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  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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  در شهرستان جویبار
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  دانشیار توسعه کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2
  ارشد توسعه کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي سابق کارشناسی3

 ا، دانشگاه گلستاناستادیار جغرافی4
  24/7/94؛ تاریخ پذیرش:   16/4/94دریافت:  تاریخ

  

  چکیده
پیامد  امروزه .است یمحل منابع و ها تیظرف بر یمبتن کارآمد یحکمران و تیریمد نظام کی ازمندین ییروستا داریپا توسعه

ق شهري و روستایی مورد توجه قرار گرفته ساالر محلی در مناط ساختارهاي مردمسرمایه اجتماعی بر استقرار و ثبات  يسازنده
داري  است. در پرتو چنین مباحثی درباره تقویت مدیریت محلی در مناطق روستایی، این پرسش مطرح است که آیا رابطه معنی

 بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی شایسته در این مناطق وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع و شدت روابط ممکن بین
سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت  يرابطهبا هدف بررسی این تحقیق هاي شاکله چگونه است.  لفهؤاین دو و زیرم

از نفر  12654 شامل. جامعه آماري این پژوهش انجام شدروش تحقیق پیمایشی  با استفاده ازروستایی در شهرستان جویبار 
از آنها نفر  314 ،ايمرحلهاي چندگیري خوشهه از روش نمونهبا استفاد بود.جویبار  سرپرستان خانوار روستایی در شهرستان

 که بودساخته نامه محققپرسش ،ابزار تحقیق شد. تعیینده از فرمول کوکران اعنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه با استف به
نظران  نیز گروهی از صاحب را نامهصوري و محتوایی پرسش روایی. شدسنجیده  7/0آلفاي کرونباخ  ضریب يمحاسبهپایایی آن با 

درصد از  1/47 که دهدنشان میشد. نتایج تحقیق  انجام SPSSفزار نرم ها با استفاده از ه و تحلیل داده. تجزیدکردن ییدأت
ارزیابی  سطح متوسط درصد سرمایه اجتماعی را در 3/50 سطح حکمروایی شایسته در روستاها را در حد مناسب و ،گویان پاسخ
آگاهی اجتماعی و شاخص سرمایه اجتماعی کل، میزان  ، اعتماد،شبکه اجتماعیگسترش با بر اساس ضرایب همبستگی، ند. ا هکرد

نیز افزایش  یی و اثربخشی و شاخص حکمروایی شایستهاگویی، شفافیت کارپذیري و پاسخمحوري، مسئولیتمندي و عدالتقانون
داري با شاخص حکمروایی شایسته رابطه مثبت و معنی ،شاخص سرمایه اجتماعی هاي تحقیق نشان داد که افتهدر کل ی .یابدمی

 به تواند یم آنها اعتماد و روستا مردم مشارکت شیافزا با روستا تیریمد ن،یبنابرا .در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار دارد
 .دینما ککم روستا امور اداره و یحکمران تیفیک يارتقا

  
 ، شهرستان جویبار.مدیریت روستایی، حکمروایی شایسته، سرمایه اجتماعی :هاي کلیدي واژه

  
  ١و طرح مسأله هقدمم

یـابی بـه توسـعه بـراي دسـت حکمروایی شایسـته
ضـروریات اسـت.  ءپایدار در قلمـرو هـر سـرزمین جـز

فرآیند رابطه صحیح و منطقی بین  حکمروایی شایسته،
شـهروندان بـا هـدف بـه حـداکثر  کننـدگان وحکومت

مندي مـادي زیستی عمومی و توجه به بهرهرساندن به

                                                             
 sharifsharifzadeh@gmail.com نویسنده مسئول:*

هـا و رفـع نیازهـاي آنـان و حمایـت از و معنوي انسان
هـا و حقوق اساسی و آزادي شهروندان در همـه مکـان

شود. عالوه بر آن حکمروایی شایسـته  می ها تلقیزمان
ــد چگــونگی دســتبــر  یــافتن بــه حکــومتی کــه بتوان

خواهانـه باشـد، ساالر و برابرياي مردم ساز توسعه مینهز
حکمروایـی ). 1 :1390ان،دیگـرتأکید دارد (افتخاري و 

رهبري و مدیریت جامعه بـه گونـه سـنجیده، شایسته، 
ــانون،  ــت ق ــارچوب حاکمی ــد و در چ ــت و کارآم درس
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گـویی و  گیري منطقی و عادالنه همراه با پاسـختصمیم
مـومی و راهبردهـایی از پـذیري، مشـارکت عمسئولیت

ایـن دســت کــه در گــرو تعامــل درســت شــهروندان و 
اجتماعی جامعه مدنی با دولت است  -نیروهاي سیاسی

  ).  132: 1390 (سردارنیا،
امروزه گسترش رهیافت حکمروایی  به همین دلیل

امـع شایسته روستایی مستلزم آن است که مـردم و جو
هـاي صـورت شـبکه هاي مـدنی بـهروستایی در تشکل

هـا و دهی شوند تـا از توانـاییکوچک اجتماعی سازمان
ــت ــههای اســتعدادها و خالقی ــه گون اي مناســب شــان ب

اســتفاده کننــد و بــه مــدیریت آنهــا بپردازنــد. چنــین 
هایی از ضروریات فرآیند توسعه پایدار روسـتایی نگرش

ـــی ـــداد م ـــازوکارهاي قلم ـــق س ـــه از طری ـــود ک ش
ســازي بســان ســازي، توانمندســازي و شــبکه ظرفیــت

ن، ادیگـرشـود (افتخـاري و سرمایه نهادي محقـق مـی
ـــد ). 1: 1391 ـــربخش روســـتایی نیازمن مـــدیریت اث

گیري از الگوها و رویکردهـاي مـدیریتی و نهـادي  بهره
حکمروایـی شایسـته ، الگوهـاایـن یکـی از نوین است. 

ــه نشــان ــفافیت،  اســت ک ــوب، ش ــرد خ ــده عملک دهن
ی، قانونمنـدي، گـویپـذیري، پاسـخ مشارکت، مسئولیت

 محوري اسـت.اثربخشی و عدالت ،ییاتوافق جمعی، کار
گیـري مقتضــی از  سـازي ایـن الگــو نیازمنـد بهره پیاده

 ویـژه سـرمایه اجتمـاعی اسـت.ههاي محلی، بـ سرمایه
اي از روابط و پیوندهاي مبتنی شبکه ،سرمایه اجتماعی

گروهـی و تعـامالت فردي و بینبر اعتماد اجتماعی بین
ها و نهادهـاي اجتمـاعی اسـت  ها، سازمان د با گروهافرا

جتمـاعی و برخـورداري که قرین همبستگی و انسجام ا
ها از حمایت اجتماعی و انـرژي الزم بـراي افراد و گروه

ها در جهت تحقق اهداف فردي و جمعی  تسهیل کنش
  ).74 :1390ان، دیگر(بزي و  است

ــه لفــهؤســرمایه اجتمــاعی شــامل م ــایی از جمل ه
میاري، اعتماد و قابلیت اعتمـاد و... ارکت مدنی و همش

ها و عـدم دلیل عملکرد ضعیف دهیاري امروزه به. است
ــه  ــی و جامع ــب مشــارکت مردم ــا در جل ــایی آنه توان

روســتایی (دهیــاري و شــوراي  روســتایی در مــدیریت
به  ساالرحالت دیواناسالمی روستا) الگوي مدیریتی از 

گرایـی با وجود هماست. حکمروایی شایسته میل کرده 

مدیریت روسـتایی مبتنـی بـر حکمروایـی شایسـته بـا 
تــاکنون مطالعــه چنــدانی در ایــن ســرمایه اجتمــاعی، 

گیـري  ملزومات بهره رو و از این است زمینه انجام نشده
از سرمایه اجتماعی در تحقـق حکمروایـی شایسـته در 

خـوبی  اندرکاران امـر بـه مدیریت روستایی براي دست
پـژوهش حاضـر در پـی  ه نشده است. بنـابراینشناخت
گویی به این پرسش است که چـه ارتبـاطی بـین پاسخ

هاي حکمروایی شایسته در مـدیریت روسـتایی و  لفهؤم
و  ســرمایه اجتمــاعی در ســطح روســتاها وجــود دارد؟

توان از سرمایه اجتماعی بـه منظـور تحقـق  چگونه می
ــورد ــتاهاي م ــدیریت روس ــته در م ــی شایس  حکمروای

عنـوان یـک مطالعـه  مطالعه در شهرستان جویبـار بـه
  موردي بهره گرفت؟

  
  تحقیق پیشینه

به شماري از پژوهشگران در مطالعات خود  تاکنون
حکمروایی شایسته و نقش سرمایه اجتماعی در توسعه 

ــد. مشــکینی و همکــاران  روســتایی پرداخته جوامــع ان
با ارزیابی الگـوي مـدیریت محلـه مبتنـی بـر  )1393(

هاي حکمروایی مطلوب به این نتیجه رسـیدند شاخص
گـویی، از کـارکرد هـاي اثربخشـی و پاسـخکه شاخص

گیري الگوي مطلوب مدیریت محلـه تري در شکلبیش
ــته ــش داش ــد. نق ــاران (ان ــالحی و همک در  )1393ص

بررســی ســازوکار تأثیرگــذاري «عنــوان  بــااي مطالعــه
 »وبهاي سرمایه اجتماعی در حکمروایی مطلـ شاخص

به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه اجتمـاعی و 
ــی ــه معن ــی شایســته رابط ــود دارد. حکمروای داري وج

) در پژوهشی به این نتیجـه رسـیده 1393عنابستانی (
داري بــین ســرمایه  مثبــت معنــی ياســت کــه رابطــه

هاي هادي روسـتایی در  اجتماعی و فرایند اجراي طرح
ــا ــواف وجــود دارد. حس ــتان خ م و همکــاران شهرس

ــه1393( ــدف ) مطالع ــا ه ــنجش اي را ب ــایت س  رض
دهسـتان  روستاهاي هاي دهیاري عملکرد از روستاییان

