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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
*. Corresponding Author: davood.jamini@gmail.com

Accepted: 12 April 2017

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, 2Legitimacy, 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,
Tel: +98918 356 1613
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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
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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
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی عملکرد مدیران نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب روستایی و ارائۀ راهکارهای بهبود آن در میان جوامع روستایی
است که به صورت موردی در روستاهای بخش شاهو ،واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است.
روش :پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ سرپرستان
خانوار روستایی بخش شاهو ( )N=1094تشکیل میدهد و با استفاده از فرمول کوکران 285 ،نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان نمونۀ آماری برآورد شـد .ابـزار
اصلی پژوهش ،پرسشنامۀ محققساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی ،پس انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شد.
جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعۀ راهنما در یکی از روستاهای خارج از محدودة مورد مطالعه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونبـا حاصلشـده
( ،)0/901نشاندهندة پایابودن ابزار بود.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد میزان رضایتمندی روستاییان بخش شاهو از عملکرد مدیران روستایی با تأکید بر شاخصهای حکمروایی خوب روسـتایی ،بـا
میانگین  ،2/8پایینتر از حد متوسط بوده است و بیشترین میزان رضایتمندی روستاییان از مدیران نوین روستایی به شاخص توافق جمعی با میانگین  3/61و انحراف
معیار  1/03و کمترین میزان رضایتمندی به شاخص مسؤولیتپذیری با میانگین  3/04و انحراف معیار  ،1/52تعلق دارد.
محدودیتها :هزینۀ باالی تکمیل پرسشنامهها و عدم همکاری سازمانهای مربوطه با محققان از مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر بودهاند.
راهکارهای عملی :یافتههای پژوهش نشان داد سه راهکار «نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامههای اجرایـی (قبـل ،حـین و بعـد از
اجرای برنامهها)»؛ «همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانۀ مدیران روستایی در محیط روستا» و «شفافسازی برنامهها و امور اجرایی روستا با روستاییان» بـه ترتیـب بـا
 132 ،154و  126بار تکرار ،مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب در محدودة مورد مطالعه هستند.
اصالت و ارزش :مدیران نوین روستایی در محدودة مورد مطالعه براساس شاخصهای حکمروایی خوب دارای عملکرد مناسبی نبوده و برای اولین بار در کشور،
از سوی روستاییان بخش شاهو ،بر غلبه بر مشکالت حکمروایی خوب ،راهکارهای عملیاتی از سوی روستاییان ارائه شده است.
کلیدواژهها :توسعۀ روستایی ،حکمروایی خوب ،مدیریت روستایی ،بخش شاهو.
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روستایی (مطالعۀ موردی :بخش شاهو ،شهرستان روانسر) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.123-109 ،)2(6 ،
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
اکثر اندیشمندان توسعه بر این عقیده هستند که در طـول
ادوار گذشته ،اعمال شیوة برنامـهریـزی متمرکـز و از بـاال بـه
پایین ،نه تنها مشکالت و مسائل جامعۀ روستایی را حل نکرد؛
بلکه خود باعث بروز مسائل و مشکالت جدیدی شـد .ایـن امـر
موجب شد در سالهای اخیر ،مبانی برنامهریزی روسـتایی بـه
سمت برنامهریزی مشارکتی سوق یابد و مفهوم پایهای برنامـه-
ریزی روستایی از برنامهریزی برای مردم به برنامهریزی با مردم
تغییـر کنـد .نگـرش نـوین در وهلـۀ اول ،اسـاس خـود را بـر
تمرکززدایی و واگذاری مسؤولیتها به حکومتهـای محلـی و
سطوح پایین مدیریت روستایی قرار داده است .در ایـن شـیوة
برنامهریزی ،نقش مردم و سازمانهای غیردولتی کامالً برجسته
شده و از حالت ظاهری ،جنبۀ محوری پیدا میکنـد .در واقـع،
مفهوم مشـارکت مردمـی بـا مفهـوم کـارآیی ،تمرکززدایـی و
حکومتهای محلی درهمآمیخته ،حکومـتهـای محلـی را بـه
صورت گزینۀ چشمگیر و برتر مطرح میسازد (آموزگار،1391 ،
ص .)46 .همزمان با تغییر مبانی برنامهریزی روستایی و تغییـر
گرایش از برنامهریزی متمرکز به برنامهریزی محلی دولتها که
به واسطۀ تمرکز امور ،در طوالنیمدت بـه واسـطۀ نـاتوانی در
برآوردن خواسـتههـای شـهروندان ،بـیش از پـیش بـا بحـران
مشـروعیت مواجـه خواهنـد شـده بودنـد ،در جهـت کسـب
مشروعیت ازدسترفتۀ خود ،با پیگیری سیاست تمرکززدایی و
واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف خود به نهادهای محلـی
واگذار کردهاند.
مفهوم حکمروایی در سطوح گوناگون بـینالمللـی ،ملـی و
محلی به کار میرود و بر مشـارکت و همیـاری میـان دولـت و
جامعۀ مدنی استوار است .دولتها به جـای آن کـه بـهتنهایی
مسؤولیت کامل ادارة امـور را بـر عهـده گیرنـد ،بایـد در کنـار
ساکنان و بخش خصوصی به عنـوان یکـی از نهادهـا و عوامـل
مسؤول ادارة جامعه محسوب شوند .با درنظرگرفتن روستاییان
در عرصۀ تصمیمسازی و سیاستگذاری ،فرآیند ادارة روسـتا از
یـک نظـام آمرانـه و اقتـدارگرا بـه فرآینـدی مردمسـاالری و
مشارکتی تبدیل خواهد شد و بسترهای متفاوت و ظرفیتهای
جدید در ادارة امور روستاها به وجود خواهد آمد .با توجـه بـه
این که روستاها ،عرصههای مهم و اصـلی زنـدگی امـروزی بـه
شمار مـیآینـد و بخـش عمـدهای از تحرکـات و پـویشهـای
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اجتماعی در این مکانها روی میدهد ،مفهـوم حکمروایـی در
مقیاس روسـتا ،اهمیـت ویـژهای مـییابـد .براسـاس گـزارش
کمیسیون عـالی حقـوق بشـر سـازمان ملـل ،بهتـرین نشـانۀ
حکمروایی ،درجهای است که مطابق آن به پیشبرد حقوق بشر
از جمله حقـوق شـهروندی مـیانجامـد .قطعنامـۀ شـمارة 64
کمیسـیون حقـوق بشـر در سـال  ،2000مـیالدی بهوضـوح
حکمروایـی را بـه محیطـی قـادر بـه برپـایی حقـوق بشـر و
ترغیبکنندة رشـد و توسـعۀ پایـدار انسـانی پیونـد زده اسـت.
حکمروایی با مردمساالری و توسعۀ اجتماعی اقتصادی ،ارتبـا
مستقیم و تنگـاتنگی دارد و امـروزه بحـث اصـلی در گفتمـان
توسعه به حساب میآید یا به عبارت دیگر ،حکمروایی روستایی
را امری جوهری در فرآیند توسعۀ پایدار روستایی بـه حسـاب
آوردهاند تا آنجا که کوفی عنان ،دبیر کل سابق سازمان ملـل،
آن را تنها عامل مهم در کاهش و محو فقر و پیشبرد توسعه به
شمار آورده است (حسام ،رضوانی آشور ،1393 ،ص .)100 .بـا
توجــه بــه ایــن کــه در حــال حاضــر در کشــورمان ادارة امــور
روســتاها ،بــه دهیــاران ســدرده شــده اســت و در مجمــوع،
حکمروایی نقا روستایی بر عهدة دهیاریهـا بـوده ،دهیـاران
میتوانند به عنوان حلقۀ رابط بین دولت و مردم ،نقش بسزایی
را در پیشبرد اهداف و سیاستهای متقابل دولـت و مـردم در
مناطق روسـتایی ایفـا کننـد (صـیدایی ،جمینـی ،جمشـیدی،
جمشیدی ،1393 ،ص .)2 .با این وجود ذکر این نکته ضروری
است که منشـأ قـدرت و مشـروعیت در حکمروایـی شـهری و
روستایی ،تمام شهروندان و روستاییان و حضور آنهـا در همـۀ
صحنهها و ارکان جامعۀ مـدنی اسـت (رهنمـا ،مـافی ،اسـدی،
 ،1389ص.)204 .
بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر با بیش از  4000نفر
جمعیـت در قالـب  11نقطـۀ روسـتایی ،از جملـه بخـشهـای
روستایی کشور است که طی سالیان گذشـته (سـال  1384تـا
اوایل سال  ،)1394مدیریت آنها به دهیاران و شوراها واگـذار
شده است .در یک عبارت میتوان چنین بیان کرد که رسـالت
اصلی مدیریت نوین روستایی ،به عنوان یک نهاد مردمـی و بـا
وظــایف خــاص خــود ،حف ـ و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار
روستایی است .با توجه به فعالیت و حضور بـیش از یـک دهـۀ
مدیران روستایی در امور مختلف روستاییان ،سؤال اساسی کـه
قابلیــت بررســی دارد ،ایــن اســت کــه میــزان رضــایتمندی
روستاییان از مدیران روستایی براساس شاخصهای حکمروایی
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ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب ...

