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 ظرفیت اساس بر پایدار درآمدهای به دهیاری دستیابی های راه بررسی

 محلی  اجتماع
 

 2نوابی آیدا و 1یجاجرم ایمانی حسین
 

 2131مرداد  21تاریخ دریافت: 

 2131فروردین  13تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

 مطالعۀهای محلی روستاها،  ظرفیت های تأمین منابع مالی پایدار دهیاری با توجه به مقالۀ حاضر با هدف بررسی راه

به عناصر مبنا ییدر قالب رویکرد دارامنظور  نوشته شده است. بدینپایدار محلی  های درآمدزایی راهکارها و تدوین برنامه

روستایی توجه شده است. مکان  ۀپایین به باال در توسعو مدیریت اجتماعی، مشارکت  ۀاجتماعی و اقتصادی مانند سرمای

چهار بعد  است. مطالعۀ موردیپژوهش روش   و آباد از توابع شهرستان فراهان در استان مرکزیروستای سلیم مطالعه

های این پژوهش با  عنوان ابعاد ایجاد درآمدهای پایدار بررسی شدند. داده  فرهنگی و اقتصادی به-نی، نهادی، اجتماعیقانو

 ۀگروهی و مطالعات اسنادی( گردآوری شدند و جامع عمیق، مصاحبۀ چهار تکنیک مختلف )مشاهده، مصاحبۀ استفاده از

کنونی دهیاری  ستا تشکیل دادند. نتایج مطالعه نشان داد که درآمدهایسالۀ این رو 15-56سرپرست خانوار  13آماری آن را 

برای استمرارشان در  الزم های روستایی است زیرا توانمندی ۀفاقد شرط پایداری و در مواردی مانع تحقق پایداری و توسع

 .کنند فراهم نمی سازی عنصر اعتماد و همچنین ضمانتی برای مشارکت و فعال روستا وجود ندارد

 

 .های محلی ظرفیت ،مبنا داراییروستا، رویکرد  دهیاری، درآمد پایدار،: ها کلیدواژه
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 Aida_navabi@yahoo.comمسئول(  نویسندۀ)، تهران، ایران. علوم اجتماعی، دانشگاه تهران دانشکدۀروستایی،  توسعۀکارشناس ارشد . 1

« یاجتماع محل تیبر اساس ظرف اردیپا یبه درآمدها یاریده یابیدست یها راه یبررس»نوابی با عنوان  نامۀ کارشناسی ارشد آیدا حاضر برگرفته از پایان مقالۀ
  .در دانشگاه تهران دفاع شده است 2131در سال  جاجرمی ایمانی است. که با راهنمایی دکتر حسین
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 مقدمه و بیان مسأله

هعا و   ، بعه همعین دلیعل شناسعایی نقعش     انعد توسععۀ یکردی جدید به مفهوم ی محصول رومحل ینهادها

هعای   گفتمعان سعت.  هعای سعنتی ا   جهت عمدۀ پارادایمی نسبت به دیدگاه تغییرِ مستلزم شان یکارکردها

از باال بود که در آن نقش عنصر مشارکت اجتماعی نادیده  توسعۀمبتنی بر  2393 ۀتا پیش از ده توسعۀ

نهایت محلی به خعود گرفعت. در    بومی و در -بافتی ملی توسعۀ ،به بعد 2393 شد اما از دهۀگرفته می

ارکت معردم محلعی در   تعاریف جدید واگعذاری اختیعارات دولعت مرکعزی بعه نهادهعای محلعی، مشع        

هعا، توانمندسعازی اقتصعادی در سعطود خعرد محلعی، متغیرهعای فرهنگعی و اجتمعاعی،           گیری تصمیم

 شدند.قلمداد می توسعۀهای اصلی  اخصش

جملعه ناکارآمعدی    ازدر ایران با نقعایص بسعیاری    توسعۀاما سازوکارهای عملی الگوهای محلی 

نبود استقالل مالی در مالی مواجه است.  ۀمدیریت بهین باألخصمدیریت اجتماعات محلی و روستاها و 

وجعب کعاهش   ساالری دولتعی، م زا و دستگاه دیواناتکای روستا به منابع مالی برون درآمد پایدار، تأمین

 تعأمین محلی بعرای   های های ابتکاری و مشارکتی و نادیده گرفتن ظرفیت حلانگیزه برای جستجوی راه

، معالی اسعت   تعأمین ی شده است. بخشی از مشکالت نیز مربوط به قعوانین  مدیریت روستای های هزینه

آنکعه    بعی  انعد، خعار  از محعیط بعومی روسعتایی     کعه  شعود  و عملیاتی میقانون توسط کسانی تصویب 

روسعتاییان و  های انسانی، دانش بعومی   فتن ظرفیتگر نادیده .روستاییان و افراد بومی از آن مطلع باشند

است کعه در تعأمین معالی     اجتماع محلی هایظرفیتمسائل مرتبط با  از جملهروستا روابط محلی افراد 

 آنها توجهی نشده است.ی به پایدار در دهیار

جایگعاه معردم    تعیین دری گام مؤثرهای روستا  یتظرفمردمی، به  ینهاد عنوان  بهی دهیاری، اتکا

خواهد بود. همچنین با بذل توجعه   آنان در راستای منافع مشترک محلی  جویی مشارکتیش حس و افزا

هعا و   یابعد. شعناخت ظرفیعت    یمع در روسعتاها، مشعارکت بعه شعکل محلعی افعزایش        زا درونبه منعابع  

در تعیعین   یها گعام معؤثر   مالی دهیاری ینتأمو ایجاد توانمندی مردم محلی همانند روستا های  پتانسیل

، پژوهش حاضر بعه  هاست و از جمله دهیاری موجود در روستاهای  عنوان ناظر دستگاه  جایگاه مردم به

 است.توجه کرده  یمالاقتصادی و  ابعاد محلی، اجتماعی،
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بعرد. بعدین    های مشارکتی خود، از چنین مشعکلی رنعج معی    یتوانمند وجود با آباد یمسلروستای 

است. یکی دیگر  مزبورصدد تشریح نواقص و نقاط بحرانی درآمدی روستای ترتیب پژوهش حاضر در

های محلیِ جامعۀ روستایی برای ایجاد درآمعدهای   یتظرفاست:  پرسشز اهداف تحقیق پاسخ به این ا

 ها چیست و چه راهکارهایی برای ایجاد و افزایش این ظرفیت وجود دارد؟ یاریدهپایدار توسط 

 

 تحقیق پیشینۀ

به شکل نه های محلی  کشورهای مختلف در ایجاد منابع درآمدی پایدار بر اساس ظرفیت ۀربتج

را در این زمینه نشان  آنها جاربگرفته است که ت انجامهایی  صورت استراتژی  بلکه به ،مدون یپژوهش

یکی از این  محلی یها حکومتافزایش درآمدهای مالیاتی و تزریق آن به در بریتانیا  دهد. می

توان تجاری و یا تولیدی  که شد یماعمال  ییها بنگاهبیشتر بر مراکز و  ها یاتمالاین نوع هاست.  روش

غیر بانکی  هایهمؤسساز ایجاد  (1322) یرۀ مطالع (.233-231: 2333رینولد،) بیشتری داشتند

 یها خانوادهبه  خدمت یراستا که در خبر داده استبانک مرکزی هند  به وسیلۀ( SKSاس )کی اس

 )روی، بضاعت استوارهای کمبهره برای خان کم یها وامتخصیص  وظیفۀ آن ینتر مهم بود و درآمدکم

 ی،مل یها قوانین بانک از قوانینی متفاوت بانظام بانکی مجزا  یستأس کشور آلبانی در (.11:1322

پرداخت وام ، خرد هایهمؤسساعتبارات، حمایت از  ینروستایی در راستای تأم ۀصندوق توسع یستأس

 .(255: 2333)نال و مارشال،  تاییان استایجاد درآمد پایدار برای روساقدامات و... از جمله گروهی 

برخی  دراست.  انجام شدهشده در ایران، بیشتر در زمینۀ مدیریت شهری  انجام های پژوهش

های بالعوض دولتی و... اشاره شده  های محلی، کمک یاتمال جمله ازها به ابعاد اقتصادی  پژوهش

