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 چکيده 

هقا  دهياری. تاريخ مديريت روستايی به شمار آورد ی عطفی دربه عنوان نقطه توانمی عنوان مديريت نوين روستايی را انتخاب دهيار به

نظافت محيط،  های عمومی، بهبود وهای دولتی به منظور رفع نيازمندیكمک مشاركت مردم و از بدو تشکيل تاكنون با استفاده از همياری و

هقا در چهقارچوب    هدف از پقژوهش حاضقر، بررسقی كقاركرد دهيقاری      .اندها و غيره اقدام كردهری از زيرساختبرداحفظ و نگهداری و بهره

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كقاربردی و بقر اسقاس    . حکمروايی شايسته از ديدگاه ساكنان روستاهای بخش مركزی شهرستان اردبيل است

حجم نمونه بر . خانوار است 2000نفر و  02055ستای دارای دهياری با جمعيت رو 34جامعه آماری پژوهش . ماهيت، توصيفی تحليلی است

ها در  ها توزيع گرديد و انتخاب نمونهها در روستاها متناسب با جمعيت آنپراكندگی تعداد نمونه. نفر برآورد گرديد 317اساس فرمول كوكران 

مشقاركت،  )بی عملکقرد دهيقاران از هشقت شقاخص حکمروايقی خقوب       به منظور ارزيقا . استروستاها به صورت تصادفی سيستماتيک بوده

. گويقه اسقتفاده گرديقد    11در قالقب  ( پذيری، عدالت محوری، توافق جمعی، شفافيت، كقارآيی و اثربخشقی   گويی، مسئوليت قانونمندی، پاسخ
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 17/0ای بقا ميقانگين   تقک نمونقه   tنتايج آزمون . دست آمدهب 724/1ميزان پايايی كل پرسشنامه بر اساس آلفای كرونباخ . تأييد قرار گرفت

هقا بقر    ركرد دهيقاری دهد كقه كقا   نتايج نشان می. تر از حد متوسط استنشان داد حکمروايی شايسته روستاهای بخش مركزی اردبيل پايين
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 مقدمه 

و توسعه روستايی، مديريت جايگقاه و  ريزی در فرايند برنامه

بدون مديريت روستايی مشقروع و كقار   . نقش بسيار مهمی دارد

آمققد و بققدون نهادهققای مردمققی و مشققاركتی، اهققداف توسققعه 

امقروزه نهقاد   (. 0350رضقوانی،  )روستايی تحقق نخواهد يافقت  

عهده گرفته دهياری به عنوان نهادی جديد مديريت روستا را بر 

هقا بقا   های دهياری مشاركت فعقال آن  است كه يکی از ويژگی

اهالی در امور مختلف است و پيشرفت و توسعه هقر دهيقاری و   

ها در جلب مشاركت مردمی نهفته است البته ميزان موفقيت آن

 .(0351مأموريان و همکاران،)

است كه با الهام مفهوم حکمروايی محلی كمتر از يک دهه 

از اصول حکمروايی خقوب وارد ادبيقات مقديريت محلقی شقده      

بقرداری از حقداقل منقابع     است، اما كاركرد ارزشمند آن در بهره

موجققود بققا رويکققرد اثققر بخشققی، شققفافيت و پاسققخگويی      

های محلی، برابری در ارائه خدمات و جلقب مشقاركت    حکومت

سقت تقا بقه    همه كنشگران عرصه مديريتی محلی سبب شقده ا 

های محلی مورد توجه قرار گيرد  سرعت مبنای ارزيابی حکومت

نظام مديريت كارآمد روسقتايی  (. 0353، آستانه و رضوانی دربان)

در عرصه روستا بايد از طريق عقالنيقت مبتنقی بقر مسقئوليت،     

نگقری، قائقل بقه     شناسقی، آينقده   شناسی، حد گويی، وظيفه پاسخ

بودن، اجتناب از تفاسير فقردی   بندی و تقدم و تأخر، پركار مرحله

دهقد كقه تقويقت بقا هقم       مطالعات نشقان مقی  . شود محقق می

كاركردن، قبول داشتن همديگر، احترام گذاشقتن بقه همقديگر،    

كقاری   های همديگر، ايفا كردن وظقايف و سقهم   پذيرفتن تفاوت

توسقعه  توانقد بقه    توسط افراد و غيره اجتماعقات روسقتايی مقی   

زايی مناطق روسقتايی توسقط خقود شقهروندان روسقتايی       درون

 .(0354پور،  حيدری ساربان و ابراهيم)مساعدت كند 

همچنقين   و نققش مقديريتی روسقتا در توسقعه     بقه  با توجه

هقا   ی كاركرد دهياریابيارز ها، فعاليت نزديک به دو دهه دهياری

ه از ديقدگاه مقردم و شقناخت    در چهارچوب حکمروايقی شايسقت  

و رفقع   هقا  یتوانمنقد بقرای افقزايش    هقا  آنموانع و مشقکالت  

در رشقد و   توانقد  یمق امری بسقيار حيقاتی اسقت كقه      ها یكاست

آن توسعه روستاها نقش مهمی ايفا  تبع  بهو  ها یاريدهبالندگی 

نمايد و بستر  زم برای افزايش كارآيی مديريت روستايی ايجاد 

ی بخش مركزی شهرستان اردبيل كه مشتمل بر روستاها. شود

 42231، دارای 0350باشقد، در سرشقماری سقال    روستا می 21

روستا  14خانوار بوده است كه از اين تعداد 04030نفر جمعيت و 

ان اريق ده دهيقار،  41باشد و در مجمقوع  شامل نهاد دهياری می

صقورت مجقزا دارای    روسقتا بقه   41روستا هسقتند كقه    14اين 

جقوار   روستا زير نظر دهياری روستاهای هقم  02ری است و دهيا

شود، اين بخش نيز مانند سقاير نققاط دارای دهيقاری،     اداره می

باشقد تقا بتقوان بقا      نيازمند ارزيابی از عملکرد دهياران خود مقی 

ريقزی  آگاهی از نقاط ضعف و قوّت، برای توسعه روسقتا برنامقه  

 .كرد

مردم و حکومقت اسقت   حکمروايی بيانگر كيفيت روابط بين 

(. 0101، 0شقنگ )آورد  گيری را به وجود مقی  كه تعامل و تصميم

محوری حکمروايی خوب مستلزم وجود چقارچوب   در اصل قانون

طرفانقه اعمقال شقود و     ای است كه بی قانونی مناسب و عاد نه

هقای   ، بقه ويقژه در مقورد گقروه     حامی تمام و كمال حقوق بشر

هقا،   طرفانه ققانون  اعمال بی. باشنداقليت در مفهوم گسترده آن 

مستلزم وجود نظامی قضايی مستقل و نيروی انتظامی بی طرف 

UNDPبرنامقه توسقعه سقازمان ملقل     )و فاسد است 
0 ،0114 .)

