
 

  4، شماره1، دوره1398جغرافيا و روابط انساني، بهار 

  تحليل فضايي نگرش دهياران به ابعاد توسعه در روستاهاي حريم شهر

  (مطالعه موردي: روستاهاي پيراموني كالنشهر كرمان)
  2صفرپور، ابوالحسن *1فاطمه شرفي

 كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي تهران رشته برنامه ريزي توسعه منطقه ايدانش آموخته-1

  توسعهدانشجوي دكتري دانشگاه علوم و تحقيقات رشته جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و -2

  1398/03/02:پذيرش تاريخ                                1398/02/30                    :دريافت تاريخ

  چكيده

دهد با وجود اتفاق نظر علمي درخصوص توجه به همه ابعاد توسعه، نگرش هاي موجود در كشور نشان مي

هاي مديريت نگرشتوجه به ابعاد خاصي در توسعه روستايي بيشتر است و بخش از اين توجه در نتيجه 

، توسعه روستاييامور هماهنگي ضمن مديريت روستايي روستايي در سطح كالن تا محلي است. مهم تر آنكه 

الگوي عليرغم داشتن تشكيالت و وظايف يكپارچه، در روستاهاي مختلف به شكل متفاوتي عمل مي كند و 

نسبت  مديريت روستايي بررسي نگرشاين مقاله با هدف  مديريت ثابتي براي تمامي روستاها استفاده نمي شود.

به ابعاد توسعه، به تحليل فضايي اين نگرش در روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمان بر اساس فاصله 

 اين شناسي روش. مي باشدروستاي  منتخب داراي دهياري  40جامعه آماري مورد پژوهش پرداخته است. 

 اي كتابخانه مطالعه شيوه از استفاده با هدف كاربردي لحاظ از تحليلي و  -توصيفي ماهيت، نظر از پژوهش

 كمك با پژوهش اطالعات و ها داده .است تحقيق هاي پرسش به گويي پاسخ براي پيمايشي و اسنادي -

آماره هاي توصيفي ميانگين، ( آماري هاي روش از تحليل آنها براي و شدند گردآوري محقق ساخته پرسشنامه

بيشترين توجه و  نتايج نشان داد كه  استفاد شد. Spss افزار نرم در تك نمونه اي)Tانحراف معيار، و آزمون 

-بعد اجتماعي ،3,66بعد كالبدي فيزيكي با ميانگين ،3,88واكنش دهياران  به ترتيب در بعد اقتصادي با ميانگين

 از فاصله تأثير. همچنين در بررسي بوده است 3,47و بعد زيست محيطي با ميانگين  3,49فرهنگي با ميانگين

نتايج بيانگر آنست كه دهياران كه  شهر برابر در دهياران واكنش رفتار هاي مولفه به توجه با روستاها تا شهر

نرخ  ) قرار دارند،3,71( كيلومتري20تا 11و  )3,85(كيلومتري 10 تا1كمتر از شهر مانند در روستاهاي با فاصله 

 روستاهايدهياران  را نسبت بهكالبدي و زيست محيطي  اجتماعي، در ابعاد اقتصادي، باالتري از سطح نگرش

  نشان داده اند. شهر  ازفاصله بيشتري  با

  تحليل فضايي، مديريت روستايي، توسعه روستايي، شهرستان كرمان.كلمات كليدي: 
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  مقدمه

 پراكندگي يكي است؛ بررسي قابل بعد دو از شهرها، و روستاها جغرافيايي فضاي در جمعيت پراكندگي

 فضايي سازمان درك براي كه سكونتگاها، جمعيت استقرا در مديريت نقش ديگري و سطح واحد در جمعيت

 تشكل نوعي روستاييه جامع). 136:1395(قنبري و بهرامي،است ضروري روستايي جمعيت استقرار الگوي و

 روستايي مديريت است. گرفته شكل آنها با محلي مرتبط نهادهاي و مردم بين ارتباط يهپا بر كه است اجتماعي

 اساسي هاي مؤلفه از يكي عنوان به و آيد مي شمار به ارتباط اين نسق و نظم و شيوه، سازمان، نوعي به

 تأثير مي مديريت زمينة در موجود ي ها رهيافت و ملي كالن راهبردهاي از روستايي، هتوسع دستيابي به

مديريت مهم ترين عامل در حيات،رشد و بالندگي  يا مرگ حيات يك جامعه است و روند و در واقع  پذيرد

   ).1:1386حركت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را كنترل مي كند(افتخاري و همكاران،

 هاي رهيافت منابع انساني، ايرهيافت ه ، سنتي هاي رهيافت قالب در توان مي را مديريت هاي رهيافت

يكي از محورهاي اساسي در تحليل مسائل روستايي توجه  كرد. طبقه اقتضايي و سيستمي هاي رهيافت كمي،

 اساسي مسائل از يكي )پس 119:1391به ساختار مديريت در اين جوامع است(فراهاني و رستم خاني،

(دربان كنندمي ايفا روستايي توسعه را در اساسي نقش كه باشدمي روستايي مديريت كشور، روستاهاي

 تغييرات كه اي گونه به دارند، روستايي مردم مختلف مسايل در مهمي نقش دهياريها ).15:1384آستانه،

 و سازمانها مديريت كنار در تواندمي امروزه روستاها، در ...و محيطي زيست فرهنگي، اجتماعي، كالبدي،

 آن از دولت كه محلي نهاد يك عنوان به دهياري جايگاه به توجه با .باشد مديريت نوع اين از متأثر نهادها،

 ابعاد در دهياري اجرايي وظايف ديگر طرف از .شودمي دوچندان آن اهميت و ارزش كند،مي حمايت

(فال سليمان و كندمي روشنتر را زمينه اين در ساختارها اصالح و آن به بيشتر توجه ضرورت گوناگون

  ).58:1393همكاران،

 مديريت آينده در كه هستند روستايي مديريت مهم عنصر سه يافته تخصيص هاي برنامه و زيرساختها رهبري،

 چشمگير كاهش سبب بايد روستايي مديريت كه معتقدند ريزان برنامه )sayd,2000:3(تأثيرگذارند روستايي

 گسترش و كشاورزي توسعه روستا،و  شهر بين اجتماعي اقتصادي شكاف بردن بين از روستايي، مهاجرت

 مديريت در ).Wenchang,2008:4( گردد روستايي فقر كاهش و روستايي مناطق در خودباوري فرهنگ

 پيشرفت:شود مي دنبال زير اهداف روستايي، سكونتگاههاي پايدار توسعه مديريت جمله از پايدار توسعه

