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Abstract
Environment potencials, provides the context for balanced creation patterns of human settlements' in
geographic spaces. In this while, the people's disproportionate local migration and displacement, as a
lasting durable issue, especially in irregular rural-urban migration, has drawn the attention of scholars,
in various fields of humanities. This study, using an analytical way, and taking advantage of the
resources available and questionnairs, has evaluated the
impacts of rural management style, on the stability of rural settlements in the city of Esfahan. The
statistics population, included the two hundred thousand villagers of Esfahan Township, among which
400 husbandmen were determined randomly, as the final sample size. According to Pearson
correlation coefficient, there can be seen connections between the indexes and multiple management
styles in villages. As, executive management of these villages, in terms of motivation, lies in the
benevolent-authoritarian style (highly oriented towards consultative style); in terms of interactioninfluence parameters, lies in the benevolent-authoritarian style (oriented towards consultative style);
in terms of decision-making indexes, lies in the benevolent-authoritarian style; and in terms of
administrative and training objectives, lies in the benevolent-authoritarian (somehow oriented towards
consultative style). However, there is a direct relationship between management style and rural
settlements sustainability, among township villages. Also, zero significance level (smaller than 0.01),
indicates a significant correlation between two variables of management style and settlements'
sustainability. Results show that like all top to bottom actions, little consideration has been made to
villagers' engagement, and there has been only in the form of ordering-executive measures, resulting
in abandonment and unstablitiy in the villages of Esfahan township, so that neither the development
measures by the authorities have brought a sustain population, nor helping to prevent their
abandonment.
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بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاههای روستایی در شهرستان اصفهان
سیروس قنبری
استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
توانمندیهای محیطی ،بستر الگوهای استقرار متناسب سکونتگاههای انساانی را در فضااهای جغرافیاایی فاراهم
میکند .در این میان ،مهاجرت و جابهجایی نامتناسب مکانی انسانها موضوعی پایا به ویژه در مهاجرتهای بایرویا
روستا  -شهری در رشتههای گوناگون علوم انسانی است که توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده اسات .ایان
پژوهش با روش تحلیلی  -توصیفی و بهرهگیری از منابع و اسناد موجود و پرسش نامه به بررسی آثار سبک مدیریت
روستایی بر میزان پایداری سکونتگاههای روستایی در شهرستان اصفهان پرداخته است .جامع آماری ،دویست هازار
نفر از روستاییان شهرستان اصفهان است که بهصورت تصادفی 400 ،نفر سرپرست خانوار برای حجم نموناه تعیاین
شد .باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ،بین شاخص ها و سبک های چندگانا مادیریتی در روساتاها ارتباا دیاده
میشود؛ به طوری که مدیریت اجرایی این روستاها از نظر شاخص انگیازش ،سابک آمراناه  -خیرخواهاناه و بسایار
متمایل به سبک مشورتی ،از نظر شاخص تعامل  -نفوذ ،سبک آمرانه  -خیرخواهان متمایال باه سابک مشاورتی ،از
نظر شاخص تصمیم گیری ،سبک آمرانه  -خیرخواهانه و از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،سابک آمراناه –
خیرخواهانه و اندکی متمایل به سبک مشورتی است .از سویی ارتباطی مستقیم بین نوع سابک مادیریت و پایاداری
سکونتگاههای روستایی بین روستاهای شهرستان وجود دارد .همچنین سطح معنیداری صفر که کوچاکتار از 0/01
است ،بیان کنندة وجود همبستگی معنیدار بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری سکونتگاههاا اسات .نتاایج نشاان
میدهند همانند هم اقدامات باال به پایین ،توجه چندانی به مشارکت کردن افراد روساتایی نباوده و تنهاا باهصاورت
اقدامات دستوری  -اجرایی انجام شده که این مسئله یکی از اسباب تخلیه و ناپایداری روستاهای شهرستان اصافهان
بوده است که اقدامات توسعهای از سوی مسئوالن به پایداری جمعیتی منجر نشده و به تخلی آنها نیاز کماک کارده
است.
واژههای کلیدی :پایداری ،سبک مدیریت روستایی ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان اصفهان.
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مقدمه
روستاها به منزل مکان هایی ویژه با شیوة زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها ،نیازمند الگوی مادیریتی
مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و بومشناختی حاکم بر روستاها هستند .الگوی جدید مدیریت روساتایی
در ایران می تواند درزمین مدیریت زمین و تولید کشاورزی ،مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی ،مدیریت مالی
و نظام درآمد  -هزینه برای روستاها ،مدیریت محیط زیست و توسع پایادار و برقاراری عادالت اجتمااعی بررسای
شود .یکی از کارهای ضروری در هر پژوهش ،بررسی منابع مربو به موضوع پژوهش است؛ زیرا سرچشام علاوم
را میتوان در پیشین آنها کاوش کرد (دمپی یر .)253 ،2006 ،مادیریت روساتایی درواقاع ،فرایناد ساازمان دهای و
هدایت جامعه و محیط روستایی با ایجاد ارتباا هماهنا

باین ساازمان هاا و نهادهاسات (رضاوانی.)211: 1383 ،

روستاها نخستین واحدهای اجتماعی و مرکز استقرار و اسکان انسانها باودهاناد کاه ساازمان اجتمااعی و مادیریت
داشتهاند؛ ولی مدیریت با مفهوم گسترده تر و متفاوت با آنچه که در حال حاضر به نام علم و بافت مادیریت تادری
میشود یا مطرح است (طالاب .)5: 1376 ،آثاار تحاوالت جمعیتای و سابک مادیریت ،در شاناخت ،شاکلگیاری،
سازمانبندی و پایداری سکونتگاههای روستایی اهمیت ویژهای دارد .پراکندگی جمعیت را در فضاای جغرافیاایی از
دو بعد می توان بررسی کرد؛ یکی پراکندگی جمعیت در واحد سطح و دیگری استقرار جمعیت در نقا روساتایی و
شهری که برای درک سازمان فضایی و الگوی استقرار جمعیت در سکونتگاههای روستایی ضاروری اسات (معازی،
 .)24 :1371بهعلت گستردگی مهاجرت و سبک مدیریت برای روستاها ،هما جواماع بشاری باهنحاوی باا چاالش
مهاجرت از روستا به شهر مواجه هستند (سجادپور .)24 :1384 ،مهاجرت ،یکی از چهار عامال اصالی ناپایاداری در
سکونتگاههای روستایی بوده است و به دلیل ماهیات خاود مایتواناد عاووهبار تغییارات درازمادت و طاوالنی بار
سکونتگاههای انسانی ،آثاری سریع و کوتاهمدت نیز بر تعداد و ساختار جمعیت داشاته باشاد (زنجاانی.)12 :1380 ،
الگوی مهاجرت هری

