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 چکيده

های در تیولا  اقتصادی و اجتماعی سکونتگاهها و دهياران(، )عملکرد شورای جايگاه مديريت نوين روستايی هدف پ وهش حاضر بررس

-ا جامعه آماری تییيق، ساكنان روستااستای، اسنادی و ميدانی ا روش تییيق تیليلی، مبتنی بر مطالعا  كتابخانهاستروستايی كهريز  

های متورد مطالعته باشدا كل جمعيت افراد خانوار در روستااز شورا و دهيار برخوردار هستند، میهای بخش كهريز  كه جمعيت بالا دارند و 

نفتر متخصتص بتر  01خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدا همچنين تعتداد  061ا لذا بر اساس فرمول كوكران تعداد است( نفر 5300)

میادير ضريب همبستگی اسپيرمن و وجود همبستگی ضعيف، گويتای ايتن واقعيتت بررسی نتايج انتخاب گرديدا  هدفمندگيری اساس نمونه

داری وجود های روستايی كهريز  رابطه مربت و معنیو تیولا  اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه  ها و دهيارانعملکرد شوراباشد،كه بين می

بتر  تأكيدروستايی كهريز  با  مناطقیولا  اقتصادی و اجتماعی در بندی فازی ممدانی جهت تیليل فضايی تنداردا در ادامه نيز، نتايج رتبه

تیولتا  اقتصتادی و های )گل حصار، قمصر، ده نو، درسون آباد، قلعه نتوچمن زمتين(، به ترتيب روستا نشان داد، ها و دهيارانعملکرد شورا

آبتاد، ستلمان هتای )استماعيلروستا همچنين اند،ختصاب دادهرا به خود ابر مديريت نوين روستايی  تأكيدرا با متوس  رو به پايين اجتماعی 

در ايتن  دانتدهآباد(، سطح بسيار كم تیولا  اقتصادی و اجتماعی را نشتان متیآباد، تورقوزآباد، خيرآباد، عظيمآباد، قيصرآباد، كبيرآباد، جهان

هتای مربوطته از طريتق افتزايش همتاهنگی و عملکترد نهتاد برای اولين گام، افزايش ميزان رضايتمندی روستايی از شودراستا پيشنهاد می

های مختلف توسعه های مربوطه از طريق مشور  و مشاركت دادن روستاييان در انجام طرحاندركاران نهادهمکاری ميان روستاييان و دست

 روستايی مورد توجه قرار گيردا
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 مقدمه

هتای توستعه اقتصتادی، هتا در فراينتدنیش و جايگاه روستا

المللی ای، ملی و بيناجتماعی و سياسی در میياس میلی، منطیه

های توسعه نيافتگی مناطق روستايی چون فیتر گستترده، و پيامد

نشتينی نابرابری فزاينده، رشد سريع جمعيتت، بيکتاری و حاشتيه

شهری موجب توجه به توسعه روستايی و حتی تیدم آن بر توسعه 

بدين ستان، توستعه  (ا0038و جوان،  یاسوريشهری شده است )

روستايی همواره دغدغه انديشمندان و سياستگذاران توسعه بتوده 

(ا رستيدن بته هتدفی خطيتر 0036است )رضتوانی و همکتاران، 

ها و به ن راههمچون توسعه روستايی در سرزمين، مستلزم پيمود

هتای های متعتددی استتا از زمينتهها و تکنيکكارگيری ترفند

تتوان آن را بته بی  بر انگيز در خصوب اين امر مهم، كه متی

هتای روستتايی نيتز عنوان شالوده و اساس جريان توسعه در فضا

گردانتی تلیی نمود، موضوع مديريت نوين روستايی برای صتینه

اقتصادی و اجتماعی استتا نیتاط  ی سکونتگاهی در ابعادعرصه

روستايی و جوامتع روستانشتين از ديربتاز، هماننتد ستاير جوامتع 

انسانی دارای سلسه مراتب مديريتی و نظام اجتماعی مناستب بتا 

اوضاع و احول اقتصادی، اجتمتاعی و سياستی زمتان ختود بتوده 

استا زيرا بدون نظم و نسق اجتماعی اصتولا اداره هتيچ يتک از 

دار ی و از جمله مناطق روستتايی كته پيوستته عهتدهجوامع بشر

های طولانی در تامين خورا  و سرباز و آذوقه برای تدار  جنگ

 (ا  0040ابری، یپذير نبوده است )حسيناين كشور بوده، امکان

ها در توسعه، رويکرد تمركززدايانته در در مسير تغيير رويکرد

نتوين روستتايی مديريت توسعه كشور منجر به تشکيل مديريت 

ها شد و نهادی رسمی و قانونی ها در روستايعنی استیرار دهياری

برای تربيت امور عمومی روستتا و متديريت میلتی روستتايی در 

(ا متديريت نتوين 0030ها شکل گرفت )استعلاجی، قالب دهياری

روستايی، در سطوح پايين هرم حاكميت به بخشدار و دهيار ختم 

های عمومی غيردولتی كته عنوان سازمان ها بهشودا دهياریمی

هتای اداره امور میلی را بتا نظتار  روستتاييان از طريتق شتورا

رسانند، در حوزه و عرصه امور عمومی اسلامی روستا به انجام می

هتا، گيتری دهيتاریكنندا با شتکلو خدما  عمومی فعاليت می

برای نخستين بار نهتادی رستمی و قتانونی بترای تربيتت امتور 

ها تجلی يافتا ساختار مديريت نوين روستتايی مومی در روستاع

در كشور از دو بختش شتورای استلامی روستتا بته عنتوان نهتاد 

گير، و دهياری به عنوان نهاد اجرايتی تشتکيل شتده كته تصميم

دارای استیلال حیوقی و مالی استا اين ساختار علاوه بر استتفاده 

رض میلتی را نيتز ، توانايی وضع و وصتول عتوالیاز عوارض م

-برای عرضه خدما  عمومی داردا دهياران عامتل پيونتد و هتم

افزايی ساختار حاكميت و نظار  در انتهای هرم سلستله مراتتب 

هستندا اين دو نهاد مردمی دوبال مديريت روستتايی را تشتکيل 

تواننتد دهند كه در صور  هماهنگی و همراهتی دولتت متیمی

ها باشتند )استتعلاجی، ديريت روستانیطه پايانی بر خلاء تاريخی م

گرايتتی، يکپتتارچگی، هتتايی از قبيتتل متتردمزمينتته(ا پتتيش0030

هتا بترای خوداتکايی، فراگير بتودن و همتاهنگی بتا ستاير نهتاد

 (ا0031موفیيت مديريت نوين روستايی ضروری است )رضوانی، 

های بنيادی مبتنی بر جامعته میلتی نیتش در واقع، سازمان

فرايند تصميم گيری، فراهم آوردن اعضا، بهبتود  زيادی در ايجاد

های جامعه و خدمت رستانی وضعيت اقتصادی، تشويق توانمندی

دارند و به عنوان كانالی برای ستازماندهی جامعته میلتی دارای 

يک نیش ضروری می باشندا آنها معمولتاً میتيم جامعته میلتی 

ا دارای هستند و به ختوبی بتا افتراد در ارتباطنتد، از ايتن رو آنهت

باشتند های جامعه میلی میمزايای زيادی از جمله آگاهی از نياز

و برای پاسخگويی مؤثر و بسيار سريع به مسايل روستايی نسبت 

هتتای دولتتتی و يتتا غيردولتتتی در موقعيتتت مناستتبی بتته ستتازمان

اند دارای ظرفيت بسيج منتابع باشندا به علاوه، آنها نشان دادهمی
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( بتا الهتام از 0114، 0اوپتار) دی هستتندمیلی برای توسعه بنيتا

