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Aims & Backgrounds In recent years, attention has been paid to governance, especially in rural 
studies. The good governance is about the ability of the government to serve the citizens, referring to 
laws, processes, and behaviors that express interests, manage resources, and exercise power in the 
community. The aim of this study was to assess the performance of Dehyari in the framework of good 
rural governance in rural areas of Zanjan.
Methodology This is an applied, descriptive-analytical research. The documentary and field methods 
were used to collect the data. The population of the research was rural population of Zanjan; according 
to the Cochran formula, 382 people were considered. For data analysis, statistical methods such as t-test, 
one-way variance, Scheffes test, and Promethean ranking model were used.
Findings The results of the research showed that among 8 governance indices, the dignitaries had 
better performance in the legitimacy and law abiding indices (3.42) and had a poor performance in the 
transparency index (2.75). The results of the Scheffe test showed that the villages in the central part have 
the highest mean (2.98) in terms of governance, which can be linked to the proximity of the villages to 
city center.
Conclusion The Ghareboteh village has the highest rank among the 25 villages in terms of possession.
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مطالعات روستایی افزایش یافته است. حکمروایی خوب در رابطه با توانایی 
یندها و آو به قوانین، فر  است وجود آمدهه خدمت به شهروندان ب برایدولت 

کنند و قدرت را در  کنند، منابع را مدیریت مییان میرفتارهایی که منافع را ب
هش حاضر بررسی عملکرد هدف پژو کنند، اشاره دارد. امعه اعمال میج

ها در چارچوب حکمروایی خوب در مناطق روستایی شهرستان زنجان  دهیاری
  .بود
 تحلیلی - روش مورد استفاده توصیفی و کاربردیاز نوع  پژوهش :شناسی روش
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که مطابق فرمول کوکران  بودجمعیت روستایی شهرستان زنجان  شاملآماری 
های  روش ها از تجزیه و تحلیل داد براینفر در نظر گرفته شد.  ۳۸۲تعداد نمونه 
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  مقدمه
در جهان متحول امروز مباحثی در رابطه با تغییر نقش دولت به 
عنوان رهبر به وجود آمده است که بر مشارکت مردم در 

به این رویکرد  های مربوط به خود تأکید دارد. با توجهگیری تصمیم
گیرنده نبوده و قدرت در دولت و ادارات دولتی آن تنها تصمیم

شود و عالوه بر دولت، میان بازیگران مختلف اجتماعی توزیع می
بخش خصوصی و جوامع محلی به صورت مشترک تصمیمات را 

در این میان، روستا  .[Secco et al, 2011]کنند اتخاذ می
های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و و حوزه [Rezvani, 2004]شده  کوچکترین واحد تشکیالت اجتماعی محسوب

 Falsoleiman]فعالیت ملی، نقش اساسی در توسعه ملی دارند 

et al, 2012] ،روستاها، به لحاظ وجود مناسبات اجتماعی .
توانند از به قوانین عرفی و مدنی، نمی اقتصادی و پایبندبودن افراد

. [Rezvani, 2004]نیاز باشند تشکیالت سازمان مدیریتی بی
بنابراین، یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل روستایی 

منظور اجرای یک سیاست یکپارچه، مدیریت  و به [Chobchian et al, 2007]توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است 
یی نیازمند تغییر در روابط درونی دولت، بخش خصوصی و روستا

های  در نتیجه طی دهه .[OECD, 2006]جامعه مدنی است 
وجود آمده است  گذشته انقالب نهادی در رابطه با مدیریت به [Hallerod et al, 2014].  دانشمندان علوم اجتماعی از اوایل

تاکنون با توجه به مشکالت موجود در روستاها و  ۱۹۹۰دهه 
همچنین مدیریت آن، بر اهمیت نوع خاصی از قوانین و مقررات 

که  [Bevir, 2011]اند (حکمروایی) بر رفاه جوامع تأکید داشته
شود و به نحوی بر مرز بین حکومت و جامعه مدنی محسوب می

های خصوصی، شهروندان و اجتماعات ها، شرکت کت حکومتمشار 
های اقتصادی، اصالحات سازی سیاستمحلی برای طراحی و پیاده

. امروزه [Badri, 2012]محیطی تأکید دارد  اجتماعی و زیست
شرطی برای توسعه پایدار و الگوی  حکمروایی به عنوان پیش

