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سیاوش عطایی؛ کارشناسی ارشد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
حسن افراخته ؛ 1استاد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
فرهاد جوان؛ دکتری گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک است .جامعه آماری تحقیق روستاهای
بخش کهریزک است .روستاهایی که جمعیت باال دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند بهعنوان جامعه آماری این پژوهش تعیین
میشوند( 14روستا) .کل جمعیت افراد خانوار در روستاهای موردمطالعه ( )5913نفر است .لذا بر اساس فرمول کوکران تعداد 360
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خانوار بهعنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد .روش جمعآوری اطالعات در این تحقیق کتابخانهای و میدانی است .سپس
جمع¬آوری و طبقهبندی اطالعات الزم مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در بخش کتابخانهای با استفاده از اسناد و آمار و اطالعات
و تجربیات دیگر مناطق روستایی برای تکمیل کردن اطالعات به سازمانهای مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و درنهایت با
بررسیهای میدانی و بحث و پرسشنامه و از نرمافزارهای  ARC GIS, SPSSو نرمافزار  ، Expert choiseمدلموریس دیویس
استفادهشده است .یافتهها نشان داد که پایداری در ابعاد زیستمحیطی و فضایی –کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت  3ارزیابیشده و در
سطح آلفای  0/000معنادار است .همچنین تحلیل میانگین عددی این گویهها در محدوده موردمطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت در ابعاد
زیستمحیطی و فضایی –کالبدی بوده ،که نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری قرار دارند .تحلیل ناپارمتریک همبستگی نشاندهنده
وجود رابطه مستقیم و معنیدار در سطح آلفای  0/01میان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی-فضایی است.

پیراشهری،

همچنین بین ابعاد بعد کالبدی-فیزیکی با ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده میشود .همچنین رتبه-بندی ابعاد

کهریزک.

پایداری نشان داد که بعد کالبدی-فضایی با وزن بهدستآمده ( )0/356نسبت به سایر ابعاد در باالترین سطح و بعد اقتصادی با وزن
بهدستآمده ( )0/174در پایینترین سطح قرارگرفته است.
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مقدمه

از دیدگاه نظاممند ،فضاهای روستایی درواقع بخشی از زیر عناصر اصنلی و تأثیرگنذار در سنطح قلمنرو ملنی محسنوب
میشوند(بدری و همکاران .)34 :1390،نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در
مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده،
رشد سریع جمعیت ،بیکاری و حاشیهنشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده
است(موالئی هشجین و همکاران .)166:1396،امروزه توسعه پایدار روستایی از مهمترین چالشهای برنامه ریزان و
سیاستگذاران به شمار میآید بهعبارتدیگر ،توسعه پایدار روستایی از اصول غایی پروژهها ،سیاستها و طرحهای
توسعهای در مناطق روستایی است(عبداللهی و همکاران.) 43:1388،پایداری مفهومی است که توجه اساسی آن بر حفظ
سرمایهها (انسانی ،طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی) در جهت عدالت بین نسلی است .بنابراین توسعه پایدار در صورتی تحقق
مییابد که همپوشی بین الیههای اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد(پورطاهری و همکاران .)1:1388،یکی از
ارکان اساسی توسعه و بهبود عملکرد سازمان ،بنگاه و هر جامعهای مدیریت است .مدیریت با سازماندهی ،هدایت و ایجاد
هماهنگی بین بازیگران متعدد میتواند بسترساز تحقق اهداف باشد .در جامعه روستایی نیز مدیریت میتواند نقش بسیار
مؤثری در فرایند توسعه ایفا نماید(فیروزنیا و تیموریان .)71:1394،اساساً حوزههای روستایی بهعنوان قاعدة نظام فضایی
فعالیت و سکونت ،نقش اساسی در توسعه ملی دارند ،زیرا توسعه پایدار سرزمین وابسته به پایداری فضاهای روستایی در
ابعاد مختلف است که میتواند نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد .اهداف اساسی مدیریت روستایی و توسعۀ
روستایی با یکدیگر همپوشانی دارند(حاجی نژاد و همکاران .)158:1394،مدیریت را میتوان فرایندی دانست که بر هدایت
تشکلهای انسانی ،تصمیمگیری مناسب بهمنظور دستیابی مطلوب،تخصص ،اختصاص و صرف مدبرانه منابع و تمرکز بر
فعالیتهای هدفدار تأکید دارد(رسولی .)1:1394،یکی از وظایف مدیریت توسعهی سکونتگاهها،نهادینه کردن توسعه
پایدار در قلمروهای داخلی سکونتگاهی است .ازاینرو شناخت توسعه پایدار،توسعه پایدار محلی،چارچوب توسعه پایدار
محلی و سرانجام برنامهریزی توسعه پایدار محلی برای مدیریت سکونتگاهها اهمیت کانونی دارد(رکنالدین
افتخاری .)187:1389،ازاینرو در توسعه پایدار با تقویت ظرفیتهای محلی از طریق اتخاذ شیوههای مناسب برای مدیریت
منابع و استفاده بهینه از آن ،با توجه به تأمین امنیت نسلهای فعلی و آینده ،دسترسی برابر به منابع،همچنین آموزش و
آگاهسازی،توجه به برنامهریزی خانواده،سازمان اجتماعی و نهادهای محلی،حکمرانی و برای مهار و اجتناب از مخاطره
تالش میشود(.)Prasad,2003,766با این نگاه به توسعه روستایی نقش مدیریت روستایی و ساماندهی آن از اهمیت بیشتری
برخوردار بوده و ضروری است .که عوامل متعدد تأثیرگذار بر موفقیت و بهبود عملکرد مدیران محلی شناختهشده و زمینه
برای ساماندهی و اصالح آنها فراهم شود(فیروزنیا و تیموریان .)70: 1394،امروزه نقش و جایگاه مدیریت ،در تمام زمینهها
و عرصههای زندگی اقتصادی-اجتماعی بشر ،بیشازپیش برجسته شده است.که بهعنوان مهمترین عامل در حیات ،رشد،
بالندگی و یا مرگ یک جامعه و روند حرکت آن از وضع موجود بهسوی وضع مطلوب شناختهشده است.آنچه بیش از همه
در مطالعات سیر مدیریت ،طی سه دورة اخیر جلب توجه میکند(حسنلو و همکاران.)158:1397،
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مدیریت روستایی میتواند نقش مهمی در مسائل مربوط به تولید ،مسائل زیستمحیطی مانند آلودگی آب ،از دست
دادن تنوع زیستی ،فرسایش زمین ،و مسائل اقتصادی-اجتماعی در نواحی روستایی داشته باشد.بنابراین توجه به نقش مدیریت
روستایی در راستای پیشرفت ،جهت توسعۀ پایدار و باز توزیع منابع به سمت نسل امروز و حفظ کمیت و کیفیت منابع روستا
بهعنوان مهمترین مرکز تولید محصوالت کشاورزی و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان ،امری ضروری برای مناطق
روستایی است(حسنلو و همکاران 158:1397،به نقل از  .) wezal et al,2016هدف مدیریت روستایی دسنتیابی بنه توسنعه
و بنه دنبنال آن توسنعه پایندار اسنت .پنس مندیریت روستایی داری نقناط مشنترکی بنا اهنداف توسنعه روسنتایی و توسنعه
پایندار اسنت(برقی و همکاران.)104 :1397 ،
درزمینه مدیریت روستایی پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است :ایمانی و فتحی( )1398در پژوهشی با عنوان
ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاریها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی :روستاهای بخش مرکزی
شهرستان اردبیل نشان دادند که حکمروایی شایسته روستاهای بخش مرکزی اردبیل پایینتر از حد متوسط است .نتایج نشان
میدهد که کارکرد دهیاریها بر اساس حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش مرکزی اردبیل کمتر از حد
متوسط ارزیابی میشود و در شرایط مطلوبی نیست .قنبری ( )1396در پژوهشی با عنوان بررسی آثار سبک مدیریت روستایی
بر پایداری سکونتگاههای روستایی در شهرستان اصفهان به این نتایج رسید که نتایج نشان میدهند همانند همه اقدامات باال
به پایین ،توجه چندانی به مشارکت کردن افراد روستایی نبوده و تنها بهصورت اقدامات دستوری  -اجرایی انجامشده که
این مسئله یکی از اسباب تخلیه و ناپایداری روستاهای شهرستان اصفهان بوده است که اقدامات توسعهای از سوی مسئوالن
به پایداری جمعیتی منجر نشده و به تخلیه آنها نیز کمک کرده است Morrison, 2014 .در پژوهشی با عنوان " توسعه یک
شاخص حکومت منطقه:پتانسیل نهادی در مناطق روستایی" که نتایج نشان میدهد نهادهای محلی نقش مهمی در مواجه با
چالشهای مناطق روستایی ایفا مینمایند ،و وجود پشتیبانی مالی،اداری و دموکراتیک و وجود تعامل و ارتباط نهادهای
محلی در این زمینه مؤثر هستند Rashidpour et al, 2011.در پژوهشی با عنوان " مدیریت مبتنی بر جامعه محلی بهعنوان
یک رویکرد خوب روستایی برای کاهش فقر و توسعه پایدار در ایران" نشان میدهد که جامعه بر پایه مدیریت مبتنی بر
کنترل و سازماندهی بهعنوان یک رویکرد حکمرانی خوب نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه روستایی دارد.
 Wenchang, 2008در تحقیقی تحت عنوان " مدیریت روستایی رهیافتی برای مناطق روستایی در هند" نشان داد که میان
مشارکت مردم محلی،کاهش فقر روستایی،بهبود زندگی مردمان روستایی و موفقیت برنامههای مدیریت روستایی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
فعل " پایدار نگاهداشتن " از سال  1290میالدی یا قبلتر در زبان انگلیسی بهکاربرده شده و از واژگان التین sub +

