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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و هشتم/ تابستان   
  

 .مطلوب حکمروایی هاي شاخص با روستایی مناطق در محلی مدیریت ارزیابی

  چناران شهرستان توابع روستاهاي موردي: نمونه
  

  2نرگس حاجیان ،*1حمداله سجاسی قیداري

  ریزي روستایی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار جغرافیا و برنامه1
 مشهد ریزي روستایی دانشگاه فردوسی ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي کارشناسی2

  21/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 7/12/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

 درباشـد.  مختلف برنامه ریزي مورد توجه می هاي مقیاس که در است امور کنترل و سازماندهی ،ریزيبرنامه مهمعنوان ابزار  مدیریت به
. باشـدمـی توجـه قابـل مطلوب روستایی توسعه و ریزيبرنامه اهداف به رسیدن براي روستایی مدیریت نقش ارتباط در مقیاس محلی، این

 ییوسـتار خـوب و مطلـوب کمرواییح آنها، مهمترین و جدیدترین از یکی که دارد وجود روستایی مدیریت زمینه در مختلفی رویکردهاي
 گانـه9 هـاي شاخص با عملکرد لحاظ به روستاها محلی مدیریت موجود وضعیت تحلیل و بررسی پژوهش این هدف اساس این بر. باشدمی

 میـدانی پـژوهش و ايکتابخانـه منـابع از اسـتفاده بـا تحلیلـی، - توصـیفی شناسـی روش از منظـور ایـن بـراي. است مطلوب حکمروایی
 روش طریـق از نفـر 144 کـه باشـدمـی چنـاران شهرسـتان مرکـزي بخش از روستا 12 تحقیق آماري امعه. جشد استفاده نامه) سش(پر

هـا نشـان داد کـه در  در ارتباط بـا مقایسـه میـانگین Tآزمون  نتایج. اندشدهو به صورت تصادفی ساده مطالعه  انتخاب کوکران گیري نمونه
 ، برقـراريهـا در روسـتا سـاختمان يصدور پروانـه بـرا(به جز سه گویه  هاي مرتبط با آنعدالت) و گویهها(به جز شاخص  اکثریت شاخص

همچنـین رابطـه همبسـتگی بـین  باشد؛ها کمتر از حد متوسط می ی) میانگینمحل یرانبه مد ییانروستا ییان، و اعتمادروستا يبرا یتامن
هـا  ، نیازمند وجود همبسـتگی بـین شـاخصدر مدیریت روستایی حکمروایی مطلوب ها نیز نشان داده که از نظر روستاییان تحقق شاخص

بهترین مدیریت روستایی در ارتباط با پیاده سازي اصول حکمروایی مطلـوب بندي ویکور براي مشخص کردن باشد. اجراي مدل اولویتمی
هـاي حکمروایـی مطلـوب  به لحاظ پیاده سازي شاخصرا  اول و روستاي نورالدین رتبه آخر روستاي یوردچوپان رتبه که است آن از حاکی

  در مدیریت محلی روستا دارند.
  

  ، شهرستان چنارانمشارکت ،روستایی حکمروایی ،هیارد و شورا ،روستایی مدیریت :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 کنار در متناسب تشکیالت و مدیریت نظام وجود

 از یکی فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، عوامل دیگر
 رودمی ارــشم به روستایی توسعۀ در مؤثر عوامل

 عامل مهمترین ،مدیریت زیرا ؛)299 :1379 (عمادي،
 و است جامعه یک مرگ یا بالندگی و شدر حیات، در

 مطلوب وضع سوي به موجود وضع از را حرکت روند
 این بر. )1 :1386 همکاران، و (افتخاري کندمی کنترل
 ییروستا جوامع در یتمدیر ساختار به توجه اساس
 روستایی مسائل تحلیل رد اساسی موضوعات از یکی

                                                
   ssojasi@um.ac.irنویسنده مسئول: *

 موضوع اهمیت. )211 :1383 (رضوانی، است کشور
 هیچ  چمبرز که است حدي تا روستایی مدیریت

 روستایی توسعه هايبرنامه نشدن موفق در را عاملی
 روستایی مدیریت از صحیح درك نبود از مهمتر

 اخیر قرن نیمدر  اما )،230 :1376 (چمبرز، داند نمی
 گسترده پراکنش به توجه با دولتی و متمرکز مدیریت

 توجیه داراي ایران در فاحش و مختلف هاي تفاوت و
 لذا؛ است نداشته چشمگیري موفقیتی تاکنون و نبوده

 به اییـــروست توسعه ریزيامهـــبرن در دارد ضرورت
 به مشارکتی، روش و محلی مدیریت الگوي کارگیري

 روستایی توسعه ریزيبرنامه و مطالعات محور عنوان
کالن هدف  امروزه. )24 :1391(استعالجی،توجه شود
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حرکت براي رسیدن به وضعیت مدیریت روستایی 
 موجود بالفعل و بالقوه هايمطلوب با استفاده از توان

 روستایی جامعه وضعیت بهبود با همسو روستا، در
زیرا  ؛).ت روستایی در ایرانمدیری  6: 1376(طالب،  است
 و اقتصادي و اجتماعی نیازهاي بین تعادل حفظ

 انسانی توسعه طریق از آینده و حاضر نسل و محیطی
 کرده ایجاد امور ادارة در را پارادایمی تغییر پایدار،
 مانند مفاهیمی ورود به پارادایم تغییر این. است

 شفافیت، مدنی، امعهـــــج شهروندي، مشارکت
 اثر و کارایی کنار در برابري و عدالت سخگویی،پا

 حکمروایی و است انجامیده محلی حکومت بخشی
 و پایدار توسعه براي شرطی پیش عنوان به را محلی
 معرفی روستایی و شهري مدیریت براي مناسبی الگوي

 حکمرانی. )100 :1393 ،عظیمی و افتخاري( کندمی
 ازوکارهايس ناکارآمدي پی در که است الگویی خوب

 مجامع و یافتهتوسعه کشورهاي توسط ،توسعه پیشین
 حال در کشورهاي در ویژه به و شد ارائه المللی بین

 مدنی جامعه سازي نهادینه و استقرار منظور به توسعه
. است برخوردار ايویژه جایگاه  همربوط هاي سیاست و

 هایی سازمان است الزم خوب رانیحکم دیدگاه پرتو در

 دارند، عهده بر را جامعه عمومی امور ریتمدی که
 روستا طحس در. باشند مدار قانون و پاسخگو شفاف،

 شوراي و دهیاري رکن دو از روستایی مدیریتی نهاد
زاده و همکاران،  (شریف است شده تشکیل روستا
 و بودن انتخابی عامل دو به توجه با که )108: 1396
 از یکی اندتومی مردم با مستقیم و نزدیک ارتباط
 توسعه و خوب حکمرانی تحقق براي سازوکارها بهترین

زیرا  ؛)162 :1390 ؛همکاران و باشد(تقدیسی روستایی
 بر محلی هاي سازمان ساسا و پایه، نظريبه لحاظ 

 و است شده نهاده بنا مردم بر مردم تحاکمی اصل
 انهاده این وجودي فلسفه در اساس اصل مشارکت

 اهداف از یکی لذا ؛)164 :1386 بدري، و است(نعمتی
 با آن انطباق کنونی، شرایط در روستایی مدیریت

 زیرا. باشدمی خوب حکمروایی معیارهاي و اصول
 باشند داشته رضایت محلی مدیریت از که روستاییانی

 انجام را خود شهروندي وظایف بیشتري اطمینان با
 ایمانی و يآباد(فیروزکنندداده و مشارکت می

ن مطالعات وتاکن ستاار این در. )69 :1391 جاجرمی،
ایی ر رابطه با مدیریت روستایی و حکمرومتعددي د

  . )1 (جدول خوب انجام شده است
  

 تحقیق پیشینه :1 جدول
 گیري نتیجه  عنوان نویسنده

 خواجه
 و شاهکویی

 1391 همکاران،

 برمیزان موثر عوامل
 روستاییان مندي رضایت
 دهیاران عملکرد به نسبت

 کوهدشت) (شهرستان

 پرداخته محیطی) زیست بعد اجتماعی، بعد اقتصادي، روستایی(بعد مدیریت گانه سه ابعاد بررسی به
 آن تبع به که اقتصادي توسعه براي مناسب فضایی ایجاد روستایی مدیریت هدف اقتصادي بعد در. اند

 مناسب ایجادزمینه هدف یعداجتماعبُ در. پیداکند ترقی روستا درسطح عمومی رفاه و زندگی سطح
 مناسب بامدیریت محیطی زیست عدبُ در. افراد بالقوه استعدادهاي گرفتن بادرنظر انسانی توسعه براي

 و دهند کاهش اشندب می مردم ازفعالیت ناشی که غیرطبیعی مخاطرات و طبیعی مخاطرات اثرات
 ابعادرا این تحقق براي الزم زمینه مردم بااموزش تواند می روستا مدیریت کنند می گیرينتیجه

 .وجوداورند به تاحدودي

و  استانه دربان
 1389 ،همکاران

 عوامل وتحلیل سنجش
 روستایی برحکمروایی موثر

 محلی هاي درحکومت

 تصمیم ها، سازي درتصمیم مردمی هاي کمک وجلب مشارکت را روستایی حکمروایی ازاصول یکی
 موفقیت یردگ می ونتیجه. کند می بیان ها حکومت ماتواقدا ها برفعالیت ونظارت اجرا ها، گیري

