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 (روانسر شهرستان :موردی )مطالعة هادهیاری تجمیع طرح موفّق اجرای بر مؤثّر عوامل

 کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - *عزمی آئیژ

 کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،روستایی یریزبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس - شاهمرادی علی

 کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس - محمدی الهام

 کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس - حسنی سمیه

 

 02/20/2030 پذيرش: 02/20/2030 وصول:

 چکيده
جديد  وجود با است. بوده اخير يهادهه در روستايی مديريت اقدام ترينمهم هاياريده ايجاد

ها مطرح شده است. اين زمزمة طرح تجميع دهياري هاي اخير،ها، در سالبودن قانون دهياري

هاي مهؤّّر بهر  ن پرداختهه اسهت. ههد  ها و مؤلّفههپژوهش، به بررسی طرح تجميع دهياري

گذراند. روش پژوهش، کمّهی، که بر اجراي طرح مزبور تأّير میاست  يیهاهمؤلّف تحقيق، بررسی

 وري اطاّلعات استفاده شده است. حجم نمونه پيمايشی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت جمع

اند. نفر از دهياران شهرستان روانسر بوده است که به روش سرشماري انتخاب شده 07بالغ بر 

رونباخ و روايی تحقيق از پنل متحصّصهان مهورد تأييهد پايايی تحقيق از طريق ضريب  لفاي ک

 اسهت. روروبه دهياران مخالفت با تجميع طرح که کنندیم بيان پژوهش يهاافتهي قرار گرفت.

 اختالفات همچنين و روستايی راهايشو و منتخب دهياران بين اختال  وجود به نسبت نگرانی

 اقتصهادي، عامهل سه مجموع در است. طرح اين يهاینگران از مديريتی يهاچالش و فرهنگی

کهه وزن عامهل  دارند نقش هاياريده تجميع طرح يّتموفّق در مديريتی فرهنگی، و اجتماعی

 و است بيشتر هاياريده تجميع طرح يّتموفّق در اجتماعی و فرهنگی نسبت به ساير متغيّرها

  گيرند. قرار توجّه مورد بايد که هستند هاياريده تجميع طرح در مؤّّر عوامل جمله از

 .دهياران روستايی، شوراهاي روانسر، شهرستان ،هاياريده تجميع کليدي: واژگان
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 مهمقدّ
 و چوبچیعا ) اسعت جوامع  این در مدیریت ساختار به توجّه روستایی مسائل تحلیل در اساسی محورهای از یکی

 از حرکعت رونعد و است جامعه یک مرگ یا بالندگی و رشد حیات، در عامل ترینمهم ،مدیریت (.2002 همکارا ،

 کعوچکترین ،روسعتا (.2002 ،همکارا  و افتخاری الدّینرکن) کندیم کنترل را مطلوب وض  سوی به موجود وض 

 وجعود لحعا  بعه ،اجتمعاعی واحعد ایعن کعه اسعت بعدیهی و شودیم محسوب ایرا  در اجتماعی تشکیالت واحد

 معدیریتی سعازما  تشعکیالت از توانعدینمع مدنی و عرفی قوانین به افراد یپایبند و اقتصادی اجتماعی، مناسبات

 ییهعافعّالیّت و زنعدگی شعیوة با خاص ییهامکا  منزلة به روستاها (.2000و نجفی کانی،  مهدوی) باشد ازینیب

 یشعناختبوم و اعیاجتمع اقتصعادی، شعرای  بعا منطبع  و امجزّ مدیریتی الگوی نیازمند ،شهرها به نسبت متفاوت

 معدیریتی الگوهعای مختلع  دورا  طعی در اسعاس ایعن بر (.2032 ،مقدمآیین و فراهانی) هستند روستا بر حاکم

 انتقعادات زمعا  گعرر بعا ،حعال این با هستند. هاآن جدیدترین جمله از هایاریده که شد ارائه روستاها در یتنوّعم

 ععدم و وقعتتمعام دهیعارا  نبعود کعافی، اختیعارات ععدم ت.گرفع صعورت هعایاریده عملکرد به نسبت یتعدّدم

 هعر جعای بعه اگعر کعه شعد مطرح تفکّر این ،اوصاف این با است. بوده هاآن جملة از هادهیاری و شوراها هماهنگی

 و کعرده کمعک روسعتا معدیریت بعه توانعدیمع مسئله این د،نشو اداره دهیارا  توسّ  روستاها از یامجموعه روستا

 چراکعه کنعد  کمک وقتتمام دهیارا  امداستخ و دهیارا  به حقوق داد  و یرسانخدمات برای دولت هب همچنین

  .کنندیم دریافت حقوق و دونشمی محسوب دولتی کارمند شده تجمی دهیارا 

 معدیریت عرصعة در نعو یتحعوّل ،2011 سال در کشور روستاهای در خودکفا یهایاریده تأسیس قانو  تصویببا 

 بعا دهیعاری عنعوا  تحعت را روسعتایی معدیریت اجرایعی سعازما  ،گرارقانون ،اساس این بر آمد. وجود به اییروست

 :نمود تعری  زیر اتمشخّص

 «روسعتا اهعالی خواسعت ةیعپا بعر و مسعتقل حقعوقی شخصیت دارای خودکفا، محل، موقعیّت با متناسب نهادی»

 (.2000 آستانه، )دربا 

 نعام بعه سعازمانی ،شعرای  واجعد روسعتای هر در» است: آمده 2032 بمصوّ هاهیارید قانو  اصالحیة 0 ةمادّ در

