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 بر توسعه پايدار روستايي:ها) نوين (دهياريمديريتپيامدهاي 
 مورد مطالعه دهياران روستاهاي شهرستان بويراحمد

 
 
 

 
به اجرا در   ابعاد مختلف توسعها دراي رهاي گستردهها و پروژهبرنامهروستاهاي كشور، در به عنوان نظام نوين مديريتي  دهياري – چكيده

ليكن، برخي از آنها پيامدهاي ناگواري بر روستا و روستائيان خواهند گذارد.  ندها به طور عموم براي روستائيان مفيدآورند. اگرچه اين برنامهمي
در روستاهاي شهرستان بويراحمد  صورت  ي پايدار روستاييها در راستاي توسعهبنابراين، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي پيامدهاي دهياري

 در شهرستان بويراحمد  1387دهياري بود كه تا سال  35ي آماري پژوهش، پيمايش بهره گرفته شد. جامعهروش  از در اين پژوهشپذيرفت. 
در هر دهياري، دهيار مورد پرسش  ي آماري تعيين و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.دهياري به عنوان نمونه 30 بودند كه اندازي شدهراه

 ها نشان داد، عملكرد. يافتهگرديد دييآن تأ و پايايي يصور ييبسته بود كه روا هايپرسش يحاو يا نامهپرسش بزار پژوهش،قرار گرفت. ا
هاي مورد مطالعه در ياريي پايدار روستا در حد متوسطي است. فزون برآن، وضعيت دههاي روستاهاي مورد مطالعه در راستاي توسعهدهياري

ها و نهادها، و طرح هادي) فرهنگي، اقتصادي و منابع، زيست محيطي، عمراني و زير بنايي، ارتباط با سازمان-ي عملكرد (اجتماعيگانهابعاد شش
خود اختصاص  هفعاليت را ب ود تأكي بيشترين بعد زيست محيطي و بعد اقتصادي و منابع كمترين  در اين ميان،نيز در سطح متوسطي قرار داشت. 

 . بودندداده
 
 .روستايي، مديريت روستايي، دهياري، بويراحمد پايدار، توسعهتوسعه -ها ليد واژهك

 
0B1. مقدمه 

در  مديريت روستايينوين نظام ها به عنوان دهيارييجاد ا
توان نقطه عطفي در تاريخ مديريت روستايي ايران را مي روستاها

ز ساختار كنوني برگرفته ا ويني نالگوي مديريتاين  به شمار آورد.
شهر و شهرداري مديريت شهري كشور است كه دو نهاد شوراي 

گيري اين نهاد نوين با توجه به شكلدر آن حضور دارند. 
از هاي متمادي سالگذشت و مديريتي در روستاهاي كشور 

مسير آنها در پيامدهاي بررسي  ها،دهياري ي اجراييتجربه
 سازي  اند در شناخت و نيز تصميمتوي پايدار روستايي ميتوسعه

 مؤثر افتد. ريزان توسعه روستايي، برنامهگذاراناز سوي سياست
اي است كه بتواند نيازهاي توسعه پايدار روستايي آن نوع توسعه

هاي محيطي و كنوني روستائيان را تأمين كند، بدون آن كه توان
. ]1أمين نيازهايشان به مخاطره اندازد [ر تزيستي نسل آينده را د

بهبود  هدف اصلي توسعه پايدار روستايي تأمين نيازهاي اساسي،
ها و اكوسيستم و ارتقاء سطح زندگي براي همه، حفظ و اداره بهتر

شود كه اين مهم در گرو مي تر و سعادتمندتر ذكراي امنآينده
اين فعاليت مديريتي نوگرا در محيط روستايي است. بنابر

ها در چارچوب پارادايم جديد مديريت روستايي بر محور دهياري
ي در ي پايدار روستايي قابل بررسي است. محورهاي عمدهتوسعه

اين پارادايم در مديريت زمين و توليد كشاورزي، مديريت زير 
ها، خدمات زيربنايي، مديريت مالي، نظام درآمد و هزينه ساخت

يت محيط زيست و توسعه پايدار و مديريت براي روستاها، مدير
 به عبارت ديگر براي كاهش فقر و برقراري عدالت اجتماعي است.

