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 ضایی نواحی روستاییف -نقش شرکت تعاونی دهیاریها در توسعه کالبدی 

 )مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان(

 3نجفی کانی علی اکبر، 2صحنه بهمن ،1بهمنی صفیه

 چکیده

دستیابی  ذا جهتیکی از پیش نیازهای اساسی زیستن در جوامع روستایی، برخورداری از حداقل امکانات و خدمات رفاهی بوده، ل

زایش های اجرایی و افها شکل گرفت و باعث درآمدزایی، خودکفایی و کاهش هزینهروستاییان به خدمات رفاهی و کالبدی تعاونی دهیاری

های عمرانی و خدماتی گردید. این پژوهش به بررسی نقش تعاونی ها در بخشها و به طور کلی مشارکت دهیاریکیفیت فنی پروژه

 پردازد. جامعه آماری این پژوهش روستاهای بخشها در توسعه کالبدی فضایی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان گرگان میدهیاری

بزار پژوهش، پرسشنامه اخانوار انتخاب شده است. مهمترین  5402روستا با  3دهستان دهستان بوده و از هر  3مرکزی گرگان که دارای 

ه دست آمده درصد ب 83ای که روایی آن توسط استادان و متخصصان و پایایی آن طریق ضریب آلفای کرونباخ به مقدار محقق ساخته

ها با استفاده از نرم افزار ادهدوار روستایی انتخاب شدند. تحلیل نفر از سرپرستان خان 359است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 

SPSS نتایج حاصل از تحلیل یس( انجام گرفت. ای و کروسکال والنمونههای آماری )فریدمن، کای اسکوئر تکو با استفاده از آزمون

های فیزیکی و کالبدی روستاها هبود مولفهها با بهای تعاونی دهیاریدهد که بین عملکرد شرکتاسکوئر نشان میهمبستگی کای

سی در های مورد برردرصدی و معناداری وجود دارد. عالوه برآن آزمون فریدمن نیز تفاوت معنادار را بین شاخص 99رابطه 

ها زمینه تر و در بعضیها بهتر و پررنگها در بعضی از زمینهدهد، به طوری که عملکرد تعاونی دهیاریروستاهای مختلف نشان می

های فیزیکی و کالبدی روستاها والیس برای مقایسه میانگین مولفهباشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکالتر میکم رنگ

 باشند.بیانگر عدم تفاوت معنادار بوده و عملکرد آن در تمامی روستاها مشهود می

 خدمات زيرساختی، شهرستان گرگان. ضايی،ف -کلید واژگان: دهیاری، تعاونی دهیاری، توسعه کالبدی 
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 مقدمه

 ییروستا یهاکونتگاهسرشد و توسعه  ،یریپذگوناگون بر شکل یهاشهر و روستا به صورت انیدامنه و نحوه روابط م

 یهانسعه کانوو تو تحوالت ندیروابط در فرآ نیبر ساختار و کارکرد آنها اثرگذار است. با توجه به نقش ا نیو همچن

و  یفرهنگ - یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایشناخت آثار و پ ط،انواع و علل رواب یعالوه بر بررس ،ییوستاو ر یشهر

 سازنهیمآنها، ز یسامانده یاستارروابط در  نیا یکاهش اثرات منف یبر شهر و روستا و تالش برا یکالبد - ییفضا

دیریت توسعه م راستا نی(. در ا121: 1396خواهد بود )صحنه و همکاران،  یو شهر ییروستا ینواح داریتوسعه پا

سائل و مهای ساختاری و روستایی در ایران همانند سایر سطوح مدیریتی سرزمینی از گذشته دور تاکنون با چالش

مال ر سنتی اعای روبرو بوده است. از یک سو، با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختامشکالت عدیده

یی که روستا طق روستایی قادر به حل مشکالت کنونی نبوده و از دیگر سو، ساختار مدیریت جدیدمدیریت در منا

خله شدن و مدانریزی از پایین به باال است به دالیل متعدد از جمله بومی مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه

(. 67: 1383)رضوانی،  رطرف سازدو... نتوانسته به طور کامل مشکالت روستاهای امروزی را بگسترده دولت 

 های عصرشهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ از ویژگی

 رد همواره آنچه است کارآمد شهری مدیریت و ریزیها در گرو داشتن برنامهی پایدار آنحاضر است و توسعه

باشد و یممشکالت کالنشهرها و شهرهای بزرگ، گاهی شهرهای میانی  مورد توجه است عمدتاً مسائل و مدیریت

د از نظر شود، در صورتی که اگر روستاشهرها بتواننمی کمتر توجهی به مسائل و مشکالت مدیریتی در روستا شهرها

نطقه می انسانی ای از عوامل منابع تولید، سرمایه گذاری و نیروتوانند با پذیرش سهم عمدهاقتصادی خودکفا باشند می

سه سطح تحلیل و مقای(. 157: 1398)محمدی و همکاران،  موجب شکوفایی و رونق ناحیه پیرامونی خود گردند

ر نتیجه لف و دهای جغرافیایی مختها در چارچوب محدودهتعادلیها و بیبرخورداری از امکانات و شناخت نابرابری

طق خت مناتگذاری برای رفع آنها از اهمیت بسیاری برای شناهای موجود و سیاسها و اختالفپی بردن به ضعف

ظ الگوهای ها با حفتنروستاها نه پایداری (. 105: 1395)صحنه،  یافتگی برخوردار استمختلف از لحاظ توسعه

 فضایی و غییراتتمدیریتی بومی در راستای توسعه پایدار و ایجاد نظم و ثبات ممکن است بلکه همزمان، به همراه 

نظر  وری بهکانی در جهان، ضرورت تغییر ساختاری و الگویی برای رویارویی با تغییرات محیط بیش از حد ضرم

 وسازی جدید بوده تا در ضمن پاسخ به تغییرات محیط رسد. رفع مشکالت امروزین جوامع روستایی نیاز به فرضیهمی

ریزی برای مناطق های امروزی برنامهاقعیتمکانی منطبق با شرایط و و - تحوالت ایجاد شده در عرصه فضایی

می که بر عملکرد تعهد، ناهمگونی و سرمایه اجتماعی سه عامل مه .(425: 1395)اقبالی و همکاران،  روستایی باشد

های خدماتی هستند و اعتماد ها عمدتا شرکتتعاونی (.Apparao et al, 2019: 42گذارند )ها تاثیر میتعاونی

 (.Jensen et al, 2018: 100های خدماتی است )شرکت عامل مهمی برای

و مجوز وزارت  یانیدهیاری به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی، با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستا

کالبدی در هر روستا  -های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیطی کشور با هدف بهبود و توسعه شاخص

های خودکفا در روستاهای کشور، به موجب قانون تاسیس دهیاری(. 171: 1398 ،یو حضرت یدری)حشود تشکیل می

