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  چکیده

ریزي و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین براي دستیابی به توسعه پایدار به حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه
ي، اجماع ریپذ تیمسئولمند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندي، آید که از طریق رفتار قاعدهشمار می

 حکمروایی خوب بر بهبود کیفیت زندگی روستایی ریتأثاین راستا، مقاله حاضر بر آن است به بررسی ی است. در افتنی دستو ... 

ي، اسنادي و میدانی ا کتابخانهتحلیلی و مبتنی بر مطالعات  - روستاي شهرستان دهگالن بپردازد. روش تحقیق توصیفی  15در 
 افزار نرمی موریس و افتگی توسعهده با استفاده از تکنیک است. همچنین براي تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده سعی ش

SPSS ،حکمروایی خوب، کیفیت زندگی روستاییان) (حکمروایی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان و رابطه بین این دو متغیر ریتأث
اساس حکمروایی  ي کیفیت زندگی برها در شاخصهاي مورد مطالعه ی روستاافتگی توسعهنتایج بررسی ضریب  مشخص شود.

خوب، نشان داد که، از میان روستاهاي مورد بررسی، روستاي بلدستی در وضعیت مطلوب و روستاي عباسجوب در وضعیت 
، قشالق خداکرم، قادرمز، آرزند، آباد مباركتیلکو، سعید آباد، سراب، نیاز، گدمیران، ده رشید، (هاينامطلوب قرار دارد. و روستا

اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل آزمون همبستگی تروال، سرواله)، در وضعیت نسبتأ مطلوب جاي گرفته آبباریک، کاکه چوب،
هاي حکمروایی در رابطه با بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی روستاییان، داللت بر معناداري بین شاخص

ري، قانونمندي، شفافیت و باز بودن، کارایی و اثربخشی) با ي، توافق جمعی، عدالت و برابریپذ تیمسئولمشارکت جویی، (خوب
است. و  نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که، هشت متغیر  000/0کیفیت زندگی با سطح معناداري  مؤلفه
تحلیل مسیر . و در نهایت نتایج است P=05/0کیفیت زندگی) داراي رابطه معناداري در سطح (حکمروایی) با متغیر وابسته(مستقل

  کیفیت زندگی) دارد.(هاي حکمروایی اثرات مستقیم بر متغیر وابستهنشان داد که تمامی متغیر

 . حکمروایی خوب، کیفیت زندگی، سکونتگاه هاي روستایی، شهرستان دهگالن: گانکلیدواژ
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 مقدمه

 مناطقهاي نوین اداره نواحی روستایی یعنی، حکمروایی در هاي اخیر، موضوع گذار از دولت به سوي فراینددر دهه 
ها، شود و به نحوي بر مشارکت حکومتروستایی مطرح شده است، که مرز بین حکومت و جامعه مدنی محسوب می

هاي اقتصادي، اصالحات ي سیاستساز ادهیپهاي خصوصی، شهروندان و اجتماعات محلی براي طراحی و شرکت
ي و مشارکت شهروندان در کلیه امور ساالر مردم شیافزای داللت دارد. تأکید حکمروایی بر طیحم ستیزاجتماعی و 

اي که شهروندان در تمامی امور مشارکت آگاهانه ریزي و اجراست، به گونهگیري، برنامهمربوط به خود اعم از تصمیم
  ).48: 1389و فعال داشته باشند( فرهادي و زارع، 

ي ساز تیظرفی در صف مقدم حامیان حکمروایی خوب روستایی هستند. آنان معتقد هستند که لالمل نیبهاي سازمان
مند شدن عادالنه و برابر همه اقشار مردم از مواهب ی فقر و بهرهکن شهیربراي زمامداري درست و مطلوب، ابزار اولیه 

ي رگذاریتأثعبارت است از فرایند  یی روستاییحکمروازندگی و مشارکت در تمامی امور زندگی است. بر این مبنا 
بتوان به سوي تعالی و پیشرفت  ها آنهایی که با همه ارکان دخیل روستایی بر مدیریت روستایی با تمام ساز و کار

روستا و مردم روستایی حرکت کرد. به عبارت دیگر، حکمروایی روستایی همانا به اجرا درآوردن تصمیمات و 
اي و محلی نیز سازگار با منافع ملی، منطقه حال نیدرعسو با منافع خودشان است که  هاي مردم روستایی همسیاست

  ).1390افتخاري و همکاران، (است
هاي اسالمی هاي محلی است که پس از تصویب طرح تشکیالت شورادر ایران، شوراي اسالمی روستا از نهاد

ها ها، به ویژه در روستابنا به ضرورت تشکیل شورا هاي کشور برپا شده است.در استان 1/9/1361کشور، در تاریخ 
، ضمن تصویب طرح قانون 1361جهت بهسازي و بهبود وضعیت روستاییان با اصرار جهاد سازندگی در سال 

هاي اسالمی کشوري جهاد سازندگی مسئول تشکیل شوراي روستایی با همکاري وزارت کشور تشکیالت شورا
ها در شهر و روستا به برگزاري انتخابات شورا 1365شوراي اسالمی در سال  شد. با تصویب قانون انتخابات

وزارت کشور محول، و وظایف جهاد سازندگی حذف شد؛ ولی به علل مختلف از جمله جنگ تحمیلی، اجراي این 
-ت شورابا تصویب الیحه قانونی تشکیالت، وظایف و انتخابا 1365). در 260، 1377نشد(وثوقی،  ریپذ امکانقانون 

ها در هشتم ها و بخشها، روستاها، شهركها در سطح شهرها در مجلس  و اجراي انتخابات شوراها و شهرداري
). 3-13، 1377طالب، (به طور رسمی کار خود را شروع کردند 1378ها در اردیبهشت سال شورا 1377اسفند سال 

گیري و اداره امور محلی م قانون اساسی وظیفه تصمیمها نماد مردمی و مستقلی هستند که بر اساس اصل هفتشورا
هاي نخست پس از پیروزي ریزان سال). برنامه65، 1381قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، (دارند عهدهرا بر 

- ی به این اهداف بودند: اجراي سیاست عدم تمرکز، سپردن کارابی دستهاي اسالمی در پی انقالب با تشکیل شورا

انی و اقتصادي و رفاهی به مردم، سرعت بخشیدن به جریان امور، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، تکمیل هاي عمر
علوي تبار، (ي مردم و باال بردن توان دولتساز آگاههاي محلی، هاي دولتی، هدایت و رهبري برنامهکار دستگاه

