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 های کلیدی:واژه

 داریتوسعه پا 

مدیریت  ،ییروستا

روستایی، پیراشهر، 

 .پلدختر

 نیا داریتوسعه پا اکهچر. باشدیم ییروستا یزریبرنامه یدر راستا یمهم یعامل یراشهریپ یتاهاروس داریتوجه به توسعه پا

ها را به دنبال آن ستیزطیمحمناطق و حفاظت از  نیساکنان ا یبهبود زندگ ،یراشهریپ یفضاها طیمح طیمناطق بهبود شرا

عملکرد  لیش تحلپژوه نی. هدف اباشدیم ییروستا رانیمهم توجه به نقش مد یهاافتیاز ره یکی نهیزم نیدارد. در ا

و روش انجام  یردهدف، کارب ازنظرحاضر  قی. تحقباشدیفضا م داریتوسعه پا کردیبا رو یراشهریپ هایسکونتگاه رانیمد

 یهاروستا یامل خانوارهاش یمار. جامعه آباشدمی مصاحبه و نامهپرسش هاداده یاست. ابزار گردآور یلیتحل -یفیآن توص

رمول کوکران و به روش ف=(. با استفاده از N 4078) باشدیاز مرکز شهرستان )شهر پلدختر( م لومتریک 8تا فاصله  یراشهریپ

 یشهر پلدختر روستاها جوارهم یاز کل روستا نی. همچندینمونه انتخاب گرد عنوانبهخانوار  351 ایهیسهم یرگی¬نمونه

 ایک نمونهت tاز آزمون  هدف انتخاب شدند. یروستاها عنوانبهبوده  یاریده یدارا روستا( که 33فاصله ) لومتریک 8تا 

 یقیتطب یبررس یو برا ،یکالبد -یطیو مح یاقتصاد ،یدر ابعاد اجتماع ارانیدهاز عملکرد  یمردم محل تیرضا یبررس یبرا

( Tukey HSD) یو آزمون توک (Post Hoc) یبیتعق هایوناز آزم موردمطالعه یروستا 33در  هایاریعملکرد ده

 نیانگیبا م یطمحیستیز مربوط به بعد بیبه ترت ارانیاز عملکرد ده یمردم محل تیرضا نیشترینشان داد ب جیاستفاده شد. نتا

که  دهدینشان م لعهموردمطامنطقه  ارانیعملکرد ده سهی(  بوده است. مقا46/3) ی(، و اقتصاد59/3) ی(، بعد اجتماع69/3)

 ار،یده یدارا یستارو 33 نبی در. دارد وجود داریهدف شهرستان پلدختر تفاوت معنی یدر روستاها هایاریکرد دهبین عمل

( و 72/4بزرگ ) دانمی ،(72/4) باال کل(، چال66/4) نیانگمی با پرویزپران یمربوط به چهار روستا ارانیعملکرد ده نیبهتر

کرم انواشی ،(54/1) حمامسراب یمربوط به سه روستا زین هایاریده عملکرد نتریفیاست. ضع ودهب( 80/4) مورتچم

 هایالب شاخصقدر  ارانیده فیپژوهش عالوه بر ارائه وظا نیا جی. از نتااست بوده( 01/2) بلمک( و گری56/1) نحسی

 استفاده نمود. توانیها مبهبود عملکرد آن ی، براشدهانیب
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 مقدمه
ی و همکاران، )ریاح جوامع است نیدر ا تیریتوجه به ساختار مد ،ییمسائل روستا لیحلدر ت یاساس یاز محورها یکی

 آلودگی نندما محیطیمسائل زیست تولید، به مربوط مسائل نقش مهمی درتواند (. مدیریت روستایی می366: 1397

 ,Wezel et al)باشد اجتماعی در نواحی روستایی داشته  زمین و مسائل فرسایش زیستی،تنوع دادن دست از آب،

 نقش هب توجهیکم توسعه پایدار روستایی، هایچالش ترینمهم از در مناطق روستایی ایران یکی .(132 :2016

توسعه  برای یزیربرنامه روند بهبود در مهمی نقش تواندباشد که توجه به آن میدر این جوامع می روستایی مدیریت

بوده و تحوالت  یسابقه طوالن دارای رانیدر ا ییروستا تیریمد(. 25: 1391ه، قرجپایدار روستایی داشته باشد )قدس

ها تمامی زمینه نقش و جایگاه مدیریت روستایی در (.48: 1382، لنگرودییعیمط) سرگذرانده است پشت ای راگسترده

 ( و80: 1390 ،ارانبرجسته گردیده است )صیدالی و همک شیازپشیبهای زندگی اقتصادی و اجتماعی بشر، و عرصه

وضع  یسوبهوجود مرگ یک جامعه و روند حرکت از وضع م ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی و یامهم عنوانبه

ابعاد  نیترماز مه یکیی یروستا تیریمد(. 48: 1386همکاران،  و افتخاری الدیناست )رکن شدهشناخته مطلوب

ه توسع هایتیالفع یدر هماهنگ یمهم ارینقش بس که آن است عدب نیترمگفت مه بتوان دیو شا ییروستاه پایدار توسع

 مربوط مسائل نقش مهمی درتواند (. مدیریت محلی می119: 1395و همکاران،  مقدمیسربرق) بر عهده دارد ییاسترو

تماعی در جا زمین و مسائل فرسایش زیستی،تنوع دادن دست از آب، آلودگی مانند محیطیمسائل زیست تولید، به

 ینابع انسانم یمنطق تیریمد ییروستا تیریمداز سویی دیگر . (Wezel et al, 2016: 132)نواحی روستایی داشته باشد 

 ندهاییرآف بر اساس یطیمحستیزو  یاجتماعات محل دارییپا به هدف لیبرای ن ییروستا هایطیدر مح یعیطب و

 یاریدهستایی (. از بین مدیران رو117: 1390ها، ا و دهیاریه)سازمان شهرداری شودیم فیتعر یتیریو مد یعلم

به  یابیدست یراستا درو توسعه  یهابرنامه یدر اجرا، نظارت و سازمانده یدولت نقش مهم ییاجرا یبازو عنوانبه

تایی واحی روسن(. دهیاران در 120: 1395و همکاران،  مقدمیسربرق) دندار ییروستا داریمطلوب از توسعه پا یسطح

: 1396و همکاران،  ینوروزهستند ) یاشدهفیتعر فیارای وظامحیطی دمختلف اقتصادی، اجتماعی و زیستدر ابعاد 

دستیابی به  ها نقش مهمی در موفقیت سازمان مذکور در(. از طرفی دیگر میزان رضایت مردم محلی از دهیاری653

یف شهروندیشان، ضایت داشته باشند با اطمینان بیشتری وظاها رروستاییانی که از دهیاری چراکه؛ خوددارنداهداف 

(. 132: 1395اران، دهند )پور رمضان و همکهای عمومی روستا را انجام میمانند پرداخت عوارض و مشارکت در برنامه

وامع در این ج ستاییرو دهیاران نقش به یتوجهکم روستایی، توسعه پایدار هایچالش ترینمهم از یکی حالنیباا

یی داشته باشد توسعه پایدار روستا برای ریزیبرنامه روند بهبود در مهمی نقش تواندباشد که توجه به آن میمی

میزان عملکرد و  (. توجه به عملکرد دهیاران در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی و بررسی25: 1391قرجه، )قدس

اقدامات الزم را انجام  هاآنتوان در رفع نقاط ضعف ه بر اینکه میدر روستاها عالو هاآنشناسایی نقاط قوت و ضعف 

وارد مهم در این ها را رفع نمود. یکی از مهای موجود در وظایف دهیاریتوان کاستیداد با همکاری مردم محلی می

پایدار روستایی  هزمینه بررسی تطبیقی و مقایسه عملکرد دهیاران در راستای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی توسع

 باشد.می

 یهااستیاهداف و س ،یبرآمده از مبان هاآنها و وظایف در روستاهای شهرستان پلدختر در استان لرستان نیز دهیاری

روسانی و  یآگاهدر روند  اىژهیو گاهیجاباشند، و مدیریت محلی در این منطقه دارای محلی میو  مدیریت روستایی
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ اییز و زمستانپ، دومدوره دوم، شماره                                    مجله توسعه فضاهای پیراشهری                

در جنبه باشند. در این منطقه نیز دهیاران همانند روستاهای سایر مناطق دارای وظایفی مشورت با مردم محلی می

عملکرد  یبررسباشد. هایی میداری شدت و ضعف هاآن، که عملکرد باشدمی کالبدی -اجتماعی، اقتصادی و محیطی

جه به اینکه این مدیران با مردم با تو گریدو از طرف  طرفکیازو یا نمایند دولت  حلیم یهاسازمان عنوانبه هاآن

تواند توسعه پایدار روستایی، می ٔ  نهیدرزمای مقایسه صورتبه هاآنمحلی مرتبط هستند، بررسی و سنجش عملکرد 

اند وظایف راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت مدیریتی روستاها باشند و با همکاری بیشتر با دهیارانی که نتوانسته

کمک نمود. بنابراین بررسی تطبیقی عملکرد  هاآنرفت انجام دهند به افزایش کارایی انتظار می هکچنانآنخود را 

و ارائه  هاآندهیاران در منطقه پیراشهری شهر پلدختر در راستای ابعاد توسعه پایدار روستایی و افزایش میزان کارایی 

مردم محلی  ازنظر. لذا در این مطالعه نیز با استفاده رسدضروری به نظر می هاآن عملکردراهکار مناسب برای افزایش 

تحقیق عبارت است از: رضایت  سؤاالتاست.  شدهپرداختهبه بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران منطقه پیراشهری پلدختر 

ها در روستاهای ها در چه سطحی است؟ رضایت مردم محلی از وضعیت عملکرد دهیاریمردم محلی از عملکرد دهیاری

 باشد؟چگونه می موردمطالعهدر منطقه  یطیمحستیزابعاد اقتصادی، اجتماعی و  نهیدرزمروستا(  33ف )هد

های علوم اجتماعی، توسعه ای است که مبانی اندیشگی و معرفتی محققان حوزهموضوع مدیریت روستایی مقوله

های پژوهشی موجب حوزه در قالب فعالیتروستایی، مدیریت و جغرافیا را به چالش کشیده و ادبیات تجربی را در این 

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران در راستای ابعاد توسعه پایدار روستایی مطالعات  ٔ  نهیدرزمتاکنون  حالنیبااگشته است. 

