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 چکیده

ة ایسذدر  ارکذانیذن اال و اثرگذاار مدنی به حضور فعّ ةبا تأکید بر سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامع روستایی خوب رویکرد حکمروایی: هدف

سی جایگاه ژوهش، بررپهدف از این  کید دارد.أانسانی ت ةیی و توسعآکارپایری،گرایی، مسؤولیتاجماع، عدالت، مندیگویی، قانونپاسخ، مشارکت، شفافیّت

  است.« یراناتمقایسة بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شم»بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعة پایدار روستایی مدیریت روستایی مبتنی 

مذاری  آها، پیمایشی اسذت. جامعذة حلیلی بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهت -: پژوهش از نوع توصیفیروش

صورت  نامه بوده که بهپرسش ها از نوعخانوار است. ابزار گردآوری داده 280روستای نمونه و  27منطقة مورد مطالعه با شامل خانوارهای روستایی دو 

متغیّذره رگرسیون چند و وکیتهای آنوا و آزمون ها نیز از مدل ویکورها و آزمون فرضیهتصادفی در روستاهای نمونه تکمیل شد. به منظور تحلیل داده

 ده است.استفاده ش

از وضعیّت  نطقة مورد مطالعهمها در دو گاههای مدل ویکور، مدیریت مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب و سطح پایداری سکونتمطابق یافته ها:یافته

ز دارنذد. تذری نیذری بهبسیار متفاوتی برخوردار است  به طوری که در هر دو منطقه، روستاهایی که از وضعیت حکمروایی خذوبی برخوردارنذد، پایذدا

 ت.کمروایی خوب و توسعة پایدار روستایی اسهای حدار بین مؤلفهدهندة تأثیر و ارتباط معنیمتغیّره، نشانچنین، تحلیل رگرسیون چندهم

 د. بی آن بول نظری پژوهش با مدل تجرو جامعة مورد مطالعه و تطابق مدبودن حجم نمونه های این پژوهش شامل وسیع: محدودیّتهامحدودیّت

ده و شیدار روستایی بخشی روند توسعة پاتواند موجب سرعتدرنظرگرفتن رویکرد حکمروایی خوب در نظام مدیریت روستایی می کارهای عملی:راه

 ها جلوگیری کند. گاهاز ناپایداری سکونت

های موجذود در اسذتیتواند کوایی و پایداری متفاوت، میاین مقاله ضمن مقایسة تطبیقی دو منطقه با نظام مدیریت، سطح حکمر :اصالت و ارزش

 تر نشان دهد.پارچة کنونی روستاهای کشور را واضحساختار مدیریت یک

  .ناتمدیریت روستایی، حکمروایی خوب روستایی، توسعة پایدار روستایی، بخش مرکزی کوهدشت، بخش لواساها: کلیدواژه
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 مه مقدّ. 1
 لهأمس طرح. 1. 1

 ةجانبهمه یروستایی فرآیندی است که ارتقا پایدار ةتوسع

هذای سازی و ترغیب فعالیذتحیات روستایی را از طریق زمینه

، «بذه مفهذوم عذام آن»ها و تنگناهای محیطیهمساز با قابلیت

تذرین هذدف دهذد. در همذین رابطذه مهممورد تأکید قرار مذی

-عرصذه زیستکردنقابل :روستایی عبارت است از پایدارة توسع

کیذد خذاب بذر أهای فعلی و آینده بذا تهای زندگی برای نسل

 واژة پایذداری». محیطذی –مداوم روابط انسانی ةتوسعبهبود و 

بذه معنذای ثبذات و آیذد، کذه از محتذوای آن برمذی گونههمان

یکی از  .(128-132. صص، 1388، )سعیدی «ایستابودن است

 پایدار در هر مکذان و سذرزمینی ةتوسعارکان اساسی توسعه و 

آن اسذت.  ةشایسذتحکمروایی خوب و  ةشیوالگوی مدیریت و 

 ر و کارآمذد منذابع مذادی وثّؤکذارگیری مذمدیریت، فرآیند بذه

ت و دهی، بسیج منذابع و امکانذاریزی، سازمانانسانی در برنامه

یابی به اهداف سذازمانی و ی دستکه برا هدایت و کنترل است

، )رضذايیان گیذردبراساس نظام ارزشی مورد قبول صذورت مذی

ی زیربنذای جدید توسعه، هویت محلّدر نگرش  (.6 ، ب.1379

پایذدار  ةتوسذعی ابذزار اصذلی ی و مذدیریت محلّذمدیریت محلّ

ی گراییی مبنای اصلی محلّهویت محلّ ،روستایی است. در واقع

« یمحلّذ مذدیریت» مور جامعه در قالذب عنذوانی امحلّة ادارو 

زدایذذی، خذذودگردانی، ای کذذه در بطذذن آن تمرکذذزواژه .اسذذت

کذایی ی و خوداتّمحلّ ةتوسعی، ی، مشروعیت محلّمشارکت محلّ

 .(124. ب، 1379)شفیعی،  نهفته است

ای است که شامل سذه یند چندجانبهآمدیریت روستایی فر

نذد بذا آیاسذت. در ایذن فررکن مردم، دولت و نهادهای عمومی 

هذای روسذتایی، مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمان

و د شذومذیروستایی تدوین و اجرا  ةتوسعهای ها و طرحبرنامه

. ب، 1383، )رضذوانی گیذردمورد نظارت و ارزشیابی قرار مذی

گیذذری بهینذذه از امذذروزه بهتذذرین رویکذذرد بذذرای بهذذره (.211

رویکذرد  ،پایدار روستایی ةتوسعیند آرهای مردم در فتوانمندی

ی اسذت ط نهادهای محلّذی توسّمحلّ ةی مبتنی بر جامعمدیریت

دادن مشارکت برای پوشش« خودمحور» ةادارکه آن را رویکرد 

گیری جامع و شذفاف تصمیمیند آفرها در یک های آنو توانایی

 آن را دارند که اجرا و قابلیتو  صالحیتی نامند. مردم محلّمی

-ظرفیذتروستایی را با راهنمذایی و  ةهای توسعپروژه مدیریت

 سازی از جانب نهادهای دولتی و غیردولتذی بذر عهذده گیرنذد

و حکومذت روسذتایی از  مذدیریت (.132 .، ب2002، 1)برکس

گذرا در دولذت ةدورپدرساالری در اوایل قرن بیسذتم، بذه  ةدور

 ةر آستانجدید حکمروایی خوب د ةدورو به  اواسط قرن بیستم

ویکم تغییر یافته است. این گاار هم بازتاب بخشذی قرن بیست

ی بذرای کذه الذزام مهمّذاین وده و هذمب  2از بازساخت روستایی

دهی جوامذع، گیری و اجرای سیاسذت روسذتایی، سذامانشکل

های روستایی و توزیع قدرت در نواحی روستایی اقتصاد، محیط

 خوب کرد حکمرواییروی (.36-39 .صص، 1998، 3)وودز است

روسذتایی از جملذه جدیذدترین و پرطرفذدارترین رویکردهذذایی 

روستایی مطرح شذده  ةتوسعپایدار  مدیریت ةاست که در زمین

بذر سذه رکذن اصذلی دولذت، بخذش  تکیهاست. این رویکرد با 

در  ارکانال و اثرگاار این مدنی به حضور فعّ ةجامعو  یخصوص

، 8عدالت، 7مندی، قانون6ییگوپاسخ، 5شفافیت، 4مشارکت ةسای

و  11گرایذذی، اجمذذاع10پذذایریولیتؤ، مسذذ9اثربخشذذیو  کذذارایی

 کید دارد. أانسانی ت ةتوسع

ها ای در تبیین واقعیتاین رویکرد، توانمندی قابل مالحظه

پایذدار  ةتوسذعگذااری سیاسذت ةتوانذد در زمینذداشته و مذی

  تذه شذودعنوان راهنمای عمل مناسبی به کار گرف روستایی به

 ةتوسذعو  14توانمندسازی ،13سازیظرفیت، 12سازیبه نهاد زیرا

ای دارد. ایذذن رویکذذرد دارای یذذک ه ویذذژهتوجّذذ 15مشذذارکتی

اسذاس ولیت اجتماعی بذرای ایجذاد دموکراسذی واقعذی برؤمس

ر دموکراتیذذک از جانذذب مذذردم ثّؤهذذایی از مشذذارکت مذذشذذالوده

ی عی قوی محلّذهای اجتماشبکه ،روستایی است. به این ترتیب

روستایی توانایی این را دارند که مشکالت روستاها را شناسایی 

 .ص، صذ1998، 16)مرداخ و آبذرام ها را برطرف کنندکرده و آن

تر، رویکرد حکمروایی خذوب روسذتایی به بیان دقیق  (50-41

 مذدنی ةجامعذگرایذی و اعتقذاد بذه دموکراسذی، ک ذرت ةپایبر 

ی نهادهای غیرحکذومتی، شذوراهای، نهادهای اجتماعات محلّ»

