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   ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی
  لستانگاستان : مطالعه موردی  مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ

  

  و برنامه ریزی روستایی ارشد جغرافیاکارشناس  - ∗مرتضی نعمتی
  دانشگاه تهران -دانشکده جغرافیا ار یاستاد - ∗∗1ی بدریعلدیس

 29/9/1385 :  نهاییتائید  – 8/3/1385: دریافت مقاله 

  
  چکیده

 که اخیراً برای اداره امور عمومی روستاها در نظام مدیریت روستایی می باشند نهادهای عمومی و غیردولتی ،دهیاری ها
      خانوار صادر 20 برای همه روستاهای باالی تأسیساری ها مجوز در ابتدای راه اندازی دهی. اند کشور مطرح شده

 تأسیسمی شد، اما در ادامه کار ایجاد این نهاد در روستاهای کوچک مورد تردید واقع و چنین استدالل شد که 
هم به  روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اولویت با روستاهای بزرگی است که اینگونهدهیاری در 

مقاله حاضر . لحاظ جمعیتی و هم توان باالتر اقتصادی برای حمایت مالی از این نهاد عمومی امکان مناسب تری دارند
شده در روستاهای کوچک و مقایسه آن با روستاهای بزرگ به  یی دهیاری های ایجادادرصدد است تا با ارزیابی کار

 در این دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور بوده است؟ و آیا  دهیاریتأسیساین سؤال پاسخ دهد که آیا اصوالً 
  ؟ ه خدمات در قالب دهیاری از کارآیی الزم بـرخوردار استئعامل جمعیت به عنوان مالک ارا

 تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد - این تحقیق که در استان گلستان و با بهره گیری از روش مطالعه توصیفینتایج
 عالوه.  ساختاری، اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک داردکه عوامل

 به دلیل دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل  نیزبر اینکه دهیاری در روستاهای پرجمعیت
 .کرده است

  .نقش کارکردی، روستای کوچک می روستا، مدیریت روستایی، دهیاری، شورای اسال : واژه هاکلید
  

  مقدمه
سال   (دهیاری ها تأسیستدای در اب.  می شودتأسیسدولتی است که به منظور اداره امور روستا دهیاری یک نهاد عمومی غیر
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) ی هادی و بهساز ، روستاهای دارای طرحدهستانهابا اولویت مراکز ( خانوار 20، تمامی روستاهای باالی ) ش، ه1382
با اعالم این  .دکنن دریافت  دهیاریتأسیستوانستند به شرط پرداخت خودیاری اهالی روستا و تأیید استانداری، مجوز  می

 دهیاری هادلیل اعطای اعتباراتی که از محل قانون تجمیع عوارض به ه  دهیاری و نیز بتأسیس برای صدور مجوز آسانشرایط 
 بیش از تأسیس ماه ، مجوز 3 سال و 1به نحوی که در کمتر از . ونی نهادزرو به ف دهیاری تأسیسگرفت، تقاضای  صورت می

  .)3، 1382،یاکبر ( کشور صادر گردیدت هزار دهیاری از سوی وزار12
 ساختارهای اداری و تشکیالتی ،ها  نیازمند وجود پیش زمینه) دولتی یا غیردولتی(از آنجا که ایجاد هر نهاد مدیریتی       

 اینگونها اوالً زیر . دهیاری در روستاهای کوچک و پراکنده مورد تردید قرار گرفتتأسیس بتدریج با آن نهاد است، متناسب
از . به صرفه نبود  دهیاری در این روستاها از نظر اقتصادیتأسیسداد و ثانیاً  روستاها جمعیت کمی را تحت پوشش قرار می
نیازمند ) ها و بخشداری فرمانداری ها استانداریها،(رادست مدیریت محلی طرفی توانمندسازی و ظرفیت سازی در نهادی ف

 تا این نهادها از نظر نیروی انسانی و تشکیالت سازمانی و همچنین تجهیزات الزم تقویت شوند و امکان حمایت بودگذر زمان 
به واسطۀ باال  یشهرنقاط  نزدیک تاهایدالل شد که چنانچه برای روس استاینگونه . فراهم شوددهیاری هاانی آنها از و پشتیب

به وجود قابلیت تبدیل شدن   شهر مجاور و یای و احتمال ادغام در بافت کالبدیگسترش فیزیک امکان  وبودن میزان جمعیت
در ضمن امکان پشتیبانی آنها از . بودمقرون به صرفه خواهد سصادر شود، به لحاظ اقتصاد مقیا دهیاری تأسیسشهر، مجوز 

ی برای صدور مجوز ت طی دو مرحله مالک جمعیاستداللهایی،با چنین  .شد و نهادهای فرادست نیز میسر خواهد سازمانهاسوی 
 خانوار 100 خانوار به روستاهای بیش از 20  بیش ازابتدا از روستاهای که معیار مذکور یبه گونه ا ؛دکر  دهیاری تغییرتأسیس

  ).4، همان (.پیدا کردغییر  خانوار ت400و سپس به روستاهای باالی 
 خانوار و 200)  آبادی4985( درصد آنها 14 خانوار 20 باالی آبادیهای، از کل ش.  ه 1375 آمار سرشماری سال  بامطابق     

انوار را تحت پوشش قرار  خ20 درصد کل جمعیت روستایی باالی 50باالتر جمعیت دارند که این تعداد آبادی قریب به 
   عمدۀ جمعیت روستایی کشور در تعداد کمی از روستاها مستقر بخش به عبارت دیگر .)1375  آمار ایران،مرکز( دهند می

 از نظر امنیت ملی نقاط ،اند دلیل عوامل جغرافیایی در سطح کشور پراکندهه بسیاری از روستاهای کوچک که ب. می باشند
ورت خالی شدن از جمعیت، تبعات و مشکالت خاصی را شوند و به رغم داشتن جمعیت کم، در ص استراتژیکی محسوب می

ی سازمان دهیاری هاتوان پشتیبانی معاونت نیز درنظر گرفت که   اما باید این نکته را.)4 ،1371 ،یشهباز (بوجود خواهند آورد
با محدودیت هایی ز نیها برای ایجاد دهیاری در تمامی روستاها  فرمانداری و ها ی کشور، استانداریدهیاری هاها و  شهرداری