 tenereبه معنای "حمایت کردن " یا " نگاهداشتن " ،ریشه گرفته است ( جمعه پور .)35 :1392،امروزه بهطور گستردهای
واژه پایدار ،بهمنظور بیان و توصیف جهانی که در آن نظامهای انسانی و طبیعی تواما بتوانند تا آیندهای دور ادامه حیات
دهند ،به کار گرفته میشود (ساسان پور .)59 :1390 ،مفهوم پایداری در اصل از جنگلداری منشأ میگیرد ،جایی که به معنی
ذیل است :اطمینان از اینکه توانهای موجود منابع جنگلی حفظ میشود ،یعنی مقدار درختان قطعشده و صدمات وارده به
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طبیعت جنگل ،بهطور متوسط از نرخ رشد جنگل تجاوز نکند (کاظمیمحمدی .)35 :1378 ،پایداری ریشه در یک اصل
اکولوژیکی دارد بر اساس این اصل اگر در هر محیطی بهاندازه توان طبیعی فرآوری محیطزیست ،بهرهبرداری یا بهرهوری
انجام شود ،اصل سرمایه (منابع اکولوژیک) بهطور پایدار باقی میماند و استفاده ما از محیط بهاندازه آنتوان تولید ،همیشه
پایدار است .میزان استفاده انسان در آن محیطزیست معین ،که درخور توانها و ظرفیتهای محیط است ،به این خاطر که
بهاندازه تمام تولید است پس بازده حداکثر و یا بیشینه را نیز دارد.پایداری فرآیندی است که یک سیستم پیشگیری انطباقی
را تأمین میکند و یک نوآوری پایدار میتواند در داخل عملیاتهای مداوم برای ذینفعان مختلف یکپارچه شود.پایداری
بهعنوان یک فرآیند تغییر با مراحل اقدام پایداری مشخص زیرساخت سیستم و مشخصهها و ویژگیهای نوآوری را تقویت
میکند که برای حمایت از یک نوآوری خاص ضرورت دارد(عاشوری34 :1392،به نقل از .)Hall & Hord, 2001آنچه
در پایداری روستایی مدنظر است،بهتر شدن یا پیشرفت است .بنابراین در توسعه روستایی،تغییر،ابزاری برای ارتقاء و پیشرفت
توسعه روستایی است.ظرفیتسازی یکی از اهداف توسعه روستایی است ،بنابراین رویکرد توسعه پایدار روستایی تغییر
طبیعی و خودکار توسط مردم است(فراهانی .)195 :1385،در شکل  1مدیریت روستایی با رویکرد توسعه پایدار بر مبنای
شاخصهای توسعه پایدار نشان دادهشده است.

