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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Rural chiefs can play a significant role in 

promoting the goals and policies of 

government and people in rural areas as a link 

between government and people. However, it 

is necessary to note that the source of power 

and legitimacy in the urban and rural 

governorship, is all the citizens and villagers, 

and their presence in all aspects and pillars of 

the civil society. In a nutshell one can state 

that the main task of modern rural 

management is to preserve and achieve 

sustainable rural development as a public 

institution with its specific tasks. Regarding 

the activity and presence of more than a 

decade of rural managers in different affairs of 

villagers, the basic question that can be 

surveyed is that what is the satisfaction level 

of villagers from rural managers based on 

good governance indicators, and what 

solutions do the villagers propose to improve 

the status of good governance indicators in 

their villages? According to the stated issues, 

the purpose of the present study is to evaluate 

the performance of modern rural managers 

with a good rural governance approach and 

providing solutions for improving it among 

rural communities, which is performed as a 

case study of Shaho village which is located in 

Ravansar County. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
The United Nations Development Program 

defines governance as the following: exercising 

economic, political and administrative authority 

for the administration of the affairs of the 

country at all territorial levels, including the 

means by which the government promotes 

cohesion and social integration, and ensuring 

people's welfare and prosperity. The criteria 

for "good governance" are presented by Garau 

et al. and according to them, the set of criteria 

should be examined and considered in a 

coherent and mutually reinforcing way: 1- The 

process of democratic decision making, 2- 

Legitimacy, transparency and accountability, 

3- Efficiency and effectiveness, 4- Fairness 

and justice, 5. Participation and inclusion, 6. 

Transfer of affairs to the lowest possible level. 

According to the Majlis (Parliament) Research 

Center, the governance indexes in Iran are as 

follows: 1. Accountability 2. Consensus base 

3. Transparency 4. Participation 5. Law 

orienteers 6. Responsibility 7. Justice. 8. 

Efficiency and effectiveness. Also, according 

to studies, the most appropriate indices of 

good rural governance in Iran are: 

participation, responsibility, accountability, 

legality, transparency, collective agreement, 
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effectiveness of performance, and justice 

orienteers. It should be noted that each of these 

indicators include several variables and totally 

encompasses all aspects of good governance in 

rural areas of Iran. 

3. METHODOLOGY 
The purpose of this study is to use applied 

research method and descriptive-analytic 

research method. The population of the study 

consisted of all the headships of rural 

households in Shaho district and using 

Cochran's formula, 285 family caregivers were 

estimated as the statistical sample. The main 

instrument of the research is a researcher-made 

questionnaire and its validity was confirmed 

by experts and academic professors after 

necessary corrections were made in several 

stages. In order to assess the reliability of the 

tool, a guideline study was conducted in one of 

the villages outside the study area and the 

Cronbach's alpha coefficient (0.901) indicated 

that the tool was durable. The high cost of 

completing questionnaires and the lack of 

cooperation of relevant organizations with 

researchers has been one of the most important 

limitations of this research. 

4. DISCUSSION  
The findings of this research showed that 

satisfaction rate of villagers in Shaho district 

with a 2.8 mean, was less than average 

regarding rural managers' performance with an 

emphasis on good rural governance indexes, 

and the highest satisfaction of villagers from 

rural modern managers to collective agreement 

indicators with an average of 3.61 and a 

standard deviation of 1.03 and the lowest level 

of satisfaction belongs to liability index, with a 

mean of 3.04 and a standard deviation of 1. 52. 

5. CONCLUSION 
The new rural managers in the studied area are 

not functioning well according to the good 

governance indicators and for the first time in 

the country, by villagers in the Shaho district, 

the villagers have offered operational solutions 

to overcome good governance problems. The 

findings of the study showed that three 

strategies of "rural villagers' opinion polls in 

different stages of implementation (before, 

during and after implementation of 

programs)"; "more and more sympathetic 

cooperation and activities of rural managers in 

rural environment" and " transparency of 

village plans and activities with villagers ", 

respectively, with 154, 132 and 126 

repetitions, are the most important ways to 

improve the status of good governance 

indicators in the study area. 

Key words: Rural Development, Good 

Governance, Rural Management, Shaho 

District. 
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 چکیده

امع روستایی ن در میان جوآهدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد مدیران نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب روستایی و ارائۀ راهکارهای بهبود  هدف:

 است که به صورت موردی در روستاهای بخش شاهو، واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است.

ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری پژروش:  رپرستان وهش را کلیۀ سپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی 

ۀ آماری برآورد شـد. ابـزار نمون نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان 285دهد و با استفاده از فرمول کوکران، ( تشکیل میN=1094خانوار روستایی بخش شاهو )

ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی، پس انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شد. نامۀ محققاصلی پژوهش، پرسش

ـا  حاصلیب آلفای کروالعه انجام گرفت و ضرجهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعۀ راهنما در یکی از روستاهای خارج از محدودة مورد مط شـده نب

 دهندة پایابودن ابزار بود. (، نشان901/0)

ـا های حکمروایی خوب رمندی روستاییان بخش شاهو از عملکرد مدیران روستایی با تأکید بر شاخصهای پژوهش نشان داد میزان رضایتیافته ها:یافته ـتایی، ب وس

و انحراف  61/3مندی روستاییان از مدیران نوین روستایی به شاخص توافق جمعی با میانگین د متوسط بوده است و بیشترین میزان رضایتتر از ح، پایین8/2میانگین 

 علق دارد.ت، 52/1و انحراف معیار  04/3پذیری با میانگین مندی به شاخص مسؤولیتو کمترین میزان رضایت 03/1معیار 

 اند.هش حاضر بودههای پژوترین محدودیتهای مربوطه با محققان از مهمها و عدم همکاری سازماننامهیل پرسشهزینۀ باالی تکم ها:محدودیت

ـینهای اجنظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامه»های پژوهش نشان داد سه راهکار یافته راهکارهای عملی: و بعـد از  رایـی )قبـل، ح

ـا « ییانایی روستا با روستاها و امور اجرسازی برنامهشفاف»و « همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانۀ مدیران روستایی در محیط روستا»؛ «ها(اجرای برنامه بـه ترتیـب ب

 های حکمروایی خوب در محدودة مورد مطالعه هستند. ترین راهکارهای بهبود وضعیت شاخصبار تکرار، مهم 126و  132، 154

ر کشور، درای اولین بار های حکمروایی خوب دارای عملکرد مناسبی نبوده و بمدیران نوین روستایی در محدودة مورد مطالعه براساس شاخص و ارزش:اصالت 

 از سوی روستاییان بخش شاهو، بر غلبه بر مشکالت حکمروایی خوب، راهکارهای عملیاتی از سوی روستاییان ارائه شده است.  

 روستایی، حکمروایی خوب، مدیریت روستایی، بخش شاهو. ۀتوسع :هاکلیدواژه
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 مقدمه . 1
 طرح مسأله. 1 .1

دان توسعه بر این عقیده هستند که در طـول ناکثر اندیشم

 بـه از بـاال و تمرکـزم ریـزیبرنامـه ةشیو ادوار گذشته، اعمال

 ؛نکرد حل را روستایی ۀجامع و مسائل مشکالت تنها نه پایین،

امـر  شـد. ایـن جدیدی مشکالت و مسائل زبرو باعث خود بلکه

 بـه روسـتایی ریزیبرنامه مبانی های اخیر،در سال شد موجب

-برنامـه ایپایه مفهوم و سوق یابد مشارکتی ریزیبرنامه سمت

 مردم با ریزیبرنامه به مردم برای ریزیامهاز برن روستایی ریزی

 بـر را خـود اسـاس اول، ۀوهلـ در نـوین نگـرش .کنـد تغییـر

 و محلـی هـایحکومت به هاولیتؤمس واگذاری و تمرکززدایی

 ةشـیو ایـن در .است داده قرار روستایی مدیریت پایین سطوح

 تهبرجس کامالً های غیردولتیسازمان و مردم نقش ریزی،برنامه

 ،واقـع در د.کنـمی پیدا محوری ۀجنب ظاهری، از حالت و هشد

 و تمرکززدایـی یی،آکـار مفهـوم بـا مشـارکت مردمـی مفهوم

بـه  را محلـی هـایحکومـت آمیخته،درهم محلی هایحکومت

، 1391سازد )آموزگار، گیر و برتر مطرح میچشم ۀصورت گزین

ییـر و تغریزی روستایی زمان با تغییر مبانی برنامه(. هم46 ص.

