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 چکیده

گزینی بشر در فضاهای مطلوب و مناسب یا به عبارتی، مدینة فاضله از دیرباز دغدغةة او بةوده اسةتم امّةا در جهةان سکونت هدف:

کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، تالش کرة خاکی، قاعده و نظم و ترتیب دیگری را طلب میواقعی، سکونت و زیستن بر روی 

دارنةد، از نظةر « روسةتای خةوب»گاه بةه عنةوان ترین تةثییر را در شناسةایی یةک سةکونتهایی که بیششد تا معیارها و شاخص

 کارشناسان و مدیران روستایی در منطقة مورد مطالعه، بررسی شود.

 مطالعةات براسةاس آن هایداده از ایعمده بخش که است تحلیلی -روش، توصیفی نظر از و کاربردی هدف، نظر از تحقیق، روش روش:

  است. شده آوریجمع ناحیه، سطح و دهیاران در فعّال کارشناسان از نفر 30 از نامهپرسش تنظیم مصاحبه و طریق از و میدانی

های بةین شةاخص در دهةدمی نشةان مراتبی،سلسةله تحلیة  روش از آمدهدسةتبه نتةای  اسبراسة های مطالعةهیافتةه ها:یافته

ترین رتبه را با ضریب محیطی کمترین رتبه و شاخص زیستبیش 349/0بعد اقتصادی با ضریب  شده برای روستای خوب،شناسایی

کةه از بةین معیارهةای  شةد مشةاهده هةا،اریانستحلیة  و برمبنای ایدونمونه تی آزمون براساس به خود اختصاص دادند. 076/0

ها تثییةد شةده اسةتم یعنةی بةین محیطی، فرض عدم برابری واریانسگانه، در معیارهای اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیستشش

در  گاه به عنوان روسةتای خةوب وجةود دارد.کارشناسان و مدیران روستایی، اختالف معناداری در معیارهای شناسایی یک سکونت

های دینی های اجتماعی، نبود انواع بزهکاری و مشکالت اجتماعی، احترام به ارزششاخص سرمایه 6گانه فقط در  36های شاخص

دادن ساالری و توجه به مشکالت مردم روسةتایی و مشةارکتمداری، شایستهها، وجود امکانات تفریحی مناسب، قانونو سایر ارزش

ها، اختالف معناداری ها تثیید شده است. بنابراین، در اکثر قریب به اتفّاق شاخصعدم برابری واریانسگیری، فرض ها در تصمیمآن

 بین نظرات دو گروه کارشناسان وجود ندارد.  

 روستای خوب، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، ابعاد کالبدی، ابعاد مدیریتی، شهرستان بناب. ها:کلیدواژه 

 

تحلی  معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و (. 1395. )ل، قسمتیو  ، صادقی، ف.عنابستانی، ع. ا.ارجاع: 

 .194-177(، 2)5، ریزی روستاییمجله پژوهش وبرنامه. روستایی در شهرستان بناب مدیران
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/49379 

___________________________ 
 . :نویسندۀ مسؤولEmail: anabestani@um.ac.ir 
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 مقدمه. 1
 . بیان مسأله1. 1

بةةا تثییرپةة یری از « روسةةتای سةةالم»، «روسةةتای خةةوب»

گاه آرمانی مطرح شهرگرایی و رسیدن به سکونتاندیشة آرمان

غةرب  در سةالم شةهر زمینةة در مطةرح هایشود. دیةدگاهمی

 .جهی داشتتو قاب  گسترش صنعتی، انقالب از بعد خصوصبه

 شةرایط نةامطلوب زنةدگی، وضةعیت شهرها، رویةبی گسترش

 و بةدبو و کثیةف و معابر هاانگیز بهداشت، مسکن، کوچهاسف

 ح ّ برای عمومی ناتوانی و و غیربهداشتی نامناسب هایخیابان

 دیگةر، طةرف از روسةتاها تخلیةة و طرف یک مشکالت از این

 به خود را غربی کّرانمتف و اندیشمندان مردم، از توجه بسیاری

 و اندیشمندان بسیاری از تا شد باعث م کور شرایط جلب کرد.

 و اجتمةاعی هایدربارة مشخصةه تفکّر به غربی نظرانصاحب

 هةایویژگی دیگةر و هاگاهمطلةوب سةکونت اندازة و اقتصادی

 هاایةده این اجرای دنبال به در مواردی حتّی و بپردازند هاآن

 مجتمع یک نیاز مورد امکانات مجموعة ها،حاین طر بروند. در

 گةاه،عبادت گةاه،درمان خانةه،کتاب مدرسةه، زیسةتی شةام 

ضةروری  افراد بشری مجموعة برای که غیره و مسکن، اشتغال

، ص. 1390شةود )زیةاری و جةان بابةانژاد، می پیشنهاد است،

14). 

پایةدارترین  و تةرینکهن از کةه روسةتایی هایگاهسکونت

 هةةاییاز ویژگی شةةوند،می محسةةوب زیسةةتی هةةایکانون

 معمةاری و اجتمةاعی اقتصةادی هاینظریه در که برخوردارند

 گاهسةکونت گیریشةک  برای الزم از معیارهای بسیاری واجد

 معماری و نظرگاه از کهاین به توجه با طرفی، از خوب هستند.

 زنةدگی محسةوب مکان و بستر روستاها و شهرها شهرسازی،

 و اقتصةادی کارکردهای مطلوب از هاآن برخورداری د،شونمی

 امکانةات مناسب، زیست و محیط بهداشت اشتغال، هایزمینه

 محةیط و مسةکن مسةجد، گةاه،خانةه، درمانکتاب آموزشةی،

 و فعالیةت انسان، بین رابطة بنابراین، .ضروری است مسکونی

 ش،آسةای با که شود دهیسازمان ایگونه به ها بایدآن در فضا

در ابعةاد  زنةدگی غنةای امکةان و شده و معماری آمیخته هنر

در  .(5، ص. 1387کند )سرتیپی پور،  فراهم را معنوی و مادّی

همین راستا، مناطق روستایی شهرسةتان بنةاب بةا توجةه بةه 

ج ب و حفظ جمعیت روسةتاییم یعنةی برخةورداری از یبةات 

های نسبی در نگهداشت جمعیت خود و برخورداری از کارکرد

توانند با اعمةال مةدیریت صةحیح و گاهی، میمطلوب سکونت

کارآمد، سطح برخورداری خةود را تةا رسةیدن بةه معیارهةای 

شده و مورد قبول کارشناسان برای یک روستای خوب شناخته

 ارتقا داده و به سطح مطلوب برسند.

بهبةود عملکةرد و ارتقةای  با توجه به مطالب فوق، به منظور

ویژه در محةدودة دم در منةاطق روسةتایی، بةهکیفی زندگی مةر

مورد مطالعه، شناسایی سطح برخورداری روسةتاهای منطقةه از 

معیارهای روستای خوب با توجه به شرایط محیطةی و مکةانی و 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگةی، بةه طةور روزافةزون ویژگی

بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این اسةت شود. احساس می

نظةةر کارشناسةةان و مةةدیران روسةةتایی در منطقةةة مةةورد  کةةه از

تةةرین تةةثییر را در هایی، بیشمطالعةةه چةةه معیارهةةا و شةةاخص

دارا « روسةةتای خةةوب»گاه بةةه عنةةوان شناسةةایی یةةک سةةکونت

باشةةدو و چةةه تفةةاوتی بةةین نظةةرات مةةدیران روسةةتایی و می

ها و نهادهةای دولتةی در زمینةة شناسةایی کارشناسان سةازمان

 روسةةتای خةةوب در منطقةةة مةةورد مطالعةةه وجةةود معیارهةةای 

 داردو 

 شناسی تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق .2.1

ترین شهرسةتان شهرستان بنةاب از نظةر وسةعت، کوچةک

درصد از کة ّ  7/1کیلو متر مربع، تنها  790استان و با وسعت 

و  1390دهةةد. طبةةق سرشةةماری سةةال اسةةتان را تشةةکی  می

مات کشوری، شهرستان بناب دارای یک براساس آخرین تقسی

آبةادی  30دهستان و یک نقطةة شةهری و  3بخش مرکزی و 

نفةر و دو آبةادی  49901دارای سکنه بةا جمعیةت روسةتایی 

سیاسةی  -( تقسةیمات اداری1غیرسکنه بةوده اسةت. شةک  )

دهةةد. از کةة ّ جمعیةةت نفةةری شهرسةةتان بنةةاب را نشةةان می

ستایی و بقیه در شهر درصد در نواحی رو 40شهرستان، حدود 

دهسةتان بةا  بناب سکونت دارند. جامعة آماری دربرگیرندة سه
بةود )اسةتانداری نفةر  49901روستا با جمعیتةی معةادل  30

 (.1394، آذربایجان شرقی
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 موقعیت منطقۀ مورد مطالعه -1شکل 

 1394مثخ : استانداری آذربایجان شرقی، 

 . روش تحقیق 2 .2
 نظر از و کاربردی هدف، نظر از مطالعه این در تحقیق روش

 بخشی است. تحلیلی -توصیفی آن از بخشی در و تجربی روش،

 ابةزار بةا و میةدانی مطالعةات طریةق از تحقیةق هةایداده از

 مانند نیاز مورد هایداده از دیگر بخشی و مصاحبه و نامهپرسش

 و مةدار  و اسةناد پةژوهش، مفهةومی -نظةری چةارچوب

 اسةت. آمةده دست به ایخانهکتاب روش طریق از هاسرشماری

برای ارزیابی نظرات کارشناسان و مسؤوالن شهرستان بنةاب، در 

رابطه با سنجش سطح برخورداری روستاهای این شهرسةتان از 

 از نفةر 15نفر ) 30 نظرات از ،«روستای خوب»های یک ویژگی

 هةا(نهاد و ادارات از کارشناسةان نفةر 15 و دهیةاران روسةتاها

 مربةو،، نهادهةای و سةازمان بةه مراجعةه بةا کةه شةد استفاده

 دست به نظر مورد اطالعات و تکمی  مربو، به آن، نامةپرسش

ارزیةابی نظةرات  منظةور بةه اطالعةات، آوریجمةع از پةس آمد.

