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Abstract
During recent decades, two institutions -Dehyari and Islamic Council- have participated in the rural
management and development, as local institutions. One of the important points in this respect, is the
interaction of these two institutions in order to develop rural areas, as Dehyari acts as an executive
institution, aligned with the decisions of Islamic Council, and to have participation with. Therefore,
interaction assessment between Dehyars and Islamic Council in the management and development of
rural areas to improve the current situation, is important. This research is descriptive-analytical and
from the type of quantitative surveys. The research method is also a survey (field study). The research
population includes people residing in villages that have Dehyari and Islamic council, in Dehdez
Section of Izeh County, that encompassed over 13021 people. Based on Cochran's formula, sample
size was calculated more than
people. Result showed that interactions between Dehyars and
Islamic Councils is not much desirable. Reviewing one-sample t-test and Structural Equations Model
indicate that social indicator has been in a good situation, in terms of Dehyars and Islamic Councils
interactions, but economic, environmental and physical indicators enjoy weak condition, while
interactions and relationships being undesirable. The type of relations between Dehyars and Islamic
Councils should pave the way for reaching sustainable development, while the results do not show
this situation. Therefore, Dehyars and Islamic Councils must pursue all development indicators in an
integrated way; and creating interactions in all indicators, realized rural development and
management.
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چکیده
در دهههای گذشته ،دو نهاد دهیاری و شورای اسالمی ،نهادهای محلی مشارکتکننده در مدیریت و توسعة روستایی
بوده اند .نکتة مهم در این زمینه ،تعامالت این دو نهاد با یکدیگر در راستای توسعة نواحی روستایی است؛ زیرا دهیاری،
نهادی اجرایی است که در راستای تصمیمات و مشارکت شورای اسالمی اقدام میکند؛ بنابراین ،ارزیابی تعامالت دهیاران
و شورای اسالمی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی برای مشخصکردن مسائل و مشکالت در ای ن زمین ه و بهب ود
شرایط کنونی اهمیت دارد .پژوهش حاضر ،بررسی کمّی و از نوع توصیفی  -تحلیلی است .روش پژوهش نیز پیمایشی
(میدانی) است .جامعة بررسی شده شامل افراد ساکن در روستاهای دارای دهیاری و شورای اس المی در بخ ش ده دز
شهرستان ایذه ،بالغ بر  13021نفر است .براساس رابطة کوکران ،حجم نمونه بالغ بر  373نفر محاسبه شد .نت ایج نش ان
دادند بهطور کلی تعامالت بین دهیاران و شوراهای اسالمی چندان مطلوب نیستند .بررسی آزم ون ت ی ت

نمون های و

الگوی معادالت ساختاری ،بیان میکند شاخص اجتماعی ،از نظر تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی وضعیتی مناسب،
اما از نظر شاخص های اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی وضعیت ضعیفتری داشته اند و تعامالت و روابط ،نامطلوب
بودهاند .نوع روابط دهیاران و شوراهای اسالمی بایستی زمینهساز توسعة پایدار شود؛ درحالیکه نتایج ،چنین وضعیتی را
نشان نمیدهند؛ بنابراین ،دهیاران و شوراهای اسالمی باید همة شاخصهای توسعه را بهصورت یکپارچه دنبال کنند و با
ایجاد تعامالت در همة شاخصها ،مدیریت و توسعة روستاها را محقق کنند.

واژههای کلیدی :ارزیابی ،تعامالت ،دهیاران ،شورهای اسالمی ،نواحی روستایی

* نویسنده مسؤول

h.barghi@geo.ui.ac.ir

 / 102فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

بیان مسئله
حوزه های روستایی در اصل ،قاعدة نظام سکونت و فعالیت ملی هستند و در توسعة ملی نقش اساسی ایفا میکنند؛
زیرا توسعة پایدار سرزمین منوط به پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف است که میتوان د نق ش م ؤيری در
توسعة منطقه ای و ملی داشته باشد (رضوانی) 1-2 :1387 ،؛ چنانچه آلبرت واترسون توسعة روستایی را فعالیته ایی
مرکب از بخش های متعدد می داند که مهمترین آنها حصول عواید اقتصادی و رف اه ب رای م ردم روس تایی هس تند
(تودارو .)136 :1382 ،اساسیترین عنصر در همة مجموعههای هستی ،رهبری یا هستهای است ک ه ب ر ب اقی اج زا
احاطه دارد و این هسته ،حرکت یا جهت حرکت این اجزا را مشخص میکند (تشکری )15 :1381 ،و روستاییان که
اجتماع مجزا و مشخص هر جامعه هستند از این قاعده مستثنی نیستند؛ زیرا دربارة رهبری و مدیریت جوامع روستایی ،
روستا همواره ضرورت وجود مدیری منطبق با احوال مختلف و نیازهای متنوع خود را احساس کرده و کسی را طلبیده
است که برخاسته از بطن جامعه باشد و قدرت رهبری آن جامعه را داشته باشد تا همة افراد آن جامعه را در رسیدن به
اهداف اصلی یعنی تولید مواد ضروری و تامین امنیت توانا کند ( .)whyte, 2003: 13از سوی دیگر ،مشارکت مردم در
روند توسعه نزد صاحب نظران ،چنان اعتباری دارد که گاهی توسعه را معادل مشارکت میدانند؛ بنابراین ،دستیابی ب ه
توسعة همه جانبة روستایی ،بدون استفاده از روش هایی با زیربنای مشارکت مردمی میسر نیست (مطیع ی لنگ رودی،
 .)81 :1382مشارکت درحقیقت ،اهرمی است که انسانهای ناتوان را بهسوی توانمندیها هدایت و تواناییهای بالقوة
آنان را بالفعل میکند و بر قدرتشان برای بهرهگیری از زندگی میافزاید (جهاد سازندگی.)23 :1365 ،
بررسی مدیریت روستایی در ایران نشان میدهد تحوالت زیادی در این زمینه رخ داده است و مدیریت روستایی
محلی همواره ،فرازونشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است (ملکان .)7 :1390 ،مدیریت ،فرایند بهکارگیری موير و
کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی و  ...اس ت (رض ائیان .)6 :1370 ،آنچ ه درزمین ة م دیریت
روستایی مهم است ،اير تفاوتهای روستایی و نقش این تفاوتها بر برنامهریزی توس عة روس تایی اس ت؛ ازای نرو
مدیریت روستایی از ارکان جدانشدنی توسعة روستایی است (بدری .)147 :1390 ،مناطق باید سب

توسعة ویژة خود

را پایهریزی کنند و سامانههای جدید مدیریتی نباید روشی یکپارچه را در مجموعة روستاها ارائه دهند ( Kerr, 1994:

