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  دهيچک

ش يپ يهاو چالش ييروستا در توسعة ها ياريده مؤثر عملکرد يواکاو با هدفحاضر  پژوهش
 -يفيقـات توصـ  ياز نـوع تحق  ،لحـاظ روش بـه  و انجام شـد استان فارس  ارانيدگاه دهيرو از د
) N=۱۲۳۱( ساسـتان فـار   ارانيده يتمامق را يتحق يآمار ةجامع. شوديمحسوب م يهمبستگ

نهـا بـه عنـوان نمونـه انتخـاب      نفـر از آ  ۱۴۵کوکران تعداد  رابطةاستفاده از  که با ل دادنديتشک
 سـاده  يصـورت تصـادف  هآخر ب ةدر مرحلو  يا چندمرحله ياخوشه با روش يريگنمونه. شدند

د و ياز اسـات  يآن بر اسـاس نظـر جمعـ    ييبود که روا ياق پرسشنامهيابزار تحق. صورت گرفت
کرونبـاخ   يآلفا از مختلف پرسشنامه نيز يهابخش ييايزان پاين مييتع يبراو  دييتأکارشناسان 
 رافـزا ها با استفاده از نـرم داده. ق بودياز مناسب بودن ابزار تحق يکه حاک ،)۹۱۵/۰( داستفاده ش

SPSS يناکـاف  ةيـ سـه گو  ،ارانينشان داد که از نظر ده يفيج آمار توصينتا .دشل يه و تحليتجز 
نـرخ   و ،ارانيـ از دهش از حـد مـردم   يها، انتظارات و توقعات نابجا و بـ ياريبودن اعتبارات ده

 .نـد رويمـ شـمار  بـه اران يده يرو شيپ يهاچالشن يترمهم ،بيترتبه ،در روستا يکاريب يباال
، يسـاالر وانيد اران در شش عامليعملکرد ده يهاچالشکه نشان داد  يل عامليتحلج ينتاهمچنين، 

                
بـه   ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰ يهـا کشور در سال يها ياريها و دهيردارسازمان شه ةپژوهشکد يت ماليق حاضر با حمايتحق *
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. ندشـو مـی  يبنـد دسته يو شناخت ،زاتيتجه - يرساختي، زياجتماع - ي، فرهنگياقتصاد ،يزيربرنامه
ـ از وار درصـد  ۶۶/۶۶ در حـدود  ،در مجمـوع  ،ن شش عامـل يا  يش رويپـ  يهـا چـالش انس ي

  .کنند ين مييها در استان فارس را تب ياريده

  .)استان(، فارس ييت روستايريمد، ييستارو ة، توسعياريده: هاکليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

ـ  يکه براافت ين توايرا نم يننويچ جامعه يباً هيتقر ،امروزه از از يـ نيگردش امور خود ب
ـ ن ييروستا ةتوسع). ۶۲ :۱۳۹۱ ،يجاجرم يمانيو ا يآبادروزيف(ها باشد سازمان ز از دو ي
 يريـ گشـکل  ةيـ رد و بـر پا يپـذ  يمـ ر يتأث يمردم يها سازمانو  يدولت يها سازمانعامل 

ـ متنـوع نظ  يها سازمان  ،نيو شـوراها و همچنـ   يدولتـ ريغ يهـا  سـازمان ، هـا  شـرکت ر ي
 ،نيد؛ بنـابرا يـ آيد مـ يـ گـر سـطوح پد  يشهرها و د ها، بخشبا  ييارتباطات مناطق روستا

ـ آ يمـ دسـت  و نهادهـا بـه   هـا  سـازمان گـر  يق تعامل مثبت دولت با ديتوسعه از طر و  دي
هـم   يو محلـ  يا منطقـه به سطوح  ،عالوه بر سطوح کالن ،تيريتوسعه و مد يها برنامه

 ين واحدهايروستاها همواره در جايگاه نخست). Mahdidost, 2004: 175(ت ازمند اسين
ـ از قب یتيريو مد يسازمان اجتماع ها و مرکز استقرار و اسکان انسان ياجتماع ل مالـک  ي

از به يمتعدد، ن يازهايش نيدايمسائل و پ يدگيجيل پيدل، بهامروزه ؛ امااندهداشتا کدخدا ي
ت يريمـد  ةدر عرصـ  يخصصـ ت يهـا تر و سـازمان گسترده يبا مفهوم ييت روستايريمد

  ).۶۲: ۱۳۹۱ ،يجاجرم يمانيو ا يآبادروزيف(شود  يمشاهده م» ياريده«مانند  يمحل
بـه   يفش متکـ يبه اهـداف و انجـام وظـا    يابيت و شکست هر سازمان در دستيموفق

ـ فعال -ستيز يفضا سازمان«ک ي مثابهز بهيروستا ن. ت آن استيريمد  ااز آن مسـتثن  »تي
 و اسـت  ييروستا ةتوسع راستایار مهم در يبس یابزار ييت روستايريمد ،امروزه. ستين

ن امـر بـا   يشبرد اي، پييروستا ةتوسع انيجردر  ييت روستايريمد يريگکارهبدون ب قطعاً
گذشته و  ةچند ده يران طيدر ا ييت روستايريگره مد. شود يمرو هار روبيمشکالت بس

از  يکـ ي يو فرهنگـ  ي، اقتصـاد ياع، اجتمـ ياسـ ير در ابعاد سيصد سال اخکيد در يشا
. ن بـوده اسـت  ازان و متخصصـ يربرنامه هایو چالش تمعضال نيتر حساسو  نيتر مهم
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روسـتا و   يدارد، بـرا  العـاده  فوقت ياهم آن از ابعاد کدامقدر که در هر نن مسئله همايا
ت، حائز استوار اس هاآنران بر يا يات اجتماعياساس ح ،لمبتون ةکه به گفت نيز انييروستا

ـ  ييتحوالت روسـتا  يبررس). ۱ :۱۳۸۳، ياحيرو معصوم  يريقد(د باشيمت ياهم ش يپ
بـه مفهـوم   دولـت   يهـا ن نشـانه يش نخستيدايکه تا هنگام پ دهد يمت نشان ياز مشروط

 يحقـوق  يهـا تيـ ف هويـ کـه بـه تعر   يگذارس نهاد قانونيتأسران و يدر ا امروزی آن
ـ يبر قوان يکشور و متک ةت ادارياز وضع أثرمت رانيا يبپردازد، تحوالت روستاها  ين عرف

ت يريمـد  ،دورانن يـ در ا. ه استبود يو اجتماع ياسي، سيني، ديط فرهنگياز شرا يناش
ده خـود را اداره   يامور عموم ت کدخدايبا محور يسنت يها شکلها و وهيبه ش ييروستا