انجـام  آنهـا بندي سـطح و شهرسـتان گرگـان جنـوبی
 چهار اساس بر دهیاري اند. در این تحقیق عملکرد داده

ــري عملکــردي،کــارایی مشــارکت،  ي مؤلفــه  و براب
اسـت.  شـدهارزیـابی شـاخص  23در قالب  گویی پاسخ
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 تحقـق صـورت در کـه دهـد می نشـان تحقیـق نتـایج
 صـیانت بـه امیدوارتوان  می روستایی، حکمروایی خوب

هاي ایـن  یافتـه چنـین بـود. هم روسـتاییان حقـوق از
کلـی روسـتاییان از  صـورت بـه کـه داد نشـان تحقیق
راضی هستند. شکوهی و ایستگلدي  ها دهیاري عملکرد

بررسی تحلیلـی عوامـل «ا عنوان در تحقیقی ب )1392(
بـه ایـن نتیجـه دسـت  »سـاز حکمروایـی خـوبزمینه

عقالنیـت ارتبـاطی،  يیافتند که از بین عوامل سـازنده
متغیــر اعتمــاد اجتمــاعی (نهــادي، عمــومی) بــاالترین 
ارتباط را با کیفیت برقراري حکمروایـی خـوب در ایـن 

 )1391. نتیجه مطالعه افتخاري و همکـاران (داردشهر 
ــا ــه الگــوي مناســب حکمروایــی خــوب «عنــوان  ب ارائ

حـاکی از ایـن اسـت کـه مـدیریت  »روستایی در ایران
وضعیت مناسبی  ،روستایی از منظر حکمروایی شایسته

)، 1391( زنپـاپ وي مـراد پـژوهش اسـاس بـر. ندارد
ی شغل تیرضا سته،یشای محلیی حکمروا رینظي موارد

 امکانـات، نیمأتـ ار،یـدهي احرفه -يفردي هایژگیو و
 تیـموفق بـري اریده ازین موردی مال منابع و زاتیتجه

ثیرگـذار أت یقـانون فیوظـا اثـربخش انجام در نهاد نیا
بـه ایـن نتیجـه  )1390دادورخانی و همکـاران ( .است

اند کـه حکمروایـی شایسـته بـا بهبـود شـرایط  رسیده
ــزایش آزادي و دخالــت مــردم در تعیــین  حکومــت، اف

هاي توسعه توسط خود راحی برنامهسرنوشت خود و ط
ــر  ــوین اداري، تغیی مــردم ســبب ایجــاد فرآینــدهاي ن

مین معاش و در نتیجه کاهش فقر خواهـد أهاي ت شیوه
 رابطـه بـا بررسـی )1390شـد. افتخـاري و همکـاران (

 دریی روسـتا داریـپا توسعه و خوبیی حکمروا افتیره
به ایـن نتیجـه دسـت  مازندران استانیی روستا مناطق

تواند بـه چـالش یافتند که رهیافت خوب روستایی می
خور دهـد توسعه روستایی در ایران پاسخی درمدیریت 

ــق  ــرعت بخشــد. طب ــدار روســتایی را س و توســعه پای
گیـري )، شکل1390مطالعات پورمحمدي و همکاران (

نیـان سـرمایه اجتمـاعی فرآیند حکمروایی مطلوب بر ب
 )1389( همکـاران و آستانهدربان پژوهشاستوار است. 

 یـیحکمروا در ثرؤمـ عوامـل نیترمهم از که داد نشان
 تیـجمع مسـاحت، ،یمحلـي هـاحکومت دریی روستا
 بیضـر ار،یـده تیریمـد سبک ،یشغل تیرضا روستا،

ــجام ــاع انس ــتای اجتم ــل ان،ییروس ــده تعام ــاي اری  ب
ــده ــاياری ــمي ه ــوار،ه ــه ج ــده تجرب ــتجه و اری  زی
 احمدونـد و ردفـياژدرطبـق تحقیـق  .اسـته ياریده

ــ ،)1390( ــت، تحمای  و اعضــای اجتمــاع هیســرما دول
 کننـده،نیـیتعی عـوامل روسـتا امور در مردم مشارکت

ي شــورا عملکــردی نــیب شیپــ در معنــادار و تیــپراهم
طبـق مطالعـه ازکیـا و غفـاري  .استیی روستای اسالم

)، در روستاهاي شهرسـتان کاشـان بـا افـزایش 1380(
سـتاییان، میـزان مشـارکت میزان اعتماد اجتمـاعی رو

چـه اعتمـاد از  یابد و هـراجتماعی آنها نیز افزایش می
هـاي ي خانواده و نظام خویشاوندي بـه حـوزهمحدوده

یابـد، مشـارکت فرامحلی، شهري و ملی گسـترش مـی
-یافته، بیش  نیز به تبع افزایش اعتماد تعمیم اجتماعی

 شود.تر می
نـیکالس  وارد و مـکاز بین پژوهشـگران خـارجی، 

روسـتایی در  ي) به پیکربنـدي دوبـاره توسـعه1998(
ــکل ــه ش ــا در نتیج ــدي از  بریتانی ــوي جدی گیري الگ
انـد و بـه تـنش مـابین دو  حکمرانی روسـتایی پرداخته

ــی و محلی ــرد مرکزگرای ــی،  رویک ــع گرای ــش جوام نق
نقـــش فنـــون و  و نیـــز روســـتایی در اداره خـــویش

) در 2002( اند. نـاك هاي جدیـد اشـاره داشـته فناوري
مطالعات خود به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه رابطـه 

داري بین سرمایه اجتمـاعی و کیفیـت حکمرانـی  معنی
 و مشــارکت ،ییگــوپاســخ ریــنظي مــواردوجــود دارد. 

 تیرضـا موجبـات ،یـیحکمروا اصول عنوان به تیشفاف
 دسازیم فراهم رای محل تیریمد ازی محل جامعه خاطر

 بـه ياعتمادبی وی نیبدب سازنهیمز آنها به یتوجهبی و
ــ کنشــگران ــدی محل ــود خواهــد تیریم  و فانیشــت( ب

اسـالنگن و  يطبق نتـایج مطالعـه ).1: 2004 ،راندیگ
) دربــاره نقــش نهادهــاي اقتصــادي، 2004همکــاران (

دولت و سرمایه اجتماعی در توسـعه بخـش کشـاورزي 
در کشورهاي اروپایی شرقی و مرکزي، محیط نهادي و 

عوامل بسیار مهمی در رشـد بخـش  ،ه اجتماعیسرمای
) بـا مـرور 2005. ماترباخ و همکـاران (استکشاورزي 

گرفتــه بـر نقـش حکمرانــی مطالعـات مـوردي صـورت
شایسته در حل مسـایل مربـوط بـه محصـوالت داراي 

اند. روي  دهکرکید أیفیت در مناطق روستایی تکگواهی 
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ن در مطالعه خـود بـه همبسـتگی مثبتـی بـی )2007(
جامعه مدنی و حکمروایی شایسته از منظـر گروهـی از 

 410شده در  خبرگان دست یافته است. پیمایش انجام
ــز مروســتا در  ــد رابطــهؤچــین نی ــان  يی ــرمایه می س

 ,Xiaاجتمـاعی و حکمرانـی محلـی روسـتایی اسـت (

هـاي پیشـین  از مباحث نظري و پژوهش ).135 :2011
ته به عنـوان حکمروایی شایس که توان نتیجه گرفت می

بهبـود  بـرايتوانـد یک الگوي مـدیریتی مناسـب مـی

هاي جوامـع  گیـري از سـرمایه مدیریت روسـتا بـا بهره
مـدیریت  در ایـن بـینروستایی مورد توجه قرار گیرد. 

هاي  لفـهؤسرمایه اجتماعی (شـامل ماز  تواند روستا می
آگاهی اجتماعی، مشارکت، شـبکه اجتمـاعی و اعتمـاد 

سـازي حکمروایـی شایسـته (بـا  پیادهبـراي اجتماعی) 
ــئولیت ــوري مس ــاي مح ــاررویکرده ــذیري، ک یی و اپ

برداري  بهره محوري)گرایی و عدالتشی، مشارکتاثربخ
  ).1(شکل  کند

  

  
  الگوي نظري تحقیق :1شکل 

  

  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه
ــد ــتا تیریم ــا دریی روس ــوالت رانی ــا تح دي و نه

ــا .اســت گذاشــته ســر پشــت رارســمی متعــددي   نی
 روستا ریمد عنوان به کدخدای رسم رشیپذ از تحوالت

 سـر پشـت از پـس و شـده شروع تیمشروط دوران در
 دهـه دری ارض اصالحات از برخاسته اتیتجرب گذاشتن

 زمـان در پنجـاه، دهه اواخر دری اسالم انقالب و چهل
 بـهي اریـده نـام بـهي دیجدیی اجرا سازمان به حاضر
 ،یعبـدالله وی مـانیا( اسـت دهیانجام اریده تیمسئول
مرور اجمالی تحوالت مدیریت روسـتایی  ).221 :1388

ــیش ــه ب ــت ک ــن اس ــاکی از ای ــنس ح ــا از ج ــر آنه ت
أ دولتـی بـوده اسـت. در گري فرامحلی با منشـ مداخله
بلــوغ و تکامــل نهــادي مــدیریت روســتایی بــه  نتیجـه

اکنـون  است. در هـر حـال زا محقق نشده رونصورت د
که ساختار رسمی بـراي مـدیریت روسـتایی تعریـف و 

ــا بهره ــت ب ــاز اس ــت، نی ــه اس ــتقرار یافت ــري از  اس گی
یی ارویکردهاي مدیریتی و نهادي جدید به ارتقاي کـار

و اثربخشی این سـاختکار کمـک شـود. در ایـن بـین، 
حکمروایی شایسته روستایی، الگویی است که از طریق 

ت و همیاري تمـام نیروهـاي عملکـردي و جلب مشارک
گرایی به جـاي هم تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی

تفرق و واگرایی بتواند زمینه توسـعه پایـدار و سـازمان 
کالبدي کارآمد در نواحی روسـتایی را فـراهم  -فضایی

). حکمروایـــی شایســـته 5 :1386کنـــد (کاظمیـــان، 
ــروســتایی مبــین و مســتلزم تحقــق مشــارکت ی، گرای

ــدالت ــدي و ع ــئولیتقانونمن ــوري، مس ــذیري و مح پ
ی و اثربخشی در مـدیریت ایگویی و شفافیت، کار پاسخ

ــتایی و  ــهروس ــارکرد  طور ب ــاختار و ک ــخص در س مش
ها و نهادهــاي میــدانی مــدیریت روســتا یعنــی  تشــکل

  است.ه شوراهاي اسالمی و دهیاري

 سرمایه اجتماعی

 حکمروایی شایسته

 گراییمشارکت

کارایی و 
 اثربخشی

 عدالت محوري

 پذیريمسئولیت

 مشارکت

 آگاهی اجتماعی
 شبکه اجتماعی

 اعتماد اجتماعی
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 حکومـت مقابـل در رویکردي روستایی، حکمروایی
روسـتایی  امـور کنتـرل و اداره نظـام در روسـتایی

 کـنش اسـاس بر که است فرآیندي و شود محسوب می
 و مـدنیي  جامعه هاي و تشکل ها سازمان میان متقابل
 گسـترش بـا هزگیـرد. امـرو می شـکل خصوصی بخش

 هاي دولتمحلی،  هاي حکومت مشارکتی و رویکردهاي
 حقـوق و نیازهـا بـه گـوییپاسـخ در عمـالً تمرکزگـرا

 چـالشدچـار  مـدنی روسـتاییان و سیاسـی اعی،اجتم
 از یکـی حاضـر حـال در کـهایـن بـه توجـه با اند. شده

 مشروعیت  هروستایی، توسع بنیادین جامعه هاي چالش
 روستاها اداره ي نحوه در تغییر روستاهاست، ياداره در

  ).99 :1393ران، دیگرسد (حسام و  می نظر به ضروري
 در بـارنیاولـ سعه،تو مباحث دریی حکمروا موضوع

ی جهـان بانـک کـه شـد مطرحی گزارش در 1989 سال
ی سـال در واژه نیـا. کـرد منتشـر قـایآفر توسعه درباره
 رای واشـنگتن اجمـاع واژه ،امسـونیلیو کـه دش مطرح

 امـا. بـرد کار بهی جهان بانکي هااستیس فیتوصي برا
 مـورد ،ییحکمروا موضوع که دیکش طول سال نیچند
 ،یکونسـبتین( ردیـگ قـرار توسـعه دازانپـرهینظر توجه

 جهـاني کشـورها رهبـران 2000 سال ).130 :1391
ــه را ســتهیشایــی حکمروا ،ياقطعنامــهی طــ  عنــوان ب

ی زنـدگ تیـفیک بهبـود و فقـر کـاهشي براي راهبرد
 فقـرا دهیـپد با مقابلهي برا نینوي کردیرو تا پذیرفتند،

از نظر  ).104 :1390 ،دیگران وی دادورخان( دهند ارائه
ــی شایســته، تصــمیم ــاره توســعه حکمروای ــري درب گی

روستایی باید توسط همه کسانی انجام گیرد که در آن 
اسـاس عـدالت،  بایـد بـرنفع هسـتند و مـیثر و ذيؤم

آزادي و حق انتخـاب روسـتاییان اسـتوار باشـد، بـراي 
ــد  ــر، بای ــن ام ــق ای ــهتحق ــارات برنام ــزي و اختی ری

ده اجتماعات محلـی، عه گیري بیش از پیش بر تصمیم
شوراهاي محلی واگذار شود و و  حکومتی نهادهاي غیر

ــته  ــی شایس ــه در حکمروای ــت ک ــورت اس ــن ص در ای
روستایی یا نظام اداره مردمی خوب کـه آن را یکـی از 

ــه ــدار منطق ــعه پای ــات اساســی توس ــی الزام اي و محل
دانند، مردم روستایی از یک روستاي انفعالی به یک  می

شــوند پــذیر تبــدیل مــیو مســئولیت روســتایی فعــال
حکمروایـی شایسـته،  ).2 :1391، دیگـران(افتخاري و 

گرایـی و تمرکززدایـی از مالحظات سیاسی، دموکراسی
فرآیندهاي حکومت، توسـعه فرهنـگ مشـارکتی اداره 

سازي جایگاه جامعـه مـدنی در امور، پیشرفت و روشن
جامعه اقتصادي، دگرگونی سیاست و فرهنـگ، تقویـت 

هــاي ســازي بــا توجــه بــه فعالیــتامعــه در تصــمیمج
اقتصــادي و اجتمــاعی اســت. بــه عبــارتی حکمروایــی 

ثر تـرویج ؤمـ طور بهشایسته به ایجاد شرایط تعهدي و 
ــارکت، ــاع مش ــخاجم ــی، پاس ــفافیت و گرای ــویی، ش گ

ــت ارزش ــی حاکمی ــد دارد. حکمروای ــانون تعه ــاي ق ه
ماننـد  ار هـااندیشـه انواع ،شایسته در توسعه روستایی

ــروژه ــی و پ ــی محل ــا شــکل و طبیعــت حکمروای ــا ی ه
ــین  برنامــه ــدیریت توســعه روســتایی و همچن ــاي م ه

ین و اجـراي ظرفیت نهادهاي حکومت محلـی در تـدو
گیرد (دادورخانی و می بر در هاي توسعه محلیسیاست
  ).104 :1390، دیگران

تجلــی  ،حکمروایـی شایسـته در منــاطق روسـتایی
سازوکاري بـراي تحقـق توسـعه  وساالري محلی  مردم

 ). در ایـن زمینـه،Kardos, 2012: 1166پایدار اسـت (
ســرمایه اجتمــاعی نقــش مهمــی در ارتقــاي کیفیــت 

 Chen andحکمرانی و تحقق حکمروایی شایسته دارد (

Lu, 2007: 422; Knack, 2002: 772 .(اســاس بــر 
 سـتهیشایـی حکمرواي هـالفـهؤم ،شـدهانجام مطالعات

... و یاجتمــاع هیســرما ،ییگــوپاســخ کت،مشــار ماننــد
 انـدشـده شـناختهی محلـیـی حکمروا تیموفق عوامل

)Biox and Posner, 1998: 28(.  ،سـرمایه در این بین
هـاي دههاجتماعی یکی از مفاهیم کلیدي است که در 

اسـت. سـرمایه بسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه ، اخیر
عـادات هـا، مجموعـه نهادهـا، قـوانین، روش ،اجتماعی

ها و قواعد رفتاري یک جامعه را شکل اجتماعی و سنت
اي بـراي رسـیدن بـه وسـیله ،دهد. ایـن مناسـباتمی

فع فــردي، گروهــی و جامعــه محســوب اهــداف و منــا
شود. برقراري ارتباط و تعامل بین افراد یک جامعـه  می

سـازد بـه و حفظ آن در طول زمان، افـراد را قـادر مـی
به یابی بدون آن، امکان دستچیزهایی دست یابند که 

شوند یا به سختی موفق به کسب آنها می ،آن را ندارند
سـرمایه اجتمـاعی بـه  ).223 :1390ران، دیگ(زنگنه و 

هایی است که امکان مشـارکت معناي هنجارها و شبکه
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کسـب سـود متقابـل را  بـرايمردم در اقدامات جمعی 
ون هـایی همچـشـیوهبـا اسـتفاده از کنـد و فراهم می

سنجش سطح اعتماد اجتمـاعی و سـطوح عضـویت در 
ــا غیــرانجمــن ــل  ، رســمی هــاي مــدنی رســمی ی قاب

  ).156 :1381، دیگرانگیري است (تاجبخش و  اندازه
یکــی از نهادهــاي مــدیریتی در روســتاها، شــوراي 

نهادي مشـارکتی اسـت  ،شوراي اسالمی .اسالمی است
بـود به بـرايهاي مردم روستایی که از طریق آن تالش

شرایط آنها در ابعاد مختلف انجـام گرفتـه و هماهنـگ 
ــی ــیم ــتا م ــوراهاي اســالمی روس ــود. ش تواننــد ش

هاي مردم از دولت را تعـدیل نمـوده و حضـور  خواسته
هاي سیاسی و اجتماعی را نهادینه کننـد آنها در صحنه

گـویی و افزون بر کاهش نارضایتی مردم، ظرفیت پاسخ
 ).46 :1391، دیگـرانیی و دولت را افزایش دهند (رضا

عملکرد شوراي اسالمی در عمل در گـرو کـارایی  البته
دهیاري است که بازوي اجراي مـدیریت روسـتایی بـه 

مـدیریت روسـتایی  کلی موفقیـت طور بهرود.  شمار می
هاي دولتی  نیازمند همکاري و هماهنگی آنها با سازمان

سـو  هاي فعال در سـطح روسـتا از یک مسئول و تشکل
همیـاري و گیري از ظرفیت  مشارکت نهادمند) و بهره(

ــه ــاري ریش ــی  همک ــارکت محل ــتاها (مش دار در روس
اجتمــاعی) اســت. هــر دو بعــد، ذیــل مفهــوم ســرمایه 

  اجتماعی روستایی قابل توجه است.  
  

