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Abstract 
Empowering the villagers is one of the important concerns of the officials and planners of rural 

affairs. The role of rural managers in this regard can be very significant and effective. The 

purpose of this study is to investigate the effects of good governance on the social 

empowerment of villagers in the rural areas of Esfarayen. The present research is applied in 

terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the 

study consists of the heads of the rural households in Esfarayen. According to the 2016 census, 

the city of Esfarayen had a population of 62977 people equal to 17881 households. Using 

Cochran's formula, 376 heads of households were randomly selected as the sample size. One-

sample t-test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used 

to analyze the research findings. The results of the one-sample t-test showed that the social 

trust index with an average of 3.122 had the highest average but the equality index with an 

average of 2.745 had the lowest average among the indicators of good governance. In general, 

good rural governance with an average of 2.889 is lower than the desired situation. To examine 

the status of social empowerment indicators, the results of the one-sample t-test showed that 

the social cohesion index with an average of 3.132 had the highest, while the quality of life 

index with an average of 2.868 had the lowest average. In total, social empowerment with an 

average of 3.041 was evaluated as being in a favorable situation. The results of the regression 

analysis showed that good rural governance had the greatest impact on the quality of life with 

a beta coefficient of 0.352 and the lowest impact on the social responsibility of villagers with 

a beta coefficient of 0.081. Also, the effects of good governance on the social participation 

variable with a beta coefficient of 0.294, the social cohesion variable with a beta coefficient 

of 0.257, the social skills and knowledge variable with a beta coefficient of 0.212, and the 

social interaction variable with a beta coefficient of 0.106 were significant. 

Keywords: 

 Good governance, Rural 

management, Social 

empowerment, Rural areas, 

Esfarayen County 

 
 

Extended Abstract 

1. Introduction 
Over the decades, rural areas around the world have faced challenges such as declining economic activities, 

restructuring traditional agricultural industries, aging populations, migrating young people abroad for higher 

education, and declining the quality of life in small towns and villages. One area that can dramatically improve 

the development is the provision of public services and rural governance. The good rural governance is one of 
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the newest and most popular approaches in the field of sustainable management of rural development. Based on 

the three main pillars of government, the private sector and civil society, this approach emphasizes the active 

and effective presence of these pillars in terms of participation, transparency, accountability, legitimacy, justice, 

efficiency and effectiveness, accountability, consensus and human development. Good governance involves 

consolidating the legal authority and power of the state in an effort to place all structures in the matrix of peace, 

security and stability, thus leading to political, social and economic prosperity. 

2. Research Methodology 
The present research is applied in terms of the purpose and descriptive-survey in terms of the method. The 

statistical population of the study consists of the heads of the rural households in Esfarayen. According to the 

2016 census, Esfarayen city had a population of 62977 people equal to 17881 households. Using Cochran's 

formula, 376 heads of households were selected as the sample size. Considering that Esfarayen County has 95 

villages with more than 20 households and due to the large number of villages, two villages from each set of 

villages were selected as sample villages, thus a total of 14 villages were selected as the statistical population. 

The main tool for collecting the data was a researcher-made questionnaire. After a complete review by professors 

and experts, its weaknesses were eliminated and its validity was finally approved by the professors. Also, to 

evaluate the reliability of the questionnaire and the studied indicators, Cronbach's alpha test was used. The alpha 

value of the whole questionnaire was equal to 0.81, which indicates that the questionnaire has a good ability to 

measure the indicators. In this study, according to the independent variable (good rural governance) and the 

dependent variable (rural empowerment), the variables of good governance and social empowerment of the 

villagers were selected. One-sample t-test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis 

were used to analyze the research findings. The GIS software was also used to draw the corresponding maps.  

3. Results and discussion 
R In the first place, the descriptive findings and then the inferential findings are examined. According to the 

results of the descriptive findings, 263 people, equivalent to 70% of the respondents, were men and 113 people, 

equivalent to 30% of the respondents, were women. Also, 298 people, equivalent to 79%, were married, and 78 

respondents, equivalent to 21% of the frequency, were single. In terms of education, the highest frequency of 

26% belonged to the diploma holders, and the lowest percentage of 14% was related to the master's degree group 

and higher. In terms of age, the highest percentage of 35% was for the age group of 41 to 50 years, and the lowest 

percentage of 12% belonged to the age group of 20 to 30 years. In terms of occupation, 41% of the respondents 

were in the occupational group of farmers with the highest percentage, and the lowest percentage of 9% was 

related to the retired. 

4. Conclusion 
The results showed that good rural governance in the studied villages is in an unfavorable situation; among the 

seven dimensions of governance examined, only social trust was in a good situation, and the dimensions of 

participation, performance, equality, responsiveness, social awareness and socio-economic status were at a 

disadvantage. The results indicate that rural managers take appropriate measures in the field of rural participation 

by attracting more participation of the deprived, attracting rural investors, resolving local disputes, solving rural 

problems and issues, properly following rural performance results, creating opportunities for women, starting 

special programs to do justice in Dehyari, having transparency in informing contracts,  announcing programs, 

performances and costs to the public, making Dehyari respond to the demands of the villagers, making the 

Dehyari officials fulfill their promises, having fair behavior toward the villagers, settling financial problems at 

the village level, and providing adequate welfare facilities at the village level. The villagers are not satisfied with 

the performance of the village managers in this regard. In the study of social empowerment in the villages of 

Esfarayen County, the results showed that the villagers have a very low level of empowerment in the field of 

quality of life, skills and social knowledge, social interactions, social participation, social cohesion and social 
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responsibility. However, they have good capabilities. In general, the social empowerment of the villagers has 

been assessed as favorable. Pearson’s correlation coefficient was used to examine the relationship between good 

governance and social empowerment. The test results showed that there is a significant relationship betweenthe 

two variables. Also, the results of multivariate regression analysis showed that good rural governance has the 

greatest impact on the quality of life of villagers and the least impact on social responsibility. The impacts of 

good governance on social participation, social cohesion, social skills and knowledge, and social interaction are 

also significant. Therefore, according to the results, the good performance of managers can lead to social 

empowerment of villagers, and their poor performance would have negative effects on the social empowerment 

of villagers. 
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 چکیده
ز   مهم  یهادغدغه  از   ییک  روستاییان   کردن  توانمندساز    روستایی   مدیران  نقش  که  است  روستایی   امر   یزانر برنامه   و   مسولی 

گذار   و   چشمگی    بسیار   تواند یم  راستا   این  در    بر   خوب   حکمروایی   اثرگذاری  برریس  پژوهش  این  هدف.  باشد   تاثی 
 نظر   از   و   کاربردی  هدف  نظر   از   حاضز   پژوهش.  است  اسفراین  شهرستان  روستاهای  در   روستاییان  اجتمایع  توانمندسازی

  تشکیل   اسفراین  شهرستان   روستایی   خانوارهای  رسپرستان  را  پژوهش  آماری   جامعه . است  پیمایش    - توصیفز   اجرا   شیوه
 جمعیت  خانوار   36519  با   برابر   نفر   120513  تعداد   1395  سال  رسشماری  براساس  اسفراین  شهرستان.  است  داده

  376  تعداد   کوکران  فرمول  از   استفاده  با . دارند   سکونت  روستاها   در   خانوار   17881  با   برابر   نفر   62977  که  است  داشته
 پژوهش  هاییافته  تحلیل  و   تجزیه جهت.  است  شده  انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  به  تصادفز   صورت  به  خانوار   رسپرست

یب ، یانمونه تک ی   آزمون از    ضز
 

سون همبستیک ه چند  رگرسیون تحلیل  و  پی   ی   آزمون نتایج. است شده استفاده متغی 
ز   با   اجتمایع  اعتماد   شاخص  داد   نشان  یانمونه  تک ز   باالترین  3/ 122  میانگی  ز   با   برابری  شاخص  و   میانگی   2/ 745  میانگی 
ز   ینتر کم   روستایی   خوب  حکمروایی   مجموع  در .  اند داده   اختصاص   خود   به  خوب  حکمروایی   یهاشاخص   میان  در   را   میانگی 
ز   با  ز پا  2/ 889  میانگی   اجتمایع   توانمندسازی  یهاشاخص   وضعیت  برریس  در .  است  شده  ارزیای    مطلوب  وضعیت  از   تر یی 

ز  با  اجتمایع انسجام شاخص داد  نشان یانمونه تک  ی   آزمون نتایج ین 3/ 132 میانگی    کیفیت  شاخص و  بیشی 
 

 با  زندگ
ز  ز   ینتر کم   2/ 868  میانگی  ز   با   اجتمایع  توانمندسازی  مجموع  در .  اند داده   اختصاص  خود   به   را   میانگی    در   3/ 041  میانگی 
ین  روستایی   خوب  حکمروایی   که  داد   نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج.  است  شده  ارزیای    مطلوب  وضعیت   با   را   ی  تأث   بیشی 
یب  مقدار     کیفیت  بر   0/ 352  یبتا  ضز