ی دیگر نیز برخ (.2132زیاری و دیگران،  ؛2133پور و نصیری،  اقبال ؛2133کشکولی و دیگران، است )

ین همچن (.2131عبداللهی، دانستند ) بازنگری و اصالد نظام درآمدها و... بر محورراهکار را 

نهایت  درند و اهدکراند، اما فقط به بعد خاصی توجه  های محلی اشاره کرده هایی نیز به ظرفیت پژوهش

 (.2131پور،  جاهد و صادقی) ها دانستند راهکار اصلی را تشکیل تعاونی

ینۀ زم درشان  دستاوردهای نظری و راهگشای وجود با، اغلب محققان شده مطردی ها پژوهشدر 

اند.  درآمدهای پایدار بر اصول کلی اکتفا کرده اما به متغیرهای کالبدی و محلی هر منطقه توجه نکرده
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ی فراگیر سازوکاراید گفت بغایب است،   از تحلیل کل  بهاین امر بدان معنا نیست که حوزۀ مزبور 

اند. ید کردهتأکها، ابعاد اقتصادی و...  یاتمالبر متغیرهایی چون  آنها .مطرد نشده استبرای اتخاذ آن 

های  یتظرفید بر ابعاد مختلف اقتصادی، قانونی، اجتماعی و نهادی تأکپژوهش حاضر درصدد است با 

 اصلی را شناسایی کند.

 

 چارچوب مفهومی

طور سنتی بعر اقتصعاد     ها پیش به از مدت توسعۀ نظام اجرایی مالی روستاها در غالب کشورهای درحال

دسعت بعاالی دولعت در    »محور متکی بود. در چارچوب رویکرد سنتی مذکور  مبادالتیِ دولت -معیشتی

 ها و اعطعای تسعهیالت معالی ععالوه بعر ممانععت از گسعترش پایعدار منعابع درآمعدی           گذاری سیاست

زاده،  )حسعن « های نهفتعه در روسعتاها شعده اسعت     ها و ظرفیت روستاییان، باعث انفعال و رکود سرمایه

2131 :56.) 

اش معطوف بعه بعرآوردن    کند و اراده ها به نیازها توجه می جای توجه به توانایی  رویکرد سنتی به

مقابعل رویکعرد جدیعد یعنعی      نهعد کعه در   رو کرتزمن آن را رویکرد نیازمبنا نام می این نیازهاست و از

محلعی از   ۀنیازهای جامعع » اش دولت است مبنا که متولی اصلیگیرد. در رویکرد نیاز نا قرار میمب دارایی

شعوند. اتخعاذ ایعن رویکعرد بعر       معی دقیق تعیین  صورت  محل تفریق منابع موجود از منابع مورد نیاز به

« شعود  وابسعتگی معی   ۀجتماع محلی در چرخرفتن ساکنان ا اساس سیاست استحقاق است و باعث فرو

 (.13: 2131رضازاده و دیگران،  به نقل از )کرتزمن

ها را محدود امعا   مبنا استوار است گسترۀ عمل دولتۀ داراییدر مقابل، رویکرد جدید که بر توسع

هعای   سعت سیا»در ایعن رویکعرد   کنعد.  می ای سرمایه -ها و نهادهای متولی را بازاری نگاه اجرایی دولت

گویی،  جای استحقاق تأکید دارد و از شناخت مسئولیت، پاسخ  بر توانمندسازی بهگرا  مبنای مردمدارایی

 ۀ)همعان(. توسعع  « گیرد که این بر جامعیعت آن داللعت دارد   بودن مایه میمبنامشارکت داوطلبانه و مکان

در » .(1331مثی و کانینگعام،  ) ... استها و های ساکنان، انجمن ها و توانمندی قابلیت مبنا مبتنی بر دارایی

ریزی و مدیریت از پایین به باال، مبتنی بر توانمندسعازی، نگعرش دارایعی مبنعا،      این رویکرد نگاه برنامه

پعور،   )حعاجی « سعت هاتماعی و مشارکت جمعی سعاکنان محلعه  های اج تأکید بر منابع انسانی و سرمایه
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رود. مثی و کانینگهعام معتقدنعد:    شمار می ایۀ این رویکرد بهرو روابط اجتماعی، سرم این از(. 13: 2136

های یک جماععت تلقعی    تنها دارایی  ها و خانوارهای گسترده نه های رسمی و غیررسمی، شبکه انجمن»

 «.آیند حساب می  ها نیز به شوند بلکه ابزار بسیج سایر دارایی می

لی رویکعرد سعنتی، بعر مشعارکت تمعامی      جای نگاه تجویزی و دسعتورالعم   مبنا بهرویکرد دارایی

هعای دولتعی، بعر     پیچعی  روستایی تأکید دارد. این رویکرد بعرخالف نسعخه   های دخیل در زیست بخش

های کالبدی را از  ویژگیمشارکت و روابط متقابل دولت، نهادهای غیردولتی و روستاییان مبتنی است و 

 شمارد. می ریزی محلی بر متغیرهای اصلی برنامه

روستایی به درون روستاها و  ۀمبنا محصول چرخش گفتمانی رویکردهای توسعۀ داراییتوسع

تواند ضامن توسعۀ پایدار و خلق منابع  زای روستایی است که در درجۀ اول می توجه به عوامل درون

درآمدی پایدار برای روستاها باشد، دوم با پذیرش اصول دموکراتیک بر مشارکت اجتماعی مردم در 

نهایت مجراهای تحقق آن را با کاهش نقش دولت و توانمندسازی روستاها  تأکید دارد و در توسعۀ

سازد و ارتقای زیست  های ناشی از رفع نیازهای اضطراری آسوده می را از ناامنی آنهاکند، هموار می

سبت به تغییر جهت اساسی ن دهندۀ این رویکرد نشان کند.های آینده را تضمین می روستایی برای نسل

 ی زیر است:وسو سمترویکردهای پیشین است که به نقل از حمدی و گوئثرت دارای چهار 

های غیردولتی و  سازی و نقش سازمان ی و مدیریتی، ظرفیتنهاد ابعاداول، تأکید بر فرایندها، 

گران اجتماع محلی که توسعۀپذیری عمومی و نقش  ، بازتعریف مسئولیتدوم .مبنامحلههای  تشکل

، گرایش سوم کنند.نیازها اتخاذ می تدارک وی دیدگاه صرف عرضه جا  بهویکرد توانمندسازی را ر

های دولتی و تفویض اختیارات به سطود محلی و  به کاستن از دخالت سازمان آن درگران که توسعۀ

 های قدیمی را زمان شده است و چهارم، پیدایش رویکردهای جدیدی که مهارت شهروندان توجه هم

 (.13: 2131رضازاده و دیگران، ) استریزی شهری به چالش گرفته  در برنامه

جمله حمدی و  مبنا، از نظران رویکرد داراییتحلیل صاحب و های حاصل از تجزیه اساس داده بر

 .خالصه کرد 2مبنا را در جدول  توان وجوه تمایز رویکرد سنتی با رویکرد جدیدِ دارایی گوئثرت، می
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 مبناقایسۀ دو رویکرد سنتی و دارایی. م1 جدول
 مبنارویکرد دارایی رویکردهای سنتی موضوع ردیف

 مشارکتی تجویزی مدیریتی نگاه 2

 فرایندگرا گراپیامد مدیریتی نظام 1

 نهادهای عمومی و مدنی دولت اصلی کارگزار 1

 مشارکت واقعی مساعدت و همیاری با دولت اجرایی مشی 1

 مبنادارایی مبنانیاز معیشتیرویکرد  6

 جامع ایمقوله دید ۀگستر 5

 نگرمکان عام و کلی توجه به عناصر کالبدی 9

 توانمندسازی استحقاق انسانی سرمایۀ 3

 اجتماعی توسعۀابزار  خود هدف در دارایی 3

 11-12: 2133، عارفی ؛13 :2136، پورمنبع: حاجی

محلی  ۀنیاز منطق ۀاساس رویکرد جدید نه بر پایایجاد درآمدهای پایدار بر  2بر اساس جدول 

ی انسانی ها هیسرما، استفاده از ستادارهر منطقه است.  ی متفاوتها تیظرفو امکانات  ۀبلکه بر پای

