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 كيدهچ

مديريت نوين روستايي از جمله ايده هاي جديد در توسعه روستايي است كه با هدف توسعه نواحي روستايي 

و  اهميتبه لحاظ  دهياري هامطرح شده است. دهياري ها يكي از اجزاي اصلي مديريت نوين روستايي هستند. 

مديريت روستايي  مورد توجه كارشناسان و برنامه ريزان قرار گرفته است.ن طرحي نسبتا جديد و ابعاد گوناگون آ

اهميت پيدا مي كند كه در رابطه با حل مسائل و مشكالت طيف وسيعي از جامعه كنوني كشورمان است.  آنجا از

با اين مقاله ضمن بررسي وظايف دهياري ها در مديريت روستاهاي دهستان ميربگ از توابع شهرستان دلفان 

بنابراين سوال اصلي است.  توجه به نظرات اهالي روستاييان نسبت به مديريت روستا(دهياران) ارزيابي كلي داشته

توصيفي  ،روش تحقيق چگونه است؟در روستاهاي دهستان مذكور  عملكرد دهياري هااين است كه تحقيق 

از طريق آلفاي كرونباخ تعيين شد كه براي  استفاده شده است. پايايي پرسشنامه از ابزار پرسشنامه تحليلي بوده،

تصادفي نفر و از طريق مورگان و روش نمونه گيري   104وده است. حجم نمونه ب  74/0جواب دهندگان عدد

 و در روستاهاي دارايبر اساس جمعيت مبناي انتخاب روستا و  8 خاب شدهتعداد روستاهاي انتبوده است.  ساده

. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مديريت روستا داراي ابعادي چندگانه بوده بوده استدفاتر فعال دهياري 

پيشنهاداتي  راضي بوده در جهت خدمات رساني بهتردر كل در اين مقاله پاسخگويان از عملكرد دهياران  است و

 ي، تشويقادمسائل اقتص ، بهبودنظارت بر طرح ها، بهداشت و يخدمات رسان عامل 7در نهايت  را مطرح كردند.

ي در عملكرد اجتماع ، مسائلافراد يتمهاجرت ورضا ياسي، كاهشبا ارگانها وس ، همكاريبه مشاركت گسترده

 دهياري ها موثر تشخيص داده شده اند.

  دهستان ميربگ، دهياري ها ،مديريت روستاييديدگاه مردم، واژه هاي كليدي: 
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  مقدمه -1

معه مدرن و تشكيل نهاد هاي مدني قانونگذار آنچه كه رفتار و كنش اجتماعي را پيش از شكل گيري جا تا

ضمانت هاي اجرايي رسمي كمتر بوده است. بنابراين ايجاد  رسم يا عرف بوده و سهم و نقش هدايت مي كرد،

هاي باال به طرح  به ثمر رساندن كنترل بهتر جوامع و اداره و نهاد دهياري ها نقطه عطفي از نظر هدايت جوامع،

 .)11:1385:و همكاران (اكبريپايين در يك سلسله نظام برنامه ريزي مي باشد

 دركه  را ايجاد مي كندهمين افزايش جمعيت نياز هايي  از آنجا كه جمعيت ساالنه روستاها رو به افزايش است،

روستايي مديريت وظيفه  ،متبلور مي شودسياسي، فيزيكي و... اجتماعي، اقتصادي، ابعاد گوناگون زيست محيطي،

امور توسط دوماٌ از جهت اداره بهتر  از جهت بهبود وضعيت ساكنان روستاها و تامين اين نيازها است تا بتوان

ولت مي باشد. روستا د در جهت تسهيل برنامه هاي اقداماتاين نوع  و اقدامات مناسبي انجام دادخود روستاييان 

مي ند مديريتي جدي با توجه به فرهنگ ساكنان و ويژگي هاي محيطي آن مبداء تقسيمات سياسي كشور و نيازم

انين در روستاها شامل شوراها و فردي بنام دهيار بعنوان مجري تصميمات شورا مطابق با قوباشد. مديريت فعلي 

  .)4:1385(عابديني: شوراها در روستاستكالٌ اين شخص بازوي اجرايي  ومي باشد  عرف جامعه اسالمي و

ي تقويت مي كند، واگذاري امور تصد وضوعاتي كه جايگاه دهياري ها را به عنوان مديريت روستا تعريف وم

قبال بسياري از مسئوليت هايي است كه خالء آنها در روستا  پذيرش اين نهاد عمومي غير دولتي در گري و

يف دهياري نوشته شده است، اما با اين اوصاف در عين اينكه مقاالت متعددي در زمينه نقش و وظا مشهود است.

 مطالعات كمي درباره ديدگاه و نظر مردم در زمينه عملكرد اين نهاد صورت گرفته كه موضوع اين مقاله مي باشد.