اسذتوار اسذت و در آن منذافع ناشذی از  «هذای و مانند اینمحلّ

ی و غیرانتفذاعی بذا نهادهذای کاری نهادهای محلّذمداخله و هم

ایذن  اکید فزاینده قذرار گرفتذه اسذت. بذأه و ترسمی مورد توجّ

 ةتوسذعشذرطی بذرای ، حکمروایی خوب روستایی، پیشتعریف

 شود.برشمرده میپایدار روستایی 

کشذور، گویذای  روستایی مدیریتکنونی  عملکردی -نظام ساختاری

و اسذتقرار نهذاد  نهادسذازیروسذتایی بذا وجذود  مذدیریتکذه  این است

روسذتا و بذا  ،همواره با نگاهی باال به پذایین ،ها و شوراهای اسالمیدهیاری
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ریزی و ینذد برنامذهآشده و مردم در هیچ سذطحی از فر روروبهروستاییان 

شوند. فقذدان سرزمین خود دخالت و مشارکت داده نمیتوسعة  مدیریت

 و سذاز حضذورتوانذد زمینذهالگوی حکمروایی خوب روسذتایی کذه مذی

رنذ  ریزی باشد، بسیار کمو برنامه مدیریتمردم در نظام  المشارکت فعّ

ی ت. این نوع نگرش و رویکرد سنّشوددیده نمیروستاها  اغلبو یا در بوده 

 و روستایی کشذور، بذدون درنظرگذرفتن نقذش مدیریتحاکم بر ساختار 

پایذدار روسذتایی  ةق اصذول توسذعجایگاه مردم، نه تنها در راستای تحقّذ

 ةتوسذعدر بازدارنذده  یک اصلعنوان  بلکه همواره به  حرکت نخواهد کرد

مربوط بذه توسذعه و های و تمامی برنامه کرد خواهدعمل  پایدار روستایی

 .گااشتخواهد نتیجه را بیهای روستایی کشور گاهن سکونتمراع

 تحلیذلدر راسذتای  کذه اسذت تالش بذر آندر این مقاله، 

 روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در مدیریتجایگاه 

 :دواده شپاسخ دسؤال های روستایی، به این دو گاهپایداری سکونت

 ةای توسذعهذت برخذورداری از شذاخصآیا بین وضعیّ الف(

 مورد مطالعذه ةمنطقپایدار روستایی و حکمروایی خوب در دو 

بخذذش مرکذذزی شهرسذذتان کوهدشذذت و بخذذش لواسذذانات »

 تفاوت معناداری وجود دارد؟« شمیرانات

پایذدار  ةتوسذعهذای بین شذاخصمعناداری  ارتباط ب( آیا

 تایی و حکمروایی خوب وجود دارد؟ روس

 . پیشینه تحقیق2. 1
 ةهایی هرچنذد انذد ، در زمینذیر، پژوهشهای اخدر سال

 ةا تا کنون در زمینذامّ  روستایی ایران انجام شده است مدیریت

خصوب حکمروایذی خذوب روسذتایی، مطالعذة هحکمروایی و ب

صورت میدانی و تطبیقی انجام نشده است. با ه هم ب زیادی آن

تذرین در این مقاله سعی شده است به برخذی از مهم ،این حال

 (.1جدول ) .طور مختصر اشاره شوده ب هاآن
 

 

 خارجی و داخلی تحقیق ةپیشین -1جدول 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

 پیشینه تحقیق

 ردیف عنوان محققان سال نتایج

 ةوسیله بکردن داند که استعدادها را برای عملحکمروایی روستایی را شامل آن نوع قدرتی می

 . کندمی ر هدایتها و اهدافشان در یک مشارکت پایداای از منابع، مهارتآمیزه

1988
 

 1 حکمروایی نواحی روستایی 27گودوین

های خالتمدنی قوی و د ة، فقدان یک جامعمدیریتقانون، فساد، ضعف یت اجرای ضعیف حاکم

 انداین کشورها بوده ةترین عامل بازدارنده در توسعسیاسی، مهم

2004
 

 28کامسا و ام بچ
 ةادها در فرآیند توسعنقش نه

 کشورهای آفریقایی
2 

 ة، توسعپیشین هایانسانی دوره ةها نشان داده است که حکمرانی خوب و توسعآن ةنتایج مطالع

 کند.انسانی فعلی را در هندوستان تعیین می

2011
 

 29رودرا و سانیال
انسانی در  ةحکمرانی خوب و توسع

 های هندوستانایالت
3 

قوی  هایولتدیاز به ننیازها و خدمات عمومی شهری  يةکا به بازار توسعه و ارااتّدهد که نشان می

 ها سازندتنه د که نهشو ی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری دارد، تا اطمینان حاصلمحلّ

 پایدار و فراگیر شهری است. ةچنین موجب توسعبلکه هم است 

2010
 

 30شن 
حاکمیت شهری خوب در جنوب 

 یاشرق آس
4 

یاران، بهسازی ملکرد دهعررسی باز دو دیدگاه دهیاران و مردم به توسعة کالبدی نگاه شده است. از دیدگاه مردم در 

  بوده است یابی خدمات و تأسیسات منفیسازی مساکن و کیفیت خدمات عمومی روستا م بت و مکانو مقاوم

ساز و سنددارشدن امال  ویفیت ساختهای کاخصگیری در ارتقای شامّا از دیدگاه دهیاران، تغییرات چشم

 است. بوده روستا صورت گرفته است و این تغییرات در زمینة اداری و آموزشی و انتظامی محدودتر

1392
 

ریاحی و کریمی 

 نسب

 ةها در توسعارزیابی عملکرد دهیاری

های گاهونتکی سفضای -کالبدی

روستایی مورد: بخش کردیان 

 شهرستان جهرم

5 

را  مدلی ،تر نهایدپردازد و ر میثّؤروستایی در ایران بر اساس عوامل م مدیریتبه سنجش عملکرد 

 دهد.ه میيروستایی ارا مدیریتدر قالب ابزار سنجش 

1385
 

عبدالهیان و شریعتی 

 و شوشتری

ر گیری عملکرد مدیریت روستایی داندازه

 یندایران براساس عوامل تأثیرگاار بر فرآ
6 

رکت یی و مشاگرامعدهد که مدیریت جدید روستایی باید در  توسعة محلّی، بروز ابتکارها، جنشان می

ی را حل روستای ضاهایمحیطی فرا در دستور کار قرار داده تا بتواند مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست

 ست.های توسعة روستایی بوده انامهترین عامل موفّقیت برکند. در این میان مشارکت، مهم

1384
 

مهدوی و نجفی 

 کانی

 مدیریتی دیگر در اها تجربهدهیاری

 روستایی
7 

ام ده و نظر نبوحکمروایی خوب روستایی در اک ر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردا

با « نیدولت، بازار و جامعه مد»گرانزیستی بین کنشساختاری روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا هم

ریزی -امهه جای برنریزی کارشناسانه بامهگرا و نیز برنید بر رهیافت مکانیکی به جای رهیافت انسانتأک

 .جّه شوده آن توببرای حکمروایی خوب روستایی « مطلوب»مشارکتی بوده که باید در الگوی پیشنهادی 

1391
 

الدین افتخاری و رکن

عظیمی آملی و 

پورطاهری و 

 پوراحمدی

اسب حکمروایی خوب الگوی منية ارا

 روستایی در ایران
8 
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  شناسیروش. 2

 قلمرو جغرافیایی تحقیق.  1. 2
موقعیذذت بخذذش مرکذذزی شهرسذذتان کوهدشذذت از لحذذا  

 56درجذذه و  33دقیقذذه و  19درجذذه و  33بذذین » جغرافیذذایی

 50درجذه و 47دقیقه و  16درجه و  47عرض شمالی و  ةدقیق

لحذا  موقعیذت نسذبی از  .واقع شده است «طول شرقی ةدقیق

نیز از طرف شمال به شهرستان نورآباد و شذیروان چذرداول، از 

جنوب به شهرستان پلدختر، از غرب به بخش طرهذان و  طرف

 شود.کونانی و از طرف شرق به شهرستان خرم آباد محدود می

 ( موقعیت بخش مرکزی نمایش داده شده است.1در شکل )

ه شامل دو دهستان ت گلندويک کیبا مرکز اتلواسانبخش 

در به نام دهستان لواسان کوچک و دهستان لواسذان بذزرو و 

آبادی است. این دو بخش در شمال شذرقی  21دارای  ،مجموع

تهران که از شمال به شهرسذتان نذور، از غذرب بذه شهرسذتان 

کرج، از شرق به شهرستان دماوند و از جنوب بذه شذهر تهذران 

 51دقیقه تذا  24درجه و 51» ت جغرافیایییمنتهی و در موقع

 36دقیقذه تذا  46و درجه  35طول شرقی و  ةدقیق 50درجه و

 (2در شذکل ) واقع شده است. «عرض شمالی ةدقیق 3درجه و 

 موقعیت بخش لواسانات نمایش داده شده است.

 

 
 در کشور، استان و شهرستان کوهدشت موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی -1 شکل

 1394های پژوهش، مأخا: یافته
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 استان، شهرستان موقعیت جغرافیایی بخش لواسانات در کشور، -2 شکل

 1394های پژوهش، مأخا: یافته
 

 قروش تحقی. 2. 2
بذوده و روش پذژوهش از  یحلیلت -پژوهش از نوع توصیفی

 هذا، پیمایشذیگردآوری داده ةنحونظر هدف کاربردی و از نظر 

آبذادی دارای  29آماری پژوهش مشتمل بر  ةجامع حجماست. 

