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 ها و عوامل مؤثر بر آن ساالنة دهیاری های محلی در تأمین بودجةگاه درآمدبررسی جای
 ی(خراسان شمالموردی: استان  )مطالعة

 

 2علی قربانی – 1عنابستانی اکبرلیع

 ایران ،مشهد ،ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار جغرافیا و برنامه -3
 ایران ،مشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه روستاییریزی دکترای جغرافیا و برنامه دانشجوی -2
 

 23/80/3333تاریخ تصویب:          323-334صص       33/40/3333تاریخ دریافت: 

 چکیده
 قانونی محدودة در عمومی را خدمات از که برخی مستقل هستند حقوقی شخصیت با غیردولتی عمومی نهاد ها یکدهیاری هدف:

های دهند. هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت منابع درآمدزای محلی در سطح دهیاریروستاها انجام می خدماتی و

 باشد.عوامل مؤثر بر میزان درآمد محلی و درصد آن در کل درآمد ساالنة هر دهیاری می استان خراسان شمالی و

جامعة آماری  تحلیلی و همبستگی است. -روش تحقیق در این مطالعه، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش،  توصیفی روش:

روستا است که با  48هستند و حجم نمونه،  3332شمالی در سال روستای دارای دهیاری واقع در استان خراسان 878تحقیق، 

 استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. 

ها، درصد است و در توزیع فضایی آن در شهرستان 8/34ها، کمتر از سهم درآمدهای محلی از کل درآمد ساالنة دهیاری ها:یافته

تأسیس و مرزی راز و ترین آن به شهرستان تازهو پاییندرصد  3/28باالترین میزان درآمدزایی محلی به شهرستان شیروان با 

های مکانی و فضایی روستاهای موردمطالعه، فقط بین درصد اختصاص یافته است. ازبین ویژگی 3/3جرگالن )وحدت( با ضریب 

ل درآمد های درصد درآمد محلی از ک، رابطة معناداری با شاخص3384-3330تعداد جمعیت و نرخ رشد جمعیت در نیم دهة 

 وجود داشته است.  734/0تا  552/0و با میزان کل درآمد محلی هر دهیاری، با آمارة  822/0تا  583/0ساالنه، با ضریب 

 شود.های پژوهش حاضر محسوب میها از چالشیابی به اطالعات مالی دهیاریدست ها/ راهبردها:محدودیت

 یهاشرکتانواع  یسسأتها، ای تهیة طرح جامع راهبردی درآمدی پایدار دهیاریها، راهکارهبا توجه به یافته راهکارهای عملی:

 ها،کارخانهو  عوارض از معادن یافتدر برایروستاها  یبرا یمحر یینتعدر آن،  هایاریآالت دهینو متمرکزکردن ماش یتعاون

 ی و غیره پیشنهاد شده است.و رانندگ ییراهنما یمجرا یسهم درآمدها یشافزا

توان با شناسایی سهم درآمدهای محلی، به افزابش این منابع پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که می الت و ارزش:اص

 ها اقدام نمود.و باالبردن ضریب توفیق دهیاری

 فضایی، مدیریت روستایی، خراسان شمالی. -های فردی، عوامل مکانیمنابع درآمد محلی، ویژگی :هاکلیدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

            تووورین شناسوووایی کارآمووود ،توسوووعهدر کشوووورهای درحوووال

های روستایی، عاملی سکونتگاه بهینة مدیریتی، با هدف ادارةالگوی 

پایدار روستایی  عه عوامل اثرگذار بر فرایند توسعةکلیدی در مجمو

چشمگیر  در دو دهة گذشته، توسعة (.2000، 3)بانک جهانی است

اقتصادی نواحی روستایی چوین در سوایة اصوالح نظوام مودیریت 

مودیریت محلوی  روستایی و گوذر از نظوام مودیریت انتصوابی بوه

-گونه توسوعة نهوادی بوهدموکراتیک، ازجمله پیامدهای مثبت این

 (.2847، ص. 2005، 2و هوانوگ ،)ژانگ، فوان، ژانوگ آیدشمار می

-رک توسعة محلی، متجلویمدیریت جدید توسعة روستایی باید د

گرایی و مشارکت را در دستور کار خود قرار ساختن ابتکارها، جمع

و اجتمواعی و توانایی تحلیل مشکالت اقتصوادی همچنین، دهد و 

لنگرودی، باشد )مطیعی  داشتهروستایی را  محیطی فضاهایزیست

(. یکی از محورهوای اساسوی در تحلیول 223-230. ص، ص3382

طی یی، توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است. مسائل روستا

موضووع مودیریت ، صد سال اخیرگذشته و شاید در یک ةچند ده

 ،در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روستایی در ایران

ریزان های برنامهترین معضالت و چالشترین و حساسیکی از مهم

 ، ص.3383حی، معصووم و ریوا)قودیری ن بووده اسوتاو متخصص

377.)  

 گیووری هووا در مرکووز،علووت تمرکووز تصوومیمدر کشووور مووا بووه

گیرند کوه ای و محلی کمتر موردتوجه قرار میهای منطقهمدیریت

کوه ییآنجوا. ازهموراه اسوتروستاها با شدت بیشتری  این روند در

با مشوکل مواجوه  یا در اجرا انداکثر این تصمیمات یا نادرست بوده

مودیریت  ،روایونزا؛ انودشوده منتهوی شکسوتبه خره ، باالاندشده

روستایی نیازمند مدیریتی کارآمد و آشونا بوا مسوائل و مشوکالت 

هوای محلوی و تمودیری ةص هر منطقه است و این امر از عهودخا

جاجرمی و ؛ ایمانی3-5، صص. 3380)رضائیان،  آیدای برمیمنطقه

 روستایی نقشکلی، مدیریت طوربه (.23 ، ص.3388فیروزآبادی، 

توسوعة  هوایاجرای برنامه و ریزیبرنامه گذاری،سیاست در مهمی

 در روستایی مدیریت تحوالت به نگاهی وجود،ایندارد. با روستایی

 که دهدمی نشان 3350 ویژه بعد از اصالحات ارضی دهةایران، به

 خوود وظوای  تحقوق بورای ثبات الزم به نتوانسته نهاد هنوز این

 در جایگواه ابهوام قووانین، تغییرات مانند با مشکالتی و یابد دست

اسوت بووده مواجوه انسوانی مالی و منابع کمبود و وظای  و قانونی

  .(223. ص ،3388ی، جاجرمی و عبداله)ایمانی

دارای عملکردهای مختل  اقتصوادی، دهیاران، در سطح روستا 

ی و اسوتحفاظ باشند که حووزةمی ... اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و