 .است ناچیز مردمی هاي کمک جلب در محلی هاي حکومت

 و افتخاري
 1391 همکاران،

 مناسب الگوي ارائه
 روستایی خوب حکمروایی

 ایران در

 ،شفافیت محوري، قانون پذیري، مسئولیت پاسخگویی، مردمی، ازجمله(مشارکت اصولی روي بر مقاله این
 مهمترین را اصول واین. میکند بحث مشروعیت گرایی، اجماع وبرابري، عدالت واثربخشی، کارایی

 .کند می بیان روستایی خوب حکمروایی معیارهاي

 و شیخی
 1392 همکاران،

 دهیاران وعملکرد بررسی
 وتوسعه مدیریت روند در

 همدان روستایی

 وعمرانی خدماتی اجتماعی، فرهنگی، ادي،اقتص ازجمله دهیاران نقش اصلی معیارهاي بررسی به
 تسریع ودرنتیجه قرارداده بررسی مورد ابعاد ینا از هرکدام در را دهیاران عملکرد و ونقش. اند پرداخته
 نهاد عنوان به ودهیار نظارتی نهاد عنوان به شورا بین دوسویه ارتباط مستلزم روستارا پایدار توسعه

 .کنند می تبیین اجرایی
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 و مهدوي
 پور، کریمی

1391 

 مدیریت مطلوب الگوي
 ایران روستایی توسعه نوین

 و گرایان ساخت -کالسیک نئو-(کالسیک مکتب چهار در را مدیریت ونظریات ها دیدگاه مقاله این
 ایران در روستایی توسعه مدیریت الگوي تحوالت وهمچنین کرده بندي دسته مدیریت) نوین هاي نظریه

 کرده اسالمی)تبیین انقالب از پس -اسالمی انقالب تا مشروطیت از -مشروطیت تا (ازابتدا دوره درسه را
 بلکه نیستند کارساز روستایی توسعه امور اداره براي امروزه مدیریت سنتی روشهاي یردگ می ونتیجه

 سازماندهی، ریزي، برنامه شامل واصلی کلیدي زمینه چهار داراي باید روستایی مدیریت مطلوب الگوي
 پیوند هم به را روستایی مدیریت وکارکردي اصلی ابعاد حلقه یک بعنوان تا باشد وکنترل رهبري ره،ادا

 .دهد

 و افتخاري
 1386 همکاران،

 مدیریت به نو نگرشی
 نهاد بر تاکید با روستایی
 گذار تاثیر هاي

 ازابعاد یکی را اییروست مدیریت و پرداخته روستایی مدیریت تعریف به گذار تاثیر هاي نهاد بر تاکید با
 تبیین وبه داده قرار بحث مورد محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي، ازجمله پایدار توسعه مختلف

 نقش. پردازد می روستایی نواحی در توسعه اصلی اجزاء از یکی عنوان به » ونوین مشارکتی مدیریت«
 .اند کرده تبیین خوبی به را مدیریت وجایگاه

 جاجرمی ایمانی
 ی،کریم و

1388 

 اجتماعی هاي چالش
 در روستایی شوراهاي

 محلی مدیریت

 داشته توجهی قابل تاثیرات روستاها عمومی برامور توانند می که هستند نهادهایی مهمترین شوراها
 اموزشی، عمرانی، فرهنگی، ازلحاظ هستند مواجه ان با شوراها که دارد وجود هایی اماچالش. باشند

 شوراهاي مانند مدرنی هاي سازمان روستایی مطلوب مدیریت براي لک در. واقتصادي اجتماعی
 بخشی واثر کارکرد داشتن براي اجتماعی وسرمایه انسانی، سرمایه نظیر عواملی نیازمند روستایی

 .هستند مطلوب

 و افتخاري
 آملی، عظیمی

1390 

 حکمروایی رهیافت تبیین
 پایدار وتوسعه خوب

 روستایی

 همراه یکدیگر با متعارض یا متضاد منافع ان طریق از که مستمري فرایند را روستایی خوب حکمروایی
 شودتعریف می اورده روي همکاري پایه بر کنش وبه گیرد می شکل اي توسعه افزایی هم و شوند می

 فیزیکی منابع بر تاکید از روستایی پایدار توسعه هاي ذاريگ سیاست اینکه دلیل وبه. کنند می
 پارادیم این تغییر لذا است، داده مسیر تغییر مداري) انسانی(مردم منابع بر تاکید به )مداري صرف(پروژه

 را فرایندي چنین تحقق زمینه که روستاهاست مردم و روستا کارشناسان بین ت ارتباطا ایجاد نیازمند
 .کنند می بیان روستایی خوب حکمروایی

Douglas, 
2005 

بازساخت حکمروایی محلی 
ستایی: چشم در مناطق رو

 انداز توسعه روستایی

دهد که مناطق روستایی براي دستیابی به اهداف چشم انداز مطلوب خود در فرآیند  نتایج نشان می 
ویژه در زمینه مدیریت روستایی توسعه روستایی، نیازمند برخورداري از اصول حکمروایی خوب به 

اساس ساختارهاي زساخت و تحول بر باشند. براي این منظور، مدیریت روستایی نیازمند با می
  اشد.ب حکمروایی خوب می

Barkin, 
2000 

حکمرانی محلی: یک مدل 
مدیریت پایدار منابع 
  روستایی در جهان سوم

باشند. لذا مدیریت موثر و  هاي محیطی می هان سوم در معرض انواع ناپایداريروستاها در کشورهاي ج
محیطی تاثیرگذار باشد. در این راستا  هاي زیست داريپایکارآمد روستایی می تواند در کنترل نا

واند در مشارکت جویی ت یریت و حکمرانی محلی مشارکتی میبرخورداري مدیران روستایی از شیوه مد
  مردم محلی براي مدیریت مناسب و پایدار منابع موثر باشد.

Johnson & 
Minis, 2007 

به سوي تمرکززدایی: 
رویکردي در تقویت 

  ی خوبحکمروای

اشد که ب و یا اقتدارگرایانه برخوردار میهاي روستایی مدیریت محلی عمدتا از شکل آمرانه  در محیط
طح مشارکت طلبی پایین و بخش قابل توجهی از قدرت مدیریت در اختیار مدیران محلی بوده و س

گذار در ند تاثیرتوا اشد. بر این اساس اتخاذ رویکرد حکمروایی خوب در مدیریت روستایی میب ضعیف می
  گیري مدیران محلی موثر باشد. تمرکززدایی قدرت و تصمیم

  1394 دسترس، در منابع اساس بر تنظیم منبع:
  

 و مطالعات در شود، می مشاهده که همانطوري
 و مدیریت با ارتباط در گرفته صورت هاي پژوهش

 این مجزاي مطالعه به عمدتا روستایی، حکمروایی
 بین ارتباط به کمتر و است هشد پرداخته مفاهیم

 خوب حکمروایی با نآ انطباق و روستایی مدیریت
بر این اساس ارزیابی وضعیت موجود . است شده تاکید

مدیریت روستایی و میزان انطباق و نزدیکی آن با 
خوب به عنوان هدف اصلی  معیارهاي حکمروایی

باشد که کمتر در مطالعات پیشین به آن  تحقیق می
 موجود وضعیت صحیح ارزیابی. استتوجه شده 

 )Parhizgaria & Gilbertb, 2004: 221( مدیریت
 عملکرد به   عمومی اعتماد و پاسخگویی ارتقاء موجب
 تا کند می کمک و )Zhang, 2010: 175( شده مدیران

 محلی مدیران میزان چه که گردد مشخص
 هاي شاخص با متناسب دهیاران) و روستا(شوراها

   نند؟ک می مدیریت روستاها در خوب حکمروایی
  

  نظري چارچوب
ها و امروزه نقش و جایگاه مدیریت در تمامی زمینه

ر، بیش از هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي بشعرصه
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 .17 :1377(الوانی،  پیش برجسته گردیده است
مدیریت فراگرد به کارگیري موثر  زیرا )؛مدیریت عمومی

برمبناي یک نظام و کارآمد نیروهاي مادي و انسانی 
ریزي،  ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه

سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل 
عملیات براي دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت 

). مبانی سازمان و مدیریت .8 :1380(رضاییان،  گیرد می
ی هستند که در کلیه سطوح و این موارد اصول

وجود دارد.   دیریتی ضرورت توجه به آنهاي م مقیاس
در سطح اجتماعات محلی، مفهوم مدیریت مبتنی بر 

ندي است که در آن نمایندگان فرآی ،جامعه محلی
به صورت منظم با هم در تعامل  هاي ذي نفع گروه
تنی بر باشند. تعاملی که هسته اصلی آن مب می

هاي  گیرد. سازمان مشارکت جامعه محلی شکل می
ایجاد ي مبتنی بر جامعه محلی نقش زیادي در بنیاد

گیري، فراهم کردن اعضا، بهبود وضعیت  فرآیند تصمیم
هاي جامعه و خدمت  اقتصادي، تشویق توانمندي

امعه رسانی دارند و به عنوان کانالی براي سازماندهی ج
باشند. آنها معموال  محلی داراي یک نقش ضروري می

بی با افراد در ند و به خومقیم جامعه محلی هست
 اند. از این رو آنها داراي مزایاي زیادي از جملهارتباط

