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 چکیده

استت هته ا  وابسته های روستايی به عوامل متعددی دستیابی به توسعه در سکونتگاه

بته  دستتیابی یا  ابزارهتا یکتي همچنتینترين آن، مديريت محلی هارآمد است. مهم

. دانست هایاریمانند دهشده یسا مانده هایگروه لیتشک توانیمرا  يیروستا ةتوسع

 اجترای در مهمتی بستیاری نقت  توانتدمتی( هادهیاری) روستايی همچنین مديريت

 روستتايی متديران عملکترد ستنج  همچنین و باشد داشته روستايی توسعة فعالیت

تحقیت   ،استا  ايتن بتر ؛هنتد همتوار روستايیان معیشت بهبود برای را راه تواندمی

بخ  مرهزی شهرستان مشتهد در نواحی روستايی  هیارانعملکرد دحاضر به بررسی 

تحلیلی مبتنی -روش انجام تحقی  توصیفیپژوه  ا  نوع هاربردی و  .پرداخته است

بخت  مرهتزی روستتا ا   12 شتدهمطالعتهمنطقتة . بتود ستاختهمحق نامة پرس بر 

 ،اسا  فرمول هوهران و بتا خطتای پتند صتدمرحجم نمونه ب وبود  مشهد شهرستان
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 و GIS و SPSS افتزارنترمدو شتده در اطلاعتا  استتخرا تعیین شد.  خانوار 313

 در دهیتتاران عملکتترد داد، نشتتان هاافتتته. يشتتدبررستتی  WASPASتحلیتتل متتدل 

 نتامطلو  ذاریگتسترمايه بته تشوي  و اشتغال توسعة و بیکاری هاه  هایشاخص

 .نتداداشته متوسط دیعملکر تقريبا درآمد افزاي  منظوربه تلاش شاخص در و است

 عملکترد متوستط وضتعیت ا  نشان اقتصادی رون  متغیر میانگین بررسی ،درمجموع

نتايد مدل وا  پا  نشان  دارد. همچنین خود روستاهای اقتصادی رون  در دهیاران

 در مقايسته بتاعملکترد بهتتری آباد و امیرآباد دهیاران روستاهای فارمد، دوست ،داد

 روستايی اقتصاد توسعة در هادهیاری عملکرد تحلیل فضايیاند. ساير روستاها داشته

)آمتاره  هايی چون فاصتله تتا شتهر مشتهدبین عملکرد دهیاران با شاخص ،نشان داد

)آمتاره پیرستون  خ رشدنر، (00141)آماره پیرسون  میزان جمعیت، (-00902پیرسون 

)آمتاره پیرستون  ، جمعیتت باستواد(00534)آماره پیرسون  ، سطح  يرهشت(-00151

 دارد.وجود معنادار ای رابطه (00120)آماره پیرسون  ناو تعداد شاغل( 00113

بخت  مرهتزی اقتصاد روستايی، ، هامديريت روستايی، عملکرد دهیاری :هاکلیدواژه

 .شهرستان مشهد

 مقدمه. 6

 ويتژه هشتورهای، بتهبتین هشتورهادر  شتدهترين موضتوعا  بحت توسعه ا  مهم فرايند

گیری ا  استتعداد و تتوان و هشورها مستلزم بهرهتوسعة توسعه است. تحق  پیشرفت و درحال

ا  (. 42، ص. 1330،  اده)متقتی ها در مراحل توسعه استتشارهت آنمردم و مفعالانة حضور 

محیطتی  و اجتمتاعی، اقتصتادیتغییرا   فرايندروستايی را شامل توسعة توان می ،سوی ديگر

برقتی، قنبتری و ) شتودمیمد  در هتل جامعته طراحتی افزاي  رفاه طولانی دانست هه برای

 بتتوان شتايد و روستتايیتوسعة  ابعاد ترينمهم ا  يکی. همچنین (39 .ص، 1393، پورافشاری

 هایفعالیت هماهنگی در مهمی بسیار نق  هه است روستايی مديريت آن، بعد ترينمهم گفت

و  واحد اجتماعی روستا به لحاظ وجود مناسبا  اجتماعی ،بديهی است. دارد روستايی توسعة

، 2003، 1ستلوم و هترمنادر، ابی) نیا  باشدتواند ا  تشکیلا  سا مان مديريتی بیاقتصادی نمی

                                                            

1. Nader, AbiSalloum & Karam 
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مفهوم  ،شدهای سیستماتیک ساختاری حاهم فرايندا   مانی هه در مناط  روستايی . (332 ص.

روستايی بتا توسعة جهت  عنوان يک راهبرد درو به دهرای پیدا مديريت روستايی جايگاه ويژه

 دستتیابیيکی ا  ابزارهتای  ،به عبار  ديگر ؛(3 .ص، 2003، 1)اسريرم شدريزان همگام برنامه

مانند  (233 .ص، 2002، 2)ياروود های سا ماندهیتوان تشکیل گروهروستايی را می ةتوسعبه 

ل متديريت نتوين روستتايی يعنتی استتقرار بتا تشتکی ها در مديريت روستاها دانست.دهیاری

گیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمتومی روستتا و ها در روستاها، شکلدهیاری

هته بتا  رودمتیانتظار  ،ها شکل گرفت. در اين راستامديريت محلی روستايی در قالب دهیاری

تايی گتام روست قتصتاداتوستعة عملکرد شايسته و مديريت محلی و مشارهتی بتوان در جهت 

عنتوان بتا وی اجرايتی هتا بتهدهیتاری، اين اسا  بر ؛(240 .ص، 1391برداشت )استعلاجی، 

 تقريبتاًروستايی دارنتد. توسعة وری و شوراهای اسلامی روستاها، نق  مهمی در افزاي  بهره

هتای مختلتد در راستتای نیز دربرگیرندۀ جنبه شده برای دهیارمشخصوظیفة چهل و هشت 

منظور بررسی داری بههمکاری با شورای بخ  و بخ ا جمله  است؛وسعة اقتصاد روستايی ت

همکاری با هشتاور ان در جهتت معرفتی محصتولا  مساعد  و های هسب، و صدور پروانه

ربتط، های ذیهشاور ی و تولیدا  صنعتی و صنايع دستی روستا در مراهز شهری و نمايشگاه

مین هار برای افراد جويای هار با همکتاری أمساعد  در جهت ت های اشتغال وشناسايی  مینه

با توجه به وظتايد در نواحی روستايی اقتصادی توسعة میزان  بنابراين؛ های ذيربط و...دستگاه

عنتوان هتا بتهدهیتاری .دارد هتابا میزان هارايی دهیاری ارتباط مستقیم و بدون واسطه ،دهیارن

و در ابتدای راه قرار دارنتد، امتا  ندارندمديريت روستاهای ايران در چندانی سابقة نهادی نوپا 

 ؛هنتدروستتايی مشتخص میاقتصتاد توستعة را در ها سنج  عملکردشان میزان اثرگذاری آن

عنوان نهاد نوين مديريتی در روستاهای هشور و گذشت ها بهتوان گفت هه دهیاریبنابراين می

روستتايی  اقتصتاد ةدر راستای توستعشان ر يابی عملکرد، اهااجرايی آن ةچندين سال ا  تجرب

 باشتدگتذاران مترثر گیری ا  سوی سیاستتسا ی و تصمیمتواند در شناخت و نیز تصمیممی

  (.25 .ص 1393)احمدوند، 

                                                            

1. Sriram 

2. Yarwood 
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هه يکی ا  اهداف جهانی و ملی برای رسیدن بته توان گفت شده میبا توجه به موارد گفته

ها يا خود بايد ا  طري  برنامهنوبة روستايی است. اين امر به  مديريت موضوعروستايی توسعة 

، پرابتو، ) هتودهنتد هه هالتا و ختدما  را بته متردم روستتا ارا ته متیاجرا شود هايی پروژه

بنتابراين بحت   ؛(515 .ص ،2013 ،2توماشتو  ؛2020، 1و ستنتانو انستاريمهاد ا ،ینگتینیاست

داشته روستايیان  اجرای فعالیتبهبود بسیاری مهمی در تواند نق  می ار يابی عملکرد دهیاران

وضتعیت  بهبتود برای را تواند راهحال نیز سنج  عملکرد مديران روستايی میو درعین باشد

-هتانو زابتليو ا ننيایترا وت یلمتاريا ن،يلتور، گرنتد-)يورهتا روستايیان هموار هند اقتصادی

توانتد در  روشتنی ا  عملکترد متی پتژوه اجترای ايتن همچنین  (2 .ص ،2021، 3مونترو

منطقتة عنتوان بههای روستاهای بخ  مرهزی شهرستان مشهد های دهیاریاقتصادی و فعالیت

. در  وضعیت موجود بته هندروستايی فراهم  اقتصادتوسعة در راستای امر مهم موردمطالعه، 

 بنتابراين ؛دواهد شخمنجر روستايی در روستاها توسعة ارا ه پیشنهادها و راهکار مناسب برای 

بته ار يتابی عملکترد ستت، تترين ابعتاد توستعه اقتصتاد روستابا توجه به اينکه يکتی ا  مهم

با  ها در توسعه اقتصاد روستاها ا  نظر مردم روستا )ار يابی ذهنی( پرداخته شده است.دهیاری

هد افزاي  شا هاماندگی روستاضعد مديريت و عقبدلیل های اخیر بهتوجه به اينکه در سال

هتای روستتاهای بخت  در اين مطالعه به بررسی عملکرد دهیتاری، مهاجر  در منطقه هستیم

شتده روستاهای آن دهیتاری تشتکیل  بیشترمرهزی شهرستان مشهد پرداخته شده است هه در 

سال  بی  ا  ده و (1399، های هشورسا مان امور دهیاری ها و شهرداری) روستا( 200) است

هدف اصلی پژوه  حاضر، بررسی عملکرد اين  ،اين اسا  بر ؛گذردیت آنان میا   مان فعال

ار يابی بته نتتايجی مقولة تا در  استمديريت نوين)دهیاری( شیوۀ بر های محلی مبتنیسا مان

مشتخص  هایرفع موانع و مشکلا  احتمالی، پیشتنهاد مديريت روستايی،توسعة رشد و  برای

 استت سترال ايتن بته گويیپاسخ دنبالبه مطالعهاين  دست يابد.برای تغییرا  در ضوابط و... 

