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Good governance is a new concept introduced in the world management literature in recent decades
and is defined as a mediator between governments and civil societies. In this regard, rural governance is
a new system with different principles, cannons, and indicators from the former rural system that result
in the empowerment of rural areas’ residents in different dimensions. However, the establishment of village municipality “Village Administrations” was a turning point towards the rural people governance in
rural management of Iran. These institutions are derived from and related to rural people and expected
to act on the basis of good rural governance. Therefore, this article investigates and evaluates the performance of “Village Administrations” within the framework of good governance in rural areas of Isfahan
central parts. The study is an applied research, with a descriptive-analytical method based on survey. The
data were collected using library and field research method. The results from variance analyses showed
that regarding good governance indicators, there is a statistically significant difference between rural
management organizations under study (P<0.001) and the total mean of good governance indicators
was 2.85 which was lower than the average, reflecting weak indicators. The obtained amount of T for
the total score indicators showed that the overall performance is less than favorable and at a low level.

Extended Abstract

V

1. Introduction

illages are the oldest form of human settlements and have played a fundamental
role not only in the formation and flourishing the civilizations, but also in economic and social life of human beings.
Today, despite the massive rural-urban migration and the
rapid transformation of rural areas into cities, still more

than half of the world population live in rural areas. Village, as a socio-economic system and living environment,
has been governed throughout the history by special management system from traditional to modern one. Good
governance concept has been introduced into the development and management literature in recent decades and
defined as the mediator between the government and civil
society, to pave the way for the contribution of governments, citizens, and local communities. In this regard, rural governance is a new system with different principles,
cannons, and indicators from the former rural system
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that results in the empowerment of rural areas’ residents
in different dimensions. However, the establishment of
rural management organizations in the country is a turning point towards the rural people governance and rural
management of Iran. These institutions are derived from
and related to rural people and are expected to perform
on the basis of good rural governance. Therefore, this article investigates and evaluates the performance of rural
management organizations within the framework of good
governance in rural areas of Isfahan central parts.

2. Methodology
The study is an applied research, with a descriptiveanalytical method based on survey. In the first part of
the research, the situation of the region and the common
information extracted from the questionnaires were described. Then by using different statistical tests, the relationship between study variables and the status of good
governance were analyzed and determined. The relevant
data were collected through library and field research.
The main tools used in gathering data were note-taking
and questionnaires. Also, the sample size was determined
by the random cluster sampling method. Thus, in 6 selected villages, using Cochran formula, 313 households
were obtained as the samples.

3. Results

participation, equity, responsibility, transparency and efficiency were 2.57, 2.94, 2.77, 2.44, and 2.76, respectively.
The mean of whole factors of good governance was obtained as 2.85.

5. Conclusion
Based on this paper achievements, it can be said that a
good rural administration is a link between the principles
and values of sovereignty and modern approaches. Using
concepts such as participatory and consensus-driven, lawmaking, transparency, justice, and accountability, it provides a context for improving the quality of life of villagers. Then, it can be stated that rural governance can raise
new issues in rural management. It also empowers residents of rural areas in different areas of management, including decision making, implementation and evaluation.
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According to t test results, the factors of the participation and being community-centered (mean=2.57),
equity (mean=2.94), accountability (mean=3.16), lawenforcement (mean=3.5) responsibility (2.77), transparency (2.46), and efficiency (2.76) were all lower than the
standard limit (3.5). In general, the means of all factors
and the score for the good governance were below the
standard limits.

4. Discussion
In order to test the hypotheses, the results were presented
in two sections. In descriptive section, respondents’ characteristics were presented. In the second section, using
ANOVA and comparing village administrations in terms
of good governance factors, significant differences were
found between all six village municipalities in terms of
good governance factors, including participation, equity,
accountability, law-enforcement, responsibility, transparency, and efficiency. The highest and the lowest scores
belonged to Dynan and Isfahanak village municipalities,
respectively. Of the various factors, the mean value for
the law-enforcement was more than the others, i.e. 3.28,
followed by accountability as 3.16. The mean values of
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حکمروایی خوب مفهومی است که در دهههای اخیر در ادبیات مدیریت جهان نمایان شده و بهعنوان مرز بین حکومت و جامعه مدنی
مطرح است .در این میان حکمروایی روسـتایی نیز فراینـد نوینـی اسـت کـه بـا اصـول ،معیارهـا و شاخصهای متفـاوت از رویکردهـای
مطرحشده در نظـام مدیریت روسـتایی پیش از خـود ،باعـث توانمندسـازی سـاکنان روسـتایی میشود .این درحالی است که تأسیس
دهیاری در روستاها ،نقطه عطفی برای حکمروایی روستاییان در مدیریت روستایی ایران است .این نهادها برآمده از مردم هستند و انتظار
میرود عملکرد آنها مبتنی بر حکمروایی خوب باشد .به همین دلیل مقاله حاضر عملکرد دهیاریها در چارچوب حکمروایی خوب
روستایی در بخش مرکزی اصفهان را بررسی و ارزیابی کرده است .پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفیتحلیلی مبتنی بر پیمایش
است .برای جمعآوری اطالعات از شیوه کتابخانهایمیدانی استفاده شده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین دهیاریهای
تحت مطالعه از نظر شاخصهای حکمروایی خوب تفاوت معنیداری وجود دارد .میانگین نیز که  2/85یعنی کمتر از حد متوسط بود ،نشان
میدهد که شاخصهای حکمروایی خوب روستایی در سطح نسبتاً ضعیفی است .همچنین مقدار  tبهدستآمده برای تمام شاخصهای
حکمروایی خوب نشان داد عملکرد تمامی دهیاریها در شاخصهای مذکور ،کمتر از حد مطلوب است.

