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 چکيده
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 مقدمه

ی بته رفتاه ابيتدستتاجتمتاعی ی زيربرنامهيکی از اهداف  

ی هادغدغتته نيتتترمهماجتمتتاعی استتت و ايجتتاد آن يکتتی از 

-خلاصه متی طوربه، رودیمدولتمردان در جهان كنونی به شمار 

، رودیمتتوان گفت رفاه علاوه بر اينکه ضرورتی انسانی به شمار 

عنصتتر مهمتتی در توستتعه و پيشتترفت يتتک جامعتته استتت 

در متورد رفتاه اجتمتاعی روستتايی  حال (ا0035ساربان، )حيدری

توان گفت، رفاه اجتماعی روستايی فراينتدی مستتمر، پويتا و می

ی تواناسازپايدار است كه منجر به ايجاد مجموعه شراي  لازم در 

هتای مردم روستايی از طريق دولت و نهادهای مدنی و ستازمان

شتود و از ستويی مسئول برای بهبود مستمر كيفيت زنتدگی متی

هتای فضتايی و تییتق ی تعتادلبرقراراهکاری در جهت ديگر ر

باشتتدا و نيتتز، رفتتاه عتتدالت اجتمتتاعی و پايتتداری اجتمتتاعی متتی

از قتوانين، میتررا  و  افتتهيسازماناجتماعی روستايی مجموعه 

رفتاهی و  مؤسستا شود كه در قالتب هايی را شامل میسياست

و  گويی بته نيازهتای متادیپاستخ منظوربتهنهادهای اجتمتاعی 

شود تا زمينه رشد و تعالی معنوی و تأمين سعاد  انسان ارائه می

ستاربان و همکتاران، او را در نیاط روستايی تأمين كنتد )حيدری

(ا از سوی ديگر افزايش شديد فیر و نابرابری در اواخر دهه 0036

كه از پيامدهای الگوی دولت حداقل بتود، باعت  شتد تتا  0341

ه مديريت و اداره كشور( را موضوع شيو) يیحکمروابانک جهانی 

كه گزارش سالانه توستعه جهتانی در  آنجاكليدی توسعه بداند تا 

به مسئله دولت اختصتاب و موضتوع میتوری ايتن  0334سال 

گزارش نیش دولت در بهبود وضعيت اقتصادی و رفاه اجتماعی و 

راهکارهای توانمند ساختن دولت بتودا در ايتن دوره ايتده تغييتر 

هتای متديريتی بتا توجته بته حکومت مطترح و سيستتمساختار 

مشاركت شهروندان، از حکومت به حکمروايی خوب تغيير نمتوده 

همين راستا بانک جهانی در گزارش  در (ا0،0104است  )آيدنهواند

ی به همه اهتداف توستعه را مستتلزم در  ابيدست، 0104سال 

، 0انی)بانتک جهت دانتد یآن متدرست از حکمروايی و استفاده از 

عنتوان كترد حکمروايتی ختوب  توانیمسخن ديگر  به(ا 0104

توانتد عامتل افتزايش خوشتبختی، ارتیتای مستیيم می صور به

 باشتتدهای رفتتاه اجتمتتاعی كيفيتتت زنتتدگی و افتتزايش شتتاخص

الگتتوی  فیتتدان (ا از طرفتتی0036زادگان و قتتانونی، )شتتريف

حضتتور و  ستتازنهيزمتوانتتد حکمروايتتی ختتوب روستتتايی كتته می

ی باشد، بستيار زيربرنامهمشاركت فعال مردم در نظام مديريت و 

نتوع  نيتا شتوداكمرنگ بوده و يا در اغلب روستتاها ديتده نمتی

نگرش و رويکرد سنتی حاكم بر ساختار مديريت روستايی كشور، 

تنهتا در راستتای بدون در نظر گرفتن نیش و جايگاه متردم، نته

ت نخواهتد كترد؛ بلکته تییق اصول توسعه پايدار روستايی حرك

در توستعه پايتدار روستتايی  بازدارنتدهيک اصل  عنوانبههمواره 

ی مربوط به توسعه و عمتران هابرنامهعمل خواهد كرد و تمامی 

نتيجه خواهد گذاشتت ی روستايی كشور را بیهاسکونتگاهو رفاه 

 (ا0036فضلی و همکاران، )رحمانی

ی رفتاه اجتمتاعی هاصشاختوجه به ارزيابی و بهبود  رونيازا

-از آنجايی كه يکی از فراورده ؛ واز اهميت زيادی برخوردار است

های حکمروايی خوب روستايی علاوه بر ايجتاد نظتم، عتدالت و 

های رفاه اجتمتاعی استت بته ايتن ختاطر، ی، بهبود شاخصآزاد

های رفتاه ی حکمروايی خوب در بهبتود شتاخصهاانيبنتیکيم 

 نيبت نيتدرافراوانی برخوردار استتا  تياغبه تياز اهماجتماعی 

باشتد زيترا بته نیتو  متؤثرتوانتد حکمروايی خوب روستايی متی

گسستنی با میوله رفاه اجتماعی روستاييان پيوند دارد  و نيتز، در 

شتود حکمروايی خوب است كه صدای مردم شتنيده متی کرديرو

بتازيگر اصتلی در كنتار بختش خصوصتی و  عنوانبهچون مردم 
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مدنی وارد عرصه شتده و بته سرشتت و سرنوشتت ختود جامعه 

-های رفاه اجتماعی اهتمام میانديشه كرده و به ارتیای شاخص

ی زيربرنامتهفراهم نبتود؛ زيترا بتا  درگذشتهاين امکان  و ورزندا

هتايی گرفتته به پايين برای روستتائيان تصتميم از بالامتمركز و 

در رويکترد  اهتا نبتودشد كه همسو بتا نيازهتای وجتودی آنمی

ايجتاد و مديران روستايی بايد بتوانند با  هادولتحکمروايی خوب 

ارتیتای ی هنتيزم بترای تمتامی روستتائيان دربرابر  یهافرصت

و بتر استاس تخصتيص عادلانته منتابع و  آنتان وضعيت رفتاهی

تمتامی متردم حتتی اقشتار  ی فرهنگتی و بتا مشتاركتهاارزش

شناستايی كننتد و تغييتر و نيازهتا و مشتکلا  را  میروم و فیيتر

ضتمن بهبتود شتراي   كننتد تتای ايجاد زيربرنامهتیولاتی را در 

را بهبتود ببخشتندا طبتق ايتن  زندگی و در كل رفتاه اجتمتاعی

يی افتراد و شناستای راهبردی هابرنامهتوان با اجرای رويکرد می

هتا و مشتاركت و دخالتت دادن مستمند و ارتیای سطح رفتاه آن

هتای توستعه كته يکتی از اثترا  و طرح هابرنامهروستاييان در 

های رفاه اجتماعی باشد؛ برای بهبود شاخصحکمروايی خوب می

های اساسی برداشت كه اين امتر نيازمنتد در نواحی روستايی گام

در ايتن منطیته  رستدیمتبه نظر  حاكميت خوب روستايی استا

، تمشارك رويکرد حکمروايی خوب كه مبتنی بر )اجماع میوری،

اهتالی  كه ضروری است؛ ( باشدی و غيرهريپذتيمسئول شفافيت،

اين منطیه بتوانند در راستای اين رويکرد نيازهای ختود را بيتان 

و ارتیای  كنند و موجب هرچه بالا رفتن سطح كيفيت زندگی خود

های رفتتاه و مانتتدگاری در روستتتاها و حتتتی بازگشتتت شتتاخص

يتابی بته در پی دستتدر اين پ وهش معکوس به منطیه بشودا 

و بهبتود حکمروايتی ختوب بتين پاسخ اين مسئله هستيم كه آيا 

در مناطق روستايی شهرستان فريتدن  رفاه اجتماعی یهاشاخص

 رابطه وجود دارد؟

 

