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 چكیده
 حکمروایی مفهوم جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شده است.

. این همیاری حکومت و جامعه مدنی است مبتنی بر ییاومفهوم حکمر
آنکه  یجا ها به مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت

مسلولیت کامل اداره جامعه را بر عهده گیرند شهروندان، بخش  ییتنها به
در . هستنداداره جامعه  عوامل مسلولِخصوصی و نهادهای مردمی 

ی اخیر این رویکرد در نواحی روستایی نیز رواج یافت و مدیریت ها دهه
توان یکی از نمودهای  با محوریت دهیاری و شورای اسالمی را می نوین

 تحققتحلیلی به بررسی  -آن دانست. پژوهش حاضر به روش توصیفی
ی حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان ها شاخصی ریپذ 

پرداخته است. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری 
میدانی است. جامعۀ آماری شامل تمامی  -ای اطالعات کتابخانه

ی و تصادفی تعیین شده ا خوشهروستاییان بوده و حجم نمونه به روش 
و تجربیات جهانی مورد مطالعه و بررسی  ها دگاهیداست. بر این اسا  

و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب در روستاهای نمونه، با  قرار گرفت
ن خانوار، مورد آزمون قرارگرفته پرسشنامه از سرپرستا 521تعداد تکمیل 

ی حکمروایی خوب ها شاخصنشان داد که  tاست. نتایج حاصل از آزمون 
، کمتر از حدمطلوب محقق شده 59/9در مجموع با توجه به میانگین 

است. به صورت موردی نیز شاخص عدالت و برابری از میانگین مطلوب 
 از حد مطلوب بوده است. تر نییپا ها شاخص( باالتر و سایر 2/9پژوهشگر )

نتایج آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه رتبه روستاها نیز نشان 
ی دار یمعنروستاها به لحاظ تحقق حکمروایی خوب تفاوت بین  دهد یم

ی حکمروایی ها شاخصوجود دارد و نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد 
 ند.ی داردار امعنتفاوت  مطالعه موردخوب در بین روستاهای 

 

حکمروایی، حکمروایی خوب روستایی، روستا،  :کلیدیهای  واژه

 .شهرستان لنجان

 

Abstract: 

Governance as a new idea is replacing the concept of 

government. The concept of governance is based on 

cooperation between governments and civil societies. 

The fundamental principle of the concept is that instead 

of full responsibility for the country’s administration by 

the government, the citizens, private sectors, and public 

institutions are also responsible for running the country. 

In recent decades, the approach has been developed in 

rural areas and modern management with a focus on 

rural district administration and Islamic Councils is one 

its manifestations. The present study, using descriptive-

analytical method, investigates the realization of good 

governance indicators in rural areas of Lenjan County. 

The study is a practical type and the required data was 

collected by documentary-field methods. The statistical 

society includes all the villagers in which the sample 

was obtained by cluster random sampling method. 

Accordingly, views and international experiences were 

studied and explored, among them eight important 

indicators of good governance in sample villages were 

tested through completion of 250 questionnaires by the 

heads of households. The results of applying t-test 

showed that good governance indicators with total mean 

of 3.24 have been realized less than the desired level. 

Specifically, the indicators of justice and equality were 

higher than the desired mean of the researcher (3.5), but 

the rest were lower than the desired level. The result of 

kruskal-Wallis test to compare villages’ rankings also 

showed that there were significant differences between 

villages regarding realization of good governance. The 

results of applying one-way analysis variance 

(ANOVA) also showed that regarding good governance 

indicators villages were significantly different. 

 

Keywords:. governance, rural good governance, 

village, Lenjan County. 
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 مقدمه
توسعه روستایی، فرایندی چند بعدی و متضمن بهبود مسيتمر  

است. بيه ایين تعبیير،    زندگی و کیفیت آن در جامعه روستایی 
همراه با افزایش درآمد، آموزش، بهداشيت و درميان، تیذیيه،    

و تساوی هرچه بیشيتر   شده حفاظت ستیز  یمحکاهش فقر، 
برای تحقق عدالت در محی  روسيتایی )مهندسيین    ها فرصت

(، موضوع حکمروایی روسيتایی  51:0910مشاور دی. اچ. وی، 
 نظيران  صياحب و متخصصيان   ميوردنظر نیز در سالهای اخیر 
 است. قرارگرفتهتوسعه روستایی 

بعد در ادبیات توسيعه و   به 0331این رهیافت که از دهه 
و در راسيتای اسيتقرار و    توسيعه  درحيال در کشورهای  ژهیو به
ی ا ژهیي وی جامعيه ميدنی مطير  شيد، از جایگياه      ساز نهینهاد

یکيی از الزاميات توسيعه پایيدار      عنيوان  بيه برخوردار اسيت و  
ی و محلی شناخته شده که در بطين خيود دو مفهيوم    ا منطقه

های  پروراند. با گسترش قابلیت توانمندسازی و مشارکت را می
ی اجتمياعی،  ها هیسرمای انسانی به ها هیسرماانسانی و تبدیل 

زمینه را برای فرایند توسعۀ مشارکت پذیر در محیطيی ميردم   
. (11:0981)صييرافی و تقييی زاده،  دیيينما یمييسيياالر فييراهم 

براسا  این دیدگاه دولتها به جای آنکه به تنهایی مسيلولیت  
کامل اداره جامعه را در تمام سطو  آن بر عهده گیرنيد، بایيد   
در کنار مردم، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنيوان  
یکی از نهادها یا عوامل مسلول اداره جامعه محسيوب شيوند.   

سيعه پایيدار   هيای مربيوط بيه تو    از این رو، اميروزه در بحي   
روستایی، از این رهیافت به عنوان یکی از الگوهيای مناسيب   
برای جلب مشارکت و همیاری تمام نیروهای مؤثر در حیيات  
جامعييه روسييتایی و تمييام سييطو  جیرافیييایی و جييایگزین    

شود )دربان آسيتانه   همگرایی به جای تفرق و واگرایی یاد می
 (.10:0983و رضوانی، 

دید فقر و نابرابری در اواخر دهۀ از سوی دیگر افزایش ش
که از پیامدهای الگوی دولت حداقل بود، باع  شد تيا   0381

 ( رابانييک جهييانی حکمروایی)شييیوه مييدیریت و اداره کشييور 
. تا آنجا که گزارش ساالنه توسعه موضوع کلیدی توسعه بداند

به مسلله دوليت اختصياص و موضيوع     0331جهانی در سال 
دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و محوری این گزارش نقش 

راهکارهای توانمند ساختن دولت بود. در این دوره ایدة تیییير  
ی ميدیریتی بيا توجيه بيه     ها ستمیسساختار حکومت مطر  و 

مشارکت شهروندان، از حکومت به حکمروایيی تیییير نميوده    
(. در هميین راسيتا   99: 0935است )آدینيه ونيد و همکياران،    

، دسيتیابی بيه هميۀ اهيداف     5101 بانک جهيانی در گيزارش  
)بانک دانيد  یمي توسعه را مستلزم درك درسيت از حکمروایيی   

نیيز از   0(. در اعالمیه پيیش نيویس ونکيوور   9: 5101جهانی، 
حکمرانی به عنوان یک پارادایم جدید برای مدیریت بشر نيام  

این اسا  اگرچه هنوز (. بر1: 0983برده اند )نوبری و رحیمی،
وب بير سيطو  کيالن بيوده و کمتير در      تمرکز حکمروایی خ

( اميا  090:  5101قرار داشت )ووردا،  موردتوجهسطو  محلی 
های اخیر موضوع حکمروایی خيوب در کيانون توجيه     در سال

پژوهشگران و سیاستگذاران توسعه و بویژه توسيعه روسيتایی   
 است. قرارگرفتهنیز 

تعریف یونسکو، حکمرانی خوب به معنای سياز  بر اسا  
هييا، فراینييدها و نهادهييایی اسييت کييه بييه واسييطه آنهييا و کار

شهروندان گروهها و نهادهيای ميدنی منيافع خيود را دنبيال      
و  آورنييد یدرمييو حقييوق قييانونی خييود را بييه اجييرا  کننييد یميي

(. بيا ایين   560:0982)میدری، سازند یم را برآوردهتعهداتشان 
تعبیر، رویکيرد حکمروایيی خيوب در قلميرو فرامليی، مليی و       

تيوان گفيت    . بنابراین میی یافته استا گستردهاربرد محلی ک
ی توافيق جمعيی رو بيه رشيدی     الملل نیبکه امروزه در سطح 

وجود دارد که الگوی حکمروایيی خيوب بيرای دسيتیابی بيه      
(. در 6:0939)عظیمی و افتخاری،  توسعه پایدار ضروری است

 ۀتوسيع  یسي واقع امروزه حکمروایی خوب یکی از الزامات اسا
ی ریپيذ  تحقيق و  اسيت و بویژه توسعه پایدار روسيتایی   داریپا

پيذیری،   شاخصهای کلیدی آن از جمليه مشيارکت، مسيؤلیت   
پاسخگویی، قانونمندی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، اجمياع  

 محوری و عدالت، نماد توسعه پایدار خواهند بود.
ی حکمروایی خيوب روسيتایی   ریگ شکلدر زمینۀ مراحل 
های اخیر، سياختار   توجه داشت که در دههنیز باید بدین نکته 

اداری حکومت محلی در بیشيتر کشيورها دسيتخوش تحيول     
شده است. حکوميت روسيتایی از دوره پدرسياالری در اوایيل     

و سپس به دوره  51در اواس  قرن  گرا دولتبه دوره  51قرن 
)بيدری و   یافته استتیییر 50جدید حکمروایی در آستانه قرن 

(. در مجمييوع ایيين تیییييرات گييذر از   19، 0931همکيياران، 
را « حکمروایيی روسيتایی  »بيه  « سیستم حکومت روسيتایی »

 (.96: 0939دهد )رحمانی فضلی و همکاران،  نشان می
در کشور ایران به دلیل نبود الگوی حکمروایی روسيتایی،  

از باال به پایین انجام شده و ایين امير موجيب     ها برنامهبیشتر 
ها شده است. در واقع، رویکرد  ها و طر  پیامد نامطلوب برنامه

