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چکیده
مديريت روستايی از جنبههای مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد .يکی از اين جنبهها كه نقشی مؤثر در فرآيند توسیعه و
تقويت عملکرد مديريت روستايی دارد بررسی و تحليل نقش مديريت محلی در توسعه بعد فيزيکی و كاهش آسيبپذيری كالبدی
مناطق روستايی همسو با توسعه پايدار است .از اين رو هدف اصلی اين پژوهش بررسی جايگاه مديريت محلی و حکمروايی خوب
در كاهش آسيبپذيری كالبدی است .بدين منظور با استفاده از نه شاخص حکمروايی خوب و هفت شاخص آسيبپذيری كالبدی
كه الزمه تحليل نقش مديريت محلی در كاهش آسيبپذيری كالبدی است ،با روش توصيفی -تحليلی و با سنجش كمّی دادهها
و با بهرهگيری از مدل  ،TOPSISآزمون ، T-TESTآزمون پيرسون و رگرسيون چندگانه بررسی شده است .نتايج نشاندادكیه
محدوده موردمطالعه بهلحاظ حکمروايی و آسيب پذيری كالبدی وضعيت مناسبی ندارد .نتيجه پژوهش حاضر بر اين نکتیه تأكيید
دارد كه بين حکمروايی خوب روستايی و توسعه كالبدی رابطه مستقيم و شديد وجود دارد و با پايينبودن سطح مديريت محلیی و
حکمروايی خوب روستايی سطح توسعه كالبدی نيز پايين خواهد بود .همچنين آزمون رگرسيون چندگانه نشانداد كه حکمروايیی
خوب در صور عملیشدن میتواند بر بهبود شاخصهای آسيبپذيری اثرگذار بوده و محيط پايداری را بهلحاظ كالبیدی فیراهم
آورد .آگاهساختن جامعه روستايی از نظام فنی ،تفويض اختيار و قدر بيشتر به دهياریها ،توانمندسازی و ظرفيتسیازی میردم و
نهادهای محلی در توسعه مساكن ازجمله پيشنهادهای كاربردی در اين زمينه است.
كلمات كليدی :مديريت محلی ،حکمروايی خوب ،آسيبپذيری كالبدی ،دهستان بهمئی سرحدی غربی

