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  چکيده
هـاي بخـش مرکـزي شهرسـتان      هاي مراکز دهسـتان  بندي دهياري اولويت حاضر اصلي پژوهشهدف 

تـرين معيارهـا شناسـايي     مهم روش اَسنادي ابتدا به. هاي توسعه روستايي بود جيرفت با توجه به معيار
در سـه  ) نفر ۲۵(ي و با نظر متخصصان موضوعي و شوراهاي اسالمي روستا شيوة دلفبا  ،شدند، سپس
و  هـا  ارتبـاط بـا سـازمان    ،فرهنگـي  - اجتماعي رها در پنج بعد اقتصادي و منابع،ترين معيا مرحله، مهم

بنـدي   صورت نهـايي دسـته   به معيارزير ۴۲گيری از  با بهرهمحيطي  ، و زيستعمراني و زيربنايي نهادها،
 در نهايـت، . دادند میها تشکيل  روستاي مرکز دهستان پنجهاي  دهياري پژوهش راگزيدارهاي . شدند

بـه مقايسـه    ،متخصص و خبره در امور روستايي در قالب مصاحبه گـروه متمرکـز بـا مشـورت     پانزده
  بيشترين وزن نسبي به معيـار  نتايج نشان داد که. رها پرداختنداساس معيا ها و گزيدارها بر زوجي معيار

هـا و نهادهـا بـا وزن     تباط با سازمانو کمترين آن مربوط به معيار ار ۳۳۰/۰عمراني و زيربنايي با وزن 

                                                           
استاد  ؛)saleh.sh0028@yahoo.com(ترتيب، نويسندة مسئول و دانشجوي دکتري توسعة کشاورزي دانشگاه ياسوج  به ∗

بخش اقتصاد و توسعة کشاورزي دانشگاه تهران؛ و استاديار اقتصاد کشاورزي و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات 
  .کشاورزي و منابع طبيعي استان کهگيلويه و بويراحمد



 …، خليل کالنتري ،صالح شاهرخي ساردو                    ۴ ة، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۹۴

يان يتشـويق و ترغيـب روسـتا   معيارهاي بهبود خدمات بهداشتي و درماني، زير. اختصاص دارد ۰۸۷/۰
هـاي اول   در رتبـه  و بازاريابي محصوالت روسـتايي  ،به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسعه

  . ها در راستاي توسعه روستايي قرار گرفتند تعيين عملکرد دهياري برایهر معيار 
 مراتبي، عملکرد، توسعة روستايي، جيرفـت  ديريت نوين روستايي، تحليل سلسلهم :ها کليدواژه

  .)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه 

اسـت  مفهومي جديد بـا دورنمـاي متنـوع بـراي نـواحي شـهري و روسـتايي         توسعه پايدار
)Hashemkhani Zolfani and Kazimieras Zavadskas, 2013(بايـد  ،، که براي تحقق آن 

 پيدا توسعه يکديگر موازات به يک کشور سياسي و اقتصادي فرهنگي، -اجتماعي هاي بخش

 پذير امکانی يادشده ها بخش در ها پروژه و ها  برنامه اجراي طريق از توسعه يندفرا زيرا ،کنند

ــي،  .)Nooripoor and Shahvali, 2005: 71( اســت ــر از طرف ــاطق روســتايي در اکث من
هـا در سـطح ملـي ايفـا      ها و برنامه اقيانوسيه سهم قابل توجهي در سياست -کشورهاي آسيا

در گـرو پايـداري فضـاهاي     ، چـرا كـه توسـعه پايـدار سـرزمين،     )Singh, 2012: 32(كنند  مي
اي و ملـي داشـته باشـد     سـعه منطقـه  توانـد نقـش مـؤثري در تو    مي ،روستايي در ابعاد مختلف

هـاي مختلـف    ريزي توسعه پايدار روستايي مؤلفه برنامهدر همين راستا، ). ۱۵ :۱۳۸۸رضواني، (
  ). ٢٥٤ :١٣٩١استعالجي، (گيرد  ميمحيطي را دربر ادي، اجتماعي و زيستمديريتي، اقتص

طريق شـکل   دهي و هدايت جامعه و محيط روستايي از يند سازمانافر مديريت روستايي
هـاي  ابزارها يا وسايل تـأمين هـدف   ها و نهادها اين سازمان. هادهاستها و ندادن به سازمان

هايي که توسط مـردم روسـتا ترسـيم و پذيرفتـه شـده اسـت       جامعه روستايي هستند، هدف
ـ  در گذشته فزون بر اين،ا). ۸ :۱۳۸۲الدين افتخاري،  رکن( ودن مـديريت  هاي دور نيز بومي ب

 :١٣٩٠تهرانـي،  شهبازي و شريفي (مالکان بوده است  مالکان و خرده مورد توجه بزرگ روستا
اي از نهادهـاي خصوصـي   در سطح محلي، نهادهاي مديريت روستايي شـامل مجموعـه  ). ١
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پيشـگامان و رهبـران روسـتايي ايـن نهادهـا بـا        ؛نـد را بر عهده داراست که مديريت روستا 
بـا رونـدي   و  )Goodwin, 1998: 10( پرداختـه هـاي روسـتا    چـالش بـه   سازوکاري جديـد 
ها در سطوح محلـي   گيري يند تصميمانفعان در فر به سوي مشارکت ذي ،يکنواخت و مستمر

بررسـي رونـد مـديريت و    ). Connelly et al., 2006; 270(انـد   و روسـتايي حرکـت کـرده   
هـد كـه توانمندسـازي مـردم و     د هاي محلي روستايي در اکثر کشورها نيز نشان مي حکومت
هـاي محلـي، ارائـه     هـا و مـديريت   ، بهبـود عملکـرد حکومـت   »شده به حاشيه رانده«جوامع 

ها و رشد عادالنه بخش خصوصي  هاي عمومي و خدمات مناسب، پويايي فعاليت زيرساخت
از . )Douglas, 2005: 232(اهداف توسعه پايـدار روسـتايي در نظـر گرفتـه شـده اسـت        از

را بـه منظـور    هـاي مـديريت روسـتايي متعـدد     رهيافتايران نيز طي چند دهه اخير،  طرفي،
سازي محيط توانمندساز و حمايتي براي تضمين تحقق هدف اساسي توسعه روسـتايي   همافر

، در طـول تـاريخ   ،مديريت روستايي در ايران). ٣ :١٣٨٥چوبچيان، (پايدار تجربه کرده است 
ـ  هاي متعددفراز و نشيب هـاي اخيـر، سـرعت بيشـتري گرفتـه و      ويـژه در سـال   هداشته که ب
 تغيير و تحوالت زيادي به لحـاظ تشـکيالت و زيربناهـاي قـانوني بـوده اسـت       دستخوش

 منظـا  يـک  عنـوان  بـه ، ده شـناخت ). ۸۸ :۱۳۹۰پژوهشکده مديريت شـهري و روسـتايي،   (
 اداره و به کوشيدند نخست نگذارا قانون طی آن، که گردد بازمی مشروطيت آغاز به ،حکومتي

 اياالت تشکيل قانون تصويب با ي کها گونه ، بهدهند يافته نظام ساختاري حکومتي هاي سازمان

 .شد پذيرفته حکومتي واحد ترين کوچک عنوان به روستا خورشيدی ١٢٨٥سال  واليات در و
 اجـرا  به اصالً کامالً يا کدام هيچ و کرد مي تغيير روستا امور مديريت به مربوط قوانين چه اگر

 شده اضافه قبلي قانون بر ،داشت تکميلي اوقات جنبه برخي البته که ديگري قانون آمد، درنمي

 يـي راسـتا، مشـکالت اجرا   در همـين ). ٤ :١٣٩١ين، تچي هشـ يمـوال ( ش مـي  آن جانشين يا
س يبـه نـام قـانون تأسـ     يب قـانون يبـا تصـو   ،١٣٧٧سبب شد تا در سال  ييت روستايريمد
اداره  يبه وزارت کشور اجـازه داده شـود تـا بـرا     ،کشور يخودکفا در روستاها يها ياريده
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، ييو روسـتا  يت شـهر يريپژوهشکده مد(س کند يتأس ياريبه نام ده يامور روستاها سازمان
و  يا منطقـه  يهـا  تيريها در مرکز، مديريگميبه علت تمرکز تصم ،در کشور ما). ۷۶ :۱۳۹۰
 که بودههمراه  يشترين روند در روستاها با شدت بيا ؛رنديگ يکمتر مورد توجه قرار م يمحل
ده و ين مشکالت به حداقل رسيا ،ييت روستايريمدزمينة ن در ينو ينهاد گيری شکلبا  البته
 :١٣٩٣عنابستاني و قربـاني،  (جوامع محلي آن است   تيبر ظرف يمتک کشور ينده روستاهايآ

 جامعـه  مـديريتي  ساختار در نهاد موجود ترين مرتبط كنوني، وضعيت در ،به هر حال). ١٢٤

 سـت ها ، همـين دهيـاري  رود شـمار مـی   بـه  مـردم  و دولـت  بـين  حلقـه اتصـال   كه روستايي
شـباهت زيـادي بـه     تخاب و گـزينش مـديريت در سـطح محلـي    ان). ٢ :١٣٩٠،  ياري صفي(

از سويي،   ).Douglas and Carnes, 2012: 3(انتخاب مديريت در سطح شهري و ملي دارد 
 هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطـي،  شيمعواملي از جمله تضمين يکپارچگي و ترکيب خط

