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مصطفی احمدوند

تاريخ دريافت 2992/21/9 :تاريخ پذيرش2991/21/21 :

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير دهياريها بر توسعة پايدار روستايي در روستاهاي
شهرستان بويراحمد در  2939انجام پذيرفت و در آن ،از روش پيمايش بهره گرفته شد .جامعة
آماري پژوهش را  95روستاي داراي دهياري تا  2935تشکيل میداد كه از آن ميان ،سي روستا
به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند؛ در هر روستا ،روي پنج سرپرست خانوار و در مجموع،
روي  251روستايي مطالعه به عمل آمد .ابزار پژوهش پرسشنامهاي حاوي سؤاالت باز و بسته
بود که روايي صوري آن تأييد و پايايي آن نيز با انجام يک مطالعة راهنما (طرح هادي) تأييد و
مقدار آلفاي کرونباخ بيش از  1/55براي متغيرهاي گوناگون نهايي شد .بر اساس يافتههاي
پژوهش ،عملکرد دهياريهاي مورد مطالعه در ابعاد پنجگانة پايداري در سطح متوسط قرار
داشت .افزون بر اين ،بُعد اقتصادي و منابع کمترين و بُعد عمراني و زيربنايي بيشترين توجه و
فعاليت را به خود معطوف کردند.

کليدواژهها :ارزيابي ،توسعة پايدار ،توسعة روستايي ،دهياري ،بويراحمد (شهرستان).
***

توسعة پايدار روستايي پديدهاي چندبُعدي با رويکردي جامعنگر و نظاممند در توسعة
روستايي است که دربرگيرندة ابعاد بنيادي و سازندة نظام توسعة روستايي و پيوندي موزون
* استاديار ترويج و توسعة کشاورزي ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه ياسوج (.)mahmadvand@yu.ac.ir
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ميان آنهاست ( .)Douglas, 2005هدف اين توسعه بهبود معيشت روستاييان در يک روند
پايدار و برابر اجتماعي و محيطي است که دسترسي بهتر به سرمايههاي طبيعي ،انساني،
مادي ،فني و اجتماعي و خدماتي را فراهم ميسازد ()Atchoarena and Gasperini, 2003؛
و ارکان اساسي آن عبارتاند از پيشرفت اقتصادي ،پويايي اجتماعي ،و کيفيت محيطي
( .)Drakakis and Smith, 1995بنابراين ،توسعة پايدار روستايي داراي ابعاد و
ويژگيهاي اجتماعي ،اقتصادي ،و محيطي است که بيانگر مفهومي موزون و بههمپيوسته در
قالب کليتي واحد و داراي تعامل است (پورطاهري و همکاران .)2939 ،مديريت روستايي
ابزاري براي تحقق نتايج مفيد و پايدار است .اين مديريت موجب توانمندسازي روستاييان
براي توسعة پايدار و کاهش فقر شده است (Rashidpour et al., 2011؛ فرجي سبکبار و
همکاران.)2991 ،
از سوي ديگر ،در چارچوب يك رهيافت مديريتي پايدار ،يکي از مهمترين
رخدادها در عرصة مديريت روستاهاي کشور بحث دهياريهاست .پرداختن بدين شيوة
مديريت که مبتني بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستاييان است ،بسيار
مورد توجه قرار گرفتهاست (سعيدي .)2933 ،تأسيس دهياري در روستا را ميتوان
نقطة عطفي در تاريخ مديريت روستايي بهشمار آورد ،زيرا از هنگام دخالت دولت در
مديريت روستاها و تأسيس انجمن ده ،همواره مديريت آنها بر عهدة انجمن يا شوراي
ده بوده است .با تأسيس دهياريها ،افزون بر شوراي روستا بهعنوان قانونگذار و
تصويبکنندة برنامههاي توسعة روستايي ،مديريت اجرايي امور روستا نيز به عهدة
دهياريها گذاشته شده است (چوبچيان و همکاران.)2931 ،
بنابراين ،دهياريها و بررسي عملكرد آنها در توسعة پايدار روستايي از موضوعات مهم
در حوزة مديريت روستايي است كه در قالب يك نهاد مشاركتي و مردمي در سطح روستا،