 
ین  و   زندگ یب  مقدار   با   را   ی  تأث   کمی   اجتمایع   پذیرییتمسول  بر   0/ 081  بتای  ضز

ز . است داشته  روستاییان ان همچنی  ز یب مقدار  با  اجتمایع مشارکت متغی   بر  خوب حکمروایی  ی  تأث می   ، 0/ 294 بتای ضز
یب  مقدار   با   اجتمایع   انسجام   متغی   یب  مقدار   با   اجتمایع   دانش   و   مهارت  متغی    ، 0/ 257  بتای  ضز   و   0/ 212  بتای  ضز
یب مقدار  با  اجتمایع تعامل متغی    . است معنادار  0/ 106 بتای  ضز

 : ها کلیدواژه
،  مدیریت خوب،  حکمروایی    روستایی

  مناطق اجتمایع،  توانمندسازی
 ،  اسفراین  شهرستان روستایی

 مقدمه 1
مناطق تاری    خ،  طول  قبیل کاهش  یی ها چالش با    جهان  رسارس   در   روستایی   در    سنت    صنایع  ساختار   تجدید   اقتصادی،  فعالیت  از 

   کیفیت  کاهش  و   روستایی باالتر، عدم توسعه    تحصیالت  برای  جوانان به خارج   مهاجرت  و   جمعیت  شدن   پی    کشاورزی،
 

  روستاییان   زندگ
ی  طور   به  تواند یم   که  هایی ینه زم  از   ییک  . (۱77:  2۰2۰و همکاران،   لئو )  استبوده مواجه     ارائه   بخشد،  بهبود   را   توسعه  نتایج  چشمگی 
  و   جدیدترین   جمله   از   روستایی   خوب   حکمروایی   (. رویکرد ۱:  2۰2۰است )کوسک و وانچکون،  روستایی   حکمروایی   و   عمویم   خدمات 

 . است شده مطرح   روستایی  توسعة پایدار   مدیریت زمینة  در  که   است  رویکردهایی  پرطرفدارترین 

  شفافیت،   مشارکت،   درسایة   ارکان  این   اثرگذار   و   فّعال  حضور   به   مدیز   جامعة   و   خصوص   بخش  دولت،   اصل   رکن   سه  بر   تکیه   با   رویکرد   این
 ، ،   و   کارایی   عدالت، قانونمندی،  پاسخگویی   همکاران،  و   فضل  رحمایز )  دارد  تأکید   انسایز   توسعة  و   یی گرا اجماع  ، پذیرییت مسؤل  اثربخش 

  که   است  ابزاری  در   ساختارها   همه  دادن  قرار   برای  تالش  در   دولت    قدرت  و   قانویز   اقتدار   تحکیم  شامل  خوب  حکمروایی (.  ۱3۴:  ۱396

 
 معصومه خالدی  : نویسنده مسئول* 
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 خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  برریس اثرگذاری حکمروایی  

  (. 25۱53:  2۰۱۴جاجا،)  شود یم   اقتصادی  و   اجتمایع  -  سیایس  شکوفایی   به  منجر   بنابراین  -  کند یم  پذیر   امکان  را   ثبات  و   امنیت  صلح،
ایط  در   عمویم  کاالهای  صحیح  مدیریت  به  که  است  هنجاری  مفهوم  یک  خوب  حکمروایی  ی  تصمیم  رس    بر   مبتتز   دموکراتیک،  مدرن  گی 

ام  (. 29: 2۰۱8همکاران، و  کلوشاچک) دارد   تاکید   اقتصادی فعاالن اسایس هایی آزاد  و  حقوق به احی 

ات  د   . شود   روستایی   پایدار   توسعه  نهایت   در   و   روستایی   توسعه  به  منجر   تواند یم   روستایی   خوب   حکمروایی   تاثی    روستایی   مدیریت  جدید   راهی 
  تمام  در   ها یت ظرف   افزایش  به  منوط  پایدار،  توسعه  به  دستیای    که  کند   توجه   مهم  نکته  این  به  و   باشد   داشته  مشارکت    سوی  و   سمت  باید 
ی   تسلط   خود   رسنوشت   بر   که   بود   خواهد   تر یافته توسعه   یا جامعه .  است  امور    به   یا جامعه   اگر   ، صورت ین ا   درغی    باشد؛   داشته  بیشی 

  فاقد   ویل  کرده،  یط  را   رشد   از   یامرحله   تنها   شود،  سلب  آن  از   انتخاب  و   اختیار   قدرت  اما   برسد،  اجتمایع  -اقتصادی  رشد   از   سطیح
 (. 9۴: ۱399همکاران، و  پازگ )  است توسعه 

از حکمروایی خوب و مدیریت قوی    توانمندسازی برساند که    هایینه زمروستاییان را در    تواند یم برخوردار بودن روستاها  به  مختلف 
  جامعه   اتفاقات   تا  کنند یم   کار   هم با  مردم آن  در   که   است  فرایندی اجتمایع  توانمندسازی اجتمایع ییک از این موارد است. توانمندسازی 

ز   با   را   خود  ،  نفوذ   و   قدرت   داشی    دموکراتیک،   جامعه  توسعه   و   تشکیل.  دهند   تغیی    است  اهمیت  با   ها آن   برای  که  آنچه  از   بیش  بیشی 
ات حکمروایی خوب    بردنی  .  (52:  ۱398هستند )خرسوشایه،   اجتمایع  توانمندسازی  برای  کلیدی  عناض   صالح  و   فراگی    یها گروه  به تاثی 

  نوایح  در   اجتمایع  توانمندسازی  ارتقای  و   فعالیت  این   توسعه   جهت  راهکارهادر   طرح  نقش مهیم برای   تواند یم بر توانمندسازی روستاییان  
و    انند دیم مشارکت    معادل   توسعه را   بعضز از محققان،   که   شود یم مورد اهمیت واقع    حیث  آن   از   آید. این موضوع   شمار   به   روستایی 

  امور   در  توانند یم   افرادی   معتقدند  منجر به توسعه پایدار روستایی گردد؛ و   تواند یم معتقدند که مشارکت روستاییان در همه امور روستا  
ز   را   الزم  توانمندی   و   ظرفیت، قابلیت  لحاظ اجتمایع  به  که   باشند   داشته  مشارکت  جامعه   مختلف ز هماز  .  باشند   دارا   نی    توانمندسازی   رو ی 
له   به   آن   از   که   کند یم پیدا    اهمیت  جهت  روستایی بدین   اجتمایع ز دی  میز   به   که با   است  آن   بر   امید   و   شود یم   یاد   توسعه  در   جدید   راهی 
ی  (. 28۱: ۱393حاصل گردد )ساربان و ملیک، پایدار  و  متعادل  توسعه آن، مؤثر   کارگی 

کسب و کارهای کوچک، هدایت رسمایه روستاییان به    یانداز راهمنظم و تخصض در زمینه   یها برنامه با ارائه  بنابراین مدیریت روستایی 
ی مشکالت روستاییان در مرکز استان و     تواند یم اداری روستاییان    هاییتمحدودو رفع    ها وزارتخانه سمت تولید و ایجاد اشتغال، پیگی 

. روستاهای شهرستان  کند یمفاد کند که در قالب حکمروایی خوب روستایی نمود پیدا  نقش موثری در توانمندسازی اجتمایع روستاییان ای

   ی ها برنامه مختلف اجتمایع همچون تعاون و همکاری مردم در   هایینه زم فراوان در   های یل پتانساسفراین با وجود  
 

، در    - فرهنیک مذهت 
ان باالی باسوادی،  المنفعه عامل ساخت مسجد، مدرسه و کارهای   ز ز و  ، می  ه از رفاه پایی  ین در زمینه بهداشت و درمان و غی  ز خی  داشی 

 نامطلوب، عدم مشارکت درمسایل مربوط به روستا، مشکالت آموزیس  
 

ز به کتابخانه عمویم،    کیفیت زندگ یس نداشی  همچون دسی 
ه سبب شده تا از این روستاها از توا  ز و غی   پایی 

 
ز امید به زندگ ه و همچنی  نمندی مناسب به خصوص در زمینه  خدمات آموزیس  و غی 

در توانمندسازی اجتمایع    تواند یم است که حکمروایی خوب تا چه اندازه    سؤالاجتمایع برخوردار نباشند. این پژوهش در ی  پاسخ به این  
گذار باشد؟   روستاییان شهرستان اسفراین تاثی 