 -تودارو ( )1970بیان میکند که مهاجرت از روستا به شهر ،تابعی از اخاتوف دساتمزدهای

انتظاری شهر و روستا است .رنی

( )1997مهاجرت از روستا به شهر را بررسی کرد و نشاان داد اگار فار

شاود

میزان اشتغال جمعیت در صنایع شهری از رشد جمعیت تجاوز یابد و نیاروی کاار از بخاش کشااورزی باه بخاش
صنعت منتقل شود ،سطح بیکاری پنهان کاهش مییابد .گلد اسمیت و همکاران ( )2004نتیجاه گرفتناد مهااجرت از
روستا به شهر ،تابعی مثبت از میزان درآمد سران شهری به درآمد سران روستایی است و سارمایهگاذاری در بخاش
کشاورزی می تواند کاهش مهاجرت را از روستا به شهر باعث شود .تری ( )2004در پژوهش خود نشان داد کااهش
مالیات بر نیروی کار میتواند کاهش مهاجرت را از روستا به شهر باعث شود .بیتردید در فرایند تصمیمگیری بارای
مهاجرت ،عوامل تأثیرگذار بر اشخاص و از مناطق گوناگون کاموً متفاوت هستند؛ زیرا طیفی گساترده را از افاراد و
قشرها تشکیل میدهند که زمینههایی متفاوت برای مهاجرت دارند (طاهرخانی .)68 :1380 ،توانمندیهای محیطی و
سبک مدیریت ،بستر الگوهای استقرار سکونتگاههای انسانی را در فضااهای جغرافیاایی فاراهم مایکناد و سااختار
فضایی هر مکان ،تجلی کنش متقابل بین جامع انسانی و محیط فیزیکی پیرامون آن است (Coats & Others, 1977:

 .)238-259بنابراین اگر قرار باشد در روستایی تغییرات موثر و پایدار به وجود آید ،فرهن

مدیریت آن روستا بایاد
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دستخوش تغییر شود .بنابراین ،مدیران روستایی با بهرهگرفتن از سبک مدیریت متناساب مایتوانناد خاود را از بناد
راهحلهای گذشته رها و راهحلهای جدیدی برای روستا و پیشرفت آن فاراهم کنناد (Lau and Ngo, 2004: 685-

 .)703بهتدریج با شکلگیری انجمن عمران دِه ،در سال  1334و انجمن دِه ،در سال ،1335مادیریت روساتایی وارد
مرحل جدیدی شد و با شخص کدخدا که نقش بازوی اجرایای را داشات ،سیاساتهاای توساع روساتایی اعماال
می شد .پ

از انقوب اسومی وظیف مدیریت روستایی بر عهدة شورای اسومی روستا قارار گرفات کاه جاایگزین

انجمن دِه شد؛ اما بهمدت20سال بدون بازوی اجرایی به فعالیت خود ادامه داد .با تصویب قانون تاسی

دهیااریهاا

در سال ،1377دهیاری بازوی اجرایی شورای اسومی روستا شد و در نوک پیکان مادیریت روساتایی قارار گرفات.
ساختار مدیریت روستایی کنونی حاصل تصویب قانون «تشکیوت ،وظایف و انتخاب شوراهای اساومی کشاور» و
به دنبال آن قانون تاسی

دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور است که وظیف تصمیمگیری را بر عهادة شاوای

اسومی روستا و وظیف اجرای مصوبات را بر عهدة دهیاریهاا قارار دادناد (معاونات اماور دهیااریهاا.)5: 1387 ،
بنابراین ،مدیران روستایی با هدایت و ظرفیتسازی در جواماع روساتایی مایتوانناد باه اجارای توساع پایادار در
روستاها در ابعاد اقتصاادی ،اجتمااعی و محیطای اقادام کنناد ( .)Tenguay and others, 2010:407-418مادیریت
روستایی در سطح کون بهمفهوم ادارة امور اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی روستاها در ایران دگرگونیهای بسایاری را
در دورههای گذشته تجربه کرده است (کریمی .)44 :1386 ،این تحاوالت را مایتاوان در پانج مرحلاه؛ تاا پایش از
مشروطیت ،از مشروطیت تا جن

جهانی دوم ،از جن

جهانی دوم تا اصاوحات ارضای ،از اصاوحات ارضای تاا

انقوب اسومی و از انقوب تاکنون بررسی کرد (طالب .)5 :1376 ،پ

از انقوب اسومی ،خوء مدیریتی ماوقتی در

روستاها پیش آمد تا اینکه با تشکیل نهادهای جهاد سازندگی و بنیاد مسکن ،زمینا ارتباا باا روساتاها پدیاد آماد؛
سپ

در سال  1361مدیریت روستایی به شوراهای اسومی روستایی واگذار شد (افراختاه)105 :1388 ،؛ درنتیجاه،