 مختلف سبكهاي حاكميت مؤيد مطالب اين .خوب حكمروايي، محيطي كيفيت بهبود، رفاه اجتماعي، ياقتصاد
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 كشور روستاييان متنوع هاي جنبه بر را مختلفي تأثيرات كه است كشور روستايي نظام بر روستايي مديريت

  )191:1386(ركن الدين افتخاري،است داشته

 منطقه يا مركز آن اساسي عنصر سه كه است مختلفي عناصر و اجزا بردارنده، در منطقه هر فضايي سازمان

 داراي فعاليت، هر كانون يا مركز .است متقابل كنش يا ها آن ي رابطه و پيراموني منطقه يا حاشيه مياني،

 .شود مي توزيع پيرامون در فاصله عكس نسبت به آن از قسمتي كه است قدرت عملكرد از هايي توانمندي

 و روستايي تحوالت بر مراكز اين تاثيرگذاري ميزان باشد، بيشتر جغرافيايي فاصله چه هر ديگر، عبارت به

(تقيلو و .بود خواهد بيشتر تاثيرگذاري اين ميزان باشد، كمتر پيرامون روستاهاي فاصله چه هر

 نقش و دهياريها عملكرد تحليل دهياريها، چندساله واهميت فعاليت به توجه با ). بنابراين78:1394همكاران،

 نگرشبا هدف تحليل فضايي  تحقيقاين د.  دار درخوري اهميت روستايي توسعه مختلف ابعاد در نهاد اين

در پي پاسخگويي به  كرماندر روستاهاي بخش مركزي شهرستان  در مقابل شهر رفتاري مديريت روستايي

 نگرش و رفتار دهياران به ابعاد اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي در روستاهايسوال زير است: 

  پيرامون كالنشهر كرمان چگونه است؟ و فاصله از شهر چه ميزان بر اين نگرش تاثير دارد؟ 

  مباني نظري

 انساني، كشاورزي، طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني، جهات درجميع توسعه مختلف ابعاد روستايي توسعه

استعالجي و د(گير مي بر در را زيربنايي امكانات و زيست محيط توريسم، جذب كالبدي،گردشگري،

 ريزي برنامه فرآيند در آنها تحليل و روستايي نواحي تنگناهاي و امكانات از آگاهي امروزه). 1:1390همكاران،

 محسوب توسعه هاي برنامه و طرحها ارائه براي ضرورت نوعي و دارد بسزايي اهميت روستايي توسعه

 ي هعتوس هاي جلوه از يكي حقيقت در روستايي توسعه اينرو از). 54:1393فال سليمان و همكاران،(ميشود

. توسعه روستايي )Moseley,2003:194(است برنامه با و پيچيده فرآيند نيازمند كه ميشود محسوب محلي

يعني فرايند تواناسازي و تقويت قابليت زندگي از نظر كيفي،باال بردن كيفيت محيط به لحاظ كارايي اقتصادي 

  .در نواحي روستايي استو كيفيت محيط بيوفيزيكي 

 امور اداره منظور به ها دهياريدر ايران شكل گرفت و  1377به شكل امروزي از سال  مديريت روستايي 

 نهاد اين .بود كشور روستاهاي وتوسعه تمديري تحول براي مناسبي اقدام كه شدند تشكيل كشور روستاهاي

 داشته روستا امورمديريت در نيز هايييت موفق ها، نارسائي و مشكالت برخي رغم به نوپا

روستاها به منزله مكان هايي خاص با شيوه زندگي و فعاليت هاي متفاوت نسبت به  ).25:1394است(توكلي،
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 شهرها نيازمند الگوي مديريتي مجزا ومنطبق با شرايط اقتصادي،اجتماعي،بوم شناختي حاكم بر روستا هستند.

 در روستاها عمومي امور اداره منظور به اخير سال چند طي كه هستند غيردولتي و عمومي نهادهاي دهياريها

  ).165:1395(لطفي و همكاران،ند شده مطرح كشور روستايي مديريت نظام عرصه

ه دور به و بيستم قرن اواسط درا گر دولته دور به بيستم قرن اوايل در پدرساالري هدور از روستايي مديريت

 بازساخت از بخشي بازتاب هم گذار اين .است يافته تغيير يكم و بيست قرن هآستان در حكمروايي جديد

 اقتصاد، جوامع، ساماندهي روستايي، سياست اجراي و گيري شكل براي مهم الزامي هم و است روستايي

 تشكيل فلسفه. )Woods,2005:160نواحي روستايي است(در قدرت توزيع و روستايي، هاي محيط

 صورت در نهاد اين شك بدون كه است بوده نيازهايي چنين به پاسخگويي كشور روستاهاي در دهياريها

(استعالجي و بود خواهد روستا توسعه كالم يك در و آباداني عمران، در عظيم انقالبي خالق موفقيت

 مديريت مفهوم گرديد، حاكم ساختاري سيستماتيك روستايي مناطق در كه زماني از .)1:1390همكاران،

 بسيار اهميت از روستايي توسعه به نيل درجهت راهبرد يك عنوان به و نمود پيدا اي ويژه جايگاه روستايي

  ).Sriram,2007:3(است برخوردار بااليي

 سازمان به دهي شكل ازطريق روستايي محيط و جامعه هدايت و سازماندهي فرايند واقع در روستايي مديريت

 تشكيل با. آيند مي شمار به روستايي جامعة هاي هدف تأمين ابزارهاي نهادها، و ها سازمان .و نهادهاست ها

  آمد. پديد كشور روستاهاي اجرايي فضاي و روستايي عرصة در نوين مديريتي ها، استقرار دهياري و

 ريزي برنامه در تفاوتها اين نقش و روستايي تفاوتهاي اثر است، مهم آنچه روستايي مديريت ي زمينه در

 از سوي ديگر، است روستايي توسعه جدانشدني اركان از روستايي مديريت از اينرو .است  روستايي توسعه

 مجموعه روش يك نبايد مديريتي، جديد هاي سيستم و ريزي پايه را خود خاص توسعه سبك بايد مناطق

   ).kerr,2001:202(دهد ارائه روستاها

 و طبيعي اجتماعي، هاي سرمايه از ارچه يك و مولد جامع، استفاده نوعي روستايي مديريت والكر، نظر از

 توسعه در مديريت نقشبنابراين . )walker,2010:113(است جغرافيايي و زماني مقياسهاي در مالي

 سرمايه، عناصر از تركيبي همجوشي فرايند يك حاصل توسعه اگر كه است اهميت حائز نظر اين از روستايي

 عناصر اين بين هماهنگي و ريزي برنامه وظيفه مديريتدر نظر گرفته شود،  بازار طبيعي، منابع انساني، نيروي