خوب ،در چه وضعیتی قـرار دارد و ایـن کـه روسـتاییان بـرای
بهبود وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب در روستاهایشـان،
چه راهکارهایی را ارائه میدهند؟ برای بررسی سؤاالت مـذکور
در میان روستاهای واقع در شهرستان روانسر ،محققان با توجه
به دسترسی مناسب و آشنایی بـا محـدودة مـورد مطالعـه11 ،
روستای واقـع در بخـش شـاهو از توابـع شهرسـتان روانسـر را
انتخاب کردهاند.

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
در ارتبا با موضـوع پـژوهش ،مطالعـات متعـددی انجـام
گرفته است که در ادامه به نتایج این مطالعـات اشـاره خواهـد
شد .دادورخانی ،سلمانی ،فرهادی و زارع ( )1390در پژوهشـی
به بررسی ارتبا حکمروایـی خـوب و کـاهش فقـر در نـواحی
روستایی پرداختهاند .نتایج پژوهش حکمروایی خوب از طریـق
راهکارهای افزایش مشارکت فقرا ،افزایش قابلیـتهـای فقـرا از
طریق بهبود خدمات اساسی ،ایجـاد فرصـتهـای اقتصـادی از
طریق افزایش میـزان دسترسـی بـه بـازار ،ایجـاد تـور ایمنـی
مناسب در برابر شوكهای اقتصادی و تـأمین امنیـت فقـرا در
برابر فساد ،جرم و جنایت ،سبب کاهش فقر میشود؛ به گونـه-
ای که حکمروایی خوب بـا بهبـود شـرایط حکومـت ،افـزایش
آزادی و دخالــت مــردم در تعیــین سرنوشــت خــود و طراحــی
برنامههای توسعه توسط خود مـردم سـبب ایجـاد فرآینـدهای
نوین اداری ،تغییر شیوههای تأمین معاش و در نتیجه ،کـاهش
فقر خواهد شد .نتـایج بررسـی وضـعیت حکمروایـی خـوب در
مناطق روستایی استان مازندران توسط رکـنالـدین افتخـاری،
عظیمی آملی ،پورطاهری و احمدیپور ( )1390نشـان داد بـه
لحــاظ حکمروایــی خــوب اکثــر روســتاهای مــورد مطالعــه در
وضعیت ضعیفی بودهاند (در بین  50روستای مورد بررسی 24
روستای دارای وضعیت حکمروایی ضعیف 15 ،روستا متوسط و
 11روستا دارای وضعیت مناسـبی بـودهانـد) .نتـایج پژوهشـی
دیگر که توسط رکنالدین افتخاری ،عظیمی آملی ،پورطـاهری
و احمدیپور ( )1391با عنوان ارائۀ الگوی مناسب حکمروایـی
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
نامساعدی قرار دارد و هشـت شـاخص مشـارکت ،مسـؤولیت-
پــذیری ،پاس ـ گویی ،قانونمنــدی ،شــفافیت ،توافــق جمعــی،
کــارآیی و اثربخشــی و عــدالتمحوری براســاس دیــدگاههــا و
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تجربیات جهانی و همچنین ،شـرایط جامعـۀ روسـتایی ایـران،
مناسبترین شاخصهای بـرای بررسـی حکمروایـی خـوب در
نقا روستایی ایران هستند .نتایج پـژوهش حسـام ،رضـوانی و
آشور ( )1393با عنـوان سـنجش رضـایتمندی روسـتاییان از
عملکرد دهیاریها با رویکـرد حکمروایـی خـوب روسـتایی در
روســتاهای دهســتان جنــوبی شهرســتان گرگــان نشــان داد
براساس شـاخصهـای حکمروایـی خـوب روسـتایی ،وضـعیت
دهیاریهای روستاهای شهرستان گرگان در وضعیت مناسـبی
قـرار دارد و در بــین روســتاهای مــورد بررســی ،ســه روســتای
نصرآباد ،چهارباغ و سیاهتلو ،بهترین وضعیت را داشتهاند.
نتایج پژوهش صیدایی و همکاران ( )1393با هدف بررسی
و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعۀ روستایی در
منطقـۀ اورامانــات اســتان کرمانشــاه نشــان داد مــدیران نــوین
روستایی (دهیـاریهـا) در توسـعۀ پایـدار روسـتاهای منطقـۀ
اورامانات (بـهجزء بعـد اجتمـاعی بـا میـانگین  ،3/06در ابعـاد
فرهنگــی ،زیســتمحیطی ،اقتصــادی ،کشــاورزی و سیاســی)
عملکــرد ضــعیفی داشــتهانــد .یــاقی )2008( 1در مقالــهای بــه
بررسی و ارزیابی شیوههای مطلوب مـدیریت محلـی در اردن و
آمریکا پرداخت .نتایج پژوهش وی با استفاده از آزمون تحلیـل
واریانس نشان داد دربارة مدیریت مطلوب عقاید متفاوتی دارند
و آزمودنیها نسبت به آمریکاییها دیدگاه نسبتاً مثبتی دربـارة
مــدیریت محلــی دارنــد .رشــیدپور ،حســینی و میردامــادی2
( )2011در مقالهای به بررسی نقش مدیریت جامعۀ محلی بـه
عنــوان رویکــردی مطلــوب در کــاهش فقــر و توســعۀ پایــدار
روستایی مناطق روسـتایی ایـران پرداختـهانـد .نتـایج مطالعـۀ
میدانی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی نشان داد کـه دو
عامل سازماندهی و کنترل مهمترین نقش را در کاهش فقـر و
توســعۀ پایــدار منــاطق روســتایی ایــران ایفــا کردهانــد .نتــایج
پژوهشهای رهنما و همکاران( )1389در شهر مشهد ،ابراهیم-
زاده و اسدیان ( ،)1392در شهر کاشمر ،شکوهی و ایسـتگلدی
( )1392در شهر بندر ترکمن ،رهنما و اسدی ( )1393در شهر
مشهد و غیره ،نشان میدهند که وضعیت حکمروایی خـوب در
نقا شهری مختلف ایران همانند نقا روسـتایی ،در وضـعیت
مناسبی قرار ندارد .محققان با آگاهی از مطالعات صـورتگرفته
در ارتبا با موضوع پژوهش سعی دارند با انتخاب مناسبترین
شــاخصهــا ،بــه بررســی و ســنجش وضــعیت رضــایتمندی
روستاییان از مدیران روستای براساس شاخصهای حکمروایـی
خوب در بخش شاهو بدردازند.
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 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
بخش شاهو واقع در شمال غربی شهرستان روانسـر در 34
درجه و  48دقیقه تا  35درجه عرض شمالی و  46درجه و 42
دقیقه تا  46درجه و  24دقیقه طول شرقی قـرار گرفتـه اسـت
(شکل  .)1بخش مذکور با  4150نفر جمعیـت ،از دو دهسـتان
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قوری قلعه و منصورآقایی تشکیل شده و در مجموع 11 ،نقطـۀ
روستایی و  1094خانوار را شامل مـیشـود کـه طـی سـالیان
گذشته (سال  1384تا اویل سال  ،)1394مـدیریت آنهـا بـه
دهیاران ،به عنوان بازوی اجرایی شـوراهای اسـالمی روسـتاها،
واگذار شده است (بخشداری شهرستان روانسر.)1394 ،

