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 چکیده   
مط ر   ییای جغراف یاقهو منط یوسعه ملآنها در ت گاهیبا توجه به جا ییستاامر توسعه، خصوصاً توسعه رو یبرا یزیرو برنامه ییروستا یهاامروزه سکونتگاه مقدمه:

 یاوس عه منطق هچ ه در قال ب ت و یدر روستاها چه در قالب توس عه مل  د،یآیبه شمار م یامر ضرور کی یشهر تیریباشند. همانطور که در شهرها الزام به مدیم
 شد.و سازنده با دیساز امر توسعه روستاها مف نهیتواند بعنوان زمیشود، میها مطر  میاریکه در قالب ده زین ییروستا تیریمد

به  هایاریه نقش دهوده است کب نیبر ا یباشد و سعیم ییروستا تیریدر روند مد هایاریعملکرد ده یابیو ارز یپژوهش بررس نیا یهدف اصل هدف پژوهش:

 .ردیسطح خرد مورد مطالعه قرار گ در ییروستا رانیعنوان مد

داف به اه یابیستددر ادامه کار جهت  و سپس یاسناد - یادر گام نخست از مطالعات کتابخانهباشد، یم یلیتحل - یفیپژوهش توص نیا شناسی تحقیق:روش

 یمقدمات یبه بررس . با توجهاشدبینه مو سرپرست خانوار به طور جداگا ارانیپرسشنامه مربوط به ده زیصورت گرفته است. ابزار پژوهش ن یدانیمطالعه م قیتحق
 یافرمول کوکران حجم نمونه لهیا بوسخانوار است که ابتد 3207( یائیجغراف تیمورد مطالعه)بر حسب موقع یروستا10ساکن در  یبعمل آمده تعداد کل خانوارها

 فاده شده است.است spssاز نرم افزار  زیپرسشنامه ن یهاداده لیتحل هیتجز ی. برادینفر برآورد گرد 343برابر 

  .استگرفته مورد بررسی قرار  دهستان خرارود شهرستان خدابنده نانیدر قلمرو کوچ نش :قلمروجغرافیایی پژوهش

 یط یو مح یاقتص اد ،یاجتم اع یه اهیاز گو کیهر  تیدر بهبود وضع یریچشمگ راتییو خانوارها تغ ارانیده دگاهیدهد از دیها نشان مافتهی ها و بحث:یافته

 و یطیمح-یالبده بعد کبمربوط  ارانیعملکرد ده نیشتریب دمنیبه وجود آمده است. با توجه به آزمون فر هایاریده لیمرتبط با توسعه روستا را بعد از تشک یلبدکا
 باشد.یم یو اقتصاد یبعد مربوط به بعد اجتماع

ده و نق ش بخ ش ب وتیرض ا ییتاعامل در  توسعه روس نیفراهم شده که ا انیروستائ یبرا یادیو امکانات ز التیتسه ها،یاریده لیو تشک یریگبا شکل :نتایج

 در آن خواهد داشت. ییبسزا

 

ژه :کلیدوا  .نانیقلمرو کوچ نش اران،یروستا، دهستان خرارود، عملکرد ده تیریمد ،ییتوسعه روستا ها

                                                 
 hr.shahbazi@yahoo.com   :Mail -E                                                                    یرض ا شه بازنیحس نویسنده مسئول:   *   
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  مقدمه
ی از استعداد گیرم بهرهیز مستلزاست. تحقق توسعه نی در حال توسعه ها، بویژه کشورهافرایند توسعه از موضوعات مهم مورد بحث سرزمین

توان بهبود ه روستایی را می(. خط مشی توسع1390مراحل توسعه است)هاشمی و همکاران،و توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آنها در 
های روستایی و امروزه سکونتگاه. (1384نجفی کانی، و  دویزندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان دانست که نیازمند مدیریتی کارامد است)مه

باشند. همانطور که یی مطر  میجغرافیا ایایگاه آنها در توسعه ملی و منطقهبا توجه به جریزی برای امر توسعه، خصوصاً توسعه روستایی برنامه
ت ای مدیریطقهب توسعه مندر قال عه ملی و چهچه در قالب توسآید، در روستاها یت شهری یک امر ضروری به شمار میدر شهرها الزام به مدیر

ران مدیریت روستایی در ایاشد. بو سازنده  ساز امر توسعه روستاها مفیدتواند بعنوان زمینهشود، میها مطر  میروستایی نیز که در قالب دهیاری
عیف و غیر ضبا نظارت  اهمگونایی ایران، مدیریت متمرکز و نتحوالت گوناگونی را پشت سر گذاشته است. در معیارهای مدیریت سنتی روست

تر ف چشمگیرکارهای شفاد و راههدفمن ریزیموزش مستمر، نظارت مستمر، برنامهضابطه و آرقابتی نمایان بوده و در مدیریت نوین روستایی 
انی جوامع انس فضای زیست راف آن شکل اولیه(. بدون شک فضای کالبدی و فیزیکی روستا و محیط طبیعی اط1384همکاران،  واست)مهدوی 

 نسانی، رشد همین جوامعاهای تاریخی زندگی اساس پیشرفت جوامع در همه دوران (، و28، 1391نسب، دهد )کرمیروستایی را شکل می
 یران، خاستگاه اولیهه است. در ابودمراه یافته با کارکرد موثر هبه نوعی با مدیریت نسبتاً سازمانروستایی بوده است که در طول تاریخ همواره 

وستاها به راز انقالب اسالمی در  به بعد دانست. بطوری که اگر چه شورای اسالمی روستا پس 1377مدیریت روستایی نوین را می توان از سال 
د مدیریتی و سپس نها ستاییورفعالیت پرداخت، اما از این سال به بعد با اجرای قانون اساسی کشور، مدیریت روستایی و شورای اسالمی 

ایی در سطح مدیریت اجر گیریکلها و شیتی برخوردار شدند. تشکیل دهیاریها شکل گرفت و عمالً روستاهای کشور از این نهاد مدیردهیاری
جرای آنها فراهم اوفقیت و م روستایی های هادیا در نواحی روستایی، و بویژه طر هها و پروژهمهروستاها، زمینه مناسبی را برای اجرای برنا

هسازی و هادی یی مانند بروستا هایساخته است. درگذشته فقدان مدیریت واحد و یکپارچه، مشکالت بسیاری را در فرایند تهیه و اجرای طر 
ری، این نهاد هرداشد ا، هماننروستاه ها مؤثر بود. ولی با ایجاد دهیاری درروستایی فراهم می کرد و این مسئله در عدم توفیق نسبی این طر 

ی به اجرا در شکل مطلوب جرایی، بهاهای تواند با مشارکت مردم و دیگر دستگاهها در روستاهاست، امری که میها و طر مسئول اجرای برنامه
 ،سلیمان)فال( و همچنین 1384؛ مهدوی و همکاران، 1390مطالعات انجام شده از جمله)تقدیسی و همکاران،(. 230، 1383بیاید )رضوانی، 

د یک گام یران را بایت روستایی در اشیوه نوین مدیری دهداند، که نتایج نشان میع پرداخته( در رابطه با این موضو1390صادقی و همکاران، 
مدیریتی  سه دهه از تأسیس نهاد سال در واقع 30بسیار مثبت و مؤثر در راستای عمران و آبادی روستاها تلقی نمود. حال با گذشت بیش از 

وانند به عنوان بازوی تها میریروزه دهیااید. با ذکر اینکه امنمعملکرد این نهاد به نظر ضروری میهای روستایی، ارزیابی دهیاری در سکونتگاه
ز مباحث مهم و امواره یکی هوستایی نظر به اینکه بحث مدیریت رو  اجرایی در روستاها در زمینه عمرانی و خدمات نقش کلیدی را ایفا نمایند

دف اصلی این ه، لذا است د دیدهاساسی در زمینه توسعه روستایی بوده و جوامع روستایی تغییرات و تحوالت گوناگونی در این زمینه به خو
وسعه تمدیریت و  ندمحیطی در رو -های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدیها در بخشتحقیق بررسی و ارزیابی میزان عملکرد دهیاری