و انجمن ده در سـال   ۱۳۳۴ انجمن عمران ده در سال يريگج با شکليتدراما به. کرديم
عنـوان  گيری از کدخدا بـه بهرهد شد که با يجد ایوارد مرحله ييت روستايري، مد۱۳۳۵
بعـد از انقـالب   . پرداخـت يمـ  ييروسـتا  ةتوسـع  يهـا استيبه اعمال س يياجرا يبازو

ه کـ  روسـتا قـرار گرفـت    ياسـالم  يشـورا  ةبر عهـد  ييت روستايريمد ةفيوظ ،ياسالم
ـ بـه فعال  يـي اجرا يبدون بازو ،سال بيستاما به مدت  ه بودن انجمن ده شديگزيجا ت ي

و  ي، اجتمـاع ياقتصـاد  ةسـوم توسـع   ةدر برنامـ ). ۲۲۰ :۱۳۷۹، يعمـاد (خود ادامه داد 
 ييکردهـا ياز رو يکي يدولت يها دستگاهف ياز وظا ييزداکرد تمرکزيرو ،کشور يفرهنگ

ايـن   يـي و اجرا يعمل يراهکارهاجمله  از. تجربه شده است يجهان ةاست که در عرص
دولـت،   ةکـردن حجـم و انـداز    ي، منطقـ ياصالح ساختار و نظـام ادار  توانمیکرد يرو
 يهـا گریيتصد يو در مجموع، واگذار يدولتريغ يعموم يهات نهادها و سازمانيتقو

و  معصـوم  يريدقـ ( را يـادآور شـد   يمحلـ  يضرور به نهادهـا ريغ يو اقتصاد ياجتماع
ـ ا ياسـالم  انقـالب  يروزيپ از عدب اگرچه). ۱۳۸۳ ،ياحير  نيعنـاو  بـا  يالتيتشـک  ،راني

 شـکل  روسـتاها  در نهـا يماننـد ا  و ييروسـتا  عمـران  دفتر ار،يهم ةخان ،ياسالم يشورا
 يقيتـوف چندان  مرتبط يياجرا يهاسازمان و الزم يهانهينداشتن زم ليدلبه يول گرفتند،

 يهـا ياريـ ده سيسـ تأ قانون«، ۱۳۷۷ لسا در ،هاينابسامان نيا ليدلبه. اوردندين دستبه
). ۲۱ :۱۳۸۴ ،يکـان  ینجفـ  و يمهـدو (د يرسـ  بيتصو به »کشور يروستاها خودکفا در

را با نظـارت   يامور محل ةکه ادار يدولتريغ يعموم  سازمان در جايگاه ها ياريدهوظيفة 
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امور  ةرسانند، در حوزه و عرصيروستا به انجام م ياسالم يق شوراهايان از طرييروستا
در  ياريس دهيتأس). ۳۹ :۱۳۸۹ ،يمحمد( تعريف شده است يو خدمات عموم يعموم

ـ ا ،هر چند. شمار آوردبه ييت روستايريخ مديدر تار يعطف ةتوان نقطيروستاها را م ن ي
امـا همچنـان   ، کـرده اسـت  را مرتفع  ييت روستايريمشکالت کالن مد ةعمدنهاد بخش 

و شـناخت   يخيرب تـار اکه با در نظر گرفتن تجـ  وجود داردمسائل و مشکالتی فراوان 
د برطرف يبا ،ها ياريدهنقاط ضعف و قوت  ييشناسا ،نيهمچن و تيريابعاد مختلف مد

 آنهـا  بـراي  را عملكـرد  ارزيـابي  ة روستاييتوسع و مديريت در هاگاه دهيارييجا. دشو
 و يابـد هش مـی كا هاهزينه از آن، بسياري صحيح اجراي صورت در كه كندمي ضروري

وظــايف   انجـام در را آنهـا كارآمـدي و ييآكـار ةضعف، زمين و قوت نقاط شناسايي با
 در بســياري  ،حاضــر  حـال در. )۲۰۰ :۱۳۹۲و همکاران،  يرضوان(آورد مي فراهم آنها
 فضـاهاي  توسـعه، زمينـة   در زيـاد  هايقابليت وجود رغمعلي ،كشورمان روسـتاهاي از

کـه در   کنـد يجاب مـ يا وضعيت اين ؛است و محروميت نيـافتگيتوسعه نشانگر موجود
در  مشـاركتي  بـه روش  محلـي  مديريت الگوي كارگيريروستايي، به توسعة ريزيبرنامه
گيـرد   قـرار  توجـه  مـورد  روسـتايي  توسـعة  هـای ريـزي برنامـه  و مطالعات محور قالب

عنـوان  اران بـه يـ دهامـروزه،  دهد کـه   يرا مطالعات نشان ميز ،)۲۴۰ :۱۳۹۱، ياستعالج(
 پـايين الت يماننـد تحصـ   يعـوامل  نيستند؛ برخوردار مؤثرعملکرد  از ييت روستايريمد

 هـاي طرح در مشارکت مردم  عدم  ها،دهياري در   سالهپنج ب مصو ة برنام نبود    دهياران،
بـوده   رگذاريثأت آنها  عملكرد يي آناكار در   هاياريده يو اعتبار يو مشکالت مال  ،عمراني
   ).۱۹۹ :۱۳۹۲و همکاران،  يرضوان(است 

بـا توجـه بـه هـدف و     . ها مطالعاتي انجـام شـده اسـت   در ايران، در زمينة دهياري
گرفتـه در گذشـته   محدودة موضوعي تحقيق حاضر، به مرور برخي مطالعات صـورت 

  . پرداخته شده است

ـ ارز« با عنـوان  يا مطالعه، در )۱۳۸۶( ي و نعمتیبدر ن ينظـام نـو   يکردنقـش کـار   يابي

سه با يکوچک در مقا يروستاهاشده در يجادا يها ياريده آييکار يابيارز به، »ييروستا

ـ آ«کـه   بـوده اسـت   هـا ن پرسـش ديپاسخ ب پرداخته و در پیبزرگ  يروستاها ا اصـوالً  ي
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ا يآ«و  »با اهداف متصور بوده است؟ب ن دسته از روستاها متناسيدر ا ها ياريدهس يتأس

ر الزم برخـوردا  ي از کـارآيي اريخدمات در قالب ده عنوان مالک ارائةهيت بعامل جمع

 -يفيتوصـ  ةاز روش مطالعـ  يريـ گبا بهـره  ،در استان گلستان هاآنق يج تحقينتا .»است؟

