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 چکیده

 و توسیعه  فرآيند در مؤثر نقشی كه هاجنبه اين از يکی. دارد بررسی و مطالعه جای همواره مختلف هایجنبه از روستايی مديريت
 كالبدی پذيریآسيب كاهش و فيزيکی بعد وسعهت در محلی مديريت نقش تحليل و بررسی دارد روستايی مديريت عملکرد تقويت
رو هدف اصلی اين پژوهش بررسی جايگاه مديريت محلی و حکمروايی خوب از اين. است پايدار توسعه با همسو روستايی مناطق

پذيری كالبدی بدين منظور با استفاده از نه شاخص حکمروايی خوب و هفت شاخص آسيب. پذيری كالبدی استدر كاهش آسيب
ها تحليلی و با سنجش كمّی داده -پذيری كالبدی است، با روش توصيفیكه الزمه تحليل نقش مديريت محلی در كاهش آسيب

دادكیه  نتايج نشان. ، آزمون پيرسون و رگرسيون چندگانه بررسی شده استT-TEST ، آزمونTOPSISگيری از مدل و با بهره
تأكيید   نکتیه  اين بر حاضر پژوهش نتيجه. پذيری كالبدی وضعيت مناسبی ندارد روايی و آسيبلحاظ حکممحدوده موردمطالعه به

مديريت محلیی و   بودن سطحبا پايين و دارد وجود شديد و مستقيم رابطه كالبدی توسعه و روستايی خوب حکمروايی بين كه دارد
 روايیی حکم كه دادنشان چندگانه گرسيونر آزمون چنينهم. پايين خواهد بود نيز كالبدی توسعه سطح روستايی خوب روايیحکم
 فیراهم  كالبیدی  لحاظبه را پايداری محيط و بوده اثرگذار پذيریآسيب هایشاخص بهبود بر تواندمی شدنعملی صور  در خوب
 و میردم  سیازی ظرفيت و توانمندسازی ها،دهياری به بيشتر قدر  و اختيار تفويض فنی، نظام از روستايی جامعه ساختنآگاه .آورد
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 مقدمه

میاعی انسیان و   ويژه هدايت و رهبری موضوعی است كه همراه با زنیدگی اجت انديشه اداری و دانش مديريتی و به
منزله اولين واحدهای اجتمیاعی و مركیز   روستاها به(. 0110، 0ژانگ و همکاران)حتی پيش از آن نيز مطرح بوده است 

پذير در نیواحی  های آسيبدليل داشتن جمعيتولی به. اندها، سازمان اجتماعی و مديريت داشتهاستقرار و اسکان انسان
شده توسط سطح باالتری از دولت نيستند بنیابراين تکيیه بیر    های دسترسی ارائهلب قادر به تأمين سرويسروستايی اغ

هیای  میديريت روسیتايی از جنبیه   . رودشمار میی ای مهم بهجوامع و مديريت محلی برای تأمين نيازهای اساسی مقوله
شی میؤثر در فرآينید توسیعه و تقويیت عملکیرد      ها كه نقيکی از اين جنبه. مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد

پیذيری كالبیدی   مديريت روستايی دارد بررسی و تحليل نقش مديريت محلی در توسعه بعد فيزيکی و كیاهش آسیيب  
ويیژه پايیداری اجتمیاعی، نهیادی، اقتصیادی و      پيوند ابعاد پايداری بیه . باشدمناطق روستايی همسو با توسعه پايدار می

های روستايی ريزی توسعه پايدار مناطق روستايی است و اصوالً كالبد سکونتگاهبسيارمهم در برنامهای محيطی، مسئله
شود بنابراين تحول و ساماندهی كالبیدی نخسیتين گیام    ها محسوب میبستری برای عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن

سیازد،  توجیه بیه بعدكالبیدی را محیرز میی     كه در اين ميان ضرور  چهآن. ها استمنظور ارتقای عملکرد سکونتگاهبه
واسطه توجه ضعيف به مديريت محلیی و  است كه به های وارده به آننابسامانی وضع كالبدی مناطق روستايی و آسيب

هیای  نفعان در تهيه و اجرای طرحترين ذیعنوان مهمحکمروايی مطلوب و در نظر نگرفتن جوامع و نهادهای محلی به
-متأسفانه در اغلب كشیورهای درحیال  (. 0350، پورطاهری و همکاران)باشد می مناطق روستايی ای درمختلف توسعه

تیوجهی  لحاظ نظام متمركز دولتی، ضعف شديد مديريت محلی و نهادهای مدنی و غيره مورد بیتوسعه اين موضوع به
سیمت  شد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فضايی اين كشورها بیه گرايانه دولت، رقرارگرفته و با افزايش وظايف تصدی

ريزی و مديريت ما را نيز تحیت تیأثير   كشور ما نيز از اين وضعيت به دور نبوده و نظام برنامه. استمنفی گرايش داشته
ای درخصیوص  های توسعهای كه جوامع محلی و نهادهای برخواسته از آن در بسياری از فعاليتبه گونه. استقرار داده

ويژه اداره محيط روستا در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتمیاعی، محيطیی، كالبیدی و غيیره چنیدان      محيط زندگی خود به
كیردن  هیای متنیوعی چیون اثیربخش    ديگر، انگيزش و محیرك عبار به. شوندمشاركت فعال نداشته و برانگيخته نمی

لت مکانی و انسانی و توانمندسازی روستاييان با حداكثر دخالت دولیت  ها، دستيابی به عداكردن آنها و يا كارآمدبرنامه
در ايین ارتبیاط كارآمیدی میديريت     (. 0350، تخاری و همکاراناف)است گرفته شدهها ناديدهريزینگری برنامهبخشی و

بخشی بیه  ها و نقش آن در شتابمشیها و خطها و سياستمحلی روستايی در ارتباط با نحوه تأثيرگذاری و اتخاذ رويه
ماهيیت  . های روسیتايی اسیت  های كالبدی سکونتگاهروايی روستايی يکی از عوامل مؤثر در كاهش آسيبفرآيند حکم

از آن در منیاطق روسیتايی، نيیروی    های ناشیی ريزی كالبدی و كاهش آسيبهای مديريت محلی در بعد برنامهفعاليت
بر دانش، بينش و مهار  فنی الزم، از دانش، بينش و مهار  ارتباطی، اجتماعی و طلبد كه افزونمی انسانی و مديرانی

هیای فکیری و كیاری    دادن گیروه مشاركتی در قالب رويکرد حکمروايی خوب نيز برخوردار باشند تیا بتوانید بیا شیکل    
-سازی و تسهيلچنين رواناهبردی و همعنوان يک عنصر رمشاركتی و باور توان مردم و نهادهای مردمی روستايی به

های توسعه كالبدی و ايجاد ارتبیاط مناسیب ميیان نيازهیای واقعیی سیاكنين       گری امر مشاركت در فرآيند اجرای طرح
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كیردن  دينه، تالش مديران روستايی در ايجاد و نها(0117، 0گانی و دانکن)ريزان و طرّاحان محلی و رويکردهای برنامه
های توسعه پايیدار جوامیع   گيریها و مشاركت بيشتر مردم در تصميمنفعنهاد روستايی و ذیها و نهادهای مردمتشکل

هیای كالبیدی   محلی، نقش اساسی را در كارايی و اثربخشی برنامه راهبردی توسعه كالبدی روستاها و كیاهش آسیيب  
ونقل، تأسيسا  و تجهيزا  ها، كاربری اراضی، ارتباطا  و حملياباناز مديريت نادرست روستايی ازجمله شبکه خناشی

باشید  داشیته ( 0350، پورطیاهری و نقیوی  )دهنیده روسیتا   هیای تشیکيل  های مسکونی و سیاير بخیش  زيربنايی، بافت
هیا و  يوه مديريت امور محلی و روسیتايی در قالیب دهيیاری   بنابراين تحقق سبک و ش(. 0351، پورطاهری و همکاران)

گيری يک مجموعه روابط رسمی و ساختارهايی از قبيل به شکلشود، منوطرانی ياد میعنوان حکمشوراها كه از آن به
های سياسی، توانمندسازی و تفیويض  های حقوقی مدون و مشخص، تعريف و تعيين حدود رژيممداری، چارچوبقانون

، ايجاد فرهنگ شفافيت و مسئوليت (0111، 0باركر)ر  مؤثر اقتصادی و سياسی به روستاييان با استفاده از مشاركت قد
هیا و عملکردهیای   داشتن مديران و مسئولين درقبال سياسیت های مديران و مسئوالن روستا و پاسخگو نگهدر فعاليت

های مردم روستايی از سوی مسئوالن و مديران و واكینش و  ، درك نيازها و خواسته(0117، 3ريست و همکاران)ها آن
پاسخ مناسب مديران به روستاييان و درنهايت تعيين سطوح تمركززدايی و فراهم كردن زمينیه مشیاركت همگیانی در    