به وزارت کشور اجازه داده شده تا به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند و اساسنامه، 

تاسیس نهاد دهیاری . هیات دولت برساند نامه مالی و استخدامی آن را به تصویبها، آیینتشکیالت و سازمان دهیاری

در روستاها با کارکردهای متفاوتی از قبیل تکمیل کننده زنجیره حکومت مردم بر مردم، تقویت کننده روند توسعه 

اجتماعی و فرهنگی، بسترسازی برای شهرهای آینده، کنترل روند مهاجرت از روستا به شهر و تقویت روند توسعه 

. یکی از الزامات موفقیت ای از حرکت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها بودنشانه کشاورزی دنبال شد و
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در جوامع روستایی، لزوم تعامل بین دهیاران و عامه مردم و همچنین انتقال تجارب و پشتیبانی دهیاران تحت یک 

های تولیدی و خدماتی، ری در بخشگذاهای اقتصادی و سرمایهانجام فعالیتباشد. سازمان حمایت کننده خاص می

ها، انجام راهبردهای بازرگانی و خرید های عمرانی و خدماتی دهیاریانجام اقدامات فنی و مهندسی و اجرای طرح

های کشاورزی، باغداری، ها و انجام فعالیتاقالم و تجهیزات با اولویت کاالهای مورد نیاز بخش روستایی و دهیاری

)دربان آستانه و  ها استهای دهیاریاندازی شرکت تعاونیپروری بخشی از اهداف راهو آبزی ردامداری، پرورش طیو

های عمرانی در ها، همیاری و همکاری در انجام طرح(. یکی از وظایف مهم تعاونی دهیاری117: 1395همکاران، 

ها به توسعه تن از تعاونی دهیاریتوانند با کمک گرفتوان گفت دهیاران میباشد. در واقع میمناطق روستایی می

روستاها به واسطه کارکرد اساسی خود که تامین کننده بسیاری از فیزیکی کالبدی جوامع روستایی کمک شایانی نمایند. 

نیازهای زیستی، سکونتی و اقتصادی جامعه روستایی هستند از خصیصه پویایی و تغییر دایمی برخوردارند. این 

ها و عالیق خود در ساخت کالبدی فعالیت و های جامعه روستایی برای اعمال نگرشد و گروهخصیصه از پویایی افرا

شکل دادن به فضای مورد استفاده و تصمیمات در حال تغییر آنها برای رویارویی با عوامل محدود کننده تمایالت خود 

و تغییر دایمی برای جامعه انسانی موجب شود. بنابراین پذیرش پویایی در شکل دادن به کالبد و فضای روستا ناشی می

(. انجام 76: 1390الزام به پذیرش تغییرات دایمی و پویایی روستا در ابعاد مختلف آن است )عزیزپور و همکاران، 

های عمرانی و کالبدی در مناطق روستایی، مستلزم جلب رضایت روستاییان و همکاری با دهیاران به عنوان مدیر طرح

های تواند به عنوان یک تسهیل کننده و حامی در اجرای طرحها میباشد. در این بین تعاونی دهیاریمیاجرایی روستا 

 عمرانی شناخته شود.

دماتی ی و توسعه خدمات فنی و خافزایی و افزایش توان اجرایبه منظور هم های شهرستان گرگاندهیاری تعاونی

ی، ها، درآمدزایکاهش هزینه ،هااز امکانات و ماشین آالت دهیاری برداری مطلوب و بهینهها و همچنین بهرهدهیاری

عاونی صورت تخدماتی که در این  اندازی شد.تشکیل و راه 1387ها، در سال خود کفایی و استقالل نهاد دهیاری

 الحفروش مص، های بخشمالی، فنی به دهیاری ارائه خدمات اداری،، صدور پروانه ساخت روستایی گیرد شاملمی

ریزی رو، شنزل پیادهپا بندی، بلوار،های جدولاجرای کلیه پروژه (،ایتال آجر، گچ، ماسه، )سیمان، ساختمانی از قبیل

له و لیه زباحمل ک، های اداری دهیاریهای ساختمانی از قبیل سالن ورزشی و ساختماناجرای کلیه پروژه، معابر

نگهداری  واجرا ، رزباله، تابلو معاب بان، نیمکت، سبدل پارکی، سایهساخت و فروش کلیه وسای، های ساختمانینخاله

بیل قکشاورزی از  هایهحمل و توزیع نهاد، های فضای سبز، حمل آب شرب و آبیاری باغات، شستشوی معابرپروژه

مه شخص ل بیای از قبیخدمات بیمه، کنی ساختمان توسط بیل مکانیکیحفاری و الیروبی انهار و پی، بذر، سم و کود

 تیابی بهنبال دس. این پژوهش به دبیمه اجتماعی روستاییان و عشایر سوزی وثالث و بدنه ماشین، بیمه حواد  آتش

های شهرستان فضایی روستا -ها با توسعه کالبدی آیا بین فعالیت شرکت تعاونی دهیاری :باشدپاسخ این سوال می

 ای وجود دارد؟گرگان رابطه

 پیشینه پژوهش

های روستایی بعنوان روشی کارآمد برای دستیابی روستاییان در ایجاد کنند تعاونی( بیان می2020هاتو و همکاران )سب

ها به توانایی آنها شوند. با این وجود، موفقیت تعاونیزنی به منظور کاهش فقر و امنیت غذایی شناخته میقدرت چانه

برداری و اعتماد رگیری، کالهبیانگر تاثیر بین اندازه تعاونی با وقوع دها در حفظ سرمایه اجتماعی بستگی دارد. یافته

عضویت  ران دردارد. عواملی همچون قدمت تعاونی، تعداد نیروها، پرداخت سود بر اساس حجم معامالت به سهامدا

 افراد تاثیرگذار است.
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بخشند اما داشتن مدیرانی ا بهبود نمیهای تعاونی رملکرد کلی شرکتکند مدیران خارجی ع( بیان می2018هاکلیوس )

 شناسند بسیار مهم است.های حاکمیت تعاونی را میفرهیخته که ویژگی

سازمان  نشان داد که ( با موضوع سازمان تعاونی محرك عادالنه برای توسعه اقتصاد روستایی2015نتایج تحقیق آلتمن )

توانند به طور بالقوه منجر ها میمتوازن روستایی دارد و تعاونیه های مناسبی را برای اثرگذاری بر توسعتعاونی قابلیت

توانند درآمد بیشتری را ها میتری در محیط رقابتی اقتصادی شوند به طور کلی تعاونیبه نرخ رشد بیشتر و عادالنه

ت را حمای پا ردهبرای اعضای تعاونی ایجاد کنند و به عنوان یک رقیب سنتی برای مزارع بزرگ مقیاس، کشاورزان خ

 کنند.

