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تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کالنشهر کرج
مصطفی طالشی ∗  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور
علیرضا دربان آستانه -استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران
سید عارف موسوی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور
پذیرش مقاله 2011/31/21 :تأیید مقاله2011/21/12 :

چکیده
مطالعات و واکاویها درخصوص حکمروایی خوب روستایی ،بیشتر نشانگر توجه به نگرش جامعهشناسی حکمروایی
است و در این بین به بعد فضایی کمتر توجه شده است .مفهوم حکمروایی روس تایی ب هوی ژه ب ا «بع د فض ایی»
رهیافتی جامع در توسعة پایدار روستایی بهشمار میآید؛ زیرا رویکرد توسعة پایدار به توانمندسازی ،ظرفیتسازی،
افزایش مشارکت و اعتمادسازی ،توسعة شبکههای ارتباطی روستاییان در داخل و بیرون از محیط روستا و توس عة
نهادی منجر می شود .در این راستا تحقیق حاضر با ه دف تبی ین الگ وی فض ایی حکمروای ی خ وب روس تایی در
روستاهای کالنشهر کرج با ماهیتی کاربردی و استفاده از رویکرد پیمایشی و اسنادی انجام شده اس ت .دادهه ای
مورد نیاز 59 ،دهیار 575 ،شورای اسالمی روستا و  955سرپرست خانوار روستایی هستند که براساس نمونهگی ری
طبقهبندی طی فرایند چندمرحلهای انتخ اب ش دهان د .روای ی پرسش نامه نی ز ب ا اس تفاده از نظ رات  55نف ر از
صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برای مقیاسهای مختل

بررسی و تأیید شده؛ همچن ین

آزمون کای اسکوئر بهمنظور بررسی اختالف نسبت افراد موافق یا مخال در زمینة مؤلفههای پژوهش کاربرد داش ته
است .در پژوهش حاضر برای توزیع و الگوی فضایی حکمروای ی خ وب روس تایی حکوم ته ای محل ی از فن ون
PROMETHEE

5

 9ANP،و تحلیل رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد  59درصد از روس تاهای م ورد نظ ر،

سطح حکمروایی خوب 95 ،درصد متوسط و  99درصد سطح حکمروایی ضعیفی دارن د .منحن ی حکمروای ی خ وب
روستایی از شمال (کوهستانی) به جنوب (دشتی و کوهپایهای) وضع مطلوب و مس اعدتری پی دا م یکن د و توزی ع
فضایی حکمروایی طبق شاخصهای نهگانه به سمت الگوی متمرکز یا خوشهای گرایش دارد.

کلیدواژهها :الگوی فضایی ،حکمروایی خوب روستایی ،حکومتهای محلی ،حکومت محلی پای دار ،ک النش هر
کرج.
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نویسندة مسئول :تلفن31211233933 :

*E- mail: m_taleshi@pnu.ac.ir
1. Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluation
2. Analytic Network Process

555

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

مقدمه
در دهة گذشته ،مفهوم حکمروایی محلی دموکراتیک به بخش جدایی ناپذیری از فرایند توسعه محلی تبـدیل شـده اسـت
( )UNDP, 2017:5در نگرش جدید توسعه ،بر بازگشت به ویژگی متمایز تاریخی هر جامعه و پرهیز از القای نسخههـای
تجویزی توسعه از باال به پایین تأکید میشود که در آن هویت محلی زیربنای مدیریت محلی و مدیریت محلی ابزار اصلی
توسعة پایدار روستایی است .در این زمینه توانایی فنی و مدیریتی حکومت محلی ،مشـروعیت سیاسـی در تصـمیمگیـری،
دسترسی به منابع ،داشتن چارچوب حقوقی و تنوع روشهای مدیریت روستایی ،از شرطهای اصلی تحقق مدیریت محلـی
است ( )207 2015: Van Assche and Hornidge,براساس همین ،پروژة مدیریت محلی الگوی مناسبی برای ایجـاد
رابطة متعادل و توازن بین انسان ،اجتماع و طبیعت است که با تأکید بر رهیافت مشارکتی و حرکـت از پـایین و دوسـویه،
سبب افزایش توان اجتماعات روستایی در مسئولیتپذیری ،پاسخگویی به نیازهایشان و شـرکت مـردم در جریـان توسـعه
میشود (عظیمی آملی و افتخاری)11-2 :2010 ،؛ بهطوریکه این جریان توسعه مجموعهای جدید از روابط اسـت کـه در
آن محور اصلی هماهنگی و همکاری ،مذاکره بهجای فرمان و کنترل ،ارتباطات بهصورت شبکهای است ،نه سلسلهمراتب
حاکم (.)Van den Dool, 2015: 12
بهمنظور تحقق بخشی به چنین فرایندی ،امروزه رهیافت حکمروایی روستایی در کانون توجه توسـعة پایـدار روسـتایی
قرار گرفته و بهعنوان یکی از الزامات اساسی توسعة پایدار منطقه ای و محلی شناخته شده کـه در بطـن خـود دو مفهـوم
توانمندسازی و مشارکت را می پروراند؛ همچنین با گسترش قابلیتهای انسانی و تبدیل سرمایههای انسـانی بـه سـرمایة
اجتماعی ،زمینة الزم را برای فرایند توسعة مشارکتپذیر در محیط مردمساالر فراهم میکند .این توسعة پایـدار بـهمنظـور
بهبود کیفیت زندگی برای همة شـهروندان حاصـل مـیشـود ( )Eiveida, 2009: 3حکمروایـی خـوب درصـدد تقویـت
ساختارهای محلی در تقابل با سـاختارهای شـهرگرایی متمرکـز و ملـی اسـت و سیاسـتگذاری در حـوزههـای شـهری و
منطقـه ای ،ظـرف مکـانی و فـضایی دارد .اگر بخواهیم مفهوم حکمروایی را با مقیاس فراگیـر و عـامی کـه بـرای تمـام
سطوح و قلمروها کاربرد دارد بهکار ببریم میتوانیم از مفهوم «حکمروایی [توسعه] قلمرویی یا فضـایی» بهـره ببـریم .در
ایـن مفهـوم میتوان انواع مختلف یکنارچهسازی را در مقیاسهای مختلف روستایی ،شهری ،منطقـهای ،ملـی و فراملـی
جست وجو کـرد؛ بـه این ترتیب مفاهیمی چون حکمروایی روستایی ،حکمروایـی شـهری ،منطقـهای ،ملـی و فراملـی بـه
واقعیـت میرسـد .براساس همین ،امروزه شهرها و روستاها عمالً بهوسیلة شبکههـا و سـاختارهای مشـارکتی بـا هـم در
ارتباط هستند ( .)Pierre, 2015: 30بنا به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ،فرهن