ي انسان  ي پايدار روستايي، مديريت يعني تنظيم رابطه در توسعه
هاي اجتماعي،  زيست خود، كه در آن به پيوند نظام با محيط

راين، در بنابشود.  شناختي توجه مي هاي بوم اقتصادي با نظارت
سه بعد  درتوان مديريت روستايي را  ي پايدار مي فرآيند توسعه

اصلي اقتصادي، اجتماعي و محيطي در نظر گرفت، كه هريك از 
هاي خاص خود هستند و اهداف مديريتي  اين ابعاد داراي جنبه

 است. در آنها متفاوت 
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در  ايدر مطالعه] 2[ پور و همكاران ستمراستا، ر در اين
شورا  يكه سطح سواد اعضا دنديرس جهينت نيبه ا ريتان دشهرس

كمك  يينقاط روستا ييآنان در امور اجرا تيبه موفق توان يم
 ياسالم يشوراها تيبه عنوان تنها عامل موفق تواند ينم يكند، ول

 در ] 3[ همچنين چوبچيان و همكاران شود. يروستا  تلق
عوامل تأثيرگذار بر متغير به عنوان  11ند، اي نشان دادمطالعه

اند كه در مجموع ها وارد معادله رگرسيون شدهعملكرد دهياري
 هاي استان گيالن را تبييندرصد از پراش عملكرد دهياري 72

و  ها يارينقش ده نييتب، به ]4[اند. هاشمي و همكاران كرده
بهاباد يي در روستا ينيكارآفر ي در توسعه ياسالم يشوراها
دهد كه در  آنان نشان ميمطالعه تند. نتايج پرداخ زدياستان 
 60و درصد از كارآفرينان  7/46، مردمدرصد از  3/62حدود 

درصد از مسئوالن موفقيت دهياران و شوراهاي اسالمي در 
در روستاهاي منطقه جذب منابع مالي براي كارآفريني  ي زمينه

 .اند دهنمورا در حد زياد و بسيار زيادي ارزيابي 
اشاره  يا در مطالعهنيز ] 5[ و پوررجب يجرمجا مانيا

به صورت  ينيكارآفر يها يژگيو يدارا ارانيكه اغلب ده كنند يم
 يصفات، ضعف و كاست يدر برخ زين يو در موارد  بالقوه بوده

 جاديمذكور، ا ي بالقوه يها يژگيند كه به منظور تحقق واهداشت
 ييروستا ريدم ي ابهبه مث ارياست. ده يمناسب ضرور يبسترها

تعامل  ،يمردم يها جلب مشاركت ،يدولت يها تيبا حما تواند يم
 يها تيحما نيو همچن يدولت يها مثبت با شورا و سازمان

 ي را به جامعه يا نه تنها خدمات تازه ها،نيا ريو نظا يا رسانه
 ي موجود در جامعه يكاريارائه دهد، بلكه با توجه به ب ييروستا
در  ،يكاريبه كمك در حل مشكل ب اريده يقانون الزامو  ييروستا

 .مؤثر باشد زين نهيزم نيا
بر روي  ]6[ اي كه عبدالهي و همكاران همچنين در مطالعه

دژ  هاي مياندوآب و شاهين شوراهاي اسالمي روستايي شهرستان
مشاركت اكثريت شوراها انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه 

حد زيادي بوده است و  ترويجي، در هاي در برنامهدرصد)  7/92(
متوسط به مشاركت  ،ها درصد از شوراها، در برنامه 2/22تنها 

با بررسي ميزان مشاركت شوراها در امور . اند پايين را داشته
 مشاركت در اموردست آمد كه  اين نتيجه به، نيز روستايي

اجتماعي و فرهنگي در جايگاه نخست قرار دارد و مشاركت در 
گري در امور كشاورزي و اقتصادي، و تسهيل عمومي، خدمات

 اند. بعدي جاي گرفته هاي ترتيب در اولويت ترويجي به هاي برنامه
لحاظ دانش توسعه درصد) از 3/80همچنين اكثريت شوراها (

درصد از آنها از اين  نُه پايدار، در سطح زياد قرار دارند و تنها
 . ]6[ اند هلحاظ، در حد متوسط به پايين جاي گرفت

، با عنوان بررسي ]7[ و همكاران نژاد يكه جعفر يقيتحق يط
گري بين دولت و ها به عنوان نهادهاي ميانجي جايگاه دهياري