 ).3، 1382اکبری،(  استروبرو
 تأسیس مجوز ،به استناد مالک اولیه ) خانوار100زیر ( روستاهای کوچک  حاضر تعداد زیادی از حالدراز آنجا که      

روستاها ز دسته ادهیاری در این  ارزیابی نقش و عملکرد و یبا بررس می باشند،دارای دهیاری فعال و فعالً اند دریافت کرده 
  .در دهیاری در روستاهای کوچک را مشخص کتأسیس موانع و مشکالت میتوان
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   پژوهشیارچوب مفهومچ
. سـت  ا ها و نهاد  سازمانهادادن به    لق شک یطر  از ییط روستا یمح ت جامعه و  ی هدا ،یند سازمانده ی در واقع فرا   ییت روستا یریمد
ل  است کـه شـام     یند چند جانبه ا   ی فرا ییت روستا یریمد. می باشند  ییوستا جامعه ر  هدفهای تأمینل  ی و نهادها وسا   سازمانهان  یا

 و  یی روسـتا  یسـازمانها  ،التیق تشک یند با مشارکت مردم و از طر      ین فرا یدر ا .  است ی عموم ی، دولت و نهادها   مردم،  سه رکن 
 ،1383 ،یرضـوان ( ردیـ  گی قـرار مـ  یابیده و تحـت نظـارت و ارزشـ   یـ ن و اجرا گرد   ی تدو یی توسعه روستا  یبرنامه ها و طرح ها    

211(.  
آید ممکن است لزوماً منظور مدیریتی اندیشیده شده و برنامه ریزی شده  هنگامی که از مدیریت روستایی سخن به میان می     

  ).1، 1376طالب، (به عبارتی نقش عرف، عادات و سنن در مدیریت روستایی تعیین کننده است . نباشد
ز ی ونی کالن ملیثر از راهبردها، متاییل به توسعه روستای نی برای اساسیلفه ها از مویکی به عنوان ییت روستایریدم

 سنتی، رهیافتهای :ر در نظر گرفتی توان به شرح زیت را میری مدیافت هایره. ت استیرینه مدی موجود در زمیافت هایره
افت ها ین رهیف ایشرح و توصا مجال نجیر اد. یی و اقتضا سیستمیرهیافتهای کمی و رهیافتهای منابع انسانی، رهیافتهای

کرد ی روییت روستایرینه مدیکرد درزمین روی رسد بهتری است به نظر می چند بعدی، اما با توجه به آنکه توسعه مفهومستین
  . باشدیی و اقتضایستمیس

 بتوان آن را در همۀ تا ای وجود ندارد د که هیچ مدل یا نظریهنکن  جدید در مدیریت بر این نکته تأکید میرهیافتهای
توان نقطه اوج علم   رویکرد اقتضایی به مدیریت را می.)61، 1380رضائیان، ( ار برد و تحت شرایط متفاوت به کوضعیتها

 را وسیع و قدرت عمل آنها را سازمانها که این رویکرد میدان عمل مدیران و راهبران مدیریت در زیرا ؛مدیریت دانست
 پیچیدن ، در عرصه های روستاییبسیاراختالفات وجود  با توجه به تنوع جغرافیایی کشور و ظر می رسد به ن.دهد افزایش می

 مالکهای ،در این زمینه الزم است با دیدگاهی سیستمی.  نباشدعمل منطقی و صحیحینسخه واحد برای تمامی روستاها 
روستاهای کوچک نیز باید   دهیاری درتأسیسخصوص  در. انعطاف پذیری را برای برنامه ریزی روستایی در نظر گرفت

 است، یت محلیرین پژوهش مدی ایاز آنجا که موضوع محور. شود  از هرگونه مطلق گرایی پرهیزضمن توجه به این رویکرد
  .دنشوف ی تعریت محلیری مدیدیم کلی است مفاهالزم

  
  سازمان یا نهاد محلی - 1

شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً سازمان پدیده ای اجتماعی به « یازنظر مفهوم
در ). 21 ،1372رابینز،  (»مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند

یدن به هدف مورد موافقت با  از قرار دادن اشخاص در کنار هم برای آماده کردن کارها و رس عبارت راسازمان گری دیفیتعر
ای از مرزهای نسبتاً  هال سازمان را مجموعه.  ریچارد اچ .)101، 1372بیان، (  دانسته اندها مسئوولیتها و قبول  جرای وظیفها

 که به داند هماهنگ کنندۀ اعضا می ارتباطی و سیستم سیستمهایشناخته شدۀ یک نظام مشخص، سلسله مراتب اختیارات، 
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قرار  هدفهاای از  هایی است که معموالً در مورد یک دسته یا سلسله مر در یک محیط وجود دارد و سرگرم فعالیتصورتی مست

  .)53، 1376هال،  (دارد
پایه .  مورد توجه قرار گرفته اندیتیری مدیوه های که بر اثرتحول در شمی باشند سازمانهاجمله انواع   ازی محلیسازمانها

بنا نهاده شده است و مشارکت اصل اساسی در فلسفه وجودی این » حاکمیت مردم بر مردم« بر اصل ی محلیسازمانهاو اساس 
ی محلی توسط سازمانها توسعه ، تشکیل موضوعدر فرایند نظریه های مربوط به نقش مردم و دولت در . ست انهادها

 .در توسعه و اداره امور محلی برعهده گیرند ی محلی نقش فعالی راسازمانهااجتماعات محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا 
  )217 ،همان ،رضوانی(

 اما از آنجا که در یک محدودۀ سیاسی خاص ،ی خصوصی و دولتی متفاوتندسازمانهای محلی با سازمانهابا وجود آنکه 
موجب ه که بسازمانی است عمومی  سازمان محلی «.شوند، تحت لوای حاکمیت سیاسی هر کشوری فعالیت دارند ایجاد می

قوانین عمومی و یا خاص و یا سایر وسائل قانونی در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن 
 .)45، 1380نوروزیفر، (»  کندتأمینحدوده خاصی برای مردم  الزم را در مسرویسهایگردد تا خدمات و  باشد تشکیل می می

در این تعریف نیز تأکید شده است . کند محلی در چارچوب حاکمیت یک کشور فعالیت می که اشاره شد سازمان همان گونه
  . شود که سازمان محلی به وسیلۀ قانون ایجاد می