ای است كته ديدگاه موسلی قلمرو میلی معمولاً بهترين میدوده

در (ا 0110، 0د )موزلیامکان دسترسی به پايداری در آن وجود دار

واقع، مديريت مبتنی به جامعه میلی ابزاری است برای ظرفيتت 

 سازی و توانمند سازی جامعته میلتی، بهبتود مشتاركت متردم،

هتا جهتت های میلی و بهبود استفاده از سرمايهسازماندهی نهاد

هتای ثيرگذاری در فرايند توسعه، كه با هدف پذيرش و رفع نيازأت

اقتصادی، اجتمتاعی و حفاظتت از  تیولا جوامع روستايی برای 

، 0د )چليمتا و همکتارانگيترمنابع توليد مورد استتفاده قترار متی

ای در زمينته متديريت گستترده در اين راستا، مطالعتا  (ا0110

المللی صور  گرفته، در ادامه نوين روستايی در سطح ملی و بين

 شوداهای مرتب  پرداخته مینيز به بررسی تعدادی از پ وهش

(، در پ وهشتی تیتت عنتوان، 0030پتور )مهدوی و كريمی

تدوين الگوی مطلوب مديريت نوين توسعه روستتايی ايتران، بته 

های سنتی مديريت، امتروزه بترای افتند، روشاين نتايج دست ي

اداره امور و توسعه روستتايی كارستاز نيستتند و متديريت جديتد 

توسعه روستايی بايد علاوه بر دارا بودن اصول متديريتی هماننتد 

هتايی بايستتی معيتار غيتره، ريتی، ستازماندهی ورهبری، برنامه

پايدار و  گرايی و مشاركت و منابع مالینگری، جمعهمچون جامع

را در خود داشته باشتد و باعت  رفتع مشتکلا  اقتصتادی،  غيره

 های روستايی گرددا اجتماعی و يست میيطی فضا

ای تیتت ( در میالته0030جعفرآبتاد )عنابستانی و پورجمتالی

هتا از زای روستتانروعنوان برآورد ميتزان تأثيرپتذيری توستعه د

  ت شهرستتان )مطالعه موردی: دهستان اتتر مديريت روستايی

مانه و سملیان(، به اين نتايج رستيدند كته، شتد  تتأثير متغيتر 

 860/1عملکرد مديريت روستايی بتر سترمايه اجتمتاعی روستتا 

است كه بيانگر تأثير متوس  و مربت عملکرد مديريت روستتايی 

                                                                                           
0- Opare 

0- Moseley 

0- Chilima 

بر سرمايه اجتمتاعی روستتا استت، همچنتين عوامتل اقتصتادی 

يری سترمايه اجتمتاعی داشتته گبيشترين تأثير را در ميزان شکل

درصتد از تغييترا  سترمايه  58است، به طوری كه بته تنهتايی 

( 0036هشتتجين و همکتاران )كندا مولائیاجتماعی را تبيين می

های مديريت روستايی از ديتدگاه ای تیت عنوان چالشدر میاله

هتای ناحيته های استلامی در مانتدگاری جمعيتت در روستتاشورا

توان از طريق توسعه ه اين نتايج رسيدند كه، میمركزی اردبيل ب

ريتتزی توستتعه كتتارآفرينی و نيتتز رويکتترد مشتتاركتی بتته برنامتته

های اميدواری روستايی، ضمن تیويت روحيه و بس  انگيزه زمينه

ها تیويت نموده تا از اين طريق انگيتزه مانتدگاری در را در روستا

ای ( در میالته0030ها تیکيم بخشتيدا عزمتی و الماستی )روستا

تیت عنوان تیليل عوامل اثرگذار بتر تیويتت نیتش اقتصتادی 

هتای شهرستتان های روستايی مورد: روستتاها در سکونتگاهشورا

هرسين(، به اين نتتايج رستيدند كته تفتاو  معنتاداری در ارائته 

هتا وجتود داردا خدما  اقتصتادی قبتل و بعتد از تأستيس شتورا

لفه پيش برنتده در شتورای ؤم 6همچنين با كمک تیليل عاملی 

اسلامی در راستای توسعه اقتصاد روستايی شناستايی شتدند كته 

هتا، مشتکلا  متروب  بته توانتايی های قانونی شوراشامل ضعف

ها در تصويب قوانين اقتصادی مربوط، مشکلا  مربتوط بته شورا

ها با يکديگر، مشتکلا  مربتوط بته عتدم همکاری مردم و شورا

هتا، ها، عدم اعتمتاد متردم بته شتوراوانين شوراآشنايی اعضا با ق

مؤلفته  8ها بته لیتاظ اداری و متالی و میدوديت اختيارا  شورا

هتا، شتناخت بهتتر بازدارنده مشاركت مردمی در اداره امور شتورا

اعضای شورا نسبت به مشکلا  اقتصادی روستا، مردمتی بتودن 

هتای های دولتی و مردمی بته پتروژهاعضای شورا، جلب حمايت

برقتی و صتالیی ادامته نيتز  روستايی شناسايی شتده استتا در

(، در پ وهشی تیت عنوان نیش مديريت نوين روستتايی 0035)

در توسعه پايدار روستايی به اين نتايج دست يافتند، نظام مديريت 

روستايی ايران طتی ستاليان طتولانی بته لیتتاظ ستتاختارهای 

ای داشته و متأسفانه پيچيدههای اجتمتاعی، تیتولا  و دگرگونی
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خلاء مديريت كارآمد و اصولی در روستاها در تمتامی اين ادوار به 

هتای اخيتر مشتکلا  عديتتده و در دهه 0081خصوب تا سال 

ای را بترای روستتاييان ايجاد نموده استتا در متديريت میلتی 

ها از بدو تشکيل تاكنون بتتا استتتفاده از نوين روستايی، دهياری

مياری و مشاركت متتردم و كمتتک هتتای دولتتت اقتتداما  ه

متؤثری در توستعه روستتايی انجتام دادهاندا اجرای طرح هادی، 

 -برنامتته ختتدما  عمتتتومی و برنامتتته ختتتدما  اجتمتتتاعی 

دهندكتته ها را تشکيل میاقتصتادی، سته فعاليت عمده دهياری

توستعه هتتا در چتتارچوب ايتن سته فعاليتت عمتتده دهيتتاری

ها بيشترين تتأثير را در توستعه گيرند و دهياریروستايی قرار می

هشتجين مولائی .مديريت روستايی از جها  عمرانی داشته است

(، در پ وهشی تیتت عنتوان، نیتش متديريت 0036و همکاران )

میلی در توسعه اقتصادی نواحی روستايی شهرستان بهشتهر بته 

انتد بترای ت میلی توانستهاين نتايج دست يافتند، عناصر مديري

هتايی ماننتد بهبتود زنتدگی روستتاييان، گستترش رشد در زمينه

هتتای روستتتايی، توستتعه صتتنايع و حضتتور گردشتتگران در فضتتا

بسترسازی نمايندا در اين ميان مديريت میلی روستايی در ناحيه 

بهشهر، توفیيتا  چنتدانی در كتاهش فیتر در نتواحی روستتايی 

( در پ وهشتی تیتتت 0034مکتاران )نداشتته استتا ايمتتانی و ه

عنوان ارزيابی مديريت نوين روستايی مبتنی بتر ديتدگاه توستعه 

های بخش مركزی شهرستتان ستميرم، بته ايتن پايدار در روستا

نتايج دست يافتند، در ميان ابعاد چهارگانه مورد بررسی، مديريت 

نوين روستايی در بعد زيست میيطی و تنها بر شاخص عملکترد 

در تامين آب آشاميدنی سالم و بهداشتی تا حدودی موفق مديران 

بوده است اما در بعد اجتماعی، اقتصادی و كالبدی مديريت نوين 

روستايی تاكنون نتوانسته اثرگذاری مربت و قابل توجهی داشتته 

ای بتتا عنتتوان متتديريت (، در مطالعتته0114) 0باشتتدا ونچانتتگ

-به اين نتيجه می روستايی، رهيافتی برای مناطق روستايی تبت،

                                                                                           
0 - Wenchang 

رسد كه مديريت روستايی در نواحی روستايی جايگاه خود را پيتدا 

كنتد كته بتا فرهنتگ روستتايی، منتابع روستتايی، اكولتوژی می

روستايی، توليدا  روستايی، كاهش فیر روستايی و بهبود زندگی 

(، در 0100)0رامانديتتدو اروستتتايی در تعامتتل عملکتتردی باشتتد

سی ارتباط بين مديريت سازمان يافتته پ وهشی تیت عنوان، برر

و كارآمد و اثرا  آن بتر عملکترد كاركنتان و جوامتع میلتی در 

مالزی، به اين نتايج دست يافتند كه بين سبک مديريت كارآمتد 

روستايی، به طور مربت با متدير كتارآفرين و عملکترد كاركنتان 

 ارتباط وجود دارد و مدير كارآفرين نیش ميانجی در ارتبتاط بتين

 روش مديريت و عملکرد كاركنان داردا 

-از دهتهدهد، مروی بر تجربيا  مديريت روستايی نشان می

، بستياری از 0331های پايتانی قترن بيستتم بته ويت ه از دهته 

-هايی پايين به بالا و نیتش نهتادانديشمندان در توجه به رويکرد

های میلی در افزايش كارايی مديريت میلی تأكيد كردند و بته 

ال آن مسائلی از قبيل درجه تمركززدايی و خودگرانی مديريت دنب

های متديريت میلتی، های مالی نهادمیلی، چگونگی تامين نياز

نیوه تنظيم رواب  مناسب در سطوح كلان، ميانی و خرد با هدف 

، 0د )مکينتونايجاد نظام كارآمتد متديريت روستتايی مطترح شت

هتای متديريت یتورپاردايم مديريت نوين روستايی در م(ا 0110

هتتا و ختتدما  ی، متتديريت زيرستتاختززمتتين و توليتتد كشتتاور

هتا، ها برای روستتازيربنايی، مديريت مالی و نظام درآمد و هزينه

مديريت میي  زيست و توسعه پايدار و متديريت بترای كتاهش 

-فیر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است )عنابستتانی و حتاتمی