يت ظرفيت محلي بـراي توسـعه   گويي، ارتقاي مشارکت و تقو تقويت، اجرا، نظارت و پاسخ
  ). Clemens, 2003(در عملکرد ساختار نوين مديريت در روستا اهميت دارند  پايدار
تجزيـه و  و  مطالعـه، ارزيـابي،   نيازمنـد  ،هـا  بيت موقعيت سازماني و تشکيالتي دهياريتث

از طرفي، با توجه به نقش کليـدي  . اندرکاران ستادي در اين زمينه است دست اربتحليل تج
هـاي   معيـار ها با توجه به  دهياري بندي اولويت و ارزيابي ،ها در توسعه پايدار روستايي دهياري

. شود واقع مفيد زمينه اين در مديران ستادي آگاهي افزايش در تواند روستايي مي توسعة پايدار
هاست و نتيجـة حاصـل از   ريزي و تخصيص منابع براي آن نامهها مقدمة بر بندي دهياري اولويت

  .کند ها را مشخص مي ريزي براي دهياري آن چارچوب و اصول ناظر بر برنامه
 پايـداري  موضـوع . دارد اهميـت  بسيار روستايي توسعة ريزيدر برنامه پايداري موضوع

 لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  شـناختي  بـوم  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  فني، مالي، مختلف ابعاد داراي

 طوالني مدت در را ويژه هاي طرح اجراي يكديگر با همراه دارند و ارتباط هم با عملكردي

 يين روسـتا يت نـو يريجاد مـد يبا ا رسد که يبه نظر م .)٣١ :١٣٩٣، ياحسان(سازند  مي ميسر
تـوان بـه    يمـ  يطـ يمح ستيو ز ي، اجتماعيو اهداف اقتصاد يبر اصل مشارکت مردم مبتنی
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 يهـا  سازمان). ٣٩ :١٣٩٣، يداور( يافتدست  ييدار روستايتوسعة پا ،توسعه و به دنبال آن
ـ به عنـوان متول  ييمناطق روستا يتيريمد دار  عهـده د يـ روسـتا با  ياجتمـاع  يهـا  تيـ ان فعالي

کنتـرل خـاص، امکـان تحـول در      يند و با اعمال نـوع شودار روستاها يتوسعة پا يها برنامه
هم سـازند  ارا فـر  يطـ يمح سـت يو ز ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد يها بخش يتمام
  ). ٤٩ :١٣٨٨زاده،  ييلهسا(

امـا در   ،صـورت نگرفتـه   پژوهش حاضـر اي شبيه  تاکنون مطالعه که شود مي يادآور ،در اينجا
 ها و معيارهاي توسعة روستايي در قالب سنجش عملکـرد  شاخص ، برخي ابعاد،مطالعات پراکنده

  .شود به برخي از آنها اشاره مي ،که در اين قسمت است دهياران مورد توجه قرار گرفته
 ييگانـه توسـعه روسـتا    بـا توجـه بـه ابعـاد پـنج      ،در مطالعه خود) ۲۳ :۱۳۹۳(احمدوند 

ـ  ،يطـ يمح سـت يز ،و منابع ياقتصاد ،يفرهنگ -ياجتماع( و ارتبـاط بـا    ،ييربنـا يو ز يعمران
ج مطالعه ينتا ،نيفزون بر اا. ها پرداخته است ياريعملکرد ده يبه بررس ،)ها و نهادهاسازمان
 در كالبدي توسعةبعد  ششاران در يدهعملکرد  دهندة نشان) ۵۱۶: ۱۳۹۳(و همکاران  يشرف

 اجـراي  و تهيـه  اداري، و اجتماعي تعامالت محيطي، زيست هايطرح اجراي تهيه و روستا،

ه بـود كشـاورزي   توسـعة  و عمومي، خدمات ورزشي، عرضة و مذهبي و فرهنگي هايطرح
ت يـ نشـان داد کـه عمـدة فعال   ) ۱۸۴ :۱۳۹۱(زن  و پـاپ  يج مطالعة مرادين، نتايهمچن. است
 يو خـدمات  يو اجتماع ياقتصاد يهاتيفعال روستا يهاد يهاطرح ينه اجراياران در زميده
ج پـژوهش  ينتـا همچنـين، بـر پايـة    . اسـت  يدولت يها و نهادهاو ارتباط با سازمان ييربنايز

 -يو کالبـد  ي، اجتمـاع يهـا در ابعـاد اقتصـاد    ياريده ،)۲۰۵ :۱۳۹۱( يخانو رستم يفرآهان
ـ . اند فا کردهيا ييروستادار مناطق يدر توسعه پا ينقش مثبت و مهم يطيمح ستيز ، ياز طرف
از عملکـرد   ييجامعه روستا يابينشان داد که ارز) ۱۹۳ :۱۳۹۳( ينيو جم ينيام يج بررسينتا
و  يفرهنگـ  -ي، اجتمـاع يتيري، مـد يعملکرد خدمات يهامتأثر از مؤلفه ،بيترت ها، به ياريده

و  يخيشـ . نـد رو شـمار مـی   بهدار يتوسعة پا يهااز مؤلفه يينها خود جزياست که ا ياقتصاد
ـ کننـد کـه توجـه ده    ياشاره م ،خود يز در بررسين) ۲۶ :۱۳۹۲(همکاران  ت يرياران در مـد ي
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 ،اختصـاص دارد  يو اقتصاد يو فرهنگ ي، اجتماعي، خدماتيبه ابعاد عمران ،بيترت ، بهروستا
  . ستهاف آنيوظا مطابق باکه 

 سـاتو  ديريت روستايي محققاني نظيرمرتبط با حکمروايي و معوامل اثرگذار و  زمينةدر 
)Sato, 2006: 281 (  و ژانـگ و همکـاران )Zhang et al., 2002: 93 (   ،ابعـاد اجتمـاعي

 شـاپيرو  -ويتـز  بـه بـاور   اين در حالي است که. دانندمحيطي را دخيل مياقتصادي و زيست
)Weitz-Shapiro, 2008: 285(،    روسـتايي  در مـديريت   بيشتر ابعـاد حقـوقي و دموکراسـي

وي در مطالعــة خــود نشــان داد کــه پيونــد مهمــي ميــان عملکــرد  . دنــخالــت دارپايــدار د
هـاي  هاي محلي با نظام مورد حمايـت روسـتاييان وجـود دارد و برخـي از سـنجه      حکومت

بـر   محلـي  هـاي  سـاالری  ديـوان هاي محلي از جمله فسـاد، ناکارآمـدي و   عملکرد حکومت
سـازمان   در همـين راسـتا نيـز   . اثرگذار است هاي محلييتارزيابي روستاييان از نحوة مدير

هــاي يکپارچــه، گيــرير تصــميمابعــاد نهــادي نظيــ) United Nation, 1996: 112(ملــل 
هاي محلي، آگاهي عمومي، دولت و نقـش جامعـة مـدني، چـارچوب نهـادي و      سازي ظرفيت

  . کند روستايي معرفي مير توسعة پايدار هاي اصلي دقانوني و مشارکت عمومي را از شاخص
 توانمندسازي روستاييان و آموزش مستمر به آنها، نظـارت  ،)Ray, 2002: 354( ری از ديدگاه
از ابعاد اثرگـذار در بهبـود مـديريت پايـدار توسـعة روسـتايي        هاي هدفمندريزي مستمر و برنامه
 ،)Walker and Lowes, 1997: 44( واکـر و لُُـوس   از سـويي، بـه بـاور   . شـوند محسـوب مـي  

يند توسـعة روسـتايي، تمرکـز بـر عناصـر و      ابسترسازي براي مشارکت تمامي روستاييان در فر
يند توسعة روستايي در قالب سرماية انساني و اجتماعي، دسترسي اجتماعات امنابع بومي در فر

ـ     هايروستايي به خدمات و نهاده نفـس و خوداتکـايي در    هتوليدي، تقويـت روحيـة اعتمـاد ب
به واحدهاي محلـي از   اتاختيار گيري نهادهاي مدني و تفويضيج شکلروستايي، تروجوامع 

  .شوندمتغييرهاي تأثيرگذار در بهبود مديريت پايدار توسعة روستايي محسوب مي
مربـوط بـه عملکـرد     مطالعـات  دهد که بيشتر ينشان م ينظر ةنيشيپ يبند و جمع يبررس

انجام  يبعدا دوي يبعد صورت تک هم به و آن انييو روستا يمحل ةدگاه جامعياز د ها ياريده
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ـ و تمام ابعاد آن  يداريها از بعد پاياريعملکرد ده به يشده و مطالعات اندک از . انـد  هپرداخت

 يياندرکار توسعه روسـتا  دست يها و کارشناسان سازمان يران باالدستيکه مداز آنجا ، ييسو

ـ دارند، سـنجش نظـرات و د   ييمناطق روستا يها يزير در برنامه يسهم بزرگ در  دگاه آنهـا ي

ـ . اسـت ار مهم يز بسيدار نيها به سمت توسعة پا ياريمورد حرکت ده  يهـا  ، برنامـه ياز طرف

ـ ، منابع، نيزمان يها تيبا محدود ييمختلف توسعه روستا و ماننـد   ، اعتبـارات يانسـان  يروي

همـان   ة حاضـر رد نظـر کـه در مطالعـ   اهـداف مـو   يبند تين، اولويبنابرا است؛مواجه  اينها

  . است يار مهم و ضروري، بسستها ياريده

هاي بخش مرکزي شهرستان جيرفت نيز کـه در   که دهياري، از آنحا شد گفته با توجه به آنچه