باشند و براي  آگاهی از نیازهاي جامعه محلی می
پاسخگویی موثر و بسیار سریع به مسائل روستایی 

هاي دولتی و یا غیر دولتی در  نسبت به سازمان
اند  باشند. به عالوه آنها نشان داده یت مناسبی میعموق
ي ظرفیت بسیج منابع محلی براي توسعه بنیادي دارا

هاي اخیر  ). در سال32: 1389(رشیدپور،  هستند
دیریت جدید ها به عنوان م دهیاري شوراي اسالمی و

اند. دهیاران و شوراهاي اسالمی  روستاها تعریف گردیده
ریت به عنوان نهادهاي مردمی و محلی که مدی

نند با اجراي توا ا را بر عهده دارند میـــروستاه
هاي مختلف  رنامهذاري، مدیریت و اجراي بگ سیاست

هاي الزم، کمک به جذب  آموزشی، توسعه زیرساخت
منابع مالی و اموري از این دست در توسعه روستاها 

: 1392، و همکاران شیخی( نقشی اساسی ایفا کنند
یریت جدید روستایی متکی بر ). آینده مد22

داره و کنترل دقیق مکان هاي جوامع محلی با ا ظرفیت

انی باشد. در مقطع جه وجود میو بهره وري از منابع م
ها، عملکرد دقیق  شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه

ها براي توسعه روستایی و نواحی محلی،  ریزي برنامه
ه لذا مجموع خودکامگی و فردگرایی است؛مقابله با 

 هاي کارآمد، قدرت مدیریت باید به وسیله استراتژي
گذاري حساب شده  عمل، ابتکار در سازندگی و سیاست

توسعه  همراه باشد، مدیریت جدید روستایی باید درك
گرایی و مشارکت را در  محلی، بروز ابتکارها، جمع

دستور کار قرار دهد و قادر به تحلیل مشکالت 
اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی فضاهاي 

). 22: 1384 ،(مهدوي و نجفی کانی روستایی باشد
نقش مشارکتی جامعه محلی براي تسهیل روند 

رکز اساسی بوده و طبق نظر تصمیم گیري غیر متم
هاي  ان موفقیت مشارکت جامعه و سازمانریز برنامه

محلی بستگی به درك کارکرد نظام اجتماعی، 
اقتصادي و قابلیت یکپارچه کردن عناصر انسانی به 

این  صورت فردي و جمعی در سطح محلی دارد که
در قالب رهیافت مدیریت مبتنی بر جامعه محلی  ،مهم

این رهیافت همه برنامه قابل تبیین است، بر مبناي 
مندي مردم انجام  مردم و بهره اي براي هاي توسعه

اي که کانون توسعه با مردم و براي  گیرد به گونه می
). روستا نیز به عنوان 32: 1389(رشیدپور،  مردم است

با  تواند که در آن می به مدیریت داردیک مکان نیاز 
هاي  مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمان

تدوین  ییهاي توسعه روستا ها و طرح روستایی، برنامه
 گیرد و اجرا گردید و تحت نظارت و ارزیابی قرار 

  ).211 :1380(وارث، 
میزان مشارکت طلبی در الگوهاي مدیریت 

 توان می دوره سه به را توسعه حال در کشورهاي
محلی  هاي مدیریت گیري که در جهت کرد تقسیم

 :باشد روستاها نیز تاثیر گذار می
 دوم جهانی جنگ پایان از که بزرگ: دولت دوره )1

 . یابد می ادامه 1970 دهه اواخر تا و شده آغاز
 در غالب جریانی عنوان به حداقل: دولت دوره )2

 مطلوب مالک را سازي خصوصی ،1980 دهه ابتداي
 دولتی سهم کاهش خواهان و دانستند می توسعه براي

 . شد اقتصاد در
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 الگویی خوب حکمرانی خوب: حکمرانی دوره )3
 توسعه پیشین سازوکارهاي ناکارآمدي پی در که است

 ارائه المللی بین مجامع و یافته توسعه کشورهاي توسط
 منظور به توسعه حال در کشورهاي در ویژه هب. شد

 هاي سیاست و مدنی جامعه سازي نهادینه راراستق
 پرتو در دارد. اي ویژه جایگاه ها کمک اعطاي به مربوط
 که هایی سازمان است الزم خوب حکمرانی دیدگاه

 شفاف، دارند، برعهده را جامعه عمومی امور مدیریت
لذا در  ؛)Scott, 2001: 23( باشند مدار قانون و پاسخگو،

کارگیري تفکر حکمروایی  هشرایط امروزي ضرورت ب
خوب در فرایند مدیریت روستایی به عنوان یک اصل 

  است.اساسی و ضروري 
 نشان حکمروایی مفهوم نظري پیشینه بررسی

 اهمیت اخیر هاي سال در مفهوم این اگرچه که دهد می
 مفهوم. است دیمیـــق مفهومی حقیقت در اما یافته،

 جامعه نمتو وارد 1980 دهه اواخر از »حکمروایی«
 بر داللت و شد محلی امور اداره و سیاسی شناسی
 و قدرت رابطه درباره قدیمی محتوایی یا موضوع
 به بیان ترین ساده به حکمروایی. داشت جامعه

. دارد اشاره حکومت و شهروندان بین ارتباط چگونگی
 از تابعی حکومت کارآمدي حکمروایی، نظریه در

 بانک. است تحکوم با شهروندان ارتباط چگونگی
 هم قدرت اعمال نهادهاي و سنت را حکمروایی جهانی

 نظارت انتخاب، فرآیند جامعه، عمومی مصلحت با سو
 حکومت توانایی و ظرفیت قدرت، صاحبان تعویض و

 و درست هاي سیاست اجراي و منابع کارآمد اداره براي
 تعامالت که نهادهایی به حکومت و شهروندان احترام

 تعریف کنند می اداره را آنها میان صادياقت و اجتماعی
 بر. )101: 1389 ،و همکاران آستانه (دربان کند می
 متحد ملل سازمان و جهانی بانک تعاریف پایه

 مدیریت و قدرت اعمال روش عنوان به حکمروایی
. است شده تعریف کشور اجتماعی و اقتصادي توسعه
 اجراي و گیري تصمیم فرایند را حکمروایی 1اسکاپ

 حکمروایی مفهوم آن براساس که داند می تصمیمات
 ملی المللی، بین شرکتی، چون مختلفی هاي حوزه در
 ي پدیده اساس این بر گیرد، می صورت محلی و

                                                
1. ESCAP 

 و رسمی بازیگران بر تمرکز با توان می را حکمروایی
 اجراي و یريگ تصمیم فرایند در که غیررسمی
 و رسمی ساختارهاي نیز و دارند دخالت تصمیمات
 بررسی شده ایجاد تصمیمات اتخاذ براي که غیررسمی

 تسریع و فقر کاهش در خوب حکمروایی. کرد تحلیل و
 عملکرد به توجه. دارد بسزایی تاثیر توسعه عملکرد

 دهنده نشان کشورها از برخی اقتصادي خوب
 ستا آنها ايـــه انـــسازم خوب حکمرانی

)Punyaratabandhu, 2004: 15( .خوب اییحکمرو 
 که است خاص هايشیوه و ها روش از اي مجموعه
 نمایان را شکوفا جوامع و ایستا جوامع بین اختالف

 مختلف هاي مقیاس در تواند می حکمروایی. کند می
 ملی اي، منطقه المللی، بین اداري و مدیریتی سیاسی،

 اساس این بر. باشد پیگیري قابل سازمانی و محلی و
 رویکرد سازي پیاده راستاي در اخیر هاي دهه در

 به توجه محلی، سطوح در مشارکتی ریزي برنامه
 هاي سازمان زیرا ؛است یافته افزایش محلی حکمروایی

 اثر بر که باشندمی ها سازمان انواع جمله از محلی
. اندگرفته قرار توجه مورد مدیریتی هاي شیوه در تحول

 تحاکمی« اصل بر محلی هاي سازمان اساس و پایه
 فرآیند در .است شده نهاده بنا »مردم بر مردم
 موضوع در دولت و مردم نقش به مریوط هاي نظریه
 اجتماعات توسط محلی هاي سازمان تشکیل توسعه
 هاي سازمان تا است گرفته قرار تاکید مورد محلی
 محلی امور اداره و توسعه در را فعالی نقش محلی

. )164: 1386، همکاران و (نعمتی گیرند برعهده
حکمروایی روستایی یعنی این که مردم باید به سطحی 

ها امکان و انتخاب از توسعه فردي دست یابند که به آن
هاي خود را بدهد. حکمروایی  بر اساس خواست

روستاییان اصطالحی است براي توصیف هموار کردن 
روستاییان براي تالش در جهت  راه مشارکت

: 1384(فرخی،  یییابی به اهداف توسعه روستا دست
 در محلی امور اداره کیفیت به محلی حکمروایی. )25

 وسیله به که مدیریتی ؛دارد اشاره روستایی مناطق
 قابلعنوان مدیران محلی  به دهیاران و شوراها

 دخیل و مردمی مشارکت با که طوري به .اجراست
 تصمیم و ها گیري تصمیم فرآیند در مردم کردن
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 تحقق جهت در محلی هاي تهخواس تعیین و ها سازي
 ؛دارند می بر قدم محلی جامعه در ها خواسته این

 و روستا و شهر اسالمی شوراهاي تشکیل بنابراین
 تحقق براي را مناسبی زمینه روستایی دهیاران