                                                      
1. The draft Vancouver declaration 
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اغلب مسلوالن، کمترین مشارکت و دخالت مردميی در اميور   
مربوط به روستا بوده اسيت. کمبيود احسيا  مسيلولیت نیيز      
موجب ناکامی اجرای عدالت، قانونمداری، شفافیت، فراگیيری  
و ... شده و در نتیجه، مسلوالن خود را در قبال مردم پاسخگو 

و تمامی این عواميل، توسيعه پایيدار را بيه چيالش      دانند  نمی
 (.0:0982کشد )اسماعیل زاده و صرافی، می

شهرستان لنجان نیز نه تنها با مشيکالت ميذکور مواجيه    
هيای   است، بلکه ضعف مدیریت توسعه، عيدم وجيود تشيکل   

مردم نهياد ميؤثر، سيطح پيایین مشيارکت عميومی، شيرای         
ی خيوب در ميدیریت   نامناسب در ابعاد و معیارهای حکمروایي 

نمایيان   های مذکور پایین بودن سطح نسبی شاخصمحلی و 
است. بعالوه بيا گذشيت نزدیيک بيه دو دهيه از عمير نظيام        
مدیریت جدید روستایی، ارزیيابی عملکيرد آنهيا در چيارچوب     
حکمروایی خيوب ضيرورت دارد؛ بنيابراین ایين پيژوهش بيه       
بررسييی و تحلیييل میييزان و چگييونگی تحقييق شاخصييهای   

روایی خيوب در نيواحی روسيتایی پرداختيه و بيه دنبيال       حکم
 پاسخگویی به این سواالت خواهد بود:

ی حکمروایی خوب در نواحی روسيتایی  ها شاخصآیا  -0
 شهرستان لنجان تحقق یافته است؟

آیييا نييواحی روسييتایی شهرسييتان لنجييان از لحيياظ    -5
قيرار  های حکمروایيی در وضيعیت مناسيبی     شاخص
 ؟دارد

ی در نيواح ی حکمروایيی خيوب   هيا  اخصشي آیا بین  -9
 روستایی شهرستان لنجان تفاوت وجود دارد؟

، شناخت مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسللهبا این طر  
در لیت بيه معنيی اداره و تنظيیم     «0حکمروایی»ضروری است،

اطيالق   و حکوميت امور اسيت و بيه رابطيۀ میيان شيهروندان      
توصييیف را « رابطييه»شييود. در واقييع ایيين اصييطال      مييی

(Astleithner & Hamedinger, 2003).–    بيه نقيل از
و معنی آن هيدایت کيردن    (3: 0939عظیمی آملی و افتخاری، 

شيریفیان  اسيت ) و راهنمایی کردن و یا در کنار هم نگهداشتن 
تر حکمروایی چگونگی ارتبياط   به بیان ساده(. 093: 0981ثانی، 

: 0983ران، بین شهروندان با حکومت )دربيان آسيتانه و همکيا   
ی سلسله مراتبی شدن قدرت دوليت و تقسيیم    مثابه( و به 010

ی و محلی است. همچنین به مفهوم ا منطقهآن در سطو  ملی، 
های دولتيی و   مشارکت توأمان مردم، نهادهای محلی و سازمان

بيه عبيارت   ؛ (20: 0986زاده،  شيود )مهيدی   تی بیان ميی غیردول

                                                      
1. Governance 

، اداری و اقتصيادی در  یی، اعمال قيدرت سیاسيی  حکمروا گرید
 (کيالن تيا محليی   )مدیرت امور کشورها و در سيطو  مختليف  
توانند به منافع  ها می است که در قالب یک فرآیند، افراد و گروه

 (.095:  5101خود دست یابند )ووردا، 
در تعریفی دیگر حکمرانی موضوعی است کيه بير نحيوة    

ر، نحيوه  تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی بيا یکيدیگ  
ارتباط با شهروندان و نحيوه اتخيار و تصيمیمات تمرکيز دارد     

(. در واقيع حکمرانيی بيه افيراد و     91: 0981)شریفیان ثيانی،  
پردازد کيه   هایی )دولتی، خصوصی و جامعه مدنی( می سازمان
ی و اجرا نقش دارند )نيوبری و رحیميی،   ریگ میتصمدر فرآیند 
حکمروایی چهيار بعيد    5ر(. به اعتقاد هارفام و بوئینگ9: 0983

فنی، نهادی، سیاسيی و فرهنگيی دارد )پياداش و همکياران،     
هيای   . بعد فنی )توسعه اقتصادی( بيه محيدودیت  (19: 0986

هيای   تحمیل شده بر منابع طبیعی، سيطو  آميوزش، مهيارت   
رشيد  تيرین مشخصيه آن    نیروی انسانی و ... اشياره و اصيلی  

بعيد نهيادی،    .اسيت اقتصادی حاصل از عملکيرد حکمرانيان   
شامل مدیریت بخش عمومی، چارچوب حقوقی، رویکردهيای  
مشييارکتی، نهادهييا و حقييوق بشيير اسييت)عظیمی آملييی و    

(. بعييد سیاسييی اصييول مشييارکت، 91-58: 0939افتخيياری، 
پاسخگوئی، توافق و اجماع و نیز تساوی حکمروایی را پوشش 

 (. در بعد فرهنگی016: 0939)دربان آستانه، رضوانی،  دهد یم
 تير  مهمبخشی از وجوه  عنوان به و مشارکتنیز بر آزادی بیان 

 .شود یمها تأکید  و معنادارتر زندگی انسان
که در پایيان جنيگ سيرد در    « حکمروایی خوب»مفهوم 
)ميانی،   المللی به عنيوان یيک اصيل مطير  شيد      محافل بین
اخیراً این مفهيوم در عليوم سیاسيی، ميدیریت و      ،(91: 5111

توسييعه وارد شييده و بييا مفيياهیمی چييون  بييویژه در مييدیریت
دموکراسی، جامعۀ مدنی، مشارکت عمومی، حقيوق انسيانی و   

شود )زاهيدی و ابيراهیم پيور،     توسعۀ اجتماعی پایدار معنا می
( حکمرانيی خيوب را   0331(. برنامۀ سازمان مليل ) 26: 0930

اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای ميدیریت اميور   
همۀ سطو  تعریف )بيرادران شيرکاء و    عمومی یک کشور در
( و یونسيکو آنيرا بيه معنيای سياز و      9:0986ملک السياداتی،  

ۀ آنهيا  واسيط  بيه دانيد کيه    کارها، فرآینيدها و نهادهيایی ميی   
ها و نهادهای ميدنی، منيافع ميدنی خيود را      شهروندان، گروه

دنبال و حقوق قانونی خيود را اجيرا و تعهداتشيان را بيرآورده     
 (.023: 0939ان آستانه، رضوانی، سازند )درب می

                                                      
2. Harpham & Boeinger 
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کيه حکمروایيی توسي  محققيان شيهری       0381از دهۀ 
مطر  شد تا مدتی به طور تلویحی پدیيده ای اساسياً شيهری    

، اما فرآیندهای مشابهی نیز تا حدودی به طيور  شد یمقلمداد 
کردند. بيا ایين وجيود     ی در نواحی روستایی عمل میررسمیغ

مييای حکمروایييی خييوب دور ن 0331پييیش از اواسيي  دهييۀ 
(. در واقيع حکمروایيی   066روستایی نیز پدیدار شيد )هميان:   
های توسعه مبتنی بر پایيداری   خوب روستایی بر اسا  نظریه

: 5111ریزی با رویکرد پایین به باال بوده است)مانی،  و برنامه
53-59.) 

عبيارت اسيت از فرآینيد    « ییخيوب روسيتا   ییحکمروا»
ل روستایی بر مدیریت روسيتایی،  گذاری همۀ ارکان دخیتأثیر

با تمام ساز و کارهایی که با آنهيا بتيوان بيه سيوی تعيالی و      
به عبارت دیگر، ؛ پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت کرد

ی مردم روستایی، هم ها استیسبه اجرا درآوردن تصمیمات و 
ی و محليی  ا منطقيه سو با منافعشان و سازگار با منافع مليی،  

ها بیشيتر در چيارچوب فيراهم     یان نقش دولتاست. در این م
کننييدة بسييترهای سييخت افييزاری و نييرم افييزاری، از جملييه  

ی ملی محدود ها ثاقیمی و پاسداری از قوانین و ساز هماهنگ
ی و همچنین اداره ریگ میتصمو از دخالت مستقیم در  شود یم

و اجيييرای اميييور مربيييوط بيييه زنيييدگی ميييردم کاسيييته    
 (.99: 0931و همکاران،  افتخاری نیالد رکن)شود یم

هيایی بيه ایين     حکمروایی خوب روستایی اصول و شياخص 
ی قانونی درسيت و  ها چارچوب: وجود 0شر  دارد: قانون محوری

 5بی طرفانه اجرا شود؛ مسيلولیت پيذیری:   صورت بهمنصفانه که 
مسلول بودن نهادها و فرآیندها، مسلوالن و تصمیم گیيران، بيه   

ی روستایی جهيت  ها گروهیازهای افراد و ، انتظارات و نها خواسته
: فرآینيدی کيه توسي  آن    9ییپاسخگو (؛92ارائه خدمات)همان: 

ی محلی روستایی، مسلول نتيایج  ها انجمن، مدیران و ها سازمان
(؛ 061: 0989هایشيان هسيتند)ترنر و هیيوم،     و فعالیت ها میتصم

: فرآیندی کيه اطالعيات مربيوط بيه شيرای  موجيود،       9شفافیت
 فهيم  قابيل و  تیي رؤ قابيل ات و اقدامات را قابل دستر ، تصمیم
: 2(؛ اجماع محوری251: 0989مجلس شورای اسالمی، کند ) می

ی مختلف در جامعيه بيه سيمت اجمياع     ها قهیسلهدایت منافع و 
گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتمياع دارد  

                                                      
1. rule of low 

2. responsibility 

3. accountability 

4. transparency 

5. consensus oriented 

مشارکت زنيان  : 6(؛ مشارکت018: 0939)دربان آستانه، رضوانی، 
مستقیم، یيا   تواند یمو مردان روستایی در سرنوشت خودشان که 