ـ سازمان 1:  اصلی مورد نیاز استویژگی سهبرخی از صاحبنظران معتقدند که از نظر فنی برای موجودیت سازمان محلی 
ـ سازمان محلی باید 3ـ سازمان محلی باید دارای ویژگی یا مشخصۀ حکومتی باشد 2 ؛ باشدمحلی باید موجودیتی سازمان یافته

سازمان محلی موجودیتی «  :دکرتوان چنین تعریف   سازمان محلی را مین رویاز ا. دارای استقالل به معنای واقعی کلمه باشد
ای برخوردار  قابل مالحظه) و نه سیاسی(ی و مالی  حکومتی بوده و از استقالل ادارویژگیهایسازمان یافته است که دارای 

  .)164، 1380مقیمی، (» باشد که هدف از ایجاد آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل با حداکثر کارآیی و اثربخشی است
ها و یاستاندار(منطقه  با دولت از طریق نمایندگی های آن دریکطرف ی محلی ازسازمانهانیز به عنوان  دهیاری ها

 که بیان شد استقالل اداری و مالی از همان گونه. می باشندمرتبط  با مردم ق شورای از طرو از طرف دیگرند  ارتباط)مانداریهافر
موجب دورشدن دهیاری از  کندبنابراین شرایطی که این استقالل را خدشه دار . ویژگیهای اساسی نهادهای محلی است

  .عی خود می شودشخصیت واق
  
  مشارکت  -2
واژۀ . دارد آنجا که نهادهای محلی بخشی از قدرت خود را از مردم می گیرند، مشارکت نقش مهمی در موفقیت آنهااز

های فراوانی   در مورد معنای اصطالحی آن بحث.باشد  به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص میلغت  درمشارکت
مشارکت درگیری ذهنی و «. پذیری دانستتأثیر فعالیت و توان جوهرۀ اصلی آنرا درگیری، شده است ولی در مجموع می
ی گروهی یکدیگر را یاری هدفهاانگیزد تا برای دستیابی به  های گروهی است که آنان را بر می عاطفی اشخاص در موقعیت

  .)15 ،1379علوی تبار، (» لیت کار شریک شوندودهند و در مسئو
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تعاون و همکاری از دو مفهوم عام و خاص . طه و پیوند نزدیکی داردراب» تعاون و همکاری«واژۀ مشارکت با مفاهیم 

مفهوم خاص تعاون و همکاری . در مفهوم عام خود به همکاری، یاریگری و رعایت منافع جمعی اشاره دارد. برخوردار است
اهداف و وظایف سازمان شود که در قالب آنها دسترسی به   مدیریتی اطالق میسازماندهیهای و تشکلها روشهابه آن گروه از 

  .)، پیشگفتار1379آرگایل، . ( شودتأمینتواند  وری بیشتر و هزینه و زمان کمتر می با بهره
یک کاربرد معمولی این کلمه به بسیج مردم برای به . مفهوم مشارکت نیز مانند مفهوم توسعه دارای ابهامات زیادی است

در تفسیری دیگر مشارکت را با تمرکز زدایی از دستگاه .  اشاره داردعهده گرفتن پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی
سومین نظر در مورد مشارکت، . انتقال قدرت و منابع تصمیم گیری به سطوح پایین تر از این دسته اند. گیرند دولتی برابر می

 با توجه به تعریف و شخصیت .)213، 1383موسی کاظمی ،. (آنرا به عنوان یک فرایند اختیار دادن به محرومان می شناسد
میزان مشارکت روستاییان . داشته باشد مشارکت روستاییان زانی با میکی این نهاد رابطه نزدتی موفق که رسدی به نظر مدهیاری

از آنجا که یکی از . یط اجتماعی و فرهنگی روستاها و نیز میزان حمایتهای دولتی داردا دهیاری بستگی به شرفعالیتهایدر 
ست، روستاهای کوچک ازحمایت کمتری برخوردار بوده  دولتی میزان جمعیت روستاکمکهای اصلی برای اعطای هایمالک

  . قرار دهدتأثیرو این عامل می تواند سطح مشارکت اهالی را تحت 
  

  ت مشارکت جویریمد - 3
 در زمینه مسئوولیتگیری و قبول  مست از ایفای نقش از طریق اظهار نظر، ارائه پیشنهاد، تصمی امشارکت در مدیریت عبارت

 مدیریتی که سیستمهایدر. به دست آمدهتوسعه کار و توزیع دستاوردهای  وهای سازمان، انتخاب نوع کار، بهبود فعالیت
 روشهایتواند به   میاین مشارکت.  تحقق اهداف سازمان تنها با مشارکت ممکن است شود،ی می تلقمشارکت رکن اساسی

 است که کارکنان موضوع مقصود از مدیریت مشارکت جو اطمینان یافتن از این .)19، 1381حسینی، ( دمختلف انجام شو
مدیریت مشارکت جو کوششی است برای مشروعیت بخشیدن به مشارکت فعال . های مؤثری بپردازند صالح به گرفتن تصمیم

یت مشارکت جو نوعی از مدیریت است که در مدیر. های مربوط به خود آن گیری  سرپرستان و کارکنان در تصمیم،مدیران
آن مدیر ضمن کاهش تمرکز از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم سازی متقابل، انگیزش احساس تعلق زمانی و 

 بهترین  فکرخالقیت را در میان کارکنان برانگیخته، ضمن نهادینه کردن این فرهنگ با همفکری دسته جمعی کارکنان به
توان در  های این نوع مدیریت را می  بهترین نمونه.)41، همان (از امکانات موجود خواهد بوددر راستای استفاده بهینه الگوها 

 رکن اساسی مشارکت است و بدون آن موجودیت سازمان به سازمانهاگونه  در این. ی محلی مشاهده کردسازمانهامدیریت 
  .)217 ،1383رضوانی ،( مخاطره خواهد افتاد 

   تحقیقیش شناسرو
له ی به وستگردآوری اطالعااین ارتباط  در. ی استروش اسنادی به همراه مطالعات میداناین تحقیق   در شدهروش استفاده