 ؟استتمیزان عملکرد دهیاران در روستاهای بخ  مرهتزی شهرستتان مشتهد تتا چته انتدا ه 

 ؟چگونه است موردمطالعه روستاهای بین درمیزان عملکرد دهیاران  یهاتفاو 

                                                            

1. Zeho, Prabowo, Estiningtyas, Mahadiansar & Sentanu 

2. Tomashuk 

3. Urquía-Grande, Lorain, Ilmari Rautiainen & Isabel Cano-Montero  
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 . پیشینۀ تحقیق2

بخ  مرهزی  روستايی اقتصاد توسعة در هادهیاری عملکرد فضايی تحلیل و بررسی دربارۀ

 استتذهتر  . شايانشماری انجام شده استتحقیقا  اند  و انگشت تاهنون ،شهرستان مشهد

در ايتن  بنتابراين؛ استت شتدههه اين پژوه  در استان خراسان رضوی برای اولین بار انجام 

 ؛گیترد قترار مترتبط هتایسا مان اختیار در و شود انجام متنوعی تحقیقا  هه است نیا   مینه

 (.1 جدولشود ) دقی  بررسی تحقی  ةپیشین هه است نیا  بیشتر مطالعة برای بنابراين
 

 تحقیق پیشینۀ . 6جدول 

 1399 های پژوه ،مأخذ: يافته

 نتیجه عنوان نویسنده

ايمانی و 

 فتحی

(1393) 

تحلیل عملکرد ار يابی و 

هید بر رويکرد أها با تدهیاری

)مورد  حکمرانی شايسته

مطالعه: روستاهای بخ  

 مرهزی شهرستان اردبیل(

هید بر حکمروايی أها با تاين پژوه  با هدف ار يابی عملکرد دهیاری

 ،نشان داد 2003ای با میانگین نمونهتکتی نتايد آ مون  .شايسته انجام شد

تر ا  حد متوسط حکمروايی شايسته روستاهای بخ  مرهزی اردبیل پايین

ها براسا  حکمروايی شايسته ا  هارهرد دهیاریداد، نشان  است. نتايد

ن روستاهای بخ  مرهزی اردبیل همتر ا  حد متوسط اديدگاه ساهن

 مطلو  نیست.  وضعیتشود و در ار يابی می

 ،فال سلیمان

و  میکانیکی

 اقتداری

(1393) 

ی عملکرد فضاي تحلیل

 فرايندها در مديريت دهیاری

 توسعه روستايی )مورد:

های شهرستان دهستان

 عنبرآباد در استان هرمان(

 فرايندها در فضايی عملکرد مديريت دهیاری تحلیلدر اين پژوه  به 

ی ا  مردم روستاها نتايد نظرسنج ه است.پرداخته شد  روستايیتوسعة 

ثیر عملکرد دهیاران بر بهبود وضعیت هالبدی و عمرانی، تأ، نشان داد

و بر بهبود وضعیت بوده  حد متوسط  محیطی و اجتماعی در يست

 شده است.  اقتصادی در سطح  ياد ار يابی

قنبری و 

نادريان 

 (1393فر)

 در دهیاران عملکرد ار يابی

 روستاها محیطی پايداری

 بخ : موردی )مطالعة

 نیمرو ( شهرستان مرهزی

 روستاها محیطی پايداری در دهیاران عملکرد ار يابیپژوه  به اين 

روستاهای شهرستان،  درصد ا  22 داد،نشان  هايافته است.پرداخته 

عملکرد دهیاران در پايداری محیطی در سطح متوسط و در ساير روستاها 

های آماری نشان ا  ديگر سو، نتايد تحلیل .ضعید يا بسیار ضعید است

 بهداشت محیط روستا در حد تقريباًمرلفة عملکرد دهیاران تنها در  داد،

 ا  حد انتظار است. ا همترهمرلفهساير متوسط و در 

 ،پوررمضان

 پور ویعلینق

جو توفی 

بررسی و ار يابی عملکرد 

ها ا  ديدگاه دهیاری

روستايیان با بهره گیری ا  

ها ا  ديدگاه روستايیان پژوه  به بررسی و ار يابی عملکرد دهیاریاين 

 است. ی ا  مدل هانو در روستاهای شهرستان رشت پرداختهگیربا بهره

ترتیب در نیا های اساسی، عملکرد دهیاری به داد،نتايد تحقی  نشان 
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 نتیجه عنوان نویسنده

مدل هانو در روستاهای  (1395)

 شهرستان رشت

 عملکردی و هیجانی دارای ضريب رضايت بیشتری بوده است. 

 ،لطفی

صالحیان 

و  بادی

 قاسمی بادی

(1395) 

تحلیل عملکرد دهیاری ها 

توسعه اقتصادی  فراينددر 

نتگاه های روستايی سکو

 -مورد: بخ  بادرود )

 (شهرستان نطنز

اقتصادی توسعة  فرايندها در به تحلیل عملکرد دهیاریپژوه  اين 

های روستايی پرداخته است و نتايد پژوه  حاهی ا  اين است سکونتگاه

معناداری وجود داشته و رابطة اقتصادی روستا توسعة هه بین دهیاری و 

 ،اند. همچنیناقتصادی روستاها ايفا هرده ةتوسعتی در ها نق  مثبدهیاری

ها ا  نظر اقتصادی نق  چندانی در ايجاد  مینه برای تشکیل دهیاری

ثیر مثبتی در با اريابی أاند، اما تهای تولیدی در روستا نداشتههارگاه

 .اندمحصولا  هشاور ی و سنددار شدن املا  روستايیان داشته

سربرقی 

 ،مقدم

 مهریبو رج

 قاسمیو 

(1395) 

ار يابی عملکرد دهیاران در 

پايدار توسعة  فرايند

روستايی ا  ديدگاه 

مورد مطالعه: ) روستايیان

بخ  طرقبه شهرستان 

 (بینالود

پايدار روستايی توسعة  فرايندبه ار يابی عملکرد دهیاران در پژوه  اين 

د دهیاران در عملکر داد، نتايد نشان است. ستايیان پرداختها  ديدگاه رو

تر ا  سطح متوسط ار يابی شده است. بعد توسعة پايدار پايین هر سته

به  93/1 میانگین عملکرد دهیتار در توستعة پايتدار روستتايی همچنین

 هه در حد ضعید ار يابی شده است.  دست آمد

 ،شیخی

و  پريزادی

 ورمزيار

(1392) 

د يابی عملکرو ار سی ربر

و ت ند مديريران در روهیاد

 ستايی روۀ توسع

 توسعهو ند مديريت ران در روهیاد ديابی عملکرار  بهپژوه  اين 

دادن همیت ابح  ، در ه ونتايد پژ  ساابر است.پرداخته ستايی رو

و همیت اجه در بیشتريننی اشاخص عمر، گانهرچهای هابه شاخصر هیاد

 بح در  .اندص دادهختصاد ابه خورا جه درهمترين دی قتصااشاخص 

شاخص و  بیشترينشاخص خدماتی ران، هیار  دمهاو تخصص 

 اند.دريافت هردهرا تبه رهمترين دی قتصاا

 ،رضوانی

محمدی و 

 پیری

(1392) 

ها با ریهیاد ديابی عملکرار 

  چورچال مدده ا  ستفاا

 (CAFيابی )ار عمومی 

 داد،نتايد نشان  است.پرداخته ها ریهیاد ديابی عملکرار  بهپژوه  اين 

د، يابی عملکرار عمومی   چورچال مد  سااها بر ریهیاد عملکرد

دن شنا نبوران، آهیاد هم  ملی مانند تحصیالاعو .ستده ابو  نامطلو

، هاریهیادر دپند ساله   برنامه مصود نبود، يابی عملکرار با مبانی ها نآ

ری عتباو امالی   مشکالو نی اعمری هاحطردم در مر نداشتن هترمشا

 ست.ده ابوار تأثیرگذ هاآند يی عملکرراناهار ب هایرهیاد

رياحی و 

 نسبهرمی

(1392) 

ها ریهیاد ديابی عملکرار 

فضايی -یتوسعة هالبددر 

 ستايیرو هایگاهسکونت

فضايی -یتوسعة هالبددر ها ریهیاد ديابی عملکرار  بهپژوه  اين 

ه يدگاا  د ،ه ونتايد پژ  ساابر است. پرداختهستايی رو هایهسکونتگا

-وممقا ی و بهساران، هیاد دعملکر سیربر، در ستاروساهن ی هاارخانو

يابی خدما  نمکاو ستا مثبت روعمومی   هیفیت خدماو مساهن  ی سا
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 نتیجه عنوان نویسنده

 سیسا  منفی بوده است.أو ت

، یسيتقد

 ،یسور

 يی ودایص

 یهاظم

(1390) 

 انتحلیل میزو سی ربر

 ران درهیاد دعملکر

 ردمويی )ستارومديريت 

 ه : بخ  هونانیوپژ

 (هوهدشتن شهرستا

 توسعهو ند مديريت ران در روهیاد ديابی عملکرار  بهپژوه  اين 

-ریهیادترين مشکل مهم، ه ونتايد پژ  ساابر است.پرداخته ستايی رو

 توسعهای برری عتباو امنابع مالی د همبو، ستايیرويند توسعة افردر ها 

دم هت مررها نیز با مشارییاه، دلتدوبر همک وه ستاست هه عالروبیشتر 

 به هار برند.تأمین مالی ای بر هايیهرابايد 

گرند -يورها

و همکاران 

(2021) 

گیری عملکرد و اندا ه

های های سا مانتلاش

انتفاعی روستايی در غیر

 اتیوپی

انتفاعی در مديريت و های غیربررسی عملکرد سا مان بهپژوه  اين 

 در پیشرفت . نتايد نشان داد،اخته استتوسعة روستايی در اتیوپی پرد

 و وضعیت اجتماعی اقتصادی بهبود به است ممکن عملکرد گیریاندا ه

 تحلیل و تجزيه اين، بر علاوه منطقه همک هند و در ایتغذيه و هشاور ی

 شود.پايداری در منطقة روستايی می سبب  عملکرد ا  بهبوديافته

 1لندينی

(2013) 

همک در راستای هار 

 فرايندگروهی و مديريت 

 جمعی در توسعه روستايی

 جمعی در توسعة روستايی پرداخته فرايندبررسی مديريت  بهپژوه  اين 

برخی ا  مزايای هار شراهتی عبار  است ا :  نشان داد،نتايد است. 

