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 ييروستا يها سكونتگاه ياقتصاد -ياعاجتم يداريبا پا آنخوب و رابطه  ييمرواكح

 ان(كسريتو هاي شهرستان مورد: دهستان)

 3يني، فاطمه سادات حس2سارك، سوگند خا1ثابت يعيناصر شف

 

 :دهكيچ

بده پايدداري    يابيدسدت  يبرا ياصوش و ارآمدك يافتيره مثابه بهخوب  ييمرواكدر ادبيا  توسعه، در چند دهه اخير، ح

هاي روستايي در فرآيند توسعه پايدار مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت  درواقدع، ايدن         گاهاجتماعي د اقتاادي سكونت 

برقراري تشريك مساعي و تعامل مثبدت بدين نهداد دوشدت، جامعده مددني و بخدش خاوصدي اسدت            يرد درپيكرو

محلي، عالوه  و تفوي  اختيار به ساكنان ييروستا يها سكونتگاههاي مردم نهاد در  سازمان يريپذ شكلترتين،  بدين

بر گستر  مشاركت اجتماعي د اقتاادي ساكنان روستايي در فرآيند توسعه، مددكار ارتقاي ر دايتمندي و اعتمداد    

رو، مقاشده حا در تدال  دارد تدا بدا تبيدين حكمروايدي شايسدته            ازايدن شود ميريزي توسعه  ها از مديريت برنامه آن

را در فرآيندد پايدداري اجتمداعي د اقتادادي در       آنروي  پديش  هداي  ها و فرصدت  روستايي، اثرگذاري فضايي، چاشش

روستايي ناحيه مورد ملاشعه شناسايي نمايد  رو  پژوهش مقاشده حا در توصديفي د تحليلدي اسدت         يها سكونتگاه

هاي روستايي ايدن ناحيده بدا اشگدوي نداموزون مدوريس        سكونتگاه يافتگي توسعهاي سلح  هاي ميداني و كتابخانه داده

هاي پژوهش نشان داد، مشاركت گسترده ساكنان روستايي دهستان سيد شهاب و حيقوق نبدي در   شد  يافته بررسي

 يتدوجه  يبها اثرگذار بوده است  در مقابل  يافتگي آن هاي متنوع توسعه ، بر ارتقاي شاخصها دهستان ريسامقايسه با 

اجتمداعي د    يدافتگي  توسدعه باعث كاهش سدلح  رود و قلقل رود  هاي كمال به مشاركت ساكنان روستايي در دهستان

ريزي در جهت تقويت تشريك مساعي سداكنان روسدتايي    گذاري و برنامه ها شده است  بنابراين، سياست اقتاادي آن

 گردد  مي در فرآيند توسعه اجتماعي د اقتاادي پيشنهاد

 

                                                           

 nshsabet@yahoo.com  ناصر شفيعي ثابت، استاديار گروه جغرافياي انساني، دانشگاه شهيد بهشتي   1

نويسددددنده *  سددددوگند خاكسددددار، دانشددددجوي كارشناسددددي ارشددددد جغرافيددددا و برنامدددده ريددددزي روسددددتايي، دانشددددگاه شددددهيد بهشددددتي، 2

 sogandkhak@yahoo.comمسئول

Fate.hosseini.sbu.ac@mail.com      فيدا و برنامده ريدزي روسدتايي، دانشدگاه شدهيد         فاطمه سادا  حسيني، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرا

 3بهشتي
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س، ي، مـدل مـور  يياجتمـاعي ـ اقتصـادي، اقتصـاد روسـتا      دارييخوب، پا ييمرواك: حواژگان كليدي

 انكسريتو

 

 مقدمه

حكمروايي خوب رهيافتي است تلبيقي در برنامه ريزي و مديريت منابع در قلمرو سرزمين ) كشدور، منلقده، شدهر،    

(  ايدن اصدلالح از اواخدر    1390روستا ( كه براي دستيابي به توسعه پايدار امري  روري است)افتخاري و همكداران  

(، و در طي آن قددر  سلسدله   1390توسعه ملرح شده است )سامتي و همكاران  به عنوان كليد معماي 1990دهه 

مراتبي از باال به پايين به سمت تاميم هاي جمعي هدايت شده و با مشاركت نهادهاي مدني، دوشتي و خاوصي بده  

