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 چکیده

امروزه حکمروایی در مناطق روستایی به عنوان فرایندی نووی  در حکوموت بوا دارا 

تواند مباحث نوینی در زمینوه مودیریت میلوی در های خاص خود میاخصبودن ش

-مناطق روستایی مطرح کند و سبب توانمندسازی ساکنی  نواحی روستایی در زمینه

ثر از أایو  میوان متو سازی، اجرا و ارزیابی گوردد کوه درصمیمهای متفاوت اعم از ت

ییطی، اقتصوادی، اجتمواعی و توانند مها میمؤلفههایی است که ای  لفهؤعوامل و م

بر حکمروایوی در  مؤثرهای مؤلفهبنابرای  هدف پژوهش حاضر تببی   .نهادی باشند

با توجه به اهمیت موضوع مورد مطالعه، نوع  .استمدیریت میلی شهرستان زنجان 

تیلیلی و جهت گردآوری اطلاعات  -روش تیقیق از نوع توصیفیتیقیق کاربردی، 

ای و مطالعات میدانی استفاده شده اسوت. جامعوة آمواری ایو  از دو روش کتابخانه

خانوار و مدیران میلی منطقة مورد مطالعه است که از طریق فرموول  10022تیقیق 

خانوار میاسبه شد. از میوان مودیران  021کوکران تعداد نمونه خانوارهای روستایی 

ای اسلامی به عنووان نفر از دهیاران روستاهای نمونه و رئیسان شوراه 06میلی نیز 
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ای، نمونوهتو  tهوا از آزموون جهوت تجزیوه و تیلیول دادهنمونه انتخوا  شودند. 

ای نمونهت  tاستفاده شد که نتایج آزمون  رگرسیونهمبستگی اسپیرم  و پیرسون و 

مورد مطالعه در سطح متوسطی قرار دارد و آزموون  ةحکمروایی در منطق ،نشان داده

های فاصوله از مؤلفهها و حکمروایی به جز مؤلفهبی  تمامی همبستگی نشان داد که 

نشانی، مالکیت زموی  و سواختمان توسو  شهرستان، جنسیت دهیار، تجهیزات آتش

 ةها، سورمایمؤلفهگذاری تأثیردر رابطه با میزان دهیاری رابطه معناداری وجود دارد. 

موورد مطالعوه  نطقوةمگذاری را بور حکمروایوی در تأثیر( بیشتری  371/6اجتماعی )

نسبت به تقویوت  منطقهتوان جهت بالا بردن حکمروایی در داشته است، بنابرای  می

 .سایر عوامل اقدام نمودتوجه به اجتماعی در کنار سرمایة هر چه بیشتر 

  شهرستان زنجان اجتماعی،سرمایة  ،حکمروایی روستایی، مدیریت میلی :یکلیدکلمات 

 مقدمه .1

جربیات عملی نشان داده است که برای رسویدن بوه توسوعه و پیشورفت شواهد نظری و ت 

جانبه، توجه به موضوعات جهانی شودن، تمرکززدایوی، مشوارکت بخوش مودنی، پایدار و همه

سازی ساختارهای حاکمیتی، الزاماتی غیرقابل انکار گرایی، حکمروایی مطلو  و کوچ میلی

 ةهوای میلوی واقعیوت انکارناپوذیر عرصودیریتاند. لذا گسترش و نهادینه کردن موبدیلو بی

ها ناگزیر از به رسمیت شناخت  و ایجاد آن در سطح ناحیه و منطقه جهانی شدن است و دولت

، که بوا حووور سوران بویش از صود اجلاس زمی جهانی با نام  تری  اجلاس. در بزرگهستند

کیود اصولی أزار گردید، تبرگ ژوهانسبورگدر در  1661کشور و حدود چهل هزار نفر در سال 

ای  الگوواره بود که جهانی بیندیشید و میلی عمل کنید و در اهمیت اقودامات میلوی ایو   بر

(. ایو  30، ص. 7021اندازد )صالیی، شعار مطرح شد که اقدام میلی، جهان را به حرکت می

در  های اخیر توجه بوه تغییورات نهوادی از حکوموت بوه حکمروایویدرحالیست که، طی سال

؛ فوروس و 7333؛ مارسودن، 7332، 7مطالعات روستایی نیز افزایش یافته )مارسودن و مووردا 

( و موضوع گذار از دولت بوه سووی فراینودهای نووی  7، ص. 1660، 0؛ بونسترا1660، 1لروی

                                                 
1. Marsden & Murdoch 

2. Frouws & Leroy 

3. Boonstra 
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هوای مدلتوسعة ( و پیرو آن به 16، ص.7023)بدری،  نواحی روستایی مطرح شده است ۀادار

آن، اسووتقرار  ةر منوواطق روسووتایی توجووه زیووادی شووده اسووت کووه نتیجووجدیوود حکمروایووی د

و ( 076، ص. 1661، 7هوای ملوی )مکینوونمیلوی ماننود شووراها توسو  دولوتهای سازمان

 نوواحی در توسعه هایبرنامه موفقیت جهت مهم، بسیار عواملی به عنوان های مردمیمشارکت

به طوری که در کشورهای در حوال (. 700، ص. 1661، 1باشد )پوری و سوندیپروستایی، می

روسوتایی شوناخته توسعة توسعه، حکمروایی در سطح جامعه به عنوان ی  موضوع کلیدی در 

پوذیر اغلوب قوادر بوه دسترسوی بوه خودمات های آسیبشده است. در ای  کشورها، جمعیت

کیوه رو جهت بقا بور جواموم میلوی تشده توس  دولت یا بخش خصوصی نبوده و از ای ارائه

هوا و شوبکهبنوابرای ، (. 1201-1202. ص، صو1663، 0کنند )زنو،، فوان، ژنو، و هوانو،می

اند که ی  واکونش لوازم روستایی پدید آمدهتوسعة های هایی جهت رسیدگی به چالششرکت

، 3داری، بازسازی و ناتوانی بوده است )کمیسیون اروپوایهایی چون پاجهت ماهیت ذاتی چالش

   .(123، ص. 1673، 0، البیلالی، برجان و برجاننوفیالم؛ 77، ص. 1662

نظام مدیریت روستایی به لیاظ ساختارهای اجتمواعی تیولوات و  نشینی ایراندر تاریخ ده

ای داشته است. خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی ای  های پیچیدهدگرگونی