معاصر بهطور روزافزون از اقتصاد فضا و

منطق فضایی متأثر است و هیجان عصر ما ،دراساس با توجه به شکل فعالیتها در فضا شکل میگیرد؛ همچنـین تبیـین
عملکرد فضا از سه عامل فضا ،زمان و سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگیرد ( .)Martin, 2017: 46افزون بـر
این ،جریان فعالیتها در فضا ،در تبیین و چرایی تحول پدیدهها و ایجاد سازمان فضایی ویژه نقشی اساسی دارد؛ بنـابراین
ارائه فهمی رضایتبخش از روابط و فرایندهای اجتماعی ،به اشکال فعالیتهای فضایی وابسته است ،به همین دلیـل طـی
چند سال اخیر اقتصاددانان به جغرافیای اقتصادی و اقتصاد فضا توجه زیادی داشـتند؛ بـه ایـن معنـی کـه در چـه جـایی
فعالیتهای اقتصادی رخ میدهد؟ پراکنش فضایی فعالیتها چگونه است و چرا؟ ( )Fujita, 2016: 27به سـخن دیگـر،
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پیام دریافتی مکرر از واکاوی ادبیات مربوط به حکمروایی روستایی بیان میکند که حکمروایی خوب فرصتی اسـت کـه در
آن مسیر عمومی اندیشه و مدیریت توسعهای تقویت شود و مردم روستایی ،خود برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند .دیگـر
اینکه حکمروایی روستایی بدون ارتباط با فضا و محیط پیرامون ،زمینهساز الگوی برنامهریـزی فضـایی راهبـردی محلـی
نیست.
نظام ساختاری -عملکردی کنونی مدیریت روستایی در محدودة مورد مطالعه گویای ایـن اسـت کـه مـدیریت نـوین
روستایی با وجود نهادسازی و استقرار نهاد دهیاری و شورهای اسالمی روستا ،نیازمنـد توجـه جـدی بـه مـردم روسـتایی
به منظور افزایش کارایی ،مسئولیتپذیری ،مشارکت همهجانبه و اجماعمحوری اسـت .مـواردی از جملـه تجربـة انـد ،و
کندی روند تعامل دهیاری با شوراهای اسالمی و بالعکس در ادارة امور روستا ،محدودیت منابع مـالی و اعتبـاری ،کمبـود
آموزشهای مستمر ،ضعف اعتماد مردم به نظمدهی و قانونمندشدن امور روستا و از سویی فرصـتهـا و قابلیـتهـایی از
جمله دیدگاه و توجه جدید به مدیریت روستایی ،گرایش رو به رشـد رونـد توسـعه در راسـتای توانمندسـازی و مشـارکت
روستاییان ،وجود انگیزه و رضایتمندی مردم از اقدامات هرچند کوچک مدیریت روستایی ،وجود دانش بـومی غنـی بـرای
بهرهوری مناسب و مؤثر از منابع روستا ،آموزههای حکمروایی خوب و ...نظارت بر عملکرد و هدایت فعالیتهـا و اقـدامات
نهاد مدیریت روستایی را با اصول حکمروایی روستایی همسو میکند و از جهت دیگر نگاه و نگرش بـه ایـن چـالشهـا و
ظرفیتها بر ابعاد فضایی ،امری ضروری و حیاتی بهشمار میآید.
براساس آنچه گفته شد ،تحقیق حاضر نیز با هدف تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روسـتایی در حکومـتهـای
محلی (دهیاریها و شوراهای اسالمی روستایی) پیرامون کالنشهر کرج و ارائة راهکارهای عملی در دستیابی به حکومت
محلی پایدار ،تحلیل تقویت نقاط قوت و ضعف آنها اجرا شده است .براساس همین ،مقالة حاضر بهدنبال پاسـخگویی بـه
این پرسش اساسی است که توزیع فضایی و سط حکمروایی خوب روستایی در حکومتهای محلی مطالعهشـده چگونـه
است؟ و حکمروایی خوب روستایی در این حکومتها از کدام الگوی فضایی تبعیت میکند؟

مبانی نظری
در سال های اخیر واژة حکمروایی به یکی از مفاهیم کلیدی در حوزة نظریهها و روشهای ادارة امور شهر و روستا تبـدیل
شده است و نظریه پردازان دالیل مختلفی برای توجیه گسترش کاربرد این واژه بیان کردهاند .به عقیدة کالبچ با توجـه بـه
آگاهی درحالرشد ،حکومتها تنها تصمیمگیرنده و اعمالکنندة تصمیمات از طریـق قـدرت دولتـی نیسـتند ،بلکـه زمـان
بسیاری صرف مذاکره با دیگر سازمانهای حکومتی و غیرحکومتی میکنند تا دربارة اقدامات و تصمیمات خاصـی توافـق
کنند .از نظر کالبچ ،این واژة جدید بیانکنندة شرایط جدیدی از انجام امور است .حکومت قبالً حکم و دستور مـیداد ،امـا
اکنون مذاکره میکند (.)Colebatch, 2002: 68
«شن » حکمروایی را کیفیت روابط میان حکومت و شهروندان میداند ( .(Sheng, 2010:134از نظر «مارس» نیـز
حکمروایی فرایندهایی است که سبب تعامل و تصمیمگیری میان بازیگران درگیـر در مشـکالت و چـالشهـای مشـتر،
میشود که هنجارها و نهادهای اجتماعی مربوط را ایجاد یا تقویت میکند (.)Marc, 2011: 407
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به عقیدة «بویر» حکمروایی به تمام فرایندهای حاکم -توسط دولت ،بازار و شبکههای اجتماعی و تجاری -از طریـق
گروهها ،قبایل یا سازمان رسمی یا غیر رسمی در سط یک قلمرو از طریق قوانین ،هنجارها ،قدرت یا زبان گفته میشـود
(.)Bevir, 2013: 7

 .1استقبال از نظرات
و صداهای جدید
)بهویژه جوانان و
اقشار محروم(
 .2ترسیم آیندهای
متفاوت)فرایند
پایین به باال(

مداخله و
مشارکت
پایدار
شهروندان

اصول کلیدی حکمروایی

همیاری

روستایی اثربخش

 .1ایجاد پیوند میان
بخشهای مختلف
)دولتی -خصوصی -
عمومی و غیرانتفاعی(
 .٢ایجاد پیوند میان
محدودههای سیاسی
و بهرسمیت شناختن
مناطق.

تکیه بر
منابع
منطقهای

 .1تحلیل مزیتهای رقابتی منطقهای (تمرکز بر نقاط قوت و تعیین
خوشهها)؛
 .2تقویت شایستگیهای رهبران محلی منتخب؛
 .3درگیر کردن میانجیگران کلیدی؛

.۴

بسیج سرمایة محلی.

شکل  .5اصول کلیدی حکمروایی روستایی اثربخش (منبعStark,2010:7 :؛ نگارندگان ،اضافات)

در سالهای اخیر ،متخصصان و صاحبنظران توسعة روستایی بر راهبردهای محلـی توسـعه بـا رویکـرد حکمروایـی
روستایی تأکید کردهاند ( .)Ward , 2009:1234-1244به عقیدة استارت دلیل اصلی توجه پژوهشگران و سیاستگذاران
توسعه به موضوع حکمروایی روستایی ،ناشی از عوامل و چالشهای متعددی است که توسعة جوامـع روسـتایی بـا آنهـا
مواجه است (.)Stark,2010: 214
از تحلیل و مقایسة تعاریف و مفاهیم فوق می توان دریافت که حکومت روستایی ،مجموعهای از سازمانها و نهادهای
رسمی ادارة روستاست؛ درحالی که حکمروایی روستایی نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت روستایی و شهروندان اسـت .از
سوی دیگر ،پارادایم جدید روستایی به تغییرات مهمی در زمینة چگونگی در ،و اجرای سیاستهایی نیاز دارد کـه از ایـن
طریق رویکرد حکمروایی چند سطحی و مشتر ،درنظر گرفته شود .بهنظـر مـیرسـد سـاختارهای سلسـلهمراتـب اداری
معمول برای اجرای این سیاستها ،بسیار نامناسب است و ادارة آنها به ابعاد سهگانة کلیدی بهصورت افقـی در دو سـط
مرکزی و محلی ،و بهصورت عمودی در تمام سطوح دولت در زمینة حکمروایی نیاز دارد (.)UNDP, 2000: 106
گذر و انتقال از مدل حکومت روستایی به مدل حکمروایی روستایی ،پاسخ نظری و عمل بهضرورت بـازتوزیع قـدرت
در سط جوامع شهری و روستایی است .درواقع ،مدل حکمروایی روستایی را میتوان یکی از ابزارهای تکثرگرا و حرکـت
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به سمت جامعة یکنارچه و پایدار روستایی بهعنوان آرمان نهایی این مدل تلقی کرد .براساس ایـن ،حکمروایـی روسـتایی
پیششرطی برای توسعة پایدار روستایی اسـت ()Stenseke, 2009: 28؛ زیـرا تمرکزنداشـتن ،مـدیریت منـابع محـدود،
مشارکت همگانی ،شراکت بین روستا ،دولت ،روستاییان و بخش خصوصی ،ابزارهای اصلی نبرد روستاها برای پاسخگویی
به نیازهای اجتماعی و پایداری توسعه است ( )Kadago et al., 2010: 1و اینها همگی بـه اسـتقرار مـدل حکمروایـی
روستایی نیاز دارد.
بخش دولتی (بهصورت نهادهای