ر اجتمداعي،  پردازد  در چند دهه اخير به دشيل  مشكال  و چاشش هاي به وجود آمده در امو توزيع متعادل قدر  مي

سياسي و اقتاادي، فرايند رشد ارگانيك روستا دچار نارسايي هاي بسياري شده است  مهاجر  هداي بدي رويده بده     

شهرها، تخليه روستاها، تبديل ارا ي كشاورزي به غير كشاورزي و مانند اينها مثال هايي از ايدن قبيدل هسدتند  در    

ش جمعيت، بازدهي توشيدي زمين را كاهش داده و اقتااد ندواحي  عوامل توشيد و افزاي ،محدوديت زمينهاياخير، سال

فضايي و اعمال مديريتي صحيح -  شناسايي اين قلمرو با توجه به توانايي هاي مكانيروستايي را ناپايدار ساخته است

تعدادشي و  هايروسدتايي بدردارد و بي   تواند مشكال  بسياري را از دو  جامعه و به ويژهسدكونتگاه  و يكپارچه بر آن مي

 ها را كاهش دهد  بيهنجارياجتماعي د اقتااديآن

در اين راستا، فقدان سرمايه الزم جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي روستايي،  عف بيمه در بخش كشاورزي، عددم  

تضمين خريد محاوال ، افزايش سلف خري و كاهش قدر  چانه زني روستاييان، قلعه قلعده بدودن و پراكنددگي    

يش نياز به مواد غذايي، سياست هاي تمركز گرايانه سدكونتگاهي، محددوديت مندابع توشيدد در روسدتاها،      ارا ي، افزا

محدوديت سرمايه و نيروي انساني و مانند اينها از مهمترين چداشش هدا در ندواحي روسدتايي بدوده و بده كدارگيري        

اد دوشت و روستاييان جهت حذف و راهبردي مناسن و فراهم كردن زمينه هاي الزم جهت تعاون و همياري ميان نه

نمايد  بر مبنداي فضداي مسدائل ملدرح شدده و ويژگدي هداي ناحيده          تعديل نارسايي ها را در اين زمينه  روري مي

روستايي مورد ملاشعه اين مقاشه به دنبال شناخت نقش شيوه هاي حكمروايي خوب در دستيابي به پايددارياجتماعي  

ن زمينه  من معرفي شاخص هاي حكمروايي خوب، چاشش هاي موجدود در ايدن   د اقتاادي روستايي است، و در اي

 دهد  زمينه را مورد تحليل قرار مي
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 موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد مطالعه

 34دقيقده طدول جغرافيدايي و     27درجه و  48شهرستان تويسركان واقع در استان همدان، در مختاا  جغرافيايي 

از ناف اشنهارگرينويج قرار گرفته است و به شحاظ شرايط آب هوايي داراي آب و  دقيقه عرض جغرافيايي 33درجه و 

هوايي سرد و خشك است  اين شهرستان داراي هفت دهستان به نام هاي قلقل رود، كمال رود، ميدان رود، حيقدوق   

 نبي، خرم رود، سيد شهاب و كرزان رود ميباشد   

 

 سركان در نقشه ايرانموقعيت جغرافياي شهرستان توي -1نقشه شماره

 مواد و روشها

 -تحليلي و با هدف شدناخت نقدش حكمروايدي خدوب در توسدعه پايددار اجتمداعي        -اين مقاشه با رويكردي توصيفي

اقتاادي ناحيه مورد ملاشعه ميباشد  بدين منظور از مدل سدنجش   -اقتااد روستايي در ارتباط با تحوال  اجتماعي

اقتاادي استفاده شده اسدت  بدا توجده بده      -زيابي ميزان توسعه يافتگياجماعيسلح توسعه يافتگي موريس جهت ار

 10شاخص از جملده: شداخص اقتادادي) شداغالن      6متغيير در قاشن  105اهميت شاخص ها و دسترسي به آنها از 

ت، ساشه و بيشتر، شاغالن در گدروه فعاشيدت كشداورزي، شداغالن در گدروه فعاشيدت صدنع        10ساشه و بيشتر، بيكاران 

شاغالن در گروه فعاشيت خدما ، سلح زير كشت آبي و ديم زراعي، تعداد گاو و گوساشه، تعداد گوسفند و بز، سدلح  