شکل  -1موقعیت جغرافیایی بخش شاهو ،در شهرستان روانسر ،استان کرمانشاه و کشور،
مأخذ :استانداری کرمانشاه1394 ،

 .2 .2روش تحقیق

وجود نداشت .بنابراین ،با استفادة فرمول کـوکران (p & = 0/5

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کـاربردی و
از نظر هدف ،از نـوع تحقیقـات توصـیفیتحلیلی بـوده و هـدف
اصلی آن بررسی و تحلیل وضعیت رضـایتمندی روسـتاییان از
عملکرد مـدیریت نـوین روسـتایی بـا اسـتفاده از شـاخصهـای
حکمروایی خوب روسـتایی و ارائـۀ راهکارهـای بهبـود عملکـرد
مدیران روستایی براسـاس شـاخصهـای حکمروایـی خـوب در
بخش شاهو از توابـع شهرسـتان روانسـر اسـت .جامعـۀ آمـاری
پژوهش را کلیۀ سرپرستان خانوار  11روسـتا بـاالی  20خـانوار
(دارای دهیاری و شورای فعال) بخش شاهو تشکیل میدهد که
تعداد آنها  1094نفر بوده است .با توجه به حجم باالی جامعـۀ
آماری و محدودیتهـای نگارنـدگان (محـدودیتهـای زمـانی و
مالی) ،امکان بررسی و سنجش نظرات کلیۀ سرپرسـتان خـانوار

q؛  285 ،)d = 0/05سرپرست خانوار بـه عنـوان نمونـۀ آمـاری
برآورد شد .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامۀ محققسـاخته بـوده
که در سه بخش (بخـش اول اطالعـات شخصـی پاسـ گویـان،
بخش دوم شامل شاخصها و متغیرهـای حکمروایـی خـوب در
مناطق روستایی و بخش سوم به یک سؤال باز در ارتبا با ارائۀ
راهکارهای بهبود عملکرد مدیران روستایی براساس شاخصهای
حکمروایی خوب از نظر روستاییان) طراحـی شـد .شـایان ذکـر
است در طراحـی پرسـشنامۀ مربـو بـه سـنجش حکمروایـی
خوب ،تأکید اصلی محققان بر پژوهشهای رکنالدین افتخـاری
و همکــاران 1390 ،و  )1391کــه بــه ارائــه الگــوی مناســب
حکمراویی خوب در مناطق روستایی ایران اقدام کردهانـد ،بـوده
است .براساس این مطالعات شاخصهای مشارکت ،قانونمنـدی،

سال ششم

ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب ...

پاسـ گویی ،مسـؤولیتپــذیری ،عــدالتمحوری ،توافــق جمعــی
(اجماع محوری) ،شفافیت و کارآیی و اثربخشـی کـه هـر کـدام
زیرمجموعههایی را شامل میشوند ،توانایی سنجش حکمروایـی
خوب در نواحی روستایی ایران را دارنـد .جهـت بررسـی روایـی
(روایــی صــوری) ابــزار مــورد اســتفاده ،محققــان از نظــرات
کارشناسان و اسـتادان دانشـگاهی اسـتفاده کـردهانـد؛ بـه ایـن
صــورت کــه پــس از طراحــی پرســشنامهها ،محققــان آن را در
اختیار کارشناسان و استادان دانشگاهی قرار داده و پس از رفـع
اشکاالت مطرحشـده روایـی پرسـشنامههـا تأییـد شـد .جهـت
بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعۀ راهنمـا در یکـی از
روستاهای خارج از محدودة مورد مطالعه انجام گرفت که ضریب
آلفــای کرونبــا حاصلشــده ( )0/901نشــان داد ابــزار مــورد
استفاده ،پایایی الزم را جهت انجام پژوهش دارنـد .شـایان ذکـر
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است پرسشنامهها در قالب طیف پنجقسـمتی لیکـرت (خیلـی
کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )5طراحی شده-
اند و جهت سنجش وضعیت مدیریت نوین روسـتایی بـا الگـوی
حکمروایــی خــوب روســتایی در محــدودة مــورد مطالعــه ،از 8
شاخص اصلی در قالب  60گویه استفاده شد (جدول  .)1جهـت
توزیع پرسشنامهها در بین روستاهای محدودة مورد مطالعـه ،از
اصــل تســهیم بــه نســبت اســتفاده شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه
پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرستان خانوار در هر روستا ،بـین
روستاییان توزیع شد (جدول  .)2همچنین ،برای تجزیـهوتحلیل
دادهها از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی ،میانگین ،انحـراف
معیار ،ضریب تغییرات) و آمار استنباطی (آزمون تی تکنمونـه-
ای ،تحلیل واریانس و تست دانکن) با استفاده از نرمافزار SPSS
استفاده شد.

