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  ها در توسعه روستاييارزيابي عملكرد دهياري
  )هاي شهرستان ايوان، استان ايالمدهياري: مطالعه موردي(

 
  **** اميرعلي ذوالفقاري ،***، جواد رحيمي مقدم**ه مظفريم، فاط*رستميبختيشاه      

  28/06/1391                      :                                                                                                                            تاريخ دريافت مقاله
  08/04/1393                      :                                                                                                                            تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
. هـاي مـديريت در منـاطق مختلـف آن اسـت     هايي متفاوت در بـاره شـيوه  سرشار از مثالفارغ از موفقيت يا ناكامي، تاريخ روستايي ايران 

اين مديريت همچنين فراز و فرودهاي زيادي را بـه لحـاظ قـانوني و    . هاي گوناگوني تحقق يافته استمديريت روستايي در ايران به شيوه
هـاي   ر بيشتر روستاها مشكالت زيـادي بـراي روسـتائيان در دوره   حال، فقدان مديريت مؤثر روستايي دبا اين. ساختاري تجربه كرده است

الزم به يادآوري است كه بعد از پيـروزي انقـالب اسـالمي در سـال     . وجود آورده استه ب 1340ويژه قبل از دهه  مختلف تاريخ گذشته به
شـوراهاي اسـالمي روسـتايي، خانـه هميـار و دفتـر       : هاي مختلفي براي مديريت روستاها تشكيل شدند از جمله ها و ارگان ، سازمان1357

تـر از  اند، منتها كفه ناكامي گـاه سـنگين  هايي بودهي موفقيت يا ناكاميبرده شده در كارنامه خود داراهر كدام از موارد نام . عمران روستايي
ترين عوامل بسياري از هاي متولي، از مهم ها و ارگان فقدان يك نظام مديريت جامع روستايي و ناكامي اجتماعي سازمان.موفقيت بوده است

به » هادهياري«قانون   1377و بعد در سال » شوراها«قانون  1374ل ها آزمون و خطا، باالخره در سا بعد از سال. اندمشكالت روستايي بوده
 .ها را به گروه مديران جديد روستايي بسپارندتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدند تا مسؤليت

وع تحقيق ن. ها در توسعه روستايي در شهرستان ايوان غرب، استان ايالم صورت گرفته استاين پژوهش با هدف ارزيابي عملكرد دهياري
بعد از تهيه چارچوب نظري و بررسي پيشـينه، بـراي كسـب اطالعـات الزم     . پيمايشي است –كاربردي و روش انجام آن اسنادي  -بنيادي

نتايج . باشد روستا مي 16دهيار در  16خانوار و  200جامعه نمونه شامل . اقدام به تهيه دو نوع پرسشنامه و انجام عمليات ميداني شده است
  :از آزمون فرضيات اين تحقيق نشان داد كهحاصل 

  .انددهياران در تعامل با نهادهاي دولتي و شوراها موفق عمل كرده* 
  .هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ديده نشدتفاوت معناداري بين عملكرد دهياران در زمينه* 
  .آموزش و سطح تحصيالت در عملكرد دهياران نقش داشته است* 
ترين مشكالت پـيش روي دهيـاران    هاي نقدي و يدي از مهم دهياري، مشكالت اقتصادي مردم و اخذ عوارض و كمك ضعف امكانات* 

  .بوده است
  

 .هاي زيستيفرهنگي، شيوه-هاي اجتماعيمسكن بومي، سكونت، ويژگي:واژگان كليدي

   .تهراناستاديار دانشگاه پيام نور، گروه جغرافيا، * 
   ansari_m@modares.ac.ir .دانشكده هنر و معماري ،تهران ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس **

  .مؤسسه آموزش عالي باختر ايالم ***
 .ريزي روستاييكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه****
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     مقدمه    
ــرورت ــود ض ــديريت وج ــر و م ــه در يرهب  از جامع

و مـورد اشـاره در منـابع گونـاگون اسـت       اوليه بديهيات
 جوامــع مناســبات امــروز جهــان در). 24: 1372وايلــز، (

فقـدان يـك الگـوي     كـه  اسـت  خورده گره هم به آنچنان
مــديريتي باعــث بازمانــدگي از قافلــه جهــاني و انــزواي  

 واحـد  ترين كوچك عنوان به روستا. روزافزون خواهد شد
 يمسـتثن  يكل قاعده اين از ايران در يتشكيالت و ياجتماع
نظام مديريت روستايي ايران طي سـاليان طـوالني   . نيست

به لحـاظ سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي، تحـوالت و      
خـالء مـديريت   . اي داشـته اسـت   هـاي پيچيـده  دگرگوني

كارآمد و اصولي در روستاهاي ايران در مقـاطعي از ادوار  
مخبـر،  (گذشته، در مقايسه بـا تجربيـات سـاير كشـورها     

دهنــده نوســانات بــيش از حــد و     نشــان) 203: 1365
ــديريت اســت  ــن م ــاريخي اي ــداري ت ــن مســئله . ناپاي اي

هاي اخير مشكالتي را براي روستائيان  خصوص در دهه به
اگرچــه در ). 111: 1388صــيدايي، (ايجــاد نمــوده اســت 

هاي اوليـه بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران        سال
مختلف شـوراي اسـالمي،   تشكيالت گوناگوني با عناوين 

خانه هميار و دفتر عمـران روسـتايي در روسـتاها شـكل     
فقدان نظام واحـد مـديريتي و ناپايـداري آن     يولگرفت، 

 هـا  سـال  از بعـد . ها بود هاي آنترين ويژگي نهادها از مهم
 جانب از روستاها امور اداره يبرا باالخره  ،خطا و زمونآ

 1377 ســال در و شــوراها قــانون 1375 ســال در دولــت
 و رسـيد  تصـويب  بـه  خودكفا يهادهياري تشكيل قانون
سـازمان  ( شـد  واگـذار  هـا يدهيـار  به روستاها امور اداره

  ).1385هاي كشور، ها و دهياريشهرداري
 در يغيردولت و يمحل ينهاد عنوان به يدهيار تشكيل

 امور سپردن منظور به كه است ياقدامات جمله از كشور
 آنكه وجود با. است گرفته صورت انآن خود بهروستائيان 

 بهصورت سنتي  به دور يهاگذشته از روستايي جوامع

 اند بوده يگروه و يجمع يهامشاركت يدارا ينوع
هاي جدي در اين يكي از چالش اما ،)1353نژاد، صفي(

ارتباط عبارت است از نبود تشكيالت الزم محلي و ابزار 
يافته كه بتواند از يك سو به  مديريتي صحيح و سازمان

ترغيب و هدايت مشاركت و دخالت روستائيان در تعيين 
و پيشبرد بهتر امور بپردازد و از سوي ديگر ضمن تنظيم 

هاي صورت نيازها و تقاضاهاي آنان، به هماهنگي
اي روستاها سازماني امور عمراني و توسعهمديريتي و بين
 نام به ينهاد ايجاد ).165: 1389سعيدي، (اهتمام ورزد 

ي مشخص بوده وظايفداراي  يقانون لحاظ به كه يدهيار
 تعريف يدولت ينهادها و شوراها با آن تعامل حيطه و

د توانيمه ك است يجديد موضوع خود ،باشد شده
مديريتي جديد در روستاها  عنوان نهادي نوپا و تجربه به

 يي كهمزايا وجود باحال، با اين. مورد واكاوي قرار گيرد
  نگوناگو يهاعرصه در يروستاي يهادهياري تشكيل
 اين كه رسد يم نظر بهدارد،  يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع
 عدم. باشند مواجهيي نيز هاچالش و مشكالت با گروه
 يوابستگ برعكس يا و شوراها ياعضا با تعامل

عدم تعامل  ،ها و تأثيرپذيري از آن شوراها بهغيرمتعارف 
 روستايي، جامعه يسو از پذيرش عدم اجرايي، مديران با

 دهياران، تخصص بودن  پايين روستائيان، يهمكار عدم
 كمبود و موجود مقررات و قوانين با دهياران آشنايي عدم

 اين ترين مهم از روستائيانمأخوذه از  عوارض و درآمد
  .رونديم شمار به هاچالش

  

پاي  1382 سال در ايوان شهرستان در يدهيار نهاد
 سال از را خود يجد فعاليت تأخير يكم با كهگرفت 

 50 يباال يروستاها آن موجب به و كرد شروع 1383
 آمار طبق. شدند يدهيار صاحب) نفر250( خانوار
 تعداد 1388 سال در ايوان شهرستان يفرماندار از هبرگرفت

شهرستان فعاليت دارند كه از اين  سطح در يدهيار 16
دهياري در بخش  7دهياري در بخش مركزي و  9تعداد، 
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دهياري فعال در  16در اين پژوهش هر . زرنه مستقرند
از آنجا كه . اندسطح شهرستان مورد بررسي قرار گرفته

هاي هاي دهياريارزيابي جوانب مختلف فعاليت
ط قوت و ضعف تواند به شناسايي نقاشهرستان ايوان مي

هاي آتي مد اي در برنامهعنوان تجربه ها منجر شده و به آن
يافتن پاسخ براي  بدنبال حاضر تحقيقنظر قرار گيرد، لذا 
  :سؤاالت زير است

