
 

 

 

 

 

 

 انجمن جغرافياي ايران( المللیجغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين

 6931، تابستان 16سال هفدهم، شماره 
 

 ارزیابی عملکرد دهیاریها در پیشبرد اهداف طرحهای هادی روستایی 

 )مطالعه موردی: شهرستان زنجان(

 2حضرتی مجید، 1یحیدر یمحمدتق

 
 چکیده

دهیاری به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی، با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت کشور با 

کالبدی در هر روستا تشکیل می شود. یکی از -هدف بهبود و توسعه شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیطی

 در تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی روستایی است.همکاری با بنیاد مسکن وظایف دهیاری، 

تحلیلی، عملکرد دهیار در نحوه تهیه و اجرای طرح هادی و نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای -این مقاله با روش توصیفی

ت که با استفاده از جدول روستای شهرستان زنجان اس 28جامعه آماری تحقیق شامل طرح هادی روستایی بررسی می کند. 

اسمیرنف و توزیع -برای تحلیل داده ها از مدل نیکوئی برازش کلموگرونف نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 313مورگان، 

 استفاده شده است. SPSSپواسن و تحلیل رگرسیونی چندگانه با کمک نرم افزار 

، عملکرد دهیار در طرح هادی مطلوب  >5,50Pرازش با سطح اطمینان نتایج تحقیق نشان می دهد که، براساس مدل نیکویی ب

میزان همبستگی بین نیست. براساس توزیع پواسن، عملکرد دهیاری روند روبه رشدی دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی نیز 

عملکرد دهیاری  در بین شاخص هایبرآورد کرده است.  5,323عملکرد دهیاری در توسعه و پیشبرد طرح هادی روستایی را، 

بیشترین تاثیر و رضایت مندی را در  (β=5,881« )عملکرد دهیار در نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح هادی»شاخص 

در این زمینه برای موفقیت دهیاران در اجرای طرح هادی، تاسیس دهیاریهای مستقل، آموزش  اجرای طرح هادی داشته است.

 یار با سازمان ها و مشاوران و پیمانکاران ضروری است.دهیاران، و توسعه همکاری ده

 کلید واژه: مدیریت روستایی، طرح هادی، توسعه روستایی، شهرستان زنجان.
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 بیان مسئلهمقدمه و 

توسعه روستایی شامل فرآیند بهبود کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی مـردم، حتـی در نـواحی جمعیتـی نسـبتا منـزوی و 

توسـعه  برنامـه هـای طراحـی(. در این زمینه برای رسیدن به توسعه روستایی بر Moseley, 2003: 5ت)پراکنده اس

دولـت هـای  تقویـتاز طریـق  در منـاطق روسـتایی غیر کشاورزی فعالیت های ارتقاء شامل، متمرکز روستایی پایدار

 ,World Bankد مـی کنـد)تاکیـ آمـوزش تمرکـز بـر و برگزیده، در زیرساخت های محلی، توسعه سرمایه گذاری

روسـتا و  مشـارکت مـردم بـا روسـتا زنـدگی راه هایی برای بهبود پیدا کردن در توسعه روستایی هدف(. و 9 :2005

 ,Chigbu، تا مردم خودشان در توسعه سـهیم باشـند)مدیریت محلی برای پاسخ گویی منطقی به نیازهای بومی است

و پـیش نیـاز اصـلی توسـعه زیرسـاخت هـای  مهمتـرین عامـلوستایی با توجه به اینکه پروژه های ر. (213 :2012

که عالوه بر تامین بخش های زیادی از نیازهـای اساسـی روسـتائیان،  (.International, 2009: 16)روستایی است

نقش باالیی در بسترسازی محیط روستایی برای اقدامات توسـعه ای در ابعـاد گونـاگون دارد  )بـدری و عبـدی نـژاد، 

( از اینرو، اجرای صحیح پروژه ها، از طریق تقویت مدیریت محلی، از شاخص های اصلی رسیدن به توسعه 33: 1331

 (.World Bank, 2005: 2همه جانبه روستایی است)

در سکونتگاه های روستایی ایران، تاکنون پروژه های متعـدی بـا مـدیریت نهادهـای محلـی از طریـق سـازمان هـای  

مده است، یکی از مهمترین این طرح ها، طرح هادی روستایی است. که با هدف تجدید حیـات و گوناگون به اجرا درآ

هدایت روستا با در نظر گرفتن جنبه های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی طراحی و انجام گرفته است )موالیی هشتجین، 

احب صـالحیت و بـا مـدیریت (. متولی این طرح بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. و توسط مشاورین ص151: 1331

(. بنـابراین، 38: 1330محلی دهیاری روستا انجام می شود )مرکز مطالعات و خدمات تخصصـی شـهری و روسـتایی، 

دهیاری ها به عنوان مدیران اجرایی روستا، وظیفه مهمی در راستای اجرای پروژه و طـرح هـای روسـتایی دارنـد. ایـن 

کطرف با دولت از طریق نمایندگی های آن درمنطقه )اسـتانداریها و فرمانـداریها( نهادها به عنوان سازمانهای محلی از ی

(. از اینـرو، اجـرای 118: 1331در ارتباطند و از طرف دیگر از طریق شورا با مردم مرتبط می باشند )نعمتـی و بـدری، 

محلـی، بـا شـناختی کـه از  صحیح طرحهای هادی روستایی، ارتباط مستقیم با عملکرد دهیاریها دارد. زیـرا ایـن نهـاد

وضعیت روستا و نقاط ضعف و نقاط قوت آن دارد. برنامه ریزی و اجرای طرحها و پروژه های سـازمانهای مـرتبط بـا 

روستا، براساس گزارشها و تحلیل وضعیت روستا توسط دهیار، انجام می شود. همچنین، نظارت براجرای طرحهـا نیـز 

یهی است که نوع عملکرد دهیاری می تواند آثار متعـددی بـر آینـده روسـتا داشـته با مدیریت دهیار انجام می گیرد. بد

وجود دهیاریها و بررسی عملکـرد آنهـا در توسـعة روسـتایی از موضـوعات مهـم در حـوزة مـدیریت باشد. بنابراین، 

رفـی، طـی دو روستایی است. از آنجاییکه از زمان شکل گیری دهیاری ها تاکنون بیش از یک دهه گذشـته اسـت، از ط

دهه گذشته، اجرای طرح هادی در روستاهای کشور با جدیت تمام دنبال می شود. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیـاری 

ها در تهیه و اجرای صحیح طرح هادی روستایی بمنظور دستیابی به اهداف توسعة روستایی مسئله ای مهـم و درخـور 

 توجه است.