توسعه و توسعه پایدار  ٔ  نهیدرزمعملکرد دهیاران  یموردبررسچندانی صورت نگرفته است. ولی مطالعات زیادی در 

-( در مطالعه1393است که در ادامه برخی از این مطالعات آورده شده است. عنابستانی و همکارن ) گرفتهامانجروستایی 

یی میمند فارس روستا یهاهسکونتگا یداریها در پایارینقش دهتحلیلی به بررسی  -ای با استفاده از روش توصیفی

های روستایی چندان مطلوب ر زمینه پایداری سکونتگاهها دپرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد دهیاری

 ییروستا داریتوسعه پا ندیدر فرا ارانیعملکرد ده یابیارزای به ( در مطالعه1396و همکاران ) مقدم یسربرق نبوده است؛

تر از سطح نیپائ داریدر هر سه بعد توسعه پا ارانیملکرد دهپرداخته و به این نتیجه رسیدند که ع انیروستائ دگاهیاز د

نقش  یابیارزتحلیلی به  -ای با استفاده از روش توصیفی( در مطالعه1397حسنلو و همکاران ) است.بوده متوسط 

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت روستایی  دهستان دستجردهی روستاها یداریدر پا ییروستا تیریمد

 1بانگااثر بر پایداری اقتصادی داشته است. در سایر کشورها نیز، بادی ی و کمترینکالبد -ییعد فضابدر بیشترین نقش را 

ای به بررسی و ارزیابی اثر بخشی مدیریت محلی در توسعه روستایی و توسعه کشاورزی ( در مطالعه2013و همکاران )

کارها به توسعه های فکری و ارائه راهدر کنگو پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت محلی از طریق کمک

ای با استفاده از رگرسیون چند متغیره به ( در مطالعه2014) 2روستایی و توسعه کشاورزی کمک نموده است؛ استفان

بررسی اثرات مدیریت محلی در توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه کارآفرینی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

( 2018) 3نی روستایی به پایداری روستا کمک نموده است؛ میهایی و انگرادومدیریت محلی از طریق ترویج کارآفری

                                                           
1- Badibanga 

2- Stefan 

3- Mihai and Ingrao 
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ای به ارزیابی مدیریت محلی و اثرات آن بر توسعه محیطی زیست روستایی پرداختند و به این نتیجه رسیدند در مطالعه

ی محیط زیست روستایی های روستایی و کاهش زباله در روستاها منجر به پایدارکه مدیریت محلی از طریق حفظ محیط

 و پایداری روستاها شده است.

 و خدمات هازیرساخت مدیریت کشاورزی، تولید و زمین مدیریت محورهای در روستایی مدیریت پارادایم

 فقر کاهش برای پایدار توسعه و ستیزطیمح مدیریت روستاها، برای هاهزینه درآمد نظام و مالی مدیریت زیربنایی،

 یهادهه در فوق محورهای از یک (. هر124: 1391نژاد، است )عنابستانی و حاتمی یبررسقابل اجتماعی عدالت و

 بوده مطرح کالن هایبرنامه در راهبرد اساسی عنوانبه گاه حتی و اجرا و عملکرد در ضعف و دارای شدت قبل

 نیگوداست.  شدهارائهلفی (. از مدیریت روستایی تعاریف و مفاهیم مخت2: 1382است )قدیری معصوم و ریاحی، 

 زمینه نیدر ا دارییو پا استی اجتماع دیابزار قدرت و موضوع تول( معتقد است که مدیریت محلی )روستایی( 2000)

 .(Goodwin, 2000: 7)الزم را داشته باشند  تیمشروع ییکه صاحبان قدرت در جامعه روستا شودیم نهینهاد یزمان

مدیریت روستایی را به این صورت تعریف نمودند: مدیریت روستایی عبارت است از ( 2013بانگا و همکاران )بادی

های روستایی در تعامل با فرآیند مدرنیزاسیون واحدهای روستایی است گذاریاقدامات ویژه و ضروری برای سرمایه

(Badibanga et al, 2013: 3). هنر»  را مدیریت «اییروست پروژه مدیریت» کتاب ابتدای در ،1پارکرفالت مری خانم 

در تعاریف که در داخل کشور از  .(Pandey, 2008: 1)کند می تعریف «دیگران طریق از و لهیوسبه کارها انجام

ای که شامل سه رکن مردم، دولت و نهادهای عمومی مدیریت روستایی شده، مدیریت روستایی را فرایند چند جانبه

های توسعه روستایی های روستایی و طرحت مردم از طریق تشکیالت، سازمانکه در آن فرایند مشارک شدهفیتعراست 

 کلیدی موضوع پنج روی تعریف، این (. در211: 1383گیرد )رضوانی، تدوین، اجرا و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می

 کارآیی، و یاثربخش موازنه سازمانی، اهداف به دستیابی ،هاآن طریق از بهینه استفاده: از اندعبارت که شود،می دیتأک

 نتیجه تعریف این از توانمی بنابراین،. شودمی منجر رمتغی محیط با یسازگار به تاً ینها محدودکه منابع از بهینه استفاده

: 1383روستایی )رضوانی،  جامعه و محیط هدایت و دهیسازمان فرایند از است عبارت روستایی مدیریت که گرفت

ی در ایران، طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات اساسی گردیده و هر دوره نواحی روستایی به (. مدیریت روستای211

 شد.روشی اداره می

بود و کدخدا، ساالر، سربنه و غیره مدیریت امور روستا  یردولتیغدر ایران نظام مدیریتی تا پیش از مشروطیت در کل، 

ریتی روستاها حذف و شوراهای روستایی جای آن را گرفتند. با کدخدا از نظام مدی 1354را برعهده داشتند. در سال 

مدیریت روستایی انجام شد. قانون اصالح تشکیل شوراهای اسالمی و  نهیدرزمپیروزی انقالب اسالمی، اقدامات مهمی 

یت نوین مدیر عنوانبهها (. بر این اساس دهیاری22: 1384کانی، هایی از آن است )مهدوی و نجفیها نمونهدهیاری

های مدیریت نوگرا را دارا باشند و در جهت توسعه روستایی گام بردارند. رضایت شوند و باید کلیه خصیصهقلمداد می

دهند )پور رمضان شود که مردم محلی با اطمینان بیشتری وظایف شهروندیشان را انجام میها باعث میمردم از دهیاری

واحد زیستی در تقسیمات کشوری، نیازمند استقرار مناسب در  نیترکوچک نعنوابهروستا (. 132: 1395و همکاران، 

های در طرح شدهینیبشیپتر اهداف کالن اجتماعی و اقتصادی و دقیق بهترچهتوسعه کشور و تشخیص هر ی چرخه

                                                           
1- Mary Parkrfalt 
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 باشدمی« های روستاییساماندهی فضا و سکونتگاه»و « ایتوسعه و عمران ناحیه»های فرادست توسعه بخصوص طرح

و  رشدکم طیاز شرا رفتبرونعالوه بر  روستاییپایدار برای تحقق اهداف توسعه  (.1: 1380ابری، )حسینی

 ازجملهو  ، نیاز به مدیریت محلی(42: 1397ی )افراخته و همکاران، اقتصاد صنعت یهاهیپا میتحک ،یافتگینتوسعه

. های ممکن را عملیاتی نمایدحلاسایی مشکالت روستا بهترین راهتا بتواند با بررسی و شن ،شوداحساس می هادهیاری

 های رسیدن به توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد.ترین راهها یکی از مهمبنابراین توجه به نقش دهیاری

عد از دهه ب ژهیوبههای اخیر توسعه پایدار ریشه در تغییر و تحوالت نظری کالن در حوزه علوم اجتماعی در طول دهه

 عنوانبه( که 1987) 1و توسعه ستیزطیمح یجهان تهیتوسط کمبرای اولین بار . (Moseley, 2002: 156)دارد  1970

اصالحات  نیترعیاز وس یکیبه  لیتبد "داریتوسعه پا"اصطالح شود، عمومیت یافت و شناخته می 2لندبرانت گزارش

 یسنت کردهاییرو تیبه بعد حاکم 1980دهه از  .(Robinson, 2008: 3)شد  یالمللنیب یهاها و سازماندولت توسط

آن موجب شد که چارچوب اصول توسعه  یمنف امدهاییو پ یبخش زییراداری متمرکز، برنامه یاسیس نظام، توسعه

 توجه شود ییشهری و روستا ،یمحل ای،هیناح ،یتوسعه در سطوح گوناگون مل زییرو به برنامه شود فیبازتعر

(Boggia et al, 2014: 161) .ما  یامروز یازهاین کهی اتوسعه»بود:  نیارائه شد، چن داریکه از توسعه پا یفیتعر نیاول

دو مفهوم مهم  داریتوسعه پا. (Ihuah et al, 2014: 63) .«برآورده نماید ندهیآی هانسل یهاییرا بدون کاستن از توانا

 یهاسازمان وی فناور لهیوسبه طیمح یبرا جادشدهیا یهاتیبه محدود توجهم، دو ر؛یمردم فق یازهاین نیتأم اول،دارد: 

از سویی دیگر توسعه پایدار روستایی . (Mitchell, 2013: 15) ندهیآ نسل حاضر و یازهایبرآورد ن منظوربه یاجتماع

ی، کالبدی و اجتماعی نیز جزئی از کلیت توسعه پایدار است که هدف از طرح آن توسعه همه ابعاد اقتصادی، محیط