حاكميت قانون و قانونمندی به معنای آن است كقه همقه امقور    

اجتماعی و حکومت بر مبنای قانون استوار است و از قانون و نه 

شخصی تبعيت كند و تمقام افقراد و مقامقات در تمقام     از روابط 

اعمال خود تابع قانون يعنی قواعد عام، كلی و علنی باشقند كقه   

اصققل . در گذشققته توسققط مقققام مقققنن وضققع شققده اسققت   

پذيری و نتيجه طبيعی و منطقی اصل حاكميت ققانون   مسئوليت
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2- United Nations Development Programme 
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ای كققه دولققت نقققش اساسققی و  در جامعققه. و مکمققل آن اسققت

هقای اقتصقادی و اجتمقاعی ايفقا      ر تدوين سياستكننده د تعيين

های دولتی و وابسته به آن در مقايسه بقا مقردم    كند، سازمان می

بر اين اساس بر مبنقای  . از اختيارات و قدرت فراوان برخوردارند

ها و مديران اجرايی به همان  مقام( تناسب مسئوليت با اختيارات)

يد به همان اندازه نيز اندازه كه دارای صالحيت قانونی هستند،با

(. 0353آسققتانه و رضققوانی،   دربققان)مسققئول شققناخته شققوند  

حکمروايی روستايی نيازمند آن است تا نهادهقا و فراينقدها، بقه    

نفعان خدمات ارائه كنند و اين امر زمانی امکقان پقذير    همه ذی

بقه   گيقران،  است كقه نهادهقا و فراينقدها، مسقئو ن و تصقميم     

هقای روسقتايی،    ها، انتظارات و نيازهقای افقراد و گقروه    خواست

حساس و مسئول باشند و در برابقر روسقتاييان پاسقخگو باشقند     

از سققوی ديگققر اصققل  (. 0353آملققی و افتخققاری،   عظيمققی)

واژه . پاسققخگويی شققرط اساسققی حکمروايققی روسققتايی اسققت 

هقا،   هد كه توسط آن سقازمان د پاسخگويی، فرايندی را شرح می

ها و  های محلی روستايی، مسئول نتايج تصميم مديران و انجمن

ای اسقت   پاسخگويی نيروی پيش برنقده . هايشان هستند فعاليت

آورد تا در قبقال عملکقرد خقود     كه بر بازيگران كليدی فشار می

مسئول باشقند و از عملکقرد خقوب خقدمات عمقومی اطمينقان       

پاسخگويی اهرمی است كه برای افقزايش   در واقع. حاصل كنند

تعبيقری   بقه . رود گيرندگان به كار مقی  كنترل مسئو ن و تصميم

دهد كه توسط آن نه فقط  ديگر پاسخگويی فرايندی را شرح می

های خصوصی و جامعقه مقدنی،    بخش دولتی، بلکه حتی بخش

آملی و  عظيمی)هايشان هستند  ها و فعاليت مسئول نتايج تصميم

منظققور از شققفافيت در حکمروايققی خققوب   (. 0353افتخققاری، 

 تقأثير دسترسی آزاد به اطالعات توسط افرادی است كقه تحقت   

گيرند كه بقه منظقور    تصميمات و اقدامات دولت محلی قرار می

هقا   ارزيابی تصميمات و اقدامات دولت محلی در چارچوب قانون

همچنين به معنای قابل فهم شفافيت . باشد و مقررات مدون می

فرايندها، نهادها . باشد بودن كافی و آسان اطاعات ارائه شده می

ربقط در دسقترس    و اطالعات به طور مسقتقيم بقرای افقراد ذی   

شفافيت به معنای قراردادن اطالعات جقامع و درسقتی از   . است

شفافيت . عملکرد و اقدامات حکومت برای شهروندان خواهد بود

ر برابر شهروندان، حق آنان برای آگاهی و اطالع دولت محلی د

از امور است و اين امر ارزيقابی منصقفانه عملکردهقا را ممکقن     

 (.0321غراياق زندی، )كند  می

گرايی، در جامعه روستايی، كنشگران  در رابطه با اصل اجماع

 هقايی بقا منقافع مختلقف وجقود دارد كقه وظيفقه        متعدد و گروه

ها و منافع مختلف  گری بين ديدگاه حکمروايی روستايی، ميانجی

موجود در سطح جامعه روستايی، به منظور دستيابی به توافققات  

گسترده درباره آنچه كه بهترين منافع را برای آحقاد روسقتاييان   

ايقن كقار مسقتلزم    . در پی دارد و نيز نحوه دستيابی به آن است

های مختلف دولتقی،   ن بخشوجود ارتباط و تالش مشتر  ميا

دولتققی و  هققای غيققر خصوصققی و روسققتائيان بققه ويققژه سققازمان

در همين رابطقه،  . نهادهای اجتماعی موجود در سطح روستاست

حکمروايی روستايی خوب، بايد يک چشم انداز وسيع بلندمقدت  

دربققاره توسققعه پايققدار انسققانی و چگققونگی دسققتيابی بققه آن   

شقدن   ققط در سقايه نزديقک   تحقق چنقين امقری ف  . باشد داشته

ها و منقافع مختلقف در جامعقه روسقتايی ممکقن اسقت        ديدگاه

اصقل مشقاركت   (. 0353القدين افتخقاری،    آملی و ركن عظيمی)