 ها جهينت نيمردم در روستاهاي شهرستان نجف آباد انجام دادند، ا
ي شد كه روستاييان از عملكرد دهياران در حد متوسط لحاص

ن از عملكرد خوب و توانايي و دارند كه اين نشارضايت 
 و مديريت روستا دارد.   هاي باالي دهياران در اداره ظرفيت

هاي فعال در دهياري نيز مقايسه تطبيقي] 8[ نعمتي و بدري
اند. روستاهاي كوچك و بزرگ در استان گلستان را انجام داده

عوامل ساختاري، اجتماعي و  ،نتايج مطالعه آنان نشان داد
يت دهياري در روستاهاي ابطه تنگاتنگي با ميزان موفقاقتصادي ر

ها در روستاهاي پرجمعيت نيز دهياري ،بر اينفزون  كوچك دارد.
تر از روستاهاي كوچك به دليل دريافت سرانه اعتبار بيشتر موفق

 اند. هنمودعمل 
 ستانيس يكه در روستاها يا در مطالعه ]،9[ يتيو هدا يبزّ

هاي شورا در روستاها را  خدمات و فعاليت انجام دادند، بيشترين
دانستند: حل اختالفات، همكاري با نيروي انتظامي  ريدر موارد ز

و برقراري امنيت روستاييان، رفع مشكالت ارضي، مشاركت دادن 
گري جهت اخذ وام براي  و واسطه ريگي روستاييان در تصميم

 طقه درمن نيا يداشتند عملكرد شوراها انيروستاييان. آنها ب
و  ها ياريعملكرد ده ريتأث مناسب بوده است. اريموارد باال بس

 ييدر حد باال يو اجتماع ياز نظر عوامل فرهنگ ياسالم يشوراها
 زانيم يدرصد از مردم محل 8/58خصوص  نياست. در ا

 يابيارز اديز اريو بس اديرا در ز نهيزم نيدر ا يرگذاريتأث
مسائل  ي نهيدر زم يرگذاريتأث زين نانياند. از نظر كارآفر هنمود

 يبوده است. مسئوالن محل يدر حد مناسب يو اجتماع يفرهنگ
عملكرد  يها تيفعال ريتأث زانيم گريهمچون دو گروه د زين

ثر بر ؤم يو اجتماع يعوامل فرهنگ ي نهيدر زم ها ياريده
 مهدوي و]. 4[ اند كرده يابيارز يرا در حد خوب ينيكارآفر
هاي استان آذربايجان نيز در مطالعه دهياري ]10[ كانينجفي

استان پرداختند.  ر ايندها غربي به بررسي عملكرد دهياري
هاي مورد مطالعه دهياري شان داد كه عملكردهاي آنها نيافته

توانند نقش بسيار مهمي را در حاكي از آن است كه آنها مي
 -ع كالبديي  پايدار روستايي به ويژه بهبود اوضاراستاي توسعه

فيزيكي روستا ايفا نمايند و فعاليت انجام شده دهياران گواه بر 
اي در هاي عديدهاين مدعا است. همچنين آنها نشان دادند ضعف

ها، اختصاص ها وجود دارد كه نظارت استانداريمديريت دهياري
هاي آموزشي مرتبط با شرح وظايف بودجه بيشتر، برگزاري دوره

ها و يارات الزم از سوي دستگاه فرمانداريدهيار، تفويض اخت
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توانند تا سازي براي مشاركت مردم ميها و فرهنگبخشداري
 هاي موجود بكاهند.   حدود زيادي از ميزان ضعف

عملكرد و نقش  يكه در بررس يقيتحق يطدر جايي ديگر نيز 
از توابع شهرستان لردگان انجام شد،  يجوانمرد يروستا ياريده
تا كنون  تياز آغاز فعال يارياز عملكرد مثبت ده يكحا جينتا
بنابر بافت  بوده است. يكيزيف-يكالبد ي نهيدر زم ژهيو به

عدم داشتن  نيخاص منطقه و همچن ياجتماع-يفرهنگ
در  يو اقتصاد يياجرا يها تيانجام فعال ي نهيتام در زم اراتياخت

و  تينتوانسته موفق ياريده ،سزاوار استگونه كه  روستا آن
 35از  شيكه ب يطور . بهنمايدروستا را فراهم  نيساكن تيرضا

