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  از دیدگاه ساکنان روستاهاي بخش مرکزي شهرستان اردبیل  در چهارچوب حکمروایی شایسته ها دهیاريسی کارکرد برر
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  175 :صفحات تعداد         07/11/1396  :دفاع تاریخ                یانسانادبیات و علوم  :دانشکده

  :چکیده

قـرار   هـا  دهیـاري یکی از ارکان مهم توسعه در جوامع روستایی در ایران بر عهده  نعنوا بهمدیریت روستایی بخشی از 

، رونـد  مـی نوپایی به شمار  هاي سازماناگرچه   ،گردد میبازوي اجرایی دولت در روستا محسوب  عنوان که به  ياریدهدارد، 

خـود و رضـایت    عملکـرد گـاهی از وضـعیت   ، نیازمنـد آ گیرنـد  میعمومی و خدماتی قرار  هاي سازماندر رده  که آنجا ازاما 

و  هسـت  رسانی خدمتدر امر  ها آن تیموفقمیزان  ي دهنده نشان، ها دهیاريرضایت روستائیان از  زانیمروستائیان هستند، 

اخیر در ادبیات مـدیریت محلـی بـا الهـام از اصـول حکمروایـی شایسـته         هاي در دهه مفهوم حکمرواییبا توجه به این که 

 يرگـذار یتأثحکمروایی خوب و شایسته روستایی، فرایند  افتیره.گرفته استمبناي ارزیابی و سنجش قرار ت، اس واردشده

تعـالی و پیشـرفت روسـتا حرکـت      سـوي  بهی است که سازوکارهایروستایی بر مدیریت روستایی با تمام  اثرگذارهمه ارکان 

، عـدالت محـوري، توافـق    پـذیري  مسـئولیت ، گـویی  اسـخ پمشارکت، قانونمندي، (شامل  آن هايمتغیر ترین مهمکه  کند می

رچوب حکمروایـی  در چهـا  هـا  دهیـاري حاضر، بررسی کـارکرد   هدف از پژوهش.است )اثربخشیو  آییکارجمعی، شفافیت، 

 شـده  انجـام تحلیلـی  -کـه بـه روش توصـیفی    هسـت شهرستان اردبیل از دیدگاه ساکنان روستاهاي بخش مرکزي شایسته 

منطقه مورد مطالعه می باشد کـه از طریـق فرمـول     ،داراي دهیاريروستاي  64این تحقیق ساکنان  معه آماري درجا.است

در میـانگین پاسـخ دهنـدگان    نشـان داد   اي نمونـه تک  tآزموننتایج حاصل با استفاده از  .شدنفر انتخاب  367کوکران، 

 متغیـر  ،)43/2( پـذیري  مسـئولیت  متغیـر  ،)26/2( ییپاسـخگو  متغیـر ، )87/2( يقانونمنـد  متغیر ،)83/2( مشارکت متغیر

و در  اسـت ) 89/2( اثربخشیو  آییکار متغیرو ) 66/2(شفافیت  متغیر ،)47/2(توافق جمعی  متغیر ،)56/2( يمحورعدالت 

پـایین تـرین میـانگین را    ) 26/2(پاسخگویی با میانگین متغیرباالترین و ) 87/2(قانونمندي با میانگین متغیرها،  متغیربین 

 هـم  بـا حکمروایی شایسته  متغیر 8حکمروایی شایسته،  گانه هشت متغیرهاياتخاذ نتیجه نهایی بر اساس  يبرا.را هستنددا

گفت  توان میکه  می باشد کمتر ،ستا 3آمد که از میانگین حد متوسط که برابر  به دست 07/2تجمیع شدند که میانگین 

کمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین روسـتاهاي بخـش مرکـزي اردبیـل     بر اساس ح ها دهیاريارزیابی کلی و نهایی کارکرد 

  .و در شرایط مطلوبی نیست شود میکمتر از حد متوسط ارزیابی 

  روستایی ییحکمروا شایسته، ییحکمروا ،ییحکمروامدیریت روستایی،دهیاري،: هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1- 1

بسیج  ،دهی سازمان، زيری برنامهی در انسانو کارآمد منابع مادي و  مؤثر يریکارگ بهفرآیند  مدیریت

داف سازمانی و بر اساس نظام ارزش مورد هدایت و کنترل است که براي دستیابی به اه ،امکاناتمنابع و 

   .)6: 1379رضاییان،(  ردیگ یمقرار قبول 

بدون مدیریت  .دارد همیمنقش بسیار جایگاه و  تیریمد و توسعه روستایی، ریزي برنامهفرایند در 

توسعه روستایی تحقق نخواهد  اهداف و بدون نهادهاي مردمی و مشارکتی، کارآمد وروستایی مشروع 

  .)218: 1391رضوانی،(یافت 

 .محورهاي اساسی در تحلیل مسائل روستایی توجه به ساختار مدیریت در این جوامع استاز  یکی

ین واحد و بدیهی است که ا شود یمواحد تشکیالت اجتماعی در ایران محسوب  نیتر کوچکروستا 

و پایبند بودن افراد به قوانین عرفی و مدنی  ياقتصاد اجتماعی به لحاظ وجود مناسبات اجتماعی،

خاص با شیوه زندگی و  ییها مکان منزله بهروستاها .باشد ازین یباز تشکیالت سازمان مدیریتی  تواند ینم

 یاجتماع بق با شرایط اقتصادي،متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوي مدیریتی مجزا و منط هاي فعالیت

  .حاکم بر روستا هستند یشناخت بومو 

و نهادهاي  دولت است که شامل سه رکن مردم، يا چندجانبهمدیریت توسعه روستایی فرایند 

و  ها برنامه روستایی، يها سازماندر این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و .عمومی است

  .)211: 1383رضوانی،( ردیگ یماجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار توسعه تدوین و  يها طرح

قبل و بعد از انقالب در اغلب مواقع شاهد  يها سالبا توجه به تغییر و تحوالت مدیریت روستایی در 

قالب اسالمی ناز ا  پستشکیل شوراهاي اسالمی روستا  هرچند ،میا بودهمدیریت روستایی  خألضعف و 

به لحاظ  اما جلب مشارکت بیشتر روستاییان در مدیریت توسعه روستایی بود، يسو  بهتی گامی مثب

