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مهرشاد طوالبینژاد ؛ 1دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
محسن سهرابی؛ دانشجوی دکتری گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

توجه به توسعه پایدار روستاهای پیراشهری عاملی مهمی در راستای برنامهریزی روستایی میباشد .چراکه توسعه پایدار این
مناطق بهبود شرایط محیط فضاهای پیراشهری ،بهبود زندگی ساکنان این مناطق و حفاظت از محیطزیست آنها را به دنبال
دارد .در این زمینه یکی از رهیافتهای مهم توجه به نقش مدیران روستایی میباشد .هدف این پژوهش تحلیل عملکرد
مدیران سکونتگاههای پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا میباشد .تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و روش انجام
آن توصیفی -تحلیلی است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و مصاحبه میباشد .جامعه آماری شامل خانوارهای روستاهای
پیراشهری تا فاصله  8کیلومتر از مرکز شهرستان (شهر پلدختر) میباشد ( .)=N 4078با استفاده از فرمول کوکران و به روش
نمونه¬گیری سهمیهای  351خانوار بهعنوان نمونه انتخاب گردید .همچنین از کل روستای همجوار شهر پلدختر روستاهای
تا  8کیلومتر فاصله ( 33روستا) که دارای دهیاری بوده بهعنوان روستاهای هدف انتخاب شدند .از آزمون  tتک نمونهای
برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی -کالبدی ،و برای بررسی تطبیقی
عملکرد دهیاریها در  33روستای موردمطالعه از آزمونهای تعقیبی ( )Post Hocو آزمون توکی ()Tukey HSD

واژههای کلیدی:

استفاده شد .نتایج نشان داد بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به بعد زیستمحیطی با میانگین

توسعه پایدار

( ،)3/69بعد اجتماعی ( ،)3/59و اقتصادی ( )3/46بوده است .مقایسه عملکرد دهیاران منطقه موردمطالعه نشان میدهد که

روستایی ،مدیریت

بین عملکرد دهیاریها در روستاهای هدف شهرستان پلدختر تفاوت معنیداری وجود دارد .در بین  33روستای دارای دهیار،

روستایی ،پیراشهر،
پلدختر.

بهترین عملکرد دهیاران مربوط به چهار روستای پرانپرویز با میانگین ( ،)4/66چالکل باال ( ،)4/72میدان بزرگ ( )4/72و
چممورت ( )4/80بوده است .ضعیفترین عملکرد دهیاریها نیز مربوط به سه روستای سرابحمام ( ،)1/54واشیان کرم
حسین ( )1/56و گریبلمک ( )2/01بوده است .از نتایج این پژوهش عالوه بر ارائه وظایف دهیاران در قالب شاخصهای
بیانشده ،برای بهبود عملکرد آنها میتوان استفاده نمود.
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مقدمه

یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل روستایی ،توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است (ریاحی و همکاران،
 .)366 :1397مدیریت روستایی میتواند نقش مهمی در مسائل مربوط به تولید ،مسائل زیستمحیطی مانند آلودگی
آب ،از دست دادن تنوعزیستی ،فرسایش زمین و مسائل اجتماعی در نواحی روستایی داشته باشد (Wezel et al,
) .2016: 132در مناطق روستایی ایران یکی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار روستایی ،کمتوجهی به نقش
مدیریت روستایی در این جوامع میباشد که توجه به آن میتواند نقش مهمی در بهبود روند برنامهریزی برای توسعه
پایدار روستایی داشته باشد (قدسقرجه .)25 :1391 ،مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه طوالنی بوده و تحوالت
گستردهای را پشت سرگذرانده است (مطیعیلنگرودی .)48 :1382 ،نقش و جایگاه مدیریت روستایی در تمامی زمینهها
و عرصههای زندگی اقتصادی و اجتماعی بشر ،بیشازپیش برجسته گردیده است (صیدالی و همکاران )80 :1390 ،و
بهعنوان مهمترین عامل در حیات ،رشد ،بالندگی و یا مرگ یک جامعه و روند حرکت از وضع موجود بهسوی وضع
مطلوب شناختهشده است (رکنالدین افتخاری و همکاران .)48 :1386 ،مدیریت روستایی یکی از مهمترین ابعاد
توسعه پایدار روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیتهای توسعه
روستایی بر عهده دارد (سربرقیمقدم و همکاران .)119 :1395 ،مدیریت محلی میتواند نقش مهمی در مسائل مربوط
به تولید ،مسائل زیستمحیطی مانند آلودگی آب ،از دست دادن تنوعزیستی ،فرسایش زمین و مسائل اجتماعی در
نواحی روستایی داشته باشد ) .(Wezel et al, 2016: 132از سویی دیگر مدیریت روستایی مدیریت منطقی منابع انسانی
و طبیعی در محیطهای روستایی برای نیل به هدف پایداری اجتماعات محلی و زیستمحیطی بر اساس فرآیندهای
علمی و مدیریتی تعریف میشود (سازمان شهرداریها و دهیاریها .)117 :1390 ،از بین مدیران روستایی دهیاری
بهعنوان بازوی اجرایی دولت نقش مهمی در اجرا ،نظارت و سازماندهی برنامههای توسعه و در راستای دستیابی به
سطحی مطلوب از توسعه پایدار روستایی دارند (سربرقیمقدم و همکاران .)120 :1395 ،دهیاران در نواحی روستایی
در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی دارای وظایف تعریفشدهای هستند (نوروزی و همکاران:1396 ،
 .)653از طرفی دیگر میزان رضایت مردم محلی از دهیاریها نقش مهمی در موفقیت سازمان مذکور در دستیابی به
اهداف خوددارند؛ چراکه روستاییانی که از دهیاریها رضایت داشته باشند با اطمینان بیشتری وظایف شهروندیشان،
مانند پرداخت عوارض و مشارکت در برنامههای عمومی روستا را انجام میدهند (پور رمضان و همکاران.)132 :1395 ،
بااینحال یکی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار روستایی ،کمتوجهی به نقش دهیاران روستایی در این جوامع
میباشد که توجه به آن میتواند نقش مهمی در بهبود روند برنامهریزی برای توسعه پایدار روستایی داشته باشد
(قدسقرجه .) 25 :1391 ،توجه به عملکرد دهیاران در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی و بررسی میزان عملکرد و
شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها در روستاها عالوه بر اینکه میتوان در رفع نقاط ضعف آنها اقدامات الزم را انجام
داد با همکاری مردم محلی میتوان کاستیهای موجود در وظایف دهیاریها را رفع نمود .یکی از موارد مهم در این
زمینه بررسی تطبیقی و مقایسه عملکرد دهیاران در راستای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی توسعه پایدار روستایی
میباشد.
در روستاهای شهرستان پلدختر در استان لرستان نیز دهیاریها و وظایف آنها برآمده از مبانی ،اهداف و سیاستهای
مدیریت روستایی و محلی میباشند ،و مدیریت محلی در این منطقه دارای جایگاه ویژهاى در روند آگاهی روسانی و
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مشورت با مردم محلی می باشند .در این منطقه نیز دهیاران همانند روستاهای سایر مناطق دارای وظایفی در جنبه
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی -کالبدی میباشد ،که عملکرد آنها داری شدت و ضعفهایی میباشد .بررسی عملکرد
آنها بهعنوان سازمانهای محلی و یا نمایند دولت ازیکطرف و از طرف دیگر با توجه به اینکه این مدیران با مردم
محلی مرتبط هستند ،بررسی و سنجش عملکرد آنها بهصورت مقایسهای درزمینهٔ توسعه پایدار روستایی ،میتواند
راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت مدیریتی روستاها باشند و با همکاری بیشتر با دهیارانی که نتوانستهاند وظایف
خود را آنچنانکه انتظار میرفت انجام دهند به افزایش کارایی آنها کمک نمود .بنابراین بررسی تطبیقی عملکرد
دهیاران در منطقه پیراشهری شهر پلدختر در راستای ابعاد توسعه پایدار روستایی و افزایش میزان کارایی آنها و ارائه
راهکار مناسب برای افزایش عملکرد آنها ضروری به نظر میرسد .لذا در این مطالعه نیز با استفاده ازنظر مردم محلی
به بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران منطقه پیراشهری پلدختر پرداختهشده است .سؤاالت تحقیق عبارت است از :رضایت
مردم محلی از عملکرد دهیاریها در چه سطحی است؟ رضایت مردم محلی از وضعیت عملکرد دهیاریها در روستاهای
هدف ( 33روستا) درزمینه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در منطقه موردمطالعه چگونه میباشد؟
موضوع مدیریت روستایی مقولهای است که مبانی اندیشگی و معرفتی محققان حوزههای علوم اجتماعی ،توسعه
روستایی ،مدیریت و جغرافیا را به چالش کشیده و ادبیات تجربی را در این حوزه در قالب فعالیتهای پژوهشی موجب
گشته است .بااینحال تاکنون درزمینهٔ بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران در راستای ابعاد توسعه پایدار روستایی مطالعات
چندانی صورت نگرفته است .ولی مطالعات زیادی در موردبررسی عملکرد دهیاران درزمینهٔ توسعه و توسعه پایدار
روستایی انجامگرفته است که در ادامه برخی از این مطالعات آورده شده است .عنابستانی و همکارن ( )1393در مطالعه-
ای با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش دهیاریها در پایداری سکونتگاههای روستایی میمند فارس
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد دهیاریها در زمینه پایداری سکونتگاههای روستایی چندان مطلوب
نبوده است؛ سربرقی مقدم و همکاران ( )1396در مطالعهای به ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی
از دیدگاه روستائیان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عملکرد دهیاران در هر سه بعد توسعه پایدار پائینتر از سطح
متوسط بوده است .حسنلو و همکاران ( )1397در مطالعهای با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به ارزیابی نقش
مدیریت روستایی در پایداری روستاهای دهستان دستجرده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت روستایی
بیشترین نقش را در بعد فضایی -کالبدی و کمترین اثر بر پایداری اقتصادی داشته است .در سایر کشورها نیز ،بادیبانگا1
و همکاران ( )2013در مطالعهای به بررسی و ارزیابی اثر بخشی مدیریت محلی در توسعه روستایی و توسعه کشاورزی
در کنگو پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت محلی از طریق کمکهای فکری و ارائه راهکارها به توسعه
روستایی و توسعه کشاورزی کمک نموده است؛ استفان )2014(2در مطالعهای با استفاده از رگرسیون چند متغیره به
بررسی اثرات مدیریت محلی در توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه کارآفرینی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که
مدیریت محلی از طریق ترویج کارآفرینی روستایی به پایداری روستا کمک نموده است؛ میهایی و انگرادو)2018(3