 مبایی نظری 2
  این   ،دهد یم   معنا   شدن  توانمند   و   بخشیدن  قدرت  دادن،  مجوز   شدن،  قدرتمند معتز    آکسفورد   لغتنامه  در   Empower  انگلیش  واژه 
نده  بر   در   اصطالح،  در   واژه   و   فرهنگ   در   تغیی    معنای   به   سازمایز   مفهوم  در   و   است   خود   اداره  برای  بخشیدن   عمل   آزادی  و   قدرت  گی 

  که   نحوی   به  است، سازمان ساختار   طرایح  معنای به  توانمندسازی  دیگر  بیان به.  است سازمایز  محیط   یک  هدایت و  ایجاد  در  شهامت
ل   ضمن   افراد   آن   در     خود،  کنی 

 
ی  هاییت مسئول  پذیرش  آمادگ ز   را   بیشی  در ادبیات توسعه،  (.  ۴۴:  ۱398خرسوشایه،) باشند    داشته   نی 

ز دست  یها راه  ین تر مهم توانمندسازی به عنوان ییک از   که دستیای  به آن برای همه اقشار جامعه    به توسعه پایدار است، به نحوی   یافی 
 (. 7۰:  ۱399باشد )زندیه و همکاران، یر پذامکانبه خصوص قرس  ضعیف 

،  قدرت ایجاد  معنای به توانمندسازی. است آن مفهوم بازنگری در   اصل عناض  از  و  توسعه جدید  یها مؤلفه  از  توانمندسازی   یا   قانویز
  مستقیم   داللت.  است  مردم  به   اختیار   تفویض  و   توانمندسازی  برای  قانویز   قدرت  تقویت  منظور   به  گذارییه رسما   دیگر   سخن  به

است    آن   مستقیم  و   اصل  محصول  بلکه  ،شود یم   منجر   فقر   ایجاد   به   تنها نه   قدری  ی    این .  است  قدری  ی    عوامل  با   مقابله   توانمندسازی 
  ایسیس   نش یب  یارتقا   ل کمش  حل  یبرا   نان کار ک  توان  ش یافزا   باعث   ه ک   یند یفرا   است،  توسعه   ند یفرا   یتوانمندساز (.  ۱7:  ۱395فر،   فالیح )
لک   وتحت  نند ک   یی شناسا   را  یطیمح  عوامل   تا  سازد یم  قادر  را  آنان و  شود یم   نانکار ک  اجتمایع و  ،)  درآورند   خود  نی   (. ۱6:  ۱39۴بیایز

یس  محصول  روستایی   از این رو توانمندسازی    و   اقتصادی  روابط  در   اعتماد   از   یا ش بکه   س رمایه  اطالع ات،   همچ ون  عوامل  به   افراد   دسی 
ییم تصم  در   مهارت ن ده  روس تایی   اقتصاد   طورکلبه   است  گی  ل کنن ده  که  است  تولید   هاییوه ش  و   روابط  از   فضایی   دربرگی    اص ول  کنی 
  برخوردار   الزم  ک ارایی   و   وری  به ره  از   روس تایی   یها سکونتگاه   قتصادیا   نظام  زمایز   ،باشد یم   مرصف  و   توزی    ع  تولی د،  یعن ی  اقتص اد   زیربن ایی 

یس   که  شود یم ی یم تصم   در   مهارت   و   ها یرساختز   توسعه  مب ادالت،   تسهیل   شفایه،   ظرفیت  ارتقای  جهت   امکانات  و   منابع   به  دسی    گی 
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 برریس اثرگذاری حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  

  فرصت   که  یا گونه به .  است  روستایی   جوامع  سطح  در   قدرت   عوامل  و   منابع  متعادل   توزی ع  ام ر   ای ن  ب ه  دستیای    نیاز -پیش.  باشد   فراهم
یس  (. 26:  ۱395دادی،)میرسگردد  روابط  در  اعتماد  و  مهارت   رسمایه،   اطالعات، یعتز  اقتصادی  توسعه   الزامات به  همگان  دسی 

ین ابعاد توانمندسازی، توانمندسازی اجتمایع است. توانمندسازی     کنند یم   کار   هم  با   مردم  آن   در   که   است   فرایندی  اجتمایع  ییک از مهمی 
ز   با   را   جامعه خود   اتفاقات  تا  ،  نفوذ   و   قدرت  داشی    جامعه   توسعه  و   تشکیل  . دهند   تغیی    است  اهمیت  با   ها آن   برای  که  آنچه  از   بیش  بیشی 

  زنان   که  دهند یم  نشان شده انجام ی ها پژوهش .  هستند   توانمندسازی اجتمایع برای  کلیدی  عناض  صالح و  فراگی   یها گروه   دموکراتیک،
ز   و   دارند   مداخله   و   همدیل  مردان  از   بیش  کارهای مشارکت    در   خانوار   رسپرست ی دارند   وهمکاری  تعاون   روحیه  همچنی    با   بنابراین.  بیشی 

ون اجتمایع محدودیت  هاییله پ  از  را  زنان این توانیم   گرویه  و  مشارکت   هاییت فعال انجام برای  مساعدی محیط ایجاد    گنج ) ید کش   بی 
 ،  (. 3۱: ۱39۴خایز

ی داشته باشند    های یت موقعکه شهروندان را قادر یم سازدتا در    یی ها مهارت توانمندسازی گایه به عنوان اکتساب   ل بیشی  مختلف کنی 
ایجاد  شود یم تعریف   در شهروندان  اثر بخش   احساس خود  و  توانمندسازی ظرفیت مشارکت  منظر  این  از  از  نماید یم ؛  مفهوم  این   .

:  ۱393شهرگ،است )هر شهروندی در جامعه دارای قدرت    نماید یم توانمندسازی ظرفیت دیدگاه مجموع مثبت به قدرت دارد و فرض  

از ۱9 اجتمایع  توانمندسازی    جنبه   به  توجه  با   که   است  شده  زییبرنامه ر   اتیادب   وارد   سازی   خصوص   و   یی تمرکززدا   چون  مباحت    (. 
له   مردم  مشارکت   آن،   مشارکت   ز   و   محور   بعنوان  آن   ندهاییفرآ  همه   در   مردم  و   بوده  توسعه  یها برنامه  تمام  نی ادیبن   و   ای  یعمل   اصل  بمیز

،است ) مدنظر   توسعه یها طرح  طراح   حت    (. 6:  ۱393باخی 

ز سازمان اجتمایع دارای اهدافز همچون افزایش سطح اعتماد و باور جامعه محل به خود در رفع مشکالت محل،    توانمندسازی    یافی 
و افزایش دانش و مهارت و قابلیت   بندییت اولو جامعه محل، افزایش دانش و مهارت و قابلیت اجتماع محور محل درباره نیازسنیح  و 

تعری  درباره  اجتماع محور محل  و  نهاد  اقدامات  ارزیای   و  اجرا  و    باشد یم   یا مداخله   یها طرح ف،  (.  ۴85:  ۱398،فر یدی سع )گنجلو 
، عوامل   یی   در مورد توانمندسازی وجود دارد که از جمله اسی 

بر توانمندسازی فردی را مواردی نظی  تحصیالت،    مؤثر نظریات متفاوی 
کت در جلسات و  بر توانمندسازی گ  مؤثر و عوامل    داند یم سابقه کار و سن   ، بهرمندی از  ها تشکل رویه و اجتمایع را مواردی چون رس 

یس به اطالعات، حمایت اجتمایع، سیایس، ارتباطات و جو مشارکت  محیط کار اعالم کرده   یس به منابع و امکانات، دسی  آموزش، دسی 
یادز و کوفیدو،  (. 36: 2۰۱6است )دیمیی 

د  با  ارتباط  عامل  چهار  جهایز  بانک  ش  گزارش  و گسی  شغل  رضایت  و  پذیری  مسئولیت  اطالعات،  به  یس  دسی    ی ها تشکل یگران، 
یس به اطالعات و  داند یم خودجوش در جوامع محل را عوامل اسایس توانمندسازی   ز برخورداری فرد از آموزش، دسی   نی 

. از نظر هوبیز

ز  امکانات، توانایی انجام کارهای فردی و برقراری ارتباط اجتمایع به شیوه    و مناسب، بر توانمندی موثرند. همچنی 
 

فردی، ساختار،    هاییژگ
 (. 5۴:  ۱398شغل و بهرمندی از آموزش از عوامل توانمندسازی هستند )خرسوشایه،

ایط در   عمویم کاالهای  صحیح   مدیریت به که  است   هنجاری مفهوم  یک  خوب  حکمروایی   ی  تصمیم  رس    بر   مبتتز   دموکراتیک،  مدرن  گی 
ام ،   حکمروایی  (. 29: 2۰۱8همکاران،  و   کلوشاچک)  دارد   تاکید  اقتصادی  فعاالن   اسایس  های ی آزاد  و   حقوق  به   احی    در  ی رویکرد  روستایی
 ها سازمان   میان  متقابل  ک نش  اس اس  بر   که  است  یفرآیند  و   شود یم  محسوب  روس تایی   ام ور   کنت رل  و   اداره  نظ ام  در   روس تایی   حکوم ت  مقاب ل

