
 

 

 

 

 

 

 

 22-23، صفحات 7333 پاييز، 3، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 *مصطفی احمدوند
 21/21/2991 :تاريخ پذيرش  9/21/2992 :تاريخ دريافت

پايدار روستايي در روستاهاي  توسعةبر ها يارهيد تأثير يبررسپژوهش حاضر با هدف 
 جامعة. رفته شدگ پيمايش بهرهوش از ر آن،و در رفت يانجام پذ 2939در راحمد يشهرستان بو
روستا  سيان، يم كه از آن دادمیل يتشک 2935اري تا هيداراي دروستاي  95 راآماري پژوهش 
، در مجموع و سرپرست خانوارپنج  ، رويدر هر روستا ند؛شد انتخاب يآمار ةبه عنوان نمون

االت باز و بسته ؤس يحاو يا امهپرسشن بزار پژوهشا. طالعه به عمل آمدم ييروستا 251روي 
 و تأييد (طرح هادي) راهنما مطالعة کيبا انجام  زين آن ييايو پا دييآن تأ يصور ييبود که روا
ي هايافتهبر اساس . شد يينها گوناگون يها ريمتغ يبرا 55/1بيش از  کرونباخ يافمقدار آل
در سطح متوسط قرار  يداريپا ةگانپنج مورد مطالعه در ابعاد يهايارهيد عملکرد، پژوهش
توجه و ن يشتريب ييربنايو ز يو ُبعد عمرانن يو منابع کمتر يُبعد اقتصاد، اينفزون بر ا. تداش
 . ندکرد ت را به خود معطوفيفعال

 (.شهرستان) راحمديبو ،يارهيد ،ييروستا توسعة ،داريپا توسعة ،يابيارز :ها واژهديکل
*** 

 توسعة مند درنگر و نظامجامع يکرديرو با  يُبعدچند يادهيپد ييدار روستايپا توسعة
موزون  يونديو پ ييروستا ةنظام توسع ةو سازند ياديابعاد بن ةرنديگبراست که در ييروستا

                                                 
 (.mahmadvand@yu.ac.ir)کشاورزي، دانشگاه ياسوج  ةکشاورزي، دانشکد ةاستاديار ترويج و توسع *
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ک روند يدر  روستاييانشت ين توسعه بهبود معيهدف ا. (Douglas, 2005) ان آنهاستيم
، ي، انسانيعيطب يهاهيبهتر به سرما يدسترس است که يطيو مح يدار و برابر اجتماعيپا
؛ (Atchoarena and Gasperini, 2003)سازد يرا فراهم م يو خدمات يو اجتماع ي، فنمادي
 يطيت محيفيو ک ،ياجتماع يياي، پويشرفت اقتصاديپاند از عبارت آن يارکان اساس و
(Drakakis and Smith, 1995) .ابعاد و  يدارا ييدار روستايپا توسعة ،نيبنابرا

وسته در يپهمموزون و به يانگر مفهومياست که ب يطي، و محي، اقتصادياجتماع يهاويژگي
 ييت روستايريمد(. 2939و همکاران،  يپورطاهر)تعامل است  يداراو واحد  يتيالب کلق
 انييروستا يسازت موجب توانمنديرين مديا. دار استيد و پايج مفيتحقق نتا يبرا يابزار
سبکبار و  يفرج ؛Rashidpour et al., 2011) دار و کاهش فقر شده استيپا ةتوسع يابر

 (.2991همکاران، 
ترين  از مهم يکي، داريپا يتيريمد افتهيريك در چارچوب گر، يد ياز سو

 ةين شيودپرداختن ب .ستها يارهيد مديريت روستاهاي کشور بحث ةرخدادها در عرص
ار يبسان است، يدخالت مردم در سرنوشت روستايمشارکت و  مديريت که مبتني بر

 توان يدر روستا را م يارهيد سيتأس .(2933 ،يديسع) استهقرار گرفت مورد توجه
از هنگام دخالت دولت در  رايز ،شمار آوردبه ييروستا تيريمد خيدر تار يعطف ةنقط
 يارشو اي انجمن ةآنها بر عهد تيريهمواره مد ،انجمن ده سيروستاها و تأس تيريمد

 وگذار عنوان قانون روستا به يبر شورا فزونا ،ها يارهيد سيبا تأس. ده بوده است
 ةبه عهد زيامور روستا ن يياجرا تيريمد ،ييروستا توسعة يها برنامه ةکنند بيتصو
 (.2931و همکاران،  انيچوبچ) گذاشته شده است ها يارهيد

پايدار روستايي از موضوعات مهم  وسعةتها در و بررسي عملكرد آنها يارهين، ديبنابرا
 ،نهاد مشاركتي و مردمي در سطح روستا در قالب يكمديريت روستايي است كه  ةدر حوز
ب قانون يتصواز زمان . دايفا كنپايدار روستايي  توسعةدر فرايند  ي مهمتواند نقشمي
ارزيابي و  توان به؛ و اينك ميگذرديک دهه ميش از يب ين نهاد مردميل ايها و تشکيارهيد

 .تپرداخ پايدار روستايي توسعةدستيابي به اهداف در  اين نهادتحليل عملكرد 
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عملکرد و  در آنها، که  انجام شده يروستاها مطالعات يها يارهيد زمينةدر در ايران، 
 . ها سنجيده شده استدهياريعوامل مؤثر بر عملکرد 

در  ياسالم يو شوراها ها يارهينقش د نييتب، در (2991)و همکاران  يهاشم
 9/11حدود  بنا به ارزيابي افتند کهيدر ،زديبهاباد استان در  ييروستا ينيکارآفر توسعة