زان يتنگاتنگ با م ةرابط يو اقتصاد ي، اجتماعيکه عوامل ساختار دهد يمنشان  ي،ليتحل

ـ  ؛دنـ کوچـک دار  يدر روسـتاها  ياريت دهيموفق  يروسـتاها در  هـا  ياريـ ده ،نيهمچن

کوچـک عمـل    يروسـتاها از  تـر  موفق ،شتريب ياعتبار ةافت سرانيل دريدليت، بهپرجمع

گر يد يا تجربه، ها ياريده« نبا عنوا يقي، در تحق)۱۳۸۴( يکان یو نجف يمهدو. اند کرده

 ين چگونگييران و تبيروستا در ا يتيريمد مسائل يبررس با، »رانيا ييت روستايريدر مد

ي مـورد  ةمطالعـ  در قالب هاآننقاط قوت و ضعف به تجزيه و تحليل ، ها ياريدهل يتشک

ـ  يدر استان آذربا يو خدمات يعمران يها تيفعالدر  ها ياريدهان عملکرد يب و  يجـان غرب

ار مهـم را در  يبسـ  ینقش توانند يم ها ياريده ،امروزه که اند دهيرسجه ين نتديبپرداخته و 

حسـنوند و حسـنوند   . دکننـ فـا  يروسـتا ا  ياوضاع کالبد ژهيوبه ييروستا ةتوسع يراستا

هـا در شهرسـتان    ياريـ ده يق و کارکردهـا يـ موانـع توف  يبه بررس يقي، در تحق)۱۳۸۹(

ـ ا يهـا  افتهي ؛اند پرداختهسلسله استان لرستان  ر موانـع و  يـ ق نشـان داد کـه متغ  يـ ن تحقي

ـ هـا دار ياريـ ق دهيـ در عـدم توف ر را يتـأث ن يشـتر يب يبانيو پشـت  يـي مشکالت اجرا د و ن

ـ ، مشکالت مربوط بـه شـخص ده  ي، اجتماعيمشکالت مال در  يار و مشـکالت قـانون  ي

ي بـه بررسـي   ا مطالعه، در )۱۳۸۶(چوبچيان و همکاران . رندگيجای می يبعد يها رده

اند کـه   و چنين نتيجه گرفته پرداختهها در استان گيالن  ياريدهبر عملکرد  مؤثرعوامل 

ها، رضايت شغلي دهيار، همکـاري شـوراهاي اسـالمي،    يرهاي همکاري با سازمانمتغ

ي آموزشي، تجهيزات و امکانـات  ها کالسمشارکت مردمي، ميزان شرکت دهياران در 

دهياري، درآمد دهيار، موقعيت مکاني روسـتا، مشـورت دهيـار بـا رهبـران محلـي و       

ده و انگيزة دهيار براي توسـعة  اعضای شورا، داشتن سابقة مديريت روستايي در خانوا

 بـه بـاور   .الن داشـتند ياستان گ يهايارين اثر را بر عملکرد دهيشتريب ترتيب،روستا، به

 يهـا  الشمحورها و چـ  يبررس«با عنوان  يدر پژوهش )۱۳۸۳( ياحيرمعصوم و  يريقد
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 از انقـالب در  دوران پـس ان در ييبا وجود مشارکت روستا ،»رانيدر ا ييت روستايريمد

بـا   ييت روسـتا يريمـد  ،در دو مقطع قبل و بعد از انقـالب  ،، در عملييت روستايريمد

ها ياريمشکالت دهاين پژوهشگران  ،نيهمچن اند؛رو بودههروب ييهاها و چالشتيموفق

ـ ، نيـي دار، عدم ضـمانت اجرا يپا ين منابع ماليتأمرا  و  يتخصصـ  يهـا  آمـوزش از بـه  ي

، عدم توجه به فرهنگ ييت واحد روستايريعدم مد ،مشارکت مردم روستا يسازوکارها

ـ ، فقـدان تجه ياجتماع يةو سرما يمدن و  يمـالک . داننـد يسـات مـ  يتأسزات، ابزارهـا و  ي

زنـان  ی موجود بـرای  دهايو تهد ها فرصت ةدربار يا مطالعه، در )۱۳۹۰( يآمقان يشوکت

ـ يرانا ييت روستايريمد ةدر عرص آمـد،   مشـکالت رفـت و   يدند کـه جـه رسـ  ين نتدي، ب

وجـود آمـدن   ن و بـه ت شـورا و مسـئوال  يـ ن، عدم حمابا مسئوال يريگمشکالت ارتباط

اسـت کـه زنـان بـا      ييدهايـ ن تهديتر مهمار از يده ة زنانخانواد ياعضا يبرا يمشکالت

هـا  يها، بررسـ نگاشتهيشبر اساس پ .ندابا آن مواجه ييت روستايريمد ةحضور در عرص

، چـارچوب  يياران و کارشناسان امور روسـتا ياحبه با دهو مص يدانيم يةو مشاهدات اول

  .شد تبيين ۱صورت شکل ي پژوهش بهنظر
هـا از   ياريـ ده مـؤثر عملکـرد   يرو شيپ يهاچالش يبا هدف واکاو ة حاضرمطالع

االت ؤبـه سـ   ييگـو دنبال پاسـخ به استان فارس ييروستا ةاران در توسعيدگاه خود دهيد
   :ر استيز
 ؟ کدامنداران مورد مطالعه يده يو اقتصاد يتماع، اجيفرد يها يژگيو - ۱

  ؟ندها کدام ياريدهچالش هاي پيش روي عملکرد  مؤثر  - ۲

 ارائه داد؟ها  ياريده يش رويپ يهاي رفع چالشتوان برايرا م ييچه راهکارها - ۳
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  هادهياري مؤثروي عملکرد  هاي پيشمدل نظري چالش -۱ شکل

  ها روشمواد و 

، از لحـاظ  يفيو توصـ  يشياآزمريرها، غيکنترل متغ ةزان و درجيمق حاضر از لحاظ يتحق

هـا، از نـوع   افتـه يم يت تعمـ يـ لحـاظ قابل ، بـه تيهاو در ن يداني، مها داده يآورگرد ةنحو

اران در اسـتان فـارس   يـ ده يق را تمـام يـ تحق يآمار ةجامع .شوديمحسوب م يشيمايپ

کـوکران اسـتفاده    ، از رابطةمونهن ن حجمييتع رایب. نفر بودند ۱۲۳۱دادند که يل ميتشک

 ،شـتر ينـان ب ياطم يبـرا  دست آمد؛ البتـه بهنفر  ۱۱۰تعداد نمونه  ،با استفاده از آنشد، که 