مشکوت مختلف مدیریت روستایی پ

از انقوب اسومی باعث شد که در سال  1377با تصاویب قاانون تاسای

دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور به وزارت کشور اجازه داده شود برای ادارة امور روستاها ،سازمان دهیااری
را باتوجهبه موقعیت محل ،با درخواست اهالی ،بهصورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسی
کند (امینی فسخودی و جمینی .)180 :1393 ،یکی از مهمترین دالیل موفق نبودن مدیریت محیطی ،توجاه نشادن باه
فعال کردن سرمایههای اجتماعی ،توسع منابع انسانی و توسع مشاارکتهاای جمعای و مردمای میاان روساتاییان و
کشاورزان بوده است (امیرانی و ظریفیان .)23:1382 ،مدیریت توسع روستایی ،فرایندی چند جانبه اسات کاه شاامل
سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی هستند (بهزاد نسب .)89 :1386 ،موضوع اندیش اداری ،داناش مادیریت و
به ویژه هدایت و رهبری ،موضوعاتی هستند که با زندگی اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بوده اناد (حقیقای،
 .)5 :1378باتوجه به نظام مدیریتی روستاها در ایران ،نوعی مدیریت ناقص یا شبه مدیریت وجود دارد که در آن هم
جنبه ها و وظایف مدیریت اجرا نمی شود (عبداللهیان و همکااران .)229 :1385 ،همچناین سااختار مادیریت جدیاد
روستایی به ویژه از ده  1970به بعد که مبتنی برمشارکت مردم در امور برنامه ریزی از پایین به باال اسات ،باه دالیال
متعدد ازجمله بومی نشدن و مداخل گستردة دولت ،به طور کامل نهادینه نشده است تاا بتواناد مشاکوت روساتاهای
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امروزی را برطرف کند (فیروزنیا و همکاران .)169 :1389 ،اساسا نظام مدیریت روستایی کشاور پا

از اصاوحات

ارضی ،دستخوش تغییرات زیادی شد؛ نظام اربابرعیتی دگرگون و نقش کدخدا در مدیریت روساتایی کامرنا تار
شد (صادقی چم چنگی .)54: 1380 ،در حال حاضر در بخش مدیریت روستایی ،شوراهای اسومی ،نهادهای مادنی
و منتخب از سوی مردم و دهیاریها نیز ،نهادهای مدیریتی برای پیشبرد اماور عمرانای ،خادماتی و اماور جااری در
روستاها به فعالیت مشغول هستند (صیدالی و همکاران .)34: 1390 ،اگر مدیریت ،هنر انجام کارها توسط دیگران یاا
علم هماهنگی کوششهای اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصایف شاود (افتخااری و
همکاران ،)7 :1386 ،میتوان بر پنج موضوع در این تعریاف تأکیاد کارد -1 :باه انجاام رساانیدن کاار باا دیگاران؛
 -2دستیابی به اهداف سازمانی؛  -3موازن اثربخشی و کارایی؛  -4حداکثر استفاده از منابع محدود؛  -5ساازگاری باا
محیط متغیر ( .)Pandey,2008:1مشکل اصلی مدیریت روستایی در ایران از یک سو مرباو باه مجموعا قادرت
حاکمیت ،تمرکزگرایی و برنامه ریزی از باال به پایین می شود و از سوی دیگر پیامادهایی همچاون مشاارکت نکاردن
مردم در مدیریت روستا ،فقار گساترده ،ناابرابری و نباود تعاادل هاای مکاانی ،وابساتگی باه حاکمیات ،مهااجرت،
حاشیهنشینی ،بحران غذایی و مانند آن را در روستاها به وجود آورده است (بدری .)159:1390 ،بههمیندلیال ،تادبیر
حکم می کند که متولیان مسئل توسع روستایی ،توجه و پرداختن به نهادهای محلای را وجها همات خاویش قارار
دهند (کونتری .)14- 15 :1382 ،در روند رشد و توسع اقتصادی  -اجتماعی جامعاه ،توجاه باه عادالت اجتمااعی،
اجتناب ناپذیر است (صامتی و کرمی .)214 :1383 ،بنابراین ،مدیریت ،مهمترین عامل در حیاات ،رشاد ،بالنادگی یاا
مرگ جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنتارل مایکناد .مادیریت راهباردی بار
فرایند هدایت برنامه های راهبردی و اطمینان از اجرای صحیح آنها ،برای اطمینان از موفقیت ساازمان در بلندمادت
داللت دارد (الوانی .)202 :1374 ،بنابراین ،مدیریت راهبردی ،خواهان یکپارچهکردن برنامهریزی با سایر بخاشهاای
سازمان سازمان با راهبرد است (داوری و شانه ساززاده .)41-79 :1380 ،مادیریت راهباردی فراینادی ضاابطه مناد و
سازمانیافته دارد .این فرایند مراحل ذیل را در بردارد:
 -1تجزیه و تحلیل محیطی شامل :الاف) محایط عماومی؛ ب) محایط عملیااتی؛ ج) محایط داخلای؛  -2تنظایم
جهتگیریهای سازمانی؛  - 3هدفگذاری؛  -4تعیین راهبردها؛  -5بسترسازی و اجرای راهبردها؛  - 6کنترل راهبردها.
کنترل راهبردها آخرین گام فرایند مدیریت است؛ راهبردی شامل نظارت و ارزیابی فرایند یاد شده به عنوان یاک کال
است و نقش تضمینبخشی را به عملکرد مناسب این فرایند برعهده دارد (داوری و شانهساززاده.)33 :1380،
ناپایداری سکونتگاههای روستایی در ایران یکی از پدیدههای رایج در دورة کنونی است .باتوجهبه اهمیت وجود
و پایداربودن روستاها که از محافظان محیطزیست ،ذخایر گرانبهای تولیدات دامی و کشاورزی ،مدافعان سرزمین در
برابر مهاجمان مرزی ،توزیعکنندگان متناسب فضایی جمعیت و مانند آن هستند ،ناپایداری سکونتگاههاای روساتایی
بحرانهای متعددی را از جوانب مختلف برای کشور به وجود آورده است که رسیدگی به این موضوع و دستیابی به
دالیل آن ضروری است .در گسترش این ناپایداری ،عوامل متعددی دست به دسات هام دادهاناد کاه یکای از ایان
عوامل ،سبک مدیریتی و برنامهریزی است که در تسریع یا کنادکردن روناد مهااجرت و ناپایاداری ساکونتگاههاای
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روستایی نقش داشته است .در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل آثار مثبت یا منفی سبک مدیریتی و برنامهریزی در
روستاهای شهرستان اصفهان اقدام کرده است وبهدنبال پاسخ به فرضیات ذیل است:
 - 1سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص مدیریت ،متمایال باه سایک آمراناه -خیرخواهاناه
است؛
 - 2به نظر میرسد ،سبک مدیریت روستایی روساتاهای شهرساتان اصافهان از نظار شااخص انگیازش باا سابک آمراناه -
خیرخواهانه مطابقت دارد؛
 -3سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص تعامل  -نفوذ ،متمایل به سیک مشورتی است؛
 - 4به نظر میرسد ،سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص تصامیمگیاری باا سابک آمراناه -
خیرخواهانه مطابقت دارد؛
 - 5سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان ،از نظار شااخص اهاداف اجرایای و آموزشای متمایال باه سابک
مشورتی است؛
 - 6به نظر میرسد ،بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری سکونتگاهها همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد.