)202؛ بنابراین ،درحال حاضر ،سامانة مدیریت روستایی در ایران نیز باید برپایة شرایط مناطق ،با مش ارکت نهاده ای
مردمی و با حمایت بخش های خصوصی و دولتی انجام شود .درواقع ،پیشرفت ،متکی به حضور و مشارکت قانونمند
همة مردم در برنامه های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و عمرانی کشور است .در این راستا تشکیل شوراهای اسالمی و در
ادامة آن دهیاریها ،میتواند برای مدیریت مشارکتی در ایران درخور توجه باشد .این گسترش ،باوجود ش کلگی ری
مدیریت شورایی و اجرایی و اندیشة مشارکت در همة ابعاد زندگی ،هنوز عملی نشده است (زیاری.)20 :1384 ،
براین اساس ،دهیاری ها که نهاد اجرایی ،و شوراهای اسالمی که نهاد مشورتی و همیار با دهیاریها هستند ،در دو
دهة گذشته ،تحوالتی را در انجام وظایف به وجود آوردهاند که این تغییرات در راستای م دیریت و توس عة ن واحی
رو ستایی بوده است .آنچه که در این زمینه مهم است ،میزان و نوع روابط و تع امالت می ان ای ن دو نه اد در س ط
روستا است؛ زیرا وقتی که در هر سطحی از مدیریت ،چند نهاد وجود داشته باشند ،بیتردید اختالف نظرهای زیادی
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نیز مشاهده می شود .باتوجه به اینکه شورا ،نهاد مشورتی و کمکی برنامهریزیشده در کنار دهیاری اس ت ،بای د روش
تعامالت آن ها در زمینة مدیریت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بررسی شود؛ بهعبارتدیگر ،وض عیت
و جایگاه شوراها و دهیاری ها در روستاها و روش عملکرد ،مشارکت و تعامالت آنها در راستای مدیریت و توسعة
نواحی روستایی ،موضوعی تايیرگذار و انکارناپذیر است؛ بنابراین ،پرسش اصلی این است ک ه تع امالت ش وراهای
اسالمی و دهیاریها که نهادهای محلی و مردمنهاد در مدیریت و توسعة نواحی روستایی هس تند ،در ابع اد مختل ف
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی چگونه بوده است .در پژوهش حاضر ،این موضوع ب هص ورت مطالع ة
موردی در بخش دهدز شهرستان ایذه بررسی شده است؛ بهگونهایکه تعامالت این دو نهاد ارزیابی شده است و این
ارزیابی میتواند در بهبود شرایط کنونی و برنامهریزی بهتر در این زمینه موير باشد.
ادبیات و مبانی نظری
انجام کارهای جمعی نی ازمند هماهنگی است که تامین آن بر عهدة مدیریت است .هرچه کار ساده باشد ،مدیریت
مربوط به آن نیز ساده است و هرچه کار پیچیده باشد ،نیازمند مدیریتی پیچیده خواهد بود؛ بنابراین ،میتوان مدیریت
را با بهره گیری از تقسیمبندی ماکس وبر (فروند )61 :1368 ،باتوجهبه انواع کنشها و اقت دار ،ب ه م دیریت س نتی و
مدیریت عقالنی  -بوروکراتی

تقسیم کرد .در جوامع کوچ

و دیرسال که مسائل جمع ی و عم ومی ،پیچی دگی و

تخصصی شدن کمتری دارد ،نوع مدیریت نیز نسبت به جوام ع ب زر ت ر و ب ا تقس یم ک ار بیش تر ،س ادهت ر اس ت.
ازآنجایی که در جوامع کوچ

نیازهای افراد پیچیدگی زیادی ندارند و مرزهای میان حوزههای خصوصی و عم ومی

روشن نیستند ،سازوکارهای هماهنگی جمعی ،ماهیتی برخاسته از سنت ،عرف یا م ذهب دارن د؛ ازای نرو م دیریت
حاکم بر چنین جوامعی ،ماهیتی سنتی دارد .م دیریت س نتی ب هس بب داش تن عم ر زی اد ،تجرب یب ودن و س اده و
بسیط بودن ساختار از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است؛ اما با پیشرفت جوامع و معرف ی
الگوهای نوین کار و زندگی و گسترش دخالت دولت در زمینههای مختلف جامعه ،سازوکارهای سنتی ب رای انج ام
وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاست های دولت میشوند ،ناکارآمد و ناکافی به نظر میرسند .در این وضعیت،
سازوکارهای جدید براساس قوانین و مقررات با رویکرد عقالنی  -بوروکراتی
جدید ،جنبه های خصوصی و عمومی زندگی از یکدیگر تفکی

به امور تشکیل میش وند .در دوران

م ی ش وند و ب هدنب ال آن ،مفه وم جدی دی ب هن ام

مدیریت امور عمومی پدید می آید .مدیریت عمومی ،به بخشی از ادارة امور گفته میشود ک ه مرب وط ب ه دول ت ی ا
حکومت است (گولد )764 :1376 ،و میتوان آن را هماهن

ک ردن کوش شه ای ف ردی و گروه ی ب رای اج رای

سیاست یا خط مشی عمومی دولت دانست .مدیریت عمومی ویژگیهایی دارد که عبارتند از -1 :شخص یت حق وقی
آن نه براساس سنت و عرف ،بلکه براساس قانون تعریف میشود؛  -2مش روعب ودن خ ود را از ق انون و حکوم ت
می گیرد؛ -3مجری سیاست های حکومتی است که به شکل رسمی به او ابالغ میشوند؛  - 4امور خصوصی و عمومی
را تفکی

میکند .ویژگیهای یادشده نشان میدهند که میان مدیریت سنتی و عمومی نوین ،تفاوتهای اساسی وجود