   یها تشکل   و 
 
یف)  گی رد یم   ش کل  خصوص  بخش   و   م دیز   جامعه حکمروایی روستایی عبارت است از  (.  ۱۰9:  ۱396همکاران،  و   زاده  رس 

، با تمام سازوکارهایی که با   گذاری همه ارکان دخیل روستایی بر مدیریت روستایی فت روستا و    ها آن فرآیند تاثی  بتوان به سوی تعایل و پیرس 
،  مردم روستایی حرکت کرد. حکم مدیریت  است که اگر براساس اصول علیم و اعتماد متقابل تدوین و اجرا    اییوه ش روایی خوب روستایی

ز پایداری منابع و معیشت جوامع محل، ساماندیه جوامع، اقتصاد،   روستایی و توزی    ع قدرت    هاییط مح شود، اهریم مناسب برای تضمی 
 (. 98:  ۱399در نوایح روستایی خواهد بود )پازگ و همکاران،

  ین تر محبوب   و   جدیدترین   از   ییک  روستایی   حکمروایی   خوب  رویکرد   که  دهد یم   نشان  روستایی   خوب   حکمروایی   به  مربوط  ادبیات  بر   مروری 
  بر   مدیز   جامعه  و   خصوص  بخش  دولت،  اصل  ستون  بر   تکیه  با   رویکرد   این.  است  روستایی   پایدار   توسعه   مدیریت  زمینه  در   رویکردها 
،  مشارکت،   سایه  در   نهاد   این   مؤثر   و   فعال  حضور  ،  و   کارایی   قانون،   حاکمیت   پاسخگویی   توسعه   بر   نظارت  و   اجماع   مسئولیت،  اثربخش 
  خاریح   و  داخل عوامل   به  روستایی  حاکمیت   بر  مؤثر  عوامل رضوایز   و  استانه دربان نظر  از (. ۱398ساربان، حیدری) کند یم  تاکید  انسایز 
وی  عامل   و   محل  مدیریت   سازمایز   خصوصیات   شامل   داخل   عوامل.  شوند یم   تقسیم    شامل   خاریح    عوامل  و   محل   مدیریت  انسایز   نی 
،  و   اجتمایع  محیط

 
  حکمروایی   خرویح    که   است  روشن(.  ۱398  همکاران،   و   فر خوش)   است  مکایز   موقعیت  و   اقتصادی  محیط   فرهنیک

  مدل  در   دیگر،  طرف   از .  است  مناطق   کل  پذیری  زیست  و   اجتمایع  رفاه  و   آزادی  اجتمایع،  نظم  و   امنیت  اجتمایع،  عدالت   تحقق   خوب، 
ند  تصمیم   خود  رسنوشت  مورد   در   بتوانند  روستا  مردم که   است خوب  حکمرایز   (. ۱399همکاران،  و  مؤمتز ) بگی 

 روستایی در شهرستان دهگالن پرداختند.    حکمروایی   ی  تأث(، در تحلیل بر  ۱397قادرمرزی و همکاران، )
 

  ج ی نتا خوب در بهبود کیفیت زندگ
 ی  توسعه   بیضز   برریس

 
   تیف یک  یها شاخص مورد مطالعه در    یروستاها   افتیک

 
  ان ینشان داد که از م  خوب، یی  بر اساس حکمروا   زندگ

  لکو، ی ت)   ی ها ستا و رو   قرار دارد   امطلوبن  تیعباسجوب در وضع   یمطلوب و روستا   تی در وضع  بلدست    یروستا   ،مورد برریس   یروستاها 
  ت ی ، در وضع (کاکه چوب، تروال، رسواله  ک،ی آببار   آباد، قشالق خداکرم، قادرمز، آرزند،کمبار   د،یده رش   ان،ی  گدم   از،یآباد، رساب، ن  د یسع
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 خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  برریس اثرگذاری حکمروایی  

ز . همچناند گرفته   ینسبتأ مطلوب جا     ل یو تحل   ه یتجز   جینتا   ی 
 

ز رابطه ب  رابطه با برریس   در   آزمون همبستیک   ت یفیخوب و ک   یی حکمروا   ی 
 
 

ز ب یداللت بر معنادار  ان، ییروستا  زندگ    تیفیک   مؤلفه با  خوب یی  حکمروا   یشاخصها  ی 
 

 . است ۰/ ۰۰۰۰  یبا سطح معنادار  زندگ

 ( ساربان  بر  ۱398حیدری  مبتتز  روستایی  محل  مدیریت  الگوی  ارزیای   به  روستاهای شهرستان    یها شاخص (  در  حکمروایی خوب 
ز مشگ   ی الگو   یی  در شکلگ  یشی  یب  کارکرد   از   پذیرییت مسئولو    مشارکت اجتمایع  یها شاخص که  پرداخت و به این نتیجه رسید که    شهر ی 

ز مشگتان شهرس یی روستا   محل   ت یر ی مطلوب مد ز مشگشهرستان   یی روستا   محل تی ر یدارد و مد  ی  تأث شهر ی    ی ها شاخص ازلحاظ   شهر ی 
خوب در    یی حکمروا  یها شاخص مه  پژوهش، ه هاییافته مطابق   ن، یبر ا  قرار دارد. افزون  خوی    تیدر وضع یی روستا  مطلوب یی  حکمروا 

ز مشگ  شهرستان  یی مناطق روستا  (، به ارزیای  اثرات رسمایه اجتمایع  ۱398. جعفری و همکاران، )قرار دارند   مطلوی    ت یدر وضع  شهر ی 
ز رسمایه اجتمایع و حکمروایی رابطه معناداری   ز نتیجه گرفتند که بی  بر حکمروایی در مناطق روستایی شهرستان زنجان پرداختند و چنی 

ز   ز از بی  ین  رسمایه اجتمایع، اعتماد دارای بیش  یها شاخص وجود دارد. همچنی  ین    ی  تأثی  است.    ی  تأثبر حکمروایی و انسجام دارای کمی 
 بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی در شهرستان پاکدشت پرداختند  ۱399پازگ و همکاران، )

(، به تحلیل نقش مدیریت مبتتز
ز نتیجه گرفتند که   ز ب   ی ادار معن  طهمطلوب بود و راب  سطح  روستاها در   یدار یو پا   یی سطح حکمروا و چنی    ی دار یخوب و پا   یی حکمروا   ی 

 وجود داشت.  یی روستا 

ز   در دهستان آدران  ی اشهر ی  پ   یها سکونتگاه   پذیری یستز خوب بر    یی اثرات حکمروا ( به برریس  ۱399و همکاران )  مؤمتز   پرداختند و چنی 
ز ب یرابطه قو نتیجه گرفتند که   ز ب  نی برقرار است. در ا   پذیری یست ز و   خوب یی  حکمروا   یها شاخص تمام   ی    ،ی عدالت محور   ی ها ی  متغ   ی 

متغ  ن یشی  یب  یدارا   بیترت  به   یمحور قانون   ،پذیری یت مسئول  و  با    ن یکمی    یدارا   ت یشفاف  ی  رابطه    توانیم بودند.    پذیری یست ز رابطه 
مد   تیرعا   کرد   عنوان  نگونه یا  از جانب  الگو   محل  رانیعدالت  از  استفاده  توز   یی حکمروا   یبا  باعث  و   عی    خوب  امکانات    بهبود   برابر 
   تیف یک  شیو افزا   پذیری یست ز 

 
نزد    د یبا   تی. شفافاست  منطقه مورد مطالعه شده  یاشهر ی  پ  یدر مناطق روستاها   شی  یهرچه ب  زندگ

 . بودجه قرار داده شوند   صی طرحها و تخص  انیکند و مردم در جر   دا یپ  شی افزا  رانیمد

( در برریس توانمندسازی زنان به عنوان چالش  کلیدی برای هندوستان به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی  2۰۱7)  1ستیا و تاندون  
خصوص و دولت  برای    یها سازمانمتعددی توسط    هاییت فعالبه نحوی که    باشد یم زنان چالش  کلیدی برای دولتمردان هندوستان  

توانمندسازی اجتمایع روستاییان را مورد برریس قرار داده بود   برریس مطالعه خود که ( در 2۰۱8) 2این هدف صورت گرفته است. گدو
ز توانمندسازی، گرایشات مذهت  و دین داری با وفاق اجتمایع روستاییان رابطه معناداری برقرار است.   به این نتیجه رسید که بی 

نشان   مختلف گذشته  مطالعات  به    دهد یم برریس  پژوهش  که  تاکنون  بر  که  خوب  حکمروایی  اثرگذاری  برریس  به  مستقیم  طور 
 دارد. 