از طریييق نهادهييا یييا نماینييدگان قييانونی آنييان صييورت گیييرد.  
به عنيوان یيک پدیيدة دموکراتیيک کيه پشيتیبانی        1مشروعیت:

بیشتر اهالی روستا را طبق قوانین و مقيررات بيه هميراه داشيته     
(.؛ عيدالت و  91 -93: 0939باشد )عظیميی آمليی و افتخياری،    

های مناسب بيرای تميامی شيهروندان در     : ایجاد فرصت8برابری
شان، تيالش در جهيت تخصيیص     زمینۀ ارتقای وضعیت رفاهی

عادالنۀ منابع و مشارکت تمامی مردم در اعيالم نظير و تصيمیم    
:  3(؛ کييارایی و اثربخشييی01: 0988تقييوایی و تاجييدار، ) ی.ریييگ

و  آسييتانهکييه در اختیييار دارنييد)دربان اسييتفادة بهینييه از منييابعی 
( با این وجود برخيی عواميل ماننيد فسياد،     081: 0939رضوانی، 

عدم آموزش، سیستم ضيعیف نظيارت و ارزیيابی، سيطح پيایین      
تواننيد مهمتيرین دالیيل     هماهنگی و ظرفیت پایین اجرایی ميی 

 (.5، 5102های مذکور باشند )آدیسالم،  عدم تحقق شاخص
تيوان مهمتيرین    ادبیيات مربيوط ميی    با واکاوی متيون و 
را  در رابطه با حکمروایی خوب روسيتایی نظریات مطر  شده 
 به شر  زیر ارائه کرد.

: ساز وکياری کيه روسيتائیان    01یتوانمندساز رویکرد -0
 دهند یمتمام نیرو و قابلیت خود را در آنچه که انجام 

( در ایين  16: 0988)عظیمی آمليی،   رندیگ یمبه کار 
رشيد و آگياهی تيوأم بيا     »ه عنصير اصيلی   نظریه، س
توسعۀ »؛ ()یعنی انسانهای دانا، آگاه، روشنفکر« انتقاد
« هيا  ها برای تحول کارساز بر اسا  واقعیيت  ظرفیت
تقویت سازمانها و سازماندهی »( و گرا تیواقع)جامعۀ 
 )جامعۀ نهادساز( نقش کلیدی دارند.« مردم

توانيد   ميی : مشارکت مردم 00توسعۀ مشارکتی رویکرد -5
هيای توسيعه را ميؤثرتر،     پایداری را تضمین، فعالیيت 

های محلی را ایجاد و توسعۀ متعادل، متوازن  ظرفیت
 .دورآو پایدار حاصل 

یی است کيه  ها دهیا: مکمل 05توسعۀ ظرفیتی رویکرد -9
تفکر توسعه را در طول دهۀ گذشيته تحيت سيیطره    
داشته و هنوز هم نقيش دارنيد. ایين نظریيه شيامل      

سازی، تقویت و توسعۀ نهادی، مدیریت توسيعه،  نهاد

                                                      
6. participation 

7. Legitimacy 

8. equity 

9. effectiveness and efficiency 

10. empowering 

11. Participatory development 

12. Capacity development 
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توسييعۀ منييابع انسييانی و نهييادگرایی جدیييد اسييت.  
حکمروایی خوب روستایی با استعانت از این نظریيه،  
نگرش سیستمی را زیربنای مناسيبی بيرای شيناخت    
جوامع روستایی دانسيته و در سيایۀ چنيین نگرشيی،     

ین ، پویا و تکثرگيرا شيده و ارتباطيات بي    ریپذ انعطاف
 .بودعناصر آن متقابل خواهد 

ی توسيعه سينتی   هيا  هینظرمدیریت محیطی:  رویکرد -9
ی بيه محيی ، نيه تنهيا حيق      تيوجه  یبنشان داد که 

ی انسانها را نادیده گرفيت، بلکيه حقيوق    افتگی توسعه
ها را که کانون زیست و فعالیت انسيان اسيت،    مکان

رو سياخت؛ تيا جيایی کيه تخریيب و       با مشکل رو به
محیطی به عنوان یکی از مشکالت جهيان   فرسایش

مطر  شد. بدین ترتیب ایين مسيلله در دسيتور کيار     
سیاستگزاران و مجامع علمی قرار گرفيت و راه حيل   
آن را در پارادایم توسعه پایدار مطر  کردنيد)عظیمی  

 (.85-011: 0939آملی و افتخاری، 
توسعۀ نهادی: پيس از جنيگ جهيانی دوم تيا      رویکرد -2

ی، عميدتاً  ا منطقيه ی توسعۀ ها استیس، 81 پایان دهۀ
سیاستهای مبتنی ) 0منبع  از دو رویکرد فکری کینزی

بر باز توزیع درآميد و ارتقيای سيطح رفياه در منياطق      
( و رویکيرد نليولیبرال )توجيه بيه توسيعۀ      افتهین توسعه
ی همراه با توجه به ساز وکيار بيازار و افيزایش    ا منطقه

اسيت.   ( بيوده افتيه ین عهتوسي اشتیال و درآمد در مناطق 
افتخياری و   نیاليد  رکنی این رویکردها )هردوناتوانی 

رویکردهيا را بيه    0331(، از دهيه  0: 0931همکاران، 
ی هيا  تیي ظرفی نهادی که بر ها هینظرسمت توجه به 

 ی تأکید دارد، سوق داده است.ا منطقهدرون 
در زمینۀ حکمروایی خوب تياکنون تحقیقيات مختلفيی در    

ج از کشور انجام شده که به چند مورد از مهمتيرین  داخل و خار
( در پژوهشيی بيا   0936. احمدی و چراغی )شود یماشاره  ها آن

عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روسيتایی  
در دهستان چایپاره به این نتیجيه   ها یاریدهبا تأکید بر عملکرد 

سب قرار دارد. اشاره دارند که شاخص شفافیت، در وضعیت نامنا
های نظری حکمروایی  ( بنیان0939رحمانی فضلی و همکاران )

خوب در فرآیند مدیریت روستایی نوین بررسيی کردنيد. نتيایج    
در ساختار نيوین   تواند یمنشان داد که رویکرد حکمروایی خوب 

مدیریت روستایی مطلوب عمل نمایيد. محميودی و همکياران    

                                                      
1. Keynesian 

وزن و رابطييه بييین   ( در پژوهشييی بييا عنييوان تعیييین  0935)
کنيد کيه    ی حکمرانيی خيوب در ایيران، اشياره ميی     ها شاخص
وزن و  هير جامعيه  با توجه بيه شيرای  و اطالعيات     ها شاخص

ی هيا  شياخص بيه وزن بياالی    تيوان  یمي ارتباط متفاوتی دارند. 
ها اشياره   پاسخگویی و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص

ی بيا  ا مطالعيه ( در 0930افتخاری و همکياران )  نیالد رکنکرد. 
عنوان ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایيران،  

حکمروایی خوب روسيتایی در اکثير روسيتاهای     نشان دادند که
. دادورخيانی و  اند نبودهاز وضعیت مناسبی برخوردار  موردمطالعه
( به پژوهشی تحت عنوان حکمروایيی خيوب،   0931همکاران )

وستایی پرداخته و نشان دادنيد کيه   راهبردی برای کاهش فقر ر
ی فقيرا،  ها تیقابلحکمروایی خوب از طریق افزایش مشارکت و 

( در 0983. دربان آستانه و همکياران ) شود یمسبب کاهش فقر 
بير حکمروایيی    مؤثری با عنوان سنجش و تحلیل عوامل ا مقاله

های محلی، سطح حکمروایی روسيتایی در   روستایی در حکومت
بير   ميؤثر متییرهای  نیتر مهمن بررسی کرده و شهرستان قزوی

حکمروایی روستایی)سطح تحصیالت، سبک ميدیریت، تعاميل،   
. همچنین نتایج حياکی  اند نمودهانسجام اجتماعی و ...( را تعیین 

ی محليی دارای  هيا  حکوميت درصيد   01از آن است کيه تنهيا   
. همچنین دربيان آسيتانه و   اند بودهحکمروایی روستایی مناسبی 

( در پژوهشی تبیيین نظيری عواميل ميؤثر بير      0983انی )رضو
متییير   62حکمروایی روستایی را بررسيی کيرده و در مجميوع    

اثرگييذار بيير حکمروایييی روسييتایی را در دو گييروه عوامييل      
بیرونی)محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی( و درونی)نیيروی  

 .اند کردهانسانی و عامل سازمانی( طراحی 
 5ارجی نیيز انجيام پذیرفتيه نظیير ووردا    در زمینه مطالعات خ

هيای   یيی خيوب در اداره زميین   حکمروا( که در پژوهشی 5101)
کنيد کيه    روستایی در اتیوپی را بررسی کرده و به این  اشاره ميی 

ساختارهای موجيود ميدیریت زميین در منطقيه ضيعیف بيوده و       
9حکمروایی خوب تحقق ندارد. ام دی و تورلی

( به تحلیل 5106) 
تانزانیا با تأکید بر حکمروایی در سطح محلی  5152توسعه برنامه 

پرداخته و به این نتیجه اشاره دارند که وابستگی نهادهای محلی 
ی حکمروایيی  هيا  شاخصبه بودجه دولت مرکزی، میزان تحقق 

( در 5100و همکاران ) 9دهد. همچنین یونگ خوب را کاهش می
ی هيا  برناميه پژوهشی کاربرد حکمروایی خوب محلی بر اجيرای  

کند که وجيود تعهيد    توسعه روستایی را بررسی کرده و اشاره می

                                                      
2. Woreda 

3. Mdee, &. Thorley 

4. Young 



 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  11

کاری بین شوراها و مدیران محلی، آموزش، جذب منابع ميالی و  
... در میزان رضایتمندی از عملکرد آنان مؤثر بوده است. رودرا و 

ی با عنوان حکمرانی خوب و توسيعه  ا مطالعه( در 5100) 0سانیال
ی ها شاخصهای هندوستان طی دو دهۀ اخیر، از  انسانی در ایالت