1- Badibanga
2- Stefan
3- Mihai and Ingrao
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در مطالعه ای به ارزیابی مدیریت محلی و اثرات آن بر توسعه محیطی زیست روستایی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که مدیریت محلی از طریق حفظ محیطهای روستایی و کاهش زباله در روستاها منجر به پایداری محیط زیست روستایی
و پایداری روستاها شده است.
پارادایم مدیریت روستایی در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی ،مدیریت زیرساختها و خدمات
زیربنایی ،مدیریت مالی و نظام درآمد هزینهها برای روستاها ،مدیریت محیطزیست و توسعه پایدار برای کاهش فقر
و عدالت اجتماعی قابلبررسی است (عنابستانی و حاتمینژاد .)124 :1391 ،هر یک از محورهای فوق در دهههای
قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجرا و حتی گاه بهعنوان راهبرد اساسی در برنامههای کالن مطرح بوده
است (قدیری معصوم و ریاحی .)2 :1382 ،از مدیریت روستایی تعاریف و مفاهیم مختلفی ارائهشده است .گودین
( )2000معتقد است که مدیریت محلی (روستایی) ابزار قدرت و موضوع تولید اجتماعی است و پایداری در این زمینه
زمانی نهادینه میشود که صاحبان قدرت در جامعه روستایی مشروعیت الزم را داشته باشند ).(Goodwin, 2000: 7
بادیبانگا و همکاران ( )2013مدیریت روستایی را به این صورت تعریف نمودند :مدیریت روستایی عبارت است از
اقدامات ویژه و ضروری برای سرمایهگذاریهای روستایی در تعامل با فرآیند مدرنیزاسیون واحدهای روستایی است
) .(Badibanga et al, 2013: 3خانم مری پارکرفالت 1،در ابتدای کتاب «مدیریت پروژه روستایی» مدیریت را « هنر
انجام کارها بهوسیله و از طریق دیگران» تعریف میکند ) .(Pandey, 2008: 1در تعاریف که در داخل کشور از
مدیریت روستایی شده ،مدیریت روستایی را فرایند چند جانبهای که شامل سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی
است تعریفشده که در آن فرایند مشارکت مردم از طریق تشکیالت ،سازمانهای روستایی و طرحهای توسعه روستایی
تدوین ،اجرا و تحت نظارت و ارزشیابی قرار میگیرد (رضوانی .)211 :1383 ،در این تعریف ،روی پنج موضوع کلیدی
تأکید میشود ،که عبارتاند از :استفاده بهینه از طریق آنها ،دستیابی به اهداف سازمانی ،موازنه اثربخشی و کارآیی،
استفاده بهینه از منابع محدودکه نهایت ًا به سازگاری با محیط متغیر منجر میشود .بنابراین ،میتوان از این تعریف نتیجه
گرفت که مدیریت روستایی عبارت است از فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی (رضوانی:1383 ،
 .)211مدیریت روستای ی در ایران ،طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات اساسی گردیده و هر دوره نواحی روستایی به
روشی اداره میشد.
در ایران نظام مدیریتی تا پیش از مشروطیت در کل ،غیردولتی بود و کدخدا ،ساالر ،سربنه و غیره مدیریت امور روستا
را برعهده داشتند .در سال  1354کدخدا از نظام مدی ریتی روستاها حذف و شوراهای روستایی جای آن را گرفتند .با
پیروزی انقالب اسالمی ،اقدامات مهمی درزمینه مدیریت روستایی انجام شد .قانون اصالح تشکیل شوراهای اسالمی و
دهیاریها نمونههایی از آن است (مهدوی و نجفیکانی .)22 :1384 ،بر این اساس دهیاریها بهعنوان مدیریت نوین
قلمداد میشوند و باید کلیه خصیصههای مدیریت نوگرا را دارا باشند و در جهت توسعه روستایی گام بردارند .رضایت
مردم از دهیاریها باعث میشود که مردم محلی با اطمینان بیشتری وظایف شهروندیشان را انجام میدهند (پور رمضان
و همکاران .)132 :1395 ،روستا بهعنوان کوچکترین واحد زیستی در تقسیمات کشوری ،نیازمند استقرار مناسب در
چرخهی توسعه کشور و تشخیص هر چهبهتر و دقیقتر اهداف کالن اجتماعی و اقتصادی پیشبینیشده در طرحهای