شکل  .1مدیریت روستایی با دیدگاه توسعه پایدار

منبع :افتخاری و همکاران13:1386 ،؛ Drakakis and Smith, 1995

ازآنجاکه مدیریت روستایی دارای نقش اساسی در فرآیند حصول توسعه روستایی است؛ از سوی دیگر ،بخش
کهریزک بهعنوان یک منطقه دارای ظرفیتهای باالی برای توسعه بخشیدن به روستانشینی است که بر این اساس برای
مطلوبترین حالت سازگاری بین فضا و جامعه به نفع جامعه که نقش مدیریت روستایی در این زمیننه از اهمیت بسیاری
برخوردار است در این راستا پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش
کهریزک است.
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روش شناسی

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ انجام ،توصیفی ن تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق ساکنان روستاهای
بخش کهریزک است .روستاهایی که جمعیت باال دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند بهعنوان جامعه آماری این
پژوهش تعیین میشوند .کل جمعیت افراد خانوار در روستاهای موردمطالعه ( )5913نفر است .لذا بر اساس فرمول کوکبان
تعداد  360خانوار بهعنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد .در این راستا جهت حجم نمونه در هر یک از روستاهای
موردمطالعه ،به نسبت سهم خانوار تعیین میگردد .در بخش دوم جهت بررسی و تحلیل فضایی روستاهای بخش کهریزک
بر اساس ابعاد پایداری و رتبهبندی ابعاد پایداری ،از نظرات متخصصان و افراد مطلع استفادهشده است .لذا جامعه آماری در
بخش دوم پژوهش شامل(:متخصصان ،افراد مطلع و آگاه) ،است .جهت حجم نمونه در این قسمت از نمونهگیری هدفمند
استفادهشده است به این شکل که تا زمان به اشباع رسیدن اطالعات ،نمونهگیری به اتمام رسید .لذا در این قسمت ،از تعداد
 20نفر متخصص و مطلع بر اساس نمونهگیری هدفمند بهره گرفته شد.
روش جمعآوری اطالعات در این تحقیق کتابخانهای و پرسشگری است .سپس جمعآوری و طبقهبندی اطالعات الزم
مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در بخش کتابخانهای با استفاده از اسناد و آمار و اطالعات و تجربیات دیگر مناطق روستایی
برای تکمیل کردن اطالعات به سازمانهای مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و درنهایت با بررسیهای میدانی و بحث
و پرسشنامه و از نرمافزارهای  ARC GIS, SPSSو نرمافزار  ،Expert choiseمدلهای وایکور فازی ،موریس دیویس
استفادهشده است.
شهرری محدودهای است با مساحت  2293کیلومترمربع ،از شمال به تهران ،از جنوب به شهرستان قم ،از شرق به
شهرستان ورامین و شهرستان پاکدشت ،از غرب به شهرستانهای اسالمشهر ،رباطکریم و زرندیه محدود میشود .مساحت
بخشهای سهگانه شهرستان ری :بخش مرکزی 174؛ بخش کهریزک  ،321و فشاپویه  1645کیلومترمربع است .شهرری
مرکز شهرستان ری بین مختصات جغرافیایی ' 35°36شمالی 51°26' ،شرقی واقعشده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا
 1062متر است .شهرری در جنوب شهر تهران و متصل به شهر است .فاصله ری تا مرکز شهر تهران بالغبر  10کیلومتر است.
بخش کهریزک از توابع شهرستان ری بوده و دارای مساحتی در حدود  322کیلومترمربع و جمعیتی برابر با  150هزار نفر
هست که از این میزان چیزی در حدود  80هزار نفر در مناطق شهری و  70هزار نفر نیز در مناطق روستایی ساکن هستند .این
بخش دارای  19نقطه روستایی است.

51

سنجش پایداری عرصههای پیراشهری(...عطایی و همکاران)

شکل  .2نقشه مو عیت غرافیایی محدوده مورد م العه در شهرستان و استان تهران

یافتههای تحقیق

بررسی پایداری گویههای اجتماعی و سکونتگاههای روستایی
نتایج موریس دیویس در بعد اجتماعی در ماتریس دوم نشان داد ،روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد ،قیصر آباد،
کپیرآباد ،جهانآباد ،خیرآباد ،ده نو ،عظیمآباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم
قرارگرفتهاند .همچنین روستاهای (قلعهنو چمن زمین ،دو توهه سفلی) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8در گروه
روستاهای نیمه پایدار قرار دارند .درنهایت روستاهای (قمصر ،گل حصار ،درسون آباد) ،ضریبهای باالتری را به خود
اختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد قرارگرفتهاند .همچنین در بین  12گویه اجتماعی موردنظر ،تمامی گویههای
اجتماعی با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه شاخصهای پایداری کم قرار دارند .ماتریس سوم :در این
ماتریس که مرحله سوم از محاسبه میباشد ،به نشان دادن سطح ناپایداری روستاهای موردمطالعه در هر یک از گویهها
پرداخته میشود .جدول ( .)8-4از ماتریس سوم میتوان نتیجهای عکس ماتریس دوم گرفت .یعنی همان طبقهبندی را که
برای ماتریس دوم در نظر گرفتیم در این ماتریس نیز مالک قرار میدهیم .فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستاها و
گویهها با توجه به ضریبهای بهدستآمده هستیم .در بین گویههای مطرحشده ،تمامی گویهها با ضریب بهدستآمده بین
( )0/0-8/5از ناپایداری زیادی برخوردار هستند .همچنین در بین روستاهای مطرحشده ،روستاهای (قمصر ،گل حصار،
درسون آباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5از ناپایداری کمی برخوردارند .روستاهای (قلعه نوچمن زمین ،دو
توهه سفلی) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8از ناپایداری متوسطی برخوردارند .درنهایت روستاهای اسماعیلآباد،
52