ك پیکان مدیریت روستایی قرار گرفت دهیاري در نو 1377ها در سال ).  همچنین قانون تأسیس دهیاري76، 1378
  ). 1383عمادي، دربان آستانه، (محلی در سطح نواحی روستایی شکل گرفت تیریاجزاء مدیکی از  عمالًو 

ریزي و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین براي دستیابی به حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه
مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، طریق رفتار قاعده آید که ازتوسعه پایدار به شمار می

 ریتأثی است. در این راستا، مقاله حاضر بر آن است به بررسی افتنی دستي، اجماع و ... ریپذ تیمسئولقانونمندي، 
  روستاي شهرستان دهگالن بپردازد. 15در  حکمروایی خوب بر بهبود کیفیت زندگی روستایی
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  مبانی نظري

و دهیاري به عنوان  ریگ میتصمعنوان نهاد  روستا بهساختار مدیریت روستایی کشور بر پایه دو رکن شوراي اسالمی 
نهاد اجرایی گرفت. این نهاد که از استقالل حقوقی و مالی برخوردار بوده و عالوه بر استفاده از عوارض ملی، توانایی 

خدمات عمومی را نیز دارد، متولی عمران و توسعه روستایی در سطح نواحی وضع و وصول عوارض محلی براي ارائه 
  ) 1387اکبري، عبداللهی، (شودروستایی محسوب می

تأثیر متقابل دارند و  گریکدهاي مختلفی است که بر یشود و داراي متغیربا عنایت به اینکه توسعه یک فرایند تلقی می
- رسد که با توجه به تجربیات برنامهبا شیوه حکمروایی خوب است، به نظر میها، مدیریت مشارکتی یکی از این متغیر

کنار  شان یزندگاي در خصوص محیط هاي توسعهریزي روستایی در ایران، مردم روستایی از بسیاري از فعالیت
روستایی به شرح هاي حکمروایی خوب اصول و معیار نیتر مهمو یا حتی فراموش شدند، بر این اساس،  شده گذاشته

  ).UNDP,2002(شودذیل مطرح می
و سهیم  ها يریگ میتصمبر  رگذارانیتأثمشارکت مردمی: منظور از مشارکت در حکمروایی خوب روستایی، قدرت 

 سرنوشتشانیی که به ها يساز میتصمها و گیريشدن روستاییان در قدرت است. یعنی مردم روستایی باید در تصمیم
داشته باشند، این قدرت به ویژه در چارچوب اهداف راهبردي  رگذاریتأثالت کنند و نقش فعال و شود، دخمربوط می

رحمان فضلی و دیگران، (کالبدي) مورد نظر است- اقتصادي، اجتماعی، نهادي و اکولوژیکی(توسعه پایدار روستایی
ها، مسئوالن و مدیران چه در ندهد که در آن سازما). پاسخگویی: واژه پاسخگویی فرایندي را شرح می47: 1393

هاي هاي محلی روستایی مسئول نتایج تصمیمات و فعالیتشوراي اسالمی، دهیار و...) و انجمن(سطح کالن و یا خرد
هست تا در قبال عملکرد  رندگانیگ میتصمخود هستند، در واقع، پاسخگویی اهرمی براي افزایش کنترل مسئوالن و 

ي: حکمروایی خوب روستایی نیازمند آن است تا ریپذ تیمسئول). Terner & Hiume,2005(خود مسئول باشند
ها، مسئوالن ها و فراینداست که نهاد ریپذ امکانها به نفع همه ذینفعان خدمات ارائه کند، این امر زمانی ها و فرایندنهاد

ایی حساس و مسئول باشند و در قبال ي روستها گروههاي افراد و ها و انتظارات و نیازگیرندگان به خواستو تصمیم
آنان حساب پس بدهند، در حکمروایی خوب روستایی همه اهل مسئولیت هستند و سعی خواهند کرد از عهده 

هاي قانونی ، برآیند. قانون محوري: حکمروایی خوب روستایی مستلزم چارچوبواگذارشده ها آنمسئولیتی که به 
- اجرا شود، از سوي دیگر، وجود قوانین کارآمد، مراعات چارچوب طرفانه یبکه به صورت  استدرست و منصفانه 

ها، مسئله قانون محوري و قانونمندي را در گیرياز تصمیم رمسئولیغگیري و دور بودن افراد هاي قانونی در تصمیم
آگاهی روستائیان و حکمروایی خوب روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. پاي بندي به قوانین، نیازمند 

هاي در حاشیه مانده و ها به ویژه انسانهمچنین احترام به مسئوالن قانون است، حمایت کامل از حقوق تمامی استان
و عاري  طرفانه یبآید، اجراي هاي جغرافیایی از اصول اساسی حکمروایی خوب روستایی به شمار میفقیر و... و مکان

در  طرف یبو  ریو فسادناپذقضائیه) مستقل و یک نیروي پلیس (یک نهاد داورياز تبعیض قوانین مستلزم وجود 
اي و محلی خواهد بود. شفافیت: در حکمروایی خوب روستایی، شفافیت به معناي اختیار دادن به سطوح ملی، منطقه

اطالعات آزاد  روستائیان براي تبدیل شدن به حسابرسانی در جامعه روستایی و داشتن حق اظهارنظر و دسترسی به
ي امکان کار پنهانآید. چه اینکه، در ها به شمار میگیريي در تصمیمکار پنهاناست، در چنین حالتی، شفافیت در مقابل 

شود. کارایی و گیري وجود داشته، در صورتی که شفافیت مانع بروز و یا گسترش آن میبروز فساد در تصمیم
ها نتایجی را به ها و فرایندی به معناي آن است که نهاداثربخشیی و راکای: در حکمروایی خوب روستایی، اثربخش

، استفاده مطلوب از منابع در دسترس براي همگان حال نیدرعهاي جامعه را برآورده ساخته و وجود بیاورند که نیاز
یعی و حفظ یی استفاده پایدار از منابع طبکارامیسر باشد، در حکمروایی خوب روستایی، مفهوم اثربخشی و 
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هاي مناسب براي تمامی روستائیان است. عدالت و برابري: در حکمروایی خوب روستایی، ایجاد فرصت ستیز طیمح
شان، تالشی در جهت تخصیص عادالنه منابع و مشارکت تمامی مردم حتی اقشار در زمینه ارتقاي وضعیت رفاهی

