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یت، مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت را از وضع موجود به سوي وضع مطلوب مدیر

 .بر این اساس توجه به ساختار مدیریت در جوامع روستایی یکی از موضوعات اساسی در تحلیل مسائل روستایی کشور است .کندکنترل می

که یکی از جدیدترین و مهمترین آنها، حکمروایی مطلوب و خوب روستایی  روستایی وجود دارد ویکردهاي مختلفی در زمینه مدیریتر

گانه  8هاي با شاخص باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت محلی روستاها به لحاظ عملکردمی

شنامه) اي و پژوهش میدانی (پرساستفاده از منابع کتابخانه احلیلی، بت -شناسی توصیفیحکمروایی مطلوب است. براي این منظـور از روش

نفر به صورت تصادفی ساده  122باشد که می هاي نبوت و سراب شهرستان ایواني دهستانروستایازده جامعه آماري تحقیق . استفاده شد

انه حکمرانی خوب روستایی نشان می دهد، در بین هاي هشتگنتایج بررسی وضعیت عملکرد مدیران روستایی در شاخص .اندمطالعه شده

هشت شاخص مورد بررسی میانگین چهار شاخص مشارکت، پاسخگویی، شفاف بودن و عدالت بیشتر از میانگین مبنا بوده است و میانگین 

شاخص انحراف از میانگین  پذیري از میانگین مبنا کمتر بوده است. منفی شدنپذیري، اجماعمداري، مسئولیتچهار شاخص کارآیی، قانون

  دهد.هاي حکمرانی خوب را از دیدگاه پاسخگویان نشان میها در اکثر شاخصهاي مذکور، ضعف عملکرد دهیارياکثر شاخص

  

  .مدیریت روستایی، حکمرانی، مشارکت مردمی، دهیاريکلیدي: هاي واژه

  

  

  



  50                                                                      تحلیل عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمرانی خوب

  مقدمه

ردم و به کارگیري توان و استعداد نهفته آنان در امر توسعه وجود مدیریت واحد روستایی نقش مؤثري در تأمین مشارکت م

دارد، به طوري که وجود نهادهاي مختلف در امر مشارکت روستایی باعث سردرگمی روستائیان براي دخالت در امور روستا 

ه پایدار ناي توسعخواهد شد. اگر به توسعه روستایی با نگرشی بلندمدت و پایدار اندیشیده شود، باید اذعان کرد که سنگ ب

کند که متولیان امر توسعه روستایی توجه و پرداختن روستایی بر مشارکت مردم استوار است. به همین جهت تدبیر حکم می

در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی   .(Badri, 2012)به نهادهاي محلی را وجهه همت خویش قرار دهند

هاي دولتی در قالب یکی از رویکردهایی است که در عرصه جهانی تجربه شده است. در ستگاهکشور، تمرکززدایی از وظایف د

هاي غیرضرور در بدنه دولت، در چندین ماده قانونی، تالش هی از مضار تمرکز تصديتدوین برنامه سوم توسعه کشور، ضمن آگا

دهاي عمومی غیردولتی و محلی فراهم شود؛ در حوزه هاي دولتی به نهاشد تا زمینه واگذاري برخی از وظایف اجرایی دستگاه

قانون برنامه سوم، بدین  137ماده  2ایی، بند ریزي روستو در حوزه مدیریت و برنامه 136ریزي شهري، ماده مدیریت و برنامه

دولتی  هايدستگاه هاي مالی تفویض و واگذاري اموري که جنبه محلی دارند، ازنکته توجه شده و در سایر قوانین نیز پشتوانه

. آخرین قانون در زمینه مدیریت (ODMI, 2006)ها) پیش بینی شده استها و نهادهاي محلی(شهرداري و دهیاريبه سازمان

 1375در سال » تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشوري و انتخاب شهرداران«روستایی در ایران با عنوان قانون

پس از  .(Kalantari, 2005)این قانون، مدیریت روستا همچنان بر عهده شوراي اسالمی روستاستبه تصویب رسید و براساس 

هاي تأسیس دهیاري«با تصویب قانونی به نام 1377تصویب این قانون، مشکالت اجرایی مدیریت روستایی سبب شد تا در سال 

را تصویب » دهیاري«اره امور روستاها، سازمانی به نامبه وزرات کشور اجازه داده شود تا براي اد» خودکفا در روستاهاي کشور

تجربه اجرایی جدید در عرصه مدیریت  ، یک1382کند. با اصالح قانون وظایف، تشکیالت و انتخاب شوراهاي اسالمی در سال 

 نهاد،ردم م سازمان یک عنوان به نیز ها. دهیاري(ODMI, 2006)ها بودروستایی شکل گرفت که همان راه اندازي دهیاري

 رضایت کسب و پاسخگویی آن تبع به و خود مدیریتی هايبرنامه روند از اطمینان و نیازمند ارزیابی خود رسالت دادن انجام براي

که  شد خواهد سبب دهیاران عملکرد به مؤثر واکنش عنوان به روستاییان مطلوب رضایت هستند. کسب روستاییان مطلوب

 ,.Daneshvar Ameri et al)دهند انجام را خودیاري و عوارض پرداخت مانند شهروندي یفوظا بیشتري اطمینان با آنان

 و هاتوانمندي افزایش براي زمینه مناسبی تا گرفته قرار بررسی مورد مردمی نهاد عملکرد این است بنابراین، ضروري. (2016

  شود. ها فراهمکاستی رفع

 نظري مبانی

 و امکانات و منابع بسیج سازماندهی، ریزي،برنامه انسانی در و مادي منابع کارآمد و مؤثر کارگیري به فرایند مدیریت     
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قبول  مورد معیارهاي و ارزشی نظام اساس بر سازمان تعریف شده که و مدیریتی اهداف به یابی براي دست کنترل و هدایت

 پیشنهادها کار، سازماندهی محیط نظیر هاییستمسی از ايمجموعه عنوان به نوین مدیریت .(Rezaian, 2002)گیردمی صورت

 تعریف نماید،می فعالیت وريبهره افزایش منظور به یافته و استقرار مستمر بهبود تفکر اساس بر که و ... سریع رسانیاطالع و

از دانش،  ايمدیریت روستایی مجموعه مطالعه، متون مورد در این بر عالوه .(Mahdavi & Karimipour, 2013)است شده

ریزي به منظور دستیابی به توسعه پایدار ها تعریف شده است که با هنر مدیریت، فرایند و عمل برنامهاطالعات، فنون و مهارت

بخشد. هدف مدیریت روستایی ایجاد رابطه منطقی ریزي توسعه روستایی سامان میروستایی را با توجه به اهداف محوري برنامه

ان و محیط براي رسیدن به رضایتمندي و خشنودي در زندگی مردم مناطق روستایی و تنظیم شده بین انس

به عبارتی مدیریت روستایی تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی،  .(Mohammadi & Abdullahi, 2017)است

 ,Azmi & Rezaei)یرداقتصادي در جامعه روستایی را به عهده دارد، تا هدایت و رهبري روستا به نحو صحیحی انجام گ

 هدف به نیل براي روستایی هايمحیط در طبیعی و منابع انسانی منطقی مدیریت از عبارتست روستایی . مدیریت(2017

 زیر برگیرنده عوامل در شده ذکر تعریف مدیریتی. و علمی فرایندهاي اساس بر زیست محیطی محلی و اجتماعات پایداري

   است:

 استفاده محلی، جوامع آموزش در خود که روستایی توسعه و عامل مدیریت  ترینمهم عنوان به یانسان منابع بر تأکید -1

  دارد؛ مستتر را بومی دانش و استعدادها از بهینه

  گردد؛ رعایت احسن نحو به توسعه پایدار نکات آن در که محلی جوامع دسترس در منابع از پایدار و منطقی استفاده -2

 که روستایی مدیریت تجربیات سنتی و بومی دانش با آن ترکیب نحوي به و مدیریتی نوین علمی اصول از استفاده -3

 مدیریت روستایی ايپایه اهداف از یکی نتیجه، در  .(Badri, 2012)باشد زیست محیطی شرایط و محلی جوامع با سازگارتر

 از که محیطی کنند ومی زندگی آن در که ايجامعه سبراسا هاانسان که آنجا است. از روستاییان اولیه نیازهاي کردن برطرف

 و کندمی عمل شکل متفاوتی به مختلف در روستاهاي روستایی مدیریت متفاوتی هستند، نیازهاي داراي پذیرندمی تأثیر آن

بر دارا بودن مدیریت نوین روستایی باید عالوه  .(Taleb, 2018)شودنمی استفاده روستاها تمام براي ثابتی مدیریتی الگوي