و سال اخير شکل گرفته و تاکنون از لحاظ ارزيابي عملکـرد از ديـدگاه کارشناسـان     چهاردهطول 

و بـا توجـه    ،انـد  نشـده بندي  واکاوي و اولويت اندرکار توسعه روستايي دستهاي  مديران سازمان

ها و اجـراي   مشييا خط ها های سنجش هدف ها از شيوه بندي معيارها و شاخص اولويت به اينکه

 ،)۱۴ :۱۳۹۳زيـاري،  ( اسـت نسبت بـه مـوارد مشـابه    کدام از مقوالت تقدم هر  و تعيينها  برنامه

 ان جيرفت مورد مطالعه قـرار گيرنـد  هاي بخش مرکزي شهرست ضروري به نظر رسيد که دهياري

راسـتای  ريـزي در   بـراي برنامـه   ی مناسـب هـا، بتـوان بسـتر   بندي آن لکرد و اولويتتا با تعيين عم

ـ   بر همين اساس، مقالـة حاضـر در پـي پاسـخ    . هم کرداها فرموفقيت هر چه بيشتر آن ين دگـويي ب

 تـر عمـل کـرده   هاي توسعة پايدار روستايي موفـق  کدام دهياري با توجه به معيار« سؤال است که

هـاي بخـش   هـاي مراکـز دهسـتان    بندي دهياري اولويت ة حاضرمقال بنابراين، هدف کلي .»است؟

  .استمعيارهاي توسعة روستايي  مرکزي شهرستان جيرفت بر مبناي

  ها مواد و روش

و با توجه به اهداف مورد  ه استمراتبي استفاده شد سلسلهل از روش تحليحاضر، در پژوهش 

  .)۱۰۶ :۱۳۸۵پور،  قدسي( ه که شرح آن در ادامه آمده استنظر، مراحل مختلف طي شد
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  انتخاب معيارها و گزيدارها
ايـن  . اسـت  يريـ گ ميتصـم  يدارهايـ ارهـا و گز ين معييتع )۱(يمراتب لهل سلسين اصل تحلياول

 ١٩٨٠سـال در  )۳(سـاعتي  است که توسط )۲(معيارهگيري چند تصميمهاي  شيوهروش يکي از 
معياره کـه روابـط و   گيـري چنـد   آن دسته از مسائل تصـميم هايي براي   حلمنظور ارائه راه  به

ــل در ميــان ســطوح تصــميم  گيــري و  هــدف، معيارهــاي تصــميم(گيــري  همبســتگي متقاب
ن يتـر  مهـم ، نخسـت . وجود دارد، ارائـه شـده اسـت   ) گزيدار يا آلترناتيوو زيرمعيارهاي آن، 

الت و سازمان يتشك  ةاساسنام .شدند ييشناسا يروش اَسناد بهاران يده يعملکرد يارهايمع
ف و بودجـه  يوظا ات، يكه شامل كل رسيد،ت دولت ئيب هيتصو به ۱۳۸۰ها در سال  ياريده

هـا   ياريـ ده يبند بـرا  ۴۸در  يمتعددف ياساسنامه وظا ۱۰ماده . ها بود ياريده يو امور مال
  ،يتيرياز امـور مـد   ياريف بسين وظايا. ده استکردار مشخص يبه توسعه پا يابيجهت دست
، ييو روسـتا  يت شـهر يريپژوهشـکده مـد  ( شـود  يروستا را شامل م ...و   يعمران ، يخدمات
 اين شـيوه  که از ييها در پژوهشعموماً . استفاده شد يشيوة دلفن مرحله، از يدر هم .)۱۳۹۰
و نـوع   )متخصـص (نظـر   صـاحب افـراد   دربرگيرنـدة  مـورد مطالعـه   ةجامع ،شده يريگ بهره
آن  يريگ ن نوع نمونهياستفاده از ا يل اصليدل. وده استب هدفمند يريگ نمونه نيز يريگ نمونه

 ةنيکه در زم است خاص ييها اطالعات از افراد و گروه يآور گر جمعاست که هدف پژوهش
ـ ). ۱۳۹۰و همکاران،  يباقر ب حاجياد(د رون شمار می به نظر صاحبنظر  مورد ب، يـ ن ترتيدب

 ،)، پـانزده نفـر  در مجمـوع و نفـر   سـه از هر روستا (روستا  ياسالم يشوراها با نظر اعضای
) نفر چهار( ييتوسعه روستا ،)سه نفر( يج و آموزش کشاورزيکارشناسان و متخصصان ترو

ط منطقـه مـورد   يو با توجه به شرا ۲۵، در مجمع )نفر سه( ييروستا يزير ا و برنامهيو جغراف
  :شدند يير شناسايب زيترت ارها بهين معيتر مهم مطالعه

ف در قالـب  ين وظاي، ايادشدهف ين و وظاي، با توجه به اسناد و قوانيدر مرحله اول دلف
. نـد کنان يرا در قالب جمله ب ياريف دهيپروتکل و پرسشنامه باز از افراد خواسته شد تا وظا

دار يـ گانـه توسـعه پا   با توجه به ابعاد سه ياصل موضوعن يها در قالب چند ن نوشتهيسپس، ا
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، يفرهنگـ  -يو منابع، اجتمـاع  يطة اقتصاديدر پنج ح )يو اجتماع يطيمح ستي، زياقتصاد(
ـ    ارتباط با سـازمان   يينهـا  صـورت  بـه  يطـ يمح سـت يو ز ،ييربنـا يو ز يهـا و نهادهـا، عمران

در مرحلـه اول،   انـد،  شـده  ف مشـخص يکه وظاالزم به ذکر است، از آنجا . شدند يبند دسته
ج ي، نتايدلف در مرحله دوم. ز کمک گرفته شديه نيعالوه بر پروتکل کارشناسان، از اسناد ثانو

 کـامالًً «از (کـرت  يل يا نـه يگز ة پـنج ف بسـت يـ ک پرسشنامه بـا ط يمرحله اول در قالب  يينها
خواسته شد تـا سـطح    هاار کارشناسان قرار گرفت و از آنيدر اخت) »کامالً موافقم«تا  »مخالفم

ن مرحلـه، بـا محاسـبه    يـ ان ايدر پا. اران اعالم کننديف دهيارها و وظايموافقت خود را با مع
و  ؛حذف شدند ۵/۳کمتر از ن يانگير ميمقاد با ييارهايف و معيها، وظا هيک گويکاين يانگيم

ـ بـا ط  يگـر يد ةدور دوم در قالـب پرسشـنام   ييج نهـا يدر مرحله سوم، نتـا   يا نـه يگزف دوي
ط منطقـه مـورد   يخواسته شد که با توجه به شرا هاشد و از آن يطراح) »مخالفم«و » موافقم«(

ـ   ييارهـا يها و مع هيگو. کنند ييرا شناسا يينها  يارهايف و معيمطالعه، وظا  ۶۶ش از يکـه ب
را بـه خـود اختصـاص داده     يموافقت آرای افـراد حاضـر در دلفـ   ) و سومش از ديب(درصد 

 ۴۲و  يار اصـل يـ مع پـنج ت، يـ در نها. شدند ييشناسا ييار نهايف و معيبودند، به عنوان وظا
ـ ، گزياز طرفـ . شـدند  ييشناسا ييار نهايمعريار و زيبه عنوان مع اريمعريز پـژوهش  ی دارهاي

ـ  ده( آباد اسالم، )آباد دولت( اسفندقه يها مرکز دهستان يروستا پنج: اند از حاضر عبارت ش يپ
  .)هينارجوئ( ليهلو ) آباد دولت( آباد دولت، )آباد خاتون( آباد خاتون، )يسفل

  گيريطراحي درخت تصميم

اسـتفاده   Expert Choice 11افزار  ، از نرمگيريبراي ترسيم درخت تصميم، ة حاضردر مطالع
فرهنگي،  -اجتماعي(هدف اصلي در ابتدا قرار دارد و معيارهاي اصلي  ).۱نگاره ( شده است
و زيرمعيارهـا  ) محيطـي  ، و زيستها و نهادها عمراني و زيربنايي، ارتباط با سازماناقتصادي، 

بخـش   يها واقع در مراکز دهستان يروستا پنج( هاگزيداردر زير آن و ) زيرمعيار اصلي ۴۲(
  .سمت چپ قرار دارند ز درين) رفتيشهرستان ج يمرکز
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  به حل اختالف مردمكمك 
  تالش در جهت توجيه دولت براي حمايت از برگزاري مراسمات فرهنگي و اجتماعي

  ارتقاء سطح آگاهي هاي  جامعه روستايي از طريق آموزش هاي همگاني
  تالش در جهت ارتقاء  سرمايه اجتمايي روستا

  هاي ترويجي در مكان هاي پر رفت وآمد روستا نصب تابلوهاي با توصيه
 بناها و آثار فرهنگي با تشريك مساعي سازمان ميراث فرهنگي و اوقاف حفظ

  معرفي خانواده هاي بي سرپرست وبي بضاعت به سازمان بهزيستي و كميته امداد
  ها جلب مشاركت مردم  در تصميم گيري

 يفرهنگ يابعاد اجتماع

 تالش در جهت جلب حمايت دولت براي ايجاد اشتغال

  كاهش فقر  و فقرزدايي
 ارزش كاالهاي اجتماعيتالش در جهت افزايش 

 شورا همكاري تهيه تعرفه عوارض با

 وصول عوارض مصوب مراجع قانوني

تشويق و ترغيب روستائيان به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسعه و بازاريابي 
 محصوالت روستايي