ت يموفق ،درصد از مسئوالن شصتو  ،نانيدرصد از کارآفر 5/11، يلحدم مردرصد از م
 يادر روستاه ينيکارآفر يبرا يجذب منابع مال ةنيدر زم ياسالم ياران و شوراهاهيد

 . بوده استاد يار زياد و بسيمنطقه در حد ز
بيشترين  ،ستانيس يروستاها ة خود در زمينةمطالع طي، (2939) يتيو هدا يبّز

حل اختالفات، : اندهدانست ريموارد ز درها را يارهيو د هاي شوراها خدمات و فعاليت
رضي، مشارکت همکاري با نيروي انتظامي و برقراري امنيت روستاييان، رفع مشکالت ا

ن، يبنابرا. گري جهت اخذ وام براي روستاييان و واسطه ،ريگي دادن روستاييان در تصميم
بوده در حد باال  يو اجتماع يفرهنگ در ابعاد ياسالم يو شوراها ها يارهيعملکرد د
 ي،جان غربياستان آذربا يهايارهيد ةز در مطالعين( 2931) يکانيو نجف يمهدو. است
ي پژوهش آنها هاافتهي بر اساس .ن استان پرداختنديها در ايارهيلکرد دعم يبه بررس
 يار مهم در راستايبس يتوانند نقشيآنها م ،مورد مطالعه يهايارهيعملکرد د در زمينة
ت يفعال كه، چنانندكنفا يروستا ا يژه بهبود اوضاع کالبديويي بهدار روستايپا توسعة
 . ين مدعاستبر ا هيگوا تاكنون نيز ارانهيد

از توابع  يجوانمرد يروستا يارهيعملکرد و نقش د دربارة يقيتحق همچنين، نتايج
در  ژهيو کنون بهتا تياز آغاز فعال يارهياز عملکرد مثبت د يحاک شهرستان لردگان

نيز خاص منطقه و  ياجتماع -يبافت فرهنگ است و البته با توجه بهبوده  يکالبد ةنيزم
در  يو اقتصاد يياجرا يها تيانجام فعال ةنيتام در زم اراتياخت ن ازنابرخورداري دهيارا

روستا را  ناساکن تيو رضا تينتوانسته موفق يارهيد ستشايسته اگونه که  آن ،روستا
و همکاران  يپورطاهر در پژوهشي ديگر، .(2991و همکاران،  يداليص) فراهم آورد

ي دهستان آالداغ روستاي وسعةتبه ارزيابي عملكرد شوراهاي اسالمي در ( 2939)
عملكرد  بنا به ارزيابي چامعة نمونه، نتايج پژوهش نشان داد که ، وبجنورد پرداختند
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 شوراهاي اسالمي روستا در نظارت بر اجراي مقررات بهداشتي و تأمين بهداشت روستا
  .استبوده  ضعيف و غيرقابل قبول
شده پيرامون نقش و سويي، مطالعات انجامآيد که از ها چنين برمياز مرور پيشينه نگاشته

هاي كدام از پژوهشچهيها بسيار محدود و ناچيز است و از سوي ديگر، در اريهيعملکرد د
در . ها از ديدگاه توسعة پايدار روستايي توجه نشده استاريهيپيشين، به فعاليت و عملکرد د

هاي اساسي توسعة پايدار که پايه ها با توجه بهاريهيها و عملکرد دمطالعة حاضر، فعاليت
محيطي و فني است، بررسي فرهنگي، زيست -همانا پايداري اقتصادي و منابع، اجتماعي

ها با توجه به اريهيهاي دها و برنامهخواهد شد؛ به ديگر سخن، واكاوي پايداري فعاليت
شناسايي ر حاض پژوهش يهدف کلبنابراين . پذيردارکان اصلي توسعة پايدار انجام مي

است و در آن،  راحمديدر شهرستان بو ييدار روستايپا توسعةها بر يارهيد تأثيرات
 :دشوميز دنبال ير نيز ياهداف اختصاص

 توسعة يراحمد بر مبنايشهرستان بو يهايارهيد يهاتيشناخت عملکرد و فعال 
 ؛ييدار روستايپا

 و ؛ييوستادار ريپا ةتوسع يدر راستا روستاييان يازهاين ييشناسا 
 راحمديشهرستان بو يهايارهيدار ديت پايريمد ينه براهيب ين راهکارهاييتب. 

 کنترل ةزان نظارت و درجياز نظر م بوده و يشيمايپ -يفياز نوع توص حاضرپژوهش 
روستا  595 راحمديدر شهرستان بو .است يشيرآزمايغ يهااز نوع پژوهش نيز رهايمتغ

 ياستاندار) صادر شده است يارهيجاد ديروستا مجوز ا 51 يبرا ،2939وجود دارد که تا 
از آن  پيشو  2935مربوط به  يارهيد 95 ان،ين مياز ا ؛ و(2939راحمد، يه و بويلويکهگ
عملکرد و فعاليت  ترتر و قابل مشاهدهبراي بررسي ملموس، ة حاضردر مطالع. است
 .داشتند يياجرا ةحداقل پنج سال سابق كه ندادر كانون توجه بوده ييهايارهيدها، اريهيد

در شهرستان  2935بود که تا  يارهيد 95 پژوهش شامل يآمار جامعة ،ن اساسيبر هم
، (Patten, 2002) پاتن يريگنمونه با استفاده از جدول. ندبود شده ياندازراحمد راهيبو
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در هر . دانتخاب شدن يصورت تصادفبه يآمار ةبه عنوان حجم نمون يارهيد سي
روي و  شدند انتخاب يصورت تصادفبه( نفر 251در مجموع ) ييروستا پنج ،يارهيد
 . دشمطالعه  آنها

