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  دهيچك
 هر در دهيار نام به اجرايي مقام يك تعريف شوراها قانون ابتكارات از يكي
 عهده بر را روستا اسالمي شوراي اجراي مصوبات وظيفه كه است، روستا
 خور در و اختيارات منابع صاحبان و روستايي مديران عنوان به دهياران. دارد

 مهمي نقش توانند مي الزم هاي مهارت و انگيزه داشتن صورت توجه، در
 هايبا گذشت حدود دو دهه از فعاليت ايفاكنند. توسعه روستايي در

 قالب چهار شاخص در هادهياري ها در كشور لزوم شناخت عملكرد دهياري
 شود در مي محيطي، اقتصادي و اجتماعي گنجانده كالبدي و عمراني، زيست

 هدف ارزيابي عملكرد مديريت نوين روستايي روستاهاي پژوهش اين
 بوده، پيمايشي پژوهش يك حاصل حاضرباشد. مقاله شهرستان عنبرآباد مي

فرمول  از استفاده با روستا و40تعداد تصادفي گيري از نمونه استفاده با كه
 كه به صورت حداكثري جامعه نمونه حجم عنوان به خانوار 180كوكران
هاي بر اساس واريانس متغير به دست آمده  (14520)حجم نمونه  مقدار

 در خانوار بعد و جمعيت نسبت به و مشخص  (119/.) موجود در تحقيق

 از استفاده تحليل اطالعات با و تجزيه سپس و پرسشگري انجام روستا هر
 مردم از نظرسنجي نتايج شد. انجام waspasو مدل spss افزار نرم

 دهياران بر بهبود وضعيت كالبدي و عملكرد كه تاثير داد نشان روستاها
 ود وضعيتبر بهبمتوسط و محيطي و اجتماعي درحد  عمراني، زيست

) waspasهمچنين نتايج مدل ( .است شده زياد ارزيابي سطح اقتصادي در
آباد، گرمسار و مردهك به ترتيب رتبه اول نشان داد دهياري جهادآباد، علي

هاي هايي در بين دهياريدهياري بندي عملكردتا چهارم را به لحاظ اولويت
 باشند.شهرستان عنبرآباد دارا مي

 
 ،ها روستايي، ارزيابي، دهياري توسعه روستايي، مديريت  هاي كليدي:واژه

 شهرستان عنبرآباد.

Abstract 
One of the initiatives of the councils act is appointing an 
executive officer called "Dehyar" in each village. 
Dehyar is responsible for implementing decisions taken 
by the Islamic council of the village. Dehyars as the 
rural mangers enjoy much power and resources. They 
would certainly play an important role in rural 
development if they have enough motivation and skills. 
After two decades of implementation, it is necessary to 
recognize and evaluate the functions of Dehyars in terms 
of physical-developmental, environmental, social and 
economic indicators. As a survey, the present study 
aimed to evaluate the performance of modern rural 
management in AnbarAbad county. The sample 
included 40 randomly selected villages and 180 
households selected by Cochran formula of 14520 
households. The required questionnaires were completed 
based on existing variances of the research (0.119), 
population proportion, and household dimension of each 
village. Data analysis was done using SPSS software 
and Waspas model. The results of the polls indicated 
that the effects of Dehyar performance on improving the 
physical-developmental, environmental, and social 
conditions of the villages are moderate and it is high for 
the economic condition. Also, results of the Waspas 
model indicated that Dehyars of Jahad-abad, Ali-abad, 
Garmsar and Mardehek villages are ranked from first to 
fourth, respectively, in terms of having the best 
performance in compare to the other villages of Anabar-
abad city.  

 
Keywords: Rural Development, Rural Management, 
Evaluation, Dehayari, AnbarAbad County.
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  مقدمه
با پيروزي انقالب سيستم مديريت روستاهاي ايران با تصويب 

اسالمي شهر و روستا، به عهده  شوراها گذاشته قانون شوراهاي 
شد. يكي از ابتكارات اين قانون تعريف يك مقام اجرايي به نام 
دهيار در هر روستا است كه وظيفه اجراي مصوبات شوراي 
اسالمي روستا را به عهده دارد. ولي به داليل مختلف ازجمله 

مان بيني قوانين استخدامي، مالي، تشكيالت و ساز عدم پيش
مناسب دهياري و نبود منابع درآمدي پايداري در روستاها، عمالً 

ها در اغلب روستاها مسكوت باقي  ازنظر اجرايي، ايجاد دهياري
مجلس به پيشنهاد وزارت كشور  1377ماند، تا اينكه در سال 
هاي خودكفا در روستاهاي كشور را به  قانون تأسيس دهياري

  )210: 1377تصويب رساند (وزارت كشور، 
شود بحث عملكرد  يكي از مباحثي كه اينجا مطرح مي

باشد، كه نتايج آن تمامي جوانب توسعه روستايي  ها مي دهياري
اي  و ازجمله توسعه پايدار روستايي كه هدف نهايي هر توسعه

طوركلي ارزيابي در هر  باشد را تحت تأثير قرار خواهد داد. به مي
ود عملكرد آن مجموعه و نوبه خود باعث بهب اي بهمجموعه

بهبود عملكرد مجموعه، منجر به پيشبرد اهداف توسعه خواهد 
ديگر توسعه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي  عبارت شد. به