)فیروزآبادی،  شوداین موارد گنجانده و ارزیابی می ها درفعالیت آن

 که است اموری از هادهیاری توسط درآمد (. کسب35 ، ص.3388

اگور . دارد اهالی روسوتا به روستایی خدمات ارائة در ایثیر عمدهتأ

 آورنود، نخواهنود دسوتبوه پایدار و کافی درآمد نتوانند هادهیاری

 منوابع .نمایند اداره و ایجادرا  روستا در ضرورى ساتسیتأ توانست

-آن همة اما آید؛دست میههای گوناگون بشکل به هادهیاری مالی

زیورا، ایجواد و گسوترش ؛ را ندارند پایدار درآمدهای هایویژگی ها

توانود در ی و خدماتی در مناطق روستایی، میهای عمرانزیرساخت

نودگی خوود و محل ز ن روستاها درافزایش انگیزة ماندگاری ساکنا

       ، صوص.3385آسوتانه، د )دربوانثر باشورونق تولید کشاورزی موؤ

-گوام و هازیرسواخت روستاها بوه یابیدست براین،(. افزون38-35

 ادارات و هاسازمان همة همکاری نیازمند توسعه، مسیر در برداشتن

 نظوام در اروسوتاه بوه ازپویشبیش توجه و روستاها امور با مرتبط

 از %83، بوا توجوه بوه اینکوه اسوت. همچنوین ریزی کشووربرنامه

پوشوش ، تحوت3332ماه ، در پایان خردادجمعیت روستایی کشور

ریزی مودیریت د )دفتور برناموهباشوندهیاری می 27333خدمات 

ضورورت پایدارسوازی منوابع (، بنوابراین، 3333توسعة روسوتایی، 

 ها بسیار حیاتی است.درآمدی آن

دولتوی رونود  درآمودهای بوه هوادهیاری زیواد اتکای ،ایران رد

 در هادهیاری درآمدرو ساخته است. هرسانی را با مشکل روبخدمات

 رشود از ،منابع دیگر و گوناگون عوارض اخذ ازطریق اخیر هایسال

و  آنوان هوایهزینوهدرمقابول،  اما ؛است بوده برخوردار توجهیقابل

 بوه یوابیدسوت و اموروزهاست  یافته فزایشاانتظار زیاد روستاییان 

 نیوز و پایدار و مطمئن درآمدی منابع بینیپیش و جدید هایروش

 ریوزانبرناموه و مدیران اصلی دغدغة ،هادهیاری هایهزینه تعدیل

 و روسووتا اسووالمی اسووتانداری، شوووراهای ازجملووه روسووتایی امووور

آمودی منوابع در ،قوانوناسوتان خراسوان شومالی اسوت.  دهیاران

سوال از  34ده اسوت و پوس از گذشوت ها را مشخص نمودهیاری

مین و افزایش صد درصدی ها، هنوز در چگونگی تأدهیاری سیستأ

بنابراین، هدف اصلی  ایم؛ن منابع به اهداف موردنظر دست نیافتهای

محلوی در  بررسی وضعیت منابع درآمدزای ،تحقیق حاضراز انجام 

ثر تان خراسان شمالی و عوامل موؤگانة اس 878های سطح دهیاری

بر میزان درآمود محلوی  و درصود آن در کول درآمود سواالنة هور 

 باشد.دهیاری می
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  . پیشینة نظری تحقیق2. 1
هموواره  «مدیریت روسوتایی»، گذشته ، طی چند دهةدر ایران

 های پژوهشی در چارچوب ادبیات توسوعةترین موضوعیکی از مهم

ویوژه ههوای مختلو  علموی بوو رشوتهروستایی کشور بوده اسوت 

وسوتایی، کشاورزی و توروی  ر شناسی، علوم توسعةجغرافیا، جامعه

هریوک در چوارچوب  ،ایریوزی منطقوهاقتصاد، مودیریت و برناموه

-بوط به خود به این موضوع پرداختوهشناختی مررویکردهای روش

 ثر بوربررسی مدیریت روستایی و عوامول موؤ زمینةاند؛ بنابراین، در

متعوددی صوورت  هوای، تحقیوقدر سطح روسوتاهای کشوور ،آن

ها در نقش منابع درآمد محلی دهیاری مقولة بهولی  ؛پذیرفته است

 ،هاشاره شوده اسوت. در اداموکمتر  ،های روستاییسطح سکونتگاه

 گیرد:بررسی قرار میها موردنتای  تعدادی از این تحقیق

کریموی (، 3388) لیقیداری و عینوا، سجاسیافتخاریالدینرکن

( به بررسی ابعواد و 3388( و ناییجی )3388فرد )(، کوچکیان3388)

و نقش و  اندمدیریت روستایی پرداخته ةثر در عرصؤبازیگران اصلی م

بوه ارزیوابی  ،در کنوار آن .انودتبیین کورده خوبیجایگاه هریک را به

قیوت موف بورایو  انودکرده عملکرد مدیریت روستایی در کشور اشاره

نووری انود. نموودههوایی ارائوه حلشنهادها و راهها، پیشورا و دهیاری

(، عبوودالهیان، شووریعتی، و 3385کووانی )فووی، مهوودوی و نج(3380)

ند کوه هسوت ( معتقود3388بوادی )( و قاسمی3384زاده )شوشتری

 ةتوانند نقش بسیار مهموی را درراسوتای توسوعها میامروزه دهیاری

-فعالیت و نمایند ایفا روستا فیزیکی  –اع کالبدیویژه اوضروستایی به

جواجرمی و یایموانسوت. ا ادعوا این بر گواه ،دهیاران شدةانجام های

ت مووودیریت روسوووتایی از ( در بررسوووی تحووووال3388عبووودالهی )

از اصوالحات ارضوی  ند کوهاهبه این نتیجه رسید ،کنونمشروطیت تا

داری در مودیریت نهوادینگی و پایو ،3370 ةتا اواخر ده 3350 ةده

هوای خودکفوا تأسیس دهیاری ست و ا هروستایی ایران وجود نداشت

-دهی مدیریت روستایی میسامان برایآخرین تحول  را در روستاها

ة کالت ساختاری ماننود کمبوود سورمایاستمرار مش ،حالبااین د.ندان

هوایی الشچوانسانی، نظام اداری متمرکز و کمبود منابع مالی پایدار، 

رای مودیریت روسوتایی بوتواننود توجهی میند که درصورت بیهست

(، 3383) (، ازکیووا و غفوواری3374آسووایش ). مووانع باشووندکشووور 

( و اسوتعالجی 3388(، نعمتوی و بودری )3382افتخاری )الدینرکن

های دهنود کوه وابسوتگیدر مطالعات گونواگون نشوان می ،(3333)

ت دولوت مرکوزی، اشدید مدیریت روستایی بوه تصومیمات و اقودام

ریزی بخشی، تمرکزگرایی و واگذارنکردن امور مختل  به مردم، برنامه

 ریزی توسوعةراتژی مشخص برای مدیریت و برنامهنبود متولی و است

دولت  ع مالی و ضع  مشارکت مردمی و سلطةروستایی، کمبود مناب

مودیریت  نیافتنتوفیق، از عوامل مؤثر در بر فرایند مدیریت روستایی

 د. نگردروستایی در ایران قلمداد می

هستند که امروزه  معتقد (3388)ن افتخاری و همکاراالدینرکن

ر کوه در پایودا نوع مدیریت در جامعة روستایی برای نیل به توسعة

و هدف نهایی آن نیز رساندن انسان به  آن انسان محور توسعه است

نوین است مدیریت مشارکتی یا  ،رضایتمندی در زندگی خود است

-یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعة روستایی توانمندسازی میو 

 نتیجووه ( بووه ایوون3388زاده )( و لهسووایی3384علینووی ) .باشوود

دوره )قبل از اصالحات  سه هر در روستایی نظم حفظ که اندرسیده

 اسووالمی و بعوود از آن(انقووالب ارضووی، بووین اصووالحات ارضووی تووا 

 ایوران روسوتاهای نیوز امروز واست  داشته را خود مشکالت خاص

 خووأ از ،روسووتا بوورای موودیریت رسوومی نهووادی دارابووودن بوواوجود

اجتمواعی  معضول این حل راه تواندیم آنچه. برندیم رن  مدیریتی

 رسومی سواختار بوا مردموی روستایی کنترل نهاد پیوندزدن باشد،

 یو درآمود یمنابع مال( معتقد است که 3387) ازکیا .است جامعه

نظور،  یونمحدود است و از ا ها بسیاریاریده یبرا یصوب و قانونم

 ؛رو هسوتندهروبو یمنوابع درآمود مینی تأهایها با دشواریاریده

هوا و یلها با توجه به پتانسویاریده که شده است یهتوص ،ینبنابرا

را  یبتوانند منابع گوناگون و متنوع ،روستایی مناطق یهایتوانمند

 کنند. اساییشن کسب درآمد یبرا

  شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

قورار دارد. ایون شور  کشوور  استان خراسان شمالی در شمال

از درصد  74/3کیلومترمربع که  28535استان با وسعتی درحدود 

شورقی بوه از شمال و شمال ،دهدمساحت کل کشور را تشکیل می

ک بووا جمهوووری کیلووومتر دارای موورز مشووتر 303طووول حوودود 

بوا اسوتان خراسوان رضووی و از  و جنووب ترکمنستان و از شور 

غرب با استان سمنان و از غرب با استان گلستان دارای مورز جنوب

اسوتان ایون  براساس آخورین تقسویمات کشووری،مشترک است. 

