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 های کلیدی:واژه

 تیرمدی ،چالش

توسعه،  ،ییروستا

 یروستاها

 .رازیش ،یراشهریپ

 یراشهریپ یروستاها نیافتگیتوسعهها در و نقش آن ییتاروس تیریمد هایچالش یابیحاضر، ارز پژوهشهدف 

 یاشامل روستاه حاضر، قیتحق یانجام شده است. جامعه آمار یلیتحل-یفیبه روش توص قیتحق نی. ااست رازیش

 نیشتریدر معرض ب روستا که 12پژوهش تعداد  نیاساس در ا نیبر ا ،است لومتریک 6تا شعاع  رازیشهر ش رامونیپ

فته است، که با قرار گر یخانوار مورد بررس 12246با  باشندیم رازیبا شهر ش یاز همجوار یتیریمد هایچالش

تحقق اهداف  یراب. دیگرد نییخانوار به عنوان نمونه تع 150، تعداد 08/0 یاده از فرمول کوکران سطح خطااستف

-)پرسشیدانیو در چارچوب مطالعات م نییعت هااز شاخص یاگسترده فیط ،یمورد نظر، ضمن مطالعات اسناد

 ،افزارهایرمن از ها،داده لیلو تح هیتجز یبرا نیقرار گرفت. همچن ی( مورد بررسیدانمی مشاهدات نامه و

FAHP ،GRA طرفهکی انسیوار لیتحل یآمار هایو روش(One-way Anova)   و کندال درSPSS 

 رویشپیچالش  نیترمهم یفرهنگ-اجتماعی است که، چالش نیا دیؤپژوهش م یهاافتهیاست.  دهیاستفاده گرد

ورد مطالعه م یدر روستاها ،یآمار لیبر اساس تحلبوده است.  رازیش راشهریپ یدر روستاها ییروستا تیریمد

شان داد، با ن جینتا نیدر ابعاد مختلف وجود دارد. همچن ییروستا تیریمد هایچالش نیب یاختالف معنادار

شهر  رامونیپ یاهاروست نیافتگیتوسعهبر  یکمتر ریثأت ییروستا تیریمد هایچالش زانیاز شهر، م صلهفا شیافزا

. اندات شهر قرار داشتهو مقرر نیقوان تأثیر شترتحتبی اندبوده کتریکه به شهر نزد ییواقع روستاهاداشته است، در 

 ،یکرون یدر روستاها ییروستا تیریمد هایکه، چالش دی، مشخص گردGRA کیبا استفاده از تکن تنهای در

 .است ریتاث نیشتریب دارای آبادو سلطان روزانیماه ف ،یخاتون
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 مقدمه
یک عامل مهم در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضعیت موجود  مدیریت

کند. با توجه به نقشی که نواحی روستایی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها به سوی وضعیت مطلوب را کنترل می

ای در توسعه ملی و سرزمینی ویژه کنند از جایگاه و اهمیتو بویژه در تولید محصوالت کشاورزی و غذایی ایفا می

های توسعه با ناکامی مواجه خواهد شد )مهدوی و نجفی برخوردارند و بدون سازماندهی و توسعه این مناطق، برنامه

 مورد نیز روستایی مدیریت آن درکنار شد، توجه روستایی توسعه به که زمانی (. در این راستا از21: 1385کانی، 

 در شاید و گذشته دهه چند طی ایران در روستایی مدیریت موضوع گرفت. قرار صاحب نظران و ریزانبرنامه نظر

 هایچالش ترینحساس و ترینمهم از یکی فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ابعاد اخیر در سال یک صد

استوار  روستاها رب ایران اجتماعی حیات اساس لمپتون گفتة به است. بوده کارشناسان و ریزانروی برنامهپیش

-بوده روبه رو زیادی بسیار مشکالت با امروز به تا گذشته هایزمان از ایران روستاهای .(lmpton,1993: 12)است

 و مسایل ساز ایجادزمینه خود که کرد اشاره روستاها در پایدار مدیریت توجه عدم به توانمی آن از جمله که اند

 های دستوری،ریزیها، برنامهفعالیت در مردمی مشارکت عدم شهر، به روستاییان نظیر: مهاجرت هاییچالش

 برای محلی)دهیار( مدیریت (. در این راستا وجود79: 1391جوانان و غیره بوده است)موسوی و بدری،  بیکاری

 بهترین اتخاذ و روستا مشکالت شناسایی بررسی و به که مشخص چارچوب یا برنامه سازماندهی و امور برقراری

  رسد.می نظر به ضروری پردازدمی آنها رفع برای ممکن حل راه

کالبدی با شهر از امکانات،  -در حال حاضر روستاهای حریم شهرها به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی

های متعددی برخوردار هستند که در دیگر روستاها به چنین شدتی وجود ندارد. ها و چالشها، فرصتمحدودیت

ها و خدمات شهری به ویژه در مندی از شبکه ارتباطی مناسب، استفاده از زیرساخترار در پیرامون شهر و بهرهاستق

های شغلی بیشتر در سازد. فرصتپذیر میاجتماعی را برای این دسته از روستاها امکان -های اقتصادی و فرهنگیزمینه

روستاهای واقع در حریم شهرها، فراهم آورده است؛ به  بخش خدمات، زمینه تامین درآمد و کار را برای ساکنین

اند. در بعد کالبدی در روستاهای حریم شهری به عنوان ای که گروهی از این روستاها، کارکرد خوابگاهی یافتهگونه

و  های زراعی روستا، ارزش تجاری یافتهگاه مهاجرین و همچنین متاثر از گسترش فیزیکی شهر، زمینترین اطراقمهم

گیرد. در این های مسکونی، خدماتی و کارگاهی رونق میها به زمینهای زراعی و تبدیل آنبازار خرید و فروش زمین

ای از صاحبان درآمدهای شود، به تدریج طبقهمیان، افزون بر این که کالبد روستا دستخوش تغییر کارکرد و ماهیت می

 . (Veenuhizev, 2002: 10)گردد ق بازار زمین در روستا میگیرد که خود، عامل تشدید و رونهنگفت شکل می

 65 بر افزون 2025 سال تا که گرددمی بینیپیش و است جهانی مشکل یک شهرها رویهبی در واقع گسترش

 وسعت و جمعیت افزایش روند حاضر حال در .(Kaya, 2006: 19)کنند  زندگی شهرها جهان در جمعیت درصد

 (. در125: 1390 همکاران، و فیروزنیا(است توسعه یافته کشورهای از توسعه بیش حال رد کشورهای در شهرها

 5/31 از شهرنشین جمعیت سهم که دهدمی نشان سال گذشته شصت طی در هاسرشماری نتایج مطالعه ایران،

 گسترش حال، نعی (. در1395یافته است )مرکز آمار ایران،  تغییر 1395 سال در درصد 74 به 1335 سال در درصد

 به مهاجر جمعیت جذب شهر، گذارد. گسترش فیزیکیمی جای بر محیط در زیانباری اثرات شهرها سریع

 شهر در را روستاها ادغام مرور زمینه به شهر، سوی به مذکور روستاهای فیزیکی توسعه و شهر حاشیه روستاهای
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 روستاها ادغام و فضایی شهرها گسترش شتابان، ینیشهرنش عمده پیامدهای جمله از ترتیب، این به سازد.می فراهم

 نواحی شهرها بر امروزه که گفت توانمی عبارتی به (.123: 1390همکاران،  و فیروزنیا(است پیرامونی اراضی و

نمود  کالبدی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، گوناگون ابعاد در که گذارندمی ژرفی تاثیرات خود پیرامون روستایی

 (.1: 1394رحمانی،  و ربانیق(یابدمی

نواحی  یافته،توسعه کمتر بویژه و یافتهتوسعه کشورهای در کالنشهری مناطق پیدایش و کالنشهرها گسترش با

در  پیراشهری گسترش با اساس همین اند. برداشته قرار دگرگونی و تحوالت میزان بیشترین معرض در پیراشهری

 را هاآن یبرنامهبی گسترش از ناشی منفی پیامدهای انتظار باید ز و غیره؛شیرا چون تهران، کالنشهرهایی یهاله

 زمین نشده کنترل سوداگری شرایط تحت هاآن پیراشهری محیط در شهرهاکالن دیگر پیشروی بیان داشت. به

 نحطاطا موجب تنها نه آن؛ مندنظام هدایت کارهای سازو و الگو فقدان و گری(واسطه و زمین فروش و )خرید

 هایمؤلفه و ابعاد تمام گیرگریبان الزم، هایدوراندیشی و نگریپیش در غیاب بلکه شودمی محیطیزیست

: 1397شد )کاظمیان و همکاران،  خواهد شهریکالن منطقه و شهرکل کالن توسعه امنیتی و اقتصادی اجتماعی،

362 .) 