 و تشعخی  بعا اهعالی، اکثریعت یعا اسعالمی شعورای درخواست از پس است، حقوقی شخصیتی دارای که دهیاری

 کعه یانکته (2032 ،هادهیاری قانو  ة)اصالحی «.شودیم تأسیس کشور یهادهیاری و هایشهردار سازما  مجوّز

 تعوجیهی گعزار  ارائعة از بعد چنانچه» که است شرح این به است، آمده 2 تبصرة عنوا  تحت قانو  اینادامة  در

 چنعد در واحعد دهیعاری تأسعیس کشور( یهادهیاری و هایشهردار سازما ) کشور وزارت تشخی  به استانداری

 رفع  صعورت در شعد. خواهنعد اداره یدهیعار یعک توسّع  مزبعور روسعتاهای ،باشد داشته ضرورت مجاور روستای

 تأسعیس مسعتقل دهیعاری شعرای  واجعد روسعتاهای در معورد حسعب واحعد، دهیاری ایجاد به مربوط مقتضیات

 تجمیع  طعرح یهعایژگعیو باشعند. داشته دهیاری یک توانندیم هم مجاور در روستا 9 ،حاضر حال در .«شودیم

 است: زیر شرح به هادهیاری

 است  بیشتر شدهتجمی  هایروستا از حمایت .2

 هستند  استخدام نوعی به و داشته کامل حقوق لرا و شوندیم گماشته به کار وقتتمام صورت به دهیارا  .0

 علعوی،) ابعدییمع کعاه  هعاآن از دولتعی یهعاتیعحما ولی شوند خارج مزبور طرح دایرة از توانندیم روستاها .0

2030.) 

 است: شده مطرح طرح ةارائ در هدف دو شد، مطرح جلسم در که مزبور طرح سینو یپ در
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  هادهیاری اختیارات افزای  .2

 .هادهیاری اختیارات حوزة کرد  مشخّ  و یکپارچه .0

 عهعدة بر بیشتری اختیارات بتواند قانونگرار که کندیم ایجاد را امکا  این روستاها تجمی  واسطة به قانو  این 

 (.0 :2032 اسالمی، شورای مجلس یهاپژوه  مرکز) بگرارد دهیارا 

 و دارنعد جمعیّعت نفعر 2922 بعایی روستا 02 از کمتر اامّ دارد، وجود روستا 0222 بر بالغ کرمانشاه استا  در 

 شعالل دهیعار یعا ،روستاها این در دارند. وقتپاره هایدهیاری ،نامهاساس اساس بر استا  روستاهای %30 از بی 

 صعرف را خعود وقعت تمعام و اسعت بیکعار یعا و پعردازدمعی دهیاری امور به باشد داشته قتو که زمانی هر و است

 وجعود رتصعوّ ایعن لعرا  دنمانیبازم خود ةروزمرّ زندگی از دهیارها ،حقوق بود  پایین دلیل به اامّ ،کندمی دهیاری

 تجمیع  حقعوقی مسعیر .ودشعیم برطرف روستاها مشکالت از بخشی ،باشد نفر یک روستا چند دهیار اگر که دارد

 کعه است این کار این سود باشد. روستا چند دهیار نفر یک که ندارد وجود منعی هیچ و است شده طی هادهیاری

 از اسعتفاده امکعا  و بیشتر حقوقشا  تر،راحت آنها آموز  نتیجه در و رسندمی ممکن حداقل تعداد به هایاریده

  .(2030 باییی،) شودمی فراهم وقتتمام صورت به کردهلیتحص و توانمند افراد

 و هعایژگعیو بعه که مطالعاتی از برخی به توا یم اامّ است، نشده ارائه تحقیقی و مقاله هادهیاری تجمی  بحث در

 نمود: اشاره است، پرداخته هادهیاری یهاچال 

 و داشعته ضعرورت روسعتاها در یمحلّع یهعاتیریمعد فعّالیّت و یجادا که ندمعتقد ،(2032) همکارا  و استعالجی

 روسعتا اهالی نمایندگا  مستقیم مردمی نظارت تحت هایاریده یعنی روستایی نوین محلّی مدیریت است تیمدّ

 ایفعای کشعور روسعتاهای در (هعایفرمانعدار و هعایبخشعدار) دولت یگراراستیس و کنترل و اسالمی( )شوراهای

 .برداشت گام روستایی توسعة پایدار جهت در توا یم هایاریده ةشایست عملکرد با لرا  ندینمایم مدیریتی نق 

 دارنعد، دهیعارا  از باییی نسبتاً رضایت اینکه وجود با وستاییا ر که ندمعتقد (،2003) همکارا  و نژادجعفری 

 همچنعین ندارند. بیخو نسبتاً رضایت ،پردازندیم فعّالیّت به روستاها در که ییتوسعة روستا یمتولّ یهاسازما  از

 رابطعه ایعن و دارد یدارمعنی ةرابط دولت از رضایت با هایاریده از رضایت پیرسو ، r همبستگی ضریب اساس بر

 ،کلّعی طعور بعه .گرددیم دولت از رضایت افزای  باعث هایاریده از رضایت که است یجامعة آمار به تعمیم قابل

 نهعاد عنوا  به توانندیم یی،توسعة روستا یمتولّ یهاسازما  وظای  از برخی در دهیارا  که گرفت نتیجه توا یم

