فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

Rural Development Strategies

جلد  ،4شماره  ،4زمستان  9316ص453-443 .

Vol. 4, No. 4, Winter 2018, P. 453-473

بررسی نقش شوراهای اسالمی و دهیاریها بر توسعه روستایی در بخش
مرکزی شهرستان اسالمشهر
9

4

4

كامبيز فالح محمد حسينی  ،محمد محمدی * و آزيتا زند

تاريخ دريافت 0 :دی 0350

تاريخ پذيرش 07 :مهر 0351

چکيده
هدف از تحقيا حاضر بررسی نقش شوراهای اسالمی و دهياریها بر توسعه روستايی در بخش مركازی شهرساتان اسالمشاهر
میباشد .جامعه آماری اين تحقيا سرپرستان خانوار در روستاهای بخش مركزی شهرستان اسالمشهر هستند كه حدود  1033نفر
می باشد .از اين تعداد  310نفر از طريا فرمول كوكران بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند ،روش نمونهگيری تصادفی طبقاهای
بود .اين تحقيا از نو توصيفیا همبستگی میباشد .ابزار اصلی اين تحقيا پرسشنامهای است كه روايای آن باا كساب نظارات
اساتيد و صاحبنظران در حوزه توسعه روستايی به دست آمد .پايايی پرسشنامه از طريا آزمون الفای كرونبا بارای هار بخاش
پرسشنامه انجامگرفت و براساس نتايج ،با مقدار 1/30مورد تیييد مایباشاد .برای تحليل دادهها از مدليابی معادالت ساختاری با
كم نرمافزار  Spssو  Lisrelاستفاده شد .نتايج تحليل عاملی تیييدی ،مؤيد برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل اساتخراج-
شده با سؤاالت طراحیشده در مدل تحقيا بودند .براساس نتايج ،سازههای توسعه اجتماعیا فرهنگی ،توساعه زيساتمحيطای،
توسعه كالبدی و توسعه اقتصادی بهترتيب با داشتن  1/10 ،1/13 ،1/70و  1/30بار عاملی بهترتياب  70درصاد 13 ،درصاد10 ،
درصد و  30درصد از واريانسشان توسط شوراهای اسالمی و دهياریها تبيين میشود.
كلمات كليدی :توسعه روستايی ،شوراهای اسالمی ،شهرستان اسالمشهر ،دهياریها.
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مقدمه
روستا بهعنوان ي سکونتگاههای انسانی ،جلوه بارزی از حيات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای مایباشاد كاه باا
زندگی انسانی بر روی اين كره خاكی قرين بوده و میباشد .حفظ و تداوم روستا و روستانشينی نقش اساسی بار تاداوم
حيات طبيعی ،اجتماعی و اقتصادی انسان امروزی دارد و از طرفای توساعه و پيشارفت از مساائلی اسات كاه هماواره
موردتوجه همه اقشار جامعه میباشد .لذا میتوان گفت توسعه روستايی بهعنوان شکلی از توساعه پايادار و هماهجانباه،
همواره يکی از دغدغههای اصلی برای پيشرفت هر كشوری بوده و بهعنوان راهبردی با اهميت برای تایمين نيازهاای
اساسی و توزيع بهينه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی میشود (لطيفه و آرمون.)0350 ،
در فرايند برنامهريزی و توسعه روستايی ،مديريت ،جايگاه و نقش بسيار مهمی دارد و بدون ي مديريت مشارو و
كارآمد ،اهداف توسعه روستايی تحقا نخواهد يافت .صاحبنظران ،مديريت روستايی را تلفيا و تنظيم عوامل مختلاف
طبيعی ،انسانی و اقتصادی در جامعه روستايی تعريف میكنند (آسايش و قنبری .)0337 ،مديريت روساتايی باه معنای
برنامهريزی برای روستا ،سازماندهی برای اقدامات توسعهای ،هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده میباشاد ،باه-
طوریكه فرآيند توسعه پايدار روستايی را بهنحوی تقويت نمايد كه در سطح متعاارف جامعاه و محايط مناسابی بارای
زندگی راحتتر و كارآمدتر روستاييان ،به تناسب ويژگیهاای اجتمااعی و اقتصاادی فاراهم شاود (بادری و همکااران،
.)0350
مديريت روستايی فرايند چندجانبهای است كه شامل سه ركن مردم ،دولت و نهادهای عمومی است .در اين فرايند
با مشاركت مردم و از طريا تشکيالت ،سازمانهای روستايی ،برنامهها و طرحهاای توساعه روساتايی تادوين و اجارا
گرديده و تحت نظارت و ارزشيابی قرار میگيرد (رضوانی.)0333 ،
مديريت روستايی در ايران طی سالهای اخير در ابعاد سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی يکای از مهامتارين
چالشهای برنامهريزان و متخصصين بوده است .با نگاهی به سير تحول مديريت روساتايی ،هماواره وجاود ماديريتی
منطبا با نيازها و شرايط گوناگون جوامع روستايی احساس میشود و كسی را میطلبد كه از جامعه روستايی برخاسته و
رهبری و مديريت روستاها را آنچنان كه شايسته است ،برعهده گيرد و با هدايت اين فرد ،جامعاه روساتايی اياران باه
توسعه برسد (حسينی ابری .)0331 ،در اين رابطه نقش شوراهای اسالمی بهعنوان حلقه واسط بين مردم (مشااركت از
پايين به باال) و دهياریها (نماينده دستگاه دولتی و اجرايی) در جهت رفع مشکالت اساسی روستاييان با رويکرد توسعه
پايدار میتواند مؤثر و چشمگير باشد (لطيفه و آرمون.)0350 ،
مديريت توسعه روستايی در ايران همانند ساير سطوح مديريتی سرزمينی ،از گذشته دور تاا كناون باا چاالشهاای
ساختاری و مسائل و مشکالت عديدهای روبهرو بوده است .از ي سو ،با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زمانی ،ديگر
ساختار سنتی اعمال مديريت در مناطا روستايی قادر به حل مشکالت كنونی نبوده و از ديگرسو ،ساختار مديريت جديد
روستايی كه مبتنی بر مشاركت مردم در امور و برنامهريزی از پايين به باال است ،به داليل متعدد از جمله بومی نشدن و
مداخله گسترده دولت و غيره نتوانسته بهطور كامل مشکالت روساتاهای اماروزی را برطارف ساازد (ماقبال و ناادری
مهديی.)0350 ،
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طی چند دهة اخير ،توسعه روستايی در ايران بهطور اعم و مديريت روستايی بهطاور اخاص از رونادی انديشايده و
طراحی شده منسجمی برخوردار نبوده است .ذكر اين نکته به معنای نفی اقدامات قابل توجه و سازندهای كه در برخی از
جوامع روستايی صورتپذيرفته نيست؛ بلکه به مفهوم گسيختگی اهداف و برنامهها و فقدان راهبردهای مشخص برای
توسعه روستايی است (عنابستانی و حاتمینژاد.)0350 ،
عليرغم خدمات گستردهای كه از سوی دولت و نهادهاای انقالبای در روساتاها صاورتگرفتاه ،هناوز فاصاله باين
واقعيتهای موجود و اهداف توسعه بسيار زياد است و مسائل و مشکالت فراوانی در جامعه روستايی وجود دارد كه از سر
راه برداشتن آن مسائل و مشکالت معادل با ازبينبردن محروميتها در جوامع روستايی است (مهدوی و نجفای كاانی،
 .)0331در حال حاضر ،در بسياری از روستاهای كشورمان ،عليرغم وجود قابليتهای زيااد در زميناة توساعه ،فضااهای
موجود نشانگر توسعهنيافتگی و محروميت است و توسعه روستايی در ايران با چالشهايی مواجاه اسات از جملاه ايان
چالشها مشکالت زيستمحيطی ،ناكاارايی اقتصاادی روساتايی ،معضاالت اجتمااعی و غياره مایباشاد (رضاوانی و
همکاران.)0350 ،
طی چند دهة اخير ،توسعه روستايی در ايران بهطور اعم و مديريت روستايی بهطور اخاص از رونادی انديشايده و
طراحیشده منسجمی برخوردار نبوده است  .ذكر اين نکته به معنای نفی اقدامات قابل توجه و سازنده ای كه در برخای
از جوامع روستايی صورت پذيرفته نيست؛ بلکه به مفهوم گسيختگی اهداف و برنامه ها و فقدان راهبردهاای مشاخص
برای توسعه روستايی است (عنابستانی و حاتمینژاد)0350 ،
در حال حاضر ،در بسياری از روستاهای كشورمان ،عليرغم وجود قابليت های زياد در زمينة توسعه ،فضاهای موجود
نشانگر توسعه نيافتگی و محروميت است و توسعه روستايی در ايران با چالش هايی مواجه است ازجمله ايان چاالش هاا
مشکالت زيستمحيطی ،ناكارايی اقتصادی روستايی ،معضالت اجتماعی و غيره میباشد (رضوانی و همکاران.)0350 ،
سؤاالت مطرح در اين پژوهش پيرامون تیثير نقش دهياریها و شوراهای اسالمی بر عوامل اجتماعی ،اقتصاادی،
زيستمحيطی و رشد روستاها بوده و اين تحقيا در پی پاسخگويی به مسايل فوق بوده كه در قسمت روش تحقيا به
بررسی اين موضو پرداخته شده است.