دوره سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،1400پیاپی 6

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

سلمان آباد ،قیصر آباد ،کبیرآباد ،جهانآباد ،خیرآباد ،ده نو ،عظیمآباد با ضریب بهدستآمده از ناپایداری بسیار زیادی
برخوردار است.
دول  .1وضعیت پایداری ا ت ا ی روستاها
روستا

ضریب توسعه

وضعیت پایداری

دوتوهه سفلی

0/55

مطلوبیت متوسط

درسون اباد

0/80

مطلوب

قلعه نوچمن زمین

0/76

مطلوب

اسماعیل اباد

0/44

نامطلوب

سلمان اباد

0/43

نامطلوب

قیصراباد

0/36

نامطلوب

کبیراباد

0/43

نامطلوب

جهان آباد

0/47

نامطلوب

تورقوزاباد

0/78

مطلوب

خیراباد

0/44

نامطلوب

ده نو

0/46

نامطلوب

قمصر

0/26

نامطلوب

گل حصار

0/71

مطلوب

عظیم آباد

0/44

نامطلوب

منبع :یافتههای تحقیق1399،
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بررسی پایداری گویههای اقتصادی و سکونتگاههای روستایی
نتایج موریس دیویس در بعد اقتصادی نشان داد ،روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد ،قیصرآباد ،کبیرآباد ،جهانآباد،
خیرآباد ،عظیمآباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرارگرفتهاند .روستاهای (ده
نو ،قلعه نوچمن زمین ،درسون آباد ،دوتوهه سفلی) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای نیمه پایدار
قرار دارند .و درنهایت تورقوزآباد ،گل حصار ،قمصر ضریبهای باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه پایداری
زیاد قرارگرفتهاند .همچنین در بین  14گویه اقتصادی موردنظر ،تمامی گویههای اقتصادی با ضریبهای بهدستآمده کمتر
از  0/5در گروه گویههای پایداری کم قرار دارند .جدول ( .)10-4تحلیل ماتریس سوم :از ماتریس سوم میتوان نتیجهای
عکس ماتریس دوم گرفت .یعنی همان طبقه بندی را که برای ماتریس دوم در نظر گرفتیم در این ماتریس نیز مالک قرار
میدهیم .فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستاها و گویهها با توجه به ضریبهای بهدستآمده هستیم .در بین
گویههای مطرح شده ،تمامی گویهها با ضریب بهدستآمده بیشتر از  0/08از ناپایداری زیادی برخوردار هستند .همچنین
در بین روستاهای مطرحشده ،روستاهای (تورقوزآباد ،گل حصار ،قمصر) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5از
ناپایداری کمی برخوردارند .همچنین روستاهای (ده نو ،قلعه نوچمن زمین ،درسون آباد ،دوتوهه سفلی) با ضریبهای
بهدستآمده بین  0/5تا  ،0/8از ناپایداری متوسطی برخوردارند .درنهایت روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد ،قیصرآباد،
کبیرآباد ،جهانآباد ،خیرآباد ،عظیمآباد) با ضریب بهدستآمده بیشتر از  0/8از ناپایداری زیادی برخوردار است.
دول  .2وضعیت پایداری ا ت ادی روستاها
روستا

ضریب توسعه

وضعیت پایداری

دوتوهه سفلی

0/55

مطلوبیت متوسط

درسون اباد

0/56

مطلوبیت متوسط

قلعه نوچمن زمین

0/51

مطلوبیت متوسط

اسماعیل اباد

0/41

نا مطلوب

سلمان اباد

0/42

نا مطلوب

قیصراباد

0/44

نامطلوب

کبیراباد

0/41

نامطلوب

جهان آباد

0/46

نامطلوب

تورقوزاباد

0/82

مطلوب

خیراباد

0/41

نامطلوب

ده نو

0/56

مطلوبیت متوسط

قمصر

0/81

مطلوب

گل حصار

0/82

مطلوب

عظیم آباد

0/41

نامطلوب

منبع :یافتههای تحقیق1399،
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شکل  .4نقشه فضایی پایداری ا ت ادی روستاهای بخش کهریزک با تأکید بر نقش مدیریت روستایی

درواقع میتوان گفت که عملکرد مدیریت روستایی بر اساس متغیرهای اقتصادی درروند پایداری و ناپایداری روستاهای
منطقه مؤثر بوده است ،مدیریت روستایی در مواردی مانند بستههای حمایتی اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصاد ،و
سایر گویههای دیگر نامناسب عمل کردهاند که این مجموعه عوامل سبب ناپایداری روستاها گردیده است ،چراکه عملکرد
مدیریت روستایی مطابق به نیازهای اقتصادی روستاها نبوده است و درواقع نتوانستهاند بسترهای الزم جهت تثبیت جمعیت
از جنبههای مختلف درآمدزایی ،اشتغالزایی و متنوع سازی فعالیتها برای جامعه روستاییان موردتوجه قرار دهند .بنابراین
بایستی بیان نمود که مدیریت روستایی در ناپایداری روستاها از بعد اقتصادی تأثیرگذار بوده و عملکرد مناسبی در این زمینه
نداشته است.