 -0استاديار گروه جغرافيای دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
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مقدمه
انديشه اداری و دانش مديريتی و بهويژه هدايت و رهبری موضوعی است كه همراه با زنیدگی اجتمیاعی انسیان و
حتی پيش از آن نيز مطرح بوده است (ژانگ و همکاران .)0110 ،0روستاها بهمنزله اولين واحدهای اجتمیاعی و مركیز
استقرار و اسکان انسانها ،سازمان اجتماعی و مديريت داشتهاند .ولی بهدليل داشتن جمعيتهای آسيبپذير در نیواحی
روستايی اغلب قادر به تأمين سرويسهای دسترسی ارائه شده توسط سطح باالتری از دولت نيستند بنیابراين تکيیه بیر
جوامع و مديريت محلی برای تأمين نيازهای اساسی مقولهای مهم بهشمار مییرود .میديريت روسیتايی از جنبیههیای
مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد .يکی از اين جنبهها كه نقشی میؤثر در فرآينید توسیعه و تقويیت عملکیرد
مديريت روستايی دارد بررسی و تحليل نقش مديريت محلی در توسعه بعد فيزيکی و كیاهش آسیيبپیذيری كالبیدی
مناطق روستايی همسو با توسعه پايدار میباشد .پيوند ابعاد پايداری بیهويیژه پايیداری اجتمیاعی ،نهیادی ،اقتصیادی و
محيطی ،مسئلهای بسيارمهم در برنامهريزی توسعه پايدار مناطق روستايی است و اصوالً كالبد سکونتگاههای روستايی
بستری برای عملکرد اقتصادی و اجتماعی آنها محسوب میشود بنابراين تحول و ساماندهی كالبیدی نخسیتين گیام
بهمنظور ارتقای عملکرد سکونتگاهها است .آنچهكه در اين ميان ضرور توجیه بیه بعدكالبیدی را محیرز مییسیازد،
نابسامانی وضع كالبدی مناطق روستايی و آسيبهای وارده به آن است كه بهواسطه توجه ضعيف به مديريت محلیی و
حکمروايی مطلوب و در نظر نگرفتن جوامع و نهادهای محلی بهعنوان مهمترين ذینفعان در تهيه و اجرای طرحهیای
مختلف توسعهای در مناطق روستايی میباشد (پورطاهری و همکاران .)0350 ،متأسفانه در اغلب كشیورهای درحیال-
توسعه اين موضوع بهلحاظ نظام متمركز دولتی ،ضعف شديد مديريت محلی و نهادهای مدنی و غيره مورد بیتیوجهی
قرارگرفته و با افزايش وظايف تصدیگرايانه دولت ،رشد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فضايی اين كشورها بیهسیمت
منفی گرايش داشتهاست .كشور ما نيز از اين وضعيت به دور نبوده و نظام برنامهريزی و مديريت ما را نيز تحیت تیأثير
قرار دادهاست .به گونهای كه جوامع محلی و نهادهای برخواسته از آن در بسياری از فعاليتهای توسعهای درخصیوص
محيط زندگی خود بهويژه اداره محيط روستا در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتمیاعی ،محيطیی ،كالبیدی و غيیره چنیدان
مشاركت فعال نداشته و برانگيخته نمیشوند .بهعبار ديگر ،انگيزش و محیركهیای متنیوعی چیون اثیربخشكیردن
برنامهها و يا كارآمدكردن آنها ،دستيابی به عدالت مکانی و انسانی و توانمندسازی روستاييان با حداكثر دخالت دولیت
و بخشینگری برنامهريزیها ناديدهگرفته شدهاست (افتخاری و همکاران .)0350 ،در ايین ارتبیاط كارآمیدی میديريت
محلی روستايی در ارتباط با نحوه تأثيرگذاری و اتخاذ رويهها و سياستها و خطمشیها و نقش آن در شتاببخشی بیه
فرآيند حکمروايی روستايی يکی از عوامل مؤثر در كاهش آسيبهای كالبدی سکونتگاههای روسیتايی اسیت .ماهيیت
فعاليتهای مديريت محلی در بعد برنامهريزی كالبدی و كاهش آسيبهای ناشییاز آن در منیاطق روسیتايی ،نيیروی
انسانی و مديرانی میطلبد كه افزون بر دانش ،بينش و مهار فنی الزم ،از دانش ،بينش و مهار ارتباطی ،اجتماعی و
مشاركتی در قالب رويکرد حکمروايی خوب نيز برخوردار باشند تیا بتوانید بیا شیکلدادن گیروههیای فکیری و كیاری
مشاركتی و باور توان مردم و نهادهای مردمی روستايی بهعنوان يک عنصر راهبردی و همچنين روانسازی و تسهيل-
گری امر مشاركت در فرآيند اجرای طرحهای توسعه كالبدی و ايجاد ارتبیاط مناسیب ميیان نيازهیای واقعیی سیاكنين
1- Zhang et al
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محلی و رويکردهای برنامهريزان و طرّاحان (گانی و دانکن ،)0117 ،0تالش مديران روستايی در ايجاد و نهادينهكیردن
تشکلها و نهادهای مردمنهاد روستايی و ذینفعها و مشاركت بيشتر مردم در تصميمگيریهای توسعه پايیدار جوامیع
محلی ،نقش اساسی را در كارايی و اثربخشی برنامه راهبردی توسعه كالبدی روستاها و كیاهش آسیيبهیای كالبیدی
ناشیاز مديريت نادرست روستايی ازجمله شبکه خيابانها ،كاربری اراضی ،ارتباطا و حملونقل ،تأسيسا و تجهيزا
زيربنايی ،بافتهای مسکونی و سیاير بخیشهیای تشیکيلدهنیده روسیتا (پورطیاهری و نقیوی )0350 ،داشیتهباشید
(پورطاهری و همکاران .)0351 ،بنابراين تحقق سبک و شيوه مديريت امور محلی و روسیتايی در قالیب دهيیاریهیا و
شوراها كه از آن بهعنوان حکمرانی ياد میشود ،منوطبه شکلگيری يک مجموعه روابط رسمی و ساختارهايی از قبيل
قانونمداری ،چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص ،تعريف و تعيين حدود رژيمهای سياسی ،توانمندسازی و تفیويض
قدر مؤثر اقتصادی و سياسی به روستاييان با استفاده از مشاركت (باركر ،)0111 ،0ايجاد فرهنگ شفافيت و مسئوليت
در فعاليتهای مديران و مسئوالن روستا و پاسخگو نگهداشتن مديران و مسئولين درقبال سياسیتهیا و عملکردهیای
آنها (ريست و همکاران ،)0117 ،3درك نيازها و خواستههای مردم روستايی از سوی مسئوالن و مديران و واكینش و
پاسخ مناسب مديران به روستاييان و درنهايت تعيين سطوح تمركززدايی و فراهم كردن زمينیه مشیاركت همگیانی در
امور تصميمگيری راجعبه خطیمشیها و توسعه روستايی بهويژه در ابعاد كالبدی و فيزيکی است .بنابراين با توجیه بیه
مباحث مطرحشده در ارتباط با بحث مديريت محلی و حکمروايی مطلیوب در راسیتای توسیعه ابعیاد مختلیف منیاطق
روستايی بهويژه فضاهای كالبدی و فيزيکی و تالش درجهت كاهش آسيبهای وارده به نظام كالبدی مناطق روستايی
بهواسطه اثربخشكردن برنامههای توسعهای و برقراری نوعی مديريت سازمانيافته و با كاركرد مؤثر ازطريق برقراری
شاخصهای حکمروايی خوب ،اين پژوهش درنظردارد با پرداختن به ابعاد مختلف فيزيکی و كالبد روستا اعم از شیبکه
خيابانها ،كاربری اراضی ،ارتباطا و حملونقل ،تأسيسا و تجهيزا زيربنايی ،بافتهای مسکونی و سیاير بخیش-
های تشکيلدهنده روستا به بررسی چگونگی كاهش آسيبپذيری كالبیدی سیکونتگاههیای روسیتايی از طريیق بیه-
كارگيری رويکرد حکمروايی خوب توسط مديران محلی بپردازد .بنابراين در اينجیا ايین سیؤال مطیرح مییشیود كیه
مديريت محلی در قالب دو نهاد شوراهای اسالمی روستا و دهياریها ،چگون میتوانید از طريیق پيیادهسیازی اصیول
حکمروايی خوب ،منجربه كاهش آسيبهای كالبدی و فيزيکی سکونتگاههای روستايی گردد؟
سکونتگاههای روستايی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آيينه تمامنمايی از مناطق
روستايی هستند .اين واحدها(سکونتگاههای روستايی) كه نمايانگر ريخیتشناسیی اكولیوژيکی ،اجتمیاعی و اقتصیادی
ناشی از مهندسی تعامل انسان روستايی با زيست جغرافيايی سرزمين در قلمروهای روستايی هسیتند نیوعی چيیدمان و
آرايش عمودی و ابعاد خانهها و آرايش افقی ،بافتهای مسکونی ،تأسيسا و تجهيزا زيربنايی ،شیبکه خيابیانهیا و
غيره را شکل دادهاند و اين نوع چيدمان و آرايش بهصور زنجيروار و در ارتباط با هم نوعی هدف كاميابی ،خوشبختی
و سالمتی را ترسيم میكنند .اين اهداف در كنار شکلگيری ساختار و كاركرد سکونتگاههیا نیه فقیط نشیان از برنامیه
1- Gani and Duncan
2- barker
3- Rist et al
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ريزی كالبدی در جامعه روستايی است ،بلکه نشان از نوعی مديريت و برنامهريزی روستايی نيز است .با ايین توصیيف
بحث عوامل نهادی و مديريت در توسعه و برنامهريزی كالبدی درجهت كاستن از آسيبهای كالبدی و فيزيکیی بیرای
درك وضعيت موجود پايداری در روستاها اجتنابناپذير است (بدری و همکاران )0351 ،در سیالهیای اخيیر توجیه بیه
برنامهريزی و مديريت كالبدی سکونتگاههای روستايی بهمنظور يافتن مطلیوبتیرين وضیعيت سیازگاری بیين فضیا و
جامعه ،در دستوركار سازمان ها و نهادهای توسعه روستايی قرارگرفته است .بر اين اساس تمام فعاليت هیای منسیجم و
منظمی كه به منظور ساماندهی و بهسازی محيط كالبدی سکونتگاه های روستايی انجام گرفته ،موردتوجه برنامه ريزان
و مديران واقع شدهاست (علیالحسابی و عبدمجيری .)0351 ،آنها میكوشند تا بستر مناسبی برای كاهش آسيبهای
كالبدی و همچنين توسعه كالبدی سکونتگاه های روستايی فراهمآورند و می كوشند تا رويکیرد مناسیبی بیرای توسیعه
مناطق روستايی ،شناسايی فرصتها ،چالشها ،نقاط قو و ضعف و امکانا توسیعه همیهجانبیه و پايیدار كالبیدی در
عرصه های روستايی و نيز رويکردها و سياست های مديريت روستايی با تأكيد بر توسعه كالبیدی در برنامیه هیای خیود
قراردهند .توسعه كالبدی و همچنين كاهش آسيبهای كالبدی و زيرساختی منیاطق روسیتايی نيازمنید يیک میديريت
جديد و رويکردی جديد در مديريت توسعه كالبدی و محلی است و الگوی حکمروايی خوب به عنوان رويکردی مناسب
كه زمينه و امکانا دخالت مردم در فرآيند برنامه ريزی از تصميم گيری تا اجرا را فراهم میی سیازد و هیدف نهیايی آن
توسعهپايدار است الگوی مناسبی برای هدايت و مديريت توسعهكالبدی در مناطق روستايی اسیت (بیدری و همکیاران،
 .)0350حکمروايی روستايی عمدتاً با رويکرد سرزمينی و در بستر توسعهپايدار به انجام میرسید و از آنجاكیه محیيط
كالبدی بستر مناسبی برای توسعهپايدار فراهم میآورد ،اتخاذ يک رويکرد نظاممنید كیه همانیا برقیراری حکیمروايیی
مطلوب در مناطق روستايی میباشد امری حياتی است (پورطاهری و نقوی .)0350 ،رويکرد حکمروايیی روسیتايی بیه
مديريت را می توان نقطه اوج علم مديريت روستايی دانست زيرا كه اين رويکرد با تأكيد بر هويیت محلیی و میديريت
0
محلی ،ميدان عمل روستاييان و نهادهای محلی را وسيع و قدر عمل آنها را افزايش مییدهید (كارلسیون و بركیز
 .)0110،درواقع هويت محلی مبنای اصلی محلیگرايی و اداره محلی امور جامعه در قالب عنوان مديريت محلی است،
واژه ای كه در بطن آن تمركززدايی ،خودگردانی ،مشاركت محلی ،مشروعيت محلی ،توسعه محلی و خوداتکايی محلیی
نهفته است .اين رهيافت تالشی است برای يافتن راهحلهای جديد برای ضعفها و شکستهای ناشی از رهيافتهای
از باال به پايين در فرآيند توسعه روستايی و تأكيد میكند بر توانمندی جوامع محلی و نقش مستقيمی كه بايد در فرآيند
توسعه جامعه خويش همراه با بخش دولتی و سازمانهای غيردولتی داشتهباشند .حکمروايی روستايی بهعنوان فرآيندی
نوين در حکومت با دارابودن شاخصهای خاص خود میتواند مباحث نوينی در زمينه مديريت روسیتايی مطیرحكنید و
سبب توانمندسازی ساكنين و همچنين نهادهای محلی روستايی در زمينههای متفاو مديريت اعم از تصیميمسیازی،
اجرا و ارزيابی گردد (موريسون .)0101 ،0بنابراين رويکرد حکمروايی روستايی مبنايی مطلیوب در رونید توسیعه پايیدار
سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فضیايی و سیرزمينی و میديريت نیوين روسیتايی كشیور مییباشید (كیاردوس.)0100 ،3
حکمروايی خوب روستايی با شاخصها و مؤلفههای خاص خود نظير مشاركت ،عدالت و غيره بيانگر توانايی الزم برای
1- Carlsson and Berkes
2- Morrison
3- Kardos

تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب

222

اصالحا اساسی در نواحی روستايی بهويژه در بعد كالبدی مناطق روستايی است (رحمانی فضلی و همکاران.)0353 ،
در اين رويکرد ،دولتها بهجای آنكه به تنهايی مسئوليت كامل اداره امور را برعهده گيرنید ،بايید در كنیار سیاكنان و
بخش خصوصی بهعنوان يکی از نهادها و عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند (گروس و روبک .)0100 ،0با در-
نظرگرفتن روستاييان در عرصه تصميمسازی و سياستگذاری ،فرآيند اداره روستا از يک نظیام آمرانیه و اقتیدارگرا بیه
فرآيندی مردمساالر و مشاركتی تبديل خواهد شد و بسترهای متفاو و ظرفيتهای جديد در اداره امور روسیتاها بیه-
وجود خواهدآمد .الگويی كه از طريق جلب مشاركت و همياری تمام نيروهای عملکردی و تمیام سیطوح جغرافيیايی و
جايگزينی همگرايی بهجای تفرق و واگرايی بتواند زمينه توسعه پايدار و سیازمان فضیايی-كالبیدی كارآمید در نیواحی
روستايی را فراهم كند (دربان آستانه و رضوانی .)0351 ،در همين ارتبیاط و بیه دليیل تفیاو هیای مکیانی-فضیايی
سکونتگاههای انسانی و بومیگرابودن توسعه ،مديريت غيرمتمركز و چندسطحی همراه با سازماندهی مردم روستايی در
تشکلهای مدنی كوچک ،بهنوعی از حکمروايی خوب روستايی منجر میشیود كیه در آن توانیايیهیا ،خالقيیتهیا و
استعدادهای روستاييان شکوفا شده به پايداری محيطی ،اجتماعی ،اقتصادی و كالبدی نواحی روستايی منجر میشود و
بر همين اساس ،نمونه مطلوب سياستهای پايداری محلی در قالب شيوه نوينی از حکمروايیی تعريیف مییشیود كیه
برمبنای مشاركت حداكثری روستاييان ،دموكراسیی ،مشیروعيت و حمايیت از مشیاركت میردم روسیتايی در چیارچوب
دهياریها ،شوراهای محلی و مديريت محلی تحقق میيابد (عظيمی آملی و افتخاری .)0353 ،حکمروايی روستايی به
واسطه دهياریها و شوراهای اسالمی روستا به نوعی بستر برای توسعه روستايی محسوب میشود .برخی از صیاحب-
نظران معتقدند كه تحقق سبک و شيوه مديريت امور محلی و روستايی در قالب نهادهای نامبرده كیه از آن بیهعنیوان
حکمرانی ياد میشود ،منوطبه شکلگيری يک مجموعه روابط رسمی و ساختارهايی از قبيل قانونمیداری ،چیارچوب-
های حقوقی مدون و مشخص ،تعريف و تعيين حدود رژيمهای سياسی ،ايجاد فرهنگ شفافيت و مسئوليت در فعاليت-
های مديران و مسئوالن روستا و پاسخگو نگهداشتن مديران و مسیئولين در قبیال سياسیتهیا و عملکردهیای آنهیا
(ريست و همکاران ،)0117 ،0درك نيازها و خواستههای مردم روستايی از سوی مسئوالن و مديران و واكنش و پاسیخ
مناسب مديران به روستاييان و درنهايت تعيين سطوح تمركززدايی و فراهمكیردن زمينیه مشیاركت همگیانی در امیور
تصميمگيری راجع به خطی مشیها و توسعه روستايی است (نصيری )0351 ،درحقيقت مسئوالن محلی نزديیکتیرين
سطح حکمرانی به مردم محسوب می شوند و نقش حياتی در آموزش و تحرك مردم روستايی دارند و در قبال الزامیا
كالبدی و محيطی ،توسعه اقتصادی و اجتماعی و خدما روستايی مسئوليتهايی دارند و برای پيشرفت عمومی توسعه
پايدار ،پاسخگو و حساس هستند (فورمنکيس و مکن والش .)0101 ،3آنها همچنين به ايجاد و نهادينهكردن انجمنهیا
و سازمانهای غيردولتی و ذینفعها مبادر میكنند تا مشاركت مردم در تصميمگيریهای توسعه پايدار جوامع محلی
تحقق يابد .بر اين اساس برنامهريزی توسعه پايدار جوامع محلی مبتنیبر مدل حکمروايی خیوب چیارچوب پيشینهادی
مناسب و در دسترس برای مديران و مسئوالن محلی است كه آنان را قادر مییسیازد تیا بیه توسیعه پايیدار محلیی و
روستايی بهويژه در بعد كالبدی و فيزيکی دست يابند (النگ و همکاران .)0100 ،1بر اين اساس میتوان گفت الگیوی
1- Gross and Zrobek
2- Rist et al
3- Furmankiewicz and Macken-Walsh
4- Long et al
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حکمروايی خوب روستايی شيوه نوين مديريتی و اداره جامعه به شیيوه میردمسیاالرانه اسیت كیه در جهیت حاكميیت،
مشاركت ،مسئوليتپذيری ،پاسخگويی و شفافسازی تالش میكند و میتواند توسعه كالبدی سکونتگاههای روسیتايی
را تحقق بخشد .حکمروايی خوب با دخالتدادن مردم در فرآيند برنامهريزی آنها را از افراد منفعل به افراد فعال تبديل
كرده است و با دخيلكردن مردم در مسائل مربوط به خودشان و سرنوشتشان و همچنين رسيدن بیه توافیق جمعیی و
اجماع و با در نظرگرفتن منافع همه افراد و گروهها به دنبال ايجاد سازمانهای مبتنی بر جوامع محلی بهعنوان بستری
برای تسهيل مشاركت فعال افراد محلی میباشد(المينوفی ،)0101 ،0بنابراين میتوان به اين نتيجه رسیيد كیه مفهیوم
حکمروايی میتواند كليد حل معمای توسعه كالبدی روستايی ،افزايش سطح كيفی سکونتگاههای روسیتايی و كيفيیت
زندگی روستاييان و رفع نيازهای اساسی آنان به خصوص دسترسی به خدما و امکانا باشد .همچنیين حکیمروايیی
روستايی به حمايت از حقوق قانونی و مشروع روستاييان اعم از آزادی بيان ،آزادی فعاليتهای متنوع برخاسیته اسیت.
چنين رويکردی الزاما توسعه پايدار روستايی بخصوص توسعه كالبدی را فراهم میآورد ،چرا كه در حکمروايی خیوب
با تبديل نقش انفعالی مردم به نقش فعال و به صحنه آوردن مردم در فرآيند برنامهريزی و مشیاركت میردم و تسیهيل
كردن آن توسط مديريت فراگير و همه شمول روستايی منجر به توسعه كالبدی خواهد شد (اسفرم .)0353،اين عیاملی
خواهد بود برای برخورداری عادالنه از منابع و منافع قدر برای همگانكه مسئوليتپیذيری و پاسیخگیويی را در پیی
خواهد داشت .به موازا اين امر شفافيت در كارها و امور افزايش يافته و صداقت و اخالقيا در دادن اطالعا مفيید
علمی و منطقی خود را بروز میدهند .درنهايت كار آيی و اثربخشی و عملکرد باال مییرود .مجموعیه ايین عوامیل بیه
ارتقاء توسعه ظرفيتی ،توسعه نهادی ،توانمندی روستاييان و در نتيجه ابعاد پايداری به ويژع سطح كيفی ابعیاد كالبیدی
ختم می شود (بدری و همکاران.)0351،
پیشینه تحقیق