مبانی نظری پژوهش
مدیریت روستایی را میتوان برنامهریزی برای روستا ،سازماندهای اقادام توساعهای و همااهنگی و نظاارت بار
کارهای انجامشده دانست (دربان آستانه .)14 :1384 ،به عبارت دیگر ،مدیریت روستایی را میتوان علم تلفیق و تنظیم
عوامل مختلف طبیعی ،انسانی ،اقتصادی و غیره در جامع روستایی دانسات (طالاب .)5 :1376 ،همچناین مادیریت
روستایی از دورة پدرساالری در اوایل قرن بیستم به دورة دولتگرا در اواساط قارن بیساتم و باه یاک دورة جدیاد
حکم روایی در قرن بیست و یکم متحول شده است (وودز .)268 :1390 ،رشد اقتصادی ،بهبود شارایط اجتمااعی و
حفاظت از ارزشهای طبیعی ،هم بهطور یکسان از ویژگیهای مهام توساع پایادار روساتایی هساتند کاه بایاد باا
رویکرد پایین به باال و استفادة پایدار و مشارکتی از منابع محلی باه دسات آیناد ( .)Pugliese, 2001: 14مادیریت،
زیرساخت و برنامه ،سه عنصر مهم مدیریت روساتایی در دساتیابی باه اهاداف اصالی آن یعنای کااهش چشامگیر
مهاجرتهای روستایی ،از بینبردن شکاف اقتصادی  -اجتماعی بین شهر و روستا ،توسع کشاورزی و کااهش فقار
گستردة روستایی هستند ( .)Sayahi kashi, 2004: 159ساه نظریا اساسای در مادیریت وجاود دارناد -1 :نظریا
ماادیریت علماای؛  -2نظریاا نئوکوساایک؛  - 3نظریاا ساااختارگرایی (پرهیزگااار .)4-7 :1373،نبااود ماادیریت
سازمان دهی شدة توسع روستایی از گذشته تا کنون و لزوم پرداختن به مقول مدیرت نوین و علمی ،محسوس است.
ساختار کنونی مدیریت روستایی نیز باوجود برخورداری از نظم بیشتر نسبت به گذشته ،باز هم دچاار خاوء نظاری
است و بااینکه به نوعی از تجربیات گذشاته ساود بارده اسات ،همچناان مبتنای بار آزماون و خطاا اسات (بادری،
 .)147:1390لهساییزاده ( )1388در مقالهای با عنوان "مدیریت روساتایی در ایاران معاصار" ،باه بررسای مادیریت
روستایی در دورههای مختلف پرداخته و درنهایت ،به این نتیجه رسیده است که حفا نظام روساتایی در ایاران در
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هم دورهها ،مشکوت ویژة خود را داشته است و در حال حاضر نیز روستاهای ایران باوجود داشتن نهادی رسامی
برای مدیریت روستا ،از یک خوء مدیریتی رنج میبرند .محمدی یگانه و همکااران ( )1392در مقالاهای باا عناوان
"تحلیلی بر موانع اقتصادی – اجتماعی مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت روستایی ،پاژوهش ماوردی دهساتان
لیشتر شهرستان گچساران" ،به بررسی موانع اقتصادی  -اجتماعی مشارکت روستاییان در مدیریت روستایی پرداخته
است و به این نتیجه رسیده است که سطح مشارکت روستاییان در فرایند مادیریت روساتایی ،در وضاعیت مناسابی
نیست و میان ویژگیهای فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای منطقه با ساطح مشاارکت آناان ،ارتباا
معناداری وجود داشته است .صیدالی و همکاران ( )1390در مقاله ای با عنوان "جایگاه مادیریت در پیشابرد اهاداف
توسع روستایی ،پژوهش موردی روستای جوانمردی (شهرستان لردگان)" ،نقش مدیریت روستایی را در این راساتا
روشن ساختهاند و به ارائ راهکارها و پیشنهادهای اجرایی پرداختاهاناد .ماوالئی هشاتجین و همکااران ( )1393در
مقالهای با عنوان "چالشهای مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اساومی در مانادگاری جمعیات در روساتاهای
ناحی مرکزی اردبیل» ،به تبیین توانمندیها و ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارج از عرص ساکونتگاه
روستایی منطق بررسی شده پرداخته اند و درنهایت ،اقدامات راهبردی مربو به برنامهریزی برای ماندگاری جمعیات
در روستاها را از دیدگاه شوراها بررسی کردهاند .رامانایدو ( ،)2011در پژوهشی نتیجاه گرفات کاه فرهنا

سابک

مدیریت کارا بهطور مثبت با مدیر تحولآفرین و عملکرد کارکنان ارتبا دارد؛ همچنین مدیر تحولآفرین در ارتباا
میان سبک مدیریتی و عملکرد کارکنان نقش میاانجیگری دارد .درباارة موضاوع مهااجرتهاای روساتایی ،آساایش
( )1377به پژوهش حرکات داخلی جمعیت ایران و مسائل مهااجرت روساتایی پرداخات .نتاایج باه دسات آماده از
حرکات داخلی جمعیت در  40سال گذشته نشان داد که  2درصد بر نسبت مهاجران و جابهجاایی جمعیات ،داخال
کشور اضافه شده که مربو به مهاجرت روستایان به شهرها است .ماهر ( )1375به بررسی آثار ساواد بار مهااجرت
روستا به شهر پرداخت و نشان داد که از علل مهاجرت ،سواد و سطح مهارت است .عظیمای ( )1381نشاان داد کاه
مهاجرت از روستا به شهر ،ضمن آنکه ناگزیر است ،پدیدهای نامیمون نیست و بارخاوف تصاور رایاج ،باا توساع
کشاورزی منافات ندارد ،بلکه برعک

