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مقدمه
شود و  یم بمحسو ییدر نظام اداره و کنترل امور روستا ییدر مقابل حکومت روستا کردییرو ییروستا ییحکمروا

 ةجامع یها ها و تشکل روستا و سازمان ادارة یرسم ینهادها و ها سازمان انیم متقابل کنش اساس بر که است ندیایفر

های تمرکزگرا  دولت ،یهای محل و حکومت یمشارکت میبا گسترش مفاه ،هز. امروردیگ یشکل م یو بخش خصوص یمدن

 حالکه در نیاند. با توجه به ا شده چالش دچار انییروستا یندو م ی،اسیس ،یها و حقوق اجتماعازیبه ن ییگو در پاسخ الًعم

 یروستاها ضرور ةادار ةنحو در رییتغ ست،روستا ةدر ادار تیمشروع ةتوسع ییروستا نیادیبن یها چالش از یکی حاضر

 ییروستا تیریدر مد دیجد یعنوان مفهوم خوب به ییکمرواح(. 13۹3 ،یافتخار نیالد رکن و یآمل یمی)عظ رسد یم نظر به

سطوح  همةمشارکت مردم در  یبرا یررنگکردن نقش پُاجرابه دنبال  ریاخ یها دارد که کشور در سال تیاز آن جهت اهم

 ییحکمروا ،رو نیاز ا .هاست یاریو ده ییروستا یچون شوراهاهم یتیریمد یسازوکارها جادیو ا ییکشور از جمله روستا

 همةبا  ییروستا تیریبر مد ییروستا لیارکان دخ ةهم یگذارریتأث ندایفر چنین تعریف کرد: توان یمرا  ییروستا

 ییحکمروا ،گری. به عبارت دکرد حرکت ییروستا مردم و روستا شرفتیو پ یتعال یها بتوان به سو که با آن ییسازوکارها

حال با  نیع سو با منافع خودشان است که در هم ییمردم روستا یها استیس و ماتیاجرادرآوردن تصم همانا به ییروستا

 یکردهایخوب از رو یی(. حکمروا13۹7 زاده،یو حاج عل نیهشج یسازگار است )موالئ زین یو محل ی،ا منطقه ،یمنافع مل

 ابعاد از یکیاست.  افتهی یا کاربرد گسترده یو محل ی،مل ،یفرامل قلمرو در که ستروستاها یامور عموم ةادار نینو

 تیری)شوراها( و مد ینظارت تیریمد عددر هر دو بُ ییروستا تیریهمان مد ای یمحل ییحکمروا ییحکمروا یا منطقه

عوامل  یابیو ارز لیتحل یبرا ،پژوهش نیروستاها اشاره دارد. در ا یمحل ادارة امور تیفی( است که به کاری)ده ییاجرا

 رخآنچه  نیروابط ب لیبه تحل شود یم یسع یی،اجرا و ینظارت عدبُ دو هر در ییروستا تیریمد یبخشو اثر ییمؤثر بر کارا

 قیدق طور به( ها ارزش )اهداف و یابیمدست  نآ بر می( و آنچه انتظار دارداتیو تمه ،ماتیتصم ها، تی)فعال دهد یم

و اثر که از  جهینت ةدربردارند همباشد  ندهایمنابع و فرا ةکنند نیبود که هم تبب ییها یژگیدنبال و دیبا ،نیبنابرا. مبپردازی

 ییگفت حکمروا توان یکرد که در آن زمان م دایمجهول و مبهم را پ یها جنبه ی،کاربرد یبا بررس ،توان یم قیطر نیا

داشته  ییجوامع روستا یدر زندگ یلیبد ینقش ب تواند یچند هدف مطلوب که م ای کی یاست برا یا لهیوس ییخوب روستا

 :میباش یم ریز االتؤس به گویی پاسخ دنباله ب ،رو نیباشد. از ا

 سرا صومعه شهرستان یروستاها در خوب ییحکمروا کردیرو با ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا بر مؤثر عواملـ 

 ند؟ا کدام

 شهرستان یروستاها ةتوسع و ییروستا خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد بر ییروستا مشارکت زانیم نیبـ 

 دارد؟ وجود یا رابطه چه سرا صومعه

 نگارنده ییآشنا به توجه با سرا صومعه شهرستان یروستاها آن، در اثرگذار عوامل و ییروستا تیریمد یبررس منظور به

 اریده و شورا ةعهد بر سرا صومعه شهرستان در ییروستا تیریمد. شد انتخاب یمطالعات ةنمون عنوان به منطقه نیا با

 یبازو عنوان به زین یاریده و ،گذار استیس و ،زیر برنامه ر،یگ میتصم نهاد عنوان به ،شورا که بیترت نیبد ؛است شده گذاشته

 که است سکنه یدارا یآباد 151ی دارا سرا صومعه شهرستان. کند یم عمل روستا تیریمد ییاجرا مسئول و شورا ییاجرا

 77/10) نفر 14 ،سرا صومعه شهرستان یروستاها اریده 130 از .است اریده واجد روستا 130 و شورا یدارا ها آن اغلب

 روستا در( درصد 08/73) نفر ۹5 و شهر در( درصد۹2/26) نفر 35. هستند مرد( درصد 23/8۹) نفر 116 و زن( درصد

 اریده صورت به( درصد 62/74) نفر ۹7 و کارند به مشغول وقت تمام( درصد 38/25) نفر 33 ،نیهمچن. دارند سکونت

 .دنا تیفعال به مشغول شهرستان نیا یروستاها در وقت مهین
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 ینظریمبان

خوبییحکمروا
و اداری براساس  ،آن در استرالیا به معنای اعمـال قـدرت اقتصادی، سیاسی فیحکمروایی خوب را با اقتباس از تعر  ونیل

 ،حکمروایی خوب فقط افزایش تولید ناخالص داخلی نیستاز هدف  ،وی ةبه عقید .داند گویی و اثربخشی می قانون و پاسخ

الم، سبلکه به افزایش استانداردهای زندگی، نظیر آموزش، بهداشت، درمان بهتر، حمایت از منابع طبیعی، حفظ محیط 

های  شیوه دراساس این دیدگاه، شهروندان باید بتوانند  بر شود. ساالرانه نیز توجه می مردم ةو توسع ،طلبانه مساوات ةعستو

 ی(. در تعریف دیگر2000 ون،یگذارد مشارکت داشته باشند )ل شان تأثیر می گیری در اموری که بر زندگی مختلف تصمیم

و برابری در فرایند  ،گویی شفافیت، پاسخ تیکه حکمروایی خوب عبارت است از رعا است شده انیباز حکمروایی خوب، 

های حکومتی  این است که آیا دستگاه «حکمروایی خوب»پرسش اساسی در قلمرو  ،درواقع .کردن نیازهای مردم برآورده

ای اثربخش شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی، غذای کافی، مسکن و  قادرند به گونه

ت ستوان گفت حکمروایی خوب عبارت ا می ،امنیت فراهم سازند؟ با این دیدگاهطرف و  آموزش مناسب، نظام غذایی بی

و فرهنگی با مشـارکت  ،های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی های عمومی در زمینه یشم از: فرایند تدوین و اجرای خط

آوردن نیازهای ای که ضمن بر و اثربخشی به گونه ،گویی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخ یمدن ةهای جامع سازمان

)رضایی و داوری، شود  محیط زیست منجر می و پایدار منابع انسانی ةو توسع ،اساسی جامعه به تحقق عدالت، امنیت

1383.) 

 و ،طرف بی مؤثر، قانونی سیستم. 1: دانند می اصلی پارامتر سه ةایجادکنند را «خوب حکمروایی» شاپیرو و گلوبرمن

 های سیاست. 3؛ صادق و ،معتبر باثبات، عمومی نهادهای. 2؛ کند می حمایت معنوی و مادی مالکیت حقوق از که شفاف

 (.2002 شاپیرو، و گلوبرمن) بازار با موافق دولتی

 قیطر از شهروندان و ی،عموم خدمات دولت، تعامل ةجینت را «ییحکمروا» ،ییحکمروا راتییتغ کتاب در کتل دونالد

 که هستند یخاص نهادهای ها دولت وی، اعتقاد به .داند یم خدمات ةارائ و ،برنامه یطراح ،یمش خط ةتوسع ،یاسیس ندیفرا

 لیدل نیهم به و بوده شهروندان تیحما جویو جست در اند مردم ةندینما که ییها دولت .دارند مشارکت ییحکمروا در

 نیا به گویی پاسخ یپ در «ییحکمرا» که دیافزا یم ادامه در وی .هاست برنامه و ،ها یمش  خط ها، استیس ةجینت ییحکمروا

 سطح چهار در «ییحکمروا» او، ةدیعق به ؟یتیظرف چه با و باشد؟ لیدخ رییگ میتصم در دیبا یکس چه که است سؤال