هقای   كردن منبقع مردمقی محلقی و حمايقت از داده     شامل مهيا

 مقؤثر ات تقأثير هايی برای ايجاد كارايی و  درونی در داخل برنامه

يرشقدن بسقيار نزديقک مقردم در     مشاركت به معنای درگ. است

فراگردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگقی و سياسقی مقؤثر بقر     

های آن، وجود تمايقل بقه تقسقيم     زندگی آنان است كه از شرط

گيری از جانب نظام سياسقی و حکومقت اسقت     قدرت و تصميم

مشاركت مردم در روند توسعه نقزد  (. 0327سجادی و صادقی، )

حب نظران از چنان اعتباری برخوردار است كه بعضاً توسقعه  صا

ا وسيله و هدف توسعه ررا معادل مشاركت دانسته و يا مشاركت 

 (.0371طالب، )ذكر كرده اند 

اصل عدالت و برابری بيانگر اين است كه رفقاه و بهبقودی   
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يک جامعه به تضمين اين امر بستگی دارد كه همه اعضقای آن  

م و نقشی در آن دارند و خود را از جريقان  احساس كنند كه سه

اين حالت مسقتلزم آن اسقت   . اصلی جامعه مستلنی تصور نکنند

پذير، برای بهبقود يقا    های آسيب ها و به ويژه گروه كه همه گروه

در حکمروايقی  . حفظ بهبود و رفاه خود، فرصقت داشقته باشقند   

 های مناسب برای تمقامی روسقتاييان در   روستايی، ايجاد فرصت

ها، تالشی در جهت تخصقيص  زمينه ارتقای وضعيت رفاهی آن

عاد نققه منققابع و مشققاركت تمققام مققردم در اعققالم نظققر و     

كققارايی و . شققود گيققری، نققوعی عققدالت محسققوب مققی تصققميم

مستلزم وجقود نهادهقا و   اثربخشی حکمروايی خوب روستايی،

فرايندهايی است كه حاصل آن تأمين نيازهای جامعه، تقوأم بقا   

بقه عبقارت ديگقر،    . ين استفاده از منابع در دسقترس باشقد  بهتر

حکمروايی روستايی به معنای آن است كقه فراينقدها و نهادهقا    

نتايجی را ايجاد كنند كه نيازهای جامعه را برآورده سقاخته و در  

. عين حال، استفاده مطلوب را از منابع در دسترس داشته باشقند 

کمروايقققی مفهقققوم اثقققر بخشقققی و كقققارايی در چقققارچوب ح

روسققتايی،دربرگيرنده اسققتفاده پايققدار از منققابع طبيعققی و حفققظ 

 (.0353آملی و افتخاری، عظيمی)محيط زيست نيز می شود 

در رابطه حکمروای خوب روستايی مطالعات متعددی توسط 

پژوهشگران صورت گرفته است از جمله اين مطالعات، پژوهش 

است كه به منظور بررسی نققش   (0351)ن دادورخانی و همکارا

حکمروايی خوب در جهت كاهش فقر روستايی انجام دادنقد بقه   

هقايی   اين نتيجه رسيدند كه حکمروايی خوب با داشتن شقاخص 

گرايققی و غيققره از طريققق راهکارهققای  ماننققد مشققاركت، قققانون

هقای فققرا از طريقق     افزايش مشقاركت فققرا، افقزايش قابليقت    

سترسی به بازار، ايجقاد تقور ايمنقی مناسقب در     افزايش ميزان د

های اقتصادی و تأمين امنيقت فققرا در برابقر انقواع      برابر شو 

شکوهی و ايستگلدی اجزا . گردد مشکالت سبب كاهش فقر می

سقاز   در پژوهشی با عنوان بررسی تحليل عوامل زمينقه  (0350)

د كقه متغيقر اعتمقاد    حکمروايی خقوب بقه ايقن نتيجقه رسقيدن     

اجتماعی با ترين ارتباط را با كيفيت برقراری حکمروايی خقوب  

در پژوهشققی كققه بققه منظققور  (0353)حسققام و همکققاران . دارد

هققا بققا رويکققرد  منققدی از عملکققرد دهيققاری سققنجش رضققايت

حکمروايی خقوب روسقتايی در شهرسقتان گنبقد انجقام دادنقد،       

هقا در ايقن دهسقتان در وضقع      رضايت از دهيقاری دريافتند كه 

در پژوهشی كقه   (0351)نوروزی و همکاران . مطلوبی قرار دارد

هقای   هقا بقر اسقاس شقاخص     با هدف ارزيابی عملکرد دهيقاری 

حکمروايی خوب در بخش مركزی شهرسقتان اصقفهان انجقام    

نطققه مقورد   هقای م  دادند به اين نتيجه رسقيدند بقين دهيقاری   

داری  های مورد مطالعقه تفقاوت معنقی    مطالعه بر اساس شاخص

هقای مقذكور،    ها در شقاخص  وجود دارد و عملکرد تمام دهياری

 (0351)حيدری سقاربان و همکقاران   . كمتر از حد مطلوب است

نيز به ارزيابی اثرات حکمروايی بر توسعه گردشقگری روسقتايی   

نير پرداختند و به اين نتيجقه رسقيدند كقه بهبقود      در شهرستان

های حکمروايی سبب توسعه مناطق روسقتايی در همقه    شاخص

نجارزاده . گردد ابعاد و به ويژه اقتصاد و گردشگری روستايی می

نيز بقه بررسقی اثقر سقرمايه اجتمقاعی بقر        (0351)و همکاران 

ع روستايی در دهستان گقودين  حکمروايی خوب و پايداری جوام

شهرستان كنگاور پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه آثار غيقر  

مستقيم سرمايه اجتماعی با پايداری اقتصقادی اجتمقاعی دارای   

همچنقين سقرمايه فرهنگقی، رابطقه ميقان      . رابطه معنادار است

فرهنگقی را   -حکمروايی خوب روسقتايی و پايقداری اجتمقاعی   

در پژوهشی كه به منظور  (0117)0مريتا و زائلک. كند تعديل می

بررسی نقش قانون در حکمروايی خوب و توسقعه پايقدار انجقام    

دادند به اين نتيجه رسيدند كقه حکمروايقی خقوب در مقديريت     

منابع طبيعقی، اقتصقاد و توسقعه پايقدار دارای نققش اساسقی و       

در تحقيقی كه با هدف بررسی اهميت  (0104)0بئر. مهمی است

                                                                                          
1- Morita and Zaelke 
2- Beer 
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 رهبققری و حکمروايققی محلققی در جوامققع روسققتايی انجققام داد، 