همچنین تعیین  رایط حال وهبود شوستاهای مورد مطالعه دهستان خرارود شهرستان خدابنده از نگاه مردم و ارائه راهکارهای مناسب برای بر
ها دهیاری ه با تشکیلککالبدی  ها و میزان بهبود عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی وهای موثر در ارزیابی عملکرد دهیاریمهمترین شاخص

 ته، مدنظر می باشد.انجام گرف
 

 تحقیقات و مطالعه مرتبط با موضوع مورد مطالعه. 1جدول 

 نتایج و توضیحات نام اثر سال نام محقق ردیف

مهدوی و نجفی  1
 کانی

ای دیگر در مدیریت ها، تجربهدهیاری 1384
های دهیاری: روستاهای ایران)مطالعه موردی

 استان آذربایجان غربی (

یژه وی به تایتوانند نقش بسیار مهمی در توسعه روس امروزه دهیاریها می
 کنونی می نمایند،ضعف هایی درمدیریت روستایی فیزیکی ایفا -کالبدی

 ا شر بشی وجود دارد که با نظارت استانداریها، اختصاص بودجه، آموز
ودی حد وظایف دهیار و فرهنگ سازی برای مشارکت مردم میتوانند تا

کت بکاهند.از این رو اهتمام و مشاراز میزان ضعف های موجود 
مری ی اروستاییان به موارات حمایت دولت در راستای توسعه روستای

 اجتناب ناپذیر است.
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ها درتوسعه روستایی تحلیل عملکرد دهیاری 1384 قاسمی بادی 1

)مطالعه موردی: روستاهای بخش امام 
 زاده)بادرود(، شهرستان نطنز

ظر نهیاریها و توسعه روستایی از رابطه معناداری بین ایجاد د
ن م تریمه وابعاد)اجتماعی،اقتصادی و...(، در روستائی مورد مطالعه، 

اها، وستمشکل دهیاریها کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه ر
رای ی بدهیاریها عالوه بر کمک دولت با مشارکت مردم باید راههای

 تأمین مالی اتخاذ کنند.

ها در توسعه روستایی )مطالعه دهیاری نقش 1388 اشرفی 3
 های شهرستان ری(موردی: دهیاری

ه ودجباتوجه به وسعت و حجم وظایف دهیاریها و کمبود منابع و ب
ده شظایف ن واعطایی به آنها فقط تعداد کمی از آنها موفق به انجام ای

 اداتیشنهاند به همین منظور راهبردهایی در جهت رفع این مشکالت پی
 گردیده است. ارائه

های محلی)شورای اسالمی و نقش مدیریت 1389 حداد بزرگی 4
 دهیاری( درتوسعه روستاهای شهرستان کاشان

ر ای ب مدهعتأثیر  به دلیل وجود اختالف نظر مدیران محلی نتواسته اند
لب جپیشرفت و توسعه روستاهای مورد مطالعه و ناتوان بودن در 

 کت، وشاریل زیادی اهالی روستا به ممشارکت مردم، طی نظرخواهی تما
 .به میزان تحصیالت مدیران محلی خود در توسعه روستاهایشان

5 

 
ای هها در فعالیتبررسی تأثیر عملکرد دهیاری 1390 کربالیی حسنی

عمرانی وخدماتی روستاها)مطالعه موردی: 
 های شهرستان آشتیان(دهیاری

ور ی و خدماتی به طبعد از تشکیل دهیاریها فعالیت های عمران
 وچشمگیری افزایش یافته، باحمایت دستگاههای مربوطه و کمک 

ه وسعتمشارکت مردم در انجام فعالیت های دهیاریها میتوان شاهد 
 روستاها درآینده ای نزدیک بود.

 بررسی میزان رضامندی روستاییان از عملکرد 1390 لطیفی 6
ها)مطالعه موردی: روستاهای بخش دهیاری

 زی همدان(مرک

و  بیشترین سطح رضایتمندی از شاخص رسیدگی به وضعیت بهداشتی
ی یدگبرقراری نظافت عمومی روستا، کمترین آن مربوط به شاخص رس

توسط ح مبه مشکالت اهالی روستا، در مجموع عملکرد دهیاریها در سط
 می باشد.

فال سلیمان و  7
 همکاران

روند  بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در 1390
 ووستایی با تأکید بر ابعاد مدیریت توسعه ر

-های اقتصادی، اجتماعی ومحیطیشاخص
بخش مرکزی  کالبدی)مطالعه موردی:

 شهرستان بیرجند(

 عد ازا بهازدیدگاه دهیاران تغییرات چشمگیری در بهبود وضعیت گویه 
شت هدابتشکیل دهیاریها، خانوارهای روستایی گویه های حفظ سالمت 

د مدااری با بخشداری و شورا بهترین عملکرد، و گویه های و همکا
 د.رسانی و نگهداری تأسیسات را ضعیف ترین عملکرد دانسته ان

فراهانی،  8
 رستمخانی

یاری ها در توسعه بررسی عملکرد ده 1390
موردی: دهستان کرسف روستایی)مطالعه 
 شهرستان خدابنده(

عد لبدی خوب و در بعملکرد دهیاریها در بعد زیست محیطی و کا
 اجتماعی نسبتا مناسبی و در بعد اقتصادی ضعیف بوده است.

نقش مدیران روستایی در توسعۀ روستایی با  1391 بای 9
 تأکید بر نقش دهیاری ها

کالبدی و  -تشکیل دهیاری ها در توسعه و بهبود وضعیت عمرانی
قش ناهای مورد مطالعه مؤثر بوده است ولی فرهنگی روست -اجتماعی

 ند.اته چندانی در توسعۀ شرایط اقتصادی و زیست محیطی منطقه نداش

ریاحی و کرمی  10
 نسب

ها را در توسعه ی دهیاری ارزیابی عملکرد 1392
)مطالعه های روستاییفضایی سکونتگاه-کالبدی

 هرستان جهرم(ش -ی موردی: بخش کردیان

ت کیفی ایاخصهاز دیدگاه دهیاران، تغییرات چشمگیری در روستاها در ش
ست. ه اساخت و ساز و ثبت سند دار شدن امالک در روستا صورت گرفت
یت و کیفواز دیدگاه خانوارهای روستایی ساکن روستا، بهسازی مساکن 

 بهبود خدمات عمومی روستا، وضعیت مثبتی یافته است.

شیخی و  11
 همکاران

بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند  1392
 وسعه روستایی)شهرستان همدان(مدیریت و ت

ی های چهارگانه، شاخص عمراندر بحث اهمیت دادن دهیار به شاخص
ود خباالترین درجه اهمیت و شاخص اقتصادی کمترین درجه را به 

اختصاص داده است. همچنین در بحث تخصص و مهارت دهیاران، 
د خو شاخص خدماتی باالترین و شاخص اقتصادی کمترین رتبه را به

ایسه و مق (AHP)تصاص داده است. در نهایت با استفاده از مدل اخ
ن مداهعملکردی آنان در دو بخش مرکزی و شراء از توابع شهرستان 

زی مشخص گردید که نقش و عملکرد دهیاران روستاها در بخش مرک
 نسبت به بخش شراء موفقتر بوده است.
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رستمی و  12

 همکاران

یی) در توسعه روستاها ارزیابی عملکرد دهیاری 1394
 دهیاریهای شهرستان ایوان، استان ایالم(

 - اند. ردهدهیاران در تعامل با نهادهای دولتی و شوراها موفق عمل ک
ی جتماعای، تفاوت معناداری بین عملکرد دهیاران در زمینه های اقتصاد

 حصیالت در عملکرد دهیارانتآموزش و سطح -و کالبدی دیده نشد. 
و  دهیاری، مشکالت اقتصادی مردم ضعف امکانات - نقش داشته است.

 اخذ عوارض و کمک های نقدی و یدی از مهم ترین مشکالت پیش
 روی دهیاران بوده است.