موازی ،اقتدار و ناکارآمد)

جامعة مدنی (بسیار غیر
تشکیالتی و بیاعتماد به
بخش خصوصی و دولتی)

بخش خصوصی (مشارکتی،
بسیار منفعتجویانه،
بیاعتماد به ساختار محلی)

انعطافپذيري


شهر و
روستا

تمركززدايي
شبكهمحوري

نهادمندي
اعتمادسازي

شکل  .9دستیابی به حکمروایی خوب در تعامل شهر و روستا

برای دستیابی به حکمروایی خوب روستایی به تعامل و درهمتنیدگی سـه بخـش دولتـی ،خصوصـی و جامعـة مـدنی
نیازمند هستیم .جوامع شهری و روستایی ایران به دلیل ضعف ارتباط متقابل عادالنه ،ضـعف مشـارکت ،بـیاعتمـادی بـه
ساختار محلی ،بی اعتمادی جامعه به بخش خصوصی ،دولتـی و ...سـاختاری را بـهوجـود آورده اسـت کـه تحقـقپـذیری
حکمروایی خوب را با مشکل مواجه می کند؛ بنابراین ،برای جبران این وضعیت و گذار از وضعیت موجود ،بـه مؤلفـههـایی
چون تمرکززدایی ،انعطافپذیری دستگاهها ،اعتماد بین سه عنصر مورد نظر و رویکرد شبکهمحوری و نهادمندی در رابطه
با شهر و روستا نیاز است تا بتوان با رویکرد حکمروایی خوب همسازی کرد.
براساس این ،در رهیافت حکمروایی خوب روستایی ،بر مشارکت در توسعة روستایی شامل درگیرشدن مردم روسـتا در
فرایندهای تصمیمگیری ،توانمندسازی در راستای حرکت بهسوی رویکرد مشارکتی ،زمینه سـازی بـرای اسـتفادة بهتـر از
ظرفیتهای موجود ،فراهم کردن فضای مناسب برای نوآوری یا خالقیت ،آفرینش و ایجـاد ظرفیـتهـای جدیـد ،تقویـت
نهادها و فعالیتهای بین سازمانی و شبکهایکردن فعالیتها تأکید میشود .رهیافت حکمروایی خوب روستایی ،با تأکید بر
دانش بومی ،کنشهای جمعی و فرایندهای نهادسازی ،نگاهی نو به توسعة روستایی دارد و توجـه هرچـه بیشـتر بـهتمـام
وجوه روستایی (کالبدی-فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی) را الزامی و ضروری می داند ،ضمن اینکه باید به جنبههای
مشارکتی توجه ،و بر فنون برنامهریزیشده مبتنی بر کنشها و تصمیمات جمعی تأکید کند (.)Susan, 2008: 184
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با توجه به آنچه بیان شد پارادایم فضـایی ،بـه زمینـة نظـری الزم بـرای پـرداختن بـه کلیـت موضـوع ،سـاختارها و
سیستمهای فضایی ،پخش و انتظام پدیدههای جغرافیایی ،کنشها و روابط متقابل حکومتهای محلی و کالنشهر مـورد
مطالعه شکل و معنا میبخشد.
گفتنی است الگوی فضایی در رشد و توسعة پیراشهری ،از تغییرات محیطی و محیط انسانی ناشی میشـود ( Parker

)and Meretsky, 2004: 235؛ بنابراین عجیب نیست مدلهای توسعهیافتـه از تـأثیر عملکـرد شـرایط اکولوژیـک بـر
الگوهای فضایی منتج شده باشند ( .)Hobbs, 1997: 149میتوان گفـت ویژگـیهـای حکومـتهـای محلـی پیرامـون
کالنشهری بهدلیل ظرفیت های ارتباطات خود با شهر مرکزی ،عامل تعیینکنندة الگوی حکمروایی خوب روستایی است.
این ویژگی ها و عوامل شامل عوامل مکانی -فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و سایر خدمات و تأسیسـات
زیربنایی است که هریک بر توزیع فضایی حکمروایی خوب روستایی تأثیر زیادی دارد ،همچنین شـاخصهـای مشـارکت
مردمی ،2حاکمیت قانون ،1اجماعمحوری (توافـق جمعـی) ،0عـدالت و برابـری( 9تسـاوی حقـوق) ،مشـروعیت ،5کـارایی و
اثربخشی ،1شفافیت ،3پاسخگویی 1و مسئولیتپذیری 1که مهمترین ابعاد حکمروایی خوب بهشمار میآید ،بدون ارتباط بـا
فضا و محیط پیرامون ،ممکن نیست زمینهساز الگوی برنامهریزی فضایی راهبردی محلـی باشـند ،براسـاس ایـن ،الگـوی
شکلگیری و پراکندگی حکمروایی روستایی در حاشیة کالنشهرها به عوامل مکـانی -فضـایی وابسـتگی بسـیاری دارد.
مفهوم حکمروایی قلمرویی و فضایی ،بازتاب شکل جدیدی از حکومتپذیری اسـت که در آن نقشة سنتی دولت مدرن به
شکلی بسیار پیچیده با رویکردی باز و مشارکتی بدل میشود؛ مفهومی جهـانی کـه روش و نحـوة کـاربرد سیاسـتهـای
فضایی را مشخص میکند.
گفتنی است حکمروایـی فضایی نتیجة کیفیت روابط بین بخشی و بین سـطحی در حـوزة سیاسـتگـذاری عمــومی
اسـت و بـه همکـاریهای عمودی و افقی در شکلدادن و اجرای سیاستها مربوط مـیشــود .در ســادهتـرین شــکل،
حکمروایـی قلمرویی را میتوان کاربرد عملی اصول کلـی حکمروایــی در سیاســتهـای توســعة فــضایی دانــست.
)(CEMAT, 2006: 18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Participation
2. Rule of Law
3. Consensus oriented

4. Equity
5. Legitimacy
6. Effectiveness & Efficiency
7. Transparency
8. Accountability
9. Responsibility
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شکل  .9مدل مفهومی پژوهش الگوی فضایی حکمروایی روستایی

در ادامه ،بهمنظور واکاوی موضوع ،به پیشینة پژوهشهایی دربارة این موضوع در جهان و ایران میپردازیم .با توجه به
مطالعات در حوزة حکمروایی درمییابیم که هریک از پژوهشگران بهنوعی بـه تحلیـل و بررسـی حکومـتهـای محلـی و
حکمروایی پرداختهاند.

