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 چکیده
ی محسوو  روستایدر نظام اداره و کنترل امور  یروستایل حکومت رویکردي در مقاب ،یروستای ییحکمروا

 و روسوتا يهادار هوا و نهادهواي رسومیرآیندي است که بر اسواس کونم متقابول میوان سوا مانشود و فمی

اهیم مشوارکتی گسترش مف مرو ه باا. گیردکل میش و بخم خصوصی مدنی يههاي جامعو تشکل هاسا مان

سیاسوی و مودنی  ،اجتمواعی گویی به نیا ها و حقوقدر پاسخ عمالًتمرکزگرا  يهادولت ،محلی يهاحکومتو 

 ی،روسوتایبنیوادی   يهواچالمیکوی ا   کوه در حوال حا وربا توجه به ایو  .اندشدهم دچار چال روستاییان

هود  ایو   .رسودیمواداره روستاها  روري به نظور  ست، تغییر در نحوهوستاهار مشروعیت در اداره يتوسعه

و  روستاي دهستان جنووبی شهرسوتان گرگوان شانزدهها سنجم ر ایت روستاییان ا  عملکرد دهیاري ،مقاله

به بررسی حکمروایی روستایی و جایگواه آن در صویانت ا  حقووق  ابتدا. براي ای  هد ، است هاآن يبندسطح

مشوارکت،  کوارایی مؤلفوه چهار اساس برسنجم ر ایت روستاییان ا  عملکرد دهیاري به ستاییان و سپس رو

 ناموه در بوی  روسوتاییانبا استفاده ا  پرسوم هالفهؤشاخص براي ای  م 23 گویی وپاسخ و عملکردي، برابري

حکمروایی خو  روسوتایی،  در صورت تحققکه دهد نتایج تحقیق نشان می. پرداخته شدمنطقه مورد مطالعه 

چنی  سنجم و عیت ر وایت روسوتاییان ا  عملکورد امیدوار به صیانت ا  حقوق روستاییان بود. هم توانیم

 هوار ایت ا  دهیواريشهرستان گرگان نشان داد که به صورت کلی روستاهاي دهستان جنوبی در  هادهیاري

بهتوری  و وعیت را  ،هاي نصرآباد، چهارباغ و سویاهتلوشته و روستاقرار دادر و عیت مطلوبی دهستان در ای  

 .اندداشته
 

  ، مودلدهیواري ،روسوتاییانحقووق  ،روسوتاییحکوموت  ،ییروستاخو  حکمروایی  :واژگان کلیدي

ORESTE.1 
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  طرح مسألهو  قدمهم

الت و نه تنها مشوک ،متمرکز و ا  باال به پایی  يزیربرنامه يطوالنی اعمال شیوه يهامهر و مومطی 

. ایو  امور شودبلکه خود باعث برو  مسائل و مشوکالت جدیودي  ،روستایی را حل نکرد يل جامعهئمسا

مشوارکتی سووق  يزیربرناموهروستایی به سمت  يزیربرنامهمبانی  ،اخیر يهامهر و مومموجب شد طی 

د. با مردم تغییور کنو يزیربرنامهبراي مردم به  يزیربرنامهروستایی ا   يزیربرنامه ياهیپاو مفهومی  یابد

 1محلی يهاحکومتبه  هاتیمسئولو واگذاري  ییتمرکز دااساس خود را بر  ي اول،در وهله نگرش نوی 

 يهاسوا ماننقم مردم و  ،يزیربرنامه يای  شیوه و سطوح پایی  مدیریت روستایی قرار داده است. در

. در واقع مفهوم مشوارکت دینمایمبه محوري پیدا برجسته شده و ا  حالت تزیینی، جن کامالًغیر دولتی 

محلوی را بوه  يهواحکومت، ختوهیآم درهوممحلی  يهاحکومتو  ییتمرکز دامردمی با مفهوم کارایی، 

سوطوح در مفهووم حکمروایوی  (.77: 1333 مورادي،) سوا دیموو برتور مطورح  چشمگیر صورت گزینه

مودنی   يدولت و جامعوه میان و بر مشارکت و همیاري رودیممحلی به کار  و ملی، یالملل یبگوناگون 

بایود در  ،نودگیرده امور را بور عهو يکه به تنهایی مسئولیت کامل ادارهبه جاي آن هادولت استوار است.

 .جامعه محسوو  شووند يمل مسئول ادارهبه عنوان یکی ا  نهادها و عوا ،بخم خصوصی و کنار ساکنان

ا  یو   روسوتا يفرآینود اداره ،يگذاراسوتیسو  سوا يتصمیم يدر عرصه روستاییانبا در نظر گرفت  

و بسوترهاي متفواوت و و مشوارکتی تبودیل خواهود شود  ساالرمردمبه فرآیندي  اقتدارگرانظام آمرانه و 

 يهاعرصوه ،هاروسوتاکه با توجه به ای  ها به وجود خواهد آمد.روستاامور  يدر اداره جدید يهاتیظرف

اجتماعی در ایو   يهامیپوا  تحرکات و  ياعمدهو بخم  ندیآیمبه شمار لی  ندگی امرو ي مهم و اص

ا  آن بوه  تووانیموو  ابودییم ياژهیواهمیت  ،روستامفهوم حکمروایی در مقیاس ، دهدیمروي  هامکان

ری  بهتو بر اساس گزارش کمسیون عالی حقووق بشور سوا مان ملول، نام برد. اجتماعی يعنوان سرمایه

وندي شوهرا  جملوه حقووق  است کوه مطوابق آن بوه پیشوبرد حقووق بشور، يادرجه حکمروایی، نشانه

میالدي به و ووح حکمروایوی را بوه  2222کمسیون حقوق بشر در سال  47 شمارهنامه قطع .انجامدیم

 اسوتپیونود  ده  رشود و توسوعه پایودار انسوانی يکننودهبیترغمحیطی قادر به برپایی حقوق بشور و 

(UNDP, 1997).  

 و امورو هارتباط مستقیم و تنگواتنگی دارد  ،اقتصادي -اجتماعی و توسعه يساالرمردمبا حکمروایی 

را امري جووهري  روستایییا به عبارت دیگر حکمروایی  .دیآیمبحث اصلی در گفتمان توسعه به حسا  

دبیر کول سوابق سوا مان  ،ا که کوفی عنانتا آنج ،اندآوردهی به حسا  روستایپایدار  يدر فرآیند توسعه

تعریفوی  .(هموان) آن را تنها عامل مهم در کاهم و محو فقر و پیشبرد توسعه به شمار آورده است ،ملل

اعموال اقتودار  عبوارت اسوت ا : ،رسودیموحکمروایی مناسب بوه نظور  يکه ا  نظر سا مان ملل درباره
                                                             
1- Local governance 
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ایو  تعریو   مدیریت امور ی  کشوور در تموام سوطوح. براي)بوروکراتی (  سیاسی و دیوانی اقتصادي،

منوافع خوود را  ،هاآنبا استفاده ا   هاگروهو  روستاییانکه  شودیمروندها و نهادهایی  کارها،شامل سا و

 يهواتفاوتو  کننودیموبا موانع برخورد  ،کنندمی حقوق قانونی خود را اعمال ،بخشندیمبیان و تحقق 

 «دموکراسوی» مهوم يهامالکیکی ا   ،ونديشهر هامرو  .دارندیبرما  سر راه  خود را در اختال  نظرها

مفهوومی اسوت کوه کوارکرد  ،حکمروایی. و شاخص کلیدي براي نمایم تحقق آن است رودیمبه شمار 

چنی  مسوئولیت عمومی جامعه  را در خود دارد و به خاطر ساخت متکثر و هم عرصه گسترش نهادها و

مشوارکت، هور چوه بیشوتر اهمیوت خوود را  يهافرصوتوندي و ایجاد شهرحقوق  يهآن در قبال توسع

 پیوران،اجتمواعی اسوت ) يمتغیري کلیدي در راه توسوعه ،روستاییانحضور و مشارکت   یرا. اندینمایم

و مناسووبات آن بووا حقوووق  وانود مبووی  اهمیووت مفهوووم حکمروایویب  یوور بت(. شواید مطلوو152 :1332

آینده، بدون مشارکت واقعی، غیر ساختارشکنانه بوراي خیور جمعوی یعنوی هموان  در» :باشد روستاییان

حرکت به سمت عودم تمرکوز  رو خواهد شد.هروب يادهیعد، جامعه با مشکالت شهروندي يهاتیمسئول

مدنی بر پایه شرایط تاریخی ای  مور   ينهادهاي جامعه یدهشکل مردمی و خردمندانه، ياداره آگاهانه،

 ورورتی سور مینی و  مو ش اعتدال و تبدیل آن بوه جزیوی ا  اجتمواعی شودن انسوان ایرانوی،آ و بوم،

   (.25: 1335 پیران،« )بهرو ي انسان ایرانی است يکننده یتضم

در بخوم  .اسوت پرداخته روستاییتعاری  حکومت و حکمروایی به ابتدا ای  مقاله نیز با همی  باور، 

ها دهیاريسپس به سنجم ر ایت روستاییان ا  عملکرد  ،معرفی روستاییحکمروایی  ياهشاخصه ،بعد

سواکنان  میواننامه در با استفاده ا  اجراي پرسم روستاي دهستان جنوبی شهرستان گرگان شانزدهدر 

اخیور بوه علوت افوزایم نور   يهاموم و مهرای  روستاها در  يتوسعه. پرداخته شده است ای  روستاها

به خود گرفته است. هموی  امور سوبب شوده  يترعیسرروند  ،و غیره هارساختی سواد، بهداشت، بهبود 

و شووراها نیوز  را انتخوا  کننودي اسالمی روسوتاها رااعضاي شو تري،میب دقت باروستاییان  که است

 ،چنوی  در چنود سوال گذشوته. هومنماینوددهیاري انتخا   تیمسئولرا براي  کردهلیتحصغلب افراد ا

