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 هایاروست قیتحق یاست. جامعه آمار زکیبخش کهر یروستاها یداریدر پا ییروستا تیرینقش مد لیهدف پژوهش حاضر تحل

 نییپژوهش تع نیا یجامعه آمار عنوانبهبرخوردار هستند  اریباال دارند و از شورا و ده تیکه جمع هاییاست. روستا زکیبخش کهر

 360ل کوکران تعداد ( نفر است. لذا بر اساس فرمو5913) موردمطالعه هایدر روستا انوارافراد خ تیروستا(. کل جمع 14)شوندیم

است. سپس  یدانیم و ایکتابخانه قیتحق نیاطالعات در ا آوریشد. روش جمع دهیجامعه نمونه انتخاب گرد عنوانبهخانوار 

ه از اسناد و آمار و اطالعات با استفاد ای. در بخش کتابخانهردگییقرار م لیوتحلهیتجزاطالعات الزم مورد  یبندو طبقه آوری¬جمع

با  تیدرنهاه و مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرد هایکردن اطالعات به سازمان لیتکم یبرا ییمناطق روستا گرید اتیو تجرب

 سیوید سوریم، مدل Expert choise افزارو نرم ARC GIS, SPSS افزارهاینرم ازو بحث و پرسشنامه و  یدانیم هاییبررس

و در  شدهیابیارز 3 تید مطلوباز عد شتریب کالبدی– ییو فضا یطیمحستیزدر ابعاد  یدارینشان داد که پا هاافتهیاست.  شدهاستفاده

مثبت در ابعاد  ریتأث دهندهنشان موردمطالعهدر محدوده  هاهیگو نیا یعدد نیانگیم لیتحل نیمعنادار است. همچن 000/0 یسطح آلفا

 دهندهنشان یهمبستگ کیناپارمتر لیقرار دارند. تحل یابعاد در سطح باالتر ریبوده، که نسبت به سا کالبدی– ییو فضا یطیمحستیز

است.  ییفضا-یو کالبد یطیمحستیز ،یبا ابعاد اجتماع یابعاد اقتصاد انیم 01/0 یدر سطح آلفا داریو معن میوجود رابطه مستق

ابعاد  یبند-رتبه نی. همچنودشیمشاهده م یمیرابطه مستق زین یطیمحستیزو  یبا ابعاد اجتماع یکیزیف-یابعاد بعد کالبد نیب نیهمچن

با وزن  یسطح و بعد اقتصاد نیدر باالتر ابعاد ری( نسبت به سا356/0) آمدهدستبهبا وزن  ییفضا-ینشان داد که بعد کالبد یداریپا

 است. قرارگرفتهسطح  نترینییپا( در 174/0) آمدهدستبه
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 و همکاران( عطایی...)یراشهریپ هایعرصه یداریسنجش پا

 مقدمه
اصنلی و تأثیرگنذار در سنطح قلمنرو ملنی محسنوب  عناصر ریزبخشی از  درواقعمند، فضاهای روستایی دیدگاه نظاماز 

نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در (. 34: 1390شوند)بدری و همکاران،می

، ندهیفزامناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری  یافتگینوسعهتو پیامدهای  یالمللنیب، ملی و یامنطقهمقیاس محلی، 

شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده  ینینشهیحاشرشد سریع جمعیت، بیکاری و 

برنامه ریزان و  یهاچالش نیترمهم(. امروزه توسعه پایدار روستایی از 166:1396است)موالئی هشجین و همکاران،

 یهاطرحو  هااستیس، هاپروژه، توسعه پایدار روستایی از اصول غایی گریدعبارتبه دیآیمبه شمار  گذاراناستیس

(.پایداری مفهومی است که توجه اساسی آن بر حفظ 43:1388در مناطق روستایی است)عبداللهی و همکاران، یاتوسعه

و اقتصادی( در جهت عدالت بین نسلی است. بنابراین توسعه پایدار در صورتی تحقق  )انسانی، طبیعی، اجتماعی هاهیسرما

(. یکی از 1:1388اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد)پورطاهری و همکاران، یهاهیالکه همپوشی بین  ابدییم

، هدایت و ایجاد یدهسازمانیریت با مدیریت است. مد یاجامعهارکان اساسی توسعه و بهبود عملکرد سازمان، بنگاه و هر 

نقش بسیار  تواندیمبسترساز تحقق اهداف باشد. در جامعه روستایی نیز مدیریت  تواندیمهماهنگی بین بازیگران متعدد 

قاعدة نظام فضایی  عنوانبههای روستایی (. اساساً حوزه71:1394مؤثری در فرایند توسعه ایفا نماید)فیروزنیا و تیموریان،

فعالیت و سکونت، نقش اساسی در توسعه ملی دارند، زیرا توسعه پایدار سرزمین وابسته به پایداری فضاهای روستایی در 

و ملی داشته باشد. اهداف اساسی مدیریت روستایی و توسعۀ  یامنطقهنقش مؤثری در توسعه  تواندیمابعاد مختلف است که 

فرایندی دانست که بر هدایت  توانیم(. مدیریت را 158:1394شانی دارند)حاجی نژاد و همکاران،روستایی با یکدیگر همپو

دستیابی مطلوب،تخصص، اختصاص و صرف مدبرانه منابع و تمرکز بر  منظوربهمناسب  یریگمیتصمانسانی،  یهاتشکل

،نهادینه کردن توسعه هاسکونتگاه یهتوسع(. یکی از وظایف مدیریت 1:1394تأکید دارد)رسولی، دارهدف یهاتیفعال

شناخت توسعه پایدار،توسعه پایدار محلی،چارچوب توسعه پایدار  رونیازاپایدار در قلمروهای داخلی سکونتگاهی است. 