هوای نگر از معایب برنامهرکزگرای بخشیبه ای  سو و نظام تم 7036 ةادوار به خصوص از ده

(. 23، ص. 7023خوواه، الدینی و پناهنده؛ سیف7023انی، )مهدوی و نجفی ک کشور بوده است

( بوا تشوکیل شووراهای 7002های نخست پس از پیوروزی انقلوا  )ریزان سالبرنامهبنابرای ، 

دی و رفواهی بوه موردم، اسلامی اجرای سیاست عدم تمرکز، سپردن کارهای عمرانوی و اقتصوا

های دولتی، سرعت بخشیدن به جریان امور، رفم تبعیض، نظارت اجتماعی، تکمیل کار دستگاه

 سازی مردم و بالا بردن توان دولت را در پیش گرفتنودهای میلی، آگاههدایت و رهبری برنامه

یلی بوه وجوود به عنوان مدیریت م هادهیارینیز،  7027(. در سال 10، ص. 7012تبار، )علوی

(. ولی شواهد نشان داده است کوه شووراها 170، ص. 7020)رضوانی،  آمدند و گسترش یافتند

                                                 
1. Mackinnon 

2. Puri & Sundeep 

3. Zhang, Fan, Zhang & Huang 

4. The European Commission 

5. Elmenofi, Elbilali, Berjan & Berjan 



 پنجمای                                         شمارۀ سی و ة جغرافیا و توسعة ناحیهمجلّ                                                       00

 

روستایی از کارآیی مطلوبی برخوردار نیستند و بیشتر توسعة های در اجرای برنامه هادهیاریو 

پور و ی)احمد کنندنمادی  دارند و تصمیمات نهادهای دولتی را در سطح روستا اجرا می ةجنب

گیوری فلسوفه مودیریت میلوی (. ای  در حالی است که اساس شوکل0، ص. 7023همکاران، 

است )بدری  سازی و تیقق مشارکت مردمی در مدیریت امور مربوط به خودعبارت از نهادینه

ز خود یابد و حکمروایی نیکه ای  مهم بدون حکمروایی تیقق نمی (1، ص. 7022و موسوی، 

همبلتون چهوار دسوته از عوامول و نیروهوا )کوادر دولتوی، اقتصوادی،  باشد.می هاییمؤلفهتابم 

سووته اسووت کووه در نهایووت گووذار دانتأثیر( را بوور حکمروایووی یفرهنگووی و مییطوو -اجتموواعی

 (.  773، ص. 1670، 7لتونبمناطق روستایی را فراهم آورد )همتوسعة تواند می حکمروایی

بر حکمروایی در مودیریت میلوی روسوتاهای  مؤثرهای مؤلفههدف پژوهش حاضر، تببی  

نفر،  21211، جمعیت روستانشی  شهرستان زنجان 7030باشد. مطابق آمار شهرستان زنجان می

روسوتای دارای سوکنه شهرسوتان  132دهسوتان و  70بخش،  0باشد که در خانوار، می 10022

ای شوورای اسولامی و روستا دار 706 ،روستای شهرستان زنجان 132زنجان سکونت دارند. از 

. بنابرای  تیقیق حاضر به دنبوال پاسوخ گوویی بوه ایو  سووالات اندروستا دارای دهیاری 760

 باشد که عبارتنداز:کلیدی می

 میزان حکمروایی در مناطق روستایی شهرستان زنجان در چه سطیی قرار دارد ؟ -7

 وجود دارد؟ بر آن رابطه معناداری مؤثرهای مؤلفهآیا بی  حکمروایی و  -1

 مورد مطالعه دارند؟ منطقةرا بر حکمروایی در  اثرگذاریها بیشتری  مؤلفهی  از کدام -0

 تحقیق پیشینۀ .2

بور  مؤثر(، در پژوهش خود تیت عنوان عوامل 7020) کلانتری و شعبانعلی فمی چوبچیان،

 70 ازاند کوه رسیدهتیلیلی به ای  نتیجه  -های توصیفی، با استفاده از روشهادهیاریعملکرد 

دار شده، متغیرهای مربوط به س  دهیار و تیصویلات دهیوار در ایو  مودل معنویمتغیر معرفی

ها با ضریب تعیی  همکاری سازمان مؤلفهمتغیر نشان داد که  77ند. رگرسیون گام به گام اهنشد

ییرات مورد نظور درصد از تغ 3/00داشته است و  هادهیاریرا بر عملکرد  تأثیربیشتری   003/6

                                                 
1. Hambleton 
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تبیوی  حکمروایوی روسوتایی »خود با عنوان  ةنام(، در پایان7036آستانه )دربانکند. را تبیی  می

 ةاند که نمایبا استفاده از روش پیمایشی و اسنادی به ای  نتیجه رسیده «های میلیدر حکومت

درصود در  36های میلی در وضعیت نامناسب، درصد از حکومت 06حکمروایی روستایی در 

باشوند. های میلی دارای حکمروایوی مناسوبی مویدرصد حکومت 76وضعیت متوس  و تنها 

دهیاری، جمعیت روستا، رضایت شوغلی، سوطح تیصویلات دهیوار،  ةهمچنی  متغیرهای درج

ی مجاور و تجربه دهیوار، مهمتوری  هادهیاریبا  مؤثرسب  مدیریت، انسجام اجتماعی، تعامل 

(، در پوژوهش 7036ازبوری ) ظهرانوی شوند.وایی روستایی میسو  میبر حکمر مؤثرعوامل 

تیلیلوی  -بوا اسوتفاه از روش توصویفی «هوادهیاریبر موفقیت  مؤثرعوامل »خود تیت عنوان 

خیلی زیادی در رودبار  ةاند که بی  مشارکت مردمی و موفقیت دهیاری رابطبدی  نتیجه رسیده

داشوته اسوت و از  هوادهیارینقش ضعیفی در موفقیت  قصران وجود دارد، ولی اعتبارات مالی

بوده است.  مؤثرها بر موفقیت دهیار های دهیار نقش تیصیلات بیشتر از سایر گویهبی  ویژگی

الگووی میوان کونش کوارکرد »ای بوا عنووان ( در مقالوه7031پوور )مطیعی لنگورودی و حجوی