1- Mary Parkrfalt
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فرادست توسعه بخصوص طرحهای «توسعه و عمران ناحیهای» و «ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی» میباشد
(حسینیابری .)1 :1380 ،برای تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی عالوه بر برونرفت از شرایط کمرشد و
توسعهنیافتگی ،تحکیم پایههای اقتصاد صنعتی (افراخته و همکاران ،)42 :1397 ،نیاز به مدیریت محلی و ازجمله
دهیاریها احساس میشود ،تا بتواند با بررسی و شناسایی مشکالت روستا بهترین راهحلهای ممکن را عملیاتی نماید.
بنابراین توجه به نقش دهیاریها یکی از مهمترین راههای رسیدن به توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد.
توسعه پایدار ریشه در تغییر و تحوالت نظری کالن در حوزه علوم اجتماعی در طول دهههای اخیر بهویژه بعد از دهه
 1970دارد ) .(Moseley, 2002: 156برای اولین بار توسط کمیته جهانی محیطزیست و توسعه )1987(1که بهعنوان
گزارش برانتلند2شناخته میشود ،عمومیت یافت و اصطالح "توسعه پایدار" تبدیل به یکی از وسیعترین اصالحات
توسط دولتها و سازمانهای بینالمللی شد ) .(Robinson, 2008: 3از دهه  1980به بعد حاکمیت رویکردهای سنتی
توسعه ،نظام سیاسی اداری متمرکز ،برنامهریزی بخشی و پیامدهای منفی آن موجب شد که چارچوب اصول توسعه
بازتعریف شود و به برنامهریزی توسعه در سطوح گوناگون ملی ،ناحیهای ،محلی ،شهری و روستایی توجه شود
) .(Boggia et al, 2014: 161اولین تعریفی که از توسعه پایدار ارائه شد ،چنین بود« :توسعهای که نیازهای امروزی ما
را بدون کاستن از تواناییهای نسلهای آینده برآورده نماید» .(Ihuah et al, 2014: 63) .توسعه پایدار دو مفهوم مهم
دارد :اول ،تأمین نیازهای مردم فقیر؛ دوم ،توجه به محدودیتهای ایجادشده برای محیط بهوسیله فناوری و سازمانهای
اجتماعی بهمنظور برآورد نیازهای نسل حاضر و آینده ) .(Mitchell, 2013: 15از سویی دیگر توسعه پایدار روستایی
نیز جزئی از کلیت توسعه پایدار است که هدف از طرح آن توسعه همه ابعاد اقتصادی ،محیطی ،کالبدی و اجتماعی
برای جوامع روستایی میباشد (طوالبینژاد .)147 :1397 ،توسعه پایدار روستایی فرایندی است که بر ارتقای همهجانبه
حیات روستایی از طریق زمینهسازی و ترغیب فعالیتهای متناسب با قابلیتها و تنگناهای محیطی تأکید میکند (نوری
و همکاران .)692 :1396 ،توسعه پایدار روستایی ،توسعهای است که دربرگیرنده همه سطوح فعالیتی و مکانی باشد
).(Ioppolo et al, 2016: 2همچنین توسعه پایدار روستایی به دنبال تشویق مسئوالن محلی بهمنظور ایجاد و توسعه
برنامههای همکاری میان بخشهای خصوصی و محلی و دولتی برای ایجاد توسعه در سطح محلی بوده است (رفیعیان
و هودنسی .)14 :1388 ،هدف اصلی توسعه پایدار در مناطق روستایی ،دستیابی به زندگی سالم از راه رفع نیازهای
اساسی تمام جامعه روستایی با لحاظ کردن کیفیت زندگی همگام باکیفیت محیطی و مرتبط با نظامهای اقتصادی برای
دستیابی به باالترین سطح رضایت از زندگی است ) .(Jackson, 2009: 145این نوع توسعه میتواند مبتنی بر دو هدف
میباشد :اول؛ اهداف محتوایی که به معنای بهبود وضعیت اجتماع محلی از طریق افزایش فعالیتهای اقتصادی و یا
اشتغال و ایجاد زیرساختهای اجتماع محلی است .دوم؛ اهداف فرایندی که به معنای افزایش توان و ظرفیت اجتماع
محلی برای انجام کارهاست (رضازاده و سلسله .)128 :1389،یعنی تصمیمگیریهای آن تا سطوح محلی گسترش یابد
(رکنالدین افتخاری .)190 :1389 ،به خاطر اینکه ورودی آن نسبت ًا پایین؛ خطر آن بسیار کم و سازگار با محیطزیست
میباشد جوامع محلی بهراحتی میتوانند از آن استفاده کنند ) .(Husnah, 2014: 143همچنین توسعه پایدار روستایی
1- WCED
2- BruntLand
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توسعهای است که نیازهای اساسی مردم محلی را برطرف و درعینحال حیاتی مطمئن ،ایمن و محیطی سالم برای مردم
محلی ایجاد نماید ) .(Coriaa and Calfucurab, 2012: 47- 55درواقع تالش مردم محلی برای بهبود درآمدها،
فرصتهای شغلی و کیفیت حیات در زیستگاههای خود برای تدارک الزامات و نیازها خودشان میباشد (Van Zeijl-
)  .Rozema and Martens, 2010:14برخی باورها و ارزشهایی که در توسعه محلی اهمیت اساسی دارند شامل؛
الف) در دیدگاه توسعه محلی ،مردم حق مشارکت در تصمیمات تأثیرگذار بر زندگیشان رادارند؛ ب) مردم این حق
رادارند که برای ایجاد محیطی که مطلوب آنهاست ،تالش کنند؛ ج) حقدارند که آگاهانه تصمیم بگیرند و شرایطی
را که از بیرون بر آنها تحمیل میشود را رد و یا تعدیل کنند؛ د) دموکراسی مشارکتی ،بهترین شیوه اداره
کسبوکارهای محلی است؛ ه) به حداکثر رساندن ادغام افراد در یک اجتماع ،پتانسیل موفقیت توسعه را افزایش
میدهد؛ ی) برقراری گفتمان و کنش و واکنش در میان افراد اجتماع محلی ،انگیزه تالش در جهت منافع اجتماعشان
را در آنها افزایش میدهد ) .(Filips and pitman, 2009: 61بنابراین ،برای دستیابی به توسعه پایدار ،وجود مدیریت
ضروری خواهد بود ) .(Budsakorn, 2010: 17طوری که مدیریت محلی بهبودی و اصالح را برای جوامع و توسعه
پایدار را برای روستا به ارمغان میآورد .چنین راهبردی میتواند به توانمندسازی و مشارکت مردم در جریان توسعه و
شکلگیری یک جریان توسعهی متّکی به خود و پایدار منجر شود (زاهدی مازندرانی .)193 :1382 ،و پایداری
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را برای جوامع و محیطهای محلی و بومی فراهم سازند .بنابراین روشن میگردد
که امروزه عالوه بر اینکه اعمال دهیاریها در جهت پیش بردن سازکارهای برنامههای توسعه پایدار روستایی الزامی
است ،توجه به نهادسازی و نقش نهادها در امر توسعه پایدار روستایی که توأم با نظارت ،کنترل و همراهی دولت است،
بسترسازی برای برنامههای آموزشی ،ترویج و مشارکت محلی ضروری به نظر میرسد.

شکل .1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی

منطقه موردمطالعۀ روستاهای پیراشهری شهر پلدختر میباشد .قبل از بیان ویژگیهای منطقه موردمطالعه دو تعریف از
منطقه پیراشهری ارائهشده است" .سادهترین تعریف روستاهای پیراشهری ،تعاریف فضایی است؛ در این تعاریف
روستاهای پیراشهری در حاشیه ناحیه شهری با ویژگیهای خاص خود (همچون افت شتابان محیطی ،دگرگونی بیبرنامه
کاربری اراضی ،کمبود شدید خدماتی و امثالهم) تعریف میشوند (قاسمی و همکاران .)3 :1396 ،درواقع نواحی
پیراشهری به عرصههایی گفته میشود که در مجاورت با شهر قرار دارند و در برخی موارد هرچند فاصله زیادی با
شهردارند ولی درنتیجه گسترش شهرگرایی و تغییر سبکزندگی به وجود میآیند" (جمعهپور و طهماسبی
تهرانی.)50 :1392،
شهر پلدختر در بخش مرکزی شهرستان و بهعنوان مرکز شهرستان پلدختر میباشد .شهرستان پلدختر دارای چهار
دهستان به مرکزیت پلدختر و بخش معموالن دارای سه دهستان با مرکزیت معموالن میباشد که طبق سرشماری عمومی
نفوس و مسکن ( ،)1395دارای جمعیتی بالغ بر  73،744نفر جمعیت ( 20303خانوار) است که از این تعداد  39338نفر
( 11،289خانوار) در روستاها و مابقی در دو شهر معموالن و پلدختر زندگی میکنند .معیشت اصلی مناطق روستایی
این شهرستان مبتنی بر بخش کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن میباشد .دو رودخانه مهم کشکان و سیمره در این
منطقه جریان دارند که در تأمین آب کشاورزی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند .منطقه موردمطالعۀ در منطقه زاگرس
واقع شده دارای توپوگرافی کوهستانی و پرشیب است .در این تحقیق نیز با توجه به موضوع و هدف تحقیق که ارزیابی
عملکرد دهیاری های منطقه پیراشهری پلدختر در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی بوده فقط روستاهایی که دارای
دهیاری بودهاند و تا فاصله  8کیلومتری مرکز شهرستان قرار داشته ( 33روستا) بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند.
به این دلیل روستاهای  8کیلومتری انتخاب شد که روستاهای این مسافت همگی در حاشیه ناحیه شهری پلدختر و
بهصورت متراکم در دشت جایدار مستقر شدهاند که هم از مزایا و خدمات این موقعیت بهره میبرند و از سویی دیگر،
به دلیل همین نزدیکی ،با مشکالتی مانند تغییر کاربری اراضی و افزایش قیمت زمین مسکونی و غیره روبرو هستند .در
شکل ( )2موقعیت روستاهای پیراشهری شهر پلدختر آورده شده است.
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شکل .2نقشه موقعیت سیاسی شهر پلدختر و روستاهای پیرامون