کارشناسان و مسؤوالن شهرستان بنةاب، در رابطةه بةا سةنجش 

هةای یةک سطح برخورداری روستاهای این شهرستان از ویژگی

 و مراتبیسلسله تحلی  فرآیند روش از استفاده روستای خوب، با

 تولیةد زوجی، های، مقایسه Expert Choiceافزار نرم کمک با

محاسةبه شةد.  میزان ناسةازگاری و اوزان محاسبة مراتب،سلسله

مةدیران روسةتایی و  گةروه دو بین ایمقایسه تحلی  انجام برای

 استفاده غیردولتی، با و دولتی هادهاین و هاسازمان کارشناسان

 شد.  گرفته کمک SPSS افزار نرم از ایدونمونه تی آزمون از

 شود:های زیر ارائه میبا توجه به سؤاالت تحقیق، فرضیه

 و دولتةی نهادهةای و هاسةازمان از نظةر کارشناسةان 

ترین معیةار بةرای شناسةایی غیردولتی و مدیران روستایی، مهم

 اه، به عنوان روستای خوب، معیار اقتصادی است.گیک سکونت

 رسد، تفاوتی بین نظرات مدیران روستایی و به نظر می

غیردولتةی در زمینةة  و دولتةی نهادهای و هاسازمان کارشناسان

شناسایی معیارهةای روسةتای خةوب در منطقةة مةورد مطالعةه 

 وجود دارد.

ی در های جغرافیةایتر از وضعیت مکانشناخت بهتر و دقیق

های مختلف و در سطوح متفاوت، مسةتلزم دسترسةی بةه زمینه

های مورد نظر است. برای شده از مکاناطالعات کام  و پردازش

شةود کةه هةا اسةتفاده مةیسری شاخصنی  به این مهم، از یک

هةای جغرافیةایی را توانند سةطحی از رشةد و توسةعة مکةانمی

النتری، ایروانةی و شده نشان دهند )کبراساس معیارهای انتخاب

(. ایةن تحقیةق، شةام  شةش بعةد 112، ص. 1382نژاد، وفایی

اجتمةةاعی، اقتصةةادی، فرهنگةةی، کالبةةدی، مةةدیریتی و محةةیط 

 (.1باشد )جدول شاخص می 34زیستی بوده که در قالب 
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 های تحقیقمتغیّرها و شاخص -1جدول 

 1394های پژوهش، و یافته 762-764، صص. 1392مثخ : بدری، بیات، عزیزی و حسینی رودبارکی، 
 هاشاخص متغیّر

 اقتصادی

 اشتغال کارآمدتنوع شغلی و 

 خوداتّکایی و خودکفایی

 اندازبرخورداری از توان پس

 کردن روستاهاصنعتی

 دسترسی به بازار

 مناسب از آنوریمنابع و بهره

 کشاورزی نوین

 هامشارکت در تولید و حضور تعاونی

 اعیاجتم

 های اجتماعیسرمایه

 نبود انواع بزهکاری و مشکالت اجتماعی

 برابری و عدالت اجتماعی

 طراوت و سرزندگی مردم روستایی

 هاگاهروابط متعادل با دیگر سکونت

 هاهای افراد و امکان ج ب آنباالبودن سطح دانش و مهارت

 فرهنگی

 آگاهی از دستاوردهای نوین علمی

 هاهای دینی و سایر ارزشبه ارزشاحترام 

 باالبودن سطح فرهنگ عمومی

 خواهیروحیة نوگرایی و پیشرفت

 احساس تعلّق مکانی

 کالبدی

 رعایت اصول زیبایی در معماری روستایی

 وجود امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب

 وجود امکانات تفریحی مناسب

 نق وم های مناسب حوجود امکانات و زیرساخت

 وجود خدمات مناسب

 دهی و نوسازی مساکن روستاییسامان

 مدیریتی

 ساالریمداری، شایستهقانون

 توجه به مدیریت محیط زیست

 گیریها در تصمیمدادن آنتوجه به مشکالت مردم روستایی و مشارکت

 های اقتصادی در مدیریت روستاتمرکز بر زمینه

 محیطیزیست

 لودگی ناشی از کود و سموم شیمیاییتوجه به آ

 محیطیبهداشت زیست

 ایجاد و حفاظت از منابع مختلف

 هاسیستم مراتبیسلسله تحلیل روش . چارچوب3. 2
 تةرینمعروف از یکةی عنوان به مراتبیسلسله تحلی  فرآیند

 و قةوی منعطةف، است گیری چندمنظوره، روشیتصمیم فنون

 کةه معیارهةای شةرایطی در گیریتصةمیم بةرای کةه سةاده

 مواجةه مشةک  بةا را هاگزینه بین انتخاب متضاد گیریتصمیم

 ارزیةابی روش گیةرد. ایةنمی اسةتفاده قةرار مةورد سةازد،می

 ال سةاعتی وسیلة تومةاس به 1970 سال در ابتدا چندمعیاری،

 مختلةف علةوم در متعةددی کاربردهای تا کنون و شد پیشنهاد

 یکةی فرآیند . این(4، ص. 2005، 1یلور)آلدیان و تا است داشته

بةا  گیریتصةمیم بةرای شةدهطراحی هةاینظام ترینجةامع از

 درنظرگةرفتن امکةان آن در زیةرا اسةتم چندگانةه معیارهةای

 بةر داردم عالوه وجود در مسثله کیفی و کمّی مختلف معیارهای

 که است شده نهاده بنا زوجی مقایسة برمبنای م کور روش این،

، ص. 1387)شةاهین،  کنةدمی آسةان را محاسةبات و قضةاوت
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 به که است آن مراتبیسلسله تحلی  فرآیند اصلی (. مزیّت154

سةاختار  صةورت به پیچیده مسثلة یک تا کندمی کمک محقّقان

، ص. 2013، 2شةوند )وییلةر تقسةیم اجزایةی بةه مراتبیسلسةله

 عوامة  کةه شةوندمی دهیمنطقی وزن طرز به سپس، ( و279

)احمةدی،  شةوندمی بنةدیاولویت اهمیتشان، ترتیب به مختلف

 (.323، ص. 1382جعفری، نیا و شریعتاسماعیلی، فیض

 اجرا زیر مراح  مراتبی،سلسله تحلی  فرآیند روش انجام در

 :شودمی

 مراتبیسلسله ساختار ایجاد -1

 هاشاخص اهمیت )ضریب( وزن محاسبة -2

 هاصزیرشاخ اهمیت وزن )ضریب( محاسبة -3

 طةاهری، ها( )پةورها )گزینةهظرفیت نهایی امتیاز تعیین-4

 (.82، ص. 1389

در رابطةه بةا  روش ایةن از مشخصةی کةاربرد مقالةه، این در

های یةک روسةتای خةوب براسةاس نظةرات بندی ویژگیاولویت

 است.  گرفته مورد استفاده قرار مدیران روستایی و کارشناسان

 ی نظری تحقیقها و مبانمفاهیم، دیدگاه .3
آمده از مطالعات روستایی در فرآیند ایةن عم های بهبررسی

گونه مطالعة علمی، در ایران دهد تا کنون هیچپژوهش نشان می

بةه « روستای خةوب»و دیگر کشورهای جهان در زمینة موضوع 

چةون هایی همهای گ شته، موضوعاستم اما در دههعم  نیامده

، «روسةةتای سةةالم»، «نمونةةهروسةةتای »، «روسةةتای مطلةةوب»

، مطالعاتی در منةاطق مختلةف «بوم روستا»و « روستای پایدار»

نوعی در پةی هةا بةهجهان صورت پ یرفته است. همة این مةدل

یافته برپایة اصول رسیدن به جامعة مطلوب، پویا، بهینه و توسعه

-پایداری و توسعة پایدار است و تثییرپة یری از اندیشةة آرمةان

گاه آرمانی، ویژگی برجستة اکثر رسیدن به سکونت شهرگرایی و

های جا به کلیاتی دربارة مدلآید. در اینها به شمار میاین مدل

 شود. یادشده پرداخته می

: ایةن دو مةدل 4روستتای نمونتهو  3روستای مطلوب -

تر در ادبیات توسعة روستایی کشور هندوستان ریشه دارند بیش

-(. مفهوم روستای ایده348-40. ، صص2008، 5)سانگامسواران

گونه اجتماع روستایی اسةت کةه دارای اقتصةاد گر آنآل، نشان

شکوفا، خودکفةا و پایةدار اسةت، الکتریسةتة مةورد نیةازش را از 

کنةد، از منةابع آب کةافی و غیرآلةوده های پا  تثمین میانرژی

ویژه برای مصارف خانگی و آشامیدنی برخوردار اسةت، روابةط به

ها دارد، برخةوردار از گاهل و سازنده با شهر و دیگر سکونتمتعاد

نظام آموزشی، بهداشت و درمان کارآمد و باکیفیت )برای انسان 

و دام(، شةبکة دفةةع فاضةةالب، مرکةز فنةةاوری اطالعةةات، بانةةک، 

کننةدة نیازهةای خانوارهةا و های تةثمینپاسگاه پلیس، فروشگاه

هةا و ای، جةادهرسةانه -کشاورزی، تلفن و انواع وسای  ارتبةاطی

، 2010، 6ونق  مناسب و مانند آن اسةت )دانکمةنامکانات حم 

یابی بةه پور معتقد اسةت بةرای دسةت(. سرتیپی284-295ص. 