با توجیه بیه    بنابراين. در ابعاد كالبدی و فيزيکی است ويژهها و توسعه روستايی بهمشیبه خطیگيری راجعامور تصميم
روايی مطلیوب در راسیتای توسیعه ابعیاد مختلیف منیاطق       شده در ارتباط با بحث مديريت محلی و حکممباحث مطرح
های وارده به نظام كالبدی مناطق روستايی ويژه فضاهای كالبدی و فيزيکی و تالش درجهت كاهش آسيبروستايی به

ازطريق برقراری  يافته و با كاركرد مؤثرای و برقراری نوعی مديريت سازمانهای توسعهكردن برنامهاثربخش واسطهبه
های حکمروايی خوب، اين پژوهش درنظردارد با پرداختن به ابعاد مختلف فيزيکی و كالبد روستا اعم از شیبکه  شاخص
-های مسکونی  و سیاير بخیش  و تجهيزا  زيربنايی، بافتونقل، تأسيسا  ها، كاربری اراضی، ارتباطا  و حملخيابان

-هیای روسیتايی از طريیق بیه    پذيری كالبیدی سیکونتگاه  دهنده روستا به بررسی چگونگی كاهش آسيبهای تشکيل

شیود كیه   جیا ايین سیؤال مطیرح میی     بنابراين در اين. روايی خوب توسط مديران محلی بپردازدكارگيری رويکرد حکم
سیازی اصیول   توانید از طريیق پيیاده   ها، چگون میلب دو نهاد شوراهای اسالمی روستا و دهياریمديريت محلی در قا

 های روستايی گردد؟های كالبدی و فيزيکی سکونتگاهحکمروايی خوب، منجربه كاهش آسيب

ز مناطق نمايی اهای روستايی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آيينه تمامسکونتگاه
شناسیی اكولیوژيکی، اجتمیاعی و اقتصیادی     كه نمايانگر ريخیت ( های روستايیسکونتگاه)اين واحدها. روستايی هستند

از مهندسی تعامل انسان روستايی با زيست جغرافيايی سرزمين در قلمروهای روستايی هسیتند نیوعی چيیدمان و    ناشی
هیا و  ای مسکونی، تأسيسا  و تجهيزا  زيربنايی، شیبکه خيابیان  هها و آرايش افقی، بافتآرايش عمودی و ابعاد خانه

صور  زنجيروار و در ارتباط با هم نوعی هدف كاميابی، خوشبختی اند و اين نوع چيدمان و آرايش بهغيره را شکل داده
از برنامیه   هیا نیه فقیط نشیان    گيری ساختار و كاركرد سکونتگاهاين اهداف در كنار شکل. كنندو سالمتی را ترسيم می
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با ايین توصیيف   . ريزی روستايی نيز استريزی كالبدی در جامعه روستايی است، بلکه نشان از نوعی مديريت و برنامه
های كالبدی و فيزيکیی بیرای   ريزی كالبدی درجهت كاستن از آسيببحث عوامل نهادی و مديريت در توسعه و برنامه
 بیه  توجیه  اخيیر  هیای سیال  در( 0351، بدری و همکاران)ناپذير است درك وضعيت موجود پايداری در روستاها اجتناب

 و فضیا  بیين  سیازگاری  وضیعيت  تیرين  مطلیوب  يافتن منظور به روستايی های سکونتگاه كالبدی ريزی و مديريت برنامه
 و منسیجم  هیای  فعاليت تمام اساس اين بر. است قرارگرفته روستايی توسعه نهادهای و ها سازمان دستوركار در جامعه،
ريزان  برنامه موردتوجه گرفته، انجام روستايی های سکونتگاه كالبدی محيط بهسازی و دهیسامان منظور به كه منظمی

های يبكاهش آس برای مناسبی بستر تا كوشند می ها آن. (0351، الحسابی و عبدمجيریعلی)است شده واقع و مديران
 توسیعه  بیرای  مناسیبی  رويکیرد  تا كوشند می و آورندفراهم روستايی های سکونتگاه كالبدی چنين توسعهكالبدی و هم

 در كالبیدی  پايیدار  و جانبیه همیه  توسیعه  امکانا  و ضعف و قو  نقاط ها، چالش ها، فرصت شناسايی روستايی، مناطق
 خیود  هیای  برنامیه  در كالبیدی  توسعه بر تأكيد با روستايی يريتمد های سياست و رويکردها نيز و روستايی های عرصه

 میديريت  يیک  نيازمنید  های كالبدی و زيرساختی منیاطق روسیتايی  چنين كاهش آسيبتوسعه كالبدی و هم. قراردهند
 مناسب رويکردی عنوان به خوب حکمروايی الگوی و است محلی و كالبدی توسعه مديريت در جديد رويکردی و جديد
 آن نهیايی  هیدف  و سیازد  میی  فراهم را اجرا تا گيری تصميم از ريزی برنامه فرآيند در مردم دخالت امکانا  و ينهزم كه

بیدری و همکیاران،   )اسیت   روستايی مناطق در كالبدیتوسعه مديريت و هدايت برای مناسبی الگوی است پايدارتوسعه
جاكیه محیيط   رسید و از آن پايدار به انجام میاً با رويکرد سرزمينی و در بستر توسعهحکمروايی روستايی عمدت (.0350

روايیی  منید كیه همانیا برقیراری حکیم     آورد، اتخاذ يک رويکرد نظامپايدار فراهم میكالبدی بستر مناسبی برای توسعه
رويکرد حکمروايیی روسیتايی بیه    (. 0350، رطاهری و نقویپو)باشد امری حياتی است مطلوب در مناطق روستايی می

توان نقطه اوج علم مديريت روستايی دانست زيرا كه اين رويکرد با تأكيد بر هويیت محلیی و میديريت    مديريت را می
 0كارلسیون و بركیز  )دهید  ها را افزايش میی محلی، ميدان عمل روستاييان و نهادهای محلی را وسيع و قدر  عمل آن

گرايی و اداره محلی امور جامعه در قالب عنوان مديريت محلی است، درواقع هويت محلی مبنای اصلی محلی (.0110،
ای كه در بطن آن تمركززدايی، خودگردانی، مشاركت محلی، مشروعيت محلی، توسعه محلی و خوداتکايی محلیی  واژه

های های ناشی از رهيافتها و شکستهای جديد برای ضعفحلافتن راهاين رهيافت تالشی است برای ي .نهفته است
كند بر توانمندی جوامع محلی و نقش مستقيمی كه بايد در فرآيند از باال به پايين در فرآيند توسعه روستايی و تأكيد می
عنوان فرآيندی وستايی بهحکمروايی ر. باشنددولتی داشتههای غيرتوسعه جامعه خويش همراه با بخش دولتی و سازمان

كنید و  تواند مباحث نوينی در زمينه مديريت روسیتايی مطیرح  های خاص خود مینوين در حکومت با دارابودن شاخص
سیازی،  های متفاو  مديريت اعم از تصیميم چنين نهادهای محلی روستايی در زمينهسبب توانمندسازی ساكنين و هم

بنابراين رويکرد حکمروايی روستايی مبنايی مطلیوب در رونید توسیعه پايیدار     (. 0101، 0موريسون)اجرا و ارزيابی گردد 
. (0100، 3كیاردوس )باشید  سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فضیايی و سیرزمينی و میديريت نیوين روسیتايی كشیور میی       

ای خاص خود نظير مشاركت، عدالت و غيره بيانگر توانايی الزم برای هها و مؤلفهحکمروايی خوب روستايی با شاخص

                                                                                                                                                         
1- Carlsson and Berkes 

2- Morrison 
3- Kardos 
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(. 0353فضلی و همکاران،  رحمانی)ويژه در بعد كالبدی مناطق روستايی است اصالحا  اساسی در نواحی روستايی به
امور را برعهده گيرنید، بايید در كنیار سیاكنان و     كه به تنهايی مسئوليت كامل اداره جای آنها بهدر اين رويکرد، دولت
-با در(. 0100، 0گروس و روبک)عنوان يکی از نهادها و عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند بخش خصوصی به

ه و اقتیدارگرا بیه   گذاری، فرآيند اداره روستا از يک نظیام آمرانی  سازی و سياستنظرگرفتن روستاييان در عرصه تصميم
-های جديد در اداره امور روسیتاها بیه  ساالر و مشاركتی تبديل خواهد شد و بسترهای متفاو  و ظرفيتفرآيندی مردم

الگويی كه از طريق جلب مشاركت و همياری تمام نيروهای عملکردی و تمیام سیطوح جغرافيیايی و     .وجود خواهدآمد
كالبیدی كارآمید در نیواحی    -ی بتواند زمينه توسعه پايدار و سیازمان فضیايی  جای تفرق و واگرايگرايی بهجايگزينی هم

فضیايی  -در همين ارتبیاط و بیه دليیل تفیاو  هیای مکیانی      (. 0351، دربان آستانه و رضوانی)روستايی را فراهم كند 
حی همراه با سازماندهی مردم روستايی در بودن توسعه، مديريت غيرمتمركز و چندسطگراهای انسانی و بومیسکونتگاه