و نشان  ترکیبی حکمرانی خوب به عنوان متییر توضیحی استفاده
دادند حکمرانی خوب و توسعۀ انسانی دوره پیشین، توسعۀ انسانی 

 5. کنيول و زلوکزیسيتی  کنيد  یمي فعلی را در هندوسيتان تعیيین   
یح ی حکمرانی خوب از ابعاد مختليف را تشير  ها شاخص( 5100)
کند و مفهوم کیفیت حکمرانی خوب و بعد مشارکتی در آن را  می

( در پژوهش 5113) 9. توما کنند یمبه عنوان ابعاد جدید مطر  
خود چگونگی محاسبه شاخص حکمرانيی خيوب توسي  بانيک     

کند و نشان داد به دلیل رویکرد سیاسی که  جهانی را بررسی می
ی مختليف  ها میرژنسبت به جزئیات حکمرانی خوب وجود دارد، 

ی هيا  فرهنيگ تعابیر گوناگونی از آن دارند و بر اسا  جواميع و  
دارد، اما در کلیت اجماع وجيود   تأییدنیاز به  ها شاخصگوناگون، 
ی بييا عنييوان  ا مطالعييه( در 5119همکيياران ) و 9دارد. ژانييگ

، «ی در نواحی روسيتایی چيین  رسان خدماتحکمروایی محلی و »
ساختار حکومت محلی را که طی دهيه   سعی نمودند اثرات تیییر

صورت گرفته را بررسی و آنها به این نتیجه اشياره دارنيد    0381
که ساختار جدید، باع  بهبود تخصیص بودجه به مخارج عمومی 

( در پژوهشی ارتباط حکمرانی، 5119) 2شده است. بررسی کناك
دموکراسييی و رشييد اقتصييادی نشييان مييی دهييد کييه بهبييود    

ی خوب اثرات مستقیمی بر توسعه اقتصادی، های حکمران شاخص
ی ا مطالعييه( نیييز در 5115) 6انسييانی و سييطح رفيياه دارد. نکييوم

 بر اسيا  حکمروایی محلی و نقش آن در کاهش فقر روستایی 
تجارب غنا، نیجریه و آفریقای جنوبی را بررسيی کيرده و نشيان    
داده که اگرچه انتقال قدرت و مدیریت از سطو  باال بيه محليی   

کل بوده اما در کاهش فقر به طور چشيمگیری تيأثیر داشيته    مش
( نیز در خصوص مشيروعیت دوليت   5115) 1است. ریچارد ولش

محلی روستایی در محی  حکمروایی در دو بخيش روسيتایی در   
جزیره جنوبی نیوزلند و ویکتوریيای اسيترالیا، حکمروایيی خيوب     

سيت  های قانونی درست دان روستایی را مستلزم وجود چهارچوب
 به اجرا درآیند. طرفانه یبکه به شکل 

های انجيام   همچنان که مشخص است در اغلب پژوهش

                                                      
1. Rudra & Sanyal 

2. Knoll & Zloczysti 

3. Thomas 

4. Zhang 

5. Knacks 

6. Nkum 

7. Welch 

یييی خييوب حکمرواشييده، بييه مباحيي  نظييری حکمروایييی و 
روستایی اشاره شد. در موارد کياربردی نیيز عميدتاً آثيار ایين      
رویکييرد )کيياهش فقيير، ایجيياد رفيياه و ...( و یييا عوامييل      

؛ ی شيد بررسي ارکت و ...( مؤثر)ویژگیهای فردی، آموزش، مش
ی کياربردی میيزان تحقيق    ا وهیشي اما در پژوهش حاضر و به 

های حکمروایی خوب روستایی که ميورد اتفياق نظير     شاخص
و  قرارگرفيت ی و تحلیيل  بررسي  مورد، اند یعلمعموم مجامع 
(، افتخياری و  0936های احميدی و چراغيی)   نتایج با پژوهش

 شابهت دارد.( نیز م5101( و ووردا )0930همکاران )
بييا توجييه بييه مباحيي  نظييری، جهييت بررسييی میييزان  

یيی  حکمروای هيا  شياخص ی حکمروایی خيوب،  ریپذ تحقق
پذیری، قانونمندی،  خوب روستایی شامل شفافیت، مسلولیت

پاسخگویی، عدالت، مشارکت، کارایی و اثربخشی در ارتباط 
بييا ابعيياد عملکييردی مييدیریت محلييی مييورد بررسييی قييرار 

فرآیند مدل مفهومی و عملیاتی پيژوهش   0 . شکلاند گرفته
 .دهد یمرا نمایش 

 
 مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش :1شکل 

 ها و روش كار داده
حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش در زميرة   پژوهش

تحلیلی قرار دارد. جامعه آماری خانوارهيای   -تحقیقات توصیفی
ش نمونيه  ساکن نواحی روستایی شهرسيتان لنجيان اسيت. رو   

ی ي تصادفی و بيرای انتخياب    ا خوشهگیری در انتخاب روستاها 
خانوارها روش تصادفی ساده است. بيرای تعیيین حجيم نمونيه     

بيا  ( انتخياب، سيپس   روسيتا  0روسيتا )از هير دهسيتان     2ابتدا 
کوکران باتوجه به جامعه آماری بر حسيب   از فرمولی ریگ بهره

(. 0)جيدول  ميده اسيت  به دسيت آ  913خانوار، تعداد نمونه عدد 
 t= 36/0، 32/1ضریب اطمینان ، 12/1( معادل d)طبق فرمول 
و حجييم جامعييه   2/1نیييز هرکييدام معييادل   qو  pو مقييادیر 

0286=n شود در نظر گرفته می :
z pq
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به پراکندگی روستاها، فاصله زیياد و محيدودیت    با توجه
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پرسشينامه از روش   هيا و تکمیيل   ی دادهآور جمعزمان جهت 
 523تعيداد نمونيه برابير     تعدیل استفاده شد؛ بير ایين اسيا    

ميورد   521د پرسشنامۀ توزیع شده، تعدا 523و از  آمده دست به

nصحیح تکمیل شده است.  


1

309
309

1
1586

 

 

 نام و تعداد جمعیت روستاهای نمونه جهت تکمیل پرسشنامه :1جدول 

 شهرستان بخش دهستان تای نمونهروس خانوار تعداد نمونه

 چم رود مورکان 215 39

 باغ بهادران

 لنجان

 زیر کوه چم آسمان 91 2

 چم کوه چم نور 911 18

 اشیان آله آباد 86 09
 مرکزی

 خرم رود مدیسه 950 63

 جمع ---- ----- 0286 523

 1315               ل  1310:                ،  أ  
 

عميومی و اختصاصيی    سيؤاالت مه از دو بخيش  پرسشنا
اختصاصيی در ابعياد، مشيارکت،    سيؤاالت  تشکیل شده است. 

ی، شيفافیت،  ریپيذ  تیمسيلول عدالت، پاسخگویی، قانونمندی، 
ی ا نيه یگزکارایی و اثربخشی بوده و بيه صيورت طیيف پينج     

است. روایی پرسشينامه بير اسيا  نظير      شده  یطراحلیکرت 
آلفای کرونبا  برای تعیین پایایی متخصصان انجام و از روش 

استفاده کيه ضيریب    SPSSپرسشنامه با استفاده از نرم افزار 
به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیيل   895/1آن برابر با 

نیز از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی، میيانگین(   ها داده
و  (ی و تحلیيل واریيانس  ا نمونيه تيک   tآزميون  ) یاستنباطو 

ی روسيتاها نیيز بيا توجيه بيه مقیيا        بند رتبهقایسه جهت م
ی از آزمون کروسکال والیس اسيتفاده شيده اسيت.    ریگ اندازه

پيژوهش   سؤالبه دلیل اینکه  Tالزم به رکر است در آزمون 
را مطير  کيرده بيود،    « متوسي  »و فراتر از « مناسب»میزان 
که نشان از باالتر از حد متوس  بودن است، ميالك   2/9عدد 
 است. رگرفتهقرا

کیلومتر مربع، حيدود   0/0013شهرستان لنجان با مساحت 
درصد از مساحت استان اصفهان را در اختیار دارد. شهرستان،  0

در جنييوب غييرب اسييتان واقييع شييده و بييه لحيياظ مختصييات  
دقیقيه   90درجيه و   95دقیقه تيا   00درجه و  95جیرافیایی بین 
دقیقيه   58جه و در 20دقیقه تا  26درجه و  21عرض شمالی و 

و  آبياد  نجيف هيای   طول شرقی قرار دارد. از شمال به شهرستان
کييرون، از جنييوب و غييرب بييه اسييتان چهارمحييال و   -تیييران

هيای مبارکيه و فالورجيان     بختیاری و از شيرق بيه شهرسيتان   
(. بير  59: 0931( )مرکيز آميار ایيران،    5)شکل  دشو یممحدود 

سيه بخيش   اسا  آخرین تقسیمات کشوری شهرسيتان دارای  

 2شيهر،   3و شيامل   «مرکيزی » ،«فوالدشهر»،«باغبهادران»
 98دهستان )اوشیان، خرم رود، چم کوه، چم رود و زیر کيوه( و  

(. تميامی روسيتاهای   0 :0931)فرمانداری لنجيان،   روستا است
منطقه دارای ساختار ميدیریتی نوین)شيورایی و دهیيار( اسيت؛     

اقتصادی)صينایع   های طبیعی)آب و خاك(، انسيانی و  توانمندی
هيا نشيان از سيطح     بزر  و..( در منطقه زبانزد است، اما بررسی

های توسعه پایدار منطقه دارد و شاید بتيوان بعيد    پایین شاخص
 مدیریتی را مهمترین عاملِ قابل بررسی، مطر  کرد.