با اسوتفاده از  «غنیا  دآبادشت حسی نهاد با حکمروایی مطلو  روستایی در مردمهای سازمان

 منطقوةنهواد در موردمهای سوازماناند که کوارکرد تیلیلی به ای  نتیجه رسیده -روش توصیفی

عود درصد از تغییرات حکمروایی مطلو  را به خود اختصواص داده اسوت. بُ 31مورد مطالعه 

غیرمسوتقیم بور حکمروایوی نهاد هم دارای اثر مستقیم و هم مردمهای سازماناقتصادی کارکرد 

را از  توأثیرمشارکت بیشوتری   ةدر میان ابعاد حکمروایی مطلو  مقول. مطلو  روستایی است

-موردمهای سوازماننهاد گرفته است و بیان شده است که با گسترش مردمهای سازمانکارکرد 

زیادی مهیوا برپایی و استمرار حکمروایی مطلو  تا حد  ةنهاد در بط  فواهای روستایی، زمین

اجتمواعی، سورمایة ارتبواط بوی  »ای با عنوان ( در مقاله1661) 7جانکاوسکا و سپوتینه شود.می

 -کشور اروپایی را با اسوتفاده از روش توصویفی 10، «حکمروایی و عملکرد اقتصادی در اروپا

هوای حکمروایوی و انود کوه بوی  شواخصاند و به ای  نتیجه دست یافتوهتیلیلی بررسی کرده

ای بوا (، در مقالوه1673) 1اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. موریسونسرمایة های شاخص

                                                 
1. Jankauskas & Seputiene 

2. Morison 
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با اسوتفاده  «ای: پتانسیل سازمانی مناطق روستاییهای حکمروایی منطقهشاخصتوسعة »عنوان 

حکمروایوی در  ةشواخص بوه ارزیوابی و مقایسو 3تیلیلی و با اسوتفاده از  -از روش توصیفی

هوای هوایی ماننود تعامول در شوبکهایالات متیده و استرالیا پرداخته و شاخص مناطق روستایی

 (،پوذیری در طراحوی ابوزارنیرومنودی و انطبوا ) افزایی در ترکیب ابوزارتنوع و هم -ایمنطقه

وی با توجوه بوه  تی  را مورد بررسی قرار داده است،گستردگی مالی دولت و پشتیبانی دموکرا

به ای  نتیجه رسیده است که سطح بالوای پتانسویل نهوادی توابم تعامول  هاتجزیه و تیلیل داده

شرط مالی، اداری و دموکراتی  گسترده در ایو  منواطق ای و فعال کردن پیشهای منطقهشبکه

دولتوی و خصوصوی های سوازمانکنود است و نقش دولت را نیز حیواتی دانسوته و بیوان موی

، و مداخله در امور مناطق روستایی کم  کنند. هوهوهگذاری بندی سرمایهتوانند به اولویتمی

اعتمواد اجتمواعی و حکمروایوی مردموی در »ای تیت عنووان (، در مقاله1670) 7چ  و هان،

را یکوی از نقواط کوانونی در  ، ارتباط بی  اعتماد اجتماعی و حکمروایی«مناطق روستایی چی 

در سوطح روسوتاهای  1660 سوال از ی کوهیهادادهها از سافتهاند. گذاری جوامم دانستهسیاست

دهد که انوع مختلف اعتماد اجتماعی نظیور اعتمواد خصوصوی و نشان می ،چی  به دست آمده

گذارد. اعتماد روسوتاییان بوه افورادی می تأثیرعمومی با اثرات مختلف بر حکمروایی روستایی 

حکمروایوی داشوته ولوی  را در توأثیربیشتر بوده اسوت و بیشوتری   اشتند،که از آنها شناخت د

 ی بر حکمروایی روستایی نداشته است.تأثیراعتماد به افراد غریبه هیچ 

  تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 1. 3

روش تیقیق حاضر از نووع با توجه به اهمیت موضوع مورد مطالعه، نوع تیقیق کاربردی، 

ای )مقالوات، کتوب و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانوه. تیلیلی است -توصیفی

ناموه، مشواهده و طرح هادی روستاهای مورد مطالعه( و مطالعوات میودانی مبتنوی بور )پرسوش

باشد کوه بوا روستای دارای سکنه می 132مصاحبه( استفاده گردید. شهرستان زنجان مشتمل بر 

گرافی، هایی چون توپووتوجه به ویژگی روستا( با10درصد ) 76توجه به تعداد بالای روستاها، 

                                                 
1. Huhe, Chen & Hang 
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بیش از ده سال در تاسویس دهیواری، بوه عنووان نمونوه  ةخانوار، راه و سابق 06جمعیت بالای 

مورد مطالعوه  منطقةخانوار و مدیران میلی  85522آماری ای  تیقیق  ةانتخا  شدند. جامع

خانوار میاسوبه شود. بنوابرای  تعوداد  021که از طریق تعداد نمونه خانوارهای روستایی  است

نفور از  06نامه تهیه و بی  خانوارهای نمونه توزیم شد. از میان مدیران میلوی نیوز سشپر 021

شوراهای اسلامی به عنوان نمونه انتخا  شدند. در رابطه با  رئیساندهیاران روستاهای نمونه و 

حکمروایی( و متغیر وابسته )حکمروایی( که عملکرد مودیران بر  مؤثرهای مؤلفهمتغیر مستقل )

تعریف شده است و با استفاده از طیف  1و  7هایی مطابق جدول مؤلفهدهد، ا نشان میمیلی ر

 ها گردآوری شدند.لیکرت داده
 

 بر حکمروایی مؤثرهای متغیرها و گویه .1جدول 

 7033های تیقیق، مأخذ: یافته

 گویه شاخص

 فوایی -مییطی
قانونی  ۀ، مساحت میدودروستا از مرکز شهرستان، فاصله روستاها از مرکز بخش ةفاصل