توافق جمعی): در جامعه (شود. اجماع گراییسوب میگیري نوعی عدالت محمحروم و فقیر در اعالم نظر و تصمیم
ي گر یانجیمها با منافع مختلف وجود دارند، وظیفه حکمروایی خوب روستایی، روستایی کنش گران متعدد و گروه

ها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه روستایی به منظور دستیابی به توافقات گسترده درباره آنچه که بین دیدگاه
. این کار مستلزم وجود ارتباط و تالش استمنافع را براي آحاد روستائیان و نیز نحوه دستیابی به آن است،  بهترین

هاي اجتماعی هاي غیردولتی و نهادهاي مختلف دولتی، خصوصی و روستائیان به ویژه سازمانمشترك میان بخش
درباره توسعه پایدار  بلندمدتوسیع و  زاندا چشم، حکمروایی خوب روستایی، بایستی یک استموجود در روستا 

و منافع مختلف  ها دگاهیدانسانی و چگونگی دستیابی به آن داشته باشد، تحقق چنین امري فقط در سایه نزدیک شدن 
در جامعه روستایی میسر است. مشروعیت: در حکمروایی خوب روستایی، رابطه درست و قانونمند بین مسئوالن، 

. در این رابطه و تعامل آورد یمگان محلی و غیر محلی با روستائیان، مشروعیت را به ارمغان گیرندمدیران و تصمیم
گیرد، در توسط اکثریت مردم روستایی مورد حمایت و تأیید قرار می ماتشانیتصممسئوالن و مجریان امور،  نیماب یف

که پشتیبانی  دیآ یمعه روستایی به وجود توان گفت که مشروعیت یک پدیده دموکراتیک بوده و وقتی در جامنتیجه، می
  ).Barker,2000اکثریت مردم روستایی را طبق قوانین و مقررات به همراه داشته باشد(

هاي اجتماعی، برخی تجارب و نظریات موجود در عرصه مدیریت محلی حاکی از آن است، حفظ تعادل بین نیاز
امور ایجاد کرده است. این تغییر پارادایم به ورود  ادارهاقتصادي و محیطی نسل حاضر و آینده، تغییر پارادایمی را در 

یی و اثربخشی کنار کارامفاهیمی مانند مشارکت شهروندي، جامعه مدنی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و برابري در 
ی براي توسعه پایدار و الگوي مناسبی براي شرط شیپیی محلی را به عنوان مدیریت محلی انجامیده است و حکمروا

همگان هدف  باًیتقر). و امروزه UNDP, 2008(نمایدمدیریت شهري و روستایی و بهبود کیفیت زندگی معرفی می
  ). 152: 1393خوش فر و دیگران، (دانندنهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی می

هاي بومی و محلی در توسعه پایدار روستایی، مفاهیمی مانند الگو توجه قابلبا توجه به اهمیت  در این راستا،
حکمروایی محلی، حکمروایی خوب روستایی، و نظایر آن به عنوان شاخصی براي میزان ارزیابی عملکرد مدیران 

ییان را در حال و آینده بهتر کنیم فقط گیرد. در واقع اگر بخواهیم کیفیت زندگی روستاروستایی مورد استفاده قرار می
باید آن را در چهارچوب پایداري قرار بدهیم، از این رو بین حکمروایی روستایی و توسعه پایدار روستایی و کیفیت 

، که بهبود و تحقق یکی منجر به بهبود استي بسیار محکم و علت و معلول بین این سه برقرار زندگی روستایی رابطه
بیان نمود که حکمروایی خوب روستایی به نحوي ناگسستنی با رفاه روستاییان پیوند  نیچن نیاتوان د. میشودیگري می

دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی زنان و مردان و کلیه اقشار جامعه روستایی به منابع و حقوق است. طبق 
ها و ، نیازها آنهاي فرهنگی مردم و با مشارکت رزشها و مدیران روستایی باید بتوانند بر اساس ااین رویکرد دولت

ریزي ایجاد کنند تا ضمن بهبود شرایط زندگی، ارتقاء سطح مشکالت را شناسایی کنند و تغییر و تحوالتی را در برنامه
کیفیت زندگی جامعه روستایی را حفظ و یا بهبود کنند. از این رو دسترسی به کیفیت زندگی روستایی در گرو 

  میت خوب روستایی است.حاک
هاي کیفیت زندگی را بر اساس تأثیر حکمروایی خوب از این رو این پژوهش بر آن است تا بهبود و توسعه شاخص

هاي شهرستان دهگالن، مورد بررسی قرار دهد. در این ارتباط، واکاوي اسناد و مدارك بیانگر آن است که در روستا
)، حسام و همکاران 1393(ی درنیالد شمسبرخی مطالعات مرتبط با پژوهش از جمله در تحقیقات، دهقانی و 

رویکرد حکمروایی خوب روستایی  ها با)، که در آن به سنجش رضایتمندي روستاییان از عملکرد دهیاري1393(در
  اند، انجام گرفته است.پرداخته



 179  :  شهرستان دهگالن)ي(مطالعه مورد ییروستا یزندگ تیفیخوب در بهبود ک ییحکمروا ریبر تأث یلیتحل

 زاده لیاسماعاند، حکمروایی خوب، را مورد بررسی قرار داده ساز نهیزم)، عوامل 1392(اجزاء شکوهی و ایستگلدي در
الگوي اند که  ) در پژوهشی با عنوان؛ حکمروایی خوب، راه چاره تحقق شهر خوب، بیان داشته1391(و همتی در

ي، نظارت، مدار قانونهایی چون شفافیت، هاي مدیریت شهري را با شاخصحکمروایی خوب شهري بهترین شیوه
اي با عنوان ارائه الگوي ) در مطالعه1391(کند. همچنین افتخاري و همکاران درپاسخگویی، مشارکت و ... ترویج می

هاي یدند که، حکمروایی خوب روستایی در اکثر روستامناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران به این نتایج رس
مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و نظام ساختاري روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا همزیستی بین 

ریزي و نیز برنامه گرا انساندولت، بازار و جامعه مدنی) با تأکید بر رهیافت مکانیکی به جاي رهیافت (کنشگران
)، به مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی 1390(ریزي مشارکتی بوده است. بدري و همکاران دررشناسانه به جاي برنامهکا

)، نیز عوامل موثر بر 1390(اند و همچنین دربان آستانه و رضوانی درایران و چین با رویکرد حکمروایی، پرداخته
ي حکمروایی خوب )، به مطالعه1390(همکاران درهاي محلی، دادورخانی و حکمروایی روستایی در حکومت