بررسی ها نشان میدهد تاكنون مطالعا و تحقيقا بیشماری در زمينه مديريت روستايی و ارزيابی عملکرد آن و
نيز نقش مديران محلی در توسعه روستايی انجام شده است .تحقيقا مرتبط با بعد كالبدی سکونتگاههای روستايی نيز
عموماً به بررسی و ارزيابی آثار طرحهای بهسازی و هادی روستايی معطوف و محدود است .از اين رو مالحظه میشود
كه نقش مديريت محلی در توسعه سکونتگاههای روستايی با تأكيد بر توسعه كالبدی آن موضوعی است كه كمتر بدان
پرداخته میشود.
مامن يوسف ،0فريح احسان 3و عبيدالهی 1در مقالهای با عنوان «بررسی تأثير حکمرانی خوب بر اعتماد شیهروندان
در پاكستان در سال  »0100به اين نتيجه رسيدند كه در ارتباط با تأثيرا حکمروايی خوب بیر اعتمیاد شیهروندان در
پاكستان ،نشان دادهاست كه رابطه علّی مثبتی بين حکمروايی خوب و اعتماد شهروندان نسبت بیه حکومیت و تعیديل
اقداما غيراخالقی و منفی در حاكميت وجود دارد .در همين رابطیه المنیوفی ،0حميید الباللیی 0و سنيسیا برجیان 0در
1- Elmenofi et al
2- MomnaYousaf
3- Freeha Ihsa
4- Abida Ellahi
5- Elmenofi
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پژوهشی با عنوان «حکمرانی و توسعه روستايی در مصر در سال  »0101به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط با حکمروايی
و توسعه روستايی در مصر نشان دادهاست كه استراتژی های توسعه روسیتايی در مصیر نيیاز بیه سیاختاری همیراه بیا
يکپارچگی و تشريک مساعی همه بازيگران و ذینفعان در عرصه مديريت و برنامهريزی در جهت رسيدن بیه اهیداف
توسعه روستايی و در نهايت توسعه اجتماعی-اقتصادی حقيقی ،امنيت غذايی و كاهش فقر دارد .درپژوهشی بیا عنیوان
«سنجش حکمروايی خوب در اكوسيستم های پيچده :ادراكا جوامع وابسته به صخرههیای مرجیانی در كاراييیب در
سال  »0101ترنر و همکاران 3به اين نتيجه رسيدند كه در ارتباط با نقش حکمروايی خوب در مديريت منابع طبيعی و
كاهش فشارهای انسانی ،نشان دادهاست كه تركيبی از ساختارهای حمايتی و فرآيندها در جهیت رسیيدن بیه سيسیتم
حکمروايی خوب نياز میباشد كه در جهت و متناسب با ادراكا و تصورا اعضای جامعه ،ذینفعان و شیرايط محلیی
باشد .مايکل كاردوز 1در مقالهای با عنوان ،بازتاب حکمروايی خوب در استراتژیهای توسعه پايدار در سیال  0100بیه
اين نتيجه رسيد كه در ارتباط با نقش حکمروايی خوب در استراتژیهای توسیعه پايیدار نشیان داده اسیت حکمروايیی
خوب و استراتژیهای پايين به باال عملکرد خوبی را در راستای توسعه پايدار از خود نشان داده است اما باز هم آنچیه
كه بيشتر خودنمايی میكند عالقه مردمی و مشاركت آنها بهمنظور افزايش تشريک مساعی و هماهنگیهیای بيشیتر
در ارتباط با ادغام استراتژیهای باال به پايين و پايين به باال در جهت رسيدن به توسعه پايدار میباشد.
در مطالعا داخلی ،بدری و همکاران در پژوهش خود تحت عنیوان «نقیش میديريت محلیی در توسیعه كالبیدی
سکونتگاههای روستايی شهرستان آران و بيدگل در سال  ،»0350بر نقیشآفرينیی و تأثيرگیذاری میديريت محلیی در
توسعه كالبدی روستايی تأكيد میكند و بيان میكند كه به رغم غيرمشاركتی بودن فرآيند تهيیه و اجیرای طیرحهیای
كالبدی روستايی ،به دليل تأثيرگذاری نتايج حاصلاز اجرای طرحهايی مانند طرح هیادی در زنیدگی سیاكنان روسیتا و
حساسيت مديريت محلی(شوراهای اسالمی و دهياری) برای انجامدادن وظايف قانونی ،دخالت آنان نه فقط در مرحلیه
اجرا ،بلکه در فرآيند تهيه و تصويب طرحهای كالبدی ضرور تام دارد .رياحی و كرمینسب ( )0350در پژوهش خیود
تحت عنوان «ارزيابی عملکرد دهياریها در توسعه كالبدی-فضايی سکونتگاههای روستايی بخش كرديیان شهرسیتان
جهرم» به اين نتيجه رسيدهاند كه از ديدگاه دهياران ،تغييرا چشمگيری در روستاها در شاخصهای كيفيت سیاخت-
وساز و تثبيت و سنددار شدن امالك روستا صور گرفته و در زمينه شاخصهیای اداری-نظیامی و خیدما آموزشیی
تغييرا اندكی مشاهده میشود .از ديدگاه خانوارهای ساكن روستا ،در بررسی عملکرد دهياران ،بهسازی و مقاومسازی
مساكن و كيفيت خدما عمومی روستا ،ثبت و مکانيابی خدما و تأسيسا منفی بوده است.
پورطاهری و نقوی ( ،)0350در پژوهشی تحت عنوان «توسعه كالبدی سکونتگاههای روستايی با رويکیرد توسیعه
پايدار(مفاهيم ،نظريهها و راهبردها) بيانكردهاست كه با توجه به مشکال ساختاری-كاركردی مناطق روستايی ،هیم-
چنان توسعه سکونتگاههای روستايی در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و محيطیی بیدون درنظرگیرفتن رويکردهیای
1- Hamid El Bilali
2- Sinsa Berjan
3- Turner et al
4 - Mihaela Kardos
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توسعه پايدار بوده چرا كه سکونتگاههای روستايی با شد وضعف متفاو با چالشهايی نظير فقر ،نیابرابری درآمیدی،
مهاجر های روستايی و تخليه روستاها ،غفلت از مديريت كالبدی و فضايی و آسیيبپیذيری بیاالی سیکونتگاههیای
روستايی روبهرو هستند و ارتباط بين رويکردهای پايدار و توسعه كالبدی بسيار كمرنگ است .دربانآستانه و رضوانی در
پژوهشی تحت عنوان «تبيين عوامل مؤثر بر حکمروايی روستايی در حکومتهای محلی (شهرستان قیزوين) در سیال
 ،»0351مهم ترين عوامل مؤثر بر حکمروايی روستايی را ،درجیه دهيیاری ،جمعيیت روسیتا ،رضیايت شیغلی و سیطح
تحصيال دهيار ،سبک مديريت ،انسجام اجتماعی ،تعامل مؤثر با دهياریهای مجاور و تجربه دهيار مطرح كرده است
و ميانگين نمايه حکمروايی روستايی در  01درصد حکومتهای محلی را (دهياریها و شوراهای اسالمی) در وضیعيت
نامناسب ارزيابی كرده است.
مواد و روش
روششناسی تحقيق كه روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحقيق و طرح آن انتخاب میكند ،از مهم-
ترين بخشهای فرآيندهای پژوهش است .انتخاب روش تحقيق بستگی بیه اهیداف و ماهيیت موضیوع و پیژوهش و
امکانا اجرايی آن دارد (سجاسیقيداری و همکاران .)0351 ،روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفی -تحليلی مبتنی
بر مطالعا ميدانی و تکميل پرسشنامه و به لحاظ ماهيت از نوع كاربردی اسیت .دادههیای مورداسیتفاده در دو سیطح
كتابخانهای و سطح ميدانی ،پرسشنامه و مشاهده جمعآوری گرديده است .بهطوریكه به منظور تببين نقش حکمروايی
خوب روستايی در مقاومسازی و كاهش آسيبپذيری كالبدی در سطح روستاهای منطقه موردمطالعه با توجه به مبیانی
نظری تبيينكننده و پيشينه تحقيق ،اقدام به تهيه و تدوين پرسشنامه براساس گويههای جدول  0و  0مطابق با طيیف
ليکر گرديد.
برای عملياتی سازی شاخصهای مطالعه ،اقدام به انتخیاب دهسیتان بهمئیی سیرحدی غربیی بیهعنیوان منطقیه
موردمطالعه گرديد .اين دهستان در استان كهگيلويه و بويراحمد ،شهرستان كهگيلويیه و بخیش ديشیموك قرارگرفتیه
است و بر اساس سرشماری عمومی سال 0351دارای  01روستا می باشد كه از اين تعداد  01روستا باالی  01خیانوار و
 01روستا كمتر از  01خانوار جمعيت دارند .جمعيت اين دهستان بر اساس سال شماری سال  1003 00351نفر می باشد
(اسفرم .)0353 ،از روستاهای كل دهستان ،نقاط روستايی باالی  01خانوار كه تعداد آنهیا  01روسیتا بیود بیهعنیوان
روستاهای موردمطالعه انتخاب شدهاند (شکل .)0سپس حجم نمونه از طريق نمونیهگيیری تصیادفی سیاده بیا فرمیول
كوكران محاسبه شده است كه از مجموع  0001خانوار اين روستاها با خطای  1/10درصد حجم نمونه  000بیهدسیت
آمده (برای حصول نتيجه بهتر به  311خانوار افزايش يافت) كه نسبت به سهم و حجم نمونیه خانوارهیای هیر روسیتا
تعداد نمونه محاسبه شده است .ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه محققساخت ،طيف ليکر بين «خيلی كیم 0
تا خيلی زياد  »0كه به صور تصادفی در روستاهای نمونه كامل شد .آزمیون روايیی صیوری و محتیوايی پرسشینامه
پژوهش نيز بعد از بررسی اسنادی و ادبيا نظری ،جهت پايايی و قابليت اعتماد ابزار با اسیتفاده از نیرم افیزار  spssو
آزمون آلفای كرونباخ مورد آزمايش قرار گرفت و به قرار جدول  3میباشد ؛كه با توجه به بيشتر بیودن ضیريب آلفیای
كرونباخ از  1/711قابل قبول و مناسب است.

تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب

222

جدول  -1شاخصهای آسيبپذيری كالبدی روستايی
مؤلفه

شاخص
رعايت اصول و
ضوابط فنی
انتخاب مصالح
استحکام بنا

مديريت و نظار

آسيب
پذيری
كالبدی

آسايش در مسکن
همجواری با
كاربری های
سازگار و ناسازگار
تسهيال
زيرساختی و
ساختمانی

گويه
پی كنی و پی ريزی ساختمان ،استفاده از شناژ و كيفيت آن ،بندكشی ضربدری بين ستون ها ،اسکلت
بندی و جوشکاری اتصاال  ،رعايت اصول ديوار چينی ،استفاده از بتن استاندارد ،سقف ريزی مناسب و
اتصال آن به ديوارها ،سبک بودن وزن سقف ،توجه به استقامت بستر مسکن ،رعايت نقشه ارائه توسط
مهندسان بنياد مسکن.
ميزان دسترسی و استفاده از مصال بادوام ،ميزان استفاده از مصالح موجود در محل ،سبک سازی سقف
با استفاده از مصالح مقاوم ،نحوه استفاده تركيبی از مصالح محلی و صنعتی ،نوع و كيفيت نمای مسکن
رضايتمندی از استحکام بنا ،رضايت از الگوی طراحی مسکن ،مالکيت و خريد زمين با كاربری مسکونی
در محل امن ،ارتقای سطح ايمنی در برابر زلزله ،دسترسی به فضاهای باز ،استفاده از يافته های جديد در
مقاوم سازی مسکن.
مشور با مهندسان و صاحبان فن در مکانگزينی مسکن ،همکاری با مهندسان و معماران موردتأييد
بنيادمسکن ،پذيرش نقش نظارتی نهادهای محلی ،رعايت اصول مرتبط با معابر در ساخت مسکن ،توجه
به جها و موانع توسعه مطرح در طرح هادی ،بهرهمندی ازنظار مرحله به مرحله مهندسان بنياد،
هزينههای ساخت مسکن و تأمين آن.
احساس امنيت در مسکن ،بهبود استانداردهای زندگی ،بيمه مسکن ،رعايت اصول بهداشتی ،سيستم
روشنايی و تهويه و گرمايش ،همخوانی مسکن با نيازهای ضروری ساكنين ،همخوانی مسکن با فعاليت
خانوار ،رضايت از وجود زيرساختها و امکانا  ،وجود امکانا ضروری در داخل مسکن
ميزان همجواری با مدرسه ،ميزان همجورای با مسجد ،ميزان همجواری با بقالی ،همجواری با اماكن پر
سرو صدا ،همجواری با محل دفن زباله ،همجواری با قبرستان،همجواری با محل تجمع فاضالب های
جاری در كوچه.
ميزان دسترسی به آب ،ميزان دسترسی به برق ،ميزان دسترسی به مواد سوختی(نفت و گاز) ،ميزان
دسترسی به تلفن ،وضعيت برخورداری از سيستم گرمايشی ،وضعيت برخورداری از سيستم سرمايشی،
دسترسی به وسايل ارتباط جمعی.