  شده است.  مناسبی برای مدیریت روستایی معرفی 
نظام مدیریت روستایی ایران نیز طی سالیان طوالنی به لحاظ 

ای داشته های پیچیدهساختارهای اجتماعی، تحوالت و دگرگونی
است و خالء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این 

ای حل این مسائل، در . بر [Azami & Sourosh Mehr, 2011]ای را برای روستاییان ایجاد نموده است ادوار مشکالت عدیده
های اخیر به لحاظ اهمیتی كه مدیریت در تحقق و  دهه

كردن حق توسعه یافتگی و زندگی شرافتمندانه جامعه  عملیاتی
روستایی به عنوان یک شهروند دارند از یكسو و برای تحقق 

ساله ایران در فضاهای روستایی و از سوی دیگر نیاز ۲۰انداز  چشم
یریتی با گسترش نظریات و تجربیات در به سازكارهای جدید مد

هایی تحت عنوان حفظ خصوص مدیریت خوب روستایی، شاخص
تعادل بین نیازهای اجتماعی و اقتصادی و محیطی نسل حاضر و 
آینده از طریق توسعه انسانی پایدار، تغییر پارادایمی (حکمروایی) 

وسعه نظام را در اداره امور ایجاد کرده است. در این رابطه، امروزه ت
های رسیدن به  ترین راهها، یکی از مطمئنشورایی و دهیاری

های انقالب اسالمی، قانون اساسی و ها و مطلوباهداف، آرمان
ها انداز است. بنابراین، با توجه به جایگاه مهم دهیاریسند چشم

کند در مدیریت روستایی، ارزیابی عملکرد را برای آنها ضروری می
ها کاسته شده و با رای صحیح آن بسیاری از هزینهکه در صورت اج

شناسایی نقاط قوت و ضعف زمینه کارایی و کارآمدی آنها را در 
آورد. ارزیابی عملکرد انجام وظایف محوله خود فراهم می

های اجرایی در قالب عباراتی چون کارایی و اثربخشی،  دستگاه
اهیم علمی توانایی پاسخگویی و غیره و در چارچوب اصول و مف

های مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه
. با این وصف، [Rezvani et al, 2013]شود اجرایی، انجام می
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مدیریت محلی دارای یک سازوکار و مفهوم کلی سازندگی است که 
الزاما دهیاران به عنوان مدیران محلی با عنایت به اهتمام دولت و 

ری مردم باید قادر باشند تا در این راستا گامی مشارکت و خودیا
تواند با حکمروایی در مناطق روستایی موثر بردارند که این مهم می
منظور ارزیابی عملکرد مدیران محلی  حاصل شود. پژوهش حاضر به
های حکمروایی خوب روستایی در (دهیاران) در چارچوب شاخص

های ن مبنا بررسیروستاهای شهرستان زنجان انجام شد. بر همی
های داخلی و خارجی انجام شده است که در مختلفی در پژوهش
  شود.ادامه به آنها اشاره می

، در پژوهشی [Rahnema & Asadi, 2011]رهنما و اسدی 
های حکمروایی خوب شهری در باعنوان تعیین وضعیت شاخص

تحلیلی به این نتیجه  -شهر مشهد با استفاده از روش توصیفی
گانه از نظر شهروندان شاخص ۹های اند که بین شاخصهرسید

معنای تمایل شهروندان به مشارکت و  مشارکت (به
های شهری) بهترین و عدالت، پذیریشان در تهیه طرح مسئولیت

گر و اند. کوزه مسئولیت و پاسخگویی بدترین وضعیت را داشته
در پژوهشی با عنوان ارزیابی  [Kozehgar et al, 2016]همکاران 

مدیریت شهر اهواز در چارچوب حکمرانی خوب شهری با استفاده 
اند که میانگین  تحلیلی به این نتیجه رسیده - از روش توصیفی

تر از متوسط قرار بوده که پایین ۲۰۱۲/۲حکمروایی در شهر اهواز 
، پیچیدگی [Connelly et al, 2006]دارد. کونلی و همکاران 

وعیت در حکمروایی روستایی در منطقه پیک را مورد بررسی مشر
شده نشان داده  آوریهای جمعاند و تجزیه و تحلیل داده قرار داده

شرط برای  که ذینفعان نیاز به مشروعیت را به عنوان یک پیش
ای برای ترویج منافع خود حکمروایی موثر و به عنوان وسیله