بخذذش در  جمعیذذت نفذذر 7141خذذانوار و  1969سذذکونت، بذذا 

ار خانو 7277با آبادی روستایی دارای سکونت  136لواسانات و 

ش مرکذذزی کوهدشذذت اسذذت. نفذذر جمعیذذت در بخذذ 35778و 

در سذطح  است. صورت گرفته در دو سطح پژوهش گیرینمونه

بذذا بنذذدی شذذده و گیذذری الیذذهاسذذتفاده از نمونذذه روسذذتاها بذذا

روسذتا و در سذطح  27درنظرگرفتن عوامذل مختلذف مجموعذا  

نامذه پرسش 280تعداد  ،خانوار نیز با استفاده از فرمول کوکران

 .دشبه تناسب هر روستا تکمیل 

 ،سذاختمحقذق ةنامذپرسذشاز نذوع  هاگردآوری داده ابزار

ه وده کذه بذبذ« 5تا خیلی زیاد  1کم  خیلی»طیف لیکرت بین 

. آزمذون روایذی کامل شذد صورت تصادفی در روستاهای نمونه

پذژوهش نیذز بعذد از بررسذی  ةنامذصوری و محتذوایی پرسذش

اعتماد ابذزار بذا  قابلیت، جهت پایایی و بیات نظریاسنادی و اد

و آزمون آلفای کرونباخ مورد آزمایش  spssافزار استفاده از نرم

ر متغیّذ هریک از شاخص هذای قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای

-، قذانون%76پایریولیتؤ، مسذ%89مشارکت ،مستقل پژوهش

گرایذذی و توافذذق ، اجمذذاع%72گذذویی ، پاسذذخ%81مذذداری 

،  %88ی و اثربخشذی یآ، کذار%84محذوری ، عدالت%83جمعی

ه بذ %81هذای حکمروایذی شاخص ،و در مجموع %78ت شفافی

 .اسذت %70باالتر از  این میزان کهه به ایندست آمد که با توجّ

هذای مناسب و قابل قبول است. میزان پایایی شاخص ،بنابراین

 -پایذذدری محیطذذی ،ر وابسذذتهیّذذپایذذداری نیذذز بذذه عنذذوان متغ

، پایذداری %82فرهنگذی  -، پایداری اجتمذاعی%79اکولوژیکی 

و پایذذداری  %77، پایذذداری اقتصذذادی %83فضذذایی  -کالبذذدی

هذا بذا ع نیز این شاخصکه در مجمو مدآدست ه ب %74نهادی 

 .دشقابل قبول و تأیید  % 79

-و آزمون فرضذیهها به منظور تحلیل دادهدر این پژوهش، 

 استفاده شذده اسذت. رهمتغیّو رگرسیون چند ، از مدل ویکورها

ترسذیم شذده  GISافزار ها نیز با استفاده از نرمنقشه ،چنینهم

 است.

 . مبانی نظری تحقیق3
بیذات نظذری ایذن پذژوهش پیرامذون ترین مباحذ  ادمهم

پایذدار  ةو توسذع مذدیریتارتباط و تأثیر حکمروایی خذوب بذر 

 د.شوطور مختصر بیان میه روستایی خواهد بود که ب

 روستایی مدیریتو  مدیریتمفهوم . 1. 3
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خصوب هدایت و به مدیریتاداری و دانش ة موضوع اندیش

اعی انسان و راه با زندگی اجتمو رهبری، موضوعی است که هم

در  .(5ب. ، 1378)حقیقذی،  ی قبل از آن مطرح بوده استحتّ

کشورهای در حال توسعه، شناسذایی جذامع سذاختار حکومذت 

، 21)ژان کلیذدی اسذتألة یک مس مدیریتو « روستایی»یمحلّ

-لبر هدایت تشکّ یک فراگرد است،»، مدیریت(. 3، ب. 2003

گیذری و صذمیمر بذر تمذؤثّ مذدیریت، های انسانی داللذت دارد

ن ، متضذمّآکار مدیریت .دستیابی به نتایج مطلوب مبتنی است

هذای بذر فعالیذت مدیریت، منابع است ةرانص و صرف مدبّتخصّ

 مذذدیریت. (7ب. ، 1386)افتخذذاری،  «کذذی اسذذتدار متّهذذدف

معه دهی، هدایت جایند سازمانآتوان در واقع فرروستایی را می

هذا و نهادهذا ن به سذازماندادو محیط روستایی از طریق شکل

ة های جامعذها و نهادها وسایل تأمین هدفدانست. این سازمان

 .(211. ب، 1383، )رضوانی باشندروستایی می

 مفهوم حکمروایی و حکمروایی خوب روستایی. 2. 3

راهبذری یذا » حکمروایی ما را به فعل یونانی ةواژ یابییشهر

هدایتکردن22« مذیرسذاند  واژهای کذه افالطذون آن را بذرای 

گونگی طراحی یک نظام حکومتی به کار بذرده اسذت. ایذن هچ

واژة یونانی در قرون وسطی به واژة رانذدن23، حکمرواییکذردن 

 ةجذا حکمروایذی عمذل یذا شذیویا راهبری داللت دارد. در این

 (.3. ب، 1386)کذایر،  کردن یا کارکرد حکومت اسذتحکومت

کمیتة همکاریهای توسعه24، سازمان همکاریهای اقتصادی و 

توسعه25، برنامه توسعة ملل متّحد26 و مؤسسات و سازمانهای 

ای از تعذامالت المللی توسعه، حکمروایی را سیستم پیچیدهبین

 ینذدهاآو فر« هذاولیتؤمسذ» ها، کارکردهابین ساختارها، سنّت

یعنذی   سذه ارزش کلیذدی ةدانند که به وسیلمی« عملکردها»

 ة)برنامذ شذودص مذیویی، شذفافیت و مشذارکت مشذخّگپاسخ

توسعة سازمان ملل27، 2002(. تعریف برنامذة توسذعة سذازمان 

: اعمذال قذدرت سیاسذی، اسذت چنذینملل از حکمروایذی این

امور یک کشور در تمام سطوح.  مدیریتاقتصادی و اجرایی در 

ینذدها و نهادهذایی اسذت کذه از آها، فراین امر شامل مکانیسم

-آن، شهروندان منافع و مصذلحت خذود را در نظذر مذی طریق

و بذه وظذایف و  کننذدگیرند، از حقوق قانونی خود استفاده می

هایشذان را دات خود آگاهی یافته و از ایذن طریذق اخذتالفتعهّ

کنند. در ارتباط با ایذن تعریذف بایذد دو وفصل میتعدیل و حلّ

مروایی حکومت که حکل ایناوّ  جنبه را مورد مالحظه قرار داد

نیست  حکمروایذی قذدرت موجذود در درون و بیذرون مراجذع 

شناسذذد. در ت مذذییرسذذمی و نهادهذذای حکذذومتی را بذذه رسذذم

تر ضوابط، حکمروایی شامل حکومت، بخذش خصوصذی و بیش

که، حکمروایی بر فرآیند تأکید مذیمدنی است. دوم این ةجامع

یذده بذین کند. حکمروایی تصمیماتی را که براساس روابط پیچ

 شناسذدت مذییشود، به رسذماک ر بازیگران متفاوت گرفته می

)برنامة اسکان بشر سازمان ملل متّحذد28، 2002، صذص. 13-

12.)  

کنذد کذه حکمروایذی اروپذا تصذریح مذی ةکمیسیون جامع

ها ن این موضوع است که سیاستمداران و سازمانخوب، متضمّ

، احتذرام به حقوق بشر، اصذول دموکراسذی و حاکمیذت قذانون

-(. حکمروایی خوب ایذن129، ب. 2002، 92)اتو سانو بگاارند

 ةرسذد، ایذدمیاقل به حدّ« مالی» کند که فسادگونه فرض می

ه در پایرترین افراد جامعشود و صدای آسیبها لحا  میاقلیّت

 هایدر برابر نیازمندی ،چنینشود. همگیری شنیده میتصمیم

، 1391)بووارد و لذوفر،  ستا گوخزمان حال و آینده جامعه پاس

یی خوب روستایی عبذارت اسذت از (. حکمروا308-309صص. 

 مذدیریتارکذان دخیذل روسذتایی بذر  ةفرآیند تأثیرگااری هم

عالی تها به سوی روستایی، با تمام سازوکارهایی که بتوان با آن

بذه عبذارت   و پیشرفت روستا و مذردم روسذتایی حرکذت کذرد

اجرادرآوردن تصذمیمات و ستایی همانذا بذهدیگر، حکمروایی رو

سو با منافع خودشان است کذه های مردم روستایی، همسیاست

 ست.ای نیز سازگار ای و محلّی، منطقهدر عین حال با منافع ملّ
 

 . حکمروایی خوب روستایی و توسعة پایدار روستایی3. 3
 ةای اسذت کذه در آن رابطذپایدار روسذتایی توسذعه ةتوسع

کذه عوامذل  طذوریه بذ  محذیط و جامعذه حفذد شذدهمتقابل 

اندیشی خذاب بذه راه با ژرفاقتصادی، اجتماعی و محیطی هم

ای گونذهبذه  شودایجاد الگوهای رفتاری سازمان یافته منجر می

رسذاندن بذه های کنونی روستایی بدون آسیبکه نیازهای نسل

های آینده بذه آن وابسذته اسذت، منابع طبیعی که حیات نسل

، )مذورداخ و آبذرام نظذر باشذند مین شود و آیندگان نیذز مذدّأت

 (.41-50، صص. 1998

هذای میالدی به بعد، با نقذد و طذرح چذالش 1970 ةاز ده

شناختی مکتب نوسازی از سوی مکاتب وابستگی نظری و روش

مدرنیسذم، فمینیسذم و هذایی چذون پستجریذان ،چنینو هم

ة توسذذع ةلأمسذذ سذذاختارگرایی اجتمذذاعی، زمینذذه بذذرای طذذرح

  تذر فذراهم شذدپایدار روستایی بیش ةروستایی در قالب توسع

پایذدار  ةتوسذع ةیکی دیگر از عوامل طرح گسترد، عالوه بر این
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روسذتایی، ارتبذاط ة روستایی و رهاشدن مباح  متعارف توسع