 :است مطرح

 .دارد کار و سر یمل های دولت ةحوز از فراتر مسائل با که ،یجهان فضای در ییحکمراوا

 ،شهری ،یاستان ،یمل سطح: است ریز سطوح دارای خود سطح نیا .کشور کی درون یعنی ی،مل فضای در ییحکمروا

 (.یمحل) ییروستا و

 .یسازمان یحکمران ای سازمان فضای در ییحکمروا

الدین  رکن و یآمل یمیعظ) ی استمحل سطح در ییها تیفعال شامل سطح نیا که ،یمحل جوامع فضای در ییحکمروا

 (.13۹3 ،یافتخار

 که محلی ةجامع بر مبتنی مدیریتی رهیافت از است عبارت خوب حکمروایی تعریف تحقیق، این در دیگر، عبارت به

 کیدأت غیردولتـی های سازمان و دولتی بخش همکاری با توسعهفرایند  در ها آن مستقیم نقش و محلی ةجامع توانمندی بر

 .دهد یم نشان را ییروستا تیریمد در خوب حکمروایی اصول 1 شکل. دارد
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خوبحکمرواییاصول.1شکل

(1393،یافتخارالدینرکنویآملیمیعظ:ازبرگرفته)

 

ییروستاتیریمد
 ةمجموع.است یاز منابع آن متک یبردار مکان و بهره قیدق ةادار با یمحل جوامع یها تیظرف بر ییروستا تیریمد

 تالش کند. نیسرزم یسازندگ یو ابتکار عمل برا دیمف یراهکارها ةبا ارائ دیبا تیریمد

 تیریمد کیو مشارکت در امور را آموزش دهد.  یی،گرا بروز ابتکارها، جمع ،یمحل ةتوسع درک دیبا یمحل تیریمد

 یفضا یطیمح ستیو ز ی،اجتماع ،یاقتصاد مشکالت لیتحل عامل و پروراند یم را طیمح در کردنکارا فکر یمحل

 با موارد نیا همةو  آموزد یرا م کردن عمل ـ یمحل ةتوسع جادیافزون بر ا ـ ییروستا دیجد تیریمد. شود یم ییروستا

 .شود یم سریم یجمع یها یتوانمند

 یدارا شد یم اعمال رانیا در گذشته در که ییروستا تیریمد یی،روستا یزیر از دانشمندان برنامه یاریبس ةدیعق  به

 دیجد تیریمد. اند ییروستا نینو تیریمد یاجرا به معتقد دانشمندان نیا اغلب بنابراین، .است بوده یادیز نواقص

 تیریمد از منظور. است یمتک آن منابع از یبردار بهره و مکان قیدق کردن با اداره یجوامع محل یها تیبر ظرف ییروستا

 یبازو عنوان بهمستقل است که  یحقوق تیبا شخص یردولتیو غ یعموم ینهاد یاریاست. ده اریده ییروستا نینو

 (. 56: 13۹3ی، لنگرود یعی)مط شود یم اداره خودکفا صورته ب ییروستا یاسالم یشوراها ییاجرا

 در مستمر طور بهو  یاقتصاد ستیز طیمح با تطابق در دار تیصالح و یعلم یها روش از استفاده با همراه تیریمد

 کی تا است یمحل جوامع یبرا گاهیجا و قدرت کسب یجوو جست در ممدا ی،تیریمد روش نیا. است ینوآور و رییتغ

 در. دشوقدرت و منافع توسعه در محل فراهم  ةعادالن اریبس میو تقس کند جادیروستاها ا یرا برا دیجد ینظام اجتماع

 یها یزیر در برنامه ،نیبنابرا. است یسازندگ مفهوم یدارا تیریمد رایز ،شود ینم رفتهیپذ یاستثناطلب یتیریمد نیچن

شناخت  توان یم قیطر نیاز ا رایز ،توجه داشت ییروستا ینوساز یبرا ییروستا نینو تیریبه مد دیبا ییروستا ةتوسع

 .کرد یعملرا روستا  طیآن در مح یتوسعه و اجرا یزیر برنامه یالزم برا

و منابع و امکانات،  جیبس ،یده سازمان ،یزیر برنامه در یانسان و یماد منابع کارآمد و مؤثر یریکارگ هب ندیفرا تیریمد

 یی)موال ردیگ یم انجاممورد قبول  یو براساس نظام ارزش یبه اهداف سازمان یابی دست یبرا که است کنترل و تیهدا

 (.13۹7 زاده،یعل حاج و نیهشج
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کشور و انتخاب شهرداران در سال  یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا التیقانون تشک بیبا تصو ،منظور نیهم به

کشور  ییروستا تیریمد ةدر عرص 1377کشور در سال  یخودکفا در روستاها یها یاریده سیقانون تأس زیو ن 1375

 تیریمد یی،روستا تیریمد دیجد انیعنوان متول به ، دهیاران،1382از سال  ،تینها در. است آمده وجود به یتحوالت

 .شدند دار عهده را ییروستا

 

مشارکت
 آرای که یقانون ةواسط سساتؤم قیطر از چه میمستق صورت هب چه باشند داشته نقش یریگ میتصم در دیبا مردم یةکل

 ثرؤم تواند یم مشارکت در تیظرف و انیب یآزاد و ،مشارکت ،یآزاد براساس گسترده مشارکت نیا. کند یم ارائه را مردم

 و ارج ییروستا تیریمد ةعرص در ژهیو هب شان یاجتماع و یشخص یزندگ های عرصه همة در راروستاییان  مشارکت. باشد

 ةتوسع زییر برنامهبرای  دهد یم نشان یعلم دیجد دستاوردهای و آمده دست هب اتیتجرب ،درواقع. میبخش یم اعتبار

 سه ی،کل طور به ؛دارد ضرورت اجتماع مشارکت به یابی دست و یمحل منابع به دنیبخش تحرک ز،یآم تیموفق ییروستا

 کننده لیتسه کی عنوان به مشارکت امر در که است «تحرک» آن نیاول: است صیتشخ قابل اجتماع مشارکت از شکل

 با مردم سپس و شود یم آماده یمحل ازهایین براساس یدولت کارگزاران ةلیوس هب ییروستا ةتوسعة برنام .است مدنظر

 دوم شکلکنند.  مشارکت اجرا ةمرحل در تا شوند یم بیترغ یادار و خودجوش صورت به وجودآمده هب یزشیانگ فضای

 زییر برنامه نهیزم در خود های سازمان ای ندگانینما قیطر از یمحل مردم هم دولت هم که دشو یم دهینام «گرییانجیم»

 مشارکت از شکل نیا در .دهد یم قرار توجه مورد را توانمندی مفهوم مشارکت سوم شکل .کنندمشارکت می اجرا و

 بر نظارت و تحرک ییروستا ةتوسع های پروژه و ها برنامه و ،طرح اهداف، ةنیزم در ها آن اند. افتهی خودسازمان اجتماعات

 های تیظرف دارییپا و یابی گسترش روی بر دیتأک کردیرو نیا در .رندیگ یم میتصم ای توسعه های تیفعال اجرای و منابع

 (.2000 ون،یل) است توسعه تیریمد و زییر برنامه در ییخوداتکا با امتداد در اجتماع کی ای توسعه

 

یاثربخشوییکارا
 منابع از را استفاده نیبهتر و کنند عمل جامعه ازین یراستا در نهادها و ندهایفرا که است آن یمعنا به خوب ییحکمروا

 و داریپا ةتوسع جهت در یعیطب منابع از حیصح ةاستفاد ةرندیدربرگ خوب ییحکمروا ةنیزم در ییکارا مفهوم. ندیبنما

 (.13۹4 ،و همکاران ثابت یعیشف) ستین ییکارا یفن یمعنا به فقط و هست زین ستیز طیمح از حفاظت

 نهیهز نیکمتر با داد برون حداکثر که طوری به ؛موجود منابع از حداکثر ةاستفاد از است عبارت «اییکار» ف،یتعر به بنا

 اهداف به یابی دست در...  و ها انجمن و ،نهادها ها،  نسازما تیموفق زانیم ای درجه از است عبارت یاثربخش و دیآ دست هب

 نیا بر. است سازمان هر در شده نییتع شیازپ های هدف به یدسترس ةدرج همان «یاثربخش» گر،ید عبارت به ای موردنظر،

 نهادها وجود مستلزم ییروستا خوب ییحکمروا (.2006 ،همکاران و کافمن) دارد ییمعنا اییکار درون در یاثربخش اساس،

 گر،ید عبارت به .باشد دسترس در منابع از استفاده نیبهتر با توأم جامعه ارهایین نیتأم آن حاصل که است ییندهاایفر و

 برآورده را جامعه ازهایین که فراهم کنندشرایطی را  نهادها و ندهایفرا که است آن معنای به ییروستا خوب ییحکمروا

 حفظ و یعیطب منابع از داریپا ةاستفاد ةرندیدربرگ ییروستا خوب ییحکمروا چارچوب در ییکارا و یاثربخش مفهومزندسا

 زانیم یبررس از است عبارت سازمان یاثربخش(. 13۹3ی، افتخارالدین  رکن و یآمل یمیعظ) سته زین ستیز طیمح