 نیالدرکناهمیت کانونی دارد) هاسکونتگاهتوسعه پایدار محلی برای مدیریت  یزیربرنامهمحلی و سرانجام 

مناسب برای مدیریت  یهاوهیشمحلی از طریق اتخاذ  یهاتیظرفدر توسعه پایدار با تقویت  رونیازا (.187:1389افتخاری،

فعلی و آینده، دسترسی برابر به منابع،همچنین آموزش و  یهانسلمنابع و استفاده بهینه از آن، با توجه به تأمین امنیت 

خانواده،سازمان اجتماعی و نهادهای محلی،حکمرانی و برای مهار و اجتناب از مخاطره  یزیربرنامهتوجه به ،یسازآگاه

با این نگاه به توسعه روستایی نقش مدیریت روستایی و ساماندهی آن از اهمیت بیشتری .(Prasad,2003,766)شودیمتالش 

و زمینه  شدهشناختهملکرد مدیران محلی برخوردار بوده و ضروری است. که عوامل متعدد تأثیرگذار بر موفقیت و بهبود ع

 هانهیزمامروزه نقش و جایگاه مدیریت، در تمام  (.70: 1394فراهم شود)فیروزنیا و تیموریان، هاآنبرای ساماندهی و اصالح 

عامل در حیات، رشد،  نیترمهم عنوانبهبرجسته شده است.که  شیازپشیباجتماعی بشر، -زندگی اقتصادی یهاعرصهو 

است.آنچه بیش از همه  شدهشناختهوضع مطلوب  یسوبهبالندگی و یا مرگ یک جامعه و روند حرکت آن از وضع موجود 

 (.158:1397کند)حسنلو و همکاران،در مطالعات سیر مدیریت، طی سه دورة اخیر جلب توجه می
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مانند آلودگی آب، از دست  یطیمحستیزولید، مسائل نقش مهمی در مسائل مربوط به ت تواندیممدیریت روستایی 

اجتماعی در نواحی روستایی داشته باشد.بنابراین توجه به نقش مدیریت -دادن تنوع زیستی، فرسایش زمین، و مسائل اقتصادی

ابع روستا روستایی در راستای پیشرفت، جهت توسعۀ پایدار و باز توزیع منابع به سمت نسل امروز و حفظ کمیت و کیفیت من

روستاییان، امری ضروری برای مناطق  از مهاجرتمرکز تولید محصوالت کشاورزی و عامل جلوگیری  نیترمهم عنوانبه

(. هدف مدیریت روستایی دسنتیابی بنه توسنعه  wezal et al,2016ز به نقل ا 158:1397روستایی است)حسنلو و همکاران،

و بنه دنبنال آن توسنعه پایندار اسنت. پنس مندیریت روستایی داری نقناط مشنترکی بنا اهنداف توسنعه روسنتایی و توسنعه 

 (. 104: 1397پایندار اسنت)برقی و همکاران، 

( در پژوهشی با عنوان 1398انی و فتحی)های مختلفی صورت گرفته است: ایممدیریت روستایی پژوهش نهیدرزم

شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی  ییحکمرواها با تأکید بر رویکرد ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری

تر از حد متوسط است. نتایج نشان حکمروایی شایسته روستاهای بخش مرکزی اردبیل پایینشهرستان اردبیل نشان دادند که 

ها بر اساس حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش مرکزی اردبیل کمتر از حد ارکرد دهیاریدهد که کمی

( در پژوهشی با عنوان بررسی آثار سبک مدیریت روستایی 1396قنبری ) .شود و در شرایط مطلوبی نیستمتوسط ارزیابی می

اقدامات باال  همهدهند همانند نتایج نشان مین نتایج رسید که های روستایی در شهرستان اصفهان به ایبر پایداری سکونتگاه

که  شدهانجاماجرایی  -صورت اقدامات دستوری افراد روستایی نبوده و تنها به مشارکت کردنبه پایین، توجه چندانی به 

ای از سوی مسئوالن این مسئله یکی از اسباب تخلیه و ناپایداری روستاهای شهرستان اصفهان بوده است که اقدامات توسعه

توسعه یک  "در پژوهشی با عنوان   ,2014Morrison .ها نیز کمک کرده استآن هیتخلبه پایداری جمعیتی منجر نشده و به 

نهادهای محلی نقش مهمی در مواجه با  دهدیمکه نتایج نشان  "ناطق روستاییشاخص حکومت منطقه:پتانسیل نهادی در م

، و وجود پشتیبانی مالی،اداری و دموکراتیک  و وجود تعامل و ارتباط نهادهای ندینمایممناطق روستایی ایفا  یهاچالش

 عنوانبهمدیریت مبتنی بر جامعه محلی  "در پژوهشی با عنوان  Rashidpour et al, 2011 محلی در این زمینه مؤثر هستند.

که جامعه بر پایه مدیریت مبتنی بر  دهدیمنشان  "پایدار در ایران و توسعهیک رویکرد خوب روستایی برای کاهش فقر 

 یک رویکرد حکمرانی خوب نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه روستایی دارد. عنوانبه یدهسازمانکنترل و 

Wenchang, 2008  نشان داد که میان  "مدیریت روستایی رهیافتی برای مناطق روستایی در هند "در تحقیقی تحت عنوان

بطه ی مدیریت روستایی راهابرنامهمشارکت مردم محلی،کاهش فقر روستایی،بهبود زندگی مردمان روستایی و موفقیت 

 مثبت و معناداری وجود دارد.

 + subشده و از واژگان التین  کاربردهبهدر زبان انگلیسی  ترقبلمیالدی یا  1290از سال  " نداشتنگاهپایدار  "فعل 

tenere  یاگسترده طوربهامروزه (. 35: 1392) جمعه پور،، ریشه گرفته است " داشتننگاه "یا  "حمایت کردن "به معنای 

دور ادامه حیات  یاندهیآانسانی و طبیعی تواما بتوانند تا  یهانظامبیان و توصیف جهانی که در آن  منظوربهواژه پایدار، 

، جایی که به معنی ردیگیم(. مفهوم پایداری در اصل از جنگلداری منشأ 59: 1390)ساسان پور،  شودیمدهند، به کار گرفته 

و صدمات وارده به  شدهقطع، یعنی مقدار درختان شودیمموجود منابع جنگلی حفظ  یهاتوانذیل است: اطمینان از اینکه 
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(. پایداری ریشه در یک اصل 35: 1378محمدی، کاظمیمتوسط از نرخ رشد جنگل تجاوز نکند ) طوربهطبیعت جنگل، 

 یوربهرهیا  یبرداربهره، ستیزطیمحتوان طبیعی فرآوری  اندازهبهدارد بر اساس این اصل اگر در هر محیطی  یکیاکولوژ

تولید، همیشه  توانآن اندازهبهو استفاده ما از محیط  ماندیمپایدار باقی  طوربهانجام شود، اصل سرمایه )منابع اکولوژیک( 

های محیط است، به این خاطر که و ظرفیت هاتوان درخورمعین، که  ستیزطیمحپایدار است. میزان استفاده انسان در آن 

تمام تولید است پس بازده حداکثر و یا بیشینه را نیز دارد.پایداری فرآیندی است که یک سیستم پیشگیری انطباقی  اندازهبه

مختلف یکپارچه شود.پایداری  نفعانیذمداوم برای  یهااتیعملدر داخل  تواندیمو یک نوآوری پایدار  کندیمرا تأمین 

نوآوری را تقویت  یهایژگیوو  هامشخصهداری مشخص زیرساخت سیستم و یک فرآیند تغییر با مراحل اقدام پای عنوانبه

(.آنچه Hall & Hord, 2001به نقل از 34: 1392،یعاشورکه برای حمایت از یک نوآوری خاص ضرورت دارد) کندیم

برای ارتقاء و پیشرفت در پایداری روستایی مدنظر است،بهتر شدن یا پیشرفت است. بنابراین در توسعه روستایی،تغییر،ابزاری 

بنابراین رویکرد توسعه پایدار روستایی تغییر  یکی از اهداف توسعه روستایی است، یسازتیظرفتوسعه روستایی است.