باشود. میدهستان  54شهر و  38بخش،  33شهرستان،   8دارای 

استان  ،3330سال در کن اساس سرشماری عمومی نفوس و مسبر

 253380قالوب در نفر جمعیوت  887727 خراسان شمالی دارای

درصود( و  75/53نفر مرد ) 533487، . که  از تعدادباشدمیخانوار 

، حودود . در ایون اسوتانانددرصد( بوده 28/40نفر زن ) 538350

 508378درصود ) 3/58( شوهری و نفور 548382درصد ) 83/42

 نفور( نیوز غیرسواکن هسوتند 3778) درصود 2/0نفر( روستایی و 

 (. 3333شمالی،  )استانداری خراسان
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 مطالعهمورد موقعیت منطقة -1شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

   . روش تحقیق2. 2
تحقیقوات کواربردی  زمرةدر  ،با ماهیت آن این پژوهش متناسب

نامه و و ابوزار پرسشو روش اسنادی و میدانی )پیمایشی( که از است 

در نیواز اسوتفاده شوده اسوت. های مورداحبه برای گردآوری دادهمص

بود انتخاب روستاهای نمونه از اقدامات مهم  ،مطالعات اسنادی مرحلة

. خوود اختصواص داده اسوتهکه بخش زیوادی از زموان طورح را بو

گیری نیازمند استفاده از معیارهایی بورای گوزینش روسوتاهای نمونه

آمواری باشوند و تعمویم  ه بتوانند نمایندة جامعوةاجد شرایط بود کو

آمواری  ها به کل روسوتاهای جامعوةآمده از بررسی آندستهنتای  ب

شوامل هموة جامعوة آمواری  ،در این تحقیوقپذیر باشد. اصلی امکان

 878 بوابرابر ،یعنوی ؛3332روستاهای دارای دهیواری توا خردادمواه 

کوه بوا اسوتفاده از  ا در سطح استان خراسوان شومالی هسوتندروست

                ای و تصووادفیرکیبووی طبقووهگیری تفرمووول کوووکران و روش نمونووه

سوطح برخوورداری، تعوداد جمعیوت و  کردن عواملی ماننود)با لحاظ

شهرسوتان( از  8 روسوتا )در سوطح 48ای معادل نمونه غیره(، حجم

فاده آوری اطالعات، با اسوتة آماری انتخاب گردید. پس از جمعجامع

                از آمووار توصوویفی )میووانگین و انحووراف معیووار( و آمووار اسووتنباطی

 . های تحقیق بررسی شدهمبستگی اسپیرمن و پیرسون( فرضیه)

 ند از:اهای اصلی تحقیق حاضر عبارتپرسش

نقشوی در چه  ،هامنابع درآمدی حاصل از منابع محلی در دهیاری -

 نمایند؟ا میها ایفتأمین بودجة ساالنة آن

چه عواملی بر میوزان درآمود محلوی در سطح منطقة موردمطالعه،  -

ار گذها تأثیرساالنة آن و درصد درآمد محلی به کل درآمد  هادهیاری

 هستند؟

 :اندارائه شده هااین فرضیههای تحقیق، با توجه به پرسش

وابستگی زیاد به منابع درآمدی دولتی باعث شده است توا درآمود  -

تووجهی نداشوته هوا جایگواه قابولدر دهیاری ،ع محلیاصل از منابح

 باشد.

و میزان ی فردی دهیاران هابین ویژگی ،مطالعهدر روستاهای مورد -

 ها رابطه وجود دارد.و درصد درآمد محلی دهیاری

فضایی روستاهای مورد مطالعه و میوزان و  -های مکانیبین ویژگی -

 ابطه وجود دارد.ها ردرصد درآمد محلی دهیاری

های نظری مدیریت محلی و منابع پایدار . بنیان3

 ها درآمدی دهیاری
 مدیریت محلی و روستایی نوین .1. 3

بهینوه از  ایی بورای اسوتفادةلزوم حفظ جمعیت در مناطق روست

زایش تولید، تعادل جمعیتوی منابع طبیعی، حفظ توازن جمعیتی، اف

رشد ناشی از مهواجرت بهئل رودر پهنة سرزمینی و پیشگیری از مسا

هوای روسوتایی را ضورورت توجوه جودی بوه سوکونتگاه ،روستاییان

وزه بنابراین، امور (؛34. ، ص3383یعقوبی، است )ناپذیر نمودهاجتناب

دهوی و هودایت جامعوة ینود سوازمانعنووان فرامدیریت روستایی به

کار در اندرها و نهادهای دستسازمانبه دهی روستایی، ازطریق شکل

افتخوواری و الودینرکوونشوود )منواطق روسوتایی شووناخته موی ادارة

 از ایمجموعوه از متشوکل محلی، (. مدیریت7. ص ،3388همکاران، 

هوای شوهروندان و گوروه است کوه یندهاییفرا و هانهادها، مکانیسم

و نیازهایشوان را دنبوال  هواتواننود خواسوتهآن می اجتماعی ازطریق

د و به حقو  خود دسوت یابنود. د را تعدیل سازنکنند، اختالفات خو

مدیریت کارآمود محلوی نیازمنود همکواری و تشوریک  ،منظوربدین

مودنی و بخوش خصوصوی  ساعی نهادهای محلی، نهادهای جامعوةم

سوازی ردمی را تحقق بخشد، توانایی شفافاست تا بتواند مشارکت م

اند بوه فراینود باشد و بتو رسانی بهینه داشتهگویی و  خدماتو پاسخ

  (.233، ص. 2004، 3)داگالس پایدار محلی کمک کندتوسعة 

 اسوت اندیشومندانی ترینبرجسته از وبر در جهان معاصر، ماکس

 امعةج از گذار در را جوامع مدیریتی تحوالت ،خود هاینظریه در که

مطورح  را زمینوهدرایون بنیادین هایتفاوت و مدرن جامعة به سنتی

 و تجربوی سونتی، عرفی، هایویژگی دربرابر وی کهریطوبه کند؛می

 ماهیوت سونتی، جوامع در مدیریت کاریزماتیک و مدتدراز سادگی،

         مطورح را مودرن جواموع در مودیریت عقالنیوتِ بورمتکی و پیچیده

 خرد و مشارکت بر مبتنی بوروکراتیک نظام چارچوب در که کند،می

 تحقوق درراسوتای زیوادی پذیریاعتماد از ،گیریتصمیم در ،جمعی

 (؛38، ص. 3333، 5)ترنور استبرخوردار  جامعه مردم عمومی اهداف

 و زنودگی  و  کار نوینالگوهای  معرفی و جوامعپیشرفت پایه، بابراین
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جامعه، سازوکارهای  مختل  هایحوزه دولت در دخالت گسترش نیز

 هوایاسوتسی به اجرای مربوط که جدید وظای  انجام برای سنتی

وضوعیت،  ایون در رسوند.می نظربه و ناکافی ناکارآمد شود،می دولت

         رویکوردی مقوررات کوه و قووانین براسواس جدیود سوازوکارهای

جاجرمی یمانیا)شوند می تشکیل امور دارند، به بوروکراتیک -عقالنی

ی، حوداقل در (. در شرایط کنون225-224. صص ،3388و عبدالهی، 

افوزون بور روز کیودنهوادی و تأ دلیول توسوعةراتیک، بوهجوامع دموک

گیوری جمعوی اجتماعی در فرایند تصومیمهای گروه مشارکت همة

گونه تبعیض جنسویتی، در مدیریت نوین روستایی، بدون هرجمله از

 تواند پایودار بمانود؛قومیتی، نژادی، مذهبی و غیره، این وضعیت نمی

ارکت زنان در مدیریت روسوتایی از در استرالیا میزان مش ،برای نمونه

افزایش یافتوه  2004درصد در سال   30به  3388درصد در سال  4

-هبیسوتم بو های پایانی قرناز دهه (.337، ص. 2008، 4)پینی است

بوه رویکردهوای پوایین بوه بواال و نقوش   توجوه ،3330 ویژه از دهة

سیاری تاکید بمحلی موردنهادهای محلی در افزایش کارایی مدیریت 

(. 403، ص. 3333، 8لوود و گوودوین)موک گرفتاز اندیشمندان قرار

خوودگردانی مودیریت تمرکززدایوی و  درجة چونمسائلی  ،پسازاین

 نحوة مین نیازهای مالی نهادهای مدیریت محلی، محلی، چگونگی تأ

 الن، میانی و خورد )محلوی( بورایتنظیم روابط مناسب در سطوح ک

 7کینوون،)موک یریت روستایی، مطورح شودندایجاد نظام کارآمد مد

انتخاب دموکراتیوک مودیران محلوی،  ،همچنین (.307، ص. 2002

هوا در دادن آنگو بودن مدیریت محلی دربرابر مردم و مشارکتپاسخ

عنوان پایوة اصولی های توسعه، بهگیری و اجرای برنامهفرایند تصمیم

ید اندیشومندان خشی به مدیریت محلی، همواره موردتأکبمشروعیت

، 2033، 3؛ وودز553، ص. 2002، 8)ولچ زمینه قرار گرفته استدراین

 (. 343ص. 