بررسی پایداری گویههای کالبدی-فضایی و سکونتگاههای روستایی
نتایج موریس دیویس در بعد کالبدی -فضایی نشان داد ،روستاهای (عظیمآباد ،خیرآباد ،کبیرآباد ،جهانآباد ،قیصرآباد،
سلمانآباد ،اسماعیل آباد) با ضریبهای به دست آمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرار گرفتهاند .همچنین
روستاهای (دو توهه سفلی ،تورقوزآباد ،ده نو ،درسونآباد) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای
نیمه پایدار قرار دارند .در نهایت روستاهای (قلعه نوچمن زمین ،گل حصار ،قمصر) ضریبهای باالتری را به خود اختصاص
داده است و در گروه پایداری زیاد قرار گرفتهاند .همچنین در بین  12گویه کالبدی-فضایی مورد نظر ،تمامی گویههای
کالبدی با ضریبهای به دست آمده بین ( )0/8-0/5در گروه گویههای پایداری متوسط قرار دارند .جدول ( .)12-4تحلیل
ماتریس سوم :از ماتریس سوم میتوان نتیجهای عکس ماتریس دوم گرفت .یعنی همان طبقهبندی را که برای ماتریس دوم
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در نظر گرفتیم در این ماتریس نیز مالک قرار میدهیم .فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستاها و گویهها در بعد
کالبدی با توجه به ضریبهای به دست آمده هستیم .در بین گویههای مطرح شده ،تمامی گویهها با ضریب به دست آمده
بین ( )0/8-05در گروه گویههای ناپایداری متوسط برخوردار هستند .همچنین در بین روستاهای مطرح شده ،روستاهای
(قلعه نوچمن زمین ،گل حصار ،قمصر) با ضریبهای به دست آمده کمتر از  0/5از ناپداری کمی برخوردارند .در ادامه نیز
روستاهای (دو توهه سفلی ،تورقوزآباد ،ده نو ،درسونآباد) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8از ناپایداری متوسطی
برخوردارند .در نهایت روستاهای(عظیمآباد ،خیرآباد ،کبیرآباد ،جهان آباد ،قیصرآباد ،سلمانآباد ،اسماعیل آباد) با ضریب
به دست آمده بیشتر از  0/8از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است.
دول  .3وضعیت پایداری کال دی-فضایی روستاها
روستا

ضریب توسعه

وضعیت پایداری

دوتوهه سفلی

0/57

مطلوبیت متوسط

درسون اباد

0/61

مطلوبیت متوسط

قلعه نوچمن زمین

0/82

مطلوبیت زیاد

اسماعیل اباد

0/44

نا مطلوب

سلمان اباد

0/41

نا مطلوب

قیصراباد

0/46

نامطلوب

کبیراباد

0/42

نامطلوب

جهان آباد

0/44

نامطلوب

تورقوزاباد

0/57

مطلوبیت منوسط

خیراباد

0/41

نامطلوب

ده نو

0/55

مطلوبیت متوسط

قمصر

0/85

مطلوبیت زیاد

گل حصار

0/84

مطلوب زیاد

عظیم آباد

0/46

نامطلوب زیاد

منبع :یافتههای تحقیق1399،
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شکل  .5نقشه فضایی پایداری کال دی-فضایی روستاهای بخش کهریزک با تأکید بر نقش مدیریت روستایی

بررسی پایداری گویههای زیست محیطی و سکونتگاههای روستایی
نتایج موریس دیویس در بعد زیستمحیطی نشان داد ،روستاهای (دوتوهه سفلی ،کبیرآباد ،تورقوزآباد ،ده نو ،قمصر،
گل حصار ،عظیمآباد ،سلمانآباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرارگرفتهاند.
روستاهای (جهانآباد،اسماعیلآباد ،خیرآباد ) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای نیمه پایدار
قرار دارند .درنهایت روستاهای (قیصرآباد ،قلعه نوچمن زمین ،درسونآباد) ضریبهای باالتری را به خود اختصاص داده
است و در گروه پایداری زیاد قرارگرفتهاند .همچنین در بین  14گویه زیستمحیطی ،تمامی گویههای زیستمحیطی با
ضریبهای بهدستآمده بین ( )0/8-05در گروه گویههای پایداری متوسط قرار دارند .جدول (.)14-4تحلیل ماتریس سوم:
از ماتریس سوم میتوان نتیجهای عکس ماتریس دوم گرفت .یعنی همان طبقهبندی را که برای ماتریس دوم در نظر گرفتیم
در این ماتریس نیز مالک قرار میدهیم .فقط در این قسمت ما دنبال ناپایداری روستاها و گویهها با توجه به ضریبهای
بهدستآمده هستیم .در بین گویههای مطرحشده ،تمامی گویهها با ضریب به دست آمده بین ( )0/8-0/5از ناپایداری
متوسطی برخوردار هستند .همچنین در بین روستاهای مطرح شده ،روستاهای (قیصرآباد ،قلعه نوچمن زمین ،درسونآباد) با
ضریبهای به دست آمده کمتر از  0/5از ناپداری کمی برخوردارند .روستاهای (جهانآباد ،اسماعیلآباد ،خیرآباد) با
ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8از ناپایداری متوسطی برخوردارند .در نهایت روستاهای (دوتوهه سفلی ،کبیرآباد،
تورقوزآباد ،ده نو ،قمصر ،گل حصار ،عظیمآباد ،سلمانآباد) با ضریب به دست آمده بیشتر از  0/8از ناپایداری بسیار زیادی
برخوردار است.
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دول  .4وضعیت پایداری زیستمحی ی روستاها
روستا

ضریب توسعه

وضعیت پایداری

دوتوهه سفلی

0/43

نامطلوب

درسون اباد

0/82

مطلوبیت زیاد

قلعه نوچمن زمین

0/83

مطلوبیت زیاد

اسماعیل اباد

0/57

مطلوبیت متوسط

سلمان اباد

0/41

نا مطلوب

قیصراباد

0/83

مطلوبیت زیاد

کبیراباد

0/42

نامطلوب

جهان آباد

0/57

مطلوبیت متوسط

تورقوزاباد

0/42

نامطلوب

خیراباد

0/56

مطلوبیت متوسط

ده نو

0/41

مطلوبیت متوسط

قمصر

0/42

نامطلوب

گل حصار

0/42

نامطلوب

عظیم آباد

0/47

نامطلوب

منبع :یافتههای تحقیق1396،

شکل  .6نقشه فضایی پایداری زیستمحی ی روستاهای بخش کهریزک با تأکید بر نقش مدیریت روستایی
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رتبهبندی ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی-فضایی)
در ادامه نیز جهت رتبهبندی ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی-فضایی) ،از نرمافزار Expert

