
 

  

  

  

  

  

  

 ۱۲۲- ۱۰۳، صفحات ۱۳۹۶ ، بهار۱شمارة  ،۲۰فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

هاي تأثيرگذار بر عملکرد دهياران نواحي روستايي شهرستان بررسي مؤلفه
 اصفهان

  *و يوسف قنبري برقي حميد

 ۱۶/۱۱/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۲۴/۵/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

 چکيده

ها و بررسي عملکرد آنها از موضوعات مهم در حوزه مديريت روستايي است که در قالب دهياري
پايدار روستايي  ةيند توسعاتواند نقش مهم در فردمي در سطح روستا، مييک نهاد مشارکتي و مر

ها در  هاي تأثيرگذار بر عملکرد دهياريپژوهش حاضر با هدف بررسي مؤلفه رو، از اين .ايفا کند
جامعه آماري  بود وپيمايشي  -مطالعه از نوع توصيفي. روستاهاي شهرستان اصفهان انجام گرفت

هاي تحقيق با آماره پايايي گويه. ندداد میشهرستان اصفهان تشکيل ستاهای رودهيار  ۱۵۱را  آن
هاي آماري مورد استفاده شامل آمارهاي  روش. دست آمد به ۸۲/۰که  ،آلفاي کرونباخ سنجيده شد

ترين آنها ماتريس  که مهم بوده آمارهاي استنباطي نيز و...)  ميانگين، انحراف معيار و( توصيفي
ابعاد  درهاي هاي پژوهش، عملکرد دهيارياساس يافته بر. ريس وزني استميانگين و مات

. ندمحيطي در سطح متوسط قرار داشت زيربنايي و زيست ،رهنگي، عمرانيف -اقتصادي، اجتماعی

                                                           
دانشگاه  ريزی، و برنامه ، دانشکدة علوم جغرافيايیييروستا يزيرا و برنامهيجغراف دانشيارنويسندة مسئول و ، بيترت به *

ريزي روستايي، دانشکدة علوم جغرافيايی و و دانشيار جغرافيا و برنامه ؛)h.barghi@geo.ui.ac.ir( اصفهان
  .ريزی، دانشگاه اصفهان برنامه
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محيطي کمترين توجه و  گي بيشترين و بعد اقتصادي و زيستبعد اجتماعي و فرهن ،همچنين
  .دنفعاليت را به خود اختصاص داد

  .ها، نواحي روستايي اصفهانمديريت نوين روستايي، دهياري، مؤلفه: هاکليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

از توجه به توسعه پايدار روستايي و همچنين، توجه به ساختار مديريت روستايی  ،امروزه
هدف  ).۱۸: ۱۳۹۳برقي و همکاران، (ل روستايي است ئمحورهاي اساسي در تحليل مسا

معيشت روستاييان در يک روند پايدار و برابر اجتماعي و محيطي است اين توسعه بهبود 
هاي طبيعي، انساني، مادي، فني و اجتماعي و خدماتي را فراهم که دسترسي بهتر به سرمايه

اند از پيشرفت ؛ و ارکان اساسي آن عبارت)Atchoarena and Gasperini,2003( سازدمي
بنابراين، ). Drakakis and Smith, 1395(حيطي اقتصادي، پويايي اجتماعي، و کيفيت م

است که هاي اجتماعي، اقتصادي، و محيطي پايدار روستايي داراي ابعاد و ويژگي ةتوسع
پورطاهري (پيوسته در قالب کليتي واحد و داراي تعامل است  هم بيانگر مفهومي موزون و به

اين . يج مفيد و پايدار استق نتامديريت روستايي ابزاري براي تحق ).۱۳۸۹و همکاران، 
 پايدار و کاهش فقر شده است ةمديريت موجب توانمندسازي روستاييان براي توسع

)Rashidpour et al., 2011 ،۱۳۹۲؛ فرجي سبکبار و همکاران.(  
ترين رخدادها در از سوي ديگر، در چارچوب يک رهيافت مديريتي پايدار، يکي از مهم

که  ،مديريت ةپرداختن بدين شيو. هاستحث دهياريمديريت روستاهاي کشور ب ةعرص
است، بسيار مورد توجه قرار  خوددر سرنوشت  روستاييانمشارکت و دخالت  مبتني بر

عطفي در تاريخ  ةتوان نقطتأسيس دهياري در روستا را مي). ۱۳۸۸سعيدي، (گرفته است 
ريت روستاها و تأسيس شمار آورد، زيرا از هنگام دخالت دولت در مدي مديريت روستايي به

با تأسيس . انجمن يا شوراي ده بوده است ةعهد انجمن ده، همواره مديريت آنها بر
 ةهاي توسعبرنامه ةکنند وستا به عنوان قانونگذار و تصويبها، افزون بر شوراي ردهياري
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چوبچيان (گذاشته شده است  هاة دهياريروستايي، مديريت اجرايي امور روستا نيز به عهد
  ).۱۳۸۶و همکاران، 

پايدار روستايي از موضوعات مهم  ةها و بررسي عملکرد آنها در توسعبنابراين، دهياري
مديريت روستايي است که در قالب يک نهاد مشارکتي و مردمي در سطح روستا،  ةدر حوز

از زمان تصويب قانون . پايدار روستايي ايفا کند ةتواند نقشي مهم در فرايند توسعمي
توان به ارزيابي گذرد؛ و اينک ميها و تشکيل اين نهاد مردمي بيش از يک دهه ميريدهيا

هاي ن مؤلفهيپايدار روستايي و تبي ةو تحليل عملکرد اين نهاد در دستيابي به اهداف توسع
  . ثيرگذار بر آن پرداختأت

