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چکیده
یکي از دغدغههای همیشگي نظام برنامهریزی ،توسعۀ پایدار فضاهای روستایي بوده است .حکمروایي مطلوب روستایي از ملزومات
اساسي نیل به توسعۀ پایدار بهشمار ميرود .کارکرد سازمانهای مردمنهاد ازجمله عوامل عدیدهای است که تااکوون نن را در برپاایي و
تحقق حکمروایي مطلوب فضا دخیل دانستهاند .در دشت حسیننباد غیواب شهرساتان سربیشاه از ساال  9334گاروههاای توساعۀ
روستایي بهدنبال پروژۀ بینالمللي ترسیب کربن ،گسترش قابلمالحظهای داشته است .در این مقاله کوشش شده تا به بررسي و تبیاین
الگوی ارتباطي کارکرد گروههای توسعۀ روستایي بهعووان سازماني مردمنهاد با حکمروایي مطلوب در دشت حسیننباد غیواب پرداخته
شود .مقالۀ حاضر دارای رویکردی کاربردی است .برای گردنوری دادهها از مطالعات اسوادی و میاداني اساتفاده شاده اسات .در روش
میداني به تکمیل پرسشوامه پرداخته شد .جامعۀ نماری شامل روستاهایي از دشت حسیننباد غیواب بوده که عالوهبر شورای اسالمي و
دهیاری ،گروههای توسعۀ روستایي نیز در نن دایر است .تعداد  167عضو از  91گروه توساعۀ روساتایي سااکن در  93روساتای ناحیاۀ
حسیننباد غیواب به عووان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای چودمرحلهای بهطور تصادفي انتخااب شاد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو انجام معادالت ساختاری با کمک نرمافزار  LISRELصاورت گرفتاه اسات .نتاای
نشان داد کارکرد سازمانهای مردمنهاد (گروههای توسعۀ روستایي) در دشت حسیننبااد غیوااب  47درصاد از تغییارات حکمروایاي
مطلوب در سطح جامعۀ روستایي را به خود اختصاص داده است .بعد اقتصادی کارکرد سازمانهای مردمنهاد ،هم دارای اثار مساتقیم و
هم غیرمستقیم بر حکمروایي مطلوب روستایي است .در میان ابعاد حکمروایي مطلوب روستایي ،مقولۀ «مشارکت» بیشترین تأثیر را از
کارکرد گروههای توسعۀ روستایي پذیرفته است .درمجموع ميتوان گفت با گسترش فعالیت سازمانهای مردمنهااد در بطان فضااهای
روستایي ،زمیوۀ برپایي و استمرار حکمروایي مطلوب تا حد زیادی مهیا ميشود.
واژههای کلیدی :توسعۀ پایدار روستایي ،حکمروایي مطلوب ،سازمان مردمنهاد ،دشت حسیننباد غیواب.
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مقدمه



منابع منجر شود ( )Mattingly, 1994: 202و زمینتۀ

توسعۀ پایدار سکونتگاههای روستایی بهعنوان
یکی از ارکان اساسی سازمان فضایی هر سرزمین ،از
اهداف و دغدغههای همیشگی نظامات برنامهریزی و
دستگاههای حکومتی بهشمار میرود .یکی از
مؤلفههای فرایند توسعۀ پایدار ،مقولۀ مدیریت است
که امروزه تجارب چند دهه برنامهریزی ،مؤید تأکید
در آن بر روشهای مشارکتی است .درواقع اعتقاد بر
این است که در برنامهریزی توسعۀ پایدار روستایی،
الگوی مدیریت محلی با روش مشارکتی بایستی
بهعنوان محور مطالعات موردتوجه برنامهسازان و
متولیان توسعۀ فضا قرارگیرد (استعالجی.)040 :9919،
واکاوی تجارب و نظریات در عرصۀ مدیریت محلی
حاکی از این استت کته حفتع تعتادن بتین نیازهتای
اجتماعی ،اقتصادی و محیطتی نستح حا تر و آینتده
ازطریق توستعۀ پایتدار انستانی ،تیییتر پتارادایا را در
ادارۀ امور ایجاد کرده است .این تیییر پارادایا به ورود
مفاهیمی مانند مشتارکت شتهروندی ،جامعتۀ متدنی،
شفافیت ،پاسخگویی ،عدالت و برابری در کنار کتارآیی
و اثربخشی حکومتمحلی انجامیده است و حکمروایی
محلی را بهعنوان پیششرطی بترای توستعۀ پایتدار و
الگتتوی مناستتری بتترای متتدیریت شتتهری و روستتتایی
معرفی کرده است (دربانآستانهوهمکاران.)900 :9931،
یکی از مراحث مها و درعینحان جدیتد کته از دهتۀ
 9130به بعد در ادبیات توسعه مطتر شتده ،مو تو
حکمروایی خوب ]مطلوب[ است« .حکمروایتی» ایتدۀ
جدیدی است که جایگزین مفهتوم «حکومتت» شتده
است (.)Andersen & Van Kempen, 2003: 79
نهادهتتای بتتینالمللتتی سیاستتتگتتراری اقتصتتادی
همچون بانک جهانی ،برنامۀ عمتران ستازمان ملتح و
صندوق بینالمللی پون آن را بهعنوان «کلید معمتای
توسعه» مطر کردهاند؛ چراکته حکمروایتی مطلتوب
مدیریت محلی میتواند به استفادۀ متؤثر و کارآمتدتر