سواالت  عملكرد دهياري ها در روستاهاي دهستان مذكور چگونه است؟ لذا سوال اصلي اين تحقيق آن است كه 

 :فرعي اين تحقيق به شرح زير هستند

 ؟ديدگاه مردم نسبت به عملكرد دهياران چگونه بوده است -1

 ؟هستنداز ديد مردم در فعاليت بهتر دهياران موثر چه مولفه هايي  -2

      پيشينه تحقيق-2

انساني در برنامه ريزي، سازمان دهي، بسيج منابع و  مديريت، فرايند به كارگيري موثر وكارآمد منابع مادي و

بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت  دستيابي به اهداف سازماني و كنترل است كه براي امكانات، هدايت و

  ).6:1379(رضاييان:مي گيرد

بنابراين مديريت روستايي تلفيق و تنظيم عوامل مختلف طبيعي، انساني، اقتصادي در جامعه روستايي به عهده 

  .) 13 : 1373 : زاده ابراهيم(روستا به نحو صحيحي انجام بگيردهدايت و رهبري تا  ،دارد

طي سه مرحله اصالحات ارضي نقش مالكان كمرنگ شد و در مقابل نهادهاي دولتي همچون سپاه  1340در سال 

). بعد از انقالب شوراها و به تدريج خانه هميار 35: 1377دانش و ترويج و خانه انصاف گسترش يافت(مهدوي:

رايي تشكيل گرديد تا در نهايت به علت عدم موفقيت اين نهادها در و دفتر عمران روستايي به عنوان بازوي اج

 ). 21-35: 1384رسيد(مهدوي: تصويبقانون تاسيس دهياري خودكفا به  1377سال 

در همه روستاهاي كشور (كه با حداقل كه مسئول انتخاب دهيار هستند، طبق قانون، شوراهاي اسالمي روستايي 
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شوند) قابل تشكيل است. ا برخورداري از فعاليت كشاورزي از مكانها تفكيك ميخانوار از مزارع و ب 20جمعيت 

درصد)  1/83روستا ( 33875، در 1375خانوار (روستا) در كشور در سال  20آبادي باالي  36357از مجموع 

تمامي اين  ).1384(سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، اي اسالمي روستايي تشكيل شده استشوراه

تاسيس دهياري هاي «قانون  69مطابق ماده اهاي اسالمي روستايي مي توانند اقدام به تاسيس دهياري بكنند. شور

  وظايف دهيار به شرح زير مي باشد: 1377در تاريخ » خود كفا در روستاهاي كشور

 -4لتي اعالم فرامين و قوانين دو -3همكاري با نيروي انتظامي  -2اجراي تمامي مصوبات شوراي روستا -1

 مراقبت و -5 تسهيالت الزم در جهت ايفاي وظايف آنانايجاد  همكاري با سازمان ها و نهاد هاي دولتي و

وايجاد زمينه  حفظ نظافت مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و -6عمراني  نگهداري تاسيسات عمومي و

 - 8ر جهت ثبت مواليد و متوفيات همكاري موثر با سازمان ثبت احوال د -7مناسب براي تامين بهداشت محيط 

نظارت بر  -9ذيربط در جهت حفظ و  نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده روستا  همكاري موثر با مسئولين

(سازمان كالسها ي آموزشي وترويجي مي باشد هدايت وتشويق مردم روستا براي شركت در -10اجراي طرح ها 

  .)1378شهرداري ها و دهياريهاي كشور:

  ير هستند:زمورد دهياري و مديريت روستايي مطالعات متنوعي انجام شده است كه برخي به شرح  در

در ايالت هاي  مديران محليساندرسوامي و پروما در تحقيقي با عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر عملكرد شغلي 

يت شغلي، درگيري شغلي، بنگلور و كيسور هند نتيجه گرفتند كه متغيرهاي نياز به پيشرفت، سن، تجربه، رضا

استقالل شغلي، جو و تعهد سازماني، آموزش ضمن خدمت و استرس شغلي به طور معني داري بر عملكرد 

) و 2005). مك كافري(مك كافري:249- 254: 1992شغلي افراد تاثير مي گذارد(ساندرسوامي و پروما:

ارت ها و آموزش هاي مورد نياز، ارزيابي ) نيز عوامل چهارگانه محيط و امانات فيزيكي، مه2005دنيس(دنيس:

 عملكرد، انتظارات شغلي را در بهبود عملكرد موثر مي دانند.