ها هاي روستايي زماني ميسر است كه عملكرد سازماندر محيط
شده و نقاط ضعف و  طور دقيق ارزيابي هاي مرتبط، بهيا دستگاه

 ديبا يمگردد و لذا اين امر  اندركار مشخص عه دستقدرت مجمو
ترين  گيرد كه عملكرد مهم توجه دقيق مسئوالن قرار مورد

ها  مجموعه متولي عمران روستايي در حال حاضر يعني دهياري
يي مورد ارزيابي ها شاخصو دهياران را چگونه و بر اساس چه 

ي آن يعني قرار دهند تا بتواند جامعه روستايي را به هدف نهاي
هاي دغدغه نيتر از مهمكند. يكي  تر كينزدتوسعه روستايي 

 ويژه كشورهاي درحال در كشورهاي مختلف دنيا به هادولت
  و خارج شدن از مدار توسعهتوسعه، توجه به مقوله توسعه  

توسعه و  كه در كشورهاي درحال آنجايي از .نيافتگي بوده است
كمبودهاي اقتصادي، اجتماعي و ها و نيافته، وجود ضعف توسعه

فرهنگي مناطق روستايي اغلب موجب اختالل درروند توسعه 
ملي اين كشورها شده است، بدين لحاظ توسعه روستايي 

هاي اوليه و پايه در توسعه ملي،توجه عنوان يكي از بخش به
نظران و انديشمندان توسعه اين كشورها را به خود جلب  صاحب

  .كرده است
ريزان توسعه در كشور نشان گذرا به تاريخ برنامهنگاهي 

سال گذشته راهبردهاي متعددي هم چون 70دهد طيمي
راهبرد توسعه كشاورزي، راهبرد نيازهاي اساسي، راهبرد توسعه 

در فرايند توسعه روستايي كشور به محك  ... و جانبه همه
آزمايش گذارده شده است كه اغلب برگرفته از الگوهاي غربي 

شود البته اين موضوع به كشور ايران محدود نمي .ده استبو
ي كايو آمري آسيا،  آفريقا ها قارهبلكه ساير كشورها نيز در 

در  كه يطور بهاند التين از اين الگوهاي توسعه پيروي كرده
معروف شدند،  »ي توسعهها دهه« كه به 1960و1950يها دهه

التين در معرض  ي آسيا، آفريقا و آمريكاياز كشورهابسياري 
 قرار گرفتندآمريكا  خصوص بهي غرب از سوالگوهاي تجويزي 

  ). امروزه مديريت روستايي با پارادايم توسعه75: 1371(موالنا،
 121 و همكاران،جمهري (بوزر پايدار روستايي همراه است

برداري صحيح و  توسعه روستايي به معناي اداره و بهره )1395:
منابع طبيعي، منابع مالي و منابع انساني روستا كارا از منابع پايه، 

منظور دستيابي به الگوي مصرف مناسب و مطلوب و  به
 كننده نيتأمي امكانات فني و تشكيالت مناسب كه ريكارگ به

 شود يمباشد، تعريف  ي آينده ميها نسلنياز نسل امروز و 
همچنين، تصويب قانون تأسيس  ).17: 1382(كوشيار، 

هاي خودكفا و تصويب قانون تجميع عوارض و دهياري
درصد از عوارض متمركز به روستاها(ايجاد بستر  30اختصاص 

هاي اصلي  مناسب براي تشكيل دهياري در روستاها)  سرفصل
 درروندداده است.  تحوالتي است كه در اين خصوص روي

ها  ي دهياريريگ شكلروستايي ايجاد زمينه براي  مديريت تحول
ي اجرايي در ها تيفعالبود و وجود سازوكار انجام رفع كم و

عنوان مرجع  روستا در كنار شوراهاي اسالمي روستايي( به
ي و نظارت در روستا) و اختصاص بخشي از عوايد ريگ ميتصم

متمركز، فصل نويني را در مديريت روستايي گشوده است. 
ها حدود دو دهه  اينك كه از تصويب قانون تأسيس دهياري

طور  و به پشتوانه اين قوانين، مديريت روستايي به ردگذ يم
نسبي قوام گرفته است، ضروري است عملكرد اين نهاد 

ي و ارزيابي قرارگرفته تا زمينه مناسبي براي موردبررسمديريتي 
  ي آن فراهم گردد. ها يكاستو رفع  ها يتوانمندافزايش 
ترين ضرورتي كه در انجام تحقيق حاضر وجود دارد  مهم

ها در زمينه مديريت  اين است كه بررسي عملكرد دهياري
روستايي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستاها و 

ها داراي اهميت و  بررسي ميزان موفقيت و عدم موفقيت آن
تواند راهگشاي بسياري از  اولويتي اساسي است، چراكه مي

ن مسائل و مشكالت روستائيان بوده و همچنين با نشان داد
ها و همچنين مسئولين  ها به آن مشكالت و تنگناهاي دهياري

مربوطه، گام مهمي در جهت رفع نواقص و مشكالت اين نهاد 
جانبه  برداشت. البته توسعه يكپارچه روستايي و پيشرفت همه
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روستا از عهده و توان شورا و دهيار خارج است و با توجه به 
ند همه ابعاد توسعه را در توان امكانات و اختياراتي كه دارند نمي

توان انتظار و توقعي  روستا پياده نمايند. به همين دليل نمي
هرحال بررسي  ها داشت. به باالتر از حد وظايف و توانشان از آن

ناپذير  روستايي داراي ضرورتي اجتناب ها در توسعه نقش دهياري
است چراكه اداره امور عمومي روستا نقش بسيار مهمي در 

فيزيكي و -ي از تخليه روستاها، ضعف اوضاع كالبديجلوگير
تبع آن  نابودي اماكن عمومي روستا و رشد مهاجرت و به

تواند زمينه  شلوغي و ازدحام شهرها خواهد داشت و اين خود مي
  رشد و توسعه شهر و روستا را فراهم سازد.