های رسانی به روستاها، نقش تعاونیها در برق( در پژوهشی با موضوع ارزش تعاونی2010یادوو و کریوك شنک )

ی ال( بررسدش، نپمحلی روستایی را در فراهم سازی خدمات انرژی و برق در سه کشور )ایاالت متحده آمریکا، بنگال

اشتند و قش مهمی دنبه ویژه در نپال و گسترش خدمات انرژی الکتریسیته  هاکردند و تاکید کردند که این تعاونی

دل ای دارند. آنها بیان کردند که کسب و کارهای اجتماعی تعاهای مالی و نهادی نقش ویژههمچنین در تامین حمایت

 توانند به عنوان یک ابزار کارآ و مؤثر برای مدیریت خدمات انرژی روستایی باشند.گونه می

ه تبع آن نیازهای بها موجب ایجاد اشتغال جدید و دهد که استقرار تعاونینشان می( 2008لی )های ایج یافتهنت

 ها، سیستم فاضالب، آب آشامیدنی و تسهیالت رفاهی دیگر شده است.زیرساختی جدیدی مثل جاده

ر مهمی روستایی نقش داشته و ابزا ادی در توسعه جوامعها به میزان زی( بیان کردند که تعاونی2005زیول و رادل )

ر جهت ها قادرند منابع محلی را بسیج کنند و ساختار آنها طوری است که دباشند زیرا تعاونیبرای توسعه روستایی می

 کنند.منافع جوامع روستایی عمل می

اقتصادی روستا، ارزیابی وسعه تهای روستایی در قش مهم تعاونیبا توجه به نکنند ( بیان می1399پور و حسینی )نظری

شی ها بسیار اهمیت دارد. نتایج نشان داد که بر اساس نتایج کاربرد روش تحلیل پوشها و شرکتعملکرد این سازمان

 های کالسیک، نُه شرکت کارآ ارزیابی شدند؛ همچنین، میانگینهای فازی، سه شرکت و روش تحلیل پوششی دادهداده

ها در ی شرکتست آمد. با وجود پایین بودن کارآید درصد به 32و در روش فازی درصد  55کارآیی در روش سنتی 

های رکتشود که با مقایسه شبرآوردهای هر دو روش، قدرت تفکیک روش فازی باالتر بود. بنابراین، پیشنهاد می

 .آ اقدام شودهای ناکاربرداری بهتر از منابع برای ارتقای کارآیی شرکتناکارآ با کارآ، نسبت به بهره

ها و های فردی، در توسعه و پیشرفت سازمان( معتقدند که آموزش عالوه بر توسعه مهارت1397جاهد و رفیعی )

ای بیشتر مشهود است. از این رو های توسعهای دارد. این مهم به ویژه در خصوص سازماننهادها نیز اهمیت ویژه

های وزهحای اقتصادی با کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فعال در هها به مثابه سازمانهای تعاونی دهیاریشرکت

یی ات روستاو خدم گوناگون روستایی، از این قاعده مستثنی نیستند و بواسطه نقش و جایگاهی که در توسعه و عمران

 ت.های شغلی دارند اثرات قابل توجهی بر مدیریت منابع و پیشبرد بهتر امور خواهند داشو افزایش مهارت

های توسعه ها و تهدیدهای تعاونیبا هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت( 1397امدادی و همکاران )

فکری نشان دادند بر اساس ضرایب نهایی، افزایش مشارکت و هم SWOTروستایی استان گلستان با استفاده از روش 

های موجود در سطح از امکانات و قابلیت (، استفادة بهینه389/0ها از طریق مجامع تعاونی )بین اعضای تعاونی

( 376/0های مساعد برای پرداخت تسهیالت اعتباری )( و فراهم کردن زمینه379/0روستاها در جهت اشتغال )

( و کمبود 236/0(، عدم توانایی آنها در تأمین وثیقه اخذ وام )242/0ها )مهمترین نقاط قوت؛ پایین بودن سرمایه تعاونی
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ها از ( مهمترین نقاط ضعف؛ معافیت تعاونی234/0کی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب )امکانات فیزی

( و امکان 376/0های کشاورزی، عمرانی و آموزشی )گذاری و مشارکت آنها در فعالیت(، امکان سرمایه393/0مالیات )

ها؛ مشکالت ( مهمترین فرصت365/0اونی )های تعآموختگان دانشگاه در اجرای طرحاستفاده از کارشناسان و دانش

( و مشکالت دسترسی 280/0های تعاونی )ها و اتحادیه(، حمایت ضعیف بانک286/0دسترسی به وام با بهره مناسب )

 آیند.( مهمترین تهدیدها به شمار می274/0به موقع به منابع مالی )

 هرستان ساوهشد در راستای توسعه پایدار روستایی های تولیشناسی تعاونیبا هدف آسیب(، 1397صالحی اصفهانی )

 وسعه درتود منوط به رسیدن به توسعه مستلزم توسعه اقتصادی است که خ کندبیان میبا ابعاد اقتصادی و اجتماعی 

سبی های تعاونی تولید روستایی اهرم منابخش کشاورزی شرکت در کشاورزی است. خدمات و سه بخش صنعت،

ح رتقای سطا ولید وکار و ت وری بهینه از شرایط زندگی،توانند در بهرهاجتماعی هستند که می دی وبرای توسعه اقتصا

اثربخش  وها زمانی کارآمد تحوالت الزم در این شرکت البته پویایی و وضعیت اجتماعی جامعه موثر باشند. درآمد و

 دی،بعاد اقتصامالحظات پایداری در کلیه ا مبتنی بر ریزی شده وبرنامه نظام یافته، است که به صورت هدفمند،

 اجتماعی و زیست محیطی باشد.

ها در مواردی مانند مشارکت در ساخت و کنند که کارکرد تعاونی( در تحقیقی بیان می1395زاده و همکاران )عبداهلل

نعتی در شاورزی و صگذاری در جهت بهبود تولیدات کبهینه سازی مسکن روستایی در زمینه کارکرد عمرانی، سرمایه

وستا و رایط رشزمینه کارکرد اقتصادی، تسطیح معابر روستا در زمینه کارکرد خدماتی و تربیت مدیران آشنا به 

ه در کاند برخی از این کارکردها کالبدی هستند ها در زمینه کارکرد فرهنگی و اجتماعی اولویت باالیی داشتهسازمان

شوند و به همین علت از کارکردهای مؤثر و موفق تعاونی ها انجام میریقالب طرح هادی و تحت مدیریت دهیا

 دهیاری بوده است.