تحقیق حاضر ازنظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر «روش» ،در چارچوب روش «توصیفی -تحلیلی» قرار
میگیرد .جمعآوری اطالعات به دو روش «اسنادی» و «میدانی» بوده است .ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات درروش
میدانی نیز پرسشنامه و مصاحبه آزاد با مردم محلی بوده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل خانوارهای روستایی تا
فاصله  8کیلومتر از شهر پلدختر و دارای دهیاری میباشد ( .)N=4843برای برآورد حجم نمونه از طریق روش نمونه-
گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران  351نمونه انتخاب شد (جدول  .)1دادهها و اطالعات در دو سطح
توصیفی و تحلیلی با نرمافزار  spssتجزیهوتحلیل گردید .برای تجزیهوتحلیل یافتهها در سطح استنباطی و برای بررسی
ابعاد سهگانه توسعه پایدار (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی) از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .برای بررسی
تطبیقی وضعیت عملکرد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی دهیاریها در روستاهای هدف ( 33روستا) و محاسبه
تفاوت عملکرد هر یک از دهیاریها ازنظر ابعاد توسعه پایدار روستایی از آزمونهای تعقیبی ) (Post Hocو آزمون
توکی ) (Tukey HSDاستفاده شد .در این زمینه هر یک از عملکردهای دهیاریها با توجه به سطح معنیداری و
میانگینهای بهدستآمده ،در سه سطح عملکرد نامطلوب (طبقه اول) ،عملکرد متوسط (طبقه دوم) و عملکرد مطلوب
(طبقه سوم) دستهبندی شدند.
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جدول .1ویژگیها و تعداد نمونه روستاهای موردمطالعه
روستا

خانوار

جمعیت

تعدادنمونه

روستا

خانوار

جمعیت

تعدادنمونه

خرسدرسفال

161

554

14

تیموراباد

67

233

6

خرسدرعلیا

98

350

8

پرانپرویز

341

1165

29

وره زرد

283

945

24

جلگهخلجپایین

70

228

6

بابازید

167

532

14

لیالنچم

40

162

3

چمحیدر

34

74

3

چالکل

25

74

2

میدان بزرگ

170

639

15

گریبلمک

67

253

6

واشیان تختشیر

30

113

3

دوکوهه

52

188

4

واشیان نصیرتپه

117

409

10

سراب حمام

1161

4054

99

چممورت

114

386

10

اسالمآباد باال

88

298

8

بنکشکه

76

247

7

چمگردله وسطی

27

85

2

خرسدرکاکامراد

25

62

2

مالوی

70

228

6

ولیعصر(عج)

276

975

24

کناربلوط

75

268

6

چالکل باال

19

63

2

واشیانکرمحسین

19

71

2

باغ پایین

25

83

2

چوتاشیکشنبه

14

66

2

چمگردلهباال

45

161

4

چم قلعه

34

115

3

چمگردلهپایین

166

571

14

رحیمآباد

96

370

8

باغ باال

26

86

2

-

-

-

-

کل :تعداد روستا ()33؛ خانوار ()4078؛ تعداد پرسشنامه ()351

منبع :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای تحقیق1399 ،

بهمنظور سنجش پایایی ،از یک نمونه اولیه شامل  35پرسشنامه پیشآزمون گرفته شد و میزان ضریب اعتماد با روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد .برای این امر کلیه گویهها و در قالب سه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی توسط
این آزمون به تأیید نهایی رسیدهاند .نتایج آلفای بهدستآمده کل برای گویههای این ابعاد برابر با  0/82میباشد که
باالتراز  0/70است ،لذا میتوان گفت که مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار میباشد (جدول  .)2روایی ابزار سنجش
نیز با استفاده از روایی محتوا توسط کارشناسان امر مورد تائید قرار گرفت.
جدول .2میزان آلفای محاسبهشده برای هر یک از ابعاد تحقیق
ابعاد

تعداد گویه (نماگر)

میزان آلفای کرونباخ

محیطی -کالبدی

12

0/86

اجتماعی

14

0/83

اقتصادی

12

0/79

پایایی کل

38

0/82

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در این مطالعه با توجه به هدف تحقیق و برای ارزیابی عملکرد تطبیقی دهیاریها در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی
در روستاهای پیراشهری شهر پلدختر ابعاد و گویههای جداول ( )3برای ارزیابی عملکرد دهیاران در نظر گرفته شد.
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جدول .3ابعاد و گویههای تحقیق
گویه /معرف

بعد

تالش در جهت جذب امکانات و خدمات آموزشی ،بهداشتی ،بهبود وضعیت عبور و مرور در روستا ،کمک به ایجاد و

محیطی -کالبدی

بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات عمومی روستا ،پیگیری و کمک به احداث مکانهای استراحت و تفریح برای مردم،
پیگیری و کمک به بهسازی و نوسازی بافت ظاهری روستا ،بهبود وضعیت ساختوساز در روستا ،تالش برای گسترش فضای
سبز روستا (در اطراف جادهها و کوچه و خیابان ،میدانها ،حیاط خانهها) ،پیگیری و کمک به تهیه و اجرای طرح هادی در
روستا ،بهبود وضعیت جمعآوری زباله ،بهبود وضعیت جمعآوری آبهای سطحی در روستا ،بهبود وضعیت معابر روستا
ایجاد روحیه همیاری و همکاری در روستا ،نظرخواهی از اهالی روستا برای شناسایی مشکالت روستا ،تالش برای کاهش
اختالفات محلی(کاهش اختالف گروههای مختلف روستا و تالش برای از بین بردن زمینه اختالفات) ،پیگیری حمایتهای
بهداشتی و درمانی از اهالی روستا بهویژه زنان و محرومان ،تالش برای برگرداندن اهالی که از روستا به مناطق دیگر مهاجرت

اجتماعی

کردهاند ،پیگیری مشکالت اداری روستاییان و اموری که مردم در ادارات دارند ،تشویق و ترغیب مردم روستا برای انجام
اقدامات و همکاری درزمینهٔ اجرای برنامهها ،مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن روستا مانند فروشگاهها ،نانواییها ،قصابی و
حمام ،تالش در جهت حل مسائل و مشکالت روستا ،معرفی خانوادههای بیبضاعت به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و
بهزیستی برای مساعدت به آنها ،تالش در راستای حفظ آدابورسوم محلی و سنتهای محلی ،تعامل باریش سفیدان و
نخبگان و صاحبنظران روستا ،تالش در جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان
تالش در جهت رونق کشاورزی ،تالش در جهت رونق دامداری ،تالش در جهت رونق صنایعدستی نظیر قالیبافی و

اقتصادی

سوزندوزی ،مساعدت و همکاری روستاییان در جهت تولید محصوالت ،مساعدت و همکاری روستاییان برای فروش
محصوالت ،تالش و خالقیت برای روشهای درآمدزایی (تأمین درآمد) روستا ،پیگیری و کمک به فعاالن و جوانان روستا
برای درآمدزایی ،درآمدزایی از طریق رونق ساختوساز در روستا ،تالش در جهت افزایش درآمد روستاییان ،تالش در جهت
ایجاد شغل برای جوانان
منبع :عنابستانی و حاتمی نژاد1391 ،؛ پوررمضان و همکاران1395 ،؛ سربرقیمقدم و همکاران1395 ،؛ نوروزی و همکاران1396 ،

یافتههای تحقیق

برسی یافتههای توصیفی و زمینهای پاسخگویان نمونه تحقیق حاکی از آن است که ،بیشترین فراوانی سنی پاسخدهندگان
تحقیق  30تا  41سال بوده که  34/5درصد از کل جمعیت هدف (یا نمونه) را شامل میشود .تحصیالت  40/4درصد
پاسخگویان فوقدیپلم بوده ،ازنظر اشتغال نیز  84/9درصد جامعه نمونه تحقیق اظهار داشتند که در بخش کشاورزی و
فعالیتهای وابسته مشغول میباشند ،ازنظر جنسیت  97/1درصد پاسخگویان مرد و ازنظر تا هل  99/1در درصد
پاسخگویان متأهل بودهاند .از  351نمونه آماری  256نفر معادل  72/9درصد معتقد بودند که سابقه مدیریتی در روستاها
را نداشتهاند (جدول .)4
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جدول .4توصیف فراوانی جمعیت موردمطالعه