 ...و دسترسی بهتر به با ارهای مواد اولیه، تولید و اعتبار

 2لاوال

(2014) 

 هایتحويل  يرساخت

دولت محلی و روستايی در 

 نیجريه

يند توسعة افردر محلی ی هالتدوهمیت و ابه شناخت پژوه  اين 

خ تپاسدر ی تت محلتلدو د،ن دااتنشا تهرسیبر .پرداخته استستايی رو

ده وتضعید بد آن بهبوو ستايی ی روهايرساخت تأمین ی هاه چال تب

تا  تسی رواتهيرساختودی  مناطقی هه تاحددر ت.  همچنین تسا

 بطهراست هه ده ابواه همر محیطیيست   ا  مشکالته  بتيافتدبهبو

 دارد. توسعهداری با امعن

 3ياغی 

(2003) 

بررسی و ار يابی چگونگی 

اجرای مديريت ا  طري  

مردم بومی در  مینة تأمین 

خدما  اساسی در اردن و 

 آمريکا

مردم بومی در ار يابی چگونگی اجرای مديريت ا  طري   بهپژوه  اين 

نتايد تجزيه  است. مینة تأمین خدما  اساسی در اردن و آمريکا پرداخته 

مردم دو  ،نشان داد)آنوا( و تحلیل پژوه  با استفاده ا  تحلیل واريانس

در مقايسه ها هشور دربارۀ مديريت مطلو  عقايد متفاوتی دارند و اردنی

 .يت محلی دارندها ديدگاه نسبتاً مثبت دربارۀ مديرآمريکايی با

                                                            

1. Landini 

2. Lawal 

3. Yaghi 
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 نتیجه عنوان نویسنده

ی، لاه

فرشواتر و 

 1روپاسبنگا

(2002) 

عوامل مرثر در همکاری 

دولت محلی در مناط  

 ۀروستايی: شواهدی ا  در

 تنسی

 ۀدرتايی تسرواط  تمندر ی تمحلی اتتهتلری دوهمکاان میزپژوه  اين 

اران طرفدان ملی مانند فقداعوهرده است. نتايد نشان داد، سی ربررا تنسی 

منابع و  در اتتفو ظن به يکديگر ءسو، نیوتعای هاوژهپر ایبری قو

مالی ی اتهتزهنگی،  التمقابدرست. ه اشد هانآبین ری مانع همکاد موجو

 هد.دي  میافزری را اهمکاان میز

 

عملکترد هیفیتت عمیقی در رابطته بتا مطالعة تاهنون ، دهدیمپژوه  نشان  ةبررسی پیشین

بته بررستی  صترفاًاستت و  نشده انجاماستان خراسان رضوی دهیاران و تحلیل فضايی آن در 

فضتايی  هید بر رويکترد حکمرانتی شايستته، تحلیتلأها با تار يابی و تحلیل عملکرد دهیاری

 فراينتدعملکترد دهیتاران در  روستايی، ار يتابیتوسعة  فرايندها در عملکرد مديريت دهیاری

 هتتتتایهفضايی سکونتگا-یتوسعة هالبد درها ریهیاد ديابی عملکرروستتتتتايی، ار توستتتتعة 

، بررستتتی و ار يتتتابی ستايیرومديريت ران در هیاد دعملکران تحلیل میزو سی ربر، ستايیرو

مترثر تأمین خدما  اساسی و عوامتل  مینة چگونگی اجرای مديريت ا  طري  مردم بومی در 

 پرداخته شده است. در همکاری دولت محلی در مناط  روستايی 

  تحقیق یشناسروش. 3

 آوریجمتع برای است. تحلیلی-توصیفی ،آن انجام روش و هاربردی ،حاضر تحقی  هدف

 در بنتابراين ؛استت شده استفاده نامه(پرس  )ابزار میدانی و اسنادی روش دو ا  لا م اطلاعا 

 منطقتة ا  هتاداده و اطلاعتا  هتا،واقعیتت و تحقی  هایسرال به گويیپاسخ برای تحقی  اين

 راستتای در و شتدهمطرح هایپرس  به توجه با حاضر تحقی  در .شد یآورجمع شدههمطالع

 آن ابعتاد و لهئمست وضتعیت چرايی و بودن چگونه تبیین به ،هاسرال اين به علمی گويیپاسخ

برای بررستی عملکترد  بعد سهدر  شاخص 12 نظری، چارچو  براسا  .است شده پرداخته

تحلیتل در ادامته بترای . (2)جدول  شد یهمّ ر قالب طید لیکر د شدهمطالعه دهیاران منطقه

 جمعیتت ، میزان(هیلومتر) مشهد شهر تا )فاصله هایشاخص باعملکرد دهیاران رابطة  ،فضايی

                                                            

1. Lackey, Freshwater & Rupasingha  
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و  (نفتر) باستواد ، جمعیتت(هکتتار) شته ير ، سطح(1395 -1390) رشد ، نرخ(نفر) 1395

 .است شده( نیز بررسی (نفر) شاغلان تعداد
 

 دهیاران عملکرد یهاشاخص .2 جدول

 1400، منابع پیشینه و مبانی نظری مأخذ:

 شاخص نماد 

هاه  بیکاری 

و توسعه 

 اشتغال

Q1 ايجاد با ارهای هفتگی و محلی در روستا 

Q2  های شغلی آمو ش روستايیان در جهت افزاي  مهار 

Q3 های گردشگری روستا معرفی جاذبه 

Q4  مانند صنايع دستی و گردشگری یهايگسترش فعالیت ايجاد اشتغال ا  طري 

منظور تلاش به

 افزاي  در آمد

Q5  تولیدا  روستا در با ارهای شهریعرضة معرفی و 

Q6 وری و سوددهی افزاي  بهره 

Q7 های اقتصادیخدما  موردنیا  فعالیتتوسعة  برایربط های ذیهمکاری با دستگاه 

Q8 ولیدا  روستايیحمايت و هنترل قیمت ت 

تشوي  به 

 گذاریسرمايه

Q9 ارتباط مستقیم و بدون واسطه دهیاری با فعالان اقتصادی روستا 

Q10 هاروهای هسبتسهیل در بررسی و صدور پروانه 

Q11  های هشاور ی، صنايع دستی و گردشگریفعالیتتوسعة جذ  سرمايه برای 

Q12 های ذيربطنهای مالی بانک ها و سا ماجذ  حمايت 

 

 . معرفی منطقۀ موردمطالعه6. 3

 شتدهمطالعهمنطقتة  عنوانبته مشتهد شهرستتان مرهزی بخ  مطالعه، هردن عملیاتی برای 

افزاي  مهتاجر   هاماندگی روستاعلت ضعد مديريت و عقببه  يرا ؛(1 شکل) شد انتخا 

تترين يکی ا  مهم عنوانآن به در دلیل قرار گرفتن شهر مشهدبه همچنین وجود دارد.در منطقه 

 هتههستتند  روستتاهايی همته تحقیت  آمتاری جامعة .استهای استان خراسان رضوی بخ 

 دهیتاری هته استت روستتاهايی شامل هم نمونه روستاهای و دارند نفر 100 بیشتر ا  جمعیتی

 بتا توجته بته آخترين سرشتماری عمتومی هه دارد وجود روستا 243 ،مدنظر منطقة در .دارند

. است داشته نفر 100 بیشتر ا  جمعیتی روستا 200 ،1395 سرشماری سالنفو  و مسکن در 

ور تحلیتل فضتايی ظتمنبه دهستان هر در روستا دو ،تصادفی انتخا  براسا  و 3 جدول طب 
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 نمونته روستتاهای عنتوانبته مشتهدعملکرد دهیاران در سطح بخ  مرهتزی شهرستتان  بهتر

 برابر جمعیتی دارای منتخب روستای دوا ده، 1395 سرشماری  طب .(3جدول ) شدند انتخا 

 شتدهمطالعه روستاهایدر  خانوارها اينکه به توجه با .بودند خانوار 3331 بر بالغ نفر 23345 با

 خطای با و هوهران فرمول به توجه با نمونه حجم ،است (خانوار 3331)آماری جامعة عنوان به

طتور تصتادفی هه اين افراد ا  میان افراد منطقته بته شد عیینتخانوار  313 معادل درصد 05/0

 (.1و شکل  3)جدول  شدندانتخا  

 
 (6335) روستا هر در نمونه تعداد و خانوار حجم نمونه، روستاهای .3 جدول

 1395مأخذ: مرهز آمار استانداری خراسان رضوی، 

 جمعیت نام روستا دهستان ردیف
تعداد 

 خانوار

سیس أسال ت

 دهیاری

جم نمونه ح

 براساس خانوار

1 
 طو 

 120 13/1/31 2531 3919 بادآدوست

 11 1/3/31 1311 4392 بادآامیر 2

میان  3

 ولايت

 55 11/5/35 1135 4455 ساغروان

 10 11/5/35 132 510 گناباد 4

5 
 تبادهان

 22 13/1/31 433 1121 آبادهمت

 40 13/1/31 351 2309 فارمد 1

3 
 هنويست

 24 13/1/31 503 1591 تبادهان

 3 3/5/31 133 533 شرشر 3

9 
 هارده

 4 13/1/31 91 243 گوش

 3 11/5/35 53 153 جنگ 10

11 
 در آ 

 5 11/2/35 115 533 انداد

 15 1/3/31 311 1043 گوارشک 12

 313  3331 23345 جمع  13
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و  رضوی خراسان استان درمشهد  شهرستانو بخش مرکزی  در موردمطالعه روستاهای موقعیت. 6 لشک

 کشور

 1395 رضوی، خراسان استانداری پايه نقشه براسا  نگارنده مأخذ: 

 

 بته ،هاشتاخص براسا  ساختهمحق نامة پرس  ابزار طري  ا  ،هانمونه شدنتعیین ا  پس

 دو ا  هاشاخص روايی برای هه تاس ذهر شايان .شداقدام  میدانی صور به هاداده یآورجمع

 و دانشگاهی اساتید ا  متشکل تخصصی پانل همچنین و مطالعاتی یهانهیشیپ ا  استفاده روش

 هرونبتاخ آلفای آ مون ا  هاداده پايايی ار يابی برای همچنین .شد استفاده( نفر 10) هارشناسان