ميتواند نقشي مهم در فرايند توسعة پايدار روستايي ايفا كند .از زمان تصويب قانون
دهياريها و تشکيل اين نهاد مردمي بيش از يک دهه ميگذرد؛ و اينك ميتوان به ارزيابي و
تحليل عملكرد اين نهاد در دستيابي به اهداف توسعة پايدار روستايي پرداخت.
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در ايران ،در زمينة دهياريهاي روستاها مطالعاتي انجام شده که در آنها ،عملکرد و
عوامل مؤثر بر عملکرد دهياريها سنجيده شده است.
هاشمي و همکاران ( ،)2991در تبيين نقش دهياريها و شوراهاي اسالمي در
توسعة کارآفريني روستايي در بهاباد استان يزد ،دريافتند که بنا به ارزيابي حدود 11/9
درصد از مردم محلي 11/5 ،درصد از کارآفرينان ،و شصت درصد از مسئوالن ،موفقيت
دهياران و شوراهاي اسالمي در زمينة جذب منابع مالي براي کارآفريني در روستاهاي
منطقه در حد زياد و بسيار زياد بوده است.
بزّي و هدايتي ( ،)2939طي مطالعة خود در زمينة روستاهاي سيستان ،بيشترين
خدمات و فعاليتهاي شوراها و دهياريها را در موارد زير دانستهاند :حل اختالفات،
همکاري با نيروي انتظامي و برقراري امنيت روستاييان ،رفع مشکالت ارضي ،مشارکت
دادن روستاييان در تصميمگيري ،و واسطهگري جهت اخذ وام براي روستاييان .بنابراين،
عملکرد دهياريها و شوراهاي اسالمي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي در حد باال بوده
است .مهدوي و نجفيکاني ( )2931نيز در مطالعة دهياريهاي استان آذربايجان غربي،
به بررسي عملکرد دهياريها در اين استان پرداختند .بر اساس يافتههاي پژوهش آنها
در زمينة عملکرد دهياريهاي مورد مطالعه ،آنها ميتوانند نقشي بسيار مهم در راستاي
توسعة پايدار روستايي بهويژه بهبود اوضاع کالبدي روستا ايفا كنند ،چنانكه فعاليت
دهياران تاكنون نيز گواهي بر اين مدعاست.
همچنين ،نتايج تحقيقي دربارة عملکرد و نقش دهياري روستاي جوانمردي از توابع
شهرستان لردگان حاکي از عملکرد مثبت دهياري از آغاز فعاليت تاکنون بهويژه در
زمينة کالبدي بوده است و البته با توجه به بافت فرهنگي -اجتماعي خاص منطقه و نيز
نابرخورداري دهياران از اختيارات تام در زمينة انجام فعاليتهاي اجرايي و اقتصادي در
روستا ،آنگونه که شايسته است دهياري نتوانسته موفقيت و رضايت ساکنان روستا را
فراهم آورد (صيدالي و همکاران .)2991 ،در پژوهشي ديگر ،پورطاهري و همکاران
( )2939به ارزيابي عملكرد شوراهاي اسالمي در توسعة روستايي دهستان آالداغ
بجنورد پرداختند ،و نتايج پژوهش نشان داد که بنا به ارزيابي چامعة نمونه ،عملكرد
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شوراهاي اسالمي روستا در نظارت بر اجراي مقررات بهداشتي و تأمين بهداشت روستا
ضعيف و غيرقابل قبول بوده است.
از مرور پيشينه نگاشتهها چنين برميآيد که از سويي ،مطالعات انجامشده پيرامون نقش و
عملکرد دهياريها بسيار محدود و ناچيز است و از سوي ديگر ،در هيچكدام از پژوهشهاي
پيشين ،به فعاليت و عملکرد دهياريها از ديدگاه توسعة پايدار روستايي توجه نشده است .در
مطالعة حاضر ،فعاليتها و عملکرد دهياريها با توجه به پايههاي اساسي توسعة پايدار که
همانا پايداري اقتصادي و منابع ،اجتماعي -فرهنگي ،زيستمحيطي و فني است ،بررسي
خواهد شد؛ به ديگر سخن ،واكاوي پايداري فعاليتها و برنامههاي دهياريها با توجه به
ارکان اصلي توسعة پايدار انجام ميپذيرد .بنابراين هدف کلي پژوهش حاضر شناسايي
تأثيرات دهياريها بر توسعة پايدار روستايي در شهرستان بويراحمد است و در آن،
اهداف اختصاصي زير نيز دنبال ميشود:


شناخت عملکرد و فعاليتهاي دهياريهاي شهرستان بويراحمد بر مبناي توسعة
پايدار روستايي؛



شناسايي نيازهاي روستاييان در راستاي توسعة پايدار روستايي؛ و



تبيين راهکارهاي بهينه براي مديريت پايدار دهياريهاي شهرستان بويراحمد.

پژوهش حاضر از نوع توصيفي -پيمايشي بوده و از نظر ميزان نظارت و درجة کنترل
متغيرها نيز از نوع پژوهشهاي غيرآزمايشي است .در شهرستان بويراحمد  595روستا
وجود دارد که تا  ،2939براي  51روستا مجوز ايجاد دهياري صادر شده است (استانداري
کهگيلويه و بويراحمد)2939 ،؛ و از اين ميان 95 ،دهياري مربوط به  2935و پيش از آن
است .در مطالعة حاضر ،براي بررسي ملموستر و قابل مشاهدهتر عملکرد و فعاليت
دهياريها ،دهياريهايي در كانون توجه بودهاند كه حداقل پنج سال سابقة اجرايي داشتند.
بر همين اساس ،جامعة آماري پژوهش شامل  95دهياري بود که تا  2935در شهرستان
بويراحمد راهاندازي شده بودند .با استفاده از جدول نمونهگيري پاتن (،)Patten, 2002
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سي دهياري به عنوان حجم نمونة آماري بهصورت تصادفي انتخاب شدند .در هر
دهياري ،پنج روستايي (در مجموع  251نفر) بهصورت تصادفي انتخاب شدند و روي
آنها مطالعه شد.
در تحقيق حاضر ،از پرسشنامه و مصاحبة ساختارمند براي گردآوري اطالعات استفاده
شد .پس از بررسي پيشينهنگاشتهها و اَسناد موجود ،پرسشنامة پژوهش طراحي شد .آنگاه
روايي ظاهري و محتوايي ابزار پژوهش با استفاده از نظرات اساتيد متخصص و پس از
انجام اصالحات تأييد شد .برای سنجش پايايي ابزار پژوهش ،مطالعة راهنما صورت
پذيرفت .ضريب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف پرسشنامه بيش از  1/55بهدست
آمد که نشاندهندة پايايي بهينة پرسشنامه بود .در جدول  ،2تعاريف عملياتي و نحوة
سنجش متغيرهاي عملکرد دهياريها آمده است.
متغير اصلي پژوهش« ،عملکرد دهياريهاي مورد مطالعه» ،بر اساس چارچوب
نظري پژوهش ،در ابعاد سهگانة پايداري و در پنج حيطة اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي
و منابع ،زيستمحيطي ،عمراني و زيربنايي ،و ارتباط با سازمانها و نهادها مورد توجه
قرار گرفت .بدين منظور ،عملکرد اين دهياريها در زمينة توسعة پايدار روستايي از
طريق معادلة شاخص عملکرد کل ،با توجه به ابعاد پنجگانة يادشده ،به شکل معادلة زير
محاسبه شد (:)Karami and Rezaei-Moghaddam, 2005
5

معادلة 2

TPI  ( PERFORMi ) 5
i 1

که در آن TPI ،شاخص عملکرد کل دهياري و  Perform2تا  Perform5عملکرد
دهياري در ابعاد پنجگانة اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و منابع ،زيستمحيطي ،عمراني
و زيربنايي ،و ارتباط با سازمانها و نهادهاست.
دادههاي پژوهش در  2939گردآوري و کدگذاري و نيز با استفاده از نرمافزار آماري
 ،SPSS25/5پردازش شدند و تحليلهاي توصيفي و استنباطي به عمل آمد .در روش
تحليل توصيفي ،از جدول فراواني ،درصد ،و ميانگين و در تحليل استنباطي نيز از اعتبار
وزني بهرهگيری شد.
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جدول  -1تعاريف کارکردي و نحوة سنجش متغيرهاي تحقيق
متغير
اجتماعي-
فرهنگي

تعريف عملياتي/گويهها
اين شاخص با چهارده گوية طيف ليكررت پرنجبخشري پيرامرون مسراال اجتمراعي ،رفراهي،
آگاهي ،سرماية اجتماعي ،تربيتي ،و مانند اينها) سنجيده ميشود .دامنة طيف بين  =7خيلي كم
تا  =2خيلي زياد است.
اين شاخص با چهارده گوية طيف ليكرت پنجبخشي پيرامون مساال فقر و فقرزدايي ،حمايت

اقتصادي و
منابع

مالي ،کمکرساني ،توسعة صنايع ،درآمردزايي ،بودجرهبنردي ،وصرول عروار

 ،نظرارت برر

معامالت ،نظارت بر خريد و فروش توليدات ،و مانند اينها) سنجيده ميشود .دامنة طيف برين
 =7خيلي كم تا  =2خيلي زياد است.
اين شاخص با نُه گوية طيف ليكرت پنجبخشري پيرامرون مسراال حفرگ ،نگهرداري ،احيرا و

زيستمحيطي

حراست از منابع طبيعي ،منابع آبي ،منابع خاکي ،منابع جمعي ،و مانند اينها) سنجيده ميشرود.
دامنة طيف بين  =7خيلي كم تا  =2خيلي زياد است.

عمراني و
زيربنايي

اين شاخص با شانزده گوية طيف ليكرت پنجبخشي پيرامون مساال بهداشرت و درمران ،تأسيسرات
عمومي ،گاز ،برق ،آب آشاميدني ،پروژههاي توسعهاي و عمراني ،و مانند اينها) سرنجيده مريشرود.
دامنة طيف بين  =7خيلي كم تا  =2خيلي زياد است.

ارتباط با

اين شاخص با يازده گوية طيف ليكرت پنجبخشي پيرامون مشرارکت ،همکراري ،همراهنگي،

سازمانها و

نشست ،اجراي قوانين ،ارسال گزارش ،ثبت مواليد ،و مانند اينها) سنجيده ميشود .دامنة طيف

نهادها

بين  =7خيلي كم تا  =2خيلي زياد است.