مشخصات پاسخدهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد پاسخگو

درصد

سن

بین  30تا  41سال

121

34/5

جنسیت

مرد

341

97/1

تحصیالت

فوقدیپلم

142

40/4

تأهل

متأهل

348

99/1

اشتغال

کشاورز

298

84/9

سابقه مدیریتی

خیر

256

72/9

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاریها

برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاریها و در راستای سؤال اول پژوهش از آزمون  tتک نمونهای
استفادهشده است .با توجه به یافتهها و با احتساب دامنه طیفی که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این
میزان برای همه ابعاد بیشتر از عدد مطلوبیت  3ارزیابیشده و در سطح آلفای  0/01معنادار میباشد .تحلیل مقایسه
میانگینها با توجه به جدول ( )5نشان داد که مردم محلی از عملکرد دهیاریها درزمینهٔ ابعاد توسعه پایدار روستایی
رضایت داشتهاند .یافتهها درزمینهٔ نقش و عملکرد دهیاریها درزمینهٔ پایداری محیطی با میانگین ( )3/69در رتبه
دوم قرارگرفته است .در این زمینه نیز عملکرد دهیاریها رضایتبخش بوده است .بهطوریکه نقش دهیاریها درزمینهٔ
مؤلفههایی چون تالش در جهت جذب امکانات و خدمات آموزشی ،بهداشتی ،بهبود وضعیت عبور و مرور در روستا،
کمک به ایجاد و بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات روستا ،پیگیری و کمک به احداث مکانهای استراحت و تفریح
برای مردم ،پیگیری و کمک به بهسازی و نوسازی بافت روستا ،بهبود وضعیت ساختوساز روستا ،تالش برای گسترش
فضای سبز (در اطراف جادهها و کوچه و خیابان ،میدانها ،حیاط خانهها) ،پیگیری و کمک به تهیه و اجرای طرح هادی
در روستا ،بهبود وضعیت جمعآوری زباله ،بهبود وضعیت جمعآوری آبهای سطحی در روستا ،بهبود وضعیت معابر
روستا را بهصورت مطلوبی انجام دهند و از این طریق باعث جلب رضایت اهالی روستاها شوند .یافتههای تحقیق نشان
میدهد ،مؤلفه نقش و عملکرد دهیاریها درزمینهٔ پایداری اجتماعی با میانگین ( )3/59نسبت به سایر ابعاد توسعه
پایدار روستایی در سطح باالتری قرار دارد .بهطوریکه دهیاریهای توانستهاند وظیفه و هدف خود درزمینهٔ افزایش
ایجاد روحیه همیاری و همکاری در روستا ،نظرخواهی از اهالی روستا برای شناسایی مشکالت روستا ،تالش برای
کاهش اختالفات محلی(کاهش اختالف گروههای مختلف روستا و تالش برای از بین بردن زمینه اختالفات) ،پیگیری
حمایتهای بهداشتی و درمانی از اهالی روستا بهویژه زنان و محرومان ،تالش برای برگرداندن اهالی که از روستا به
مناطق دیگر مهاجرت کردهاند ،پیگیری مشکالت اداری روستاییان و اموری که مردم در ادارات دارند ،تشویق و ترغیب
مردم روستا برای همکاری درزمینهٔ اجرای برنامهها ،مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن روستا مانند فروشگاهها،
نانواییها ،قصابی و حمام ،تالش در جهت حل مسائل و مشکالت روستا ،معرفی خانوادههای بیبضاعت به نهادهای
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای مساعدت به آنها ،تالش در راستای حفظ آدابورسوم و سنتهای محلی،
تعامل باریش سفیدان ،نخبگان و صاحبنظران روستا ،تالش در جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان و غیره را
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بهصورت مطلوبی انجام دهند .یافتهها درزمینهٔ عملکرد مدیران درزمینهٔ پایداری اقتصادی با میانگین ( )3/46در
پایینترین سطح قرارگرفته است .ولی بااینحال که پایداری اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی و محیطی در سطح پایینی
بوده ولی مردم محلی از وظایف اقتصادی دهیاران نیز رضایت داشتهاند .درزمینهٔ بعد اقتصادی بیشترین رضایت مردم
محلی از مؤلفههای چون تالش دهیاران در جهت رونق کشاورزی ،تالش در جهت رونق دامداری ،کمک به فعاالن و
جوانان روستا برای درآمدزایی و تالش در جهت افزایش درآمد روستاییان بوده است.
جدول  .5ارزیابی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاریها در ابعاد مختلف
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
فاصله اطمینان  95درصد

ابعاد

میانگین

آماره t

معناداری

تفاوت میانگین

محیطی

3/69

14/486

0/000

0/658

0/61

اجتماعی

3/59

12/672

0/000

0/653

0/56

0/69

اقتصادی

3/46

9/748

0/000

0/345

0/32

0/61

حد پایین

حد باال
0/79

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

تحلیل مقایسه میانگینها با توجه به شکل ( )3نشان داد که مردم محلی از عملکرد دهیاریها درزمینهٔ ابعاد توسعه
پایدار روستایی رضایت داشتهاند .بهصورت کلی میتوان گفت که به ترتیب بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد
دهیاران مربوط به بعد محیط زیستی ( ،)3/69بعد اجتماعی ( )3/59و بعد اقتصادی ( )3/46بوده است.

3.70

3.65

3.60

Data
3.55

3.50

3.45

اقتصادی

اجتماعی

محیطی

شکل  .3میزان رضایت ساکنان روستاهای پیراشهری پلدختر از عملکرد دهیاریها در زمینه ابعاد توسعه پایدار روستا

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر

همانطوری که درروش تحقیق توضیح داده شد برای بررسی وضعیت تطبیقی عملکرد دهیاریها در روستاهای هدف
( 33روستا) و در راستای سؤال دوم پژوهش و همچنین محاسبه تفاوت عملکرد هر یک از دهیاریها ازنظر ابعاد توسعه
پایدار روستایی از آزمونهای تعقیبی ) (Post Hocو آزمون توکی ) (Tukey HSDاستفاده شد .در این زمینه هر
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یک از عملکردهای دهیاریها با توجه به سطح معنیداری و میانگینهای بهدستآمده ،در سه سطح عملکرد نامطلوب
(طبقه اول) ،عملکرد متوسط (طبقه دوم) و عملکرد مطلوب (طبقه سوم) دستهبندی شدند .برای رسیدن به پاسخ این
سؤال ابتدا عملکرد دهیاران روستاهای موردمطالعه با توجه به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی سنجیده شد .در ادامه
به بررسی عملکرد دهیاران درزمینه توسعه پایدار روستایی پرداخته شد.
بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد اجتماعی

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران موردمطالعه درزمینه بعد اجتماعی نشان میدهد که بین عملکرد دهیاریها در روستاهای
هدف در مناطق روستایی منطقه موردمطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد .بررسی یافتهها نشان داد که از بین 33
روستایی که دارای دهیاری بودهاند میزان عملکرد دهیاران در زمینه بعد اجتماعی بهصورت زیر بوده است :عملکرد
دهیاریهای  6روستای؛ واشیان کرم-حسین ،سراب حمام ،گریبلمک ،چوتاشیکشنبه ،چمحیدر و مالوی ،عملکرد
چندان مناسبی در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای روستایی نداشته و آنچنانکه اهالی این روستاها انتظار
داشتهاند ،نتوانسته وظایف و نقش خود را بهخوبی انجام دهند .عملکرد دهیاریها طبقه دوم نشان داد که دهیاریهای
روستاهای باغ باال ،چمگردلهباال ،چمگردله وسطی ،واشیان نصیرتپه ،لیالن چم ،باغ پایین و اسالمآباد باال در طبقه
عملکرد متوسط قرارگرفتهاند و در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی ،عملکرد دهیاریهای این روستاها توانستهاند تا
حدودی نقش وظایف خود را انجام دهند .در طبقه سوم که  20روستا در آن قرار دارند که عملکرد دهیاران آنها در
سطح مطلوبی ارزیابیشده است .بررسی این طبق نشان میدهد که از  33روستای هدف که دارای دهیاری بودهاند؛
دهیاری روستاهای ولیعصر(عج) ،دوکوهه ،کناربلوط ،بابازید ،بن کشکه ،جلگهخلجپایین ،چمگردلهپایین ،تیموراباد،
وره زرد ،خرسدرعلیا ،چال کل ،چم قلعه ،خرسدرسفال ،خرسدرکاکامراد ،رحیمآباد ،واشیان تخت-شیر ،میدان بزرگ،
چم مورت ،پران پرویز ،و چال کل باال دارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده و دهیاریهای این روستاها توانستهاند در
زمینه پایداری اجتماعی روستاهای منطقه نقش مؤثری داشته باشند .در جدول ( )6میزان عملکرد دهیاران هر یک از
روستاها آورده شده است که در سطح طبقه عملکرد نامطلوب ،متوسط و مطلوب قرارگرفته و دستهبندیشدهاند.
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جدول  .6وضعیت عملکرد اجتماعی دهیاران در روستاهای هدف ( 33روستا)