 پایدار بذود ةگرایی و توسعتاریخی آن با مباح  عمومی محیط

. در حکمروایذذی خذذوب (288-289، صذذص. 1387)سذذعیدی، 

روستایی نیز تأکید عمده بر این است که مسیر عمومی اندیشه 

د و مردم روستایی، خذود بذرای شوای تقویت توسعه مدیریتو 

یند حکمروایذی آفر ،چنینگیری کنند. همسرنوشتشان تصمیم

 ةهذای توسذعدهد که اولویتخوب روستایی این تضمین را می

ی محلّذ ةفذاق نظذر جامعذمذاع و اتّپایدار سرزمین، مبتنی بر اج

ینذد آپایرترین اقشار نیز در فرباشد و صدای فقیرترین و آسیب

 ة)برنام تخصیص منابع توسعه شنیده شود ةگیری دربارتصمیم

 (.2000ملل،  سازمانةتوسع

ق و در تحقّ مدیریتهای اخیر به لحا  اهمیتی که در دهه

 ةجامعذة افتمندانیافتگی و زندگی شرتوسعه کردن حقّعملیاتی

از سذوی و سذو  روستایی به عنوان یک شذهروند دارنذد از یذک

 ی با گسترش نظریذاتمدیریتکارهای جدید ونیاز به ساز ،دیگر

هایی مطلوب روستایی، شاخص مدیریتو تجربیات در خصوب 

عنوان حفذد تعذادل بذین نیازهذای اجتمذاعی و اقتصذادی و  با

انسذانی پایذدار،  ةعمحیطی نسل حاضر و آینده از طریذق توسذ

 )طوسذی، امذور ایجذاد کذرده اسذت ةتغییر پارادایمی را در ادار

 (. این تغییذر پذارادایم بذه ورود مفذاهیمی ماننذد6. ب ،1380

گویی، عدالت مدنی، شفافیت، پاسخ ةمشارکت شهروندی، جامع

روسذتایی  مذدیریتیی و اثربخشذی در آو برابری در کنذار کذار

شذرطی عنوان پیش مطلوب را بهاست و حکمروایی  منجر شده

روسذتایی  مذدیریتپایدار و الگوی مناسذبی بذرای  ةبرای توسع

 (.132. ب ،1389)شوماخر،  کندمعرفی می

روستایی در پرتو رهیافت حکمروایذی خذوب  ةمدیر شایست

گذو، جذو، پاسذخسذاالر، مشذارکتروستایی، مدیری است  مردم

 مذدیریتکارآفرین.  جو وپایر، کارا و اثربخش، عدالتولیتؤمس

روسذذتایی بذذا درنظرگذذرفتن اصذذول اساسذذی حکمروایذذی خذذوب 

ها انسان ةپایدار روستایی، هم به توسع ةروستایی و اصول توسع

 مکان و سرزمین.  ةاندیشد و هم به توسعمی

 های تحقیقیافته. 4

قبل از پرداختن به آزمون  ،لاوّ ةبرای تحلیل و اثبات فرضی

-گاههای حکمروایی و پایداری سکونتتفاوت معناداری شاخص

ضذذمن تعیذذین وضذذعیت  ،هذذا، بذذا اسذذتفاده از تکنیذذک ویکذذور

هذای روسذتایی دو منطقذه، گذاهبرخورداری هرکدام از سذکونت

هذذا براسذذاس ضذذریب آن بندیبنذذدی و سذذطحاقذذدام بذذه رتبذذه

در ایذذن تکنیذذک وضذذعیت شذذده اسذذت.  یذذکبرخذذورداری هر

هذای براسذاس شذاخص ،روستاهای نمونه به تفکیک هر منطقه

 شود.پایدار تبیین می ةتوسعحکمروایی و 

و تحلیلل وضلعیت حکمروایلی و  03تکنیک ویکور. 1. 4
 های روستایی گاهپایداری سکونت
تذذوافقی اسذذت کذذه  MCDM31یذذک روش  تکنیذذک ویکذذور

بذر  و (123ب، 2008 ،23لذینوی و ) ط آپریکوویچ و زن توسّ

 ته است.توسعه یاف 33مبنای روش ال پی متریک

 (1) 

(2) 

 

بیذت گروهذی مطلو ةبیشذینتواند یک مقذدار این روش می

راهم ر انفرادی برای مخالفت را فذتأثّ ةبرای اک ریت و یک کمین

 مراحل انجام تکنیک ویکور به شرح ذیل است: .کند

 شدهمقادیر نرمال ةمحاسبل: اوّ ةمرحل -

های معیذذار داریذذم. گزینذذه nگزینذذه و  mکنیم فذذرض مذذی

ixعنذذوان  بذذه  iختلذذفم
 ةگزینذذاند. بذذرای ص شذذدهمشذذخّ 

jx
ijxعنوان  ام بهjجنبه  ةرتب

ص شده است و برای مشخّ

ijxطذور. ها نیذز همینسایر گزینه
ام jارزش و مقذدار معیذار 

ijxسازی مقادیر، جذایی کذه یند نرمالآاست. برای فر
ارزش 

 ام است:jآم و بعد iاصلی گزینه 

 دوم: تعیین بهترین و بدترین مقدار ةمرحل-
یذذک از مقذذادیر در هذذر معیذذار را  بهتذذرین و بذذدترین هذذر

کنیم و به ترتیبشناسایی می



jf
و  



jf
 نامیم.می

 

 سوم: تعیین وزن معیارها ةمرحل-
ود. در ایذن شذها محاسبه مذیت روابط آنیبیان اهم برای 

دهی به معیارها استفاده شذده برای وزن AHPتحقیق از روش 

 است.
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 های حکمروایی خوب روستاییدهی شاخصوزن-
و  های حکمروایی خوب روستاییدهی به شاخصبرای وزن

ین اه ب .استفاده شده است AHPاز مدل  هاگاهپایداری سکونت

با استفاده از تکنیک رایج دلفذی،  های مورد نظرر شاخصمنظو

دانشذذجویان  نظذران و، صذاحبتاداناسذ نفذر از 20در اختیذار 

ریذزی آمایش سرزمین، برنامذهریزی روستایی، برنامههای حوزه

هذای در دانشذگاه مذدیریت و ، علذوم اجتمذاعی، اقتصذادشهری

 ةنامذپرسذشها و نهادهای مربوطه به صذورت مختلف، سازمان

 AHPدهذذی شذذد. در مذذدل ارسذذال و سذذپس وزن ،ایمیلذذی

ت گر وضذذعیّنشذذان ،بذذه ترتیذذب « 9و  7، 5، 3، 1»هذذای ارزش

تفذاوت، نسذبتا  مناسذب و کامال  نامناسب، نسبتا  نامناسذب، بذی

  استکامال  مناسب 

ذکر است کذه ضذریب سذازگاری یذا نسذبت توافذق  شایان

  0.05 ییذکمرواهای حدوتایی برای شاخص ةمقایسماتریس 

CR= 0.00464و برای شاخص های پایداری  CR= محاسذبه

 (.3و  2 ولاجد) شد.

 AHPهای حکمروایی خوب روستایی با مدل دهی شاخصوزن -2جدول 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

AHPw 
 عدالت کارایی شفافیت اجماع گرایی پاسخگویی قانونمندی مسئولیت مشارکت

0.29 0.078 0.324 0.111 0.154 0.027 0.034 0.05 

f+ 0.30 0.079 0.149 0.121 0.197 0.029 0.031 0.06 

f- 0.09 0.019 0.072 0.033 0.045 0.006 0.008 0.01 

(f+)-(f-) 0.20 0.06 0.121 0.088 0.015 0.022 0.022 0.05 

 

 AHPهای پایداری روستاهای نمونه با مدل دهی شاخصوزن -3جدول 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

AHPw 
 نهادی اقتصادی ضاییف -کالبدی رهنگیف -اجتماعی کولوژیکیا -محیطی

0.531 0.171 0.164 0.093 0.04 

f+ 0.540 0.1742 0.1310 0.1015 0.05110 

f- 0.1661 0.0428 0.0491 0.027 0.0118 

(f+)-(f-) 0.347 0.1317 0.0818 0.0738 0.039 

 

 آلها از ایدهگزینه ةفاصل ةبمحاسچهارم: ة مرحل-
آل و هر گزینذه از راه حذل ایذده ةفاصل ةمحاسباین مرحله 

ها برای ارزش نهایی براساس روابط ذیل سپس حاصل جمع آن

 است:

iSجایی که
ام از راه حذل iگزینذه  ةگر نسبت فاصذلبیان

iRآل م بت )بهترین ترکیذب( وایده
 ةفاصذلگر نسذبت بیذان

. اسذتآل منفذی )بذدترین ترکیذب( ام از راه حذل ایذدهiگزینه 

iSبرترین رتبه براساس ارزش
و بدترین رتبه براساس ارزش 

iR
 آید.دست میه ب 

 iQمقدار ویکور  ةمحاسبپنجم:  ةمرحل-
 شود:صورت زیر تعریف میها بهiاز  این مقدار برای هریک