و ا   یافتوهمات شوراي اسالمی روستا و دهیاري در روستاهاي موورد مطالعوه بهبوود خد يارائه تیو ع

سونجم  رو یوا ا تر شوده اسوت. طرفی مطالبات روستاییان به جهت آشنایی آنان به حقوق خود، بیم

قلموداد  هواآنر ایت روستاییان ا  نهادهاي مسئول در اموور روسوتا، گوامی مهوم در ارتقواي عملکورد 

 .شودیم
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 پیشینه تحقیق

یوا خودمات خوا   هاسوا مانتر دربارۀ ي سنجم ر ایت در ایران؛ بیمدرباره شدهانجامتحقیقات 

تحقیقات مرتبط بوا   یترمهمبوده و کمتر به اجتماعات محلی پرداخته شده است. با وجود ای ، برخی ا  

سورمایه »ادي بوا عنووان اي اسوندر مطالعوه (1332) ایموانی جواجرمی شوود.پژوهم حا ر بررسی می

هاي محلی را به دو گروه عوامول بر عملکرد و کارایی حکومت مؤثر، عوامل «اجتماعی و کارآمدي شوراها

-درونکند. به اعتقاد او، عوامل نهوادي یوا ي میبندطبقهگرا و عوامل فرهنگی یا برون گرادروننهادي یا 

ریزي، آمو ش، منوابع موالی، تجهیوزات و ذاري، برنامهگبه عناصر درونی هر نهاد اداري مانند سیاست گرا

اقدام بوه  1332اي در سال . نعمتی و بدري در مطالعهمؤثرندساختار اداري اشاره دارد که بر عملکردش 

 روستاهاي در فعالهاي دهیاري تطبیقی روستایی و مقایسه مدیریت نوی  نظام کارکردي نقم ار یابی»

دار میوان عملکورد نمودند. نتایج مطالعوه بیوانگر وجوود ارتبواط معنوی« بزرگ استان گلستان و کوچ 

هاي دولتوی، و وعیت دهیاري با متغیرهاي ساختار دهیاري، عملکرد مسئوالن، آمو ش دهیار و حمایت

 هاي عمرانی و خدماتی است. اقتصادي روستاها و نیز مشارکت روستاییان در اجراي پروژه

 ، بوه«هاي استان گیالنبر عملکرد دهیاري مؤثرعوامل »ي با عنوان اهمطالعچوبچیان و همکاران در 

 333آمواري  يجامعوه میوانهواي اسوتان بوا روش پیمایشوی ا  بر عملکرد دهیاري مؤثربررسی عوامل 

متغیور انتخا  شده پرداختند و به ای  نتیجه رسیدند که اي دهیاري با روش طبقه 173دهیاري استان، 

درصود واریوانس  13متغیر ر ایت شغلی دهیواران، حودود و درصد  37ها به تنهایی سا مانبا همکاري 

هوا شغلی دهیاران در عملکرد دهیاري یتنقم و اهمیت ر انمودند که حاکی ا  متغیر وابسته را تبیی  

و عوامل مورتبط  روستاییان و عیت ر ایت»اي با عنوان در مطالعه ایمانی جاجرمیاست. فیرو آبادي و 

و وعیت ر وایتمندي روسوتاییان ا  عملکورد  ، بوه بررسوی1331در سوال « هاا  عملکرد دهیاري آن با

بر آن پرداختند کوه  مؤثرهاي کلیدي حکمروایی روستایی( و عوامل عنوان یکی ا  شاخصها )بهدهیاري

ن قوزوی  در روستاهاي اسوتا هاياریدهگویان ا  عملکرد ر ایت هفتاد درصدي پاسخ دهندهنشاننتایج 

حکمروایوی »اي بوا عنووان ( در مطالعوه2222) 1مطالعات خارجی نیز   انگ و همکواران در  مینه است.

، سعی نمودند اثرات تغییر ساختار حکوموت محلوی در «رسانی در نواحی روستایی چی محلی و خدمات

( در 2222) 2صوورت گرفتوه اسوت، بررسوی کننود. نکووم 1332 نواحی روستایی چی  را که طی دهوه

حکمروایی محلی براي کاهم فقر روستایی با اسوتفاده ا  روش تحقیوق کیفوی بور »اي با عنوان مطالعه

هاي میدانی با کنشوگران حکمروایوی محلوی در کشوورهاي غنوا، اساس تجار  میدانی و نتایج مصاحبه

 ، به بررسی نقم حکمروایی محلی در کاهم فقر پرداخت. «نیجریه و آفریقاي جنوبی

                                                             
1- Zhang et al. 

2- Nkum, John  
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اقتصواد غیور »اي بوا عنووان ( با همکاري بان  جهانی در مطالعه2223) 1منابع طبیعی هند سسهؤم

بووا اسووتفاده ا  پیمایشووی در سووطح روسووتاهاي ایالووت « حکمروایووی محلووی مؤسسووات راعووی و نقووم 

ی را بررسوی کورد. الکوی و همکواران  راع ریغي اقتصاد حکمروایی محلی بر توسعه ریتأثمادهایاپرادش، 

تنسوی، سوعی در بررسوی عملکورد و  هاي محلی روسوتایی درهاي در سطح حکومت( در مطالعه2222)

ا  دیودگاه  هواآننمودند. به اعتقواد  آن بر مؤثرهاي محلی روستایی و عوامل هاي میان حکومتهمکاري

 پویایی حکومت محلی دهندهنشانهاي مختل ، هاي محلی در حو ههاي حکومتنظري، سطح همکاري

( در 2225شوود. موور و همکواران )دلیول همگرایوی مودیران محلوی میدر توسوعه بوه هاآني و انگیزه

و تبیوی   ي خدمات عمومییابی کارایی و عملکرد پنجاه حکومت محلی در ارائهاي اقدام به ار شمطالعه

وموت محلوی و ي میوان عملکورد حکبوه رابطوه 2223در سوال  2بر آن نمودند. ویتز شاپیرو مؤثرعوامل 

ي پیوند میان عملکرد حکومت محلی با دهندهنشاني تحقیق او ر ایت شهروندان پرداخته است. نتیجه

 است. نظام مورد حمایت شهروندان

 

 ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
نیا هاي اجتمواعی، اقتصوادي و محیطوی نسول حا ور و آینوده ا  طریوق  میاناهمیت حفظ تعادل 

امور ایجاد کرده است. ای  تغییور پوارادایم بوه ورود  يدر اداره را یمیپاراداپایدار، تغییر  انسانی يتوسعه

مدنی انجامیده اسوت  يمداري، برابري و جامعهچون مشارکت شهروندي، شفافیت، قانونهم    مفاهیمی

ه عنووان الگووي پایدار و حکمروایی محلی را ب يبراي توسعه یشرطمیپو حکمروایی خو  را به عنوان 

حکمروایی خوو  کوه (. 73 :1332،  ادهيمهد) کندمناسبی براي مدیریت شهري و روستایی معرفی می

اي یافتوه اسوت. در قلمرو فراملی، ملی و محلی کواربرد گسوترده ،استامور عمومی  يرویکرد نوی  اداره

هاي امور محلی در حو ه يادارهاي حکمروایی، حکمروایی محلی است که به کیفیت یکی ا  ابعاد منطقه

)واحود سیاسوی و سوا مانی  3ا  مدیریت محلی ترعیوسشهري و روستایی اشاره دارد. حکمروایی محلی، 

 یرسوماي ا  با یگران قانونی در قلمرو محلی( و بیانگر اقتدار سیاسی، اقتصادي و مدیریتی توسط شبکه

هوواي شووهري و روسووتایی اسووت. آنچووه محلووی، بخووم خصوصووی و نهادهوواي موودنی در حو ه تیریموود

شهروندان و با یگران محلوی در تعیوی   مؤثرمحلی بودن حکمروایی است، میزان مشارکت  کننده ییتع

محلوی اسوت ي هاي جامعهي تحقق اهدا  و خواستههاي محلی و تالش مشترک براها و خواستهآرمان

 (.  171 :1333 آستانه،)دربان 

                                                             
1- Natural Resources Institute (NRI) 

2- Weitz-Shapiro 
3- Local Government 
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هاي غیردولتوی و اي ا  با یگران مدیریت محلی، بخم خصوصی، تشوکلدر حکمروایی محلی، شبکه

و رفوع  هاخواسوتهها و مسائل محلی را شناسایی و براي تحقق اولویت ،مدنی و نمایندگان دولت مرکزي

تکثور  دنبوال بوه(. حکمروایی محلی 133 :1334 اهدي، کنند )مشکالت با یکدیگر تشری  مساعی می

بی  کنشگران مختل  توسعه است )مانند حکومت محلوی، بخوم خصوصوی،  و غیررسمیروابط رسمی 

هاي اداري و سیاسی را در سوطوح محلوی سیستم یاثربخش( که با ده و ...هاي غیر وها، کارگزاريانجم 

هاي حکمروایوی ملوی و حکمروایوی پشوتیبانی فرآینود میوانافزایی و همکاري  یادي دهد. همشکل می

اصول حکمروایی در سطوح محلی به که مشابه دیگر وجود دارد. بنابرای   روري است  محلی و نیز ابعاد

د. بوه دلیول تحووالت و ظهوور کنوهاي حکمروایوی محلوی را تقویوت نحوي عملیاتی شوود کوه فرآینود

 ، شاهد گذار ا  حکومت محلی به حکمروایی محلی هستیمنود دهه در یعمومهاي مدیریت امور پارادایم

شوهروندان و  میانتری  بیان به چگونگی ارتباط حکمروایی محلی به ساده (.171 :1333 ،تانهآس)دربان 

گوویی، حاکمیوت قوانون، و کوارایی، پاسوخ یاثربخشواصوول اجموا ، تسواوي،  اساس برحکومت محلی، 

اصوولی کوه فراتور ا   ؛(73 :1334، دیگورانپواداش و اشواره دارد ) يریپذتیمسئولشفافیت، مشارکت و 