مدیریت روستایی با رویکرد توسعه پایدار بر مبنای  1در شکل  (.195: 1385توسط مردم است)فراهانی، خودکارطبیعی و 

 است. شدهداده توسعه پایدار نشان یهاشاخص

 
. مدیریت روستایی با دیدگاه توسعه پایدار1شکل   

 Drakakis and Smith, 1995؛ 13:1386 : افتخاری و همکاران،منبع

خش بمدیریت روستایی دارای نقش اساسی در فرآیند حصول توسعه روستایی است؛ از سوی دیگر،  ازآنجاکه 

ه بر این اساس برای کاست  ینیروستانشباالی برای توسعه بخشیدن به  یهاتیظرفیک منطقه  دارای  عنوانبهکهریزک 

اهمیت بسیاری  از حالت سازگاری بین فضا و جامعه به نفع جامعه که نقش مدیریت روستایی در این زمیننه نیترمطلوب

های بخش ی روستاپایدارتحلیل و ارزیابی نقش مدیریت روستایی در برخوردار  است در این راستا پژوهش حاضر به دنبال 

 کهریزک است.
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 روش شناسی
های ان روستاهدف کاربردی و به لحاظ انجام، توصیفی ن تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق ساکن ازنظراین پژوهش 

جامعه آماری این  عنوانبههایی که جمعیت باال دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند بخش کهریزک است. روستا

 کوکبانساس فرمول ا( نفر است. لذا بر 5913) موردمطالعههای کل جمعیت افراد خانوار در روستاشوند. تعیین میپژوهش 

های هر یک از روستا جامعه نمونه انتخاب گردیده شد. در این راستا جهت حجم نمونه در عنوانبهخانوار  360تعداد 

خش کهریزک بهای بخش دوم جهت بررسی و تحلیل فضایی روستاگردد. در ، به نسبت سهم خانوار تعیین میموردمطالعه

است. لذا جامعه آماری در  شدهاستفادهبندی ابعاد پایداری،  از نظرات متخصصان و افراد مطلع بر اساس ابعاد پایداری و رتبه

ری هدفمند گیهبخش دوم پژوهش شامل:)متخصصان، افراد مطلع و آگاه(، است. جهت حجم نمونه در این قسمت از نمون

سمت، از تعداد قلذا در این  گیری به اتمام رسید.تا زمان به اشباع رسیدن اطالعات، نمونه کهاست به این شکل  شدهاستفاده

 گیری هدفمند بهره گرفته شد. نفر متخصص و مطلع بر اساس نمونه 20

اطالعات الزم  یبندطبقهآوری و معای و پرسشگری است. سپس جاطالعات در این تحقیق کتابخانه یآورجمعروش 

ت و تجربیات دیگر مناطق روستایی ای با استفاده از اسناد و آمار و اطالعا. در بخش کتابخانهردیگیمقرار  لیوتحلهیتجزمورد 

میدانی و بحث  یهایبررسبا  تیدرنهاهای مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و برای تکمیل کردن اطالعات به سازمان

ر فازی، موریس دیویس های وایکو، مدل Expert choise افزارنرمو  ARC GIS, SPSS یافزارهانرم ازو پرسشنامه و 

 است. شدهاستفاده

جنوب به شهرستان قم، از شرق به  ، از شمال به تهران، ازلومترمربعیک 2293ای است با مساحت محدوده یشهرر

شود. مساحت و زرندیه محدود می میکررباطهای اسالمشهر، شهرستان ورامین و شهرستان پاکدشت، از غرب به شهرستان

 یشهرراست.  لومترمربعیک 1645، و فشاپویه 321؛ بخش کهریزک 174گانه شهرستان ری: بخش مرکزی های سهبخش

ین شهر از سطح دریا ا. ارتفاع شده استواقعشرقی  51°26'شمالی،  35°36'کز شهرستان ری بین مختصات جغرافیایی مر

کیلومتر است.  10 بربالغدر جنوب شهر تهران و متصل به شهر است. فاصله ری تا مرکز شهر تهران  یشهررمتر است.  1062

هزار نفر  150ا بو جمعیتی برابر  لومترمربعیک 322احتی در حدود بخش کهریزک از توابع شهرستان ری بوده و دارای مس

ایی ساکن هستند. این هزار نفر نیز در مناطق روست 70هزار نفر در مناطق شهری و  80که از این میزان چیزی در حدود  هست

 نقطه روستایی است. 19بخش دارای 
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 شهرستان و استان تهران. نقشه مو عیت  غرافیایی محدوده مورد م العه در 2شکل 

 

 های تحقیقیافته
 های روستاییهای اجتماعی و سکونتگاهبررسی پایداری گویه

، آباد صریقآباد، سلمان آباد، های )اسماعیلنتایج موریس دیویس در بعد اجتماعی در ماتریس دوم نشان داد، روستا

های پایداری کم در گروه روستا 5/0کمتر از  آمدهدستبههای ( با ضریبآبادمیعظ، خیرآباد، ده نو، آبادجهان، رآبادیکپ

در گروه  8/0تا  5/0بین  آمدهدستبههای زمین، دو توهه سفلی( با ضریب نو چمنقلعههای ). همچنین روستااندقرارگرفته

ای باالتری را به خود ههای )قمصر، گل حصار، درسون آباد(، ضریبروستا تیدرنهاهای نیمه پایدار قرار دارند. روستا

های ، تمامی گویهموردنظرگویه اجتماعی  12. همچنین در بین اندقرارگرفتهاختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد 

های پایداری کم قرار دارند.  ماتریس سوم: در این در گروه شاخص 5/0کمتر از  آمدهدستبههای اجتماعی با ضریب

ها در هر یک از گویه موردمطالعههای باشد، به نشان دادن سطح ناپایداری روستامحاسبه میماتریس که مرحله سوم از 

بندی را که ای عکس ماتریس دوم گرفت. یعنی همان طبقهتوان نتیجه(. از ماتریس سوم می8-4شود. جدول )پرداخته می

ها و فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستا دهیم.برای ماتریس دوم در نظر گرفتیم در این ماتریس نیز مالک قرار می

بین  آمدهدستبهها با ضریب ، تمامی گویهشدهمطرحهای هستیم. در بین گویه آمدهدستبههای ها با توجه به ضریبگویه

ل حصار، های )قمصر، گ، روستاشدهمطرحهای ( از  ناپایداری زیادی برخوردار هستند. همچنین در بین روستا5/0-8/0)

های )قلعه نوچمن زمین، دو داری کمی برخوردارند.  روستاایاز ناپ 5/0کمتر از  آمدهدستبههای درسون آباد( با ضریب

، آبادلیاسماعهای  روستا تیدرنهااز ناپایداری متوسطی برخوردارند.  8/0تا  5/0بین  آمدهدستبههای توهه سفلی( با ضریب



 
 
 

 53 

 

 6 یاپی، پ1400ییز و زمستانپا، دوم، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                       

از ناپایداری بسیار زیادی  آمدهدستبهبا ضریب  آبادمیعظ، خیرآباد، ده نو، آبادجهان، کبیرآباد، آباد صریقسلمان آباد، 

 برخوردار است. 