توسعۀ اقتصادی ،کالردی و اجتماعی نواحی محلتی را
مهیا سازد (Sharma,1989:49؛ .)Rakodi,2001:210
بدینسان ،این مو و در کشتورهای درحتانتوستعه
بهمنظتور استتقرار و نهادینتهستازی جامعتۀ متدنی از
جایگاه ویژهای برخوردار است (آرایی.)9933 ،
حکمروایی مطلوب در فضاهای روستایی فرایندی
است که در آن همۀ ارکان دخیح در روستا بر
مدیریت روستایی ،با تمام سازوکارهایی که با آنها
بتوان بهسوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم
روستایی حرکت کرد ،با ها متحد میشوند (افتخاری
و همکاران .)0 :9910،به بیان دیگر ،حکمروایی
مطلوب روستایی این تضمین را میدهد که
اولویتهای توسعۀ پایدار فضاهای جیرافیایی مرتنیبر
اجما و اتفاقنظر جامعۀ محلی سامان و تحقق یابد
( .)UNDP,2000این درصورتی است که پایداری و
مطلوبیت حکمروایی ،منوطبه جامعنگری و
یکپارچهنگری در فرایند پایابی و استمرار کارکردی
آن است .بهعرارتدیگر ،زمانی حکمروایی مطلوب
تحقق مییابد که تمامی کنشگران و بازیگران عرصۀ
محلی در همۀ فرایندهای سیاستگراری،برنامهریزی،
سازماندهی ،اجرا و نظارت حضور داشته باشند
( .)Mc Gill, 1998: 465بدینسان ،یکی از وظایف و
تالشهای بایستۀ مدیران و دستاندرکاران توسعۀ
فضاهای جیرافیایی ،تسهیح مشارکت و درگیری
شهروندان در امور حکمروایی است
(.)Yetano et al., 2009: 3
بهمنظور مهیاشدن بستر مشتارکت روستتاییان در
فرایند حکمروایی مطلوب ،سازوکارها و مکانیساهتای
متنابهی را میتوان شناسایی و بتهکتار بستت کته در
میان آنها ،رونق و گسترش «سازمانهتای متردمنهتاد
]غیر دولتتی[» از مهتاتترین و کارآمتدترین نظامتات
بهرهگیری از مشارکت فعان و همهجانرۀ مردم محلتی
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است و بهعنوان بخش سوم در کنار بختش خصوصتی
(بازار) و بخش عمومی (دولت) در ادارۀ جامعه نقتش
دارد (ر وانی44 :9934 ،؛ شاهبهرامی و همکاران:9931 ،
)605؛ ازاینرو میتوان سازمانهای مردمنهاد را یکتی
از شرکای دولتهای محلتی در امتر تصتمیاگیتری و
بستتامانستتازی فضتتای جیرافیتتایی بتتهشتتمار آورد
(.)Lowndes et al.,2001:209
بهطورکلی ،سازمانهای مردمنهاد یکی از ابزارهای
اساسی مدیریت دولتی نوین درجهت رشتد و توستعۀ
فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و توسعهای هستتند و
در اکثر کشتورها نقشتی اساستی در فراینتد توستعه
بتترعهتتده دارد (رحیمتتی و همکتتاران .)60:9910،بتترای
ارتقای موفقیتها و اثربخشی در انجام مستوولیتهتا،
9
توسعه و تقویت ستازمانهتای متردمنهتاد ()NGOs
امری مها و قابح اعتناست؛ بهگونهایکه دخالتتدادن
آنها در تصمیاگیریها و نحوۀ انجام امتور متیتوانتد
ستتازمانهتتای دولتتتی را نیتتز در رستتیدن بتته اهتتداف
سازمانی یاری سازد (خورشیدوند .)99 :9933،درواقتع،
سازمانهای غیردولتی (مردمنهاد) با «توانمندستازی»
و «بتترانگیختن ابتکتتار عمتتح فتتردی» در روستتتاییان
(علیالحستابی ،)96 :9910،زمینتۀ مشتارکت فعاننته و
ثمربخششان را در عمران ،بهسازی و توستعهبخشتی
(کمی و کیفی) فضاهای زیستیشان مهیا میسازد.
براساس آمار جهانی ،در پایان قرن بیستا بتیشاز
پنجتتاه هتتزار ستتازمان متتردمنهتتاد در کشتتورهای
درحانتوسعه فعالیت داشتته استت کته زنتدگی 060
میلیون نفر تحتتأثیر مستقیا کارکرد این سازمانهتا
بوده است ( .)Besley & Ghatak, 1999: 12با توجته
به آثار مثرتت مستتقیا و غیرمستتقیا ستازمانهتای
مردمنهاد بر ساخت و کتارکرد اقتصتادی و اجتمتاعی
مناطق جیرافیایی ،در همۀ کشورهای توستعهیافتته و
کاتوسعه ازجمله کشور ما همهستاله بتر تعتداد ایتن
1-Non Governmental Organizations
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ستتازمانهتتا در فضتتاهای شتتهری و روستتتایی افتتزوده
میشود .بهطوریکه براساس آمار تعداد ستازمانهتای
متتردمنهتتاد در ستتان  9934از  410متتورد بتته 9039
سازمان مردمنهاد در کح کشور افتزایش یافتته استت
(وزارت کشور.)9910،
0
ترویج و گستترش گتروههتای توستعۀ روستتایی
بهعنوان گونه ای از سازمانهای متردمنهتاد در دشتت
حسینآباد غیناب شهرستان سربیشته از ستان 9934
بهدنران انجام پروژۀ بینالمللی ترستی کتربن اتفتاق
افتاده است .هدف اصلی از ترویج گتروههتای توستعۀ
روستایی در محدودۀ یادشده ،مدیریت منابع طریعتی
(مراتع) و بهرود و عیت اقتصادی روستتاییان ستاکن
در دشت حسینآباد غیناب بوده است
(فانسلیمان و حجیپور.)901 :9910،
فعالیت چندین ستالۀ ایتن گتروههتای توستعه در
فضاهای روستایی ناحیۀ حسینآباد غیناب از یکستو
و رورت تحقق توسعۀ پایدار مکتانی-فضتایی در آن
ازستتویدیگتتر ،یکتتی از مستتا لی را کتته فتتراروی
برنامهسازان و متولیان توسعۀ منطقه قترار داده ،ایتن
است که چهطور میتتوان بتا گستترش ستازمانهتای
متتردمنهتتاد در جامع تۀ روستتتایی ناحیتتۀ حستتینآبتتاد
غینتتاب ،عتتالوهبتتر اهتتداف اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و
زیستمحیطی به حکمروایتی مطلتوب محلتی دستت
یافت؟ در این مقاله تالش شده است تا الگوی ارترتاط
میان کارکرد سازمانهتای متردمنهتاد بتا حکمروایتی
مطلوب روستایی در دشت حسینآباد غینتاب تحلیتح
شود .مها ترین سووانت تحقیق بته شتر زیتر بتوده
است:
 کارکرد گروههای توسعۀ روستایی دارای چه اثراتاقتصادی و اجتماعی در فضای روستایی است؟
-0گروههای توسعۀ روستایی ( ،)V.D.Gsسازمان یا نهادی اجتماعی و غیردولتی
است که در کانونهای روستایی متشکحاز جامعۀ محلی شکح مییابد .افراد
محلی با کمک یکدیگر ،گروههای مزبور را شکح میدهند تا با مشارکت جمعی،
مشکالت و موانع حاکابر سر راه زندگی و حصون پیشرفت در ابعاد مختلفی
حیات روستایی ،خصوصا بعد اقتصادی و اجتماعی را برطرف سازند.
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 شاخصهای حکمروایی مطلوب در نواحی روستاییدر چه سطحی قرار دارد؟
 کارکرد گروههای توسعۀروستایی از چه مدن ارتراطیبا حکمروایی مطلوب روستایی برخوردار است؟
مباني نظری
توسعه را میتتوان آرمتان و هتدف غتایی هتر نظتام
برنامهریزی دانست کته در همتۀ جنرتههتای زنتدگی
انسانی تسری یافته است و عالوهبتر بهرتود در میتزان
تولید و درآمد ،شامح دگرگونی اساسی در ساختهای
نهادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین امتیازها و وجهتۀ
نظرهای عمومی مردم است .توسعه در بسیاری متوارد
حتتتی عتتادات و رستتوم و عقایتتد متتردم را نیتتز دربتتر
متتیگیتترد (فتتانستتلیمان و حجتتیپتتور903 :9910 ،؛
 .)Lehmann, 1979: 9-32بنابه تعریف بانک جهتانی،
توسعۀ روستتایی ،استتراتژی استت کته بترای بهرتود
زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصتی از متردم
که همان روستاییان فقیرند ،طراحتی متی شتود .ایتن
استتتراتژی درپتتی گستتترش منتتافع توستتعه در بتتین
فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی بهدنران
امرار معاش هستند .فقرای روستتایی بتهطتور عمتده
شتتامح کشتتاورزان ختتردهپتتا ،اجتتارهنشتتینهتتا و
خوشنشینها میشود (مطیعیلنگرودی.)44 :9930،
تجارب چند دهه برنامهریزی و اجرای سیاستهای
مکتتتانی -فضتتتایی در چتتتارچوب رویکتتترد توستتتعۀ
روستاییای که تنها بتا محوریتت یتک یتا چنتد بعتد
محدود بوده است .نظریتهپتردازان و برنامتهستازان را
نسرتبه اهمیت مقولۀ محیط زیست در فرایند توسعه
واقف ساخته است؛ ازایتنرو توستعۀ پایتدار بتهعنتوان
مفهومی جامع که دربرگیرندۀ همۀ جنرههای زنتدگی
بشر بوده (مطیعیلنگرودی و شمسایی )66 :9933 ،پا به
منصۀ ظهور نهاده است و رویکرد غالت برنامتهریتزی
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توسعه بهطتور اعتا و برنامتهریتزی توستعۀ فضتاهای

