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  روستاییانارزیابی عملکرد دهیاران از دیدگاه 

 (: روستاهای بخش مرکزی شهرستان ایذهموردمطالعه)

 دانشگاه محقق اردبیلی-روستایی ریزیبرنامهاستادیار  ،*بهرام ايماني

 دانشگاه محقق اردبیلی-روستایی ریزیبرنامهجغرافیا و  کارشناس ارشد ،راضيه خدابخشي         

 چکيده

ارزیابی عملکرد چندساله و آگاهی  وها هستند که بررسی یکی از ارکان مدیریت روستایی در کشور دهیاری

فعالیت  یسازی آیندهروستایی اقدامی ضروری برای بهینه یجامعهنسبت به نقاط قوت و ضعف آن از سوی 

بر مدل شایستگی انجام شده  ها با تأکیدسازی عملکرد دهیاریها است. پژوهش حاضر با هدف بهینهدهیاری

 یسابقهبا بیش از پنج سال روستای دارای دهیاری بخش مرکزی شهرستان ایذه  31 ،آماری یجامعهاست. 

نفر برآورد گردید  380نفر جمعیت است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  17624تأسیس است که دارای 

تصادفی  یشیوهها در سطح روستاها به ب تعداد نمونهکه متناسب با جمعیت هر روستا توزیع گردید. انتخا

شده برای تعیین شایستگی عملکرد دهیاران در چهار بعد در های در نظر گرفته. شاخصبوده استسیستماتیک 

قرار گرفت. پایایی آن  تأییدتوسط پانل متخصصان مورد  نامهپرسشگویه طراحی گردید. روایی صوری  47قالب 

. گرفته شدبهره  lisrelو  spssافزار از نرم وتحلیلتجزیه جهتبرآورد گردید.  84/0ای کرونباخ نیز بر اساس آلف

دارای  74/0محیطی با بار عاملی ابعاد شایستگی مدیران، عملکرد دهیاران در بعد زیست ناز بی داد نشاننتایج 

بر اساس نتایج . بوده استمیزان شایستگی  ترینکمدارای  65/0شایستگی و عملکرد اقتصادی با  ترینبیش

عدالت، مشارکت و تحرک اجتماعی، برگزاری مراسمات و  یزمینهدهیاران عملکرد مناسبی در  آمدهدستبه

ها در اند. مسائل و مشکالت مالی دهیاریداشته هاآنو خودکفایی  روستاییانها، بهبود توانمندسازی جشن

بازار  تأمینکارآفرینی و  یتوسعهدرآمد جهت بهبود و  تأمینها، و مدیریت هزینه ایجاد اشتغال، کنترل یزمینه

خدمات برتر در سطح روستا از جمله عواملی است که  یتوسعهبرای فروش کاال و خدمات کشاورزی و 

 .داده استشایستگی عملکرد دهیاران را در بعد اقتصادی تحت تأثیر خود قرار 

 .روستایی یجامعهسازی، مدل شایستگی، دهیاران، ملکرد، بهینهارزیابی ع واژگان کليدی:

  

                                                      

 *  Email: Imani_b@uma.ac.ir                                                        09141540629 ی مسئول:نویسنده
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 مقدمه -1

شده در دهیسازمانزیرا در نبود مدیریت  ؛استروستایی  یتوسعهمدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدانشدنی 

مدیریت روستایی  (.148: 1390رو خواهد شد)بدری، هشماری روبنیز با مشکالت بی توسعه هایبرنامه ،نواحی روستایی

همواره فراز و  ،و مدیریت روستایی محلی گرفته استصورت  زمینهدهد که تحوالت زیادی در این در ایران نشان می

های زیادی را پشت سر گذاشته است. فروپاشی نظام مدیریت سنتی و جایگزینی نظام مدیریت نوین با برگزاری نشیب

 ؛19: 1386داده است)بدری،  قانون دهیاری در روستاها تحوالتی است که در این خصوص روی یبتصوانتخابات شورا و 

 ی عطفی درنقطه عنوانبه توانمی مدیریت نوین روستایی را عنوانبهانتخاب دهیار (. 18: 1392شیخی و همکاران، 

-کمک مشارکت مردم و تفاده از همیاری وها از بدو تشکیل تاکنون با استاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد. دهیاری

، هازیرساختبرداری از نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره های عمومی، بهبود ورفع نیازمندی منظوربههای دولتی 

از زمان  ازآنجاکه(. 240:1391استعالجی، )اندفضای سبز محلی، امور بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و غیره اقدام کرده

 عنوانبهها بیش از یک دهه گذشته است، ولی هنوز معیارهای مشخص و دقیق جهت انتخاب دهیار دهیاریگیری شکل

های علمی و عملی مدیر روستا توسط متولیان امر تعیین نشده است و همیشه انتخاب دهیار بدون توجه به توانمندی

فایتی کیامور روستاها در اثر بی آشفته شدنو  نظمی، بیبرنامگییبصورت گرفته که این امر در اغلب موارد منجر به 

های الزم برای دهیاران و در نظر نگرفتن شایستگی ،که بیان شد یکی از دالیل این امر گونههمان. دهیاران شده است

این در حالی است که با توجه به  ؛ستهاهای شخصی اعضای شوراهای اسالمی روستاها و بخشداریاعمال سلیقه

ها در مناطق هایی جهت احراز پست دهیاریفرهنگی و اکولوژیک مابین روستاهای کشور باید شایستگیهای تفاوت

دهیار انتخاب شوند؛  عنوانبه ،ها دارندانطباق را با این شایستگی ترینبیشمختلف روستایی تدوین شود تا افرادی که 

یندهای جذب، آدر فره آنچه بیش از هر موضوعی اند کپژوهشگران مباحث منابع انسانی به این نتیجه رسیدهزیرا 

قوامی )است شایستگی درویکر ،ها مؤثر است، مدیریت عملکرد و نگهداشت نیروهای دانشگر در سازمانوپرورشآموزش

 برخوردار مؤثر عملکرد از روستایی مدیریت عنوانبه اندهیار امروزه که دهدمی نشان مطالعات(. 34: 1391و اسماعیلی، 

 در مردم مشارکت ها، عدمدهیاری در سالهپنج مصوب یبرنامه مانند تحصیالت پایین دهیاران، نبود عواملی نیستند؛

 :1392، بوده است)رضوانی تأثیرگذار هاآن عملکرد ییناکارا در هادهیاری اعتباری و مالی مشکالت و های عمرانیطرح

مدیریت روستایی است. در ایران ضرورت توجه به  یموضوعات مهم در حوزهها از بررسی عملکرد دهیاری روینازا ؛(99

بر اساس فصل هشتم قانون  کهنحویبه ؛شوداحساس می ازپیشبیشهای اخیر موضوع شایستگی مدیران در سال

و مجلس شورای اسالمی، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید پس از احراز شایستگی  1386خدمات کشوری مصوب 

 که تشکیل مزایایی وجود ، باحالبااین(. 86: 1391عملکرد موفق آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد)عریضی و همکاران، 

 با نهاداین  که رسدمی نظر دارد، به فرهنگی و گوناگون اجتماعی، اقتصادی هایعرصه در روستایی هایدهیاری

 و شوراها به وابستگی غیرمتعارف ،برعکس یا و شوراها اعضای با باشند. عدم تعامل مواجه نیز هاییچالش و مشکالت

یان، یروستا همکاری روستایی، عدم یجامعه سوی از پذیرش اجرایی، عدم مدیران تعامل با ، عدمهاآن از تأثیرپذیری

 از اخذشده عوارض و کمبود درآمد و موجود مقررات و قوانین با دهیاران آشنایی دهیاران، عدم تخصص بودن پایین

در این راستا ارزیابی عملکرد چندساله و آگاهی نسبت به نقاط  .روندمی شمار به هااین چالش ترینمهم از یانیروستا

توان ست که میهای فعالیت دهیاریسازی آیندهروستایی اقدامی ضروری برای بهینه یجامعهقوت و ضعف آن از سوی 