 

 ها. وضعیت پایداری ا ت ا ی روستا1 دول 

 وضعیت پایداری ضریب توسعه روستا

 مطلوبیت متوسط 55/0 دوتوهه سفلی

 مطلوب 80/0 درسون اباد

 مطلوب 76/0 قلعه نوچمن زمین

 نامطلوب 44/0 اسماعیل اباد

 نامطلوب 43/0 سلمان اباد

 نامطلوب 36/0 قیصراباد

 نامطلوب 43/0 کبیراباد

 نامطلوب 47/0 جهان آباد

 مطلوب 78/0 تورقوزاباد

 نامطلوب 44/0 خیراباد

 نامطلوب 46/0 ده نو

 نامطلوب 26/0 قمصر

 مطلوب 71/0 گل حصار

 نامطلوب 44/0 عظیم آباد

 1399های تحقیق،منبع: یافته

 

 
 بر نقش مدیریت روستایی دیتأکهای بخش کهریزک با .  نقشه فضایی پایداری ا ت ا ی روستا3شکل 
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 های روستاییهای اقتصادی و سکونتگاهبررسی پایداری گویه
، آبادجهان، کبیرآباد، بادآصریق، سلمان آباد، آبادلیاسماعهای )نتایج موریس دیویس در بعد اقتصادی نشان داد، روستا

های )ده . روستااندقرارگرفتهایداری کم های پدر گروه روستا 5/0کمتر از  آمدهدستبههای ( با ضریبآبادمیعظخیرآباد، 

های نیمه پایدار تادر گروه روس 8/0ا ت 5/0بین  آمدهدستبههای نو، قلعه نوچمن زمین، درسون آباد، دوتوهه سفلی( با ضریب

و در گروه پایداری  های باالتری را به خود اختصاص داده استتورقوزآباد، گل حصار، قمصر ضریب تیدرنهاقرار دارند. و 

کمتر  آمدهدستبههای یبهای اقتصادی با ضر، تمامی گویهموردنظرگویه اقتصادی  14. همچنین در بین اندقرارگرفتهزیاد 

ای توان نتیجهاتریس سوم: از ماتریس سوم می(. تحلیل م10-4های پایداری کم قرار دارند. جدول )یهدر گروه گو 5/0از 

نیز مالک قرار  بندی را که برای ماتریس دوم در نظر گرفتیم در این ماتریسعکس ماتریس دوم گرفت. یعنی همان طبقه

هستیم. در بین  آمدهدستبههای ها با توجه به ضریبها و گویهدهیم. فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستامی

ی زیادی برخوردار هستند. همچنین از ناپایدار 08/0بیشتر از  آمدهدستبهها با ضریب مطرح شده، تمامی گویه یهایهگو

از  5/0کمتر از  آمدهدستبههای های )تورقوزآباد، گل حصار، قمصر( با ضریب، روستاشدهمطرحهای در بین روستا

های لی( با ضریبهای )ده نو، قلعه نوچمن زمین، درسون آباد، دوتوهه سفناپایداری کمی برخوردارند.  همچنین روستا

، سلمان آباد، قیصرآباد، آبادلیاسماع)های روستا تیدرنها، از ناپایداری متوسطی برخوردارند. 8/0تا  5/0بین   آمدهدستبه

 از ناپایداری زیادی برخوردار است. 8/0بیشتر از   آمدهدستبه( با ضریب آبادمیعظ، خیرآباد، دآباجهانکبیرآباد، 

 

 ها. وضعیت پایداری ا ت ادی روستا2 دول 

 وضعیت پایداری ضریب توسعه روستا

 مطلوبیت متوسط 55/0 دوتوهه سفلی

 مطلوبیت متوسط 56/0 درسون اباد

 متوسطمطلوبیت  51/0 قلعه نوچمن زمین

 نا مطلوب 41/0 اسماعیل اباد

 نا مطلوب 42/0 سلمان اباد

 نامطلوب 44/0 قیصراباد

 نامطلوب 41/0 کبیراباد

 نامطلوب 46/0 جهان آباد

 مطلوب 82/0 تورقوزاباد

 نامطلوب 41/0 خیراباد

 مطلوبیت متوسط 56/0 ده نو

 مطلوب 81/0 قمصر

 مطلوب 82/0 گل حصار

 نامطلوب 41/0 عظیم آباد

 1399های تحقیق،منبع: یافته
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 بر نقش مدیریت روستایی دیتأکهای بخش کهریزک با . نقشه فضایی پایداری ا ت ادی روستا4شکل 

 

های اپایداری روستاپایداری و ن درروندهای اقتصادی توان گفت که عملکرد مدیریت روستایی بر اساس متغیرمی درواقع

ختلف اقتصاد، و مهای زایی در بخشهای حمایتی اشتغالبوده است، مدیریت روستایی در مواردی مانند بسته مؤثرمنطقه 

عملکرد  چراکهست، اها گردیده اند که این مجموعه عوامل سبب ناپایداری روستاهای دیگر  نامناسب عمل کردهسایر گویه

زم جهت تثبیت جمعیت الهای اند بسترنتوانسته درواقعنبوده است و ها های اقتصادی روستامدیریت روستایی مطابق به نیاز

قرار دهند. بنابراین  جهموردتوها برای جامعه روستاییان زایی و متنوع سازی فعالیتهای مختلف درآمدزایی، اشتغالاز جنبه

لکرد مناسبی در این زمینه بوده و عم ررگذایتأثها از بعد اقتصادی بایستی بیان نمود که مدیریت روستایی در ناپایداری روستا

 نداشته است.