هیا و  هیا، خالقيیت  شیود كیه در آن توانیايی   روايی خوب روستايی منجر مینوعی از حکمهای مدنی كوچک، بهتشکل
شود و استعدادهای روستاييان شکوفا شده به پايداری محيطی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی نواحی روستايی منجر می

شیود كیه   های پايداری محلی در قالب شيوه نوينی از حکمروايیی تعريیف میی   نه مطلوب سياستبر همين اساس، نمو
برمبنای مشاركت حداكثری روستاييان، دموكراسیی، مشیروعيت و حمايیت از مشیاركت میردم روسیتايی در چیارچوب        

حکمروايی روستايی به (. 0353، لی و افتخاریعظيمی آم)يابد ها، شوراهای محلی و مديريت محلی تحقق میدهياری
-برخی از صیاحب . شودها و شوراهای اسالمی روستا به نوعی بستر برای توسعه روستايی محسوب میواسطه دهياری

عنیوان  نظران معتقدند كه تحقق سبک و شيوه مديريت امور محلی و روستايی در قالب نهادهای نامبرده كیه از آن بیه  
-میداری، چیارچوب  گيری يک مجموعه روابط رسمی و ساختارهايی از قبيل قانونبه شکلشود، منوطحکمرانی ياد می

-های سياسی، ايجاد فرهنگ شفافيت و مسئوليت در فعاليتهای حقوقی مدون و مشخص، تعريف و تعيين حدود رژيم

هیا  آن هیا و عملکردهیای  سیت داشتن مديران و مسیئولين در قبیال سيا  های مديران و مسئوالن روستا و پاسخگو نگه
های مردم روستايی از سوی مسئوالن و مديران و واكنش و پاسیخ  ، درك نيازها و خواسته(0117، 0ريست و همکاران)

كیردن زمينیه مشیاركت همگیانی در امیور      مناسب مديران به روستاييان و درنهايت تعيين سطوح تمركززدايی و فراهم
تیرين  درحقيقت مسئوالن محلی نزديیک ( 0351، نصيری)ها و توسعه روستايی است ری راجع به خطی مشیگيتصميم

شوند و نقش حياتی در آموزش و تحرك مردم روستايی دارند و در قبال الزامیا   سطح حکمرانی به مردم محسوب می
هايی دارند و برای پيشرفت عمومی توسعه دما  روستايی مسئوليتكالبدی و محيطی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و خ

هیا  كردن انجمنچنين به ايجاد و نهادينهآنها هم(. 0101، 3فورمنکيس و مکن والش)پايدار، پاسخگو و حساس هستند 
های توسعه پايدار جوامع محلی گيریميمكنند تا مشاركت مردم در تصها مبادر  مینفعهای غيردولتی و ذیو سازمان
بر مدل حکمروايی خیوب چیارچوب پيشینهادی    ريزی توسعه پايدار جوامع محلی مبتنیبر اين اساس برنامه. تحقق يابد

سیازد تیا بیه توسیعه پايیدار محلیی و       مناسب و در دسترس برای مديران و مسئوالن محلی است كه آنان را قادر میی 
توان گفت الگیوی  بر اين اساس می(. 0100، 1النگ و همکاران)عد كالبدی و فيزيکی دست يابند ويژه در بروستايی به
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سیاالرانه اسیت كیه در جهیت حاكميیت،      حکمروايی خوب روستايی شيوه نوين مديريتی و اداره جامعه به شیيوه میردم  
های روسیتايی   تواند توسعه كالبدی سکونتگاه كند و می یسازی تالش مپذيری، پاسخگويی و شفاف مشاركت، مسئوليت

ها را از افراد منفعل به افراد فعال تبديل  ريزی آن دادن مردم در فرآيند برنامهروايی خوب با دخالتحکم. را تحقق بخشد
معیی و  چنين رسيدن بیه توافیق ج  كردن مردم در مسائل مربوط به خودشان و سرنوشتشان و همكرده است و با دخيل

عنوان بستری  های مبتنی بر جوامع محلی به ها به دنبال ايجاد سازمان اجماع و با در نظرگرفتن منافع همه افراد و گروه
توان به اين نتيجه رسیيد كیه مفهیوم     بنابراين می ،(0101 ،0المينوفی)باشد برای تسهيل مشاركت فعال افراد محلی می

های روسیتايی و كيفيیت    واند كليد حل معمای توسعه كالبدی روستايی، افزايش سطح كيفی سکونتگاهت حکمروايی می
روايیی  چنیين حکیم  هم. زندگی روستاييان و رفع نيازهای اساسی آنان به خصوص دسترسی به خدما  و امکانا  باشد

. های متنوع برخاسیته اسیت   ادی فعاليتروستايی به حمايت از حقوق قانونی و مشروع روستاييان اعم از آزادی بيان، آز
 آورد، چرا كه در حکمروايی خیوب  چنين رويکردی الزاما  توسعه پايدار روستايی بخصوص توسعه كالبدی را فراهم می
ريزی و مشیاركت میردم و تسیهيل     با تبديل نقش انفعالی مردم به نقش فعال و به صحنه آوردن مردم در فرآيند برنامه

اين عیاملی  (. 0353اسفرم،)يت فراگير و همه شمول روستايی منجر به توسعه كالبدی خواهد شد كردن آن توسط مدير
گیويی را در پیی   پیذيری و پاسیخ   كه مسئوليت خواهد بود برای برخورداری عادالنه از منابع و منافع قدر  برای همگان

داقت و اخالقيا  در دادن اطالعا  مفيید  به موازا  اين امر شفافيت در كارها و امور افزايش يافته و ص. خواهد داشت
مجموعیه ايین عوامیل بیه     . رود درنهايت كار آيی و اثربخشی و عملکرد باال میی . دهند علمی و منطقی خود را بروز می

ارتقاء توسعه ظرفيتی، توسعه نهادی، توانمندی روستاييان و در نتيجه ابعاد پايداری به ويژع سطح كيفی ابعیاد كالبیدی   
  (. 0351بدری و همکاران،)د ختم می شو

 پیشینه تحقیق

شماری در زمينه مديريت روستايی و ارزيابی عملکرد آن و دهد تاكنون مطالعا  و تحقيقا  بیبررسی ها نشان می
ی روستايی نيز هاتحقيقا  مرتبط با بعد كالبدی سکونتگاه. نيز نقش مديران محلی در توسعه روستايی انجام شده است

شود از اين رو مالحظه می. های بهسازی و هادی روستايی معطوف و محدود استعموماً به بررسی و ارزيابی آثار طرح
های روستايی با تأكيد بر توسعه كالبدی آن موضوعی است كه كمتر بدان كه نقش مديريت محلی در توسعه سکونتگاه

 . شودپرداخته می

 شیهروندان  اعتماد بر خوب حکمرانی تأثير بررسی»ای با عنوان در مقاله 1عبيدالهی و 3اناحس فريح ،0يوسف مامن
به اين نتيجه رسيدند كه در ارتباط با تأثيرا  حکمروايی خوب بیر اعتمیاد شیهروندان در    « 0100پاكستان در سال  در

وندان نسبت بیه حکومیت و تعیديل    است كه رابطه علّی مثبتی بين حکمروايی خوب و اعتماد شهرپاكستان، نشان داده
در  0و سنيسیا برجیان   0، حميید الباللیی  0در همين رابطیه المنیوفی  . اقداما  غيراخالقی و منفی در حاكميت وجود دارد
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به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط با حکمروايی « 0101حکمرانی و توسعه روستايی در مصر در سال »پژوهشی با عنوان 
های توسعه روسیتايی در مصیر نيیاز بیه سیاختاری همیراه بیا        است كه استراتژینشان دادهو توسعه روستايی در مصر 

ريزی در جهت رسيدن بیه اهیداف   نفعان در عرصه مديريت و برنامهيکپارچگی و تشريک مساعی همه بازيگران و ذی
درپژوهشی بیا عنیوان    .اقتصادی حقيقی، امنيت غذايی و كاهش فقر دارد-توسعه روستايی و در نهايت توسعه اجتماعی

هیای مرجیانی در كاراييیب  در    ادراكا  جوامع وابسته به صخره: سنجش حکمروايی خوب در اكوسيستم های پيچده»
به اين نتيجه رسيدند كه در ارتباط با نقش حکمروايی خوب در مديريت منابع طبيعی و  3ترنر و همکاران« 0101سال 

تركيبی از ساختارهای حمايتی و فرآيندها در جهیت رسیيدن بیه سيسیتم      است كهكاهش فشارهای انسانی، نشان داده
نفعان و شیرايط محلیی   باشد كه در جهت و متناسب با ادراكا  و تصورا  اعضای جامعه، ذیحکمروايی خوب نياز می

بیه   0100سیال   های توسعه پايدار درروايی خوب در استراتژیای با عنوان،  بازتاب حکمدر مقاله 1مايکل كاردوز. باشد
های توسیعه پايیدار نشیان داده اسیت حکمروايیی      اين نتيجه رسيد كه در ارتباط با نقش حکمروايی خوب در استراتژی