 دنبتو اعتمتاد قابل و پايا نشان، نتايد .به دست آمد 0093مقدار آلفای هرونباخ هه  شد ستفادها

 استتنباطی و توصتیفی آمتار ا  هتاداده لیتتحل و هيتتجز برای .است تحقی  انجام برای هاداده

 بنتدیاولويتت بترای و SPSS افتزارنرم در (دو، فريتدمن و همبستتگی پیرستونیاه )آ مون

متتدل  در شتتدهاستتتفاده دهتتیو ن) WASPASمتتدل  ،عملکتترد دهیتتارن لحتتاظ ا  روستتتاها

WASPAS و  آمدهدستتبهرتبتة  نمتاي  بترای و شتدهاستتفاده  (است ونمدل آنتروپی شان
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 تیتاهم بته توجته با ادامه در است. به هار رفته GIS افزارنرم ،تحلیل فضايی عملکرد دهیاران

 .است شده پرداخته مدل مراحل حيتشر به پا  وا  مدل

پیچیتدۀ توانتد در مستا ل ستت هته متیهای ترهیبی رايتد ايکی ا  مدل WASPASمدل 

  يتاديد حاصتل ا  ايتن متدل ا  دقتت اداشته باشد و همچنتین نتت بسیارگیری هارايی تصمیم

گیتری های تصمیمترين مدلشدها  بهترين و شناخته WSMبرخوردار باشد. مدل جمع و نی 

عیتار تلاش شده است هه يتک م WASPASدر حل مسا ل چندمعیاره است. در مدل ترهیبی 

ترهیبی برای تعیین اهمیت نهايی هر گزينه به هار برده شود هته در ايتن معیتار ترهیبتی ستهم 

)سجاستی قیتداری و  هتا داده شتودبترای ار يتابی نهتايی گزينتهWSP و  WSMبرابتری ا  

 :(13، ص. 1393همکاران، 

 ؛شدههای طراحیتشکیل ماتريس وضع موجود براسا  شاخص. 1

 .سا ی نورممقیا تريس وضع موجود براسا  روش بیاستاندارد هردن ما. 2

ا  دو  ،های منفی وجتود داردهای مثبت و هم شاخصی  هم شاخصقا آنجاهه در اين تح

 :فرمول  ير برای استانداردهردن استفاده شده است

 

 :1 های مثبت تابعبرای شاخص

 

 

 

 :2 های منفی تابعبرای شاخص

 

در ايتن پتژوه  ا  : دهتیهتای و ناستا  روشها برو ن هريک ا  شاخصمحاسبة . 3

 .آنتروپی استفاده شده استروش 

 :3 برآورد واريانس مقادير معیارهای استانداردشده اولیه ا  طري  تابع. 4

                                                             (3تابع )



 113                                   ... در توسعة اقتصاد هایاریعملکرد ده يیفضا لیتحل             سال بیستم                     

 

ا  طري  توابتع  های -ماتريس واريانسمحاسبه واريانس

(4 ،5) 
 

 

 4تابع 

 

 5تابع 

 

 

، ) اواد هتا  3و  1صور  توابتع ها بهبندی گزينهرتبه( برای ƍ( و )ʎ)محاسبة مقدار . 5

 (.3، ص. 2012، 1تورسکیس، آنتوچويسین و  اهارويسیو ،

 

 تحقیق مبانی نظری .4

های گوناگون تعريتد صور  توان بههای مختلد میرهبری يا مديريت را در  مینه پديدۀ

ا  فن، هنر يا علتم  :ار  استعب ،ولی آنچه در تعريد رهبری در هر  مینه مشتر  است ،هرد

توان نظامی متصور شتد رهبری را می ،عبار  ديگر به، نفوذ هردن يک نفر بر گروهی ا  مردم

-ای را بر عهده میهدايت، راهنمايی و ارشاد عدهوظیفة عنوان رهبر هه در قالب آن يک فرد به

هتا و فوذ بتر افکتار و انديشتهدانی خود، ضمن اعمال ندانی، هنردانی يا علمگیرد تا به تبع فن

احساسا  آنان، پندار و رفتار و هردار ايشان را در جهت اهدافی مشخص، سمت و سو بخشد 

 ؛(5، ص. 1331)طالتب،  هتا و احساستا  ختود درآوردتأثیر افکتار، انديشتهعمل تحتدريا 

مردمتی  ةوستیلمديريت هنر انجام هار بتهگونه مديريت را تعريد هرد هه توان اينبنابراين می

                                                            

1. Zavadskas, Turskis, Antucheviciene & Zakarevicius  
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(. 51 .ص، 2013، 1)تتری شتونددستیابی به توسعه محسو  متی ةوسیلاست هه هم هدف و هم 

 ا  حرهتت رونتد و است جامعه يک مرگ و بالندگی رشد، حیا ، در عامل ترينمهم مديريت

  (.131. ص، 1395)قنبری و بهرامی،  هندمی هنترل را وضع مطلو  سویهب موجود وضع

 در مهتم ارهتان ا  يکتی بلکته اقتصتادی، نظام در ایحاشیه جامعه يک نه روستايی جامعة

، ص. 1391، و بتاقری شیرهیاآمار حاجی، )مولايی هشتجین هشورها تعريد شده است توسعة

 و جتامع متديريت ستاختار بتهنیتز  روستايی نواحی در توسعه يافتن وقوع ،حالدرعین .(113

نظران توستعه روستتايی صاحب همچنین (51 .ص ،0032، 2)آمیبا و اونو است مبتنیيکپارچه 

گیتری منظور افزاي  توانتايی تصتمیمروستايی بهجامعة معتقدند هه برای تحق  توانمندسا ی 

شتکل تواننتد بتهمحلی شروع هرد و عوامل بیرونی میجامعة مديريت روستايی، بايد ا  داخل 

عطتايی، هريمتی،  ؛45 .ص، 0202، 3)هاستتروآر  و وانکلتی تسهیلگری ايفتای نقت  هننتد

اين مفهوم گسترده ا  مديريت روستايی علاوه بر اينکه  .(54 .ص، 2020 قادرمر ی و نورو ی،

مطلو  با روستتا ة همواجهند، چگونگی مشکلا  رسیدگی به امور مربوط به روستا را بیان می

 هنتدمیر ن در محورهتای يادشتده آشتکاصتاو مديريت روستايی را برای هارشناسان و متخص

دهی و هتدايت جامعته و ستا مان فراينددرواقع  ،(. مديريت روستايی3، ص. 1391)مهدوی، 

شده است هه اين  تعريد ها، نهادها و فعالیتهای ا  طري  شکل دادن به سا مانمحیط روستاي

انتد روستايی و تحق  توسعه روستتايیجامعة های ها و نهادها ابزار وسايل تأمین هدفسا مان

بر اين مبنا، اهداف مديريت روستايی نیز ايجاد رابطه منطقتی ؛ (2، ص. 1391 ،آرمون)لطیفه و 

شده بین انسان و محیط برای رسیدن بته رضتايتمندی و خشتنودی در  نتدگی متردم و تنظیم

امتور ادارۀ ريزی آينتده و مناط  روستايی است هه در رأ  آن وجود عناصتری بترای برنامته

 و اين عناصر بايد ا  همکاری متعتادل و فعتال نیروهتای بیرونتی ی استهنونی روستا ضرور

)افراختته،  صور  گیترد (های محلیها و سا مان)مردم محلی، تشکل )دولت، با ار( و درونی

 (.  51، ص. 1333

                                                            

1. Terrey 

2. Umebau & Onwe 

3. Castro-Arce & Vanclay 
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های اخیر در ايران، مديريت روستايی دچار تغییرا  و تحولا   يادی شده است. در دهه 

های خودهفا در روستاهای هشور ايی با تصويب قانون تأسیس دهیاریمديريت روستحو ۀ در 

 درگام مرثری ، 1330و تصويب اساسنامه، تشکیلا  و سا مان دهیاری در اسفند  1333 در تیر

و ار   متذهور،نهاد عمومی برای مديريت روستا برداشته شد. به استناد مصوبا   تأسیس يک

 ی( متتولی اعطتای مجتو  تأستیس نهتادی عمتومی بتاها و دهیارهاهشور )سا مان شهرداری

 ختانوار شتده استت 20 بیشتتر ا شخصیت حقوقی مستتقل بته نتام دهیتاری در روستتاهای 

   .(130-129 ص.ص، 1333سوانح طبیعی بنیاد مسکن، پژوهشکدۀ )

 مدیریت روستایی ارزیابی عملکرد .6. 4

 وظتايد ا  بستیاری  يترا شتود؛متی مديريت محسو  در بنیادين مفاهیم ا  يکی عملکرد

 آيینتة در تتوانرا متی هاسا مان موفقیت ديگر، عبار  به ؛گیردمی شکل براسا  آن مديريت

هتدف  بتا آن ا  استتفاده و يافتت اهمیتت عملکرد رو ار يابیا اين هرد؛ مشاهده عملکردشان

. هترد پیتدا گستترش بستیار ستطح ستا مانی در آن، متعاقتب و فردی حسط در عملکرد بهبود

میرسپاستی  ،)سلامت هرد رشد 1950 دهة در سرعتبه مديريتی ابزار عنوانبه عملکرد ار يابی

و  تحقیقتا  محتور عملکترد ار يابی قرن، نیم ا  بی  برای .(123 ، ص.1393، جورشاد  و

 و هافراينتدا    يتادی نارضتايتی ،ولانیطسابقة  اين وجود با. است بوده انسانی منابع اقداما 

)نجفی و قلتی پتور،  شدمی ها مشاهدهسال اين طی عملکرد ار يابی هاینظام ا  سیارینتايد ب

دو  ،طتورهلیبته هترد.توان ا   وايای متفاوتی بررستی ار يابی عملکرد را می(. 5، ص. 1391

تترين هتدف ار يابی عملکرد وجود دارد. در نگترش ستنتی مهتمبارۀ ديدگاه سنتی و نوين در

هته در نگترش نتوين، فلستفه وجتودی درحتالی استت؛دآوری عملکرد قضاو  و يا ،ار يابی

 در. (1، ص. 1333)طبرسا،  استشونده متمرهز ار يابی بر رشد، توسعه، بهبود ظرفیت ار يابی