 دهستان هایدهیاری تعاونی روستاییان، نظر از هر چند که داد نشان (1394) پناه و همکارانهای اهللبررسی نتایج

 وجود با این ست،ا کرده عمل رهنگیف - اجتماعی و محیطی زیست ابعاد از ترموفق کالبدی خدمات بعد در سردشت

 ندارند. کامل رضایت هادهیاری تعاونی توسط شده ارایه خدمات انواع از روستاییان کماکان

کند و همکاری با دهیاری در جهت امور رفاهی؛ های دهیاری بیان می( کارکردهای مختلفی برای تعاونی1391جاهد )

نجام اهای تفریحی و ورزشی، کمک به اجرای طرح هادی روستایی، عمانند: آب، برق، تلفن، احدا  و ساخت مجتم

برای  خدمات مالی و حسابداری، خدمات کشاورزی، مدیریت پسماند، جلب مشارکت مردم در توسعه روستا را

 کند.های دهیاری معرفی میتعاونی

نقش  ،های اقتصادیها به عنوان بنگاهریهای دهیابه طور کلی تعاونیتوان بیان کرد که با مرور نتایج تحقیقات قبلی می

های خرد در مناطق روستایی داشته و با هدایت صحیح منابع مالی و ارتقاء سطح مشارکت موثری در جذب سرمایه

نقش بسزایی در کارآفرینی و  ،هابه عنوان اتاق فکر دهیارینوین فعال گردند. های فعالیتدر  اندتوانستهروستاییان 

نقش مهمی را در  در سطح روستا، خانگی مشاغل رونق به موجودهای ظرفیت اشته و با استفاده ازسازی دتصمیم

ها با نگاه توسعه روستایی، های اقتصادی تعاونی. فعالیتایفا نماینداقتصاد خانوار و به تبع آن درآمد مدیریت روستا 

رت روستاییان به شهرها شده و جمعیت موثر باعث ایجاد اشتغال و کاهش روند مهاجها، ضمن توانمندی دهیاری

 نموده است.روستا را ماندگار 
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 مبانی نظری پژوهش

 نیز ستاهاروهای سیاسی کشور، اداره آن است که با تغییر نظام بررسی سیر تحولی مدیریت روستایی در کشور بیانگر

های رنامهبتوجه به مدیریت روستایی در  ،دهیاری است. با استقرار نهاد مدیریتیای بوده دستخوش تغییرات گسترده

قش ناست و  های دهیاری در بسیاری از نواحی تشکیل شدهقرار گرفت. در این راستا تعاونی مدنظرتوسعه کشور 

های جدید اگر یک دهیاری نتواند ردیف(. 1397)حیدری،  ها داشته استثری در تسهیل خدمات دهیاریوبسیار م

توان ا نمیهای دولتی حرکت نماید، از توسعه روستا نماید و همچون گذشته بر اساس کمکدرآمدی را شناسایی و پید

ر و به ها با تعامل با یکدیگمطمئن بود و اداره روستا دچار مشکل خواهد شد. این ضرورت باعث شد تا دهیاری

ام نن مشخص به اشتراك گذاشتن امکانات و تجهیزات خود در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل و دارای قانو

. های جاری خود را نیز مدیریت نمایندهای موجود، هزینهمندی از ظرفیتها، بتوانند ضمن بهرهشرکت تعاونی دهیاری

ها و نهها و در راستای کاهش هزیاین ابتکار به عنوان یک راهکار مناسب در جهت افزایش توان اجرایی دهیاری

های اقتصادی، با هدف کسب سود و های مذکور به عنوان بنگاهرفیت تعاونیظرود. از ها بشمار میافزایش درآمد آن

 ها(یگذاری اعضاء )دهیارای و ساالنه، سود حاصل از مشارکت و سرمایهمنافع سازمانی، فعالیت نموده و به طور دوره

هیاری رد. همچنین دشود و دهیاری منفعت خود را در قبال این مشارکت خواهد ببر اساس ضوابط موجود تقسیم می

 نی خودضمن برخورداری از سود حاصل از مشارکت، از خدمات تعاونی در راستای کمک به انجام وظایف قانو

اند با ایجاد ها از زمان آغاز فعالیت خود طی چند سال اخیر توانستههای تعاونی دهیاریشرکت. شودبرخوردار می

ی رسانی به روستاییان و انجام وظایف قانونها را در خدمتستان، آنهای واقع در بخش و یا شهرپیوند بین دهیاری

توان به مواردی همچون کمک به ها، میخود یاری رسانند. از مهمترین اقدامات انجام شده توسط این مجموعه

در جهت  هاآالت خدماتی و عمرانی دهیاریها، مدیریت پسماند روستایی و تجمیع ماشینساماندهی نظام مالی دهیاری

های سنامه مصوب تعاونیبه طور کلی با توجه به اسا. ها اشاره نمودهای دهیاریوری و کاهش هزینهافزایش بهره

های اقتصادی داخلی و خارجی جهت استفاده از مشارکت( 1عبارتند از: های این مجموعه فعالیتها، دهیاری

 تالش( 2، هاکشاورزی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و نظایر آنهای تولیدی، خدماتی، معدنی، گذاری در فعالیتسرمایه

ها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و توسعه و گسترش فعالیت( 3، در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار

ه خدمات ل در ارایتسهی( 5، کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری( 4، بهداشت و رفاه اهالی روستا

 .هاهای دهیاریو اجرای پروژه

های تعاونی باشند و شرکتهای تولیدی و اقتصادی میتولید برای فعالیت مراکزروستاها به عنوان باید دانست که 

تواند نقش بسزایی های موجود در این خصوص میهای توانمند برای استفاده از ظرفیتها به عنوان مجموعهدهیاری

ها به عنوان حلقه مدیریتی در ی و بهبود وضعیت معیشتی روستاییان داشته باشند. از طرفی دهیاریدر رونق اقتصاد

دار امور مربوط به روستاییان و فراهم نمودن شرایط الزم برای زندگی و فعالیت آنها در حد وظایف قانونی روستا عهده

تواند نقش موثری را در عمران و ها میتعاونی دهیاری هایباشند. از این رو تعامل سازنده این نهادها با شرکتخود می

سطح خدمات  ها،ها و تعاونی دهیاریهای اخیر، با تعامل سازنده دهیاریآبادانی روستا ایفا نماید. از این رو طی سال

برای  ها به میزان زیادی در توسعه جوامع روستایی نقش داشته و ابزار مهمیتعاونی. روستایی افزایش یافته است

ها قادرند منابع محلی را بسیج نموده و ساختار آنها طوری است که در جهت منافع توسعه روستایی هستند زیرا تعاونی

اشتغال،  جادیا لیبه دل ییروستا عیهمانطور که صنا. (Radel & Zeuli, 2005: 9) نمایندجوامع روستایی عمل می

