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 چکیده

شوند که الزم است برای تحقق ریزی روستایی در سطح محلی محسوب میعنوان قوه اجرایی نظام برنامهها بهدهیاری هدف:

ها با تأکید بر هدف تحقیق حاضر تحلیل منابع درآمدی دهیاری مند باشند.وسعه روستایی؛ از خودکفایی مالی بهرهزایی تدرون

 باشد.زا میمشارکت مردم و تحقق توسعه درون

با  هاباشد. گردآوری دادهمنطقه موردمطالعه روستای نارجوئیه از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان می روش:

 93باشد و ای و پیمایشی با رهیافت مشارکتی انجام شده است. جامعه آماری؛ روستائیان ساکن روستای نارجوئیه میروش کتابخانه

ای منظور ارزیابی منابع از روش ارزیابی مشارکتی و تعامل اندیشهدهند. بهنظران محلی؛ جامعه نمونه را تشکیل مینفر از صاحب

بندی کنند و از طریق نمودار ون به تحلیل معه نمونه خواسته شد منابع را در قالب ماتریس زوجی اولویتاستفاده شد و از جا

 اهمیت و ارتباط با منابع بپردازند.

اند از: ترتیب عبارت ترین منابع درآمدی دهیاری روستای نارجوئیه بههای حاصل از تحلیل آمار سازمانی نشان داد مهمیافته ها:یافته

و  های خصوصیهای اهدایی اشخاص و سازمانهای اعطایی دولتی، درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و تغییر کاربری، کمکککم

ترین منابع مالی روستای بهای خدمات. همچنین نتایج ارزیابی مشارکتی در زمینه اهمیت منابع )تحلیل منابع بالقوه( نشان داد مهم

که تحلیل ارتباط )منابع و ایجاد بازارهای محلی هستند. درحالی های مشارکتیمالیات، اجرای پروژهترتیب: عوارض و  نارجوئیه به

و  باشداستثنای عوارض و مالیات؛ رابطه بین اهمیت و ارتباط منابع درآمدی دهیاری نارجوئیه معکوس میبالفعل( نشان داد به

 اند.اند و در چرخه مالی و درآمدی دهیاری و روستا قرار نگرفتهنشدهترین منابع بالقوه درآمدی این روستا هنوز بالفعل مهم

نارجوئیه برای رهایی از وابستگی به دولت و نیروهای بیرونی؛ به اهمیت و اولویت  شود دهیاریپیشنهاد میراهکارهای عملی: 

لی دهیاری تالش کند تا در آینده منابع مالی ها به سیستم ماسازی و ورود آنمنابع درون روستا توجه داشته و در راستای بالفعل

-گذاری فعال توسط سازمانریزی تعاملی در روستای نارجوئیه؛ سرمایهبرای برنامه روزا و مطمئن در اختیار داشته باشد. ازایندرون

 باشد.الزم می روستایی های توسعهو مشارکت و نظارت روستاییان بر برنامه گذاری اساسی بر روی منابع محلیهای محلی، سرمایه

 منابع مالی پایدار، ارزیابی مشارکتی، ماتریس زوجی، نمودار ون، روستای نارجوئیه جیرفت.ها: کلیدواژه

                                                           
 :نویسندة مسؤول .Email: aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir 
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

فضایی  نظام ةقاعد عنوانبه روستایی هایحوزه اساساً

 زیرا دارند، ملی توسعه در اساسی نقش و سکونت، فعالیت

 در روستایی فضاهای پایداری به وابسته سرزمین ایدارپ توسعه

 ایمنطقه توسعه در مؤثری نقش تواندمی که است مختلف ابعاد

اهداف اساسی مدیریت  (.2، 4931رضوانی، )باشد  داشته ملی و

توسعة روستایی با یکدیگر همپوشانی دارند؛  روستایی و

های عالیتکه آلبرت واترسون توسعة روستایی را ف روستازاین

حصول  هاآن ترینمهمداند که های متعدد میمتشکل از بخش

 فرد روستایی است هر عواید اقتصادی و رفاه اجتماعی برای

(. امروزه عمده روستاهای کشور با 493ص. ، 4934 )تودارو،

... مواجه هستند  و مسائلی چون کمبود درآمد، مهاجرت

توجه به  لذا( 494-493 صص. ،4931)عنابستانی و عنابستانی، 

 های مساعد و تأمین نیازهای اساسی جوامعدارا بودن زمینه

ریزی اصولی جهت دستیابی به ، نیازمند توجه و برنامهروستایی

پایدار امری ضروری است )پورطاهری، سحاسی و توسعه 

 از یکی محلی هایسازمان گیریشکل(. 3 ، ص.4933، صادقلو

 در چارچوب قانون که است امروز امعوج یمدیریت مشخصات

دامنه تفویض  دست دارد. در را امور محلی مدیریت ؛شده وضع

های محلی در مدیریت نواحی روستایی اختیارات و نقش دولت

ای(؛ متفاوت و ناحیه بسته به نوع نظام سیاسی )متمرکز، فدرال

های محلی و میزان مالی دولت ینتأماست. در این میان، مسئله 

همواره  2و فدرال 4به منابع نامطمئن دولت ملیوابستگی آن 

، ص. 2113، 9)االی کلمنت االتونجی و ادوی باشدمطرح می

 بندیقسیمبرحسب نوع ت محلی کدموکراتی هایحکومت .(44

 موظف به مدیریت امور زندگی و (ایالت یا و کشور سیاسی

 جامعه توسعه سطح ارتقاء و ساکنان بهتر نیازهای تأمین

 پایدار یک نظام نیازمند محلی مدیریت .هستندروستایی 

 خود عمل ذاتی وظایف به بتواند آن طریق از تا است درآمدی

 و به شهروندان مناسب خدمات ارائه و جامعه، مطلوب اداره کند.

 درآمدی پایدار به دستیابی مستلزم عمرانی هایپروژه هدایت

 بهشود سبب می پایدار درآمد و . مدیریت هزینهاست

 هملط اقتصادی و اعیماجت ، کالبدی،محیطییستز ساختارهای

درآمد  .باشد ثبات دارای و مستمر حالیندرع شود ون وارد

بوده،  محاسبهقابل ساده و شفاف طوربه پایدار آن است که

نیز  اعیماجت عدالت بهو  باشد؛ منطقی آن وصول هایهزینه

ضوعی کمیت و کیفیت بودجه محلی مو .باشد نموده توجه

کند میزان بودجه تعیین می سویکباشد زیرا از بسیار مهم می

های عمومی ساالنه جامعه محلی چه هستند؟ و از سوی اولویت

 ینتأمدیگر کیفیت بودجه که به اطمینان، ثبات و پایداری 

 کندگردد ثبات مدیریت محلی را مشخص میبودجه برمی

  .(4، ص. 2114، 4)هودلستون

هایی چون عدم وجود چالش ؛ایی کشوردر مناطق روست

 مسائل مربوط به و مناسب مشارکتی، ناآگاهی سازوکارهای

، نعمتیطاهری و )پور حاکم است متولی توسعه هایدستگاه

جدید توسعة روستایی باید درک  (. مدیریت2 ، ص.4934

سازی نهادینهو  گراییجمعتوسعة محلی، بروز ابتکارها، 

قرار دهد و قادر به تحلیل خود ر مشارکت را در دستور کا

فضاهای روستایی  محیطیمشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست

 منظوربهتاکنون (. 29ص. ، 4932لنگرودی،  مطیعیباشد )