دستتاوردهای  ،هتای دولتتیخصوص در بخ صور  اجرای صحیح نظام ار يابی عملکرد به

 ر يابی حاصل خواهد شد:برای دولت يا سا مان موضوع ا  يرمتعددی به شرح 

  گذاری صحیح؛فرايند هدفتوسعة 

 تقويت فرايند بهبود دا می؛ 

  خصوص منابع انسانی سا مان؛هبهینه ا  منابع باستفادۀ 
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 ارتقای توان دستیابی سا مان به اهداف و درنتیجه اثربخشی آن؛ 

 هتایو ضتعد هتامشتخص شتدن قتو واسطة ن بهاتر مسئولگیری دقی تصمیم 

 ا؛عملکرده

 هتا ا  عملکترد افزاي  مشارهت جامعه با مجموعه دولت بته واستطه آگتاهی آن

 دولت؛

 امعته افزاي  مشارهت هارهنان در امور، نهادينه شدن پذيرش تغییر و تحول در ج

 .دولتمجموعة تبع آن در و به

و  دارد های فتردی و ستا مانیگیریدبا توجه به اينکه مديريت عملکرد نق  بسزايی در يا

 ،(303 .ص 2010، 1)را  آدهتی هتاری شودمحسو  میهای مديريت ترين جنبها  مهم يکی

، 2011، 2، بوچ و ديستويک)هاوا  صور  مستمر انجام شودنیا  است هه ار يابی عملکرد به

-لفهرو م عوامل مديران روستايی، ويژهبهانسانی  منابع شايستگی ايجاد و توسعه در (.405 .ص

 اشاره هرد.  هاآنوان به ار يابی عملکرد تا جمله می د؛انخیلد های مختلفی

توانند نقت  مترثری در توستتعه روستتتايی عنوان مديريت نوين روستايی میها بهدهیاری

قتانون »واحتدۀ بته متاده بتا استتناد  ظايد و اختیارا  دهیار و دهیاریو ا جمله. داشته باشند

-استا » 2 ۀو نیز ماد 14/4/1333، مصو  «رهای خودهفا در روستاهای هشوتأسیس دهیاری

 .است 4جدول ، به شرح 21/11/1330، مصو  «تشکیلا  و سا مان دهیارهاینامة 
 

 دهیار ۀیفظو چهل و هشت. 4 جدول

 21/11/1330، هاتشکیلا  و سا مان دهیاری ةناماسا  مأخذ:

 به هار گری و واداشتن متکديانجلوگیری ا  تکدی محیطی روستابهبود وضع  يست

بررسی و شناخت  مینه همک به شورا در 

 ةهای روستا و تهیهمبودها، نیا ها و و نارسايی

 ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی طرح

مراقبت بر بهداشت ساهنان روستا و تشريک مساعی با و ار  

بهداشت، درمان و آمو ش پزشکی برای واهسیناسیون در جهت 

 های واگیرگیری ا  بیماریشپی

تشوي  و ترغیب روستايیان به انجام اقداما  لا م 

 های دولتدر جهت رعايت سیاست

مخابرا  و  سیسا  تولید و تو يع آ ، برق وأهمک در احداث ت

 ربطتعیین نرخ آن در روستا تا  مان اقدام مراجع ذی

                                                            

1. Raj Adhikari 

2. Kuvaas, Buch & Dysvik 
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مشارهت و همکاری با شورا در جهت پیگیری 

 روستا های عمرانی اختصاص يافته به اجرای طرح

اموال منقول و  فروش انجام معاملا  دهیاری اعم ا  خريد و

 ، اجاره و استجارهغیرمنقول، مقاطعه

با سا مان ثبت احوال در جهت ثبت ر رثمهمکاری 

 آمار مربوط ةموالید و متوفیا  و تهی

وسايل حمل  ةخانه و گورستان و تهیايجاد و سا ماندهی غسال

 هااموا  و مراقبت در انتظام امور آن

همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش 

پیرامون وقوع جرايم و اجرای مقررا  خدمت 

عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل  ةوظیف

 اختلافا  محلی

اتخاذ تدابیر لا م برای حفظ روستا ا  خطر سیل و حري  و رفع 

ای شکسته و خطرنا  واقع در معابر و خطر ا  بناها و ديواره

های واقع در معابر براسا  ها و چالهاماهن عمومی و تسطیح چاه

 مصوبا  شورا

ربط در جهت حفظ و ثر با مسئولان ذیرهمکاری م

قانونی و محدودۀ نگهداری منابع طبیعی واقع در 

 حريم روستا 

زيستی بضاعت به سا مان بهسرپرست و بیبیهای معرفی خانواده

ها در حد امداد امام خمینی و مساعد  به آنهمیتة هشور و 

 امکانا  

ها و نهادهای دولتی و ايجاد همکاری با سا مان

 هاتسهیلا  لا م برای ايفای وظايد آن

با سا مان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی  همکاری

 روستا 

 های انسانی و حیوانی واگیر وع بیماریهمکاری در جلوگیری ا  شی اجرای مصوبا  شورا

مین اراضی موردنیا  مرتبط با اهداف و وظايد أت

 مجو  قانونی دريافتدهیاری پس ا  

همکاری با شورای بخ  و بخشداری به منظور بررسی و صدور 

 های هسبپروانه

اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری 

 ها حسن اجرای آن

قانونی روستا محدودۀ هايی هه در ای ساختمانصدور پروانه بر

  .شوندساخته می

سیسا  أمراقبت، حفظ و نگهداری اموال و ت

 عمومی در اختیار دهیاری 

های واقع در حريم اراضی همکاری در نگهداری و تسطیح راه

 ربطروستا ا  طري  خودياری اهالی روستا و دستگاه های ذی

صنايع دستی توسعة تشوي  و ترغیب روستايیان به 

و اهتمام به ترويد، توسعه و با اريابی محصولا  

 هشاور ی و دامی روستا

مساعد  و همکاری با هشاور ان در جهت معرفی محصولا  

هشاور ی و تولیدا  صنعتی و صنايع دستی روستا در مراهز 

 های ذيربطشهری و نمايشگاه

مراقبت بر اجرای مقررا  بهداشتی و حفظ نظافت 

 مین بهداشت محیطأمناسب برای تة ايجاد  مینو 

-خیريه و صندوقمرسسا  پیگیری و مساعد  در جهت ايجاد 

 فرهنگی مرسسا  های قرض الحسنه و 

شده به شورا در های درخواستارسال گزارش

 موعد مقرر توسط دهیار

همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح 

 يای طبیعی غیرمترقبه و بلا

گويی  مان و مکان مقرر و پاسخ حضور دهیار در

 در صور  تقاضای شورا هاسرالبه 

ها به شورا و پیشرفت فیزيکی طرحنبود گزارش پیشرفت يا 

 ها کارهای مناسب برای تسريع در اجرای آنهبخشدار و پیشنهاد را

آن به  ةعوارض با همکاری شورا و ارا  ةتعرف ةتهی

منظور تصويب و طی ساير ی بخ  بهشورای اسلام

 مراحل قانونی

ط در جهت تهیه و اجرای طرح ربهای ذیهمکاری با دستگاه

پیشنهادهای لا م و تعیین هاربری اراضی واقع تهیة هادی روستا و 

 در روستا 
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های دهیاری برای فعالیت ةارسال گزارش ماهان

 شورا و رونوشت آن به بخشداری 

قیمت روی اجنا  و اجرای  ةمل در نصب برگمراقبت و اهتمام ها

 ار انی  دربارۀتصمیما  شورای اسلامی بخ  و روستا 

وصول عوارض مصو  مراجع قانونی و مصرف 

 آن در موارد معین

ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا همکاری با مراجع ذی

 به آرد و نان مرغو 

مراقبت بر وضعیت بهداشتی روستا براسا  

و مقررا  مربوط و معرفی اماهن  ضوابط

 ذيربطغیربهداشتی به مسئولان 

ها تنظید، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آ 

مین آ  و أروبی قنوا  مربوط به روستا و تو فاضلا  و لای

 روشنايی در حد امکان

سالانه دهیاری و متمم ة بودج ةبرآورد، تنظیم و ارا 

 ا جهت تصويبو اصلاح آن به شور

عمومی دارد و به تصويب شورا و جنبة اجرای مقررا  دهیاری هه 

 .شورای اسلامی بخ  رسیده است يیدأت

اهدا و قبول اعانا  و هدايا به نام روستا با 

 تصويب شورا
 سیسا  روستا به شورا أگذاری معابر و اماهن و تپیشنهاد نام

اری و ايجاد رفاهی ا  طري  دهی مینة  هردنفراهم 

 طرح بهسا ی روستا  مینة همکاری در 

مین هار برای أهای اشتغال و مساعد  در جهت تشناسايی  مینه

 ربطهای ذیهمکاری دستگاه افراد جويای هار و

نظار  بر امور بهداشتی  ةپیگیری و ايجاد  مین

 گوشتعرضة روستا ا  قبیل هشتار بهداشتی دام و 

های عمرانی ، طرحدارند در روستاهايی هه طرح هادی مصو 

 .روستا بايد در چهارچو  طرح هادی روستا انجام شود

 

، هنتو  انتدانجتام دادهای هه دولت و نهادهای انقلابی در روستتاها رغم خدما  گستردهبه

های موجود و اهداف توسعه بسیار  ياد است و مسا ل و مشکلا  فراوانتی بین واقعیت ةفاصل

- دارد هه ا  سر راه برداشتن آن مسا ل و مشکلا  معادل با ا  بتینروستايی وجود جامعة در 

توسعه تا حد  يادی در گرو  ةرو ايجاد  مینا اين ؛ها در جوامع روستايی استبردن محرومیت

 تترينمهم(. ا  5 .ص، 1391)مهتدوی، ستت تحق  يافتن مديريت هارآمد اجرايی در روستاها

 :هردها اشاره محرومیت عنوانبا توان به چند مورد اين مسا ل می

 های اقتصادی؛محرومیت 

 های  يستی؛محرومیت 

 (.5 .ص، 1335 اده، های فرهنگی )ولیمحرومیت 

اقتصتادی در توسعة ها در ار يابی عملکرد دهیاری برایبراسا  موضوع پژوه ،  بنابراين

هتای راهم شتدن  مینتهله و فئشناسايی تمامی  وايای مس منظوربهو نیز  شدهمطالعه روستاهای