هاي در عرصوهرا و جامعیت ال م  استهاي متعار  کارایی و اثربخشی شاخص اساس بریابی عملکرد ار 

هاي ها و اقودامات مودیریتتواند الگوي مناسبی بوراي هودایت برناموهو می داردمختل  مدیریت محلی 

»  ژوهمپو یکی ا  نخستی  مطالعاتی که به ایو  مو وو  پرداختوه،حلی در مسیر توسعه پایدار باشد. م

رسومی و ا  نهادهواي  يامجموعوه ،حکومت ،ا  نظر او .است 1372 يدر اوایل دهه«  1برایان م  اللی 

 ياوسوتهیپبوه هوم  يشبکه ،ای  فرآیند .حکمروایی، نوعی فرآیند استاما  .حقوقی با قدرت قانونی است

 ينگرنودهیآتناسب و ، ییگوپاسخ ،ا  نظر او .ردیگیمرا در بر  مدنی يجامعهکه هم حکومت و هم است 

 سوا مانی رسومی يهاشوبکهه تنهوا بوه نو ،رویدادها ینیبمیپبا مسائل جاري و  مؤثرتوانایی برخورد  و

تقا واها و  ،هادهیوا توا ،نیوز هسوت (مودنی جامعوه) غیور رسومی يهاشبکهبلکه مستلزم  ،بستگی دارد

 (.Mc Laughlin, 1973: 248-249) ون نهادهاي رسمی حکومت منتقل شودرپیشنهادها به د

ایو  دو مفهووم  بوا مقایسوه او .دانودیموا  حکوموت  ترگسوتردههوومی نیز حکمروایی را مف« اتکینس »

 .شوودیموقانونمنود اطوالق  يهانظامو  دارجهت يهاتیفعال ،به رفتار هدفمند ها یاهر دوي : دیگویم

ولوی حکمروایوی  است. هااستیس  اجراي براي تضمی 2مبتنی بر اقتدار رسمی و قدرت نظامی حکومت،

که ممک  است ا  وظای  رسمی و قانونی مشوتق شوده  شودیمبا اهدا  مشترک اطالق  ییهاتیفعالبه 

حکمروایوی نوه  بر نافرمانی نیست. غلبه کردنمتکی بر قدرت نظامی براي  لزوماًو  باشد و یا نشده باشد؛

غیور رسومی و غیور حکوومتی را نیوز در بور  ساختارهايه ، بلکشودیمتنها نهادهاي حکومتی را  شامل 

                                                             
1- Brian Mc Laughlin 

2- Police power 



 011                                                              ...رواییها با رویکرد حکمسنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری

 

 ,Atkinson) کننودیم  یتأما  طریق آن نیا هایشان را  هاسا مانکه اشخا  و  ساختارهایی ؛ردیگیم

 شده اسوت دیتأک مرانیمفهوم حک نسبت به حکمرواییبودن مفهوم  ترگسترده بر طورکلیبه .(3 :1998

(UN, 2000: 1). را کوه بوه طوور غیور رسومی در  ییهاسا مانو  هاگروه ،بر حکومت هحکمروایی عالو

وان فرآیند اعموال حکمروایی به عن ،در اسناد سا مان ملل .شودیمهستند نیز شامل  مؤثر روستا ياداره

 ,UNDP)سوطوح تلقوی شوده اسوت  يکشوور در هموه ياجرایی براي اداره ،سیاسی ،اقتدار اقتصادي

علت ای  . یافته است چشمگیري گسترش ،اخیر يهاموم و مهردر  حکمروایی هومکاربرد مف .(3 :1997

جوامع را بهتر مونعکس  ياتکینس  ای  است که ای  مفهوم، ماهیت پیچیده يگسترش کاربرد به عقیده

 چند رویداد در جوامع امرو ي است: يدهندهنشانگسترش ای  مفهوم ا  دیدگاه او،  .کندیم

  جوامع يگویی به مسائل پیچیدهولت در پاسخد ناتوانیرشد تفکر 

  و دادن نقوم بوه اجتموا   فقر نئولیبرالیسم براي پاسخ مناسب به نابرابري، يهاهینظرناتوانی آشکار

 .(Atkinson, 1998: 2) خدمات و حل مسائل  یتأمبراي 

 يهواگروهو  انروسوتایی ،هواآنیق نهادهایی است که ا  طر فرآیندها و ،هاسمیمکانحکمروایی شامل 

 يجامعه يهاسا مانصوصی و بخم خ ،حکمروایی شامل دولت .کنندیمیان خود را ب يهاخواسته ،مردم

کاهم  برايانسانی پایدار  يدر ای  سه حو ه باید نهادهاي حکمروایی را براي کم  به توسعه .مدنی است

حکمروایی  .(UNDP, 1997: 3-5) و پیشرفت  نان طراحی کرد ستی طیمححفظ  ایجاد اشتغال، فقر،

 حکمروایوی، .ارتبواط دارد روستاییانمفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد  ،روستایی

چوارچو   .(Srinivas, 1996: 2) اسوت عمومی يحو همدیریت ساختارهاي حکومتی با هد  تقویت 

 غیر رسمی، يهاسا مان ،روستاییاي )شوراه تا عناصري دهدیمای  امکان را به ما  روستاییحکمروایی 

که اغلب خوار  ا  فرآینود سیاسوت عموومی تلقوی  را به دست آوریم مبتنی بر اجتما  محلی( يهاگروه

حکمروایوی  .هسوتند مؤثرن سوم اهاي جهروستااقتصادي و فرهنگی  -اجتماعی ياما در توسعه ،اندشده

با هم سوا گار شووند و اقودام  توانندیمیا گوناگون  منافع متضاد ،است که ا  طریق آن ياوستهیپفرآیند 

 .(UN, 2000: 1) گروهی صورت گیرد

 استخرا  کرد: توانیممفاهیم مشترک  یر را  ،ا  تعاری  گوناگون حکمروایی

  رسمی و غیور  يهاسا مانو تمام  است روستاییا  حکومت  ترگستردهمفهومی  ،روستاییحکمروایی

 .شودیمرا شامل  روستا امور کنندهادارهرسمی 

  کندیمتحقق منافع بخم عمومی را تقویت  ،روستاییحکمروایی. 

  بوه سوا گاري و رفوع  توانودیموبه علت وجود خرد جمعوی و مشوارکت در آن  روستاییحکمروایی

 یاري رساند. روستایی يو به پایداري توسعه منجر شود هاتعارض
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 اشوتغال و درآمود ایجواد ،. بخم خصوصیکندیمهم محیط سیاسی و قانونی مساعدي را فرا ،دولت 

اي مشوارکت در بور هاگروهکنم متقابل سیاسی و اجتماعی را ا  طریق بسیج  ،مدنی يکند و جامعهمی

 .کندیمفراهم  سیاسی و اجتماعی ،اقتصادي يهاتیفعال

  یترجامعست و اخیر در کانون توجه سا مان ملل قرار گرفته ا يهاموم و مهرمفهوم حکمروایی در 

ر خوود را در دوموی  شوعا ،ایو  سوا مان. خوردیمسند در ای   مینه در مطالعات ای  سا مان به چشم 

فعالیوت جهوانی بوراي  اسوتانبول برگوزار شود، در 1334سوال هاي انسوانی کوه در گاهکنفرانس سکونت

 یور اسوتوار کورده اسوت  يهاناموهمانیپو هنجارهواي آن را بور  هواار شحکمروایی خو  قورار داده و 

(UNCHS, 2000: 1): 

 (1373)  بشرجهانی حقوق  ياعالمیه 

  (1344مدنی )قرارداد حقوق سیاسی و 

 ،(1344فرهنگی )اجتماعی و  قرارداد حقوق اقتصادي 

 (1373 نان )حذ  تبعیض در مورد ي نامهمانیپ 

 (1333کودکان )حقوق  ينامهمانیپ 

 (1334) حق توسعه ياعالمیه 

 

 

 
 

  روستاییبا حکومت  روستاییحکمروایی  مقایسه -3 شکل
 
 

 

 

 
 حکومت روستایی

 

 
 حکمروایی روستایی

فضایی متکثر، همگرا و منسجم، سا مان  سا مان

مدیریتی افقی، چندسطحی و شهروندمدار، متعادل 

 و همگرا

سا مان فضایی متفرق و واگرا، سا مان مدیریتی 

 مدار و واگراعمودي، حکومت

 توسعه

ناپایدار و 

 گراقدرت

پایدار  توسعه

 گراو انسان
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 اصلی حکومت و حکمروایی يهایژگیو مقایسه -3جدول 

 عوامل مقایسه حکومت حکمروایی

 کنندگانمشارکتتعداد بسیار  یاد 

 و عمومی یخصوصبا یگران بخم 

کنندگانمشارکتتعداد بسیار محدود   

دولتی اساساًجرایی عوامل ا  
 با یگران

 ،انجام مشاوره

و  يبندصورتهمکاري تا حد امکان در 
 هااستیساجراي 

؛ردیگینمصورت  يامشاوره  

و اجراي  هااستیس يبندصورتهیچ همکاري در 
.ردیگینمصورت  هاآن  

 )وظای ( کارکردها

 ،مر هاي بسیار با 

 عضویت داوطلبانه)ارادي(

،مر هاي بسته  

ادير ارغی عضویت  
 ساختار

 ،نیوتحرک در افقی/ يمشاوره

 ،توافق بر سر هنجارهاي تکنوکراتی 
 ،برخوردهاي بسیار غیررسمی ،روابط تعاونی

 )شفافیت( با  بودن

 ،مراتبی، رهبري متصل ا  باالاقتدار سلسله

 ،روابط متضاد تعامل خصمانه/
 يکارپنهان ،برخوردهاي غیر رسمی

 قراردادهاي تعامل

 دي عمل اندک دولت ا  جامعهآ ا

 ،دولت ي(/ تسلط پراکندهدهخودسا مان)

در دولت  ياپراکنده، نفوذ نفعيذ يهاگروه
بی  با یگران  تعادل و همزیستی دارند.