دراين پژوهش بهمنظور تحليل دادهها و آزمون فرضیيههیا از آزمیونهیای  t-testتحليیل واريیانس يیک طرفیه،
آزمون ،tukeyضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون و همچنين مدل تاپسيس برای محاسبه فاصیله و سیطح حکیم-
روايی خوب روستايی و آسيبپذيری كالبدی در بين روستاهای مورد مطالعه استفاده شده است .تاپسيس بهعنوان يک
روش تصميمگيری چندشاخصه ،روشی ساده ولی كارآمد در اولويتبندی محسوب میگردد .اين روش در سیال 0550
توسط چن و هوانگ با ارجاع به كتاب هوانگ ويون در سال  0510مطرح شده است (علوی و همکاران.)0350 ،
اساس اين تکنيک ،بر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابی  ،بايد كمترين فاصله را با راهحیل ايیدهآل مثبیت
(بهترين حالت ممکن) و بيشترين فاصله رابا راهحل ايدهآل منفی (بدترين حالت ممکن) داشته باشد  .فیرب بیر ايین
است كه مطلوبيت هر شاخص بهطور يکنواخت افزايشی يا كاهشی است .حل مسئله با اين روش مسیتلزم شیش گیام
زير است:
 -9كمّیكردن و بی مقياس سازی ماتريس تصميم ( :)Nبرای بیمقياسسازی ،از بیمقياس نورم اسیتفاده میی-
شود.
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جدول  -2شاخصهای حکمروايی خوب روستايی

گويه
شاخص
مؤلفه
تبادل نظر و مشور  ،كمک در اجرای درست طرحهای توسه كالبدی ،تقويت نهادهای مدنی در روستا،
مشاركت در تصميمگيریهای مهم مرتبط با روستا ،مشاركت در كارهای عامالمنفعه ،همکاری و مشاركت
مشاركت
در اجرای پروژهها.
كارآمدی قوانين و مقررا ناظر بر عملکرد مسئولين روستايی ،كارآمدی قوانين ناظر بر ساختوساز
روستايی ،توجه به حقوق گروههای ضعيف و در حاشيه ،توجه به عدالت و قانونمندی در اجرای طرح ها،
قانونمداری
آگاهی نسبت به قوانين توسعه كالبدی ،احترام به حقوق اهالی روستا.
درميان گذاشتن مسائل كالبدی روستا با همه گروه ها ،ارائه عملکرد شفاف از سوی مسئولين روستايی،
شفافيت
توجه به كارهای شراكتی و جمعی ،توجه به نتايج كار فردی و جمعی ،همفکری و همسويی مردم با مديران
و مسئوالن ،همسويی و همفکری با سايرمديران و مردم ساير روستاها ،تعامل بين نهادهای اجتماعی با
اجماعگرايی
نهادهای خصوصی و دولتی ،توجه به منافع اكثريت گروهها.
واگذاری اختيارا از سوی مسئولين به افراد محلی ،تشويق و ترغيب به سوی مسئوليتپذيری در روستا،
مسئوليت
ميزان مسئوليتپذيری مديران روستايی ،اعتقاد به دخالت دولت در امور روستاها ،توجه به خطاها و
پذيری
اشتباها ،اثرگذاری نظرا گروههای صاحبنفوذ در اجرای قوانين.
توزيع عادالنه خدما و امکانا در سطح روستا ،رعايت انصاف و عدالت ،فرصتهای يکسان و برابر برای
حکمروايی
عدالت و
همه گروهها برای رسيدن به خدما  ،اجرای طرحهای در زمان معين ،ترجيح منافع شخصی بر منافع
خوب روستايی
برابری
جمعی.
پاسخگويی مسئوالن و مردم در قبال وظايف خود ،تشريح وظايف توسط مسئولين روستا و مردم ،اجرای
طرحها و پروژههای بدون توضيح مسئولين ،اعتراب مردم نسبت به عدم توضيح در رابطه با پروژههای
پاسخگويی
اجراشده ،رضايت از نحوه پاسخگويی مسئولين و مردم.
اقداما مديران روستا جهت توسعه كالبدی ،تالش الزم برای همکاری با بنياد مسکن جهت بهبود
وضعيت كالبد روستا ،سرمايهگذاری جهت بهبود وضعيت كالبدی ،افزايش مهار جهت افزايش سطح
كارايی و
كيفی كالبد روستا ،حركت از سوی خودكامگی به سمت مشاركت ،اقداما برمبنای دانش و آگاهی،
اثربخشی
پايبندی به قوانين ،عرف و سنتهای روستا.
تهيه برنامه كوتاهمد و بلندمد برای كالبد روستا ،داشتن ديد واقعبينانه و آيندهنگر نسبت به روستا،
تالش برای حل مشکال روستا ،هدفگزينی مناسب در جهت توسعه كالبدی روستا ،تالش برای بهبود
بينش
وضعيت كالبد روستا ،آشنايی با قو ها و توانمندی روستاها ،آشنايی بانقاط ضعف روستا ،آشنايی با فرصت-
راهبردی
ها و تهديدا روستا.
منبع :يافتههای تحقيق با استفاده از منابع در دسترس (عظيمی آملی0351 ،؛ دربان آستانه0315 ،؛ مؤذن0350،؛ فتاحی0315 ،؛ پورطاهری و
همکاران0351 ،؛ عينالی و همکاران0353 ،؛ سجاسی قيداری و همکاران0351 ،؛ عينالی.)0351 ،

 -0بهدستآوردن ماتريس بیمقياس موزون ( :)Vماتريس بییمقيیاسشیده ( )Nرا در ملتیريس قطیری وزنهیا
) ضرب میكنيم ،يعنی :
(
()0
 -3تعين راهحل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهآل منفی :

×V=N
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جدول  -3روايی و پايايی شاخص های تحقيق
ضريب
متغير

شاخص

حکمروايی خوب روستايی

مشاركت
قانونمداری
شفافيت
اجماعگرايی
مسئوليتپذيری
عدالت و برابری
پاسخگويی
كارايی و اثربخشی
بينش راهبردی
كل

آلفای

ضريب
شاخص

متغير

كرونباخ

كرونباخ

آسيبپذيری كالبدی

1/101
1/771
1/131
1/711
1/710
1/100
1/770
1/100
1/731
1/751

آلفای

رعایت اصول و ضوابط فنی
استحکام بنا
انتخاب مصالح
مدیریت و نظارت
آسایش در مسکن
همجواری با کاربریهای سازگار و ناسازگار
تسهیالت زیرساختی و ساختمانی
کل

شکل  -1موقعيت محدوده مورد مطالعه

3/333
3/333
3/243
3/333
3/333
3/293
3/3 3
3/323
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[ بردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس  = ] Vراه حل ايده آل مثبت (

()0

بردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس  = ] Vراه حل ايده آل منفی (

(

)

 -1بهدستآوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايدهآل مثبت و منفی :
فاصله اقليديسی هر گزينه از ايدهآل مثبت ( ) و فاصله هر گزينه تا ايدهآل منفی ( )  ،بر اساس فرمولهیای
زير حساب میشود.
()3

=

I=1

()1

=

 -0تعين نزديکی نسبی (

) يک گزينه به راهحل ايدهآل:

()0
 -1رتبهبندی گزينهها :هر گزينهای كه  CLآن بزرگتر باشد ،بهتر است.
نتایج و بحث
در اين قسمت ،با بهرهگيری از اطالعا بهدستآمده ،به بيان آمار توصيفی ويژگیهیايی از قبيیل نیوع واحیدهای
مسکونی ،قدمت بناهای مسکونی ،استحکام بنا و انواع بيمههای مسکن پرداخته شده است .بر اسیاس اطالعیا بیه-
دستآمده ،بيش از  73درصد مساكن ناحيه موردمطالعه قدمتی بيش از  01سال و  07درصد از بناها كمتر از  01سال
قدمت دارند و به نوعی فرسوده و آسيبپذير محسوب میشوند.
جدول  -4فراوانی و درصد قدمت بناهای مسکونی

تعداد
درصد

زير  10سال

11تا  20سال

 21تا 30سال

 31تا 40سال

10
07

001
00

01
01/1

1
0/7

40سال
بيشتر
0
0/7

جمع
311
011

همچنين مساكن متعلق به محدوده موردمطالعه بهلحاظ برخورداری از اسیتحکام بنیا 75 ،درصید از مسیاكن فاقید
استحکام بنا بوده و تنها  00درصد دارای استحکام بنا هستند.
بر اساس اطالعا بهدستآمده از نوع واحدهای مسکونی در سطح روستاهای مورد مطالعه ،تنهیا  30/3درصید از
مساكن روستايی موردمطالعه نوساز بوده و حدود  11/7درصد از واحدهای مسکونی از نوع مرمتی و تخريبی میباشند.
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جدول  -5فراوانی و درصد برخورداری بنا از استحکام
تعداد
درصد

