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  چكيده
ها، بوروكراسي يك فرآيند، تنها توسط دولت عنوان بهيي دهد كه مديريت توسعه روستااسناد توسعه روستايي نشان مي

واژه مديريت  جاي بهي مردمي در قالب واژه حكمروايي ها نهادو  مردم بلكه در حال حاضر. گيرد و بازار صورت نمي
لذا، اصول و رهيافت، . شود ي جوامع روستايي در نظر گرفته ميتواناسازهدف  و با رهيافت نهادسازي جديد و با

هاي مشاركت روستاييان بروز و افزايش يافته است و اين موارد با ريزي با رهيافت اجتماعي و طرحعماري برنامهم
مقاله حاضر با هدف تحليل . افزايش نقش حكمروايي در مقابل اقدامات و مداخالت مستقيم دولت همراه شده است

روش . تاهاي شهرستان شبستر انجام گرفته استاختالف در تعالي مديريت توسعه روستايي روسعملكرد شوراي حل
 16جامعه آماري تحقيق . پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات نيز پرسشنامه بوده است و تحليلي- تحقيق توصيفي

هاي سرپرست از نفر 230باشد كه از بين آنها مي شبستر اختالف بخش مركزي شهرستانروستاي داراي شوراي حل
 عنوان بهگويه  58شاخص و  9در اين پژوهش از تعداد . اندگيري كوكران انتخاب شدهمونهخانوار از طريق روش ن

ها از آزمون براي تحليل داده. اختالف استفاده شده استي حكمروايي خوب براي تحليل عملكرد شوراي حلها مؤلفه
T توان گفت شوراي تحليلها، مي آمده از دست بهاساس نتايج ر ب. تك متغيره و تحليل واريانس استفاده شده است

 .اختالف تا حدودي توانسته مديريت توسعه روستايي شهرستان شبستر را تعالي بخشدحل
   

  .اختالف، تعالي مديريت توسعه روستايي، مديريت نهاديروستا، شوراي حل: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
ت كه تنها مشاركت هاي مديريت توسعه روستايي توجه به اين نكته ضروري اسدر برنامه

رو در جهت مشاركت  از اين. رفاه روستاييان باشد تأمينتواند متضمن دموكراتيك مردم نمي
ايجاد نهادهاي  بيشتر مردم در فرايند توسعه پايدار سرزمين خويش، رهيافت حكمروايي با

 هايسازمان وكه نهادها  چرا). Sudhakar Rao, 2007: 27-31(محلي و مردمي ضروري است
 -هاي اجتماعيها و فرآيندهايي هستند كه از طريق آنها شهروندان و گروهمحلي مكانيزم

توانند منافع و نيازهاي خود را بيان كنند، اختالفات خود را حل كرده، حقوق و اقتصادي مي
براي رسيدن به اين هدف، مشاركت بين نهادهاي . تعهدات خود را در سطح محلي، انجام دهند

هاي جامعه مدني و بخش خصوصي نياز است و رسيدن به اين مهم نيز ، سازمانمحلي دولتي
باشد؛ و اين سازي آنها ميهاي محلي با در نظر گرفتن،منابع و ظرفيتمستلزم توانمندسازي نهاد

 منظور بهها و نهادهاي مردمي سازي شهروندان، سازمانامر با تقويت دموكراسي و توانمند
 :Douglas, 2005( كاي برابر در فرآيند توسعه محلي قابل دسترسي استشر عنوان بهمشاركت 

زدايي از نظام اداري كشور؛ سپردن كار به مردم؛ اهداف چنين نهادهايي شامل تمركز ؛)236-241
-كنترل و نظارت اجتماعي؛ تكميل كار دستگاههاي دولتي؛ افزايش توان دولت و هدايت برنامه

هاي دولت؛ مشاركت مردمي؛ تسريع در انجام هو زير مجموعهاي محلي؛ مشاوره به دولت 
بنابراين نهادهاي ). Bazi & etal, 2010: 85-104( باشدسازي مردم ميامور؛ رفع تبعيض و آگاه

 تجزيه و تحليل وضعيت، ها،آوري دادهها، جمعسازي برنامهمدني ضرورت دارد در ظرفيت

ها، مشاركت فعال داشته باشند، چرا كه ها و پروژهبرداري از واحدشناسائي مشكالت، و بهره
هاي توسعه، ميزان مشاركت عمومي عامل موفقيت برنامه مهمترينشواهد گوياي اين است كه 

چرا كه همكاري و پيوند سهامداران مختلف . نفعان محلي است وسيله ذي گيري بهدر تصميم
 ,Dalahmeh & et al( كندرا جبران ميدرگير در مديريت كمبود دانش و منابع انساني و مالي 

2009: 159-169 .(  
خود، افزون بر  با اين توصيف، بايد گفت مشاركت اجتماعات محلي در اداره امور مربوط به