گرایی، نگري و جمعریزي و سازماندهی و ... بایستی معیارهایی همچون: جامعاصول مدیریت همانند: رهبري، برنامه

جویی و ... را در خود داشته باشد تا بتواند به جذب مشارکت مردم محلی، توانمندسازي پذیري و ابتکارگرایی، مشارکتانعطاف

باشند، ترین بازوي اجرایی شوراهاي اسالمی میها که مهمییان اقدام نمایند. بر این اساس دهیاريآنها و توسعه ظرفیتی روستا

هاي مدیریت نوگرا آگاهی داشته باشند تا بتوانند شوند و باید به کلیه خصیصهبه عنوان نماد مدیریت نوین و نوگرا قلمداد می

بر  .(Mohammadi & Abdullahi, 2017)ر روستایی گام بردارندسازي اصول مدیریت نوین در جهت توسعه پایدابا پیاده
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و  رضایتمندي به رسیدن براي محیط و انسان بین شده تنظیم و منطقی رابطه ایجاد روستایی نیز مدیریت اهداف مبنا، این

 کنونی امور رهادا آینده و ریزيبرنامه براي عناصري وجود آن رأس در که است، روستایی مناطق مردم زندگی در خشنودي

 و هاتشکل محلی، درونی(مردم بازار) و بیرونی(دولت، نیروهاي و فعال متعادل همکاري از باید عناصر این است. ضروري روستا

 محیط و بهسازي توان نوسازيمی هاي فوق،تعریف بنابراین، درقالب .(Afrakhteh, 2011)گیرد محلی) صورت هايسازمان

 یت و نظارت بر فرایند عمران روستایی؛ و ارتقاي شرایط کار و زندگی را به عنوان اهداف خرد برايروستایی؛ هدا کالبدي

نگاهی گذرا به تاریخچه مدیریت روستایی کشور و مشاهده  .(Barghi, H. & Ghanbari, 2017)نظرگرفت در روستاییمدیریت

هاي خودجوش ها و تشکلول زمان به نقش سازمانسازد که در طهاي زندگی مردم، مشخص میعدم تحول اساسی در پایه

هاي مشارکت مردم را به دنبال داشته محلی براي مدیریت امور مختلف روستاها کمتر توجه شده و این امر از دست رفتن فرصت

ت، به اساست. در زمان حاضر، نقش نهادهاي محلی و مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت روستایی مورد تأکید قرار گرفته 

هایی که زیربناي آن مشارکت مردم و نهادهاي اي که دستیابی به توسعه همه جانبه و یکپارچه روستایی بدون اتخاذ روشگونه

به عبارتی دیگر، امروزه با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی . (Moradi & Papzan, 2013)محلی باشد، میسر نیست

ه امور و توسعه روستایی کارساز نیستند. با توجه به این واقعیت که امروزه پارادایم مسلط هاي سنتی مدیریت براي ادارروش

 حاکمیت اصل بر هاي محلیسازمان اساس و پایه .(Atkociuniene, 2014)توسعه روستایی از نوع ارتباطی و مشارکتی است

 مشارکت، موضوع عالوه بر. (Sharma, 2004)تاین نهادهاس وجودي فلسفۀ در اساسی رکن مشارکت و شده بنا مردم بر مردم

نوین  هاي مدیریتویژگی دیگر از مأموریتی کار انجام الگوي سیستمی و تفکر مند،گیري ضابطهتصمیم غیرمتمرکز، مدیریت

 با هنگیهما و فراگیربودن خوداتکایی، گرایی،یکپارچگی،مردم از قبیل هاییزمینهآیند. همچنین، پیشمی شمار به روستایی

هاي هاي اخیر حکومتدر دهه .(Naderi Mehdiee, 2015)است ضروري روستایی نوین موفقیت مدیریت براي نهادها سایر

هاي محلی روستایی در بیشتر کشورها در معرض تحول چشمگیري بوده است. ماهیت و زمان این تغییرات با توجه به زمینه

یع آن، مدیریت روستایی از دوره پدر ساالري در اوایل قرن بیستم، به دوره ملی هر کشور متفاوت است، اما در مفهوم وس

 1990گرا در اواسط قرن بیستم و به یک دوره جدید حکمروایی در قرن بیست و یکم متحول شده است. از اواسط دهه دولت

 1980هاي مالی دهه بحرانم. نارضایتی نسبت به الگوي دولت حداقل(دخالت بسیار محدود دولت در اقتصاد) شکل گرفت. 

عملکرد اقتصادي کشورهاي بلوك شرق، زمینه الگوي حکمرانی خوب را فراهم ساخت. این الگو راهکار توسعه را نه  1990و

دولت بزرگ و نه دولت حداقل، بلکه دولت خوب می داند. به عبارت دیگر مداخله کم و یا زیاد دولت مشکل توسعه را حل 

شکل حکومت فعلی در بسیاري از مناطق جهان . (Ahmadi & Cheraghi, 2018)ولت، مسأله استکند بلکه کیفیت دنمی

هاي باال به پایین و براساس دسترسی  به قدرت سیاسی و نهادي باشد، این روش ترکیبی از روشبه صورت سیستم تعاملی می



 53            1398تابستان ، 6شماره  و منابع طبیعی خوزستان، کشاورزي علومدانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

گیري براساس نیازهاي ذینفعان محلی و میمشود. در مقابل در دیدگاه حکمرانی تصو به دنبال حاکمیت قانون طراحی می

به طور کلی براساس آنچه ذکر شد عامل   .(Go & Trunfio, 2011)تقسیم قدرت و انتقال اطالعات و از پایین به باال می باشد

اد تحول عملکرد اقتص -2؛ 1970هاي مالی از سالافزایش بحران -1توان در سه عنوان: پیدایش الگوي حکمرانی خوب را می

ریزي متمرکز و اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار) مورد بررسی ضعف عملکرد اقتصادي کشورهاي در حال گذار(از برنامه -3جهانی و 

  .(May Dory, 2005)قرار داد

مشارکت  و قانون براساس عمومی امور مدیریت از است عبارت نیز» خوب حکمرانی« ملل، سازمان برنامه براساس     

برابري،  مشارکت، پذیري،مسئولیت شفافیت، قانون، براي حاکمیت کوششی همچنین حکومتداري. فرایند در ممرد گسترده

 حکمروایی .(UNDP, 2002)است اداري و اقتصادي قدرت سیاسی، اعمال در راهبردي دیدگاه و پاسخگویی اثربخشی، و کارایی

امروزه . (Morita & Zaelke, 2007)دارد اقتصاد و طبیعت انسان، مؤثر مدیریت و توسعه پایدار در مهمی بسیار نقش خوب

 ریزي نهادها و دخالت بازیگرانحکمرانی مطلوب یکی از اهداف مورد تأکید بسیاري از کشورها بوده و این کشورها از طریق برنامه

ها می سیاستگیري و حتی تدوین اجتماعی مختلف به دنبال دستیابی به ایده مشارکت عموم مردم در روند تصمیم

به صورت  که کنندمی تعریف مدیریت شکلی از مثابه به را حکمرانی خوب محققان، از بعضی  .(Mantino, 2010)باشد

 اجراي و گیريتصمیم شامل حکمرانی باید که کندمی تأکید تعریف کند. اینمی اجرا را دولتی عملیات چند یا یک دموکراتیک

 تواندمی که است نتایجی تولید و تصمیمات پیاده سازي و روزانه گیريتصمیم شامل خوب حکمرانی نتیجه، در .باشد سیاست

پاسخگویی، مسئولیت  معیار 8 باید حکمرانی خوب اقدامات کار، این انجام منظور به .گیرد قرار قضاوت مورد دیگران توسط

 ار ر فراگیر و هماهنگ ساختن (توافق داشتن)پذیري، شفافیت، مشارکت، تبعیت از قانون، کارآیی و اثربخشی، تساوي، رفتا

نیز، پاسخگویی؛ شفافیت؛  (OECD)1توسعه و اقتصادي هاي همکاري . همچنین، سازمانYaghi, ( )2008کند برآورده

 عمده ویژگی قانون را هشت حاکمیت مشارکتی و گرایی؛اجماع جانبه؛ همه و عادالنه پذیري؛موثربودن؛ مسئولیت و کارآمدي

 توجه کانون روستایی در حکمرانی موضوع اخیر، هايسال در اساس این بر.  (Missnes, 2008)داند می خوب رانیحکم

مفهوم عبارتند از:  این به توجه دالیل ترینمهم است. گرفته قرار توسعه روستایی ویژه به توسعه گذارانسیاست و محققان

 حکومت و کمک دولتی منابع کاهش ها،آن از الزم پشتیبانی بدون وظایفگسترش  از ناشی محلی هايحکومت بر فشار افزایش