دريافت كه بين رهبری و حکمروايی محلی در جوامع روسقتايی  

ارتباط قوی وجود دارد و از طريق فضاهای موجود و بقر اسقاس   

 0لمنقافی و همکقاران  ا. مقياس فضايی در خدمت دولت هسقتند 

نيققز در پژوهشققی كققه بققه منظققور بررسققی نقققش       (0104)

محلقی در توسقعه روسقتايی مصقر انجقام دادنقد        هقای  حکومت

های محلی روسقتايی در منطققه   دريافتند كه بسياری از سازمان

مورد مطالعه فاقد هماهنگی در منابع مالی و مشاركت در جامعه 

-روستايی محسوب مقی  هستند كه يک چالش بزرگ در توسعه

 .گردد

 

 ها مواد و روش

 00درجقه و   32شهرستان اردبيل بقين عقرض جغرافيقايی    

دقيقه شقرقی   02درجه و  42ی شمالی و طول جغرافيايی  دقيقه

از شقمال بقا   . كيلومتر مربع اسقت  00120قرار دارد مساحت آن 

شهر، از جنوب با گيوی، از شرق با نمين و از غرب با نير  مشکين

كيلقومتری   072كيلقومتری تبريقز و    005و در . يه اسقت همسا

شهر،  3بخش،  3شهرستان اردبيل دارای . شده است تهران واقع

 . روستا است 021دهستان و  00

 تقسيمات سياسی شهرستان اردبيل. 1جدول 

 نام دهستان مركز بخش نام بخش

 ارشق شرقی، بالغلو، سردابه، شرقی، كلخوران، اردبيل مركزی

 هير، فو د لوی جنوبی، فو د لوی شمالی هير هير

 غربی، دوجاق ثمرين ثمرين

 0350مركز آمار ايران، : مأخذ

عقداد روسقتاهای بخقش مركقزی     تبر اسقاس آمقار موجقود    

 14روستا است كقه از ايقن تعقداد     21شهرستان اردبيل برابر با 

ی ايقن  اريده دهيار، 41روستا دارای دهياری است و در مجموع 

صورت مجزا دارای دهياری است  روستا به 41. روستا هستند 14

 .شود جوار اداره میروستا زير نظر دهياری روستاهای هم 02و 

 

                                                                                          
1- Elmenofi et al 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقيقات كقاربردی و  

از لحققاظ ماهيققت و روش جققزء تحقيقققات پيمايشققی از نققوع    

روسقتای   14آمقاری پقژوهش   جامعقه  . تحليلی است -توصيفی

روسقتا   41دارای دهياری بخش مركزی شهرستان اردبيل است 

روسقتا زيقر نظقر     02صقورت مجقزا دارای دهيقاری اسقت و      به

جهققت تعيققين . شققود جققوار اداره مققی دهيققاری روسققتاهای هققم

 34ی بقه روش تصقادفی،   تيجمعاز هر طبقه روستاهای منتخب 

. وار انتخقاب گرديقد  خقان  2000نفقر و   02055روستا با جمعيت 

 .نفر برآورد گرديد 317حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 

 

(0) 

 

 

=N حجم جامعه آماری 

n= حجم نمونه 

z=    مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، كه در سقطح اطمينقان

 باشدمی 51/0درصد برابر  50

=Pاگقر در اختيقار   . معه استمقدار نسبت صفت موجود در جا

ققدار  مدر ايقن حالقت   . درنظقر گرفقت   1/0ان آن را تقو نباشد می

درصقد افقرادی كقه    q=.  رسقد واريانس به حداكلر مقدار خود می

 (.q=1-p) فاقد آن صفت در جامعه هستند

=d مقدار اشتباه مجاز  

 

-در روستاها متناسب با جمعيت آن ها پراكندگی تعداد نمونه

دفی ها و روش انتخاب نمونقه در هقر روسقتا بقه صقورت تصقا      

 (.3جدول)سيستماتيک بوده است 

ای  جهت گردآوری اطالعات مورد نياز از دو شيوه كتابخانقه 

سقازی متغيرهقای    جهقت عمليقاتی  . و ميدانی بهره گرفتقه شقد  

مشققاركت، )پققژوهش از هشققت شققاخص حکمروايققی خققوب   

محوری، توافقق   پذيری، عدالت قانونمندی، پاسخگويی، مسئوليت

گويقه بقر    11در قالقب  ( بخشقی جمعی، شقفافيت، كقارايی و اثر  
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 .اساس مطالعات ساير پژوهشگران استفاده گرديد

 تقسيمات سياسی بخش مركزی اردبيل. 7جدول

 نام بخش
تعداد 

 روستا
 تعداد جمعيت تعداد خانوار

 3413 571 00 دهستان ارشق شرقی

 05315 0334 02 دهستان باللغلو

 05315 0050 03 دهستان سردابه
 7510 0310 5 دهستان شرقی
 01142 0527 00 دهستان كلخوران

 42030 04030 21 مركزی اردبيل

 0350مركز آمار ايران، : مأخذ
 

هقای   ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه با پرسش

بسته در قالب طيف ليکرت است كه روايی صوری آن بر اسقاس  

ايقت  نظر كارشناسان و متخصصان مورد بررسی و تغييقر و در نه 

ميزان پايقايی كقل آن بقر اسقاس آلفقای      . مورد تأييد قرار گرفت

برآورد گرديقد كقه بيقانگر ايقن امقر اسقت كقه         724/1كرونباخ 

پرسشنامه مذكور توانايی بررسی متغيرهای پقژوهش را داراسقت   

هقای حاصقل از    در نهايت جهت تجزيه و تحليل يافته(. 4جدول)