   .روند به کار دولت و روستاییا  بین گریمیانجی

 یهاسعازما  و روسعتا شعرای  بعه آشعنا معدیرا  تربیت که کنندیم بیا  (،2030) همکارا  و معصوم قدیری 

 کعرد  لحعا  یالهیقب مسائل از دور به دهیارا  انتخاب و هاطرح اجرای از قبل کافی کارشناسی کار انجام و محلّی

   کند. کمک هادهیاری عملکرد به تواندیم هادهیاری اختیارات به توجّه و مردم نق 

 و SPSS افعزارنرم محعی  در هعاداده تحلیعل و تجزیعه بعا یامقالعه در ،(2003) همکارا  و دستجردی کامرا  

 تعرموفّع  مراتعب به بزرگ روستاهای در دهیاری که دادند نشا  واریانس حلیلت و اسپیرمن همبستگی یهاآزمو 

 گرفتعه نظعر در هعایاریعده فعّالیّعت برای که شرایطی و قانونی موارد به توجّه با و کرده عمل کوچک روستاهای از

 مسعئله این بیا  هالبتّ .هاستیاریده موفّقیّت برای یاکنندهنییتع مالک جمعیّت که دریافت توا یم ،است شده

 .ستین هایاریده به خدمات ةارائ برای کلّی مالک یک عنوا  به جمعیّت پریر  معنای به

 و اجتمعاعی اقتصعادی، ابععاد کعه دهعدیمع نشعا  مختل  یهایابیارز که ندمعتقد (،2030) ینیجم و امینی 

 .گرارندیم تأثیر هادهیاری موفّ  عملکرد بر ،خدماتی و اقتصادی مدیریت، فرهنگی،
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 میعزا  بعا تنگعاتنگی ةرابطع اقتصعادی و اجتمعاعی ساختاری، عوامل که عقیده دارند (،2002) یبدر و نعمتی 

 دریافعت دلیعل به نیز جمعیّتپر روستاهای در دهیاری اینکه بر عالوه دارد. کوچک روستاهای در دهیاری موفّقیّت

 .است کرده عمل کوچک روستاهای از ترموفّ  بیشتر اعتباری ةسران

 و دهیعاری شعورا، همعاهنگی عدم مالی، مناب  کمبود که کنندیم بیا  یامقاله در ،(2032) همکارا  و عزمی 

 روسعتایی معدیریت در مشعکل نیتعرمهعم اسعت. روسعتایی مدیریت مشکالت جمله از کافی آموز  نبود و مردم

 نیست. کافی مدیریتی نهادهای این اختیارات دهیارا  باور به البتّه است، دولت عملکرد ،کشور

 اقتصعاد ةتوسعع راسعتای در اسعالمی شعورای در برنعدهپعی  ةمؤلّفع 2 که معتقدند ،(2030) یالماس و عزمی 

 قعوانین تصعویب در شعوراها توانعایی بعه مربوط مشکالت شوراها، قانونی هایضع  شامل که دارند وجود روستایی

 اعضعا آشعنایی ععدم بعه مربوط مشکالت یکدیگر، با شوراها و ردمم همکاری به مربوط مشکالت مربوطه، اقتصادی

 ةمؤلّفع 0 و معالی و اداری لحعا  بعه شعوراها اختیعارات محعدودیت شعوراها، به مردم اعتماد عدم شوراها، قوانین با

 روسعتا، اقتصعادی مشعکالت بعه نسعبت شعورا اعضای بهتر شناخت شوراها، امور ةادار در مردمی مشارکت ةبازدارند

  است.شده  شناسایی روستایی یهاپروژه به مردمی و دولتی هایحمایت جلب شورا، اعضای بود  دمیمر

 اجعرای در ععواملی چعه کعه است آ  پژوه  این اصلی پرس  شده،یاد مطالب تمامی به توجّه با و اوصاف این با

 هستند: لیذ شرح به نیز تحقی  فرعی سؤایت هستند؟ مؤثّر هادهیاری تجمی  طرح عملکرد

 هستند؟ مواردی چه روانسر شهرستا  در هادهیاری تجمی  طرح اقتصادی راتیتأث 

 هستند؟ مواردی چه روانسر شهرستا  در هادهیاری تجمی  طرح اجتماعی و فرهنگی راتیتأث 

 هستند؟ مواردی چه روانسر شهرستا  در هادهیاری تجمی  طرح مدیریتی راتیتأث 

 ؟گرارندیم تأثیر روانسر شهرستا  در هادهیاری تجمی  رحط موفّ  اجرای بر عواملی چه 

 مطالعب بعه توجّعه بعا باشعد.می روستاها بر یتوجّه قابل راتیتأث دارای مزبور طرح که دهندیم نشا  مباحث این

 :(2 )شکل است زیر شرح به تحقی  مفهومی مدل شدهگفته

 
 تحقيق مفهومی مدل .9 شکل
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 (.2 )جدول دانست مؤثّر هادهیاری تجمی  بحث در را زیر هایتغیّرم وا تیم شدهیاد مطالب مجموع از

 تحقيق هايتغيّرم و ابعاد .9 جدول

 هاتغيّرم ابعاد هاتغيّرم ابعاد

 فرهنگی

 و

 اجتماعی

 فرهنگی نزدیکی

 مديريتی

 روستایی مناط  ةیکپارچ مدیریت سبب

 دولت بیشتر همکاری اهالی بین درگیری کاه 

 بیشتر بودجة کسب فرهنگی امور در ریگراسرمایه

 شوراها و دهیاری بین داخلی اختالفات شد  کمتر فرهنگی و اعتقادی وضعیّت ارتقاء و بهبود

