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 های مؤلفهدر چارچوب  ها دهیاریاسالمی و  شوراهایتحلیلی بر کارایی  

 حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان ممسنی
 

 زهرا نژاد خوب

 روستایی ریزی برنامه جغرافیای رشته ارشد کارشناس

 

 چکیده

 خوب حکمروایی های مؤلفه چارچوب در ها دهیاری و اسالمی شوراهای کارایی بر پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی

ممسنی اجرا شده است روش پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی بوده و جامعه  شهرستان مرکزی بخش موردی مطالعه روستایی

و نمونه آماری تعداد  باشد میبخش مرکزی شهرستان ممسنی  های دهیاریاسالمی و  نفر از اعضای شوراهای 322آماری تعداد 

رابطه  روستایی خوب حکمروایی های مؤلفه و ها دهیاری و اسالمی شوراهای کارایی بیننشان دادند  ها یافته .باشد مینفر  111

گیرد. با قوت باال مورد تأیید قرار می الذکراست. لذا فرضیه فوق قبول قابل ≥ 10/1sigمعنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری 

است.  قبول قابل% احتمال 87کمتر است پس فرضیه با  ≥ 10/1sigاز سطح معناداری  و باشد می 112/1چون ضریب معناداری 

رابطه  محوری عدالت میزان بر ها دهیاری کارایی همچنین بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین

گیرد. با قوت باال مورد تأیید قرار می رالذکاست. لذا فرضیه فوق قبول قابل ≥ 10/1sigمعنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری 

است  قبول قابل% احتمال 89کمتر است پس فرضیه با  ≥ 10/1sigو از سطح معناداری  باشد می 113/1چون ضریب معناداری 

 قبول قابل ≥ 10/1sigپاسخگویی رابطه معنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری  میزان بر ها دهیاری کارایی از طرف دیگر بین

و از سطح معناداری  باشد می 110/1گیرد. چون ضریب معناداری الذکر با قوت باال مورد تأیید قرار میاست. لذا فرضیه فوق

10/1sig ≤  مردمی رابطه  مشارکت میزان بر ها دهیاری کارایی است. بین قبول قابل% احتمال 80بیشتر است پس فرضیه با

و از سطح معناداری  باشد می 113/1است. چون ضریب معناداری  قبول قابل ≥ 10/1sigمعنادار وجود دارد زیرا سطح معناداری 

10/1sig ≤  است. قبول قابل% احتمال 89بیشتر است پس فرضیه با 
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