 سطح در چه و شهر سطح در چه- خوب حکمروایی
 عظیمی آملی و همکاران،( است آورده فراهم -روستا

 اقتدار اعمال محلی حکمروایی نبنابرای ؛)3:1390
 جامعه امور مدیریت در اداري و اقتصادي سیاسی،

 که است نهادهایی و جریان و سازوکارها شامل و محلی
 و ابراز را شان عالئق گروهها و شهروندان نهاآ طریق از

 را شان تعهدات. کنند می اعمال را شان قانونی حقوق
 پردازند می انهایش تفاوت تعدیل به و دهندمی انجام

  . )101:1389 ،و همکاران استانه (دربان
 عنوان به خوب حکمرانی تحقق راستا این در

 جهت آن از روستایی مدیریت در جدید مفهومی
 به اخیر هاي سال در نظام مدیریت که دارد اهمیت
 مشارکت براي تري پررنگ نقش کردن پیاده دنبال
هاي  اهسکونتگ جمله از کشور سطوح تمامی در مردم

 از ايمجموعه روستایی حکمرانی. است روستایی
 و خصوصی از اعم نهادها و افراد که است اقدامات
 روستایی اداره و مدیریت به آنها طریق از دولتی

 نهادهاي شامل روستایی حکمرانی واقع در. پردازند می
 ناساکن اجتماعی سرمایه و غیررسمی و رسمی

 را روستایی شهروندان باید نهایت در که است روستایی
 زیرا. شوند مند بهره شهروندي منافع از تا سازد قادر

 شهروندان زندگی براي که را آنچه هر خوب حکمرانی
 آن طریق از و گذارد می اختیار در است ضروري و الزم
 و استعدادها از توانند می شهروندان که است

 و اقتصادي وضعیت بهبود جهت در خود هاي توانایی
کاربرد این مفهوم در . گیرند بهره خویش عیاجتما

روستائی همراه با اقدامات در مناطق  حوزه مطالعات و
 اصولی همچون ایجاد پیوند و ها و تاکید بر ویژگی

 هاي مختلف موثر بر توسعه، همکاري میان بخش
همکاري میان  گذاري روستائی، یکپارچگی در سیاست

توجه به افزایش  محدودهاي مدیریتی، قلمروها و
چشم  ترسیم اهداف و مشارکت پایدار روستائیان،

 هاي محلی و مشارکتی، توجه به مزیت اندازهاي

سازي و ارتقائ توانمندي مقامات  ظرفیت رقابتی،
 ،و بصیرت پور (برك ن بوده استآمحلی و نظایر 

نوع نگرش در حکمروائی روستائی بسیار  ).294: 1389
مشارکت و  گرائی، مطوریکه مرد هب حائز اهمیت است،

 زائی از جمله ابعاد مهم آن است و توسعه درون
گیري به سوي آرمانهاي  روستائی با جهتحکمروائی 

خدمات  اعتبارات، انسانی از طریق دسترسی به منابع،
 ,Zankinهاي درآمد زاست( اشتغال و فعالیت پایه،

2010: 12(.  
 حاکمیت که است باور این بر روستایی حکمروایی

 در را مردم که ها سازمان از اي مجموعه وسیله به رموث
. دگیر می شکل ،کنند می درگیر و دخیل خود سرنوشت
 در و است دموکراسی مقوله از بخشی مشارکت
 در قدرت رابطه و دولت شهروندان، روابط چارچوب

 میالدي، 1960 دهه اواخر در .گیرد می شکل جامعه
 موضوع عنوان به جوامع توسعه در مشارکت نقش

 قرار گیران تصمیم و سازان تصمیم توجه مورد اساسی
 براي. )5 :1385 ،صرافی و زاده (اسماعیل گرفت

 مشارکت میزان افزایش و توسعه در مردم مشارکت
 آنها جمله از که دارد وجود مختلفی هاي روش آنها
 با کرد، اشاره مختلف نهادهاي و ها تشکل به توان می

 از گیري بهره شیوه ترین لیاص و مهمترین این وجود
 توسعه، روند در مردم جانبه همه و فعال مشارکت
 سوم بخش عنوان به که هستند غیردولتی هاي سازمان

 در مومی)دولت(ع و خصوصی(بازار) بخش کنار در
 :1390همکاران، و اشمی(ه دارند نقش جامعه اداره
 تلقی فرآیند یک توسعه اینکه به عنایت با. )94
 بر که است مختلفی متغیرهاي داراي و شود می

 ،متغیرها این از یکی و دارند متقابل تاثیر یکدیگر
که  است خوب حکمرانی شیوه با مشارکتی مدیریت

کمروایی خوب نیازمند توجه به اصول و معیارهاي ح
(افتخاري و عظیمی،  باشد در فرآیند مدیریت می

 :)5 ؛1391
 کمرواییح در مشارکت از منظور :مردمی مشارکت -

 سهیم و ها یريگ تصمیم بر گذاري تاثیر قدرت ،روستایی
 روستایی مردم یعنی. است قدرت در روستاییان شدن
 به که هایی سازي تصمیم و ها گیري تصمیم در باید
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 نقش و کنند دخالت شود می مربوط شان سرنوشت
 در ویژه هب قدرت این باشند داشته گذار تاثیر و فعال

 روستایی پایدار توسعه برديراه اهداف چارچوب
 مورد کالبدي) ،اکولوژیکی ،نهادي ،اجتماعی ،(اقتصادي

 . است نظر
بیان  را فرایندي پاسخگویی واژه :پاسخگویی -

 چه مدیران و ،مسئوالن ،ها سازمان نآ در کهکند  می
 و )... و دهیار و اسالمی (شوراي خرد یا کالن سطح در

 و تصمیمات نتایج مسئول ،روستایی محلی هاي انجمن
 اهرمی پاسخگویی واقع در. هستند خود هايفعالیت

 گیرندگان تصمیم و مسئوالن کنترل افزایش براي
 . باشند مسئول خود عملکرد قبال در تا هست

 روستایی خوب حکمروایی :پذیريمسئولیت -
 همه نفع به فرایندها و نهادها تا است آن نیازمند

 پذیر امکان زمانی امر نای ،کند ارائه خدمات ذینفعان
 تصمیم و مسئوالن ،فرایندها و نهادها که است

 و افراد نیازهاي و انتظارات و ها خواسته به گیرندگان
 قبال در و باشند مسئول و حساس روستایی هاي گروه
 روستایی خوب حکمروایی در. بدهند پس حساب آنان
 عهده از خواهند می. هستند مسئولیت اهل همه

 . برآیند شده واگذار آنها به که مسئولیتی
 مستلزم روستایی خوب حکمروایی :محوري قانون -

 به که است منصفانه و درست قانونی هاي چارچوب
 قوانین وجه ،دیگر سوي از ،شود اجرا طرفانه بی صورت

 گیري تصمیم در قانونی هاي چارچوب مراعات مدآکار
 مسئله ،ها گیريتصمیم از غیرمسئول افراد بودن دور و

 خوب حکمروایی در را مندي قانون و محوري قانون
 پاي. است داده قرار توجه مورد پیش از بیش روستایی

 همچنین و روستاییان آگاهی نیازمند قوانین به بندي
 حقوق از کامل حمایت. است قانون به مسئوالن احترام
 و مانده حاشیه در هاي انسان ویژه هب(ها انسان تمامی

 از جغرافیایی هاي مکان هاي هدف) و گروه و فقیر
 شمار به روستایی خوب حکمروایی اساسی اصول

 قوانین تبعیض از عاري و طرفانه بی اجراي .یدآ می
 یک و مستقل (قضاییه) اداري نهاد یک وجود مستلزم
 ،ملی سطوح در طرف بی و ناپذیر فساد پلیس نیروي
 . بود خواهد محلی و اي منطقه

 به شفافیت ،روستایی خوب واییحکمر در :شفافیت -
 به شدن تبدیل براي روستاییان به دادن اختیار معناي
 اظهار حق داشتن و روستایی جامعه در سانیر حساب

 حالتی چنین در. است آزاد اطالعات به دسترسی نظر
 به ها گیري تصمیم در کاري پنهان مقابل در شفافیت

 فساد بروز امکان اريک پنهان در اینکه راچ آید می شمار
 شفافیت که صورتی در ،داشته وجود گیري تصمیم در

 . شود می آن گسترش یا و بروز مانع
 روستایی خوب حکمروایی در :بخشی اثر و کارآیی-

 و نهادها که است آن معناي به اثربخشی و آیی کار
 جامعه نیازهاي که بیاورند وجود به را نتایجی فرآیندها

 از مطلوب استفاده حال عین در و ساخته وردهآبر را
 در. باشد میسر همگان براي دسترس در منابع

 کارایی و بخشی اثر مفهوم ،روستایی خوب حکمروایی
 حفظ و طبیعی منابع از پایدار استفاده برگیرنده در

 . است زیست محیط
 ،روستایی خوب حکمروایی در :برابري و عدالت -

 در روستاییان تمامی براي مناسب هاي فرصت ایجاد
 جهت در تالشی ،شان رفاهی وضعیت ارتقاي زمینه

 حتی مردم تمامی مشارکت و منابع عادالنه تخصیص
 گیري تصمیم در نظر اعالم در فقیر و محروم اقشار
 . شود می محسوب عدالت نوعی

 روستایی جامعه در :جمعی) گرایی(توافق اجماع -
 .دارند وجود مختلف منابع با ها گروه و متعدد کنشگران