درحال حاضر ،در بسياری از روستاهای كشورمان ،عليرغم وجود قابليتهای زياد در زمينة توسعه ،فضاهای موجاود
نشانگر توسعهنيافتگی و محروميت است و توسعه روستايی در ايران با چالشهايی مواجه است ازجمله ايان چاالشهاا
مشکالت زيستمحيطی ،ناكارايی اقتصادی روستايی ،معضالت اجتماعی و غيره میباشد (رضوانی و همکاران.)0350 ،
در سالهای اخير ،شوراهای اسالمی و دهياریها بهعنوان مديريت جديد روستاها تعريف گرديده اناد و دهيااران و
شوراهای اسالمی به عنوان نهادهای مردمی و محلی كه مديريت روستاها را برعهده دارند ،می توانند با سياست گذاری،
مديريت و اجرای برنامههای مختلف آموزشی ،توسعه زيرساختهای الزم ،كم به جذب منابع مالی و اماوری از ايان
دست ،در توسعه كارآفرينی در روستاها نقش اساسی ايفا كنند و زمينه را برای توسعه كارآفرينی روستايی فراهم آورناد
(هاشمی و همکاران.)0351 ،
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بخش مركزی شهرستان اسالمشهر ده عباس نام دارد .دهستان ده عباس دارای  01روساتا باوده كاه تماامی ايان
روستاها شورای اسالمی روستا داشته و  1روستا دارای دهياری نيز هستند .از اين رو ،مشاکالت ماديريتی روساتاهای
بخش مركزی اسالمشهر ،بهعنوان يکی از چالش های فراروی برنامه های توسعة پايدار روستايی مطرح است .بار ايان
اساس در اين پژوهش به بررسی تیثير شوراهای اسالمی و دهياری های بخش مركزی شهرستان اسالمشهر بار ابعااد
مختلف رشد و توسعه روستايی پرداخته میشود و چالشها و موانع عملکرد مؤثر شوراهای اسالمی و دهياریهاا ماورد
شناسايی قرار میگيرد.
دهياریها و شوراهای اسالمی نقش مهمی در مسايل مختلف مردم روستايی دارند ،به گونهای كه تغييرات كالبدی،
اجتماعی ،فرهنگی ،زيستمحيطی و اقتصادی در روستاها ،امروزه میتواند در كنار مديريت سازمانها و نهادها ،متایثر از
نو مديريت باشد .از آنجا كه تاكنون ارزيابی جامعی از عملکرد دهيااریهاا و شاوراهای اساالمی روساتاها در بخاش
مركزی شهرستان اسالمشهر صورت نگرفته است ،جايگاه مهم دهياریها و شوراهای اساالمی در ماديريت و توساعة
روستايی ،ارزيابی عملکرد را برای آنها ضروری میسازد و در صورت اجرای صاحيح آن ،بساياری از هزيناههاا كاساته
میشود و با شناسايی نقاط قوت و ضعف ،زمينة كارايی و كارآمدی در انجاام وظاايف محاول شاده باه دهيااریهاا و
شوراهای اسالمی فراهم میشود .نتايج اين مطالعه میتواند راهگشايی باشد برای سياستگذاران و برنامهريازان عرصاة
مديريت روستايی ،تا با آگاهی از وضعيت عملکرد دهياریها و شاوراهای اساالمی ،زميناه هاای بهباود عملکارد ايان
نهادهای محلی را مهيا سازند.
امروزه اهميت توسعه روستايی و نقش حياتی آن در پيشبرد و توسعه كشورها ،بهويژه كشورهای درحاال رشاد ،بار
هيچكس پوشيده نيست .با وجود مهاجرتهای گسترده روستا به شهر و روند رو به رشد تبديل نقاط روستايی به شاهر،
هنوز بيشتر از نيمی از جمعيت جهان در نقاط روستايی زندگی میكنند و البته سهم عرصههای روساتايی از فضااهای
طبيعی و زيستی بسيار زياد است .به هر حال با توجه به نقشی كه منااطا روساتايی در عوامال اقتصاادی و اجتمااعی
كشورها بهخصوص در توليد محصوالت كشاورزی و غذايی دارند ،از جايگاه ويژهای در توسعه ملی برخوردارناد و بادون
سازماندهی و توسعه اين مناطا ،برنامههای توسعه با عدم موفقيت مواجه خواهند شد (سپهپناه و همکاران.)0350 ،
تجربه تاريخی فرآيند توسعه در كشورهای توسعه يافته و پيشرفته ،اين امر را روشن ساخته كه توسعه روستايی ي
ضرورت بنيادی برای توسعه ملی است و میبايست در اولويت برنامههای توسعهای قرار گيرد (شکوری )0333 ،و اگار
قرار است توسعه در كشورهای جهان سوم نيز انجام گيرد و خود پايدار باشد ،بايد بهطور اعم از منااطا روساتايی آغااز
شود (تودارو.)0350 ،
در چارچوب نظريه توسعه پايدار روستايی ،جامعه روستايی به گونهاى توأمان و يکپارچه مطمح نظر قرار میگيرد .با
اين نگرش ،توسعه پايدار روستايی عبارت است از فرايند كم به مردم روستا از طريا اولويتبندی نيازهايشان ،فعاال
نمودن آنان و سرمايهگذاری در زمينه ايجاد زيرساختها و ارايه خدمات اجتماعی ،برقراری عدالت و برابری با توجه باه
ظرفيتهای محلی و رفتار به خالف همه بیعدالتیهاای گذشاته و تضامين ساالمتی و امنيات آنهاا باهوياژه زناان
(كالنتری و همکاران.)0333 ،
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در فرايند برنامهريزی و توسعه روستايی ،مديريت ،جايگاه و نقش بسايار مهمای دارد و بادون ماديريت روساتايی
مشرو و كارآمد و بدون نهادهای مردمی و مشاركتی ،اهداف توسعه روستايی تحقا نخواهد يافت .روستاها باهعناوان
اولين واحدهای اجتماعی و مركز استقرار و اسکان انسانها ،دارای سازمان اجتماعی و مديريت بودهاند .ليکن ماديريتی
با مفهوم گسترده و متفاوت با آنچه كه امروزه تحت عنوان علم يا فن مديريت تدريس مایشاود و ياا مطارح اسات،
مدنظر بوده است (فراهانی و همکاران.)0350 ،
نيل به اهداف توسعه روستايی كه معموالً ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی را در بر مایگيارد،
عالوه بر انجام مطالعات الزم ،وجود ساختارهای مناسب اداری ،سازوكارهای قانونی ،تیمين اعتبار و بودجه الزم و وجود
كارشناسان خبره در بيرون از روستا ،خود نيز مستلزم فراهم شدن شرايطی مناسب برای ادارة امور در درون روستا است
و مديران روستايی میبايد ضمن انتقال مطالبات مردم روستا در زمينه توسعه روساتايی باه مسائولين مرباوط ،جااذب
امکاناتی باشند كه برای روستا منظور شده است .اين حلقة اتصال مقتضيات درون روستا با آنچه در بيرون از روستا باه
نام روستا و توسعه روستايی شکل میگيرد ،به انضمام ادارة امور داخلی روستا مجموعاً چاارچوب ماديريت روساتايی را
شکل میدهد .برای تحقا اهداف توسعه روستايی ،نياز به مديريت محلی احساس میشود تا بتواند با بررسی و شناسايی
مشکالت روستا ،بهترين راه حلهای ممکن را برای توسعه جامعه روستايی عملياتی نمايد (اشرفزاده.)0333 ،
موفقيت و شکست هر سازمان در دستيابی به اهداف و انجام وظايفش متکی به مديريت آن است .روساتا نياز باه-
عنوان ي سازمان فضای زيست ا فعاليت از آن مستثنی نيست .بنابراين ،میتوان هدف مديريت روستايی را ايجاد ي
رابطه منطقی و تنظيم شده بين انسان و محيط برای رسيدن به رضايتمنادی و خشانودی در زنادگی ماردم منااطا
روستايی دانست كه در رأس آن وجود عنصری برای برنامهريزی آينده و اداره امور كنونی روستا ضروری است (ايگودالو
و همکاران.)0100 ،0
براساس تعريف توسعه روستايی میتوان گفت كه مديريت روستايی در واقع فرآيند سازماندهی و هادايت جامعاه
روستايی از طريا تشکل دهی به سازمان ها و نهادهای دستاندركار در اداره مناطا روستايی است .اين ساازمانهاا و
نهادها ابزارهای تیمين هدفهای جامعه روستايی هستند ،هدفهايی كه مردم آنها را با توجه به خواستهها و امکاناات
موجود خود ترسيم كرده و میكنند (موالئی هشجين.)0350 ،
بنابراين هدف كالن مديريت روستايی ،حركت برای رسيدن به وضعيت مطلوب با اساتفاده از تاوانهاای باالقوه و
بالفعل موجود در روستا ،همسو با بهبود وضعيت جامعه روستايی است .يکی از اهداف پايهای مديريت روستايی برطرف
كردن نيازهای اوليه روستاييان است (احمد .)0101 ،0در فرآيند توسعه پايدار میتوان مديريت روستايی را در چهار بعاد
اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،كالبدی و زيستمحيطی در نظر گرفت ،كه هري از اين ابعاد دارای جنبههای خااص خاود
هستند و اهداف مديريتی در آنها متفاوت است (ركنالدين افتخاری و همکااران .)0331 ،در ذيال باه توضايح ابعااد
1-Igodalo et al
2-Ahmed
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مديريت روستايی میپردازيم:
بعد اقتصادی