به  تیحکمفرماست از اهم یکه اقتصاد کشاورز یدر جوامع ژهیبو ییدرآمد و کاهش فقر در جامعه روستا شیافزا

از  یدر برخ یهفتگ یو استقرار بازارها جادیا نی( همچن31: 1398و همکاران،  یبرخوردار است )انصار ییسزا
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 ،یدرآمد، تنوع شغل شیافزا د،یجد یشغل یهافرصت جادیا لیاز قب یو اجتماع یاقتصاد یهاشاخص دروستاها با بهبو

(، 105: 1398و همکاران،  یدارد )ناصر داریو... رابطه معن انییروستا یماندگار زهیانگ شیو افزا هانهیهش هزکا

زایی در سطوح محلی، افزایش درآمد، اشتغالاز جمله: در نواحی روستایی دارای پیامدهایی است نیز ها تشکیل تعاونی

جلوگیری از افزایش (، Lorendahl, 1999: 143) بازارها های صنعتی و تجاری و توزیع جغرافیاییتوسعه کاربری

 :Fabiyis, 1983) های تولید و توسعه بخش کشاورزیکاهش هزینه(، Owang, 1998: 173)قیمت محصوالت 

 ,Guang)پل ارتباطی بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، تولید کننده و مصرف کننده و رونق کشاورزی (، 12

 تخصیص عادالنه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی الزم به منظور افزایش ثروتبسیج و (، 73 :2001

های تعاونی گیری شرکتشکل(. Segynola, 1992: 63است ) روستاییان و تسهیل توزیع کاالهای تولیدی صنعتی

شتری بخشد. تعاونی دهیاری با تواند به توسعه همه جانبه روستاها کمک شایانی کرده و آن را سرعت بیدهیاری می

ها به منظور سرعت بخشیدن به روند توسعه روستایی هدف تجمیع امکانات و تجهیزات در اختیار هر یک از دهیاری

خدماتی  در مقیاس بخشی تشکیل گردید. ولی بنا به دالیلی همچون نبود درآمد کافی و کمبود بودجه و همچنین

 محروم ماندند.

ها، فراهم نبودن بستر توسعه و گسترش کمی های اقتصادی دهیاریحدودیت امکانات و پتانسیلهای اخیر مدر سال

های های قانونی عاملی شد تا دهیاریهای کل کشور و باالخره برخی از محدودیتها به روستاها و آبادیدهیاری

ها در قالب تن منابع و سرمایهاشها، ضمن به اشتراك گذملی تعاونیهای قانونی و عکشور با استفاده از ظرفیت

تعاونی دهیاری در کشور  896های بلندی را در امر توسعه روستاهای خود بردارند تشکیل های تعاونی گامشرکت

گیری از تمام رهریزان حوزه روستایی کشور و نیز تالش و جدیت دهیاران در بهنشان از توجه ویژه دولتمردان و برنامه

های مذکور ضمن نیجهت اعتال و پیشرفت حوزه روستایی کشور دارد. تشکیل تعاو های موجود درپتانسیل

های ها و پروژهها از نظر تجهیزات، نیروی انسانی فنی و متخصص الزم را برای اجرای طرحهای دهیاریتوانمندی

ها گام موثری در یاریتوان اشاره کرد که تشکیل تعاونی دهنماید. ازاین رو میعمرانی در سطح روستاها فراهم می

ها شود. الزمه تشکیل تعاونیها و کمک به عمران و آبادانی روستاها محسوب میجهت تثبیت جایگاه قانونی دهیاری

ای ها باید به گونههای کافی است، لذا تعاونیهای مناسب و اعمال حمایتبه منظور جلب مشارکت مردم، ایجاد زمینه

ر دف به شماهمند گردند. نظارت و حمایت دو شرط اساسی تحقق این ه فعالیت آنها بهرهاداره شوند که مردم از نتیج

 آیند.می

 روش شناسی پژوهش

است.  پرسشنامه محقق ساخته بر مبتنی تحلیلی -توصیفی  روش، و ماهیت نظر از و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

شهرستان گرگان که از سه دهستان )استرآباد  جامعه آماری این تحقیق تمامی خانوارهای روستایی بخش مرکزی

ی بخش مرکزی هابر اساس اطالعات بدست آمده از تعاونی دهیاریآباد( تشکیل شده و جنوبی، انجیراب و روشن

خانوار بعنوان حجم نمونه  5402ها با دهیاری عضو تعاونی دهیاری 9 اند.دهیاری عضو این تعاونی بوده 58 هرستان،ش

سرپرست خانوار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید. روایی  359و بر اساس فرمول کوکران تعداد  انتخاب گردید

ها با استفاده از پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر، کارشناسان و اساتید مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه

ها با استفاده از باشد. تجزیه و تحلیل دادهمی درصد به دست آمد و حاکی از مطلوبیت پرسشنامه 83آلفای کرونباخ 

و تهیه نقشه در  SPSSافزاری در محیط نرمای های آماری فریدمن، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک نمونهآزمون

 د.گردیانجام  ArcGisافزار محیط نرم
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 : تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران1جدول 

 حجم نمونه تعداد خانوار روستا نمونهحجم  تعداد خانوار روستا

 53 803 محمدآباد 34 514 حیدرآباد

 48 730 زیارت 75 1136 نودیجه

 11 152 ولیک آباد 19 273 نوچمن

 80 1209 نصرآباد 15 218 اوجابن

 359 5402 جمع کل 24 367 توشن

 1398های تحقیق منبع: يافته

 : متغیرهای تحقیق2جدول 

 سطحی، آسفالت هایآب دفع کانال میادین، احدا  و بلوار معابر، احدا  گذاری جدول و ری، زیرسازیادا ساختمان احدا 

 اراضی اگذاریو و زیربنایی، تملک خدمات بهبود و رسانی، توسعه اطالع تابلو روستایی، نصب فرسوده بافت معابر، نوسازی

 تسهیالت ائهروستاییان، ار برای امکانات و خدمات هیکارگاهی، ساماند صنایع و تولیدی خدمات مسکن، بهبود ساخت جهت

 تاریخی، بهبود هایابنیه و آثار از روستایی، حفاظت سبز فضای بهبود و روستایی، توسعه مساکن و اماکن سازی مقاوم جهت

، معابر روستا ازیبهس و زمعابر روستا، تجهی زباله، روشنایی آوریجمع و پسماند مدیریت آمد، بهبود و رفت و ارتباطی خدمات

روستاها،  گورستان دهیسامان و آرامستان فاضالب، ایجاد و آبها مجاری و انهار عمومی روستا، تسطیح ارتباطی هایراه کیفیت

 هایکشیخط ها، اجرایکاه سرعت ترافیکی، نصب عالئم و تابلوها معابر، نصب نامگذاری تابلو آن، نصب توسعه و سازی روپیاده