 بین میانجیگري ،روستایی خوب حکمروایی وظیفه
 جامعه سطح در موجود مختلف منافع و ها دیدگاه

 کار این. است نآ به دستیابی منظور به روستایی
 هاي بخش میان مشترك تالش و ارتباط وجود مستلزم
 بویژه روستاییان و ،خصوصی ،دولتی مختلف
 در دموجو اجتماعی نهادهاي و غیردولتی هاي سازمان
 یک بایستی ،روستایی خوب حکمروایی. باشد می روستا
 پابدار توسعه درباره مدت بلند و وسیع انداز چشم

 تحقق. باشد داشته نآ به دستیابی چگونگی و انسانی
 و ها دیدگاه شدن نزدیک سایه در فقط امري چنین
 . است میسر روستایی جامعه در مختلف منافع

 طهبرا روستایی خوب حکمروایی در :مشروعیت -
 تصمیم و مدیران و مسئوالن بین قانومند و درست
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 مشروعیت ،روستاییان با غیرمحلی و محلی گیرندگان
 ،بین فیما تعامل و رابطه این در. آورد می ارمغان به را

 اکثریت توسط شان تصمیمات ،امور مجریان و مسئوالن
 در. گیرد می قرار تایید و حمایت مورد روستایی مردم

 پدیده یک مشروعیت که گفت توان می جهنتی
 وجود به روستایی جامعه در وقتی و بوده دموکراتیک

 طبق را روستایی مردم اکثریت پشتیبانی که آید می
. )1 (شکل باشد داشته همراه به مقررات و قوانین

  

  
  

  پژوهش: مدل مفهومی 1 شکل
  

روایی خوب برهمین مبنا مهمترین اهداف حکم
باشد: حضور و تقویت  ن شرح میروستایی به ای

هاي خصوصی و غیردولتی کارآمد، تقویت و  بخش
بازساخت نهادهاي جامعه مدنی در جهت استقرار 
دموکراسی و مشارکت روستاییان، عدم تمرکز قدرت و 
ثروت در دولت مرکزي، افزایش مشارکت و مداخله 
تمامی افراد و صاحبان منافع در فرآیندهاي سیاسی 

محلی، اصالح مدیریت بخش عمومی و  درون جوامع
خصوصی، بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی 
براي همه روستاییان، اعتالي امنیت، برابري و پایداري 

هاي  هش فساد، کاهش فقر و جدایی گزینیو کا
اجتماعی قومی و فرهنگی، کاهش فساد، حفظ 

اییان به دموکراسی، ایجاد فرصت و امکان براي روست
 ها و آمال آنها در زندگی ور نشان دادن خواستهمنظ

(افزلیش اختیارات روستاییان براي ایفاي یک نقش 
اي مردم ساالرانه و برابر  ل) دستیابی به توسعهفعا

). بر این اساس 7:1391(افتخاري و همکاران،  خواهان
ست امروزه در فرآیند مدیریت روستایی انتظار بر این ا

هاي روستایی  در محیطکه اصول حکمروایی خوب 
پیاده شده و مدیران روستایی در تالش براي افزایش 

مندي روستاییان در راستاي قواعد حکمروایی  رضایت
خوب باشند. بنابراین در مطالعات امروزین مدیریت 
روستایی و ارزیابی عملکرد مدیران توجه به 

نها با معیارهاي هاي مدیریت آ راستایی شیوه هم
ک اصل باشد که تواند به عنوان ی میحکمروایی خوب 

فراهم هاي رضایتمندي روستاییان  در بلند مدت زمینه
 خواهد ساخت. 

  
  مطالعه مورد منطقه معرفی و تحقیق روش

 روش اساس بر اهداف به رسیدن براي این پژوهش
 ایـن نتـایج کـه آنجـایی از و ؛اسـت تحلیلی -توصیفی
 دهیاران و هاشورا ،ها فرمانداري ،استفاده مورد پژوهش

 براي. است کاربردي تحقیق نوع ،هدف نظر از باشد می
 روش و اي کتابخانــه هــاي روش از اطالعــات گــردآوري

 نمونــه جامعــه از نامــه پرســش تکمیــل بــراي میــدانی
بنـابراین ابـزار مـورد اسـتفاده در  استفاده شده اسـت؛

اي در قالـب طیـف لیکـرت نامه روش پیمایشی، پرسش
رسـی مطالعـات انجـام شـده در ایـن بود که پس از بر

زمینه و نیز مصاحبه با صاحب نظـران تهیـه و تـدوین 
گویـه در قالـب  32نامه در بردارنده  گردید. این پرسش
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تبـاط بـا شاخص مستخرج از چـارچوب نظـري در ار 9
  باشد.  حکمروایی خوب روستایی می

هـاي  آوري داده آماري تحقیـق بـراي جمـع جامعه
ستا از بخـش مرکـزي شهرسـتان رو 12میدانی، شامل 

روستاهایی کـه . استدر استان خراسان رضوي چناران 
به لحاظ جمعیت در شهرستان چناران با رشد جمعیت 

بوده و مدیریت روستایی در آنها اهمیـت بـاالیی  مواجه
  ).2 شکل(دارد 

  

 
  : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و توزیع فضایی روستاها2 شکل

  

سرپرستان خانوارهاي روستایی می  ،نمونهجامعه 
باشند که براي برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیري 

نفر به  132که  استفاده شده )08/0(با خطايکوکران
در برخی از  که اما از آنجائیاند.  عنوان انتخاب شده

نفر بود، براي  10ها کمتر از  روستاها تعداد نمونه

نفر افزایش یافت که 10 پذیري به افزایش قدرت تعمیم
نفر افزایش  144هاي مورد بررسی به  در نتیجه نمونه

ه و به صورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار یافت
        ).3 (جدول گرفتند

  

  : روستاهاي مورد مطالعه و حجم نمونه ها3جدول
  نمونه هاي اصالح شده  تعداد نمونه  خانوار  جمعیت روستا
  18  18  154  574  خیرآباد

  18  18  147  537  گهوه خالصه
  15  15  125  454  ملی

  12  12  97  385  چهار مهن
  11  11  93  361  کمبالن
  10  9  81  259  جوکال

 10  9  78  311  یوردچوپان
 10  9  78  266  خواجه جراح

 10  9  75  275  قلقوچان
 10  9  68  252  رضا آباد سرهنگ

 10  8  67  207  نورالدین
  10  5  40  128  سمندر
  144  132  1103  4009  جمع

  1394یافته هاي پژوهش، منبع: 
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به منظور اطمینان از ها،  نامه پس از تکمیل پرسش
د متخصص ـاتیــــن از اســـت 14نامه،  روایی پرسش

ا ـــه ا، گویهــــه اهی پس از مطالعه شاخصـــدانشگ
نامه نظرات خود را اعالم کردند که  هاي پرسش پرسشو

نامه  رد نظر، روایی پرسشوپس از بررسی و اصالحات م
براي بررسی اعتبار، از شیوه آلفاي همچنین  تأیید شد؛

نامه  کرونباخ استفاده شده است. اعتبار کلی پرسش
همچنین با توجه به نتایج آزمون  است؛ 0,83برابر 

نامه وجود ندارد که با  آلفاکرونباخ، موردي در پرسش
نامه به اندازه معناداري افزایش  حذف آن، اعتبار پرسش
روش مزبور، اعتبار هریک از  یابد. در نهایت براساس

  ).4(جدول هاي نه گانه برآورد شد س مقیا
   

  حکمروایی: اعتبار مقیاس هاي سنجش 4جدول 

 مسئولیت  پاسخگویی  مشارکت
  پذیري

 قانون
 و یکارای  شفافیت  محوري

  بخشی اثر
 و عدالت

  برابري
 اجماع
  وعیتمشر  گرایی

84٪  68٪  71٪  71٪  83٪  84٪  76٪  80٪  87٪  
  .1394هاي پژوهش،  منبع: یافته

  

به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي گردآوري شده 
پژوهش، از آمار  هاي پرسشبا توجه به اهداف و 

توصیفی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد 
(ضرایب  فراوانی تجمعی و میانگین) و آمار استنباطی

) و مدل وزن دهی آنتروپی Tهمبستگی و آزمون 
  شانون و اولویت بندي ویکور استفاده گردید. 