در بعد اقتصادی هدف مديريت ايجاد فضای مناسبی برای توسعه اقتصادی است كه طی آن كارآيی ،عرضه كاال و
خدمات موردنياز افزايش میيابد و به تبع آن سطح زندگی و رفاه عمومی ترقی پيدا میكند .بنابراين در محايط روساتا،
هدف مديريت اقتصادی تیمين سرمايه ،تیمين تغذيه ،جلوگيری از خروج سرمايه ،ايجاد زمينه اشتغال ،كارآفرينی ،تیمين
بازار برای فروش كاالها و خدمات توليدی و كنترل ميزان مصرف ،مديريت عرضه و تقاضاست.
بعد اجتماعی

در بعد اجتماعی ،هدف ايجاد زمينه مناسب برای توسعه انسانی است كه شامل تغييرات متوالی و مستمر در بهدست
آوردن الگوهای ي زندگی مطلوب برای كليه افراد ي منطقه يا كشور با درنظر گارفتن اساتعدادهای باالقوه افاراد و
مکانهای زيست آن است .در اين بعد ،وقتی موفقيت حاصل میشود كه بتوان به وسيله مديريت ،فاصاله باين طبقاات
پايين و باالی جامعه روستايی و همچنين تضادهای ميان زندگی شهری و روستايی را كاهش داد و نوعی خودباروری در
ميان افراد جامعه روستايی بهويژه گروههای در حاشيه ايجاد كرده ،به سوی توانمندسازی و خوداتکايی حركات كارد و
زندگی شرافتمندانه همراه با افزايش كيفيت زندگی ،افزايش امکان دسترسی به وسايل امرار معااش ،آزادی انتخااب و
توسعه خوداتکا را فراهم ساخت .در نتيجه هدف مديريت روستايی در اين بعد توانمندسازی ،ايجاد زمينههای مشاركت،
بسيج اجتماعی ،بهبود قوانين و سياستها و غيره در ميان روستاييان با همکاری دولت و بازار بهمنظور اداره امور روستا
برای رسيدن به ي عدالت اجتماعی و زندگی سالم است (ركنالدين افتخاری و همکاران.)0331 ،
بعد زيست محيطی

يعنی با مديريت مناسب اثرات مخاطرات طبيعی و مخاطرات ناشی از فعاليتهای غير طبيعی مردم در زندگی انسان
كاهش میيابد (افراخته .)0333 ،بنابراين ،هدف از مديريت زيستمحيطی در روستا ،ايجاد زمينهای بارای بهارهگياری
بهينه ،مناسب و به اندازه از محيط طبيعی و منابع آن بدون وارد كردن آسيب به محيط طبيعی و عناصار آن و از جملاه
تنو زيستی ،زيست بوم سالم با كاهش مخاطرات طبيعی و غيره است (ركنالدين افتخاری و همکاران.)0331 ،
بعد کالبدی