اطالعات استفاده  يگردآور يساختارمند برا ةاز پرسشنامه و مصاحب حاضر، قيدر تحق
آنگاه . شد يپژوهش طراح ةنامها و َاسناد موجود، پرسشنگاشتهنهيشيپ يپس از بررس. شد
د متخصص و پس از يابزار پژوهش با استفاده از نظرات اسات ييو محتوا يظاهر ييروا

راهنما صورت  مطالعةابزار پژوهش،  ييايسنجش پا رایب. شدد ييانجام اصالحات تأ
دست به 55/1ش از يمختلف پرسشنامه ب يهابخش يکرونباخ برا يب آلفايضر. رفتيپذ

 ةو نحو ياتيف عمليتعار ،2 در جدول .بودمه پرسشنا نةهيب ييايپا ةدهندآمد که نشان
 .ده استمها آيارهيعملکرد د يرهايسنجش متغ
بر اساس چارچوب  ،«مورد مطالعه يهايارهيعملکرد د»، پژوهش ير اصليمتغ
 ي، اقتصاديفرهنگ -ياجتماع ةطيحو در پنج  يداريپا ةگانپژوهش، در ابعاد سه ينظر

ها و نهادها مورد توجه ، و ارتباط با سازمانييبناريو ز ي، عمرانيطيمحستيو منابع، ز
از  ييدار روستايپا توسعة زمينةها در يارهين دين منظور، عملکرد ايدب. قرار گرفت

ر يز ةبه شکل معادل ،يادشده ةگانپنج با توجه به ابعاد ،شاخص عملکرد کل ةق معادليطر
 (: Karami and Rezaei-Moghaddam, 2005)د شمحاسبه 

)(5         2 ةعادلم
5

1





i

PERFORMiTPI 

 عملکرد 5Perform تا 2Performاري و هيشاخص عملکرد کل د TPI، که در آن
 ي، عمرانيطيمحستيو منابع، ز ي، اقتصاديفرهنگ -ياجتماع ةگاندر ابعاد پنج يارهيد
 . ستها و نهادها، و ارتباط با سازمانييبناريو ز

افزار آماري و نيز با استفاده از نرمدآوري و کدگذاري گر 2939هاي پژوهش در داده

5/25SPSS در روش . هاي توصيفي و استنباطي به عمل آمدو تحليلشدند ، پردازش
از اعتبار  نيز در تحليل استنباطيز جدول فراواني، درصد، و ميانگين و ا ،تحليل توصيفي

 . شد گيریبهرهوزني 
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 قيتحق يرهايجش متغسن ةو نحو يف کارکرديتعار -1دول ج

 هاهيگو/ياتيف عمليتعر ريمتغ

-اجتماعي

 فرهنگي

، هي، رفرا يبخشري پيرامرون مسراال اجتمراع    پرنج  ة طيف ليكررت گوي چهاردهبا ن شاخص يا

كم  يليخ= 7طيف بين  ةدامن. شودسنجيده مي( ، و مانند اينهايتي، تربياجتماعة ي، سرماهيگاآ

 .زياد است يليخ= 2تا 

اقتصادي و 

 ابعمن

ت ي، حماييبخشي پيرامون مساال فقر و فقرزداپنج ة طيف ليكرتگوي ن شاخص با چهاردهيا

، وصرول عروار ، نظرارت برر     يبنرد ، بودجره ييع، درآمردزا يصنا ة، توسعيرسان، کمکيمال

طيف برين   ةدامن. شودسنجيده مي( ، و مانند اينهاداتيد و فروش توليمعامالت، نظارت بر خر

 .زياد است يليخ= 2كم تا  يليخ= 7

 محيطيزيست

و  اير ، احيبخشري پيرامرون مسراال حفرگ، نگهردار     يف ليكرت پنجط ةين شاخص با ُنه گويا

. شرود سنجيده مي( مانند اينهاو ، ي، منابع جمعيخاکمنابع ، يآبمنابع ، يعيحراست از منابع طب

 .زياد است يليخ= 2كم تا  يليخ= 7طيف بين  ةدامن

عمراني و 

 زيربنايي

سرات  يبخشي پيرامون مساال بهداشرت و درمران، تأس  ة طيف ليكرت پنجين شاخص با شانزده گويا

. شرود سرنجيده مري  ( ، و مانند اينهايو عمران ياتوسعه يها، پروژهيدني، گاز، برق، آب آشاميعموم

 .زياد است يليخ= 2كم تا  يليخ= 7طيف بين  ةدامن

ارتباط با 

ها و سازمان

 نهادها

 ،ي، همراهنگ يبخشي پيرامون مشرارکت، همکرار  ة طيف ليكرت پنجيازده گويا ن شاخص بيا

طيف  ةدامن. شودسنجيده مي( ، و مانند اينهادين، ارسال گزارش، ثبت مواليقوان ياجرا نشست،

 .زياد است يليخ= 2كم تا  يليخ= 7بين 

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ

 

 ييدار روستايپا توسعة يها در راستايارهيرامون عملکرد ديپ روستايياننگرش 
 يهااز پاسخ ،راحمديمورد مطالعه در شهرستان بو يهايارهيعملکرد د يابيارز يبرا

ت يوضع ،در گام نخست ،ن منظورديب. استفاده شد روستاييان يهانامهمندرج در پرسش
جدول  يهاهمعادلمطابق  ييدار روستايپا توسعة يهاها و شاخصمؤلفه «ازين»و  «انجام»
از  کدامهر  يوزن و اعتبار وزن ةق محاسبيج از طريل نتايگاه تحلآن. دست آمدهب 1

 .صورت گرفت يادشده يهاشاخص ها ومؤلفه
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 هايارهيعملکرد د يابيس ارزيماتر ةمحاسب ةنحو -2 جدول