مشخص  "تحت عنوان عوامل موثر بر عملكرد دهياري هاي استان گيالن)، 1386در مطالعه چوبچيان و همكاران(

اسالمي، ميزان شركت دهياران متغير همكاري سازمان ها، رضايت شغلي دهيار، همكاري شوراهاي  11شده كه 

دهياران با  مشاركتدر كالس هاي آموزشي، تجهيزات و امكانات دهياري، درآمد دهيار، موقعيت مكاني روستا، 

رهبران محلي، داشتن سابقه مديريت در شورا و انگيزه دهيار براي توسعه روستا در موفقيت عملكرد دهياري ها 

 ).88- 108: 1386موثر است(چوبچيان و همكاران:

 دهياري تطبيقي روستايي مقايسه مديريت نوين نظام كاركردي نقش ارزيابي") در مقاله 1386نعمتي و همكاران(

 ساختاري، معتقد است كه عوامل"گلستان استان موردي مطالعه - بزرگ و كوچك روستاهاي در فعال هاي

 دهياري اينكه عالوه بر .دارد كوچك ستاهايرو در دهياري موفقيت ميزان با تنگاتنگي رابطه اقتصادي و اجتماعي

  .است عمل كرده كوچك روستاهاي از تر موفق بيشتر اعتباري سرانه دريافت دليل به نيز پرجمعيت روستاهاي در

توانمند سازي مديريت ")، در همايش مديريت روستايي ايران در مقاله اي با عنوان 1384ولي اهللا شكري(

يكي از معتقد است كه  "هاي مردمي جامعه مدار در روستاهاي پرجمعيتروستايي با حمايت از تشكل 

راهكارهاي اساسي جهت سامان بخشيدن به وضعيت مديريت روستاهاي بزرگ و پر جمعيت، تقويت و حمايت 
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   .از تشكلهاي مردمي بشر دوستانه و داوطلبانه مي باشد

 روستاهاي مديريت در ديگر اي تجربه اريها،دهي ")، در مقاله اي با عنوان1384مسعود مهدوي و همكاران(

 نقش توانند مي ها دهياري بيان مي كند كه امروزه "غربي) آذربايجان استان يهاي دهيار : موردي ايران(نمونه

 فعاليت و نمايند ايفاء روستا فيزيكي – كالبدي اوضاع بهبود ويژه به روستايي توسعه راستاي در را مهمي بسيار

 دارد وجود كنوني روستايي مديريت در هايي ضعف طرفي از اما .مدعاست اين بر دهياران گواه شده انجام هاي

 وظايف شرح با مرتبط آموزشي هاي دوره برگزاري بيشتر، بودجه ها، اختصاص استانداري عاليه نظارت كه

 براي سازي فرهنگ و ها بخشداري و ها فرمانداري به ها سوي دستگاه از الزم اختيارات تفويض دهيار،

  .بكاهند موجود ضعف هاي ميزان از زيادي حدود تا توانند مي مردم مشاركت

-وضعيت كنوني و موانع پيش روي مديريت روستايي ايران") در مقاله اي با عنوان 1390عزمي و همكاران(

را، دهياري و مبود منابع مالي، عدم هماهنگي شومعتقد بودند كه  "مطالعه موردي: بخش گرگانرود شهرستان تالش

مردم و نبود آموزش كافي از جمله مشكالت مديريت روستايي است. مهمترين مشكل در مديريت روستايي 

  .كشور عملكرد دولت است، هر چند كه به باور دهياران اختيارات اين نهادهاي مديريتي كافي مي باشد

در ايران با تاكيد بر مديريت محلي و بررسي الگوي مديريت روستايي ") در مقاله اي با عنوان1391استعالجي(

ا عملكرد شايسته دهياري ها مي توان در جهت توسعه پايدار روستايي گام بمعتقد هستند  "مشاركتي دهياري ها

  و نهاد دهياري نقش مهمي در مديريت روستايي دارد. برداشت

دهياري ها و شوراهاي اسالمي در  ارزيابي عملكرد و كارايي") در مقاله اي با عنوان 1391فراهاني و همكاران(

 هستندمعتقد  ")دهستان سررودجنوبي در شهرستان بويراحمد: فرآيند مديريت توسعه روستايي (مطالعه موردي

اسيس دهياري ها و فعاليت شوراهاي اسالمي نقش مثبتي در بهبود روند مديريت روستايي داشته است و از تكه 

در بعد اقتصادي كمتر از حد متوسط عمل كرده اند و همچنين مشخص شد ديد جامعه نمونه شوراها و دهياران 

  .كه دهياري و شوراها در روستاهاي پرجمعيت موفق تر از روستاهاي كوچك عمل كرده است

، مورد اشاره قرار مي 1با توجه به مطالب گفته شده، رابطه مفهومي بين گويه هاي تحقيق و ابعاد آن در جدول 

  گيرد.
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  رابطه مفهومي بين گويه هاي تحقيق و ابعاد آن -1جدول 

  گويه ها            ابعاد         گويه ها            ابعاد       

تشويق مردم به شركت در آموزش    هدايتي  نظارت بر دفع صحيح پسماند ها   خدماتي 

  هاي ترويجي

تشويق مردم براي اشتغال زايي و    بهداشتي ايجاد زمينه مناسب 

  رغبت به كار

    كيفيت آب آشاميدني

  فرهنگي، سياسي 

  تشويق مردم به مشاركت

  