 توسعه به رسيدن در را ما يتواندم توسعه صحيح مدل انتخاب و مديريت ويژگيهاي شناخت ه دارد.برعهد را

 روستايي توسعه آن تبع به و روستاها تحوالت با مستقيمي ارتباط روستايي مديريت ،نمايد همراهي پايدار
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در فرايند برنامه ريزي و توسعه روستايي،مديريت جايگاه و نقش بسيار مهمي دارد.بدون . )84:1390( عزمي،دارد

  .)159:1394اهداف توسعه روستايي تحقق نخواهد يافت(صالحي اصفهاني، مديريت روستايي مشروع وكارآمد،

 محيط و )ساخت انسان و طبيعي(فيزيكي محيط از آمده بدست اطالعات افراد، فضايي رفتار جغرافياي در

 به فرد به منحصر روانشناختي بازنماييهاي و تصوير طريق اين از و سازند مي همسان و جذب را اجتماعي

 مديران ذهنيت تحليل در توانند مي كه .شوند مي مطرح شناختي هاي نقشه يا ذهني هاي نقشه عنوان

 به توجه با دهياران ذهني چارچوب در روستاها ساماندهي در چه و موجود وضع بازنمايي در چه روستايي

  .شود واقع موثر شده محول آنها به كه دهياريها وظايف مسئوليت

 عبارتي به .يابد مي موجوديت اجتماعي، ساخت يا انسان عمدي واكنش از ثانوي، پديده يك منزله به فضا،

 با را جهان مختلف، مكانهاي مردم يعني .دارد مختلفي مفاهيم مختلف، مكانهاي مردم نظر از فضا، ديگر

 سطح فرهنگي، هاي ويژگي ايدئولوژيها، عقايد، باورها، ادراك، اين در .كنند مي ادراك مختلف نگرشهاي

 موضوع، به ما نگرش در ما تفكر شيوه آنكه، نتيجه .دارد قاطع نقش آنها تفكر شيوه كلي بطور و آگاهي

 گذارد مي تاثير موضوع به نسبت ما پندار البته و موضوع به نسبت ما العمل عكس موضوع، تحليل و تفسير

  قابل هاي عارضه يا موقعيتها مورد در ذهني تفسير و فهم عنوان به عمدتا جغرافيا، علم در ادراك اصطالح.

 يك ادراك كه گفت توان مي ديگر بياني باشدبه مي انسان پنجگانه حواس طريق از شده دريافت رويت

 وسيله به)انساني و طبيعي محيط(واقعي دنياي از شده دريافت اطالعات نتيجه در كه است آگاهي فرايند

  )30:1370،بهفروز(شود مي ضبط فرد ذهن در ادراكي هاي كننده دريافت

در جغرافيا، مكان و انسان و عملكردهاي او موضوعيت دارد و تعامل و ارتباط بين اين دو مطالعه مي شود. 

نخستين مواجهه انسان در فرايند شناخت، محيط پيرامون اوست و در اين ارتباط دو طرفه، كنش و واكنش هايي 

گيرد. هر كنش و رفتاري در مكانها بر اساس يكسري مولفه هاي شناختي رخ مي دهد. از اينرو، صورت مي

هر شناختي يك كنش خاص را  تررفتارهاي متعدد نتيجه شناخت هاي متعدد از محيط است و به عبارت دقيق

به دنبال دارد. در جغرافياي رفتاري، رفتار خاص محصول ادراك و شناختي است كه فرد نسبت به محيط 

پيرامون خود دارد. چرا كه كنشها و رفتارهاي انساني در محيط جغرافيايي از فيلترهاي فرهنگي و معنايي و 

رايند شناخت مراحل ادراك حسي، ادراك عقلي، شناخت، عزم زباني عبور مي كند تا منجر به رفتار شود. در ف

. دي زمينه مديريت روستايي به شكل )1:1395(احمدي،و اراده (تصميم) و نهايتاً كنش و رفتار طي مي شود

  اشاره مي شود.مطالعات جديد در ايران مطالعات چندي صورت گرفته و به برخي از 
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 استان در روستايي نوين مديريته بازدارند عوامل واكاويتحت عنوان  ي) در تحقيق1393كريمي نادري( -

  .نداشت چنداني جايگاه دهياران نگرش در روستايي نوين نتايج نشان داد كه مديريت، همدان

 ي مطالعه( شكاف مدل از گيري ه بهر با ها دهياري خدمات كيفيت ارزيابي) در تحقيقي؛1394توكلي ( -

 وت كيفي مذكور، ابعاد تمام در كه داد نشان بررسي نتايج)،كرمانشاه شهرستان دربند ميان دهستان :موردي

 از بيش اقتصادي بعد در ويژه به روستائيان انتظار و ادراك ابعاد بين شكاف و بوده اندك ها دهياري خدمات

 وي تشرك و دهيار سن دهيار، رفتار تكيفيچون   اييهمتغير ببين شد مشخص همچنين .تاس ابعاد ساير

 تائيد قابل بتمث اطبارت گوناگون، ابعاد در دهياري خدمات تباكيفي تخدم ضمن آموزش هاي دوره در

 تفاوت روستا در حضوروي نوع و دوم شغل دهيار، تحصيالت سطح چون عواملي ازنظر اين بر عالوه .تاس

  .شد مشاهده ها دهياري خدمات تكيفي در معناداري

 روستايي سكونتگاههاي كالبدي توسعه در آن نقش و محلي مديريت پژوهشي؛ در)1395(قنبري و بهرامي -

 را روستايي كالبدي توسعة در محلي مديريت كارآمد و موثر نقش تحقيق هاي يافتهدر شهرستان چناران ،

 بررسي مورد معيارهاي در اقتصادي، وضعيت معيار در جز به تحقيق هاي يافته اساس بر .است كرده تأييد

  .دارد وجود معنادار تفاوتي آماري جامعة دو ديدگاه بين

 اقتصادي توسعه فرايند در دهياريها عملكرد تحليل)در تحقيقي تحت عنوان 1395لطفي و همكاران( -

 اقتصادي توسعه و دهياري بين كه روستايي بخش بادرود شهرستان نطنز به اين نتيجه رسيدند سكونتگاههاي

 همچنين .اند كرده ايفا روستاها اقتصادي توسعه در مثبتي نقش و دهياريها داشته وجود معناداري رابطه روستا

 اند، نداشته روستا در توليدي كارگاههاي براي تشكيل زمينه ايجاد در چنداني نقش اقتصادي نظر از دهياريها

  .روستاييان داشته اند امالك شدن سنددار و كشاورزي محصوالت بازاريابي در مثبتي تأثير اما