ف در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، تمرکززدايي از وظاي
جهاني تجربه شده  ةيکي از رويکردهايي است که در عرص در قالبهاي دولتي دستگاه

هاي در تدوين برنامه سوم توسعه کشور، ضمن آگاهي از مضار تمرکز تصدي. است
د تا زمينه واگذاري برخي از شتالش  ،غيرضرور در بدنه دولت، در چندين ماده قانوني

در  شود؛نهادهاي عمومي غيردولتي و محلي فراهم هاي دولتي به  وظايف اجرايي دستگاه
ريزي روستايي، و در حوزه مديريت و برنامه ۱۳۶ريزي شهري، ماده حوزه مديريت و برنامه

هاي توجه شده و در ساير قوانين نيز پشتوانه ، بدين نکتهقانون برنامه سوم ۱۳۷ماده  ۲بند 
ها و هاي دولتي به سازمان از دستگاه ،مالي تفويض و واگذاري اموري که جنبه محلي دارند

ها و  سازمان شهرداري( بيني شده استپيش) هاا و دهياريهشهرداري(نهادهاي محلي 
  .)۱۳۸۴هاي وزارت کشور،  دهياري

وظايف و  تشکيالت،«عنوان قانون  باآخرين قانون در زمينه مديريت روستايي در ايران 
. به تصويب رسيد ۱۳۷۵در سال » شهرداران انتخاب شوراهاي اسالمي کشوري و انتخاب

کالنتري، ( ستشوراي اسالمي روستا ةعهد اساس اين قانون، مديريت روستا همچنان بر بر
پس از تصويب اين قانون، مشکالت اجرايي مديريت روستايي سبب شد تا در ). ۱۳۸۴
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به » ي کشورهاي خودکفا در روستاهاتأسيس دهياري«نام  بهبا تصويب قانوني  ،۱۳۷۷سال 
 را» دهياري«وزارت کشور اجازه داده شود تا براي اداره امور روستاها، سازماني به نام 

با اصالح قانون وظايف، تشکيالت و انتخاب شوراهاي اسالمي در سال . تصويب کند
مديريت روستايي شکل گرفت که همان  ةدر عرص ة اجرايي جديدتجرب يک ،۱۳۸۲

 يادآور شد کهبايد ). ۱۳۸۴هاي وزارت کشور، سازمان دهياري(ها بود اندازي دهياري هار
اي از مشکالت کالن ها بخش عمدهگرچه در حال حاضر با تشکيل و تأسيس دهياري

از ناديده گرفتن مقام اجرايي و تغييرات مداوم ساختاري به اتمام  برآمدهمديريت روستايي 
. دشونسبت به حل يا کاهش آنها اقدام  ماند که الزم استلي باقي ميئرسيده است، اما مسا

وجود  )۱۳۸۶(نعمتي و بدري . گرددمية اين مسائل به نو بودن تشکيالت دهياري برعمد
هاي دولتي، ارائه خدمات اداري و ساختارهاي مناسب اداري و تشکيالتي، اعطاي کمک

اعتبارات  ا و در نتيجه،هاي اهالي، جمعيت زياد روستهاي الزم، مشارکتمالي، آموزش
شکست و عدم  نبود يا کمبود آنها را موجب نيز و و ادامه حيات دهياري ضامن بقا بيشتر را

تأمين منابع مالي پايدار، عدم نيز ) ۱۳۸۳(معصوم و رياحي  قديري. ندندا ها مييق دهياريتوف
هاي تخصصي و سازوکارهاي مشارکت و شراکت مردم  ضمانت اجرايي، نياز به آموزش

ر امور، عدم مديريت واحد روستايي، عدم توجه به فرهنگ مدني و سرمايه روستا د
را از جمله مشکالت اين تجربه نوپا  فقدان تجهيزات، ابزارها و تأسيساتو اجتماعي، 

ها را رويکرد اصلي در مديريت روستايي و تشکيل سازمان دهياري براين،بنا. دانند مي
ل در روستاها، تقريباً تمامي دين مسائتوجه ب دمتوان در همين نکته متمرکز کرد که ع مي

و چه در  چه در بعد کالن دانتوجه ب رو، از اينو  سازدبا شکست مواجه ميرا ها برنامه
از آنجا که تثبيت موقعيت سازماني و تشکيالتي . نشدني استابعاد خرد ضرورتي انکار

روستايي و تجزيه و تحليل  نيازمند مطالعه و ارزيابي شرايط حاکم بر جامعه هادهياري
هاي درصدد ارزيابي اين موضوع از جنبه حاضر موجود در اين زمينه است، تحقيق اربتج
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هاي مؤلفه«د که گونه مطرح کر اينتوان ال اصلي تحقيق را ميؤس است؛ بنابراين،مختلف 
  .»ها کدامند؟ تأثيرگذار بر عملکرد دهياري

نسبتاً  ی، تحقيقاتدر توسعه پايدار نواحي روستاييا ه با توجه به اهميت  و نقش دهياري
تحقيق  موضوع به مواردي چند در ارتباط با ،که در اينجا صورت گرفتهدر اين زمينه مناسب 

  . شده استحاضر اشاره 
 ةها و شوراهاي اسالمي در توسع، در تبيين نقش دهياري)۱۳۹۰(هاشمي و همکاران 

درصد از  ۳/۶۲يزد، دريافتند که بنا به ارزيابي حدود  کارآفريني روستايي در بهاباد استان
درصد از کارآفرينان، و شصت درصد از مسئوالن، موفقيت دهياران و  ۷/۴۶مردم محلي، 

جذب منابع مالي براي کارآفريني در روستاهاي منطقه در حد  ةشوراهاي اسالمي در زمين
  . زياد و بسيار زياد بوده است