جدول  -1معرفی شاخصها ،تعداد متغیرها و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای مختلف پرسشنامه
مأخذ :سازمان ملل متحد ،2015 ،صص72-78 .؛ مرکز پژوهشهای مجلس ،1382 ،ص42 .؛ رکنالدین افتخاری و همکاران ،1390 ،ص15 .؛
رکنالدین افتخاری ،عظیمی آملی ،پورطاهری ،احمدیپور ،1391 ،ص 16 .و یافتههای پژوهش1394 ،
شاخص
مشارکت
قانونمندی
پاس گویی
مسؤولیتپذیری

تعداد متغیر
7
8
7
7

شاخص
عدالتمحوری
توافق جمعی (اجماع محوری)
شفافیت
کارآیی و اثربخشی

ضریب آلفای کرونبا
0/821
0/871
0/723
0/896

تعداد متغیر
8
8
6
9

ضریب آلفای کرونبا
0/786
0/824
0/856
0/793

جدول  -2اسامی روستاها ،تعداد خانوار و تعداد پرسشنامة تکمیلشده در هر روستا
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شهرستان
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر
روانسر

بخش
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو
شاهو

دهستان
منصورآقایی
منصورآقایی
منصورآقایی
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه
قوری قلعه

روستا
تازه آباد
چالنه علیا
قلعه گاه
قوری قلعه
بنچله
شبانکاره
ده لیلی
چشمه میران
عایشه دول
بزگوره
خوری آباد

خانوار
196
62
45
217
150
98
91
65
58
57
43

تعداد پرسشنامه توزیع شده
51
16
12
56
39
29
24
17
15
15
11

مجموع

1

2

11

1094
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 .3مبانی نظری تحقیق
اهمیت مشارکت در سرنوشت جوامع و زندگی بشر به حدی
است که تقریباً زندگی انسانها بدون آن ممکن نیست ،تا جایی

که در ادیان الهی همواره بر آن تأکید شده و در قرآن کریم هـم
اشــارات فراوانــی بــه ایــن موضــوع شــده اســت (پــاپلییــزدی و
ابراهیمی ،1387 ،ص.)116 .
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در راستای تقویت مشارکت میان نیروهـا و عوامـل دولتـی،
شــهروندان و نهادهــای بخــش خصوصــی ،توجــه و تأکیــد بــر
حکمروایی خوب و شاخصهـای آن ،اقـدام مـؤثری در راسـتای
حل معضالت ساختاری و کارکردی در سکونتگاههای روستایی
و شــهری اســت (رهنمــا و اســدی ،1393 ،ص .)145 .امــروزه
حکمروایی خوب که رویکرد نوین ادارة امور عمـومی اسـت ،در
قلمرو فراملی ،ملی و محلی کاربرد گستردهای یافته است .یکی
از ابعاد منطقهای حکمروایی ،حکمروایی محلـی اسـت کـه بـه
کیفیت ادارة امور محلی در حوزههای شهری و روستایی اشـاره
دارد .حکمروایی محلـی ،وسـیعتـر از مـدیریت محلـی (واحـد
سیاسی و سازمانی قانونی در قلمـرو محلـی) و بیـانگر اقتـدار
سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی توسط شبکهای از بازیگران رسمی
مدیریت محلی ،بخش خصوصی و نهادهای مدنی در حوزههای
شــهری و روســتایی اســت .آنچــه تعیینکننــدة محلیبــودن
حکمروایی است ،میزان مشـارکت مـؤثر شـهروندان و بـازیگران
محلی در تعیین آرمانها و خواستههای محلی و تالش مشترك
برای تحقق اهداف و خواستههای جامعـۀ محلـی اسـت (دربـان
آسـتانه ،1389 ،ص .)141 .در حکمروایـی محلـی ،شـبکهای از
بازیگران مدیریت محلی ،بخش خصوصی ،تشکلهای غیردولتی
و مدنی و نمایندگان دولت مرکزی ،اولویتها و مسائل محلی را
شناسایی و برای تحقق خواستهها و رفع مشکالت بـا یـکدیگر
تشریک مساعی میکنند (زاهدی ،1386 ،ص.)183 .
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حکمروایی محلی به دنبال تکثر روابط رسمی و غیررسـمی
بین کنشگران مختلف توسعه اسـت (ماننـد حکومـت محلـی،
بخش خصوصی ،انجمنها ،کـارگزاریهـای غیـر) کـه بـازده و
اثربخشی سیستمهای اداری و سیاسی را در سطوح محلی شکل
میدهد .همافزایی و همکاری زیادی میان پشتیبانی فرآیندهای
حکمروایی ملی و حکمروایی محلی و نیـز ابعـاد مشـابه دیگـر
وجود دارد .بنابراین ،ضروری اسـت کـه اصـول حکمروایـی در
سطوح محلی به نحوی عملیاتی شود که فرآیندهای حکمروایی
محلی را تقویت کند .به دلیل تحـوالت و ظهـور پـارادایمهـای
مدیریت امور عمومی در دهۀ  ،1990شـاهد گـذار از حکومـت
محلی به حکمروایی محلی هستیم (دربان آسـتانه ،1389 ،ص.
 .)141نظر برایان مک اللین «حکومت» مجموعهای از نهادهای
رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است؛ اما «حکمروایـی» نـوعی
فرآیند است .این فرآیند متضمن نظام بههمپیوستهای است کـه
شامل «حکومت »3و «اجتماع »4اسـت (کاظمیـان ،1386 ،ص.
 .)6به طور کلی ،تفـاوت مهـم دو مفهـوم " "Governmentو
" "Governanceدر این واقعیت نهفته است که در اولی بحث
از دولت بهتنهایی است ،حال آن کـه در دومـی ،منظـور روابـط
متنوع بین نهادهای جامعۀ مدنی و دولت در درگیـری ،هـدایت،
کنترل و ادارة امور است (سعیدی ،1387 ،ص .)399 .در جدول
( ،)3بهتفصیل ویژگیهای اصلی حکومـت و حکمروایـی بـا هـم
مقایسه شدهاند.

جدول  -3مقایسة ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی
مأخذ :سچواب و کبلر ،2001 ،5ص8 .
حکومت

عوامل مقایسه

حکمروایی

تعداد بسیار محدود مشارکتکنندگان؛ عوامل اجرایی اساساً دولتی.

بازیگران

تعداد بسیار زیاد مشارکتکنندگان؛ بازیگران بخش خصوصی و عمومی

مشاورهای صورت نمیگیرد؛ هیچ همکاری در صورتبندی سیاستها و اجرای
آنها صورت نمیگیرد.

کارکردها (وظایف)

مرزهای بسته؛ عضویت غیرارادی.

ساختار

مرزهای بسیار باز؛ عضویت داوطلبانه

اقتدار سلسلهمراتبی؛ رهبری متصل از باال؛ تعامل خصمانه؛ روابط متضاد؛
برخوردهای غیررسمی؛ پنهانکاری.

قراردادهای تعامل

مشاورة افقی؛ توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک؛ روابط تعاونی؛ برخوردهای
بسیار غیررسمی؛ شفافیت.

آزادی عمل باالی دولت و تسلط دولت؛ گروههای ذینفع جامعه هیچ نفوذی
در دولت ندارند؛ هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد.