فرهنگی،  -متفاوتی اعم از اقتصادی، اجتماعیهای زمینه دهیاران را در روستایی توسط یتوسعهمیزان پیشرفت و 

 ،هدف اصلی این پژوهشبنابراین  قرار داد؛ موردسنجشکالبدی و سایر ابعاد جهت رفع نواقص و مشکالت این نهاد 

ست برای دهیاران ا( هایستگیشا) دهیاران در قالب مدل شایستگی و استخراج وظایفی یگانه 47ارزیابی عملکردهای 

 موردمطالعه یمنطقههای خود دهیاران در های روستاییان و نیز توانمندیانطباق را با نیازها و خواسته ترینبیشکه 

گویی به های شایستگی جهت پاسخدهیاران در قالب شاخص عملکردبندی لذا جهت انجام این امر به دستهداشته باشد؛ 
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از  هرکدامبه چه صورت است؟ و  شدهگرفتههای در نظر از شاخص هرکدامهیاران در که میزان شایستگی د سؤالاین 

 انجام گرفته است. ؟ای قرار دارندهای دهیاران در چه وضعیت و رتبهشایستگی

 تحقيق یپيشينه -2

 تربیشبخش صورت گرفته است.  زمینهدر این  متعددی اتها در ایران، مطالعتأسیس دهیاری یسابقهبا توجه به 

مطالعات کلی و در بسیاری موارد  هاآنمربوط به بعد مدیریتی روستا است که بسیاری از  تربیش این مطالعات مربوط به

-تعدادی از پژوهش ،متعددبعد از مطالعات  اند. در این پژوهشو تحقیقات میدانی صورت گرفته موردمطالعهبدون انجام 

 به شرح زیر تنظیم گردید: ،بود عملکرد دهیاران یدربارههایی که 

سی و تحلیل میزان عملکرد ربر» ست که با عنوانا (1390) تقدیسی و همکارانتحقیق  این مطالعات از جمله 

 یتوسعهنتایج مؤثری در  ،گیری خودها از زمان شکلدریافتند دهیاری انجام گرفته و «دهیاران در مدیریت روستایی

ست. در پژوهشی دیگر روستا تربیش یتوسعهمشکل دهیاری منابع مالی و اعتباری برای  ترینمهماند و روستایی داشته

انجام دادند  «هابررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری» قصدبه( 1391) یکه فیروزآبادی و ایمانی جاجرم

وستاها رضایت داشته و هر چه ارزیابی عملکردی ها در راز عملکرد دهیاری روستاییان تربیشکه به این نتیجه رسیدند 

 در پژوهشینیز ( 1392) بنسشود. ریاحی و کریمیمی تربیشباشد، میزان رضایت در روستا  تربیشسازمان از دهیاری 

در  که انجام دادند به این نتیجه رسیدند «های روستاییسکونتگاه یتوسعهها در ارزیابی عملکرد دهیاری» منظوربه که

خدمات و  یابیمکانولی  ،سازی مساکن و کیفیت خدمات عمومی روستا مثبتبهسازی و مقاوم ،بررسی عملکرد دهیاران

نواحی  یتوسعهتحلیل عملکرد و مشارکت دهیاران در »با عنوان  دیگر که در پژوهشی منفی بوده است. تأسیسات

های زمینهروستاها در  یتوسعهجه حاصل گردید که میزان این نتی ،( انجام شد1393) یتوسط برقی و تازیک «روستایی

( نیز در 1393) نمتوسط است. رستمی و همکارا ازحدیشباجتماعی و کالبدی بعد از مشارکت و عملکرد دهیاران 

دولتی در تعامل با نهادهای  هادهیاری دریافتند که« روستایی یتوسعهها در ارزیابی عملکرد دهیاری»پژوهشی با هدف 

از سوی دیگر ضعف ته است. اند و آموزش و سطح تحصیالت در عملکرد دهیاران نقش داشو شورا موفق عمل کرده

. بوده استمشکالت دهیاران  ترینمهمهای نقدی از و کمک ضامکانات دهیاری، مشکالت اقتصادی مردم، اخذ عوار

اقتصادی  یتوسعهها در فرآیند ل عملکرد دهیاریتحلی»با هدف  ی( نیز در تحقیق1395) نلطفی و همکارا همچنین

نقش چندانی  اما ،نداهاقتصادی روستا ایفا کرد یتوسعهها نقش مثبتی در دهیاری دریافتند که« های روستاییسکونتگاه

شدن امالک  تأثیر منفی در بازاریابی محصوالت و سنددار رگاهی تولیدی در روستا نداشته وهای کادر ایجاد تشکل

مدیریت  یزمینهی در اتگرفته در خارج از کشور چون عنوان دهیار وجود ندارد، مطالعصورتدر تحقیقات اند. داشته

در پژوهشی به است که ( 2007) 1ووتیزشاپیرمطالعات  هاآن یگردآوری گردید که از جمله محلی روستایی در بخش

حکومت بعضی از عوامل که پرداخت و به این نتیجه رسید  «روستاییانبررسی رابطه و تأثیر حکومت محلی و رضایت »

اما عواملی مانند ناکارآمدی  ،گذاردکار حکومت تأثیر می ینحوهمحلی مانند فساد اداری بر ارزیابی شهروندان از 

ی رهیافت مدیریت روستایی»( در پژوهشی با هدف 2008) 2رود. ونچانگفرآیندهای اداری از قلمرو محلی فراتر نمی

با فرهنگ روستایی، منابع روستایی، تولیدات،  کهیهنگامدریافت که مدیریت روستایی  «مناطق روستایی یتوسعهبرای 

اکولوژی روستایی و کاهش فقر و بهبود زندگی مردم روستایی در تعامل باشد، جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. بروکمیر 

پایدار روستایی به بررسی تبیین  یتوسعهبا عنوان نقش مدیریت منابع روستایی در  ( نیز در پژوهشی2009) 3و هایلی

پایدار توسط عوامل دولتی و غیردولتی  یتوسعهکشور اروپایی پرداختند و دریافتند که  12فرآیندهای مدیریتی در 

شود. گرفته می کاربهلی ای و محمنطقهشود و بر اساس کاربردهای متفاوت در سطوح متفاوتی تفسیر می طوربه

                                                      
1- Weitz-Shapiro 

2- Wenchang  
3- Bruckmer And Hilary 
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( صورت گرفت 2011) 4توسط رامانایدو «بررسی تأثیر مدیریت کارآمد محلی بر جوامع روستایی»پژوهشی نیز با هدف 

تأثیر مثبت دارد.  روستاییانمدیریت کارآمد روستایی، مدیر کارآفرین و آگاه بر عملکرد  در که و این نتیجه حاصل شد

انجام  «روستایی در مصر یتوسعهحکومت محلی در » منظوربه( در پژوهشی که 2014) و همکاران 5المنافی ،یتدرنها

فاقد هماهنگی در منابع مالی و  موردمطالعه یمنطقههای محلی روستایی در بسیاری از سازمانکه دریافتند  ،دادند

 گردد.روستایی محسوب می یتوسعههستند که یک چالش بزرگ در  جامعهمشارکت در 

 مباني نظری -3

 ,Mahone et al)روستایی در بسیاری از کشورها یتوسعه هایبرنامه ،کیوستیبدر اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 

فیزیکی روستا و امور  یتوسعهعد مدیریت منابع طبیعی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت در پنج بُ (266 :2012

قرار  گذاراناستیسریزان و برنامه موردتوجهغیرکشاورزی  یتوسعهکشاورزی و مدیریت  یتوسعهزیربنایی، 

 درصدداست که برنامه و  سه عنصر مهم مدیریت روستایی، مدیریت، زیرساخت(. Gibson et al, 2010: 238)گرفت

قر کشاورزی و کاهش ف یتوسعهکاهش مهاجرت روستایی، از بین بردن شکاف اقتصادی و اجتماعی بین شهر و روستا، 

 یهیاولبرطرف کردن نیازهای  ،ای مدیریت روستایییکی از اهداف پایه(. Wenchang, 2008: 77)گسترده است