 برآورد، تنظيم و ارائه بودجه ساالنه دهياري و متمم و اصالح آن به شورا جهت تصويب

و صندوقهاي قرضالحسنه، اهدا ء و قبول اعانات و  خيريه مؤسسات ايجاد جهت در تالش

 و منابع يابعاد اقتصاد

 پيگيري راهسازي و آسفالت

 بهداشت و درمان

 مساجد و اماكن مذهبي

 تسهيل دسترسي مردم به آرد و نان مرغوب

وهمكاري ... فراهم آوردن زمينه براي ايجاد خيابان ها، كوچه ها، پارك ها، فضاي سبز و 
  در زمينه بهسازي روستا
  هاي عمراني تأسيسات توليد، توزيع آب، برق و مخابرات كمك در احدث پروژه

  ....ايجاد و سازماندهي غسالخانه ها و گوورستان و
 ...اتخاذ تدابير الزم براي حفظ روستا از خطر سيل،حريق و رفع خطر بناها و 

و اليروبي قنات وتأمين آب و ... تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و 

 ييربنايز يابعاد عمران

 اعالم قوانين و فرامين دولتي در جهت پيگيري اجراي طرح هاي عمراني

 ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم براي ايفاي وظايف آنها در سطح دهستانهمكاري با سازمان 

 ارسال گزارش هاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر

 ارسال گزارش ماهانه فعاليت هاي دهياري براي شورا

 اجراي مصوبات شورا

 همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي وصدور پروانه كسب

 گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح ها به شورا و بخشداري و پيشنهاد راهكار

 همكاري با واحدهاي امداد رساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح طبيعي 

 ثبت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط

 ها ابعاد ارتباط با نهادها و سازمان

 و بقاياي منابع طبيعي حفظ محيط زيست روستا به منظور تداوم بخشيدن به حياط

 جلوگيري از تخريب مكان هاي تاريخي و طبيعي

 ايجاد عزم ملي براي زيباسازي محيط روستا

 درختكاري در بلوارهاي اصلي روستا

 جلوگيري از آلودگي آب و خاك در روستا

 مديريت پسماندها و فاضالب روستايي

 و مراتع روستاحفظ و نگهداري از پوشش گياهي و جنگل ها ي واقع در حريم 

 حفظ و نگهداري از منابع آبي سطحي و زير ميني واقع درحريم روستا
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  هاي زوجي و ترسيم ماتريس انجام مقايسه

گيرندگان اصلي خواسته شد تا به مقايسه زوجي اهميـت معيارهـا بـا     در اين مرحله، از تصميم
يافتـه   هـاي اختصـاص   بـين وزن  .بپردازنـد  ساعتي بر اساس جدولتوجه به هدف مورد نظر و 

دو برابر معيـار   »الف«براي مثال، اگر معيار . رابطه معکوس وجود دارد هاي زوجي براي مقايسه
 ،همچنـين . اهميـت دارد  »الـف «نصـف معيـار    »ب«معيـار   ،اهميت داشته باشد، در نتيجه »ب«

نيمي از  ،هر ماتريس در ،به همين علت. پذير نيستمقايسه هر معيار با خودش نيز عمالً امکان
اگـر  . مشخص کرد را نيز» نرخ ناسازگاري« به نام ، بايد عاملیدر اين زمينه. استها خالي خانه

نگرفتـه باشـد، انـدازه نـرخ      گويـان بـا دقـت کـافي صـورت      پاسخ توسطها  ارزيابي و مقايسه
ر غيـر ايـن   د قابل اغماض اسـت؛  ۱/۰مقدار اين کميت تا . تر خواهد بود ناسازگاري نيز بزرگ

  .گويان انجام گيرد ها توسط پاسخ صورت، بايد مجدداً مقايسه
بـا در نظـر گـرفتن     ،گيري چندمعياره به کمک محاسـبات رياضـي   فنون تصميماز طريق 

اي از معيارهـا و   چندين گزيدار با توجه بـه مجموعـه   ،گيرندگان نظرات و ترجيحات تصميم
: ۱۳۸۸اصـغرپور،  (د شـو  گزيـدار بهينـه مشـخص مـي     ،نهايتدر ها با هم مقايسه و  شاخص
هماننـد   تـوان در آن  سـت و نمـي  گراخبـره  ماهيـت مراتبـي دارای يـک    تحليل سلسه). ۳۱۰

نظـر و   کرد و فقـط افـراد صـاحب   گويان استفاده  تحقيقات پيمايشي از تعداد زيادي از پاسخ
ـ تواننـد کـار ارزيـابي و تصـميم     مـي  هم به تعـداد محـدود   خبره و آن ري را انجـام دهنـد   گي

  ). Nooripoor et al., 2008: 137؛ ۸۱ :۱۳۷۸پور،  نوري(
از ( ييمتخصص و خبره در امـور روسـتا   حاضر، با کمک و مشارکت پانزده در پژوهش
 ، ازنفر سه يسازمان جهاد کشاورز از ،نفر چهاراد مسکن يبن ، ازنفر چهار يادارات بخشدار
 يسـات زوجـ  يمقا ،)نيـز دو نفـر   يعـ يکل منابع طب از اداره ، ونفر دوست يط زياداره کل مح

شـده   يطراحـ  ةنامبرای سـؤاالت پرسشـ  ) اريرمعيدارها بر اساس زيارها، گزيرمعيارها، زيمع(
بعـد  و  ؛)متمرکـز  بحث هاي گروه قالب در مصاحبهشامل  يمشارکت يابيفنون ارز(انجام شد 

شده، نـرخ   مطرح يزوج يها سهيدرباره مقادن کارشناسان به اجماع ياز جلسه، در هنگام رس



 …، خليل کالنتري ،صالح شاهرخي ساردو                    ۴ ة، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۴

ـ  به يناسازگار ق حاضـر را  يـ مراحـل انجـام تحق   ۲جـدول،  . دسـت آمـد   هصورت مناسـب ب
  .دهد يصورت خالصه نشان م به

  بندي نهاييتلفيق نتايج و انجام اولويت

شده، نتايج ارزيابي با هـم تلفيـق    ممراتبي، با توجه به ساختار درختي ترسي سلهيند تحليل سلدر فرا
اولويـت و   ، تعيـين در نهايـت  و شدو اولويت نهايي معيارها و زيرمعيارها در هر سطح مشخص 

هاي کارشناسـان،   بعد از نهايي شدن قضاوتو  گرفت؛نيز صورت  )تعيين گزيدارها(هدف نهايي 
هـاي مهـم و مفيـد     از قابليـت کـي  ي. تجزيه و تحليل شدند Expert Choice 11افزار  نرمها با  داده
تـوان بـا تغييـر     ين مفهـوم کـه مـي   ، بـد انجام تحليل سنجش حساسيت استامکان  ECافزار  نرم

تحليـل   ةشـيو . تغيير را بـر انتخـاب هـر گزينـه مشـاهده کـرد       ةاز معيارها، نتيج کدامضريب هر 
هـا را بـا   نارتبـاط آ  ،دارها و معيارهـاي موجـود و همچنـين   هـا، گزيـ   حساسيت گرافيکي اولويت
هـاي   اين شيوه باعث تأکيد بر جنبه. دهند هاي خود نشان مي ها و قابليت يکديگر بر اساس ويژگي

  ).۱۳۸۵پور،  قدسي(شود  ها ميهاي آن ها، معيارها و اولويت جايگزين ةمختلف رابط

  هاي پژوهش حاضر در يک نگاه مشخصات و ويژگي -۲جدول 

  ها آوري داده ابزار جمع  نمونه  گيري نمونه  جامعه آماري  روش  مراحل

  ۱مرحله 
  يدلف

)Delphi(  

کارشناسان و نخگبان ترويج، 
ريزي روستايي  توسعه و برنامه

اساتيد دانشگاه تهران، جيرفت، (
و اعضاي شوارهاي اسالمي 

  روستا

  هدفمند

نفر تا  ۲۵
رسيدن به 
اشباع 
  تئوريکي

در سه مرحله پروتکل و سواالت 
پرسشنامه با باز با  تحليل محتوا، 

طيف ليکرت و همچنين پرسشنامه 
  )موافقم و مخالفم(اي  دو گزينه

معيار اصلي در  ۵نتيجه شناسايي (
 ۵زير معيار فرعي و  ۴۲قالب 

  )گزيدار

 ۲مرحله 
مقايسات (

  )زوجي

گيري  تصميم  روش
ي يا ا خصيصهچند

تحليل 
  مراتبي سلسله

مديران و کارشناسان ستادي 
ترين  برخي از مهم

اندرکار  هاي دست سازمان
  توسعه روستايي

  نفر ۱۵  هدفمند

پرسشنامه در قالب مقايسات 
زوجي بر اساس درخت 

گيري با مقياس ساعتي با  تصميم
همفکري و مشورت در قالب 

  هاي بحث متمرکز گروه

  هاي پژوهشيافته: منبع
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  نتايج و بحث

هـا و   سـه يک نمونـه از مقا يـ ها،  سيو ماتر يزوج يهاسهيدرک بهتر مقا يبرا ،ن بخشيدر ا
ن يشـتر يب ،يران ستادياز نظر کارشناسان و مد. آورده شده است ينسب يدهک نمونه از وزني