ت وجه باه بعاد كالبادی باه مثاباة بساتر و زميناة كاركردهای اقتصادی و اجتماعی از عناصر مهم ساااختاری در
ماديريت توساعة ساکونتگاههاای روستايی بهشمار میرود .توساعة كالبادی در روساتاها عمادتاً باا سااختار كالبادی
مناطا روستايی مرتبط است و آنگاه با مضامين و مؤلفههايی چون كاربری اراضی ،ارتباطات و حمل ونقل ،تیسيساات
و تجهيزات زيربنايی ،مسکن ،كار ،تفريح ،گردشگری ،و رفاه عمومی كه روستاييان باه تنهاايی قاادر بااه تاایمين آن
نيساتند در ارتبااط قارار میگيرد .در توسعة كالبدی تالش میشود از طرياا برناماة كالبادی فراينادهای اجتماااعی
هادايت شود .بنابراين هدايت پويشهای اجتماعی با بهرهبرداری مفيدتر از فضااا و محاايط طبيعاای باارای زنادگی
انسان ميسر است .از اين رو ،توسعة كالبدی هم با عنصار فضاا و هام باا جامعاه مرباوط میشود (بدری و همکااران،
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.)0350
با توجه به موارد ذكرشده كه چهار بعد اصلی توسعه پايدار را نيز پوشش میدهند ،مديريت روساتايی نمایتواناد در
ي خأل و با ناديده گرفتن مباحث اقتصادی ،اجتماعی ،زيست محيطی و كالبدی روستا ظاهر شود .در واقع تجربههای
مديريتی و برنامهريزی در دهههای گذشته عاملی برای اتخاذ ي نگاه سيستمی نسبت به ماديريت روساتايی گردياده
است (ركنالدين افتخاری و همکاران.)0331 ،
ساختار مديريت روستايی در كشور درحال حاضر از دو بخش شورای اسالمی روستا بهعناوان نهااد تصاميمگيار و
دهياری بهعنوان نهاد اجرايی تشکيل شده است .اين نهادهای عمومی غيردولتی ،متولی عمران و توساعه روساتايی در
سطح نواحی روستايی هستند .اين نهادهای محلی ،رابط ميان نهادهای دولتی و مردمی ،ارائهكننده بسياری از خدمات و
تسهيالت عمومی و رفاهی ،تقويتكننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی ،بسترساز شهرهای آينده و كنترلكننده روناد
مهاجرت از روستا به شهرها ،حافظ امکانات زيربنايی احادا شاده در ناواحی روساتايی و تقوياتكنناده روناد توساعه
كشاورزی هستند.
در سالهای اخير ،شوراهای اسالمی و دهياریها بهعنوان مديريت جديد روستاها تعريف گرديدهاناد و دهيااران و
شوراهای اسالمی به عنوان نهادهای مردمی و محلی كه مديريت روستاها را برعهده دارند ،میتوانند با سياستگذاری،
مديريت و اجرای برنامههای مختلف آموزشی ،توسعه زيرساختهای الزم ،كم به جذب منابع مالی و اماوری ازايان
دست ،در توسعه پايدار در روستاها نقش اساسی ايفا كنند و زمينه را برای توساعه روساتايی فاراهم آورناد (هاشامی و
همکاران.)0351 ،
شوراهای اسالمی مصداق بارز تمركززدايی و توزيع قدرت تصميمگيری برای برنامهريزی و پيشابرد روناد توساعه
روستايی در مناطا مختلف كشور هستند .شوراها پل ارتباطی بين مردم و دولت هستند ،نهادهای ماديريتی منساجمی
كه وظيفه دارند ساختار مديريتی كشور را به سمت مردمساالرانهشدن سوق دهناد .مشااركت ماردم را در اداره اماور و
تصميمگيری درباره مسائل مختلف مرتبط با محل زندگی خود آسان كنند و در نهايت عاملی برای ارتقای سطح زندگی
روستاييان باشند (احمدیپور و همکاران.)0333 ،
شوراها از بعد مديريتی ي نهاد غيرسازمانی تلقی میشوند .به بيان ديگر شوراها را میتوان ي مجموعه اجتماعی
دانست كه مجموعهای از مسئوليتها و وظايف را در راستای تحقا يکسری اهاداف اجتمااعی و اقتصاادی بار عهاده
میگيرند .شوراها بهعنوان نهادهای اجتماعی از طريا اشکالی چون انتصاب ،انتخاب يا وراثت قابل تشکيل هستند كه
انسان بهلحاظ تجربه تاريخی خود و شرايط متغير اجتما شکل انتخابی آن را بيشتر پذيرفته است.
ازسويی ديگر ،دهياریها بهعنوان سازمانهای عمومی غيردولتی كه اداره امور محلای را باا نظاارت روساتاييان از
طريا شوراهای اسالمی به انجام میرسانند ،در عرصه امور عمومی و خدمات عماومی دارای وظاايفی مایباشاند ،باا
تیسيس دهياریها عالوه بر شورای روستا به عنوان قانونگذار و تصويبكننده برنامههای عماران روساتايی ،ماديريت
اجرايی امور روستا نيز برعهده دهياریها گذاشته شده و شوراهای اسالمی روستا نهادهای مشاركتی هستندكه در قالب
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آن تالش مردم روستا بهمنظور بهبود شرايط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعهشان منسجم و هماهناگ مایشاود.
دهياری ي نهاد عمومی غيردولتی است كه توسط سازمان شهرداریها و دهياریهای كشور از لحااظ فنای ،ماالی و
غيره پشتيبانی میشود .اين نهاد نوعی اجرای نظام نوين مديريت روستاها است كه میتواند تحولی در فرآيند مديريت و
توسعه روستاها ايجادكند و دارای كاركردهای متعددی باشد (لطيفه و آرمون.)0350 ،
در بازبينی وظايف و اختيارات شورا و دهياری اين نکته روشن میگردد كه شوراها وظيفه شاناخت و رسايدگی باه
مسائل جامعه روستايی را دارند و برای اين كمبودها و مشکالت طرح و برنامهای میريزند و وظيفه دهياری اجرای اين
مصوبات شورا و وظايف جانبی ديگری كه قانونگذار بر عهده وی قرار داده است .در اين هار دو وظاايف مایتاوان از
همکاری و قابليتهای مردم استفاده كرد .شورا نيز بهعنوان ي نهاد مدنی ،دهياری را با ماردم پيوناد مایزناد .شاورا
وظيفه دارد دهيار را بر اساس ضوابط و مقررات انتخاب نمايد ،اما حکم دهيار به وسيله بخشدار صادر میشود (نعمتای و
بدری .)0331 ،شورای اسالمی روستا و دهياری بهعنوان دو بال نهاد مديريت روستايی وظيفه دارند تا ضمن برقاراری
ارتباطی هماهنگ و قانونمند ،با مشاركت مردم و متناسب با مقتضيات محلی ،اداره امور روستا را برعهده گيرند (بدری و
همکاران.)0350 ،
در زمينه نقش مديريت روستايی بر توسعه روستايی مطالعات متعددی در داخل و خارج از كشاور صاورت پذيرفتاه
است ،كه در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میگردد .رستمی و همکاران ( )0351در ارزياابی عملکارد دهيااریهاا در
توسعه روستايی در شهرستان ايوان غرب نشان دادند كه تفاوت معناداری بين عملکرد دهياران در زمينههای اقتصادی،
اجتماعی و كالبدی ديده نشد و آموزش و سطح تحصيالت در عملکرد دهياران نقش داشته است .نتايج تحقيا اهللپناه
و همکاران ( )0351حاكیاز آن بود كه هرچند از نظر روستاييان ،تعاونی دهياریهای دهستان دشتسر در بعد خادمات
كالبدی موفاتر از ابعاد زيستمحيطی و اجتماعی ا فرهنگی عمل كرده است ،با اين وجود كماكان روستاييان از اناوا
خدمات ارايه شده توسط تعاونی دهياریها رضايت كامل ندارند.
نتايج تحقيا التيامینيا ( )0353در بررسی عملکرد شوراهای اسالمی با رويکرد توسعه پايدار روساتايی بياانگر آن
است كه در وجود شوراهای اسالمی دهستان پاتاوه در سه بُعد اصلی توسعه پايادار (اجتمااعیا فرهنگای ،اقتصاادی و
زيستمحيطی) ،نوعی تفاوت در ارزيابی عملکرد شوراها ،از ديد مردم و اعضای شورا وجود دارد ،بهنحاوی كاه در ساه
بُعد مذكور ،اعضاء شوراهای اسالمی ميزان موفقيت را بيش از متوسط و در حد باال ارزيابی كردهاند.
شرفی و همکاران ( )0353در واكاوی عملکرد دهياری های دهستان باالدربند شهرستان كرمانشاه ،نشاندادند كاه
عملکرد دهياریهای مطالعهشده ،در اين شش محور صورتگرفته است :توسعه كالبدی و فيزيکای در روساتا ،تهياه و
اجرای طرحهای زيستمحيطی ،تعامالت اجتماعی و اداری ،تهيه و اجرای طرحهاای فرهنگای و ماذهبی و ورزشای،
عرضه خدمات عمومی و توسعه كشاورزی.
گشانی ( )0350در مطالعه نقش مديريت محلی در توساعه روساتايی شهرساتان فاومن گازارش نماوده كاه باين
شاخصهای ابعاد توسعه كالبدیا فيزيکی ،اقتصادی و فرهنگیا اجتماعی با مديريت روستايی همبستگی مثبت وجاود
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دارد .يافتههای احمدوند و كرمی ( )0350نشان داد ،عملکرد دهياریها در ابعاد ششگانه عملکرد (اجتماعیا فرهنگی،
اقتصادی و منابع ،زيستمحيطی ،عمرانی و زيربنايی ،ارتباط با سازمانها و نهادها و طرح هادی) در سطح متوسطی قرار
داشت .در اين ميان ،بعد اقتصادی و منابع كمترين و بعد زيستمحيطی بيشترين تیكيد و فعاليت را باهخاود اختصااص
داده بودند.
هودا )0101( 0در ارزيابی عملکرد حکومتهای محلی در تیمين خادمات ساالمت در روساتاهای هارياناا گازارش
نموده كه مديران محلی در تیمين خدمات بهداشت و سالمت نقش مؤثری ايفا نکرده است .بر اساس يافتهها مشاركت
بيشتر روستاييان و واگذاری كاركردهای مربوط به حوزه سالمت به آنها (تمركززدايی) از جمله صندوقهاا ،ماديريت،
قوانين منجر به كارايی بيشتر حکومتهای محلی در تیمين خدمات بهداشت و سالمت میگاردد .خونگسااتجاويوات و
روتری )0100( 0نقش و كاركرد حکومتهای محلی بر توسعه روستايی در تايلند را مورد بررسی قارار دادهاناد .در ايان
پژوهش اشاره شده است كه سازمانهای مديريتی تامبون پايينترين سطح مديريت در مناطا روستايی تايلند هستند و
نتايج نشان میدهد كه اين نهادها نقش مهمی را در زمينه توسعه اجتماعی و زيستمحيطی روستا ايفا مینمايند.
نتايج تحقيا اچنی و همکاران )0100( 3نشان میدهد كه حکومتهای محلی از طرياا آماوزشهاای ضاروری،
فراهم سازی زمينه مشاركت روستاييان ،افزايش دسترسی به اعتبارات مالی ،افزايش ارتباط باا نهادهاا و ساازمانهاای
دولتی ،انتقال فناوری و تقويت سيستمهای موجود میتواند زمينه رشد سريع و پايدار مناطا روستايی را فاراهم آورناد.
ايبيتان )0101( 1در پژوهشی نقش مديران حکومتهای محلی در توسعه پايدار روستايی در نيجريه نشان داده است كه
وجود حکومتهای محلی بر شاخص آموزشی ،زيستمحيطی ،شابکههاای حمايات اجتمااعی ،اقتصاادی ،ساالمتی و
امنيت ،محيط مسکونی ،زيرساختها ،گذران اوقات و فراغات تیثيرگاذار باوده اسات .بليار )0101( 0در بررسای تایثير
حکومتهای محلی بنگال بر توسعه روستايی نشان میدهد كه مديران روستايی در زمينه رسيدگی به ابعااد عمرانای و
اجتماعی دارای عملکرد مؤثری میباشند ،اما در زمينه اقتصادی بهدليل وجود مشکالتی همچون كمبود اعتبارات و كام
بودن ميزان اراضی كشاورزی عملکرد مناسبی نداشته است.
روستا بهعنوان ي مجموعه اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحيطی با ابعادی پيچيده و مرتبط با هم ،نيازمند مديريتی
توانا و آگاه به مسائل روستايی برای حل آنها میباشد تا بتواند به حيات خود ادامه دهد و بر مشکالت غلبه كرده و باه
رشد و بالندگی خود ادامهدهد .لذا ،ايجاد و فعاليت مديريتهای محلی در روستاها ضرورت دارد .از آنجا كه موفقيات و
شکست هر سازمان در دستيابی به اهداف و انجام وظايفش متکی به مديريت آن اسات و روساتا نياز باهعناوان يا
سازمان فضای زيست ا فعاليت از آن مستثنی نيست ،بنابراين ،اين تحقيا با هدف ارزيابی نقش مديريت محلی روساتا
كه متشکل از دو نهاد دهياری و شوراهای اسالمی روستا میباشد ،بر توسعه روستايی انجام میپذيرد.
1 Hooda
2 Khongsatjaviwat and Routray
3 Ocheni et al
4 Ibietan
5 Blair
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مواد و روشها
اين پژوهش در طبقهبندی تحقيقات بر مبنای هدف ،از نو تحقيقات كاربردی باوده و از لحااظ روش تحقياا ،از
نو توصيفیا تحليلی است كه بهصورت پيمايشی انجام گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش را سرپرستان خانوار در
روستاهای بخش مركزی شهرستان اسالمشهر تشکيل دادهاند كه تعداد آنها  1033نفر میباشد .با استفاده از فرماول
كوكران و با توجه به جامعه آماری ،تعداد نمونهها  310نفر برآورد گرديده است بنابراين فرمول محاسبه تعداد نمونه باه
شرح زير بيان می گردد.
()0
 =Nحجم جامعه آماری
 =pنسبتی از جمعيت دارای صفت معين .اگر  pدر اختيار نباشد ،میتوان آن را  1/0در نظر گرفت .در ايان حالات،
واريانس به حداكثر مقدار خود میرسد.
) =q (1-pنسبتی از جمعيت فاقد صفت معين(معادل )1/0
 =dدرجه اطمينان يا دقت احتمالی مطلوب يا حداكثر اشتباه مجاز معادل 1/10
 =tمقدار متغير نرمال واحد استاندارد ،كه در سطح اطمينان  50درصاد برابار  0/51مایباشاد (درصد خطای معيار
ضريب اطمينان قابل قبول)(سرمد و همکاران.)0331 ،
بر اساس رابطه باال و با توجه به حجم جامعه آماری ،حجم نمونه در اين روش نياز  310نفار ( )n=362محاسابه
گرديده است.
(در اين روش با استفاده از تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  310نفر برآورد و سپس تعداد افراد سااكن
در روستاها مشخص ،در مرحله بعد از ميان آنها تعداد نمونهها بهصورت طبقهبندی با انتساب متناسب انتخاب شدند)-
طيبی و همکاران  -0333با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای با انتسااب متناساب در روساتاهای بخاش مركازی
شهرستان اسالمشهر مطابا جدول زير تعداد پرسشنامههای موردنياز جمعآوری شد .ابزار اصلی جماعآوری اطالعاات،
پرسشنامهای بود كه برای تدوين آن در آغاز مبانی نظری موضو با توجه به منابع و مراجع مرتبط بررسی شد ،سپس با
در نظر گرفتن مطالعات و چارچوب نظری ،پرسشنامه مقدماتی تنظيم شد و پس از اطمينان از روايی ظاهری و محتوايی
و سنجش پايايی آن و اعمال تغييرهای الزم پرسشنامه نهايی طراحی شد.
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جدول  -تعداد نمونه انتخابشده در هر روستا
نام روستای انتخابی
حسينآباد
علیآبادطپانچه
بهرامآباد
مل آباد
مهرانآباد
نظامآباد
ده عباس
ايرين
چيچکلو
شاطره
01