میزان عملکرد

ردیف

نام روستا

1

واشیانکرمحسین

1/54

2

سراب حمام

1/60

3

گریبلمک

4

چوتاشیکشنبه

5

چمحیدر

2/56

6

مالوی

2/98

7

باغ باال

3/23

8

چمگردلهباال

3/29

9

چمگردله وسطی

3/48

10

واشیان نصیرتپه

11

لیالنچم

3/72

12

باغ پایین

3/88

13

اسالمآباد باال

3/92

14

ولیعصر(عج)

4/02

15

دوکوهه

4/24

16

کناربلوط

4/26

17

بابازید

4/31

18

بنکشکه

4/34

19

جلگهخلجپایین

4/38

20

چمگردلهپایین

4/42

21

تیموراباد

4/46

22

وره زرد

4/54

23

خرسدرعلیا

24

چالکل

25

چم قلعه

4/63

26

خرسدرسفال

4/68

27

خرسدرکاکامراد

4/69

28

رحیمآباد

4/71

29

واشیان تختشیر

4/75

30

میدان بزرگ

4/82

31

چممورت

4/84

32

پرانپرویز

4/90

33

چالکل باال

4/90

نامطلوب

طبقه اول

طبقه دوم

2/52

3/57

4/55

مطلوب
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طبقه سوم

1/93

متوسط

سطح معنیداری
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پایداری

4/59

0/011

0/017

0/001
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بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد اقتصادی

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران منطقه موردمطالعه در زمینه بعد اقتصادی نشان میدهد که بین عملکرد دهیاریها در
روستاهای هدف در مناطق روستایی پیرامون شهر پلدختر تفاوت معنیداری وجود دارد .بررسی یافتهها نشان داد که از
بین  33روستایی که دارای دهیاری ،دهیاریهای  10روستای واشیان کرم-حسین ،سراب حمام ،گری بلمک ،چوتاش
یکشنبه ،مالوی ،چم حیدر ،لیالن چم ،چمگردله وسطی ،باغ باال و چمگردلهباال عملکرد چندان مناسبی در زمینه بهبود
وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی نداشته و آنچنانکه اهالی این روستاها انتظار داشتهاند ،نتوانسته وظایف و نقش
خود را در زمینههای اقتصادی بهخوبی انجام دهند .از کل روستاهای دارای دهیاری ،دهیاری روستاهای اسالمآباد باال،
بابازید ،واشیان نصیرتپه ،دوکوهه ،جلگهخلجپایین ،کناربلوط ،خرسدرسفال و باغ پایین دارای عملکرد متوسطی در
زمینههای اقتصادی بودهاند .عملکرد دهیاریهای این روستاها توانستهاند تا حدودی نقش وظایف خود را در زمینه بعد
اقتصادی انجام دهند .در طبقه سوم عملکرد اقتصادی  15دهیاری در روستاهای رحیمآباد ،بن کشکه ،تیموراباد ،واشیان
تخت شیر ،وره زرد ،ولی عصر(عج) ،خرسدرعلیا ،چمگردلهپایین ،خرسدرکاکامراد ،پران پرویز ،چم قلعه ،چم مورت،
چال کل ،میدان بزرگ ،و چال کل باال در سطح مطلوبی ارزیابی شده است .بررسی این طبق نشان میدهد که از 33
روستای هدف که دارای دهیاری بودهاند؛ دهیاری روستاهای  15روستای فوق دارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده و
دهیاریهای این روستاها توانستهاند درزمینهٔ پایداری اقتصادی روستاهای منطقه نقش مؤثری داشته باشند .جدول (.)7
جدول.7وضعیت عملکرد اقتصادی دهیاران در روستاهای هدف ( 33روستا)
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میزان عملکرد

پایداری

ردیف

نام روستا

1

واشیانکرمحسین

1/19

2

سراب حمام

1/31

3

گریبلمک

1/52

4

چوتاشیکشنبه

2/88

5

مالوی

6

چمحیدر

7

لیالنچم

2/64

8

چمگردله وسطی

2/67

9

باغ باال

2/72

نامطلوب

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

2/14
2/53

10

چمگردلهباال

11

اسالمآباد باال

3/35

2/97

12

بابازید

3/38

13

واشیان نصیرتپه

3/78

14

دوکوهه

15

جلگهخلجپایین

16

کناربلوط

3/90

17

خرسدرسفال

3/97

18

باغ پایین

3/99

19

رحیمآباد

20

بنکشکه

متوسط

مطلوب

3/86
3/87

4/11
4/12

تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاههای(...طوالبینژاد و سهرابی)
21

تیموراباد

4/15

22

واشیان تختشیر

4/17

23

وره زرد

4/19

24

ولیعصر(عج)

4/21

25

خرسدرعلیا

4/39

26

چمگردلهپایین

4/40

27

خرسدرکاکامراد

4/41

28

پرانپرویز

4/43

29

چم قلعه

4/56

30

چممورت

4/69

31

چالکل

4/69

32

میدان بزرگ

4/70

33

چالکل باال
سطح معنیداری

4/80
0/265

0/023

0/001

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد زیستمحیطی

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد زیستمحیطی نشان میدهد که بین عملکرد دهیاریها
در روستاهای هدف در مناطق روستایی تفاوت معنیداری وجود دارد .بررسی یافتهها نشان داد که از بین  33روستایی
که دارای دهیاری بوده اند عملکرد دهیاران  6روستای سراب حمام ،واشیان کرم-حسین ،چوتاش یکشنبه ،مالوی،
گری بلمک و چمگردله وسطی عملکرد چندان مناسبی در زمینه بهبود وضعیت زیستمحیطی روستاهای موردمطالعه
نداشته و آنچنان که اهالی این روستاها انتظار داشتهاند ،نتوانسته وظایف و نقش خود را در این زمینه به خوبی انجام
دهند .میزان عملکرد دهیاری روستاهای لیالن چم ،چم حیدر ،باغ باال ،باغ پایین ،واشیان نصیرتپه ،اسالم آباد باال ،ولی
عصر(عج) ،بابازید ،چمگردلهباال و کناربلوط دارای عملکرد متوسطی در زمینههای زیست محیطی بودهاند .عملکرد
دهیاریهای این روستاها توانسته اند تا حدودی نقش وظایف خود را در زمینه بعد حفظ محیطزیست روستاها انجام
دهند .در طبقه سوم عملکرد و وظایف زیستمحیطی نیز 17 ،دهیاری در روستاهای جلگهخلجپایین ،رحیمآباد،
چمگردلهپایین ،تیموراباد ،خرسدرسفال ،بن کشکه ،خرسدرعلیا ،چال کل باال ،دوکوهه ،وره زرد ،پران پرویز ،چال
کل ،واشیان تخت شیر ،میدان بزرگ ،چم قلعه ،خرسدرکاکامراد و چم مورت دارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده
و دهیاریهای این روستاها توانستهاند در زمینه پایداری زیستمحیطی در روستاهای منطقه نقش موثری داشته باشند.
جدول (.)8

84

دوره دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۹پیاپی 4

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

جدول .8وضعیت عملکرد زیست محیطی دهیاران در روستاهای هدف ( 33روستا)
میزان عملکرد

ردیف

نام روستا

1

سراب حمام

1/76

2

واشیانکرمحسین

1/95

3

چوتاشیکشنبه

4

مالوی

5

گریبلمک

2/58

6

چمگردله وسطی

2/80

7

لیالنچم

3/00

8

چمحیدر

3/05

9

باغ باال

3/26

10

باغ پایین

3/75

11

واشیان نصیرتپه

12

اسالمآباد باال

13

ولیعصر(عج)

3/83

14

بابازید

3/89

15

چمگردلهباال

3/90

16

کناربلوط

3/91

17

جلگهخلجپایین

4/16

18

رحیمآباد

4/26

19

چمگردلهپایین

4/31

20

تیموراباد

4/38

21

خرسدرسفال

4/41

22

بنکشکه

4/44

23

خرسدرعلیا

4/45

24

چالکل باال

4/46

25

دوکوهه

26

وره زرد

4/64

27

پرانپرویز

4/66

28

چالکل

4/71

29

واشیان تختشیر

4/76

30

میدان بزرگ

4/76

31

چم قلعه

4/78

32

خرسدرکاکامراد

4/87

33

چممورت

4/89

نامطلوب

طبقه اول

طبقه دوم

2/21

3/82
3/82

مطلوب
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طبقه سوم

2/07

متوسط

سطح معنیداری
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پایداری

4/48

0/231

0/046

0/006
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وضعیت تطبیقی عملکرد دهیاران روستاهای پیراشهری پلدختر از نظر توسعهپایدار روستایی

نتایج حاصل از جدول ( )9نشان میدهد که بین عملکرد دهیاریها در روستاهای هدف در مناطق روستایی پیرامون
شهر پلدختر تفاوت معنیداری وجود دارد .بررسی یافتهها نشان داد که از بین  33روستایی که دارای دهیاری بودهاند
میزان عملکرد دهیاران بهصورت زیر بوده است:

عملکرد نامطلوب (طبقه اول):
بررسی عملکرد دهیاریها در این طبقه نشان داد که از  33روستای هدف ،دهیاریهای  7روستای سراب حمام ،واشیان
کرم-حسین ،گری بلمک ،چوتاش یکشنبه ،مالوی ،چم حیدر و چمگردله وسطی عملکرد چندان مناسبی در زمینه
تحقق توسعه پایدار روستایی نداشته و آنچنانکه اهالی این روستاها انتظار داشتهاند نتوانسته وظایف و نقش خود را
بهخوبی انجام دهند.