به آن کمک میکند .قاسمی سایانی ( )1388باه بررسای پیامادهای مهااجرت

روستا  -شهری نسل جوان روستایی پرداخته است .نتایج بیان کنندة دو نوع پیامد بودند -1 :پیامادهای مثبات مانناد:
بهبود وضعیت اقتصادی ،افزایش آگاهی جوانان ،آموزش بهتر ،بهبود روابط اجتماعی و گذران اوقات فراغت جوانان؛
پیامدهای منفی مانند :قطع ارتبا جوان با خانوادة خود در روستا و مسائل مرتبط با آن ،برهمخوردن نسابت جنسای
در روستاها و شهرها ،بزهکاری و آسیبهای اجتماعی در هر زمینه ای .شم الدینی و گرجیان ( )1389در مقالهای با
عنوان "عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها با تاکید بر شبک مهاجرت ،مورد پژوهش :دهساتان رساتم دو"
پرداختند که نتایج ،بیان کنندة تأثیر عوامل متعدد اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی بر مهاجرت روستاییان دهساتان بودناد.
در این میان ،حدود  80درصد از مهاجران بررسی شاده ،مهامتارین دلیال کاو خاود را عوامال اقتصاادی ازجملاه
جستجوی شغل و دستیابی به درآمد بیشتر بیان کردهاند.
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مدیریت روستایی

مشارکت گروهی

مشورتی

خیرخواهانه -آمرانه

آمرانه

محیطی

شاخص

شاخص تعامل

شاخص

شاخص آموزش

شاخص

انگیزش

و نفوذ

تصمیمگیری

واجرایی

مدیریت

مدیریت همه جانبه

توسعه پایدارسکونتگاههای روستایی

شکل :1 -الگوی مفهومی پژوهش
ترسیم :نگارنده 1395

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی  -تحلیلی انجام شده اسات .جماعآوری اطوعاات باا
بررسی اسنادی  -کتابخانهای و مطالعات میدانی و پرسشنامههای تهیهشده با پژوهشگر انجام شد .پرسشناماههاا باا
پایایی  0/807با آلفای کرونباخ و رواییسنجی از سوی چندین نفر از متخصصان دانشگاهی و براسااس سابکهاای
مدیریتی و رهبری لیکرت وهمچنین ضریب همبستگی پیرسون تدوین و اجرا شد .درواقع پنج شاخص سازمانی در
طیف لیکرت بررسی شد و باتوجهبه آنها سبک مدیریتی روستاهای شهرستان اصفهان مشخص شد .جامعا آمااری
بررسی شده شامل جمعیت دویست هزار نفری روستاهای شهرساتان اصافهان در سرشاماری ساال  1395اسات کاه
بهصورت تصادفی از حجم نمون  400نفری از سرپرستان خانوارها پرسش شد .پرسشهای پرسشنامهها ،باراسااس
 4سبک نشاندادهشده در جدول ( )1ارزیابی شدهاند.
جدول :1 -درجهبندی چهار سبک مدیریت لیکرت
مشارکت گروهی

مشورتی

خیرخواهانه  -آمرانه

آمرانه

4

3

2

1
منبع :میرکمالی26 :1371 ،
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موقعیت منطقة بررسیشده
شهرستان اصفهان در قسمت جنوب شرقی استان اصفهان واقع شده است .مرکاز ایان شهرساتان ،شاهر اصافهان
است .این شهرستان از شمال با شهرستانهای برخوار و اردستان ،از شرق با شهرستان نائین ،از جنوب باا شهرساتان
شهرضا و از غرب با شهرستانهای خمینیشهر ،فوورجان و مبارکه هممرز است (شکل .)2

شکل :2 -نقشة موقعیت روستاها در شهرستان اصفهان

باتوجهبه جدول  2میتوان تغییرات مساحت و جمعیت و ضریب شهرنشینی و روستانشینی را در استان اصافهان
در یک دورة پنجاهساله مشاهده کرد.
جدول :2 -تغییرات مساحت ،جمعیت و ضریب شهرنشینی و روستانشینی در سالهای  1395تا  1345استان اصفهان
سال

جمعیت

مساحت

درصد شهرنشینی

درصد روستا نشینی

1345

1703701

151799

51/4

48/6

1355

1969965

95459

63

37

1365

3294916

107029

64/1

35/9

1375

3923255

107027

74/3

25/67

1385

4559256

107027

83/3

16/7

1390

4879312

107027

85/4

14/6

1395

5120850

107027

87/5

12/5

ماخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

جدول ( ،)2تغییرات روستانشینی و شهرنشینی را در سالهای  1345تا  1395نشان مایدهاد کاه براسااس آن از
جمعیت روستاها کاسته شده و بر جمعیت شهری افزوده شده است .همچنین درصد شهرنشینی روناد روباهافازایش
داشته و روستانشینی روند نزولی پیدا کرده است.
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یافتههای پژوهش
برای شناخت بهتر جامع روستایی پژوهش شده ابتدا به ویژگی های پاسخدهندگان روستاهای شهرساتان اصافهان
پرداخته شده است (جدول.)3
جدول :3 -اطالعات توصیفی جامعة نمونة روستاییان شهرستان اصفهان بهتفکیک سن
سن

تعداد

درصد

کمتر از  30سال

103

26/9

 31-40سال

119

36

بیشتر از  40سال

102

26/3

بدون پاسخ

76

10/9

کل

400

100
منبع :یافتههای پژوهش 1395

همان طورکه در جدول باال مشاهده می شود ،تعداد روستاییان پاسخدهنده به پرسشهاای پرساشناماههاا در باازة
سنی  31تا  40سال با میزان  36درصاد از کال پاساخگویان ،بیشاترین درصاد پاساخگویی را باه صاورت تصاادفی
داشتهاند .در ادامه به بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش پرداخته می شود
سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص مدیریت ،متمای ل ب ه س یک آمران ه -
خیرخواهانه است.
برای سنجش سبک مدیریت روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص مدیریت ،طبق نظر لیکرت باه بررسای
چهار ویژگی (در چهار پرسش از پرسشنامه) پرداخته شده است (جدول.)4
جدول :4 -سبک مدیریت از نظر شاخص مدیریت
شماره