مقدمه
مدیریت یکی از فعالیتهای اجتماعی است که کماکان در طول
تاریخ همگام بشر بوده است .نواحی روستایی طی حیات خود تحت
مدیریت خاصی از شکل سنتی تا نوین اداره میشدند؛ اما آنچه پس
از مدیریت ،جوامع روستایی را در رسیدن به اهداف توسعه یاری
میدهد ،حکمروایی خوب روستایی است که در دهههای اخیر
در ادبیات توسعه جهان نمایان شده و مرز بین حکومت و جامعه
مدنی است .حکمروایی خوب روستایی به نحوی زمینه مشارکت
حکومتها ،شهروندان و اجتماعات محلی را برای پیادهسازی
سیاستهای اقتصادی ،اصالحات اجتماعی و زیستمحیطی فراهم
میکند ).(Dadvar Khani, Salmani, Farhadi, & Zare, 2011
بر این اساس در سالهای اخیر ،موضوع حکمروایی روستایی
در کانون توجه محققان و سیاستگذاران توسعه و به ویژه توسعه
روستایی قرار گرفته است .مهمترین دالیل توجه به این مفهوم
عبارتند از :افزایش فشار بر حکومتهای محلی ناشی از گسترش
وظایف بدون پشتیبانی الزم از آنها ،کاهش منابع دولتی و

کمک حکومت مرکزی ،ضرورت افزایش کارایی حکومت محلی،
چالشهای قلمرو و پیچیدگی روابط بین نهادی ،افزایش روزافزون
هزینه ارائه خدمات روستایی و تمایل دولتهای مرکزی به کاهش
هزینهها ،اعتقاد اکثر دولتها به کارآمدی سازمانهای محلی،
اعتقاد به اصل خودکفایی و خوداتکایی ،فراهمکردن موجبات
مشارکت مردم ،ناتوانی مدلهای سنتی مدیریتی ،کاهش فاصله
حکومت با مردم ،مدیریت در سطح محلی ،اثربخشترین و
پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی در توسعه ،کاهش تصدیگری و
تمرکز دولت و غیره ).(Azimi Amoli, 2011
در حقیقت ،حکمروایی روسـتایی فراینـد نوینـی اسـت کـه بـا
داشتن اصـول ،معیارهـا و شـاخصهایی متفـاوت از رویکردهـای
مطرحشده در نظـام مدیریت روسـتایی پیش از خـود ،باعـث
توانمندسـازی سـاکنان نواحـی روسـتایی در زمینههای مختلف
مـیشـود .مهمترین اصول ،معیارهـا و شاخصهای حکمروایی
خـوبروسـتاییشـاملمشـارکت،پاسخگویی،مسـئولیتپذیری،
قانـون محـوری ،شـفافیت ،کارایی و اثربخشـی ،عدالـت و برابری
و اجماعگرایی (توافـق جمعـی) میشود (Rahmani Fazli, Sadeqi,
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جدول  .1خالصه نظریات مطرحشده در خصوص حکمروایی خوب روستایی
نظریه

عناصر اصلی و کلیدی مؤثر در نظریه

عناصر اصلی و کلیدی مؤثر در حکمروایی خوب روستایی

توانمندسازی

فرایند گروهی چندسطحی ،توسعه ظرفیتها بر اساس واقعیتها،
نقشداشتن در گروه ،افزایش مهارتها ،توزیع و تسهیم قدرت بین افراد

مشارکت حداکثری ،توافق جمعی ،توسعه درونزا ،شبکه اجتماعات
روستایی ،رهبری تکثرگرا ،مهارتها و یادگیری مشارکتی

توسعه مشارکتی

فرایند جامع ،پویا ،همبسته ،یکپارچه ،چندبعدی و چندفرهنگی ،ایجاد ظرفیت
محلی مشارکت ،تواناسازی برای مشارکت در برنامهریزی و عمل ،توجه به
اقشار و گروههای درحاشیهمانده و فقیر ،شراکت ،قدرت تفویضشده ،کنترل
و نظارت

پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،برنامهریزی غیرمتمرکز و چندسطحی،
تعامل سه نهاد دولت ،بخش خصوصی و جامعه ،ارتباطات باز ،توزیع
نظاممند و برابر قدرت ،تشکلهای مدنی قوی ،آزادی عمل در برابر
کنترل ،تفوق مردم

توسعه ظرفیتی

رویکردی فرابخشی ،تفکر نظاممند ،توانمندسازی افراد و تشکلها ،افزایش
مهارت ،یادگیری و انطباق مداوم ،توسعه منابع انسانی ،نظارت و تسهیلگری،
دانش بومی ،مشارکت مردم ،ارزیابی و نقد مدیران محلی

مسئولیتپذیری مردم محلی ،شبکهای کردن فعالیتها ،ارتباطات
و وابستگی بین عناصر ،شفافیت و پاسخگویی ،حق توسعهیافتگی،
نهادسازی و تقویت نهادها ،ظرفیت موجود

توسعه نهادی

الگوی رفتاری منظم برای رفع نیازهای اساسی ،توجه به سرمایه اجتماعی،
جامعه مدنی ،آموزش عمومی ،پیوندهای نیرومند درون اجتماعی ،روابط
حمایتی بین کنشگران دولتی و خصوصی ،عدمتصدیگری

تکثرگرایی ،شنیدن درخواستها ،شبکههای انبوه اجتماعی ،کنش
جمعی ،ساختار سازمانی افقی ،تمرکززدایی ،شفافیت و پاسخگویی
مدیران ،قانونمحوری

نظریات مشارکتی ،ظرفیتسازی ،توانمندسازی و نهادسازی ،رهبری فراگیر
مدیریت محیطی محیطی ،محیط عاری از آلودگی ،آموزشهای محیطی ،بهرهبرداری بهینه از
محیط ،گواهی شفافیت زیستمحیطی