 هاتأمین منابع درآمدی دهیاری. 2 .3
ر مودیریت محلوی در ایوران، در راستای تقویت و اصالح ساختادر

بوه وزارت  ،با تصویب مجلوس شوورای اسوالمی 3377/ 35/5  تاریخ

امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری  ارةاجازه داده شد برای اد کشور

صوورت ل و با درخواسوت اهوالی روسوتا و بوهبا توجه به موقعیت مح

در . سویس نمایود، تأخودکفا باشخصیت حقوقی مستقل در روستاها

نهاد عمومی غیردولتی محسوب گردید. بررسوی  ، دهیاریاین مصوبه

ز کشوورهای است که اموروزه، بسویاری اتجارب جهانی حاکی از این 

، بوه روسوتایی جهان برای ارائة خدمات اساسی و موردنیاز به جامعوة

م های محلی در مناطق روستایی اقودادهی سازمانتشکیل و سازمان

 .(8، ص. 3330اند )بدری و موسوی، نموده

 ،هوای اصولی و مشوترک تموامی نهادهوای محلوییکی از چالش

. منوابع موالی ات اسوتخودم و پایدار برای ارائوة نداشتن منابع کافی

هوا        تشوکیالت و سوازمان دهیواری اساسونامة 33ی در موادة متعدد

اما الزم است منابع درآمدی دیگری که پایودار  ؛بینی شده استپیش

هوای نند درآمدهای  ناشی از گردشگری یوا سوایر فعالیوتما ،باشند

. موضووع ریو  شووندهای محلی، شناسوایی و تعمتناسب با ظرفیت

بهینه از منابع است که نیازمند مطالعات و  وری یا استفادة، بهرهدیگر

، آمووزش بوه مودیران وافوراد جامعوة های تخصصی و سپسپژوهش

 مینتوأ چگونگی ،هادهیاری مسائل ترینمهم از باشد. یکیمحلی می

 روسوتاییان موردنیواز خودمات و کاالی عمومی ارائة برای مالی منابع

 از شودهحاصول وجووه :از نداعبارت مالی مینأت منابع اصلی. باشدمی

 هوایو کمک اسوتقراض خدمات، فروش از ناشی عوارض، درآمدهای

  .دولت

هوا کوه در بوین نهادهوای هوای اساسوی دهیارییکی از ویژگوی

یی، دراغلب کشوورهای جهوان مدیریت محلی اعم از شهری و روستا

، بودن آن اسووت. در گذشووتهخودکفووا باشوود، ضوورورتمشووترک مووی

روندان توسوط دولوت شده بوه شوهبسیاری از خدمات عمومی عرضه

، در بیشوتر کشوورهای پیشورفتة ولوی اموروزه شد؛مرکزی انجام می

بسیاری از این امور به شووراهای  نداشتنتمرکزجهان با پذیرش نظام 

ویژه شووراهای هبه شوراهای استان، شهرستان و ب ،محلی، به تفکیک

به کمک بازوان اجرایی  ست که این نهادهاتا واگذار شده اشهر و روس

بوه  هاسسات وابسته به آنها و مؤها یا دهیاری، شهردارییعنی ؛خود

 عنوان نماینودةکنند و فرمانداران بهوظای  و اختیارات خود عمل می

ت و اقودامات ایون بوودن تصومیما، بر قوانونیدولت مرکزی در محل

، درآمدهای در کشور فرانسه ،لعنوان مثامایند؛ بهنشوراها نظارت می

شهرها و روستاها شامل درآمدهای ناشی از عوارض،  پایدار ایجادشدة

های پلیس ها یا درآمدهای استقراضی و جریمهدرآمدهای دولتی، وام

 (.283 -230 ، صص.3387 است )عباسی،

  های تحقیق. یافته4
 قیورطاز ،ات در روسوتاهاخدم ةو ارائ یعمران یهاگسترش برنامه

اصل تقدم درآمدها  .است ریپذامکان منابع  یو بس یمنابع مال نیمأت

 ،یانهیروستا قبل از هر اقدام هز تیریکند که مدیم جابیا نهیبر هز

 بواجذب منابع را فوراهم آورد.  ةنیزمو  ینیبشیخود را پ یمنابع مال

همواره  ،کشور یها در روستاهایاریده لیاندک تشک ةتوجه به سابق

اسوت.  داشوتهابهوام  درآمودهای محلویموضووع  ،هوایاریودهی ابر

 هوایاریوده یآمودمنوابع در نیترمهم وجزاین درآمدها که ییآنجااز

اموور  ةمشوارکت موردم در ادار تیوفیبوا ک میو ارتباط مستقهستند 

منوابع درآمودی  تا دربارة است شده یسع مقاله نید، در انروستا دار
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هوا در وصوول و جوذب یاریده قشبا پرداختن به ن ،و سپس محلی

 تحلیل گردد.ها پایدارسازی آن، امکان هاآن
 دهیارانهای فردی ویژگی. 1. 4

گوو، نفر پاسخ 48از مجموع که دهد های توصیفی نشان مییافته

بررسوی   دهنود.درصد را زنان تشوکیل موی 5/3 درصد مرد و 8/38

درصود(  4/58هوا )دهد که بیشترین آنها نشان میوضعیت سن آن

میوانگین  ،گویوانپاسخ سال قرار دارند و همة 33-50گروه سنی در 

درصود  7/3ظ وضوعیت تحصویالت، لحواسوال دارنود. از 4/35سنی 

درصد کاردانی و سطح تحصیالت  8/33درصد دیپلم،  7/70ی، ابتدای

وضعیت سابقة  ، کارشناسی و باالتر است. گویانپاسخاز درصد  7/33

درصود( سوابقة  38هوا )دهد که بیشوترین آنمیکار دهیاران نشان 

سوال،  2/4اند و میوانگین سوابقة کوار سال داشوته 7تا  4کاری بین 

روستایی در منطقه است )جدول  دهندة پایداری نسبی مدیریتنشان

3:) 

 های توصیفی دهیارانویژگی -1جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 درصد تعداد ویژگی

 جنس
 8/38 48 مرد

 5/3 2 زن

 تحصیالت

 7/3 3 ابتدایی

 7/70 53 دیپلم

 8/33 8 کاردانی

 7/33 8 کارشناسی و باالتر

 سن

 2/4 3 سال 24 کمتر از

 8/32 33 30تا  24بین 

 4/58 27 50تا  33بین 

 4/34 3 سال 50بیش از 

 کار سابقة

 3/30 8 سال 2کمتر از 

 33 38 5تا  2بین 

 38 22 7تا  4بین 

 7/20 32 سال 7بیش از 

 مطالعهفضایی روستاهای مورد -های مکانیویژگی. 2. 4
روسوتای  48از مجمووع کوه دهود های توصیفی نشان موییافته

در موقعیوت درصد  3/32درصد در موقعیت دشتی،  33مطالعه، مورد

بررسوی ای قرار دارنود. وهستانی و تپهکدر موقعیت  %3/48ای و دره

ها دهد که بیشترین آننشان می 3330ها در سال نتعداد جمعیت آ

نفور قورار دارنود و  2400تا  3003درصد( در گروه جمعیتی  8/33)

لحاظ فاصوله از برای هر روستا است. ازنفر  3234، میانگین جمعیتی

در فاصلة  درصد( 7/32مرکز شهرستان نیز بیشترین تعداد روستاها )

 7/37 بوابرابر ،و میوانگین فاصوله کیلومتری قرار دارند 40تا  28بین 

 2/58لحواظ سوطح عملکوردی، بوه باشد.کیلومتر برای هر روستا می

درصود در سوطح مرکوز حووزة  3/24درصد در سطح روستای پایه، 

درصد در سطح مرکز مجموعة روستایی قرار دارنود  3/24ی و روستای

 مطالعه در نویم، نرخ رشد ساالنة جمعیت روستاهای موردنهایتو در

درصود روسوتاها، نورخ  3/48که  دهدنشان می 3330تا  3384دهة 

  (:2)جدول  اندرشد منفی داشته

 مطالعههای روستاهای موردویژگی -2جدول 

 ؛3333؛ مهندسین مشاور فجر توسعه، 3330مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 3332های پژوهش، یافته
 درصد تعداد ویژگی

 موقعیت

 33 38 دشتی

 3/32 7 ایدره

 3/48 33 ایکوهستانی و تپه

تعداد جمعیت 

 )نفر(

 5/22 33 نفر 400کمتر  از 

 8/27 38 3000تا  400بین 

 8/33 23 2400تا  3003بین 

 5/30 8 نفر 2400بیش از 

فاصله از مرکز 

شهرستان 

 )کیلومتر(

 3/37 30 کیلومتر 30کمتر از 

 7/20 32 24تا  30بین 

 7/32 33 40تا  28بین 

 3/23 37 کیلومتر 40بیش از 

سطح عملکردی 

 روستا

 2/58 28 روستای پایه

 3/24 34 روستایی مرکز حوزة

 3/24 34 روستایی مرکز مجموعة

 نرخ رشد جمعیت

(3330-3384) 