تکتم سربرقی و  13
 همکاران

دار ایپارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه  1395
روستایی از دیدگاه روستاییان)بخش طرقبه 

 شهرستان بینالود(

توسط مطح سکرد دهیاران در هر سه بعد توسعه پایدار پایین تر از عمل
یدار پا ارزیابی شده است. همچنین میانگین عملکرد دهیار در توسعه

 ت.به دست امده که در حد ضعیف ارزیابی شده اس 93/1روستایی 

ایمانی و  14
 خدابخشی

ان روستایی دیدگاه از دهیاران عملکرد ارزیابی 1397
 مرکزی بخش روستاهای: موردمطالعه
 ایذه شهرستان

 نه یزمی در مناسبی عملکرد دهیاران نتایج به دست آمده اساس بر
 بهبود و جشنها، مراسمات برگزاری اجتماعی، تحرک و مشارکت عدالت،

 داشته اند. آنها خودکفایی و روستاییان توانمندسازی

حسنلو و  15
 همکاران

 پایداری رد روستایی مدیریت نقش ارزیابی 1397
 دستجرده دهستان موردی مطالعۀ روستاها

 (طارم شهرستان)

 بُعد زمینۀ در حلیم مدیران عملکرد بیشترین که دهدمی نشان هایافته
 همکاری زمینۀ در محلی مدیران کهطوریبه است؛ بوده کالبدی-فضایی

 زیبهسا وستا،ر در جدید معابر ایجاد و احداث با رابطه در و مسئوالن با
 مجوز دورص از طریق مسکونی واحدهای سازیایمن معابر، نوسازی و

 افزایش تا،روس فضای بهبود و توسعه وساز،ساخت بر نظارت ساخت،
 زمینۀ در مربوط مسئوالن و مدیران با همکاری و روستا معابر روشنایی
 ترینپایین و اندداشته خوبی عملکرد روستایی هادی طر  اجرای
 زمینه نای در که بوده اقتصادی بُعد به مربوط محلی یرانمد عملکرد
 ؛شد ارزیابی پایینی سطح در هاآن عملکرد و اندنداشته چندانی توفیق
 مدیران ضعیف ردعملک علل ترینمهم از که گفت توانمی بنابراین
 محلی مدیران وظایف حیطۀ محدودیت به مربوط ابعاد، سایر در محلی
 است.

و قنبری  16
 نادریان فر

 محیطی پایداری در دهیاران عملکرد ارزیابی 1397
 روستاها

 ملکردع مطالعه، مورد روستاهای %22 در پژوهش، هاییافته اساس بر
 مورد هایروستا سایر در و متوسّط سطح در محیطی پایداری در دهیاران
 از حاصل نتایج سو، دیگر از است؛ ضعیف بسیار یا ضعیف مطالعه،

 فۀمؤلّ در تنها دهیاران عملکرد دهدمی نشان آماری یهاتحلیل
 سایر در و سّطمتو تقریباً حدّ در( 77/2 میانگین با) روستا محیط بهداشت

 .است انتظار حدّ از ترپایین ها،مؤلّفه

 بر تأکید با دهیاریها عملکرد تحلیل و ارزیابی 1398 ایمانی و فتحی 17
: عهمطال مورد شایسته حکمروایی رویکرد

 اردبیل شهرستان مرکزی بخش روستاهای

 از ایستهش حکمروایی اساس بر ها دهیاری کارکرد که میدهد نشان نتایج
 سطمتو حد از کمتر اردبیل مرکزی بخش روستاهای ساکنین دیدگاه
 نیست. مطلوبی شرایط در و میشود ارزیابی

عنابستانی و  18
 فعال جاللی

 بر ها دهیاری نظارت اثرگذاری میزان تحلیل 1400
 کالبدی)مطالعه توسعه سازهای و ساخت
 مشهد( کالنشهر پیراشهری روستاهای: موردی

 ایمتغیره اثرگذاری در پژوهش فرضیه که دهد نشان می بررسی ها
 مجوزها دریافت به الزام روستا، محیطی و شرایط ویژگی مستقل)شناخت

 های تساخزیر توسعه انرژی، انتقال خطوط بهبود ساز، و ساخت برای
 رعایت زیست، محیط اصول عمومی،رعایت حقوق رعایت عمرانی،
 با ونیمسک استاندارهای و رعایت روستا های ارزش حفظ ایمنی، اصول
توسعه  بر متغیر وابسته یعنی بر وضعیت توسعه درصد35 تأثیر ضریب
 تقل)متغیرمتغیر مس اثرگذاری همچنی و بوده تأیید مورد روستا کالبدی
 عه کالبدیتوس بر ساز( و ساخت هنگام در هشدار دهنده و نماراه عالئم
از  کمتر هک آمده دست به t آماره مقدار بودن پایین توجه به با روستا
 .گیرد نمی قرار تأیید مورد است،96/1
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ز ت متعددی اکنون مطالعا م شد تاکه نخستین اقدامات برای ایجاد مدیریت روستایی در کشور انجا 1377دهد که از سال ها نشان میبررسی
-ها و طر واع برنامهقیت انقش موثری در موفسوی محققان صورت گرفته است. بررسی مطالعات انجام شده مؤید این مطلب است که دهیار ن

ها را در یرملکرد دهیاعست که های توسعه روستایی دارد اما میزان موفقیت دهیار همیشه یکسان نبوده است. این پژوهش هم سعی بر این ا
 بعد را مورد ارزیابی قرار دهد. 4و ساکنان محلی در  وستایی از دیدگاه دهیارانتوسعه ر

توسعه در مفهوم کلی خود به مبنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد 
ه تغییرات کمی و کیفی را شامل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است کیرنده جنبهین مفهوم توسعه در برگجامعه است. با توجه به ا

اگر مدیریت روستایی خود ابزاری برای توسعه روستاها باشد، رود. خارجی از مفاهیم نسبی به شمار میشود و در عین حال از نظر داخلی و می
داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، ارو توسعه را جریانی چند بعدی میایکل تودابتدا باید مفهوم توسعه را مورد توجه قرار داد. م
رسد که بسیاری ن به نظر میفقر مطلق است. چنیکن کردن د اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشهطرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رش

های بسیار، روستاهای ایران ( و به رغم تالش1391لنگرودی، حیدری، دچار افول شده )مطیعی های اخیرهای اقتصادی روستاها در دههاز فعالیت
های بر توسعه جامع و بر فعالیتبایست ز اینرو هرگونه توسعه روستایی می(. ا39 :1391اند)افراخته، هایی مواجهتوسعه جامع با چالشاز نظر 

تقویت ریزی، سازماندهی، گیری از ساز و کارهایی چون برنامهچند بعدی است که با بهره فرایندیاقتصادی تمرکز نماید. توسعه روستایی 
آنها قدرت، توان، اختیار نماید که در هنی و اجتماعی روستائیان تالش میخوداتکایی فردی و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذ

تر تغییر دهند )ازکیا، یت موجودشان را به مناسب و مطلوبنماید تا به واسطه بتواند وضع ها و منابع در اختیارشان تقویتگیری از قابلیتبهره
توان رویکردها و راهبردهای یتا کنون م 1950ریزی توسعه روستایی از دهه سوابق کشورهای گوناگون در برنامهبا بررسی تجارب و  (.37، 1384

توان به رویکردهای اقتصادی، به کار رفته در این زمینه را می . به طور کلی، رویکردهایمورد استفاده در این زمینه را تفکیک و مشخص کرد
(. در این تحقیق با توجه به موضوع به 1383/1390بندی کرد )رضوانی،فضایی و رویکرد جامع طبقه -البدیرویکردهای اجتماعی، رویکردهای ک

یابی، مقیاس های موقعیت، فاصلهریزی توسعه، به ویژه در زمینهه بر ابعاد مکانی برنامهفضایی پرداخته شده است. این رویکرد ک -رویکرد کالبدی
ها دارای دو بعد محتوا و کالبد هستند که محتوا همان خصوصیات تب تأکید دارد. به طور کلی پدیدهو اندازه، توزیع و پراکنده و سلسله مرا

 1970ریزی توسعه روستایی از دهه فضایی برنامه  -به ابعاد مکانی  فضایی است. توجه -یهای کالبددی و اجتماعی و کالبد همان ویژگیاقتصا
شهر و راهبرد  -ریزی، راهبرد توسعه روستاشد روستایی، راهبرد مراکز برنامهشروع شد و از جمله راهبردهای عمده این رویکرد، راهبرد مراکز ر

(. دراین رویکرد توجه به اصال  ساختار کالبدی به همراه ارتفاء نقش مشارکتی 112 :1383کارکردهای شهری در توسعه روستایی است)رضوی، 
های بومی و محلی و اصال  الگوی استقرار از اهداف مهم زایی با تأکید بر دادههای اشتغالظرفیتو مدیریتی روستائیان و توجه به رشد و توسعه 