 ریناپذ اجتناب اییکار و یاثربخش رابطة دیترد یب و شده نییتع شیازپ اهداف به یابی دست یبرا شده انجام اقدامات ثربودنؤم

 یکار نیشتریب یبرا یمصرف یانرژ ای زمان نیکمتر توان یم را اییکار. افتی دست آن به اییکار بدون توان ینم و بوده

 .کرد فیتعر شده انجام که
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 و اند کرده فیتعر کارها درست دادن انجام را ییکارا و درست یکارها دادن انجام را یاثربخش ت،یریمد اتیادب در

 فیتعر به توجه با .دارد یفیک ةجنب یاثربخش و یکمّ ةجنب اییکار. دارد جا ییکارا مفهوم درون در یاثربخش مفهوم

 اتیتجرب و ،آن از حیصح ةاستفاد و اطالعات انتقال ،یده سازمان ،ییشناسا که است یا گسترده ندایفر دانش تیریمد

 نکهیا یبراکه  دارند اذعان یعلم و یکار یها گروه ةهم ،آرا اتفاق به و دهد یم قرار توجه مورد را یسازمان یداخل

 علم محور حول دیبا ،باشند داشته داریپا و مستمر یحضور مناسب یاثربخش و اییکار با یرقابت یایدن در بتوانند ها سازمان

 (.13۹4 ،یمرآت) کنند تیفعال دانش و

 یجینتا ندهایفرا و نهادها که است آن یمعنا به یاثربخش و ییکارا یی:روستا خوب ییحکمروا در یاثربخش و ییکارا

 همگان یبرا دسترس در منابع از مطلوب ةاستفاد حال، نیع در ،وزند سا برآورده را جامعه یازهاین که اورندیب وجود به

 حفظ و یعیطب منابع از داریپا ةاستفاد ةرندیدربرگ ییکارا و یاثربخش مفهوم ،ییروستا خوب ییحکمروا در. باشد سریم

 (.13۹5 همکاران، و یفضل یرحمان) است طیمح

قیتحقنةیشیپ
 یروستا پنجاهدر  ییروستا ییحکمروا تیوضع یبه بررس ی( در پژوهش13۹1و همکاران ) یافتخار نیالد رکن

توجه به  که با بودندال ؤس نیبه ا ییگو پاسخ یو در پ ندپرداختدر استان مازندران  چالوسو  ،بهشهر، آمل یها شهرستان

کدام  رانیدر ا ییخوب روستا ییحکمروا افتیبر ره یمبتن ییروستا نینو تیریالگو و مدل مناسب مد ،یتجارب جهان

 یعنیخوب  ییهشت شاخص مهم حکمرواشد. و مطالعه  یبررس یجهان اتیو تجرب ها دگاهید ،منظور نیا هاست؟ ب

در  یمحور و عدالت یو اثربخش ییکارا ،یتوافق جمع ت،یشفاف ،یقانونمند ،ییگو پاسخ ،یریپذ تیمشارکت، مسئول

 یروستاها بیشتر در ییخوب روستا ییکه حکمروا دادنشان  یحاصله از آزمون آمار جی. نتاشدنمونه آزمون  یروستاها

کنشگران  نیب یستیهمز ای لتعاد فقدانروستا برآمده از  یبرخوردار نبوده و نظام ساختار یمناسب تیمورد مطالعه از وضع

 یکارشناسانه به جا یزیر برنامه زیگرا و ن انسان افتیره یبه جا یکیمکان افتیبر ره دیکأ( با تیمدن ةو جامع )دولت، بازار

 دیبه آن توجه نما دیبا ییخوب روستا ییحکمروا ی)مطلوب( برا یشنهادیپ یالگو بوده که یمشارکت یزیر برنامه

 «(ایاسترال زلندیمورد مطالعه: کوئ ة)محدود یمحل تیریمد یها چالش» نامبا  یقیتحق درLGMAL (2012 ) مؤسسة

 ی،محل تیریدر ارتباط مد یپرداخت و پس از بحث و بررس یالملل نیب یها و چالش یمحل ییحکمروا گاهیجا یبه بررس

کمبود  ان،ییروستا یازهایآوردن ن فراهم یبرا بو نبود ساختار مناس انییمشارکت روستا بیان کردند که فقدان تیدرنها

 .اند یمحل تیریمدمهم  یها چالش از...  و هیاول یازهایو ن یمنابع درآمد نیمأدر ت انییآموزش روستا

در  یاسالم یشوراها دگاهیاز د ییروستا تیریمد یها چالش» نامبا  یدر پژوهش( 13۹3و همکاران ) نیهشج ییموال

کشور  یو اجتماع یاقتصاد مسائل نیتر یاز اساس یکیمهاجرت را  «لیاردب یمرکز هیناح یدر روستاها تیجمع یماندگار

از آن  یریجلوگ یها از راه یکرا ی انییروستا یزندگ تیفینمودن کداریبر پا ییروستا تیریمد یزیر و برنامه ندکرد یمعرف

 یی،روستا ةتوسع یزیر در برنامه یمشارکت کردیو رو ینیکارافر ةتوسع با پژوهش، نیا جینتا براساس. کردند یمعرف

 ییروستا تیریمد یشنهادیپ یمدل و الگو یبررس( در 13۹4) نیهشج ییموالکرد.  یریجلوگ مهاجرت ةدیپد ازتوان  یم

 ی،وقبل از مشروطه تا بعد از انقالب پرداخت.  ةدر کشور و استان از دور ییروستا تیریمد یبه بررس النیدر استان گ

 لیبه شرح ذ ییروستا تیریمد یبرا یدیمدل جد الن،یدر استان گ ییروستا تیریموجود مد یالگوها یضمن بررس

 داد: شنهادیپ

  ت؛ینفر جمع 1500از  شیبا ب ییروستاها یةکل یوقت برا تمام یاریدر قالب ده ییاجرا تیری( مدالف
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درصد  2 فقطکه  تینفر جمع 1500تا  250 نیب ییروستاها یةکل یوقت برا مهین یاریدر قالب ده ییاجرا تیری( مدب

باشند که الزم  ینفر عضو مسه  ی،اسالم یشورا ینظارت تیریدر کنار مداست.  ییاجرا تیریفاقد مد یادشده یاز روستاها

 رد؛یاست پوشش کامل صورت گ

نفر عضو شورا فاقد  سهبا  یاسالم یشورا ینظارت تیریبرخوردار از مد تینفر جمع 250نفر تا  100 نیب یی( روستاهاج

 ؛شود  یم شنهادیو مجتمع پ یا مجموعه ییاجرا تیریمد

 ییاجرا تیریمد و اند ینظارت تیریمد و ییاجرا تیریمد دو هر فاقد که تیجمع نفر 100 از کمتر یروستاها( د

 .شود یم شنهادیپ هدف یروستاها ندگانینما ای یاسالم یشوراها قالب در ینظارت تیریمد و مجتمع و یا مجموعه

 در روستایی خوب حکمروایی چارچوب در ها دهیاری عملکرد یبررس به یپژوهش در( 13۹6) همکاران و زاده یبدر

 نظر از مطالعه تحت های دهیاری بین که کرد مشخص واریانس تحلیل آزمون نتایج. پرداختند اصفهان مرکزی بخش

 ضعیفی نسبتاً سطح در روستایی خوب حکمروایی های شاخص. دارد وجود داری معنی تفاوت خوب حکمروایی های شاخص

 .است مطلوب حد از کمتر یادشده های شاخص در ها دهیاری همة عملکرد داد نشان آمده دست به t مقدار همچنین و بوده

 احساس و روش های شاخص نیب ارتباط ،یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با ،(13۹7) همکاران و حاصل ینیحس

 21 قالب در را سمنان استان در ییروستا های سکونتگاه کالبدی تحول های شاخص و یمحل نفعان یذ توانمندسازی

 توانمندسازی های شاخص گاهیجا بودن نامناسب ونیرگرس آماری های آزمون از حاصل های افتهی ند.دیسنج شاخص

 نفعان یذ توانمندسازی روش کردن یاتیعمل گر،ی. به سخن دکردرا آشکار  ییروستا تیریمد ندیدر فرا یمحل نفعان یذ

 و قدرت اعتماد، خودباوری، ،یستگیشا معناداربودن، احساس است نتوانسته زیمآ و سلطه« بر قدرت»صورت  به یمحل

 بروزدهندگان و رندگانیگ ،ییروستا تیریمد ندیفرا رد ،بیترت این به. کند جادیا یمحل نفعان یذ نیب در را توانمندی

 کالبدی تحوالت ندیدر فرا ییای که باعث نارسا گونه به ؛ای غلبه دارند ندهیفزا شکل به هنوز «نامولد توانمندسازی»

 معابر، ةشبک ،یمال تیوضع ط،یمح بهداشت ،ییربنایاستان سمنان در ابعاد مسکن، خدمات ز ییهای روستا سکونتگاه