، ه توسعه روستاییب توسعهدرحالدستیابی کشورهای 

های متفاوت در مقاطع زمانی مختلف طرح و اجرا استراتژی

وانسته اهداف توسعه را در این کشور شده؛ که در غالب موارد نت

ترین دالیل عدم موفقیت در این راستا یکی از مهم .محقق سازد

های اجتماعی، توسعه منابع و سازی سرمایهعدم توجه به فعال

های محلی و مردمی در میان روستائیان بوده توسعه مشارکت

محور و نهادهای مردم عنوانبههای غیردولتی که سازمان است

تواند نقش مهم و کلیدی در این زمینه ایفا جو میمشارکت

دهیار قرار داده شده  عهده بروظایفی که ترین از مهم .نمایند

شامل کلیه امور جاری روستا اعم  مدیریت امور روستا است که

)کالبدی ـ محیطی، اجتماعی  و غیراقتصادی (مالی)از اقتصادی 

یک سازمان مدیریتی  عنوانبه. دهیاری باشدمی و فرهنگی(

-ای میان مردم و دولت را در تمام عرصهغیردولتی نقش واسطه

کند می ایفاهای عمومی حیات اجتماعی و اقتصادی روستاییان 

بوده دهیاری برآمده از مردم  ازآنجاکه (.99ص. ، 4934)قلفی، 

با توجه به همچنین  بیشترین ارتباط را با روستاییان دارد وو 

 العمل نسبت به مدیریت وروستاییان نوعی عکس اینکه دیدگاه

اهمیت  ازعملکرد این نهاد مردمی شیوه نحوه عمل دهیار بوده، 

 جدیدالتأسیساز سویی دیگر با عنایت به  .باالیی برخوردار است

بودن دهیاری و فعالیت آن در مناطق روستایی و با توجه به این 

د و روند شکاف بین که اکثریت روستاییان زیر خط فقر قرار دارن

درآمد سالیانه روستانشینان و شهرنشینان رو به فزونی است در 

و ها خودکفایی دهیاری اتخاذ راهکارهایی برایحال حاضر 

تمامی  بسیجتوسعه روستایی نیازی ضروری است. لذا  زاییدرون
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های عمرانی و برای گسترش برنامههای درونی و بیرونی ظرفیت

سی است که باید در ستاها امری اساائه خدمات در روار

این اساس ضرورت  بر. انجام شود روشمندچارچوب مناسب و 

ملی و درآمدهای کالن درباره  مقرراتبا نگاهی به قوانین و  دارد

 بخشیتنوعسازی و علجذب، بالف به ارائه راهکارهای ،محلی

 که هابا توجه به تفاوت مکان .دها اقدام شوروستا درآمدی منابع

. مالی دهیاران را نیز در پی دارد ها و منبعتفاوت در نقش

تقسیمات سیاسی از توابع بخش  ازلحاظروستای نارجوئیه 

توان گفت هدف لذا میباشد. مرکزی شهرستان جیرفت می

تحقیق حاضر بررسی منابع مالی و درآمدی دهیاری روستای 

قعیت و با توجه به مو درنهایتای که باشد بگونهنارجوئیه می

های شرایط جغرافیایی منطقه و با رویکرد مشارکت مردمی؛ راه

جدیدی برای کسب منابع مالی دهیاری روستای نارجوئیه ارائه 

 شود.

تحقیق  سؤاالت با توجه به بیان مسئله و پیشینه تحقیق،

 شوند:مطرح می صورتبدینحاضر 
 برای )اهمیت منابع بالقوه( های اقتصادیفرصت ینترمهم -

 نارجوئیه کدامند؟دهیاری روستای منابع مالی  ینتأم

ارتباط بین اهمیت منابع درآمدی دهیاری )منابع بالقوه(  -

نارجوئیه در روستای ( منابع بالفعل شدن) و ارتباط با منابع

 ؟چگونه است

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
 نماید:در اینجا مروری بر پیشینه تحقیق ضروری می

( در تحقیق خود با عنوان 4934)نجفی  و مهدوی -

نشان  "ایران مدیریت روستایی در دیگر ایتجربه ها،دهیاری"

اند در زمینه توسعه های دولتی توانستهها با کمکدادند دهیاری

یکی از  مردم عدم مشارکت وجودینبااواقع شوند  مؤثرروستایی 

 های اصلی در این زمینه است.ضعف

ارزیابی "خود تحت عنوان  ( در پژوهش4933کریمی ) -

ای روستاهای شهرستان سازی توسعهعملکرد دهیار در ظرفیت

عملکرد دهیاری را در توسعه روستایی ارزیابی  "گنبدکاووس

مندی میزان رضایت اساس برکرده و چنین نتیجه گرفت 

روستاییان از عملکردهای عمرانی، کشاورزی، اجتماعی، 

ها و خدمات ارائه بین فعالیت سوییی همفرهنگی و غیره رابطه

 ها و شوراهای اسالمی وجود ندارد.شده توسط دهیاری

نامه کارشناسی ارشد خود تحت ( در پایان4937جی )هوه -

ای سازی توسعهارزیابی عملکرد دهیار در ظرفیت"عنوان 

به این نتیجه رسید که  "گنبدکاووسروستاهای شهرستان 

های بودجه بیشتر، برگزاری دورهها، اختصاص نظارت استانداری

آموزشی مرتبط با شرح وظایف دهیار، تفویض اختیارات الزم از 

تواند از سازی برای مشارکت مردم میها و فرهنگسوی دستگاه

های روستاها بکاهد. ضمن اینکه اهتمام و دهیاری ضعف

حمایت در راستای توسعه جوامع  موازاتبهمشارکت روستائیان 

 است. ناپذیراجتنابمری روستایی ا

( در تحقیق خود 4931) نژادقلیاستعالجی، خانی و اهلل

 پیشنهاد "ها در توسعه روستایینقش دهیاری"تحت عنوان 

 بهای وصول درآمدزا، هایطرح ایجاد با هادهیاری کنندمی

 و خودکفایی هایزمینه دستازاین مواردی و خدمات

 هاییکمک انتظار در و آورده فراهم را دهیاری خوداتکایی

 غیردولتی هایسازمان تهدیدات ترینجدی از زیرا نباشند

 را سازمان این چراکه است دولتی منابع و دولت به وابسته شدن

 از و ساخته دور شاناولیه اهداف از و داده سوق شدن دولتی به

 خالقیت و نوآوری و و خودکفایی خوداتکایی دیگر روحیه سوی

 .نمایندمی تضعیف هادهیاری در را پویایی و

( در تحقیق خود تحت 4934خانی )فراهانی و رستم -

 در زندگی کیفیت بر هادهیاری نقش ارزیابی و بررسی"عنوان 

نشان دادند در  "خدابنده شهرستان کرسف روستاهای دهستان

ها روستاهای بزرگ نسبت به روستاهای کوچک، دهیاری

های یشتری در زمینه ارتقای شاخصگذاری باند سرمایهتوانسته

های اقتصادی کیفیت زندگی مردم داشته باشند زیرا فرصت

 بیرونی و درونی در این روستاها بیشتر است.