روستایی بهطور اخص شده است.
توسعۀ پایدار روستایی عرارت است از فرایند کمک
به مردم روستایی ازطریق اولویتتبنتدی نیازهایشتان،
فعتتان کتتردن آن و ستترمایهگتتراری در زمین تۀ ایجتتاد
زیرساختها و ارا ۀ خدمات اجتماعی ،برقراری عدالت
و برابری با توجه به ظرفیتهای محلتی و رفتارهتایی
برختالف همتۀ بتیعتدالتیهتای گرشتته و تضتمین
سالمتی و امنیت آنها (.)S.A.R.D.F, 2005
در کلیتتت آن بایستتتی ازنظتتر زیستتتمحیطتتی
غیرمخترب ،ازنظتر فنتی مناست و ازنظتر اقتصتادی
مانتدگار و ازنظتر اجتمتتاعی قابتحپتتریرش باشتد؛ امتتا
ازمنظر جیرافیایی آن میتوان توسعۀ پایدار روستتایی
را «پایابی فرایند دگرشهتای ستاختاری و کتارکردی
فضتتا (روس تتا) درجهتتت ت تأمین نیازهتتای زیستتتی و
عقیدتی -آرمانی انسان روستانشین به فراخور زمتان و
مکان و همچنین کیفیتبخشیدن به آن با تأکیتد بتر
حفع بنیانهای ستازندۀ فضتای جیرافیتایی» تعریتف
کرد.
یکی از ترورتهتا و بنیتانهتای اساستی درجهتت
استتتتیالی توستتتعۀ پایتتتدار فضتتتاهای جیرافیتتتایی،
حکمروایی مطلوب بیان شده استت (جاستری و نفتری،
 .)35 :9933بتتهطتتوریکتته طرتتق گتتزارش ستتازمان
همکتتاری اقتصتتادی و توستتعه ،ستترمایهگتتراری در
حکمروایی دموکراتیک به پیشرفت در اهداف توستعه
کمک خواهد کرد (قنرری.)040 :9919،
بررسی سابقۀنظری مفهوم حکمروایی نشان میدهد
که از قدمتی برابربا تمدن بشری برخوردار است
(فرزینپاک)53 :9939،؛ اما بهلحاظ کاربرد در مطالعات
آکادمیکی برای اولینبار درخصوص فضاهای شهری
مورد استفاده قرار گرفته است .برایان مکنلین نیز
اولین نظریهپردازی است که در سان  9149به این
مفهوم پرداخته است (زیرایی.)0 :9934،
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حکمروایی یا  Governancدر لیت بهمعنای شیوۀ
حکومتکردن آمده است (کایر.)9 :9935 ،در حوزۀ
مفهوم ،حکمروایی از گستردگی خاصی برخوردار
است و با حوزههایی چون اقتصاد و یا بهعرارتی
امنیت اقتصادی ،سیاست ،اجتما و حقوق ارتراط
متقابح و مستقیا دارد (رزمی و صدیقی.)0 :9919 ،
بنا به تعریف مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان
ملح متحد ،حکمروایی مجموعهای از اقدامات فردی و
نهادی ،عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و ادارۀ
مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاها
میان منافع متفاوت و متضاد است که در قال
اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت میکند و شامح
نهادهای رسمی و ترتیرات غیررسمی و سرمایۀ
اجتماعیشهروندان است (.)UN-HABITAT,2002: 5
در کح حکمروایی مطلوب شامح سنتها ،نهادها و
فرایندهایی است که تعیین میکند چگونه تصمیمات
دولتی بهصورت روزانه اتخاذ میشود
(.)UNESCAP, 2009
در نظریۀ حکمروایی ،کارآمدی حکومت تابعی از
چگونگی ارتراط مردم با حکومت است (فاطمینیا،
)44 :9935؛ ازاینرو ،حکمرایی خوب (مطلوب)
بهمنزلۀ سلسلهمراتریشدن قدرت دولت و تقسیا آن
به سطو فوقالرکر همراهبا مشارکت مردم ،نهادهای
محلی و سازمانهای غیردولتی است که میتواند
صدای فقیرترین ،کوچکترین و آسی پریرترین افراد
و گروههای جامعه و سکونتگاههای دور از مرکز و در
حاشیه را به گوش تصمیاگیران در هنگام تخصیص
منابع عمومی رساند (.)UNDP, 2000
حکمروایی مطلوب روستتایی در حتوزۀ حکمروایتی
منطقهای قرار میگیرد که شامح آن قدرتی است کته
استعدادها را برای عمحکردن ،بتهوستیلۀ آمیتزهای از
منابع و مهارتها و اهدافشان در مشتارکتی پایتدار و
ماندنی هدایت میکنتد ( )Goodwin, 1998:120کته
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چنانچه بهخوبی گسترش یابد ،آنگاه تیییتر در قواعتد
ستتاختار دولتتتی ،تتتوازن حقتتوق ذینفعتتان ،بهرتتود
روشهتتای تصتتمیاگیتتری ،اجتترای قتتانون ،مشتتارکت
مردمی و نظایر آن نیز بهختوبی تحقتق پیتدا خواهتد
کرد ()Welch,2002:67؛ بنابراین میتوان حکمروایتی
خوب را «روند یا هدفی دانست که بایتد بتوانتد فقتر،
ناامنی و ترعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی
را ایجاد کند که سازمانهای مدنی ،بختش بازرگتانی،
شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجتود ختود را
مالک رونتد توستعه و متدیریت بختشهتا بداننتد یتا
بهعرارتی در این روند احساس مالکیت کنند».
چهار رکن اصلی حکمروایتی ختوب عرتارتانتد از:
«بخش عمومی و دولت که وظیفۀ هدایت و راهرری و
برقراری حاکمیت قانون را بهعهتده دارد؛ بختشهتای
خصوصی که عهدهدار ایجاد اشتتیان ،درآمتد ،تولیتد،
تجارت و وظیفۀ کس وکتار را بترعهتده دارد؛ جامعتۀ
مدنی که فتراهاکننتدۀ فرصتت ابتراز وجتود متردم و
شهروندان استت و ستازمانهتای محلتی کته وظیفتۀ
بستتیج ،ستتازماندهی و اعمتتان فرهنت هتتای بتتومی را
بهعهده دارد» (آرایی.)9933 ،
تعامح خوب و روان بین ارکان فوق ،زمینه را برای
تحقق حکمروایی مطلوب در ابعاد مختلف فضای
جیرافیایی فراها میکند .درواقع حکمروایی مطلوب
صرفا انجام وظایف نیست؛ بلکه چگونگی و شیوۀ
انجام وظایف را نیز شامح میشود .هدفها و روشها،
هر دو اهمیت یکسانی برای حکمروایی مطلوب دارد.
حکمروایی مطلوب دارای هشت مؤلفۀ اصلی است
(شکح  )9که تضمینکنندۀ کمینهشدن فساد ،احترام
بهنظر اقلیتها و اقشار آسی پریر در انجام
تصمیاگیری است .همچنین حکمروایی مطلوب در
قران نیازهای کنونی و آیندۀ جامعه مسوون است
( .)Kaufmann et al, 2000: 42معیارها و متییرهای