 

 های روستاییتگاهفضایی و سکون-های کالبدیبررسی پایداری گویه
، آبادصریق، آبادجهانآباد، خیرآباد، کبیرآباد، های )عظیمفضایی نشان داد، روستا-نتایج موریس دیویس در بعد کالبدی 

اند. همچنین های پایداری کم قرار گرفتهدر گروه روستا 5/0های به دست آمده کمتر از آباد، اسماعیل آباد( با ضریبسلمان

های در گروه روستا 8/0تا  5/0های به دست آمده بین آباد( با ضریبسفلی، تورقوزآباد، ده نو، درسون ههای )دو توهروستا

های باالتری را به خود اختصاص حصار، قمصر( ضریب های )قلعه نوچمن زمین، گلنیمه پایدار قرار دارند. در نهایت روستا

های فضایی مورد نظر، تمامی گویه-گویه کالبدی 12اند. همچنین در بین داده است و در گروه پایداری زیاد قرار گرفته

تحلیل (. 12-4های پایداری متوسط قرار دارند. جدول )( در گروه گویه8/0-5/0های به دست آمده بین )کالبدی با ضریب

بندی را که برای ماتریس دوم ای عکس ماتریس دوم گرفت. یعنی همان طبقهتوان نتیجهماتریس سوم: از ماتریس سوم می
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ها در بعد ها و گویهدهیم. فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستادر نظر گرفتیم در این ماتریس نیز مالک قرار می

ها با ضریب به دست آمده های مطرح شده، تمامی گویهت آمده هستیم. در بین گویههای به دسکالبدی با توجه به ضریب

های های مطرح شده، روستاهای ناپایداری متوسط برخوردار هستند. همچنین در بین روستا( در گروه گویه8/0-05بین )

اری کمی برخوردارند. در ادامه نیز از ناپد 5/0های به دست آمده کمتر از )قلعه نوچمن زمین، گل حصار، قمصر( با ضریب

از ناپایداری متوسطی  8/0تا  5/0های به دست آمده بین آباد( با ضریبسفلی، تورقوزآباد، ده نو، درسون ههای )دو توهروستا

با ضریب آباد، اسماعیل آباد( آباد، خیرآباد، کبیرآباد، جهان آباد، قیصرآباد، سلمانهای)عظیمبرخوردارند. در نهایت روستا

 از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است.  8/0به دست آمده بیشتر از 

 
 اهفضایی روستا-. وضعیت پایداری کال دی3 دول 

 وضعیت پایداری ضریب توسعه روستا

 مطلوبیت متوسط 57/0 دوتوهه سفلی

 مطلوبیت متوسط 61/0 درسون اباد

 مطلوبیت زیاد 82/0 قلعه نوچمن زمین

 نا مطلوب 44/0 اباد اسماعیل

 نا مطلوب 41/0 سلمان اباد

 نامطلوب 46/0 قیصراباد

 نامطلوب 42/0 کبیراباد

 نامطلوب 44/0 جهان آباد

 مطلوبیت منوسط 57/0 تورقوزاباد

 نامطلوب 41/0 خیراباد

 مطلوبیت متوسط 55/0 ده نو

 مطلوبیت زیاد 85/0 قمصر

 مطلوب زیاد 84/0 گل حصار

 نامطلوب زیاد 46/0 عظیم آباد

 1399های تحقیق،منبع: یافته
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 بر نقش مدیریت روستایی دیتأکای بخش کهریزک با هفضایی روستا-. نقشه فضایی پایداری کال دی5شکل 

 

 های روستاییهای زیست محیطی و سکونتگاهبررسی پایداری گویه
آباد، ده نو، قمصر، )دوتوهه سفلی، کبیرآباد، تورقوزهای نشان داد، روستا یطیمحستیزنتایج موریس دیویس در بعد 

. اندقرارگرفتههای پایداری کم ستادر گروه رو 5/0کمتر از  آمدهدستبههای آباد( با ضریبآباد، سلمانگل حصار، عظیم

های نیمه پایدار تادر گروه روس 8/0 تا 5/0بین  آمدهدستبههای آباد، خیرآباد ( با ضریبآباد،اسماعیلهای )جهانروستا

ه خود اختصاص داده بهای باالتری را آباد( ضریبهای )قیصرآباد، قلعه نوچمن زمین، درسونروستا تیدرنهاقرار دارند. 

با  یطیمحستیزهای ، تمامی گویهیطیمحستیزگویه  14. همچنین در بین اندقرارگرفتهاست و در گروه پایداری زیاد 

تریس سوم: (.تحلیل ما14-4های پایداری متوسط قرار دارند. جدول )وه گویه( در گر8/0-05ن )بی آمدهدستبههای ضریب

وم در نظر گرفتیم دبندی را که برای ماتریس ای عکس ماتریس دوم گرفت. یعنی همان طبقهتوان نتیجهاز ماتریس سوم می

های ا توجه به ضریببها ها و گویهپایداری روستادهیم. فقط در این قسمت ما دنبال نادر این ماتریس نیز مالک قرار می

ایداری (  از ناپ8/0-5/0مده بین )ها با ضریب به دست آ، تمامی گویهشدهمطرحهای هستیم. در بین گویه آمدهدستبه

باد( با آمین، درسونهای )قیصرآباد، قلعه نوچمن زهای مطرح شده، روستامتوسطی برخوردار هستند. همچنین در بین روستا

باد، خیرآباد( با آآباد، اسماعیلهای )جهاناز ناپداری کمی برخوردارند. روستا 5/0های به دست آمده کمتر از ضریب

وهه سفلی، کبیرآباد، های )دوتاز ناپایداری متوسطی برخوردارند. در نهایت روستا 8/0تا  5/0های به دست آمده بین ضریب

ز ناپایداری بسیار زیادی ا 8/0آباد( با ضریب به دست آمده بیشتر از آباد، سلمانصار، عظیمتورقوزآباد، ده نو، قمصر، گل ح

  برخوردار است.
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 هاروستا ی یمحستیز. وضعیت پایداری 4 دول 

 وضعیت پایداری ضریب توسعه روستا

 نامطلوب 43/0 دوتوهه سفلی

 مطلوبیت زیاد 82/0 درسون اباد

 مطلوبیت زیاد 83/0 قلعه نوچمن زمین

 مطلوبیت متوسط 57/0 اسماعیل اباد

 نا مطلوب 41/0 سلمان اباد

 مطلوبیت زیاد 83/0 قیصراباد

 نامطلوب 42/0 کبیراباد

 مطلوبیت متوسط 57/0 جهان آباد

 نامطلوب 42/0 تورقوزاباد

 مطلوبیت متوسط 56/0 خیراباد

 مطلوبیت متوسط 41/0 ده نو

 نامطلوب 42/0 قمصر

 نامطلوب 42/0 حصارگل 

 نامطلوب 47/0 عظیم آباد

 1396های تحقیق،منبع: یافته

 