روستای مطلوب، الزم است شش هدف کالن زیةر مةورد توجةه 

 قرار گیرد:

 کنترل جمعیت و روستاگریزیم

 انیمرسهای روستایی و خدماتگاهدهی سکونتسازمان

 زامهای اشتغالاحیای اقتصاد روستا و رونق فعالیت

 محیطی و اجتماعی روستامهای زیستحفاظت از عرصه

ریزی جامع کاربری اراضی و مشةارکت روسةتاییان در برنامه

 (.115-116، صص. 1388فرآیند توسعه )سرتیپی پور، 

طور گسترده ریشه در ادبیةات مدل روستای نمونه نیز که به

کند کةه روستایی کشور هند دارد، بر روستایی تثکید میتوسعة 

-گیرندگان، بةازیگران و ذیدر آن روستاییان به عنةوان تصةمیم

جانبةه، چندبخشةی و نفعان اصةلی در ارتبةا، بةا توسةعة همةه

کنند تا سرانجام به توسعة پایةدار دسةت چندکارکردی عم  می

نةدگی در همةة های آینده، کیفیت زیابند و با بهبود مداوم روند

ابعةةاد را بهبةةود بخشةةند. همچنةةین، یةةک روسةةتای نمونةةه، 

گاهی مدرن و پیشرفته است کةه بةر عةدالت اجتمةاعی، سکونت

های انسانی و معنوی و اصول دموکراتیةک و مةدنی تکیةه ارزش

 (. 2، ص. 2006، 7دارد )دانت

نیز از  8پارچة آسیا و اقیانوس آراممرکز توسعة روستایی یک

ه این موضوع پرداخته و طرح روستاهای نمونةه را ب 1985سال 

بةةه عنةةوان رویکةةردی بةةرای توسةةعة جةةامع روسةةتایی و اجةةرای 

پارچةه در سةطح روسةتا پ یرفتةه اسةت. های توسةعة یکبرنامه

( بةه 9MVRDاجرای روسةتاهای نمونةه در توسةعة روسةتایی )

هةةا و عنةةوان آزمایشةةگاه اجتمةةاعی بةةرای آزمةةون مفةةاهیم، طرح

در  1997ةةة1990های دیةةد توسةةعه در طةةی سةةالهای جایةةده

این مرکز شروع شد. طرح روسةتاهای نمونةه در  کشورهای عضو

مندسةازی این مرکز، از طریةق ارتقةای مشةارکت مةردم و توان

اجتماعات محلّی، نقش مهمّی در کةاهش فقةر، تةثمین درآمةد، 

بهبود استانداردهای زندگی و توسعة پایدار جوامع روستایی ایفةا 

د. همچنین، بهبود ظرفیت سازمانی در سطح روستا یکی از کردن

های اجزای مهم این پروژه بود. پروژة روستاهای نمونةه در سةال

بعد توسعه یافت و به روستاهای نمونة متمرکز تحول یافةت کةه 
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سازی در همةه ابعةاد آن مةورد توجةه قةرار گرفةت در آن نمونه

 (. 25، ص. 1998، 10)پراکاش و گانگاندهار ریدی

ریشةه در  برنامة روسةتای سةالم: 11برنامۀ روستای سالم -

های شهرهای سالم سازمان بهداشةت جهةانی دارد. پةروژة پروژه

شهر سالم بر این پایه استوار است که بةاالبردن سةطح سةالمت 

هةای اقتصةادی، اجتمةاعی، شهروندان از راه پرداختن به بخةش

چه پةروژة ت. گرپ یر اسمحیط زیست و بهداشت و درمان امکان

صةنعتی آغةاز شةدم امّةا در  یافتهشهر سالم از کشورهای توسعه

توسةعه بةه برنامةة روسةتای سةالم در نةواحی لحاکشورهای در

روستایی منجر شد. در برنامةة روسةتای سةالم در کنةار توسةعة 

اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و بهداشةت و درمةان، توجةه 

ی بهداشةتی، توسةعة سیسةتم خاصی نیز به تثمین آب آشةامیدن

دفن زباله و شبکة دفع فاضالب و عوام  محلّی مةؤیّر بةر سةطح 

تةرین اهةداف پةروژل روسةتای شود. مهمسالمت روستاییان می

 سالم عبارت است از:

نفعان روستایی به منظور مشارکت در بسی  اجتماعات و ذی -

 های توسعه.فعالیت

 ی محلّی.گیرمندسازی و تقویت فرآیند تصمیمتوان -

هةای باالبردن میزان آگاهی اجتماعةات روسةتایی در زمینةه -

 ها.بهداشت و سالمت و عوام  مرتبط با آن

های محیطی و نیازهای اصةلی افةزایش توسعه و تجهیز پایه -

 سطح سالمت مردم.

کةةارانی میةةان بخةةش سةةالمت و بخشةةی همتسةةهی  و روان -

 های دیگر در سطح محلّی.بخش

 ات پایه و محیط زیست.بخشی به خدماولویت -

پارچةة تشویق، تروی  و بسی  منابع بةه منظةور توسةعة یک -

 اجتماعی. -اقتصادی

کشورهای نپال، مصر، سریالنکا و مالزی از جمله کشورهایی 

هةا اجةرا شةده اسةت هستند کةه برنامةة روسةتای سةالم در آن

 (.  2، ص. 2010، 12)اللهیاری

ه از اهةداف ایةن مةدل برآمةد: 13مدل روستای پایتدار -

توسعة هزارة سةازمان ملة  متّحةد اسةت. در همةین راسةتا، بةا 

دهةة  الملة  درمندسازی بةینحمایت سازمان مل ، انجمن توان

هایی با همین عنوان در برخی نخست هزارة سوّم میالدی، پروژه

ویژه در کشورهای آفریقایی، آغةاز توسعه، بهاز کشورهای درحال

 پایه استوار است: کرده است. این مدل بر دو 

آوردن خدمات پایه )بهداشت، آموزش، الکتریسته، ( فراهم1)

 آب آشامدینی پا  و سالم، امنیت غ ایی و مسکن( 

( تجدید حیات اقتصادی )از طریق تثسیس مرکز خدمات 2)

 هةایکارگیری تکنولةوژیروستای پایدار به منظور نظارت بر به

کارهای ور زمینة کسبهای شغلی دساختن فرصتنوین و فراهم

 (. 7، ص. 2008، 14کوچک( )اسی

اکنةون در میةان همةة رسةد همبه نظر مةی :15اکوویلیج -

یابی به بهترین وضعیت اجتماع روسةتایی را هایی که دستمدل

تةری در اند، مةدل اکةوویلی  از گسةتردگی بیشهدف قرار داده

بی، سطح جهان برخوردار است. اروپا، آمریکةای شةمالی و جنةو

تةرین ژاپن و آسیای جنةوب شةرقی، اقیانوسةیه و آفریقةا عمةده

آیند. شبکة مناطق جهان در زمینة توسعة اکوویلی  به شمار می

بةه عنةوان یةک چتةر حمةایتی از گسةترش  16اکوویلی  جهانی

تةرین اهةداف ایةن کنةد. مهمها در جهةان حمایةت میاکوویلی 

گاهی در ونتشبکه، حمایت و تشویق رونةد توسةعة پایةدار سةک

 سراسر جهان از طریق موارد زیر است:

در سراسةر هةا تسهی  تبادل دانش و اطالعات دربارة اکوویلی  -

 جهان

 گ اری اطالعات از طریق پایگاه اینترنتیاشترا به -

هةای اجتمةاعی مشةتر  برپایةة ها و فعالیةتگسترش برنامه -

 و GENهای بنیادین ارزش

)گ. ای.  هةای مشةتر  جهةانیفعالیةت ها وکارانیتقویت هم -

 (. 2013، 17ان

یافته است که در محور و کمالگاهی انساناکوویلی  سکونت

گونه آسیبی با محیط طبیعةی های انسانی بدون هیچآن فعالیت

پارچه شدهم به طوری که پشتیبان توسعة انسان سالم اسةت یک

، 18د )گةیلمنتواند تا آینةدة نامحةدود پایةدار بمانةخوبی میو به

هةای ها یةا اجتمةاعگاه(. اکوویلی  از گروه سکونت1، ص. 1991

کةارانی انةد بةا همگرا محسوب شده و مةردم آن در تةالشآرمان

جمعةةی، شةةیوة بهتةةری از زنةةدگی را بةةه نمةةایش بگ ارنةةد 

ها در (. از سوی دیگر، اکوویلی 270، ص. 2007، 19)سارگیسون

ی در سراسةر جهةان، در پةی تر اقتصادهای محلّةمقایسه با بیش

نمایش سطح پویایی باالتری هستندم ولی باید توجه داشةته کةه 

طور گریزناپ یری با شبکة گستردة اقتصاد جهةانی ها بهاکوویلیچ

، 2006، 20انةد )داوسةونپیوند یافتةه و درون آن محصةور شةده

طور تعریةف توان این(. در نهایت، اکو ویلی  را می26-62صص. 