در جذذذذذذایی کذذذذذذه: 
i

i
SMaxS 

 ،i
i

SMinS 

 ،

i
i

RMaxR 

iو  
i

RMinR 
ت یذوزن استراتژی اک رvو 

گر نسذبت بیذان ت گروهی است.یموافق معیار یا حداک ر مطلوب

ا نسبت ام و به معنی مخالفت بiآل گزینه ایده حلّ فاصله از راه

 5/0تذر از بزرو vکه مقذدار هنگامی ،بنابراین .ام استiگزینه 

iQباشد شاخص
 شود و هنگذامیمنجر به اک ریت موافق می 

iQشاخص ،شودمی 5/0تر از که مقدار آن کم
ر نگرش گبیان

 5/0برابذر  vوقتذی مقذدار ،یطذور کلّذ ت است. بذهمنفی اک ریّ

 است. صان ارزیابیگر نگرش توافقی متخصّبیان ،است
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 iQها براساس مقادیرگزینه بندیششم: رتبه ةمرحل -

iQدراین مرحله براساس مقادیر
ه در گذام شذدمحاسذبه 

 هذای حکمروایذی و پایذداریروستاها را براساس شذاخصقبل، 

است که این نکته الزم . ذکر مکنیمی تحلیلبندی کرده و رتبه

iQقذدر مقذدار هدر مدل ویکور هرچ
آن  ةرتبذ ،تذر باشذدکم

هذای اساسذی که این موضوع یکی از تفاوت استتر فه بیشلّؤم

 است.بندی های رتبهر مدلبا سای حاضر مدل

 

 با مدل ویکور و پایداریبر اساس شاخص حکمروایی  نمونه یبندی روستاهارتبه -4جدول 

 1394های پژوهش، مأخا: یافته

 سطح پایداری سطح حکمروایی رتبه QI روستا ردیف

 پایداری باال حکمروایی خوب 1 0.0318 برگجهان 1

 ایداری باالپ حکمروایی خوب 2 0.0668 کردیان 2

 پایداری باال حکمروایی خوب 3 0.0695 افجه 3

 پایداری باال حکمروایی خوب 4 0.0735 رسنان 4

 پایداری باال حکمروایی خوب 5 0.0929 سینک 5

 پایداری باال حکمروایی خوب 6 0.0970 نیکنامده 6

 پایداری باال حکمروایی خوب 7 0.1209 کیور 7

 پایداری متوسط روایی متوسطحکم 8 0.6548 سه آسیاب 8

 پایداری متوسط حکمروایی متوسط 9 0.6815 هاشم ب  9

 پایداری متوسط حکمروایی متوسط 10 0.6868 کیله 10

 پایداری متوسط حکمروایی متوسط 11 0.6941 چیابله باال 11

 پایداری متوسط حکمروایی متوسط 12 0.6992 باباقلی 12

 پایداری متوسط روایی متوسطحکم 13 0.7388 خوشناموند 13

 پایداری متوسط حکمروایی متوسط 14 0.7772 چهاقلعه سادات 14

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 15 0.8013 گل زرد باال 15

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 16 0.8292 آواره 16

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 17 0.8424 خدارحم زیتون 17

 ناپایدار ضعیفحکمروایی  18 0.8431 دم قلعه 18

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 19 0.8639 شیخ عالی 19

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 20 0.8641 بانه 20

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 21 0.8873 ابولوفا 21

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 22 0.8853 پیره بر 22

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 23 0.8944 گدارپهن 23

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 24 0.8957 چمچغا 24

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 25 0.9157 دارابی 25

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 26 0.9255 پشت کیو بادام 26

 ناپایدار حکمروایی ضعیف 27 0.9613 کوتوله حسن 27
 

های حکمروایذی خذوب نتایج مدل ویکور در بخش شاخص

وستای نمونه و ر 27این است که در بین  ةدهندروستایی نشان

مشذذارکت، » شذذاخص اصذذلی حکمروایذذی خذذوب 8براسذذاس 

گرایذذی، گذذویی، اجمذذاعمنذذدی، پاسذذخپذذایری، قانونولیتؤمسذذ

روسذتای نمونذه کذه همگذی در  7، «یی و عدالتآکار، شفافیت

در  0.5تذا  0بذین QIبذا ضذریب  ،اندبخش لواسانات واقع شده

مرکذزی  از حکمروایی خوب برخوردارند. در بخش 7تا  1 ةرتب

از  0.8تذا 0.5بذین  QIروستا با ضذریب  7تعداد  کوهدشت نیز
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تذا  0.8روستای دیگر با ضریب  13ط و سطح حکمروایی متوسّ

 اند.های نهایی قرار گرفتهدر رتبه 1

هذای پایذداری بندی مذدل ویکذور در بخذش شذاخصرتبه

 27ز اایذن اسذت کذه  ةدهندهای روستایی نیز نشانگاهسکونت

شذاخص  5مذورد مطالعذه براسذاس  ةمنطقذنه دو روستای نمو

 -جتمذاعیاکولذوژیکی، ا-محیطی»پایدار روستایی ةتوسعاصلی 

هذای مطابق رتبه« ضایی، اقتصادی و نهادیف-فرهنگی، کالبدی

روستای نمونه در بخش لواسانات  7 ،حکمروایی خوب روستایی

طح سقرار گرفته و از  7تا  1 ةدر رتب0.5تا  0بین QI با ضریب

 یداری خوبی برخوردارند. پا

 4روستای بخش مرکزی کوهدشت نیذز تعذداد  20در بین 

ط و از سطح پایداری متوسّ 0. 8تا 0.5بین  QI روستا با ضریب

هذای نهذایی در رتبذه 1تذا  0.8روستای دیگذر بذا ضذریب  16

 QIروستاهایی که از ضذریب  ،به بیان دیگر  پایداری قرار دارند

نیذز جمله ناپایدارترین روستاها بذوده و  از ،باالتری برخوردارند

 هستند.ترین سطح حکمروایی پاییندارای 

هذذا نزدیذذک بذذه آن QI روستاهایی که ضریب  ،در این مدل

نذد. ایذن داروضعیت حکمروایی و پایدارای بهتذری  ،صفر است

( و 4(، )3) (، شذکل4جذدول ) ر اسذت.متغیّذ 0-1ضریب بین 

 .دشو(، مالحظه 5)
 

 
 بندی روستاهای نمونه براساس شاخص حکمروایی و پایداری با مدل ویکوررتبه -3شکل 

 1394های پژوهش، مأخا: یافته

 
 داری با مدل ویکوربخش مرکزی کوهدشت براساس شاخص حکمروایی و پای ةروستاهای نمون -4شکل 

 1394های پژوهش، مأخا: یافته
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 ا مدل ویکوربخش لواسانات براساس شاخص حکمروایی و پایداری ب ةنروستاهای نمو -5شکل 

 1394های پژوهش، مأخا: یافته
 

 

و تحلیل تفاوت سلط   43آنوا توکیآزمون  .2 .4

-برخورداری از حکمروایی و پایلداری سلکونت

 های روستایی گاه
 ةهای توسعشاخص وضعیت برخورداری از بینل  اوّ ةفرضی

 مورد مطالعذه ةمنطقکمروایی خوب در دو پایدار روستایی و ح

بخذذش مرکذذزی شهرسذذتان کوهدشذذت و بخذذش لواسذذانات »

بنذدی عالوه بر سذطح .وجود داردتفاوت معناداری « شمیرانات

آنوا  ل از آزمون تفاوتاوّ ةیاثبات فرض منظوره ب ،تکنیک ویکور

 استفاده شده است. توکی 

-معنذی داری یا عذدمل این سنجش، به معنیاوّ ةمرحلدر 

 شذود.های آزمون تفاوت پرداخته میداری تفاوت بین میانگین

یا میان گروهی  53در جدول آزمون فیشر، تغییرات بین گروهی

هذا از میذانگین کذل میانگین گذروه 53و تغییرات درون گروهی

هم در سذطح  ،ه به مقدار آزمون فیشربا توجّشود. ص میمشخّ

و هم به تفکیذک  دو بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات

 0.01از  تذرکمروستاهای نمونه، تفاوت آزمون در سطح خطای 

دهذد کذه مذی دار است و نشاندرصد معنی 0.99و با اطمینان 

پایذذدار روسذذتایی و  ةتوسذذعهذذای -تفذذاوت میذذانگین شذذاخص

 مورد مطالعه به لحا  آماری در ةمنطقحکمروایی خوب در دو 

 (.6 و 5جداول )دار است دو جدول معنی هر

 

خورداری رداری آزمون تفاوت سط  بسط  معنی -5 جدول

 نمونه ةمنطقاز حکمروایی خوب و پایداری روستاها در دو 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

  آزمون توکی یا ای. توکی یا کمترین تفاوت راستین

و دکیک تفاوت بین سطح برخورداری از شاخص های پایداری و حکمروایی خوب به تف

 همنطق

 آزمون آنوا توکی
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 آزمون

 

 95.664 2 191.328 تفاوت بین گروهی

 0.124 277 34.235 تفاوت درون گروهی 0.000 774.035

   279 225.563 مجموع
 
 