در پژوهشی  [Wang & Yao, 2007]اند. ونگ و یائو عنوان کرده
با عنوان دموکراسی مردمی و حکمروایی محلی: شواهدی از 
روستاهای چین، اثرات انتخابات روستا را بر پاسخگویی کمیته 

گذاری مالی محلی و مالیات دولت در مناطق  روستا، اشتراک
روستا برای دوره  ۴۸ها از اند و داده روستایی چین بررسی کرده

دست آمده است. انتخابات به طور قابل توجهی  به ۲۰۰۲-۱۹۸۶
های عمومی در بودجه روستا شده موجب افزایش سهم هزینه

های اداری و درآمد دولت کاهش یافته است. است، اما سهم هزینه
دهد که انتخابات، پاسخگویی کمیته روستا را ها نشان مییافته

دولتی  گذاری مالی، محلی و افزایش داده است اما به اشتراک
کاهش یافته است. هیچ مدرکی در رابطه با تأثیر انتخابات بر 

، در [Morrison, 2014]دست نیامده است. موریسون  مالیات به
شاخص به ارزیابی و مقایسه حکمروایی  ۴ای با استفاده از مقاله

در مناطق روستایی ایاالت متحده و استرالیا پرداخته و 
تنوع و  -ایهای منطقه ههایی مانند تعامل در شبک شاخص
پذیری در طراحی نیرومندی و انطباق -افزایی در ترکیب ابزار هم
گستردگی مالی دولت و پشتیبانی دموکراتیک مورد بررسی -ابزار

ها به این قرار داده است. وی با توجه به تجزیه و تحلیل داده
نتیجه رسیده است که سطح باالی پتانسیل نهادی تابع تعامل 

شرط مالی، اداری و  کردن پیش ای و فعالای منطقههشبکه
دموکراتیک گسترده در این مناطق است و نقش دولت را نیز 

های دولتی و خصوصی  کند که سازمان حیاتی دانسته و بیان می
گذاری و مداخله در امور مناطق  بندی سرمایه توانند به اولویتمی

شده در  عات انجامروستایی کمک کنند. بنابراین با توجه به مطال
این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیران محلی 

بندی و معرفی روستاهای برتر در زمینه  روستاهای زنجان و رتبه
  مدیریت محلی با استفاده از مدل پرومتی انجام شد.

  مدیریت محلی
موضوع اندیشه اداری و دانش مدیریت و به خصوص هدایت و 
رهبری، موضوعی است که همواره با زندگی اجتماعی انسان مطرح 

و شیوه آن در هر تمدنی  [Sojasi et al, 2017]است بوده 
لندگی یا مرگ ترین عامل در حیات، رشد و با . مدیریت مهم[Badri, 2012: 148]بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن داشته است 

یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع 
. شواهد [Eftekhari et al, 2012]کند  مطلوب را کنترل می
های محلی در اشکال  دهد که از دیرباز، سازمان تاریخی نشان می

اند تا  مختلف وجود داشته و در واقع، بستری را فراهم آورده
یت کنند و همچنین، به نیاز محلی اعمال مدیر های مدیریت

های انسانی پاسخ دهند. امروزه پس از هزار سال  خودگردانی گروه
های حکومتی فئودالی، سلطنتی و دموکراسی،  حاکمیت نظام

شوراهای روستایی و شهری در قالب یک نظام اداره محلی قدرت را 
به معنی روستا نیز از ریشه  ”Village“اند. واژه  در دست گرفته “Villa” ای رومی به معنی گروهی کوچک از محالت  است؛ واژه

توان خاستگاه  که دارای قدرت و استحکام کم است. بنابراین، نمی
های محلی را به کشور یا ملتی خاص نسبت داد؛ اما آنچه مدیریت

ندی است که . مدیریت محلی فرآی[Ghadiri Masoom et al, 2013]مسلم است، اداره امور محلی قدمت زیادی دارد 
گزاری درباره  گیری، اجرا و نظارت و مقررات شود تصمیم موجب می

بخشی از امور ملی و محلی در چارچوب قانون اساسی و 
های محلی های کلی حکومت مرکزی به نهادها و سازمان سیاست

در هر سطحی از فضای جغرافیایی (شهر، روستا، بخش، شهرستان 
. توسعه [Hashemi & Bochani, 2012]و استان) واگذار شود 