در تحقیق خود تحت ( 2113) االی کلمنت االتونجی و ادوی -

" های محلی نیجریهمالی دولت ینتأمهای بازبینی راه " عنوان

مالی  ینتأمهای ترین راهمطمئن ترین ونتیجه گرفت مطلوب

های مشارکتی انجام پروژه -4دول محلی در کشور نیجریه 

ارائه خدمات اجتماعی،  -2و  تولید با فعاالن اقتصادی محلی

باشد. راهکار محیطی به جامعه محلی میو زیست زیرساختی

سوم نیز داشتن پرسنل خدماتی و اداری دلسوز، باوجدان و آگاه 

باعث افزایش اعتماد و همکاری  هاآنکرد مطلوب است تا عمل

 مردم با دولت محلی شود.

در تحقیق خود تحت عنوان  (2149) 4مالم و کانت -

نشان داد فعالیت  "منابع مالی دولت و مالیات در جامعه محلی"

و  هامنظم سیستم مالیات )مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت

توسعه جامعه محلی بوده و مالیات بر دارایی( نشانگر سالمتی و 

 شود.مالی دولت محسوب می تأمینترین مکانیسم مطمئن

ای بر مقدمه"در تحقیق خود تحت عنوان  (2114هودلستون )
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 "ریزانبودجه دولت محلی در آمریکا: راهنمایی برای برنامه

و محلی )کانتی، شهر و  سهم هر یک از سطوح ملی، ایالت

 شان داد.بودجه ن نیتأمروستا( را در 

مسئله "در تحقیق خود تحت عنوان   (2142) 3یان و لی -

نشان داد وضعیت بغرنج  "گذاری دولت محلی در چینسرمایه

مالی دولت مالی در وضعیت فعلی به  نیتأمناشی از شیوه 

های تجاری، استقراض از سطح مواردی چون استقراض از بانک

ای بیرونی هو استقراض از دول و شرکت ملی، اوراق قرضه

زمین، اموال  . در این تحقیق همچنین نقش اجارهگرددیبرم

و همچنین منابع نامرئی دولت  آالت و ...فیزیکی مانند ماشین

 هاگذاری در پروژه، سرمایهیگذارنامو  محلی مانند حق تبلیغات

محیطی در و زیست و عملیات اجرایی زیرساختی، تولیدی

 داده شد.مالی دولت محلی نشان  نیتأم

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
این پژوهش روستای  موردمطالعهمحدوده و منطقه 

نارجوئیه است که در غرب شهر جیرفت قرار گرفته است )شکل 

درجه و  47مختصات طول جغرافیایی  به(. روستای نارجوئیه 4

ع دقیقه و ارتفا 44درجه و  23دقیقه، عرض جغرافیایی  44

کیلومتری غرب شهر جیرفت قرار  9متر، در  743متوسط 

باشد. آن با شهر جیرفت آسفالته می ارتباطیگرفته و راه 

کیلومتری شمال و روستاهای  4آباد واقع در روستای علی

کیلومتری شمال غرب روستا،  49آباد واقع در آباد و نجفحسین

. باشندمی ها به روستای نارجوئیهآبادی تریننزدیک ازجمله

 متر بوده 743 ارتفاع متوسط روستا نارجوئیه از سطح دریا برابر

و موقعیت طبیعی این روستا دشتی است. با توجه به نقشه 

توپوگرافی، روستای نارجوئیه، داری شیب مالیمی از شمال 

کیلومتری شهرستان جیرفت  9غرب به جنوب شرق است. در 

 جمعیت(. 4934وئیه، واقع شده است )طرح هادی روستای نارج

نفر بوده است  2439، سراسریروستای نارجوئیه براساس آمار 

(. در نزدیکی روستا عوارض طبیعی 4931، مرکز آمار ایران)

 مشاهدهقابل دوردستها از و تپه هاکوهوجود ندارد. ولی منظر 

هلیل رود در مجاورت جنوب این آبادی  دائمیاست. رودخانه 

تباطی این روستا با سایر مراکز جمعیتی )راه جریان دارد. راه ار

 بین روستایی( در شمال روستا قرار دارد.

 

 

 
 نقشه موقعیت روستای نارجوئیه در محدوده استان، بخش و دهستان -1 شکل

.4932های پژوهش، مأخذ: یافته  

 . روش تحقیق2. 2
در این تحقیق با توجه به اهمیت و جایگاه مشارکت مردم 

پایدار روستای و تأمین منابع درآمدی دهیار از روش  در اقتصاد

توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق 

را روستای نارجوئیه، بخش مرکزی، شهرستان جیرفت تشکیل 

-دهد و جامعه نمونه ما را اهالی روستا نارجوئیه تشکیل میمی
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سد. برای رنفر می 2411دهند که تعداد جمعیت آن به حدود 

ها از مطالعات اسنادی و میدانی با ابزار کارگاه گردآوری داده

های مالی و مشارکتی استفاده شده است. در ابتدا فرصت

درآمدی روستا به کمک مردم شناسایی شد که منتج به تهیه 

نقشه منابع روستا گردید. در ادامه این منابع از طریق ارزیابی 

بندی امتیازدهی و اولویتمشارکتی به کمک ماتریس زوجی 

چنین میزان استفاده از این منابع )بالفعل شدن و ورود شد. هم

شدن ها به منابع درآمدی دهیاری( بررسی شد. بالفعلآن

دهد. در ادامه میزان اهمیت ها میزان ارتباط را نشان میفرصت

و میزان ارتباط برای هر یک از این منابع در قالب نمودار ون 

ه شد. درنهایت با مشارکت مردم راهکارهایی جهت نشان داد

ارتقای منابع مالی و درآمدی دهیار روستای نارجوئیه پیشنهاد 

 گردید.

 . مبانی نظری تحقیق3

تلفیق و تنظیم عوامل مختلف »مدیریت روستایی علم 

)طالب،  است« و... در جامعه روستایی طبیعی، انسانی، اقتصادی

و  دهیسازمانفرآیند  درواقعیی (. مدیریت روستا4، ص. 4974

ها و دهی سازمانهدایت جامعه روستایی از طریق شکل

های جامعه روستایی نهادهایی است که موظف به تأمین هدف

ها و را با توجه به خواسته هاآنهایی که مردم هستند. هدف

هایی که کنند و سازمانامکانات موجود خود ترسیم کرده و می

 هاآندر تعامل بوده و بر کیفیت عملکرد  هاآن مردم پیوسته با

یکی از ابعاد  بعد اقتصادی (.2111، 7)زاسلوس کنندنظارت می

است که به سه زیر بخش تولید، توزیع  اصلی مدیریت روستایی

در بعد اقتصادی، ایجاد هدف مدیریت شود. و مصرف تقسیم می

عه برای توسعه اقتصادی است که طی آن جام ی مناسبفضای

عرضه کاال و خدمات  و درآمدیو پایداری خوداتکایی، ثبات 

آن سطح زندگی و رفاه  تبعبهخود را افزایش داده و  موردنیاز

(. 74-79 ، صص.4934 د )معارفی،یابعمومی اعضا افزایش 

 دارای از درآمدها که دسته آن از است عبارت پایدار درآمد

 در حداقل و دهبو ثبات )دارای یریپذدوام خصوصیاتی چون:

 بودن )کسب مطلوب نشوند(؛ نوسانات شدید دچار مدتکوتاه

 به و شود محوری عدالت ارتقاء رویکرد موجب آن از درآمد

 شهر اقتصادی و یاجتماع ، کالبدی،محیطییستز ساختارهای

 طی در درآمدی پذیری )پایهانعطاف و نکند(؛ وارد ایهملط

 از تا یابد گسترش ارجمخ گسترش همپا با و شود بزرگ زمان

رابطه مدیریت اقتصادی  . درباشدمی شود( اجتناب مالی مضیقه

 مروری باهای مختلفی وجود دارد. جامعه روستایی دیدگاه

 دو توانمی ،نظریات توسعه اقتصادی هاینظریه بر اجمالی

. کرد مطرح را نوین و بنیادین هایاز چارچوب کلی یمجموعه

 از مارکسیستی دیدگاه نوسازی، نظریه توسعه، تکاملی مکتب

 هایریشه با (94ص.  ،4934 ازکیا،) وابستگی ینظریه و توسعه

 مداخله نقش گسترش به کینزی، در اقتصاد عمیق عقالنی

 اعتقاد دارند بیرونیهای مشارکت با همراه توسعه در دولت

 مکاتب، این تمام در(. 92 ص.، DHV، 4974مشاور  مهندسین)

-برنامه در دولت حاکمیتی نقش ایفای ،«پایین به باال» درویکر

 در جزءگرایانه نگرش و (443ص.  ،4977 صرافی،) توسعه ریزی

 این در نوینی رویکردهای اخیراًاما  ؛دارد غلبه مسائل تحلیل

 هایسازمان اهمیت ،محلی هایجنبش نقش مانند زمینه

 کراسیدمو و عدالت جنسیتی، موضوعات ،(NGOs) غیردولتی

 است. گردیده ارائه محلی روابط و زیستمحیط همه از ترمهم و

 در هایتحلیل به مقیاسبزرگهای نظریه از نیز گرایشی تغییر

که  دارد وجود توسعه یندآفر در کوچک یا و متوسط هایمقیاس

 باشدی میلتعام رویکرد و از پایین توسعه رویکردهمان  درواقع

 مطرح توسعه پایدار اقتصادی وردم در نوینی نظریه همچنین

 قرار تأکید مورد زابرون رشد از بیش را زادرون رشد که شده

به تبعیت از گفتمان  .(43، ص. 2111، 3)هاددر دهدیم

نظریات نوین توسعه اقتصادی، شکل جدید مدیریت روستایی 

باشد که مدیریت مشارکتی و تعاملی نام دارد. در این مطرح می

 وزنند عناصر درونی آینده خود را رقم می اساساً ، شیوه مدیریتی

-عمل می/ تسهیلگر کنندهتسریع صورتبهعوامل بیرونی اغلب 

  (.23-43، صص. 4333، 3)اسکاپ کنند

های در قالب سازمان هاآنهای مردم و فعالیت دهیسازمان

غیردولتی روش مناسبی برای بسیج اجتماعی روستاییان 

 هاآنمنابع محلی موجود و جلب مشارکت  استفاده از منظوربه

-44، صص. 4333)اسکاپ،  آیددر مدیریت روستایی بشمار می

ترین منابع درآمدی نمونه عوارض یکی از مهم عنوانبه (.34

مشارکت مردم در  باکیفیتها است و ارتباط مستقیم دهیاری

 ملها شامنابع مالی بیرونی برای دهیاریاداره امور روستا دارد. 

برای باشد که می (3مادة  4عواید متمرکز )موضوع تبصره 

های سراسر کشور در اختیار وزارت کشور توزیع بین دهیاری

. همچنین به داردقرار « هاها و دهیاریسازمان شهرداری»

استناد همین قانون، صد درصد عوارض هر شهرستان بین 

یاد شده اعتبارات  .شودهای همان شهرستان توزیع میدهیاری

ها( ها و دهیارینیز با مدیریت وزارت کشور )سازمان شهرداری

نیز شامل ها دهیاری درونی مالیمنابع  ترین. مهمشودهزینه می
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گذاری و سود حاصل از سرمایه عوارض، مالیات، بهای خدمات

 باشند.می

 -4اصول ارزیابی روستایی مشارکتی عبارتند از:  ترینمهم

تی یک فرآیند اجتماعی است و از طریق تحقیق عملی مشارک

های فردی ارتقای پیوندهای اجتماعی به تقویت رابطه بین حوزه

ارزیابی مشارکتی مردم را در فرآیند  -2پردازد. و اجتماعی می

و تفهم( و مقوالت تفسیری  هاواکاوی دانش )مهارت، ارزش

 پژوهش مشارکتی، عملگرا و تعاونی بوده و -9کند. درگیر می

را  جمعیارتباطبرای مردم زمینه افزایش تعامالت اجتماعی و 

بخش است و مردم ارزیابی مشارکتی، رهایی -4سازد. فراهم می

های ساختارهای بیرونی، کند که از محدودیترا کمک می

و ناخرسند رهایی یابند و در تعیین سرنوشت خود و  غیرعقالنی

ی مشارکتی، انتقادی ارزیاب -4سهیم شوند.  عمالًروستای خود 

و روابط  کند تا گفتمان، روابط تعاملیاست و به مردم کمک می

ارزیابی مشارکتی دارای  -3اجتماعی قدرت را تجربه نمایند. 

کند باشد و به مردم کمک میماهیت بازاندیشانه و گفتمانی می

اجتماعی محیط خود را بررسی کنند و  -های اقتصادیواقعیت

، 2114، 41)کمیس و متاگارت باشندداشته  در تغییر آن نقش

  (.433-433صص. 

و روش  مقایسه روش سنتی و غیر مشارکتی -1جدول 

 منابع مالی روستا تأمینمشارکتی در 
.9493های پژوهش، مأخذ: یافته  

 روش مشارکتی روش سنتی

اتکا به دولت و وابستگی به 

 بیرون
 خودباوریخود تأمینی و 

و  پایینگیری باال به تصمیم

 دیوانساالری

مندی از دانش و مهارت بهره

 مردم

 توسعه اقتصادی زاییدرون زایی توسعه اقتصادیبرون

توزیع منابع نامناسب و 

 ایرابطه

کاهش فقر و استفاده بهینه و 

 کارآمد از منابع

 پایداری ناپایداری

 پایدار ایتوسعهبهبود خدمات  نظارت ضعیف

منابع عدم اطمینان از تأمین 

 موردنیازمالی در زمان 

و  اطمینان از تأمین منابع، حفظ

 بهبود آن

 مشارکت ضعیف و سطحی
بسیج اجتماعی، نهادسازی، 

 مشارکت و نظارت قوی

 قدرت رهبری مدیران ضعیف
جامعه  افزاییتوانسازی، تشکل

 محلی و رهبری قوی

عدم توجه جدی به سطوح 

 موجود هایپتانسیلمحلی و 

سطوح ملی و  نزدیک شدن

 محلی

 