 روستاهاي مديريت در ديگر اي تجربه ها دهياري،)در مقاله اي تحت عنوان1384مهدوي و نجفي كاني( -

 كالبدي اوضاع بهبود ويژه به روستايي توسعة در مهمي نقش ميتوانند دهياريهابه اين نتيجه رسيدند كه  ايران

 استانداريها، عاليه نظارت كه دارد وجود كنوني مديريت در هايي ضعف طرفي از .نمايند ايفا فيزيكي –

  .است ضروري ...و دهياري وظايف با مرتبط آموزشي هاي دوره برگزاري بيشتر، بودجه اختصاص

 از حاكي روستايي، نتايج اهداف توسعة پيشبرد در مديريت جايگاه )در پژوهشي،1390صيدالي و همكاران( -

 كه طوري به .است بوده فيزيكي –كالبدي زمينة در ويژه به تاكنون فعاليت آغاز از ها دهياري مثبت عملكرد



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

418 

 

 مجموعة درواقع اند؛ داشته دهياري عملكرد مجموعة از متوسطي رضايت روستاييان از درصد  35 از بيش

  .نمايد فراهم را توسعه و تعالي موجبات بايست مي كه گونه آن نتوانسته جديد مديريت

آسيب شناسي دهياري هاي استان آذربايجان  تحت عنوان ايمقاله ) در  1392قديري معصوم و همكاران ( -

شرقي، به موانعي ازقبيل وجود ابهام و ضعف دانش دهياران درمورد وظايف شان؛ ناكارآمدي در انجام برخي 

وظايف به دليل بي تجربگي و جهت گيري قومي؛ حمايت نشدن از سوي مسئوالن، شورا و مردم؛ و ضعف 

  دست يافتند.همكاري نهادها با دهيار 

  روش تحقيق:

از جمع آوري اطالعات مورد نياز  تحليلي و نوع آن كاربردي است.براي  –توصيفي پژوهش حاضر روش 

استفاده  (از طريق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته)اسنادي ،پيمايشي  و ميداني -مطالعات كتابخانه اي روش 

 بودند،شهرستان كرمان  روستاي منتخب داراي دهياري بخش مركزي 40، جامعه آماري تحقيق شامل شده است

دهياران در چهار بعد در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه(باز و بسته) به منظور جمع آوري عقايد و نظرات كه 

روايي  بهره گرفته شده است. پنج دسته ايدر قالب طيف ليكرت  اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و محيطي

بدست آمده، همچنين براي .) 84(سط اساتيد، صاحب نظران تاييد و پايايي آن با آلفاي كرونباخپرسشنامه تو

، و آماره هاي توصيفي ميانگين ، انحراف معيار( آماري هاي روش ازتجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده 

  استفاد شد. Spssافزار نرم در ) تك نمونه ايTآزمون 

شهرستان كرمان محدوده مورد مطالعه روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمان پيرامون كالنشهر كرمان است. 

در موقعيت شرقي استان كرمان و كيلومترمربع، در شمال 45401به مركزيت شهر كرمان،با مساحتي حدود

درجه  32تا  قهيدق 55درجه و  25و  يطول شرق قهيدق 29درجه و  59تا  قهيدق 26درجه و  53جغرافيايي 

دهستان مي باشد كه بخش مركزي داراي  16بخش و  6شهرستان كرمان داراي  واقع شده است. يعرض شمال

روستا با  1180دهستان(اختيارآباد، باغين، درختنگان، زنگي آباد و سرآسياب فرسنگي)مي باشد كه جمعا  5

   )230:1390شوند(فرهنگ جغرافيايي آباديهاي استان كرمان: هزار نفر را شامل مي  101110جمعيتي حدودا
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  موقعيت نسبي روستاهاي نمونه مورد پژوهش :1نقشه

 1398،منبع:نگارنده
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  فاصله روستاهاي مورد مطالعه بخش مركزي از شهر كرمان: 1جدول

  1398،منبع:يافته هاي تحقيق

  نمونه مورد مطالعه بخش مركزي شهرستان كرمان برحسب جمعيت و فاصله از شهر كرمانروستاهاي  :2جدول

  فاصله ازشهر  جمعيت  روستا

  (كيلومتر)

  فاصله از شهر (كيلومتر)  جمعيت  روستا

حاجي 

  ابادنظري

  13  885  باقرابادريگ  8  2261

  20  433  ده لولو  10  3105  قائم اباد

حسين   8  6780  شرف اباد

  ابادخان

637  14  

  20  205  گجگين  16  947  سعادت اباد

  23  289  ده باال  15  5837  هوانيروز

  روستانام   طبقه بندي روستاها برحسب فاصله

 لومتريك5-1

  لومتريك10-6

  وكل آبادت، سيدي، روزآباديف، محمدآباد، شرف اباد، قائم اباد، ابادنظريحاجي 

 لومتريك15-11

  لومتريك20-16

حسين ، ده لولو، باقرابادريگ، اهللا اباد ،شمس اباد، هوانيروز، سعادت اباد

  ، امير ابادگجگين، ابادخان

 لومتريك25-21

  لومتريك30-26

اد، اسماعيل قناتغستان، لنگر، شاهرخ آب، حجت اباد ،علي اباد ،كينگان، ده باال

  آباد

 ،مق ابادوا ،انارستان، استخروييه، سعدي، ده نوئيه، چاه كهنوئيه، باداموئيه  + 50تا   31

ج وكهن ،محمد آباد،ده قاضي ،رباط ،اسالم اباددولت اباد ،چشمه گز

  ، عرب آبادفوسك ،مديم
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  24  126  كينگان  19  73  شمس اباد

  36  354  باداموئيه  12  9844  اهللا اباد

  36  177  ده نوئيه  34  160  چاه كهنوئيه

  34  340  استخروييه  39  1380  سعدي

  30  63  علي اباد  36  185  انارستان

  38  53  گيشين  37  153  وامق اباد

  47  334  چشمه گز  29  2593  حجت اباد

اسالم 

  اباددولت اباد

  50  1782  رباط  50  65

  43  75  ده قاضي  50  57  محمداباد

  49  71  فوسك  42  1070  مديم جكهنو

  20  85  اباد امير  30  1083  قناتغستان

  9  57  محمدآباد  30  2153  لنگر

  4  4320  فيروزآباد  30  329  اسماعيل آباد

  5  5760  آباد توكل  7  1380  سيدي

  20  1720  شاهرخ آباد  50  329  عرب آباد

  1398،منبع:يافته هاي تحقيق

  يافته هاي تحقيق:

  الف)يافته هاي توصيفي

درصد و 90بيشترين فراواني پاسخگومربوط به مرد با 3در بررسي وضعيت جنس با توجه به جدول  :جنسيت-

 ).3باشد(جدول درصد مي 10كمترين فراواني پاسخگومربوط به زن با
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  جنسيت پاسخگويان بر حسب  فراواني و درصد:3جدول

 جنسيت فراواني درصد

 مرد 36 90

 زن 4 10

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

درصد و كمترين 50با 21 -35در بررسي وضعيت سن بيشترين فراواني پاسخگويان مربوط به گروه سني  :سن-

  درصد مي باشد. 7,5با  20-15فراواني پاسخگويان مربوط به گروه سني

  سن پاسخگويان پاسخگويان بر حسب  فراواني و درصد: 4جدول

  درصد فراواني  فراواني  سن پاسخگويان

20-15  3  7,5  

35-21  20  50  

50-36  17  42,5  

65-51  -  -  

66+  -  -  

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

درصد و كمترين، 90بيشترين فراواني پاسخگويان، افراد متاهل با فراواني 5با توجه به جدول:وضعيت تاهل-

    .3و نمودار 5درصد بوده است.جدول 10افراد مجرد با 

  و درصد وضعيت تاهل پاسخگويان بر حسب  فراواني: 5جدول

  درصد فراواني  فراواني  وضعيت تاهل پاسخگويان

  90  36  متاهل

  10  4  مجرد

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:
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ديپلم  تحصيالت به مربوط پاسخگو فراواني بيشتريندر زمينه تحصيالت پاسخگويان،ميزان تحصيالت : -

  مي باشد. درصد17,5درصد و كمترين فراواني مربوط به فوق ديپلم با 62,5

  تحصيالت پاسخگويان بر حسب  فراواني و درصد:6جدول

  درصد فراواني  فراواني  تحصيالت پاسخگويان

  62,5  25  ديپلم

  20  8  فوق ديپلم

  17,5  7  ليسانس

  -  -  فوق ليسانس و باالتر

 1398يافته هاي تحقيق،منبع:

گروه طبقه بندي شده 7در زمينه تعداد روستاهاي مورد مطالعه از نظر فاصله از شهر،: فاصله روستا از شهر-

  برحسب فراواني و درصد نشان ميدهد.   1و نمودار  7كه جدول

  فاصله روستا از شهر بر حسب  فراواني و درصد: 7جدول

  درصد فراواني  فراواني  فاصله روستا از شهر

  كيلومتر5-1

  كيلومتر10-6

7  17,5  

  كيلومتر15-11

  كيلومتر20-16

9  22,5  

  كيلومتر25-21

  كيلومتر 30-26

8  20  

  40  16  + 50تا   31

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:
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درصد دهياران پاسخگو در روستا سكونت دارند و تنها 97,5از لحاظ وضعيت سكونت :وضعيت سكونت -

  درصد دهياران در مركزشهر سكونت دارند.2,5

  پاسخگويان بر حسب  فراواني و درصد : وضعيت8جدول

 وضعيت سكونت فراواني درصد

 روستا 39 97,5

 روستاهاي ديگر - -

  مركز شهرستان 1 2,5

  خارج از شهرستان - -

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

دهيار مورد پرسشگر بومي خود روستا بوده و هيچ دهياري غير بومي  40تمامي  9طبق جدول بومي روستا:-

  وجود ندارد.

  پاسخگويان بر حسب  فراواني و درصد: 9جدول

 مردم بومي روستا فراواني درصد

 بلي 40 100

 خير - -

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

زراعت  ميزان به بيشترين كه است شرح اين به 10 جدول به توجه با روستاييان معيشت وضعيت بررسي در معيشت:-

  شده است. داده اختصاص 32,5و باغداري با  67,5 با
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 پاسخگويان بر حسب فراواني و درصدمعيشت  :10جدول

  درصدفراواني  فراواني  معيشت

  67,5  27  زراعت

  32,5  13  باغداري

  -  -  دامداري

  -  -  كارگري

  -  - خدماتي

  -  -  ساير

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

  شغل پاسخگويان بر حسب فراواني و درصد: 1 نمودار

  

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

درصد 90در زمينه وضعيت اشتغال پاسخگويان(دهياران): وضعيت اشغال شما به عنوان دهياري در روستا-

درصد پاسخگويان داراي وضعيت شغلي تمام وقت 10دهياران داراي شغل پاره وقت در اين زمينه دارند و تنها 

  هستند.
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  فراواني و درصدوضعيت اشتغال پاسخگويان بر حسب  : 11جدول

 وضعيت اشتغال فراواني درصد

 تمام وقت 4 10

 پاره وقت 36 90

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

درصد دهياران پاسخگو داراي شغل دوم هم هستند  و 77,5طبق جدول زير، دارابودن دهيار از شغل دوم: -

  درصد از دهياران فقط شغل دهياري دارند.22,5تنها 

  دهيار از شغل دوم بر حسب  فراواني و درصد دارا بودن: 12جدول

 به جز سمت دهياري داراي شغل دوم فراواني درصد

 بلي 31  77.5

 خير 9  22.5

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

در زمينه دارا بودن دهياريهاي مورد مطالعه از لحاظ : برخورداري دهياري از ساختمان اداري در روستا -

درصد فاقد اين 75درصد از دهياران داراي ساختمان ادراي  و 25ادراي در روستا تنها برخورداري از ساختمان 

  نوع از ساختمان مي باشند.

  دارابودن دهياري از ساختمان اداري در روستا: 13 جدول

 دارا بودن دهياري از ساختمان اداري در روستا فراواني درصد

 بلي 10 25

 خير 30 75

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:
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  ب)يافته هاي استنباطي:

فضايي و زيست محيطي در  –در يافته هاي استنباطي بر چهار بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كالبدي 

  به همراه متغير ها ارايه شده است. 14روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمان تاكيد شده است كه در جدول 

  : شاخص ها و متغير هاي مورد مطالعه14جدول

  ابعاد متغير

غلي شايجاد روحيه كارآفريني،كمك به جذب سرمايه هاي دولتي و غير دولتي براي ايجاد فرصتهاي 

دستي و تبديلي  پايدار،جلوگيري از خروج سرمايه روستاييان،ايجاد زمينه اشتغال غيركشاورزي،توسعه صنايع

ت توليدي زار براي فروش محصوالدر روستا،افزايش توليد و بازده محصوالت كشاورزي و دامي،تامين با

وستايي روستا،افزايش درآمد و كاهش فقر،تفكر ايجاد صندوق قرض الحسنه،نگرش به توسعه گردشگري ر

 بعنوان منبع درآمد.