 ای ابدی رییتغ ییروستا تیریمد ندیفرا بر حاکم کردیرو است ازین ،نیبنابرا. است شده یاراض کاربری و ی،اجتماع روابط

های مناسب  روش رییکارگ و اقتصادی مناسب دولت و به یهای اجتماع استیس انتخاب ارتباط، نیا در. شود اصالح

 اصالت با یقبل نگاه آن در که کردییرو ؛است دیتأک مورد ییروستا تیریمد ندیفرا در یمحل نفعان یتوانمندسازی مولد ذ

 قیاز طر محور اجتماع ییروستا تیریمد و شود «باال به نییپا» از یمحل ابتکارات نیگز یجا «نییپا به باال» از متخصص

 فراهم ییهای روستا سکونتگاه کالبدی مثبت تحوالت برای یمناسب فرصت یمحل نفعان یهای توانمندسازی مولد ذ روش

 .کند

 یکیاکولوژ و یطیمح یها یژگیبا توجه به و ییخوب روستا ییحکمروا ی( به بررس13۹7ساربان و همکاران ) یدریح

که  دادآمده نشان  دست هب جی. نتاندپرداخت( هیاروم یدهستان نازلو چا یمورد ة)مطالع یاقتصاد -یاجتماع اتیخصوص و

روند توسعه و تکامل در قرار دارد. هرگاه  یترداریناپا تیدر وضع یاجتماع یها نسبت به شاخص یشاخص اقتصاد

 یداریناپا به که دیآ یم وجود به ینابسامان سازمان نیا عملکرد و نظام در د،شو جادیا یا ها وقفه سکونتگاه ییسازمان فضا

 شود. یم منجر ییروستا یها سکونتگاه

. کردند یرا بررس ییروستا یها مشارکتدولت در  یاتی( در پژوهش خود نقش ح2017و ساندسروم ) نگیبجارست

با  ییمقامات در مناطق روستا یتوانمند یابیو ارز ییروستا ةو توسع یعیمنابع طب تیریمقامات مسئول مد نقشبر  ها آن

که در آن  یدر کارگاه یگروه یها مصاحبه قیاز طر یتجرب یها . دادهکردندپراکنده تمرکز  ای فیضع یبخش خصوص
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 ییروستا بافت کیمرتبط در  ةبالقو یها از چالش یاست. تعداد  شده یآور جمع کردند شرکت مقامات یِدیکل ندگانینما

 .شده است ییشناسا

 کره در( وزارتخانه توسط اجراشده) ییروستا ةتوسع ةبرنام اثرات یکمّ یابیارز به اقدام( 2018و همکاران ) هوانگ

 توجه قابل مثبت ریتأث مطالعه نیا. دشو نیتضم داریپا ییروستا ةجامع که بوده نیا برنامه نیا از هیاول هدف. کردند یجنوب

 ندهیآ یها یمش خط و ،ها تیمحدود است،یس میمفاه از یبرخ و ییروستا مناطق در یزندگ سطح شیافزا در استیس نیا

 .دهد یم نشانرا 

پژوهشروش
 تیمحور با ییروستا مشارکت و تیریمد ییکارا و یاثربخش فاکتور دو یبررس منظور به یکاربرد یپژوهش حاضر قیتحق

 سپس و شده یده سامان و ی،بند طبقه ،یآور جمع ازین مورد یها داده نخست قیتحق نیا در. است خوب ییحکمروا

 یها روش از قیتحق نیا در. است هشد لیتحل و هیتجز یفیتوص آمار و نمودار و جدول از استفاده با آمده دست به اطالعات

 :است شده استفاده لیذ یآمار

: از ندا عبارت شده که استفاده ییها روشاز  شده یگردآور اطالعات و ها داده فیتوص در: یفیتوص آمار یها روش

 .معیار انحراف ن،یانگیم فراوانی،

 یا نرمال نکرد مشخص منظور به) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از نخست بخش نیا در: یاستنباط آمار یها روش

 tی زوج ةنمون آزمون و رسونیپ یهمبستگ ضریب ها، داده بودن نرمال دأییت از پس و هشد استفاده( ها داده بودن غیرنرمال

 .ه استشد گرفته کار هب پژوهش یها داده لیتحل یبرا SPSS آماری افزار نرم در

 و آموزش) ییروستا یمتول یها دستگاه و نهادها کارشناسان و رانیمد بر مشتمل حاضر پژوهش یآمار ةجامع

 ةادار ،یراهدار ةادار امالک، و اسناد و ثبت ةادار رفاه، و کار تعاون ةادار ،یستیبهز ةادار برق، ةادار ،یاریآب ةادار پرورش،

 یبخشدار ،یمرکز یبخشدار تولمات، یبخشدار ،یفرهنگ راثیم ةادار گاز، ةادار ارشاد، و فرهنگ ةادار تجارت، و صنعت

 آبفار، شرکت بهداشت، ةشبک یپزشک دام ،یکشاورز جهاد سرا، صومعه پست مسکن، ادیبن د،یشه ادیبن رزاکوچک،یم

 ینظارت و( یاریده) ییاجرا رانیمد و( جوانان و ورزش ،یعیطب منابع مخابرات، ست،یز طیمح امداد، ةتیکم ،یفرماندار

 اساس بر. است بوده یمرکز و ،رزاکوچکیم تولمات، یها بخش از نمونه ییروستا خبرگان و( روستا یاسالم یشوراها)

 و نهادها یآمار ةجامع حجم عنوان به سرا صومعه شهرستان در ییروستا یمتول دستگاه و نهاد 27 ی،مقدمات مطالعات

 شهرستان یروستا 151 مجموع از زین هدف یروستاها 55 و( یاختصاص ةنام پرسش کی دستگاه و نهاد هر از) ها دستگاه

 یروستاها خبرگان زین و ییروستا تیریمد از برخوردار یروستاها یتیجمع ةانداز و یدهستان و بخش عیتوز براساس

 .است قیتحق نیا در نمونه حجم عنوان به نامه پرسش 381 درمجموع و نامه پرسش 354 تعداد با مذکور

 تیریمد بر مؤثر عوامل یبررس منظور به انییروستا و رانیمد نیب جداگانه ةنام پرسش دو قالب در پژوهش موضوعات

 نامه پرسش مقدماتی اجرای. شد مطرح انییروستا مشارکت و ی،اثربخش ،ییکارا تیمحور با خوب ییحکمروا و ییروستا

 نامناسب ترتیب سؤاالت، بودن نامفهوم از توانست می که نامه پرسش احتمالی نواقص تا گرفت صورت نمونه نیب در

 . دشو مرتفع باشد...  و نامه پرسش بودن طوالنی و ،سؤاالت

 این حوزه، از نظر متخصصانو  استادان توسط پرسشنامه میتنظ و یطراح از پس ،قیتحق ابزار ییروا نییتعبه منظور 

 و ایجغراف ةرشت یدکتر آموختگان دانش زین و یاستان و یشهرستان یروستاها یمتول یها دستگاه ةخبر کارشناسان

 .دیگرد استفاده ییروستا یزیر برنامه
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 مورد در یاساس الؤس یک. شد سنجش ها شاخص ییایپا و تشکیل اطالعاتی بانک ها، نامه پرسش آوری جمع از پس

 دست هب ییکسان نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در یگیر اندازه ابزار این که است این یدیگر آزمون هر یا نامه پرسش

 و کرونباخ آلفای روش ، ازنامه پرسش پایایی بررسی منظور به کنیم.  یم استفاده ییایپا از پاسخ به این سوال یبرا دهد؟ یم

 بر تأکید با آزمون یا نامه پرسش یک یپایای تعیین یبرا کرونباخ یآلفا ضریب روشاز . شد استفاده SPSS آماری افزار نرم

 کار به آزمون یپایای ضریب سنجش یبرا آزمون یها قسمت یا اجزا روش این در. کرد استفاده توان یم یدرون یهمبستگ

 خواهد نامه پرسش ابودنیپا انگربی باشد تر کینزد کی به و 7/0 از باالتر کرونباخ یآلفا زانیم چه هر روش نیا در. رود یم

 .بود

 انییروستا مشارکتو  ،یاثربخش ،ییکارا های مقیاس خرده برای رانیمد ةنام پرسش در کرونباخ آلفای ضریب

.است شده گزارش ۹02/0 و ،845/0 ،7۹3/0 ترتیب به خوب ییحکمروا

 و یاثربخش ییکارا های مقیاس خرده برای و است شده گزارش ۹81/0 انییروستا ةنام پرسش در کرونباخ آلفای ضریب

 .است شده گزارش ۹55/0 و ،۹11/0 ،8۹0/0 ترتیب به خوب ییحکمروا

روستارانیمدةنامپرسشدرکرونباخیآلفابیضرجینتا.1جدول

آلفامقداراالتؤستعدادریمتغ

 رانیمد ةنام پرسش

 7۹3/0 27 یاثربخش و ییکارا

 845/0 27 خوب ییحکمروا

 ۹02/0 27 انییروستا مشارکت

 انییروستا ةنام پرسش

 8۹0/0 354 یاثربخش و ییکارا

 ۹11/0 354 خوب ییحکمروا

 ۹55/0 354 انییروستا مشارکت

 