محتوای پرسش

1

اعتماد مسئوالن به اهالی

2

اعتماد اهالی به مسئوالن

3

رفتار حامیان مسئوالن با اهالی

4

امکان بحث آزادانه با مسئوالن

میانگین

سبک1

سبک2

سبک3

سبک 4

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

71

98

143

88

0/76

9/1

34/6

37/4

18/9

2

81

113

123

83

0/61

10/3

34/8

38/9

16

2

84

117

123

76

0/37

19/4

38/9

26/9

14/8

2

99

98

117

86

0/43

25/1

24/6

32

18/3

2

سبک

3
3
3
3

باتوجهبه نتایج به دست آمده برای چهار ویژگی که در جدول باال ناام بارده شاد ،باهطاورکلای اهاالی روساتاهای
شهرستان اصفهان ،سبک مدیریت روستایی خود را با میانگین  ،2/54سبک سه لیکرت و بسیار متمایل باه سابک دو
لیکرت ارزیابی کردهاند؛ یعنی مدیریت روستایی از نظر شاخص مدیریت ،سبک مشورتی و بسیار متمایال باه سابک
آمرانه  -خیرخواهانه است.
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 به نظر میرسد ،سبک مدیریت روستایی روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص انگی زش ،ب ا س بکآمرانه  -خیرخواهانه مطابقت دارد.
برای سنجش سبک مدیریت روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص انگیزش ،طبق نظر لیکرت باه بررسای
هشت ویژگی (در هشت پرسش از پرسشنامه) پرداخته شده است.
باتوجهبه نتایج به دست آمده برای هشت ویژگی ناام باردهشاده در جادول ( ،)5باهطاورکلای اهاالی روساتاهای
شهرستان اصفهان از نظر شاخص انگیزش روستایی ،خود را با میانگین  ،2/48مطابق باا سابک دو لیکارت و بسایار
متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کردهاند؛ یعنی مدیریت روستایی این روستاها از نظر شااخص انگیازش ،سابک
آمرانه  -خیرخواهانه و بسیار متمایل به سبک مشورتی دارد.
جدول :5 -سبک مدیریت از لحاظ شاخص انگیزش
شماره

محتوای پرسش

1

میزان ایجاد انگیزه در باقیماندن روستاها

2

سبک1

سبک2

سبک3

سبک 4

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

120

105

85

90

41/1

32/6

20/6

5/7

ایجاد انگیزه با تشویق از روشهای

139

116

80

65

مختلف

47/4

34/3

13/7

4/6

70

78

107

145

4/1

13/1

29/7

53/1

81

138

116

65

10

49/4

30/4

10/2

72

132

122

74

10/3

45/7

33/1

10/9

76

105

135

84

11/4

28

45/7

14/9

62

79

117

142

2/9

15/4

26/3

55/4

96

144

92

68

23/4

50/3

18/9

7/4

3

ایجاد انگیزه با برخی محدودیتها

4

گرایش مطلوب اهالی به روستاها

5

احساس مسئولیت سطوح پایین

6

گرایش همگرایان اهالی به یکدیگر

7

گرایش خصمان اهالی نسبت به یکدیگر

8

رضایتمندی از عوامل

میانگین

سبک

1/91

2

1/75

2

3/32

4

2/30

2

2/45

2

2/64

3

3/34

4

2/10

2
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سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظ ر ش اخص تعام ل  -نف و  ،متمای ل ب ه س بک
مشورتی است.
برای سنجش سبک مدیریت روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص نفوذ ،طبق طیف لیکرت به بررسی سه
ویژگی (در سه پرسش از پرسشنامه) پرداخته شده است (جدول .)6
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جدول :6 -سبک مدیریت از لحاظ شاخص تعامل  -نفو
شماره

محتوای پرسش

1

میزان همکاری در کار گروهی

2

میزان نفوذ اهالی

3

میزان نفوذ مسئوالن

سبک1

سبک2

سبک3

سبک 4

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

83

116

119

82

15/4

34/3

36

14/3

95

115

118

72

18/4

35/3

35/4

10/9

98

115

113

74

22/3

34/3

33/1

10/3

میانگین

سبک

2/49

2

2/39

2

2/31

2
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باتوجهبه نتایج به دست آمده برای سه ویژگی نامبردهشده در جدول باال ،بهطورکلای اهاالی روساتاهای شهرساتان
اصفهان از نظر شاخص تعامل  -نفوذ روستایی ،خود را با میانگین  2/40مطاابق باا سابک دو لیکارت و متمایال باه
سبک سه لیکرت ارزیابی کردهاند؛ یعنای مادیریت روساتایی از نظار شااخص تعامال  -نفاوذ ،باه سابک آمراناه -
خیرخواهانه و متمایل به سبک مشورتی است؛ یعنی در این قسمت نیز نفوذ مسائوالن ،بادون توجاه باه مشاورت و
بهره گرفتن از اهالی بوده است؛ اگرچه هدف آنها باهطاورکلای خیرخواهاناه باوده اسات ،ناخودآگااه ،ناپایاداری و
ناهنجاری سکونتگاههای روستایی را سبب شدهاند.
به نظر میرسد ،سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص تصمیمگیری ب ا س بک
آمرانه  -خیرخواهانه مطابقت دارد.
برای سنجش سبک مدیریت روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص تصمیمگیری ،طباق طیاف لیکارت باه
بررسی پنج ویژگی (طبق پنج پرسش از پرسشنامه) پرداخته شده است (جدول .)7
جدول :7 -سبک مدیریت از لحاظ شاخص تصمیمگی ری
شماره