توسعه  و گسترش کالبدی و محیطیزیست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هایچالش به توجه با و مبنا این بر

 است ضروری شیراز، همچون شهرهایی در کیفیت ارتقای برای که کرد بیان چنین توانمی ایران، کالنشهرهای

 مدیریت درستی به پیراشهری، مناطق اگر که چرا شود. توجه پیش از بیش پیراشهری، مناطق به مدیریت که

 از و کرد سکانداری و راهبری بخش آگاهی و خبره زنده، هوشمند، نظام یک عنوان به توانرا نمی شهر نشوند،

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، محصوالت تولید باز و تولید به بود نخواهند قادر دیگر، شهروندانش سوی

ای را های عمدهالششهرها و به خصوص شیراز چبا توجه به موارد فوق در حال حاضر، نواحی اطراف کالن .بپردازند

یابی برای توسعه واحدهای مسکونی، کمربند سبز، دفع ریزی به ویژه مکاندر ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و برنامه

کنند. در این راستا تحقیق حاضر با رویکرد زباله، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و فشار بر منابع طبیعی تجربه می

روستاهای پیراشهری شیراز  نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در ی چالشتحلیلی به ارزیاب -توصیفی

 پردازد. می

و پیرامون  هسمت حوم هشهر ب عهتوس نو همچنی یپیراشهر قدر مورد شهر و حریم آن و مناط یلفتنظریات مخ

ترین این نظریات و فصیل( مهمو برای اختصار )بدون توضیح و ت استشده و مورد بحث  تهبسیار شناخ کهوجود دارد 

ها عبارتند از: نظریه شهرهای نامتمرکز کوین لینچ، نظریه ساختار شهری جهان سومی ارنست محققین ارائه دهنده آن

نیافتگی مانوئل کستلز، نظریه توسعه پایدار شهری، رامون فریدمن، نظریه تحلیل توسعهگریفین و لری فورد، نظریه مرکز پی

شهر فریدمن، نظریه توسعه شهری و در آخر نظریه جکمروایی خوب شهری )امینی و همکاران،  -وستانظریه توسعه ر

 به ریزیبرنامه مختلف رویکردهای روستاها، و شهرها مشکل آفرین رشد با مواجهه (. در این راستادر86: 1396

 در محالت پایدار توسعه رویکرد آن، رویکردهای ترینمهم از که هستند شهری توسعه بینانه واقع هایحلدنبال راه

 کهناپایداری است. درحالی به غیره رو و مهاجرت مدیریتی، مسائل خاطر به که است. بحثی پیراشهری هایبافت و

 و مشکالت به توجه خیر،أهای سال شود. در توجه بیشتر پایین سطوح به باید جامعه، پایداری به دستیابی برای
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-برنامه صدر در آنها و اجتماعی کالبدی فضای بهبود برای ریزیبرنامه و پیراشهری یهابافت هامحله معضالت

 و داشته شهر توسعه در اساسی شهری نقشی محالت االیام قدیم است. از گرفته قرار شهرها روستاها و هایریزی

می معصوم آبادی، هاش( است داشته دست را در شهر یک اداره قدرت شهری محالت از برخی موارد از بسیاری در

 معاصر در انسانی جامعه ساخت و شکل سازگاری چالش برای که است جدیدی یواژه پایدار (. توسعه78: 1396

 گرو در هر روستا پایداری و دوام است، شده تعریف محیطی حمایت طریق از )توسعه( آینده پیشرفت چهارچوب

 هر و است و پایداری ثبات اساس و شالوده (. تنوع113: 1393نوری،  و ریاحی(است  آن اقتصاد دوام و پویایی

-تنش مقابل در تنها نه های مختلفمکان در و زمان طول در آن پویایی و پایداری گردد، ترمتنوع سیستمی اندازه

-استراتژی ترینمهم از (. یکی54: 1393گردد )والیی و یگانه، می حفظ نیز بیرونی هایتنش مقابل در درونی، های

 هایظرفیت همه از بتوان که است این فضاها از این بهینه استفاده و سکونتی هایبافت مشکالت حل برای ها

 هایبخش همکاری با پایدار توسعه فرآیند در آنها و فعال مستقیم نقش و آنها هایتوانمندی بر تأکید با جامعه

 حکمروایی الگوی رساند؛ حداکثر به را عمومی خدمات و ارائه تولید تا کرد استفاده مدنی و خصوصی دولتی،

 در و مناسب مدیریتی سند یک و باشد جدید هایمسئولیت و به انتظارات پاسخگویی در جدید اینظریه تواندمی

دار، یابند )عظیمی آملی و جمع دست پایدار توسعه به تا دهدمی را توان این آنها که به است مسئوالن برای دسترس

1395 :86 .) 

 از مختلف هایمقیاس در سیاسی و اقتصادی، اجتماعی توسعه روستاها در جایگاه و ین میان با توجه به نقشدر ا

سریع جمعیت، بیکاری،  شدید، افزایش نابرابری قبیل از روستایی مناطق نیافتگیتوسعه و پیامدهای طرف یک

 توسعه ریزیضرورت برنامه شتربی چه هر توجه موجبات دیگر سوی از غیره و شهری نشینیمهاجرت، حاشیه

 بیشتر در توسعه روستایی است، هنوز رسیده پایان به بیستم قرن که شرایطی است. در کرده فراهم را روستایی

 راهکارهای و هاراهبردها، مدل که است. زیرا مواجه متعددی مشکالت و مسائل با ما کشور جمله از کشورها

همچون فقر، اشتغال، بهداشت،  مسائلی است نتوانسته و است نبوده آمیزتموفقی روستایی توسعه زمینه در گذشته

 که (. در این راستا یکی از راهبردهایی2: 1384کند )مهدوی،  تأمین را غیره و زیست محیط غذایی، پایداری امنیت

 مثبتی نتایج و اجرا درآمده به کشورها از برخی در حتی و گرفته قرار توجه جهان مورد کشورهای اغلب در اخیرا

 است. روستایی مدیریت توسعه است داشته همراه به هم

-به سازمان دادن شکل از طریق روستایی و محیط جامعه هدایت و سازماندهی فرایند واقع در روستایی مدیریت

 ندفرای هستند. مدیریت روستایی روستایی جامعه هایهدف تامین وسایل نهادها و هاسازمان این نهادهاست. و ها

 از و مردم مشارکت با این فرایند است. در عمومی نهادهای و رکن، مردم، دولت سه شامل که است ایجانبه چند

 تحت و گردیده اجرا و تدوین روستایی توسعه هایطرح و هابرنامه و روستایی هایسازمان و تشکیالت طریق

روستا در  امور کردن اداره در مردم ، مشارکت(. در واقع211: 1392 ، گیرد)رضوانیمی قرار ارزشیابی و نظارت

 سنن و عادات و عرف در ریشه مدیریت روستایی واقع در ،است طوالنی بسیار یسابقه دارای کشور ایران

 جهاد جمله از مختلفی هایارگان و نهادها اسالمی، انقالب از (. بعد113: 1390 دارد)صیدائی، اجتماعی

 امور در )ره( خمینی امام امداد مستضعفان، کمیته بنیاد تعاون، سازمان بهزیستی، سازمان کشور، وزارت کشاورزی،
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 جلب و گسترش مسئول امروزه که نهادی ترینمهم اما (.109: 1383غفاری، و )ازکیا اندداشته دخالت روستا