994

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،05بهار 7931

اصلی حکمروایی مطلوب را میتوان به شر زیر
تعریف کرد (عظیمیآملی و افتخاری:)99-95 :9919،
کارنیي :عرارت است از بیشترین استفاده از منابع
موجود بهنحوی که بیشترین برونداد با کمترین
هزینه بهدست آید؛
اثربخشي :عرارت است از درجه یا میزان موفقیت
سازمانها ،نهادها و انجمنها در دستیابی به اهداف
ازپیشتعیینشده؛
جامعیت :در جامعه باید این اطمینان وجود داشته
باشد که افراد ،به تناس فعالیت خود در منافع
جامعه سهیا خواهند بود .بهعرارتدیگر در حکمرانی
خوب ،همۀ افراد باید از تمامی فرصتهای برابر
برخوردار باشند؛
اجماعمحوری :بدین معناست که در جامعه با وجود
کنشگران متعدد و گروههای مختلف با دیدگاهها و
منافع گوناگون ،سطح توافقات گسترده دربارۀ آنچه
که بهترین منافع را برای آحاد جامعه درپی دارد،
فراها شود؛



مشارکت :به معنای وجود امکان حضور همۀ افراد

جامعه در تصمیاگیری و امر قدرت چه ازطریق
مستقیا چه غیرمستقیا است.
حاکمیات قاانون (قاانونماداری) :عرتارت استت از
حمایتتت کامتتح از حقتتوق همتتۀ انستتانهتتا بتتهویتتژه
انستتتانهتتتای درحاشتتتیهمانتتتده و فقیتتتر و حقتتتوق
مکانهاست.
پاسخگویي :فرآیندی را شر میدهد که توسط آن،
سازمانها ،مدیران و انجمنهای دایر در جامعه،
مسوون نتایج تصمیاها و فعالیتهایشان هستند.
شفافیت :فرایندی است که اطالعات مربوطبه شرایط
موجتتود ،تصتتمیمات و اقتتدامات را قابتتحدسترستتی،
قابحرؤیت و قابحفها میکند .شفافیت با پاستخگتویی
رابطۀ نزدیکی دارد.
مسئولیتپذیری :همۀ نهادها و دستگاههای جامعه
بایستی عالوهبر اهتمام برای ارا ۀ خدمات به همۀ
ذینفعان ،بایستی در قران جامعه احساس مسوولیت
داشته و پاسخگو باشند.

شکل  :9مؤلفههای حکمروایي مطلوب
مأخرUN-HABITAT, 2006 :

از تجربیات موفتق درزمینتۀ حکمروایتی مطلتوب

روستاهای هند را میتوان نتام بترد .نظتام مترکور در

روستایی ،نظام دموکراتیک مدیریت محلتی در ستطح

هنتتد ،متشتتکحاز ستتازمانهتتای محلتتی استتت کتته
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اختیاراتشان را از دولتهتای ایتالتی متیگیرنتد و بته

بهعنوان عوامح و سازندگان توسعه خودشتان معرفتی

روستتتاییان ختتتدمات محلتتتی ارا تته متتتیکننتتتد

میشوند ) .(Cornwall, 2002: 16بر ایتن استاس در

(قالیرتتاف .)14-11 :9930،کتترۀ جنتتوبی نیتتز مصتتداق

جهتتان ستتوم ،ستتازمانهتتای متتردمنهتتاد اشتتاره بتته

دیگری است که با جنرش نوستازی روستتاها از دهتۀ

سازمانهایی دارد که فقط دارای هدف توسعهیافتگی

 ،9140گرایش بهسوی حکمروایتی مطلتوب در آنجتا

جامعه هستند (سلطانی.)90 :9933 ،

شرو شده و به یکی از موفقترین تجربیات رهیافتت

سازمانهای مردمنهاد مشارکت افراد جامعته را در

حکمروایی مطلوب روستایی مردن شتده استت .ایتن

فرایند توسعه تقویت میکند (سعیدی )63 :9939،و به

جنرش ازطریق انتخاب رهرتران روستتایی بتهوستیلۀ

سر فارغبودن از بوروکراسی پیچیدۀ بخش دولتتی و

متتردم ،تعامتتح مناستتری میتتان کتتارگزاران دولتتتی و

منفعتطلری بخش خصوصتی ،ایتن امکتان را فتراها

روستاییان ایجاد کرده است (عمادی.)04-90 :9934 ،

ستتاخته تتتا در زمینتتههتتایی چتتون مرتتارزه بتتا فقتتر و

در کح حکمروایی مطلوب بر چگونگی دستیافتن بته

گرستتنگی ،حفاظتتت از محتتیط زیستتت ،جنگتتحداری،

حکومتی که بتواند زمینهساز توسعهای متردمستانر و

افزایش آگاهیهای عمومی ،رفتاه ،بهداشتت جامعته و

برابرخواهانه باشتد ،تأکیتد دارد (عربشتاهی)1 :9939 ،

ختتانواده ،توجتته بتته امتتور زنتتان و کودکتتان ،کتتاهش

که این امر ازیکستو ستر تستریع رونتد توستعه در

آسی های اجتماعی ،امدادرسانی بینالمللتی ،حقتوق

روستتتاها و ازستتویدیگتتر باعتتث برپتتایی توستتعهای

بشر ،حکمروایی مطلوب روستایی و شهری ،حمایت از

با شرایط فرهنگتی ،اجتمتاعی و جیرافیتایی

جامعۀ مدنی و جامعتۀ مرتنتیبتر ختدماترستانی و...

مناطق متی شتود؛ بتههمتیندلیتح امتروزه گستترش

موفقتر از بخشهای خصوصتی و دولتتی عمتح کنتد

رهیافتتت حکمروایتتی مطلتتوب روستتتایی مستتتلزم آن

(محمدی56 :9939 ،؛ .)Lawry, 2009: 21

متناس

است که مردم و جوامع روستایی در تشکحهای مدنی

همانگونهکه نوری اذعان داشته استت ،کتنش و

بهصورت شرکههتای کوچتک اجتمتاعی ستازماندهی

اثرگتتراری کتتارکرد ستتازمانهتتای متتردمنهتتاد در امتتر

شوند تا از تواناییهتا ،استتعدادها و خالقیتتهایشتان

حکمروایی مطلتوب ستکونتگاههتای انستانی بتهویتژه

استفاده کنند (افتختاری و همکتاران،

روستاها ،امری بدیهی است و درنهایت منجربه توسعۀ

)49 :9933؛ ازاینرو ،کارکرد سازمانهای غیردولتتی و

پایدار فضاهای مرکور می شود؛ چراکته ستازمانهتای

متتردمنهتتاد درجهتتت تفتتوق در حکمروایتتی مطلتتوب

مردمنهتاد بتهدلیتح مشتارکتجتویی افتراد محلتی و

روستایی اهمیتی راهرردی مییابد.

همچنین زمینهسازی و تحکیا فضای دموکراتیتک در

بهگونهای مناس

سازمان غیردولتی یا مردمنهاد ،سازمانی است کته

جامعتته ،از کارآمتتدی و ترعتتات مثرتتتی در استتتیالی

با سازوکاری ویتژه بستتر همکتاری میتان گتروههتا

توستعۀ پایتدار فضتاهای جیرافیتایی برختوردار استت

اجتماعی در زمینهها اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،

( ;Cernea, 1988: 1; Collingwood, 2006: 438

انساندوستانه و تکنیکی بهوجود میآورد (گلشنپتژوه،

.)Madon, 1999:252

 .)90:9939در چارچوب رویکترد توتوریکی حتاکابتر

درخصوص بررسی ارتراط و نقش سازمانهای مردم
در حکمروایتتی مطلتتوب روستتتایی ،عمتتدۀ تحقیقتتات
صتتورتگرفتتته مربتتوطبتته ختتار از حتتوزۀ ستترزمینی