در قبل اين تحقيق به دنبال اين  ،با توجه به موارد مطروحه
در ابعاد  تأثيريها چه  عملكرد دهياريباشد كه  مساله مي

محيطي   عمراني و كالبدي و همچنين زيست اقتصادي،اجتماعي،
ها در روستاهاي شهرستان مطابق شرح وظايف قانوني دهياري

  عنبرآباد داشته است؟

هاي هستي، رهبري و  ترين عنصر در همه مجموعه اساسي
احاطه دارد و اين هسته، اي است كه بر باقي اجزاء  يا هسته

سازد  حركت و يا جهت حركت اين اجزاء را مشخص مي
) روستائيان كه يك اجتماع مجزا و مشخص 15:1381(تشكري،

هر جامعه هستند از اين قاعده مستثني نيستند. چرا كه در رابطه 
با رهبري و مديريت جوامع روستايي نيز روستا همواره ضرورت 

ال مختلف و نيازهاي متنوع خود را وجود مديري منطبق با احو
احساس كرده و كسي را طلبيده كه برخاسته از بطن جامعه و 
داراي قدرت رهبري آن جامعه باشد تا همه افراد تحت رهبري 
خود را در رسيدن به اهداف اصلي يعني توليد مواد مورد نياز و 

). مشاركت مردم whyte,1980: 13تامين امنيت توانا سازد(
توسعه نزد صاحب نظران از چنان اعتباري برخوردار  در روند

توسعه را معادل مشاركت مي دانند. لذا دستيابي  است كه اغلب
به توسعه همه جانبه روستايي، بدون اتخاذ روش هايي كه در 
آن به مشاركت مردمي به عنوان زير بنا نگريسته شود، ميسر 

حقيقت ). مشاركت در 1382،81(مطيعي لنگرودي، نمي باشد.
هاي ناتوان را به سوي توانمندي ها اهرمي است كه انسان
هاي بالقوه آنان را بالفعل مي نمايد و بر هدايت كرده و توانايي

 (جهاد سازندگي، افزايدتشان براي بهره گيري از زندگي ميقدر
). در زمينه مديريت روستايي آنچه مهم مي باشد اثر 23:1365

ريزي ها در برنامهين تفاوتهاي روستايي و نقش اتفاوت
ه روستايي است. مناطق بايد سبك توسعه خاص خود را ـتوسع
د و سيستم هاي جديد مديريتي، نبايد يك ـزي كننـه ريـپاي

 ه دهندـاها ارائـه روستـه را در مجموعـروش يكپارچ

)Kerr,1994:202 بنابراين امروزه سيستم مديريت .(
پايه منطقه بندي و مطابق با روستايي در ايران نيز بايد بر 

شرايط مناطق و با مشاركت نهادهاي مردمي با حمايت هاي 
بخش هاي خصوصي و دولتي انجام بگيرد. در اين تحقيق به 
منظور ارزيابي ميزان موفقيت نهاد دهياري ، از چند نمونه 
شاخص تحت عنوان شاخص هاي توسعه روستايي براي 

و تاثيرگذاري دهياري ها كه  ارزيابي و شناسايي ميزان عملكرد
هر يك از اين شاخص ها را در جهت توسعه و ايجاد تحول مي 

   توان استفاده كرد.
در ابتدا بايد گفت كه شاخص يك معياري براي مرور 
اطالعات مربوط به يك پديده خاص براي سنجش آن پديده 

ها،  ها، ارزيابي شرايط و حساسيت باشد. كاربرد اصلي شاخص مي
ها در  ها، ارزيابي شرايط و گرايش ه بين مكانها و موقعيتمقايس

ارتباط با اهداف و مقاصد، پيش بيني شرايط و روند 
 ).16:1376آينده.(كهن،

هاي توسعه روستايي كه  بندي كلي شاخصدر يك تقسيم
در واقع امروزه نشانگر ميزان تاثيرگذاري نهادهاي مردمي و از 

شود كه  ته تقسيم بندي ميجمله دهياري مي باشد، به سه دس
  عبارتند از:

هايي هستند كه برآيند آنها  شاخص هاي اجتماعي: شاخص
حكايت از توسعه و رفاه اجتماعي دارند و در درون جامعه منجر 
به شكوفايي افراد و همچنين بالندگي نهادهاي كوچك و بزرگ 

شوند كه شامل آموزش و سوادآموزي، كار و ايجاد اشتغال،  مي
مندسازي روستاييان ت محلي و عمومي، سالمت، توانمشارك
 است.