داری آزمون تفاوت سط  مربوط به سط  معنی -6 جدول

ایداری به تفکیک خورداری از حکمروایی خوب و پرب

   روستاهای نمونه

 1394های پژوهش، مأخا: یافته
 آزمون توکی یا ای. توکی یا کمترین تفاوت راستین  

ک تفاوت بین سطح برخورداری از شاخص های پایداری و حکمروایی خوب به تفکی

 روستاها

 آزمون آنوا توکی
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 معناداری آزمون

 7.488 28 194.168 تفاوت بین گروهی

 0.124 253 31.394 تفاوت درون گروهی 0.000 60.183

   279 225.563 مجموع
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بذذه بیذذان کیفیذذت تفذذاوت بذذین میذذانگین  ،دوم ةمرحلذذدر 

هذای گذاههذای حکمروایذی خذوب و پایذداری سذکونتشاخص

 شود. روستایی در دو منطقه پرداخته می

یذن تفسذیر، میذانگین هذر روسذتا در در جدول مربوط به ا

تذرین بذه تذرین بذه بیشاز کم ،روستای همگن خود به ترتیذب

صورت صعودی نمایش داده شده است. نتایج این جدول نشان 

 ،هذاهذا و ترتیذب آنمیذانگین ةه بذه مقایسذدهد که با توجّمی

تذرین نمذره کم در بخذش مرکذزی کوهدشذت روستای دارابذی

تذرین بیش 3.91با ر بخش لواسانات دو روستای رسنان  1.37

نمره سطح برخورداری از حکمروایی خوب و پایداری روستایی 

 ةمنطقذدر سذطح دو  توان گفذتمی ،بنابراین .باشندرا دارا می

هذای رخورداری از شذاخصبتفاوت معناداری در  ،مورد مطالعه

 .(7جدول ) ماکور دیده می شود

هذر گذروه  کذه دهذدجدول تفاوت بین روستاها نشذان مذی

دهد. وجود دو گروه همگن در همگن یک ستون را تشکیل می

کیذور، افجذه، سذینک، »کند که روستاهای این جدول بیان می

کذه همگذی در بخذش « نیکنامده، کردیان، هیذزم دره، رسذنان

اند، با دارابذودن سذطح حکمروایذی خذوب و لواسانات واقع شده

ر بخذش مرکذزی روسذتاها کذه همگذی د ةپایداری بذاال و بقیذ

 گیرند.هستند، در یک گروه جای می
 

 آنوا توکی نبندی روستاهای نمونه براساس تفاوت میانگین سط  برخورداری از حکمرایی خوب و پایداری؛ آزمواولویت -7جدول 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

 خش لواساناتی کوهدشت و بسکونتگاههای روستایی بخش مرکز سطح برخورداری از حکمروایی خوب و پایداری  

 N نام روستا
Subset for alpha = 0.05 

 گروه همگن دوم گروه همگن اول
 1.37 2 دارابی

  

 1.5222 3 چهارقلعه سادات
 1.5917 4 پشت کیو بادام
61.606 2 دم قلعه  

 1.6067 2 شیخ عالی
 1.6242 8 سه آسیاب
 1.6293 15 باباقلی
.6351 4 چیابله باال  

 1.6433 2 گل زرد باال
 1.6467 3 آواره
 1.6482 30 هاشمب 
 1.6582 50 خوشناموند
 1.6689 3 کوتوله حسن
 1.6783 4 چمچغا

 1.685 4 خدارحم زیتون
 1.717 20 کیله
 1.7187 15 ابولوفا
 1.7787 2 گدارپهن
 1.8244 3 پیره بر
 1.8767 2 بانه
 2 کیور

  

3.14 
 3.233 40 جهاف

 3.353 12 سینک
 3.451 30 نیکنامده
 3.496 5 کوردیان
 3.612 10 هیزم دره
 3.902 3 رسنان

Sig. 0.963 0.34 
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دهد که روستاهای بخش مرکذزی ل نشان میگروه همگن اوّ

دیگذر سطح حکمروایی خذوب و پایذداری بذا هم دارابودناز نظر 

ای ی، ایذن روسذتاها بذا روسذتاهاز طرف .ندارندی تفاوتی معنادار

 بخش لواسانات از تفاوت معناداری برخوردارند.

 تأییذد و H1 توان ادعا کرد فرض خالف یا بدیلمی ،بنابراین

ایذن نتذایج  ،بذه عبذارتی  شودپژوهش نیز رد می H0فرض صفر

دهذد کذه تفذاوت بسذیار زیذادی از نظذر سذطح نشان می آزمون

جغرافیذایی  ةمنطقذای دو پایداری و سطح حکمروایذی روسذتاه

 شود.بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات دیده می

 حکمروایی 73ةمتغیرتحلیل رگرسیون چند .3. 4

 پایدار روستایی ةتوسعخوب و 

پایذدار روسذتایی و  ةتوسذعهذای بین شاخص :دومة فرضی

 بستگی معناداری وجود دارد.هم ،خوبهای حکمروایی شاخص

هذای ثیر هذر کذدام از شذاخصمنظور بررسذی دقیذق تذأه ب

گذویی، شذفافیت، پایری، پاسخولیتؤمشارکت، مس» حکمروایی

 «ر مسذتقلمتغیّذ» «ییآمداری و کارگرایی، عدالت، قانوناجماع

 -محیطذذی» در ابعذذاد ی روسذذتاییهذذاگذذاهپایذذداری سذذکونت بذذر

فضذایی و  -فرهنگی، اقتصذادی، کالبذدی –اکولوژیکی، اجتماعی

عذاد بذر هر کدام از این اب ثیرأتو تعیین  «هستبر وامتغیّ« »نهادی

شذده از تحلیل رگرسذیون چنذدمتغیره اسذتفاده  ،ر وابستهمتغیّ

سهم یذک  ةمطالعگانه، روشی برای . تحلیل رگرسیون چنداست

 بینی متغیر وابسته است. ر مستقل در پیشیا چند متغیّ

 ةرابطذتوانذد ق مذیمتغیره، محقّبا استفاده از رگرسیون چند

ر رهای مستقل با یک متغیّای از متغیّی موجود بین مجموعهخطّ

ین بذکه در آن، روابط موجذود  کند ای مطالعهوابسته را به شیوه

 ،83)کرلینجذر گیذرد رهای مستقل نیز مورد مالحظذه قذرارمتغیّ

 (. 11-12. صص ،1377

رهذذای متغیّ بذذرای ورود 39زمذذاندر ایذذن تحقیذذق از روش هم

کلیذة زمذان همروش در اده شده است. استفرگرسیونی به مدل 

ر شوند تذا تذأثیزمان وارد مدل میرهای مستقل به طور هممتغیّ

 دشذوص ر وابسته مشذخّرهای مهم و غیرمهم بر متغیّمتغیّ ةکلی

 (. 480. ب ،1388پور و صفری، )حبیب

. مقذدار ضذریب اسذتمذدل  ةخالصگر نمایان 04مدل جدول

دهذد بذین که نشان می است 0.625 رهابین متغیّ  Rبستگیهم

قذوی  بسذتگی نسذبتا هم ،پذژوهش ةو وابسذت رهای مستقلمتغیّ

 adj 2R 14شذدها مقذدار ضذریب تعیذین تعدیلامّذ  وجذود دارد

درصذد  48.2ه ک دهدمینشان و این است  0.482، آمدهدستهب

هذای روسذتایی در دو گاهر پایداری سکونتتغییرات متغیّ از کلّ

بخش مرکزی کوهدشت و لواسانات وابسته   مورد مطالعه ةمنطق

  استر مستقل حکمروایی خوب روستایی ذکر شده متغیّ 8به 

 ر مسذتقلمتغیّذ 8 ةمجموععا کرد که توان ادّمی ،به عبارتی

-گذاهحدود نیمی از واریانس متغیر پایداری سکونت حکمروایی،

 ،بنذابراین .(5 جذدول) کنذدیی نمونه را بذرآورد مذیهای روستا

( 8) شذود. جذدولرد مذی H0پژوهش تأیید و فرض  H1 فرض

 دهد.این وضعیت را نشان می
 

ر ( رگرسیون بین متغیRّبستگی)ضریب هم -8جدول 

 حکمروایی و پایداری
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

Model Summaryb 

M
o
d

el
ضریب  

همبستگی 

 Rچندگانه

ضریب 

 Rتبیین)

Square) 

ضریب تبیین 

 تعدیل شده

ی سطح خطا

تخمین زده 

 شده

1 0.608a 0.625 0.482 3.21684 

 

در  F  ،260.257دار بذودن مقذدار آزمذون ه به معنیبا توجّ

توان نتیجذه گرفذت کذه مذدل می،  0.01 تر ازسطح خطای کم

ر مستقل حکمروایی خذوب متغیّ 8ب از رگرسیونی پژوهش مرکّ

 ةقذمنطروسذتاها در دو ر پایذداری متغیّ 5روستایی ذکر شده و 

 8 ةمجموعذمناسذب و خذوبی بذوده و  مدل نسبتا  ،مورد مطالعه

ی پایذدار ةوابسذتر تغییرات متغیّ که ر مستقل قادر هستندمتغیّ

  .کنندنمونه را تبیین  روستاهای
 

 

حکمروایی و  ربین متغیّ Fرگرسیون مقدار آزمون  -9جدول 

 پایداری 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته

ANOVAb 
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Residual 12.78 272 

Total 73.07 280 
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 ور در مذدل ثیر هر متغیّأنتایج مربوط به میزان ت (7) جدول