محتوای پرسش

1

میزان تصمیمگیری سطوح پایین

2

وجود اطوعات صحیح برای تصمیمگیری

3

آگاهی تصمیمگیران با مشکوت

4

استفاده از دانش فنی در تصمیمگیری

5

تصمیمگیری اهالی دربارة کارشان

سبک1

سبک2

سبک3

سبک 4

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

134

119

83

64

47/5

33/6

12/9

6

91

120

94

95

24

49/1

24

2/9

113

135

86

66

33/7

45/7

18/9

1/7

95

127

107

70

24

42/9

29/1

4

106

130

92

72

29/7

43/4

21/7

5/2

میانگین

سبک

1/68

1

2/06

2

1/89

2

2/13

2

2/02

2
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باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسی پنج ویژگی نامبردهشاده در جادول بااال ،باهطاورکلای اهاالی روساتاهای
شهرستان اصفهان از نظر شاخص تصمیمگیری روستایی ،خود را با میانگین  ،1/96مطابق با دو سبک لیکرت ارزیابی
کردهاند؛ یعنی مدیریت روستایی از نظر شاخص تصمیمگیری ،سبک آمرانه  -خیرخواهانه دارد.
سبک مدیریتی حاکم بر روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزشی ،متمای ل ب ه
سبک مشورتی است.
برای سنجش سبک مدیریت روستاهای شهرستان اصفهان از نظر شاخص اهداف اجرایی و آماوزش ،طباق نظار
لیکرت به بررسی سه ویژگی (در سه پرسش از پرسشنامه) پرداخته شده است (جدول .)8
جدول :8 -سبک مدیریت از لحاظ شاخص اهداف اجرایی و آموزش
شماره

محتوای پرسش

1

پیگیری اهداف اجرایی

2
3

سبک1

سبک2

سبک3

سبک 4

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

77

114

124

85

12

33/7

38/3

16

بهرهگیری از آموزشهای

112

110

113

65

الزم

33/7

31/4

28

6/9

101

120

116

63

26/9

38/3

26/9

8

وجود منابع آموزشی مناسب

میانگین

سبک

2/58

3

2/05

2

2/16

2
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باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسی سه ویژگی نامباردهشاده در جادول بااال ،باهطاورکلای اهاالی روساتاهای
شهرستان اصفهان از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش روستایی ،خود را با میانگین  ،2/27مطاابق باا سابک دو
لیکرت و اندکی متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کردهاند؛ یعنی مدیریت روستایی از نظر شاخص اهداف اجرایی
و آموزش ،به سبک آمرانه – خیرخواهانه و اندکی متمایل به سبک مشورتی است.
به نظر میرسد بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری سکونتگاهها همبستگی مثبت وجود دارد.
برای پاسخ به این پرسش یعنی بررسی چگونگی ارتبا بین دو متغیر سبک مدیریت و پایاداری ساکونتگاههاای
روستایی ،از آزمون همبستگی استفاده شده است و به دلیلاینکه هردو متغیر ،کمّی هستند ،آزمون همبستگی پیرساون
استفاده شده است (جدول .)9
جدول :9 -ارتباط بین سبک مدیریت و پایداری سکونتگاههای روستایی روستاهای شهرستان اصفهان
پایداری سکونتگاهها