الکی و همکاران در سال  1331در پژوهشی سط فعالیتها و همکاریهای بـین حکومـتهـای محلـی روسـتایی و
عوامل مؤثر بر آن را در درة تنسی بررسی کردند (.)Lackey, 2002: 138-154
پردازش تأثیر حکمروایی محلی بر توسعة اقتصاد غیر زراعی نیز در مؤسسه منابع طبیعی هند با همکاری بانک جهانی
در سال  1330انجام شد.
گانی و دانکن شاخصهای حکمروایی جزایر فیجی را در دورة زمانی  2115تا  1330بررسی کردند.
مؤسسه پژوهشی سیاستهای روستایی 2با همکاری تعاونی توسعة بنگاهها (CFED) 1در پژوهشی بـا عنـوان اصـول
حکمروایی اثربخش روستایی در چارچوب حکمروایی خوب به بررسی و استخراج این اصول در چارچوب حکمروایی خوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rural Policy Research Institute
2. Corporation for Enterprise Development
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پرداخته است .هدف این پروژه مشتر ،سرعتبخشیدن و هدایت قابلیتهای حکمرانیهای روستایی و محلـی بـهمنظـور
توسعة روستایی و بررس ی و استخراج اصول حکمروایـی اثـربخش روسـتایی در چـارچوب حکمروایـی خـوب بـوده اسـت
( .) CFED, 2004هیروشی ساتو نیز درخصـوص ارائـة خـدمات عمـومی و حکمروایـی روسـتایی در چـین ،ارتبـاط بـین
حکمروایی روستایی و ارائة خدمات عمومی به روستاییان را بررسی کرده است (هیروشی ساتو.)1331 ،2
اومباسار 1در سال  1333سنجش حکمروایی خوب را با استفاده از روش چارچوب ارزیابی عمـومی ) (CAFدر کشـور
استونی و تایوان بررسی کرده است (اومباسار.)1333 ،
سان

فن

کام 0نیز در پژوهشی با عنوان تغییر پارادایم حکمروایی روستایی برای توسـعة پایـدار (موقعیـت و نقـش

 )GISحکم روایی روستایی را شیوة اعمال قدرت سیاسی ،اقتصادی و اجرایی مـدیریت کارهـای روسـتا تعریـف مـیکنـد
فنک کام.)1331 ،

(سان

فالکوسکی 9بر اساس شواهدی از برنامة لیدر ( )5 LEADERدر لهستان به نقش پاسخگویی سیاستمداران بهعنـوان
�(Fa؛ همچنین بئـر
یکی از مهمترین شاخصهای حکمروایی در جوامع روستایی توجه نموده است (kowski,2013:11

1

در پژوهشی با عنوان رهبری و حکمروایی جوامع روستایی ،به بررسی و اهمیـت نقـش رهبـری و حکمروایـی در جوامـع
روستایی میپردازد .در این پژوهش استدالل میشود که تعامل قوی بین حکمروایی و رهبری وجود دارد ،رهبـران محلـی
گاهی اوقات با دولت و حاکمیت دارند و در موارد دیگر بهواسطه روابط در مقیاس فضایی در خدمت دولت هستند .در ایـن
پژوهش در پاسخ به پرسش ماهیت مخالف رهبری در جوامع روستایی کشورهای پیشرفته درمییابیم کـه رهبـران نقـش
خود را در ارتباط با فرایندهای حکومت تفسیر و توجیه میکنند (.)Beer, 2014: 254
جدول  .5شاخصهای تبیینکنندة حکمروایی خوب از دیدگاه سازمانها ،نهادهای بینالمللی و متخصصان

سازمانهای بینالمللی/
ردیف

شاخصهای مطرحشده

نهادهای ملی /متخصصان/

صاحبنظران
2
1

)U.N.D.P (2000

کنفرانس ملل متحـد درمـورد

پاسخگویی ،اجماعمحوری ،مشارکت ،قانونمحوری ،عدالت و برابری ،مسئولیتپـذیری،
شفافیت
پاسخگو بودن ،فراگیربودن ،مشارکتجو بودن ،قانونمدار بودن ،شفافیتداشتن

سکونتگاههای انسانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sato, Hiroshi
2. Umbsaar, Leelo
3. Suang, Pheng,Kam
4. Fa�k
owski, Jan
5. Liaison Entre les Actions de Development de Economic Rural
6. Beer, Andrew
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جدول  .5شاخصهای تبیینکنندة حکمروایی خوب از دیدگاه سازمانها ،نهادهای بینالمللی و متخصصان

سازمانهای بینالمللی/
ردیف

شاخصهای مطرحشده

نهادهای ملی /متخصصان/

صاحبنظران
تیلور ( ،)1333ویـس ( ،)1333ایجـاد و تقویـت سـاختارهای دموکراتیـک ،شـفاف ،پاسـخگویی ،هوشـمندی و توسـعة
0

9

مـــــــوبیس ( ،)1332روی و مشارکتجویانه ،توجه و واکنش به درخواستهای مردم ،وضع خـطمشـیهـای مناسـب
تیدسل ()2111

اقتصادی برای تسهیل توسعه ،احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون

دانیل کافمن ،آرت کرای ،پابلو

حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولـت ،کیفیـت قـانون و مقـررات،

زوید و لوتبون( 2از پژوهشگران حاکمیت قانون ،کنترل فساد
بانک جهانی))1333( ،
مشارکت شهروندی (( :)CPآزادیهای سیاسی ،پایداری سیاسی) دولتمحوری (کـارایی

5

هـاتر و شـاه ،ریچـارد ولـش
()1333

1

قضایی ،کارایی اداری ،فساد کم) توسعة اجتماعی (توسعة انسانی ،توزیع عادالنه) مدیریت
اقتصادی (توجه به بیرون ،استقالل بانـک مرکـزی ،بازگشـت سـود در مقایسـه بـا نـرخ
 ،)GDPتوازن حقوق ذینفعان ،قانونمندی ،مشارکت مردمی ،مشروعیت ،انصاف

1

دنیش متا)1331( 0

پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،نوآوری در مدیریت ،شراکت بخشهای خصوصی و دولتـی،
تعامل شهروندان با حکومت محلی ،مدیریت نامتمرکز ،شبکهسازی ،توسعة منابع انسانی
مشارکت (انتخاب شورا ،انتخاب شهردار ،انجمـنهـای مـدنی) اثربخشـی (منـابع عمـدة

3

زیســتبــوم ســازمان ملــل درآمدی ،بررسی رضایت مصرفکنندگان) تساوی (منشور شهروندی ،درصد تعداد زنان در
()1335

شورای شهر) ،پاسخگویی (حسابرسی مستقل ،اعالم دارایـی و درآمـد ،تسـهیالت بـرای
شکایتهای شهروندان) امنیت (پیشگیری از جرائم ،رسیدگی به اختالفات)

1
1

دیویــد .جــی .ای .داگــالس پاسخگویی ،مشـارکت مردمـی ،حکومـت محلـی و توزیـع قـدرت در جامعـة روسـتایی،
()1335

ظرفیتسازی جوامع روستایی

( 9 ODA 2006مــدیریت

مشروعیت و شایستگی دولت ،پاسخگویی ،احترام به حقوق بشر و رعایت قانون

توسعة ماورای بحار)

23

هیروشی ساتو ()1331

22

اومباسار ()1333

مشارکت و همبستگی مردمی ،مشارکت سیاسی ،ایجاد ساختارهای دموکراتیـک ،تقویـت
منابع مالی بهعنوان شاخص تأثیرگذار حکمروایی در بین روستاهای چین
توانمندسازی :اتخاذ سیاسـت هـا و راهبردهـای انگیزشـی ،مشـارکت مردمـی ،منـابع و
فرایندها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Daniel Kufmann, Aart Krary, Pablozoido Lobaton
2. Richard welch
3. Dinesh Mehta
4. ODA = Overseas Development Administration
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جدول  .5شاخصهای تبیینکنندة حکمروایی خوب از دیدگاه سازمانها ،نهادهای بینالمللی و متخصصان

سازمانهای بینالمللی/
ردیف

نهادهای ملی /متخصصان/

شاخصهای مطرحشده

صاحبنظران
21

موریتا سـاچیکو؛ زالکـه دارودد دسترسی به اطالعات ،پاسخگویی و شفافیت (بازبودن) ،عدالت و برابری ،کارایی و نقش
قانون در نهادهای عمومی در همة سطوح

()1333

توجه به جوامع محلی ،نقش سازمانهای غیردولتی ،تصمیمسازی ،دسترسی عمـومی بـه
فن

کام ()1331

منابع اطالعات ،ظرفیت و توانمندسازی مردم از طریق فناوری اطالعات ،فقر و نابرابری،

20

سان

29

فالکوسکی؛ جان ()1320

پاسخگویی سیاستمداران ،مشارکت و همیاری ،اثربخشی ،قانونمندی

25

بئر؛ اندرو)1329( 2

نقش رهبری ،مشارکت متقابل ،اجماعمحوری ،شفافیت

کیفیت زندگی مردم روستایی ،ارتباط مردم با مقامات محلی ،درنظرداشتن منافع گروهی

(منبع :یافتههای پژوهش)