پژوهشییایجغرافقلمرو
 به جنوب از تاالب، به شمال از. است شده واقع النیگ غرب در و النیگ استان یها شهرستان از سرا صومعه شهرستان

 وسعت با سرا صومعه شهرستان .است محدود ماسال شهرستان به غرب از و ،رشت شهرستان به شرق از فومن، شهرستان

 هفت و یجنگل رزاکوچکیم و ،تولم ،یمرکز بخش سه یدارا یکشور ماتیتقس نیآخر اساس بر و مربع لومتریک 6/632

 شهر، تولم سرا، صومعه شهر، سه یدارا و هیمرک خ،یزرم گوراب تولم، خاله، هنده ـابر،یض طاهـرگوراب، کسماء، دهستان

 و درجه 4۹ ییایجغراف طول و قهیدق 15 و درجه 37 شهرستان ییایجغراف عرض. است روستا 151 تعداد و خیزرم گوراب

 ةیناح در شهرستان شتریب قسمت. دارد قرار استان مرکز یلومتریک 23 یبیتقر ةفاصل در شهرستان مرکز. است قهیدق 20

 از دهیپوش و متر 1200 ارتفاع حداکثر که شود یم دهید یارتفاعات یجنگل رزاکوچـکیم بخش در و داشته قرار یا جلگه

 .دارد وجود ارتفاعات نیهم در یخونبارج و یگندرج یاسام به شهرستان یالقیی ةمنطق دو که است جنگل
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کشورواستاندرهدفیروستاهاوسراصومعهشهرستانتیموقع.2شکل

 

بحثوهاافتهی
یفیتوصیهاافتهی

آنبهبودوخوبییحکمرواوییروستاتیریمدیاثربخشوییکارایبررس
 ییحکمروا و ییروستا تیریمد یبررس منظور به رانیمد نیب در یاثربخش و ییکارا یرهایمتغدر زمینة  شده انجام یبررس

 در را خود یسازمان یساختارها فیوظا به ارانیده کمک زانیم انگوی پاسخ از درصد 70 از شیب که دهد یم نشان خوب

 متوسط، را روستا دسترس در منابع از ارانیده حیصح ةاستفاد زانیم انگوی پاسخ از درصد 3/5۹ متوسط، روستاها قبال

 توسط روستا یها نهیهز مستمر کاهش و ارانیده یها تیفعال و اقدامات یاثرگذار زانیم انگوی پاسخ از درصد 48 از شیب

 و یعیطب منابع یدار نگه و حفظ در روستا رانیمد نقش درصد 40 از شیب متوسط، را فرهنگ کردن نهینهاد در ارانیده

 .نمودند یابیارز ادیز را آن از نهیبه ةاستفاد

 از شیب که دهد یم نشان خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یبررس منظور به انییروستا نیب در ریمتغ نیا یبررس

 اد،یز و متوسط روستاها قبال در را خود یسازمان یساختارها فیوظا به ارانیده کمک زانیم انگوی پاسخ از درصد 77

 بهبود فرهنگ، کردن نهینهاد در ارانیده توسط روستا یها نهیهز مستمر کاهش ریتأث انگوی پاسخ از درصد 70 از شیب

 آرای و کی از کمتر اریمع انحراف. نمودند یابیارز ادیز و متوسط را انییروستا یتمندیرضا و ،روستا یکار ندیفرا

 (.2 جدول) است ریمتغ یبخش اثر و ییکارا خصوص در ادیز اریبس تا کم اریبس نیب انییروستا

 رانیمد دگاهید از ییروستا رانیمد ریسا و ارانیده یریگیپ و حضور که دهد یم نشان را مطلب نیا یکل طور به جینتا

 از کمتر اریمع انحراف. دارد خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا رد میمستق ریتأث درصد 70 تا 40 نیب

 یریگیپ و حضور ،نیهمچن(. 3 جدول) است ریمتغ یاثربخش و ییکارا خصوص در ادیز تا کم نیب رانیمد آرای و کی

 تا 77 نیب انییروستا دگاهید از روستا یآموزش و ،یساختار ،یفرهنگ یها بخش همة در ییروستا رانیمد ریسا و ارانیده

 .دارد خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارادر  میمستق ریتأث درصد 70
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 رانیمدنظرازآنبهبودوخوبییحکمرواوییروستاتیریمدیاثربخشوییکارا.2جدول

هاهیگوفیرد
اریبس

کم
ادیزمتوسطکم

اریبس

ادیز

جمع

 روستا دسترس در منابع از ارانیده حیصح ةاستفاد زانیم 1
 27 1 6 16 3 1 تعداد

 100 7/3 2/22 3/5۹ 1/11 7/3 درصد

2 
 کردن نهینهاد در ارانیده توسط روستا یها نهیهز مستمر کاهش ریتأث

 انییروستا یتوانمند فرهنگ

 27 0 1 13 10 3 تعداد

 100 0 7/3 1/48 0/37 1/11 درصد

 روستاها ینهاد ینیبازآفر بهبود در ارانیده اریاخت و یساز تیظرف ریتأث 3
 27 0 7 8 11 1 تعداد

 100 0 ۹/25 6/26 7/40 7/3 درصد

4 
 یکار ندیفرا بهبود در ارانیده یها فعالیت و اقدامات یاثرگذار زانیم

 روستاها

 27 0 6 13 7 1 تعداد

 100 0 2/22 1/48 ۹/25 7/3 درصد

5 
 از یانیروستا رضایتمندی در ارانیده یها تیفعال و اقدامات ریتأث

 شده ارائه خدمات

 27 1 7 10 ۹ 0 تعداد

 100 7/3 ۹/25 0/37 3/33 0 درصد

6 
 بهبود در ارانیده توسط روستایی مدیریت سبک و شیوه بهبود ریتأث

 روستاها طیشرا

 27 0 ۹ 13 5 0 تعداد

 100 0 3/33 1/48 5/18 0 درصد

7 
 در تعاملی یادگیریفرایند  بهبود در ارانیده عملکرد زانیم ریتأث

 روستاها

 27 0 8 12 5 2 تعداد

 100 0 6/2۹ 4/44 5/18 4/7 درصد

8 
 قبال در خود سازمانی ساختارهای فیوظا به ارانیده کمک زانیم

 روستاها

 27 1 2 1۹ 5 0 تعداد

 100 7/3 4/7 4/70 5/18 0 درصد

۹ 
 یدار نگه و حفظ در( ارانیده و یاسالم یشوراها) روستا رانیمد نقش
 روستاها میحر و یقانون ةمحدود در آن از ةنیبه ةاستفاد و یعیطب منابع

 27 2 11 7 5 2 تعداد

 100 4/7 7/40 ۹/25 5/18 4/7 درصد

10 
 جادیا و یدولت ینهادها و ها سازمان با یهمکار در روستا رانیمد نقش

 روستاها در ها آن فیوظا یفایا یبرا الزم التیتسه

 27 3 5 ۹ 7 3 تعداد

 100 1/11 5/18 3/33 ۹/25 1/11 درصد

11 
 بیترغ و قیتشو در دولت یها استیس تیرعا در روستا رانیمد نقش

 انییروستا

 27 2 13 7 3 2 تعداد

 100 4/7 1/48 ۹/25 1/11 4/7 درصد

 55/0: اریمع انحراف ۹3/2: نیانگیم  

 

انییروستانظرازآنبهبودوخوبییحکمرواوییروستاتیریمدیاثربخشوییکارایبررس.3جدول

هیگوفیرد
اریبس

کم
ادیزمتوسطکم

اریبس

ادیز
جمع

 روستا دسترس در منابع از ارانیده حیصح ةاستفاد زانیم 1
 354 5 138 122 5۹ 30 تعداد

 100 4/1 0/3۹ 5/34 7/16 5/8 درصد

2 
 کردن نهینهاد در ارانیده توسط روستا یها نهیهز مستمر کاهش ریتأث

 انییروستا یتوانمند فرهنگ

 354 11 127 122 54 40 تعداد

 100 1/3 ۹/35 5/34 3/15 3/11 درصد

 روستاها ینهاد ینیبازآفر بهبود در ارانیده اریاخت و یساز تیظرف ریتأث 3
 354 27 ۹2 163 50 22 تعداد