ـ از دهنفر  ۱۴۵تعداد  ـ اران از طري در و  يا مرحلـه چند ياخوشـه  يريـ گق روش نمونـه ي

  .شدند يپرسشگرق يانجام تحق يبراساده  يصورت تصادفهب ،آخر ةمرحل

n=         n=  = 110 

صـورت  بـه  سـه شهرسـتان داراب، فسـا و مرودشـت     ،اول ةدر مرحل ،ن کاريا يبرا

به شهرستان  اران در هريت دهيبا توجه به جمع ،دوم ةو در مرحل ندانتخاب شد يتصادف
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شخص شدن پس از م نيز سوم ةدر مرحل و ص داده شديها تخصناسب، نمونهتصورت م

 يصورت تصادف، بهموجود يهاياريده فهرستحجم نمونه در هر شهرستان، بر اساس 

پرسشنامه بود کـه  ق يتحق یهاداده يورابزار گردآ .مورد مطالعه انتخاب شدند هاینمونه

ـ م آنهـا دربـارة  دگاه يـ ان و ديـ گوپاسـخ  ياو حرفه يفرد يهااز دو بخش مشخصه زان ي

ـ ا ؛ل شده بوديتشک ها ياريده مؤثرعملکرد  يور شيپ يهاچالشاز  کدامت هر ياهم ن ي

 ةپـژوهش و مصـاحب   ةمسـئل  ةطـ ير حد يات نظـر يـ و مرور ادب يق بررسيرها از طريمتغ

ت يريبـا کارشناسـان مـد    ايیهـ مصاحبه ،نياران و همچنيبا دهساختارمند مهيو ن يحضور

ف ياز ط نامه،پرسش بخش دوم يريگاندازه يبرا. و استخراج شده بودند ييشناسا ييروستا

اعتبار پرسشنامه با نظـر  . دشاستفاده  )۵= اديز يليتا خ ۱= کم يلياز خ( يسطحپنجکرت يل

ـ تأپژوهش مورد  موضوع نةيپانل متخصصان و کارشناسان در زم  يقـرار گرفـت و بـرا    ديي

انجـام  ) ياصـل  ةخارج از نمون نفر ۳۵شامل (آزمون شيپ ،قيت اعتماد ابزار تحقين قابلييتع

عملکـرد   يرو شيپـ  يهـا چـالش اس يـ مق يبرا شدهکرونباخ محاسبه يمقدار آلفا ؛گرفت

ـ پا بـدين ترتيـب،  بود که  ۹۱۵/۰ ها در حدودياريده مؤثر قيـق قابـل قبـول    ابـزار تح  يياي

صـورت   ۱۸ ةنسـخ  SPSSافزار با استفاده از نرم ها دادهل يه و تحليتجز. تشخيص داده شد

ـ  ينـ شـامل فراوا ( يفيتوصـ ق در دو بخش يج تحقيگرفته و نتا ـ ، مي، درصـد فراوان  ن،يانگي

  .شده استارائه ) يل عامليتحل( ياستنباطو ) راتييب تغيار و ضريانحراف مع

  و حجم نمونه يآمار ةتعداد افراد جامع - ۱ جدول

  تعداد نمونه انتخاب شده  اريتعداد ده  شهرستان

  ۷۲  ۱۵۴  مرودشت

  ۴۵  ۹۷  داراب

  ۲۸  ۶۰  فسا

  ۱۴۵  ۳۱۱  جمع

  هاي تحقيقيافته :مأخذ
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  ج و بحثينتا

  ارانيده يا حرفهو  يفرد يها يژگيو
ن يتـر جوان ، سنسال ۳۷اران حدود يده ين سنيانگيم ،دست آمدهبه يها افتهيبر اساس 

اران يـ درصد ده ۲/۹۷ ،تياز لحاظ جنس ؛بودسال  ۵۶ن آنها يترمسن سن و سال ۲۳آنها 
 ۹/۹۶ ،ت تأهـل ياز لحـاظ وضـع   ؛دادنديم ليدرصد از آنها را زنان تشک ۸/۲را مردان و 
درصـد   ۲/۵۳ ،التيزان تحصينظر م از بودند؛ درصد مجرد ۱/۳اران متأهل و يدرصد ده

کارشناسی ز يدرصد ن ۵/۳و  کارشناسیدرصد  ۴/۲۳، کاردانیدرصد  ۹/۱۹پلم، يدمدرک 
 ۳/۴۳ بـوده امـا   ياريـ ان دهيـ گودرصد پاسـخ  ۷/۵۶ ي، شغل اصلهمچنين داشتند؛ ارشد

ن يشتريبنيز  ياريشغل ده ةاز نظر سابق بوده است؛شغل دوم آنها  ياريده آنهادرصد از 
 ۵۸/۵ ياريـ ت در دهيفعال ةن سابقيانگيم و ک ساليزان ين ميترنه سال و کم تيزان فعاليم

درصـد در   ۹/۱۱اران در روسـتا و  يـ درصد از ده ۱/۸۸ ،ت سکونتياز نظر وضع بود؛ سال
وقـت و  صـورت پـاره  اران بـه يـ درصـد از ده  ۶/۷۰ت يفعال تيوضع ؛شهر سکونت داشتند

ش از چهار بـار  ياران بيدرصد از ده ۹/۷۳ بود؛ همچنين،وقت صورت تمامدرصد به ۴/۲۹
دست آمده در مـورد  هج بينتا .اند اران شرکت داشتهيده ةژيو يآموزش يها در سال در دوره

 درصـد  ۱/۴که  دهدمیوستا نشان مختلف در ر يهااران با افراد و گروهيزان مشورت دهيم
 ۹/۱۷اد و يـ درصد در حد ز ۴/۵۲درصد در حد متوسط،  ۵/۲۵در حد کم،  گوياناز پاسخ

  .داشتندمختلف در روستا مشورت  يهااد با افراد و گروهيز يليدرصد در حد خ

  ارانيدگاه دهيداز  روش يپ يهاچالش يبندتياولو
 شيپـ  يهـا چـالش  يرهـا يمتغ در قالبها ز سازها کدامت هر يزان اهمين مييمنظور تعبه
شـد  رات استفاده ييب تغيار و ضريمع ن، انحرافيانگيها، از مياريده مؤثرعملکرد  يرو
ها نشان داد که سه ن چالشيت ايزان اهميده در خصوص مدست آمج بهينتا). ۲ جدول(

ش از حد مـردم از  يبها، انتظارات و توقعات نابجا و ياريبودن اعتبارات ده يناکاف ةيگو
عـدم   يهـا هيـ سـه چـالش مهـم و گو    ،بيترتدر روستا، به يکاريب ياران و نرخ بااليده