در مطالعات داخلی در این حوزه نیز می توان به تحلیلی بر حکمروایی خوب در ایران از سید مهـدی الـوانی و محسـن
علیزاده ثانی در سال  2011اشاره کرد که در آن نویسندگان بهدنبال شناخت شاخصهایی هستند که با اسـتفاده از آنهـا
بتوانند کیفیت حکمروایی خوب در ایران را بررسی کنند (الوانی؛ علیزاده ثانی.)11 :2011 ،
در سال  2013جواد جاسبی و ندا نفری با رهیافتی فرایندی-سیستمی به بررسی حکمروایی خوب پرداختنـد (جاسـبی؛
نفری.)3 :2013 ،
تبیین حکمروایی روستایی در حکومت های محلی مطالعة دیگری است که علیرضا دربـان آسـتانه در سـال  2011بـا
هدف تبیین عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی دهیاران و شوراهای اسالمی روستایی شهرستان قـزوین انجـام داده و در
آن از رویکرد پیمایشی و اسنادی استفاده کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد میانگین نمایة حکمروایی روسـتایی
در  53درصد از حکومتهای محلی در وضعیت نامناسب و  93درصد در وضعیت متوسط قـرار دارد؛ همچنـین  23درصـد
حکومتهای محلی با حکمروایی مناسبی مواجه هستند .متغیرهای درجة دهیاری ،جمعیت روستا ،رضایت شـغلی و سـط
تحصیالت دهیار ،سبک مدیریت ،انسجام اجتماعی ،تعامل مؤثر با دهیاریهای مجاور و تجربة دهیار نیز مهمترین عوامل
حکمروایی روستایی بهشمار میآیند (دربان آستانه و دیگران.)231 :2011 ،
در سال  2013جالل عظیمی آملی در پژوهشی با عنوان «تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روسـتاها» بـه بررسـی
وضعیت حکمروایی روستایی در روستاهای شهرستانهای بهشهر ،آمل و چالوس در اسـتان مازنـدران پرداختـه و دریافتـه
است که سط حکمروایی روستایی و پایداری در بیشتر روستاهای مورد مطالعه وضعیت مناسبی نـدارد (عظیمـی آملـی و
همکاران .)51 :2013 ،لغمایی و مهرابی نیز در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل حکمروایی خـوب روسـتایی در توسـعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Beer, Andrew
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مدیریت روستایی دریافتند که حکمروایی خوب روستایی مبنایی برای دستیابی به توسعة پایدار و سیستم ادارة ایدهآل است
که برای توسعة سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها اجتنابناپـذیر اسـت (اصـغری لغمـایی ،مهرابـی:2019 ،
 .)291بهطورکلی در بررسی و مطالعات بیشتر پژوهشگران ،به رویکرد فضایی توجه کمتری شده است.

روش پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش ممکن است به تصمیمگیریهای اجرایی و انجـام سلسـله اصـالحات در برنامـههـای توسـعة
مدیریت روستایی منجر شود؛ از اینرو از نظر هدف و ماهیت از نوع پژوهشهای کاربردی و از لحاظ روش پژوهش از نوع
پیمایشی است که با کمک فنون نمونهگیری سعی در تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش به حکومتهـای محلـی نـواحی
روستایی کالنشهر کرج دارد .براساس همین ،در این پژوهش بهمنظور بهدستآوردن شـاخصهـای مهـم در ارتبـاط بـا
حکمروایی روستایی ،نخست شاخصها براساس مطالعات نظری مستندسازی شدند ،سنس با توجـه بـه پیشـینه و مبـانی
نظری مطالعات و تحقیقات جهانی و منطقهای ارائه شده ،فراوانی شـاخصهـای اسـتخراجشـده از  1شـاخص مشـارکت،
اجماعمحوری ،عدالتمحوری ،مسئولیتپذیری ،شفافیت ،پاسخگویی ،قانونمندی ،مشروعیت و کارایی و اثربخشـی کـه در
بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجامشده در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است.

پس از شناسایی و مشخصکردن شاخصهای مؤثر در حکمروایی خوب روستایی ،برای شناخت اهمیت هریک و رتبـة
آنها در بین سایر مؤلفهها ،با استفاده از فن دلفـی ،شـاخصهـای مربـوط بـه آنهـا در اختیـار  93نفـر از متخصصـان و
صاحبنظران امر توسعة روسـتایی در کشـور بـهصـورت تصـادفی هدفمنـد شـامل اسـتادان ،متخصصـان و کارشناسـان
سازمانهای ذیربط از طریق ارسال فرم الکترونیکی پرسشنامهها ( )Google formقرار داده شد که در پایان  05نفر بـه
پرسشنامهها پاسخ دادند.
جامعة آماری پژوهش حاضر در رویکرد پیمایشی شامل تمام دهیاریها و شوراهای اسالمی روستایی کالنشهر کرج و
سرپرستان خانوارهای روستایی است .براساس آمار موجود در سال  ،2015تعداد دهیاریهای واجد شرایط  11بوده کـه بـا
استفاده از آمارة کوکران 50 ،دهیاری از طریق نمونهگیـری طبقـهبنـدی چندمرحلـهای انتخـاب شـدند و از  211شـورای
اسالمی روستا  235و تعداد سرپرستان خانوار  011نفر انتخاب شـدند 2.از میـان سرپرسـت خـانوار ،دهیـاران و شـوراهای
اسالمی روستا به ترتیب  11/1 ،19/0 ،13/1درصد مرد و مابقی زن بودند .در بین سرپرستان خانوار و شـوراها بـهترتیـب
باالترین سط پاسخگو  11و  13درصد دینلم و زیر دینلم و در بین دهیاران  13/1درصد دیـنلم و فـوقدیـنلم بـودهانـد.
بیشترین فراوانی پاسخ در بین سه گروه پاسخگو به گروه سـنی  02تـا  93سـال مربـوط بـود؛ همچنـین  31/1درصـد از
سرپرستان خانوار عضو هیچ تشکل غیردولتی در روستای خود نبـودهانـد و  12/9درصـد نیـز در تشـکلهـای غیردولتـی
عضویت داشتند .برحسب نوع فعالیت در دهیاری 53/1 ،درصد از دهیاران تماموقت و  91/2درصد پارهوقت بودند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از مجموع  111شورای اسالمی روستا برای دهیاریهای دارای  3شورا ( 2نفر) ،رئیس شورا و نائب رئیس شورا و دهیاریهای دارای  5شورا ( 3نفر) رئیس،
نایب رئیس شورا و یکی از اعضای شورا انتخاب گردند .جمعاً نمونه مورد مطالعه  105شورای اسالمی روستا.
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در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتبار ابزار اندازهگیری ،استفاده شده است؛ بدین ترتیب
که ابتدا واریانس نمرات هر پرسش پرسشنامه و واریانس کل آزمون سنس مقدار ضـریب آن تعیـین شـده اسـت .ضـریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامة دهیاران  ،3/121شوراهای اسالمی روستا  3/121و برای سرپرستان خانوار  33/101بود که
در سط مطلوب و پذیرفتنی قرار داشت.
بهمنظور تعیین سط حکمروایی روستایی در حکومتهای محلی مورد مطالعـه از فنـون  PROMETHEEو ANP