 اقتصادي

نيروي  ،توسعه(مشاركت،اعتماد و انسجام اجتماعي)مشاركت و تحرك اجتماعي،حفظ سرمايه هاي اجتماعي

ومي،ارتقاء ميراث فرهنگي و تاريخي،توانمند سازي روستاييان،ارتقاي سالمت عمانساني سالم،حفاظت از 

،كاهش فاصله جايگاه زنان روستايي،ايجاد امكانات مناسب فرهنگي و هنري در روستا،افزايش كيفيت زندگي

 طبقاتي ميان روستا و شهر.

 اجتماعي و فرهنگي

ندار كردن ادث طبيعي و غير طبيعي)،تثبيت و ستفكر حفظ مبلمان و هويت روستايي،ايمن سازي روستا(حو

رائه تسيهالت امالك روستايي،نظارت اصولي بر ساخت و ساز مسكن  راه و تعريض معابرروستايي،پيگيري و ا

 ر روستاييالزم در جهت توسعه روستا،توجه به ترميم  بافتهاي تاريخي روستا،بهبود در روشنايي معاب

 فضايي -كالبدي

انژي هاي پاك و  اندازها و مناظر زيبا طبيعي روستا،مديريت پسماندهاي روستايي،تفكر استفاده ازحفظ چشم 

 نو در روستا،بهبود در كيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني،توجه به رويكرد اكوسيتم سالم

 زيست محيطي

  1398منبع:يافته هاي تحقيق،

  

محيط روستا هدف مديريت اقتصادي تامين در : اقتصادي بعد در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه -

سرمايه،تامين تغذيه،جلوگيري از خروج سرمايه،ايجاد زمينه اشتغال زايي و كارآفريني ،تامين بازار براي 

در بعد اقتصادي،هدف مديريت ايجاد فضاي مناسي براي توسعه اقتصادي است لذا فروش كاال و...مي باشد،

و خدمات مورد نياز خود را افزايش داده و به تبع آن سطح زندگي و كه طي آن جامعه كارآيي،عرضه كاال 

رفتار واكنش دهياران در بعد  در زمينه مولفه هاي ).73:1381رفاه عمومي اعضا را افزايش مي دهد(معارفي،

بيانگر 14گويه مطرح شد كه گويه هاي مورد بررسي طبق جدول 10اقتصادي در محدوده مورد مطالعه 
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بيشترين واكنش دهياران  به ترتيب اولويت مربوط به گويه هاي؛ تامين بازار براي فروش آنست كه 

محصوالت توليدي روستا، كمك به جذب سرمايه هاي دولتي و غير دولتي براي ايجاد فرصتهاي شغلي 

ران و كمترين واكنش دهيا 3,97و  4,47 ،3,98 پايدار و جلوگيري از خروج سرمايه روستاييان با ميانگين

بوده  3,67 با ميانگين ،مربوط به گويه نگرش به توسعه گردشگري روستايي بعنوان منبع درآمد

  ).15جدول(است

 بررسي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در بعد اقتصادي :15جدول

انحراف   ميانگين  گويه

  معيار

df Sig. مقدارt 

  25.212  000.  39  94699.  3.77  ميزان كارآفريني در روستا

  28.209  000.  39  89120.  3.97  كمك به جذب سرمايه براي فرصتهاي شغلي پايدار

  25.819  000.  39  97369.  3,98  جلوگيري از خروج سرمايه روستاييان

  19.379  000.  39  1.26466  3.87  ايجاد زمينه اشتغال غيركشاورزي

  19.264  000.  39  1.20655  3,82  اتوسعه صنايع دستي و تبديلي در روست

  17.516  000.  39  1.35401  3.75  افزايش توليد و بازده محصوالت كشاورزي و دامي

  4.546  000.  39  6.22644  4.47  تامين بازار براي فروش محصوالت توليدي روستا

  19.094  000.  39  1.25038  3.77 افزايش درآمد و كاهش فقر

  19.533  000.  39  1.21423  3.75 تفكر ايجاد صندوق قرض الحسنه

  20.602  000.  39  1.17424  3,67 نگرش به گردشگري روستايي بعنوان منبع درآمد

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

در بعد اجتماعي موفقيت وقتي حاصل مي شود كه اجتماعي:  بعد در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه -

بتوان به وسيله مديريت ،فاصله بين طبقات پايين و باالي جامعه روستايي و همچنين تضادهاي ميان زندگي 

شهري و روستايي را كاهش داد و نوعي خودباوري در ميان افراد جامعه روستايي به ويژه گروه هاي در حاشيه 

مندسازي و خوداتكايي حركت كرد و زندگي شرافتمندانه فراهم ايجاد كرده،به سوي توان
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) لذا در اين بعدهدف  ايجاد زمينه مناسب براي توسعه انساني است.با توجه به 123:1384ساخت(افتخاري،

مطالعات ميداني و تجزيه تحليل داده ها نتايج حاكي از آنست كه واكنش رفتاري دهياران در بعد اجتماعي و 

حفظ سرمايه هاي  ،توانمند سازي روستاييان(تروج،آموزش اشتغال) ر در مولفه هاي ؛فرهنگي بيشت

بوده  3,5،4,07،4,47با ميانگين  مشاركت و تحرك اجتماعيو  اجتماعي(اعتماد،مشاركت ،انسجام و آگاهي)

) از خود نشان 3,18است ،و كمترين واكنش در اين زمينه را به گويه  كاهش فاصله طبقاتي ميان روستا و شهر(

  ). 16دادند(جدول

 اجتماعي:بررسي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در بعد 16جدول

 tمقدار .df Sig  انحراف معيار  ميانگين  گويه

  15.652  000.  39  1.41421  3.5  مشاركت و تحرك اجتماعي

  23.533  000.  39  1.09515  4.07  حفظ سرمايه هاي اجتماعي(اعتماد،مشاركت ،انسجام و آگاهي)

  4.552  000.  39  6.21820  4.47  توانمند سازي روستاييان(تروج،آموزش اشتغال)

  16.051  000.  39  1.27073  3.22  توسعه نيروي انساني سالم

  12.935  000.  39  1.57688  3.22  حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي

  16.312  000.  39  1.25038  3,22  رتقاي سالمت عموميا

  13.443  000.  39  1.50555  3.20  ارتقاء جايگاه زنان روستايي

  17.429  000.  39  1.20655  3.32 ايجاد امكانات مناسب فرهنگي و هنري در روستا

  12.741  000.  39  1.58842  3,30 افزايش كيفيت زندگي

  15.628  000.  39  1.26466  3,18 كاهش فاصله طبقاتي ميان روستا و شهر

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

  