هايي هستند كه بيانگر  شاخص هاي اقتصادي: شاخص
چگونگي و ميزان رشد و توسعه ابعاد اقتصادي است كه شامل 
موارد افزايش درآمد و توزيع عادالنه آن، ايجاد تنوع اقتصادي، 

 .ايش كارايي و اثربخشي استافز

هايي هستند كه  شاخص دي:شاخص هاي محيطي ـ كالب
حفاظت از محيط پيراموني انسان و افزايش امكانات، تجهيزات 
را مد نظر داشته، كه شامل موارد كنترل مؤثر بر كيفيت آب و 
خاك روستا، كنترل مؤثر بر دفع فاضالب و پسماندهاي خانگي 
و گاهاً صنعتي، حفاظت از تنوع زيستي منطقه، كنترل جامعه 

(كوشيار، يت آن در زمانهاي بحران است مدير روستايي و
1382 :19 .(  

مديريت روستايي در واقع فرآيند سازماندهي و هدايت 
ها و جامعه و محيط روستايي از طريق شكل دادن به سازمان

نهادهاست. اين سازمان و نهادها، ابزار يا تأمين وسايل هدفهاي 
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م هايي كه مردم آن را ترسي جامعه روستايي هستند، هدف
). مديريت روستايي 13: 1382پذيرند (افتخاري،  كنند و مي مي

شامل سه ركن مردم، دولت و نهادهاي عمومي (شوراهاي 
اسالمي و دهياران) است. در اين فرايند با مشاركت مردم و از 

هاي  ها و طرح طريق تشكيالت و سازمانهاي روستايي، برنامه
نظارت و  توسعه روستايي تدوين و اجرا گرديده و تحت

). دفتر مطالعات و برنامه 23:1386گيرد (بدري، ارزشيابي قرار مي
ريزي روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با 
همكاري حوزه معاونت امور دهياريها، نظامنامه ارزيابي عملكرد 
دهياري ها را تدوين كرده است. اين نظامنامه عملكرد دهياري 

از شاخص ها شامل شاخص هاي  ها را در قالب دو دسته
عمومي و شاخص هاي اختصاصي مورد سنجش و ارزيابي قرار 
مي دهد. شاخصهاي عمومي به منظور سنجش عملكرد 
دهياري در راستاي شرح وظايف اجتماعي، اقتصادي تعامالت 

شاخص كلي عملكرد  6اداري و نحوه مديريت دهيار و در قالب 
رسنلي، مالي، تعامالت شامل، مديريت راهبردي، اداري و پ

اجتماعي، جلب كمكهاي مردمي و سالمت اداري طراحي 
گرديده است و شاخصهاي اختصاصي نيز به منظور ارزيابي 

 7عملكرد دهياري در بعد توسعه محيطي و كالبدي در قالب 
شاخص كلي عملكرد شامل هدايت و دفع آبهاي سطحي، بهبود 

اظتي روستا، بهبود عبور و مرور روستايي ايجاد تاسيسات حف
محيط روستايي، ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي،فرهنگي و 
گردشگري، ايجاد تاسيسات و تسهيالت روستايي و خدمات 
روستايي طراحي گرديده است.(سازمان شهرداريها و دهياريهاي 

  ). 1388كشور،
  

  ن داخل و خارجي كشورامطالعات محقق
هاي فراروي چالش) در پژوهشي با عنوان 1386كوچكيان فرد(

ها به بررسي سابقه بروز  روابط شوراي اسالمي روستا و دهياري
ها در روستاهاي كشور پرداخته و در  و ظهور دهيار و دهياري

نهايت ،براي موفقيت شورا و دهيارها در عملكرد،پيشنهاد ها و 
  هايي ارائه كرده است.راه حل

وان نقش اي تحت عننامه) درپايان1388ناييجي، مصطفي (
آموزش دهياران در توسعه روستايي موردمطالعه بخش چمستان 
شهرستان نور به اين نتيجه رسيد كه تحصيالت باالي دهياران 
در پيشبرد اهداف توسعه روستايي و مشاركت روستاييان مؤثر 

  است.
) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود  تحت 1391باي،مريم(

وسعه روستايي با تاكيد بر عنوان نقش مديران روستايي در ت

ها در توسعه و بهبودوضعيت ها:تشكيل دهيارينقش دهياري
فرهنگي در روستاهاي مورد -كالبدي و اجتماعي-عمراني

مطالعه موثر بوده است ولي نقش چنداني در توسعه شرايط 
  اند.اقتصادي و زيست محيطي منطقه نداشته

در مقاله )1392شيخي حجت،پريزادي طاهر، ورمزيار بيژن(
اي به بررسي و ارزيابي عملكرد دهياران در روند مديريت 

هاي توسعه روستايي در بحث اهميت دادن دهيار به شاخص
چهارگانه شاخص عمراني باالترين درجه اهميت و شاخص 
اقتصادي كمترين درجه را به خود اختصاص داده است. در بحث 

و تخصص و مهارت دهياران، شاخص خدماتي باالترين 
  شاخص اقتصادي كمترين رتبه را اخذ نموده است.

