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چکیده
با توجه به اهميتي که مديريت روستايي در تحقق اهداف توسعه روستايي و نيز با در نظر داشتن اينکه دستيابي به توسعه پايدار
در شرايط فعلي جهان بر اساس دانايي محوري است .نقش مديريت در توسعه روستايي ايران حائز اهميت بوده و اين مديريت
بايد بر دانايي محوري تکيه کند و بر همين اساس بايد نيروهاي الزم براي دانايي محوري در روستاهاي کشور را فراهم کند.
هدف از اين تحقيق مقايسه نقش دهياريهاي روستايي در توسعه پايدار در منطقه اسالمشهر با روش فرآيند تحليل سلسله
مراتبي) (AHPبوده و محقق به ارزيابي تفاوت در روستاهاي داراي دهياري و فاقد آن با توجه به ابعاد توسعه پايدار روستايي در
محدوده اسالمشهر پرداخته است .نتايج حاکي از آن است که مهمترين معيار در ارزيابي عملکرد دهياريها در تمامي روستاهاي
مورد مطالعه تحصيالت و تخصص نيروي انساني فعال در بخش دهياريها در نظر گرفته شده است و عواملي چون اقتصاد ،نابرابري
اجتماعي ،زيرساختها ،عوامل فرهنگي – اجتماعي در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند .همچنين از ديدگاه ساکنان اين مناطق
مهمترين عامل مربوط به زير معيار فقدان مهارتهاي مديريتي به دست آمده است؛ بنابراين ميتوان گفت که مهمترين عامل عدم
توسعهيافتگي در مناطق مورد مطالعه فقدان مديريت و مهارتهاي مديريتي مناسب با مسئله دهياري روستايي بوده که از سوي
ساکنين تشخيص داده شده است.

واژگان كلیدی :دهیاری ،توسعه روستایی ،توسعه نیافتگی روستایی ،اسالمشهر
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مقدمه
مدیریت یکی از فعالیت های اجتماعی است که کماکان در طول تاریخ همگام بشر بوده است .نواحی روستایی طی
حیات خود تحت مدیریت خاصی از شکل سنتی تا نوین اداره میشدند؛ اما آنچه پس از مدیریت ،جوامع روستایی
را در رسیدن به اهداف توسعه یاری میدهد ،وجود دهیاریها است که در دهههای اخیر در ادبیات توسعه جهان
نمایان شده است.
بر این اساس در سالهای اخیر ،موضوع وجود دهیاری ،در کانون توجه سیاست گذاران توسعه روستایی قرار گرفته
است ) .(Dadvar Khani etal. 2011مهمترین دالیل توجه به این مفهوم عبارتاند از :افزایش فشار بر حکومتهای
محلی ناشی از گسترش وظایف بدون پشتیبانی الزم از آنها ،ضرورت افزایش کارایی حکومت محلی ،افزایش
روزافزون هزینه ارائه خدمات روستایی ،اعتقاد به اصل خودکفایی و خوداتکایی ،فراهم کردن موجبات مشارکت
مردم ،ناتوانی مدل های سنتی مدیریتی ،کاهش فاصله حکومت با مردم ،مدیریت در سطح محلی ،اثربخشترین و
پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی در توسعه ،کاهش تصدیگری و تمرکز دولت و غیره).(Azimi Amoli, 2011
مهمترین اصول ،معیارهـا و شاخصهای دهیاریها شـامل مشـارکت ،پاسخگویی ،مسـئولیتپذیری ،قانـون
محـوری ،شـفافیت ،کارایی و اثربخشـی ،عدالـت و برابری و اجماعگرایی (توافـق جمعـی) میشود (Rahmani

 Fazli, Sadeqi, & Alipoorian, 2015).این درحالی است که تأسیس دهیاریها در روستاهای کشور درواقع نقطه
عطفی در حکمروایی روستاییان در مدیریت روستایی است ). (Nasiri, 2010بنابراین ارزیابی عملکرد دهیاریها در
نقش سازمانهای محلی نه تنها در سازمان دهی مناسب اهمیت دارد ،بلکه در تحقق وظایف و حل مسائل مدیریتی
روستاها نیز میتواند بسیار مهم باشد .مدیریت توسعه روستایی فرایندی چندجانبه است که شامل سه رکن دولت،
مردم و نهادهای عمومی است .در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمانهای روستایی برنامهها
و طرحهای توسعه روستایی تهیه و اجرا میگردد و تحت نظارت و ارزشیابی قرار میگیرد()Rezvani, 2004: 211؛
بنابراین ،الزم است که ن واحی کشور از نظر برخورداری طبقه بندی شده تا نسبت به میزان برخورداری یا عدم
برخورداری ،برنامهریزی شود ( .)Hossein Zadeh Dalir, 2014سیاستهای توسعه منطقهای نقش مهمی را در
تقویت فعالیت های اقتـصادی و توسعه مناطق محروم و به دنبال آن ،کاهش تفاوتهای منطقهای ایفا میکنـد.
تخـصیص منطقـهای سرمایهگذاریهای عمومی گامی در جهت کاهش نابرابریهای منطقـهای و تحقـق توسعه
متعادل به شمار میرود ) . (Matsumoo, 2008همگرایی در توسعه منـاطق زمـانی محقـق خواهد شد که مناطق
محروم و کمتر توسعهیافته با شتاب بیشتری نسبت به سایر منـاطق ،رشد و توسعه یابند .در غیر این صورت ،ادامه
روندهای موجود با تمرکز توسعه اقتـصادی در مناطق توسعهیافته ،واگرایی و عدم تعادل ملـی و منطقهای را در پـی
خواهـد داشـت) .(Purohit, 2008رسیدن به توسعه و اداره آن ایجاب میکند که نظامهای خاصی متناسب با
ویژگی های اجتماعی ،اقتصادی و اداری در هر جامعه به وجود آید .بر همین اساس در سیستم جدید مدیریتی کشور،
مدیریت روستاها به شوراها و دهیاریهای سپرده شده است (.)Hashemi et al., 2011: 97
بر این اساس تحقیق حاضر در پی آن است که ضمن ارائه شمای کلی از تحوالت ساختار مدیریت روستایی کشور،
با بررسی تطبیقی دیدگاه ها و نظریات مرتبط ،ارتباط میان عناصر نظام فعلی مدیریت روستایی را مشخص نماید .از
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این رو می توان با مقایسه عملکرد روستاهای اسالمشهر در قبل و بعد از حضور دهیاریها به نقش این نهاد بیشتر پی
برد و به سؤاالت زیر پاسخ داد.
 آیا فعالیت دهیاریها تأثیر مطلوبی در ابعاد مختلف توسعه نواحی روستایی مورد مطالعه داشته است. آیا عوامل مختلفی مانند مشخصات فردی دهیاران ،آموزش دهیاران ،کمبود بودجه ،مشارکت روستاییان درفعالیت های مربوط به توسعه روستا و  ...در موفقیت یا عدم موفقیت دهیاران در فرآیند توسعه روستایی مؤثر
میباشند.
جدول  :1برخی تحقیقات انجام شده در خصوص سنجش توسعهیافتگی در نواحی روستایی
محقق