روابط و ضوابط. همچنین طرز تفکر  نهو  باید بر اساس رویکرد توانمندی باشدبرای مدیریت منطقه 

 ، آن همولت برای منطقه باید جای خود را به مشارکت واقعیکمک برای دولت و د اطاعت از دولت،

رویکرد  تواند یمکه در این زمینه  سازمانی دهد.توسط خود افراد بومی ب  تیظرفبر اساس ایجاد 

ی نقش داشته ا توسعۀدر ایجاد چنین  تواند یمدهیاری زمانی . دهیاری است محقق سازد را مبنادارایی

 ،مبناصلی اتخاذ رویکرد داراییهدف اآورد،  وجود به ایجاد درآمدبرای را الزم  یها تیظرفباشد که 

یکی از  که آنجا از ها در مدیریت روستا است، های محلی و مشارکتی و استفاده از آن شناسایی ظرفیت

ای  گونه  هر منطقه است، عنصر پایداری به مبنا حفظ منابع محلی و محیطیهای رویکرد دارایی ویژگی

درآمد پایدار: حداکثر درآمد »در تعریف هیکس از درآمد پایدار آمده است: در آن محفوظ است.  مستتر

های  دسترس در یک دورۀ زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در آینده با فرض محدودیت  قابل

 (.6: 2131)عبداللهی، « های طبیعی است های تولیدی توسط بشر و سرمایه منابع، نیروی کار، سرمایه

نظر قرار دهعیم.   را نیز مد «نسلی عدالت بین»بنابراین ضمن توجه به درآمدهای پایدار باید عنصر 

. رابرت سعولو اقتصعاددان معاصعر    آینده مفید باشندهای  تا برای نسلبوده درآمدها باید سالم و مطلوب 

سعلی وجعود داشعته باشعد     نداند که در آن معیار مناسبی بعرای ععدالت بعین    حالت پایدار را شرایطی می
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دریافعت   ،اخذ این درآمدها نباید خللی در پایداربودنشان ایجاد کند. به عبعارتی  (.13: 2139ای،  )شرزه

 .(111: 2365)استیر، این منابع مشروط به این است که تکرارشونده و مطلوب باشند 

آنها از رکتی، استفادۀ محلی و مشا های مبنا شناسایی ظرفیتصلی استفاده از رویکرد داراییهدف ا

 شود:  بررسی میعوامل زیر در تحقیق حاضر همین منظور  در مدیریت روستا و دهیاری است و به

، کعاهش  روسعتاییان  نفعس   بعه  اعتمعاد و  دهعی  رهبری و سازمان  مهارتارتقای  عوامل اجتماعی:

برای  آنان  انونی و توانمندیروستاییان از حقوق ق سازی، آگاهیبیرونهای   ستگی روستاییان به تصمیمواب

موجعود در میعان    تغییر، واگذاری بخشی از قدرت و اختیارات به روستاییان و گرایش بعه تغییعر وضعع   

رضعوانی، بعدری،   )شعوند  پایدار روستایی تلقی معی  مجریان نیز از جمله متغیرهای اجتماعی در توسعۀ

جمله عوامل اجتماعی وجعود   همچنین از (.256: 2135و نعمتی و بدری،  ؛92: 2133سلمانی و آرانی، 

 سازی است.مشارکت و سرمایهاجتماعی،  ۀها، سرمای انجمن

هعا و   گیعری تشعکل   های گسترش نهادسازی و شعکل  : در این ساخت نیز باید زمینهعوامل نهادی

 نیاز در دسترسشان قرار نهادهای مدنی برای جلب مشارکت روستاییان فراهم شود، منابع و دانش مورد

هعا   برای فرایندهای متغیر و پویای مشارکتی داشته باشد، طعرد  پذیری الزم گیرد، نظام مدیریتی، انعطاف

ریعزی   گیری مشعارکتی برنامعه   اداری باید بر مبنای تصمیم های تمرکز و کنترل نظام توسعۀهای  و پروژه

 د.های جمعی داشته باشن گیریهای اداری انطباق الزم را با تصمیم شود و رویه

مبنا بر توانمندسازی روستاییان برای تأمین حعوایج خعود اصعرار     رویکرد دارایی عوامل اقتصادی:

گیعری انباشعت    ضرورت ورود مناسبات بعازاری بعه روسعتاها، شعکل     ورزد. این رویکرد با تأکید بر می

سعتاییان خواهعد   گذاری در روستاها، به دنبال افزایش پایدار منابع درآمعدی رو  تبع، سرمایه سرمایه و به

کنعد، بلکعه باععث     دولتی مبعرا معی   ۀواسط های بی های محلی را از کمک تنها حکومت بود. این رویه نه

توانمندشدن روستاییان در تأمین نیازهایشان، تأمین عوارض و نیازهای روسعتا خواهعد شعد. منظعور از     

 هاست. یتها بر انجام کارآمد فعال کردن مردم و تشویق آن توانمندسازی، توانا

توسعۀ های : بررسی میزان تطابق و پایبندی قوانین و نهادهای مجری قانون با الزامعوامل قانونی 

صورت رعایت عوامل فوق نیعز   آید. حتی در شمار می پایدار به ۀمبنا از دیگر عوامل تحقق توسعدارایی

تحقق اهعداف   هایی بر سر حفره مانع نبوده و و  باشد، اگر جامعکافی نداشته  اگر قانون ضمانت اجرایی
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توجعه بعه مختصعات    ناپعذیر و بعی   های انعطاف دستورالعمل صورتمذکور باز بگذارد، اگر مصوبات به 

 با چالش جدی مواجه خواهد شد. توسعۀو... بدون شک تحقق  جغرافیایی روستاها تدوین شوند

رو ایعن  ازدهنعد.  ر قعرار معی  را تحت تعأثی چهارگانۀ فوق اند که عناصر : عواملیگر عوامل مداخله

 شوند.میها  تحقق اهداف دهیاریمانع  همچون عناصری خارجی عموماً

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تحلیلی پژوهش .2نمودار 

 

 روش تحقیق

 و به منظوراقتصادی -پوشانی ابعاد مختلف حیات طبیعی و انسانی در پژوهش حاضر، به دلیل هم

ی روستا و چگونگی تعامل آن با محیط پیرامونی، با شناخت بهتر عناصر، رفتار و عملکرد اجزا

های مناسب در روش پژوهش  عنوان یکی از روش  به 2نگر از روش مطالعۀ موردی رویکردی بومی

 .(11: 93یین،  شود )کی در این نوع پژوهش از شواهد بسیاری استفاده می کیفی استفاده شده است.

ه، مصاحبۀ عمیق و مصاحبۀ گروهی، اسناد و مدارک( برای بنابراین ابزار مرتبط با این حوزه )مشاهد

محقق سعی کرده است در ابتدا برای درک فرهنگ پژوهش حاضر به کار برده شده است. بدین منظور 

طی ی مختلف، ها ، در گروهگوناگونهای  های اقتصادی و شاخص نیازها، ظرفیتروستایی، 

                                                 
1. Case study Method 

 عوامل اجتماعی

قانونی عوامل  

اقتصادیواملع  

نهادیعوامل   

پایداردرآمدهای   

سازی محلی()ظرفیت  

عوامل 

گرمداخله  
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آوری اطالعات و  پس از جمع شود.خانوار آشنا  ن و مردان و زنان سرپرستامطلعهایی با  مصاحبه

برخی از خانوارهای روستا مصاحبه با  های استان، با مدیریت امور دهیاریمشورت با دهیار و مصاحبه 

ها، به بررسی  با توجه به مشاهدات اولیه و تحلیل اسناد قانونی و مراحل بعدی یعنی مصاحبهآغاز شد. 