 که هادولت ریزی محلیبه برنامه متمرکز ریزیگرایش از برنامه

 در نـاتوانی ۀبـه واسـط مدتطوالنی در امور، تمرکز ۀواسط به

 بحـران بـا پـیش از شـهروندان، بـیش هـایخواسـته برآوردن

کسـب  جهـت در شـده بودنـد، خواهنـد مواجـه مشـروعیت

 و رکززداییتم پیگیری سیاست خود، با ۀرفتازدست مشروعیت

 محلـی نهادهای به خود و وظایف اختیارات از بخشی واگذاری

  .اندواگذار کرده

 و ملـی المللـی،بـین گوناگون سطوح در حکمروایی مفهوم

 و دولـت میـان و همیـاری مشـارکت بر و رودمی کار به محلی

 تنهاییبـه کـه آن جـای به هادولت است. استوار مدنی ۀجامع

 کنـار در بایـد گیرنـد، عهـده بـر را امـور ةکامل ادار ولیتؤمس

عوامـل  و از نهادهـا یکـی عنـوان به خصوصی بخش و ساکنان

 روستاییان درنظرگرفتن شوند. با محسوب جامعه ةادار ولؤمس

از  روسـتا ةادار فرآیند گذاری،و سیاست سازیتصمیم ۀعرص در

 و سـاالریمردم فرآینـدی بـه اقتـدارگرا و آمرانـه نظـام یـک

 هایظرفیت و متفاوت بسترهای و شد خواهد تبدیلمشارکتی 

 بـه توجـه با .آمد خواهد وجود به روستاها امور ةادار در جدید

 بـه امـروزی اصـلی زنـدگی و مهم هایعرصه روستاها، که این

 هـایپـویش و از تحرکـات ایعمـده بخـش و آینـدمـی شمار

 در حکمروایـی مفهـوم دهد،می روی هامکان این در اجتماعی

 گـزارش یابـد. براسـاسمـی ایویـژه روسـتا، اهمیـت یاسمق

 ۀنشـان بهتـرین ملـل، سـازمان بشـر حقـوق سیون عـالییکم

 حقوق بشر بردپیش به آن مطابق که است ایدرجه حکمروایی،

 64 ةشـمار ۀنامـانجامـد. قطعمـی شـهروندی حقـوق از جمله

 وضـوحبه ، مـیالدی2000سـال  در بشـر حقـوق سـیونیکم

 و بشـر حقـوق برپـایی بـه قـادر محیطـی هبـ را حکمروایـی

اسـت.  زده پیونـد انسـانی پایـدار ۀتوسـع و رشـد ةکنندترغیب

ارتبـا   اقتصادی، اجتماعی ۀتوسع و ساالریمردم با حکمروایی

 گفتمـان در اصـلی بحـث و امـروزه دارد تنگـاتنگی و مستقیم

 روستایی حکمروایی ،دیگر عبارت به یا آیدمی حساب به توسعه

 حسـاب بـه روستایی پایدار ۀتوسع فرآیند در ی جوهریامر را

 ملـل، سابق سازمان کل دبیر عنان، کوفی که جاآن تا اندآورده

 به توسعه بردپیش و فقر محو و کاهش در مهم عامل تنها را آن

(. بـا 100 ص. ،1393 ،است )حسام، رضوانی آشور آورده شمار

 امــور ةرادا کشــورمان کــه در حــال حاضــر در توجــه بــه ایــن

ــتاها، ــوع روس ــت و در مجم ــده اس ــدرده ش ــاران س ــه دهی  ،ب

هـا بـوده، دهیـاران دهیاری ةحکمروایی نقا  روستایی بر عهد

 بسزایی نقش مردم، و دولت بین رابط ۀحلق عنوان توانند بهمی

 و مـردم در متقابل دولـت هایسیاست و اهداف بردپیش را در

ی، جمشـیدی، ، جمینـنـد )صـیداییکنمناطق روسـتایی ایفـا 

(. با این وجود ذکر این نکته ضروری 2 ، ص.1393، جمشیدی

قـدرت و مشـروعیت در حکمروایـی شـهری و  أاست که منشـ

 ۀهـا در همـروستایی، تمام شهروندان و روستاییان و حضور آن

 اسـدی، ،مـافی ،اسـت )رهنمـا مـدنی ۀها و ارکان جامعصحنه

 (.204 ص.، 1389

نفر  4000روانسر با بیش از بخش شاهو از توابع شهرستان 

هـای روسـتایی، از جملـه بخـش ۀنقطـ 11جمعیـت در قالـب 

تـا  1384روستایی کشور است که طی سالیان گذشـته )سـال 

ها به دهیاران و شوراها واگـذار (، مدیریت آن1394اوایل سال 

کرد که رسـالت  بیانتوان چنین شده است. در یک عبارت می

عنوان یک نهاد مردمـی و بـا  به اصلی مدیریت نوین روستایی،

پایــدار  ۀیابی بــه توســعوظــایف خــاص خــود، حفــ  و دســت

 ۀروستایی است. با توجه به فعالیت و حضور بـیش از یـک دهـ

ال اساسی کـه ؤمدیران روستایی در امور مختلف روستاییان، س

ــت بررســی دارد ــزان رضــایت ،قابلی ــه می ــن اســت ک مندی ای

های حکمروایی براساس شاخصروستاییان از مدیران روستایی 
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کـه روسـتاییان بـرای  خوب، در چه وضعیتی قـرار دارد و ایـن