و اجرای طرح هادی روستایی بصورت رسمی و منسجم آغاز شده اسـت. و از تهیه  1310در شهرستان زنجان، از سال 

در زمینه تهیه  1335نیز دهیاری در روستاها تاسیس گردیده است. از اینرو، بررسی نقش دهیاری ها از سال  1313سال 

دهیـاری در و اجرای صحیح طرح هادی روستایی اهمیت زیادی دارد. با توجه بـه اینکـه، در زمینـه نقـش و عملکـرد 

مدیریت و اجرای صحیح طرح هادی بصورت تخصصی در شهرستان زنجان، تحقیقـات جـامعی انجـام نشـده اسـت. 

اهمیت این پژوهش بیشتر نمایان می گردد. از اینرو، با توجه به وظیفه دهیاریها در امر توسعه و آبادانی روستا، و نیز بـا 

بود کیفیت زندگی روسـتا، مطالعـه و بررسـی چگـونگی و میـزان توجه به اهمیت طرح هادی روستایی در توسعه و به
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نقش دهیاریها در تهیه و اجرای طرح هادی روستایی و همچنـین ارزیـابی عملکـرد دهیاریهـا در ایـن زمینـه مـدیریت 

 روستایی و موفقیت در اجرای طرحهای هادی روستایی، هدف اصلی پژوهش است. 

 ساسی تحقیق به شرح زیر است: بدین ترتیب، براساس مطالب فوق، سوال ا

 . آیا دهیاریها توانسته اند در اجرای طرح هادی روستایی عملکرد موفقی داشته باشند؟ 1

 . عملکرد دهیاری در کدام مرحله )تهیه، اجرا، نظارت بعد از اجرا( بهتر بوده است؟ 2

 با توجه به سواالت فوق، فرضیات تحقیق عبارتند از: 

عه مشارکت، و همکاری با سازمان ها و پیمانکاران و روسـتائیان در تهیـه و اجـرای طـرح هـادی . دهیاری ها با توس1

 عملکرد موفقی داشته اند.

 بهتر بوده است. نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح هادی به نظر می رسد که نقش دهیار در مرحله 2

  مبانی نظری تحقیق

لد و یکپارچه از سرمایه های اجتماعی، طبیعی و مالی در مقیاسهای زمانی و مدیریت روستایی نوعی استفاده جامع، مو

تولیدات ، تعاونی و کنترل هدایت، سازماندهی، برنامه ریزی مطالعه(. که به walker, 2002: 113جغرافیایی است )

دیریت با صرف نظر از بررسی سیر تاریخی م(. Sriram, 2007: 5و اراضی یکپارچه می پردازد ) کشاورزی

، دهیار به عنوان مدیریت روستا در مراجع و نهادهای قانونی کشور شناخته می شود 1311روستایی در ایران، از سال 

(. با توجه به اینکه، در نظریات توسعه روستایی، بر مدیریت 2: 1333)سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 

 ,Hodder) تحت عنوان رویکرد توسعه از پایین تاکید می شودروستا توسط سازمانهای غیردولتی با مشارکت محلی 

دهیاری نیز به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی، با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست (. 16 :2000

(. هدف این نهاد، بهبود و 35: 1333روستائیان و مجوز وزارت کشور در هر روستا تشکیل می شوند )شاه حسینی، 

های روستایی است )بابایی و  کالبدی در سکونتگاه-ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیطیتوسعه شاخصه

(. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بر اساس شرح وظایف دهیاریها و با هدف ارزیابی 113: 1333حضرتی، 

. این شاخصها به دو دستة کلی عملکرد دهیاریها و انتخاب دهیاریهای برتر، شاخصهایی نهایی تدوین کرده است

 شاخصهای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند:

اقتصادی -شاخص عمومی: این شاخصها برای سنجش عملکرد دهیاری در راستای شرح وظایف اجتماعی -

تعامالت اداری و نحوة مدیریت دهیار ایجاد شده اند. این شاخص در چند مورد کلی عملکرد، طراحی شده است که 

 ند از: مدیریت راهبردی، اداری و پرسنلی، مالی، تعامالت اجتماعی و سالمت اداری.عبارت

کالبدی در قالب -شاخص اختصاصی: این دسته از شاخصها برای ارزیابی عملکرد دهیار در ابعاد توسعة محیطی  -

 (.35: 1331چند شاخص کلی طراحی شد )فال سلیمان، صادقی و مرادی، 

ری در زمینه طرح هادی، جزو شاخصهای اختصاصی دهیاری ها است. و موفقیت دهیاری در از اینرو، عملکرد دهیا

دهیاران به »اجرای هر چه بهتر طرح هادی روستایی، نقش بسزایی در ارتقاء کارنامه عملکردی آن دارد. در این زمینه، 

ریهای مستمر خود در زمینه تهیه عنوان مدیران عرصه روستاها در کشور، با اولویت سنجی مشکالت روستائیان و همکا

طرح های هادی روستایی با بنیاد مسکن و مشاوران طرح های هادی، می توانند نقش به سزایی در بهینه اجرا شدن این 

 .(3: 1332)عنابستانی و حاتمی نژاد، « طرح ها و همگام بودن با نیازهای واقعی مردم داشته باشند

یکی از وظایف دهیار و  1335/ 11/ 21یالت و سازمان دهیاری ها مصوب اساسنامه، تشک 15ماده  81طبق بند 

مرکز مطالعات و خدمات دهیاری همکاری با دستگاه های ذیربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا می باشد )

یه، (. بدین ترتیب، دهیار که نقش شهردار را در روستا بازی می کند در ته32: 1330تخصصی شهری و روستایی، 
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(. 12: 1330)مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی،  تصویب و اجرای طرح هادی نقش مستقیم دارد

(. 1335وظیفه برای دهیار مشخص شده است )وزارت کشور،  81براساس اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها، 

 23118/ ت /  01525فصل دوم مصوبه شماره  15این وظایف در سه حیطه اداری، خدماتی و عمرانی قرار دارند. ماده 

این فصل از مصوبه مذکور از  81 – 85 -8هیئت دولت، وظایف دهیار را به طور کامل تعیین نموده است. بندهای  –ه 

جمله مواردی است که ارتباط مستقیم با طرح هادی و نظارت بر ساخت و ساز دارد )مرکز مطالعات و خدمات 

 (:33: 1330یی، تخصصی شهری و روستا

نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ،   کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و -8بند 

عمرانی ، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصالحی و عملی در زمینه 

 طالع و برنامه ریزی و اقدام الزم.های یاد شده و ارائه آن به مسئوالن ذی ربط جهت ا

گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشداری و پیشنهاد راه کارهای مناسب  -85بند

 برای تسریع در اجرای آنها

همکاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و  -81بند

ری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با تعیین کارب

مدیریت پروژه های توسعه روستایی توسط نهادهای محلی، مختص کشور ایران نیست و کشورهای   موافقت شورا.