چیه  های پايين به باال عملکرد خوبی را در راستای توسعه پايدار از خود نشان داده است اما باز هم آنخوب و استراتژی
هیای بيشیتر   منظور افزايش تشريک مساعی و هماهنگیها بهمی و مشاركت آنكند عالقه مردكه بيشتر خودنمايی می

 . باشدهای باال به پايين و پايين به باال در جهت رسيدن به توسعه پايدار میدر ارتباط با ادغام استراتژی

نقیش میديريت محلیی در توسیعه كالبیدی      »در مطالعا  داخلی، بدری و همکاران در پژوهش خود تحت عنیوان  
 در محلیی  میديريت  تأثيرگیذاری  و آفرينیی نقیش  ، بر«0350های روستايی شهرستان آران و بيدگل در سال سکونتگاه

 هیای طیرح  اجیرای  و تهيیه  فرآيند بودن غيرمشاركتی رغم به كند كهكند و بيان میتأكيد می روستايی كالبدی توسعه
 و روسیتا  سیاكنان  زنیدگی  در هیادی  طرح مانند هايیرحط اجرای ازحاصل نتايج تأثيرگذاری دليل به روستايی، كالبدی

 مرحلیه  در فقط نه آنان دخالت قانونی، وظايف دادنانجام برای( دهياری و اسالمی شوراهای)محلی مديريت حساسيت
در پژوهش خیود  ( 0350)نسب رياحی و كرمی. دارد تام ضرور  كالبدی هایطرح تصويب و تهيه فرآيند در بلکه اجرا،

های روستايی بخش كرديیان شهرسیتان   فضايی سکونتگاه-ها در توسعه كالبدیارزيابی عملکرد دهياری»وان تحت عن
-های كيفيت سیاخت اند كه از ديدگاه دهياران، تغييرا  چشمگيری در روستاها در شاخصبه اين نتيجه رسيده« جهرم

نظیامی و خیدما  آموزشیی    -هیای اداری صگرفته و در زمينه شاخوساز و تثبيت و سنددار شدن امالك روستا صور 
سازی از ديدگاه خانوارهای ساكن روستا، در بررسی عملکرد دهياران، بهسازی و مقاوم. شودتغييرا  اندكی مشاهده می

 .يابی خدما  و تأسيسا  منفی بوده استمساكن و كيفيت خدما  عمومی روستا، ثبت و مکان

های روستايی با رويکیرد توسیعه   توسعه كالبدی سکونتگاه»عنوان  ، در پژوهشی تحت(0350)پورطاهری و نقوی 
-هیم  روستايی، مناطق كاركردی-ساختاری مشکال  به توجه است كه باكردهبيان( ها و راهبردهامفاهيم، نظريه)پايدار

 رويکردهیای  درنظرگیرفتن  بیدون  محيطیی  و اجتماعی اقتصادی، های بخش در روستايی هایسکونتگاه توسعه چنان
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 درآمیدی،  نیابرابری  فقر، نظير هايیچالش با متفاو  وضعفشد  با روستايی هایسکونتگاه كه چرا بوده پايدار توسعه
 هیای سیکونتگاه  بیاالی  پیذيری آسیيب  و فضايی و كالبدی مديريت از غفلت روستاها، تخليه و روستايی های مهاجر 
آستانه و رضوانی در دربان .است رنگكم بسيار كالبدی توسعه و پايدار رويکردهای بين ارتباط و هستند روروبه روستايی

در سیال  ( شهرستان قیزوين ) های محلیتبيين عوامل مؤثر بر حکمروايی روستايی در حکومت»پژوهشی تحت عنوان 
ترين عوامل مؤثر بر حکمروايی روستايی را، درجیه دهيیاری، جمعيیت روسیتا، رضیايت شیغلی و سیطح        ، مهم«0351

های مجاور و تجربه دهيار مطرح كرده است دهيار، سبک مديريت، انسجام اجتماعی، تعامل مؤثر با دهياریتحصيال  
در وضیعيت  ( ها و شوراهای اسالمیدهياری) های محلی رادرصد حکومت 01و ميانگين نمايه حکمروايی روستايی در 

 . نامناسب ارزيابی كرده است

 مواد و روش

-كند، از مهممناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحقيق و طرح آن انتخاب میشناسی تحقيق كه روش روش

انتخاب روش تحقيق بستگی بیه اهیداف و ماهيیت موضیوع و پیژوهش و      . های فرآيندهای پژوهش استترين بخش
تحليلی مبتنی  -وهش حاضر توصيفیروش تحقيق در پژ(. 0351، قيداری و همکارانسجاسی)امکانا  اجرايی آن دارد 

هیای مورداسیتفاده در دو سیطح    داده. بر مطالعا  ميدانی و تکميل پرسشنامه و به لحاظ ماهيت از نوع كاربردی اسیت 
كه به منظور تببين نقش حکمروايی طوریبه. آوری گرديده استای و سطح ميدانی، پرسشنامه و مشاهده جمعكتابخانه

پذيری كالبدی در سطح روستاهای منطقه موردمطالعه با توجه به مبیانی  سازی و كاهش آسيبخوب روستايی در مقاوم
مطابق با طيیف   0و  0های جدول كننده و پيشينه تحقيق، اقدام به تهيه و تدوين پرسشنامه براساس گويهنظری تبيين
 . ليکر  گرديد

عنیوان منطقیه   بهمئیی سیرحدی غربیی بیه     های مطالعه، اقدام به انتخیاب دهسیتان  برای عملياتی سازی شاخص
 قرارگرفتیه  ديشیموك  بخیش  و كهگيلويیه  شهرستان بويراحمد، كهگيلويه و استان در دهستان اين. موردمطالعه گرديد

 و خیانوار  01 باالی روستا 01 تعداد اين از كه باشد می روستا 01 دارای0351 سال عمومی سرشماری اساس بر و است
باشد  می نفر 01003 0351 سال شماری سال اساس بر دهستان اين جمعيت. دارند جمعيت نوارخا 01 از كمتر روستا 01
عنیوان  روسیتا بیود بیه    01هیا  خانوار كه تعداد آن 01از روستاهای كل دهستان، نقاط روستايی باالی  (.0353 اسفرم،)

گيیری تصیادفی سیاده بیا فرمیول      حجم نمونه از طريق نمونیه  سپس(. 0شکل)اند روستاهای موردمطالعه انتخاب شده
دسیت  بیه  000درصد حجم نمونه  10/1خانوار اين روستاها با خطای  0001كوكران محاسبه شده است كه از مجموع 

كه نسبت به سهم و حجم نمونیه خانوارهیای هیر روسیتا     ( خانوار افزايش يافت 311برای حصول نتيجه بهتر به )آمده 
 0خيلی كیم  »ساخت، طيف ليکر  بين ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه محقق. ونه محاسبه شده استتعداد نم

آزمیون روايیی صیوری و محتیوايی پرسشینامه      . كه به صور  تصادفی در روستاهای نمونه كامل شد« 0تا خيلی زياد 
و  spssاعتماد ابزار با اسیتفاده از نیرم افیزار    پژوهش نيز بعد از بررسی اسنادی و ادبيا  نظری، جهت پايايی و قابليت 

باشد ؛كه با توجه به بيشتر بیودن ضیريب آلفیای    می 3آزمون آلفای كرونباخ مورد آزمايش قرار گرفت و به قرار جدول 
  .قابل قبول و مناسب است 711/1كرونباخ از 
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 پذيری كالبدی روستايیهای آسيبشاخص -1جدول 
 گويه شاخص مؤلفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آسيب 
پذيری 
 كالبدی

 
رعايت اصول و 
 ضوابط فنی

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 

قف، توجه به استقامت بستر مسکن، رعايت نقشه ارائه توسط اتصال آن به ديوارها، سبک بودن وزن س
 .مهندسان بنياد مسکن

 
 انتخاب مصالح

ميزان دسترسی و استفاده از مصال بادوام، ميزان استفاده از مصالح موجود در محل، سبک سازی سقف 
 فيت نمای مسکنبا استفاده از مصالح مقاوم، نحوه استفاده تركيبی از مصالح محلی و صنعتی، نوع و كي

 
 استحکام بنا

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

 
 مديريت و نظار 

گزينی مسکن، همکاری با مهندسان و معماران موردتأييد ا مهندسان و صاحبان فن در مکانمشور  ب
بنيادمسکن، پذيرش نقش نظارتی نهادهای محلی، رعايت اصول مرتبط با معابر در ساخت مسکن، توجه 

مندی ازنظار  مرحله به مرحله مهندسان بنياد، به جها  و موانع توسعه مطرح در طرح هادی، بهره
 .های ساخت مسکن و تأمين آنزينهه

 آسايش در مسکن
احساس امنيت در مسکن، بهبود استانداردهای زندگی، بيمه مسکن، رعايت اصول بهداشتی، سيستم 

خوانی مسکن با فعاليت خوانی مسکن با نيازهای ضروری ساكنين، همروشنايی و تهويه و گرمايش، هم
 مکانا ، وجود امکانا  ضروری در داخل مسکنها و اخانوار، رضايت از وجود زيرساخت