 ياز مجموعه عملكردها يمتوسط تيرضا انييدرصد از روستا
، به ]12[و همكاران  يپورطاهر. ]11[ اند روستا داشته ياريده

روستايي دهستان  يهارزيابي عملكرد شوراهاي اسالمي در توسع
ين پژوهش نشان داد كه عملكرد آالداغ بجنورد پرداختند. نتايج ا

شوراهاي اسالمي روستا در نظارت بر اجراي مقررات بهداشتي و 
. است نمونه نبوده ي تأمين بهداشت روستا، مورد پذيرش جامعه

است كه شوراهاي اسالمي روستا در همكاري با  يدر حال نيا
ها و مأموران نيروي انتظامي براي برقراري نظم و امنيت،  سازمان

آالداغ، مطلوب  روستاهاي يانو روستاي  موفقيت عمل كردهبا 
 نياند. همچن اعالم كرده  بودن عملكرد آنها را در اين زمينه

گر آن است كه عملكرد شوراها در حل هاي تحقيق بيان يافته
نمونه بوده  ي هاي ميان روستاييان، مورد پذيرش جامعه اختالف

 يها اييان، تالشحل اختالف ميان روست ي است و در زمينه
 اند.  انجام داده يتمثب

آيد كه اوالً، مطالعات ها چنين بر مياز مرور  پيشينه نگاشته
ها بسيار محدود و انجام شده پيرامون نقش و عملكرد دهياري

هاي پيشين به فعاليت ناچيز است و ثانياً، در هيچ يك از پژوهش
يدار روستايي ها از ديدگاه و منظر توسعه پاو عملكرد دهياري

ها با ها و عملكرد دهياريتوجه نشده است. در اين مطالعه فعاليت
هاي اساسي توسعه پايدار كه همانا پايداري اقتصادي توجه به پايه

فرهنگي، زيست محيطي و فني است مورد  -و منابع، اجتماعي
-ها و برنامه. به عبارت ديگر پايداري فعاليتندبررسي  قرار گرفت

ها با توجه به اركان اصلي توسعه پايدار مورد كاوش ريهاي دهيا
 .واقع شدندو واكاوي 

 
1B2 .پژوهش روش 

اده در اين تحقيق از نوع نوع روش پژوهش مورد استف
بر اساس آمار و اطالعات موجود  .باشدپيمايشي مي -توصيفي

 56 براي دارد كه روستا 537، شهرستان بويراحمد ،1389سال 

 35. از اين ميان، دهياري صادر شده است روستا مجوز ايجاد
و قبل از آن است. در اين مطالعه،   1385دهياري مربوط به سال 

هاي با حداقل پنج سال سابقه اجرايي به اين دليل مورد دهياري
تر و آنها را  ملموساند تا بتوان عملكرد و فعاليت توجه قرار گرفته

ي آماري ساس جامعهتر بررسي نمود. بر همين اقابل مشاهده
در شهرستان  1385دهياري بود كه تا سال  35پژوهش، 

 گيري پاتننمونه اند. با استفاده از جدولاندازي شدهبويراحمد راه
ي آماري تعيين گرديد دهياري به عنوان حجم نمونه 30، ]13[

كه به صورت تصادفي انتخاب شدند. در هر دهياري، دهيار مورد 
نامه و ر اين تحقيق از پرسشدار گرفت. پرسش و مطالعه قر

پس  ي ساختارمند براي گردآوري اطالعات استفاده شد.مصاحبه
نامه پژوهش ها و اَسناد موجود، پرسشنگاشتهاز بررسي پيشينه
پايايي آن با انجام مطالعه گاه روايي ظاهري و طراحي شد. آن

 گرفت. مورد تأييد قرر 75/0راهنما و آلفاي كرونباخ بيش از 
هاي مورد مطالعه بر اساس چارچوب نظري عملكرد دهياري
-ي اجتماعيحيطهي پايداري و در ششانهگسه دپژوهش، در ابعا

فرهنگي، اقتصادي و منابع، زيست محيطي، عمراني و زير بنايي، 
ها و نهادها، و طرح هادي مورد توجه قرار گرفت. ارتباط با سازمان

ي پايدار ها در جهت توسعهبراي اين منظور، عملكرد اين دهياري
ا توجه به ابعاد ي شاخص عملكرد كل بروستايي از طريق معادله

