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 چکیده
م کننهد  مهی  های دولتی در ایران و نقش پررنگی که در زندگی مردم ایفااهمیت سازمان

در  دولهت لزوم توجه به آن را بیش از پیش آشکار ساخته است. در جهت تمرکززداییم 
 خهود ههای دولتهی بهه عنهوان نماینهده      هر استانیم استاندارانی را جهت هدایت فعالیت
کننده عملکرد نهایی دولت است. بر ایهن  تعیین نموده که عملکرد مطلوب آنانم تضمین

بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دولت اساس هد  این مطالعه شناسایی و اولویت
روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیختهه و بهه   جمهوری اسالمی ایران بوده است. 

م داده کیفی پهژوهش  در بخشیاسی استقرایی است. در رهیافت ق کمی و صورت کیفی
مهدیریت دولتهی و مهدیریت    اسهاتید حهوزه   تهن از  18 ها با استفاده از پرسشنامهم میان

گیری گلولهه برفهی   با روش نمونهکه مدیران ارشد وزارت کشور واستانداران استراتژیکم
ا روش فازی مثلثهی  بمابعاد ارزیابی عملکرد استاندارانانتخاب شده بودند گردآوری شدو 

 مدیران ارشد وزارت تن از 45 شامل. جامعه آماری مطالعه در بخش کمّی تعیین شدند
گیری هدفمنهد تعیهین   که با استفاده از روش نمونه بودندهای ایران کشور و استانداری

افهزار  ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نهرم شدند. نتایج تحلیل مصاحبه
بعهد ارزیهابی عملکهرد اسهتانداران شهامل دانهش        12منجهر بهه شناسهایی    ل  تهی  طا

جغرافیاییم آگاهی فرهنگیم بلوغ اجتمهاعیم ادراک سیاسهیم رشهد اقتصهادیم توسهعه      
رفاهیم رضایت ذینفعانم سطح امنیتم سرمایه اجتماعیم مشارکت سیاسیم تعهامالت و  

تهرین و  فرهنگی به عنوان مهمآگاهی بندی این ابعاد نشان داد که وری شد. اولویتبهره
 ترین بعد ارزیابی عملکرد استانداران مطرح هستند. اهمیتادراک سیاسی به عنوان کم
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 مقدمه 

های دولتهی زیهادی در ارتبها  هسهتند بهه نحهوی کهه ایهن         شهروندان روزانه با دستگاه

 & ,.Niroomand, Hهای دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شهده اسهت )  دستگاه

Rzayat, 2020هایی که توسط دولهت  (. این واقعیت در ایران به علت حجم باالی فعالیت

رو هستیمم نمود بیشتری دارد. با توجهه  گیرد و به اصطالح با دولت بزرگی روبهانجام می

تهی و بهه منظهور جلهوگیری از اخهتالل و سهردرگمی در       های دولبه حجم باالی فعالیت

دولتم در هر استانم استانداری تاسی  شده که نمونه آن درسهایر  های  و ایف و فعالیت

کشورهایی جهان  با نامهای متفاوتی وجود دارد. در ایران استاندار مسئولیت نظهارت بهر   

راین با توجهه بهه حجهم بهاالی     سازمانهای دولتی  هر استان را بر عهده دارد. بناب فعالیت

هها بهه   های دولتیم عملکهرد مطلهوب اسهتانداری   ارتبا  مردم در جامعه ایران با دستگاه

صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی به صورت خا  بسیار 

انداران شود.  در ایران با توجه به اینکه انتصابات مقامات ارشد همچون است می مهم تلقی

بیش از آنکه بر اساس معیارهای عینی شایستگی و کارراهه شغلی صورت پذیردم بر پایهه  

محهوری رجحهان داردم   محوری بهر نتیجهه  های ایدئولوژیک انجام گرفته و تکلیفشاخ 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی جایگاه مناسبی در سیستم اداری ایران نهدارد  بها اینحهال    

ههای  تواند ضامن موفقیهت فعالیهت  های مختلف میران در استانعملکرد مطلوب استاندا

ای اقتصادی و توسعههای  دولتی گسترده در سطح استان باشد و استان را از نظر شاخ 

(. بررسهی آمارهها و   Setiawati, T., & Ariani, 2020در سهطح مطلهوبی قهرار دههد )    

د شخصی خود اسهتانداران  دهد که برآورد عملکر می اطالعات موجود در این حوزه نشان

ها ارتبا  تنهاتنگی دارنهد. ایهن قضهیه در تمهامی      ها و ایالتیافتگی استانبا سطح توسعه

(. بهه  Selvarajan, T. T., Singh, B., & Solansky, 2018کنهد )  مهی  نقا  جهان صدق

قرار گرفته که  های آمریکا موردبررسیعملکرد فرمانداران ایالتای  عنوان مثال در مطالعه

نتایج حاصل شده نشان داده است هر ایالتی که عملکرد شخصی فرماندار در آن مطلوب 

ها بهوده  بوده در نهایت سطح توسعه یافتگی اقتصادی آن ایالت نیز مطلوبتر از سایر ایالت

 (. Dandalt, E., & Brutus, 2020است )
ن در ایران قابل قیاس با کشورهای با توجه به اینکه الگوی انتخاب و انتصاب استاندارا

وضهعیت  دیگر حتی کشورهایی با سیستم حکومتی تک حزبهی همچهون چهین نیسهتم     
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ضرورت تهدوین یهک الگهوی ارزیهابی جهامع کهه توانهایی سهنجش          کشورمامروز اجرایی 

ریزی م برنامهایمنطقه رهایی چون توسعه پایداعملکردی استانداران را با تکیه بر شاخ 

بخشهی بهه   تاری محلهیم حکمرانهی منهابع طبیعهیم پایهداری امنیتهیم ثبها       گذستو سیا

 کند می برا ایجا هاتضادهای قومیتی و در نهایت  رفیت سیاستی استانداری
های صورت گرفته در مطالعات داخلی نشان داد کهه تهاکنون مطالعهاتی کهالن و     بررسی

ان صورت نپذیرفته اسهت.  جامع در خصو  مسائل مرتبط با استانداران بخصو  عملکرد آن

ضعف مطالعاتی موجود در این مورد نشان از عدم توجه کافی به این حوزه داشته اسهت. بهر   

این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه شد ضعف آگاهی موجود در ارتبا  بها  

سهی  ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخ  نیست عملکرد استانداران بر چهه اسا 

ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایهه و اساسهی   گردد و رتبه بندی می ارزیابی

گیرد. علت این ضعف در عدم توجه به این حوزه و نبود مطالعات عمیهق در ایهن   صورت می

شود. در این راستا انجام مطالعاتی که بتواند به صورت جامع وکامل ابعاد  می خصو  خالصه

های کلیهدی اثرگهذار در کیفیهت    ها و مولفهملکرد استانداران را با تاکید بر شاخ ارزیابی ع

شهایانی نمایهد.    عملکرد آنان شناسایی نمایدم خواهد توانست به کهاهش ایهن ضهعف کمهک    