ديقدگاه سرپرسقتان   بقرای بررسقی    t- testپرسشنامه از آزمقون  

 .خانوار از عملکرد دهيارها استفاده گرديد

 

 

 های خانوار در روستاهای نمونه پراكنش پرسشنامه.  3جدول

 درصد نمونه خانوار جمعيت روستا درصد نمونه خانوار جمعيت روستا

 40/0 5 050 111 تپراقلو 07/1 0 01 73 آق قلعه

 70/0 01 003 170 قلعه جوق 07/1 0 00 70 كل تپه

 55/0 00 032 212 آباد وكيل 07/1 0 05 27 زردآلو

 55/0 00 032 250 خشکه رود 04/1 0 43 071 تازه كند رضاآباد

 55/0 00 000 250 ساميان 04/1 0 44 030 الماس

 01/3 00 001 233 تپه قره 04/1 0 47 003 ساوجبالغ

 01/3 00 002 507 نوران 04/1 0 01 013 اردی

 01/3 00 010 0115 حمل آباد 04/1 0 00 021 یحسنعلی كند

 01/3 00 012 271 گرجان 04/1 0 03 014 گلی

 13/4 07 327 0411 عموقين 04/1 0 00 020 اروانق

 51/4 02 411 0415 طالب قشالقی 20/1 3 71 000 خواجه بالغی

 51/4 02 415 0341 كركرق 12/0 4 54 005 شهريور

 51/4 02 401 0070 قشالقیحکيم  12/0 4 50 302 جمادی

 07/0 05 400 0310 آقبالغ آقاجان خان 12/0 4 57 300 پير آلقر

 01/1 03 010 0105 انزاب عليا 31/0 0 017 375 ينگجه

 01/1 03 013 0135 اميدچه 31/0 0 012 311 بنفشه درق

 12/01 37 201 0207 شام اسبی 13/0 1 003 400 رضی آباد

 25/01 41 221 3027 خيار  13/0 1 001 434 آقچه كندی

 011: درصد 317: نمونه 2000: خانوار 02055: جمعيت

 0351محاسبات نگارنده، : منبع
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 های مورد مطالعه  ميزان پايايی شاخص. 4جدول

 ميزان پايايی تعداد گويه متغيرها ميزان پايايی تعداد گويه متغيرها
 701/1 7 توافق جمعی 215/1 01 مشاركت
 200/1 0 شفافيت 700/1 01 ندیقانونم

 700/1 5 كارآيی و اثربخشی 741/1 0 پاسخ گوئی
 724/1 11 پايايی كل 250/1 7 پذيری مسئوليت