های بهینه وجود دارد کةه مروزه نیاز روزافزونی به مدلکرد که ا

هةا فةراهم بتوانند شرایط زندگی خوب و پایةدار را بةرای انسةان

آیةد کةه نةه ها به شمار میگونه مدلکنند. اکوویلی  یکی از این

تنها در پی پایداری محیط زیست استم بلکه پایداری اجتماعی، 
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نیز در کةانون توجةه دارد  یابی معنوی انسان رااقتصادی و کمال

 (. 1، ص. 2005، 21)فیندهورن فاندیشن

ها، گیری از خواسته: در نهایت، بدون بهرهروستای خوب -

هةای جامعةة هةا، اهةداف و آرمةانهةا، دغدغةهنیازها، حساسیت

توان بستر مناسبی برای نی  جامعة روسةتایی بةه روستایی نمی

. از ایةةن رو، سةةوی ترقّةةی، پیشةةرفت و توسةةعه فةةراهم سةةاخت

های گوناگونی های انسانی با ویژگیگاههنجارهای کیفی سکونت

قاب  تبیین است. میزان رفاه اقتصادی، سطح توسعة اجتماعی و 

فرهنگی، کیفیت و کمیّةت دسترسةی بةه تسةهیالت و امکانةات 

های کالبدی رفاهی و زیرساختی، ساختار نظام مدیریتی، ویژگی

بوم )بهزادفر، نادری ا ، شهود، زیستاز نظر ریخت، کارکرد، ادر

گر ( در کنار عوام  دیگةر، نمایةان112، ص. 1388و فروزانگهر، 

گاه بودن سکونتهنجارهای کیفی هستند. باید دید هنجار خوب

یابةد. بةرای های گوناگون بازتاب مةیروستایی چگونه در ویژگی

در  و دریافةةت درسةةت ایةةن موضةةوع الزم اسةةت بةةه پرسشةةی 

تلقّةی و برداشةت کلّةی »در ایةن زمینةه پاسةخ گفةت:  بنیادین

هةای روسةتایی از روسةتای روستانشینان و افراد مرتبط با حوزه

از این رو، پیش از هرچیز، برای رسیدن به « خوب چگونه استو

پاسةةخی روشةةن در ایةةن زمینةةه بایةةد شةةناخت الزم از مفهةةوم 

نسانی به های اگاهویژه در ارتبا، با سکونتبه «بودنخوب»کیفی

 دست آید. 

ها و اخالقیات تثکیةد دارد و تر بر ارزشبیش« خوب»مفهوم 

های فردی و خانوادگی و سطح با پیشینة تاریخی جامعه، ویژگی

(. 6، ص. 2007، 22آگاهی اجتماعی افراد در ارتبا، است )کریةز

طبیعی است که افةراد مختلةف بةا توجةه بةه شةرایط گونةاگون 

هةا و هةای فةردی برداشةتی و ویژگیزیستی، فرهنگی، اجتماع

باشةةند گونةةاگونی از مفهةةوم خةةوبی در ذهةةن داشةةتهدالیةة 

(. در طةةول تةةاریخ 488-494، صةةص. 1996، 23)ویلکینسةةون

هةای فکةری تةرین تةالشاز مهةم شةهرگراییجهان، تفکّر آرمان

گاهی بةرای زیسةت اندیشمندان در ارائة بهترین شرایط سکونت

-256، صةص. 1377)زریةن کةوب،  آیةدها به شةمار مةیانسان

نظریةة شةک  شةهر »خود با عنوان  در کتاب  (. کوین لینچ222

گاه انسانی زمانی خوب است کةه نویسد: یک سکونتمی« خوب

اش را تداوم و بهبود بخشد، زمینة بقا و پایةداری هویت فرهنگی

زیستی جمعیت را فراهم سازد، احساس پیوستگی زمةان و فضةا 

امکان رشد فردی و اجتماعی را به وجةود آورد، را افزایش دهد، 

طور پیوسته رو به توسعه گام بةردارد و از ارتباطةات درونةی و به

(. 117، ص. 1981، 24بیرونةةی مناسةةبی برخةةوردار باشةةد )لیةةنچ

ها و عدالت، دو ویژگةی مناسب در همة زمینه همچنین، کارآیی

 آیند.اصلی نظریة لینچ در ارتبا، با شهر خوب به شمار می

گاه سةکونت« روسةتای خةوب»در این پژوهش، منظةور از  

مطلوب و مورد نظر کارشناسان و مدیران روستایی استم یعنةی 

ها با واژگانی چون های مورد نظر آنروستایی که بر پایة شاخص

شةةود و تعریةةف و توصةةیف مةةی« پیشةةرفته»یةةا « یافتهتوسةةعه»

آید. شمار می شایستة زیست و سکونت انسان روستایی مدرن به

گاهی است که با گاه یا زیستسکونت« روستای خوب»بنابراین، 

-ها، هنجارها، معیارها، نیازها، خواسةتهها، آرمانتوجه به دیدگاه

« خةوب»های مشتر  و دلخواه اکثریت سةاکنان آن بةا صةفت 

 شود. شناخته می

 های تحقیقیافته .4
ستتای های اقتصتادی شناستایی رو. بررسی شاخص1. 4

 خوب در منطقه
های در ایةةن بخةةش، بةةه منظةةور بررسةةی وضةةعیت شةةاخص

اقتصادی در روستاهای منطقه بةرای رسةیدن بةه جایگةاه یةک 

شاخص تنوع شةغلی و اشةتغال کارآمةد،  7، از «روستای خوب»

کردن انةداز، صةنعتیدسترسی به بازار، برخورداری از تةوان پس

نوین، مشةارکت در  روستاها، خوداتّکایی و خودکفایی، کشاورزی

 از پس تحقیق ها استفاده شده است. نتای تولید و حضور تعاونی

 در کةه دهةدمی نشةان هةاآن تحلیة  و هانامهپرسةش تکمیة 

تةرین بیش 241/0مجموع، شاخص دسترسی به بازار با ضةریب 

هةا بةا داشةتن رتبه و شاخص مشارکت در تولید و حضور تعاونی

ا بةه خةود اختصةاص داده اسةت. ترین رتبه رکم 070/0ضریب 

بنابراین، روستاهای شهرسةتان بنةاب بةه لحةاخ برخةورداری از 

موقعیت خوب جغرافیایی و فاصلة مناسب با مرکز شهر و ارتبا، 

های اطةراف و برخةورداری از امکانةات مناسب با سایر شهرستان

ها تا ونقلی مناسب، وضعیت بهتری را نسبت به سایر گزینهحم 

باشد. در مقایسةة وضعیت یک روستای خوب دارا میرسیدن به 

نظرات مدیران روستایی و کارشناسان، شةاهد اخةتالف نظةر در 

ها خواهیم بودم به نحةوی بندی شاخصها نسبت به رتبهبین آن

ترین رتبه را به شاخص تنوع شةغلی و که مدیران روستایی بیش

کةه حالیانةد، در اختصاص داده 295/0اشتغال کارآمد با ضریب 

کارشناسان اولویت را به شاخص دسترسی بةه بةازار بةا ضةریب 

 اند.داده 261/0
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 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با روستای خوب اقتصادی هایشاخصاهمیت  ضریب -2 جدول
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 های اقتصادیشاخص

 ک  کارشناسان مدیران روستایی

وزن 

 هاشاخص
 هرتب درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

 2 22.0 0.220 3 14.6 0.146 1 29.5 0.295 تنوع شغلی و اشتغال کارآمد

 1 24.1 0.241 1 26.1 0.261 2 22.1 0.221 دسترسی به بازار

 3 12.5 0.125 6 10.5 0.105 3 14.4 0.144 اندازبرخورداری از توان پس

 4 12.0 0.120 2 15.9 0.159 6 8.1 0.081 کردن روستاهاصنعتی

 6 10.5 0.105 5 11.6 0.116 5 9.4 0.094 خوداتّکایی و خودکفایی

 5 11.9 0.119 4 13.8 0.138 4 9.9 0.099 کشاورزی نوین

 7 7.0 0.070 7 7.6 0.076 7 6.5 0.065 هامشارکت در تولید و حضور تعاونی

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 06/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = اریضریب سازگ