 5/22 33 درصد -5بیشتر از 

 4/35 20 تا صفر درصد -5بین 

 4/34 3 درصد 2بین صفر تا 

 8/27 38 درصد 2بیش از 

 درجه دهیاری

 7/20 32 3 درجة

 3/48 33 2 درجة

 33 33 3 درجة

 7/3 3 5 درجة

 7/3 3 4درجه 

 هایتحلیل و بررسی درآمدهای محلی دهیاری. 3 .4

 (1331-1331گذشته ) سال 5 در روستاهای نمونه
های پووژوهش، میووزان درآموودهای دریووافتی محلووی پایووة یافتووهبر

بووا  ،  برابوور3388-3330سووال  ونووه ازهووای روسووتاهای نمدهیوواری

دهد کوه میوزان باشد. این آمار نشان میمیلیون ریال می 4/20543

داشوته  %203با   ، رشد چشمگیری برابرسال 4این درآمدها در طی 

 4میانگین درآمد محلی روستاهای نمونوه در ایون براین، است. عالوه

های سوتابوین روهوزار ریوال بووده اسوت. در 7/5030 معوادل ،سال
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بوا  ترتیوب، بوهان، گریوان، بام و شهرآبادکردمطالعه، خانلق، مایومورد

 8/225و  248، 8/383، 5/440، 3/2473برابر با میزان درآمد محلی 

، فوارو،، بجنوورد، اسوفراین و هوای شویرواندر شهرستان ،هزار ریال

(، بیشترین درآمد سالیانه 3388-3330)سال  4طی ن درسملقاومانه

 اند.تهرا داش

  1331-1331استان خراسان شمالی از سال  مدهای محلی دهیاری روستاهای نمونةروند درآ -3جدول 

  )ارقام به میلیون ریال(

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 ميانگين جمع کل 6811 6831 6833 6831 6831

1/4382 8232 4/2448 2/3134 6/3631 3/41238 1/2111 

درآمودزایی از منوابع  یت میوانگین سواالنةتحلیل فضایی وضعدر 

هوای های استان خراسان شمالی، دهیاریمحلی در سطح شهرستان

-3330 سوالةان و فارو، با میانگین درآمد پون های شیروشهرستان

میوزان میلیوون ریوال بیشوترین  8/53و  8/45بوا  ترتیوب، به3388

 8/2بوا  های شهرستان راز و جرگالن )وحودت(و دهیاریدرآمدزایی 

(. در 5اند )جودول درآمودزایی را داشوتهمیزان میلیون ریال کمترین 

میانگین درآمود هور  ،مجموعتغییرات درآمد از منابع محلی، درروند 

لیوون می 3/24بوه رقوم  ،3388میلیون ریال در سال  5/3دهیاری از 

، رونود رشود که بوا ایون وضوعیت رسیده است 3330ریال در سال 

 دهد.نشان می %7/23حدود ای را درساالنه

  1331-1331های های روستاهای نمونه به تفکیک شهرستان در سالوضعیت درآمد محلی دهیاری -4جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 نام شهرستان
تعداد 

 روستا

میانگین 

 جمعیت )نفر(

 درآمد به میلیون ریال
درآمد سرانه 

 1331سال  به هزار ریال
             جمع کل 

(1331-1331) 

 میانگین ساالنه

(1331-1331) 

 2/33 2/38 3/82 8/25 333 33 اسفراین
 2 8/2 4/8 3/3 3435 4 راز و جرگالن
 7/34 5/37 7/78 2/30 387 33 بجنورد
 7/33 4/3 5/38 4/38 830 3 جاجرم
 3/38 8/45 3/273 43 3378 33 شیروان
 5/28 8/53 7/374 3/58 3427 4 فارو،

 3/8 7 35 33 788 3 گرمه

 35 7/33 4/84 3/8 3532 3 سملقانومانه

 4/34 8/23 8/33 3/24 3388 48 میانگین کل

 
 هزار ریال(تفکیک شهرستان )های استان خراسان شمالی بههیاریمحلی د وضعیت درآمد سرانة -2شکل 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

رآمودهای محلوی از سوال د های پوژوهش، سورانةاساس یافتوهبر

 23482، 33834، 38258، 33820رتیب ت، به3330تا سال  3388

 سووالة سوورانة، میووانگین پوون باشوود. همچنووینریووال می 25043 و

        ریووال بوورای هوور نفوور اسووت؛ 33077ا درآموودهای محلووی برابوور بوو
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نسبت به سال  3330اساس، میزان سرانة درآمد محلی در سال براین

 رشد داشته است. %203ساله، در یک دورة پن ، یعنی ؛3388

 
درآمدهای محلی از سال  وضعیت رشد میزان سرانة -3شکل 

 1331ا ت 1331

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 هایتحلیل و بررسی درآمدهای دولتی دهیاری .4 .4

 (1331-1331گذشته ) سال 5 در روستاهای نمونه
های پوژوهش، میوزان درآمودهای دریوافتی دولتوی یافتوه برپایوة

 3/3244، برابور بوا 3388هوای روسوتاهای نمونوه در سوال دهیاری

میلیوون 3/30233افزایشوی بوه رقوم  یروندمیلیون ریال بوده که با 

طوی درآمدهای دولتی دربنابراین،  ؛رسیده است 3330ریال در سال 

در سال داشته  %3/24  رشد چشمگیری برابر با مطالعه،سال مورد 4

افوزایش  %50تاهای نمونوه، سواالنه حودود های روسواست. دهیاری

میوانگین کول درآمود محلوی  بوراین،انود. افوزوندرآمد محلی داشته

میلیوون ریوال بووده   7/538معادل  ،سال 4روستاهای نمونه در این 

مطالعوه، خوانلق، شوهرآبادکرد، کوسوه، بین روستاهای مورداست. در

، 8/2037برابور بوا ترتیب با میزان درآمود محلوی ، بهو گریوانمایوان 

هوای هزار ریال در شهرستان 2/303و  3/3034، 3/3053، 4/3343

 سوال 4بیشترین درآمد سالیانه را در طوی  ،شیروان، بجنورد و فارو،

 اند.( داشته3330-3388)

روند میانگین درآمدهای دولتی هر دهیاری از سال  -5جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1331-1331

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 جمع کل 1331 1333 1333 1331 1331
میانگین 

 دوره

2/50 2/78 3/88 2/320 8/373 7/538 8/325 

هووای دولتووی در تحلیوول فضووایی وضووعیت اعتبووارات و کمک

های اسووتان خراسووان شوومالی، ها در سووطح شهرسووتاندهیاریبووه

( و شویروان بوا های راز و جورگالن )وحودتهای شهرسوتاندهیاری

 8/338و  5/385با  ترتیب ، به3388-3330 سالةمیانگین درآمد پن 

هوای شهرسوتان و دهیاریمیزان درآمودزایی میلیون ریال بیشترین 

میوزان میلیوون ریوال بورای هور دهیواری، کمتورین  8/73گرمه بوا 

از منوابع محلوی، درآمود اند. در رونود تغییورات درآمدزایی را داشوته

میلیون ریال در سال  2/50میانگین درآمد هر دهیاری از  ،مجموعدر

کوه  رسیده است 3330لیون ریال در سال می 8/373به رقم  3388

 دهد.را نشان می %7/33ای درحدود رشد ساالنه روند ،با این وضعیت

  1331-1331های رستان در سالتفکیک شهونه بههای روستاهای نموضعیت درآمد دولتی دهیاری -1جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 نام شهرستان
تعداد 

 روستا

میانگین 

 جمعیت )نفر(

درآمد  درآمد به میلیون ریال

سرانه به 

 1331سال  هزار ریال
 جمع کل 

(1331-1331) 

 میانگین ساالنه

(1331-1331) 

 3/328 7/307 5/573 8/335 333 33 اسفراین

 8/325 5/385 3/437 202 3435 4 گالنراز و جر

 8/333 7/332 7/558 3/334 387 33 بجنورد

 3/334 327 3/452 7/237 830 3 جاجرم

 5/328 8/338 2/835 4/223 3378 33 شیروان

 3/73 8/322 2/402 8/347 3427 4 فارو،

 2/303 8/73 8/343 8/34 788 3 گرمه

 7/88 3/324 473 7/323 3532 3 سملقانومانه

 4/322 8/325 7/538 8/373 3388 48 میانگین کل
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حلییی از کییل درآمیید بررسییی سییهآ درآمییدهای م .5. 4

-1331سییال گذشییته ) 5هییای موردمطالعییه در دهیاری

1331) 

از درآمود محلوی  %8/47 گردد کوه( مشاهده می7برپایة جدول )

بوه عووارض صودور  ،سوال 4شده در ایون های نمونة انتخابدهیاری

، هزار ریال اختصاص دارد. سپس 3382328های ساختمانی با روانهپ

و  %34ترتیوب بوا ت و دریافت انواع بهای خدمات، بهآالدرآمد ماشین

دوم و  هوایدر رتبه ،هزار ریال 2342343و   3272443و با  4/33%

 سوم قرار دارند.