منطقه در ارتباط با دستیابی به درآمدهای پایدار پرداخته شد.  عوامل، شرایط، امکانات و وضعیت

آباد از توابع روستای سلیمنفر( سرپرست خانوار  2نفر( و زنان ) 13نفر از مردان ) 13جمعیت نمونه 

 است.تان فراهان استان مرکزی شهرس
 

 های تحقیق یافته

تهیه شد از تحلیل محتوای اسناد  بخش اول با استفاده ؛های پژوهش شامل دو بخش اصلی است یافته

 ۀدر انجام بخش مطالع بعد قانونی به دست آمد و، ههای مربوط نامه با مراجعه به قوانین و آیین که

 مطلعان، روستاییان و دهیار نقش مهمی داشت.میدانی و مصاحبه با 

اقتصادی و  سازی محلی در جوامع روستایی با تأکید بر عوامل اجتماعی، نهادی، قانونی، ظرفیت

ها، نتایج  شود، در بخش عوامل قانونی و تحلیل قانون مربوط به دهیاری گر میسر می عوامل مداخله

های امروزی این نهاد را  توانند واقعیت ها نمی بخشی از قوانین مربوط به دهیارینشان داد که حاصله 

ری نداشته باشد اما های زیادی دارد که ممکن است شکل آشکاپوشش دهند. این قوانین تناقض

ها، عدم شفافیت فرایند مالی است، نبود شود، یکی از این تناقضتری می های عمیق موجب چالش

یک ، این منابع را به قانون سبب شده، 1شده شناسایی ۀگان منابع درآمدی هفتدهی بندی و وزن اولویت

 ۀیف پنجم از دستورالعمل تدوین برنام، برای مثال ردقائل نشود اولویتی برای آنهابداند و  مهماندازه 

بندی مسائل و مشکالت تصریح کرده است، اما اولویت برحسب نیازها  ها، بر اولویت سالۀ دهیاری 6

به زایی و پایداری. همچنین مالک تخصیص عوارض مرکزی  مالک قرار داده شده است، نه درون

گیرد؛ چه  صورت میهای جمعیتی  مقیاسحسب  است که طبق قانون فقط بر بندی آنها روستاها، درجه

                                                 
 عیهای انتفا، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه عمومی( ب( درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی درآمدهای ناشی از عوارض )درآمدهای.  2

های اهدایی  های دولتی، استفاده از تسهیالت مالی، اعانات و کمک های اعطایی دولت و سازماندهیاری،درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری، کمک
 (.2131ها مصوب  نامۀ دهیاری آیین 15های خصوصی و... )مادۀ  اشخاص و سازمان
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و به عوارض مرکزی نیازی داشته در اختیار زای کافی  ی باشد که منابع درونجمعیت کم بسا روستای 

عمل  ۀصادر شده و جایی برای عرص نحو  برای تمام روستاها به یک مذکور نداشته باشد. قانون

اری به مختصات روستایی و یافتن محیطی نگذاشته است. نگاه اد اقتضاهایروستاها برحسب 

های  جمله قابلیت های زیست روستایی از راهکارها صرفاً از کانال روابط، بسیاری از خصیصه

های بومی و محلی نیز سبب  انگارد، حذف قابلیت غیررسمی و مشارکت محلی روستاها را نادیده می

  شود. اختالل در قوای روستایی می

ها و خألها  نین از دیگر نواقص قانون مربوطه است، وجود حفرهاجرای قوانبود ضمانت کافی 

 گریز از قانون متولیان امور، دستشان را برای اجرای این امر باز بگذارد. ۀشود روحی باعث می

اما کرده قانون در ایجاد درآمدها تأکید بسیاری بر پایداری و توسعۀ پایدار  که  حالی عالوه در  به

برای تداوم این درآمدها وجود  توجه چندانی نشده است. در نتیجه، ظرفیتیآینده های  نیازهای نسل به

مورد دیگر  نخواهد داشت؛ بنابراین قانون، معیار مهم جامعیت و پایداری را کمرنگ جلوه داده است.

بر عهده اب انتخاب دهیار است، این انتخ ۀ، قانون نحومغفول ماندهکه در نص صریح قانون فوق 

در  قانون لی برای دهیاری در نظر گرفته شود.آنکه پشتوانه و امنیت شغ  ستا قرار دارد بیشورای رو

تبصره و شرایطی را برای محلی بودن، شرایط فرهنگی و اجتماعی روستا در نظر  ،انتخاب دهیار

احسن  های قانونی را به نحو ریزی رود تمامی برنامه نگرفته است اما در این شرایط از دهیار انتظار می

زمینۀ ایجاد این نوع درآمدها، کهنگی  انجام دهد. نبود سازوکارهای آموزشی دقیق برای دهیاری در

روند ایجاد تأمین درآمدها اثرگذار است، با توجه به وقوع تحوالت  روز نبودن آن نیز در قوانین و به

 ی مهمچالشود به و بازنگری در قوانین موجهای اقتصادی و اجتماعی، عدم تغییر  سریع در بخش

 تبدیل شده است.

موجود در آباد، با توجه به پراکنده بودن آمار الی مربوط به روستای سلیمدفاتر م نتایج بررسی

 توان ینمدر قانون مطرد شده هفت منبع درآمدی را که  درآمد حاصل از، نشان داده است که دفاتر

از  التفاوت درآمدها مابه عنوان  بهمبلغ چندانی  در روستا درآمد پایدار معرفی کرد. عنوان  به الزاماً

 حساب دفتر کل دهیاری نشان داد. تواند درآمد پایدار محسوب شودبنابراین نمی ماندنمی  یباقها  هزینه

 ؛را داردبیشترین سهم رض اختصاصی، ها، عوا که از مجموع مبلغ عوارض موجود در حساب دهیاری
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زا حاصل شده است. با  ریال درآمد درون 1133333ه اول سال، تنها توان گفت در ده ما می یجهنت در

به اندک بودن این توان  میلیون ریالی دهیاری در این بازه، می 2252این رقم با مجموع دریافتی  ۀمقایس

های ساختمانی و بهای  همچنین درآمدهای حاصل از پروانه. پی برد برای تحقق درآمد پایدار مبلغ

آوری زباله عمالً در جداول تفریق بودجه سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص  خدمات شامل جمع

عوارض  (.2132و  2133 ،آبادی دفاتر مالی روستای سلیما بودجه های بینی یشپخالصۀ )دهد  یم

 ها ندارد. شود و خود دهیاری هیچ خالقیتی در ایجاد آن موجود بر مبنای دستور استانداری تنظیم می

عوارض در این روستا ضمانت اجرایی امور روستایی و دستور بخشداری است، اما چون  ۀهیمبنای ت

با امنیت انجام دهد. دهیاری  تواند ینمهیچ کار بدیعی  ،است یبخشداری و امور مالی دارای نواقص

از هر یک از منابع درآمدی، دهیاری را با کسری بودجه مواجه و  محرومیت واقتصادی مواجه نیست 

 اندازد. جودیت آن را به خطر میمو

نتایج مطالعات میدانی نشان داد عوامل نهادی مهمی در روند ایجاد درآمدهای پایدار مؤثر بودند 

حمایتی دولت برای روستاییان خبر داد، در این بخش  بجز تصویب  های پشتوانه و شواهد از نبود

در راستای تضمین منابع فعالیتی جزئی و خاص،  هایمساعدتبرخی  عوارض وقوانین و پرداخت 

های تولیدی و  ای، فقدان حمایت های بیمه حمایت نبود نگرفته است.انجام درآمدی پایدار روستایی  

 که از نقاط ضعف  اندهای نامحسوس روستا سد مهمی بر سر راه تحقق منابع پایدار افزایش هزینه

و منزوی برای روستا شده بود. صادی  منفرد و سبب ایجاد اقت رفتند شمار میه این روستا ب نهادی

 های زیر گویای این مسئله است:قول نقل
ماه است که کار  3چند تا ماشین داریم  اآلنبرای ما که یکم وضع و اوضاعمان بهتر است اوضاع بدتر شده، ما »

 56)آقای ف.س  «زنند. یمآن در و طور، مردم به این در  ینهمساز هم ودهد، ساخت ینمی بودجه ساز راهندارد، دولت به 

تای آن تلف شد، چون دارو نیست رسیدگی نیست،  13دام داشتم که  رأس 53دام دارم، 6.5 اآلنمن خودم دامدارم، »ساله(. 
 خواهد یم، دولت هم که وامش را میکن یمسال است ما واممان را تمدید  1اآلن را با وام خریده بودم،  ها دامهمه این 

استان )ما خودمان به بوکان »ساله(.  19)آقای د.س  «شدیم، نشدیم. ورشکستکه دام مرده، نمرده، کاری ندارن ما  فهمد ینم

ی ها دامینجا هم یک نفر هست که کل اگوسفند بخریم و  ها آنیی هستند که از ها دالل جا آنرویم و  یمآذربایجان غربی( 