 
 بر نقش مدیریت روستایی دیتأکهای بخش کهریزک با روستا ی یمحستیز. نقشه فضایی پایداری 6شکل 

 

 



 
 
 

 59 

 

 6 یاپی، پ1400ییز و زمستانپا، دوم، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                       

 فضایی(-، کالبدییطیمحستیزبندی ابعاد پایداری )اقتصادی، اجتماعی، رتبه
 Expert افزارمنرفضایی(، از -، کالبدییطیمحستیزبندی ابعاد پایداری )اقتصادی، اجتماعی، در ادامه نیز جهت رتبه

Choice باشند، العاتی میساز شامل متخصصان و نخبگان در حوزه مطهای تصمیمگروه است. در این مطالعه شدهاستفاده

بدین عناصر صورت گرفت.  دودوبهگیری، مقایسه تعیین وزن هر عنصر تصمیم پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی برای

افزار ها وارد نرمنترتیب برای هر عامل در هر سطح از مجموع نظرات کارشناسان، میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگی

Expert Choice ان سطح نشانبندی ابعاد را در همشد و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویت 

شاخص  کهیرتدرصوتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود. در فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره می .دهدمی

تکرار گردند.  مجدداًبایستی  هایبندرتبهبوده و  قبولرقابلیغ هارتبهبیشتر باشد، سطح ناسازگاری مجموعه  1/0ناسازگاری از 

 کند. ، وزن نهایی هر گزینه را محاسبه میشدهاصالحهای افزار از روی قضاوت، نرمتیدرنها

 

 بندی ابعاد پایداری. وزن نهایی و رت ه5 دول 

 رتبه نهایی وزن ابعاد

 4 174/0 اقتصادی

 3 180/0 اجتماعی

 2 290/0 یطیمحستیز

 1 356/0 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 . وزن نهایی ابعاد7شکل 

فضایی( -، کالبدییطیمحستیزابعاد چهارگانه توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی،  ٔ  نهیدرزمهای تحقیق یافته

بوده و بعد  ( نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری356/0) آمدهدستبهی با وزن فضای-این است که بعد کالبدی دهندهنشان

عملکرد  ٔ  نهیدرزمهای تحقیق هاست. بررسی یافت قرارگرفتهترین سطح ( در پایین174/0) آمدهدستبهاقتصادی با وزن 

-بعد کالبدی ٔ  نهیدرزمدهد که نشان می موردمطالعههای مدیران محلی بر ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی در روستا

های ازی واحدسا، ایمناحداث و ایجاد معابر جدید در روست ٔ  نهیدرزم کهیطوربهخوبی داشته است.  نسبتاًفضایی اثرات 

روشنایی معابر  وساز، توسعه و بهبود فضای روستا، بهبود برساخت، نظارت وسازساختمسکونی از طریق صدور مجوز 

 اند. روستا، عملکرد خوبی داشته
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در زمینه توجه زیاد  ررگذایتأثباشد با توجه به تغییر نگاه در توسعه روستایی، یکی از عوامل این مطلب می دیمؤنتایج 

های ها توسط نهادبه توسعه روستا یمحورتکبر نگاه  دیتأکدیران روستایی به بعد کالبدی، عدم توجه به دیدگاه پایداری و م

-ها پرداختهر روستاهای دیگر متناسب با وظایف خود به دخالت و مدیریت دمدیران محلی و سازمان درواقعباشد. محلی می

سبب شده  یمحورتکن نگاه قرار دهند. ای دیتأکها را مورد در روستا رگذاریتأثاند، بدون اینکه دیگر ابعاد توسعه و عوامل 

یداری روستایی در ابعاد هر نهاد به فراخور خود تغییراتی به وجود آورده است، اما این تغییرات به توسعه پا اگرچهاست که 

تر واضح طوربهداف توسعه و سازی اه، عدم توجه به دیدگاه یکپارچهرونیازاه است. باید کمک نکرد کهچنانآندیگر 

و  باهمیکپارچه  طوربهها و کالبدی روستا یطیمحستیزعدم توجه مدیران محلی روستا به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

ی منابع مکانی نیستند ت جمعیتی و پایدارها دارای ثباسیستماتیک، شرایط کنونی را به وجود آورده است؛ شرایطی که روستا

 شود. ها مشاهده میمشکالت و مسائلی مختلف در روستا مرورزمانبهو 

 

 گیرینتیجه

 نسبتاًها در سطح ادر بخش کهریزک، ارتباط مدیران روستا با مردم محلی در اکثر روست موردمطالعههای در سطح روستا

های وسعه کالبدی سکونتگاهدر پیشرفت و ت یتوجهقابلو مدیریت روستایی از نگاه ساکنان روستا نقش  شدهگزارشپایینی 

ای محلی و یا نماینده هسازمان عنوانبهروستا داشته است. بررسی عملکرد مدیران روستایی  ستیزطیمحروستایی و حفظ 

ی و سنجش عملکرد با مردم محلی مرتبط هستند، بررسو از طرف دیگر، با توجه به اینکه این مدیران  طرفکیازدولت 

ها باشد؛ بنابراین در ستاتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالتی مدیریت روتوسعه پایدار روستایی، می نهیدرزم هاآن

جهت ن اساس این تحقیق نیز به بررسی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک پرداخته شد. بر ای

ردیده است، گای استفاده های بخش کهریزک از آزمون تی تک نمونهمدیریت روستایی در پایداری روستا ریتأثبررسی 

 است: شدهمطرحنتایج نیز به شرح ذیل 

و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است.این میزان در ابعاد  5تا  1ها و با احتساب دامنه طیفی که بین با توجه به یافته

معنادار است. همچنین  000/0و در سطح آلفای  شدهیابیارز 3کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت –و بعد فضایی  یطیمحستیز

کالبدی –و فضایی  یطیمحستیزمثبت در ابعاد  ریتأثدهنده نشان موردمطالعهها در محدوده تحلیل میانگین عددی این گویه

 ازنظرها و دهیاران( در اثر فعالیت مدیران محلی )شورا کهیطوربهی قرار دارند. بوده، که نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتر

های دور از آوری زباله در سطح روستا، دفن زباله در زمینهای مربوط به جمعروستا، مدیران در زمینه ستیزطیمححفظ 

بعد  ٔ  نهیدرزماند. خوبی داشته نسبتاً و... توفیق  ستیزطیمحارتقاء  سطح آموزش روستاییان در رابطه با حفاظت از  روستا و

با  ها و دهیاری قرارگرفتههای تحقیق نیز نشان داد که این بعد نسبت به سایر ابعاد  در سطح باالتری کالبدی یافته-فضایی

احداث و ایجاد  ٔ  نهیدرزمها و اقدامات متعددی فعالیت زکیکهرهای بخش همراهی و همکاری شورای اسالمی روستا

مناسب  وسازساختمعابر جدید، بهسازی و نوسازی معابر در سطح روستا، بهبود روشنایی معابر روستا و ارائه تسهیالت جهت 

ها و دهیاران( در اند. در زمینه بعد اجتماعی نیز مدیران محلی )شوراهای مثبتی انجام دادهو مقاوم در سطح روستا فعالیت
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اند های اجتماعی توفیق چندانی نداشتهبهداشتی و سایر گویه-های آموزشیمردم، فراهم کردن زمینهزمینه جلب مشارکت 

ها مانند رفع و حل فضا برخی اختالفات محلی و خانوادگی است. فقط در برخی زمینه شدهیابیارزضعیف  هاآنو عملکرد 

اند های بخش کهریزک نتوانستهن داد که مدیران محلی در روستااند. در زمینه بعد اقتصادی نیز نتایج نشااقداماتی انجام داده

 فعالیت چشمگیری در این حوزه داشته باشند. 