 جانبهتوسعه پایدار روستایی فرایندی است که بر ارتقای همه(. 147: 1397نژاد، باشد )طوالبیبرای جوامع روستایی می

)نوری  کندیها و تنگناهای محیطی تأکید مبا قابلیت متناسبی هاسازی و ترغیب فعالیتحیات روستایی از طریق زمینه

همه سطوح فعالیتی و مکانی باشد  رندهیدربرگای است که (. توسعه پایدار روستایی، توسعه692: 1396و همکاران، 

(Ioppolo et al, 2016: 2)توسعه و ایجاد منظوربه محلی مسئوالن تشویق دنبال .همچنین توسعه پایدار روستایی به 

رفیعیان )است  بوده محلی سطح رد توسعه ایجاد برای دولتی و محلی و خصوصی هایبخش میان همکاری هایبرنامه

از راه رفع نیازهای  سالم در مناطق روستایی، دستیابی به زندگی توسعه پایدار اصلی هدف. (14: 1388و هودنسی، 

برای  اقتصادی هایمحیطی و مرتبط با نظام تیفیباکزندگی همگام  کیفیت کردن اساسی تمام جامعه روستایی با لحاظ

تواند مبتنی بر دو هدف توسعه میاین نوع . (Jackson, 2009: 145) ح رضایت از زندگی استدستیابی به باالترین سط

و یا  های اقتصادیاهداف محتوایی که به معنای بهبود وضعیت اجتماع محلی از طریق افزایش فعالیتاول؛  باشد:می

اجتماع  نای افزایش توان و ظرفیتاهداف فرایندی که به معدوم؛  های اجتماع محلی است.اشتغال و ایجاد زیرساخت

های آن تا سطوح محلی گسترش یابد گیری. یعنی تصمیم(128: 1389و سلسله، رضازاده) محلی برای انجام کارهاست

 ستیزطیمح با سازگار و کم بسیار خطر آن پایین؛ نسبتاً آن  ورودی اینکه خاطر (. به190: 1389الدین افتخاری، )رکن

همچنین توسعه پایدار روستایی . (Husnah, 2014: 143)توانند از آن استفاده کنند می یراحتبه باشد جوامع محلیمی

                                                           
1- WCED 

2- BruntLand 
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حیاتی مطمئن، ایمن و محیطی سالم برای مردم  حالنیدرعای است که نیازهای اساسی مردم محلی را برطرف و توسعه

، محلی برای بهبود درآمدهامردم ش تال درواقع .(Coriaa and Calfucurab, 2012: 47- 55)محلی ایجاد نماید 

-Van Zeijl)باشد خودشان میبرای تدارک الزامات و نیازها  خودهای های شغلی و کیفیت حیات در زیستگاهفرصت

Rozema and Martens, 2010:14 ) .شامل؛  هایی که در توسعه محلی اهمیت اساسی دارندبرخی باورها و ارزش

 حق این ؛ ب( مردمرادارند شانیزندگ بر رگذاریتأث تصمیمات در مشارکت حق ردممحلی، م توسعه دیدگاه الف( در

 شرایطی و بگیرند تصمیم آگاهانه که دارندحقکنند؛ ج(  ، تالشهاستآن مطلوب که محیطی ایجاد برای که رادارند

 اداره شیوه هترینمشارکتی، ب کنند؛ د( دموکراسی تعدیل یا و رد را شودمی تحمیل هاآن بر بیرون از که را

 افزایش را توسعه موفقیت اجتماع، پتانسیل یک در افراد ادغام رساندن حداکثر است؛ ه( به محلی یوکارهاکسب

 اجتماعشان منافع جهت در تالش محلی، انگیزه اجتماع افراد میان در واکنش و کنش و گفتمان دهد؛ ی( برقراریمی

 مدیریت وجود به توسعه پایدار، دستیابی برای . بنابراین،(Filips and pitman, 2009: 61)دهد می افزایش هاآن در را

طوری که مدیریت محلی بهبودی و اصالح را برای جوامع و توسعه  .(Budsakorn, 2010: 17)بود  خواهد ضروری

م در جریان توسعه و تواند به توانمندسازی و مشارکت مردآورد. چنین راهبردی میپایدار را برای روستا به ارمغان می

(. و پایداری 193: 1382ی متّکی به خود و پایدار منجر شود )زاهدی مازندرانی، گیری یک جریان توسعهشکل

گردد های محلی و بومی فراهم سازند. بنابراین روشن میرا برای جوامع و محیط یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی و 

های توسعه پایدار روستایی الزامی ها در جهت پیش بردن سازکارهای برنامهکه امروزه عالوه بر اینکه اعمال دهیاری

با نظارت، کنترل و همراهی دولت است،  توأماست، توجه به نهادسازی و نقش نهادها در امر توسعه پایدار روستایی که 

 رسد.های آموزشی، ترویج و مشارکت محلی ضروری به نظر میبسترسازی برای برنامه

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل



 
 
 

75 

 

 4 یاپی، پ۱۳۹۹ اییز و زمستانپ، دومدوره دوم، شماره                                    مجله توسعه فضاهای پیراشهری                

 

 یشناسروش
دو تعریف از  موردمطالعههای منطقه قبل از بیان ویژگی .باشدروستاهای پیراشهری شهر پلدختر می ۀموردمطالع منطقه

 تعاریف این در است؛ فضایی تعاریف پیراشهری، روستاهای تعریف ترینساده"است.  شدهارائهمنطقه پیراشهری 

 برنامهبی دگرگونی محیطی، شتابان افت همچون)خود  خاص هایویژگی با شهری ناحیه شیهحا در پیراشهری روستاهای

 نواحی درواقع(. 3: 1396همکاران،  و قاسمی)شوند می تعریف( امثالهم و خدماتی شدید کمبود اراضی، کاربری

 با زیادی فاصله هرچند دموار برخی و در دارند قرار شهر با مجاورت در که شودیم گفته هاییعرصه به پیراشهری

 یطهماسب و پور)جمعه "آیندمی وجود به زندگیسبک و تغییر شهرگرایی گسترش جهیدرنت ولی شهردارند

 (.50: 1392تهرانی،

باشد. شهرستان پلدختر دارای چهار مرکز شهرستان پلدختر می عنوانبهشهر پلدختر در بخش مرکزی شهرستان و 

باشد که طبق سرشماری عمومی بخش معموالن دارای سه دهستان با مرکزیت معموالن میدهستان به مرکزیت پلدختر و 

نفر  39338خانوار( است که از این تعداد  20303نفر جمعیت ) 73،744دارای جمعیتی بالغ بر (، 1395نفوس و مسکن )

عیشت اصلی مناطق روستایی کنند. مخانوار( در روستاها و مابقی در دو شهر معموالن و پلدختر زندگی می 11،289)

باشد. دو رودخانه مهم کشکان و سیمره در این های مرتبط با آن میاین شهرستان مبتنی بر بخش کشاورزی و فعالیت

 منطقه زاگرس در ۀموردمطالع منطقه کنند.ایفا میدر تأمین آب کشاورزی نقش بسیار مهمی منطقه جریان دارند که 

در این تحقیق نیز با توجه به موضوع و هدف تحقیق که ارزیابی . است هستانی و پرشیبتوپوگرافی کو دارای شده واقع

های منطقه پیراشهری پلدختر در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی بوده فقط روستاهایی که دارای عملکرد دهیاری

روستاهای نمونه انتخاب شدند.  وانعنبهروستا(  33کیلومتری مرکز شهرستان قرار داشته ) 8اند و تا فاصله دهیاری بوده

ی پلدختر و شهر هیناح هیحاش کیلومتری انتخاب شد که روستاهای این مسافت همگی در 8به این دلیل روستاهای 

 دیگر، سویی از و برندمی این موقعیت بهره خدمات و اند که هم از مزایامتراکم در دشت جایدار مستقر شده صورتبه

هستند. در  روبرو زمین مسکونی و غیره متیقمشکالتی مانند تغییر کاربری اراضی و افزایش  با نزدیکی، همین دلیل به

 ( موقعیت روستاهای پیراشهری شهر پلدختر آورده شده است.2شکل )
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 نقشه موقعیت سیاسی شهر پلدختر و روستاهای پیرامون .2شکل

 

قرار « تحلیلی -توصیفی»، در چارچوب روش «روش» ازنظر و کاربردیتحقیقات  هدف در زمره ازنظرتحقیق حاضر 

 درروشها و اطالعات آوری دادهابزار جمع بوده است.« میدانی»و « اسنادی»آوری اطالعات به دو روش جمع گیرد.می

شامل خانوارهای روستایی تا  جامعه آماری تحقیق،نامه و مصاحبه آزاد با مردم محلی بوده است. میدانی نیز پرسش

-از طریق روش نمونهبرآورد حجم نمونه  یبرا. (=4843Nباشد )کیلومتر از شهر پلدختر و دارای دهیاری می 8 فاصله

در دو سطح ها و اطالعات داده (.1نمونه انتخاب شد )جدول  351گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 

 ها در سطح استنباطی و برای بررسییافته لیوتحلهیتجز برای .دیگرد لیوتحلهیتجز spssافزار با نرم تحلیلیو  یفیتوص

شد. برای بررسی  ای استفادهنمونهتک t آزمون از( یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی، ) پایدار توسعه گانهابعاد سه

محاسبه روستا( و  33ها در روستاهای هدف )دهیاری یطیمحستیزعملکرد اجتماعی، اقتصادی و  تطبیقی وضعیت

و آزمون  (Post Hoc)ی بیتعق یهاآزمون از ییروستا داریابعاد توسعه پا ازنظر هاعملکرد هر یک از دهیاریتفاوت 

داری و ها با توجه به سطح معنیه شد. در این زمینه هر یک از عملکردهای دهیاریاستفاد (Tukey HSD)توکی 

ه اول(، عملکرد متوسط )طبقه دوم( و عملکرد مطلوب ، در سه سطح عملکرد نامطلوب )طبقآمدهدستبههای میانگین