تعامل دهيـاران بـا مـردم، شـوراها و نهادهـاي دولتـي       . 1
 چگونه بوده است؟

ــاران عملكــرد. 2 ــوي و چــه در دهي ــواردي ق  چــه در م
 است؟ بوده ضعيف هايي زمينه

دهيـاران   عملكرد در اندازه چه تا آموزش و تحصيالت. 3
 نقش داشته است؟

 چـه  بـا  روسـتاها  اجرايـي  مـديران  عنـوان  بـه  دهياران. 4
  ند؟هست مواجه هايي چالش
  تحقيق پيشينة

 موضوع كه است يچندبعد يفرايند يروستاي توسعه
 آسيب و فقير اقشار يزندگ كيفيت يارتقا و بهبود آن

 و ساز از يگيربهره با كه يفرايند. است يروستاي پذير
 تقويت ،يسازمانده ،يريزبرنامه چون يكارهاي

 در مناسب يدگرگون ايجاد و يجمع و يفرد يخوداتكاي
 كه ندكيم تالش روستائيان ياجتماع و يذهن يساختارها

 و ها قابليت از يگير بهره اختيار و توان قدرت، ها آن در
 بتوانند آن واسطه به تارا بوجود آورد  اختيارشان در منابع

 دهند تغيير مطلوب و مناسب به را موجودشان وضعيت
  .)37، 1384ازكيا، (

اهداف اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و سياسي توسعه 
 يكل اصول يول باشد متفاوت ،مختلف جوامع درتواند  مي
 و دولت يها سياست با يروستاي جامعه ساختن همراه آن
 پايدار يقدرت منبع عنوان به روستا از استفاده آن دنبال به

 در توسعه. )54: 1381يزدي و ابراهيمي، پاپلي( است

 و يهمكار ،يهميار تعاون، بر يمبتن امروز يدنيا
ي اجتماع تحركات و ياقتصاد يهافعاليت در جامعيت

 و وجود مستلزم مبنا اين بر توسعه آستان به نيل. است
كه مناسب است، تا جايي يرهبر يهانظام گسترش
 تحقق كليد توان يم را يمحل يرهبر يها نظامامروزه 
 نيز روستاها .دانست توسعه يها ياستراتژ و اهداف

 و استقرار مركز و ياجتماع يواحدها اولين عنوان به
خاص  مديريت و ياجتماع سازمان يدارا ها، انسان اسكان

هاي گوناگون توسعه در برنامه خود هستند كه الزم است
   .مدنظر قرار گيرد

 و يسياس تاريخ به توجه با ايران در روستايي مديريت
 ديده خود به را يزياد تحوالت كشور نشيب و پرفراز
را به چهار دوره مشخص تقسيم  طوركلي آن، اما بهاست
 مشروطيت انقالب از قبل -1): 5: 1376طالب، (كنند مي
 از - 3ي ارض اصالحات تا مشروطيت انقالب از -2

 ياسالم انقالب از -4ي اسالم انقالب تا يارض اصالحات
گويد طبق يكي از اصول اوليه جغرافيا كه مي. تاكنون

هايي كه  همه چيز بر همه چيز تأثير دارد، منتها تأثير آن"
، ")Longley et al,. 2005: 65(نزديكترند، بيشتر است 
هارم كه از لحاظ زماني به دوره در اينجا نيز به دوره چ

  .شودتر است پرداخته ميكنوني نزديك
 نمود يم ايجابي اسالم انقالب يپيروز از بعدشرايط  
 به روستاها در انقالب يها آرمان بر منطبق ينهادهاي كه

 با. بخشد سامان را روستاها اوضاع بتواند تا آيد وجود
 احياء به مربوط قوانين تصويب و يسازندگ جهاد تشكيل

 همچنين و) نفره هفت يهاهيأت( ي اراضيواگذار و
 يينهادها با كشور روستائيان ياسالم انقالب مسكن بنياد
 قانون تصويب با تغيير نخستين. شدند آشنا تازه

 داد يرو 1361 سال در كشور ياسالم يشورا تشكيالت
 يشورا عهده به روستاها امور اداره آن اساس بر كه

 قانون نيز 1371 سال در .شد گذاشته روستا ياسالم
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 تصويب با .گرفت قرار يبازنگر مورد مجدداً شوراها
 در ياسالم يشورا انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون
. شد فراهم شوراها انتخابات يبرگزار زمينه 1375 خرداد

 دگردي برگزار شوراها انتخابات دوره اولين 1377 سال در
 يشوراها و منحل يقبل يشوراها كليه آن موجب به كه

 كردند فعاليت به شروع و تشكيل قانون استناد به جديد
 ياقدام ياسالم يشوراها تشكيل). 220: 1383 ،يرضوان(

 ينواح توسعه در مردم مشاركت فرايند در مؤثر بسيار
 نهاد يك شورا كه آنجا از يول آمدبه حساب مي يروستاي
 موفقيت ياجراي زمينه در و بود ينظارت و يمشورت
 مجلس تصويب با 1377 سال درلذا  نداشت، يچندان
 منظور به شد داده اجازه كشور وزارت به ياسالم يشورا
 به توجه با "يدهيار" نام به يسازمان روستاها، امور اداره

 صورت به و روستا ياهال درخواست با و محل موقعيت
 تأسيس روستاها در مستقل يحقوق شخصيت با خودكفا
 يدولت غير يعموم نهاد مصوبه اين در يدهيار. نمايد

 اساسنامه ،1380 سال در سانبدين. شديم محسوب
 يبرا زمينه و رسيد وزيران هيأت تصويب به هادهياري
 سال در بار اولين يبرا و گرديد فراهم ها آن تأسيس
 اين تأسيس. شدند تشكيل روستاها در هادهياري ،1381
 نظام ياجرا يسو به حركت از يها نشان توانيم را نهاد

 را يتحول تواند يم كه دانست يروستاي مديريت جديد
 .كند ايجاد روستاهاپايدار  توسعه و مديريت فرايند در

ها در درارزيابي عملكرد دهياري) 1387(قاسمي بابايي
روستاي بخش  6توسعه اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 

به اين نتيجه امامزاده با درود از توابع شهرستان نطنز 
ها از هاي روستايي در برخي حوزهاند كه  دهياري رسيده

محيطي موفق و گاه در هاي كالبدي و زيستجمله حوزه
دليل عدم همكاري  هاي اقتصادي و اجتماعي بهحوزه

  مسئولين و كمبود بودجه و اعتبارات ناكاممردم و 
  .ارزيابي كرد

هاي فعال در دهياريهمچنين نعمتي در مقايسه
روستاهاي كوچك و بزرگ استان گلستان تأثير عوامل 

ها در  ساختاري، اجتماعي و اقتصادي بر ميزان موفقيت آن
تحقيقات قبلي . هركدام از انواع روستاهاي مذكور دارد

ها در روستاهاي كوچكتر را ناشي هياريموفقيت بيشتر د
ها و در روستاهاي  از ساختارهاي اجتماعي خاص آن

علت دارا  ها به بزرگتر را ناشي از ساختارهاي اقتصادي آن
  .داندبودن جمعيت بيشتر و دريافت سرانه اعتبار بيشتر مي

اي تحت  در مقاله) 1383(قديري معصومي ورياحي 
هاي مديريت روستايي در  شعنوان بررسي محورها و چال

دهستان پنچهزاره در شهرستان : ايران مطالعه موردي
هاي مديريت ها و ناكاميبسياري از چالش بهشهر

ها روستايي را با عدم بينش صحيح و هدفمند در سياست
هاي كالن، فقدان منابع مالي پايدار، عدم مشاركت و برنامه

ابزار و مردم محلي و كمبود نيروي آموزش ديده و 
  .دانند تجهيزات مرتبط مي

نقش آموزش دهياران در )1387(مؤمني شاهكال -
نقش آموزش دهياران توسعه روستايي، درشهرستان آمل، 

تر دانسته و به اين نتيجه در توسعه روستايي را پررنگ
كه بين آموزش دهياران و توسعه روستاها ارتباط  رسيده

مستقيم و مثبت وجود دارد و هر جا كه آموزش بيشتر و 
بهتري صورت گرفته است، دستيابي به اهداف توسعه 

  .روستايي نيز از شتاب بيشتري برخوردار بوده است
اي تحت عنوان در مقاله) 1384(مهدوي و نجفي كاني 

در مديريت روستايي به مطالعه  اي ديگر ها تجربهدهياري
و به نقش  هاي استان آذربايجانغربي پرداختند دهياري موردي
هاي عالي دولتي از جمله  تر نظارتي از سوي ارگان فعال

هاي ها و اختصاص بودجه بيشتر براي دورهاستانداري
سازي براي مشاركت هرچه بيشتر آموزشي و فرهنگ

در راستاي برطرف  مردم اشاره كرده و اين عوامل را
   .اندها مؤثر دانستهكردن نقاط ضعف دهياري
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، دربررسي نقش آموزش دهياران در )1388(ناييجي
نقش مؤثر تحصيالت  توسعه روستايي درشهرستان نوربا
ها  هاي آموزشي براي آندهياران و نحوه برگزاري كالس