عـدم وجـود طـرح     ار ويـ مناسب، عدم اعتماد مردم بـه ده  يارتباط يها به راه يدسترس
  .ت را به خود اختصاص دادندين اهميکمتر يسه چالش دارا در روستا يهاد



  ... ،ين خوشبخت، هوشنگ ايروانیحس                ۱ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام�۱۰۲

 

  هياراناي پيش رو از ديدگاه دچالش هبندي رتبه - ۲ جدول 

  ميانگين  چالش ها
انحراف 

  معيار

ضريب 

  تغييرات
  رتبه

  ۱  ۲۶۷/۰  ۰۹/۱  ۰۹/۴  هاناکافي بودن اعتبارات دهياري

  ۲  ۲۷۵/۰  ۱۰/۱  ۰/۴  حد مردم از دهياران ازش انتظارات و توقعات نابجا و بي

  ۳  ۲۸۰/۰  ۱۰/۱  ۹۳/۳  نرخ باالي بيکاري در روستا

  ۴  ۳۰۰/۰  ۰/۱  ۳۵/۳ وستاييانتقديرگرا بودن ر

  ۵  ۳۱۸/۰  ۰۲/۱  ۲۱/۳  ها در روستا ناکافي بودن افراد متخصص براي انجام پروژه

  ۶  ۳۳۳/۰  ۳۳/۱  ۰/۴  کمبود توان مالي روستاييان براي پرداخت خودياري

 عنوان عامالن توسعه از سویان بهروستايي باور نداشتن

  مقامات دولتي
۱۹/۳  ۱۱/۱  ۳۴۸/۰  ۷  

  ۸  ۳۵۸/۰  ۳۶/۱  ۸۰/۳  ن مردمدرآمد پايي

  ۹  ۳۵۹/۰  ۱۷/۱  ۲۶/۳  فقدان مطالعه و نيازسنجي در مورد مشکالت روستاييان

  ۱۰  ۳۶۹/۰  ۲۱/۱  ۲۸/۳  هاي مختلف در روستا بين سازمان هاي الزم نبود هماهنگي

  ۱۱  ۳۶۹/۰  ۳۸/۱  ۷۴/۳  هاي مردمي کمبود کمک

  ۱۲  ۳۷۸/۰  ۲۸/۱  ۳۹/۳  يا نبود تعرفه يا عوارض کمبود

از اداري براي رفع مشکالت روستا  ل جلسةعدم تشکي

  ها سازمان سوی
۵۷/۳  ۳۷/۱  ۳۸۴/۰  ۱۳  

  ۱۴  ۳۹۷/۰  ۲۹/۱  ۲۵/۳  اداري و طويل عريض ساالریديوانوجود 

  ۱۵ ۴۰۰/۰ ۲۱/۱ ۰۴/۳ وظايف دهيار مردم از عدم شناخت

  ۱۶  ۴۱۷/۰  ۴۰/۱  ۳۶/۳  توجيه نبودن ادارات مختلف با کار دهياران

  ۱۷  ۴۲۴/۰  ۳۴/۱  ۱۶/۳  پايين الل دهياران و سبک مديريتي باال بهفقدان استق

  ۱۸  ۴۳۵/۰  ۳۶/۱  ۱۳/۳  ي در ميان مردم روستانبود فرهنگ مشارکت و کار گروه

  ۱۹  ۴۳۵/۰  ۳۸/۱  ۱۷/۳  يي نظام اعتبارات روستاييناکارآ

  ۲۰  ۴۴۲/۰  ۴۰/۱  ۱۷/۳  نهادهاي اجتماعي قوي براي حمايت از دهياران نبود

  ۲۱  ۴۴۴/۰  ۱.۴۸  ۳۳/۳  ها سازمان از سوی ن مکاتبات دهياريجدي نگرفت

  ۲۲  ۴۴۶/۰.  ۳۷/۱  ۰۷/۳  در اختيار نداشتن نيروهاي کارآمد در دهياري

  ۲۳  ۴۵۰/۰  ۵۶/۱  ۴۷/۳  گيري دهيارانکاربه هاي استخدامي براي نامه نبود آيين
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  ميانگين  چالش ها
انحراف 