    757/1 7 عدالت محوری

 0351های پژوهش،  يافته: مأخذ
 

 نتایج

مطالعقه ايقن تحقيقق     افقراد مقورد   317نتايج توصيفی درباره

درصقد   00دهندگان مرد و  خدرصد پاس 72حاكی از آن است، كه 

از ( درصققد3/00) نفققر 01هققا،  بققر اسققاس يافتققه . انققد زن بققوده

تحصقيالت ابتقدايی،   ( درصقد 02) نفر 11سواد،  دهندگان بی پاسخ

( درصقد 04)نفقر   22دارای مدر  سقيکل،  ( درصد 0/00) نفر40

 3/00) نفقر  40كاردانی، ( درصد 00) نفر 00دارای مدر  ديپلم، 

دهنققدگان  از پاسققخ( درصققد 4/4) نفققر 01ليسققانس و ( درصققد

افراد موردمطالعه در پنج گروه سقنی  . ليسانس و با تر بودند فوق

بقه   01و 45تقا  41نيبق  ،35تا 31نيب ،05تا  00 نيب سال، 01زير

 31های تحقيق تعداد  بندی شده بود كه براساس يافته با  تقسيم

 00دوم  در گروه سال، 01در گروه اول يعنی زير ( درصد 0/2)نفر

تعقداد   35تا  31سوم  در گروه ،(درصد 1/00)نفر  23تعداد  05تا 

 0/00)  45تققا  41چهققارم بققين  گققروه ،(درصققد1/34)نفققر  007

ققرار  ( درصد 0/00)نفر  41به با  تعداد  01و گروه پنجم ( درصد

( درصقد 02) دهنقدگان  نفر از پاسقخ  010ها  براساس يافته. گرفتند

همچنين بقر اسقاس   . متأهل بودند( ددرص 70) نفر 011مجرد و 

نفقر   002، (درصقد  2/00)دهندگان بيکار  نفر از پاسخ 47ها  يافته

نفقر   01، (درصد 07/00) نفر كارگر  40، (درصد 00/30)كشاورز 

نفر  00، (درصد  70/00) دار  نفر خانه 43، (درصد 12/7) كارمند 

آزاد دارای شقغل  ( درصقد   75/00) نفقر   21و (  01/3) دانشجو 

 1)نفقر   00هقا،   نفر پاسخگويان به پرسشقنامه  317از بين . بودند

 0بقين  ( درصد 2)نفر  30سال،  0سابقه سکونت كمتر از ( درصد

 072سقال و   01تا  01بين ( درصد 01)نفر  31 تعداد سال، 01تا 

سقال سقابقه سقکونت در روسقتاهای      01بقا ی  ( درصد 71) نفر

 .موردمطالعه را داشتند

هقا در چهقارچوب حکمروايقی     ش عملکرد دهياریبرای سنج

شايسته از ديدگاه ساكنين منطقه مورد مطالعه برای هقر يقک از   

 ی،قانونمنقد  مشاركت،)گانه حکمروايی شايسته  های هشت متغير

 جمعقی،  توافقق  محقوری،  عقدالت  ،پقذيری  مسئوليت يی،پاسخگو

صقورت    های هقر متغيقر بقه    ، گويه(و اثربخشی كارآيی ،تيشفاف

ای موردسنجش قرار گرفت  تک نمونه tاگانه بر اساس آزمون جد

و سپس برای سنجش نهايی، هقر متغيقر گويقه هقای آن بقاهم      

تجميع شدند و نتايج نهايی حاصل برای آن متغير بقا اسقتفاده از   

هقای   سپس با تجميع متغيقر . ای استخراج شد تک نمونه tآزمون 

هقا بقر    رد دهيارینهايی انطباق كارك جهينت هشتگانه حکمروايی،

 .مبنای حکمروايی شايسته حاصل شد

نفقر   317 نشان داد كه ميانگين پاسقخ  0نتايج حاصل جدول 

 متغيقر  ،(23/0) مشاركتمطالعه، متغير  جامعه آماری منطقه مورد

 متغيققققر ،(01/0) يیپاسققققخگو، متغيققققر (27/0) یقانونمنققققد

شقاخص   ،(01/0) یمحورعدالت  متغير ،(43/0)پذيری  مسئوليت

و متغير كار آيی و ( 11/0)شاخص شفافيت  ،(47/0)توافق جمعی 

را دارا هستند كقه بقا توجقه بقه اينکقه سقطح       ( 17/0) اثربخشی

گانه حکمروايی شايسته كمتقر از   معناداری تمام متغيرهای هشت

درصد است، بنابراين می توان نتيجه گرفت كه تمام متغيرهای  0

عقدد  )عقدد سقه    متوسطحد  تر از داری پايينمذكور به طور معنی

 . است( درصد پاسخگويان 11سه معادل 
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از ديدگاه ساكنين روستاهای  ها در چهارچوب حکمروايی شايسته ای برای ارزيابی نهائی كاركرد دهياری تک نمونه tنتايج حاصل از آزمون. 5جدول 

 بخش مركزی اردبيل برای متغيرهای هشتگانه حکمروايی

 

های  متغير

 گانه هشت

Test value= 3 

t ميانگين 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 انحراف از

 ميانگين

 انحراف از

 معيار

 درصد 95 اختالف بافاصله

 حد باال حد پايين

 -007/1 -000/1 4001/1 -0125/1 111/1 311 23/0 -213/7 مشاركت
 -1572/1 -0421/1 04400/1 -000/1 111/1 311 27/0 -107/5 قانونمندی
 -1531/1 -7701/1 32451/1 -74/1 111/1 311 01/0 -404/31 پاسخگويی
 -0031/1 -1004/1 471/1 -010/1 111/1 311 43/0 -101/00 پذيری مسئوليت

 -3741/1 -4507/1 07000/1 -43313/1 111/1 311 01/0 -440/04 عدالت محوری
 -4200/1 -0701/1 4045/1 -43313/1 111/1 311 47/0 -242/03 توافق جمعی
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ها بر اسقاس متغيقر    برای اتخاذ نتيجه نهايی كاركرد دهياری

متغير حکمروايی شايسته بقاهم   2گانه حکمروايی شايسته،  هشت

به دست آمقد كقه از ميقانگين حقد      17/0 نيانگيم تجميع شدند،

سقطح   نکقه يو با توجه به ااست  كمتر هست، 3متوسط كه برابر 

 جقه يرو نت نيق درصد اسقت، از ا  0بدست آمده كمتر از  یمعنادار

از حد  یدار یبه طور معن زين يیحکمروا ريكه متغ شود یم یريگ

توان گفت ارزيابی كلقی   بنابراين می .باشد یم تر نييپا( 3)متوسط 

هقا بقر اسقاس حکمروايقی شايسقته از       و نهايی كاركرد دهيقاری 

ديدگاه ساكنين روستاهای بخش مركقزی اردبيقل كمتقر از حقد     

با توجقه بقه   . شود و در شرايط مطلوبی نيست متوسط ارزيابی می

گانقه   تهقای هشق   كه سطح معنقاداری در هقر يقک از متغيقر     اين

متغير، باهم، رقمی كمتر  2حکمروايی شايسته و همچنين تجميع 

دهد، فرضيه اصلی تحقيق كه بيانگر اين  را نشان می 10/1آلفا  از

ها بر اساس حکمروايقی شايسقته    وضعيت كاركرد دهياری بود كه

 دييق تأ در منطقه مورد مطالعقه، در شقرايط مطلقوبی ققرار نقدارد،     

 (.1جدول)شود  می

های اين پژوهش بقا توجقه بقه مقرور      حاصل از يافته نتايج  

( 0351)پيشينه با پژوهش انجام شده توسط نوروزی و همکقاران  

هقای   هقا بقر اسقاس شقاخص     مبنی بر ارزيابی عملکقرد دهيقاری  

حکمروايی خوب همخوانی دارد زيرا در هر دو پقژوهش عملکقرد   

گقر  از سقوی دي . تر از حد مطلقوب ارزيقابی گرديقد    دهياران پائين

مبنی بر سنجش رضايتمندی ( 0354)پژوهش حسام و همکاران 

ها بر اساس رويکرد حکمروايقی خقوب نشقان     از عملکرد دهياری

ها در وضع مطلوبی قرار دارد، لقذا ايقن    داد كه رضايت از دهياری

 .های پژوهش حاضر مغايرت دارد نتايج با يافته

از ديدگاه ساكنين روستاهای بخش  ها در چهارچوب حکمروايی شايسته ارزيابی كاركرد دهياری ای برای تک نمونه tنتايج حاصل از آزمون.  6 جدول

 مركزی اردبيل

 

 متغير

Test value= 3 

t ميانگين 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 انحراف از

 ميانگين

 انحراف از

 معيار

 درصد 95اختالف بافاصله 

 حد باال حد پايين
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دهياری به عنوان نهقادی جديقد، مقديريت بخشقی از امقور      