ها ستایی در پایداری روستامیزان همبستگی در وضعیت عملکرد مدیریت رو ازنظررابطه بین ابعاد توسعه پایدار  منظوربه

دار در سطح آلفای معنی وبستگی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم متری همااست. تحلیل ناپار شدهاستفادهکلی  صورتبه

 بعد زیکی بافی-کالبدیضایی است. همچنین بین بعد ف-بدیمیان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و کال 01/0

ر هر کدام از ابعاد ی دشود. یعنی با بهبود عملکرد مدیریت روستایاجتماعی و زیست محیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده می

 توانند هموار سازند.کند و زمینه پایداری را میتوسعه، دیگر ابعاد هم بهبود پیدا می

با توجه به نقش مدیریت  هاها و در ادامه ناپایداری روستادر ادامه نیز با استفاده از مدل موریس دامنه پایداری روستا

ر بعد اجتماعی در و محاسبه قرار گرفت. نتایج موریس دیویس د موردسنجش ها در تمامی ابعادکلیه گویه ازنظرروستایی 

د، خیرآباد، ده نو، عظیم آباد( با ، سلمان آباد، قیصرآباد، کبیرآباد، جهان آباآبادلیاسماعهای )ماتریس دوم نشان داد، روستا

های )قلعه نوچمن اند. همچنین روستاگرفتههای پایداری کم قرار در گروه روستا 5/0های به دست آمده کمتر از ضریب

رار دارند. در نهایت های نیمه پایدار قدر گروه روستا 8/0تا  5/0های به دست آمده بین زمین، دو توهه سفلی( با ضریب

ه پایداری زیاد های باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروهای )قمصر، گل حصار، درسون آباد(  ضریبروستا

کمتر از  آمدهدستهبهای های اجتماعی با ضریب، تمامی گویهموردنظرگویه اجتماعی  12اند. همچنین در بین رار گرفتهق

اری نشان داد، در بین های پایداری کم قرار دارند. در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایددر گروه شاخص 5/0

ایداری زیادی برخوردار هستند. همچنین ( از  ناپ8/0-5/0بین ) آمدهدستبهضریب ها با های مطرح شده، تمامی گویهگویه

از  5/0کمتر از  آمدهدستبههای های )قمصر، گل حصار، درسون آباد( با ضریب، روستاشدهمطرحهای در بین روستا

از  8/0تا  5/0ده بین ای به دست آمههای )قلعه نوچمن زمین، دو توهه سفلی( با ضریبداری کمی برخوردارند.  روستاایناپ

باد، جهان آباد، خیرآباد، های  اسماعیل آباد، سلمان آباد، قیصرآباد، کبیرآناپایداری متوسطی برخوردارند. در نهایت روستا

 از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است. 8/0ده نو، عظیم آباد با ضریب به دست آمده بیشتر از 

، آبادجهان، سلمان آباد، قیصرآباد، کبیرآباد، آبادلیاسماعهای )ر بعد اقتصادی نشان داد، روستانتایج موریس دیویس د

های )ده . روستااندقرارگرفتههای پایداری کم در گروه روستا 5/0کمتر از  آمدهدستبههای ( با ضریبآبادمیعظخیرآباد، 

های نیمه پایدار در گروه روستا 8/0تا  5/0بین  آمدهدستبههای ریبنو، قلعه نوچمن زمین، درسون آباد، دوتوهه سفلی( با ض

های باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه قرار دارند. و در نهایت تورقوزآباد، گل حصار، قمصر ضریب

های با ضریب های اقتصادی، تمامی گویهموردنظرگویه اقتصادی  14. همچنین در بین اندقرارگرفتهپایداری زیاد 

های پایداری کم قرار دارند. در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری در گروه گویه 5/0کمتر از  آمدهدستبه

از ناپایداری زیادی برخوردار  08/0بیشتر از  آمدهدستبهها با ضریب ، تمامی گویهشدهمطرحهای نشان داد، در بین گویه
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کمتر  آمدهدستبههای های )تورقوزآباد، گل حصار، قمصر( با ضریبهای مطرح شده، روستابین روستاهستند. همچنین در 

-های )ده نو، قلعه نوچمن زمین، درسون آباد، دوتوهه سفلی( با ضریباز ناپایداری کمی برخوردارند.  همچنین روستا 5/0از 

، سلمان آباد، آبادلیاسماعهای )روستا تیدرنهابرخوردارند. ، از ناپایداری متوسطی 8/0تا  5/0بین   آمدهدستبههای 

از ناپایداری زیادی برخوردار  8/0بیشتر از   آمدهدستبهقیصرآباد، کبیرآباد، جهان آباد، خیرآباد، عظیم آباد( با ضریب 

آباد، خیرآباد، کبیرآباد، های )عظیمفضایی نشان داد، روستا-است. در ادامه نیز نتایج موریس دیویس در بعد کالبدی 

های پایداری کم در گروه روستا 5/0کمتر از  آمدهدستبههای آباد، اسماعیل آباد( با ضریب، قیصرآباد، سلمانآبادجهان

در  8/0تا  5/0بین  آمدهدستبههای آباد( با ضریبسفلی، تورقوزآباد، ده نو، درسون ههای )دو توه. روستااندقرارگرفته

های باالتری را به خود های )قلعه نوچمن زمین، گل حصار، قمصر( ضریبهای نیمه پایدار قرار دارند.روستاوستاگروه ر

، تمامی موردنظرفضایی -گویه کالبدی 12. همچنین در بین اندقرارگرفتهاختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد 

های پایداری متوسط قرار دارند. در ادامه نیز ( در گروه گویه8/0-5/0بین ) آمدهدستبههای های کالبدی با ضریبگویه