-مردان و مقامات محوری دولت در راستای بهبود کیفیت و اثربخشی فعالیتهمچنین دولت

مختلف نیازمند استاندارانی هستند که جههت پیشهبرد    هایهای تحت نظر دولت در استان

مدون و مصوب دولت بتوانند سطح باالیی از عملکرد را از خود به نمایش های  اهدا  و برنامه

بگذارند. دستیابی به این هد  در گرو ارزیابی مسهتمر و مطلهوب و اثهربخش عملکهرد ایهن      

مهدون در ارتبها  بها ارزیهابی عملکهرد       استانداران خواهد بود و با توجه به اینکه یک الگوی

استانداران دولت  .ا.ا وجود نداردم انجام این مطالعه و نتهایج متصهور از آن خواههد توانسهت     

 گذاران در بخش دولتی را در جهت تعیین راهبردهای خود یاری رساند.سیاست
 بر این اساس این پژوهش ترکیبی در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سوال است

 بندی این عوامل چگونه است؟که ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران کدامند و اولویت

 ادبیات

 ارزیابی عملکرد استانداران

ارزیابی عملکرد مسئوالن در شهرهای مهم و حیاتی جهان که تحت عنهوان شههرداران و   
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چندان زیادی ندارد. در کشهورهای غربهی همچهون     فرمانداران انجام گرفته استم سابقه

ای آنهان بهه   ها بهر اسهاس عملکهرد دوره   های آنآمریکا و کانادام عملکرد فرمانداران ایالت

گیرد. در کشور ما نیز همانند سایر کشورهام وضعیت بهه نسهبت   صورت سالیانه انجام می

هایی کهه امهروزه حیهات    ها و بحرانمجمو  چالشای در این خصو  برقرار است. مشابه

کند به طهور عمهده بهه چهالش     زیستی و اجتماعی کشور را در سطوح مختلف تهدید می

  (.Sepahvand et al, 2020) بزرگتر توسعه نامتوازن باز میگردد

ساالریم اصالح نظام جبران خدمت  اصالح نظام استخدام مبتنی بر شایستهدر این راستام 

ای از کارشناسهان سهازمان    های سازمانیم تشکیل شبکه پستبندی  کارکنان دولتم طبقه

ههای دولتهی در    هام بررسی و تایید ساختار و تشهکیالت سهازمان   برای کمک به وزارتخانه

 1348ترین اقداماتی بود که تا قبل از سال  سازمان امور اداری و استخدامی برخی از مهم

اهنمهای سهازمانی حهاوی اههدا  و     به انجام رسید و برای هر وزارتخانه و سازمان یهک ر 

و ایف اساسیم نمودار سازمانی و شرح و ایف واحدها تدوین شده بود. ایجاد بانهک داده  

های رقابتی برای ورود بهه عرصهه خهدمات     مرکزی درباره نیروی انسانیم برگزاری آزمون

گهر  ریزی و نیازسنجی آموزشی و تشکیل مرکز آموزش مدیریت دولتی از دی اداریم برنامه

(. علیهرغم ایهن   1400د )فقیههیم  های حائز توجه سازمان در این دوره زمهانی بهو    فعالیت

ههایی  های جذب و بکارگیری مدیران ارشهد دولتهی بها چهالش    اقدامات همچنان سیستم

 همراه بوده است.

ی نامتوازن نیز فارغ از بسترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تا به طور علی نیز توسعه

ههای اجرایهی متهولی دولتهی اسهت.      معلول ناکارآمدی و کژکارکردی دستگاه حد زیادی

های پنج ساله توسعه در سطح محلیم عدم وجود رابطهه  ریزی و تهیه برنامهفقدان برنامه

ریزیم هژمونی تصمیم گیهری بهاال بهه    ای و محلی برنامهمنطقی بین سطوح ملیم منطقه

ریهزی محلهیم   بخشی در ساختار نظهام برنامهه   ریزیپایین در این زمینهم حاکمیت برنامه

غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سهازی و سیاسهت   های  عدم مشارکت مردمی و سازمان

ههایی  گهذاری مهمتهرین نارسهایی   گذاریم و در نهایت نبود مدیریت یکپارچه در سیاست

یکهی از  رسهد   مهی  است که توسعه نامتوازن در کشور را تا به امروز رقم زده است. به نظر

)قربهانی و   دالیل مهم  هور چنین وضعیتیم حضور ناق  دولت در سطوح فروملی است

این حضور ناق  نا ر به وضعیتی است کهه در آن دولهت بهه جههت      (. 1398همکارانم 
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فیزیکی دارای نههاد اسهت ولهی بهه جههت کهارکردی بهه نتهایج ملمهوس و ارتقادهنهده           

سیاسهی اسهتانداران از علهل     نامطلوب و اکثهراً  ارزیابی ناق  وموردانتظار نرسیده است. 

و ارزشهیابی   عمده حضور ناق  و ناکارآمد دولت در کشور است. سهیر تهاریخی انتخهاب   

 عملکهرد بی آنکه به عواقهب و تهاثیرات یهک     دهدمیاستانداران در کشور نشان  عملکرد

بهه   یرواقهع بر مبنای عملکهردی غ توجهی شود صرفا به دالیل سیاسی و امنیتی افراد به 

شوند. دایره سیاسی در چرخه از منصوب میهایی در سطح استانداری و فرمانداری سمت

بسیار گسترده تر از دوایری چون کارآمدیم دارابودن نگاه سیاست گذارانهه و راهبهردیم   

این رویکردههای  اجرایی فروملی است. های  آگاهی و داشتن رزومه مناسب برای مدیریت

استانداران و فرمانداران باعهث شهده اسهت تها قابلیهت و       ارزشیابی عملکرددر  غیرمعقول

کشهور  ای  ههای منطقهه  کارآمدی دولت در سطوح محلی و بومی کهاهش یابهد   رفیهت   

های متعدد نو هوری رخ نماید و در نهایهت مصهالح   ها و بحرانفرصت بروز نیابدم چالش

ت. اگرچه در طی سالیان اخیر بلندمدت کشور فدای مصالح کوتاه مدت سیاسی شده اس

ایم که کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته انهد ولهی   شاهد حضور استاندارانی بوده

های نهادی کارآمدساز باشد بیشتر معطو  بهه  این موضو  بیش از آنکه مرهون چارچوب

انداران بر این اساس ارزشیابی عملکرد است هوش و توانایی مدیریتی این افراد بوده است.