)، به تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و 1390(راهبردي براي کاهش فقر روستایی و  افتخاري و همکاران در
  اند.توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران پرداخته

  روش تحقیق

ها و شورا مطالعه این در جامعه آماري بوده، تحلیلی - ی فیتوص نوع از مقاله هدف و ماهیت لحاظ به تحقیق روش
هاي آرزند، قادرمز، گدمیران علیا، عباسجوب، تیلکو ، نیاز، سرواله، تروال، کاکه چوب، روستا(هايهاي روستادهیاري

استان کردستان  )، شهرستان دهگالن دردآبادیسعبلدستی، آبباریک، قشالق خداکرم، مبارك آباد، ده رشید، سراب، 
، استخراج گرفته انجامهاي مورد بررسی در پژوهش حاضر از طریق پیشین پژوهی و بررسی مطالعات . شاخصاست

  ). 1جدول (شده است

  و متغیرهاي پژوهش ها شاخص: 1جدول
  ها شاخص  متغیرها  ها شاخص

ص
شاخ

ها 
گی

زند
ت 

کیف
ي 

  

کیفیت 
  محیطی

وضعیت روستا از لحاظ  - زبالهوضعیت روستا از جنبه جایگاه دفن  - 
کیفیت موقعیت روستا در برابر  - برخورداري از شبکه فاضالب

 کیفیت وضعیت روستا از لحاظ شرایط آب هوایی - مخاطرات طبیعی

ص
شاخ

ها 
ایی

وست
ب ر

خو
ی 

روای
کم

ر ح
ی د

رس
د بر

مور
ي 

 

  
  ییجو مشارکت

کیفیت 
  آموزشی

دسترسی دانش آموزان به  –نوساز بودن وکیفیت مناسب مدارس  - 
کیفیت وسایل گرمایش و  - استفاده از معلمان خوب و باتجربه - مدارس

 وجودآزمایشگاه،کتابخانه وتجهیزات مرتبط مدارس  - سرمایشی مدارس 

  
  پاسخگویی

کیفیت 
  بهداشت

 - در برنامه غذایی..) گوشت، ماهی،(مصرف موادغذایی پروتئینی - 
 - وجودپزشکان خوب و با تجربه - مصرف سبزیجات در برنامه غذایی

کیفیت سالمت جسمانی خود و  - درمانی –دسترسی به مراکز بهداشتی 
 اعضاي خانواده

  
  مسئولیت پذیري

کیفیت 
  درآمد

میزان  - رضایت از پس انداز - رضایت از درآمد - رضایت ازشغل- 
بیمه (امنیت شغلی - زمین؛ ملک، اتومبیل)مقدار (دارایی خانواده

 بازنشتگی، بیمه شغلی)

  
  توافق جمعی

کیفیت 
  مسکن

 - استفاده ازمصالح خوب و مقاوم - کیفیت باال و نوساز بودن منازل
سرویس (وجود تسهیالت مناسب در منازل - نورگیري و روشنایی منازل

عدم وجودجانوران موذي و  - )بهداشتی،سیستم گرمایشی وسرمایشی

  
  عدالت و برابري



  المللی انجمن جغرافیاي ایران)

 

  قانونمندي

شفافیت و باز 
  بودن

و کارایی 
  اثربخشی

(افراخته و 

 شده ي
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 
، وزن خاصی 
ي امتیازي ضریب موریس 

0 -41/0 
دهد. مراحل اجراي این 

ها و ها بیانگر شاخص

مرحله به کمک ماتریس 
را به دست 
ها به دست خواهد 

هاي منتخب در 
توان محاسبه نمود. بنابراین 

گردد بدیهی است که هر چه میزان این 
است و از کیفیت زندگی بیشتري 

  

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

قانونمندي

  
شفافیت و باز 

بودن
  

کارایی 
اثربخشی

(افراخته و  )،1393ریاحی و همکاران، 

يآور جمع ها
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

، وزن خاصی شده ف
ي امتیازي ضریب موریس 

70/0بیانگر وضعیت مطلوب، دامنه امتیازي بین 
دهد. مراحل اجراي این 

ها بیانگر شاخص

مرحله به کمک ماتریس 
را به دست   INJهر شاخص 

ها به دست خواهد 

هاي منتخب در ها با در نظر گرفتن شاخص
توان محاسبه نمود. بنابراین 

گردد بدیهی است که هر چه میزان این 
است و از کیفیت زندگی بیشتري 

المللی انجمن جغرافیاي ایران)

 - 

فاصله مناسب 
وضعیت روستا از نظر شبکه آب، برق،گاز،تلفن 

دسترسی به پاسگاه 

ریاحی و همکاران، 
2003.(  

هابه روستا مراجعه
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

فیتعرهاي مختلف و ضرایب 
ي امتیازي ضریب موریس گر میزان مطلوبیت آن روستا از نظر شاخص مورد بررسی است. دامنه

بیانگر وضعیت مطلوب، دامنه امتیازي بین 
دهد. مراحل اجراي این نشان می

ها بیانگر شاخصتشکیل خواهد شد که در آن سطر

مرحله به کمک ماتریس شود. در این 
Max  هر شاخص

ها به دست خواهد نظر کلیه شاخص

ها با در نظر گرفتن شاخص
توان محاسبه نمود. بنابراین ها در مرحله دوم می

گردد بدیهی است که هر چه میزان این 
است و از کیفیت زندگی بیشتري 

المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

- ...)کتابخانه و
  

فاصله مناسب  
وضعیت روستا از نظر شبکه آب، برق،گاز،تلفن 

 - اتحاد وانسجام میان ساکنین و دوري از نزاع وکشمکش
دسترسی به پاسگاه 

ریاحی و همکاران، ()،1390پورطاهري و همکاران، 
2003کمپ و همکاران، 

مراجعه و میدانی
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

هاي مختلف و ضرایب 
گر میزان مطلوبیت آن روستا از نظر شاخص مورد بررسی است. دامنه

بیانگر وضعیت مطلوب، دامنه امتیازي بین 
نشان می ها راوضعیت نامطلوب روستا

تشکیل خواهد شد که در آن سطر

شود. در این محاسبه می
Maxjو حداکثر 

نظر کلیه شاخص ازها ها دامنه محرومیت روستا

ها با در نظر گرفتن شاخص
ها در مرحله دوم می

گردد بدیهی است که هر چه میزان این ها محاسبه می
است و از کیفیت زندگی بیشتري  تر افتهی توسعه