همجواری با 
كاربری های 
 سازگار و ناسازگار

ميزان همجواری با مدرسه، ميزان همجورای با مسجد، ميزان همجواری با بقالی، همجواری با اماكن پر 
ی سرو صدا، همجواری با محل دفن زباله، همجواری با قبرستان،همجواری با محل تجمع فاضالب ها

 .جاری در كوچه
تسهيال  
زيرساختی و 
 ساختمانی

، ميزان (نفت و گاز)ميزان دسترسی به آب، ميزان دسترسی به برق، ميزان دسترسی به مواد سوختی
دسترسی به تلفن، وضعيت برخورداری از سيستم گرمايشی، وضعيت برخورداری از سيستم سرمايشی، 

 .دسترسی به وسايل ارتباط جمعی
 

تحليیل واريیانس يیک طرفیه،      t-testهیای  هیا از آزمیون  ها و آزمون فرضیيه منظور تحليل دادههش بهدراين پژو
-چنين مدل تاپسيس برای محاسبه فاصیله و سیطح حکیم   و هم، ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون tukeyآزمون

عنوان يک تاپسيس به . ستپذيری كالبدی در بين روستاهای مورد مطالعه استفاده شده اروايی خوب روستايی و آسيب
 0550اين روش در سیال  .  گرددبندی محسوب میگيری چندشاخصه، روشی ساده ولی كارآمد در اولويتروش تصميم

 (.0350، علوی و همکاران)مطرح شده است  0510توسط چن و هوانگ با ارجاع به كتاب هوانگ ويون در سال 

آل مثبیت  حیل ايیده  ترين فاصله را با راهر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابی ، بايد كماساس اين تکنيک، ب
فیرب بیر ايین    . داشته باشد ( بدترين حالت ممکن)آل منفی حل ايدهترين فاصله رابا راهو بيش( بهترين حالت ممکن)

گیام  شیش  له با اين روش مسیتلزم  ئحل مس. يکنواخت افزايشی يا كاهشی استطور است كه مطلوبيت هر شاخص به
 :زير است

-مقياس نورم اسیتفاده میی  سازی، از بیمقياسبرای بی(: N) كردن و بی مقياس سازی ماتريس تصميمیكمّ -9

 .شود
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 های حکمروايی خوب روستايیشاخص -2جدول 

 گويه شاخص مؤلفه

 
 
 
 
 

حکمروايی 
 خوب روستايی

 مشاركت
های توسه كالبدی، تقويت نهادهای مدنی در روستا، ی درست طرحتبادل نظر و مشور ، كمک در اجرا

المنفعه، همکاری و مشاركت های مهم مرتبط با روستا، مشاركت در كارهای عامگيریمشاركت در تصميم
 .هادر اجرای پروژه

 مداریقانون
وساز بر ساخت كارآمدی قوانين و مقررا  ناظر بر عملکرد مسئولين روستايی، كارآمدی قوانين ناظر

مندی در اجرای طرح ها، های ضعيف و در حاشيه، توجه به عدالت و قانونروستايی، توجه به حقوق گروه
 .آگاهی نسبت به قوانين توسعه كالبدی، احترام به حقوق اهالی روستا

 لين روستايی، درميان گذاشتن مسائل كالبدی روستا با همه گروه ها، ارائه عملکرد شفاف از سوی مسئو شفافيت

 گرايیاجماع
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 

 .هاروهنهادهای خصوصی و دولتی، توجه به منافع اكثريت گ

مسئوليت 
 پذيری

پذيری در روستا، واگذاری اختيارا  از سوی مسئولين به افراد محلی، تشويق و ترغيب به سوی مسئوليت
پذيری مديران روستايی، اعتقاد به دخالت دولت در امور روستاها، توجه به خطاها و ميزان مسئوليت

 .ی قوانيننفوذ در اجراهای صاحباشتباها ،اثرگذاری نظرا  گروه

عدالت و 
 برابری

های يکسان و برابر برای توزيع عادالنه خدما  و امکانا  در سطح روستا، رعايت انصاف و عدالت، فرصت
های در زمان معين، ترجيح منافع شخصی بر منافع ها برای رسيدن به خدما ، اجرای طرحهمه گروه

 .جمعی

 پاسخگويی
وظايف خود، تشريح وظايف توسط مسئولين روستا و مردم، اجرای پاسخگويی مسئوالن و مردم در قبال 

های های بدون توضيح مسئولين، اعتراب مردم نسبت به عدم توضيح در رابطه با پروژهها و پروژهطرح
 .اجراشده، رضايت از نحوه پاسخگويی مسئولين و مردم

كارايی و 
 اثربخشی

ش الزم برای همکاری با بنياد مسکن جهت بهبود اقداما  مديران روستا جهت توسعه كالبدی، تال
گذاری جهت بهبود وضعيت كالبدی، افزايش مهار  جهت افزايش سطح وضعيت كالبد روستا، سرمايه

كيفی كالبد روستا، حركت از سوی خودكامگی به سمت مشاركت، اقداما  برمبنای دانش و آگاهی، 
 .های روستاپايبندی به قوانين، عرف و سنت

 
 
نش بي

 راهبردی

نگر نسبت به روستا، بينانه و آيندهمد  و بلندمد  برای كالبد روستا، داشتن ديد واقعتهيه برنامه كوتاه
گزينی مناسب در جهت توسعه كالبدی روستا، تالش برای بهبود تالش برای حل مشکال  روستا، هدف

-يی بانقاط ضعف روستا، آشنايی با فرصتها و توانمندی روستاها، آشناوضعيت كالبد روستا، آشنايی با قو 

 .ها و تهديدا  روستا

؛ پورطاهری و 0315، فتاحی؛ 0350،مؤذن؛ 0315، دربان آستانه؛ 0351، عظيمی آملی)های تحقيق با استفاده از منابع در دسترس يافته: منبع
 (.0351، عينالی؛ 0351، سجاسی قيداری و همکاران؛ 0353، عينالی و همکاران؛ 0351همکاران، 

 

هیا  را در ملتیريس قطیری وزن   (N)شیده  مقيیاس ماتريس بیی (: V)مقياس موزون آوردن ماتريس بیدستبه -0
 :كنيم، يعنی ضرب می(     )

V=N×                                                                                                                       (0)  

 : آل منفی حل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهتعين راه -3



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

 

 ی و پايايی شاخص های تحقيقرواي -3جدول 

 شاخص متغير

ضريب 

آلفای 

 كرونباخ

 شاخص متغير

ضريب 

آلفای 

 كرونباخ

ی
تاي
وس

ب ر
خو
ی 

واي
مر
حک

 

 101/1 مشاركت

ب
سي
آ

ی
بد
كال
ی 

ذير
پ

 

 333/3 رعایت اصول و ضوابط فنی

 333/3 استحکام بنا 771/1 مداریقانون

 243/3 انتخاب مصالح 131/1 شفافيت

 333/3 مدیریت و نظارت 711/1 گرايیاجماع

 333/3 آسایش در مسکن 710/1 پذيریمسئوليت

 293/3 های سازگار و ناسازگارهمجواری با کاربری 100/1 عدالت و برابری

 3/3 3 تسهیالت زیرساختی و ساختمانی 770/1 گويیپاسخ

 323/3 کل 100/1 كارايی و اثربخشی

   731/1 بينش راهبردی

   751/1 لك

 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه -1شکل 
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  ) )راه حل ايده آل مثبت [ =  Vبردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس ]      (        0)    
       

  )راه حل ايده آل منفی [ =  Vبردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس   
               ) 

 : آل مثبت و منفی يزان فاصله هر گزينه تا ايدهآوردن مدستبه -1

  )آل مثبت فاصله اقليديسی هر گزينه از ايده
  )آل منفی و فاصله هر گزينه تا ايده(   

هیای  ، بر اساس فرمول(  
 .شودزير حساب می

  
   =         

       
                          I = 1                                                                    (3)  

  
   =         

    
                                                                                           (1)   

 : آلحل ايدهگزينه به راه يک(    )تعين نزديکی نسبی  -0

     
  

 

  
    

                                                                                                                    (0)  

 .آن بزرگتر باشد، بهتر است  CLای كه هر گزينه: هابندی گزينهرتبه -1

 تایج و بحثن

هیايی از قبيیل نیوع واحیدهای     آمده، به بيان آمار توصيفی ويژگیدستگيری از اطالعا  بهدر اين قسمت، با بهره
-بر اسیاس اطالعیا  بیه   . های مسکن پرداخته شده استمسکونی، قدمت بناهای مسکونی، استحکام بنا و انواع بيمه

سال  01درصد از بناها كمتر از  07سال  و  01ه قدمتی بيش  از درصد مساكن ناحيه موردمطالع 73آمده، بيش از دست
 . شوندپذير محسوب میقدمت دارند و به نوعی فرسوده و آسيب