 ساختار ،هستند روستاها اسالمی شوراهایکشور را بر عهده دارند،  روستایی نواحی در مردمی هایمشارکت

 عنوان به دهیاری و گیرتصمیم نهاد به عنوان روستا اسالمی شورای بخش دو از کشور در روستایی جدید مدیریت

 روستایی نواحی سطح در روستایی و توسعه عمران متولی دولتی، غیر نهاد است. این شده تشکیل اجرایی نهاد

 (. 100: 1389)دربان آستانه و همکاران، است

 

 شهرهای ایرانریم کالنهای حچالش

های اقتصادی، های عمده توسعه پایدار روستایی در ایران را به پنج عامل چالش( چالش1386کالنتری و همکاران )

شهرها کالبدی تقسیم کردند. در این راستا روستاهای حریم کالن -ریزی، محیطی، اجتماعی و فیزیکیمدیریتی و برنامه

پرداخته ها ترین این چالشو منشا گوناگون هستند؛ در این راستا در ادامه به بررسی مهم درگیر مسائل متعدد با ماهیت

  شود:می

در روستاهای واقع در حریم شهرها، به دلیل تراکم جمعیت، فعالیت و فقدان ضوابط و : های زیست محیطیچالش

و پسماندها، انتشار آلودگی در گستره  برداری از منابع، بهداشت محیط و مدیریت مواد زاید جامدمقررات در بهره

های محیط و از هم گسیختگی میان اجزای یکپارچه )آب، خاک، گیاهان، جانوران و فرایندهای طبیعی( از جمله دغدغه

 . (Iaquinta, 2001: 3)آید اساسی به شمار می

قع در حریم شهرها و از هم فرهنگی ساکنین روستاهای وا -تغییر در ساخت اجتماعی: فرهنگی -های اجتماعیچالش

ها، هنجارها، ترین مسائل حاکم بر این روستاها است؛ تغییر در طرز نگرشگسیختگی نظم اجتماعی سنتی از جمله مهم

های شهری بوده و کمتر سنخیتی با ساخت ثیرپذیر از تحوالت و جاذبهأرفتارها و الگوهای تحرک اجتماعی، بیشتر ت

 (. 10: 1396؛ خراسانی، 131: 1391، اجتماعی موجود دارد )فریحی

آنچه در ردیف پیامدهای منفی روابط اقتصادی شهر با روستاهای پیرامون قابل طرح و بحث است،  :های اقتصادیچالش

ساخت اقتصادی روستا از فرایندهای اقتصادی حاکم بر شهر است که در طی زمان منجر به رونق سوداگری  تأثیرپذیری

ای مصرف، افزایش قیمت زمین، کاهش مالکیت روستائیان و حقوق محیطی آنان نسبت به منابع )به زمین، تغییر الگوه

های . از دیگر عوامل و چالش(Iaquinta, 2001: 3)ویژه زمین(، تغیر الگوی کشت و افزایش مصرف انرژی است 

می جهت رفع نیازها و نبود توان به کمبود درآمد، عدم دسترسی به منابع مالی رسروی مدیریت روستایی میپیش

 (. 145: 1391های اقتصادی در سطح روستاها اشاره نمود )فریحی، پروژه

اقتصادی حاکم بر فضای شهر منجر به  -ها و فرایندهای اجتماعیاز منظر کالبدی، جریان :کالبدی -های فضاییچالش

بیشتر یک سویه  تأثیراتده است، این تغییرات شگرف کالبدی در ساخت و بافت کالبدی روستاهای حریم شهرها ش

ها رویه در الگوی معماری مساکن و ابنیه و بافت روستا، تغییرات شدید کاربریبوده و در مصادیقی چون تحوالت بی

 (.10: 1396)خراسانی،  استگر و بیشتر به سمت مسکونی، خدماتی و کارگاهی جلوه

امنیتی نظام  -به دلیل تراکم باالی جمعیتی و نبود کنترل اجتماعی این روستاها :های سیاسی و مدیریتی و اداریچالش

اجتماعی نیز خواهد بود.  -های سیاسیها منبعی بالقوه برای بحرانیافته، در صورت انباشت مسائل و حل نشدن آن
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این روستاها با  شود: زیراترین مشکالت این روستاها تلقی میهای مدیریتی، بدون تردید از جمله مهمهمچنین نارسایی

های متعدد متولی روستایی و حتی شهری و نبود مدیریت هماهنگ و یکپارچه به نوعی در شرایط حضور دستگاه

؛ 131: 1395بالتکلیف به سر برده و همین امر بر نابسامانی و آشفتگی کالبدی این گونه روستاها افزوده است )فریحی، 

توان به: نبود جایگاه قانونی مناسب ی اداری پیش روی مدیران روستایی میها(. از مهمترین چالش10: 1396خراسانی، 

های ملی، پایین بودن سطح ریزیبرای میران روستایی، عدم پشتیبانی مالی و اداری، عدم توجه کافی به روستاها در برنامه

ین راستا تحقیقات فراروانی در در ا (.130: 1391؛ فریحی، (Ford, 1999: 300تحصیالت روستائیان و غیره اشاره نمود 

( به برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه 1های مدیریت روستایی شکل گرفته است، لذا در جدول )رابطه با چالش

 اشاره شده است.

 

 برخی از مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث .1جدول 

 نتایج محقق و سال

 برخوردار فضایی هایجریان سایر به نسبت بیشتری آفرینی از نقش سرمایه جریان فضایی، جریانات یندفرا در (1398طالشی و همکاران )

 کیفیت هبودب و سازی مقاوم مساکن، معماری در الگوی تغییر موجب فضایی های جریان تمامی برایند است.

 خدماتی و تیهای صنع هکارگا استقرار و اداری تجاری، واحدهای تعداد افزایش با همراه روستایی مساکن

 یطبیع انداز چشم متعدد ویالهای باغ ایجاد و باغی زراعی، اراضی تخریب همچنین است، کوچک

 است. نموده دگرگون را شمالی دهستان تنکمان روستاهای

کاظمیان و همکاران 

(1397) 

سی بازکاوی و ه برردر پژوهشی تحت عنوان ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کالن شهر تهران ب

 پرداختند. 22ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری در منطقه 

 اشد.بمی کالبدی شاخص در آنان چالش و مسایل کمترین و در بعد اجتماعی دهیاران مشکل بیشترین (1396بدری )

 این که درسیدن نتیجه این به ایداری،پ هایشاخص از نظر اردبیل شهر حاشیه نشین محالت بررسی ضمن (1395پاشازاده ) محمدی و

 قرار دارند. توسعه نامطلوب وضعیت در شهری، محالت

 از وظایف محلی ایهسازمان و مردم آگاهی عدم نظیر هاییچالش با اهمیت ترتیب به مطالعه مورد هایدهیاری (1393مرادی و آگهی )

 یهاطرح تدوین دهیار، با دولتی و محلی هایسازمان حمایت و همکاری عدم وی، به نسبت منفی نگرش دهیار،

 ضعف ردم،م در خودجوش مشارکت و همکاری یروحیه ضعف اجرایی، هایسازمان از سوی پایین به باال از

 اند.تجهیزات و منابع مالی مواجه کمبود باالخره، و دهیار قانونی جایگاه

و ناکارآمدی  گان به عضویت در شوراها عامل مهمی در ضعفعدم پشتیبانی مالی و اداری و عدم تمایل نخب (1391فریحی )

 باشند.مدیریت روستایی می

 روستایی، اندازچشم چارچوب در شرافتمندانه زندگی و یافتگی حق توسعه کردن عملیاتی و تحقق برای (1390بدری )

 ها،رویه قوانین، ریزی،برنامه هایشیوه ها،اندیشه در بازنگری از جمله نهادی سازوکارهای به توجه لزوم

 طریق از مدنی و محلی بومی، نهادهای تقویت و ایجاد بر و تاکید حکمرانی و مدیریت شیوه و هاسبک