بین  آمدهدستبهها با ضریب ، تمامی گویهشدهمطرحهای نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری نشان داد، در بین گویه

های )قلعه ح شده، روستاهای مطرهای ناپایداری متوسط برخوردار هستند. همچنین در بین روستا( در گروه گویه05-8/0)

-داری کمی برخوردارند. همچنین روستاایاز ناپ 5/0کمتر از  آمدهدستبههای نوچمن زمین، گل حصار، قمصر( با ضریب

از ناپایداری متوسطی  8/0تا  5/0های به دست آمده بین آباد( با ضریبسفلی، تورقوزآباد، ده نو، درسون ههای )دو توه

آباد، اسماعیل آباد( با ضریب به دست آباد، خیرآباد، کبیرآباد، جهان آباد، قیصرآباد، سلمانای  )عظیمهبرخوردارند. روستا

-از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است. نتایج موریس دیویس در بعد زیست محیطی نشان داد، روستا 8/0آمده بیشتر از 

های به دست آمده آباد( با ضریبآباد، سلمانر، گل حصار، عظیمهای )دوتوهه سفلی، کبیرآباد، تورقوزآباد، ده نو، قمص

های به آباد، خیرآباد ( با ضریبآباد،اسماعیلهای )جهاناند. روستاهای پایداری کم قرار گرفتهدر گروه روستا 5/0کمتر از 

آباد( رآباد، قلعه نوچمن زمین، درسونهای )قیصهای نیمه پایدار قرار دارند. روستادر گروه روستا 8/0تا  5/0دست آمده بین 

گویه زیست  14اند. همچنین در بین های باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد قرار گرفتهضریب

های پایداری متوسط ( در گروه گویه8/0-05های به دست آمده بین )های زیست محیطی با ضریبمحیطی، تمامی گویه

ها با های مطرح شده، تمامی گویه. در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری نشان داد، در بین گویهقرار دارند

های مطرح شده، (  از ناپایداری متوسطی برخوردار هستند. همچنین در بین روستا8/0-5/0ضریب به دست آمده بین )

از ناپداری کمی  5/0های به دست آمده کمتر از با ضریب آباد(های )قیصرآباد، قلعه نوچمن زمین، درسونروستا

از ناپایداری  8/0تا  5/0های به دست آمده بین آباد، خیرآباد( با ضریبآباد، اسماعیلهای )جهانبرخوردارند.  همچنین روستا

آباد، ل حصار، عظیمهای)دوتوهه سفلی، کبیرآباد، تورقوزآباد، ده نو، قمصر، گمتوسطی برخوردارند. در نهایت روستا

 از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است. 8/0آباد( با ضریب به دست آمده بیشتر از سلمان
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 Expert افزارنرمفضایی(، از -، کالبدییطیمحستیزبندی ابعاد پایداری )اقتصادی، اجتماعی، در ادامه نیز جهت رتبه

Choice ( 356/0) آمدهدستبهفضایی با وزن -بعد کالبدیاست. نتایج نیز در این قسمت از پژوهش نشان داد،  شدهاستفاده

 است.  قرارگرفتهترین سطح ( در پایین174/0) آمدهدستبهنسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری بوده و بعد اقتصادی با وزن 

یریت روستایی بر نقش مد دیتأکهای بخش کهریزک بر اساس پایداری ابعاد توسعه با بندی روستاجهت رتبه تیدرنها

یانگر این است که دهی بیکور فازی بر اساس رتبهسازی مدل ونتایج حاصل از پیادهاز مدل ویکور فازی استفاده گردید، 

اند و مردم ادهبی از خود نشان دمدیران محلی در روستای قمصر که اولین رتبه را به خود اختصاص داده عملکرد مطلو

اند. روستای گام برداشته یطیمحستیزدر بعد کالبدی و  مخصوصاًها کنند که مدیران در راستای پایداری روستااحساس می

پایدار در این روستا  را دارد که نتایج حاکی از عملکرد ضعیف مدیریت روستایی در راستای تحقق توسعه 14کبیرآباد، رتبه 

 گردد:های  ذیل پیشنهاد میراهکار آمدهدستبهاست. در ادامه نیز با توجه به نتایج  بوده

 یکپارچه  صورتبهدر تحقیق  ذکرشدههای متغیر یتمامبهها از طریق توجه سازی روستامدیران محلی بر توسعه و پایدار دیتأک

 و سیستماتیک؛

  بعاد اقتصادی و اها و همچنین ارتباط ناگسستنی بین اجتماعی روستاتوجه به وضعیت بهتر عملکرد مدیران محلی در بعد

 تصادی استفاده شود؛های اجتماعی در راستای بهبود و ارتقاء بخش اقاجتماعی، بهتر آن است که از ظرفیت موجود در متغیر

 زم است، ابراین الها و اهداف اساسی در مدیریت روستایی است. بنمشارکت مردم در مدیریت روستایی یکی از محور

یرد، و همچنین گقرار  دیتأکبرداری مورد ریزی، اجرا و بهرهگیری، برنامههای مردمی در تمامی مراحل تصمیممشارکت

ش کهریزک تهیه های بخهای روستاتدوین یک برنامه جامع و قانونمند متناسب با شرایط منطقه با کمک دهیاران و شورا

 گردد؛ 

 هستند، شایسته است این  هاآن دیتائشوند و مورد های روستایی از جانب خود مردم انتخاب میشورا به لحاظ اینکه اعضای

 ود برند؛های جدید از مشارکت افراد روستا سایجاد تغییرات فرهنگی مناسب و اجرای طرح منظوربهافراد 

 محدود و  ریزک با توجه به منابعهای بخش کهاستفاده از دانش بومی روستاییان جهت حل مشکالت موجود در روستا

 عامل در جلب مشارکت روستاییان باشد؛ و نیترمهمتواند کمیاب می

  ،ر روستایی است، با افزایش رکن رسیدن به توسعه پایدا نیترمهمهمچنین با توجه به اینکه در نواحی روستایی ابعاد اقتصادی

های دی و معیشتی خانوارهای اقتصا، رفع نیازهاآنبارات کافی به حیطه کاری مدیران روستایی و دادن امکانات مناسب و اعت

یی با توجه به نتایج این های مرتبط بر توسعه بخش اقتصاد روستابیشتر مسئوالن و نهاد دیتأکروستایی در اولویت قرار گیرد. 

 شود. هایی مشاهده میزایی و... ضعفها، اشتغالتحقیق در برخی موارد مانند درآمد

 

 تشکر و  دردانی
شکده علوم جغرافیایی سیاوش عطایی، گروه جغرافیای انسانی، دان آقای نامه کارشناسی ارشدپژوهش حاضر برگرفته از پایان

 دانشگاه خوارزمی، تهران است.
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