 شدند. یبنددسته)طبقه سوم( 
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 موردمطالعهها و تعداد نمونه روستاهای ویژگی .1جدول

 تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا تعدادنمونه جمعیت خانوار روستا

 6 233 67 تیموراباد 14 554 161 سفالخرسدر

 29 1165 341 پرویزنپرا 8 350 98 علیاخرسدر

 6 228 70 پایینخلججلگه 24 945 283 وره زرد

 3 162 40 چملیالن 14 532 167 بابازید

 2 74 25 کلچال 3 74 34 حیدرچم

 6 253 67 بلمکگری 15 639 170 میدان بزرگ

 4 188 52 دوکوهه 3 113 30 شیرواشیان تخت

 99 4054 1161 سراب حمام 10 409 117 واشیان نصیرتپه

 8 298 88 آباد باالاسالم 10 386 114 مورتچم

 2 85 27 چمگردله وسطی 7 247 76 کشکهبن

 6 228 70 مالوی 2 62 25 خرسدرکاکامراد

 6 268 75 کناربلوط 24 975 276 عصر)عج(ولی

 2 71 19 حسینکرمواشیان 2 63 19 کل باالچال

 2 66 14 یکشنبهچوتاش 2 83 25 باغ پایین

 3 115 34 چم قلعه 4 161 45 باالگردلهچم

 8 370 96 آبادرحیم 14 571 166 پایینگردلهچم

 - - - - 2 86 26 باغ باال
 (351نامه )(؛ تعداد پرسش4078(؛ خانوار )33کل: تعداد روستا )

 1399های تحقیق، و یافته 1395منبع: مرکز آمار ایران، 

آزمون گرفته شد و میزان ضریب اعتماد با روش نامه پیشپرسش 35نمونه اولیه شامل  پایایی، از یک منظور سنجشبه

توسط کالبدی  -ها و در قالب سه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطیگویهکلیه برای این امر  .آلفای کرونباخ محاسبه شد

باشد که می 82/0های این ابعاد برابر با هگویبرای آمده کل دستی بهنتایج آلفا. اندرسیده به تأیید نهایی این آزمون

(. روایی ابزار سنجش 2باشد )جدول توان گفت که مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار میاست، لذا می 70/0 باالتراز

 قرار گرفت. دیتائنیز با استفاده از روایی محتوا توسط کارشناسان امر مورد 

 هر یک از ابعاد تحقیقشده برای میزان آلفای محاسبه .2جدول

 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه )نماگر( ابعاد

 86/0 12 کالبدی -محیطی

 83/0 14 اجتماعی

 79/0 12 اقتصادی

 82/0 38 پایایی کل

 1399های تحقیق، منبع: یافته

توسعه پایدار روستایی  ها در جهت تحققدر این مطالعه با توجه به هدف تحقیق و برای ارزیابی عملکرد تطبیقی دهیاری

 ( برای ارزیابی عملکرد دهیاران در نظر گرفته شد.3های جداول )در روستاهای پیراشهری شهر پلدختر ابعاد و گویه
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

 های تحقیقابعاد و گویه .3جدول

 گویه/ معرف بعد

طی
حی

م
- 

دی
کالب

 

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

استراحت و تفریح برای مردم،  یهامکانو نگهداری از تأسیسات عمومی روستا، پیگیری و کمک به احداث  یبرداربهره

در  روستا، تالش برای گسترش فضای   وسازساختپیگیری و کمک به بهسازی و نوسازی بافت ظاهری روستا، بهبود وضعیت 

ها(، پیگیری و کمک به تهیه و اجرای طرح هادی در ، حیاط خانههادانیمو کوچه و خیابان،  هاجادهف سبز روستا )در اطرا

 سطحی در روستا، بهبود وضعیت معابر روستا یهاآب یآورجمعزباله، بهبود وضعیت  یآورجمعروستا، بهبود وضعیت 

عی
ما

جت
ا

 

الی روستا برای شناسایی مشکالت  روستا، تالش برای کاهش ایجاد روحیه همیاری و همکاری در روستا، نظرخواهی از اه

 یهاتیحماهای مختلف روستا و تالش برای از بین بردن زمینه اختالفات(، پیگیری اختالفات محلی)کاهش اختالف گروه

ناطق دیگر مهاجرت زنان و محرومان، تالش برای برگرداندن اهالی که از روستا به م ژهیوبهبهداشتی و درمانی از اهالی روستا 

، پیگیری مشکالت اداری روستاییان و اموری که مردم در ادارات دارند، تشویق و ترغیب مردم روستا برای انجام اندکرده

، قصابی و هایینانوا، هافروشگاه، مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن روستا مانند هابرنامهاجرای  ٔ  نهیدرزماقدامات و همکاری 

بضاعت به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و های بیو مشکالت روستا، معرفی خانواده مسائلجهت حل  حمام، تالش در

سفیدان و  شیبارمحلی، تعامل  یهاسنتمحلی و  ورسومآداب، تالش در راستای حفظ هاآنبهزیستی برای مساعدت به 

 ستاییانرو از مهاجرتروستا، تالش در جهت جلوگیری  نظرانصاحبنخبگان و 

دی
صا

اقت
 

و  یبافیقالنظیر  یدستعیصناتالش در جهت رونق کشاورزی، تالش در جهت رونق دامداری، تالش در جهت رونق 

، مساعدت و همکاری روستاییان در جهت تولید محصوالت، مساعدت و همکاری روستاییان برای فروش یدوزسوزن

)تأمین درآمد( روستا، پیگیری و کمک به فعاالن و جوانان روستا های درآمدزایی محصوالت، تالش و خالقیت  برای روش

روستاییان، تالش در جهت  درآمددر روستا، تالش در جهت افزایش  وسازساختبرای درآمدزایی، درآمدزایی از طریق رونق 

 ایجاد شغل برای جوانان

  1396ی و همکاران، نوروز ؛1395و همکاران،  مقدمیسربرق؛ 1395؛ پوررمضان و همکاران، 1391د، حاتمی نژا و عنابستانیمنبع: 

 

 تحقیقهای یافته
 دهندگانپاسخ سنی فراوانی بیشترین است که، آن از حاکی تحقیق نمونه ای پاسخگویانهای توصیفی و زمینهبرسی یافته

درصد  4/40 التشود. تحصیدرصد از کل جمعیت هدف )یا نمونه( را شامل می 5/34سال بوده که  41 تا 30 تحقیق

تحقیق اظهار داشتند که در بخش کشاورزی و  نمونه درصد جامعه 9/84اشتغال نیز  ازنظر بوده، پلمیدفوق پاسخگویان

 در درصد 1/99 تا هل ازنظر و مرد پاسخگویان درصد 1/97 جنسیت ازنظر باشند،های وابسته مشغول میفعالیت

درصد معتقد بودند که سابقه مدیریتی در روستاها  9/72نفر معادل  256اری نمونه آم 351اند. از بوده متأهل پاسخگویان

 (.4اند )جدول را نداشته
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 موردمطالعهتوصیف فراوانی جمعیت  .4جدول

 درصد تعداد پاسخگو بیشترین پاسخگو دهندهپاسخمشخصات 

 5/34 121 سال 41تا  30بین  سن

 1/97 341 مرد جنسیت

 4/40 142 پلمیدفوق تحصیالت

 1/99 348 متأهل تأهل

 9/84 298 کشاورز اشتغال

 9/72 256 خیر سابقه مدیریتی

 1399تحقیق،  هاییافته: منبع

 
 هابررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاری

 ایتک نمونه t آزمون اول پژوهش از سؤالها و در راستای برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاری

 این است، نوسان در لیکرت طیف و براساس 5 تا 1 بین که طیفی دامنه احتساب ها و بایافته با توجه به. است شدهدهاستفا

باشد. تحلیل مقایسه می معنادار 01/0 آلفای سطح در و شدهیابیارز 3 مطلوبیت عدد از بیشتر ابعاد همه برای میزان

ابعاد توسعه پایدار روستایی  ٔ  نهیدرزمها ردم محلی از عملکرد دهیاری( نشان داد که م5ها با توجه به جدول )میانگین

( در رتبه 69/3پایداری محیطی با میانگین ) ٔ  نهیدرزمها نقش و عملکرد دهیاری ٔ  نهیدرزمها اند. یافتهرضایت داشته

 ٔ  نهیدرزمها نقش دهیاری کهیطوربهبوده است.  بخشتیرضاها است. در این زمینه نیز عملکرد دهیاری قرارگرفتهدوم 

چون تالش در جهت جذب امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی، بهبود وضعیت عبور و مرور در روستا،  ییهامؤلفه

های استراحت و تفریح برداری و نگهداری از تأسیسات روستا، پیگیری و کمک به احداث مکانکمک به ایجاد و بهره

روستا، تالش برای گسترش  وسازساختو نوسازی بافت روستا، بهبود وضعیت  برای مردم، پیگیری و کمک به بهسازی

ها(، پیگیری و کمک به تهیه و اجرای طرح هادی ها، حیاط خانهها و کوچه و خیابان، میدانفضای سبز )در اطراف جاده

هبود وضعیت معابر سطحی در روستا، ب یهاآبآوری زباله، بهبود وضعیت جمع یآورجمعدر روستا، بهبود وضعیت 

نشان  تحقیق هایمطلوبی انجام دهند و از این طریق باعث جلب رضایت اهالی روستاها شوند. یافته صورتبهروستا را 

ابعاد توسعه  سایر ( نسبت به59/3پایداری اجتماعی با میانگین ) ٔ  نهیدرزمها نقش و عملکرد دهیاری مؤلفه دهد،می

افزایش  ٔ  نهیدرزماند وظیفه و هدف خود های توانستهدهیاری کهیطوربهدارد.  قرار باالتری سطح در پایدار روستایی

ایجاد روحیه همیاری و همکاری در روستا، نظرخواهی از اهالی روستا برای شناسایی مشکالت  روستا، تالش برای 