توزیع قدرت

آزادی عمل اندك دولت در جامعه؛ تسلط اندك دولت؛ گروههای ذینفع ،نفوذ
اندکی در دولت دارند؛ تعادل و همزیستی بین بازیگران وجود دارد.

عنوان حاکمیت خوب مدت زیادی نیست که به عنوان الزمۀ
حرکت به سوی توسعۀ جوامع وارد متون تخصّصی شده اسـت و
از اواخر قرن نوزدهم به عنوان پاسخی به فساد مدنی در حمایت
از کارفرمایان و دستگاههای سیاسی به وجود آمد .جنـبشهـای
ملی با هوشمندی از افزایش ظرفیت حکمروایی و اخالق مـدنی،

انجام مشاوره؛ همکاری تا حد امکان در صورتبندی و اجرای سیاستها

به عنوان پادزهری برای هرجومـرج زنـدگی شـهری ،پشـتیبانی
کردنــد .مــکاللــین جــزء اولــین افــرادی بــود کــه مفهــوم
" "Governanceرا مطرح کرد (تقـوایی و تاجـدار ،1388 ،ص.
 .)47از هنگام مطرحشدن اصطالح «حکمروایی خوب» تعریف و
برداشتهای زیادی از آن مطرح شده که در ادامه به چند نمونه

سال ششم

ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب ...

از این برداشتها پرداخته میشود .حکمروایی در لغت به معنای
اداره و تنظــیم امــور اســت و بــه ارتبــا میــان شــهروندان و
حکومتکنندگان گفته میشود .در واقع ،این اصطالح «رابطـه»
و نه «دستگاه» را توصیف میکنـد (اللـهپـور ،1386 ،ص.)62 .
برنامۀ عمران ملل متحد ،حکمروایی را چنین تعریف مـیکنـد:
اعمال اقتدار ،اقتصادی ،سیاسی و اداری برای ادارة امور کشور ــ
در تمام سطوح قلمرویی ـ شامل ابزارهایی که حکومت با آنهـا
انسـجام و یکپـارچگی اجتمـاعی را تـرویج مـیدهـد و رفـاه و
بهگشت زندگی مردم را تضمین مـیکنـد .ایـن اعمـال اقتـدار،
شیوههای گوناگون میتواند داشـته باشـد و در واقـع ،از طریـق
باورها ،سنتهای فرهنگی و نیز نهادهای رسمی و غیررسمی بـا
هدف تأمین منابع همگانی به منصّۀ ظهور میرسد .به این گونه،
مسألۀ حکمروایی ،شـیوة مـدیریت و ادارة امـور جامعـه در یـک
کشـور (یـا تقسـیمات خردتـر فضـایی) و رابطـۀ شـهروندان و
حکومتکنندگان است .کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملـل
حکمروایی خوب را چنین تعریف میکند که حکمروایـی خـوب
تضمین احترام بـه حقـوق انسـانی و حاکمیـت قـانون ،تقویـت
دموکراســی ،ارتقــای شــفافیت و ظرفیــت اداره عمــومی اســت
(وایس ،2000 ،6ص .)65 .اهمیت این مسأله هنگامی برجستهتر
میشود که دریابیم برای بسیج و بهکـارگرفتن منـابع نـوین در
سطح اجتماع محلی ،نیاز به رابطهای دوسویه و مشارکتی فراگیر
است که بهتنهایی با اعمال اقتدار حکومـت «از بـاال» بـه دسـت
نمیآید و توجّه به حکمروایی ،موجب به چرخـۀ توسـعه آوردن
منابع «از پایین» خواهد شد (صرافی ،1387 ،ص.)10 .
بهتدریج در طول زمان در برخـی از فرهنـ هـا و کشـورها،
این نیرو برای هدایت جامعه از حکمران انفرادی به حکومتهای
قدرتمنــد و اکنــون بــه یــک زمینــۀ گســتردة ذینفعــان و
تشکیلدهندگان گسترش پیدا کـرده اسـت .همچنـین ،مفهـوم
حکمروایی با مفاهیمی مانند آزادی و دموکراسی در هـم تنیـده
است .جوامع بشـری بـرای مـدیریت ادارة خـود ،راهـی بـهجـز
زمینهسازی برای توسعۀ دموکراسی یافتهاند .در این راه به شکل
تازهای از حاکمیت دست یافتهاند که برخی آن را در حد اختراع
و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نـوین دانسـتهانـد.
این ،شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته 7یا حکمروایی
نامیده میشود که منشأ شهری دارد (رهنما و همکاران،1389 ،
ص .)204 .مروری بر منابع و متون مرتبط با حکمروایـی نشـان
میدهد که بـرای حکمروایـی شـاخصهـایی متعـددی معرفـی
شــدهاند کــه در ادامــه بحــث خواهنــد شــد .ســازمان ملــل در
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چهارچوب برنامۀ ابتکار عمل حکمروایی روستایی ،اصول زیر را
به عنوان معیارهای حکمروایی برشمرده است:
مشارکت :8مشـارکت روسـتاییان ،بـه معنـی سهیمشـدن
روستاییان در فرآیند تصمیمسازی در امور روستا و قدرت است.
شفففافیت :9ســهولت دسترســی مســتمر روســتاییان بــه
اطالعات.
پاسففخگویی :10حســاب پــس دادن مســؤوالن در برابــر
روستاییان.
عدالت:11

تخصیص عادالنۀ منابع میان روستاییان.

اثربخشی و کارآیی :12استفاده بهینه از منابع برای تـأمین
نیازهای روستاییان و رضایت مردم.
قانونمنففدی :13پایبنــدی بــه قــانون در گــرو آگــاهی
روستاییان از قانون است.
پذیرا بودن :14مسؤوالن روستایی باید نسبت بـه خواسـته-
های روستاییان پاس دهند.
جهتگیری هماهنگ :15ایجاد توافق میان منافع مختلـف،
کــه ایــن کــار مســتلزم وجــود ارتبــا میــان تمــام نهادهــا و
سازمانهای رسمی و غیررسمی و روستاییان است.
نگاه راهبفردی :16رهبـران و مـردم دربـارة آنچـه بـرای
پیشبرد امور در حوزة حکمروایی جریان دارد ،بایـد بـر چشـم-
اندازی بلندمدت تکیه کنند (سازمان ملل متحـد ،2015 ،17ص.
 .)78-72همچنین ،معیارهایی برای «حکمروایی خـوب» ارائـه
شده اسـت .از نظـر گـارائو ،اسـکالر ،کـارولینی )2005( 18بایـد
مجموعۀ معیارهـای مـذکور ،در همبسـتگی و تقویـت متقابـل،
بررسی و نگریسته شوند -1 :فرآیند تصمیمگیری مردمساالرانه،
 -2قانونمندی ،شفافیت و پاس گویی -3 ،کارآیی و اثربخشـی،
 -4انصاف و عـدالت -5 ،مشـارکتپـذیری و دربرگیرنـدگی-6 ،
واگذاری امور بـه پـایینتـرین سـطح ممکـن) .براسـاس مرکـز
پژوهشهای مجلس شاخصهـای حکمروایـی در ایـران نیـز بـه
شرح زیر است .1 :پاس گویی  .2اجمـاعمحوری  .3شـفافیت .7
مشــارکتجــویی  .5قـــانونمحوری  .6مســؤولیتپـــذیری .7
عدالتجویی  .8کارآیی و اثربخشی (مرکز پژوهشهای مجلس،
 ،1382ص .)42 .همچنین ،براساس مطالعۀ رکنالدین افتخاری
و همکاران ،مناسبترین شاخصهای حکمروایی خوب روستایی
در ایران عبارتاند از :مشارکت ،مسـوولیتپـذیری ،پاسـخگویی،
قانونمندی ،شفافیت ،توافق جمعی ،کارآیی اثربخشی و عـدالت
محــوری (رکــنالــدین افتخــاری و همکــاران ،1390 ،ص15 .؛