های منبع درآمد محلی دهیاریتفکیک میزان و  -1جدول 

 1331-1331های شمالی طی سال خراسان نمونة

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 منبع درآمد

میزان 

درآمد 

 )هزارریال(

نسبت به 

کل 

 )درصد(
های عوارض صدور پروانه

 ساختمانی

3382328 8/47 

 34 3272443 آالتکارکرد ماشین

 4/33 2342343 دریافت انواع بهای خدمات

 4/8 3323578 سازی زمینآماده

 5 83853 کیک اراضیحق تف

 4/3 734853 عوارض بر معامالت غیرمنقول

 7/0 353372 تغییر کاربری

 300 20543430 جمع کل

، در دورة مجموووعدهوود کووه درهای پووژوهش نشووان میفتووهیا

اسووان هووای اسووتان خردهیاری 3388-3330موردمطالعووه؛ یعنووی، 

از منوابع درآمد ساالنة خوود را درصد  34 /8اند شمالی فقط توانسته

گی آنان به منوابع دولتوی رقوم وابست ،مقابلمین نمایند و درمحلی تأ

های دهود. دربوین شهرسوتانخوود اختصواص میتوجهی را بوهقابل

بیشترین  % 3/28شهرستان شیروان با رقم  هایمطالعه، دهیاریمورد

هوای دهیاری ،مقابلاند و دردرآمدزایی را از منابع محلی داشته میزان

را از درآمودزایی میوزان کمتورین  %3/3راز و جورگالن بوا  شهرستان

 فتادگی روستاهای این شهرسوتان،  نبوودااند. دورمنابع محلی داشته

های اقتصادی و موقعیت مرزی آن سوبب وابسوتگی بسویار یلپتانس

ی آن به منابع دولتی شده اسوت. دربوین روسوتاهای هادهیاری زیاد

سوملقان( ویاب )مانهشیروان(، تازهمطالعه نیز روستاهای خانلق )مورد

 بیشوترین ٪7/35و  ٪7/58، ٪3/48ترتیوب بوا ، بوهو مایوان )فوارو،(

ی همچوون نزدیکوی بوه میزان درآمدزایی از منابع محلی را به دالیلو

خوود اختصواص شهر، کارخانجات و موقعیوت ویوژة گردشوگری بوه

 اند.داده

 
کل درآمد ها از وضعیت درصد درآمد محلی دهیاری -4شکل 

 ساالنه در استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 1331-1331های خراسان شمالی طی سال های نمونةدرآمد ساالنه در دهیاریهای محلی از کل سهآ درآمد -3جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 نام شهرستان
 درآمدزایی محلی اعتبارات دولتی

 لک
 درصد مقدار درصد مقدار

 87/443 3/35 33/82 3/84 38/573 اسفراین
 83/805 3/3 54/8 3/38 33/437 راز و جرگالن
 52/424 8/35 74/78 5/84 87/558 بجنورد
 7/478 3/8 38/38 7/33 35/452 جاجرم
 43/384 3/28 35/273 3/73 38/835 شیروان
 83/277 3/24 7/374 3/75 2/402 فارو،
 47/373 3/8 35 3/33 47/343 گرمه

 05/883 3/32 4/84 5/88 02/473 مانه و سملقان
 77/432 8/34 44/33 3/85 84/538 میانگین کل
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هیای ر درآمدهای محلیی دهیاریعوامل مؤثر ب. 1. 4

 مطالعه مورد
سون، جنسویت، سوطح  های فردی دهیواران ماننودین ویژگیباز

در توانمنودی فورد دهیوار در  دنوتوانمیار کوه یالت و سابقة کتحص

ای کسب درآمدهای محلی مناسب های مناسب برنمودن زمینهفراهم

 ، ای اسوپیرمن و پیرسوونهوای همبسوتگی رتبوهبر آزمونباشند، بنا

هوا و میوزان ایون ویژگییا معکوسوی بوین گونه رابطة مستقیم هیچ

محلوی از کول  حاصل از منابع محلوی و درصود درآمود درآمد سرانة

بوین  ساالنة هر دهیاری مشاهده نگردید؛ اما در بررسی رابطوة درآمد

حاصول از  ضایی روستاها با میزان درآمد سورانةف -های مکانیویژگی

منابع محلی و درصد درآمد محلی از کل درآمد ساالنة دهیاری، بین 

، رابطة 3388-3330تعداد جمعیت و نرخ رشد جمعیت در نیم دهة 

ه چودیگر، هرعبارتاری وجود داشته است. بهدمستقیم و معنینسبتاً 

یابد، بر درصد درآمد محلی از کل تعداد جمعیت روستاها افزایش می

ا بواالتر گردد و هرچه نورخ رشود جمعیوت روسوتاهدرآمد افزوده می

 خواهد بود. باشد، میزان درآمد سرانة حاصل از منابع محلی بیشتر

 بین درآمد محلی و عوامل مؤثر برآنبررسی ارتباط  -3جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 شرح

 فضایی روستاها -های مکانیویژگی های فردی دهیارانویژگی

 سن
سطح 

 تحصیالت

 سابقة

 کار

موقعیت 

 جغرافیایی

تعداد 

جمعیت 

1331 

فاصله از 

مرکز 

 شهرستان

سطح 

عملکردی 

 روستا

نرخ 

رشد 

 ساالنة

 جمعیت

درجة 

 دهیاری

میزان 

درآمد 

 محلی

 258/0 552/0 -003/0 -235/0 734/0 -330/0 -078/0 234/0 -043/0 مقدار

Sig 882/0 305/0 448/0 343/0 000/0 308/0 383/0 000/0 083/0 

درصد درآمد 

 محلی از کل

 353/0 822/0 003/0 237/0 583/0 -345/0 -377/0 334/0 -070/0 مقدار

Sig 800/0 352/0 383/0 258/0 000/0 073/0 373/0 003/0 285/0 

 آزمون همبستگی اسپیرمن

 و ارائة پیشنهادها گیری. نتیجه5
کند های تحقیق ما را به این نکته راهنمایی میبندی از یافتهجمع

ودجوه سواالنة منوابع درآمود محلوی جایگواه بسویار پوایینی در بکه 

آسوایش  ی  تحقیقاتبا نتااین یافته بنابراین،  ها داشته است؛دهیاری

 و همکوواران افتخوواریالوودین(، رکن3383ازکیووا و غفوواری) (،3374)

 ( کوه بیوانگر3333( و اسوتعالجی )3388(، نعمتی و بدری )3388)