ینه اختالفات(، پیگیری های مختلف روستا و تالش برای از بین بردن زمکاهش اختالفات محلی)کاهش اختالف گروه

زنان و محرومان، تالش برای برگرداندن اهالی که از روستا به  ژهیوبهبهداشتی و درمانی از اهالی روستا  یهاتیحما

، پیگیری مشکالت اداری روستاییان و اموری که مردم در ادارات دارند، تشویق و ترغیب اندکردهمناطق دیگر مهاجرت 

، هافروشگاه، مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن روستا مانند هابرنامهاجرای  ٔ  نهیدرزم مردم روستا برای همکاری

بضاعت به نهادهای های بیو مشکالت روستا، معرفی خانواده مسائل، قصابی و حمام، تالش در جهت حل هایینانوا

های محلی، و سنت ورسومآدابظ ، تالش در راستای حفهاآنحمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای مساعدت به 

روستاییان و غیره را  از مهاجرتروستا، تالش در جهت جلوگیری  نظرانصاحبسفیدان، نخبگان و  شیبارتعامل 
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

( در 46/3پایداری اقتصادی با میانگین ) ٔ  نهیدرزمعملکرد مدیران  ٔ  نهیدرزمها مطلوبی انجام دهند. یافته صورتبه

که پایداری اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی و محیطی در سطح پایینی  حالنیباااست. ولی  قرارگرفتهترین سطح پایین

بعد اقتصادی بیشترین رضایت مردم  ٔ  نهیدرزماند. بوده ولی مردم محلی از وظایف اقتصادی دهیاران نیز رضایت داشته

کمک به فعاالن و ی، ونق دامدارتالش در جهت ری، در جهت رونق کشاورزچون تالش دهیاران  یهامؤلفهمحلی از 

 بوده است.  انییروستا درآمد شیتالش در جهت افزایی و درآمدزا یجوانان روستا برا

 

 ها در ابعاد مختلفارزیابی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاری .5جدول 

 3=  آزمون مورد عددی مطلوبیت

 تفاوت میانگین معناداری tآماره  میانگین ابعاد
 درصد 95 یناناطم فاصله

 باال حد پایین حد

 79/0 61/0 658/0 000/0 486/14 69/3 محیطی

 69/0 56/0 653/0 000/0 672/12 59/3 اجتماعی

 61/0 32/0 345/0 000/0 748/9 46/3 اقتصادی

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 

ابعاد توسعه  ٔ  نهیدرزمها از عملکرد دهیاری ( نشان داد که مردم محلی3ها با توجه به شکل )تحلیل مقایسه میانگین

توان گفت که به ترتیب بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد کلی می صورتبهاند. پایدار روستایی رضایت داشته

 ( بوده است.46/3( و بعد اقتصادی )59/3(، بعد اجتماعی )69/3دهیاران مربوط به بعد محیط زیستی )

 

 

 ها در زمینه ابعاد توسعه پایدار روستاساکنان روستاهای پیراشهری پلدختر از عملکرد دهیاریمیزان رضایت  .3شکل 

 

 بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر

ها در روستاهای هدف عملکرد دهیاری تحقیق توضیح داده شد برای بررسی وضعیت تطبیقی درروشکه  یطورهمان

ابعاد توسعه  ازنظر هاعملکرد هر یک از دهیاریمحاسبه تفاوت دوم پژوهش و همچنین  لسؤاروستا( و در راستای  33)

ه شد. در این زمینه هر استفاد (Tukey HSD)و آزمون توکی  (Post Hoc)ی بیتعق یهاآزمون از ییروستا داریپا

محیطیاجتماعیاقتصادی

3.70

3.65

3.60

3.55

3.50

3.45

D
a
ta
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ر سه سطح عملکرد نامطلوب ، دآمدهدستبههای داری و میانگینها با توجه به سطح معنییک از عملکردهای دهیاری

شدند. برای رسیدن به پاسخ این  یبنددسته)طبقه اول(، عملکرد متوسط )طبقه دوم( و عملکرد مطلوب )طبقه سوم( 

با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی سنجیده شد. در ادامه  موردمطالعهابتدا عملکرد دهیاران روستاهای  سؤال

 توسعه پایدار روستایی پرداخته شد. نهیدرزم به بررسی عملکرد دهیاران

 

 بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد اجتماعی

ها در روستاهای عملکرد دهیاریبین دهد که بعد اجتماعی نشان می نهیدرزم موردمطالعهبررسی تطبیقی عملکرد دهیاران 

 33ها نشان داد که از بین . بررسی یافتهداری وجود داردتفاوت معنی موردمطالعهمنطقه در مناطق روستایی هدف 

زیر بوده است: عملکرد  صورتبهمیزان عملکرد دهیاران در زمینه بعد اجتماعی  اندبودهروستایی که دارای دهیاری 

، عملکرد مالویو  درحیچم، کشنبهیچوتاشبلمک، گری، حمام سراب، نیحس-کرم انیواشروستای؛  6های دهیاری

اهالی این روستاها انتظار  کهچنانآنچندان مناسبی در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای روستایی نداشته و 

های ها طبقه دوم نشان داد که دهیاریانجام دهند. عملکرد دهیاری یخوببهاند، نتوانسته وظایف و نقش خود را داشته

در طبقه  باال آباداسالمو  نییپا باغچم،  لیالن، رتپهینص انیواش، چمگردله وسطی، باالگردلهچم، باغ باالروستاهای 

اند تا های این روستاها توانستهو در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی، عملکرد دهیاری اندقرارگرفتهعملکرد متوسط 

در  هاآنکه عملکرد دهیاران روستا در آن قرار دارند  20حدودی نقش وظایف خود را انجام دهند. در طبقه سوم که 

اند؛ روستای هدف که دارای دهیاری بوده 33دهد که از است. بررسی این طبق نشان می شدهیابیارزسطح مطلوبی 

، تیموراباد، پایینگردلهچم، پایینخلججلگهکشکه،  بن، بابازید، کناربلوط، دوکوهه، )عج(عصریولدهیاری روستاهای 

، بزرگ دانیم، ریش-تخت انیواش، آبادرحیم، خرسدرکاکامراد، سفالخرسدر، قلعه چمکل،  الچ، ایخرسدرعل، زرد وره

اند در های این روستاها توانستهدارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده و دهیاری باال کل چالپرویز، و  پرانمورت،  چم

( میزان عملکرد دهیاران هر یک از 6ل )داشته باشند. در جدو یمؤثرزمینه پایداری اجتماعی روستاهای منطقه نقش 

 .اندشدهیبنددستهو  قرارگرفتهروستاها آورده شده است که در سطح طبقه عملکرد نامطلوب، متوسط و مطلوب 
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

 روستا( 33عملکرد اجتماعی دهیاران در روستاهای هدف ) وضعیت .6جدول 

 میزان عملکرد نام روستا ردیف
 پایداری

 طبقه سوم طبقه دوم ولطبقه ا

 حسینکرمواشیان 1

 نامطلوب

54/1   

   60/1 سراب حمام 2

   93/1 بلمکگری 3

   52/2 یکشنبهچوتاش 4

   56/2 حیدرچم 5

   98/2 مالوی 6

 باغ باال 7

 متوسط

 23/3  

  29/3  باالگردلهچم 8

  48/3  چمگردله وسطی 9

  57/3  واشیان نصیرتپه 10

  72/3  چملیالن 11

  88/3  باغ پایین 12

  92/3  آباد باالاسالم 13

 عصر)عج(ولی 14

 مطلوب

  02/4 

 24/4   دوکوهه 15

 26/4   کناربلوط 16

 31/4   بابازید 17

 34/4   کشکهبن 18

 38/4   پایینخلججلگه 19

 42/4   پایینگردلهچم 20

 46/4   تیموراباد 21

 54/4   وره زرد 22

 55/4   علیاخرسدر 23

 59/4   کلچال 24

 63/4   چم قلعه 25

 68/4   سفالخرسدر 26

 69/4   خرسدرکاکامراد 27

 71/4   آبادرحیم 28

 75/4   شیرواشیان تخت 29

 82/4   میدان بزرگ 30

 84/4   مورتچم 31

 90/4   پرویزپران 32

 90/4   باال کلچال 33

 001/0 017/0 011/0 داریسطح معنی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ اییز و زمستانپ، دومدوره دوم، شماره                                    مجله توسعه فضاهای پیراشهری                

 بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد اقتصادی

ها در عملکرد دهیاریبین دهد که ی نشان میاقتصاددر زمینه بعد  موردمطالعهبررسی تطبیقی عملکرد دهیاران منطقه 

ها نشان داد که از . بررسی یافتهداری وجود داردتفاوت معنی پیرامون شهر پلدختردر مناطق روستایی های هدف روستا

 چوتاشبلمک،  گری، حمام سراب، نیحس-کرم انیواشروستای  10های روستایی که دارای دهیاری، دهیاری 33بین 

عملکرد چندان مناسبی در زمینه بهبود  باالگردلهچم و باال باغ، وسطی چمگردلهچم،  لیالن، درحی چم، مالوی، کشنبهی

اند، نتوانسته وظایف و نقش اهالی این روستاها انتظار داشته کهچنانآنوضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی نداشته و 

باال،  آبادماسالانجام دهند.  از کل روستاهای دارای دهیاری، دهیاری روستاهای  یخوببههای اقتصادی خود را در زمینه

دارای عملکرد متوسطی در  نییپا باغو  سفالخرسدر، کناربلوط، پایینخلججلگه، دوکوهه، رتپهینص انیواش، بابازید

اند تا حدودی نقش وظایف خود را در زمینه بعد های این روستاها توانستهاند. عملکرد دهیاریهای اقتصادی بودهزمینه

 انیواش، تیمورابادکشکه،  بن، آبادرحیمدهیاری در روستاهای  15سوم عملکرد  اقتصادی اقتصادی انجام دهند. در طبقه 