پارادایمی مبتنی بر پارادایم  ازنظرمشارکتی  پژوهی اقدام

پراگماتیسم است، گرچه برخی از اصول آن در ارتباط با 

های تفسیرگرایی و انتقادی نیز هست. رویکرد ارزیابی پارادایم

پراگماتیستی بر مشارکت عملی و پیگیری مسائل عملی زندگی 

 ترینمهم(. 224، 4933و محمدپور،  دارد )نقدی تأکیدانسان 

توان: پراگماتیستی را می پژوهشی اقدامای بنیادهای اندیشه

اجتناب از مجادالت رویکردی و نظری، بازگشت به زندگی 

منبع  عنوانبهبر عقل جمعی یا عقل سلیم  تأکیدروزمره مردم، 

و کنش معطوف به  بینیمحلی، واقع دانش و ذخیره معرفتی

 (.934-971صص. ، 4933)محمدپور،  عمل دانست

ها و مشاهدات اولیه محققین، بررسی آنچهبا توجه به 

 ویژهبهای موضوع تحقیق های نظریهنیانو ب پیشینه مطالعاتی

 سؤاالتتوان در پاسخ به می کندارائه میتوسعه مشارکتی 

که پیرامون وضعیت منابع مالی و درآمدی دهیاری -تحقیق 

 عنوانبههای زیر را حدس -اندمطرح شده روستای نارجوئیه

در ادامه فرآیند تحقیق مورد  آنچهنظریه محققین مطرح نمود؛ 

و مالیات  ایجاد واحدهای تولیدی -گیرد: آزمون قرار می

منابع مالی دهیاری  ینتأمهای اقتصادی برای فرصت ینترمهم

 باشند.میروستای نارجوئیه 

)منابع بالقوه( و ارتباط با درآمدی های فرصت بین اهمیت -

 برقرار است. ییسوناهممنابع )منابع بالفعل( رابطه 

 های تحقیق. یافته4
 . بررسی منابع درآمدی دهیاری روستای مورد مطالعه4.1

خودکفا در روستاهای  هایدهیاریطبق قانون تأسیس 

عمومی و  نهادی مستقل، هادهیاری، 4977کشور مصوب سال 

رض و اباید از محل عواین نهاد محلی  ده وخودکفا تلقی ش

خود را  موردنیازمنابع مالی ها فرصتو سایر  بهای خدمات

د. مطابق اساسنامه، نجهت انجام وظایف قانونی فراهم نمای

در سال  وزیرانهیئت بها، مصوتشکیالت و سازمان دهیاری

دهیاری  عهده بربند وظیفه  47و اصالحیه بعدی آن  4931

 .باشدمی ، منابع مالی نیازهاآنانجام  منظوربهاست که گذاشته 

، تشکیالت و سازمان دهیاری اساسنامه 41ماده  24بند  طبق

باید نسبت به برآورد و تنظیم بودجه ساالنه دهیاری و متمم و 

 الزم است روازایناصالح آن به شورا جهت تصویب اقدام نماید. 

د تا در چارچوب منابع درآمدی مشخص داشته باش دهیاری

 93ماده  اساس بربودجه نسبت به هزینه نمودن آن اقدام نماید. 
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، منابع درآمدی دهیاری 4932 مصوبها دهیاری نامهآیین

 محل قابل تأمین است: 7از  طورکلیبه

 الف ـ درآمدهای ناشی از عوارض )درآمدهای عمومی(

 ب ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 انتفاعی دهیاری مؤسساتدرآمدهای  پ ـ بهای خدمات و

 ت ـ درآمد حاصل از وجوه و اموال دهیاری

 های اعطایی دولت و سازمان دولتیث ـ کمک

 ح ـ استفاده از تسهیالت مالی

هـای هـای اهـدایی اشـخاص و سـازمانج ـ اعانات و کمـک

 خصوصی

-آئین 33عوارض محلی ماده  دستورالعمل همچنین طبـق

منـابع کسـب درآمـد دهیـاری روسـتای  توانمی، نامه دهیاری

 :نارجوئیه را چنین برشمرد

دهیـاری در : هاو دفع زباله ونقلحمل، آوریجمعهزینه  -

ــع ــال جم ــه آوریقب ــواع زبال ــتی ان ــن بهداش ــل و دف ــا و حم ه

هـای تواند مبالغی تحت عنوان هزینـه)پسماندهای( خانگی؛ می

 کند.اخذ  هاالهبو حمل ز آوریجمع

وجـه مـذکور بـرای  ق افتتاح کسب و پیشهه:عوارض ح -

جهـت افتتـاح کسـب و پیشـه و شـروع فعالیـت صـنفی  باریک

متقاضی عالوه بر عوارض سالیانه صنف مربوط، توسـط دهیـاری 

 9شود و میـزان آن حـداکثر از مودی )متقاضی( کسب اخذ می

 خواهد بود. مربوطبرابر سالیانه صنف 

رض صـدور پروانـه عـوا عوارض صدور پروانه سهاتتمان: -

زیر محاسبه؛ و توسط دهیاری از متقاضـیان  صورتبهساختمان 

شـود: ))ضـریب محدوده قانونی روستا وصول مـی بندرهااحداث 

)عـوارض  -ای* مسـاحت زیربنـای مجـاز(ثابت* قیمت منطقـه

 صدور پروانه ساختمان((.

عــوارض و معــامالت : عههوارض بههر معههاممن غیرمنقههول -

حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسـط به مأخذ  غیرمنقول

دهیاری محل قابل وصول خواهـد بـود ))حـداقل نـیم درصـد* 

 ((.غیرمنقول)عوارض بر معامالت  -قیمت معامله(

داخـل  هایزمیندر تغییر کاربری  عوارض تغییر کاربری: -

محدوده قانونی روستا عوارض پس از طی تشریفات قـانونی و بـا 

یاری به قیمت روز و عرف محل توسـط لحاظ صرفه و صالح ده

گردد. یکـی از مـوارد کـه در ایـن زمینـه در دهیاری وصول می

تـوان اشـاره کـرد، تغییـر کـاربری اراضـی روستای نارجوئیه می

باشـد کـه علـت های تجاری و مسکونی میکشاورزی به کاربری

 باشد.اصلی آن نزدیکی به شهر جیرفت و فرودگاه شهر می

با توجه : واحدهای تولیدی کشاورزی و کارگاهی تأسیس -

به اینکه روستای نارجوئیه به دلیل مجـاورت بـا فرودگـاه شـهر 

جیرفت و محالت مسکونی پرجمعیت شـهر از موقعیـت نسـبی 

توانـد واحـدهای دهیاری نارجوئیـه مـی مناسبی برخوردار است

ی تولیدی وابسته به دهیاری را در این روستا ایجاد کند؛ راهکار

معنـای  توسعه روسـتای نارجوئیـه را بـه زاییدرونتواند که می

 واقعی تضمین کند.

 :محیطی و گردشگریهای زیستاجرای مشارکتی پروژه -

با توجه به اینکه روسـتای نارجوئیـه در مجـاورت رودخانـه 

-هـای زیسـتهلیل قرار دارد زمینه مناسبی برای اجرای پـروژه

د نمــوده کــه دهیــاری و گردشــگری ایجــا محیطــی، حفــاظتی

هـایی را در ایـن توانـد پـروژهنارجوئیه به کمک مردم محلی می

مردم محلی اجرا  ربط وها با مشارکت مسئولین دولتی ذیزمینه

 کند.