آثار اجتماعي و اقتصادي مثبت در همبستگي جوامع، هم به كاهش بار سنگين از دوش دولت 
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اي هاي ملي در سطح منطقهحيح برنامهمركزي و تسهيل كار منجر شده و هم ضامن اجراي ص
-كند، بر اين اساس نظريهو محلي گرديده و سرانجام رضايت اجتماعات محلي را فراهم مي

پردازان توسعه در عصر حاضر جهت باز تعريف نقش دولت و مردم در روند توسعه پايدار 
خوب را مطرح  پذيرد، رويكرد حكمرواييانساني كه در قالب الگوهاي مشاركتي انجام مي

حاضر با هدف پاسخگويي ه چارچوب، مقال نيدر ا). Eftekhari & et al, 2009: 93-118( ساختند
مديريت توسعه تعالي  اختالف درشوراي حل موفقيت: به اين سوال انجام گرفته است كه

  است؟ چگونهشهرستان شبستر  روستايي

  مباني نظري
  مديريت توسعه روستايي

هـايي در ارزيـابي و   يـك واژه هنجـاري، داراي سـختي    عنـوان  بـه بـاز  ر ديـ توسعه روستايي از 
ي روسـتايي  و كالبدتبع آن، سيستم اجتماعي و اقتصادي  گيري و تشخيص بوده است و به اندازه

اكنون به اين توسعه در مسير تحول خود هم. تر شده استتر و پيچيدهنيز با گذشت زمان متنوع
ي تبديل شده است كه گذر از اين فرآيند و رسيدن به هدف طحچندسوجهي و يك فرآيند چند

كيـد بـر   أي روسـتاها بـا ت  كيو اكولـوژ اقتصـادي  -توسعه نيازمند درك درست ساختار اجتماعي
در ). Hualou Long & et al, 2011, 1094-1105(هـاي محلـي و نهادهـاي مـديريتي دارد    سياسـت 

ند افزايش انتخاب مردم، گسترش مشـاركت  روستايي، فرآي راستاي اين نگرش است كه، توسعه
هـاي  دهي به فضـاي خـويش، افـزايش سـازمان    گيري در شكلمردمي، تواناسازي براي تصميم

-هاي خودجوش محلي براي مشاركت در امور روسـتايي و برنامـه  محلي و غيردولتي و تشكل

ز نيروهـاي  اسـتفاده ا ر لـيكن ناكارآمـدي د  . ريزي در امور اجرايي مختلف تعريف شده اسـت 
و نبـود قـوانين   و خودجوش متشكل محلي، كاستي در رهبري صحيح و جذب افـراد مسـتعد،   

نشـدن   نـه يو نهادمردمـي   هـاي مشـاركت  كننده، باعث از دست رفـتن فرصـت  مقررات تقويت
بـراي بهبـود ايـن وضـعيت، و در      ).Rostampoor, 2010: 181-190( نهادگرايي محلي شده است

توسـعه  « در سـالهاي اخيـر، توسـعه روسـتايي در قالـب      توسـعه پايـدار،  راستاي تحقق انديشه 
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جديد مطرح شده كه ابعاد توسعه روستايي يكپارچه، همراه با مشاركت  1»مشاركتي و نهادگرايي
در ايـن  . بر مبناي اين رويكرد، براي اداره روستا نهادهاي خاصي الزم است. مردم را در بر دارد

تـوان مـديريت   كـه از جملـه آنهـا مـي     گذارنـد تأثيرعه روسـتايي  منظر، عوامل متعددي بر توس
را نام ) انواع شوراها( ي محلي و اقتصادگروههاي اجتماعي  ريو سا نروستايي و حضور خبرگا

با اين توصيف، هدف از مديريت توسعه روسـتايي حركـت در   . (Poortaheri, 209: 93-118)د بر
ي بـالقوه و  هـا  ييتوانـا ، امكانـات و  اهـ پتانسـيل  جهت رسيدن به وضعيت مطلوب با استفاده از

در . تا بتوانند همسو با بهبود وضعيت جامعه روستايي گام بـردارد  تبالفعل موجود در روستاس
ريزي روستايي نيز نيازمند دستيابي به يك نقطـه  اين چارچوب، فرآيند مديريت توسعه و برنامه

تغييـر  . شودمديريت مشاركتي ياد مي عنوان به در آن است كه از آن مؤثرهاي تعادل ميان قدرت
در  مـــؤثردر شـــيوه مـــديريتي نيـــز مســـتلزم نگـــاهي نـــو بـــه نقـــش نهادهـــاي         

كارگيري همـه افـراد در رونـد توليـد و     بدين معني كه به. (Eftekhari,2010:240-250)تروستاس
نتـايج كسـب   رسيدن به حداكثر  منظور بهنفعان و شهروندان روستايي  خدمات و همكاري با ذي

و كار و ايجاد اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مثبت هم براي سازمان و هـم بـراي   
بـر ايـن مبنـا، مـديريت     . گويند، تعالي مديريت روستايي ميرا آنباشد كه ذينفعان از اصولي مي