 مدیریتی بایتر سطوح بیشتر دخالت فرهنگی چند روستاهای در فرهنگ یک به حد از بی  توجّه

 اقتصادي

 روستاهایی شوراهای اعضای بین اختالف شدهتجمی  تاهایروس کلّ بین از روستا یک به اقتصادی توجّه

 روستایی اشتغال افزای 
 شوراهای و تجمی  طرح منتخب دهیار بین اختالف

 روستایی

 منتخب شخ  با مردم تعامل بیشتر اقتصادی یهاپروژه اجرای

 روستایی یهامهاجرت کاه 

 هاروش و مواد
 ،منظعور بعدین اسعت. بعوده پرسشنامه ،اتاطّالع یآورجم  ابزار است. یشیمارآزیل و توصیفی ی،کمّ تحقی  رو 

 نگعر  تعیعین هعدف بعا ،طیع  ایعن شدند. یطرّاح لیکرت طی  صورت به و گویه تعدادی قالب در هاپرسشنامه

 شهرسعتا  دهیعارا  بعر مشتمل یجامعة آمار است. شده تدوین هادهیاری تجمی  عملکرد به نسبت پاسخگویا 

 .(0 )جعدول انعدگرفته قعرار بررسعی معورد دهیعارا ( )تمامی سرشماری صورت به که است بوده نفر( 12) سرروان

 بعین پرسشعنامه است. بوده هاآن بین از یریگنمونه انجام بدو  پاسخگویا  تمامی کرد لحا  سرشماری از منظور

 نمایند. بیا  پرسشنامه بقال در را خود دیدگاه تا شد خواسته آنا  از و شد توزی  دهیارا  این

 تحقيق ةنمون حجم .2 جدول

 دهستان نام نمونه تعداد

 بادآحسن 09

 بدر 02

 زالوآب 0

 آباددولت 02

 کل 12

 و کرونبعا  آلفعای ضعریب درصعد، میعانگین، محاسعبة برای ،افزارنرم این است. بوده 19SPSS استفاده مورد افزارنرم

 قبعال در پاسعخگویا  نگعر  تعا شعد استفاده افزارنرم این از همچنین است. شده استفاده رگرسیو  و همبستگی

 شعد حاسعبهم نبعا وکر آلفعای ریبضع طریع  از تحقیع  پایعایی شوند. تحلیل و محاسبه هادهیاری تجمی  طرح

 شعده تعدوین هادگاهیعد تحلیعل جهت مناسبی پرسشنامة که داد نشا  کرونبا  آلفای از حاصل اعداد .(0 )جدول

 ایعن .اسعت گرفتعه قعرار دییعتأ معورد روسعتایی مختل  یها یگرا ا تخصّصم نظر طری  از تحقی  روایی و تاس

 .کندیم نیتأم را تحقی  هدف مناسبی شکل به پرسشنامه که دهدیم نشا  ،روایی

 تحقيق پايايی .3 جدول

 ليکرت طيف پايايی

 اقتصادی بعد 02/2

 فرهنگی و اجتماعی بعد 22/2

 مدیریتی بعد 00/2
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 گرفتنعد. قعرار بررسعی معورد داریمعنعی روابع  اسعپرمن همبستگی ضریب قالب در و شدند تحلیل هاداده سپس

 و معؤثّر عوامعل تعیعین برای همچنین است. بوده هاداده بود  ناپارامتری اسپیرمن همبستگی ضریب انتخاب تعلّ

 شد. نوشته رگرسیو  معادلة انتها در و شد استفاده هرتغیّچندم و گامبهگام رگرسیو  از تغیّرم هر نسبی اهمّیّت

 بحثو نتايج 
 شعروع سعال 00 از حداقل که آنها سنّ به توجّه با دهیارا  سال و سن ةزمین در .اندبوده مرد همگی پاسخگو افراد

 تعا گرفتعه  جعوا از ،هسعتند یسعنّ یها یط تمام از دهیارا  که فهمید توا یم ،دارد ادامه سال 90 تا و شودیم

 حعدود در یسعنّ میعانگین دارای و دارنعد قعرار (سال 20 تا 22) یاقتصاد ای فعّ ردی  در آنها همگی که سالانیم

 (.0 جدول) هستند سال 0/00

 تحقيق توصيفی يهایژگيو .4 جدول

  حداقل حداکثر ميانگين

 سن 00 90 0/00

 اجتماعی و فرهنگی اّر

 کعه بودنعد معتقعد همچنعین .ددار روسعتاها فرهنگی نزدیکی رویاندکی  تأثیر، تجمی  طرح که معتقدند دهیارا 

 بعین کعه دارد وجعود نگرانعی ایعن طرفعی از بعود. خواهعد محعدود روسعتاها در فرهنگی یهاهیسرما جرب میزا 

 نیزمعا ویژهبعه آیعد پی  درگیری دارند، اختالف هم با فرهنگی نظر از و هستند دهیار یک نظر زیر که روستاهایی

 از تجمیع  طعرح فرهنگعی تأثیرگعراری مجمعوع در باشد. نزدیک روستا یک به تیقومیّ و فرهنگی نظر از دهیار که