  معيار

ضريب 

  تغييرات
  رتبه

  ۲۴  ۴۵۰/۰  ۱۲/۱  ۴۶/۲ عدم مشارکت مردم در پرداخت عوارض

  ۲۵  ۴۵۵/۰  ۳۵/۱  ۹۷/۲  هداشتي در روستاکمبود امکانات ب

  ۲۶  ۴۵۶/۰  ۲۸/۱  ۸۱/۲  هاي دولتي در روستاها تداخل وظايف سازمان

  ۲۷  ۴۵۶/۰  ۲۹/۱  ۸۳/۲  هاي روستايي در فعاليت مشارکت زنان عدم

  ۲۸  ۴۶۵/۰  ۴۶/۱  ۱۴/۳  فقدان قدرت اجرايي دهيار

  ۲۹  ۴۷۰/۰  ۴۱/۱  ۰/۳  مشکل دسترسي به وسايل ارتباطي مانند اينترنت

عدم حمايت دولت از دهياري براي جذب تسهيالت مالي و 

  ها اعتباري بانک
۱۷/۳  ۵۱/۱  ۴۷۶/۰  ۳۰  

  ۳۱  ۴۷۹/۰  ۳۵/۱  ۸۲/۲  هاي موجود در نظام اداري ضعف در ساختارها و سياست

  ۳۲  ۴۸۴/۰  ۳۳/۱  ۷۵/۲  اعتقاد مردم به اخذ تصميمات دهياران در راستاي منافع دولتي

  ۳۳  ۴۸۶/۰  ۴۲/۱  ۹۲/۲  وستار فقدان طرح جامع توسعة

  ۳۴  ۴۹۰/۰  ۴۱/۱  ۸۸/۲  هاي آموزشي براي دهياران و مردم عدم برگزاري کالس

  ۳۵  ۴۸۹/۰  ۳۶/۱  ۷۸/۲ رساني مناسب در روستا اطالع شبکةفقدان 

  ۳۶  ۵۰۴/۰  ۴۳/۱  ۸۴/۲ ها ها و دهياري هاي سازمان شهرداري مشخص نبودن برنامه

  ۳۷  ۵۲۲/۰  ۴۰/۱  ۶۸/۲ يارهاي شوراها و ده موازي بودن فعاليت

  ۳۸  ۵۶۹/۰  ۴۴/۱  ۵۳/۲ مديريتي دهياران کم بودن سابقة

  ۳۹  ۵۷۴/۰  ۷۸/۱  ۱۰/۳ نقليه در دهياري لةوسي بودن

  ۴۰  ۵۸۰/۰  ۸۶/۰  ۴۹/۱ عدم همکاري مردم و شورا با دهيار

  ۴۱  ۵۹۷/۰  ۶۹/۱  ۸۳/۲ دهياران ةعدم پوشش بيم

  ۴۲  ۶۴۰/۰  ۹۶/۰  ۴۹/۱ عدم تمايل مردم به ماندگاري در روستا

  ۴۳  ۷۰۰/۰  ۹۰/۰  ۲۹/۱ عدم اعتماد دهيار به مردم

  ۴۴  ۷۱۷/۰  ۶۸/۱  ۳۴/۲ اي در روستا اختالفات قومي و قبيله

  ۴۵  ۷۵۵/۰  ۴۸/۱  ۹۶/۱ هاي ارتباطي مناسب عدم دسترسي به راه

  ۴۶  ۸۳۰/۰  ۷۷/۰  ۹۳/۰ عدم اعتماد مردم به دهيار

 ۴۷ ۹۱۴/۰ ۰۲/۲ ۲۱/۲ عدم وجود طرح هادي در روستا

  هاي تحقيقيافته :مأخذ
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  هاياريده مؤثرعملکرد  يرويش پ يهاچالش يل عامليتحل

 مـؤثر عملکـرد   يرويش پ يهامرتبط با چالش يهاو استخراج عامل يبندمنظور دستهبه

رهـا در قالـب   يهـر کـدام از متغ   از طريـق شـده  يينانس تبين مقدار وارييها و تعياريده

ص مناسـب  يتشـخ  يبـرا . اسـتفاده شـد   يل عامليتحل شيوةاز شده، يبند دسته يهاعامل

از  ي،ل عـامل يـ تحل شـيوة از  يريـ گ بهـره  يها برا داده يانسجام درون يريگ بودن و اندازه

شده نشان داد که انسـجام  محاسبات انجام. شدبارتلت استفاده  آزمونو  KMO شاخص

بـا  برابـر   KMO(بـوده  مناسـب   يل عـامل يـ تحل شـيوة از  يريگ بهره يها برا داده يدرون

ـ ، که در سـطح  هدست آمدهب ۲۴۱/۳۳۷۳ز برابر با يبارتلت ن ةو آمار) ۶۳۲/۰ ک درصـد  ي

  .استدار  يمعن

  بارتلت و آزمون  KMOمقدار شاخص  - ۳جدول 

  مجموعه مورد تحليل
KMO 

 داریمعنیسطح   بارتلت آزمون

  ۰۰۰/۰  ۲۴۱/۳۳۷۳  ۶۳۲/۰  دهياران مؤثر عملکرد پيش روي هايچالش

  هاي تحقيقيافته :مأخذ

ـ مقـدار و  يسر، شـش عامـل دارا  يکبا توجه به مالک  ي،ن بررسيدر ا ـ بـاالتر از   ةژي ک ي

با بار  يرهايشدن متغواقع با فرض  ،رها در عوامليمتغ يريت قرارگيوضع. استخراج شد

 ،هاعامل يگذارنامماکس و يها به روش وار بعد از چرخش عامل ۵/۰تر از  بزرگ يعامل

ن ييعلـت پـا  يرها بـه از متغ يتعداد ،ماکسيپس از چرخش وار. آمده است ۴ول جد در

گـر  يهـا بـا د  آن يدار نبـودن همبسـتگ   يمعنـ  ،جـه يو در نت) ۵/۰ کمتر از( يبودن بار عامل

  .ل حذف شدنديرها، از تحليمتغ
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  يلهمراه با بار عامها  ياريثر دهؤعملکرد م يروش يپ يهاچالش ةشداستخراج يها عامل - ۴ جدول

  يعاملبار  رهايمتغ  عامل

 يهاچالش
  يساالر وانيد

  ۷۵۲/۰ يادار و طويل ضيعرساالری ديوانوجود 
  ۷۲۴/۰  نييپا باال به يتيرياران و سبک مديفقدان استقالل ده

  ۷۰۴/۰ در روستاها يدولت يها سازمانف يتداخل وظا
رفع مشکالت  يها، بران سازمانيب يادار ةل جلسيعدم تشک

 مرتبط يها سازمان از سویروستا 

۶۸۷/۰  

  ۶۸۶/۰ اريو ده شوراها يها تيفعالبودن  يمواز
  ۵۵۶/۰ يموجود در نظام ادار يها استيسضعف در ساختارها و 

  ۵۵۴/۰ ها ياريدهو  ها يشهردارسازمان  يها برنامهمشخص نبودن 
  ۵۴۸/۰ ها سازمان از سوی يارينگرفتن مکاتبات ده يجد

  ۶۶۴/۰ اران و مردميده يبرا يآموزش يها کالس يعدم برگزار  يزير مهبرنا يهاچالش
  ۶۴۹/۰ ييروستا يزيردر برنامه رمتخصصيغافراد  يريکارگ به

  ۶۱۲/۰ انييدر مورد مشکالت روستا يازسنجينفقدان مطالعه و 
  ۶۰۹/۰ روستا فقدان طرح جامع توسعة

اران يده از سوی عنوان عامالن توسعهان بهيينداشتن روستا رباو
  يزير برنامهدر  هاآنو دخالت ندادن  ربط يذ يها سازمانو 

۵۹۷/۰  

  ۵۹۳/۰ از روستاها يدر برخ يعدم وجود طرح هاد
  ۸۴۱/۰ هاياريبودن اعتبارات ده يناکاف  ياقتصاد يهاچالش

  ۸۱۹/۰ در روستا يکاريب ينرخ باال
  ۷۶۴/۰  ياريپرداخت خود يان براييروستا يکمبود توان مال

  ۶۲۷/۰  ا عوارضيا نبود تعرفه ي کمبود
  ۵۶۹/۰ عدم مشارکت مردم در پرداخت عوارض

 -يفرهنگ يچالش ها
  ياجتماع

  ۸۱۳/۰ در روستا يل مردم روستا به ماندگاريعدم تما
  ۷۲۳/۰ ان مردم روستايدر م ينبود فرهنگ مشارکت و کار گروه

  ۶۹۲/۰  اريده ومردم با شورا  يعدم همکار
  ۶۸۶/۰ اريان به دهييعدم اعتماد روستا

  ۵۲۸/۰  ان و اعتقاد به شانسييرگرا بودن روستايتقد
  ۵۰۷/۰ ييروستا يها تيفعالدر  مشارکت زنان عدم