سال

عنوان

نتایج

کریمی

5911

بـه ارزیـابی عملکرد دهیاریها در توسعه روستایی

دیگر نتایج بیانگر این اسـت کـه دهیاریها نسبت به شوراها در توسعه روستایی و

کوچکیــان فرد

5911

چالشهای فـراروی روابط شورای اسالمی روستا و

بـه بررسـی سابقه بروز و ظهور دهیار و دهیاریها در روستاهای کشور پرداخته و

دهیـاری

سپس شـوراها و دهیاریها را بـه لحاظ قوانین و مقررات مورد مقایسه قـرار داده است

ناییجی

5911

نقش آمـوزش دهیـاران در توسعه روستایی

به ایـن نتیجـه رسیده اسـت کـه دهیـاران در زمینـه آمـوزش مـردم روســتاهای بــا

صالحی و همکاران

5930

مقایسه روشهای سنجش توسعه پایدار منطقهای با استفاده

استانهای تهران ،کهکیلویه و بویر احمد و سمنان در رتبههای اول تا سوم و استانهای

از شاخصهای ترکیبی در استانهای ایران

سیستان و بلوچستان و کردستان در رتبههای آخر از نظر حرکت به سوی پایداری قرار

تقوایی و صالحی

5930

سنجش سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان همدان

حجت شیخی ،طاهر

5930

بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و

میـزان جلـب رضـایت روسـتاییان موفقتر بودهاند.

مطالعــه خــویش تــا حــدود زیــادی توانستهاند نسـبت بـه گذشـته تحـوالتی را
در زمینـه شاخص آموزش به وجود آورند.

گرفتند.
شهرستان همدان به عنوان برخوردارترین و شهرستان کبودرآهنگ در دو تکنیک امتیاز
استاندارد شده و موریس و شهرستان فامنین در تکنیک تاکسونومی به عنوان
محرومترین شهرستانهای استان میباشند.
پریزادی ،بیژن ورمزیار
امانپور و همکاران

5934

موالیی و همکاران

5931

در بحث تخصص و مهارت دهیاران ،شاخص خدماتی باالترین و شاخص اقتصادی

توسعه روستایی

کمترین رتبه را اخذ نموده است.

تحلیل فضایی و سنجش سطح توسعهیافتگی نواحی

نتایج نشان میدهد از لحاظ توسعهیافتگی تفاوت فاحشی بین دهستانهای استان چهار

روستایی شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری

محال و بختیاری وجود دارد.

مقایسه تطبیقی توسعهیافتگی مناطق شهری رشت با استفاده

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که امکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر

از روشهای ارزیابی چند شاخصه به بررسی توسعهیافتگی

تمرکزیافتهاند ،از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختالف زیاد دیده میشود.

تیرادو همکاران

0257

نابرابری منطقهای و توسعه اقتصادی در اسپانیا

نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش نابرابری منطقهای بین سالهای  5112تا 5392

کیو همکاران

0257

استفاده از تحلیل عوامل فضایی برای سنجش توسعه انسانی

دپژینسکا و همکاران

0257

کاربرد تاکسونومی برای مطالعه ناهماهنگی در زمینه توسعه

حسین نظم فر

5931

مناطق شهری رشت
است و بعد از آن همگرایی منطقهای تا دهه  5312شکل گرفته است و روند آن روبه
افزایش بوده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد ابعاد استاندارد زندگی سهم بیشتری در توسعه در
توسعه انسانی دارد .درحالیکه ابعاد طول عمر سهم کمتری را در بر دارد.
نتایج پژوهش نشان دهنده وجود سطوح باالی عدم هماهنگی در بین کشورهای عضو

پایدار اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در زمینه توسعه پایدار است.

تحلیل سطوح توسعه روستایی و میزان برخورداری

نتایج تحقیق حاکی از آن است که دهستانهای استان از لحاظ توسعهیافتگی در سطح

دهستانهای استان آذربایجان غربی

توسعه محروم و بسیار محروم قرار گرفتهاند.
(Source: (Research findings

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از نظـر روش تحقیق تحلیلی -توصیفی و به صورت مطالعـه اسنادی-
کتابخانهای و میدانی است .در مرحله اول به منظور گردآوری اطالعات و دادههای مـورد نیـاز در این پژوهش از
روشهای مطالعات میدانی استفاده شده است و روش میدانی مبتنـی بـر پرسشـنامه بـه روش دلفی مربوط به
دهیاران روستاهای شهرستان اسالمشهر است .برای تعیین اعتبار پرسشنامه مربوط به دهیـاران تعداد  92پرسشنامه
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بـین دهیـاران روسـتاهای دارای دهیاری شهرستان اسالمشهر توزیـع گردیـد .در مرحلـه دوم با تهیه پرسشنامهای
جداگانه برای وزن دهـی بـه شاخصهای چهارگانه مورد مطالعه در این پـژوهش و توزیع آن بین متخصصـان بـه
منظـور مقایسـه ایـن شاخص ها با همدیگر اقدام گردیـد و بـا عنایـت بـه درجه اهمیـت و اولویتهای
اختصـاصیافتـه بـه شاخصهای فوق برای بررسی نقش عملکرد دهیاران در توسعه روستاهای شهرستان اسالمشهر
اقدام به بهکارگیری از مـدل ارزیـابی چند معیاری )(AHPگردید.