مورت،  چم، قلعه چمپرویز،  پران، خرسدرکاکامراد، پایینگردلهچم، ایخرسدرعل، )عج(ی عصرول، زرد وره، ریش تخت

 33دهد که از ن طبق نشان میدر سطح مطلوبی ارزیابی شده است. بررسی ای باال کل چال، و بزرگ دانیمکل،  چال

روستای فوق دارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده و  15اند؛ دهیاری روستاهای روستای هدف که دارای دهیاری بوده

 (.7داشته باشند. جدول ) یمؤثرپایداری اقتصادی روستاهای منطقه نقش  ٔ  نهیدرزماند های این روستاها توانستهدهیاری

 

 روستا( 33اقتصادی دهیاران در روستاهای هدف ) عملکرد وضعیت.7جدول

 میزان عملکرد نام روستا ردیف
 پایداری

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

 حسینکرمواشیان 1

 نامطلوب

19/1   

   31/1 سراب حمام 2

   52/1 بلمکگری 3

   88/2 یکشنبهچوتاش 4

   14/2 مالوی 5

   53/2 حیدرچم 6

   64/2 مچلیالن 7

   67/2 چمگردله وسطی 8

   72/2 باغ باال 9

   97/2 باالگردلهچم 10

 آباد باالاسالم 11

 متوسط

 35/3  

  38/3  بابازید 12

  78/3  واشیان نصیرتپه 13

  86/3  دوکوهه 14

  87/3  پایینخلججلگه 15

  90/3  کناربلوط 16

  97/3  سفالخرسدر 17

  99/3  غ پایینبا 18

 آبادرحیم 19
 مطلوب

  11/4 

 12/4   کشکهبن 20
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

 15/4   تیموراباد 21

 17/4   شیرواشیان تخت 22

 19/4   وره زرد 23

 21/4   عصر)عج(ولی 24

 39/4   علیاخرسدر 25

 40/4   پایینگردلهچم 26

 41/4   خرسدرکاکامراد 27

 43/4   پرویزپران 28

 56/4   چم قلعه 29

 69/4   مورتچم 30

 69/4   کلچال 31

 70/4   میدان بزرگ 32

 80/4   کل باالچال 33
 001/0 023/0 265/0 داریسطح معنی

 
 یطیمحستیزبررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر در زمینه بعد 

ها عملکرد دهیاریبین دهد که نشان می یطیمحستیزدر زمینه بعد  بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران پیرامون شهر پلدختر

روستایی  33ها نشان داد که از بین . بررسی یافتهداری وجود دارددر مناطق روستایی تفاوت معنیدر روستاهای هدف 

، مالوی ،کشنبهی چوتاش، نیحس-کرم انیواش، سراب حمامروستای  6که دارای دهیاری بوده اند عملکرد دهیاران 

مطالعه محیطی روستاهای موردعملکرد چندان مناسبی در زمینه بهبود وضعیت زیست وسطی چمگردلهبلمک و  گری

اند، نتوانسته وظایف و نقش خود را در این زمینه به خوبی انجام نداشته و آنچنان که اهالی این روستاها انتظار داشته

ی ول، باال آباد اسالم، رتپهینص انیواش، نییپا باغ، باال باغ، درحی چمچم،  لیالندهند. میزان عملکرد دهیاری روستاهای 

اند. عملکرد های زیست محیطی بودهدارای عملکرد متوسطی در زمینه کناربلوطو  باالگردلهچم، بابازید، )عج(عصر

زیست روستاها انجام طاند تا حدودی نقش وظایف خود را در زمینه بعد حفظ محیهای این روستاها توانستهدهیاری

، آبادرحیم، پایینخلججلگهدهیاری در روستاهای  17محیطی نیز، دهند. در طبقه سوم عملکرد و وظایف زیست

 چالپرویز،  پران، زرد وره، دوکوهه، باال کل چال، ایخرسدرعلکشکه،  بن، سفالخرسدر، تیموراباد، پایینگردلهچم

دارای عملکرد مناسب و مطلوبی بوده  تمور چمو  خرسدرکاکامراد، قلعه چم، بزرگ دانیم، ریش تخت انیواشکل، 

محیطی در روستاهای منطقه نقش موثری داشته باشند. اند در زمینه پایداری زیستهای این روستاها توانستهو دهیاری

 (.8جدول )
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ اییز و زمستانپ، دومدوره دوم، شماره                                    مجله توسعه فضاهای پیراشهری                

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

 میزان عملکرد نام روستا دیفر
 پایداری

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

 سراب حمام 1

 نامطلوب

76/1   

   95/1 حسینکرمواشیان 2

   07/2 یکشنبهچوتاش 3

   21/2 مالوی 4

   58/2 بلمکگری 5

   80/2 چمگردله وسطی 6

 چملیالن 7

 متوسط

 00/3  

  05/3  حیدرچم 8

  26/3  باال باغ 9

  75/3  باغ پایین 10

  82/3  واشیان نصیرتپه 11

  82/3  آباد باالاسالم 12

  83/3  عصر)عج(ولی 13

  89/3  بابازید 14

  90/3  باالگردلهچم 15

  91/3  کناربلوط 16

 پایینخلججلگه 17

 مطلوب

  16/4 

 26/4   آبادرحیم 18

 31/4   پایینگردلهچم 19

 38/4   تیموراباد 20

 41/4   سفالخرسدر 21

 44/4   کشکهبن 22

 45/4   علیاخرسدر 23

 46/4   کل باالچال 24

 48/4   دوکوهه 25

 64/4   وره زرد 26

 66/4   پرویزپران 27

 71/4   کلچال 28

 76/4   شیرواشیان تخت 29

 76/4   میدان بزرگ 30

 78/4   قلعهچم  31

 87/4   خرسدرکاکامراد 32

 89/4   مورتچم 33

 006/0 046/0 231/0 داریسطح معنی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

 پایدار روستاییوضعیت تطبیقی عملکرد دهیاران روستاهای پیراشهری پلدختر از نظر توسعه

پیرامون در مناطق روستایی ها در روستاهای هدف هیاریعملکرد دبین دهد که ( نشان می9جدول ) نتایج حاصل از

 اندبودهروستایی که دارای دهیاری  33ها نشان داد که از بین . بررسی یافتهداری وجود داردتفاوت معنی شهر پلدختر

 زیر بوده است: صورتبهمیزان عملکرد دهیاران 

 عملکرد نامطلوب )طبقه اول(:
 انیواش، سراب حمامروستای  7های روستای هدف، دهیاری 33ن طبقه نشان داد که از ها در ایبررسی عملکرد دهیاری

عملکرد چندان مناسبی در زمینه  وسطی چمگردلهو  درحی چم، مالوی، کشنبهی چوتاشبلمک،  گری، نیحس-کرم

ه وظایف و نقش خود را اند نتوانستاهالی این روستاها انتظار داشته کهچنانآنتحقق توسعه پایدار روستایی نداشته و 

 انجام دهند. یخوببه

 
 عملکرد متوسط )طبقه دوم(:

 7های اند، دهیاریروستای هدف که دارای دهیاری بوده 33ها طبقه دوم نشان داد که از بررسی میزان عملکرد دهیاری

در طبقه عملکرد متوسط  نییپا باغو  بابازید، رتپهینص انیواشباال،  آباد اسالم، باالگردلهچمچم،  لیالن، باغ باالروستای 

عملکرد متوسط داشته و  باًیتقرهای این روستاها اند. در زمینه تحقق توسعه پایدار روستایی، عملکرد دهیاریقرار گرفته

 خود را انجام دهند. فیوظااند تا حدودی نقش توانسته

 

 عملکرد مطلوب )طبقه سوم(:
است. بررسی این طبق نشان  شدهیابیارزارند عملکرد دهیاران در سطح مطلوبی روستا در آن قرار د 19در طبقه سوم که 

، پایینخلججلگه، )عج(عصریول، کناربلوطروستای  19اند؛ روستای هدف که دارای دهیاری بوده 33دهد که از می

، ایخرسدرعل، ریش-ختت انیواش، زرد وره، آبادرحیم، پایینگردلهچم، سفالخرسدر، تیمورابادکشکهف  بن، دوکوهه

دارای عملکرد مناسب و  تمور چمو  بزرگ دانیم، باال کل چالپرویز،  پران، قلعه چمکل،  چال، خرسدرکاکامراد

داشته باشند. در  یمؤثراند در زمینه تحقق توسعه پایدار رروستایی نقش های این روستاها توانستهمطلوبی بوده و دهیاری

هیاران هر یک از روستاها آورده شده است که در سطح طبقه عملکرد نامطلوب، ( میزان عملکرد د14 -5جدول )

 .اندشدهیبنددستهو  قرارگرفتهمتوسط و مطلوب 
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 ابعاد توسعه پایدار روستایی ازنظرروستا(  33عملکرد دهیاران در روستاهای هدف ) وضعیت .9جدول

 میزان عملکرد نام روستا ردیف
 پایداری

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

 سراب حمام 1

 نامطلوب

54/1   

   56/1 حسینکرمواشیان 2

   01/2 بلمکگری 3

   16/2 یکشنبهچوتاش 4

   30/2 مالوی 5

   85/2 حیدرچم 6

   91/2 چمگردله وسطی 7

 باغ باال 8

 متوسط

 07/3  

  12/3  چملیالن 9

  45/3  باالگردلهچم 10

  70/3  آباد باالماسال 11

  72/3  واشیان نصیرتپه 12

  86/3  بابازید 13

  87/3  باغ پایین 14

 کناربلوط 15

 مطلوب

  02/4 

 02/4   عصر)عج(ولی 16

 14/4   پایینخلججلگه 17

 14/4   دوکوهه 18

 19/4   کشکهبن 19

 30/4   تیموراباد 20

 33/4   سفالخرسدر 21

 37/4   پایینگردلهمچ 22

 37/4   آبادرحیم 23

 41/4   وره زرد 24

 55/4   شیرواشیان تخت 25

 60/4   علیاخرسدر 26

 60/4   خرسدرکاکامراد 27

 65/4   کلچال 28

 65/4   چم قلعه 29

 66/4   پرویزپران 30

 72/4   کل باالچال 31

 72/4   میدان بزرگ 32

 80/4   ورتمچم 33
 006/0 043/0 142/0 داریسطح معنی

 

مردم محلی و  ازنظر هاآنبا توجه به عملکرد  موردمطالعهروستای  33های همچنین بررسی عملکرد هر یک از دهیاری

روستای دارای دهیار بهترین عملکرد  33( آورده شده است. در بین 4در شکل ) هاآنبا توجه به میانگین عملکرد 

ها نیز ترین عملکرد دهیاریبوده است. ضعیف آبادحجتو  ایعل یبز ده، رانیده نو پان مربوط به سه روستای دهیار

 صورتبهو  حالنیباابوده است.  صد امام آبادفیو شری غالمعل، (شیدرو یهاخانه)  شانیدرومربوط به سه روستای 
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 (سهرابیو  نژادطوالبی...)هایسکونتگاه رانیعملکرد مد لیتحل

و  موردمطالعهو ابعاد توسعه پایدار در روستاهای  تحقق اهداف ٔ  نهیدرزمتوان گفت که عملکرد دهیاران کلی می

 پیراشهری شهر پلدختر مناسب و مطلوب بوده است.