ت، زيرساخت و برنامته، سته عنصتر (ا بنابراين مديري0030ن اد، 

مديريت روستايی است كه در راستای دستيابی به اهتدافی ماننتد 

های روستايی، از بين بردن شتکاف اجتمتاعی و كاهش مهاجر 

اقتصادی ميان شهر و روستا، توستعه كشتاورزی و كتاهش فیتر 

(ا همچنتين 0030گسترده روستايی است )صيدايی و همکتاران، 

                                                                                           
0 - Ramanaidu 

0 - Mackinnon  
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و صاحبنظران حوزه فعاليت روستايی، حيطته  بسياری از میییان

دانند كته شتامل مديريت و توسعه روستايی را شامل پنج بعد می

مديريت منابع طبيعی، مديريت منتابع انستانی، توستعه فيزيکتی 

هتتای كشتتاورزی و روستتتا و امتتور زيربنتتايی، توستتعه فعاليتتت

كته بايتد  (،0101، 0د )گيبسون و همکتارانداننغيركشاورزی می

اوه بر توجه به مشتاركت متردم، بته دقتت، سترعت، صتیت، عل

كيفيت ارائته ختدما ، افتزايش پاستخگويی، كارآمدشتون رونتد 

ر واقع، متديريت  (ا0113، 0)كلمن مديريت و خدما  توجه نمايند

هتای نوين روستايی پيوند اقتصادی، اجتماعی و میيطتی فراينتد

يکتی (ا 0118، 0وف)پر ها را با خود به همراه داردپايدار در روستا

از نکا  مهم در مفهوم مديريت روستايی، در  مناسب از روستا 

معصتوم، یهتا استت )قتديرو توسعه اقتصادی و اجتماعی روستتا

(، چرا كه امر خطيری همچون توستعه يکپارچته روستتايی 0040

هتای گونتاگونی همچتون منوط به حصوب تغييراتتی در زمينته

(، يا به بيان ديگر، 0044سعيدی، )غيره افزايش توليد اقتصادی و 

 برو تیولا  اقتصادی و اجتماعی استا

توان اينگونه استنباط نمتود بندی پيشينه پ وهش، میاز جمع

)عملکترد  كه مطالعا  در زمينه جايگاه مديريت نتوين روستتايی

در تیولا  اقتصادی و اجتماعی كمتر صور   ها و دهياران(شورا

اهميتت انجتام پت وهش حاضتر را گرفته است، كه همين متورد 

ترين مساله پ وهش حاضر اين است دهدا بنابراين مهمنشان می

در تیولتتا  اقتصتتادی و  هتتا و دهيتتارانعملکتترد شتتوراكتته آيتتا 

های روستتايی كهريتز  اثرگتذار استت؟ در اجتماعی سکونتگاه

هتای بررسی عملکرد مديران روستايی بته عنتوان ستازمانواقع، 

با توجه به  ه دولت از يک طرف و از طرف ديگرمیلی و يا نمايند

اينکه اين متديران بتا متردم میلتی مترتب  هستتند، بررستی و 

سنجش عملکرد آنهتا در زمينته تیولتا  اقتصتادی و اجتمتاعی 

                                                                                           
0 - Gibson  

0 - Coleman 

0 - Prof 

تواند راهگشای بستياری از های روستايی كهريز ، میسکونتگاه

مستتائل و مشتتکلاتی متتديريت نتتوين روستتتايی در ايتتن منتتاطق 

 باشد روستايی

 

 هامواد و روش

جايگاه متديريت موضوع مورد مطالعه در اين تییيق، بررسی 

هتای ستکونتگاهنوين روستايی در تیولا  اقتصادی و اجتمتاعی 

تییيق حاضر از نظتر ماهيتت و روش، كهريز  استا روستايی 

ای توستعه-توصيفی و تیليلی و از نظر هدف مطالعته كتاربردی

اطلاعا  در بخش مبانی نظری از استا همچنين برای گردآوری 

-ای، در بخش ميدانی، از روش پيمايش )زمينهمطالعا  كتابخانه

در  يابی( مبتنی بر پرسشنامه مییق ساخته استفاده شتده استتا

پ وهش حاضر با توجه به موضوع تییيق به منظور دستيابی بته 

هايی كه دارای درجه حداكرر ضريب دقت در بدست آوردن نمونه

های جامعه آماری بوده و نتايج به دست آمتده از از وي گی بالايی

گيتری تصتادفی آن قابل تعميم به كتل جامعته باشتد، از نمونته

هتای بختش با توجه بته حجتم زيتاد روستتا استفاده شده استا

به های با جمعيت بالا و برخوردار از شورا و دهيار روستاكهريز ، 

ا كل جمعيت افراد اندهشدعنوان جامعه آماری اين پ وهش تعيين 

باشتدا لتذا بتر نفتر متی 5300های مورد مطالعه خانوار در روستا

خانوار به عنوان جامعته نمونته  061اساس فرمول كوكران تعداد 

انتخاب گرديده شدا در اين راستا جهت حجم نمونه در هر يک از 

گتردد های مورد مطالعه، به نسبت سهم خانوار تعيتين متیروستا

-در بخش دوم جهت بررسی و تیليل فضتايی روستتا ا(0جدول)

های بخش كهريز  بر اساس تیولا  اقتصادی و اجتمتاعی بتا 

تأكيد بر مديريت نوين روستايی،  از نظرا  متخصصتان و افتراد 

مطلع استفاده شده استا لذا جامعه آماری در بخش دوم پ وهش 

جتم ح به منظتورباشدا می شامل: متخصصان، افراد مطلع و آگاه

گيری هدفمند استفاده شده است به نمونه در اين قسمت از نمونه

گيتری اين شکل كه كه تا زمان به اشباع رسيدن اطلاعا ، نمونه
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نفتر متخصتص و  01به اتمام رسيدا لذا در اين قسمت، از تعتداد 

گيری هدفمند بهره گرفته شدا همچنين بتر مطلع بر اساس نمونه

در قالتب دو بعتد  متغير وابسته هایاساس اهداف پ وهش، گويه

اجتماعی تدوين شده استا لذا با توجه به مبانی نظری -اقتصادی

و مطالعا  صور  گرفته از پيشينه پ وهش و مطالعتا  صتور  

های تییيتق در های مورد مطالعه، گويهگرفته و بر اساس روستا

همچنتين  ، تدوين شتده استتا0بعد به صور  جدول  0راستای 

های متغير مستیل عملکترد ها و شاخصست كه گويهقابل ذكر ا

، مطترح شتده استتا بته 0ها و دهياران روستتا، در جتدول شورا

های احتمالی متغير مستتیل، در ابتتدا منظور روش سنجش گويه

آوری اطلاعتا  متورد نيتاز، بتا پس از توزيع پرسشتنامه و جمتع

تبتديل  ها به يک گويته، تمامی گويهSPSSاستفاده از نرم افزار 

های عملکترد بندی همه گويهگرديدا سپس گويه حاصل از جمع

شوراها و دهياران روستا، به عنوان متغير مستیل در نظتر گرفتته 

به منظور ارزيتابی اعتبتار ابتزار پت وهش از روايتی  شدا همچنين

میتوايی استفاده شده است، به اين صور  كه پرسشنامه قبل از 

تيد دانشگاه و كارشناستان مترتب  بتا اجرا در اختيار جمعی از اسا

موضوع تییيق قرار گرفت )اعتبار صوری( و پس از چند مرحلته 

ی آماری توزيع گرديدا برای تعيتين پايتايی اصلاح، در بين نمونه

ابتتزار ستتنجش از روش آلفتتای كرونبتتاخ استتتفاده شتتده استتت و 

به دست آمده استت   436/1ميانگين اين آماره، برای پرسشنامه 

نفر(،  اين میدار به دستت آمتده گويتای  01اد نمونه پايلو  )تعد

همچنتين قابتل ذكتر ا باشدهای پ وهش میاعتبار بالای شاخص

است، به منظور تیليل سئوال تییيق از آزمون آماری همبستگی 

بندی روستاها بتر و رگرسيون انجام پذيرفتا همچنين جهت رتبه

ها و عملکرد شورابر  اساس تیولا  اقتصادی و اجتماعی با تأكيد

 از مدل فازی ممدانی استفاده گرديده استا  دهياران

كيلومتری جنوب شهر ری در شهرستان 00كهريز  در  شهر

كه شتاهراه  قم قرارگرفته است -ری و در كنار جاده قديم تهران

از شتمال بته مرقتد  اگتذردقم از مركز آن متی -ترانزيتی تهران

زهرا، از غرب به اتوبتان تهتران  )ره( و بهشت مطهر امام خمينی

قم از شمال شرقی بته باقرشتهر، از شترق بته جتاده كمربنتدی 

هتای ورامتين و از جنتوب بته شتهر شرق تهران و جلگتهجنوب

  آباد میصور استاحسن

 