  

  تحقیق هاي یافته
 روستاهاي در شده گردآوري هاي داده اساس بر
میزان  بررسی منظور به چناران شهرستان مطالعه مورد

 ،روستایی وبلمط حکمروایی در محلی مدیریت انطباق
 را نفر 84 پاسخگویان مجموع ازنتایج نشان داد که 

 )درصد 41( زنان را نفر 59 و درصد) 58,3( مردان
 فراوانی بیشترین سنی گروه لحاظ به .دادند تشکیل

 و باشد می 30- 20 سنی گروه به متعلق پاسخگویان
 بوده 60-51 سنی گروه به مربوط پاسخگویان کمترین

 ،پاسخگویان مجموع از تحصیالت نظر از. است
 با دیپلم مدرك با افرادي به متعلق راوانیف بیشترین

 به متعلق فراوانی کمترین و )٪35,4( نفر 51 تعداد
 6 فراوانی باو لیسانس  دیپلم فوق مدرك با افرادي

 با سطح تحصیالت ابتدایی ویانپاسخگ و بود )4,2٪(
داراي  پاسخگویان و )٪29,2( نفر 42 فراوانی داراي
 )٪27,1( 39 فراوانی با سیکل تحصیالت سطح
 به پاسخگویان بیشترین اشتغال زمینه در .اند بوده

 ،درصد) 29,9( 43 فراوانی با اند بوده مشغول کارگري
 فراوانی با مطالعه مورد روستاییان کشاورزي بخش در

 0,7( 1 فراوانی با دامداري در ،درصد) 25,7( 37
 زنان و درصد)4,2( 6بافراوانی کارمندي ،درصد)
 57 فراوانی که کرده بیان داريخانه را خود اشتغال

  . )5 (جدول اند داده تشکیل را درصد)39,6(
-Kolmogorov بودن متغیرها از آزمـون براي نرمال

Smirnov شود در این آزمون بر اساس  استفاده میZ  و 
)Sig بـودن و عـدم   سطح معناداري) می تـوان نرمـال

+ 96. 1بـین  Zنرمال بودن را تشخیص داد. اگر مقـدار 
ــد و  -96. 1و  ــر از  Sigباش ــان  05. 0کمت ــد نش باش

ء نرمال بودن داده هاست، کـه فرضـیه صـفر رد  دهنده
شود و فرضـیه یـک کـه نرمـال بـودن را مشـخص  می
دهـد کـه در  شود. نتایج نشـان می کند پذیرفته می می

  ).6 ها نرمال بودن است(جدول ها داده تمام شاخص
ته نشان دهنده که محاسبات انجام گرف از آنجائی

 Tها بود؛ لذا از آزمون  میزان نرمال بودن همه شاخص
  ها استفاده شده است.  براي بررسی و تحلیل میانگین

ــاس آزمــون  ــراي  Tبراس شاخص(مشــارکت،  9ب
پاسخگویی، مسئولیت پذیري، قانون محوري، شفافیت، 
کارایی و اثر بخشی، عدالت و برابـري، توافـق و اجمـاع 

) با گویه هاي مربوط به هرشـاخص گرایی و مشروعیت
شـود در  بدست آمده است. همـانطور کـه مشـاهده می

) کمتـر از Sig( ها سـطح معنـاداري تمام این شـاخص
است که بیانگر نظر نسبتا مثبـت پاسـخگویان از  0,05

عملکرد شوراها و دهیاران در روستاهاي مـورد مطالعـه 
ــا حکمروایــی خــوب می باشــد در نتیجــه  در ارتبــاط ب
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شانگر مطلوبیت نسبی عملکرد مدیران محلی به لحاظ ن
حکمروایی خوب و مطلوب در روستاهاي مورد مطالعـه 

  ).7 (جدول بوده است

  

  

  سنی هاي گروه و تحصیالت سطح ،جنسیت برحسب ها نمونه عمومی هاي ویژگی :5 جدول
  درصد فراوانی  فراوانی مطلق هر گروه  گروه ها  ویژگی عمومی

  جنسیت
  3/58  84  مرد
  0/41  59  زن

  100  144  جمع

 سطح تحصیالت

  2/29  42  ابتدایی
  1/27  39  سیکل
  4/35  51  دیپلم

  2/4  6  فوق دیپلم
  2/4  6  لیسانس
  100 144  جمع

  گروه هاي سنی

  1/45  65  سال 20-30
  6/32  47  سال 31-40

  7/16  24  سال 41-50 
  1/2  3  سال 51-60
  5/3  5  سال 61-70

  100  144  جمع
  1394هاي پژوهش،  منبع: یافته

  

  ها اسمیرونوف براي نرمال بودن شاخص -آزمون کلموگروف :6جدول
 نتیجه آزمون Z Sig  انحراف معیار  میانگین  ها شاخص

  نرمال بودن  35/0  92/0  82/0  78/2  مشارکت
  نرمال بودن  97/0  23/1  79/0  78/2  پاسخگویی

  مال بودننر  13/0  59/1  88/0  90/2  مسئولیت پذیري
  نرمال بودن  12/0  18/1  75/0  88/2  قانونمندي
  نرمال بودن  17/0  10/1  83/0  97/2  شفافیت
  نرمال بودن  53/0  80/0  83/0  68/2  کارآیی
  نرمال بودن  30/0  44/1  84/0  00/3  عدالت

  نرمال بودن  53/0  80/0  77/0  82/2  اجماع گرایی
  نرمال بودن  15/0  13/1  95/0  92/2  مشروعیت

 .1394: یافته هاي پژوهش، منبع
  

  ها براي همه شاخص Tآزمون :7جدول

  95میزان اختالف در سطح اطمینان %  میانگین  ها شاخص
Sig   مقدارt حد پایین  حد باال  

  4/40  000/0  64/2  91/2  78/2  مشارکت
000/0  64/2  91/2  78/2  پاسخگویی  1/42  

000/0  76/2  05/3  90/2  مسئولیت پذیري  4/39  
000/0  76/2  01/3 88/2  محوري قانون  8/45  

000/0  83/2  11/3  97/2  شفافیت  6/45  
000/0  54/2  82/2  68/2  کارایی و اثربخشی  5/38  
000/0  86/2  14/3  00/3  عدالت و برابري  6/42  
000/0  70/2  95/2  82/2  اجماع گرایی  9/43  
000/0  78/2  10/3  94/2  مشروعیت  0/37  

  .1394هاي پژوهش،  یافته منبع:
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ها  در ارتباط با مقایسه میانگین Tنتایج آزمون 
به لحاظ سطح معناداري، نشان داد که با وجود اینکه 

گانه در  9هاي  هاي مورد مطالعه در شاخص کلیه گویه
ها نشان  ا میانگینمعنادار بوده ام 05/0سطح آلفا 

دهد که سطح اجرا و پیاده سازي مفاهیم مرتبط با  می
دیران محلی روستایی پایین حکمرانی خوب توسط م

) بوده است. تنها 3تر از حد متوسط نظري(میانگین 
، ها در روستا ساختمان يصدور پروانه براسه گویه 

به  ییانروستا ییان، و اعتمادروستا يبرا یتامن برقراري
ها متوسط به باال  ی داراي میانگینمحل یرانمد
  ).8(جدول باشند می

  
  مشارکت براساس گویه  براي شاخص T: آزمون 8جدول

 ها
ص

شاخ
  

  میانگین  گویه
میزان اختالف در سطح 

  95اطمینان %

ح 
سط

ري
ادا

معن
  

 tمقدار 
  حد پایین  حد باال

ت
ارک

مش
  

  6753/27  000/0  45/2  83/2  64/2  فراهم ساختن زمینه ي مشارکت توسط مدیران محلی
000/0  57/2  92/2  74/2  مدیراناهمیت تصمیم گیري روستاییان در رابطه با امور روستا براي   168/31  

000/0  55/2  89/2  72/2  فراهم ساختن روحیه و انگیزه براي روستاییان  992/31  
000/0  77/2  11/3 94/2  همکاري مدیران محلی با روستاییان  702/33  

000/0  2/.72  03/3  88/2  ارزیابی استقبال مدیران از همکاري روستاییان در طرح هاي عمرانی  390/37  

یی
گو

سخ
پا

  

000/0  60/2  90/2  75/2  پاسخگویی به نیازهاي کشاورزي روستاییان  79/36  
000/0  53/2  88/2  70/2  پاسخگویی به نیازهاي اقتصادي کشاورزان  63/30  

000/0  17/2  07/3  89/2  پاسخگویی به نیازهاي زیست محیطی روستابیان  34/32  

ت
ولی

سئ
م

 
ري

ذی
پ

  

000/0  71/2  07/3  89/2  عملکردهاي خودپاسخگویی مدیران در برابر   77/31  

000/0  77/2  08/3  92/2  ایجاد روحیه مسئولیت پذیري در روستاییان  49/36  

ري
حو

ن م
انو

ق
  

000/0  82/2  17/3  99/2  پایبندي مدیران به قانونمندي  43/33  
000/0  34/2  71/2  52/2  تصمیم گیري افراد غیر مسئول براي روستا  96/26  

000/0  72/2  08/3  90/2  وق روستاییاندفاع از حق  52/31  
000/0  82/2  19/3 01/3  صدور پروانه براي ساختمانها در روستا  72/31  

000/0  85/2  18/3  01/3  برقراري امنیت براي روستاییان  55/36  

ت
افی

شف
  

000/0  06/3  24/3  07/3  صداقت مدیران محلی با روستاییان  11/35  
000/0  88/2  05/3  89/2  یاناجازه اظهار نظر به روستای  05/36  

000/0  92/2  09/3 92/2  آگاه کردن روستاییان از مسائل و مشکالت  23/34  
  98/32  000/0  01/3  19/3  01/3  اعتماد روستاییان به مدیران محلی

یی
ارآ

ک
  

000/0  56/2  90/2  73/2  سرمایه گذاري براي صنایع دستی  93/31  
000/0  51/2  89/2  70/2  بازاریابی براي محصوالت  41/28  

000/0  41/2  77/2  59/2  تالش در ایجاد فرصتهاي جدید شغلی  56/28  
000/0  44/2  79/2 62/2  ایجاد فرصت خالقیت و نوآوري  88/29  

000/0  64/2  97/2  81/2  تالش در توانمند سازي اقتصادي روستاییان  71/33  

 و 
ت

دال
ع

ري
براب

  