 ارائه روزافزون هزینه افزایش نهادي، بین روابط پیچیدگی و قلمرو هايمحلی، چالش حکومت کارایی افزایش ضرورت مرکزي،

 به محلی، اعتقاد هايسازمان ديکارآم به هادولت اکثر اعتقاد ها،کاهش هزینه به مرکزي هايدولت تمایل و روستایی خدمات

                                                             
1- The Organization for Economic Cooperation and Development 
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 فاصله حکومت کاهش مدیریتی، سنتی هايمدل ناتوانی مردم، موجبات مشارکت فراهم کردن خوداتکایی، و خودکفایی اصل

 و تمرکز گريتصدي کاهش توسعه، در مدیریتی اعمال شیوه و پایدارترین تریناثربخش محلی، سطح در مدیریت مردم، با

  باشد:در این راستا، مهمترین اهداف حکمرانی خوب روستایی به شرح زیر می .(Norouzi et al., 2017)غیره و دولت

 حضور و تقویت بخش هاي خصوصی و غیردولتی کارآمد؛ -

 تقویت و بازساخت نهادهاي جامعه مدنی در جهت استقرار دموکراسی و مشارکت روستائیان؛ -

 عدم تمرکز قدرت و ثروت در دولت مرکزي؛ -

 یران محلی کارآمد و نخبگان اجرایی تأثیرگذار؛تربیت مد -

 افزایش مشارکت و مداخله تمامی افراد و صاحبان منافع در فرایندهاي سیاسی درون جوامع محلی؛ -

 اصالح مدیریت بخش عمومی و خصوصی؛ -

 بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی براي همه روستائیان؛ -

 ش فساد؛اعتالي امنیت، برابري و پایداري و کاه -

 هاي اجتماعی، قومی و فرهنگی و ... ؛حفظ دموکراسی، کاهش فقر و جدایی گزینی -

ها و آمال آنها در زندگی(افزایش اختیارات ایجاد فرصت و امکان براي روستائیان به منظور نشان دادن خواسته -

 روستائیان براي ایفاي یک نقش فعال)؛

  ).1391خواهان(رکن الدین افتخاري و همکاران،اي مردم ساالرانه و برابردستیابی به توسعه -

 این از توانمی که شماردبرمی شهر کارآیی و ادارة مردمی به دستیابی براي را شرط دسته سه )1995هایدن و براتون(

  (Ghadermarzi & Jamini, 2017). برد بهره نیز روستا در مباحث هاشرط

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1396(قادرمرزي و جمینی، انی روستایی: شرایط دستیابی به حکمر1شکل 

 

دستیابی به  شرایط

روستایی انیحکمر  

 اثرگذاري شهروندان و نظارت آنان

میزان مشارکت سیاسی باال  -  

ابزار تجمیع ترجیحات مردمی  -  

وش هاي پاسخگویی دولت در مقابل مردم ر  -  

 ادغام و همبستگی سیاسی

میزان مداراي میان گروه ها -  

میزان برابري سیاسی آحاد مردم -  

ها زان پذیرش همگانی در عضویت انجمنمی -

 بدون محروم سازي افراد و گروه ها

 رهبري مسئول و پاسخگو

میزان احترام واقعی به عرصه هاي عمومی مدنی -  

میزان پایبندي به قانون -  

سازيبودن فرآیندهاي تصمیممیزان آشکار و شفاف  -  
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سازمان ملل در چارچوب برنامه ابتکار عمل حکمرانی روستایی، اصول زیر را به عنوان هاي حکمرانی روستایی: شاخص

  معیارهاي حکمرانی برشمرده است:

  .روستا و قدرت است : مشارکت روستاییان، به معنی سهیم شدن روستاییان در فرایند تصمیم سازي در امور 1مشارکت -1

  : سهولت دستري مستمر روستاییان به اطالعات.2شفافیت -2

  : حساب پس دادن مسئوالن در برابر روستاییان.3پاسخگویی -3

  : تخصیص عادالنه منابع میان روستاییان. 4عدالت -4

  مردم.  : استفاده بهینه از منابع براي تأمین نیازهاي روستاییان و رضایت5اثربخشی و کارآیی  -5

  : پاي بندي به قانون در گرو آگاهی روستاییان از قانون است.6قانون مندي -6

  : مسئوالن روستایی باید نسبت به خواسته هاي روستاییان پاسخ دهند.7پذیرا بودن -7

هاي سازمان: ایجاد توافق میان منافع مختلف، که این کار مستلزم وجود ارتباط میان تمام نهادها و 8جهت گیري هماهنگ -8

  رسمی و غیررسمی و روستاییان است.

چشم اندازي بلند : رهبران و مردم درباره آنچه براي پیشبرد امور در حوزه حکمروایی جریان دارد، باید بر 9نگاه راهبردي -9

ک خالصه هایی مطرح شده است. در جدول شماره یها و نظریهدر رابطه با حکمرانی خوب روستایی دیدگاهمدت تکیه کنند. 

. شفافیت؛ 3. اجماع محوري؛ 2. پاسخ گویی؛ 1هاي حکمرانی عبارتند از: در ایران شاخص     اند.ها آورده شدهنظریهاي از این 

 Parliamentary Research). کارآیی و اثربخشی8. عدالت جویی؛ 7. مسئولیت پذیري؛ 6. قانون محوري؛ 5جویی؛ . مشارکت4

Center, 2004) .   ابعاد کلیۀ دربرگیرندة مجموع، در و متعددي هستند متغیرهاي دربرگیرندة هاشاخص این از مهرکدا 

هستند. بنابراین ضرورت دارد که دهیاران به عنوان مدیران روستایی بتوانند با اجراي  ایران روستایی در نواحی خوب حکمرانی

یت مطلوب روستایی و به دنبال آن تحقق توسعه روستایی ساز تحقق مدیرهاي آن زمینهمطلوب ابعاد حکمرانی خوب و شاخصه

شود.  ها اشاره میهاي متعددي انجام شده است. در ادامه به نتایج تعدادي از پژوهشگردند.     در زمینه حکمرانی خوب پژوهش

به صیانت از  توان امیدوارنشان داد در صورت تحقق حکمرانی خوب روستایی، می Hesam et al.(2014) نتایج مطالعه

  حقوق روستاییان بود.

                                                             
1- Participation 
2- Transparency 
3- Responsiveness 
4-Equity 
5-Effectiveness and Efficiency 
6-Rule of Law  
7- Responsiveness  
8- Orientation Consensus 
9- Strategic Vision  
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  روستایی خوب حکمرانی زمینه در مطرح شده نظریات خالصه :1جدول 

 روستایی خوب حکمرانی در مؤثر اصلی وکلیدي عناصر نظریه در مؤثر کلیدي و اصلی عناصر نظریه نظریه