 مورد مطالعه یهاحجم نمونه در روستا. 6جدول

هنمون خانوار روستا رديف  

 00 000 دوتوهه سفلی 0
460 درسون اباد 0  04 
نقلعه نوچمن زمي 0  003 08 
 8 60 اسماعيل اباد 8
 0 80 سلمان اباد 5
 3 085 قيصراباد 6
 01 63 كبيراباد 4
 0 80 جهان آباد 4
 81 658 تورقوزاباد 3
 4 005 خيراباد 01
 00 033 ده نو 00
 011 0460 قمصر 00
 010 0304 گل حصار 00
 4 014 عظيم آباد 08

 مطالعه یهاافتهيمنبع: 

 

سنگی، تبايين، اين شهر از چندين پارچه آبادی پراكنده ) قلعه

، آبتاد گردنتهعبتدل، كهريتز ، آبتاد موقوفته، قلعته شتيخكريم

 حستن امتام آباد، شتهر آباد، مهتدیآباد، حمزهد، صادقآباقاسم

بخش كهريز  بته مركزيتت شتهر استا  شده تشکيل( مجتبی

ان رى قترار دارد كته كهريز  در جنوب بخش مركزى شهرستت

روستا استا اين بخش داراى دو دهستان است به نتام  40داراى 

روستتا  00هاى دهستان قلعه نو به مركزيت روستاى قلعه نو بتا 

تا غير مستکونى( در شترق ايتن بختش، و  0تا مسکونى و  01)

تا  84روستا ) 60دهستان كهريز  به مركزيت شهر كهريز  با 

کونى( در نيمه غربى بخشا همچنتين تا غير مس 00مسکونى و 

بخش كهريز  داراى دو شهر بته نتام هتاى كهريتز  )مركتز 

بخش( و باقرشهر استا اين بخش از نظر جمعيتت و وستعت در 



 323      مناطق روستاییجایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی  

سطح شهرستان رى حائز رتبه دوم است و با مستاحتى بتالغ بتر 

وسعت شهرستان را تشتکيل متى  %00كيلومتر مربع حدود  580

 (ا0035ان تهران، )سالنامه آماری است دهد

 

 وابسته ريمتغ یشاخصها و هاهيگو. 2جدول 

 بعد شاخص گويه

ها، پس انداز بيشتربهبود درآمد خانوار، رفع سو تغذيه، بازاريابی میصولا ، نظار  بر فروش كالا  كاهش فیر 

یاقتصاد  

 رونق توليد و میصولا  كشاورزی، بازار فروش میصولا  كشاورزی، تنوع كشت میصولا 
های گسترش فعاليت
 كشاورزی

های يازهای مرتب  با روستا، تامين نها و سازمانهای زندگی، گسترش رفاه، توزيع عادلانه منابع، همکاری با نهادارتیاء شاخص
 ضروری، بهداشت و خانه و بهداشت، سطح سواد و تیصيلا 

 بهبود كيفيت زندگی

مردم به حمايت  گذاران بومی و میلی، تشويقها، استفاده از سرمايهتفاده از فرصتهای گردشگری، جذب گردشگر، اسشناسايی عرصه
 از گردشگری 

های گسترش فعاليت
 غيركشاورزی 

 تعامل  تعامل بيشتر بين اهالی، تعامل بيشتر بين مديران و اهالی 
 اجتماعی

 
 
 
 

های اهالی،افزايش دانش و اطلاعا  مردم، توسعه و مهار   آگاهی 
های توسعهنگيزه جهت كار اشتراكی، مشاركت در پروژها   تمشارك 

 اعتماد اجتماعی ايجاد انگيزه بريا پيگيری مشکلا ،ايجاد اعتماد بين مردم و مديران 
 امنيت  كاهش سرقت، كاهش جرم، كاهش اعتياد

وستاكاهش مهاجر  از روستا، افزايش تمايل به مهاحر  به روستا، بازگشت مهاجرين به ر  مهاجر  

 ا0038مودودی و همکاران،  ؛0036منبع: مولائی هشجين و همکاران،
 

 مستیل ريمتغ یهاشاخص و هاهيگو .0 جدول

 هيگو شاخص بعد

 
 
 
 یعمران امور

 روستا

 هاابانيخ و هاكوچه آسفالت ،یفرع یهاجاده و معابر ساخت يیروستا مرور و عبور بهبود
 روستا نظافت حفظ روستا، از دام خرو  زباله، افتيباز و دفن مركز جاديا يیروستا  يمی بهبود

 یهافضا و اماكن حفظ و جاديا
 یفرهنگ

 یخيتار آثار حفظ مسجد، و مدرسه ساخت كتابخانه، احداث

 یتعاون یهاتشرك جاديا ،یدست عيصنا كارگاه احداث ،یبهداشت یهاسيسرو و یعموم حمام احداث يیروستا لا يتسه و سا يتاس جاديا
 مخابرا ، و ،یجمع ارتباط ليوسا جاديا ،یدنيآشام آب نيتام و یآبرسان يیربنايز خدما 
 یخانگ فاضلاب كنترل انهار، و قنوا  یروبيلا و اءياح یطيمی ستيز خدما 

 روستا در بهداشت نيتام یبهداشت امور
 بر نظار  ها،كمبود صيتشخ ها،سازمان با یکارهم ،یرسانكمک ها،اختلاف حل یابيارز روستا، بهداشت یارزاب

 روستا امور

 
 
 یاقتصاد

 
 
 یاقتصاد توسعه

 كار یايجو افراد یبرا كار نيتام جهت در مساعد  و اشتغال یهانهيزم يیشناسا
 مرغوب نان و آرد به روستا مردم یدسترس ليتسه جهت رد رب  یذ مراجع با یهمکار

 یدست عيصنا توسعه به انييروستا بيترغ و قيتشو
 یدست عيصنا و یصنعت دا يتول و یكشاورز میصولا  یمعرف جهت در كشاورزان با یهمکار و مساعد 

 0036 همکاران، و نيهشتج یمولائ، 0043و همکاران،  ،ی: پورطاهرمنبع
 

 و بحث نتايج

 های توصیفییافته

نفتر  061دهتد كته از های توصيفی پ وهش نشان متیيافته

 3/06درصد مترد و  0/60نوار پاسخگو به سئوالا  پرسشنامه، خا

 65سال تتا  05اند، همچنين پاسخگويان از سنين درصد زن بوده

درصتد پاستخگويان در  4/08اند، كته سال به بالا را تشکيل داده

درصد 1/03سال،  85-05درصد در سن  0/66سال،  05-05سن 

یتتاظ ميتتزان ،  قتترار دارنتتدا همچنتتين بتته ل85-65در ستتنين 

 0/05تیصيلا ، در بين جامعه نمونه آماری، تیصتيلا  ابتتدايی 

 1/06، فتوق ديتپلم 1/08درصد، ديتپلم  1/4درصد و بی سواد با 
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  045از آن قرار دارندا همچنين از مجموع  1/04ليسانس و بالاتر  

 05( بالتاتر از 5/58پاسخگوی مورد بررستی در ايتن پت وهش ، )

دهد، مد  اقامت بالتاتر از نتيجه نشان می سال اقامت دارندا اين

سال گويای آشنايی بيشتتر پاستخگويان بته میتدوده متورد  05

 باشداهای پاسخگويان میتر بودن پاسخمطالعه و دقيق

 

 
 در شهرستان و استان تهران میدوده مورد مطالعه يیايجغراف تيموقع نیشه. 6 شکل

 

 های تحلیلییافته

هتا و دهيتاران( و شتورا )عملکتردين در مطالعه همبستگی ب

تیولا  اقتصادی و اجتماعی مناطق روستايی كهريز ، بررستی 

عملکترد میادير ضريب همبستگی اسپيرمن نشتان داد كته بتين 

تیولتتا  اقتصتتادی و اجتمتتاعی منتتاطق  هتتا و دهيتتاران وشتتورا

درصتد  33داری در سطح اطمينتان روستايی رابطه مربت و معنی

ريس همبستگی بتين متغيتر مستتیل و تیولتا  وجود نداردا مات

 آمده استا 0اقتصادی و اجتماعی مناطق روستايی در جدول 

هتای كتاهش فیتر بتا وجود همبستگی ضعيف بين شاخص 

هتتای ، گستتترش فعاليتتت143/1ضتتريب همبستتتگی استتپيرمن 

، بهبود كيفيت زندگی با میتدار 008/1كشاورزی با میدار ضريب 

ی غيركشتاورزی بتا میتدار ضتريب هتا، گسترش فعاليت000/1

آگاهی بتا میتدار ضتريب ، 005/1، تعامل با میدار ضريب 134/1

بتا میتدار  ، اعتمتاد اجتمتاعی010/1مشاركت بتا میتدار ، 018/1

، 000/1، مهاجر  با میدار 010/1امنيت با میدار  ،010/1ضريب 

و تیولتا   هتا و دهيتارانعملکرد شتوراگويای عدم ارتباط بين 

(، 0باشدا همانطور كته از نتتايج جتدول)اجتماعی می اقتصادی و

باشد، شاخص مشاركت و اعتماد اجتمتاعی كمتترين مشخص می

در بعد اجتماعی به  ها و دهياراننیش شوراميزان همبستگی را با 

مشاركت متردم در متديريت روستتايی خود اختصاب داده استا 

-ی متیگانه زير بخش متديريت روستتايهای يازدهيکی از میور

-های مردمی در توسعه روستاباشدا امروزه اهميت جلب مشاركت
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های بخش كهريز  بر كسی پوشتيده های ايران از جمله روستا