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

  مشکالت ناشی از آن
کتابخانه و(امکانات فرهنگی هنري روستا
  وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

فاصله مناسب  - )پوشش شبکه ارتباطی راهها
وضعیت روستا از نظر شبکه آب، برق،گاز،تلفن 

اتحاد وانسجام میان ساکنین و دوري از نزاع وکشمکش
دسترسی به پاسگاه  - )شرارت، دزدي، فقدان مزاحمت

  
پورطاهري و همکاران، 

کمپ و همکاران، ( )،2003

میدانی مطالعات
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

هاي مختلف و ضرایب ها براي شاخص
گر میزان مطلوبیت آن روستا از نظر شاخص مورد بررسی است. دامنه

بیانگر وضعیت مطلوب، دامنه امتیازي بین  
وضعیت نامطلوب روستا

تشکیل خواهد شد که در آن سطر

SPSS محاسبه می
Minj   و حداکثر

ها دامنه محرومیت روستا

ها با در نظر گرفتن شاخصکه براي هر یک از روستا
ها در مرحله دوم میحداکثر و حداقل شاخص

  شود.

ها محاسبه می
توسعهاین است که روستا به نسبت 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

مشکالت ناشی از آن
امکانات فرهنگی هنري روستا
وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

پوشش شبکه ارتباطی راهها
وضعیت روستا از نظر شبکه آب، برق،گاز،تلفن 

  روستا
اتحاد وانسجام میان ساکنین و دوري از نزاع وکشمکش

شرارت، دزدي، فقدان مزاحمت
  نیروي انتظامی

پورطاهري و همکاران، ()،1387
2003ونتگودت و همکاران، 

مطالعات طریق پرسشنامه محقق ساخته،
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

ها براي شاخصاستفاده شده است. در این مدل هر یک از روستا
گر میزان مطلوبیت آن روستا از نظر شاخص مورد بررسی است. دامنه

 71/0- 1. بر این اساس دامنه امتیازي بین 
وضعیت نامطلوب روستا 0- 

n*m (IN تشکیل خواهد شد که در آن سطر

SPSS افزار نرم

jبایست میزان حداقل 

ها دامنه محرومیت روستا

که براي هر یک از روستا
حداکثر و حداقل شاخص

شود.معرفی می

ها محاسبه میروستا مرحله چهارم: در این مرحله ضریب نهایی توسعه
این است که روستا به نسبت 

  ).1385برخوردار است(مبینی دهکردي و هاشمیان اصفهانی، 

جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین              

مشکالت ناشی از آن
امکانات فرهنگی هنري روستا - امکانات ورزشی روستا

وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

پوشش شبکه ارتباطی راهها(وضعیت ارتباطی روستا
وضعیت روستا از نظر شبکه آب، برق،گاز،تلفن  - براي دسترسی به شهر

اتحاد وانسجام میان ساکنین و دوري از نزاع وکشمکش
شرارت، دزدي، فقدان مزاحمت(

نیروي انتظامی
1387رضوانی و همکاران، 

ونتگودت و همکاران، ( )،1394

طریق پرسشنامه محقق ساخته،
براي بررسی حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی از مدل موریس دیویس 

استفاده شده است. در این مدل هر یک از روستا
گر میزان مطلوبیت آن روستا از نظر شاخص مورد بررسی است. دامنه

. بر این اساس دامنه امتیازي بین 
- 40/0وضعیت نسبتاً مطلوب و دامنه امتیازي بین 

n*m(هامرحله اول: در این مرحله ماتریس شاخص

نرمها با استفاده از 
بایست میزان حداقل مرحله اول می

ها دامنه محرومیت روستاآورد. به عبارت دیگر با محاسبه حداقل شاخص

که براي هر یک از روستامرحله سوم: تعریف میزان محرومیتی است 
حداکثر و حداقل شاخص 

معرفی می 1شاخص محرومیت هر روستا به صورت رابطه 

مرحله چهارم: در این مرحله ضریب نهایی توسعه
این است که روستا به نسبت  

برخوردار است(مبینی دهکردي و هاشمیان اصفهانی، 

                

امکانات ورزشی روستا
وجود مسافرت در برنامه ساالنه خانواده

وضعیت ارتباطی روستا
براي دسترسی به شهر
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 افزار نرمدر نهایت در این پژوهش براي بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی از آمار استنباطی در 
SPSS  ي حکمروایی و کیفیت زندگی از ضریب همبستگی ها مؤلفهرابطه بین هر یک از  نییتباستفاده شد. براي

  اسپیرمن، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شد.
 47قه مورد مطالعه در این پژوهش روستاهاي شهرستان دهگالن است. شهرستان دهگالن در استان کردستان در منط

گرینویچ قرار گرفته  النهار نصفدقیقه عرض شمالی از  38درجه و حداکثر  35دقیقه طول شرقی و  36درجه و حداکثر 
 5شهر و  2بخش و  2و از  لومترمربعیک 1841 داراي مساحت  90است. این شهرستان بر اساس سالنامه آماري سال 

  ).1395ي، آمارسالنامه (دهستان تشکیل شده است

 
  : نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در کشور و استان کردستان1شکل

  هاي تحقیقیافته
هاي کیفیت زندگی با شاخص ابتدادر این مطالعه، به منظور بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در کیفیت زندگی 

ي کیفیت زندگی در ها شاخصاستفاده از مدل موریس مورد بررسی قرار گرفت، که بر اساس این مدل، در مرحله اول، 
سطح روستاها، در مرحله بعد میزان محرومیت هر روستا و در نهایت ضریب نهایی هر روستایی و هر شاخص در 

  شود.سطح این مدل بررسی می
ي شده است. بند طبقهمورد بررسی به سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب،  1هايروستا این مدل،بر اساس نتایج 

با توجه به این که سطح توسعه یا نمره پایدار هر روستا در ابعاد گوناگون عددي بین صفر تا یک است، بر این اساس 
وضعیت نسبتاً مطلوب و دامنه امتیازي 41/0- 70/0ن بیانگر وضعیت مطلوب، دامنه امتیازي بی 71/0- 1دامنه امتیازي بین 

  ).2جدول(دهدها را نشان میوضعیت نامطلوب روستا 0- 40/0بین 
  

  

  

  