ههای اخیهر   ای بی بدیل در سالهای دولتی در سطوح استانی به مسئلهبه عنوان نماینده

برای کشور تبدیل شده استم چرا که نبود یک الگو و سیستم ارزشیابی عملکرد کهه بهه   

ههای واقعهیم   دور از اهدا  سیاسی باشد و بتواند بهه صهورت منطقهی و بهر اسهاس داده     

گیری پیامدهای موثر و مطلوبی در سهطح کهالن   منجر به شکلارزشیابی را صورت دهدم 

 شود. کشور و خرد برای مردم و شهروندان می

 پیشینه پژوهش

ای به طراحی الگوی ارزیهابی عملکهرد مهدیران    ( در مطالعه2020و همکاران ) 1نسترو 

از  حاصهل های  ارشد موسسات تحقیقاتی دولتی پرداختند. این مطالعه با استفاده از داده

اقتصهادیم  ههای   کننهدگان بهود کهه نشهان داد شهاخ      نفهر از مشهارکت   25مصاحبه با 

رضهایتمندی  ههای   اجتمهاعی و همچنهین شهاخ    های  توسعه ایم شاخ های  شاخ 

مشتریان و ذینفعان تاثیر بسیاری در شکل گیری یک سیستم ارزیابی عملکهرد مهدیران   
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مدل ارزیابی عملکهرد مهدیران ارشهد    به بررسی ای  ( در مطالعه2020) 2مارسیدیندارد. 

 40نظام آموزش و پرورش در اتحادیه اروپا پرداخت. این مطالعه نشان داد کهه بهیش از   

درصد یک سیستم ارزیابی عملکرد مدیران ارشد در گرو میزان کارایی در تحقق اههدا   

نشان  را رد کرده وای  باشد. نتایج این مطالعه تحقق اهدا  با هر هزینه می مشخ  شده

بایسهت بهه    مهی  دولتهی ههای   داد که در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد بخصو  در بخش

 شود تا مانع از هدررفتن منابع کمیاب بخش دولتهی گهردد.  ای  مفهوم کارایی توجه ویژه

ارزیهابی عملکهرد   ههای   طراحهی شهاخ   ای بهه  ( در مطالعهه 2020جعفری و همکاران )

نتایج حاصل از این پرداختند.  رویکرد مشاوره شغلیمدیران سازمان بازرسی کل کشور با 

پژوهش حاکی است که در ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کهل کشهورم مههارت    

-شاخ زیرعنوان بههای فردی و تحلیلی ترین شاخ  و مهارتعنوان اصلیتخصصی به

( در 1399مکاران )کریمی و ه .های اصلیم برای ارزیابی مدیران کارایی و اثربخشی دارد

ای به بررسی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشهگاه هها پرداختنهد.    مطالعه

ایم مههارت   ههای دانهش حرفهه    های تحلیل عهاملی تأییهدی نشهان داد همه  گویهه      یافته

جز گویه  قهدرت نقهد و تحلیهل در      های شخصیتیم به ای و ویژگی ایم اخالق حرفه حرفه

ههای شخصهیتیم واریهان  نمهرات      احت در گفتار و رفتار در ویژگیای و صر دانش حرفه

ههای   توان گفهت مؤلفهه   کنند. بنابراینم می خوبی تبیین می شده را به های شناسایی مؤلفه

شده برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه فرهنگیهان      چهارگان  شناسایی

ارزیابی عملکرد مهدیران بها   به ای  عه( در مطال1390اصغری زاده و همکاران ) .اند مناسب

درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور )مطالعه موردی پژوهشکده  360به کارگیری روش 

 بها  درجهه  360 ارزیهابی ههای   روش تلفیق نتیجه پرداختند. از مهندسی جهاد کشاورزی(

 اجهرای  قابلیت کامال که مدیران از مناسب بندی رتبه یک ویکورم گیری تصمیم تکنیک

 نظهرات  وزن مجمهو  . اسهت  آمهده  دست به رسیده اثبات به مهندسی پژوهشکده در آن

باشهد. بهه    مهی  بی کنندگان زیر دست و خود فهرد تقریبها معهادل وزن نظهر مهافوق     ارزیا

تصهمیم گیهری جههت تحلیهل     های  کارگیری فرمول فواصل پایدار وزنی در سایر تکنیک

باشهد از   می محیط تصمیم گیریهای  حساسیت اوزان شاخ  ها کامال مطابق با واقعیت

 یابیه ارز یارائه الگوای به ( در مطالعه1398قربانی و کیانی ) .باشد می نتایج این پژوهش

انقالب)مهورد مطالعهه: سهتاد     گهام دوم  هیه انیبهر ب  یمبتنه  رانیعملکرد فرماندهان و مهد 
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نشهان داد   دسهت آمهده   نتهایج بهه  پرداختند.  (یغرب جانیاستان آذربا یانتظام یفرمانده

ترتیب اولویت ابعاد شناسایی شهده در ارزیهابی عملکهرد مهدیران و کارکنهان فرمانهدهی       

مهدیریت   -1انتظامی استان آذربایجان غربی با رویکرد بیانیه گام دوم انقالب به صهورت  

 جهوانگرایی ) پهروری  جانشهین  -3 اسهالمیم  -ایرانهی  زنهدگی  سهبک  ترویج  -2جهادیم 

 -6 پهژوهشم  و علهم  بهه  توجهه  -5 اخهالقم  و دیهن  بر تکیه -4  م(جوانان وتوانمندسازی

  .بود خواهد تربیتی فرهنگی -7 نهایت در و پاسخگویی و پذیری مسئولیت

 روش

در رهیافهت   کمهی  و روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیخته و بهه صهورت کیفهی   

هها از نهو    دادهآوری قیاسی استقرایی بوده که از نظر هد  توصیفی و از نظر نحوه جمع

گیری از روش کیفی و به کمک ابزار مصاحبه پیمایشی است. در این مطالعه ابتدا با بهره

های حاصل از مصاحبه ابعاد ارزیابی عملکرد شناسایی شده و سهپ  بها   و کدگذاری داده

در  هجامعه کیفهی مهورد مطالعه   شهوند. بنهدی مهی  فازی مثلثیم اولویهت  استفاده از روش

تهن از اسهاتید دانشهگاهی در حهوزه مهدیریت دولتهی و مهدیریت         18را پژوهش حاضهر  

استراتژیک م استانداران دولت جمههوری اسهالمی ایهران و مهدیران ارشهد وزارت کشهور       

-تشکیل دادند. به منظور شناسایی ابعاد ارزیابی عملکرد در مجمو  بر اساس روش نمونه

-دامه یافتم مصاحبه بها مشهارکت  ها اگیری گلوله برفی تا سر حد اشبا  نظری مصاحبه

 کنندگان م با نفر هفدهم به اشبا  رسید و مصاحبه با نفرهجدهم به پایان رسید.