توان  بندي كلي ميحال، در يك جمعاين با. اند اشاره كرده
ها، گفت كه با توجه به سابقه كم تأسيس دهياري

. مطالعات فراواني در اين زمينه صورت نگرفته است
معدود كارهاي انجام شده نيز عموماً مطالعاتي راجع به 

ها مطالعاتي  مديريت روستايي است كه بسياري از آن
كلي، نسبتاً قديمي و در بسياري موارد بدون انجام مطالعه 

مقاله حاضر  .اندت ميداني صورت گرفتهموردي و تحقيقا
با هدف ارائه راهكارهايي مناسب جهت تقويت هرچه 
بيشتر دهياران، اين مديران نوپاي روستايي در محدوده 
مورد مطالعه يعني شهرستان ايوان به ارزيابي عملكرد و 

هاي ها در زمينه بررسي ميزان موفقيت يا ناكامي آن
 .روستاها پرداخته استاجتماعي، اقتصادي و كالبدي 

 يبرا كه هدفمند ياقتصاد فعاليت به اشاره ييروستا توسعه
 است مناطق در گيزند كيفيت آن دارد، شده حيطرا بهبود
 اجتماعر د ينهاد تغيير نوع چندين شامل عموماً كه

 را زمينه ييروستا توسعه از تعريف اين. است ييروستا
 را ياقتصاد يها فرصت به سيدستر و عدالت افزايش يبرا
 عناصر شامل و پايدار يستيبا ييروستا توسعه. افزايد مي
 ساخت زير كار، ينيرو صنعت، ،يكشاورز: باشد مي زير
 منابع ،نيمد و عياجتما ساخت زير ،يانسان سرمايه ،يماد
           ).33: 1384ازكيا،(ريخي تا ،هنگيفر و يعيطب سياسا

 موضوع كه است يبعد چند يفرايند ييروستا توسعه
 آسيب و فقير اقشار گيزند كيفيت يارتقا و بهبود آن

 از يريگ بهره با كه يفرايند. است ييروستا اجتماع پذير
 تقويتهي سازماند ،ريزي برنامه چون ييكارها و ساز
 در مناسب نيدگرگو ايجاد و جمعي و يفرد يياتكا خود

 نمايد مي تالش روستائيان عياجتما و ذهني يساختارها
 و ها قابليت از يگير بهره اختيار توان، قدرت، ها آن در كه

 بتوانند آن واسطه به تا نمايد تقويت اختيارشان در منابع
 تغيير تر مطلوب و مناسب به را موجودشان وضعيت

                                                                       ).37 همان منبع،(دهند
: كند مي تعريف چنين را ييروستا توسعهجهاني  بانك 

 گيزند بهبود يبرا كه است يراهبرد ،ييروستا توسعه
 همان كه مردم از مشخصي گروه عياجتما و ياقتصاد

 پي در راهبرد اين. شود مي حيطرا فقيرند روستائيان
 كه است يافراد فقيرترين بين در توسعه منافع گسترش

 نظر از. هستند معاش امرار دنبال به ييروستا حينوا در
 پا، خرده كشاورزان شامل ،ييروستا يفقرا ،نيجها بانك
 يعيمط(است ها نشينش خو و ها نشين اجاره
                                                                      ).  60: 1382،يلنگرود
 فعاليت يك را ييروستا عمران و توسعه واترسن البرت

 و يكشاورز توسعه شامل كه داند مي مركب بخشي  چند
 ييروستا فرد هر يبرا عياجتما تسهيالت توسعه

 يدارا روستايي توسعه. )21: 1379آسايش،(باشد مي
 تحليل و تجزيه و محاسبه با كه باشد مي هاييشاخص

 مورد را روستاها ييافتگ توسعه درجه توانيم ها آن
 يهاشاخص يكل يبندتقسيم دريك. داد قرار سنجش
 كه شوديم يبندطبقه دسته سه به روستايي توسعه
هاي  شاخص. 2هاي اجتماعي شاخص. 1 :از عبارتند

  .هاي محيطي كالبدي شاخص. 3اقتصادي 
 توسعه عمده هدف هفت هاشاخص اين يپ رد

مطرح  )بار جهاني و سازمان خوار FAO( را روستايي
 يهاشاخص از يبخش ينوع به هركدام كه است كرده

 : باشنديم يروستاي توسعه

 حاضر حال در هدف ترين مهم شايد و اولين .1
. است يكشاورز توليدات افزايش به سريع يدستياب

 يهاپيشرفت از زمينه اين در هاپيشرفت بيشترين
 جديد، پربازده يهاواريته از يبرداربهره با توأم گوناگون
  . است آمده بدست برنج و ذرت گندم، مخصوصاً
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 بايد را يروستاي توسعه ياستراتژ هدف دومين .2
 ياراض و كمياب منابع از كامل استفاده با يكاراي افزايش
 در مسائل گونه اين به نسبت توجه و يآگاه عدم. دانست
 خاك خطرناك و شديد كمبود به كشورها از يبسيار
 مرغوب خاك تن هاميليون ساالنه. است شده منجر يزراع
 يكوهستان مناطق در يا و رونديم بين از سيل و باران اثر بر

 درختان بيگاه و گاه قطع. گيرنديم قرار فرسايش مورد
  . دهد يم تغيير را كوچك مناطق يهوا و آب ،يجنگل
 جهان يكشورها يماد منابع كمبود به هدف سومين .3
 يكشاورز يرو بر كشورها اغلب در. شوديم مربوط سوم
 يگذار سرمايه ،ياقتصاد يهابخش ديگر با مقايسه در

 و سرمايه جذب. گيرديم صورت يوكمتر محدود نسبتاً
 ياصول اهداف از ييك بايد را آن از مؤثرتر استفاده
 را مشكل اين. دانست روستايي توسعه يهاياستراتژ

 يچندان يعمل يهاحل راه و كرد حل يآسان به توان ينم
 اوقات يگاه .ندارد وجود نيز آن با مقابله يبرا

 ايجاد سبب روستايي مناطق در وسيع يها يگذار سرمايه
 مثالً شود،يم ياجتماع -ياقتصاد وسيع يهايناهنجار
 و زدايي اشتغال بر توانديم مكانيزاسيون ناآگاهانه پذيرش
 بدون باشد آميز فاجعه روستايي مناطق در درآمد توزيع
  . باشد كرده يچندان كمك توليد سطح افزايش به اينكه
 كه يغيرماهر كارگران يبرا يشغل يهافرصت ايجاد .4

 يبيكار. شوديم بيشتر روز به روز جامعه در ها آن تعداد
   .باشد ساز بحران توانديم روستايي مناطق در مخصوصاً پنهان
 از ديگر ييك درآمد مجدد توزيع: درآمد مجدد توزيع. 5

 دهه چند در ياقتصاد رشد. است توسعه ياصول اهداف
 افزايش قابل يكل يبازده كه است مطلب اين بيانگر اخير
 درآمد توزيع شدن ترناعادالنه موجب امر اين يول باشد مي
 رشد البته و شوديم مختلف يمردم يهاگروه ميان

 توزيع واقعاً اگر. نيست يمستثن امر اين از يكشاورز
 بايد بدانيم توسعه اهداف از ييك را تر عادالنه

. باشند نيز زمينه اين در ياقدامات برگيرنده در يها ياستراتژ
 يفصل يهامهاجرت و زمين يب كارگران و كشاورزان
  . باشد توسعه به مربوط طرح هر از يجزئ بايد كارگران

 امر اين: ي روستاي يهاجمعيت يزندگ سطح يارتقا .6
 اوليه ينيازها بر يمبتن ياساس ياستراتژ يك تعقيب با

 يهافرصت ،يفيزيك محيط بهداشت، نظير ياجتماع
 بهبود و اشتغال ايجاد ،يماد زدايي محروميت و ياجتماع
 نيز و خاطر يآسودگ يبرا يبين پيش ،يكار شرايط
 افزايش. شوديم يعمل ييادگير طريق از يفرد توسعه
 خود يخود به و يتنهاي به درآمد، افزايش يحت و توليد

 نظر از روستائيان يزندگ كيفيت بهبود مفهوم به تواندينم
 آرامش خاطر، فراغت امنيت، آموزش، تغذيه، ،يماد رفاه
  .شود يتلق انسجام و يفكر
 ما اينكه نكته آخرين:  جامعه سطح در مشاركت .7

 محل مربوط مسائل يرو بر يمحل مردم نظارت معتقديم
 به اين و است يروستاي توسعه مفاهيم از ييك خود،
 امور روند در مشاركت يبرا ها آن به كمك يمعنا
 به مربوط يهامهارت افزايش و يگيرتصميمي،سياس

 جنبه پنج در فرد هر. باشد مي مشكالت رفع يچگونگ
 اجتماع و شغل زمان، خانواده، خود، ييعن يزندگ مختلف

 نيازمند يها محدوده اين از هريك در و مسئوليت يدارا
 سطح در صحيح مشاركت توانايي است، ديگران كمك
 الذكر فوق اهداف بهتر هرچه تحقق يبرا را راه جامعه،