 دهیاری، نوع راه، دسترسی به انواع خدمات و اقدامات عمرانی

 های موجود روستاهاشاغلی  روستایی، درآمد، اراضی، تعداد دام، بنگاه اقتصادی

 اجتماعی، اعتماد، مشارکت -اقتصادی ةس ، جنسیت، سواد، طبق فرهنگی -اجتماعی

 نهادی

های یلی، درآمد، تجربه، رضایت شغلی، شرکت در کلاسس ، جنسیت و سواد مدیران م

دهیاری، مالکیت ساختمان دهیاری، تجهیزات مورد نیاز دهیاری، همکاری  ةآموزشی، درج

 دهیاری با سازمانها و ارگانها

 
 های ارزیابی حکمرواییمتغیرها و گویه .2جدول 

 7033های تیقیق، مأخذ: یافته
 گویه شاخص

 کارایی و اثربخشی

ها، تسهیل در فرایند همکاری با تسهیل در فرایند دریافت اعتبارات و معرفی روستاییان به بان 

رسانی به عموم در خصوص ها و عملکرد دهیاری، اطلاعبنیاد مسک ، انتشار و اعلام برنامه

ساعات حوور دهیار و شورا در میل کار، میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده توس  

هبود میی  روستا )فوای سبز، دف  زباله و...(، تلاش مدیران در جهت جلوگیری از ولان، بؤمس

 هاتغییر غیر اصولی کاربری

آوری زباله، عدم تبعیض در ارائه خدمات شورا و دهیاری )جمم ،دریافت برابر عوارض از مردم عدالت
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 گویه شاخص

راد تیت پوشش برای افصدور برنامه ساختمانی و...(، در نظر گرفت  تخفیف بهای خدمات 

 ، فرصت برابر دسترسی به قدرت و عوویت در نهادهای میلی برای روستاییانامداد ةکمیت

 مشارکت
، استفاده از نظرات مردم در بندی مشکلات، اولویتهای روستانظرخواهی از مردم در برنامه

 ی و...(المنفعه )خودیارهای عامتصمیمات، مشارکت مردم در انتخابات، مشارکت در فعالیت

 شفافیت
رسانی در ها، اطلاعپیشرفت طرح ةنهای ایجاد شده، اطلاع رسانی در زمیشرح درآمدها و هزینه

 ها، رضایت از میزان شفافیت مدیران در انجام امور روستابندی طرحرابطه با زمان

 پذیریولیتؤمس
ه با امور روستا، مراقبت سازی مردم در رابطولان از اختیارات تفویض شده، آگاهؤسرباز زدن مس

 امداد ةسرپرست به کمیتهای بیبر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت، معرفی خانواده

 گوییپاسخ
باور مدیران  ،رسیدگی به شکایت مردم، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، تعهدپذیری مدیران

 به پاسخگویی در فرایند مدیریت

 توافق جمعی

های گروهی، میزان در خصوص موضوعات مهم روستا، موفقیت فعالیتتوافق جمعی روستاییان 

مدنی، نگرش و  ةمدیران و مردم روستا، میزان رابطه بی  دولت، بخش خصوصی و جامع ةرابط

 باور کار جمعی، رضایت از توافق جمعی

 پذیریقانون
و عرف میل، احترام به آدا  و رسوم روستا توس  مدیران، میزان آگاهی مدیران از قوانی  

 ولی  در برابر قانون، قانون میوری روستاییانؤطرفی مسبی

 

نامه از در تیقیق حاضر با توجه به ماهیت و مقیاس تیقیق به منظور ارزیابی روایی پرسش

هوا و مطالعوات که بعود از بررسویطوریهروایی میتوایی شامل پانل متخصصان استفاده شد، ب

ناموه بوه های پیشی  در ایو  زمینوه پرسوشو مقایسه با پژوهش نامهشده در مورد پرسشانجام

ریوزی روسوتایی، کارشناسوان اموور روسوتایی اسوتانداری خبرگان و متخصصان )اساتید برنامه

ییود أ( ارسال گردید و بعد از چندی  بوار تصوییح بوه تهادهیاریزنجان و کارشناسان سازمان 

ه حکمروایی نیز، از آلفوای کرونبواا اسوتفاده ناممتخصصان رسید. جهت برآورد پایایی پرسش

 (.0گردید )جدول 
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 های حکمرواییمیزان پایایی شاخص .3جدول 

 7033های تیقیق، أخذ: یافتهم
 میزان پایایی شاخص میزان پایایی شاخص

 658/0 پذیریولیتؤمس 303/0 کارایی

 688/0 مشروعیت 435/0 عدالت

 655/0 جمعیتوافق 466/0 مشارکت

 636/0 گوییپاسخ 613/0 افیتشف

 

هوای آمواری و آزموون SPSSافوزار ها از نرمها و آزمون فرضیهجهت تجزیه و تیلیل داده

 استفاده گردید. رگرسیون چندمتغیرهای، همبستگی اسپیرم ، پیرسون و نمونهت  tآزمون 

 مورد مطالعهۀ منطق .2. 3

مرکزی  ۀاستان زنجان است که میدود تری  شهرستان استان و مرکزشهرستان زنجان وسیم

دقیقه عورض شومالی  36درجه و  00دهد. ای  شهرستان در و شمال غربی استان را پوشش می

(. 7دقیقه طول شرقی در شمال غر  ایران واقم شده اسوت )شوکل  07درجه و  32و در طول 

را بوه درصود از مسواحت کول اسوتان  0/06کیلومتر مربم است و  010066مساحت شهرستان 

خود اختصاص داده است. ای  شهرستان از طرف شمال به اسوتان اردبیول از شومال شور  بوه 

استان گیلان، از شمال غر  به آذربایجان غربوی و از جنوو  غربوی بوه اسوتان کردسوتان و از 

شود. طبق سرشوماری طرف جنو  و جنو  شرقی به شهرستانهای خدابنده و ابهر میدود می

پشوتلو رود و قرهنفر بوده و شامل سه بخش )مرکزی، زنجان 066376 جمعیت شهرستان 7030

دهسوتان اسوت  70باشود. ایو  شهرسوتان دارای پی میخانه و نی ( و سه شهر زنجان، ارمغان

 (7030استان زنجان،  آماری ة)سالنام
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 مورد مطالعه منطقۀ. موقعیت جغرافیایی 1شکل 

 خذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحأم

 مبانی نظری تحقیق .5

 ؛گرددمیعصر روشنگری و لیبرالیسم غربی برتاریخی مفهوم حکمروایی به  ءقدمت و منشا

قرن بیستم مطرح شود  در اواخرتوسعة های جدیدتر آن، در مباحث تئوریکی و عملی اما ریشه