 وجود دارد.

 (/شدهتیهدا) آ ادي عمل باالي دولت ا  جامعه

ذینفع جامعه هیچ نفوذي در  يهاگروه ،تسلط دولت
تعادل یا همزیستی بی  با یگران هیچ  دولت ندارند.

 وجود ندارد.

 تو یع قدرت

 (schwab et al., 2001) منبع:

 

 ،روستاییابتکار عمل حکمروایی  سا مان ملل در چارچو  برنامه: روستاییحکمروایی  يهاشاخص

 :(UNDP, 2000: 1) حکمروایی برشمرده است يارهایمعاصول  یر را به عنوان 

 امور  سا ي دردر فرآیند تصمیم روستاییانبه معنی سهیم شدن  ،اییانروست: مشارکت 1مشارکت

 .و قدرت است روستا

 به اطالعات روستاییانسهولت دسترسی مستمر : 2شفافیت. 

 یانیروستا برابر در: حسا  پس دادن مسئوالن 3گوییپاسخ. 

 روستاییانمنابع میان  ي: تخصیص عادالنه7عدالت. 

 و ر ایت مردم. یانیروستانیا هاي   یتأمبهینه ا  منابع براي  ي: استفاده1ییکاراو  یاثربخش 

                                                             
1- Participation  

2- Transparency  

3- Accountability  

4- Equity  
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 ا  قانون است. روستاییانبندي به قانون در گرو آگاهی : پاي2قانونمندي 

 دهند.پاسخ   روستاییان يهاخواستهباید نسبت به  روستایی: مسئوالن 3پذیرا بودن 

 کار مستلزم وجود ارتباط میان تمام که ای ،: ایجاد توافق میان منافع مختل 7هماهنگ يریگجهت  

 است.  روستاییانرسمی و غیر رسمی و  يهاسا ماننهادها و 

 حکمروایی جریان دارد يآنچه براي پیشبرد امور در حو ه ي: رهبران و مردم درباره5نگاه راهبردي، 

 تکیه کنند. بلندمدت ياندا چشمباید بر 

 :(72: 1332 ،مجلس يهاپژوهممرکز ) است یر به شرح  نیز ایرانحکمروایی در  يهاشاخص

   يریپذتیمسوئول .4. قوانون محووري 5  ییجومشارکت .7. شفافیت  3 . اجما  محوري2  ییگوپاسخ.1

 .یاثربخش. کارایی و 3  ییجوعدالت. 7

 يیابی به ادارهسه دسته شرط را براي دست ،«هایدن»: روستایییابی به حکمروایی شروط دست

 ا  ای  شروط در مباحث روستا نیز بهره برد شودیمکه  شماردیمبر شهری یو کارامردمی 

(Hyden,1995: 13): 

 و نظارت آنان شهروندان ياثرگذار 

 میزان مشارکت سیاسی باال 

 ابزار تجمیع ترجیحات مردمی 

 گوسا ي دولت در مقابل مردم پاسخ يهاروش 

 گورهبري مسئول و پاسخ 

 مدنی -عمومی  يهاعرصه میزان احترام واقعی به 

 بندي به قانونمیزان پاي 

 سا يمیزان آشکار و شفا  بودن فرآیندهاي تصمیم 

 ادغام و همبستگی سیاسی 

  هاگروه میانمیزان مداراي 

 میزان برابري سیاسی آحاد مردم 

  هاگروهافراد و  يسا محرومبدون  هاانجم میزان پذیرش همگانی در عضویت 

 
                                                                                                                                                           
1- Effectiveness and Efficiency  

2- Rule of Law  

3- Responsiveness  

4- Orientation Consensus  

5- Strategic Vision  
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روستا تار مدیریت روستایی در کشور در حال حا ر ا  دو بخم شوراي اسالمی ساخ: مدیریت روستا

گیر و دهیاري به عنوان نهاد اجرایی تشکیل شده است که استقالل حقوقی و مالی به عنوان نهاد تصمیم

خدمات  يو عالوه بر استفاده ا  عوارض ملی، توانایی و ع و وصول عوارض محلی براي ارائه دارد

روستایی در سطح نواحی  يدولتی، متولی عمران و توسعه ریغ یعموما نیز دارد. ای  نهاد رعمومی 

ها و کارکردهاي ، قابلیتییروستا یاسالمها و شوراهاي . جایگاه مناسب قانونی دهیارياستروستایی 

 ينامههاي اجرایی در قانون بر  دستگاهیشده است که واگذاري برخی ا  وظا سببمتعدد و متنو  آن 

رابط هاي محلی، بینی شود. ای  نهادپنجم توسعه به ای  نهاد پیم يقانون برنامه يچهارم و الیحه

و رفاهی، بسیاري ا  خدمات و تسهیالت عمومی  کنندهارائهمیان نهادهاي دولتی و مردمی، 

روند  کنندهلکنتراجتماعی و فرهنگی، بسترسا  شهرهاي آینده و  يروند توسعه يکنندهتقویت

 کنندهتیتقودر نواحی روستایی و  شدهاحداثحافظ امکانات  یر بنایی مهاجرت ا  روستا به شهرها، 

  (.5 :1337ها، امور دهیاري)معاونت  هستندکشاور ي  روند توسعه

،  فقودان  یادي دارنودهاي قانونی و اجرایی نقاط قوت و ظرفیت ،هرچند نهادهاي مدیریت روستایی

اجرایی و تخصص اندک مدیران محلی، امنیت شوغلی پوایی   يوي مدیریت روستایی مشخص، تجربهالگ

هاي روستایی نسوبت بوه و فقر  یرساخت سو یا   هاآناعتباري در اختیار  يدهیاران، محدودیت سرانه

گور، اقتصادي روستاییان در پرداخت عوارض و بهاي خدمات دریافتی ا  سووي دی يشهرها و  ع  بنیه

بورداري روي مدیریت روستایی قرار داده است که گذر ا  ای  چالم، مستلزم بهره چالم بزرگی را پیم

امور محلی، رعایوت  يکارآمد و اثربخم ا  حداقل منابع موجود، جلب حداکثر مشارکت مردمی در کلیه

کاري مودیران محلوی  گویی مناسب، شفافیت در امور و سالمتخدمات، پاسخ يعدالت و برابري در ارائه

هاي محلی )شوراهاي اسالمی روستایی و دهیواران(  روري است عملکرد حکومت ،. به عبارت دیگراست

کارهواي بهبوود عملکورد ها و راهپایدار رصود شوود، توا میوزان انحورا  ا  شواخص يدر راستاي توسعه

نقوم مهوم و  ،روسوتاییسا مان اصولی مودیریت دهیاري به عنوان  هاي محلی شناسایی شوند.حکومت

تعامل نزدیو  و  ،سا مان ندگی روستایی دارد. ای   يسامانمندخدمات عمومی و   یتأمدر  يرگذاریتأث

دهیاري منطبق با نظر مردم باشود، ر وایت  يهاتیفعالهر چه  رو یا ا  .همیشگی با  ندگی مردم دارد

  انطبواق کاسوته شوود، موجبوات کواهم آنان ا  ای  سا مان افزایم خواهد یافت و هر چه ا  میزان ای

ی روسوتاها، اهمیوت نظور سوالماخیر پس ا  تشکیل شوراهاي ا يهاسال. در دیآیمر ایت مردم فراهم 

 ا  .کننودیمو یر نظر شوراها که نماینده مردم هستند، فعالیوت  هاياریده یرا است، تر شده مردم بیم

 دشوو هواياریودهو وعیت  يباعوث ارتقوا توانودیمو هواياریودهسنجم ر ایت روسوتاییان ا   رو یا

 .  (43: 1331، ایمانی جاجرمیفیرو آبادي و )
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یوا  ،انددهیرسوکه تمایالت محرک وي به هد  خوود  شودیمر ایت به حالتی ا  موجود  نده گفته 

نوژاد، )شوعاري کنودیموهنگام رسیدن بوه آر وهوایم پیودا  ،آن را احساسی دانست که شخص توانیم

دارد که به پاداش یا هر گونه و ع یوا او وا  خوارجی اطوالق  ار اکنندهنیا  به  ،. ر ایت(341: 1375

ر وایت موجوب افوزایم  ،یشوناختجامعه. ا  دیودگاه انجامودیموکه به ار ا یا ر ایت خواطر  شودیم

  و ا  دیدگاه علم مدیریت، مو و  ر ایت مشوتري ا شودیم هاآنو پایداري  يادار يهانظاممشروعیت 

معیواري مهوم در چوارچو   ،مدیریت کیفیوت اسوت و بوه هموان نسوبت ریناپذاجتنا اصول اساسی و 

 ي. باید متوجه بود کوه سونجم ر وایت مشوتري بوراي هموهرودیمتعالی سا مانی به شمار  يهامدل

راي ، که در بیشتر موارد رقیبی بوهاياریدهعمومی مانند  يهاسا مانیکسان نیست. در مورد  هاسا مان

و  ابودییمر وایت تفواوت  يلهمکان انتخوا  بوراي مشوتري نیسوت، مسوأوجود ندارد و ا هاآنفعالیت 

 (.72: 1331، ایمانی جاجرمیفیرو آبادي و ) شودیمنجم آن به همان نسبت مشکل س

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 روش تحقیق
را تعیوی    که رویکرد محقوق  تاسهاي مقاالت پژوهشی، روش تحقیق آن تری  بخمیکی ا  کلیدي

بعدي مفهوم حکمروایی محلی و تعدد کنشگران آن، در ای  تحقیق نیوز کند. با توجه به ماهیت چندمی

متغیرهاي توصویفی و تبیوی   ،اسنادي استفاده شده است. بر ای  اساس هاي پیمایشی و مطالعها  روش

هوا بوه تفکیو  یت روسوتاییان ا  دهیواريمورد نیا  براي سنجم مفاهیم حکمروایوی روسوتایی و ر وا