بررسی معیارهای اجتماعی، فرهنگتی و متدیریتی  .2. 4

 شناسایی روستای خوب در منطقه
در این بخش هةم بةه منظةور بررسةی وضةعیت اجتمةاعی، 

فرهنگی و مدیریتی روستاهای منطقةه نسةبت بةه رسةیدن بةه 

شةةاخص بةةه  15، در مجمةةوع، «وبروسةةتای خةة»جایگةةاه یةةک 

های اجتمةاعی، نبةود انةواع شاخص اجتماعی )سرمایه 6ترتیب، 

بزهکةةاری و مشةةکالت اجتمةةاعی، برابةةری و عةةدالت اجتمةةاعی، 

طراوت و سرزندگی مةردم روسةتایی، روابةط متعةادل بةا دیگةر 

های افراد و امکان ها و باالبودن سطح دانش و مهارتگاهسکونت

خص فرهنگی )آگاهی از دسةتاوردهای نةوین شا 5ها(، ج ب آن

هةا، بةاالبودن هةای دینةی و سةایر ارزشعلمی، احترام به ارزش

خواهی، سةةطح فرهنةةگ عمةةومی، روحیةةة نةةوگرایی و پیشةةرفت

شةةاخص در زمینةةة مةةدیریتی  4احسةةاس تعلّةةق مکةةانی( و 

ساالری، توجه به محیط زیست، توجه بةه مداری، شایسته)قانون

گیری، ها در تصمیمدادن آنیی و مشارکتمشکالت مردم روستا

های اقتصادی در مدیریت روستا( مورد اسةتفاده تمرکز بر زمینه

 قرار گرفته است.

 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با اجتماعی روستای خوب هایشاخص اهمیت ضریب -3جدول 
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 های اجتماعیشاخص

 ک  ارشناسانک مدیران روستایی

 رتبه درصد هاوزن شاخص رتبه درصد هاوزن شاخص
وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

 1 29.6 0.296 2 23.4 0.234 1 35.9 0.359 های اجتماعیسرمایه

 2 25.5 0.255 1 26.2 0.262 2 24.8 0.248 نبود انواع بزهکاری و مشکالت اجتماعی

 3 19.2 0.192 3 21.2 0.212 3 17.1 0.171 برابری و عدالت اجتماعی

 4 10.8 0.108 5 11.0 0.110 4 10.5 0.105 طراوت و سرزندگی مردم روستایی

های افراد باالبودن سطح دانش و مهارت

 هاو امکان ج ب آن
0.066 6.6 5 0.047 4.7 6 0.056 5.6 6 

 5 9.3 0.093 4 13.6 0.136 6 5.1 0.051 هاگاهروابط متعادل با دیگر سکونت

 100 1 معج
 

1 100 
 

1 100 
 

 07/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = ضریب سازگاری

( حاصةة  از بررسةةی وضةةعیت اجتمةةاعی 3نتةةای  جةةدول )

دهندة آن اسةت کةه شةاخص سةرمایة روستاهای منطقه، نشان

باالترین اولویت و شةاخص بةاالبودن  234/0اجتماعی با ضریب 

تةرین هةا کمهای افراد و امکةان جة ب آنش و مهارتسطح دان
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انةد. بةه خةود اختصةاص داده 056/0رتبه را با داشةتن ضةریب 

توان گفت روستاهای این منطقه از میزان مشارکت، بنابراین، می

های مختلةةف اقتصةةادی، اعتمةةاد و انسةةجام بةةاالیی در زمینةةه

نةد بةه توااجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند که این خود می

عنوان یکی از نقا، قوت برای روستاهای این منطقه در راستای 

های مختلف قرار گرفتةه و فاصةلة ایةن روسةتاها را اجرای برنامه

شةده بةرای یةک برای رسیدن به وضةعیت مطلةوب درنظرگرفته

تر کند. با درنظرگةرفتن نظةرات مةدیران روستای خوب، نزدیک

های بنةةدی شةةاخصروسةةتایی و کارشناسةةان در زمینةةة اولویت

اجتمةةاعی، اخةةتالف نظةةر وجةةود داردم بةةه طةةوری کةةه مةةدیران 

های اجتمةاعی بةا تر را به شاخص سرمایهروستایی اولویت بیش

و کارشناسان اولویت را بةه شةاخص نبةود انةواع  359/0ضریب 

اختصةةاص  262/0بزهکةةاری و مشةةکالت اجتمةةاعی بةةا ضةةریب 

 اند.داده

فرهنگةی روسةتاهای  ( در زمینةة وضةعیت4نتای  جةدول )

دهنة از اولویةت برتةر شةاخص روحیةة نةوگرایی و منطقه، نشان

ترین اولویت را بةا و کم 345/0خواهی با داشتن ضریب پیشرفت

باشةد. در می 051/0شاخص احساس تعلةق مکةانی بةا ضةریب 

توان گفت روستاهای این منطقه به علّت برخةورداری نتیجه، می

های الزم و شةر،هی کةه از پیشخوااز روحیة تجدد و پیشرفت

مهم برای تغییر و رسیدن به وضعیت مورد قبول از لحاخ سطح 

باشد و در دل خود آگاهی و خودباوری مةردم توسعة انسانی می

تواند عام  بسیار مهمّی بةه شةر، مةدیریت را در بر داشته، می

کةةردن نقةةا، ضةةعف موجةةود در زمینةةة صةةحیح، جهةةت برطرف

وضعیت روسةتای مطلةوب و سةالم مةورد فرهنگی و رسیدن به 

اسةةتفاده قةةرار گیةةرد. بةةا بررسةةی نظةةرات مةةدیران روسةةتایی و 

های فرهنگی، مدیران بندی شاخصکارشناسان در زمینة اولویت

تةرین اولویةت را بةه شةاخص روحیةة نةوگرایی و روستایی بیش

و کارشناسةةان بةةه شةةاخص  378/0خواهی بةةا ضةةریب پیشةةرفت

 312/0هةا بةا ضةریب نی و سةایر ارزشهای دیاحترام به ارزش

اند که این اختالف ناچیز بین نظرات این دو گروه اختصاص داده

 را نشان می دهد.

 روستای خوب های فرهنگیشاخص اهمیت ضریب -4 جدول

 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با

 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 

 های فرهنگیشاخص

 ک  اسانکارشن مدیران روستایی

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد هاوزن شاخص رتبه درصد

 وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

 1 34.5 0.345 2 31.2 0.312 1 37.8 0.378 خواهیروحیة نوگرایی و پیشرفت

 2 31.4 0.314 1 32.8 0.328 2 30.1 0.301 هاهای دینی و سایر ارزشاحترام به ارزش

 3 19.7 0.197 3 22.8 0.228 3 16.6 0.166 آگاهی از دستاوردهای نوین علمی

 4 9.4 0.094 4 9.1 0.091 4 9.7 0.097 بودن سطح فرهنگ عمومیباال

 5 5.1 0.051 5 4.2 0.042 5 5.9 0.059 احساس تعلّق مکانی

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 05/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = ضریب سازگاری

( در زمینة وضعیت مدیریتی روسةتاهای 7های جدول )یافته

دهد که شاخص توجةه بةه مشةکالت شهرستان بناب، نشان می

گیری، با داشتن ها در تصمیمدادن آنمردم روستایی و مشارکت

باالترین رتبه و شاخص توجه به محةیط زیسةت،  515/0ضریب 

ص داده اسةت. به خود اختصةا 118/0ترین رتبه را با ضریب کم

توان گفت که مدیران و مسؤوالن مربو، بةه روسةتا بنابراین، می

هةا دادن آنکردن به مسائ  و مشکالت مردم و مشارکتبا توجه

تةری در های مربو، به روستاها، موفقیةت بیشگیریدر تصمیم

های روستایی و جلةب رضةایت مةردم زمینة اجرا و تحقّق برنامه

داشت. در نتیجه، خةود ایةن عوامة  در روستا را در پی خواهند 

کنار سةایر نقةا، قةوّت ذکرشةده، زمینةة خةوبی بةرای ارتقةای 

روستاهای این شهرستان به وضعیت روستای خوب خواهد بةود. 