 .(9 )جدول است بمخرّ مواق  برخی در و کم دهیارا  نظر

 هادهياري تجميع طرح اجتماعی و فرهنگی اّر .5 جدول

 هاگويه کمخيلی کم يحدودتا زياد زيادخيلی ميانگين نگرش

 1/09 0/00 2/00 0/20 2/1 90/0 تاحدودی
 فرهنگی نزدیکی افزای  موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم نظر مورد روستاهای

 2/20 1/09 0/02 2/02 0/0 19/0 زیاد
 بعین درگیعری ه کعا موجعب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم روستاها اهالی

 2/20 1/09 1/09 3/20 2/1 20/0 زیاد
 بعر بیشتر گرارییهسرما موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم یاجتماع و فرهنگی مسائل

 0/22 3/00 2/01 0/00 0/0 01/0 زیاد
 وضععیّت ءارتقعا و بهبود باعث تجمی  اجرای چقدر

 ؟شودیم روستا در فرهنگی و اعتقادی

 2/22 2/03 0/00 2/00 0/2 10/0 زیاد
 بعه حعد از بعی  توجّعه موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم فرهنگی چند روستاهای در فرهنگ یک

 جمع 12/0 زیاد

 زيادیليخ 5 5/2 يتاحدود  9 کمخيلی

 اقتصادي اّر
 در گراریسعرمایه روی بعر محعدودی تعأثیر و اسعت کعم اشتغال بر دهیاری تجمی  تأثیر که بودند معتقد دهیارا 

 روسعتاهای بعین از روسعتا یعک توسععة بعه منجعر تجمیع  طرح که بودند نگرا  ،حال عین در .گراردیم اهاتروس

  (.2 )جدول است محدود هادهیاری تجمی  اقتصادی تأثیر که داشتند اعتقاد مجموع در شود. شدهتجمی 
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 هادهياري تجميع طرح اقتصادي اّر .6 جدول

 هاگويه کمخيلی کم تاحدودي زياد زيادخيلی ميانگين نگرش

 0/20 0/02 1/09 0/00 0/0 10/0 زیاد
 یک به اقتصادی توجّه موجب ی تجم طرح قدرچ

 ؟شودیم شدهتجمی  روستاهای کلّ بین از روستا

 3/00 2/00 1/09 2/22 3/0 02/0 کم
 اشععتغال افعزای  موجععب تجمیع  طععرح چقعدر

 ؟شودیم روستایی

 0/21 0/02 9/01 0/02 0/0 00/0 زیاد
 در را اقتصععادی یهعاپروژه تجمیع  طعرح چقعدر

 ؟کندیم بیشتر روستاها

 2/00 2/21 2/02 2/20 1/9 99/0 ودیتاحد
 یهعامهاجرت ه کا موجب تجمی  طرح قدرچ

 ؟شودیم روستایی

 جم  20/0 زیاد

 زيادیليخ 5 5/2 يتاحدود  9 کمخيلی

 مديريتی اّر

 عنعوا  بعه را ایعن برخعی البتّعه اسعت. دولت بیشتر همکاری ،طرح این ویژگی ترینمهم که بودند معتقد دهیارا 

 یعافتن قعدرت بعه توجّه با البتّه .شوندیم تریدولت هادهیاری ،روند این با که بودند معتقد و کرده ذکر منفی نقطة

 بعا معردم همکاری مشکل که دارد وجود اعتقاد این همه این با .شودیم کم روستا شورای با اختالف احتمال دهیار

 (.1 )جدول ستین زیاد نیز ستاییرو نواحی یکپارچه مدیریت میزا  و نشده حل تجمی  طرح در دهیار

 يهادهياري تجميع طرح مديريتی اّر .0 جدول

 هاگويه کمخيلی کم تاحدودي زياد زيادخيلی ميانگين نگرش

 2/20 2/00 2/02 1/09 2/1 10/0 زیاد
 ةیکپارچعع معدیریت سععبب تجمیع  طععرح چقعدر

 ؟شودیم روستایی مناط 

 2/0 2/20 2/01 1/09 2/22 22/0 زیاد
 دولعت بیشتر همکاری موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم

 2/20 2/00 2/01 2/21 2/0 20/0 زیاد
 در بیشتر ةبودج کسب موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم روستا

 2/02 2/02 2/00 0/00 2/1 10/0 زیاد
 و دهیعار بین داخلی اختالفات تجمی  طرح چقدر
 ؟کندیم کمتر را شوراها

 0/20 3/02 9/02 9/00 3/9 11/0 زیاد
 سعطوح بیشتر دخالت موجب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم روستایی نواحی در مدیریتی بایتر

 0/00 2/00 1/09 3/20 2/0 90/0 حدودی تا
 اعضعای بعین خعتالفا سعبب تجمی  طرح چقدر

 ؟شودیم پوش  زیر روستاهای یشوراها

 1/02 2/03 0/02 2/20 0/9 00/0 کم

 طعرح منتخعب دهیعار بعین چقدر تجمی  طرح با

 ایجععاد اخععتالف روسععتایی یشععوراها و تجمیعع 

 ؟شودیم

 2/01 3/00 1/09 2/21 2/1 90/0 حدودی تا
 مناسعب منتخعب شعخ  بعا معردم تعامل چقدر

 بود؟ خواهد

 جمع 23/0 زیاد

 زيادیليخ 5 5/2 يتاحدود  9 کمخيلی

 یکلّ رضايتمندي

 مشعکالت بعا وجعود همچنین دارند، را تجمی  طرح از زمی اطّالع دهیار افراد است مشخّ  جدول از که طورهما 