نيست و اهميت آن نيز بايد افزايش يابدا در واقتع زمتانی كته از 

بته معنتای  گرددمیمشاركت مردم در مديريت روستايی صیبت 

روستايی و روستتاييان بتا  كنش متیابلی كه بين متوليان مديريت

ای كته پيوندد، به گونتهای به وقوع میهای توسعهذينفعان طرح

روستاييان آگاهانه و از روی اراده و ميل و يتا حمايتت و هتدايت 

كارگران دولتتی در تمتامی ستطوح و مراحتل تتدوين و اجترای 

های توسعه شركت فعال داشته باشندا بر استاس ها و طرحبرنامه

هتای يدانی صور  گرفته، بسياری از ستاكنين روستتامطالعا  م

بخش كهريز  اذعان نمودند كه به دليل نبود اعتماد ميان مردم 

گيردا همچنين و مديران روستايی، مشاركت به ندر  صور  می

هتای مطرح نمودند كه مديران روستايی در زمتان اجترای طترح

اجرايتی توسعه روستايی از جمله طرح هادی روستايی، مستئولين 

ای دهند و اگر مسئولين بخواهند كوچهرا به سمت خود سوق می

شود كوچه منزل ای كه آسفالت میرا آسفالت نمايند، اولين كوچه

مديران روستايی استا در واقع از ديدگاه مردم، مديران روستايی 

كنند و از های توسعه روستايی حمايت میبه نفع خودشان از طرح

ها هيچ گونه ستود اقتصتادی بترای متردم رحديدگاه آنان اين ط

روستا نتداردا در بعتد اقتصتادی، كمتترين ميتزان همبستتگی در 

ناشتی از چنتد بعتدی ، كه اين امتر باشدشاخص كاهش فیر می

هتای در اختيتار عناصتر بودن موضع فیر و میدود بودن سرمايه

 باشدا ها میمديريتی روستا

 

 يیمناطق روستا یو اجتماع یو تیولا  اقتصاد ارانيده و هاشورا عملکرد نيب یهمبستگ ليتیل جينتا. 4جدول 

 یهمبستگ بينوع ضر r p مستقل ريمتغ شاخص

 كاهش فیر

 ها و دهيارانعملکرد شورا

143/1 043/1 

 
 
 اسپيرمن

كشاورزیهای گسترش فعاليت  008/1 046/1 
 034/1 000/1 بهبود كيفيت زندگی

گری( شاورزی )گردشهای غيركگسترش فعاليت  134/1 000/1 

 065/1 005/1 تعامل 

 034/1 018/1 آگاهی

 016/1 010/1 مشاركت

 034/1 010/1 اعتماد اجتماعی

 034/1 015/1 امنيت 

 035/1 013/1 مهاجر 

 مطالعه یهاافتهيمنبع: 
 

به منظور تفاو  تیولا  اقتصادی و اجتمتاعی بتا تأكيتد بتر 

های روستايی، با استتفاده در سکونتگاه ها و دهيارانشوراعملکرد 

از تیليل واريانس به بررسی ميزان تیولا  اقتصادی و اجتماعی 

در نواحی روستايی پرداخته شده استتا نتتايج حاصتل از آزمتون 

دهد، با توجه به نشان می 8تیليل واريانس يک طرفه در جدول 

 35/1ستت، بتا اطمينتان ( كمتر ا15/1اينکه سطح معناداری از )

توان گفت كه در ميان مناطق روستايی كهريتز  بته لیتاظ می

در تیولتا  اقتصتادی و اجتمتاعی  هتا و دهيتارانعملکرد شتورا

تفاو  وجتود داردا ايتن بتدان معناستت كته وضتعيت تیولتا  

در  هتا و دهيتارانعملکرد شتورااقتصادی و اجتماعی با تأكيد بر 

يکديگر يکستان نيستتا بيشتترين مناطق روستايی كهريز  با 

اختلاف ميتانگين از ديتدگاه ستاكنين منتاطق روستتايی در بعتد 

باشتد و در بعتد اقتصادی، شتاخص بهبتود كيفيتت زنتدگی متی

 باشدااجتماعی بيشترين اختلاف ميانگين در شاخص مهاجر  می
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 ارانيده و هاشورا عملکردبا تأكيد بر  يیروستا مناطقدر  یو اجتماع یتیولا  اقتصاد یطرفه به منظور بررس کي انسيوار ليآزمون تیل. 9جدول 

انسيآزمون وار شاخص یدرجه آزاد  تاختلاف مربعا   F  (Sig)آزمون  

 كاهش فیر

یگروه نيب  0 00/0  

06/00  111/1 یدرون گروه   053 06/1  

  061 جمع

 یكشاورز یهاتيگسترش فعال

یگروه نيب  0 05/0  

00/00  110/1 یدرون گروه   053 08/1  

  061 جمع

 یزندگ تيفيبهبود ك

یگروه نيب  0 00/0  

85/00  111/1 یدرون گروه   053 08/1  

  061 جمع

 (ی)گردشگر یركشاورزيغ یهاتيگسترش فعال

یگروه نيب  0 05/0  

85/00  111/1 یدرون گروه   053 00/1  

  061 جمع

 تعامل

یگروه نيب  0 06/0  

00/00  111/1 یدرون گروه   053 08/1  

  061 جمع

 مشاركت

یگروه نيب  0 00/0  

00/00  111/1 یدرون گروه   053 06/1  

  061 جمع

 تيامن
یگروه نيب  0 13/0  

04/00  111/1 یدرون گروه   053 06/1  

  061 جمع

 مهاجر 
یگروه نيب  0 01/0  

00/08  111/1 یدرون گروه   053 05/1  

  061 جمع

 یآگاه

یگروه نيب  0 00/0  

00/00  111/1 یدرون گروه   053 08/1  

  061 جمع

 یاجتماع اعتماد

یگروه نيب  0 13/0  

01/00  111/1 یدرون گروه   053 00/1  

  061 جمع

 مطالعه یهاافتهيمنبع: 

 

روسرتایی کهریر ب برا  بندی ( منراقق رتبهتحلیل فضایی 
با محوریرت عملتررد صادی و اجتماعی تأکید بر تحولات اقت

 ها و دهیارانشورا

روستايی كهريز  با  مناطقدر اين تییيق به تیليل فضايی 

تأكيد بر تیولا  اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده استتا بترای 

-های مختلفی همچون ويکور، تاپسيس، رتبهرتبه بندی از روش

-رتبته ،0یخطت صيتخص کيبا تکن یبندبندی چند معياره، رتبه

توان استفاده كردا در اين تییيق از روش رتبته یم 0برناردو یبند

 بندی فازی ممدانی استفاده شده استا

های تیولا  اقتصادی و اجتماعی بته توابع عضويت شاخص

                                                                                           
0 - linear assignment 

0 - Bernardo 
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شکل فازی سازی بيان شتده استت و ستپس بتا استتفاده از آن 

ها، در هر يک از مناطق روستتايی بتا وضعيت هر يک از شاخص

(، كمتتی m(، متوستت  )Aستتتفاده از توابتتع ستته گانتته مطلتتوب )ا

 جينتا ادامه در لذاا شده است( مشخص n( و نامطلوب )lمطلوب )

  اباشدیم ليذ جداول شرح به

 

 يیروستا مناطقشده  فيتعر تيدر توابع عضو یمورد بررس یاز شاخص ها کيهر  تيدرجه عضو. 1جدول 

روس

 تا
 شاخص

تابع 

 "كم"

 اريبس"تابع

 "مك

تابع 

 "متوسط"

تابع 

 "اديز"
 شاخص روستا

تابع 

 "كم"

 اريبس"تابع

 "كم

تابع 

 "متوسط"

تابع 

 "اديز"

 
 
 
 
 
 
 
قلعه نو 
چمن 
 نيزم

 00/1 50/1 81/1 05/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
 
 
 لياسماع
 آباد

 00/1 34/1 00/1 00/1 كاهش فیر

گسترش 
 یهاتيفعال

یكشاورز  

86/1 80/1 60/1 84/1 
گسترش 

 یهاتيفعال
یكشاورز  

86/1 80/1 60/1 84/1 

 تيفيبهبود ك
یزندگ  

40/1 05/1 86/1 50/1 
 تيفيبهبود ك
یزندگ  

40/1 05/1 86/1 50/1 

گسترش 
 یهاتيفعال
  یركشاورزيغ

00/1 61/1 40/1 84/1 
گسترش 

 یهاتيفعال
  یركشاورزيغ

00/1 61/1 40/1 84/1 

 08/1 81/1 00/1 04/1 تعامل 08/1 61/1 00/1 04/1 تعامل 

 65/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت  65/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت 