نقشه موقعیت جیرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان  :2شکل 

 اصفهان

   شرح و تفسیر نتایج

 های توصیفی پژوهش یافته

 8/59نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان نشان داد که  -
 9/18. از مجموع نمونه، اند بودهدرصد مرد  5/12درصد زن و 

. به لحياظ وضيعیت سينی،    اند بودهدرصد پاسخگویان متأهل 
درصيد در رده   5/59سيال،   02-52در رده سنی  درصد 9/01
درصيد در   5/50سيال،   96-92درصد در رده  9/91 ،92-56
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درصيد در   6و  26-62درصيد در رده   8/8، 96-22سنی رده 
سييال قييرار دارنييد. از حیيي  میييزان   66رده سيينی بيياالتر از 

درصد  56 سواد، درصد از پاسخگویان بی 8/05تحصیالت نیز 
 پلمیي د فوقدرصد  6/50درصد دیپلم،  5/91ابتدایی تا سیکل، 
باشيند. از   و بياالتر ميی   نسلیسا درصد فوق 9/5تا لیسانس و 

درصيد از خيانواده هييا،    8/98حیي  تعيداد اعضيای خيانواده،     
 8/61 خانواده های دو نفره هستند. از حی  وضعیت فعالیيت، 
درصيد   6/1درصد شاغل هستند. به لحاظ میزان درآميد نیيز   

هيزار تيا    211درصد  9/91، مانتو هزار 211درآمدی کمتر از 
 2/0-5درصد بيین   05 و 0-2/0درصد بین  9/99میلیون،  0

درصيد هيم درآميدی     5/0میلیون و  5-9درصد  9/9، میلیون
 .اند کردهمیلیون را رکر  9بیش از 
هييای  شيياخصمیييانگین و انحييراف اسييتاندارد نمييرات  -

 حکمروایی خوب
های  شاخصمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  5در جدول 
عيدالت و   شياخص شيده اسيت. میيانگین     ارائه حکمروایی خوب

ها اسيت. سيپس شياخص     و بیشتر از سایر شاخص 12/9برابری 
قييرار دارد. میييانگین پاسييخگویی،  99/9مشييارکت بييا میييانگین 

ی، شفافیت و کيارایی نیيز بيه ترتیيب     ریپذ تیمسلولقانونمندی، 
اسيت. میيانگین کيل     98/9، 65/5، 38/5، 96/9، 02/9برابر بيا  
 است. 59/9های حکمروایی خوب نیز برابر با  شاخص

های  شاخصمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  :2جدول 

 موردمطالعهحکمروایی خوب در نواحی روستایی 
 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین شاخص

 63/9 98/5 99/1 99/9 مشارکت

 2 21/5 92/1 12/9 عدالت و برابری

 2 5 92/1 02/9 پاسخگویی

 2 61/0 92/1 96/9 قانونمندی

 2 09/0 96/1 38/5 یریپذ تیمسلول

 86/9 53/0 91/1 65/5 شفافیت

 51/9 69/0 91/1 98/9 کارایی و اثربخشی

 93/9 13/5 52/1 59/9 کل

ی توصیفی نمرات ابعاد حکمروایی خوب بيه  ها شاخص -
 تفکیک روستا
میيانگین   9نتيایج بيه دسيت آميده در جيدول       بر اسا 

کت، عيدالت و برابيری،   ی مشارها شاخصروستای مدیسه در 
شفافیت، کارایی، اثربخشيی و کيل بياالتر از سيایر روسيتاها      

هيای   است. میانگین روستای مورکيان در شياخص   قرارگرفته
ی و روستای اله آبياد در شياخص   ریپذ تیمسلولپاسخگویی و 
ی باالتر از سيایر روسيتاها اسيت.    ریپذ تیمسلولقانونمندی و 

از  تر نییپاها  همۀ شاخصروستاهای چم آسمان و چم نور در 
 .استسایر روستا بوده 

 ی حکمروایی خوب به تفکیک روستاها شاخصی توصیفی نمرات ها شاخص: 3جدول 
 روستاها                                    

 ها شاخص       
 مدیسه چم نور مورکان اله آباد چم آسمان

 مشارکت
 25/9 95/9 99/9 92/9 12/9 میانگین

 99/1 90/1 91/1 95/1 93/1 راف استانداردانح

 عدالت
 83/9 1/9 61/9 12/9 86/9 میانگین

 99/1 9/1 91/1 96/1 92/1 انحراف استاندارد

 پاسخگویی
 13/9 09/9 59/9 13/9 15/9 میانگین

 98/1 95/1 92/1 90/1 93/1 انحراف استاندارد

 قانونمندی
 99/9 52/9 92/9 91/9 92/9 میانگین

 91/1 99/1 96/1 98/1 92/1 حراف استانداردان

 یریپذ  تیمسلول
 33/5 81/5 12/9 05/9 82/5 میانگین

 91/1 96/1 20/1 92/1 96/1 انحراف استاندارد

 شفافیت
 1/5 25/5 63/5 99/5 90/5 میانگین

 96/1 99/1 93/1 90/1 58/1 انحراف استاندارد

 کارایی و اثربخشی
 98/9 96/9 99/9 99/9 02/9 میانگین

 53/1 99/1 99/1 9/1 90/1 انحراف استاندارد

 کل
 53/9 08/9 51/9 59/9 18/9 میانگین

 08/1 03/1 99/1 06/1 00/1 انحراف استاندارد



 222 های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان پذیری شاخص تحقق :نوروزی و همکاران

 های استنباطی پژوهش یافته

 ی حکمروایی خوبها شاخصی ریپذ تحققتحلیل  -
بررسی نرمال بودن متییرهای پژوهش از آزمون  منظور به
اسيمیرنوف اسيتفاده شيد کيه سيطح معنياداری        -موگروفکل
(502/1 =sig به دست آمده است و چون ) 12/1از  تير  بزر  
 

 
شود. بر این اسيا  جهيت    است، فرض نرمال بودن تأیید می

های حکمروایيی خيوب    ی شاخصریپذ تحققبررسی وضعیت 
ی ا نمونهتک  tدر نواحی روستایی شهرستان لنجان، از آزمون 

 است. شده ارائه 9است. نتایج آزمون در جدول  استفاده شده
 

 ی حکمروایی خوبها شاخصی جهت مقایسه میانگین نمونه و جامعه در ا نمونهتک  tنتایج آزمون  :4جدول 

 ها تفاوت میانگین یدار یمعن درجه آزادی t تعداد شاخص
 -123/1 153/1 593 -030/5 521 مشارکت

 52/1 110/1 593 119/8 521 عدالت

 -92/1 110/1 593 -595/05 521 پاسخگویی

 -09/1 110/1 593 -889/9 521 قانونمندی

 -25/1 110/1 593 -336/01 521 یریپذ تیمسلول

 -81/1 110/1 593 -153/53 521 شفافیت

 -05/1 110/1 593 -195/2 521 کارایی

 -56/1 110/1 593 -663/06 521 کل
 

ست آمده برای شياخص  بد tمقدار دهد که  نتایج نشان می
از  2/9بيا میيانگین    12/1مشارکت و اجماع محوری در سطح 

اسيت. بيه    تير  بيزر  درجه آزادی  593مقدار بحرانی جدول با 
، کمتر 99/9عبارت دیگر شاخص مشارکت با توجه به میانگین 

، محقيق شيده اسيت. نتيایج در ميورد شياخص       حد مطلوباز 
به دست آمده برابير   t که مقدار دهد یمعدالت و برابری، نشان 

است که با توجه به میانگین  110/1ی آن دار یمعنو  119/8با 
است، ایين شياخص    12/9که برابر با  9این شاخص در جدول 

)بیشيتر از   2/9بیشتر از حدمطلوب و مورد انتظار محقق یعنيی  
حد متوس  بودن( است. نتایج در خصوص شاخص پاسخگویی 

با میيانگین   10/1آمده در سطح بدست  tمقدار  ،دهد یمنشان 
اسيت   تر بزر آزادی  درجه 593از مقدار بحرانی جدول با  2/9

، کمتر از حدمطلوب، محقيق شيده   02/9و با توجه به میانگین 
کيه   دهيد  یمي است. نتایج در مورد شاخص قانونمندی، نشيان  

 110/1ی آن دار امعني و  -889/9به دست آمده برابر با  tمقدار 
ج حاکی از آن است که با توجه به میانگین ایين  است. این نتای

. باشيد  یمي است، کمتر از حدمطلوب  96/9که برابر با  شاخص
ی، شفافیت و کيارایی نیيز   ریپذ تیمسلولهای  در مورد شاخص

-195/2، -153/53، -336/01به به ترتیيب برابير بيا     tمقدار 
 110/1ی بييرای هيير سييه شيياخص برابيير بييا دار امعنيياسييت و 

میانگین این سه شياخص   که نیااست. با توجه به  دهآم دست به
اسيت، در ایين سيه     98/9و  65/5، 38/5به ترتیيب برابير بيا    

 tکمتير از حيد مطليوب اسيت. مقيدار      هيا  نیانگیمشاخص نیز 
های حکمروایيی خيوب در    بدست آمده برای نمره کل شاخص

 593از مقيدار بحرانيی جيدول بيا      2/9با میانگین  10/1سطح 
نشيان   tبزرگتر اسيت. بيه عبيارت دیگير آزميون       درجه آزادی

که شاخص حکمروایی خيوب بيا توجيه بيه میيانگین       دهد یم
، کمتيير از حييدمطلوب محقييق شييده اسييت. در واقييع    59/9

 است. افتهین  تحققشاخصهای حکمروایی خوب 
تحقق شاخص عدالت و برابری در نواحی روستایی ميورد  

روسيتاییان بيه   مطالعه مرهون توزیع و امکان دسترسی عموم 
خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، عمرانيی و ... در روسيتاها   

و  بیييترغبييوده اسييت. همچنييین در بعييد مشييارکت، میييزان 
مشارکت مردم در امور عمرانی، سیاسی و جلسات مشورتی با 
دهیييار و شييوراها مييؤثر بييوده اسييت. در مقابييل، شييفافیت و  

 انيد  کيرده سب میزان میانگین را ک نیتر نییپای ریپذ تیمسلول
ی میدانی حاکی از آن است که ها یبررسکه در این خصوص، 

عييدم ارائييه گييزارش از وضييعیت مييالی، بودجييه، قراردادهييا و 
عواميل در   نیتير  مهيم عملکرد ساالنه توس  مدیران محليی  

پایین بودن سيطح شياخص شيفافیت اسيت. همچنيین عيدم       
پاسخگویی و وجود سازوکار مناسب بيرای پیگیيری شيکایات    

عواميل   نیتير  مهيم ستائیان نسبت به مدیران محلی نیيز از  رو
 پایین بودن میانگین شاخص پاسخگویی است.