رویکرد نظری و مفهومی
توسعه روستایی بخش مهمی از فرایند توسعه ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می
دهد .اگر قرار است توسعه انجام گیرد و مستمر باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش
کشاورزی آغاز شود .مسائل فقر گسترده ،نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده تماماً ریشه در رکود و سیر
قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد .شاید معتبرترین تصمیم در مورد فقرا این باشد که آنان به طور
مناسبی در نواحی روستایی جای داد که به طور عمده به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن مشغولاند .هر نوع
سیاستی که برای کاهش فقر و ایجاد توسعه طرحریزی شود باید لزوماٌ تا حدی در جهت توسعه روستایی به طور
اعم و بخش کشاورزی به طور اخص باشد(.)Jomehpoor, 2005: 56
توسعه جوامع روستایی از مهمترین دغدغههای ذهنی محققان کشورهای در حال توسعه بوده و از جنبههای مختلف
بررسیشده است .از آنجا که توسعه فرایندی چند بعدی است ،در برهههای مختلف زمانی مبتنی بر دیدگاههای
خاص تعریف شده است( .)Khanni et al., 2012: 134بانک جهانی توسعه روستایی را راهکار بهبود زندگی
اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان فقیرند ،تعریف میکند .این سازوکار در پی گسترش
منافع توسعه در میان فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاشاند .از نظر بانک جهانی،
فقرای روستایی ،شامل کشاورزان خرده پا ،اجاره نشینان و خوشنشینها میشوند ).(WorldBank, 1975:3
هدف اصلی توسعه روستایی باید توانا ساختن تودههای جمعیت روستایی باشد که اکنون نمیتوانند با تالشهای
خود نیازهای اساسی زندگی را برآورده سازند( .)Hunter, 1980: 4همیال نیز توسعه روستایی را چنین تعریف
میکند :ارتقای استانداردهای زندگی تودههای کمدرآمد ساکن در مناطق روستایی و خودافزا کردن فرایند توسعهای
آنان .تأکید بر فقرای روستایی که به طور کلی شامل آن بخش از جمعیت روستایی است که حداقل نیازهای اساسی
زندگی و بقایشان با حفظ عزت نفس و منزلت انسانی تأمین نشده است ،قرار دادن گروههای اجتماعی و اقتصادی
در مقابل هم نیست .بلکه تأکید بر درگیر کردن تمامی اقشار جامعه روستایی به ویژه توده محروم در فرایند
تصمیمگیری و تعیین سرنوشت خویش است.
امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه
بر هیچ کس پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دستاندرکاران امر ،تحقق این مهم در گرو توسعه منابع انسانی
است .به همین اعتبار ،اولویت رشد و توسعه منابع انسانی بر سایر وجوه توسعه روستایی ،امری انکارناپذیر است
(.)Fotovati et al., 2011: 677
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به طور کلی توسعه روستایی ،فرایند توسعه و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی و انسانی ،تکنولوژی ،تسهیالت
زیربنایی ،نهادها و سازمانها ،سیاستهای دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق
روستایی جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی است .شاید هنوز تعریف مهاتما گاندی از توسعه روستایی ،تنها
تعریفی باشد که تمامی جنبههای مذکو ر را در خود نهفته دارد .او توسعه را به سادگی ،تبدیل روستاها به مکانهای
قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسانی معرفی کرد .مسلماً این تعریف عام و کلی است و اهداف خاص
برنامهریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبههای گوناگون اجتماع روستایی تبیین میشود .این
اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیت ها ،افزایش درآمدها ،گسترش رفاه ،برقراری نظم و ترتیب فضایی و
نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصههای روستایی منتهی گردد( .)Sidayee et al., 2011: 81با توجه به تعاریف و
دیدگاههای مختلف ،مفهوم توسعه روستایی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
-5توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.
-0مردمی که از توسعه سود میبرند باید بیش از مردمی باشند که از آن متضرر میشوند.
 -9توسعه باید دستکم مردم را نسبت به تأمین حداقل نیازهای زندگی یا نیازهای ضروری زندگی مطمئن سازد.
-4توسعه باید باعث تشویق خوداتکایی شود.
-1توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.
 -1توسعه باید بهبود طوالنی و مستمر را به ارمغان آورد.
 -7توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی شود(.)Armaghan, 2008: 32
اهداف توسعه روستایی اساساً در چارچوبها و بسترهای گوناگون و بر اساس شرایط عینی جوامع تعریف و تعیین
میگردد .باوجود این در اینجا از دو منظر میتوان اهداف توسعه روستایی را تبیین کرد:
الف -نظری -عملی
ب -عملی  -اجرایی
اهداف توسعه روستایی از منظر نظری ،قاعدتاً ارتقای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی-سیاسی و کالبدی –فضایی
روستاها برای قابل زیست کردن این گونه سکونتگاهها و در یک کالم ،بسترساز برای اعتالی شأن و منزلت انسان
روستایی است و از منظر عملی -اجرایی ،اهداف توسعه روستایی با توجه به گرایشهای غالب سیاسی – اقتصادی و
رویکردهای جاری به مقوله برنامهریزی تبیین و تعیین میگردد( .)Saeedi, 2009: 11امروزه در همه عرصههای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجرایی ،زیربنایی و  ...در راستای توسعه یک سرزمین ،مدیریت و اعمال روشهای
مدیریتی اجتناب پذیر است .در بحث توسعه روستایی نیز در تمامی سطوح آن اعم از جهانی ،عملیاتی -اجرایی و
راهبردی ،مدیریت توسعه روستایی حائز اهمیت فراوانی است.
مدیریت فرایند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات و
هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد
( . )Rezaian, 2000: 6در این بین اهداف توسعه روستایی باید همه جانبه و فراگیر ،مداوم و مستمر باشد .به طوری
که بهبود شرایط برای اکثریت مردم ،اطمینان نیازهای ضروری زندگی ،خوداتکایی ،بهبود طوالنی و مستمر ،هماهنگی
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با نیا زهای مردم ،عدم تخریب محیط زیست و مشارکت روستاییان را با خود داشته باشد (.)Seydaee, 2008: 112
در جهان امروز مدیریت موفق سبب توسعه و پیشرفت در بسیاری از کشورهای توسعهیافته گردیده است و علل
اساسی بسیاری از شکستها و ناکامیهای کشورهای در حال توسعه را باید در عدم مدیریت صحیح منابع ،امور
اقتصادی و  ...د راین کشورها دانست .شایان ذکر است که در عرصه توسعه روستایی نیز میبایست ضمن توجه به
مدیریت روستایی ،مدیریت یکپارچه روستایی را به عنوان رویکرد اساسی مدیریت توسعه روستایی اعمال نمود.
باتوجه به ماهیت توسعه و توسعه روستایی ،اجرای برنامههای توسعه ،مستلزم کوششهای هماهنگ و منسجم و
ترکیبی از خواستن و داشتن مهارتهای سیاسی ،اداری ،فنی و اجرایی است؛ بنابراین مدیریت روستایی در واقع ،در
فرایند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد .مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت
جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادهاست .این سازمانهای و نهادها ،ابزار یا وسایل
تأمین هدفهای جامعه روستایی هستند .هدفهایی که مردم آن را ترسیم میکنند و میپذیرند .همچنین مدیریت
توسعه روستایی فرایند چندجانبهای است که شامل سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی است .در این فرایند با
مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمانهای روستایی ،برنامهها و طرحهای توسعه روستایی تدوین و اجرا
گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار میگیرد.
امروزه بحث توسعه روستایی و مدیریت توسعه روستایی ،مفهوم مشارکت و پرداختن به مشارکت روستایی از
جایگاهی ویژه در بعد نظری و نیز محلی برخوردار گردیده است .تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از
جمله کشور ما نشان میدهد که برنامه ریزی متمرکز و از باال به پایین دستاورد مطلوبی نداشته است .هر چه سطوح
مشارکت محدودتر باشد ،امکان اجرایی و کارآمد شدن برنامهها کاهش خواهد یافت و هزینههای اجرا و نظارت
مرکزی افزایشیافته و آسیبپذیری طرحها و سیاستها باال خواهد رفت .نظریهپردازان با آزمون نظریههای موجود،
نظریه مشارکت را متحول کردند تا به نظریه شراکت رسیدند .طبق این دیدگاه ،دولت و مردم باید دو شریک با منافع
مشترک و حقوق و اختیارات مساوی در کنار یکدیگر در تمامی امور توسعه و اداره امور محلی فعالیت کنند
(.)Matoof., 1996: 217
در نگرش جدید توسعه ،بازگشت به ویژگی متمایز تاریخی هر جامعه از یک طرف و پرهیز از القای نسخههای
تجویزی توسعه از باال به پایین از طرف دیگر ،تأکید می شود که در آن هویت محلی ،زیربنای مدیریت محلی و
مدیریت محلی ابزار اصلی توسعه پایدار روستایی به شمار میروند .در واقع هویت محلی؛ مبنای اصلی محلی گرایی
و اداره محلی امور جامعه در قالب عنوان مدیریت محلی است ،واژهای که در بطن آن تمرکززدایی ،خودگردانی،
مشارکت محلی ،مشروعیت محلی ،توسعه محلی و خوداتکایی محلی نهفته است .در این زمینه ،توانایی فنی و داشتن
چارچوب حقوقی از پیششرطهای اصلی تحقق عملی مدیریت محلی است()Shafi'i, 1999: 43؛ بنابراین روشن
می گردد که امروزه عالوه بر اینکه اعمال مدیریت و اجرای روشهای مدیریتی در جهت به پیش بردن سازوکارهای
برنامه های توسعه روستایی الزامی است و توجه به نهادسازی و نقش نهادها در امر توسعه روستایی که توأم با
نظارت ،کنترل و همراهی دولت است ،بسترسازی برای برنامه های آموزشی ،ترویج و مشارکت جوامع محلی
ضروری به نظر میرسد ،در نهایت می بایست به فرایند شکل دادن و ایجاد سرمایه اجتماعی به عنوان نتیجه غایی
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نهادسازی و مشارکت مردمی در راستای توسعه پایدار روستایی در سطوح جهانی ،ملی ،منطقهای و محلی توجهی
ویژه داشت .روشهای مدیریت توسعه روستایی بر حسب شرایط محیطی ،منطقهای و از یک سرزمین و کشور تا
کشورهای دیگر متنوع و متفاوت است که در نهایت تفاوت چهرهها و مناظر حاصل از فرایند توسعه روستایی را به
دنبال دارد(.)Sidayee et al., 2011: 83
مدیریت روستایی
در توسعه پایدار روستایی ،مدیریت یعنی تنظیم رابطه بین انسان با محیط خود که در آن به پیوند نظامهای اجتماعی،
اقتصادی با نظامهای بوم شناختی توجه میشود( .)Firouznia and Eftekhari, 2003: 154بنابراین در فرایند توسعه
روستایی می توان مدیریت را در سه بعد اصلی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفت که هر یک از این
ابعاد دارای جنبههای خاص خود هستند و اهداف مدیریتی در آنها متفاوت است( Ronkdin Eftekhari et al.,
2007: 10