لب رویکرد فوق مورد توجه ها را در غاها است. این برنامه خط مشیترکیبی کردن فعالیت زی ورینگرش تلفیقی و فضایی بدون برنامهناشی از 
صنعت در فضاهای روستایی؛ اصال  برداری مناسب و مطلوب از منابع طبیعی؛ مطالعه و طراحی ساختار فضایی؛ تأکید بر توسعه دهد: بهرهقرار می

های بهسازی و نظارت بر آنها در مراکز روستایی با جلب مشارکت مردم؛ بهبود الگوی ساخت روستاها با تأکید بر مطالعه ی طر ساختار کالبدی 
ای است که شامل سه رکن، مردم، دولت و نهادهای عمومی مدیریت روستایی فرایند چند جانبه(. 123 :1382و ساز مسکن روستایی)آسایش،

و  های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیدهها و طر های روستایی و برنامهزمانسا است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت،
توان مدیریت روستایی را به تعریف مدیریت به صورت عام، میبا عنایت (. 18 :1386گیرد )نعمتی، بدری،تحت نظارت و ارزشیابی قرار می

(. به عبارت 14:1384آستانه، اقدامات انجام شده دانست ) دربانو نظارت بر  ای و هماهنگیدهی اقدام توسعهریزی برای روستا، سازمانبرنامه
در (. 5 :1376است )طالب، « ، اقتصادی و ... در جامعه روستاییتنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانیتلفیق و »دیگر، مدیریت روستایی علم 

های خودکفا در روستاهای کشور رده شده است. قانون تأسیس دهیاریسپ هاسیستم جدید مدیریتی کشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری
اساسنامه تشکیالت و  1380به تصویب مجلس شورای اسالمی و پس از دو سال در بهمن ماه  1377در یک ماده و سه تبصره در تیر ماه 

های قانونی یالت شوراهای اسالمی کشور، زمینهتشک ها به تصویب هیئت وزیران رسید. با تصویب این مقررات در کنار قانونسازمان دهیاری
های عمومی ها به عنوان سازمانر تکمیل شد. در بیان کلی، دهیاریگیری و تحقق نهاد جدید مهمی در جامعه روستایی کشوالزم برای شکل

امور عمومی و خدمات  رسانند. در حوزةم میاغیر دولتی که اداره امور محلی را با نظارت روستاییان از طریق شوراهای اسالمی روستا به انج
در قالب گیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمومی در روستاها برای اولین بار مند هستند. بدیهی است که شکلعمومی وظیفه

، 1395ی وزارت کشور، در سال هاها و دهیاریاس آخرین اطالعات سازمان شهرداری(. براس1383معصوم، ریاحی، دهیاری تجلی یافت )قدیری
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. تأسیس دهیاری در روستاها را (1395های کشور، ها و شهرداریدهیاری در سراسر کشور تشکیل شده اند)سایت سازمان دهیاری 36855تعداد 
انجمن ده، همواره  زیرا از هنگام دخالت دولت در مدیریت روستایی و تأسیستوان نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد، می

ارد. مدیریت امور روستا بر عهده انجمن یا شورای ده بود، اما با تأسیس دهیاری عالوه بر شورا در حال حاضر دو نهاد مدیریت در روستا وجود د
ه دو نهاد آنچه بدیهی است این موضوع است که الگوی تأسیس دهیاری در روستاها برگرفته از ساختار کنونی مدیریت شهری کشور است ک

ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت (. دهیاری1388، عبداللهی،جاجرمیحضور دارند )ایمانیشورای شهر و شهرداری در آن 
رنامه خدمات اند. اجرای طر  هادی روستایی، بتوسعه معابر اقداماتی انجام دادهعمومی و های های دولتی به منظور رفع نیازمندیمردم و کمک

گیری مدیریت اجرایی در ها و شکلدهد. تشکیل دهیاریها را تشکیل میاقتصادی، سه فعالیت عمده دهیاری -عمومی و برنامه خدمات اجتماعی
واحد و های هادی روستایی و موفقیت اجرای آنها فراهم ساخته است. در گذشته نبود مدیریت سطح روستاها، زمینۀ مناسبی را برای اجرای طر 

ها بسیار یکپارچه، مشکالت بسیاری را در فرآیند تهیه و اجرای طر  هادی روستایی فراهم می کرد و این مسئله در عدم توفیق نسبی این طر 
-ستگاهتواند با مشارکت مردم، و دیگر دها است و میموثر بود. ولی در روستاها دارای دهیاری، دهیاری همانند شهرداری مسئول اجرای این طر 

ها را اجرا نماید. وظیفه بنیاد مسکن در این زمینه طبق تفکیک وظایف انجام شده، صرفاً تهیه و نظارت بر اجرای این های اجرایی، این طر 
های توسعه ها است. در واقع همان تفکیک وظایفی که بین شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی در زمینه تهیه طر  و اجرای طر طر 

ها جود دارد، بین دهیاری و بنیاد مسکن نیز در زمینه تهیه و اجرای طر  هادی و بهسازی روستایی به وجود آمده است. فعالیت دهیاریشهری و
برنامه اصلی مطر  است، اجرای طر  هادی روستا که برنامه پنج ساله هم جزء آن است، برنامه اجتماعی و اقتصادی و برنامه  3در چارچوب 

های فوق هر برنامه نیز چند طر  دارد که جمعاً ده طر  است از جمله وظایف دهیارها، پبشنهاد پروژهای عمرانی در قالب طر  خدمات عمومی.
اعتبارات به شورای اسالمی روستا و پس از تأیید شورا و بخشداری و امضای فرمانداری ارائه مکتوب طر  به معاونت عمرانی استانداری و اخذ 

های کشور و اجرای پروژه با نظارت فنی بخشداری، فرمانداری و معاونت عمرانی استانداری ها و دهیاریشهرداریالزم از سازمان 
توان به وسیله شرایط و جریانات روستایی را نمی (. از آنجایی که توسعه روستایی یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است،244، 1390است)رضوانی،

ها است. هدف از تنظیم ی پوشش دادن به مفاهیم توسعه روستایی، احتیاج به یک مجموعه کلی از شاخصیک معیار تنها توصیف کرد. برا
تر وضعیت روستاها در یک مقطع زمانی و همچنین تصویر تغییراتی که در طی دوره توان شناخت بهتر و دقیقهای روستایی را میشاخص

-های توسعه روستایی را میبندی کلی شاخصدر یک تقسیم(. 1390ازکیا، غفاری،مشخصی در شرایط و وضعیت فوق صورت گرفته عنوان کرد)

ادهای مردمی و از جمله دهیاری گذاری نهواقع امروزه نشانگر میزان تأثیر محیطی عنوان کرد که در -، اقتصادی، کالبدیبعد اجتماعی 4توان در 
 باشد که در این تحقیق به همه ابعاد پرداخته شده است.می

 

 ش پژوهشرو
ای انهطالعات کتابخدر گام نخست از مباشد، حلیلی میت -یق این پژوهش توصیفی پژوهش حاضر، از نوع تحقیق کاربردی است. روش تحق

وهش ژبزار اصلی پسنادی استفاده شده است، سپس در ادامه کار جهت دستیابی به اهداف تحقیق مطالعه میدانی صورت گرفته است اا -
العه مقدماتی با حقیق یک مطتار مورد . به منظور پایایی ابزقق و نظرات اساتید ساخته شده استهای آن توسط محکه روایی گویهپرسشنامه بوده 

اکی از اعتماد حیش آزمون پمده از پرسشنامه انجام شد سپس بر مبنای نتایج تغییرات الزم در پرسشنامه الزم صورت گرفت نتایج به دست آ 30
محاسبه شده است. با توجه به بررسی  درصد 86/0باشد که بر اساس آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه بول ابزار مورد مطالعه میقابل ق و پایایی

ست که ار خانوا 3207ت جغرافیائی، روستای مورد مطالعه دهستان خرارود بر اساس موقعی10مقدماتی بعمل آمده، تعداد کل خانوارهای ساکن در 
ا توزیع شخص شدن افراد نمونه، بین آنهگیری و منفر برآورد گردید. پس از نمونه 343ای برابرگیری کوکران حجم نمونهنمونه ابتدا بوسیله روش

 SPSSافزار عه روستایی در نرمندی ابعاد توسو آزمون فریدمن جهت رتبه ب Tها از آزمون تکمیل شده است، جهت پردازش داده و توسط آنها

 استفاده شده است.
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 پژوهش  ییایقلمرو جغراف

کیلومتری شهر قیدار مرکز شهرستان خدابنده در استان زنجان واقع شده است. براساس  16دهستان خرارود به مرکزیت محمودآباد در 
روستا و آبادی دارای  29که شامل این دهستان  است، خانوار( بوده5097نفر) 17752جمعیت آن برابر  1395در سال  سرشماری مرکز آمار ایران

خانوار  3207نفر و  11200روستا  10ستای آن به بر حسب موقعیت جغرافیایی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جمعیت این رو 10سکنه که 
 (.2جدول)ها در توسعه روستایی در این روستاها پرداخته شده است که به بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاریاست. 
 