 فرآيند در مردم يواقع مشاركت يبرا را زمينه و كنديبازم
     )27: 1371فائو،( .آورد يم فراهم توسعه
  يريتمد و يرهبر تعريف
 ،يهميار تعاون، بر مبتني امروز يدنيا در توسعه كار
 تحركات و ياقتصاد يها فعاليت در جامعيت و يهمكار
 مستلزم مبنا اين بر توسعه آستان به نيل. باشد مي عياجتما
 ها، زمينه در يرهبر يها نظام گسترش و وجود

 و توسعه يها برنامه استراتژيك مواضع و موضوعات
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 است اهميت با قدر آن موجوديت اين و باشد مي عمران
 اهداف تحقق كليد توان مي  را رهبري محلي يها نظام كه
 مديريت يا يرهبر پديده. دانست توسعه يها ياستراتژ و
 ونگگونا يها صورت هب توان  مي مختلف يها زمينه در را

 زمينه هر در يرهبر تعريف در آنچه ولي. كرد تعريف
 نفوذ علم يا و هنر فن، از است عبارت است مشترك
 ديگرعبارتي  به يا و ، مردم از يگروه بر نفر يك كردن
 يك آن قالب در كه شد متصورنظامي  توان  مي را يرهبر
 ارشاد و راهنمايي هدايت، وظيفه رهبر عنوان به فرد
 و هنرداني ،فن داني تبع به تا گيرد مي عهده بر را يا عده
 ها انديشه و افكار بر نفوذ اعمال ضمن خود، علم داني يا
 در را ايشان كردار و رفتار و پندار آنان، احساسات و

 عمالً يا بخشد يسو و سمت مشخص،اهدافي  جهت
. درآورد خود احساسات و ها انديشه افكار، تأثير تحت

 است هنر است، فن مردم در)) نفوذكردن(( اينكه بنابراين
 هم يا و است علم و فن يا است، هنر و فن يا و علم، يا

 در يالكتيكيد موارد زا است، علم هم هنرو هم فن،
 .است امروز يدنيا در يرهبر مبحث

                                                                                             

 از جامعه در يرهبر و مديريت وجود ضرورت
 و تكامل يسو به جامعه حركت زيرا است اوليه بديهيات
 دقيق و جانبه همه مديريت و يرهبر نيازمند پيشرفت

 و دهد مي انگيزه و جهت نيروها به مديريت. است
ي  سايه در هنگيهما و كنترل هيسازماند هرگونه
 اولين عنوان به نيز روستاها. پذيرد مي صورت مديريت
 ها، انسان اسكان و استقرار مركز و عياجتما يواحدها

 يريتيمد  لكن. بودند مديريت و عياجتما سازمان يدارا
 تحت امروزه كه آنچه  با متفاوت و تر گسترده مفهوم با

مطرح  شود مي تدريس مديريت فن يا و علم عنوان
   ).                                                                                          5: 1376طالب، (است
 صاحب ناصرالدين بوسيله يرهبر تعريف يك در

                                    :   است آمده چنين الزماني

 تسهيل سبب كه است كسي ، تعريف يك به رهبر، 
 ديگر، عبارت به. شود هبري مير هدف به نيل در كارگروه

 را راه تنها احياناً. است مقصود به نيل گرتسهيل يو
 نيز را آن فرجام به رسيدن و آن طي ليوسا بلكه يابد، نمي

  ).86: 1348 ،لزمانيا صاحب(آورد فراهم
  ي روستاي مديريت اهداف
 دنبال به و توسعه به يدستياب يروستاي مديريت هدف

 يروستاي مديريت پس. است يروستاي پايدار توسعه آن
 توسعه و يروستاي توسعه اهداف با يمشترك نقاط يدارا

  :   از عبارتند مشترك اهداف اين. است پايدار
  ؛ياساس ينيازها تأمين -1
  ؛ يغذاي امنيت و توليد افزايش -2
  ؛ فقر كاهش -3
  ؛ آمد در افزايش -4
  ؛ زيست محيط حفظ -5
  ؛ يشغل يهافرصت توسعه -6
  ؛ نفس به اعتماد و مشاركت افزايش -7

 كه است يبنيادين اصول بر يمبتن مشترك اهداف اين
 برآيند ييعن بگيرد؛ ناديده را ها آن تواندينم يكشور هيچ
 عدالت ويژه به -عدالت به منجر بايد اهداف و اصول اين
 بنابراين) 143: 1382 ،يافتخار و فيروزنيا(. شود -يمكان
 به رسيدن يبرا حركت ،يروستاي مديريت كالن هدف

 بالفعل و بالقوه يها توآن از استفاده با مطلوب وضعيت
 يروستاي جامعه وضعيت بهبود با سو هم روستا، در موجود
 مديريت يا پايه اهداف از ييك)6: 1376 طالب،(.است

 از. است روستائيان اوليه ينيازها كردن برطرف يروستاي
 يزندگ آن در كه يا جامعه اساس بر ها انسان كه آنجا

 ينيازها يدارا پذيرنديم تأثير آن از كه يمحيط و كنند يم
 به مختلف يروستاها در يروستاي مديريت اند،يمتفاوت
 يبرا يثابت يمديريت يالگو و كنديم عمل يمتفاوت شكل
 از يك هر نقش نتيجه در ،شود ينم استفاده روستاها تمام
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 توجه با يروستاي مديريت در مردم و بازار دولت، نهاد سه
  .است متفاوت يروستاي جامعه توسعه سطح به

 

  ارزيابي مفهوم و تعريف
 يبعض.  است شده ارائه يارزياب از يمختلف يهاتعريف

 يگيراندازه روش و فرايند حد تا را يارزياب مؤلفان از
 يدستياب ميزان يارزشياب را آن ديگر يبعض. اند داده تقليل

. اندكرده تعريف هاسياست و هابرنامه يعين اهداف به
 ياحرفه قضاوت با مترادف را يارزياب محققان از يبعض
 با. داننديم هاسياست و هابرنامه نتايج ارزش با رابطه در

 از يبعض است، يسياس يسند برنامه اينكه به توجه
  . پندارنديم يسياس فعاليت نيز را يارزياب محققان
 برنامه طرح، يك آزمايش و يبررس از عبارتست يارزياب

 ارزش چارچوب دركه  يطراح يريزبرنامه فرايند يك يا
  .)53: 1385 ، يانبستش( باشد شده تعيين ضوابط و معيار

 ارزش تعيين را يارزياب يكل طور به ساندز و وردن
 تعريف همكارانش و كيز اما. اندكرده تعريف چيزها
 طبق. اندداده ارائه برنامه يارزياب از يروشن و جامع

 درباره آشكار قضاوت برنامه ي،ارزياب ها، آن تعريف
 يآورجمع وسيله به برنامه يك از يقسمت يا تمام ارزش
 اهداف آيا كه است مطلب اين تعيين يبرا مدرك و اسناد
 كرده پيدا تحقق قبول مورد ياستانداردها با مطابق برنامه
  ) 39: 1385، يانتظار( خير؟ يا است
 وجود مديريت دانش شگرف تحوالت يكنون عصر در
 كه يا گونه به است نموده ناپذير اجتناب را يارزياب نظام
 از اعم سازمان مختلف ابعاد در يارزياب نظام فقدان
 و اهداف كاركنان، امكانات، و منابع از استفاده در يارزياب

 يهايبيمار هاينشانه از ييك عنوان به را هاياستراتژ
   .نمايديم قلمداد سازمان
 و مطلوبيت ميزان از يآگاه منظور به سازمان هر

 پيچيده يهامحيط در باالخص خود يهافعاليت مرغوبيت
 فقدان ديگر يسو از. دارد يارزياب نظام به مبرم نياز پويا و

 عدم يمعنا به سيستم يك در كنترل و يارزياب نظام وجود
 يتلق سازمان برون و درون محيط با ارتباط يبرقرار
. است سازمان مرگ نهايتاً و كهولت آن پيامد كه گردد مي

 آن يكباره وقوع عدم علت به يسازمان مرگ پديده بروز
 احساس ها سازمان يعال مديران يسو از ممكن است

 كسب نظام فقدان دهديم نشان مطالعات لكن نشود
 توسعه رشد، يبرا الزم اصالحات انجام امكان ،بازخورد

 و نمايديم ممكن غير را سازمان يهافعاليت بهبود و
  .  است يسازمان مرگ ،پديده اين سرانجام

 توانيم آفرينش نظام مالحظه با ديگر ينگاه از
 نظام وجود. دارد قرار آن بطن در يارزياب كه دريافت
 كامالً بازخورد حلقه از حكايت جهان، در موزون بسيار

 عناصر از ييك عنوان به يارزياب نظام.  دارد شده حساب
 علت به بشر است ممكن چند هر. است مطرح حلقه اين

از آنجا  .نباشد آن تعيين به قادر اطالعات و دانش نقص
 نظام وجود به منوط سيستم يك دوام و قوام اساساً كه

 كه گرفت نتيجه چنين توانيم باشد، مي كنترل و يارزياب
 يك حيات و بقا با كنترل و يارزياب مستقيم رابطه دليل به

 ،يسازمان بعد در هم عملكرد يارزياب است الزم سيستم
  .)2: 1378طبرسا،( شود دنبال يجد صورت هب... و يفرد