داری استحکام
13
00

جمع
311
011

فاقد استحکام
037
75

جدول  -6فراوانی و درصد نوع واحدهای مسکونی در روستاهای موردمطالعه
تعداد
درصد

نوساز
51
30/3

مرمتی
017
00/7

تخريبی
35
03

جمع
311
011

برخورداری از پشتيبانی و احساس آرامش و آسايش از شاخصهای مهم در كاهش آسيبپذيری كالبدی میباشید.
يکی از اين پشتوانهها ،انواع بيمه مسکن میباشد .نتايج بهدستآمده در سطح روستاهای موردمطالعه نشان میدهد كه
هيچكدام از واحدهای مسکونی ،تحت حمايت هيچ نوع بيمهای نمیباشند.
جدول  -7فراوانی و درصد انواع بيمههای مسکن در سطح روستاهای موردمطالعه
نوع بيمه
فروانی
درصد

زلزله
1
1

كيفيت ساختمان
1
1

آتشسوزی
1
1

هيچكدام
311
011

در ابتدا ،جهت تحليل وضعيت شاخصهای حکمروايی خوب در سیطح روسیتاهای موردمطالعیه از آزمیون  tتیک
نمونهای ،مطابق جدول ( )1استفاده شده است .طبق نتايج بهدستآمده (سطح معنیداری و كرانهیای بیاال و پیايين)،
همه شاخصهای حکمروايی خوب روستايی در روستاهای موردمطالعه پايينتر از حد متوسط  3میباشد .ازسیویديگیر
سطح معنیداری بهدستآمده در آزمون آماری  Tنشاندهنده اين نکته اسیت كیه همیه شیاخصهیا معنییدار بیوده و
وضعيت حکمروايی خوب روستايی در محدوده مورد بررسی از مطلوبيت مناسبی برخودار نيست(جدول  .)1اين امر می-
تواند نشأ گرفته از بافت سنتی و روابط قومی و طايفهای باشد كه همچنان در جامعه روستايی پابرجاست و میديريت
نوين روستايی (شورا و دهياری) هر چند صاحب قدر میباشد ولی از اقتدار برخوردار نيست .عیدم وجیود زمينیههیای
مشاركت و تضاد منافع روستاييان نيز مانع از شکلگيری اجماع محوری  ،شفافيت ،مسئوليتپذيری و پاسخگويی شده
است.
جدول  5نيز نشاندهنده مقايسه ميانگين هر يک از مؤلفههای بعد كالبدی میباشد و مؤيد اين نکته است كه همه
شاخصهای آسيب پذيری كالبدی معنیدار بوده و مساكن روستاهای موردمطالعه به لحاظ معيارهیايی چیون اصیول و
ضوابط فنی ،مصالح ،استحکام ،مديريت و نظار  ،دسترسی به زيرساختها و غيره از حد متوسط پايينتر میباشد .اين
امر ناشی از عدم توانايی مالی و اجرايی دهياریها در اجرای طرح ها و پروژهها و همچنين ساختار اقتصیادی محیدوده
موردمطالعه میباشد كه دارای اقتصادی ضعيف و شکننده برپايه كشاورزی بوده و حالت خودبسینده دارد كیه بیرآورده-
كردن نيازهای روزمره در اولويت است.
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جدول  -8بررسی وضعيت شاخصهای حکمروايی خوب در روستاهای موردمطالعه با استفاده از آزمون  tتکنمونهای
انحراف

آماره

درجه

ميزان

اختالف از

معيار

T

آزادی

معنیداری

ميانگين

-01/11
-7/33

055
055

1/111
1/111

-1/11
-1/01

شاخصها

ميانگين

مشاركت
پاسخگويی
مسئوليت-
پذيری
توافق جمعی
عدالت و
برابری
شفافيت
قانونمداری
كارايی و
اثربخشی
بينش
راهبردی
حکمروايی
كل

0/00
0/70

1/01
1/07

اختالف ميانگينها در
سطح ٪95
پايين
-1/01
-1/31

باال
-1/10
-1/07

0/15

1/73

-7/07

055

1/111

-1/31

-1/31

-1/00

0/10

1/05

-01/11

055

1/111

-1/37

-1/11

-1/31

0/11

1/11

-0/01

055

1/111

-1/03

-1/05

-/11

0/70
0/11

1/15
1/10

-7/00
-01/03

055
055

1/111
1/111

-1/01
-1/50

-1/31
-0/10

-1/01
-1/10

0/71

1/01

-01/11

055

1/111

-1/05

-1/30

-1/03

0/01

1/10

-01/10

055

1/111

-1/15

-1/51

-1/75

0/01

1/30

-00/03

055

1/111

-1/10

-1/11

-1/37

جدول  -9آزمون  Tنمونه برای شاخصهای آسيبپذيری
شاخصها
رعايت اصول و
ضوابط فنی
انتخاب مصالح
استحکام بنا
مديريت و نظار
آسايش در مسکن
همجواری با
كاربری ها
دسترسی به
زيرساخت ها
آسيبپذيری كل

ميانگين

انحراف

آماره

درجه

ميزان

اختالف از

معيار

T

آزادی

معنیداری

ميانگين

اختالف ميانگين ها در
سطح ٪95
پايين

باال

0/07

1/11

-05/11

055

1/111

-1/10

-1/11

-1/77

0/30
0/01
0/11
0/11

1/71
1/50
1/15
1/50

-01/00
-00/13
-1/01
-5/50

055
055
055
055

1/111
1/111
1/111
1/111

-1/11
-1/13
-1/30
-1/03

-1/73
-1/53
-1/10
-1/13

-1/00
-1/73
-1/00
-1/10

0/30

1/71

-01/07

055

1/111

-1/10

-1/70

-1/01

0/00

1/13

-07/00

055

1/111

-1/11

-1/51

-1/70

0/30

1/35

-01/05

055

1/111

-1/11

-1/11

-1/05

با توجه به نتايج حاصل از آزمونهای آماری Tتکنمونهای در ارتباط با بررسی ميیانگين هیر يیک از مؤلفیههیای
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آسيبپذيری كالبدی و همچنين حکمروايی خوب روستايی ،روستاهای موردمطالعه به لحاظ حکمروايی خوب روستايی
از وضعيت مطلوبی برخوردار نبوده و پايينتر از حد متوسط میباشد .همچنين شاخصهای آسيبپیذيری كالبیدی نيیز
وضعيت مناسبی نداشته و از كيفيت مناسبی برخوردار نيستند .با اين وجیود تغييیرا و تفیاو هیايی بیين روسیتاهای
موردمطالعه هم به لحاظ حکمروايی خوب و هم به لحاظ آسيبپذيری كالبدی وجود دارد .بیرای مشیخصكیردن ايین
تغييرا از مدل تصميمگيری چندمعياره تاپسيس استفاده شد تا تفاو های حکمروايی خوب و آسیيبپیذيری كالبیدی
بين نقاط روستايی مشخص شود .زيرا مشخصشدن اين تفاو ها میتواند اوالً شناخت بهتری از منطقه بهدست دهد،
دوماً امکان بهبود شرايط كالبدی و مديريتی روستاهای موردنظر را از سوی برنامهريزان و مديران بیا مشیاركت میردم
فراهم میآورد .بدين منظور ابتدا ماتريس خام مربوط به متغيرهای تحقيق برای هیر كیدام از روسیتاهای موردمطالعیه
تهيه گرديد و استانداردسازی بهترينها و بدترينهای تابع برای همه مقادير موردمحاسبه قرارگرفت .درگام بعدی برای
بيان اهميت نسبی شاخصها ،وزن نسبی آنها تعيين گرديد .بدين منظور روشهای گوناگون ،ماننید  ،AHPآنتروپیی
شانون و مدل فولر وجود دارد كه متناسب با نياز میتوان از آنها استفاده كرد .در پژوهش حاضر ،از روش  AHPبرای
تعيين وزن شاخصها استفاده شده است .وزن معيارهای پيشنهادی توسط  31نفر از متخصصان ،كارشناسان و مديران
(اساتيد دانشگاه در زمينه مديريت روستايی و برنامهريزی كالبدی ،فرمانداری و بخشداری) مرتبط تعيين و محاسبهشده
و به هر شاخص تخصيص داده شده است.
جدول  -10وزن شاخصهای حکمروايی خوب روستايی و آسيبپذيری كالبدی
شاخص
مشاركت
قانون
مداری

وزن
1/101

وزن
1/030

شاخص
مسئوليتپذيری

وزن
1/171

1/010

عدالت و برابری

1/010

شاخص
بينش راهبردی
رعايت اصول و ضوابط
فنی

شفافيت

1/007

پاسخگويی

1/010

انتخاب مصالح

1/011

اجماع گرايی

1/010

كارايی و اثربخشی

1/011

استحکام بنا

1/005

1/331

شاخص
مديريت نظار
آسايش در مسکن
همجواری با كاربری
های سازگار وناسازگار
تسهيال ساختمانی و
زيرساختی