 6ساشه و بيشتر كل، جمعيدت   6باغا (، شاخص جمعيتي) جمعيت كل، جمعيت كل مرد، جمعيت كل زن، جمعيت 

مدرد،   30-64مدرد، جمعيدت    15-29عيت مرد، جم 0-14ساشه و بيشتر زن، جمعيت  6ساشه و بيشتر مرد، جمعيت 
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و بيشدتر زن(،   65زن، جميعت  30-64زن، جمعيت  15-29زن، جمعيت  0-14و بيشتر مرد، جمعيت  65جمعيت 

شاخص اجتماعي ) شوراي اسالمي، دهياري، مركز خدما  كشاورزي، مروج روستايي، شوراي حل اخدتالف، شدركت   

ن فو ، بي همسر بر حسن طدالق، هرگدز ازدواج نكدرده(، شداخص     تعاوني روستايي، داراي همسر، بي همسر برحس

فرهنگي ) روستا مهد، دبستان، راهنمايي شبانه پسدرانه، راهنمدايي شدبانه دهخترانده، راهنمدايي پسدرانه،        -آموزشي

راهنمايي دخترانه، راهنمدايي مخدتلط، دبيرسدتان شدبانه پسدرانه، دبيرسدتان شدبانه دخترانده، دبيرسدتان پسدرانه،           

ستان دخترانه، هنرستان كار و دانش پسرانه، هنرستان كار و دانش دخترانه، هنرستان فني و حرفده اي پسدرانه،   دبير

هنرستان فني و حرفه اي دخترانه، بوستان روستايي، كتابخانه عمومي، زمين ورزشي، ساشن ورزشي، مدرسه علميده،  

د، بيسواد زن، جمعيت محادل مدرد، جمعيدت محادل     با سواد كل، با سواد مرد، با سواد زن، بيسواد كل، بيسواد مر

زن(، زير بنايي) جاده آسفاشته، جاده شوسه، جاده خاكي، راه ماشرو، پاسگاه انتظدامي، شدبكه بدرق سراسدري، موتدور      

ديزل، انرژي هاي نو، گاز شوشه كشي، سامانه تافيه آب، پايگاه آتش نشاني، فروشگاه تعاوني روستايي، بقاشي، ندانوايي،  

فروشي، قهوه خانه، بانك، تعميرگاه ماشين آال  كشاورزي، تعميرگاه ماشدين آال  غيدر كشداورزي، جايگداه      گوشت

، دسترسي عمومي به اينترنت، دسترسي عمومي به روزنامده  ICTسوخت، صندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرا ، 

درمداني، دارو   -ومي، مركز بهداشتيدرماني) حمام عم -و مجله، دسترسي به وسايل نقليه عمومي(، شاخص بهداشتي

خانه، خانه بهداشت، پايگاه بهداشت روستايي، مركدز تسدهيال  زايمدان، پزشدك خدانواده، پزشدك، دندانپزشدك يدا         

بهداشتكار دهان و دندان، دندانپزشك تجربدي، بهدورز، دامپزشدك، تكنسدين دامپزشدكي، آزمايشدگاه راديدو شدوژي،         

ر يا ماماي روستايي( استفاده شده است  اين داده ها از مركز آمار ايران در قسدمت  غااشخانه، سامانه جمع زباشه، بهيا

 اخذ گرديده است  1390شناسنامه آبادي شهرستان تويسركان سال 

 هاي پژوهش   يافته

براي بررسي رابله ميان حكمروايي خوب و توسعه اقتاادي در ناحيه مورد ملاشعه در اين تحقيدق از مددل مدوريس    

ام در  iشده است  مراحل كار به صور  بوده است كه براي به دست آوردن شاخص نداموزون بدراي متغييدر    استفاده 

(كسدر شدده و سدپس بدر     xijminام ) i( از حدداقل مقددار متغيدر    xijام ) jام ها در واحدد   Iمتغيير (،yijام ) jواحد 

 .( تقسيم شده استxij min) ام i( منهاي حداقل مقدار متغيير xij maxام ) iحداكثر مقدار متغيير 

𝑦𝑖𝑗    (1فرمول شماره) =
𝑥𝑖𝑗 −𝑥𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑖𝑗𝑚𝑖𝑛
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ميباشد مجموع شاخص  100تا  0( كه عددي بين D.Iدر مرحله بعد براي محاسبه  رين شاخص توسعه موريس )