نارجوئیـه از بودجـه دهیـاری  آمـدهعملبهبررسی  اساس بر

منـابع  ها وفرصتاز  حاصل، درآمد 4933-4932های بین سال

جـدول  .ارائه شده اسـت 4 مارهدر جدول شدرآمدی به تفکیک 

منــابع  تــرینمهم 4932فــوق نشــانگر آن اســت کــه در ســال 

درصد(، 2/94های دولتی )کمک -4درآمدی نارجوئیه به ترتیب 

کــاربری  تغییــردرآمــدهای ناشــی از عــوارض ســاختمانی و  -2

 هایسـازمانهـای اهـدایی اشـخاص و کمک -9درصد(،  3/44)

 44 درصـد(. 2/3بهـای خـدمات ) -4و  درصـد( 44خصوصـی )

مـالی و  گردد. منـابعمی تأمینها از سایر محل ماندهباقیدرصد 

از و درآمدی مصوب و قانونی برای دهیارها بسیار محدود اسـت 

 .این نظر دهیارها با دشواری تأمین منابع درآمدی روبرو هستند

 ایهـفرصـتها و با توجه به پتانسیل دهیاری باید لذا الزم است

از اسـتفاده بهینـه و نحوه  مناطق روستایی بتواند منابع گوناگون

 .را برای کسب درآمد شناسایی کند منابع
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 متوسط درآمد هر دهیاری از هر یک از منابع درآمدی )هزار تومان( -2جدول 

.9493های پژوهش، مأخذ: یافته  

 منابع درآمدی
1311 1311 1311 1311 1312 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

2/3349211 43921 47411 4/4344341 4/44 42311 دولتی هایسازمانهای اعطایی دولت و کمک

 تغییردرآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و 

 کاربری
4311 4/32311 4/429741 9/424941 9/423411 4/43

های اهدایی اشخاص و اعانات و کمک

 خصوصی هایانسازم
9711 4/434231 4/439331 4741 2/433241 3/47

3/4311 4311 3/42311 9/79341 3/41 4421 بهای خدمات )دفن زباله و ...(

4211 4/44341 4/32211 2/32411 3/4 1 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری

1 741 4/2331 3/24271 3/9 1 درآمدهای ناشی از بخش تولید و بازار

1 1 2211 2/3311 9/2 1 های مشارکتیپیمانکاری و پروژه

 4نتایج حاصل از تحلیل منابع درآمدی دهیاری در جدول 

طبق  4933-4932و روند تغییرات آن از سال  ارائه شده

درآمدهای  طورکلیبه. ترسیم شده است 4-4نمودارهای 

شود. منابع می تأمین غیردولتیی و دهیاری از دو منبع دولت

دولتی از سوی وزارت کشور و از کانال مرکز استان و مرکز 

 شود.ماهیانه واریز می صورتبهدهیاری  حساببهشهرستان 

-می منبع درآمدی دهیاری ترینمهم عنوانبه دولتی هایکمک

همراه با نوسان  تاکنون روند تغییرات آن 4932باشد اما از سال 

مدیریت و  درواقعها کمک اینباشد. کاهشی می عمدتاً و  بوده

دهد به لحاظ پایداری را نشان می زابرونتوسعه روستایی 

 توسعه مطلوب نیست.

 
 های دولتی در بودجه دهیاری روستای نارجوئیهروند تغییران سهم منابع مالی و کمک  -2شکل 

.9493های پژوهش، مأخذ: یافته  

غییرات منابع مالی دریافتی از دولت روند ت کهدرحالی

نشان  2، شکل نیستبوده و از روند ثابتی برخوردار کاهشی 

از در روستای نارجوئیه  زادروندهد تغییرات منابع مالی می

فقط  در این میان، باشد.میبرخوردار افزایشی و مثبت روندی 

 4931تا سال  اگرچههای بیرونی است که اعانات افراد و سازمان
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 باشد. برخوردار می افزایشیاز روندی روندی کاهشی داشته اما در حال حاضر 

 
 در بودجه دهیاری روستای نارجوئیه سهم درآمدهای ناشی از عوارض ساتتمانی و تغییر کاربریروند تغییران سهم   -3شکل 

.9493های پژوهش، مأخذ: یافته  

 
در بودجه دهیاری روستای نارجوئیه های تصوصیاز اعانان اشخاص و سازمانروند تغییران سهم سهم درآمدهای ناشی   -4شکل   

.4939های پژوهش، مأخذ: یافته  

 
در بودجه دهیاری روستای نارجوئیه روند تغییران سهم سهم درآمدهای حاصل از بهای تدمان  -5شکل   

.4939های پژوهش، مأخذ: یافته



 81/  پیاپی  2  ۀریزی روستایی                                                        شمارمجلّه پژوهش و برنامه                                                                         866            
 

های بالقوه و بالفعل یلبررسی میزان ارتباط منابع و پتانس. 4.2

 با درآمد دهیاری
 با روش پس از بررسی منابع موجود در روستای نارجوئیه

ای، در گام بعدی فرآیند انجام تحقیق؛ اقدام میدانی و کتابخانه

بالقوه های بحث با هدف شناسایی منابع تشکیل گروهبه 

روستای نارجوئیه شد. جامعه نمونه که گروه کانونی را تشکیل 

 وگوگفتابتدا در زمینه شناسایی منابع با یکدیگر به  دهدیم

پرداختند، سپس با همکاری محققین؛ لیستی از منابع روستا 

ماتریس زوجی بر روی  تهیه شد و در قالب جدولی به شکل

دیوار مسجد روستا قرار داده شد. سپس با راهنمایی ارزیابان 

ع موجود در )محققین( از گروه کانونی خواسته شد که مناب

دوئی با یکدیگر مقایسه کنند. گروه بهدو صورتبهجدول را 

رسیدند کانونی پس از بحث و گفتگوی زیاد به نتیجه نهایی می

تفاهمی یکی  صورتبهشدند و از بین دو منبعی که مقایسه می

کردند. نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی مشارکتی در را انتخاب می

 (4 شکل) نمودار ون و (2 جدولزوجی )قالب ماتریس مقایسه 

 دوئی(استفاده از روش مقایسه زوجی )دوبه ارائه شده است.

تایی انجام  2با استفاده از طیف برای ارزیابی مشارکتی منابع 

زیرا مردم محلی که در قالب گروه کانونی؛ جامعه مخاطب  ؛شد

 3یف ها با استفاده از طدادند قادر به مقایسه زوجرا تشکیل می

تایی ال. ساعتی نبودند. لذا بنا به اقتضای وضعیت جامعه محلی 

از طیف دو تایی استفاده شد و مردم در سایه نظارت و کنترل 

دو به دوئی پرداختند. نتایج  صورتبهمحققین به مقایسه منابع 

ارائه شده است و سپس با وضعیت ارتباط  9حاصل در جدول 

است که حاصل آن ترسیم  )بالفعل شدن منابع( مقایسه شده

 باشد.( می4نمودار ون )نمودار 

 های درآمدی روستای نارجوئیه )ارزیابی مشارکتی منابع(ماتریس مقایسه زوجی ارزیابی فرصت -3جدول 
 .4939های تحقیق، مأخذ: یافته