های رسیدن به  ترین راه مدیریت محلی در ایران، یکی از مطمئن
های انقالب اسالمی، قانون اساسی و  ها و مطلوب اهداف، آرمان
ترین و  انداز است و تاکتیک مدیریت محلی، موفق سند چشم

های  برترین تاکتیک مدیریت در رسیدن به این راهبرد و برنامه
های وزارت  ها و دهیاری یران است (سازمان شهرداریراهبردی ا

 ریزیبرنامه و مدیریت ). به هیمن دلیل در حوزه۱۳۸۴کشور، 
 شده توجه امر این به سوم برنامه قانون ۱۳۷ ماده ۲ بند روستایی،
 واگذاری و تفویض مالی های پشتوانه نیز سایر قوانین در است و
و  ها سازمان به دولتی های دستگاه از دارند محلی جنبه كه اموری

بینی شده است  ها) پیش ها و دهیاری نهادهای محلی (شهرداری [Hasanvand, 2011] در ایران، دهیاری یکی از ارکان مدیریت .
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محلی در روستاهاست که در قالب نهادی عمومی و غیردولتی و 
و اداره امور محلی را با نظارت روستاییان از طریق  [Khaje Shahkohi et al, 2012]منظور اداره امور روستا تأسیس شده است  به

  . [Farahani et al, 2012]رسانند  شوراهای اسالمی روستا به انجام می
  حکمروایی
 گرفته Kebernetes و Kebernan یونانی واژه از حکمروایی

 لغت. است کردن راهنمایی و کردن هدایت آن معنی و است شده
شدن،  در خالل جهانی .[Tavakkolinia et al, 2012] دارد اجرا و گزاری سیاست در پاسخگوبودن به اشاره حکمروایی

حکمروایی نمود بیشتری یافت زیرا مسائل و مشکالت جدید 
. حکمروایی در [Engel et al, 2010]نیازمند رویکرد جدیدی بود 

است  ای مورد استفاده قرار گرفته ادبیات توسعه نیز به طور فزآینده [Soksreng, 2007]  اما با وجود استفاده بسیار زیاد از واژه
های مختلف، مفهوم حکمروایی همچنان  حکمروایی در رشته

رو بوده است  مبهم، چندوجهی و با تفسیر و ادراکات مختلفی روبه
 یک مختلف های سازمان و . نویسندگان[Secco et al, 2011]و تعریف مشترک و چارچوب نظری کلی در این رابطه وجود ندارد 

 بسیار آنها از برخی. اند داده ارایه تعاریف از ایگسترده مجموعه
 مانند دهند، می پوشش را چیزی هر تقریبا که هستند وسیع
 توسط که" ها سازمان و اجرایی، های مکانیسم قوانین،" تعریف
. اکثر تعاریف به نحوه استفاده از قدرت و اقتدار توسط [Kaufmann et al, 2010] است  شده ارایه جهانی توسعه جهانی گزارش

کنند که ساختارهایی را برای  افراد و موسسات و نهادها اشاره می
. [DFAT, 2015]کنند  شیوه زندگی افراد و تعامل آنها فراهم می

اندار حکمروایی بر مبنای اعتقاد به  توان گفت چشم بنابراین می
دید تعامل بین بازیگران درگیر در امکان اقدام جمعی از طریق تش

. حکمروایی [Rist et al, 2007]وجود آمده است  تمام سطوح به
خوب نیاز به درنظرگرفتن شرایطی که تصمیمات جمعی ساخته 

  . [Fałkowski, 2013]شود، دارد  می
به حکمروایی به عنوان یک مفهوم و ساختار در حال رشد، در 

توجه  ۱۹۹۰روستا در طول دهه تحقیقات مربوط به توسعه شهر و 
که نتیجه آن توسعه  [Goodwin, 1998]شده است زیادی 
های جدید حکمروایی در مناطق روستایی و همچنین استقرار  مدل

های ملی و های محلی مانند شوراها توسط دولت سازمان
  . [Mackinnon, 2002]گیری مشارکت محلی در این مناطق است  شکل

یی، فرآیند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار حکمروایی خوب روستا
روستایی بر مدیریت محلی مناطق روستایی با تمام سازوکارهایی 

کند، است. میکه به سوی تعالی روستا و مردم روستایی حرکت 
گیری درباره توسعه روستایی باید  بر پایه این تعریف، تصمیم