هاي ناموهپرسوما  هوا، هوا تعریو  و تعیوی  شود و بوراي گوردآوري دادهمقیاس و منبع گردآوري داده

 است.  شدهروستاییان و کارشناسان استفاده 

 يزیربرنامهجغرافیا و  يهارشتهکه ا  اساتید دانشگاهی در نفر ا  کارشناسان  دها  تعداد  ،بر ای  اساس

و در  دشواسوتفاده  دهی به معیارهاي موورد بررسویو ن براي، اندبوده حقوقروستایی، علوم اجتماعی و 

خانوار را تشوکیل  7325تعداد نیز که جامعه آماري به شهرستان گرگان  يروستاي مورد مطالعه شانزده
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کوکران استفاده شد  شدهحاصالفرمول ا   نامهتکمیل پرسم برايال م  نمونهتعداد براي انتخا  ، دهدیم

نمونه در کل روستا و در هر روستا به نسبت تعداد خانوار به روش  354درصد،  35با  ریب اطمینان که 

کوم،  با طی  لیکرت خیلی کوم، نامهسا گاري درونی و روایی پرسم براي در ادامهشد. تصادفی انتخا  

ناموه پرسوم 25 ،تفاده شده و براي ایو  منظوورلفاي کرونبا  اسآا   ریب  متوسط،  یاد و خیلی  یاد،

 ،بعد يدر مرحله .استدرصد  437/2با  برآمده برا دست به ریب آلفاي  کهتکمیل و پیم آ مون گردید 

دهی شده و مراتبی و ن سلسله Fuller triangleکارشناسان و با استفاده ا  روش  نظر اساس برها شاخص

 روستاهاي مورد بررسی اقدام شد. يبندرتبهسبت به ن ORESTEسپس با استفاده ا  مدل 

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

 مرکوزي بخوم توابوع ا  جنووبی اسوترآباد دهسوتان ،شوودیمو مشواهده 3 شوکل در که طورهمان

 کوهپایه و شمالی استرآباد يهادهستان به به ترتیب جنو  و شمال سمت ا  که است گرگان هرستانش

. دشوویمو محودود قرق دهستان به شرق ا  سمت و انجیرا  دهستان و گانگر شهر به غر  ا  سمت و

 دقیقوه 24 و درجه 57 و شمالی عرض دقیقه 53 و درجه 34 تا دقیقه 72 و درجه 34 بی  ای  دهستان

 1335 سوال سرشوماري اسواس بور دهسوتانای  است.  شده واقع شرقی طول دقیقه 37 و درجه 57  و

 جغرافیوایی مرکوز در تقریبواً کوه اسوت علیا جلی  روستاي ن،آ و مرکز استنفر جمعیت  23214داراي 

 است. به شمال جنو  ا  منطقه عمومی است. شیب دهش دهستان واقع

 
 موقعیت روستاهاي مورد مطالعه -1شکل 
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 روستاییان از عملکرد دهیاري هاي مورد بررسی در سنجش رضایتویهگ -2جدول 

 و ن گویه مؤلفه

 مشارکت

 237/2  انتخا  دهیار يدربارها  مردم  ینظرخواه

 273/2 دهیاري يهابرنامهمشورت با مردم در تنظیم 

هاي مشورتی عمومی توسط دهیاري با مردم براي بررسی مسایل و مشوکالت برگزاري نشست

 روستا
273/2 

 273/2 هاي عمرانیهاي مردمی در اجراي پروژهجلب کم 

 233/2 دهیاري بلندمدت اندا چشمسند جلب مشارکت مردم در تنظیم 

 242/2 مردم براي حل مشکالت روستا يهاشنهادیپتوجه دهیاري به نظرات و 

 227/2 تر محرومان در امور روستا توسط دهیاريانجام اقدامات معی  مبنی بر مشارکت بیم

 237/2 شغلی در روستا يهافرصتروستایی براي ایجاد  گذارانهیسرماجلب 

 217/2 تشویق و توجه به مشارکت  نان روستایی در امور مختل  روستا 

 243/2 و اقدامات دهیاري هاتیفعال يبه مردم در  مینه یرساناطال 

 عملکردي

 273/2 ر ایت ا  عملکرد دهیاري در حل اختالفات محلی

 232/2 امور روستا  يآشنایی کارکنان دهیاري به وظای  خود در اداره

 225/2 هافرصتبهینه ا  امکانات و  ير ایت ا  عملکرد دهیاري در استفاده

 277/2 ر ایت ا  عملکرد دهیاري در حل مشکالت و مسائل روستا 

 برابري

 215/2 ها امداد و خیریه يتهیکمدر نظر گرفت  تخفی  به بهاي خدمات براي افراد تحت پوشم 

 212/2 نهادهاي روستا براي مردمدر  فرصت برابر دسترسی به قدرت و عضویت

 253/2   باله، صدور پروانه ساختمانی و... يآورمانند جمعخدمات دهیاري  يعدم تبعیض در ارائه

 215/2 ایجاد فرصت براي  نان توسط دهیاري

 247/2 خاصی مبنی بر اجراي عدالت در دهیاري يوجود برنامه

 232/2 روستایی يهاگروهر و اقشا يرفتار برابر دهیار با همه

به عنوان شهروند نسبت به کارکرد  خود يهاتیمسئولو  هانقممیزان آشنایی ساکنان به 

 دهیاري
232/2 

 گوییپاسخ

 232/2 ها براي عموم توسط دهیاريها و عملکرد و هزینهانتشار و اعالم برنامه

 227/2 سبت به دهیاري براي دریافت شکایات روستاییان ن سا وکار مناسبوجود 

 225/2 دهیاري در محل کار کارکنانحضور به موقع دهیار و 

 212/2 دهیاري با مردم يبرخورد محترمانه

 212/2 مناقصات /قراردادها یرساناطال شفافیت دهیاري در 

 237/2 درآمدها و مخار  دهیاري بارۀبه مردم در یرساناطال 

 273/2 مردم روستا يهاخواستهت به گو بودن دهیاري نسبپاسخ

 222/2 امکان مالقات مستقیم مردم با دهیار در طول رو  
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 حث اصلیب

مثلوث فوولر یکوی ا   :مراتبییسلسله Fuller Triangleبه معیارها با استفاده از روش دهی وزن

 ,Kampf, 2003. Korviny P., 2003, L.Paszek & Gureckýست )هادهی شاخصو ن يهامدل

2008, Baťa, 2009, Jablonský, 2009, Kravka, 2012, Porhinčák, 2012, Perzina & 

ramik, 2012) اسوتوار اسوت. بودی  رودیمبه کار  دودوبه. ای  روش بر جدول فولر که براي مقایسات ،

 نموا،تقودر) رنودیگیمآن قرار  يهاستونکه معیارها در سطرها و  دشویمجدولی تهیه  ابتداترتیب که 

 .(1373 ،؛ سمیعی1372
 

 (1رابطه )

 

 فولر مراتبیفرایند کار با مدل سلسله
ا  اینکوه پژوهشوگر معیارهواي  پوس ،در ایو  مرحلوه: معیارهامعیارها و زیر يبندتیاولواول یا  مرحله

 درنامه یوا حضووري بوا کارشناسوان مربوطوه را ا  طریق پرسم هاآنباید  ،آورد دستبهپژوهم خود را 

چنی  اگر معیارهاي مربوطوه ا  کنند. هم يبندرتبهرا  هاآن ،با توجه به اهمیت هر معیار تابگذارد  انیم

معیوار در گوروه صورت باال بر اسواس اهمیوت هور  یر د نیز باید بهتشکیل شده باش ياجداگانهمعیار  یر

بایود بور اسواس اهمیوت  ،مورد بوود پنجمعیارهاي اصلی براي مثال اگر تعداد  گذاري شود.خودش رتبه

معیارهوا نیوز بایود چنوی   یر موورد درانتخا  کنند.  ارهایمعرا براي  5تا 1 يکارشناسان رتبه ،معیارها

-رتبوه 3 توا 1را ا   هواآنمعیار تشکیل شده باشد نیز باید  یر سهاگر معیاري ا   مثالًکاري را انجام داد. 

داد فراوانی هر معیوار و تع ار تکرار خواهد شد. سپس مد یانیز ای  ک ارهایمعگذاري کنیم. براي دیگر  یر

 .شوداستفاده  ا  آنبعد  يتا در مرحله ،معیار را پیدا کرده یر

مقایسات  وجی انجوام داده و  ارهایمعپژوهشگر باید بی   ،در ای  مرحله: مرحله دوم یا مقایسات زوجی

انتخا  کنود. در  دارد،تر قبل که اهمیت بیم يیکی را با توجه به مرحله ،مابی  دو معیار آشکاراسپس 

 تووانیمتر. ای  انتخا  را با هم مقایسه شوند و نه بیم بار یهر جفت ا  معیارها تنها باید  ،ای  مرحله

 با کشیدن ی  دایره یا عالمت خاصی مشخص کرد.

قبول بوا  يرا که در مرحلهتعداد تکرار هر معیار  ،در ای  مرحله: سوم یا شمارش تکرار هر معیار مرحله

 .کنیممی ادداشتی ،میاکردهعالمت خاصی مشخص 

تکورار هور  تعوداددر ای  مرحله  بور اسواس : معیارها بر اساس تعداد تکرار يبندرتبهچهارم یا  مرحله

 میدهویمرا  1عدد  ،تکرارتری  به ای  صورت که به کم .ردیگیمخا  تعلق  يانمرهبه آن معیار  ،معیار

 يگوذارنمرهرا توا آخوری  تکورار  و... 5 ،7 ،3 ،2عودد  ،به ترتیب، نسبت به دفعوات تکورار هور معیوارو 
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و ن یکسوانی بوه ایو  معیارهوا باید  ،برابر بود تعداد تکرار بعضی ا  معیارها ،اگر در ای  مرحله .میکنیم

 تعلق گیرد. 