سازمانهای مردمنهاد ،مردم نه بهعنوان یتک ذینفتع
منفعح و نه بهعنوان تنهتا یتک مصترفکننتده؛ بلکته
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کشورمان است که تحقیقتات یتاو و پتارکر،)9114( 9
اویگتتی )0004( 0و اندرستتون )0003( 9از آن دستتته
هستند .در داخح کشور نیز درزمینۀ یتادشتده کمتتر
مطالعاتی را میتتوان شتاهد بتود .درمجمتو بترپایتۀ



مطالعات نظری و بررسی تحقیقات پیشتین متیتتوان

مدن مفهومی زیر را برای مقالۀ پتیشرو ترستیا کترد
(شکح .)0

شکل  :1مدل مفهومي تحقیق

تهیه و ترسیا :نگارندگان9914 ،
0 9

مواد و روشها، ،

این مقاله بهلحاظ هدف کاربردی و ازحیث ماهیت
و روش توصیفی -تحلیلی و همرستگی است.
گردآوری دادههای موردنیاز به کمک مطالعات
اسنادی و میدانی انجام شده است .در روش میدانی از
تکنیک پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه یا ابزار
تحقیق در دو سطح طراحی شده است :سطح اون،
پرسشنامۀ «روستا» بوده که به کمک آن حکمروایی
مطلوب روستایی در چارچوب هشت مقوله و 04
شاخص سنجیده شده است .پاسخ پرسشها در قال
یک نرم عددی ( 4 ،6 ،9 ،9و  )1که عدد  9معرف
کمترین میزان عملکرد و  1بیشترین میزان عملکرد
بوده ،از دهیاران و اعضا شوراهای اسالمی روستاها در
ناحیۀ حسینآباد غیناب سربیشه پرسیده شده است.
1-Oyugi
2-Andersson

سطح دوم ،پرسشنامۀ «خانوارهای عضو گروههای
توسعۀ روستایی» بوده که اثرات اقتصادی و اجتماعی
کارکرد سازمانهای مردمنهاد (گروههای توسعۀ
روستایی) به کمک  05شاخص بررسی شده است.
پاسخ سؤانت این پرسشنامه نیز در طیف لیکرت
(خیلیکا ،کا ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد) جمعآوری
شده است.
روایی ابزار گردآوری داده به کمک استادان و
متخصصان زمینۀ موردبحث ارزیابی شده است .میزان
پایایی آن در جامعۀ مورد مطالعه با انجام پیشآزمون
و محاسرۀ آلفای کرونراخ بهدست آمده است که
میزان آن برای پرسشنامۀحکمروایی مطلوب روستایی
(پرسشنامۀ روستا) برابر با  0/343و برای پرسشنامۀ
خانوارهای عضو گروههای توسعۀ روستایی برابربا
 0/304بوده است.

994

الگوی میانکنش کارکرد سازمانهای مردمنهاد ...

درمجمو سکونتگاه روستایی دشت حسینآباد
غیناب در  91آبادی (تا پایان شهریورماه  )9910آن
گروههای توسعۀ روستایی فعالیت داشته است .در
میان آنها  99روستا که ها دارای شورای اسالمی و
دهیاری بوده و ها گروههای توسعۀ روستایی فعالیت
برپا میباشد ،بهعنوان روستاهای مورد مطالعه انتخاب
شده (شکح  )9و به همۀ این روستاها درجهت
پرسشگری مراجعه شده است .پرسشنامههای روستا
با انجام مصاحره و پرسشگری از  01عضو شورا و
دهیار در  99روستای ناحیه تکمیح شد .در این
روستاها ،تعداد  40گروه توسعۀ روستایی با 130
عضو فعالیت دارند که با استفاده از فرمون کوکران

حجا نمونۀ گروههای مورد مطالعه  91گروه با 054
عضو تعیین شده است .با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای بهطور تصادفی افراد نمونه انتخاب شد.
تجزیهوتحلیح دادههتای گتردآوریشتده در بختش
آمار توصیفی به کمک نرم افتزار  SPSS 19و همچنتین
ارزیتتابی و تحلیتتح متتدن ارترتتاطی میتتان کتتارکرد
سازمانهای مردمنهاد (گروههای توستعۀ روستتایی) بتا
حکمروایتتی مطلتتوب روستتتایی در دشتتت حستتینآبتتاد
غیناب به کمک نرمافزار LISREL8.5انجام شده است.

شکل  :3نقشۀ موقعیت روستاهای دشت حسیننباد غیواب در شهرستان سربیشه

تهیه و ترسیا :نگارندگان9919،
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یافتههای تحقیق



توسعۀ روستایی بیشترین تأثیر را بر افزایش درآمد

اول :اثرات اقتصادی گروههای توسعۀ روستایي در

کلی خانوارهای روستایی داشته است .پس از آن،

ناحیۀ حسیننباد غیواب

میزان دسترسی به وامهای اشتیانزا دارای بیشترین

گروههای توسعۀ روستایی غالرا با اهداف اقتصادی

تابعیت از کارکرد گروههای توسعۀ روستایی و

و اجتماعی شکح مییابد .درواقع این گروهها بهدنران

صندوقهای خرد اعتراری داشته است .درواقع

تقویت بنیانهای اقتصادی و شاخصههای محیط

میتوان گفت ،گروههای توسعۀ روستایی با مهیا

اجتماعی تشکیح میشود .مطالعات در ناحیۀ

ساختن زمینۀ دسترسی به اعترارات از سوی

حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه نشان داد

روستاییان ،اشتیان و کارآفرینی در فضای روستاهای

(جدون  ،)9اثرات اقتصادی گروههای توسعۀ روستایی

مورد مطالعه را رونق بخشیده که بهترع آن سطح

دارای میانگین  0/5یعنی در حد متوسط بوده است.

درآمدی خانوارها اعااز درآمد دا می و موقت بهطور

در میان شاخصهای اقتصادی ،کارکرد گروههای

قابحتوجهی افزایش یافته است.

جدول  :9میزان اثرات اقتصادی گروههای توسعۀ روستایي در محدودۀ مورد مطالعه

گویههای بعد اقتصادی ()ECO

خیلی
کا

کا

تا
حدودی

زیاد

خیلی میانگین
زیاد رترهای

افزایش درآمد کلی خانوار ()eco1

00

40

16

46

4

9/4

ایجاد درآمد موقت برای خانوار ()eco2

93

63

33

91

5

0/6

افزایش تعداد افراد شاغح پارهوقت خانوار ()eco3

94

44

15

99

9

0/5

افزایش تعداد افراد شاغح دا می خانوار ()eco4

44

66

34

05

0

0/9

تسهیح و تعدد دریافت وامهای اشتیانزا ()eco5

60

90

31

99

9

0/4

مأخر :یافتههای میدانی9919 ،

دوم :اثرات اجتماعي گروههای توسعۀ روستایي در

بهرهگیری از مراتع و بقایای پوشش گیاهی ،در اولویت

ناحیۀ حسیننباد غیواب

اهداف کارکردی این گروهها تعریف شده است؛

بررسی و عیت میزان اثرات اجتماعی گروههای

ازاینرو ،بیشترین اثرات گروههای یادشده در زمینۀ

توسعۀ روستایی نشان داد (جدون  ،)0بهدنران پایابی و

گسترش استفاده از انرژی خورشیدی بهعنوان انرژی

گسترش این گروهها ،بیشترین حد اثرگراری آن بر

نو در ناحیۀ حسینآباد غیناب بوده است.