تعداد سرپرستان خانوار
511
313
107
71
05
031
000
010
715
0171
1033

تعداد پرسشنامه در هر روستا
07
00
07
0
3
01
00
30
10
011
310

روش جمعآوری دادهها

پرسشنامه نهايی دارای  0بخش بوده كه بخش اول ويژگیهای جمعيتشناختی پاسخگويان را ماورد ساؤال قارار
داده و بخش دوم به بررسی نقش دهياریها و شوراهای اسالمی بر ابعاد توسعه روستايی پرداخته است.
در بخش دوم پرسشنامه  11گويه (پرسش) طراحی گرديد كه در  1موضو جداگانه تنظيم گرديد و در زمينه هار
موضو متناسب با آن چند گويه مشخص كه هر گويه ي متغير درنظر گرفته شده است متغيرهای اين پژوهش ،ابعاد
توسعه روستايی بوده كه عبارتند از :توسعه اقتصادی ،توساعه اجتمااعیا فرهنگای ،توساعه زيساتمحيطای و توساعه
كالبدی .بهمنظور تعيين روايی ابزار تحقيا ،استفاده از پانل متخصصان صورت پاذيرفت و از ضاريب آلفاای كرونباا
برای ارزيابی پايايی پرسشنامه استفاده شد .برای تعيين پايايی پرسشنامه ،ابتدا  31نسخه از پرسشنامه توسط گروهی از
افراد مشابه جامعه آماری (خارج از جامعه اصلی) تکميل شد و سپس از طريا محاسبه ضريب آلفاای كرونباا  ،ميازان
پايايی پرسشنامه تیييد شد.
جدول  -پايايی بخشهای مختلف پرسشنامه
متغير
توسعه اقتصادی روستا
توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا
توسعه زيستمحيطی روستا
توسعه كالبدی روستا