نظارتي، 

  حفاظتي

  همكاري با ارگان هاي دولتي   نظارت براجراي درست طرح ها 

اجراي مراسمات مطابق با ساير نقاط    مراقبت از تاسيسات عمومي 

  كشور

  ايجاد موسسه هاي خيريه   ت از منابع طبيعيحفاظ 

راه ا ندازي نهاد هاي فرهنگي نظير    توزيع عادالنه كاالها   اجرايي       

  كتابخانه

  كاهش برخوردها و نزاع  اجراي مصوبات شورا ها 

  كاهش تكدي گري  اجراي فرامين دولتي 

  كاهش مهاجرت از روستا به شهر  اجراي طرح هادي

  رضايت از زندگي در روستا  ايش ساخت و سازافز

  بهسازي مساكن روستايي

  بازديد مسئوالن

  

  روش تحقيق -3

روش تحقيق كمي و از نوع پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است. 

  ).2است.(جدول پايايي ابزار تحقيق از طريق ضريب آلفاي كرونباخ كورد تاييد قرارگرفته

  پايايي ابزار تحقيق -2جدول

  ميزان ضريب آلفا   ابزار سنجش          

  74/0 6     عملكرد دهياري ها     

روايي تحقيق با استفاده از نظر متخصصان جغرافيا و علوم اجتماعي دست آمده است. جامعه آماري شامل يك 

روش  نه پاسخگويان از طريق جدول مورگان بوده است.گروه از سكنه هر كدام از روستاها بوده است. حجم نمو

انتخاب معيار  روستا و 8اي مورد مطالعه هتعداد روستا نمونه گيري براي پاسخگويان نمونه گيري اتفاقي و

روش توزيع  دفاتر ثابت دهياري بوده است. نمونه گيري تصادفي ساده در بين روستاهاي دارايبراساس  روستاها

نفر تعيين شد و سپس  104ل بوده است كه بر اساس جدول مورگان حجم كلي نمونه بالغ بر نمونه به اين شك

  روستا توزيع شد. 8اين تعداد به نسبت مساوي بين 
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  كل جامعه،حجم نمونه روستاها، -3جدول

  حجم نمونه  نام روستا ها  حجم نمونه  نام روستاها

  شهن آباد

  فر هاد آباد

  حسن آباد

  زال

  13  

  13  

  13  

  13  

  يار آباد

  شهرك امام

  ميرزاآباد

  دمباغ

13  

  13  

  13  

  13  

  104    كل

تحصيالت  جنس، در پرسشنامه ابتدا با طيف ليكرت سواالت پرسيده و در ادامه اطالعات توصيفي شامل سن،

شود. : كامالٌمخالف]را شامل مي 4: مخالف،3:موافق، 2: كامالٌ موافق، 1وشغل پايان مي يابد. طيف مزبور [

براي تعيين نگرش از  گويه بوده است.4سواالت بخش توصيفي  گويه و 23سواالت مربوط به طيف ليكرت 

ر ها و تحليل عاملي به دسته بندي متغي  در ادامه كار از تحليل عاملي استفاده شد.ميانگين گويه ها استفاده شد. 

دسته بندي  ا كمك  تحليل عاملي خالصه وبعد عملكرد  دهياري ها ب  6خالصه كردن آنها كمك مي كند. در 

  گرديد.

  منطقه مورد مطالعه  -4

دهستان ميربگ يكي از  شهرستان دلفان، دهستان ميربگ انجام شده است. تحقيق فوق الذكر در استان لرستان،

قسمت ميربگ شمالي و  داراي دو در قسمت جنوبي اين شهرستان واقع و چهار دهستان  شهرستان دلفان و

شمالي  ميربگ توپوگرافي ويژه اين دهستان دو نمود ظاهري متفاوت از هم دارد. گ جنوبي مي باشد.ميرب

وجنگلي مي  اما ميربگ جنوبي با سرزميني كوهستاني ،كشاورزيبا قابليت سرزميني مرتفع با دشت هاي وسيع 

به اين ويژگيها جمعيت  داراي دو نوع آب و هوا است. با توجه شيب اين سرزمين ازشمال به جنوب و باشد و

سكونتگاه هاي روستايي در دو قسمت دهستان بصورت متفاوت از هم پراكنده شده اند.  روستايي و

اما سكونتگاههاي روستايي ميربگ جنوبي  صورت دشتي،ه ميربگ شمالي بيشتر ب سكونتگاههاي روستايي در

 47روستا و ميربگ جنوبي شامل 41لي شامل . ميربگ شماگرفته اند بيشتر بصورت دامنه اي و كوهپايه اي شكل

نفرو داراي نهاد ها و ادارات  1749مركز دهستان ميربگ شمالي روستاي فرهاد آباد با جمعيتي  روستا مي باشند.