 08/1 80/1 03/1 85/1  تيامن 08/1 80/1 03/1 85/1  تيامن

 60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر  60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر 

یآگاه یآگاه 84/1 68/1 56/1 00/1   00/1 84/1 56/1 53/1 

 اعتماد
یاجتماع  

84/1 04/1 88/1 80/1 
 اعتماد
یاجتماع  

04/1 58/1 60/1 56/1 

 
 
 
 
 
 ميعظ
 آباد

 84/1 05/1 01/1 03/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
سلمان 
 آباد

 00/1 56/1 81/1 06/1 كاهش فیر
گسترش 

 یهاتيفعال
یكشاورز  

84/1 50/1 63/1 84/1 
گسترش 

 یهاتيفعال
یكشاورز  

46/1 50/1 60/1 83/1 

 تيفيبهبود ك
یزندگ  

45/1 55/1 86/1 50/1 
 تيفيبهبود ك
یزندگ  

40/1 05/1 86/1 50/1 

گسترش 
 یهاتيفعال
  یركشاورزيغ

00/1 61/1 40/1 84/1 

گسترش 
 یهاتيفعال
 یركشاورزيغ

  

00/1 61/1 40/1 84/1 

 08/1 61/1 00/1 03/1 تعامل  08/1 61/1 08/1 34/1 تعامل
 65/1 81/1 00/1 01/1 مشاركت  65/1 01/1 60/1 81/1 مشاركت 

 08/1 80/1 03/1 65/1  تيامن 08/1 80/1 53/1 85/1  تيامن
 60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر  60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر 
یآگاه یآگاه 85/1 58/1 56/1 00/1   08/1 04/1 80/1 53/1 
 اعتماد
یاجتماع  

00/1 54/1 65/1 56/1 
 اعتماد
یاجتماع  

80/1 88/1 65/1 58/1 

 مطالعه یهاافتهيمنبع: 
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 ادامه جدول. 1جدول 

 شاخص روستا
تابع 

 "كم"

بسيار "تابع

 "كم

تابع 

 "متوسط"

تابع 

 "زياد"
 شاخص روستا

تابع 

 "كم"

بسيار "تابع

 "كم

تابع 

 "متوسط"

تابع 

 "زياد"

 

 

 

 

 

 
 خيرآباد

 00/1 54/1 61/1 06/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
 
جهان 
 آباد

 00/1 50/1 81/1 05/1 كاهش فیر

گسترش 
های فعاليت

 كشاورزی
86/1 80/1 60/1 85/1 

گسترش 
 هایفعاليت

 كشاورزی
86/1 80/1 60/1 84/1 

يت بهبود كيف
 زندگی

40/1 05/1 86/1 50/1 
يت بهبود كيف
 زندگی

40/1 05/1 86/1 50/1 

گسترش 
های فعاليت

  غيركشاورزی

00/1 81/1 40/1 84/1 
گسترش 
 هایفعاليت
  رزیغيركشاو

00/1 61/1 40/1 84/1 

 08/1 61/1 00/1 04/1 تعامل 05/1 61/1 00/1 04/1 تعامل

 65/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت  65/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت 

 08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت  08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت 

 60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر  40/1 60/1 05/1 06/1 مهاجر 

گاهی آ  05/1 61/1 00/1 03/1 آگاهی  64/1 65/1 85/1 05/1 

اعتماد 
 اجتماعی

00/1 80/1 56/1 60/1 
اعتماد 
 اجتماعی

00/1 00/1 80/1 65/1 

 

 

 

 

 
گل 
 حصار

 30/1 54/1 61/1 55/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
 
 ده نو

 45/1 03/1 81/1 03/1 كاهش فیر

گسترش 
های فعاليت

 كشاورزی
84/1 83/1 40/1 64/1 

گسترش 
 هایفعاليت

 كشاورزی
86/1 80/1 60/1 84/1 

يت بهبود كيف
 زندگی

30/1 05/1 56/1 40/1 
يت بهبود كيف
 زندگی

63/1 05/1 46/1 50/1 

گسترش 
های فعاليت

  غيركشاورزی

00/1 61/1 40/1 84/1 
گسترش 
 هایفعاليت

  غيركشاورزی

00/1 61/1 40/1 84/1 

 64/1 41/1 00/1 05/1 تعامل 08/1 61/1 00/1 04/1 تعامل 

 65/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت  65/1 01/1 00/1 81/1 مشاركت 

 08/1 65/1 03/1 05/1 امنيت  08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت 

 60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر  60/1 80/1 85/1 06/1 مهاجر 

 60/1 65/1 88/1 00/1 آگاهی  58/1 80/1 88/1 00/1 آگاهی 

اعتماد 
 اجتماعی

00/1 80/1 58/1 50/1 
اعتماد 
 اجتماعی

06/1 00/1 64/1 61/1 

 

 

 

 

 

 
 تورقوزآباد

 60/1 50/1 06/1 55/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
 
درسون 
 آباد

 80/1 54/1 61/1 55/1 كاهش فیر

گسترش 
های فعاليت

 كشاورزی
88/1 80/1 60/1 84/1 

گسترش 
 هایفعاليت

 كشاورزی
06/1 60/1 60/1 84/1 

يت بهبود كيف
 زندگی

40/1 05/1 86/1 50/1 
يت بهبود كيف
 زندگی

40/1 05/1 86/1 50/1 

گسترش 
های فعاليت

 غيركشاورزی
00/1 61/1 40/1 84/1 

گسترش 
 هایفعاليت

  غيركشاورزی

00/1 51/1 48/1 84/1 

 88/1 51/1 00/1 80/1 تعامل  08/1 61/1 00/1 04/1 تعامل 
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 55/1 81/1 00/1 81/1 مشاركت  55/1 84/1 00/1 41/1 مشاركت 

 88/1 80/1 03/1 85/1 امنيت  08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت 

 60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر  60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر 

 65/1 81/1 00/1 81/1 آگاهی  40/1 85/1 06/1 00/1 آگاهی 

اعتماد 
 اجتماعی

88/1 80/1 60/1 84/1 
ماد اعت

 اجتماعی
00/1 61/1 40/1 84/1 

 

 

 

 

 
 كبيرآباد

 00/1 50/1 01/1 04/1 كاهش فیر

 
 
 
 
 
 قمصر

 44/1 50/1 88/1 85/1 كاهش فیر

گسترش 
های فعاليت

 كشاورزی
86/1 00/1 60/1 84/1 

گسترش 
 هایفعاليت

 كشاورزی
80/1 84/1 46/1 64/1 

يت بهبود كيف
 زندگی

40/1 05/1 86/1 50/1 
يت يفبهبود ك
 زندگی

56/1 08/1 55/1 40/1 

گسترش 
های فعاليت

  غيركشاورزی

00/1 51/1 40/1 44/1 
گسترش 
 هایفعاليت

  غيركشاورزی

00/1 61/1 40/1 84/1 

 08/1 61/1 00/1 04/1 تعامل  48/1 61/1 00/1 00/1 تعامل 

 65/1 01/1 00/1 81/1 مشاركت  65/1 81/1 80/1 81/1 مشاركت 

 08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت  08/1 50/1 53/1 85/1 امنيت 

 60/1 80/1 85/1 06/1 مهاجر  60/1 40/1 85/1 06/1 مهاجر 

 60/1 40/1 85/1 06/1 آگاهی  84/1 40/1 61/1 00/1 آگاهی 

اعتماد 
 اجتماعی

81/1 00/1 01/1 68/1 
اعتماد 
 اجتماعی

85/1 00/1 60/1 84/1 

 

 

 

 

 
 قيصرآباد

فیركاهش   58/1 55/1 54/1 44/1 

 
 
 
 
 
دوئوهه 
 سفلی

 84/1 55/1 58/1 00/1 كاهش فیر

گسترش 
های فعاليت

 كشاورزی
84/1 83/1 46/1 64/1 

گسترش 
 هایفعاليت

 كشاورزی
85/1 05/1 88/1 50/1 

يت بهبود كيف
 زندگی

44/1 05/1 56/1 46/1 
يت بهبود كيف
 زندگی

00/1 84/1 40/1 84/1 

گسترش 
های فعاليت

  غيركشاورزی

00/1 61/1 40/1 84/1 
گسترش 
 هایفعاليت

  غيركشاورزی

80/1 00/1 86/1 88/1 

تعامل و 
 آگاهی

05/1 00/1 56/1 08/1 
تعامل و 
 آگاهی

08/1 04/1 81/1 55/1 

 88/1 80/1 03/1 85/1 مشاركت  68/1 01/1 00/1 81/1 مشاركت 

 56/1 65/1 80/1 08/1 امنيت  08/1 80/1 03/1 85/1 امنيت 

 60/1 80/1 85/1 06/1 مهاجر 
 84/1 60/1 60/1 06/1 مهاجر 

 84/1 40/1 61/1 00/1 آگاهی 
 84/1 58/1 50/1 00/1 آگاهی 

اعتماد 
 اجتماعی 

80/1 05/1 00/1 68/1 
اعتماد 
 اجتماعی

00/1 86/1 60/1 55/1 

 مطالعه یهاافتهيمنبع: 
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 ارانيده و هاعملکرد شورا تيبا میور یو اجتماع یبا تأكيد بر تیولا  اقتصاد ز يكهر يیروستا مناطق يیفضا ليتیل هنیش. 7 شکل