 تکمیل موجود نیست،) دهیاری هاپا بودن با توجه به نو(های مورد نیاز پژوهش را که در منابع آماری مکتوب   دادهپرسشنامه،
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 ر راستای فرضیه ها وتحلیل آماری د اطالعات بدست آمده با شیوه های توصیفی و.  دهدیم قرارده و در دسترس محقق کر

  .دن شویاهداف تحقیق تجزیه وتحلیل م
دلیل آنکه تعداد زیادی ه  شده است و نیز بتأسیسکه دهیاری در آن بوده از آنجا که استان گلستان جزء اولین استانهایی 

 شده اند ، جامعه آماری نمونه از این استان انتخاب شده تأسیس خانوار 100روستاهای کمتر از از دهیِاری های این استان در
برای انتخاب جامعه نمونه از میان روستاهای دارای دهیاری فعال در این استان از روش انتخاب نمونه بر اساس فرمول . است

روستای کوچک 23( روستا 46اری فعال در این استان  روستای دارای دهی704بر این اساس از میان . کوچران استفاده شد
برای انتخاب تعداد خانوارهای نمونه از هر روستا نیز به همین ترتیب . به صورت تصادفی انتخاب شده اند ) روستای بزرگ23و

  . عمل شد
، یساختار ها وعوامل یاریق دهیان توفی رابطه میابین پژوهش مشخص است، ارزی ایلی که در مدل تحلهمان گونه

  نیزییاه هین روابط فرضی ایابیبه منظور ارز. ن پژوهش استیت روستا هدف مورد نظر ایزان جمعیز می و نی، اجتماعیاقتصاد
  :ن شده است ییر تبیبه شرح ز

 در یعامل مهم ) ی و اداری مالیبانیپشت (یالتی و تشکی مناسب اداریها و ساختارها نهیش زمی رسد وجود پیـ به نظر م
 .باشد ی م شدهمنطقه مطالعه کوچک یجاد شده در روستاهای ایدهیاری هاق یفتو

 وجود یجاد شده در روستاها رابطه معناداری ایدهیاری ها و کارکرد )ا بزرگ بودنیکوچک ( ن تعداد خانوار ساکنیـ ب
 .دارد

      و کارکرد  )یطیح ـ میعی طبپتانسیلهای و یوجود امکانات خدمات (چکی کو روستاهایت اقتصادین وضعیـ ب
 .)1شکل  ( وجود داردین نوع روستاها رابطه معناداریجاد شده در ای ایدهیاری ها
 رابطه ،چککو یروستاها جاد شده دری ایدهیاری هاکارکرد  و) زان مشارکتیم( روستاها یت اجتماعین وضعیـ ب
  . وجود داردیمعنادار

زمینه و   پیشروستاهای کوچک، ی ها در نوع رابطه میان کارکرد دهیار،ه شدارایه  پژوهشیلیمدل تحل که در همان گونه 
 . شودی ارزیابی م اجتماعی روستا در این پژوهشساختارهای اداری مناسب، تعداد خانوار ساکن، وضعیت اقتصادی ووضعیت

  
  
  
  
  
  

  
  مدل تحلیلی تحقیق : 1شکل 

پیش زمینه ها و ساختارهای 
  اداری و تشکیالتی

  تعداد خانوار ساکن 
  )جمعیت روستا(

 وضعیت اقتصادی روستا

 وضعیت اجتماعی روستا

کارکرد دهیاری
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  شرایط حاکم برعملکرد  دهیاری 

     بررسی این وظایف نشان .  وظیفه برای دهیار مشخص شده است47 ،سازمان دهیاری ها طبق اساسنامه ، تشکیالت و
 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده 137براساس بند ب ماده .  قرار دارند حیطه خدمات عمومیمی دهد که اکثر آنها در

مدی الزم در طول آهمراه کلیه منابع دراست که بخشی از وظایف دستگاههای اجرایی بر اساس میزان توانمندی دهیار به 
مالک ارزیابی توفیق دهیاری در این پژوهش انجام وظایفی است . )93، 1383، یقربان (اجرای برنامه به دهیاران واگذار شود

  . که طبق قانون برای آن مشخص شده است
به همین دلیل از . از این نهاد به عمل آیدای دولتی حمایتهتا  الزم است ، به دلیل نوپا بودن دهیاری هاتأسیس در ابتدای 

هرچند که منابع حاصل از این محل از جنس  .ه است در نظر گرفته شددهیاری ها سهمی برای ،محل قانون تجمیع عوارض
ها محسوب   اما در واقع نوعی کمک دولتی برای شکل گیری و ادامه حیات دهیاری،عوارض است نه از جنس بودجه دولتی

و اگر هم کمکهایی از سوی دولت صورت می گیرد بر حسب ضرورت و ست  ا خودکفای نهادیاریده عبارتی  به.می شود
ای اختصاص این منابع به دهیاری این خصوص آن است که شاخص اصلی بر نکته مهم در.  استبنا به مقتضیات خاص

 ممکن موضوعن ی کنند، که ای دریافت مم کمتری از این منابعبه همین دلیل روستاهای کوچک سه. می باشد جمعیت روستا
 برای دهیاری ها در نظر گرفته شده  که منابع درآمدی.فش به وجود آوردی وظای در اجرایاری دهی را برایاست مشکالت

 پرداخت این عوارض نیز مستلزم مشارکت اهالی روستا می باشد ودرکوتاه .است عوارض افتیمحل در  ازبه طور عمدهاست 
  . های دولتی از دهیاری ها اجتناب ناپذیر استمایتبنابراین ح. ن چندان به این منابع تکیه کردمدت نمی توا

ثر ؤجمله عواملی است که می تواند بر عملکرد دهیاری ها م وضعیت اجتماعی و اقتصادی روستاها نیز ازبا توجه به آنکه 
   .ی شودمخته  پرداشده نطقه مطالعه می و اقتصادی اجتماعیهایژگی ویشناخت اجمال به در اینجا  ،باشد

  
   منطقهیهایژگی از ویشناخت کل

 یاری دهی کوچک دارایهم از نظر باال بودن تعداد روستاها  ویاری دهی هم به لحاظ سابقه راه اندازاز آنجا که استان گلستان
از میان نیز برای انتخاب نمونه .  جامعه آماری نمونه از این استان انتخاب شد شود،یت دار محسوب می اولویجزو استانها