وزن
1/015
1/100
1/101
1/115

نتايج حاصله از مدل تاپسيس در جدول  00آورده شده است.
نتايج جدول فوق نشان میدهد كه دربين روستاهای موردمطالعه روستای درغک باالترين رتبه در وضعيت حکیم-
روايی و آسيبپذيری كالبدی را دارد .اوالً اين روستا بزرگترين روستای محدوده موردمطالعه میباشد و بهدليل واقیع-
شدن در مسير جاده اصلی و همچنين تعداد باالی روستاييان تحصيلكرده در مقاطع تحصيلی باال هم بهلحاظ آموزش
و هم بهلحاظ درآمد در سطح بهتری بوده لذا بهترين رتبه را در بين روستاهای موردمطالعه دارد .روستاهای موردمطالعه
بهلحاظ حکمروايی در سه سطح دستهبندی شدهاند كه سطح اول حکمروايی خوب ،سیطح دوم حکمروايیی متوسیط و
سطح سوم حکمروايی ضعيف میباشد .نتايج نشان میدهد كه هيچكدام از روستاها در سطح حکمروايیی خیوب واقیع
نشدهاند .سه روستای اسفندان و درغک و تنگكوشک به دليل جمعيتشان و مركزيت نسبت به روسیتاهای اطیراف در
سطح دوم قرار گرفتهاند و دارای وضعيت مديريت متوسط میباشند 03 .روستای ديگر در سیطح سیوم واقیع شیدهانید
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(شکل .)0
جدول  -11رتبهبندی و سطحبندی روستاهای موردمطالعه بهلحاظ حکمروايی خوب و آسيبپذيری كالبدی

حکمروايی خوب روستايی

1/051

00

ضعيف

1/300
1/351
/071

01
1
01

ضعيف
ضعيف
ضعيف

1/301

03

ضعيف

1/310
1/301

1
0

ضعيف
ضعيف

1/011
1/301
1/315
/311
1/070
1/057
1/307
/301
/331

آسيب پذيری كالبدی

نام روستا
اسفندان
رودايوك
سردو سفلی
سردو عليا
تنگ كوشک
درغک
دلی
ده تل
گود بند
سربيشه
سفلی
فرج آباد
سرپر
سرهنگ
پاطاوه
رودسمه
رودسمه
دهنو

مقدار CI

رتبه
3
01
1
7
0
0
00
00
5

وضعيت
متوسط
ضعيف
ضعيف
ضعيف
متوسط
متوسط
ضعيف
ضعيف
ضعيف

نام روستا
اسفندان
رودايوك
سردو سفلی
سردو عليا
تنگ كوشک
درغک
دلی
ده تل
گود بند
سربيشه
سفلی
فرج آباد
سرپر
سرهنگ
پاطاوه
رودسمه
رودسمه
دهنو

مقدار CI

رتبه
0
7
1
5
3
0
00
00
03

وضعيت
پايين
باال
باال
باال
پايين
پايين
بسيار باال
بسيار باال
بسيار باال

1/0313

01

باال

1/3003
1/0100
1/3107

1
00
0

باال
بسيار باال
باال

1/0305

01

بسيار باال

1/1510
1/1150

01
1

بسيار باال
باال

1/7111
1/3311
1/0111
1/0715
1/1315
1/7115
1/0511
1/0500
1/0510

به لحاظ آسيبپذيری كالبدی روستای درغک بهترين وضعيت در بين روستاهای موردمطالعه قرار دارد .روستاهای
اسفندان و تنگ كوشک در رتبههای بعدی قراردارند .روستای رودسمه بهدليل واقعشدن در مسیيل رودخانیه ،عیدم راه
ارتباطی مناسب ،صعبالعبوربودن منطقه از بيشترين آسيبپذيری برخوردار است .آسيبپذيری روستاهای موردمطالعه
نيز در سطح بهترتيب آسيبپذيری بسيار پايين ،پايين ،متوسط ،باال و خيلی باال تقسيم شده است .هيچكدام از روستاها
در سطح بسيارپايين قرار ندارند .سه روستای درغک ،تنگكوشک و اسفندان در سطح آسيب پیذيری پیايين ،روسیتای
دهنو در سطح متوسط ،روستاهای رود ايوك ،سردو سفلی ،سردو عليا ،فرج آباد ،سربيشیه سیفلی ،سیرهنگ در سیطح
آسيبپذيری باال و روستاهای دلی ،دهتل ،گود بند ،سرپر ،رودسمه ،پاتاوه رودسمه در سطح آسیيبپیذيری بسیيار بیاال
واقع شدهاند (شکل .)3
تحليل ناپارامتری همبستگی ميان مجموع شاخصهای حکمروايی خوب روستايی و شاخصهیای آسیيبپیذيری
مسکن به وجود رابطه مستقيم و مثبت داللت دارد .بهطوریكه با توجه به ميیزان همبسیتگی بیاال ( )1/707هیر چیه
شاخصهای حکمروايی خوب بهبود يابد به همان ميزان شاخصهای آسيبپذيری نيز بهبود خواهد يافیت و میديريت
محلی مبتنی بر حکمروايی خوب میتواند به كاهش آسيبپذيری در محدوده موردمطالعه كمک نمايد.
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شکل  - 2وضعيت حکمروايی خوب روستايی در محدوده موردمطالعه

شکل -3وضعيت آسيبپذيری كالبدی
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جدول  -12تحليل همبستگی حکمروايی خوب روستايی(متغير مستقل) و توسعه كالبدی( متغير وابسته)
مؤلفهها
حکمروايی خوب روستايی
آسيبپذيری كالبدی

آزمون پيرسون
ضريب همبستگی
معنیداری
ضريب همبستگی
معنیداری

حکمروايی خوب روستايی
0
------.707
.110

آسيبپذيری كالبدی
.707
.110
0
-------

با بهرهگيری از مدل تحليل رگرسيونی چندگانه ،توأم مقادير و سیهم اثرگیذاری شیاخصهیای حکمروايیی خیوب
روستايی بركاهش آسيبپذيری كالبدی معين گرديد .نتايج نشانمیدهد كه هر چیه مقیدار  Bو  BETAبيشیتر باشید
اثرگذاری بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته را نشان میدهد .براساس نتايج بهدستآمیده(جیدول  )03شیاخصهیای
كارايی و اثربخشی ( ،)1/100شاخص قانونمداری ( )1/301مسیئوليتپیذيری ( )1/301مشیاركت ( ،)1/000شیفافيت
( ،)1/053توافق جمعی ( ،)1/111بينش راهبردی ( )1/101به ترتيب بيشتیرين اثرگیذاری بیر كیاهش آسیيبپیذيری
كالبدی را دارند .شاخصهای پاسخگويی و عدالت و برابری نيز معنیدار نبوده و اثرگیذاری بیر كیاهش آسیيبپیذيری
كالبدی ندارند.
جدول  -13تحليل رگرسيون چندمتغيره تأثير هريک از شاخصهای متغير مستقل بر متغير وابسته
متغير مستقل

تعداد

مشاركت
پاسخگويی
مسئوليتپذيری
توافق جمعی
عدالت و برابری
شفافيت
قانونمداری
كارايی و اثربخشی
بينش راهبردی