 مبانی نظری

ی توستعه در هابرنامه، رفاه اجتماعی به هدف بنيادی تاكنون

در  آن، توستعه بتدونِجوامع مختلف بدل شده است، هدفی كته 

و  انستتانی، اجتمتتاعی، فرهنگتتی، سياستتی)ابعتتاد گونتتاگون ختتود 

حدود سه دهته  حالنيباابا شکست مواجه خواهد شدا  (اقتصادی

جتدی  صتور بهو روانشناستان  آماردانان ،اقتصادداناناست كه 

فتاه ا بته ستخن ديگتر ركننتدیمتراجع به رفاه بی  و بررستی 

ختود  یفاه به معنتار ؛است یداريعامل پا کيعنوان به یاجتماع

 تيوضع کيجامعه در  ايآنچه شخص  از تيدر مورد رضا یگواه

(ا پرواضتح 0105، 0)اينوانکينا و لاتکواستکيا  دارد اريدر اخت یواقع

است كه خروجی حکمروايی خوب تییق عدالت اجتماعی، امنيت 

و نظم اجتماعی، آزادی و رفتاه اجتمتاعی استت و نيتز بته بتاور 

های حتاكم حکمروايی به تمام فرايند (،0106)و همکاران  0اوزون

هتای اجتمتاعی و تجتاری از طريتق توس  دولت، بازار و شتبکه

ی در سطح يتک ررسميغی رسمی يا هاسازمانها، قبايل يا گروه

به  .شودیمقلمرو از طريق قوانين، هنجارها، قدر  يا زبان گفته 

قتصادی عبار  ديگر حکمروايی، اعمال قدر  سياسی، اداری و ا

در مديريت امور كشورها و در سطوح مختلف )كلتان تتا میلتی( 

بته منتافع  توانندیمها است كه در قالب يک فرايند، افراد و گروه

طوری كتته اشتتاره شتتد (ا همتتان0104، 0ختود دستتت يابنتتد )وردا

حکمروايی روستايی، امروز جايگاه وي ه و پر اهميتتی در مباحت  

ی مختلف يافتته استتا بته شورهاكمرتب  با توسعه روستايی در 

توسعه  گذاراناستيسعیيده استار  دليل اصلی توجه میییان و 

به موضوع حکمروايی روستايی به طور عمده ناشتی از عوامتل و 

ی است كه توسعه جوامع روستايی با آن مواجه متعددی هاچالش

حکمروايی روستتايی عبتار  استت از  ؛ و(0101، 8است )استار 

همه اركان دخيل روستايی بر مديريت روستتايی  رگذاريتأثفرايند 

ی تعالی و پيشترفت سوبهها بتوان يی كه با آنسازوكارهابا تمام 
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به عبار  ديگتر حکمروايتی ؛ روستا و مردم روستايی حركت كرد

ی متردم هااستيسروستايی همانا به اجرا در آوردن تصميما  و 

بتا منتافع  حالنيدرعروستايی همسو با منافع خودشان است كه 

و میلی نيز سازگار است )افتختاری و همکتاران،  ایملی، منطیه

ی حکمروايتی و اثتترا  آنهتا در تیويتتت هامؤلفتتهاگتر  و (؛0031

های رفاه اجتماعی را مورد بررستی قترار دهتيم شايستته شاخص

است در ابتدا تعاريفی هر چند مختصر به شرح زير از هر يتک از 

 صور  گيردا هامؤلفه

منظتتور از مشتتاركت در حکمروايتتی ختتوب روستتتايی قتتدر  

و سهيم شدن روستاييان در قدر   هایريگميتصمبر  رگذارانيتأث

يک پديده دموكراتيک بوده و  نيز مشروعيت(ا 0104است )وردا، 

كته پشتتيبانی اكرريتت  ديآیوقتی در جامعه روستايی به وجود م

 داشتته باشتد مردم روستايی طبق قوانين و میتررا  بته همتراه

ی اثربخشتحکمروايی خوب روستايی، مفهوم  در(ا 0111، 0)باركر

استتفاده پايتدار از منتابع طبيعتی و حفتتظ  رنتدهيدربرگو كتارايی 

منظتور از (ا 0036فضلی و همکاران، استا )رحمانی ستيز يمی

شتتهروندان  یمناستتب بتترای همتته یهافرصتتت جتتاديعتدالت، ا

د، تلاش در جهتت تخصتيص ارتیا وضعيت رفاهی خو ینهيدرزم

 و عادلانتته منتتابع و مشتتاركت اقشتتار میتتروم در اعلتتام نظتتر

(ا در حکمروايتتی 0030ستتاربان، )حيدری استتت هتتایريگميتصتتم

روستايی شفافيت به معنای اختيار دادن به روستاييان برای تبديل 

شدن به افرادی حسابرس در جامعه روستايی و نيز داشتتن حتق 

الدين افتختاری ركن) ااطلاعا  آزاد است و دسترسی به اظهارنظر

يی امتتری حيتتاتی بتترای مستتئله گوپاستتخ(ا 0031و همکتتاران، 

ی دولتتی بلکته بختش نهادهتا تنهانتهحکمروايی ختوب استت 

ی جامعه مدنی بايد نسبت به عموم مردم و هاو سازمانخصوصی 

كلی يک نهاد يا سازمان  طوربه باشندا گوپاسخ وربهرههمه افراد 

هتا قترار ت به كسانی كه در ارتباط مستیيم با تصتميما  آننسب
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  .خواهند بود گوپاسخدارند، 

(، بر اساس شتواهدی از برنامته ليتدر در 0100) 0فالکوسکی 

از  کيت عنوانبته مداراناستتيسلهستان به نیتش پاستخگويی 

های حکمروايی خوب در جوامع روستايی توجه ترين شاخصمهم

گويی ميتزان سترمايه تدلال كرد كه پاسخنموده است و چنين اس

اجتماعی را در بين جوامع روستايی تیويت نمتوده و بته تیکتيم 

پيوندهای اجتماعی و متعاقب آن به تیويت همکتاری و تشتريک 

ای هتتای توستتعهمستتاعی و كتتار گروهتتی و جمعتتی در فعاليت

پذيری مسئوليت 0(ا آنديسالم0100كند )فالکوسکی، مساعد  می

های بسيار تعيتين كننتده در متديريت ويی را از شاخصگو پاسخ

پذيری بتا بته داند به اين دليل كه مستئوليتتوسعه روستايی می

چالش كشاندن اقداما  انجام شده و شناسايی مجدد نیاط قتو  

ای در مناطق روستايی فرآيند توستعه های توسعهو ضعف فعاليت

 در(، 0100) 8(ا كتتاردوز 0105بخشتتد ) آنديستتالم، را شتتتاب می

بازتاب حکمروايی خوب در استرات ی توستعه »ی با عنوان، امیاله

حکمروايی خوب و استترات ی پتايين بته بالتا  داده، نشان «پايدار

عملکرد خوبی را در راستای توسعه پايدار نشتان داده استت، امتا 

علاقه مردمی و مشاركت  كندمیخودنمايی  شتريبآنچه كه  بازهم

ی بيشتر در هایهماهنگی و مساعکيتشرافزايش  منظوربهها آن

های بالا به پايين و پايين به بالا در جهت ارتباط با اقدام استرات ی

(ا نتتايج مطالعتا  0100رسيدن به توسعه پايدار استت )كتاردوز، 

دهد كه بين حکمروايی ختوب (، نشان می0106) 5دی و تورلیام

اشتی و درمان، اصلاح با بهزيستی فردی، دسترسی به خدما  بهد

الگوی مصرف ختانوار و رضتايتمندی شتغلی رابطته وجتود دارد 

(ا وردا در مطالعتتا  ختتود دريافتتت كتته 0106دی و تتتورلی، )ام

تواند وضعيت مسکن را در مناطق روستتايی حکمروايی خوب می

                                                                                           
0 - Fałkowoski  
0 - Adisalem 
8 - Kardos 
5 - Mdee & Thorley 
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بهبود ببخشد، سرمايه اجتماعی را تیويت كند، به ارتیتای درآمتد 