فرهنگي، اقتصادي و منابع، زيست محيطي، -ي اجتماعيگانهشش
ها و نهادها، و طرح هادي عمراني و زير بنايي، ارتباط با سازمان

 به شكل زير محاسبه گرديد:

6)(
6

1
∑
=

=
i

PERFORMiTPI 

 Perform1شاخص عملكردكل دهياري و  TPIدر اين معادله، 
-ي اجتماعيگانهشش ي در ابعادعملكرد دهيار Perform6تا 

فرهنگي، اقتصادي و منابع، زيست محيطي، عمراني و زير بنايي، 
 باشند.ها و نهادها، و طرح هادي ميارتباط با سازمان

ها پس از گردآوري، كدگذاري شده و با استفاده از نرم ادهد
 هاي توصيفي و، پردازش و تحليلSPSS 17,5افزار آماري 

هاي مندرج در از پاسخفزون بر آن، مل آمد. استنباطي به ع
هاي مورد هاي دهياران براي ارزيابي عملكرد دهيارينامهپرسش

مطالعه در شهرستان بويراحمد استفاده شد. براي اين منظور در 
ي هاي توسعهها و شاخصگام نخست وضعيت انجام و نياز مؤلفه

گاه به مد. آنبدست آ 1هاي جدول فرمول پايدار روستايي مطابق
از طريق محاسبه وزن و اعتبار وزني هر يك از تحليل نتايج 

 هاي مذكور پرداخته شد. ها و شاخصمؤلفه
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 هاي ماتريس ارزيابي عملكرد دهياريي محاسبهنحوه :1دولج      

 
 

 :1جدول در
aij پاسخ فرد :iي ام به وضعيت انجام مؤلفهjام 
bij پاسخ فرد :iي ياز به مؤلفهام به وضعيت نjام 
Ajي روستائيان به : وضعيت نهايي هر مؤلفه (ميانگين پاسخ همه

 ي مورد نظر)وضعيت انجام مؤلفه
Bj: يضعيت نياز نهايي هر مؤلفه (ميانگين پاسخ همهو 

 ي مورد نظر)روستائيان به وضعيت نياز مؤلفه
Cj حاصل ضرب نهايي هر مؤلفه در وزن آن (وزن هر مؤلفه از :
بر مجموع ضرايب نهايي نيازهاي  سيم وضعيت نهايي نياز آنتق

 آيد)هر مجموعه به دست مي
n) نفر) 150: تعداد روستائيان پاسخ دهنده 

mگانه مورد ارزيابيها در هر شاخص شش: تعداد مؤلفه 
 

2B3 ها و بحث. يافته 
هاي توصيفي مطالعه نشان داد تمامي دهياران مورد يافته

بودند. بيش  18/10وانحراف معيار  13/38انگين مطالعه مرد با مي
% دهياران مورد مطالعه تحصيالت دانشگاهي داشتند. 50از 

در دامنه صفر  48/2سرمايه اجتماعي دهياران در حد مطلوبي (
تا سه) و از رضايت شغلي متوسطي برخوردار بودند. اين در حالي 

نان در است كه عالقه خدمت به روستاي خود مهمترين انگيزه آ
پذيرش مسئوليت دهياري اظهار شده است. فزون بر آن، دانش 
مديريتي دهياران مذكور در حد متوسطي بوده و از نظر تجربه 

%) از آنان تجربه پيشين 70/47مديريتي نيز حدود نيمي (
مديريتي نداشته و براي نخستين بار بود كه مديريت يك واحد را 

هاي پژوهش موزشي نيز يافتههاي آاند. از نظر دورهپذيرا شده
گونه آموزشي % از دهياران مورد مطالعه هيچ60نشان داد بيش از 

به عبارت ديگر از  اند.درخصوص مديريت دهياري دريافت نكرده
نظر آموزش مديريت در حد پاييني قرار داشتندكه در اين 

هاي هاي آموزشي در قالب كارگاهگردد دورهخصوص توصيه مي
 ريت برگزار گردد.آموزشي مدي

 
 
 

 ها در مسير توسعه پايدارارزيابي عملكرد دهياري. 3,1
گانه ها در حيطه يا ابعاد ششبه منظور شناسايي عملكرد دهياري

ي پايدار روستايي، تحليل ماتريس عملكرد آنان صورت توسعه
گردد از مشاهده مي 2گونه كه در اين جدولهمانپذيرفت. 