  ۵۰۳/۰ در روستا يا لهيقبو  ياختالفات قوم
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  يعاملبار  رهايمتغ  عامل
 -يرساختيز يهاچالش

  زاتيتجه
  ۶۹۵/۰ ياريدر محل ده يزات و امکانات کافيعدم وجود تجه

  ۶۸۵/۰ در روستا يکمبود امکانات بهداشت
  ۶۶۷/۰ نترنتيمانند ا يل ارتباطيبه وسا يمشکل دسترس

  ۶۰۸/۰ ياريه در دهينقل لةيوس نبود
  ۵۴۱/۰ مناسب يارتباط يها راهبه  يعدم دسترس

فقدان  يهاچالش
  يشناخت و آگاه

  ۶۵۸/۰ ار يف دهيوظا مردم از عدم شناخت
  ۶۵۳/۰  ارانيمردم از ده حد ازش يبو  جاابنانتظارات و توقعات 

  ۶۴۴/۰ ارانيه نبودن ادارات مختلف با کار دهيتوج

  هاي تحقيقيافته :مأخذ

ن شش عامل برابـر  يا شده از طريقنييتب يانس تجمعيمقدار وار ،۵س جدول بر اسا
ن يتـر  مهـم  يسـاالر وانيـ د يهـا عامل چالش ،ن اساسيبر ا. درصد بوده است ۶۶/۶۶با 

ـ ا از طريـق شده نييانس تبيمقدار وار ست؛ها ياريده مؤثرعملکرد  يرو شيچالش پ ن ي
 -ي، فرهنگـ ياقتصاد، يزيربرنامه يهاچالش زين يعوامل بعد. ددرصد بو ۱۴۶/۱۳عامل 
 ،۱۲۳/۱۳ ،بيترتکه به بودند يفقدان شناخت و آگاهزات و يتجه -يرساختي، زياجتماع

 يهـا عامل .دندکرن ييانس کل را تبيدرصد  از وار ۷۳۶/۵و  ۶۱۸/۱۰ ،۳۸۵/۱۱ ،۶۵۹/۱۲
هـا در  آن يانس تجمعـ يـ انس و درصد واريژه، درصد واريشده همراه با مقدار واستخراج
  .آمده است ۵جدول 

  يل عامليشده از تحلاستخراج يها مشخصات عامل - ۵جدول 

  يدرصد تجمع  انسيدرصد وار  ژهيمقدار و  نام عامل
  ۱۴۶/۱۳  ۱۴۶/۱۳  ۹۹۲/۴  يساالروانيد يهاچالش
  ۲۶۹/۲۶  ۱۲۳/۱۳  ۹۸۷/۴  يزيربرنامه يهاچالش
  ۹۲۸/۳۸  ۶۵۹/۱۲  ۸۷۰/۴  ياقتصاد يهاچالش
  ۳۱۳/۵۰  ۳۸۵/۱۱  ۳۲۶/۴  ياجتماع -يفرهنگ يهاچالش
  ۹۳۱/۶۰  ۶۱۸/۱۰  ۰۳۵/۴  زاتيتجه - يرساختيز يهاچالش
  ۶۶/۶۶  ۷۳۶/۵  ۱۸۰/۲  يفقدان شناخت و آگاه  يهاچالش

  قيتحق يهاافتهي :مأخذ 
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  ها شنهاديپو  يريگجهينت

 ۵۳(پلم يـ الت ديتحصـ  ازمورد مطالعه  اران منطقةيت دهيکه اکثر ق نشان داديج تحقينتا
. نـد برخوردار يليالت تکميو تحص دانشگاهیالت ياندک از تحص شماری و نيز) درصد

شـنهاد  يپ اسـت، اران يـ در عملکـرد ده نقـش مثبـت    دارای التيطح تحصـ که ساز آنجا 
ار دقـت الزم را داشـته   يـ نش دهيو بخشـدار در گـز   ياسالم يشورا ياعضا که شود يم

داشـته   يشـتر يب انتخاب کنند که سطح سواد و تجربـة  اريرا به سمت ده يباشند و کسان
ـ فعال بر اساس آن، ق کهيج تحقيبا توجه به نتا. باشد اران مـورد  يـ درصـد از ده  ۶/۷۰ت ي

اران يده شود تا دهيشياند يداتيتمه که شود يد مشنهايپ است، وقت پارهصورت مطالعه به
در اکثـر مواقـع در    وقـت  پـاره اران يـ که ده، چرات داشته باشنديفعال وقت تمام صورت به

  .ار کم استيها بست آنيفعالرو، از اينو روستا حضور ندارند و  ياريمحل ده
ملکـرد  ن چـالش در ع يتـر  مهـم  بر اسـاس آن،  ق کهيج تحقيبا توجه به نتا ،نيهمچن

ساالری، ديوان فائق آمدن بر مشکل يبرا توان يبود، م يساالروانياران چالش ديده مؤثر
 يکارياز مواز يريجلوگ ،هاياريف شوراها و دهيک وظايتفک: اين نکات را يادآور شد

 ربـط يذ يهـا  ن سازمانيل جلسه بي، تشکييروستا ةامور توسع يتولمختلف م يها سازمان
و فـراهم   ،ها ياريها و ده يسازمان شهردار يها ستا، انسجام در برنامهدر مورد مسائل رو

اران بتواننـد بـدون   يـ مرتبط تا ده يها ار با سازمانيل روابط دهيتسه يبرا يا نهيکردن زم
   .خود را مطرح کنند يها مسائل و درخواست يا چ دغدغهيه

 مـؤثر  کـرد عمل يرو شيپـ  يهـا چـالش  در زمينـة  يل عـامل يـ ج تحليتوجه به نتابا 
ـ بدومين چالش پيش رو شناخته شده،  يزيربرنامه ،ها ياريده  يهـا  تيـ کـه فعال آنانگر ي

از . اران اسـت يـ ده يرو شيپـ  يجـد  يها پراکنده و بدون انسجام در روستاها از چالش
و  ييافـراد متخصـص در مسـائل روسـتا     يريکـارگ  بـه بـا   کـه  شـود  يشنهاد ميپ رو،اين

ن طـرح جـامع   يه و تدويبه ته ،انييمسائل روستا يازسنجينو انجام مطالعه و  يکشاورز
 يمطالعات طرح هاد ،ستندين يطرح هاد يکه دارا ييروستا پرداخته شود و در روستاها

 يازهـا ين يی،هـا  گروهل کـار يق تشـک ياز طر ،نيهمچن ه شود؛يته طرحاين د و گيرانجام 
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آمـوزش   يالزم بـرا  يهـا  نـه يزم يق مراکـز آموزشـ  يو از طر يياران شناسايده يآموزش
 ياصـل  يها نهيد توجه کرد که مشارکت مردم از زميبا افزون بر اين،. شوداران فراهم يده