تيوان گفيت میيانگین هميۀ      ی کلی میریگ جهینتدر یک 
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شاخصها به جيز عيدالت و برابيری و همچنيین نميرات کيل       
، (2/9)حکمروایی خوب کمتر از میانگین مطليوب پژوهشيگر   

ی حکمروایی خوب در ها اخصشبه دست آمده است. بنابراین 
 نواحی روستایی شهرستان لنجان محقق نشده است.

وضيييعیت و تفييياوت روسيييتاهای ميييورد مطالعيييه در  -
 ی حکمروایی خوبها شاخصی ریپذ تحقق

ی حکمروایی خوب ها شاخصی روستاها در بند رتبهنتایج 
کيه   دهيد  یمي اسيت. نتيایج نشيان     شيده  ارائه 2نیز در جدول 
ی حکمروایيی خيوب در روسيتای    هيا  شياخص میانگین رتبيه  
( بيياالتر از همييه اسييت. سييپس مورکييان    8/095مدیسييه )

( و در نهایيت  29/012(، چم نور )85/053(، اله آباد )12/099)
 .اند گرفته( قرار 21/69آسمان )چم 

 ی حکمروایی خوبها شاخصی روستاها در بند رتبه :5جدول 

 میانگین رتبه روستا
 21/69 چم آسمان

 85/053 اله آباد

 12/099 مورکان

 29/012 چم نور

 88/095 مدیسه
 

در این خصوص نتایج مطالعات میدانی)پیمایشيی( نشيان   
داد که مهاجرفرستی، دسترسی نامناسب، تعداد پایین جمعیيت  

محدودیت امکانيات و خيدمات و ... در روسيتاهای     جهیدرنتو 
ی هيا  شياخص چم نور و چم آسيمان در پيایین بيودن سيطح     

نبوده است. در مقابل روستای مدیسيه بيا    تأثیر یبایی حکمرو
ی در مجاورت مسیر ارتبياطی  ریقرارگجمعیت بیشتر، موقعیت 

های صينعتی   و وجود کارگاه شهرکرد -باغ بهادران  -اصفهان
 ی حکمروایی قرار دارد.ها شاخصدر وضعیت مناسبی از 

ی بنيد  رتبيه والیس جهت مقایسه -نتایج آزمون کروسکال
ارائيه   6ی حکمروایی خيوب در جيدول   ها شاخصدر  روستاها

کيه آمياره حاصيل برابير بيا       دهيد  یمشده است. نتایج نشان 
است که  12/1و کمتر از  110/1ی برابر با دار امعنو  698/02
ی هيا  شياخص در بيین پينج روسيتا تفياوت در      دهد یمنشان 

پينج روسيتا در    گرید عبارت بهدار است.  حکمروایی خوب معنی
 ی متفاوتی دارند.ها رتبه ها صشاخاین 

 نتایج آزمون کروسکال والیس :6جدول 

 یدار یمعن درجه آزادی آماره
698/02 9 110/1 

 

ی حکمروایيی  هيا  شياخص تحلیل تفاوت میزان تحقيق  -
 خوب در روستاها

ی حکمروایی خيوب در  ها شاخصبررسی تفاوت  منظور به
حلیل واریيانس  ها از ت پنج روستا با توجه به نرمال بودن متییر

اسييتفاده شييده اسييت. نتييایج نشييان داده کييه در   راهييه کیيي
ی حکمروایيی خيوب شيامل مشيارکت، عيدالت،      هيا  شاخص

ی هييا شيياخصقانونمنييدی، شييفافیت و کييارایی و در کييل   
ی دار امعني تفاوت  موردمطالعهحکمروایی در بین پنج روستای 

 .(1(. )جدول >12/1pدارد )وجود 

 

 انسنتایج تحلیل واری :7جدول 

 داری معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات  شاخص

 مشارکت

 193/1 082/5 93/1 9 260/0 بین گروهی

   085/1 592 669/99 یگروه درون

    593 552/96 کل

 عدالت

 155/1 309/5 268/1 9 519/5 بین گروهی

   032/1 592 818/91 یگروه درون

    593 185/21 کل

 پاسخگویی

 56/1 951/0 561/1 9 163/0 بین گروهی

   510/1 592 903/93 یگروه درون

    593 981/21 کل

 قانونمندی

 191/1 905/5 982/1 9 398/0 بین گروهی

   510/1 592 508/93 یگروه درون

    593 026/20 کل
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 داری معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات  شاخص

 یریپذ  تیمسلول

 110/1 055/5 992/1 9 118/0 بین گروهی

   519/1 592 825/93 یگروه درون

    593 690/20 کل

 شفافیت

 101/1 110/9 696/1 9 289/5 بین گروهی

   50/1 592 296/20 یگروه درون

    593 05/29 کل

 کارایی و اثربخشی

 193/1 918/5 902/1 9 56/0 بین گروهی

   095/1 592 990/95 یگروه درون

    593 110/99 کل

 کل

 155/1 313/5 01/1 9 680/1 وهیبین گر

   123/1 592 999/09 یگروه درون

    593 159/02 کل

 

 صيورت  بيه ی مورد مطالعه ها گروهی زوجی، ها سهیمقادر 
. جهت بررسی اینکه کدام یک از اند شدهمقایسه  باهمدوتایی 

دارنيد،   دار امعني تفاوت  باهم ها شاخصاز  هرکدامدو روستا در 
 است. شده ارائه 09تا  8جدول زوجی در  نتایج مقایسه
در شياخص   هيا  نیانگیي می زوجی تفاوت ها سهیمقانتایج 

کيه تفياوت روسيتا چيم      دهيد  یمنشان  8مشارکت در جدول 

نييور (، روسييتا چييم P=150/1آسييمان بييا  روسييتا مورکييان ) 
(190/1=P( و روستا مدیسه )111/1=P معني )اميا  ؛ اسيت  دار ا

 دار یمعني گر در شاخص مشارکت تفاوت سایر روستاها با یکدی
، میانگین ایين شياخص   شود یمنیست. همانگونه که مشاهده 

در روستای مدیسه باالتر از سایر روستاها و روستا چم آسمان 
 از همه است. تر نییپا

 

 نتایج مقایسه زوجی روستاها در شاخص مشارکت و اجماع محوری :8جدول 

 یدار یمعن حراف استانداردخطای ان ها تفاوت میانگین روستاها شاخص
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 مشارکت

 135/1 -68/1 092/1 031/1 -536/1 اله آباد -چم آسمان 

 -123/1 -05/1 150/1 061/1 -983/1 مورکان

 -199/1 -63/1 190/1 068/1 -966/1 چم نور

 -051/1 -13/1 111/1 063/1 -965/1 مدیسه

 03/1 -999/1 920/1 055/1 -135/1 رکانمو-اله آباد

 01/1 -909/1 219/1 059/1 -163/1 چم نور

 185/1 -909/1 03/1 052/1 -062/1 مدیسه

 029/1 -013/1 192/1 166/1 155/1 چم نور -مورکان

 169/1 -50/1 536/1 163/1 -113/1 مدیسه

 598/1 -196/1 08/1 11/1 -136/1 مدیسه-چم نور
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت )ها افتهی
 

در شياخص   هيا  نیانگیي می زوجی تفاوت ها سهیمقانتایج 
که تفياوت روسيتا    دهد یمنشان  3عدالت و برابری در جدول 
و روستا چم نور با روستا  (P=115/1مورکان با روستا مدیسه )

اما تفاوت سایر روستاها بيا  ؛ است دار ا( معنP=113/1مدیسه )

که میانگین این شياخص   شود یممشاهده  نیست. دار امعنهم 
در روسييتای مدیسييه بيياالتر از سييایر روسييتاها و در مورکييان 

 از همه است. تر نییپا
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 نتایج مقایسه زوجی روستاها در شاخص عدالت و برابری :9جدول 

حکمروایی  شاخص

 خوب
 روستاها

تفاوت 

 ها میانگین

خطای انحراف 

 استاندارد

معنی 

 داری

 فاصله اطمینان

حد 

 پایین

حد 

 باال

 عدالت و برابری

اله  -چم آسمان 
 آباد

099/1 519/1 982/1 523/1- 292/1 

 251/1 -022/1 589/1 01/1 086/1 مورکان

 2110/1 -081/1 915/1 01/1 026/1 چم نور

 919/1 -981/1 805/1 08/1 -190/1 مدیسه

 539/1 -516/1 199/1 051/1 199/1 مورکان -اله آباد

 566/1 -59/1 308/1 058/1 109/1 چم نور

 110/1 -99/1 021/1 09/1 -089/1 مدیسه

 016/1 -066/1 662/1 163/1 -19/1 چم نور -مورکان

 -186/1 -963/1 115/1 115/1 -59/1 مدیسه

 -121/1 -992/1 113/1 119/1 -031/1 مدیسه -چم نور
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت )ها افتهی
 

در شياخص   هيا  نیانگیي می زوجی تفاوت ها سهیمقا نتایج
که تنهيا تفياوت روسيتا     دهد یمنشان  (01قانونمندی )جدول 

اما تفاوت ؛ است دار امعن( P=119/1مورکان با روستا چم نور )

نیست. همچنان که مشياهده   دار امعنسایر روستاها با یکدیگر 
از  ، میانگین این شاخص در روسيتای اليه آبياد بياالتر    شود یم

 از همه است. تر نییپاسایر روستاها و در روستا چم نور 

 

 نتایج مقایسه زوجی روستاها در شاخص قانونمندی :11جدول 

 داری معنی خطای انحراف استاندارد ها تفاوت میانگین روستاها حکمروایی خوب شاخص
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 یمند قانون

 583/1 -251/1 261/1 511/1 -003/1 اله آباد-چم آسمان 

 598/1 -999/1 218/1 012/1 -131/1 مورکان

 929/1 -595/1 22/1 011/1 016/1 چم نور

 911/1 -959/1 889/1 018/1 156/1 مدیسه

 512/1 -595/1 81/1 058/1 150/1 مورکان -اله آباد

 985/1 -1903/1 186/1 09/1 552/1 چم نور

 912/1 -009/1 515/1 095/1 092/1 مدیسه

 995/1 162/1 119/1 11/1 519/1 چم نور -مورکان

 568/1 -103/1 13/1 119/1 059/1 مدیسه

 1633/1 -553/1 532/1 112/1 -113/1 مدیسه -چم نور
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت )ها افتهی  
 