های حکمروایی خوب در روستاهایشـان، بهبود وضعیت شاخص

االت مـذکور ؤدهند؟ برای بررسی سچه راهکارهایی را ارائه می

ی واقع در شهرستان روانسر، محققان با توجه ادر میان روستاه

 11مـورد مطالعـه،  ةآشنایی بـا محـدود به دسترسی مناسب و

روستای واقـع در بخـش شـاهو از توابـع شهرسـتان روانسـر را 

 اند. انتخاب کرده

 تحقیقنظری  ةپیشین. 2 .1
در ارتبا  با موضـوع پـژوهش، مطالعـات متعـددی انجـام 

گرفته است که در ادامه به نتایج این مطالعـات اشـاره خواهـد 

( در پژوهشـی 1390) دی و زارع، سلمانی، فرهاشد. دادورخانی

به بررسی ارتبا  حکمروایـی خـوب و کـاهش فقـر در نـواحی 

 طریـق از خوب اند. نتایج پژوهش حکمرواییروستایی پرداخته

 از فقـرا هـایقابلیـت افزایش فقرا، مشارکت افزایش راهکارهای

 از هـای اقتصـادیفرصـت ایجـاد اساسی، خدمات بهبود طریق

 ایمنـی تـور ایجـاد بـازار، بـه ترسـیدس میـزان افزایش طریق

در  فقـرا امنیـت و تـأمین اقتصادی هایشوك برابر در مناسب

-گونـه به ؛شودمی فقر کاهش سبب جنایت، و جرم فساد، برابر

 افـزایش حکومـت، شـرایط بهبـود بـا خوب حکمروایی که ای

 طراحــی و خــود سرنوشــت تعیــین در مــردم دخالــت آزادی و

 فرآینـدهای ایجـاد سـبب مـردم ودخ توسط توسعه هایبرنامه

 کـاهش ،نتیجه در و معاش تأمین هایشیوه اداری، تغییر نوین

نتـایج بررسـی وضـعیت حکمروایـی خـوب در  .شد خواهد فقر

، الـدین افتخـاریمناطق روستایی استان مازندران توسط رکـن

( نشـان داد بـه 1390)پور پورطاهری و احمدیعظیمی آملی، 

ثــر روســتاهای مــورد مطالعــه در لحــاظ حکمروایــی خــوب اک

 24روستای مورد بررسی  50اند )در بین وضعیت ضعیفی بوده

روستا متوسط و  15روستای دارای وضعیت حکمروایی ضعیف، 

انـد(. نتـایج پژوهشـی روستا دارای وضعیت مناسـبی بـوده 11

پورطـاهری عظیمی آملی، ، الدین افتخاریدیگر که توسط رکن

الگوی مناسب حکمروایـی  ۀا عنوان ارائ( ب1391)پور و احمدی

خوب روسـتایی در ایـران کـه بـه صـورت مـوردی در اسـتان 

مازندران انجام گرفته است، نشان داد وضعیت روستاهای مورد 

مطالعــه بــه لحــاظ حکمروایــی خــوب روســتایی، در وضــعیت 

-ولیتؤنامساعدی قرار دارد و هشـت شـاخص مشـارکت، مسـ

ی، شــفافیت، توافــق جمعــی، منــدگویی، قانونپــذیری، پاســ 

ــدالتآکــار ــدگاهیی و اثربخشــی و ع ــا و محوری براســاس دی ه

روسـتایی ایـران،  ۀتجربیات جهانی و همچنین، شـرایط جامعـ

های بـرای بررسـی حکمروایـی خـوب در ترین شاخصمناسب

رضـوانی و  ،نقا  روستایی ایران هستند. نتایج پـژوهش حسـام

 از روسـتاییان مندیرضـایت ( با عنـوان سـنجش1393) آشور

روسـتایی در  خـوب حکمروایـی رویکـرد با هادهیاری عملکرد

ــتاهای ــتان روس ــوبی دهس ــتان جن ــان داد  شهرس ــان نش گرگ

روسـتایی، وضـعیت  خـوب هـای حکمروایـیبراساس شـاخص

گرگان در وضعیت مناسـبی  های روستاهای شهرستاندهیاری

ی قـرار دارد و در بــین روســتاهای مــورد بررســی، ســه روســتا

 اند. و سیاهتلو، بهترین وضعیت را داشته چهارباغ نصرآباد،

 ( با هدف بررسی1393)و همکاران  نتایج پژوهش صیدایی

 در روستایی ۀتوسع در روستایی نوین مدیران عملکرد تحلیل و

 نــوین اســتان کرمانشــاه نشــان داد مــدیران اورامانــات ۀمنطقــ

 ۀمنطقـ ایروسـتاه پایـدار ۀتوسـع در( هـادهیـاری) روستایی

د ، در ابعـا06/3میـانگین  بـا اجتمـاعی بعـد جزءبـه) اورامانات

ــی، ــاورزی اقتصــادی، محیطی،زیســت فرهنگ ( سیاســی و کش

ای بــه ( در مقالــه2008) 1یــاقی. انــدداشــته ضــعیفی عملکــرد

های مطلوب مـدیریت محلـی در اردن و بررسی و ارزیابی شیوه

ل آزمون تحلیـ از آمریکا پرداخت. نتایج پژوهش وی با استفاده

رند مدیریت مطلوب عقاید متفاوتی دا ةنشان داد دربار واریانس

 ةربـارددیدگاه نسبتاً مثبتی  هاآمریکایی نسبت به هاو آزمودنی

ــیدپور ــد. رش ــی دارن ــدیریت محل ــادیم ــینی و میردام  2، حس

محلی بـه  ۀای به بررسی نقش مدیریت جامع( در مقاله2011)

ــوب در  ــر و توســععنــوان رویکــردی مطل ــدار  ۀکــاهش فق پای

 عـۀانـد. نتـایج مطالروستایی مناطق روسـتایی ایـران پرداختـه

دو  با استفاده از روش تحلیل عاملی نشان داد کـه هامیدانی آن

ترین نقش را در کاهش فقـر و دهی و کنترل مهمعامل سازمان

انــد. نتــایج پایــدار منــاطق روســتایی ایــران ایفــا کرده ۀتوســع

-( در شهر مشهد، ابراهیم1389)و همکاران نماهای رهپژوهش

(، در شهر کاشمر، شکوهی و ایسـتگلدی 1392زاده و اسدیان )

( در شهر 1393( در شهر بندر ترکمن، رهنما و اسدی )1392)

دهند که وضعیت حکمروایی خـوب در ، نشان میغیرهمشهد و 

نقا  شهری مختلف ایران همانند نقا  روسـتایی، در وضـعیت 

گرفته قرار ندارد. محققان با آگاهی از مطالعات صـورت مناسبی

ن تریدر ارتبا  با موضوع پژوهش سعی دارند با انتخاب مناسب

ــه بررســی و ســنجش وضــعیت رضــایتشــاخص ــا، ب مندی ه

های حکمروایـی روستاییان از مدیران روستای براساس شاخص

 خوب در بخش شاهو بدردازند.
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 شناسی تحقیقروش. 2
 و جغرافیایی تحقیق. قلمر1 .2

 34بخش شاهو واقع در شمال غربی شهرستان روانسـر در 

 42درجه و  46درجه عرض شمالی و  35دقیقه تا  48درجه و 

دقیقه طول شرقی قـرار گرفتـه اسـت  24درجه و  46دقیقه تا 

جمعیـت، از دو دهسـتان  نفر 4150(. بخش مذکور با 1)شکل 

 ۀنقطـ 11 ،در مجموعقوری قلعه و منصورآقایی تشکیل شده و 

شـود کـه طـی سـالیان خانوار را شامل مـی 1094روستایی و 

هـا بـه (، مـدیریت آن1394تا اویل سال  1384گذشته )سال 

عنوان بازوی اجرایی شـوراهای اسـالمی روسـتاها،  دهیاران، به

  (.1394واگذار شده است )بخشداری شهرستان روانسر، 

 

 ،اهو، در شهرستان روانسر، استان کرمانشاه و کشوربخش ش ییایت جغرافیموقع -1شکل 
 1394مأخذ: استانداری کرمانشاه، 

 

 روش تحقیق. 2 .2
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کـاربردی و 

تحلیلی بـوده و هـدف از نظر هدف، از نـوع تحقیقـات توصـیفی

مندی روسـتاییان از اصلی آن بررسی و تحلیل وضعیت رضـایت

هـای مـدیریت نـوین روسـتایی بـا اسـتفاده از شـاخص عملکرد

راهکارهـای بهبـود عملکـرد  ۀحکمروایی خوب روسـتایی و ارائـ

هـای حکمروایـی خـوب در مدیران روستایی براسـاس شـاخص

آمـاری  ۀبخش شاهو از توابـع شهرسـتان روانسـر اسـت. جامعـ

خـانوار  20روسـتا بـاالی  11سرپرستان خانوار  ۀپژوهش را کلی

دهد که هیاری و شورای فعال( بخش شاهو تشکیل می)دارای د

 ۀنفر بوده است. با توجه به حجم باالی جامعـ 1094ها تعداد آن

هـای زمـانی و هـای نگارنـدگان )محـدودیتآماری و محدودیت

سرپرسـتان خـانوار  ۀمالی(، امکان بررسی و سنجش نظرات کلی

 & p = 5/0فرمول کـوکران ) ةبا استفادبنابراین، وجود نداشت. 

q 05/0؛  =d ،)285 آمـاری  ۀعنـوان نمونـ سرپرست خانوار بـه

سـاخته بـوده محقق ۀنامپرسش ،د. ابزار اصلی پژوهششبرآورد 

گویـان، که در سه بخش )بخـش اول اطالعـات شخصـی پاسـ 

ها و متغیرهـای حکمروایـی خـوب در بخش دوم شامل شاخص

 ۀبا  با ارائال باز در ارتؤمناطق روستایی و بخش سوم به یک س

های راهکارهای بهبود عملکرد مدیران روستایی براساس شاخص

ذکـر  شـایان د.شـحکمروایی خوب از نظر روستاییان( طراحـی 

مربـو  بـه سـنجش حکمروایـی  ۀناماست در طراحـی پرسـش

 الدین افتخـاریهای رکنخوب، تأکید اصلی محققان بر پژوهش

ــاران ــه ال1391و  1390، و همک ــه ارائ ــه ب ــب ( ک ــوی مناس گ

انـد، بـوده حکمراویی خوب در مناطق روستایی ایران اقدام کرده

منـدی، های مشارکت، قانوناست. براساس این مطالعات شاخص
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محوری، توافــق جمعــی پــذیری، عــدالتولیتؤگویی، مســپاســ 