 ياعتبار وزن وزن ازين انجام مؤلفه

 
    

    مجموع

 

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 :1 جدول در
aij : پاسخ فردiةت انجام مؤلفيام به وضع jام 

bij : پاسخ فردiةاز مؤلفيت نيام به وضع jام 

Aj :(مورد نظر ةت انجام مؤلفيبه وضع روستاييان ةن پاسخ هميانگيم)هر مؤلفه  ييت نهايوضع 

Bj :(مورد نظر ةاز مؤلفيت نيبه وضع روستاييان ةن پاسخ هميانگيم)هر مؤلفه  يياز نهايت نيوضع 

Cj :بر مجموع  از آنين ييت نهايم وضعيوزن هر مؤلفه از تقس)هر مؤلفه در وزن آن  ييضرب نهاحاصل

 (ديآيدست مهر مجموعه به يازهاين ييب نهايضرا

n : (نفر 251)دهنده پاسخ روستاييانتعداد 

m :يابيمورد ارز ةگانها در هر شاخص ششتعداد مؤلفه  

 هااریهيعملکرد د
 يفرهنگ -يعد اجتماعُب

مربوط به عملکرد  يهاداده ياز بررس يفرهنگ -ياجتماع ةهر مؤلف يت انجام وزنيوضع
ج آن ينتادست آمد که هب ييدار روستايپا توسعة يفرهنگ -يها در ُبعد اجتماعيارهيد

 هايارهيد، عملکرد دشوين جدول مشاهده ميگونه که در اهمان .ده استمآ 9 در جدول
از آن است که  يها حاکافتهي. ه استشد يابيمؤلفه ارز چهاردهدر  روستاييانگاه ددياز 
بضاعت به سازمان سرپرست و بيهاي بيخانواده يدر معرف يارهيت دين فعاليشتريب
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 يفرهنگ -ياول عملکرد اجتماع ةرتب مؤلفهاين که  ياگونهبه ،امداد بوده ةبهزيستي و كميت
اد، يترک اعت يهادوره يبرگزار يهاطهين، در حايفزون بر ا .سترا به خود اختصاص داده ا

معرفي محصوالت كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكز شهري، و 
  .ن عملکرد گزارش شده استيکمتر ،گري و واداشتن متكديان به كارجلوگيري از تكدي

 فرهنگي -در ُبعد اجتماعي هااريهيماتريس عملكرد د -3 جدول

 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي رتبه ميانگين

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 بضاعتبي سرپرست وهاي بيمعرفي خانواده

 امداد ةبه سازمان بهزيستي و كميت
35/1 13/1 13/2 19/9 7 

 2 93/1 11/2 15/1 99/1 تالش براي رفع اختالفات

 برقرراري  بررای همكاري با نيروي انتظامي 

 امنيت عمومي
12/9 91/9 99/1 95/1 3 

 يكمبودهررا بررسرري و شناسررايي نيازهررا و

 موجود در سطح روستا
31/1 11/1 11/2 91/1 2 

 5 35/1 11/2 29/1 51/1 هاي روستاتحقق برنامه زمينةتالش در 

 6 39/1 19/2 19/1 55/1 يارهيگيري دجلب مشاركت مردم  در تصميم

براي حمايت  توجيه دولت زمينةتالش در 

 فرهنگي و اجتماعي از برگزاري مراسم
19/1 35/9 95/1 55/1 1 

 ة سررررماي  ارتقرررای زمينرررةترررالش در 

 تااجتماعي روس
59/1 39/9 93/1 59/1 8 

هاي  جامعة روسرتايي  هيسطح آگا ارتقای

 هاي همگانياز طريق آموزش
19/1 99/9 99/1 11/1 3 
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 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي رتبه ميانگين

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 71 11/1 91/1 59/9 51/1 ستاسطح رو ايجاد تنوع در مقاطع تحصيلي در

ايجرراد  زمينررةپيگيررري و مسرراعدت در  

مؤسسررات فرهنگرري، خيريرره و صررندوق  

 الحسنه در روستاقر 

91/1 91/9 99/1 19/1 77 

گررري و واداشررتن  جلرروگيري از تكرردي 

 متكديان به كار
19/1 11/9 91/1 19/1 72 

معرفرري محصرروالت كشرراورزي و توليرردات 

 ا در مراكز شهريصنعتي و صنايع دستي روست
19/1 59/9 95/1 25/1 73 

 72 55/2 31/1 12/9 39/2 هاي ترك اعتيادبرگزاري دوره

 .يک تا پنج استن يها بنيانگيم ةدامن *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 و منابع يُبعد اقتصاد
مربوط به  يهاداده يز از بررسيو منابع ن ياقتصاد ةهر مؤلف يت انجام وزنيوضع

ج يدست آمد که نتاهب ييدار روستايپا توسعةو منابع  يها در ُبعد اقتصاديارهيعملکرد د
ها از يارهياز آن است که، عملکرد د يحاک 1جدول . دشويشاهده مم 1 آن در جدول

ت از آن دارد که يها حکاافتهي. ه استشد يابيمؤلفه ارز چهاردهدر  روستاييانگاه ديد
زمينة نوسازي تالش در » به و منابع معطوف يقتصاددر ُبعد ا يارهيت دين فعاليشتريب

 هایهها رتبمؤلفهاين که  ياگونهبه است، بوده« افزايش رفاه زمينةتالش در »و « اماكن
اند؛ پس از آن، كاهش و منابع را به خود اختصاص داده يعملکرد اقتصاد و دوم اول
 ييمعطوف به فقرزدا نيز تين فعاليشتريسوم قرار گرفته و ب ةرتبدر  ييو فقرزدا فقر
اري، وصول عوار  هيانجام معامالت د يهانهيکه  زم يدر حال، (1جدول )ده است بو
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تأمين كار  زمينةهاي اشتغال و مساعدت در مصوب مراجع قانوني، و شناسايي زمينه
 . ده استبومورد مطالعه  يهايارهيت در دين فعاليبراي افراد جوياي كار کمتر