اي ديگر در مديريت ها تجربهدهياري« ة، در مقال)۱۳۸۴(مهدوي و نجفي کاني 
توانند نقشي بسيار مهم را در ها ميگيرند که امروزه، دهياري، نتيجه مي»روستاهاي ايران

ها ايفا کنند و وضعيت اجتماعي کالبدي روستا ةويژه توسع  ة روستايي بهراستاي توسع
در ارزيابي  ،)۱۳۸۶(و بدری  نعمتي. تبر اين مدعاس یدهياران گواه ةشد هاي انجامفعاليت

بدين نتيجه رسيد که موفقيت  ،ها در روستاهاي کوچکوضعيت و نقش کارکردي دهياري
ها و ساختارهاي مناسب اداري و زمينهها تا حدود زيادي در گرو وجود پيشدهياري

ا ههاي دولتي و موفقيت دهياريها و حمايتزمينهتشکيالتي است و بين وجود پيش
به سنجش عملکرد مديريت نيز ) ۱۳۸۵(عبدالهيان و همکاران . دار وجود دارداي معني ابطهر

و در نهايت، مدلي را در قالب ابزار  تنداساس عوامل تأثيرگذار پرداخ روستايي در ايران بر
هاي ، در تحليل عملکرد دهياري)۱۳۸۸(قاسمي . سنجش مديريت روستايي ايجاد کردند

سه  روستايي در ةها و توسعز، چنين نتيجه گرفت که بين تشکيل دهياريبخش بادرود نطن
چوبچيان و  همچنين، .دار وجود داردمعني ةمحيطي رابط بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست
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، با وارد کردن »ها در استان گيالنعوامل مؤثر بر عملکرد دهياري« ة، در مقال)۱۳۸۶(همکاران 
ها بيشترين به گام، بدين نتيجه رسيدند که متغير همکاري سازمانيازده متغير در رگرسيون گام 

ها در ، در ارزيابي عملکرد دهياري)۱۳۸۶(کريمي . ها داشته استتأثير را بر عملکرد دهياري
ها و ويي بين فعاليتسهم ةگونه نتيجه گرفت که رابطروستايي بخش کندوان، اين ةتوسع

اساس ميزان رضايت روستاييان از  شوراهاي اسالمي بر ها وشده توسط دهياري خدمات ارائه
  . عملکردهاي عمراني، کشاورزي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و بهداشتي وجود ندارد

در زمينه  ،د که تاکنون در شهرستان اصفهانشمشخص  گفته، پيشهاي  بر اساس پژوهش
پژوهش حاضر، با  در. ام نشده استهاي مختلف تحقيقي انج ؤلفهها در م عملکرد دهياري

هاي اوليه و ميداني  شده در تحقيقات پيشين و بررسي توجه به متغيرهاي انتخاب
يابي به اهداف تحقيق، متغيرهاي أثيرگذار در دستهاي ت ؤلفهتبيين م برایگرفته  صورت

  .ندشد استخراج و تحليل محيطي، عمراني و زيربنايي ي، زيستاقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

  تحقيقمباني نظري 

دهي و هدايت جامعه و محيط روستايي از طريق مديريت روستايي، در واقع، فرايند سازمان
ة مين اهداف جامعها و نهادها وسايل تأاين سازمان .ها و نهادهاستشکل دادن به سازمان

توان در قالب همين تعريف کلي، مي). ۲۱۱: ۱۳۸۳رضواني، (روند شمار مي روستايي به
  :ر را براي مديريت روستايي در نظر گرفتاهداف خرد زي

  نوسازي و بهسازي محيط کالبدي روستايي؛ - 

 هدايت و نظارت بر فرايند عمران روستايي؛ و  - 

 ).۱۵: ۱۳۸۴دربان آستانه، (ارتقاي شرايط کار و زندگي  - 

تواند راهگشاي  ص مديريت روستايي ميساير کشورها در خصو ارببررسي تج
صورت  توان به عملکرد شوراي ده به مي ،کشور باشد براي نمونهريزي روستايي در  برنامه

هاي احداث و نگهداري  کرد که شامل فعاليت در زمينهالنکا اشاره  سنتي در کشور سري
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مين رساني و حفظ بهداشت عمومي و تأ هاي آب مين برق و انجام طرحهاي روستايي، تأ راه
و توجه ويژه به توسعه متوازن مناطق هاي محلي  منابع درآمدي روستا از طريق ماليات

 ).Akbar Alikhan and Mutalib, 1982: 67( استروستايي 

هاي سنتي و  هاي محلي و مديريت روستايي، رهيافت هاي سازمان در سير تکويني نظريه
در اين  ؛Hass, 2008)( اند آفرين بوده منابع انساني و نيز رهيافت کمي و سيستمي نقش

دهي،  ريزي، سامان شتمل بر تالش در شناسايي، برنامهايف مديريتي مبر وظ ،ها رهيافت
هاي جديد مديريت  ، در نظريههمچنين. کيد شده استأفرماندهي، هماهنگي و کنترل ت

ابعاد توسعه پايدار  نيزمديريت مشارکتي و حفظ محيط زيست و  ويژه به هب ،روستايي
هاي توسعه پايدار را در  ر زمينهاگ. )Mosley, 2003: 147( روستايي توجه شده است

رهنگي در نظر بگيريم، در اجتماعي و ف -هاي اقتصادي محيطي، فعاليت هاي زيست بخش
تواند برقرار  ه بين دهياران، شورا و مردم ميهاي همکاري و تعامل گسترد ، زمينهها اين بخش

های  سازمانو هاي محلي  واند با آموزش مردم و تشکيل گروهت ستا ميت رويباشد و مدير
 ).۶۴: ۱۳۹۴ ،و قنبري برقي( زمينه را براي توسعه پايدار فراهم آورد  )NGOs(نهاد  مردم