اعد  نمايد، زمينه مشتاركت اجتمتاعی سرانه مردم روستايی مس

ای فتراهم نمايتد و های عمرانی و توسعهروستاييان را در فعاليت

)وردا،  ديتنمابه تیويت امنيت اجتماعی در مناطق روستايی كمک 

ها و مطالعتا  ميتدانی ( بر طبق يافتته0111نيز باركر) ؛ و(0104

رزيتابی خود اثرا  حکمروايی خوب را در مناطق روستايی مربت ا

های ميدانی خود اصرار دارد كه حکمروايی كند و مطابق يافتهمی

های متدنی خوب زمينه عضويت روستاييان را در نهادها و تشکل

سازد روستتاييان تنهتا كند و بستر را فراهم میو مردمی مهيا می

به معاش انديشه نکنند بلکه به نيازهتای روحتی و معنتوی ختود 

كنار پرداختن مستمر و مداوم بته نيازهتای بپردازند به عبارتی در 

بتاركر، باشتند )مادی به نيازهای معنوی هم نيم نگتاهی داشتته 

توان می شدهانجامدر پيشينه پ وهش و مطالعا   تأملبا  (ا0111

در ايران در قالب يک پ وهش كامتل و  حالتابهدريافت كرد كه 

فتاه هتای راثرا  حکمروايی خوب بر روی بهبود شتاخص جامعه

اجتماعی مناطق روستتايی انجتام نگرفتته استتا همچنتان كته 

به مباح  نظری  شدهانجامی هاپ وهشمشخص است در اغلب 

حکمروايی و حکمروايی خوب روستايی پرداختته شتده استتا در 

عمتده اثترا  رويکترد حکمروايتی بتر  طوربهموارد كاربردی نيز 

شتد، از  ی حکمروايی ختوب بررستیريپذتییقكاهش فیر، و يا 

نیاط قتو  پت وهش حاضتر واكتاری و ستنجش دقيتق تمتامی 

 ريتأثبر ميزان  مستیلمتغير  عنوانبهمتغيرهای حکمروايی خوب 

 متغيتر وابستته عنوانبهی رفاه اجتماعی هاشاخصآنها بر بهبود 

به نمتايش  0در شکل  پ وهشنظری  چهارچوبپايان  در استا

 در آمده استا

 

 هامواد و روش

–بته روش توصتيفی  و هدف كاربردی، ازلیاظق اين تییي

تیليلی و از نوع همبستگی استا با استتفاده از مبتانی نظتری و 

انتختاب شتدا  پت وهش ازيتموردنی هامؤلفهی موضوع هانهيشيپ

پت وهش پرسشتنامه از دو  بررسی ارتباط بين متغيرهای منظوربه

 و رفتاه ستؤال 03بخش حکمروايی خوب با تعداد هشت متغير و 

بته احستاس  با توجهكه  سؤال 80و  مؤلفه 00اجتماعی با تعداد 

نياز در منطیه مورد مطالعه و با توجه به اهتداف تییيتق كتاربرد 

داشته است استفاده گرديدا ابزار مورد سنجش پرسشنامه مییتق 

و بته وستيله استاتيد دانشتگاه  ساخته بود كه روايتی آن صتوری

ی آلفتاشتد و بتا ضتريب  ديتتائمییق ادبيلی و دانشتگاه تبريتز 

بتترای  پايتتايی پرسشتتنامه Spss23افتتزار نتترم توستت  كرونبتتاخ

هتای درصد و برای شتاخص 401/1متغيرهای حکمروايی خوب 

مستتیل ايتن  ا متغيرهایآمدبدست  درصد 404/1رفاه اجتماعی 

 پتذيری،مستئوليتختوب )ی حکمروايتی هامؤلفتهتییيق شامل 

ع میتوری، عتدالت ، قتانون میتوری، شتفافيت، اجمتامشاركت

گويی و مشتروعيت( و متغيتر ی، پاسخاثربخشمیوری، كارايی و 

دسترستی بته ختدما  ) یاجتمتاعی رفتاه هامؤلفهوابسته شامل 

رفاهی، توانمندسازی، اشتغال و بيکاری، تغذيه مطلوب، مستکن، 

بهداشت و درمان، دانش و آگاهی، فیتر و میروميتت، مشتاركت 

-اجتماعی( مناطق روستايی متی اجتماعی، كيفيت زندگی، امنيت

 كليته سرپرستتان ختانوار ستاكن پت وهشباشدا جامعته آمتاری 

سرشتماری  نيآخترروستاهای شهرستان فريدن است كه طبتق 

خانوار استت كته از  4801و  =N 00000كل كشور  0035سال 

تصتادفی و بتا استتفاده از  كاملتاًبته صتور   نفر 045اين تعداد 

نمونته انتختاب شتدا توزيتع  فرمول كتوكران بته عنتوان حجتم

 صتتور بهپرسشتنامه در جامعتته نمونته گرديتتد و در هتر روستتتا 

 0كته توزيتع نمونته در جتدول  تصادفی بين اهالی توزيتع شتد؛

 استا مشاهدهقابل

ابتتدا وضتعيت  عمتل شتد كته گونتهنيابرای تیليل نتتايج 

هتتای رفتتاه شتتاخص ی حکمروايتتی ختتوب ورهتتايمتغی رهتايمتغ

ده از پرسشنامه مییق ساخته و بر اساس طيتف اجتماعی با استفا

خيلتی زيتاد( ستنجيده شتد و  5خيلی كم، عتدد  0عدد )ليکر  

همبستگی پيرستون رابطته بتين  آزمونسپس در ادامه به كمک 
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حکمروايی خوب( و وابستته )رفتاه اجتمتاعی( مستیل )متغيرهای 

رگرسيون گام به گاه و چندگانته ميتزان  آزمونمیاسبه شد و در 

برای ترسيم نیشه منطیه مورد مطالعه  شناسايی شدا هارابطهاين 

   استفاده گرديدا  Arc gis 10/4افزازاز نرم

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 تيتكشتور جمعكتل  0035 آمتار ستالبر اساس سرشماری 

 06834كه از ايتن ميتزان  باشدیمنفر  83414شهرستان فريدن 

كته جمعيتت  ستايینفر جمعيت رو 00000نفر جمعيت شهری و 

فريتدن  شهرستتان باشتداختانوار متی 4801روستايی آن دارای 

دارای دو بخش مركزی و زنده رود در دو شهر داران و دامنه، بتا 

 وجنتوبی  ورزق شتمالی، رودنتدهيزا، دالتان كتوهچهار دهستان )

 اباشدیمروستا  04 ( وورزق

 

 

 
 (ا0034مدل مفهومی پ وهش؛ منبع  نگارندگان ) .6شکل 
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 ی رفاه اجتماعیاهها و گويهشاخص .6جدول 

 هامعرفگويه ها و  شاخص مؤلفه
ی آلفاميزان 

 كرونباخ

ی
اع
تم
 اج
فاه
ر

 

 401/1 ميزان درگيری مردم روستا؛ نگرانی از تأمين آينده فرزندان؛ احساس رضايت از ميزان امنيت امنيت اجتماعی

 كيفيت زندگی
ها و مشکلا  خود؛ رضايت از ؛ احساس رضايت از سلامت ؛ ميزان بيان كردن خواستهبودن میي  روستا بخشلذ ميزان 

ی كيفيت ذهنكيفيت زندگی نسبت به گذشته؛ اثرگذار بودن مديران میلی در افزايش كيفيت زندگی شما؛ احساس نمود عينی و 
 زندگی در خود

460/1 

 مسکن
برای فعاليت دامداری؛ رضايت از كيفيت مسکن؛  مرلاًمسکن احساس رضايت از وضعيت مسکن؛ احساس رضايت از مساحت 

 روستا معابر تيفياز كرضايت 
456/1 

مشاركت 
 اجتماعی

وقت گذاشتن برای توسعه روستا؛ اعتیاد به مشاركت در توسعه روستا؛ ارتباط با اهالی روستا؛ ميزان مشاركت مالی و فيزيکی 
 برای توسعه روستا

415/1 

 یتوانمندساز
بودن زندگی خودتان؛ شناسايی  باارزشن اختيار عمل در كارها؛ توجه به خلاقيت شما؛ اثر گزاری شما بر ديگران؛ ميزان ميزا

 ی رفاه اجتماعیهاجنبهميزان توانايی خود؛ توانمند شدن شما از طرف مديران از 
445/1 

 483/1 رضايت از كيفيت غذايی و تغذيه خوداهميت به مواد غذايی؛ ميزان رضايت از تأمين مواد غذايی؛  تغذيه مطلوب
 460/1 با نيازها درآمد زانيماميدواری به آينده شغلی ؛ رضايت از شغل؛  اشتغال، بيکاری
بهداشت و 
 درمان

 466/1 رضايت از بهداری و شبکه بهداشت؛ ميزان دسترسی به بيمارستان مناسب ؛ رعايت مسائل بهداشتی در سطح روستا

 هیدانش و آگا
؛  بهتر شدن آموزشروستا؛ رضايت از وضعيت  اطلاع از حیوق قانونی نسبت به ادارا  دولتی؛ ميزان آگاهی از دنيای خار 