بر این اساس از میان . روستاهای دارای دهیاری فعال در این استان از روش انتخاب نمونه بر اساس فرمول کوچران استفاده شد
به صورت تصادفی ) روستای بزرگ23روستای کوچک و23( روستا 46 ، روستای دارای دهیاری فعال در این استان704

 روستاهای بزرگ ساکن در  کل تعداد خانوار، 581 نمونه  کوچک ساکن در کل تعداد خانوار روستاهای.انتخاب شده اند
 یسع .به عنوان نمونه انتخاب شد  خانوار5 از هر روستاکه خانوار است،  10182و مجموع خانوار های روستاهای نمونه   8601
 یگذار تأثیرسه و یط متنوع، امکان مقای از شرای نظر برخوردارباشد تا از استان گلستان سطح پراکندگی این روستاها درشده 

    است شدهش دادهی نما)3 و 2 شکل(بزرگ و کوچک در  ی روستاهاینحوه پراکندگ .عوامل مختلف فراهم شود
  



  
  1386 بهار – 59                             پژوهش های جغرافیایی شماره                                                                               168

 

  
  مرکز آمار یران: مأخذ                                        

   پراکندگی روستاهای نمونه بزرگ:2 شکل
  

  
  مرکز آمار یران:    مأخذ 

   پراکندگی روستاهای نمونه کوچک:3شکل
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 شهرستان استان گلستان 11 ی مرکزی در بخش هابه طور عمده نمونه ید، روستاهاشو ی که مالحظه مهمان گونه

 یبرا. ستن موضوع در انتخاب نمونه مدنظر قرار گرفته ای ، ایط مساویسه روستاها در شرایبه منظور مقا. استقرار دارند
 ،1نمودار .  شده اندی گروه طبقه بندهشتن روستاها در ی، ا)کوچک و بزرگ(  نمونهی روستاهایتیت جمعیف وضعیتوص
  . دهدی را نشان میتی نمونه در طبقات مختلف جمعی روستاهایع نسبیتوز

در بین روستاهای   قرارداشته و60-80 درصد از روستاهای نمونه در طبقه جمعیتی 20 حدود ،1بر اساس نمودار 
ی  باسوادنرخهمچنین  .اند درصد از روستاهای نمونه را به خود اختصاص داده 25 حدود 300-100بزرگ نیز گروه جمعیتی 

  : است1روستاهای نمونه نیز به شرح جدول اشتغال و 
  

طبقات جمعیتی
0

5

10

15

20

25

20-40 41-60 61-80 81-100 101-300 301-500 501-700 701به باال

درصد 

درصد 

  
  نمونه در طبقات مختلف جمعیتیروستاهای توزیع نسبی :  4شکل 

   
  ک کوچک و بزرگی نمونه به تفکی در روستاهای باسواد نرخ: 1جدول 

   بزرگیروستا   کوچکیروستا  رمتغی

  6/56  3/53  ینرخ باسواد
  7/41  2/36  نرخ اشتغال

  1375 سال ،العات مرکز آمار ایراناطمحاسبات انجام شده بر روی : ماخذ                                                                     
  
 

 قرار گرفته یابی ها مورد ارزیاریت دهیزان موفقی است که رابطه آن با میی از جمله شاخصهااها نیز روستیط اقتصادیشرا
مشخص شده  7، 6، 5، 4، 3 ،2 هایدر قالب جدولاز نظر شرایط اقتصادی منطقه مورد مطالعه عیت روستاهای نمونه وض. است
  .است

  
  

صد
در
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  ی ودام در روستاهای بزرگ و کوچک میزان زمینهای کشاورز: 2جدول 

)هکتار(زمین کشاورزی  دام  

 کل میانگین سرانه کل میانگین سرانه

نوع 
 روستا

94/0  1841 41416 67/0  6/805  بزرگ 18530 

16/0  6/636  1363 42/0  کوچک 5636 245 

  .1375 سال ،ت مرکز آمار ایرانالعاطامحاسبات انجام شده بر روی : ماخذ                                         
 

کشاورزی و هم از نظر تعداد دام زمینهای  مشخص است، روستاهای بزرگ هم از نظر میزان 2  که درجدولهمان گونه
زان  هکتار است که از این می18530ن دسته از روستاها کشاورزی در ایزمینهای کل مساحت .  مناسبتری قرار دارندطدر شرای

روستا به طور   راس است که هر41416روستاهای بزرگ  کل تعداد دام در.  هکتار زمین دارد6/805متوسطهر روستا به طور 
  .  راس دام دارد 1841متوسط 

ن  سهم هر روستا از ایوهکتار است  5636 کوچک روستاهای کشاورزی درزمینهای مساحت کل این در حالی است که 
اد هر روستا به طور این تعد س است که ازأ ر1463 اد دام در این روستاها نیزکل تعد. هکتار است 245مقدار به طور متوسط 

  .وضعیت بهتری قرار دارند دام  نیز روستاهای بزرگ در  از نظر سرانه زمین کشاورزی و.می باشدس أ ر637 دارای متوسط
  

  تحلیل اطالعات و یافته ها
ه فوق از یبه منظور آزمون فرض . استی و عوامل ساختاریاری دهتیان موفقی رابطه میابیصدد ارز ن پژوهش دریه اول ایفرض
 یاریق دهیر ساختار و توفین متغیارتباط بتعیین  یب فوق برایضر .رمن استفاده شده استی اسپی رتبه ایب همبستگیضر

به طور )نوالؤعملکرد مس  وی دولتیتهایآموزش، حما(ر ساختار ی متغیلفه هاؤر مین زین بیوهمچن ) یاریکارکرد ده(
   .جداگانه محاسبه شد
)  کوچکیروستاها در( قیر ساختار و توفیمتغ ن دویرمن بی اسپیب همبستگید ضرشو یمالحظه م که همان گونه

 95گر با یبه عبارت د. )sig= 170/0> 05/0 (ز صادق استینان در جامعه نی اطم درصد95سطح   دراست که 107/0 معادل
ق یتوف در) ی واداری مالیبانیپشت (یالتی و تشکی مناسب اداریهاو ساختار نه هایش زمی توان گفت که پینان میدرصد اطم