بهبودکیفیت زندگی ،تقویت نهادهای پشتیبان زیستبوم ،حق
توسعهیافتگی انسانها و مکانها ،کارایی و اثربخشی فعالیتها،
آموزش ،شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،مدیریت سرزمینی

Roknodin eftekhari& Badri, 2013

) .& Alipoorian, 2015این درحالی است که تأسیس دهیاریها در
روستاهای کشور درواقع نقطه عطفی در حکمروایی روستاییان در
مدیریت روستایی است ) .(Nasiri, 2010بنابراین ارزیابی عملکرد
دهیاریها در نقش سازمانهای محلی نه تنها در سازماندهی
مناسب و تقویت نظامهای مبتنی بر حکمروایی خوب روستایی
اهمیتدارد ،بلکهدر تحقق وظایف و حل مسائل مدیریتی روستاها
نیز میتواند بسیار مهم باشد .با وجود این ،فاصله زیادی با اهداف
و شاخصهای مطلوب حکمروایی خوب دارند و در منطقه تحت
مطالعه نیز بر اساس بررسیهای اولیه و مشاهدات میدانی چنین
شرایطی با شدت و ضعف نمود دارد .پایینبودن سطح برخی از
شاخصهای حکمروایی خوب قابل مشاهده است .این موضوع
زمینهساز پیدایش چالشهایی در زمینه مدیریت روستایی و
تحقق پیدا نکردن حکمروایی خوب در منطقه شده است.
افزون بر این ،بخش مرکزی شهرستان اصفهان حدود  80روستای
دارای دهیاری دارد که عمدتاً از سال  1377تأسیس شدهاند .سابقه،
قدمت و نبود ارزیابی جامع از عملکرد آنها به ویژه در چارچوب
شاخصهای حکمروایی خوب روستایی ،ضرورت انجام این پژوهش
را دوچندان میکند .با توجه به دالیل مطرحشده در خصوص
شیوههای نوین مدیریت روستایی و چالشهای مربوط به آن ،اهمیت
و ضرورت طرح چنین مباحثی بیشتر مشخص میشود .همچنین
نتایج منطقی و علمی این پژوهش میتواند گام مهمیدر راستای
ارتقای مدیریت روستایی در منطقه باشد .از این رو ،این پژوهش
عملکرد دهیاریها را در چارچوب حکمروایی خوب روستایی در
نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان اصفهان تحلیل و بررسی
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کرده و به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت کلیدی است :وضعیت
روستاهای نمونه از نظر شاخصهای حکمروایی خوب روستایی
چگونه است؟ عملکرد دهیاریهای منطقه چگونه ارزیابی میشود؟

مروری بر ادبیات موضوع
حکمروایی در لغت به معنای اداره و تنظیم کارهاست و به رابطه
میان شهروندان و حکومت اطالق میشود (Azimi Amoli, Roknodin
) .eftekhari, 2014به سادهترین بیان ،حکمروایی چگونگی ارتباط
بین شهروندان با حکومت & (Darban Astaneh, Rezvani, Motiei,
) Badri, 2010و به مثابه سلسلهمراتبی شدن قدرت دولت و تقسیم
آن در سطوح ملی ،منطقهای و محلی است .همچنین به مفهوم
مشارکت توأمان مردم ،نهادهای محلی و سازمانهای دولتی و
غیردولتی بیان شده است ) (Mahdizadeh, 2007که میتواند در
چهار سطح فضای جهانی ،ملی ،سازمانی و جامعه محلی مطرح
شود ).(Azimi Amoli & Roknodin eftekhari, 2014
در این راستا و بر اساس برنامه سازمان ملل« ،حکمروایی خوب»
ی بر اساس قانون و مشارکت
نیز عبارت است از مدیریت امور عموم 
گسترده مردم در فرایند حکومتداری .همچنین کوششی برای
حاکمیت قانون ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،مشارکت ،برابری،
کارایی و اثربخشی ،پاسخگویی و دیدگاه راهبردی در اعمال قدرت
سیاسی ،اقتصادی و اداری است (United Nations Development
) .Programme, 2002از طرف دیگر واکاوی متون و ادبیات مربوطه
نشاندهنده این واقعیت است که ماهیت برنامههای توسعه به
نظریههایی بستگی دارد که حکومت بر پایه آن شکلگرفته است

«اصغر نوروزی و همکاران .ارزیابی عملکرد دهیاریها در چارچوب شاخصهای حکمروایی خوب روستایی»
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جدول  .2اصول پنجگانه اجزاء و شاخصهای حکمروایی خوب روستایی
اصول حکمروایی
خوب روستایی

معیارها

مشروعیت و حق
اظهارنظر

مشارکت :همه مردم باید مستقیم و غیرمستقیم در تصمیمگیری نقش داشته باشند.
اتفاقنظر :تعدیل منافع مختلف برای دستیابی به بهترین نفع گروه و سیاستها و رویهها

هدایت

نگرش راهبردی :رهبران جامعه به دیدگاه بلندمدتی در خصوص حکمروایی خوب ،توسعه انسانی و آنچه برای نیل به چنین توسعهای نیاز
است ،احتیاج دارند.

عملکرد

پاسخگویی :ارائه خدمات بهتمامی ذینفعان
کارایی و اثربخشی :برآوردهکردن نیازها با بهترین استفاده از منابع

مسئولیتپذیری

مسئولیتپذیری :تصمیمگیران دولتی و خصوصی و سازمانها در برابر ذینفعان مسئولند .شفافیت :بر اساس جریان آزاد اطالعات شکل
میگیرد.

انصاف و برابری

برابری :تمامی مردان و زنان فرصت بهبود و حفظ سالمت دارند .حکومت قانون :چارچوبهای قانونی باید عادالنه باشند و بدون تبعیض به
اجرا درآیند.