ع هستند و توسط همه کسانی انجام گیرد که در آن موثر و ذینف
حکمروایی  مساله، این به عنایت . با[Eftekhari et al, 2007]باید براساس عدالت، آزادی و حق انتخاب روستاییان استوار باشد 

 و مردم روستایی مشارکت پی در که است رویکردی هم روستایی
 و اجرایی های برنامه و ها طرح در روستایی مردم خود گیری تصمیم
 نقش روستایی حکمروایی است. مردم روستایی برای ای توسعه
جامعه  در دولت قبلی های گری تصدی و روستا در مدیریتی
 اجتماعی و مدنی نهادهای و روستایی مردم خود به را روستایی

 سلسله سنتی قدرت محدودنمودن پی در و کند می واگذار آنها
 جمعی های تصمیم سوی به آن تغییر و پایین باالبه از مراتبی

 و دیگر (دولت بازیگران با زمینه این در روستایی است. حکمروایی
. بنابراین مدیریت محلی باید قادر به [Taleb & Bakhshizadeh, 2013]شود  می مذاکره بخش خصوصی) وارد

سازی تصمیمات به دنبال فرآیندهایی نظیر بهترین استفاده از  پیاده
آوردن  دست برای بهافراد در دسترس، استفاده از منابع و زمان 

  بهترین نتایج ممکن برای جامعه را داشته باشند.
  

 شناسی  روش
ترین شهرستان استان و مرکز استان زنجان  شهرستان زنجان وسیع

دهد.  است که محدوده مرکزی و شمال غربی استان را پوشش می
 ۴۸دقیقه عرض شمالی و در طول  ۴۰درجه و  ۳۶این شهرستان در 

ه طول شرقی در شمال غرب ایران واقع شده است دقیق ۳۱درجه و 
  .)۱(شکل 

  

  
سازمان جغرافیایی نیروهای [ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )١شکل 
  ]مسلح

  
مساحت  %۵/۳۰کیلومتر مربع است و ۶۷۶۳۰۰مساحت شهرستان 

کل استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از طرف 
شمال به استان اردبیل از شمال شرق به استان گیالن، از شمال 
غرب به آذربایجان غربی و از جنوب غربی به استان کردستان و از 

های خدابنده و ابهر  طرف جنوب و جنوب شرقی به شهرستان
جمعیت شهرستان  ،۱۳۹۵ ر سالد شود. طبق سرشماری محدود می
پشتلو)  نفر بوده و شامل سه بخش (مرکزی، زنجانرود و قره ۵۰۰۴۱۰

. این شهرستان دارای استپی  و سه شهر زنجان، ارمغانخانه و نیک
  .دهستان است ۱۳

با توجه به موضوع مورد مطالعه، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و 
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تحلیلی است. برای  -از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی
ای و مطالعات میدانی گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه

نامه، مشاهده) استفاده شد. شهرستان زنجان  مبتنی بر (پرسش
روستای دارای سکنه است که با توجه به تعداد باالی  ۲۴۸شامل 

هایی چون  %) با توجه به ویژگی۱۰روستا ( ۲۵روستاها، تعداد 
خانوار، راه آسفالته و داشتن  ۵۰جمعیت باالی  توپوگرافی، داشتن

سابقه بیش از ده سال در تأسیس دهیاری، به عنوان نمونه 
خانوار  ۲۵۵۸۸انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش، شامل 

(روستاهای نمونه) منطقه مورد مطالعه بود که از طریق فرمول 
خانوار  ۳۷۸گیری کوکران تعداد نمونه خانوارهای روستایی  نمونه

پذیری بیشتر، برای روستاهایی که  منظور تعمیم محاسبه شد که به
 نامه توزیع عدد پرسش ۵دست آمده بود،  به ۵تعداد نمونه کمتر از 

 نامه بین سرپرستان خانوار توزیع شد. پرسش ۳۸۲شد؛ بنابراین 
در پژوهش حاضر عملکرد مدیران محلی روستاهای مورد مطالعه 

حکمروایی (کارآیی و اثربخشی، عدالت و های  براساس شاخص
پذیری، مشروعیت، توافق برابری، مشارکت، شفافیت، مسئولیت

 ). برای۱گرفتند (جدول جمعی و پاسخگویی) مورد ارزیابی قرار 

و  SPSS 18ار افز  ها از نرم ها و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده
طرفه، آزمون ای، واریانس یک نمونه تک tهای آماری آزمون  آزمون