و ضرورت داشت تا در کنار آن  ودندبو غیر اجرایی  رندهیگ میتصم ينهاد اسالمی روستا، يشوراها قانونی،

جرایی که مجري ایجاد بازویی ا لذا تأسیس گردد، ،نماید ادارهمدیریت اجرایی که بتواند امور روستا را 
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از  .بود اجتناب  رقابلیغ امروز کالن کشور باشد، يها استیستصمیمات اعضاء شوراي اسالمی روستا و 

هماهنگی با یکدیگر  بدون اجرایی فعال در سطح روستا، يها دستگاهو  ها سازمانطرف دیگر بسیاري از 

کی روستا و ابعاد اقتصادي و اجتماعی آن که پیامدها و اثرات آن بر پیکره فیزی کردند یماقدام به فعالیت 

تأسیس « قانون رو  نیا از.بود مشاهده قابل يرضروریغ يها نهیهزی و انسانبه لحاظ اتالف نیروي 

ویب مجلس پنجم شوراي اسالمی رسید به تص 1377در سال  »ي خودکفا در روستاهاي کشورها دهیاري

     .)78: 1388،يموسوبدري و (

اجراي نظام نوین مدیریت در روستاها  يسو بهاز حرکت  يا نشانه یردولتیغومی تأسیس این نهاد عم

پور  بدري و( روستایی ایجاد نماید تحول شگرفی در فرآیند مدیریت و توسعه تواند یماست که 

  .)190: 1391،يطاهر

 مفهوم حکمروایی محلی کمتر از یک دهه است که با الهام از اصول حکمروایی خوب وارد ادبیات

از حداقل منابع موجود با رویکرد  يبردار بهرهکارکرد ارزشمند آن در  اما مدیریت محلی شده است،

 در ارائه خدمات و جلب مشارکت همه يبرابر محلی، يها حکومتو پاسخگویی  تیشفاف ،یاثربخش

 جهموردتومحلی  يها حکومتمبناي ارزیابی  سرعت بهسبب شده است تا  کنشگران عرصه مدیریتی محلی

  .)151: 1393آستانه و رضوانی، دربان ( قرار گیرد 

 نظام مدیریت کارآمد روستایی در عرصه روستا باید از طریق عقالنیت مبتنی بر مسئولیت،

 بودن،پرکار  و تقدم و تأخر، يبند مرحلهبه  قائل ،ينگر ندهیآ شناسی، حد ،یشناس فهیوظ ،ییگو پاسخ

داشتن  قبول ،نکرد کار باهمکه تقویت  دهد یممطالعات نشان .شود یماز تفاسیر فردي محقق  اجتناب

ظایف و سهم کاري توسط کردن و فایا همدیگر، يها تفاوت رفتنیپذ گذاشتن به همدیگر، احترام همدیگر،

خود شهروندان روستایی مناطق روستایی توسط  ییزا درونبه توسعه  تواند یماجتماعات روستایی  افراد و

  .)193: 1394و همکاران، حیدري(مساعدت کند 

 يها یژگیواست که یکی از  گرفته برعهدهنهادي جدید مدیریت روستا را  عنوان بهامروزه نهاد دهیاري 

با اهالی در امور مختلف است و پیشرفت و توسعه هر دهیاري و البته میزان  ها آندهیاري مشارکت فعال 

  .)27: 1390ي و همکاران،خسرو(در جلب مشارکت مردمی نهفته است  ها آنموفقیت 
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قوي با  یکارگروه ، همکاري نزدیک،ها تیمسئولو  ها نقشروشن و دقیق  نییتع رهبري خوب،

ق بر آن از یک محدوده زمانی مشخص و بودجه معین از اصولی است که مدیریت موف يرویپ ،ها نفعیذ

  .)225: 1391،يبدر افتخاري و نیالد رکن(استوار است 

مهم در حوزه  در توسعه روستایی یکی از موضوعات ها آنو بررسی عملکرد  ها دهیارياز طرفی 

پس از گذشت  ،قریب دو دهه گذشته استتاکنون  ها دهیارياز زمان تشکیل مدیریت روستایی است که 

 به اهداف توسعه یابی دستدر  ها آنو تحلیل عملکرد  یابیارز ،ها دهیاريدهه از فعالیت حدود دو 

  .است یبررس قابلمهم و  يا مسئلهروستایی، 

در سرشماري  ،روستا می باشد 86 که مشتمل بربخش مرکزي شهرستان اردبیل روستاهاي 

شامل نهاد روستا  64که از این تعداد خانوار بوده است 14235فر جمعیت و ن 48836، داراي 1395سال

صورت مجزا  روستا به46 که روستا هستند 64ان این اریده دهیار، 46و در مجموع  دهیاري می باشد

شود، این بخش نیز به مانند  جوار اداره می روستا زیر نظر دهیاري روستاهاي هم 18داراي دهیاري است و 

نیازمند ارزیابی از عملکرد دهیاران خود می باشد تا بتوان با آگاهی از نقاط  ،سایر نقاط داراي دهیاري

  .ضعف و قوت، براي توسعه روستا برنامه ریزي کرد

  بیان مسئله -2- 1

و مردم و همچنین  شوراهاامروزه دهیار مدیر و نماینده مردم روستا است که از طریق همکاري با 

 عملکردهاي مختلف اقتصادي، دهیاران.جایگاه را باید به بهترین نحو انجام دهد نیا ،ها سازمانادارات و 

در این مواد گنجانده  ها آناظی و فعالیت در سطح روستا دارند که حوزه استحف عمرانی یفرهنگ ،یاجتماع

 يرگذاریتأث بازگوکنندهاین موارد  سنجش ،دهیارانعملکرد  براي ارزیابی گرید  عبارت به، شود یمو ارزیابی 

  .)34: 1388،يروزآبادیف( خواهد بود  ها آن

، شده مطرحبه بعد در ادبیات توسعه  1980جدید که از دهه  حال نیع درو  یکی از مباحث مهم

و در راستاي  توسعه درحالاین موضوع بخصوص در کشورهاي .موضوع حکمروایی خوب بوده است

حکمروایی خوب رویکرد جدید و .برخوردار شده است يا ژهیوجامعه مدنی، از جایگاه  يساز نهینهاد