 قیتحق روش
ــا ــتحق نی  نظــر از، يکــاربرد هــدف، لحــاظ از قی

ش میدانی و از لحاظ کنتـرل و سـنج ها،دادهي گردآور
 قیتحق نیا در. است توصیفی و غیر آزمایشی  متغیرها،

 پیمـایش از ،یفیتوصـ قیـتحقي هـاروش انواع نیب از
 شـده گرفتـه بهـره نظر مورد اهداف بهی ابیدستي برا

پس از تدوین طرح پیشنهادي با بررسـی مبـانی  .است
ــاهیم و م ــهؤنظــري، مف ــاعی و لف ــرمایه اجتم ــاي س ه

بنا بـه  قیتحق نیا در. حکمروایی شایسته استخراج شد
الگوي نظري، حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی 
به عنوان متغیر وابسته و سرمایه اجتمـاعی بـه عنـوان 
متغیر مستقل در نظر گرفته شد. بنابراین فرضیه اصلی 

بـین «تحقیق به ایـن صـورت تـدوین و بررسـی شـد: 

 ،هـاي سـرمایه اجتمـاعی و حکمروایـی شایسـتهلفهؤم
   .»داري وجود داردمعنیرابطه 

تحقیق، روایی و پایایی  ينامهپس از تدوین پرسش
روایـی صـوري و محتـوایی  .شدیید أآن نیز بررسی و ت

تحقیـق از طریـق گروهـی از متخصصـان   نامـه پرسش
هـاي روستایی شامل اساتید دانشگاه در رشته يتوسعه

سعه وترویج و آموزش کشاورزي، جغرافیاي روستایی، ت
ــابی و پــس از انجــام  تایی و جامعــهروســ شناســی ارزی

ــالحاتی ت ــایی بخشأاص ــد. پای ــد ش ــف  یی ــاي مختل ه
پـس (لفاي کرونباخ آنامه نیز با محاسبه ضریب  پرسش

ییـد أمـورد تبه این شـرح هاي ناهمساز)  گویهاز حذف 
ــت ــرار گرف ــبکهق ــاعی ( ي: ش ــاد 773/0اجتم )؛ اعتم

)؛ آگـــاهی اجتمـــاعی 836/0)؛ مشـــارکت (799/0(
منــدي و )؛ قــانون745/0گرایی (  )؛ مشــارکت681/0(

گویی پذیري و پاسخ)؛ مسئولیت873/0محوري (عدالت
ــار797/0( ــفافیت، ک  ).852/0یی و اثربخشــی (ا) و ش

افـزار  کلیه محاسبات آماري این تحقیق به وسـیله نـرم
spss16  صــورت در دو بخــش توصــیفی و اســتنباطی

  .گرفته است
 12654 شـامل تمـامی جامعه آماري ایـن تحقیـق

روسـتاي  75خانوارهـاي روسـتایی واقـع در  رپرستس
 حجـم ،کـوکران فرمول قیطر از. بودشهرستان جویبار 

 وهیشـ بـه مطالعه مورد نمونه .آمد دست هب 314 نمونه
بـدین . شد انتخابي اچندمرحله ايخوشه يریگنمونه

مرکـزي  ، یعنیجویبارشهرستان  بخش دو منظور ابتدا
عنوان طبقه در نظـر گرفتـه شـده و در  به رانگیلخوا و

به صـورت ها از هر طبقه  مرحله بعد، برخی از دهستان
رضـا از سـیاهرود و حسـن( شـدتصادفی ساده انتخاب 

ــزي و چپکــرود از بخــش گیلخــواران ). در بخــش مرک
گیري از  اي، بـه نمونـه مرحله بعـد بـه صـورت خوشـه

اعـده روستاهاي منتخب هر بخش با در نظـر گـرفتن ق
یکـی از  ،شهرستان جویبـار .انتساب متناسب اقدام شد

 شهرسـتان جویبـارو مرکـز  استان مازنـدرانشهرهاي 
، 1390. جمعیت شهر جویبـار در سـال )2(شکل  است

دور کـه  يهاز گذشـت اسـت. نفر بـوده 73043برابر با 
سـازمان  ه جویبـارهـاي انسـانی در منطقـ گـاهسکونت

هـاي ، اقتصـاد کشـاورزي و فعالیـتفضایی پیـدا کـرد
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رونـق  ،جوي و جغرافیایی  وابسته به آن به یاري شرایط
کــه در گذشــته  يطور بــه ،اسـت  داشــتهگیــري چشـم

پنبـه و  ،محصوالت کشاورزي این منطقه هقسمت عمد
الطـوایفی،  است. از طـرف دیگـر نظـام ملوك برنج بوده

تقویت کرده و با تداوم نظـام  بزرگ مالکی را در منطقه
رعیتی در فضـاي جغرافیـایی منطقـه جویبـار،  -ارباب 

پروري داري و داماعم و دام طور بهداري کشاورزي و باغ
ورود تجهیـزات . داشـتاهمیـت خاصـی  ،اخص طور به

همراه افزایش نسـبی   در امر زراعت و کشاورزي به فنی
هـاي تـر قسـمتوري، کشت متـداول را در بـیش بهره

  .است  منطقه تشویق کرده

   

  
  موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه :2 شکل

  

  بحث اصلی
از آنجـایی کـه : گویـان هاي  پاسـخ توصیف ویژگی

بنـابراین  ،سرپرستان خانوار بودند ،جامعه مورد مطالعه
) مـرد درصـد 2/95گویـان (پاسـخ ي ازتـرشمار بـیش

ــد ــه  .بودن ــک ب وســطه درصــد تحصــیالت مت 35نزدی
تـر بیش ،از نظر شغلی .(راهنمایی و دبیرستان) داشتند

تـر از نظر سـنی بـیش داشتند.) 2/60شغل کشاورزي (
سـال  34/43سال و با میـانگین در محدوده سنی میان

 طور بـهگویان پاسختعداد اعضاي خانواده  و قرار داشتند
  بود.  نفر 59/3 متوسط

 خـانوار هـر مالکیت زمین زراعـی ،ز نظر اقتصاديا
مالکیـت بـاغ هـر خـانوار  هکتـار و 9/0 متوسط طور به
 انیـگوپاسـخ .هکتار گزارش شـد 32/0متوسط  طور به
و میـزان درآمـد داشـتند س دام أر 5/3 متوسط طور به

گزارش ریال  11508000 متوسط طور به هاماهیانه آن
 11/4طـور متوسـط در روز  بـهشد. آنها اظهار داشـتند 

تلویزیون و گـوش دادن بـه رادیـو ساعت را به تماشاي 
دفعه  84/3 ،متوسط در طول هفته طور بهو  پردازند می

متوسـط هـر فـرد بـا  طور بـه. کنند میبه شهر مراجعه 
نفـر از اهــالی محــل دوسـت اســت و در هفتــه  06/41

نفر از همسایگان خود  23/12طور متوسط با  گذشته به
طــور  و در یــک روز عــادي بــه داردمالقــات حضــوري 

کنـد.  نفر از اهالی روستا صـحبت می 67/13متوسط با 
دفعـه در سـال بـا  64/3طـور متوسـط  گو بـههر پاسخ

 72/10متوسـط بـا  طور بـهرود و  آشنایان به تفریح می
محلـی رفـت و آمـد خـانوادگی دارد. انـدکی خانوار هم
ــیش از  ــخ 92ب ــد از پاس ــاندرص ــان  ،گوی ــد هم متول

اشـتند. نیمـی از روستایی بودند کـه در آن سـکونت د
میـانگین عضو فامیل غالب روسـتا بودنـد.  ،گویانپاسخ

در انجمـن  سـال، 86/3 گویان در بسیج،عضویت پاسخ
ت امنـاي أهیـ والحسـنه صندوق قـرض اولیا و مربیان،

 5/18بـوده اسـت. اعضـاي خـانواده  یـک سـال مسجد
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ــان در مــدیریت روســتا عضــویت درصــد از پاســخ گوی
درصـد) مربـوط بـه  1/91( وانـیترین فراداشتند. بیش

افرادي است کـه داراي ملـک شخصـی بودنـد. انـدکی 
خـودروي شخصـی و  ،گویاندرصد از پاسخ 30بیش از 

موتورســیکلت داشــتند. از بــین نیــز درصــد  1/48
اي و درصـد داراي خـانواده هسـته 5/89گویـان،  پاسخ

 52در مرکز روستا ساکن بودند. انـدکی بـیش از  3/71
تلفن ثابت و تلفن همراه و  فقـط  ،گویانخدرصد از پاس

 .داشتنداینترنت  ،درصد 3/1
در روسـتاهاي مـورد    وضعیت سرمایه اجتمـاعی 

بر اساس الگوي نظري، سـرمایه اجتمـاعی در : مطالعه
شـبکه  يلفـهؤروستاهاي مورد مطالعه در قالب چهار م

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی 
 لفـه شـبکهؤهاي ماز بین گویهیده شد. اجتماعی سنج

مانند ارتباط با خویشاوندان، ارتباط با  اجتماعی، مواردي
گو و ول و مشکالت از طریق گفتیها و حل مساهمسایه

 يلفـهؤم ذیـل. داشـتتري اهمیت بیش ،سفیديریش
، مـواردي ماننـد اعتمـاد بـه اعضـاي اجتمـاعی اعتمـاد

شاوندان و صداقت مـردم خانواده، اعتماد به اقوام و خوی
  .)1(جدول  رتبه باالتري داشت ،روستا

   
  اجتماعی  يشبکهاعتماد و لفه ؤتوصیف نشانگرهاي م :1جدول 

  میانگین  نشانگرها  مولفه
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  رتبه

که
شب

ی)
ماع

جت
م ا

جا
نس

 و ا
مل

تعا
ت، 

ضوی
 (ع

عی
تما

 اج
ي

  

  1  40/14  61/0  24/4  ارتباط خوبی با خویشاوندان و فامیل دارم.
  2  60/16  67/0  02/4  ها دارم.ارتباط صمیمی و نزدیکی با همسایه

سفیدي حل کنم تا  وگو و ریشکنم مسایل و مشکالت را از طریق گفت سعی می
  اینکه به مراجع رسمی (دادسرا و...) مراجعه کنم.