هر معیار را  يها را حسا  کرده و نمرهجمع نمرات تمام معیار ،در ای  مرحله: دهیپنجم یا وزن مرحله

عددي بی  صفر تا یو  خواهود  ،آید. ای  و ن دست بهتا و ن هر معیار  کنیممی   به جمع کل تقسیم 

 معیار نیز مشخص شود.تا و ن هر  یر شودیمنیز مراحل قبل تکرار  ارهایمعبراي و ن  یر بود.

معیار را باید بوا و ن  معیوار اصولی  در گوروه  ر  یرو ن ه ،در ای  مرحله: ششم یا وزن نهایی يمرحله

 آید. دست بهمعیار دش  ر  کرده تا و ن نهایی هر  یرخو

 
گیوري چندشاخصوه، هود ، تصومیم اگر در ی  مسوأله :ORESTEشاخصه گیري چندرویکرد تصمیم

وي ر 1هوا یو  ترتیوب  وعی شاخص باشد و براي هر یو  ا  شواخص kگزینه بر اساس  mبندي رتبه

ها تعری  و اهمیت نسبی )و ن( هر شاخص نیز با ی  ترتیب  عی  دیگور بیوان گوردد، مجموعه گزینه

شود. ای  روش، ریزي میپی ORESTEبه نام  MADMهاي برتري داشت  ي یکی ا  روشمبانی اولیه

ه و تعار وات نموود کامول بنديهاي تصمیم را رتبهتواند در نهایت گزینهکند که میابزاري را فراهم می

دي و در مویال 1373سوال در  (.Pastijn & Leysen, 1989: 1255هوا را نشوان دهود )میوان گزینوه

، اسوتاد 2پرفسور موارک روبنوز شد،شاخصه برگزار هاي چندگیريمباحث تصمیم يکنفرانسی که درباره

شاخصوه ري چندگیوی  روش جدید تصمیم بارهخود را در يدانشگاه پلی تکنی  بلژی ، نخستی  ایده

هوا بور اسواس هاي ترتیبی گزینوهار یابی يبندي جمعی براي مقایسهروش رتبه» یا  ORESTEبه نام 

 ELECTRE، ا  الزام عملوی موجوود در روش ORESTEارائه داد و سعی داشت با کم   « هاشاخص

 .(213: 1337 اده، و اصغريپور )محامد کندها اجتنا  براي تعیی  و ن شاخص

 C يهوا توسوط مجموعوهایو  گزینوه ،اي در نظور بگیوریمگزینوه mرا ی  مجموعه محدود  Aاگر 

هوا مشوخص ند. در ای  روش، اهمیت نسبی هر شواخص بوا او ان آنشوشاخص تحلیل می kمشتمل بر 

شود،  عی  تعری  می ينام مرتبه بهکه  Cهاي نشده، بلکه با ی  ساختار رجحانی بر مجموعه شاخص

بیوان شوده، کوه خوود ا   Sکامول و انتقوالی  يند. ای  ساختار رجحانی به صوورت رابطوهردگتعیی  می

تفواوتی، یا بوی I)عدم تقارن( و  هماهنگینایا رجحان، مبی   Pتشکیل شده است.  Pو  Iمجموعه روابط 

نیز  هاي . براي هر ی  ا  شاخصها است)تقارن( رجحان در بی  شاخص معر  هماهنگی

، ایو  سواختار Cهاي د که همانند مجموعه شاخصشوتعری  می A يی  ساختار رجحانی بر مجموعه

شود. بدی  ترتیب ساختار رجحانی اول بور ساخته می Pو  Iرجحانی نیز انتقالی بوده و ا  مجموعه روابط 

                                                             
1- Weak Order 

2. Marc Roubens  
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جموعوه د و سواختار رجحوانی دوم نیوز بور مآیمی به وجودها نسبت به هم اساس اهمیت نسبی شاخص

باید  یادشده،د. پس ا  تشکیل دو نو  ساختار رجحانی شوها ایجاد میشاخص ت ت ها بر حسب گزینه

 1سوونهواي بوسا  روش میانگی  رتبه کار  یاها پرداخت. براي بندي اولیه بر اساس ای  ساختاربه رتبه

آن بوه تموام  يطبوق رتبوه د. بدی  صورت که ابتدا به ساختار رجحانی مراجعه نمووده وشواستفاده می

دهویم. گزینوه( تخصویص موی m) mتوا  1د ها اعداشاخص( و به تمام گزینه k) kتا  1ها، اعداد شاخص

 Iیکسوان یوا  ارجحیت ،تری  عدد اختصا  یافته که بر مبناي ساختار رجحانیتری  و کمسپس ا  بیم

، به هر یادشده)گزینه(  دو شاخص به 2 و 1هاي یعنی به جاي اختصا  رتبه ؛گیریم، میانگی  میدارند

هوا تبودیل ها بوه رتبوهسون، اولویتهاي بسبنابرای  با روش میانگی  رتبه .شوداده مید 5/1 يرتبه ،دو

آموده بوراي هور گزینوه در هور  به دست يو رتبه ها را آمده براي شاخص به دست يشوند. رتبهمی

بوراي انجوام  ORESTEروش  (.Isabelle et all, 2002: 333) دهویممایم مین شاخص را با 

 کمو  بوا يبندرتبه براي. (213: 1337 اده، اصغريپور و )محامد اساسی دارد يسه مرحله ،بنديرتبه

راي بو. دشوو ایجواد هانوهیگز و هاشاخص مجموعه براي رجحانی ساختار نو  دو باید نخست روش، ای 

 طریوق ا  و شودیماستفاده  3جدول آمده در  به دستا  او ان  ،هاشاخص براي رجحانی ساختار ایجاد

 .دشوویمو محاسوبه هانوهیگز و هاشواخص مجموعه يهاولی يبندرتبه ،سونبس يهارتبه میانگی  روش

انجوام  محاسوبات يکوه خالصوه شوودیمواختصا  داده  23تا  1اعداد  هاشاخصبدی  ترتیب به تمام 

 است: آمدهموردي در جدول  یر  يمطالعه يشده

 
 هر شاخص بر حسب  هانهیگز يبندتبهر -1دول ج

ی
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 انتخا  دهیار 45/1 77/7 37/3 1/65 4/77 11/51 1/65 4/77 4/77 11/51 4/77 11/51 8/34 8/34 11/51 8/34

 هابرنامهتنظیم 8/35 8/35 8/35 2/6 8/35 2/6 8/35 12/71 8/35 2/6 2/6 8/35 2/6 8/35 8/35 8/35

 مشورتینشست 9/57 9/57 9/57 3/57 3/57 3/57 3/57 9/57 9/57 3/57 3/57 9/57 9/57 3/57 9/57 9/57

9/25 9/25 9/25 9/25 9/25 3/77 3/77 9/25 9/25 3/77 3/77 3/77 3/77 9/25 9/25 9/25 
هاي کم 

 مردمی

8/25 8/25 4/24 4/24 4/24 8/25 8/25 8/25 8/25 4/24 4/24 8/25 8/25 8/25 12/83 12/05 
تنظیم 

 اندا چشم

 توجه به نظرات 4/77 5/36 9/54 9/54 9/54 5/36 5/36 5/36 5/36 9/54 9/54 9/54 5/36 12/92 9/54 9/54

                                                             
1- Besson 
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 -1دول جادامه 

6/34 10/83 6/34 6/34 10/83 6/34 6/34 6/34 10/83 5/56 10/83 6/34 6/34 10/83 10/83 10/83 
مشارکت 
 محرومان

9/73 9/73 6/46 9/73 9/73 6/46 9/73 9/73 9/73 6/46 9/73 6/46 9/73 9/73 9/73 6/46 
جذ  

 گذارانهیسرما

 مشارکت  نان 23/7 10/1 23/7 23/7 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 23/7 23/7 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 یرساناطال  8/47 12/01 8/47 12/01 8/47 8/47 8/47 12/01 8/47 7/94 12/01 12/01 8/47 8/47 12/01 8/47

12/68 12/68 9/29 9/29 12/68 9/29 8/73 9/29 9/29 12/68 9/29 9/29 9/29 12/68 9/29 9/29 
حل اختالفات 

 محلی

10/24 12/79 10/24 10/24 12/79 9/55 10/24 9/55 12/79 9/55 10/24 12/79 9/55 12/79 12/79 10/24 
آشنایی به 
 وظای 

12/52 12/52 10/42 10/42 12/52 10/42 10/42 10/42 12/52 12/52 10/42 12/52 12/52 12/52 12/52 10/42 
 استفاده بهینه ا 

 امکانات

 حل مشکالت 11/13 11/65 11/65 11/65 13/75 13/75 11/13 11/65 11/13 11/65 11/65 13/75 13/75 13/75 13/75 11/13

12/59 12/59 12/59 12/59 12/59 12/59 12/59 11/91 15/25 12/59 12/59 12/59 12/59 12/59 15/25 11/91 
تخفی  خدمات 
 به افراد نیا مند

 فرصت برابر 14/65 12/83 14/65 12/83 12/83 14/65 12/83 14/65 14/65 12/83 12/83 14/65 12/83 12/83 12/83 14/65

 عدم تبعیض 13/52 14/48 14/48 14/48 14/48 13/52 13/52 14/48 13/52 13/52 14/48 16/52 14/48 14/48 14/48 14/48

15/43 15/43 15/43 14/32 15/43 14/32 14/32 14/32 15/43 15/43 14/32 15/43 15/43 15/43 15/43 14/32 
فرصت براي 

  نان

 اجراي عدالت 15/2 16/7 15/2 15/2 16/7 15/2 16/7 16/7 15/2 16/7 15/2 16/7 15/2 15/2 15/2 15/2

17.34 15/98 17/36 15/98 17/36 15/98 15/98 15/98 15/98 15/98 17/36 17/36 15/98 17/36 15/98 15/98 
بر دهیار رفتار برا

 با همه 

17/34 17/34 16/68 17/34 17/34 17/34 17/34 16/68 17/34 16/68 17/34 17/34 17/34 17/34 17/34 16/68 
آشنایی با 
 حقوق 