                                                           
، قشالق خداکرم R7، قادرمز با R6، آذرند با R5، آبباریک با R4، بلدستی با R3، کاکه جوب با R2، تروال با R1: سرواله با  1
، سعید آباد R13، سراب با R12، نیاز با R11، عباسجوب با R10، گردمیران علیا با R9، دهرشید با R8، مبارك آباد با R7با 
  ، R15، تیلکو با R14با 
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  )1396-  1395هاي تحقیق، یافته(مأخذ:  تحلیل ماتریس دوم و سوم مدل موریس دیویس :2جدول 
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مصرف سبزیجات، سالمتی جسمانی  مصرف مواد غذایی،(هايشود، شاخص)، مالحظه می3جدول (که در همان طور
خانواده، استفاده از مصالح، نورگیري منازل، تسهیالت مناسب منازل، وضعیت ارتباطی روستا، دسترسی به مراکز 

کشمکش و نزاع، امنیت عمومی روستا، دسترسی به (هايبهداشتی) در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین شاخص
فاصله مناسب از شهر، وضعیت روستا آب و برق و....، امنیت در برابر مخاطرات  پایگاه، عدم وجود جانوران موزي،

، وسایل گرمایشی و باتجربهطبیعی، کیفیت هواي روستا، نوسازي مدارس، دسترسی به مدارس، استفاده از معلمان 
وضعیت (هايخصباشند. در نهایت شامطلوب می نسبتاًسرمایشی مدارس، وجود آزمایشگاه و کتابخانه) در وضعیت 

شبکه فاضالب، وضعیت دفن زباله، وجود مسافرت در خانواده، امکانات فرهنگی روستا، امکانات ورزشی روستا، 
امنیت شغلی، میزان دارایی خانواده، رضایت از پس انداز، رضایت از درآمد، رضایت از شغل) در وضعیت مطلوب قرار 

  دارند. 

  )1396-  1395 تحقیق، هايیافته: هاي کیفیت زندگی(مأخذي شاخصبند: تحلیل ماتریس چهارم؛ رتبه3جدول
  رتبه  ي کیفیت زندگیها شاخصوضعیت   ضریب توسعه  هاشاخص  

  27  نامطلوب  22/0  مصرف مواد غذایی
  24  نامطلوب  33/0  مصرف سبزیجات

  15  نسبتاً مطلوب  57/0  باتجربهوجود پزشکان 
  21  نامطلوب  40/0  دسترسی به مراکز بهداشتی

  25  نامطلوب  27/0  سالمت جسمانی خود و خانواده
  13  نسبتاً مطلوب  63/0  کشمکش و نزاع

  11  مطلوب نسبتاً  66/0  امنیت عمومی روستا
  10  مطلوب نسبتاً  69/0  دسترسی به پایگاه

  21  نامطلوب  40/0  کیفیت منازل
  22  نامطلوب  36/0  استفاده از مصالح
  26  نامطلوب  25/0  نورگیري منازل

  23  نامطلوب  34/0  تسهیالت مناسب در منازل
  17  مطلوب نسبتاً  46/0  عدم وجود جانوران موزي
  22  نامطلوب  36/0  وضعیت ارتباطی روستا
  16  مطلوب نسبتاً  48/0  فاصله مناسب از شهر

  18  مطلوب نسبتاً  45/0  وضعیت روستا آب و برق و ...
  6  مطلوب  83/0  رضایت از شغل
  7  مطلوب  78/0  رضایت از درآمد

  2  مطلوب  96/0  رضایت از پس انداز
  5  مطلوب  86/0  میزان دارایی خانواده

  1  مطلوب  1  امنیت شغلی
  3  مطلوب  92/0  امکانات ورزشی روستا
  4  مطلوب  90/0  امکانات فرهنگی روستا

  3  مطلوب  92/0  وجود مسافرت در خانواده
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  8  مطلوب  72/0  وضعیت دفن زباله
  9  مطلوب  71/0  وضعیت شبکه فاضالب

  12  مطلوب نسبتاً  64/0  امنیت در برابر مخاطرات محیطی
  14  مطلوب نسبتاً  61/0  کیفیت هواي روستا
  18  مطلوب نسبتاً  45/0  نوسازي مدارس

  21  نامطلوب  40/0  دسترسی به مدارس
  20  مطلوب نسبتاً  42/0  استفاده از معلمان باتجربه

  19  مطلوب نسبتاً  44/0  وسایل گرمایشی و سرمایشی مدارس
  15  مطلوب نسبتاً  57/0  وجود آزمایشگاه و کتابخانه

دهد که روستاي بلدستی در وضعیت مطلوب و )، نشان می4جدول (ها در سطح روستاهاهمچنین بررسی شاخص
، سراب، نیاز، گدمیران علیا، ده دآبادیسعتیلکو، (هايروستاي عباسجوب در وضعیت نامطلوب قرار دارد. و روستا

، قشالق خداکرم، قادرمز، آرزند، آبیاریک، کاه چوب، تروال، سرواله) در وضعیت نسبتاً مطلوب آباد مباركرشید، 
ها و ، تمامی شاخص54/0بیان نمود که، با توجه به ضریب به دست آمده  نیچن نیاتوان . در کل میاند قرارگرفته

  هستند.  برخوردارتاً مطلوبی ها از وضعیت نسبروستا

  )1396-  1395 تحقیق، هايیافته: مأخذ(هاي کیفیت زندگیها از نظر  وضعیت شاخصبندي روستا. تحلیل ماتریس چهارم، رتبه4جدول 
  هاروستا  ضریب توسعه  هاي کیفیت زندگی روستاها شاخصوضعیت  رتبه
  سرواله  59/0  مطلوب نسبتاً 5
  تروال  55/0  مطلوب نسبتاً 7
  کاکه چوب  52/0  مطلوب نسبتاً 8
  بلدستی  72/0  مطلوب 1
  آبیاریک  66/0  مطلوب نسبتاً 3
  آرزند  49/0  مطلوب نسبتاً 8
  قادرمز  47/0  مطلوب نسبتاً 9
  قشالق خداکرم  68/0  مطلوب نسبتاً 2
  آباد مبارك  57/0  مطلوب نسبتاً 6
  ده رشید  57/0  مطلوب نسبتاً 6
  گدمیران علیا  45/0  مطلوب نسبتاً 10
  عباسجوب  40/0  نامطلوب 13
  نیاز  42/0  مطلوب نسبتاً 12
  سراب  55/0  مطلوب نسبتاً 7
  دآبادیسع  65/0  مطلوب نسبتاً 4
  تیلکو  44/0  مطلوب نسبتاً 11