ا ر هوای اخیورطی دهه ظهور حکمروایی(. 700، ص. 7037، نیا، اسکندرپور و برغمدی)توکلی

الملول، مطالعوات سوازمانی،  هوایی چوون اقتصواد نهوادی، روابو  بویتووان مودیون رشوتهمی

کوه طوی  (1، ص. 7332، 7شناسی، مدیریت عمومی و علوم سیاسوی دانسوت )گوودوی جامعه

مبیثوی  ( و1، ص. 1660، 1های اخیر، وارد ادبیات دانشگاهی نیز شده است )بان  جهانیسال

                                                 
1. Goodvin 

2. World Bank 
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و بووه عنوووان ( 710، ص. 1676، 7را نمایووان سوواخته )بویووانگسووترده، چنوود وجهووی و بووزرگ 

های سنتی مدیریت و حکومت پدیودار شوده اسوت )اوسوونا، کلوونرا و جایگزینی برای روش

تعادل در رواب  بوی  قودرت بوازیگران مختلوف  ة(. حکمروایی نتیج00، ص. 1670، 1هوفلب

کمو  بوه کشوورهای در و شرط لازم برای تخصویص  (17، ص. 1670، 0باشد )فالکوسکیمی

توان اظهار کورد در به طوری که می(. 122، ص. 1673المنوفی و همکاران، )حال توسعه است 

(. به عبارت 7، ص. 1660، 3باشد )استارکجامعه میتوسعة حال حاضر حکمروایی مترادف با 

انی توان بیان کرد که تعزیف حکمروایی، قطاری از سواختارهای سوازمانی و غیرسوازمدیگر می

گیوری را هوای تصومیمدر فرایندهای رسمی است که اثرات متقابل بازیگران مختلف در عرصه

(. در هموی  رابطوه بسویاری از دانشومندان 110، ص. 1671و همکواران،  0کنود )لویبیان موی

حکمروایی را رواب  تعاملی بی  دولت و درون دولت و طیف وسیعی از فراینودهای سیاسوی، 

کنند و به حقو  قانونی خوود نفعان منافم خود را بیان میاز طریق آن ذی سازمانی و اداری که

اند )بکور، کووی، کنند، تعریف کردهگیرند و به تعهدات خود عمل میکنند، تصمیم میعمل می

 (.7233، ص. 1662، 0شفیانی، مارتی 

نووان شهر و روستا، به حکمروایی بوه عتوسعة در تیقیقات مربوط به  7336در طول دهه  

(، که مبتکر حکمروایی 00، ص. 1663، 1ی  مفهوم و ساختار در حال رشد، توجه شد )کاولی

کلمبیوا بووده اسوت )اسوتارک،  میسوریتیقیقات روستایی مستقر در دانشگاه  ةروستایی، برنام

ارکان قدرت، مبتنی بر انتخا  در منواطق  ة(. حکمروایی روستایی اثرگذاری هم1، ص. 1660

مدیریت روستایی، با تمام سازوکارهایی که به سوی تعالی روستا و مردم روستایی روستایی بر 

هوای ها و سیاستحرکت کند. به عبارت دیگر، حکمروایی روستایی به اجرا در آوردن تصمیم

کننوده و پاسوداری م خودشان است و نقش دولت بیشتر به هماهن،فمردم روستا در جهت منا

هوا، اداره و اجورای اموور گیوریاز دخالت مسوتقیم آن در تصومیمشود و از قوانی  میدود می

                                                 
1. Bhuiyan 

2. Usona, Klonnera & Hofleb 

3. Fałkowski 

4. Stark 

5. Lee 

6. Bakker, Kooy, Shofiani & Marijn 

7. Cawley 
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(. 11-10. ص، صو7030شوود )عظیموی آملوی و افتخواری، مربوط به زندگی مردم کاسته موی

هوای بنابرای ، حکمروایی روستایی به عنوان فرایندی نوی  در حکومت با دارا بوودن شواخص

یلی در مناطق روستایی مطورح کنود و مدیریت م ةتواند مباحث نوینی در زمینخاص خود می

سازی، اجرا و های متفاوت اعم از تصمیمسبب توانمندسازی ساکنی  نواحی روستایی در زمینه

پایودار توسوعة ارزیابی گردد. بنابرای ، رویکرد حکمروایی روستایی مبنایی مطلوو  در رونود 

 اسوتایی کشوور سیاسی، اقتصادی، اجتمواعی، فووایی و سورزمینی و مودیریت نووی  روسوت

پایداری  نیز، مفهوم آن جانبه همه اجرای و 17 کار دستور .(7033)رحمانی فولی و همکاران، 

-سیاست سنتی هایشیوه در تیول به کشاند و روستاها و شهرها سطح در مدیریت عرصه به را

 چوه و شوهری پایداری چوه میلی، سطح است. در مرتب  جامعه ارتباطش با ۀشیو و هاگذاری

 دسوتور اجرای فرآیند به حکمروایی )ترکیبی( از قالب اشکال نوینی در عمده طور به روستایی

خصوصوی اسوت  بخوش و مدنی ةجامع دولت، اصلی نهاد شامل سه که شودمربوط می 17 کار

 کارکردها دارای نهاد سه ای  از هر ی  هستند. خو  و بد به سوی جامعه حرکت ساززمینه که

 .(1)شکل  ندخاصی هست وظایف و
 

 
 نهادهای متولی حکمروایی و اقدامات آنها .2شکل 

 2، ص. 1663بان  جهانی، مأخذ: 
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هوای میلوی یکی از بسترهای حکمروایی خو  توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت

تر دولت ملی را در مقیواس است. بنابرای  شوراها و مدیریت میلی توان انجام وظایف گسترده

رند. حاکمیت سیاسی در کشور پهناور ایران به سطوح پیچیده مدیریتی با میوریت میدودتر دا

(. بنووابرای  101، ص. 7021عقلانیووت، اعتوودال، کووارایی و کارآموودی وابسووته اسووت )قالیبوواف، 

سازی تصمیمات به دنبال فرآیندهایی نظیر بهتوری  اسوتفاده از مدیریت میلی باید قادر به پیاده

دست آوردن بهتری  نتایج ممک  برای جامعه هتفاده از منابم و زمان برای بافراد در دسترس، اس