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نگرش روستاييان پيرامون عملکرد دهياريها در راستاي توسعة پايدار روستايي
براي ارزيابي عملکرد دهياريهاي مورد مطالعه در شهرستان بويراحمد ،از پاسخهاي
مندرج در پرسشنامههاي روستاييان استفاده شد .بدين منظور ،در گام نخست ،وضعيت
«انجام» و «نياز» مؤلفهها و شاخصهاي توسعة پايدار روستايي مطابق معادلههاي جدول
 1بهدست آمد .آنگاه تحليل نتايج از طريق محاسبة وزن و اعتبار وزني هر کدام از
مؤلفهها و شاخصهاي يادشده صورت گرفت.
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جدول  -2نحوة محاسبة ماتريس ارزيابي عملکرد دهياريها
مؤلفه

انجام

نياز

وزن

اعتبار وزني

مجموع

مأخذ :يافتههاي تحقيق

در جدول :1
 :aijپاسخ فرد iام به وضعيت انجام مؤلفة jام
 :bijپاسخ فرد iام به وضعيت نياز مؤلفة jام
 :Ajوضعيت نهايي هر مؤلفه (ميانگين پاسخ همة روستاييان به وضعيت انجام مؤلفة مورد نظر)
 :Bjوضعيت نياز نهايي هر مؤلفه (ميانگين پاسخ همة روستاييان به وضعيت نياز مؤلفة مورد نظر)
 :Cjحاصلضرب نهايي هر مؤلفه در وزن آن (وزن هر مؤلفه از تقسيم وضعيت نهايي نياز آن بر مجموع
ضرايب نهايي نيازهاي هر مجموعه بهدست ميآيد)
 :nتعداد روستاييان پاسخدهنده ( 251نفر)
 :mتعداد مؤلفهها در هر شاخص ششگانة مورد ارزيابي

عملکرد دهياریها
بُعد اجتماعي -فرهنگي
وضعيت انجام وزني هر مؤلفة اجتماعي -فرهنگي از بررسي دادههاي مربوط به عملکرد
دهياريها در بُعد اجتماعي -فرهنگي توسعة پايدار روستايي بهدست آمد که نتايج آن
در جدول  9آمده است .همانگونه که در اين جدول مشاهده ميشود ،عملکرد دهياريها
از ديدگاه روستاييان در چهارده مؤلفه ارزيابي شده است .يافتهها حاکي از آن است که
بيشترين فعاليت دهياري در معرفي خانوادههاي بيسرپرست و بيبضاعت به سازمان

  33فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،71شمارة 3

مصطفی احمدوند

بهزيستي و كميتة امداد بوده ،بهگونهاي که اين مؤلفه رتبة اول عملکرد اجتماعي -فرهنگي
را به خود اختصاص داده است .افزون بر اين ،در حيطههاي برگزاري دورههاي ترک اعتياد،
معرفي محصوالت كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكز شهري ،و
جلوگيري از تكديگري و واداشتن متكديان به كار ،کمترين عملکرد گزارش شده است.
جدول  -3ماتريس عملكرد دهياريها در بُعد اجتماعي -فرهنگي
مؤلفه
معرفي خانوادههاي بيسرپرست و بيبضاعت

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

1/35

1/13

2/13

9/19

7

1/99

1/15

2/11

1/93

2

9/12

9/91

1/99

1/95

3

1/31

1/11

2/11

1/91

2

تالش در زمينة تحقق برنامههاي روستا

1/51

1/29

2/11

1/35

5

جلب مشاركت مردم در تصميمگيري دهياري

1/55

1/19

2/19

1/39

6

1/19

9/35

1/95

1/55

1

1/59

9/39

1/93

1/59

8

1/19

9/99

1/99

1/11

3

به سازمان بهزيستي و كميتة امداد
تالش براي رفع اختالفات
همكاري با نيروي انتظامي بررای برقرراري
امنيت عمومي
بررسرري و شناسررايي نيازهررا و كمبودهرراي
موجود در سطح روستا

تالش در زمينة توجيه دولت براي حمايت
از برگزاري مراسم فرهنگي و اجتماعي
ترررالش در زمينرررة ارتقرررای سررررماية
اجتماعي روستا
ارتقای سطح آگاهيهاي جامعة روسرتايي
از طريق آموزشهاي همگاني
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مؤلفه
ايجاد تنوع در مقاطع تحصيلي در سطح روستا

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

1/51

9/59

وزن
1/91

اعتبار
وزني
1/11

رتبه
71

پيگيررري و مسرراعدت در زمينررة ايجرراد
مؤسسررات فرهنگرري ،خيريرره و صررندوق
قر

1/91

9/91

1/99

1/19

77

الحسنه در روستا

جلرروگيري از تكررديگررري و واداشررتن
متكديان به كار
معرفرري محصرروالت كشرراورزي و توليرردات
صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكز شهري
برگزاري دورههاي ترك اعتياد