مـردم را در   ،يمشـارکت  يت نهادهايجاد و تقويبا ا ، بايدجهيدر نت است؛ ييروستا ةتوسع
 يو اجـرا  يزير برنامه، و يريگ ميتصمطرح جامع،  ةي، تهيازسنجين مراحل مطالعة يتمام
   .روستا مشارکت داد يها طرح

 يرو شيپـ  يهـا ن عامـل از مجموعـه چـالش   يسـوم  ،آمـده  دستج بهيبر اساس نتا
کـم بـودن اعتبـارات     ماننـد  يمـوارد  شـامل  يچـالش اقتصـاد   هاياريده مؤثرعملکرد 

پرداخـت   يان بـرا ييروسـتا  يدر روسـتا، عـدم تـوان مـال     يکاريب يها، نرخ باال ياريده
 يها نهادها ياريده هرچند،. استردم در پرداخت عوارض و عدم مشارکت م ياريخود
امـا از آنجـا    ،باشند يمتک يد به اعتبارات دولتيند و نباروشمار میبه يدولتريو غ يمردم

هـا را ندارنـد، الزم اسـت     ياريـ ن اعتبار دهيو تأم ياريان توان پرداخت خودييکه روستا
ش درآمد يافزا يبرا که شود يشنهاد ميپ ،رواز اين ده شود؛يشينه اندين زميدر ا يداتيتمه
و  بدايش يدولت افزا سویص وجوه از يتخص ،اول ةدر مرحل ،ن اعتباريها و تأم ياريده

 يهـا  طـرح  يق اجـرا يـ ها را در راه کسب درآمد از طر ياريز دولت دهيدوم ن ةدر مرحل
   .دکنت يدر روستاها حما ياقتصاد

چـالش   هـا ياريـ ده مؤثرعملکرد  يرو شيپ يهامجموعه چالشن عامل از يچهارم
ار، يمردم با ده ينبود فرهنگ مشارکت در روستا، عدم همکار شامل ياجتماع -يفرهنگ

 يو اختالفات قوم ييامور روستا ار، عدم مشارکت زنان دريان به دهييعدم اعتماد روستا
ـ يار در زميـ مردم با ده يکه مشارکت و همکاراز آنجا . ستدر روستا يا لهيو قب  ييهـا  هن
 دارای يمـال  يهـا  کمـک  روستا و ارائـة  يها انجام پروژه يبرا يانسان يروين نيتأم چون
 يبراکه شود  يشنهاد ميپ ست،روستاها ةها در توسع ياريده کارکردر بهبود د مؤثر ینقش
ار و کـاهش  يـ جاد اعتماد مردم به دهيا ،نيو همچن یمردم هایمشارکت گونهاين شيافزا

بـه   يرگـذار محلـ  يو افراد تأث دانيسفشيدر روستا، رهبران، ر يا لهيقبو  ياختالفات قوم
ـ  بپردازنـد؛ مشارکت در امور روسـتا   برایمردم تشويق و ترغيب   يهـا  رسـانه  ،نيهمچن
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ـ    ةزيـ جاد انگيا راستایرا در  ييهابرنامه گروهی روسـتا و   ين اهـال يمشـارکت، اعتمـاد ب
  . در دستور کار خود قرار دهند يدر جوامع محل يا لهيو قب يکاهش اختالفات قوم

 يرو شيپـ  يهـا ن عامـل از مجموعـه چـالش   يپنجمـ  ،آمدهدست ج بهيبر اساس نتا
عـدم وجـود    ةرنـد يبرگه که درزات بوديتجه -يرساختيچالش ز هاياريده مؤثرعملکرد 

ـ ، کمبـود تجه ياريـ در محل ده يزات کافيتجه ـ نقل ةليوسـ  بـود زات در روسـتا، ن ي ه در ي
از  يکـ يآنجـا کـه    از .استنترنت يمانند ا يل ارتباطسايبه و يدسترسو مشکل  ياريده

هـا بـه    ياريـ ز دهيـ و تجه يبانيکشـور پشـت   يهـا  ياريها و ده يف سازمان شهرداريوظا
ـ بـر بـودن ته  نـه يبـا توجـه بـه هز    ،اسـت  يدماتو خـ  يزات عمرانيتجه زات و يـ تجه ةي

عنوان را به ييروستاها زمانن سايا که شود يشنهاد ميسازمان، پ يت منابع اعتباريمحدود
خدمت به  نيز ارائةزات و يافت تجهيط دريکه واجد شراانتخاب کنند  يمرکز يروستاها
 ياز روسـتاها  يتـ يو جمع ييفضـا  ةجوار باشند و بتوانند حـداکثر گسـتر  هم يروستاها

ز يـ تجه يکـاف  ةن روستاها  را به انـداز يا يها ياريو ده ؛پوشش قرار دهند زيرمجاور را 
زات پراکنده و يتجه ةو از ارائ ة خدمات بپردازند،به ارائ ای شايستهگونهند تا بتوانند بهنک

   .زنديپرهب ،الزم را ندارند ييآکار بساچه ها که ياريده ةمحدود به هم
 يرو شيپـ  يهـا ن عامل از مجموعه چـالش يکه ششمق حاضر نشان داد يج تحقينتا

 يمـوارد  ةرنـد يبرگبـوده کـه در   يخت و آگاهچالش فقدان شنا هاياريده مؤثرعملکرد 
ش از حد مردم يانتظارات و توقعات نابجا و بار، يف دهيوظا مردم از عدم شناخت مانند
ـ بـر پا . اسـت اران يـ ه نبودن ادارات مختلف با امور دهيها و توج يارياز ده مطالعـات   ةي

ف يبـه وظـا   نسـبت  يکه مـردم روسـتا شـناخت    اران اظهار داشتندياز ده ياريبس ،يدانيم
 ،ن اسـاس يبر ا .انتظارات و توقعات نابجا دارنداران ياز ده رو، گاهاز اينار ندارند و يده
ـ از طر يو فرهنگـ  يآموزشـ  يهـا  برنامـه  که شوديشنهاد ميپ  يهـا  کـالس  يق برگـزار ي

ـ از طر ييهـا برنامـه  ةارائ ،نيان و همچنييروستا يدر روستا برا يآموزش  يهـا  ق رسـانه ي
در دسـتور  اران يـ ف دهيمردم و ادارات مرتبط با امور روستا با وظا يياآشن يبرا گروهی

  .دگير رارربط قکار مسئوالن ذی
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