حکمروایوی  ،توان گفت(. بنابرای  می3، ص. 1671را داشته باشد )انجم  شهرداری ویکتوریا، 

عودم تمرکوز در  .انسوانی اسوتتوسوعة خو  یا دموکراتی  ی  ابزار برای رسیدن به اهداف 

تواند، موجب سرعت بخشیدن و بهبوود در دسترسوی میحکمروایی خو  در سطوح مختلف 

سوازمان ملول، توسوعة گیری در امور مختلف شود )برنامه به خدمات و کم  به فرایند تصمیم

-میلی، موجب می ةجامع علاوه بر بالا بردن اعتماد به نفس(. حکمروایی خو  1، ص. 1663

گیری ایموان داشوته باشوند د تصمیمشود مردم روستایی به مدیران میلی انتخابی خود در فراین

تنها در رابطه بوا خودمات میلوی نبووده، . ای  امر (3، ص. 1671  شهرداری ویکتوریا، )انجم

بلکه در مورد ایجاد فوایی برای مشارکت، حمایت از بخش خصوصی و سازگاری بوا میوی  

مروایوی (. حک1، ص. 1660شود )بانو  جهوانی، پایدار میتوسعة باشد که موجب زیست می

در پژوهش حاضر نیوز که هایی است مؤلفهخو  بر اساس نظر سازمانها و میققی  مشتمل بر 

 (.3، استفاده گردید )جدول اسکاپ ۀشدهای ارائهاز شاخص
 

 داخلی و خارجیهای سازمانهای حکمروایی از نظر محققین و شاخص .5جدول 
 هاشاخص کنندهارائه

 پاسخگویی، عدالت، کارایی، اثربخشی، امنیت مشارکت، 7036بدری و همکاران، 

 جمعی، عدالت، شفافیت، اثربخشیپذیری، قانونمندی، توافقگویی، مسئولیتمشارکت، پاسخ 7030مشکینی و موذن، 

 پذیریبرابری، انصاف، شفافیت، عدالت، پاسخگویی، مسئولیت  المللی دموکراسی بی 

 یت، مشروعیت، پاسخگویی، مشارکت، برابری و انصافاثربخشی، شفاف بارومتر حکمروایی میلی 

 اسکاپ
جمعی، پذیری، پاسخگویی، توافقاثربخشی، عدالت و برابری، مشارکت، شفافیت، مسئولیت

 مشروعیت
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 تحقیقهای یافته .4

ی و تیلیلی حاصل از پژوهش خوواهیم های توصیفدر ای  بخش از تیقیق به بررسی یافته

 پرداخت. 

 توصیفی هاییافته. 1. 4

درصود زن  1/10درصد پاسوخگویان مورد و  2/10ها، نامهبر اساس نتایج حاصل از پرسش

درصود از پاسوخگویان را گوروه  1/01باشوند. هول مویأدرصد پاسوخگویان مت 0/31اند و بوده

درصود پاسوخگویان تیصویلات  16دهنود. از نظور تیصویلات ساله تشکیل موی 36تا  16سنی

درصود پاسوخگویان شوغل  0/3باشند. از نظر شغلی سواد میدرصد بی 0/3دانشگاهی داشته و 

درصود  7/07درصود بیکوار،  0/0درصود بازنشسوته،  2/1درصد خانه دار،  1/73دولتی داشته، 

 کشاورز بودند.

 ارزیابی حکمروایی در مناطق روستایی شهرستان زنجان. 2. 4

ای اسوتفاده ت  نمونه tز آزمون جهت ارزیابی میزان حکمروایی در میدوده مورد مطالعه ا

هوای ای حاصول از نظورات خانوارهوای نمونوه در رابطوه بوا شواخصنمونهت  tشد. تیلیل 

داشوته  31/0مشوروعیت بوا میوانگی   ةمؤلفو  ای  است که بیشتری  میانگی  را مبیّ حکمروایی

ت کوه جمعیوت تووان دریافوها مویمؤلفههای مربوط به ای  با دقت در گویه .(0است )جدول 

 60/3عرف میل بوا میوانگی   های آگاهی مدیران روستا از قوانی  وروستایی در سنجش گویه

بوومی  ۀدهنودنشان واند ها بودهاند که بالاتری  امتیاز در بی  همه گویهتمایل خود را نشان داده

ل اسوت. بودن مدیران روستا در اغلب روستاها و در نتیجه آگاهی زیاد از قووانی  وعورف میو

تور از مطلوبیوت های حکمروایی از دیدگاه خانوارهوای روسوتایی، میوانگینی پوایی مؤلفهسایر 

تری  میانگی  را بوا های شفافیت پایی مؤلفهاند که در ای  بی  عددی را به خود اختصاص داده

توری  امتیواز را هوای شوفافیت پوایی در بوی  گویوه. همچنوی  کسوب کورده اسوت 10/1عدد 

عودم شوفافیت  ۀدهندکسب کرده که نشان 06/1ها با عدد بندی طرحزمان ةرسانی در زمیناطلاع

 .استها در روستا اعلام زمان اتمام طرح ةمدیران روستا در زمین
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 میزان حکمروایی از نظر خانوارهای نمونه t. آزمون 4جدول 

 7033های تیقیق؛ مأخذ: یافته

 3مطلوبیت عددی شاخصهای مورد آزمون=

 آماره آزمون میانگین های حکمرواییشاخص

t 

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 034/0فاصله از سطح اطمینان 

 بالاتر ترپایین

 -6311/6 -7003/6 -63611/6 666/6 -737/3 363/1 کارایی و اثربخشی

 6017/6 -6010/6 67133/6 337/6 036/6 671/0 عدالت و برابری

 1736/6 7716/6 70266/6 666/6 310/0 702/0 مشارکت

 -7321/6 -1312/6 -13266/6 666/6 -261/3 101/1 شفافیت

 7771/6 6002/6 61132/6 666/6 021/0 611/0 پذیریولیتؤمس

 3100/6 0103/6 31030/6 666/6 100/70 310/0 مشروعیت و قانونمندی

 6130/6 6661/6 63666/6 630/6 660/1 63/0 اجماع و توافق جمعی

 -7017/6 -1371/6 -72001/6 666/6 -100/0 270/1 پاسخگویی

 