 فراوانی و درصد قدمت بناهای مسکونی -4جدول 

 سال40تا  31 سال30تا  21 سال 20تا 11 سال 10زير  
سال 40

 بيشتر
 جمع

 311 0 1 01 001 10 تعداد
 011 7/0 7/0 1/01 00 07 درصد

 

درصید از مسیاكن فاقید     75لحاظ برخورداری از اسیتحکام بنیا،   چنين مساكن متعلق به محدوده موردمطالعه بههم
 . درصد دارای استحکام بنا هستند 00استحکام بنا بوده و تنها 

درصید از   3/30هیا  آمده از نوع واحدهای مسکونی در سطح روستاهای مورد مطالعه، تندستبر اساس اطالعا  به
 . باشنددرصد از واحدهای مسکونی از نوع مرمتی و تخريبی می 7/11مساكن روستايی موردمطالعه نوساز بوده و حدود 
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 فراوانی و درصد برخورداری بنا از استحکام -5جدول 

 جمع فاقد استحکام داری استحکام 

 311 037 13 تعداد
 011 75 00 درصد

 

 د نوع واحدهای مسکونی در روستاهای موردمطالعهفراوانی و درص -6جدول 

 جمع تخريبی مرمتی نوساز 

 311 35 017 51 تعداد
 011 03 7/00 3/30 درصد

 

. باشید پذيری كالبدی میهای مهم در كاهش آسيببرخورداری از پشتيبانی و احساس آرامش و آسايش از شاخص
دهد كه آمده در سطح روستاهای موردمطالعه نشان میدستنتايج به .باشدها، انواع بيمه مسکن میيکی از اين پشتوانه

 . باشندای نمیكدام از واحدهای مسکونی، تحت حمايت هيچ نوع  بيمههيچ

 های مسکن در سطح روستاهای موردمطالعهفراوانی و درصد انواع بيمه -7جدول 

 كدامهيچ سوزیآتش كيفيت ساختمان زلزله نوع بيمه

 311 1 1 1 فروانی
 011 1 1 1 درصد

 

تیک   tروايی خوب در سیطح روسیتاهای موردمطالعیه از آزمیون     های حکمدر ابتدا، جهت تحليل وضعيت شاخص
، (هیای بیاال و پیايين   داری و كرانسطح معنی)آمده دستطبق نتايج به. استفاده شده است( 1) ای، مطابق جدولنمونه

ديگیر  ازسیوی . باشدمی 3تر از حد متوسط روستاهای موردمطالعه پايين های حکمروايی خوب روستايی درهمه شاخص
دار بیوده و  هیا معنیی  دهنده اين نکته اسیت كیه همیه شیاخص    نشان T آمده در آزمون آماریدستداری بهسطح معنی

-ر میاين ام(. 1جدول )وضعيت حکمروايی خوب روستايی در محدوده مورد بررسی از مطلوبيت مناسبی برخودار نيست

چنان در جامعه روستايی پابرجاست و میديريت  ای باشد كه همتواند نشأ  گرفته از بافت سنتی و روابط قومی و طايفه
هیای  عیدم وجیود زمينیه   . باشد ولی از اقتدار برخوردار نيستهر چند صاحب قدر  می( شورا و دهياری)نوين روستايی 

پذيری و پاسخگويی شده گيری اجماع محوری ، شفافيت، مسئوليتلمشاركت و تضاد منافع روستاييان نيز مانع از شک
 . است

باشد و مؤيد اين نکته است كه همه های بعد كالبدی میدهنده مقايسه ميانگين هر يک از مؤلفهنيز نشان 5جدول 
اصیول و   دار بوده و مساكن روستاهای موردمطالعه به لحاظ معيارهیايی چیون  های آسيب پذيری كالبدی معنیشاخص

اين . باشدتر میها و غيره از حد متوسط پايينضوابط فنی، مصالح، استحکام، مديريت و نظار ، دسترسی به زيرساخت
چنين ساختار اقتصیادی محیدوده   ها و همها در اجرای طرح ها و پروژهامر ناشی از عدم توانايی مالی و اجرايی دهياری

-ضعيف و شکننده برپايه كشاورزی بوده و حالت خودبسینده دارد كیه بیرآورده   باشد كه دارای اقتصادی موردمطالعه می

 .كردن نيازهای روزمره در اولويت است
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 اینمونهتک tهای حکمروايی خوب در روستاهای موردمطالعه با استفاده از آزمون بررسی وضعيت شاخص -8جدول 

 ميانگين هاشاخص
انحراف 

 معيار

آماره 
T 

درجه 

 آزادی

ميزان 

 دارینیمع

اختالف از 

 ميانگين

ها در اختالف ميانگين

 ٪95سطح 

 باال پايين

 -10/1 -01/1 -11/1 111/1 055 -11/01 01/1 00/0 مشاركت

 -07/1 -31/1 -01/1 111/1 055 -33/7 07/1 70/0 پاسخگويی

-مسئوليت

 پذيری
15/0 73/1 07/7- 055 111/1 31/1- 31/1- 00/1- 

 -31/1 -11/1 -37/1 111/1 055 -11/01 05/1 10/0 توافق جمعی

عدالت و 
 برابری

11/0 11/1 01/0- 055 111/1 03/1- 05/1- 11/- 

 -01/1 -31/1 -01/1 111/1 055 -00/7 15/1 70/0 شفافيت

 -10/1 -10/0 -50/1 111/1 055 -03/01 10/1 11/0 مداریقانون

كارايی و 
 اثربخشی

71/0 01/1 11/01- 055 111/1 05/1- 30/1- 03/1- 

بينش 
 راهبردی

01/0 10/1 10/01- 055 111/1 15/1- 51/1- 75/1- 

حکمروايی 
 كل

01/0 30/1 03/00- 055 111/1 10/1- 11/1- 37/1- 

 

 پذيریهای آسيبنمونه برای شاخص Tآزمون  -9جدول 

 ميانگين هاشاخص
انحراف 

 معيار

آماره 
T 

درجه 

 آزادی

ميزان 

 داریمعنی

 اختالف از

 ميانگين

اختالف ميانگين ها در 

 ٪95سطح 

 باال  پايين 

رعايت اصول و 
 ضوابط فنی

07/0 11/1 11/05- 055 111/1 10/1- 11/1- 77/1- 

 -00/1 -73/1 -11/1 111/1 055 -00/01 71/1 30/0 انتخاب مصالح

 -73/1 -53/1 -13/1 111/1 055 -13/00 50/1 01/0 استحکام بنا

 -00/1 -10/1 -30/1 111/1 055 -01/1 15/1 11/0 ظار مديريت و ن

 -10/1 -13/1 -03/1 111/1 055 -50/5 50/1 11/0 آسايش در مسکن

همجواری با 
 كاربری ها

30/0 71/1 07/01- 055 111/1 10/1- 70/1- 01/1- 

دسترسی به 
 زيرساخت ها

00/0 13/1 00/07- 055 111/1 11/1- 51/1- 70/1- 

 -05/1 -11/1 -11/1 111/1 055 -05/01 35/1 30/0 پذيری كلآسيب

 

هیای  ای در ارتباط با بررسی ميیانگين هیر يیک از مؤلفیه    نمونهتک Tهای آماریبا توجه به نتايج حاصل از آزمون
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روايی خوب روستايی چنين حکمروايی خوب روستايی، روستاهای موردمطالعه به لحاظ حکمپذيری كالبدی و همآسيب
پیذيری كالبیدی نيیز    های آسيبچنين شاخصهم. باشدتر از حد متوسط میمطلوبی برخوردار نبوده و پايين از وضعيت

هیايی بیين روسیتاهای    با اين وجیود تغييیرا  و تفیاو    . وضعيت مناسبی نداشته و از كيفيت مناسبی برخوردار نيستند
كیردن ايین   بیرای مشیخص  . البدی وجود داردپذيری كروايی خوب و هم به لحاظ آسيبموردمطالعه هم به لحاظ حکم

پیذيری كالبیدی   های حکمروايی خوب و آسیيب گيری چندمعياره تاپسيس استفاده شد تا تفاو تغييرا  از مدل تصميم
دست دهد، تواند اوالً شناخت بهتری از منطقه بهها میشدن اين تفاو زيرا مشخص. بين نقاط روستايی مشخص شود

ريزان و مديران بیا مشیاركت میردم    شرايط كالبدی و مديريتی روستاهای موردنظر را از سوی برنامهدوماً امکان بهبود 
بدين منظور ابتدا ماتريس خام مربوط به متغيرهای تحقيق برای هیر كیدام از روسیتاهای موردمطالعیه     . آوردفراهم می

درگام بعدی برای . ادير موردمحاسبه قرارگرفتهای تابع برای همه مقها و بدترينتهيه گرديد و استانداردسازی بهترين
آنتروپیی   ،AHPهای گوناگون، ماننید  بدين منظور روش. ها تعيين گرديدها، وزن نسبی آنبيان اهميت نسبی شاخص

برای  AHPدر پژوهش حاضر، از روش . ها استفاده كردتوان از آنشانون و مدل فولر وجود دارد كه متناسب با نياز می
نفر از متخصصان، كارشناسان و مديران  31وزن معيارهای پيشنهادی توسط . ها استفاده شده استن شاخصتعيين وز