 دهياران وظايف از مهم هاي مولفه از ديگر يكي كالبدي:  بعد در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه -

 است شده استفاده گويه 7 كالبدي بعد در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه سنجش براي .است كالبدي بعد

نظارت اصولي بر ساخت و ساز مسكن  راه و  كه در اين زمينه بيشترين واكنش دهياران مربوط به گويه هاي؛
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پيگيري و ارائه و  3,87با ميانگين تثبيت و سندار كردن امالك روستايي ،4,02با ميانگين تعريض معابرروستايي

بوده و كمترين واكنش و توجه دهياران مربوط به عامل  3,65با ميانگين  زم در جهت توسعه روستاتسيهالت ال

 ).17بوده است(جدول 3,47با ميانگين  بهبود در روشنايي معابر روستايي

 كالبدي:بررسي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در بعد 17جدول

 tمقدار .df Sig  انحراف معيار  ميانگين  گويه

  18.285  000.  39  1.21924  3.52  تفكر حفظ مبلمان و هويت روستايي

  24.835  000.  39  1.02501  3,62  ايمن سازي روستا(حوادث طبيعي و غير طبيعي)

  19.075  000.  39  1.28477  3.87  تثبيت و سندار كردن امالك روستايي

  18.902  000.  39  1.21291  4,02  نظارت بر ساخت و ساز مسكن  و تعريض معابر

پيگيري و ارائه تسيهالت الزم در جهت توسعه 

  روستا

3.65  1.36907  39  .000  16.862  

  18.285  000.  39  1.19802  3.52  توجه به ترميم  بافتهاي تاريخي روست

  16.647  000.  39  1.32021  3.47  بهبود در روشنايي معابر روستايي

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

 

هدف از مديريت زيست محيطي در روستا  :زيست محيطيبعد  در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه -

ايجاد زمينه اي براي بهره گيري بهينه مناسب و به اندازه از محيط طبيعي و منابع آن بدون وارد كردن آسيب به 

محيط طبيعي و عناصر آن و ازجمله تنوع زيستي ،زيست بوم سالم با كاهش مخاطرات طبيعي و...است.نتايج 

مي دهد كه بيشترين واكنش دهياران در مولفه هاي ابعاد زيست محيطي روستا  حاصل از تحليل داده ها نشان

تفكر و كمترين واكنش مربوط به  3,62با ميانگين  حفظ چشم اندازها و مناظر زيبا طبيعي روستامربوط به 

  ).18مي باشد(جدول 3,30با ميانگين  استفاده از انژي هاي پاك و نو در روستا
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 زيست محيطي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در بعدبررسي  :18جدول

انحراف   ميانگين  گويه

  معيار

df مقدارt 

  15.967  39  1.35661  3,62  حفظ چشم اندازها و مناظر زيبا طبيعي روستا

  18.581  39  1.23387  3,42  مديريت پسماندهاي(زباله ها) روستايي

  15.159  39  1.44980  3,30  روستاتفكر استفاده از انژي هاي پاك و نو در 

  17.797  39  1.21713  3,42  بهبود در كيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني

  17.913  39  1.19158  3,37  توجه به رويكرد اكوسيتم سالم

  15.111  39  1.38119  3,47  آب آشاميدني سالم

  21.698  39  1.08575  3,72  مديريت پسابهاي روستايي

  1398يافته هاي تحقيق،منبع:

در زمينه واكنش رفتاري دهياران در توسعه اقتصادي، اجتماعي،كالبدي و زيست محيطي روستاهاي مورد مطالعه 

مولفه مطرح شد كه طبق نتايج حاصل از تجزيه تحليل داده ها،در مجموع  بيشترين توجه و  34در مجموع

-، بعد اجتماعي3,66زيكي با ميانكگين،بعد كالبدي في3,88واكنش دهياران  به ترتيب در بعد اقتصادي با ميانگين

  ).19بوده است(جدول3,47و بعد زيست محيطي با ميانگين  3,49فرهنگي با ميانگين

  : مجموع مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران روستاهاي مورد مطالعه بخش مركزي شهرستان كرمان19جدول

   ميانگين  تعداد  ابعاد

  رتبه

  1  3,88  40  اقتصادي

  3  3,49  40  اجتماعي

  4  3,47  40  زيست محيطي

  2  3,66  40  فيزيكي -كالبدي 

  1398منبع:تجزيه و تحليل نگارنده:
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  :شهر برابر در دهياران واكنش و رفتار هاي مولفه به توجه با روستاها تا شهر از فاصله تأثير

 در مهمي نقش نزديكي و دوري زيرا است، برخوردار بسزايي اهميت هاگرستراند از مدل در فاصله عامل

 است وابسته جغرافيايي دوري مجاورت و به گذاري تاثير ميزان ،در واقع دارد تاثيرگذاري و پذيري تاثير

در زمينه بررسي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در برابر شهر با  )77:1394 همكاران، و تقيلو(

، نتايج بيانگر آنست كه دهياران كه در قه بندي شدطبروستا  40گروه با تعداد 7توجه به فاصله روستا تا شهر،

بيشترين واكنش  قرار ) كيلومتري10تا6كيلومتري و  5تا1 نزديك تر از شهر قرار دارند(روستاهاي با فاصله 

ي كه فاصله بيشتري با شهر يكالبدي و زيست محيطي دارند و روستاها اجتماعي، رفتاري در ابعاد اقتصادي،

از خود نشان دادند. بنابراين ميتوان گفت روستاهاي كه در فاصله به ابعاد مطرح شده را  نگرشدارند كمترين 

فرهنگي و كالبدي  –كمتري از شهر قرار دارند  ديد متفاوت و رفتار متفاوتي به عملكرد اقتصادي، اجتماعي 

مي توان گفت دهياران به  20و  19نسبت به روستاهاي با فاصله دورتر از شهر هستند دارند، با نگاه به جداول 

ترتيب به ابعاد اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيست محيطي توجه دارند و اين نگاه نسبت به فاصله از شهر 

  متفاوت بوده و نرخ آن نسبه به فاصله از شهر كاهش مي يابد.