کنیم  یمدانیم چه موقع سود است چه موقع ضرر ما به اوضاع اعتماد  ینمخرد ما هم دیگر راحت هستیم فقط  یماهالی را 

 ساله(. 16ی ن.س )آقا«چون مجبوریم.
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در   دخالعت  با وانعطاف الزم را ندارند  دولت یرمجموعۀزمرکزی و  های سازمان در این وضعیت

رسعیدگی بعه امعور    انعد.   خلل ایجاد کردهدهیاری بعضاً در امور جاری  موقعیت باالدستی، به خاطرامور 

روسعتاهای اطعراف از امعور     یارهعای دهروستا بر عهد عهدۀ یک نفر، مسئول امور مالی، است.  21مالی 

به دلیل مشکالتی الی خود اطالعی نداشتند، انتصاب مسئول امور مالی بر اساس نظر بخشداری است، م

اجبار وجود داشت که یک نفعر   این مالی روستا به وجود آوردند در پرداختن به امور یارهاده یبرخکه 

  ععدم امور مالی چندین روستا انتخاب شود و دلیل تمرکزگرایعی در ایعن بخعش نیعز     رسیدگی به برای 

دهعد ایعن تمرکزگرایعی     یمع نشان  ها یافتهاز طرفی نیز  اما؛ الزم برخی دهیارها دانسته شده است یتکفا

 ایجعاد نشعده و فقعط قعدرت بخشعداری را در      مالی  های یتروند فعال در یشرفتیو پنبوده  چندان مفید

 امور افزایش داده است. ادارۀ
دهد، همه، دست امورمالی است، چون سرفصلی بعرای حقعوق و بیمعه     یمما دنبال این نبودیم که دولت چقدر پول »

کارمنعد بگیرنعد امعا     تعا  1،1تواننعد   یمع  وقت تمامهای  یاریده توانیم یک نفر را برای امور مالی استخدام کنیم، ینمنیست ما 
توانیم داشعته باشعیم، بخشعداری هعم      یمتوانند این کار را بکنند، ما فقط یک منشی و یک راننده  ینم 1.1های درجۀ  یاریده

هعا و   یتععاون برای یک بخش برخی از  ها استانبرخی از  2«دهد یماگر امور مالی را از خودش جدا کند قدرتش را از دست 

ی تنها راهحسابدار وجود دارد، ولی  93در یک روستا  مثالًدهیار یک حسابدار دارند  6قدیم یعنی روش  هم بهبرخی دیگر 

جلوگیری کرد در آن مقطع انتخاب یک حسابدار برای یک بخش بود یعنی کسعی کعه    ها سوءاستفادهتوان از برخی از که می

 1«دهد. یمده چون همه قدرتش را از دست  یمنی هیچی به دهیار نشان دار بخشامور مالی  1حسابداری خوانده باشد.
دهیار توانایی  ،ستها آنو عملکرد آشنایی مدیریت روستا با منابع مالی  یزانم یگر،د مؤثرمل عا

یل دل مستمر اهالی را به پرداخت عوارض سوق دهد، صورت  بهاقناع مردم را نداشته و نتوانسته است 

، نداشتن قدرت در بخش تر مهمیل اما دلاین زمینه بود، ی الزم در ها آموزشآن عدم برخورداری از 

فقط امور مالی، به دالیلی که ذکر  شد، است. خود شورا و دهیاری به این موضوع اشاره کردند که 

در  آنها دهد که درآمدزایی برای  یمکه این خود نشان  کردند یمآمدهای مهم، اهالی را جمع پیش منظور به

                                                 
 یآبادسلم آقای محمد ،شورای روستاعضو مصاحبه با . 2
 آقای سلیمی ،های استان مصاحبه با کارشناس امور دهیاری. 1
 آبادیآقای علی سلیم ،مصاحبه با دهیار روستا. 1
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 های مالی در این زمینه مغفول مانده است، گیری یمتصمده و عامل مشارکت در اولویت اول روستا نبو

 شده توسط بخشداری نیز در این زمینه تجربۀ مالی کافی نداشت.  ینمعمالی  مسئول

ابالغ اعتبار! دیگر چه انتظاری از دهیار  ندیگو یمثالً ممسئول مالی( بگوییم که به این برگه )بار به او  13ما باید »
جلساتی که برای » (،ساله 13 س .میآقا«. )مگر کار خیلی مهمی باشد کنند ینماینجا شورا مردم را جمع »)امور( «. سته

 )یکی از اعضای شورا(«. حال تابهفقط برای ترویج دامداری بوده  میگذاشت یماهالی 

معردم   اسعت،  معؤثر مردم نیز در ععدم ایجعاد درآمعدهای پایعدار      از نظرمشروعیت  دهیاری عدم 

کعه معردم بعه    رغعم این علعی  ،دنع ندار روستا باورنهادی با توانایی ادارۀ   عنوان  بهروستا هنوز دهیاری را 

هعم بعه دلیعل تععویض      هعا نهاد دهیاری ندارند. خود دهیاری به یاعتماداما شخص دهیار اعتماد دارند 

)یکعی از  « یعار تغیعر کنعد بهتعر اسعت.     زیاد است ده سروصدادر روستا » .روبرواندهای جدی  چالشبا مکرر دهیار 

دهیاری چون یک ارگان جدید است مردم آن را قبول ندارند، اگر استخدام بود بهتر بود، اینجعا اگعر دهیعار،    »اعضای شورا( 

 ساله( 51 س یم.آقا)«غریبه باشد بیشتر قبولش دارند این کار را دولت نکرده.

  بهمردم روستا  د روستایی و ارتباط زیاد با شهر،رغم آگاهی مردم از اقتصا یعلها نشان داد یافته

پرداخت عمل به  ض اطالع چندانی ندارند و بیشتر آنها خاص از دالیل اخذ و یا پرداخت عوار طور

های موجود بر روند  یتظرف، میزان آگاهی و عملکرد روستاییان از عوارض دیدگاهی منفی دارند

سبت به پرداخت عوارض و مشارکت در آن، نظر مساعدی ی آنان نکل طور  بهاست، ولی  مؤثرمذکور 

 نداشتند.
گیریم و برای شما مدرسه  یمهزار تومان  233دهیم، اگر به ما بگویند از هر خانه  یمما الکی پول عوارض برق »

ه نشده و ما همین پسماندها هنوز برای مردم نهادین» روستاگفتۀ شورای  طبق ساله(. 52مرد،)« سازیم ما حاضریم بدهیم. یم

دهم، دهیار چه کاره است  ینمخودم عوارض  من.»«مشکل داریم هنوز مردم عادت نکردند سر ماه پول زباله خود را بدهند
 آقای الف.) «کرده است عوارض دیگر چیست. خراب خانهکافی این مملکت ما را  اندازه بهکه بخواهیم به او عوارض دهیم، 

دهم، برای آب از همه پول جمع کردند  یمگویم چشم و انجام  یم( بگویند یار و شورادهها ) آنمن هرچی »ساله(.  13 س
خواهیم انجام دهیم بیا کمک کن  یماگر به من بگویند یک کاری »ساله(.  61)مرد، « کو نیامد دیگه؟ اآلنما هم پول دادیم 

را گویند فالن چیز  یمبریم، یک باره  یمیم میگویم کمک بدهند برای مسجد هم دادیم اجرشم ها بچههم پول میدم هم به 

 ساله( 56آقای ن.س ) «آییم. یمآییم؟ ینمید بدهید فالن کار را باید بکنید بابا شما از ما بخواهید به ما بگویید چرا با

که بر مشارکت  روستاییان استی دهیاری برای جلب اعتماد ها برنامهشفافیت  عدم دیگرمورد 

 ود.ب مؤثردر ایجاد درآمدها 
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اصالً ما »ساله(.  11مرد، )« میدون یماما کجا مصرف میشه؟ ن برد یمبخشداری عوارض رو  ندیگو یمخودشون »

 ساله( 51مرد، )« کاری نداریم. اصالًکجا رفته چیکار کرده  میده یمی که ا زبالههزار تومان  23که این  میدان ینم

 یها طیمح، استساز مشارکت ل زمینهجود  اهالی از عوامگرایش به تغییر وضع مو عالوه  به

دلیل نوع به و  کویریخطۀ در  شدن  واقع. این منطقه به دلیل طلبد یممختلف، تنوع شخصیتی را 

ترند. بنابراین گرایش به تغییر وضع   قانعاست، دامداری های مرتبط با آن که همان معیشت و ویژگی

 شارکت آنها  را کاهش داده است.این عامل میزان م که ی طور  بهاهالی کمرنگ است، 
ساله(.  16مرد، )« ی دارند نمیشه معترض شد برای تغییر وضع.ستیرودربا، اند هیهمسافامیل هستند،  باهمهمه  نجایا»

، مردم به همین اوضاع قانع عصر  همو یک ساعت  کنند یمساعت صبح کار  کی( مزاد حالت هستند )بامردم اینجا تنبل »

مزه پنیرهای  اآلنچون  کنند ینممردم از شیر گاوهای شیری، پنیر درست »ساله:  11ساله(. خانم ف. س  13مرد، ) «هستند.