  بندی پرومتی استفاده شد. شفه و مدل رتبه
منظور ارزیابی روایی  با توجه به ماهیت و مقیاس پژوهش، به

نامه از روایی محتوایی شامل پانل متخصصان استفاده شد،  پرسش
شده در مورد  ها و مطالعات انجام به طوری که بعد از بررسی

در این زمینه،  های پیشین نامه و مقایسه با پژوهش پرسش
ریزی روستایی،  نامه به خبرگان و متخصصان (اساتید برنامه پرسش

کارشناسان امور روستایی استانداری زنجان و کارشناسان سازمان 
بار تصحیح به تایید  ها) ارسال شد و بعد از چندین دهیاری

نامه حکمروایی با استفاده از  متخصصان رسید. پایایی پرسش
محاسبه شد و  ۷/۰ها باالی  ای همه شاخصآلفای کرونباخ بر 

) بود ۹۰۳/۰بیشترین پایایی مربوط به شاخص کارآیی و اثربخشی (
دست آمد: عدالت  ها بدین شرح به و میزان پایایی سایر شاخص

پذیری  )، مسئولیت۸۱۳/۰)، شفافیت (۷۸۸/۰)، مشارکت (۷۳۴/۰(
گویی ) و پاسخ۸۴۴/۰)، توافق جمعی (۸۶۶/۰)، مشروعیت (۸۴۶/۰(
)۸۳۸/۰.(  

  

  های حکمروایی روستایی ها و گویه شاخص )١جدول 
 گویه  شاخص

  اثربخشی یی وآکار 

یند همکاری با آتسهیل  فر های تولیدی، حفظ بهداشت محیط،  یند دریافت اعتبارات، ایجاد زمینه برای اشتغال و گسترش فعالیتآتسهیل در فر 
رسانی در خصوص ساعات حضور  های دهیاری، اطالع یند همکاری با بخشداری، کمک به ایجاد امنیت روستا، اعالم برنامهآبنیاد مسکن، تسهیل  فر 

آمدوشد روستایی، تالش مدیران در )، بهبود غیره شده، بهبود محیط روستا (فضای سبز، دفن زباله و هیدهیار در دهیاری، رضایتمندی از خدمات ارا
  ها جهت جلوگیری از تغییر غیراصولی کاربری

  عدالت
)، درنظرگرفتن تخفیف غیره آوری زباله، صدور برنامه ساختمانی و ه خدمات شورا و دهیاری (جمعیدریافت برابر عوارض از مردم، عدم تبعیض در ارا

  فرصت برابر دسترسی به قدرت و عضویت در نهادهای محلی برای روستاییانبهای خدمات برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، 

  مشارکت
بندی مشکالت، استفاده از نظرات مردم در تصمیمات، مشارکت مردم در انتخابات، مشارکت در  اولویت ،های روستا نظرخواهی از مردم در برنامه

  )غیره المنفعه (خودیاری و های عام فعالیت

  شفافیت
ها، رضایت از میزان شفافیت  بندی طرح رسانی در رابطه با زمان ها، اطالع رسانی در زمینه پیشرفت طرح های ایجادشده، اطالع درآمدها و هزینهشرح 

  مدیران در انجام امور روستا

  پذیری مسئولیت
مردم در رابطه با امور روستا، مراقبت بر اجرای مقررات سازی  شده، واگذاری مسئولیت به افراد توانمند، آگاه سرباززدن مسئوالن از اختیارات تفویض

سرپرست به  های بی ها و فروشگاه مواد غذایی، اعتراف به  اشتباهات مدیریتی، معرفی خانواده بهداشتی، مراقبت بر وضعیت بهداشتی نانوایی
  پذیری مدیران روستایی کمیته امداد، رضایت مردم از مسئولیت

  یتیند مدیرآوپاسخ، تعهدپذیری مدیران، باور مدیران به پاسخگویی در فر  ایت مردم، برگزاری جلسات پرسشرسیدگی به شک  پاسخگویی

  توافق جمعی
های گروهی، میزان رابطه مدیران و مردم روستا، میزان رابطه بین  توافق جمعی روستاییان در خصوص موضوعات مهم روستا، موفقیت فعالیت