 

 
 توسعه پایدار روستایی ٔ  نهیدرزم موردمطالعههای . میانگین عملکرد دهیاری4شکل

 1399های تحقیق، یافته 

 

روستای دارای دهیاری در منطقه  33در  توان گفت که عملکرد دهیارانکلی می صورتبهبا توجه به این تفاسیر و 

بر ابعاد اجتماعی، محیطی و اقتصادی تحقق توسعه  هاآنعملکرد  کهیطوربهاست.  شدهیابیارزمطلوب  موردمطالعه

پایدار در روستاهای مطالعه توانسته رضایت مردم محلی را جلب کند. بیشترین نقش دهیاران بر بعد اجتماعی بوده است. 

داری بین عملکرد آنان وجود داشته است. بهترین های هر یک روستاها نیز تفاوت معنیملکرد دهیاریع ٔ  نهیدرزم

ها ترین عملکرد دهیاریبوده است. ضعیف آبادحجتو  ایعل یبزده، رانیدهنو پعملکرد دهیاران مربوط به سه روستای 

 بوده است. آباد صد امامفیشری و غالمعل، شانیدرونیز مربوط به سه روستای 

 

 گیرینتیجه

دهی شده غیردولتی است، که تشکیل نهادهای سازمان پایدار روستاییتوسعه رسیدن به ترین ابزار مروزه یکی از مهما

 منظوربههای مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی، بر اساس نیاز و توانایی گروه

 تیریمدباشد. ترین این نهادها مدیریت روستایی مییکی از مهم گردد.وستاها ایجاد میای رهای توسعهاجرای برنامه

 تیروستا فعال های مختلفدر عرصه یکه با داشتن وجهه قانون ها،یاریو ده ییروستا یاسالم یدر قالب شوراها یمحل

. با تواند داشته باشندروستاها می توسعه یهاطرح یو اجرا هیورود به عرصه ته یبرا یمؤثر گاهینقش و جا کنند،یم

 هاآناز  نهیزم نینقش مؤثر در ا یفایدارند، ا ها در سطح روستاهادهیاری ازجملهمحلی و  رانیکه مد یفیتوجه به وظا

مطلوبی روستاها در سطح  اکثردر  یمحل مردم روستا با رانیمد تباطار موردمطالعه ی. در سطح روستاهارودیانتظار م

یی و روستا یهاو توسعه سکونتگاه شرفتیدر پ توجهقابل یاز نگاه ساکنان روستا نقش ییروستا تیریمدو  شدهگزارش
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ اییز و زمستانپ، دومدوره دوم، شماره                                    مجله توسعه فضاهای پیراشهری                

و یا نمایند دولت  حلیم یهاسازمان عنوانبه هادهیاریعملکرد  یبررس. داشته است روستا ستیزطیمححفظ 

رتبط هستند، بررسی و سنجش تطبیقی عملکرد با توجه به اینکه این مدیران با مردم محلی م گریدو از طرف  طرفکیاز

بسیاری از مسائل و مشکالت مدیریتی روستاها باشند و کمک  یراهگشاتواند توسعه پایدار روستایی، می نهیدرزم هاآن

 نهیدرزمهای تحقیق وظایف خود را انجام دهند. بررسی یافته یخوببهاند هایی باشد که نتوانستهبه بهبود عملکرد دهیاری

دهد که رضایت مردم محلی در زمینه می دهندهنشان( یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی، ) پایدار توسعه گانهسهابعاد 

ابعاد توسعه پایدار روستایی در سطح مطلوبی بوده است به صورتی که به ترتیب بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد 

بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران  ٔ  نهیدرزماقتصادی بوده است.  و بعد یطیمحستیزدهیاران مربوط به اجتماعی، بعد 

در مناطق ها در روستاهای هدف عملکرد دهیاریبین دهد که در زمینه ابعاد  توسعه پایدار روستایی نشان می موردمطالعه

 33ن در توان گفت که عملکرد دهیاراکلی می صورتبه. داری وجود داردتفاوت معنی پیراشهری پلدخترروستایی 

بر ابعاد  هاآنعملکرد  کهیطوربهاست.  شدهیابیارزروستای دارای دهیاری در منطقه پیراشهری پلدختر مطلوب 

اجتماعی، محیطی و اقتصادی تحقق توسعه پایدار در روستاهای مطالعه توانسته رضایت مردم محلی را جلب کند. 

داری های هر یک روستاها نیز تفاوت معنیعملکرد دهیاری ٔ  نهیدرزمبیشترین نقش دهیاران بر بعد اجتماعی بوده است. 

 آبادحجتو  ایعل یبزده، رانیدهنو پبین عملکرد آنان وجود داشته است. بهترین عملکرد دهیاران مربوط به سه روستای 

بوده  امام آباد صدفیشری و غالمعل، شانیدروها نیز مربوط به سه روستای ترین عملکرد دهیاریبوده است. ضعیف

پژوهش، در زمینه ارزیابی عملکرد  این هاییافته در رابطه با و در منطقه آمدهعملهای به پس از تجزیه و تحلیلاست. 

افزایش عملکرد مطلوب  ها در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی در روستاهای پیراشهری شهر پلدختر برایدهیاری

 توانمیتوسعه پایدار روستایی،  یطیمحستیزنه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و در زمی هاآندهیاران و افزایش عملکرد 

ی راهکارها پیشنهادات و الزم به ذکر است که ارائه داد. راهکارهایی در راستای موضوع پژوهش عنوانبهموارد زیر را 

در اکثر نواحی  استفادهقابلی کل صورتبهباشند، می موردمطالعهبا روستاهای منطقه مرتبط  عالوه بر اینکه شدهارائه

 باشند:باشد. پیشنهادات به شرح زیر میروستایی ایران نیز می

که مشخص است دهیاران منابع مالی چندانی در اختیار ندارند و منابع مالی که در اختیار آنان قرار داده  یطورهمان

الی و اعتباری در اختیار، و در شرایط حساس و شود مقطعی است و همیشگی نیست تا بتوانند با استفاده از منابع ممی

های محلی با در اختیار گذاشتن اعتبارات آنی اقدامات الزم در روستاها را انجام دهند؛ لذا برای این امر دولت و ارگان

 مالی بیشتر در اختیار دهیاران، عملکرد دهیاران و شوراهای روستا را افزایش دهند؛

تحقق اهداف توسعه روستایی  ٔ  نهیدرزمروستاهایی که عملکرد چندانی  خصوصبهروستاها و با توجه به اینکه در برخی 

 ،یو فرهنگ یبا ابعاد اقتصادی، اجتماع ییآشتنا بترای موردمطالعهروستاهای  ارانیآموزش دهنداشتند )طبقه اول(، 

را بیشتر  هاآنتوان عملکرد ینه می. آموزش دهیاران در این زمرگذاراستیتاث اریبس ییتوسعه روستا یو خدمات یعمران

 نماید؛ ترمطلوبو 

روستاها،  یتیریمدو در روستاهای کل کشور، به دلیل ساختار و تشکیالت  موردمطالعهها در روستاهای منطقه دهیاری

امل در راستای ایجاد نحوه ارتباط و تعهای مرتبط وجود ندارد؛ لذا تعامل و همکاری چندانی بین ادارات و سازمان

ها، فرمانداری و حاکمیتی )بخشداری یهایندگینماها با نهادهای دولتی و دهیاریو مدیریتی محلی روستایی 
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، پیشنهاد دارندبر عهدهدهیاری را  در سطح خود وظیفه حمایت و پیگیری امور مربوط به روستا و هرکداماستانداری( که 

ها، وظایف دهیاری ه جدی به این موضوع با بازنگری درربط ضمن توجو مسئوالن ذی اندرکاراندست گرددیم

ساختار  زیرا نوع تشکیالت و؛ های این تشکیالت به وجود آورندساختاری متناسب با وظایف، اهداف و مأموریت

 کند؛ دوچندانتواند کارایی دهیاران را مینهادها  گونهنیاشیوه تعامل دهیاری با  کنندهنییتع

 تعامل مثبت و سازنده بین شوراهای درگروشک تحقق توسعه پایدار روستایی بی آمدهعملبه با عنایت به تحقیقات

و  باشندیم دارعهدهنمایندگان مستقیم روستاییان که وظایف نظارتی و پیگیری در روستا را  عنوانبهاسالمی روستایی 

 دارعهدهو انجام کارهای اجرایی را  که منتخب شوراهای اسالمی روستایی بوده وظیفه ایفای مدیریت هادهیاری

، مثبت و هدفمند در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی هیدوسوخواهند بود.بنابراین این تعامل باید ارتباط  باشندیم