هاي مورد مطالعه در فعاليت دهياري ديدگاه دهياران بيشتر
گردد. به طوري كه اين بعد ي زيست محيطي مشاهده ميحوزه

ي نخست عملكردي قرار گرفته است. اين در حالي است در رتبه
ها در بعد اقتصادي و منابع كمترين عملكرد را نشان كه دهياري

توجه  حكايت از آن دارد كه 2هاي حاصل از جدول اند. يافتهدهدا
ها ي اقتصادي و منابع دهيارياي به حوزهبايسته و شايسته

ها بسيار ناچيز و پراكنده معطوف نگشته و در اين بعد فعاليت
كه ، ]4[ هاشمي و همكارانهاي اين يافته با يافتهبوده است. 

درصد از  7/46، مردمدرصد از  3/62در حدود دادند نشان 
 ي موفقيت دهياران در زمينه ،ندرصد از مسئوال 60و كارآفرينان 

در روستاهاي منطقه را در حد جذب منابع مالي براي كارآفريني 
 ، همخواني ندارد.اند زياد و بسيار زيادي ارزيابي نموده

   

 ي پايدارها در ابعاد توسعهماتريس عملكرد دهياري :2لوجد      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]11[مكاران هاي صيدالي و هبا يافتهاين در حالي است كه 
بنابر بافت همخواني دارد. آنها در مطالعه خود نشان دادند 

عدم داشتن  نيخاص منطقه و همچن ياجتماع-يفرهنگ
در  يو اقتصاد يياجرا يها تيانجام فعال ي نهيتام در زم اراتياخت

و  تينتوانسته موفق ياريدهسزاوار است گونه كه  روستا آن
 .نمايدفراهم اقتصادي و منابع در بعد  روستا را  نيساكن تيرضا

 

 هااليتعاي وضعيت انجام و نياز به ف. واكاوي مقايسه3,2
پرسشي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا ديدگاه 

است منطبق بر نياز روستا و ها انجام شدهآنچه در دهياري
از تحليل و  پاسخ به اين پرسشبراي  روستائيان بوده است؟

استفاده زوجي  t-testنظرات به صورت آزمون  ي ميانگينمقايسه
ها در زوجي ميانگين شد. نتايج حاصل از اين آزمون مقايسه

گردد تفاوت مشاهداه مي گونه كهشده است. همان آورده 3جدول
 هاي گير و معناداري در ميانگين نياز و انجام فعاليتچشم
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اين يافته هاي مورد مطالعه وجود دارد. گانه عملكرد دهياريشش
حكايت از آن دارد كه در تمامي ابعاد مورد بررسي، تفاوت 
معناداري در بين آنچه انجام شده است و آنچه مورد نياز بوده 

 وجود دارد. 
 گانهابعاد شش نياز و انجاموضعيت مقايسه زوجي ميانگين : 3جدول

 
 

د نمايان است در خصوص ابعا 3گونه كه در جدولهمان
فرهنگي، و اقتصادي آنچه انجام شده -تماعياج زيست محيطي،

است كه  است فراتر از نياز روستاها بوده است. اين در حالي
  هاي پيرامون طرح هادي و عمراني و زيربنايي نياز بيش از فعاليت

 رش شده است.اگرفته گز صورت
 

3B4گيري. نتيجه 
مديريت  ي هترين رخدادها در عرص از آنجا كه يكي از مهم

بوده است، پرداختن  روستاها در  دهياري اي كشور بحثروستاه
مشاركت و دخالت مردم در  به اين شيوه مديريت كه مبتني بر

در  ياريده سيتأس يابد. ان است، ضرورت مييسرنوشت روستاي
به شمار  ييروستا تيريمد خيدر تار ينقطه عطف توان يروستا را م

 سيوستاها و تأسر تيرياز هنگام دخالت دولت در مد رايآورد ز
يارشو ايانجمن  ي آنها بر عهده تيريه همواره مدانجمن د ه د

عنوان  روستا به يبر شورا فزون ها ياريده سيبوده است. با تأس
 يياجرا تيريمد ،ييروستا يها برنامه ي كننده بيتصو وگذار  قانون