  توانمندسازي

ها، واقعیت اساس بر هاظرفیت توسعه چندسطحی، گروهی فرایند

 بین قدرت تسهیم و توزیع ها،مهارت افزایش گروه، در داشتننقش 

  افراد

 شبکه زا،درون توسعه جمعی، توافق حداکثري، مشارکت

 یادگیري و هامهارت تکثرگرا، رهبري اجتماعات روستایی،

  مشارکتی

  توسعه مشارکتی

 چند فرهنگی، و چندبعدي یکپارچه، همبسته، پویا، جامع، فرایند

 در مشارکت براي تواناسازي مشارکت، حلیظرفیت م ایجاد

 و درحاشیه مانده گروه هاي و به اقشار توجه عمل، و ریزيبرنامه

  نظارت کنترل و تفویض شده، قدرت شراکت، فقیر،

 و غیرمتمرکز ریزيبرنامه مسئولیت پذیري، و پاسخگویی

 جامعه، و خصوصی بخش دولت، نهاد سه چندسطحی، تعامل

 مدنی هايتشکل قدرت، برابر و ع نظام مندتوزی باز، ارتباطات

  مردم تفوق برابر کنترل، در عمل آزادي قوي،

  توسعه ظرفیتی

 ها،تشکل و افراد توانمندسازي مند،نظام تفکر فرابخشی، رویکردي

 نظارت انسانی، منابع توسعه مداوم، انطباق و یادگیري افزایش مهارت،

 مدیران نقد و رزیابیا مردم، مشارکت بومی، تسهیلگري، دانش و

  محلی

 ها،فعالیت کردن ايشبکه محلی، مردم پذیريمسئولیت

 حق پاسخگویی، و شفافیت عناصر، بین وابستگی ارتباطات و

  موجود ظرفیت نهادها، تقویت و توسعه یافتگی، نهادسازي

  توسعه نهادي

 سرمایه به توجه اساسی، نیازهاي رفع براي منظم رفتاري الگوي

 درون نیرومند پیوندهاي عمومی، آموزش مدنی، جامعهاجتماعی، 

عدم  خصوصی، و دولتی کنشگران بین روابط حمایتی اجتماعی،

  گريتصدي

 اجتماعی، انبوه هايشبکه ها،درخواست شنیدن تکثرگرایی،

 و شفافیت تمرکززدایی، افقی، سازمانی ساختار کنش جمعی،

  قانون محوري پاسخگویی مدیران،

  مدیریت محیطی

 رهبري نهادسازي، و توانمندسازي ظرفیت سازي، مشارکتی، نظریات

بهره  محیطی، آموزش هاي آلودگی، از عاري محیط فراگیر محیطی،

  زیست محیطی شفافیت گواهی از محیط، بهینه برداري

 زیست بوم، پشتیبان نهادهاي تقویت زندگی، بهبودکیفیت

 حق

ها، فعالیت اثربخشی و کارایی ها،مکان و هاانسان یافتگیتوسعه

  سرزمینی مدیریت قانونمندي، مشارکت، شفافیت، آموزش،

  (Norouzi et al., 2017)) 1396منبع: (نوروزي و همکاران،

ها در روستاهاي دهستان جنوبی شهرستان گرگان نشان همچنین سنجش وضعیت رضایت روستاییان از عملکرد دهیاري

ها در این دهستان در وضعیت مطلوبی قرار داشته و روستاهاي نصرآباد، چهار باغ و داد که به صورت کلی رضایت از دهیاري

 انیهاي حکمرم براساس شاخصالعملکرد شهرداري ایدر تحلیل  Maleki(2017) سیاهتلو، بهترین وضعیت را داشته اند.

تر از سطح متوسط م، پایینالهاي حکمرانی خوب در شهر ایکه سطح تمام شاخصبه این نتیجه رسید شایسته و خوب شهري 

 Ghadermarzi .ها در سطح نامطلوبی قرار دارندتوان گفت که نواحی این شهر از لحاظ این مؤلفهت؛ لذا میسطیف لیکرت ا

& Jamini (2017) راهکارهاي ارائه و خوب حکمرانی رویکرد با روستایی نوین مدیریت عملکرد اي با عنوان ارزیابیمطالعه 

 روانسر) انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد، میزان شهرستان شاهو، بخش موردي: (مطالعۀ روستایی نواحی رآن د بهبود

با میانگین  روستایی، خوب حکمرانی هايشاخص بر تأکید با روستایی مدیران عملکرد از شاهو بخش روستاییان رضایتمندي

 توافق شاخص به روستایی نوین مدیران از روستاییان ضایتمندير میزان بیشترین و است بوده متوسط حد از پایینتر 8/2

 هايتعلق دارد. یافته 04/3میانگین  با پذیريمسئولیت شاخص به رضایتمندي میزان کمترین و 61/3میانگین با جمعی

Ahmadi, M. & Cheraghi(2018)  ر ندارد. دهد که سطح رضایت مردم از عملکرد دهیاران در وضعیت مطلوبی قرانشان می
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Ghasemi Nargesi et al.(2017)  در تحقیق خود به بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد مدیران محلی در شهرستان

شهرستان  توانند تاثیر زیادي در توسعه روستاهايصومعه سرا پرداختند که نتایج تحقیق بیانگر اینست که مدیران محلی می

هاي ضرورت ل مدیریت محلی یا وجود دهیاري و شوراها را در توسعه روستا ضروري و زمینهداشته باشد و همه روستاییان تشکی

 تشکیل این مدیریت محلی در روستا را از نظر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و همه موارد بیان نموده اند. 

Norouzi et al.(2017) نسبتاً سطح در وستاییر خوب حکمرانی هايشاخص کهدر مطالعه خود به این نتیجه رسیدند 

 در هادهیاري تمامی عملکرد داد نشان خوب هاي حکمرواییشاخص تمام براي به دست آمده t مقدار همچنین است. ضعیفی

 انواع معرض در سوم جهان کشورهاي در معتقد است روستاهاBarkin(2000) است.  مطلوب حد از کمتر مذکور، هايشاخص

 تاثیرگذار محیطی زیست هايناپایداري کنترل در تواندمی روستایی و کارآمد موثر مدیریت لذا د.باشنمی محیطی هايناپایداري

جویی مشارکت در تواند می مشارکتی محلی حکمرانی و مدیریت شیوه از روستایی مدیران راستا برخورداري این باشد. در

 روستایی مناطق دهدمی نشان Douglas(2005) طالعه باشد. نتایج م موثر منابع پایدار و مناسب مدیریت براي محلی مردم

 به خوب حکمرانی اصول از برخورداري نیازمند روستایی، فرآیند توسعه در خود مطلوب انداز چشم اهداف به دستیابی براي

اختارهاي س براساس تحول و بازساخت نیازمند روستایی مدیریت منظور، این باشند. برايروستایی می مدیریت زمینه در ویژه

  باشد. می خوب حکمرانی

 هاي روستاییبراین اساس امروزه در فرآیند مدیریت روستایی انتظار بر این است که اصول حکمرانی خوب در محیط     

اش براي افزایش رضایت روستاییان در راستاي قواعد حکمرانی خوب باشند. بنابراین در پیاده شده و مدیران روستایی در تل

هاي مدیریت آنها با معیارهاي راستایی شیوهمطالعات روستایی و ارزیابی و تحلیل عملکرد مدیران با توجه به همحال حاضر 

رضایمندي روستاییان از عملکرد مدیران روستایی  هايتواند به عنوان یک اصل باشد که در بلند مدت زمینهحکمرانی خوب می

 هک است موضوعاتی از یکی نیز روستایی توسعه در دهیاران عملکرد ارزیابی گر،ها) را در پی خواهد داشت. از سوي دی(دهیاري

 مدیریت که مهمی کارکردهاي به توجه با. گیردمی صورت دهیاران توسط روستایی توسعه و میزان پیشرفت تعیین هدف با

 شورک آن تبع به روستاها و براي یسنگین بسیار عواقب آن به توجهیبی توجهی و یا کم دارد، عهده بر ها)روستایی (دهیاري

 . داشت خواهد پی در

اولویتی  و اهمیت روستایی در راستاي حکمرانی خوب داراي مدیریت زمینه در هادهیاري عملکرد تحلیل جهت همین به

 و دادن مشکالت نشان با و بوده روستاییان مشکالت و مسائل از بسیاري راهگشاي تواندمی که چرا است، ضروري بسیار

 همچنین. دارد بر نهاد مشکالت این و نواقص رفع جهت در مهمی گام مربوطه، مسئولین همچنین و آنها به هادهیاري تنگناهاي

مستقر  منطقه روستاهاي پایدار تحقق توسعه راستاي دهیاري در بخش مرکزي در 9در شهرستان ایوان تعداد  اینکه به توجه با
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در راستاي ابعاد حکمرانی خوب  این منطقه روستایی مدیران عملکرد بررسی زمینه در يامطالعه تاکنون و فعال هستند و

سازد. در این راستا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی می نمایان پیش از بیش را حاضر پژوهش اهمیت است، نگرفته صورت

  هاي زیر است:به پرسش

  وب در چه سطحی است؟. مطلوبیت عملکرد دهیاران در راستاي ابعاد حکمرانی خ1

  هاي مورد بررسی چگونه است؟  ها با توجه ابعاد حکمرانی خوب بر حسب دهستان. عملکرد دهیاري2

  شناسی تحقیقروش

ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داده

خانوار به شیوه  N( .122= 2552(ایی دهستان بخش مرکزي شهرستان ایوان بودجامعه آماري پژوهش خانوارهاي روست

هاي ساخت است. بخش اول پرسشنامه به ویژگیگیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محققنمونه

گویه،  5مشارکت ی خوب(هاي حکمراناي پاسخگویان و بخش دوم به وضعیت عملکرد دهیاري در راستاي شاخصفردي و حرفه

گویه و  5پذیري گویه، مسئولیت 5مداري گویه، قانون 5پروري گویه، عدالت 5گویه، شفاف بودن  7گویه، کارایی  6پاسخگویی

اند. روایی پرسشنامه تایی مورد سنجش قرار گرفته 5) اختصاص داده شد که با استفاده از طیف لیکرت گویه  5پذیري اجماع

ان و اعضاء هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان و توسط صاحبنظر

)؛ شفاف α =78/0)؛ کارایی(α =74/0)؛ پاسخگویی(α =69/0پایایی آن نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ براي ابعاد مشارکت (

) α =76/0پذیري() و اجماعα =75/0پذیري()؛ مسئولیتα =74/0مداري ()؛ قانونα =84/0) ؛ عدالت پروري(α =79/0بودن(

آوري اطالعات و وارد بعد از جمع انجام شد. win24SPSSها با استفاده از نرم افزار مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده

ها در هرکدام از عملکرد دهیاري ، جهت توصیف دیدگاه پاسخگویان در رابطه میزان مطلوبیتspssها در نرم افزار کردن داده

استفاده شد که نحوه تبدیل امتیازات کسب شده در چهار سطح نامطلوب، نسبتاً   1 (ISDM)ابعاد حکمرانی خوب از فرمول

  نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب به صورت زیر برآورد گردیده است. 

