مطالعه 

در هـر یـک از روسـتاهاي نمونـه از      بعدبه تفکیک سه 
اي ي استفاده گردید. تحلیل خوشها خوشهآنالیز تحلیل 

ي یـک  بند طبقهروشی چندمتغیري است که هدف آن 
اي از مجموعـه  بـر اسـاس  ها یا اشـیاء  نمونه از آزمودنی

هایی با اعضاي آن تشکیل گرو ۀمتغیرها است که نتیج
ــلیده، مشــابه اســت ــل اصــلی 462:  1391 (بش ). دلی

هــایی از اي، تشــکیل گــروهاســتفاده از تحلیــل خوشــه
روستاها در واحدهاي مشابه به نام خوشه است. هـدف  

یی همگن از عملکـرد دهیـاران   اه رگروهیزاین است که 
را در بین روسـتاهاي نمونـه شناسـایی کنـیم. در ایـن      

اسـتفاده شـده    K-Meansي بند خوشهتحلیل از روش 
شـاخص، اجتمـاعی    15اقتصادي با بعد است، و در سه 

شاخص  22ی با طیمح ستیز -شاخص و کالبدي 12با 
  ي صورت پذیرفت.ا خوشهتحلیل 

 

  ن عملکرد دهیارا بر اساسي روستاها بند دستهتعیین مرکز خوشه جهت  :11جدول 
  ANOVA ها خوشهمراکز نهایی 

 متغیرها
  ها خوشه

F   خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول  يدار یمعنسطح 
 0,016 8٫000 39٫88 59٫69 42٫1 یطیمح ستیز –عملکرد کالبدي

 0,002 17٫415 15٫51 30٫1 24٫11 عملکرد اقتصادي
 0,003 14٫278 15٫52 29٫62 24٫58 عملکرد اجتماعی
 0,003 14٫155 70٫91 119٫42 90٫79 عملکرد دهیاران

 1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
 

، میانگین هر ها خوشهجدول مراکز نهایی  بر اساس
، این مراکز واقع در. باشد یممتغیر در داخل هر خوشه 

هاي هر پاسـخگو را بـراي هـر خوشـه انعکـاس       ویژگی
کـه   دهـد  یمـ نشـان  ANOVA دهد. نتایج جـدول   می

ي دارنـد.  بنـد  خوشهکدام متغیرها بیشترین نقش را در 
) در سـطح  F )17,415عملکرد اقتصادي با مقـدار  بعد 

ــاي  ــکخط ــر کوچ ــش را در   ،0,01از  ت ــترین نق بیش
از هـم دارد و بـرعکس، عملکـرد     هـا  خوشـه جداسازي 

کمتـرین   )،F )8,00ی با مقـدار  طیمح ستیز -کالبدي
ــل  ــش را در تحلی ــهنق ــز  ا خوش ــارتی تمیی ــه عب ي و ب

  از همدیگر دارد. ها خوشه

  

 عملکرد دهیاران به تفکیک ابعاد بر اساسی موردبررسي روستاهاي ا خوشهتحلیل  -12جدول 

کالبدي عملکرد  روستا
  یطیمح ستیز

ي بند دسته
  روستاها

عملکرد 
  اقتصادي

ي بند دسته
  روستاها

عملکرد 
  اجتماعی

ي بند دسته
  روستاها

عملکرد 
  دهیار

ي بند دسته
  روستاها

 متوسط 104٫4 باال 30٫06 متوسط 26٫55 متوسط 47٫79 کنگ
 باال 127٫18 باال 31٫1 باال 30٫86 باال 65٫22 نقندر

 پایین 63٫91 پایین 15٫45 پایین 13٫28 پایین 35٫18 کالته آهن
 متوسط 94٫56 متوسط 23٫76 متوسط 23٫21 متوسط 47٫59 دهبار
 متوسط 84٫25 متوسط 20٫86 متوسط 25٫72 پایین 37٫67 اردمه