 بر حکمروایی و حکمروایی مؤثرهای مؤلفه. هبستگی بین 3. 4

-جهت همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته )حکمروایی(، با توجه به مقیاس انودازه

ده گردید. با توجه نتوایج همبستگی اسپیرم  و پیرسون استفا ای و نسبی( ازها )رتبهگیری گویه

درصد بوا حکمروایوی  67/6مورد در  03متغیر مورد بررسی  32( مشخص شد که از 0جدول )

هوا حکمروایوی نیوز که با افزایش هور یو  از ایو  شواخصطوریهب ،همبستگی معنادار داشته

کوه در ایو  میوان،  یابودهر ی  حکمروایی نیوز کواهش مویافزایش یافته و بالعکس با کاهش 

مورد  منطقة( بالاتری  میزان همبستگی را با حکمروایی در 063/6اجتماعی با )سرمایة شاخص 

انود درصد داشوته 60/6معناداری با حکمروایی در  ةمورد از متغیرها رابط 1مطالعه داشته است. 

 اند. مورد از متغیرها رابطه معناداری با حکمروایی نداشته 1و 
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 بر آن مؤثرهای مؤلفهوایی و ضریب همبستگی حکمر .8جدول 

 7033های تیقیق، مأخذ: یافته

 گویه مؤلفه
ضریب 

 همبستگی
 گویه

ضریب 

 همبستگی

 -مکانی

 فوایی

 060/6** خدمات ارتباطی 077/6** راه

 102/6** خدمات سیاسی 170/6** فاصله از بخش

 327/6** خدمات زیرساختی -622/6 فاصله از شهرستان

 033/6** خدمات رفاهی 061/6** مساحت دهیاری

 313/6** عمرانی اقدامات 030/6** خدمات بهداشتی

 اجتماعی

 073/6** جمعیت روستا 710/6* س  خانوار

 726/6** تیصیلات روستاییان 172/6* تعلق مکانی

 376/6** های ارتباط جمعیرسانه 063/6** مذهبی -های قومیچالش

  063/6** اجتماعیسرمایة 

 ادیاقتص
 332/6** درآمد خانوارها 067/6** تعداد شاغلی  روستایی

 300/6** های اقتصادیبنگاه 363/6** اراضی روستا

 نهادی

 003/6** تجهیزات اداری دهیاری 011/6** س  دهیار

 -671/6 تجهیزات آتشنشانی 023/6** س  شورا

 116/6** تعامل با بنیاد مسک  -676/6 جنسیت دهیار

 667/6 تعامل اداره بر  017/6** ت دهیارتیصیلا

 031/6** تعامل با نیروی انتظامی 103/6** تیصیلات شورا

 027/6** تعامل با جهاد کشاورزی 300/6** درآمد دهیاری

 070/6** تعامل با ثبت احوال 013/6** درآمد شورا

 303/6** تعامل با بخشداری 303/6** دهیار ةتجرب

 603/6 تعامل با اداره گاز 003/6** شورا ةتجرب

 006/6** تعامل با خانه بهداشت 071/6** رضایت شغلی

 731/6** تعامل با آبفای روستایی 110/6** های آموزشیشرکت در کلاس

 711/6** تعامل با ثبت اسناد 331/6** دهیاری ةدرج

 000/6** ی مجاورهادهیاریتعامل با  -612/6 مالکیت زمی  و ساختمان
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  ها بر حکمرواییمؤلفهارزیابی اثرگذاری هر یک از . 5. 4

ها در متغیر وابسوته )حکمروایوی( مؤلفهدر ای  بخش از تیقیق میزان اثرگذاری هر ی  از 

مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از رگرسیون بورای  چندمتغیرهرگرسیون با استفاده از 

به سوازمانی( -)فوردیفرهنگوی و نهوادی  -اجتمواعیهای مییطی، اقتصادی، مؤلفههر ی  از 

 صورت زیر به دست آمد:
 

 های اثرگذار بر حکمرواییمؤلفه تأثیر. 4جدول 

 7033های تیقیق، مأخذ: یافته

 متغیر
 بر حکمروایی تأثیرمیزان 

B SEB BETA t sig 

703/1 763/6  206/73 666/6 

 663/6 030/1 100/6 601/6 631/6 کیفیت راه

 603/6 -237/7 -731/6 677/6 -616/6 اصله از شهرستانف

 613/6 103/7 702/6 672/6 601/6 فاصله از بخش

 171/6 -016/6 -632/6 606/6 -677/6 خدماتی ۀمساحت میدود

 672/6 020/1 107/6 602/6 636/6 خدمات بهداشتی

 703/6 061/7 700/6 600/6 601/6 خدمات ارتباطی

 612/6 -163/1 -762/6 610/6 -607/6 خدمات سیاسی

 661/6 702/0 036/6 606/6 703/6 خدمات زیرساختی

 661/6 -600/0 -012/6 603/6 -721/6 خدمات رفاهی

 771/6 030/7 176/6 601/6 632/6 اقدامات عمرانی

 666/6 011/3 013/6 616/6 631/6 درآمد

 666/6 130/0 132/6 670/6 762/6 اراضی

 126/6 -126/6 -672/6 613/6 -662/6 دام

 677/6 033/1 701/6 672/6 631/6 شاغلی  کشاورزی

 620/6 101/7 636/6 670/6 612/6 شاغلی  صنعت

 070/6 -007/6 -603/6 670/6 -662/6 شاغلی  خدمات

 666/6 133/1 130/6 671/6 710/6 جمعیت

 666/6 131/76 371/6 617/6 173/6 اجتماعیسرمایة 

 230/6 -730/6 -663/6 660/6 -667/6 روستاتعلق مکانی به 
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 بر حکمروایی تأثیرمیزان  متغیر