 8افهزار اتله  تهی    ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نهرم تحلیل مصاحبه

های حاصل از کدگذاری با استفاده از شهاخ  کیوسهرت انجهام    انجام گرفت. روایی داده

شده در فایهل اکسهل فهرسهت گردیهد.     دین منظور تمامی مقوالت فرعی شناساییشد. ب

چاپ مقاالت  نفر از خبرگان آگاه به موضو  که دارای سابقه 8سپ  این فایل در اختیار 

اند قهرار گرفهت تها درصهد توافهق میهان نظهرات        ای در این حوزه بودهنامهو هدایت پایان

ر اساس ارتبا  میان ابعاد و مفهوم ارزیابی عملکرد بررسی گردد. نتیجه بررسی خبرگان ب

درصدی داشته که بیشتر از معیار مطلوب آن یعنهی   76استانداران نشان از میزان توافق 

شده نیهز بها اسهتفاده از روش کاپهای کهوهن      های حاصلباشد. پایایی دادهدرصد می 65

/. بر اساس 6مقادیر باالتر از /. است و 6موردارزیابی قرار گرفت. حداقل مقدار ضریب کاپا 
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/. حاصهل  71نظرات دو ارزیابیم مطلوب است.  مقدار کل شاخ  کاپای کوهن برابهر بها   

 ها دارد. شد که نشان از مطلوبیت پایایی داده

-بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران با استفاده از دادهاولویت  در بخش کمّی پژوهشم

ش فازی مثلثی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه در های حاصل از پرسشنامه با رو

های کشور در ایهران تشهکیل   کشور و استانداری بخش کمّی را کلیه مدیران ارشد وزارت

عنهوان   نفر از این جامعهه بهه   45گیری هدفمند تعداد دادند که با استفاده از روش نمونه

سهتفاده از روش اعتبهار محتهوای    هها بها ا  ی پژوهش تعیین شدند. روایی پرسشنامهنمونه

آزمون ارزیابی شد. اعتبار محتهوای نسهبی   پ  -نسبی و پایایی آن براساس روش آزمون

نفر از افراد مطلع بهه موضهو     10گیری از نظرات تخصصی پرسشنامه این مطالعه با بهره

/. برآورد شد که نشهان از تاییهد روایهی پرسشهنامه دارد. همچنهین      69پژوهش به میزان 

/. حاصهل شهد کهه    79آزمهون بهه میهزان    پ  -ها براساس روش آزمونهمبستگی پاسخ

بها توجهه بهه     مقهدار مطلهوب شهاخ    است.  داشته همراه مطلوبیت پایایی پرسشنامه را به

/. حاصهل  69مقدار کل این شاخ  برابهر بها   /. است. 62ارزیاب برابر با  10نظرخواهی از 

 است. 1ل آمده به شرح جدودستگردید. نتیجه به

 ضریب روایی محتوای نسبی -1جدول 

 ضریب روایی محتوای نسبی مقوالت اصلی شماره
X1 67 دانش جغرافیایی./ 
X2 70 آگاهی فرهنگی./ 
X3 71 بلوغ اجتماعی./ 
X4 68 ادراک سیاسی./ 
X5 66 رشد اقتصادی./ 
X6 65 توسعه رفاهی./ 
X7 69 رضایت ذینفعان./ 
X8 71 سطح امنیت./ 
X9 72 سرمایه اجتماعی./ 

X10 63 مشارکت سیاسی./ 
X11 66 تعامالت./ 
X12 64 وریبهره./ 

 /.69 مقدار کل
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آزمهون اسهتفاده شهده و پرسشهنامه در بهازه      په   -جهت سنجش پایایی از روش آزمون

هفته بعد مجدداً برای اساتید دانشگاهی و تعدادی از خبرگان با تجربه در حوزه  3زمانی 

/. 7بایسهت بهاالتر از   هها در دو مرحلهه مهی   ارسال گردید. همبستگی میان پاسخ پژوهش

 76حاصل شود تا پایایی پرسشنامه موردتایید قرار گیرد. همبستگی موردنظر به میهزان  

 درصد برآورد شد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه دارد.

 یافته

ها با روش تحلیل مضهمون و  دهپژوهش اشاره گردیدم کدگذاری دا همانگونه که در روش

 انجام گرفت. 8افزار اتل  تی گیری از نرممرحله اصلی با بهره 6طی 

 مرحله اول: تعیین مسئله پژوهش

همانگونه که در مقدمه بیان گردیدم مسئله اصلی پژوهش ارزیهابی عملکهرد اسهتانداران     

توانهد ارزیهابی   مهی  باشد. بر این اساس این مطالعه در پی شناسایی ابعادی اسهت کهه  می

 مطلوب عملکرد استانداران را شکل دهد.

 مرحله دوم: تعیین اهداف

هد  اصلی از انجام این مطالعه شناسایی و مدلسازی ابعاد ارزیابی عملکهرد اسهتانداران    

بنهدی  بودم بر این اساس متناسب با هد  اصلی پژوهشم شناسایی ابعاد مذکور و سهطح 

انهد. بهر ایهن اسهاس سهواالت      ا  فرعی این مطالعه لحام شدهها به عنوان اهداین مولفه

 اصلی این مطالعه به شرح زیر:
 ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران کدامند؟

 بندی این ابعاد به چه صورت است؟بندی و طبقهمقوله

 بندی و روابط مفهومی میان این ابعاد چگونه است؟سطح

 کردن متغیرهامرحله سوم: مشخص

 متغیرهای اصلی پژوهش ارزیابی عملکرد استانداران بود.  
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 گیری و انتخاب واحد تحلیلمرحله چهارم: نمونه

گهردد.  واحد تحلیل در این مطالعه مضامینی بود که در پی بررسی مصاحبه حاصل مهی  

-هد  در این مطالعه کدگذاری مضامین یا متونی بود که از بررسی مصاحبه اسهتخرا   

 گردید.

 ها و استخراج مقوالتپنجم: کدگذاری داده مرحله

ههای  های فرعی و مقولهه کدگذاری در تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیهم مقوله 

شهده بهه جههت درک فراینهد     یک نمونه از کدگذاری انجام 2اصلی انجام شد. در جدول 

 ها ارائه شده است. کدگذاری داده

 هانمونه فرایند تحلیل داده -2جدول 

 مقوالت فرعی امینمض
مقوله 
 اصلی

توی یه سیستم شهری میزان دسترسی مردم به امکانات رفاهی خیلی مهمه. مثال 
بهداشتی شاید به  اهر اهمیت چندانی نداشته باشه اما خیلی های  همین سروی 

مهمه. خیلی وقتها مشکالت زیادی توی شهرها ایجاد میشه که وجود همچین امکانات 
لی کمک کنه. به خاطر همین هر چقدر امکانات رفاهی توی شهرها رفاهی میتونه خی

زیاد باشه مردم تو رفاه بیشتری هستن و این خودش یه شاخ  مهم برای کیفیت و 
 توسعه شهری محسوب میشه.

دسترسی 
شهروندان به 
امکانات 
 رفاهی

توسعه 
 رفاهی

داره. به خاطر وسایل تفریحی و امکانات تفریحی توی شادبودن مردم خیلی تاثیر 
گذاری مطلوبی داشته باشن. همین مسئولین شهر و استانی باید تو این زمینه سرمایه

مثال پارکهام سینماها و خیلی از جاهایی که مردم میتونن با خانواده توی اون آرامش 
داشته باشن میتونه نشون دهنده یه استان پیشرفته باشه. به خاطر اینکه این امکانات 

کیفیت زندگی مردم تاثیر میذارهم میتونه نشون دهنده عملکرد مسئولین رفاهی توی 
 یه منطقه باشه.