عملکرد متوسط (طبقه دوم):
بررسی میزان عملکرد دهیاریها طبقه دوم نشان داد که از  33روستای هدف که دارای دهیاری بودهاند ،دهیاریهای 7
روستای باغ باال ،لیالن چم ،چمگردلهباال ،اسالم آباد باال ،واشیان نصیرتپه ،بابازید و باغ پایین در طبقه عملکرد متوسط
قرار گرفتهاند .در زمینه تحقق توسعه پایدار روستایی ،عملکرد دهیاریهای این روستاها تقریباً عملکرد متوسط داشته و
توانستهاند تا حدودی نقش وظایف خود را انجام دهند.

عملکرد مطلوب (طبقه سوم):
در طبقه سوم که  19روستا در آن قرار دارند عملکرد دهیاران در سطح مطلوبی ارزیابیشده است .بررسی این طبق نشان
میدهد که از  33روستای هدف که دارای دهیاری بودهاند؛  19روستای کناربلوط ،ولیعصر(عج) ،جلگهخلجپایین،
دوکوهه ،بن کشکهف تیموراباد ،خرسدرسفال ،چمگردلهپایین ،رحیمآباد ،وره زرد ،واشیان تخت-شیر ،خرسدرعلیا،
خرسدرکاکامراد ،چال کل ،چم قلعه ،پران پرویز ،چال کل باال ،میدان بزرگ و چم مورت دارای عملکرد مناسب و
مطلوبی بوده و دهیاریهای این روستاها توانستهاند در زمینه تحقق توسعه پایدار رروستایی نقش مؤثری داشته باشند .در
جدول ( )14 -5میزان عملکرد دهیاران هر یک از روستاها آورده شده است که در سطح طبقه عملکرد نامطلوب،
متوسط و مطلوب قرارگرفته و دستهبندیشدهاند.
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جدول .9وضعیت عملکرد دهیاران در روستاهای هدف ( 33روستا) ازنظر ابعاد توسعه پایدار روستایی
ردیف

نام روستا

1

سراب حمام

1/54

2

واشیانکرمحسین

1/56

3

گریبلمک

2/01

4

چوتاشیکشنبه

5

مالوی

2/30

6

چمحیدر

2/85

7

چمگردله وسطی

2/91

8

باغ باال

3/07

9

لیالنچم

3/12

10

چمگردلهباال

3/45

11

اسالمآباد باال

12

واشیان نصیرتپه

13

بابازید

3/86

14

باغ پایین

3/87

15

کناربلوط

4/02

16

ولیعصر(عج)

4/02

17

جلگهخلجپایین

4/14

18

دوکوهه

4/14

19

بنکشکه

4/19

20

تیموراباد

4/30

21

خرسدرسفال

4/33

22

چمگردلهپایین

4/37

23

رحیمآباد

4/37

24

وره زرد

25

واشیان تختشیر

4/55

26

خرسدرعلیا

4/60

27

خرسدرکاکامراد

4/60

28

چالکل

4/65

29

چم قلعه

4/65

30

پرانپرویز

4/66

31

چالکل باال

4/72

32

میدان بزرگ

4/72

33

چممورت
سطح معنیداری

میزان عملکرد

پایداری

نامطلوب

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

2/16

3/70

متوسط

3/72

4/41

مطلوب

4/80
0/142

0/043

0/006

همچنین بررسی عملکرد هر یک از دهیاریهای  33روستای موردمطالعه با توجه به عملکرد آنها ازنظر مردم محلی و
با توجه به میانگین عملکرد آنها در شکل ( )4آورده شده است .در بین  33روستای دارای دهیار بهترین عملکرد
دهیاران مربوط به سه روستای ده نو پیران ،ده بزی علیا و حجتآباد بوده است .ضعیفترین عملکرد دهیاریها نیز
مربوط به سه روستای درویشان ( خانههای درویش) ،غالمعلی و شریفآباد صد امام بوده است .بااینحال و بهصورت
87

تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاههای(...طوالبینژاد و سهرابی)

کلی میتوان گفت که عملکرد دهیاران درزمینهٔ تحقق اهداف و ابعاد توسعه پایدار در روستاهای موردمطالعه و
پیراشهری شهر پلدختر مناسب و مطلوب بوده است.

شکل .4میانگین عملکرد دهیاریهای موردمطالعه درزمینهٔ توسعه پایدار روستایی
یافتههای تحقیق1399 ،

با توجه به این تفاسیر و بهصورت کلی میتوان گفت که عملکرد دهیاران در  33روستای دارای دهیاری در منطقه
موردمطالعه مطلوب ارزیابیشده است .بهطوریکه عملکرد آنها بر ابعاد اجتماعی ،محیطی و اقتصادی تحقق توسعه
پایدار در روستاهای مطالعه توانسته رضایت مردم محلی را جلب کند .بیشترین نقش دهیاران بر بعد اجتماعی بوده است.
درزمینهٔ عملکرد دهیاریهای هر یک روستاها نیز تفاوت معنیداری بین عملکرد آنان وجود داشته است .بهترین
عملکرد دهیاران مربوط به سه روستای دهنو پیران ،دهبزی علیا و حجتآباد بوده است .ضعیفترین عملکرد دهیاریها
نیز مربوط به سه روستای درویشان ،غالمعلی و شریفآباد صد امام بوده است.
نتیجهگیری