دارند که باید در تحلیل تحوالت مدیریت روستایی در ایران به آنها توجه داشت (ایمانی و عبداللهی.)225 :1388 ،
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مدیریت روستایی در ایران از گذشته تاکنون ،ازجمله پس از انقالب تا دهة حاضر بهطور گس تردهای در س طو
مختلف ،تغییر کرده است .پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران ،چندین قانون مربوط ب ه م دیریت روس تایی
تصویب شدند .قانون نخست با عنوان قانون تشکیالت شوراهای اس المی کش وری مص وب س ال  ،1361م دیریت
روستایی را به نهاد جدیدی بهنام شورای اسالمی روستا واگذر کرد که جانشین انجمن ده شده بود (ایمانی و سعیدی
رضوانی .) 22 :1371 ،مدت اعتبار شورا دو سال بود .ابهام قانون ،وضعیت مقام مجری تصمیمات شورای روستا بود.
دهبان ،مقامی بود که در آخرین قانون مدیریت روستایی قبل از انقالب ،وظیفة اجرایی در روستا داشت؛ اما در قانون
جدید ،مقام دارای نقش اجرای ی در نظام مدیریت روستا در نظر گرفته نشده ب ود؛ ابه امی ک ه در س اله ای بع دی،
مشکالت بسیاری را برای شوراها پدید آورد .قانون دوم که فرصت اج را نیاف ت ،ق انون اص ال ق انون تش کیالت
شوراهای اسالمی کشوری مصوب سال  1365بود .وفق قانون ،مدت اعتبار شورا به چهار سال افزایش یافت؛ اما ب از
هم به مقام اجرایی مدیریت روستا توجهی نشد .جهاد سازندگی که خود را متولی امور روستایی میدانست ،برای حل
این مشکل به تشکیل خانه های همیار روستایی در تعدادی از روستاهای کشور اقدام کرد و موظف بود که ع الوهب ر
اجرای مصوبات شورا؛ برنامة ساالنة عمرانی ،بهداشتی ،خدماتی و  ....را تهیه و برای بررسی و تص ویب ب ه ش ورای
اسالمی روستا اعالم کند که این طر تا پایان سال  1375ادامه یافت (ایمانی و سعیدی رضوانی .)23 :1371 ،همچنین
در برخی از روستاهای کشور که شوراهای اسالمی بهدالیلی مانند مشروعنبودن مردم یا ضعف مدیریت ،توان الزم را
برای جلب مشارکت و همکاری روستاییان نداشتند ،نهادی دیگر یعنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی را به تشکیل شورای
عمران و بهسازی و دفتر عمران روستایی موظف کرد؛ اما تفاوت چندانی می ان وظ ایف ای ن دو تش کیالت وج ود
نداشت .آخرین قانون در سال  1375با عنوان قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشوری و انتخاب
شهرداران به تصویب رسید .براساس این قانون ،مدیریت روستایی همچنان بر عهدة شورای اس المی اس ت .در ای ن
قانون برخالف دو قانون قبلی ،مسئولیت اجرایی مدیریت روستایی بر عهدة مقامی بهنام دهیار گذاشته شده است که از
سوی شورا برای  4سال انتخاب می شود .صدور حکم دهیار ،با بخشدار و عزل او با شوراس ت .مش کالت اجرای ی
مدیریت روستایی در سال  1377به تصویب قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور منجر شد که ب ه
وزارت کشور اجازة تاسیس سازمانی به نام دهیاری برای ادارة امور روستاها داد .براساس قانون ،دهیاریها باتوجهب ه
موقعیت مکانی ،با درخواست اهالی و به صورت نهاد عمومی غیردولتی ،خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس
می شوند .دهیاری ها از نظر موقعیت حقوقی ،همانند شهرداری هستند .دهیاری و شهرداری ،نهاد عمومی غیردولتی به
شمار میروند؛ بنابراین ،عالوه بر شخصیت حقوقی شورای اسالمی روستا ،شخصیت حقوقی دیگری بهن ام دهی اری
وجود دارد (عبداللهی و اکبری .)133-137 :1386 ،درحالحاضر ،مدیریت روستایی با چندین مسئله روب هرو اس ت:
 -1نبود مدیریت واحد روستایی؛  -2کمبود منابع مالی پایدار؛  -3مشارکت مردم محلی؛  -4آموزش نیروی انس انی؛
 -4پژوهش های مدیریت روستایی؛  - 5تجهیزات ،ابزارها و تاسیسات (ایمانی و عبداللهی .)241-242 :1388 ،به نظر
میرسد که دهیاری و شورای روستا ،نهادهای محلی هستند که مشروعبودن و کارآمدی آنها رابطهی عمیق با حضور
و مشارکت مردم محلی دارد .براساس همین چارچوب ،این دو نهاد میتوانند بسیاری از مشکالت یادشده را مرتف ع
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کنند و تا حدی ،از برخی ضعفها و کاستیها بکاهند .دهیاریها ،نهادهای اجرای ی و ش وراهای اس المی ،نهاده ای
مشورتی هستند که میتوانند با برنامهریزی اصولی در سطو مختلف ،به توسعة محلی روستای خود و همچنین توسعة
سطو منطقهای و ملی کم

کنند.