دولت بر فراینود  ع مالی و ضع  مشارکت مردمی و سلطةکمبود مناب

یافتوة  ،خووانی دارد. همچنویندیریت روستایی درایران هستند، همم

بیوانگر  ( را کوه3387های قبلی ازکیوا )یافتهجام تحقیق، حاصل از ان

هوا یاریده یبرا یمصوب و قانون یو درآمد یمنابع مال این است که

 مینی توأهوایها با دشوار یارینظر، ده ینمحدود است و از ا بسیار

های تحقیوق نمایود. یافتوه، تأییود میرو هسوتندهروب یمنابع درآمد

مشوکالت سواختاری بوا در رابطه ( 3388جاجرمی و عبدالهی )یمانا

تمرکز و کمبود منابع مالی انسانی، نظام اداری م ةرمایمانند کمبود س

 .نیز تا حدودی یافته های تحقیق حاضر را تأیید می نماید. پایدار

منابع درآمدی حاصل از منابع محلی که برای پاسخ به این سؤال 

نمایند، ها ایفا میة آندجة ساالنها چه نقشی در تأمین بودر دهیاری

مطالعه، یدانی در روستاهای موردی حاصل از مطالعات مهادادهپایة بر

هوا کمتور از درآمدهای محلوی از کول درآمود سواالنة دهیاری همس

 ها، بیشوترینفضوایی آن در شهرسوتانباشد و در توزیوع می 8/34%

و کمتورین  %3/28ی به شهرستان شیروان بوا میزان درآمدزایی محل

و جورگالن )وحودت( بوا تأسویس و مورزی راز آن به شهرستان توازه

اما این درصد از درآمد محلوی بوا  ختصاص یافته است؛ا %3/3ضریب 

به ازای هر نفر با نرخ رشود ریال 33820تند از رقم  یک شیب نسبتاً

 رسویده اسوت؛ 3330ریال در سوال  25043به رقم  %3/34ساالنة 

هوا در کول بودجوة سواالنة دهیاریدرآمدهای محلی بنابراین، سهم 

وابستگی زیواد  مبنی بر اینکه اول تحقیق بسیار ناچیز است و فرضیة

ع به منابع درآمدی دولتی باعث شده است تا درآمود حاصول از منواب

 گردد.، اثبات میتوجهی نداشته باشدها جایگاه قابلمحلی در دهیاری

بور میوزان چوه عوواملی گویی به سؤال دوم تحقیق کوه پاسخ در

سواالنة ها و درصد درآمد محلی به کل درآمود درآمد محلی دهیاری

های هیافتو ،مطالعوه توأثیر گوذار هسوتندها در سطح منطقة موردآن

هوای فوردی داری بین ویژگیدهد که رابطة معنیپژوهش نشان می

صود درآمود های دردهیاران )سن، تحصیالت و سابقة کار( با شاخص

و میزان کل درآمود محلوی هور دهیواری  االنهمحلی از کل درآمد س

شوود؛ اموا ازبوین یة دوم تحقیوق رد مویفرض ،نتیجهوجود ندارد؛ در

مطالعووه )موقعیووت هووای مکووانی و فضووایی روسووتاهای موردویژگووی

جغرافیووایی، تعووداد جمعیووت، فاصووله از مرکووز شهرسووتان، سووطح 
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معیوت و عملکردی روستا و نرخ رشد جمعیت(، فقط بوین تعوداد ج

داری بوا رابطوة معنوی 3388-30رشود جمعیوت در نویم دهوة  نرخ

بوا ضوریب  د درآمد محلوی از کول درآمود سواالنههای درصشاخص

ة و با میزان کل درآمد محلی هر دهیواری بوا آموار 822/0تا  583/0

فضایی   -وجود داشته است؛ بنابراین، عوامل مکانی 734/0تا  552/0

اری  و حجووم آن محلووی هوور دهیوو حوودودی بوور سووهم درآموودهایتا

 گردد.اثبات می، فرضیة سوم تحقیق نتیجهتأثیرگذار هستند و در

فزایش منابع درآمدی ا در پایان، پیشنهادهای زیر برای    

          ،ها با منابع درآمدی فعلیا جایگزینی آنها یدهیاری

 د:نشوشرح زیر ارائه میبه
  عوارض که ویبه نح ،قانون برنامة پنجم توسعه 323اصالح مادة

از  وصولی ارزش افوزوده و عووارض آلوودگی واحودهای تولیودی

، شامل تموام یعنی ؛به توزیع استانی تغییر یابدتوزیع شهرستانی 

های شهرستان به دهیاریباید  عالوه،های استان شود. بهدهیاری

هوای دیگور دهیواری مبدأ ضریب بیشتری اختصاص یابد و برای

 حاسبه گردد؛ها ضریب کمتری مشهرستان

  اصالح حریم روستا با توجه به تعاری  محدوده و حوریم، تعیوین

و  هواا برای دریافت عوارض از معادن، کارخانهحریم برای روستاه

 ... که در حریم روستاها هستند؛

 افوزایش  هوارانندگی دهیواریوسهم درآمدهای جرایم راهنمایی

 ؛یابد

 حسواب بوا دهیواری هات اداری به افراد منوط به تصفیخدم ارائة

 باشد؛

 هوا و بیموة آنوان بوا توجوه بوه درصدی از عوارض معاینة ماشین

 های آن منطقه اختصاص یابد؛ای، به دهیاریپراکنش منطقه

 بورای روسوتاهایی کوه در مسویر  نقولودریافت عووارض حمول        

 المللی واقع هستند؛های بینجاده

 و تفوواهم نووةزمی و ترویجووی و آموزشووی هووایبرنامووه گسووترش 

 مشوارکت جلوب درراسوتای ،هوادهیواری و موردم بین همکاری

 ؛فراهم گردد عمومی

 خدماتی و عمرانی هایطرح اجرای درراستای خصوصی بخش با 

مشوارکت وجوود داشوته  ،متقاضیان به مناسب خدمات فروش و

 باشد؛

 ایجواد  روسوتاییان ازسووی عوارض پرداخت برای یمناسب زمینة

 هایی تشویقی اتخاذ شوند؛ه روشزمینگردد و دراین

 ماننود احودا  درآمودزا هوایطورح اجرای و اعمال ،ریزیبرنامه 

 ،طبیعوی پتانسیل دارای مناطق در تفریحی  -توریستی مجتمع

 تولیود ،بتنی قطعات و ماسه و شن مصالح تولید کارخانة احدا 

 توجه با هاآن فروش و ایگلخانه گیاهان و نهال ،گیاه و گل انبوه

 ایجواد  چون تبدیلی صنایعی ایجاد ،منطقه وهوایآب و اقلیم به

 دقیق بررسی، هادهیاری عمرانی آالتماشین( بانک) اجارة مرکز

 یانروسوتای نیازمورد خدماتی هایطرح فنی و اقتصادی توجیه و

 ؛ ... و

 ضووعی مو روسوتا بورای درآمودزایی راهبوردی سند تدوین لزوم

 پایودار درآمد بحث در اصل ترینممه بسیار مهم و حیاتی است؛

 عنووانبوه کوه اسوت آن هایقابلیت و روستا شناخت روستایی،

  .رودمی کاربه روستایی توسعة شاخص

 هوایدغدغوه از یکی پایدار درآمدی منابع ایجاد سخن آخر اینکه

 ،زیورا استان خراسان شمالی است؛ویژه و به کشور هایدهیاری اصلی

هوای عوارض صدور پروانه زمین و فروش چون ارناپاید درآمدی منابع

 ثیرتوأتحت که هستند درآمدهایی وساز،ساخت ساختمانی وابسته به

هوای مختلو  و طوی سوال دارند قرار اقتصادی هاینوسان مستقیم

 زیادی دارند. نوسانات
 

 هایادداشت
1. World Bank 

2. Zhang, Fan, Zhang, & Huang 

3. Douglas 

4. Turner  

5. Pini 

6. MacLeod & Goodwin 

7. MacKinnon 

8. Welch 

9. Woods 

 

 کتابنامه
 نور.تهران: انتشارات دانشگاه پیام. ریزی روستایی در ایرانبرنامه(. 3374آسایش، ح. ) .3

 های کشور.ها و دهیاریتهران: انتشارات سازمان شهرداری .هامنابع مالی و درآمدی دهیاری(. 3387ازکیا، م. ) .2

 . تهران: نشر نی.توسعة روستایی با تأکید بر جامعة روستایی ایران(. 3383ر. ) غفاری، غ.و ، .یا، مازک .3

 . بجنورد: استانداری خراسان شمالی.آخرین وضعیت تقسیمات کشوری خراسان شمالی(. 3333) استانداری خراسان شمالی. .5

هووا.              رکتی دهیاریکیوود بوور موودیریت محلووی و مشوواتأ وی موودیریت روسووتایی در ایووران بووا(. بررسووی الگوو3333) اسووتعالجی، ع. .4



 هشتم شمارۀ                                                                              ریزی روستاییپژوهش و برنامه مجلّه                                                                          431

 . 233 -248(، 32)30 ،پژوهشی انجمن جغرافیای ایران( -جغرافیا )فصلنامة علمی

 فصولنامةر ایوران از مشوروطیت توا زموان حاضور. (. بررسی تحوالت مدیریت روسوتایی د3388و عبدالهی، م. ) ،جاجرمی، ح.انیایم .8

 .223-255(، 42)38، راهبرد

هوای ی سنجش عملکورد مودیریت محلوی: بوا تأکیود بور سوازمانها(. بررسی مدل3388ا. ) و فیروزآبادی، س. ،جاجرمی، ح.ایمانی .7

 .33-332(، 32)34 ،نامة علوم اجتماعی روستایی در ایران. مدیریت شهری و

 ارات فرهونگی اشتویا  نور.تهران: انتوش .مودیریت نووین روستوایی(. 3330) ع. و موسوی، س. ،ع. بدری، س. .8

 . 33-38(، 34)3، هاماهنامة دهیاریجایگاه مدیریت روستایی در برنامة چهارم توسعه.  (.3385ر. ) آستانه، ع.دربان .3