، ی دولتحمایتهایآموزش، ( ر مجموعه ساختاریان عوامل زیم ن ازی همچن.می باشند رثّؤ مکوچک یروستاها  دریاریده
  . نشان می دهد ها یاریق دهیا توفبرا  ین درجه همبستگی آموزش باالتر عامل،)نوالؤعملکرد مس

) ستدر این پژوهش به عنوان شاهد درنظرگرفته شده اکه (روستاهای بزرگ  ارزیابی رابطه میزان توفیق دهیاری در
  . ی می تواند دقت تحلیل پیش گفته را در باره روستاهای کوچک افزایش دهدعامل ساختار و
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 روستاهای کوچک رضریب همبستگی بین ساختار و توفیق د :3جدول 

یت دولتیحما آموزشمسئوالنعملکرد یاریق دهیتوف ساختار آماره عامل
 **638/0 **748/0  **96/0 *017/0 000/1یب همبستگیضر

. 017/0 . سطح معناداری  000  .  000  ساختار 000 

 34 34 199 199 199 تعداد نمونه

 *0/086 *0/344 *0/132 1/000 *0/107یب همبستگیضر
 یاریق دهیتوف 0/028 0/046 042. . 0/017 یسطح معنادار
 34 34 199 199 199 تعداد نمونه

 0/252 063/- 1/000 *0/132 **0/960یب همبستگیضر
 0/150 0/724 . 0/042 000. یسطح معنادار

مسئوالنعملکرد 
 34 34 199 199 199 تعداد نمونه 

 0/301 1/000 063/- *0/344 **0/748یب همبستگیضر
 آموزش 0/083 . 0/724 0/046 000. یسطح معنادار
 34 34 34 34 34 تعداد نمونه

 1/000 0/301 0/252 *0/086 **0/638یب همبستگیضر
یت دولتیحما . 0/083 0/150 0/028 000. یسطح معنادار
 34 34 34 34 34 تعداد نمونه

 1385سال  ،جمع آوری شده از مطالعات میدانیاطالعات محاسبات انجام شده بر روی : ماخذ           

  روستاهای بزرگ  ضریب همبستگی بین ساختار و توفیق در.4جدول 
 یت دولتیحما آموزشمسئوالنعملکرد یاریق دهیتوف ساختار آماره عامل

0/ *0/144 1/000یب همبستگیضر 960(**) /0 749(**) /0 638(**) 

یسطح معنادار   ساختار 000. 000. 000. 005. . 
 34 34 199 199 199 تعداد نمونه

یب همبستگیضر  0/144* 1/000 0/103* /0 275(*) 0/095* 

یسطح معنادار  /0 005 . /0 048 /0 049 /0  یاریق دهیتوف 025
 34 34 199 199 199 تعداد نمونه

یب همبستگیضر  /0 960(**) 0/103* 1/000 - /0 063 /0 252 

یسطح معنادار  .000 /0 048 . /0 724 /0  مسئوالنعملکرد  150
 34 34 199 199 199 تعداد نمونه

یب همبستگیضر  /0 749(**) - /0 275(*) - /0 063 1/000 /0 301 

یسطح معنادار   آموزش 083. . 724. 049. 000. 
 34 34 34 34 34 تعداد نمونه

یهمبستگب یضر  /0 638(**) 0/095* /0 252 /0 301 1/000 

یسطح معنادار  .000 /0 025 /0 150 /0   یت دولتیحما . 083
 34 34 34 34 34 تعداد نمونه

  )ش.  ه 1385(سال  جمع آوری شده از مطالعات میدانی،اطالعات محاسبات انجام شده بر روی : ماخذ           
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برابر )  بزرگیروستاها در( قیو توف عامل ساختار ن دویرمن بیپ اسیب همبستگی ضر،بر اساس محاسبات انجام شده

 یالتی و تشکی ادارینه ها و ساختارهایش زمینان گفت که پی اطم درصد95 توان با یب مین ترتی که به ا144/0 است با
ه ها و نیش زمیجه گرفت که وجود پی نتاینگونه توان یدر کل م. دن بزرگ نقش داریروستاها  دریاریت دهیدرموفق

  . بزرگ وکوچک استیروستاهار ها دیاریت دهیموفق  دری مناسب عامل مهمیالتی و تشکی اداریساختارها
ز ـ آموزشی و نیکالسهایالی، برگزاری ـ مکمکهای دولتی از طریق حمایتهایروستاهای نمونه این پژوهش        در

نکته مهم در این . ویکرد موفقیت دهیاری ها شده است اداری وتشکیالتی موجب ایجاد شرایطی برای بهبود رپشتیبانیهای
 اصلی برای مالکهایزیرا یکی از . ه می شودئ برای روستاهای بزرگ ارابه طور عمده تسهیالت اینگونهارتباط آن است که 

به همین دلیل روستاهای کوچک ممکن است با . درجه بندی دهیاری ها وتخصیص اعتبارات میزان جمعیت دهیاری است
 دولتی سطح مشارکت های مردمی نیز پایین آمده و شرایط برای حمایتهای با کاهش زیرا رایط دشواری روبرو شوند،ش

  . فعالیت دهیاری ها دشوار می شود
 یدانی می هایج بررسی نتا شده استیابی ها ارزیاریت دهیو موفق) تیزان جمعیم(ان اندازه روستا یه دوم رابطه میدر فرض     

 کوچک ی بزرگ را موفق تر از روستاهای در روستاهایارـی دهبه طور عمدهر یدول زــان به شرح جیهد پاسخگو دینشان م
   :اند کرده یابیارز

   فراوانی پاسخ ها به میزان توفیق دهیاری هادرروستاهای بزرگ و کوچک: 5جدول 
  جمع  بخشدار  شورا  خانوار  میزان توفیق  نوع روستا

  31 0  15  75  کم
  11 0  -  11   حدودیتا

  90 0  8  23  زیاد
  کوچک

  132 0  23  100  جمع
  32 0  5  27  کم

  10  2  1  7  تا حدودی
  109  9  17  80  زیاد

  بزرگ

  151  11  23  114  جمع
  1385 سال ،اطالعات جمع آوری شده از مطالعات میدانی محاسبات انجام شده بر روی : ماخذ

ن ها یانگی می بزرگ و کوچک، از آزمون برابریروستاها در یاریق دهی توفیا عدم برابری ی برابرارزیابی یبرا
 اطمینانسطح  ب درین ترتیبه ا. )ستون دوم جدول زیر ( است001/0برابر با  بدست آمده یسطح معنادار. استفاده شده است