چالش های فراروی روابط شوراهای اسالمی روستا و دهیاریها
در تعامل دو نهاد شورای اسالمی و دهیاری با یکدیگر برای توسعه ،عمران و ادارة امور روستا گ اهی باتوج هب ه
قوانین و مقررات ،مشکالتی مشاهده میشوند؛ مانند نبود هماهنگی ،مشارکت و همفکری ،توسعة آموزش و فرهن ،
تغییرات کاربری ،بهداشت و محیط زیست روستا ،همکاری با نهادها ،هماهنگی صدور پروانه ،هماهنگی در گسترش
کالبدی روستا ،همکاری در تهیة تعرفه و عوارض و غیره .بهعلت سابقة کم تشکیل این نهادها ب هوی ژه دهی اریه ا،
ادبیات موضوعی الزم در حیطة قوانین و مقررات آنها به اندازة کافی شکل نگرفته است و ای ن نهاده ا در عم ل و
اجرا نیز تجربیات چندانی ندارند؛ بنابراین ،از سویی تداخل ،دوبارهکاری و موازیکاری را در این نهاد ،موجب ش ده
است و از سوی دیگر ،نهاد از امور بسیاری به علت تصور قرارداشتن در وظیفة دیگر غفلت میکند و آن امور ب دون
تکلیف باقی می مانند .برای کاستن از تداخل وظایف شورای اسالمی و دهیاری باید شوراهای اس المی روس تا ام ور
مربوط به نظارت ،تصویب برنامه ها ،همکاری ،پیشگیری ،بررسی و کشف انح راف عملک رد دهی اری را باتوج هب ه
مبانی اولیه و وظایف ذاتی و تصری شده در قوانین موضوعه انجام دهند .دهیاری نیز در چارچوب وظایفی مح دود
و مستقر می شود که بهدلیل آنها راه اندازی شده است و باید به اجرای دقیق مص وبات ش وراهای اس المی روس تا و
انجام امور مربوط به مدیریت روستا با حمایت ،جهتدهی ،سیاستگذاری و هدایت سایر ادارههای دولتی باالدست
(بخشداری ،فرمانداری ،استاندار و معاونت دهی اریه ا ،س ازمان ش هرداریه ا و دهی اریه ای کش ور) اق دام کن د
(استعالجی .) 252 :1391 ،ایجاد تعامل ،همکاری و همیاری برای تسهیل فرین د م دیریت روس تایی از اه داف ای ن
نهادهای مردمی است؛ بنابراین ،توسعة پایدار روستاها مستلزم ارتباط شوراها یعنی نهاد نظارتی ،با دهی اریه ا یعن ی
نهاد اجرایی در روستاها است .درواقع مشارکت ،ارتب اط و همک اری دوس ویه می ان ای ندو تس هیل ادارة روس تا و
ازسویی تسریع روند توسعة روستاها را موجب خواهد شد (بدری.)114 :1388 ،
پیشینة پژوهش
درزمینة مدیریت روستایی ،پژوهشه ای گون اگونی انج ام ش دهان د؛ ام ا درزمین ة بررس ی ش وراهای اس المی،
پژوهش های کمتری نسبت به دهیاریها وجود دارند .از سوی دیگر ،پژوهشهای اندکی درزمین ة ارزی ابی رواب ط و
تعامالت این نهادها (دهیاری و شوراهای اسالمی) وجو د دارند؛ بنابراین ،بر ضرورت پژوهش در ای ن زمین ه تاکی د
می شود .درزمینة مدیریت روستایی ،نتایج پژوهش قدیری معصوم و ریاحی ( )1383نشان م یدهن د ک ه باتوج هب ه
سیاست های تمرکززدایی موجود در کشور ،انتقال صحی مدیریت روستایی به شوراهای اسالمی و دهیاریها گ امی
مهم در ت مرکززدایی در ابعاد سیاسی و اجتماعی خواهد بود .همچنین انتقال مدیریت روستایی از دولت به روستاییان
میتواند مهمترین راهبرد برنامه های مدون جمهوری اسالمی برای تمرکززدایی باشد .مهدوی و نجفی ک انی ()1384
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به نقش مهم دهیاری ها در راستای توسعة روستایی بهویژه اوضاع کالبدی  -فیزیک ی تاکی د داش تهان د .همچن ین در
مدیریت کنونی روستاها ضعفهایی وجود دارند که نظارت ع الی اس تانداری ،اختص او بودج ة بیش تر ،برگ زاری
دوره های آموزشی مرتبط با وظایف دهیاری ها و  ...میتوانند تا حدی از این ضعفها بکاهن د .لهس اییزاده ()1388
به این نکته ا شاره کرد که روستاهای کشور از خال مدیریتی رنج میبرند و راهحل این معضل اجتم اعی ،پیون دزدن
نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است .بذرافشان و روانبخش ( )1390به نق ش مه م دهی اران در
توسعة روستایی تاکید کرده اند .صیدایی و همکاران ( )1393نشان دادند که بیشتر افراد معتقد به نقش مثبت ش ورا از
نظر عملکرد اجتماعی و اقتصادی در کنار دهیاری هستند .افزایش امکانات زیربنایی و روبن ایی ،پیش برد ط ر ه ای
عمرانی ،افزایش مشارکت مردم ،تالش برای یکپارچگی اف راد و  ...ازجمل ه عوام ل تايیرگ ذار ش وراهای روس تایی
شناخته شده اند؛ هرچند دهیار برای بهبود شرایط کسبوکار ،جلوگیری از مهاجرتها و  ،...چندان موفق عمل نکرده
است .یاقی ( ) 2008نشان داد که درب ارة م دیریت مطل وب ،عقای د متف اوتی وج ود دارن د و اردن یه ا نس بت ب ه
آمریکایی ها دیدگاه مثبت نسبی دربارة مدیریت محلی دارند .رشیدپور و همکاران ( )2011دو عام ل س ازمانده ی و
تنظیم را از مهمترین آيار مدیریت محلی بر کاهش فقر و توسعة پایدار مناطق روستایی میدانند.
روششناسی
بررسی ،بر مبنای ماهیت توصیفی  -تحلیلی و از نوع تحقیقات کمّی است که در آن وضعیت متغیرهای مستقل با
متغیرهای وابسته سنجیده می شود .روش پژوهش نیز پیمایشی (میدانی) و مبتنی بر ابزار پرسشنامه اس ت .پ ژوهش
حاضر ،از نظر مکانی شامل روستاهای دارای دهیاری و شورای اسالمی در بخش دهدز شهرستان ایذه است .جامع ة
بررسی شده را افراد ساکن در روستاها با جمعیت بالغ بر  13021نفر تشکیل میدهند (سرش ماری نف وس و مس کن،
) 1395؛ البته تنها افراد دارای فهم و توانایی پاسخ گویی به پرسشها از نظر سنی ،بررسی شدهان د ک ه کمت رین س ن
پاسخگویان 20 ،و بیشترین سن 76 ،سال بوده است .باتوجهبه محدودیتهای زمانی ،مکانی و هزینهای نمیتوان حجم
زیادی را بررسی و باید حجم نمونه را تعیین کرد .حجم نمونه با رابطة ک وکران 373 ،نف ر در س ط اطمین ان 0/95
محاسبه شد .نمونهگیری به صورت اتفاقی بود و از روش نسبت جمعیتی برای تعیین حجم نمونه در هر روستا استفاده
شد .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامة محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بود که تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی
را بررسی کرد .شاخص ها و متغیرهای پژوهش در جدول  1آورده شدهاند .روایی پرسشنامه ب ا نظ ر کارشناس ان و
نخبگان ،و پایایی نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که با تکمیل  30پرسشنامه در سط نمونه ،پایایی آن تایید
شد و برای بخشهای مختلف پرسشنامه مقدار بیشتر از  0/7به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ ارائهشده در جدول
( ،)1ضریب محاسبه شده برای کل نمونه است .برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری و معادالت ساختاری در ن رم
افزارهای  Spssو  Amosاستفاده شد.
منطقة بررسیشده

منطقة بررسی شده ،بخش دهدز شهرستان ایذه در شمال شرقی استان خوزستان ،در عرض  31درجه و  20دقیق ه
تا  31درجه و 50دقیقة پهناى شمالى و  49درجه و  25دقیقه ت ا  50درج ه و  20دقیق ة درازاى خ اورى نس بت ب ه
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گرینویچ واقع شده است که ازشرق و شمال شرق به شهرستانهای فارسان و کوهرن  ،از شمال و شمال غ رب ب ه
شهرستان مس جد سلیمان ،از جنوب و جنوب غرب به استان کهگیلوی ه و بویراحم د و شهرس تان ب اغ مل

منته ی

می شود .بخش دهدز شامل سه دهستان مرکزی ،دنباله رود شمالی و دنبالهرود جنوبی و شهر دهدز است (میک انیکی
و صادقی  )54 :1391و جمعیتی معادل  23605نفر دارد .از این تعداد 10584 ،نفر در نقطة شهری دهدز و م ابقی در
نقاط روستایی سکونت دارند .تعداد آبادیها 123 ،آبادی است که شامل  99آبادی دارای سکنه و  24آبادی خ الی از
سکنه هستند (مرکزآمار ایران.)1395 ،

شکل :1 -نقشة موقعیت جغرافیایی محدودة مطالعه؛ ماخذ (نگارنده)1395 ،

یافتههای پژوهش
ویژگی های شخصی پاسخ گویان نشان میدهند که از نظر جنس 53/1 ،درص د را م ردان و  46/9درص د را زن ان
تشکیل می دهند .همچنین از نظر متغیر سن 13/7 ،درصد در ردة سنی  25تا  30سال 39/4 ،درصد در ردة سنی  36تا
 50سال 33 ،درصد در ردة سنی  51تا  65سال و  13/9درصد در ردة سنی  66تا  76سال قرار دارند .عالوهبراین ،از
نظر سط تحصیالت ،بیش از  10/2درصد افراد در سط ابتدایی 29/8 ،درصد راهنمایی 37/3 ،درص د دی پلم13/1 ،
درصد فوق دیپلم 6/4 ،درصد کارشناسی و  3/2درصد در سط کارشناسی ارشد هستند .توزیع افراد پاسخگو از نظر
متغیرهای جنس ،سن و سط تحصیالت برای جمعآوری همه دیدگاههای مردم مناسب است؛ زیرا شیوة پاسخدهی،
آگاهی افراد نسبت به موضوع و دریافت دیدگاههای همة گروهها و افراد در روند و نتایج پژوهش مويرند.
شیوة تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی ،براساس شاخصها و متغیرهای مختلف بررسی شدهان د (ج دول.)1
یافته های یادشده در جدول ( )1نشان می دهند که ارزیابی تع امالت در س ه ش اخص اقتص ادی ،ب ا می انگین 2/90؛
کالبدی 2/80 ،و زیستمحیطی ،2/51 ،کمتر از دامنة مالک عدد  3است؛ بنابراین ،شیوه تعامالت در این سه شاخص
چندان مطلوب نیست؛ اما میانگین شاخص اجتماعی برابر با  3/43است که نشاندهن دة وض عیت بهت ر تع امالت در
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این زمینه است .در سط متغیرها نیز بررسی میانگینها نشان می دهد که درزمینة متغیرهای اقتص ادی بج ز دو متغی ر
هماهنگی در تنظیم و ارائة بودجة ساالنة دهیاری و همکاری در تهیة تعرفه و وصول عوارض م الی مص وب مراج ع
قانونی که میانگین  3دارند ،میانگین سایر متغیره ا کمت ر از ( 3دامن ة م الک) اس ت .می انگین متغیره ای کالب دی و
زیست محیطی نیز کمتر از حد مالک است؛ اما  6متغیر اجتماعی ،میانگین بیش تر از  3دارد و نش اندهن دة تع امالت
مطلوب دهیاران و شوراها در سط متغیرهای اجتماعی است.
جدول :1 -نتایج توصیفی شاخص ها و متغیرها در زمینة تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی
انحراف