 بعد اقتصادیدر محیط رو ستا ،هدف مدیریت اقتصادی تأمین سرمایه ،تأمین تغذیه ،جلوگیری از خروج سرمایه ،ایجاد زمینه
اشتغال ،کارآفرینی ،تأمین بازار برای فروش کاال و خدمات تولیدی و کنترل میزان مصرف ،مدیریت عرضه و
تقاضاست(.)Azkia and Ghaffari, 2007: 45
 بعد اجتماعیدر بعد اجتماعی توسعه روستایی ،هدف ایجاد زمینه مناسب برای توسعه انسانی است که شامل تغییر متوالی و
مستمر در به دست آوردن الگوهای یک زندگی مطلوب برای کلیه افراد جامعه است(.)Tavassoli, 1993: 438
 بعد زیستمحیطیچالشهای زیستمحیطی کنونی یکی از پیچیدهترین چالشهایی است که انسان تاکنون با آن مواجه گشته است.
ازاینرو اگر چارهای اندیشیده نشود ،تخریب محیطزیست مسلماً با قدرت بیشتری منجر به بحران میگردد(حسین
زاده دلیر و ساسان پور .) 14 :5911 ،بنابراین باید پذیرفت که اگر هدف این است که محیط مناسب برای زندگی
انسانها فراهم شود ،الزم است اهمیت بیشتری به محیطزیست داده و از زیانها و عواقب ناشی از سهلانگاری در
این زمینه به شدت پرهیز نمود(.)Behzad Nasab, 2004: 94
رویکردهای مشارکتی در مدیریت روستایی
مشارکت در مدیریت عبارت است از ایفای نقش از طریق اظهارنظر ،ارائه پیشنهاد ،تصمیم گیری و قبول مسئولیت
در زمینه فعالیت های سازمان ،انتخاب نوع کار ،بهبود و توسعه کار و توزیع دستاوردهای به دست آمده در
سیستمهای مدیریتی که مشارکت رکن اساسی تلقی میشود .تحقق اهداف سازمان تنها با مشارکت ممکن است
(.)Hosseini Abri, 2004: 19
منطقه مورد مطالعه
شهرستان اسالمشهر با مساحت  531کیلومترمربع یکی از شهرستانهای استان تهران است .این شهرستان در جنوب
شهرستان تهران قرار دارد و مرکز آن شهر اسالمشهر است .این شهرستان از شرق و جنوب به ری از غرب به
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شهرستان بهارستان و از شمال غرب به شهرستان شهریار محدود است .این شهرستان در سال  141٬102 ،5931نفر
جمعیت داشت .نبود برنامه ریزی کالن در ارتباط با این میزان از مهاجرت از طرفی موجب افزایش تراکم جمعیتی و
ساختمانی ش ده و از سویی این شهرستان را به لحاظ سیاسی و جمعیتی و اجتماعی در جایگاه ویژهای در نزدیکی
کالنشهر تهران قرار داده است .اسالمشهر در سال  5979از سوی وزارت کشور به عنوان یکی از شهرستانهای تابعه
استان تهران اعالم شد و دارای  9بخش 1 ،دهستان و  43روستا است .این شهرستان در منطقه دشت آبرفتی جنوب
تهران واقع شده ست.