استفاده شد .فن پرامتی جزء مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه 2است که شش تابع دارد .با توجه به اینکـه در پاسـخ بـه
پرسش اول پژوهش هدف رتبهبندی و سط بندی حکمروایی مدنظر بود ،از توابع 2 1و  1این فن استفاده شد .بایـد توجـه
داشت که اساس روش پرومته مقایسات زوجی است ،در این مورد به تفاوت عددی بـین گزینـههـا در هریـک از معیارهـا
توجه میشود ،براساس همین در پژوهش حاضر ابتدا وزن شاخصهای نهگانه حکمروایـی خـوب روسـتایی از روشهـای
رتبهبندی مستقیم ،جمع رتبهای ،توان رتبهای و عکسپذیری رتبهای (جدول  )1تعیین و به همراه وزن هریک از مؤلفههـا
(حکومــتهــای محلــی) در نــرمافــزار  Visual PROMETHEEارزیــابی و ســنجیده مــیشــود .فــن فراینــد تحلیــل
شبکهای )ANP)0روشی جامع و قدرتمند برای تصمیمگیریهای دقیق است که در این تحقیـق نیـز از آن اسـتفاده شـده
است.
در پژوهش حاضر براساس روش فوق ابتدا مدل و ساختار موضوع ایجاد ،سنس ماتریسهای مقایسـه دو دوئـی بـردار
اولویت تشکیل شد ،پس از آن نیز برای اولویت نهایی مؤلفهها (حکومتهای محلی) ابر ماتریس شکل گرفـت .در پایـان
نیز براساس مراحل فوق حکومتهای محلی رتبهبندی شدند و بهترین گزینه انتخاب شد .بهمنظور بـهکـارگیری و انجـام
عملیات پردازش و تحلیل مدل نیز از نرمافزار  Super Decisionاستفاده شد .بهمنظـور دسـتیابی بـه هـدف مـورد نظـر
اطالعات 1 ،شاخص اثرگذار در قالب  50حکومت محلی شهرستان کرج در نرمافزار مذکور اعمـال شـد ،همچنـین بـرای
مشخصشدن رابطة بین عوامل تأثیرگذار بر حکمروایی روستایی با الگوی فضایی حکمروایی خـوب روسـتایی در منطقـة
مورد مطالعه و میزان تأثیرگذاری این دو بر هم از فن تحلیل رگرسیونی و ضریب تعیین ( )R2و برای تحلیـل دقیـقتـر از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Multiple Objective Decision Making (MODM) and Multiple Attribute Decision Making (MADM
 .2پرومته  Iگزینهها را بهصورت جزئی رتبهبندی میکند ،پرومته  IIنيز گزینههای گسسته را بهصورت کامل رتبهبندی میکند.
3. Analytic Network Process
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جدول  .9وزن شاخصهای حکمروایی خوب روستایی براساس روشهای رتبهبندی

ردیف

شاخص

2

مشارکت

رتبة
مستقیم

جمع

عکس پذیری

توان

میانگین

رتبهای

رتبهای

رتبهای

استاندارد 0

استاندارد وزن استاندارد

روش

2

1

3/133

2/333

3/050

2

3/339

3/211

1

1

3/399

3/215

3/399

19

3/155

3/239

1

9

3/311

3/213

3/351

01

3/211

3/312

9

مسئولیتپذیری

9

1

3/200

3/153

3/311

21

3/351

3/310

5

شفافیت

1

2

3/311

3/222

3/301

12

3/119

3/225

1

پاسخگویی

1

1

3/231

3/533

3/233

9

3/329

3/210

3

قانونمندی (حاکمیت قانون)

0

3

3/251

3/000

3/221

1

3/301

3/231

1

مشروعیت

3

0

3/313

3/290

3/353

91

3/231

3/311

1

کارایی و اثربخشی

5

5

3/222

3/133

3/332

15

3/311

3/313

جمع کل

95

95

2/333

1/111

2/333

115

2/333

2/333

1
0

اجماع محوری (توافق
جمعی)
عدالتمحوری (تساوی
حقوق)

وزن استاندارد

وزن

مأخذ :یافتههای پژوهش

محدودة مورد مطالعه
قلمرو پژوهش کرج یکی از شهرستانهای استان البرز اسـت کـه در شـرق آن قـرار دارد و شـامل دو بخـش مرکـزی و
آساراست .بخش مرکزی شامل سه دهستان گرمدره ،محمدشهر ،کمالآبـاد ،و پـنج شـهر کـرج ،ماهدشـت ،کمـالشـهر،
محمدشهر و گرمدره است .بخش آسارا از سه دهستان آدران ،آسارا ،نسا و شهر آسارا تشکیل شده اسـت .ایـن شهرسـتان
براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  2015دارای  11آبادی با  11هـزار و  110نفـر جمعیـت و  12روسـتا (جمعیـت
باالی  13خانوار) با  11هزار و  131نفر جمعیت است .از این میان حدود  50روستا مجوز تأسـیس دهیـاری طـی را چنـد
سال اخیر دریافت کردند و در حال حاضر فعالیت دارند .این دهیاریها جمعیتی معادل  11هزار و  391نفر جمعیت را تحت
پوشش قرار دادهاند (مرکز آمار ایران  ،2015سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .)2015 ،شرایط خاص کـالنشـهر
کرج ،موقعیت راهبردی ،نزدیکی به پایتخت ،مهاجرپذیری ،تنوع تشکلهای مردمی و توسعة تعاونی دهیاریها در مقایسه
با سایر استانها ،تنوع فرهنگی و قومی در روستاها ،تأسیس نخسـتین دهیـاریهـا و شـوراهای اسـالمی کشـور در ایـن
شهرستان ،باالبودن سط سواد و تحصیالت دهیاران و شوراهای اسالمی روستا و تأثیراتی که روستاها از کالنشهر کرج
طی چند دهة اخیر پذیرفتهاند ،نقش این کالنشهر منطقهای را در بررسی حکومـتهـای محلـی دوچنـدان کـرده اسـت.
بررسی پیوندهای شهر و روستا ،نقش و عملکرد روستاها و ناپایداریهای روستایی پیرامون این کالنشهر ،موجب تقویـت
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تعامل دوسویه 2سکونتگاههای روستایی کرج با کالنشهر کرج و توسعة نظام محلی پایدار در عرصة منطقهای خواهد شد.
با عنایت به موارد مذکور و دسترسی نسبتاً مناسب ،شهرستان کرج بهعنوان محدودة پژوهش انتخاب شده است.

شکل  .5محدودة پژوهش

یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
پس از تعیین وزن شاخصها و استانداردسازی تمام میانگینها ،برای رتبـهبنـدی روسـتاها از فنـون  PROMETHEEو
 ANPاستفاده و براساس آنها جدول  0ترسیم شد.

جدول  .9سطح حکمروایی روستایی ناحیة پژوهش به تفکیک بخش ،دهستان و روستا براساس فنون  ANPو
PROMETHEE
وزن

آسارا

ANP

رتبه

بخش

دهستان

روستا

Phi

استاندارد

رتبه

ANP

خالص

رتبه

Phi

ابهر،

3/323

25

-3/30

00

کیاسر

3/321

21

3/321

23

آدران

3/321

29

3/311

3

النیز

3/311

95

-3/300

53

ارنگه

3/310

91

-3/323

93

مورود

3/321

10

3/3335

11

آویزر

3/31

09

3/33

13

همه جا

3/311

93

-3/313

95

ایگان

3/31

00

3/35

10

آزادبر

3/321

12

-3/31

01

پورکان

3/325

1

3/31

12

آسیابدرگاه

3/321

19

-3/332

11

آسارا

آدران

رتبه

خالص

وزن

آسارا

بخش

دهستان

روستا

استاندارد

جریان

جریان

نساء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reciprocal

تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کالنشهر کرج

533

ادامه جدول  .9سطح حکمروایی روستایی ناحیة پژوهش به تفکیک بخش ،دهستان و روستا براساس فنون  ANPو
PROMETHEE
وزن
بخش