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
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رکنالدین افتخاری و همکـاران ،1391 ،ص .)16 .شـایان ذکـر
است هرکدام از این شاخصها دربرگیرندة متغیرهـای متعـددی
هستند و در مجموع ،دربرگیرندة کلیۀ ابعاد حکمروایی خوب در
نواحی روستایی ایران هستند .شرو دستیابی بـه حکمروایـی
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روستایی :هایدن سه دسـته شـر را بـرای دسـتیابی بـه ادارة
مردمی و کارآیی شهر برمیشمارد که میشود از این شـرو در
مباحث روستا نیز بهره برد (شکل .)2

شکل  -2شروط دستیابی به حکمروایی روستایی
مأخذ :هایدن و براتون ،1995 ،19ص13 .؛ حسام ،رضوانی ،آشور ،1393 ،ص1009 .

 .4یافتههای پژوهش

 .2 .4بررسی وضعیت رضفایتمندی روسفتاییان بخفش

 .1 .4ویژگیهای شخصی پاسخگویان

شففاهو از مففدیران روسففتایی براسففال شففاخص کلففی
حکمروایی خوب روستایی

نتایج توصیفی دربارة افراد مـورد مطالعـه نشـان داد نتـایج
وضعیت جنسی پاس گویان نشان مـیدهـد حـدود  86درصـد
پاس دهندگان مرد و حدود  14درصد زن بودهانـد و میـانگین
سنی افراد مورد مطالعه در بخش شاهو  43/5سال بوده و اکثر
پاس دهندگان ( 72درصد) در گروه سـنی  30تـا  40و  40تـا
 50سال واقع شدهاند .نتایج مربو به بعد خـانوار افـراد مـورد
بررسی نشـان داد کـه حـدود  73درصـد خانوارهـا دارای بعـد
خانوار  4تا  6نفر 22 ،درصد بیشتر از  6نفر و  5درصد ساکنان
دارای بعد خانوار  3نفر و کمتر از آن بودهاند .همچنـین ،نتـایج
نشــان داد  7/2درصــد افــراد مــورد مطالعــه ،از نظــر ســطح
تحصیالت ،بیسواد 22/8 ،درصـد دارای تحصـیالت ابتـدایی و
 34/8درصد دارای تحصـیالت متوسـطه و  35/2درصـد دارای
تحصیالت دانشگاهی بودهاند .نتـایج بررسـی وضـعیت اشـتغال
بین افراد مورد مطالعه در بخش شاهو نشان داد 8 ،درصد افراد
مورد مطالعه بیکار بـوده 23 ،درصـد دارای مشـاغل دولتـی7 ،
درصد خانهدار و  62درصـد در مشـاغل مـرتبط بـا کشـاورزی
مشغول به فعالیت بودهاند.

برای بررسی وضعیت کلی رضایتمندی روسـتاییان بخـش
شاهو از مدیران روستایی براساس حکمروایی خـوب روسـتایی،
شــاخص کلــی رضــایتمندی بــا اســتفاده از تحلیــل عــاملی و
وزندهی به شاخصهـا (شاخصسـازی) سـاخته شـد .سـدس
جهت تببین وضعیت کلی حکمروایی خوب در محـدودة مـورد
مطالعه از جدول توزیع فراوانی و برای تکمیل یافتـههـا جهـت
دستیافتن به نمـایی کلـی از میـانگین حکمروایـی خـوب ،از
آزمون مقایسه میانگین (آزمون  tتـکنمونـهای) اسـتفاده شـد
(جدول  4و  .)5نتایج نشان میدهد  30/5درصد از روسـتاییان
اعتقاد داشتهاند مدیران روستایی عملکردی در سـطوح بسـیار
ضعیف و ضعیف داشتهاند و  53درصد آنهـا معتقـد بـودهانـد
مدیران روستایی دارای عملکـردی در سـطح متوسـط و 16/5
درصــد عملکــرد مــدیران روســتایی را براســاس شــاخصهــای
حکمروایی خوب ،قابل قبول توصیف کردهاند.

سال ششم

ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب ...

میانگین محاسبهشده بـرای ارزیـابی روسـتاییان از مـدیران
روستایی براساس شاخصهای حکمروایی خوب نشان مـیدهـد
میانگین کلی محاسبهشـده از عـدد مبنـا (عـدد  )3بـه صـورت
معناداری کمتر بوده است .بنابراین ،با توجـه بـه نتـایج جـدول
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توزیع فراوانی و همچنین ،نتایج آزمون tتکنمونـهای ،مـیتـوان
چنــین بیــان کــرد کــه وضــعیت عملکــردی مــدیران روســتایی
براساس شاخصهای حکمروای خوب ،در وضعیت مناسبی قـرار
دارد.

جدول  -4جدول توزیع فراونی رضایتمندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخص کلی حکمروایی خوب روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
سطح

فروانی

درصد فروانی

درصد فروانی تجمعی

بسیار ضعیف

24

8/4

8/4

ضعیف

63

22/1

30/5

متوسط

151

53

83/5

زیاد

40

14

97/5

بسیار زیاد

7

2/5

100

مجموع

285

100

-

جدول  -5نتایج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسی رضایتمندی روستاییان از مدیران روستایی براسال حکمروایی خوب
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
Test Value = 3
رضایتمندی

t

درجۀ
آزادی

سطح معناداری

میانگین

انحراف از میانگین

-6/818

284

0/000

2/80

-0/191

 .3 .4بررسی وضعیت رضفایتمندی روسفتاییان بخفش
شففاهو از مففدیریت روسففتایی در شففاخصهففای 8گان فة
حکمروایی خوب روستایی
بعد از مشخصشدن وضعیت کلی رضایتمندی روسـتاییان
بخــش شــاهو از مــدیریت روســتایی براســاس شــاخص کلــی
حکمروایی خوب روستایی ،وضعیت رضایتمندی روسـتاییان از
مــدیران روســتایی در شــاخصهــای 8گان ـۀ حکمروایــی خــوب
روستایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهـد (جـدول

فاصلۀ اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/246

-0/136

 ،)6در ب ـین  8شــاخص مــورد بررس ـی می ـانگین ســه شــاخص
مسؤولیتپذیری ،توافق جمعی و شفافیت بیشتر از میانگین مبنا
(عــدد  )3بــوده اســت و میــانگین  5شــاخص مشــارکت،
قانونمندی ،پاس گویی ،عدالتمحوری ،کـارآیی و اثربخشـی ،از
میانگین مبنا کمتر بوده و بـه صـورت معنـاداری کمتـر از حـد
متوسط ارزیابی شدهاند .منفیشدن شاخص انحراف از میـانگین
 5شــاخص مــذکور ،مهــر تأییــدی بــر رضــایتمندی ضــعیف
روستاییان محدودة مورد مطالعه از عملکرد مدیران روستایی در
اکثر شاخصهای حکمروایی خوب روستایی است.