   ي عملكرد  ارزياب مفهوم و تعريف
 شده ارائه يبسيار تعاريف عملكرد يارزياب واژه از
 الزم موضوع يا پديده هر صحيح درك منظور به .است
 از يمشترك فهم و برداشت تا شده تعريف پديده آن است
 قاعده اين از نيز عملكرد يارزياب موضوع. شود حاصل آن

  :   گويديم ولف از نقل به يبيبا. نيست يمستثن
 يشواهد دار نظام تفسير و يآور جمع فرايند يارزياب«

 به داشت چشم با يارزش قضاوت به نهايت در كه است
 يكليد عنصر چهار تعريف اين در» نجامدابي معين ياقدام
 آن بيانگر دار نظام اصالح از استفاده آنكه اول .دارد وجود
 تعريف دقت از يادرجه به نياز مورد اطالعات كه است

110 



 
 

 
ره 

شما
14

9
 ♦ 

ار 
به

94 ♦
   

 يريز برنامه با ها آن آوردن دست  به يبرا تالش و شوديم
» شواهد تفسير«ي بيبا تعريف عنصر دومين. گيرديم صورت

 يآور جمع اطالعات. شوديم گرفته ناديده يارزياب در يگاه
 تا شونديم تفسير ناخواه خواه ،يارزياب زمينه هر در شده

 يارزياب. بگيرد شكل» يارزش قضاوت« ييعن عنصر سومين
 اساس بر يارزياب عامل. روديم فراتر توصيف حد از

 پردازديم ها آن تفسير به است كرده يآورجمع كه ياطالعات
 اطالعات يآور جمع فعاليت اگر. كنديم يارزش قضاوت و
 صورت يارزياب نشود ختم» يارزش يداور« به ها آن تفسير و

 به داشت چشم با تعريف عنصر آخرين. است نگرفته
 يچيز نشود، يمنته اقدام به اگر يارزياب است معين ياقدام
  .)15: 1378 ، طبرسا(.بود نخواهد منابع اتالف جز

  

 عملكرد يارزياب نظام صحيح ياجرا درصورت
 به يمتعدد يدستاوردها  يدولت يهادربخش خصوص هب

 حاصل يارزياب موضوع سازمان يا دولت يبرا ذيل شرح
  : شد خواهد

   .صحيح يگذار هدف فرايند توسعه -1
   .يدائم بهبود فرايند تقويت -2
  .سازمان يانسان منابع بخصوص منابع از بهينه استفاده -3
 نتيجه در و اهداف به سازمان يدستياب توان يارتقا -4
  .آن يبخش اثر

 مشخص واسطه به مسئولين تر دقيق يگيرتصميم -5
  .عملكردها ضعف و قوت نقاط شدن
 واسطه به دولت مجموعه با جامعه مشاركت افزايش -6
  .دولت عملكرد از ها آن يآگاه
 شدن نهادينه امور، در كاركنان مشاركت افزايش -7

 مجموعه در آن تبع به و جامعه در تحول و تغيير پذيرش
  .)29: 1382،يرستم انور ،يحسين خداداد( دولت

  خوب حكمرواييو  حكمرواييمفهوم 
دهد  نشان مي حكمرواييبررسي پيشينه نظري مفهوم 
هاي اخير اهميت يافته، اما  كه اگرچه اين مفهوم در سال

 اي قديمي است كه از اصطالح فرانسوي ه در حقيقت واژ
gouverner مفهوم ). 193: 1385قليچي،(مشتق شده است
شناسي  وارد متون جامعه 1980از اواخر دهه  حكمروايي

سياسي و اداره امور محلي شد و داللت بر موضوع يا 
اما . داشت محتواي قديمي درباره رابطه قدرت و جامعه

امروزه اين واژه غالباً براي تشريح نحوه مناسب اعمال 
كار برده  منظور تحقق توسعه پايدار به قدرت به

ترين بيان  حكمروايي به ساده )32: 1386اطهاري،(شود مي
. به چگونگي ارتباط بين شهروندان و حكومت اشاره دارد

در نظريه حكمروايي، كارآمدي حكومت تابعي از 
ارتباط با شهروندان با حكومت چگونگي 

حكمروايي را  بانك جهاني،). 44: 1386نيا، فاطمي(است
ها و نهادهاي اعمال قدرت همسو با مصلحت  سنت

عمومي جامعه، فرايند انتخاب، نظارت و تعويض 
، ظرفيت توانايي حكومت براي اداره  صاحبان قدرت

هاي درست و احترام  كارآمد منابع و اجراي سياست
دان و حكومت به نهادهايي كه تعامالت اجتماعي شهرون

كنند تعريف  ها را اداره مي و اقتصادي ميان آن
  ).352: 1383ميدري و خيرخواهان، (كند مي

  

خوب كه رويكرد جديد اداره امور عمومي  حكمروايي
اي  است، در قلمرو فراملي، ملي و محلي كاربرد گسترده

 حكمرواييمروايي، اي حك يكي از ابعاد منطقه. يافته است
هاي  محلي است كه به كيفيت اداره امور محلي در حوزه

محلي،  حكمرواييمفهوم . شهري و روستايي اشاره دارد
واحد سياسي و سازماني (تر از حكومت محلي وسيع

، اقتصادي  و بيانگر اقتدار سياسي) قانوني در قلمرو محلي
گران رسمي  اي از كنش وسيله شبكه و مديريتي به
، بخش خصوصي و نهادهاي محلي در  حكومت محلي

آنچه كه محلي بودن  .هاي شهري و روستايي است حوزه
كند ميزان مشاركت مؤثر شهروندان  را تعيين مي حكمروايي

هاي محلي  ها و خواسته گران محلي در تعيين آرمان و كنش
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هاي جامعه  و تالش مشترك براي تحقق اهداف و خواسته
محلي،  حكمرواييدر ). 22: 2003ماري،(محلي است 

، بخش خصوصي،  گران حكومت محلي اي از كنش شبكه
هاي غيردولتي، مدني و نمايندگان دولت مركزي،  تشكل
ها و مسائل محلي را شناسايي و براي تحقق  اولويت
ها و رفع مشكالت با يكديگر تشريك مساعي  خواست

،  حليروايي ممبنابراين حك). 183: 1386زاهدي، (كنند مي
، اقتصادي و اداري در مديريت امور  اعمال اقتدار سياسي

ها و نهادهايي  جامعه محلي و شامل ساز و كار و جريان
شان را  ها عالئق ه ها شهروندان و گرو است كه از طريق آن
كنند، تعهداتشان را  شان را اعمال مي ابراز و حقوق قانوني

پردازند  ميهايشان  دهند و به تعديل تفاوت انجام مي
  ).9: 2002زيست بوم سازمان ملل، (

  

خوب روستايي فرايند تأثير  حكمروايي،  توان گفت مي
گذاري همه اركان اثرگذار روستايي است برمديريت 
روستايي با تمام سازوكارهايي كه به سوي تعالي روستا و 

،  بر پايه اين تعريف. مردم روستايي حركت مي كنند
درباره توسعه روستايي بايد توسط همه تصميم گيري 

كساني انجام گيرد كه در آن مؤثر و ذينفع هستند و 
هاي عدالت ، آزادي و حق انتخاب  بايد بر پايه مي

، بايد  براي تحقق اين امر .روستائيان استوار باشد
اختيارات برنامه ريزي و تصميم گيري بيش از پيش به 

حكومتي،  يرنهادهاي اجتماعات محلي، نهادهاي غ
صورت  واگذار شود و در اين... شوراهاي محلي و غيره 

است كه در حكمروايي خوب روستايي يا نظام اداري 
را يكي از الزامات اساسي توسعه  مردمي خوب كه آن

پايدار منطقه اي و محلي مي دانند، مردم روستايي از يك 
روستايي انفعالي به يك روستايي فعال و مسئوليت پذير 

  sarrafi,2004: 73-98)(يل مي شوندتبد

در چنين حالتي چنانچه رهيافت حكمروايي خوب 
،  روستايي در جامعه روستايي ايران قابليت اجرا پيدا كند

، عدالت اجتماعي و پايداري  آزادي و كرامت انساني
، توسعه نهادهاي محلي براي امنيت  زيست محيطي

وجه به مباني ، ت هاي اجتماعي اجتماعي، اتكا و سرمايه
 ...سازي روستائيان و  ، توانمند اي توليدي درون منطقه
 sarrafi,2004: (1-28 .  (تحقق پيدا خواهد كرد

  محدودة مورد مطالعه
 با ايالم استان شهرستان ترينشمالي ايوان شهرستان

 از درصد 48/4 كه است كيلومترمربع 903 مساحت
 با ايوان شهرستان .شود يم شامل را استان مساحت
 كانون 2 دهستان، 4 بخش، 2 شامل ايوان شهر مركزيت

 و شمال از كهاست  يمسكون يآباد پارچه 72 و يشهر
 شهرستان به شرق از غرب،گيالن شهرستان به غرب

 محدود ايالم شهرستان به جنوب از و چرداول شيروان
 47958 جمعيت شهرستان 1385 يسرشمار مطابق. است
 شهرستان). 22: 1385مركز آمار ايران، ( است ودهب نفر

 ديگر يشهر نقطه يك يدارا ايوان، شهر بر عالوه ايوان
 سراب، يهانام به دهستان مركز چهارو  زرنه نام به