1/19

9/11

1/91

1/19

72

1/19

9/59

1/95

1/25

73

2/39

9/12

1/31

2/55

72

* دامنة ميانگينها بين يک تا پنج است.
مأخذ :يافتههاي تحقيق

بُعد اقتصادي و منابع
وضعيت انجام وزني هر مؤلفة اقتصادي و منابع نيز از بررسي دادههاي مربوط به
عملکرد دهياريها در بُعد اقتصادي و منابع توسعة پايدار روستايي بهدست آمد که نتايج
آن در جدول  1مشاهده ميشود .جدول  1حاکي از آن است که ،عملکرد دهياريها از
ديدگاه روستاييان در چهارده مؤلفه ارزيابي شده است .يافتهها حکايت از آن دارد که
بيشترين فعاليت دهياري در بُعد اقتصادي و منابع معطوف به «تالش در زمينة نوسازي
اماكن» و «تالش در زمينة افزايش رفاه» بوده است ،بهگونهاي که اين مؤلفهها رتبههای
اول و دوم عملکرد اقتصادي و منابع را به خود اختصاص دادهاند؛ پس از آن ،كاهش
فقر و فقرزدايي در رتبة سوم قرار گرفته و بيشترين فعاليت نيز معطوف به فقرزدايي
بوده است (جدول  ،)1در حالي که زمينههاي انجام معامالت دهياري ،وصول عوار
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مصوب مراجع قانوني ،و شناسايي زمينههاي اشتغال و مساعدت در زمينة تأمين كار
براي افراد جوياي كار کمترين فعاليت در دهياريهاي مورد مطالعه بوده است.
جدول  -4ماتريس عملكرد دهياريها در بُعد اقتصادي و منابع
مؤلفه

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

تالش در زمينة نوسازي اماكن

4/22

2/32

7/32

4/22

1/5

تالش در زمينة افزايش رفاه

4/21

2/42

7/32

4/22

1/5

كاهش فقر و فقرزدايي

4/31

2/72

7/32

4/22

3

4/33

2/47

7/31

4/22

4

4/32

2/32

7/33

4/23

5

تالش در زمينرة جلرب حمايرت دولرت
براي ايجاد اشتغال
كمكرساني به خانوادههاي بيسرپرست
با استفاده از خودياريهاي محلي
تشويق و ترغيب روسرتاييان بره توسرعة
صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسعه و

4/31

3/22

7/37

4/32

6

بازاريابي محصوالت روستايي
برآورد و تنظيم بودجة ساالنة دهياري و مرتمم و

4/23

3/27

3/22

4/31

7

تالش در زمينة افزايش ارزش كاالهاي اجتماعي

4/33

3/23

3/22

4/33

8/5

اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا

4/23

3/11

3/22

4/33

8/5

تدوين تعرفة عوار

4/23

3/12

3/22

4/42

11

4/41

3/22

7/37

4/42

11

اصالح آن و ارااة آن به دهياري برای تصويب

شناسايي زمينههاي اشتغال و مسراعدت در
زمينة تأمين كار براي افراد جوياي كار
مراقبت و اهتمام كامرل در نصرب برگرة
قيمت برر روي اجنراس و جلروگيري از

4/33

3/22

3/21

4/43

12

فروش اجناس فاسد
وصول عوار

مصوب مراجع قانوني

انجام معامالت دهياري

* دامنة ميانگينها بين يک تا پنج است.
مأخذ :يافتههاي تحقيق

4/32

3/24

3/24

4/71

13

4/42

3/22

3/21

7/22

14
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بُعد زيستمحيطي
پايداري زيستمحيطي يکي ديگر از ابعاد توسعة پايدار روستايي است .وضعيت انجام
وزني هر مؤلفة زيستمحيطي از بررسي دادههاي مربوط به عملکرد دهياريها در بُعد
زيستمحيطي توسعة پايدار روستايي بهدست آمد که نتايج آن در جدول  1آمده است.
همانگونه که در جدول  5مشاهده ميشود ،عملکرد دهياريها از ديدگاه روستاييان در
نُه مؤلفة زيستمحيطي ارزيابي شده و يافتهها حاکي از آن است که بيشترين فعاليت
دهياري در اي ن بُعد در جلوگيري از آلودگي آب و خاك در روستا بوده ،بهگونهای که
اين مؤلفه رتبة اول عملکرد زيستمحيطي را به خود اختصاص داده است (جدول .)5
جدول -5ماتريس ارزيابي عملكرد دهياريهاي در بُعد زيست محيطي
مؤلفه
جلوگيري از آلودگي آب و خاك در روستا

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبه-

انجام

اي نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

4/22

2/72

7/33

4/17

1

4/22

1/19

7/33

7/22

2

4/13

3/24

3/21

4/27

3/5

4/27

2/37

7

4/27

3/5

4/24

2/74

3/22

4/22

5

4/23

3/22

3/22

4/21

6/5

4/23

3/22

3/22

4/21

6/5

ايجاد عزم ملي براي زيباسازي محيط روستا

4/22

2/37

7

4/22

8

اختصاص اراضي به بهرهبرداريهاي مطلوب

4/22

3/23

3/21

4/23

9

حفررگ محرريط زيسررت روسررتا بررهمنظررور تررداوم
بخشيدن به حيات و بقاي منابع طبيعي
جلوگيري از تخريب مكانهاي تاريخي و طبيعي
حفگ و نگهداري از پوشش گياهي و جنگلهراي
واقع در حريم روستا
مديريت پسماندها و فاضالب روستايي
ترويج فرهنگ مسئوليتپذيري در اقشرار جامعرة
روستايي برای نوسازي محيط
حفگ و نگهداري از منابع آبي سطحي و زيرميني
واقع درحريم روستا