پرسشنامه  ابتداروستاي مورد مطالعه،  16براي بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی روستاییان در 
ها و در نهایت براي تجزیه و میانگین شاخص ابتداشوراي روستا) توزیع شد. (نفر از مدیران 16محقق ساخته، در میان 
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تحلیل اطالعات به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده 
  ).6و  5جداول (است

  )1396-  1395 تحقیق، هايیافته: بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی روستاییان(مأخذهاي : میانگین شاخص5جدول 
  نمونه  میانگین  هاشاخص

  16  37/4    ییجو مشارکت 
  16  31/4    پاسخگویی

  16  50/4    يریپذ تیمسئول
  16  43/4    توافق جمعی

  16  18/4    عدالت و برابري
  16  25/4    قانونمندي
 61  31/4    بودنشفافیت و باز 

  61  12/4    کارایی و اثربخشی

، 43/4، توافق جمعی با میانگین 50/4ي با میانگین ریپذ تیمسئولهاي، بر اساس نتایج به دست آمده، به ترتیب شاخص
، 31/4، شفافیت و باز بودن و شاخص تأثیر پاسخگویی در کیفیت زندگی با میانگین 37/4یی با میانگین جو مشارکت

- ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایین12/4، کارایی و اثربخشی با میانگین 25/4قانونمندي با میانگین 

  اند.

  )1396-  1395 تحقیق، هايیافته: (مأخذزندگی روستاییان تیفیباکي حکمروایی خوب ها مؤلفههمبستگی بین  :6جدول 

  متغیر وابسته         متغیر مستقل  
Sperman  s  rho  

correlation  
Sig.(2-tailed)  

N  
SIG 

 
گی

زند
ت 

کیف
  

 
گی

زند
ت 

کیفی
  

  ییجو مشارکت 

  
گی

زند
ت 

کیفی
  

700/0  000/0  
  000/0  787/0  پاسخگویی

  000/0  757/0  يریپذ تیمسئول
  000/0  867/0  توافق جمعی

  000/0  874/0  عدالت و برابري
  000/0  693/0  قانونمندي

و باز  شفافیت
  بودن

853/0  000/0  

کارایی و 
  اثربخشی

830/0  000/0  

ي، توافق ریپذ تیمسئولیی، جو مشارکت(هاي حکمروایی خوب)، رابطه معناداري بین شاخص6با توجه به جدول(
کیفیت زندگی با سطح  مؤلفهجمعی، عدالت و برابري، قانونمندي، شفافیت و باز بودن، کارایی و اثربخشی)، با 

  وجود دارد.  000/0معناداري 
در ادامه به منظور بررسی نقش حکمروایی خوب در کیفیت زندگی روستاییان از رگرسیون چندگانه به روش گام به 

کیفیت زندگی) داراي رابطه (). هشت متغیر مستقل حکمروایی با متغیر وابسته7جدول: (گام استفاده شده است
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ی متغیر وابسته مورد استفاده واقع شدند. همچنین در نیب شیپ. لذا هشت متغیر براي است P=05/0ح معناداري در سط
و ضریب تعیین 70/0برابر با R چندگانهیی وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی جو مشارکتاولین گام متغیر 

ی توسط این زندگابسته یعنی ارتقاي کیفیت درصد تغییرات متغیر و 54/0آمد، به عبارتی دیگر  به دست 54/0برابر با 
برابر با  R چندگانهگردد. در گام دوم متغیر پاسخگویی وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی متغیر تبیین می

ي وارد معادله گردید. مقدار ضریب ریپذ تیمسئولآمد. در گام سوم متغیر  به دست 35/0و ضریب تعیین برابر با 59/0
آمد. در گام چهارم متغیر توافق جمعی وارد  به دست 73/0و ضریب تعیین برابر با 85/0برابر با  R ندگانهچهمبستگی 

آمد. در گام  به دست 86/0و ضریب تعیین برابر با 93/0برابر با  R چندگانهمعادله گردید. مقدار ضریب همبستگی 
و ضریب تعیین 88/0برابر با  R چندگانهپنجم متغیر عدالت و برابري وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی 

برابر  R چندگانهآمد. در گام ششم متغیر قانونمندي وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی  به دست 78/0برابر با 
آمد. در گام هفتم متغیر شفافیت و باز بودن وارد معادله گردید. مقدار  دست به 50/0و ضریب تعیین برابر با 70/0با 

آمد. در نهایت گام هشتم متغیر  به دست 66/0و ضریب تعیین برابر با 81/0برابر با  R چندگانهضریب همبستگی 
 81/0عیین برابر با و ضریب ت90/0برابر با  R چندگانهکارایی و اثربخشی وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی 

  آمد. به دست
  )1396-  1395 تحقیق، هايیافته: (مأخذ:  نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با ورود حکمروایی به معادله7جدول 

 R R2  R2  هاي حکمرواییشاخص
  شده لیتعد

سطح 
 Fمعناداري 

Beta  مقدارt 

  800/3  700/0  001/0  530/0  541/0  700/0  ییجو مشارکت 
  345/6  820/0  000/0  307/0  353/0  594/0  پاسخگویی

  236/6  857/0  000/0  716/0  735/0  857/0  يریپذ تیمسئول
  459/9  930/0  000/0  855/0  865/0  930/0  توافق جمعی

  145/7  880/0  000/0  769/0  785/0  886/0  عدالت و برابري
  756/3  708/0  002/0  466/0  502/0  708/0  قانونمندي

  255/5  815/0  000/0  640/0  664/0  815/0  شفافیت و باز بودن
  811/7  902/0  000/0  800/0  813/0  902/0  کارایی و اثربخشی

ي، توافق جمعی، ریپذ تیمسئولیی، پاسخگویی، جو مشارکتنتایج حاصل از تحلیل مسیر هشت متغیر اصلی شامل: 
 ذکر انیشا)، نشان داده شده است. 1شکل: (عدالت و برابري، قانونمندي، شفافیت و باز بودن، کارایی و اثربخشی، در

بر ارتقاي کیفیت زندگی روستاییان  رگذاریتأثهاي اصلی است در این مرحله به صورت یکجا به تحلیل مسیر متغیر
ها در ارتقاي کیفیت زندگی مبادرت شده است. بر این اساس و بر اساس ضرایب همبستگی موجود، تمامی شاخص