 
دازد انجام نشده است و این موضوع از این حیث تازگ  توانمندسازی اجتمایع روستاییان بی 

 منطقه مورد مطالعه 2.1
ی
 معرف

ف  این استان واقع شده است. این    جنوب  استان خراسان شمایل در   یها شهرستانشهرستان اسفراین ییک از    شهرستان با وسعت  رس 
ف  قرار دارد.    27دقیقه و  5۰درجه و  57ثانیه شمایل و طول   7دقیقه و  33درجه و  37کیلومی  مرب  ع، در عرض   5۰۰۰بیش از   ثانیه رس 

ق   از   جغتای،   و   جوین  هایشهرستان   با   غری    جنوب   و   جنوب  از   شهرستان  این وار   و   خوشاب   با   رس  ز وان   و   بجنورد   با   غرب   از   و   سی    شی 
  می    هزار  حدود  نقطه  ترینپست در   و  می   3۰32 جهان شاه قله نقاط  بلندترین  در  دریا   سطح از  اسفراین شهرستان ارتفاع. استهمسایه 

 . باشد یم

ف   امتداد  در  خود   که   آالداغ هایکوه   جنوی   حاشیه  در  اسفراین  ز  کوه   رشته  رس    جغتای  ارتفاعات  به جنوی    قسمت  در   و  دارد  قرار   الی 
این شهرستان براساس آخرین رسشماری    . است  می    ۱26۰  دریا   سطح  از   آن  ارتفاع   و   اسفراین   شهر   اسفراین   شهرستان  مرکز .  پیوندد یم

نفر برابر با    62977خانوار بوده است. از جمعیت شهرستان تعداد    35952نفر جمعیت معادل با    ۱27۰۱2نفوس و مسکن دارای  
روستای قابل سکونت    ۱57دهستان و    7بخش،    2ستان سکونت دارند. شهرستان اسفراین دارای  خانوار در نقاط روستایی شهر   ۱788۱

 (. ۱395است )مرکزآمار ایران،

 

 
1 - Satia and tendons 
2 - Gaduh 
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موقعیت سیایس منطقه مورد مطالعه   - 1شکل    

 تحقیق روش 3
  خانوارهای   رسپرستان  را   پژوهش  آماری  جامعه.  است  پیمایش    -توصیفز   اجرا   شیوه  نظر   از   و   کاربردی  هدف  نظر   از   حاضز   پژوهش 

  ۱788۱  با   برابر   نفر   62977  تعداد   ۱395  سال  رسشماری   براساس  اسفراین   شهرستان .  است  داده  تشکیل  اسفراین  شهرستان  روستایی 
  با .  است  شده  انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  به  خانوار   رسپرست  376  تعداد   کوکران  فرمول  از   استفاده  با .  است  داشته  جمعیت  خانوار 
  به   روستا   2  تعداد   دهستان   هر   از   روستاها   بودن   زیاد   دلیل  به  و   دارد   خانوار   2۰  باالی   روستای  95  اسفراین   شهرستان  که   این  به   توجه 
 (. ۱جدول )  شد  انتخاب  آماری جامعه عنوان به روستا  ۱۴  مجموع  در   که  شدند  انتخاب  نمونه روستاهای  عنوان

روستا نمونه و تعداد پرسشنامه هر  روستاهای    - 1جدول    

 تعداد پرسشنامه  تعدادخانوار  جمعیت روستا 

 30 218 661 گرای  

 24 100 323 قهرمان آباد 

 53 292 1006 خالد آباد 

وزیه   14 44 158 فی 

 11 38 119 کالته شور

 34 225 664 رزق آباد 

 51 292 922 محمودی

 26 24 263 بایعز 

 25 81 250 رسچشمه 

 12 43 173 میدر

 13 54 151 فتح آباد 

 39 322 825 نوده بام

 28 197 625 اسفید

 35 24 704 قنی  بایعز 

  376 1954 6844 کل
 1399و محاسبات نگارنده،   1395ران، منبع: مرکز آمار ای  

  کارشناسان  و   اساتید   توسط  کامل  هایبرریس   از   پس   که   است   ساخته  محقق  دو پرسشنامه   پژوهش   این  در   اطالعات  آوری   جمع  اصل  ابزار  
ز .  شد   واقع  یید تأ  مورد   اساتید   توسط  رسانجام  آن  روایی   و   گردید   برطرف   آن  ضعف   نقاط  مربوط    و   پرسشنامه  پایایی   جهت   همچنی 
ان  که(  2جدول )  است شده استفاده کرونباخ  آلفای  آزمون  از  برریس مورد   یها شاخص  ز   با  برابر  پرسشنامه تمام آمده دست  به آلفای  می 

  پژوهش  این  در .  است  برخوردار  ها شاخص  سنجش جهت مناست   قابلیت از   پرسشنامه  که  است   این  دهنده نشان  که   است   بوده  ۰/ 8۱
های  از (  روستایی   توانمندسازی ) وابسته  متغی   و (  روستایی   خوب  حکمروایی )  مستقل   متغی    به  توجه  با  های  و   خوب   حکمروایی  متغی    متغی 

  الزم به ذکر است که دو پرسشنامه در این مطالعه استفاده شده است.   (. 3  جدول )  است   شده  استفاده  روستاییان  اجتمایع  توانمندسازی
اثرگذاری   برریس  به  دوم  پرسشنامه  و در  است  پرداخته شده  توانمندسازی  و  برریس وضعیت حکمروایی خوب  به  اول  پرسشنامه  در 
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 کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابایز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

 خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  برریس اثرگذاری حکمروایی  

  تک   ی    آزمون  از   پژوهش  هاییافته   تحلیل  و   یهتجز   حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان پرداخته شده است. جهت
ه چند  رگرسیون  تحلیل  و  یا نمونه  ز . است شده  استفاده متغی   . است شده  استفاده GIS افزار  نرم  از  نقشه ترسیم  جهت  همچنی 

 و کل پرسشنامه   ها مولفه دست آمده  مقدار آلفای کرونباخ به    - 2جدول  

 مقدرا کرونباخ  مؤلفه 

روستایی حکمروایی خوب   83/0  

79/0 توانمندسازی اجتمایع   

81/0 کل پرسشنامه    
 1399منبع: نتایج تحقیق، 

 

 و گویه های پژوهش   ها شاخص   - 3جدول  
 گویه ها شاخص مؤلفه

 
 
 
 
 

حکمروایی  
 روستایی 
 
 
 
 

 
 مشارکت 

تنظیم   در  روستاییان  با  مشورت  روستاییان،  از  خوایه  عمویم،    یهابرنامه نظر  مشوری   های  نشست  دهیاری، 
، توجه    یهاکمکمشارکت روستاییان در تنظیم سند چشم انداز،    ها یاری دهروستاییان در اجرای پرژه های عمرایز

، مشارکت   ز مبتز بر مشارکت بیشی  محرومان، جلب نظر رسمایه گذاران روستایی به نظرات روستاییان، اقدامات معی 
، اطالع رسایز به روستاییان   زنان روستایی

 
 عملکردی 

رضایت از عملکرد دهیاری در حل اختالفات محل، عملکرد دهیاری در حل مشکالت و مسائل روستا، عملکرد 
ی مناسب  دهیاری در ا ستفاده بهینه از امکانات و فرصتها، آشنایی مناسب کارکنان دهیاری به وظایف خود، پیگی 

 مناسب به تمام وظایف دهیاری توسط کارمندان 
 

 نتایج عملکرد دهیاری، رسیدگ

 
 برابری 

یس به قدرت و عضویت در نهادهای   روستا، ارائه  ایجاد فرصت برای زنان توسط دهیاری، فرصت برابر در دسی 
یه، وجود برنامه خاص مبتز   خدمات دهیاری، تخفیف به بهای خدمات برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و خی 

برابر  در دهیاری، رفتار  اجرای عدالت  و    بر  افشار  با همه  به    یهاگروه دهیار  ، آشنایی ساکنان  و   ها نقشروستایی
ردهای دهیاری خود به عنوان شهروند نسبت به کارک هاییت مسئول  

 
 پاسخ گویی 

شفافیت دهیاری در اطالع رسایز قرار دادها، ساز و کار مناسب برای دریافت شکایات، حضور به موقع دهیار و  
مانه دهیاری با روستاییان، انتشار و اعالم   برای عموم    ها ینههز و عملکرد و    ها برنامهکارکنان دهیاری، برخورد محی 

روس به  رسایز  اطالع  به  مردم،  نسبت  دهیاری  پاسخ گویی  دهیاری،  مخارج  و  درآمد  درباره   یهاخواسته تاییان 
 روستاییان، امکان مالقات مستقیم روستاییان با دهیار 