A = نامطلوب   : min ≤ A< Mean – Sd   

B =  نسبتاً نامطلوب : Mean – Sd ≤ B < Mean  

C =  ًمطلوب نسبتا : Mean ≤ C < Mean + Sd          

D = مطلوب   : Mean + Sd ≤ D ≤ max 

 

                                                             
1- Interval of Standard Deviation from the Mean  
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  نتایج و بحث

هاي گردآوري شده در روستاهاي مورد مطالعه در شهرستان ایوان به منظور تحلیل عملکرد مدیریت نوین براساس داده

درصد) را مردان 4/71نفر( 87درصد) را زنان و  6/28نفر( 35نفر از پاسخگویان  122روستایی، نتایج نشان داد که از مجموع 

درصد باالتر  1/13سال و  50تا  41درصد  6/33سال،  40تا  30درصد بین  5/47سال،  30درصد کمتر از  7/5تشکیل دادند. 

درصد  1/13به لحاظ میزان تحصیالت، است.  49/9و انحراف معیار  44/41سال سن داشتند.  میانگین سن پاسخگویان  50از 

 1/72درصد در بخش کشاورزي و 9/27درصد در لیسانس داشتند.  4/25دیپلم و درصد فوق 41درصد دیپلم،  5/20زیردیپلم، 

درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، 18درصد در بخش دولتی،  1/22درصد در بخش غیرکشاورزي شاغل هستند. 

درصد به این گزینه پاسخ ندادند. همچنین نتایج در  7/5درصد بیکار بودند. 7/19اراي شغل آزاد و درصد د 4/34همچنین 

  درصد ساکن دهستان سراب بودند. 1/45درصد پاسخگویان ساکن دهستان نبوت و  9/54جدول شماره دو نشان داد 

  :  توزیع فراوانی پاسخگویان براساس روستا2جدول

 درصد فراوانی فراوانی روستایدرصد فراوان فراوانی دهستان

9/54 67 نبوت  

 9 11 شورابه

 9 11 پلنگرد

8/9 12 خوران  

8/9 12 ساتیان  

2/8 10 کله جوب  

 9 11 چقاماهی

1/45 55 سراب  

8/9 12 هلشی  

 9 11 داراب

2/8 10 چاالنچی  

 9 11 سراب

 9 11 دوبیران

 100 122 جمع

  

دهد در بعد هاي ابعاد هشتگانه حکمرانی از دیدگاه پاسخگویان نشان میها براساس گویهبندي عملکرد دهیارياولویت نتایج

 پیشنهادهاي و نظرات به دهیاري توجه«، »هاي عمرانیاستقبال دهیاري از مشارکت روستاییان در طرح«هاي مشارکت، گویه

اولویت اول تا سوم » روستا بر تأثیرگذار اقدامات در روستاییان با ودن دهیارب جو مشارکت«و » روستا مشکالت حل براي مردم

 با مردم مستقیم مالقات امکان«، »دهیار رفتار از رضایت«هاي اند. همچنین در بعد پاسخگویی گویهرا به خود اختصاص داده

اند. در اول تا سوم را به خود اختصاص داده اولویت» پاسخگویی دهیار به نیازهاي کشاورزي روستاییان«و » روز طول در دهیار

 روستا و نظافت« ،»زباله دفع زمینه بودن دهیاري در موفق«هاي دهد از دیدگاه پاسخگویان گویهبعد کارایی نتایج نشان می
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ول اولویت ا» خالقیت و نوآوري ایجاد فرصت«و » هاي جدید شغلیتالش در جهت ایجاد فرصت«، »روستایی خدمات همچنین

، »صداقت دهیاري با روستاییان«هاي بودن از دیدگاه پاسخگویان گویهتا سوم را به خود اختصاص داده است. در بعد شفاف

اولویت اول تا سوم را به » اجازه اظهارنظر به روستاییان«و » هاي مختلفآگاه کردن روستاییان از مسائل و مشکالت در زمینه«

 حقوق احقاق و تکریم براي دهیار تالش«هاي پروري گویهدهد که در بعد عدالتان میاند. نتایج نشخود اختصاص داده

 یک منافع بر عموم منافع دادن ترجیح«و » روستایی هايگروه و اقشار همه  با دهیار برابر رفتار«، »تبعیض رفع روستاییان و

دفاع از «هاي مداري از دیدگاه پاسخگویان گویهوناولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده است. در بعد قان» خاص گروه

یکسان  و توسط دهیار مقررات و قوانین رعایت«و » روستا بهبود راستاي مقررات در و قوانین قراردادن«، »حقوق روستاییان

هاي پذیري گویهاولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده است. در بعد مسئولیت» هاگروه و افراد همه براي آن داشتن نگاه

 مسئولیت احساس«و » برابر روستاییان در دهیاري کردن مسئولیت احساس«، »پذیري در روستاییانایجاد روحیه مسئولیت«

از دیدگاه پاسخگویان اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده است. در بعد » روستا در عملکرد خود برابر در دهیاري کردن

 با روستاییان مناسب دهیار برقراري ارتباط«، »هاي گروهی توسط دهیار با روستاییانبرگزاري نشست« هايپذیري گویهاجماع

از دیدگاه پاسخگویان اولویت اول » دهیاري انتخاب براي عمومی درنظرگرفتن دیدگاه«و » هاآن نظرات از و استفاده نخبگان و

   اند(جدول شماره سه).تا سوم را به خود اختصاص داده

 هاي هشتگانه حکمرانی خوبها براساس شاخصبندي دیدگاه پاسخگویان نسبت به عملکرد دهیارياولویت

هاي هاي بخش مرکزي شهرستان ایوان براساس شاخصها از دیدگاه پاسخگویان دهستانپس از بررسی وضعیت عملکرد دهیاري

حکمرانی خوب در بین روستاییان انجام شد؛ زیرا  دهندههاي تشکیلبندي شاخصحکمرانی خوب، در ادامه دنبال اولویت

هاي حکمرانی خوب، به نوعی به روشن شدن موضوع کمک بیشتري هاي با اهمیت بیشتر در بین شاخصشناسایی شاخص

ب یخواهد کرد. بنابراین جهت دستیابی به این مهم از آماره ضریب تغییرات استفاده گردید. با توجه به این اینکه در محاسبه ضر

تغییرات  انحراف معیار داده ها(نشان دهنده پراکندگی داده ها) در میانگین دخالت داده می شود، نتایج حاصل از ضریب 

بندي تغییرات در مقایسه با نتایج حاصل شده از محاسبه میانگین، داراي توان و مطلوبیت بیشتري است و نتایج حاصل از اولویت

هاي حکمرانی خوب نشان می دهد کزي شهرستان ایوان از دهیاري ها نسبت به شاخصدیدگاه روستاییان دهستان بخش مر

مندي ، بیشترین میزان رضایت227/0، 222/0، 184/0هاي مشارکت، پاسخگویی و کارآیی به ترتیب ضریب تغییرات شاخص

رد مطالعه در سه شاخص دهد روستاییان مورا به خود اختصاص داده اند. در مقابل سه شاخص مذکور، نتایج نشان می

کمترین میزان رضایت مندي  276/0و  262/0، 252/0پروري به ترتیب با ضریب تغییرات پذیري و عدالتمداري، اجماعقانون

  را از دهیاري ها داشته اند(جدول شماره چهار).
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  نهاي ابعاد حکمرانی از دیدگاه پاسخگویا: اولویت بندي عملکرد دهیاري براساس گویه3جدول 

  اولویت  میانگین رتبه اي  گویه ها  مؤلفه

ت
رک

شا
م

  

  1  39/3  استقبال دهیاري از مشارکت روستاییان در طرح هاي عمرانی

  2  12/3  روستا مشکالت حل براي مردم پیشنهادهاي و نظرات به دهیاري توجه

  3  00/3  روستا بر گذار تأثیر اقدامات در روستاییان با بودن دهیار جو مشارکت

  4  98/2  ) ..و عوارض پرداخت زباله، تفکیک و دفع( عمومی روستاییان مشارکتهاي براي دهیار توسط الزم بستر آوردن پدید