 100 6/7 0/26 0/46 1/14 2/6 درصد

4 
 یکار ندیفرا بهبود در دهباران یها فعالیت و اقدامات یاثرگذار زانیم

 روستاها

 354 15 128 144 40 27 تعداد

 100 2/4 2/36 7/40 3/11 6/7 درصد

5 
 از یانیروستا رضایتمندی در ارانیده یها تیفعال و اقدامات ریتأث

 شده ارائه خدمات

 354 8 117 158 47 24 تعداد

 100 3/2 1/33 6/44 3/13 8/6 درصد

6 
 بهبود در ارانیده توسط روستایی مدیریت سبک و شیوه بهبود ریتأث

 روستاها طیشرا

 354 6 130 143 50 25 تعداد

 100 7/1 7/36 4/40 1/14 1/7 درصد

7 
 در تعاملی یادگیریفرایند  بهبود در ارانیده عملکرد زانیم ریتأث

 روستاها

 354 20 105 151 54 24 تعداد

 100 6/5 7/2۹ 7/42 3/15 8/6 درصد

8 
 قبال در خود سازمانی ساختارهای فیوظا به ارانیده کمک زانیم

 روستاها

 354 1۹ 111 163 37 24 تعداد

 100 4/5 4/31 0/46 5/10 8/6 درصد

۹ 
 یدار نگه و حفظ در( ارانیده و یاسالم یشوراها) روستا رانیمد نقش
 روستاها میحر و یقانون ةمحدود در آن از ةنیبه ةاستفاد و یعیطب منابع

 354 14 145 123 3۹ 33 تعداد

 100 0/4 0/41 7/34 0/11 3/۹ درصد

10 
 جادیا و یدولت ینهادها و ها سازمان با یهمکار در روستا رانیمد نقش

 روستاها در ها آن فیوظا یفایا یبرا الزم التیتسه

 354 32 126 134 40 22 تعداد

 100 0/۹ 6/35 ۹/37 3/11 2/6 درصد

11 
 بیترغ و قیتشو در دولت یها استیس تیرعا در روستا رانیمد نقش

 انییروستا

 354 7 136 123 67 21 تعداد

 100 0/2 4/38 7/34 ۹/18 ۹/5 درصد

 861/0: اریمع انحراف 08/3: نیانگیم 
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 دیبا اران،یده حیصح ةاستفاد ةنیزم در ییروستا رانیمد خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا یبرا

 و درست نآ از استفاده یچگونگ بارةدر بتوانند تا باشند داشته روستا یها تیظرف و منابع از یکاف ییآشنا روستا مردم

دارند و  نقش نآ از نهیبه ةاستفاد و یعیطب منابع یدار نگه و حفظ در ییروستا رانیمد ،نیهمچن .ندکنریزی  برنامه صحیح

 در تشآ کردن روشن از انییروستا آموزش و بندها لیس جادیا و یزداریآبخ یها طرح یاجرا و یزیر برنامه با دنتوان یم

 .کنند یریجلوگ ها جنگل

 

رانیمدنظرازروستادرآنبهبودوخوبییحکمرواتیریمددرانییروستامشارکتشیافزا
 55 از شیب روستا، در آن بهبود و خوب ییحکمروا تیریمد در انییروستا مشارکت شیافزا ةمقول در رانیمد دگاهید از

 و یعمران یها طرح یریگیپ محرومان، به توجه روستا، در زنان مشارکت به توجه و قیتشو ریتأث در رانیمد نقش درصد

 ینظرخواه روستا، مردم هایشنهادیپ وآرا  به توجه ریتأث آنان درصد 50 از شیب و ادیز و متوسط را مردم به یرسان اطالع

 نیانگیم ریمتغ نیا در. اند گرفته درنظر کم اریبس را روستا یبرا بلندمدت یمال انداز چشم وجود و ،اریده انتخاب در مردم از

 تیریمد در انییروستا مشارکت شیافزا یبررس در(. 4 جدول) است آمده دست هب 1 از کمتر اریمع انحراف و 48/2

 جلب به اقدام درصد 70 از شیب که شد مشخص زین انییروستا دگاهید از روستا در آن بهبود و خوب ییحکمروا

ارزیابی  ادیز و متوسط را مردم به یرسان اطالع و ،یعمران یها طرح یریگیپ محرومان، به توجه ،ییروستا یگذار هیسرما

 و ،اریده انتخاب در مردم از ینظرخواه روستا، مردم هایشنهادیپ وآرا  به توجه درصد 65 از شیب گرید یسو از و اند کرده

 نیانگیم ریمتغ نیا در. اند کرده یابیارز متوسط و ادیز رانیمدآرای  برخالف را روستا یبرا بلندمدت یمال انداز چشم وجود

 (.5 جدول) است بوده( 817/0) کی از کمتر اریمع انحراف و 5۹/2

 آن بهبود و خوب ییحکمروا تیریمد در انییروستا مشارکت شیافزا که دهد یم نشان را مطلب نیا یبطورکل جینتا

.است بوده تیبااهم روستا در

رانیمدنظرازروستادرآنبهبودوخوبییحکمرواتیریمددرانییروستامشارکتشیافزا.4جدول
جمعادیزاریبسادیزمتوسطکمکماریبسهیگوفیرد

1 
 از( روستا یاسالم یشورا) روستا ینظارت رانیمد ینظرخواه زانیم

 اریده انتخاب ةدربار مردم

 27 1 3 7 8 8 تعداد

 100 7/3 1/11 ۹/25 6/2۹ 6/5۹ درصد

2 
 یها برنامه میتنظ در روستا مردم مشورت از یریگ  بهره زانیم

 یاریده

 27 0 4 6 13 4 تعداد

 100 0 8/14 2/22 1/48 8/14 درصد

3 
 اریده توسط یعموم یمشورت یها نشست از یریگ  بهره زانیم

 روستا مشکالت و مسائل یبررس درخصوص

 27 0 0 10 10 7 تعداد

 100 0 0 0/37 0/37 ۹/25 درصد

4 
 انداز چشم سند میتنظ در روستا مردم مشارکت از اریده ةاستفاد

 اریده بلندمدت

 27 0 2 ۹ 7 ۹ تعداد

 100 0 4/7 3/33 ۹/25 3/33 درصد

 مشکالت حل در روستا مردم هایشنهادیپ و آرا از اریده یریگ بهره 5
 27 0 4 10 11 2 تعداد

 100 0 8/14 0/37 7/40 4/7 درصد

6 
 جادیا یبرا ارانیده توسط ییروستا گذاران هیسرما جلب به اقدام

 روستا در یشغل یها فرصت

 27 0 0 7 16 4 تعداد

 100 0 0 ۹/25 3/5۹ 8/14 درصد

7 
 امور در ارانیده توسط محرومان شتریب هرچه مشارکت ریتأث زانیم

 روستا

 27 1 4 12 5 5 تعداد

 100 7/3 8/14 4/44 5/18 5/18 درصد

8 
 یشورا) روستا رانیمد توسط ییروستا گذاران هیسرما جلب ریتأث

 روستا در یشغل یها فرصت جادیا یبرا( روستا

 27 2 3 ۹ 10 3 تعداد

 100 4/7 1/11 3/33 0/37 1/11 درصد

۹ 
 امور در ییروستا زنان مشارکت به توجه و قیتشو ریتأث زانیم

 (روستا یشورا ار،یده) روستا رانیمد توسط روستا مختلف

 27 0 3 12 6 6 تعداد

 100 0 1/11 4/44 2/22 2/22 درصد

10 
 یاریده اقدامات و ها تیفعال ةنیزم در مردم به یرسان اطالع ریتأث

 اریده توسط

 27 1 7 8 6 5 تعداد

 100 7/3 ۹/25 6/2۹ 2/22 5/18 درصد

11 
 جهت (اریده ،یاسالم یشورا) روستا رانیمد مشارکت نقش
 روستا به افتهی اختصاص یعمران یها طرح یریگیپ

 27 2 7 8 8 2 تعداد

 100 4/7 ۹/25 6/2۹ 6/2۹ 4/7 درصد

        802/0: اریمع انحراف 48/2: نیانگیم 
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انییروستانظرازروستادرآنبهبودوخوبییحکمرواتیریمددرانییروستامشارکتشیافزا.5جدول

هیگوفیرد
اریبس

کم
ادیزمتوسطکم

اریبس

ادیز
جمع

1 
 از( روستا یاسالم یشورا) روستا ینظارت رانیمد ینظرخواه زانیم

 اریده انتخاب ةدربار مردم

 354 11 138 134 46 25 تعداد

 100 1/3 0/3۹ ۹/37 0/13 1/7 درصد

2 
 یها برنامه میتنظ در روستا مردم مشورت از یریگ  بهره زانیم

 یاریده

 354 24 ۹2 180 40 18 تعداد

 100 8/6 0/26 8/50 3/11 1/5 درصد

3 
 اریده توسط یعموم یمشورت یها نشست از یریگ  بهره زانیم

 روستا مشکالت و مسائل یبررس درخصوص

 354 15 77 208 22 32 تعداد

 100 2/4 8/21 8/58 2/6 0/۹ درصد

4 
 انداز چشم سند میتنظ در روستا مردم مشارکت از اریده ةاستفاد

 اریده بلندمدت

 354 17 65 213 28 31 تعداد

 100 8/4 4/18 2/60 ۹/7 8/8 درصد

 مشکالت حل در روستا مردم هایشنهادیپ و آرا از اریده یریگ بهره 5
 354 6 100 171 48 28 تعداد