نقشه  :1جایگاه شهر اسالمشهر در کشور ،استان و شهرستان (Source: (http://mbot.ir

جدول  :2ابعاد مدیریت پایدار و یکپارچه روستایی با تأکید بر کارکرد وظایف دهیاران
ابعاد

مدیریت پایدار

مدیریت محیطی

حفاظت از منابع پایه و یکپارچگی محیطی.مدیریت حوزهمدیریت چشماندازهای روستایی از طریق حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و میراثهای فرهنگی.مدیریت تغییرات کاربری اراضی-توسعۀ مراقبتهای بهداشتی

مدیریت اجتماعی

برقراری نظامهای ارتباطی و اطالعات دوجانبۀ شهری و روستایی شامل ترویج و اشاعۀ دانش
ظرفیتسازی نهادی ،کنترل و نظارت در سطوح محلی
ارائه برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگی
مدیریت آسیبهای اجتماعی

مدیریت اقتصادی

افزایش کارآیی اقتصادی روستاها در چارچوب تقویت مناسبات روستا و شهرتوسعۀ خطوط ارتباطی و خدمات حمل و نقلسکونتگاههای روستایی و شهری
توسعۀ قواعد و مناسبات مالی و اعتباریتنوعبخشی در تولید متناسب با نیازهای بازارظرفیتسازی برای توسعه نوآوریهاآموزش و برنامههای ویژه برای جوانان-برگزاری جلسات در سطح منطقهای

بعد خدماتی

نحوه مساعدت به ایجاد امنیت در روستا،
نظافـت معابر و امـاکن عمـومی در روسـتا،
بهرهبرداری و نگهداری مناسب از تجهیزات و ماشین آالت دهیاری،
تنوعبخشی به فعالیتهای روستایی.

(Source: (http://www.imo.org.ir
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نمودار  :1وظایف دهیاران در مدیریت پایدار روستایی
(Source: (Research findings

به منظور مقایسه توسعه یافتگی در محدوده مورد مطالعه محقق چند روستای دارای دهیاری و فاقد آن را با هم
مقایسه نموده است.
روستاهای مورد مطالعه فاقد دهیاری عبارتاند از:
کرک اینکچه ،سیمون ،مهران آباد ،لهک ،شاطره
روستاهای دارای دهیاری عبارتاند از:
روستای ملک آباد ،نظامآباد ،ده عباس ،علیآباد طپانچه ،حسین آباد
جدول  :2منطقه جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه به تفکیک
فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

13

5447

5447

روستاهای گروه دوم

10

0244

9140

روستاهای گروه سوم

17

5147

1543

روستاهای گروه اول

روستاهای گروه چهارم

71

5341

7549

روستاهای گروه پنجم

115

28.7

52242

جمع

425

52242

(Source: (Research findings

مطابق جدول( ) 0که نشان دهنده آمارهای تفکیکی پرسش شوندگان در هر دو روستای مورد مقایسه است روستاهای
گروه اول با درصد فراوانی( )%5447با تعداد  13نفر و روستاهای گروه دوم با درصد فراوانی( )%0244با تعداد  10نفر
و روستاهای گروه سوم با درصد فراوانی( )%5147با تعداد  17نفر و روستاهای گروه چهارم با درصد
فراوانی( )%5341با تعداد  71نفر و روستاهای گروه پنجم با درصد فراوانی( )%0147با تعداد  551نفر در این تحقیق
به سؤاالت پاسخ گفتهاند.
جدول  :3معیارهای اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه
اشتغالزایی

تشویق به سرمایهگذاری

تبلیغات و بازاریابی

افزایش درآمد روستاییان

متوسط سطرها

اشتغالزایی

24115

24914

24112

24902

24115

تشویق به سرمایهگذاری

24591

24275

24251

24012

24501

تبلیغات و بازاریابی

24237

24111

24505

24912

24011

افزایش درآمد روستاییان

24211

24252

24259

24242

24297

(Source: (Research findings
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مطابق جدول( ) 4نتایج ارزیابی زیر معیارهای اقتصادی در روستاهای گروه سوم معیار اشتغالزایی با اولویت 2/115
مهم ترین عامل وجود دهیاری در شاخصه اقتصادی در مناطق روستایی گروه سوم به دست آمده است.
جدول  :4معیارهای زیستمحیطی در روستاهای مورد مطالعه
نظارت بر بهداشت و بهبود محیط روستایی

میزان آلودگی روستا

حفظ چشمانداز روستایی

متوسط سطرها

نظارت بر بهداشت و بهبود محیط روستایی

24713

24119

24111

24741

میزان آلودگی روستا

24559

24219

24207

24274

حفظ چشمانداز روستایی

24233

24999

24521

24512

(Source: (Research findings

مطابق جدول( )4نتایج ارزیابی مقایسه نقش دهیاری در معیارهای زیستمحیطی ،معیار نظارت بر بهداشت و بهبود
محیط روستایی با اولویت  2/741مهمترین عامل در شاخصه زیستمحیطی در مناطق روستایی گروه سوم به دست
آمده است.
جدول  :5معیارهای اجتماعی و فرهنگی در روستاهای مورد مطالعه

برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگی

برنامههای مشارکتی به همراه

برقراری نظامهای ارتباطی و اطالعات

متوسط

حفظ میراث فرهنگی

دوجانبۀ شهری و روستایی

سطرها

2/322

2/322

2/322

برقراری نظامهای ارتباطی و اطالعات دوجانبۀ
2/522

شهری و روستایی

2/522

2/522

(Source: (Research findings

مطابق جدول( )1نتایج ارزیابی زیر معیارهای اجتماعی و فرهنگی معیار برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث
فرهنگی با اولویت  2/322مهمترین عامل در شاخصه اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی گروه سوم به دست
آمده است.
جدول  :6بررسی نقش دهیاری در معیارهای خدماتی روستاهای مورد مطالعه
نظافـت معابر و امـاکن

بهرهبرداری مناسب از تجهیزات

دسترسی به خدمات

متوسط

تنوعبخشی

فعالیتهای روستایی

عمـومی در روسـتا

و ماشینآالت دهیاری

بهداشتی و پزشکی

سطرها

تنوعبخشی به فعالیتهای روستایی

24729

24197

24435

24145

24139

نظافـت معابر و امـاکن عمـومی در روسـتا

24271

24275

24491

24207

24519

24271

24223

24211

24904

24551

24545

24019

24251

24521

24591

بهرهبرداری

مناسب

از

تجهیزات

ماشینآالت دهیاری
دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی

و

به

(Source: (Research findings

مطابق جدول( )1نتایج ارزیابی زیر معیارهای خدماتی ،معیار تنوع بخشی به فعالیتهای روستایی با اولویت 2/139
مهمترین عامل در شاخصههای خدماتی در مناطق روستایی گروه سوم به دست آمده است.
جدول  :7مقایسه نقش دهیاری در معیارهای زیر ساخت روستاهای مورد مطالعه
دسترسی به آب لوله کشی بهداشتی