 Choiceاستفادهشده است .در این مطالعه گروههای تصمیمساز شامل متخصصان و نخبگان در حوزه مطالعاتی میباشند،
پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی برای تعیین وزن هر عنصر تصمیمگیری ،مقایسه دوبهدو عناصر صورت گرفت .بدین
ترتیب برای هر عامل در هر سطح از مجموع نظرات کارشناسان ،میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگینها وارد نرمافزار
 Expert Choiceشد و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویتبندی ابعاد را در همان سطح نشان
میدهد .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود .درصورتیکه شاخص
ناسازگاری از  0/1بیشتر باشد ،سطح ناسازگاری مجموعه رتبهها غیرقابلقبول بوده و رتبهبندیها بایستی مجدداً تکرار گردند.
درنهایت ،نرمافزار از روی قضاوتهای اصالحشده ،وزن نهایی هر گزینه را محاسبه میکند.
دول  .5وزن نهایی و رت هبندی ابعاد پایداری
ابعاد

وزن

رتبه نهایی

اقتصادی

0/174

4

اجتماعی

0/180

3

زیستمحیطی

0/290

2

کالبدی-فضایی

0/356

1

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

شکل  .7وزن نهایی ابعاد

یافتههای تحقیق درزمینهٔ ابعاد چهارگانه توسعه پایدار (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی-فضایی)
نشاندهنده این است که بعد کالبدی-فضایی با وزن بهدستآمده ( )0/356نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری بوده و بعد
اقتصادی با وزن بهدستآمده ( )0/174در پایینترین سطح قرارگرفته است .بررسی یافتههای تحقیق درزمینهٔ عملکرد
مدیران محلی بر ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی در روستاهای موردمطالعه نشان میدهد که درزمینهٔ بعد کالبدی-
فضایی اثرات نسبتاً خوبی داشته است .بهطوریکه درزمینهٔ احداث و ایجاد معابر جدید در روستا ،ایمنسازی واحدهای
مسکونی از طریق صدور مجوز ساختوساز ،نظارت برساخت وساز ،توسعه و بهبود فضای روستا ،بهبود روشنایی معابر
روستا ،عملکرد خوبی داشتهاند.
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نتایج مؤید این مطلب میباشد با توجه به تغییر نگاه در توسعه روستایی ،یکی از عوامل تأثیرگذار در زمینه توجه زیاد
مدیران روستایی به بعد کالبدی ،عدم توجه به دیدگاه پایداری و تأکید بر نگاه تکمحوری به توسعه روستاها توسط نهادهای
محلی میباشد .درواقع مدیران محلی و سازمانهای دیگر متناسب با وظایف خود به دخالت و مدیریت در روستاها پرداخته-
اند ،بدون اینکه دیگر ابعاد توسعه و عوامل تأثیرگذار در روستاها را مورد تأکید قرار دهند .این نگاه تکمحوری سبب شده
است که اگرچه هر نهاد به فراخور خود تغییراتی به وجود آورده است ،اما این تغییرات به توسعه پایداری روستایی در ابعاد
دیگر آنچنانکه باید کمک نکرده است .ازاینرو ،عدم توجه به دیدگاه یکپارچهسازی اهداف توسعه و بهطور واضحتر
عدم توجه مدیران محلی روستا به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی روستاها بهطور یکپارچه باهم و
سیستماتیک ،شرایط کنونی را به وجود آورده است؛ شرایطی که روستاها دارای ثبات جمعیتی و پایداری منابع مکانی نیستند
و بهمرورزمان مشکالت و مسائلی مختلف در روستاها مشاهده میشود.
نتیجهگیری