یی و اثربخشـی کـه هـر کـدام آ)اجماع محوری(، شفافیت و کار

انایی سنجش حکمروایـی شوند، توهایی را شامل میزیرمجموعه

خوب در نواحی روستایی ایران را دارنـد. جهـت بررسـی روایـی 

ــرات  ــان از نظ ــتفاده، محقق ــورد اس ــزار م ــوری( اب ــی ص )روای

بـه ایـن  ؛انـددانشـگاهی اسـتفاده کـرده داناتکارشناسان و اسـ

ها، محققــان آن را در نامهصــورت کــه پــس از طراحــی پرســش

شگاهی قرار داده و پس از رفـع دان انادتاختیار کارشناسان و اس

د. جهـت شـهـا تأییـد نامهشـده روایـی پرسـشاشکاالت مطرح

راهنمـا در یکـی از  ۀبررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالع

مورد مطالعه انجام گرفت که ضریب  ةروستاهای خارج از محدود

ــا  حاصل ــای کرونب ــورد 901/0شــده )آلف ــزار م ( نشــان داد اب

ذکـر شـایان  یی الزم را جهت انجام پژوهش دارنـد.پایا ،استفاده

قسـمتی لیکـرت )خیلـی ها در قالب طیف پنجنامهاست پرسش

-( طراحی شده5، خیلی زیاد=4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1کم=

اند و جهت سنجش وضعیت مدیریت نوین روسـتایی بـا الگـوی 

 8مــورد مطالعــه، از  ةحکمروایــی خــوب روســتایی در محــدود

(. جهـت 1 لد )جدوشگویه استفاده  60در قالب شاخص اصلی 

مورد مطالعـه، از  ةها در بین روستاهای محدودنامهتوزیع پرسش

بــه ایــن صــورت کــه  ؛اصــل تســهیم بــه نســبت اســتفاده شــد

نامه به نسبت تعداد سرپرستان خانوار در هر روستا، بـین پرسش

وتحلیل (. همچنین، برای تجزیـه2د )جدول شروستاییان توزیع 

ها از آمار توصیفی )جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحـراف داده

-نمونـهمعیار، ضریب تغییرات( و آمار استنباطی )آزمون تی تک

 SPSSافزار ای، تحلیل واریانس و تست دانکن( با استفاده از نرم

 استفاده شد.
 

 نامههای مختلف پرسشده برای بخششرها و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهها، تعداد متغیی شاخصمعرف -1جدول 

؛ 15، ص. 1390، و همکاران دین افتخاریال؛ رکن42، ص. 1382 مجلس، هایپژوهش ؛ مرکز72-78. ص، ص2015مأخذ: سازمان ملل متحد، 

 1394های پژوهش، و یافته 16، ص. 1391پور، الدین افتخاری، عظیمی آملی، پورطاهری، احمدیرکن
 ضریب آلفای کرونبا  تعداد متغیر شاخص ب آلفای کرونبا ضری تعداد متغیر شاخص

 786/0 8 محوریعدالت 821/0 7 مشارکت

 824/0 8 توافق جمعی )اجماع محوری( 871/0 8 مندیقانون

 856/0 6 شفافیت 723/0 7 گوییپاس 

 793/0 9 یی و اثربخشیآکار 896/0 7 پذیریولیتؤمس
 

 شده در هر روستاتکمیل ةنامنوار و تعداد پرسشاسامی روستاها، تعداد خا -2جدول 

 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته
 تعداد پرسشنامه توزیع شده خانوار روستا دهستان بخش شهرستان
 51 196 تازه آباد منصورآقایی شاهو روانسر

 16 62 چالنه علیا منصورآقایی شاهو روانسر

 12 45 قلعه گاه منصورآقایی شاهو روانسر

 56 217 قوری قلعه قوری قلعه شاهو سرروان

 39 150 بنچله قوری قلعه شاهو روانسر

 29 98 شبانکاره قوری قلعه شاهو روانسر

 24 91 ده لیلی قوری قلعه شاهو روانسر

 17 65 چشمه میران قوری قلعه شاهو روانسر

 15 58 عایشه دول قوری قلعه شاهو روانسر

 15 57 بزگوره قوری قلعه شاهو روانسر

 11 43 خوری آباد قوری قلعه شاهو روانسر

 285 1094 11 2 1 مجموع
 
 
 
 
 

 تحقیق مبانی نظری. 3
اهمیت مشارکت در سرنوشت جوامع و زندگی بشر به حدی 

ها بدون آن ممکن نیست، تا جایی است که تقریباً زندگی انسان

م ن تأکید شده و در قرآن کریم هـآکه در ادیان الهی همواره بر 

یــزدی و )پــاپلی ت فراوانــی بــه ایــن موضــوع شــده اســتااشــار

 (.116، ص. 1387ابراهیمی، 
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در راستای تقویت مشارکت میان نیروهـا و عوامـل دولتـی،  

ــر  ــد ب ــای بخــش خصوصــی، توجــه و تأکی شــهروندان و نهاده

ثری در راسـتای ؤهـای آن، اقـدام مـحکمروایی خوب و شاخص

های روستایی گاهکونتحل معضالت ساختاری و کارکردی در س

ــا و اســدی،  ــروزه (. 145، ص. 1393و شــهری اســت )رهنم ام

 در اسـت، عمـومی امور ةادار نوین رویکرد که خوب حکمروایی

 یاست. یک یافته ایکاربرد گسترده محلی و ملی فراملی، قلمرو

 بـه کـه اسـت محلـی حکمروایی حکمروایی، ایمنطقه ابعاد از

 اشـاره روستایی و شهری هایحوزه در محلی امور ةادار کیفیت

 محلـی )واحـد مـدیریت از تـروسـیع دارد. حکمروایی محلـی،

 اقتـدار گربیـان محلـی( و قلمـرو در قانونی سازمانی و سیاسی

 رسمی بازیگران از ایتوسط شبکه مدیریتی و اقتصادی سیاسی،

 هایحوزه در مدنی نهادهای و خصوصی بخش محلی، مدیریت

ــودنمحلی ةکننــدتعیین چــهآن. ســتا و روســتایی شــهری  ب

 و بـازیگران شـهروندان مـؤثر مشـارکت میزان است، حکمروایی

 مشترك تالش و محلی هایخواسته و هاآرمان تعیین در محلی

اسـت )دربـان  محلـی ۀجامعـ هایو خواسته اهداف تحقق برای

از  ایشـبکه محلـی، حکمروایـی (. در141 ، ص.1389آسـتانه، 

 غیردولتی هایتشکل خصوصی، بخش محلی، مدیریت بازیگران

 ار محلی مسائل و هااولویت مرکزی، دولت نمایندگان و و مدنی

 دیگریـک بـا رفع مشکالت و هاخواسته تحقق برای و شناسایی

 (. 183 ، ص.1386کنند )زاهدی، می مساعی تشریک

 غیررسـمی و رسمی تکثر روابط دنبال به محلی حکمروایی

 محلـی، حکومـت )ماننـد اسـت توسعه لفمخت گرانکنش بین

 و بـازده کـه (غیـر هـایکـارگزاری ها،خصوصی، انجمن بخش

 محلی شکل سطوح در را سیاسی و اداری هایسیستم اثربخشی

 فرآیندهای پشتیبانی میان همکاری زیادی و افزاییدهد. هممی

 دیگـر مشـابه ابعـاد نیـز و حکمروایی محلی و ملی حکمروایی

 در حکمروایـی اصـول کـه اسـت ضروری ،ابرایندارد. بن وجود

 حکمروایی فرآیندهای که شود عملیاتی به نحوی محلی سطوح

 هـایظهـور پـارادایم و تحـوالت دلیل به کند. تقویت را محلی

 حکومـت از گـذار شـاهد ،1990 ۀده در عمومی امور مدیریت

 ، ص.1389هستیم )دربان آسـتانه،  محلی حکمروایی به محلی

ای از نهادهای مجموعه «حکومت»برایان مک اللین (. نظر 141

نـوعی  «حکمروایـی»اما  ؛رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است