 ؛عرصه مدیریت روستا و توسعه پایدار روستایی باشیم زیادی در یهاتیموفقبوده تا شاهد 

 خصوصبهاطالع بودند )های دهیاران بیمردم محلی از فعالیت موردمطالعهای منطقه با توجه به اینکه در برخی روستاه

ئه نستتبت بتته ارا تتارانیده گرددیم شتتنهادیدر جهتتت اعتماد و مشتتارکت مردم پدر برخی روستاهای طبقه اول(، 

 داشته ژهیزند و به مشکالت موجود توجه وبپردا شدهانجام در متتورد اقتتدامات انییبتته روستتتا یرساناطالع گتتزارش و

؛ چون این امر باعث افزایش مشارکت مردم روستا با دهیاران شده و از این طریق کارایی دهیاران نیز افزایش باشند

 یابد؛می

دد گرپیشنهاد میرفع نیازهای اقتصادی مردم روستاها ندارند،  ٔ  نهیدرزمها توانایی چندانی با توجه به اینکه دهیاری

های خودکفایی و خوداتکایی زمینه دستنیازاهای درآمدزا، وصول بهای خدمات و مواردی ها با ایجاد طرحدهیاری

 د؛های دولتی نباشنفراهم آورده و در انتظار کمک خود را

-شاخصو همچنین در روستاهای کل کشور، بعد اقتصادی و  موردمطالعهبا توجه به اینکه در نواحی روستایی در منطقه 

حیطه کاری مدیران روستایی و  باشد، با افزایشبه توسعه پایدار روستایی می دنیدررسترین رکن های اقتصادی مهم

ها، رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی خانوارهای روستایی در اولویت اول ن امکانات مناسب و اعتبارات کافی به آنداد

 قرار گیرد؛

ای و رهبری محلی محلی و منطقه رگذاریتأثعوامل  زمینه بررسی در بیشتری شود که مطالعاتهمچنین توصیه می

های روستایی انجام گیرد. امید است که با افزایش های روستاها با توجه به شرایط و پتانسیلتوانمندی و ظرفیت شیبرافزا

آنان، در جهت افزایش  یهاتیظرفها و روستاییان، توجه به های مربوطه از دهیاریهای دولتی و سازمانحمایت

که در فقر و محرومیت به  موردمطالعهدر روستاهای منطقه  ژهیوبهتوانمندسازی معیشتی و رفاه خانوارهای روستایی و 

های معیشتی زیادی برای ها و چالشآسیب گردوغبار ازجمله یطیمحستیزهای برند و در اکثر مواقع بحرانسر می

 گرفته شود.ایج این پژوهش بهرهآورد؛ از نتآنان به وجود می

در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی در  هایاریدهارزیابی عملکرد  باهدفبا توجه به مطالب و تفاسیر این مطالعه که 

فرآیند توسعه مناطق ریزان و برنامه انیمتصد خصوصاین  دراست؛  گرفتهانجامروستاهای منطقه پیراشهری شهر پلدختر 

. خانوارهای روستایی توجه کافی داشته باشند یوزندگدر پایداری  هاآنمیت مدیریت محلی و نقش به اه روستایی

و ابزار و  روستایی توسعه جهت در ضروری امری از پایین و توسط خود مردم بومی و محلی یزیربرنامهچون توجه به 

رشد و توسعه نواحی روستایی، رشد  تیدرنها باشد، کهدستیابی به پایداری منابع در نواحی روستایی می برای سیاستی
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عملکرد مناسب مدیران روستایی در ابعاد توسعه  ٔ  نهیدرزمو توسعه در کشور را به دنبال خواهد داشت. نتایج این مطالعه 

(، 2013بانگا و همکاران )(، بادی1397(، حسنلو و همکاران )1396پایدار روستایی با  نتایج پژوهش نوری و همکاران )

عملکرد  ٔ  نهیدرزمکند. ولی می دییتا( همسو بوده و نتایج مطالعات آنان را 2018( و میهایی و انگرادو )2014استفان )

( همسو 1396و همکاران ) مقدم یسربرق( و 1393نامناسب دهیاران در ابعاد مختلف، نتایج مطالعه عنابستانی و همکارن )

 کند.نبوده و نتایج مطالعه آنان را رد می

 

 منابع

مجله تحقیقات  .نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران. 1397پور، محمد و فرهاد جوان. افراخته، حسن، حجی -

 .60 -39، صص 50کاربردی علوم جغرافیایی، دوره هیجدهم، شماره 

ها از دیدگاه روستاییان با ارزیابی عملکرد دهیاری. 1395جو. ر، مریم و ابراهیم توفیقپوپوررمضان، عیسی، علینقی -

ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه .شهرستان رشت( -از مدل کانو )مطالعه موردی: روستای سیاه اسطلبخ یریگبهره

 .146 -131، صص 14، پیاپی 2، شماره 5سال 

 یمورد ۀروستاها مطالع یداریدر پا ییروستا تیرینقش مد یابیارز. 1397. دیحم، انیاللج، فرهاد، زپوریعز، الیل، حسنلو -

 .174 -157، صص 52، شماره 16جغرافیا و توسعه، دوره  .دهستان دستجرده )شهرستان طارم(

 ان.انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفه .مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران. 1380حسینی ابری، سیدحسن.  -

بر  دیتأکمبنا و  ییدارا کردیبا رو یمحل داریتوسعه پا یهااستیسبر  یمرور. 1389ی. سلسله، عل ه،یرضازاده، راض -

 .139 -121، صص 4. شماره  2دوره  .یو شهرساز ینامه معمار هینشر ،یو کالبد یاجتماع یهاهیسرما

تماعی در محالت شهری در رویکرد توسعه پایدار های اجبازتولید سرمایه. 1388. هانیه هودنسی، مجتبی، رفیعیان، -

 .48 -9، صص 40پژوهشنامه، شماره : مجله .اجتماعات محلی

 ص.263،تهران،  انتشارات سمت،  نظری( یهاانیبنمدیریت توسعه روستایی). 1389افتخاری، عبدالرضا. الدینرکن -

 دیتأکنگرشی نو به مدیریت روستایی با  .1386. ینالیع، و جمشید حمداله ،سجاسی قیداری، عبدالرضا ،الدین افتخاریرکن -

 .30 -1، صص 2ه، دوره دهم، شماره روستا و توسع .رگذاریتأث یبرنهادها

 ی)شوراها( در روستاها ییروستا ینظارت تیریعملکرد مد سهیمقا. 1397ی، نازنین و فرهاد جوان. آبادمینع، دیوحریاحی،  -

دوره های انسانی، ریزی سکونتگاهمطالعات برنامه .(شابوریاردوغشن، شهرستان ن : دهستانیکوچک و بزرگ )مطالعه مورد

 .378 -365، صص 2، شماره 13

موسسه توسعه روستایی .نظرانصاحبجایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه . 1382زاهدی مازندرانی، محمدجواد.  -

 .202 -173، صص 

 .کشور هایارییها و دهانتشارات سازمان شهرداری .ییروستا تیریمد. 1390. هاارییها و دهسازمان شهرداری -

 داریپا ۀتوسع ندیدر فرآ ارانیعملکرد ده یابیرزا. 1395ی. قاسم ی، خدیجه، و مریمبوزرجمهر، تکتم، مقدمیسربرق -

سال ششم، شماره  فضا، ییایجغراف شیمجله آما .(نالودی: بخش طرقبه شهرستان بموردمطالعه)  انیروستائ دگاهیاز د ییروستا

 .136 -119، صص 19

و توسعه  تیریمد درروند ارانیعملکرد ده یابیو ارز یبررس. 1392. اریورمز ژنیب، و طاهری، زادیپر، حجتی، خیش -

 .32-17صص  ،3شماره سوم،  دورهریزی فضایی، مجله برنامه .: شهرستان همدان(ی)مطالعه مورد ییروستا

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2817-fa.pdf
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2817-fa.pdf
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جایگاه مدیریت در پیشبرد اهداف توسعه روستایی مطالعه . 1390م و زهرا میرزایی گودرزی. صیدالی، محسن، صادقی، غال -

 .91 -79، صص 2ای، سال اول، شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه .موردی: روستای جوانمردی )شهرستان لردگان(

 یطیمحستیزو در ارتباط با پایدار  ایهای منطقهتبیین محرومیت روستایی بر اساس شاخص.1397 .نژاد، مهرشادطوالبی -

 ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.رساله دکترای جغرافیای و برنامه .)مورد: شهرستان پلدختر(

نقش . 1393. اصغر، دهیآورو  محمدی، آبگلیادیصی، مجتب، روستا، عبدالرضا دیسی، محمد ، اکبریعلی، عنابستان -

های ریزی سکونتگاهمطالعات برنامه .فارس( مندی: بخش می)مطالعه مورد ییروستا یسکونتگاها یردایها در پایاریده

 .72 -59، صص 28، شماره نهمدوره انسانی، 

مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد . 1391. اکبر. حاتمی نژاد حجتعنابستانی علی -

، صص 2، سال دوم، شماره یامنطقه یزیربرنامهجغرافیا و .شهرستان ایالم( -ان میش خاص دهیاران )مطالعه موردی: دهست

121- 140. 

وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد . 1391. حسین ،ایمانی جاجرمی، سیداحمد ،فیروزآبادی -

 .91 -61، صص 1، دوره سوم، شماره یهای روستایژوهشپ .ها )مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین(دهیاری

ۀ نامانیپا.یمحل هایتیبر ظرف دیبا تأک ییدر مناطق روستا لیس یعیطب ۀسانح سکیکاهش ر. 1391حمد. قرجه، اقدس -

 .رانیمنتشرنشده(. دانشگاه زنجان، زنجان، ا) ارشدیکارشناس

های پژوهش.دیریت روستایی در ایرانهای مبررسی محورها و چالش. 1382. وحید ،ریاحی، مجتبی ،قدیری معصوم -

 .198 -177، صص 50، سال سی و ششم، شماره جغرافیایی
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