توسعه 
امکانات 
 تفریحی

ببینید یه شهر رو با سیستم حمل و نقل عمومیش میشناسن. یه جایی مثل تهران که 
ترافیک زیاده و شلوغم این سیستم ها اهمیت بیشتری داره. این قضیه توی مراکز 

هم صدق میکنه. عالوه بر اینکه باعث میشه مردم با آرامش و امنیت بیشتری استانها 
کارهاشون رو انجام بدنم باعث میشه تا میزان آلودگی هم کم بشه و خیلی از 

مشکالت زیست محیطی رو کاهش بده. به خاطر همین خلی از کشورهای دنیا تو این 
 دتقدیر قرار میگیرن.سیستمها پبشرفته هستن و به خاطر همین کارهاشون مور

توسعه 
های سیستم

حمل و نقل 
 عمومی
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 مرحله ششم: تحلیل و استنباط گزارش نهایی

ارائهه   3ها در قالب مقوالت اصلی و فرعی به شرح جدول نتیجه حاصل از کدگذاری داده

 شده است.

 های مصاحبه. کدگذاری داده3جدول 

 شماره
مقوالت 
 اصلی

 مقوالت فرعی

X1 
دانش 

 جغرافیایی

شناسیم موقعیت شناسیم شناخت قلمرو مکانیم درک ساختار جغرافیایی منطقهم اقلیم
های های خا  منطقهم توان تحلیل قابلیتتوسعه شناخت منطقهم درک توانمندی

 منطقهم اقدامات محافظتی از منطقهم توجه به محیط زیست منطقهم

X2 
آگاهی 
 فرهنگی

های شناسیم توان قومیت شناسیم شناخت آسیبدرک تضادهای اجتماعیم هویت 
 اجتماعیم فقرزداییم

X3 
بلوغ 

 اجتماعی
شناخت بسترهای رشد اجتماعیم تحلیل راهکارهای گسترش آموزش و پرورشم ورزش 

 همگانیم سطح بهداشت عمومیم توجه به آموزش عالیم ترویج پژوهش

X4 
ادراک 
 سیاسی

اختالفات مذهبیم توجه به احزابم تعامل با های امنیتیم تضادهای قومیم شناخت چالش
 ایم هماهنگی نیروهای تحت امرفعالیت سیاسیم روابط سیاسی فرامنطقه

X5 
رشد 
 اقتصادی

ریزی برای توسعهم اهدا  اقتصادیم تقویت های اقتصادی منطقهم برنامهدرک  رفیت
اقتصادیم  گذاران بومی و غیربومیم توان رقابتمزیت رقابتی منطقهم جذب سرمایه

 پیشرفت اقتصادی

X6 
توسعه 
 رفاهی

های دسترسی شهروندان به امکانات رفاهیم توسعه امکانات تفریحیم توسعه سیستم
 حمل و نقل عمومیم فراهم سازی زیرساخت شهری

X7 
رضایت 
 ذینفعان

رضایت دولتم رضایت قوه قضائیهم رضایت قوه مجریهم رضایت شهروندانم آرامش و 
 زیردست آسایش کارکنان

X8 امنیت شهریم آسایش شهروندانم سطح جرم و جنایت شهریم حجم تخلفات اداریم سطح امنیت 

X9 
سرمایه 
 اجتماعی

هام ترویج هویت سطح اعتماد شهروندانم سطح اعتماد دولتم اجرای تعهدات و وعده
 مشترکم رهبری مدنیم توسعه مشارکت مدنیم روحیه داوطلبی و پیشگامی

X10 
مشارکت 
 سیاسی

های عمومیم هام کیفیت تبلیغات اقداماتم برگزاری انتخابات و همه پرسیتعامل با رسانه
 هاشرکت در انجمن

X11 تعامالت 
ارتبا  با شهروندانم تعامل با وزارتخانهم ارتبا  با مدیران استانم تعامل با سایر مناطقم 

 ارتبا  با همکاران
X12 ریم درصد تحقق اهدا م بازده حاصل شدهکاراییم اثربخشیم سودآو وریبهره 

 

ههای حاصهل از مصهاحبه در نهایهت     نمایان استم تحلیهل داده  3همانگونه که در جدول 

 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد.  12منجر به شناسایی 

 است: 1به شرح شکل  atlas ti 8افزار های مصاحبه با نرمکدگذاری داده
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 atlas ti 8افزار های مصاحبه با نرمکدگذاری داده -1شکل 

 های بخش کمییافته

بندی ابعاد ارزیابی عملکرد اسهتانداران بها اسهتفاده از روش فهازی مثلثهی انجهام       اولویت

شده قرارداده شد تا شده دراختیار نمونه تعیینگرفت. در گام نخستم پرسشنامه طراحی

توسط خبرگان برمبنای درجه اهمیت هریک از عوامل باتوجه  شدههای ارائهفراوانی پاسخ

و تعیین اولویت  ای لیکرتم معیاری برای دستیابی به میانگین فازیبه مقیاس پنج گزینه

-منظور محاسبه میانگین فازی عوامهل شناسهایی   شده باشد. به هریک از عوامل شناسایی

 شده از روابط زیر استفاده شد:
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ی میانگین نظهرات   کننده بیان Aaveام و  iی  ی نظر خبرهدهندهنشان Aiدر این فرمولم 

خبرگان مطالعه است. باتوجه بهه اینکهه در روش دلفهی فهازیم خصوصهیات شخصهیتی       

گوناگون هریک از خبرگان بر ادراکات ذهنهی آنهها نسهبت بهه متغیرههای کیفهی تهاثیر        

گویان با ذهنیهت مشهابه بهه    هایی برای متغیرهای کیفیم پاسخگذارد  با تعریف طیف می

صورت زیر در قالب اعداد فازی مثلثی تعریهف و   به دهند. این متغیرها ها پاسخ میپرسش

 اند: ه ارائه شد

 

 
 ای لیکرتتعریف متغیرهای زبانی برپایه طیف پنج گزینه -2شکل 

 

 شهده نحوه تبدیل متغیرهای زبانی به عدد فازی مثلثی و عدد فهازی قطعهی   4در جدول 

 است. شده نشان داده

 تبدیل متغیرهای زبانی به فازی مثلثی -4جدول 

 شدهعدد فازی قطعی عدد فازی مثلثی متغیر زبانی
) خیلی زیاد 75./ , 1, 1) 75./ 

) زیاد 5./ , 75./ , 1) 5625./ 

) متوسط 25./ , 5./ , 75./ ) 3125./ 

/.25 ,0) کم , 5./ ) 0625./ 

/.25 ,0 ,0) خیلی کم ) 0625./ 
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گیهری از فرمهول   بعد از برآورد میانگین فهازی مثلثهی بهرای هریهک از عوامهلم بها بههره       

بعهد ارزیهابی    12شده برای هریهک از  مینکووسکی به شرح رابطه زیرم اعداد فازی قطعی