، دارای پذیرندکنند و محیطی که در آن تأثیر میای که در آن زندگی میجامعهها بر اساس زیرا انسان است؛ روستاییان

فرآیند  ،مدیریت روستایی کردتوان بیان می رونیازا .(109: 1394)رستمی و همکاران، نیازهای متفاوتی هستند

 تأمینها و نهادهایی است که وسایل و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانجامعه و هدایت  دهیسازمان

ای هو فرآیند چندجانب ؛(99: 1393برقی و همکاران،  و 211: 1383رود)رضوانی، روستایی به شمار می یجامعهاهداف 

مدیریت روستایی  (.64: 1392نسب، نهادهای عمومی است)ریاحی و کرمی است که شامل سه رکن مردم، دولت و

آورد که با فرهنگ روستایی، منابع، تولید، بهبود زندگی روستایی، می به دستزمانی جایگاه خود را در نواحی روستایی 

یکی از نهادهای مدیریت روستایی  .(Wenchang, 2008: 75)کاهش فقر و اکولوژی روستایی در تعامل کارکردی باشد

 صورتبهشود با توجه به موقعیت محلی، با درخواست اهالی و دهیاری است که به وزارت کشور اجازه داده می ،در ایران

آن تصویب و با  (158: 1390خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستا دهیاری را تأسیس نماید)اکبری و عبدالهی، 

با معرفی  به مدت چهار سال ،خانوار کشور که دارای شورا هستند 20تمام روستاهای باالی مقرر گردید  1377در سال 

هایی از دهیاری سازمانی است که بخش (.175: 1391زن، شورا و حکم بخشدار دهیاری منصوب گردد)مرادی و پاپ

 ی تشکیالت و سازمان دهیاریها و اساسنامهیس دهیاریدارد و اگرچه قانون تأس بر عهدهمدیریت محلی روستا را 

شود که سازمان دهیار، مشخص می انتخاب یشیوهولی با نگاهی کلی به  ،اندنداده ارائهتعریفی از سازمان دهیاری 

)تقدیسی و کنددهیاری نهادی مستقل است که به اتکای مشارکت اهالی، در چارچوب مدیریت محلی فعالیت می

های دولتی با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک تاکنونهای از بدو تأسیس دهیاری. (161: 1390همکاران، 

خدمات  یبرنامهمعابر اقداماتی از جمله اجرای طرح هادی روستایی،  یتوسعههای عمومی و رفع نیازمندی منظوربه

اند)صیدایی و ها هستند، انجام دادهدهیاری یعمدهیت سه فعالکه خدمات اجتماعی اقتصادی  یبرنامهعمومی و 

وظیفه برای دهیار مشخص  48 ،هاتشکیالت و سازمان دهیاری یاساسنامه 10 یطبق ماده (.80: 1390همکاران، 

چهارم  یبرنامه(. بر اساس 65: 1362شوند)شیخی و همکاران، بندی میعام و خاص طبقه یشده است که به دو دسته

منابع درآمدی الزم  یکلیههای اجرایی بر میزان توانمندی دهیار به همراه مقرر شد که بخشی از وظایف دستگاه توسعه

 (.65: 1393به دهیاران واگذار شود)عنابستانی و همکاران،  برنامهدر طول اجرای 

آوردن اطالعات از وضعیت  به دست برایها برنامهجهت تحقق اهداف و  یکی از ابزارهای اساسی مدیریت روستایی

 انجام شده است. زمینهکه تحقیقات زیادی در این  (9: 1392فرد، )احسانیهاستآنارزیابی عملکرد  ،سازمان مربوطه
                                                      
4- Ramanaidu 

5- Elmenofi 
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بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد »با هدف  (1386) حسین شعبانعلی خلیل کالنتری، نتایج پژوهش شهال چوبچیان،

همکاری شغلی  ها با رضایت شغلی دهیار،اند که همکاری سازمانتیجه رسیدهبه این ن «های استان گیالندهیاری

تجهیزات و امکانات  ،های آموزشیمیزان شرکت دهیاران در کالس مشارکت مردمی،، شوراهای اسالمی یهمکار دهیار،

مدیریت  یسابقهداشتن  مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، موقعیت مکانی روستا، درآمد دهیار، دهیاری،

 .استدر عملکرد دهیار مؤثر  روستا یتوسعهدهیار برای  یروستایی در خانواده و انگیزه

پایدار روستایی در شهرستان  یتوسعهبررسی تأثیر دهیاری بر »در پژوهش خود به  (1392) مصطفی احمدوند

پایداری در سطح  یگانهدر ابعاد پنج وردمطالعهمهای پرداخته و به این نتیجه رسید که عملکرد دهیاری «بویراحمد

توجه فعالیت را به  ترینبیشبعد عمرانی و زیر بنایی  ترینکمبعد اقتصادی و منابع  ،افزون بر این متوسط قرار داشت.

 خود معطوف کردند.

 یمطالعه) بررسی و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی»در پژوهش خود به  (1392) همکاران و صیدایی

توان  با شورای اسالمی، یفکرهماند که اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته« اورمانات استان کرمانشاه( یمنطقه موردی:

در عملکرد  دهیار از شغل خود و مشورت با مردم تیرضا آگاهی از قواعد قوانین، مشکالت مردم، در حلکافی مدیریت 

 یدار روستایی نقش دارند.پا یتوسعهمدیریت نوین روستایی در 

 «های مدیریت روستایی در ایرانبررسی محورها و چالش»با هدف  (1383) نتایج پژوهش قدیری معصوم و ریاحی

به شوراهای اسالمی و  انتقال صحیح مدیریت روستایی های تمرکززدایی موجود در کشور،نشان داد با توجه به سیاست

انتقال مدیریت روستایی از ، همچنین در ابعاد سیاسی و اجتماعی خواهد بود.ها گامی مهم در تمرکززدایی دهیاری

ها جهت سازمان ها ومدون جمهوری اسالمی و وزارتخانه هایبرنامهراهبرد  ترینمهمتواند دولت به روستاییان می

 تمرکززدایی باشد.

 یتوسعههای استان آذربایجان غربی در بررسی عملکرد دهیاری»ای با هدف در مقاله (1384) کانیمهدوی و نجفی

 -اوضاع کالبدی ژهیوبهروستایی  یتوسعهاند که دهیارها نقش مهمی را در راستای به این نتیجه رسیده «روستایی

عالی  جود دارد که نظارتهایی ومدیریت کنونی روستاها ضعفهمچنین در  اند؛مذکور داشته یمنطقهفیزیکی روستای 

تواند تا حدودی می ها و...های آموزشی مرتبط با وظایف دهیاریدورهبرگزاری  ،تربیش یاختصاص بودجه ها،استانداری

 .را کاهش دهدها این ضعف

روستایی بخش میرجاوه  یتوسعهیند بررسی نقش دهیاران در فرآ»با هدف  (1390) بخشروانو  بذرافشان

 روستایی داشتند. یتوسعهنشان داد دهیاران بخش مذکور عملکرد متوسطی را در  «شهرستان زاهدان

روستایی دهستان کرسف شهرستان  یتوسعهها در عملکرد دهیاریبررسی »هدف  با( 1390) یخانرستم فراهانی و

 ومتوسط  مناسب،اجتماعی و اقتصادی به ترتیب عملکرد  ،یطیمحستیزنشان داد که دهیاران در ابعاد  «خدابنده

 اند.ضعیفی بوده

 یزمینهرا در  «های دهستان دزلی در شهرستان سروآبادعملکرد دهیاری»ای در مقاله (1390) همکاران افراخته و

اجتماعی  یزمینهنتایج پژوهش از عملکرد مناسب دهیاران این دهستان در  بررسی کردند. "فرهنگی -اجتماعی"

 فرهنگی حکایت دارد.