شکی نيست كه خصوصاً به دليقل  . روستا را به عهده گرفته است

جديد بودن ايقن نهقاد، وجقود ققانون و مققررات مناسقب بقرای        

نظيم روابط آن با ساير نهادهقا  گيری اين نهاد و تعريف و ت شکل

 تأكيدضروری است، اما بر اين ضرورت حقوقی نبايد به اندازه ای 

های محلی و امکانات وسيع آنها برای توسقعه و   شود كه از عرف

از طرف ديگر مهمتقرين  . ثبات اين نهاد مهم و جديد غفلت شود

های دهياری مشاركت فعال آنها با اهالی در امور مختلقف   ويژگی

ها است و پيشرفت و توسعه هر دهياری و البته ميزان موفقيت آن

تحقق مشقاركت عمقومی   . در جلب مشاركت عمومی نهفته است

هر روستا موكول و مشروط به ميزان شناخت، هوشياری و درايت 

های محلی جهقت جلقب و بسقيج     دهياری در به كارگيری عرف

 .نيروی مردم برای انجام وظايف است

ای از  ها بر اساس حکمروايی شايسته نشقانه  یعملکرد دهيار

حركت به سوی اجرای نظام جديد مديريت روسقتايی مبتنقی بقر    

توانقد تحقولی را در فرآينقد     های محلی اسقت كقه مقی    مشاركت

در ايقن تحقيقق بقرای    . مديريت و توسقعه روسقتاها ايجقاد كنقد    

هقا در چهقارچوب حکمروايقی     سنجش نهقايی كقاركرد دهيقاری   

هقای هشقتگانه حکمروايقی شايسقته در      اظ متغيقر شايسته به لح

. متغير حکمروايی خوب استفاده شقد  2روستاهای مورد مطالعه از 

تک  tصورت جداگانه آزمون  ها به ابتدا برای هر يک از اين متغير

ای اجرا شد كه نتايج حاصل از آن نشان داد كقه ميقانگين    نمونه

، بقرای متغيقر   نفر جامعه آماری منطقه مقورد مطالعقه   317 پاسخ

 يیپاسقخگو ، متغيقر  (27/0) یقانونمنقد ، متغير (23/0) مشاركت

 یمحقور ، متغيقر عقدالت   (43/0)پقذيری   ، متغير مسئوليت(01/0)

و ( 11/0)، متغيقر شقفافيت   (47/0)، متغير توافقق جمعقی   (01/0)

تقر از حقد    باشقد كقه پقايين    می( 25/0) متغير كارآيی و اثربخشی

 .است( 3) متوسط

هقای عملکقرد    كه نتايج پژوهش نشان داد شاخصهمانگونه 

دهياران بقر اسقاس حکمروايقی خقوب در سقطح مطلقوبی ققرار        

تقوان   گذار بودنقد مقی  تأثيراز عوامل منفی كه بر اين امر . نداشت

ريقزی و   كننده دهيار به روستائيان و عقدم برنامقه   عدم پاسخ قانع

خگوی ساماندهی مناسب را نام برد كه باعی گرديده دهيقار پاسق  

شکايات مردم نباشد و مردم رضايت چندانی از پاسخگويی دهيار 

پقذيری دهيقار    نداشته باشند، اين مقوارد بيقانگر عقدم مسقئوليت    

سازی مردم روستا از امور حسقاس و عقدم    باشد زيرا عدم آگاه می

واگذاری مسئوليت به افراد توانمند بيانگر عقدم توجقه دهيقار بقه     

ا و اشتباه مديريت محلی را نشان های مردم است كه خط خواسته

گقردد كقه كقار     اين موارد در نهايت منجر يقه ايقن مقی   . دهد می

های مختلقف   جمعی، رابطه بين دهيار و مردم، توافقات بين گروه

مردم و كاهش اختالف نظر بين روستائيان افزايش يابد و رابطقه  

ققرار   تقأثير و تعامل بين سه نهاد دولتی، خصوصی و مدنی تحت 

هقای عمرانقی و خقدماتی اولقويتی      رد و منافع جمعی در پروژهگي

 .نداشته باشد

عدم دسترسی مناسب دهيار مناسب دهيار به آمار و اطالعات 

بروز و ققرار دادن آن در اختيقار روسقتائيان، شقفافيت در تنظقيم      

ريزی منسجم برای آينده شقفافيت   های مالی و نبود برنامه حساب

كند كه به دنبال آن كقارايی و   وش میهای دهياری را مخد فعالی

گيرد،  ريزی مورد تهديد قرار می اثربخشی دهياران و فرآيند برنامه

يافتقه بقه    گردد اعتبارات اختصاص ريزی باعی می زيرا نبود برنامه

هقای روسقتا    روستا در چارچوب بودجقه هزينقه نگقردد و هزينقه    

مقردم   كردن كمقک  افزايش يابد، از سوی ديگر در جهت نهادينه

های ملبتی انجام نگيقرد   های مختلف، اقدامات و فعاليت در زمينه

و دهيار نتواند عدالت در روستا و حمايت از اقشقار ضقعيف و كقم    

درآمد را در اولويت قرار دهد و در زمينه تخصيص بهينه منقابع و   

 .امکانات گام ملبتی بردارد

رايقی  در ادامه سعی شده است تا پيشنهادات و راهکارهای اج

 :جهت برطرف كردن اين روند در منطقه مورد مطالعه اشاره گردد
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به منظور مديريت بهتقر دهيقاران و جلقب رضقايت سقاكنان      