 
 اعتماد اجتمایع

ز دهیاری  ، عمل مسئولی 
ز در زمینه اعتقادات و گرایش درویز تطابق میان گفتار و اعمال مسئوالن، تظاهر مسئولی 

ز برای روستاییان و اظهارات آنها، جلب اعتماد روستاییان، اند دادهکه    یی هاوعدهبه قول و   ام و ارزش مسئولی 
، احی 

 رفتار منصفانه با روستاییان 

 
 اگایه اجتمایع

دریس در سطح روستا، اطالع    یهاکالسسطح سواد در روستا، تعداد افراد تحصیل کرده ماندگار در روستا، تعداد  
در سطح روستا، اطالع کامل روستاییان از حقوق خود در ارتباط با دهیاری، آگایه اجتمایع مناسب    ها یاری دهرسایز  

ایط خود   روستاییان از رس 

وضعیت 
- اجتمایع
 اقتصادی

ان اشتغال در سطح روستا، امکانات رفایه  ز مشکالت مایل در سطح روستا، سطح درآمد نامناسب روستاییان، می 
یس به امکانات بهداشت  برای روستاییان، وضعیت مسکن روستاییان، اطالع رسایز  مناسب در سطح روستا، دسی 
 مناسب درارتباط باتعداد نفرات خانواردر روستا 

 
توانمندسازی 
 اجتمایع 

ان تعامل با شورا و  تعامل اجتمایع  ز رفت وآمد با مردم روستا، عالقه به مسافرتهای دسته جمیع، تعامل با دیگر اهایل روستا، می 
ان تعامل و عضویت در  ز ان ارتباط با بسیج، می  ز ان حضور در مسجد، می  ز ، می  دهیاری، تعامل با نهادهای دولت 
 تعاویز و تعامل با مراکز حمایت  

ی برای ح مشارکت اجتمایع  کت در مراسم مذهت  و محل، مشارکت در تصمیمگی  مشکالت،    مشارکت در فعالیتهای کشاورزی، رس 
مشارکت روستاییان در امور مایل روستا، مشارکت در امور عمرایز روستا، مشارکت مایل برای کمک به افراد نیازمند، 

کت در   ، همکاری روستاییان با دهیار و شورای   یهانامه بر همکاری همسایگان در کارهای تولیدی، رس  آموزیس  و تروییح 
 روستا، مشارکت سیایس روستاییان 

مهارت و دانش  
 اجتمایع 

  یهاجاذبه شناخت و آگایه از مسائل روستا، مهارت در انجام فعالیتهای مختلف اجتمایع، شناخت و معرفز 
کت در گردشگری روستا، کسب مهارتهای الزم جهت انجام فعالیت آموزیس   یهادورههای اجتمایع، رس   

ز بگومگوهای جزیی با مردم روستا، حل اختالفات روستا به صورت   انسجام اجتمایع   با اهایل روستا، کنار گذاشی 
 

همدیل و یکرنیک
ان مراجعه به ریشسفیدان روستا به هنگام بروز مشکل، اختالف عقاید  ز ان صمیمیت اهایل، می  ز کدخدامنشانه، می 

ان اعتماد به دیگر ا یهامکاناهایل، تمایل به حضور  ز هایل روستا عمویم، می   

 
 

یس بهخدمات تفرییح،   کیفیت زندگ برخورداربودن از واحد مسکویز با کیفیت، رضایت از محیط و محله سکونت خود، دسی 
 ، یس به خدمات بهداشت  و درمایز بودن از پوشش بیمه درمایز  مند بهرهدسی   

 یر یپذت یمسول
 اجتمایع 

ساکنان روستا و منتظر دولت بودن در امور مربوط به روستا احساس وظیفه، احساس مسئولیت در قبال دیگر   

 
  ؛ 1391همکاران،   و   افتخاری   ین الد رکن   ؛ 1396همکاران،   و   فضل   رحمایی   ؛ 1394همکاران،   و   فضل   رحمایی   ؛ 1393همکاران،   و   منبع: حسام 
ی  ؛ حیدر 1397اصغری لفمجایی و همکاران،   ؛ 1398همکاران، ؛ محمدی و  1399؛ کیایی سلیم و عباسیان، 1396همکاران،   و   قادرمرزی 

1393ساربان و ملیک،   
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 ها و بحثیافته 4
  هاییافته حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. در بخش اول    هاییافته در این بخش از تحقیق به برریس و تجزیه و تحلیل  

 ر گرفته است. استنبایط مورد برریس قرا  هاییافته توصیفز و سپس 

:   هاییافته درصد از پاسخگویان را مردها و تعداد    7۰معادل با    نفر   263توصیفز تعداد    هاییافته برطبق نتایج به دست آمده از    توصیفی
ز   3۰نفر معادل با    ۱۱3 و تعداد   متأهلدرصد از پاسخگویان  79نفر معادل با   298. تعداد اند داده تشکیل   ها زن درصد از پاسخگویان نی 
ین درصد فراوایز با  اند داده درصد از فراوایز را مجردها تشکیل    2۱نفر از پاسخگویان معادل با    78 ان تحصیالت بیشی  ز   26. از نظر می 

درص از فراوایز    ۱۴ کارشنایس ارشد و باالتر با  درصد فراوایز مربوط به گروه تحصیل   ینتر کم درصد مربوط به گروه تحصیل دیپلم و  
ین درصد فراوایز در گروه ستز    ۱2درصد فراوایز با    ینتر کم درصد از فراوایز و    35سال با    5۰تا    ۴۱است. از نظر سن پاسخگویان بیشی 

ین درصد فراوایز  درصد از پاسخگویان در گروه شغل کشا   ۴۱سال بوده است. از نظر شغل    3۰تا    2۰درصد در گروه ستز   ورزان که بیشی 
ز با   ین تر کم و   باشد یم اند داده را تشکیل   نی 

 درصد مربوط به بازنشستگان بوده است.   9درصد فراوایز

:   یهاشاخص برریس وضعیت مطلوب  روستایی    خوب  حکروایی   یها شاخص جهت برریس وضعیت مطلوب  حکروایی خوب روستایی
ز    یا نمونه ون ی  تک  در روستاهای شهرستان اسفراین از آزم  ان مطلوبیت میانگی  ز درنظر گرفته    3استفاده شده است. در این آزمون می 

ز به    5سطح معناداری آزمون از سطح خطای    چهچنان شده است    باشند و میانگی 
ز هردو منفز  باشد و حد باال و پایی 

درصد کوچکی 
ز پا دست آمده   سطح معناداری آزمون از سطح خطای    چهچنانطلوب است و  ( باشد وضعیت شاخص مورد نظر نام3از مقدار )   تر یی 

ز به دست آمده از مقدار )  تر کوچک درصد    5 ز هردو مثبت باشند و میانگی  باشند وضعیت شاخص    تر بزرگ(  3باشد و حد باال و پایی 
 مورد نظر مطلوب است. 

نشان   آزمون  میان    دهد یم نتایج  از  در روستاهای    7  ی ها شاخص که  ز  گانه حکمروایی  میانگی  اسفراین  ز پا شاخص    6شهرستان  از    تر یی 
ز مطلوب ) ز  3میانگی  ز مطلوب قرار دارند. از میان    ۱( و تنها میانگی  مورد برریس شاخص اعتماد    یها شاخص شاخص باالتر از میانگی 
ز   ز    3/ ۱22اجتمایع با میانگی  ز را به خود اختصاص داده است و شاخص برابری با میانگی  ز را در    ینتر کم   2/ 7۴5باالترین میانگی  میانگی 

ز    ها شاخص میان سایر   ز شاخص مشارکت با میانگی  ز م ، شاخص عملکردی با  2/ 88۴به خود اختصاص داده است. همچنی  ،  2/ 9۰۱  یانگی 
ز    یی گوپاسخ شاخص   ز  2/ 88۱با میانگی  ز    -و شاخص وضعیت اجتمایع  2/ 798، شاخص آگایه اجتمایع با میانگی  اقتصادی با میانگی 

ز که هر دو منفز   5با توجه به سطح معناداری که از سطح خطای  2/ 893   باشند یم درصد کوچکی  است و با توجه به حد باال و حد پایی 
ز . در مجمباشند یم بنابراین در وضعیت نامطلوب  با توجه به سطح معناداری و حد باال و   2/ 889وع حکمروایی خوب روستایی با میانگی 

ز منفز در وضعیت نامطلوب ارزیای  شده است. عدم نظر خوایه از روستاییان، عدم مشورت با روستاییان در تنظیم     یها برنامه پایی 
به نظرات    ها یاری دهیم سند چشم انداز، عدم توجه کافز  مشوری  عمویم، عدم مشارکت روستاییان در تنظ   یها نشست دهیاری، نبود  