در شياخص   هيا  نیانگیي می زوجی تفاوت ها سهیمقانتایج 
کيه تفياوت روسيتا چيم      دهيد  یمشان ( ن00شفافیت )جدول 

( و روسييتا مدیسييه P=192/1آسييمان بييا روسييتا مورکييان ) 
(156/1=P    تفيياوت روسييتا مورکييان بييا روسييتا چييم نييور ،)

(108/1=P )اما تفاوت سایر روستاها با یکيدیگر  ؛ است دار امعن
نیست. میانگین این شاخص در روستاهای مورکان و  دار یمعن

اها و در روستا های چيم آسيمان و   مدیسه باالتر از سایر روست
 از همه است. تر نییپااله آباد 
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 در شاخص شفافیت روستاهانتایج مقایسه زوجی  :11 جدول

 داری معنی خطای انحراف استاندارد ها تفاوت میانگین روستا شاخص
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 شفافیت

 039/1 -695/1 530/1 505/1 -559/1 اله آباد -چم آسمان 

 -156/1 -192/1 192/1 08/1 -98/1 مورکان

 091/1 -261/1 598/1 08/1 -50/1 چم نور

 -198/1 -161/1 156/1 08/1 -918/1 مدیسه

 019/1 -906/1 591/1 09/1 -026/1 مورکان -اله آباد

 511/1 -598/1 309/1 09/1 109/1 چم نور

 185/1 -993/1 012/1 09/1 -089/1 مدیسه

 905/1 153/1 108/1 110/1 -01/1 چم نور -مورکان

 05/1 -019/1 106/1 119/1 -151/1 مدیسه

 -192/1 -920/1 100/1 111/1 -038/1 مدیسه-چم نور 
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت )ها افتهی       

 

هيا در شياخص    ی زوجی تفاوت میيانگین ها سهیمقانتایج 
کيه تفياوت    دهيد  یمي نشان  05کارایی و اثربخشی در جدول 

( و روسيتا  P=159/1روستا چيم آسيمان بيا روسيتا مدیسيه )     
اما تفياوت  ؛ است دار امعن( P=106/1مورکان با روستا مدیسه )

دار نیست. مشيخص اسيت کيه     سایر روستاها با یکدیگر معنی
میييانگین ایيين شيياخص در روسييتای مدیسييه بيياالتر از سييایر 

 از همه است. رت نییپاروستاها و روستا چم آسمان 

 نتایج مقایسه زوجی روستاها در شاخص کارایی و اثربخشی :12جدول 

 داری معنی خطای انحراف استاندارد ها تفاوت میانگین روستا شاخص
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 کارایی و اثربخشی
 

 123/1 -619/1 011/1 01/1 -515/1 اله آباد -چم آسمان 

 131/1 -962/1 038/1 09/1 -089/1 مورکان

 18/1 -968/1 023/1 09/1 -515/1 چم نور

 -19/1 -609/1 159/1 02/1 -598/1 مدیسه

 539/1 -001/1 933/1 019/1 188/1 مورکان -اله آباد

 518/1 -098/1 200/1 012/1 163/1 چم نور

 022/1 -566/1 616/1 011/1 -122/1 مدیسه

 139/1 -09/1 199/1 121/1 -108/1 چم نور -مورکان

 -156/1 -56/1 106/1 123/1 -099/1 مدیسه

 -119/1 -596/1 199/1 160/1 -052/1 مدیسه -چم نور 
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت    )ها افتهی  
 

در  هييا نیانگیييمی زوجييی تفيياوت  هييا سييهیمقانتييایج 
 دهيد  یمي ( نشان 09ی کل حکمروایی خوب )جدول ها شاخص

( و P=196/1روستا چم آسمان بيا روسيتا مدیسيه )   که تفاوت 
( و روستا چيم نيور   P=108/1روستا مورکان با روستا چم نور )

اميا تفياوت سيایر    ؛ اسيت  دار امعن( P=111/1) سهیمدبا روستا 
ی کيل حکمروایيی خيوب    هيا  شياخص روستاها با یکيدیگر در  

دار نیست. بنابراین میانگین کل در روستای مدیسه باالتر  معنی
 از همه است. تر نییپاسایر روستاها و روستا چم آسمان  از
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 ی حکمرواییها شاخصمقایسه زوجی روستاها در کل  جینتا :13جدول 

 داری معنی خطای انحراف استاندارد ها تفاوت میانگین روستاها شاخص حکمروایی خوب
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 کل

 165/1 -918/1 023/1 005/1 -028/1 اله آباد -چم آسمان 

 119/1 -963/1 126/1 139/1 -085/1 مورکان

 136/1 -58/1 991/1 132/1 -130/1 چم نور

 -109/1 -935/1 196/1 136/1 -515/1 مدیسه

 005/1 -06/1 153/1 163/1 -159/1 مورکان -اله آباد

 519/1 -115/1 998/1 11/1 166/1 چم نور

 132/1 -08/1 290/1 11/1 -199/1 مدیسه

 06/1 102/1 108/1 191/1 13/1 چم نور -مورکان

 121/1 -138/1 619/1 193/1 -15/1 مدیسه

 -19/1 -03/1 111/1 19/1 -008/1 مدیسه -چم نور
 >p)12/1ی پژوهش با رعایت  )ها افتهی 
 

 گیری بحث و نتیجه
های اخیير   جدید که از دهه حال نیدرعو  یکی از مباح  مهم

، موضييوع شييده مطيير ر ادبیييات توسييعه و مييدیرت جهييان د
حکمروایی خوب است. حکمروایی خوب کوششيی در جهيت   

پذیری، مشارکت، برابيری،   حاکمیت قانون، شفافیت، مسلولیت
 خصوص بهکارایی، اثربخشی و پاسخگویی است. این موضوع 

ی ساز نهینهادو در راستای استقرار  توسعه درحالدر کشورهای 
ایين   درواقيع ای برخيوردار اسيت.    ی از جایگاه ویژهجامعۀ مدن

هييا و  ریييزی رویکييرد نتیجييۀ بييه چييالش کشييیدن برنامييه   
ی از باال به پایین اسيت کيه توسي  دوليت     ها  یگذار استیس

پذیرفت. این رویکرد در نيواحی روسيتایی    مرکزی صورت می
و بیانگر تحولی بنیادی در ساختار ميدیریت   افتهی گسترشنیز 

فراینيد   عنيوان  بيه . حکمروایی خوب روسيتایی  روستایی است
آن هميۀ   موجيب  بيه شيود کيه    مشارکتی توسعه تعریيف ميی  

رینفعان شامل حکوميت، بخيش خصوصيی و جامعيه ميدنی      
کننيد. در   وسایلی را برای حل مشکالت روستایی فيراهم ميی  

این الگو مسلولیت اجرایی مستقیم مدیریت روستایی کمتير و  
ریزی و کنتيرل از پيایین بيه بياال      امکان بیشتری برای برنامه

 شود. توس  نهادهای خصوصی و مردمی فراهم می
و شيوراهای اسيالمی    هيا  یاریي دهدر ایران نیز تأسيیس  

روستا که همراه با افزایش مشيارکت روسيتائیان در ميدیریت    
ی اداری، کوچيک شيدن   سياالر  وانیدروستایی، محدود شدن 
از  ای کييه ی محلييی و منطقييههييا یتصييددولييت و کيياهش 

، 0983ی حکمروایی بوده است )مسجد جيامعی،  ها شرط شیپ

تيوان نقطيه عطفيی در تیییير نظيام ميدیریتی و        ( را می096
 حرکت به سمت حکمروایی خوب روستایی دانست.

حکمروایيی خيوب روسيتایی رویکيردی      گير ید عبارت به 
مطلييوب در سيياختار نييوین مييدیریت روسييتایی کشييور اسييت 

(. ليذا بيا توجيه بيه     99: 0939)رحمانی فضيلی و همکياران،   
گذشت بیش از دو دهه از عمر این نظيام ميدیریتی نيوین در    
ایران، تحقق اهداف این رویکرد در اولویت قرار دارد. بنابراین 

ی ریپيذ  تحقيق پژوهش حاضر به بررسيی میيزان موفقیيت و    
ی حکمروایی خوب روسيتایی در نيواحی روسيتایی    ها شاخص

بر ایين اسيا  بيا تيدوین و     شهرستان لنجان پرداخته است. 
ی هيا  شياخص پرسشينامه، میيزان تحقيق     521تکمیل تعداد 

حکمروایی خوب روستایی، همچنین تفياوت بيین روسيتا بيه     
، هييا شيياخصلحيياظ میييزان تحقييق و تفيياوت در وضييعیت   

 ی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:موردبررس

عدالت و برابيری کمتير از    جز به ها شاخصمیانگین همه  -
مطلييوب و مييورد نظيير پژوهشييگر اسييت.      میييانگین

های حکمروایيی خيوب در نيواحی     شاخص گرید عبارت به
 روستایی شهرستان لنجان محقق نشده است.

مييوردی تنهييا شيياخص عييدالت و برابييری از  صييورت بييه -
بياالتر بيوده و سيایر     (2/9میانگین مطليوب پژوهشيگر )  

از حيد مطليوب اسيت. در ایين زمینيه       تير  نییپاشاخصها 
میدانی نشان داد که امکان دسترسی و رضيایت  مطالعات 

از خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشيی و ... ميؤثر   
 بوده است.
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ی هيا  شياخص نشيان داد کيه    tنتایج حاصيل از آزميون    -
، 59/9با توجيه بيه میيانگین     درمجموعحکمروایی خوب 

نيواحی   گرید عبارت به. اند شدهکمتر از حدمطلوب، محقق 
هييای  لنجييان از لحيياظ شيياخص روسييتایی شهرسييتان  

 حکمروایی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

نیييز نشييان داد بييین  راهييه کنتييایج تحلیييل واریييانس یيي -
هييای حکمروایييی خييوب در نييواحی روسييتایی   شيياخص

ی وجود دارد. بيه عبيارت   دار امعنشهرستان لنجان تفاوت 
هيای ميورد مطالعيه یکسيان      دیگر میزان تحقق شاخص

 نیست.