 
 از توابع شهرستان خدابنده موقعیت جغرافیایی دهستان خرارود  . نقشه1شکل 

 
 تعداد جمعیت، خانوارها و سال تأسیس دهیاری و نسبت حجم نمونه هر روستا. 2جدول 

 سهم هر روستا از پرسشنامه تعداد خانوار تعداد جمعیت سال تأسیس دهیاری روستا ردیف

1399 1399 

 55 515 1875 1382 آبی سفلی 1

 50 471 1642 1382 اینچه خدابنده لو 2

 84 782 2802 1382 محمودآباد 3

 41 381 1307 1382 زرین گل 4

 31 291 994 1383 کوچ تپه 5

 17 156 555 1384 علی آباد 6

 12 117 407 1384 گُنگَگ 7

 15 142 320 1387 کهل آباد 8

 12 111 382 1390 آقبالغ علیا 9

 26 241 916 1383 آهارمشکین 10

 343 3207 11200 جمع

 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
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 ها و بحثافتهی
 های توصیفییافتهـ 

خانوار 47ارند که بیشترین فراوانی است و دسال قرار  20-30( در گروه سنی 0/42خانوار )144خانوار بررسی شده،  343از مجموع  سن:

سال سن  40ر پاسخگو زی فراددرصداز ا 72شود. در واقع ند که کمترین فراوانی را شامل میاردسال قرار  51-60( نیز در گروه سنی 7/13)
ه سال قرار دارند ک31-40روه سنی گ( در 3/33نفر )17اند. همچنین براساس نتایج به دست آمده مربوط به گروه دهیارها و شوراها نیز داشته

 (.3شود)جدول میند که کمترین فراوانی را شامل سال قرار دار 51-61( هم در گروه سنی 6/19نفر) 10شود و بیشترین فراوانی را شامل می

 
 سنآمار توصیفی پاسخگویان بر حسب  .3جدول 

 دهیارها و شوراها خانوارها سن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/7 4 0/42 144 سال 30-20

 3/33 17 3/30 104 سال 40-31

 4/29 15 0/14 48 سال 50-41

 6/19 10 7/13 47 سال 60-51

 0/100 46 0/100 343 مجموع

 1400های تحقیق، افتهمنبع: ی

 

 3/28ها ه در گروه خانوارک بوط به متغیر جنسیت نشان داده شدتوزیع فراوانی و درصد مر 4با توجه به اطالعات جدول شماره  جنس:

درصد را زنان  9/3ز آنان مردان و درصد ا 3/86ها نیز دهند. درگروه دهیاریدرصد هم مردان تشکیل می 7/71ن و درصد از پاسخگویان را زنا
 شوند.شامل می

 
 آمار توصیفی پاسخگویان بر حسب جنسیت .4جدول

 دهیارها و شوراها خانوارها جنسیت

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/3 2 3/28 97 زنان

 3/86 44 7/71 246 مردان

 0/100 30 0/100 343 کل

 1400 های تحقیق،منبع: یافته

 

 نوارهاها از دیدگاه دهیاران و خامحیطی روستا -ن توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ارزیابی دهیاران در مورد میزا
گویه استفاده شده که عملکرد دهیاران را در مقایسه  42محیطی از -ها در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدیبرای سنجش عملکرد دهیاری

شودکه در بُعد اجتماعی کمترین تغییر وضعیت مربوط به تالش برای ( مشاهده می5) بنا بر جدولگیرد. بر می ها درقبل و بعد از تشکیل دهیاری
باشد. اما بیشترین تغییر مربوط به گویه تالش برای می 41/1مشارکت روستاییان در امور سیاسی و اجتماعی کشور مانند انتخابات با میزان 

مربوط  36/1همچنین در بعد اقتصادی کمترین میزان تغییر با است. 57/2میزان  دسترسی مردم روستا به خدمات ارتباطی مانند پست و تلفن به 
ن و همکاری با سازمان مساعدت در تأمین مواد سوختی و بیشترین تغییر وضعیت مربوط به گویه تالش در جهت افزایش مهارت جوانابه گویه 

کالبدی کمترین تغییر وضعیت مربوط به گویه تسطیح انهار عمومی و  – باشد و در آخر اینکه در بعد محیطیمی 22/2ای با میزان فنی و حرفه
و بیشترین تغییر وضعیت مربوط به گویه نظارت بر ساخت و ساز مسکن در سطح  22/1ها و فاضالب و الیروبی قنوات با میزان مجاری آب
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ت. در ملکرد دهیاری در ابعاد توسعه روستایی مثبت بوده اسدهد که دیدگاه دهیارها نسبت به عباشد. نتایج نشان میمی 63/3روستا به میزان 
 توان گفت که بعد از تشکیل دهیاری از نظر تمامی ابعاد روستاهای مورد بررسی پیشرفت داشته است.ها میمجموع با بررسی گویه

 
 اخانوارهز دیدگاه دهیاران و محیطی روستاها ا –ارزیابی دهیاران در مورد میزان توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  .5جدول

اد
بع

ا
 

میانگین قبل از  هاگویه

 هاتشکیل دهیاری

 میانگین بعد از

 هاتشکیل دهیاری 

میزان تغییر 

 وضعیت

ی
اع
تم
اج

 

 +42/1 50/3 48/2 حفظ سالمتی و بهداشت محیط در روستا

 +48/1 61/3 43/2 تسهیل فرایند همکاری با بنیاد مسکن

 +97/1 39/3 72/1 با بخشداریتسهیل فرایند همکاری 

 +46/1 54/3 41/2 تشویق و ترغیب روستاییان به مشارکت عمومی

 +95/1 15/3 61/1 امدادرسانی در مواقع بحرانی

 +05/2 39/3 65/1 نحوه همکاری با شورا

 +97/1 04/3 54/1 معرفی خانواده های بی بضاعت به کمیته امداد

 +41/1 67/3 59/2 اتنتخابند ادر امور سیاسی و اجتماعی کشور مان تالش برای مشارکت روستاییان

 +94/1 67/3 89/1 تالش برای ارتقاء سواد روستاییان

 +57/2 59/3 59/1 فنتالش برای دسترسی مردم روستا به خدمات ارتباطی مانند پست و تل

 +29/2 35/3 46/1 تشکیل جلسه با روستاییان جهت حل مسائل روستا

 +42/2 28/3 35/1 الع رسانی و ارائه گزارش به مردم روستااط

 +86/1 00/3 61/1 توسعه و ایجاد اماکن ورزشی در روستا

 +70/1 35/3 96/1 تکمیل و بازسازی اماکن مذهبی و مقبره ها در روستا

 +09/2 61/3 72/1 انتقال خواسته های مردم به مسئولین

ی
صاد

اقت
 

 +61/1 65/3 26/2 مین درآمد( برای روستاروشهای درآمدزایی )تا  

 +47/1 63/3 46/2 مشارکت در زمینه بهبود وضعیت کشاورزی)تأمین کود، بذر و..