های تحقی ، در اين فصل چتارچو  نظتری آ مون فرضیه برای لا ملا م برای هسب اطلاعا  
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در متدل مفهتومی تحقیت   شد.ها، مطرح روستايی، مديريت روستايی، دهیاریتوسعة توسعه، 

 . شودمشاهده می 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .2شکل 

 1400، ی پژوه هاافتهمأخذ: ي

 تحقیق یهاافتهی .5

  ن 5/21 و مترد افتراد ا  درصتد 5/33 ،شتدهیبررست تاهایوستر در گوپاسخ 313 بین ا 

عمتدۀ  و داشتتند درصد 33/0و  23/0 با ترتیببه سیکل و ديپلم تحصیلا د افرا اغلب .بودند

بیکتار، درصد  1/13 همچنین داشتند. قرار سال 39-30 سنی گروه در درصد( 30) گويانپاسخ

 3/22درصتد صتنعتگر،  4/11درصتد دامتدار،  5/12، باغتداردرصتد  3/11،  ارعدرصد  3/13

 ،5 جدول درها بودند. درصد دارای ساير شغل 1/10خدماتی و  و هارمندیدارای شغل درصد 

 میتانگین ،مذهور جدول به توجه با .شودمی مشاهده روستا تفکیکبه تحقی  متغیرهای میانگین

 یهاروستتا بتهعملکترد دهیتاران  میتزان بهترين هه است 93/2عملکرد دهیاران  یهاشاخص

رد دهیارارزیابی عملک  

 بهبود عملکرد دهیاری

سرمایه 

 گذاری

ایجاد 

 اشتغال

افزایش 

 درآمد

 توسعه اقتصاد روستايی

 هاه  محرومیت و فقر
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مربتوط  03/0 و 03/3، 03/3 ،03/3 نیانگیتم با ترتیببه آباد، ساغروان و فارمدامیرآباد، دوست

 بتا ترتیتببتهجنگ و گنابتاد  ،تبادهان یهاروستا بهنیز عملکرد دهیاران  میزان بدترين واست 

 .است مربوط 93/2 و 93/2 ،33/2 نیانگیم
 

 روستا تفکیک به تحقیق متغیرهای میانگین. 5 جدول

 1395ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ي

 میانگین Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 روستا

 3003 3033 3003 3013 301 2033 3023 203 2033 2053 203 2013 3 امیرآباد

 2091 3 204 304 309 209 3 2 203 203 204 303 303 انداد

 2033 3 2031 3019 3033 3005 3019 2 2031 2013 2031 2031 3005 تبادهان

 2093 304 3 301 401 209 3 2 202 209 209 2 302 جنگ

 دوست

 آباد
3024 203 2051 2049 2 3021 3031 3 3031 303 3024 3014 3003 

 3003 3092 2034 301 3033 2095 3011 3011 2093 2013 203 2 3011 ساغروان

 2091 3013 2052 3022 3052 2034 3044 3004 2091 2033 2033 2009 3022 شرشر

 3002 3044 2031 3053 3049 2035 3023 209 2093 2041 2049 2033 3024 فارمد

 2093 301 203 303 303 203 302 209 209 201 209 2 3 گناباد

 2093 3054 201 3051 3013 2011 3019 2051 2011 2051 2021 2013 3093 گوارشک

 2091 304 3 303 401 209 301 202 203 203 203 202 3 گوش

 2093 301 3 303 305 203 303 2 2 205 203 302 309 آبادهمت

 2093 3034 2032 3054 303 2035 3024 2051 2011 2014 2013 2055 3031 مجموع

 

  موردمطالعه ۀدر منطقعملکرد دهیاران  بررسی. 6. 5

 شده استفاده یانمونهتک یت آ مون ا  ،شدهمطالعه ةمنطق در ارانیده عملکرد یبررس یبرا

منظور تلاش به، اشتغالتوسعة هاه  بیکاری و  بعد سه ا  متشکل ارانیده عملکرد ابعاد .تاس

اند هايی با طید لیکر لفهرم ،حاصل ترهیب و استگذاری تشوي  به سرمايهو افزاي  درآمد 

ه نرمال بتود شدهمطالعه بعدسه همچنین  .ای استی با مقیا  فاصلههايهه حاصل آن شاخص

ا  آ متون تتی  شتدهبعتد مطالعهسه برای بررسی میانگین  بنابراين؛ است 3نظری  ةو میاناست 
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 ،شتودمشتاهده می 1ول چته در جتدبا توجه بته آن درمجموعای استفاده شده است. نمونهتک

و درآمتد   يمنظور افزااشتغال، تلاش به عةتوسو  یکاریهاه  ب بعد سه ۀشدمیانگین محاسبه

 ستنج  3با میتانگین فرضتی  شدهروستاهای مطالعها  نظر ساهنان  ،یگذارهيبه سرما  يتشو

ن در دو شتاخص هتاه  شتده در آ متومیانگین محاستبه، دهدنشان می نتايد آ مون شود.می

 ةگذاری و همچنین متغیر رون  اقتصتادی ا  میانتاشتغال و تشوي  به سرمايهتوسعة بیکاری و 

 منظتوربته بررسی میانگین شاخص تلتاش. است پايینتر و در حد متوسط به هوچک 3نظری 

وسط بته تر و در حد متبزرگ 3نظری  ةا  میان ذهورمیانگین م دهد،مینیز نشان  درآمد افزاي 

 یيیتدأت شدهنیز در هر سه شاخص مذهور و متغیر مطالعه پايینو حد  بالاست. بررسی حد بالا

-آمده برای اين شاخصدستمعناداری به ،همچنین با توجه به میزان معناداری .ستبر اين ادعا

 .تی استيتافتنشتده تعمتیممطالعهمنطقة معنادار بوده و به هل  بنابراين ؛است 05/0همتر ا   ،ها

هتای هتاه  بیکتاری و ، عملکترد دهیتاران در شتاخصدهدمیدرمجموع نتايد آ مون نشان 

منظور افزاي  و در شاخص تلاش به استگذاری نامطلو  اشتغال و تشوي  به سرمايهتوسعة 

بررسی میانگین متغیتر رونت  اقتصتادی  ،درمجموع .اندمتوسط داشته تقريباًعملکردی   ،درآمد

 .در رون  اقتصادی روستاهای خود داردعملکرد دهیاران  متوسطت نشان ا  وضعی
 

 ای(نمونهکت تی)آزمون  موردمطالعه منطقۀ در دهیاران عملکردبررسی میانگین  .1 ولجد

 1400های پژوه ، مأخذ: يافته

 tآمارة  میانگین شاخص
میزان 

 معناداری

اختلاف 

از 

 میانگین

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 بیشتر کمتر

 -0012 -0032 -0022 0000 -4030 2033 اشتغال ةهاه  بیکاری و توسع

 -0002 -0022 -0012 0002 -2033 3023 منظور افزاي  در آمد هتلاش ب

 0033 0013 0023 0000 5034 2033 گذاری تشوي  به سرمايه

 0003 -0013 -0003 0002 -1039 2093 رون  اقتصادی

 

با توجه به ترتیبی بودن  نامهمستخر  ا  پرس های گويهبرای بررسی تفاو  بین  ،ادامهدر 

داری اا  آ مون فريدمن استفاده شده است. با توجه به میتزان معنت هاعملکرد دهیاریهای گويه
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توان گفت هه ا  نظتر آمتاری بتا می ،استو صفر  0005( هه همتر ا  044/1333های اسکو ر )

دار دارند و قابلیت تعمتیم ابا يکديگر تفاو  معن دهیاران عملکردهای گويهدرصد  95اطمینان 

در در هر گويه  دهیاران عملکردهای گويهبه هل جامعه را دارند. حال برای اينکه بدانیم میزان 

بايتد ا   ،بقیه بیشتر استت در مقايسه با گويهديگر چقدر متفاو  است و هدام  ةگوي مقايسه با

 ةگويتبالتاترين رتبته بته  شتود،مشتاهده می 3جدول . با توجه به هردای استفاده رتبه میانگین

-دستتگاه بتا دهیاری همکاری ،بعد ةو در مرتباقتصادی  فعالان با دهیاری ةواسط بدون ارتباط

 هتایجاذبته معرفتی بترای دهیتاری عملکترد استت.مربتوط پروانه  صدور برای ربطذی های

  رار دارد.آخر قرتبة در  ،گردشگری

 
 دهیاران عملکردشاخص های ای گویهرتبه و میانگین رتبه. 7جدول 

 1400های پژوه ، مأخذ: يافته

 رتبه ایمیانگین رتبه افزایش و ایجاد اشتغال

 4 3011 تلاش دهیاری برای ايجاد با ار هفتگی و محلی

 3 5013 آمو ش لا م برای افزاي  مهار  شغلی ةارا 

 12 4010 های گردشگریرای معرفی جاذبهعملکرد دهیاری ب

 11 4011 عملکرد دهیاری در جهت ايجاد اشتغال 

 3 5093 شهری با ار در  روستا تولیدا  ة تلاش دهیاری برای معرفی و عرض

 1 1002 وری و افزاي  سودهیعملکرد دهیاری در جهت افزاي  بهره

 3 3003 خدما  توسعة برایربط های ذیهمکاری دهیاری با دستگاه

 9 5055 حمايت و هنترل قیمت تولیدا  برایربط های ذیهمکاری دهیاری با دستگاه

 1 9013 دهیاری با فعالان اقتصادی ةارتباط بدون واسط

 2 9042 صدور پروانه منظوربهربط ذیهای همکاری دهیاری با دستگاه

 10 5023 گذاردهیاری برای جذ  سرمايهتلاش 

 5 1099 هاری برای جذ  حمايت مالی بانک ها و سا مانتلاش دهیا
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 موردمطالعهمنطقۀ عملکرد دهیاران در  فضایی تحلیل. 2. 5

ا  تکنیتک  شتدهپذيری روستاهای مطالعهدر ادامه مطالعه برای تحلیل فضايی تفاو  آسیب

WASPAS مشاهده وانتیم را روستا هررتبة  و امتیا  میزان ،3 جدول درشده است.  استفاده 

 تتا اول یهارتبته درآباد و امیرآباد فارمد، دوست روستاهای ،مذهور جدول به توجه با هه هرد