بوزرجمهري خديجه، قاسمي تكتم،  مقدم سربرقي
 فرآيند در دهياران عملكرد به ارزيابيدر مقاله اي  )1395مريم(

 بخش :مطالعه مورد روستائيان ديدگاه از روستايي پايدار توسعة

به اين نتيجه رسيدند كه عملكرد  بينالود شهرستان طرقبه
دهياران در هر سه بعد توسعه پايدار(اجتماعي،اقتصادي،زيست 

 همچنينمحيطي) پايين تر از سطح متوسط ارزيابي شده است. 
 به 93/1روستايي  پايدار توسعة در دهيار عملكرد ميانگين
  است. شده ارزيابي ضعيف حد در كه آمده دست

عنوان  تحت مقالهاي در )2013(همكاران و  گرونينگر
 مركزي محدود تحت روستاهاي افغانستان سازي پايداري"

 ناامني، آب، و زمين كه است گرفته نتيجه "دولت تأثير
 زمينيبي درگيري، ناپايداري، و گرفتن زمين دسترسي،
 مشترك اموال وضعيت و زيست محيطي مشكالت روستايي،

  .است روستاها پايداريسازي در مهم ازعوامل
 نقش بررسي به مقالهاي در) 2011( همكاران و رشيدپور

 كاهش در مطلوب رويكردي عنوان به محلي مديريت جامعه

اند.  پرداخته ايران روستايي مناطق روستايي پايدار توسعه و فقر
 عاملي تحليل روش از استفاده با آنان ميداني مطالعه نتايج

 نقش را مهمترين كنترل و سازماندهي عامل دو كه داد نشان

كرده  ايفا ايران روستايي مناطق پايدار توسعه و فقر كاهش در
  اند.

 هايشيوه ارزيابي و به بررسي اي مقاله در )2008(ياقي

 نتايج . اخت پرد آمريكا و اردن در محلي مديريت مطلوب

 داد نشان 2 واريانس تحليل از آزمون استفاده با وي پژوهش

 نسبت آزمودنيها و دارند متفاوتي عقايد مطلوب مديريت درباره

 محلي مديريت درباره مثبتي نسبتاً ها ديدگاه آمريكايي به

  .دارند
Mark W. skinner, Alun E.Joseph, 



  29            1398تابستان ، 14(سري جديد)، پياپي  2، شماره چهارمريزي توسعه كالبدي، سال پژوهشي برنامه –نشريه علمي 
  

Richard G.kuhn(2003) در مقاله اي به بررسي جلوه -

هاي محلي تغيير اجتماعي و زيست محيطي و نقش در حال 
در روند نظارتي در استان ژجيانگ حاضر تغيير دولتهاي محلي 

هاي محلي در دهد توانايي دولتپردازد. نتايج نشان ميمي
هاي هاي ملي و استاني و اولويتايجاد ارتباط بين سياست

هاي توسعه محلي بسزا است. با اين حال محلي در فرآيند
ارزيابي استقالل در سطوح محلي از دولت هنوز قابل بحث 

 است.

Umar Kakumba(2010)  در مقاله اي به بررسي
هاي مشاركتي حكومت سيستم عدم تمركز و ارزيابي مكانيسم

محلي در اوگاندا براي بهبود روند توسعه روستايي است. نتايج 
-نشان دهنده اين است كه براي رسيدن به اهداف اصلي تمركز

زدايي و مشاركت در توسعه روستايي نياز به تقويت نقش جامعه 
  ي در بسيج منابع است.محل

Tolu Lawal(2014)   در مقاله اي به شناخت و
پردازد. هاي محلي در فرآيند توسعه روستايي مياهميت دولت

- ها نشان داده است كه دولت محلي در پاسخ به چالشبررسي

هاي روستايي و بهبود آن ضعيف بوده هاي تامين زيرساخت
هاي روستا رساختاست. هم چنين در مناطقي كه تاحدودي زي

بهبود يافته با مشكالت زيست محيطي همراه بئده است كه 
  ي معناداري توسعه دارد.رابطه

  
  داده ها و روش كار

پژوهش حاضر از نوع تحقيق كاربردي و از نظر روش تحقيق 
. به منظور گردآوري اطالعات و داده استي تحليل -توصيفي

طالعات كتابخانه هاي مورد نياز در اين پژوهش از روشهاي م
اي و اسنادي و مطالعات پيمايشي استفاده شده است اين 

هاي شهرستان پژوهش به دنبال تحليل كيفي عملكرددهياري
قالب چهار شاخص كالبدي و  عنبرآباد از ديدگاه شهروندان در

 با محيطي،اقتصادي و اجتماعي مي باشدكه عمراني،زيست

 از استفاده با روستا و40تعداد تصادفي گيري از نمونه استفاده

كه به   جامعه نمونه حجم عنوان به خانوار 180كوكران فرمول
 به دست آمده  (14520)مقدار  حجم نمونه  صورت ماكزيمم

 (119/.)  هاي موجود در تحقيقبر اساس واريانس متغير 

 روستا هر در خانوار بعد و جمعيت نسبت به و مشخص

 استفاده تحليل اطالعات با و تجزيه سپس و پرسشگري انجام

  .شد انجام waspasو مدل spss افزار  نرم از
حاصل امتيازات گـردآوري شـده كـه از حاصـل جمـع هـر       

بندي شد و براي هـر دهيـاري از   شاخص در محيط اكسل جمع

وزنــي  هــاي مختلــف در تكنيــك ارزيــابي توليــدنظــر شــاخص
دي بنـ ) قرار گرفت. براي ارزيابي، رتبهWASPAS( 1تجمعي