 +09/2 41/3 04/2 ایجاد زمینه برای توسعه اشتغال و گسترش فعالیت های تولیدی

 +09/2 41/3 63/1 همکاری با کشاورزان جهت بازاریابی محصوالت کشاورزی

 +55/1 74/3 41/2 وبمرغ کاری با مرلجع در جهت نسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نانهم

 +36/1 63/3 65/2 مساعدت در تأمین مواد سوختی

 +22/2 33/3 50/1 یفه اتالش در جهت افزایش مهارت جوانان و همکاری با سازمان فنی و حر

 +84/1 76/3 04/2 توانایی جذب اعتبارات برای روستا

 +92/1 57/3 85/1 کمک به شورا و دهیار در جهت شناسایی مشکالت اقتصادی روستا

 +91/1 41/3 78/1 شناسایی زمینه های سرمایه گذاری در روستا

 +94/1 00/3 54/1 معرفی کارافرینان به مراکز مرتبط

ی 
بد
کال

- 
ی
یط
مح

 

 +55/1 72/3 39/2 بهبود و تسهیل وضعیت عبور و مرور در روستا  

 +36/2 91/3 65/1 پیگیری تهیه و اجرای طر  هادی روستا

 +98/1 96/3 00/2 رعایت ضوابط ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت روستا

 +31/1 93/3 00/3 دسترسی به آب سالم و آشامیدنی

 +26/2 85/3 70/1 ساماندهی گورستان

 +07/3 00/4 30/1 جمع آوری و نصب سطل زباله در سطح روستا

 +61/1 00/4 48/2 توزیع مناسب مصالح ساختمانی

 +34/2 91/3 67/1 پاکیزگی محیط و منظر روستا

 +63/3 96/3 09/1 نظارت بر ساخت و ساز مسکن در سطح روستا
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 1400های تحقیق: منبع: یافته

 
 ها از دیدگاه خانوارهامحیطی روستا -ارزیابی دهیاران در مورد میزان توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

ه است و طر  شدمگویه  42 محیطی از نظر سرپرست خانوارها –بدی های در زمینه اجتماعی، اقتصادی و کالبرای سنجش عملکرد دهیاری
های ا بر بررسیته است. بنرار گرفقها در مقایسه شرایط قبل و بعد از تشکیل دهیاری، عملکرد دهیاری مورد سنجش با میانگین تغییرات گویه

ها تغییرات اریتشکیل دهی بعد از وزمانی قبل ی در دو بازده های اجتماعطالعه، در یک گویه از مجموع گویهانجام شده، در روستاهای مورد م
ییر مربوط به گویه یشترین میزان تغب، و (06/1رسانی در مواقع بحرانی )امدادگویه کمترین میزان تغییر وضعیت مربوط به زیادی صورت گرفته و 

های درآمدزایی )تامین درآمد( ه روش( به گوی48/1تغییر میزان)( است، در بعد اقتصادی کمترین 00/2های مردم به مسئولین با)انتقال خواسته
بدی ه در بعد کالباشد. و در آخر اینکمی بط( مربوط به گویه معرفی کارافرینان به مراکز مرت25/2برای روستا، و بیشترین تغییر وضعیت به میزان )

ر بوط به گویه تسطیح انهان تغییر وضعیت و کمترین میزان مر( با بیشتری4/3) با محیطی نظارت بر ساخت و ساز مسکن در سطح روستا –
نه ابعاد به عملکرد دهیاری در زمی دهد که دیدگاه مردم نسبت( است. نتایج نشان می27/1قنوات )ها و فاضالب و الیروبی عمومی و مجاری آب

 –دی ظر اجتماعی، اقتصادی و کالبها از نتشکیل دهیاری توان گفت که ابعادمی 6های جدول یی مثبت بوده است. با بررسی گویهتوسعه روستا
 محیطی روستاهای مورد بررسی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

 
 محیطی روستاها از دیدگاه خانوارها –ارزیابی دهیاران در مورد میزان توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  .6جدول

 +23/2 80/3 70/1 نظارت بر ساخت و ساز و تعریض معابر

 +27/2 57/3 57/1 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری

 +71/1 50/3 04/2 اقدامات جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی در روستا

 +22/1 50/3 85/2 تسطیح انهار عمومی و مجاری آبها و فلضالب و الیروبی قنوات

 +74/1 46/3 98/1 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

 +70/1 37/3 98/1 اقدامات برای حفظ روستا در برابر خطرات طبیعی)سیل و...(

 +59/1 63/3 28/2 کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی روستا

اد
بع

ا
 

میانگین قبل از  گویه ها

-تشکیل دهیاری

 ها

 میانگین بعد از

تشکیل  

 هادهیاری

میزان تغییر 

 وضعیت

ی
اع
تم
اج

 

 +54/1 55/3 44/2 حفظ سالمتی و بهداشت محیط در روستا

 +35/1 59/3 64/2 تسهیل فرایند همکاری با بنیاد مسکن

 +61/1 45/3 13/2 تسهیل فرایند همکاری با بخشداری

 +18/1 68/3 11/3 تشویق و ترغیب روستاییان به مشارکت عمومی

 +06/1 52/3 32/2 امدادرسانی در مواقع بحرانی

 +72/1 49/3 02/2 نحوه همکاری با شورا

 +95/1 57/3 83/1 معرفی خانواده های بی بضاعت به کمیته امداد

 +19/1 71/3 10/3 باتنتخااتالش برای مشارکت روستاییان در امور سیاسی و اجتماعی کشور مانند 

 +78/1 52/3 97/1 ارتقاء سواد روستاییان تالش برای

 +77/1 49/3 97/1 تالش برای دسترسی مردم روستا به خدمات ارتباطی مانند پست و تلفن

 +86/1 48/3 87/1 تشکیل جلسه با روستاییان جهت حل مسائل روستا

 +87/1 46/3 85/1 اطالع رسانی و ارائه گزارش به مردم روستا

 +72/1 30/3 91/1 اکن ورزشی در روستاتوسعه و ایجاد ام
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 1400 های تحقیق،یافته منبع:

 
 های تحلیلیـ یافته

د  طالعه دهستان خراروماهای مورد ی در روستها به عنوان مدیران اجرایی زمینه ارتقاء ابعاد توسعه روستاییها، عملکرد دهیارپس از این یافته
محیطی مورد  - ی، اقتصادی و کالبدیها در توسعه اجتماعان و خانواردهیاران از نظر دهیارمعناداری عملکرد  tو با استفاده از آزمون مطر  

 (.8-7ارزیابی قرار گرفته است)جداول 
 
 
 
 
 

 +49/1 52/3 36/2 تکمیل و بازسازی اماکن مذهبی و مقبره ها در روستا

 +00/2 61/3 80/1 انتقال خواسته های مردم به مسئولین

ی
صاد

اقت
 

     

ی
صاد

اقت
 

 +48/1 97/2 00/2 روشهای درآمدزایی )تامین درآمد( برای روستا

 +32/1 49/3 64/2 وضعیت کشاورزی)تأمین کود، بذر و.. مشارکت در زمینه بهبود

 +71/1 26/3 90/1 ایجاد زمینه برای توسعه اشتغال و گسترش فعالیت های تولیدی

 +75/1 05/3 74/1 همکاری با کشاورزان جهت بازاریابی محصوالت کشاورزی

 +70/1 59/3 10/2 وبغهمکاری با مرلجع در جهت نسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مر

 +73/1 31/3 91/1 مساعدت در تأمین مواد سوختی

 +18/2 58/3 64/1 یاتالش در جهت افزایش مهارت جوانان و همکاری با سازمان فنی و حرفه 

 +06/2 80/3 84/1 توانایی جذب اعتبارات برای روستا

 +45/1 25/3 23/2 کمک به شورا و دهیار در جهت شناسایی مشکالت اقتصادی روستا

 +49/1 90/2 94/1 شناسایی زمینه های سرمایه گذاری در روستا

 +25/2 51/3 56/1 معرفی کارافرینان به مراکز مرتبط

ی 
بد
کال

– 
ی
یط
مح

 

 +89/1 54/3 87/1 بهبود و تسهیل وضعیت عبور و مرور در روستا   

 +37/2 89/3 61/1 پیگیری تهیه و اجرای طر  هادی روستا

 +01/2 57/3 77/1 ایت ضوابط ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت روستارع