* دامنة ميانگينها بين يک تا پنج است.
مأخذ :يافتههاي تحقيق
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همچنين ،در حيطههاي اختصاص اراضي به بهرهبرداريهاي مطلوب ،ايجاد عزم
ملي براي زيباسازي محيط روستا ،و ترويج فرهنگ مسئوليتپذيري در اقشار جامعة
روستايي برای نوسازي محيط ،کمترين عملکرد گزارش شده است.
بُعد عمراني و زيربنايي
وضعيت انجام وزني هر مؤلفة عمراني و زيربنايي از بررسي دادههاي مربوط به عملکرد
دهياريها در بُعد عمراني و زيربنايي توسعة پايدار روستايي بهدست آمد که نتايج آن در
جدول  1قابل مشاهده است .بر اساس نتايج اين جدول ،عملکرد عمراني و زيربنايي
دهياريها از ديدگاه روستاييان در شانزده مؤلفه ارزيابي شده است؛ يافتهها روشن
ساخت که بيشترين فعاليت دهياري در بُعد عمراني و زيربنايي معطوف به مقولة
بهداشت و درمان بوده ،بهگونهاي که اين مؤلفه رتبة اول عملکرد عمراني و زيربنايي را
به خود اختصاص داده است (جدول .)1
جدول  -6ماتريس ارزيابي عملكرد دهياريها در بُعد عمراني و زيربنايي
مؤلفه
بهداشت و درمان

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

4/21

2/72

7/34

3/34

1

4/22

2/73

7/37

4/27

2

گازرساني

4/22

2/31

7

4/22

3

آب لولهكشي

4/22

2/32

3/22

4/24

4

4/22

3/21

3/21

4/12

5/5

مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي و
حفگ نظافت و تأمين بهداشت روستا

همكاري با مسرئوالن ذيربرط برراي
احداث و نگهداري تأسيسات عمومي
مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و
تشريك مساعي با وزارت بهداشرت

4/12

2/32

3/22

4/12

5/5

و تأمين بهداشت روستا
مساجد و اماكن مذهبي

4/22

3/22

3/22

4/13

7
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مؤلفه

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

راهسازي

4/22

2/47

7/33

4/14

8/5

تسهيل دسترسي مردم به آرد و نان مرغوب

4/12

2/34

3/22

4/14

8/5

4/23

3/21

3/22

4/22

11

مراقبت ،حفگ و نگهداري امروال و
تأسيسات عمومي دهياري
مراقبررت بررر وضررعيت بهداشررتي
گرمابهها ،نانواييهرا ،قصرابيهرا ،و
ديگر واحردهای صرنفی .و معرفري

4/21

2/33

3/22

4/22

11

اماكن غيربهداشتي به مسئوالن
نظارت و پيگيري اجراي پروژههاي عمراني

4/24

2/33

3/22

4/22

12/5

اجراي آن دسته از مقررات دهياريهرا
كه جنبة عمومي دارد و به تصرويب
و تأييد شوراي اسالمي رسيده است

4/13

3/27

3/22

4/22

12/5

و حتماً بايد اجرا شود
همكرراري در جلرروگيري از شرريوع
بيماريهاي واگير انساني و حيروانی

4/23

3/23

3/22

4/22

14

و ديگر بيماریهای واگير
احداث مدارس
تشويق روستاييان به انجام اقرداماتی
در راستای سياست دولت

4/22

2/33

3/22

4/22

15

4/24

3/12

3/24

4/27

16

* دامنة ميانگينها بين يک تا پنج است.
مأخذ :يافتههاي تحقيق

بُعد ارتباط با سازمانها و نهادها
جدول  1وضعيت انجام وزني هر مؤلفة ارتباط با سازمانها و نهادها را نشان ميدهد.
همانگونه که در اين جدول مشاهده ميشود ،عملکرد ارتباط دهياريها با سازمانها و
نهادها از ديدگاه روستاييان در يازده مؤلفه ارزيابي شده است .از بررسي دادههاي مربوط
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به عملکرد دهياريها در بُعد ارتباط با سازمانها و نهادها چنين استنتاج ميشود که
بيشترين فعاليت دهياري در بُعد ارتباط با سازمانها و نهادها معطوف به مشاركت و
همكاري با شوراي اسالمي در زمينة پيگيري اجراي طرح هاي عمراني بوده ،بهگونهاي که
اين مؤلفه رتبة اول عملکرد ارتباط با سازمانها و نهادها را به خود اختصاص داده است
(جدول  ،)1در حالي که در راستاي ثبت مواليد و متوفيات و تهية آمار مربوط ،ارسال
گزارشهاي درخواستشده به شورا در موعد مقرر ،و ارسال گزارش ماهانة فعاليتهاي
دهياري براي شورا ،کمترين فعاليت در دهياريهاي مورد مطالعه صورت پذيرفته است.
جدول  -7ماتريس ارزيابي عملكرد دهياريها در بُعد ارتباط با سازمانها و نهادها
مؤلفه
مشاركت و همكاري با شوراي اسالمي در زمينة
پيگيري اجراي طرحهاي عمراني
همكاري با نيروي انتظامي براي اجراي مقررات
عمومي و حفگ نظم
اعالم قوانين و فرامين دولتي در راستاي پيگيري
اجراي طرحهاي عمراني
همكاري برا واحردهاي امدادرسراني در هنگرام
وقوع حوادث و سوانح طبيعي
همكاري با بخش و بخشداري بهمنظور بررسري
و صدور پروانة كسب
گزارش پيشرفت يرا عردم پيشررفت فيزيكري
طرح ها به شورا و بخشداري و پيشنهاد راهكار
اجراي مصوبات شوراي اسالمي
همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد
تسهيالت الزم براي ايفاي وظايف آنها
ارسال گزارش ماهانة فعاليت هاي دهياري براي شورا
ارسال گزارشهاي درخواستشده به شورا در موعد مقرر
ثبت مواليد و متوفيات و تهية آمار مربوط