 روستاییان ازنظرنتایج جدول مقایسه زوجی،  اساس بر

ای نارجوئیه در امروز و منابع درآمدی دهیاری روست ترینمهم

عوارض و مالیات، اجرای مشارکتی عبارتند از:  ترتیب بهآینده 

محلی و  هایو گردشگری، ایجاد بازارچه های محیطیپروژه

 ازنظر. واحدهای تولیدی کارگاهی و کشاورزیو ایجاد  باربری

مردم، دهیاری روستای نارجوئیه نتوانسته است ارتباط مناسب و 

 ایگونهبهمنابع درآمدی بالقوه روستا برقرار کند  همسویی را با

که دهیاری در حال حاضر وابسته به منابعی است که به لحاظ 
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 (.4تناسب کمتری دارند )جدول مدیریت و توسعه روستا اهمیت و  زاییدرونتوسعه پایدار و 

 آمد دهیاری روستای نارجوئیهبا در بالفعلو  بالقوههای اط منابع و پتانسیلبمیزان اهمیت و ارت -4جدول 
 .4939های تحقیق، مأخذ: یافته

 ارتباط اهمیت محلی نظرانصاحبمنابع درآمدی دهیاری روستای نارجوئیه از نظر 

 41 4 های اعطایی دولتکمک

 3 9 و دفن زباله ونقلحملآوری، هزینه جمع

 7 4 معدن شن و ماسه ویژهبهتوسعه معادن روستا 

 3 4 دهیاری التآماشیناجاره 

 9 3 توسعه واحدهای تولیدی مدرن کشاورزی

 2 4 هزینه خدمات خاص )گردشگری، بازار هفتگی و ...(

 4 3 های تولیدی و صنایع کوچکتوسعه کارگاه

 4 7 و بازار روز باربریایجاد بازار فروش محصوالت محلی، 

 4 3 ی و مردممحیطی توسط دهیارو زیست های عمرانیاجرای مشارکتی پروژه

 3 41 عوارض و مالیات

های حاصل از ارزیابی مشارکتی اهمیت طبق یافتههمچنین 

ارائه  9و ارتباط منابع درآمدی روستای نارجوئیه که در جدول 

میزان  وسیلهبدینپرداخته شد تا ، 4شده است به ترسیم نمودار 

های همسویی یا عدم همسویی اهمیت و ارتباط منابع و فرصت

 روی دهیاری روستای نارجوئیه نمایش داده شود.رآمدی پیشد

 
 روستای نارجوئیه نمایش ناهسمویی اهمیت و ارتباط منابع درآمدی   -6شکل

.4939های پژوهش، مأخذ: یافته  

در مورد اهمیت منابع و  ظرات مشارکتی مردمدر ادامه؛ ن

یل و تحل )طیف لیکرت( کیفی صورتبهارتباط با منابع درآمدی 

طبق بندی شد. منابع درآمدی برحسب اهمیت )بالقوه( طبقه

و  خیلی زیاد، متوسطمنابع با اهمیت ) گروه 9 ت درطیف لیکر

کم( قرار گرفتند. همچنین منابع درآمدی برحسب ارتباط 

 2)بالفعل شدن و ورود به چرخه درآمدی دهیاری( در یک 

و منابعی که  دهبرقرارشارتباط زیاد  هاآنگروه )منابعی که با 

ارتباط زیاد به معنای قرار گرفتند.  ارتباط متوسط وجود دارد(

 باشد.فاصله کمتر می
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 نمودار ون ترسیم شده در راستای ارزیابی اهمیت و ارتباط منابع درآمدی دهیاری روستای نارجوئیه  -3شکل 

.4932های پژوهش، مأخذ: یافته  
 

گیری. بحث و نتیجه5  
های حاصل از تحقیقات پیشین نتایج تحقیق حاضر با یافته

، (4934نجفی ) و مهدوینتایج تحقیقات همسویی دارد. 

استعالجی و همکاران (، 4937جی )هوه(، 4933کریمی )

ها دهیاری ندداد نشان(، 4934خانی )فراهانی و رستم(، 4931)

-ظرفیتو  مردم مشارکتو  دهای دولتی وابسته هستنبه کمک

سویی بین هم رابطههای محلی در این زمینه ضعیف است. 

ها و شوراهای توسط دهیاری شدهارائهها و خدمات فعالیت

اختصاص بودجه ها، نظارت استانداریاسالمی وجود ندارد و 

های آموزشی مرتبط با شرح وظایف دهیار، بیشتر، برگزاری دوره

سازی برای و فرهنگ هاتفویض اختیارات الزم از سوی دستگاه

های روستاها بکاهد. دهیاری تواند از ضعفمشارکت مردم می

 درآمدزا، هایطرح ایجاد با هادهیاریالزم است ضمن اینکه 

 خودکفایی هایزمینه دستازاین مواردی و خدمات بهای وصول

 .نباشند کمک انتظار در و آورده فراهم را دهیاری خوداتکایی و

 منابع به وابسته شدن غیردولتی هایمانسازآفت موفقیت 

 و داده سوق شدن دولتی به را سازمان این چراکه است دولتی

 و نوآوری و و خودکفایی خوداتکایی دیگر روحیه سوی از

االی  .نمایندمی تضعیف هادهیاری در را پویایی و خالقیت

و یان  (2149(، مالم و کانت )2113کلمنت االتونجی و ادوی )

چون سائلی مدر تحقیقات خود نشان دادند  که  (2142و لی )

های تجاری، استقراض از سطح ملی، اوراق استقراض از بانک

تواند عملکرد میهای بیرونی و استقراض از دول و شرکت قرضه

نهادهای محلی را با ناپیداری و برونطایی مواجه کند و از سوی 

آالت و ند ماشیناموال فیزیکی مان و نیزم نقش اجارهبر دیگر 

، یگذارنامو  مانند حق تبلیغات مرئینا و همچنین منابع ...

 و عملیات اجرایی زیرساختی، تولیدی هاگذاری در پروژهسرمایه

دولت محلی  برای پایدارمالی منابع  نیتأممحیطی در و زیست

 شد. دیتأک

میدانی و ارزیابی حاصل از مطالعات  هایطبق یافته 

های های درونی و فرصتظرفیت بندیجمعینجا به در ا ؛مشارکتی

ه است پرداخته شد منابع مالی روستای نارجوئیه تأمینبیرونی برای 

بسیج  منابع درآمدی دهیاریتأمین  منظوربهتوانند که می

گذر ، شهریبینروستا در امتداد جاده  موقعیت استقرار .شوند

ای در داخل هگلخانهای مجتمعرودخانه هلیل، وجود باغات و 

این  در اندازی سبز و زیباچشمهای اطراف و کوهفت روستا با

های اجرای پروژهساز تواند زمینهکه می روستا خلق نموده است

 برخورداری ازهمچنین  .شودجذب گردشگران گردشگری و 

، وجود نزدیکی به مرکز شهر، حاصلخیز های کشاورزیزمین

زمینه را برای اجرا و توسعه ستا اراضی بایر و هموار در اطراف رو
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هایی اگر ژه. اجرای چنین پروکندفراهم میهای تولیدی پروژه