  5  66/2  روستایی هاي طرح تصویب و تهیه روند روستاییان از کردن آگاه

ی
وی

گ
خ

س
پا

  

  1  39/3  دهیار رفتار از رضایت

  2  26/3  روز طول در دهیار با مردم مستقیم مالقات امکان

  3  20/3  پاسخگویی دهیار به نیازهاي کشاورزي روستاییان

  4  18/3  پاسخگویی دهیار به نیازهاي زیست محیطی روستاییان

  5  9/2  دهیار به مراجعه در مطلوب نتیجه به رسیدن

  6  77/2  پاسخگویی دهیار به نیازهاي اقتصادي روستاییان

ی
رای

کا
  

  1  93/2  روستایی خدمات همچنین روستا و نظافت باله،ز دفع زمینه بودن دهیاري در موفق

  2  83/2  تالش در جهت ایجاد فرصت هاي جدید شغلی

  3  82/2  ایجاد فرصت خالقیت و نوآوري

  4  8/2  آن از نگهداري فضاهاي تفریحی و ایجاد پارك کودکان و احداث زمینه در دهیار بودن موفق

  5  71/2  کوچه ها و معابر وضعیت بهبود و همچنین معابر ساخت زمینه در دهیار بودن موفق

  6  68/2  بازاریابی براي محصوالت تولیدي روستاییان

  7  57/2  آبرسانی روستا هاي پروژه زمینه در دهیار بودن موفق

ن
ود

ف ب
فا

ش
  

  1  15/3  صداقت دهیاري با روستاییان

  1  15/3  در زمینه هاي مختلف آگاه کردن روستاییان از مسائل و مشکالت

  3  1/3  اعتماد روستاییان به دهیاري

  2  11/3  اجازه اظهارنظر به روستاییان

  4  93/2  قوانین براي روستائیان اجراي دهیار در نقش بودن شفاف

ت
دال

ع
ي

ور
پر

  
  1  08/3  تبعیض رفع روستاییان و حقوق احقاق و تکریم براي دهیار تالش

  2  06/3  روستایی ايگروه ه و همه اقشار با دهیار برابر رفتار

  2  06/3  خاص گروه یک منافع بر عموم منافع دادن ترجیح

  3  03/3  تخصیص عادالنه منابع به روستاییان

  4  87/2  روستایی خدمات زمینه در محالت منطقه همه در دهیاري کردن عمل یکسان

ن
نو

قا
ي

ار
د

م
  

  1  07/3  دفاع از حقوق روستاییان

  2  86/2  روستا بهبود راستاي رد مقررات و قوانین قراردادن

  3  81/2  هاگروه و افراد همه براي آن داشتن یکسان نگاه و توسط دهیار مقررات و قوانین رعایت

  4  79/2  صدور مجوز براي نوسازي اماکن روستایی

  5  59/2  برقراري امنیت براي روستاییان

ي
یر

ذ
ت پ

لی
ئو

س
م

  

  1  09/3  ایجاد روحیه مسئولیت پذیري در روستاییان

  2  9/2  برابر روستاییان در دهیاري کردن مسئولیت احساس

  3  89/2  روستا در عملکرد خود برابر در دهیاري کردن مسئولیت احساس

  4  76/2  واگذاري امور محلی به روستاییان

  5  67/2  خصوصی بخش همچنین و دولتی سایر بخش هاي برابر کردن دهیاري در مسئولیت احساس
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  : اولویت بندي عملکرد دهیاري براساس گویه هاي ابعاد حکمرانی از دیدگاه پاسخگویان3 ادامه جدول

  اولویت  میانگین رتبه اي  گویه ها  مؤلفه

ي
یر

ذ
ع پ

ما
ج

ا
  

  1  01/3  با روستاییان برگزاري نشست هاي گروهی توسط دهیار

  2  75/2  ها آن نظرات از و استفاده نخبگان و با روستاییان مناسب دهیار برقراري ارتباط

  3  73/2  دهیاري انتخاب براي عمومی گرفتن دیدگاه نظر در

  4  65/2  روستا بر گذار تأثیر هاي دولتی بخش با دهیار مناسب برقراري ارتباط

  5  57/2  بخش خصوصی با دهیار مناسب برقراري ارتباط

  : اولویت بندي ابعاد حکمرانی از دیدگاه پاسخگویان4جدول 

  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  خوبابعاد حکمرانی 

  1  184/0  8/2  15/15  مشارکت

  2  222/0  16/4  71/18  پاسخگویی

  3  227/0  4/4  34/19  کارایی

  4  240/0  71/3  43/15  شفاف بودن

  5  251/0  6/3  31/14  مسئولیت پذیري

  6  252/0  56/3  11/14  قانون مداري

  7  266/0  65/3  7/13  اجماع پذیري

  8  276/0  17/4  1/15  لت پروريعدا

  ها با توجه به ابعاد حکمرانی خوب از دیدگاه پاسخگویان سطح بندي میزان مطلوبیت عملکرد دهیاري

پروري و ها در بعد عدالتشود، از دیدگاه پاسخگویان عملکرد دهیاريطور که در جدول شماره چهار مشاهده میهمان     

  ب و در سایر ابعاد حکمرانی خوب نسبتاً نامطلوب ارزیابی شد.اجماع پذیري در سطح نسبتاًمطلو

  : میزان مطلوبیت عملکرد دهیاري با توجه به ابعاد حکمرانی از دیدگاه پاسخگویان5جدول 

میزان        

                  مطلوبیت

 ابعاد حکمرانی

 مطلوب نسبتا مطلوب نسبتا نامطلوب نامطلوب

 میانگین
انحراف 

اوانیفر معیار  

 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

3/39 48 18 22 مشارکت  38 1/31  14 5/11  15/15  8/2  

6/15 19 پاسخگویی  42 4/34  41 6/33  20 4/16  71/18  16/4  

5/11 14 کارایی  51 8/41  39 32 18 8/14  34/19  4/4  

4/16 20 شفاف بودن  47 5/38  36 5/29  19 6/15  43/15  71/3  

1/13 16 عدالت پروري  46 7/37  51 8/41  9 4/7  1/15  17/4  

5/11 14 قانون مداري  50 41 38 1/31  20 4/16  11/14  56/3  

5/11 14 مسئولیت پذیري  54 3/44  34 9/27  20 4/16  31/14  6/3  

4/16 20 اجماع پذیري  38 1/31  51 8/41  13 7/10  7/13  65/3  
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داري دو ها نشان داد که در بعد مشارکت، با وجود اینکه به لحاظ سطح معنیدر ارتباط با مقایسه میانگین Tنتایج آزمون 

 هايطرح تصویب و تهیه روند روستاییان از کردن هاي عمرانی و آگاهگویه استقبال دهیاري از مشارکت روستاییان در طرح

ها دهد که سطح اجرا و پیاده سازي این دو گویه توسط دهیاريها نشان میمیانگین معنادار بوده اما 05/0روستایی در سطح 

  ) بوده است. 3پایین تر از حد متوسط (میانگین 

) بوده است. 3گویه پاسخگویی دهیار به نیازهاي کشاورزي روستاییان پایین تر از حد متوسط (میانگین  ،در بعد پاسخگویی

 ) بوده است. 3پایین تر از حد متوسط (میانگین ها در بعد کارایی تمام گویه

پروري عملکرد باالتر یا نزدیک به میانگین هاي بعد شفاف بودن و عدالتدهد دهیاري درتمام گویههمچنین نتایج نشان می

داراي  اییانداشته اند. در بعد قانون مداري فقط دو گویه صدور مجوز براي نوسازي اماکن روستایی و برقراري امنیت براي روست

  هاي متوسط به باال می باشند. میانگین

خصوصی  بخش همچنین و دولتی سایر بخش هاي برابر کردن دهیاري در مسئولیت پذیري گویه احساسدر بعد مسئولیت

سایر باشند و هاي متوسط به باال میبخش خصوصی داراي میانگین با دهیار مناسب پذیري گویه برقراري ارتباطو دربعد اجماع

  .)6(جدول ) بوده اند3ها پایین تر از حد متوسط (میانگین گویه

هاي شاخص کلی حکمرانی خوب، وضعیت عملکرد بعد از مشخص شدن وضعیت کلی عملکرد دهیاري ها براساس گویه 

ول شماره  (جد هاي هشتگانه حکمرانی خوب روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهدمدیران روستایی در شاخص

هفت)، در بین هشت شاخص مورد بررسی میانگین چهار شاخص مشارکت، پاسخگویی، شفاف بودن و عدالت بیشتر از میانگین 

پذیري، اجماع پذیري از میانگین مبنا کمتر مداري، مسئولیت) بوده است و میانگین چهار شاخص کارآیی، قانون3مبنا(عدد 

  بوده است. 