 شود.  عملکرد استانداران برآورد می

 

 نظرسنجی مرحله اول

ل دراختیار خبرگان قرار گرفت تر گفته شدم پرسشنامه در مرحله او باتوجه به آنچه پیش

های خبرگان براساس شدت اهمیت هریک از عوامل براساس طیهف پهنج   و فراوانی پاسخ

ها در مرحلهه اول بهه   ای لیکرت محاسبه شد. نتیجه حاصل از برآورد فراوانی پاسخگزینه

 است: 5شرح جدول 

 ها در مرحله اولنتایج شمارش فراوانی پاسخ -5جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد بر خودکاویعوامل موثر 
 0 0 1 10 34 دانش جغرافیایی
 0 0 0 8 37 آگاهی فرهنگی
 0 0 2 11 32 بلوغ اجتماعی
 0 2 3 18 22 ادراک سیاسی
 0 0 1 13 31 رشد اقتصادی
 0 1 2 13 29 توسعه رفاهی
 0 0 0 12 33 رضایت ذینفعان
 0 0 5 10 30 سطح امنیت

 0 0 0 12 33 اجتماعیسرمایه 
 0 0 4 11 30 مشارکت سیاسی

 0 1 3 13 28 تعامالت
 0 0 2 11 32 وریبهره

 

زدایی برای هریک از هام میانگین فازی مثلثی و میانگین فازیپ  از برآورد فراوانی پاسخ

گرفتهه در  عوامل با استفاده از فرمول مینکووسکی محاسبه شد. نتیجه محاسبات صهورت 

 شود:مشاهده می 6جدول 
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 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اولمیانگین دیدگاه -6جدول 

 زدایی میانگین فازی (m, α, β) میانگین فازی مثلثی عامل

) دانش جغرافیایی 927./ , 688./ , 944./ ) 991./ 
) آگاهی فرهنگی 928./ , 7./ , 1./ ) 995./ 

) بلوغ اجتماعی 911./ , 661./ , 988./ ) 992./ 

) ادراک سیاسی 822./ , 572./ , 95./ ) 916./ 

) رشد اقتصادی 905./ , 655./ , 988./ ) 988./ 

) توسعه رفاهی 894./ , 644./ , 977./ ) 977./ 

) رضایت ذینفعان 922./ , 672./ , 1./ ) 997./ 

) سطح امنیت 877./ , 627./ , 966./ ) 961./ 

) سرمایه اجتماعی 938./ , 688./ , 1./ ) 996./ 

) مشارکت سیاسی 872./ , 627./ , 955./ ) 954./ 

) تعامالت 85./ , 622./ , 966./ ) 936./ 

) وریبهره 922./ , 572./ , 988./ ) 990./ 

 نظرسنجی مرحله دوم

زدایی مرحله اولم نیاز بود تا پرسشنامه برای بار دوم پ  از برآورد مقادیر میانگین فازی

خبرگان براساس شدت اهمیت هریک از های دراختیار خبرگان قرار گیرد و فراوانی پاسخ

طریهق نتهایج دو مرحلهه    ای لیکرت محاسبه شد تا بدینعوامل براساس طیف پنج گزینه

ها در مرحلهه  قابل مقایسه و انطباق با یکدیگر باشد. نتیجه حاصل از برآورد فراوانی پاسخ

 است: 7دوم به شرح جدول 
 مرحله دومها در نتایج شمارش فراوانی پاسخ  -7جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد عوامل موثر بر خودکاوی
 0 0 0 10 35 دانش جغرافیایی
 0 0 0 9 36 آگاهی فرهنگی
 0 0 3 11 31 بلوغ اجتماعی
 0 0 4 17 24 ادراک سیاسی
 0 0 2 14 29 رشد اقتصادی
 0 1 3 12 29 توسعه رفاهی
 0 0 0 11 34 رضایت ذینفعان
 0 0 4 10 31 سطح امنیت

 0 0 1 10 34 سرمایه اجتماعی
 0 0 3 12 30 مشارکت سیاسی

 0 0 3 13 29 تعامالت
 0 0 2 11 32 وریبهره
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ههام میهانگین فهازی مثلثهی و میهانگین      پ  از برآورد فراوانی پاسهخ همانند مرحله اولم 

ههای  دیهدگاه زدایی برای هریک از عوامل با استفاده از فرمهول مینکووسهکی بهرای    فازی

 8گرفتهه در جهدول   خبرگان حاصل از مرحله دوم محاسبه شد. نتیجه محاسبات صورت

 شود:مشاهده می

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوممیانگین دیدگاه -8جدول 

 میانگین فازی مثلثی عامل
(m, α, β) 

 زدایی میانگین فازی

) دانش جغرافیایی 938./ , 688./ , 1./ ) 996./ 

) آگاهی فرهنگی 944./ , 694./ , 1./ ) 999./ 

) بلوغ اجتماعی 916./ , 666./ , 988./ ) 996./ 

) ادراک سیاسی 855./ , 605./ , 972./ ) 946./ 

) رشد اقتصادی 894./ , 644./ , 983./ ) 978./ 

) توسعه رفاهی 872./ , 627./ , 972./ ) 958./ 

) رضایت ذینفعان 933./ , 683./ , 1./ ) 997./ 

) سطح امنیت 888./ , 638./ , 972./ ) 971./ 

) سرمایه اجتماعی 944./ , 694./ , 1./ ) 999./ 

) مشارکت سیاسی 888./ , 638./ , 977./ ) 972./ 

) تعامالت 888./ , 638./ , 977./ ) 972./ 

) وریبهره 905./ , 65./ , 983./ ) 988./ 

 

الزم پ  از اینکه محاسبات مرتبط در دو مرحله نظرسهنجی از خبرگهان انجهام گرفهتم     

شده ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران بررسهی شهد.    زدایی است تفاوت میان میانگین فازی

شده در مرحلهه اول و دوم بهه شهرح    زداییاساس نتیجه تفاوت میان میانگین فازی براین

 است: 9جدول 
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 شده نظرسنجی مرحله اول و دومزداییتفاوت میانگین فازی -9جدول 

 عوامل
میانگین فازی 
 زدایی مرحله اول

زدایی  میانگین فازی
 مرحله دوم

شده زداییتفاوت میانگین فازی
 نظرسنجی مرحله اول و دوم

 رتبه

 4 /.005 /.996 /.991 دانش جغرافیایی
 1 /.004 /.999 /.995 آگاهی فرهنگی
 4 /.004 /.996 /.992 بلوغ اجتماعی
 10 /.030 /.946 /.916 ادراک سیاسی
 6 /.010 /.978 /.988 رشد اقتصادی
 9 /.019 /.958 /.977 توسعه رفاهی
 3 /.000 /.997 /.997 رضایت ذینفعان
 8 /.010 /.971 /.961 سطح امنیت

 2 /.003 /.999 /.996 سرمایه اجتماعی
 7 /.018 /.972 /.954 مشارکت سیاسی

 7 /.036 /.972 /.936 تعامالت
 5 /.002 /.988 /.990 وریبهره

 

کهه   به نتایج نظرسنجی مرحله اول و انطباق آن با نتهایج مرحلهه دومم درصهورتی    باتوجه

/. کمتهر شهودم فراینهد نظرسهنجی بهه      1شده در دو مرحله از زداییتفاوت میانگین فازی

های خبرگان در دو شده دیدگاهزداییاینکه تفاوت میانگین فازی رسد. باتوجه بهپایان می

رگان درمورد ابعاد ارزیهابی عملکهرد اسهتانداران بهه اجمها       /. کمتر باشدم خب1مرحله از 

شود  این بدان معنهی اسهت   اند و نظرسنجی از خبرگان در مرحله دوم متوقف میرسیده

 که خبرگان نسبتا درک یکسانی از ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دارند. 