 متوسط 83٫42 متوسط 24٫75 متوسط 19٫73 پایین 38٫94 اسالم رود
 باال 111٫67 باال 28٫15 باال 29٫35 باال 54٫17 جاغرق

 متوسط 83٫04 متوسط 23٫13 متوسط 23٫48 پایین 36٫43 ازغد
 متوسط 95٫06 متوسط 24٫89 متوسط 25٫99 متوسط 44٫18 مایان وسطی

 پایین 77٫92 پایین 15٫59 پایین 17٫75 متوسط 44٫58 مج
  1392هاي پژوهش،  مأخذ: یافته
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نشـانۀ توفیـق    هـا  ياریدهرضایت مردم از عملکرد 
مدیریت روستایی در تحقـق توسـعۀ پایـدار روسـتایی     

 -در سه بعد کالبـدي  دهد یماست. نتایج تحقیق نشان 
اقتصادي و اجتماعی بـاالترین ارزیـابی   ، یطیمح ستیز

از عملکـرد دهیـار از دیـدگاه روسـتائیان      آمـده  عمل به
 درمجمـوع مربوط به دهیار روستاي نقندر بـوده اسـت.   

ترتیب  ی بدینموردبررسعملکرد دهیاران در روستاهاي 
ارزیابی گردیده است: در خوشـۀ بـاال تنهـا روسـتاهاي     

ــط      ــۀ متوس ــد، در خوش ــرار دارن ــاغرق ق ــدر و ج نقن
ازغـد و   روسـتاهاي کنـگ، دهبـار، اردمـه، اسـالم رود،     

مایان وسطی قرار دارد و در خوشـۀ پـائین روسـتاهاي    
که در جدول  گونه همان .اند قرارگرفتهکالته آهن و مج 

ی طـ یمح سـت یزعملکـرد کالبـدي و    شـود  یممشاهده 
دهیاران نسبت به سـایر ابعـاد بـاالتر ارزیـابی گردیـده      

  است.  

  

  

  
  ی توسعه طیمح ستیزنمودار آمیبی عملکرد دهیار به تفکیک ابعاد اقتصادي، اجتماعی و  :3نمودار 

  ي.ا خوشهپایدار روستایی بر اساس تحلیل 
  

  
  ي.ا خوشهپایدار روستایی بر اساس تحلیل  ۀنمودار آمیبی عملکرد دهیار در توسع :4نمودار 
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  پیشنهادهاگیري و نتیجه
 يهـا  عنوان سـازمان  به 80در اوایل دهه  ها ياریده

ــده    ــر عه ــی روســتاها را ب ــور اجرای ــی اداره ام غیردولت
 داریپاۀدر تحقق توسـع  دهیارگرفتند. با توجه به نقش 

روستایی، این پژوهش به ارزیابی عملکرد دهیار در این 
بنـد   48ي بنـد  طبقه. در این تحقیق با پردازد یمزمینه 
اصـلی  بعـد  ها و وظـایف دهیـاران در سـه     رنامهشرح ب

ی، اقتصــادي و اجتمــاعی بــه طــیمح ســتیز -کالبــدي
 شـده  انجـام بررسی دیدگاه روستاییان در مورد اقدامات 

پایدار روستایی پرداخته شـد.  ۀتوسط دهیاران در توسع
ی موردبررسکه تمامی دهیاران  دهد یمنشان  ها یبررس

نفـر در   3محل سکونت،  ازنظرمرد و بومی هستند ولی 
مشهد و طرقبـه) اقامـت دارنـد.    (نفر در شهر 7روستا و 

سطح تحصیالت تمام دهیاران دیپلم به بـاال اسـت. بـه    
جـاغرق و  وقـت (  تمام صورت بهدهیار  2 لحاظ اشتغال،

مشغول به فعالیـت   وقت پاره صورت بهدهیار  8کنگ) و 
یار تی استیودنت براي عملکرد دههستند. نتایج آزمون 