 داد شاخص هاي مورد ملاشعه شده است ام تقسيم بر تع  Jام در واحد  Iناموزون به دست آمده براي متغيير 

.𝐷(2فرمول شماره) 𝐼 =  
∑ 𝒚𝒊𝒋𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

نزديكتر باشد، سلح توسدعه يدافتگي    100الزم به تو يح است كه در اين مدل هرچه  رين شاخص توسعه به عدد 

  بيشتر است 

ين صور  تبيين كرد كده از شحداظ   نتايج رتبه بندي سلوح توسعه يافتگي دهستان هاي مورد ملاشعه را ميتوان به ا

درصدد اسدت، داراي سدلح بداالي      60 رين توسعه يافتگي دهستان هايي كه  رين توسعه يافتگي آنهدا بيشدتر از  

درصد داراي  درين توسدعه    45درصد داراي  رين توسعه يافتگي متوسط و و كمتر از  60تا  45توسعه يافتگي، از 

يج حاصل از رتبه بندي دهستان هاي شهرستان تويسركان نشان ميدهد كده  يافتگي پايين ميباشند  بدين ترتين نتا

دهستان حيقوق نبي داراي  رين توسعه يافتگي باال، دهسدتان خدرم رود داراي  درين توسدعه يدافتگي متوسدط،       

 دهستان هاي ميان رود، سيد شهاب، قلقل رود، كرزان رود و كمال رود داراي سلح توسعه يافتگي پايين ميباشند 

  رين توسعه يافتگي و رتبه دهستان هاي شهرستان تويسركان )بر حسن درصد( -1جدول شماره 

 رتبه  رين برخورداري نام دهستان

 1 63,5 حيقوق نبي

 2 48,9 خرم رود

 3 37,1 ميان رود

 4 29,5 سيد شهاب

 5 23,1 قلقل رود

 6 13,6 كرزان رود

 7 10,1 كمال رود

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها

نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه حكمروايي خوب در عملكرد رشد اقتاادي و حركت به سمت دستيابي به توسدعه  

اقتاادي مثثر است؛ اين اثر گذاري به گونه اي است كه ميتوان رابله مستقيم و متقدابلي را ميدان    -پايدار  اجتماعي

رد  در جامعه اي كه همكاري ميان دو نهاد دوشدت و  اقتاادي برقرار ك  -حكمروايي خوب و رشد بلند مد  اجتماعي

مردم  عيف باشد و دوشت نقش تادي گري داشته باشد، ميزان رشد اقتاادي بسديار پدايين مدي ايدد و پيامددهاي      
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مخربي همچون افزايش فساد و رشوه خواري در دستگاه هاي اداري، عدم مشاركت مردم در تاميم گيدري هدا و در   

مادي مردم نسبت به دوشت، كاهش سرمايه گذاري ها در بخش خاوصي، عدم رشد اقتادادي،  نتيجه افزايش بي اعت

 كاهش توشيدا  داخلي، ايجاد اختالفا  فاحش طبقاتي، افزايش فقر و مانند اينها را در پي دارد 

شدان  نتايج حاصل از استفاده مدل موريس براي سنجش سلح توسعه يافتگي در دهستان هاي ناحيه مورد ملاشعده ن 

داد كه دهستان حيقوق كه در مجموع تمامي شاخص هداي مدورد اسدتفاده در ايدن تحقيدق، داراي  درين توسدعه        

 10,1درصد است، به عنوان برخوردارترين دهسدتان شهرسدتان تويسدركان و دهسدتان كمدال رود بدا        63,5يافتگي 

حكمروايدي خدوب ميتدوان نتيجده      درصد محروم ترين دهستان ناحيه مورد ملاشعه ميباشد با توجه به شاخص هداي 

گرفت كه در شهرستان تويسركان و به تبع آن دهستان هاي مورد ملاشعه بر اثر سياست هاي اتخداذ شدده از سدمت    

بخش دوشتي و اعلاي سرمايه جهت رونق فعاشيت هاي اقتاادي به خاوص در بخش صدنعت، و همكداري و تعداون    