و نيـز  هاي مردم استفاده بهينه نمايد و براي رسيدن به اين هدف كوشد تا از ظرفيتسازمان مي
هـا ارتبـاط آنهـا را بـا سـازمان      باال بردن انگيزه مشاركت روستاييان در انجـام فعاليـت   منظور به
ديگـر،   عبـارت  به. )Marcel & et al, 2004(و نهاد مديريت توسعه روستايي تقويت كند) روستا(

 مـديريت در جهـت رسـيدن بـه     و تعالي مديريت روستايي يعني توجه كردن به وظايف مـدير 
كـه  متغيرهايي ها و به تعبيري ديگر، رشد، بالندگي و توسعه شاخص» )روستا( اف سازماناهد«

ساز تعالي سـازمان و تحقـق   و هر كدام زمينه براي تحقق توسعه مديريت روستا مورد نياز است
چرا كه مديريت زماني موفق است . نمايداهداف تعيين شده آن است، بيش از پيش ضروري مي

تركيب و تلفيق كند كه به هدف مطلـوب خـود    نحوي بهنات در دسترس خود را كه بتواند امكا

                                                           

1 -Institutionalization and Participatory Development 
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، رهيافــت 1چنــين پــارادايمي دنبــال بــه :Abdoolahian & et al, 2005). (246-222دســت يابــد
هاي مشاركتي روستاييان بروز و افزايش يافته است و اين موارد با ريزي اجتماعي با طرح برنامه

در مقابـل اقـدامات و مـداخالت    ) هـاي غيردولتـي  قالب سـازمان در (افزايش نقش حكمروايي
ي غير دولتي در خارج از حيطه بخـش خصوصـي و   ها سازمان. مستقيم دولت همراه شده است

. رنديگ يممورد مراجعه افراد قرار  3، داوطلبانه، يا بخش غيرانتفاعي2بخش سوم عنوان بهدولتي و 
-ي خـدمات هـا  سازماني حفظ حقوق بشر، ها سازمان وجود دارند كه ها سازمانسه نوع از اين 

شود كه در اين ميـان نهادهـاي حقـوقي،    را شامل مي ري ميانجيگها سازمانرساني و انساني، و 
اختالف، توانايي نظارت بر درگيريها و ارائه هشـدارها و بيـنش اوليـه در يـك     ي حلها سازمان

ارض و در كل ارائه يك انجمـن  درگيري خاص، تقويت نهادهاي حل تعارض، آموزش حل تع
نماينـدگان دموكراسـي مشـاركتي نبايـد      عنوان بهرا در حل منازعات دارند اين نهادها  4طرفبي

اي هسـتند كـه از طريـق آن جامعـه و     مخالف دولت و مقامات تلقي شوند، بلكـه آنهـا وسـيله   
 ,Benjamin.G(ر كنندنفع جامعه شهري و روستايي كا توانند در كنار هم بهشوراها و مقامات مي

etal, 1999 .(كيفـي   رشـد دهنـده  كننـده و  بر آنچه آمد بايد گفت كه يكـي از عوامـل تسـهيل   ابن
افـزون بـر ايـن،    . نهادهاي مردمي در فرآيند توسعه روستايي نهادي شدن از بعد حقوقي اسـت 

توسـعه   تواننـد در فرآينـد مـديريت   مي هستند كهنهادهاي حقوقي نيز يكي از نهادهاي مردمي 
  .(Eftekhari, 2010: 240-250)روستايي و توسعه روستايي نقش آفرين باشند

  ختالفشوراي حلنهاد 
اختالف يك رويكرد دوستانه، غيرخصمانه و فراقانوني براي از سرگيري گفتگو شوراي حل

ميان طرفين مناقشه، حفظ روابط سالم، برقراري عدالت و بازگرداندن نظم اجتماعي 
اختالف امكان حل و فصل اختالفات بر اساس ت اصلي شوراي حليمز. ه، استخورد هم به

                                                           
1 Paradigm 
2 Part III 
3 Non-profit 
4 Neutral forum 
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 ،خاستگاه اصلي اين مراكز؛ باشدسازماندهي طرفين مناقشه مياي و خودهاي توسعهمسئوليت
اختالف در قوانين خانوادگي بوده است البته در بيشتر كشورهاي اروپايي مراكز شوراي حل

هاي فعاليت شورا كامالً متفاوت است اما شوند اگر چه زمينهميل يمورد قوانين كار نيز تشك
همه آنها در يك ويژگي و كاركرد مشترك هستند و آن حفظ روابط خوب در زمان حاضر و 

بيرون از دادگاه و به كمك مناقشات  حل اختالف،هدف اصلي شوراي حل. روابط آينده است
-از موارد مذاكره، ميانجيگري و داوري مي طرف است كه روند كار شامل يكيفرد ثالث و بي