Azimi Amoli, Roknodin eftekhari, 2014

و برنامههای خود را بر آن اساس دنبال میکند
و فراتر از آن ،از مکتبهایی نشئت میگیرد که مبانی فکری
شیوههای حکمرانی و اداره جامعه را شکل میدهند .با بررسی
ادبیات مربوطه میتوان مهمترین نظریات مطرحشده را بهصورت
خالصه به شرح (جدول شماره  )1مشخص کرد.
)(Khaki,2003

بر این اساس ،حکمروایی روستایی نیز از اثرگذاری همه ارکان
قدرت ،مبتنی بر انتخابدر مناطق روستایی بر مدیریت روستایی،
با تمام سازوکارهایی تبعیت میکند که به سوی تعالی روستا و
مردم روستایی حرکت میکنند .در حکمروایی روستایی ،تأکید
عمده بر این است که مردم برای سرنوشت خود تصمیمگیری

ارزیابی عملکرد دهیاریها در چارچوب شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

ابعاد عملکردی دهیاریها

شفافیت

مسئولیتپذیری

عمرانی و کالبدی

شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

قانونمندی

زیستمحیطی

عدالت و برابری

پاسخگویی

اجتماعی

مشارکت و اجماع

کارایی و اثربخشی

اقتصادی

توسعه حکمروایی خوب روستایی (دهیاریها ،مردم ومحیط روستا)

تصویر  .1مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق
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کنند؛ در عین حالی که ارتباطشان را با حکومت حفظ میکنند
(Rural government and sustainable management of the

) .village, 2002با توجه به این مهم و بر اساس مطالعه متون و
منابع موجود ،پنج اصل بهعنوان اصول حکمروایی روستایی که
اجزا و شاخصهایی نیز دارند ،مطرح شده و بهطور خالصه در
جدول شماره  2آمده است.
بنابراین الگوی حکمروایی روستایی ،نوعی فرایند مشارکتی
توسعهای تعریف میشود که به موجب آن ،همه بهرهوران شامل
دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی ،وسایلی برای حل مشکالت
مردم روستایی فراهم میکنند .به بیان دقیقتر در حکمروایی
خوب روستایی ،مردم از فرد روستایی منفعل ،به روستایی فعال
و مسئولیتپذیر تبدیل میشوند (Azimi Amoli & Roknodin
) .eftekhari, 2014به لحاظ سازمانی و اجرایی نیز امروزه غالباً برای
تشریح نحوه مناسب اعمال قدرت بهمنظور تحقق توسعه پایدار به
کار برده میشود ).(Darban Astaneh & et al, 2010
مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مباحث نظری ،برای ارزیابی عملکرد دهیاریها در
چارچوب شاخصهای حکمروایی خوب روستایی ،ابعاد عملکردی
دهیاریها ،عمرانی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،مشخص شدند
و برای شاخصهای حکمروایی خوب روستایی شامل شفافیت،
مسئولیتپذیری ،قانونمندی ،پاسخگویی ،عدالت ،مشارکت،
کارایی و اثربخشی) بررسی شدند .تصویر شماره  1فرایند مدل
مفهومی و عملیاتی پژوهش را نشان میدهد.
پیشینه تجارب و سوابق پژوهش

در بین مطالعات داخلی میتوان به این مقاالت اشاره کرد :دربان
آستانه و همکاران ( )2010در مقالهای با عنوان «سنجش و تحلیل
عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومتهای محلی» موضوع
مدنظر را شهرستان قزوین بررسی کردهاند و مهمترین متغیرهای
مؤثر بر حکمروایی روستایی را تعیین کردهاند .دربان آستانه و
رضوی ( )2010به تبیین نظری عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی

پرداختهاند و در مجموع  65متغیر اثرگذار بر حکمروایی روستایی
را در دو گروه عوامل بیرونی و درونی طراحی کر دهاند .نصیری
( )2010در پژوهشی با عنوان «ارزیابی تأثیر عملکرد دهیاریها بر
نظام حکمروایی روستایی در استان زنجان» ،ایجاد دهیاریها را در
زمینه نظام حکمروایی روستایی مؤثر میداند .چوبچیان و همکاران
( )2007عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاریهای استان گیالن را بررسی
کردهاند و رضایت شغلی دهیاران را در عملکرد دهیاریها مؤثر
دانستهاند .حسام و همکاران ( )2014در مقالهای موضوع سنجش
رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رویکرد حکمروایی
خوب روستایی (دهستان جنوبی شهرستان گرگان) را بررسی
کردهاند .رکنالدین افتخاری و همکاران ( )2012ضمن تبیین
رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی استان
مازندران ،معتقدند که این رهیافت میتواند به چالش مدیریتی
توسعه روستایی و تحقق توسعه پایدار روستایی پاسخی درخور دهد.
در بخش پژوهشهای خارجی ،گودوین )1998( 1در پژوهشی
در زمینه حکمروایی نواحی روستایی و توجه به توسعه روستایی
بر مبنای مشارکت ،حکمروایی روستایی را ابزار قدرت و موضوع
تولید اجتماعی میداند .ولچ )2002( 2در تحقیقی در خصوص
مشروعیت دولت محلی روستایی در جزیره جنوبی نیوزلند و
ویکتوریای استرالیا ،حکمروایی خوب روستایی را مستلزم وجود
چارچوبهای قانونی درست و منصفانه دانست که به شکلی
بیطرفانه به اجرا درآیند .مریتا و زائلک )2007( 3در مقالهای
نقش قانون ،حکمروایی خوب و توسعه پایدار را بررسی کردهاند
و معتقدند که حکمروایی خوب نقش بسیار مهمی در توسعه
پایدار و مدیریت مؤثر انسان ،طبیعت و اقتصاد دارد .ژنگ 4و
همکاران ( )2004در مطالعهای با عنوان «حکمروایی محلی و
خدماترسانی در نواحی روستایی چین» سعی کردند آثار تغییر
ساختار حکومت محلی در نواحی روستایی را که طی دهه 1990
1. Goodwin
2. Welch
3. Morita, & Zaelke
4. Zhang