 دهد یمنشان  پایدار روستایی ۀدر هر یک از ابعاد توسع
میـانگین  )، ≥0,05sig( يدار یمعنکه با توجه به سطح 

گردیـده اسـت.    دار یمعنـ بعد عملکرد دهیار در هر سه 
، در 1,57اقتصـادي   بعـد  عملکرد دهیاران در میانگین 

ی طـ یمح سـت یز -کالبديبعد و در  2,18اجتماعی بعد 
 3دست آمده است که کمتـر از میانـه نظـري     به 2,01

پایدار توسعۀ بعدو عملکرد دهیاران در هر سه  باشد یم
پــائین تــر از متوســط ارزیــابی شــده اســت. همچنــین 

 1,93پایدار روستایی توسعۀمیانگین عملکرد دهیار در 
که در حد ضعیف و بسیار ضعیف ارزیـابی   آمده دست به

د تحقیـق  هماننـ شده است. بنـابراین، پـژوهش حاضـر    
ــوانی و همکــاران (  ــرد دهیــار  ،)1392رض  ان راعملک

  .است کرده نامطلوب ارزیابی
اي، حاکی از آن اسـت کـه   ي تحلیل خوشهها افتهی

دهیاران روستاهاي جاغرق و نقندر در بین روسـتاهاي  
. اند بودهاز عملکرد نسبتاً مطلوبی برخوردار  موردمطالعه

این دو روستا نسبت بـه  ، آمده دست بهاطالعات  اساسبر
ــتري دار   ــت بیش ــه جمعی ــتاهاي نمون ــر روس ــددیگ . ن

) و 1386( تحقیقات پیشـین چـون نعمتـی و بـدري    در
با توجـه   )،1389( حسن کامران دستجردي و همکاران

ي بـراي اعطـاي   ا کننده نییتعبه آن که جمعیت مالك 
تسهیالت اعتبارات و تسهیالت مالی، آموزش و خدمات 

 مـالك  گفـت کـه   توان یم هاست ياریدهپشتیبانی به 

 نیز خواهدبود. ها ياریدهموفقیت  براي يا کننده نییتع

 جمعیـت  پـذیرش  معنـاي  بـه  مسـئله  ایـن  بیـان  البته

 ها ياریده به خدمات ۀارائ براي مالك کلی یک عنوان به
) نیز 1382گونه که مطیعی لنگرودي (. همانباشد ینم

یی در نظام مدیریت جدید گرا جمعبه نقش مشارکت و 
ورزیده و توصیه کـرده اسـت کـه ایـن      دیتأکروستایی 

دهیـاران قـرار گیـرد، قـدیري و      موردتوجـه عامل باید 
ي هـا  چـالش ) نیز در بررسی محورهـا و  1383ریاحی (

مدیریت روستایی در ایران، مشارکت مردم و نهادهـاي  
ــی را از  ــیومحل ــا یژگ ــتایی  ه ــدیریت روس ي اصــلی م
  ت.  برشمرده اس

دهیاران بخش طرقبه همکاري مردم، اعضاي شـورا  
 تشـان یموفقي دولتی را نیز در دستیابی به ها سازمانو 

دهیــاران بــر  دیــتأکالزامــی دانســتند. در ایــن میــان، 
همکاري مردم، بیش از سایرین بود؛ بـه بیـان مـدیران    

همکـاري مـردم یـک    «محلی روستاهاي بخش طرقبه، 
اصل است کـه بـدون آن دهیـار نخواهـد توانسـت بـه       

». عمـل بپوشـاند   ۀوظایف قانونی و اجرایی خـود جامـ  
بهتـرین همکـاري مـردم    «کـه   اند کردههمچنین بیان 

آنهـا دهیـار را کسـی     مینۀ مراسم مـذهبی اسـت و  درز
 تـک  تکي ها خواستهدانند که باید تمام مشکالت و  می