 دارد. ضرورت آنها کردن ایشبکه و ایخوشه

دم توجه به عریزی و مدیریت ضعیف دولتی، فقدان ساختاری مناسب برای مدیریت توسعه روستایی، رنامهب (1389فعلی و همکاران )

-هرهبعدم ارتقای  های مردمی و سرمایه اجتماعی، فقدان کشاورزی مکانیزه،دانش بومی، عدم توجه به مشارکت

عدم  وای تولید، ضعف در خدمات ترویج کشاورزی، ضعف در گردشگری روستایی، وری از منابع پایه

 .باشنددار روستایی میروی توسعه پایهای پیشی مهمترین چالشهای نوین اقتصادگسترش بخش

گیاهی و به  وپدیده گسترش شهری باعث نابودی گسترده منابع طبیعی از جمله آب و خاک و زندگی حیوانی  (2008) 1ووویگونچی

 شود.وری و تنوع زیستی در حومه شهرها میدنبال آن تهدید سالمتی، بهره

                                                           
1. Vegonchi voo 
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 1گیردریوس و همکارانش

(2013) 

ترین ز مهمهای غیر کشاورزی و لطمه زدن به محیط زیست ای جهت استفادهتخریب و تغییر کاربری اراض

آیندگان و نسل بعدی  باشد که این اقدام موجب لطمه زدن به نیازهایهای توسعه پایدار در این مناطق میچالش

 خواهد شد.

. همچنین در ن ضعیف بوده استهای روستایی و بهبود آهای تامین زیرساختدولت محلی در پاسخ به چالش (2014) 2الوال

است که رابطه  های روستا بهبود یافته با مشکالت زیست محیطی همراه بودهمناطقی که تا حدودی زیرساخت

 معناداری با توسعه محلی دارد.

 3الندینی و همکاران

(2017) 

 -اعتماد  انهای مرتبط با کار گروهی نظیر )آموزش همگانی( باعث شده است که میزفقدان وجود زمینه

 همکاری و به اشتراک گذاشتن مشکالت در مدیریت روستا نادیده گرفته شود.

 

ی در زمینه دهد که، تا کنون تحقیقات فراوانهای صورت گرفته در گذشته نشان میشواهد حاصل از یررسی پژوهش

ت: بررسی چالش ائز اهمیت اسهای مدیریت روستایی و عدم توسعه پایدار روستایی انجام شده است، اما آنچه حچالش

ستقل به این مکه در هیچ پژوهشی به طور  استپایدار روستاهای پیراشهری  نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و 

وستایی و های مدیریت رموضوع پرداخته نشده است. در این راستا پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی چالش

 تاهای پیراشهری بپردازد.نقش آنها در عدم توسعه یافتگی روس

 

 روش شناسی
ی سود جسته تحلیلی جهت بررسی پارامترهای مورد بررس –این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی 

-سنادی، کتابخانههای آن از روش او همانند سایر تحقیقات دارای دو بخش عمده جهت انجام بوده است. بخشی از داده

نامه به زار پرسشهای مورد نیاز، مانند چهارچوب نظری پژوهش از مطالعات میدانی و با ابهای و بخشی دیگر از داد

که بر یراز؛ شاول روستاهای پیرامون شهر  : گروهاستدست آمده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل دو گروه 

ماری شامل آورد گردید. جامعه روستای پیرامون شهر برآ 12اساس برآورد انجام شده، تعداد جامعه آماری شامل 

شماری نفوس ، که بر اساس برآورد انجام شده و سراستسرپرستان خانوارهای روستایی انتخاب شده در اطراف شهر 

زار نفر جمعیت ه 42093روستای انتخاب شده در پیرامون شهر شیراز(،  دارای  12روستاهای فوق ) 1395و مسکن سال 

نفر از  150درصد، تعداد  08/0(، که بر اساس فرمول کوکران با سطح خطای 2ول خانوار بوده است )جد 12246و 

یاران و شوراهای نفر از ده 30سرپرستان خانوارهای روستایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. گروه دوم شامل 

 د. نباشارس میفی استان هارات و سازماناروستاها، اساتید، کارشناسان و متخصصان مرتبط با توسعه روستایی در اد

 

 

 

 

 

                                                           
1. Giedrius & et al 
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3. Landini & et al 
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 جامعه آماری و نمونه تحقیق در روستاهای مورد مطالعه.2جدول

 تعداد نمونه خانوار جمعیت نام روستا  تعداد نمونه خانوار جمعیت نام روستا

 17 1389 5039 کیان آباد  19 1615 5689 کرونی

 6 441 1524 محمودآباد  5 335 1179 خاتونی

 35 2920 10280 شاپورجان  30 2524 8734 سلطان آباد

 3 195 692 اقبال آباد  7 560 2003 جرسقان

 11 976 2880 ماه فیروزان  4 277 646 باغعلی آباد قره

 4 271 882 علی آباد کفترک  9 743 2545 گچی

 150 12246 42093 جمع 

  1395منبع: مرکز آمار ایران 

 

روستاهای  نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در که ارزیابی چالش در این راستا با توجه به هدف تحقیق

فرهنگی و  -سازمانی، اجتماعی -مالی، اداری -ها در ابعاد اقتصادیای از شاخص، طیف گستردهاستپیراشهری شیراز 

بررسی قرار گرفته است.  های مشاهدات میدانی موردعمرانی در قالب پرسشنامه سرپرستان خانوارها، کارشناسان و فرم

، آزمون ضریب همبستگی کندال FAHP ،GRAها، جهت تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای، آوری دادهپس از جمع

استفاده گردیده است. همچنین برای بررسی  ArcGISهای فضایی از نرم افزار و برای انجام تحلیل SPSSدر نرم افزار 

ی صفر تا یک استفاده شده، که میزان آلفای کرونباخ از آماره آلفای کرونباخ با دامنه های تحقیقمیزان پایایی گویه

 (.3ابعاد مورد مطالعه به شرح ذیل به دست آمده است )جدول 

 

 های تحقیقمعرفی شاخص.3جدول

 گویه بعد

 -اجتماعی

 فرهنگی

برداری از اعی، عدم تشویق مردم به همکاری در نگهداری و بهرههای اجتمعدم ایجاد امنیت در روستا، عدم توجه به نقش زنان در فعالیت

تاسیسات، مشارکت اندک مردم با اعضای شورا و دهیاری، ضعف آموزش و تخصص الزم اعضای شورا و دهیار، مهاجرت افراد نخبه و 

م به شورا و دهیار، بی توجهی به نظرات و باسواد به شهر، تمایل نداشتن نخبگان روستایی به عضویت در شوراها و دهیاری، عدم اعتماد مرد

های آموزشی برای اعضای شورا و دهیار، شرکت نکردن اعضای شورا و دهیار در آداب و رسوم مردم در مدیریت روستایی، نبود کالس

ی ایجاد اشتغال و ریزی از طرف شوراها و دهیاران براهای آموزشی، همکاری اندک اعضای شورای اسالمی و دهیاران، عدم برنامهکالس

ای صنایع تولیدی، مهاجرت افراد غریبه به روستاهای پیرامون شهر، عدم اعتماد دوسویه بین مردم، مدیران روستا و دولت، نبود انگیزه در اعض

 شوراها و دهیاران برای آبادانی روستا

اقتصادی 

 و مالی

گذاری در صنعت گردشگری، سب برای توسعه صنایع، فقدان سرمایههای مناهای غیر کشاورزی، فقدان زیرساختفقدان تنوع در فعالیت

گذاری، عدم درآمدزایی برای روستا، اختصاص ندادن بودجه کافی به روستاها، عدم پشتیبانی تخصصیص ناکافی اعتبارات و ضعف سرمایه

اسب از منابع مالی، ضعف منابع مالی در دسترس مالی و اداری، عدم بودجه ریزی و بودجه نویسی توسط اعضای شورا و دهیاری، استفاده نامن