 100 7/1 2/28 3/48 6/13 ۹/7 درصد

6 
 جادیا یبرا ارانیده توسط ییروستا گذاران هیسرما جلب به اقدام

 روستا در یشغل یها فرصت

 354 18 83 185 27 41 تعداد

 100 1/5 4/23 3/52 6/7 6/11 درصد

7 
 امور در ارانیده توسط محرومان شتریب هرچه مشارکت ریتأث زانیم

 روستا

 354 14 ۹3 17۹ 31 37 تعداد

 100 0/4 3/26 6/50 8/8 5/10 درصد

8 
 یشورا) روستا رانیمد توسط ییروستا گذاران هیسرما جلب ریتأث

 روستا در یشغل یها فرصت جادیا یبرا( روستا

 354 14 71 205 34 30 تعداد

 100 0/4 1/20 ۹/57 6/۹ 5/8 درصد

۹ 
 امور در ییروستا زنان مشارکت به توجه و قیتشو ریتأث زانیم

 (روستا یشورا ار،یده) روستا رانیمد توسط روستا مختلف

 354 6 78 156 84 30 تعداد

 100 7/1 0/22 1/44 7/23 5/8 درصد

10 
 یاریده اقدامات و ها تیفعالة نیزم در مردم به یرسان اطالع ریتأث

 اریده توسط

 354 17 120 147 34 36 تعداد

 100 8/4 ۹/33 5/41 6/۹ 2/10 درصد

11 
 یریگیپ جهت( اریده ،یاسالم یشورا) روستا رانیمد مشارکت نقش

 روستا به افتهی اختصاص یعمران یها طرح

 354 35 ۹6 153 43 27 تعداد

 100 ۹/۹ 1/27 2/43 1/12 6/7 درصد

        817/0: اریمع انحراف 5۹/2: نیانگیم 

 
 مناطق در کم تیجمع به توجه با اما روستاست یاسالم یشورا یاعضا ةعهد بر اریده انتخاب قانون نظر از هرچند

 افراد و روستا یاهال شتریب مشارکت در تواند یم اریده انتخاب در یمحل معتمدان و دانیسف شیر نظر جلب ،ییروستا

 اند، شاوندانیخو افراد شتریب که ،روستا در حاکم یاجتماع فرهنگ با رایز .باشد مؤثر اریبس روستا امور شبردیپ در نظر صاحب

 ةنیزم در یعیتوز و یدیتول یها یتعاون جادیا و روستا انداز چشم سند میتنظ و ها یازسنجین مانند روستا امورات از یاریبس

 چون و. شود یم کننده مصرف دست به واسطه بدون یدیتول محصوالت فروش و اشتغال جادیا به منجر ،یاقتصاد

 کنند یم دایپ اطالع واسطه بدون خود ةشد انجام اقدامات فیک و کم از انییروستا ،است ادیز روستا امور در مردم مشارکت

 . باشد مؤثر اریبس روستا ییشکوفا در تواند یم تیمسئول احساس نیا و دانند یم مسئول ها نهیزم ةهم در را خود و

یلیتحلیهاافتهی
رسونیپیهمبستگآزمون

 و تیریمد بهبود و خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا بین گفت توان می ،6 جدول به توجه با

 که آنجا از. است یت آزمون ضریب و مستقیم صورت به متغیر دو این بین ةرابط. دارد وجود معناداری ةرابط ییحکمروا

 شده گرفته درنظر درصد ۹5 قیتحق نیا در که رابطه، تعیین ضریب به توجه با واست  05/0 از کمتر رابطه خطای میزان

 و ییکارا یرهایمتغ نیب رابطه رسونیپ یهمبستگ آزمون قیطر از 6 جدول در. شود  می ییدأت نظر مورد ةفرضی ،است

 :است شده داده شینما ییحکمروا و تیریمد بهبود و خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش
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ییحکمروابهبودوییروستاتیریمدیاثربخشوییکارایرهایمتغیبرارسونیپیهمبستگآزمونجینتا.6جدول

خوبییحکمروا

 رانیمد

 827/0 رسونیپ یهمبستگ بیضر

 001/0 یمعنادار

 27 تعداد

 انییروستا

 0.845 رسونیپ یهمبستگ بیضر

 002/0 یمعنادار

 354 تعداد

 
 و تیریمد بهبود و خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارابین که  دهد می نشان 6 جدول نتایج

 و ییروستا تیریمدروستا در  رانیمد یاثربخش و ییکارادارد. به این معنا که وجود معنادار  مثبت و ةرابط ییحکمروا

 در روستا رانیمد چقدر هر که ترتیب این به. استمؤثر  انییو روستا رانیمد دگاهیاز د انییروستا خوب ییحکمروا

 . شود یم منجر خوب ییحکمروا به کنند فایا یمؤثرتر نقش ییروستا تیریمد

 تیریمد بهبود و ییروستا خوب ییحکمروا و تیریمد در انییروستا مشارکتبین  گفت توان می ،7 جدول به توجه با

 یهمبستگ آزمون ضریب و مستقیم صورت به متغیر دو این بین ةرابط. دارد وجود معناداری رابطه ییروستا ییحکمروا و

 ۹5 قیتحق نیا در که رابطه، تعیین ضریب به توجه با و است 05/0 از کمتر رابطه خطای میزان که آنجا از. است رسونیپ

 ییدأت ییروستا خوب ییحکمروا و تیریمد بهبود در انییروستا کترمشا مثبت ریتأث فرض ،است شده گرفته درنظر درصد

 خوب ییحکمروا و تیریمد در انییروستا مشارکت نیبرابطه  رسونیپ یهمبستگ آزمون قیطر از 7 جدول در. شود می

 :است شده داده شینما ییروستا ییحکمروا و تیریمد بهبود و ییروستا

ییروستاخوبییحکمروابهبودوتیریمددرانییروستامشارکتیرهایمتغنیبرسونیپیهمبستگآزمونجینتا.7جدول

خوبییحکمروا

 رانیمد

 ۹26/0 رسونیپ یهمبستگ بیضر

 000/0 یمعنادار

 27 تعداد

 انییروستا

 ۹68/0 رسونیپ یهمبستگ بیضر

 002/0 یمعنادار

 354 تعداد

 

 و تیریمد بهبود و ییروستا خوب ییحکمروا و تیریمد در انییروستا مشارکت نیبدهد که  نشان می 7جدول  نتایج

 در اراتشانیاخت و فیوظا به روستا رانیمد توجه که معنا این به. دارد وجود معنادار و مثبت ةرابط ییروستا ییحکمروا

 در روستا رانیمد چقدر هر که ترتیب این به. استمؤثر  رانیمد دگاهیاز د انییروستا خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد

 . شود یم منجر خوب ییحکمروا به کنند عمل حیصح صورت به اراتشانیاخت و فیوظابه  ییروستا تیریمد

 

یزوجهنمونآزمون
 و تیریمد بهبود و خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا بین گفت توان می ،8 جدول به توجه با

 رانیمد گروه در آن ضریب و است مستقیم صورت به متغیر دو این بین ةرابط. دارد وجود معناداری ةرابط ییحکمروا

 ضریب به توجه با واست  05/0 از کمتر رابطه خطای میزان که آنجا از است.  27305/23 انییروستا گروهدر  و 884/2
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 قیطر از 8 جدول در. شود می ییدأت تحقیق ةفرضی ،است شده گرفته درنظر درصد ۹5 قیتحق نیا در که رابطه، تعیین

 ییحکمروا و تیریمد بهبود و خوب ییحکمروا و ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا یرهایمتغ نیبرابطه  یزوج ةنمون

 :است شده داده شینما

ییحکمروابهبودوییروستاتیریمدیاثربخشوییکارایرهایمتغیبرایزوجةنمونزمونآجینتا.8جدول

نییتعبیضرخطاانحرافنیانگیماریمعانحرافنیانگیمtبیضر 

 0.008 0.154 0.801 0.444 2.884 رانیمد
 0.002 0.125 0621 0.۹85 23.273 انییروستا

 
 ةرابط ییو حکمروا تیریخوب و بهبود مد ییو حکمروا انییگفت بین مشارکت روستا توان  یم ،۹ جدول به توجه با

 گروه در و 48/2 رانیمد گروه در آن ضریب و است مستقیم صورت به متغیر دو این بین ةرابط. دارد وجود معناداری

 نیا در که رابطه، تعیین ضریب به توجه با واست  05/0 از کمتر رابطه خطای میزان که آنجا از. است 655/2۹ انییروستا

 نیبرابطه  یزوج ةنمون قیطر از ۹ جدولدر  .شود می ییدأت تحقیق ةفرضی ،است شده گرفته درنظر درصد ۹5 قیتحق

 شده داده شینما ییحکمروا و تیریخوب و بهبود مد ییحکمروا و ییروستا تیریمد و انییروستا مشارکت یرهایمتغ