 «.شود شود، پول گاز زیاد میبخرند، شیر باید زیاد بجوشد، گاز مصرف می ها دالل فروشند یمجدید بهتر است، بیشتر 

یل عدم تمایل به مشارکت، عدم ی دولتی بود، از دالها کمکخواستۀ روستاییان بیشتر معطوف به 

دخالت  گرو درنشان داد که اکثر اهالی راه پیشرفت را  ها افتهو ی خود و وابستگی به دیگران بودبه اتکا 

 .دانستند یمدولت 
باید دولت دخالت کند و خودش ضمانت کند اگر دولت  شود جادیا گریداینجا اگر قرار باشد کارگاهی یا هر چیز »

 ندیآ یممردم فقط در صورتی »ساله(.  19)مرد،  «.کنم مردم چطور به من اطمینان کنند یگذار هیسرماو من بیایم اقدام نکند 

ی هم ندهد ا هیسرماحرف دولت است، اگر دولت پا گذارد جلو حتی اگر  ،حرف اآلندولت یک پای ثابت قضیه باشد،  که

 ساله( 13مرد، ) «.یار انتظار دارند که برود از دولت درخواست کندکه این کار شدنی است مردم از ده دهند یممردم اطمینان 

کلی اهالی به طور  به، افزایش انگیزۀ اهالی است مؤثر عامل  ،روابط ۀنتایج نشان داد اعتماد در هم

بر  انتخاب شورای روستابه دلیل  ،به دهیاری و شورانداشتن دید مثبت شخص دهیار اعتماد داشتند اما 

با  وجود داشت اما اعتمادعنصر مالی مطرد نبود  مسئلهتا زمانی که  ای بود،های طایفههاساس علق

دهد که مردم در این میبه آن داشتند و این نشان  انهاهالی دیدگاهی محتاط مطرد شدن بحث مالی،

 و نداشتن اطمینان برای عملکرد نامناسببه دلیل آنان  نیهمچن .ندارنداطمینان  یهرکسبه  مورد

نهادهای دولتی نظر مساعدتری به حضور نداشتند و در کل  بخش خصوصیدرآمدزایی، نگاه مثبتی به 

پایدار، بر اساس متغیرهای  مدهایایجاد درآ بر مؤثرعوامل اقتصادی  در مورد ستا داشتند.در رو

ی حاصل ها افتهی ه است.اندکی در ایجاد درآمدهای پایدار داشت ریتأثنشان داد این عامل ای، نتایج  زمینه
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عامل در  نیکه اداد  نشان 2ی اقتصادی روستاها یتوانمنداز بررسی وضعیت درآمدی و مالحظۀ 

با وضعیت  شوندگان مصاحبهی ندارد، فرد  به منحصر ریتأثمشارکت برای ایجاد درآمدهای دهیاری 

ی حاصل از ها یبدهو  ها نهیهزی مالی با دهیاری بودند، افزایش ها مشارکتدرآمدی مختلف حاضر به 

ی ها تیفعال لیبه دلدریافت اعتبارات موجب نگرانی اهالی شده بود. مالک عضویت در تعاونی نیز 

 بود. اثر یب عمالًصوری آن 

 یکل  بهروستا و ابعاد دیگر را  اقتصاد ای، یفهطاهای ی و علقهآب کم اثرگذاردو عامل  تینها در

ی حول دستگ چندر بر اساس رابطۀ فامیلی در روستا و ایجاد یر قرار داده است. انتخاب دهیاتأثتحت 

یجاد شده، تحت تأثیر اهای  یتمحدودهای شورا و دهیاری را به دلیل  ییتوانااین موضوع، بسیاری از 

و انتخاب دهیار بیشتر   گیری یمتصمای در های فامیلی و طایفهقرار داده بود. هرچه استفاده از علقه

خواهد شد.  کاسته ها یاریدهی مشارکتی در ها برنامهماد مردم نسبت به اهداف و شود، از میزان اعت

نگرانی روستاییان را مضاعف کرده است، هر چه  ی دامدارکمبود آب در روستا و به خطر افتادن  مسئله

در ی بیشتر شود، از مشارکت و انگیزۀ مردم به دلیل افزایش مشکالت کاسته خواهد شد. آب کممشکل 

به نمایش گذاشته شده محلی  سازی ۀ ظرفیتگان 6 های اساس شاخص بر ،پژوهش های یافته 1 جدول

خالصه و ضعف  قوت نقاط اساس بر 1ها بیشتر بر  نقاط ضعف تأکید شد اما جدول  است. در یافته

  ارائهراهکارهای بدیل  ۀنتایج و ارائروشن شدن  منظور به است. همچنین نقاط فرصت و تهدید  شده 

 است. دهش

                                                 
زمان   دو گاو شیری دارند و برخی نیز همیا گروه اول: خانوارهایی که یک  ؛افراد سرپرست خانوار به سه گروه اصلی بر اساس میزان دام تقسیم شدند. 2

عنوان قشر ضعیف به لحاظ اقتصادی در نظر گرفته شدند. گروه دوم: خانوارهایی که به دامداری و   های دیگر و به کردن روی زمینبه کارگری و کار 
در نظر گرفته شدند و گروه سوم: خانوارهایی که  عنوان قشر متوسط  رأس دام گوشتی دارند به 53الی  63و حداکثر  26و حداقل  اندکشاورزی مشغول

شدند، درآمدهای گروه شناخته عنوان قشر باالی اقتصادی در روستا   رأس دام گوشتی دارند و به 163و حداکثر  63اند و حداقل  امداری مشغولفقط به د
است. ه ها در نظر گرفته شد امداد در  شده است، برای هر سه گروه یارانه نیز در درآمدها و هزینه ۀاول خانوارها به احتساب مبالغ دریافتی از کمیت

 ( قرار داشتند.32در وضعیت مطلوب اقتصادی )سال  آنان دهد که ممکن است حدودی باشد ولی به هرحال نشان می های نهایی درآمدها و هزینه
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 گانه 5های  های پژوهش بر اساس شاخص یافته. 2جدول 
 پیامدها راهبردها عوامل 

 قانونی 2

 ضمانت اجرای قوانین
 مردم مشارکت افزایش جهت قانونی کافی الزامات نبود -
 میانتعادل  های تسلط نهادها بر دهیاری در نتیجۀ عدم زمینه فراهم شدن -

 دهیارو اختیارات وظایف 

 شفافیت فرایند مالی

 گانه 9دهی به منابع درآمدی بندی و وزن اولویتعدم -
 معیارهای دقیق برای سهم عواید وصولی عدم -
 زایی درآمدها توجه به پایداری و درون عدم -
 سهم هر استان الزم برای تقسیم عدم کفایت معیارهای -

 ل انعطاف بودن قوانینهای آینده، غیرقاب عدم توجه به نسل جامعیت

 های خاص هر منطقه تأکید بر ویژگی
 های محیطی و اقلیمی روستاها عدم توجه به ظرفیت -
 خصلت بوروکراتیک و از باال به پایین قوانین -
 عدم انتطباق با داتش شفاهی مردم و بیگانه بودن آن با تفکر روستایی -

 دقیق برای دهیار و مردمفقدان برنامه آموزشی  - سازوکارهای آموزشی
 نامه اجرایی ... قدیمی بودن برخی قوانین نظیر آیین - روز بودن قوانین به