ای است کـه پیوستههمیند متضمن نظام بهآیند است. این فرآفر

 ، ص.1386اسـت )کاظمیـان،  «4اجتماع»و  «3حکومت»شامل 

و  "Government"تفـاوت مهـم دو مفهـوم  ،کلی طور (. به6

"Governance"  در این واقعیت نهفته است که در اولی بحث

کـه در دومـی، منظـور روابـط  تنهایی است، حال آناز دولت به

مدنی و دولت در درگیـری، هـدایت،  ۀمتنوع بین نهادهای جامع

(. در جدول 399 ، ص.1387امور است )سعیدی،  ةکنترل و ادار

ی بـا هـم حکمروایـ و حکومـت اصلی هایتفصیل ویژگی، به(3)

 اند.مقایسه شده
 

 حکمروایی و حکومت اصلی هایویژگی ةمقایس -3جدول 
 8، ص. 2001، 5مأخذ: سچواب و کبلر

 حکمروایی مقایسه عوامل حکومت

 عمومی و خصوصی بخش کنندگان؛ بازیگرانمشارکت زیاد بسیار تعداد بازیگران دولتی. اساساً اجرایی کنندگان؛ عواملمشارکت محدود بسیار تعداد

جرای ا و هاسیاست بندیصورت در همکاری گیرد؛ هیچنمی صورت ایمشاوره

 گیرد.نمی صورت هاآن
 )وظایف( کارکردها

 هاسیاست و اجرای بندیصورت در امکان حد تا مشاوره؛ همکاری انجام

 داوطلبانه باز؛ عضویت بسیار مرزهای ساختار غیرارادی. بسته؛ عضویت مرزهای

تضاد؛ م روابط خصمانه؛ باال؛ تعامل از متصل رهبری مراتبی؛سلسله اقتدار

 کاری.پنهان غیررسمی؛ برخوردهای
 تعامل قراردادهای

 رخوردهایب تعاونی؛ هنجارهای تکنوکراتیک؛ روابط سر بر افقی؛ توافق ةمشاور

 غیررسمی؛ شفافیت. بسیار

 فوذین هیچ عهجام نفعذی هایگروه دولت؛ تسلط و دولت باالی عمل آزادی

 .ندارد بازیگران وجود بین زیستیهم یا تعادل ندارند؛ هیچ در دولت
 قدرت توزیع

 نفوذ نفع،ذی هایدولت؛ گروه اندك تسلط جامعه؛ در دولت اندك عمل آزادی

 .دارد بازیگران وجود بین زیستیهم و دولت دارند؛ تعادل در اندکی
 

 الزمۀ عنوان به که نیست زیادی تدمخوب  عنوان حاکمیت

اسـت و  تخصّصی شده متون وارد جوامع توسعۀ سوی به حرکت

عنوان پاسخی به فساد مدنی در حمایت  از اواخر قرن نوزدهم به

هـای های سیاسی به وجود آمد. جنـبشاز کارفرمایان و دستگاه

ملی با هوشمندی از افزایش ظرفیت حکمروایی و اخالق مـدنی، 

ومـرج زنـدگی شـهری، پشـتیبانی جعنوان پادزهری برای هر به

ــک ــد. م ــزکردن ــین ج ــوم  ءالل ــه مفه ــود ک ــرادی ب ــین اف اول

"Governance"  ،ص.1388را مطرح کرد )تقـوایی و تاجـدار ، 

تعریف و  «حکمروایی خوب»شدن اصطالح (. از هنگام مطرح47

های زیادی از آن مطرح شده که در ادامه به چند نمونه برداشت
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شود. حکمروایی در لغت به معنای اخته میها پرداز این برداشت

ــهروندان و ا ــان ش ــا  می ــه ارتب ــت و ب ــور اس ــیم ام داره و تنظ

 «رابطـه»این اصطالح  ،شود. در واقعکنندگان گفته میحکومت

(. 62 ، ص.1386پـور، کنـد )اللـهرا توصیف می «دستگاه»و نه 

 کنـد:مـی تعریف چنین را حکمروایی ملل متحد، عمران ۀبرنام

ــ  کشور امور ادارة برای اداری و سیاسی اقتصادی، اقتدار، الاعم

 هـاآن با که حکومت ابزارهایی قلمرویی ـ شامل سطوح در تمام

 رفـاه و و دهـدمـی تـرویج را اجتمـاعی پـارچگییک و انسـجام

 اقتـدار، اعمـال د. ایـنکنـمـی تضمین را مردم زندگی بهگشت

 طریـق از در واقـع، و باشـد داشـته تواندگوناگون می هایشیوه

 بـا غیررسمی و رسمی نهادهای نیز و فرهنگی هایسنت باورها،

 ،گونه ینه ارسد. بمی ظهور منصّۀ به همگانی منابع هدف تأمین

یـک  در جامعـه امـور ادارة و مـدیریت ةشـیو حکمروایی، ۀلأمس

 و شـهروندان رابطـۀ فضـایی( و خردتـر تقسـیمات کشـور )یـا

عنان دبیر کل سابق سازمان ملـل کوفی . است کنندگانحکومت

حکمروایـی خـوب که  کندیی خوب را چنین تعریف میواحکمر

تضمین احترام بـه حقـوق انسـانی و حاکمیـت قـانون، تقویـت 

ــای شــفافیت و ظرفیــت اداره عمــومی اســت  دموکراســی، ارتق

 تربرجسته هنگامی لهأمس این (. اهمیت65ص. ، 2000، 6وایس)

 در نـوین منـابع کـارگرفتنبه و سیجب برای دریابیم که شودمی

 فراگیر مشارکتی و دوسویه ایرابطه به نیاز اجتماع محلی، سطح

دسـت  بـه «بـاال از» حکومـت اقتدار اعمال با تنهاییبه که است

 آوردن توسـعه چرخـۀ به موجب حکمروایی، به توجّه و آیدنمی

 (.10 ، ص.1387شد )صرافی،  خواهد «ینیز پاا» منابع

هـا و کشـورها، در طول زمان در برخـی از فرهنـ  تدریجبه

های این نیرو برای هدایت جامعه از حکمران انفرادی به حکومت

ــقدرت ــک زمین ــه ی ــون ب ــد و اکن ــترد ۀمن ــان و ذی ةگس نفع

دهندگان گسترش پیدا کـرده اسـت. همچنـین، مفهـوم تشکیل

حکمروایی با مفاهیمی مانند آزادی و دموکراسی در هـم تنیـده 

 جـزخـود، راهـی بـه ةجوامع بشـری بـرای مـدیریت اداراست. 

اند. در این راه به شکل دموکراسی یافته ۀسازی برای توسعهنزمی

اند که برخی آن را در حد اختراع ای از حاکمیت دست یافتهتازه

انـد. و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نـوین دانسـته

یا حکمروایی  7بش حاکمیت شایستهاین، شکل جدید به نام جن

، 1389، و همکاران شود که منشأ شهری دارد )رهنمانامیده می

(. مروری بر منابع و متون مرتبط با حکمروایـی نشـان 204 ص.

هـایی متعـددی معرفـی دهد که بـرای حکمروایـی شـاخصمی

 در ملــل اند کــه در ادامــه بحــث خواهنــد شــد. ســازمانشــده

 را ریز اصولروستایی،  حکمروایی عمل رابتکا ۀبرنام ارچوبهچ

 است: برشمرده ییحکمروا یارهایمع عنوان به

 شـدنمیسه یمعنـ بـه ان،ییروسـتا مشـارکت :8مشارکت

 .است قدرت و امور روستا در یسازمیتصم ندیفرآ در انییروستا

ــتاییان مســتمر دسترســی ســهولت :9شفففافیت ــه روس  ب

 .اطالعات

ــاب :10گوییپاسففخ ــس حس ــ دادن پ ــر در والنؤمس  براب

 روستاییان.