23/4  71/0  70/16  3  

  4  30/17  75/0  32/4  گذارند. عی  (مذهبی) احترام میهاي اجتما معموالً مردم محل به فرهنگ و ارزش
  5  30/18  73/0  96/3  سخن شوم. نظر باشند و بتوانم با آنها هم   معموالً افرادي در محل هستند که با من هم

  6  30/18  70/0  83/3  کنند (رهبران افکار). اي هستند که مردم از آنها پیروي می در روستا افراد موجه
  7  50/18  72/0  90/3  کنند. ها (تنگدستی، بیماري و...) به همدیگر کمک می ي وستا در گرفتارمردم این ر

  8  50/18  73/0  92/3  ها روي آنها حساب کنم. افرادي در محل هستند که بتوانم در گرفتاري
  9  40/20  78/0  79/3  اختالف و درگیري جدي (قومی، ملکی و...) بین مردم محل وجود ندارد.

وگو، مهمانی و...) ام (دیدن دوستان، گفت قت زیادي براي ارتباطات اجتماعیمن و
  10  20/21  76/0  58/3  کنم.صرف می

هاي محلی (تعاونی، صندوق  مردم این روستا مشارکت و همکاري فعالی در تشکل
  اعتباري، هیأت مذهبی و...) دارند.

65/3  81/0  10/22  11  

  12  90/25  87/0  36/3  کنم. م محل براي حضور در آن اقدام میبه برگزاري مراسم و دعوت از مرد
ها و جلسات رسمی (همانند جلسات شورا، تعاونی و...) حضور فعال  در گردهمایی

  دارم.
25/3  02/1  20/31  13  

  14  00/47  82/1  87/3  کنم بین مردم محل صمیمت و یکرنگی وجود دارد. احساس می
ه لحاظ اقتصادي (ثروت و معیشت)، فرهنگی تفاوت زیادي بین مردم روستا ب

  (سبک زندگی)، اجتماعی (شأن و جایگاه خانوادگی) وجود ندارد.
78/3  48/2  60/65  15  

  16  80/65  81/2  27/4  کنم.ها و...) روستا شرکت می ها، عزداراي همواره در مراسم محلی (جشن
  17  00/78  57/2  29/3  یج، شورا و... خود باشم.هاي اجتماعی روستا اعم از بس کنم عضو فعال تشکل تالش می

عی
تما

 اج
ماد

اعت
  

  1  20/12  53/0  73/4  به اعضاي خانواده خود اعتماد دارم.
  2  80/15  65/0  11/4  به اقوام و خویشاوندان خود اعتماد دارم.

  3  40/16  64/0  88/3  همرفته با من صادق و روراست هستند. مردم روستا روي
  4  60/16  64/0  87/3  تا قابل اعتماد هستند.در کل، مردم روس

  5  20/17  70/0  06/4  به دوستان خود اعتماد دارم.
  6  40/17  71/0  04/4  به همسایگان خود اعتماد دارم.
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  7  20/18  68/0  74/3  ) اعتماد دارم.ها و اداره تعاون به نهادهاي دولتی مرتبط (جهاد کشاورزي، بانک
  8  40/20  75/0  66/3  محل) اعتماد دارم. دهیاريبه مدیریت روستا (شورا و 

  9  60/20  81/0  90/3  اطرافیان حاضرند در مواقع مورد نیاز ضمانت و تأییدم کنند.
  10  00/26  92/0  52/3  ها یا خویشاوندان) براي گرفتن وام شوم.حاضرم ضامن آشنایان (همسایه

  
همـواره سـعی «هـاي مشارکت، گویه لفهؤم بارهدر

ــات برگــزار شــده در ســطح روســتا ک مــی نم در انتخاب
ه نظرات خـود بـه ئبا دادن پیشنهاد و اراو شرکت کنم 

کنم و  ن محلی به پیشبرد امور روستا کمک میمسئوال
مردم روستا را به حل مسایل و مشکالت روستا ترغیب 

ظـر آگـاهی اجتمـاعی از ن .داردباالتري  رتبه ،»کنم می

مقـررات مـرتبط بـا کـار و  با قـوانین و«هاي نیز گویه
ها و  کوشـم از سیاسـت زندگی آشنا هستم، همـواره می

اقدامات جاري دولت اطالع کسب کـنم و بـا وظـایف و 
، »هاي دولتی محل آشنا هسـتم سازمان هاي مسئولیت

  ).2باالتري داشت (جدول  رتبه

  
  و آگاهی اجتماعی لفه مشارکتؤتوصیف نشانگرهاي م :2جدول 

فه
مول

  

  میانگین  انشانگره
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  رتبه

عی
تما

 اج
ت

ارک
مش

  

  1  90/17  75/0  21/4  کنم در انتخابات برگزار شده در سطح روستا شرکت کنم. همواره سعی می
با دادن پیشنهاد و ارائه نظرات خود به مسئوالن محلـی بـه پیشـبرد امـور روسـتا 

  کنم (مشارکت فکري).   کمک می
28/3  90/0  40/27  2  

  3  60/27  91/0  28/3  کنم. مردم روستا را به حل مسایل و مشکالت روستا ترغیب می
در صورت نیاز و توان، حاضرم به لحاظ اقتصادي (دادن پول، زمین و...) به پیشبرد 

  امور عمومی روستا کمک کنم (خودیاري).
30/3  92/0  80/27  4  

  5  30/30  94/0  11/3  فع مشکالت محله خود هستم.همواره از طریق مراجعه حضوري یا مکاتبه، پیگیر ر
این قدرت و نفوذ را دارم که مردم محل را براي انجـام کارهـاي گروهـی دور هـم 

  جمع کنم. 
05/3  99/0  30/32  6  

عی
تما

 اج
هی

آگا
  

  1  90/18  72/0  78/3  با قوانین و مقررات مرتبط با کار و زندگی (گرفتن وام، معامله و...) آشنا هستم.
  2  20/20  75/0  71/3  ها و اقدامات جاري دولت اطالع کسب کنم.  کوشم از سیاست واره میهم

هاي دولتی (دهیاري، تعـاونی و...) محـل آشـنا  هاي سازمان با وظایف و مسئولیت
  هستم. 

60/3  82/0  80/22  3  

  4  20/24  82/0  36/3  از دانش و مهارت الزم در امور فنی و تولیدي برخوردارم.
  5  20/60  29/2  80/3  ره در جریان اخبار، اتفاقات و تحوالت روستا هستم.هموا

  6  40/65  97/1  02/3  طرف تعامل و مشورت مردم محل هستم (مرجع بودن).
  

بـه سـاخت توصیف کلی سـرمایه اجتمـاعی،  براي
یا اخـتالف انحـراف  ISDM شاخص ترکیبی و محاسبه

کـه دامنـه  نبا توجه به ایـ .شد معیار از میانگین اقدام
ک (کــامالً هــا در مقیــاس لیکــرت، در دامنــه یــپاســخ

، ابتــدا شــتقــرار دا )مــوافقم مخــالفم) و پــنج (کــامالً

عنوان متغیـر ترکیبـی ایـن  ها بهمیانگین ردیفی گویه
انحـراف معیـار و  از محاسبه پسدست آمد و  قسمت به

ــر،  ــایی از روش زی ــر نه ــن متغی ــتونی ای ــانگین س می
  :حاسبه شدها مبندي طبقه

  Mean- Sd < B < Mean       :  متوسط  = B  
 Mean+Sd ≤ D                  : خیلی زیاد = D  

 A≤Mean- Sd                             کم =A   
 Mean≤ C≤ Mean + Sd        : زیاد =C   

سـرمایه  گویـاندرصـد از پاسـخ 6/4 بر این اساس
ــاعی را ــم،  اجتم ــطح ک ــطح  3/50در س ــد در س درص

 8/4درصــد در ســطح زیــاد (خــوب) و  5/38متوســط، 
  .اندکردهدرصد در سطح خیلی زیاد ارزیابی 
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حکمروایی شایسته در روستاهاي مـورد  وضعیت 
ارزیابی وضعیت حکمروایی شایسـته در قالـب : مطالعه
  عـدالت منـدي وقـانون ،گرایـیمشـارکت  لفـهؤچهار م
ی و شـفافیت، گـویپـذیري و پاسـخمسـئولیت ،محوري

هـاي گویـه از بـین یی و اثربخشی صورت گرفـت. اکار
مدیریت روستا با «گرایی، لفه مشارکتؤکننده متوصیف

هـا همکـاري مطلـوبی  نهادهاي دولتی در اجـراي طرح
اي در مراســم و  دارد، مــدیریت روســتا حضــور فعاالنــه

هایی روستا دارد و دهیار و اعضـاي شـوراي  گردهمایی

همکـــاري و همـــاهنگی الزم را در  ،اســـالمی روســـتا
ذیل د. وضعیت بهتري دار ،»مدیریت روستا با هم دارند

هـاي محـوري نیـز گویـهمنـدي و عـدالتمؤلفه قـانون
مدیریت روستا به قوانین و مقـررات در حـوزه کـاري «

کوشد بـا  خود آگاهی و تسلط دارد، مدیریت روستا می
د و هــا را تــأمین کنــرعایــت حقــوق افــراد، منــافع آن

مدیریت روستا قوانین و مقررات در حوزه فعالیت کاري 
).3، رتبه بـاالتري داشـتند (جـدول »کند را رعایت می

  
  محوريمندي و عدالت، قانونگراییمشارکت لفهؤتوصیف نشانگرهاي م :5جدول 

انحراف   میانگین  نشانگرها  مولفه
  معیار

ضریب 
  رتبه  تغییرات

کت
شار

م
یی

گرا
  

  1  80/21  79/0  60/3  ها همکاري مطلوبی دارد. هادهاي دولتی در اجراي طرحمدیریت روستا با ن
ها، اعیاد و...)  هایی روستا (جشن اي در مراسم و گردهمایی مدیریت روستا، حضور  فعاالنه

  دارد.
96/3  90/0  70/22  2  

دهیار و اعضاي شوراي اسالمی روستا، همکاري و هماهنگی الزم را در مدیریت روستا با 
  هم دارند.

66/3  84/0  70/22  3  

کند منابع مورد نیاز (مالی، انسانی و...) براي عمران و آبادي  مدیریت روستا تالش می
  4  50/23  84/0  55/3  روستا را از مردم روستا تأمین کند (همیاري).