روستا

دهستان

استاندارد

جریان
رتبه

ANP

خالص

وزن
رتبه

بخش

دهستان

روستا

Phi

استاندارد

جریان
رتبه

ANP

خالص

رتبه

Phi

جی

3/329

5

3/313

1

حسن کدر

3/329

1

3/320

20

چاران

3/312

01

-3/39

05

سرخهدره

3/321

13

-3/321

03

خور

3/321

11

3/323

21

کوشکک

3/321

03

3/331

13

خوزنکال

3/321

23

3/310

1

کهنهده

3/31

05

3/322

21

سرزیارت

3/323

50

-3/301

50

گچسر

3/321

21

3/32

11

سرودار

3/311

92

-3/303

93

گرماب

3/321

13

3/322

23

سیجان

3/321

11

-3/30

09

گسیل

3/311

90

-3/35

01

کلوان

3/31

02

3/39

19

ملک فالیز

3/31

01

3/31

11

کلها

3/311

01

3/39

15

نساء

3/321

21

3/321

29

کندر

3/321

20

3/313

9

وارنگه رود

3/312

03

-3/312

91

کوشکک باال

3/311

51

-3/300

91

والیترود

3/321

2

3/59

2

لیلستان

3/319

53

-3/305

52

وله

3/321

11

3-/323

01

نوجان

3/325

1

3/321

1

وینه

3/311

91

-3/311

91

واریان

3/315

52

-3/303

91

آتشگاه

3/325

3

3/329

21

ورزن

3/323

23

3/321

25

دروان

3/310

91

-3/311

90

هرین

3/311

99

3/323

92

سیاه کالن

3/321

15

-3/31

02

3/311

01

-3/35

03

محمودآباد

3/323

21

3/323

21

درده

3/310

91

-3/313

51

3/320

1

3/392

0

سر،

3/310

93

-3/313

99

شهرستانک

3/329

9

3/315

5

3/320

0

3/53

1

تکیه

مرکزی

سنهساالر

کمالآباد

جوراب

3/321

22

3/321

22

امام چشمه

3/321

11

-3/31

01

محمدآباد

آسارا

علی
آبادگونه
گلستانک

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به رتبهبندی صورتگرفتـه ،سـکونتگاههـای روسـتاهای نمونـه در قالـب روسـتاهایی بـا حکمروایـی خـوب،
حکمروایی متوسط و حکمروایی ضعیف طبقهبندی شدند.
در جدول  ،9گونهشناسی حکمروایی روستایی براساس روش پرامتی در ناحیة پژوهش پیرامون کالنشهر کرج نشـان
داده میشود .بهمنظور توزیع فضایی حکمروایی در ناحیة پژوهش ،نتایج مدنظر بیشترین گونة حکمروایی خـوب روسـتایی
در بخش مرکزی توزیع شده است .هرچه از محدودة بخش مرکزی به سمت بخش آسار میرویم ،گونة حکمروایی خـوب
با روند کاهشی مواجه میشود.

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

577

جدول  .5گونهشناسی حکمروایی روستایی براساس روش پرامتی

وضعیت حکمروایی

ارزش

تعداد

درصد

گونة حکمروایی خوب

( +2تا )3

11

50

گونة حکمروایی متوسط

( -3/2تا )-3/1

20

15

گونة حکمروایی ضعیف

( -3/1تا )-2

21

11

جمع

---------

50

233

(طبق جریان خالص)

شکل  .5توزیع فضایی حکمروایی روستایی طبق شاخصهای حکمروایی خوب در ناحیه پژوهش

برای پاسخ به پرسش دوم تحقیق ،بهمنظور بررسی رابطه بین عوامل تأثیرگذار بر حکمروایی روستایی (متغیر مستقل)
با الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی (متغیر وابسته) در منطقه مورد مطالعه و میزان تأثیرگذاری این دو بر هم ،از فن
مدل رگرسیونی خطی و ضریب تعیین  R2استفاده ،همچنین برای بررسی شرایط مدل با استفاده از آنالیز واریانس و مقـدار
ضریب تعیین مدل ،مناسببودن مدل برازشیافته بررسی شده است.
با توجه به جدول  ،5مقدار احتمال ( )p- valueبرابر با  3/333است ،درنتیجه مـدل رگرسـیونی بـرای دادههـا ،مـدل
مناسبی است ،همچنین ضریب تعیین مدل برابر  3/335است ،این مقدار زیاد است و مدل مورد نظر بیش از  33درصـد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند.
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جدول  .5آنالیز واریانس متغیرها

مدل

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

آمارة F

رگرسیون

11313191/115

5

5121511/530

خطا

3510301/211

03

135123/131

کل

00113111/12

91

مقدار احتمال
b

/333 15/909

منبع :یافتههای پژوهش

براساس همین ،رابطه و تأثیرگذاری توپوگرافی ،فاصله ،درآمد دهیـاری ،جمعیـت ،سـط باسـوادی و درصـد زنـان ،از
عوامل تأثیرگذار بر الگوی فضایی خوب روستایی است؛ بهطوریکه متغیرهای فاصله ،درآمد دهیاری و جمعیـت بـا مقـدار
احتمال  3/333متغیرهای مؤثر بر متغیر وابسته هستند .درصد زنان با مقـدار احتمـال  3/311در سـط  5درصـد معنـادار
نیست ،اما در سط  23درصد اثر معناداری بر مدل دارد .متغیر توپوگرافی ،باسوادی و ضریب ثابت نیـز بـر مـدل تـأثیری
معنادار ندارد.
جدول  .5تحلیل رگرسیونی ،توپوگرافی ،فاصله ،درآمد دهیاری ،جمعیت ،باسوادی ،و درصد زنان با نوع الگوی فضایی حکمروایی
خوب روستایی روستاهای نمونه

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب رگرسیونی
()B

ضریب رگرسیونی
استاندارد

مقدار T

سط معناداری
()sig

ضریب ثابت

-111/132

-

-/511

/500

توپوگرافی

5/192

/51

/531

/512

فاصله از کرج

21/153

/011

9/351

/333

0/091

/152

0/311

/333

جمعیت

1/131

/302

9/139

/333

باسوادی

1/052

/355

/111

/913

درصد زنان

-09/229

-/290

-2/311

/311

درآمد دهیاری

حکمروایی روستایی

ضریب
تعیین

3/335

منبع :یافتههای پژوهش

میزان شاخص  Iبرای تحلیل الگوی فضایی نقاط روستایی ،براساس حکمروایی خوب روسـتایی 3/01 ،اسـت کـه بـا
عنایت به ( E )Iمحاسبهشده ( )-3/39911میتوان گفت الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی روستاهای مـدنظر بـه
سمت الگوی خوشهای گرایش دارد .براساس همین ،وضعیت حکمروایی خوب روستایی به تفکیک شاخصهـای نـهگانـة
حکمروایی خوب در محدودة مطالعهشده از الگوی موجود در شکل  1تبعیت میکند.
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شکل .5توزیع فضایی و الگوی حکمروایی روستایی به تفکیک شاخصهای نهگانة حکمروایی خوب روستایی