 (.0 )جدول دانندیم زیاد را طرح این یّتموفّق میزا  ،قبلی یهاجدول در شدهمطرح
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 هادهياري تجميع طرح یکلّ رضايتمندي .8 جدول

 هاگويه کمخيلی کم تاحدودي زياد زيادخيلی ميانگين نگرش

 2/0 1/29 2/01 0/00 0/0 22/0 زیاد
 چقعدر هعایاریعده تجمی  طرح از آگاهی میزا 
 بود؟ خواهد

 موافقید؟ هایاریده تجمی  طرح با مجموع در ایآ 1/09 2/22 1/09 3/20 1/29 20/0 زیاد

 0/00 1/09 1/29 0/00 2/22 12/0 زیاد
 حعد چعه تعا هایاریده تجمی  طرح شما نظر به

 بود؟ خواهد موفّ 

 کل 02/0 زیاد

 زيادیليخ 5 5/2 يدودتاح  9 کمخيلی

 هادهياري تجميع طرح بودن موفّق بر مؤّّر عوامل
 فرهنگعی اجتمعاعی اقتصادی، بعد سه و هادهیاری تجمی  طرح یّتموفّق میزا  ةدربار پاسخگویا  نگر  بین ابتدا

 یرمناسعپ آزمعو  از اسعتفاده بعا اسعتفاده معورد همبستگی .شودمی گرفته همبستگی تجمی  طرح در مدیریتی و

 بععد سعه هعر با تجمی  طرح از رضایت و طرح یّتموفّق که دهدمی نشا  جدول این .(3 )جدول شودمی محاسبه

 دارد. 22/2 سطح در یدارمعنی رابطة مدیریتی و اجتماعی و فرهنگی اقتصادی

 هادهياري تجميع طرح تعدّدم ابعاد با تجميع طرح از رضايت و تجميع طرح با موافقت بين همبستگی .9 جدول

 داريمعنی اسپيرمن ضريب مستقل تغيّرم وابسته تغيّرم

 تجمی  طرح یّتموفّق
 2/2** 10/2 اقتصادی بعد

 2/2** 20/2 فرهنگی و اجتماعی بعد

 2/2** 93/2 مدیریتی بعد

 تجمی  طرح از رضایت میزا 
 2/2** 03/2 اقتصادی بعد

 2/2** 01/2 فرهنگی و اجتماعی بعد

 2/2** 09/2 تیمدیری بعد

 79/7 سطح در داريمعنی**

 بعا لعرا اسعت، پعژوه  ایعن اهعداف از هعادهیاری طرح یّتموفّق میزا  بر مؤثّر عوامل بررسی اینکه به توجّه با 

 .شعودمی پرداختعه هعادهیاری یّعتموفّق در هعاآن وز  و مستقل ةمؤلّف سه هر نق  بررسی به رگرسیو  از استفاده

 تجمیع  طعرح یّعتموفّق در %20 میعزا  بعه عامعل سه این دهدمی نشا  که است بوده 20/2 تعیین ضریب مقدار

 یّعتموفّق در را نقع  بیشترین فرهنگی و اجتماعی عامل که شودمی مشخّ  بتا میزا  از هستند. مؤثّر هادهیاری

 .(22 )جدول تاس مؤثّر اقتصادی بعد آخر در و مدیریتی بعد ، آ از بعد و دارد هادهیاری تجمی  طرح

 رگرسيون هايتغيّرم. 97 جدول

 بتا مقدار B مقدار وابسته متغيّرهاي
 - -03/2 ثابت مقدار

 X1 00/2 00/2 یاقتصاد بعد

 X2 02/2 09/2 یفرهنگ و اجتماعی بعد
 X3 00/2 00/2 یتیریمد بعد

Y= -0.29 + 0.33 X1 + 0.36 X2 + 0.42 X3 

 گيريتيجهن
 در تواننعدیمع و هستند دولت و مردم بین ارتباطی پل هادهیاری که بودند معتقد ،(2003) همکارا  و نژادجعفری

 .کنعدیمع دنبعال را هعدف این نیز روستایی تجمی  طرح کنند. ایفا نق  روستایی مردم و دولت بین یگریانجیم
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 طعرح ایعن اهعداف ترینمهم از که دولتی بازوی عنوا  به هادهیاری تبدیل و تجمی  که دهدمی نشا  تحقی  این

 یعک کعه دنعمعتقد ،(2030) همکارا  و معصوم قدیری اامّ  کند ایفا خوبی به را نق  این تواندیم روستا در است،

 تجمیع  طعرح بعا موجود نگرانی که دهدمی نشا  مقاله این است. نگرییالهیقب ،دهیارا  انتخاب در عمده نگرانی

 از چعو  تجمیع  طعرح در دهیعارا  کعه بودند معتقد پاسخگویا  چراکه ،دشومی هم بیشتر بلکه نشده کم تنهانه

 ،(2002) یبعدر و نعمتعی شعود. گرشعته از ترپررنعگ تیقعومیّ مباحعث دارد احتمال ،شوندیم انتخاب تاسرو یک

 ئلهمسع این .شودمی بیشتر هم هادهیاری عملکرد ،بیشتر اعتبارات دریافت تعلّ به جمعیّت افزای  با که معتقدند