ه کرد. در این کشور، برنامه ریزی مختلفی در این زمینه تجربیات موفقی دارند. از جمله می توان به کشور آلمان اشار

توسعه روستایی در سه سطح ملی، فدرال و محلی انجام می شود. در این رابطه مهمترین رکن برنامه ریزی روستایی، 

کالبدی روستا نهادهای محلی با مشارکت مردم است که با استفاده از نقشه های کاربری زمین اقدام به برنامه ریزی 

زیست و بهبود محیط طبیعی می کنند. تنظیم، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه ها نیز با  حفظ محیط با محوریت

در کشور سوئد نیز مدیریت  .(Lakner, 2013)مشارکت مقامات فدرال، محلی و مردم روستا انجام می شود

ونگذاری روستایی توسط نهادهای محلی منصوب شده از سوی شورای استان صورت می گیرد. در این رابطه، قان

کند که عبارتند از آموزش اجباری و های محلی را موظف به انجام برخی از مسائل و وظایف میدولت سوئد، دولت

نشانی و حفاظت و تامین امنیت عمومی را های نیازمند، آتشمتوسطه، مراقبت از اطفال و سالمندان، کمک به خانواده

پرسی مشورتی انجام های خود، همهگیری در مورد فعالیتتصمیمهای محلی حق دارند برای گیرد. دولتدر بر می

(. شکل Government Offices of Swede, 2015درصدی مردم است)155دهند. که این به معنای مشارکت 

باشد. و حکومت های محلی زیر نظر هر کانت اداره می ها میهای روستایی کشور اسکاتلند کانتیغالب سازمان

ریزی حوادث غیر نشانی و برنامهسازی، اورژانس آتشتعلیم و تربیت، حمل و نق، راه ادهای محلیگردد. وظایف نه

شود. و به نهادهای محلی که به نحو صحیح به اداره روستا بپردازند، ساالنه جوایزی درنظر گرفته مترقبه را شامل می

ا نظارت این نهادها انجام می گردد. و در می شود. تهیه و اجرای پروژه های روستایی زیر نظر وزارت خانه و ب

 ,Page)نهایت عملکرد و نتایج کار پروژه ها توسط نهاد محلی ارزیابی و در غالب گزارش ساالنه ارائه می گردد

های انتخابی است. که نیازهای ها و سازمانای از نهاد.مدیریت محلی در ترکیه شامل مجموعه(293-297 :2004

وظایف مدیریت محلی روستا شامل  .کندن، ایالت، مناطق شهرداری و روستاها را تامین میمشترک محلی شهروندا

تشویق حضور و مشارکت در سطح محلی، تاسیس پارلمان محلی، افزایش منابع محلی، انجام پروژهای مهم برای 

 (.1332ه روستایی، ریزی توسعای است)دفتر برنامهشهرها و نواحی خاص و اتخاذ راهبردهای توسعه منطقهکالن

همانطور که در بخش های قبلی گفته شد، تحقیقات تخصصی در زمینه عملکرد دهیاری در مـدیریت طـرح هـادی در 

مراحل تهیه، اجرا و نظارت، انجام نشده است. و بیشتر مطالعات بصورت ارزیابی عملکرد دهیـار در مـدیریت توسـعه 
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ق در این زمینه کمی دشوار است. در این زمینه، بیشتر به مطالعه عملکرد روستایی است. از اینرو، گردآوری پیشینه تحقی

دهیار بر مدیریت روستایی با تاکید بر بُعد کالبدی و پـروژه هـا پرداختـه شـده اسـت. در ایـن رابطـه، فـال سـلیمان و 

ــاران) ــوان1331همک ــا عن ــه ای ب ــدیریت و  »( در مقال ــد م ــاران در فراین ــرد دهی ــابی عملک ــی و ارزی ــعة بررس توس

-به ارزیابی شـاخص هـای اجتمـاعی، اقتصـادی و محیطـی «روستایی)مطالعةموردی: بخش مرکزی شهرستان بیرجند(

و ویلکاکسیون پرداختند. و به این نتیجه رسیدند که میزان رضایت ساکنین از عملکرد دهیار در بعد  Tکالبدی با آزمون 

( 1332زمینه موفقیت آمیز بوده است. رضوانی و همکـاران) بوده است. و تشکیل دهیاری در این 81/3کالبدی -محیطی

ارزیابی عملکرد دهیاریها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی)مطالعه موردی: شهرسـتان  »در پژوهشی با عنوان

کـرد عملکرد دهیاران را در شاخص های مختلف مدیریت، اداری، کالبدی ارزیابی کردند، از نظر ایشـان، عمل «دهلران(

دهیار طبق مصاحبه با شوراها و مردم روستا، در بُعد هدایت و دفع آبهای سطحی ، بهبود شبکه معابر ، ایجاد تاسیسـات 

حفاظتی، بهبود محیط روستایی و ایجاد فضای های ورزشـی و فرهنگـی نـامطلوب بـوده اسـت. مطیعـی لنگـرودی و 

« دهیاران از دیدگاه روستائیان)دهستان بیهق شهرستان سـبزوارارزشیابی عملکرد »( در مقاله ای با عنوان 1335همکاران)

به بررسی عملکرد دهیار در ابعاد زیست محیطی، بهداشتی، کالبدی و اقتصادی و اجتماعی پرداختند. ایشـان بـا آزمـون 

اس ویلکاکسون به این نتیجه رسیدند که با تشکیل دهیاریها، شاخص های فـوق بهبـود یافتـه پیـدا کـرده اسـت. براسـ

، در ایالت کاتالونیای اسپانیا، مدیریت پروژه های روستایی در قالـب یـک پـروژه 2513در سال  GRI1گزارش سازمان 

گروه توسعه محلی حمایت و پشتیبانی می گردد. و هدف این کـار تـرویج  13همکاری بین منطقه ای است که توسط 

ای پروژه های توسعه پایدار روسـتایی اسـت. ایـن فرهنگ مشارکت بین سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه اجر

پروژه ها در بطور تخصصی و ویژه در ابعاد کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی انجام می گیرد. و هـدف آن 

( در مقالــه بــا 2515(. همچنــین، داو و مــاهش )GRI ،2513  :1-1ارتقــاء و رشــد نــواحی روســتایی است)ســازمان 

به بررسی نقش نهادهای مـدیریت محلـی و « ت پروژه حوضه سوجاال و تاثیر آن برانرژی روستاییمطالعه مدیری»عنوان

منطقه در اجرا موفقیت آمیز پروژه مذکدر و میزان تاثیر آن بر توسعه روستایی در کشـور هنـد پرداختنـد. از نظـر آنهـا، 

ل کـرده انـد. در نهایـت، زِنـگ و مدیریت محلی در زمینه نظارت و اجرای پروژه و جلب مشارکت محلی موفـق عمـ

به بررسی ویژگی هـا « مدیریت پروژه های روستایی در چین مروری جامع بر »( در پژوهشی با عنوان2510همکاران )

و نقش قوانین و مدیریت روستا در سازماندهی و و برنامه ریزی پروژه ها پرداخته است. و به این نتیجـه رسـیدند کـه، 

و توان محدود مدیران روستایی، مدیریت پروژه هـای روسـتایی بـا محـدودیت روبـرو مـی به دلیل ضعف زیرساختها 

 باشند.