 در ُبعد اقتصادي و منابع هااريهيريس عملكرد دمات -4 جدول

 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي رتبه ميانگين

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 5/1 22/4 32/7 32/2 22/4 نوسازي اماكن زمينةتالش در 

 5/1 22/4 32/7 42/2 21/4 افزايش رفاه زمينةتالش در 

 3 22/4 32/7 72/2 31/4 ييكاهش فقر و فقرزدا

جلرب حمايرت دولرت     زمينرة تالش در 

 براي ايجاد اشتغال
33/4 47/2 31/7 22/4 4 

سرپرست هاي بيخانوادهرساني به كمك

 هاي محليبا استفاده از خودياري
32/4 32/2 33/7 23/4 5 

 ةبره توسرع   روسرتاييان تشويق و ترغيب 

صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسعه و 

 تاييبازاريابي محصوالت روس

31/4 22/3 37/7 32/4 6 

اري و مرتمم و  هيد ةساالن ةتنظيم بودج برآورد و

 تصويب برای يارهيبه د ة آنو اراا اصالح آن
23/4 27/3 22/3 31/4 7 

 5/8 33/4 22/3 23/3 33/4 افزايش ارزش كاالهاي اجتماعي زمينةتالش در 

 5/8 33/4 22/3 11/3 23/4 و قبول اعانات و هدايا به نام روستا اهدا

 11 42/4 22/3 12/3 23/4 عوار  ن تعرفةيتدو

هاي اشتغال و مسراعدت در  شناسايي زمينه

 تأمين كار براي افراد جوياي كار زمينة
41/4 22/3 37/7 42/4 11 

 مراقبت و اهتمام كامرل در نصرب برگرة   

قيمت برر روي اجنراس و جلروگيري از    

 فروش اجناس فاسد

33/4 22/3 21/3 43/4 12 

 13 71/4 24/3 24/3 32/4 وصول عوار  مصوب مراجع قانوني

 14 22/7 21/3 22/3 42/4 اريهيانجام معامالت د

 .يک تا پنج استها بين ميانگين ةدامن *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ
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 يطيمحستيُبعد ز

ت انجام يوضع. است ييدار روستايپا توسعةگر از ابعاد يد يکي يطيمحستيز يداريپا

ها در ُبعد يارهيمربوط به عملکرد د يهاداده ياز بررس يطيمحستيز ةهر مؤلف يوزن

. ده استمآ 1ج آن در جدول يدست آمد که نتاهب ييدار روستايپا توسعة يطيمحستيز

در  روستاييانگاه ديدها از يارهيد، عملکرد دشويمشاهده م 5جدول  گونه که درهمان

ت ين فعاليشترياز آن است که ب يها حاکافتهي ده وش يابيارز يطيمحستيز ةُنه مؤلف

که  ایگونه، بهن ُبعد در جلوگيري از آلودگي آب و خاك در روستا بودهيدر ا يارهيد

 .(5جدول ) را به خود اختصاص داده است يطيمحستياول عملکرد ز ةرتبه مؤلفاين 

 هاي در ُبعد زيست محيطياريهيماتريس ارزيابي عملكرد د -5جدول

 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

-ميانگين رتبه

 اي نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 1 17/4 33/7 72/2 22/4 جلوگيري از آلودگي آب و خاك در روستا

منظررور تررداوم حفررگ محرريط زيسررت روسررتا برره

 و بقاي منابع طبيعي بخشيدن به حيات
22/4 19/1 33/7 22/7 2 

 5/3 27/4 21/3 24/3 13/4 و طبيعيهاي تاريخي جلوگيري از تخريب مكان

هراي  و جنگل هيحفگ و نگهداري از پوشش گيا

 واقع در حريم روستا
27/4 37/2 7 27/4 5/3 

 5 22/4 22/3 74/2 24/4 مديريت پسماندها و فاضالب روستايي

پذيري در اقشرار جامعرة   ترويج فرهنگ مسئوليت

 نوسازي محيط روستايي برای
23/4 22/3 22/3 21/4 5/6 

ميني سطحي و زير حفگ و نگهداري از منابع آبي

 واقع درحريم روستا
23/4 22/3 22/3 21/4 5/6 

 8 22/4 7 37/2 22/4 ايجاد عزم ملي براي زيباسازي محيط روستا

 9 23/4 21/3 23/3 22/4 هاي مطلوببردارياختصاص اراضي به بهره

 .يک تا پنج استها بين ميانگين ةدامن *
 هاي تحقيقتهياف: مأخذ
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هاي مطلوب، ايجاد عزم بردارياختصاص اراضي به بهره يهاطهيدر ح همچنين،
 ةپذيري در اقشار جامعيط روستا، و ترويج فرهنگ مسئوليتملي براي زيباسازي مح

 . ن عملکرد گزارش شده استيکمتر ،نوسازي محيط برایروستايي 

 ييربنايو ز يُبعد عمران
مربوط به عملکرد  يهاداده ياز بررس ييربنايو ز يعمران ةلفهر مؤ يت انجام وزنيوضع
ج آن در يدست آمد که نتاهب ييدار روستايپا توسعة ييربنايو ز يها در ُبعد عمرانيارهيد

 ييربنايو ز يعملکرد عمران ،جدول بر اساس نتايج اين .ابل مشاهده استق 1 جدول
ها روشن افتهي شده است؛ يابيه ارزمؤلف شانزدهدر  روستاييانگاه ديدها از يارهيد