دهذد. ایذن هذا را نشذان مذینآبستگی بین میزان هم ،چنینهم

ضذرایب تذأثیر  له است. بخش اوّجدول از دو بخش تشکیل شد

د. دهذر وابسته را نشان مذیر مستقل بر متغیّرگرسیونی هر متغیّ

گیذرد. ایذن ضذریب انجام مذی B این تفسیر براساس ضریب بتا

هریذذک از  ةشذذدضذذریب رگرسذذیونی اسذذتاندارد ةدهنذذدنشذذان

 ،نبنذابرای .استتحقیق  ةر وابسترهای مستقل بر روی متغیّمتغیّ

 ر مسذتقل دراستفاده از آن، سهم نسذبی هذر متغیّذتوانیم با می

 ص کنیم.مدل را مشخّ

 رمتغیّذ 6تذأثیر  ال دهذد کذه اوّرهذا نشذان مذیمتغیّ ةیسمقا 

یی آگویی، توافق جمعی، کذارایری، پاسخپولیتؤمشارکت، مس»

 یحذال در ،دار اسذتها معنیگاهبر پایداری سکونت «و اثربخشی

کذه محذوری بذه خذاطر ایذنالتمداری و عدرهای قانونمتغیّ که

ین ا ةدهند، نشاناست 0.05 ها باالتر ازآن tسطح خطای مقدار 

و دهذای روسذتایی گاهر بر پایداری سکونتاست که این دو متغیّ

 ا مذتذری داشذته انذد. دوثیر خیلی کمأثیر نداشته و یا تأمنطقه ت

  0.245 ی و اثربخشذی بذایآکذار  0.271 ت بذارهای شفافیّمتغیّ

  0.145پایری ولیتؤمس  0.146گرایی و توافق جمعی با ماعاج

تذرین بیش،بذه ترتیذب  0.104 گذوییو پاسذخ 0.109ت مشارک

 اند. داشته روستاهایر را بر پایداری تأث

وان نتیجذه گرفذت کذه بذه تمی B ی از ضریب بتاطور کلّ هب

ت، ر مسذتقل شذفافیّازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیّ

 0.271 هذای روسذتایی بذه میذزانگذاهن پایذداری سذکونتمیزا

رهذای متغیّ ةبقیذانحراف استاندارد افذزایش خواهذد یافذت و در 

تذوان حکمروایی خوب روستایی نیز به همین شکل مذی لمستق

  .کردتفسیر 

-بستگیوان به همتمی (،10) در بخش دوم از تفسیر جدول

-بسذتگی نیمذهو هم 34بسذتگی تفکیکذی، هم24صفر ةمرتبهای 

کذه  کذردتوان تحلیذل نیز پرداخت. از این جدول می 44تفکیکی

 ی ویآکار ت،ر شفافیّصفر برای سه متغیّ ةبستگی مرتبضریب هم

-گرایذی، مشذارکت و پاسذخپایری، اجمذاعولیتؤاثربخشی، مس

تذذرین ضذذریب تذذرین ضذذریب تذذا کمترتیب از بیشبذذه ،گذذویی

 صفر قرار دارند.  ةبستگی مرتبهم

نوعی کنتذرل  ،جزيی -بستگی تفکیکیضریب هم ،چنینهم

 ر راتوان اثر یک یذا چنذد متغیّذآماری است که از طریق آن می

ر بسذتگی بذین یذک متغیّذایذن ضذریب، میذزان هم کنترل کرد.

بسذتگی ایذن ر وابسته را پس از حاف میذزان هممستقل با متغیّ

 وپذور )حبیذب دهدرهای مستقل، نشان میایر متغیّس ،ردو متغیّ

بسذتگی بذرای (. هرچه میزان ایذن هم501. ، ب1388صفری، 

تذر اسذت. ر در مدل بیشتر باشد، نقش آن متغیّر بیشیک متغیّ

ی و یآرهای مسذتقل شذفافیت، کذارضریب نیز متغیّبراساس این 

 گذویی،گرایی، مشارکت، پاسخایری، اجماعپولیتؤمس اثربخشی،

تذرین ضذریب و کم ترینشمداری و عدالت به ترتیب از بیقانون

 ،تذذرین نقذذش رابیش ،برخذذوردار بذذوده و در نتیجذذه بذذه ترتیذذب

ه ر وابستمحوری بر روی متغیّعدالت ،ترین نقش رات و کمیشفاف

( مذذدل رگرسذذیونی مربذذوط بذذه 6) ( و شذذکل10) جذذدول دارد.

 هد.دره را نشان میمتغیّرگرسیون چند
 

 ر وابستهبر روی متغیّ رهای مستقلداری متغیّ سط  معنی -10جدول 
 1394های پژوهش، مأخا: یافته
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1 

 0.082 1.116 ر مستقلمتغیّ
 

13.968 0.000 *  
 

 0.044 0.104 0.315  * 0.006 1.732 0.109 0.045 0.078 مشارکت

 0.069 0.162 0.432  * 0.007 2.705 0.145 0.04 0.109 پایریولیتؤمس

 0.015 0.036 0.142 *  0.547 0.602 0.028 0.047 0.028 مداریقانون
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0.007- گوییپاسخ  0.053 0.104 0.131 0.004 *  0.248 0.101 0.003 

 0.061 0.145 0.328  * 0.016 2.417 0.146 0.039 0.093 گرایی اجماع

 0.031 0.073 0.103 *  0.227 1.21 0.075 0.047 0.057 محوریعدالت

1850. یی و اثربخشیآکار  0.042 0.245 4.404 0.000 *  0.437 0.258 0.112 

 0.125 0.343 0.547  * 0.000 4.134 0.271 0.04 0.116 شفافیت
 

  
 «هاگاهپایداری سکونت»ةو وابست «حکمروایی خوب روستایی» ستقلر مره بین متغیّمدل رگرسیونی چندمتغیّ -6شکل          

 1394های پژوهش، مأخا: یافته

 توانمی رهمتغیّآمده از رگرسیون چنددستنتایج به اساسرب

هذای و شذاخصپایدار روسذتایی  ةتوسعی هابین شاخص گفت،

ه جّذبا تو ،براینبنا .معناداری وجود دارد ةرابط ،حکمروایی خوب

 H0 تأیید و فذرض  H1رهای معنادار، فرض یّبه تعداد زیاد متغ

-های قانونر شاخصدهد که فقط دمینتایج نشان می شود. رد 

 در ،شود-بستگی معناداری دیده نمیهممحوری مداری و عدالت

 و بستگی معنذاداری برخوردارنذدها از همکه سایر شاخص حالی

پایذدار  ةتوسذعسذویی بذین ارتبذاط و هم ةدهنذداین امر نشذان

  است روستایی و حکمروایی خوب

 گیرینتیجهبحث و  .5

و نقذش  رسذی جایگذاهپژوهش حاضر بذا هذدف تحلیذل و بر

 ةتوسذعایی خوب در حکمرو روستایی مبتنی بر رویکرد مدیریت

بخش مرکزی کوهدشت و بخش  ةمقایسمورد: » پایدار روستایی

هذذای تذذرین شذذاخصانجذذام گرفذذت. مهم «لواسذذانات شذذمیرانات

حکمروایی خوب که در این پژوهش مبنای بررسی قذرار گرفتذه 

پذایری، ولیتؤمس مشارکت،» شاخص حکمروایی 8 است شامل

یی، عذدالت و برابذری، حاکمیذت گوگرایی، شفافیت، پاسخاجماع

 در ابعذذاد روسذذتاهاشذذاخص پایذذداری  5و  «یآیکذذارون و نقذذا

فضذایی،  -فرهنگذی، کالبذدی -اکولوژیکی، اجتماعی -محیطی»

 باشند. می «پایداری اقتصادی و نهادی
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ایذن  ةدهندتکنیک ویکور نشان آمده از تحلیلدستهبنتایج 

، سطح حکمروایی باالتری قرار دارنذددر روستاهایی که  است که

ر دروستاهای واقع  تری نیز برخوردارند.از وضعیت پایداری بیش

 مدیریته به شرایط و زیرساخت نهادهای بخش لواسانات با توجّ

ال دهیذذاری، شذذورای اسذذالمی فعّذذ هذذایاعذذم از نهاد ،روسذذتایی

-یاختالف، تعاون وستایی، حلّبحران ر مدیریتروستایی، بسیج، 

ال در تمذامی روسذتاهای ایذن ها و دیگر نهادهذای مردمذی فعّذ

هذای وضعیت مدیریتی مطلوب بر مبنای شذاخصدارای  ،منطقه

ضذعیت و ،و در نتیجهبوده حکمروایی خوب روستایی  ةگانهشت

هذای حکمروایذی پایداری باالتری دارند. با ایذن حذال، شذاخص

ی در بخذذش مرکذذزی شهرسذذتان خذذوب روسذذتایی و پایذذدار

 ةنمونذاین است که در اک ذر روسذتاهای  ةدهندنشان ،کوهدشت

ی و ال دهیاری، شوراهای اسذالمدفاتر و نهادهای فعّ ،شدهبررسی

-دیده نمذی ،دیگر نهادهایی که در بخش لواسانات فعالیت دارند

 هذایال عرصذهعنوان مدیران فعّ دهیاران بهدر این بخش، شود. 