 +50/1 70/3 46/2 دسترسی به آب سالم و آشامیدنی

 +15/3 69/3 17/1 ساماندهی گورستان

 +81/1 58/3 97/1 جمع آوری و نصب سطل زباله در سطح روستا

 +88/1 65/3 94/1 توزیع مناسب مصالح ساختمانی

 +79/1 51/3 96/1 حیط و منظر روستاپاکیزگی م

 +4/3 91/3 15/1 نظارت بر ساخت و ساز مسکن در سطح روستا

 +45/2 63/3 48/1 نظارت بر ساخت و ساز و تعریض معابر

 +01/2 02/3 50/1 ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری

 +30/1 23/3 48/2 اقدامات جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی در روستا

 +27/1 30/3 59/2 تسطیح انهار عمومی و مجاری آبها و فلضالب و الیروبی قنوات

 +61/1 28/3 03/2 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

 +62/1 00/3 85/1 اقدامات برای حفظ روستا در برابر خطرات طبیعی)سیل و...(

 +92/1 71/3 93/1 کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی روستا
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 از دیدگاه دهیاران و خانوارها نمونه های وابسته مربوط به ابعاد توسعه روستایی tنتایج آزمون  .7جدول 

 ابعاد شاخص ها میانگین انحراف معیار tمقدار سطح معنی داری
 اجتماعی قبل از تأسیس دهیاری ها 00/28 285/6 -74/29 000/0

 بعد از تأسیس دهیاری ها 15/51 210/3

000/0 976/27- 

 
  قبل از تأسیس دهیاری ها 17/22 659/3

 اقتصادی

 بعد از تأسیس دهیاری ها 54/38 680/2

 دیالبک -محیطی  قبل از تأسیس دهیاری ها 67/31 179/4 -022/51 000/0

 بعد از تأسیس دهیاری ها 06/60 694/2

 1400های تحقیق: منبع: یافته

 

 از دیدگاه خانوارها نمونه های وابسته  مربوط به ابعاد توسعه روستایی tنتایج آزمون  .8جدول 

 ابعاد شاخص ها میانگین انحراف معیار tمقدار سطح معنی داری

 اجتماعی هیاری هاقبل از تأسیس د 32/33 482/4 -12/73 000/0

 بعد از تأسیس دهیاری ها 92/52 507/2

 اقتصادی قبل از تأسیس دهیاری ها 51/21 361/2 -206/92 000/0

 بعد از تأسیس دهیاری ها 70/36 99/1

 حیطیم -کالبدی قبل از تأسیس دهیاری ها 74/29 207/2 41/16 000/0

 بعد از تأسیس دهیاری ها 21/56 076/2

 1400های تحقیق: بع: یافتهمن

 
وجهی پیشرفت تدودی قابل حآن تا  ها در مقایسه با قبل ازکرد دهیارها بعد از تشکیل دهیاریبنابراین براساس نتایج به دست آمده، عمل
ارها ان و خانوگاه دهیاریارها از دید( که به بررسی عملکرد دهیارها در قبل و بعد از تشکیل ده8و 7داشته است. همچنین نتایج حاصل از جدول)

شود. هده میهیارها مشادشکیل بعد از ت نشان داده شده است که سطح معناداری به دست آمده است که بنابراین تفاوت معناداری بین قبل و
مانگونه که هاست. شته وجهی داها در مقایسه با قبل از آن پیشرفت قابل تاسبه شده در بعد از تشکیل دهیاریبدین صورت که میانگین مح

 05/0ح آلفا العه در سطای مورد مطهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی روستاهآزمون فریدمن بین میانگین مولفه دهد، بر اساسنشان می 9جدول 

 ته است.محیطی اختصاص یاف –ای به مولفه کالبدی در این بین بیشترین میانگین رتبهرابطه معناداری وجود دارد. 
 

 ری تفاوت میانگین رتبه ای در هریک از مولفه هامعنادا. 9 جدول

 میانگین رتبه ای فریدمن میانگین تعداد نمونه مولفه

 04/4 166/30 343 حیطیم -کالبدی

 57/3 666/25 343 اجتماعی

 03/3 500/16 343 اقتصادی

 881/55 کای دو

 2 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 1400های تحقیق: یافتهمنبع: 

 
 



 95                  یاصفهانیو صالح یشهـباز / ...بر  عملكرد دهیاران یابیارز  

 

 گیریتیجهن
است که  این بوده ربد و سعی باشها در روند مدیریت روستایی دهستان خرارود میدهیاری بررسی و ارزیابی عملکرددر این پژوهش هدف 

های امهده از پرسشنشآوری جمع هایکه با تحلیل دادهگیرد.  سطح خرد مورد مطالعه قرار ها را به عنوان مدیران روستایی درنقش دهیاری
 سهیالت وها تدهیاری ایجادداد که  ها نشانتجزیه و تحلیل آماری دادهمورد بررسی قرار گرفت.  Tهیاران، شوراها و خانوارها بوسیله آزمون د

، سعه روستایی در همه ابعاد اجتماعیتو و هادهیاری بین عملکرد که است آن مبین است. نتایج آورده روستائیان فراهم برای را زیادی امکانات
 سوی از باشد،می بتو مث ارتباط مستقیم این و دارد وجود معناداری تان خرارود رابطهروستاهای مورد مطالعه دهس محیطی -اقتصادی و کالبدی

 پرسشنامه وجود دارد. در ایالحظهمتوسعه روستاها تفاوت قابل روند  پیشبرد و هادهیاری ارزیابی عملکرد موثر در هایشاخص نوع بین دیگر

سنجش دیدگاه  جهت گرفته، رارق مطالعه مورد سرپرستان خانوارهای روستاهای دیدگاه ها ازدهیاری عملکرد که مخصوص خانوارهای روستایی
 پس و طراحی زیاد خیلی تا کم یلیخگزینه از  5 درقالب سواالت مطالعه روستاهای مورد در هاشاخص لحاظ از هادهیاری روستائیان از عملکرد

 پاسخگویان ثریتبی شده بود و اکها وضعیت روستاها در حد پایینی ارزیاکه قبل از تشکیل دهیاری گردید اطالعات مشخص تحلیل و هتجزی از
وضعیت روستا در  رت گرفته وزیادی صو ها نشان داد که تغییراتها نیز یافتهاز تشکیل دهیاری ها رضایت کمی داشتند و بعداز عملکرد دهیاری

اری، خدمات عمومی، انتظامی، تج -یرفاهی، ادار -اتیدرمانی، خدم -شی، بهداشتی مذهبی، آموز -یت دسترسی به خدمات فرهنگی از نظر کیف
مخصوص  امهپرسشن تایجناست.  یافتهحد مطلوبی توسعه ها و ...از نظر ساخت و ساز حمل و نقل و آثار باستانی، توسعه معابر، و همچنین

تشکیل  بعد از روستا ا توسعهب مرتبط بهبود وضعیت در همه ابعاد در چشمگیری دهیاران تغییرات دیدگاه از که آن است حاکی از دهیاران
در همه  البته است. بخش بودهرضایت تا حدود زیادی روستایی توسعه با ارتباط در هادهیاری نقش اینکه است. خالصه آمده وجود ها بهدهیاری

 مجموع دراست.  اعتبار و ودجهکمبود ب و دهیاری با مردم عدم همکاری دالیل آن از که است مشهود هااریدهی عملکرد هایی درابعاد ضعف
... و( 1390حسنی)(، کربالئی1390(، فال سلیمان و همکاران)1392نسب)، ریاحی و کرمی(1400) عنابستاتی نتایج با آمده دست به نتایج

 یر مطر  است.بنابراین مباحث پیثشنهاداتی به شر  ز. باشد داشته مصداق دیگر روستاهای در تواندمی و دارد همخوانی

 ند؛کت ا رعایرهای مختلف روستا فرهنگ عدالت توزیعی ئه و توزیع خدمات به محالت و بخشها باید در ارادهیاری 

 ردم و دولت ن موابط بیننده رکاید نهاد را به عنوان عنصر تسهیل. همه بیریت روستا در دهیاری متمرکز شودتا حد ممکن باید مد
های دولتی سازمان رد، و سایربپذی هاد انجام، دهیاری متولی روستا است و باید همه امور روستا با هماهنگی این نبپذیرند. در نهایت

 همکاری و هماهنگی را داشته باشند؛مربوط به روستا نیز نسبت به این مدیریت واحد کمال 

 در روستا به  مر و دائمیآمد مستها به فعالیت اقتصادی پایدار و ایجاد دردهیاران جهت گرایش دهیاری تشویق و مساعدت با برنامه
 ی روستاهای منطقه؛های اقتصادمدیریتی دهیاران با توجه به ضعف عنوان بخشی از مفعالیت