مشارکتی  صورتبهتوسط خود دهیاری انجام شود و یا اینکه 

باشد درآمد مستقیم را برای دهیاری در پی دارد و اگر توسط 

تواند گذاران خصوصی انجام شود عوارض و مالیات میسرمایه

 نسبتاً رونق و مطمئن برای دهیاری ایجاد کند.  زادرون درآمد

 محصوالت ، نزدیکی به بازار عرضهکشاورزی هایفعالیتخوب 

نامه بازاریابی ارائه محصول با استفاده از بر؛ قابلیت کشاورزی

پتانسیل مشارکتی جامعه ، عوارض حاصل از صدور پروانه، مؤثر

وستاییان از اهم ر مشارکت مالی و اطالعاتی محلی به لحاظ

 هاایجاد کارگاه شود.محسوب میهای روستای نارجوئیه ظرفیت

، وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه و مشاغل درآمدزا

برنامه  هایی نظیر کمیته امداد،سازمان همکاری با ،دهدمی

خواست تسهیالت ، درهای گردشگریشناخت و افزایش پتانسیل

اموال منقول و  فروشو  خرید بیشتر، انجام معامالت اعم از

مشترک  گذاریسرمایه ،و استجارهمقاطعم، اجاره  غیرمنقول

دولتی که دارای های خصوصی و عمومی غیردهیاری با بخش

ی پیش روی هاترین فرصتعمده ازجملهمزیت نسبی هستند، 

 شود.محسوب مینارجوئیه  دهیاری روستای

ار روستای انداز توسعه پایداگر به دنبال تحقق چشم

و با توجه به  نارجوئیه باشیم با توجه به تجارب جهانی و ملی

ها و توان گفت تمامی راهکارها، برنامهنتایج تحقیق حاضر می

با مشارکت اهالی توسعه روستای نارجوئیه باید های پروژه

. انجام شود ، مسئولین محلی و بخش دولتیروستای نارجوئیه

اها و دهیار( و روستائیان ساکن در این صورت دولت محلی )شور

هایی نارجوئیه از درآمدهای حاصل از چنین راهکارها و برنامه

-مستقیم و غیرمستقیم نفع خواهند برد. لذا اگر چشم صورتبه

باشد بایستی  خودکفا یبا دهیارروستای نمونه انداز فوق ایجاد 

در منابع مالی و درآمدی  تأمینو  ریزیبرنامهگذاری، سیاست

و با تعامل تمامی سطوح باشد. مشارکتی  صورتبهاین روستا 

اجرایی برای کسب منابع  -های تفضیلیطرحتهیه  کهازآنجایی

الزم است باشد، ضروری می مالی و درآمدی دهیار در روستا

 باشند: مدنظرراهکارهای پیشنهادی زیر در این طرح 

نی و های دروبرحسب ظرفیت کامالً)راهکارهای پیشنهادی 

بیرونی روستای نارجوئیه و در چارچوب نظریات نوین توسعه 

 روستایی ارائه شده است(:

و  ، مردمشورا و متقابل دهیاریفعال و مشارکت  تأکید *

 جذب و مبادله منابع مالی، منظوربه ملی دولت

 باهدفمردم آگاهی و  رسانیهایی جهت اطالع*تهیه برنامه

و آگاهی  هاآنبع درآمدی و منا شناساندن اهمیت دهیاری

 مدیریت روستا، ت به اثرات مثبت مشارکت درنسب

روستای نارجوئیه نسبی ای یابرنامه شناسایی مزتهیه *

 تحقق توسعه پایدار اقتصادی و زیرساختی روستا، منظوربه

 های مشارکتی توسعه کشاورزی در روستا* اجرای برنامه

 نگیاهای خارگاههای مشارکتی در زمینه ک* اجرای برنامه

از نوع صنایع  ترجیحاً و صنایع کوچک و سبک در روستا که

. ایجاد معدن شن در بستر رودخانه تبدیلی و تکمیلی باشند

 ،باشدمیهلیل که بازار شهر جیرفت را پوشش دهد نیز مناسب 

های مشارکتی توسعه بخش گردشگری در * اجرای برنامه

-یل و بستر زیبای آن، چشم؛ زیرا رودخانه هلروستای نارجوئیه

انگیزی به روستای نارجوئیه داده و این روستا در انداز دل

 باشد،مجاورت شهر جیرفت می

اندازی هجهت را کمک ویژه به زنان روستای نارجوئیه *

زیرا بازار شهر جیرفت  کوچک روستایی؛ کارگاهی هایپروژه

ستای فرصت مناسبی را برای تولیدات کارگاهی و کشاورزی رو

 نارجوئیه فراهم نموده است.

بازاریابی برای روستاییان منطقه  هایآموزشبرگزاری  *

 ؛موجود هایفعالیتمرتبط با 

ایجاد و  کار باوجدان و ماهر در راستای نیروی کارگیریبه *

و همچنین جلب اعتماد و  عمومی روستا هایزیرساختبهبود 

 ؛تعلق مردم به روستا و دهیاری

و  از سطح روستاول عوارض وصاعمال قانون و  جدیت در * 

استمرار پرداخت عوارض توسط  تشویقی برای مکانیسمایجاد 

 مردم؛

روستای نارجوئیه از سوی سطح  دهیاری سرانه افزایش *

استانی و ملی همگام با افزایش اقدامات دهیاری و مردم در 

 ؛سطح محلی

مگام با افزایش بودجه روستا از سطح ملی و استانی ه* 

توسط مردم  رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در روستا

از سطوح باال باعث  سویهیکهای و دهیاری، زیرا کمک

یافته های تخصیصو ناکارآمدی بودجه وابستگی سطح محلی

های سطوح باال شود. لذا مطلوب است افزایش حمایتمی

یفیت مشروط به افزایش اقدامات مسئولین محلی و مردم و ک

 این اقدامات باشد.

برنامه ساماندهی و توسعه محصوالت کشاورزی با گرایش  *

 ؛بازارهای هدف
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گروه یا هیئتی از نخبگان و افراد مطلع  یکایجاد  *

ی هاو پروژه هاروستایی برای نظارت و کنترل بر فعالیت

 ؛و زیرساختی روستا تولیدی، محیطی، گردشگری
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Abstract 
Purpose: Village contributors are considered as the executive power of village planning system in 

the local level that needs to have financial self-sufficiency to achieve rural sustainable development. 

The purpose of this study is to analysis the income resources of village contributors by emphasis on 

people contribution and achievement of endogenous development. 

Methodology: The region under study is Narjouiyeh village, the province of central part of Jiroft 

city in Kerman, statistical population that includes the villagers of Narjouiyeh and 38 people of local 

authorities form the sample population. For data collection, it has been used of documentary and 

field studies with collaborative tools. At the beginning, financial and income opportunities of village 

was recognized by people that lead to providing the village resource map. 

Finding: Results from the analysis of organizational statistics showed that the most important 

income resources of village contributors of Narjouiye are consecutively as follows: governmental 

grants, income from building duties and usage change, donated helps of individuals and private 

organizations and the cost of services. In addition the result of cooperative evaluation about the 

importance of resources (The analysis of potential resources) showed that the most important 

financial resources of Narjouiyeh village are as follows: duties and taxes, performance of cooperative 

projects and creating local markets. While the analysis of relation (potential resources) showed that 

except duties and taxes, the relation between significance and relation of income resources of 

Narjouiyeh village contributor is reversed. 

Practical implications: It us suggested that in order not to be dependent to the government and outer 

forces, the village contributor of Narjouieh should pay attention to the significance and priority of the 

resources inside village and make attempts to their realization and entrance to financial system of 

village contributor; in order have endogenous and secure financial resources in the future. 

Key words: Stable financial sources, participatory evaluation, matrix pair, Venn diagram, 

Narjouiyeh village of Jiroft.  
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