 بين موجود رابطه به توجه با. است زرنه و كالن نبوت،
 از يك هيچ ها، آن عملكرد و هاسكونتگاه جمعيت اندازه
 يبرتر ايوان، شهرستان پهنه در موجود يسكونتگاه مراكز

 شهر بنابراين،. ندارند شهرستان مركز به نسبت يعملكرد
 نفوذ حوزه كه ناحيه است يجمعيت مركز مهمترين ايوان

  .گيرديم بر در را شهرستان كل آن خدماتي
  هامواد و روش
پيمايشي  –استفاده در اين تحقيق اسنادي  روش مورد

 پرسشنامه، پژوهش اين در يگيراندازه ابزار. است
رسمي  يآمار يهاداده و مستقيم مشاهده مصاحبه،

با دو روش باز و بسته  هاپرسشنامه سؤاالت. باشد مي
طراحي و اطالعات بدست آمده با دو روش آماري 

ها تجزيه و منظور رد يا اثبات فرضيه توصيفي و تحليلي به
 شامل پژوهش اين در يآمار جامعه. اندتحليل شده
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 با ايوان شهرستان يروستا 16 در مستقر يهادهياري
دهياري  9ي با مركز بخش دو در كهاست  خانوار 2235

 تعداد به توجه با .اندپراكندهدهياري  7با  زرنهبخش  و
ها، از ، براي انتخاب تعداد متناسبي از نمونهخانوارها زياد
براساس . استفاده شده است كوكرانگيري نمونه مولفر

خانوار بدست آمد كه براي افزايش  197فرمول تعداد اين 
 200ها به دقت آماري و نيز سرراست كردن تعداد نمونه

سهم هر روستا با توجه به تعداد . خانوار تغيير داده شد
خانوار مستقر در آن از كل نمونه مشخص شد، سپس 
انتخاب خانوارها به روش كامالً تصادفي در داخل 

ت تا شانس انتخاب شدن براي روستاها صورت پذيرف
صورت  پرسشنامه دهياران هم به. ها برابر باشدتمام نمونه

از آنجا كه واحد تحليل اين تحقيق . تمام شمار توزيع شد
خانوارهاي روستايي و دهياران بودند لذا از دو پرسشنامه 
: مختلف براي جمع آوري اطالعات موردنظر استفاده شد

  .رسشنامه دهيارانپ -2پرسشنامه خانوار  -1
هاي آمار توصيفي براي ها از روشبراي تحليل داده

صورت جداول تك بعدي و چند  ها بهبندي داده طبقه
بعدي و براي استدالل و تحليل از توزيع فراواني، ميانگين 

همچنين از آمار استنباطي . ها استفاده شده استو نسبت
 Man-Whiteny U) 1هاي براي آزمون فرضيات از روش

اي به لحاظ يك كه متناسب براي مقايسه دو گروه داده رتبه
كه متناسب براي مقايسه سه  Wilcoxonw) 2متغير است 

اي داده گروهي يا دو گروه از لحاظ گروه يا بيشتر رتبه
براي استانداردسازي  Zآزمون ) 3چند متغيير است و 

حل فوق از براي انجام بسياري از مرا. استفاده شده است
  .استفاده شده است Excelو  SPSSافزارهاي نرم
  ها يافته

  هاي عمومي جامعه نمونهويژگي
پاسخگوي روستايي  200به لحاظ توزيع جغرافيايي، از 

از %) 60(نفر  120موردمصاحبه در اين پژوهش، تعداد 

از روستاهاي %) 40(نفر  80روستاهاي بخش مركزي و 
بررسي تركيب جنسي و سني . شدندبخش زرنه انتخاب 

زن  63و %) 69(مرد  137پاسخگويان حاكي از وجود 
تعداد نسبتاً زياد . در اين جامعه نمونه است%) 31(

پاسخگويان زن در اين تحقيق نشان از عالقمندي آنان به 
. هاي روستايي استمشاركت و همكاري در اجراي پروژه

% 68شاركت تركيب سني جامعه نمونه نيز نشان از م
) نفر 9% (4ساالن و نميا) نفر 55% (28جوانان، ) نفر 136(

 32(درصد  16به لحاظ تركيب شغلي، . سالخوردگان دارد
 2دامدار، ) نفر 15(درصد  8پاسخگويان زارع، ) نفر

 50كارمند، ) نفر 18(درصد  9باغدار، ) نفر 4(درصد 
 داراي) نفر 31(درصد  15شغل آزاد و ) نفر 100(درصد 

 74(درصد پاسخگويان  37ضمناً . اندساير مشاغل بوده
به لحاظ سطح سواد داراي تحصيالت كمتر از ديپلم، ) نفر
فوق ديپلم ) نفر 29(درصد  14ديپلم، ) نفر 76(درصد  38
  .ليسانس و باالتر بودند) نفر 21(درصد  11و 

همانطور كه بيان شد جامعه نمونه اين تحقيق متشكل 
. دهياران بوده است) 2روستائيان و ) 1: از دو گروه

هاي جامعه دهياران نيز به اين صورت خالصه ويژگي
 7از روستاهاي بخش مركزي و %) 60(نفر  9است كه 

طيف . از روستاهاي بخش زرنه انتخاب شدند%) 40(نفر 
هفت نفر از آنان . سال است 47تا  28سني دهياران از 

و سه نفر داراي مدرك ديپلم، شش نفر فوق ديپلم 
ضمناً در زمان انجام اين پژوهش، . ليسانس و باالتر بودند

نفر دهيار در روستاهاي محل خدمت خود ساكن  16تمام 
نفر از آنان عالوه بر دهياري  5اينكه  و درآخراند بوده

  .اندداراي شغل دوم هم بوده
و  با مردم، شوراهاارزيابي عملكرد دهياران در تعامل 

  نهادهاي دولتي
صورت عملياتي منظور از تعامل،  ر اين پژوهش بهد
پذيرش ) 2اجراي تصميمات شورا ) 1 هاي پنجگانه گويه

113 



 

 
 

ره 
شما

14
9

♦ 
هار

ب
 

94 ♦
   

همفكري بين دهيار و ) 3دهيار از سوي اهالي روستا 
) 5هاي دولتي و  پذيرش دهيار توسط ارگان) 4شورا 

نتايج . باشد نظارت و همكاري مسئوالن با دهيار مي
ظرسنجي مردم در اين خصوص ها و نحاصل از پرسشنامه

درصد مردم تعامل بين دهياران با مردم،  8نشان داد كه 
درصد اين  47شوراها و نهادهاي دولتي را بسيار قوي، 

 4درصد ضعيف و  11درصد متوسط،  30تعامل را قوي، 
اين ارقام را . انددرصد هم بسيار ضعيف ارزيابي كرده

به تعامل دهياران توان نشانه ديدگاه مثبت مردم نسبت مي
  .هاي دولتي دانست با مردم، شوراها و ارگان

  

        ارزيابي عملكرد دهياران در امور اجتماعي
هاي امور و وظايف گويهمهمترين در اين پژوهش، 

 هايانتقال خواسته) 1 :ند ازبود عبارتدهياران اجتماعي 
هاي بي هاسايي خانوادشن) 2مردم روستا به مسئولين 

اطالع رساني ) 4جذب مشاركتهاي مردمي ) 3سرپرست 
قضاوت و داوري در ) 5 و و ارائه گزارش به مردم روستا

، كه در مجموع حل مشكالت خانوادگي در سطح روستا
مربوط به  سوالنسبت به  )درصد 39(نفر  85تعداد 

توانايي دهيار در جذب مشاركتهاي مردمي نظر مثبت 
  .اندداشته

  

  ارزيابي عملكرد دهياران در اموراقتصادي
گاه داقتصادي از دي هايگويهمهمترين در اين پژوهش 

) 2 توان دهيار در اخذ عوارض) 1 :ند ازبود مردم عبارت
) 3 همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصوالتشان

ايجاد ) 4 اال بردن كيفيت خدمات اداري توسط دهيارب
ايجاد و توسعه صنايع ) 5 وليديانگيزه برپايي كارگاههاي ت

  .ت در جهت تأمين مواد سوختيدمساع) 6 دستي در روستا
از پاسخگويان بر اين  )درصد 14(نفر 31 طوركليبه

عقيده بودند كه دهياران در ايجاد كارگاههاي توليدي 
 .اندتري نسبت به ديگر امور اقتصادي داشتهنقش اساسي

  كالبديارزيابي عملكرد دهياران در امور 
 گاه مردمدكالبدي از ديهاي بخش گويهمهمترين 

سيسات أحفظ و نگهداري اموال و ت) 1: عبارت بودند از
مقررات  حفظ نظافت و ايجاد) 2 عمومي توسط دهيار

در سطح  نظارت بر امر ساخت و ساز) 3 بهداشتي
   دهياري تأمين و تملك اراضي مورد نياز) 4 روستا

نتايج پرسشگري . تمانيوزيع مناسب مصالح ساخت) 5
افراد پاسخگو  درصد  30نفر معادل  64كه تعداد  نشان داد

اند كه عملكرد دهياران در امور كالبدي  بر اين عقيده بوده
  . مناسب بوده است

  ارزيابي عملكرد دهياران در امور آموزشي
 يارتقا) 1 :ند ازبود آموزشي عبارت هايگويهمهمترين 