روستاهای بخش مركزی شهرستان اردبيل، دهياران بايد مبنقای  

های حکمروايقی شايسقته تنظقيم     كاركرد خود را بر اساس متغير

 نمايند؛

ياران منطقه مورد مطالعقه  متأسفانه يک خأل ارتباطی بين ده

هقای صقميمی    و ساكنان وجود دارد، برگزاری جلسات و نشسقت 

دهياران و مقردم روسقتا و اسقتفاده از نظقرات مقردم و نخبگقان       

رسانی  باشد؛ اطالع مؤثرروستايی می تواند در پر نمودن اين خأل 

توانقد   هقای دهيقاری مقی    به مردم روستا و مبهم نبقودن فعاليقت  

 امل هر چه بهتر مردم و دهياری گردد؛موجب بهبود تع

نظر به اين كه دهياران در تفويض اختيار بقه ديگقران نمقره    

قابل قبولی در منطقه مورد مطالعقه كسقب نکردنقد، دعقوت بقه      

همکاری دهوندان در مسائل مختلف، مخصوصاً كسانی كه وقت 

تواند زمينقه سقاز روابقط مناسقبی بقين       آزاد و تخصص دارند، می

 .روستائيان باشد دهياران و

سازی كاركرد آنها در منطققه مقورد    ضعف دهياران در شفاف

صقورت مسقتمر و    طلبد كه انتشار عملکرد دهياران به مطالعه می

های دهيقاران ققرار    ای و رسمی در قالب بروشور، جزو برنامه دوره

 گيرد؛

با توجّه به برخوردهای متفاوت و رعايت خويشاوندی، برخورد 

توانقد   يکسان دهياران با همه مردم روستا و پرهيز از تبعيض مقی 

كننده موانع حکمروايی شايسقته در منطققه مقورد مطالعقه      هموار

 .باشد

يکققی از اصققول حکمروايققی روسققتايی، مشققاركت و جلققب   

يقری، اجقرا و   گ هقا، تصقميم   سقازی  های مردمی در تصميم كمک

. هقای محلقی اسقت    هقا و اققدامات حکومقت    نظارت بقر فعاليقت  

متأسققفانه در بخققش مركققزی سققازماندهی مناسققبی در جلققب    

های مردمی در عملکرد دهيقاران وجقود نقدارد، در ايقن      مشاركت

هقای راديقويی، تلويزيقونی و پوشقش      زمينه تهيه و پخش برنامه

هقا و   ققع گقزارش  مو ها، انتشار بقه  خبری مناسب عملکرد دهياری

های آنقان   رسانی محلی به مردم و توجه به ديدگاه نشريات اطالع

توانقد   های عمرانقی و خقدماتی مقی    بندی اجرای پروژه در اولويت

 راهگشا باشد؛

های  زم و كافی نسبت به كاركرد دهياران  نظارت و پيگيری

گيقرد،  زم   در منطقه مورد مطالعه از سوی اهقالی صقورت نمقی   

های دهياران نظقارت كقافی داشقته     روستائيان به فعاليتاست تا 

باشند و ضمن قدردانی از كارهای ملبقت، پيگيقر امقورات روسقتا     

 .باشند

ها در بخش مورد مطالعه، باعی  نداشتن برنامه جامع دهياری

شده است تا كاركرد دهياران از ديدگاه ساكنان، مطلوب ارزيقابی  

جامع و قانونمند در چقارچوب  نشود،  زم است تا دهياران برنامه 

مدت،  توانند كوتاه ها می شرح وظايف خود داشته باشند، اين برنامه

 .مدت برای روستا و روستائيان اجرا شوند مدت و بلند ميان

ها در منطقه مورد مطالعقه نشقان    نتايج استخراجی پرسشنامه

دهد كه قدم مهمی در زمينه صندوق قرض الحسنه و كمقک   می

هقا   ان روستايی انجام نشده است، بنابراين تشکيل گروهبه نيازمند

های غيردولتی مختلقف ماننقد ايجقاد ققرض الحسقنه،       و سازمان

تواند موجب  كمک به افراد نيازمند در روستا با كمک دهياری می

در ايقن صقورت از   . های حکمروايقی شايسقته شقود    تحقق متغير

روسقتايی  های فرهنگ روستا و حيات و مناسبات زنقدگی   ظرفيت

هقا را كشقف    دهياران  زم اسقت ايقن ظرفيقت   . شود استفاده می

 ريزی كنند؛ كنند، بشناسند و برای آن برنامه

های مهم حکمروايی شايسته، مقبوليت داشتن در  يکی از پايه

ميان مردم است كه به دنبال خود حس مشقاركت و همکقاری را   

در معرض  خواهد داشت كه در منطقه مورد مطالعه دهياران كمتر

شقود دهيقاران، ضقمن معاشقرت      ديد مردم هستند، پيشنهاد مقی 

بيشتر با اهالی، در مراسمات رسمی و غير رسمی در سطح روسقتا  

 .حضور بيشتری داشته باشند
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هقای حکمروايقی روسقتايی در     ملبت نمايقه  تأثيربا توجه به 

ها و بازديدهای آموزشقی و   مديريت دهياران  زم است تا كارگاه

های مديريتی دهياران  منظور ارتقای دانش و مهارت دی به كاربر

 برگزار شود؛

ارائه الگوهای مناسب مديريتی و رفتاری بقرای دهيقاران بقا    

ها، زيرا استفاده  استفاده از ارسال نشريات، جزوه، فيلم و نظاير اين

 شود؛ از تجربيات ديگران باعی كاهش اشتباهات اجرايی می

هقای   ايف دهيار و فراهم آوردن زمينقه منظور آشنايی با وظ به

شود وظقايف دهيقار    پاسخگويی دهيار در برابر مردم، پيشنهاد می

عنوان مدير مستقل محلی در سطح روستا به اهالی روستا ابالغ  به

 . گردد
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Abstract 

Selecting a village manager as a new form of rural management can be considered as a 

turning point in the history of rural management. From the beginning, village 

municipalities have been using people’s cooperation and participation, government grants 

to meet public needs, improvement and cleaning the living environment, maintaining and 

operating infrastructures, etc. in order to perform their duties. The purpose of the present 

research study is to investigate the performance of Rural Municipalities in a proper 

governance framework from the point of view of the residents of the villages in the 

Central District of the Ardabil County. The present research is practical in terms of its 

application and descriptive-analytical in terms of nature. The statistical population of this 

study is 34 villages with a population of 28199 people and 8151 households. The sample 

size was estimated to be 387 individuals based on the Cochran formula. The samples in 

the villages were distributed based on their populations and the selection of samples in 

rural areas was systematically random. Eight indicators (participation, being law abiding, 

accountability, responsibility, justness, collective agreement, transparency, efficiency and 

effectiveness) were used in 60 items in order to evaluate performance of village 

municipality managers. The questionnaire was designed with closed questions in the 

format of the five-point Likert scale. The face validity of the questionnaire was confirmed 

by a panel of expert professors. The reliability of the questionnaire was 0.784 based on 

Cronbach's alpha. The results of one-sample t-test with a mean score of 2.07 show that 

the level of proper governance of the villages in the Central District of the Ardabil 

County was lower than average. The results show that performance of the managers of 

village municipality is poorer than average according to the viewpoints of residents of the 

villages in the Central District of the Ardabil County and it is not in desirable conditions. 

Keywords: Rural management, Performance evaluation, Rural Municipalities, Good 

governance, Ardabil County 
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