تعداد گويه
00
00
1
3

ضريب آلفای كرونباخ
1/3000
1/3715
1/3031
1/7701

در بخش آمار استنباطی جهت آزمون فرضيهها ،از روش آماری تحليل عاملی تیييدی استفاده به عمل آماد .هادف
اصلی تحليل عاملی تشريح همبستگی های باالی موجود بين تعداد زياادی متغيار اسات كاه از طرياا تعاداد انادكی
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متغيرهای اساسی غير قابل مشاهده و غير قابل اندازهگيری (عامل) صورت مایپاذيرد .دادهپاردازی و محاسابات ايان
پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS16و  Lisrelانجام شده است.
نتايج و بحث
يافته های تحقيا نشان داد كه در جامعه آماری مورد مطالعاه 51/1 ،درصاد از پاساخگويان مارد هساتند و 51/3
درصد متیهل میباشند .همچنين ميانگين سانی پاساخدهنادگان  13/07ساال مایباشاد .بررسای ساطح تحصايالت
پاسخگويان حاكیاز آناست كه  1/5درصد از پاسخدهندگان بیسواد بوده و  01/1درصد دارای تحصيالت زيارديپلم،
 30/1درصد دارای مدرک ديپلم و  7/0درصد دارای تحصيالت دانشگاهی میباشند .هامچناين ناو اشاتغال اكثريات
پاسخگويان كشاورزی است.
جهت رتبهبندی گويههای متغيرهای تحقيا از ديدگاه پاسخگويان ،از شاخص ضريب پراكندگی استفاده شد .نتايج
گويای آن است كه از ديدگاه پاسخگويان ،دهياریها و شوراهای اساالمی در مياان شااخصهاای توساعه روساتايی،
بيشترين تیثير را بر كيفيت خدمات روستايی مانند آب ،برق و گاز و كميت و كيفيت شبکه حمل و نقل باين روساتايی
داشته و اين شاخصها را بهبود بخشيدهاند .همچنين عملکرد دهياریها و شوراهای اسالمی در بعد اجتماعی بار حال
اختالف دعاوی مردم روستا و افزايش سطح سواد و تحصيالت تیثيرگاذار باوده اسات .از ديادگاه پاساخگويان ،حفاظ
پاكيزگی ،سالمت و بهداشت محيط و هوای روستا و اجرای سيساتم دفاع فاضاالب در روساتا از نظار تیثيرپاذيری از
عملکرد دهياریها و شوراهای اسالمی در بين شاخصهای توسعه زيستمحيطی در اولويت باالتری قرار دارناد .هام-
چنين پاسخگويان بر نقش دهياریها و شوراهای اسالمی بر تهيه و اجرای طرح هادی روستا اصالح و توساعه شابکه
معابر روستا توافانظر دارند .جدول  0رتبهبندی گويههای متغيرهای توسعه روستايی را نشان میدهد.
پس از طی مراحل تصديا مدل اندازهگيری متغيرهای مکنون تحقيا و اطمينان از ايان كاه ساؤاالت پرسشانامه
دقيقاً عوامل مربوط به خود را اندازهگيری میكنند ،برای تعيين تیثير شوراهای اسالمی و دهياریها بر هر ي از ابعااد
توسعه روستايی ،از تحليل عاملی تیييدی مرتبه دوم استفاده شده است .بر اساس نتايج ،ساازههاای توساعه اجتمااعیا
فرهنگی ،توسعه زيستمحيطی ،توسعه كالبدی و توسعه اقتصادی به ترتيب با داشاتن  1/10 ،1/13 ،1/70و  1/30باار
عاملی به ترتيب  70درصد 13 ،درصد 10 ،درصد و  30درصد از واريانسشان توسط شاوراهای اساالمی و دهيااریهاا
تبيين میشود .شوراهای اسالمی و دهياریها بيشترين تیثير را بر سازه توسعه اجتماعیا فرهنگی داشتهاند .شاکل 0
نتايج تحليل عاملی تیييدی مرتبه دوم بر اساس بارهای عاملی استاندارد را نشان میدهد.
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جدول  -رتبهبندی شاخصهای توسعه روستايی
متغير

گويهها

ميانگين

انحرافمعيار

ضريب پراكندگی

الويت

اقتصادی

بهبود كيفيت خدمات روستايی مانند آب ،برق و گاز
بهبود كميت و كيفيت شبکه حمل و نقل بين روستايی
ايجاد و گسترش صنايع و كارگاه های توليدی
بهبود كيفيت زيرساختهای فناوری ارتباطی
ايجاد و توسعه فرصت های شغلی
گسترش روشهای درآمدزايی برای روستاييان
فراهم نمودن فرصتهای سرمايهگذاری در روستا
بازاريابی محصوالت كشاورزی روستا
افزايش رفاه اقتصادی و كاهش فقر در روستا
افزايش كيفی و كمی توليدات كشاورزی
تسهيل دسترسی به تسهيالت و اعتبارات بانکی
حل اختالف دعاوی مردم روستا
افزايش سطح سواد و تحصيالت
كم به تشکيل انوا شركت های تعاونی در روستا
برگزاری دوره های دورههای آموزشی برای اهالی روستا
جلب همکاری و مشاركت مردم در فعاليتهای اجتماعی
حفظ آثار تاريخی و ميرا فرهنگی روستا
همکاری با نيروی انتظامی جهت برقراری امنيت اجتماعی
بهبود امکانات تفريحی و رفاهی در روستا
بهبود كميت و كيفيت خدمات آموزشی در روستا
مشاركت روستاييان در تصميمگيریهای شورا و دهياری
بهبود كميت و كيفيت خدمات بهداشتی و درمانی

3/1700
3/0311
3/1010
0/5773
0/5330
0/5331
3/1500
3/1317
0/7310
3/1305
0/1301
3/1130
3/1701
3/7000
3/0015
3/1110
3/0311
3/1531
3/1335
3/0010
3/0007
0/5133

0/1101
0/3000
0/0150
0/0110
0/0015
0/3110
0/3330
0/1105
0/3071
0/1511
0/3005
0/1030
0/1111
0/0070
0/0131
0/0553
0/0510
0/0113
0/3117
0/3330
0/3330
0/3373

1/3113
1/3710
1/3711
1/1030
1/1001
1/1377
1/1135
1/1103
1/1701
1/1333
1/1511
1/0770
1/0351
1/3133
1/3055
1/3000
1/3101
1/3313
1/1010
1/1030
1/1101
1/1111

0
0
3
1
0
1
7
3
5
01
00
0
0
3
1
0
1
7
3
5
01
00

حفظ پاكيزگی ،سالمت و بهداشت محيط و هوای روستا

3/3705

0/0011

1/0333

0

اجرای سيستم دفع فاضالب در روستا
نصب سطل زباله و جمع آوری و دفن زباله در روستا
زيباسازی و حفظ منظر طبيعی در روستا
حفظ و نگهداری پوشش گياهی واقع در حريم روستا
بهبود كيفيت و كميت آب شرب در روستا
تهيه و اجرای طرح هادی روستا
اصالح و توسعه شبکه معابر روستا
حفظ و ساخت اماكن فرهنگی ا مذهبی روستا
جلوگيری از تغيير كاربری اراضی روستايی
نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستا
حفظ و ساخت اماكن آموزشی روستا
حفظ و ساخت اماكن ورزشی روستا
حفظ و ساخت اماكن بهداشتی روستا

3/7135
3/3011
3/7007
3/7107
3/1011
3/7111
3/1100
3/7101
3/7001
3/0333
3/1133
3/1310
3/1551

0/0111
0/0731
0/0103
0/0033
0/0300
0/1300
0/1717
0/0003
0/0107
0/0000
0/0111
0/3151
0/3133

1/0501
1/3131
1/3030
1/3013
1/3011
1/0531
1/0530
1/0550
1/3011
1/3131
1/3157
1/3500
1/1101

0
3
1
0
1
0
0
3
1
0
1
7
3

اجتماعیا
فرهنگی

زيستمح
يطی

كالبدی
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شکل  -تحليل عاملی مرتبه دوم بر اساس بارهای عاملی استاندارد

پس از آن كه وجود همبستگی بين شوراهای اسالمی و دهياریها و سازههای توسعه اجتماعیا فرهنگی ،توساعه
زيست محيطی ،توسعه كالبدی و توسعه اقتصادی شناسايی گرديد ،جهت بررسی معنادار بودن رابطاه همبساتگی باين
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متغيرها مقدار آماره آزمون  tمطالعه میشود .مقادير محاسبه شده  tبرای هري از بارهای عاملی هر سازه باالی 0/51
است و در نتيجه روابط بين سازهها با شوراهای اسالمی و دهياریها معنادار میباشد .شکل  0روابط باين ساازههاا باا
شوراهای اسالمی و دهياریها را بر اساس مقادير  tنمايش میدهد.