هاي مختلف براسـاس تعـدادي     گيري زماني كه گزينهو تصميم
هــاي پشــتيباني   گيرنــد سيسـتم   معيـار مــورد بررسـي قــرار مـي   

توانند مورد اسـتفاده قـرار     آميز مي  اي موفقيت  چندمعياره به گونه
براسـاس پارامترهـاي    MCDMهـاي   بگيرند. انتخـاب روش 

مختلف در تحقيقات مختلفي مورد بحث قرار گرفته است. يكي 
گيري مدنظر   تواند در انتخاب مدل تصميم  از پارامترهايي كه مي

توانـد    هاسـت. تركيـب دو مـدل مـي      باشد ميزان دقت اين مدل
 ,.Zsvsdskas and et al( ميزان دقت تحليل را باال ببرد

گيـري چنـد     هـاي تصـميم    قـت مـدل  ميزان د). 202 ,2012
به خوبي شناخته شـده اسـت. ايـن     WPSو  WSMشاخصه 

گيري كـارايي بـااليي داشـته و      مدلها در مسائل پيچيده تصميم
 Simanaviciene etنتايج حاصل از آن دقت بااليي دارد (

al, 2011, 18 .(   گيـري    هـاي تصـميم    يـك مسـئله در مـدل
شـود.    گيري تعريف مي  ر تصميممعيا nگزينه و  mچندمعياره با 

jw  معادل اهميت نسبي معيـار وijx    ارزش عملكـرد گزينـهi 
، در تـابع زيـر   iباشد. اهميت نسـبي گزينـه     مي jبرحسب معيار 

بعنــوان مقــدار  ijxنشــان داده شــده كــه در آن  iQبعنــوان 
تعريـــف شـــده   iام از گزينـــه  jنرمـــاليزه شـــده معيـــار  

 ,Fishbum, 1967; 390-395)اســـــت

Triantaphyllou, 2000, 14):  
(1)

1

n

I ij j

j

Q x w


   

  
 iاهميت نسبي گزينه  )WPM(براساس مدل توليد وزني 

2ام به عنوان 
iQ شود كه بـه صـورت تـابع زيـر       نشان داده مي

 :)Bridgman,1992; 32(شود  تعريف مي

  
 
 
 
 

معياري تركيبي براي تعيين اولويـت هـر گزينـه     سعي شده
  )  WPM) و (WSMار رود كه در آن سهم برابري از (ـكـه ب

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted Aggregated Sum Product 
Assessment (WASPAS  
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 & Saparauskas(ها داده شـود    براي ارزيابي نهايي گزينه

et al, ,2011, 200 :( 
(1) (2)0.5 0.5i i iQ Q Q 

1 1

(1 ) ( )           ,      0,...1j

n n
w

ij j ij

j j

x w x  
 

    
 

تواند با گسـترش تـابع زيـر محاسـبه       مي مقادير بهينه 
 شود:

 
2 ( 2 )

2 (1) 2 ( 2 )
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ــانس ــاي   واري 2ه (1)(Q )iQ  2و (2)(Q )iQ  ــق از طري

  شود:توابع زير محاسبه مي
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برآورد وارريانس مقـادير معيارهـاي نرمـايزه شـده اوليـه از      
 شود:  طريق فرمول زير محاسبه مي

2 2( ) (0.05 )ij ijx x 

همچنين در مرحله دوم مدل كه بـه بررسـي بـه نرمـاليزه      
مقياس شده خطي اسـتفاده  ها پرداخته شده از مدل بيكرده داده

است كه اسـتفاده از   يتوابع گوناگون يروش دارا يناشده است. 
ها دارد؛ به عبـارت ديگـر در ايـن      به جهت شاخص يآنها بستگ

هاي همسـو (مثبـت) و غيرهمسـو    روش امكان استفاده شاخص
 اگـر  (منفي) با توجه به هدف مسئله به طور همزمان وجود دارد.

آنگاه هـر   گيري همسو باشند؛  يمتصم يسماتر هاي  همه شاخص
مقدار موجود در ستون  يممرا بر ماكس يسماتر هاي  يهاز درا يك

j كنيم  يم يمام تقس.  
  

( )
ij

ij
ij

x
r

Max x
 

  
اسـتفاده   5-2ك شاخص غير همسـو  باشـد از تـابع    ـاگر ي

  شود:مي
  ( )ij

ij
ij

Min x
r

x


  شرح و تفسير نتايج
كيلومترمربع در جنوب شرق استان  4856شهرستان عنبرآباد با 

پس از جدا شدن  1382كرمان قرار دارد. اين شهرستان در سال 
دهستان از  10آباد، با  آباد و حسين هاي اسماعيلي، گنجدهستان

شهرستان جيرفت جدا و تبديل به شهرستان جديدي به 
حال حاضر اين شهرستان  مركزيت عنبرآباد شده است، در

بخش  دوساري و مردهك و دو نام عنبرآباد،داراي  سه شهر به 
بر اساس جمعيت  سرشماري نفوس  باشد.و هفت دهستان مي

نفر  86000، شهرستان عنبرآباد داراي 1390و مسكن سال 
درصد آنان شهرنشين و  5/37جمعيت بود كه از اين تعداد 