دهی و بسیج مردم براي کارهاي مدیریت روستا، توانمندي و نفوذ الزم را براي سامان
  و جمعی دارد.گروهی 

52/3  89/0  20/25  5  

  6  30/25  82/0  25/3  کند.هاي مربوط به روستا استفاده میسازيمدیریت روستا از نظرات اهالی محل در تصمیم
  7  50/43  40/1  22/3  گیرد. ریزي و مدیریت امور بهره می نامهها و نظرات مردم روستا در بر مدیریت روستا از ایده

  8  30/79  01/3  80/3  کند. ها و...) همکاري میبسیج، تعاونی هاي محلی (پایگاه سایر تشکلمدیریت روستا با 
ون

قان
لت

عدا
ي و 

ند
م

ري
حو

م
  

  1  00/19  71/0  74/3  مدیریت روستا به قوانین و مقررات در حوزه کاري خود آگاهی و تسلط دارد.
  2  20/22  78/0  52/3  مین کند.ها را تأکوشد با رعایت حقوق افراد، منافع آن مدیریت روستا می

  3  30/22  79/0  53/3  کند. مدیریت روستا قوانین و مقررات در حوزه فعالیت کاري را رعایت می
استفاده مدیریت روستا از نفوذ و قدرت خود براي کسب منفعت شخصی و فامیلی سوء

  کند.نمی
47/3  80/0  10/23  4  

اب و رسوم) در روستا در صورت مغایرت مدیریت روستا به عرف و هنجارهاي رایج (آد
  گذارد. نبودن با قانون رسمی احترام می

80/3  89/0  40/23  5  

  6  00/24  85/0  54/3  گیرد.خدمات و امکانات روستا به صورت عادالنه در اختیار همه اهالی روستا قرار می
تقاضاهاي مردم بازي) به  مدیریت روستا بر مبناي ضابطه و نه رابطه (جانبداري و پارتی

  کند. روستا رسیدگی می
11/3  83/0  60/26  7  

  8  00/27  88/0  27/3  ساالري). هاست (شایستهمالك تعامل و همکاري مدیریت روستا با افراد، توانمندي و قابلیت آن
  

ــاناز  ــیفگویــه می  لفــهؤم يکننــدههــاي توص
مـدیریت روسـتا بـه « ،گـوییپذیري و پاسـخمسئولیت

کاري خود آگاهی و تسلط  يرات در حوزهقوانین و مقر
کوشد با رعایت حقـوق افـراد،  دارد، مدیریت روستا می

مین کند و مـدیریت روسـتا قـوانین و أها را تمنافع آن
و  »نـدک ي فعالیت کاري را رعایت میمقررات در حوزه

مـدیریت « ،یی و اثربخشـیالفـه شـفافیت کـارؤم ذیل
انجام وظایف خویش  را براي هاي الزم توانمندي ،روستا
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د، مدیریت روستا در حل اختالفات بین مردم روستا دار
ثر دارد، مـدیریت ؤها تالش مو ایجاد هماهنگی بین آن

هاي عمرانی با همکاري نهادهـاي  روستا در اجراي طرح
. داشـتندرتبه باالتري  ،»ده استکرمسئول موفق عمل 

یـان، گواز دید پاسـخ که توان نتیجه گرفت بنابراین می
ده کـرمدیریت روستا از نظر این نشانگرها خوب عمـل 

  ).  4 است (جدول

  

  و شفافیت، کارایی و اثربخشی گوییپذیري و پاسخمسئولیت لفهؤتوصیف نشانگرهاي م :4جدول 
  میانگین  نشانگرها  مولفه

انحراف 
  معیار

ضریب 
  تغییرات

  رتبه

یت
ئول

مس
سخ

و پا
ي 

ذیر
پ

یی
گو

  

ها و اقدامات خود به نهادهاي مسئول  یف و مسئولیتمدیریت روستا در قبال وظا
  دهد.  (بخشداري، جهاد، بنیاد مسکن و...) گزارش می

61/3  81/0  40/22  1  

  2  00/23  81/0  49/3  کند.  مسایل و مشکالت روستا را تا نهایت توان پیگیري می
ممکن ترین زمان  هاي مربوطه را در کوتاهتقاضاها و شکایات مراجعین از اداره

  کند. پیگیري می
43/3  84/0  60/24  3  

  4  10/25  90/0  57/3  گو است.دهیار در قبال اقدامات خود به شوراي اسالمی روستا، پاسخ
  5  40/25  79/0  11/3  هاي خود پیش از انتخاب و انتصاب است. ها و برنامه مدیریت روستا پایبند وعده

ي در جریان تصمیمات و کارمردم روستا به صورت آشکار و بدون پنهان
  هاي مدیریت روستا قرار دارند.  فعالیت

01/3  78/0  90/25  6  

ها و اقدامات خود به مردم روستا توضیح  مدیریت روستا درباره وظایف و مسئولیت
  7  60/26  88/0  30/3  دهند.  می

  8  90/28  84/0  89/2  شود.عملکرد مدیریت روستا توسط مردم روستا کنترل و نظارت می
کنند و در  مدیریت روستا در صورت کوتاهی و خطا در انجام امور به آن اذعان می

  آیند.  پی جبران خسارت برمی
95/2  89/1  20/64  9  

شی
ربخ

و اث
ی 

ارای
، ک

ت
افی

شف
  

  1  00/20  72/0  61/3  هاي الزم را براي انجام وظایف خویش دارد. مدیریت روستا، توانمندي
ت بین مردم روستا و ایجاد هماهنگی بین آنها مدیریت روستا در حل اختالفا

  تالش مؤثر دارد.
69/3  78/0  10/21  2  

هاي عمرانی با همکاري نهادهاي مسئول موفق  مدیریت روستا در اجراي طرح
  عمل کرده است.

42/3  75/0  80/21  3  

ربط (نیروي انتظامی) در برقراري امنیت و مدیریت روستا با همکاري نهادهاي ذي
  کوشد. در روستا می آرامش

69/3  85/0  90/22  4  

  5  70/23  82/0  47/3  کند. هاي مورد نیاز توجه می شوراي اسالمی در انتخاب دهیار به توانمندي
  6  70/23  81/0  43/3  کلی مردم از مدیریت روستا رضایت دارند. طور به

ي آبادي را برامدیریت روستا از منابع موجود و قابل دسترس، بهترین استفاده 
  7  30/24  80/0  28/3  کنند. روستا می

ها و اقدامات نهادهاي مسئول در روستا موفق  مدیریت روستا در  هماهنگی فعالیت
  کند. عمل می

42/3  84/0  40/24  8  

مدیریت روستا با ارتباط مؤثر با نهادهاي مسئول، منابع و اعتبارات عمرانی الزم را 
  کند. جذب می

42/3  85/0  80/24  9  

  10  50/25  84/0  30/3  شوراي اسالمی، نظم و انضباط الزم را در برگزاري جلسات و پیگیري امور دارد.
هاي خود در کند با ابتکار و نوآوري، اقدامات و فعالیتمدیریت روستا تالش می
  بهبود دهد.روستا را به صورت مستمر 

19/3  87/0  30/27  11  

زدید میدانی و سرکشی از امور روستا مدیریت روستا، وقت کافی را صرف با
  کند. می

24/3  89/0  40/27  12  

  13  40/27  89/0  25/3  شدن طرح هادي در روستاست.مدیریت روستا پیگیر اجرایی
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هاي روستا (معابر، شبکه  مدیریت روستا در توسعه و نگهداري از زیرساخت
  فاضالب و...) موفق است.

98/2  83/0  80/27  14  

زیست ا نهایت تالش خود را براي حفظ منابع عمومی و محیطمدیریت روست
  دهد. روستا انجام می

11/3  96/0  80/30  15  

مدیریت روستا در ارتقاي سطح فرهنگی روستا با انجام اقدامات مناسب آموزشی، 
  ورزشی و تفریحی و مذهبی موفق بوده است.

98/2  99/0  10/33  16  

  17  50/38  41/1  66/3  کند.الی و... دهیار نظارت میشوراي اسالمی بر عملکرد عمرانی، م
  18  00/47  88/1  4  مردم روستا در موارد نیاز به مدیریت روستا دسترسی دارند.

  19  10/48  77/1  68/3  گویی و رازداري) را در برخورد با مردم دارد.مدیریت روستا، صداقت الزم (راست
  20  30/54  86/1  43/3  است.هاي روستتالش مدیریت روستا، کاهش هزینه

  
سـطح  ،گویـاندرصـد از پاسـخ 5/3، روي هم رفته

درصد نیـز  5/46حکمروایی شایسته در روستا را کم و 
 1/47از طرفـی  .آن در سطح متوسـط ارزیـابی کردنـد

اعتقـاد داشـتند کـه حکمروایـی شایسـته آنهـا درصد 
 9/2و قـرار دارد ها در سطح زیاد (خوب) روستاهاي آن

نیز حکمروایی شایسته روستا را در سطح خیلـی درصد 
  زیاد ارزیابی کردند.