ـ دار بـه مع يـ سـنجش توسـعه پا   يارهاين معيوزن در ب ـ «ار ي  ۳۳۰/۰بـا   »ييربنـا يو ز يعمران
بـا   »هـا و نهادهـا   ارتبـاط بـا سـازمان   «ار يـ مربوط به مع ين وزن نسبياختصاص دارد و کمتر

ها بـه همـراه    ياريدار دهيتوسعه پا يارهايمربوط به مع يسه زوجيس مقايماتر. است ۰۸۷/۰
از مناسب بودن قضـاوت کارشناسـان    يکه حاک ،دهآم ۳در جدول، ) ۰۹/۰( ينرخ ناسازگار

ـ يـ ل توجه کارشناسان به معياز دال يکي. است در روسـتا و توسـعه    يير بنـا يـ و ز يار عمران
ان يياز مهاجرت روسـتا  يريجلوگ يبرا يو بهداشت ي، رفاهييربنايانات زجاد امکيا ييروستا

از ج نشان داد که ي، نتاياز طرف. ن کار کمک کرده استيدز بين يکه تا حدود ست،به شهرها
 يهـا بـرا   ياريـ ن عملکـرد ده يـي ار مهـم در تع ين معيدوم يار اقتصاديمع ،دگاه کارشناسانيد

 ينيت روستا و روستانشياهم ةدهند بوده، که نشاندار يتوسعه پا يدر راستا هاآن يبند تياولو
  .است يد مليدر اقتصاد و تول

  ها بندي دهياري برای اولويت ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي توسعه پايدار روستايي - ۳ جدول

ها  ارتباط با سازمان  محيطي زيست
  و نهادها

عمراني و 
  زيربنايي

اقتصادي و 
  منابع

 -اجتماعي
  معيارها  فرهنگي

  فرهنگي -اجتماعي    ۲  ۱  ۲  ۳
  اقتصادي و منابع      ۲  ۲  ۲
  عمراني و زيربنايي        ۳  ۴

ها و  ارتباط با سازمان          ۳
  نهادها

  محيطي زيست          

   ۰۹/۰=نرخ ناسازگاري: توضيح

  هاي پژوهشيافته: منبع

. اسـت ارهـا بـا هـم    يمع يها سهيانگر اجماع کارشناسان در مقايس بيماتر يهااعداد خانه
سـمت   اعـداد  ،ف بـاال و بـرعکس  يرد يارهايت معيانگر اهميب ها اعداد سمت راست سلول
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ـ . اسـت سمت چپ جـدول   يارهايت معيانگر اهميب ها چپ سلول در  ۲، عـدد  رای نمونـه ب
ـ دهد که مع ينشان م يار اقتصاديبا مع يفرهنگ - يار اجتماعيمع يسه زوجيمقا  يار اقتصـاد ي

مربـوط   يارهـا يمع ييوزن نهـا  ،۲ ةدر نگـار . اسـت مهـم   يفرهنگ - يار اجتماعيدو برابر مع
و ارتبـاط بـا    يطـ يمح سـت ي، زيفرهنگـ  - ياجتمـاع  هـای اريمع. ت آمده استيب اهميترت به

 يهـا  ياريـ ن عملکرد دهييتع يبرا يبعد يها در رتبه ،د کارشناسانياز د ،ها و نهادها سازمان
  . قرار دارند مورد مطالعه

 هاي پژوهش يافته :منبع

  وزن نسبي معيارها با هم در مقايسات زوجيمقايسة  - ۲ه نگار

 يبـرا . آمـده اسـت   ۴ ارها در جـدول يمعريمربوط به ز ينسب يهال و وزنيه و تحليتجز
نرخ  ،نيهمچن. اند شده يبندباالتر رتبه يارها بر اساس وزن نسبيمعريارها و زيدرک بهتر، مع

 آنهـا  يکه همگـ  ،ها در جدول آورده شده استسيماتر يجداگانه براصورت  به يناسازگار
   .کارشناسان بودند يها از مناسب بودن قضاوت يحاک

با وزن  ييربنايو ز يار عمرانياز مع يو درمان يار بهبود خدمات بهداشتيمعريت، زيدر نها
اهتمـام بـه   يان بـه توسـعه صـنايع دسـتي و     يتشويق و ترغيب روستاار يمعري، ز۲۰۶/۰ ينسب

 يو منـابع بـا وزن نسـب    يار اقتصـاد يـ ترويج توسعه و بازاريابي محصوالت روسـتايي از مع 
 يفرهنگ - يار اجتماعيسرمايه اجتمايي روستا از مع تالش در جهت ارتقایار يمعري، ز٢٥٤/٠

ــا وزن نســب ــمعري، ز۲۳۲/۰ يب ــودگي آب و خــاك در روســتاار ي ــاز مع جلــوگيري از آل ار ي
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مكـاري بـا شـوراي بخـش و بخشـداري      ار هيـ معريو ز ،۲۰۷/۰ نسبی با وزن يطيمح ستيز
 يها و نهادهـا بـا وزن نسـب    ار ارتباط با سازمانيصدور پروانه كسب از مع منظور بررسي و به

مـورد مطالعـه، بـا نـرخ      يهـا  يارين عملکرد دهييتع برایار ياول هر مع يها در رتبه ۲۰۷/۰
ـ ، در مياز طرفـ . دار قـرار گرفتنـد  يپا توسعه ي، در راستا۰۹/۰ يناسازگار  يارهـا يمعريان زي
رتبـه اول را بـه    ۲۰۶/۰ ي، بهبود خدمات بهداشت و درمان بـا وزن نسـب  ييربنايو ز يعمران

و اليروبـي  ... خود اختصاص داد و تنظيف و نگهداري و تسطيح معـابر و انهـار عمـومي و    
تشويق ار يمعرين، زيهمچن. دکرسب قنات وتأمين آب و روشنايي معابر روستا رتبه دوم را ک

يان بــه توسـعه صــنايع دســتي و اهتمــام بـه تــرويج توســعه و بازاريــابي   يو ترغيـب روســتا 
ـ از مع ٢٥٤/٠ يمحصوالت روستايي با وزن نسب تـالش در  ار يـ معريو منـابع، ز  يار اقتصـاد ي

ـ از مع ۲۳۲/۰ يبـا وزن نسـب   جهت ارتقای سرمايه اجتمايي روستا ، يفرهنگـ  -يار اجتمـاع ي
ــمعريز ــا وزن نســب ار ي ــودگي آب و خــاك در روســتا ب ــوگيري از آل ــاز مع ٢٠٧/٠ يجل ار ي
صدور  همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي وار يمعريو ز ،يطيمح ستيز

اول را از  يهـا  رتبـه  ۲۰۷/۰ يها و نهادها با وزن نسب ار ارتباط با سازمانيپروانه كسب، از مع
 يو وزن نسـب  يار، نرخ ناسازگاريمعريار، زيمع يبند رتبه. دست آوردند دگاه کارشناسان بهيد

  .ده استمآ ۴طور کامل در جدول،  آنها به
اسـاس   بـر ) مرکـز دهسـتان   يروستاها ياريپنج ده(دارها يگز يزوج يها سهيدر مرحلة مقا

آمـده  دست  به يشدند و وزن نسب يدهو وزن يبند رتبه ييدار روستايتوسعه پا يارهايرمعيز
آمـده   ۵ آنهـا در جـدول   يارها و نرخ ناسـازگار يرمعياساس ز دارها برياز گز کدامهر  يبرا

ار بهبود خدمات بهداشـت و درمـان   يمعريمثال، ز يشود، برا يکه مالحظه م گونه همان. است
)x1 (ن يرتبه اول را در ب ۲۴۹/۰ يبا وزن نسب »آباد دهستان اسفندقه دولت« يروستا ياريده

ـ نارجوئ« يروسـتاها   ياريـ مرکز دهستان به خود اختصاص داده اسـت و ده   ياريپنج ده ه، ي
 ينرخ ناسازگار. قرار دارند يبعد يها ار در رتبهيرمعين زياز لحاظ ا »آباد آباد و دولت خاتون

  . است ۰۳/۰ يسه زوجيس مقاين ماتريدر مورد ا



 …، خليل کالنتري ،صالح شاهرخي ساردو                    ۴ ة، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۸

  معيارهااسبه وزن نسبي معيارها و زيرمح -۴ جدول

  معيار
وزن 
نسبي 
  معيار

رتبه 
در 
  معيار

نرخ 
ناسازگاري 

)IR(  
وزن نسبي   معيارزير

  زيرمعيار
رتبه در 
  زيرمعيار

نرخ 
ناسازگاري 

)IR(  

عمراني و 
 زيربنايي

۳۳۰/۰ ۱ ۰۹/۰  

  x1( ۲۰۶/۰  ۱(بهبود خدمات بهداشت و درمان 

۰۶/۰  

تنظيـف و نگهـداري و تسـطيح معـابر و انهـار      
ــي قنــات ... عمــومي و  ــأمين آب و و اليروب وت

 )x2( روشنايي معابر روستا
۱۶۵/۰  ۲  

 پــروژه هــاي عمرانــيكمــك در احــداث 
ــرق،  تأسيســـات توليـــد، توزيـــع آب، بـ

 )x3(مخابرات 
۱۲۲/۰  ۳  

فراهم آوردن زمينه براي ايجـاد خيابـان هـا،    
ــبز و    ــا، فضــاي س ــارك ه ــا، پ ــه ه ... كوچ