هاي حکمرانی ها در اکثر شاخصهاي مذکور، ضعیف عملکرد دهیارياز میانگین اکثر شاخصمنفی شدن شاخص انحراف 

  خوب را از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد. 

  مقایسه میانگین ابعاد حکمرانی خوب از دیدگاه پاسخگویان بر حسب دهستان محل سکونت

سخگویان و دیدگاه آنها نسبت به وضعیت ابعاد هاي جدول شماره هشت، بین دهستان محل سکونت پامطابق یافته    

  داري وجود ندارد. حکمرانی خوب تفاوت معنی

کنند، داراي دیدگاه یکسانی نسبت هاي نبوت و سراب زندگی میاین نتیجه بیانگر آن است که پاسخگویانی که در دهستان

اسخگویان در خصوص میزان مطلوبیت ابعاد هاي پبه وضعیت موجود ابعاد حکمرانی خوب هستند و محل سکونت بر دیدگاه

 ).8کند(جدولداري ایجاد نمیحکمرانی خوب تفاوت معنی
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  هاي حکمرانی براساس گویههاي شاخصبراي گویه T: نتایج آزمون6جدول 

  میانگین T Sig  گویه ها  مؤلفه
  %95اختالف در سطح 

  حدباال  حد پایین

ت
رک

شا
م

  

  -17/0  -52/0  66/2  000/0  -96/3  هاي عمرانیوستاییان در طرحاستقبال دهیاري از مشارکت ر

 مشکالت حل براي مردم پیشنهادهاي و نظرات به دهیاري توجه

  روستا
266/0-  791/0  98/2  14/0-  11/0  

  26/0  -02/0  12/3  087/0  72/1  روستا بر گذار تأثیر اقدامات در روستاییان با بودن دهیار جو مشارکت

عمومی  هايمشارکت براي دهیار توسط الزم تربس آوردن پدید

  روستاییان
000/0  00/1  00/3  17/0-  17/0  

  55/0  -22/0  39/2  000/0  61/4  روستایی هايطرح تصویب و تهیه روند روستاییان از کردن آگاه

ی
وی

گ
خ

س
پا

  

  08/0  -28/0  9/2  283/0  -07/1  دهیار رفتار از رضایت

  39/0  02/0  2/3  027/0  23/2  روز طول در ردهیا با مردم مستقیم مالقات امکان

  -03/0  -43/0  77/2  025/0  -26/2  پاسخگویی دهیار به نیازهاي کشاورزي روستاییان

  36/0  00/0  18/3  053/0  95/1  پاسخگویی دهیار به نیازهاي زیست محیطی روستاییان

  47/0  05/0  26/3  015/0  47/2  دهیار به مراجعه در مطلوب نتیجه به رسیدن

  57/0  22/0  39/3  000/0  53/4  پاسخگویی دهیار به نیازهاي اقتصادي روستاییان

ی
رای

کا
  

 همچنین روستا و نظافت زباله، دفع زمینه بودن دهیاري در موفق

  روستایی خدمات
94/4-  000/0  57/2  60/0-  26/0-  

  10/0  -25/0  93/2  399/0  -846/0  هاي جدید شغلیتالش در جهت ایجاد فرصت

  -05/0  -36/0  80/2  011/0  -57/02  فرصت خالقیت و نوآوري ایجاد

فضاهاي تفریحی و ایجاد پارك  احداث زمینه در دهیار موفقیت

  آن از نگهداري کودکان و
82/3-  000/0  71/2  44/0-  14/0-  

 وضعیت بهبود و همچنین معابر ساخت زمینه در دهیار بودن موفق

  ها و معابرکوچه
5/3-  001/0  68/2  50/-  14/0-  

  00/0  -36/0  82/2  048/0  -00/2  بازاریابی براي محصوالت تولیدي روستاییان

  01/0  -35/0  83/2  058/0  -91/1  آبرسانی روستا هايپروژه زمینه در دهیار بودن موفق

ن
ود

ف ب
فا

ش
  

  31/0  -02/0  15/3  077/0  78/1  صداقت دهیاري با روستاییان

  31/0  -01/0  15/3  075/0  79/1  هاي مختلفدر زمینه التآگاه کردن روستاییان از مسائل و مشک

  29/0  -09/0  10/3  309/0  02/1  اعتماد روستاییان به دهیاري

  12/0  -27/0  93/2  451/0  -757/0  اجازه اظهارنظر به روستاییان

  29/0  -08/0  11/3  258/0  13/1  قوانین براي روستائیان اجراي دهیار در نقش بودن شفاف
ور

پر
ت 

دال
ع

ي
  

  04/0  -30/0  87/2  131/0  -52/1  تبعیض رفع روستاییان و حقوق احقاق و تکریم براي دهیار تالش

  24/0  -13/0  06/3  540/0  615/0  روستایی هايگروه و همه اقشار با دهیار برابر رفتار

  25/0  -14/0  06/3  566/0  576/0  خاص گروه یک منافع بر عموم منافع دادن ترجیح

  28/0  -12/0  08/3  416/0  815/0  منابع به روستاییانتخصیص عادالنه 

 خدمات زمینه در محالت منطقه همه در دهیاري کردن عمل یکسان

  روستایی
334/0  739/0  03/3  16/0-  23/0  

ن
نو

قا
 

ي
ار

د
م

  

  00/0  -37/0  81/2  046/0  -01/2  دفاع از حقوق روستاییان

  04/0  -31/0  86/2  116/0  -58/1  روستا بهبود راستاي در مقررات و قوانین قراردادن

 براي آن داشتن یکسان نگاه و توسط دهیار مقررات و قوانین رعایت

  هاگروه و افراد همه
42/2-  017/0  79/2  39/0-  04/0-  

  25/0  -12/0  07/3  482/0  706/0  صدور مجوز براي نوسازي اماکن روستایی

  -22/0  -60/0  59/3  000/0  -34/4  برقراري امنیت براي روستاییان

ي
یر

ذ
ت پ

لی
ئو

س
م

  

  -09/0  -39/0  76/2  002/0  -14/3  ایجاد روحیه مسئولیت پذیري در روستاییان

  08/0  -28/0  90/2  287/0  -07/1  برابر روستاییان در دهیاري کردن مسئولیت احساس

  05/0  -28/0  89/2  183/0  -33/1  روستا در عملکرد خود برابر در دهیاري کردن مسئولیت احساس

  -13/0  -28/0  67/2  001/0  -28/3  اري امور محلی به روستاییانواگذ

 و دولتی هايسایر بخش برابر کردن دهیاري در مسئولیت احساس

  خصوصی
883/0  379/0  09/3  11/0-  29/0  
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 هاي حکمرانی براساس گویههاي شاخصبراي گویه T: نتایج آزمون6ادامه جدول 

  میانگین T Sig  گویه ها  مؤلفه
  %95ر سطح اختالف د

  حدباال  حد پایین

ق 
اف

تو
) 

ي
یر

ذ
ع پ

ما
ج

ا

ی)
مع

ج
  

  -05/0  -44/0  75/2  015/0  -46/2  با روستاییان هاي گروهی توسط دهیاربرگزاري نشست

 نظرات از و استفاده نخبگان و با روستاییان مناسب دهیار برقراري ارتباط

  هاآن
59/3-  000/0  65/2  55/0-  16/0-  

  -26/0  -61/0  57/2  000/0  -90/4  دهیاري انتخاب براي عمومی یدگاهگرفتن د نظر در

  -10/0  -44/0  73/2  002/0  -13/3  روستا بر گذار تأثیر هاي دولتیبخش با دهیار مناسب برقراري ارتباط

  18/0  -17/0  01/3  927/0  092/0  بخش خصوصی با دهیار مناسب برقراري ارتباط

  ها براساس  ابعاد هشتگانه حکمرانی خوب اي براي بررسی عملکرد دهیاري تک نمونه t: نتایج آزمون 7جدول 