* دامنة ميانگينها بين يک تا پنج است.
مأخذ :يافتههاي تحقيق

ميانگين رتبهاي

ميانگين رتبهاي

انجام

نياز

وزن

اعتبار
وزني

رتبه

4/23

2/72

7/34

4/22

7

4/21

2/32

7/37

4/22

4

4/23

2/32

7/33

4/23

3/2

4/12

2/74

7/34

4/23

3/2

4/24

2/37

3/22

4/12

2/2

4/12

2/32

7/33

4/12

2/2

4/12

3/22

3/22

4/14

1

4/13

2/32

7/33

4/13

2

4/21
4/27
4/27

3/22
3/22
3/17

3/22
3/22
3/24

4/22
4/22
4/23

2
73
77
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ماتريس عملکرد دهياريها در ابعاد توسعة پايدار روستايي
همانگونه که در قسمتهاي پيشين آمده است ،هدف کلي پژوهش حاضر ارزيابي
عملکرد دهياريها در شهرستان بويراحمد در راستاي توسعة پايدار روستايي بود .بدين
منظور ،واكاوي عملکرد دهياريها در ابعاد مختلف پايداري صورت گرفت؛ از اينرو ،اين
عملکرد در ابعاد پنجگانة اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و منابع ،زيستمحيطي ،عمراني و
زيربنايي ،و ارتباط با سازمانها و نهادها مورد توجه قرار گرفته است .نتايج ماتريس
عملکرد دهياريها در اين ابعاد در جدول  2آمده است .همانگونه که در اين جدول
مشاهده ميشود ،بيشتر فعاليت دهياريهاي مورد مطالعه در حوزة عمراني و زيربنايي
بوده ،بهگونهاي که اين بُعد در رتبة نخست عملکردي قرار گرفته است ،در حالي که
دهياريها در بُعد اقتصادي و منابع کمترين عملکرد را نشان دادهاند .يافتههاي جدول 2
حکايت از آن دارد که به فعاليت دهياريها در حوزة اقتصادي و منابع بسيار ناچيز و
پراکنده بوده و بدان توجه بايسته و شايسته نشده است.
جدول  -8ماتريس عملكرد دهياريها در ابعاد توسعة پايدار
مؤلفه