وهمكاري در زمينه بهسازي روستا در زمينـه  
 )x4( هادي و ضوابط ساخت و سازطرح 

۱۱۳/۰ ۴ 

اتخاذ تدابير الزم براي حفظ روستا از خطـر  
 )x5( سيل،حريق و رفع خطر بناها

۱۱۰/۰ ۵ 

ــان    ــه آرد و ن ــردم ب ــي م ــهيل دسترس تس
 )x6( مرغوب

۱۰۰/۰  ۶  
ايجــاد و ســازماندهي غســالخانه هــا و    

 )x7( ...گورستان و 
۰۶۲/۰  ۷  

  x8( ۰۶۱/۰  ۸(راه سازي و آسفالتپيگيري 
  x9(  ۰۶۱/۰  ۸( پيگيري مساجد و اماكن مذهبي

اقتصادي  و 
  ۲۳۶/۰  منابع

۲  

  

تشــويق و ترغيــب روســتائيان بــه توســعه 
صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسـعه و  

 )x10(بازاريابي محصوالت روستايي
۲۵۴/۰  ۱  

۰۹/۰  

و  خيريـه  مؤسسات ايجاد جهت در تالش
اهـدا ء و قبـول    صندوقهاي قرض الحسنه،
  )x11( اعانات و هدايابه نام روستا

۱۶۸/۰  ۲  

   

تــالش در جهــت جلــب حمايــت دولــت 
 )x12(براي ايجاد اشتغال

۱۴۱/۰  ۳  
ــع    ــوب مراجـ ــوارض مصـ ــول عـ وصـ

  x13(  ۱۳۰/۰  ۴(قانوني
  x14( ۱۰۱/۰  ۵(كاهش فقر  و فقرزدايي

ــه   ــيم و ارائ ــرآورد، تنظ ــاالنه ب ــه س بودج
دهيــاري و مــتمم و اصــالح آن بــه شــورا 

 )x15( جهت تصويب
۰۸۵/۰  ۶  

  x16( ۰۸۲/۰  ۷( شورا همکاري تهيه تعرفه عوارض با
تالش در جهـت افـزايش ارزش كاالهـاي    

 )x17( کشاورزي
۰۳۸/۰  ۸  

 -اجتماعي
 فرهنگي

۲۲۵/۰  ۳  

تالش در جهت ارتقـاء سـرمايه اجتمـايي    
 )x18( روستا

۲۳۲/۰  ۱  

۰۸/۰  
 تصـميم گيـري   در مـردم  مشاركت جلب
 )x19(دهياري

۱۸۸/۰  ۲  
معرفي خانواده هاي بي سرپرست وبي بضاعت 

 )x20( به سازمان بهزيستي و كميته امداد
۱۲۷/۰  ۳  

ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعـه روسـتايي   
 )x21(از طريق آموزشهاي همگاني

۱۲۵/۰  ۴  
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  معيار
وزن 
نسبي 
  معيار

رتبه 
در 
  معيار

نرخ 
ناسازگاري 

)IR(  
وزن نسبي   معيارزير

  زيرمعيار
رتبه در 
  زيرمعيار

نرخ 
ناسازگاري 

)IR(  

   

حفـظ بناهــا و آثــار فرهنگـي بــا تشــريك   
 )x22( سازمان ميراث فرهنگي و اوقاف مساعي

۱۲۳/۰  ۵  
ــراي    ــت ب ــه دول ــت توجي ــالش در جه ت
حمايت از برگزاري مراسمات فرهنگـي و  

  )x23( اجتماعي
۱۰۰/۰  ۶  

  x24( ۰۵۷/۰  ۷( کمک به حل اختالف مردم
هاي ترويجـي در   نصب تابلوهاي با توصيه

 )x25(مکان هاي پر رفت وآمد روستا
۰۵/۰  ۸  

  محيطي زيست
 

۱۲۲/۰ ۴ 

جلــوگيري از آلــودگي آب و خــاك در    
 )x26(روستا

۲۰۷/۰  ۱  ۰۵/۰  
حفظ و نگهداري از منابع آبـي سـطحي و   

 )x27( زير ميني واقع درحريم روستا
۱۹۴/۰  ۲  

  

  x28( ۱۶۱/۰  ۳( مديريت پسماندها و فاضالب روستايي
ــاهي و   ــداري از پوشــش گي ــظ و نگه حف
ــع   ــريم و مرات ــع در ح ــا ي واق جنگــل ه

 )x29(روستا
۱۴۸/۰  ۴  

حفظ محيط زيست روستا به منظور تداوم 
بخشــيدن بــه حيــاط و بقايــاي منــابع     

 )x30(طبيعي
۰۸۸/۰  ۵  

جلوگيري از تخريب مكان هاي تاريخي و 
 )x31(طبيعي

۰۸/۰  ۶  
  x32( ۰۶۵/۰  ۷(اصلي روستادرختکاري در بلوارهاي 

ايجاد عـزم ملـي بـراي زيباسـازي محـيط      
 )x33(روستا

۰۵۶/۰  ۸  

 ارتباط با
ها و  سازمان

 نهادها

۰۸۷/۰ ۵ 

همكاري با شوراي بخش و بخشداري بـه  
ــي و  ــور بررسـ ــه   منظـ ــدور پروانـ صـ

 )x34(كسب
۲۰۷/۰  ۱  

۰۸/۰  

  ۲  ۱۴۵/۰  )35(اجراي مصوبات شورا
سازمان هـا و نهادهـا و ايجـاد    همكاري با 

تســهيالت بــراي ايفــاي وظــايف آنهــا در 
  )x36(دهستان

۱۴۱/۰  ۳  

گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكـي  
طـــرح هـــا بـــه شـــورا و بخشـــداري و 

 )x37(راهكار
۱۳۴/۰  ۴  

همكاري با واحدهاي امداد رساني در هنگام 
 )38( وقوع حوادث و سوانح طبيعي

۱۲۱/۰  ۵  
  x39( ۰۸۳/۰  ۶( و تهيه آما مربوط مواليد و متوفيات ثبت

اعالم قـوانين و فـرامين دولتـي در جهـت     
 )x40( پيگيري اجراي طرح هاي عمراني

۰۵۹/۰  ۷  
ارسال گزارش ماهانه فعاليت هاي دهياري 

 )x41( براي شورا
۰۵۸/۰  ۸  

ارسال گزارش هاي درخواست شده شورا 
 )x42(در موعد مقرر

۰۵۱/۰  ۹  
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  معيارهااساس زير محاسبه وزن نسبي گزيدارها بر -۵جدول 

  زيرمعيار  معيارها

  معياربر اساس زير) دهياري مرکز دهستانپنج (وزن نسبي گزيدارها 
نرخ 

ناسازگاري 

)IR(  

دهياري 

 آباد ولتد

دهستان (

  )اسفندقه

پيش  دهياري ده

دهستان ( سفلي

  )آباد اسالم

دهياري 

 آباد خاتون

دهستان (

  )آباد خاتون

دهياري 

 آباد دولت

دهستان (

  )آباد دولت

 دهياري نارجوئيه

  )هليلدهستان (

عمراني و 

 زيربنايي

)x1( ۲۴۹/۰  ۱۴۱/۰  ۱۹۴/۰  ۱۹۴/۰  ۲۲۲/۰  ۰۳/۰  

)x2( ۲۶۹/۰  ۰۹۴/۰  ۱۳۲/۰  ۲۵۱/۰  ۲۵۵/۰  ۰۸/۰  

)x3( ۱۷۳/۰  ۱۹۷/۰  ۳۴۶/۰  ۱۸۷/۰  ۰۹۷/۰  ۰۸/۰  

)x4( ۲۹۰/۰ ۰۸۵/۰ ۲۲۵/۰ ۲۵۴/۰ ۱۴۵/۰ ۰۷/۰  

)x5( ۲۵۲/۰ ۱۶۹/۰ ۲۱۸/۰ ۲۵۲/۰ ۱۰۹/۰ ۰۲/۰  

)x6( ۲۵۲/۰  ۱۷۰/۰  ۱۹۴/۰  ۲۵۷/۰  ۱۲۶/۰  ۰۳/۰  

)x7( ۱۴۳/۰  ۱۷۰/۰  ۱۹۹/۰  ۲۵۹/۰  ۲۵۹/۰  ۰۷/۰  

)x8( ۴۲۰/۰  ۰۸۶/۰  ۱۱۳/۰  ۲۷۰/۰  ۱۱۱/۰  ۰۵/۰  

)x9(  ۲۷۹/۰  ۲۰۵/۰  ۱۶۲/۰  ۲۶۵/۰  ۰۸۹/۰  ۰۵/۰ 

اقتصادي  و 

  منابع

)x10( ۲۸۷/۰  ۰۸۵/۰  ۱۳۱/۰  ۴۰۶/۰  ۰۹۱/۰  ۰۶/۰  

)x11(  ۲۳۵/۰  ۱۶۸/۰  ۱۳۷/۰  ۳۶۶/۰  ۰۹۴/۰  ۰۴/۰  

)x12( ۲۷۹/۰  ۱۵۷/۰  ۰۹۱/۰  ۲۹۷/۰  ۱۷۵/۰  ۰۲/۰  

)x13(  ۲۹۴/۰  ۱۳۰/۰  ۲۰۶/۰  ۲۷۵/۰  ۰۹۶/۰  ۰۵/۰  

)x14( ۲۵۷/۰  ۰۸۴/۰  ۰۹۲/۰  ۳۸۳/۰  ۱۸۵/۰  ۰۸/۰  

)x15( ۱۸۸/۰  ۲۱۵/۰  ۲۵۰/۰  ۲۵۰/۰  ۰۹۷/۰  ۰۶/۰  

)x16( ۲۴۸/۰  ۱۴۶/۰  ۲۴۸/۰  ۲۴۸/۰  ۱۱۰/۰  ۰۱/۰  

)x17( ۲۵۰/۰  ۱۲۵/۰  ۲۵۰/۰  ۲۵۰/۰  ۱۲۵/۰  ۰۰/۰  

 -اجتماعي

 فرهنگي

)x18( ۳۳۰/۰  ۲۵۱/۰  ۲۱۳/۰  ۱۳۵/۰  ۰۷۲/۰  ۰۶/۰  

)x19( ۲۸۴/۰  ۰۹۹/۰  ۲۰۷/۰  ۲۷۱/۰  ۱۴۰/۰  ۰۸/۰  

)x20( ۲۳۶/۰  ۳۳۸/۰  ۱۹۵/۰  ۱۴۰/۰  ۰۹۲/۰  ۰۷/۰  

)x21( ۱۸۱/۰  ۰۸۲/۰  ۲۴۱/۰  ۴۰۱/۰  ۰۹۵/۰  ۰۶/۰  



   ۱۱۱  �۴ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                 ...هاي بخش مرکزي  بندي دهياري اولويت