اثرات  استها به صورت مستقیم بر متغیر وابسته که همان کیفیت زندگی د. در واقع همه متغیرانروستاییان موثر بوده
هاي مستقل وجود نداشته است. این موضوع ی در بین متغیرمیرمستقیغاند در واقع هیچ اثرات مستقیم را داشته

ها و نتایج حاصل از از متغیرعدم وجود اختالف بین نظرات مدیران روستایی در مورد اهمیت هر یک  دهنده نشان
  تحلیل مسیر است.
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  : روابط بین متغیرها بر اساس نتیجه تحلیل مسیر2شکل 

بررسی حکمروایی خوب بر بهبود و توسعه کیفیت زندگی روستایی انجام گرفته است. نتایج  باهدفپژوهش حاضر 
است. و  رگذاریتأثپژوهش نشان داده است که حکمروایی خوب روستایی بر بهبود و پایداري کیفیت زندگی روستایی 

افتخاري و همکاران، ()،2008، سان فنگ کام(هاي پیشیندر ابعاد مختلف قابل توجه است. در پژوهش ریتأثمیزان این 
حکمروایی خوب بر بهبود کیفیت  ریتأث) نیز بر 1390دربان آستانه و رضوانی، ()،1393حسام و همکاران، ( ) و1391

 دییتأتوان اعتبار نتایج پژوهش را با استناد به مطالعات پیشین مورد زندگی روستایی تاکید شده است، از این رو می
هاي کیفیت زندگی در این پژوهش براي دستیابی به نتایج کارا، در وهله اول وضعیت شاخص. همچنین در قرارداد

هاي کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت و میزان توسعه سطح روستاها و وضعیت روستاها از نظر کیفیت شاخص
مروایی خوب در بهبود حک ریتأثها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت و محرومیت روستاها در ارتباط با شاخص

  هاي کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص
در این ارتباط، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل موریس دیویس براي تأثیر حکمروایی خوب روستایی در بهبود و 

وضعیت شبکه فاضالب، وضعیت دفن زباله، وجود (هايتوسعه کیفیت زندگی روستایی، نشان داد، که شاخص
مسافرت در خانواده، امکانات فرهنگی روستا، امکانات ورزشی روستا، امنیت شغلی، میزان دارایی خانواده، رضایت از 

ها در سطح پس انداز، رضایت از درآمد، رضایت از شغل) در وضعیت مطلوب قرار دارند. همچنین بررسی شاخص
، قشالق آباد مبارك، سراب، نیاز، گدمیران علیا، ده رشید، دآبادیسعتیلکو، (هايروستاها، بیانگر آن است که روستا

اند. و روستاي خداکرم، قادرمز، آرزند، آبباریک، کاکه چوب، تروال، سرواله) در وضعیت نسبتاً مطلوب جاي گرفته
شده است. و بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی روستاییان،  قرارگرفتهبلدستی در وضعیت مطلوب 

هاي حکمروایی آزمون اسپیرمن، بیانگر رابطه معناداري بین شاخص بر اساسهاي استنباطی ر بحث یافتهد
ي، توافق جمعی، عدالت و برابري، قانونمندي، شفافیت و باز بودن، کارایی و ریپذ تیمسئولیی، جو مشارکت(خوب

، چندگانهبا استفاده از آزمون رگرسیون  است. در ادامه 000/0کیفیت زندگی با سطح معناداري  مؤلفهاثربخشی) با 
در ادامه با استفاده از مدل  جینتاي حکمروایی خوب برآورد شد، ها مؤلفه تک تکبراي  R چندگانهضریب همبستگی 
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ها در ارتقاي کیفیت زندگی روستاییان تحلیل مسیر نشان داد که، بر مبناي ضرایب همبستگی موجود، تمامی شاخص
  اند.موثر بوده

  گیريیجهنت

ها و شرایط الزم براي که با جامعیت خاص خود تمام ویژگی استحکمروایی خوب پارادایمی نوین در عرصه توسعه 
توسعه را در بر دارد. بنابراین در زمینه کاهش فقر به طور عام و فقر روستایی به طور خاص داراي سوابق درخشانی 

هاي نوین ده و ارزیابی قرار گرفته است و توانسته است در سیاستهاي جهان مورد استفابوده و در بسیاري از کشور
هاي بسیاري به دست آورد. مفهوم حکمروایی خوب به معناي در برگرفتن کاهش فقر در اولویت قرار گیرد و موفقیت

ز و هاي مدنی و در مجموع ایجاد یک نظام مبتنی بر سامجموعه عواملی همچون مشارکت، پاسخگویی، مشارکت نهاد
هاي مدنی است که به منظور تحقق اراده مردم بر سرنوشت خویش و مدیریت فضاي زیستی خودشان است. در کار

این راستا تحقق حکمروایی خوب به عنوان مفهومی جدید در مدیریت روستایی از آن جهت اهمیت دارد که کشور در 
مردم در تمامی سطوح کشور از جمله روستایی  هاي اخیر به دنبال پیاده کردن نقش پررنگ تري براي مشارکتسال

ها در این جهت بوده است. از طرف دیگر، هاي روستایی و دهیاريهاي مدیریتی همچون شورااست و ایجاد سازوکار
  دانند. همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی می باًیتقرامروزه 

یی خوب بر توسعه و بهبود کیفیت زندگی روستایی بسیار حکمرواان داد، در این ارتباط همچنان که نتایج پژوهش نش
خواهد بود، در این راستا دستیابی به روستایی با قابلیت زندگی و کیفیت زندگی باال که در آن امکانات و  رگذاریتأث

ی اثربخششود در گروه تحقق الگوي حکمروایی خوب روستایی است که اجماع، مشروعیت و  نیتأمنیازهاي اساسی 
میان اصول  ونددهندهیپفراهم نماید. حکمروایی خوب  ها يریگ میتصمتصمیمات را فراهم کند و مشارکت مردم را در 

از مفاهیم مشارکت، و با به رهگیري  دیآ یمی به حساب ده سازمانهاي حاکمیتی و رویکردهاي نوین و ارزش
ي، وفاق محوري، عدالت، پاسخگویی، زمینه ارتقا کیفیت زندگی را فراهم ریپذ انعطافي، ساز شفافي، مدار قانون

زیاد حکمروایی در کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان  راتیتأث. امري که در پژوهش حاضر نیز بیان آورد یم
ي کیفیت زندگی در ها شاخصي حکمروایی خوب روستایی منجر به بهبود هادهگالن نیز بوده است و ارتقاء شاخص

  نواحی روستایی خواهد شد.
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