 توسط روزمره هاینیاز تامین روستا، کیفیت شرب آب بند، کیفیت سیل روستایی، ایجاد معابر، مبلمان کنار کاریمعابر، درخت

 کودکان، بازی فضای جاده، وسعت وسط کشیخط روستا، کیفیت به ورودی جاده سازیشانه روستا، کیفیت خواربار هایفروشگاه

 دفع درختان، کیفیت از نظر هاو کوچه هاخیابان و نظافت، کیفیت امنیت لحاظ به کودکان بازی فضای روستا، کیفیت سبز فضای

سطحی،  هایآب آوریعجم روستا، کیفیت سطح از زباله آوریجمع موذی، کیفیت حیوانات بردن از بین سطحی، کیفیت هایآب

 سبز فضای اندازو میادین، چشم معابر مناسب اندازبناها، چشم و معماری هاساختمان مناسب اندازطبیعی، چشم زیبای اندازچشم

 روستا

 1398های تحقیق منبع: يافته

 محدوده مورد مطالعه

 و بندرترکمن و قالآق هایشهرستان به شمال از شهر این است. شده واقع گلستان استان جنوبی بخش در گرگان شهر

 وسعت. شودمی محدود کردکوی شهرستان به غرب از و آبادعلی شهرستان به شرق از و سمنان استان به جنوب از

 سال کشوری تقسیمات اساس بر و باشدمی( استان مساحت از درصد 91/7) مربع کیلومتر 8/1615 گرگان شهرستان

است.  شده تشکیل روستا 98 و دهستان پنج جلین، و سرخنکالته گرگان، شهر سه و بهاران و مرکزی بخش دو از 89

 این که از باشدمی نفر 480519 حدودا 1395 سال در شده انجام سرشماری آخرین ساسا بر گرگان شهرستان جمعیت

 در فعالیت غالب .باشدمی ساکن روستاها درصد( در 23) نفر 114837 شهرها و درصد( در 77) نفر 365682 تعداد

 یا و مستقیم ربطو روستاها در مردم %80 از بیشتر و کشاورزی هایفعالیت به مربوط شهرستان روستایی مناطق

 محصوالت کشت به شهرستان اراضی از هکتار هزار هفتاد به نزدیک ساالنه و کشاورزی هایفعالیت به غیرمستقیم

 دو این به کشاورزی اراضی %60بر بالغ و کشت سطح باالترین سویا و گندم. نمایدمی پیدا اختصاص آبی و دیم زراعی

 است. یافته اختصاص محصول
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 (: ترسیم نگارندگان) مأخذورد مطالعه: محدوده م1شکل 

 های پژوهشيافته

گیری یممؤثر در تصم وو شناخت ساختار سنی و جنسی آن از ابزارهای مهم  جامعه مورد مطالعههای آگاهی از ویژگی

باشند. درصد زن می 8/9درصد مرد و  2/90دهندگان نفر از پاسخ 359از مجموع آید. شمار می ریزی بهو برنامه

درصد( و کمترین میانگین سنی  4/35نفر ) 115ه سال است ک 42-52یشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی ب

 2/49درصد مجرد بودند.  4درصد متاهل و  96باشد. درصد می 2/6سال و با  64دهندگان مربوط به افراد باالی پاسخ

صد در 2/41درصد دارای یک شغل و  8/58لم و فوق دیپلم هستند. دهندگان دارای تحصیالت دیپدرصد از پاسخ

 دارای شغل دوم هستند.

 های تحلیلیيافته

 صالتی و دسترسی مناطق روستايیها در بهبود خطوط موانقش تعاونی دهیاری

یفاء ای یستاای در توسعه مناطق روراه روستایی یکی از مهمترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژه

مل راعی، عازولیدات تها عالوه بر حمل جاده کنند.از آن به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد می کند، به طوری کهمی

ابل تباط متقترش ار. از اینرو به منظور گسباشندی و شهرها مییمسافران و پیوند دهنده مناطق روستا ییاصلی جابجا

 ش انگیزهافزای شهر و روستا و تاثیرپذیری مناطق روستایی از توسعه شهری از یکسو و در راستای تبثیت جمعیت و

ها به منظور توسعه کالبدی و فیزیکی روستاها بویژه گیری تعاونی دهیاریمانایی روستاییان از سوی دیگر، شکل

آمده است نتایج تحلیل همبستگی  3ناپذیر است. همان طوری که در جدول یی امری اجتنابهای روستاجاده

ها با بهبود کیفیت گیری تعاونی دهیاریدرصدی بین شکل 99دهد که رابطه منطقی و ای نشان مینمونهاسکوئر تککای

 نقل عمومی وجود دارد. اها به شهر، مرکز منظومه و به تبع آن گسترش شبکه حمل وهای دسترسی روستراه
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 اینمونهها در بهبود خطوط مواصالتی و دسترسی با استفاده از کای اسکوئر تک: بررسی عملکرد تعاونی دهیاری3جدول 

 کای اسکوئر متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 رد تايید

بهبود کیفیت راه دسترسی روستاهای مورد مطالعه به شهر 

 گرگان
277/232 4 **000/0 *  

 * 006/0** 4 554/178 های دسترسی به روستاهای مرکز منظومه و پیرامونکیفیت راه
 

دسترسی مناسب به وسایل حمل و نقل عمومی در روستاهای 

 مورد مطالعه
108/187 4 **002/0 * 

 

 درصد 99** معناداری تا سطح  1398های تحقیق ماخذ: يافته

ها استفاده اریهای مورد بررسی از تعاونی دهیبه منظور تبیین میزان اثرپذیری مولفه عالوه بر آن از آزمون فریدمن

دهند. همان طوری که در جدول زیر آمده است درصدی را نشان می 95گردید که نتایج حاصله، تفاوت معنادار و 

های ( و کیفیت راه69/3گرگان ) باالترین مقادیر به ترتیب به بهبود کیفیت راه دسترسی روستاهای مورد مطالعه به شهر

 ( اختصاص یافته است.22/3دسترسی به روستاهای مرکز منظومه و پیرامون )

 ها در بهبود دسترسی با استفاده از آزمون فريدمن: مقايسه میانگین نقش تعاونی دهیاری4جدول 

 ایمیانگین رتبه متغیرها
درجه 

 آزادی

کای 

 اسکوئر

سطح 

 معناداری

اه دسترسی روستاهای مورد مطالعه به شهر بهبود کیفیت ر

 گرگان
69/3 

 22/3 های دسترسی به روستاهای مرکز منظومه و پیرامونکیفیت راه 043/0* 257/216 4

دسترسی مناسب به وسایل حمل و نقل عمومی در روستاهای 

 مورد مطالعه
72/2 

 درصد 95** معناداری تا سطح  1398های تحقیق ماخذ: يافته

 ای فیزيکی و کالبدی روستاهاها در بهبود متغیرهبررسی نقش تعاونی دهیاری

ت. نتایج ها در بهبود اوضاع کالبدی روستاها از آزمون فریدمن استفاده شده اسبرای بررسی نقش تعاونی دهیاری