 شيآسای شما از مسائل روز مربوط به رفاه و آگاهدر روستا؛  گذشتهنسبت به  آموزش
440/1 

فیر و 
 میروميت

 301/1 ي  زندگی؛ شنيدن صدای شما توس  مسئولينميزان احساس فیر و میروميت؛ اميدواری به بهبود شرا

ی به دسترس
 خدما 

سطح روستا؛ رضايت از سيستم حمل و نیل؛ رضايت از خدما  ورزشی؛ رضايت از  گاز دررضايت از خدما  آب، برق، تلفن و 
 فضای سبز

408/1 
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 های حکمروايی خوبها و گويهشاخص. 2جدول 

 هامعرفگويه ها و  شاخص لفهمؤ
ی آلفاميزان 

 كرونباخ

ب
خو
ی 
واي
مر
حک

 

 مشاركت
لازم برای حضور شما در  سازوكارمهم روستا با مردم؛ ميزان  خصوصاًی مسائل ريگميتصممشور  كردن مديران میلی در 

های مردم كردن خواسته ردهبرآوی برای احداث جاده و ريگميتصمامور مربوط به كارهای روستا؛ همفکری مديران میلی در 
 از طرف دهياری

450/1 

 قانون میوری
ی هاتيفعالقانون میوری دهيار در حوزه ساخت و ساز؛ پايبندی مديران میلی به حیوق شهروندی؛ پايبندی به قوانين در 

 يطه كار خودااجتماعی و اقتصادی؛ پايبندی به حیوق اهالی روستاهای ديگر؛ پايبندی مديران میلی به قوانين در ح
403/1 

 گويیپاسخ
های انجام شده و در دست انجام مديران میلی با مردم؛ ميزان گويی مديران میلی در قبال وظايف؛ تشريح برنامهپاسخ

گويی حضور و در دسترس بودن دهيار و شورای اسلامی در میل؛ برخورد مناسب دهيار و شورا در پاسخ به روستاييان ؛ پاسخ
 وظايف خود مطابق قانون در قبالی مديران میل

431/1 

 یريپذتيمسئول

ی اهخانوادهی مديران میلی در ارتباط با عملکرد خود؛ ميزان مسئوليت مديران میلی در رابطه با معرفی ريپذتيمسئول
كه بر عهده پذيری مديران میلی در قبال انجام صیيح مسئوليتی به كميته امداد و ديگر نهادها ؛ مسئوليت سرپرستیب

ها؛ اند؛ پذيرش اشتباها  دهيار توس  خودش؛ مديران میلی در رابطه با دفع بهداشتی زباله؛ ساماندهی گورستانگرفته
 ی آموزشی ترويجی؛ برگذاری جلسا  مشتر  با مردماكلاسهبرگزاری 

408/1 

 عدالت میوری
ی به طيمیستيزت در اختصاب بودجه برای مشکلا  رعايت عدالت مديران میلی در برخورد با روستاييان؛ رعايت عدال

جای روستا ؛ رعايت همه جای روستا نه فی  میل زندگی خودشان و دوستانشان؛ خدما  رسانی و تصويب بودجه به همه
 ی ورزشی و بازی كودكانهاپروژهی ابيمکانعدالت در 

460/1 

 شفافيت
بودجه؛  نييتعها؛ شفافيت در ديران میلی؛ شفافيت در تصويب طرحی مصوب توس  مهابرنامهدر جريان گذاشتن مردم از 

قالب  ( درهای ماهانه و سالانه به مردم؛ منتشر كردن وضعيت عملکرد )عمرانی و ااابرگزاری جلسا  عمومی و ارائه گزارش
 و ااا در ديد مردم بر شور

480/1 

كارايی و 
 یاثربخش

های ها ؛ عايت كاهش هزينهها؛ رعايت كاهش هزينهاری؛ كاهش زمان اجرای پروژهدهي دارتياولوی هاپروژهرعايت انتخاب 
 هاخانوار روستايی در اجرای پروژه

400/1 

 اجماع میوری
همفکری در انتخاب -ميزان مؤثر بودن همفکری و هم سويی و رابطه دوستانه مديران میلی با اهالی برای عمران روستا

ی اجتماعی و دولتی ؛ توافق جمعی بين مديران میلی با نهادهاو رابطه مديران میلی بين  پروژه بين روستاييان؛ تعادل
400/1 
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 گروهای مختلف اجتماعی جوانان و ااادر امور مهم روستا
 ا0034های پ وهش، يافته منبع:

 تعداد نمونه مورد مطالعه دهستان و روستاها وخانوار  جدول تعداد جمعيت،. 0جدول 

 نمونه تعداد خانوار جمعيت وستار دهستان بخش

 05 001 0160 قفر دالانکوه مركزی
 06 441 0003 دره بيد دالانکوه مركزی
 8 30 060 طرار دالانکوه مركزی
 6 050 516 سينگرد رود شمالیزاينده مركزی
 3 030 548 عادگان رود شمالیزاينده مركزی
 06 554 0610 اسکندری بر آفتاب رود شمالیزاينده مركزی
 4 060 501 اسکندری نسار رود شمالیزاينده مركزی
 01 000 604 اميرگل رود شمالیزاينده مركزی
 3 013 608 نماگرد ورزق جنوبی مركزی
 6 004 008 چيگان ورزق جنوبی مركزی
 00 864 0848 سففتجان ورزق جنوبی مركزی
 04 040 0104 خويگان سفلی ورزق جنوبی مركزی
 4 066 845 موغان ق جنوبیورز مركزی
 06 508 0406 ننادگان ورزق جنوبی مركزی
 4 043 508 غرغن ورزق جنوبی مركزی
 0 60 046 سواران ورزق جنوبی مركزی
 0 53 043 قلعه ملک ورزق جنوبی مركزی
 5 005 041 درختک ورزق رودزنده
 3 014 601 دهق ورزق رودزنده
 3 015 600 قودجانک ورزق رودزنده
 04 041 0004 ازونبلاغ ورزق رودزنده
 5 013 005 حصور ورزق رودزنده
 08 001 480 نهرخلج ورزق رودزنده
 08 034 430 گنجه ورزق رودزنده
 04 484 0508 خانهچهل ورزق رودزنده
 0 03 44 خلج ورزق رودزنده
 0 61 044 قوهک ورزق رودزنده
 05 455 0054 بادجان ورزق رودزنده
0 8 04 00000 4801 045 

 ا0034های پ وهش،منبع: يافته

 

 نتایج

نشتان  ، نتايج مربوط به مشخصا  فردی8با توجه به جدول 

درصتد زن بودنتدا از  05مترد و  درصد پاستخ گويتان 65داد كه 

لیاظ وضعيت ستنی  به بودندا متأهلدرصد  8/34مجموع نمونه 

 86سال )به ميتزان  65 تا 55 بيشترين تعداد نمونه در گروه سنی

درصد دارای  55درصد( قرار داشتندا از حي  ميزان تیصيلا  نيز 

درصد از جامعته نمونته عنتوان  45و نوشتن بودندا  خواندنسواد 

سال است كه ساكن اين منطیه هستتندا وضتعيت  81كردن كه 

 درصد شغل خود را كشاورز اعلام كردندا 46/1فعاليت 

-، نشتان متی5جدول توصيفی در  هاینتايج حاصل از يافته

دهد كه ميانگين و انیتراف معيتار متغيتر مشتاركت بته ترتيتب 

نيز ميانگين و انیراف معيار قانون  ؛ وباشد( می011/0( و )30/0)

باشدا همچنين ميانگين ( می116/0( و )46/0میوری به ترتيب )

( 330/1( و )10/0گتويی بته ترتيتب )و انیراف معيار متغير پاسخ
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ی ريپذتيمستئولباشدا علاوه بر اين ميانگين و انیراف معيتار می

باشدا مضاف بر اين، ميتانگين و ( می141/0( و )34/0به ترتيب )

( استا 305/1( و )88/0انیراف معيار عدالت میوری به ترتيب )

افزون بر اين ميانگين و انیراف معيار متغير شفافيت بته ترتيتب 

علتاوه ميتانگين و انیتراف معيتار هباشدا ب( می331/1) ( و54/0)

 ؛ وباشد( می380/1( و )84/0ی به ترتيب )اثربخشمتغير كارايی و 

ميانگين و انیراف معيار متغير اجماع میوری به ترتيب  تيدرنها

 باشدا( می018/0( و )48/0)