آن  بار انیزاقتصادي و نتایج  ناکارآمدو  هیسو کی يها استیسو  ها هینظراجراي  نوظهوري است که در پی

پایانی قرن بیستم مطرح شد و اکنون جایگاهی محوري در  يها دهه، در توسعه درحالدر کشورهاي  ژهیو به

  .)1: 1393عظیمی آملی و افتخاري،(است  افتهی توسعهمباحث 
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مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح بر عهده بگیرند، باید  ییتنها به که آن يجا به ها دولت

یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه  عنوان بهخصوصی و نهادهاي مردمی،  بخش ر مردم،در کنا

 توسعه جامعه را در سطوح ملی، ساز نهیزمو  کننده لیتسهبا این تعبیر حکومت نقش .محسوب شوند

 انیجر ،يگذار استیسو  يریگ میتصمو با ورود جامعه مدنی به عرصه  کند یمو محلی ایفا  يا منطقه

و  ساالر مردم فرآیندي، به انهیاقتدارگرااز حالت آمرانه و ) و محلی يا منطقه ملی،(مدیریت در تمام سطوح 

مربوط به توسعه پایدار روستایی از این  يها بحثامروزه در  ، به همین جهتشود یممشارکتی تبدیل 

شارکت و همیاري تمام شفابخش و الگویی مناسب براي جلب م يها نسخهیکی از  عنوان بهرهیافت 

 تفرق يجا به ییگرا همدر حیات جامعه روستایی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی  مؤثرنیروهاي 

کالبدي کارآمد در نواحی روستایی  - توسعه پایدار و سازمان فضایی ساز نهیزمکه  شود یماگرایی یاد و

      ).5: 1393همان، (  شود یم

 یابیارز ،ها دهیاري نزدیک به دو دهههمچنین فعالیت  و ا در توسعه،نقش مدیریتی روست به با توجه

 ها آندر چهارچوب حکمروایی شایسته از دیدگاه مردم و شناخت موانع و مشکالت  ها دهیاريکارکرد 

در رشد و بالندگی  تواند یمامري بسیار حیاتی است که  ها یکاستو رفع  ها يتوانمندبراي افزایش 

مدیریت  آییکارآن توسعه روستاها نقش مهمی ایفا نماید و بستر الزم براي افزایش  تبع  بهو  ها ياریده

  .شود روستایی ایجاد 

مکان زندگی نگارنده در روستا و ارتباط تناتنگ با روستائیان به سبب موقعیت شغلی با توجه به 

مراجعات مکرر دیک و ، لمس مشکالت روستائیان از نزهاي مختلفو خدمت در روستا »مدیریت و دبیري«

یک خأل ارتباطی بین  متوجه دانشجویی، هاي پروژهدر طول دوره کارشناسی ارشد براي تکمیل نگارنده 

که این خأل ارتباطی را در بین روستاهاي مرکزي  نگارنده را برآن داشت شده، دهیارانمردم روستا و 

  .نمایداردبیل بررسی 

صاً دهیاري ها در بخش مرکزي اردبیل، فاصله ایجاد ازجمله مشکالت مدیریت روستایی و مخصو

مردم نقش چندانی در تصمیم گیري ندارند و اساساً فقط در وقت ضرورت .شده بین مردم و دهیاران است

عدم برنامه ریزي شفاف از مشکالتی است که دیده می شود و .و کمک هاي مالی به صحنه آورده می شوند

. دم انتظار ارائه شفاف برنامه ها را دارند تا در جریان عملکرد دهیار باشندنباید آن را از نظر انداخت، مر



۶ 
 

و یا در صورت ارائه به صورت کلی  ارائه گزارش عملکرد توسط دهیار در این بخش کمتر مالحظه می شود

  .می باشد که با واقعیت تطابق ندارد

رفاهی، وضعیت نامناسب کوچه  وزباله هاي انباشته شده در سطح روستا، کمبود امکانات بهداشتی 

بیشتر در  از جمله مشکالت روستاست که عملکرد نامطلوب دهیاري را معابر و راه ارتباطی روستا ها،

  .منعکس می نمایدمعرض دید 

با توجه به نقش رویکرد حکمروایی در مدیریت و نقش کلیدي مردم در اداره امورات مربوط به خود و 

و مردم  اندهیاربراي  تواند یم شایستهحکمروایی  ملکرد دهیاران بر اساسع ارزیابی محیط زندگی شان،

 استفاده بهینه خواهد بود، منظور بهو امکانات موجود  ها فرصتکه مبین  رایز اهمیت زیادي داشته باشد،

مردم نیز با آگاهی همچنین و  تبدیل خواهد شد دکنندهیتهدبه عوامل  ها فرصتغیر این صورت همان  در

  .جایگاه خطیر خود می تواند یاري گر دهیاران براي توسعه هر چه بهتر روستا باشنداز 

  اهداف پژوهش -3- 1

  :هدف کلی تحقیق  -3-1- 1

حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنان روستاهاي بخش  هاي متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی کارکرد   -1

 .مرکزي اردبیل

  :اهداف اختصاصی جزئی - 3-2- 1

  :است مدنظره موضوع تحقیق و ابعاد مسئله جهت دستیابی به هدف کلی اهداف جزئی ذیل با توجه ب

  ؛مطالعه موردمشارکت در منطقه  متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -1

  ؛مطالعه موردقانونمندي در منطقه  متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -2

  ؛مطالعه موردپاسخگویی در منطقه  متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -3

 ؛مطالعه مورددر منطقه  پذیري مسئولیت متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -4

 ؛مطالعه موردعدالت محوري در منطقه  متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -5

 ؛مطالعه موردفق جمعی در منطقه توا متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -6

 ؛مطالعه موردشفافیت در منطقه  متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -7

 .مطالعه مورددر منطقه  اثربخشیو  کار آیی متغیربر اساس  ها دهیاريارزیابی وضعیت کارکرد  -8
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  تحقیق سؤاالت -4- 1

  اصلی پژوهش سؤال - 4-1- 1

 هاي متغیررا بر اساس  ها دهیاريي شهرستان اردبیل وضعیت کارکرد ساکنان روستاهاي بخش مرکز