  ها دریاریق دهیتوفزان ی توان گفت که مینان می درصد اطم99گر با ی به عبارت د.تأیید می شودانس  ی واری برابر درصد99
کاهش د که با شو ین مذکور مالحظه میانگیبا مراجعه به مقدار م.  دارندیدارا کوچک و بزرگ با هم اختالف معنیهاروستا

 یروستاها  دریاریگر دهیبه عبارت د. د شویتر ممحتمل ت یعدم موفق وشده کاسته  ی میزان توفیق دهیارز اتعداد جمعیت
  . دارندیربیشتت یموفقامکان بزرگ 
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  برابری توفیق دهیاری در روستاهای نمونه : 6جدول 

 Ĥزمون
 متغیر

F 
سطح 
 انحراف معیاراختالف میانگین    سطح معناداریدرجه آزادی tمعناداری

برابری توفیق 
دهیاری در 
 دوجامعه

11/4500/001-2/382197 0/018 -0/0574 0/02409 

 توفیق برابریعدم 
دهیاری در 

 عهدوجام
  -2/588173/4220/010 -0/0574 0/02217 

  )ش.  ه 1385سال ( ،جمع آوری شده از مطالعات میدانی اطالعات محاسبات انجام شده بر روی : ماخذ           
 مالک ،با توجه به موارد قانونی و شرایطی که برای فعالیت دهیاری ها درنظر گرفته شده است می توان دریافت که جمعیت

روستاهای کوچک به دلیل کم بودن جمعیت اعتبارات کمتری دریافت  دهیاری در .استا  کننده ای برای موفقیت دهیاری هتعیین
 این موضوع ضمن آنکه . میزان جمعیت است، آموزشهای الزم به دهیاری هاارائه برایاز طرفی مالک انتخاب روستاها . می کنند
 ف خود شده و موجب عدم رغبت دهیاران به انجام وظای،می کند  دشوارهای کوچک در روستابرای فعالیت دهیاری ها شرایط را

  . را به دنبال خواهد داشتروستاهای کوچک  مدی دهیاری درآناکارمجموعه این عوامل 
 یا رتبه ی همبستگز با محاسبهیه نین فرضیآزمون ا  در. شده استیابی ارزیاریت دهیه سوم رابطه عامل اقتصاد و موفقیدر فرض

ن ی بیب همبستگیکه ضر نشان می دهد به دست آمدهنتایج .  جامعه صورت گرفته استب مذکور بهی ضریریم پذی تعم ورمنیاسپ
 بر این اساس فرضیه. می باشد 047/0جه شده معادل ی نتی بوده و سطح معنادار084/0 یاریق دهی روستا و توفیت اقتصادیوضع
  .استقابل پذیرش سوم 

  همبستگی بین وضعیت اقتصادی و توفیق دهیاریضریب . : 7جدول 
 قیتوف اقتصاد متغیرها

  t 1/000 /0840یب همبستگیضر
 یاقتصادوضعیت  0470/ . یسطح معنادار

 199 199 تعداد نمونه

 t 084/0 1/000یب همبستگیضر

 یاریق دهیتوف . 0470/ یسطح معنادار

 199 199  تعداد نمونه

ن پژوهش شاخص یان ذکر است که در ایشا. می کند یبررسرا  ها یاریت دهی و موفقیت اجتماعیابطه وضع ر،ه آخری    فرض
 . محاسبه شده استsig=0/02 یه سطح معنادارین فرضیا در . استیزان مشارکت اهالی میت اجتماعی وضعیابی در ارزیاصل

 روستاها و یت اجتماعین وضعی بی در جامعه آمارن گفت تواینان می درصد اطم95ن است که با ی ابه دست آمدهجه یدرواقع نت
  .  وجود داردی معناداری همبستگ، هایاریق دهیزان توفیم



  
  1386 بهار – 59                             پژوهش های جغرافیایی شماره                                                                               174

 
   ضریب همبستگی بین وضعیت احتماعی و توفیق دهیاری:  8جدول 

  متغیرها توفیق شرایط اجتماعی
  ریب همبستگیض 0950/  1/000

  سطح معناداری 0/021  .
 نمونهتعداد  199 199

  مشارکت

  ضریب همبستگی 1/000 095/0
 سطح معناداری .  0/021

  تعداد نمونه 199 199
  توفیق دهیاری ها

نظر   روستاها دریعت اجتمای وضعیابی ارزی برای به عنوان شاخص اصلیاری دهفعالیتهای در برنامه ها و یاگر مشارکت اهال
شتر خواهد ی بیاریت دهیزان موفقیشتر باشد، می بیاری دهعالیتهایف روستا دری توان گفت هر چه مشارکت اهالی، مفته شودگر
  .  دارند، موفق تر استیشتری آنها مشارکت بی که اهالی کوچکی درروستاهایارین دهیبنابرا. بود

 که همان گونهالبته . دکنمی پیدا هر جا که میزان مشارکت بیشتراست، میزان توفیق دهیاری هانیز افزایش  یبه عبارت 
 می گذارند، با این وجود در تأثیراره شد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به طور غیر مستقیم بر میزان مشارکت اهالی اش

این . شرایطی که مشارکت اهالی روستادربرنامه های دهیاری افزایش یابد، موفقیت دهیاری ها نیز افزایش خواهد یافت
  ..یز مصداق داشته باشدروستاهای کوچک نباره  می تواند حتی دروضوعم
  
   یریجه گینت
صورت وجود ساختارهای مناسب اداری و تشکیالتی میزان موفقیت دهیاری ها ،  که درت از آن داردیحکان پژوهش یج اینتا

می تواند )  راهآغازحداقل در (مالی  داری و احمایتهای خدمات و ارائه،  دولتیکمکهای اعطای ی به عبارت.بیشتر خواهد بود
  .باشد ن بقاء و ادامه حیات دهیاری هاضام

با توجه به موارد قانونی و . روستاهای بزرگ به مراتب موفق تر از روستا های کوچک عمل کرده است دهیاری در
 مالک تعیین کننده ای برای ، می توان دریافت که جمعیت، استشرایطی که برای فعالیت دهیاری ها درنظر گرفته شده