نتیجهگیری
با عنایت به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش ،رهیافت حکمروایی خوب روستایی مبنایی اسـت بـرای اعمـال اقتـدار اداری،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و سرزمینی (قلمروی) در مدیریت نوین روستایی که برای دستیابی به توسـعة پایـدار بسـیار
الزم و ضروری است .براساس این ،در پژوهش حاضر ،الگوی فضایی حکمروایـی خـوب روسـتایی پیرامـون کـالنشـهر
منطقهای کرج ارزیابی شد .بررسیهای اخیر نشان میدهد که موضوع حکمروایی روسـتایی بـا بعـد فضـایی ،بـهویـژه در
حکومتهای محلی پیرامون کالنشهرها کمتر مدنظر است و به همین دلیل در بستر مطالعات جغرافیایی اهمیت دارد.
نتایج تحقیق در پاسخ به پرسش اول پژوهشی نشان میدهد که سط حکمروایی روستایی در حکومـتهـای محلـی
مدنظر با میانگین  50درصد در وضعیت مطلوبی قرار دارد ،همچنین بررسی نتایج حاصل از رتبة شاخصها در حکمروایـی
روستایی در حکومتهای محلی نشانگر آن است که مشارکت ،شفافیت ،پاسخگویی و اجماعمحوری مهـمتـرین شـاخص
تأثیرگذار و عدالت محوری ،کارایی و اثربخشی ،قانونمندی مسئولیتپذیری و مشروعیت ،ضعیفترین شاخص تأثیرگذار بر
حکومتهای محلی موردنظر است.
برای مقایسة سط و تأثیرگذاری شاخص ها بر حکمروایی روسـتایی در پـژوهش حاضـر بـا مطالعـات دیگـر ،نتـایج
پژوهشهای دیگر که در این حوزه انجام شده بدین گونه بوده است:
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بئر ( )1329در پژوهشی با عنوان اهمیت رهبری و حکمروایی جوامع روستایی ،شاخص رهبری را در جوامع روسـتایی
مهمترین عامل در حکمروایی روستایی دانستهاند.
فالکوسکی ( )1320در مطالعهای با عنوان پاسخگویی سیاسی و حکمروایی در مناطق روستایی ،برخی شواهد از برنامة
لیدر ( )LEADERدر لهستان ،پاسخگویی مـدیران و ادارات محلـی را تأثیرگـذارترین شـاخص در حکمروایـی روسـتایی
میداند؛ همچنین عظیمی آملی ( )2013در مطالعه ای با عنوان تحلیل حکمروایـی خـوب در پایـداری روسـتاهای اسـتان
مازنــدران ،شــاخصهــای مشــارکت ،قانونمن ـدی ،اجمــاعمحــوری و شــفافیت بیشــتر از حــد متوســط ،و شــاخصهــای
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،عدالتمحوری و کارایی و اثربخشی کمترین حد متوسط را داشـتند .در مطالعـة دیگـری بـا
عنوان حکمروایی در حکومتهای محلی شهرستان قزوین که دربان آستانه انجام داده است ( ،)2011مسـئولیتپـذیری و
مردمساالری مشارکتی باالترین امتیاز و شاخصهای مردمساالری نمایندگی و برابری در دریافت خدمات عمومی در بـین
شاخصهای حکمروایی نامناسبترین وضعیت را داشتهاند.
نتایج پژوهش در پاسخ به پرسش دوم ،نشانگر آن است که متغیرهای فاصله ،درآمـد دهیـاری و جمعیـت متغیرهـای
مؤثر بر متغیر وابسته هستند .متغیر توپوگرافی ،باسوادی و ضریب ثابت نیز بر مدل تأثیری معنادار ندارد؛ بهطورکلی طبـق
بررسی صورتگرفته میزان شاخص  Iبرای تحلیل الگوی فضایی نقاط روستایی ،براساس حکمروایی خوب روستایی 3/01
است که نشانگر تمایل الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی روستاهای مورد مطالعـه بـه سـمت الگـوی متمرکـز یـا
خوشهای است ،بنا بر آنچه بیان شد چند نکته راهبردی از پژوهش حاضر حاصل میشود:
-

در رهیافت حکمروایی خوب روستایی فرایندهای فضایی در مقایسـه بـا سـایر فراینـدها (اقتصـادی ،اجتمـاعی،
فرهنگی ،نهادی و )...جایگاه خاص و تأثیرگذاری دارد .با توجه به پراکنش فضایی معنادار شاخصهای نـهگانـة
حکمروایی خوب روستایی در محدودة مورد مطالعه توجه به تأثیرگذاری رویکرد فضایی در حکمروایی روسـتایی
باید در دستور کار برنامهریزان توسعة روستایی قرار بگیرد.

-

وضعیت حکمروایی روستایی در بین روستاهای هر بخش متفاوت است؛ بهگونهای که روستاهای بخش مرکزی
در مقایسه با بخش آسارا ،وضعیت حکمروایی مطلوبتری دارند؛ بـه عبـارت دیگـر منحنـی حکمروایـی خـوب
روستایی از شمال (کوهستانی) به جنوب (دشتی و کوهنایهای) وضع مطلوب و مساعدتری پیدا میکند .عـواملی
چون دوری و نزدیکی به کرج ،خانوار و جمعیـت ،نـوع اقتصـاد حـاکم ،تنـوع اقتصـادی ،میـزان دسترسـی بـه
فرصتهای مختلف ،میزان و شدت بورسبازی زمین ،توریستپذیری ،قرارگیری در مسیر جـادة چـالوس و ...از
جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در میزان و شدت مطلوبیت یا مطلوبنبودن شاخصهای حکمروایـی خـوب در
روستاهای مورد مطالعه است.

-

رابطة بین متغیرهای تأثیرگذار بر حکمروایی روستایی و شاخص هـای حکمروایـی خـوب نشـان مـیدهـد کـه
برخورداربودن یا نبودن متغیرهای تأثیرگذار ،نقش چشـمگیری در سـط حکمروایـی روسـتایی محـدودة مـورد
مطالعه دارد؛ بهطوریکه درخصوص عوامل مکانی و فضایی غالب متغیرهای بزرگ بودن روستا ،مرکزیت روستا
از نظر ارتباطی ،توسعة کالبدی روستا و سط توسعه و تعدد زیرساختها با شاخصهای حکمروایی خوب ارتباط
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مثبت و معناداری وجود دارد .البته سهم و تأثیرگذاری هریک از متغیرهای مذکور در شـاخصهـای حکمروایـی
خوب متفاوت است .برای نمونه هرچه مساحت روستا بزرگ باشـد ،شـاخصهـای مشـارکت ،اجمـاعمحـوری و
عدالت محوری در آن روستا پایین تر است و از طرفی پاسخگویی ،قانونمندی ،مشروعیت و کـارایی و اثربخشـی
باالتر رفته است .به این دلیل که در جوامع کوچک بهدلیل آشنایی و درهمتنیدگی اقـوام و برخوردهـای روزانـه
مردم با همدیگر سطوح همیاری و همافزایی افزایش یافته است .توسعة زیرساختها و توسعة کالبدی روسـتا از
جمله داشتن طرح هادی روستایی نقش مؤثری در رضایتمندی و در پی آن مشـارکت و اجمـاعمحـوری مـردم
روستا داشته است.
-

شهر و روستا بهعنوان فضای جغرافیایی ،از درهمتنیدگی عناصر فضایی و کالبدی به وجود آمده اسـت .بـهرغـم
وجود تشابه متعدد در حوزههای شهری و روستایی که با عناصر فضایی همچون فعالیتها ،انسانها و پدیدههای
انسانساخت همراه میشود ،کارکردهای فضایی شهر و روستا تفاوتهـای معنـاداری دارد کـه حاصـل ماهیـت
مکان و روح حاکم بر فضای آنهاست؛ به همین دلیل بحث ماهیت روابط روستا-شـهر ،جایگـاه ارزشـمندی در
برنامههای توسعه بهویژه برنامهریزیهای فضایی دارد .در رهیافت حکمروایی خوب روستایی با توجـه بـه ابعـاد
حکمروایی فضایی میتوان با هماهنگیهای عمودی و افقی راهبردهای ،زمینة توسعة فضایی نـواحی روسـتایی
را فراهم کرد.

-

تحوالت کالبدی -فضایی روستاها در دهههای اخیر متأثر از روند شـتابان شـهرگرایی در مقابـل روسـتاگریزی،
بهویژه در نواحی کالنشهری جوامع روستایی را از نظر کیفی و کمی با تحوالتی بنیـادین روبـهرو کـرده اسـت؛
بنابراین ،مطالعه و بررسی پیوندهای روستایی شهری و جریانهای بهوجودآورندة آنها ،همچنین تأثیرشـان بـر
نواحی روستایی با درنظرگرفتن حکمروایی خوب از جمله مسائل مهم و مورد توجه در این پژوهش است.
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