روستاهای شهرستان قیر  یتوسعهارزیابی عملکرد مدیریت جدید روستایی در »با هدف  (1391) های آموزگاریافته

اند و در دو و مؤثری داشته آمیزموفقیتدهد دهیاران شهرستان مذکور در بعد اقتصادی عملکرد نشان می «کارزین و

همچنین دالیل اصلی عدم موفقیت دهیاران این شهرستان را  اند.آمیزی نداشتهاجتماعی عملکرد موفقیت -بعد فرهنگی

های عدم هماهنگی دهیارها و سازمان امکانات کم دهیاری، عدم همکاری شورا و دهیاری، به عدم توانایی دهیاران،

 دهد.نسبت می باالدست و...
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را  «های استان قزویندهیاریوضعیت رضایت روستاییان از عملکرد » ایمطالعهدر  (1391) جاجرمی فیروزآبادی و

 ها در روستاهایشان رضایت دارند.گویان از عملکرد دهیاریدرصد از پاسخ 70نتایج پژوهش نشان داد  بررسی کردند.

 یتوسعهبررسی نقش دهیاران بخش مرکزی شهرستان روانسر در »در پژوهشی به  (1391)تقدیسی و همکاران

 اشتغال بود. یتوسعهنتایج پژوهش حاکی از عملکرد ضعیف دهیاران بخش مذکور در  پرداختند. «اشتغال

نتایج  پرداخت. «های مطلوب مدیریت محلی در اردن و آمریکاشیوهبررسی و ارزیابی »ای به در مقاله (2008) یاقی

ها متفاوتی دارند و آزمودنیمدیریت مطلوب عقاید  یدربارهپژوهش وی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد 

 مدیریت محلی دارند. یدربارهمثبتی  نسبتاًدیدگاه  هاآمریکایینسبت به 

عنوان رویکردی مطلوب در محلی به یجامعهبررسی نقش مدیریت »ای به در مقاله (2011) رشیدپور و همکاران

میدانی آنان با استفاده از  یمطالعهنتایج  اند.پرداخته «پایدار روستایی مناطق روستایی ایران یتوسعهکاهش فقر و 

پایدار  یتوسعهنقش را در کاهش فقر و  ترینمهم ،و کنترل دهیسازمانروش تحلیل عاملی نشان داد که دو عامل 

 یتوسعهو ها در مدیریت ارزیابی عملکرد دهیاریبا توجه به تحقیقات انجام شده، . اندمناطق روستایی ایران ایفا کرده

دهد و ها را کاهش میدر صورت اجرای صحیح آن، بسیاری از هزینهو  شودمیمحسوب  یک ضرورت عنوانبهروستایی 

آورد)رضوانی و را فراهم می هاآندر انجام وظایف  هاآنکارایی و کارآمدی  یزمینهبا شناسایی نقاط قوت و ضعف، 

ز نقش مهم و تأثیر مدیریت در راستای اعتالی سازمان نیاز به ارزیابی درک صحیح ا ،روازاین (.200: 1392همکاران، 

و  توسعه. با توجه به لزوم (Brachen, 2001: 18)برندشایستگی نام می عنوانبه هاآنهای انسانی است که از ارزش

قرار گرفت)درگاهی و  موردتوجهمدیریت بر مبنای شایستگی  یتوسعهچهارم  یبرنامهانتخاب مدیران در کشور در 

آمیز به چه مواردی نیاز سازد برای عملکرد موفقیتمی نعطف مهمی روش ینقطه عنوانبه که (96: 1389همکاران، 

های خصوصی یکی از کارآمدترین مفاهیمی است که از حوزه "شایستگی" .(Ozcelik& Ferman, 2006: 15)است

ای از مهارت، دانش، نگرش و که به معنی مجموعه (153: 1391اران، وارد ادبیات مدیریت گردیده است)احمدی و همک

شایستگی مدیران رفتار با قصد و عمل است  ،در این راستا .(Schoonover, 2003)توانایی افراد در انجام وظایف است

استانداردهای یکی از . (Likamaa, 2015: 682)های اجتماعی آنان استکه شامل انگیزش، خصایص، دانش و نقش

مناسب شایستگی، چارچوب شایستگی مدیران است که بر روی سطوح مدیریتی و شایستگی تأکید داشته و سه 

های زمینهو کاربرد وسیعی در  (IPMA, 2006)گیردمی برامل فنی، رفتاری و محتوایی را درشایستگی ش یمحدوده

، یکپارچگی و بهبود مدیریت دهیسازمانو  ریزیبرنامهو ه توسعارزیابی و انتخاب، ترفیع، آموزش، مدیریت عملکرد، 

ت شایستگی مدیریتی دارای دو مورد اساسی رهبری و مهارت بر اساس نظر دق .(PffaierBissett, 2009)منابع دارد

هایی از شخصیت فرد از جمله استعداد، جنبه عنوانبهای دیگر شایستگی مدیران را عده .(Daft, 2003: 47)است

ها روحیات و عالیق بیان ها، نگرشهای فیزیکی، سبک، شخصیت، اصول، ارزشها، دانش، شایستگیمهارت و توانایی

: کاربرد 1کنند که شامل مدیران به سه دلیل اساسی از شایستگی استفاده می .(Single et al, 2005: 32)کنندمی

الزامات اجرایی  کهنحویبههای شرکت زاری برای ارزش: اب2 شایستگی در ارزیابی عملکرد آموزش و دیگر فرآیندها

های مستقر در درون سازمان درک شود توسط افراد و گروه سرعتبهها بتواند در اقدامات واحد انسانی گنجانیده و ارزش

مهارتی،  به تغییر فرهنگی، اجرای تغییر و باال بردن سطوح یابیدستهمچون ابزارهای  ییهااستفاده از شایستگی :3و 

ها را به دو شده است، شایستگی ارائهها بندی دیگری که از شایستگیدر دسته (.23: 1394)امیرخانی و همکاران، است

بنیادی شامل  یگانهاند؛ شایستگی سهکانونی تقسیم کرده یگانهبنیادی و شایستگی پنج یگانهگروه شایستگی سه

( و کفایت تجسم فکری و... گیری،)تفکر خالق، تصمیم های فکر کردن، مهارت.()خواندن و نوشتن و.. های پایهمهارت

 شامل: منابع گانهپنجهای کانونی ...( است. از سوی دیگر شاخصگرایی وجامعه، نفساعتمادبهت، )حس مسئولی شخصی

)تحصیل و ارزیابی  اطالعات...(، روه بودن، مشارکت، تنوع در کار و)عضو گ (، کار با دیگراندهیسازمان)شناسایی، 

)انتخاب  )فهم روابط پیچیده، نظارت و اصالح عملکردها و ...( و فناوری هااطالعات، استفاده از رایانه و ...(، سیستم
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-مدیران در سازمان یهایاثربخشکه به ( Bates& Phelan, 2002: 122)استدر کار(  هاآنکارگیری فناوری و به

 .(Matiana et al, 2012: 131)ستهای مربوطه تأثیرگذار ا

 موردمطالعه یمحدوده -4

 دقیقه از خط استوا 13درجه و  31 گرینویچ و النهارنصفدقیقه طول شرقی از  22درجه و  50شهرستان ایذه بین 

درصد از  07/6است که حدود  کیلومترمربع 4/3863در شمال شرقی خوزستان قرار دارد و دارای مساحتی در حدود 

)مرکزی،  سیاسی دارای سه بخش -تقسیمات اداری آخرینشود. این شهرستان بر اساس مساحت استان را شامل می

. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال استشهری ایذه و دهدز  یدهستان و در نقطه 10دهدز و سوسن( و 

نفر ساکن در  81581نفر ساکن در نقاط شهری و  122013که  است نفر 203594دارای جمعیتی برابر با  1395

 .(1شکل ) باشندمناطق روستایی می

 

 
 موردمطالعه یمنطقه: 1شکل 

 شناسي تحقيقروش -5

از نوع  تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آنتوصیفی  ،کاربردی و بر اساس ماهیت ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف

از نوع تحقیقات پیمایشی است.  هایافتهیمتعمها، میدانی و به لحاظ قابلیت گردآوری داده ینحوهو به لحاظ  استکمی 

در بخش مرکزی شهرستان  تأسیس یسابقهبا بیش از پنج سال  روستای دارای دهیاری 31آماری پژوهش  یجامعه