 .روستاییان میان منابع ۀعادالن تخصیص :11عدالت

 تـأمین برای منابع از بهینه استفاده :12ییآکار و اثربخشی

 .مردم رضایت و روستاییان نیازهای

ــدیپای :13منففدیقانون ــه بن ــانون ب ــرو در ق ــاهی گ  آگ

 .است قانون از روستاییان

-خواسـته بـه نسبت ایدب روستایی والنؤمس :14بودن پذیرا

 دهند. پاس  روستاییان های

 مختلـف، منافع میان توافق ایجاد :15هماهنگ گیریجهت

ــن کــه ــار ای ــا  وجــود مســتلزم ک ــان ارتب ــا می ــام نهاده  و تم

 .است روستاییان و غیررسمی و رسمی هایسازمان

 بـرای چـهآن ةدربـار مـردم و رهبـران :16راهبفردی نگاه

-چشـم بـر دارد، بایـد جریان مرواییحک ةحوز در امور بردپیش

، ص. 2015، 71متحـد سازمان مللکنند ) تکیه اندازی بلندمدت

ارائـه  «خـوب حکمروایی» برای معیارهایی(. همچنین، 78-72

د یـبا (2005) 18کـارولینیگـارائو، اسـکالر،  از نظـر .شده اسـت

 متقابـل، تقویـت و بسـتگیهم معیارهـای مـذکور، در مجموعۀ

 ساالرانه،مردم گیریتصمیم فرآیند -1شوند:  تهنگریس و بررسی

اثربخشـی،  و کارآیی -3 گویی،پاس  و شفافیت مندی،قانون -2

 -6 دربرگیرنـدگی، و پـذیریمشـارکت -5عـدالت،  و انصاف -4

 مرکـزممکـن(. براسـاس  سـطح تـرینینیپـا بـه امور واگذاری

 بـه نیـز ایـران در حکمروایـی هـایشاخص مجلس یهاپژوهش

. 7 شـفافیت. 3 محوریاجمـاع. 2 گویی. پاس 1است:  زیر شرح

. 7پـــذیری ولیتؤمســ. 6 محوریقـــانون. 5 جــوییمشــارکت

 مجلس، هایپژوهش اثربخشی )مرکز و ییآکار. 8 جوییعدالت

الدین افتخاری رکن ۀ(. همچنین، براساس مطالع42 ، ص.1382

های حکمروایی خوب روستایی ترین شاخصو همکاران، مناسب

پـذیری، پاسـخگویی، اند از: مشارکت، مسـوولیتدر ایران عبارت

قانونمندی، شفافیت، توافق جمعی، کارآیی  اثربخشی و عـدالت 

ــن ــدین افتخــاریمحــوری )رک ــاران ال ؛ 15، ص. 1390، و همک
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ذکـر  شـایان .(16، ص. 1391 ،و همکـاران الدین افتخاریرکن

ای متعـددی متغیرهـ ةها دربرگیرنداست هرکدام از این شاخص

ابعاد حکمروایی خوب در  ۀکلی ةدربرگیرند ،هستند و در مجموع

 حکمروایـی بـه یابیدست نواحی روستایی ایران هستند. شرو 

 ةادار بـه یابیدسـت بـرای را شـر  دسـته سه روستایی: هایدن

 در شـرو  این از شودمی که شماردبرمی شهر ییآکار و مردمی

 (.2 برد )شکل بهره نیز روستا مباحث

 
 

 ییروستا ییحکمروا به یابیدست شروط -2شکل 
 1009، ص. 1393آشور، حسام، رضوانی، ؛ 13، ص. 1995، 19و براتون هایدنمأخذ: 

 

 های پژوهشیافته. 4
 گویانهای شخصی پاسخویژگی. 1 .4

ج افراد مـورد مطالعـه نشـان داد نتـای بارةنتایج توصیفی در

درصـد  86دهـد حـدود یگویان نشان مـوضعیت جنسی پاس 

 انـد و میـانگیندرصد زن بوده 14دهندگان مرد و حدود پاس 

ر سال بوده و اکث 5/43سنی افراد مورد مطالعه در بخش شاهو 

تـا  40و  40تـا  30درصد( در گروه سـنی  72دهندگان )پاس 

ورد مـاند. نتایج مربو  به بعد خـانوار افـراد سال واقع شده 50

درصـد خانوارهـا دارای بعـد  73حـدود بررسی نشـان داد کـه 

 انکندرصد سا 5نفر و  6درصد بیشتر از  22نفر،  6تا  4خانوار 

نتـایج  اند. همچنـین،نفر و کمتر از آن بوده 3دارای بعد خانوار 

ــان داد  ــطح  2/7نش ــر س ــه، از نظ ــورد مطالع ــراد م ــد اف درص

ی و یدرصـد دارای تحصـیالت ابتـدا 8/22سواد، تحصیالت، بی

درصـد دارای  2/35رصد دارای تحصـیالت متوسـطه و د 8/34

اند. نتـایج بررسـی وضـعیت اشـتغال تحصیالت دانشگاهی بوده

راد درصد اف 8بین افراد مورد مطالعه در بخش شاهو نشان داد، 

 7درصـد دارای مشـاغل دولتـی،  23مورد مطالعه بیکار بـوده، 

درصـد در مشـاغل مـرتبط بـا کشـاورزی  62دار و درصد خانه

 اند. شغول به فعالیت بودهم

مندی روسفتاییان بخفش بررسی وضعیت رضفایت. 2 .4

شففاهو از مففدیران روسففتایی براسففال شففاخص کلففی 
 حکمروایی خوب روستایی

مندی روسـتاییان بخـش برای بررسی وضعیت کلی رضایت

شاهو از مدیران روستایی براساس حکمروایی خـوب روسـتایی، 

ه از تحلیــل عــاملی و مندی بــا اســتفادشــاخص کلــی رضــایت

سـازی( سـاخته شـد. سـدس هـا )شاخصدهی به شاخصوزن

مـورد  ةجهت تببین وضعیت کلی حکمروایی خوب در محـدود

 هـا جهـتمطالعه از جدول توزیع فراوانی و برای تکمیل یافتـه

یافتن به نمـایی کلـی از میـانگین حکمروایـی خـوب، از دست

 ای( اسـتفاده شـدنمونـهتـک tآزمون مقایسه میانگین )آزمون 

ن درصد از روسـتاییا 5/30دهد (. نتایج نشان می5و  4)جدول 

 اند مدیران روستایی عملکردی در سـطوح بسـیاراعتقاد داشته

انـد هـا معتقـد بـودهدرصد آن 53اند و ضعیف و ضعیف داشته

 5/16مدیران روستایی دارای عملکـردی در سـطح متوسـط و 

هــای براســاس شــاخص درصــد عملکــرد مــدیران روســتایی را

 اند. حکمروایی خوب، قابل قبول توصیف کرده
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شده بـرای ارزیـابی روسـتاییان از مـدیران میانگین محاسبه

دهـد های حکمروایی خوب نشان مـیروستایی براساس شاخص

( بـه صـورت 3شـده از عـدد مبنـا )عـدد میانگین کلی محاسبه

نتـایج جـدول  با توجـه بـه ،معناداری کمتر بوده است. بنابراین

تـوان ای، مـینمونـهتکtنتایج آزمون  ،توزیع فراوانی و همچنین

کــرد کــه وضــعیت عملکــردی مــدیران روســتایی  بیــانچنــین 

های حکمروای خوب، در وضعیت مناسبی قـرار براساس شاخص

 دارد.