هاي بي رويه و كاهش جمعيت روسدتا در تعددادي از روسدتاها جلدو     مردم روستايي، تا حدودي توانسته از مهاجر  

گيري كرده و افزايش درآمد خانوار ها و رونق فعاشيت اقتاادي را به دنبال داشته باشد، اين نكته را نيز بايدد يدادآور   

ميباشد، كده   شده كه اعمال اينگونه سياست ها، مستلزم برنامه ريزي هاي دقيق و همه جانبه در تمامي ابعاد توسعه

در نهايت مقاود نهايي شاخص هاي پايداري توسعه كه استفاده بهينه از منابع و بهره وري آن براي ساير نسلهاسدت  

بايستي برآورده شود،  من اينكه كاركرد اصلي و اوشيه روستا كه همان كاركرد توشيدي است نيز نبايد ناديده گرفتده  

شعه نشان داد كه در تعدادي از روستاهاي دهستان هاي مورد ملاشعه علدل  شود  ملاشعا  ميداني در ناحيه مورد ملا

خاوص دهستان حيقوق نبي، خرم رود و سيد شهاب،با افزايش جمعيت به خاوص در مراكز اين دهستان ها شاهد 

افزايش ساخت و سازها، تغير كاربري زمين از حاشت كشاورزي به غيدر كشداورزي، قلدع درختدان، بدروز اغتشاشدا        

ضايي و مشكالتي از اين قبيل را در پي داشته است كه اين خود ميتواند به عنوان آفتي جهت رسديدن بده توسدعه    ف

اعمال سياست هاي تمركز گرايانه سكونتگاهي، در راستاي دستيابي به حكمروايي خوب روسدتايي،  پايدار تلقي شود  

تحقيق بوده اسدت، امدا نميتدوان ايدن مو دوع را      عاملي بر تحوال  صور  گرفته در دهستان هاي مورد ملاشعه اين 

تاديق كرد كه اين سياست ها، راه را براي رسيدن به توسعه پايدار به خاوص در بخدش اقتادادي كده مدرتبط بدا      

مو وع اين تحقيق است، هموار كرده است  با توجه به فضاي مسائل ملرح شده و يافته هاي به دست آمده در ايدن  

 ا  زير را در جهت بهبود و ع موجود ارائه داد:تحقيق ميتوان پيشنهاد
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ايجداد تشدكل هداي مدردم      -3اوشويت بندي نيازهاي روستاييان -2برنامه ريزي در سلح خرد ) از پايين به باال(  -1

واگذاري امور داخلي روسدتا بده   -5شفاف سازي و جلن مشاركت روستاييان در ساير امور روستايي  -4نهاد روستايي 

ايجداد صدندوق هداي     -7تفوي  اختيارا  و تقسيم وظايف در ميان ساير دستگاه ها و مدردم  -6ستاييخود مردم رو

رفاه روستايي و جمع آوري سرمايه هاي خرد، و به كارگيري اين سرمايه ها جهدت پيشدبرد برنامده هدا و اداره امدور      

هيال  و اعتبدارا  بدانكي، ايجداد    محروميت زدايي در روستاهاي كم تر توسعه يافته، از طريق اعلداي تسد   -8روستا 

به كارگيري سياست هاي تشويقي در جهدت حفدظ    -9وافزايش خدمت رساني به اين مناطق  شغل براي روستاييان

 كاركرد زراعي و باغي، و جلوگيري از تغيير كاربري ارا ي روستا 

 

 و مأخذ منابع

ر مناطق روستايي استان مازنداران، عبدد اشر دا   تبيين رابله رهيافت حمكمروايي خوب و توسعه پايدار روستايي د -

ركن اشدين افتخاري، جالل عظيمي آملي، مهدي پورطاهري، زهرا احمدي پور، نظريه پژوهش هاي روسدتايي، سدال   

 34-1صص 1390دوم، شماره چهارم، زمستان 

ب شدرقي  تحليل تأثير شاخص هاي حكمراني خوب بر شاخص توسدعه انسداني ملاشعده مدوردي كشدورهاي جندو       -

پژوهشي، پژوهش هاي رشدد و   -(، مرتضي سامتي، همايون رنجبر، فضيلت محسني، فالنامه علميASEANآسيا)

 1390توسعه اقتاادي، سال اول، شماره چهارم، پاييز 
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