عدم  ، روستایی نظر رسمایه گذاران  جلب  عدم  محرومان،  بیشی   مشارکت  بر  مبتز  ز  معی  اقدامات  نبود  به    روستاییان،  رسایز  اطالع 
مسائل روستا، ضعف  روستاییان، عدم رضایت از عملکرد دهیاری در حل اختالفات محل، ضعف عملکرد دهیاری در حل مشکالت و  

ی مناسب   عملکرد دهیاری در استفاده بهینه از امکانات و فرصتها، کمبود آشنایی مناسب کارکنان دهیاری به وظایف خود، عدم پیگی 
 مناسب به تمام وظایف دهیاری توسط کارمندان، عدم ایجاد فرصت برای زنان توسط دهیاری،  

 
نتایج عملکرد دهیاری، عدم رسیدگ

یس به قدرت و عضویت در نهادهای روستا، تبعیض در    کمبود فرصت   برابر در دسی 
 
خدمات دهیاری، تخفیف به بهای خدمات    ارائه

یه، عدم وجود برنامه خاص مبتز بر اجرای عدالت در دهیاری، عدم رفتار برابر  دهیار با همه   برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و خی 
، عدم آشنا  ی ها گروه افشار و   خود به عنوان شهروند نسبت به کارکردهای دهیاری کمبود  های یتمسئول و  ها نقش یی ساکنان به  روستایی

شفافیت دهیاری در اطالع رسایز قرار دادها، کمبود ساز و کار مناسب برای دریافت شکایات، عدم حضور به موقع دهیار و کارکنان  
ای عموم مردم، کمبود اطالع رسایز به روستاییان درباره درآمد و مخارج دهیاری،  بر   ها ینه هز و عملکرد و    ها برنامه دهیاری، انتشار و اعالم  

ز در زمینه اعتقادات   یها خواسته کمبود پاسخ گویی دهیاری نسبت به  روستاییان، تطابق میان گفتار و اعمال مسئوالن، تظاهر مسئولی 
ز دهیاری به قول و   ، عمل مسئولی 

ز برای روستاییان و اظهارات آنها، جلب  د انداده که   یی ها وعده و گرایش درویز ام و ارزش مسئولی 
، احی 

ان اشتغال در   ز اعتماد روستاییان، رفتار منصفانه با روستاییان، مشکالت مایل در سطح روستا، سطح درآمد نامناسب روستاییان، می 
با  روستاییان  مسکن  نامناسب  وضعیت  و  روستا  سطح  در  نامناسب  رفایه  امکانات  روستا،  از  سطح  روستاییان  رضایتت  عدم  عث 

 (. ۴جدول )  باشند یم حکمروایی روستایی در روستاهای شهرستان اسفراین   یها شاخص 

 در شهرستان اسفراین   ی ا نمونه حکمروایی خوب روستایی با آزمون یی تک    ی ها شاخص برریس وضعیت    - 4جدول  

 Test value=3 شاخص 

ز  ) ی  مقدار  انحراف معیار  میانگی  t)  معناسطح  
 داری

ز  یب  اختالف میانگی  درصد  95 یناناطم باضز  

ز   حدباال  حدپایی 

884/2 مشارکت   833/0  638/5-  000/0  116/0-  233/0-  077/0-  

901/2 عملکردی   846/0  566/5-  000/0  099/0-  174/0-  054/0-  
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745/2 برابری   798/0  458/5-  000/0  255/0-  364/0-  128/0-  

881/2 پاسخ گویی   830/0  712/5-  000/0  119/0-  208/0-  077/0-  

122/3 اعتماد اجتمایع  985/0  413/7  000/0  122/0  083/0  246/0  

798/2 اگایه اجتمایع  803/0  622/5-  000/0  197/0-  268/0-  105/0-  

893/2 اقتصادی-وضعیت اجتمایع  855/0  664/5-  001/0  107/0-  184/0-  066/0-  

889/2 مجموع حکمروایی خوب   844/0  625/5-  000/0  111/0-  077/0-  063/0-  
 

 1399منبع: نتایج تحقیق، 

اجتمایع از آزمون ی  تک    توانمندسازی یها شاخص   وضعیت جهت برریستوانمندسازی اجتمایع:   یهاشاخص برریس وضعیت 
ز    6از میان    دهد یم استفاده شده است. نتایج آزمون نشان    یا نمونه  ز مطلوب )   ۴شاخص مورد برریس میانگی  (  3شاخص باالتر از میانگی 

ز   ز مطلوب    2است و میانگی  ز پا شاخص از میانگی  ز    تر یی  ز را به خود   3/ ۱32است. شاخص انسجام اجتمایع با میانگی  ین میانگی 
بیشی 

ز    با میانگی 
 

ز را    ین تر کم   2/ 868اختصاص داده است و شاخص کیفیت زندگ ز شاخص  میانگی  به خود اختصاص داده است. همچنی 
ز   ز  3/ ۱۰6تعامل اجتمایع با میانگی  ز    پذیرییت مسول و شاخص    3/ ۱26، شاخص مشارکت اجتمایع با میانگی    3/ ۱2۱اجتمایع با میانگی 

ز که هر   5با توجه به سطح معناداری به دست آمده که از سطح خطای   دو مثبت   درصد کوچکی  است و با توجه به حد باال و حد پایی 
ز   با   اجتمایع  دانش  و   مهارت  در وضعیت مطلوب قرار دارند و شاخص  باشند یم با توجه به سطح معناداری و حد باال و    2/ 893  میانگی 

ز که هر دو منفز    . باشد یم در وضعیت نامطلوب   باشند یم حد پایی 

ز   درصد کمی  است و با توجه    5از سطح خطای  با توجه به سطح معناداری که    3/ ۰۴۱در مجموع توانمندسازی اجتمایع با میانگی 
ز در وضعیت مطلوب ارزیای  شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع   که با توجه    باشد یم به مثبت بودن حد باال و حدپایی 

ز بیان کرد که روستاییان در این زمی توانیم  باشد یم تر کوچک   ۰/ ۰5به سطح معناداری به دست آمده از سطح  نه که توانمندسازی  چنی 
 روستاییان و مهارت و دانش    القولند متفق روستاییان به طور نست  در روستاهای شهرستان اسفراین مطلوب است  

 
ویل کیفیت زندگ

 (. 5جدول موجب شده تا روستاییان در این زمینه ناراصز باشند )  ها آناجتمایع 

در شهرستان اسفراین   ی ا نمونه توانمندسازی اجتمایع با آزمون یی تک    ی ها شاخص برریس وضعیت    - 5جدول    

 Test value=3 شاخص 

ز   سطح معنا (t) ی  مقدار  انحراف معیار  میانگی 
 داری

ز  یب  اختالف میانگی   درصد  95 یناناطم باضز

ز   حدباال  حدپایی 

 189/0 063/0 106/0 000/0 684/7 934/0 106/3 تعامل اجتمایع 

 218/0 076/0 126/0 003/0 734/7 956/0 126/3 مشارکت اجتمایع 

 -069/0 -189/0 -107/0 000/0 -554/5 798/0 893/2 مهارت و دانش اجتمایع 

 229/0 084/0 132/0 000/0 843/7 967/0 132/3 انسجام اجتمایع 

 
 

 -079/0 -218/0 -132/0 001/0 -321/6 843/0 868/2 کیفیت زندگ

 209/0 083/0 121/0 000/0 698/7 949/0 121/3 اجتمایع یر یپذت یمسول

 121/0 023/0 041/0 000/0 558/7 922/0 041/3 مجموع توانمندسازی اجتمایع 
 

1399منبع: نتایج تحقیق،   

اجتمایع    توانمندسازی   روستایی بر   خوب  جهت برریس اثرات حکمروایی برریس اثرات حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتمایع:  
ه و آزمون فیرس  استفاده شده است. با توجه به نتایج ) ز برابر است با  7جدول  از آزمون رگرسیون چند متغی  یب تعیی  که    ۰/ 7۴2( ضز

ز    ۰/ 7۴بیانگر این است که متغی  مستقل    حکمروایی   نماید یمدرصد از متغی  وابسته را تبیی 
ز   ندسازی توانم   بر   خوب  که بیان کننده رابطه بی 

 است رابطه    ۰/ ۰۰۰اجتمایع است و با توجه به سطح معنادری بدست آمده که برابر با  
ا
ز    کامل برقرار    ها آن معتز دار و منسجیم بی 

ز واتسون باشد یم ز با توجه به مقدار به دست آمده از دوربی     ۰/ ۱۰8که برابر با    . همچنی 
 

ها    است نشان دهنده همبستیک ز متغی  مثبت بی 
 است. 