شورا و دهیار، عدم ایجاد اشتغال و صنایع تولیدی، عدم تشویق روستائیان به توسعه صنایع دستی و بازاریابی محصوالت، وصول درآمدهای 

 محلی دهیاری )عوارض ساخت و ساز(



 
 

 73 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 گویه بعد

 -اداری

 سازمانی

وراها، نبود جایگاه قانونی مناسب برای اعضای شورا، نارسایی اختیارات قانونی شوراها، های محلی مکمل با شنبود نهادهای مردمی و تشکل

های دولتی)بنیاد مسکن، بخشداری، جهاد کشاورزی و ثبت احوال( با مدیریت روستا، عدم همکاری و تعامل عدم تسهیل همکاری سازمان

ها، کمبود پرسنل متخصص امور جه به مدیریت روستا در تهیه و اجرای طرحسازنده دهیار و شوراها با یکدیگر بر سر اجرای مصوبات، عدم تو

ها( از سوی مدیران و روستایی در سطح بخشداری، فرمانداری، استانداری و ...، توجه و اولویت ندادن یه مسائل و مدیریت روستایی )دهیاری

ها در سطح استان، شهرستان و بخش، ضعف در آگاهی و آموزش هیاریگیران استانی و کشوری، تقسیم و توزیع عادالنه اعتبارات بین دتصمیم

 مدیران دولتی )بخشداری، تعاونی دهیاران و غیره( نسبت به جایگاه و وظایف دهیاری

 عمرانی

م توسعه عدم امداد رسانی به روستائیان در مواقع بحرانی، عدم نگهداری از تاسیسات عمومی، عدم حفظ سالمت و بهداشت محیط روستا، عد

و نگهداری از فضای سبز روستا، عدم اصالح، توسعه و تعریض شبکه معابر روستا، فقدان دسترسی به امکانات گذران اوقات فراغت، عدم 

-پیگیری تهیه و اجرای طرح هادی روستا، عدم تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فیزیکی روستا، عدم مکانیابی و توزیع بهینه انواع کاربری

 های مقاوم سازیآموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی( مطابق با طرح هادی، عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز با عنایت به برنامهها)

 

  (GRA)تحلیل رابطه خاکستری 

( بر پایه ترکیب مفاهیم تئوری سیستمی، نظریه فضا و نظریه کنترل 1982مفهوم فضای رابطه خاکستری توسط دنگ )

گیری چند معیاره پیدا کرده است. این ای در تصمیم. یکی از مفاهیم ریاضی است که کاربرد گستردهپیشنهاد شده است

تئوری روشی بسیار موثر در مواجهه با مشکالت عدم اطمینان همراه با اطالعات ناشناخته و ناکامل است )عنابستانی و 

 ر ارائه گردیده است:(. در ادامه مراحل انجام این مدل به شرح زی195: 1395جوانشیری، 

 مرحله اول: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم

ها های مختلف متفاوت هستند، ممکن است تاثیر برخی از شاخصگیری عملکرد شاخصزمانی که واحدهای اندازه

 ای برخوردارند نیز ممکن است چنینهای عملکرد از دامنه گستردهنادیده گرفته شود. همچنین زمانی که برخی شاخص

آید. ها به وجود میها تفاوت داشته باشد، نتایج نادرست در تحلیلاتفاقی روی دهد. همچنین اگر جهت این شاخص

ای در فرایندی مشابه نرمالیزه کردن ضروری های عملکردی هر گزینه به یک سری مقایسهبنابراین، تبدیل کلیه ارزش

 شود:ه فرمول زیر استفاده میرسد. برای نرمال سازی مقادیر از یکی از سبه نظر می

 
  y*در فرمول اول هر چه بزرگتر بهتر؛ در فرمول دوم هر چه کوچکتر بهتر و در فرمول سوم هر چه به ارزش مطلوب 

 نزدیکتر بهتر.

 های هدف مرجعمرحله دوم: تعریف سری

مانند زمانی که از مفهوم نرمال های عملکردی: پس از ایجاد روابط خاکستری با استفاده از معادله باال تمامی ارزش

تر باشد، از مطلوبیت بیشتری به یک نزدیک Xijشود، بین صفر و یک قرار خواهند گرفت. هر چه کردن استفاده می
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باشد بهترین انتخاب خواهد بود. هر چه  1های آن برابر ای که تمام گزینهبرخوردار خواهد بود. در نتیجه سری مقایسه

 تر باشد، در این صورت از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود. به سری مرجع نزدیک iنه ای گزیسری مقایسه

 ضریب رابطه خاکستری مرحله سوم:

شود. هر چه ضریب رابطه خاکستری متناظر سنجش می Xojبه  Xijهر  نزدیکی خاکستری رابطة ضریب از استفاده با

 شود: اکستری به صورت زیر محاسبه میتر است. ضریب رابطه خبزرگتر باشد، نزدیکی بیش

 
 در نظر گرفته شده است.  4/0مقدار  ζکه در این رابطه ضریب تشخیص 

 مرحله چهارم: رتبه رابطه خاکستری

 شود:رتبه رابطه خاکستری با فرمول زیر محاسبه میپس از محاسبه تمامی ضرایب رابطه خاکستری 

 
 

تقریبا عرض شمالی  دقیقه 36درجه و  29 طول شرقی و دقیقه 33درجه  52 شهرستان شیراز با مختصات جغرافیایی

 هایشهرستان به مشرق از سپیدان، و مرودشت هایشهرستان از شمال به شهرستان ایندر مرکز استان فارس قرار دارد. 

شهر شیراز، . است ای جهرم و فیروزآباد و از مغرب به شهرستان کازرون محدودهشهرستان به جنوب از استهبان، و فسا

کیلومتر مربع به شکل  1299کیلومتر با مساحت  30تا  15کیلومتر و عرضی متفاوت بین  90به طول  ز استان فارسمرک

 و در بخش مرکزی فارس قرار دارد. ایران مستطیل و از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی

 

 
 ستان شیرازدر استان و شهر مورد مطالعه جغرافیایی محدودهموقعیت  .1شکل

 

 تحقیقهای یافته
 فرهنگی -بعد اجتماعی

فرهنگی به  -های بعد اجتماعی(، گویای این است که از نظر پاسخگویان در بین شاخص4نتایج حاصل از جدول )

و مهاجرت افراد غریبه به  09/4های عدم اعتماد دوسویه بین مردم، مدیران روستا و دولت با میانگین ترتیب شاخص
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های عدم اند. همچنین شاخصبیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 06/4پیرامون شهر با میانگین  روستاهای

و عدم اعتماد مردم به شورا و دهیار با  98/1سیسات با میانگین أبرداری از تتشویق مردم به همکاری در نگهداری و بهره

باشند. فرهنگی را از نظر پاسخگویان دارا می -های اجتماعیترین میانگین وزنی در میان شاخصپایین 26/2میانگین 

فرهنگی از نظر پاسخگویان مهاجرت افراد غریبه به شهر شیراز و  -های اجتماعینکته قابل توجه در رابطه با شاخص

 ، که این خود باعث ایجاد هرج و مرج دراستساکن شدن این افراد در روستاهای حومه شهر به صورت غیرقانونی 

 یم شهر شده است.روستا و کاهش امنیت در روستاهای حر

 

 فرهنگی -های بعد اجتماعیمیانگین و درصد شاخص .4جدول

 بعد اجتماعی، فرهنگی
خیلی 

 کم

انحراف  میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 معیار

 98/0 26/2 2 3/7 3/31 34 3/25 عدم اعتماد مردم به شورا و دهیار

 91/0 98/1 3/1 7/2 7/24 36 3/35 برداری از تاسیساتهمکاری در نگهداری و بهرهعدم تشویق مردم به 

 82/0 06/4 34 7/40 7/22 7/2 0 مهاجرت افراد غریبه به روستاهای پیرامون شهر

 74/0 09/4 28 58 3/9 7/4 0 عدم اعتماد دوسویه بین مردم، مدیران روستا و دولت

 85/0 97/2 7/6 12 56 7/22 7/2 و دهیارضعف آموزش و تخصص الزم اعضای شورا 

 82/0 79/3 3/19 7/46 7/28 7/4 7/0 مهاجرت افراد نخبه و باسواد به شهر

 96/0 70/3 24 3/33 3/33 8 3/1 تمایل نداشتن نخبگان روستایی به عضویت در شوراها و دهیاری