برخورداری از شبکه برق سراسری

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)

برخورداری از گاز

متوسط سطرها

دسترسی به آب لوله کشی بهداشتی

24412

24453

24054

24412

24931

برخورداری از شبکه برق سراسری

24512

24542

24149

24242

24041

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)

24042

24209

24527

24912

24519

برخورداری از گاز

24502

24453

24291

24502

24574

(Source: (Research findings

مطابق جدول( )7نتایج ارزیابی معیارهای زیرساخت روستا معیار دسترسی به آب لوله کشی بهداشتی با اولویت
 2/931مهمترین عامل در شاخصههای زیرساخت روستا در مناطق روستایی گروه سوم به دست آمده است.

مقایسه تطبیقي روستاهای دارای دهیاری99 ...
جدول  :8مقایسه معیارهای و زیر معیارهای توسعه روستایی در روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری
شاخصهای اصلی

اقتصادی

زیستمحیطی

اجتماعی – فرهنگی

خدماتی

زیرساختها

منابع انسانی

شاخصهای فرعی

متوسط سطرها

اشتغالزایی

24121

تشویق به سرمایهگذاری

24511

تبلیغات و بازاریابی

24921

افزایش درآمد روستاییان

24294

نظارت بر بهداشت و بهبود محیط روستایی

24753

میزان آلودگی روستا

24559

حفظ چشمانداز روستایی

24511

برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگی

24199

برقراری نظامهای ارتباطی و اطالعات دوجانبۀ شهری و روستایی

24517

تنوع بخشی به فعالیتهای روستایی

24157

نظافـت معابر و امـاکن عمـومی در روسـتا

24512

بهرهبرداری مناسب از تجهیزات و ماشینآالت دهیاری

24551

دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی

24511

دسترسی به آب لولهکشی بهداشتی

24912

برخورداری از شبکه برق سراسری

24045

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)

24514

برخورداری از گاز

24091

میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در دهیاری

24322

میزان پاسخگویی به نیازهای روستاییان

24540

(Source: (Research findings

همان گونه که از جدول( )1کامالً مشخص است مهم ترین معیار اصلی در توسعه روستایی مرتبط با توسعه پایدار در
روستاهای اسالمشهر معیار منابع انسانی و در این معیار میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال دهیار با
اهمیت( )2/322و همچنین معیار اصلی اقتصادی میزان تشویق به سرمایهگذاری با وزن( )2/294کماهمیتترین
شاخص برای نقش دهیاریها در این روستاها دیده میشود.
تحلیل دادهها
جدول  :9ارزیابی کل شاخصهای توسعه در روستاها هر ناحیه
روستاهای

روستاهای

روستاهای

روستاهای

روستاهای

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم

اشتغالزایی

24142

24115

24103

24171

24121

تشویق به سرمایهگذاری

24510

24501

24245

24559

24511

تبلیغات و بازاریابی

24070

24011

24000

24017

24921

افزایش درآمد روستاییان

24291

24297

2211

24240

24294

نظارت بر بهداشت و بهبود محیط روستایی

24791

24741

24712

24700

24753

میزان آلودگی روستا

24213

24274

24211

24271

24559

حفظ چشمانداز روستایی

24571

24512

24570

24025

24511

برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگی

24171

24322

24113

24117

24199

برقراری نظامهای ارتباطی و اطالعات دوجانبۀ شهری و روستایی

24501

24522

24555

24549

24517

تنوع بخشی به فعالیتهای روستایی

24114

24139

24192

24155

24157

خدماتی

نظافـت معابر

24517

24519

24579

0.165

0.180

زیرساختها

بهرهبرداری از تجهیزات و ماشینآالت دهیاری

24551

24551

24591

24594

24551

دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی

24549

24591

24513

24532

24511

دسترسی به آب لوله کشی بهداشتی

24411

24931

24400

24127

24912

برخورداری از شبکه برق سراسری

24059

24041

24052

24514

24045

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)

24544

24519

24514

24525

24514

برخورداری از گاز

24571

24574

24514

24591

24091

میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در دهیاری

24113

24137

24113

24322

24322

میزان پاسخگویی به نیازهای روستاییان

24555

24522

24555

24522

24522

شاخصهای اصلی

اقتصادی

زیستمحیطی

اجتماعی – فرهنگی

منابع انسانی

شاخصهای فرعی

(Source: (Research findings
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نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
با توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و نیز با در نظر داشتن اینکه دستیابی به
توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان بر اساس دانایی محوری است .نقش مدیریت در توسعه روستایی ایران حائز
اهمیت بوده و این مدیریت باید بر دانایی محوری تکیه کند و بر همین اساس باید نیروهای الزم برای دانایی محوری
در روستاهای کشور را فراهم کند .همانطور که میدانیم روستا در تقسیمات کشوری به عنوان کوچکترین واحد
زیستی شناخته میشود .لذا نیازمند استقرار مناسب در چرخهی توسعه کشور و تشخیص هرچه بهتر و دقیقتر اهداف
کالن اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شده در طرحهای فرادست توسعه به خصوص طرحهای ساماندهی فضا و
سکونتگاههای روستایی و توسعه و عمران ناحیهای است .برای تحقق اهداف توسعه روستایی و دستیابی به توسعه
پایدار نیازمند مدیریت محلی هستیم تا بتواند با بررسی و شناسایی مشکالت روستا بهترین راهحلهای ممکن را
عملیاتی نماید.

با نگاهی به سیر تحول نقش مدیریت روستایی در ایران میتوان دریافت که در رابطه با مدیریت جوامع روستایی
همواره نقش و عملکرد مدیری که منطبق با نیازها و شرایط متنوع جوامع روستایی باشد احساس میشده و کسانی را
میطلبد که از جامعه روستایی بر خواسته و رهبری روستا را برعهده گیرند .نقش مدیریت روستا در دستیابی به توسعه
پایدار بنا بر شرایط متنوع روستاهای ایران از گذشته تا حال دستخوش دگرگونیهایی بوده و معموالً با چالشهای
فراوانی رو به رو شده است رفع این چالشها و از بین بردن موانع که دستیابی به توسعه پایدار را مخدوش میسازد از
اهم و ضروریترین ابعاد نقش یک مدیر مطلوب روستایی است .توسعه یک مفهوم چندبعدی و دارای بار ارزشی
است و دستیابی به توسعه پایدار با وجود مدیری که توانایی باالیی دارد و مورد وثوق روستائیان باشد امکانپذیر
خواهد بود .دانشمندان بسیاری معتقدند توسعه از درون جامعه باید صورت گیرد طرح نظریهی محور بودن انسان در
فرآیند توسعه ضرورت و توجه به مناطق روستایی را که برخوردار از نیروی عظیم انسان هستند هم به عنوان هدف
توسعه و هم به عنوان مهمترین ابزار توسعه اهمیت میبخشد.