شکل  -تحليل عاملی مرتبه دوم براساس مقادير t
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در نهايت بر اساس يافتههای تحقيا میتوان گفت كه از ديدگاه پاسخگويان ،شوراهای اسالمی و دهياریهاا بار
سازههای توسعه اجتماعیا فرهنگی ،توسعه زيستمحيطی ،توسعه كالبدی و توساعه اقتصاادی باه صاورت معنااداری
تیثيرگذارند .تیثير شوراهای اساالمی و دهيااریهاا بار هار يا از ساازههاای توساعه اجتمااعیا فرهنگای ،توساعه
زيستمحيطی ،توسعه كالبدی و توسعه اقتصادی در جدول  3نمايش داده شده است.
جدول  -3تأثير شوراهای اسالمی و دهياریها بر ابعاد توسعه روستايی
سازه
توسعه اقتصادی
توسعه اجتماعی
توسعه زيستمحيطی
توسعه كالبدی

بار عاملی
1/30
1/70
1/13
1/10

t-value

0/70
01/01
3/10
3/11

پس از تیييد مدل تحقيا وسيله تحليل عاملی تیييدی مرتبه دوم ،بارازش مادل انجاام مایشاود .هماانطوركاه
مشخصههای برازندگی جدول  1نشان میدهد ،دادههای اين پژوهش با ساختار عاملی و زيربنای نظری تحقيا برازش
مناسبی دارد و اين بيانگر اعتبار يافتههای تحقيا از مدل ساختاری است .لذا آزمون فرضيات تحقيا از دقات مطلاوبی
برخوردار هستند.
جدول  -4شاخصهای برازندگی مدل تحليل عاملی تأييدی مرتبه دوم
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

كای دو  2

ا

0007/10

≤1/10
ا
كوچتر از 3
نزدي به
صفر
نزدي به
صفر
1/5و باالتر
1/5و باالتر
1/5و باالتر
1/5و باالتر
1/5و باالتر
1/5و باالتر
كوچکتر از 1/0

1/113
303
0/771

p-value

درجه آزادی
نسبت كایدو به درجه آزادی
ميانگين مجذور پس ماندهاRMR
ميانگين مجذور پسماندههای استاندارد شدهSRMR
شاخص برازندگیGFI
AGFI
شاخص نرم شده برازندگیNFI
شاخص نرم نشده برازندگیNNFI
شاخص برازندگی فزايندهIFI
شاخص برازندگی تطبيقیCFI
ريشه دوم براورد واريانس خطای تقريبRMSEA