پراکندگی  .نفر برآورد گردید 380است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  خانوار 3438و  17624ایذه با جمعیت 

تصادفی  صورتبهها در روستاها انتخاب نمونه و توزیع گردید هاآنها در روستاها متناسب با جمعیت تعداد نمونه

 (.1جدول ) بوده است سیستماتیک
 موردمطالعه یآماری و حجم نمونه یجامعه: 1 جدول

 حجم نمونه خانوار جمعیت نام روستا حجم نمونه خانوار جمعیت نام روستا
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 6 71 286 اشکفت بابا میر 3 22 86 دالو زهرا

 9 91 402 کله ضرب 3 23 99 شور باریک

 9 95 426 سرقلعه هالیجان 3 21 105 نوترکی احمدی

 10 104 457 خنگ اژدر 3 24 108 وزرد علیا

 10 98 472 خنگ کمالوند 3 30 140 وندخنگ کرمعلی

 11 106 529 میانگران سفلی 3 38 147 نظرکهشور علی

 12 115 543 چهارتنگ علیا 4 35 163 جوغ بند

 12 111 560 اشکفت جاموشی 4 41 170 پرسیاه

 19 183 874 آبراک اژگیل 5 41 189 قلعه سرخه

 20 157 909 برآفتاب کاشکی 4 37 202 شهرک بردبران

 25 180 1168 پرچستان گوروی 4 35 204 شهرک آبزالو

 30 156 1382 کهباد دو 5 51 244 لوایی

 34 340 1625 راسفند 5 49 244 دورک زنان علیا

 44 439 2118 سرتنگ شبکور 6 51 260 جازستان

 62 678 2965 بردگپی 6 45 262 کفت چهوار

31تعداد روستا:  6 70 285 اکبر آباد 17624جمعیت:   380حجم نمونه:    

 4تحلیل تعیین شایستگی عملکرد دهیاران از  منظوربه. بوده است نامهپرسشدر روش پیمایشی  مورداستفادهابزار 

 (.2جدول ) گویه بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران استفاده گردید 47شاخص در قالب 
 در پژوهش مورداستفادههای ها و گویه: شاخص2 جدول

 گویه شاخص

 اقتصادی

بازاریابی برای -4 ینههزمدیریت  -3 یدیتولبازار برای فروش و خدمات  تأمین-2اشتغال  یزمینهایجاد -1

 خدمات برتر یتوسعه-7 یمحلهای ایجاد بازارچه-6 ییروستابسترسازی برای صنایع -5 یکشاورزمحصوالت 

(IT  وICT در ) ینیکارآفر یتوسعهبهبود و -10درآمد  تأمین-9عوارض دریافت -8روستا 

 -اجتماعی

 فرهنگی

و برپایی  یبرگزار-5 یاجتماعمشارکت و تحرک -4 یسوادآموزآموزش و -3 ییخوداتکا-2 یبرابرعدالت و -1

 رسیدگی به امور مدارس و معلمان-7 ییانروستابهبود توانمندسازی -6ها مراسم و جشن

 -کالبدی

 محیطییستز

-5 یهادیه و اجرای طرح پیگیری، ته-4مرور بهبود وضع عبور و -3 یدنیآشامآب  تأمین-2 یگازرسان-1

های احداث و تجهیز سرویس-7وساز ساختپروانه  صدور-6 یخانگماندهای کنترل مؤثر بر دفع فاضالب و پس

 یعیطبمدیریت منابع -10 یعیطبگردشگری  یتوسعه-9آن روستایی و مدیریت  یجامعهکنترل -8 یبهداشت

حفاظت از -14منابع افزایش قابلیت حفظ -13 یعیطبکاهش مخاطرات -12منابع برداری بهینه از بهره-11

 سازی مساکنمقاوم-15منطقهتنوع زیستی 

 ایحرفه -اداری

آشنایی با مشکالت و توانایی رفع -3 یدعاوتالش برای حل اختالفات و -2 یعمومبرقراری و حفظ امنیت -1

 یرساناطالعت پاسخگویی و برگزاری جلسا-6 یفرهنگهمکاری با میراث -5 یمردمهای جذب حمایت-4ها آن

مسکن تسهیل همکاری با بنیاد -9 یکشاورزهمکاری با جهاد -8 ییروستاتهیه طرح هادی -7 ییانروستابه 

تدوین سازوکار -12ها میزان مکاتبات و تعامل با سازمان-11مردم دهیاری به  هایبرنامهانتشار و اعالم -10

کمک به -14 یعمرانهای برای اجرای طرح موردنیازاراضی  تملک-13 یزاتتجهبرداری از مناسب برای بهره

 هاتشکیل انواع تعاونی

امینی و  ؛1392، شیخی ؛1392، رضوانی ؛1391، فال سلیمان ؛1390، مطیعی لنگرودی و همکاران ؛1390، تقدیسی)منابع: 

 (1393 ینیجم

)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(  ای لیکرتهای بسته در قالب طیف پنج گزینهپرسش اب نامهپرسش

قرار گرفت.  تأییدپانل اساتید متخصص بعد از تغییرات الزم مورد  ییلهوسبه نامهپرسشطراحی گردید. روایی صوری 
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مشابه توزیع گردید که میزان پایایی کل آن  یمنطقهآزمون در پیش صورتبه نامهپرسش 25جهت تعیین پایایی تعداد 

قابلیت اعتماد باالیی است و توان دارای مذکور  ینامهپرسش( که بیانگر این امر است که 3جدول ) آمد به دست 84/0

 سنجش متغیرهای پژوهش را دارد.
 نامهپرسشهای مختلف : ضریب پایایی بخش3 جدول

 پایایی کل ایحرفه -اداری محیطیزیست-کالبدی فرهنگی -اجتماعی اقتصادی شاخص

 84/0 90/0 90/0 73/0 82/0 پایاییمیزان 

 

بهره گرفته شد. در این  Lisrelو  SPSSافزارهای ها در بخش آمار استنباطی از نرمداده وتحلیلتجزیهجهت 

متغیره برای تحلیل عوامل امنیت اجتماعی بر کنیک تحلیل چندت عنوانبهپژوهش از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی 

استفاده  T ینشان دادن معناداری هر یک از پارامترهای مدل از آماره منظوربهگردشگری استفاده گردید.  یتوسعه

آید که قدر مطلق آن باید می به دستاز نسبت ضریب هر پارامتر به خطای انحراف معیار آن پارامتر  T یگردید. آماره

عنادار شود. در این تحلیل فرض بر آن است که خود متغیرهای ها از لحاظ آماری مباشد تا این تخمین تربزرگ 96/1از 

 گردند.ها محسوب میهای عاملعامل درواقعپنهان در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالتر سهیم و 

 های تحقيقيافته -6

 90بیانگر این است که  روستاییاندر بین  شدهتوزیع ینامهپرسش 380های پژوهش بر اساس نتایج حاصل از یافته

، شدهگرفتهسنی در نظر  یرده 6درصد را زنان به خود اختصاص داده بودند. از بین  10گویان را مردان و درصد پاسخ

از بین  ،درصد قرار داشت. از لحاظ میزان تحصیالت 35سال با  35-26سنی  یگویان در ردهفراوانی پاسخ ترینبیش

 8/36گویان با میزان پاسخ ترینبیشو باالتر،  لیسانسفوقابتدایی، راهنمایی، دیپلم، لیسانس و  ،سوادبیشش مقطع 

دارای  هاآن تربیشگویان نشان داد درصد دارای تحصیالت راهنمایی بودند. از سوی دیگر بررسی وضعیت اشتغال پاسخ

دوم به شغل  یدرصد نیز در رتبه 9/23د و گردیگویان را شامل میدرصد از کل پاسخ 3/41شغل آزاد بودند که 

 کشاورزی مشغول بودند.