 ةمعطوف به مقول ييربنايو ز يدر ُبعد عمران يارهيت دين فعاليشتريساخت که ب
را  ييربنايو ز ياول عملکرد عمران ةمؤلفه رتب اين که ياگونهبهداشت و درمان بوده، به
 (. 1جدول )است  به خود اختصاص داده

 در ُبعد عمراني و زيربنايي هااريهيماتريس ارزيابي عملكرد د -6 جدول

 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي رتبهميانگين 

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 1 34/3 34/7 72/2 21/4 بهداشت و درمان

مقررات بهداشتي و  مراقبت بر اجراي

 مين بهداشت روستاحفگ نظافت و تأ
22/4 73/2 37/7 27/4 2 

 3 22/4 7 31/2 22/4 رسانيگاز

 4 24/4 22/3 32/2 22/4 كشيب لولهآ

ربرط برراي   يذهمكاري با مسرئوالن  

 سيسات عمومياحداث و نگهداري تأ
22/4 21/3 21/3 12/4 5/5 

مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و 

تشريك مساعي با وزارت بهداشرت  

 مين بهداشت روستاو تأ

12/4 32/2 22/3 12/4 5/5 

 7 13/4 22/3 22/3 22/4 مساجد و اماكن مذهبي
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 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي رتبهميانگين 

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

 5/8 14/4 33/7 47/2 22/4 سازيراه

 5/8 14/4 22/3 34/2 12/4 ل دسترسي مردم به آرد و نان مرغوبهيتس

و  مراقبت، حفگ و نگهداري امروال 

 اريهيتأسيسات عمومي د
23/4 21/3 22/3 22/4 11 

مراقبررت بررر وضررعيت بهداشررتي    

، و هرا هرا، قصرابي  ها، نانواييگرمابه

و معرفري  . نفیديگر واحردهای صر  

 بهداشتي به مسئوالناماكن غير

21/4 33/2 22/3 22/4 11 

 5/12 22/4 22/3 33/2 24/4 هاي عمرانينظارت و پيگيري اجراي پروژه

 هرا اريهيمقررات دآن دسته از اجراي 

عمومي دارد و به تصرويب   ةكه جنب

 است اسالمي رسيده يو تأييد شورا

 بايد اجرا شود حتمًا و

13/4 27/3 22/3 22/4 5/12 

همكرراري در جلرروگيري از شرريوع  

 یانساني و حيروان واگير هاي يماريب

 های واگيرو ديگر بيماری

23/4 23/3 22/3 22/4 14 

 15 22/4 22/3 33/2 22/4 احداث مدارس

 یبه انجام اقردامات  روستاييانتشويق 

 سياست دولت راستایدر 
24/4 12/3 24/3 27/4 16 

 .يک تا پنج استا بين هميانگين ةدامن *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 ها و نهادهاُبعد ارتباط با سازمان
. دهديها و نهادها را نشان مارتباط با سازمان ةهر مؤلف يت انجام وزنيوضع 1جدول 
ها و ها با سازمانيارهيعملکرد ارتباط د ،دشوين جدول مشاهده ميگونه که در اهمان
مربوط  يهاداده ياز بررس. است شده يابيمؤلفه ارز يازدهدر  ييانروستاگاه ديداز  نهادها
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د که شوين استنتاج ميها و نهادها چنها در ُبعد ارتباط با سازمانيارهيبه عملکرد د
ها و نهادها معطوف به مشاركت و در ُبعد ارتباط با سازمان يارهيت دين فعاليشتريب

که  ياگونهاني بوده، بهاجراي طرح هاي عمر پيگيري زمينةدر  ياسالم يهمكاري با شورا
 ستا ها و نهادها را به خود اختصاص دادهاول عملکرد ارتباط با سازمان ةمؤلفه رتباين 
آمار مربوط، ارسال  ةهيثبت مواليد و متوفيات و ت يکه در راستا يدر حال ،(1جدول )

هاي فعاليت ةش ماهانشده به شورا در موعد مقرر، و ارسال گزاراي درخواستهگزارش
 .رفته استيمورد مطالعه صورت پذ يهايارهيت در دين فعاليکمتر ،اري براي شوراهيد

 ها و نهادهادر ُبعد ارتباط با سازمان هااريهيماتريس ارزيابي عملكرد د -7 جدول

 مؤلفه
اي ميانگين رتبه

 انجام

اي ميانگين رتبه

 نياز
 وزن

اعتبار 

 وزني
 رتبه

زمينة در  ياسالم ياري با شوراشاركت و همكم
 هاي عمرانيپيگيري اجراي طرح

23/4 72/2 34/7 22/4 7 

همكاري با نيروي انتظامي براي اجراي مقررات 
 عمومي و حفگ نظم

21/4 32/2 37/7 22/4 4 

راستاي پيگيري عالم قوانين و فرامين دولتي در ا
 هاي عمرانياجراي طرح

23/4 32/2 33/7 23/4 2/3 

رسراني در هنگرام   ري برا واحردهاي امداد  همكا
 وقوع حوادث و سوانح طبيعي

12/4 74/2 34/7 23/4 2/3 

منظور بررسري  همكاري با بخش و بخشداري به
 كسب ةو صدور پروان

24/4 37/2 22/3 12/4 2/2 

پيشرفت يرا عردم پيشررفت فيزيكري     گزارش 
 ها به شورا و بخشداري و پيشنهاد راهكارطرح

12/4 32/2 33/7 12/4 2/2 

 1 14/4 22/3 22/3 12/4 ياسالم ياجراي مصوبات شورا
ها و نهادهاي دولتي و ايجاد همكاري با سازمان