  ؟کنند میحکمروایی شایسته چگونه ارزیابی 

  فرعی تحقیق سؤاالت -4-2- 1

  چگونه است؟ مطالعه موردمشارکت در منطقه  متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -1

  چگونه است؟ مطالعه وردمقانونمندي در منطقه  متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -2

  چگونه است؟ مطالعه موردپاسخگویی در منطقه  متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -3

  چگونه است؟ مطالعه مورددر منطقه  پذیري مسئولیت متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -4

  است؟چگونه  مطالعه موردعدالت محوري در منطقه  متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -5

  چگونه است؟ مطالعه موردتوافق جمعی در منطقه  متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -6

  چگونه است؟ مطالعه مورددر منطقه  شفافیت متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -7

 چگونه است؟ مطالعه مورددر منطقه  اثربخشیو  ییکارا متغیر نظر از ها دهیاريوضعیت کارکرد  -8

  تحقیقفرضیات  -5- 1

  اصلیفرضیه  - 1- 5- 1

 متغیر را بر اساس دهیارانساکنان روستاهاي بخش مرکزي شهرستان اردبیل کارکرد  رسد میبه نظر 

  .کنند میحکمروایی شایسته در سطح مطلوبی ارزیابی نهاي 

  فرعی هاي فرضیه - 2- 5- 1

 ،مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -1

  ارکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛مش متغیر ازنظر

، مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -2

  ندارد؛قانونمندي در شرایط مطلوبی قرار  متغیر ازنظر

، مطالعه مورددر منطقه ي بر اساس حکمروایی شایسته ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -3

  گویی در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛پاسخ متغیر ازنظر
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، مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -4

  طلوبی قرار ندارد؛در شرایط م پذیري مسئولیت متغیر ازنظر

 موردحکمروایی شایسته در منطقه ي بر اساس ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر   -5

  حوري در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛عدالت م متغیر ازنظر، مطالعه

، مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -6

  ی در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛توافق جمع متغیر ازنظر

، مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها ريدهیاوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -7

  افیت در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛شف متغیر ازنظر

، مطالعه موردي بر اساس حکمروایی شایسته در منطقه ها دهیاريوضعیت کارکرد  رسد میبه نظر  -8

 .در شرایط مطلوبی قرار ندارد اثربخشیو  ییاکار متغیر ازنظر

  ورت تحقیقاهمیت و ضر - 6- 1

در توسعه روستایی یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت  ها آنو بررسی عملکرد  ها دهیاري

پس از گذشت  حال تاکنون بیش از یک دهه گذشته است، ها دهیاري گیري شکلاز زمان .روستایی است

وسعه روستایی در دستیابی به اهداف ت ها آن، ارزیابی و تحلیل عملکرد ها دهیاريیک دهه از فعالیت 

  .)1392شیخی و همکاران،(است  بررسی قابلمهم و  اي مسئله

که به  کند میبا توجه به موانع و مشکالت متعدد در فرا روي مدیریت روستایی کشور ضرورت ایجاب 

 که ایننخواهد بود مگر  پذیر امکانشود و این مهم  اي ویژهوضعیت مدیریت امور عمومی روستاها توجه 

حمایت و  وس یکخاصی متولی آن گردد تا با مشارکت روستاییان و بسیج امکانات محلی از نهاد محلی 

  .)83: 1388بدري،(شود دار عهدهپشتیبانی دولت از سوي دیگر بتواند اداره امور عمومی روستا را 

 گرفته قرارتوسعه  گذاران سیاستاخیر موضوع حکمروایی در کانون توجه محققان و  هاي سالدر 

چشمگیر مشارکت مردمی در فرایند توسعه روستایی و نقش مهمی که حکمروایی  تاهمیبا توجه به .است

راه گشاي  تواند میاز دیدگاه حکمروایی خوب  ها دهیاريشایسته در اداره امور روستا دارد، بررسی عملکرد 

نوپا گردد و زمینه این نهاد  هاي کاستیو رفع  هاي توانمنديو افزایش  ها دهیاريتنگناهاي مشکالت 

مدیریت  کار آییشناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت روستایی فراهم شود تا بستر الزم براي افزایش 

  .روستایی ایجاد شود



٩ 
 

 ها دهیاري مسائل روستایی در ایران، نقش و کارکرد زمینه در شده انجامگسترده  هاي بررسی زعم به

ر را از یک منظ ها دهیاريبه اهمیت موضوع، عملکرد نظر .است قرارگرفته موردتوجهدر روستاها کمتر 

پاسخ گویی،  ،تیشفاف همچون مشارکت،ی های متغیرجدید به نام حکمروایی بررسی شد تا نقش 

    .تحلیل شود ها دهیاريدر کارکرد  پذیري مسئولیت

در  و نقش مهمی که حکمروایی شایستهدر مدیریت روستا  ها دهیاريدر این تحقیق به سبب اهمیت 

از دیدگاه ساکنان ي روستاهاي بخش مرکزي اردبیل ها دهیاريبه بررسی کارکرد اداره امور روستاها دارد، 

 هاي متغیربر اساس  ها دهیاريکه هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد  شود میپرداخته این روستاها 

  .می باشدحکمروایی شایسته 

  پیشینه پژوهش - 7- 1

  :کتاب 7-1- 1

عنوان نمودند  »حکمروایی روستایی « عنواندر اثري تحت ) 1393( يافتخاری و عظیمی آمل -1

در این .همه ارکان اثرگذار روستایی بر مدیریت روستاست تأثیرگذاريرویکرد حکمروایی روستایی فرایند 

خواهند پرداخت تا توسعه پایدار  افزایی همکنشگران جامعه روستایی به همیاري و  یتمام رهیافت،

براي سنجش  المللی بین هاي سازمانی که بانک جهانی و های متغیر ترین مهم.یی نهادینه شودروستا

 ،ییپاسخگو ،پذیري مسئولیت از قانون محوري، اند عبارت اند کردهوضعیت حکمروایی خوب معرفی 

به و مشروعیت با عنایت  اثربخشیو  کار آیی و برابري، عدالت مردمی، مشارکت گرایی، اجماع ،تیشفاف