فرهنگی،  -بعد شایستگی اقتصادی، اجتماعی ردر پژوهش حاضر جهت بررسی شایستگی عملکرد دهیاران از چها

از لیزرل بر  شدهمحاسبهگویه بهره گرفته شد. نتایج خروجی  47ای در قالب محیطی و اداری و حرفهزیست -کالبدی

گو در بعد پاسخ روستاییانعملکرد دهیاران بر اساس نظر  ،دهدنشان می 4جدول که  گونههمان اساس این چهار بعد

های است و مؤلفه 74/0شایستگی است که میانگین بار عاملی این شاخص  ترینبیشمحیطی دارای زیست -کالبدی

و افزایش قابلیت حفظ  83/0روستایی در مواقع بحرانی با  یجامعه، کنترل 85/0آب آشامیدنی با بار عاملی  تأمین

عملکرد دهیاران که دارای شایستگی  یدومین مؤلفه اند.تأثیر بر این بعد بوده ترینبیشدارای  87/0منابع با بار عاملی 

که در این بعد رسیدگی به امور مدارس و معلمان،  بود 67/0 یعاملفرهنگی با بار  -اجتماعی ی-مؤلفه ،ی بودتربیش

ای در بعد اداری و حرفهتأثیر را بر شایستگی دهیاران داشته است.  ترینبیشعدالت و برابری و ارتباطات اجتماعی 

جهت اجرای  موردنیاز، تملک اراضی 90/0 یبار عاملبرداری مناسب از تجهیزات با تدوین سازوکار مناسب برای بهره

ها با بار و کمک به تشکیل انواع تعاونی 90/0، برقراری حفظ امنیت عمومی با بار عاملی 94/0های عمرانی با حطر

 یجامعهبر اساس نظر  ،درنهایتاند. ای دهیاران دارای تأثیر مثبت بودهدر شایستگی عملکرد اداری و حرفه 88/0عاملی 

سطح قرار داشت، از جمله اقدامات مفید دهیاران در این بخش را  ینآخرعملکرد دهیاران در بعد اقتصادی در  ،روستایی

کارآفرینی  یتوسعهامینت بازار برای فروش خدمات تولیدی، بسترسازی برای صنایع روستایی و بهبود و  تأمینتوان می

 .برشمردرا 
 

 ابعاد شایستگی دهیاران: 4 جدول
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 T-Value مقدار عاملی بار گویه 

 اقتصادی

Q1 89/9 74/0 اشتغال یزمینه: ایجاد 

Q2 :68/10 75/0 بازار برای فروش و خدمات تولیدی تأمین 

Q392/8 66/0 : مدیریت هزینه 

Q451/9 65/0 : بازاریابی برای محصوالت کشاورزی 

Q538/9 71/0 : بسترسازی برای صنایع روستایی 

Q641/7 68/0 های محلی: ایجاد بازارچه 

Q7 :خدمات برتر یتوسعه (IT  وICTدر روستا ) 74/9 56/0 

Q834/9 53/0 : دریافت عوارض 

Q9 :11/10 73/0 درآمد تأمین 

Q10 30/9 73/0 ینیکارآفر یتوسعه: بهبود و 

 -اجتماعی

 فرهنگی

Q1111/12 61/0 : مشارکت و تحرک اجتماعی 

Q1293/12 81/0 : عدالت و برابری 

Q1369/8 55/0 : خوداتکایی 

Q1453/9 64/0 : آموزش و سوادآموزی 

Q15 :58/8 58/0 هاو برپایی مراسم و جشن یبرگزار 

Q1603/12 85/0 : رسیدگی به امور مدارس و معلمان 

Q17 42/10 51/0 روستاییان: بهبود توانمندسازی 

Q1867/11 80/0 : ارتباطات اجتماعی 

 -کالبدی

 محیطییستز

Q1930/12 72/0 : گازرسانی 

Q2091/9 58/0 : بهبود وضع عبور و مرور 

Q2121/11 78/0 : پیگیری، تهیه و اجرای طرح هادی 

Q2221/8 65/0 ماندهای خانگی: کنترل مؤثر بر دفع فاضالب و پس 

Q23 :31/12 85/0 آب آشامیدنی تأمین 

Q24 :65/11 79/0 وسازساختپروانه  صدور 

Q2585/9 71/0 های بهداشتیسرویس : احداث و تجهیز 

Q26 23/12 83/0 روستایی و مدیریت آن یجامعه: کنترل 

Q27 :37/10 66/0 گردشگری طبیعی یتوسعه 

Q2805/11 76/0 : مدیریت منابع طبیعی 

Q2919/11 77/0 برداری بهینه از منابع: بهره 

Q3036/11 75/0 : کاهش مخاطرات طبیعی 

Q31 93/12 87/0 قابلیت حفظ منابع: افزایش 

Q32 56/10 68/0 منطقه: حفاظت از تنوع زیستی 

Q3348/11 77/0 سازی مساکن: مقاوم 

 -اداری

 یاحرفه

Q3489/14 90/0 : برقراری و حفظ امنیت عمومی 

Q3553/10 83/0 : تالش برای حل اختالفات و دعاوی 

Q36 08/9 67/0 هاآن: آشنایی با مشکالت و توانایی رفع 

Q3738/6 88/0 های مردمی: جذب حمایت 

Q3821/12 83/0 : همکاری با میراث فرهنگی 
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Q3996/11 80/0 روستاییانرسانی به : برگزاری جلسات پاسخگویی و اطالع 

Q4026/10 56/0 : تهیه طرح هادی روستایی 

Q4150/9 78/0 : همکاری با جهاد کشاورزی 

Q42 08/11 75/0 همکاری با بنیاد مسکن: تسهیل 

Q43 63/9 68/0 دهیاری به مردم هایبرنامه: انتشار و اعالم 

Q4482/7 78/0 ها: میزان مکاتبات و تعامل با سازمان 

Q4531/13 90/0 برداری از تجهیزات: تدوین سازوکار مناسب برای بهره 

Q46 05/13 94/0 14 یعمرانهای برای اجرای طرح موردنیاز: تملک اراضی 

Q4711/10 88/0 ها: کمک به تشکیل انواع تعاونی 

  

شده که تخمین زده Tمطلق مقدار شده قدرپارامترهای در نظر گرفتهدهد در نشان می 4که نتایج جدول  گونههمان

که بیانگر این  است)حداقل مقدار مجاز(  96/1از  تربزرگشود برای نشان دادن معناداری پارامترهای مدل استفاده می

های کلی، توان گفت که شاخصمیبا توجه به موارد ذکرشده  از لحاظ آماری معنادار است. آمدهدستبهاست که مقادیر 

قرار  یتموردحماالگو را  خوبیبه شدهیآورجمعهای داده درواقعها دارد و نشان از برازش خوب الگو توسط داده

 .(2شکل ) دهندیم

 روستاییانارزیابی عملکرد دهیاران از دیدگاه : مدل 2 شکل
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های پژوهش است و نشان از تحقق برقراری تمام روابط بین سازه یدهندهنشان 5از جدول  آمدهدستبهاطالعات 

از میزان عدد مجاز است  ترکم 081/0با  میانگین مجذورات یبرای ریشه آمدهدستبهبرازش مناسب مدل دارد. اعداد 

زده ی که عدد مطلوب تخمیناز مقدار 001/0 (RMR) هامجذور مانده یکه بیانگر برازش مناسب مدل است. ریشه

-برآورد گردیده تربیشکه پیداست از مقدار مطلوب  گونههمان شدهگرفتهاست. سایر معیارهای در نظر  ترکوچک شده،

 ها دارد.توسط دادهاند که نشان از برازش خوب الگو 
 : نتایج برازش مدل5جدول 

 نتیجه مقدار مجاز آمدهدستبهاعداد  شاخص معیارهای برازش مدل

 برازش مناسب 1ز ا ترکم RMSEA 08/0 میانگین مجذورات یریشه

 برازش مناسب نزدیک صفر RMR 001/0 هامجذور مانده یریشه

 برازش مناسب 9/0باالتر از  NFI 98/0 شاخص برازش هنجار شده

 برازش مناسب 9/0باالتر از  NNFI 98/0 شاخص نرم برازندگی

 برازش مناسب 9/0باالتر از  CFI 99/0 شاخص برازش تطبیقی

 برازش مناسب 9/0باالتر از  IFI 93/0 شاخص برازش اضافی

 برازش مناسب 9/0باالتر از  GFI 98/0 شاخص برازندگی

 برازش مناسب 9/0باالتر از  AGFI 98/0 یافتهشاخص برازندگی تعدیل

 