ــهؤهمبســتگی م ــاعی و  لف ــرمایه اجتم ــاي س ه
سـه بـین  ،)5( جـدول طبـق: حکمروایی شایسـته 

اجتمـاعی، اعتمـاد، آگـاهی اجتمـاعی و  ي شبکهلفهؤم

ــه م ــا س ــل ب ــاعی ک ــرمایه اجتم ــاخص س ــهؤش ي لف
ــدالتقانون ــدي و ع ــئولیتمن ــوري، مس ــذیريمح و  پ

یی و اثربخشـی و شـاخص اگـویی، شـفافیت کـار پاسخ
وجـود  يداررابطـه مثبـت معنـی ،حکمروایی شایسـته

دارد. همچنین بین شـاخص سـرمایه اجتمـاعی کـل و 
 يداررابطـه مثبـت معنـی ،شاخص حکمروایی شایسته

 ،هـاي حکمروایــی شایســتهلفــهؤم وجـود دارد. از بــین
بـا داري  رابطـه مثبـت معنـی ،گرایـیي مشارکتلفهؤم
  .داردي مشارکت و شاخص سرمایه اجتماعی کل لفهؤم

  

  هاي حکمروایی شایستهلفهؤهاي سرمایه اجتماعی و ملفهؤم میانرابطه  :5جدول 
  هاي حکمروایی شایستهمؤلفه       

     
  هاي سرمایه اجتماعیمؤلفه

  مشارکت گرایی
مندي و قانون
  محوريعدالت

پذیري مسئولیت
  گوییو پاسخ

یی اافیت، کارشف
  و اثربخشی

حکمروایی 
  شایسته

  303/0**  287/0**  242/0**  366/0**  037/0  شبکه اجتماعی
  580/0**  493/0**  568/0**  612/0**  047/0  اعتماد

  312/0**  044/0  064/0  043/0  494/0**  مشارکت
  420/0**  399/0**  349/0**  524/0**  027/0  آگاهی اجتماعی
  596/0**  448/0**  440/0**  568/0**  236/0**  سرمایه اجتماعی

  01/0داري سطح ، ** معنی05/0داري سطح *معنی
  

بـین متغیرهـاي  ،)6هـاي جـدول (اساس یافتـه بر
تعـداد دوســتان در محـل، تعــداد مالقـات هفتگــی بــا 

وآمـد، محلـی داراي رفـتتعداد خانوار هـم همسایگان،
رابطـه مثبـت  ،تفریح رفتن و شاخص سرمایه اجتماعی

هاي عضـویت  وجود دارد. به عالوه بین سال يدارنیمع
 بـادر انجمن اولیا و رضایت از شرایط زندگی در روستا 

 يدارشاخص حکمروایی شایسته نیز رابطه مثبت معنی
  .  وجود دارد
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  سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته گویان باپاسخ فردين برخی متغیرهاي میارابطه  :6جدول 
  حکمروایی شایسته  سرمایه اجتماعی  متغیرهاي فردي

  - 031/0  - 025/0  سن
  - 088/0  - 051/0 سابقه سکونت در روستا

  - 002/0  002/0  تعداد اعضاي خانواده
  - 094/0  027/0  تعداد اعضاي دانشجو در خانواده

  - 040/0  - 077/0  تعداد خانوار فامیل ساکن در روستا
  - 045/0  - 012/0  مالکیت زمین زراعی

  - 027/0  013/0  مالکیت باغ
  - 030/0  - 082/0  مالکیت دام

  - 102/0  - 020/0  میزان درآمد ماهیانه
  - 022/0  024/0  تماشاي تلویزیون و گوش دادن به رادیو

  - 048/0  042/0  مراجعه به شهر در طول هفته
  100/0  114/0*  تعداد دوستان در محل

  082/0  125/0*  تعداد همسایگانی که در هفته گذشته با آنها مالقات داشتید
  - 010/0  089/0  کنیدمحلی که در یک روز با آنها صحبت میتعداد افراد هم

  055/0  163/0**  دفعات رفتن به تفریح با آشنایان در یک سال
  - 043/0  128/0*  آمد خانوادگی داریدومحلی که با آنها رفتتعداد خانوار هم

  - 039/0  060/0  جیعضویت در بس
  124/0*  072/0  عضو انجمن اولیا

  - 003/0  - 009/0  الحسنهعضویت در صندوق قرض
  031/0  071/0  ت امناي مسجدأعضو هی

  424/0**  030/0  رضایت از شرایط زندگی در روستا
  01/0داري سطح ، ** معنی05/0داري سطح *معنی

  

مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در 
گویان سخهاي مختلف پا ارزیابی گروه: ناروستاییبین 

. اما )7(جدول  از سطح حکمروایی شایسته یکسان است
 داري بین ارزیابی تفاوت معنیسرمایه اجتماعی  بارهدر

سطح  نمتأهال و دارد وجودگویان مجرد و متأهل پاسخ

همچنین ارزیابی کردند.  باالترسرمایه اجتماعی را 
گویانی که اعضاي خانواده آنها در مدیریت روستا پاسخ
سطح سرمایه یا دهیاري) نقش داشته است،  (شورا

  ارزیابی کردند. باالتراجتماعی در روستا را 

  

  گویانهاي مختلف پاسخ مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه: 7جدول 
 حکمروایی شایسته  سرمایه اجتماعی  نوع متغیر  بنديگروه متغیر

 t  میانگین t  میانگین
  60/3  78/3  مجرد  - 932/0  35/3  -13/2*  44/3  متأهل  ت تأهلوضعی

  88/3  73/3  خیر  - 749/0  55/3  122/0  75/3  بلی  متولد روستا

  57/3  74/3  خیر  178/0  59/3  377/0  77/3  بلی  تعلق به فامیل غالب
عضویت اعضاي خانواده در 

  مدیریت روستا
  49/3  71/3  خیر  664/1  96/3  09/2*  94/3  بلی

  48/3  71/3  ايهسته  751/1  40/4  500/1  14/4  گسترده  نوع خانواده

  67/3  71/3  حاشیه روستا  - 809/0  54/3  530/0  77/3  مرکز روستا  محل استقرار خانه

  55/3  65/3  خیر  33/0  59/3  18/2*  83/3  بلی  عضویت در نهادها
  01/0داري سطح ، ** معنی05/0داري سطح *معنی
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ــا توجــ ــه ب ــدولها یافتــهه ب ارزیــابی  ،)8( ي ج
یکسان نیسـت کمروایی شایسته گویان از سطح ح پاسخ

 نـدردیدگاه مشابهی در این زمینه ندا ،و افراد روستایی
با سطوح جمعیتی مختلف در سـطح  ییبین روستاها و

 ،حکمروایــی شایســته بــه لحــاظ درصــد 99اطمینــان 

 جمعیــتبــا افــزایش  داري وجــود دارد.تفــاوت معنــی
حکمروایی شایسته نیـز افـزایش یافتـه  سطح ،روستاها

داري معنـی تفـاوت ،سرمایه اجتمـاعی بارهدراما است. 
  مشاهده نشده است.بین روستاها 

  

 مختلفسطوح جمعیتی  بین روستاهاي بادر اجتماعی و حکمروایی شایسته  يمقایسه سرمایه :8جدول 

 کمروایی شایستهح  سرمایه اجتماعی  سطح جمعیت  بنديگروه متغیر
 F  میانگین F  میانگین

  جمعیت
  585/3  )1( نفر 500 - 100

687/2  
043/3  

  490/3  793/3  )2( نفر 1000 -  500  210/13**
  853/3  811/3  )3( نفر 1000تر از بیش

    LSD       3<2<1  نتایج
  01/0داري سطح ، ** معنی05/0داري سطح *معنی

  

  گیري نتیجهبحث و 
ن تحقیق با هدف بررسی سرمایه اجتماعی اینتایج 

ـــتایی در  ـــدیریت روس ـــی شایســـته در م و حکمروای
-شـبکه لفـهؤبین سه منشان داد که شهرستان جویبار 

اجتماعی، اعتماد، آگاهی اجتماعی و شـاخص سـرمایه 
محوري، مندي و عدالتقانون لفهؤاجتماعی کل با سه م

و  ییاگــویی، شــفافیت کــارپــذیري و پاســخمســئولیت
رابطـه مثبـت  ،اثربخشی و شاخص حکمروایی شایسته

هــاي لفــهؤبهبــود مبــا  ؛ یعنــیوجــود دارد يدارمعنــی
حکمروایی شایسته در سـطح روسـتا  ،سرمایه اجتماعی

بـا افـزایش میـزان اعتمـاد، . در واقـع یابد بهبود مینیز 
آگاهی اجتماعی و شبکه اجتماعی روستاییان، مدیریت 

ارد تا در اجراي امور مربوط به روستا نیز سعی بر این د
تر و نسبت به مسئولیت محول شده بـه ستا قانونمندرو

و در قبـال مـردم روسـتا امـور را بـا  گو باشـدآن پاسخ
ها مـواردي این .تر انجام دهدشفافیت و اثربخشی بیش

است که منجر به بهبود حکمروایی شایسـته در سـطح 
  شود. روستا می

اسـت  هبیانگر ایـن بـود نتایج تحقیقات مختلف نیز
 ،بــا افــزایش ســطح ســرمایه اجتمــاعی در روســتاکــه 

و امـور مربوطـه  یابدحکمروایی شایسته نیز افزایش می
با نتایج تحقیق سردارنیا  یافتهاین  .شودنیز تسهیل می

کنـد سـطح بـاالي که بیـان مـی استهمسو  )1390(
تماس و همکاري میان مدیریت و سرمایه اجتماعی بـر 

مشارکت گیر داشته است. ثیر چشمأت ،ید مدیریتکارکر
در هر دو بعـد یعنـی سـرمایه اجتمـاعی و حکمروایـی 

ــت ــود داش ــا ؛ه اســتشایســته وج ــرمایه  ام ــد س در بع
ــی  ــد حکمروای ــارکت و در بع ــه مش ــاعی، عرض اجتم

ــراي مشــارکت و  گیــري از آن  بهره شایســته، تقاضــا ب
ــه ز ــامطــرح اســت. ب ــی شایســته ب ــر، حکمروای ن دیگ

گرفته در نظــام ســرمایه  وشــد از مشــارکت شــکلک می
دهـی  ساز جلـب و سـامان اجتماعی بهره گیرد و زمینه

زمـانی  بنابراین اجتماعی در امور روستا باشد.  مشارکت
که مدیریت روستا سعی در جلب مشارکت مردم روستا 

 ،هـا داردراي آنریزي و مدیریت امـور و اجـبرنامه براي
اجتمـاعی و در کت مشـاردهی و تقویـت  جهـتضـمن 
تر  ، امور روستا نیز شـفافبهبود سرمایه اجتماعی نتیجه

رسد و بـه  تر به انجام می و با پشتوانه مردمی و اثربخش
سـوق حکمروایـی شایسـته مدیریت روستا بـه  عبارتی