بررسیها نشان میدهد که روستاها از پتانسیلهای بالقوه باالیی برخوردارند؛ بنابراین دهیاریها میتوانند با قدرت الزم
و مدیریتی مطلوب از مهاجرتهای روستایی جلوگیری و به جذب روستاییان در روستای خود از جمله روستاهای
خود از جمله روستاهای اسالمشهر مؤثر باشند .لذا در این مورد برنامهریزی صحیح از سوی مدیران روستا جهت
توسعه پایدار نقاط بسیار ضروری و ارزشمند است .بر این اساس تحقیق حاضر در پی آن است که ضمن ارائه شمای
کلی از تحوالت ساختار مدیریت روستایی کشور ،با بررسی تطبیقی دیدگاهها و نظریات مرتبط ،ارتباط میان عناصر
نظام فعلی مدیریت روستایی را مشخص نماید .نتایج مطالعه نشان میدهد برای تحقق و عملیاتی کردن حق
توسعهیافتگی و زندگی شرافتمندانه در چارچوب چشم انداز روستایی ،لزوم توجه به سازوکارهای نهادی از جمله
بازنگری در اندیشهها ،شیوههای برنامهریزی ،قوانین ،رویهها ،سبکها و شیوه مدیریت و حکمرانی و تأکید بر ایجاد
و تقویت نهادهای بومی ،محلی و مدنی از طریق خوشهای و شبکهای کردن آنها ضرورت دارد .از این رو میتوان با
مقایسه عملکرد روستاهای اسالمشهر در قبل و بعد از حضور دهیاری ها به نقش این نهاد بیشتر پی برد و مشخص

مقایسه تطبیقي روستاهای دارای دهیاری93 ...

نمود آیا دولت باید در صدد بهینه سازی این نهاد باشد یا اینکه اثرات مثبت کمتر بوده و ارزش سرمایهگذاری را
ندارد.
مدیریت فراگیر روستایی ،مدیریتی است که در آن مشارکت ،تشریک مساعی ،توانمندسازی ،ظرفیتسازی و اجماع،
از عناصر کانونی به شمار میرود تا جامعه روستایی را با توجه به تحوالت جهانی و داخلی همپای سایر شهروندان
برای دستیابی بهحق توسعهیافتگی رهنمون سازد و با در پیش گرفتن رویکرد مدیریت زیستمحیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و خدماتی ،تصمیمهای الزم در مسائل روستایی را با آشنا شدن به جریانهای توسعه اطالعات و ارتباطات
در چهارچوب مدیریت روستایی نهادینه کند.
امروزه نقش دهیاری در کمک به توسعهی نواحی روستایی بر همگان آشکار شده است .وجود دهیاری روستایی
یکی از ارکان توسعه در روستاهاست که هر روز بر میزان توجه و تأکید بر آن در برنامهریزیهای روستایی و
منطقهای افزوده میشود .نهاد دهیاری طیف گسترهای از فعالیتها ،خدمات و تسهیالت را شامل میشود که هدف
آن توسعه روستایی و بهینهسازی محیط روستا برای روستاییان در نواحی روستایی صورت میگیرد؛ بنابراین دهیاری
به عنوان بخشی مولد در زمینهی کسب درآمد و ایجاد اشتغال ،در اقتصاد روستایی نقش بسزایی دارد .نتایج این
پژوهش حکایت از آن دارد که در صورت وجود ساختارهای مناسب اداری و تشکیالتی میزان موفقیت دهیاریها
بیشتر خواهد بود .به عبارتی اعطای کمکهای دولتی ،ارائه خدمات و حمایتهای اداری و مالی (حداقل در آغاز راه)
میتواند ضامن بقاء و ادامه حیات دهیاریها باشد.

دهیاری در روستاهای بزرگ به مراتب موفقتر از روستاهای کوچک عمل کرده است .با توجه به موارد قانونی و
شرایطی که برای فعالیت دهیاریها در نظر گرفته شده است ،میتوان دریافت که جمعیت ،مالک تعیین کنندهای برای
موفقیت دهیاریها محسوب میشود .در شرایط کنونی و با توجه به آنکه جمعیت مالک اصلی برای اعطای تسهیالت
به دهیاریها است ،دهیاری در روستاهای بزرگ موفقتر عمل کردهاند .این موضوع به معنای تأیید شاخص جمعیت به
عنوان مالک اصلی در تأسیس دهیاریها نیست ،بلکه همان گونه که ذکر شد ،بر اساس ضوابط موجود ،جمعیت
مهمترین شاخص در موفقیت دهیاریها تلقی میشود.

میزان حمایتهای دولتی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر میزان موفقیت دهیاریها تأثیرگذار
است .روستاهای فاقد دهیاری اعتبارات کمتری دریافت میکنند .این در حالی است که مالک انتخاب روستاها برای
ارائه آموزشهای الزم به دهیاریها نیز دسترسی و عملکرد آنها در قبال روستاییان است؛ بنابراین روستاهای کوچک
و فاقد دهیاری ضمن آنکه از اعتبارات کمتری برخوردارند ،معموالً آموزشهای الزم را نیز دریافت نمیکنند .این
موضوع ضمن آنکه ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی و شرایط را برای استمرار فعالیت دهیاریها
دشوار میسازد ،موجب عدم رغبت دهیاران به انجام وظایف خود شده و مجموعه این عوامل ناکارآمدی دهیاری در
روستاهای کوچک و یا دهیاریهای نوپا را به دنبال خواهد داشت.

میزان توفیق دهیاری در روستاهای کوچکی که از شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند ،بیشتر است .تأثیر عامل اقتصادی
در میزان موفقیت دهیاریها را میتوان به روشهای مختلف در نظر گرفت .بدیهی است که اگر اهالی یک روستا از
وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار باشند ،میزان خودیاری آنها نیز بیشتر خواهد بود .بر این اساس دهیاری در چنین
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روستایی از شرایط مطلوبتری برای انجام وظایف خود برخوردار است .هر جا که میزان مشارکت بیشتر باشد ،میزان
توفیق دهیاریها نیز افزایش پیدا میکند .این موضوع میتواند حتی در باره روستاهای کوچک نیز مصداق داشته باشد؛
یعنی در شرایطی که میزان مشارکت در این روستاها افزایش مییابد ،دهیاری نیز از توفیق بیشتری برای انجام وظایف
خود برخوردار خواهد بود .البته این موضوع مستلزم آن است که مشارکت اهالی به دلیل تأثیرگذاری سایر عوامل
کاهش پیدا نکند.