 

 انيگوپاسخمشخصا  فردی  .4جدول 

 بيشترين كمترين ی توصيفیهامؤلفه
 درصد خواندن و نوشتن 55 د ليسانس به بالادرص 0 ميزان سواد

 به بالا ساكن منطیه بودند 81سال  درصد 45 سال 01درصد ساكن زير  0 سکونت در منطیه زمانمد 
 بودند گوپاسخدرصد مرد  65 درصد زن 05 جنس
 الا اعلام كردندسال به ب 65سال تا  55سن خود  درصد 86 سال اعلام كردند 01تا  01درصد سن خود را بين  8 سن
 درصد مجرد و متاركه 6/0 متأهلدرصد  8/34 تا هلوضعيت 

 درصد شغل اصلی خود را كشاورز 46 درصد شغل خود را آزاد 6 شغل اصلی

 ا0034ی پ وهش،هاافتهمنبع: ي

 

ی هامؤلفتتهكته نتتايج جتدول نشتان داد از بتين  طورهمتان

 پت وهشو اثرگتذار  مستتیلمتغيتر  عنوانبتهحکمروايی ختوب 

ی به ترتيب در رتبته اول و ريپذتيمسئولگويی و متغيرهای پاسخ

ی به ترتيتب اثربخشی عدالت میوری و كارايی و رهايمتغدوم و 

قرار گرفتا اين پ وهش  شوندگانپرسشاز طرف  آخردر جايگاه 

تفسير كرد كه طبق الگوی حکمروايی ختوب  گونهنيا توانیمرا 

و  انتتدبودهد كتتار ختتود متتديران میلتتی پاستتخ گتتوی عملکتتر

ی مديران میلی نيز بيشتر بته ايتن دليتل در ايتن ريپذتيمسئول

است كه به دليل بالا بودن فیر و میتروم  داكردهيپپ وهش نمود 

بودن روستاهای منطیته متديران میلتی متردم را بته نهادهتای 

 ااندكردهنهاد كميته امداد و بهزيستی معرفی  ازجملهحمايتی 

 

 ی حکمروايی خوب در مناطق روستايیرهايمتغتوصيفی توزيع فراوانی مربوط به  نتايج .9جدول 

 ميانگين انحراف معيار
 خيلی زياد زياد یاتااندازه كم خيلی كم

 رديف متغير
 گوياندرصد پاسخ

 0 مشاركت 85/00 04/01 6/05 4/00 44/4 30/0 011/0

 0 وریقانون می 4/0 04/03 08/03 0/06 3/00 46/0 116/0

 0 گويیپاسخ 06/8 4/03 6/04 5/04 46/4 10/0 330/1

141/0 34/0 10/01 40/00 60/00 50/04 00/4 
ريپذتيمسئول
 ی

8 

 5 عدالت میوری 40/0 4/00 05/00 85/00 03 88/0 305/1

 6 شفافيت 38/0 38/05 10/04 8/03 64/05 54/0 331/1

380/1 84/0 05 0/03 14/00 4/01 44/0 
 كارايی و
 یاثربخش

4 

 4 اجماع میوری 55/4 44/04 65/00 10/03 34/00 48/0 018/0

 ا0034های تییيق،افتهي منبع:
 

كه ميانگين و انیراف معيار شاخص امنيت اجتماعی بته  دهدیم، نشتتان 5هتتای توصتتيفی در جتتدول نتتتايج حاصتتل از يافتتته
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عيار نيز ميانگين و انیراف م ؛ وباشد( می148/0( و )34/0ترتيب )

باشتدا ( متی105/0( و )46/0شاخص كيفيت زندگی بته ترتيتب )

همچنين ميانگين و انیراف معيتار شتاخص مستکن بته ترتيتب 

باشدا علاوه بتر ايتن ميتانگين و انیتراف ( می105/0( و )40/0)

( 303/1( و )01/0معيار شاخص مشاركت اجتمتاعی بته ترتيتب )

ار شتاخص باشدا مضتاف بتر ايتن، ميتانگين و انیتراف معيتمی

( استتا افتزون بتر ايتن 050/0( و )0توانمندسازی بته ترتيتب )

( 34/0ميانگين و انیراف معيار شاخص تغذيه مطلوب به ترتيب )

باشدا بعلتاوه ميتانگين و انیتراف معيتار شتاخص ( می354/1) و

باشتدا مضتاف ( می306/1( و )58/0اشتغال و بيکاری به ترتيب )

و درمتان بته  بهداشتتشتاخص  بر اين ميانگين و انیراف معيار

باشدا در ادامه ميتانگين و انیتراف ( می451/1( و )00/0ترتيب )

( 303/1( و )86/0معيار شاخص خدما  و دست رسی به ترتيب )

باشدا همچنين ميتانگين و انیتراف معيتار شتاخص دانتش و می

باشدا در خاتمه ميتانگين ( می380/1( و )53/0ی به ترتيب )آگاه

( و 00/0ار شاخص فیتر و میروميتت بته ترتيتب )و انیراف معي

 باشدامی (300/1)

دهتتد از بتتين ، نشتتان متتی6كتته نتتتايج جتتدول  طورهمتتان

شتتاخص  ی متغيتر وابستتته تییيتق )رفتتاه اجتمتاعی(هاشتاخص

ی به ترتيب در رتبه اول و دوم و توانمندسازمشاركت اجتماعی و 

-ردهشاخص فیر و میروميت و بهداشت و درمان بته ترتيتب در 

بايتد  آمدهدستتبه، با نگاه به نتتايج رونيازاقرار دارندا  آخرهای 

يی كتته دارد باعتت  هتتافراوردهگفتتت حکمروايتتی ختتوب بتتا 

توانمندسازی و بهبود مشاركت اجتمتاعی در روستتاهای منطیته 

شودا مضاف براين درالگوی حکمروايی ختوب و مورد مطالعه می

-و میروميت از بين میعدالت و برابری هست كه فیر  لهيوسبه

گو بودن مسئولين طبق اين الگو ی و پاسخريپذتيمسئولرود و با 

 كنداوضعيت بهداشت و درمان بهبود پيدا می

 

 ی رفاه اجتماعی بر اساس طيف ليکر هاشاخصمربوط به  شوندگانپرسشنتايج توزيع فراوانی  .1جدول 

 ميانگين انحراف معيار
 يادز یاتااندازه كم خيلی كم

خيلی 

 رديف متغير زياد

 گوياندرصد پاسخ

 0 امنيت اجتماعی 10/00 86/03 46/05 00/00 66/01 34/0 148/0

 0 كيفيت زندگی 56/5 0/01 36/04 10/06 06/3 46/0 105/0

 0 مسکن 0/8 04/08 45/00 0/06 4/00 40/0 105/0

 8 مشاركت اجتماعی 5/6 54/00 30/03 10/08 34/5 01/0 303/1

 5 یتوانمندساز 00/4 8/00 0/06 45/01 0/00 0 050/0

 6 تغذيه مطلوب 00/6 66/00 00/80 40/00 0/4 34/0 354/1

 4 اشتغال و بيکاری 06/0 10/06 06/06 60/00 0/00 58/0 306/1
 4 بهداشت و درمان 0/1 80/3 60/00 6/04 00/03 00/0 451/1
 3 خدما  و دسترسی 500/1 66/00 00/06 4/00 4/06 86/0 303/1
 01 دانش و آگاهی 40/0 0/06 06/06 00 50/08 53/0 380/1
 00 فیر و میروميت 8/0 6/4 36/00 80/04 6/04 00/0 300/1

 ا0034های تییيق،افتهي منبع:
 

، ضريب 4به جدول نتايج  با توجهآزمون همبستگی پيرسون: 

ی رهتايمتغدهد كه رابطه بين كليه همبستگی پيرسون نشان می

 ،تيشتفاف ی،پرورعتدالت پذيری،تيمسئول گويی،پاسخ مشاركت،

يی و اثربخشتی، اجمتاع میتوری، قتانون میتوری بتا رفتاه كارا

خطا مربت شده است، اين بدان معنی  درصد 0در سطح  اجتماعی

( و مستتیلمتغير خوب )است كه بين تمام متغيرهای حکمروايی 
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ابسته( در منطیه متورد های رفاه اجتماعی )متغير وبهبود شاخص