تر از  یفضعپذیری به ترتیب  یتمسلولو شاخص شفافیت  -
در ایين خصيوص، عيدم ارائيه     . انيد  بيوده  ها شاخصسایر 

و  هيا  نيه یهزگزارش از وضعیت مالی، بودجه، قراردادهيا،  
عملکرد ساالنه و همچنین عدم وجيود سيازوکار مناسيب    
برای پیگیری شکایات و اعتراضات روستائیان نسيبت بيه   

. مشياهدات  انيد  بيوده عواميل   نیتر مهممدیران محلی از 
 میدانی نیز مؤید این موارد بوده است.

والييیس جهييت مقایسييه رتبييه -نتييایج آزمييون کروسييکال -
روستاها نیز نشيان داد بيین روسيتاها بيه لحياظ تحقيق       

ی وجود دارد. بيه عبيارت   دار امعنحکمروایی خوب تفاوت 
دیگر تحت تأثیر عوامل و شرای  مختلفِ روستاها، تفاوت 

 ی کييها گونييه بييهپييذیری وجييود دارد.  در میييزان تحقييق
هيای   روستاهای چم آسمان و چم نيور در هميۀ شياخص   

 تر از سایر روستاها هستند. یینپاحکمروایی خوب، 
هيا بيه    در اغلب پيژوهش در مقایسه نتایج با سایر موارد، 

مباح  نظری اشاره و در موارد کاربردی نیيز عميدتاً آثيار یيا     
اميا در  ؛ ی قيرار گرفيت  بررس موردعوامل مؤثر بر این رویکرد 

هيای حکمروایيی خيوب     این پژوهش میزان تحقيق شياخص  
هيای احميدی و    ی شد که نتایج آن با پژوهشبررسروستایی 
( 5101( و ووردا )0930(، افتخاری و همکاران )0936)یچراغ

 مشابهت دارد.
 ارشيد  کارشناسيی  ی ناميه  پایان از برگرفته ی حاضر مقاله
ا راهنمایی آقای دکتير اصيیر نيوروزی    و ب ابراهیمی الهه خانم
 .باشد می

 منابع 
زاده، ميریم. قيدمی، مصيطفی     اصيیر. حياجی   عليی  وند، آدینه
( بررسيييی عملکيييرد شيييهرداری در چهيييارچوب 0935)

 حکمرانی خوب شهری )نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر(.
 .90-69، 90مدیریت شهری، ش ی مجله

زیابی عواميل ميؤثر   ( ار0936احمدی، منیژه. چراغی، مهدی )
بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تأکید بير عملکيرد   

مطالعييه مييوردی: دهسييتان چایپيياره بيياال،   هييا یاریييده
ی زیيير برنامييهشهرسييتان زنجييان، فصييلنامه جیرافیييا )  

 .99-99، 9ی(، شا منطقه
(، جایگيياه 0982) مظفييرصييرافی،  .، حسيينزاده لیاسييماع

ر  متيروی  ریيزی شيهری طي    حکمروایی خوب در برنامه
 ش جیرافیيا،  نامه ژهیوتهران، مجله مدر  علوم انسانی، 

98 ،58-0. 
(، 0986) جواد مهدیزاده، .غالمرضا کاظمیان،. کمال ،اطهاری

 یریي گ شيکل حکمروایی شهری: مبانی فطری و ضرورت 
، شماره 6آن در ایران، مجله جستارهای شهرسازی، سال 

03 ،52-03. 
ری، سیدعلی. قدیری معصوم، مجتبيی. فرهيادی، صيامت.    بد

مطالعييه تطبیقييی مييدیریت  ،(0931اسييکندری، حييافظ )
روستایی ایران و چین بيا رویکيرد حکمروایيی، روسيتا و     

 .30-63، 9 شتوسعه، 
( 0986) سييعیدالسيياداتی،  بييرادران شييرکاء، حمیدرضييا. ملييک

خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربيی، مجليه    حکمرانی
 .923-989، 96ش  راهبرد،
(، 0986) ، عليی صيادقین  . جهانشياهی، بابيک.  حمیيد  ،پاداش

های حکمروایيی شيهری، جسيتارهای     و شاخص ها مؤلفه
 .13 -15، 51 و 03شهرسازی، ش 
(، حکومتيداری، ميدیریت و   0989) دیویيد ترنر، مارك. هیوم، 

توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته باشیم، ترجمه عبيا   
 وزش مدیریت دولتی، تهران.منوریان، مرکز آم

( درآمييدی بيير 0988. تاجييدار، رسييول )اکبيير یعلييتقييوایی، 
حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیليی، فصيلنامه   

 .28 -92، 99مدیریت شهری، ش 
 زارع،؛ صيامت  فرهيادی، ؛ محميد  سلمانی،دادورخانی، فضیله. 

حکمروایی خوب راهبردی بيرای کياهش   (، 0931) زهره
ی نيو در جیرافیيای   هيا  نگيرش ، فصيلنامه  فقر روسيتایی 
 .019-051 ،9انسانی، ش 

، مطیعی لنگرودی، محمدرضا. رضوانیدربان آستانه، علیرضا. 
(، سينجش و تحلیيل   0983) یعلسید ، بدری سید حسن.
هيای   بير حکمروایيی روسيتایی در حکوميت     رمؤثعوامل 

هيای   محلی)مطالعه موردی: شهرستان قزوین(، پيژوهش 
 .008 -33، 19جیرافیای انسانی، ش

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/28632/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/83906/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/83906/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/47380/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243744/%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa_%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243743/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243743/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9
http://www.ensani.ir/fa/2739/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/29987/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/10175/profile.aspx
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( مبيانی  0939) محمدرضيا دربان آستانه، علیرضيا. رضيوانی،   
 مدیریت روستایی، دانشگاه تهران، تهران.

(، تبیيین  0983، علیرضيا. رضيوانی، محمدرضيا)   دربان آستانه
برحکمروایيی روسيتایی، مجموعيه     ميؤثر نظری عواميل  

ی هييا سييکونتگاهی الملليي نیبييمقيياالت اولييین کنفييرانس 
،  روستایی، مسکن و بافت، بنیاد مسکن انقيالب اسيالمی  

 .000 -099تهران، 
ی، عبدالرضييا. صييادقی، مظفيير. علیپوریييان،  فضييل یرحمييان

(، بنیانهای نظری حکمروایی خيوب در  0939جهانبخش )
مدیریت شيهری،   نامهلفصفرایند مدیریت روستایی نوین، 

 .99-29. 91ش
جييالل.  افتخيياری، عبدالرضييا. عظیمييی آملييی،  نیالييد رکيين

( تبیيین  0931)پورطاهری، مهيدی. احميدی پيور، زهيرا     
رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روسيتایی  

هييای  ، پييژوهشمازنييدراندر منيياطق روسييتایی اسييتان 
 .0 – 99، 8، شماره 5روستایی، دوره 

جييالل.  عظیمييی آملييی،افتخيياری، عبدالرضييا.  نیالييد رکيين
( ارائيه  0930) پورطاهری، مهيدی. احميدی پيور، زهيرا.    

 الگييوی مناسييب حکمروایييی خييوب روسييتایی در ایييران،
 .0 – 58، 5ژئوپلتیک، ش  فصلنامه

(، 0930زاهييدی، شييمس السييادات. ابييراهیم پييور، حبیييب )  
حکمرانی مبتنی بر پایداری )با تأکید برحفاظت محیطی(، 

 .سمت، تهران
(، مشارکت شهروندی، حکمروایی 0981انی، مریم )شریفیان ث

شهری و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سال 
 .98 -99، 8، ش 5

(، راهبييرد شييبکه 0981) فاطمييهصييرافی، مظفيير، تقييی زاده، 

ی در کشيور،  ا منطقيه ی، چهارچوبی برای توسيعه  ا منطقه
 .83 -10، 0های علوم زمین، ش  مجله پژوهش

 (0939) افتخياری، عبدالرضيا   نیالد ، رکنآملی، جالل عظیمی
 .حکمروایی روسيتایی )ميدیریت توسيعه پایيدار(. تهيران     

 .سمت
. ( معرفيييی شهرسيييتان لنجيييان0931فرمانيييداری لنجيييان)

(lenjan.gov.ir.) 
( 0935ی، مرضیه )رونق .نیمحمدحس ی،رونق محمودی، جعفر.

های حکمرانی خيوب در   تعیین وزن و رابطه بین شاخص
 .81 – 23، 9نامۀ مطالعات راهبردی، ش ، فصلایران
( نتيایج سرشيماری نفيو  و مسيکن.     0931ایران)مرکز آمار 
 تهران.
(، حکمرانيی خيوب، بنیيان    0989) مجلسی ها پژوهشمرکز 

 توسعه، مجلس شورای اسالمی، تهران.
هيای شيوراها و    ( فرصتها و چالش0983مسجد جامعی، احمد)

 .099-026، 0شها، مطالعات مدیریت شهری،  شورایاری
تحوالت حکومت و دولت در عصر  (0986مهدی زاده، جواد )

فصييلنامه ، از دولييت اقتييدار مييدنی گييذار، شييدن یجهييان
 .92 -20 ،51و  03جستارهای شهرسازی، ش 
یی بييرای رهنمودهييا (،0910مهندسييین مشيياور دی. اچ. وی)

جواد میير و دیگيران،    ترجمه ریزی مراکز روستایی، برنامه
 رات روستا و توسعه، تهران.سلسله انتشا

ی بر نظریه حکمروایيی خيوب،   ا مقدمه( 0982) احمدمیدری، 
 .560 -518، 55فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 
(، حکمرانی خوب شهری 0983نوبری، نازك. رحیمی، محمد )

ی زیي ر برنامهو  مطالعاتیک ضرورت تردید ناپذیر، مرکز 
.0-98. 00شهر تهران، دانش شهر، شماره 
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