 76/0 35/3 6 3/33 52 3/7 3/1 عدم ایجاد امنیت در روستا

 78/0 28/3 7/4 3/31 3/55 3/5 3/3 ه نظرات و آداب و رسوم مردم در مدیریت روستاییبی توجهی ب

 90/0 70/2 2 14 3/47 26 7/10 های آموزشی برای اعضای شورا و دهیارنبود کالس

 92/0 72/3 3/21 38 34 7/4 2 های آموزشیشرکت نکردن اعضای شورا و دهیار در کالس

 86/0 98/2 3/1 3/25 3/51 7/14 3/7 می و دهیارانهمکاری اندک اعضای شورای اسال

 92/0 82/2 3/3 16 50 3/21 3/9 ریزی از طرف شوراها و دهیاران برای ایجاد اشتغال و صنایع تولیدیعدم برنامه

 86/0 94/2 2 24 3/45 24 7/4 نبود انگیزه در اعضای شوراها و دهیاران برای آبادانی روستا

 84/0 16/3 3/5 7/26 50 3/15 7/2 اعضای شورا و دهیاریمشارکت اندک مردم با 

 78/0 72/3 7/12 3/53 30 2 2 های اجتماعیعدم توجه به نقش زنان در فعالیت

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

 مالی -بعد اقتصادی
مالی به ترتیب  -یهای بعد اقتصاد(، گویای این است که از نظر پاسخگویان در بین شاخص5نتایج حاصل از جدول )

های مناسب برای توسعه صنایع با و فقدان زیرساخت 16/4های: عدم ایجاد اشتغال و صنایع تولیدی با میانگین شاخص

های غیر فقدان تنوع در فعالیت: اند. همچنین شاخصبیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 01/4میانگین 

 -های اقتصادیترین میانگین وزنی در میان شاخصپایین 44/1ابع مالی با میانگین کشاورزی و استفاده نامناسب از من

های عدم ایجاد اشتغال و صنایع تولیدی در باشند. نکته قابل توجه در رابطه با شاخصمالی را از نظر پاسخگویان دارا می

هایی برای استراحت و دارند به مکان روستاهای پیراشهری از دیدگاه پاسخگویان، روستاهایی که فاصله کمتری با شهر
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روند و شب برای اند به طوری که افراد در طول روز برای کار به شهر میخواب افراد جوان و مهاجر تبدیل شده

 گردند.  استراحت و خواب به روستا بر می

 

 مالی -های بعد اقتصادیمیانگین و درصد شاخص .5جدول

 مالی -بعد اقتصادی
خیلی 

 کم

انحراف  میانگین خیلی زیاد زیاد سطمتو کم

 معیار

 77/0 01/4 24 58 3/15 7/0 2 های مناسب برای توسعه صنایعفقدان زیرساخت

 89/0 18/3 0 7/50 3/17 32 0 گذاری در صنعت گردشگریفقدان سرمایه

 96/0 14/3 7/0 7/52 3/7 3/39 0 عدم درآمدزایی برای روستا

 93/0 92/2 7/0 3/37 7/16 7/44 7/0 عدم پشتیبانی مالی و اداری

 76/0 65/3 3/9 7/54 7/28 7/6 7/0 اختصاص ندادن بودجه کافی به روستاها

 75/0 14/3 3/1 7/28 56 7/10 3/3 عدم بودجه ریزی و بودجه نویسی توسط اعضای شورا و دهیاری

 70 44/1 7/0 3/1 7/4 7/28 7/64 های غیر کشاورزیفقدان تنوع در فعالیت

 75/0 44/1 3/1 2 2 3/29 3/65 تفاده نامناسب از منابع مالیاس

 94/0 66/2 3/1 16 44 3/25 3/13 ضعف منابع مالی در دسترس شورا و دهیار

 71/0 16/4 3/33 52 7/12 2 0 عدم ایجاد اشتغال و صنایع تولیدی

 01/1 08/3 7/0 50 7/10 7/34 4 عدم تشویق روستائیان به توسعه صنایع دستی و بازاریابی محصوالت

 84/0 06/2 0 7/4 7/24 7/42 28 وصول درآمدهای محلی دهیاری )عوارض ساخت و ساز(

 70/0 94/3 7/18 60 18 3/3 0 گذاریتخصیص ناکافی اعتبارات و ضعف سرمایه

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 
 سازمانی -بعد اداری

سازمانی به ترتیب  -های بعد ادارینظر پاسخگویان در بین شاخص(، گویای این است که از 6نتایج حاصل از جدول )

، 20/4های کمبود پرسنل متخصص امور روستایی در سطح بخشداری، فرمانداری، استانداری و ... با میانگین شاخص

یریت ، توجه و اولویت ندادن یه مسائل و مد87/3ها با میانگین عدم توجه به مدیریت روستا در تهیه و اجرای طرح

و نارسایی اختیارات قانونی  86/3گیران استانی و کشوری با میانگین ها( از سوی مدیران و تصمیمروستایی )دهیاری

های ضعف در آگاهی و اند. همچنین شاخصبیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 85/3شوراها با میانگین 

، نبود 29/1و غیره( نسبت به جایگاه و وظایف دهیاری با میانگین آموزش مدیران دولتی )بخشداری، تعاونی دهیاران 

و عدم همکاری و تعامل سازنده دهیار و شوراها با یکدیگر  47/1جایگاه قانونی مناسب برای اعضای شورا با میانگین 

را از نظر سازمانی  -های اداریترین میانگین وزنی در میان شاخصپایین 58/1بر سر اجرای مصوبات با میانگین 

سازمانی از پاسخگویان عدم نظر خواهی  -های بعد اداریباشند. نکته قابل توجه در رابطه با شاخصپاسخگویان دارا می

، به طوری که استهای هادی و غیره در مناطق روستایی از دهیاران و شوراهای روستایی در زمینه تهیه و اجرای طرح

ه بدون نظرخواهی از روستائیان و مدیران روستایی تهیه و سپس در مناطق مورد های مربوطها در ادارات و سازمانطرح

 گردد. نظر اجرا می
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 سازمانی -های بعد اداریمیانگین و درصد شاخص .6جدول

 سازمانی -اداری
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

انحراف  میانگین

 معیار

 70/0 56/3 3/7 7/46 7/40 3/5 0 اهاهای محلی مکمل با شورنبود نهادهای مردمی و تشکل

-ها( از سوی مدیران و تصمیمتوجه و اولویت ندادن یه مسائل و مدیریت روستایی )دهیاری

 گیران استانی و کشوری

0 7/0 3/31 3/49 7/18 86/3 71/0 

 75/0 85/3 3/13 3/65 7/16 7/2 2 نارسایی اختیارات قانونی شوراها

 77/0 90/2 7/4 8 64 20 3/3 ای دولتی)بنیاد مسکن و ...( با مدیریت روستاهعدم تسهیل همکاری سازمان

 64/0 87/3 3/13 7/62 22 2 0 هاعدم توجه به مدیریت روستا در تهیه و اجرای طرح

 60/0 18/3 3/1 7/24 7/64 3/9 0 ها در سطح استان، شهرستان و بخشعدم تقسیم و توزیع عادالنه اعتبارات بین دهیاری

 77/0 20/4 38 7/48 10 7/2 7/0 بود پرسنل متخصص امور روستایی در سطح بخشداری، فرمانداری، استانداری و ...کم

 67/0 47/1 0 0 10 3/27 7/62 نبود جایگاه قانونی مناسب برای اعضای شورا

 71/0 58/1 0 2 3/7 38 7/52 عدم همکاری و تعامل سازنده دهیار و شوراها با یکدیگر بر سر اجرای مصوبات