 

  زيرمعيار  معيارها

  معياربر اساس زير) دهياري مرکز دهستانپنج (وزن نسبي گزيدارها 
نرخ 

ناسازگاري 

)IR(  

دهياري 

 آباد ولتد

دهستان (

  )اسفندقه

پيش  دهياري ده

دهستان ( سفلي

  )آباد اسالم

دهياري 

 آباد خاتون

دهستان (

  )آباد خاتون

دهياري 

 آباد دولت

دهستان (

  )آباد دولت

 دهياري نارجوئيه

  )هليلدهستان (

)x22( ۲۸۳/۰  ۱۵۰/۰  ۱۴۲/۰  ۲۵۴/۰  ۱۷۱/۰  ۰۴/۰  

)x23(  ۳۰۷/۰  ۱۲۸/۰  ۲۱۲/۰  ۲۴۷/۰  ۱۰۶/۰  ۰۵/۰  

)x24( ۳۹۰/۰  ۱۳۴/۰  ۱۵۵/۰  ۲۴۶/۰  ۰۷۷/۰  ۰۸/۰  

)x25( ۲۵۰/۰  ۱۲۵/۰  ۲۵۰/۰  ۲۵۰/۰  ۱۲۵/۰  ۰۰/۰  

  محيطي زيست
 

)x26( ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۰۰/۰  

)x27( ۲۵۸/۰  ۱۹۴/۰  ۲۱۹/۰  ۲۱۹/۰  ۱۱۰/۰  ۰۱/۰  

)x28( ۲۱۲/۰  ۱۳۵/۰  ۱۹۳/۰  ۲۹۰/۰  ۱۷۰/۰  ۰۷/۰  

)x29( ۲۸۸/۰  ۱۶۹/۰  ۱۴۴/۰  ۲۵۵/۰  ۱۴۴/۰  ۰۱/۰ 

)x30( ۳۴۳/۰  ۲۱۰/۰  ۱۸۳/۰  ۱۳۵/۰  ۱۲۸/۰  ۰۸/۰ 

)x31( ۲۹۲/۰  ۱۶۸/۰  ۱۶۸/۰  ۲۲۶/۰  ۱۴۶/۰  ۰۲/۰  

)x32( ۲۷۹/۰  ۱۳۷/۰  ۱۶۳/۰  ۲۶۸/۰  ۱۵۴/۰  ۰۷/۰  

)x33( ۳۹۰/۰  ۲۴۶/۰  ۱۸۰/۰  ۱۰۷/۰  ۰۷۷/۰  ۰۵/۰  

ارتباط با 

ها و  سازمان

 نهادها

)x34( ۲۶۸/۰  ۱۲۹/۰  ۱۳۸/۰  ۳۲۸/۰  ۱۳۸/۰  ۰۲/۰  

)x35(  ۲۷۴/۰  ۲۰۵/۰  ۱۲۳/۰  ۲۴۵/۰  ۱۵۲/۰  ۰۹/۰  

)x36(  ۳۰۸/۰  ۱۳۲/۰  ۱۹۱/۰  ۲۴۴/۰  ۱۲۴/۰  ۰۷/۰  

)x37( ۳۲۲/۰  ۱۳۵/۰  ۱۷۸/۰  ۲۷۴/۰  ۰۹۲/۰  ۰۵/۰  

)x38( ۲۲۹/۰  ۱۷۳/۰  ۱۷۳/۰  ۲۲۹/۰  ۱۹۵/۰  ۰۳/۰  

)x39( ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۲۰۰/۰  ۰۰/۰  

)x40( ۳۱۷/۰  ۰۹۷/۰  ۱۴۴/۰  ۲۹۸/۰  ۱۴۴/۰  ۰۳/۰  

)x41( ۱۹۸/۰  ۱۹۸/۰  ۱۹۸/۰  ۲۳۲/۰  ۱۷۵/۰  ۰۱/۰  

)x42( ۳۲۳/۰  ۱۰۷/۰  ۲۴۵/۰  ۱۴۱/۰  ۱۸۵/۰  ۰۴/۰  
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انـد و  شده، نتايج ارزيابي با هم تلفيـق شـده   به ساختار درختي ترسيم، با توجه در نهايت
با توجه به هر معيـار و   نخست،. آيد دست مي بندی گزيدارهاست، به هدف نهايي که اولويت

دهـي گزيـدارها    تبندي و اولوي به رتبهصورت جزئي  به ،زيرمعيار و نمودار تحليل حساسيت
همـانطور کـه مالحظـه    . نجـام گرفـت  بنـدي نهـايي ا   رتبه ،و سپس ؛)۶ جدول(پرداخته شد 

فرهنگـي،   -زيربنـايي، اجتمـاعي  شـود، بـا توجـه بـه معيـار و زيرمعيارهـاي عمرانـي و         مي
آبـاد اسـفندقه، در رتبـة     ها و نهادها، دهياري روستاي دولت محيطي، ارتباط با سازمان زيست

آبـاد   دي، دهيـاري دولـت  و زيرمعيـار اقتصـا  همچنين، با توجه به معيار . نخست قرار گرفت
  .در رتبه اول قرار گرفت) آباد روستاي دولت(

  اساس هر کدام از معيارها ي گزيدارها بربندي جزئرتبه -۶جدول 
  ي دهياريبند اولويت

 روستاهاي مراکز دهستان
با توجه  ،شهرستان جيرفت

به معيارهاي توسعه پايدار 
  روستايي

  ها عملکرد دهياريمعيارهاي توسعه پايدار در زمينه 
بندي  اولويت

کلي و  وزن 
 -اجتماعي  اقتصادي  عمراني و زيربنايي نهايي

  فرهنگي
  محيطي زيست

ارتباط با 
ها و  سازمان
  نهادها

  گزيدارها

 آباد دهياري دولت
  )اسفندقهدهستان (

۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲۶۵/۰  

( آباد دولتدهياري 
  )آباد دولتدهستان 

۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲۵۸/۰  

پيش  دهياري ده
دهستان ( سفلي

  )آباد اسالم
۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۱۸۶/۰  

 آباد خاتوندهياري 
  )آباد دهستان خاتون(

۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۱۵۳/۰  

دهياري 
دهستان (نارجوئيه
  )هليل

۴  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۱۳۸/۰  

  ۱  جمع کل
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ها انجام شد و با توجه بـه معيارهـا و زيرمعيارهـاي توسـعه      بندي دهياري اولويت ،در پايان
رتبـه   ۲۶۵/۰بـا وزن نهـايي   ) دهسـتان اسـفندقه  (آبـاد   دار روستايي، دهياري روستاي دولتپاي

بـا وزن  ) آبـاد  دهسـتان دولـت  (آبـاد   روستاي دولت  ختصاص داد و دهيارينخست را به خود ا
، دهيـاري  ۱۸۶/۰آبـاد بـا وزن نهـايي     آباد دهستان خاتون تاي خاتون، دهياري روس۲۵۸/۰هايي ن

و دهيـاري روسـتاي نارجوئيـه     ۱۵۳/۰آباد با وزن نهـايي   پيش سفلي دهستان اسالم ده روستاي
هـا و   وزن ،۶ در جـدول . هـاي بعـدي قـرار گرفتنـد     هدر رد ۱۳۸/۰دهستان هليل با وزن نهايي 

  . اندار تحليل حساسيت نشان داده شدهنمود ،۳ ةبندي نهايي و در نگار رتبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي پژوهشيافته: منبع

  نمودار تحليل حساسيت از ديد کارشناسان - ۳ نگاره

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

هـا نشـان داد کـه از نظـر      ياريـ سـنجش ده  يارهـا يسـه مع يمربوط بـه مقا  يها افتهيل يتحل
ـ اهما يـ ن وزن يشتري، بيران ستاديکارشناسان و مد ـ ي سـنجش توسـعه    يارهـا ين معيت در ب
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ن موضـوع در  يـ ت اياهم دهندة نشان ، کهاختصاص دارد »ييربنايو ز يعمران«ار يدار به معيپا
و  ي، شـرف )۱۳۹۳(ج مطالعـات احمدونـد   يو بـا نتـا   بوده ييتوسعه روستا يها ن برنامهيتدو