شاخص

میانگین

اقتصادی

2/90

0/974

اجتماعی

3/43

0/539

کالبدی

2/80

0/926

زیستمحیطی

2/51

1/09

معیار

انحراف

-

متغیر مستقل

میانگین

E1

همیاری در توسعة بخش کشاورزی

2/73

1/22

E2

همکاری در ابعاد مختلف اشتغالزایی برای روستاییان

2/71

1/40

E3

همکاری در توسعة صنایع دستی

2/86

1/35

E4

هماهنگی در تنظیم و ارائة بودجة ساالنة دهیاری

3/09

1/37

همکاری در تهیة تعرفه و وصول عوارض مالی مصوب مراجع

معیار

3/00

1/34

2/90

1/39

E7

همکاری درزمینة ایجاد و توسعة شرکتهای تعاونی و ...

2/99

1/26

S1

همکاری در حل مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی

3/39

0/662

S2

تعامل و هماهنگی با نهادهای مختلف

3/49

0/674

S3

مشورت در تصویب و اجرای مصوبات

3/50

0/500

S4

همکاری و همفکری درزمینة مراکز آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و ...

3/29

0/639

S5

تعامل درزمینة اجرای قوانین برای همة ساکنان بهطور یکسان

3/20

0/748

S6

همکاری در اجرای مراسم و جشنهای مختلف

3/69

1/00

P1

همکاری در مراقبت از اموال و تاسیسات عمومی

2/69

1/10

P2

همفکری در امور عمرانی-خدماتی

2/72

1/09

P3

مدیریت و توسعة شبکة معابر و دسترسیها

2/67

1/12

P4

همفکری در گسترش روستا

2/94

1/21

P5

همفکری درتغییرات کاربریها

3/09

1/30

P6

مشورت و همفکری درزمینة ابعاد مختلف مسکن

2/68

1/27

En1

مشارکت در مدیریت پسماند و فاضالب

2/39

1/27

En2

همکاری در بهداشت و نظافت محیط

2/64

1/28

En3

مشورت و همفکری درزمینة فضای سبز

2/47

1/30

En4

همکاری در تدابیر مربوط به بالیای طبیعی

2/61

1/29

En5

همکاری در حفظ منابع طبیعی (جنگلها ،باغها و)...

2/43

1/27

E5
E6

قانونی
تعامل در بررسی و صدور پروانههای کسب با کم

بخشداری

ضریب
آلفای
کرونباخ

0/851

0/841

0/871

0/904

ماخذ (محاسبات نگارنده)1395 ،
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برای بررسی شاخص های پژوهش از آزمون  tت نمونهای استفاده شده است .هدف اص لی ای ن آزم ون مقایس ة
شاخص ها یا متغیرهای مدنظر با حد وسط است .ازآنجاکه نماگرهای هر متغیر با طیف لیکرت سنجیده ش دهان د ،ب ا
ترکیب نماگرها و ساختن متغیر ،عدد  ،3حد متوسط در نظر گرفته شده است و دادهها در هری

از متغیرها ب ا ای ن

عدد سنجیده شده اند .در آزمون  Tت نمونهای فرض  ،H0بیانکنندة برابری با عدد ( 3حد متوس ط) اس ت و ف رض
 ،H1بیان کنندة نابرابری با حد متوسط است .اگر فرض صفر رد شود ،باید از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده کرد
که باید به نکات زیر توجه کرد:
 -1هرگاه حد باال و حد پایین مثبت باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده بزر تر است؛
 -2هرگاه حد باال و حد پایین منفی باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده کوچ تر است.
نتایج حاصل از آزمون  tت نمونه ای در جدول ( ،)2نش ان م یده د ک ه هرس ه ش اخص اجتم اعی ،کالب دی و
زیست محیطی درزمینة تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی در سط معناداری کمتر از  0/05و ش اخص اقتص ادی
در سط معناداری بیشتر از  0/05قرار دارند .شاخص اقتصادی باتوجهبه اختالف میانگین آن برابر ب ا  - 0/089اس ت
و همچنین سطو باال و پایین آن نیز عدد صفر را شامل میشوند و با احتمال  %95اختالف میانگین  ،3برابر با ص فر
شده است .فرض صفر یعنی نامناسببودن تعامالت دهیاران و شوراها در این بعد تایید میش ود .درواق ع ،تع امالت
دهیاران و شوراها درزمینة شاخص اقتصادی برای توسعة روستاها ،چندان مطلوب نیستند و در ای ن زمین ه تع امالت
چندانی شکل نگرفته است.
دو شاخص کالبدی و زیستمحیطی نیز باتوجهبه اختالف میانگینشان (بهترتی ب براب ر ب ا  -0/197و  )-0/486و
همچنین حد باال و پایین آنها که منفی بوده و بیانکنندة کوچ تربودن میانگین از مقدار مشاهدهشده هس تند ،ش رایط
ضعیفی را درزمینة تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی نشان می دهند؛ به عبارت دیگر ،هرچن د ،ای ن دو متغی ر در
سط معناداری قرار دارند ،باتوجه به اختالف میانگین آنها و دیگر شاخصهای آماری (حد باال و پایین) در ش رایط
نامطلوبی از نظر پاسخ گویان قرار دارند و باید این شرایط بهبود یابد و بر آنها تاکید ش ود؛ هم انطورک ه وض عیت
میانگین این شاخص ها و متغیرهای آنها در جدول ( )1نیز چنین موضوعی را بیان م یکن د؛ ام ا درزمین ة ش اخص
اجتماعی شرایط به گونة دیگری است .باتوجهبه اختالف میانگین این شاخص ( )0/432و همچنین حد ب اال و پ ایین
آن که مثبت بوده و نشان دهندة بزر تربودن میانگین از مقدار مشاهدهشده است ،شرایط خوبی درزمین ة تع امالت و
فعالیت های اجتماعی بین دهیاران و شوراهای اسالمی وج ود دارد .ب هط ورکلی پاس خگوی ان ،تع امالت دهی اران و
شوراهای اسالمی را درزمینة شاخص اجتماعی ،مناسب ارزیابی کرده اند و تعامالت آنها را درزمینة توسعة روستایی
موير دانسته اند؛ اما درزمینة دیگر شاخص ها یعنی اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی ،چندان رضایتی وجود ن دارد و
تعامالت آنها را در این سه شاخص ،نامطلوب ارزیابی کردهاند.
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جدول :2 -سنجش تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی
Test Value= 3