نتای  حاص  از نظرات دو گروه مدیران روسةتایی و کارشناسةان 

دهندة عدم وجود اختالف نظر بین ایةن دو گةروه مربوطه، نشان

تر را به شةاخص توجةه بةه هر دو گروه اولویت بیشاستم یعنی 

گیری ها در تصةمیمدادن آنمشکالت مردم روستایی و مشارکت

 اند.اختصاص داده 515/0با ضریب 
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 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با روستای خوبمدیریتی  هایشاخص اهمیت ضریب -5 جدول

 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 یهای مدیریتشاخص

 ک  کارشناسان مدیران روستایی

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

توجه به مشکالت مردم روستایی و 

 گیریها در تصمیمدادن آنمشارکت
0.515 51.5 1 0.516 51.6 1 0.515 51.5 1 

های اقتصادی در مدیریت تمرکز بر زمینه

 روستا
0.259 25.9 2 0.205 20.5 2 0.232 23.2 2 

 3 13.5 0.135 3 17.0 0.170 4 10.0 0.100 ساالریمداری، شایستهقانون

 4 11.8 0.118 4 11.0 0.110 3 12.7 0.127 توجه به محیط زیست

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 03/0ضریب ناسازگاری = 04/0ضریب ناسازگاری = 01/0ضریب ناسازگاری = ضریب سازگاری

محیطی . بررستتی معیارهتتای کالبتتدی و زیستتت3. 4

 شناسایی روستای خوب در منطقه
در این بخةش هةم بةه منظةور بررسةی وضةعیت کالبةدی و 

محیطی روستاهای منطقه نسبت به رسةیدن بةه جایگةاه زیست

 5شةةاخص بةه ترتیةةب،  8،در مجمةوع، «روسةتای خةةوب»یةک 

ری شاخص در زمینة کالبدی )رعایةت اصةول زیبةایی در معمةا

روستایی، وجود امکانات آموزشةی و بهداشةتی مناسةب، وجةود 

های امکانةةات تفریحةةی مناسةةب، وجةةود امکانةةات و زیرسةةاخت

دهی و نوسازی مساکن روسةتایی( و نق  و سامانومناسب حم 

محیطی )توجه بةه آلةودگی ناشةی از شاخص در زمینة زیست 3

محیطی و ایجةةاد و کةةود و سةةموم شةةیمیایی، بهداشةةت زیسةةت

 حفاظت از منابع مختلف( مورد استفاده قرار گرفته است. 

( در رابطه بةا وضةعیت کالبةدی روسةتاهای 6نتای  جدول )

شهرستان بناب تا رسیدن به جایگاه روستای خوب است. نتةای  

دهندة آن است که شاخص وجود امکانات آموزشی تحقیق نشان

رتبةةه و شةةاخص تةةرین بیش 136/0و بهداشةةتی بةةا ضةةریب 

 096/0دهی و نوسةةازی مسةةاکن روسةةتایی بةةا ضةةریب انسةةام

ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. بنابراین، بةا توجةه کم

توان گفت روسةتاهای منطقةه از لحةاخ شده، میبه نتای  حاص 

های مورد نیاز در وضعیت بهتةری قةرار برخورداری از زیرساخت

مسةةاکن وسةةاز گرفتةةهم امّةةا در زمینةةة اصةةول معمةةاری و ساخت

روستایی، دچار ضعف اساسی اسةت و نیازمنةد توجةه جةدّی در 

ایةةن زمینةةه اسةةت. در مقایسةةة نظةةرات مةةدیران روسةةتایی و 

بنةدی کارشناسان مربوطه، اختالف نظةری در رابطةه بةا اولویت

تر را های کالبدی وجود ندارد و هر دو گروه اولویت بیششاخص

ونقة  حم  های مناسةببه شاخص وجود امکانات و زیرسةاخت

                                                 اند.اختصاص داده

 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با کالبدی روستای خوب هایشاخص اهمیت ضریب -6جدول 
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 های کالبدیشاخص

 ک  کارشناسان مدیران روستایی

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

ن وز

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

 2 26.3 0.263 1 12.9 0.129 1 39.8 0.398 ونق های مناسب حم وجود امکانات و زیرساخت

 1 36.6 0.366 3 45.5 0.455 2 27.8 0.278 وجود امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب

 3 13.8 0.138 4 12.7 0.127 3 14.8 0.148 رعایت اصول زیبایی در معماری روستایی

 4 13.6 0.136 2 17.6 0.176 4 9.7 0.097 وجود امکانات تفریحی مناسب

 5 9.6 0.096 5 11.3 0.113 5 8.0 0.080 دهی و نوسازی مساکن روستاییسامان

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 05/0ضریب ناسازگاری = 01/0ضریب ناسازگاری = 04/0ضریب ناسازگاری = ضریب سازگاری
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محیطی روسةتاهای شهرسةتان در رابطه با وضةعیت زیسةت

( 7بناب تا رسیدن به جایگةاه روسةتای خةوب، نتةای  جةدول )

دهندة آن است که شاخص توجه به آلودگی ناشی از کةود نشان

ترین رتبةه را بةه خةود بیش 447/0و سموم شیمیایی با ضریب 

ی  کلّةی اختصاص داده استم امّا با توجةه بةه درنظرگةرفتن نتةا

تةةوان گفةةت روسةةتاهای ایةةن شهرسةةتان از لحةةاخ تحقیةةق، می

محیطی در موقعیةةت مناسةةبی قةةرار ندارنةةد. در مقایسةةة زیسةةت

نظرات مةدیران روسةتایی و کارشناسةان مربوطةه در رابطةه بةا 

محیطی شةاهد اخةتالف نظةر های زیسةتبندی شةاخصاولویت

ت را بةه که مدیران روستایی اولویةاندکی خواهیم بودم به طوری

شاخص توجه به آلةودگی ناشةی از کةود و سةموم شةیمیایی بةا 

و کارشناسةان اولویةت را بةه شةاخص بهداشةت  587/0ضریب 

 اند.اختصاص داده 573/0محیطی با ضریب زیست

 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه باروستای خوب  محیطیزیست هایشاخص اهمیت ضریب -7جدول 
 1394، های پژوهشمثخ : یافته

 محیطیهای زیستشاخص

 ک  کارشناسان مدیران روستایی

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

وزن 

 هاشاخص
 رتبه درصد

 1 44.7 0.447 2 30.8 0.308 1 58.7 0.587 توجه به آلودگی ناشی از کود و سموم شیمیایی

 2 42.6 0.426 1 57.3 0.573 2 27.8 0.278 محیطیبهداشت زیست

 3 12.7 0.127 3 11.9 0.119 3 13.5 0.135 ایجاد و حفاظت از منابع مختلف

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 06/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = ضریب سازگاری

 . بررسی معیارهای شناسایی روستای خوب در منطقه4. 4
گفةةت براسةةاس نظةةرات  تةةواندر یةةک ارزیةةابی کلّةةی می

کارشناسان شهرسةتان و مةدیران روسةتایی، بعةد اقتصةادی بةا 

ترین محیطی کمترین رتبه و شاخص زیستبیش 349/0ضریب 

بةه خةود اختصةاص دادنةد. بنةابراین،  076/0رتبه را با ضةریب 

توان گفةت روسةتاهای ایةن شهرسةتان از لحةاخ اقتصةادی می

شةةده بةةرای مطرح موقعیةةت بهتةةری را نسةةبت بةةه سةةایر ابعةةاد

دارا هسةتند. در « روستای خوب»های یک برخورداری از ویژگی

مقایسة نظرات مدیران روستایی و کارشناسان، ما شاهد اختالف 

توان باشیم و مینظری در رابطه با اولویت شاخص اقتصادی نمی

 اند.گفت هر دو گروه اولویت را به شرایط اقتصادی داده

 مدیران و کارشناسان نظرات به توجه با های ششگانهخصشا اهمیت ضریب -8 جدول
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 متغیّر
 ک  کارشناسان مدیران روستایی

 رتبه درصد هاوزن شاخص رتبه درصد هاوزن شاخص رتبه درصد هاوزن شاخص

 1 34.9 0.349 1 33.5 0.335 1 36.2 0.362 اقتصادی

 3 16.7 0.167 3 15.3 0.153 2 18.0 0.180 اجتماعی

 2 18.3 0.183 2 21.8 0.218 3 14.7 0.147 فرهنگی

 5 9.7 0.097 6 6.5 0.065 4 13.0 0.130 کالبدی

 4 12.8 0.128 4 14.2 0.142 5 11.5 0.115 مدیریتی

 6 7.6 0.076 5 8.7 0.087 6 6.6 0.066 محیطیزیست

 100 1 جمع
 

1 100 
 

1 100 
 

 03/0ضریب ناسازگاری = 00/0ضریب ناسازگاری = 01/0سازگاری =ضریب نا ضریب سازگاری

متدیران و کارشناستان  نظترات مقایستۀ تحلیتل .5. 4

 بندی معیارهای روستای خوب  روستایی در زمینۀ اولویت

 در روسةتاهای شهرسةتان بنةاب که نتیجه این به رسیدن از بعد

نزدیةک « روستای خةوب»های یک ها، به ویژگیابعاد و شاخص کدام
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 تفةاوت ای،دونمونةه تةی آزمون از استفاده با مرحله این شوند، درمی

 دیگریةک بةا را مدیران روستایی و کارشناسان شهرستان نظرات بین

 هر هایشاخص و متغیّرها هایوزن منظور، این شود. برایمقایسه می

بةه  Expert Choiceافةزار نرم از استفاده با که را گروه دو این از کدام

 و ایدونمونةه تی آزمون و واریانس تحلی  طریق از است، آمده دست

 شود.می مقایسه و تحلی  spssافزار نرم از استفاده با

 در رابطه با معیارهای روستای خوب مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -9 جدول
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 سطح معناداری ادیدرجة آز Tآمارة  نوع فرض هاشاخص
میانگین 