به  گرا انسانرویکرد .را جایگزین رویکرد مکانیکی کرد گرا انسانباید رهیافت  رسد میبه نظر  ها متغیراین 

 شان توانمنديکردن آنان نسبت به هویت و  خودآگاهو بیش از هر چیز بر  اندیشد میی انسانتوسعه کیفی 

کاربردي و  باهدفتحلیلی و  -توصیفیمطالعات تجربی این کتاب با استفاده از روش تحقیق .ورزد می تأکید

و  مازندرانروستاي استان  50و پژوهشی با استناد به مطالعات پیمایشی در  شده بومیبا ارائه مدل 

آماري مختلف الگوي مناسبی براي پژوهش گران و محققان مخصوصاً  هاي آزمونهمچنین با استفاده از 

  .خواهد بود ) کتراکارشناسی ارشد و د ( یلیتکمدانشجویان تحصیالت 

حکمروایی را نوعی »حکمروایی خوب«در یک بررسی با عنوان )1394(شریف زادگان و همکاران  -2

که از الگوهاي اداره  نمایند میچند سطح و چند نقشی معرفی  زنی چانه ینوع پارادایم نو در برابر حکومت،

و مدیران  نقش حکومت و مردم، در پارادایم جدید روابط بین.و مدیریت سنتی کامالً متفاوت است
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که با درك و  شوند میدچار دگرگونی بنیادینی  ها آنعمومی و ماهیت عملکردي  هاي سازمان کارکنان

  .شود می یافتنی دستکه حکمروایی خوب  هاست آنشناخت این تغییرات و اعمال 

با » تأکید بر ایران ریزي روستایی با  برنامه«تحت عنوان  در یک بررسی) 1390( يلنگرودمطیعی  -3

که دستیابی به توسعه بدون اتخاذ  دارد میابراز توجه به نقش کارساز و مهم مردم در برنامه ریزي  

  .نیست سریم نگریسته شود، زیربنا عنوان بهکه در آن مشارکت مردمی  هایی روش

هیار را د »تسهیل گري در مدیریت روستایی هاي مهارت«در کتاب ) 1390( همکارانخسروي و -4

نقش  توانند می دهیارانکه  دارند میو بیان  دانند میمدیر و فرد تسهیل گر در رفع موانع اجرایی  عنوان به

  .تسهیل گران محلی را ایفا کنند و زمینه مشارکت مردم را فراهم سازند

و نقش  دهیارانبه بررسی و جایگاه  »روستایی ریزي برنامهمبانی «در کتاب ) 1391( یرضوان-5

 مؤثرو انتخاب دهیار را در رفع خأل مدیریتی نقاط روستایی  ها دهیاري تأسیس ،پردازد می ها آنمدیریتی 

مختلف و جلب  هاي مهارت داشتن دانسته و دهیار را در انجام وظایف خود نیازمند انگیزه فراوان،

  .داند میمردم  هاي مشارکت

مناسب براي  کارهاي راهایی در جستجوي مدیریت نوین روست« در کتاب )1388( يموسوبدري و -6

که تجربیات گذشته مدیریت روستایی و حضور مستقیم دولت در امور  دارند میبیان »  ها دهیاريتوسعه 

اجرایی روستاها نشانگر آن است که به دلیل پراکنش گسترده جغرافیایی و نحوه استقرار مکانی در مناطق 

 وجه هیچ بهمتمرکز و توسط نهادهاي دولتی  صورت بهروستاها  مسائل وفصل حلو  تیریمد مختلف کشور،

 ارائه خدمات دولتی به لحاظ پراکندگی جمعیت روستایی، رو ازاین داراي توجیه عقلی و اقتصادي نیست؛

که سنگ بناي توسعه  هستبه یک سازمان و نهاد محلی  رسانی خدمات هاي فعالیتواگذاري  مستلزم

  .هستدم مشارکت مر پایدار روستایی

- با روشی توصیفی » توسعه روستایی شناسی آسیب « عنوانبا  اي مطالعهدر ) 1389( يشهباز-7

و کالبدي در توسعه  ياقتصاد ،یفرهنگ مختلف اجتماعی، هاي چالشو  شناسی آسیبتبیینی به بررسی 

یگاه مشارکتی ایشان نقش و جا زعم به.از ایران پرداخته است هایی نمونهارائه  بهروستایی  هاي عرصه

  .نخبگان محلی در انجام امور از بین رفته است و ساختار دهیاري نتوانسته است خأل ناشی از آن را پر کند

بر الزامات  تأکیدتوسعه روستایی با  «با عنوان اي مطالعهدر ) 1394( همکارانحیدري ساربان و -8

و  گرایی جمع ابتکارها، بروز وسعه محلی،که مدیریت جدید روستایی باید درك ت دارند میبیان »  مدیریتی
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که در تاریخچه مدیریت روستایی به نقش  دارند میایشان ابراز .قرار دهد خود مشارکت را در دستور کار

امور مختلف روستا کمتر  ریزي و برنامهخودجوش محلی براي مدیریت  هاي تشکلو  غیردولتی هاي سازمان

استفاده صحیح و جذب افراد  عدم تفاده از نیروهاي متشکل محلی،اس عدم توجه شده است و به دنبال آن،

  .مشارکت مردم شده است هاي فرصتمستعد باعث از دست رفتن 

که کارکرد  دارند میابراز » مبانی مدیریت روستایی«در کتاب ) 1393( یرضواندربان آستانه و -9

و پاسخگویی  تیشفاف ،اثربخشیرویکرد  بهینه از حداقل منابع موجود با برداري بهرهحکمروایی محلی در 

در ارائه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مدیریت محلی سبب  يبرابر محلی، هاي حکومت

  .محلی قرار گیرد هاي حکومتمبناي ارزیابی  عنوان به سرعت بهشده است تا 

  :مقاالت -7-2- 1

ائه الگوي مناسب حکمروایی خوب ار « عنوانتحت  اي مقالهدر  )1391( همکارانافتخاري و  -1

که حکمروایی خوب روستایی در اکثر روستاهاي  ندیافت دستبه این نتیجه  »روستایی در ایران

برآمده از عدم وجود تعادل یا  ،از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نظام ساختار روستا موردمطالعه