توانند از مزاياي ن مييدر هر دو فرآيند طرف ؛ كه)Antunes & et al, 2007: 659–666(باشد
جويي در وقت و هزينه، محرمانه بودن اطالعات، حفظ رابطه و استفاده از ارزيابي صرفه

  ).(Matsumoto, 2011 مند شوندكارشناسي بهره
اختالف و مذاكره متفاوت است اول اينكه، در بعضي افراد به مراكز حلداليل مراجعه 

-حفظ روابط كاري در حال انجام، مراجعه به اين مراكز را ضروري مي منظور بهموارد، طرفين 

در هر دو  .زيادي بر حفظ محرمانه بودن اختالف دارند تأكيددر موارد ديگر، طرفين . دانند
). Gidon & et al, 1999(آيد مي شمار بهدادگاه يك عامل بسيار مهم مورد عدم اطمينان از نتيجه 

اجتماعي و كاستي در  يها يشه در نابرابريترين عامل بحران جوامع كنوني راصلي، دوم اينكه
دستگاه  ،لحاظ گستردگي و تعدد دعاوي اعم از حقوقي و كيفري اجراي عدالت دارد و به

الفات است توان و قدرت مقابله با دعاوي چه كمي و قضايي كه متولي رسيدگي به اين اخت
طلب و غيرمتمركز سعي در پيدا كردن راهي غير از  مشاركت يهاچه كيفي را نداشته، لذا دولت

- گيري از توانبهرهدر نتيجه . هاي جاري و تصدي مطلق در رسيدگي به دعاوي را دارندرويه

در جوامع روستايي ويژه ف ساخته است؛ بنظران امر را به خود معطوهاي محلي توجه صاحب
سوي، اغلب اختالفات قابليت رسيدگي و ترفيع در محل را داشته و از سويي ديگر،  كه از يك

آگاهي  نبودداليلي چون وسعت سرزمين، فواصل طوالني روستاها از شهرها و مراكز دادرسي، 
دسترسي بسياري  سختيدگي و ها، كثرت و پراكن كافي روستاييان از بوروكراسي اداري دادگاه

در بعضي از فصول سال، لزوم اهميت دادن به توانايي محلي و گسترش  بويژهاز روستاها 
با اين رويكرد طي دو دهه اخير . سازدنهادهاي سازش دهنده محلي را بيش از پيش نمايان مي
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اختالف لتر اختالفات، نهادي شبه قضايي تحت عنوان شوراي حبراي حل و رفع هرچه سريع
قانون برنامه سوم توسعه كشور  189نامه اجرايي ماده اين نهاد بر اساس آيين .شكل گرفته است

كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه  منظور بهو  17/9/1379 خمور
جهت رفع اختالفات محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي  هاي مردمي،مشاركت

 .(Eftekhari, 2009: 93-118)هيت آنها پيچيدگي كمي دارد، تصويب شدندارند يا ما

اختالف كه باعث مقبوليت اين نهادها در مقايسه با فرآيندهاي خصوصيات شوراي حل
جويي در وقت، محرمانه بودن، تخصص حقوقي، ارتباطات شود شامل صرفهمتعارف قضايي مي

پيشينه  )Christian, 2009(ين نهادها همراه استاي است كه با اكلي جو سازندهطور  بهبهتر و 
از نخستين مطالعات در سطح يكي » رنه ديويد« دهد كه واكاويزمينه نشان مي نيدر امطالعاتي 

اين مطالعات  او در. انجام گرفته است 1960كه در زمينه نهادهاي قضايي در سال  است جهاني
كنون مورد بررسي قرار داده است وي اگرچه كاركرد نهادهاي داوري را از تمدنهاي نخستين تا

ولي شرايط جوامع و ، مستقيم نهادهاي دادرسي روستا را مورد بررسي قرار نداده استطور  به
ايران  در. هاي ذكر شده مورد بررسي قرار داده استنيز نحوه حل و فصل اختالفات را در دوره

ايران و بررسي  دادرسي روستايي در« نتحت عنوا) 1347(به مطالعات فرشيد افشار توان ينيز م
دادرسي روستايي و نقش و ، اين مطالعه وي در اشاره كرد، »تطبيقي با دادرسي روستايي در هند

قرار داده است و عملكرد اين نهادها را در  توجه هاي انصاف روستايي را موردعملكرد خانه
 تحقيق ديگري تحت عنوان .استمقايسه تطبيقي بررسي كرده  صورت بههند  دو كشور ايران و

انجام شده كه در اين  1351سال  وكيل در عباس توسط» هاي انصاف و فلسفه ايجاد آنخانه«
هاي انصاف روستايي و قوانين و مقررات مربوطه بررسي تحقيق علل و پيامدهاي تشكيل خانه

اجتماعي آن  يرتأث خانه انصاف و« در تحقيق با عنوان 1362همچنين محسن جيالني .شده است
 را از لحاظ اجتماعي، هاي انصافكه خانه.به بررسي عملكرد اين نهاد پرداخته است» ايران در