000/0  65/2  00/3  83/2  تخصیص عادالنه منابع  19/32  
000/0  98/2  30/3  14/3  برابري در دستیابی به آب، برق، گاز، تلفن  17/38  
000/0  89/2  23/3  06/3  برابري در دستیابی به آموزش، بهداشت   36/35  

ري
ع گ

جما
و ا

ق 
واف

ت
  

000/0  78/2  10/3  96/2  میزان مشارکت مردم در اجراي طرح هاي عمرانی  36/35  
000/0  80/2  12/3  96/2  اجراي طرح هاي هاديمیزان مشارکت مردم در   17/36  

000/0  69/2  04/3  86/2  میزان برگزاري نشست گروهی در روستا  13/32  
000/0  55/2  91/2 73/2  ایجاد شرکت تعاونی  35/30  

000/0  48/2  83/2  65/2  ایجادزمینه ي سرمایه گذاري  03/30  

ت
وعی

شر
م

  

000/0  81/2  15/3  98/2  لیرعایت قوانین و مقررات توسط مدیران مح  34/34  
000/0  73/2  09/3 91/2  پارتی بازي نکردن توسط مدیران محلی  04/32  

000/0  77/2  12/3  94/2  برابري در ارائه خدمات براي همه ي روستاییان  24/33  

  .1394یافته هاي پژوهش، :منبع
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ــوب  ــی مطل ــورداري از ســطح حمکروای ــراي برخ ب
اري و اتخــاذ و پایبنــدي روســتایی، عــالوه بــر برخــورد

هـا، الزم  یران محلی به تحقـق هـر یـک از شـاخصمد
است با جهت هم افزایی عملکردي در راسـتاي تحقـق 

ــا ل ــوب و ب ــی مطل ــدگاه سیســتمی، حکمروای حــاظ دی
ها نیز مورد بررسـی و مطالعـه قـرار  همبستگی شاخص

گیرد. در این راستا نتایج بـه دسـت آمـده از برقـراري 
اد کــه ســطح معنــاداري در تمــام همبســتگی نشــان د

ذیري، پ ، مسـئولیت(مشارکت، پاسـخگویی هاي شاخص
قانون محوري، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، عـدالت و 

 است 0,05برابري، اجماع گرایی و مشروعیت) کمتر از 
ي بین شاخص  همچنین رابطه باشد؛ تایید می که مورد

خگویی بــا مشــارکت بــا مشــارکت، شــاخص پاســ
پذیري بـــــا  ، شـــــاخص مســــئولیتپاســــخگویی

پـذیري، شـاخص قــانون محـوري بـا قــانون  مسـئولیت
محوري، شاخص شفافیت با شفافیت، شاخص کارایی و 
اثر بخشی بـا کـارایی و اثربخشـی، شـاخص عـدالت و 
برابري با عدالت و برابـري، شـاخص اجمـاع گرایـی بـا 
اجماع گرایی، شاخص مشروعیت با مشروعیت، از نظـر 

هـا بسـیار قـوي اسـت  ین شـاخصشدت همبستگی بـ
هـر شـاخص بـا  ها رابطـۀ طوري که در این شـاخص هب

می باشد که در واقـع همبسـتگی ایـن  1خودش عدد 
ها بیانگر عملکرد مطلـوب مـدیریت محلـی در  شاخص

  ).  9(جدول حکمروایی روستایی است
  

 یی از دیدگاه روستاییان : همبستگی بین ویژگی هاي نه گانه حکمروایی خوب در بین مدیران روستا9 جدول

    متغیرها

کت
شار

م
یی  

خگو
پاس

ري  
پذی

ت 
ئولی

مس
  

ري
حو

ن م
قانو

یت  
شفاف

اثر   
ی و 

کارای
شی

بخ
ري  
 براب

ت و
عدال

  

یی
 گرا

ماع
اج

  

یت
روع

مش
  

 R  مشارکت
 

655/0 614/0  643/0  595/0  478/0  592/0  597/0  514/0  
Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 R  ییپاسخگو
 

605/0  551/0  522/0  463/0  544/0 468/0  510/0  

Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 R  مسئولیت پذیري
 

711/0  529/0  356/0  482/0  496/0  524/0  
Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 R  قانون محوري
 

718/0  509/0 642/0 684/0  714/0 

Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 R  شفافیت
 

529/0  616/0  679/0  674/0  
Sig 000/0  000/0  000/0  000/0  

 R  کارایی و اثر بخشی
 

476/0  636/0  555/0  
Sig 000/0  000/0  000/0  

 R  عدالت و برابري
 

719/0  622/0  
Sig 000/0  000/0  

 R  اجماع گرایی
 

769/0  
Sig 000/0  

   R  مشروعیت
Sig  

*. Correlation is significant at the 0.05 level **. Correlation is significant at the 0.01 level 
  .1394هاي پژوهش،  منبع: یافته

  
هاي  دامه براي مشخص شدن مهمترین شاخصدر ا

مورد توجـه در فرآینـد حکمرایـی و همچنـین امکـان 
 انجام مقایسه بین مـدیران روسـتایی بـه جهـت پیـاده
سازي اصول و قواعـد حکمروایـی خـوب و مطلـوب در 

وش آنتروپـی بـراي وزن فرآیند مدیریت روسـتایی از ر
) و از مـدل 88:1392ها(پورطـاهري؛ دهی بـه شـاخص

ندي روستاها از دیدگاه مـردن بـه ب وایکور براي اولویت
لحاظ توجه بـه اصـول حکمروایـی خـوب انجـام شـده 

  است. 
روسـتاهاي مـورد  بندي و رتبـه بنـدي براي اولویت

اصـول مطالعه در رعایت مدیریت روسـتایی در اجـراي 
 چنـد معیـاره بنـدي حکمروایی خوب از مـدل اولویـت
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) استفاده شـده Opricovic and Tzeng, 2007( ویکور
براي تعیـین وزن معیارهـا نیـز از روش آنتروپـی است. 

ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــانون اس وزن معیارهــاي ش
ارائـه استادان دانشـگاه ن از ت 11پیشنهادي نیز توسط 

هــا  طبــق روش آنتروپــی از محاســبه وزن. شــده اســت
اولین  138/0نتیجه گرفت که شاخص مشارکت با وزن 

دومـین رتبـه، 131/0رتبه، شاخص مشروعیت، بـا وزن 
شاخص کارایی و اثربخشی و همچنین عدالت و برابري 

سـومین رتبـه، شـاخص 116/0هرو دو با وزن یکسـان 

چهـارمین رتبـه، شـاخص 109/0ي با وزن قانون محور
پنجمــین رتبــه، شــاخص 102/0شــفافیت بــا وزن 
ــا وزن ششــمین رتبــه و شــاخص 094/0 پاســخگویی ب

 هفتمین رتبه را دارنـد؛ 080/0وزن  پذیري با مسئولیت
بنابراین در روستاهاي مورد مطالعـه مشـارکت شـورا و 
دهیار با مـردم محلـی و شـناخت مسـائل و مشـکالت 

 ،توانـد برداشتن براي رفع مشکالت آنها میم مردم و قد
قدمی در راستاي حکمروایی مطلوب به وسیله مـدیران 

  ).12(جدولروستایی برداشته شود. 
   

   سطح برخورداري از حکمروایی خوب روستایی: ماتریس وزن معیارها مختلف براي اولویت بندي 12جدول
مسئولیت   پاسخگویی  مشارکت  

  پذیري
قانون 
کارایی و   فیتشفا  محوري

  اثربخشی
برابري و 

  عدالت
اجماع 
  مشروعیت  گرایی

  131/0  109/0  116/0  116/0  102/0  109/0  080/0  094/0 138/0 ها وزن
  2  4  3  3  5  4  7  6 1  رتبه
  1394هاي پژوهش،  منبع: یافته

  
در نهایت نتایج حاصل از پیاده سازي مـدل ویکـور 

ان محلـی بر اساس رتبه دهی بیانگر این است که مدیر
در روسـتاي یوردچوپــان کــه اولـین رتبــه را بــه خــود 

انـد و  عملکرد مطلوبی از خود نشان داده اختصاص داده
ــی ــردم احســاس م ــتاي م ــدیران در راس ــه م ــد ک  کنن

زمینه  که  زیرا زمانی اند؛ حکمروایی مطلوب گام برداشته
هایی براي مشارکت مردم فراهم شـود و مـردم روسـتا 

محلی همکـاري کننـد و از مسـائل و بتوانند با مدیران 
مشکالت روستا آگاهی یابند و مدیران روستایی برابري 
و مساوات را رعایت کنند، روستاییان بیشتر براي حفظ 

ی) کــه در آن اســکان دارنــد محیطی(انســانی و طبیعــ
دارد را  12رتبـه ي  ،کنند. روستاي نورالدین تالش می

روستایی در که نتایج حاکی از عملکرد ضعیف مدیریت 
راســتاي تحقــق اهــداف حکمروایــی خــوب و مطلــوب 

تـوان  بنـابراین، مـی )؛13(جـدول روستایی بوده اسـت
گفت که یک ناهمگنی فضایی به لحاظ رعایت اصول و 

بین روستاها  قواعد حکمروایی خوب در مدیریت محلی

شـود و ایـن نشـانه اي از توزیـع نـامتوازن  مشاهده می
حلی مند مدیریت با مردم فضایی قدرت و همچنین پیو