 الت الزم براي ايفاي وظايف آنهاهيتس
13/4 32/2 33/7 13/4 2 

 2 22/4 22/3 22/3 21/4 اري براي شوراهيفعاليت هاي د ةارسال گزارش ماهان
 73 22/4 22/3 22/3 27/4 مقررشده به شورا در موعد هاي درخواستارسال گزارش

 77 23/4 24/3 17/3 27/4 آمار مربوط ةهيثبت مواليد و متوفيات و ت

 .يک تا پنج استها بين ميانگين ةدامن *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ
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 ييدار روستايپا توسعةها در ابعاد يارهيس عملکرد ديماتر
 يابيارز حاضر پژوهش يآمده است، هدف کل نيشيپ يهاقسمتگونه که در همان

ن يدب. بود ييدار روستايپا توسعة يراحمد در راستايدر شهرستان بو هايارهيعملکرد د
ن يا رو،؛ از اينگرفت صورت يداريها در ابعاد مختلف پايارهيعملکرد دواكاوي  ،منظور

و  ي، عمرانيطيمحستيو منابع، ز ي، اقتصاديفرهنگ -ياجتماع ةگانپنجعملکرد در ابعاد 
س يج ماترينتا. مورد توجه قرار گرفته است ها و نهادهاارتباط با سازمان و ،ييربنايز

ن جدول يگونه که در اهمان .ده استمآ 2ابعاد در جدول  اين ها دريارهيعملکرد د
 ييربنايو ز يعمران ةمورد مطالعه در حوز يهايارهيت ديشتر فعاليب ،دشويمشاهده م
که  يدر حال ،قرار گرفته است ينخست عملکرد ةن ُبعد در رتبيکه ا ياگونه، بهبوده
 2 جدول يهاافتهي. اندادهن عملکرد را نشان ديو منابع کمتر يها در ُبعد اقتصاديارهيد
ز و يار ناچيبس و منابع ياقتصاد ةحوز در هااريهيدفعاليت  ت از آن دارد که بهيحکا

 .است نشده وجه بايسته و شايستهتبدان  و  پراکنده بوده

 پايدار توسعةدر ابعاد  هااريهيماتريس عملكرد د -8جدول 

 رتبه اعتبار وزني وزن اي نيازميانگين رتبه انجام ايرتبه ميانگين مؤلفه

 1 12/4 34/7 31/2 12/4 عمراني و زيربنايي

 2 12/4 37/7 33/2 12/4 ها و نهادهاسازمان

 3 23/4 7 22/3 23/4 فرهنگي -اجتماعي

 4 23/4 37/7 37/2 22/4 محيطيزيست

 5 33/4 22/3 24/3 32/4 اقتصادي و منابع

 .يک تا پنج استها بين ميانگين ةدامن *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

نگر در جامع يکرديرو با (Douglas, 2005) يُبعدچند يادهيپد ييدار روستايپا توسعة
ران يدر ا ن توسعهيا هگر(. 125 :2935و همکاران،  يطاهرخان)است  ييروستا توسعة
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ن و يتراز مهم يو فرهنگ ي، اقتصادي، اجتماعياسيگذشته در ابعاد س ةچند ده يط
بوده  ييروستا توسعةاستگذاران يزان و سيربرنامه هايو چالش تن معضاليترحساس
ها در روستاها را يارهيجاد دياساس، ان يبر هم. (7323، ياحيمعصوم و ريريقد)است 
ت و يفيک .شمار آوردي بهعطف ةنقطران يا ييروستادار يپا توسعة خيتوان در تاريم

در تحقق توسعه و رفاه  ياتيکننده و حنييعامل تع يارهيدت و عملکرد يريمد ياثربخش
عالمانه  يديح و با ديطور صحبه هايارهيد عملکرد يابياگر ارز. است ييروستا ةجامع
جاد ي، اروستاييانت يرضا  ،ياعتماد عموم ، يياجرا يهادستگاه ييگورد، پاسخيانجام گ
ن، يبنابرا. را به همراه خواهد داشت ييروستا ةو توسع يداريد، پايجد يهاتيقابل

 يهايارهيد يهاتيالد درک روشن و ژرف از عملکرد و فعجايا حاضر هدف پژوهش
 . ه استبود ييدار روستايپا توسعة يراستا راحمد دريشهرستان بو

مورد  يهايارهيکه د استاز آن  يحاک روستاييانگاه ديداز  دست آمدهبه يهاافتهي
که در ُبعد  يدر حال ،اندداشته ييربنايو ز يعمران ةن عملکرد را در حوزيشتريمطالعه ب
و  يُبّز يهاافتهيا با هافتهين يا. ت صورت گرفته استين فعاليکمتر ،و منابع ياقتصاد
ن خدمات و يشتريب بر اساس آنها،که ( 7323)و همکاران  يو هاشم( 7322) يتيهدا
و  يفرهنگ ةدر حوز مناطق مختلف کشور يروستاها يهايارهيشوراها و د يهاتيفعال
از ديدگاه  ه كهج نشان داديز نتاين ة حاضرمطالع در. ندارد ي، همخواناست بوده ياجتماع
، رفع اختالف، و يستيسرپرست به سازمان بهزيب يهاخانواده ي، معرفيانروستاي
ها در يارهيد تين ابعاد فعاليترت از مهميامن يبرقرار براي يانتظام يرويبا ن يهمکار
اگرچه  حاضر،پژوهش  يهاافتهيبر اساس ن، يهمچن. مطالعه استمورد  يروستاها
از آن است  يج حاکينتا نبوده، اما ع گستردهو مناب ياقتصاد ةدر حوزها دهياريت يفعال