در مجموع میتوان گفت وجود دهیاری در محدوده مورد مطالعه به عنوان یک شاخص اساسی نقش مهمی در
توسعهیافتگی روستاهای منطقه بازی میکند .شرایط موجود برای فعالیت دهیاریها کامالً به نفع روستاهای بزرگ و به
زیان روستاهای کوچک است .با توجه به یافتههای تحقیق به نظر میرسد که الزم است تا ضمن تغییر و اصالح قوانین
موجود ،شرایط اعطای خدمات و تسهیالت به دهیاری در روستاهای کوچک مورد بازنگری قرار گیرد و عالوه بر
عامل جمعیت ،مالکهای دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شود .از این رو بهتر است به جای تعداد خانوار،
شاخصهای دیگری برای تأسیس دهیاری در روستاها در نظر گرفته شود تا همه روستاها بتوانند از خدمات موجود در
قالب مدیریت نوین روستایی (دهیاری) بهرهمند شوند .در این ارتباط میتوان از مالکهایی از جمله موقعیت مطلق و
نسبی روستا (وزن مکانی) ،میزان مشارکت اهالی در برنامههای عمرانی ،وجود قابلیتهای توریستی و گردشگری،
میزان محرومیت روستا را پیشنهاد کرد.

در حال حاضر محدود بودن امکانات و تسهیالت باعث شده است تا برنامه ریزان در هر نوع فعالیتی ،اولویت را به
موضوع میزان پوشش جمعیتی اختصاص دهند .در خصوص دهیاریها نیز تا زمانی که این تفکر حاکم است نمیتوان
امیدوار بود که تأسیس این نهاد موجب تثبیت جمعیت در نواحی روستایی شود .در زمان حاضر مجوز تأسیس دهیاری
تنها برای روستاهای بزرگ صادر میشود و توجیه آن است که ایجاد دهیاری در روستاهای کوچک مقرون به صرفه
نیست؛ اما باید توجه داشت که برنامهریزی روستایی به همه روستاها نظر داشته و تنها به گروه خاصی از روستاها
خالصه نمیشود .با توجه به مبانی نظری این پژوهش به نظر میرسد که در خصوص مدیریتهای محلی ،بهرهگیری
از راهبرد سیستمی و اقتضایی ،بهترین راه باشد؛ زیرا در این راهبرد ،ضمن پرهیز از مطلقگرایی ،شرایط و مقتضیات
مناطق مختلف در نظر گرفته میشود .در ارتباط با موضوع تأسیس یا عدم تأسیس دهیاری در روستاهای کوچک نیز
میبایست با چنین رویکردی از هر گونه مطلقگرایی پرهیز کرده و با تدوین قوانینی انعطافپذیر شرایطی فراهم شود
که برای روستاهای مختلف با توجه به مقتضیات ویژگیهای آنها تصمیمگیری شود.
معیار اصلی در عملکرد دهیاری مرتبط با توسعه پایدار در روستاهای گروه اول معیار منابع انسانی و در این معیار
میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال با اهمیت( )2/133و همچنین معیار اصلی اقتصادی کاهش میزان
درامد روستاییان با وزن( )2/294کماهمیتترین شاخص برای نقش دهیار در این روستاها دیده میشود؛ و مهمترین
معیار اصلی در وجود دهیار در رابطه با توسعه پایدار در روستاهای گروه دوم معیار منابع فرهنگی و در این معیار
برنامههای مشارکتی به همراه حفظ میراث فرهنگی با اهمیت( )2/322و همچنین دهیاری در باال بردن درامد
روستاییان و کاهش آلودگی ،کماهمیتترین شاخص برای توسعه در این روستاها میشود .مهمترین معیار در نقش
دهیار در روستاهای گروه سوم برای دستیابی به توسعه پایدار معیار منابع انسانی و در این معیار میزان تحصیالت و
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) و همچنین معیار برنامههای مشارکتی به همراه حفظ2/113(تخصص نیروی انسانی فعال در دهیاریها بااهمیت
 تشویق به سرمایهگذاری با امتیاز، و کماهمیتترین نقش دهیاریها در این روستاها2/113 میراث فرهنگی با اولویت
 بارزترین نقش دهیاری در توسعه پایدار در روستاهای گروه چهارم معیار منابع انسانی و در این. دیده می شود2/245
) و همچنین معیار اصلی اقتصادی2/113(معیار میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در دهیاری با اهمیت
) کماهمیتترین شاخص اهمیت دهیاری در این روستاها است؛ و مهمترین عامل2/245(میزان جذب سرمایه با وزن
وجود دهیاری مرتبط با توسعه پایدار در روستاهای گروه پنجم معیار منابع انسانی و در این معیار میزان تحصیالت و
) و همچنین معیار اصلی اقتصادی افزایش درامد روستاییان2/322(تخصص نیروی انسانی فعال در دهیاریها اهمیت
 عوامل مهم، بنابراین.) کماهمیت ترین شاخص برای وجود دهیاری در این روستاها دیده میشود2/240(با وزن
،تأثیرگذار معیارهای دهیاری روستایی مرتبط با ابعاد توسعه پایدار در منطقه اسالمشهر است وجود نیروی متخصص
. اجتماعی و زیرساختی است- فرهنگی،ابعاد اقتصادی
 عامل تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در،با توجه به نتایج مقایسه در پنج گروه روستاهای مورد مطالعه
 از آنجایی که باال رفتن سواد و.دهیاری ها یکی از فاکتورهای مؤثر در توسعه مناطق روستایی مورد مطالعه است
 نمایانگر آن است که هرچه میزان تخصص،تحصیالت در دهیاریها سبب کاهش هزینه های جانبی خواهد شد
 نتایج مطالعه نشان میدهد.دهیاران افزایش یابد به همان نسبت سبب باال رفتن آموزشهای روستاییان خواهد شد
 لزوم توجه،برای تحقق و عملیاتی کردن حق توسعه یافتگی و زندگی شرافتمندانه در چارچوب چشمانداز روستایی
 سبکها و شیوه، رویهها، قوانین، شیوههای برنامهریزی،به سازوکارهای نهادی از جمله بازنگری در اندیشهها
 محلی و مدنی از طریق خوشهای و شبکهای کردن،مدیریت و حکمرانی و تأ کید بر ایجاد و تقویت نهادهای بومی
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