ضعف در آگاهی و آموزش مدیران دولتی )بخشداری، تعاونی دهیاران و غیره( نسبت به 

 جایگاه و وظایف دهیاری

3/73 7/24 3/1 7/0 0 29/1 52/0 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

 بعد عمرانی

عد عمرانی به ترتیب های ب(، گویای این است که از نظر پاسخگویان در بین شاخص7نتایج حاصل از جدول )

و عدم توسعه و نگهداری از فضای سبز  19/4های عدم پیگیری تهیه و اجرای طرح هادی روستا با میانگین شاخص

های عدم امداد رسانی به اند. همچنین شاخصبیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 02/4روستا با میانگین 

ترین میانگین پایین 76/1سیسات عمومی با میانگین أو عدم نگهداری از ت 67/1ین روستائیان در مواقع بحرانی با میانگ

های بعد باشند. نکته قابل توجه در رابطه با شاخصهای عمرانی را از نظر پاسخگویان دارا میوزنی در میان شاخص

، به طوری که طرح استانات های هادی در مناطق روستایی به دلیل کمبود بودجه و امکعمرانی نیمه تمام ماندن طرح

 ماند.میباقی تا چند سال به صورت نیمه تمام و ناقص در مناطق روستایی به دلیل کمبود بودجه 
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 های بعد عمرانیمیانگین و درصد شاخص .7جدول

 عمرانی
خیلی 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

انحراف  میانگین

 معیار

 63/0 67/1 0 0 3/9 7/48 42 مواقع بحرانی عدم امداد رسانی به روستائیان در

 03/1 80/3 3/29 3/35 7/24 8 7/2 عدم اصالح، توسعه و تعریض شبکه معابر روستا

 74/0 88/3 3/17 3/57 22 7/2 7/0 عدم حفظ سالمت و بهداشت محیط روستا

 ی، بهداشتی(ها )آموزشی، فرهنگی، ورزشعدم مکانیابی و توزیع بهینه انواع کاربری

 مطابق با طرح هادی

3/7 3/11 46 7/22 7/12 22/3 04/1 

 71/0 76/1 0 2 10 50 38 عدم نگهداری از تاسیسات عمومی

 67/0 19/4 3/33 3/53 7/12 7/0 0 عدم پیگیری تهیه و اجرای طرح هادی روستا

 61/0 64/3 7/6 3/51 3/41 7/0 0 فقدان دسترسی به امکانات گذران اوقات فراغت

 92/0 06/3 3/3 3/29 44 7/16 7/6 ک اراضی مورد نیاز برای توسعه فیزیکی روستاعدم تمل

 81/0 02/4 30 3/47 18 7/4 0 عدم توسعه و نگهداری از فضای سبز روستا

 95/0 78/2 7/2 7/14 3/55 3/13 14 های مقاوم سازیعدم رعایت ضوابط ساخت و ساز با عنایت به برنامه

 .1399 های پژوهش،منبع: یافته

 

 روستاهای پیراشهری  نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی  و نقش آن در ارزیابی وضعیت چالش

 نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در ، بر چالش1طرفهنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک

ها بیشتر از میانگین درون ریانس بین گروهدهد که میانگین واهای مورد بررسی نشان میروستاهای پیراشهری در مؤلفه

های مدیریت روستایی و نقش درصد، اختالف معناداری بین اثرگذاری چالش 99باشد و با سطح اطمینان ها میگروه

 (.  8های مختلف مورد بررسی وجود دارد )جدول روستاهای پیراشهری در مؤلفه نیافتگیتوسعهها در آن

 

 های مختلفؤلفههای مدیریت روستایی در مطرفه بر اثرات چالشآزمون تحلیل واریانس یک نتایج حاصل از .8جدول 
 سطح معناداری             میانگین مجذورات جمع مجذورات 

 هابین گروه

 هادرون گروه

827/0 276/0 000/0 

630/1 037/0  

 . 1399های پژوهش، یافته :منبع

رهنگی با ف -اجتماعی مؤلفه، مؤلفه مورد بررسی 4آزمون مؤید آن است که از بین  در این راستا، نتایج حاصل از این

ثرگذاری اسازمانی با  -اداری مؤلفهثیر و أ، به ترتیب دارای بیشترین ت18/3عمرانی با اثرگذاری  مؤلفهو   21/3اثرگذاری 

مدیریت روستایی و نقش آنها در  هایچالشهای مورد بررسی در مؤلفه، کمترین میزان اثرپذیری را در بین 93/2

 (.  2شکل روستاهای پیراشهری دارا می باشند )نیافتگی توسعه

                                                           
1. One-way Anova 
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 (1399های پژوهش، : یافتهمنبع)های مورد بررسی در روستاهای مورد مطالعه مقایسه شدت اثرگذاری مؤلفه .2شکل 

 

های مدیریت روستایی در روستاهای پیراشهری مورد نتایج حاصل از مقایسه زوجی ابعاد مورد بررسی در رابطه با چالش

فرهنگی با وزن  -های بعد اجتماعیدهد که؛ چالشنشان می F AHP(، با استفاده از مدل 9مطالعه شهر شیراز )جدول 

دارای کمترین  190/0مالی با وزن  -های بعد اقتصادیدارای بیشترین تاثیر و چالش 265/0و عمرانی با وزن  327/0

 باشند.مورد مطالعه می محدودهکید بر مدیریت روستایی در أهای روستایی با تسکونتگاه نیافتگیتوسعهدر   ثیرأت

 

 روستاهای پیراشهرینیافتگی مدیریت روستایی و نقش آن در توسعه هایوزن نهایی مقایسه چالش .9جدول
 عمرانی سازمانی -اداری مالی -اقتصادی فرهنگی -اجتماعی

327/0 190/0 217/0 265/0 

 .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

 
 روستاهای پیراشهری نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در مقایسه ابعاد به کار رفته در رابطه با چالش .3شکل 

 

ه بر اساس روستاهای مورد مطالع نیافتگیتوسعهدر راستای، آزمون فرضیه دوم تحقیق و بررسی و تحلیل میزان اثرپذیری 

 -مالی، اداری -فرهنگی،اقتصادی -های مدیریت روستایی به تفکیک میزان فاصله از شهر در ابعاد اجتماعیچالش

استفاده شد، که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل (Kendall's) سازمانی و عمرانی از آزمون ضریب همبستگی کندال 

های ایی آزمون ضریب همبستگی جهت ارزیابی میزان چالشنتیجه نه( آمده است. 10آزمون فوق در جدول شماره )

های مدیریت روستایی روستاهای پیرامون آن مبین این واقعیت است، که بین چالش نیافتگیتوسعهمدیریت روستایی بر 

( و سطح خطای کمتر از -711/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی کندال )روستاها از شهر شیراز  و طبقات فاصله

های مدیریت درصد، رابطه منفی معناداری وجود دارد. بدین معنی که، با افزایش فاصله از شهر، میزان جالش 05/0
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ثیر کمتری بر عدم توسعه روستاهای پیرامون شهر داشته است. با توجه به ضریب به دست آمده برای ابعاد أروستایی ت

ریت روستایی به نسبت فاصله از روستاهای پیرامون از شهر های مدیتوان به این نتیجه رسید که میزان چالشپژوهش می

 گردد.گردد و فرضیه تحقیق اثبات میما رد می توان گفت فرض اثرات متفاوتی را در برداشته است، لذا می

 

 نیافتگیعهتوسهای مدیریت روستایی بر ثیرگذاری چالشأمیزان ت نهایی آزمون ضریب همبستگی کندال نتیجه .10جدول

 روستاهای پیرامون شهر شیراز
طبقات فاصله روستاها از 

 شهر شیراز

های مدیریت روستایی بر عدم میزان چالش
 توسعه روستاها

Kendall's tau-b 

711/0- 000/1 Correlation Coefficient 
های مدیریت روستایی بر میزان چالش

 Sig. (2-tailed) 0 004/0 عدم توسعه روستاها 

12 12 N 

000/1 711/0- Correlation Coefficient 

 Sig. (2-tailed) 004/0 0 طبقات فاصله روستاها از شهر شیراز

12 12 N 

 .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .**                    .1399های پژوهش، منبع: یافته