 و پيشنهادها گيرینتيجه -7

رود. دهیاران های دولتی به شمار میکشور از وظایف دستگاه یتوسعه هایبرنامهپرداختن به تمرکززدایی در 

های عمومی الح نظام اداری، منطقی کردن حجم دولت، تقویت سازمانصبازوان اجرایی شورای اسالمی، برای ا عنوانبه

و اگر  (203: 1394اند)نادری مهدیی، به وجود آمده غیرضروریهای اجتماعی و اقتصادی دولتی و واگذاری تصدیغیر

 یابد.ارتقاء می هاآنکارایی و عملکرد  ،برای بهبود امور روستا متقاعد شوند موردنیازها و عملکردهای نسبت به فعالیت

زیرا  ؛پرداخته شد روستاییانهای شایستگی از نظر عملکرد دهیاران بر اساس شاخص لذا این پژوهش به بررسی ارزیابی

-را در سطح روستا مالحظه می هاآندر جریان عملکرد دهیاران در سطح روستا هستند و میزان اثرگذاری  روستاییان

 -فرهنگی، کالبدی -عیبندی عملکرد دهیاران در قالب چهار شاخص اقتصادی، اجتماکنند. در این پژوهش با دسته

پرداخته است.  روستاییانبر اساس نظر  هاآنگویه به ارزیابی شایستگی  49قالب  ای درحرفه -محیطی و اداریزیست

دوم بیانگر  یبر اساس تحلیل عاملی تأییدی مرتبه شدهتوزیعهای نامهپرسشگو به روستایی پاسخ 380گاه دتحلیل دی

 -میزان متعلق به شایستگی کالبدی ترینبیشاند. د دهیاران را مثبت ارزیابی کردهعملکر روستاییانکه  این است

آب آشامیدنی مناسب به روستاها،  تأمیناند با گازرسانی به روستاها و که دهیاران توانسته بوده است محیطییستز

روستایی و مدیریت آن در زمان بحران، سبب  یجامعهبرداری بهینه از منابع و کنترل بهبود وضع عبور و مرور، بهره

ولی مسائلی از جمله کنترل مؤثر بر دفع  ،گردند موردمطالعهبهبود نسبی اوضاع کالبدی و محیطی در روستاهای 

نیازمند  سازی مساکن روستاییگردشگری طبیعی و مقاوم یتوسعهحدودی صنعتی،  ماندهای خانگی و تافاضالب و پس

این است که  یدهندهفرهنگی نشان -اجتماعی هایشایستگیدر رابطه با  روستاییانند. نظر مثبت بهبود و توجه هست

ها، بهبود عدالت، مشارکت و تحرک اجتماعی، برگزاری مراسمات و جشن یزمینهدهیاران عملکرد مناسبی در 

اختالفات، کمک به تشکیل انواع  اند. از سوی دیگر تالش برای حلداشته هاآنو خودکفایی  روستاییانتوانمندسازی 

گویی برداری مناسب از تجهیزات، همکاری با جهاد کشاورزی و شورای روستایی، برگزاری جلسات پاسخها، بهرهتعاونی

توان با . همچنین میبوده استای دهیاران تأثیرگذار از عواملی هستند که بر شایستگی اداری و حرفه روستاییانبه 

های عمرانی و اسب جهت تسهیل امور و برقراری نظم و امنیت، تملک اراضی مناسب جهت طرحتدوین سازوکار من
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های مختلف از جمله بنیاد مسکن و میراث فرهنگی این بعد از شایستگی دهیاران را جهت عملکرد تعامل با سازمان

درآمد  تأمینها، رل و مدیریت هزینهایجاد اشتغال، کنت یزمینهها در مسائل و مشکالت مالی دهیاری بهتر ارتقاء داد.

خدمات برتر در سطح  یتوسعهبازار برای فروش کاال و خدمات کشاورزی و  تأمینکارآفرینی و  یتوسعهجهت بهبود و 

. مشکالت داده استروستا از جمله عواملی است که شایستگی عملکرد دهیاران را در بعد اقتصادی تحت تأثیر خود قرار 

یک  عنوانبهها نیز ها و ادارات با آن مواجه هستند، دهیاریاز اهم مشکالتی است که تمام سازمان مالی و اقتصادی

های مردمی و دریافت های دولتی و جلب کمکسازمان محلی از این قاعده مستثنی نیستند که این امر نیازمند حمایت

 ها منجر گردد.عوارض است تا به بهبود و ارتقای اقتصاد دهیاری

 . مهدوی و نجفی کانیکندمیپیشین نیز حمایت  هایپژوهش هاییافتهفرضیات، از  تأییدتحقیق ضمن  هایفتهیا

روستایی به این نتیجه  یتوسعههای استان آذربایجان غربی در ای با هدف بررسی عملکرد دهیاریدر مقاله (1384)

 یمنطقهفیزیکی روستای  -اوضاع کالبدی ویژهبهروستایی  یتوسعهاند که دهیارها نقش مهمی را در راستای رسیده

 .گیردمیقرار  موردتوجهیک بعد مهم  عنوانبه محیطیزیست –کالبدی توجه به شایستگی ،روازاین .مذکور دارند

جداگانه به نقش و اهمیت ابعاد  هایپژوهش( نیز در 1390) همکاران افراخته و( و 1390) خانیو رستمفراهانی 

به این ابعاد عملکرد  ترکم، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرده و به این نتیجه رسیدند که به دلیل توجه محیطیزیست

 .دهیاران باالتر گزارش نشده است

به  روستاهای شهرستان قیر و کارزین یتوسعهبا هدف ارزیابی عملکرد مدیریت جدید روستایی در  (1391) آموزگار

اجتماعی پرداخته و بیان نموده که دهیاران شهرستان  –از منظر ابعاد اقتصادی و فرهنگی ارانعملکرد دهی یمقایسه

آمیزی اند و در دو بعد فرهنگی اجتماعی عملکرد موفقیتو مؤثری داشته آمیزموفقیتمذکور در بعد اقتصادی عملکرد 

ه عدم توانایی دهیاران، عدم همکاری شورا و اند. آموزگار دالیل اصلی عدم موفقیت دهیاران این شهرستان را بنداشته

توجه به این  ،روازایندهد. نسبت میو... های باالدست دهیاری، امکانات کم دهیاری، عدم هماهنگی دهیارها و سازمان

 ابعاد باید در اولویت قرار گیرد.

( 1391) تحقیقی که توسط آموزگاردر  مثالً ؛اندکردهاکثر تحقیقات انجام شده به اهمیت بعضی از این ابعاد اشاره 

 انیخفراهانی و رستم نیزده است. عملکرد دهیاران از منظر اقتصادی و فرهنگی پرداخته ش یانجام شده به مقایسه

-لی است که این تحقیق با بررسی همهاین در حا ؛اندپرداخته محیطیزیست( به ارزیابی عملکرد دهیاران از بعد 1390)

 را دارد. هاشایستگیعملکرد دهیارها با افزایش توجه به این  سازیبهینهسعی در  موضوع،ی ابعاد و بسط 

باید درک صحیحی از  منطقههای عملکرد دهیاران در سطح روستا ینظر به آنکه برای رسیدن به وضعیت بهینه

 :گرددمی ارائه عملکرد آنان وجود داشته باشد؛ لذا برای بهبود شایستگی و ارتقای آن راهکارهای زیر

 روستاهای  یتوسعهدر گسترش  هاآنهای ها و استفاده از یافتههای مربوط با دهیاریشرکت در جلسات و کنگره