 روش تحقیق 

تحلیلی استفاده شده است. در این رابطه، اطالعات -در مقاله حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش توصیفی

لعات کتابخانه ای در زمینه جمع آوری آمار، اسناد مطامورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری شد. 

و نظریه ها انجام گرفته، و مطالعات میدانی نیز بمنظور مشاهده وضع موجود، جمع آوری اطالعات روستاها، توزیع 

 پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماری بوده است.

وظایف و عملکرد دهیار در مراحل مختلف شاخصهای تحقیق که منتج از مبانی نظری و مطالعات پیمایشی است. مبین 

پرسشنامه تحقیق براساس شاخصهای فوق طراحی گردیده و برای امتیاز (. 1تهیه و اجرای طرح هادی است )جدول

 دهی به شاخصها از روش وزن بندی طیفی لیکرت استفاده شد.

                                                           
1 . global reporting initiativeTM 
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 شاخص های تحقیق: 1جدول 

 تعداد گویه متغیرها ردیف

 1 کلی دهیار در فرآیند طرح هادی رضایت سنجی از عملکرد  1

 28 عملکرد دهیار در مرحله تهیه و تصویب طرح هادی روستایی 2

 15 عملکرد دهیار در مرحله اجرای طرح هادی روستایی 3

 1 عملکرد دهیار در تقویت مشارکت در طرح هادی 8

 12 عملکرد دهیار در مرحله نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح هادی 0

 0 عملکرد دهیار در ایجاد تعامل و همکاری بین نهادها 1

و  ؛ مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری1381وزارت کشور،؛ 1385، مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستاییمأخذ، 

 1334 ،یافته های پژوهش ؛1383؛ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،1331؛ کالنتری خلیل آباد، 1331روستایی،

جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از روستاهای شهرستان زنجان است که در آنها طرح هادی اجرا و تکمیـل شـده و 

دهیاری نیز در طی این فرآیند، در روستا مستقر بوده است. و همچنین روستاهایی به عنوان نمونـه انتخـاب شـدند کـه 

د. تا از این طریق، عملکرد دهیـاری بعـد از اجـرای طـرح نیـز سال از اجرای طرح هادی در آنها گذشته باش 0حداقل 

روستای شهرستان زنجان که در آن طرح هادی تکمیل شـده اسـت،  28مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب، از  میان 

س روستای نمونـه براسـا 12شرایط فوق را داشتند. و به عنوان نمونه انتخاب شدند. مجموع جمعیت  3روستا 12فقط 

(. از اینرو، با استفاده از جـدول مورگـان، 1335نفر برآورد شده است )مرکز آمار ایران،  12551حدود  1335آمار سال 

هـا مطـابق سهم هر نقطه روستایی از تعداد نمونهنفر به عنوان نمونه آماری جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند.  313

 ب شد:فرمول ذیل، به نسبت کل خانوار هر روستا انتخا

 
 تعداد جمعیت و سهم هر روستا در نمونه گیری: 2جدول

 نمونه جمعیت روستا نمونه جمعیت روستا

 7 237 گلجه 84 2691 بوطه قره

 37 1205 نیماور 20 651 حصار

 36 1145 بوغداکندی 38 1229 مشمپا

 28 891 تپه گل 21 680 اباد سلطان

 37 1185 یامچی 10 329 گواالن

 34 1092 ینگیجه 21 671 اندابادعلیا

 313 12551 مجموع

 

اسمیرنف بمنظور سنجش میزان عملکرد دهیاریها، -برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون نیکویی برازش کلموگرونف

( بهره گیری شد. در این آزمون، 0F( و فراوانی های مشاهده شده )eFمیزان انطباق و نرمال بودن فراوانی مورد انتظار )

کمک توزیع نرمال، عملکرد دهیار براساس میزان پراکندگی داده ها، و با کمک توزیع پیش بینی پواسن، میزان ارتقاء با 

شاخصها با مدیریت بهتر دهیاری در آینده مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای تبیین همبستگی بین متغیر عملکرد 

این تحلیل از  )متغر وابسته( از تحلیل رگرسیونی استفاده شد. دهیار )متغیر مستقل( و متغیر پیشبرد اهداف طرح هادی

و  SPSS. عالوه براین، تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار ( بدست می آیدβو بتا ) Rطریق مقدار 

Excel طرح  انجام شده است. روایی پرسشنامه بعد از مطالعه و بررسی کارشناسان و اساتید برنامه ریزی روستایی و
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/. برآورد گردید، که از نظر علمی مطلوب 383هادی، تایید گردید. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برابر 

 است.

  قلمرو جغرافیایی تحقیق

سـکونتگاه  203نقطـه شـهری و  3بخـش، بـا  3شهرستان زنجان در شمال غرب کشور واقع است. ایـن شهرسـتان از 

ارای اقلیم سرد و معتدل با نمـای ژئومورفولـوژیکی دشـتی و کوهسـتانی مـی باشـد. روستایی تشکیل شده است. و د

( در %13,3) 33031( در نقـاط شـهری و %35,1) 322333نفر است. کـه از ایـن تعـداد،  831830جمعیت شهرستان 

 (.1335روستا زندگی می کنند )مرکز آمار ایران، 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان زنجان در کشور : 1 شکل

 

 1330مأخذ: یافته های پژوهش،                                                

  های تحقیقیافته

نشان می دهد که در توزیع پرسشنامه، از هر گروه جمعیتی برای گردآوری اطالعات، مصاحبه به عمل  3نتایج جدول 

درصد زن هستند. همچنین، از نظر  21و  درصد مرد 13آمده است. بطوری که نمونه های آماری از نظر جنسیت، 

 33,1درصد مجرد مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نظر میزان سن، گروه میانسال، 13درصد متأهل و 31وضعیت تأهل، 

درصد در رتبه  3,1درصد و کهنساالن با  0,0سال با  25درصد جامعه آماری را تشکیل می دهند و بعد از آن افراد زیر 

بیشترین تعداد و افراد بیسواد و باالی دیپلم  23,3و دیپلم با  11د. از نظر میزان سواد، افراد زیردیپلم با بعدی قرار دارن

کمترین تعداد جامعه آماری را تشکیل می دهند. در نهایت، از نظر وضعیت شغلی، به ترتیب کشاورزان  1,1و  1,3با 

بیشترین تعداد نمونه های آماری را تشکیل می دهند. عالوه  1,3با و کارگر  0,0، کارمند با 22,1، مشاغل آزاد با 31,3با 