ميانگين رتبهاي انجام

ميانگين رتبهاي نياز

وزن

اعتبار وزني

رتبه

عمراني و زيربنايي

4/12

2/31

7/34

4/12

1

سازمانها و نهادها

4/12

2/33

7/37

4/12

2

اجتماعي -فرهنگي

4/23

3/22

7

4/23

3

زيستمحيطي

4/22

2/37

7/37

4/23

4

اقتصادي و منابع

4/32

3/24

3/22

4/33

5
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توسعة پايدار روستايي پديدهاي چندبُعدي ( )Douglas, 2005با رويکردي جامعنگر در
توسعة روستايي است (طاهرخاني و همکاران .)125 :2935 ،گره اين توسعه در ايران
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طي چند دهة گذشته در ابعاد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي از مهمترين و
حساسترين معضالت و چالشهاي برنامهريزان و سياستگذاران توسعة روستايي بوده
است (قديريمعصوم و رياحي .)7323 ،بر همين اساس ،ايجاد دهياريها در روستاها را
ميتوان در تاريخ توسعة پايدار روستايي ايران نقطة عطفي بهشمار آورد .کيفيت و
اثربخشي مديريت و عملکرد دهياري عامل تعيينکننده و حياتي در تحقق توسعه و رفاه
جامعة روستايي است .اگر ارزيابي عملکرد دهياريها بهطور صحيح و با ديدي عالمانه
انجام گيرد ،پاسخگويي دستگاههاي اجرايي ،اعتماد عمومي ،رضايت روستاييان ،ايجاد
قابليتهاي جديد ،پايداري و توسعة روستايي را به همراه خواهد داشت .بنابراين،
هدف پژوهش حاضر ايجاد درک روشن و ژرف از عملکرد و فعاليتهاي دهياريهاي
شهرستان بويراحمد در راستاي توسعة پايدار روستايي بوده است.
يافتههاي بهدست آمده از ديدگاه روستاييان حاکي از آن است که دهياريهاي مورد
مطالعه بيشترين عملکرد را در حوزة عمراني و زيربنايي داشتهاند ،در حالي که در بُعد
اقتصادي و منابع ،کمترين فعاليت صورت گرفته است .اين يافتهها با يافتههاي بُزّي و
هدايتي ( )7322و هاشمي و همکاران ( )7323که بر اساس آنها ،بيشترين خدمات و
فعاليتهاي شوراها و دهياريهاي روستاهاي مناطق مختلف کشور در حوزة فرهنگي و
اجتماعي بوده است ،همخواني ندارد .در مطالعة حاضر نيز نتايج نشان داده كه از ديدگاه
روستاييان ،معرفي خانوادههاي بيسرپرست به سازمان بهزيستي ،رفع اختالف ،و
همکاري با نيروي انتظامي براي برقراري امنيت از مهمترين ابعاد فعاليت دهياريها در
روستاهاي مورد مطالعه است .همچنين ،بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر ،اگرچه
فعاليت دهياريها در حوزة اقتصادي و منابع گسترده نبوده ،اما نتايج حاکي از آن است
که تالش در زمينة نوسازي اماکن و رفاه ،و کاهش فقر و فقرزدايي بيشترين توجه را در
اين بُعد به خود اختصاص داده است ،در حالي که صيدالي و همکاران ( )7323در
مطالعة خود نشان دادند كه دهياريها ،با توجه به بافت فرهنگي -اجتماعي خاص
منطقة لردگان و نيز نداشتن اختيارات تام در زمينة انجام فعاليتهاي اجرايي و اقتصادي
در روستا ،نتوانستهاند چندان موفق باشند و رضايت ساکنان روستا را فراهم آورند.
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روستاييان مورد مطالعه بر اين باورند كه کمترين فعاليت دهياريها به مقولة زيستمحيطي
اختصاص داشته است؛ اين در حالي است که بر اساس نتايج مطالعة پورطاهري و
همکاران ( )7322در زمينة ارزيابي عملکرد دهياريهاي دهستان آالداغ بجنورد ،از
ديدگاه جامعة نمونه ،عملکرد اين دهياريها در نظارت بر اجراي مقررات بهداشتي و
تأمين بهداشت روستا ضعيف و غيرقابل قبول بوده است.
بر اساس نتايج مطالعة مهدوي و نجفي کاني ( )7322در زمينة دهياريهاي استان
آذربايجان غربي ،عملکرد دهياريهاي مورد مطالعه حاکي از آن است که آنها توانستهاند
در راستاي توسعة پايدار روستايي بهويژه اوضاع کاليدي روستا نقشي بسيار مهم داشته
باشند .پژوهش حاضر نيز نشان داده كه بيشترين فعاليت دهياريها در امور زيربنايي و
عمراني بوده است.
نتايج مطالعة حاضر در زمينة دهيارهاي شهرستان بويراحمد نشان داد كه همکاري با
نيروي انتظامي براي اجراي مقررات عمومي و حفگ نظم ،و همچنين ،مشارکت و
همکاري با شوراي اسالمي در زمينة پيگيري اجراي طرحهاي عمراني از مهمترين
مؤلفههاي ارتباطي مورد توجه در دهياريهاي مورد مطالعه بودهاند ،كه با يافتههاي
پورطاهري و همکاران ( )7322همخواني دارد.
همچنين ،بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،اگرچه دهياريها در اجراي طرحهاي
هادي فعال عمل نكردهاند ،اما در حوزة احداث تأسيسات توليدي ،توزيع آب و برق ،و
فراهم آوردن زمينة ايجاد معابر ،خيابانها و کوچهها بيشترين تالش را داشتهاند؛ اين
يافته با يافتههاي مهدوي و نجفي کاني ( )7322و صيدالي و همکاران ()7323
همخواني دارد.
سرانجام ،يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه در تمامي ابعاد پايداري نياز
روستاهاي مورد مطالعه به فعاليت دهياريها بيش از آنچه تاکنون صورتپذيرفته است.
روستاييان بر اين باورند که فاصلة بين نياز و آنچه انجامشده بسيار فاحش بوده و تا
رسيدن به وضعيت مطلوب ،راه طوالني در پيش است.
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با توجه به يافتههاي پژوهش ،پيشنهادهاي زير ميتواند در بهبود عملکرد دهياريهاي
شهرستان بويراحمد بسيار مؤثر باشد:
 -7تهيه و تصويب برنامههاي جامع پنجسالة مصوب شوراي اسالمي ده و دهياري ميتواند
يکي از راهکارهاي ارزنده در بهبود عملکرد دهياريها باشد؛ و البته ،الزم است
دهياري هر روستا موظف به اجراي برنامه طبق دستورالعمل و دستور کار باشد؛
 -4مشارکت مردم نقشي بهسزا در بهبود علمکرد دهياريها دارد؛ از اينرو ،توصيه
ميشود كه براي حضور هرچه بيشتر روستاييان در فعاليتهاي دهياريها ،با
تقويت تشکلهاي مردمنهاد ،بسياري از امور عمراني و غيرعمراني بدين نهادها
واگذار شود؛ و
 -9کمبود منابع مالي دهياريها يکي از محدوديتهاي عملکرد آنهاست؛ از اينرو،
توصيه ميشود كه کمکهاي مالي دولت ،گرفتن عوار

در قبال ارااة خدمات

عمومي ،استفاده از تسهيالت مالي بانکها ،و مشارکت مردمي براي تأمين مالي
دهياريها تقويت شود.
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