مانگاه، خانه الزم براي يك مركز دهستان مي باشد. از جمله اين ادارات مي توان مركز خدمات كشاورزي، در

مدارس  پسرانه، انتظامي، دفتر دهياري، دفتر پست بانك، مدارس ابتدايي دخترانه و نيروي شت روستايي،بهدا

شعبه تعاون روستايي، مركز بسيج، شركت  دبيرستان پسرانه، راهنمايي دخترانه و پسرانه، دبيرستان دخترانه و

  خدمات و مشاوره كشاورزي و اداره كميته امداد و غيره را مي توان نام برد. 

به علت شرايط خاص از جمله كوهستاني بودن و فاصله زياد از مركز شهرستان كمتر ميربگ جنوبي  اما دهستان

بعلت  مورد توجه قرار گرفته و نهادها و ادارات مذكور در مركز آن (روستاي دم باغ) كمتر مستقر شده و

با  شده اند. اگذارگستردگي دهستان تعدادي از شاخه هاي اداري به روستاهاي پرجمعيت همجوار مركز آن و
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توجه به شرايط محيط شغل اكثريت ساكنان دهستان ميربگ جنوبي دامداري مي باشد ولي ساكنان رو ستا هاي 

كشاورزي مشغولند.  خاص ارتباطي آنها و اراضي مناسب، به ارائه خدمات وي به علت موقعيت ميربگ شما ل

   .)1390(سايت فرمانداري دلفان:را نشان مي دهد روستاهاي شهرستان دلفانموقعيت  )1( نقشه

  
  : موقعيت دو دهستان مورد تحقيق در شهرستان دلفان استان لرستان1نقشه

 تحقيق يافته هاي -4

  : تحليلي به شرح زير است اين پژوهش شامل اطالعات توصيفي وتحليلي  يافته هاي توصيفي و

 

 يافته هاي توصيفي تحقيق4-1

رتباط با عملكرد هاي سني در اهدهندگان نشان مي دهد كه تقريباٌ تمامي گرو ني جوابكثر ساحد حداقل و

  ).4(جدولدهياري ها هستند

 گروه هاي سني -4جدول 

  

  

  

  

  سن پاسخگويان  گروه هاي سني

  15              حداقل سن

  66           حداكثر سن

  33           متوسط سن
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و افراد باسواد  درصد) 6/9صيالت متفاوت ديده مي شد. افراد بيسواد با (در بين افراد پاسخگو افرادي با تح

  ) وضعيت تحصيلي را نشان مي دهد.6در بين افراد پاسخگو بودند. جدول ( درصد) 4/90(

 وضعيت تحصيلي پاسخگويان -6ولجد

  

  

  

  

  

        

  

        

       

 يافته هاي استنباطي تحقيق   4-2

 پرداخته مي شود. ،عملكرد دهياريدر ادامه به بررسي 

 بررسي عملكرد دهياري ها در روستاها  -4-2-1

بر اساس نتايج فوق مي عملكرد دهياران روستاها نشان داده شده است. نظر پاسخگويان راجع به  7در جدول 

توان فهميد كه در مجموع مردم نظر مثبتي نسبت به عملكرد دهياري ها داشته اند. تمامي گويه هاي مطرح شده 

اشتغال و حاكي از رضايت پاسخگويان دارد. اما در عين حال معتقد بوده اند كه دهياري ها نتوانسته اند در ايجاد 

  موفق باشند.كارهاي خيريه 

  ن براساس وظايف آنهااعملكرد دهيار -7جدول 

بدون  ميانگين نگرش

  پاسخ

كامال 

 مخالف

كامالٌ  موافق مخالف

 موافق

 گويه ها

از زمان تاسيس دهياريها نظارت بر پسمانده ها ودفع آنها به طور مناسب   3/66  3/27 8/3  9/1  7/0 41/1 كامالٌ موافقم

 گرفته است.صورت 

 طرح هادي در روستا به درستي اجرا شده است. 1/73 3/18 7/6 0/1  9/0 34/1  كامالٌموافقم

 افراد بيكار و متكدي كاهش يافته است. 4/14 1/22 9/27 7/33  9/1 82/2 مخالف

 كار وتوليدات صنايع دستي رونق بيشتري يافته است. 3/16 4/14 6/34 7/32  0 85/2 مخالف

 اقدامات دهياريها مطابق سياست هاي دولت است. 9/51 8/28 5/12 7/6  1/0 74/1 موافقم

 ميزان برخورد ونزاع هاي عمومي كاهش يافته است. 1/72 0/25 9/2 0/0  0 30/1 كامالٌموافقم

 مردم در جلسا ت آموزشي و ترويجي با اشتياق شركت مي كنند. 0/49 8/29 3/17 8/3  1/0 75/1 موافقم

 مردم از زندگي در روستا راضي هستند. 4/65 8/28 9/1 8/3  1/0 44/1 مكامالٌموافق

 مشاركت وخودياري روستاييان براي دريافت خدمات بهتر مديريت مي شود 3/41 5/37 2/19 9/1  1/0 81/1 موافقم