شده مرتبط تعيين و محاسبه( ريزی كالبدی، فرمانداری و بخشداریاساتيد دانشگاه در زمينه مديريت روستايی و برنامه)
 .و به هر شاخص تخصيص داده شده است

 پذيری كالبدیکمروايی خوب روستايی و آسيبهای حوزن شاخص -10جدول 

 وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص

 015/1 مديريت نظار  101/1 بينش راهبردی 171/1 پذيریمسئوليت 030/1 مشاركت
قانون 
 مداری

 010/1 عدالت و برابری 010/1
رعايت اصول و ضوابط 

 فنی
 100/1 آسايش در مسکن 331/1

 011/1 انتخاب مصالح 010/1 ويیپاسخگ 007/1 شفافيت
همجواری با كاربری 
 های سازگار وناسازگار

101/1 

 005/1 استحکام بنا 011/1 كارايی و اثربخشی 010/1 اجماع گرايی
تسهيال  ساختمانی و 

 زيرساختی
115/1 

 

 .آورده شده است 00نتايج حاصله از مدل تاپسيس در جدول 

-ن روستاهای موردمطالعه روستای درغک باالترين رتبه در وضعيت حکیم دهد كه دربينتايج جدول فوق نشان می

-دليل واقیع باشد و بهترين روستای محدوده موردمطالعه میاوالً اين روستا بزرگ. پذيری كالبدی را داردروايی و آسيب

لحاظ آموزش هم بهكرده در مقاطع تحصيلی باال چنين تعداد باالی روستاييان تحصيلشدن در مسير جاده اصلی و هم
روستاهای موردمطالعه . لحاظ درآمد در سطح بهتری بوده لذا بهترين رتبه را در بين روستاهای موردمطالعه داردو هم به

اند كه سطح اول حکمروايی خوب، سیطح دوم حکمروايیی متوسیط و    بندی شدهروايی در سه سطح دستهلحاظ حکمبه
كدام از روستاها در سطح حکمروايیی خیوب واقیع    دهد كه هيچيج نشان مینتا. باشدسطح سوم حکمروايی ضعيف می

كوشک به دليل جمعيتشان و مركزيت نسبت به روسیتاهای اطیراف در   سه روستای اسفندان و درغک و تنگ. اندنشده
انید  روستای ديگر در سیطح سیوم واقیع شیده     03. باشنداند و دارای وضعيت مديريت متوسط میسطح دوم قرار گرفته
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 (. 0شکل )

 پذيری كالبدیلحاظ حکمروايی خوب و آسيببندی روستاهای موردمطالعه بهبندی و سطحرتبه -11جدول 

ی
تاي

س
رو

ب 
خو

ی 
واي

مر
حک

 

 وضعيت رتبه CIمقدار  نام روستا

ی
بد

كال
ی 

ير
پذ

ب 
سي

آ
 

 وضعيت رتبه CIمقدار  نام روستا

 پايين 0 7111/1 اسفندان متوسط 3 011/1 اسفندان

 باال 7 3311/1 رودايوك ضعيف 01 301/1 دايوكرو

 باال 1 0111/1 سردو سفلی ضعيف 1 315/1 سردو سفلی

 باال 5 0715/1 سردو عليا ضعيف 7 /311 سردو عليا

 پايين 3 1315/1 تنگ كوشک متوسط 0 070/1 تنگ كوشک

 پايين 0 7115/1 درغک متوسط 0 057/1 درغک

 بسيار باال 00 0511/1 لید ضعيف 00 307/1 دلی

 بسيار باال 00 0500/1 ده تل ضعيف 00 /301 ده تل

 بسيار باال 03 0510/1 گود بند ضعيف 5 /331 گود بند

سربيشه 
 سفلی

 ضعيف 00 051/1
سربيشه 
 سفلی

 باال 01 0313/1

 باال 1 3003/1 فرج آباد ضعيف 01 300/1 فرج آباد

 بسيار باال 00 0100/1 سرپر ضعيف 1 351/1 سرپر

 باال 0 3107/1 سرهنگ ضعيف 01 /071 سرهنگ

پاطاوه 
 رودسمه

 ضعيف 03 301/1
پاطاوه 
 رودسمه

 بسيار باال 01 0305/1

 بسيار باال 01 1510/1 رودسمه ضعيف 1 310/1 رودسمه

 باال 1 1150/1 دهنو ضعيف 0 301/1 دهنو

 

 روستاهای. دارد قرار موردمطالعه روستاهای بين در وضعيت بهترين رغکد روستای كالبدی پذيریآسيب لحاظ به
 راه عیدم  رودخانیه،  مسیيل  در شدنواقع دليلبه رودسمه روستای. قراردارند بعدی هایرتبه در كوشک تنگ و اسفندان
 موردمطالعه هایروستا پذيریآسيب. است برخوردار پذيریآسيب ترينبيش از منطقه العبوربودنصعب مناسب، ارتباطی

 روستاها از كدامهيچ. است شده تقسيم باال خيلی و باال متوسط، پايين، پايين، بسيار پذيریآسيب ترتيببه سطح در نيز
 روسیتای  پیايين،  پیذيری  آسيب سطح در اسفندان و كوشکتنگ درغک، روستای سه. ندارند قرار بسيارپايين سطح در

 سیطح  در سیرهنگ  سیفلی،  سربيشیه  آباد، فرج عليا، سردو سفلی، سردو يوك،ا رود روستاهای متوسط، سطح در دهنو
 بیاال  بسیيار  پیذيری آسیيب  سطح در رودسمه پاتاوه رودسمه، سرپر، بند، گود تل،ده دلی، روستاهای و باال پذيریآسيب
 (.3 شکل)اند شده واقع

پیذيری  هیای آسیيب  و  شاخصهای حکمروايی خوب روستايی تحليل ناپارامتری همبستگی ميان مجموع شاخص
هیر چیه   ( 707/1)كه با توجه به ميیزان همبسیتگی بیاال    طوریبه. مسکن به وجود رابطه مستقيم و مثبت داللت دارد

پذيری نيز بهبود خواهد يافیت و میديريت   های آسيبروايی خوب بهبود يابد به همان ميزان شاخصهای حکمشاخص
 . پذيری در محدوده موردمطالعه كمک نمايدد به كاهش آسيبتوانروايی خوب میمحلی مبتنی بر حکم
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 موردمطالعه محدوده در روستايی خوب حکمروايی وضعيت - 2 شکل

 

 
 پذيری كالبدیوضعيت آسيب -3شکل
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 (متغير وابسته) و توسعه كالبدی( متغير مستقل)تحليل همبستگی حکمروايی خوب روستايی -12جدول  

 پذيری كالبدیآسيب کمروايی خوب روستايیح آزمون پيرسون ها مؤلفه

 حکمروايی خوب روستايی
 .707 0 ضريب همبستگی

 .110 ------- داریمعنی

 پذيری كالبدیآسيب
 0 .707 ضريب همبستگی

 ------- .110 داریمعنی

 

ايیی خیوب   هیای حکمرو گيری از مدل تحليل رگرسيونی چندگانه، توأم مقادير و سیهم اثرگیذاری شیاخص   با بهره
بيشیتر باشید     BETAو Bدهد كه هر چیه مقیدار   مینتايج نشان. پذيری كالبدی معين گرديدروستايی بركاهش آسيب

هیای  شیاخص ( 03جیدول  )آمیده دستبراساس نتايج به. دهداثرگذاری بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته را نشان می
، شیفافيت  (000/1)مشیاركت  ( 301/1)پیذيری  مسیئوليت ( 301/1)مداری ، شاخص قانون(100/1)كارايی و اثربخشی 

پیذيری  تیرين اثرگیذاری بیر كیاهش آسیيب     به ترتيب بيش( 101/1)، بينش راهبردی (111/1)، توافق جمعی (053/1)
پیذيری  دار نبوده و اثرگیذاری بیر كیاهش آسیيب    های پاسخگويی و عدالت و برابری نيز معنیشاخص. كالبدی را دارند

 .ندكالبدی ندار

 های متغير مستقل بر متغير وابسته تحليل رگرسيون چندمتغيره تأثير هريک از شاخص -13جدول 

 تعداد متغير مستقل
 T ضرايب استانداردشده ضرايب غيراستاندارد

 
 داریسطح معنی

 B  خطایB  بتا 

 111/1 117/5 000/1 171/1 700/1 311 مشاركت

 715/1 301/1 117/1 113/1 101/1 311 پاسخگويی

 111/1 511/01 30/1 175/1 015/0 311 پذيریمسئوليت

 111/1 77/0 111/1 131/1 111/1 311 توافق جمعی

 100/1 503/0 135/1 131/1 117/1 311 عدالت و برابری

 111/1 530/1 053/1 001/1 350/0 311 شفافيت

 111/1 017/07 301/1 110/1 171/0 311 مداریقانون

 111/1 170/07 100/1 110/1 130/0 311 اثربخشیكارايی و 

 111/1 171/10 101/1 107/1 175/1 311 بينش راهبردی

 