) 3 بخشي آموزشها اثر) 2 سطح آموزش عمومي
در . دهيار در انجام وظايف اثرگذاري تحصيالت وسواد

اند بر اين عقيده بوده )درصد25(نفر 50تعداد اين ارتباط 
هاي آموزشي در عملكرد دهياران تأثير كه ارائه دوره

  .مثبت داشته است
روي اهاي فرعملكرد دهياران با توجه به چالش يارزياب
  ها آن

هاي فراروي دهياران هم از چالشدر اين پژوهش 
ديدگاه روستائيان و هم از ديدگاه خود دهياران بررسي 

هاي مربوط به ترين گويه بدين ترتيب مهم. شده است
هاي فراروي دهياران از ديدگاه مردم عبارت بودند  چالش

جانبداري دهيار ) 2 پذيرش پايگاه اجتماعي دهيار) 1: از
ضعف امكانات ) 3 ايبيلهاز بستگان و روابط قومي و ق

 .تركيب نامناسب دهيار و شورا) 4 دهياري

: ها عبارتند از ترين چالش از ديدگاه خود دهياران مهم
عدم ) 2اي در بين اهالي روستا اختالفات قومي و قبيله) 1

عدم ) 3مشاركت اهالي روستا در جلسات عمومي
عدم ) 4 مشاركت اهالي روستا در كمك نقدي و يدي

  هاهژاجراي هر چه بهتر پرو در اهالي روستامشاركت 
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   مشاركت اهالي روستا در پرداخت عوارضعدم ) 5
   اتتصميممشاركت اهالي روستا در اجراي عدم ) 6
تأثير قوانين در  عدم) 8 هاي مسئولينهتحقق وعدعدم  )7

:  مشكالت پيش روي دهياران) 9 رفع مشكالت
ت مردم، مشكالت اقتصادي مردم، عدم آگاهي و شناخ

نيازهاي مردم، اختالف نظر  عدم تناسب قوانين با
  . هاي دولت كمبود حمايت و روستائيان
عنوان  به در نظر گرفته شده هايگذاري گويهارزش

روستائيان بدين صورت ديدگاه از  ،چالش براي دهياران
درصد  52درصد كم،  17رصد بسياركم، د 3: استبوده 

در  .زياد درصد بسيار 3درصد زياد و  25متوسط، 
درصد  12كم،  بسيار درصد 6نظر دهياران   كه به حالي
 درصد بسيار 13 درصد زياد، 25متوسط،  درصد 44 كم،

در سطح ها در بين هر دو گروه چالش. اندكم پاسخ داده
ترين چالش از  از سوي ديگر مهم .اندارزيابي شدهمتوسط 

درصد و از  52ديدگاه مردم ضعف امكانات دهياري با 
ترين چالش مشاركت اهالي روستا در  ديدگاه دهياران مهم

  .هاي نقدي و يدي بوده استپرداخت كمك
    

  ها ميانگين رتبه
همه امور  ها در اين بخش با توجه به ميانگين رتبه

 )ها اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، آموزشي و چالش(
 بخش اقتصادي بيشترين نقش راند كه ا گذاري شده ارزش

بعد از آن تعامل و . بخود اختصاص داده است 197 با رتبه 
 )80( ها و چالش )147(رتبه  اجتماعي با ،151ا آموزش ب

  ).1رجوع كنيد به جدول (ر گرفته است قرا در رده آخر
توان گفت كه ريشه اصلي اين مشكالت و  در كل مي

   :روابط علت و معلولي از اين قرار بوده است
سال خدمت  4از  بعد ارياست كه دهن يا اشكال در -

ار يده شود و يضاح ميد استيجد يصادقانه توسط شورا
          .دنكن يانتخاب ما ر دلخواه خود

 يط فعلين وضع شده با شرايعدم مطابقت قوان -
 .مردم يزندگ

با  يصدور پروانه ساختمان يالزم برا يعدم هماهنگ -
  .ساختمانان كار يخصوص مرحله پاهاد مسكن بيبن

زير نظر ارگان يا نهاد  طور مستقيمبهها  اگر دهياري -
شدند از مديريت شورا بهتر بوده و  يخاص مديريت م

  نياز  ها بايد از طرف دولت به امكانات مورد دهياري
  .مجهز شوند

 يعنوان نهاد گذار به از طرف نهاد قانون يدهيار-
تعريف شده است اما نه مردم توان تأمين  يمستقل و مردم

 را دارند و نه دولت عمالً يمنابع متضمن استقالل دهيار
  . بشناسدبه رسميت ها را مايل است قانون دهياري

شورا در مناطق  ياجراي يعنوان بازو به يدهيار -
شوراها با وظايف و  يشنايآبه علت عدم  يروستاي

 يدر دستان شورا تبديل و به جا يا جايگاه خود به ملعبه
اينكه با اطمينان خاطر در خدمت اهداف مربوط به منافع 

 .درصدد رفع تعارضات خود با شوراهاست مردم باشد
فوق  يبنابراين راه برون رفت از وضعيت توأم با روزمرگ

و تفويض نظارت بر  ياصالح قانون شوراها و واگذار
 ياز منابع مال يارها به دولت البته با برخورد دهياري
  .و ساليانه خواهد بود يصورت رسم دولت به

روستا  يجار يها متناسب با شرايط و نيازمندي -
  .قوانين وضع شود

باشد تا به  يصورت دائم دهيار بايد ماندگار و به -
 يمشكالت دهيار. بهترين نحو احسن روستا را اداره كند

و شناخت  يگاهآعدم  -1 :در امورات مربوط به روستا
   يبا دهيار يمردم در پرداخت عوارض زباله و همكار

ادارات مربوط جهت  ياز سو يمال يها عدم كمك -2
نداشتن ماشين حمل زباله  -3 بيشتر به مردم يخدمت رسان

  .مؤثر استبهداشت روستا  در مختص روستا كه قطعاً
  توجه به ثبات شغلي دهياران -
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از جانب دولت  ياهرم حمايت يبايست يم يدهيار -
جايگاه  يو مشكالت حقوق يداشته باشد و از نظر حقوق

و  يداشته باشد و بتواند از كارشناسان حقوق يمشخص
  .مراجع باالتر مشاوره الزم را كسب نمايد

كه فعال در حال فعاليت در شهرمان هستند  يهاي دهياري- 
با توجه به  يخودكفا و خودگردان بوده ول يبه نام دهيار
كم ( ها آن مدآمردم شهرمان و سطح در يشرايط زندگ

در منطقه  يدولت يها و نبود كارخانجات و شركت )مدآدر
   يها طور كه بايد و شايد مثل دهياري نآتواند  ينم يدهيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي طراحي شده براي هر دو با توجه به پرسشنامه
 Man-Whitenyهاي روش گروه روستائيان و دهياران از

U ،Z ،Asymp. Sig. (2-tailed)  و ويلكاكسيون استفاده
 SPSSافزار ها نرمبراي انجام تمام اين روش. شده است

  .كار گرفته شده است به
 

 شدهاز آزمون آماري من ويتني يو استفاده  2جدول  در
 .ها آورده شده استو در آخر سطح معناداري تمامي زمينه

  ها زمينه درصد تمامي 95ال ـكه با احتمدهد مي نتايج نشان

و  تهران اصفهان،(يصنعت يها نايا است جنوب كشور
داشته باشند در نتيجه به علت عدم  يمدزايآدر) ذربايجانآ

                 .كند يتحقق پيدا نم يممكن انتظارات مردم نسبت به دهيار
همه امور ها با توجه به ميانگين رتبه قسمتدر اين 

 )ها تعامل، اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، آموزشي و چالش(
با  بخش اقتصادي بيشترين نقش راند كه اارزشگذاري شده

بعد از آن تعامل و . به خود اختصاص داده است 197رتبه 
با رتبه  هاو چالش 147رتبه  اجتماعي با ،151آموزش با 

  .   )1 جدول(گرفته است در رده آخر قرار  80
                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

صورت كه در  در سطح معناداري قرار دارند به اين
  .وده استا صفر به، و در بقيه زمينه002/0بخش تعامل 

  آزمون فرضيات
 در با توجه به سوال اول مبني بر اينكه اولفرضيه 

 ارانـرد دهيـا عملكـي و شوراهـاي دولتـامل با نهادهـتع
تدوين و توسط دو گروه مردم و ، چگونه بوده است
آماره آزمون  مقدار 2اساس جدول  بر. دهياران آزموده شد

 محاسبه 002/0كه  دار بودن آزمون و همچنين مقدار معنا

 متغير تعداد ميانگين رتبه جمع رتبه

 مردم 200 82 16400
16 69 1104 تعامل دهياران

32616 151 216 كل
21800 109 200 مردم

16 38 608 اجتماعي دهياران
31752 147 216 كل
18600 93 200 مردم

16 104 1664 اقتصادي دهياران
42552 197 216 كل
14600 73 200 مردم

16 46 736 كالبدي دهياران
25704 119 216 كل
17600 88 200 مردم

16 63 1008 آموزشي دهياران
32616 151 216 كل
7800 39 200 مردم

16 41 656 جالش دهياران
17280 80 216 كل

 .هاميانگين رتبه.1ج
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شده، و با توجه به اينكه سطح معناداري محاسبه شده 
توان دهد، مي را نشان مي 05/0تر از آلفا رقمي پايين