 وروستا حضور نداشته و اک را  ضمن دریافت حقوق  روستایی در

 نند. کمزایای قانونی خود، در شهر زندگی می

جهت سذنجش معنذاداری  آنوا توکی آماری از آزمون سپس

نتذایج ایذن  شذد.اسذتفاده تفاوت سطح برخذورداری دو منطقذه 

هذذم در سذذطح دو بخذذش مرکذذزی کوهدشذذت و بخذذش  ،آزمذذون

اهای نمونذه، تفذاوت آزمذون در لواسانات و هم به تفکیک روسذت

دار درصد معنذی 0.99و با اطمینان  0.01تر از سطح خطای کم

 ةهذای توسذعدهد که تفاوت میذانگین شذاخصاست و نشان می

ه بمورد مطالعه  ةمنطقپایدار روستایی و حکمروایی خوب در دو 

 وهذا میذانگین ةمقایسذه بذه با توجّ دار است.لحا  آماری معنی

ا، روسذذتای دارابذذی در بخذذش مرکذذزی کوهدشذذت هذذترتیذذب آن

و روسذتای رسذنان در بخذش لواسذانات بذا  1.37ترین نمره کم

سطح برخذورداری از حکمروایذی خذوب و  ةنمرترین بیش 3.91

 . استپایداری روستایی را دارا 
 

 ی چندگانذذه/رگرسذذیون خطّذذبذذا اسذذتفاده از  ،چنذذینهم

ن ارتبذذاط و بذذه بررسذذی و تحلیذذل میذذزا SPSSره در چنذذدمتغیّ

 ةگانذهشذت هذایکدام از شاخص ر مستقل و هراثرگااری متغیّ

راسذاس آزمذون . بشدر اقدام حکمروایی خوب روستایی در متغیّ

 های حکمروایذی خذوبتذأثیر شذاخص ،رهمتغیّذرگرسیون چنذد

نیذز  «ر وابستهمتغیّ» گاهیدر پایداری سکونت «ر مستقلمتغیّ»

م و تبذاط و تذأثیر مسذتقیارة دهنذدنشذان ،دست آمذدهه نتایج ب

پذژوهش اسذت. در ایذن  ةوابسذتر ر مستقل بر متغیّذم بت متغیّ

که  است 0.625 رهابین متغیRّ  بستگیآزمون، مقدار ضریب هم

حکمروایذی » رهذای مسذتقلدهد بذین مجموعذه متغیّنشان می

-گذاهپایداری سکونت» پژوهش ةوابستر و متغیّ «خوب روستایی

وجذود دارد. مقذدار ضذریب تعیذین  بستگی نسذبتا  قذویهم «ها

 دهدکه نشان می است 0.482 آمدهدستهب R2 adjشده تعدیل

هذای گذاهر پایذداری سذکونتتغییرات متغیّذ از کلّرصد د 48.2

بخش مرکزی کوهدشت و   مورد مطالعه ةمنطقروستایی در دو 

ر مستقل حکمروایی خوب روستایی متغیّ 8وابسته به  ،لواسانات

 8 ،مجمذوعدر عا کرد کذه توان ادّمی به عبارتی  استذکر شده 

ر مسذذتقل حکمروایذذی، حذذدود نیمذذی از واریذذانس متغیذذر متغیّذذ

 کند.های روستایی نمونه را برآورد میگاهپایداری سکونت

رویکذرد حکمروایذی خذوب کذه  توان گفتمی ،یبه طور کلّ

هذای گذاهسذزایی در رونذد پایذداری سذکونتهتأثیر بذ ،روستایی

 -هذای مکذانیتفذاوت بر همذین مبنذا، بذا وجذوددارد.  ییروستا

در بخذش لواسذانات بذا سذطح  ،مورد مقایسذه ةمنطقفضایی دو 

ی اعذم از مذدیریتگیری نهادهای دلیل شکله حکمروایی خوب ب

 بحذران روسذتایی، دفذاتر مدیریتها، شوراهای اسالمی، دهیاری

 هادهذایال و دیگذر نهذای فعّذاختالف، دفاتر بسیج، تعذاونی حلّ

ی در هذای روسذتایی حتّذگذاهشذاهد پایذداری سذکونت ،مردمی

 خالف آناین منطقه هسذتیم. بذر ةترین روستاهای نمونکوچک

 مذدیریتدر بخش مرکذزی کوهدشذت، هذیچ یذک از نهادهذای 

رغم چنذذدین دور انتخابذذات شذذوراهای علذذی ،روسذذتایی مذذاکور

 ان وشکل نگرفتذه و دهیذار ،نادهیار صاباسالمی روستایی و انت

آگذاهی عذدم کنند. در شهر زندگی می شوراهای اسالمی روستا،

 یهتذوجّبذییان از شرح وظایف قانونی مذدیران روسذتا و یروستا

ل روستا، همگذی دامردم  قبالوظایف قانونی خود در  بهمدیران 

روسذذتایی ایذذن منطقذذه بذذا اصذذول  مذذدیریتبذذر مغذذایرت اصذذول 

 حکمروایی خوب است.
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Good governance, as an approach in rural man-

agement, is the engagement of government, private 

sector and civil society, based on active and effec-

tive participation, transparency, accountability, 

rule of law, justice, Consensus-oriented Respon-

siveness, efficiency, and effectiveness as well as 

human development. This paper aims to provide an 

analysis of the present condition of ‘good govern-

ance based rural management’ and its role in the 

sustainable rural development in two regions (cen-

tral district of Kuhdasht, and Lavasanat Shemiran-

at). The paper also studies the relationship between 

good governance indicators and sustainable rural 

development. 

Rural good governance as an approach is one of 

the newest and most famous approaches in sustain-

able management of rural sustainable development. 

This approach is considerably powerful in explain-

ing the realities. It is also useful in policy making 

in the case of sustainable rural development. It is 

because the rural good governance pays a special 

attention to institutionalizing, enabling, and em-

powering local people's participatory development. 

The main debate in this part of the article is the 

relationship between the good governance and sus-

tainable rural development and their effects on 

each other. Good governance is defined as trans-

parent and responsible management with a special 

focus on fair and sustainable development in social 

and economic aspects. Then, rural good govern-

ance is a process, in which, all actors of rural man-

agement are engaging. 

 

2. METHODOLOGY 

In this paper we used a descriptive–analytical ap-

proach. Survey and questionnaires were used for 

gathering data. The sample includes 280 house-

holds in 27 villages in the above mentioned re-

gions. In order to achieve the purpose, we used 

different numerical models, such as VIKOR, mul-

tivariate regression, and correlation. 

3. THEORETICAL FRAMEWORK 

The process aimed development of place and pros-

perity of the local people. In other words, rural 

good governance is implementing policies and de-

cisions, two eleven by local people, in order to    

their living condition, so rural sustainable devel-

opment is the process of maiming rural areas in 

away. 

While the literature on sustainable development 

covers many of the issues raised in the early litera-

ture on economic growth models, it seems fair to 

say that whatever the merits of the original formu-

lation in the Brundtland Report of 1987, one dec-

ade later there has been great advances in both the 

theoretical aspects of desirable development and 

the ways in which that development might be indi-

cated. Hence, there has been an ongoing debate 

regarding the meaning of constant capital, the rela-

tive merits of weak and strong sustainable devel-

opment as a framework for analyzing these issues, 

the increasing attention given to the concept of 

critical natural assets, and more recently the role of 

social capital formation and maintenance in the 

development process. 

Thus, good governance expresses approval for a 

type of government, usually a democratic one, and 
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its related political values. Equating governance 

with government focuses on technical problems of 

administrative and legal capacity and the im-

provement of public sector management, the legal 

framework for sustainable development, accounta-

bility through better auditing, decentralization, the 

policing of corruption, civil service reform, and 

improved information on policy issues for both 

decision-makers and the public. Finally, good gov-

ernance has been defined as a framework of private 

non-governmental bodies that have a role to play in 

the formulation and implementation of public poli-

cy and the delivery of public services. 

4. DISCUSSION 

The results show that rural areas with higher good 

governance level are more sustainable. Rural areas 

in Lavasanat district owe good governance and 

sustainable position to institutional arrangement. 

Hence, the weakness of this institutional arrange-

ment is an indicator for the good governance level 

in Kuhdasht central district. 

Based on the VIKOR model, which provides us 

with a QI result ranging from 0 to 1, rural areas 

with QI=0 are the most sustainable areas with a 

high level of governance and rural areas with QI=1 

are the worst areas based on the sustainability and 

good governance. The result of this study showed 

that all rural areas in Lavasanat have a QI between 

0-0.5. We can claim that these rural areas have a 

reasonable sustainability and a good level of gov-

ernance. On the other side, in Kuhdasht, we can 

classify rural areas in two different classes; seven 

rural areas with a QI between 0.5-0.8 and thirteen 

rural areas with a QI between 0.8-1. The first 

group has a medium level of sustainability and 

governance while the second group is neither sus-

tainable nor has good governance.  

The other model used in this article was the regres-

sion analysis. The result of this model showed that 

the model is acceptable and can forecast both gov-

ernance level and sustainability. 

5. CONCLUSION 
The result shows that good governance in different 

rural areas can be recognized into two different 

levels. At the same time, there is a close tie be-

tween good governance and sustainable rural de-

velopment as well as their indicators. Hence, as it 

has been shown in the article, rural areas with 

higher governance position have a better situation 

in the sustainable rural development. 

Key words: Rural management, rural good gov-

ernance, rural sustainable development, Central 

District of Kuhdasht, Lavasanat District. 
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