 گیرینتیجه

گيیری  و نحوه تصیميم ( مدنی و بخش خصوصیدولت، جامعه)روايی به ارتباط ميان كنشگران مختلف مفهوم حکم
ها و شدن سياستكاسههای مختلف، يکكت بخشاين مفهوم در مناطق روستايی بر همکاری و مشار. شودمربوط می

چنين افزايش مشاركت روستاييان، افیزايش توانمنیدی جامعیه روسیتايی،     های روستايی و همها در محيطگيریتصميم
های نظری تحقيیق  با توجه به يافته. های محلی اشاره دارددرآوردن ظرفيتحركتاستفاده بهتر از منابع و امکانا  و به

ن گفت كه حکمروايی خوب، قابليت ايجاد يک محيط روسیتايی قابیل زيسیت، پويیا، سیالم از نظیر محيطیی و        توامی
دهیی و  روايی خوب روسیتايی بیرای نظیم   عالوه بر اين نکته، مديريت توسعه كالبدی مبتنی بر حکم. اجتماعی را دارد
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گرايیی و  بوده كیه از طريیق مشیاركت و هیم     های روستايیتعادل بين فضا، افراد و طبيعت، كارسازتر از ساير مديريت
پذيری كالبدی در روستاهای نمونیه  دنبال آن كاهش آسيبساز توسعه كالبدی پايدار  و بهتواند زمينهدوری از تفرق می
هیای   كه توسعه امیری اسیت بیومی و متناسیب بیا خصيصیه      با توجه به اين موضوع و اشاره به اين. در همه ابعاد باشد

افزون بیر  . های انسانی، بايد اختيار  از حکومت به خود مردم و مديران محلی تفويض شود ی سکونتگاهفضاي -مکانی
نهاد نهايتاً به های مردم اين، مديريت غيرمتمركز و چندسطحی همراه با سازماندهی مردم روستايی در تشکل و سازمان

و ايجیاد میديريت مشیاركتی و غيرمتمركیز،      روايی خیوب گيری حکمبا شکل. شود حکمروايی خوب روستايی منجر می
ايین امیر موجیب    . رسد ظهور میشود و به منصه ها و استعدادهای افراد و جامعه روستايی شکوفا می ها، خالقيت توانايی

بیا توجیه بیه    . شود شود و درنهايت در بعد كالبدی منجربه توسعه كالبدی می پايداری اجتماعی، اقتصادی و محيطی می
های مربوط به توسعه محلی و توسعه در قالب حکمروايیی خیوب قابیل طیرح اسیت كیه برمبنیای          ياستاين مطلب س

هیای مردمیی تحقیق     مشاركت حداكثری روستاييان، مشروعيت، حمايت از مشاركت مردم روسیتايی در قالیب تشیکل   
رسید   است كیه بیه نظیر میی     گانه نيازمند يک مديريت قوی و كارآمدوجود محيط روستايی پايدار در ابعاد سه. يابد می

-تواند چنين نقشی را بر عهده بگيرد چرا كه هدف الگوی حکیم  روايی خوب روستايی میبر حکممديريت محلی مبتنی

هیای   چنين افزايش سطح زندگی روسیتاييان از جنبیه  روايی خوب روستايی افزايش سطح كيفيت محيط روستايی و هم
ولی نتايج تجربی حاصل .  ی رفع نيازهای اساسی و اوليه روستاييان استچنين تالش برامختلف مادی و معنوی و هم

پذيری كالبیدی  های آسيبچنين شاخصهای حکمروايی خوب روستايی و همدهد كه همه شاخصاز تحقيق نشان می
در سیطح   ایاين امر به دليل بافت ناهمگن قومی قبيلیه . در محدوده موردمطالعه از وضعيت نامناسبی برخوردار هستند

عنوان نيروی دولتی و يکیی از بیازيگران   دهستان، حفظ ساختارهای سنتی، عدم مشروعيت و اقتدار شورا و دهياری به
بودن آگاهی و سطح دانش عمومی، تضاد منافع قومی و ايلیی،  روايی خوب و مديريت كالبدی روستا، پايينعرصه حکم

بودن منطقه و دسترسی سخت به بسیياری  بستونقل، بنحملای و های جادهضعف اقتصادی منطقه، ضعف زيرساخت
روايی خوب و مديريت روستايی در سطح دهستان و گيری مطلوب حکماز روستاها و غيره منجر به عدم توسعه و شکل

 . پذير شده استچنين بافت و كالبد آسيبهم

مديريت محلی در دو سطح متوسط بیا  دهد كه روستاهای موردمطالعه به لحاظ حکمروايی خوب و نتايج نشان می
روسیتای درغیک دارای بهتیرين وضیعيت و روسیتای سیرهنگ       . اندروستا پراكنده شده03سه روستا و سطح ضعيف با 

انید كیه   پذيری كالبدی نيز روستاهای موردمطالعه در چهار سطح توزيیع شیده  به لحاظ آسيب. بدترين وضعيت را دارند
پذيری پايين، روستای دهنو در سیطح متوسیط، روسیتاهای    ندان در سطح آسيبروستاهای درغک، تنگ كوشک و اسف

پذيری باال و روستاهای دلی، ده رود ايوك، سردو سفلی، سردو عليا، فرج آباد، سربيشه سفلی، سرهنگ در سطح آسيب
ای درغیک بهتیرين   روسیت . انید پذيری بسيار باال واقع شدهتل، گود بند، سرپر، رودسمه، پاتاوه رودسمه در سطح آسيب

نتيجه پژوهش حاضر بر اين نکتیه  . پذيری كالبدی دارندوضعيت و روستای رودسمه بدترين وضعيت را به لحاظ آسيب
تأكيد دارد كه بين حکمروايی خوب روستايی و توسعه كالبدی رابطه مستقيم و شديد وجود دارد و با باال رفیتن سیطح   

نتايج حاصل از آزمیون پيرسیون نشیان    .البدی نيز بهبود خواهد يافتسطح توسعه ك( حکمروايی خوب)مديريت محلی 
روايیی  داد كیه حکیم  چنين آزمون رگرسيون چندگانه نشیان هم. دهد كه اين رابطه به صور  مستقيم و مثبت استمی

بیه  پذيری اثرگذار بوده و محيط پايیداری را  های آسيبشدن و بهبود می تواند بر بهبود شاخصخوب در صور  عملی
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 :توان پيشنهادا  زير را ارائه نمودبر اساس نتايج حاصله، می. لحاظ كالبدی فراهم آورد

-های مشاركت مردم و نهادهای محلیی در سیاخت  آوردن زمينههای اشتغال در روستاها، فراهمفراهم آوردن زمينه

اجرای نظام فنی، تفیويض اختيیار و   وساز مساكن روستايی، آگاه ساختن جامعه روستايی از نظام فنی و تشويق آنان به 
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. دهستان بهمئی سرحدی غربیی : مطالعه موردی)نقش حکمروايی خوب روستايی در توسعه كالبدی . 0353. اسفرم، ی
 . دانشگاه تربيت مدرس. نامه دوره كارشناسی ارشدپايان

ارائیه  )ريیزی توسیعه كالبیدی    نظام مديريت برنامه. 0351. قيداری، حو سجاسی. الدين افتخاری، ع، ركن.ع.بدری، س
: هیای روسیتايی  المللیی سیکونتگاه  مجموع مقاال  اولين كنفیرانس بیين  (. الگوی جديد براساس نظريه نهادسازی

 .05-11: روايی روستايیحکم مسکن و بافت نظام

های روستايی نقش مديريت محلی در توسعه كالبدی سکونتگاه. 0350. و قصابی، م. رونيزی، س، اكبريان.ع.بدری، س
 . 071-015(: 0)1های روستايی، پژوهش(. شهرستان آران و بيدگل)

هیا،  های روستايی با رويکرد توسیعه پايیدار،مفاهيم، نظريیه   توسعه كالبدی سکونتگاه. 0350. منقوی،  و. م پورطاهری،
 .03-71: 037مسکن و محيط روستا،  .راهبردها

ای هی های توسعه كالبدی سیکونتگاه راهبردها و سياست. 0351. ع.و بدری، س. الدين افتخاری، ع، ركن.پورطاهری، م
 .زاهدانمهر،  1-5اولين كنفرانس ملی مسکن و توسعه كالبدی روستا، . روستايی در ايران

هیای هیادی روسیتايی در توسیعه     طیرح  ارزيابی عملکیرد  .0350. م و عباسی، .ع الدين افتخاری،ركن، .م پورطاهری،
جغرافيا و پايداری . (ای نبو  و خوران شهرستان ايوانغربروستاه: مطالعه موردی) های روستايیكالبدی سکونتگاه

 .31-00(: 0)0 محيط،

رسیاله دوره  (. شهرستان قیزوين : مطالعه موردی)تبيين حکمروايی روستايی در حکومت محلی . 0315. آستانه، عدربان
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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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