 ؛مذکور

 ؛همکاری با بخشداری در جهت سطح فرهنگ و عمران روستا 

  ؛دهیاران موفق دیگر هایتجربهاستفاده کردن از 

  ؛در موارد معینتوانایی وصول عوارض قانونی و مصرف آن 

  و بازاریابی محصوالت کشاورزی؛ دستیصنایع یتوسعهترغیب روستاییان به 

  کار؛ جویای افراد برای کار تأمین جهت در مساعدت و اشتغال هایزمینهایجاد 

  ؛شوندیروستا ساخته م یقانون یکه در محدوده ییهاصدور پروانه برای ساختمانقدرت 

 ؛با وزارت بهداشت یمساع یکستا و تشربر بهداشت ساکنان رو نظارت 

  ها؛روستا یاراض یمواقع در حر هایراه یحدر نگهداری و تسطهمکاری 

  ؛و رفع خطر یقو حر یلالزم برای حفظ روستا از خطر س یراتخاذ تدابتوانایی 
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 ی ساالنه و تحویل به شورا؛تنظیم بودجه 

  فرهنگی؛ مؤسسات و الحسنهقرض هایصندوق و خیریه مؤسساتتوان ایجاد 

 کشاورزی؛ محصوالت معرفی جهت در کشاورزان همکاری و مساعدت الزم با 

 های بهداشتی از اماکن عمومی روستایی؛توانایی مراقبت 

  ؛و... آب، برق و مخابرات یعو توز یدتول تأسیساتاحداث در جهت  مسئوالنهمکاری با 

 بهداشت فعال؛ تأمیندر جهت  بلیت اجرای مقررات بهداشتی و...قا 

 روستاها؛ یقدرت حفظ و نگهداری منابع طبیعی در محدوده 

  های عمرانی به مسئوالن مربوطه؛پیگیری و عدم پیگیری پیشرفت طرح هاگزارشارسال 

  به روستا؛ یافتهاختصاصهای پیگیری طرح منظوربههمکاری و مشارکت الزم با شوراها 

 روستایی؛ یتوسعهدر  ربطیذهای های الزم با دستگاههمکاری 

 .مراقبت و نگهداری از اموال عمومی در حد مطلوب 

 منابع -8

مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد مؤثر  یارائه (.1392) فرد، مهدیاحسانی ،اصغرفرد، علیاحسانی .1

 یشماره، مدیریت شهری، (شهرداری تهران 18و  3: مناطق موردمطالعه) EFQMو  BSCها با تلفیق دو مدل شهرداری

 .7-26، صص 31

های ها و مؤلفهطراحی مدل مفهومی عمومی شاخص .(1392) فقیه، محمدباقر ،فاضلی کبریا، حامد ،اکبراحمدی، علی .2

 .147-177، صص 66 یشمارهراهبرد، سال بیست و دوم،  یفصلنامهنیروی انسانی مبتنی بر شایستگی،  ریزیبرنامه

 ،هابررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تأکید بر مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری .(1391) استعالجی، علیرضا .3

 .239-258صص  ،32ی شماره ،10 پژوهشی انجمن جغرافیای ایران(، سال -علمی یفصلنامهجغرافیا )

 تهران. هنر، ، قلمستاناصالحات آخرین با دهیاری و ده مقررات و قوانین مجموعه .(1390) مجیدعبدالهی،  ،صادق اکبری، .4

ای، سال ای، مطالعات رسانهطرح مدل شایستگی مدیریت رسانه .(1394) مظفری، افسانه ،اکبرفرهنگی، علی، امیرخانی، زیبا .5

 .21-29دهم، صص 

ز رویکرد روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده ا یجامعهتحلیل بر ارزیابی  .(1393) جمینی، داوود ،امینی، عباس .6

 .177-196دوم، صص  یشماره، 29سازی معادالت ساختاری، تحقیقات جغرافیایی، سال مدل

پایدار روستایی، ماهنامه  یتوسعهنقش روابط تعاملی شورای اسالمی روستایی، دهیاران و مردم در  .(1386) بدری، سیدعلی .7

 .18-25، صص 21 یشمارهها، پژوهشی، آموزشی و ترویجی دهیاری

گذاری، سیاست یامههای راهبردی، رهنسیاست یارائههای مدیریت روستایی در ایران و چالش .(1390) بدری، سیدعلی .8

 .147-180صص سوم،  یارهمشوم، سال د

دی نواحی روستایی اجتماعی و کالب یتوسعهتحلیلی بر عملکرد و مشارکت دهیاران در  .(1393) تازیکی، رقیه ،برقی، حمید .9

، صص 76 یشمارهانداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، ، چشم(موردی: دهستان استرآباد شمالی یمطالعهگرگان )شهرستان 

107-97. 

لکرد دهیاران در بررسی و تحلیل میزان عم .(1390) کاظمی، زینب ،صیدایی، اسکندر ،سوری، فرشاد ،تقدیسی، احمد .10

 .157-174، صص 28 یشماره، مدیریت شهری، (کوه دشتموردی: بخش کونانی شهرستان  یمطالعهمدیریت روستایی )

 روستایی در ایران، انتشارات قومس، تهران. یتوسعه ریزیبرنامهای بر مقدمه .(1383) رضوانی، محمدرضا .11

 یتوسعهها در لکرد دهیاریارزیابی عم .(1394) ذوالفقاری، امیرعلی ،مقدم، جوادرحیمی ،مظفری، فاطمه ،بختیرستمی، شاه .12

 .103-119، صص 149 یشماره، مسکن و محیط روستا، (: دهیاری شهرستان ایوان، استان ایالمموردمطالعهروستایی )

ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد دهیاری .(1392) پیری، صدیقه ،محمدی، سمیه ،رضوانی، محمدرضا .13

 -216، صص 1 یشماره، 45 یدورههای جغرافیای انسانی، ، پژوهش(وردی: شهرستان دهلرانم یمطالعه) CAF ارزیابی

199. 
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های روستایی فضایی سکونتگاه -دیکالب یتوسعهها در ارزیابی عملکرد دهیاری .(1392) نسب، صدیقهکرمی ،ریاحی، وحید .14

 .61-70، صص 12 یشمارهای، سال سوم، منطقه ریزیبرنامه، (شهرستان جهرم -موردی: بخش کردیان یمطالعه)

 یتوسعهبررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و  .(1392) ورمزیار، بیژن ،پریزادی، طاهر ،شیخی، حجت .15

 .17-32سوم، صص  یشمارهفضایی، سال سوم،  ریزیبرنامه، (موردی: شهرستان همدان یمطالعهروستایی )

 یمطالعهروستایی ) یتوسعهبرد اهداف جایگاه مدیریت در پیش .(1390) میرزایی، زهرا ،صادقی، غالم ،صیدایی، محسن .16

 .79-91دوم، صص  یشمارهای، سال اول، منطقه ریزیبرنامه، ، شهرستان لردگان(موردی: روستای جاونمردی

 نییشغل در تع لیو تحل یابیارز یکاربرد کانون .(1391) مابوالقاس، ینور ،سادات هیمهد، یخشوع ،درضایحم، یضیعر .17

 .85-98صص  ،7 یشمارهمعاصر،  یشناسروان، یتیریمد یهایستگیشا

ها نقش دهیاری .(1393) آوریده، اصغر ،صیادی آبگلی، محمد ،روستا، مجتبی ،عبدالرضا یدسمحمدی،  ،اکبرعنابستانی، علی .18

 یشمارههای روستایی، سکونتگاه ریزیبرنامه، (موردی: میمند فارس یمطالعههای روستایی )اری جمعیت سکونتگاهدر پاید

 .59-72، صص 28

بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در  .(1391) کاووسی، غالمرضا ،مرادی، محمود ،الهصادقی، حجت ،سلیمان، محمودفال .19

روستایی،  ریزیبرنامهپژوهش و ، (: بخش مرکزی شهرستان بیرجندموردمطالعهروستایی ) یتوسعهفرآیند مدیریت و 

 .75-93اول، صص  یشماره

و عوامل مرتبط با آن از عملکرد  روستاییانوضعیت رضایت  .(1391) ایمانی جاجرمی، حسین ،احمدفیروزآبادی، سید .20

 .61-91، صص 1 یشمارههای روستایی، سال سوم، ، پژوهش(: روستاهای استان قزوینموردمطالعهها )دهیاری
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