 درصد( در گروه سایرین قرار داشتند که عموماً زنان خانه دار و دانشجویان بودند. 35بر این بخش عمده ای نیز)

 ویژگی های نمونه های آماری : 3 جدول

 درصد تعداد ویژگی شاخص درصد تعداد ویژگی شاخص

 جنسیت

 13,2 273 مرد

 میزان سواد

 1,3 27 بیسواد

 11 227 زیردیپلم 21,2 98 زن

 23,3 89 دیپلم 5,1 2 اعالم نشده

 سن

 )سال(

 1,1 27 باالی دیپلم 0,0 21 25کمتر از 

 5,1 2 اعالم نشده 33,1 148 21-30

 31,3 141 کشاورز شغل 05 187 31-15
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 0,0 21 کارمند)دهیار و...( 3,1 14 به باال 11

 1,3 7 کارگر 1,2 5 اعالم نشده

 وضعیت تاهل

 22,1 84 آزاد 31 321 متاهل

 35,0 117 سایر 13,8 50 مجرد

 1,3 7 اعالم نشده 5,1 2 اعالم نشده

 1335، یافته های پژوهشمأخذ:   

ی، داده های پژوهش را بدین ترتیب، آزمون نیکوئی برازش کلموگرونف اسمیرنف با بررسی نرمال بودن توزیع فراوان  

در این آزمون، بر توزیع نرمال نمونه ها )داده ها( تاکید دارد. بدین  (µ1=µ20H :) داد. فرض صفر مورد تحلیل قرار 

، بر غیر نرمال بودن توزیع نمونه ها  >5,50Pترتیب براساس یافته های تحقیق، مدل نیکویی برازش با سطح اطمینان 

است، در نتیجه فرضیه صفر رد  5,50میزان سطح معنی داری در تمامی شاخص ها کمتر از  تاکید دارد. در این آزمون

می شود و میتوان گفت که براساس توزیع نرمال، پراکندگی نمونه ها زیاد است. غیر نرمال بودن شاخص ها در آزمون 

ین، میزان آماره پواسن، ، دلیل بر عملکرد ضعیف نمونه ها در مورد موضوع پژوهش است. همچنK-Sنیکوئی برازش

نسبت به توزیع نرمال اختالف دارد. در نتیجه میزان پراکندگی نمونه ها روبه کاهش است. این عامل نشان می دهد که 

عملکرد دهیاری رو به توسعه می باشد. آماره پواسن، میزان پراکندگی احتمالی نمونه ها در بازه زمانی آینده را پیش 

می توان گفت که رضایت جامعه آماری براساس آماره توزیع نرمال و پواسن، در حد متوسط رو  بینی می کند. از اینرو

به توسعه است. با توجه به اینکه در تمامی شاخص های تحقیق توزیع نمونه ها غیر نرمال بوده و بین توزیع نرمال و 

 د.توزیع پواسن اختالف وجود دارد. تحلیل فوق برای تمامی شاخص ها صدق می کن

است. این مقدار، نشان می دهد که میزان رضایت جامعه  11/3، در طرح هادی میانگین رضایت از عملکرد دهیاری

رضایت از عملکرد »آماری از عملکرد دهیار در حد متوسط است. همچنین، بیشترین وزن نسبی متعلق به شاخص

رضایت از کیفیت »نسبی نیز متعلق به شاخص و کمترین وزن 1/3( با میانگین 112/5) «دهیاری در مرحله تهیه طرح

است. با توجه به اساسنامه دهیاری، دهیار در تمامی  31/2( با میانگین121/5« )عملکرد دهیاری در بعد کالبدی طرح

مراحل طرح هادی، دخالت دارد. در نتیجه این مقدار عملکرد برای دهیار، ضعیف و نامطلوب است. چرا که وظیفه 

رح و عملکرد هر کدام از سازمانها و پیمانکاران و ساکنین روستا در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی دهیار، تشریح ط

 جهت جلب مشارکت مردم است.
 در طرح هادی سنجش رضایت از عملکرد کلی دهیاری : 4 جدول

 شاخص ها
وزن 

 نسبی
 میانگین

 توزیع پواسن توزیع نرمال

K-S Sig K-S Sig 
 0/000 2/261 0/000 3/334 2/83 0/128 اجرا ...کیفیت مشارکت در 

 0/006 1/704 0/000 4/177 3/45 0/156 عملکرد دهیاری در آموزش ...

 0/000 2/222 0/000 4/357 2/81 0/127 عملکرد دهیاری در بعد کالبدی

 0/000 2/166 0/000 4/334 2/92 0/132 عملکرد دهیاری در بعد محیطی

 0/000 2/084 0/000 4/17 3/6 0/162 ه تهیهعملکرد دهیاری در مرحل

 0/001 1/927 0/000 3/603 3/24 0/146 عملکرد دهیاری در مرحله اجرا

 0/004 1/756 0/000 3/762 3/33 0/15 عملکرد دهیاری بر نظارت ...

 1335، یافته های پژوهشمأخذ: 

است. این مقدار، نشان می دهد که  28/3تهیه و تصویب طرح هادی روستایی میانگین عملکرد دهیاری در مرحله 

عملکرد دهیار در زمینه تهیه و تصویب طرح هادی، در حد متوسط است. همچنین، در زمینه میانگین عملکرد دهیاری 
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حضور موثر دهیار روستا »های ، بیشترین وزن نسبی متعلق به شاخصتهیه و تصویب طرح هادی روستاییدر مرحله 

ارائه اطالعات کافی و صحیح به مشاور برای شناسایی »،  28/8( با میانگین 5080/5« )ستاندر جلسات کمیته فنی شهر

( با 5831/5« )ف و انتخاب گزینه مناسب/پیشنهاد کاربری های اراضی مختل»و  33/3( با میانگین 5055/5«  )روستا

« ابهسازی احتمالی در روستاتعیین فضاهای نیازمندنوسازی ی»و کمترین نیز متعلق به شاخص های 31/3میانگین 

( با 5331/5« )بررسی همخوانی کاربری ها با نیاز روستا وحذف کاربری غیر ضروری»، 03/2( با میانگین 5320/5)

 است. 11/2( با میانگین5331/5« )تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا برای آینده»و 11/2میانگین 

 حله تهیه و تصویب طرح هادی عملکرد دهیاری در مر : 5 جدول

 توزیع پواسن توزیع نرمال میانگین وزن نسبی شاخص ها

K-S Sig K-S Sig 
 0/000 2/768 0/000 4/794 3/84 0/0494 شناخت از مشکالت و توانمندی روستا

 0/000 2/473 0/000 4/847 3/89 0/0500 ارائه اطالعات به مشاور برای شناسایی روستا

 0/008 1/669 0/000 3/777 3/23 0/0416 سات با شورا و انتقال آن به مشاوربرگزاری جل

 0/000 2/749 0/000 4/169 3/33 0/0428 برگزاری جلسات با مردم و انتقال آن به مشاور

 0/000 3/255 0/000 5/046 2/64 0/0340 نظارت و همکاری در تهیه نقشه های روستا

 0/000 2/768 0/000 5/063 2/61 0/0336 ه کالبدی روستاتعیین محدودیت ها و امکانات توسع

 0/002 1/855 0/000 3/875 2/89 0/0372 ارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا،مقاومت ابنیه

 0/000 2/075 0/000 3/759 3/39 0/0436 ارزیابی مشکالت معابر و نحوه تعریض آنها

 0/001 1/935 0/000 3/659 2/61 0/0336 بررسی همخوانی کاربری ها با نیاز روستا ...