 

 کمروایی خوب روستاییمندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخص کلی حرضایت جدول توزیع فراونی -4جدول 
 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته

 درصد فروانی تجمعی درصد فروانی فروانی سطح

 4/8 4/8 24 بسیار ضعیف

 5/30 1/22 63 ضعیف

 5/83 53 151 متوسط

 5/97 14 40 زیاد

 100 5/2 7 بسیار زیاد

 - 100 285 مجموع
 
 

 ی براسال حکمروایی خوبز مدیران روستایمندی روستاییان ایتبررسی رضاجهت ای نمونهتک tنتایج آزمون  -5جدول 
 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته

 مندیرضایت

Test Value = 3 

t 
 ۀدرج

 آزادی
 انحراف از میانگین میانگین سطح معناداری

 درصد 95اطمینان ۀ فاصل

 حد باال حد پایین

818/6- 284 000/0 80/2 191/0- 246/0- 136/0- 

 

مندی روسفتاییان بخفش بررسی وضعیت رضفایت. 3 .4
 ةگانفف8هففای شففاهو از مففدیریت روسففتایی در شففاخص

 حکمروایی خوب روستایی
ان ییروسـتا یمندتیرضا یت کلیشدن وضعبعد از مشخص

ــد ــاهو از م ــتایریبخــش ش ــ ییت روس ــاخص کل ــاس ش  یبراس

ان از ییروسـتا یمندتیت رضای، وضعییخوب روستا ییحکمروا

خــوب  یــیحکمروا ۀگانــ8 یهــادر شــاخص ییروســتاران یمــد

دهـد )جـدول یج نشان میقرار گرفت. نتا یمورد بررس ییروستا

ن ســه شــاخص یانگیــم یشــاخص مــورد بررســ 8ن ی(، در بــ6

 ن مبنا یانگیشتر از میت بیو شفاف ی، توافق جمعیریپذتیولؤمس

ــدد  ــت و م3)ع ــوده اس ــ( ب ــارکت،  5ن یانگی ــاخص مش ش

، از یو اثربخشـ ییآ، کـاریمحور، عدالتییوگ، پاس یمندقانون

کمتـر از حـد  ین مبنا کمتر بوده و بـه صـورت معنـاداریانگیم

ن یانگیـشدن شاخص انحراف از میاند. منفشده یابیمتوسط ارز

ــر تأ 5 ــذکور، مه ــاخص م ــش ــا یدیی ــر رض ــع یمندتیب ف یض

در  ییران روستایمورد مطالعه از عملکرد مد ةان محدودییروستا

 است.  ییخوب روستا ییحکمروا یهاصاکثر شاخ

 

 ةگان8ی هامندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخصای برای بررسی وضعیت رضایتنمونهتک tنتایج از آزمون  -6جدول 

 حکمروایی خوب روستایی
 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته

 شاخص
Test Value = 3 

T آزادی ۀدرج 
سطح 

 معناداری
 میانگین

نحراف از ا

 میانگین

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین

 002/0 -230/0 -114/0 88/2 014/0 284 -93/1 مشارکت

 -859/0 -029/1 -944/0 05/2 003/0 284 -94/21 مندیقانون

 -067/0 -353/0 -210/0 78/2 000/0 284 -89/2 گوییپاس 
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 6ادامه جدول 

 شاخص
Test Value = 3 

T آزادی ۀدرج 
سطح 
 معناداری

 میانگین
انحراف از 
 میانگین

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین

 212/0 -113/0 049/0 04/3 026/0 284 601/0 پذیریولیتؤمس

 -571/0 -808/0 -690/0 30/2 000/0 284 -45/11 محوریعدالت

 721/0 501/0 611/0 61/3 000/0 284 91/10 توافق جمعی )اجماع محوری(

 343/0 112/0 228/0 22/3 012/0 284 87/3 شفافیت

 -381/0 -536/0 -459/0 54/2 000/0 284 -65/11 یی و اثربخشیآکار
 

مندی روسفتاییان های رضایتبندی شاخصاولویت. 4 .4

هفای بخش شاهو از مدیران روستایی براسفال شفاخص
 حکمروایی خوب  ةگان8

مندی روستاییان بخش شاهو وضعیت رضایتپس از بررسی 

حکمروایی خوب  ۀگان8های از مدیران روستایی براساس شاخص

هـای بندی شـاخصروستایی، محققان در ادامه به دنبال اولویت

حکمروایی خوب در بین روستاییان بخـش شـاهو  ةدهندتشکیل

هـای بـا اهمیـت بیشـتر در بـین زیرا شناسایی شاخص ؛اندبوده

شـدن موضـوع نوعی بـه روشنی حکمروایی خوب، بههاشاخص

یابی بـه ایـن ، جهـت دسـتبنابراینکمک بیشتری خواهد کرد. 

اند. با توجـه ضریب تغییرات استفاده کرده ةمهم محققان از آمار

هـا ضریب تغییـرات، انحـراف معیـار داده ۀکه در محاسب به این

ــان ــدگی داده ةدهند)نش ــت دپراکن ــانگین دخال ــا( در می اده ه

شود، نتایج حاصل از ضـریب تغییـرات در مقایسـه بـا نتـایج می

میانگین، دارای توان و مطلوبیت بیشتری  ۀشده از محاسبحاصل

مندی هـای رضـایتبندی شـاخصاست. نتایج حاصل از اولویت

هـای روستاییان بخش شـاهو از مـدیران روسـتایی در شـاخص

ــی ــان م ــتایی نش ــوب روس ــی خ ــدول حکمروای ــد )ج  (،7ده

 یی و اثربخشـی و شـفافیت بـهآهای توافق جمعی، کـارشاخص

، بیشـترین 335/0و  286/0، 285/0با ضریب تغییـرات  ،ترتیب

اند. در مقابـل سـه مندی را به خود اختصاص دادهمیزان رضایت

دهد روستاییان بخـش شـاهو در شاخص مذکور، نتایج نشان می

یی بـه گومحوری و پاسـ پـذیری، عـدالتولیتؤسه شاخص مس

، کمتــرین 482/0و  4826/0، 5/0ترتیــب بــا ضــریب تغییــرات 

 اند.مندی را از مدیران روستایی داشتهمیزان رضایت

 

 

ایی های حکمرومندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخصبندی رضایتنمایش توزیع درصد فراوانی و اولویت -7جدول 

 خوب در بین روستاییان بخش شاهو
 1394، پژوهش هایافتهمأخذ: ی

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین بسیار زیاد زیاد متوسط ضعیف بسیار ضعیف شاخص

 4 378/0 09/1 88/2 8/5 6/24 2/34 1/23 3/12 مشارکت

 5 387/0 795/0 05/2 6/0 1/4 7/18 5/53 1/23 مندیقانون

 6 482/0 34/1 78/2 5/17 3/12 7/18 5/34 17 گوییپاس 

 8 5/0 52/1 04/3 8/22 8/22 19 3/7 1/28 پذیریولیتؤمس

 7 4826/0 11/1 30/2 2/3 3/7 9/40 3/14 2/34 محوریعدالت

 1 285/0 03/1 61/3 5/17 7/44 3/24 2/8 3/5 محوری(توافق جمعی )اجماع

 3 335/0 08/1 22/3 9/9 5/34 7/32 14 8/8 شفافیت

 2 286/0 728/0 54/2 8/1 8/1 3/52 1/37 7 یی و اثربخشیآکار
 

تفرین راهکارهفای بهبفود عملکفرد شناسایی مهم. 5. 4

های حکمروایی خفوب مدیران روستایی براسال شاخص
 در بین روستاییان بخش شاهو

ــده  ــته ش ــتاییان خواس ــژوهش از روس ــش از پ ــن بخ در ای

تـرین پیشـنهادهای خـود را بــرای بهبـود عمکـرد مــدیران مهم

ند. نتایج حاصل از بررسی نظـرات روسـتاییان روستایی ارائه ده

( پـنج راهکـار 8مـورد مطالعـه نشـان داد )جـدول  ةدر محدود

نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحـل مختلـف »

 «هـا(های اجرایـی )قبـل، حـین و بعـد از اجـرای برنامـهبرنامه

مـدیران روسـتایی در  ۀهمکـاری و فعالیـت بیشـتر و دلسـوزان»
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ها و امـور اجرایـی روسـتا بـا سازی برنامهشفاف» «روستامحیط 