  
 انتخاب دهیارنحوۀ  

 فقدان امنیت شغلی برای دهیار -
 توجه به مختصات بومی اجتماعات عدم

 زا فقدان منابع درآمدی درون - عملکرد دهیاری بر اساس آمار و اسناد

 نهادی 1
 های مرکزی پذیری سازمان انعطاف

 عدم اجرای وظایف نهادها در راستای قوانین موجود -
 عدم انعطاف نهادی الزم برای اعطای اختیار به دهیاری و شورا -

 های اجرایی های الزم از سوی دستگاه حمایت عدم - های اجرایی های دستگاه میزان حمایت

  
 عدم آشنایی و استقالل مالی کافی - بع مالی دهیاریمیزان آشنایی مدیریت روستا با منا

 عدم مشروعیت نهاد دهیاری نزد مردم - ها در جلب مشروعیت مردمی توان دهیاری
 شورا، بخشداری و سایر نهادهای باالدستی ۀعدم استقالل دهیاری از اراد - ها در اجرای قوانین مصرد توان دهیاری

 اجتماعی 1

 زآمی روابط اعتماد
 آوری عوارض سلب اعتماد مردم درزمینۀ جمع -
 عدم توجه دهیاری به نیازهای مردم -

 عدم شفافیت عملکردی دهیاری نزد مردم - های دهیاری و شورا برای مردم شفافیت برنامه

 آگاهی روستاییان از ظرفیت خود برای تغییر
 ت عوارضغیر داوطلبانه( و اجباری در پرداخ) دیدگاه غیر مشارکتی -
 الزم برای مشارکت ۀ عدم انگیز -

 فقدان گرایش الزم به تغییر وضع موجود - گرایش به تغییر وضع موجود
 این حد در روستاییان بسیار زیاد است - گیری از بیرون وابستگی روستاییان به تصمیم

 اقتصادی 1

 میزان هزینه و درآمد خانوار
 نفقدان امنیت مالی برخی از ساکنا -
 خانوار به دلیل تلفات دام ۀهای بانکی و افزایش هزین واماخذ  -

 تعداد دام مؤثر نبود - تعداد دام

 ها در تعاونی عضویت سرپرست خانوار
 های موجود نبود کارکرد الزم و مکفی تعاونی -
 شوندگان عضو تعاونی نیستند اکثر مصاحبه -

 گر مداخله 6
 ای های طایفه اده از علقهسوءاستف - ای اختالفات طایفه

 آبی کم - آبی در روستا معضل کم

 های پژوهش منبع: یافته
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 های پژوهش نقاط فرصت و تهدید بر اساس یافته. 1جدول 

ها فرصت  تهدیدها 

یق از طردرآمدی بیرون از روستا  از منابعفرصت کسب درآمد  -

 ، ایجاد سازوکارهایاز روستاجذب سرمایۀ بازیگران خار  

 یافت وام و غیره.در مشارکتی،

روستا، دخیل محیط مبتنی بر تعامل با متولیان خار  از روابط یجادا -

 کردن این بازیگران در توسعۀ روستایی

یشروی پییان نسبت به زندگی شهری و مخاطرات روستا یآگاه -

 مهاجرت به شهر
از ون یرنهاد بروستاییان به تعامل و همکاری با هرگونه  نگاه مثبت -

 در راستای منافع مشترک روستا
 از نهادهای خار  ازی ناشی از عوارض وصولیتحقق درآمدها -

 روستا
 

جملعه دولعت   روسعتا از  از های خار  یاری به سازمانده یابستگو -

 زا. مرکزی و همچنین منابع برون

مسعتمر نهادهعای   دخالعت  فقدان الزامات کافی قانونی بعرای منعع    -

 اخار  از روست

 از یعرون بهای اجرایعی و معدیریتی    یت و نظارت دستگاهنبود حما -

 روستا
 ها آندهیاری و پراکنده بودن  ۀدر جداول تفریق بودج نبود انسجام -

بخشعداری بعه اسعتقالل نسعبی      ازجملعه توجهی متولیان دولتی بی -

 دهیاران

هعای اقلیمعی و    تحقق ظرفیعت  ضرورت  بهاین متولیان  عدم توجه -

 وستا و روستاییانبومی ر

 مردم نسبت به فعالیت بخش خصوصی اعتمادعدم  -

های پژوهش منبع: یافته  

 

 گیری بحث و نتیجه

در  برانگیعز  چالشدستیابی به راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار، نقاط  با هدف مورد بررسی ۀدر جامع

فافیت، ، ععواملی چعون شع   شعد اسناد قانونی در قالعب ابععاد چندگانعه بررسعی      درها  دهیاریکار  روند

تمرکززدایعی و انعطعاف نهادهعا،     ماننددر قانون و ابعاد نهادی، اجتماعی ضمانت اجرایی، جامعیت و... 

با قوانین و رونعد   دهیار آشنایی اطمینان، مشروعیت دهیاری، میزانافزایش  منظور به دولتی  های حمایت

 هعای  برنامعه و دهیاری و حکومت مرکعزی، شعفافیت    ، روابط مبتنی بر اعتماد بین مردم روستاها فعالیت

بعر   ،و گرایش به تغییر نقاطی است که در صورت ارتقعا  آنهادهیاری، آگاهی روستاییان، عدم وابستگی 

برخالف انتظعار، دارایعی    اما د شد،نخواه محسوب مشارکتی های ظرفیتهر روستا،  های ویژگیاساس 

 تعأثیر معالی   هعای  مشعارکت ، در رونعد  ان دام سعنجیده شعد  مورد نظر برحسب میزافراد که در روستای 

 هعای  واریزیآن از  بیشتر و، ارتباطی با مشارکت مردم نداشت روستاچندانی نداشت، درآمدهای کنونی 

درآمعدهای پایعداری محسعوب    هعا،  ایعن درآمعد  ، بنعابراین  آمعد دسعت معی  بهدهیاری  حساب به دولت 

 ریشعۀ دهی به مردم است که خعود  و اطمینان اعتمادسازی دهیاری در بخش آسیب، بیشترین شوند نمی
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 ینتعر  مهعم ، بنعابراین  اسعت در این بخش  سازی ظرفیتبودن  چند بعدینهادی و قانونی دارد و بیانگر 

جلعب انگیعزه    دهد، یمدرآمدهای پایدار سوق  یسو  بهعاملی که با ساخت بسترهای الزم روستاییان را 

 .و اعتماد اهالی است

محلعی   های ظرفیتراهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار بر اساس ۀ پژوهش حاضر دربار یها یافته

 و( بعر بعازنگری   2131عبعداللهی ) در مطالععۀ  دیگعر مشعابه اسعت،     های پژوهش های یافتهاز جهاتی با 

عوامل قانونی و حتی نهادی  عنوان به چیزی که در پژوهش حاضر است شده  تأکیدنظام مالیاتی  اصالد

اجتمعاعی و   هعای  ظرفیعت ( تنهعا بعر   2131پعور ) جاهد و صعادقی  ۀن پرداخته شد. همچنین در مقالبه آ

 چرااست،  نگر بودن آنجانبههمهعطف پژوهش حاضر  ۀنقط این در حالی است که، تأکید شدفرهنگی 

 همچعون اقتصادی در یک اجتمعاع محلعی بعدون در نظعر گعرفتن منعابع محلعی دیگعر          یها فرصتکه 

مورد تجربیات کشعورهای دیگعر بایعد گفعت      در .شوندمحقق نمی اجتماعی ۀو سرمای عیجم مشارکت

کعاهش تولیعد و     معوقعه  ،بعدهی ایجعاد   جعز  بعه  ایرانمثال استفاده از سیستم بانکی در روستاهای برای 

 .استدیگری را به دنبال نداشته  برای روستاییان نتایج بیشتروابستگی 

 

 ها پیشنهاد

 ، موارد زیر پیشنهادبعد قانونیسازی در  بهبود ظرفیت های حاصل از این پژوهش برای در راستای یافته

 :شودمی

 ها بر اساس نظرات روستاییان.انجام اصالحاتی در قوانین دهیاری -
گنجاندن میزان عوارض و مالیات پرداختی خانوارها در طرد آمارگیری هزینه و درآمد  -