 0/000 2/178 0/000 3/925 3/62 0/0466 شناسایی پروژه ها و برنامه های مورد نیاز روستا

 0/000 2/492 0/000 4/308 3/85 0/0495 اولویت بندی پروژه و برنامه ها براساس نیاز...

 0/001 1/973 0/000 4/469 2/73 0/0351 اولویت بندی پروژه های ایمنی سازی ...

 0/000 2/370 0/000 3/681 3/79 0/0488 اولویت بندی پروژه های زیست محیطی 

 0/000 2/344 0/000 4/655 3/78 0/0486 ارائه برنامه جهت تقویت مشارکت مردم 

 0/000 2/147 0/000 4/474 2/83 0/0364 اولویت بندی پروژه های فرهنگی: مسجد، و...

 0/000 2/494 0/000 4/241 2/79 0/0359 رفاهی .....-های خدماتی اولویت بندی پروژه

 0/000 2/719 0/000 3/525 3/87 0/0498 پیشنهاد کاربری مختلف وانتخاب گزینه مناسب 

 0/000 2/354 0/000 4/274 2/94 0/0378 ارائه طرح اصالح معابر، و اولویت بندی آن

 0/000 2/415 0/000 4/463 3 0/0386 ...تعیین محدوده های باارزش تاریخی، طبیعی و

 0/000 2/977 0/000 5/311 2/53 0/0325 تعیین فضاهای نیازمندنوسازی یابهسازی احتمالی

 0/000 2/205 0/000 4/109 2/79 0/0359 ارائه جدول سطح و سرانه کاربری های پیشنهادی

 0/000 2/806 0/000 4/731 3/71 0/0477 ارائه طرح هندسی معابر و تقاطع ها

 0/000 3/378 0/000 5/329 4/24 0/0545 حضور موثردهیار درجلسات کمیته فنی شهرستان

 0/000 2/220 0/000 4/562 2/82 0/0363 پیگیری برای طی روند منطقی تصویب طرح 

 1335، یافته های پژوهشمأخذ:   

. این مقدار، نشان می دهد که عملکرد دهیار است 38/2 عملکرد دهیار در مرحله اجرای طرح هادی روستاییمیانگین 

در زمینه جلب مشارکت روستائیان، پایین تر از حد متوسط است. و دهیار در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است. 

، بیشترین وزن نسبی متعلق به عملکرد دهیار در مرحله اجرای طرح هادی روستاییهمچنین، در زمینه میانگین 

و کمترین نیز متعلق  12/3( با میانگین 131/5« )حریم جاده ها، منابع آب و... در اجرای طرح توجه به حفظ»شاخص

 است. 8/2( با میانگین 538/5« )توجه به رعایت و حفظ محیط زیست در اجرای طرح توسط مجری»به شاخص
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 عملکرد دهیاری در مرحله اجرای طرح هادی :6 جدول

 شاخص ها
وزن 

 نسبی
 میانگین

 توزیع پواسن التوزیع نرم

K-S Sig K-S Sig 

 0/000 2/183 0/000 4/729 2/61 0/092 همکاری با مجری طرح در کلیه مراحل 

 0/000 3/023 0/000 5/184 2/61 0/092 توجه به تعریض و شیب معابر در موقع اجرا

 0/002 1/843 0/000 3/902 3/17 0/111 توجه به کیفیت مصالح بکار برده شده 

 0/000 2/207 0/000 4/631 3/72 0/131 به حفظ حریم جاده ها، منابع آب و...  توجه

 0/000 2/323 0/000 5/415 2/4 0/084 توجه به رعایت و حفظ محیط زیست در طرح 

 0/036 1/418 0/000 3/605 3/19 0/112 توجه به بافت ها باارزش و منابع طبیعی روستا 

 0/000 2/848 0/000 5/091 2/63 0/092 ای مختلف توجه به رعایت و اجرای کاربری ه

 0/000 3/151 0/000 5/195 2/6 0/091 توجه به رعایت مسائل ایمنی در حین اجرا

 0/000 3/059 0/000 5/191 2/6 0/091 توجه به محدوده زمانی مشخص شده در اجرا

 0/000 2/238 0/000 4/403 2/91 0/102 پاسخ به واکنش مردم نسبت به تغییرات

 1330، یافته های پژوهشمأخذ: 

است. این مقدار، نشان می دهد که عملکرد  11/3، عملکرد دهیار در تقویت مشارکت در طرح هادی روستاییمیانگین 

دهیار در زمینه جلب مشارکت روستائیان، باالتر از حد متوسط است. و دهیار تا حدودی موفق عمل کرده است. 

( 101/5« )برگزاری جلسات توجیهی در زمینه نقش و آثار طرح هادی»ی متعلق به شاخصهمچنین، بیشترین وزن نسب

« شناسایی زمین های مناسب جهت کاربری های عمومی طرح »و کمترین نیز متعلق به شاخص  32/3با میانگین 

 است. 8/3( با میانگین 138/5)
 عملکرد دهیاری در تقویت مشارکت در طرح هادی : 7 جدول

 شاخص ها
وزن 

 نسبی
 میانگین

 توزیع پواسن توزیع نرمال

K-S Sig K-S Sig 

 0/000 2/427 0/000 4/806 3/82 0/151 برگزاری جلسات  در زمینه نقش و آثار طرح هادی

 0/009 1/637 0/000 2/938 3/43 0/135 تالش برای ترغیب مردم به همکاری با مشاور

 0/000 2/162 0/000 3/599 3/72 0/147 طرحمشارکت مردم در تصمیم سازی در پیشنهادی 

 0/000 2/046 0/000 3/212 3/61 0/143 ایجاد تعامل بین مردم و مشاور طی جلسات مشاوره

 0/001 2/029 0/000 3/418 3/53 0/139 جمع آوری خودیاری روستائیان برای کمک به طرح

 0/002 1/895 0/000 3/773 3/4 0/134 شناسایی زمین های مناسب جهت کاربری های عمومی 

 0/000 2/345 0/000 3/515 3/81 0/15 بسترسازی برای مشارکت دراصالح وتعریض معابر 

 1335، یافته های پژوهشمأخذ: 