جدول  -6نتایج از آزمون  tتکنمونهای برای بررسی وضعیت رضایتمندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخصهای 8گانة
حکمروایی خوب روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
Test Value = 3
انحراف از
میانگین
میانگین

حد پایین

حد باال

مشارکت

-1/93

284

0/014

2/88

-0/114

-0/230

0/002

قانونمندی

-21/94

284

0/003

2/05

-0/944

-1/029

-0/859

پاس گویی

-2/89

284

0/000

2/78

-0/210

-0/353

-0/067

شاخص

T

درجۀ آزادی

سطح
معناداری

اختالف با فاصله  95درصد

120
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ادامه جدول 6
شاخص

T

درجۀ آزادی

مسؤولیتپذیری
عدالتمحوری
توافق جمعی (اجماع محوری)
شفافیت
کارآیی و اثربخشی

0/601
-11/45
10/91
3/87
-11/65

284
284
284
284
284

سطح
معناداری
0/026
0/000
0/000
0/012
0/000

 .4 .4اولویتبندی شاخصهای رضایتمندی روسفتاییان
بخش شاهو از مدیران روستایی براسفال شفاخصهفای
8گانة حکمروایی خوب
پس از بررسی وضعیت رضایتمندی روستاییان بخش شاهو
از مدیران روستایی براساس شاخصهای 8گانۀ حکمروایی خوب
روستایی ،محققان در ادامه به دنبال اولویتبندی شـاخصهـای
تشکیلدهندة حکمروایی خوب در بین روستاییان بخـش شـاهو
بودهاند؛ زیرا شناسایی شاخصهـای بـا اهمیـت بیشـتر در بـین
شاخصهای حکمروایی خوب ،بهنوعی بـه روشنشـدن موضـوع
کمک بیشتری خواهد کرد .بنابراین ،جهـت دسـتیابی بـه ایـن
مهم محققان از آمارة ضریب تغییرات استفاده کردهاند .با توجـه
به این که در محاسبۀ ضریب تغییـرات ،انحـراف معیـار دادههـا
(نشــاندهندة پراکنــدگی دادههــا) در میــانگین دخالــت داده

Test Value = 3
انحراف از
میانگین
میانگین
0/049
3/04
-0/690
2/30
0/611
3/61
0/228
3/22
-0/459
2/54

اختالف با فاصله  95درصد
حد باال
حد پایین
0/212
-0/113
-0/571
-0/808
0/721
0/501
0/343
0/112
-0/381
-0/536

میشود ،نتایج حاصل از ضـریب تغییـرات در مقایسـه بـا نتـایج
حاصلشده از محاسبۀ میانگین ،دارای توان و مطلوبیت بیشتری
است .نتایج حاصل از اولویتبندی شـاخصهـای رضـایتمندی
روستاییان بخش شـاهو از مـدیران روسـتایی در شـاخصهـای
حکمروایــی خــوب روســتایی نشــان مــیدهــد (جــدول ،)7
شاخصهای توافق جمعی ،کـارآیی و اثربخشـی و شـفافیت بـه
ترتیب ،با ضریب تغییـرات  0/286 ،0/285و  ،0/335بیشـترین
میزان رضایتمندی را به خود اختصاص دادهاند .در مقابـل سـه
شاخص مذکور ،نتایج نشان میدهد روستاییان بخـش شـاهو در
سه شاخص مسؤولیتپـذیری ،عـدالتمحوری و پاسـ گویی بـه
ترتیــب بــا ضــریب تغییــرات  0/4826 ،0/5و  ،0/482کمتــرین
میزان رضایتمندی را از مدیران روستایی داشتهاند.

جدول  -7نمایش توزیع درصد فراوانی و اولویتبندی رضایتمندی روستاییان از مدیران روستایی براسال شاخصهای حکمروایی
خوب در بین روستاییان بخش شاهو
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شاخص
مشارکت
قانونمندی
پاس گویی
مسؤولیتپذیری
عدالتمحوری
توافق جمعی (اجماعمحوری)
شفافیت
کارآیی و اثربخشی

بسیار ضعیف
12/3
23/1
17
28/1
34/2
5/3
8/8
7

ضعیف
23/1
53/5
34/5
7/3
14/3
8/2
14
37/1

متوسط
34/2
18/7
18/7
19
40/9
24/3
32/7
52/3

زیاد
24/6
4/1
12/3
22/8
7/3
44/7
34/5
1/8

 .5. 4شناسایی مهمتفرین راهکارهفای بهبفود عملکفرد
مدیران روستایی براسال شاخصهای حکمروایی خفوب
در بین روستاییان بخش شاهو
در ایــن بخــش از پــژوهش از روســتاییان خواســته شــده
مهمتـرین پیشـنهادهای خـود را بــرای بهبـود عمکـرد مــدیران

بسیار زیاد
5/8
0/6
17/5
22/8
3/2
17/5
9/9
1/8

میانگین
2/88
2/05
2/78
3/04
2/30
3/61
3/22
2/54

انحراف معیار
1/09
0/795
1/34
1/52
1/11
1/03
1/08
0/728

ضریب تغییرات
0/378
0/387
0/482
0/5
0/4826
0/285
0/335
0/286

رتبه
4
5
6
8
7
1
3
2

روستایی ارائه دهند .نتایج حاصل از بررسی نظـرات روسـتاییان
در محدودة مـورد مطالعـه نشـان داد (جـدول  )8پـنج راهکـار
«نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحـل مختلـف
برنامههای اجرایـی (قبـل ،حـین و بعـد از اجـرای برنامـههـا)»
«همکـاری و فعالیـت بیشـتر و دلسـوزانۀ مـدیران روسـتایی در

سال ششم

ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب ...

محیط روستا» «شفافسازی برنامهها و امـور اجرایـی روسـتا بـا
روستاییان»؛ «ملزمساختن مدیران روسـتایی بـه پیگیـری امـور
روستاییان» و «دوری از اعمال تبعیض میان روسـتاییان توسـط
مدیران روستایی» به ترتیب بـا  88 ،126 ،132 ،154و  74بـار
تکرار ،مهمترین راهکارهای بهبود عملکرد مـدیران روسـتایی در
بین روستاییان بخش شاهو بودهاند .نکتۀ جالب توجه این اسـت
که در میان راهکارهای عملیـاتی ارائهشـده توسـط روسـتاییان،

121

بهبود وضعیت بودجـۀ اختصـاصیافته بـه مـدیران روسـتایی و
همچنین ،مزایای شخصی آنها نیز در نظر گرفته شده است؛ به
عبارتی دیگر ،روستاییان برای بهبود وضعیت عملکردی مـدیران
روستایی به نوعی ،عالوه بر اشاره بـه راهکارهـایی بـرای تقویـت
شاخصهای حکمروایی خوب ،راهکارهـایی را نیـز بـرای بهبـود
وضعیت اقتصادی مدیران روستایی ارائه کردهاند.