 كاالها و محصوالت دولتي به صورت عادالنه توزيع مي شود. 7/32 3/17 0/26 1/23  9/0 39/2 موافقم

 افراد بي بضاعت به نهاد هاي حمايتي معرفي مي شوند. 4/40 5/38 4/14 7/6  0 87/1 افقممو

  پاسخگويان     وضعيت تحصيلي

  درصد  فراواني

  6/9  10  بيسواد

  7/31  33  زير ديپلم

  7/31  33  ديپلم

  7/7  8  فوق ديپلم

  4/15  16  ليسانس

  3,8  4  فوق ليسانس

  100  104  جمع كل
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 وضعيت اشتغال روستا بهبود يافته است. 1/22 2/19 3/17 4/39  2 75/2 مخالف

 موسسات خيريه وخدماتي در روستا ايجاد شده است. 0/25 3/16 0/26 7/31  1 65/2 مخالف

 ارتباط مردم با مراكز اموزشي جهت رفع مشكالت اموزشي بهبود يافته است. 0/51 9/27 4/15 7/5  0 75/1 موافقم

 ارتباط مردم با ارگانهاي دولتي بهتر شده است. 6/34 2/44 4/15 8/5  0 92/1 موافقم

 محله بندي روستا و مساحي دقيق اراضي مسكوني و نظم ايجاد شده است. 0/74 5/13 7/7 8/4  0 43/1 كامالٌموافقم

مراسمات فرهنگي با همكاري دهيار همگام با ساير نقاط كشور اجرا مي  6/84 6/10 6/4 0/0  2/0 20/1 امالٌموافقمك

 شود.

 آب آشاميدني سالم و تصفيه شده اي در اختيار مردم قرار دارد. 3/67 6/9 7/6 3/16  1/0 72/1 موافقم

 مشكالت  زياد شده است.بازديد مسوالن جهت حل  7/32 1/22 1/22 1/23  0 35/2 موافقم

 مهاجرت روستا به شهر كاهش يافته است. 9/77 5/11 8/5 8/3  1 34/1 كامالٌموافقم

كارها واقدامات بر زمين مانده روستا و نظارت دهيار بر انها به طور صحيح  5/37 8/28 3/18 4/15  4/1 11/2 موافقم

 انجام گرفته است.

 اكن روستا يي بهسازي شده اند.مس 7/57 1/23 5/12 7/6  0 68/1 موافقم

 ساخت و سازهاي مسكن روستايي افزايش يافته است. 6/85 7/8 0/1 8/3  9/0 22/1 كامالٌموافقم

 ميانگين كل   07/1 موافق

  دهياري ها  عوامل موثر بر عملكردبررسي  -4-2-2

نوع  ومولفه هاي اصلي  ،ستفادهروش مورد ا اده مي شود.از تحليل عاملي استف براي تعيين مولفه هاي اثر گذار،

بارتلت استفاده مي شود. بر طبق  و آزمون  k.m.oضريب ازبراي مناسب بودن داده  واريماكس است. چرخش

 ليل عاملي مناسب هستند. متغير ها براي تح 9جدول 

  عاملي تحليلبررسي مناسب بودن متغييرها براي  -9جدول 

            

  

  

شده است. همان طور كه مشخص موقعيت قرار گيري هر يك از متغير ها در زير عامل مناسب خود نشان داده 

  ).10شده است(جدول مولفه استخراج 7براي بعد عملكرد دهياران  ،است

  ماتريس دوران يافته براي ابعاد عملكرد دهياري ها -10جدول 

 ابعاد k.m.o  بارتلت

 عملكرد دهياران 746/0 0

  7مولفه   6مولفه   5مولفه   4مولفه   3مولفه   2مولفه   1مولفه   گويه ها       رديف

              84/0  نظارت بر پسماندها ودفع آنها  1

            36/0    نظارت برطرح هاي هادي  2

          83/0      كاهش افراد بيكار ومتكدي  3

          38/0      رونق كار وتوليدات صنايع دستي  4

        23/0        مطابقت اقدامات دهياران با سياست هاي دولت  5

      18/0          كاهش ميزان برخوردها و نزاع ها  6

    71/0            مشاركت مردم در جلسات آموزشي وترويجي  7

              910/0  رضايت مردم از زندگي در روستا  8
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براي  ن متغير ها،در ادامه با توجه به اهداف تحقيق و نظر محققان و با استفاده از مباني نظري تحقيق و ارتباط بي

عامل هاي نامگذاري شده همراه با ميزان واريانس تبيين  11نامگذاري  مي شود. در جدول  ذكرالوق ف يمولفه ها

همانطور كه مشخص است عملكرد دهياران از لحاظ خدمات  شده آنها براي عملكرد دهياران نشان داده مي شود.