 تفاوت ها

 آزمون لون

F سطح معناداری 

 000/0 * 895/21 271/0 721/0 18 362/0 برابری واریانس ها اقتصادی

 435/0 637/0 0273/0 294/0 18 082/1 برابری واریانس ها اجتماعی

 037/0 * 048/5 -0710/0 005/0 18 -206/3 برابری واریانس ها فرهنگی

 491/0 494/0 0646/0 495/0 18 111/2 برابری واریانس ها البدیک

 090/0 * 22/3 -0275/0 624/0 18 -499/0 برابری واریانس ها مدیریتی

 054/0 * 240/4 -0205/0 541/0 18 -623/0 برابری واریانس ها محیطیزیست

 آزمونپیش نمرة کنترل از بعد (،9جدول ) نتای  به با توجه     

 محیطینمرة ابعاد اقتصادی، فرهنگی، مةدیریتی و زیسةت لون،

 با رابطه در فرضیة یک(م یعنی (Sig<0/05 = بوده است معنادار

 کارشناسان گروه دو نظرات ها، بینشاخص این اولویت در میزان

 متغیّرهةا و هاسایر شاخص در امّا داردم وجود معناداری اختالف

 .نشد شاهدهم گروه دو این بین معناداری اختالف

 های اقتصادی روستای خوبدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -10جدول 
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 Tآماره  نوع فرض هاشاخص
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت ها

 آزمون لون

F سطح معناداری 

 050/0 435/4 149/0 0180/0 18 677/2 ابری واریانس هابر تنوع شغلی و اشتغال کارآمد

 002/0 397/1 -039/0 519/0 18 -658/0 برابری واریانس ها خوداتّکایی و خودکفایی

 222/0 603/1 039/0 200/0 18 330/1 برابری واریانس ها اندازبرخورداری از توان پس

 072/0 624/3 -077/0 001/0 18 -890/3 برابری واریانس ها کردن روستاهاصنعتی

 237/0 497/1 -022/0 404/0 18 -854/0 برابری واریانس ها دسترسی به بازار

 777/0 083/0 -039/0 432/0 18 -803/0 برابری واریانس ها کشاورزی نوین

 254/0 391/1 -010/0 675/0 18 -426/0 برابری واریانس ها هامشارکت در تولید و حضور تعاونی

 نمةرة کنتةرل از بعةد (،10) جةدول نتةای  بةه بةا توجةه

های تنةوع شةغلی و اشةتغال نمةرة شةاخص لةون، آزمةونپیش

 کردن روسةةتاهاکارآمةةد، خوداتّکةةایی و خودکفةةایی و صةةنعتی

 با رابطه در فرضیة یک(م یعنی (Sig<0/05 = بوده است معنادار

 کارشناسان گروه دو نظرات ها بینشاخص این اولویت در میزان

 متغیّرهةا و هاسایر شاخص در اما داردم وجود معناداری اختالف

 .مشاهده نشد گروه دو این بین معناداری اختالف

 های اجتماعی روستای خوبدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -11جدول 

 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 Tآمارة  نوع فرض هاشاخص
درجة 

 آزادی

سطح 

 ناداریمع

میانگین 

 تفاوت ها

 آزمون لون

F سطح معناداری 

 033/0 * 34/5 124/0 125/0 18 605/1 هابرابری واریانس های اجتماعیسرمایه

 000/0 * 45/25 -013/0 855/0 18 -186/0 هابرابری واریانس نبود انواع بزهکاری و مشکالت اجتماعی

 181/0 93/1 -040/0 222/0 18 -26/1 هانسبرابری واریا برابری و عدالت اجتماعی

 100/0 01/3 -005/0 853/0 18 -188/0 هابرابری واریانس طراوت و سرزندگی مردم روستایی

 110/0 81/2 019/0 371/0 18 917/0 هابرابری واریانس هاگاهروابط متعادل با دیگر سکونت

های افراد و باالبودن سطح دانش و مهارت

 هانامکان ج ب آ
 009/0 * 65/8 -084/0 075/0 18 -887/1 هابرابری واریانس
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 های اجتماعی،( حاص  از شاخص11نتای  جدول ) با توجه

های نبود انواع نمرة شاخص لون، آزمونپیش نمرة کنترل از بعد

بزهکةةاری و مشةةکالت اجتمةةاعی، بةةاالبودن سةةطح دانةةش و 

های اجتمةاعی ههةا و سةرمایهای افراد و امکان ج ب آنمهارت

 فرضیة یةک(م یعنةی (Sig<0/05 = بوده است معنادار روستاها

 گروه دو نظرات ها بینشاخص این اولویت در میزان با رابطه در

 هاسایر شاخص در اما داردم وجود معناداری اختالف کارشناسان

 .نشد مشاهده گروه دو این بین معناداری اختالف متغیّرها و

 های فرهنگی روستای خوبدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات اییسهمقا تحلیل -12 جدول

 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 Tآمارة  نوع فرض هاشاخص
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت ها

 آزمون لون

F سطح معناداری 

 269/0 30/1 066/0 456/0 18 763/0 برابری واریانس ها خواهیروحیة نوگرایی و پیشرفت

 063/0 * 91/3 -027/0 732/0 18 -348/0 برابری واریانس ها های دینی و غیرهاحترام به ارزش

 392/0 769/0 -061/0 056/0 18 -043/2 برابری واریانس ها آگاهی از دستاوردهای نوین علمی

 138/0 415/2 006/0 826/0 18 223/0 برابری واریانس ها باالبودن سطح فرهنگ عمومی

 261/0 34/1 017/0 406/0 18 851/0 برابری واریانس ها احساس تعلّق مکانی

 های فرهنگةی،( حاص  از شاخص12نتای  جدول ) با توجه

نمةرة شةاخص احتةرام بةه  لةون، آزمونپیش نمرة کنترل از بعد

 = بةوده اسةت معنادار ها روستاهاهای دینی و سایر ارزشارزش

Sig<0/05)  اولویةت در میةزان با رابطه در یک(م یعنیفرضیة 

 اخةتالف کارشناسةان گةروه دو نظةرات ها بةینشةاخص ایةن

 اخةتالف متغیّرها و هاسایر شاخص در اما داردم وجود معناداری

 .نشد مشاهده گروه دو این بین معناداری

 دی روستای خوبهای کالبدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -13جدول 
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 Tآمارة  نوع فرض هاشاخص
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 هاتفاوت

 آزمون لون

F 
سطح 

 معناداری

 997/0 000/0 268/0 002/0 18 577/3 برابری واریانس ها رعایت اصول زیبایی در معماری روستایی

 623/0 250/0 -177/0 017/0 18 -621/2 برابری واریانس ها ی مناسبوجود امکانات آموزشی و بهداشت

 088/0 * 24/3 021/0 481/0 18 720/0 برابری واریانس ها وجود امکانات تفریحی مناسب

 532/0 406/0 -791/0 035/0 18 -284/2 برابری واریانس ها ونق های مناسب حم وجود امکانات و زیرساخت

 877/0 025/0 -033/0 354/0 18 -952/0 برابری واریانس ها مساکن روستاییدهی و نوسازی سامان

های ( حاصةة  از شةةاخص13بةةا توجةةه بةةه نتةةای  جةةدول )

نمرة شاخص وجود  لون، آزمونپیش نمرة کنترل از بعد کالبدی،

 = بةوده اسةت معنةادار امکانةات تفریحةی مناسةب روسةتاها،

Sig<0/05) اولویةت در میةزان با رابطه در فرضیة یک(م یعنی 

 اخةتالف کارشناسةان، گةروه دو نظةرات ها بةینشةاخص ایةن

 اخةتالف متغیّرها و هاسایر شاخص در امّا داردم وجود معناداری

 .نشد مشاهده گروه دو این بین معناداری

 های مدیریتی روستای خوبدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -14جدول 
 1394های پژوهش، یافته مثخ :

 Tآمارة  نوع فرض هاشاخص
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت ها

 آزمون لون

F سطح معناداری 

 096/0 * 08/3 -000/0 994/0 18 -008/0 برابری واریانس ها ساالریمداری، شایستهقانون

 416/0 693/0 0539/0 354/0 18 951/0 برابری واریانس ها توجه به محیط زیست

توجه به مشکالت مردم روستایی و 

 گیریها در تصمیمدادن آنمشارکت
 015/0 * 218/7 -0700/0 075/0 18 -889/1 برابری واریانس ها

های اقتصادی در مدیریت تمرکز بر زمینه

 روستا
 265/0 326/1 0167/0 646/0 18 467/0 برابری واریانس ها
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 های مدیریتی،( حاص  از شاخص14نتای  جدول ) با توجه

های توجةه بةه نمرة شاخص لون، آزمونپیش نمرة کنترل از بعد

گیری ها در تصةمیمدادن آنمشکالت مردم روستایی و مشارکت

=  (Sig<0/05 بوده است ساالری معنادارمداری، شایستهو قانون

ها شةاخص ایةن اولویت در میزان با رابطه در فرضیة یک(م یعنی

 داردم وجةود معناداری اختالف کارشناسان، گروه دو ظراتن بین

 دو این بین معناداری اختالف متغیّرها، و هاسایر شاخص در امّا

 .نشد مشاهده گروه

 محیطی روستای خوبهای زیستدر رابطه با شاخص مدیران و کارشناسان نظرات ایمقایسه تحلیل -15جدول 
 1394های پژوهش، مثخ : یافته

 Tآمارة  نوع فرض اهشاخص
درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 هاتفاوت