سبک روستایی

0/716

1

همبستگی پیرسون

0/000

-

سطح معناداری

400

400

تعداد

1

0/716

همبستگی پیرسون

-

0/000

سطح معناداری

400

400

تعداد

سبک مدیریت

پایداری سکونتگاهها
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همانطورکه در جدول ( )9نشان داده شده است ،در بررسی ارتبا بین سبک مدیریت و پایداری ساکونتگاههاا،
ضریب همبستگی پیرسون برابر با  0/716اسات .وجاود ضاریب همبساتگی باه میازان  0/716نشااندهنادة وجاود
همبستگی مثبت بین دو متغیر این پژوهش است؛ به عبارت دیگار ارتباا مساتقیمی باین میازان سابک مادیریت و
پایداری سکونتگاههای روستایی در روستاهای شهرستان اصفهان وجود دارد .همچناین ساطح معنایداری صافر کاه
کوچکتر از  0/01است بیان کنندة همبستگی معنی دار بین دو متغیر سابک مادیریت و پایاداری ساکونتگاههاا اسات.
بنابراین با احتمال  99درصد میتوان گفت بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری ساکونتگاههاا همبساتگی وجاود
دارد و آنچه براساس ناپایداری سکونتگاههای روستایی دیده میشود ،بیان کنندة آن است که اگرچه اقدامات مدیریتی
با هدف اصوحی بوده است؛ بهدلیلاینکه از سطوح باال به پایین با دیدگاه تمرکزگرایاناه باوده اسات و از اهاالی در
توسع روستاها بهرة چندانی گرفته نشده است ،امکانات تخلی هرچه بیشتر روساتاها و نیاز ناپایاداری آنهاا فاراهم
شده است.
نتایج و تحلیل یافتهها
نخستین شاخص بررسی شده در پژوهش حاضر ،شاخص مدیریت است .براساس نتایج به دسات آماده از تحلیال
پرسشنامهها میتوان گفت اهالی روستاهای شهرستان اصفهان سبک مدیریت روساتایی خاود را باا میاانگین ،2/54
درصد به سبک سه لیکرت و بسیار متمایل به سبک دو لیکرت ارزیابی کردهاناد؛ یعنای مادیریت روساتایی از نظار
شاخص مدیریت ،سبک مشورتی و بسیار متمایل به سبک آمرانه  -خیرخواهانه اسات کاه درواقاع تنهاا قسامتی از
روستاییان در آن نقش داشتهاند و از مدیریت مشارکتی روستایی بهره گرفته شده است .دومین شاخص بررسی شاده،
میزان انگیزش اهالی روستا است که بهطورکلی روستاییان شهرستان اصفهان از نظار شااخص انگیازش ،باا میاانگین
 ،2/48درصد مطابق با سبک دو لیکرت و بسیار متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی شادند؛ یعنای مادیریت در ایان
روستاها از نظر شاخص انگیزش ،به سبک آمرانه-خیرخواهانه و بسیار متمایال باه سابک مشاورتی اسات .ساومین
شاخص بررسی شده ،شاخص تعامل  -نفوذ است که بهطورکلی اهالی روستاهای شهرستان اصفهان از نظار شااخص
تعامل  -نفوذ با میانگین  2/40درصد مطابق با سبک دو لیکرت و متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی شدهاند؛ یعنای
مدیریت روستایی از نظر شاخص تعامل  -نفوذ ،به سبک آمرانه  -خیرخواهانه و متمایل به سابک مشاورتی اسات.
شاخص چهارم دربارة شاخصهای بررسی شده ،شاخص تصامیمگیاری اسات کاه باهطاورکلای اهاالی روساتاهای
شهرستان اصفهان از نظر شاخص تصمیمگیری با میانگین 1/96درصد مطابق با دو سبک لیکارت ارزیاابی شادهاناد؛
یعنی مدیریت روستایی از نظر شاخص تصمیمگیری ،سابک آمراناه  -خیرخواهاناه اسات .شااخص پانجم در ایان
بررسی ،شاخص اهداف اجرایی و آموزش است که بهطورکلای اهاالی روساتاهای شهرساتان اصافهان از نظار ایان
شاخص با میانگین  2/27درصد مطابق با سبک دو لیکرت و اندکی متمایل به سبک ساه لیکارت ارزیاابی شادهاناد؛
یعنی مدیریت روستایی از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،سبک آمرانه  -خیرخواهاناه و انادکی متمایال باه
سبک مشورتی است .آخرین فرضی بررسی شده در این پژوهش ،بررسای ارتباا باین سابک مادیریت و پایاداری
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سکونتگاههای روستایی ومهاجرت است که در این بررسی ضریب همبستگی پیرسون برابر باا 0/716درصاد اسات.
وجود ضریب همبستگی به میزان  0/716نشاندهندة وجود همبستگی مثبت بین دو متغیار ایان پاژوهش اسات؛ باه
عبارت دیگر ارتبا مستقیمی بین میزان سبک مدیریت و پایداری سکونتگاههای روساتایی در منطقا پاژوهش شاده
وجود دارد .همچنین سطح معنیداری صفر که کاوچکتر از  0/01درصاد اسات ،بیاانکننادة ایان مطلاب اسات کاه
همبستگی بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری سکونتگاهها معنیدار است .بنابراین با احتمال  99درصد مایتاوان
گفت بین دو متغیر سبک مدیریت و پایداری سکونتگاههای روستایی همبستگی وجود دارد .این نتایج با یافتاههاای
سایر پژوهشگران دربارة نقش مدیریت در پایداری سکونتگاههای روستایی همخوانی و مشابهتهایی دارد؛ ازجملاه
محمدی یگانه و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان "تحلیلی بر موانع اقتصادی  -اجتماعی مشاارکت روساتاییان
در فرایند مدیریت روستایی ،در دهستان لیشتر شهرستان گچساران" ،به بررسی موانع اقتصادی  -اجتماعی مشارکت
روستاییان در مدیریت روستایی پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که سطح مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت
روستایی در وضعیت مناسبی نیست و میان ویژگیهای فردی روستاییان و سطح پایداری روستاهای منطقه باا ساطح
مشارکت آنان ارتبا معناداری وجود داشته است .همچنین ،مهمترین مانع مشارکت روساتاییان در فرایناد مادیریت
روستایی از دید مردم و مسئوالن ،کمبود درآمد ،شناسایی شد .موالئی هشاتجین و همکااران ( )1393در مقالاهای باا
عنوان "چالشهای مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسومی در ماندگاری جمعیت و پایاداری ساکونتگاههاای
روستایی در روستاهای ناحی مرکزی اردبیل" ،به تبیین توانمندی ها و ضعف های داخلی و فرصاتهاا و تهدیادهای
خارج از عرص سکونتگاهی روستایی منطق بررسی شده ،باا روش  SWOTو دیاد یکپارچاه پرداختاه و درنهایات،
اقدامات راهبردی مربو به برنامهریزی برای ماندگاری جمعیت را در روستاها از دیدگاه شوراها بررسای کاردهاناد.
همچنین صیدالی و همکاران ( )1390در مقالهای با عنوان "جایگاه مدیریت در پیشبرد اهاداف توساع روساتایی در
روستای جوانمردی (شهرستان لردگان)" ،ضمن تبیین جایگاه مادیریت ناوین روساتایی در ایاران ،باه تحلیال ایان
موضوع در منطق مد نظر خود پرداخته اند و با بررسی فعالیتهای انجام شده پ

از تأسی

نهادهای شورای اسومی

و دهیاری ،در ابعاد اجتماعی  -اقتصادی ،کالبدی  -فیزیکی و خدمات عمومی با ارزیابی میازان رضاایت سااکنان از
فعالیتها در سه بعد یاد شده ،نقاش مادیریت روساتایی را در ایان روساتا روشان سااخته و باه ارائا راهکارهاا و
پیشنهادهای اجرایی پرداخته اند .بنابراین بهطورکلی براساس یافتههای پژوهش حاضار و پاژوهش هاای دیگاران ،در
بیشتر گزینههای بررسی شده ،نقش روستایی در توسع روستاها چشمگیر نیسات یاا اصاو وجاود نادارد و هماواره
دستورات اجرایی ،تصمیمگیریها ،قوانین و  ...از باال به پایین دیکته شده است و در فرایند برنامهریزی ،پژوهشهای
دقیقی انجام نشده است و اهالی ،چندان درگیر طرح های توسعه نشدهاند .هرچند درزمین توسع فیزیکی در روستاها
در بیشتر مناطق با پیشرفتهای چشمگیری در چند سال گذشته مواجه بوده ایم و در حال حاضر نیز هستیم و هادف
نیز اصوحی و خیرخواهانه بوده است ،ازآنجاکه دیدگاهها سیستمی و فضایی نبوده و همواره باهدنباال نتاایج فاوری
بودهاند ،از مشارکت روستاییان خبری نبوده است .بنابراین بارای بهباود وضاعیت روساتاهای شهرساتان اصافهان و
جلوگیری از تخلیه و پایداری سکونتگاههای آنها پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
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 -2استفاده از دیدگاه فضایی در برنامهریزیهای توسع روستایی همگام با نگاه سیستمی در شهرستان؛
 -3توجه هرچه بیشتر به موضوع های اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی در کنار توجه به فیزیک و کالبد روستاهای
شهرستان؛
 -4توجه بسیار به مسئل مشارکت روستاییان در فرایند برنامهریزی؛
 -5برقراری مجموع پایش ،پاالیش و نظارت بر برنامههای توسع سکونتگاههای روستایی در شهرستان؛
 -6توش برای ایجاد اقتصادی بومی و مولد در روستاهای شهرستان اصفهان در راستای توسع پایدار محلی.
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