نظران معتقدند که از نظر فني، براي موجوديت مديريت روستايي و  برخي از صاحب
دارای بايد سازمان محلي  - الف: هاي محلي نياز به سه شاخصه اصلي است سازمان

بايد ساختار و شکل سازماني  ،د و براي احراز چنين شرطيفته باشيا موجوديتي سازمان
 بايد سازمان محلي - و ج ؛دمان محلي داراي ويژگي حکومتي باشبايد ساز - ب د؛داشته باش

بايد داراي حق تعيين بودجه، کسب  ،به ديگر سخن داراي استقالل مالي و اداري باشد و
  .)۶۳: ۱۳۸۰ مقيمي،( درآمد و مانند آن باشد

پايدار روستايي است  ةهدف مديريت روستايي دستيابي به توسعه و به دنبال آن، توسع
پس، مديريت روستايي داراي نقاطي مشترک با اهداف ). ۶۹: ۱۳۸۲مطيعي لنگرودي، (

بنابراين، هدف کالن مديريت روستايي حرکت براي . پايدار است ةروستايي و توسع ةتوسع
سو با هاي بالقوه و بالفعل موجود در روستا و هماده از توانرسيدن به وضعيت مطلوب با استف
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پايدار روستايي، مديريت  ةدر توسع). ۶: ۱۳۷۶طالب، (روستايي است  ةبهبود وضعيت جامع
هاي اجتماعي و پيوند نظامانسان با محيط زيست خود که در آن، به  ةيعني تنظيم رابط

: ۱۳۸۲دين افتخاري، الفيروزنيا و رکن(ود ششناختي توجه ميهاي بومبا نظارت اقتصادی
عد اصلي توان مديريت روستايي را در سه بپايدار، مي توسعةرو، در فرايند  از اين). ۱۵۴

هاي محيطي در نظر گرفت، که هر کدام از اين ابعاد نيز جنبه اقتصادي، اجتماعي و زيست
الدين افتخاري رکن(فاوت است خاص خود را دارند و اهداف مديريتي در هر کدام از آنها مت

روستايي بايد توسط همه کساني  ة توسعةبارگيري در بنابراين، تصميم ).۱۰: ۱۳۸۶و همکاران، 
 مانند کاهش فقر و نيز(هاي اقتصادي  ؤلفهنفع هستند و به م ؤثر و ذيانجام گيرد که در آن م

تعامل با  فرهنگي و نيزتعامالت  مشارکت،مانند ( ، اجتماعي)اشتغال، توليد و بازاريابي
 فظ محيط زيست، حفاظت از منابع آب و نيزحمانند ( محيطي و زيست ،)نهادهاي دولتي

  .)Athari, 2008: 32( در نواحي روستايي توجه شود) زيباسازي و نوسازي محيط روستايي
مين سرمايه، تأمين تغذيه، أدر محيط روستا، هدف مديريت اقتصادي ت ،بنابراين

اشتغال، کارآفريني، تأمين بازار براي فروش کاالها  ةخروج سرمايه، ايجاد زمين جلوگيري از
ان مصرف و مديريت عرضه و تقاضاست؛ و در بعد اجتماعي و خدمات توليدي و کنترل ميز

هدف ايجاد زمينه مناسب براي توسعه انساني است که شامل تغييرات متوالي و مستمر  نيز
افراد يک منطقه يا کشور با در نظر  ةدگي مطلوب براي کليدر دستيابي به الگوهاي يک زن

محيطي، با  ، در بعد زيستهمچنين هاي زيست آنهاست؛و مکان گرفتن استعدادهاي بالقوه
هاي غيرطبيعي مردم مديريت مناسب، اثرات مخاطرات طبيعي و مخاطرات ناشي از فعاليت

  .)۳۸: ۱۳۸۸افراخته، (يابد انسان کاهش مي در زندگي
هاي فعاليت محيطي هاي زيستپايدار را در بخش توسعةهاي طور کلي، اگر زمينه به

هاي همکاري و برقراري تعامل نظر بگيريم، زمينه هاي اجتماعي دراقتصادي و فعاليت
 DHVمهندسين مشاور ( ها وجود داردها در اين بخشگسترده ميان دهياري، شورا و تعاوني

  .)۶۴: ۱۳۹۴ري، قنب و برقي ؛۱۳۷۵هلند، 
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  هامواد و روش

 ةکنترل متغيرها، غيرآزمايشي و توصيفي، از لحاظ نحو ةاز لحاظ ميزان و درج حاضر تحقيق
. شود ، از نوع پيمايشي محسوب ميهالحاظ قابليت تعميم يافته ازها، ميداني و گردآوري داده

) نفر ۱۵۱شامل (  ۱۳۹۴ آماري تحقيق را تمامي دهياران در شهرستان اصفهان در سال جامعة
ه از آن، تعداد کوکران استفاده شد که با استفاد رابطةبراي حجم نمونه، از . دادندتشکيل مي

هاي تحقيق پرسشنامه بود که از دو بخش ابزار گردآوري داده. دست آمد نفر به ۱۵۶نمونه 
کدام از  هر ميزان اهميت ةگويان و ديدگاه آنها دربار اي پاسخهاي فردي و حرفه ويژگی

اين متغيرها از طريق بررسي و مرور . ها تشکيل شده بودمتغيرهاي عملکرد مؤثر دهياري
ساختارمند با دهياران و حضوري و نيمه ةمسئله پژوهش و مصاحب ةادبيات نظري در حيط

براي . هايي با کارشناسان مديريت روستايي شناسايي و استخراج شده بودندمصاحبه ،همچنين
= تا خيلي زياد ۱= از خيلي کم(سطحي  دوم پرسشنامه، از طيف ليکرت پنج گيري بخشاندازه