 سه ؛ يعنیاندقرارگرفته دهم تا دوا دهم یهارتبه درجنگ  وگوش  ،تبادهان روستاهای و سوم

در  تترینامناستب اًملکترد نستبتع آخر روستای سه و ها عملکرد بهتردهیاران آن اول روستای

 اندداشته روستاها ساير مقايسه با

 

 روستاهارتبۀ و  Qiو  λ ۀمحاسب. 8 جدول

 1400های پژوه ، مأخذ: يافته
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عملکرد دهیاران  هه هستند روستاهايی جزء آباد و امیرآبادفارمد، دوست روستاهای بنابراين

رخ رشد ن ،بیشتر باسواد جمعیت ،مشهد رشه بودن نزديک ،جغرافیايی موقعیت دلیلبه هاآن در

 يعنتیی سرشتماردورۀ در آخترين  بیشترو سطح  يرهشت بیشتر محصولا  و جمعیت  همتر

 در متذهور عوامتلرو ؛ ا ايتنروستاهاستت ستاير ا  بیشتتر، بهتتر شاغلانو تعداد  1395 سال

 دارند، رايطیش چنین هه یيروستاها و روستاها اين هه است شده بسب شدهمطالعه روستاهای

 چتون یروستاهاي در اما ،داشته باشند شدهمطالعهساير روستاهای  در مقايسه باوضعیت بهتری 

 هتای اصتلیبیشتر ا  شهر مشتهد و راه ة، فاصلسواد سطح بودنپايین ،تبادهان، گوش و جنگ

 یتترنامناستب نستبتاًعملکرد  مشابه روستاهای و روستاها اين در دهیاران هه است شده سبب



 هشتمشمارۀ سی و                                      ای    مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       133

 

 مرهزی بخ  در گروه پند در شدهمطالعه روستاهای فضايی موقعیت ،3 شکل در داشته باشند.

 .هرد مشاهده وانتمی را مشهد شهرستان
 

 
 شدهمطالعه یروستاها کیتفکپاس بهواس لیحاصل از تحل ازیامت زانیم .3شکل 

 1395ی پژوه ، اهافتهمأخذ: نگارندگان براسا  نقشه پايه استانداری خراسان رضوی و ي

 

هتايی عملکرد دهیاران با شاخص بین ةرابط تحلیل به آمدهدستبه نتايد بیشتر بررسی برای

، (1395-1390) رشتد ، نترخ(نفر) 1395 جمعیت ، میزان(هیلومتر) مشهد شهر تا چون فاصله

. در جتدول شتد پرداخته (نفر)شاغلان  و تعداد (نفر) باسواد ، جمعیت(هکتار)  يرهشت سطح

 شود. شده مشاهده میهای بررسیمیزان هريک ا  شاخص 9
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 و نرخ رشد شاغلان جمعیت، سطح زیرکشت، باسواد، فاصله، های میزان شاخص. 3 جدول

 1400ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ي

 روستا
فاصله تا شهر 

 )کیلومتر( مشهد

میزان جمعیت 

 )نفر( 6335

 سطح زیرکشت

 )هکتار(

جمعیت 

 )نفر( باسواد

شاغلان تعداد 

 )نفر(

 -6331نرخ رشد )

6335) 

 3034 32 93 31 153 32035 جنگ

 9023 30 149 110 243 25052 گوش

 3043 200 251 113 510 13053 گناباد

 3030 950 1210 293 1121 3043 آبادهمت

 1051 293 410 332 533 13030 شرشر

 0041 313 410 330 533 13035 انداد

 2033 510 113 331 1043 3034 گوارشک

 1012 313 939 900 1591 21054 تبادهان

 2045 1510 3510 1933 4392 1003 امیرآباد

 0051 1114 1332 1350 2309 4050 فارمد

 4055 1910 3451 1020 4455 13021 ساغروان

 1094 4511 3234 5003 3919 1031 آباددوست

 

 پیرستون آمتاره بتا( 139 -1390نترخ رشتد ) ،شودیم مشاهده 10 جدول در ههطورهمان

 قوی شدتی با معکو  یارابطه پا عملکرد دهیاران در مدل وا  میزان با (-90/0 و -15/0)

 متدل در دهیتاران عملکترد میزان هاشاخص اين ا  هريک افزاي  با يعنی دارد؛ تا خیلی قوی

 ،هستند یبهتر کردعمل میزان دارای هه روستاهايی ،اسا  اين بر ؛ابديیم هاه  نیز پا وا 

 باسطح  يرهشت  بین همچنین شهر مشهد دارند. باهمتری فاصلة و  ی دارندترنرخ رشد پايین

با آمتاره پیرستون  شاغلان، تعداد 113/0، جمعیت باسواد با آماره پیرسون 534/0 پیرسون آماره

، پتا ل وا میزان عملکرد دهیاران در مد با، 141/0و میزان جمعیت با آماره پیرسون  120/0

های میتزان بر میزان شاخص هرچهد؛ يعنی وجود دار تا قوی متوسط شد  با مستقیم یارابطه

میزان عملکرد دهیاران  ،افزوده شود شاغلان جمعیت، سطح  يرهشت، جمعیت باسواد و تعداد 

 شتاخص شت  هتر ةرابطت ،آمدهدستبه معناداری میزان به توجه با همچنین. يابدنیز بهبود می
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  يرهشتت، جمعیتت ، ستطح(1395-1390) رشتد جمعیت، نرخ مشهد، میزان شهر تا فاصله)

منطقتة  در؛ يعنتی دارد وجتود دارامعنت رابطهمیزان عملکرد دهیاران  با (شاغلان باسواد و تعداد

 در معناداریرابطة ت و اس واقعی و نیست تصادفی رابطه اين درصد 95 اطمینان با شدهمطالعه

 .شودمی اهدهمش روابط اين
 

 عملکرد دهیاران در روستاها رتبه و تحقیق متغیرهای بینرابطۀ . 61 جدول

 1400ی پژوه ، هاافتهمأخذ: ي

 شاخص 

فاصله تا شهر 

 مشهد

 )کیلومتر(

میزان 

 جمعیت 

 )نفر( 6335

نرخ رشد 

(6331- 

6335) 

سطح 

 زیرکشت

 )هکتار(

جمعیت 

 باسواد

 )نفر(

تعداد 

شاغلان 

 )نفر(

آمده تدسمیزان به

 پاسواساز 

 0012 00113 00534 -00151 00141 00902 پیرسون

میزان 

 معناداری
0 00023 00021 00041 00032 00032 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .1

ويتژه هشتورهای هروستايی و نق  حیاتی آن در توسعه و پیشبرد هشورها بتوسعة اهمیت 

هارشناسان، تحق  اين مهم بی  ا  هر چیتز  پوشیده نیست و به باور یهسبر هیچ ،رشددرحال

 عوامتل بته روستتايی هتایستکونتگاه در توسعه به دستیابیمنابع انسانی است. توسعة درگرو 

 متا هشتور در روا ايتن ؛است هارآمد محلی آن، مديريت ترينمهم ا  هه است وابسته متعددی

 توستعة بته رستیدن در ا(هتروستتايی )دهیتاری متديريت ارهان و عناصر نق  اهمیت دلیلبه

با توجته . است شده تعريد اين ارهان برای اقتصادی، بنیادين بعد در ويژهبه وظايفی روستاها،

بهینته ا  ايتن منبتع استتفادۀ اقتصادی و لزوم توسعة به نق  و اهمیت عامل نیروی انسانی در 

ند ا  امکانا ، هم روستايیان بتوان و هه هم تخصیص هاری صور  گیردطوریتجديدشدنی به

توسعه در دنیتای امترو   برداری هند، ضرور  دارد.نیروی هار بهرهبالقوۀ ها و استعداد توانا ی

های اقتصتادی و تحرهتا  اجتمتاعی بر تعاون، همیاری، همکاری و جامعیت در فعالیتمبتنی

ری در هتای رهبتمستلزم وجتود و گستترش نظتام ،توسعه بر اين مبنا ةآستانبه  دستیابی. است
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آنقتدر  امترو ايتن  استتهای توسعه و عمران ها، موضوعا  و مواضع استراتژيک برنامه مینه

های توسعه توان هلید تحق  اهداف و استراتژیهای رهبری محلی را میبااهمیت است هه نظام

 دانست. 

 دهشتهای سا ماندهیتوان تشکیل گروهروستايی را می ةتوسعبه  دستیابیيکی ا  ابزارهای 

ستخن  ملی ةتوسع فرايندجا ا  اهمیت توسعة روستايی در ها دانست. تقريباً همهمانند دهیاری

 شتدهتوستعة روستتايی غفلتت  ا  مشخص استراتژيک ةبرنامنبود  ةواسطاما به ،آيدبه میان می

و ستنج  عملکترد  استتتوستعه  مهتم یهامرلفه ا  يکی مديريت روستايی هها آنجا .است

 بررستی هدف با راضح پژوه  ،هنديی راه را برای رسیدن به توسعه هموار میمديران روستا

   شد. انجام عملکرد دهیارن

آبتاد، بهترين میزان عملکرد دهیتاران بته روستتاهای امیرآبتاد، دوستت ،دهدیم نشان نتايد

ن و بدترين میزااست مربوط  03/0و  03/3، 03/3، 03/3 نیانگیمترتیب با ساغروان و فارمد به

و  93/2، 33/2 نیانگیتمترتیتب بتا جنگ و گناباد به ،به روستاهای تبادهاننیز عملکرد دهیاران 

 عملکترد متوستط وضتعیت ا  نشتان اقتصادی رون  متغیر میانگین بررسیاست.  مربوط 93/2

میزان ، نتايد آ مون فريدمن نشان داد همچنین .دارد خود روستاهای اقتصادی رون  در دهیاران

درصتد،  10به میزان ، نسبت بیشتری ا  جامعه شدهعملکرد دهیاران در منطقه مطالعهی هاگويه

. هتا تفتاو  معنتادار داردهه بتا ستاير گويتهحدیبه هردند؛را انتخا  « متوسط به پايین»گويه 

آبتاد و امیرآبتاد در روستتاهای فارمتد، دوستت ،پتا با توجه به نتايد متدل وا  ،حالدرعین

 های دهم تتا دوا دهتم قترارتا سوم و روستاهای تبادهان، گوش و جنگ در رتبههای اول رتبه