ن توجه را در يشتريب يياماکن و رفاه، و کاهش فقر و فقرزدا ينوساز زمينةکه تالش در 
در ( 7323)و همکاران  يداليکه ص يدر حال ،ن ُبعد به خود اختصاص داده استيا

خاص  يعاجتما -يفرهنگ ، با توجه به بافتهايارهيد كه خود نشان دادند مطالعة
 يو اقتصاد يياجرا يهاتيانجام فعال ةنيارات تام در زميداشتن اختنيز نلردگان و  ةمنطق

 . دنن روستا را فراهم آورات ساکنيو رضا باشند موفق اند چنداننتوانسته ،در روستا
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 يطيمحستيز ةها به مقوليارهيت دين فعاليکمتر بر اين باورند كهمورد مطالعه  روستاييان
و  يطاهرپوربر اساس نتايج مطالعة است که  ين در حاليا ؛داشته است اختصاص
از  ،دهستان آالداغ بجنورد يهايارهيدعملکرد  يابيارز زمينة در( 7322)همکاران 

و  يمقررات بهداشت يدر نظارت بر اجرا هااين دهياريعملکرد ديدگاه جامعة نمونه، 
  .ه استضعيف و غيرقابل قبول بود ن بهداشت روستايتأم

استان  يهايارهيد ةزميندر ( 7322) يکان يو نجف يمهدوبر اساس نتايج مطالعة 
 اندتوانستهاز آن است که آنها  يمورد مطالعه حاک يهايارهيعملکرد د ،يجان غربيآذربا

داشته  ار مهميبس ينقشروستا ي ديژه اوضاع کاليويي بهدار روستايپا توسعة يدر راستا
و  ييربنايها در امور زيارهيت دين فعاليشتريب ه كهز نشان دادينر حاضپژوهش . ندباش
 . بوده است يعمران

با  يهمکار كه راحمد نشان داديشهرستان بو يهاارهيدحاضر در زمينة  مطالعةج ينتا

مشارکت و  ،نيو حفگ نظم، و همچن يمقررات عموم ياجرا يبرا يانتظام يروين

ن يتراز مهم يعمران يهاطرح ياجرا يريگيپ زمينةدر  ياسالم يبا شورا يهمکار

 يهاافتهيبا  ، كهاندمورد مطالعه بوده يهايارهيمورد توجه در د يارتباط يهامؤلفه

 . دارد يهمخوان( 7322)و همکاران  يپورطاهر

 يهاطرح يدر اجرا هايارهياگرچه دبر اساس نتايج پژوهش حاضر،  همچنين،

و  ،ع آب و برقي، توزيديسات تولياحداث تأس ةدر حوز ماااند، دهكرفعال عمل ن يهاد

ن يا اند؛ن تالش را داشتهيشتريها بها و کوچهابانيجاد معابر، خيا ةنيفراهم آوردن زم

( 7323)و همکاران  يداليو ص( 7322) يکان يو نجف يمهدو يهاافتهيافته با ي

  .دارد يهمخوان

از ين يداريابعاد پا يدر تمامكه  نشان دادحاضر پژوهش  يهاافتهي، سرانجام

. رفته استيپذش از آنچه تاکنون صورتيبها به فعاليت دهياريمورد مطالعه  يروستاها

ار فاحش بوده و تا يشده بساز و آنچه انجامين نيب ةند که فاصلباورن يبر ا روستاييان

  .ش استيدر پ يراه طوالن ،ت مطلوبيدن به وضعيرس
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 يهايارهيتواند در بهبود عملکرد دير ميز يشنهادهايپژوهش، پ يهاافتهيبا توجه به 
 :دار مؤثر باشيراحمد بسيشهرستان بو

 توانديم يارهيده و د ياسالم يمصوب شورا ةسالجامع پنج يهاب برنامهيه و تصوهيت -7

 ها باشد؛ و البته، الزم استيارهيهبود عملکرد دارزنده در ب ياز راهکارها يکي

 طبق دستورالعمل و دستور کار باشد؛برنامه  يستا موظف به اجراهر رو يارهيد

 هي، توصرو؛ از اينها دارديارهيسزا در بهبود علمکرد دبه يمشارکت مردم نقش -4

با  ها،يارهيد يهاتيدر فعال انييشتر روستايحضور هرچه ب براي شود كهيم

 ن نهادهايدب يرانعمريو غ ياز امور عمران ياريبس ،نهادمردم يهاتشکلتقويت 

 واگذار شود؛ و

، رو؛ از ايناستهعملکرد آن يهاتياز محدود يکيها يارهيد يکمبود منابع مال -9

خدمات  ةدولت، گرفتن عوار  در قبال اراا يمال يهاکمک شود كهيه ميتوص

 ين ماليتأم يبرا يو مشارکت مردم ،هابانک يالت مالهي، استفاده از تسيعموم

   . دشو تيها تقويارهيد

 منابع 
ه يلوياستان کهگ ياستاندار: ياسوج. هايارهيآمار د ،(7322)راحمد يه و بويلويکهگ ياستاندار

 .هااريهيدفتر امور د، راحمديو بو
روند تحوالت مديريت روستا در ايران با تأكيد بر » ،(7322) الحهدايتي، ص و دارحم، خبّزي

، روستا و توسعه ةفصلنام. «نطقة سيستانمطالعة موردي م: عملكرد شوراهاي اسالمي
 .742 -732 صص ،9 ة، شمار9سال 
ارزيابي عملكرد » ،(7322) ، عبدالرضاين افتخاريالدو رکن ؛لداي، مقدمهمدمي ؛يهدم پورطاهري،
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 .32-43 صص ،2 ة، شمار72ة دور ،ي و آمايش فضاريزبرنامه ،مدرس علوم انساني
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