ساختن مدیران روسـتایی بـه پیگیـری امـور ملزم»؛ «روستاییان

دوری از اعمال تبعیض میان روسـتاییان توسـط »و  «روستاییان

بـار  74و  88، 126، 132، 154ترتیب بـا  به «مدیران روستایی

ران روسـتایی در ترین راهکارهای بهبود عملکرد مـدیتکرار، مهم

جالب توجه این اسـت  ۀاند. نکتبین روستاییان بخش شاهو بوده

شـده توسـط روسـتاییان، که در میان راهکارهای عملیـاتی ارائه

یافته بـه مـدیران روسـتایی و اختصـاص ۀبهبود وضعیت بودجـ

به  ؛ها نیز در نظر گرفته شده استمزایای شخصی آن ،همچنین

رای بهبود وضعیت عملکردی مـدیران روستاییان ب ،عبارتی دیگر

بر اشاره بـه راهکارهـایی بـرای تقویـت  عالوه ،روستایی به نوعی

های حکمروایی خوب، راهکارهـایی را نیـز بـرای بهبـود شاخص

 اند.وضعیت اقتصادی مدیران روستایی ارائه کرده

 

 یان بخش شاهوهای حکمروایی خوب در بین روستایبندی راهکارهای بهبود عملکرد مدیران روستایی براسال شاخصاولویت -8جدول 
 1394، پژوهش هایمأخذ: یافته

 اولویت تعداد تکرار راهکار ردیف

 1 154 ها(رنامهبز اجرای بعد ا های اجرایی )قبل، حین ونظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامه 1

 2 132 یران روستایی در محیط روستامد ۀهمکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزان 2

 3 126 ها و امور اجرایی روستا با روستاییانسازی برنامهشفاف 3

 4 121 ساختن مدیران روستایی به پیگیری امور روستاییانملزم 4

 5 88 دوری از اعمال تبعیض میان روستاییان توسط مدیران روستایی 5

 6 74 امور روستافتق  ومدیران روستایی توسط نهادهای باالدست برای رتق  افزایش میزان بودجه و توان مالی مالی 6

 7 65 افزایش حس مشارکت و انسجام و همکاری بین روستاییان 7

 8 58 افزایش میزان مزایا و حقوق شخصی مدیران روستایی 8

 

 گیرینتیجه. بحث و 5
پایـدار بـا توجـه بـه  ۀبودن توسعه و توسـعبا توجه به نسبی

رایط زمانی، مکانی و همچنـین، تفکـر افـراد، بـا گـذار زمـان ش

ــدی در راســتای پاســ  ــا مفــاهیم جدی ــه مشــکالت و ی گویی ب

شــوند. پایــدار مطــرح مــی ۀگســترش پــارادایم توســعه و توســع

 مدیریت نوین روستایی در ایران از مفاهیم جدیدی است که بـه

ی شـوراها عنوان یک نهاد مردم نهاد و با عملکرد نظارتی و اجرای

 ،اخیر مطرح گردیـد. بـا ایـن وجـود ۀاول ده ۀدهیاران، در نیم

مندی روستاییان از این نهادهـای مردمـی بررسی میزان رضایت

ترین های حکمروایی خوب روستایی، از مناسببراساس شاخص

های ارزیابی عملکرد مدیران نوین روسـتایی اسـت کـه در روش

پژوهش حاضر نشـان داد های اخیر مطرح شده است. نتایج سال

مندی روسـتاییان بخـش شـاهو از مـدیران نـوین میزان رضایت

هـای حکمروایـی خـوب روسـتایی در وضـعیت براساس شاخص

شاخص حکمروایـی  8که در میان  طوری به ؛مناسبی قرار ندارد

ویژه بـه ،های مورد بررسیخوب روستایی، وضعیت اکثر شاخص

محوری و گویی، عـدالتمندی، پاسـ شاخص مشارکت، قانون 5

یی و اثربخشی در وضـعیت غیرقابـل قبـولی ارزیـابی شـده آکار

 ،رضـوانی ،حسـامهای پـژوهش شده با یافتهحاصل ۀاست. نتیج

ان ییمناسب روسـتا یمندتیرضا ةدهند( که نشان1393) آشور

حکمروایـی خـوب  یهـاها براساس شـاخصیاریاز عملکرد ده

-رکـنو با نتـایج تحقیقـات  در تضاد است ،روستایی بوده است

ــد ــاریال ــاران ین افتخ و  ییدایو صــ (1391و  1390) و همک

و  قـات رهنمـایج تحقیو نتا یی( در نقا  روستا1393)همکاران 

و  ی(، شـکوه1392ان )یزاده و اسـدمی(، ابـراه1389) همکاران

 ی( در نقـا  شـهر1393) ی( و رهنما و اسد1392) یستگلدیا

و  ییران در نقـا  روسـتایف مـدیعملکـرد ضـع ةدهندکه نشان

 یمندتیزان رضـایـباشد. بـا وجـود میسو ماند، همبوده یشهر

ــدیینامناســب روســتا اســاس بر ییران روســتایان از عملکــرد م

ج پژوهش نشان داد بـه طـور یخوب، نتا ییحکمروا یهاشاخص

هـای مندی روستاییان به شـاخصبیشترین میزان رضایت ینسب

و اثربخشی و شـفافیت و کمتـرین میـزان یی آتوافق جمعی، کار

محوری و پذیری، عـدالتولیتؤهای مسمندی به شاخصرضایت

 گویی تعلق دارد.پاس 

راهکارهـای عملیـاتی بـرای  ۀنتایج پژوهش در ارتبا  با ارائ

هـای حکمروایـی خـوب در روسـتاهای بهبود وضعیت شـاخص

-بخش شاهو نشان داد روستاییان برای بهبود وضـعیت شـاخص

انـد های مذکور راهکارهای بسیار مهمی و کلیدی را ارائه کـرده
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ــا پوشــش ــوعی همزمــان ب ــه ن هــای شــاخص ۀدادن کلیــکــه ب

حکمروایی خوب، توان مالی و اجرایی مدیران روستایی را نیز در 

 اند از: راهکارهای مذکور به ترتیب اهمیت عبارتبرگرفته است. 

در مراحل مختلف  نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان

هـا(؛ هـای اجرایـی )قبـل، حـین و بعـد از اجـرای برنامـهبرنامه

ط مدیران روستایی در محی ۀهمکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزان

اییان؛ ها و امور اجرایی روستا با روسـتسازی برنامهروستا؛ شفاف

ی ساختن مدیران روستایی به پیگیری امور روستاییان؛ دورملزم

عـیض میـان روسـتاییان توسـط مـدیران روسـتایی؛ از اعمال تب

ط افزایش میزان بودجه و توان مالی مالی مدیران روستایی توسـ

نهادهای باالدست برای رتق و فتق امـور روسـتا؛ افـزایش حـس 

مشارکت و انسجام و همکاری بین روستاییان و افـزایش میـزان 

 .مزایا و حقوق شخصی مدیران روستایی

شـده از سـوی جـه بـه راهکارهـای ارائهاز نظر نگارندگان تو

روستاییان که در طـول زمـان و بـه صـورت عینـی بـا مـدیران 

اند، از الزاماتی است کـه بایـد در اولویـت روستایی ارتبا  داشته

های آتی جهت تقویت حکمروایـی خـوب در نـواحی ریزیبرنامه

با این وجود اعمال نظـارت دقیـق  روستایی در نظر گرفته شوند.

های مـدیران روسـتایی از گیریور مختلف اجرایی و تصمیمبر ام

هـا بـه مشـارکت فعـال بـا ساختن آنها و ملزمطریق بخشداری

ــالی  ،روســتاییان و همچنــین افــزایش اعتبــارت و تســهیالت م

ــولی، از مهم ــای مت ــوی نهاده ــتایی از س ــدیران روس ــرین م ت

راهکارهــای محققــان جهــت بهبــود وضــعیت عملکــرد مــدیران 

 های حکمروایی خوب است.ی براساس شاخصروستای

 سپاسگزاری
م ان خـونگرروسـتایی ۀدانند از کلینگارندگان برخود الزم می

ترتیـب ساکن در روستای بدرآباد و روستاهای بخش شاهو که به

نامۀ نهـایی پرسش 285آزمون و نامۀ پیشپرسش 30در تکمیل 

  .نماینداند، تقدیر و تشکر محققان را یاری کرده
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