مرحله دومم آگهاهی   زداییمشخ  استم بر پایه میانگین فازی 9همانگونه که در جدول 

تهرین بعهد ارزیهابی    اهمیهت ترین و ادراک سیاسی بهه عنهوان کهم   فرهنگی به عنوان مهم

 عملکرد استانداران مطرح هستند. 

 بحث

بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران بهود.  هد  از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت

های مصاحبه منجر بهه  تحلیل دادهاین هد  در دو مرحله محقق گردید. در مرحله اولم 

بعد ارزیابی عملکرد استانداران شامل دانش جغرافیهاییم آگهاهی فرهنگهیم     12شناسایی 

بلوغ اجتماعیم ادراک سیاسیم رشد اقتصادیم توسعه رفهاهیم رضهایت ذینفعهانم سهطح     
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وری شهد. در مرحلهه دوم   امنیتم سرمایه اجتماعیم مشارکت سیاسهیم تعهامالت و بههره   

شهده نشهان داد کهه بهه ترتیهب آگهاهی فرهنگهیم سهرمایه         بندی ابعاد شناسهایی تاولوی

وریم رشهد اقتصهادیم   اجتماعیم رضایت ذینفعانم دانش جغرافیاییم بلوغ اجتماعیم بهره

مشارکت سیاسیم تعامالتم سطح امنیتم توسعه رفاهی و ادراک سیاسی مهمترین ابعهاد  

 اند.ارزیابی عملکرد استانداران بوده
های این مطالعه نشان داد که آگاهی فرهنگی مهمتهرین بعهد ارزیهابی عملکهرد     فتهیا

هها و  شهود تها نگهرش   استانداران مطرح است. درک درست فرهنگی استانداران باعث می

های افراد ساکن در هر استانی را به درستی بشناسند و بهر ایهن اسهاس تعهامالت     دیدگاه

ههای  ههام هنجارهها و نگهرش   از افهراد بها ارزش   های هر گروهمطلوبی را بر اساس ویژگی

مذهبی و قومی مختلف برقرار نموده و در نتیجه اقهدامات خهود را متناسهب بها شهرایط      

منطقه تحت فعالیت خود طراحی و اجرا نمایند. عامل بعدی سرمایه اجتماعی بوده است. 

یجاد نمایندم بدون هنگامی که استانداران بتوانند سرمایه اجتماعی مطلوبی را در منطقه ا

شک کیفیت عملکردی بهتری خواهند داشت. توسعه سطح ارتباطات بهر پایهه اعتمهاد و    

ضریب اطمینان باال میان مردم و استانداران منجر به افزایش سطح اتکای شهروندان بهه  

شود که این امر رضایت آنان را در پی خواهد داشت. این امر در بلندمهدت  استانداران می

افزایش اعتبار استانداران در استان تحت امهر خهود شهده و شهرایط عملکهردی      منجر به 

شهدهم رضهایت ذینفعهان    تری را برایش به همراه خواهد آورد. بعد دیگر شناساییمطلوب

تواند شهامل مهردمم ادارات زیرمجموعهه و دولهت شهود.      است. ذینفعان در هر استانی می

نیازمند جلب همکاری ذینفعانی خواههد   شده در هر سطحیمطمئناً تحقق اهدا  تدوین

بود که نتیجه تصمیمات بر آنان اثرگذار اسهت. بهر ایهن اسهاس سهطح مطلهوب رضهایت        

شود تا میزان همکاری و حمایت ذینفعان از استانداران ارتقهاء یافتهه و   ذینفعان باعث می

گهری در  در نهایت بر کیفیت عملکرد آنان اثرگذار باشد. دانش جغرافیایی عامل مههم دی 

شهود تها اسهتانداران درک    ارزیابی عملکرد است. دانش و آگهاهی جغرافیهایی باعهث مهی    

ها درستی از شرایط اقلیمی منطقه داشته باشند و در نهایت نقا  قوت و ضعف و فرصت

توانند بر پایه این درک و تهدیدهای منطقه را به خوبی شناسایی نمایند که در نهایت می

تهری از خهود بهه    تری اتخاذ کرده و در نتیجه عملکرد مطلهوب صحیحم تصمیمات معقول

ها و اهدا  نمایش گذارند. عامل مهم دیگر بلوغ اجتماعی است. تحقق بسیاری از فعالیت
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هها نیازمنهد   استانداران وابسته به سطح بلوغ اجتماعی آنان استم چرا که توسعه فعالیهت 

اشهت و سهالمت اسهت. ایهن دو     سازی سطح مطلهوبی از آمهوزش و پهرورش و بهد   فراهم

ترین عوامل ارتقاء سطح توسعه در هر سطحی خواهد بود. ایترین و پایهشاخ  از اصلی

شود تا بسترهای الزم برای ریزی مطلوب در جهت توسعه این دو شاخ  باعث میبرنامه

توسعه یابد. یکی از ابعاد دیگهر ارزیهابی    ها ایجاد شده و در بلندمدتتحقق اهدا  استان

ترین دلیل حیاتی یک سهازمان منهابع مهالی و    وری است. بدون شک اصلیعملکردم بهره

ها تها حهد نسهبتاً    شده استانداریسودآوری آن است. به همین علت تحقق اهدا  تدوین

ا تحمیل زیادی وابسته به میزان سودآوری خواهد بود. در این وضعیت تحقق سودآوری ب

ها فراهم سازد که در نهایهت بهر   تواند رشد مطلوبی را برای استانداریکمترین هزینه می

عملکرد آنان اثرگذار خواهد بود. این امر خود در بلندمدت رشد اقتصهادی را بهه عنهوان    

نماینهد. رشهد اقتصهادی یهک شهاخ  ارزیهابی       یک بعد دیگر ارزیابی عملکرد ایجاد می

ها قرار دارد. حجم مبادالت و مهواردی  تاثیر سطح توسعه استان بلندمدت است که تحت

کننده در این زمینه داشته که لزوم بررسی آن را بیش از پیش از این قبیل نقشی تعیین

ها و مردم ها سطح رفاهی مناسبی را برای استانسازد. رشد اقتصادی در استانآشکار می

-فیت عملکرد استانداران نقشی حیاتی ایفا میآورد که این امر در تعیین کیبه همراه می

کننده دیگر در ارزیابی عملکرد استاندارانم مشارکت سیاسهی خواههد   نماید. عامل تعیین