1/130
1/105
1/51
1/75
1/51
1/50
1/31
1/50
1/103
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نتيجهگيری و پيشنهادات
نتايج تحقيا نشان میدهد كه شوراهای اسالمی و دهياریها دارای بار عاملی  1/70و عدد معنااداری  01/01بار
سازه توسعه اجتماعیا فرهنگی روستا میباشد و نشاندهنده اين است كه از ديدگاه پاسخگويان ،شوراهای اساالمی و
دهياریها بر سازه توسعه اجتماعی ا فرهنگی روستا تیثيرگذار است كه اين يافته توساط رساتمی و همکااران (،)0351
التيامینيا ( ،)0353شرفی و همکاران ( ،)0353اسکندری ( ،)0350گشانی ( ،)0350خونگساتجاويوات و روتری (،)0100
ايبيتان ( )0101و بلير ( )0101تیييد میشود .باتوجه به اينكه تمركززدايی و مشاركت اجتماعی مردم روستا باعث بهبود
عملکرد مديريت روستا میگردد ،الزم است از طريا برنامههای فرهنگی ،اجتمااعی و آموزشای ،محورهاای تحقاا و
تداوم مشاركت پويای روستائيان در برنامههای توسعه روستايی موردبررسی قرارگيرد و درنتيجه اعضای شورا و دهياری
بتوانند در شکلدهی و تداوم مشاركت در روستا تشريح و توجيه شوند.
شوراهای اسالمی و دهياریها با بار عاملی  1/13و عدد معناداری  3/10بر ساازه توساعه زيساتمحيطای روساتا
تیثيرگذارند .التيامینيا ( ،)0353شرفی و همکاران ( ،)0353خونگسااتجاويوات و روتاری ( )0100و ايبيتاان ( )0101در
تحقيا خود اين نتيجه را تیييد مینمايند .در اين راستا بر حفاظت از سرمايههای طبيعی تجديد شاونده ،مانناد خااک،
منابع آب ،جنگلهای قابل بهرهبرداری و صيانت از محيط زيست تیكيد میگردد.
شوراهای اسالمی و دهياریها با بار عاملی  1/10و عدد معناداری  3/11بر سازه توسعه كالبدی روستا تیثيرگذارناد
و اهللپناه و همکاران ( ،)0351رستمی و همکاران ( )0351و بلير ( )0101در تحقياا خاود باه نتاايج مشاابهی دسات
يافتهاند .در روستاهای موردمطالعه بايستی مسير توسعه و گساترش مشاخص باشاد و واحادهای مساکونی در جهااتی
توسعه يابند كه به زمينهای كشاورزی و باغات آسيب وارد نشود و از تخريب زمينهای كشاورزی و باغاات خاودداری
شود چرا كه اقتصاد اين منطقه بيشتر بر پايه كشاورزی و باغداری استوار است.
شوراهای اسالمی و دهياریها دارای بار عاملی  1/30و عدد معنااداری  0/70بار ساازه توساعه اقتصاادی روساتا
میباشد و نشاندهنده اين است كه از ديدگاه پاسخگويان ،شوراهای اسالمی و دهياریها بار ساازه توساعه اقتصاادی
روستا تیثيرگذار است و يافتههای رستمی و همکاران ( ،)0351التيامینيا ( ،)0353اچنای و همکااران ( ،)0100ايبيتاان
( )0101نيز با اين نتيجه مطابقت دارد .برايناساس پيشنهاد میشود دهياریها با ايجاد طرحهای درآمدزا ،وصول بهای
خدمات و مواردی از اين دست زمينههای خودكفايی و خوداتکايی دهياری را فراهمآورده و در انتظار كم هايی نباشند
زيرا از جدیترين تهديدات سازمانهای غيردولتی وابسته شدن به دولت و منابع دولتی است چراكه اين ساازمان را باه
دولتی شدن سوقداده و از اهداف اوليهشان دور ساخته و از سوی ديگر روحيه خوداتکايی ،خودكفايی ،نوآوری ،خالقيت
و پويايی را در دهياریها تضعيف مینمايند.
پيشنهادات
با توجه به بررسی تیثير شوراهای اسالمی و دهياریها بر توسعه اقتصادی روستاها پيشنهادات ذيل بيان میگردد.
دهياری ها با ايجاد طرح های درآمادزا ،وصاول بهاای خادمات و ماواردی ازاياندسات زميناه هاای خودكفاايی و
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خوداتکايی دهياری را فراهم آورده و در انتظار كم های دولتی نباشند.
ارايه برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی،جهت مشاركت پويای روستائيان در برنامههای توسعه روستايی.
گسترش خدمات اجتماعی در روستاها مانند بيمههای درمانی و غيره.
احدا و ايجاد حداقل امکانات ورزشی در روستاها بهمنظور ترغيب جوانان به امار ورزش و جلاوگيری از گارايش
جوانان به مواد مخدر.
آگاه كردن كشاورزان و روستاييان بهمنظور جلوگيری از تخريب زمين های كشاورزی و باغات و پرهيز از توجيهاتی
تحتعنوان توسعه و گسترش واحدهای مسکونی.
تیكيد بر ضرورت محيط زيست و توسعه و محافظت از آن و آموزش متوليان اجرای طرحها همچون دهياران.
ساختار و تشکيالت دهياریها با يکديگر متفاوت بوده و متناسب با ويژگایهاای هار روساتا و شارايط اقليمای و
كاركردی روستا تعريف گردد و نبايد به نهادی صرفاً اداری و مشابه با دستگاههای اداری و دولتی تبديل گردد.
با توجه به هزينهبر بودن تجهيزات و محدوديت منابع اعتباری ،روستاهايی را بهعنوان روستاهای مركزی انتخاب و
شرايط دريافت تجهيزات و نيز ارايه خدمت به روستاهای همجوار باشند تا بتوانند حداكثر گسترة فضاايی و جمعيتای از
روستاهای مجاور را زير پوشش قراردهند.
برنامه های آموزشی و فرهنگی از طريا برگزاری كالس های آموزشی در روستا برای روستاييان و همچنين ،ارائاه
برنامه ها يی از طريا رسانه های گروهی برای آشنايی ماردم و ادارات مارتبط باا اماور روساتا باا وظاايف دهيااران در
دستوركار مسئوالن ذيرربط قرارگيرد.
برای افزايش درآمد دهياری ها و تیمين اعتبار ،در مرحلة اول ،تخصيص وجوه از ساوی دولات افازايش ياباد و در
مرحلة دوم نيز دولت دهياریها را در راه كسب درآمد از طريا اجرای طرحهای اقتصادی در روستاها حمايتكند.
برای افزايش مشاركت های مردمی و همچنين ،ايجاد اعتماد مردم به دهيار و كاهش اختالفات قومی و قبيله ای در
روستا ،رهبران ،ريشسفيدان و افراد تیثيرگذار محلی به تشويا و ترغيب مردم برای مشاركت در امور روستا بپردازند.
رسانه های گروهی برنامه هايی را در راستای ايجاد انگيزه مشاركت ،اعتماد بين اهالی روساتا و كااهش اختالفاات
قومی و قبيلهای در جوامع محلی در دستوركار خود قراردهند.
بازنگری در وظايف دهياریها ،ساختاری متناسب با وظايف ،اهداف و میموريتهای اين تشکيالت.
بهخدمتگرفتن كارشناسان توانا در عرصه مديريت روستا و راهاندازی رشته تحصيلی ماديريت روساتايی درساطح
دانشگاهها و انتخاب افراد با استعداد وآشنا به محيط روستايی در اين رشته.
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جلوگيری از تغييرات مداوم مديريتی روستاها و پرهيز از سياسینمودن مديريت روستاها.
منابع
آسايش ،ح .و قنبری ،ن .0337 .مديريت روستايی در ايران (اصول ،مبانی و مفاهيم كاربردی) .انتشارات دانشگاه آزاد
واحد كرمانشاه ،كرمانشاه.
احمدوند ،ف .و كرمی ،ا .0350 .ارزيابی عملکرد دهياریها در راستای توسعه پايدار روستايی در روساتاهای شهرساتان
بويراحمد .اولين همايش ملی توسعه روستايی ،دانشگاه گيالن.
احمدیپور ،ز .اهللوردیزاده ،ر .و ناائيجی ،م .0333 .ارزياابی نقاش شاورای اساالمی در توساعه روساتايی .فصالنامه
برنامهريزی و آمايش فضا01 :)3( 01 ،ا.0
اشرفزاده ،ح .0333 .بررسی و ارزيابی عوامل مؤثر بر عملکرد مديريت محلی در مناطا روستايی (مطالعه موردی:
دهياریهای شهرستان خواف) .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
افراخته ،ح .0333 .مقدمهای بر برنامهريزی سکونتگاههای روستايی ،انتشارات گنج هنر ،تهران.
التيامینيا .0353 . ،ارزيابی عملکرد شوراهای اسالمی با رويکرد توسعه پايادار روساتايی (نموناه ماوردی :دهساتان
پاتاوه) .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پيام نور استان تهران.
اهللپنااااه ،م ،.بااادری . ،و درباااانآساااتانه .0351 . ،ارزياااابی رضاااايتمنااادی روساااتاييان از خااادمات تعااااونی
دهياریها(موردمطالعه :تعاونی دهياریهای دهستان دشت سر) .اقتصاد فضا و توسعه روستايی30 :)0( 1 ،ا.00
بدری ،. ،اكبريانرونيزی ،س .و قصابی ،م .0350 .نقش مديريت محلی در توسعه كالبدی ساکونتگاههاای روساتايی
(مطالعه موردی :شهرستان آران و بيدگل) .پژوهشهای روستايی071 :)0( 1 ،ا.015
تودارو ،م .0350 .توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غالمعلی فرجادی ،نشر كوهسار ،تهران 003 ،ص.
حسينیابری ،ح .0331 .مدخلی بر جغرافيای روستايی ايران .انتشارات دانشگاه اصفهان ،اصفهان 131 ،ص.
رستمی ،ش ،.مظفری ،ف ،.رحيمیمقدم ،ج .و ذوالفقاری ،ا .0351 .ارزيابی عملکارد دهيااریهاا در توساعه روساتايی
(مطالعه موردی :دهياریهای شهرستان ايوان ،استان ايالم) .مسکن و محيط روستا005 :)015( 31 ،ا.013
رضوانی ،م .0333 .مقدمهای بر برنامهريزی توسعه روستايی ايران ،انتشارات قومس ،تهران 311 ،ص.
رضوانی ،م ،.محمدی ،س .و پيری ،ص .0350 .ارزيابی عملکرد دهياریها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزياابی
(مطالعه موردی :شهرستان دهلران) .پژوهشهای جغرافيای انسانی001 :)0( 10 ،ا.055
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ركنالدين افتخاری ،. ،سجاسی . ،و عينالی ،ج .0331 .نگرشی نو به مديريت روستايی با تیكيد بر نهادهای تیثيرگذار.
فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه.0-31 :)0( 03 ،
سپهپناه ،م ،.ميرکزاده . ،و پورقاسم ،ف .0350 .آموزش مديريت روستايی :رويکردی جديد در جهت توسعه پايدار در
روستا .مجموعه مقاالت همايش توسعه روستايی 01 ،شهريور ،گيالن.
شرفی ،ل ،.آگهی ،ح .و مرادی .0353 . ،عملکرد دهياریهاای دهساتان باالدربناد شهرساتان كرمانشااه از ديادگاه
دهياران .پژوهشهای روستايی001 :)3( 0 ،ا.135
شکوری .0333 . ،سياستهای توسعه كشاورزی در ايران .نشر سمت ،تهران 311 ،ص.
عنابستانی . ،و حاتمی نژاد ،ح .0350 .مديريت نوين روستايی و نقاش آن در تحاول مسااكن باا توجاه باه عملکارد
دهياران(مطالعه موردی :دهستان ميش خاص ،شهرستان ايالم) .فصلنامة علمی-پژوهشای جغرافياا ،برناماهريازی
منطقهای.000-011 :)0( 0 ،
فراهانی ،ح ،.روميانی ،ا .و طوالبینژاد ،ف .0350 .نقش مديريت در توسعه پايدار روستايی .پنجمين كنگره باينالمللای
جغرافيدانان اسالم 03،و  05اسفند ،دانشگاه تبريز .
كالنتری ،. ،اسدی . ،و چوبچيان ،ش .0333 .تدوين و اعتبارسنجی شاخصهاای توساعة پايادار منااطا روساتايی.
فصلنامة مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای31 :)0( 0 ،ا.15
گشانی ،ش .0350 .نقش مديريت محلی (شوراها ،دهياریها) در توسعه اقتصادی روساتاهاا (مطالعاه ماوردی :اساتان
گيالن ،شهرستان فومن ،دهستان سردار جنگل) .پايانناماه كارشناسایارشاد ،دانشاکده ادبياات و علاوم انساانی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی.
لطيفااه ،ن .و آرمااون ،ر .0350 .جايگاه مديريت نوين روستايی در برنامههای توسعه (مطالعه موردی ،روستاهای بخش
مركزی شهريار) .همايش ملی توسعه روستايی 01 ،شهريور ،گيالن.
ماقبل ،ر .و نادریمهديی ،ک .0350 .چالشهای مديريت نوين توسعه پايدار روستايی .مجموعه مقاالت همايش توسعه
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Abstract
The major purpose of this study is to investigate the role of Islamic councils and dehyarys on
rural development in the central district of the Islamshar township. The total population of this study
was 6133 and it included heads of households in villages of the central district of the Islamshar
township and 362 respondents were selected by using Cochran’s formula through the stratified
random sampling method. The research is applied and it was conducted using the descriptivecorrelation method. The main instrument of the research was a questionnaire and the questionnaire
was studied by professors and experts in the field of rural development in order to determine validity
of questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained by using Cochran’s formula for
each level of the questionnaire and the result was 0.82 that is acceptable. In this research, structural
equation modeling was used by the SPSS and LISREL software packages for data analysis. The
results of factor analysis confirm the goodness of fit of the model and the conformity of extracted
factors with the designed questions in research model. According to the research findings, Islamic
councils and dehyarys are effective on social development, ecological development, physical
development and economic development whit 0.72, 0.63, 0.61, and 0.35 load factor and they explain
72%, 63%, 61% and 435% of their variance, respectively.
Keywords: Islamic councils, Dehyarys, Rural development, Islamshar twonship.
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