مردم را رفـع نمایـد؛ در حـالی کـه مشـکالت مـالی و       
ــه   ــوانیم ب مراحــل کارهــاي اداري باعــث شــده کــه نت

در ایـن راسـتا   ». عمل بپوشانیم ۀي آنها جامها هخواست
یی ها روشبرخی دهیاران براي جلب مشارکت مردم، از 

رت بـا بزرگـان روسـتا و صـحبت کـردن در      چون مشو
بـر  . کننـد  یمـ مجالس و مراسم خاص روسـتا اسـتفاده   

فصلی بودنِ جمعیت و وجود  ي پژوهش،ها افتهی اساس
-مـی  را  در روستاهاي موردمطالعـه  فرهنگیاختالفات 

 عدم مشارکت مردم با دهیاران ترین دالیلتوان از مهم
ی چــون بــه حســاب آورد. در حــالی کــه در روســتاهای

و  ندهست تر کینزدشهر  ةجاغرق و نقندر که به محدود
جمعیت ثابت و مشارکت  نداز امکانات بهتري برخوردارا

. با توجـه بـه ایـن کـه     باشد یممردم با دهیاري بیشتر 
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وظـایف   بـر اسـاس  پایدار را توسعۀعملکرد دهیاران در 
ی طــیمح ســتیز -اقتصــادي، اجتمــاعی و کالبــدي  

پیشـنهادهایی بـراي بهبـود    م، یا دادهقرار  موردسنجش
  :دگرد یمارائه بعد عملکرد آنها در این سه 

هـا بـا    در راستاي ایجاد ارتبـاط و تعامـل دهیـاري    -
 ۀنهادهاي دولتی که هرکدام در سطح خـود وظیفـ  

حمایت و پیگیري امور مربوط به روستا و دهیـاري  
گردد بـا بـازنگري در    را برعهده دارند، پیشنهاد می

ها، ساختاري متناسـب بـا وظـایف،     يوظایف دهیار
ي این نهاد بـه وجـود آیـد تـا     ها تیمأموراهداف و 

قـدرت اجـراي دهیـاران بیشـتر و همچنـین       ةشیو
  شود. تر شفافتعامل دهیاري با نهادهاي دولتی 

ــنهاد     - ــردم پیش ــارکت م ــاد و مش ــت اعتم در جه
ــی ــ  م ــه ارائ ــاران نســبت ب ــردد دهی ــزارش و  ۀگ گ

ــه روســتاییان رســان اطــالع ــدامات ی ب ــورد اق در م
بپردازند و به مشکالت موجود توجه ویژه  شده انجام

  .داشته باشند
ي هـا  مختلـف محلـی، سـازمان    هـاي  گروهتشکیل  -

  ،NGOمحلی نهاد مردم
ي هـا  طـرح ها بـا ایجـاد    گردد دهیاري پیشنهاد می -

درآمدزا، وصـول بهـاي خـدمات و مـواردي از ایـن      
ري هاي خودکفایی و خوداتکایی دهیـا  دست زمینه

ــار  ــراهم آورده و در انتظ ــکرا ف ــا کم ــی ه ي دولت
  نباشند.  

با توجه به اهمیت و ضـرورت آمـوزش مناسـب بـه      -
آمــوزش  ةشــود کــه شــیو دهیــاران پیشــنهاد مــی

ي ذاتـی،  هـا  تیـ ظرفدهیاران به نحوي باشـد کـه   
تعاون و همکاري را تقویت  ۀمشارکت مردم و روحی

  نماید. 
ي انـداز  راههـاي تولیـدي روسـتا و    تشکیل تعـاونی  -

الحسنه در سطح روسـتاها بـراي    هاي قرض موسسه
اقتصـادي   ةحمایت از تولیدات محلی و ایجاد انگیز

  براي مردم 
ي مختلـف  ها بخشي گذار هیسرماي براي ساز نهیزم -

 اقتصادي  
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