 

هتای متورد مطالعته در تعيتين در استنتا  وضتعيت شتاخص

روستايی كهريتز  میتدار نافتازی نهتايی بته  مناطقبندی رتبه

ب بترای عنوان خروجی سيستم استنتا  فازی در نترم افتزار متلت

كه سطح متوس  تیولا  اقتصتادی و  60/1قمصر برابر است با 

دهتد، های مورد مطالعه شترح متیاجتماعی را بر اساس شاخص

كته ستطح متوست   68/1برای روستای گل حصار برابر است با 

دهد، برای روستتای ده تیولا  اقتصادی و اجتماعی را نشان می

بته پتايين را نشتان كه ستطح متوست  رو  58/1نو برابر است با 

، كه سطح 50/1دهد، برای روستای درسون آباد برابر است با می

دهد، برای روستای قلعه نو چمن متوس  رو به پايين را نشان می

كه سطح متوس  رو به پتايين را نشتان  50/1زمين برابر است با 

كته  50/1دهد و برای روستای دوئوهه سفلی برابر استت بتا می

ه پايين تیولا  اقتصادی و اجتماعی را نشتان سطح متوس  رو ب

آباد، سلمان آبتاد، های )اسماعيلمی دهد، و در نهايت برای روستا

آبتاد( بته آباد، تورقوزآباد، خيرآباد، عظيمقيصرآباد، كبيرآباد، جهان

، 88/1، 86/1، 80/1، 88/1، 88/1، 80/1، 85/1ترتيب برابر بتا  )

ولا  اقتصتادی و اجتمتاعی را (، سطح بسيار كم تی80/1،ا 85/1

ها پس از تعيين تابع عضويت دهدا در ميان اين شاخصنشان می

هتای ها طيف اهميت بر اساس ترتيب شاخصسازی دادهو نرمال

هتا، بته ترتيتب ها در هر يک از روستامورد بررسی و وضعيت آن

حصار، قمصر، ده نو،  قلعته نتو جمتن زمتين، درستون آبتاد، )گل

آباد، تورقوزآباد، كبيرآبتاد، آباد، خيرآباد،سلمانی،جهاندوئوهه سفل

كننتد كته بيشتترين آباد( دريافت متیآباد، جهانقيصرآباد، عظيم

هتا و عملکرد شوراكيد بر أسطح تیولا  اقتصادی و اجتماعی با ت

را در روستتای گتل حصتار و كمتترين ستطح تیولتا   دهياران

در  هتا و دهيتارانشتورا عملکرداقتصادی و اجتماعی با تأكيد بر 

  استاآباد روستای جهان
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 شنهاداتيو پ یريگجهينت

روستتايی، وابستته بته عوامتل  مناطقدستيابی به توسعه در 

ترين آنها، مديريت نوين روستايی استا از مهم كهمتعددی است 

از اين رو، در كشور ما به دليل اهميت و نیتش عناصتر و اركتان 

هتا( در رستيدن بته راها و دهيتاریروستايی )شتو نوين مديريت

در بعتد بنيتادين اقتصتادی و  ها، وظايفی مخصوصاًتوسعه روستا

ا نتتايح مطالعته حاضتر اجتماعی برای اركا  تعريف شتده استت

ی ارزيتابی ضتعيف روستتاييان بختش كهريتز  از دهنتدهنشان

ها و دهياران( در تیولا  اقتصادی های متولی )شوراعملکرد نهاد

هتای پت وهش ی حاصل شتده بتا يافتتهی استا نتيجهو اجتماع

هتای شهرستتان در روستتا (0036هشجين و همکتاران )مولائی)

های بخش مركتزی ( در روستا0034بهشهر، ايمانی و همکاران )

باشدا با وجود ارزيابی ضتعيف اكرتر شهرستان سميرم( همسو می

روستاييان بخش كهريز  از عملکترد نهادهتای متتولی، نتتايج 

ها و دهياران در مناطق روستايی پ وهش نشان داد، عملکرد شورا

با توجه به تیولا  اقتصادی و اجتماعی متفاو  بوده است كه در 

بيشترين اختلاف ميتانگين از ديتدگاه ستاكنين منتاطق اين ميان 

باشتد روستايی در بعد اقتصادی، شاخص بهبود كيفيت زندگی می

ف ميانگين در شاخص مهاجر  و در بعد اجتماعی بيشترين اختلا

بنتدی منتاطق روستتايی، همچنين بر اساس نتايج رتبه باشدامی

حصار، قمصر، ده نو، درسون آبتاد، قلعته نتوچمن های )گلروستا

را بتا متوس  رو بته پتايين تیولا  اقتصادی و اجتماعی زمين(، 

 انتد،را بته ختود اختصتاب دادهتأكيد بر مديريت نوين روستايی 

آباد، قيصرآباد، كبيرآباد، آباد، سلمانهای )اسماعيلوستار همچنين

آبتاد(، ستطح بستيار كتم آباد، تورقوزآبتاد، خيرآبتاد، عظتيمجهان

انتتدا بتته ختتود اختصتتاب دادهتیولتتا  اقتصتتادی و اجتمتتاعی را 

اين نتايج بيانگر اين است كه مديريت نوين روستايی در  بنابراين

-ه است و اكرتر روستتاهای جدی مواجبخش كهريز  با چالش

های اين بخش از حداقل امکانا  اوليه برخوردار بتوده و فراينتد 

فعلی مديريت نوين روستايی در میدوده مورد مطالعته بته دليتل 

هتا شتده عدم يکپارچگی عملکردی منجر به ناپايداری سکونتگاه

است و ضعف ستاختاری و عتدم يکپتارچگی در نظتام متديريت 

مشکلا  اجتماعی و اقتصتادی گرديتده  روستايی منجر به تشديد

ه نتكند كه با اقداما  مناسب در زمياستا لذا ضرور  ايجاب می

های متديريت، بسترستازی بترای ارائته ختدما  مناستب، روش

متردم و  مشتاركتافزايش پاسخگويی مديران و توجه به آنها به 

ها اقدام نمودا پذيری و میابله يا اين چالشبرای رفع آسيب غيره،

شناستی عملکترد متوليتان امتور با توجه به نتايج حاصله و آسيب

روستتايی بختش كهريتتز ، بترای اولتين گتتام افتزايش ميتتزان 

-های مربوطه پيشنهاد متیرضايتمندی روستايی از عملکرد نهاد

شودا اين مهم با افزايش هماهنگی و همکاری ميان روستاييان و 

ور  و مشتاركت های مربوطه از طريتق مشتاندركاران نهاددست

هتای مختلتف توستعه روستتايی، دادن روستاييان در انجام طرح

برخورد مناسب با روستاييان، پيگيری مشکلا  روستاييان توست  

-هتا و  خواستتهعوامل مديريتی و در مجموع توجه بيشتر به نياز

گرددا گتام دوم، افتزايش ميتزان آثتار های روستاييان مییق می

هايی است كته خش كهريز  بر شاخصمتوليان امور روستايی ب

اثرگذاری مربت و معناداری آنها كم استتا ايتن مهتم از طريتق 

-ها و تیولا  اقتصادی و اجتماعی فراهم میفراهم كردن زمينه

های مشاركت تواند در سطح ارتیای مؤلفهگرددا اقداما  فوق می

 و اعتماد اجتماعی و غيره مؤثر واقع شودا 

 

 منابع

 (، چاپ اولا تهران، انتشارا  سمتا ینظر یهتتاانيت)بن يیروستتتا توستعه تيريا متتد0043ا را ع ،یافتختار
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بتا  رانيتا يیروستتا تيريمد یالگو یا بررس0030ا ع ،یاستعلاج