 برای اعطای تسهیالت به یاصلتوجه به آنکه جمعیت مالک  با شرایط کنونی و در. حسوب می شود مموفقیت دهیاری ها
ت به عنوان ید شاخص جمعییأ تی به معناموضوعن یا. اندروستاهای بزرگ موفق تر عمل کرده  ست، دهیاری در ادهیاری ها
ن شاخص یت مهمتریاس ضوابط موجود، جمع، بر اسذکر شد که همان گونهست، بلکه ی ها نیاری دهتأسیس در یمالک اصل
  . تلقی می شود هایاریت دهیدر موفق

.  استرگذاتأثیربر میزان موفقیت دهیاری ها مستقیم  به صورت مستقیم وهم به صورت غیر دولتی همحمایتهایمیزان 
 مالک  است کهیالح ن دریا. روستاهای کوچک به دلیل کم بودن جمعیت اعتبارات کمتری دریافت می کنندهای دهیاری 

روستاهای کوچک ی دهیاری هابنابراین . میزان جمعیت استنیز  آموزشهای الزم به دهیاری ها ارائه برایانتخاب روستاها 
این موضوع ضمن آنکه . نیز دریافت نمی کنند آموزش های الزم را اعتبارات کمتری برخوردارند، معموالً ضمن آنکه از
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مجموعه   موجب عدم رغبت دهیاران به انجام وظایف خود شده و،سازدمی  ت دهیاری ها دشوارفعالیاستمرار برای  شرایط را

  .را به دنبال خواهد داشتروستاهای کوچک  ناکارآمدی دهیاری دراین عوامل 
 عامل اقتصادی تأثیر.  بیشتر است،شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند روستاهای کوچکی که از  دهیاری درتوفیقمیزان 

وضعیت  اهالی یک روستا از بدیهی است که اگر. گرفتنظر   مختلف درروشهایمی توان به  میزان موفقیت دهیاری ها را در
چنین روستایی از  این اساس دهیاری در بر. بود باشند، میزان خودیاری آنها نیز بیشتر خواهد اقتصادی مطلوبی برخوردار

   .استار شرایط مطلوبتری برای انجام وظایف خود برخورد
 باره  می تواند حتی درموضوعاین . پیدا می کندنیز افزایش  ، میزان توفیق دهیاری ها باشدجا که میزان مشارکت بیشتر     هر

 یابد، دهیاری نیز ی ماین روستاها افزایش شرایطی که میزان مشارکت در یعنی در. روستاهای کوچک نیز مصداق داشته باشد
ت که مشارکت اهالی به دلیل  مستلزم آن اسموضوعالبته این . بود برخوردار خواهد جام وظایف خوداز توفیق بیشتری برای ان

  .گذاری سایر عوامل کاهش پیدا نکندتأثیر
شرایط . میزان موفقیت دهیاری ها دارد  نقش مهمی دریجمعیت به عنوان یک شاخص اساس  توان گفتیمجموع م در 

 تحقیق یبا توجه به یافته ها . به نفع روستاهای بزرگ و به زیان روستاهای کوچک استموجود برای فعالیت دهیاری ها کامال
 تسهیالت به دهیاری در  شرایط اعطای خدمات و،اصالح قوانین موجود و ضمن تغییر  تاالزم است که  رسدیظر مــبه ن

 از . درنظرگرفته شودموضوعاین  دیگری برای مالکهای ،عالوه بر عامل جمعیت وه شدروستاهای کوچک مورد بازنگری 
 در روستاها در نظر گرفته شود تا همه روستاها یاری دهتأسیس ی برایگری دی شاخص ها،تی جمعیبه جابهتر است رو  این

 توان چند مالک ین ارتباط میدر ا. بهره مند شوند) یاریده( ییروستانوین ت یریقالب مد بتوانند از خدمات موجود در
       وجود ، ی عمرانی در برنامه هایزان مشارکت اهالی، م)وزن مکانی ( روستاینسب ت مطلق ویموقعله از جم یتیجمعریغ
  . دکررا پیشنهاد  ت روستایزان محرومی، می و گردشگریستی توریت ها یقابل

 را به تی اولو،فعالیتیزان در هرنوع ی برنامه راست تاالت باعث شده ی امکانات و تسه بودنمحدوددر حال حاضر 
 توان ین تفکر حاکم است نمی که ایز تا زمانی ها نیاریدر خصوص ده.  اختصاص دهندیتیزان پوشش جمعی مضوعمو
 تنها یاری دهتأسیسزمان حاضر مجوز   در.دشو یی روستایت در نواحیت جمعین نهاد موجب تثبی اتأسیسدوار بود که یام
 اما. ستیرفه نص کوچک مقرون به ی دررروستاهایاریجاد دهیکه اه آن است ی شود و توجی بزرگ صادر می روستاهایبرا
  . شودی از روستاها خالصه نمیداشته و تنها به گروه خاص نظر  به همه روستاهایی روستایزی برنامه رد توجه داشت کهیبا

 یستمیبرد س از راهیری بهره گ،ی محلیت هایری در خصوص مد که رسدین پژوهش به نظر می ای نظریتوجه به مبان با
ر ـنظ ات مناطق مختلف دریط و مقتضـی شرا،ییز از مطلق گرای ضمن پره،ردـن راهبی در ازیرا.  باشدبهترین راه ،ییو اقتضا

 یکردین رویست با چنی بایز می کوچک نیروستاها  دریاری دهتأسیسا عدم ی تأسیسدر ارتباط با موضوع . شود یرفته مـگ
توجه   مختلف بای روستاهای فراهم شود که برایطیر شرای انعطاف پذینین قوانیبا تدو کرده وز ی پرهییاز هر گونه مطلق گرا

  . شودیریم گی آنها تصمیهایژگیو ات ویبه مقتض
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  خذ Ĥمنابع و م

   .، چاپ اول ،تهران، دفتر مطالعات و پژوهشیو همکار، تعاون  )1379( کلی، مالیآرگا -1
 . 3، ص2 ها، شماره یاریر، ماهنامه دهیسردبادداشت ی، )1382(، غضنفر، یاکبر -2

   .یت دولتیریت، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیرین مدیی، آ)1372( نیان ، حسام الدیب -3
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