ه حاکي از توجه ک) ۱۳۹۲(و شيخي و همکاران ) ۱۳۹۱(زن  و پاپ ي، مراد)۱۳۹۳(همکاران 
هـاي بعـدي، بـا    رتبه ،از طرفي. ين معيار و زيرمعيارهاي آن است، مطابقت دارددو اهميت ب

مطابق با مطالعـة  ( »اقتصادي و منابع«ترتيب به معيارهاي  هميت آن بهتوجه به وزن نسبي و ا
هـا   ارتباط با سـازمان «و » محيطي زيست«، »فرهنگي -اجتماعي«و  )۱۳۹۲شيخي و همکاران ،

اختصـاص   )Zhang et al., 2002, 93و   Sato, 2006, 281 مطـابق بـا مطالعـات   (» و نهادها
معيار بهبود خدمات بهداشـتي و  مشخص ساخت که زيرها معياردهي زير همچنين، وزن. دارد

تشـويق و ترغيــب  معيـار  ، زير۲۰۶/۰سـبي  زيربنـايي بـا وزن ن  درمـاني از معيـار عمرانـي و    
صنايع دستي و اهتمام به ترويج توسعه و بازاريابي محصوالت روستايي  روستائيان به توسعه

سـرمايه   تـالش در جهـت ارتقـای   ار يمعري، ز٢٥٤/٠ يو منابع با وزن نسب يار اقتصادياز مع
جلـوگيري از   اريـ معري، ز۲۳۲/۰ يبـا وزن نسـب   يفرهنگـ  -يار اجتماعياجتمايي روستا از مع

ار همكاري بـا  يمعريو ز ۲۰۷/۰با وزن  يطيمح ستيار زياز معآلودگي آب و خاك در روستا 
ار ارتبـاط بـا   يـ شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسـي و صـدور پروانـه كسـب از مع    

ن عملکـرد  يـي تع بـرای  اريـ اول هـر مع  يهـا  در رتبه ۲۰۷/۰ يها و نهادها با وزن نسب سازمان
 ينسـب  يدهـ  با توجه به وزن. دار قرار گرفتنديتوسعه پا يدر راستا مورد مطالعه ياه ياريده
ـ ار نيمعريدارها بر اساس زيگز نـرخ   يهـا دار شـده نشـان داد کـه، همـه آن     جـه حاصـل  يز نتي

ت نشان يل حساسيها با استفاده از نمودار تحل افتهيق يان، تلفيدر پا. مناسب بودند يناسازگار
بـا توجـه بـه     ۲۶۵/۰ ييبـا وزن نهـا  ) اسـفندقه دهسـتان  (آباد  دولت يروستا ياريدهداد که 

  ياريـ در رتبـه نخسـت قـرار گرفـت و ده     ييدار روسـتا يـ توسعه پا يارهايمعريارها و زيمع
ـ ، ده۲۵۸/۰ ييبا وزن نها) آباد دهستان دولت(آباد  دولت يروستا آبـاد   خـاتون  يروسـتا  ياري

ـ ، ده۱۸۶/۰ ييبـا وزن نهـا  ) آبـاد  دهستان خـاتون ( ـ  ده يروسـتا  ياري دهسـتان  ( يش سـفل يپ
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 ييبـا وزن نهـا  ) ليدهستان هل(ه ينارجوئ يروستا ياريو ده ۱۵۳/۰ ييبا وزن نها) آباد اسالم
ـ تـوان ده  ين، مـ يبنابرا. قرار گرفتند يبعدی ها در رده ۱۳۸/۰ آبـاد در   دولـت  يروسـتا  ياري

) مورد مطالعـه  يهاتوجه به شاخصبا (مناسب  يدهستان اسفندقه را به عنوان نمونه و الگو
 ين علت باشـد کـه روسـتا   يدد بيافته شاين يا ؛کرد يها معرف يارير دهيبهبود سا راستایدر 

 يهـا  نيزمـ  ين علـت دارا يبهتـر برخـوردار اسـت و بـه همـ      يت منابع آبياز وضع اسفندقه
ـ ا يهـا نيشتر زميو عالوه بر کشت ذرت و گندم و جو ب بوده مرغوب يکشاورز روسـتا  ن ي
اسـت کـه در شهرسـتان     ييتنهـا روسـتا   کـه اسـفندقه   از آنجاو  است؛محصول پسته  يدارا
بـاً بهتـر از   ين روسـتا تقر يدر ا يت درآمديوضع ،باشدين محصول ميکشت ا يرفت دارايج
 يزان بـاال بـودن دسترسـ   يـ ن، ميهمچن. است) آباد جز دولت به(مورد مطالعه  ير روستاهايسا

تـر  مناسـب  ييايـ ت جغرافيموقع افزون بر يکشاورز يها امکانات و نهادهن روستا به يمردم ا
اسفندقه به علت  ي، در روستايياز سو. شوديده ميمورد مطالعه د ير روستاهاينسبت به سا
ت، اکثر مردم به يتحت مالک يخاطر باال بودن وسعت اراض اد و نسبتاً بهيز ييايوسعت جغراف

کند کـه  يجاب مين نکته، ايپردازند، با توجه به ايم يزيکشت گندم و جو و محصوالت جال
 يهـا  نـه يکـاهش هز  يبـرا  نيـز محصـوالت و   ايـن  کاشت و برداشت ين روستا برايمردم ا

ن خـود  يکه ا ،داشته باشند يآالت و ابزارآالت کشاورزنيبه ماش يشتريب يبرداشت، دسترس
اندکار  دست يها ر سازمانيو سا يجهاد کشاورز يها باعث رفت و آمد کشاورزان به سازمان

 يعالوه، چون قسمت هب. رديگ میز در رتبه اول قرار ين يدر مباحث ارتباط رو، از اين شود و يم
 يپوشش مرتع يقرار دارد، دارا يسرد و کوهستان ييآب و هوا ةياسفندقه در ناح ياز روستا

ـ فعال مورد مطالعه بوده و مسـتعد  ير روستاهاينسبت به سا ياديار زيبس  يدامپـرور  يهـا  تي
  .ار موفق عمل کرده استيهم بس يطيمح ستيکه در مباحث ز است،

ـ ا ييزان روستاير برنامهبايد  توان گفت که يم ،انيدر پا و سـنجش   يزيـ ر ن نـوع برنامـه  ي
با توجه بـه   ،نيهمچن. خود قرار دهند يها دار را در رأس برنامهيعملکرد بر اساس توسعه پا
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 د گفت کـه يبا ،داريران از ابعاد توسعه پايدر ا يين روستايران نويمدشواهد سنجش عملکرد 
، بلکـه  يستسهل و ممتنع ن يرکادار يپا ييو توسعه روستا يداريپا ياران به سويحرکت ده

 يان و بلندمدت بـرا يم يزيرن، برنامهينگر بوده و بنابرانگر و کلندهيشه آيازمند نگاه و اندين
 يريپـذ و برگشـت  يت ارتجـاع يـ ت قابليضمن حفظ و تقو ،يدارين در چارچوب پال بداين

 يت عامـل انسـان  يـ ان، محوريـ ن ميـ در ا. اسـت  ي، ضـرور شـناختی  بـوم  -يانسان يهانظام
توسـعه، و   يو علل فـاعل  ييت روستايريمد ياران به عنوان کنشگران اصليو ده) انييروستا(

در بلندمـدت   يداريـ ضامن پا يو کارکرد ياز ابعاد ساختار يو رفتار ينشي، بيتوسعه دانش
ـ از د ييربنـا يو ز يار عمرانيکه معاز آنجا  ،يياز سو. خواهد بود ن يشـتر يدگاه کارشناسـان ب ي
 ،ارهـا دارد ير معينسبت بـه سـا   يت باالتريرا به خود اختصاص داده است و اولو يوزن نسب

آن  يوراهابـا نظـارت شـ   ) ييو خودکفـا  يدولتـ (ها  ياريده ةشود منابع و بودج يشنهاد ميپ
و  يخدمات بهداشـت  يها رساختيت زيو بهبود و تقو ييمناطق، صرف عمران مناطق روستا

 ؛ همچنـين، شود... و  يبرق و منابع آب يساتيتأس يها ، پروژهييروستا ياصل يها ، راهيدرمان
   .نظر باشد موفق مد يياسفندقه به عنوان الگو يروستا ياريده کارها،ن يانجام ا يبرا

ار را به خود اختصـاص داده  ين معيتر ت دوم مهمياولو و منابع يار اقتصاديکه معاز آنجا 
ق کنند يب و تشويان را ترغييها روستا يو مشاورة بخشدار ييها با راهنما ياريده بايد است،

ن يـ آورنـد تـا از ا   يرو يدر بخش کشاورز ينيبه کارآفر ،يمحل يها تيکه با توجه به ظرف
جاد کنند و باعث رونق اقتصـاد  يشغل ا يشهر ير افراد روستا و حتيسا يبتوانند برا، رهگذر
ـ ده شود کـه  يشنهاد ميپتدين منظور، . شوند ييروستا آبـاد بـه عنـوان     دولـت  يروسـتا  ياري
  . نظر باشد موفق مد ييالگو

ـ با توجه به اولو ـ معريت زي ار يـ در مع جلـوگيري از آلـودگي آب و خـاك در روسـتا    ار ي
، تمـام  سـت يط زيحفاظـت از محـ   راستایها در  ياريشود که ده يشنهاد مي، پيطيمح ستيز

ست بـه روسـتا در خصـوص    يط زيرند و با دعوت از کارشناسان محيکار گ تالش خود را به
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  .نظر باشد موفق مد ييالگو
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