در سالهاي  .و بهداشتي مورد بررسي قرار داده است تربيتي، قضايي رواني، سياسي، اقتصادي،
تالف صورت اخشوراهاي حلويژه اخير نيز مطالعات مختلفي در رابطه با نهادهاي داوري نوپا ب

در پژوهشي با  1383عباس جمشيدي  :به اين موارد اشاره كرد توان يآن جمله م گرفته كه از
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قانون برنامه سوم  189اختالف موضوع ماده بررسي جايگاه حقوقي شوراهاي حل« عنوان
 .گيري و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته استضمن معرفي اين نهاد به داليل شكل» توسعه

اختالف و قواعد حاكم حلصالحيت شوراي « تحقيق خود با عنوان ر جعفري درچنين حيدهم
 :safari, 2009( نهاد را بررسي كرده است نيقوانين و مقررات حاكم به را بيشتر» بر رسيدگي آن

ارزيابي عملكرد  « نامه خود تحت عنوان ر پاياند 1388عبداهللا صفري مركيد  همچنين). 93-118
در  كاركرد قضايي شورا را» ر امنيت قضايي روستاهاي شهرستان مرنداختالف دشوراي حل

با بررسي  نقش آن را در برقراري امنيت قضايي روستاييان، و قرار داده شهرستان مورد مطالعه
   .قرار داده است توجهابعاد مختلف امنيت قضايي مورد 

  ي مديريت توسعه روستاييو تعالنسبت حكمروايي 
رويكرد جديد مديريت توسعه  عنوان بهر اشاره شد، رويكرد نهادي تپيش كه طور همان

اي توجه به نهادسازي مردمي، است كه از طريق دو رويكرد اساسي روستايي، داراي اصول پايه
در . كندسازي و توانمندسازي، در جهت تحقق نهادينگي مشاركت مردمي، تالش ميظرفيت

هاي اخير در اختار اداري حكومت محلي در دههاست كه س نيا برراستا، شواهد حاكي  نيا
و از دوره پدرساالري در اوايل قرن بيستم به دوره جديد . اكثر كشورها دچار تحول شده است

 الگوي عنوان بهخوب  حكمروايي در آستانه قرن بيست و يكم تغيير يافته است؛ و حكمروايي

 سه بخش تعامل و همكاري بر الگو اين در .پايدار پذيرفته شده است توسعه براي جديد مديريتي

سطوح مختلف سرزمين، ر كشورها د آن موجب به تا شده تأكيد مدني جامعه و خصوصي دولتي،
-Monavarian, 2000: 135(د كنن استفاده جانبه همه توسعه براي خود همه توانمنديهاي از بتوانند

گيري است كه ان در تصميمبنابراين حكمروايي خوب عبارت از مشاركت همه شهروند). 150
و اين حكومتي است كه  كند يمگيري و توزيع منابع سهيم بيشتر مردم فقير را هم در تصميم

بر اين ). Susan M Roberts & et al, 2007( توسط مردم شكل گرفته و متعلق به خود آنان است
جارب نوآورانه در روستايي، در موارد موفق آن، كاهش فقر و ت ياصلي حكمرواي ، برآينداساس

ايجاد شغل و درآمد، برابري جنسيتي، مشاركت مردم در بخش بهداشت و آموزش و پرورش 
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 پس براي كاهش فقر و توسعه روستايي،. باشدبراي توسعه منابع انساني و همانند آن مي

 يحكمرواي واقع،ر د. روستايي يك انتخاب اجباري است يها خوب در عرصه يحكمرواي
زدايي روستايي، سياست دولت، باشد بلكه با تمركزشده نمي و موجوديت جدا خوب يك نهاد

گذاري و فعاليت اقتصادي و اطالعات تغيير ساختار نهادي روستايي، مشاركت فقرا در سياست
اگر چارچوب،  نيدر ا. (Sudhakar & Rao, 2006: 27-31)باشدو وسايل ارتباطي همراه مي

امل بين بسياري از انواع بازيگران اجتماعي موجود در فضاهاي نتيجه تع عنوان بهتوسعه را 
يابي كه زمينه اقدام جمعي را براي دست سياسي و اجتماعي در نظر بگيريم، ايجاد تغيير شكل،

بنابراين . ملت موجود فراهم آورد، ضروري است -به سيستمي فراتر از سيستم رسمي دولت
اي براي تسهيل فرآيندهاي شور و مشورت و سيلهبلكه و مشاركت به تنهايي يك هدف نيست،

هاي مختلف بازيگران بر اساس اصول انصاف و همدلي و با هدف تحول سنجش بين دسته
تحول براي رسيدن به توسعه پايدار ضروري  وكه اين هر د .باشدساختاري و شخصي مي

از طريق تشديد  چنين ديدگاهي از حكمروايي بر اساس اعتقاد به امكان اقدام جمعي. است
 .(Rista & et.al, 2007:23-37) گذاري شده استتعامل بين بازيگران درگير در همه سطوح پايه