در سطح روستاهای موردمطالعه در بخش کهریزک ،ارتباط مدیران روستا با مردم محلی در اکثر روستاها در سطح نسبتاً
پایینی گزارششده و مدیریت روستایی از نگاه ساکنان روستا نقش قابلتوجهی در پیشرفت و توسعه کالبدی سکونتگاههای
روستایی و حفظ محیطزیست روستا داشته است .بررسی عملکرد مدیران روستایی بهعنوان سازمانهای محلی و یا نماینده
دولت ازیکطرف و از طرف دیگر ،با توجه به اینکه این مدیران با مردم محلی مرتبط هستند ،بررسی و سنجش عملکرد
آنها درزمینه توسعه پایدار روستایی ،میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالتی مدیریت روستاها باشد؛ بنابراین در
این تحقیق نیز به بررسی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک پرداخته شد .بر این اساس جهت
بررسی تأثیر مدیریت روستایی در پایداری روستاهای بخش کهریزک از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردیده است،
نتایج نیز به شرح ذیل مطرحشده است:
با توجه به یافتهها و با احتساب دامنه طیفی که بین  1تا  5و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است.این میزان در ابعاد
زیستمحیطی و بعد فضایی –کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت  3ارزیابیشده و در سطح آلفای  0/000معنادار است .همچنین
تحلیل میانگین عددی این گویهها در محدوده موردمطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت در ابعاد زیستمحیطی و فضایی –کالبدی
بوده ،که نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری قرار دارند .بهطوریکه در اثر فعالیت مدیران محلی (شوراها و دهیاران) ازنظر
حفظ محیطزیست روستا ،مدیران در زمینههای مربوط به جمع آوری زباله در سطح روستا ،دفن زباله در زمینهای دور از
روستا و ارتقاء سطح آموزش روستاییان در رابطه با حفاظت از محیطزیست و ...توفیق نسبت ًا خوبی داشتهاند .درزمینهٔ بعد
فضایی-کالبدی یافته های تحقیق نیز نشان داد که این بعد نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری قرارگرفته و دهیاریها با
همراهی و همکاری شورای اسالمی روستاهای بخش کهریزک فعالیتها و اقدامات متعددی درزمینهٔ احداث و ایجاد
معابر جدید ،بهسازی و نوسازی معابر در سطح روستا ،بهبود روشنایی معابر روستا و ارائه تسهیالت جهت ساختوساز مناسب
و مقاوم در سطح روستا فعالیتهای مثبتی انجام دادهاند .در زمینه بعد اجتماعی نیز مدیران محلی (شوراها و دهیاران) در
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زمینه جلب مشارکت مردم ،فراهم کردن زمینههای آموزشی-بهداشتی و سایر گویههای اجتماعی توفیق چندانی نداشتهاند
و عملکرد آنها ضعیف ارزیابیشده است .فقط در برخی زمینهها مانند رفع و حل فضا برخی اختالفات محلی و خانوادگی
اقداماتی انجام دادهاند .در زمینه بعد اقتصادی نیز نتایج نشان داد که مدیران محلی در روستاهای بخش کهریزک نتوانستهاند
فعالیت چشمگیری در این حوزه داشته باشند.
بهمنظور رابطه بین ابعاد توسعه پایدار ازنظر میزان همبستگی در وضعیت عملکرد مدیریت روستایی در پایداری روستاها
بهصورت کلی استفادهشده است .تحلیل ناپارامتری همبستگی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنیدار در سطح آلفای
 0/01میان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی-فضایی است .همچنین بین بعد کالبدی-فیزیکی با بعد
اجتماعی و زیست محیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده میشود .یعنی با بهبود عملکرد مدیریت روستایی در هر کدام از ابعاد
توسعه ،دیگر ابعاد هم بهبود پیدا میکند و زمینه پایداری را میتوانند هموار سازند.
در ادامه نیز با استفاده از مدل موریس دامنه پایداری روستاها و در ادامه ناپایداری روستاها با توجه به نقش مدیریت
روستایی ازنظر کلیه گویهها در تمامی ابعاد موردسنجش و محاسبه قرار گرفت .نتایج موریس دیویس در بعد اجتماعی در
ماتریس دوم نشان داد ،روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد ،قیصرآباد ،کبیرآباد ،جهان آباد ،خیرآباد ،ده نو ،عظیم آباد) با
ضریبهای به دست آمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرار گرفتهاند .همچنین روستاهای (قلعه نوچمن
زمین ،دو توهه سفلی) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای نیمه پایدار قرار دارند .در نهایت
روستاهای (قمصر ،گل حصار ،درسون آباد) ضریبهای باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد
قرار گرفتهاند .همچنین در بین  12گویه اجتماعی موردنظر ،تمامی گویههای اجتماعی با ضریبهای بهدستآمده کمتر از
 0/5در گروه شاخصهای پایداری کم قرار دارند .در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری نشان داد ،در بین
گویههای مطرح شده ،تمامی گویهها با ضریب بهدستآمده بین ( )0/8-0/5از ناپایداری زیادی برخوردار هستند .همچنین
در بین روستاهای مطرحشده ،روستاهای (قمصر ،گل حصار ،درسون آباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5از
ناپایداری کمی برخوردارند .روستاهای (قلعه نوچمن زمین ،دو توهه سفلی) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8از
ناپایداری متوسطی برخوردارند .در نهایت روستاهای اسماعیل آباد ،سلمان آباد ،قیصرآباد ،کبیرآباد ،جهان آباد ،خیرآباد،
ده نو ،عظیم آباد با ضریب به دست آمده بیشتر از  0/8از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است.
نتایج موریس دیویس در بعد اقتصادی نشان داد ،روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد ،قیصرآباد ،کبیرآباد ،جهانآباد،
خیرآباد ،عظیمآباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرارگرفتهاند .روستاهای (ده
نو ،قلعه نوچمن زمین ،درسون آباد ،دوتوهه سفلی) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای نیمه پایدار
قرار دارند .و در نهایت تورقوزآباد ،گل حصار ،قمصر ضریبهای باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه
پایداری زیاد قرارگرفتهاند .همچنین در بین  14گویه اقتصادی موردنظر ،تمامی گویههای اقتصادی با ضریبهای
بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه گویههای پایداری کم قرار دارند .در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری
نشان داد ،در بین گویههای مطرحشده ،تمامی گویهها با ضریب بهدستآمده بیشتر از  0/08از ناپایداری زیادی برخوردار
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هستند .همچنین در بین روستاهای مطرح شده ،روستاهای (تورقوزآباد ،گل حصار ،قمصر) با ضریبهای بهدستآمده کمتر
از  0/5از ناپایداری کمی برخوردارند .همچنین روستاهای (ده نو ،قلعه نوچمن زمین ،درسون آباد ،دوتوهه سفلی) با ضریب-
های بهدستآمده بین  0/5تا  ،0/8از ناپایداری متوسطی برخوردارند .درنهایت روستاهای (اسماعیلآباد ،سلمان آباد،
قیصرآباد ،کبیرآباد ،جهان آباد ،خیرآباد ،عظیم آباد) با ضریب بهدستآمده بیشتر از  0/8از ناپایداری زیادی برخوردار
است .در ادامه نیز نتایج موریس دیویس در بعد کالبدی -فضایی نشان داد ،روستاهای (عظیمآباد ،خیرآباد ،کبیرآباد،
جهانآباد ،قیصرآباد ،سلمانآباد ،اسماعیل آباد) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم
قرارگرفتهاند .روستاهای (دو توهه سفلی ،تورقوزآباد ،ده نو ،درسونآباد) با ضریبهای بهدستآمده بین  0/5تا  0/8در
گروه روستاهای نیمه پایدار قرار دارند.روستاهای (قلعه نوچمن زمین ،گل حصار ،قمصر) ضریبهای باالتری را به خود
اختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد قرارگرفتهاند .همچنین در بین  12گویه کالبدی-فضایی موردنظر ،تمامی
گویههای کالبدی با ضریبهای بهدستآمده بین ( )0/8-0/5در گروه گویههای پایداری متوسط قرار دارند .در ادامه نیز
نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری نشان داد ،در بین گویههای مطرحشده ،تمامی گویهها با ضریب بهدستآمده بین
( )0/05-8در گروه گویههای ناپایداری متوسط برخوردار هستند .همچنین در بین روستاهای مطرح شده ،روستاهای (قلعه
نوچمن زمین ،گل حصار ،قمصر) با ضریبهای بهدستآمده کمتر از  0/5از ناپایداری کمی برخوردارند .همچنین روستا-
های (دو توهه سفلی ،تورقوزآباد ،ده نو ،درسونآباد) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8از ناپایداری متوسطی
برخوردارند .روستاهای (عظیمآباد ،خیرآباد ،کبیرآباد ،جهان آباد ،قیصرآباد ،سلمانآباد ،اسماعیل آباد) با ضریب به دست
آمده بیشتر از  0/8از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است .نتایج موریس دیویس در بعد زیست محیطی نشان داد ،روستا-
های (دوتوهه سفلی ،کبیرآباد ،تورقوزآباد ،ده نو ،قمصر ،گل حصار ،عظیمآباد ،سلمانآباد) با ضریبهای به دست آمده
کمتر از  0/5در گروه روستاهای پایداری کم قرار گرفتهاند .روستاهای (جهانآباد،اسماعیلآباد ،خیرآباد ) با ضریبهای به
دست آمده بین  0/5تا  0/8در گروه روستاهای نیمه پایدار قرار دارند .روستاهای (قیصرآباد ،قلعه نوچمن زمین ،درسونآباد)
ضریبهای باالتری را به خود اختصاص داده است و در گروه پایداری زیاد قرار گرفتهاند .همچنین در بین  14گویه زیست
محیطی ،تمامی گویههای زیست محیطی با ضریبهای به دست آمده بین ( )0/8-05در گروه گویههای پایداری متوسط
قرار دارند .در ادامه نیز نتایج تحلیل ماتریس سوم جهت ناپایداری نشان داد ،در بین گویههای مطرح شده ،تمامی گویهها با
ضریب به دست آمده بین ( )0/8-0/5از ناپایداری متوسطی برخوردار هستند .همچنین در بین روستاهای مطرح شده،
روستاهای (قیصرآباد ،قلعه نوچمن زمین ،درسونآباد) با ضریبهای به دست آمده کمتر از  0/5از ناپداری کمی
برخوردارند .همچنین روستاهای (جهانآباد ،اسماعیلآباد ،خیرآباد) با ضریبهای به دست آمده بین  0/5تا  0/8از ناپایداری
متوسطی برخوردارند .در نهایت روستاهای(دوتوهه سفلی ،کبیرآباد ،تورقوزآباد ،ده نو ،قمصر ،گل حصار ،عظیمآباد،
سلمانآباد) با ضریب به دست آمده بیشتر از  0/8از ناپایداری بسیار زیادی برخوردار است.
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در ادامه نیز جهت رتبهبندی ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،کالبدی-فضایی) ،از نرمافزار Expert