شاخص

مقدار T

سطح معنیداری ()Sig

اختالف میانگین

فاصلة اطمینان 0/ 95

میانگین

حد پایین

حد باال

شاخص اقتصادی

-1/959

0/051

-0/098

-0/198

0/0004

2/90

شاخص اجتماعی

15/51

0/000

0/432

0/378

0/487

3/43

شاخص کالبدی

-4/119

0/000

-0/197

-0/291

-0/103

2/80

شاخص زیستمحیطی

-8/571

0/000

-0/486

-0/597

-0/374

2/51
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تحلیل الگوسازی معادالت ساختاری
تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسها

پس از توصیف متغیرهای مربوط به شاخصهای چهارگانة بررسیشده ک ه متغیره ای وابس تة پ ژوهش هس تند،
برای ارائة ی

الگوی تجربی از تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی در راستای توسعة روستایی و مشارکت آنه ا،

با نرم افزار  ،AMOSاب تدا الگوی تحلیلی عاملی تاییدی مرتبة اول مرب وط ب ه هری
ترسیم کرد و در ادامة الگوهای یادشده ،هری

از ش اخصه ای چهارگان ه را

از شاخصها اعتبارسنجی شدند .بررسی باره ای ع املی ب هص ورت

جزئی نشان می دهد که در شاخص اقتصادی ،بجز متغیر ( E1و  1)E7بقیة متغیرها بار ع املی بیش تر از  0/60دارن د.
همچنین درزمینة شاخص اجتماعی ،بجز دو متغیر  S1و  ،S5سایر متغیرها بیشتر از  0/60هستند .درزمینة متغیره ای
کالب دی نی ز متغی ر  ،p4کمت ر از  0/60ب ود و بقی ه بیش تر از ای ن مق دار بودن د .ع الوهب راین ،درزمین ة ش اخص
زیست محیطی ،همة متغیرها بیشتر از  0/70هستند؛ بنابراین ،همانطورکه شکل ( )2نش ان م یده د ،باره ای ع املی
مربوط به هری

از شاخص های چهارگانه در وضعیت مطلوب و پذیرفتنی قرار دارند و میتوان گف ت ک ه باره ای

عاملی نشان می دهند که متغیرهای هر چهار شاخص میتواند تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی را در روس تاهای
بررسیشده به خوبی اندازهگیری کنند.

1

برای آگاهی از عنوان هر متغیر به جدول  1مراجعه شود.
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شکل  :2 -بار عاملی مربوط به متغیرهای مشاهدهشدة هریک از شاخصهای چهارگانة پژوهش؛ ماخذ (نگارنده)1395 ،

جدول ( )3نیز برآوردهای استاندارد ،ضرایب مسیر همراه ب ا نس بت بحران ی ،خط ای اس تاندارد ( )SEو س ط
معنی داری ( )P-valueآنها را نشان داده است .هم ة متغیره ای مش اهدهش ده ،ض رایب ت ريیر رگرس یونی مثب ت و
معنی داری با مقیاس های خود دارند و بزرگی این ضرایب (تريیرات عاملی) نیز نسبتاً برای همة متغیرها در حد خوبی
است.
همان طورکه در جدول ( )3مالحظه میشود ،سط معنیداری یا ضرایب رگرس یونی اس تاندارد چه ار نم اگر ی ا
متغیر مشاهده شدة  P6 ،S6 ،E7و  En1گزارش نشدهاند .این مسئله به این دلیل اس ت ک ه ای ن متغیره ا ،متغیره ای
مرجع (معرف های نشانگر) به ترتیب برای چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی در نظر گرفت ه
شده اند تا بدون مقیاس بودن این متغیرها پنهان و بهعبارتی ،بدون ریشه و واحد اندازهگیریبودن آنها برط رف ش ود
(قاسمی .)1389 ،به همین دلیل است که در دیاگرام ها ،مسیر اولیه برای برآوردهای غیراستاندارد ضرایب ،واریانسها
و کوواریانسها ( در اینجا الگوهای غیراستاندارد برای جلوگیری از افزایش زیاد حجم مقاله گزارش نشدهان د) ،روی
پیکان های مربوط به مسیرهای بین نماگرهای مشاهدهشده با نماگرهای پنهان ،مقادیر  1بهعنوان ضرایب غیراستاندارد
در نظر گرفته می شوند تا مقیاس آنها همان مقیاس متغیرهای مشاهدهشده باشد؛ البته معنیداری ضرایب این مس یرها
نیز باتوجه به مقادیر استاندارد آنها و مقایسه با ضرایب معنی داری دیگر محرز است .نتایج کل ی ای ن ج دول نش ان
می دهند که ايرگذاری تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی بر همة متغیرهای بررسیشده معنادار است و همة روابط
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رگرسیونی الگو ،با داده های تجربی حمایت می شوند .بیشترین تايیر مثبت تعامالت بر متغیرهای اجتماعی و بیشترین
تايیر منفی بهترتیب بر شاخص اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی بوده است.
جدول :3 -برآورد استاندارد و سطح معناداری بارهای عاملی متغیرهای سنجششده
وزن

نسبت

خطای

سطح

رگرسیونی

بحرانی

استاندارد

معناداری

E1

همیاری در توسعة بخش کشاورزی

1/604

4/842

0/176

0/000

E2

همکاری در ابعاد مختلف اشتغالزایی برای روستاییان

1/385

6/436

0/232

0/000

E3

همکاری در توسعة صنایع دستی

1/578

4/654

0/287

0/000

E4

هماهنگی در تنظیم و ارائة بودجة ساالنة دهیاری

2/010

5/657

0/189

0/000

شاخص

اقتصادی

متغیر

E5
E6

اجتماعی

کالبدی

زیستمحیطی

همکاری در تهیة تعرفه و وصول عوارض مالی مصوب مراجع
قانونی
تعامل در بررسی و صدور پروانههای کسب با کم

بخشداری

2/100

5/345

0/167

0/000

1/786

4/123

0/199

0/000

E7

همکاری درزمینة ایجاد و توسعة شرکتهای تعاونی و ...

1

S1

همکاری در حل مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی

0/314

2/106

0/229

0/006

S2

تعامل و هماهنگی با نهادهای مختلف

0/583

3/430

0/192

0/004

S3

همفکری در تصویب و اجرای مصوبات

0/556

2/223

0/311

0/005

S4

همکاری و همفکری درزمینة مراکز آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و...