 : بررسي وضعيت مولفه هاي نگرش دهياران با توجه به فاصله روستا تا شهر20جدول 

مجموع  بعادا  فاصله

 ميانگين

 رتبه

زيست   كالبدي  اجتماعي  اقتصادي

  محيطي

  كيلومتر 5 تا 1

  كيلومتر 10 تا 6

4,09  

3,95  

3,72  

3,60  

3,85  

3,78  

3,75  

3,60  

3,85  

3,71  

1  

2  

  كيلومتر 15 تا 11

  كيلومتر 20 تا 16

3,81  

3,92  

3,62  

3,44  

3,82  

3,62  

3,48  

3,42  

3,68  

3,60  

3  

4  

  كيلومتر 25 تا 21

  كيلومتر 30 تا 26

3,86  

70 .3  

3,40  

3,25  

3,59  

3,51  

3,43  

3,28  

3,57  

3,43  

5  

7  

  6  3,48  3,38  3,48  3,40  3,67  + 50 تا  31

  1398يافته هاي تحقيق، منبع:
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  نتيجه گيري:

مديريت روستايي درفرايند توسعه روستايي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهميت مديريت مطلوب در  

توسعه روستايي سبب گرديده است كه مديريت مطلوب نيز در كنار ابعاد اقتصادي،اجتماعي و محيطي به عنوان 

تحليل فضايي واكنش رفتاري پژوهش حاضر با هدف  .برده شود بعد ديگري در زمينه توسعه پايدار روستايي نام

در روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمان مورد سنجش قرار گرفت. در  در مقابل شهر يمديريت روستاي

مولفه  34دهياران در توسعه اقتصادي، اجتماعي،كالبدي و زيست محيطي روستاهاي مورد مطالعه  نگرشزمينه 

مطرح شد كه يافته ها نشان داد در مجموع  بيشترين توجه و واكنش دهياران  به ترتيب در بعد اقتصادي با 

و بعد زيست محيطي  3,49فرهنگي با ميانگين-،بعد اجتماعي3,66،بعد كالبدي فيزيكي با ميانگين3,88ينميانگ

بوده است،همچنين در زمينه بررسي وضعيت مولفه هاي رفتار و واكنش دهياران در برابر شهر 3,47با ميانگين 

م گرفته شد، كه نتايج بيانگر آن بود روستا انجا 40گروه طبقه بندي با تعداد 7با توجه به فاصله روستا تا شهر،

كيلومتري قرار 10تا6كيلومتري و  5تا1كه دهياران كه در  روستاهاي با فاصله نزديك به شهر يا بعبارتي  بين 

دارند  بيشترين واكنش رفتاري در ابعاد اقتصادي،اجتماعي،كالبدي و زيست محيطي دارند و روستاهاي كه 

بعبارتي، روستاهاي كه  ترين واكنش به ابعاد مطرح شده را از خود نشان دادند.فاصله بيشتري با شهر دارند كم

در فاصله نزديك به شهر هستند واكنش و رفتار متفاوتي نسبت به روستاهاي كه در فاصله دورتر از شهرواقع 

مورد شدند دارند. همچنين عامل فاصله و تصميم گيري دو مقوله مهم در رفتار و واكنش دهياران محدوده 

مطالعه مي باشد كه تفاوتها در توجه به ابعاد اقتصادي،اجتماعي و كالبدي محيطي از خود برجاي مي 

گذارد.بنابراين سكونتگاههاي انساني حاصل تصميم گيري انسان ها هستند و تصميم گيري از مهم ترين تكاليف 

ايي هنگامي اهميت بيشتري مي و مديريت است و نقش تصميم گيري در فرايند برنامه ريزي و توسعه روست

  يابد كه اين تصميم گيري در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه يابند.

  منابع

  روستايي، مجله دانشنامه جغرافيا توسعه در دهياريها نقش )،1390عليرضا و همكاران،( استعالجي،-

 دوره جغرافيا، آموزش رشد مجله رفتاري، جغرافياي در محيط به ادراكي رويكرد ، )1395( علي، احمدي،-
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 جغرافياي و رفتاري جغرافياي مطالعات قلمرو در رفتار و محيطي ادراك بررسيهاي ، )1370( فاطمه، بهفروز،-
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  .2،شماره10تاثيرگذار،فصلنامه روستا و توسعه،سال

 :موردي مطالعه ي(شكاف  مدل از ه گيري بهر با ها دهياري خدمات كيفيت ارزيابي )،1394توكلي،جعفر(-
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،شهرستان كرمان،تهران،سازمان جغرافيايي نيروهاي )1390(فرهنگ جغرافيايي آباديهاي استان آذربايجان غربي -

  .مسلح

 :ي مورد مطالعه روستايي توسعه اهداف پيشبرد در يريت مد جايگاه )،1390و همكاران،( محسن صيدالي، -

  شماره دوم.، اول سالي،ا منطقه ريزي برنامه )،لردگان شهرستان( ي جوانمرد يروستا

 :موردي مطالعه-ايران روستايي مديريت روي پيش موانع و كنوني )،وضعيت1390عزمي،آئيژ و همكاران،(-

  .32تالش، مجله جغرافياي سرزمين،شماره شهرستان بخش گرگانرود

 هاي همدان، پژوهش استان در روستايي نوين مديريت بازدارندة عوامل )، واكاوي1394نادري مهدي،كريم،(-

  .1شماره ،6 دورة روستايي،
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 توسعه و مديريت درفرآيند دهياران عملكرد ارزيابي و بررسي)،1393و همكاران،( محمود سليمان، فال-

  .1 شماره روستايي، ريزي برنامه و پژوهش .شهرستان مركزي بخش :موردي مطالعه ، روستايي

 در زندگي كيفيت بر ها دهياري نقش ارزيابي و بررسي)،1391(احمد، خاني، رستم و حسين فراهاني،-

  .30 شماره ، 10 سال شهري، تمديري فصلنامه خدابنده، شهرستان كرسف دهستان :موردي روستاها؛مطالعه
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  .20،شماره6سال اي، منطقه ريزي برنامه ،فصلنامه)چناران شهرستان :مطالعه مورد(

)، آسيب شناسي دهياري هاي، استان آذربايجان شرقي: مطالعه 1392قديري معصوم، مجتبي و همكاران،( -

  .1شمارة  16موردي شهرستان بستان آباد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 روستايي سكونتگاههاي اقتصادي توسعه فرايند در دهياريها عملكرد )، تحليل1395لطفي،حيدرو همكاران،(-

  .22،شماره6سال منطقه اي، برنامه ريزي نطنز، فصلنامه شهرستان بادرود بخش :مورد

 روستاهاي مديريت در ديگر اي تجربه ها، دهياري )،1384،(اكبر علي ، كاني نجفي و مسعود ،مهدوي -

  .53 شماره جغرافيايي، هاي پژوهش .،ايران

)،ارائه الگوي ساختاري براي مديريت نظام توسعه روستايي كشور مبتني بر برنامه سوم 1381معارفي،فاطمه،( -

  توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس.
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