B SEB BETA t sig 

 616/6 007/1 623/6 677/6 610/6 دهنده خانوارس  پاسخ

 660/6 661/0 773/6 677/6 603/6 س  دهیار

 703/6 -313/7 -630/6 611/6 -601/6 تیصیلات دهیار

 110/6 -120/6 -600/6 601/6 -663/6 تجربه دهیار

های آموزشی شرکت در کلاس

 هیارانمختص د
662/6- 611/6 616/6- 060/6- 106/6 

 061/6 000/6 101/6 637/6 606/6 دهیاری ةدرج

 310/6 -130/6 -106/6 636/6 -611/6 درآمد دهیار

 600/6 733/1 101/6 606/6 761/6 رضایت شغلی

 232/6 712/6 673/6 630/6 660/6 تعامل با نیروی انتظامی

 630/6 003/7 021/6 603/6 770/6 تعامل با بخشداری

 603/6 -307/7 -010/6 603/6 -760/6 تعامل با ثبت احوال

 630/6 013/7 111/6 600/6 607/6 تعامل با جهاد کشاورزی

 216/6 703/6 610/6 630/6 661/6 بهداشت ةتعامل با خان

 670/6 -307/1 -700/6 671/6 -636/6 تعامل با آبفای روستایی

 703/6 306/7 110/6 630/6 600/6 وری مجاهادهیاریتعامل با 

 

 (:1باشد )جدول نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به شرح زیر می

متغیرهای کیفیوت  sigو مقدار  tهای مییطی با توجه به مقدار مؤلفهمییطی: از میان  ةمؤلف

داری معنوی تأثیرراه، خدمات بهداشتی، خدمات سیاسی، خدمات زیرساختی و خدمات رفاهی 

 اند.حکمروایی داشتهبر 

درآمود، مسواحت اراضوی، تعوداد شواغلی  هوای اقتصوادی، مؤلفوهاقتصادی: از میان مؤلفة 

اند که بیشتری  اثرگذاری را در بوی  متغیرهوای داری بر حکمروایی داشتهمعنی تأثیرکشاورزی 

 ( به خود اختصاص داده است.130/0) tاقتصادی مساحت اراضی با مقدار مؤلفة 

فرهنگی متغیرهای تعوداد جمعیوت  -های اجتماعیمؤلفهفرهنگی: از میان  -جتماعیامؤلفة 

سورمایة انود کوه در ایو  بوی  داری بر حکمروایوی داشوتهمعنی تأثیراجتماعی، سرمایة روستا، 
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را بور حکمروایوی  توأثیربیشوتری   666/6داری ( و ضریب معنوی131/76) tاجتماعی با مقدار 

 داشته است.

های نهادی متغیر س  دهیار، رضوایت شوغلی مؤلفهسازمانی(: از میان  -)فردینهادی مؤلفة 

انود کوه در ایو  داری بر حکمروایی داشوتهمعنی تأثیردهیار و تعامل دهیاری با آبفای روستایی 

( بیشتری  اثرگذاری را بر حکمروایی از میان متغیرهوای 611/0) tبی  متغیر س  دهیار با مقدار 

 خود اختصاص داده است.نهادی به مؤلفة 

 گیری و ارائه پیشنهادات. نتیجه8

ریزی به طور اعم های اساسی برنامهپایدار روستایی یکی از آرزوها و دغدغهتوسعة امروزه 

آید و به منظوور رسویدن بوه ایو  هودف در ریزی روستایی به طور اخص به شمار میو برنامه

های متعوددی را مود نظور قورار دهود توا مؤلفهاد و ریزی باید ابعبرنامه فواهای روستایی نظام

پایودار توسوعة گوذار بور تأثیرهوای موفقیت در رسیدن به اهداف حاصل گردد. یکی از پارادیم

 سطح درپایدار نزدیکتر سازد. توسعة تواند جوامم را به اهداف حکمروایی خو  است که می

حکمروایوی  از قالب اشکال نووینی در عمده طور به روستایی چه و شهری پایداری چه میلی،

 ةجامع دولت، اصلی نهاد شامل سه که شودمربوط می 17 کار دستور اجرای فرآیند به )ترکیبی(

 هر ی  هستند. خو  و بد به سوی جامعه حرکت ساززمینه خصوصی است که بخش و مدنی

 توواننهوا مویآ متناسوب ترکیب از که خاصی هستند وظایف و کارکردها دارای نهاد سه ای  از

-مؤلفوهست که حکمروایی خود از اآید. ای  در حالی وجود به خو  حکمروایی انتظار داشت

بنوابرای ، پذیرد. می تأثیرسازمانی  -فرهنگی و نهادی -هایی چون مییطی، اقتصادی، اجتماعی

ن بر حکمروایی در روسوتاهای شهرسوتان زنجوا مؤثرهای مؤلفه تأثیردر ای  مقاله تلاش شد تا 

 -فوایی، اقتصوادی، اجتمواعی -عد مییطیدر چهار بُ مؤثرهای مؤلفهمورد ارزیابی قرار گیرد. 

های حکمروایی نیز در هشوت شواخص بوا سازمانی توزیم گردید. شاخص -فرهنگی و نهادی

اسکاپ در نظر گرفته شد و در نهایت تجزیوه و تیلیول انجوام  ۀشدهای ارائهتوجه به شاخص

ای در پونج شواخص نمونوهتو  tل نشان داد که با توجه به نتایج آزموون گرفت و نتایج حاص

پذیری، مشروعیت و توافق جمعی در بالواتر از متوسو  ولیتؤعدالت و برابری، مشارکت، مس
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تور از ( قرار داشته است و در سه شاخص کارایی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی پوایی 0)

یت میانگی  کلی مبوی  سوطح متوسو  حکمروایوی در ( قرار داشته است در نها0حد متوس  )

داشوته  31/0باشد. بیشتری  میانگی  را شاخص مشوروعیت بوا میوانگی  مورد مطالعه می منطقة

بور آن موورد بوا اسوتفاده از آزموون  موؤثرهوای مؤلفهبعد رابطه حکمروایی با  ةاست. در مرحل

هوا بوا مؤلفهنتایج نشان داد اکثریت همبستگی پیرسون و اسپیرم  مورد ارزیابی قرار گرفت که 

هوا بور حکمروایوی از مؤلفوهارزیوابی اثرگوذاری جهوت اند. معناداری داشته ةحکمروایی رابط

بور حکمروایوی  موؤثرهوای مؤلفوه، از میان شد که نتایج نشان داد استفاده رگرسیون چندمتغیره

 666/6داری ضوریب معنوی( و 371/6(، و بتوای )131/76) tاجتماعی بوا میوزان سرمایة متغیر 

 مورد مطالعه داشته است. منطقةبیشتری  اثرگذاری را بر حکمروایی در 

  نامهکتاب
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