است. این مقدار،  03/3، عملکرد دهیار در مرحله نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح هادی روستاییمیانگین 

رت دهیار بر ساخت و ساز روستایی، باالتر از حد متوسط است. و دهیار تا توانسته در این نشان می دهد که میزان نظا

( با 5353/5« )نظارت بر تغییر کاربری اراضی»زمینه موفق عمل کند. همچنین، بیشترین وزن نسبی متعلق به شاخص

 .است 33/3( با میانگین 5131/5« )صدور به موقع پروانه ساختمان»و کمترین نیز متعلق به شاخص 38/3میانگین 

 عملکرد دهیاری در نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح : 8 جدول

 توزیع پواسن توزیع نرمال میانگین وزن نسبی شاخص ها

K-S Sig K-S Sig 

 0/001 1/899 0/000 3/670 3/510 0/083 نظارت بر ساخت و ساز و رعایت ایمنی 

 0/004 1/767 0/000 3/149 3/510 0/083 ه معابر نظارت بر تعریض و اصالح شبک
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 0/003 1/792 0/000 3/183 3/520 0/083 نظارت بر نحوه دفع زباله ها 

 0/000 2/353 0/000 3/568 3/450 0/081 نظارت بر نحوه دفع فاضالب و آب های سطحی 

 0/003 1/809 0/000 3/458 3/840 0/090 نظارت بر تغییر کاربری اراضی 

 0/009 1/643 0/000 3/152 3/450 0/081 ارت بر مرمت و نگهداری ابنیه و بافت باارزش نظ

 0/002 1/837 0/000 3/162 3/560 0/084 نظارت بر حفظ و توجه به مسئل زیست محیطی 

 0/000 2/074 0/000 3/214 3/520 0/083 نظارت بر رعایت ضوابط حریم های مختلف

 0/006 1/694 0/000 3/297 3/390 0/080 نصدور به موقع پروانه ساختما

 0/000 2/179 0/000 3/413 3/740 0/088 پیگیری درخواست های مردم در پروانه ساختمان

 0/005 1/719 0/000 3/245 3/490 0/082 راهنمایی مردم برای دریافت پروانه ساختمان

 0/003 1/820 0/000 3/187 3/540 0/083 برخورد با متخلفان قوانین تعین شده طرح هادی 

 1335، یافته های پژوهشمأخذ: 

است. این مقدار، نشان می دهد که  33/3و سازمان ها،  عملکرد دهیار در ایجاد تعامل و همکاری بین نهادهامیانگین 

ر میزان تالش دهیار برای ایجاد تعامل و همکاری بین نهادها و سازمان های دخیل در تهیه و اجرای طرح هادی بمنظو

تسریع در پیشبرد اهداف طرح هادی روستایی در حد متوسط است. و دهیار تا حدودی توانسته است در این زمینه 

موفق عمل کند. نکته دیگر اینکه، در این شاخص، میانگین تمامی متغیرها نزدیک به هم است. بطوریکه، بیشترین وزن 

و کمترین نیز  00/3( با میانگین 215/5« )ه گزارشهمکاری با مهندسین مجری طرح و ارائ»نسبی متعلق به شاخص

 است. 20/3( با میانگین 132/5« ) همکاری با مهندسین مشاور و ارائه گزارش »متعلق به شاخص

 عملکرد دهیاری در ایجاد تعامل و همکاری بین نهادها و سازمان ها : 3 جدول

 میانگین وزن نسبی شاخص ها
 توزیع پواسن توزیع نرمال

K-S Sig K-S Sig 

 0/006 1/693 0/000 3/255 3/37 0/199 همکاری با شورا و ارائه گزارش

 0/030 1/451 0/000 3/240 3/32 0/196 همکاری با مردم روستا و ارائه گزارش

 0/020 1/516 0/000 3/393 3/25 0/192 همکاری با مهندسین مشاور و ارائه گزارش

 0/002 1/845 0/000 3/063 3/55 0/210 زارشهمکاری با مهندسین مجری و ارائه گ

 0/010 1/635 0/000 3/301 3/42 0/202 همکاری با سازمان دخیل در طرح و گزارش

 1335، یافته های پژوهشمأخذ: 

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معموال پیش بینی یک یا چند متغیر مالک از یک یا 

ن است. در این روش از طریق متغیرهای پیش بین، تغییرات متغیر مالک پیش بینی می گردد. در چند متغیر پیش بی

واقع، تحلیل رگرسیونی تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیر مستقل پیش بینی نموده و سهم هر یک از متغیر 

اقل کردن مجذور خطاها احتمال در این روش با حدهای مستقل را نیز در تبیین متغیر وابسته تعیین می نماید. 

استفاده میشود.   T , Fرخداد یک واقعه را حداکثر می کند. و برای بررسی معنی داری بودن رابطه از آماره های

 متغیر مستقل وجود دارد، رابطه زیر برقرار است: 1با توجه به اینکه در این پژوهش، 

 )2(  ỹ=α+b1 x1+b2 x2+⋯+bn xn 

، میزان همبستگی بین عملکرد دهیاری در توسعه و پیشبرد طرح هادی 15ت آمده در جدولطبق نتایج آماری بدس

 Fاست. یعنی عملکرد دهیار تاثیر قابل قبولی در اجرای موفق طرح هادی دارد. همچنین مقدار آماره  823/5روستایی، 

ی نمونه ها اختالف چشمگیری است. این مقدار نشان می دهد که نسبت واریانس ها 1/815، برابر 0با درجه آزادی 

باهم دارند. از اینرو، می توان گفت که متغیرهای مستقل تاثیر یکسانی بر متغیر وابسته ندارند. و الزم است شاخص ها 

بطور جداگانه تجزیه و تحلیل گردند. بدین ترتیب، بررسی همبستگی شاخصها بطور جداگانه نشان می دهد که تاثیر 
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عملکرد دهیار کردی در اتقاء اهداف طرح هادی کمتر از متوسط است. در این زمینه، شاخص هر یک از متغیرهای عمل

بیشترین تاثیر را بر طرح هادی دارد. بعد از آن  (β=5,881در نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح هادی )

در ایجاد تعامل و عملکرد دهیار (، β=5,833)عملکرد دهیار در مرحله تهیه و تصویب طرح هادیشاخص های 

عملکرد دهیار ( و β=5,330)رضایت از عملکرد دهیار در مراحل اجرای طرح هادی(، β=5,332)همکاری بین نهادها

(. با توجه به اینکه سطح 11( در رتبه های بعدی قرار دارند)جدولβ=5,385)در تقویت مشارکت مردم در طرح هادی

ت، بنابراین نتایج آزمون مورد تایید بوده و قابل تعمیم به کل جامعه اس 5,50معنی داری در تمامی شاخصها کمتر از 

 آماری است.