 Choiceاستفادهشده است .نتایج نیز در این قسمت از پژوهش نشان داد ،بعد کالبدی-فضایی با وزن بهدستآمده ()0/356
نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری بوده و بعد اقتصادی با وزن بهدستآمده ( )0/174در پایینترین سطح قرارگرفته است.
درنهایت جهت رتبهبندی روستاهای بخش کهریزک بر اساس پایداری ابعاد توسعه با تأکید بر نقش مدیریت روستایی
از مدل ویکور فازی استفاده گردید ،نتایج حاصل از پیادهسازی مدل ویکور فازی بر اساس رتبهدهی بیانگر این است که
مدیران محلی در روستای قمصر که اولین رتبه را به خود اختصاص داده عملکرد مطلوبی از خود نشان دادهاند و مردم
احساس میکنند که مدیران در راستای پایداری روستاها مخصوصاً در بعد کالبدی و زیستمحیطی گام برداشتهاند .روستای
کبیرآباد ،رتبه  14را دارد که نتایج حاکی از عملکرد ضعیف مدیریت روستایی در راستای تحقق توسعه پایدار در این روستا
بوده است .در ادامه نیز با توجه به نتایج بهدستآمده راهکارهای ذیل پیشنهاد میگردد:


تأکید مدیران محلی بر توسعه و پایدارسازی روستاها از طریق توجه بهتمامی متغیرهای ذکرشده در تحقیق بهصورت یکپارچه
و سیستماتیک؛



توجه به وضعیت بهتر عملکرد مدیران محلی در بعد اجتماعی روستاها و همچنین ارتباط ناگسستنی بین ابعاد اقتصادی و
اجتماعی ،بهتر آن است که از ظرفیت موجود در متغیرهای اجتماعی در راستای بهبود و ارتقاء بخش اقتصادی استفاده شود؛



مشارکت مردم در مدیریت روستایی یکی از محورها و اهداف اساسی در مدیریت روستایی است .بنابراین الزم است،
مشارکتهای مردمی در تمامی مراحل تصمیمگیری ،برنامهریزی ،اجرا و بهرهبرداری مورد تأکید قرار گیرد ،و همچنین
تدوین یک برنامه جامع و قانونمند متناسب با شرایط منطقه با کمک دهیاران و شوراهای روستاهای بخش کهریزک تهیه
گردد؛



به لحاظ اینکه اعضای شوراهای روستایی از جانب خود مردم انتخاب میشوند و مورد تائید آنها هستند ،شایسته است این
افراد بهمنظور ایجاد تغییرات فرهنگی مناسب و اجرای طرحهای جدید از مشارکت افراد روستا سود برند؛



استفاده از دانش بومی روستاییان جهت حل مشکالت موجود در روستاهای بخش کهریزک با توجه به منابع محدود و
کمیاب میتواند مهمترین عامل در جلب مشارکت روستاییان باشد؛ و



همچنین با توجه به اینکه در نواحی روستایی ابعاد اقتصادی ،مهمترین رکن رسیدن به توسعه پایدار روستایی است ،با افزایش
حیطه کاری مدیران روستایی و دادن امکانات مناسب و اعتبارات کافی به آنها ،رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی خانوارهای
روستایی در اولویت قرار گیرد .تأکید بیشتر مسئوالن و نهادهای مرتبط بر توسعه بخش اقتصاد روستایی با توجه به نتایج این
تحقیق در برخی موارد مانند درآمدها ،اشتغالزایی و ...ضعفهایی مشاهده میشود.

تشکر و دردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای سیاوش عطایی ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی ،تهران است.
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