رهیافت  جاي بهبر رهیافت مکانیکی  کیدتأبا  ،)و جامعه مدنی بازار دولت،( کنشگرانهمزیستی بین 

الگوي حکمروایی باید به مشارکتی بوده که  ریزي برنامه جاي بهکارشناسانه  ریزي برنامهو نیز  گرا انسان

  .خوب روستایی توجه کرد

نظري حکمروایی خوب در  هاي بنیان« عنوانتحت  اي مقالهدر  )1393( همکارانرحمانی فضلی و  -2

اخیر در ادبیات توسعه جهانی ما شاهد گذار از دولت  هاي دههدر : کنند میبیان  » نوینفرایند روستایی 

که مرز بین  ایم بودهنوین اداري نواحی روستایی یعنی حکمروایی  فرایندهاي سوي بهدر مناطق روستایی 

و  شهروندان خصوصی، هاي ،شرکت ها حکومتو به نحوه مشارکت  هستحکومت و جامعه مدنی 

 محیطی زیستاجتماعی و  اصالحات اقتصادي، هاي سیاست سازي پیادهات محلی براي طراحی و اجتماع

در کلیه امور مربوط  شهرونداندموکراسی و مشارکت  برافزایش تأکیدحکمروایی .داللت بر حکمروایی دارد

انه و فعال در آگاه اي گونه بهکه در آن شهروندان و اجرا دارد  ریزي برنامه ،گیري تصمیمبه خود اعم از 

  .تمامی امور دخالت دارند

تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و  « عنوانتحت  اي مقالهدر ) 1390( همکارانافتخاري و  -3

که  هستنددر پی پاسخگویی به این پرسش »  مازندرانتوسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان 
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ناطق روستایی توسعه پایدار روستایی محقق آیا با تحقق بخشی رهیافت حکمروایی خوب در م

که رهیافت حکمروایی خوب روستایی به چالش  دهند میآماري و کیفی نشان  هاي آزمون؟نتایج شود می

  .دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد خور درمدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخ 

حکمروایی خوب راهبردي براي کاهش  «نوان در مقاله خود تحت ع) 1390( همکارانفرهادي و  -4

 گرایی قانون شارکت،ی نظیر مهای متغیرکه حکمروایی خوب با دارا بودن  اند رسیدهبه نتیجه  »فقر روستایی

، فقرا از طریق بهبود خدمات اساسی هاي قابلیت شیافزا راهکارهاي افزایش مشارکت فقرا،از طریق ... و 

تور ایمنی مناسب در برابر  جادیا ریق افزایش میزان دسترسی به بازار،اقتصادي از ط هاي فرصتایجاد 

 اي گونه به شود میو جنایت سبب کاهش فقر  جرم امنیت فقرا در برابر فساد، اقتصادي و تأمین هاي شوك

آزادي و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و  شیافزا که حکمروایی خوب با بهبود شرایط حکومت،

تأمین  هاي شیوهتوسعه توسط خود مردم سبب ایجاد فرایندهاي نوین اداري تغییر  هاي برنامهطراحی 

  .کاهش فقر خواهد شد درنتیجهمعاش و 

الزامات مشارکت روستاییان در فرایند حکمروایی «  عنوانبا  اي مقالهدر  )1394(بیات و همکاران  -5

مرتبط با آبادانی روستاها از  گیري متصمیروستاییان را در فرایند  جویی مشارکت » خوب روستایی

  .است شده معرفیکه تاکنون در حوزه مدیریت خوب روستایی  دانند میراهکارهایی  مؤثرترین

 » حکمروایی محلی و مدیریت روستایی « موضوعدر مقاله خود با  )1394(حریمی و همکاران  -6

نهاد مدیریت روستا از کمبود منابع زیرا گرچه  دانند مینیاز به کنش گران محلی را احساسی ضروري 

ی انساناما سرمایه اجتماعی پایین در روستاها و میزان سرمایه  ،برد میمالی و ضعف حقوقی و قوانین رنج 

  .است مؤثر یادشدهنیز به همان میزان در ایجاد ضعف و آسیب در نهاد 

دیریت روستایی در کشور م « در مطالعه )1389(از پژوهش فرهادي و زارع  آمده دست بهنتایج  -7

اقتصادي افزایش  - جتماعیا ازنظرکه علت شکوفایی روستاها  دهد مینشان  » چین با رویکرد حکمروایی

  .مشارکت مدنی و انتخابات آزاد روستاها شده است شیافزا فرهنگی روستاها، مشارکت 

وستاییان در مدیریت بررسی میزان مشارکت ر«  نام با اي مقالهدر ) 1393( یکوهستانلطیفی و  -8

بیان  » دهستان گنبد شهرستان همدان: بر الگوي حکمروایی خوب مطالعه موردي تأکیدروستایی با 

روستایی در مفهوم واقعی آن تحقق نخواهد یافت و مدیریت روستایی  ییحکمروا بدون مشارکت، دارند می
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نسبت به مسائل روستا و  ريگی تصمیمیه در سو یکاعمال قدرتی  با در چهارچوب محدود و ایستا،

  .روستاییان خواهند ماند

 »دولت و بازار«  یرونیببر نقش تسهیل گري نیروهاي  تأکیدضمن ) 1386( همکارانافتخاري و  - 11

نمودن مردم  ریدرگ در مدیریت روستایی و مهم شمردن نقش روستاییان در مدیریت مشارکتی روستا،

 ازجملهروستاییان را  رسوم و  آدابجود و توجه به پیشینه فرهنگ و و استعدادهاي مو ها پتانسیلمطابق با 

  .ت نهاد مدیریتی دهیاري دانسته اندالزم براي موفقی هاي شرط پیش

بر عملکرد  مؤثرکه در بررسی عوامل  دهد مینشان ) 1386( همکاراننتایج مطالعه چوبچیان و  - 12

شوراهاي  يهمکار شغلی دهیار، تیرضا ،ها سازمانچون همکاري  ییرهایمتغ ي استان گلستان،ها دهیاري

  .هست مؤثراسالمی و مشارکت مردمی 

بر عملکرد نظام مدیریت محلی روستا را  مؤثر هاي مؤلفه) 1390( همکاراندر پژوهش رستمی و  - 13