فصتلنامه  هتا،اريتده یو مشتاركت یمیلت تيريبر متد تأكيد

 ا  054ت003(، 00)01 د،يدوره جد ا،يجغراف

 نينتو تيريمد یابيا ار0034ا م ،یو نادر ع ،یمیمدا ب ،یمانيا

: مطالعته)متورد  داريتپا توستعه دگاهيتد بتر یمبتنت يیروستا

 ی(ا مهندستترميستتم شهرستتتان یمركتتز بختتش یروستتتاها

 ا  41ت64(، 5)0 ن،يسرزم یايجغراف

 نينتو تيريا نیتش متد0035 ،سا ،یو میمودصتالی اح ،یبرق

: 85ا مجله راهبرد توستعها يیروستا داريدر توسعه پا يیروستا

 ا015-003

ا ع ،یافتختتار نيالتتدركتتنو  یمیتتدم،  یما همتتدم ،یپورطتتاهر

 يیروستتا توسعه در یاسلام یهاشورا عملکرد یابيارزا 0043

 علتتوم متتدرسا بجنتتورد آالتتاداغ دهستتتان: یمتتورد نمونتته

 ا04ت00 :(64)08(، فضا شيما و یزيربرنامه)یانسان

ا 0036ا ب ،یو هتتاجر ذ ،ی، ترابتتعا س ،یبتتدر، را م ،یرضتتوان

با استتفاده از چتارچوب  يیتوسعه روستا یراهکارها يیشناسا

 اقتصتاد فصتلنامه غتان،يم یمورد: روستا  -SOAR یمشاركت

 ا80ت04 :(04)5 ،يیروستا توسعه و فضا

 يیروستتا توستعه یزيربرنامه بر یامیدمها 0031ا را م ،یرضوان

 اتهران قومس، نشر اول، چاپ ران،يا در

ا رانيتا يیروستتا یايتبتر جغراف یمدخلا 0040حا  ،یابرینيحس

 ااصفهان دانشگاه انتشارا  دوم، چاپ

 .سمت انتشارا  ،يیروستا ایيجغراف یمبانا 0044ا ع دی،يسع

؛ شناستنامه آبتادى 00، ب 0035سالنامه آمارى استتان تهتران 

هاى كشتور، شهرستتان رى، سرشتمارى عمتومى نفتوس و 

 .0035مسکن 

ا 0030ما  ،یديجمشتت ،عا ،یديجمشتت ،دا ،ینتتيجم ،اا ،يیدايصتت

در توستعه  يیروستتا نينتو رانيعملکرد مد ليو تیل یبررس

: منطیه اورامانا  استان كرمانشتاه(، ی)مطالعه مورد يیروستا

 ا08-0 :(8)8 ،يیفضا یزيرفصلنامه برنامه

 تيتعوامل اثرگذار بتر تیو ليا تیل0030، ها یالماسو ا، آا یعزم

متورد:  يیروستتا یهتااهها در ستکونتگشورا ینیش اقتصاد

(، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه نيشهرستان هرس یهاروستا

 ا 46-40(: 4)0سال سوما  ،يیروستا

تتأثير  زانيتبترآورد م ا0030، اا عفرآبادجیا، پورجمالع ،یعنابستان

)مطالعته يی روستا تيريها از مدروستا یتوسعه درونزا یريپذ

 ايتجغراف(، سلمیان و مانه شهرستان -اتر  دهستان: یمورد

(: 05)01ران،يتا یايتجغراف انجمن یپ وهش و یعلم فصلنامه

 ا063-084

 و يیروستتا نينتو تيريا مد0030ن اد، حا یحاتم ،اع ،یعنابستان

 ارانيتده عملکترد بتر توجته بتا مستاكن تیول در آن نیش

(، لتامياشهرستتان -ختاب شيمت دهستتان: یمورد)مطالعه 

 ا081-000(:0)0ا یاهمنطی یزيربرنامه و ايجغراف

-میورهتا و چتالش یا بررس0040 ،وا ،یاحيمعصوم، ما، رریيقد

هتای پت وهش فصتلنامه ران،يتا در يیروستتا تيريهای مد

 ا0-04: 5 ا،يدانشگاه تهران، دانشکده جغراف ،يیايجغراف

ا نیش 0038ما  ،يیايض ،حا ان،يشا ،خا ،یبوزجمهر ،ام ،یمودود

هدف  یهاروستا یو اجتماع یدر تیولا  اقتصاد یگردشگر

-0( :05)0 ،یاهيتناح توستعه و اياستان گلستانا مجله جغراف

 ا04

 یهاا چالش0030اا  زاده،يآمار،  ا، حا  عل ،ان ن،يهشتجیمولائ

 یدر مانتدگار یاستلام یهاشورا دگاهيد از يیروستا تيريمد

فصلنامه  ايجغراف ل،ياردب یمركز هيناح یهاروستا در تيجمع

دوره   ران،يتا یايتانجمن جغراف یالملل نيو ب ی وهشپ یعلم

 (ا81)00 د،يجد

ا 0036عا  ،یبتاقر ،ا  ا،يركيشتیآمارحتاج ،ان ن،يهشتجیمولائ

 يیروستتا ینتواح یدر توستعه اقتصتاد یمیل تيرينیش مد

 ،يیشهرستان بهشهرا فصلنامه اقتصاد فضا و توستعه روستتا

 ا065-046(: 00) 86

 تيريمطلوب مد یالگو نيا تدو0030 پور، زا یميكر ،اد ،یمهدو



 323      مناطق روستاییجایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی  

-اميدانشگاه پ یا گاهنامه پ وهشرانيا يیتوسعه روستا نينو

 شماره ششما  ،یارينور استان چهارمیال و بخت

 یبخشتنوع یهاتيمیدود ليا تیل0038جوان، فا ،ام ،یاسوري

فصلنامه اقتصاد  ا،يمورد: دهستان اشکور عل-يیاقتصاد روستا

 ا30-40: 34شماره  ،يیفضا و توسعه روستا

Bruckmer, C. & Hilary, T .2009. Rural Sustainable 

Development in the Knowledge Society, 

Ashgate. 

Coleman, J. 2009. Social in the creation of human 

capital. American journal of Sociology, 94:95-

120. 

Chilima, G., Nkhoma, B., Charul, G., & Mulwafu, 

W. 2002. Community based management 

approach in the management of water resource 

by different organization in the lake Chilwa 

Basin Malawi. University and government 

report. University of Malawiا 

Gibson, K., A. Cahill and D. Mckay .2010. 

Rethinking the Dynamics of 

Ruraltransformation: Performing Different 

Development Pathways in A Philippine 

Municipality, Journal of Transactions of the 

Institute Of British Geographers, 35 (2): 237- 

255. 

Moseley, M. J. 2003. Rural development: 

Principles and practice. Published SAGE. P. 

227. 

Mackinnon, D .2002. Rural Governance and Local 

Involvement: Assessing StateCommunity 

Relations in the Scottish Highlands. Journal of 

Rural Studies. Vol. 18. Issue 3, Pp. 307–32. 

Opare, S. 2007. Strengthening community-based 

organizations for the challenges of rural 

development. Community Development 

Journal, 42 (2), 251- 264. Oxford University 

Press. doi:10.1093/cdj/bsl002. 

Prof. T.P. 2004. Ict and E-Governance for Rural 

Development Center for Electronic 

Governance, Indian Institute of Management, 

Ahmedabad.p134. 

Ramanaidu, S.K .2011. Uncovering the 

Relationship between Transformational 

Leadership, Organizational Culture, Affective 

Commitment and Employee Performance: The 

Case of a Malaysian Educational Institution. 

Doctoral Dissertation, University Of Newcastle. 

Faculty of Business and Law, Newcastle 

Business Schoolا 

Wang Wenchang.2008.rural management, The 

Way Out for Tibetan Rural Areas, China 

tibetology Number (1): 1-94. 



 

Rural Development Strategies       Vol. 7, No. 4, winter 2021, P. 415-431      3 
 

Role of modern rural management in economic and social developments in 

rural areas (Case study: the Kahrizak district)  

 

Siavash Ataei1*, Hassan Afrakhteh2 and Hossein Tavakoli Kojani3 

Submitted: 28 December 2020         Accepted: 17 March 2021 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the role of modern rural management (performance of 

councils and villagers) in economic and social developments of the Kahrizak rural settlements. The 

analytical research method is based on library, documentary and field studies. The statistical population 

of the study consists of residents of the Kahrizak district villages  with a large  population, a village 

council and a rural governor. The total population of households in the studied villages is (5913) people. 

Therefore, 360 families were selected as the sample population based on the Cochran's formula. 

Moreover, 20 specialists were selected based on subjective sampling. The results of Spearman 

correlation coefficient and existence of weak correlation indicate that there is no positive and significant 

relationship between performance of rural governors and village coucils and the economic and social 

developments of Kahrizak rural settlements. Furthermore, results of Mamdani fuzzy ranking for spatial 

analysis of economic and social developments in rural areas of Kahrizak with emphasis on the 

performance of councils and villagers showed that the villages (Gol Hesar, Ghamsar, Dehno, 

Darsonabad, Nouchman Zamin Castle) have been characterized by moderate downward economic and 

social developments with emphasis on modern rural management. Moreover, the villages (Ismailabad, 

Salmanabad, Qaisarabad, Kabirabad, Jahanabad, Torquzabad, Khairabad, Azimabad) show a very low 

level of economic and social development. 

Keywords: New Rural Management, Economic and Social Developments, Rural Areas, Kahrizak 
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