 اجتمایع   توانمندسازی   بر   خوب   تحلیل واریانس حکمروایی   - 6جدول  

ز واتسون  ز تصحیح شده  خطای معیار  دوربی  یب تعیی  ز  ضز ب تعیی   چندگانه  ضز
 

یب همبستیک  ضز

108/0  065/0  731/0  742/0  752/0   
1399پژوهش،   منبع: نتایج    
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 برریس اثرگذاری حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  

ز بر طبق مقدار محاسبه شده   ز بیان کرد که    توانیم  ۰/ ۰۰۰و سطح معناداری    Fهمچنی  حکمروایی خوب روستایی    یها شاخص چنی 
ز و پیش بیتز   ان اثرگذاری    توانمندسازی  یها شاخص )متغی  مستقل( قادر به تبیی  ز اجتمایع )متغی  وابسته( است. به عبارت دیگر می 

 (. 8جدول  حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتمایع چشمگی  است ) یها شاخص 

 حکمروایی خوب و توانمندسازی اجتمایع   بر وجود رابطه خط   انس مبتنی ی ل وار ی تحل   - 7جدول   
ی  بی 

ز مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات  مؤلفه   سطح معنادار  Fآمار  میانگی 

621/15 اثر رگرسیون   6 887/9  412/21  000/0  

459/3 باقیمانده  370 000/0  

180/19 جمع  376  
1399منبع: نتایج پژوهش،   

یب بتای استاندارد شده   اجتمایع روستاییان    حکمروایی خوب روستایی بر توانمندسازی  یها شاخص   ی  تأثرسانجام با توجه به مقدار ضز
ها کمی  از سطح 9)جدول  دهد یم نشان  نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم   توانیم است که  ۰/ ۰۱( که سطح معناداری برای تمام متغی 

ین    دهد یم داد. نتایج آزمون نشان   یب    ی  تأثکه حکمروایی خوب روستایی بیشی   روستایی  ۰/ 352  یبتا را با مقدار ضز
 

ان دارد  بر کیفیت زندگ
ین   یب بتای    ی  تأثو کمی  ان    پذیرییت مسول بر    ۰/ ۰8۱را با مقدار ضز ز ز می  حکمروایی خوب بر متغی     ی  تأثاجتمایع داشته است. همچنی 

یب بتای   یب بتای۰/ 29۴مشارکت اجتمایع با مقدار ضز ، متغی  مهارت و دانش اجتمایع  ۰/ 257  ، متغی  انسجام اجتمایع با مقدار ضز
یب بتای   یب بتای    ۰/ 2۱2با مقدار ضز معنادار است. بنابراین باتوجه به نتایج به دست    ۰/ ۱۰6و متغی  تعامل اجتمایع با مقدار ضز

توانمندسازی اجتمایع روستاییان خواهد شد و عملکرد ضعیف    توانیم آمده   ز بیان کرد عملکرد خوب مدیران موجب  ز    ها ن آچنی  نی 
 اثرات منفز بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان برجای خواهد گذاشت. 

های    - 8جدول   یب رگرسیون متغی  ( و متغی  وابسته )توانمندسازی اجتمایع( مستقل ) ضی  حکروایی خوب روستایی

ها یب استاندارد  متغی  یب غی  استاندارد ضز  سطح معناداری T ضز

BETA خطای استاندارد B 

023/0 - مقدار ثابت  377/0  332/2  064/0  

106/0 تعامل اجتمایع   009/0  087/0  067/6  001/0  

294/0 مشارکت اجتمایع   007/0  256/0  632/7  000/0  

212/0 مهارت و دانش اجتمایع   006/0  185/0  912/6  000/0  

257/0 انسجام اجتمایع   005/0  205/0  777/7  000/0  

 
 

352/0 کیفیت زندگ  002/0  302/0  154/8  000/0  

081/0 اجتمایع یر یپذت یمسول  008/0  063/0  132/6  000/0   
1399منبع: نتایج پژوهش،   

یبندی و نتیجهجمع 5  گی 
امروزه با وجود مشکالت فراوایز که در سطح روستاهای کشور جود دارد و این مشکالت گاها منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها   

با پایداری نست  همراه سازد ییک از    تواند یم وجود دارد که جامعه روستایی کشور را    یی ها حل  راه  شود یم و خایل شدن روستاها از سکنه  
از آن حکمروایی    ها حل راهاین   توانمندسازی اجتمایع روستاییان است. عوامل بسیاری در توانمندسازی روستاییان نقش دارد که ییک 

شهرستان  خوب روستایی است. این پژوهش با هدف برریس اثرات حکمروایی خوب روستایی بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان در  
 اسفراین انجام شده است. 

از میان هفت    کهچنان نتایج پژوهش نشان داد که حکمروایی خوب روستایی در روستاهای مورد مطالعه در وضعیت نامطلوی  قرار دارد   
ارکت، عملکردی،  بعد حکمروایی مورد برریس قرار گرفته روستاییان تنها یک بعد اعتماد اجتمایع در وضعیت مناسب قرار دارد و ابعاد مش

. نتایج بیانگر این مطلب است که  باشند یم اقتصادی در وضعیت نامطلوب    –، اگایه اجتمایع و وضعیت اجتمایع  یی گوپاسخ برابری،  

مشارکت روستاییان در تنظیم سند چشم انداز، مشارکت بیشی  محرومان، جلب نظر رسمایه    مدیران روستایی اقدامات مناست  در زمینه
ی مناسب نتایج عملکرد دهیاری، ایجاد فرصت برای زنان  گذاران رو  ، حل اختالفات محل، حل مشکالت و مسائل روستا، پیگی  ستایی

انتشار و اعالم    توسط دهیاری، وجود برنامه خاص مبتز بر اجرای عدالت در دهیاری، شفافیت دهیاری در اطالع رسایز قرار دادها،
ز دهیاری به قول و   ی ها خواسته عموم مردم، پاسخ گویی دهیاری نسبت به  برای   ها ینه هز و عملکرد و  ها برنامه  روستاییان، عمل مسئولی 
ه انجام  اند داده که    یی ها وعده  ، رفتار منصفانه با روستاییان، مشکالت مایل در سطح روستا، امکانات رفایه مناسب در سطح روستا و غی 
 یران روستایی رضایت کافز ندارند. و روستاییان در این زمینه از عملکرد مد اند نداده 
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 خوب بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان )مطالعه موردی: شهرستان اسفراین(  برریس اثرگذاری حکمروایی  

 و   
 

در برریس وضعیت تواننمندسازی اجتمایع در روستاهای شهرستان اسفراین نتایج نشان داد که روستاییان در زمینه کیفیت زندگ
مایع، انسجام  تعامل اجتمایع، مشارکت اجت هایینه زمو در   باشند یم مهارت و دانش اجتمایع از سطح توانمندی بسیار پاییتز برخوردار  

و   برخوردار    پذیرییت مسولاجتمایع  مناست   توانمندی  از  روستاییان  باشند یم اجتمایع  اجتمایع  توانمندسازی  مجموع وضعیت  در   .

سون استغاده شده    پی 
 

یب همبستیک  حکمروایی خوب و توانمندسازی اجتمایع از ضز
ز مطلوب ارزیای  شده است. جهت برریس رابطه بی 

تحلیل    آزمون  یجنتا   است.  نتایج  ز  است. همچنی  برقرار  اجتمایع  توانمندسازی  و   حکمروایی خوب 
ز بی  معناداری  رابطه  داد که  نشان 

ین   ه نشان داد که حکمروایی خوب روستایی بیشی  ین    ی  تأثرگرسیون چند متغی   روستاییان و کمی 
 

  پذیری یت مسول بر    ی  تأثرا بر کیفیت زندگ
ان   ز ز می  تعامل    حکمروایی خوب بر مشارکت اجتمایع، انسجام اجتمایع، مهارت و دانش اجتمایع و   ی  أثتاجتمایع داشته است. همچنی 

 معنادار است.  اجتمایع

 منجر به توانمندسازی روستاییان   تواند یم که حکمروایی خوب روستایی زمایز    باشد یم نتایج کل این پژوهش بیانگر این موضوع   
 
  خصوصا

 به باال انجام شود تا عالوه براین که مدیران روستایی در راستای تحقق توسعه پایدار    ها یزیر برنامه در زمینه اجتمایع شود که  
ز از پایی 

ز در امورات مربوط به روستا فرآهم آورند و در    روستاییان را نی 
ی از خود نشان دهند امکان مشارکت بیشی   نها روستایی عملکرد بهی 

 
  یتا

 ند. موجب توانمندسازی روستاییان شو 

 بر اثرات حکمروایی خوب روستایی بر توانمندسازی اجتمایع روستاییان انجام  
نتایج این پژوهش با توجه به این که تاکنون مطالعای  مبتز

 که در سایر نقاط روستایی کشور انجام    تواند یم نشده است  
د تا نتایج به دست آمده از    شود یمبا نتایج تحقیقای  مورد مقایسه قرار گی 

د.  نظر   مورد ارزیای  قرار گی 
 علیم بیشی 
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