باشند. برابر با جمعيت سال درصد آنان روستانشين مي 5/62
درصد جمعيت استان در اين  55/4عنبرآباد، شهرستان  1390

اند. (خالصه طرح تفضيلي شهرستان شهرستان ساكن بوده
). و 1394و فرمانداري شهرستان عنبرآباد  1: 1391عنبرآباد، 

باشند.(بخشداري  روستا در حال حاضر داراي دهياري مي92تعداد
  ).1395،شهر عنبرآباد

  

 
شهرستان عنبرآباد در هاي نقشه موقعيت دهستان .1شكل

  استان كرمان
 

ها در ابعاد اقتصادي،  عملكرد دهياريتأثير  براي بررسي
در محيطي  اجتماعي، عمراني و كالبدي و همچنين زيست

شده كه   ي استفادها نمونهيك  tآزمون محدوده موردمطالعه از 
ون ـن آزمـدر اي ت.ـده اسـش  بيان 1جدولنتايج حاصل در 

  باشد:صورت زير مي به H1و  H0هاي فرض
H0:µ=3   
H1:µ≠3 

  
ها  عملكرد دهياريكند كه تأثير بيان مي H0:µ=3 فرض

محيطي  در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، عمراني و كالبدي و زيست
 در محدوده موردمطالعه در حد متوسط بوده است و فرض

H1:µ≠3ها در ابعاد  عملكرد دهياريكند كه تأثير بيان مي
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در محيطي  اقتصادي، اجتماعي، عمراني و كالبدي و زيست
محدوده موردمطالعه در حد متوسط نبوده است بلكه بيشتر يا 

  كمتر از حد متوسط بوده است. 
 كه ييازآنجا 1جدول با توجه به نتايج نشان داده شده در 

05/0˂p-value ز ميانگين بوده و ميانگين نمونه نيز بيشتر ا

توان نتيجه مي نيبنابرا باشد،ي) م3ميانگين فرضي=( يفرض
و بهبود وضعيت  بر حفظها تأثير زيادي  گرفت عملكرد دهياري
 شيافزامحيطي،  بهبود وضعيت زيست كالبدي و عمراني،

هاي اجتماعي  بهبود شاخصهاي اقتصادي در روستا و فعاليت
  در روستا داشته است.

ها در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، عمراني و كالبدي و  اي مربوط به نظر روستاييان در تأثير عملكرد دهيارينمونه كي tنتايج آزمون  .1جدول 
  محيطي زيست

  

  متغيرها
 

 ميانگين نظرات

 =ميانگين فرضي3متوسط)=(تأثير حد 

(اختالف ميانگين 
 نتيجه p-valueرضي)فاز ميانگين 

هاي كالبدي و خدمات  بهبود شاخص
 موجود در روستا

 تأثير بيشتر از حد متوسط 000/0 254/0 25/3

 تأثير بيشتر از حد متوسط .000 547/0 54/3 محيطي حفظ و بهبود وضعيت زيست

 تأثير بيشتر از حد متوسط .000 948/0 94/3 اقتصاديهاي متنوع افزايش فعاليت

46/3 هاي اجتماعي بهبود شاخص  460/0  تأثير بيشتر از حد متوسط .000 

 
هاي شهرستان بندي دهستان  نهايي سطح  به نتايج بنا

هاي چهارگانه ارزيابي مديريت عنبرآباد بر حسب شاخص
)كه دهستان جهاد آباد بر 2مشخص گرديد (شكل روستايي 

هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و حسب شاخص
  كالبدي در رتبه اول قرار داشته 

  
است. همچنين روستاهاي دهستان امجز از حيث عملكرد 
مديريت نوين روستايي در حوزه چهار شاخص مطالعه شده، در 

  رتبه آخر قرار گرفته است.
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  هاي چهارگانه ارزيابي مديريت روستاييهاي شهرستان عنبرآباد بر حسب شاخصهاي سطح بندي دهستاننقشه .2شكل 
هاي شهرستان عنبرآباد دهستان بندينتايج رتبه 2جدول 

محيطي،  ي، زيستعمران وهاي كالبدي بر اساس شاخص
را نشان مي  waspasاقتصادي و اجتماعي با استفاده از مدل 

آباد، نتايج حاصل شده  دهياري جهادآباد، عليكه بر اساس  دهد
گرمسار و مردهك به ترتيب رتبه اول تا چهارم را به لحاظ 

هاي هايي در بين دهياريدهياري بندي عملكرداولويت
آباد، هاي محمدباشند و دهياريشهرستان عنبرآباد دارا مي

كه نشان از  نرگسان و امجز رتبه پنجم تا هفتم را كسب كردند
 باشد.عدم رضايت مردم از اين سه دهياري مي

 ها بندي دهستان  براي رتبهو  محاسبه مقدار .2جدول 

 شاخص
 بنديرتبه  iQ  دهستان
967/0360/23 گرمسار
988/0477/17 امجز

953/0907/21 جهادآباد
 963/0510/22 آبادعلي

979/0870/15 محمدآباد
969/0270/24 مردهك
982/0752/16 نرگسان

  
  يريگجهينتبحث و 

ها تسهيالت و  كه عنوان گرديد، ايجاد دهياري گونه همان
امكانات زيادي را براي روستائيان فراهم آورده است؛ ولي 
ازآنجاكه دهياري نهادي نوپاست و از ايجاد آن بيش از دو دهه 

، موفقيت و يا عدم موفقيت اين نهاد تا حدود زيادي گذرد ينم
هاي و ساختار ها نهيزم شيپبستگي به وجود يا عدم وجود 

  مناسب اداري و تشكيالتي دارد.