 هااعالم برنامه 17/74 17/74 17/74 17/74 19/14 17/74 19/14 17/74 17/74 17/74 17/74 17/74 17/74 19/14 17/74 17/74

 شکایاتدریافت 18/39 19/41 19/41 18/39 18/39 19/41 18/39 19/41 18/39 18/26 18/39 18/39 18/26 19/41 18/39 19/41

 حضور به موقع  19/12 20/12 20/12 19/12 22.12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 20/12 19/12 20/12 20/12 19/12

 محترمانهبرخورد 20/1 21/31 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 19/84 20/1 20/1 20/1 21/31 20/1 20/1 19/84

20/65 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/65 20/65 20/65 20/65 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/65 
ی رساناطال 

 قراردادها

21/43 21/84 21/84 21/84 21/84 21/84 21/44 21/44 21/84 21/84 21/84 21/84 21/84 21/84 21/84 21/44 
اعالم درآمدها و 

 مخار 

22/86 22/86 22/86 22/86 22/86 22/25 22/25 22/25 22/25 22/25 22/86 22/86 22/25 22/86 22/25 22/25 
گویی به پاسخ

 هاخواسته

 قات مستقیممال 23/07 23/07 23/07 23/07 23/07 23/77 23/77 23/07 23/77 23/07 23/07 23/77 23/07 23/77 23/07 23/07
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 ها فواصل گزینه 3برآورد مرحله

اسوتوار اسوت  2بر کاربرد ماتریسی فر ی با نام ماتریس موقعیت ORESTEبرآورد کردن در روش 

 -هوا هور یو  ا  شواخص يبوا مالحظوه - هاي تصمیم ا  بهتری  به بدتری که در هر ستون آن، گزینه

تصوویر کوردن  د. بواشووها مرتب میشاخص يخود بر مبناي رتبه ها نیزچنی  ستوند. همشومرتب می

هواي هاي بهتر در سمت چو  قطور اصولی و موقعیوتاعضاي ماتریس حاصل بر قطر اصلی آن، موقعیت

الیه سومت چو  قطور اصولی و ر منتهید. سپس ی  مبدأ صفر دشوبدتر در سمت راست آن تصویر می

نشوان داده  و فواصل ای  تصاویر ا  مبدأ صفر که با تمامی تصاویر ایجاد شده در نظر گرفته 

 داریم: که يطوربه  ؛دشوتعیی  می ،شده

 (2رابطه )
 

 

 
 

شوود هاي مختلفی انجام مویبراي حالت ،دشبیان  باالکه مفهوم آن در  عمل برآورد فواصل 

 که عبارتند ا :
 

 الف( برآورد خطی مستقیم

ا   kدر شواخص  m يبوراي گزینوه و  ، ا  انجام برآورد فاصوله برايلت در ای  حا

 یووور اسوووتفاده  يرابطوووه

 شود:می

 (3رابطه )
 

  ( برآورد خطی غیر مستقیم

فواصوول  ،در ایوو  حالووت

بوه  مبدأ يا  نقطهتصاویر 

 د:شومحاسبه می  یر يصورت رابطه

                                            (7رابطه )

 

                                                             
1- Projection 

2- Position-matrix 
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 ( برآورد غیر خطی 

 یور اسوتفاده  يمورد نظر ا  رابطه مبدأتصاویر ا   يتعیی  فاصله برايدر حالت تصویر کردن غیر خطی 

 :شودمی

 (5رابطه )
 

 یابد:به شکل  یر تغییر می باال يتر، رابطهیابی به شرایط عمومیبراي دست
 

 (4رابطه )
 

 د:شوحاصل می یر  يبه آن ا افه شود، رابطه و  که در نهایت اگر او ان نرمال شده 
 

 (7رابطه )
 

 :شودبه صورت  یر تعری  می d ي، فاصلهRدر ای  راستا با توجه به برخی ا  مقادیر 
 

                                 میانگی  هندسی: 

 انگی  حسابی مو ون: می 

               
میانگی  مربعات: 

 
 (3رابطه )

 

 هاتمام شاخص بر اساسها فواصل براي تمام گزینه برآورد -4جدول 
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 انتخا  دهیار 1/7 4/8 1/7 1/7 4/8 11/5 1/7 4/8 4/8 11/5 4/8 11/5 8/3 8/3 11/5 8/3

 هابرنامهتنظیم 8/4 8/4 8/4 2/6 8/4 2/6 8/4 12/7 8/4 2/6 2/6 8/4 2/6 8/4 8/4 8/4

 مشورتینشست 9/6 9/6 9/6 3/6 3/6 3/6 3/6 9/6 9/6 3/6 3/6 9/6 9/6 3/6 9/6 9/6

9/3 9/3 9/3 9/3 9/3 3/8 3/8 9/3 9/3 3/8 3/8 3/8 3/8 9/3 9/3 9/3 
هاي کم 

 مردمی

 اندا چشمتنظیم 12/1 12/8 8/3 8/3 8/3 4/2 4/2 8/3 8/3 8/3 8/3 4/2 4/2 4/2 8/3 8/3

 



 009                                                              ...رواییها با رویکرد حکمسنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری

 

 -4جدول ادامه 

 توجه به نظرات 4/8 5/4 9/5 9/5 9/5 5/4 5/4 5/4 5/4 9/5 9/5 9/5 5/4 12/9 9/5 9/5

 محرومانمشارکت 10/8 10/8 10/8 6/3 6/3 10/8 5/6 10/8 6/3 6/3 6/3 10/8 6/3 6/3 10/8 6/3

9/7 9/7 6/5 9/7 9/7 6/5 9/7 9/7 9/7 6/5 9/7 6/5 9/7 9/7 9/7 6/5 
جذ  

 گذارانهیسرما

 مشارکت  نان 7/2 10/1 7/2 7/2 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 7/2 7/2 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

 یرساناطال  8/5 12 8/5 12 8/5 8/5 8/5 12 8/5 7/9 12 12 8/5 8/5 12 8/5

12/7 12/7 9/3 9/3 12/7 9/3 8/7 9/3 9/3 12/7 9/3 9/3 9/3 12/7 9/3 9/3 
حل اختالفات 

 محلی

 آشنایی به وظای  10/2 12/8 12/8 9/6 12/8 10/2 9/6 12/8 9/6 10/2 9/6 12/8 10/2 10/2 12/8 10/2

12/5 12/5 10/4 10/4 12/5 10/4 10/4 10/4 12/5 12/5 10/4 12/5 12/5 12/5 12/5 10/4 
استفاده بهینه ا  

 امکانات

 حل مشکالت 11/1 11/7 11/7 11/7 13/8 13/8 11/1 11/7 11/1 11/7 11.7 13/8 13/8 13/8 13/8 11/1

12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 11/9 15/3 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 15/3 11/9 
تخفی  خدمات 
 به افراد نیا مند

 فرصت برابر 14/7 12/8 14/7 12/8 12/8 14/7 12/8 14/7 14/7 12/8 12/8 14/7 12/8 12/8 12/8 14/7

 عدم تبعیض 13/5 14/5 14/5 14/5 14/5 13/5 13/5 14/5 13/5 13/5 14/5 16/5 14/5 14/5 14/5 14/5

 فرصت براي  نان 14/3 15/4 15/4 15/4 15/4 14/3 15/4 15/4 14/3 14/3 14/3 15/4 14/3 15/4 15/4 15/4

 اجراي عدالت 15/2 16/7 15/2 15/2 16/7 15/2 16/7 16/7 15/2 16/7 15/2 16/7 15/2 15/2 15/2 15/2

17/4 14 17/4 14 17/4 14 14 14 14 14 17/4 17/4 14 17/4 14 14 
رفتار برابر دهیار 

 با همه 

 آشنایی با حقوق  16/7 17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 16/7 17/3 16/7 17/3 17/3 17/3 17/3 16/7 17/3 17/3

 هاهاعالم برنام 17/7 17/7 17/7 17/5 19/1 17/7 19/1 17/5 17/7 17/7 17/7 17/7 17/7 19/1 17/7 17/7

 شکایاتدریافت 18/4 19/4 19/4 18/4 18/4 19/4 18/4 19/4 18/4 18/4 18/4 18/4 18/4 19/4 18/4 19/4

 حضور  به موقع  19/1 20/1 20/1 19/1 20/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 19/1 20/1 19/1 20/1 20/1 19/1

 برخوردمحترمانه 20/1 21/3 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 19/8 20/1 20/1 20/1 21/3 20/1 20/1 19/8

20/7 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 20/7 20/7 20/7 20/7 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 20/7 
ی رساناطال 

 قراردادها

21/4 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/4 21/4 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/4 
اعالم درآمدها و 

 مخار 

22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/9 22/9 22/3 22/9 22.3 22/3 
پاسخگویی به 

 هاخواسته

 مالقات مستقیم 23/1 23/1 23/8 23/1 23/1 23/8 23/8 23/1 23/8 23/1 23/1 23/8 23/1 23/8 23/1 23/1
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اعضاي ماتریس  ت ت ویر تصا يبا تعیی  فاصله: ها فواصل گزینه 3بندي کلیرتبه مرحله

 شود. به طور کلیانجام میبندي کلی فواصل ، رتبهیادشدههاي ا  طریق یکی ا  حالت مبدأموقعیت ا  

تنها با  یر کردن و تعیی  فواصل،براي تصو Rو یا مقادیر مختل   یادشدههاي انتخا  هر ی  ا  حالت

م بوده که در ادامه، فواصل با کم  روش میانگی  ها نسبت به هبر موقعیت آن يرگذاریتأثهد  

 بندي شده و بدی  ترتیب مسأله دوباره به ماهیت ترتیبی آن با گشت دادهسون رتبههاي بسرتبه

به  ن به فواصلسوآمده ا  روش بس به دست يبرابر با اختصا  رتبه ،بنديای  رتبه نتیجه شود.می

 ت:اس یر صورت 
 

 (3رابطه )
 