 :است

خوبییوبهبودحکمرواییروستاتیریمدیاثربخشوییکارایرهایمتغیبرایزوجةنمونزمونآجینتا.9جدول

نییتعبیضرطاانحرافخنیانگیماریمعانحرافنیانگیمtبیضر 

  0.154 0.802 0.814 2.48 رانیمد
 0.000 0.142 0.715 0.832 2۹.655 انییروستا

یریگجهینت
 و اییکار تیتقو ةواسط به گفت توان یم یی،روستا مطلوب ییحکمروا تیتقو با یاثربخش و اییکار ریمتغ نیب وندیپ ةدربار

 با ها روش بهبود ،(انییروستا توسط یدولت خدمات یابیارز مسئوالن عملکرد بهبود منظر از) انییروستا یاثربخش

 در ییروستا تیریمد رهیغ و ی،ده خدمات تیفیک یارتقا ،انییروستا یتمندیرضا کردن لحاظ د،یجد دانش یریگکار به

 منابع از اعم موجود منابع از اگر ،نیهمچن. شود یم یاتیعمل ییروستا مناطق ةتوسع و ردیگ  یم قرار خود حیصح ریمس

 یها یازمندین نیتأم یراستا در ییروستا مناطق در رهیغ و یطیمح ستیز و ی،فرهنگ ،یاجتماع ،یانسان ،یعیطب

 در آنان یزشیانگ نظام ویابد  می ارتقا انییروستا یتمندیرضا زانیم آن، متعاقب ،شود  نهیبه ةاستفاد ییروستا شهروندان

 کیتحر ییروستا ةتوسع تیریمد بخش قوام اقدامات ریسا و ییروستا ةتوسع یها طرح ثمرنشستن به در مداخله جهت

 .شود یم ختم ییروستا مناطق داریپا ةتوسع به جهینت در وشود  می

 فیوظا به ارانیده کمک زانیم ی مثلعوامل که دهد یم نشان ییروستا تیریمد یاثربخش و ییکارا یرهایمتغ جینتا

 زانیم روستا، دسترس در منابع از ارانیده حیصح ةاستفاد زانیم متوسط، روستاها قبال در را خود یسازمان یساختارها

کردن فرهنگ، نقش  نهیدر نهاد ارانیروستا توسط ده یها نهیهز مستمر کاهش و ارانیده یها تیفعال و اقدامات یاثرگذار

عوامل  عنوان به انییو روستا رانیمد دگاهیاز د . از آن نهیبه ةو استفاد ی،عیمنابع طب یدار روستا در حفظ و نگه رانیمد

و  رانیمد آرایآمده از  دست به جینتا ییراستا هم خوب دارد. ییو حکمروا ییروستا تیریمد یو اثربخش ییمؤثر بر کارا

و  ییر کاراد میمستق یریتأث ییروستا رانیمد ریو سا ارانیده یریگیکه حضور و پ کند یم انیمطلب را ب نیا انییروستا
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 با tآزمون  جیو نتا 845/0و  827/0 بیبا ضر رسونیآزمون پ جینتا. داردخوب  ییحکمراو و ییروستا تیریمد یاثربخش

خوب  ییو حکمروا تیریمد در روستا رانیمد یاثربخش و ییکارا که داد نشان انییروستا و رانیمد در 273/23  و 884/2

 ییحکمروا بهکنند  فایا ینقش مؤثرتر ییروستا تیریروستا در مد رانیمد رمؤثر است. به این ترتیب که هر چقد ییروستا

 دارییحفظ و پا جهتامکانات و منابع روستا در  همة جیبا بس ییخوب روستا ییحکمروا ،نیبنابرا. شود یم منجر خوب

زا( به  درون ةگرا )توسع مردم یاجتماعنهادهای  تیو تقو تیو اقتصادی روستا با حما ی،اجتماع ،یکیهای اکولوژ هیسرما

 با ها افتهی نیاورزد.  یاهتمام م انهیجو و مشارکت ،ساز تیظرف، توانمندساز، نیکارآفر ا،یزا، پو درون تیریکردن مد نهینهاد

مقدم و همکاران  ی(، سربرق13۹4ثابت و همکاران ) یعی(، شف13۹3و همکاران ) یدیحاصل از مطالعات جمش جینتا

 دارد. ییهمسو( 2006) و کافمن و همکاران ،(13۹6) و همکاران زادهیبدر (،13۹5)

 آراتوجه به  ،ییروستا یگذار هیاقدام به جلب سرما انییروستا دگاهیاز د دهد یم نشان آمده دست به جینتا ،گرید یسو از

 تیروستا در اهم یبلندمدت برا یانداز مال و چشم ،اریاز مردم در انتخاب ده یمردم روستا، نظرخواه هایشنهادیو پ

 یعمران یها طرح یریگیو توجه به مشارکت زنان در روستا، توجه به محرومان، پ قیدر تشو رانیاست و نقش مد یباالتر

خوب و بهبود آن  ییحکمروا تیریمد در انییمشارکت روستا شیر افزادگذار ریتأثعوامل  عنوان بهبه مردم  یرسان اطالع و

با  رسونیکه آزمون پ یطور به ؛را نشان داد رهایمتغ نیب ةرابط یدار یدر سطح معن یآمار یها آزمون جیدر روستا است. نتا

ر د ییروستا رانیکه نقش مد دهد یمطلب را نشان م نیا 655/2۹ و 48/2 بیضر با t آزمون و ۹68/0و  ۹26/0 بیضر

موضوع  نیاست. ا اشتهد تیبهبود آن در روستا اهم خوب و ییحکمروا تیریمد در انییمشارکت روستا شیافزا

 ا،یپو ییروستا طیمح کیدن کر فراهمو توان  تیقابل ییخوب روستا ییراهبردی است که حکمروا ةنکت نیا ةدهند نشان

 افتیبر ره یمبتن یطیمح تیریکه مد ستا نیا گریراهبردی د ةنکت ن،یا را دارد. افزون بر او کار ،متنوع ن،یکارآفر

بوده  ییهای روستا تیریمد ریکارسازتر از سا عتیو طب ،افراد فضا، نیو تعادل ب یده برای نظم ییخوب روستا ییحکمروا

ه ب ییهمگرا ینیگز یو جا ییایسطوح جغرافهمة عملکردی و  روهایینهمة  ارییهمو  یمشارکت ةتوسع قیکه از طر

د. کنفراهم  را نمونه روستاهای در کارآمد کالبدی -ییو سازمان فضا داریپا ةتوسع ةنیتواند زم یم ییواگراجای تفرق و 

و همکاران  یمراد رینظ ییروستا ةنظران و متخصصان توسع صاحب قاتیتحق ةجیبا نت هیفرض نیحاصل از ا جینتا

 .دارد ییهمسو گرانید و( 2018) کیدموند ،(2017) نگیبجارست(، 13۹7) ابراهیمیو  ی(، نوروز2016(، لکرت )13۹5)

 پرداخته شده است. قیتحق یاصل ریدو متغ نیب ةبه رابط توجه شده و زیمسئله ن نیدر الگوی مطلوب به ا ،نیبنابرا

 یکاربردیشنهادهایپ

 انجام مشکالت و ،موانع ،ها چالش ییشناسا و اطالعات آوری جمع برای بسیاری تالش مرسوم، های یابیارز و ها یبررس در

 به یابی دست برای ال دهیا تیظرف سوی به یفعل یتیظرف تیوضع از حرکت قتیدرحقها شنهادیپ ن،یوجود ا با. ردیپذ یم

 و یتیریمد سطح دو در ها هیفرض از حاصل جینتا و ها هیفرض درخصوص شنهادهایپ پژوهش، نیا در .است مقاصد و اهداف

 :شود یم ارائه ریز شرح به یقاتیتحق نیهمچن و )راهبردی( زییر برنامه

 گزارش ةارائ برای روستا در یعموم جلساتبرگزاری  ،ییروستا خوب ییحکمروا بهبود در یاثربخش و ییکارا یبرا

 .ها آن ةعالق مورد های بحث و روستا به مربوط یعموم های بحث در شرکت برای روستاییان قیتشو و عملکرد

 سازی تیظرف و ی،کیالکترون های شبکه ،یاطالعات منابع گسترش و تیتقو هدف با ییروستا های طیدر مح ICT جیترو

 .شتریب یاثربخش یبرا نهاد مردم یها سازمان و ییروستا یاجتماع های گروه برای ای شبکه
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، دانش نش،یب با بتوانند تا ،روستا رانیمد توسط روستا طیمح به مربوط نیقوان و حقوق اب ییآشنا و ،رییادگی آموزش،

 .باشند داشته مشارکت ها زییر برنامه در ،ها یریگ میتصم و سازی میتصم در یآگاه و

 و نوآوری، ت،یخالق توسعة و تیتقو قیطر از ییروستا ینواح در یمحل های تشکل توانمندسازی و ت،یتقو جاد،یا

 .انییروستا در یگروه کار و یهمکار حسسازی  فراهم و ینیکارآفر فرهنگ
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