تهوران: سوازمان  .33/3/3332آمار مجوزهای تأسیس دهیاری صادره تا تواریخ (. 3333) ریزی مدیریت توسعة روستایی.دفتر برنامه .30

 های کشور.و دهیاری هاشهرداری

 تهران: انتشارات سمت. .مبانی سازمان مدیریت(. 3380ع. ) رضائیان، .33

  .30-38(، 2)3، هادهیاری ةنشری .پایدار ةت توسعها و مدیریدهیاری. (3382)ر.  .افتخاری، عالدینرکن .32

مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار. (. نگرشی نو به 3388.، و عینالی، ،، )قیداری، حسجاسی، ر. .افتخاری، عالدینرکن .33

 .3-33(، 2)30، فصلنامة روستا و توسعه
فصلنامة حقو  )مجلوة دانشوکده حقوو  وعلووم ای شهر و روستا در فرانسه. (. بررسی وظای  و اختیارات شوراه3387) عباسی، ب. .35

 .283-234 (،5)38، سیاسی(

گوذار ثیرألکرد مدیریت روستایی در ایران براساس عوامل تگیری عماندازه(. 3384) .ا ه،زادو شوشتری ،شریعتی، ش. عبداللهیان، ح.، .34

 .227 -287 ،مدیریت ةنامویژه، انسانی علوم مدرس فصلنامة. بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران

          ،جلووة تحووول اداریماختاری موودیریت روسووتایی در ایووران. هووای سووهووای توواریخی و چووالش(. بررسووی زمینووه3388علینووی، م. ) .38

30(45،) 308-88. 
مودیریت شوهری  و  هشکدةتهران: نشر پژو. هابررسی میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری(. 3388ا. ) فیروزآبادی، س. .37

 های کشور. و دهیاری هاروستایی سازمان شهرداری

 عة روستایی )مطالعة مووردی: روسوتاهای بخوش اموامزاده )بوادرود((ها در توستحلیل عملکرد دهیاری(. 3388ر. ) بادی، ح.قاسمی .38

 هران، تهران، ایران.دانشگاه تمنتشرنشده(.  ارشدنامة کارشناسی)پایان

 هوایپژوهش فصولنامة ایوران. در روسوتایی مودیریت هوایچالش و محورهوای بررسوی (.3383ریواحی. و. ) و ،م. .معصوومقدیری .33

 .377-338(، 40)38 ،جغرافیایی

 38-33(، 23)4، هادهیارینشریة  .ابط شورای اسالمی روستا و دهیاریهای فراروی روچالش. (3388) .فرد، حکوچکیان .20

 ةامونپایان) موردی: بخش کندوان در شهرسوتان میانوه( ة)مطالع روستایی ةها در توسعارزیابی عملکرد دهیاری .(3388) .کریمی، م .23

 ، تهران، ایران.تهران دانشگاه منتشرنشده(. دارشکارشناسی

 .53-87، (202و  203)20ی تعاون، مجله .مدیریت روستایی در ایران معاصر .(3388) .ع زاده. ع.لهسایی .22

 تهران: مرکز آمار ایران. .شمالیهای استان خراسانآبادی ناسنامةش(. 3330مرکز آمار ایران. ) .23

 . مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.تأکید بر ایران ریزی روستایی بابرنامه(. 3382ح. ) لنگرودی، س.مطیعی .25

-های اسوتان آذربایجوان: دهیاریموردی )نمونة دیگر در مدیریت روستاهای ایران ای(. تجربه3385ا. ) کانی، ع.مهدوی، م.، و نجفی .24

 .23-33 (،43)37 ،های جغرافیاییفصلنامة پژوهشغربی(. 

 . بجنوورد: ادارةشمالی؛ مطالعات مرحلة سوومای خراسانعه و عمران )جامع( ناحیهطرح توس(. 3333) مهندسین مشاور فجر توسعه. .28

 شمالی.سانکل راه و شهرسازی خرا

-پایوان) (های بخش چمستان شهرستان نووردهیاری :موردی ةنمون) روستایی ةنقش آموزش دهیاران در توسع .(3388) .ناییجی، م .27

 ، ایران.تهران ،ید بهشتیدانشگاه شه منتشرنشده(.شد ارکارشناسی ةنام

 در فعوال هوایدهیواری تطبیقی ةمقایس :روستایی مدیریت نوین نظام کارکردی نقش ارزیابی (.3388ع. ) بدری، س.و ، .نعمتی، م .28



 334                                               ... های محلی در تأمین بودجةبررسی جایگاه درآمد                              سال سوم                        

 . 383-378، (43)33، جغرافیایی هایپژوهش (.گلستان استان :موردی ةمطالع) بزرگ و کوچک روستاهای

                            هوووای خووودمات بهزیسوووتی روسوووتایی در رفووواه اجتمووواعی روسوووتاییاند مجتموووعارزیوووابی عملکووور(. 3380نووووری، م. ) .23

 ارشد منتشرنشده(. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.نامة کارشناسی)پایان

فصولنامة تایی. گوذاری مودیریت روسوبر فناوری اطالعوات در سیاسوت (. روستای الکترونیک: رهیافت مبتنی3383م. ) یعقوبی، ن. .30
 . 34-305، (30)3، سیاست علم و فناوری

31. Douglas, D .J. A. (2005). The restructuring of local government in rural regions: A rural 

development perspective. Journal of Rural Studies, 21(2), 231–246. 

32. MacKinnon, D. (2002). Rural governance and local involvement: Assessing state-community 

relations in the Scottish Highlands. Journal of Rural Studies, 18(3), 307–324. 

33. MacLeod, G., & Goodwin, M. (1999). Space, scale and state strategy: Towards a re-

interpretation of the new urban and regional governance. Progress in Human Geography, 8(23), 

503–527. 

34. Pini, B. (2006). A critique of ‘new’ rural local governance: The case of gender in a rural 

Australian setting. Journal of Rural Studies, 22(4), 396–408. 

35. Turner, B. S. (1993). Max weber form history to modernity. London: Routledge. 

36. Welch, R. (2002). Legitimacy of rural local government in the new governance environment. 

Journal of Rural Studies, 18(4), 443–459. 

37. Woods, M. (2011). Key ideas in geography: Rural. London and New York: Routledge.  

38. World Bank. (2000). World development report 2000/2001: Attacking poverty. Washington: 

DC. 

39. Zhang, X., Fan, S., Zhang, L., & Huang, J. (2004). Local governance and public goods 

provision in rural China. Journal of Public Economics, 88(12), 2857– 2871. 



 

Journal of Research and Rural Planning Vol.3, No.8, Winter 2015 

 

Survey of Local Revenues in Annual Funding Dehyaries and Factors Affecting it 

(Case Study: North Khorasan Province) 
 

Aliakbar Anabestani1 – Ali Ghorbani2  

1- Associate Prof., Geography & Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

2- Ph.D. Student in Geography & Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

 

Received: 22 Aug 2014         Accepted: 19 Dec 2014 

 
Abstract 
Purpose: Dehyaries (Rural Mayer) a public institution with legal personality independent non-
governmental that some public services and forensic services in rural areas do.The main 
objective of the research was to study the sources of local income in the province has Dehyaries 
and factors affecting local income and percentage of the total annual income of the two which is. 
Methodology: This study is an applied research and it used descriptive - analytic method for 
analysis. The village has a population of 678 Dehyari North Khorasan Province in 2013 and 
included 58 villages on Cochran is calculated using the formula. 
Finding: Local revenue share of total annual income of less than 15.8 percent and Dehyaries and 
its spatial distribution in the Counties with the highest rate of 28.1% in Shirvan County and a 
low income community to the newly founded County of border Raz & Jargalan (Unity) by a 
factor of 1.1% has been allocated. Temporal and spatial characteristics of the study villages, only 
between population and population growth half a decade (2006-2011) with local revenue 
significant correlation and indices of total annual income by a factor of 0.481 to 0.622 and the 
total amount of local revenue to each of the two which the statistic 0.422 and 0.795 existed. 
Research limitation: One of the main challenges in this study is to access the information of 
financial Dehyaries. 
Practical implications: The findings, strategies include a comprehensive strategic plan for 
sustainable income Dehyaries, established types of companies, cooperatives and centralize the 
machine Dehyaries, determine the boundary for the village to receive the effects of mines and 
factories, increasing share of revenue traffic offenses etc. have been proposed. 
Original/value: This study is important in the sense that it allows identifying the share of local 
revenue, compared with an increase the resources and enhancing the success rate Dehyaries 
necessary. 
Key words: Local revenue sources, individual factors, local-spatial factors, rural management, 
Northern Khorasan. 
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