اين دليل است كه  ها دارد كه بهنظارت هاي بهداشتي درصد واريانس بيشتري را نسبت به ديگر مولفه  رساني و

به عبارتي مولفه خدمات رساني و  در خود نسبت به ديگر مولفه ها در بر گرفته است. متغير هاي بيشتري را

درصد را به خود اختصاص  42/25متغير است كه به تنهايي سهم بااليي به ميزان 8شامل نظارت هاي  بهداشتي 

درصد  است. براين  67/4است كه سهم آن به ميزان متغير  1در بر دارنده  ولي متغير مسائل اجتماعي  ،داده است

دهياران قرار اساس مي توان گفت كه مسائل اجتماعي داراي ا بعاد گوناگون كه بيشتر اين ابعاد در حيطه وظايف 

  )11نمي گيرندجدول (

  مولفه هاي موثر بر عملكرد دهياري ها -11جدول 

  

    821/0            مشاركت وخودياري مردم براي دريافت خدمات بهتر  9

          776/0      توزيع عادالنه كاالها وخدمات دولتي در بين مردم  10

              694/0  معرفي افراد بي بضاعت به سازمان مربوطه  11

          688/0      بهبود وضعيت اشتغال روستا  12

  657/0              ايجاد موسسات خيريه در روستا  13

              565/0  بهبود ارتباط مردم با مراكز آموزشي  14

              528/0  بهتر شدن ارتباط مردم با ارگان ها  15

            425/0    منظم ه طوربندي و مساحي دقيق اراضي مسكوني بمحله   16

  399/0              اجراي مراسمات فرهنگي همگام با ساير نقاط كشور  17

              383/0  وجود آب آشاميدني سالم وتصفيه شده   18

            303/0    بازديد مسووالن جهت حل مشكالت روستا  19

              280/0  كاهش مهاجرت روستاييان به شهر  20

        242/0        پيگيري كار ها واقدامات بر زمين مانده   21

            229/0    بهسازي مساكن روستايي  22

              180/0  افزايش ساخت وسازمساكن روستا  23

N/S           نام مولفه  

     

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس 

  00/14         42/25      خدمات رساني وبهداشت  1   

  00/26         29/10      نظارت بر طرح ها  2   

  63/35         98/7       بهبود مسائل اقتصادي  3   

  43/44         00/6       تشويق به مشاركت گسترده  4   

  19/52         36/5       سياسيهمكاري با ارگانها و  5   

  62/58         13/5       كاهش مهاجرت ورضايت افراد  6   

  87/64         67/4       مسائل اجتماعي  7   
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  نتيجه گيري و پيشنهادات -5

 تقسيمات سياسي و شكل گيري شهرها از همين روستاها، بعد حال با توجه به اهميت روستا ها از نظر توليد و

ه اين جماعات انساني الزامي است. از معيارهاي شكل گيري شهرها بنهادي مانند دهياري جهت رسيدگي وجود 

با افزايش جمعيت خود وستا ردر ايران وجود جمعيت است كه در بررسي صورت گرفته در اين تحقيق چندين 

 جودي يك شهر مي شود.در حال متصل شدن به همديگر هستند، و اين خود در آينده اي نه چندان دور منشا و

 ن جهت جلوگيري از مشكالتي مانند مشكالت شهر هاي امروزي طرح هاي هادي،ااز طرف ديگر مهندس

ري ها در راستاي استور كار خود دارند. پس كارهاي نظارتي دهيد نقشه هاي كاربري اراضي  را در تفصيلي و

حساب  تكنيك هاي علمي و و اقدامات از روي پيش بيني ها مي باشد. در واقع انجام طرح ها همين طرح ها و

اقتصادي وخسارت هاي ناشي ازبالياي طبيعي مي شود. در اين تحقيق  -شده منجر به كاهش مشكالت اجتماعي 

اجرت هد كه اقدامات دهياران موجب رضايت روستاييان از زندگي در روستا بود كه اين يعني كاهش مش مشاهده

امور  ،در بعد ديگري از عملكرد دهياري ها هرها است.ششكالت اجتماعي نتيجه كاهش م در به شهرها و

 روستاييان است. فرهنگي در جامعه روستايي مورد توجه قرار مي گيرد كه اين هم در راستاي باال بردن فرهنگ

داث مسجد، احداث اين بعد شامل اجرا مراسمات هماهنگ با ساير نقاط كشور، اجراي درست مسائل معنوي، اح

غسل خانه و ..... است. با اين وجود اين دهياري ها بصورت  ادن به گورستان ود نظمكتابخانه عمومي، 

هاد ضروري به نظر مي رسد. در اين ميان ناز اين  خودگردان اداره مي شوند و در اين راستا حمايت  بيشتر دولت

  اداره اين نهادها با مشكالتي مواجه است: 

تر في برخوردار نيستند. اين در حالي است سطح سواد جامعه ما باال و بيشبعضي دهياران از سواد كا •