دسترسی به انرژیهای نو (انرژی خورشیدی) به میزان

همچنین کارکرد گروههای توسعۀ روستایی در

 9/1یعنی در سطح زیادی بوده است .درواقع از آنجا

محدودۀ مورد مطالعه سر

افزایش حضور اعضاء در

که برای اولین بار گروههای توسعۀ روستایی در دشت

فعالیتهای گروهی (همیاری) و افزایش تالش برای

کربن با

رفع مشکالت و نیازهای دیگر افراد محلی عضو با

اهداف زیستمحیطی و اقتصادی ،راهاندازی و گسترش

میانگین رترهای  9/3شده است .در مرات

بعدی،

یافته است ،استفاده از آبگرمکن خورشیدی بهجای

بیشترین اثرگراری کارکرد گروههای توسعۀ روستایی

حسینآباد غیناب بهوسیلۀ پروژۀ ترسی
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بر مواردی همچون افزایش دسترسی به امکانات

زبالهها با میانگین رترهای  9/5یعنی در حد کمی بوده

رفاهی (با میانگین رترهای  ،)9/4کمک به ارتقاء

است .بدینسان میتوان گفت میزان اثرگراری کارکرد

سوادآموزی و تحصیح در روستا (با میانگین رترهای

گروههای توسعۀ روستایی در ابعاد اجتماعی زندگی

به آب بهداشتی (با میانگین

روستانشینان دشت حسینآباد غیناب در حد متوسط

 )9/4و دسترسی مناس

(با میانگین  )0/5ارزیابی شده است.

رترهای  )9/4بوده است .کمترین سطح اثرگراری
گروههای توسعۀ روستایی بر جمعآوری بهداشتی

جدول  :1میزان اثرات اجتماعي گروههای توسعۀ روستایي در محدودۀ مورد مطالعه

خیلی کا

کا

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رترهای

کمک به ارتقاء سوادآموزی و تحصیح در روستا ()soc1

4

64

904

94

4

9/4

بهرود فضاهای آموزشی موجود ()soc2

1

996

44

03

0

0/1

ساخت فضاهای آموزشی جدید ()soc3

90

14

14

00

0

0/5

برانگیختن تمایح اعضا به سواد آموزی ()soc4

91

49

39

65

0

0/3

ایجاد خانۀ بهداشت ()soc5

55

30

49

94

9

0/9

دسترسی مناس به خدمات درمانی ()soc6

93

54

14

45

0

0/0

دسترسی مناس به آب بهداشتی ()soc7

94

95

19

909

6

9/9

دسترسی بیشتر به آموزشهای بهداشتی ()soc8

04

34

31

06

0

0/0

دسترسی مناس به حمام بهداشتی ()soc9

53

43

40

49

9

0/4

دسترسی مناس به توالت بهداشتی ()soc10

66

34

56

00

9

0/9

جمعآوری بهداشتی زبالهها ()soc11

995

59

94

1

0

9/5

ایجاد غسالخانه ()soc12

999

45

90

94

9

9/4

افزایش حضور در فعالیتهای گروهی (همیاری) ()soc13

99

45

41

14

1

9/3

افزایش تالش برای رفع مشکالت و نیازهای اعضا ()soc14

90

99

14

909

9

9/3

افزایش امکانات رفاهی (وسایح منزن ،خودرو)soc15( )...

99

90

904

30

6

9/4

ساخت راههای ارتراطی ()soc16

43

64

49

69

4

0/9

افزایش دسترسی به انرژیهای نو ()soc17

03

91

996

54

9

9/1

گسترش دفاتر خدمات پستی ()soc18

940

04

95

93

5

9/1

افزایش دسترسی به تلفن یا موبایح ()soc19

900

01

90

45

4

0/6

افزایش دسترسی به وسایح نقلیۀ عمومی ()soc20

909

93

95

44

9

0/0

افزایش دسترسی به برق ()soc21
مأخر:یافتههای میدانی9919 ،

999

09

1

69

4

0

گویههای بعد اجتماعی ()SOC

سوم:حکمروایي مطلوبروستایي در دشتحسیننباد
غیواب

با استفاده از  04شاخص در قال هشت مؤلفه،
حکمروایی مطلوب در روستاهای ناحیۀ حسینآباد
غیناب مورد بررسی واقع شد .طرق مطالعات صورت
گرفته (جدون  )9میانگین رترهای حکمروایی مطلوب

روستایی درمجمو ناحیۀ مورد مطالعه برابر با 6/9
بوده است .در میان مؤلفههای حکمروایی مطلوب
روستایی ،جامعیت و مشارکت با میانگین رترهای 6/4
دارای بیشترین میزان بوده است .پس از آن بهترتی
میزان نمرۀ مؤلفۀ شفافیت برابربا  ،6میانگین دو
مؤلفۀ کارآیی و اثربخشی بههمراه پاسخگویی ،4/1
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میزان مؤلفۀ حاکمیت قانون  ،4/3میزان مؤلفه
مسوولیتپریری  4/4و در نهایت ،کمترین میزان
مربوطبه مؤلفۀ اجما محوری با میانگین  4/9بوده
است .دلیح اصلی پایینبودن مؤلفۀ اجما محوری تا



حدودی به اعتقاد برجامانده از زندگی عشیرهای سابق
9

بازمیگردد که برخی معتقدند نرایستی جایگاه زنان
را در تصمیمات و حکمروایی با مردان یکسان دانست.

جدول  :3میزان مؤلفهها و شاخصهای حکمروایي مطلوب روستایي در ناحیۀ حسیننباد غیواب سربیشه

شاخص

مؤلفه

عملکرد مالی و اعتراری ()eff1

میانگین رترهای
شاخص
4/3

عملکرد وظیفهای ()eff2

4/6

ر ایتمندی روستاییان از عملکرد ()eff3

4/5

برنامهمحور بودن دهیاری ()eff4

4/9

اقدام در چارچوب برنامه و وظایف ()eff5

6/9

هزینهکرد اعترارات در چارچوب بودجه ()eff6

5/6

جامعیت

فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دهیاری ()col1

6/1

()COL

حمایت از اقشار عیف و کادرآمد ()col2

6/4

سها زنان از فرصتهای اجتماعی موجود ()soci1

4/5

کارآیی و اثربخشی
()EFF

اجما محوری
()SOCI

فرصت برابر در دسترسی به قدرت ()soci2

4

تشکیح شورای منتخ محلی ()par1

3/4

مشارکت

انتخابیبودن مدیر محلی روستا ()par2

5/6

()PAR

تشکیح سازمانهای جامعۀ مدنی ()par3

4/0

مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی ()par4

9/6

شفافیت

شفافیت مالی ()tra1

6/9

()TRA

شفافیت برنامهای و عملکردی ()tra2

4/5

کنترن بهوسیلۀ سطو بانتر حکومتی ()res1

4/4

میزان اختیارات دهیاریها و شوراهای اسالمی روستایی ()res2

6/9

رویههای رفتاری دهیاری و شوراهای اسالمی روستایی ()res3

4/0

مسوولیتپریری
()RES
پاسخگویی

سازوکار رسیدگی به شکایتها ()ans1

()ANS

و عیت شکایتهای مردمی از دهیاری و شورا ()ans2

4/4

حسابرسی دهیاریها ()aut1

4/1

ثرت و نگهداری اسناد ()aut2

6/9

سازوکار بهرهبرداری از تجهیزات و منابع عمومی ()aut3

4/9

حاکمیت قانون
()AUT

مأخر :یافتههای میدانی9919 ،

6

میانگین رترهای
مؤلفه

4/1

6/4
4/9

6/4

6

4/4

4/1

4/3

9

 -9بخشی از افراد مورد مطالعه ،در گرشته عشایر کوچنشین از ایح بهلولی بودهاند که بهمرور زمان طی برنامههای اسکان خودجوش و با برنامه در
سکونتگاههایی همچون نازدشت اسکان یافتهاند.
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معنیداری معتادنت ستاختاری انجتامشتده کمتتر از
 0/06و مقدار شاخص  RMSEAکمتر از  0/03بتوده
است ،میتوان گفت مدن ارا هشده با میزان اطمینتان
 16درصتتد در جامعتتۀ متتورد مطالعتته معنتتیدار و از
برازش قابحقرولی برخوردار بوده است (جدون .)4