0/434

2/879

0/246

0/008

S5

تعامل درزمینة اجرای قوانین برای همة ساکنان بهطور یکسان

0/781

3/908

0/234

0/000

S6

همکاری در اجرای مراسم و جشنهای مختلف

1

P1

همکاری در مراقبت از اموال و تاسیسات عمومی

1/260

2/438

0/281

0/007

P2

همفکری در امور عمرانی-خدماتی

0/995

3/109

0/287

0/000

P3

مدیریت و توسعة شبکة معابر و دسترسیها

1/155

2/112

0/311

0/006

P4

همفکری در گسترش روستا

0/765

3/324

0/341

0/000

P5

همفکری درتغییرات کاربریها

1/114

3/112

0/267

0/000

P6

مشورت و همفکری درزمینة ابعاد مختلف مسکن

1

En1

مشارکت در مدیریت پسماند و فاضالب

1

En2

همکاری در بهداشت و نظافت محیط

1/049

3/879

0/322

0/000

En3

مشورت و همفکری درزمینة فضای سبز

1/198

4/453

0/301

0/000

En4

همکاری در تدابیر مربوط به بالیای طبیعی

1/026

3/245

0/265

0/000

En5

همکاری در حفظ منابع طبیعی (جنگلها ،باغها و )...

0/068

4/567

0/194

0/000
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برای بررسی برازش کلیت الگوهای اندازهگیری مربوط به  4شاخص پژوهش ،مهمت رین ش اخصه ای ارزی ابی
برازش الگو از منابع مستند استخراج شدند و مقادیر محاسبه شده با معیارهای پیشنهادی تطبیق داده ش دند .براس اس
نتایج ،وضعیت همة معیارهای برآوردشده با مقادیر مطلوب (کای اسکوئر ( ،)-درجة آزادی ( ،)-کای اسکوئر نس بی
( ،)>5برازش تطبیقی ( ،)<0/9ریشة میانگین مربعات خطای ب رآورده ( ،)>0/80ش اخص هلت ر ( ،)<75ریش ة دوم
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مربع باقیمانده ( ،)≈0شاخص نیکویی برازش ( ،)<0/9شاخص نرمالشدة بنتلر-بونت ( ،)<0/9نسبت ص رفهج ویی
( ))0-1همخوانی مناسبی دارند و درمجموع می توان چن ین عن وان ک رد ک ه چه ار ش اخص الگ وی ان دازهگی ری
ترسیم شده شرایط و اعتبار الزم را برای طراحی الگوی نهایی ،وضعیت تع امالت دهی اران و ش وراهای اس المی در
راستای توسعة روستاها در منطقة بررسیشده دارد.
جدول :4 -شاخص های ارزیابی کلیت الگوی اندازهگیری شاخصهای پژوهش
شاخص

CMIN1

DF2

CMIN/DF 3

CFI4

RMSEA5

HOELTER6

RMR7

GFI8

NFI9

PRATIO10

اقتصادی

51/12

12

4/46

0/964

0/062

119

0/032

0/951

0/938

0/412

اجتماعی

17/35

8

2/61

0/932

0/073

227

0/019

0/962

0/956

0/387

کالبدی

19/21

9

3/09

0/961

0/059

209

0/021

0/957

0/963

0/392

زیستمحیطی

6/78

3

2/43

0/958

0/076

276

0/008

0/983

0/976

0/374

-

-

>5

<0/9

> 0/08

< 75

≈0

<0/9

<0/9

0- 1

مقادیر
پیشنهادی

ماخذ (منبع مقادیر پیشنهادی :قاسمی1389 ،؛ امینی و جمینی)1393،

1

الگوی معادالت ساختاری تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی
پس از برازش شاخصهای برسیشده و تایید آنها ،در محیط ن رماف زار ،الگ وی وض عیت تع امالت دهی اران و
شوراهای اسالمی براساس شاخصهای چهارگانه در راستای توسعة روستایی ترسیم شد (شکل  .)3این الگو ،الگوی
عاملی مرتبة دوم است .الگوی عاملی مرتبة دوم به الگوهایی گفته میش ود ک ه در آن تع دادی از متغیره ای پنه ان،
متغیر پنهان دیگری را اندازهگیری میکنند (شکل  .)3الگوی ساختاری ب رای ب رآورد و تحلی ل تع امالت دهی اران و
شوراهای اسالمی ب ا برآوردهای استاندارد ،ضرایب استاندارد مس یر ب ین متغیره ای پنه ان ب ا یک دیگر و متغیره ای
مشاهده شده با متغیرهای پنهان که درواقع قسمت اصلی و مهم همة تحلیلهای انجامش ده هس تند ،ب هج ایآنک ه در
قالب جدول آورده شوند ،در شکل ( )3نشان داده شدهاند تا اهمیت آنها بیشتر مشخص شود و امکان مقایسة آنه ا
بهتر فراهم شود.
همانطور که مالحظه میشود ،همة ضرایب مسیر استاندارد بجز ی

یا دو مورد مقادیر زیادی را نشان میدهند و

این مسئله دربارة بارهای عاملی متغیرهای اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی شدت بیشتری در مقایس ه ب ا ش اخص
اقتصادی دارد .به طورکلی با حذف آيار خطای اندازه گیری در رویکرد معادالت ساختاری ،ضریب تعامالت دهی اران
و شوراهای اسالمی در بعد اجتماعی به مراتب از دیگر ابعاد مطلوبتر است .میزان بار عاملی هری

از ش اخصه ا

تببین کنندة وضعیت هرکدام از آنها در الگوی معادالت ساختاری است .براساس همین نتایج ،میزان تبیینکنندة الگ و
1

کای اسکوئر؛  -2درجة آزادی؛  -3کای اسکوئر نسبی؛  -4برازش تطبیقی؛  -5ریشة میانگین مربعات خطای برآورده؛  -6ش اخص هلت ر؛  -7ریش ة

دوم مربع باقیمانده؛  -8شاخص نیکوئی برازش؛  -9شاخص نرمالشدة بنتلر-بونت؛  -10نسبت صرفهجویی
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برای شاخص اقتصادی برابر با  ،0/28شاخص اجتماعی برابر ب ا  ،0/59ش اخص کالب دی براب ر ب ا 0/42و ش اخص
زیست محیطی برابر با  0/45است و همة آنها بیشتر از  0/3هستند ک ه نش اندهن دة وض عیت پ ذیرفتنی متغیره ای
قرارگرفته در الگو است .مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد ،نس بته ای بحران ی و س طو معن یداری نش ان
داده اند که همة این برآوردهای استاندارد در سط  99درصد معنیدار هستند؛ بهعبارتدیگر ،همانن د نت ایج بررس ی
شاخصها براساس آزمون تی ت نمونها ی ک ه ش اخص اجتم اعی ،وض عیت مناس بی از نظ ر تع امالت دهی اران و
شوراهای اسالمی داشته است؛ اما دیگر شاخص ها وضعیت ضعیفتری را داشتهاند ،بررسی این شاخصها براساس
الگوسازی معادالت ساختاری نیز چنین مطلبی را نشان میدهد.