موضوع پژوهش  ةاعتبار پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در زمين. استفاده شد) ۵
هاي مختلف پرسشنامه شده براي بخش مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه. رفتمورد تأييد قرار گ

، تعاريف ۱ در جدول .پرسشنامه بود ةپايايي بهين ةدهند د که نشاندست آم هب ۸۱/۰بيش از 
رد هاي آماري مو روش. ها آمده استسنجش متغيرهاي عملکرد دهياري عملياتي و نحوة

 شاملو آمارهاي استنباطي ...)  ميانگين، انحراف معيار و( استفاده شامل آمارهاي توصيفي
 برایهايي است که  ماتريس وزني يکي از روش .ماتريس ميانگين و ماتريس وزني بوده است

ة آماري مورد سنجش قرار سهم و وزن هر متغيرو نسبت آن به کل جامع تعيين اهميت،
هادر عملکرد  ؤلفههدف تبيين اهميت و نسبت سهم م حاضر، که در تحقيقاز آنجا و  گيرد مي

  .تاز اين ماتريس استفاده شده اس ،در تحليل آماري ه،بود ها دهياري
 هاي مورد مطالعهبر اساس چارچوب نظري پژوهش، متغير اصلي يعنی عملکرد دهياري

محيطي، و  فرهنگي، زيست - ، اجتماعية اقتصاديپايداري و در چهار حيط ةگاندر ابعاد سه
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افزار ها با استفاده از نرمعمراني و زيربنايي مورد توجه قرار گرفت و تجزيه و تحليل داده
SPSS  از جدول فراواني، درصد و ميانگين و در  ،در روش توصيفي. نجام شدا ۱۸نسخه

 . ه استگيري شدتحليل استنباطي نيز از اعتبار وزني بهره

  سنجش متغيرهاي تحقيق ةو نحو عملياتیتعاريف  -۱جدول 

  هاگويه/ تعريف عملياتي  متغير  رديف

  اقتصادي  ۱

ون مسائل فقر و فقرزدايي، حمايت مـالي،  بخشي پيرامطيف ليکرت پنج ةاين شاخص با شش گوي
 ،بنـدي، وصـول عـوارض، نظـارت بـر معـامالت      صنايع، درآمدزايي، بودجـه  توسعةرساني، کمک

» خيلـي کـم  = ۱«طيف بين  دامنة. شودنند اينها سنجيده مينظارت بر خريد و فروش توليدات و ما
  .است »خيلي زياد= ۵« تا

۲  
 -اجتماعي
  فرهنگي

بخشـي پيرامـون مسـائل اجتمـاعي، رفـاهي، آگـاهي،        ة طيف ليکرت پنجگوياين شاخص با شش 
= ۵«تـا  » خيلـي کـم  = ۱«دامنة طيـف بـين   . شودسنجيده مي ة اجتماعي، تربيتي، و مانند اينهاسرماي

  .است» خيلي زياد

  محيطي زيست  ۳
 بخشي پيرامون مسائل حفظ، نگهـداري، احيـا و حراسـت از   ليکرت پنج ةاين شاخص با شش گوي

دامنـة طيـف بـين    . شودسنجيده مي ابع آبي، منابع خاکي، منابع جمعي و مانند اينهامنابع طبيعي، من
  .است» خيلي زياد= ۵«تا » خيلي کم= ۱«

۴  
عمراني و 

  زيربنايي

بخشي پيرامون مسائل بهداشـت و درمـان، تأسيسـات    طيف ليکرت پنج ةاين شاخص با شش گوي
. شـود سـنجيده مـي   اي و عمراني، و مانند اينهاوسعههاي ت، برق، آب آشاميدني، پروژهگازعمومي، 

  .است» خيلي زياد= ۵«تا » خيلي کم= ۱«دامنة طيف بين 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 نتايج و بحث

  اي دهياران هاي فردي و حرفهويژگي

ترين آنها سال، سن جوان ۳۹دست آمده، ميانگين سني دهياران حدود  هاي بهاساس يافته بر
درصد دهياران را مردان  ۲/۹۷سال بود؛ از لحاظ جنسيت،  ۵۷ترين آنها سال و سن مسن ۲۵
درصد دهياران  ۹/۹۶دادند؛ از لحاظ وضعيت تأهل، درصد از آنها را زنان تشکيل مي ۸/۲و 
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 ۹/۱۹ درصد مدرک ديپلم، ۲/۵۳درصد مجرد بودند؛ از نظر ميزان تحصيالت،  ۱/۳متأهل و 
درصد نيز کارشناسي ارشد داشتند؛ همچنين،  ۵/۳درصد کارشناسي و  ۴/۲۳صد کارداني، در

درصد از آنها دهياري شغل دوم  ۳/۴۳اما  گويان دهياري بود، درصد پاسخ ۷/۵۶شغل اصلي 
ه سال و کمترين شغل دهياري نيز بيشترين ميزان فعاليت نُ ةآنها بوده است؛ از نظر سابق

سال بود؛ از نظر وضعيت  ۵۸/۵فعاليت در دهياري  ةل و ميانگين سابقميزان يک سا
درصد در شهر سکونت داشتند؛  ۹/۱۱درصد از دهياران در روستا و  ۱/۸۸سکونت، 

صورت  هدرصد ب ۴/۲۹وقت و صورت پاره درصد از دهياران به ۶/۷۰فعاليت  وضعيت
هاي  ر بار در سال در دورهدرصد از دهياران بيش از چها ۹/۷۳وقت بود؛ همچنين،  تمام