متغيتتر  ضتتمناًمطالعتته همبستتتگی كامتتل و مربتتت وجتتود داردا 

درصد بيشترين ضريب ارتباط و  448/1 زانيمپذيری با مسئوليت

كمترين ضتريب ارتبتاط را  544/1متغير قانون میوری با ميزان 

كلی ضتريب همبستتگی هتر  طوربهبوده استا هرچند  دارعهده

 باشداحد بالايی میهشت متغير ديگر نيز در 

 

 و متغير وابسته مستیلی رهايمتغمربوط به آزمون پيرسون بين . 7جدول 

 ((pمقدار  (rمقدار) وابسته ريمتغ متغير مستقل رديف

ب
خو
ی 
واي
مر
حک

 

 111/1 684/1 رفاه اجتماعی مشاركت
 111/1 544/1 رفاه اجتماعی قانون میوری

 111/1 646/1 رفاه اجتماعی يیگوپاسخ
 111/1 448/1 رفاه اجتماعی یريپذتيمسئول

 111/1 681/1 رفاه اجتماعی عدالت میوری
 111/1 604/1 رفاه اجتماعی شفافيت

 111/1 614/1 رفاه اجتماعی كارايی اثربخشی
 111/1 618/1 رفاه اجتماعی اجماع میوری

 ا0034های تییيق،افتهي منبع:
 

اه اجتماعی بايد گفتت كته پيرامون ارتباط بين مشاركت و رف

های كيفيت زنتدگی و اصولا افزايش ميزان برخورداری و شاخص

رفاه اجتماعی روستتاييان بتدون مشتاركت آنتان ، آب در هتاون 

كه اگر ارتیای رفاه اجتماعی مناطق روستايی كوبيدن استا چون

اندركاران و مستئولان توستعه به كارشناسان و متولّيتان و دستت

يک كلام به حاكميت حاكم برگردد طبيعتی استت روستايی و در 

بردا به اين دليل اين روستاييان هستند كه به كه ره به جايی نمی

ها و ها، ضتعفها، ظرفيتها، ترجيیا ، اولويتها، توانايیقابليت

های مناطق روستايی آگاهی و وقوف دارند و به قتول نیطه قو 

هتای تايی از واقعيتچمبرز، كارشناسان و كارگزاران توسعه روست

شتناختی منتاطق روستتايی دانتش و اجتماعی و اقتصادی و روان

رو تیويتت مشتاركت آگاهی بته مراتتب كمتتری  دارنتدا از ايتن

های رفتاه اجتمتاعی در توانتد بته افتزايش شتاخصاجتماعی می

 مناطق روستايی ختم شودا 

گويی و رفاه اجتماعی بايد گفتت در خصوب پيوند بين پاسخ

های رفاه اجتماعی گويی ماموريت كليدی در ارتیای شاخصپاسخ

ی كليدی حکمروايی ختوب هاشاخصيی يکی از گوپاسخداردا و 

نته تنهتا نهادهتای دولتتی، بلکته بختش  نآ اساساست كه بر 

ی مختلتتف بايتتد در برابتتر روستتتاييان و هاستتازمانخصوصتتی و 

 البته داباشن گوپاسخ شوندیمنهاد میسوب  آنذينفعانی كه جزو 

مستئولان  كنتدیمتيی زمانی معنا پيدا گوپاسخاست كه  ذكرقابل

بوده و همچنين سازوكاری وجتود  گوپاسخپيرامون وضعيت خود 

ی اهالی روستا به مسئولان رده هاخواستهداشته باشد كه نيازها و 

بالاتر انعکاس پيدا كندا همچنتين متديران روستتا بايتد در برابتر 

اعتمتاد  توانتدیمتو همه اين متوارد  و باشندگپاسخعملکرد خود 

روستاييان را جلب كند و باعت  تیويتت هرچته بيشتتر سترمايه 

 اجتماعی شودا 

پيرامون ارتباط بين شفافيت و رفاه اجتمتاعی بايتد گفتت در 

ييان قترار روستادر اختيار  آزادانهسايه شفافيت است كه اطلاعا  

شوند و از مسائل باخبر میو روستاييان از جريان كارها و  رديگیم

و طبيعی است كه گردش آزاد  شوندیمپذيرفته و منتفع  ريتأث آن

اطلاعا  و تاثير آن بر توانمندسازی اجتماعی و اقتصتادی وحتتی 

شناختی ميزان كارآيی و اثربخشتی و كارآمتدی شتهروندان روان

های رفاه اجتماعی در روستايی را ارتیای داده و به بهبود شاخص

 شوداطق روستايی ختم میمنا

مداری و رفاه اجتماعی بايد گفت در خصوب پيوند بين قانون
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عادلانه از قوانين است كه  چهارچوبكه حکمروايی خوب نيازمند 

شتفاف  طوربهحیوق افراد روستايی در جامعه باشد و  رندهيبرگ در

شود زمينه فستاد اداری و اجرا شودا و نيز، قانون مداری سبب می

ی از بين بترود و ايتن امتر خواررشوهدادن و فاميل بازی و  رشوه

های اقتصتادی و اجتمتاعی ضمن تاثيرگذاری مربت بتر شتاخص

ميزان رفاه روستاييان را بالا برده و كيفيت زندگی آنتان را بهبتود 

 بخشدا می

عنتوان كترد كته  گونهنيا توانیممورد عدالت و برابری  در

ه روستايی بتا بته رستميت شتناختن پايدار در جامع آرامشرفاه و 

ی برای همه روستاييان ممکن خواهد بتودا در ستايه مساوحیوق 

حمايتت  ريپذبيآسفیير و  خصوصاًعدالت و برابری از همه اقشار 

ی صور  گرفته و اين مهم در بطن جامعه بايد حتس اجانبههمه

شود شودا افزون بر اين، نبود عدالت در جامعه روستايی سبب می

قشر متوس  كه موتتور میركته توستعه منتاطق روستتايی و  كه

های رفاه اجتماعی در مناطق روستايی است بالطبع بهبود شاخص

 گيردا شکل نمی

پذيری و رفاه اجتمتاعی بايتد در خصوب پيوند بين مسئوليت

پذيری برختوردار گفت هر چیدر روستاييان از احساس مستئوليت

یابتتل ناملايمتا  و عیتتب باشتند بتته همتان ميتتزان ختود را در م

كنند و مطالعا  های مناطق روستايی مسئول احساس میماندگی

پذيری و ارتیتتای متعتتدد نشتتان داده استتت كتته بتتين مستتئوليت

 های رفاه اجتماعی رابطه وجود داردا شاخص

: طبق نتتايج پ وهش مستیلنتايج هم خطی بين متغيرهای 

در ايتن  مستیل تمام متغيرهای VIF، میادير 4مندر  در جدول 

؛ قترار دارد 01پ وهش نزديتک بته عتدد يتک و كمتتر از عتدد 

 پت وهشايتن  مستتیلگفتت بتين متغيرهتای  توانیمبنابراين 

بته نتتايج  تتوانیمتو  باشدینمی برقرار هم خطرابطه  گونهچيه

 رگرسيون در ادامه اعتماد كردا

 

 پ وهش مستیلهم خطی بين متغيرهای   .8جدول 

 مستقلمتغيرها  Collinearity Statistics   هم خطی
VIF Tolerance 

 مشاركت  550/1 401/0

  یمیورقانون  680/1 556/0

  يیگوپاسخ 584/1 405/0

  یريپذتيمسئول 006/1 060/0

  یمیورعدالت  504/1 301/0

  تيشفاف 854/1 040/0
  یاثربخشكارايی و  835/1 100/0
  یمیوراجماع  834/1 100/0

 ا0034های تییيق،بع: يافتهمن

 

نتايج رگرسيون چند متغيره: در ايتن روش بتر استاس بتتای 

گتويی، پذيری، پاستخآمده متغيرهای مسئوليت به دستاستاندارد 

 اجمتاعی، اثربخشت،، كارايی و تيشفاف مشاركت، عدالت میوری،

میوری به ترتيب بيشتترين ستهم را در ميتزان  قانون میوری و

متدل نهتايی  دراندا لذا همه متغيرها وابسته داشتهتغييرا  متغير 

دهتد ايتن معادلته شتدندا نتتايج نشتان متی واردباقی ماندنتد و 

ميزان واريتانس  ( ازR2=0.61درصد ) 60/1بين متغيرهای پيش

تعيتين  بيضر كندابينی میرا پيش (متغير وابسته )رفاه اجتماعی

زان بهبتود بيانگر اين استت كته متغيرهتای ديگتری نيتز در ميت

انتد بوده رگذاريتأثهای رفاه اجتماعی در مناطق روستايی شاخص

تیليتل واريتانس  جينتتا انتداكه در مطالعه حاضر بررسی نشتده

بودن رگرسيون و رابطه خطی بين متغيرها  داریمعننيز  طرفهکي
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اطلاعا  مربوط به  01و  3ا جدول دهدیمرا در گام نهايی نشان 