 .گذاشته شده است ها ياريده ي به عهده زيامور روستا ن
داد دهياران در روستاهاي مورد مطالعه از  ها نشانيافته

سب برخوردار نبودند. اين درحالي تجربه و تخصص كافي و منا
است كه رضايت شغلي آنان نيز در حد متوسطي است. فزون بر 

هاي ها حاكي از آن بود كه بيشترين عملكرد دهيارييافته ،آن
هاي محيط مورد مطالعه در بعد زيست محيطي و و فعاليت

يستي معطوف گشته است.  اين در حالي است نياز به انجام ز
ي تر از آن چيزي است كه در حوزهفعاليت در اين مقوله فزون

 زيست محيطي انجام گرفته است.

ها همچنين نشان داد كمترين فعاليت در بعد اقتصادي يافته
و منابع بوده است. اين در حالي است كه روستاهاي مورد مطالعه 

 اند. اضاي چنين اموري را نداشتهنيزي تق
 وضعيت به توجه با و آمد هاي پژوهشيافته در اساس آنچه بر

موارد زير  ي مديريت روستايى،درباره اخير هاىسال هاىبرنامه
 گردند:پيشنهاد مي

 تواند مى ي پايدار روستايي،توسعه هاىبرنامه راهبرد ترينمهم .1

 اين باشد. در روستائيان به دولت از روستايى انتقال مديريت

 و ريزىي برنامهنحوه و روستايى هاىسكونتگاه سرپرستى انتقال،
 واگذار ها و شوراي اسالمي روستادهياري به نيز هابرنامه اجراى

 كشور، در موجود تمركززدايى هاىسياست به توجه با .گردد

 يىروستا ها و شوراهاىدهياري به روستايى مديريت صحيح انتقال

 خواهد اجتماعى و سياسى هاىجنبه از تمركززدايى در گامي مهم

 .بود
 موفقيت كه است عواملى از ديده آموزش و مطلع انسانى نيروى. 2

 ترينمهم هستند كه دهياران افرادى كند.مى تضمين را سازمان

 داشتن رواين از كنند.مى ايفاء هادهياري موفقيت در را نقش

 است. روستائى اساسى مديريت نيازهاى از ديده آموزش دهياران

  و آموزشى هاىسرفصل تعريف آموزشى، نيازهاى شناسائى
 هستند اقداماتى آموزشى ابزارهاى و و امكانات نياز مورد هاىدوره

 است مطالعه و ريزىبرنامه نيازمند آنها انجام كه
 ورام انجام براى و روستايى مديريت در بيشتر موفقيت منظور به .3

 هادهياري و اقدام اهتمام كشاورزى، و اقتصادى مسائل به مربوط

است.  ضرورى خاص سازمان صورت به هاتعاوني تشكيل به
 توان بهمي نيز روستا ديگر زيرساختى هاىبخش در همچنين

  نظام از متأثر بهسازى و عمرانى هاىگروه تشكيل صورت
 .گردد عمل هزينه-درآمد

 نظر به ضرورى امرى روستاها براى هادهياري تشكيل. 4
داشتن  بدون هادهياري كه نكته اين به توجه ليكن رسد؛مي

 احتماالً هافعاليت در اجرايى ضمانت عدم و مستمر و الزم اعتبارات

 شد، ايران خواهند روستايى مديريت مانند سرنوشتى دچار

 اعتبار تأمين براى صحيح هاىروش اتخاذ بنابراين ضرورى است.

 همراه به متخصص از نيروهاى استفاده و هادهياري براى دائمى

 تقويت و هادهياري جايگاه باالبردن جهت در قوانينى تصويب

 .است حياتى نظر به هاى آنبرنامه اجرايى ضمانت
 تقريباً روستاها در اقتصادى مسائل به توجه عدم شك بدون. 5

 به توجه و لذا ختسا خواهد مواجه شكست با را هابرنامه تمامى

 نشدنى انكار ضرورتى خرد ابعاد در چه و كالن بعد در چه امر اين

 .است
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4Bسپاسگزاري  
هـاي  اين اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي است كه بـا حمايـت   

مادي و معنوي شوراي پژوهشـي و معاونـت پژوهشـي و فنـآوري     
  .است دانشگاه ياسوج انجام پذيرفته
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