جدول  .3روستاهای منطقه موردمطالعه و تعداد نمونه
روستا

دهستان

تعداد خانوار

تعداد نمونه

اصفهانک

کرارج

1310

123

سروشبادران

جی

746

70

جیالن آباد

قهاب جنوبی

446

42

منشیان

براآن شمالی

559

52

هرمدان

براآن جنوبی

208

19

دینان

قهاب شمالی

72

7

منبع :مرکز آمار ایران 1390 ،و محاسبه نگارندگان1395 ،
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تصویر  .2موقعیت بخش مرکزی اصفهان و روستاهای نمونه

صورت گرفته است ،بررسی کنند.
مؤسسه منابع طبیعی )2003( 5در پژوهشی با عنوان «اقتصاد
غیرزراعی و نقش حکمروایی محلی» در سطح روستاهای ایالت
مادها پرادش و اوریسا ،6تأثیر حکمروایی محلی بر توسعه اقتصاد
غیرزراعی را بررسی کردند .لیکی 7و همکاران ( )2002در
مطالعهای در سطح حکومتهای محلی روستایی دره تنسی،
عملکرد حکومتهای محلی روستایی و عوامل مؤثر بر آن
پرداختهاند .موره و همکاران )2005( 8کارایی و عملکرد پنجاه
حکومت محلی در ارائه خدمات عمومیو تبیین عوامل مؤثر بر آن
را ارزیابی کردهاند .ویتز شاپیرو )2008( 9نیز رابطه میان عملکرد
حکومت محلی و رضایت شهروندان را بررسی کرده است.

روششناسی تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفیتحلیلی
است .برای جمعآوری اطالعات و مبانی نظری از روش کتابخانهای
و برای دادههای مربوط به شاخصهای بررسیشده از روش
میدانی استفاده شده است .جامعه آماری را تمام روستاییان ساکن
در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان تشکیل میدهند.
برای تعیین حجم نمونه ابتدا با توجه به نمونهگیری خوشهای و
تصادفی شش روستا (از هر دهستان یک روستا) انتخاب شد.
سپس با بهرهگیری از فرمول کوکران با توجه به جامعه آماری
(برحسب خانوار) تعداد نمونه عدد  345به دست آمده است .با
توجه به پراکندگی روستاها و فاصله زیاد آنها ،از روش تعدیل
5. Natural Resources Institate
6. Madhya Pradesh and Orissa
7. Lackey

استفاده شد .با تعدیل تعداد مذکور به شیوه تعداد نمونه برابر 313
به دستآمده است (جدول شماره .)3
345 =313
1+ 345
3341

=n1

به منظور تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیات از آمار
توصیفی (فراوانی،درصد ،میانگین) و آمار استنباطی (کلموگروف
اسمیرنوف t ،تک نمونهای و تحلیل واریانس) استفاده شد.
متخصصان روایی پرسشنامه را بررسی کردند و پایایی با کاربرد
ضریب آلفای کرونباخ  0/88به دست آمده است.
معرفی اجمالی محدوده تحت مطالعه

بخش مرکزی شهرستان اصفهان بین عرض جغرافیایی 32
درجه و  25دقیقه تا  32درجه  50دقیقه شمالی و طول 51
درجه و  35دقیقه تا  52درجه و 10دقیقه شرقی قرار دارد .از
شمال به شهرستان برخوار و میمه ،از شرق به بخش کوهپایه و
جلگه ،از غرب به شهرستان خمینیشهر و فالورجان ،از جنوب به
شهرستان شهرضا ،از جنوب غربی به شهرستان مبارکه و از جنوب
شرقی به بخش جرقویه سفلی محدود میشود .این بخش شامل
شش دهستان (براآن شمالی و جنوبی ،جی ،کرارج ،قهاب شمالی
و جنوبی ) ،چهار شهر و  79روستا است( 10تصویر شماره .)2

یافتهها
نتایج توصیفی حاصل از اطالعات پرسشنامهها به لحاظ وضعیت
جنسی پاسخگویان نشان داد که  71/2درصد از پاسخگویان مرد
و  28/8درصد زن هستند .بیشترین تعداد پاسخگویان با 33/5

8. Moore
9. Weitz Shapiro
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جدول  .4نتایج تحلیل واریانس
شاخصها

مشارکت و
اجماعمحوری

عدالت و برابری

پاسخگویی

قانونمندی

مسئولیتپذیری

شفافیت

کارایی و اثربخشی

کل

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

بین گروهی

10/526

5

2/105

8/285

0/001

درونگروهی

78/011

307

0/254

کل

88/537

312

بین گروهی

17/798

5

3/56

درونگروهی

111/236

307

0/362

کل

129/034

312

بین گروهی

7/599

5

1/52

درونگروهی

123/721

307

0/43

کل

131/32

312

بین گروهی

13/149

5

2/63

درونگروهی

140/932

307

0/459

کل

154/082

312

بین گروهی

22/401

5

4/48

درونگروهی

118/128

307

0/385

کل

140/529

312

بین گروهی

8/216

5

1/643

درونگروهی

115/699

307

0/377

کل

123/915

312

بین گروهی

43/259

5

8/6582

درونگروهی

112/076

307

0/365

کل

155/335

312

بین گروهی

14/49

5

2/898

درونگروهی

71/987

307

0/234

کل

86/438

312

9/824

3/771

5/729

11/644

4/36

23/699

12/366

0/001

0/002

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

درصد در رده سنی  26تا  35و کمترین تعداد با یک درصد در
رده سنی بیشتر از  66سال قرار دارند .از نظر تحصیالت بیشترین
تعداد برابر با  51/4درصد ،دیپلم و کمترین تعداد برابر با 1/2
درصد ،فوقلیسانس بودند 24/6 .درصد از پاسخگویان مجرد
و  75/1درصد متأهل بودند .از لحاظ وضعیت شغل و فعالیت
12/8درصد زارع 4/2 ،درصد باغدار 4/8 ،درصد دامدار 8 ،درصد
کارمند 31 ،درصد آزاد 22 ،درصد خانهدار 6/7 ،درصد دانشجو،
 6/1درصد بازنشسته بودند.
تحلیل سطح شاخصهای حکمروایی خوب در منطقه تحت مطالعه