 منظوربته ادهتدیمی میاسبه شده را نشان اهليوتیلهيتجزاين 

آمتده و  بته دستتتوجته بته اطلاعتا   با برآورد معادله تخمين،

 بودن مدل نهايی رگرسيون چند متغيره در اين پ وهش، داریمعن

توان ميزان حکمروايی ختوب را بتا بهبتود رفتاه معادله زير می با

 اجتماعی در مناطق روستايی مورد مطالعه تخمين زد:

(0) y= 0.122 ( x1) 0.176(x2) +0.197 (x3) +0.300 (x4) + 0.133 (x5) + 0.129 (x6) +0.197 (x7) + 0.064 (x8)  

 

 های رفاه اجتماعیضرايب رگرسيون گام به گام جهت تبيين رابطه حکمروايی خوب و شاخص. 5جدول 

 ضريب رگرسيون ريمتغنام  گام
 ضريب تعيين

R2 
 (Pمقدار) (Fقدر)م شدهليتعدضريب تعيين 

 111/1 656/044 803/1 801/1 684/1 مشاركت 0
 111/1 550/010 080/1 085/1 544/1 قانون میوری 0
 111/1 431/000 855/1 854/1 646/1 يیگوپاسخ 0
 111/1 003/600 608/1 605/1 448/1 یريپذتيمسئول 8
 111/1 504/065 814/1 813/1 681/1 عدالت میوری 5
 111/1 054/060 818/1 815/1 604/1 شفافيت 6
 111/1 066/000 064/1 064/1 614/1 یاثربخشكارايی و   4
 111/1 501/003 060/1 068/1 618/1 اجماع میوری 4

 ا0034های تییيق، منبع: يافته

 

 ضرايب متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون نهايی جهت تبيين ارتباط دو متغير .65جدول 

 بينيشمتغيرهای پ
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

t محاسبه شده (مقدارp) 
 (βبتا ) خطای معيار ضريب ورود

 111/1 41/4 -------- 184/1 064/1 عدد ثابت )عرض از مبدا(
 144/1 105/1 000/1 10/5 111/1 (X1مشاركت )

 000/1 106/1 046/1 40/4 111/1 (X2) میوریقانون
 000/1 105/1 034/1 14/4 111/1 (X3ويی )گپاسخ 
 030/1 100/1 011/1 05/3 111/1 (X4پذيری )مسئوليت 

 144/1 105/1 000/1 01/5 111/1 (X5عدالت میوری )
 131/1 103/1 003/1 48/8 111/1 (X6شفافيت ) 

 013/1 108/1 034/1 65/4 111/1 (X7كارآيی و اثربخشی )
 108/1 108/1 168/1 84/0 111/1 (X8میوری)اجماع

 ا 0034های تییيق، منبع: يافته

 

بيتانگر ايتن موضتوع  0در شکل  شدهثبت اطلاعا  تيدرنها

است كه بر اساس نتايج حاصل از ضريب بتا، سهم و نیش متغير 

 شتريب« رفاه اجتماعی»در تبين متغير وابسته « یريپذتيمسئول»

ی، اثربخشتتاز ستتاير متغيرهتتا استتت و متغيرهتتای كتتارايی و 

يی، شفافيت، عدالت و برابتری، قتانون میتوری، اجمتاع گوپاسخ

 انداهای بعدی قرار گرفتهمیوری و مشاركت به ترتيب در رتبه

 

 ی و پيشنهادهاريگجهينت

های در اين پ وهش اثرا  حکمروايی خوب بر بهبود شاخص

رفاه اجتماعی در مناطق روستايی متورد تیليتل و بررستی قترار 

همبستتگی پيرستون نشتان از  تا در اين ارتباط، نتايجگرفته اس

( بتين تمتام متغيرهتای 111/1رابطه معنادار با يک درصد خطا )
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های رفتاه شتاخص( بتر بهبتود مستتیلمتغير خوب )حکمروايی 

متغير وابسته( داردا و نيز، نتتايج رگرستيون ) انييروستااجتماعی 

 68بين ب( پيشنشان داد كه متغيرهای )حکمروايی خو گامبهگام

-را پيش (ميزان واريانس متغير وابسته را )رفاه اجتماعی درصد از

 كندابينی می

 

 
 در تبين رفاه اجتماعی مستیلاهميت نسبی متغيرهای . 0شکل 

 ا0034ی پ وهش هاافتهمنبع: ي
 

نتايج رگرسيون چندگانه با توجه به ضريب بتا اين واقعيت را 

مستیل )حکمروايی ختوب(  ريمتغ نشان داد كه رابطه همه هشت

 با متغير وابسته )رفاه اجتماعی( با سطح يک درصتد خطتا مربتت

است كه بر اساس نتايج حاصتل از ضتريب بتتا، ستهم و  معنادار

رفتاه »در تبتين متغيتر وابستته « یريپذتيمستئول»نیش متغير 

از ساير متغيرهتا استت و متغيرهتای كتارايی و  شتريب« اجتماعی

میوری، يی، شفافيت، عدالت و برابری، قتانونگوخپاسی، اثربخش

هتتای بعتتدی اجمتتاع میتتوری و مشتتاركت بتته ترتيتتب در رتبتته

ی تییيیتی هاافتتهكه، اين تییيق بتا يندا در نهايت اينقرارگرفت

افتخاری و نيالتتتدركن(، 0036ی و همکتتتاران )فضتتتلرحمتتتانی

 (، قادرمرزی و همکاران0036(، حيدری ساربان )0031همکاران )

 ( همخوانی داردا0100) 0(و كاردوس0104) 0ووردا (،0034)

همته فرضتيه  شتدهگرفتههتای با توجه به نتايج آزمون حال

رستيده استتا بتدين صتور  كته بتا افتزايش  تأييتدتییيق به 

                                                                                           
0 - Woreda 

0 - Kardos 
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يابدا های رفاه اجتماعی نيز افزايش میحکمروايی خوب، شاخص