  افراد تحصيالت دانشگاهي دارند؛

خودياري روستا ييان تامين در آمد دهياران بيشتر از طرح ها و ،شخص نبودن درآمد ثابت دهيارانم •

خي از روستاييان فصلي بوده وعالوه بر آن ممانعت بر واين در حالي است كه بعضي طرح ها مي شود

  ليان؛از خودياري متوليان متعدد روستا وتداخل كار ها و تقسيم شدن خودياري در بين متو

گاهي وقتها دهياران با عدم همكاري شورا ها مواجه مي شوند. شوراهاي بدون حقوق و مزايا و  •

  ؛دهيار حقوق بگير. كه اين باعث عدم همكاري مي شود

  ؛د ممكن است موجب تبعيض در بين افراد شودبومي بودن دهباران كه اين خو •

  ؛رديانتخاب شدن دهيار از سوي شورا ها كه اين خود هم با تبعيض  ممكن است صورت بگ •

  ؛در بعضي مواقع دهياران عالوه بر اين شغل، شغل هاي رسمي ديگري دارند •

  مي گيرد.قدام خاصي در روستا هاي كوچك صورت ن در روستاهاي كوچك دهيار منصوب شده اما ا •

 بايد اقداماتي همچون درآمد ثابت دهياراننظير ميزان براي از بين بردن اين تبعيض ها براي توسعه دهياري ها و 

و ارائه  و شفاف و تصويب قوانين صريححمايت بيشتر دولت  ،اشتغال زايي و افزايش اختيارات دهياري ها

  آموزش هاي الزم به مردم و دهياران صورت گيرد.
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  عمناب-6

 . 171) ، مديريت و توسعه روستايي، مجله جهاد، شماره 1373ابراهيم زاده ، عيسي ،( •

ررسي الگوي مديريت روستايي در ايران با تاكيد بر مديريت محلي و )، ب1391(عليرضا،استعالجي •

 .239-258، 32، شماره 10جله جغرافيا، دوره م، مشاركتي دهياري ها

  ) مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري، ناشر: قلمستان هنر .1385اكبري،غضنفر. عبداللهي،مجيد، ( •

)، عوامل موثر بر عملكرد دهياري هاي 1386چوبچيان.شهال، كالنتري.خليل، شعبانعلي فمي.حسين( •

 2، شماره10استان گيالن، نشريه روستا و توسعه، سال 

 )، مباني سازمان و مديريت، انتشارات سمت1379رضائيان.علي( •

سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، تاريخچه مديريت روستايي، سايت سازمان برنامه و بودجه استان  •

 زنجان

)، آيين نامه اجرايي تشكيالت،انتخابات داخلي و امور 1378سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور( •

  ي شورا هاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار ،. مال

 )؛ مجموعه قوانين و مقررات دهياريها،1384سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور( •

  )، ويژگي هاي جغرافيايي شهرستان دلفان1390سايت فرمانداري شهرستان دلفان( •

ل هاي مردمي جامعه مدار )، توانمند سازي مديريت روستايي با حمايت از تشك1384شكري.ولي اهللا( •

 يش مديريت روستايي در ايرانادر روستاهاي پرجمعيت، هم

 )، مديريت روستايي، انتشارات دانشگاه تهران1372مهدي(.طالب •

)، منابع درآمد در دهياري ها،(مديريت روستايي)، با همكاري جهاد دانشگاهي 1384عابديني،كورش، ( •

                 وسازمان شهرداريهاي استان قزوين،المهدي.

مطالعه موردي: بخش -وضعيت كنوني و موانع پيش روي مديريت روستايي ايران)، 1390عزمي.آئيژ( •

 .83- 98، 32، شماره 8، دوره جغرافيايي سرزمين  ، گرگانرود شهرستان تالش

ارزيابي عملكرد و كارايي دهياري ها و شوراهاي اسالمي )، 1391(فاطمه ،آيين مقدم .حسين ،فراهاني •

د)، دهستان سررودجنوبي در شهرستان بويراحم :رديدر فرآيند مديريت توسعه روستايي (مطالعه مو

 .118- 127، 18، شماره 7دوره 

 )، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، انتشارات علمي و فرهنگي1377لمبتون.ك.اس( •

 )، مقدمه اي بر جغرافياي روستايي در ايران، سمت1377مهدوي. مسعود( •

 روستاهاي مديريت در ديگر اي تجربه دهياريها، )،1384مهدوي.مسعود.نجفي كاني.علي اكبر( •

  .53 شماره  جغرافيايي هاي غربي)، پژوهش آذربايجان استان دهياريهاي : موردي ايران(نمونه

 مقايسه-روستايي مديريت نوين نظام كاركردي نقش )، ارزيابي1386نعمتي.مرتضي.بدري.سيد علي( •

 هاي گلستان، پژوهش استان : موردي مطالعه زرگب و كوچك روستاهاي در فعال هاي دهياري تطبيقي

  بهار 59 شماره جغرافيايي
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