ر یک از اهمیت ه های مورد بررسی نشان دهنده  میزانحاصل از آزمون و مقادیر بدست آمده برای هر یک از مولفه

کند. همانطوری که در جدول زیر درصدی را تبیین می 99که تفاوت قابل اطمینان در سطح باشند. به نحویآنها می

آوری زباله و جمع (، بهبود مدیریت پسماند16/29آمده است باالترین میانگین به ترتیب مربوط به روشنایی معابر )

نشانی در باشد و در مقابل به ترتیب احدا  ایستگاه آتش( می11/25ت و آمد )( و بهبود خدمات ارتباطی و رف58/28)

 ست.( کمترین مقادیر را به خود اختصاص داده ا78/9بند با میانگین )( و ایجاد سیل65/4داخل روستاها با میانگین )

 از آزمون فريدمن یرهای کالبدی با استفادهها در بهبود متغ: مقايسه میانگین نقش تعاونی دهیاری5جدول 

 ایمیانگین رتبه متغیرهای کالبدی
درجه 

 آزادی

کای 

 اسکوئر

سطح 

 معناداری

 55/23 نظارت بر ساخت و سازها
34 462/364 000/0** 

 40/23 صدور پروانه ساختمان
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 07/17 احدا  ساختمان اداری

 81/18 زیرسازی و جدول گذاری معابر

 19/11 احدا  بلوار در داخل روستا

 94/15 آسفالت معابر

 56/21 نوسازی بافت فرسوده روستایی

 53/19 نصب تابلو اطالع رسانی

 89/22 توسعه و بهبود خدمات زیربنایی

 35/18 انجام طرح هادی روستایی و تعامل با بنیاد مسکن

 49/18 تملک و واگذاری اراضی جهت ساخت مسکن

 74/15 یدی و صنایع کارگاهیبهبود خدمات تول

 78/13 ساماندهی خدمات و امکانات برای روستاییان

 33/11 سازی مسکنارائه تسهیالت جهت مقاوم

 77/16 توسعه و بهبود فضای سبز روستایی

 31/12 های تاریخیحفاظت از آثار و ابنیه

 11/25 بهبود خدمات ارتباطی و رفت و آمد

 58/28 آوری زبالهمدیریت پسماند و جمعبهبود 

 16/29 روشنایی معابر روستا

 03/25 تجهیز و بهسازی معابر روستا

 98/22 های ارتباطی روستاکیفیت راه

 71/19 ها و فاضالبتسطیح انهار عمومی و مجاری آب

 71/19 پیگیری تهیه و اجرای طرح هادی روستایی

 71/14 ان و ساماندهی گورستان روستاهایجاد آرامستا

 91/13 تثبیت و سنددار کردن امالك روستایی

 13/14 روسازی و توسعه آنپیاده

 37/23 نصب تابلو نامگذاری معابر روستا

 23/15 نصب تابلوها و عالئم ترافیکی

 61/16 گیرنصب سرعت

 33/15 های معابرکشیجرای خطا

 73/22 تکاری کنار معابردرخ

 61/14 نصب مبلمان روستایی

 78/9 بندسیل ایجاد

 65/4 روستا داخل در نشانیآتش ایستگاه احدا 

 درصد 99** معناداری تا سطح  1398های تحقیق ماخذ: يافته

 ها در بهبود زيرساخت روستاهانقش تعاونی دهیاری

ها به ویژه در ایجاد زیرساخت. و ایجاد امکانات است هاآموزش و توسعه زیرساختمستلزم تاکید بر  ییتوسعه روستا

کند اما ایجاد توسعه روستاها نیازمند بخش راه، درمان، بهداشت و تامین آب آشامیدنی به اسکان روستاییان کمک می

فضایی روستاها،  - لبدیهای مختلف و بهسازی و توسعه کافراهم ساختن امکانات و زیرساخت. ایجاد اشتغال است
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ای امکانات . به منظور بررسی مقایسه میانگین رتبهرودریزی توسعه روستایی به شمار میهای اصلی برنامهیکی از مؤلفه

درصدی بین  99دهد تفاوت معنادار و زیرساختی مناطق روستایی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان می

دهد که باالترین میانگین مربوط به میزان رضایت در خصوص سه میانگین متغیرها نشان میمتغیرها وجود دارد. مقای

های ( و کیفیت تامین نیازهای روزمره توسط فروشگاه03/9خدمات ارائه شده همچون گاز، آب و برق و تلفن )

کشی وسط ( و کیفیت خط14/4روها برای قدم زدن )( بوده و کمترین رضایت از کیفیت پیاده45/8خواروبار روستا )

 ( بخاطر کمبود منابع مالی برای انجام و مرمت آن بوده است.36/4جاده )جاده مواصالتی( روستا )

 های زيرساختی روستاها با استفاده از آزمون فريدمنها در بهبود گويه: مقايسه میانگین نقش تعاونی دهیاری6جدول 

میانگین  متغیرها

 ایرتبه

درجه 

 آزادی

 معناداری کوئرکای اس

 54/7 کیفیت آب شرب روستا

11 841/926 000/0 ** 

های خواروبار کیفیت تامین نیازهای روزمره توسط فروشگاه

 روستا

45/8 

 04/7 ها(ها و کوچهکیفیت معابر روستا )خیابان

 03/9 خدمات ارائه شده )گاز، آب، برق، تلفن(

 52/7 تنوع کاال و خدمات روستا

 00/6 ها در روستاتعداد خدمات بانک

 27/6 هاکیفیت شبکه راه

 53/7 کیفیت راه دسترسی به مناطق شهر و ادارات

 14/4 روها برای قدم زدنکیفیت پیاده

 45/5 کیفیت راه آسفالته در داخل بافت روستا

 67/4 به روستا سازی جاده ورودیکیفیت شانه

 36/4 وسط جاده )جاده مواصالتی( روستاکشی کیفیت خط

 درصد 99** معناداری تا سطح  1398 های تحقیقيافته ماخذ:

 ها در توسعه فیزيکی و کالبدی روستاهای مورد مطالعهبررسی عملکرد تعاونی دهیاری

ن است آاکی از ها بر متغیرهای کالبدی حنتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص عملکرد تعاونی دهیاری

 تری نسبتهای توریستی از رضایت باالکه روستاهای پرجمعیت با موقعیت مکانی مناسب و یا روستاهای دارای جاذبه