دست آمده در مورد ميزان مشورت دهياران با نتايج به. دهياران شرکت داشتند ةآموزشي ويژ
کم،  گويان در حددرصد از پاسخ ۱/۴دهد که هاي مختلف در روستا نشان ميافراد و گروه

اد با درصد در حد خيلي زي ۹/۱۷درصد در حد زياد و  ۴/۵۲درصد در حد متوسط،  ۵/۲۵
  . هاي مختلف در روستا مشورت داشتندافراد و گروه

  فرهنگي–-بعد اجتماعيدر ها بررسي متغيرهاي مؤثر بر عملکرد دهياري

هاي مربوط به عملکرد فرهنگي از بررسي داده - ة اجتماعيوضعيت انجام وزني هر مؤلف
 که نتايج آن در، دست آمد روستايي به فرهنگي توسعه پايدار - در بعد اجتماعيها دهياري
 در ها دهياري عملکرد د،شوگونه که دراين جدول مشاهده ميهمان. آمده است ۲جدول 
آن است که بيشترين فعاليت دهياري در  حاکي از هايافته. ؤلفه ارزيابي شده استشش م

سرمايه اجتماعي روستا و  گيري دهياري و ارتقایيمزمينه مشارکت مردم در امور تصم
درآمد به کميته امداد و هاي کممعرفي خانواده ،شوراي اسالمي و پس از آن همکاري با

  . استسازمان بهزيستي و همکاري در رفع اختالفات محلي 
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  فرهنگي - ها در بعد اجتماعيماتريس عملکرد دهياري -۲جدول 

  متغير
ميانگين 

  اي انجام رتبه
ميانگين 

  اي نيازرتبه
  وزن

اعتبار 
  وزني

  رتبه

سرمايه  گيري و ارتقایدم در امور تصميممرمشارکت 
  اجتماعي روستا و همکاري با شوراي اسالمي

۹۱/۲  ۲۸/۴  ۰۸/۱  ۰۹/۳  ۱  

درآمد به کميته هاي کمشناسايي و معرفي خانواده
  امداد و بهزيستي

۸۹/۲  ۰۷/۴  ۰۲/۱  ۹۸/۲  ۲  

  ۳  ۹۷/۲  ۹۹/۰  ۹۴/۳  ۰۱/۳  اختالفات محلي عهمکاري در رف
برگزاري مراسم فرهنگي و پشتيباني و حمايت از 

  اجتماعي
۸۰/۲  ۲۲/۴  ۰۶/۱  ۹۶/۲  ۴  

مين امنيت و أت برایهمکاري با نيروي انتظامي 
  ها و نهادهاي دولتي تعامل با سازمان

۷۶/۲  ۱۳/۴  ۰۴/۱  ۸۷/۲  ۵  

بررسي نيازها و کمبودهاي روستا و پيگيري در 
  هاي روستاق برنامهمينه تحقز

۷۵/۲  ۰۹/۴  ۰۳/۱  ۸۳/۲  ۶  

  بين يک تا پنج :انگيندامنه مي
   هاي تحقيقيافته: مأخذ

  بعد اقتصادي درها بررسي متغيرهاي مؤثر بر عملكرد دهياري

ها در هاي مربوط به عملکرد دهيارياز بررسي داده اقتصادي ةوضعيت انجام وزني هر مؤلف
 .آمده است ۳که نتايج آن در جدول  ،دست آمد اقتصادي توسعه پايدار روستايي بهبعد 
ها در شش مؤلفه ارزيابي  د، عملکرد دهياريشوونه که در اين جدول مشاهده ميگهمان
ها در بعد اقتصادي معطوف به که بيشترين فعاليت دهياري استاز آن  اکیها حيافته وشده 

هاي شناسايي زمينه«و » يانيکاهش فقر و فقرزدايي و افزايش رفاه روستا راستایتالش در «
اي گونه ، بهبوده است» جلب حمايت دولت براي ايجاد اشتغال راستایدر  اشتغال و تالش

اند و پس از هاي اول و دوم عملکرد اقتصادي را به خود اختصاص دادهها رتبهکه اين مؤلفه
  . در رتبه سوم قرار گرفته است» نوسازي اماکن روستايي همکاري در زمينه« ها،آن
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  در بعد اقتصادي هاماتريس عملکرد دهياري -۳جدول 

  متغير
ميانگين 

  اي انجام رتبه

ميانگين 

  اي نياز رتبه
  وزن

اعتبار 

  وزني
  رتبه

کاهش فقر و فقرزدايي و افزايش  راستایتالش در 
  يانيرفاه روستا

۶۴/۲  ۱۶/۴  ۰۳/۱  ۷۱/۲  ۱  

جلب  راستایهاي اشتغال و تالش در شناسايي زمينه
  حمايت دولت براي ايجاد اشتغال

۶۶/۲  ۰۳/۴  ۰۰/۱  ۶۶/۱  ۲  

  ۳  ۶۱/۲  ۹۷/۰  ۹۲/۳  ۷۰/۲  همکاري در زمينه نوسازي اماکن روستايي
تشويق روستاييان به توليد و توسعه بازاريابي 

  محصوالت روستايي و صنايع دستي
۶۱/۲  ۰۱/۴  ۱  ۶۱/۲  ۴  

  ۵  ۵۹/۲  ۹۹/۰  ۱۲/۴  ۶۲/۲  تنظيم بودجه ساالنه دهياري و ارائه آن براي تصويب
  ۶  ۴۷/۲  ۹۹/۰  ۹۸/۳  ۵۰/۲  مالت دهياريوصول عوارض و انجام معا

  بين يک تا پنج: دامنه ميانگين
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  محيطي بعد زيست درها بررسي متغيرهاي مؤثر بر عملکرد دهياري