پذيرفت كه دهياران در تعامل با نهادهاي دولتي و شوراها 
  .شودرد ميدر نتيجه فرضيه . اندموفق عمل كرده

  هـر اينكـي بـوال دوم مبنـاي سـدر راست دومه ـرضيـف
و در چه  قويهايي دهياران در چه زمينهعملكرد 

 تدوين شده است و در سه زمينه، هايي ضعيف بوده زمينه
  .انداجتماعي، اقتصادي، كالبدي مورد سنجش قرار گرفته

آزمون آماري 
الشچ آموزشي كالبدي اقتصادي اجتماعي تعامل من ويتني يو  

Man-
Whiteny  

U 
247.8 3526.4 9333.5 2369.0 2080.5 6538.5 

Wilcoxonw 16400 33620 16900 13800 18100 8500 

Z 3.1 -  5.4 -  8.5 -  2.8 -  5.2 -  0.574-  

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed) 
0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  
  

هر سه زمينه در سطح معناداري  2توجه به جدول با 
 ترقرار دارند و چون رقم محاسبه شده رقمي پايين 000/0

                                 وان پذيرفتـت دهد، ميان ميـدرصد را نش 05/0از آلفاي 

اند، طور يكسان عمل كرده كه دهياران در هر سه زمينه به
  .شود در نتيجه فرضيه رد مي

 مبني بر سوماساس سوال  كه برسوم فرضيه بررسي 
در دهياران سطح تحصيالت و ميزان آموزش  تأثير

دهد كه اين فرضيه در ، نشان ميتدوين شدهها  آنموفقيت 
قرار دارد و رقم محاسبه شده رقمي  000/0سطح معناداري

توان  دهد، مي درصد را نشان مي 05/0تر از آلفاي  پايين
تحصيالت در افزايش موفقيت دهياران پذيرفت كه سطح 

  .                                                                         شود تأييد مي نقش بسزايي داشته است و بنابراين فرضيه
 اساس سوال چهارم مبني بر اينكه بر چهارم  فرضيه

روستاها با چه مشكالت  ييعنوان مديران اجرا دهياران به

با توجه . تدوين شده است ،باشند هايي مواجه مي و چالش
قرار دارند و  000/0كه در سطح معناداري  2به جدول 

درصد را  05/0از آلفاي  تر رقم محاسبه شده رقمي پايين
. شوددر نتيجه اين فرضيه نيز تأييد مي. دهدمي  نشان

و ) كمك مالي(، پرداخت خودياري  پرداخت عوارض
 ها ترين چالش عنوان مهم هاي مسئوالن به هعدم تحقق وعد

  .است معرفي شده
  نتيجه  
ا تشكيل شوراهاي اسالمي روسـتايي و  رسد بمي نظر به

ها بخشي از مشكالت مديريت در سـطح  تأسيس دهياري
اجرايـي و   تضـيات كه ناشي از ناديده گـرفتن مق ها روستا

امـا  . به اتمام رسـيده اسـت   ،تغييرات مداوم ساختاري بود
كه الزم است تا نسبت به حل ه باقي ماندهمچنان مسائلي 

بـودن   عمده اين مسائل به نوپا. ها اقدام نمود و كاهش آن
موفقيـت يـا    بخشـي از  .گـردد  ها بر ميتشكيالت دهياري

ها به تعامـل بـا نهادهـاي دولتـي و پـذيرش و       آن ناكامي
بسته است كه آزمون مشاركت از سوي جامعه روستايي وا

محـدوده   فرضيات نشان از برقراري تعامل مثبت دهيـاران 
از نگـاه   .با شـوراها و نهادهـاي دولتـي دارد    مورد مطالعه

هاي اقتصادي و اجتمـاعي دهيـاران    گويان در بخش پاسخ
  .اندعملكرد بهتري نسبت به بخش كالبدي داشته

 ،)كمـك مـالي  (پرداخت عوارض، پرداخت خوديـاري  
و كمبود امكانات دهيـاري  هاي مسئوالن  حقق وعدهعدم ت

معرفـي  و مردم ها از ديد دهياران عنوان مهمترين چالش به
توانـد   اين موضوع تا حدي به اين قضـيه مـي   .شده است

واردي را با ديـده   يان هر چيز تازهئكه روستا باشدبوط مر
در همـين  . پذيرندنگرند و خيلي دير ميشك و ترديد مي

جامعه روستايي معتقد است كه مسـائل قـومي و     ارتباط،
اي تأثير بسزايي در انتخاب دهياران از سوي شـوراها  قبيله

داشته و ميزان جانبداري دهيـاران از وابسـتگان فاميـل در    
. گرفـت بـه كـرات مـورد اشـاره قـرار مـي      جامعه نمونـه  

.هاي آماري نتايج آزمون .2ج
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دهنـد كـه عـدم شـناخت و      ها همچنين نشان مـي  ارزيابي
اقتصادي مردم، ابهام در وضـعيت  آگاهي مردم، مشكالت 

 شغلي و استخدامي دهيـاران، كمبـود امكانـات دهيـاري،    
عدم توانايي شـخص دهيـار و    كمبود بودجه و اعتبارات،

عدم همكاري مردم از مشكالت اصلي پيش روي دهياران 
بين آموزش  تخصصي و عمـومي  و در آخر اينكه  باشد مي

ــرد آن  ــاران و عملك ــت    دهي ــه مثب ــا رابط ــود دارده  .وج
افزايش تعامل، آموزش  در محدوده مورد مطالعه طوركلي هب

و داشته است، و تحصيالت بر عملكرد دهياران تأثير مثبت 
عنـوان عوامـل بازدارنـده و منفـي      ها بـه مشكالت و چالش

بنــابراين، مســئولين امــر و متوليــان امــور  .نــداكــردهعمــل 
هـا و  ريـزي امهتوانند در برنروستايي در شهرستان ايوان مي

 .هاي روستايي خود اين نكات را مدنظر قرار دهندطرح

هاي خـوبي   توان گفت كه در كشور پتانسيل در پايان مي
خوب روسـتايي وجـود دارد    حكمرواييسازي  براي پياده

ها عبارتند از وجود قشـر تحصـيل كـرده،     كه برخي از آن
هـا و   ياريوجود انگيزه باال، تأسيس و عملكرد مناسب ده

شوراهاي روستايي، تمايل و انگيزه مردم و تجارت خوب 
با اين همه برخـي  . باشند جهاني كه اغلب در دسترس مي

خـوب   حكمروايـي موانع تاكنون مانع تحقق بهينه الگوي 
اند كه عبارتند از سـاختار متمركـز كشـور،     روستايي شده

عدم تمايل مسئوالن و نگـرش منفـي نسـبت بـه حضـور      
هـاي   گير در كنار نهادهاي دولتـي، هزينـه   تصميم نهادهاي

  .ها اعم از مالي و معنوي احتمالي اجراي اين گونه مدل
در بيشتر كشورهاي جهان حكمروايي در سطوح شهري 

خـوب   حكمروايـي مطرح شده است و لـذا از مشـكالت   
همچنـين  . روستايي، شهري بودن ابزارها و اجزاي آن است

دانش و آموزش كمي در بين مردم روستايي و متخصصـان  
  .نسبت به مفهوم حكمروايي روستايي وجود دارد

لذا رضايت شغل، سطح تحصيالت ، سبك مـديريت و  
تجربه دهيار چهار متغير هستند كه تأثير مثبتـي بـر نمايـه    

گـر   رضـايت از شـغل نشـان   . دارنـد روستايي  حكمروايي
عالقــه در جهــت كســب موفقيــت اســت و افــراد داراي 

دنبال تغيير شغل و خواهـان   رضايت شغلي بيشتر، كمتر به
لـذا ايـن   . استمرار فعاليت در موقعيت فعلي خود هسـتند 

ــي ــع آن   م ــه تب ــاري و ب ــزايش عملكــرد دهي ــد در اف توان
) صـيالت ميـزان تح (روستايي تأثيرگذار باشد  حكمروايي

نگرش افراد به امـور و چگـونگي برخـورد بـا مسـائل و      
در حقيقـت  . دهـد  مشكالت راه بسيار تحت تأثير قرار مي

تحصيالت نقش كاتاليزور دارد و اهرم بسـيار قدرتمنـدي   
ــت در تصــميم ــري و فعالي ــراد اســت  گي ــاي اف ــبك (ه س
از ديگــر متغيرهــايي اســت كــه تــأثير مثبــت و )مــديريت

  .روستايي دارد مرواييحكمستقيمي بر نمايه 
،  كه معرف تملـك سـاختمان  )استقرار و تجهيز دهياري(

تجهيز اداري آن و تجهيز دهياري به ماشـين آالت مـرتبط   
روسـتايي   حكمروايـي تواند باعث بهبـود نمايـه    است مي

صورت كه پتانسـيل بيشـتري بـراي اجـراي       به اين. شود
نمايـه  هاي عمراني و خدماتي و در نتيجـه ارتقـاي    پروژه

 .روستايي دارد حكمروايي
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