 ،سته روستتای آختردر و  داشتتندی سه روستای اول عملکترد بهتتردهیاران در  ؛ يعنیگرفتند

بتین  ةرابطتتحلیتل . همچنین بررسی داشتندساير روستاها  در مقايسه باتری عملکرد نامناسب

(، میتزان -00902)آمتاره پیرستون  فاصله تا شهر مشهدچون  هايیعملکرد دهیاران با شاخص

)آمتاره  (، ستطح  يرهشتت-00151)آماره پیرسون  (، نرخ رشد00141)آماره پیرسون  جمعیت

)آمتاره پیرستون  شتاغلان ( و تعتداد 00113(، جمعیت باسواد )آمتاره پیرستون 00534پیرسون 

فتال چتون  مطالعتاتیژوه  حاضر با نتايد نتايد پ معنادار دارد. نشان ا  وجود رابطه( 00120

 فراينتدهتا در فضايی عملکترد متديريت دهیاری تحلیل»( با عنوان 1393)و همکاران  سلیمان
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و همکتاران  و لطفتی «های شهرستان عنبرآباد در استان هرمان(روستايی )مورد: دهستانتوسعة 

های روستايی اقتصادی سکونتگاهتوسعة  فرايندها در تحلیل عملکرد دهیاری»( با عنوان 1395)

 تحقیت  یهاافتتهي بته توجه با ،درمجموعمطابقت دارد. (« شهرستان نطنز-مورد: بخ  بادرود)

 :هرد ارا ه توانیم را  ير یهاشنهادیپ

  ؛های دارای پتانسیل روستاايجاد امکانا  آمو شی و ايجاد اشتغال در بخ  

 ؛ستايیرو هایعرصه در پايدار مالی منابع مینأت 

 ؛غیردولتی نهادهای خصوصهب روستا، ا  خار  دارانسرمايه جلب 

 بترای باشتند قتادر هاآن ههطوریبه ،محلّی مديران هایمهار  ارتقای و آمو ش 

 ؛هنند سا یظرفیت روستا ةتوسع

  هتای هتارآفرينی بترای افتزاي  مهتار  های لا م و برگزاری هلا آمو ش ةارا

 .شغلی

 کتابنامه

 .پايدار روستايی در شهرستان بتوير احمتدتوسعة ها بر ثیر دهیاریأ(. بررسی ت1393ند، م. )احمدو .1

 .42-23 (،13)13  روستا و توسعه،فصلنامة 
د بتر متديريت محلتی و هیتأ(. بررسی الگوی مديريت روستايی در ايران بتا ت1391استعلاجی، ع. ) .2

 .253-239(، 32)10، انجمن جغرافیای ايران. مشارهت دهیاری ها

 .گند هنر: تهران. مديريت روستايی با تاهید بر ايران(. 1333افراخته، ح. ) .3

 کترديبتر رو دیتبتا تأه هتایاریتعملکترد ده لیتو تحل یابي(. ار 1393. )ی،  و فتح ،.  ،یمانيا .4

 یراهبردهتا فصلنامة(. لیشهرستان اردب یبخ  مرهز یروستاهامطالعه: مورد ) ستهيشا يیحکمروا
 .12-51 (،1)1 ،يیتوسعه روستا

هتا در توستعه اقتصتاد ار يتابی عملکترد دهیاری(. 1393پور، ع. )ریبرقی، ح.، قنبری، ی.، و افشا .5

ريتزی برنامته. نواحی روستايی ا  ديدگاه ساهنین )مطالعه موردی: دهیاری دهبکری شهرستتان بتم(
 .104-33(، 4)4، فضايی
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و  یاجتمتاع ةدر توستع ارانیتبر عملکرد و مشتارهت ده یلیتحل .(1393) ر. ،یکيتا  و ،ح. ،یبرق .1

انتدا  چشتم .(ی: دهستان استترآباد شتمالیمورد ةشهرستان گرگان )مطالع يیروستا ینواح یهالبد
 .103-93، 31 ،یدر مطالعا  انسان يیایجغراف

 دگاهيتهتا ا  دیاریتعملکترد ده یابيتار  .(1395) ا.جتو،  یو توف ،م.پور،  ینقیعل ،ع. پوررمضان، .3

 .(شهرستتان رشتت -استطلخ  اهیست ی: روستایمورد ةمطالعا  مدل هانو ) یریگبهره با  انيیوستار
 . 141-133(، 2)5 ،يیروستا یزيرپژوه  و برنامه فصلنامة

عملکترد  زانیتم لیتو تحل یبررست .(1390)  . ،یهتاظم و  ،ا. ،يیدای، صتف. ،ی، سورا. ،یسيتقد .3

 تيريمتد .شهرستتان هتوه دشتت( ی: بخت  هونتانیمتوردة )مطالع يیروستا تيريمددر  ارانیده
  .23-15، (23)9 ،یشهر

با استفاده ا  متدل  هایاریعملکرد ده یابيار  .(1392) ص. ،یریپو  ، . ،ی، محمد.ر م. ،یرضوان .9

 یایتجغراف یهتاپتژوه  .: شهرستتان دهلتران(یمتورد ةمطالع)CAF  یابيار  یچارچو  عموم
 .199-211، (1)45 ،یانسان

 فراينتددر  ارانیتعملکترد ده یابيت(. ار 1394. )ی، مو قاسم ،خ. ،یبو رجمهر .، مقدم،  یربرقس .10

 ةمجلت .(نتالودیمورد مطالعه: بخ  طرقبه شهرستتان ب) انیروستا  دگاهيا  د يیروستا داريپا ةتوسع
 .131-120، 1، فضا يیایجغراف  يآما

 انسانی منابع عملکرد مديريت نظام احیطر(. 1393) .ح جو،رشاد  و ،.ن میرسپاسی .،ش سلامت، .11

 و اقتصتاد پژوهشی-علمی فصلنامة(. آينده بانک: مطالعه مورد)اقتصادی وریبهره بهبود راستای در
 . 100-31 (،23)3 ،شهری مديريت

در رونتد  ارانیتعملکترد ده یابيتو ار  یبررس .(1392)  . ار،يورمز و ،ط. ،یزاديپر .،ح ،یخیش .12

 .32-13 (،3)3 ،يیفضا یزيربرنامه .: شهرستان همدان(یمورد ة)مطالع يیتاروس ةو توسع تيريمد
 انتشارا  دانشگاه تهران.. تهران: (چاپ دوم) مديريت روستايی در ايران .(1331) طالب، م. .13

بررستتی و تبیتتین نقتت  اقتضتتا ا  استراتژيک در انتخا  يتک الگتوی  (.1333ر. ) غ. ،طبرسا .14
 .انتشارا  سا مان امور اداری استخدامی هشور . تهران:هتای دولتیمانستا ار يابی عملکرد 

هتا یاریتده تيريعملکرد مد يیفضا لی(. تحل1393. )ی، مو اقتدار ، . ،یکیکانیم .،م مان،یسل فال .15

 یپژوهشت -یعلم يةنشر .شهرستان عنبرآباد در استان هرمان( ی)مورد: دهستان هاتوسعه  فراينددر 
  .34-25(، 2)4 ،یهالبد ةوسعت یزيربرنامه
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هتای (. مديريت محلی و نق  آن در توسعة هالبتدی ستکونتگاه1395و بهرامی،  . ) ،قنبری،  . .11

 .141-135 (،22)1، ایريزی منطقهبرنامه فصلنامة .)شهرستان چناران :)مورد مطالعه روستايی

)مطالعة  پايداری محیطی روستاها (. ار يابی عملکرد دهیاران در1393فر، م. )و نادريان ،قنبری،  . .13

 .45-31، 23، جغرافیا و پايداری محیط ةمجل .موردی: بخ  مرهزی شهرستان نیمرو (

 فراينددر  هایاریعملکرد ده لیتحل .(1395) ر. ح. ،یبادی قاسمو  ، . ،یباد انیصالح .،ح ،یلطف .13

 یزيتربرنامه .هرستان نطنز(ش -)موردمطالعه: بخ  بادرود يیروستا یهاسکونتگاه یاقتصاد ةتوسع
 . 131-115(، 22)1 ،یامنطقه

 ةمطالعتهتای توستعه )جايگاه مديريت نوين روستتايی در برنامته(. 1391) و آرمون، ر. ،.لطیفه، ن .19

 . رشتدانشگاه گیلان،  ،روستايی ةتوسع ملی هماي . (موردی، روستاهای بخ  مرهزی شهريار

دهی مشتارهت های غیردولتی نهادی برای سا مانسا مانه نق  و جايگا (.1330) ح. م. اده، متقی .20

 ةعرصتهتای غیردولتتی در نقت  و جايگتاه ستا مان هماي  مجموعه مقالا در . مدنی ةجامعدر 
مطالعا  و تحقیقا  سیاسی و ار   دفتر تهران: .(141-133)صص.  لمللیاهای ملی و بینفعالیت

  .هشور

گاهنامتة . روستتايی در ايترانتوستعة (. تدوين الگوی مطلتو  متديريت نتوين 1391) مهدوی، د. .21
 .11-1، 1، بختیاریپژوهشی دانشگاه پیام نور چهار محل و 

 ای ديگتر در متديريت روستتايی ايتران(. دهیتاری تجربته1333ا. ) و نجفی هتانی، ع. ،مهدوی، م. .22

 .39-21 ،53 ،های جغرافیايیپژوه . موردی: دهیارهای استان آذربايجان غربی(نمونة)
 ةتوسعنق  مديريت محلی در (. 1391) و باقری، ع. ،،  .یاشیرهآمار حاجی.، ، نمولايی هشتجین .23

-115 (،4)1 ،روستتايی ةتوستعاقتصاد فضا و  فصلنامة. اقتصادی نواحی روستايی شهرستان بهشهر

131. 

 و کهوچت هایشرهت در عملکرد مديريت سیستم شناسیآسیب(. 1395) .آ قلیپور،  و ،.  نجفی، .24

 (،4)10 ،متديريت بهبتود نشرية(. ايران سرماية :مطالعه مورد) ايران سرماية با ار( SMEs) متوسط

153-139. 

 .33-33، 34 و 33 ،محیط روستامسکن و  فصلنامة .و توسعه تيريمد .(1335)ا.   اده،یول .25
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