هاي گيريتوان راهي جهت افزايش مشاركت در تصميمحكمروايي خوب روستايي را مي
مند شدن از ثمرات آن تعريف اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي و همياري در توسعه و بهره

با اين رويكرد جديد، در امور قضايي و حل مسائل زندگي در سپهر زيست نيز با توجه . كرد
به رشد روزافزون پديده مجرمانه، بحران ناتواني و ناكارآمدي و عدم موفقيت تظلم عدالت 

لزوم افزايش و تقويت عملكرد  گيري صرف ضمانت اجراهاي كيفري،كار كيفري در به
شناسي باعث ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم هاي سياست جنايي و برنامه

هاي سياست جنايي شده است كه جلب توجه به واقعيت مشاركت جامعه مدني در برنامه
. (Eftekhari, 2009: 93)توان نمودي از نهادهاي جامعه مدني دانستاختالف را ميشوراهاي حل

  .ان داده شده استنش 1شماره  ب در جدولاصول و ابعاد حكمروايي خو
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  ن را با مديريت مشاركتيآاصول و ابعاد حكمروايي خوب و رابطه : 1شماره  جدول

  ابعاد
  اصول

  حكمروايي خوب در مديريت مشاركتي  حكمروايي خوب

  مشروعيت
 مشاركت -

 اجماع -

  آزادي ديدگاهها بدون تبعيض
  گفتمان فعال

  اقدام به مقررات

  پاسخگويي
  پاسخگويي -

  شفافيت -

  دانش مناسب و با كيفيت در مورد تصميم گيري وپاسخگويي
پاسخگويي به شـكلهاي گونـاگون زبـاني و غيـره زبـاني بـراي       

  اصالح و تشويق

  عدالت

و حفظ  براي بهبود برابري -
  خوشبختي و رفاه

حقوق  بويژهانصاف تقويت -
  انساني

  تقويت شايسته ساالري، كمال پروري و زندگي شرافتمندانه
  ...و منابع و  ها هناسب با در نظر گرفتن هزينتوزيع م

  به كار گيري قوانين و مقررات سازگار

  راهبردي انداز چشمداشتن  -  جهت گيري

  و كارا مؤثررهبري  -
  تركيب آداب و سنتهاي بومي با عقايد جديد -
  دهاي مناسبرفراهم كردن برخو -
  سازگاري گفتار با عمل -

  

ز ا ، واي را هم علت و هم معلول توسعهدو مقوله توسعه بت اينتوان نسمي ،بنابر آنچه آمد
  .گرايي به حكمروايي دانستيتدديميك فرآيند تحولي و گذار از  طرف ديگر

  روش تحقيق
گردآوري اطالعات . باشدتحليلي و پيمايشي مي -توصيفيمقاله، از نوع روش تحقيق در اين 

اسناد و مدارك موجود صورت گرفته و جامعه  نيز به سه روش پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه
اختالف بخش مركزي شهرستان آماري، سرپرستان خانوارهاي روستايي داراي شوراي حل

سال سابقه فعاليت براي شوراهاي  5با توجه به هدف مقاله و با در نظر گرفتن  .باشدشبستر مي
ستاي داراي شوراي رو 27 روستا از 16اختالف در روستاهاي بخش مركزي، تعداد حل
سال پيش  3اختالف از هاي موجود در دفتر شوراهاي حلاختالف بر اساس تعداد پرونده حل
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گيري خانوار از طريق روش نمونه 230جامعه آماري انتخاب شدند و حدود عنوان بهتاكنون 
ت اطالعا .آمد عمل بهجامعه نمونه انتخاب و از اين خانوارها پرسشگري  عنوان بهكوكران 

روش آماري (ي تحليل كمي ها روشاز طريق ) گويه 58شاخص و  9تعداد ( آوري شدهجمع
T ها به تفكيك روستا در جدول تعداد نمونه. اندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته )ايتك نمونه

  .نشان داده شده است 2شماره 

  منطقه مورد مطالعه و جامعه آماري
درصد از كل مساحت استان را  78/5كيلومتر مربع  69/2629شهرستان شبستر با وسعتي معادل 

 38درجه الـي   38و از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شمالي . خود اختصاص داده است به
دقيقه قـرار گرفتـه    19درجه و  46دقيقه الي  5درجه و  45دقيقه و در طول شرقي  28درجه و 

هرستان تبريـز، از جنـوب بـا شهرسـتان     ، از شرق با ش است و از سمت شمال با شهرستان مرند
 بـر اسـاس   .باشـد  غربـي همجـوار مـي    اسكو و از غرب با درياچه اروميـه و اسـتان آذربايجـان   

و  نفـر بـوده اسـت   121787خانوار با  33255، جمعيت شهرستان حدود 1385سرشماري سال 
. باشـد مـي نقطه شهري  9روستا و  59دهستان،  8، )مركزي، صوفيان و انزاب(داراي سه بخش 