311
311
311
311
311
311
311
311
311

ضرايب غيراستاندارد
B

خطای B

1/700
1/101
0/015
1/111
1/117
0/350
0/171
0/130
1/175

1/171
1/113
1/175
1/131
1/131
1/001
1/110
1/110
1/107

ضرايب استانداردشده

T

 بتا
1/000
1/117
1/30
1/111
1/135
1/053
1/301
1/100
1/101

5/117
1/301
01/511
0/77
0/503
1/530
07/017
07/170
10/171

سطح معنیداری
1/111
1/715
1/111
1/111
1/100
1/111
1/111
1/111
1/111

نتیجهگیری
مفهوم حکمروايی به ارتباط ميان كنشگران مختلف (دولت ،جامعهمدنی و بخش خصوصی) و نحوه تصیميمگيیری
مربوط میشود .اين مفهوم در مناطق روستايی بر همکاری و مشاركت بخشهای مختلف ،يکكاسهشدن سياستها و
تصميمگيریها در محيطهای روستايی و همچنين افزايش مشاركت روستاييان ،افیزايش توانمنیدی جامعیه روسیتايی،
استفاده بهتر از منابع و امکانا و بهحركتدرآوردن ظرفيتهای محلی اشاره دارد .با توجه به يافتههای نظری تحقيیق
میتوا ن گفت كه حکمروايی خوب ،قابليت ايجاد يک محيط روسیتايی قابیل زيسیت ،پويیا ،سیالم از نظیر محيطیی و
اجتماعی را دارد .عالوه بر اين نکته ،مديريت توسعه كالبدی مبتنی بر حکمروايی خوب روسیتايی بیرای نظیمدهیی و
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تعادل بين فضا ،افراد و طبيعت ،كارسازتر از ساير مديريتهای روستايی بوده كیه از طريیق مشیاركت و هیمگرايیی و
دوری از تفرق میتواند زمينهساز توسعه كالبدی پايدار و بهدنبال آن كاهش آسيبپذيری كالبدی در روستاهای نمونیه
در همه ابعاد باشد .با توجه به اين موضوع و اشاره به اينكه توسعه امیری اسیت بیومی و متناسیب بیا خصيصیههیای
مکانی -فضايی سکونتگاه های انسانی ،بايد اختيار از حکومت به خود مردم و مديران محلی تفويض شود .افزون بیر
اين ،مديريت غيرمتمركز و چندسطحی همراه با سازماندهی مردم روستايی در تشکل و سازمانهای مردمنهاد نهايتاً به
حکمروايی خوب روستايی منجر میشود .با شکلگيری حکمروايی خیوب و ايجیاد میديريت مشیاركتی و غيرمتمركیز،
توانايیها ،خالقيتها و استعدادهای افراد و جامعه روستايی شکوفا میشود و به منصهظهور میرسد .ايین امیر موجیب
پايداری اجتماعی ،اقتصادی و محيطی میشود و درنهايت در بعد كالبدی منجربه توسعه كالبدی میشود .بیا توجیه بیه
اين مطلب سياست های مربوط به توسعه محلی و توسعه در قالب حکمروايیی خیوب قابیل طیرح اسیت كیه برمبنیای
مشاركت حداكثری روستاييان ،مشروعيت ،حمايت از مشاركت مردم روسیتايی در قالیب تشیکلهیای مردمیی تحقیق
میيابد .وجود محيط روستايی پايدار در ابعاد سهگانه نيازمند يک مديريت قوی و كارآمد است كیه بیه نظیر مییرسید
مديريت محلی مبتنیبر حکمروايی خوب روستايی می تواند چنين نقشی را بر عهده بگيرد چرا كه هدف الگوی حکیم-
روايی خوب روستايی افزايش سطح كيفيت محيط روستايی و همچنين افزايش سطح زندگی روسیتاييان از جنبیههیای
مختلف مادی و معنوی و همچنين تالش برای رفع نيازهای اساسی و اوليه روستاييان است .ولی نتايج تجربی حاصل
از تحقيق نشان میدهد كه همه شاخصهای حکمروايی خوب روستايی و همچنين شاخصهای آسيبپذيری كالبیدی
در محدوده موردمطالعه از وضعيت نامناسبی برخوردار هستند .اين امر به دليل بافت ناهمگن قومی قبيلیهای در سیطح
دهستان ،حفظ ساختارهای سنتی ،عدم مشروعيت و اقتدار شورا و دهياری بهعنوان نيروی دولتی و يکیی از بیازيگران
عرصه حکمروايی خوب و مديريت كالبدی روستا ،پايينبودن آگاهی و سطح دانش عمومی ،تضاد منافع قومی و ايلیی،
ضعف اقتصادی منطقه ،ضعف زيرساختهای جادهای و حملونقل ،بنبستبودن منطقه و دسترسی سخت به بسیياری
از روستاها و غيره منجر به عدم توسعه و شکلگيری مطلوب حکمروايی خوب و مديريت روستايی در سطح دهستان و
همچنين بافت و كالبد آسيبپذير شده است.
نتايج نشان میدهد كه روستاهای موردمطالعه به لحاظ حکمروايی خوب و مديريت محلی در دو سطح متوسط بیا
سه روستا و سطح ضعيف با 03روستا پراكنده شدهاند .روسیتای درغیک دارای بهتیرين وضیعيت و روسیتای سیرهنگ
بدترين وضعيت را دارند .به لحاظ آسيبپذيری كالبدی نيز روستاهای موردمطالعه در چهار سطح توزيیع شیدهانید كیه
روستاهای درغک ،تنگ كوشک و اسفندان در سطح آسيبپذيری پايين ،روستای دهنو در سیطح متوسیط ،روسیتاهای
رود ايوك ،سردو سفلی ،سردو عليا ،فرج آباد ،سربيشه سفلی ،سرهنگ در سطح آسيبپذيری باال و روستاهای دلی ،ده
تل ،گود بند ،سرپر ،رودسمه ،پاتاوه رودسمه در سطح آسيبپذيری بسيار باال واقع شدهانید .روسیتای درغیک بهتیرين
وضعيت و روستای رودسمه بدترين وضعيت را به لحاظ آسيبپذيری كالبدی دارند .نتيجه پژوهش حاضر بر اين نکتیه
تأكيد دارد كه بين حکمروايی خوب روستايی و توسعه كالبدی رابطه مستقيم و شديد وجود دارد و با باال رفیتن سیطح
مديريت محلی (حکمروايی خوب) سطح توسعه كالبدی نيز بهبود خواهد يافت.نتايج حاصل از آزمیون پيرسیون نشیان
میدهد كه اين رابطه به صور مستقيم و مثبت است .همچنين آزمون رگرسيون چندگانه نشیانداد كیه حکیمروايیی
خوب در صور عملیشدن و بهبود می تواند بر بهبود شاخصهای آسيبپذيری اثرگذار بوده و محيط پايیداری را بیه
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لحاظ كالبدی فراهم آورد .بر اساس نتايج حاصله ،میتوان پيشنهادا زير را ارائه نمود:
فراهم آوردن زمينههای اشتغال در روستاها ،فراهمآوردن زمينههای مشاركت مردم و نهادهای محلیی در سیاخت-
وساز مساكن روستايی ،آگاه ساختن جامعه روستايی از نظام فنی و تشويق آنان به اجرای نظام فنی ،تفیويض اختيیار و
قدر بيشتر به دهياریها ،توانمندسازی و ظرفيت سازی مردم و نهادهای محلی در توسعه مساكن.
منابع
اسفرم ،ی .0353 .نقش حکمروايی خوب روستايی در توسعه كالبدی (مطالعه موردی :دهستان بهمئی سرحدی غربیی.
پاياننامه دوره كارشناسی ارشد .دانشگاه تربيت مدرس.
بدری ،س.ع ،.ركنالدين افتخاری ،ع .و سجاسیقيداری ،ح .0351 .نظام مديريت برنامهريیزی توسیعه كالبیدی (ارائیه
الگوی جديد براساس نظريه نهادسازی) .مجموع مقاال اولين كنفیرانس بیينالمللیی سیکونتگاههیای روسیتايی:
مسکن و بافت نظام حکمروايی روستايی.05-11 :
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(شهرستان آران و بيدگل) .پژوهشهای روستايی.071-015 :)0(1 ،
پورطاهری ،م .و نقوی ،م .0350 .توسعه كالبدی سکونتگاههای روستايی با رويکرد توسیعه پايیدار،مفاهيم ،نظريیههیا،
راهبردها .مسکن و محيط روستا.03-71 :037 ،
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محيط.31-00 :)0(0 ،
دربانآستانه ،ع .0315 .تبيين حکمروايی روستايی در حکومت محلی (مطالعه موردی :شهرستان قیزوين) .رسیاله دوره
دكتری .دانشگاه تهران.
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ركنالدين افتخاری ،ع ،.عظيمیآملی ،ج ،.پورطاهری ،م .و احمدیپور ،ز .0350 .ارائه الگوی مناسب حکمروايی خیوب
روستايی در ايران .ژئوپليتيک.0-01 :01 ،
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سجاسیقيداری ،ح ،.صادقلو ،ط .و محمودی ،ح .0351 .ارزيابی و تحليل كيفيت مسکن در مناطق روسیتايی (مطالعیه
موردی :دهستان كنويست شهرستان مشهد) .پژوهشهای روستايی.011-033 :)1(0 ،
عظيمیآملی ،ج .0351 .تحليل حکمروايی خوب در پايداری روستاها (موردمطالعه :روستاهای استان مازندران) ،پايیان-
نامه دوره دكتری .دانشگاه تربيت مدرس.
علوی ،س.ع ،.احمدآبادی ،ع ،.موالئی قليچی ،م ،.پاتو ،و .و برهانی ،ك .0350 .مکانگزينی مناسیب بيمارسیتانهیای
شهری با استفاده از تکنيکهای تلفيقی تحليلی تصميمگيری چندمعياره و تحليلهای فضیايی سيسیتم اطالعیا
جغرافيايی ،مطالعه موردی :منطقه  7شهر تهران .بيمارستان.5-01 :)00(0 ،
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های روستايی مطالعه موردی :دهستان بزينهرود -خدابنده استان زنجان) .مجله مسکن و محيط.77-51 :011 ،
فتاحی ،ا .0315 .سنجش كيفيت زندگی در مناطق روستايی مطالعه موردی :بخش مركزی شهرستان دلفان ،پاياننامه
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Abstract
There are various aspects of rural management that need to be studied. One of the aspects
that plays an effective role in the development process and strengthens the function of rural
management is the analysis of the role of local management in the physical development and
mitigation of the physical vulnerability of rural areas in accordance with sustainable
development. The main objective of this study is to investigate local management and good
governance to reduce physical vulnerability. For this purpose, 9 indicators of good governance
and 7 indicators of physical vulnerability are required to analyze the role of local management
to reduce the physical vulnerability. The analytical descriptive approach and quantitative data
are used and the TOPSIS model, T-TEST test, Pearson test and multiple regression have been
used The results show that the studied area is not satisfactory in terms of governance and
physical vulnerability. The findings of this research emphasize the point that there is an intense
and direct relation between good governance for rural and physical development. If there is a
low level of local rural management and good governance, there will be a low levels of
physical development. Multiple regression analysis also showed that if there is good
governance, the indicators of vulnerability in terms of physical impact shall be improved and it
will provide a stable environment. Some recommendations in this respect are informing the
rural community of technical systems, delegation of authority and greater power to government
agencies and local institutions in developing people's empowerment and extending the people’s
capacity to build housing.
Keywords: local management ؛good governance ؛physical vulnerability ؛Bahmaei sarhadi
garbi Rural district
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