 تحلیل رگرسیونی همبستگی عملکرد دهیار در پیشبرد اهداف طرح هادی روستایی: 11 جدول

 
 مجموع

 مربع
Df 

 میانگین

 مربع
F sig R R2 R2اصالحی 

 خطای

 استاندارد

 0/18 0/861 0/863 0/429 0/000 460/7 14/9 5 74/7 رگرسیون

       0/03 367 11/9 باقیمانده

        372 86/6 کل

 تحلیل رگرسیونی همبستگی  شاخص های عملکرد دهیار در پیشبرد اهداف طرح هادی روستایی : 11 جدول

 شاخصها
 

 رگرسیون

(B) 

خطای 

 استاندارد

 رگرسیون

 (Betaاستاندارد)
t Sig. 

 5,555 6.17  0.052 0.321 مقدار ثابت

Q1 عملکرد دهیار در نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح .

 هادی
0.185 0.008 0.447 23.054 5,555 

Q25,555 22.621 0.439 0.008 0.171 . عملکرد دهیار در مرحله تهیه و تصویب طرح هادی 

Q35,555 20.169 0.392 0.009 0.182 . عملکرد دهیار در ایجاد تعامل و همکاری بین نهادها 

Q45,555 19.798 0.385 0.009 0.185 .رضایت از عملکرد دهیار در مراحل اجرای طرح هادی 

Q55,555 17.573 50.34 0.01 0.167 . عملکرد دهیار در تقویت مشارکت مردم در طرح هادی 

 1335، یافته های پژوهشمأخذ: 

  گیریبحث و نتیجه

و عمران یک روستا در کشور است. و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با طرح هادی مهمترین سند رسمی و قانونی توسعه 

همکاری مدیریت محلی روستا، اقدام به تهیه و اجرای طرح هادی روستایی می کند. همچنین، براساس اهداف طرح 

هادی و اساسنامه تشکیالت دهیاری، دهیار نقش مستقیم و مدیریتی در اجرای طرح هادی روستایی دارد. براساس 

( زیست محیطی و 1331یافته های نظری تحقیق، عملکرد دهیاری ها در بُعد کالبدی)فال سلیمان و همکاران، 

(؛ مطلوب و قابل قبول بوده است. اما و در بُعد تخصیص کاربریهای 1335بهداشتی)مطیعی لنگرودی و همکاران، 

( نامطلوب و ضعیف بوده 1332ن، ورزشی و دفع آب های سطحی، تاسیسات حفاظتی )رضوانی و همکارا-فرهنگی

است. عالوه براین، تجارب کشورهای خارجی نشان می دهد که نهادهای محلی در اجرای پروژه های روستایی 

 ( می گردد. Dave and Mahesh, 2010موجب جلب مشارکت مردم)

در تمامی شاخص ها  یافته های کمی تحقیق نشان می دهد که، براساس مدل نیکویی برازش، میزان سطح معنی داری

است که بر غیر نرمال بودن توزیع نمونه ها تاکید داشت. غیر نرمال بودن شاخص ها، دلیل بر عملکرد  50/5کمتر از 

ضعیف نمونه ها در مورد موضع پژوهش است. از طرفی دیگر، مقدار آماره پواسن نشان می داد که عملکرد دهیاری 

 عملکرد دهیار در تقویت مشارکت در طرح هادی روستاییچنین، شاخص روند بهبودی روبه رشدی داشته است. هم
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( پایین ترین 38/2عملکرد دهیار در مرحله اجرای طرح هادی روستایی )باالترین رتبه عملکردی و  11/3با میانگین 

زش و مدل رتبه را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقادیر میانگین بدست آمده و همچنین آزمون نیکویی برا

 آیا دهیاری ها توانسته اند در اجرای طرح هادی روستایی عملکرد موفقی داشته باشند؟ پواسن، در پاسخ به سوال اول:

باید گفت که عملکرد دهیار در زمینه پیشبرد اهداف طرح هادی روستایی، در حد متوسط است. و دهیار نتوانسته به 

 کامل عمل کند. آنچه که در اساسنامه آورده شده است بطور 

، میزان همبستگی بین عملکرد دهیاری در توسعه و پیشبرد طرح 3همچنین، طبق نتایج آماری بدست آمده در جدول 

عملکرد دهیار در نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح است. در این زمینه، شاخص  823/5هادی روستایی، 

عملکرد دهیار در مرحله تهیه و ارد. بعد از آن شاخص های بیشترین تاثیر را بر طرح هادی د (β=5,881هادی )

رضایت از عملکرد (، β=5,332)عملکرد دهیار در ایجاد تعامل و همکاری بین نهادها(، β=5,833)تصویب طرح هادی

( β=5,385)عملکرد دهیار در تقویت مشارکت مردم در طرح هادی( و β=5,330)دهیار در مراحل اجرای طرح هادی

های بعدی قرار دارند. درنتیجه، در پاسخ به سوال دوم: عملکرد دهیاری در کدام مرحله )تهیه، اجرا، نظارت در رتبه 

نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح بعد از اجرا( بهتر بوده است؟ می توان گفت که عملکرد دهیار در مرحله 

 بهتر و موفق تر بوده است. هادی

اسایی وضع موجود روستا)مشکالت و توتنمندی ها( و همکاری با سازان های جهت دهیار در شنبا توجه به نقش 

اجرای طرح هادی و ارائه گزاش فرآیند اجرای طرح به سازمان های ذی ربط، و همچنین طبق نتایج طرح های قبلی، 

بیشتر در بخش  باید گفت که دهیاری های روستایهای شهرستان زنجان، عملکرد ضعیفی داشته اند و این دهیاری ها

 نظارت بر ساخت و ساز بعد از اجرای طرح عملکرد مطلوبی داشته اند.

 بدین ترتیب، براساس مطالب فوق برای عملکرد بهتر دهیاری موارد زیر پیشنهاد می گردد؛

  تاسیس دهیاری های مستقل و تمام وقت برای هر روستا)زیرا یکی از مشکالت روستاها، نیمه وقت بودن

 عدم نظارت کافی به پروژه های روستا(؛ دهیاران، و

  استخدام دهیار بومی و تحصیالت آموزش عالی و مرتبط با مدیریت روستایی بمنظور شناسایی کامل مسائل و

 مشکالت روستا؛ 

  تجهیز دهیاری به امکانات و تامین اعتبارات برگزاری جلسات و توزیع بسته های آموزشی به روستائیان؛ 

 جرای مرتبط با طرح هادی با دهیار و وجود دستگاه نظارتی در این زمینه؛همکاری نهادهای ا 

 .آموزش دهیاران در رابطه با فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی و نحوه ترغیب مردم به مشارکت در طرح 
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