رو تییق های رفاه درگشاخصاذعان كرد كه بهبود  توانیمپس 

توافتق ) زيترا اجمتاع میتوری،؛ الگوی حکمروايی ختوب استت

يی گوپاستخ ،شتودیمتتوافق بين مسئولين و مردم  باع  جمعی(

ا شفافيت كنندیمزمينه افزايش كار بهتر در قبال كارها را فراهم 

و باعت   ستازدیمت اعتمتادقابلرا از نگاه مردم  مديران روستايی

يه از جانتب متردم و متديران افزايش مشاركت اجتمتاعی دوستو

آن بتر  ريتتأثحکمروايی خوب و  كه در كل باع  تیويت شودیم

 اشودیمهای رفاه اجتماعی در منطیه مورد مطالعه بهبود شاخص

شود كه با رشد متغيرهای از اين پ وهش اين خروجی حاصل می

هتای رفتاه شتاخص مطالعته متوردمنطیته  در حکمروايی خوب،

كندا به ايتن مضتمون كته، شتفافيت پيدا می اجتماعی نيز بهبود

بترد چتون در ميزان رفاه اجتماعی شهروندان روستايی را بالتا می

سايه شفافيت است كه روستاييان بته عنتوان طترف تیاضتا وارد 

های توستعه روستتايی مبتنتی بتر بهبتود عرصه شده و در برنامه

ه شود ككنند و نيز، شفافيت سبب میكيفيت زندگی مشاركت می

مردم به تاثيرگذاری خود در توسعه مناطق روستايی ايمتان پيتدا 

های توستعه كنند و يیين داشتته باشتند كته در پيشتبرد برنامته

روستايی عامليت و اثرگذاری دارند و افزون بر ايتن شتفافيت بته 

شتود كته تیويت سرمايه اجتماعی بين متردم و دولتت ختتم می

رفاه اجتماعی و توسعه های خروجی آن  خود را در بهبود شاخص

مناطق روستايی نشان خواهد داد از اين رو، بر دولت است كه در 

مديريت كشور در سطح ملی، منطیه ای و میلتی شتفاف عمتل 

های ختود آگتاه كرده و شهروندان شهری و روستايی را از برنامه

های رفاه اجتمتاعی سازداو نيز، عدالت و برابری به بهبود شاخص

شود، يعنی اگر منابع مادی و معنتوی ايی ختم میدر مناطق روست

در مناطق روستايی تیريبا به طور يکسان توزيع نشود بعيد استت 

های توسعه روستايی ره به جايی ببرد چون يتک اصتل كه برنامه

درصد افراد جامعه غنی و دارا باشد  51گويد كه بايد اقتصادی می

بالا بکشتد و افتزون  درصد بیيه را گرفته و 51تا بتواند دست آن 

هتا را در تیويتت قشتر بر اين، ارستطو كاميتابی جوامتع و دولت

بيند به زعم ايشان، هر دو طبیه فیيتر و طبیته متوس  جامعه می

بار هستتندا غنی برای توسعه و پيشرفت و آبادانی كشور خستار 

كنند و اغنيا از فیرا نفر  دارنتد در يعنی فیرا به اغنيا حساد  می

گيترد ضاد و تعارض و كشمکش بين دو طبیته در بتر مینتيجه ت

شود پس تیويت عتدالت و كه به پسرفت دولت و جامعه ختم می

های رفتتاه اجتمتتاعی را در منتتاطق برابتتری استتت كتته شتتاخص

تواند بهبود ببخشد پتس بايستتی ستازوكاری تتدبير روستايی می

ش های توسعه كشور فیرا فرامتوشود تا در هياهوی اجرای برنامه

های رفتاه های كوتاه مدتی را جهت بهبود شاخصنشود و برنامه

اجتماعی فیرا تدار  ببيندا افزون بر اين، مطابق نتيجه تییيتق، 

های رفتاه اجتمتاعی تتاثير گتذار میوری بر بهبود شاخصقانون

است در تبيين اين ارتباط بايد گفت كته در جتوامعی كته قتانون 

مشکلاتی مواجه شود طبيعتی  میترم شمرده نشده و اجرای آن با

های توسعه، كشتور ترين برنامهاست كه در صور  داشتن معیول

عیب ماندگی تاريخی خود را استمرار خواهد بخشتيدا يعنتی اولتا 

نبايد هيچ كس در هر منصب و پستت و میتامی ختود را متافوق 

قانون بداند و ثانيا مسئولين بايستی قوانين موجود كشور را اجترا 

رو، ته قانون برخلاف اخلاق اجباری و الزامی استت از ايتنكنند الب

های تواند به بهبود شتاخصاجرای قانون در مناطق روستايی می

رفاه اجتماعی ختم شود پس بتر دولتت استت، كته بتا اقتداما  

مداری شهروندان، گام اساسی در آموزشی و نهادينه ساختن قانون

های وسعه ستکونتگاهقانونمند كردن كشور بردارد كه اين عمل ت

بتردا و انسانی اعم از شهر و روستا را به صور  خودكار جلتو می

نيز، كارايی و اثربخشی كيفيت زندگی را بالا می بترد يعنتی اگتر 

دهی، بازدهی، كارايی و اثربخشی شهروندان ميزان راندمان، بهره

توانند ارزش افتزوده فکتری، شخصتيتی، روستايی بالاتر باشد می

و متتادی توليتتد كتترده و اثتترا  آن ختتود را در بهبتتود معرفتتتی 

هتای دهدا يعنی امروزه ذهنهای رفاه اجتماعی نشان میشاخص

تتری میاسبه گر و خلاق و شکوفا هستند كته تاثيرگتذاری بيش
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گيری روستاييان را از دارندا پس بر مسئولين است كه زمينه بهره

ند تا بتا ارتیتای های نوين فراهم سازها، دانش و مهار آوریفن

گيری حاصل شودا هم كارآيی در كيفيت زندگی آنان بهبود چشم

چنين، ارتیای شاخص های رفاه اجتماعی در مناطق روستايی بته 

پذيری شهروندان روستايی بستگی دارد ميزان زيادی به مسئوليت

يعنی اگر روستاييان ختود را در میابتل طبيعتت، ختود، هستتی و 

ل احساس كنند زمينه بهبود امور و تیويت های ديگر مسئوانسان

سرمايه اجتماعی و حفظ میي  زيست و رضايتمندی و اخلاقيتا  

كندا چتون توستعه حاصل شده و مناطق روستايی توسعه پيدا می

پذير استت پتس بتر يافته و مستئوليتهای توستعهنيازمند انسان

 دولت است كه در نظام آموزشی تغيير اساسی ايجاد كنتد و تنهتا

حاصل در مدارس تکيه نکند به میفوظا  و انباشت اطلاعا  بی

در میابل، بر معنويت و اخلاقيا  متمركز بشود كته كليتد توستعه 

گويی و بهبتود مناطق روستايی استا و افزون بر اين، بين پاستخ

های رفاه اجتماعی رابطه وجو داردا يعنی اگر دولت زمينه شاخص

هم نکرده و در میابتل اقتداما  ختود نید و انتیاد را در جامعه فرا

ها استتیبال پاسخگو نباشد واضح استت كته متردم از آن برنامته

های توستعه روستتايی بترای جايی كه برنامهنخواهد كرد و از آن

گيرد در صور  عدم استیبال مردم روستا، مردم روستا صور  می

های توسعه قطعی بوده و توسعه مناطق روستتايی شکست برنامه

شودا پس بر دولتت استت كته درمیابتل كتوچکترين ی نمیعمل

اقداما  خود در مناطق روستايی پاستخگو بتوده و بته همراهتی 

های رفاه اجتماعی انديشه كندا در مردم با خود در بهبود شاخص

های رفتاه اجتمتاعی نهايت، مشاركت اجتماعی بر بهبود شاخص

ای ی توستعهتاثيرگذار است و طبيعی است اگر قرار باشد هر نتوع

در جوامع شهری و روستايی صتور  بگيترد بايتد، متردم در آن 

هتا، هتا، توانايیها بازوی اصلی باشند و چون متردم قابليتبرنامه

تتر از مستئولان ها و نیطته قتو  ختود را بيشها، ضعفظرفيت

رو، بايستی سازوكاری تدبير شود تا زمينه مشاركت دانند از اينمی

در مديريت توسعه منتاطق روستتايی فتراهم شهروندان روستايی 

پتذيری بترای شود، از مولفه مسئوليتگرددا در نهايت توصيه می

های رفاه اجتماعی در منطیه مورد مطالعه استتفاده بهبود شاخص

گردد و نيز، مديران میلی با مفهتوم الگتوی حکمروايتی ختوب 

 شوندا آشنابيش از گذشته 
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Abstract 

In this study, we try to study and analyze the effects of good governance on improving the social 

welfare indicators of rural areas of the city of Frieden, Isfahan - Iran. This research is applied in terms 

of purpose and is descriptive-analytical and correlational. The statistical population of the study consists 

of all heads of households residing in the villages of Frieden city. There are 23311 people and 8430 

heads of household  according to the last census in 2016. The sample of 385 people was selected based 

on Cochran's formula. . The instrument was measured by the Mohaghegh Questionnaire, the validity of 

which was formally verified by professors at the Mohaghegh University. The reliability of the 

questionnaire was 0.830% for good governance variables and it was 0.837 for social welfare 

indicatorsusing Cronbach’s alpha coefficient. Sampling was based on the principle of proportional 

division and the questionnaire was distributed randomly among the residents. In analyzing the results, 

first the good governance situation and social welfare of the regions were measured and then with the 

help of Pearson correlation  test and multiple regression test, the relationship of independent variable to 

dependent ones was measured. Pearson correlation results showed that there was a moderate to strong 

relationship between all variables of good governance and social welfare. In multiple regressions, 

variables (good governance) predict 61% of the variance (social welfare). Meanwhile, the responsibility 

variable with beta coefficient of 0.30% is more effective than other variables in improving social welfare 

indicators. It can be said that according to the pattern of good governance the sense of responsibility of 

local managers increases the level of social welfare of the villages of the city of Frieden. Practical 

recommendations are suggested based on the results of this research study. 

Keywords: Life Qulity, Social Development, Rural Development, Rural Management, Frieden 

County. 
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