و بینش  هاي طرحدر اجراي  يهمکار محوري، قانون سازي، تیشفاف پنج عامل مشارکت اجتماعی،

  .می نمایندعرفی استراتژیک م

دیگر در روستاهاي  اي تجربه ها دهیاري«  نام بادر مقاله خود  )1382(مهدوي و نجفی کانی  - 14

نقش  توانند می ها دهیاريکه  دارند میبیان  » ي استان آذربایجان غربیها دهیاري: ایران نمونه موردي

فیزیکی روستا ایفا نمایند و - ديبهبود اوضاع کالب ویژه بهبسیار مهمی در راستاي توسعه روستایی 

در مدیریت کنونی روستا  هایی ضعفاما از طرفی .گواه بر این مدعاست دهیاران شده انجام هاي فعالیت

اهتمام و  رو ازاین.بکاهد ها ضعفاز میزان  تواند میبراي مشارکت مردم  سازي فرهنگوجود دارد که 

  .است ناپذیر اجتنابتاي توسعه جوامع روستایی امري راس در حمایت دولت، موازات بهمشارکت روستاییان 

 تأکیدنگرشی نو به مدیریت روستایی با  « عنوانبا  اي مقالهدر  ) 1386( همکارانافتخاري و  - 15

 که بدون مشارکت مردم محلی در کنار جامعه روستایی، اند رسیدهبه این نتیجه  » تأثیرگذار برنهادهاي

 ،گذاري سیاستو بازار در فرایند  دولت بدون مشارکت مستقیم مردم، يا تجویزشدهنسخه از پیش  چیه

روستایی نیازمند دستیابی  ریزي برنامهفرایند مدیریت و .نیست ها کاستیو مدیریت پاسخگوي  ریزي برنامه

  .شود میمدیریت مشارکتی یاد  عنوان بهدر آن است که از آن  مؤثر هاي قدرتبه یک نقطه تعادل میان 
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نتایج .به بررسی مدیریت روستایی در ایران معاصر پرداخت اي مطالعهدر ) 1388(سائی زاده لها - 16

این مشکل  حل راه تواند میو آنچه  برند مینشان داده است که روستاهاي کشور از یک خأل مدیریتی رنج 

  .باشد گره زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است

  : نامه پایان و ها رساله - 7-3- 1

در پایان نامه ي خود در استان گلستان به بررسی وضعیت دهیاري در روستاهاي ) 1385(نعمتی  -1

خانوار پرداخته و نتایج تحقیقاتش نشان می دهد که عوامل ساختاري، اجتماعی و اقتصادي با  100زیر

هیاران روستاهاي بزرگ نسبت میزان موفقیت دهیاران رابطه تنگاتنگی دارد و همچنین بیانگر موفقیت د

  .به روستاهاي کوچک است

ارزیابی عملکرد دهیاران در توسعه روستایی « با عنوان در پایان نامه ي خود در ) 1386(کریمی  -2

مشارکت مردم در مدیریت روستایی را یکی از اهداف » بخش کندوان شهرستان میانه : با مطالعه موردي

  .اد نموده و مشارکت مردمی در این بخش را ضعیف ارزیابی نموده استاساسی در مدیریت روستایی قلمد

هاي  تبیین حکمروایی روستایی در حکومت« در رساله دکتري خود با عنوان )1393( دربان آستانه-3

ضمن تحلیل و بررسی وضعیت حکمرانی روستایی، حکمروایی » شهرستان قزوین : محلی مطالعه موردي

ف توسعه پایدار روستایی مهم دانسته و انسجام اجتماعی روستاییان با دهیاران را محلی را در پیشبرد اهدا

 وي بر حداکثر مشارکت مردمی در کلیه امور محلی،.نماید در حکمروایی روستایی معرفی می مؤلفه مهمی

در امور و سالمت کاري مدیران محلی را  تیشفاف یی مناسب،پاسخگو ،برابري در خدمات عدالت و تیرعا

  .داند الزمه عبور از چالش مدیریت پیش روي روستاها می

سازي عملکرد دهیاران در روستاهاي  بهینه« نامه خود تحت عنوان  در پایان) 1395( یخدابخش -4

بدون در نظر گرفتن ضابطه و معیار مشخصی، مشکلی  را ، انتخاب دهیاران»بخش مرکزي شهرستان ایذه 

شان را و  باق وظایف دهیاران با شرایط محیط روستاهاي محل زندگیدر مدیریت روستایی دانسته و انط

ها و نیازهاي روستاییان ضروري دانسته است و رضایت ساکنین از عملکرد دهیاران را در  همچنین خواسته

  .ابعاد اجتماعی، اقتصادي ضعیف ارزیابی نموده است

ملکرد مدیریت نوین روستایی مبتنی ارزیابی ع« در پایان نامه ي خود تحت عنوان ) 1395(نادري -5

مدیران روستایی » روستاهاي بخش مرکزي شهرستان سمیرم : بر دیدگاه توسعه پایدار با مطالعه موردي

را یکی از ارکان مهم و اساسی در توسعه روستایی معرفی نموده و دهیاري را به عنوان بازوي اجرایی و 



١۵ 
 

گیري خود ابراز داشته است که دهیاران این منطقه در  عامل اصلی توسعه روستایی دانسته و در نتیجه

ابعاد اجتماعی، اقتصادي و کالبدي مدیریت نوین روستایی نتوانسته اند، اثر گذاري مثبت و قابل توجهی 

  .داشته باشند

  کاربردهاي تحقیق - 8- 1

  :ذیل به کار گرفته شود مورددر  تواند مینتایج این تحقیق 

 ؛موفقیت دهیارانارزیابی عملکرد و میزان  - 

 ؛در جهت ارتقاء نقش مدیریتی آنان دهیارانکمک به بهبود عملکرد شناسایی نقاط ضعف و  - 

 .سازي روابط دهیاران و نهادهاي مدنی و بهینه حکمروایی شایستهشناسایی موانع  - 

  تحقیق هاي محدودیت -9- 1

وع با نحوه انجام پژوهش و این موض هستواضح است که تحقیق ماهیتاً با مسائل و مشکالتی همراه 