 

  نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی در بر اساس سطح چالش بندی روستاهای مورد مطالعهرتبه

بندی روستاهای مورد مطالعه، از تحلیل رابطة خاکستری استفاده شده است؛ بر این اساس، در این قسمت به منظور رتبه

بطة بندی شدند. در مرحلة بعد، ضریب راهای عملکردی بین صفر و یک درجهبعد از ایجاد رابطة خاکستری، ارزش

خاکستری محاسبه شد. در نهایت پس از تعیین ضریب خاکستری، رتبة خاکستری محاسبه شد. نتایج نهایی حاصل از 

های مدیریت ( ارائه شده است. نتایج تحلیل رابطه خاکستری نشان داد که چالش11بندی خاکستری در )جدول رتبه

آباد به ترتیب ونی، خاتونی، ماه فیروزان و کیانهای کرروستایی در عدم توسعه یافتگی روستاهای پیراشهری در روستا

ی آباد کفترک، گچی، باالتر از حد ایده آل مثبت و در روستاهای عل 621/0و  709/0، 753/0، 771/0های نهایی با وزن

 .ستاآل تر از حد ایدهپایین 379/0و  369/0، 308/0، 286/0های آباد قره باغ به ترتیب با وزنجرسقان و علی
 

 نیافتگیبر توسعه های مدیریت روستایی با تاکیدبندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس سطح چالش. رتبه11جدول 
 رتبه وزن نام روستا رتبه وزن نام روستا رتبه وزن نام روستا

 10 369/0 باغعلی آباد قره 8 425/0 کیان آباد 1 771/0 کرونی

 11 308/0 گچی 5 560/0 محمودآباد 2 753/0 خاتونی

 3 709/0 ماه فیروزان 6 548/0 شاپورجان 4 621/0 سلطان آباد

 12 286/0 علی آباد کفترک 7 510/0 اقبال آباد 9 379/0 جرسقان

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 

ی روستاها نیافتگیتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در تحلیل فضایی رتبه نهایی روستاها بر اساس چالش

کید بر أهای مدیریت روستایی با ت( به ترسیم درآمده است. مشخص است که سطح چالش4پیراشهری در شکل )
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ثیر و أآباد دارای بیشترین تروستاهای مورد مطالعه در روستاهای کرونی، خاتونی، ماه فیروزان و سلطان نیافتگیتوسعه

 .استثیر ضعیفی برخوردار أیر متوسط و در سایر روستاها از تدر روستای محمودآباد، شاپورجان و اقبال آباد دارای تاث

 

 
 روستاهای پیرامون شهر شیراز نیافتگیتوسعهبر  تأکیدهای مدیریت روستایی با میزان چالش .4شکل 

 

 گیرینتیجه

ت، کالبدی به شهرها از امکانا -در حال حاضر روستاهای حریم شهرها به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی

های متعددی برخوردار هستند که در دیگر روستاها به چنین شدتی وجود ندارد. در ها و چالشها، فرصتمحدودیت

ای در ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و های عمدهواقع روستاهای اطراف شهرها و به خصوص شهر شیراز با چالش

ونی، کمربند سبز، دفع زباله، دسترسی به آب آشامیدنی سالم یابی برای توسعه واحدهای مسکریزی به ویژه مکانبرنامه

های مدیریت روستایی باشند. در این راستا هدف ما در پژوهش حاضر ارزیابی چالشو فشار بر منابع طبیعی رو به رو می

شاهدات ، که برای تحقق این هدف، اطالعات حاصل از ماستشیراز روستاهای پیراشهری نیافتگی توسعهو نقش آن در 

های مدیریت روستایی در ابعاد مختلف مورد تجزیه و روستائیان و کارشناسان در خصوص چالش میدانی و نظرات

های مدیریت روستایی در روستاهای مورد مطالعه موید آن است که، تحلیل قرار گرفت. ارزیابی میزان چالش

فرمانداری، استانداری و غیره، عدم پیگیری های: کمبود پرسنل متخصص امور روستایی در سطح بخشداری، شاخص

تهیه و اجرای طرح هادی روستا، عدم ایجاد اشتغال و صنایع تولیدی، عدم اعتماد دوسویه بین مردم، مدیران روستا و 

-دولت، مهاجرت افراد غریبه به روستاهای پیرامون شهر، عدم توسعه و نگهداری از فضای سبز روستا، فقدان زیرساخت

روی های پیشترین چالشها مهمب برای توسعه صنایع و عدم توجه به مدیریت روستا در تهیه و اجرای طرحهای مناس

های باشند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشمدیریت روستایی برای توسعه در روستاهای پیرامون شهر شیراز می

متخصص امور روستایی در سطح بخشداری،  های کمبود پرسنل( در زمینه1391( و فریحی )1393مرادی و آگهی )
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فرمانداری، استانداری و غیره، عدم اعتماد دوسویه بین مردم، مدیران روستا و دولت، مهاجرت افراد غریبه به روستاهای 

های مناسب برای توسعه صنایع و عدم پیرامون شهر، عدم توسعه و نگهداری از فضای سبز روستا، فقدان زیرساخت

 .استها همسو یت روستا در تهیه و اجرای طرحتوجه به مدیر

های مدیریت روستایی و درصد، اختالف معناداری بین اثرگذاری چالش 99نتایج تحقیق نشان داد که با سطح اطمینان 

های های مختلف مورد بررسی وجود دارد، همچنین چالشروستاهای پیراشهری در مؤلفه نیافتگیتوسعهها در نقش آن

روی مدیریت روستایی در عدم توسعه های پیش( به عنوان مهمترین چالش18/3و عمرانی،  21/3فرهنگی  -)اجتماعی

-( در زمینه چالش1396( و بدری )1391باشد. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش فریحی )یافتگی روستاهای پیراشهری می

 است.روستاها همسو  نیافتگیتوسعه روی مدیریت روستایی درهای پیشفرهنگی در زمینه چالش -های اجتماعی

روستاها  های مدیریت روستایی و طبقات فاصلهبین چالشنتیجه آزمون ضریب همبستگی کندال نیز بیانگر آن است که، 

درصد، رابطه منفی  05/0( و سطح خطای کمتر از -711/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی کندال )از شهر شیراز 

های مدیریت روستایی تاثیر کمتری بر عدم دین معنی که، با افزایش فاصله از شهر، میزان چالشمعناداری وجود دارد. ب

های توسعه روستاهای پیرامون شهر داشته است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رابطه خاکستری در رابطه چالش

روستای مورد  12، از میان کهروستاهای پیراشهری موید آن است  نیافتگیتوسعهمدیریت روستایی و نقش آن در 

 باشند. های مدیریت روستایی مواجه می؛ روستاهای کرونی، خاتونی، ماه فیروزان و کیان آباد با بیشترین چالشمطالعه

 گردد:در این راستا با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه می
 مطالعه؛ مورد روستاهای در روستایی عهتوس متولیان یهمه میان نظامند و منطقی ایرابطه برقراریـ 

گذاری ، سیاستگیریطراحی سازوکاری مناسب برای راهیابی مدیران روستاها )شورا و دهیار( به مشارکت فعال در تصمیمـ 

 و نهادهای مرتبط با روستاها؛ها سازمان

 روستایی؛ اماندهیس و هادی هایطرح همانند روستایی هایطرح یکلیه اجرای در مردمی نظرات جلبـ 

در زمینه مدیریت و کنترل روستاها به طوری که در مدیریت اجتماعی  هادهیاری و اسالمی شوراهای اختیارات گسترشـ 

 ؤثر واقع شوند؛محلی کارآمد و م

 ورت مجزا و جداگانه از شهر شیراز؛ وهای توسعه مربوط به روستاها به صها و طرحتهیه و اجرای برنامهـ 

 ها.برنامه در روستا افراد دادن مشارکت طریق از دولت و روستا مدیران به مردم اعتماد ردنباالبـ 
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