 د:شوي  یر واقع میهمگی در محدوده ،هاي کلی نامیده شدهآمده، رتبه به دستهاي رتبه

 (12رابطه )

 
 

 سونبس يهارتبهکلی فواصل با روش میانگین  يبندرتبه -5جدول 
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 انتخا  دهیار 2 29/5 69/5 2 29/5 131 2 29/5 29/5 131 32 131 72 69/5 131 69/5

 هابرنامهتنظیم 76/5 76/5 76/5 4 76/5 4 77 227 76/5 4 4 77 4 76/5 77 76/5

 مشورتینشست 123 123 123 12 12 12 12 123 123 12 12 123 123 12 123 123

 مردمیهايکم  96/5 96/5 96/5 13 18/5 13 13 96/5 96/5 18/5 13 37 37 96/5 37 96/5

 اندا چشمتنظیم  137 234 43 43 43 27 27 43 43 43 43 27 27 27 43 43

 توجه به نظرات 29/5 35/5 114 114 114 34 34 35/5 35/5 114 114 114 34 271 114 114

 محرومانمشارکت 171 171 171 77 43/5 171 33 171 43/5 43/5 77 171 77 43/5 171 43/5

133 133 52 133 133 52 133 133 133 52 133 52 133 133 133 52 
جذ  

 گذارانهیسرما

 مشارکت  نان 55 173 55 55 173 173 173 173 173 55 55 173 173 173 173 173

 یرساناطال  34 137 34 137 34 34 34 137 34 53 137 137 34 34 137 34

 

                                                             
1- Global ranking 
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 -5جدول ادامه 

221 221 127 127 221 127 31 127 127 221 127 127 127 221 127 127 
حل اختالفات 

 محلی

 آشنایی به وظای  153 223 223 122 223 153 122 223 122 153 122 223 153 153 223 153

222 222 147 147 222 147 147 147 222 222 147 222 222 222 222 147 
استفاده بهینه ا  

 امکانات

 حل مشکالت 177 134 134 134 252 252 177 134 177 134 134 252 252 252 252 177

213 213 213 213 213 213 213 132 237 213 213 213 213 213 237 132 
تخفی  خدمات 

 به افراد نیا مند

 فرصت برابر 272 234 272 234 234 272 234 272 272 234 234 272 234 234 234 272

 عدم تبعیض 277 247 247 247 247 277 277 247 277 277 247 323 247 247 247 247

 فرصت براي  نان 254 233 233 233 233 254 233 233 254 254 254 233 254 233 233 233

 اجراي عدالت 231 314 231 231 314 231 314 314 231 314 231 314 231 231 231 231

337 323 337 323 337 323 323 323 323 323 337 337 323 337 323 323 
رفتار برابر دهیار 

 با همه 

 آشنایی با حقوق  311 325 325 325 325 325 311 325 323 325 325 325 325 311 325 325

 هااعالم برنامه 377 377 377 333 371 377 371 333 377 377 377 377 377 371 377 377

 دریافت شکایات 354 374 374 354 354 374 354 374 354 351 354 354 351 374 354 374

 حضور  به موقع  345 334 334 345 334 345 345 345 345 345 345 334 345 334 334 345

 برخورد محترمانه 337 714 337 337 337 337 337 337 332 337 337 337 714 337 337 332

722 712 712 712 712 712 722 722 722 722 712 712 712 712 712 722 
 یرساناطال 

 قراردادها

717 727 727 727 727 727 713 713 727 727 727 727 727 727 727 713 
اعالم درآمدها و 

 مخار 

775 775 775 775 775 737 737 737 737 737 775 775 737 775 737 737 
گویی به پاسخ

 هاتهخواس

 مالقات مستقیم 757 757 742 757 757 742 742 757 742 757 757 742 757 742 757 757

 

ها کلی در هر کدام ا  شاخص يهاي کلی، رتبهرتبه يپس ا  محاسبه و تعیی  همه: 3تجمیعمرحله 

یی محاسبه ، تجمیع نهاmاي مانند شوند؛ یعنی براي هر گزینهها جداگانه جمع میبراي تمام گزینه

 شود:می

                                                             
1- Aggregation 
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 (11رابطه )

 
 شود:و با در نظر گرفت  روابط  یر تعری  می بدی  ترتیب ی  ساختار ترتیبی افزایشی بر اساس 

 (12رابطه )

 

 
شوود؛ تر بوده و رتبه بهتري بودان اختصوا  داده مویاست، مناسب ترکوچ مربوط به آن اي که گزینه

تور ها کمها، ا  سایر گزینههاي مطلق آن در همه شاخصرتبه گزینه برتر است که جمع ،ايیعنی گزینه

 يمرحلوه ا  حاصول نتایج برتر، يگزینه تعیی راي ب یعنی .(221: 1337 اده، پور و اصغريمحامد) باشد

 در گزینوه باشود، ترکم جمع حاصل چه هر بخم ای  در. کنیممی مقایسه را تصمیم هايگزینه تجمیع

 يهانوهیگز بوراي چندشاخصوه رویکورد توسوط نهوایی يبندرتبه بنابرای . گیردقرار می باالتري يرتبه

 :است  یر صورت به موجود
 

 بر اساس عملکرد دهیاريتان گرگان شهرس جنوبیاسترآباد روستاهاي دهستان  يبندرتبه -6جدول 
 روستاها نتایج رتبه

 نصرآباد 4215 1

 چهارباغ 6330/5 2

 سیاهتلو 4337 3

  یارت 4377 7

 اصفهان کالته 4723 5

 آبادقرن 4512 4

 آبادضیف 6536/5 7

 آهنگر محله 4433 3

 باغ گلب  4473 3

 آباد یول 4725 12

 شاهکوه سفلی 6881/5 11

 توسکاستان 7057/5 12

 دودانگه 7188/5 13

 خیرات 7251/5 17

 آبادمیمر 7338/5 15

 اق محلهقز 7454/5 14
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 يریگجهینتبندي و جمع

در  هوار وایت روسوتاییان ا  دهیواري بندي و ار یوابی سوطحسطح ،حا ر يیکی ا  اهدا  مطالعه

اسوتفاده ا  تکنیو  ر ایت مردم ا  دهیارهوا بوا  يرتبه ،. براي ای  منظوراستمورد مطالعه  روستاهاي

ORESTE   اسواس   یوا بوردر  شوده اسوت.  4 يشومارهجودول کوه نتوایج در  شدمحاسبه و تعیی

و  هوا دارنودا  دهیواري در ر وایترا بواالتری  رتبوه بوه ترتیوب چهارباغ، سویاهتلو  ،نصرآبادروستاهاي 

نتایجی کوه ا    یترمهماما یکی ا   .اندداشتهرا  هارتبهبدتری   ،خیراتو  آبادمیمرقزاق محله، روستاهاي 

ا   هواآنبووده کوه اغلوب  در بوی  روسوتاییان هاشونامهپرسدر بخم اجوراي  ،آمد به دستای  تحقیق 

مناقصوات،  /قراردادها یرساناطال  در ، شفافیت دهیاريهاياریدهمخار   و آگاهی ا  درآمدهاهاي گویه

 نسوبت شهروند عنوان به هاتیمسئول هانقمآگاهی ا   و دهیاري اقدامات و هاتیفعالبودن ا   جریان در

. سوه له در اغلب روسوتاها روا  داشوتسأکه ای  م دادندیمبسیار نارا ی  يهاسخپادهیاري،  کارکرد به

، مربووط بوه مباحوث کردنودیموهایی که اغلب روسوتاییان ا  آن احسواس نار وایتی مورد ا  ای  گویه

، تمایل چنودانی در شوفایت و علنوی کوردن ایو  هامصاحبهنیز در  هاياریدهحتی که  شدیماقتصادي 

 هواآن باالدسوتو نهادهواي به آن ا  طر  دهیارها  يزیربرنامه رورت توجه و  رو یا ا  .ندموارد نداشت

خوود  يهاتیمسئولو  هانقمآگاهی روستاییان نسبت به ناقابل توجه دیگر نیز  ي. نکتهشودیماحساس 

 جانوب موو ش روسوتاییان ا آدر اغلب روستاهاي مورد مطالعه بود که  رورت دارد نسبت به آگواهی و 

بوه نظور  هاياریدهاساسی براي ارتقاي ر ایت روستاییان ا   حلراهدر ادامه  نهادهاي متولی اقدام شود.

فرصوت   یرا ؛امور روستا باشد يروستاییان و اعتماد به آنان در اداره يمشارکت واقعی و فعاالنه رسدیم

 و ییجومشوارکت يوحیوهموجوب سورکوبی ر ،تاییان مسوئول بوراي حضوور و مشوارکتبه روسو ندادن

، ت که نه تنها در سطح خورد و میانوهپر وا ح اس ،آمد ای  روندپی  .شودیمروستاییان  يریپذتیمسئول

 ؛ما نیا مند ی  حرکت دوسویه هسوتیم. براي تحقق ای  مهم انگیز استر سطح کالن نیز مخاطرهبلکه د

سواختار کوالن اسوت و دیگوري حرکوت ا   ییجومشارکتدهی و که همان فرصت ،یکی ا  باال به پایی 

مختل  جامعوه  يهاعرصهپایی  به باال که همان مشارکت و فعالیت اجتماعی روستاییان براي حضور در 

 ایوی روسوتایی در ادارهعمومی است. بنابرای  لزوم توجه بیم ا  پیم به رویکرد حکمرو يعرصه ژهیوبه

در  و سوعادت بشوريیان جهت نیل بوه عودالت، بالنودگی ق روستایبراي تقویت مفهوم حقو ،امور جامعه

 .استمشهود  کامالً ،مفاهیم ذکر شده
 

 منابع
 يهوایسوخنرانمجموعوه مقواالت و  .اجتماعی و کارآمدي شوراها سرمایه .1332 .ایمانی جاجرمی، حسی  -1

 همایم شوراهاي اسالمی، تهران، انتشارات پژواک جامعه.
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