 17772شـود داراي  بخش مركزي شهرستان كه محدوده مطالعـاتي ايـن تحقيـق را شـامل مـي     
نفر جمعيت در  22294خانوار با  5334باشد كه از اين تعداد نفر جمعيت مي 64312خانوار با 
اين بخش داراي سه دهسـتان و  . كنندنفر در شهر زندگي مي 42018خانوار با  12438روستا و 

 1شـماره   موقعيت فضايي شهرستان و منطقه مورد مطالعه در نقشـه . باشد شهري مي شش نقطه
  .نشان داده شده است
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 1385تعداد خانوار و نمونه انتخاب شده به تفكيك روستا بر اساس آمار : 2شماره  جدول

  تعداد نمونه  جمعيت  تعداد خانوار  روستا   رديف
  11  952  284  امير زكرّيا  1
  14  1257  281  زيناب  2
  18  1340  338  ساربان قلي  3
  13  957  219  ملك زاده  4
  12  707  193  بيكچه خاتون  5
  10  388  103  وغالم ل  6
  12  613  144  درويش بقال  7
  20  2649  706  عليشاه  8
  17  1422  455  بنيس  9
  8  571  187  دهنوجه  10
  24  2941  842  ديزج خليل  11
  19  2220  691  دريان  12
  9  625  157  كوشك  13
  20  1683  435  علي بيگلو  14
  5  362  92  آباديوسف  15
  18  1340  415  الملككافي  16

   230  20027  5542  جمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    __________________________    1391سال نهم، شماره اول، بهار فصلنامه ژئوپليتيك ـ       178

 
                      

 
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  موقعيت فضايي منطقه مورد مطالعه: 1شماره  نقشه

  هاي تحقيق يافته
اختالف در تعالي مديريت ملكرد شوراي حلبا توجه به هدف و سوال پژوهش، براي تحليل ع

انجام گرفت كه  tها آزمون تك شاخصتوسعه روستايي در روستاهاي مورد مطالعه، براي تك
 3شماره  ها نسبت به متوسط عملكرد در جدولنتيجه آزمون و وضعيت هر يك از شاخص

  .آورده شده است

  

  

  

  
 

¬
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  گانههاي نهبراي شاخص tآزمون : 3شماره  جدول
 3متوسط عملكرد   99%

  هاشاخص
  كران پايين  كران باال  

اختالف 
  ميانگين

 داريسطح معني

Sig 

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 T  هاشاخص

 شفافيت  0.302 3.01  229  0.763  0.0128  - 0.0568  0.0774

  جوييمشاركت  -8.347  2.67  229  0.000  -0.32754  - 0.4049  - 0.2502

  قانونمندي  3.807  3.135  229  0.000  0.13565  0.0654  0.2059
  پاسخگويي  3.458  3.11  229  0.001  0.11.14  0.0474  0.1729
  پذيري مسئوليت  -1.346  2.949  229 0.180  -0.05043  - 0.1243  0.0234
  محوري عدالت  6.038  3373  229  0.000  0.27391  0.1845  0.3633
  توافق جمعي  6.428  3.218  229  0.000  0.21812  0.1513  0.2850
  كارايي  -1.431  2.95  229  0.154  -0.04522  - 0.1075  0.1070
  گيري جهت  5.019  3.17  229  0.000  0.17826  0.1083  0.2482

  
ها انجام شد، اساس آزمون تحليل واريانس كه براي مقايسه شاخص رآزمون فوق، ب دنبال به

محوري در باالترين سطح و در زمينه  اختالف در زمينه عدالتعملكرد شوراي حل
- هاي توافق جمعي و جهتو شاخص. ترين سطح رضايت قرار داردجويي در پايين شاركتم

ديدگاه كلي سرپرست  بنابرين، .گيري در سطح دوم و سوم، بعد از عدالت محوري، قرار دارد
حكمروايي (اختالف در تعالي مديريت توسعه روستايي خانوارها در مورد عملكرد شوراي حل

  . باشد مي 4رت جدول شماره صو به tاساس آزمون  رب) خوب
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  ج آزمون حاصل از ديدگاه سرپرستان خانوارينتا: 4شماره  جدول
انحراف از 

  ميانگين
انحراف 

  معيار
  هاشاخص  تعداد داده  ميانگين

  عملكرد  230 176.38  22.878  1.5

  

  

  

  
  

 tآمده از آزمون و همچنين با مقايسه مقدار  دست به sigطبق جدول فوق، با توجه به مقدار 
اختالف در زمينه مديريت جدول، از نظر روستاييان شوراي حل tآمده از آزمون با  دست به

هاي حكمروايي خوب، در روستاهاي مورد مطالعه تا خصتوسعه روستايي و بر اساس شا
حدودي عملكرد مناسب داشته و تا حدي توانسته است مديريت توسعه روستايي را تعالي 