تجزیه و تحلیل دادهها
الگوی کنش و ارتراط میان کارکرد ستازمانهتای
مردمنهاد در دشتت حستینآبتاد غینتاب کته در ایتن
تحقیق گروههای روستایی درنظر گرفته شتده استت،
با حکمروایی مطلوب روستایی ازطریق انجام معادنت
ستتاختاری بتتهدستتت آمتتده استتت .ازآنجتتاکتته ستتطح

جدول  :4شاخص های برازندگي مدل ساختاری کوش کارکرد سازمانهای مردمنهاد با حکمروایي
مطلوب روستایي در دشت حسیننباد غیواب

نماد

مقدار مدن تحقیق

عنوان شاخص

χ

049/90

-

P-Value

0/09

0/06

df

9691

-

RMSEA

0/040

کمتر از 0/03

شاخص برازندگی تطریقی

CFI

0/14

<0/1

شاخص نرمشدۀ برازندگی

NFI

0/10

<0/1

شاخص برازندگی

GFI

0/19

<0/1

AGFI

0/19

<0/1

2

کای اسکور
سطح معناداری
درجه آزادی
جرر برآورد واریانس خطای تقری

شاخص تعدیح برازندگی
مأخر  :یافتههای میدانی تحقیق9919 ،

در این تحقیق ،اصلیترین فر یه این بوده است که:
«کارکرد سازمانهای مردمنهاد بر حکمروایی مطلوب
روستایی تأثیر دارد» .برپایۀ جدون شمارۀ  ،6ازآنجاکه
سطح معناداری کمتر از  0/06بوده ،میتوان گفت دو
متییر موردمطالعه دارای ارتراط معنادار بوده است.

مقدار استاندارد

بدینسان ،فرض طر شده که مرین اصلی مسیر در
مدن ترسیاشده و وجود رابطۀ میان دو سازۀ کارکرد
سازمانهای مردمنهاد و حکمروایی مطلوب روستایی
در دشت حسینآباد غیناب بوده ،تأیید میشود.

جدول  :0مقادیر روابط سازۀ کارکرد سازمانهای مردمنهاد با حکمروایي مطلوب روستایي

متییر
کارکرد سازمانهای مردمنهاد
حکمروایی مطلوب روستایی
مأخر :یافتههای میدانی تحقیق9919 ،

مسیر

R2

مقدار t

سطح معناداری

NGOsGOV.G

0/439

0/40

0/09

همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته و مدن
ساختاری بهدست آمده ،بارهای استانداردشده نشان
میدهد (شکح  ،)4تیییرات شاخص حکمروایی
مطلوب روستایی بهواسطۀ کارکرد سازمانهای
مردمنهاد برابربا  43درصد بوده است .بهعرارتی،
کارکرد سازمانهای مردمنهاد در فضای روستاهای

موردمطالعه  43درصد از تیییرات واریانس حکمروایی
مطلوب روستایی را به خود اختصاص داده است.
همچنین یافتهها نشان داد که کارکرد سازمانهای
مردمنهاد  96درصد از تیییرات مقولۀ کارآیی و
اثربخشی 90 ،درصد مقولۀ جامعیت 94 ،درصد مقولۀ
اجما محوری 54 ،درصد مقولۀ مشارکت 50 ،درصد
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مقولۀ شفافیت 44 ،درصد مقولۀ مسوولیتپریری96 ،
درصد مقولۀ پاسخگویی و  93درصد از تیییرات
واریانس حاکمیت قانونی را شامح میشود.
طرتق بررستیهتا ،ترعتات اقتصتادی در ناحیتۀ متورد
مطالعتته  36درصتتد از تیییتترات واریتتانس کتتارکرد
سازمانهای مردمنهاد را به خود اختصاص میدهتد و
میزان  R2مربوطبه اثرات اجتماعی برابربا  45درصتد



محاسره شده است .الرته اثرات اقتصادی بهمقتدار 09

درصتتد از تیییتترات کتتارکرد اجتمتتاعی ستتازمانهتتای
مردمنهاد را دربر میگیترد؛ ازایتنرو ،متیتتوان گفتت
تحون و دگرگونی در شرایط اقتصادی بسترساز تیییر
و تحونت بعد اجتماعی کارکرد سازمانهای مردمنهاد
در روستاهای دشت حسینآباد غیناب شده است.

شکل  :4الگوی کوش کارکرد سازمانهای مردمنهاد با حکمروایي مطلوب روستایي در دشت حسیننباد غیواب (بارهای استانداردشده)

تهیه و ترسیا :نگارندگان9919 ،

نتیجه
توسعۀ پایدار روستایی یکی از آمان و دغدغههای
اساسی نظامات برنامهریزی بهشمار میرود .بهمنظور
کامیابی و استیالی این رویکرد در فضاهای روستایی،
یک نظام برنامهریزی باید ابعاد یا زمینههای متنابهی
را مدنظر قرار دهد تا تفوق در اهداف صورت پریرد.
مقولۀ حکمروایی مطلوب سکونتگاههای انسانی یکی

از انگارههای سرزمینی است که میتوان گفت عمدۀ
ابعاد مربوطبه زندگی انسانی را دربر میگیرد .در
روستاها ،با حلقۀ مدیریت روستایی ،میان حکمروایی
مطلوب و توسعۀ پایدار این فضاها پیوند و ارتراط
برقرار میشود .بهطورکلی میتوان اذعان داشت که
نیح به توسعۀ پایدار روستایی تا حد قابحتوجهی
متأثر از حکمروایی مطلوب و برپایی کامح آن است.

الگوی میانکنش کارکرد سازمانهای مردمنهاد ...