  شاخص

Test Value = 3 

T درجه آزادي  
سطح معنی 

  داري
  میانگین

انحراف از 

  میانگین

  درصد 95اختالف با فاصله 

  حد باال  حد پایین

  13/0  -071/0  029/0  02/3  562/0  121  581/0  مشارکت

  243/0  - 005/0  11/0  11/3  061/0  121  89/1  پاسخگویی

  -125/0  -350/0  -237/0  76/2  000/0  121  -17/4  کارآیی

  218/0  -047/0  085/0  08/3  207/0  121  26/1  شفاف بودن

  -049/0  -304/0  -177/0  82/2  007/0  121  -74/2  قانون مداري

  -008/0  -266/0  -137/0  86/2  037/0  121  -11/2  مسئولیت پذیري

  169/0  -129/0  019/0  01/3  795/0  121  260/0  عدالت

  -127/0  -390/0  -259/0  74/2  000/0  211  -91/3  اجماع پذیري

  : مقایسه میانگین ابعاد حکمرانی خوب از دیدگاه پاسخگویان بر حسب دهستان محل سکونت8جدول 

  t Sigمقدار آزمون   انحراف معیار  میانگین  فراوانی  دهستان  ابعاد حکمرانی خوب

  مشارکت
  31/2  67/14  55 ابسر

7/1-  09/0  
  11/3  54/15  67 نبوت

  پاسخگویی
  1/4  44/18  55  سراب

66/0-  5/0  
  23/4  94/18  67  نبوت

  کارآیی
  73/3  67/19  55  سراب

76/0  44/0  
  88/4  06/19  67  نبوت

  شفاف بودن
  94/3  42/15  55  سراب

022/0-  98/0  
  54/3  43/15  67  نبوت

  قانون مداري
  81/2  75/13  55  سراب

03/1-  30/0  
  07/4  42/14  67  نبوت

  مسئولیت پذیري
  24/3  95/13  55  سراب

01/1-  31/0  
  87/3  61/14  67  نبوت

  عدالت
  6/3  20/15  55  سراب

24/0  8/0  
  59/3  01/15  67  نبوت

  اجماع پذیري
  23/3  42/13  55  سراب

78/0-  43/0  
  98/3  94/13  67  نبوت
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  نهادهاگیري و پیشنتیجه

وجود نظام مدیریت و تشکیالت متناسب در کنار دیگر عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ 

هاي مختلف و ما در نیم قرن اخیر مدیریت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوت. ارودروستایی به شمار می

ریزي توسعه روستایی نبوده و تاکنون موفقیتی چشمگیري نداشته است؛ لذا ضرورت دارد در برنامهفاحش در ایران داراي توجیه 

حکمرانی . ریزي توسعه روستایی توجه شودبه کارگیري الگوي مدیریت محلی و روش مشارکتی، به عنوان محور مطالعات و برنامه

ه یافته و مجامع بین المللی ارائ توسط کشورهاي توسعه خوب الگویی است که در پی ناکارآمدي سازوکارهاي پیشین توسعه،

 هاي مربوطه جایگاه ویژهسازي جامعه مدنی و سیاستشد و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به منظور استقرار و نهادینه

استگذاران توسعه هاي اخیر، موضوع حکمروایی روستایی در کانون توجه محققان و سیبر این اساس در سال .اي برخوردار است

لذا با توجه به گذشت بیش از دو دهه از عمر این نظام مدیریتی نوین در ایران، . و به ویژه توسعه روستایی قرار گرفته است

هاي تحقق اهداف این رویکرد در اولویت قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی میزان موفقیت و تحقق پذیري شاخص

 122با تدوین و تکمیل تعداد س پرداخته است. بر این اساشهرستان ایوان  در نواحی روستایی حکمروایی خوب روستایی

هاي حکمروایی خوب روستایی، همچنین تفاوت بین روستا به لحاظ میزان تحقق و تفاوت در پرسشنامه، میزان تحقق شاخص

  :ها، موردبررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شدوضعیت شاخص

ها نسبت به بندي دیدگاه روستاییان دهستان بخش مرکزي شهرستان ایوان از دهیارياز اولویتنتایج حاصل  -

هاي مشارکت، پاسخگویی و کارآیی به ترتیب، بیشترین میزان دهد شاخصهاي حکمرانی خوب نشان میشاخص

روستاییان مورد مطالعه دهد مندي را به خود اختصاص داده اند. در مقابل سه شاخص مذکور، نتایج نشان میرضایت

ها داشته مندي را از دهیاريپروري به ترتیب کمترین میزان رضایتپذیري و عدالتمداري، اجماعدر سه شاخص قانون

  اند.

پروري و اجماع پذیري در سطح نسبتاًمطلوب و در سایر ابعاد ها در بعد عدالتاز دیدگاه پاسخگویان عملکرد دهیاري -

  نامطلوب ارزیابی شد. حکمرانی خوب  نسبتاً

داري ها نشان داد که در بعد مشارکت، با وجود اینکه به لحاظ سطح معنیدر ارتباط با مقایسه میانگین Tنتایج آزمون  -

 تصویب و تهیه روند روستاییان از کردن هاي عمرانی و آگاهدو گویه استقبال دهیاري از مشارکت روستاییان در طرح

دهد که سطح اجرا و پیاده سازي این دو گویه ها نشان میمعنادار بوده اما میانگین 05/0روستایی در سطح  هايطرح

گویه پاسخگویی دهیار به نیازهاي کشاورزي  ،ها پایین تر از حد متوسط بوده است. در بعد پاسخگوییتوسط دهیاري

ین تر از حد متوسط بوده است. همچنین ها پایروستاییان پایین تر از حد متوسط  بوده است. در بعد کارایی تمام گویه
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پروري عملکرد باالتر یا نزدیک به میانگین هاي بعد شفاف بودن و عدالتدهد دهیاري درتمام گویهنتایج نشان می

داشته اند. در بعد قانون مداري فقط دو گویه صدور مجوز براي نوسازي اماکن روستایی و برقراري امنیت براي 

کردن  مسئولیت پذیري گویه احساسهاي متوسط به باال می باشند. در بعد مسئولیتنگینروستاییان داراي میا

 پذیري گویه برقراري ارتباطخصوصی و دربعد اجماع بخش همچنین و دولتی سایر بخش هاي برابر دهیاري در

ین تر از حد متوسط ها پایباشند و سایر گویههاي متوسط به باال میبخش خصوصی داراي میانگین با دهیار مناسب

  .بوده اند

هاي هشتگانه حکمرانی خوب روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وضعیت عملکرد مدیران روستایی در شاخص -

نشان می دهد، در بین هشت شاخص مورد بررسی میانگین چهار شاخص مشارکت، پاسخگویی، شفاف بودن و عدالت 

پذیري، اجماع پذیري از مداري، مسئولیتین چهار شاخص کارآیی، قانونبیشتر از میانگین مبنا بوده است و میانگ

هاي مذکور، ضعیف عملکرد میانگین مبنا کمتر بوده است. منفی شدن شاخص انحراف از میانگین اکثر شاخص

  هاي حکمرانی خوب را از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد. ها در اکثر شاخصدهیاري

 یشنهادپموارد زیر خوب روستایی  انیتحقق حکمر جهت، براي نواحی روستایی تحت مطالعه پژوهشي هابا استناد به یافته

   :شودمی

   ؛هابرگزاري جلسات عمومی در روستاها براي ارائه گزارش عملکرد دهیاري -

   ؛تشویق روستاییان به مشارکت در مباحث عمومی مربوط به روستا -

  ؛دمی در سطح مناطق روستایی هاي مرایجاد، تقویت و توانمندسازي تشکل -

 هاي حکمروایی خوب، تدوین قانونی جدید براي دهیاریها متناسب با شاخص -

 آموزش مدیران محلی و مردم روستایی در ارتباط با آگاهی از اصول حکمروایی مطلوب و پیاده سازي آن  -

هاي هاي محلی مانند محیطحکمروایی مطلوب در مقیاس سازي قواعدي اجرایی و پیادهاهساختن زمینه فراهم -

  روستایی
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Abstract 

Management is the most important factor in the life, growth and development or death of a society and 

controls the movement of the current from the current state to the desired state. Accordingly, paying 

attention to the management structure in rural communities is one of the basic issues in analyzing the 

country's rural issues. There are different approaches to rural management that one of the newest and 

most important of them is favorable and good rural governance. Accordingly, the aim of this study is to 

investigate and analyze the current situation of local rural management in terms of performance based on 

the eight indicators of good governance. For this purpose, descriptive-analytical methodology, library 

resources and field research (questionnaire) were used. The statistical sample of the study is eleven villages 

of Nabovat and Sarab villages of Ivan county and 122 people were selected and read randomly. The results 

of the study show that the performance status of rural managers in the eight indicators of good rural 

governance, among the eight indicators examined, the average of the four indicators of participation, 

accountability, transparency and justice was higher than the average basis and the average of the four 

indicators of efficiency, rule of law, responsibility, and consensus was lower than the average. deviation 

from the mean index most of these indicators were negative and showed that from the respondents' point 

of view, the performance of Rural Municipality Administers in most indicators of good governance is 

weak. 
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