شکل  :3 -الگوی نهایی وضعیت تعامالت شوراهای اسالمی و دهیاران در منطقة بررسیشده (ماخذ :نگارنده)1395 ،

درنهایت ،نتایج حاصل از شاخصهای برازش الگوی نهایی نشان میدهند که الگوی زی ر ب رازش خ وبی دارد و
اعتبار و دقت الزم را درزمینة شیوه و میزان تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی براساس دی دگاهه ای م ردم بی ان
می کند .درواقع ،این الگو توانسته است ،چگونگی و سط تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی را براساس هرک دام
از شاخص ها به خوبی تبیین و ارائه کند (جدول .)5ازجمله شاخصهای مهم در این زمین ه م یت وان ب ه مق دار CFI

برابر با  ،0/931مقدار  RMSEAبرابر با  ،0/072مقدار  HOELTERبرابر با  137اشاره کرد که با مقادیر پیش نهادی و
استاندارد مطابقت دارند .براساس نتایج کلی الگو همانند نتایج آزمون آماری ،تعامالت اجتماعی دهیاران و ش وراهای
اسالمی در شرایط مناسب تری نسبت به سه شاخص دیگر قرار دارند و درواقع سه شاخص دیگر ن وع و چگ ونگی
تعامالت چندان رضایتبخش نیست.

بررسی تعامالت بین دهیاران و شوراهای اسالمی در مدیریت و توسعة نواحی روستایی 115 /

جدول :5 -شاخصهای ارزیابی کلیت الگوی اندازهگیری شاخصهای پژوهش
شاخص

CMIN

DF

CMIN/DF

CFI

RMSEA

HOELTER

RMR

GFI

NFI

PRATIO

مقادیر

4356/4

987

4/543

0/931

0/072

137

0/036

0/934

0/942

0/546

مقادیر پیشنهادی

-

-

>5

<0/9

> 0/08

< 75

≈0

<0/9

<0/9

0- 1

ماخذ (محاسبات نگارنده)1395 ،

نتیجهگیری
ازجمله موضوعاتی که درزمینة دهیاران و شورهای اسالمی اهمیت دارد ،چگونگی رواب ط و تع امالت آنه ا در
حل مسائل روستایی است .این تعامالت می توانند در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالب دی و زیس تمحیط ی گنجان ده
شوند .توجه به این نوع تعامالت و سنجش و بررسی وضعیت هرکدام از این شاخصها در این زمین ه م یتوان د ب ه
کارآیی و جایگاه این نهادها در توسعة روستایی کم

کند و برخی ضعفهای موجود را شناسایی و برط رف کن د.

نتایج پژوهش حاضر ،نشان دهندة ارزیابی تعامالت دهی اران و ش وراهای اس المی در راس تای توس عة روس تایی در
منطقة دهدز شهرستان ایذه است .نتیجة این پ ژوهش ب ا تحقیق ات ق دیری معص وم و ری احی ( ،)1383لهس اییزاد
( ،)1388روانبخش ( ،)1390صیدایی و همکاران ( )1393تا حدی همخوانی دارد .این پژوهشها بیش تر ب ر ض عف
مدیریت روستایی چه از نظر دهیاران و چه شوراهای اسالمی تاکید دارند و در برخی از شاخصها این نبود عملکرد
بیشتر مشاهده می شود .در پژوهش حاضر نیز نتایج گویای این است که درزمینة مدیریت روس تایی باتوج هب ه نب ود
تعامالت مختلف دهیاران و شوراهای اسالمی ،مشکالت بسیاری در روند توسعة روس تایی وج ود دارن د .درواق ع،
تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی بجز در برخی موارد در شاخص اجتماعی که تا حدی توانستهان د ب ا هم دیگر
در راستای توسعة روستاها تعامالت و هماهنگیهایی داشته باشند ،در دیگر شاخصه ا یعن ی اقتص ادی ،کالب دی و
زیست محیطی بسیار ضعیف عمل کرده اند و میزان و شیوة تعامالت آنها بهگونهای نبوده است ک ه بتوان د ب ه رون د
پایداری و توسعة روستاهای منطقه کم

کند؛ بنابراین ،این ضعف در تعامالت در ایجاد مشکالت جدید و همچنین

ضعف مدیریت روستایی موير بوده است.
باوجود ارزیابی ضعیف تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی درزمینة مدیریت و توسعة نواحی روستایی توس ط
مردم ،براساس آزمون تی ت نمونه ای و الگوی معادالت ساختاری نتیجه گیری میش ود ک ه از ب ین چه ار ش اخص
بررسی شده ،شاخص اجتماعی وضعیت مناسبی از نظر تعامالت دهیاران و شوراهای اسالمی داشته است؛ ام ا دیگ ر
شاخص ها وضعیت ضعیفتری دارند و تعامالت و نوع روابط در این زمینه کمتر بوده است .حال که این نوع تعامل
درزمینة اجتماعی وجود دارد ،باید دهیاران و شوراهای اسالمی ،دیگر شاخصهای توسعه را نیز مد نظر قرار دهند و
در همة شاخص ها بتوانند با ایجاد تعامالت و هماهنگیهای الزم ،مسیر مدیریت و توسعة روستاها را شکل دهند .از
دالیل ممکن درزمینة ضعف تعامالت بین دهیاران و شوراهای اسالمی ناآگاهی دو نهاد نسبت به اق دامات عملی اتی
در سط روستاها در ابعاد مختلف ،مشارکت کم در محیطهای روستایی ،به ا دادن ب ه جایگ اه دهی اران نس بت ب ه
شوراهای اسالمی و شکل گیری ی

دید بدبینانه در اعضای شورا ،نب ود ی ا ک مب ودن ن رخ مش ورت و درگیرک ردن
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رو ستاییان در مدیریت روستاها و  ...اشاره کرد .برای آنکه وضعیت تعامالت دهیاران و ش وراهای اس المی در هم ة
ابعاد به صورت یکپارچه و هماهن

شکل گیرد و وضعیت نامناسب کنونی در ای ن زمین ه ارتق ا یاب د ،م یت وان در

راستای توسعه و مدیریت روستایی به ویژه در منطقه چند پیشنهاد را ارائه کرد -1 :شکلگیری و تعریف ی

رابطه و

تعامل مشارکتی درزمینة اقدامات مدیریتی و توس عه روس تایی در منطق ه؛  -2اف زایش نق ش ش وراهای اس المی در
مدیریت روستایی به ویژه دادن برخی وظایف اجرایی به آنها در کنار دهیاران؛  -3توجیه شرایط و اقدامات اقتصادی
به دهیاران و شوراهای اسالمی در راستای شکل گیری تعامالت؛  - 4تدوین ی

طر مش ارکتی و توس عهای ب رای

روستاهای منطقه با تکیه بر تعامالت دهیاران و شورهای اس المی؛  -5تش کیل ان واع جلس ات تع املی و مش ارکتی
توسط دهیاران و شوراهای اسالمی برای بهبود شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهصورت یکپارچ ه
در هری

از روستاهای منطقه.
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