 را فراهم  اریاتکایی دهییی و خودی خودکفاهادمات و مواردی از این قبیل زمینههای درآمدزا، وصول بهای خها با ایجاد طر دهیاری
دیریت ا که همان مههیاریدهای دولتی نبوده تا ضمن کسب درآمد برای روستا، به اهداف اولیه تأسیس آورده و در انتظار کمک

 خودکفا بوده نزدیک شوند؛محلی 

 رسانی اطالع ئه گزارش ون، اراروستائیا ات باگردد دهیاران نسبت به،برگزاری جلسدر جهت اعتمادسازی و مشارکت مردم پیشنهاد می
 الت موجود توجه ویژه داشته باشند؛به روستاییان در مورد اقدامات انجام شده بپردازند و به مشک

 ائی و ر جهت شناسدورا ه ش، شیوه کمک با مسایل و مشکالت اقتصادی و نحوههای الزم به روستاییان در مواجهه بارائه آموزش
 ترفیع آنها؛

 ت ردن تشکیالجود آو، وشود دهیاران نسبت بهیابی محصوالت کشاورزی پیشنهاد میدر جهت همکاری با کشاورزان جهت بازار
 کننده اقدامات اساسی انجام دهند؛ وحمایت

 زارت و وی مسئوالن ا همکارببه عنوان مدیران محلی  شود که دهیارانشنهاد میجهت توسعه و ایجاد اماکن ورزشی در روستاها پی
 ورزش و جوانان بودجه خاص برای حل این موضوع تعریف نمایند.
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 منابع
 (. برنامه روستایی در ایران. )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات پیام نور.1386آسایش، حسین. )
 ریزی روستائی.) چاپ پنجم(. تهران: انتشارات پیام نور.(. کارگاه برنامه1383آسایش، حسین. )
 شناسی توسعه روستایی. )ویرایش دوم(.تهران: انتشارات اطالعات.ای بر جامعه(. مقدمه1384ازکیا، مصطفی. )

 (. توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی.1391ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غالمرضا. )
نسانی انشکده علوم شناسی ارشد دانامه کارپایان (،ای شهرستان ریهها در توسعه روستایی)مطالعه موردی: دهیاری(. نقش دهیاری1388اشرفی، مهدی.)

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فناوری تهران.

-221 ( .52)18اضر. فصلنامه راهبرد. ح(. بررسی تحوالت مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان 1388جاجرمی، حسین و عبداللهی، مجید. )ایمانی
224. 
 العاتمط ایذه(. شهرستان مرکزی خشب روستاهای: روستاییان)مورد مطالعه دیدگاه از دهیاران عملکرد ارزیابی (.1397ایمانی و خدابخشی،راضیه.) بهرام،

 .53-68ص (،33)9خشک،  مناطق جغرافیایی

فیا. دانشگاه ا، گروه جغرانشکده جغرافیاسی ارشد، داها؛ پایان نامه کارشن(. نقش مدیریت روستایی در توسعه با تأکید بر نقش دهیاری1391بای، مریم. )
 مشهد. ایران. فردوسی مشهد.

 ر مدیریت روستائی)مورد پژوهش:د(. بررسی و تحلیل میزان عملکرد دهیاران 1390تقدیسی، احمد؛ سوری، فرشاد، صیدایی، سید اسکندر و کاظمی،زینب.)
 .157-174(. 28)9بخش کونانی شهرستان کوهدشت(. مدیریت شهری. 

شگاه سی ارشد داننامه کارشناایان، پهای محلی)شورای اسالمی و دهیاری( در توسعه روستاهای شهرستان کاشاننقش مدیریت(، 1389)حداد بزرگی، فاطمه.
 تهران. ایران. آزاد اسالمی واحد شهر ری.

 شهرستان) دستجرده دهستان موردی عۀمطال روستاها پایداری در ستاییرو مدیریت نقش (. ارزیابی1397حسنلو، لیال، عزیزپور، فرهاد و جاللیان، حمید. )
 .174-157، 52 پیاپی شماره (،52)16، جغرافیا و توسعه، (طارم

 .14. (15)3ها. جی دهیاریرسانی و تروی(. جایگاه مدیریت روستایی در برنامه چهارم. ماهنامه آموزشی. اطالع1384آستانه، علیرضا )دربان

-یر توسعه روستایی)مطالعه موردی: دهیاردها (، ارزیابی عملکرد دهیاری1394مقدم، جواد و ذوالفقاری، امیرعلی. )بختی؛ مظفری، فاطمه، رحیمیرستمی، شاه
 .119-103(. 149)34های شهرستان ایوان، استان ایالم(. مسکن و محیط روستا. 

 روستایی در ایران) چاپ اول(. تهران: نشر قومس. ریزی توسعه ای بر برنامه(. مقدمه1383رضوانی، محمدرضا. )

 ریزی توسعه روستایی در ایران)چاپ چهارم(. تهران: نشر قومس.ای بر برنامه(. مقدمه1390رضوانی، محمدرضا. )

ائل ت و بررسی مستحقیقا. مرکز های تحول(. تهران. وزارت جهاد سازندگیها و شاخص(. روستا، فقر و توسعه)مفاهیم، رهیافت1377رضوی، سیدحسن. )
 روستائی.

  کردیان بخش ی: مورد مطالعه( روستایی ایهسکونتگاه فضایی - توسعه کالبدی در هادهیاری عملکرد رزیابی. ا)1392). نسب، صدیقهوحید وکرمی ریاحی،

 .70-61 (.12)3ای. منطقه ریزی. نشریه برنامه )جهرم شهرستان

 ها.(، ماهنامه دهیاری1395ها و شهرداری. )سازمان دهیاری

شهرستان  ه روستایی)مطالعه موردی:(. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسع1392شیخی، حجت؛ پریزادی، طاهر و ورمزیار، بیژن. )
 .32-17(. 3)3ریزی فضایی. برنامه .همدان(

 کالبدی وسعهت سازهای و ساخت بر هادهیاری نظارت اثرگذاری نمیزا تحلیل (.1400اکبر و فعال جاللی، امین. )عنابستانی، علی
 .67-84، 21پیاپی (،1)6 کالبدی، توسعه ریزیبرنامه علمی مشهد(، نشریه کالنشهر پیراشهری روستاهای: موردی )مطالعه

ا بان در روند مدیریت توسعه روستایی ملکرد دهیاربررسی و ارزیابی ع(. 1390اله، مرادی، محمود و کاووسی، غالمرضا.) سلیمان، محمود؛ صادقی، حجتفال
روستایی.  ریزیرنامهب. پژوهش و البدی)مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بیرجند(ک -های اقتصادی، اجتماعی و محیطیتأکید بر ابعاد و شاخص

1(1 .)73-95. 
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ABSTRACT 
Introduction Today, a crucial part of development, especially rural development, is rural settlement 

planning, which is part of national and regional development. As urban management is a necessary 

part of cities, rural municipalities are the functional institute for rural areas. They represent villages 

in national and regional development frameworks. 

Purpose of the research: The research aims to evaluate the performance of rural municipalities in 

the process of rural management. Also, the study investigated the role of rural municipalities as 

managerial organizations at the micro level. 

Methodology This research is descriptive-analytical. First, a library research method and then a field 

study was used to achieve the research goals. The research tool was a questionnaire for two groups 

of rural mayors and the head of the household. The total number of households in the ten studied 

villages was 3207. The sample size was estimated to be 343 people by Cochran's formula. SPSS 

software was used to analyze the data. 

Geographical area of research The study area was the territory of nomads of Khararud Rural 

District in Khodabandeh County. 

Results and discussion The findings show that the formation of rural municipalities significantly 

improved all social, economic and physical environmental aspects of the development in the 

villages. According to Friedman's test, the highest performance of rural municipalities is related to 

the physical-environmental dimension and then the social and economic dimension. 

Conclusion Many facilities have been provided for the villagers after the formation of rural 

municipalities, which is a factor in rural development. 
 

KEYWORDS: Rural development, village management, Khararud Rural District, the performance 

of rural municipalities, nomad territory. 
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