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین

657

شاخصهای حکمروایی خوب در جدول شماره  4ارائه شده
است .سطح معنیداری آماره آزمون  ،Fدر تمامی شاخصهای
حکمروایی خوب کوچکتر از  0/05است .از این رو میتوان گفت
که مقدار  Fدر سطح خطای کوچکتر از  0/01و با اطمینان
 0/99معنیدار است .بنابراین فرض تفاوت میانگینها در بین
گروهها تأیید شده است و در مقابل فرض یکسانی آماری آنها
رد میشود .بنابراین از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معناداری
بین شاخصهای مبین وضعیت مناسب حکمروایی خوب در
روستاهای تحت مطالعه وجود دارد.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از میانگین و انحراف
استاندارد نمرات شاخصهای حکمروایی خوب (جدول شماره
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جدول  . 5میانگین و انحراف استاندارد نمرات شاخصهای حکمروایی خوب
شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین نمره

بیشترین نمره

مشارکت و اجماع محوری

2/57

0/53

1

5

عدالت و برابری

2/94

0/64

1

5

پاسخگویی

3/16

0/65

1

5

قانونمندی

3/28

0/71

1

5

مسئولیتپذیری

2/77

0/67

1

5

شفافیت

2/44

0/63

1

5

کارایی و اثربخشی

2/76

0/71

1

5

کل

2/85

0/53

1

4/9

متغیرها

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

 )5میتوان گفت که میانگین شاخص قانونمندی برابر با
 3/28و بیشتر از شاخصهای دیگر است .پس از آن شاخص
پاسخگویی با میانگین  3/16قرار دارد .میانگین مشارکت ،عدالت،
مسئولیتپذیری ،شفافیت و کارایی نیز به ترتیب برابر ،2/57
 2/44 ،2/77 ،2/94و  2/76است .میانگین کل نیز  2/85است که
کمتر از حد متوسط بوده است و سطح نسبتاً ضعیف شاخصهای
حکمروایی خوب روستایی را نشان میدهد.
افزون بر این ،نتایج مقایسههای زوجی تفاوت میانگینها در
نمره کل شاخصهای حکمروایی خوب در دهیاریها (جدول
شماره  )6نشان میدهد که تفاوت روستای دینان با اصفهانک
و منشیان معنیدار است .همچنین تفاوت اصفهانک با هرمدان،
جیالنآباد و سروشبادران معنیدار است .هرمدان نیز با منشیان
تفاوت معنیدار دارد و تفاوت منشیان با جیالنآباد و سروشبادران
نیز معنیدار است .همچنانکه در تصویر شماره  3نیز مشاهده

میشود ،میانگین نمرات کل شاخصها در دهیاری دینان بیشتر
از دهیاریها دیگر و در اصفهانک کمتر از همه است.
تحلیل عملکرد دهیاریهای مطالعهشده بر اساس شاخصهای
حکمروایی خوب

نتایج آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه نتایج بهدستآمده در
نمونه پژوهش با جامعه آماری (با معیار  3/5بهعنوان میانگین)
در جدول شماره  7ارائه شده است .مقدار  tبهدستآمده برای
شاخص مشارکت و اجماعمحوری در سطح  0/01با میانگین 3/5
از مقدار بحرانی جدول با  312درجه آزادی بزرگتر است .بنابراین
شاخص مشارکت و اجماع محوری با توجه به میانگین ،2/57
کمتر از حدمطلوب محقق شده است.
نتایج در مورد شاخص عدالت و برابری نشان میدهد که مقدار t
بهدستآمده برابر با  -15/3و معنیداری آن  0/001است .میانگین

تصویر  .3نمودار میانگین نمرات کل شاخصها در دهیاریها
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جدول  .6نتایج مقایسه زوجی دهیاریها در کل حکمروایی خوب
دهیاریها

تفاوت میانگینها

معنیداری

خطای انحراف استاندارد

فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

شاخصهای حکمروایی خوب

دینان-اصفهانک

0/54

0/11

0/001

0/32

0/76

هرمدان

0/099

0/14

0/474

-0/17

0/37

منشیان

0/49

0/12

0/001

0/25

0/72

جیالن آباد

0/14

0/13

0/265

-0/108

0/39

سروشبادران

0/101

0/12

0/41

-0/14

0/34

اصفهانک -هرمدان

-0/44

0/11

0/001

-0/64

-0/23

منشیان

-0/051

0/078

0/515

-0/21

0/102

جیالن آباد

-0/39

0/087

0/001

-0/57

-0/226

سروشبادران

-0/43

0/08

0/001

-0/59

-0/28

ن -منشیان
هرمدا 

0/39

0/11

0/001

0/16

0/61

جیالن آباد

0/042

0/12

0/722

-0/19

0/27

سروشبادران

0/001

0/11

0/989

-0/22

0/22

منشیان -جیالن آباد

-0/35

0/097

0/001

-0/54

-0/155

سروشبادران

-0/38

0/091

0/001

-0/56

-0/21

-0/04

0/1

0/682

-0/23

0/15

جیالنآباد سروشبادران
منبع :یافتههای تحقیق1395 ،
((P<0/05

این شاخص  2/94و کمتر از حدمطلوب مورد انتظار است .مقدار t
بهدستآمده برای شاخص پاسخگویی در سطح  0/01با میانگین
 3/5از مقدار بحرانی جدول با  312درجه آزادی بزرگتر است.