ورد ها در اکثر متغیرهای مها با کمک تعاونی دهیاریبه سایر روستاها برخوردارند. به عنوان مثال عملکرد دهیاری

ر و وت معنادااند. اما تفاآباد و نصرآباد از عملکرد بهتری برخوردار بودهبررسی در روستاهای توشن، زیارت، محمد

ها نقش گردد. به عبارت دیگر تعاونی با همکاری دهیاریقابل قبولی به لحاظ آماری بین روستاها مشاهده نمی

 اند.ای در رشد و توسعه فیزیکی و کالبدی تمام روستاهای مورد مطالعه داشتهگسترده
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 ها در توسعه فیزيکی و کالبدی روستاهای هد   با استفاده از آزمون کروسکال والیسقايسه میانگین عملکرد تعاونی دهیاری: م7جدول 

 متغیر
کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 روستاها

باد
درآ
حی

 

جه
ودی
ن

من 
وچ
ن

بن 
جا
او

 

شن
تو

باد 
دآ
حم
م

 

ت
یار
ز

 

ک
ولی

باد
آ

 

باد
صرآ
ن

 

زیرسازی و 

گذاری جدول

 ابرمع

263/71 8 123/0 8/95 9/182 3/101 9/142 2/199 9/192 8/203 0/91 0/172 

احدا  بلوار و 

میادین در داخل 

 روستاها

781/119 8 113/0 8/150 1/257 0/98 5/67 1/181 2/172 3/183 0/76 8/175 

احدا  کانال 

های دفع آب

 سطحی

094/104 8 178/0 7/103 5/193 2/56 3/83 7/164 0/169 5/193 8/72 4/188 

آسفالت معابر در 

 بافت روستاها
972/48 8 169/0 7/123 4/169 6/92 9/178 1/180 1/169 6/193 7/87 3/178 

انجام طرح هادی 

 روستایی
434/65 8 178/0 6/151 1/190 5/83 4/80 9/191 8/185 2/199 5/153 4/186 

روشنایی معابر 

 روستایی
739/20 8 309/0 0/125 4/164 0/121 4/171 8/174 0/186 1/182 6/198 1/173 

های کیفیت راه

درون بافت 

 روستا

281/30 8 358/0 2/136 8/175 5/82 0/115 9/201 1/175 5/184 9/153 3/174 

بند ایجاد سیل

بمنظور دفع 

 آبهای سطحی

796/35 8 348/0 6/155 4/175 9/87 3/69 6/181 7/171 5/174 3/119 9/185 

 : عدم معناداریns 1398های تحقیق ماخذ: يافته

 گیرینتیجه

ار خود قرار دستور ک های دهیاران را درقانون اساسی، دولت توسعه تعاونی 44های اصل در راستای اجرای سیاست

یاران، های تعاونی دهتبا تشکیل شرک ای به مناطق محروم روستایی دارد،داده است و با توجه به اینکه دولت نگاه ویژه

. تداشته اسبر روستاها هایها و ظرفیتدر راستای توسعه روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیت های ارزشمندیمگا

 کارآمدی در توانمی ملی، و استانی فرادستی هایبرنامه با ارتباط ایجاد و ریزیبرنامه توان بامی زمینه، این در

 بود. مؤثر هادهیاری هایفعالیت

های فیزیکی و کالبدی روستاها ها با بهبود مولفههای تعاونی دهیاریدهد که میان عملکرد شرکتشان مینتایج تحقیق ن

گین والیس برای مقایسه میاندرصدی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال 99رابطه 

ها در ونی دهیاریاشد. به بیان دیگر عملکرد تعابتاها بیانگر عدم تفاوت معنادار میهای فیزیکی و کالبدی روسمولفه

مشهود  وستاهارتمام روستاهای مورد مطالعه اگرچه از وضعیت یکسانی برخوردار نیست، اما عملکرد آن در تمامی 

 باشد.می
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 نبودن توجیه. ددار حکایت رفاهی و انگیزشی مسائل حوزه در مشکالتی وجود از آماری جامعه هایدیدگاه بررسی

 در تحقق دهبازدارن عوامل و موانع ها ازهای تعاونی دهیاریو شرکت هادهیاری هایفعالیت از ایپاره زمینه در ممرد

 همچنین آموزش. باشدمهمترین مسائل می از روستایی اعتبارات حوزه در مشکالتی وجود. است روستایی هایبرنامه

 بسیار وستاییر خدماتی توسعه و عمرانی فرهنگی، و ماعیاجت اقتصادی، ابعاد با آشنایی روستاها برای دهیاران

 واگذاری فرسوده، آالتماشین تعویض نیاز، مورد آالتماشین تامین برای بخشداری خواهد بود. همکاری تأثیرگذار

 ها از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.دهیاری تعاونی به عمرانی، ارائه مشاوره هایپروژه

زاده و همکاران، اهلل پناه پور و حسینی، جاهد و رفیعی، امدادی و همکاران، عبداهللهای نظریاین پژوهش با یافتهنتایج 

کند و ت میمطابق و همکاران، جاهد، سبهاتور و همکاران، هاکلیوس، آلتمن، یادوو و کریوك شنک، لی، زیول و رادل

 گذارد.حه میصروستایی  های تعاونی بر توسعه کالبدی نواحیبر تاثیر شرکت

 پیشنهادات

واجه های کالبدی فضایی مهای عمرانی و طرحبا توجه به اینکه همه روستاها با مشکل کمبود اعتبار جهت انجام پروژه

آالت و اشینهستند لذا دهیاران روستاها با همکاری شوراها و بخشداران از طرح تجمیع حمایت کنند و تمام م

ها واگذار کنند. ایجاد های عمرانی روستای خود را به شرکت تعاونی دهیارین انجام طرحامکانات خود و همچنی

های ها و تواناییهای روستایی، شناسایی ظرفیتها با استفاده از پروژههای تعاونی دهیاریدرآمد پایدار در شرکت

ها، هیاریدعاونی تیشبرد اهداف شرکت روستاییان، استفاده صحیح و بهینه از کارکنان و تجهیزات شرکت در راستای پ

دهیاران  ی، آموزشتعاون استفاده از افراد با تجربه و تحصیلکرده از درون روستا و افراد آشنا و آگاه به عملکرد شرکت

های موجود در روستاها به جهت ها، شناسایی پتانسیلو شوراها و عموم مردم و نیروهای شرکت تعاونی دهیاری

ها( در سازی در خصوص مسائل شرکت تعاونی دهیاریوجیه نمودن سهامداران )آگاه سازی و شفافزایی، تاشتغال

تای ید در راسها در جهت رشد و ارائه خدمات از جمله اقدامات مفارتباط با همکاری متقابل با شرکت تعاونی دهیاری

 فعال نمودن شرکت تعاونی دهیاران خواهد بود.
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