سوگیری فرایندها و مکانیساهای فضایی -مکانی
درجهت استیالی حکمروایی مطلوب روستایی تابع
عوامح عدیدهای است که در دو محیط انسانی و
محیط طریعی میتوان جستوجو کرد .سازمانهای
مردمنهاد بهعنوان شقی از کنش اجتماعی انسان در
فضاهای زیستی ،نهادهایی هستند که کارکرد آن
دارای ترعات گستردهای در سکونتگاههای انسانی
است .تاکنون تحقیقات صورتگرفته بر وجود ارتراط
و مناسرات میان کارکرد سازمانهای مردمنهاد با
روند پایابی و تداوم حکمروایی مطلوب بهویژه در
نواحی روستایی دنلت دارد.
بهمنظور بهرود نقش کارکردی سازمانهای
مردمنهاد در فرایند حکمروایی مطلوب روستایی،
شناخت الگوی برهاکنش این دو دارای اهمیت و
رورتی بنیادی است .در این مقاله تالش شد تا
الگوی اثرگراری گروههای توسعۀ روستایی بهعنوان
نمادی از سازمانهای مردمنهاد در دشت حسینآباد
غیناب سربیشه بر حکمروایی مطلوب روستاهای آن
مورد شناسایی و تحلیح قرار گیرد.
اثرات گروههای توسعۀ روستایی در دو بعتد اقتصتادی
و اجتماعی موردمطالعه قرارگرفتته کته میتزان اثترات
این گروهها هتا درزمینتۀ اقتصتادی و هتا درزمینتۀ
اجتمتتاعی در حتتد متوستتط ارزیتتابی شتتده استتت.
درمجمو زمینۀ اقتصادی بهسر واگراری اعترتارات
و افزایش دسترسی روستاییان به وامهتای اشتتیانزا،
درآمد کلی خانوارهتا تحتتتتأثیر قترار گرفتته استت.
همچنتتین بتتهلحتتاظ اجتمتتاعی نیتتز زمینتۀ گستتترش
استفاده از انرژی خورشیدی بتهعنتوان انترژی نتو در
ناحیۀ حسینآباد غیناب را افزایش داده است.
سطح حکمروایی مطلوب روستایی در ناحیۀ مورد
مطالعه در حد متوسط ارزیابی شده است .در میان
مؤلفههای حکمروایی مطلوب روستایی ،جامعیت و
مشارکت دارای بانترین سطح بوده است .پس از آن
بهترتی مؤلفههایی همچون شفافیت ،کارآیی و
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اثربخشی،پاسخگویی ،حاکمیتقانون ،مسوولیتپریری
و اجما محوری قرار دارد .دلیح اصلی پایینبودن
مؤلفۀ اجما محوری تا حدودی به اعتقاد برجامانده از
زندگی عشیرهای سابق بازمیگردد که برخی معتقدند
نرایستی جایگاه زنان را در تصمیمات و حکمروایی با
مردان یکسان دانست.
در الگوی اثرگراری کارکرد سازمانهای مردمنهاد
(گروههای توسعۀ روستایی) بر حکمروایی مطلوب
روستایی در دشت حسینآباد غیناب مشخص شد که
سطح قابحتوجهی از تیییرات واریانس حکمروایی
مطلوب روستایی ( 43درصد) بهواسطۀ کارکرد
گروههای توسعۀ روستایی قابح تریین است .همچنین
از مدن شناختهشده این طور برداشت میشود که بعد
اقتصادی کارکرد سازمانهای مردمنهاد ها دارای
ترعات مستقیا بر حکمروایی مطلوب است و ها با
اثرگراری بر بعد اجتماعی سکونتگاههای روستایی،
اثری غیرمستقیا نیز بر چگونگی حکمروایی مطلوب
در فضاهای روستایی دارد؛ ازاینرو پیشنهاد میشود:
 کاهش تعداد اعضای این گروهها به  00تا  06نفر
برای بانبردن کیفیت کارگروهها و هماهنگی بهتر
بین اعضا؛
 در اولویت قرارگرفتن این گروهها درجهت گسترش
آموزشهای تکمیلی فنیوحرفهای بهمنظور بانبردن
کیفیت و بازدۀ محصونت تولیدی؛
 در اولویتقرارگرفتن این گروهها درجهت بهرهمندی
از سود صندوقهای خرد اعتراری؛
 ایجاد حساب ویژۀ کارگشایی برای پرداخت نقدی
دستمزد تولیدکنندگان بهصورت وام به این ترتی
که بهمحض دریافت پون از خریداران ،پون دادهشده
به تولیدکننده به این حساب برگشت داده شود؛
 به چرخش درآوردن سرمایههای موجود در صندوق
ازطریق اعطای وام به اعضا و تشویق رؤسا و
منشیها به پرداخت وام به اعضا.
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Introduction
Analyzing experiences and ideas of local management suggests that to keep a balance between
social, economical and environmental demands of the present and future generation through personal
sustainable development has lead to a paradigm shift in affairs’ administration.
The paradigm shift means to use some concepts like citizenship participation, civil society,
transparency, liability, justice and equality in parallel with efficiency of the local government, so the
local government is introduced as a prerequisite for the sustainable development and a good pattern
for the rural and urban management. The good governance is one important issue considered in the
development literature from 1980’s and afterwards. Governance as a modern idea is a substitute for
the government concept. International institutions of the economical policy like the World Bank, the
United Nations Development Program and the International Monetary Fund introduce the
governance as the key to development puzzle. As the good governance of the local management may
lead to much more efficient usage of resources and it provides the background for economical, social
and urban development in local regions. Accordingly, it is of the utmost important in developed
countries so as to establish and institutionalize the civil society.
It is possible to identify and apply several approaches and mechanisms to provide a basis for rural
participation in the good governance process. Among them, development of non-governmental
organizations (NGO) not only is considered as the most important and efficient systems of enjoying
active and comprehensive participation of local society but also it acts as the third section concurrent
with the private and public sections, market and government, respectively. Accordingly, NGO’s are
enumerated as a participant of local governments for decision making and developing geographical
position.
The propagation of rural development teams as a kind of NGO’s in the Hussein Abad plain,
Sarbisheh, Iran, was began in 2005 concurrent with the international program of carbon
sequestration. The present research aims to assess the communication paradigm between the
efficiency of NGO’s with the rural good governance in the Hussein Abad Plain.
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The present study is an applied research in terms of objectives and the design of this descriptiveanalytical study is correlation. Data was collected by field and library studies. The questionnaire
technique was applied in the library method. Questionnaire or the research tool was designed in two
levels as follow:
- The first level was the “village” questionnaire by which the rural good governance was investigated in the
framework of 8 issues and 24 indices. Rural municipalities and councilors of villages in the Hussein Abad Plain
were asked to answer questions in the framework of a numeric norm (9, 1, 3, 5, 7) in which 1 and 9 suggest the
lowest and highest performance, respectively.
- The second level was the questionnaire of “families belong to rural development teams” through which social
and economical influences of NGO’s performance (rural development teams) were investigated by 26 indices.
Answers were also collected by the Likret scale including, very low, low, intermediate, high, very high. The
SPSS software was applied to analyze collected data for the descriptive statistics; moreover, the
communication model between the efficiency of NGO’s (rural development teams) and the rural good
governance in the Hussein Abad Plain was analyzed by the LISREL8.5 software.

Discussion and results
 According to conducted studies in Hussein Abad Plain, Sarbisheh, Iran, it is suggested that, rural
development teams provide villagers with access to credits, so employment and entrepreneurship
in the under studied region seems to thrive and consequently the family income, permanent and
temporary, is significantly raised.
 Studying the social affects levels of rural development teams (table 2) suggests that, in parallel
with development and permanence of the teams, the highest level of its influence on supplying
solar energy was 3.9.
 The average score of the rural good governance in the under studied region was 5.1. Moreover,
components of the rural good governance, collectivity and participation had the highest average
score (5.7).
 According to results, it can be said that, there is a significant relationship between the
performance of NGO’s and the rural good governance in the Hussein Abad plain, Ghinab.
 Moreover, based on conducted studies and obtained structural model it could be said that
evolution in economical circumstances provides a good situation for reformations of the social
aspect of NGO’s performance in villages of the Hussein Abad plain, Ghinab.
Conclusion
The level of rural good governance in the understudied region was intermediate. Among components
of the rural good governance, collectivity and participation were at the highest level. Then,
components like transparency, efficiency, liability, legislation governance, responsibility and
consensus would be mentioned, respectively. The main reason for the low level of consensus is
almost related to adhere to the belief of previous tribalism; consequently some believe that women
have not the same position like men for decision making and governance.

901

... الگوی میانکنش کارکرد سازمانهای مردمنهاد

In the paradigm related to the influence of the NGO’s performance (rural development teams) on
rural good governance in the Hussein Abad plain, Ghinab, it is obvious that a significant amount of
variation shifts of the rural good governance (48%) could be specified through the performance of
rural development teams.
Again, according to the model, it can be concluded that the economical aspect of the NGO’s
performance not only have direct consequences on good governance, but also by affecting the social
aspect of rural habitations, have an indirect effect on the quality of good governance in rural regions.
Keywords: Sustainable Rural Development, Optimal Governance, Non-Governmental Organizations,
plain of Hossein-Abad Ghinab.
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