جدول  -8اولویتبندی راهکارهای بهبود عملکرد مدیران روستایی براسال شاخصهای حکمروایی خوب در بین روستاییان بخش شاهو
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
ردیف

راهکار

تعداد تکرار

اولویت

1

نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامههای اجرایی (قبل ،حین و بعد از اجرای برنامهها)

154

1

2

همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانۀ مدیران روستایی در محیط روستا

132

2

3

شفافسازی برنامهها و امور اجرایی روستا با روستاییان

126

3

4

ملزمساختن مدیران روستایی به پیگیری امور روستاییان

121

4

5

دوری از اعمال تبعیض میان روستاییان توسط مدیران روستایی

88

5

6

افزایش میزان بودجه و توان مالی مالی مدیران روستایی توسط نهادهای باالدست برای رتق و فتق امور روستا

74

6

7

افزایش حس مشارکت و انسجام و همکاری بین روستاییان

65

7

8

افزایش میزان مزایا و حقوق شخصی مدیران روستایی

58

8

 .5بحث و نتیجهگیری
با توجه به نسبیبودن توسعه و توسـعۀ پایـدار بـا توجـه بـه
ش رایط زمانی ،مکانی و همچنـین ،تفکـر افـراد ،بـا گـذار زمـان
مفــاهیم جدیــدی در راســتای پاس ـ گویی بــه مشــکالت و یــا
گســترش پــارادایم توســعه و توســعۀ پایــدار مطــرح مــیشــوند.
مدیریت نوین روستایی در ایران از مفاهیم جدیدی است که بـه
عنوان یک نهاد مردم نهاد و با عملکرد نظارتی و اجرایی شـوراها
دهیاران ،در نیمۀ اول دهۀ اخیر مطرح گردیـد .بـا ایـن وجـود،
بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از این نهادهـای مردمـی
براساس شاخصهای حکمروایی خوب روستایی ،از مناسبترین
روشهای ارزیابی عملکرد مدیران نوین روسـتایی اسـت کـه در
سالهای اخیر مطرح شده است .نتایج پژوهش حاضر نشـان داد
میزان رضایتمندی روسـتاییان بخـش شـاهو از مـدیران نـوین
براساس شاخصهـای حکمروایـی خـوب روسـتایی در وضـعیت
مناسبی قرار ندارد؛ به طوری که در میان  8شاخص حکمروایـی
خوب روستایی ،وضعیت اکثر شاخصهای مورد بررسی ،بـهویژه
 5شاخص مشارکت ،قانونمندی ،پاسـ گویی ،عـدالتمحوری و
کارآیی و اثربخشی در وضـعیت غیرقابـل قبـولی ارزیـابی شـده
است .نتیجۀ حاصلشده با یافتههای پـژوهش حسـام ،رضـوانی،

آشور ( )1393که نشاندهندة رضایتمندی مناسب روسـتاییان
از عملکرد دهیاریها براساس شـاخصهـای حکمروایـی خـوب
روستایی بوده است ،در تضاد است و با نتـایج تحقیقـات رکـن-
الــدین افتخــاری و همکــاران ( 1390و  )1391و صــیدایی و
همکاران ( )1393در نقا روستایی و نتایج تحقیقـات رهنمـا و
همکاران ( ،)1389ابـراهیمزاده و اسـدیان ( ،)1392شـکوهی و
ایستگلدی ( )1392و رهنما و اسدی ( )1393در نقـا شـهری
که نشاندهندة عملکـرد ضـعیف مـدیران در نقـا روسـتایی و
شهری بودهاند ،همسو میباشد .بـا وجـود میـزان رضـایتمندی
نامناســب روســتاییان از عملکــرد مــدیران روســتایی براســاس
شاخصهای حکمروایی خوب ،نتایج پژوهش نشان داد بـه طـور
نسبی بیشترین میزان رضایتمندی روستاییان به شـاخصهـای
توافق جمعی ،کارآیی و اثربخشی و شـفافیت و کمتـرین میـزان
رضایتمندی به شاخصهای مسؤولیتپذیری ،عـدالتمحوری و
پاس گویی تعلق دارد.
نتایج پژوهش در ارتبا با ارائۀ راهکارهـای عملیـاتی بـرای
بهبود وضعیت شـاخصهـای حکمروایـی خـوب در روسـتاهای
بخش شاهو نشان داد روستاییان برای بهبود وضـعیت شـاخص-
های مذکور راهکارهای بسیار مهمی و کلیدی را ارائه کـردهانـد
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راهکارهــای محققــان جهــت بهبــود وضــعیت عملکــرد مــدیران
.روستایی براساس شاخصهای حکمروایی خوب است

سپاسگزاری
نگارندگان برخود الزم میدانند از کلیۀ روسـتاییان خـونگرم
ساکن در روستای بدرآباد و روستاهای بخش شاهو که بهترتیـب
 پرسشنامۀ نهـایی285  پرسشنامۀ پیشآزمون و30 در تکمیل
. تقدیر و تشکر نمایند،محققان را یاری کردهاند

یادداشتها
1.Yaghi
2. Rashidpour, Hosseini & Mirdamadi
3. Government
4. Governance
5. Schwab & Kubler
6. Weiss
7. Good Government Movement
8. Participation
9. Transparency
10. Accountability
11. Equity
12. Effectiveness & Efficiency
13. Rule of Law
14. Responsiveness
15. Orientation Consensus
16. Strategic Vision
17. UNDP
18. Garau, Sclar & Carolini
19. Hyden & Bratton

122

کــه بــه نــوعی همزمــان بــا پوشــشدادن کلی ـۀ شــاخصهــای
 توان مالی و اجرایی مدیران روستایی را نیز در،حکمروایی خوب
: راهکارهای مذکور به ترتیب اهمیت عبارتاند از.برگرفته است
نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف
 حـین و بعـد از اجـرای برنامـههـا)؛،برنامههـای اجرایـی (قبـل
همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانۀ مدیران روستایی در محیط
روستا؛ شفافسازی برنامهها و امور اجرایی روستا با روسـتاییان؛
ملزمساختن مدیران روستایی به پیگیری امور روستاییان؛ دوری
از اعمال تبعـیض میـان روسـتاییان توسـط مـدیران روسـتایی؛
افزایش میزان بودجه و توان مالی مالی مدیران روستایی توسـط
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
از نظر نگارندگان توجـه بـه راهکارهـای ارائهشـده از سـوی
روستاییان که در طـول زمـان و بـه صـورت عینـی بـا مـدیران
 از الزاماتی است کـه بایـد در اولویـت،روستایی ارتبا داشتهاند
برنامهریزیهای آتی جهت تقویت حکمروایـی خـوب در نـواحی
 با این وجود اعمال نظـارت دقیـق.روستایی در نظر گرفته شوند
بر امور مختلف اجرایی و تصمیمگیریهای مـدیران روسـتایی از
طریق بخشداریها و ملزمساختن آنهـا بـه مشـارکت فعـال بـا
 افــزایش اعتبــارت و تســهیالت مــالی،روســتاییان و همچنــین
 از مهمتــرین،مــدیران روســتایی از ســوی نهادهــای متــولی
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