ها در غالب زمينه دو گروه از  بررسي عملكرد دهياري
از  هدف شود.هاي عمومي و اختصاصي خالصه ميشاخص

 بوده است. سؤاالتگويي به اين اين پژوهش نيز پاسخ
ها چه تأثيري در ابعاد اقتصادي، اجتماعي،  عملكرد دهياري
ي شهرستان عنبرآباد داشته محيطي روستاها كالبدي و زيست

  است؟
اطالعات مشخص گرديد كه بر  ليوتحل هيتجزپس از 

ها در  اساس ديدگاه افراد پيرامون تاثير عملكرد دهياري
خصوص بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و 

 عملكرد توان نتيجه گرفت تاثيرمحيطي روستا مي زيست
ها بر بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و  دهياري
  محيطي روستا زياد بوده است. زيست

نشان داد دهياري ) WASPAS(همچنين نتايج مدل 
آباد، گرمسار و مردهك به ترتيب رتبه اول تا جهادآباد، علي

هايي كه  بهترين بندي دهياريچهارم را به لحاظ اولويت
باشند. هاي شهرستان عنبرآباد دارا مياريرا در بين دهي عملكرد

آباد، نرگسان و امجز هاي محمداين در حالي است كه دهياري
رتبه پنجم تا هفتم را كسب كردند كه نشان از عدم رضايت 

  باشد.مردم از اين سه دهياري مي
ها در توسعه  در اين تحقيق به بررسي نقش دهياري

وستايي تا تباط با توسعه رروستايي پرداخته كه نتيجه آن در ار
هاي پژوهش فال سليمان و همكاران هحدود زيادي همانند يافت

ارزيابي كرده  بخش تيرضا عملكرد دهياران را مطلوب 1391
 محيطي، ستيز كالبدي و عمراني،شاخص (در چهار  البته است.
ها مشهود  هايي در عملكرد دهياريضعف ي و اجتماعي)اقتصاد

يل اصلي آن عدم همكاري مردم و است كه يكي از دال
  مسئولين با دهياري و كمبود بودجه و اعتبار است.
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در باب مديريت روستايي كه بر عهده شورا و دهيار 
، رسد يماست، ذكر نكاتي جند ضروري به نظر  شده گذاشته

ي ردولتيغعنوان نهادي عمومي و  ازجمله اينكه دهياري به
است كه در زمينه مديريت عمومي روستا مسئوليت  شده سيتأس

مهمي بر عهده دارد و آن هماهنگي و اجراي كليه فرامين شورا 
دهياري و دهيار  كه يدرصورتو وظايف محوله به دهيار است. 

شود  ازنظر مردم نهادي دولتي و وابسته به دولت محسوب مي
م كند و مرد كه همچون كارمند دولت در روستا فعاليت مي

و  دانند تا نماينده خود روستا دهيار را بيشتر نماينده دولت مي
و طراحان دهياري در زمينه  گذاران انيبناين خالف نظر 
  ي است. ردولتيغمديريت روستايي 

همچنين دهيار و دهياري با مشكل بزرگ تأمين منابع مالي 
تواند باعث تضعيف دهيار و شورا  مي درازمدتروبروست كه در 

راكه منبع مالي مطمئني براي ادامه حيات دهياري شود؛ چ
و اين خود قدرت مانور دهيار و شورا را كاهش  نشده ينيب شيپ

طور دائم به يك قدرت بيروني وابسته  ها را به دهد و آن مي
كند. روستائيان نيز به علت فقر و تنگدستي توانايي الزم  مي

  براي تأمين بودجه دهياري را ندارند.
هاي كه ذكر آن ضروري است، دخالت سازمان نكته ديگر

دخيل در امر مديريت روستايي است كه به علت سابقه خود در 
دهي روستاها، براي خود سهمي از مديريت ده را  سازمان

ها در كار  ي آنها خواستهخواستارند و در صورت عدم تأمين 
مسائل و مشكالت  نيتر عمدهكنند.  دهيار و شورا خلل ايجاد مي

  در چند مورد خالصه كرد: توان يمها را  ياريده
ي مختلف ها طرحكمبود اعتبارات و منابع مالي براي اجراي 

  در روستا؛
هاي دهيار و در مقابل نبود تعدد وظايف و مسئوليت

  ها؛امكانات مالي و اجرايي الزم براي انجام مسئوليت
ي دقيق و عملياتي منابع تأمين اعتبارات نيب شيپعدم 

 ي؛دهيار

عدم مشاركت و همكاري مردم در تأمين اعتبارات و اجراي 
 ي عمراني؛ها طرح

ي نهادهاي رسمي و دولتي به مسائل و مشكالت توجه يب
 روستا و روستايي؛

عدم توجه مردم روستا به دستورات و فرامين دهيار و شورا 
 ي در ميان مردم؛اعتماد يبو وجود نوعي 

 .هاي شغلي مناسببرخوردار نبودن دهياران از آموزش
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