بهعبارتدیگر شاخص پاسخگویی با توجه به میانگین  ،3/16کمتر
از حدمطلوب محقق شده است.
درباره شاخص قانونمندی ،مقدار  Tبهدستآمده برابر با -5/496

جدول  .7نتایج آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه آماری
شاخص

تعداد

t

درجه آزادی

معنیداری

تفاوت میانگینها

مشارکت و اجماعمحوری

313

-30/814

312

0/001

-0/927

عدالت و برابری

313

-15/3

312

0/001

-0/556

پاسخگویی

313

-9/104

312

0/001

-0/333

قانونمندی

313

-5/496

312

0/001

-0/218

مسئولیتپذیری

313

-19/104

312

0/001

-0/724

شفافیت

313

-29/523

312

0/001

-1/05

کارایی و اثربخشی

313

-18/516

312

0/001

-0/738

کل

313

-21/853

312

0/001

-0/65

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،
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جدول  .8شاخصهای توصیفی نمرات شاخصهای حکمروایی خوب به تفکیک شش دهیاری

دهیاریها

دینیان

اصفهانک

هرمدان

منشیان

جیالنآباد

سروشبادران

میانگین

2/92

2/43

2/63

2/38

2/7

2/8

انحراف استاندارد

0/47

0/44

0/28

0/61

0/46

0/63

میانگین

3/42

2/68

3/15

2/85

3/06

3/17

انحراف استاندارد

0/46

0/59

0/32

0/57

0/51

0/81

میانگین

3/38

3/01

3/39

3/04

3/3

3/29

انحراف استاندارد

0/44

0/63

0/3

0/65

0/58

0/81

میانگین

3/5

3/04

3/49

3/21

3/53

3/44

انحراف استاندارد

0/43

0/77

0/25

0/57

0/62

0/82

میانگین

3/06

2/49

3/09

2/6

3/02

3/07

انحراف استاندارد

0/51

0/53

0/38

0/56

0/68

0/89

میانگین

2/78

2/37

2/55

2/28

2/35

2/67

انحراف استاندارد

0/64

0/52

0/45

0/52

0/61

0/87

میانگین

3/15

2/41

3/21

2/43

3/26

3/05

انحراف استاندارد

0/47

0/64

0/27

0/54

0/56

0/78

میانگین

3/17

2/63

3/07

2/68

3/03

3/07

انحراف استاندارد

0/43

0/47

0/18

0/41

0/48

0/67

شاخصها
مشارکت و
اجماعمحوری
عدالت و برابری
پاسخگویی
قانونمندی
مسئولیتپذیری
شفافیت
کارایی و اثربخشی
کل
منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

و معنیداری آن  0/001است .با توجه به میانگین  ، 3/28این
شاخص نیز کمتر از حد مطلوب است .نتایج درباره شاخصهای
مسئولیتپذیری ،شفافیت و کارایی نیز نشان میدهد که مقدار
 tبهدستآمده به ترتیب برابر با -18/516 ،-29/523 ،-19/104
و معنیداری برای هر سه شاخص برابر با  0/001بهدستآمده
است .با توجه به اینکه میانگین این سه شاخص به ترتیب برابر با
 2/46 ،2/77و  2/76است ،در این سه شاخص نیز میانگینهای
بهدستآمده کمتر از حد مطلوب محقق یعنی  3/5است.
چنانکه در جدول شماره  7دیده میشود ،مقدار  tبهدستآمده
برای نمره کل شاخصهای حکمروایی خوب در سطح  0/01با
میانگین  3/5از مقدار بحرانی جدول با  312درجه آزادی بزرگتر
است .بهعبارتدیگر آزمون  tنشان میدهد که کل شاخصهای
حکمروایی خوب با توجه به میانگین  ،2/85کمتر از حد مطلوب
ِمحقق است .بر این اساس میتوان گفت که عملکرد دهیاریها
بر اساس شاخصهای حکمروایی خوب روستایی مناسب نبوده و
کمتر از حد انتظار است.
افزون بر این یافتههای توصیفی بهدستآمده (جدول شماره )8
از میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای حکمروایی خوب به