امروزه یکی از مهمترین ابزار رسیدن به توسعه پایدار روستایی تشکیل نهادهای سازماندهی شده غیردولتی است ،که
بر اساس نیاز و توانایی گروههای مختلف ساکن روستا ،در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی ،بهمنظور
اجرای برنامههای توسعهای روستاها ایجاد میگردد .یکی از مهمترین این نهادها مدیریت روستایی میباشد .مدیریت
محلی در قالب شوراهای اسالمی روستایی و دهیاریها ،که با داشتن وجهه قانونی در عرصههای مختلف روستا فعالیت
میکنند ،نقش و جایگاه مؤثری برای ورود به عرصه تهیه و اجرای طرحهای توسعه روستاها میتواند داشته باشند .با
توجه به وظایفی که مدیران محلی و ازجمله دهیاریها در سطح روستاها دارند ،ایفای نقش مؤثر در این زمینه از آنها
انتظار میرود .در سطح روستاهای موردمطالعه ارتباط مدیران روستا با مردم محلی در اکثر روستاها در سطح مطلوبی
گزارششده و مدیریت روستایی از نگاه ساکنان روستا نقشی قابلتوجه در پیشرفت و توسعه سکونتگاههای روستایی و
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حفظ محیطزیست روستا داشته است .بررسی عملکرد دهیاریها بهعنوان سازمانهای محلی و یا نمایند دولت
ازیکطرف و از طرف دیگر با توجه به اینکه این مدیران با مردم محلی مرتبط هستند ،بررسی و سنجش تطبیقی عملکرد
آنها درزمینه توسعه پایدار روستایی ،میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت مدیریتی روستاها باشند و کمک
به بهبود عملکرد دهیاریهایی باشد که نتوانستهاند بهخوبی وظایف خود را انجام دهند .بررسی یافتههای تحقیق درزمینه
ابعاد سهگانه توسعه پایدار (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی) نشاندهنده میدهد که رضایت مردم محلی در زمینه
ابعاد توسعه پایدار روستایی در سطح مطلوبی بوده است به صورتی که به ترتیب بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد
دهیاران مربوط به اجتماعی ،بعد زیستمحیطی و بعد اقتصادی بوده است .درزمینهٔ بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران
موردمطالعه در زمینه ابعاد توسعه پایدار روستایی نشان میدهد که بین عملکرد دهیاریها در روستاهای هدف در مناطق
روستایی پیراشهری پلدختر تفاوت معنیداری وجود دارد .بهصورت کلی میتوان گفت که عملکرد دهیاران در 33
روستای دارای دهیاری در منطقه پیراشهری پلدختر مطلوب ارزیابیشده است .بهطوریکه عملکرد آنها بر ابعاد
اجتماعی ،محیطی و اقتصادی تحقق توسعه پایدار در روستاهای مطالعه توانسته رضایت مردم محلی را جلب کند.
بیشترین نقش دهیاران بر بعد اجتماعی بوده است .درزمینهٔ عملکرد دهیاریهای هر یک روستاها نیز تفاوت معنیداری
بین عملکرد آنان وجود داشته است .بهترین عملکرد دهیاران مربوط به سه روستای دهنو پیران ،دهبزی علیا و حجتآباد
بوده است .ضعیفترین عملکرد دهیاریها نیز مربوط به سه روستای درویشان ،غالمعلی و شریفآباد صد امام بوده
است .پس از تجزیه و تحلیلهای به عملآمده در منطقه و در رابطه با یافتههای این پژوهش ،در زمینه ارزیابی عملکرد
دهیاری ها در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی در روستاهای پیراشهری شهر پلدختر برای افزایش عملکرد مطلوب
دهیاران و افزایش عملکرد آنها در زمینه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه پایدار روستایی ،میتوان
موارد زیر را بهعنوان راهکارهایی در راستای موضوع پژوهش ارائه داد .الزم به ذکر است که پیشنهادات و راهکارهای
ارائهشده عالوه بر اینکه مرتبط با روستاهای منطقه موردمطالعه میباشند ،بهصورت کلی قابلاستفاده در اکثر نواحی
روستایی ایران نیز میباشد .پیشنهادات به شرح زیر میباشند:
همانطوری که مشخص است دهیاران منابع مالی چندانی در اختیار ندارند و منابع مالی که در اختیار آنان قرار داده
می شود مقطعی است و همیشگی نیست تا بتوانند با استفاده از منابع مالی و اعتباری در اختیار ،و در شرایط حساس و
آنی اقدامات الزم در روستاها را انجام دهند؛ لذا برای این امر دولت و ارگانهای محلی با در اختیار گذاشتن اعتبارات
مالی بیشتر در اختیار دهیاران ،عملکرد دهیاران و شوراهای روستا را افزایش دهند؛
با توجه به اینکه در برخی روستاها و بهخصوص روستاهایی که عملکرد چندانی درزمینهٔ تحقق اهداف توسعه روستایی
نداشتند (طبقه اول) ،آموزش دهیاران روستاهای موردمطالعه بترای آشتنایی با ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
عمرانی و خدماتی توسعه روستایی بسیار تاثیرگذاراست .آموزش دهیاران در این زمینه میتوان عملکرد آنها را بیشتر
و مطلوبتر نماید؛
دهیاریها در روستاهای منطقه موردمطالعه و در روستاهای کل کشور ،به دلیل ساختار و تشکیالت مدیریتی روستاها،
تعامل و همکاری چندانی بین ادارات و سازمانهای مرتبط وجود ندارد؛ لذا در راستای ایجاد نحوه ارتباط و تعامل
مدیریتی محلی روستایی و دهیاریها با نهادهای دولتی و نمایندگیهای حاکمیتی (بخشداریها ،فرمانداری و
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استانداری) که هرکدام در سطح خود وظیفه حمایت و پیگیری امور مربوط به روستا و دهیاری را بر عهدهدارند ،پیشنهاد
میگردد دستاندرکاران و مسئوالن ذیربط ضمن توجه جدی به این موضوع با بازنگری در وظایف دهیاریها،
ساختاری متناسب با وظایف ،اهداف و مأموریتهای این تشکیالت به وجود آورند؛ زیرا نوع تشکیالت و ساختار
تعیینکننده شیوه تعامل دهیاری با اینگونه نهادها میتواند کارایی دهیاران را دوچندان کند؛
با عنایت به تحقیقات بهعملآمده بیشک تحقق توسعه پایدار روستایی درگرو تعامل مثبت و سازنده بین شوراهای
اسالمی روستایی بهعنوان نمایندگان مستقیم روستاییان که وظایف نظارتی و پیگیری در روستا را عهدهدار میباشند و
دهیاریها که منتخب شوراهای اسالمی روستایی بوده وظیفه ایفای مدیریت و انجام کارهای اجرایی را عهدهدار
میباشند خواهند بود.بنابراین این تعامل باید ارتباط دوسویه ،مثبت و هدفمند در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی
بوده تا شاهد موفقیتهای زیادی در عرصه مدیریت روستا و توسعه پایدار روستایی باشیم؛
با توجه به اینکه در برخی روستاهای منطقه موردمطالعه مردم محلی از فعالیتهای دهیاران بیاطالع بودند (بهخصوص
در برخی روستاهای طبقه اول) ،در جهتتت اعتماد و مشتتارکت مردم پیشتتنهاد میگردد دهیتتاران نستتبت بتته ارائه
گتتزارش و اطالعرسانی بتته روستتتاییان در متتورد اقتتدامات انجامشده بپردازند و به مشکالت موجود توجه ویژه داشته
باشند ؛ چون این امر باعث افزایش مشارکت مردم روستا با دهیاران شده و از این طریق کارایی دهیاران نیز افزایش
مییابد؛
با توجه به اینکه دهیاریها توانایی چندانی درزمینهٔ رفع نیازهای اقتصادی مردم روستاها ندارند ،پیشنهاد میگردد
دهیاریها با ایجاد طرحهای درآمدزا ،وصول بهای خدمات و مواردی ازایندست زمینههای خودکفایی و خوداتکایی
خود را فراهم آورده و در انتظار کمکهای دولتی نباشند؛
با توجه به اینکه در نواحی روستایی در منطقه موردمطالعه و همچنین در روستاهای کل کشور ،بعد اقتصادی و شاخص-
های اقتصادی مهمترین رکن دررسیدن به توسعه پایدار روستایی میباشد ،با افزایش حیطه کاری مدیران روستایی و
دادن امکانات مناسب و اعتبارات کافی به آنها ،رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی خانوارهای روستایی در اولویت اول
قرار گیرد؛
همچنین توصیه میشود که مطالعات بیشتری در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار محلی و منطقهای و رهبری محلی
برافزایش توانمندی و ظرفیتهای روستاها با توجه به شرایط و پتانسیلهای روستایی انجام گیرد .امید است که با افزایش
حمایتهای دولتی و سازمانهای مربوطه از دهیاریها و روستاییان ،توجه به ظرفیتهای آنان ،در جهت افزایش
توانمندسازی معیشتی و رفاه خانوارهای روستایی و بهویژه در روستاهای منطقه موردمطالعه که در فقر و محرومیت به
سر میبرند و در اکثر مواقع بحرانهای زیستمحیطی ازجمله گردوغبار آسیبها و چالشهای معیشتی زیادی برای
آنان به وجود میآورد؛ از نتایج این پژوهش بهرهگرفته شود.
با توجه به مطالب و تفاسیر این مطالعه که باهدف ارزیابی عملکرد دهیاریها در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی در
روستاهای منطقه پیراشهری شهر پلدختر انجامگرفته است؛ در این خصوص متصدیان و برنامهریزان فرآیند توسعه مناطق
روستایی به اهمیت مدیریت محلی و نقش آنها در پایداری وزندگی خانوارهای روستایی توجه کافی داشته باشند.
چون توجه به برنامهریزی از پایین و توسط خود مردم بومی و محلی امری ضروری در جهت توسعه روستایی و ابزار و
سیاستی برای دستیابی به پایداری منابع در نواحی روستایی میباشد ،که درنهایت رشد و توسعه نواحی روستایی ،رشد
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و توسعه در کشور را به دنبال خواهد داشت .نتایج این مطالعه درزمینهٔ عملکرد مناسب مدیران روستایی در ابعاد توسعه
پایدار روستایی با نتایج پژوهش نوری و همکاران ( ،)1396حسنلو و همکاران ( ،)1397بادیبانگا و همکاران (،)2013
استفان ( )2014و میهایی و انگرادو ( )2018همسو بوده و نتایج مطالعات آنان را تایید میکند .ولی درزمینهٔ عملکرد
نامناسب دهیاران در ابعاد مختلف ،نتایج مطالعه عنابستانی و همکارن ( )1393و سربرقی مقدم و همکاران ( )1396همسو
نبوده و نتایج مطالعه آنان را رد میکند.
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