 خانوارهای روستایی.
ی جهت استقالل دهیار از شورا و بخشداری اسالم یمجلس شورای از طرف قانونالزام طرد  -

های مستمر با نظارت متولیان  نهاد رسمی و مردمی و آموزش  یک عنوان  بهبه منظور نشان دادن دهیاری 

 ها برای دهیاران. از سوی سازمان امور دهیاری
 :شودمید ، موارد زیر پیشنهابعد نهادیسازی در  بهبود ظرفیت برای
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گععذاری بخععش خصوصععی در روسععتاها از    هععای الزم بععرای سععرمایه  فععراهم کععردن زمینععه  -

 راستای ایجاد اعتماد و کارآفرینی.طریق تدوین و اجرای الزام قانونی در 
سععازی نهععادی و   ی بععرای ثبععت درآمععدهای دهیععاری در راسععتای شععفاف   دسععتگاه یجععادا -

   های کشور. بودجه دهیاری ۀنظارت بر سامان
هععا  یععاریدهی مسععتمر و عملیععاتی بععا نظععارت متولیععان از سععوی سععازمان امععور  هععا آمععوزش -

 برای دهیاران.
 شود:  میدر بعد اجتماعی موارد زیر پیشنهاد 

افعزایش   منظعور   بعه سپردن مسئولیت توسعۀ اقتصعادی روسعتا بعه دهیعاری و شعورای روسعتا        -

ذ ععوارض و کعاهش قعدرت برخعی از متولیعان      پذیری و متنوع کردن منابع درآمد روستا، اخ یتمسئول

 بخشداری. جمله ازدولتی 
 منظعور   بعه ی مشخص ها زمان  مدتمالی دهیاری در نظرخواهی از اهالی روستا در مورد روند  -

 و جلععوگیری از تخلفععاتو نظععارت مردمععی بععر رونععد مععالی دهیععاری، همچنععین افععزایش شععفافیت   

 .های مالی در برخی از نقاط یکار پنهان
 :شودمی ، موارد زیر پیشنهادبعد اقتصادیسازی در  بهبود ظرفیت برای

هعای تولیعدی بعرای منعاطق مختلعف روسعتایی و ایجعاد         ای و عملیاتی به ظرفیعت  دقیق، ریشه توجه -

 یاز برای بخش تولیدی.موردنهای  زیرساخت
 کوتاه شدن دست دالالن بخش تولیدی و جلوگیری از اقدامات سوء و قاچاق. -
الحسنه محلی با نظعارت دهیعار، در راسعتای تجمیعع سعرمایه و برداشعتن        های قرض تشکیل صندوق -

 های محلی. گذاری های الزم برای سرمایه گام
 

  منابع

 ۀماهنامتهران:  ها چگونه به درآمد پایدار خواهند رسید؟ شهرداری(. 2133پور، جمشید؛ نصیری، کریم ) اقبال
 .11-11، صص 33 شمارۀ، سال دهم، ها شهرداری



 1131پاییز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستایی توسعۀ

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

161 

بررسی تحوالت مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا (. 2133ایمانی جاجرمی، حسین؛ عبداللهی، مجید )

 .111-112، صص 23 شمارۀ ، راهبردتهران:  .زمان حاضر

ها در فرایند ایجاد منابع درآمد پایدار  یاریدهی تعاونی ها شرکتبررسی نقش (. 2131جاهد، سیامک )

 .21-23، صص 12 شمارۀ، سال هشتم، ها یاریده ماهنامۀ تهران:  ها. یاریده

نشریۀ تهران: .مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدارریزی محلهبرنامه(. 2136پور، خلیل ) حاجی
 .15-19، صص 15 شمارۀ، هنرهای زیبا

ی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی. اعتباری و نهادهای مال -خدمات مالی ۀتوسع (.2131زاده، علی )حسن

 .52-35. 1 شمارۀ ، 2131، بهار و تابستان نشر جستارهای اقتصادی

یری از گ بهرهاجتماع محلی با  توسعۀ(. 2131، راضیه؛ محمدی آیدغمیش، فاطمه؛ رفیعیان، مجتبی )رضازاده

 .66-19، صص 16 ۀشمار  باغ نظر، ۀنام فصل .های مشارکتی در رویکرد دارایی مبنا یتظرف

تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی (. 2133رضوانی، محمدرضا؛ بدری، علی؛ سلمانی، محمد؛ قرنی آرانی، بهروز )

، 53 شمارۀ ، های جغرافیای انسانی پژوهش ۀمجل .آبخیز حبله رود ۀموردی: حوض مطالعۀمشارکتی  توسعۀ

 .35-59صص 

 شعمارۀ   ،راهبرد یعاس  ۀفصلنام ؟جتماعی واقعاً سرمایه استا سرمایۀ(. آیا 2133رنانی، محسن و حسن دلیری )

 .293 -219، صص 2133، پاییز 23

طالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای م(. 2132زیاری، کرامت، مهدی، علی، مهدیان، معصومه )

 شمارۀ ، شهریمدیریت  ۀنشری .ها؛ مورد پژوهش شهرداری شهر مهاباد بهبود پایداری درآمد شهرداری

 .211-239، صص 12

نشریه مدیریت تهران:  .کشور های شناخت و تحلیل پایداری اقالم درآمدی شهرداری(. 2139ای، غالمعلی )شرزه
 .13-11صص  ،13 شمارۀسال ششم،  .شهری

  .تهران ها: اجتماعی در کسب درآمد پایدار برای دهیاری-رویکرد فرهنگی(. 2131) پور، محمدصادقصادقی
 .21-29، صص 12 شمارۀ ، سال هشتم، ها دهیاری ماهنامۀ

 ۀتهران: دبیرخان .ها نشست پیشنهاد چارچوب نظام درآمدی پایدار برای شهرداری(. 2132اهلل )خانی، حبیب طاهر

 .2132مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور 

های  یشهردارپایدار برای ی تأمین درآمد ها راه (.2133ی، علی )کشکول یباقری؛ محمدعلی، کشکول یعباس

 .19-23، صص 33 شمارۀ ، سال دهم، ها یشهردار ماهنامۀتهران:  .رکشو



 ... درآمدهای به دهیاری دستیابی های راه بررسی
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 ماهنامۀ  .های دستیابی ها؛ مفاهیم، مصادیق و شیوه منابع درآمدی پایدار دهیاری(. 2131عبداللهی، مجید )
 .3-1، صص 12 شمارۀ ، سال هشتم، ها دهیاری

 .تهران، نشر نی .هادی جلیلیۀ ترجم .قیق کیفیدرآمدی بر تح(. 2139فلیک، اووه )

تهران: مؤسسه فرهنگی  .هوشنگ نایبی ۀترجم .های مورد پژوهی طرد تحقیق و روش(. 2193) کی یین، رابرت
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 اسناد

 29/6/2132: چاپ یختار، سال اول – دوره نهم، «ها یاریدهطرد »اظهارنظر کارشناسی دربارۀ 

 2132نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، آیین

 نامۀ داخلی خانه همیار روستاییآیین

 15/6/2131ه تاریخ:  19113/ت 3211ها، شمارۀ   یاریدهنامۀ مالی آیین

ها و  عمرانی، سازمان شهرداری ها کشور، معاونت هماهنگی امور یاریده 2131نامۀ بودجه سال بخش

 2132های کشور، ابالغ: خردادماه  دهیاری

های کشور، معاونت امور دهیاری،  یاریدهها و  یشهردارها، سازمان  یاریده ۀسالدستورالعمل تدوین برنامه پنج

 .2132تهران، 

ریزی روستایی اسفند برنامهو  های کشور، دفتر مطالعات یاریدهو ها  یشهردار، سازمان برنامه چهارمدهیاری در 

31 
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ها، مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی  یاریدهعوارض وصول  و وضع نحوۀ سند آشنایی با

 .2136پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 

 (2131-2133ارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )چه ۀدر برنام ییسند توسعۀ زیر بخش مدیریت روستا

 2/1/2196قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 2139، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، افزوده  ارزشقانون مالیات بر 

 2133ها،  یاریده ۀقوانین و اساسنام

 .2136ها، علیرضا کربالیی،  موعۀ قوانین و مقررات روستاها و تشکیالت دهیاریمج

 
 