تفکیک ششدهیاری نشان میدهد که میانگیندهیاری روستای
دینان در شاخصهای مشارکت و اجماعمحوری ،عدالت و برابری،
شفافیت و کل باالتر از دهیاریهای دیگر قرار دارد .میانگین
دهیاری هرمدان در شاخصهای پاسخگویی و مسئولیتپذیری
باالتر از دیگر دهیاریها و جیالنآباد در کارایی و اثربخشی باالتر
از بقیه است .دهیاری اصفهانک در شاخص عدالت و برابری،
پاسخگویی ،قانونمندی ،مسئولیتپذیری ،کارایی ،اثربخشی و کل
پایینتر ازدیگردهیاریها ودهیاری منشیاندر شاخص مشارکت
و اجتماعمحوری و شفافیت پایینتر از دهیاریهای دیگر است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس مباحـث مطرحشده میتوان گفت حکمروانی خوب
روستایی پیونددهنده میان اصول و ارزشهای حاکمیتی و
رویکردهای نوین بهحساب میآید و با بهرهگیری از مفاهیمی
نظیر مشارکت و اجماعمحوری ،قانونمداری ،شفافیت ،عدالت و
پاسخگویی زمینه ارتقای کیفیت زندگی روستاییان را فراهم میکند.
بنابراین میتوان اذعان داشت که حکمروایی روسـتایی میتواند
مباحـث نوینـی در زمینه مدیریت روسـتایی مطرح کند و سـبب
توانمندسـازی سـاکنان نواحـی روسـتایی در زمینههای مختلف
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اعـم از تصمیمگیری ،اجـرا و ارزیابی شود .در ایران نیز
مدیریت ّ
تأسیس دهیاریها نقطه عطفی در حکمروایی خوب روستاییان در
مدیریت روستایی است .دهیاریها در نقش سازمانهای محلی نه
تنهادر سازماندهی مناسب و تقویت نظامهای مبتنی بر حکمروایی
خوب روستایی اهمیت دارند ،بلکه در تحقق وظایف و حل مسائل
مدیریتی روستاها نیز میتوانند بسیار مهم و تعیینکننده باشند.
با وجود این ،به لحاظ نظری و تجربی فاصله زیادی با اهداف و
شاخصهای حکمروایی خوب دارند و در منطقه موردمطالعه نیز
چنین شرایطی با شدت و ضعف نمود دارد.
چنانکه در نتایج نیز نمایان است ،مقدار  tبهدستآمده برای نمره
کل شاخصهای حکمروایی خوب نشان داد که تمامی شاخصها
باتوجه به میانگین  ،2/85کمتر از حدمطلوب بوده است .با این
وجود تفاوت در شاخصها و بین روستاها وجود دارد .در این ارتباط
و مطابق بررسیهای میدانی انجامشده ،عوامل مختلفی در این
خصوص تأثیر داشتهاند .بومیبودن دهیار ،برخورد چهرهبهچهره،
پیگیری کارهای مختلف توسط اهالی و غیره در وضعیت نسبتاً
مطلوب شاخص پاسخگویی مؤثر بوده است.در مقابل آگاهینداشتن
و اطالع مردم از وضعیتدرآمدها و هزینهها و نیز ارائهنشدن گزارش
از وضعیت مالی و عملکرد ساالنه توسط دهیاران مهمترین عوامل
در پایین بودن سطح شاخص شفافیت است.
عالوه بر این یافتههای تحقیق به تفکیک شش دهیاری
نشان داد که میانگین دهیاری روستای دینان در شاخصهای
مشارکت و اجماعمحوری ،عدالت و برابری ،شفافیت و کل
باالتر از دهیاریهای دیگر قرار دارد .میانگین دهیاری هرمدان
در شاخصهای پاسخگویی و مسئولیتپذیری باالتر از دیگر
دهیاریها و جیالنآبا د در کارایی و اثربخشی باالتر از دیگر
دهیاریهاست .دهیاری اصفهانک در شاخص عدالت و برابری،
پاسخگویی ،قانونمندی ،مسئولیتپذیری و کارایی و اثربخشی و
کل و دهیاری منشیان در شاخص مشارکت و اجتماعمحوری و
شفافیت پایینتر ازدیگردهیاریهاست.در این خصوص نیز نتایج
مطالعات میدانی نشانداد که عوامل مختلف جغرافیایی و محیطی
در این زمینه بیتأثیر نبوده است؛ بهطوریکه مهاجرپذیری و رشد
بیضابطه در کنار محدودیت امکانات ،محدودیتهای مالی و غیره
در روستای اصفهانک و منشیان تأثیرگذار بوده است .در مقابل
روستای دینان با جمعیت محدود ،اما موقعیت جغرافیایی مناسب
و وجود کارگاههای صنعتی در تقویت شاخصها و رضایت از
عملکرد دهیاری اثرگذار بوده است.

مطالعه مناسب نبوده است .در این خصوص مطالعات میدانی
مشخص کرد که نه تنها عوامل دسترسی ،فاصله تا مراکز شهری و
صنعتی ،جمعیت ،خدماترسانی دولتی و غیره در نوع پاسخگویی
مردم و تأیید برخی جنبههای عملکردی مثبت دهیاران تأثیر
داشتهاند ،بلکه برخی ویژگیهای شخصیتی دهیاران ازجمله
سواد ،قومیت ،مردمداری و غیره نیز تأثیرگذار بودهاند .
مقایسه نتایج با پژوهشهای دیگر نیز نشان میدهد که با
نتایج پژوهش حسام و همکاران ( ،)2014به ویژه در خصوص
اطالعرسانی نکردن و شفافیت شباهت وجود دارد .همچنین
در خصوص نتایج پژوهش چوبچیان و همکاران ()2007
مشابهتهایی به لحاظ تأثیر ویژگیهای فردی دهیاران بر
رضایتمندی مردم وجود دارد .با این حال به دلیل موضوع خاص
این پژوهش و تکرارینبودن و مشابهت کامل با دیگر پژوهشها،
نتایج فراتری نیز به دست آمده است.
با استناد به نتایج و یافتهها ،برای نواحی روستایی تحت مطالعه
برای تحقق حکمروایی خوب روستایی پیشنهاد میشود که به
شاخصهای شفافیت و کارایی و اثربخشی توجه بیشتری شود،
زیرا در بین شاخصهای دیگر کمترین جایگاه را دارند .برای این
کار میتوان از طریق برگزاری جلسات عمومی در روستاها برای
ارائه گزارش عملکرددهیاریها ،تشویق روستاییان به مشارکتدر
مباحث عمومی مربوط به روستا و ایجاد ،تقویت و توانمندسازی
تشکلهای مردمی در سطح مناطق روستایی اقدام کرد.
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم زهرا
بدریزاده ،با ارزيابی عملکرد دهياری ها در چارچوب حکمروايی
خوب روستايی (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان اصفهان)
به راهنمایی دکتر اصغر نوروزی و مشاوره دکتر داوود مهدوی در
پیام نور مرکز تهران است.

شایان ذکر است دهیاریهای منطقه با توجه به شرایط وضع
موجود و نتایج حاصل تا حدودی در برخی زمینهها عملکرد
موفقی داشتهاند؛ اما بر اساس معیارهای کالن و سطح اجرایی
مدنظر برای شاخصهای حکمروایی خوب روستایی ،میانگین
همه شاخصها و نمرات کل از میانگین مطلوب پژوهشگر ()3/5
کمتر به دست آمده و وضعیت روستاها درخصوص موضوع تحت
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