موارد  .خاصی وجود دارد هاي محدودیتو بر اي محققان جغرافیایی مشکالت و  هستدر ارتباط مستقیم 

  :برشمرد توان میذیل را 

 ؛در روستاها در تکمیل پرسشنامه نسبت به دهیار اي قبیلهتعصبات قومی و  - 

 ؛طالعهدسترسی در محدوده م ازنظر روستاهامشکالت ایاب و ذهاب به  - 

 .همکاري برخی از ساکنان روستا ضعف - 

  روش تحقیق - 10- 1

خاصی است  هاي روشبراي رسیدن به اهداف و مقاصد در هر پژوهشی و تحقیقی نیاز به یک سري از 

مگر داراي  رسد میهیچ علمی به نتیجه ن واقع در.نائل گردید موردنظربه نتایج  توان میکه با پیروي از آن 

  .روش خاصی باشد

در چهارچوب حکمروایی شایسته از دیدگاه  ها دهیاريعملکرد  شود میپژوهش حاضر سعی  در

بر اساس  نامه پایانروش انجام پژوهش در این .قرار گیرد موردبررسیساکنان روستاهاي مرکزي اردبیل 

ز دو اطالعات ا آوري جمعبراي .تحلیلی بوده است - نوع توصیفی از ماهیت و روش، ازنظرهدف، کاربردي و 

مطالعات میدانی مبتنی بر .است شده استفاده) پیمایشی( یدانیمو مطالعات  اي کتابخانهروش مطالعات 

در مرحله اول .یعنی روستاهاي بخش مرکزي اردبیل است موردمطالعهاز ساکنان منطقه  پرسشنامهتکمیل 
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در  تحلیل و  تجزیهنیاز از  سبتنا به نامه پایاندر این .پرسش شد موردنظرنفر از ساکنان روستاهاي  367از 

صورت  Arc Gis افزار نرمبا استفاده از  ها نقشهو تهیه  شده استفاده Excelو Spss افزارهاي نرممحیط 

  .گرفته است

  اژگان کلیديوتعاریف مفاهیم  - 11- 1

  مدیریت - 1- 11- 1

راي نیل به و مساعی اعضاي سازمان و استفاده از منابع ب ها کوششمدیریت علم و هنر هماهنگی 

 ،دهی سازمان ،ریزي برنامهاهداف معین توصیف کرده و گروهی دیگر آن را در قالب انجام وظایفی چون 

  .)11: 1395الوانی،( اند کردهبیان  و یهماهنگ

  مدیریت روستایی -2- 11- 1

مستقیم در رابطه با  طور بهکه  هستکلیه تشکیالت اجرایی روستا  دربرگیرندهمدیریت روستایی 

  .)13: 1389بدري و موسوي،( کند می وظیفه انجامو سیاسی روستاها  ياقتصاد عه اجتماعی،توس

 جیبس ،دهی سازمان ،ریزي برنامهمنابع و نیروها از طریق  کارگیري بهمدیریت روستایی علم و هنر 

عه پایدار یرامون توسدر مناطق روستایی پ شده تعیینبراي دستیابی به اهداف  ها آنو کنترل  تیهدا منابع،

  .)171: 1395حیدري و همکاران،(روستایی است 

  دهیاري - 3- 11- 1

ي خودکفا مجوز ها دهیارينهاد اجرایی مدیریت روستایی منتخب است که بر اساس قانون تأسیس 

شوراي روستا به مدت چهار سال  وسیله بهو مدیر این نهاد  شود میوزارت کشور صادر  وسیله بهتأسیس آن 

 دربان آستانه،(راي مصوبات شوراي اسالمی روستاست وظیفه او اج ترین مهمو  شود میانتخاب 

  .)370: 1393،یرضوان

  نهاد محلی و مردمی -4- 11- 1

به و دوام و قوام آن وابسته  آید مینیاز مردم یک محل به وجود  مقتضاي بهنوعی نهاد اجتماعی که 

  .)219: 1391رضوانی،(نیاز و نقش مردم همان محل است 
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Abstract: 

Part of Rural management is one of the most important pillars of development in rural 

communities in Iran.Rural admins is considered the executive arm of the government in the 

village.Rural admins Although innovative organizations, where as they are in the category 

of public services and services, they need to be aware of their status of operation and the 

satisfaction of the villagers.The satisfaction of the villagers from the villages indicates their 

success in serving.The concept of governance in the last decade has been inspired by well-

governed principles of governance in local governance literature, but its valuable atilize 

caused quickly become the basis for evaluation. Good governance and decent rural 

governance, is the process of influencing all the pillars of rural development. It is about 

rural management with all the mechanisms that move towards the improvement of the 

village.The most important indicators of good and decent rural governance are 

(participation, legitimacy, accountability, accountability, pivotal justice, collective 

agreement, transparency, efficiency and effectiveness). The purpose of this study was to 

investigate the functioning of the dignitaries in a proper governance framework from the 

point of view of the residents of the villages of the central part of Ardabil city, which has 

been done by descriptive-analytic method. The population of this study is 64 villages in the 

study area. 367 people were selected through Cochran formula. The results of this study 

showed that the average of 367 respondents was the Cochran formula, Participation Index 

(2.83), Legislation Index (2.87), Accountability Index (2.26) The index of accountability 

(2.43), the centrality justice index (2.56), the collective agreement index (2.47), the 

transparency index (2.66) and the efficiency and effectiveness index (2.89), which are low 

More than average (3). In order to make the final result based on the eight-point worthy 

rule, eight respectable governance indicators were aggregated, with an average of 2.7, 

which is lower than the average of 3 Which can be said to be the overall and final 

evaluation of the work Based on good governance from the perspective of Ardebil less 

than the average in rural evaluated and is in good condition. 

Keywords:Rural management-Rural admins- Governance – Good governance – Rural 

governance  

  



١٨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Hamanities sciences 

Department of Geography 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.A. 

In Rural planing 

 

Title: 

The study of the  function of rural admins in within good governance in the view of 

rural inhabitants of central subregion of Ardabil  

 

 

Supervisor: 

Bahram imani (Ph. D) 

 

Advisor: 

Vakil heidari sarban (Ph. D) / (M.A) 

 

 

By: 

Behrouz Fathi Gonsoulkandi 

 

 

January – 2018 