  . کند پیدا می
بین متغیرهـاي تعـداد دوسـتان در محـل، تعـداد 

محلـی ممالقات هفتگی با همسایگان، تعداد خـانوار هـ
بـین  و نیزوآمد، و شاخص سرمایه اجتماعی داراي رفت

 ،متغیرهاي تفریح رفـتن و شـاخص سـرمایه اجتمـاعی
  یافتـهاین  .دست آمده استه ب يداررابطه مثبت معنی

) همسـو 1390آستانه و رضوانی (تحقیق دربان نتایجبا 
هاي عضویت در انجمن و اولیـا  به عالوه بین سال. است

 يداروایی شایسته رابطه مثبـت معنـیو شاخص حکمر
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بیـانگر ایـن اسـت کـه  ایـن یافتـه بدست آمده اسـت.
توانـد می نهادهاي اجتماعیتر در چنین مشارکت بیش

در سـطح روسـتا حکمروایـی شایسـته  منجر به بهبـود
بین رضایت از شرایط زندگی در روستا و  شود. به عالوه

 يدارشاخص حکمروایی شایسته نیز رابطه مثبت معنی
کـه توان نتیجه گرفت  بنابراین می دست آمده است.ه ب

بــا بهبــود عملکــرد مــدیریت روســتا از طریــق اعمــال 
حکروایی شایسته، رضـایت مـردم روسـتایی از شـرایط 

  یابد.  زندگی خود در روستا نیز افزایش می
هـاي  ارزیـابی گـروه نشان داد کهاین تحقیق نتایج 

ــان از ســطح حکمروامختلــف پاســخ ــی شایســته گوی ی
دیـدگاه  ،گویـانهاي مختلف پاسخ گروهیکسان است و 

سـرمایه  بـارهانـد. امـا در مشابهی در این زمینه داشـته
گویـان دیـدگاه پاسـخداري بین  تفاوت معنی ،اجتماعی

ــراد متأهــل و دارد وجــودمجــرد و متأهــل  ســطح  ،اف
تـر از افـراد مجـرد ارزیـابی شسرمایه اجتمـاعی را بـی

و هـا بـا دیگـران روابط آن دامنه ،ج افرادازدوابا  .کردند
 در ؛شـودتر مـیبیشهمکاري اجتماعی در امور محلی 

سـطح سـرمایه اجتمـاعی را کـه رود  انتظار مـینتیجه 
چنین دو گـروه هم د.کننتر از افراد مجرد ارزیابی بیش
نیـز  ي اجتماعیعضو در نهادها گویان عضو و غیرپاسخ

 اند. هیه اجتمـاعی نداشـتارزیابی مشابهی از سطح سرما
عضویت در نهادها باعث افزایش روابـط  به عبارت دیگر

 و اعتمـاد و مشـارکت و همچنین افزایش میزان آگاهی
در نتیجه سطح سرمایه اجتماعی را باال و شود میافراد 

مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسـته برد. می
بی ارزیـاکـه  ه استدادنشان  تتحصیالسطح  حسببر

گویـان از سـطح حکمروایـی شایسـته و سـرمایه پاسخ
اجتماعی یکسان است و افراد روستایی دیدگاه مشابهی 

این یافته با نتایج تحقیق زنگنه اند.  در این زمینه داشته
توانـد ایـن امـر مـی .اسـتهمسـو ) 1390و همکاران (

ــرورش نظــام آموزشــی کــارکرد ناشــی از ضــعف  در پ
 اجتمـاعی و آشناسـازيه هاي مرتبط با سـرمای خصلت

با مفاهیم و سـازوکارهاي مشـارکت مـدنی و فراگیران 
در  تـربـیشسطوح جمعیتی  روستاهاي با. باشد نهادي
تـر ارزیـابی را بـیش حکمروایـی شایسـته ،میزانسطح 

حکمروایی شایسته بـا افـزایش  يانگر ارتقابیکردند که 

و آستانه تحقیق دربان نتایجبا  یافتهاین . جمعیت است
  .استهمسو  )1390( رضوانی

  
  پیشنهادها

ــی  ــا حکمروای ــرتبط ب ــد پیشــنهاد م ــه چن در ادام
ه شده است کـه ئشایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی ارا

ثیرگـذاري أها در قلمرو وظـایف و حیطـه تبرخی از آن
مدیریت روستا (شورا و دهیاري) و برخی دیگر مـرتبط 

 است:هدایتی نهادهاي مسئول  -با وظایف حمایتی
نمایندگان دعوت مدیریت روستا (دهیار و شورا) از  -

و  ها بـراي حضـور در نشسـتروستا  اقشار مختلف
ها،  بـه منظـور آگـاهی از خواسـته جلسات رسـمی

ریزي مشترك براي  و برنامه آنهامسایل و مشکالت 
گیـري از ظرفیـت اجتمـاعی  و بهره روستا يتوسعه
ب فــذان اجتمــاعی بــراي جلــنســفیدان و متریــش

مشارکت مردم در پیشبرد امور جـاري و عمرانـی و 
ــز بهره ــان  نی ــان و جوان ــوان متخصص ــري از ت گی

کـرده بـراي کمـک بـه پیشـرفت و آبـادي تحصیل
 .گرایی)مشارکت لفهؤ(م روستا

مــدیریت  رســانی مــنظم و مناســب از طــرف اطالع -
هـا و  ها، فعالیت برنامهباره به اهالی روستا درروستا 

لفــه ؤ(م ده و یــا در حــال انجــامشــ اقــدامات انجام
   .)و آگاهی اجتماعی شفافیت

هـا، منـابع و امکانـات موجـود در  شناسایی ظرفیت -
 ،بـرداري از آن ریزي براي بهره سطح روستا و برنامه

 بـرايهاي موجـود  م با معرفی مناسب پتانسـیلأتو
گذار و نیـز ارتقـاي هویـت  جلب گردشگر، سـرمایه

 .و اثربخشی) لفه کاراییؤ(م فرهنگی روستا
تـدوین برنامـه بـراي توسـعه و پیشـرفت روســتا و  -

هـا در چـارچوب  دهی همه اقدامات و فعالیت جهت
پایبنـدي بـه قـوانین و ، آن از سوي مدیریت روستا

مقررات موجود در حوزه فعالیـت مـدیریت روسـتا 
دهی شـفاف  م با گزارشأتو ،هاي هادي ویژه طرحهب

 بـارهسـتا دربه مـردم روسـتا از طـرف مـدیریت رو
گرایی  تخصیص منابع و اعتبارات و پرهیز از فامیـل

گرایی در مدیریت روستا و رعایـت عـدالت و  و فرقه
ه خـدمات بـه عامـه ئـمـداري در ارا برابري و قانون
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محـــوري، هـــاي عـــدالتلفـــهؤ(م مـــردم روســـتا
 .مندي، شفافیت و کارایی)مداري، ضابطه قانون

ربط دولتی ذي هاي ارتباط مستمر و منظم با ارگان -
هـا و اعتبـارات بـراي عمـران و  جلـب حمایتبراي 

 .گرایی)(مشارکت و شبکه آبادي روستا
تالش مدیریت روستا براي حفظ منـابع طبیعـی و  -

م بــا أوتــ عمــومی و نیــز فرهنــگ و هویــت روســتا
گیـــري از خطـــرات و ریزي بـــراي پـــیش برنامـــه

 هاي طبیعی، اقتصادي و اجتماعی در روسـتا بحران
 .گرایی و اثربخشی)مندي، قانونطه(ضاب

و  امکانـاتم با تخصـیص أالزم توتقویت اختیارات  -
هـا  دهیـاريمنابع مورد نیاز به شوراهاي اسالمی و 

   .هاي عمرانی در سطح روستا فعالیت براي پیشبرد
اهمیت و جایگـاه  دربارهروستاییان به رسانی  اطالع -

بـه  هـاآن تشـویقو  ها اسالمی و دهیاريهاي  شورا
 .اسالمی هايشرکت در انتخابات مربوط به شورا

تــالش شــوراي اســالمی روســتایی بــراي انتخــاب  -
دهیار و حمایت منطقـی از او در  يساالرانه شایسته

 .پیشبرد امور روستا
وکارهـا و  مدیریت روستا با کسـب يسازنده تعامل -

هاي مستقر در روسـتا  هاي خصوصی و بنگاه شرکت
ها و  در توسعه زیرسـاخت هاجلب حمایت آن براي

 .گذاري مولد در روستا سرمایه
هاي آموزشی براي دهیاران و اعضاي  برگزاري دوره -

توان مدیریتی و سـواد  يارتقا برايشوراي اسالمی 
آشنایی بـا وظـایف و ویژه هب ،هاحقوقی و قانونی آن

محوله و تغییر و تحوالت در قـوانین  هاي مسئولیت
اري مــرتبط بــا مــدیریت هاي اد و مقــررات و رویــه

 .روستایی
ــر فعالیــت  نظــارت - شــوراهاي و ارزیــابی مســتمر ب

هـاي  توسـط ارگـان هـا اسالمی روستاها و دهیاري
بــا مشــارکت نماینــدگان اقشــار مختلــف  مســئول
ــا بهره روســتا ــی  گیــري از شــاخص ب هاي حکمروای

  شایسته.
ــن پــژوهش،   - ــداوم ای ــه در ت ــی رابط  میــانبررس

ــا ــته ب ــی شایس ــعه حکمروای ــطح توس و یافتگی  س
، در مناطق روسـتاییهاي عمرانی  اثربخشی فعالیت

قوانین و مقررات روسـتایی از منظـر  شناسی آسیب
هاي  شناسایی و معرفی تجربهو  حکمروایی شایسته

ــی  ــر حکمروای ــتایی از منظ ــدیریت روس ــق م موف
دسـتیابی  بـراي ،مطالعه در سایر مناطقو  شایسته

ــه الگــوی وایــی شایســته در جــامع بــراي حکمر یب
  شود.  پیشنهاد می مناطق روستایی
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