هها و  پرسهی بود. استانداران به عنوان نماینده دولت در هر استانی مسئول برگزاری همهه 

-بایست زمینهستانداران میها خواهد بود. بر این اساس اتعامل و ارتبا  با مردم و رسانه

های همگانی سیاسی فراهم سهازد. در ایهن   های الزم را برای مشارکت مردم در مناسبت

تهر  زمینه هر چه میزان مشارکت مردم در این امر بیشتر باشهدم نشهان از تعهامالت قهوی    

ههای عملکهردیم اقتصهادی و    استانداران با مردم و توسعه سطح رضایت آنان از شهاخ  

هها نیهز   منطقه خواهد داشت. عالوه بر این موارد برقراری ارتبا  مطلوب با رسانهامنیتی 

هها بهه مهردم در    ها و شناساندن نقا  قوت اسهتان تواند در توسعه سطح اعتبار استانمی

هایی همچون گردشگری اثرگذار باشد کهه در نتیجهه موجهب توسهعه اقتصهادی و      زمینه

ان یهک شهاخ  حیهاتی در ارزیهابی عملکهرد      رفاهی استان شهده و در نهایهت بهه عنهو    

استانداران اثرگذار اسهت. عهالوه بهر مهواردی کهه تهاکنون بررسهی شهدم درک سیاسهی          

بایست درک درسهتی  استانداران نیز در ارزیابی عملکرد آنان اثرگذار است. استانداران می
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بها آنهان   از احزاب سیاسی منطقه داشته باشند تا در نهایت بتواننهد نهو  رفتهار خهود را     

تنظیم نمایند که در نهایت عملکرد تعاملی بهتری از خود به نمهایش گذارنهد. ایهن امهر     

شود تا هماهنگی و تعامل بهتری میان احزاب سیاسی برقرار شده و در نتیجه موجب می

 استانداران با دانش سیاسی بهتری در سطح استان فعالیت نمایند.
داشته است. محدودیت اول این مطالعه وجود هایی را به همراه این مطالعه محدودیت

ای شکا  نظری عمیق در خصو  ادبیات پژوهش بوده است به نحوی که مطالعه مشابه

یافت نشد و این امر بر دشواری انجام این مطالعه افزود. همچنین دسترسهی بهه جامعهه    

آماری موردبررسی کمی دشوار بوده و هماهنگی جههت برگهزاری جلسهات مصهاحبه بها      

 سختی صورت پذیرفت. 
های کشورم گذاران و همچنین استانداریبرداری سیاستهای این مطالعه جهت بهرهیافته

 دهد:پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می
 هها بها روش مهاتری     ای مناطق جغرافیایی استانتحلیل دورهSWOT   در جههت

ها و تهدیهدهای آتهی   شناخت نقا  قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت

 گذاریبه منظور هد 

 ها و هنجارهای غالب مناطق مختلهف کشهور و تهالش در راسهتای     شناخت ارزش

ههای  ها و کمیتهه ها با برقراری انجمنایجاد هماهنگی و همکاری میان این ارزش

هها  ها و نظرات همه طیففرهنگی و سیاسی در سطح استان به نحوی که دیدگاه

 ستی شنیده شود.ها به درو گروه

 ها با مدیریت استانداران به منظور تشکیل کارگروه ایمنی و سالمت در استانداری

-های بهداشتی سطح استان و تالش در حل این مشکالت با برنامهشناخت ضعف

 ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استان

 جهت توسعه سهطح   اندیشی با آنان دردعوت از احزاب سیاسی سطح استان و هم

-مشارکت سیاسی در استان به همراه پیشگیری از اختالفات سیاسی و درگیهری 

 ایهای منطقه

 گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت تالش دولتمردان در راستای بهره

 های اقتصادیتر فرصتانطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب

  زی در جههت توسهعه فضهاهای رفهاهی و     ریه شناخت دقیق بافت منطقه و برنامهه
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 های جغرافیاییسنجیبرداری از موقعیتتفریحی برای شهروندان با بهره

  ههای  تاکید و توجه به دانش نظری استانداران در راستای آشنایی آنان با شاخ

 های اقتصادیم فرهنگیم سیاسی و ...ها شامل شاخ اجرایی استان

     توجه ویژه به سطح رضایت شهروندان به عنوان ذینفعان اصهلی منهاطق مختلهف

جغرافیایی به نحوی که ضریب اهمیت این شاخ  در اولویت باالتری در ارتبها   

 با ارزیابی عملکرد استانداران قرار گیرد.

 هها بها   های تخصصی در جههت حهل مسهائل اسهتان    ها و کارگروهبرقراری انجمن

دم از طریق تعیین نماینده قانونی در اسهتای بهبهود سهطح    مشارکت مستقیم مر

 اعتماد و اطمینان مابین مردم و مسئولین و توسعه سرمایه اجتماعی

 ها و اصحاب رسانه به منظهور انعکهاس بهتهر    تر استانداران با رسانهتعامل مطلوب

تهر  گرفته توسط استانداران که این امر منجر به درک مناسهب های صورتفعالیت

 گرفته توسط استانداران شود.های انجامعالیتف

 ریزی مناسب در جهت برقهراری ارتبها  مناسهب اسهتانداران بها کارکنهانم       برنامه

مدیران سطح استان و همچنین دولت به عنوان متولی امور در سطح اسهتان کهه   

 تواند محقق گردد.اندیشی ماهیانه میاین امر از طریق برگزاری جلسات هم
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Abstract: 
The administration of Iran’s provinces and the role the governors play to 
administer these provinces raises a question about the performance 
dimensions of Iranian governors. Practically, the governors act as the state 
representatives, whose optimal performance is accounted for the final 
performance of the government. The purpose of this study is to identify and 
prioritize the dimensions of performance appraisal of the governors of the 
Islamic Republic of Iran. This study is a mixed research and has used 
qualitative and quantitative approaches. In the qualitative part of the study, 
we distributed a questionnaire among eighteen Iranian public administration 
and strategic management professors, governors and senior administrators of 
the ministry of Interior. In order to identify the governors' performance 
evaluation dimensions we used triangular fuzzy technic. The statistical 
population of the quantitative part of the study consisted of senior managers 
of the Ministry of Interior and governors. Using purposive sampling method, 
forty five persons were selected as the research sample. We used thematic 
analysis method and analyzed daja with the help of Atlas T software that led 
to the identification of 12 dimensions of governors' performance evaluation:. 
geographical knowledge, cultural awareness, social maturity, political 
perception, economic growth, welfare development, stakeholder satisfaction, 
level of Security, social capital, political participation, interaction and 
productivity. Prioritization of these dimensions showed that cultural 
awareness is the most important and political perception as the least 
important dimension of governors' performance evaluation. 
Keywords: performance; performance evaluation; Evaluate the performance 

of governors; Government 
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