مـدت تاثیرگـذار در نحـوه که مـی توانـد در بلند است
برداشت و استفاده مردم از منـابع محلـی، رسـیدن بـه 
اهداف توسعه پایدار، نابرابري سطح مشارکت محلـی و 

باشـد  طور کلی نتایج گویاي این نکته میب... می گردد. 
 که روستاهایی که به لحـاظ جغرافیـایی در مسـیرهاي

اند انند مسیر مشهد قوچان قرار گرفتهارتباطی اصلی م
ادي و اجتماعی بـاالیی و داراي ارتباطات و پویایی اقتص

 حکمروایی باالتري برخوردار هسـتند؛سطح می باشند، 
ــا ــطح ارتباط ــزایش س ــرا اف ــزواي زی ــروج از ان ت و خ

تواند به عنـوان یـک عامـل جغرافیـایی،  جغرافیایی می
مدیریت محلی با مردم محلـی ي سبب افزایش پیوندها

لـذا مـدیران محلـی در روسـتاهاي بـا پیونـد  شود؛ می
ارتبــاطی بیشــتر از ســطح دانــش و آگــاهی مــدیریتی 
بیشتري برخوردار بوده و سطح تعامل پذیري بیشـتري 

  در فرآیند مدیریت محلی دارند.
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  سطح برخورداري از حکمروایی خوب : رتبه بندي روستاها در 13جدول
 هرتب S  R Q  روستا رتبه S R Q  اروست

  1  024/0  89/8  143/9  یوردچوپان  8  071/0 107/0  604/0 خیراباد
  3  038/0  55/7  746/9  خواجه جراح  11  121/0 114/0  692/0  خالصه گهوه

  4  042/0  58/2  915/2  قلقوچان  7  068/0  106/0  64/0  ملی
  2  026/0  436/8  87/8  رضاآباد  9  092/0  138/0  976/0  چهارمهن
  12  167/0  111/0  618/0  نورالدین  5  043/0  58/2  63/2  کمبالن
  10  104/0  119/0  623/0  سمندر  6  051/0  101/0  396/0  جوکال

 .1394هاي پژوهش،  منبع: یافته
  

  پیشنهادات و گیري نتیجه
 امروزه تغییر رویکرد در مدیریت از مدیریت دولتی

ه به حکمرانی خوب با مشـارکت مردمـی بـ گرا و تسلط
هاي مختلف  یکی از تحوالت مدیریتی در مقیاس عنوان

شـود. در ایـن  مینی، اجتماعی و سازمانی تلقی میسرز
 رویکـرد با که دهد می نشان شده انجام مطالعاتراستا 
 هـا دهیـاري و اـــــشوراه ،بـاال بـه ایینـــپ از توسعه

 بـا روسـتایی توسـعه هـاي برنامـه مهمترین از یــیک
خوب با رویکرد مشارکت طلبی  لیمح مدیریت دیدگاه

 حکمروایـی تحقـق منظـور بـهکـه  گـردد می محسوب
 بـه. بگیـرد قـرار توجـه مورد بایستی روستایی مطلوب
 ریـزي برنامـه روسـتا در خـوب مـدیریت تحقق منظور
 برنامـه تدوین از قبل اما بوده نیاز مورد مناسب و دقیق
ــد ــوراها صــحیح درك بای ــاران و ش ــه از دهی ــه آنچ  ک

بـه عبـارت . باید شـکل گیـرد آورند بدست واهندخ می
 زمینـه در را الزم آمـوزش باید دهیاران و شوراهادیگر 

 ببیند و اجراي قواعد حکمرانی خوب را محلی مدیریت
ــن در بتواننــد تــا ــد بــی. باشــند موفــق زمینــه ای  تردی

 نهادهـاي گسـترش و مشـارکت بـه خـوب حکمروایی
 حفـظ و پایـدار رفاه و شغل ایجاد ،فقر کاهش ،مردمی
 عوامـل ایـن تمـام .دارد اي ویـژه تاکیـد زیست محیط
 زمینـه هـکـ پیونـدد مـی وقـوع به و است ممکن زمانی
لـذا بـین مـدیریت  ؛گـردد فـراهم روستا در آنها تحقق

مطلوب محلی با حکمروایی خوب بـه لحـاظ کـارایی و 
کارامدي ارتباط معنـاداري وجـود دارد. در نتیجـه بـه 

ــروري  ــري ض ــاظ نظ ــزایش لح ــت اف ــه جه ــت ک اس
فقیـت مـدیران رضایتمندي روستاییان و همچنـین مو

سازي اصول و قواعـد حکمروایـی محلی، به نحوه پیاده
تا بسترهاي الزم  خوب در مناطق روستایی توجه گردد

. براي شکل گیري مدیریت پایدار روستایی فراهم شـود
ــن  ــر ای ــن مطالعــه تــالش شــد میــزان اب ســاس در ای

ه مــدیران محلــی واقــع در منــاطق و توجــ بکــارگیري
خـوب به اصول حکمروایی روستایی شهرستان چناران 

گانـه  9. براي این منظور از شـاخص هـاي بررسی شود
ــا حکمروایــی  مســتخرج از ادبیــات نظــري در رابطــه ب

در ارتبـاط بـا  Tنتایج آزمـون مطلوب استفاده گردید. 
ـــت  مقایســـه میانگین ـــه در اکثری ـــا نشـــان داد ک ه

هاي مرتبط بـا  به جز شاخص عدالت) و گویهها( شاخص
هـا در  سـاختمان يصدور پروانه براآن(به جز سه گویه 

ــرا یــتامن ، برقــراريروســتا  ییان، و اعتمــادروســتا يب
هـا کمتـر از حـد  میانگین ی)محل یرانبه مد ییانروستا

تـایج نشـان داد کـه به عبارت دیگر نباشد.  متوسط می
ر روسـتاهاي هـاي حکمروایـی د وضعیت همه شـاخص

مورد مطالعه پـایین تـر از حـد متوسـط بـوده و بـراي 
تایی دستیابی به حکمروایی خوب در محیط هاي روسـ

هاي مرتبط با آن در بین  نیازمند تقویت ابعاد و شاخص
در چند گویـه ذکـر مدیران محلی روستا می باشد. اگر 

باشـد بـه  ها باالتر از حد متوسـط می شده نیز میانگین
هاي انجام وظایف اداري مدیران محلـی و  دلیل ضرورت

 ؛ارتباطــات محلــی مــدیران بــا مــردم اســتهمچنــین 
هـاي حکمروایـی مطلـوب  بنابراین در مجموع شـاخص

محلی در روستاهاي مـورد مطالعـه وضـعیت مطلـوبی 
ها نیـز  همچنین رابطه همبستگی بین شاخص و ندارند

 نشان داده که از نظر روستاییان براي تحقق حکمروایی
ها  ، نیازمنــد وجــود همبســتگی بــین شــاخصمطلــوب

ک به عبارت دیگـر، حکمروایـی بـه عنـوان یـباشد.  می
گـرو  ن در روسـتاها درکه تحقق آ استنظام مدیریتی 

اشد و پیشروي ب ها می پیشرفت مطلوب در همه شاخص
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عـالوه بـر ثر نخواهد بـود. عدي کارساز و مؤهاي تک بُ
 مشـارکت صشـاخ گرفتـه انجـام محاسـبات طبقاین 

 و داد اختصـاص خـود به را رتبه اولین و وزن بیشترین
کسـب کـرده اسـت. در  را رتبه پایین پذیري مسئولیت

اده سازي مدل ویکور بر اسـاس ادامه نتایج حاصل از پی
دهــی بیــانگر ایــن اســت کــه مــدیران محلــی در  رتبــه

روستاي یوردچوپان که اولین رتبه را به خود اختصاص 
کـه  مطلوبی از خود نشان داده انـدتا نسبداده عملکرد 

باطـات تجربه مـدیریت بـاالتر و همچنـین ارت زناشی ا
ــا محیط و روســتاي باشــد.  هــاي شــهري مــی بیشــتر ب
را به خود اختصاص داده است که  12نورالدین رتبه ي 

نتایج حاکی از عملکرد ضـعیف مـدیریت روسـتایی در 
ی خــوب و مطلــوب راســتاي تحقــق اهــداف حکمروایــ

گویاي یـک نـوع  ،ایی بوده است و همچنین نتایجروست
محلـی و مشـارکت  ناهمگنی فضایی در توزیـع قـدرت

لـذا در راسـتاي افـزایش سـطح  باشـد؛ طلبی نیـز مـی
لوب در مقیاس محلـی طسازي اصول حکمروایی م پیاده

 در بــــین روســــتاییان توســــط مــــدیران محلــــی
توان پیشنهادات زیر  روستایی(دهیاري ها و شوراها) می

   را ارائه کرد:
از جملـه روسـتایی بازنگري در قوانین مرتبط با مدیریت  -

  و شوراها، ها  دهیاريقانون 
ــراي  - ــد ب ــانونی جدی ــدوین ق ــاريت ــا  هــا دهی متناســب ب

  هاي حکمروایی خوب،  شاخص
در ارتبـاط بـا  و مـردم روسـتایی آموزش مدیران محلـی -

  آگاهی از اصول حکمروایی مطلوب و پیاده سازي آن
سـازي قواعـد هـاي اجرایـی و پیـادهن زمینـهساختفراهم -

ــ ــی مطل ــاسحکمروای ــد وب در مقی ــی مانن ــاي محل ه
  .هاي روستایی محیط
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