 آزمون لون

F سطح معناداری 

توجه به آلودگی ناشی از کود و 

 سموم شیمیایی
 859/0 032/0 279/0 039/0 18 232/2 برابری واریانس ها

 779/0 081/0 -295/0 015/0 18 -685/2 برابری واریانس ها محیطیبهداشت زیست

 153/0 231/2 016/0 817/0 18 235/0 برابری واریانس ها ایجاد و حفاظت از منابع مختلف

های ( حاصةة  از شةةاخص15نتةةای  جةةدول ) بةةا توجةةه

 اخةتالف لةون، آزمةونپیش نمةرة کنترل از بعد محیطی،زیست

 گروه )کارشناسةان و مةدیران روسةتایی( دو این بین معناداری

 .نشد مشاهده

 گیری ه. بحث و نتیج5
هةای آرام و یابی بةه محیطهای فکری بشر برای دستتالش

هةایی های دور تا کنةون وی را بةه سةمت الگودلپ یر از گ شته

، «روسةتای سةالم»، «روستای نمونه»، «روستای مطلوب»چون 

هایی که بةا کشانده استم نمونه« اکوویلی »و « روستای پایدار»

شته پیوند نزدیکةی دارنةد. ادبیات توسعة پایدار در چند دهة گ 

گیةری از نظةرات مةدیران و در این پژوهش تالش شد تا با بهره

کارشناسان روسةتایی در بخشةی از کشةور )شهرسةتان بنةاب(، 

 6گانة شناسایی یک روسةتای خةوب در قالةب  36های شاخص

معیار کلّی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگةی، مةدیریتی، کالبةدی و 

که اکنةون قرار گیرد. با توجه به این محیطی مورد ارزیابیزیست

مطالعات مشابهی در حوزة معیارهای شناسایی روسةتای خةوب 

صورت نگرفته است، امکةان مقایسةة نتةای  پةژوهش حاضةر بةا 

 تحقیقات قبلی وجود ندارد.

دهد، بةرای پاسةخ بةه های پژوهش نشان میدر پایان، یافته

ایی چةةه ایةةن سةةؤال کةةه از نظةةر مةةدیران و کارشناسةةان روسةةت

گاه بةه ترین تثییر را در شناسایی یةک سةکونتمعیارهایی بیش

های حاص  از نظرسنجی عنوان روستای خوب داردو برپایة داده

از کارشناسان و مدیران روستایی، در بین معیارهةای شناسةایی 

های تةةرین ضةةریب اهمیةةت بةةه شةةاخصروسةةتای خةةوب، بیش

ت بةةه تةةرین ضةةریب اهمیةةدرصةةد و کم 5/34اقتصةةادی بةةا 

درصد بةوده اسةت. بنةابراین،  6/7محیطی با های زیستشاخص

گیرد. از سوی دیگر، برای فرضیة اوّل تحقیق مورد تثیید قرار می

که آیةا تفةاوتی بةین گویی به سؤال دوّم تحقیقم یعنی اینپاسخ

نظةةرات کارشناسةةان و مةةدیران روسةةتایی در زمینةةة ارجحیةةت 

طقةة مةورد مطالعةه معیارهای شناسةایی روسةتای خةوب در من

ای برمبنةای تحلیة  وجود داردو براساس آزمةون تةی دونمونةه

گانه، در ها، مشةاهده شةد کةه از بةین معیارهةای شةشواریانس

محیطی، فةرض معیارهای اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیسةت

ها تثیید شده استم یعنی بین کارشناسان و عدم برابری واریانس

اداری در معیارهای شناسایی یک مدیران روستایی، اختالف معن

های گاه به عنوان روستای خوب وجود دارد. در شةاخصسکونت

های اجتمةاعی، نبةود انةواع شاخص سةرمایه 6گانه فقط در  36

هةای دینةی و بزهکاری و مشکالت اجتماعی، احتةرام بةه ارزش

مةداری، ها، وجةود امکانةات تفریحةی مناسةب، قانونسایر ارزش

و توجةةه بةةه مشةةکالت مةةردم روسةةتایی و سةةاالری شایسته

گیری، فةةرض عةةدم برابةةری هةةا در تصةةمیمدادن آنمشةةارکت

ها تثیید شده است. بنابراین، در اکثةر قریةب بةه اتفّةاق واریانس

ها، اختالف معناداری بین نظةرات دو گةروه کارشناسةان شاخص

 گیرد.  وجود ندارد و در نتیجه، فرضیة دوم مورد تثیید قرار می
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION  

Human settlement in favorable living spaces, or 

Utopia, has long been a concern. However, in the 

real world, residence on the planet requires other 

regularities. The Good village or Healthy Village 

arises under the influence of Utopianism and ideal 

settlement ideas. On one hand, the uncontrolled 

development of cities, poor living conditions, 

degrading conditions of health and housing, dirty 

and stinking alleys and streets, inappropriate and 

unsanitary streets, general inability to solve these 

problems, and evacuation of villages, on the other 

hand, have attracted the attention of many people, 

thinkers and western scholars. These conditions led 

to many western scholars and experts' thinking 

about the social and economic characteristics and 

optimum size of settlements and other 

characteristics of them, or even to follow the 

implementation of these ideas. Accordingly, the 

present study aims to identify the criteria and 

indicators that have the greatest impact on a 

settlement as "Good Village" from the experts and 

managers' standpoints in the study area.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The concept of "good" focuses more on values and 

ethics, and is related to the history of the 

community, individual and family characteristics 

and social awareness of the people. Normally, 

different people according too various biological, 

cultural, social and individual perceptions and 

features have various perceptions and reasons 

about the concept of good. Throughout the history 

of the world, Utopianism thinking has been the 

most important intellectual effort of thinkers in 

providing the best conditions for sustainable 

settlements to human. In this study, the "good 

village" means favorable settlements from the rural 

experts and managers standpoints; i.e., a village 

which is defined with words such as "developed" 

or "Advanced", and is the right environment for 

modern rural human settlement. Thus, the "Good 

Village" is such an area which is known as “Good” 

due to the vision, ideals, norms, standards, 

requirements, common demands and preferences 

of the majority of its inhabitants.  

3. METHODOLOGY 

The methodology of this study in terms of its aim, 

is practical, in terms of the method is experimental, 

and part of it is analytical-descriptive. Part of the 

data was obtained through field studies and 

questionnaires and interviews, and the other part of 

required data, such as theoretical-conceptual 

framework, census, and documents, was obtained 

through library method. For evaluation of the 

opinion of experts in Bonab, Iran, regarding to 

assess the competence level of city’s villages as a 

“Good Village”, the viewpoints of 30 people (15 

rural managers and 15 experts from the related 

offices and institutions) were used. These data 

were obtained through visiting the relevant 

organizations and institutions, and completion of 

questionnaires by the experts. After gathering data, 

in order to assess the opinions of experts and city 

officials of BONAB, in terms of testing villages of 

the city having the characteristics of a "Good 

Village", paired comparisons, product hierarchy, 

linear and inconsistencies were calculated using 

the Expert Choice software and an analytic 

hierarchy process. For comparative analysis 

between rural managers and experts from public 

and private organizations, two-sample t-test was 

conducted with the use of SPSS software.  

4. DISCUSSION 

In an overall assessment, it can be said that 

according to the experts and village managers, 

among the indices of “Good Village”, the 

economic dimension has the highest rating by a 

factor of 0.394, and environmental index by a 

factor of 0.076 is the lowest one. Hence, it can be 

said that for the village in the city as "Good 

Village" proposed, the most important measure is 

the economic criterion. In comparison with rural 

managers and the experts, no difference in 
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opinions with regard to the priority of economic 

indicators was seen, and it can be said both groups 

have priority to economic conditions. After 

arriving to the conclusion indicating which 

dimensions the rural areas of the city are closest to 

the characteristics of a "Good Village", using t-test 

two-sample, the rural managers, and experts’ 

opinions were compared with each other. The 

result showed that, the differences were significant 

after controlling for pre-test scores of Leuven in 

the economic, cultural, and environmental 

management dimensions (first hypothesis = Sig < 

0.05); i.e., in relation to the priority level of the 

indices, there is a significant difference between 

the two groups of experts’ opinions, however, no 

significant difference was observed between them 

in terms of the other indicators.  

5. CONCLUSION 

This study aimed to use the viewpoints of rural 

experts in a part of the country (Bonab) to 

investigate 36 indicators of identifying a “Good 

Village” in the form of six overall measures of 

economic, social, cultural, administrative, physical 

and environmental assessments. Based on data 

from surveys of experts and rural managers, among 

the criteria for identifying good village, the most 

important factor is economic indicator by 34.5%, 

and the lowest coefficient of importance is 

environmental indicator by 7.6%. Thus, the first 

hypothesis is confirmed. Using Two-sample t-test 

based on the analysis of variance, it was observed 

that of the six criteria, lack of equality of variances 

is confirmed in the economic, cultural, physical 

and environmental criteria meaning that there is a 

significant difference between experts and 

managers opinions in identifying the criteria for a 

settlement to be a “Good Village”; thus, the second 

hypothesis is confirmed.  

Key words: Good village, social and cultural 

dimensions, physical dimensions, managerial 

dimensions, Bonab county. 
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