وضعيت انجام وزني  .محيطي يکي ديگر از ابعاد توسعه پايدار روستايي است پايداري زيست
ها در بعد به عملکرد دهياريهاي مربوطه دهمحيطي از بررسي دا هر مؤلفه زيست

. آمده است ۴که نتايج آن در جدول  ،دست آمد محيطي توسعه پايدار روستايي به زيست
محيطي  ها در شش مؤلفه زيستلکرد دهياريد، عمشومشاهده مي ۴گونه که در جدول همان

ها در اين بعد در حفظ يها حاکي از آن است که بيشترين فعاليت دهيارارزيابي شده و يافته
پوشش گياهي حريم  محيط زيست روستا و تداوم حيات و بقاي منابع طبيعي و نگهداري از

محيطي را به خود اختصاص  ة اول عملکرد زيستاي که اين مؤلفه رتبگونه روستا بوده، به
  . داده است
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 محيطي ها در بعد زيستبي عملکرد دهياريماتريس ارزيا -۴جدول 

  متغير
يانگين م

  اي انجام بهرت

ميانگين 

  اي نيازرتبه
  وزن

اعتبار 

  وزني
  رتبه

حفظ محيط زيست روستا و تداوم حيات و بقاي منابع 
  طبيعي و نگهداري از پوشش گياهي حريم روستا

۵۶/۲  ۰۹/۴  ۰۴/۱  ۰۲/۳  ۱  

  ۲  ۶۶/۲  ۰۸/۱  ۲۶/۴  ۴۷/۲  جلوگيري از آلودگي آب و خاک در روستا راستایتالش در 
  ۳  ۴۸/۲  ۰۵/۱  ۱۵/۴  ۳۷/۲  سماند و فاضالب روستاييمديريت پ

حفظ و نگهداري از منابع آبي سطحي و زيرزميني حريم 
  روستا

۳۰/۲  ۲۱/۴  ۰۷/۱  ۴۶/۲  ۴  

پذيري جامعه روستايي براي ترويج فرهنگ مسئوليت
  نوسازي محيط

۳۶/۲  ۰۶/۴  ۰۳/۱  ۴۳/۲  ۵  

  ۶  ۳۹/۲  ۰۱/۱  ۹۹/۳  ۳۷/۲  زيباسازي محيط روستا

  بين يک تا پنج: گيندامنه ميان
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  بعد عمراني و زيربنايي درها بررسي متغيرهاي مؤثر بر عملکرد دهياري

هاي مربوط به عملکرد وضعيت انجام وزني هر مؤلفه عمراني و زيربنايي از بررسي داده
نتايج آن در که  ،دست آمد پايدار روستايي به توسعةعد عمراني و زيربنايي ب ها دردهياري
اساس نتايج اين جدول، عملکرد عمراني و زيربنايي  بر. قابل مشاهده است ۵جدول 
که  گويای آن استها يافته وها از ديدگاه روستاييان در شش مؤلفه ارزيابي شده دهياري

ة بهداشت و درمان عد عمراني و زيربنايي معطوف به مقولببيشترين فعاليت دهياري در 
اول عملکرد عمراني و زيربنايي را به خود اختصاص  ةاي که اين مؤلفه رتبگونه بوده، به

  .داده است
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  ها در بعد عمراني و زيربناييماتريس ارزيابي عملکرد دهياري -۵جدول 

  متغير
ميانگين 

  اي انجامرتبه

ميانگين 

  اي نياز رتبه
  وزن

اعتبار 

  وزني
  رتبه

  ۱  ۰۲/۳  ۰۲/۱  ۱۶/۴  ۹۷/۲  مين بهداشت و درمان روستاحفظ نظافت و تأ

  ۲  ۹۱/۲  ۰۱/۱  ۱۳/۴  ۸۹/۲  سازيکشي و راهامور گازرساني، آب لوله

  ۳  ۸۸/۲  ۱  ۰۷/۴  ۸۸/۲  ن براي احداث و نگهداري تأسيسات عموميهمکاري با مسئوال

  ۴  ۸۲/۲  ۹۹/۰  ۰۴/۴  ۸۵/۲  هاي عمرانينظارت و پيگيري اجزاي پروژه

راقبت بهداشتي از تسهيل دسترسي مردم به آرد و نان مرغوب و م

  واحدهاي صنفي روستا
۸۴/۲  ۹۷/۳  ۹۷/۰  ۷۵/۲  ۵  

  ۶  ۶۰/۲  ۹۹/۰  ۰۵/۴  ۷۸/۲  احداث مدرسه و مسجد و اماکن مذهبي

  بين يک تا پنج: دامنه ميانگين
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  چهارگانهها در ابعاد ماتريس عملکرد دهياري

هاي وهش حاضر ارزيابي مؤلفههدف کلي پژ ،هاي پيشين آمدهگونه که در قسمتهمان
بوده پايدار روستايي  توسعةها در شهرستان اصفهان در راستاي تأثيرگذار بر عملکرد دهياري

 ،محيطي زيست فرهنگي، -ي عملکرد در ابعاد اقتصادي، اجتماعيوبدين منظور، واکا. است
ها دراين يارينتايج ماتريس عملکرد ده. زيربنايي مورد توجه قرارگرفته است و عمراني و

شود، بيشتر فعاليت گونه که در اين جدول مشاهده ميهمان. آمده است ۶ابعاد در جدول 
 ةاي که اين بعد در رتبگونه فرهنگي بوده، به -اجتماعي ةهاي مورد مطالعه در حوزدهياري

اقتصادي کمترين  ةها در حوزنخست عملکردي قرار گرفته است، در حالي که دهياري
ها در ها حکايت از آن دارد که فعاليت دهياريهاي جدوليافته. اندرا نشان دادهعملکرد 