در ) ها هجويي در ساير جنبشاخص مشاركت(مستقيم برخي عوامل تأثيربا توجه به . بخشد
باشد؛ توسعه روستايي معنادار نمياين نهاد در تعالي مديريت  تأثيراختالف عملكرد شوراي حل

اختالف توان گفت شوراي حلكه، با كنار گذاشتن اين شاخص از آزمون آماري، در مجموع مي
  .ها تعالي بخشيده استمديريت توسعه روستايي را در بيشتر شاخص

  گيرينتيجه 
تشكيل  در عصر كنوني، قضازدايي، موضوع حائز اهميتي است و نهادهايي كه در اين راستا

ها تا حد زيادي شوند، در تحقق بيشتر عدالت و فصل خصومت و نيز كاهش تراكم پروندهمي
منظور از مشاركت مردم در اين فرآيند، مشاركت طرفين دعوي و هر فرد يا نهاد . باشندمي مؤثر

باشد كه با هدف بهبود و اجتماعي ديگري غير از افراد و نهادهاي عمومي دولتي و رسمي مي
تحقق مشاركت موجب . گيردرتقاي وضعيت سيستم و در كنار ساير اهداف صورت ميا

هاي سپهر زندگي  گيريگيري نهادهايي خواهد شد كه مردم از طريق اين نهادها در تصميم شكل

95%  t-test 174 

  هاشاخص
  كران پايين  كران باال

اختالف 
  ميانگين

 داري سطح معني

sig 

درجه 
 T  آزادي

 عملكرد  1.579  229 0.11  2.38  -0.589  5.355
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گيري توليد و حمايت از كيفيت زندگي و در شكلاين نهادها همچنين . كنندخود شركت مي
مديريت فراگير  مؤثرند و يكي از ابزارهاي مؤثرها ين نوع هدفگذاري اهاي سياستفرايند

در  .كننددهي به كيفيت زندگي و تغيير سياستها نقش مهمي ايفا ميدر شكلكه  روستايي هستند
اي، فرآيندي هاي مردمي و برعهده گرفتن بخشي از وظايف توسعهواقع گسترش مشاركت

فراهم ) شهر و روستا(هاي زيستي بشردر عرصهگيري حكمروايي خوب را است كه زمينه شكل
ترديد حكمروايي خوب كه به مشاركت و گسترش نهادهاي مردمي، توسعه روابط بي. آوردمي

بين بازيگران جامعه جهت تسريع توسعه، كاهش فقر، ايجاد شغل و رفاه پايدار، حفاظت و 
گر روند توسعه ارد، تسهيلاي دويژه تأكيدتجديد محيط زيست و رشد و توسعه زنان توجه و 

البته همه اين اهداف زماني قابل دسترسي است كه زمينه . جانبه و پايدار جوامع خواهد بودهمه
و امكان تحقق آنها در روستاها فراهم گردد كه ايجاد نهادهاي مديريتي و مردمي در سطح 

و در نتيجه . راهم كندتواند زمينه الزم را فروستاها، در راستاي رهيافت مديريت نهادي، مي
با اين پشتوانه فكري و در راستاي اجراي  .تعالي مديريت توسعه روستايي را تسهيل كند

هاي مردمي در اختالف روستايي با هدف افزايش مشاركتحكمروايي روستايي، شوراهاي حل
امور قضايي خويش، كاهش مراجعات روستاييان به محاكم قضايي و گسترش فرهنگ صلح و 

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان  .ش از طريق كدخدامنشي در روستاها شكل گرفتندساز
تعالي مديريت توسعه روستايي در  در مؤثراختالف تا حدودي عامل دهد شوراي حل مي

ها، در اكثر و از لحاظ عملكرد، در سطح شاخص. باشدروستاهاي مورد مطالعه مي
رغم تحقق تعالي مديريت توسعه ديدگاه كلي، به ليكن در. عملكرد مطلوبي داشته است شاخص

حداقل در روستاهاي مورد (اختالف روستاييهايي در عملكرد شوراي حلروستايي، كاستي
يد اين است كه با وجود عملكرد مثبت در اغلب ؤهاي تحليلي مداده. وجود دارد) مطالعه

و شوراي  نشده است ها نتيجه مورد نظر حاصلهاي مورد تحليل، در بعضي شاخصشاخص
ريزي و تقويت بنابراين لزوم برنامه. استاختالف عملكرد مطلوبي در اين زمينه نداشتهحل

توان  با تمام اينها مي. شودها احساس ميلحاظ عملكرد در اين شاخص اختالف بهشوراهاي حل
اي بودن و سطح پايين تخصص حقوقي اعضاي شوراهاي با وجود غيرحرفه: گفت
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تالف، اين نهادها در اشاعه فرهنگ صلح و سازش، تحقق مديريت نهادي در روستاها و اخ حل
ا ه هو از طرف ديگر نيز از هجوم پروند. آيدمي شمار به مؤثرافزايش مشاركت مردمي يك عامل 

 .كنددر مراكز دادگستري كم مي
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