 بعه منجعر توانعدیمع دهیعار یعک بعه روسعتاها از یامجموعه گرفتن دربر چراکه است  یکی تجمی  طرح اهداف با

 همکعارا  و عزمعی اسعت. دولعت یهاوععده از یکعی مسعئله ایعن و شعود بهتر مدیریت و بیشتر اعتبارات دریافت

 ععدم نعوعی طرفعی از و ندارنعد خعود اهعداف  تحقّع بعرای را یزم قعدرت شعوراها کعه بودند معتقد نیز ،(2032)

 بیشعتر هعادهیاری تجمیع  در نگرانعی ایعن که دهدمی نشا  مقاله این دارد. وجود شوراها و دهیار بین هماهنگی

 شعوراها بعه کمتعری توجّعه دارد، بیشتری قدرت و دارد دست در را روستاها از یامجموعه دهیار چو  عمالً و شده

 کعه اسعت دهیعاری هعاینگرانی از معدیریتی اقتعدار ضعع  که شده اشاره همکارا  و یعزم مقالة در البتّه  کندیم

 بدهد. وی به بیشتری اجرایی قدرت محلّی سطح در دهیار قدرت افزای  با تواندیم تجمی  قانو 

 و طعرح مفعاد بعه نسعبت آگعاهی نبعود اسعت. بوده یتعدّدم ضع  و تقوّ نقاط دارای هادهیاری تجمی  طرح 

 جزئیعات کعه شد خواسته دهیارا  از وقتی هرچند است. بوده دهیارا  هاینگرانی ترینمهم از آ  اجرای چگونگی

 تقریبعاً و اسعت انجام دست در طرحی چنین که شده داده اطّالع آنها به که کردندیم بیا  تنها کنند، مطرح را آ 

 روسعتاهای از یکعی بین از شدهانتخاب دهیار اگر که بودند معتقد دهیارا  بودند. آگاه مزبور طرح وقوع از هاآن ةهم

 هعاینگرانی دیگعر از مسعئله ایعن و کند توجّه بیشتر خود روستای به او که است ممکن شود، انتخاب شدهتجمی 

 دسعت از را خعود محعوری نقع  اینکعه تعلّع بعه شعوراها کعه بودند معتقد دهیارا  همچنین است. بوده دهیارا 

 در طرفعی از آیعد. پی  اختالف دهیار و شوراها بین است ممکن و بوده مخال  طرح این با شورا اعضای ،دهندیم

 اععالم بینابینی( نگر ) یحدود تا یا و بودند مخال  تجمی  با دهیارا  مدیریتی، و اجتماعی اقتصادی، یهاجنبه

 خعاص ناحیعة یعک در دهیعار یک به آنها شد  محدود و دهیارا  موقعیّت داد  دستاز  نگرانی .کردندیم موافقت

 کعه شعد مشعخّ  گرفت، صورت تحقی  آخر در که رگرسیونی در است. دهیاری تجمی  طرح هاینگرانی دیگر از

 است. هادهیاری تجمی  طرح در اثرگرار بعد ترینمهم ،اجتماعی و فرهنگی بعد

 :شوندیم ارائه زیر پیشنهادات تجمی  طرح یّتموفّق برای انتها در

 امکعا  شعدهمطرح اهداف آیا که شود معلوم تا شود مشخّ  دقی  طور به طرح این اجرای اهداف که ستا یزم. 2

  دارند را حصول

 طعرح و بودنعد خبعریبع مسعئله ایعن از روسعتایی معردم لرا نگرفته صورت کافی یرساناطّالع اینکه به توجّه با .0

 هعادهیاری و هعایشعهردار سعازما  و کشعور وزارت سعتا بهتر است. نبوده رمیسّ گروه این از تحقی  و پرسشنامه

 شود  جویا نیز را هاآن نظر و داده انجام روستایی ردمم به را یزم یرساناطّالع

 در هعم بعه نزدیعک نواحی برخی است. یامسئله چه شدهتجمی  روستاهای انتخاب مبنای که نیست مشخّ  .0

 درگیعری بروز باعث است ممکن هاآن تجمی  دارند. هم با زیادی تییّقوم و فرهنگی تمایزات فیزیکی نزدیکی عین

 دید  تدارک طرح این برای مناسبی راهکار باید شد. اشاره بدا  نیز تحقی  در که شود تیقومیّ

 دهیعارا  باشعد، هماهنعگ روسعتا شعوراهای بعا بتواند باید شدهانتخاب دهیار درسیم نظر به اینکه به توجّه با .0
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 کعه ویژهبعه) اسعت دولعت نماینعده و ددار روسعتاها فرهنگعی نزدیکی رویاندکی  تأثیر، تجمی  طرح که معتقدند

 تعا شعوند دولت دکارمن نوعی به و گرفته حقوق دولت از دهیارا  که است مطرح طرح این با زما هم دیگر طرحی

 شعوراهای درگیعری بعه منجعر دیعآیبرم نیز مقاله از که طورهما  مسئله این شود( برطرف هاآن معیشتی مشکالت

 مشعارکت بحث مسئله این کرد. انتخاب راهکاری باید مشکل این حلّ برای .شودمی دهیارا  با روستا هر روستایی

 کرد  آ  برای فکری باید که داده قرار تأثیر تحت را حکمروایی و روستایی

 و نداشعته چنعدانی سعابقة هعادهیاری کعهینا به توجّه با است. مشخّ نا طرح این ابعاد از بسیاری هنوز کل در .9