  . اقتصادي ناچيز و پراکنده بوده و بدان توجه بايسته و شايسته نشده است ةحوز
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  چهارگانهها در ابعاد ماتريس عملکرد دهياري -۶جدول 
  رتبه  ار وزنياعتب  وزن  اي نيازميانگين رتبه  اي انجامميانگين رتبه  متغير

  ۱  ۹۵/۲  ۰۳/۱  ۱۲/۴  ۸۵/۲  فرهنگي -اجتماعي
  ۲  ۸۳/۲  ۹۹/۰  ۰۷/۴  ۸۶/۲  عمراني و زيربنايي

  ۳  ۵۷/۲  ۰۱/۱  ۹۹/۳  ۳۷/۲  محيطي زيست
  ۴  ۴۴/۲  ۹۹/۰  ۰۳/۴  ۶۲/۲  اقتصادي

  بين يک تا پنج: دامنه ميانگين
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

محيطي و زيربنايي از  در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيستوستايي توسعه پايدار ر ،امروزه
توسعه  گذاریريزان و سياستهاي برنامهترين معضالت و چالشترين و حساسمهم

ة توان در تاريخ توسعها در روستاها را ميهمين اساس، ايجاد دهياري روستايي است و بر
ريت و عملکرد کيفيت و اثربخشي مدي .شمار آورد ة عطفي بهپايدار روستايي ايران نقط

 ،بنابراين. روستايي است جامعةکننده و حياتي در تحقق توسعه و رفاه  عامل تعيين دهياري
هاي هاي دهياريهاي تأثيرگذار بر عملکرد و فعاليتهدف پژوهش حاضر بررسي مؤلفه

  . شهرستان اصفهان در راستاي توسعه پايدار روستايي بوده است
هاي مورد مطالعه بيشترين دست آمده از پژوهش حاکي از آن است که دهياري نتايج به

 اقتصادي وابعاد حالي که در  در اند،فرهنگي داشته - اجتماعي ةعملکرد را در حوز
هاي هاشمي و ها با يافتهاين يافته. محيطي کمترين فعاليت صورت گرفته است زيست

بيشترين خدمات و  ،اساس آنها که بر) ۱۳۸۴( ، مهدوي و نجفي کافي)۱۳۹۰(همکاران 
فرهنگي و اجتماعي بوده  ةهاي مناطق مختلف کشور در حوزهاي شوراها و دهياريفعاليت

حاضر نيز نتايج نشان داده که مشارکت مردم در امور  ةدر مطالع. است، همخواني دارد
ي، معرفي سرمايه اجتماعي و همکاري با شوراي اسالم گيري دهياري و ارتقای تصميم

بهزيستي، رفع اختالفات محلي، برگزاري  سازمان درآمد به کميته امداد وهاي کمخانواده
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ترين ابعاد  تأمين امنيت از مهم برایمراسم فرهنگي و اجتماعي و همکاري با نيروي انتظامي 
   . ها در روستاهاي مورد مطالعه است فعاليت دهياري

 ها در حوزةضر، اگرچه فعاليت دهياريهاي پژوهش حااساس يافته بر ،همچنين
کاهش  ةتالش در زميندر اين بعد، اقتصادي گسترده نبوده، اما نتايج حاکي از آن است که 

هاي اشتغال و جلب حمايت دولت يان، شناسايي زمينهيفقر و فقرزدايي و افزايش رفاه روستا
ليد و توسعه بازاريابي يان به تويبراي اشتغال و نوسازي اماکن روستايي و تشويق روستا

از سوي . محصوالت روستايي و صنايع دستي بيشترين توجه به خود اختصاص داده است
ولي عملکرد  ،محيطي اختصاص داشته ة زيستها به مقولکمترين فعاليت دهياري ،ديگر

پايدار روستايي نقشي بسيار مهم  توسعةها در بعد عمراني و زيربنايي در راستاي دهياري
 حفظ نظافت و تأمين بهداشت و درمان روستاها، اموردر اين بعد، که ای  گونه ، بهاست داشته

ن براي احداث و نگهداري سازي، و همکاري با مسئوالشي، راهکلوله گازرساني، آب
 ،در مجموع. ها را به خود اختصاص داده استتأسيسات عمومي بيشترين فعاليت دهياري

بين نياز  ةفاصل، ر تمامي ابعاد پايداري روستاهاي مورد مطالعهد ،هاي تحقيقاساس يافته بر
 وضعيت مطلوببسيار فاحش بوده و تا رسيدن به ها  در فعاليت دهياريو آنچه انجام شده 

تواند هاي پژوهش، پيشنهادهاي زير ميبا توجه به يافته رو، از اين. راه طوالني در پيش است
  :ان اصفهان بسيار مؤثر باشدهاي شهرستدر بهبود عملکرد دهياري

گذاري مندي و پشتيباني مردم نباشد، دولت هر قدر سرمايهاگر رضايت ؛پشتيباني مردم -۱
   است؛پذيرش مردمي پايداری آن در گرو ماند، چون پايدار نمي نهاد دهياري ،کند

دهياري و سازمان و همکاران آن، سطوح و ؛ اين نهاد پشتيباني دهياري براي پايداري -۲
اي که از لحاظ ها و مجموعههاي باالدست، دولت، بخشداري، استانداريسازمان

  ؛ ومؤثرند اين نهادسازماني بايد دهياري را پشتيباني کنند، همگي در پايداري يا تزلزل 
مدت و بلندمدت در راستاي توسعه  مدت، ميان هاي جامع کوتاهه و تدوين برنامهتهي -۳

  .به تمامي ابعاد توسعه پايدار روستاييپايدار نواحي روستايي و توجه 
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