 نوظهعور سعاختار کعه طعرح ایعن ،شعودمی برده نام روستایی نوین مدیریت عنوا  به آ  از مقایت برخی در هنوز

 بعا شعودمی پیشعنهاد کمدسعت کعه رسدیم نظر به عجوینه و زودهنگام کمی دهدمی تغییر را روستایی مدیریت

 د.شو توجّه بدا  بیشتری تأمّل

 منابع
 ،(00) 0 ،دانشنامه ،ییتوسعة روستا در هایاریده نق  (2032) مهناز ،نژادالهقلی  علیرضا ،خانی  علیرضا ،استعالجی

 .29-00 .ص 

 رویکرد از استفاده با دهیاری نهاد عملکرد از روستایی ةجامع ارزیابی بر تحلیلی (2030) داوود ،جمینی  عباس ،امینی

 .219-239 .ص  ،(0) 03 ،جغرافيايی قاتيتحق ،ساختاری معادیت یسازمدل

 نسعیم. خبرگعزاری ،دارنهد وقهتپاره دهيار مشکل استان روستاهاي درصد 98 از بيش (2030) لیجل ،باییی
http://nasimonline.ir. 

 گریمیانجی نهادهای عنوا  به هایاریده جایگاه بررسی (2003) مسعود ،منتظری  صمد ،کالنتری  سعودم ،نژادجعفری

 .ص  ،(2) 0 ،المللیبين و سياسی تحقيقات (،آبادنج  شهرستا  روستاهای مطالعه ورد)م مردم و دولت بین

220-09. 

 گعیال ، اسعتا  یهادهیاری عملکرد بر مؤثّر عوامل (2002) نیحس ،فمی شعبانعلی  لیخل ،کالنتری  شهال ،چوبچیا 

 .01-221 .ص  ،(0) 22 ،توسعه و وستار

 .20-23 .ص  ،(00) 0 ،هادهياري روستا، مالی مناسبات در دهیار وظای  و نق  (2000) رضایعل ،آستانه دربا 

 بر دیتأک با مدیریتی به نو نگرشی (2002) دیجمش ،ینالیع  عبادالرضا ،قیداری سجاسی  عبدالرضا ،افتخاری الدّینرکن

 .2-02 .ص  ،(0) 22 ،توسعه و روستا ،رگراریتأث نهادهای

 روسعتایی یهاسکونتگاه در شوراها اقتصادی نق  تقویت بر اثرگرار عوامل تحلیل (2030) یهاد ،الماسی  ژیآئ ،زمیع

 .12-02 .ص  ،(0) 0 ،يیتوسعة روستا و فضا اقتصاد ،هرسین شهرستا  روستاهای مورد:

مطالعة  - ایرا  روستایی مدیریت روی پی  موان  و کنونی وضعیّت (2032) فردین ،نصرتی ،بهرام ،ایمانی  آئیژ ،عزمی

 .00-30 .ص  ،(00) 0 ،سرزمين جغرافياي ،تال  شهرستا  گرگانرود بخ  ی:مورد

 ،اسهت بهوده موفّق جنوبی خراسان استان در تجميع طرح اجراي درصد 07 حدود (2030) کاظم دیس ،علوی

 .www.tasnim.ir میتسن خبرگزاری

 مدیریت فرایند در اسالمی شوراهای و هادهیاری کارایی و عملکرد ارزیابی (2032) فاطمه ،مقدمآئین  نیحس ،فراهانی

 يیايهجغراف اندازچشهم بویراحمعد(، شهرستا  در جنوبی سررود دهستا  :موردی ةمطالع) ییتوسعة روستا

 .220-201 .ص  ،(20) 1 ،انسانی( مطالعات)

 آذربایجعا  اسعتا  هایدهیاری شناسیآسیب (2030) حسین ،کوهستانی  لالمرضا ،طالقانی  مجتبی ،معصوم قدیری

 .30-220 .ص  (،2) 22 ،توسعه و روستا ،آبادبستا  شهرستا  موردی ةمطالع شرقی:
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  جغرافیایی علوم دیکاربر تحقیقات (2003) سلما  ،زادهانصاری  احمد ،تقدیسی  فرشاد ،سوری  حسن ،دستجردی کامرا 

 کوچک و بزرگ روستاهای در هایاریده موفّقیّت یاسهیمقا تحلیل و روستا سیاسی مدیریت (،جغرافیایی )علوم

 .03-00 .ص  ،(20) 9 ،جغرافيايی علوم کاربردي تحقيقات ،دلفا  شهرستا  موردی: ةمطالع

 شعورای مجلعس یهعاپژوه  مرکعز ،9382 مصوب هادهياري قانون اصالحية (2032) مجلس یهاپژوه  مرکز

 .تهرا  ،اسالمی

 معوردی: نمونعة ایرا ، روستاهای مدیریت در دیگر یاتجربه هادهیاری (2000) اکبریعل ،کانی نجفی  مسعود ،مهدوی

 .02-03 .ص  (،2) 00 ،جغرافيايی يهاپژوهش ،لربی آذربایجا  استا  یهادهیاری

 تطبیقعی ةمقایسع روسعتایی معدیریت نعوین نظعام کعارکردی نق  رزیابیا (2002) سیدعلی ،بدری  مرتضی ،نعمتی

 03 ،جغرافيايی هايپژوهش ،گلستا  استا  ی:مطالعة مورد بزرگ و کوچک روستاهای در الفعّ یهایاریده
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