  مدنی، نگرش و باور کار جمعی، رضایت از توافق جمعیدولت، بخش خصوصی و جامعه 

  پذیری قانون
محوری  طرفی مسئولین در برابر قانون، قانون احترام به آداب و رسوم روستا توسط مدیران، میزان آگاهی مدیران از قوانین و عرف محل، بی

  ستاهای مربوط به رو گیری های صاحب نفوذ در تصمیم روستاییان، تاثیرگذاری گروه
 

  ها یافته
نفر  ۳۸۲گیری کوکران، تعداد نمونه  با استفاده از روش نمونه

گیری  محاسبه شد و برای انتخاب نمونه خانوارها نیز از روش نمونه
ها  نامه های حاصل از پرسش تصادفی ساده استفاده شد. پاسخ

% متاهل بودند. ۴/۹۲و  % پاسخگویان مرد۳/۷۴نشان داد که 
دادند. از  ساله تشکیل می۴۰تا  ۲۱% پاسخگویان را گروه سنی ۱/۶۴

% پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی داشته و ۳/۱۸نظر تحصیالت 
 % پاسخگویان دارای شغل۹/۸سواد بودند. از نظر شغلی  % بی۲/۱۰

% کشاورز ۵۵% بیکار، ۹/۸% بازنشسته، ۷/۴دار،  % خانه۷/۹دولتی، 

  % در سایر مشاغل، مشغول به کار بودند.۸/۱۲و 
های حکمروایی  ارزیابی عملکرد مدیران محلی در چارچوب شاخص

  روستایی
 

 tبرای ارزیابی میزان حکمروایی در محدوده مورد مطالعه از آزمون 
ای حاصل از نظرات نمونه تک tای استفاده شد. تحلیل نمونه تک

های حکمروایی نشان داد که  خانوارهای نمونه در رابطه با شاخص
با  پذیری با میانگین مشروعیت و قانون بیشترین میانگین را مولفه

 توان دریافت که ها می های مربوط به این مولفه دقت در گویه
   ).۲داشت (جدول  ۴۲/۳



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یجعفر نینسر ۱۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

های آگاهی مدیران روستا از  روستایی در سنجش گویهجمعیت 
تمایل خود را نشان دادند  ۰۵/۴قوانین و عرف محل با میانگین 

دهنده  ها بودند که نشان که باالترین امتیاز در بین همه گویه
بودن مدیران روستا در اغلب روستاها و در نتیجه آگاهی زیاد  بومی

های حکمروایی از دیدگاه  فهاز قوانین و عرف محل بود. سایر مول
تر از مطلوبیت عددی را به  خانوارهای روستایی، میانگینی پایین

های شفافیت  خود اختصاص دادند که در این بین مولفه
بین  در که کردند کسب ۷۵/۲ عدد را با میانگین ترین پایین
زمینه  در رسانی اطالع را امتیاز ترین پایین شفافیت، های گویه
عدم  دهنده نشان که کرد کسب ۵۰/۲ عدد با ها طرح بندی زمان

روستا  در ها طرح اتمام زمان اعالم زمینه در مدیران روستا شفافیت
 شفافیت عدم از پژوهش آماری جامعه اکثریت کلی، طور به و است

  نمودند. رضایت عدم ابراز روستا به مربوط امور در محلی مدیران
طرفه یا  ها، از واریانس یک در ادامه برای بررسی تفاوت بین بخش ANOVA  استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد که سطح

است  ۰۵/۰تر از است که با توجه به اینکه پایین ۰۰۰/۰داری  معنی
دهنده تفاوت  است که نشان ۶۵۷/۸شده  محاسبه Fو مقدار ضریب 

ها است  ها و درون گروه دار میزان حکمروایی بین گروه معنی
  ).۳(جدول 

ها نشان داد که روستاهای بخش مرکزی به  مقایسه میانگین بخش
) را کسب ۹۸/۲لحاظ داشتن حکمروایی، باالترین میانگین (

تواند با نزدیکی روستاهای این بخش به مرکز  اند که می کرده

 ، رتبه۸۳/۲پشتلو با میانگین  شهرستان در ارتباط باشد. بخش قره
، ۸۲/۲دوم و در نهایت روستاهای بخش زنجانرود با میانگین 

ترین میانگین را از لحاظ داشتن حکمروایی کسب کردند  پایین
  ).۴ (جدول

بندی وضعیت حکمروایی در روستاهای مورد  منظور اولویت به
مطالعه، از تکنیک پرومتی استفاده شد؛ بنابراین برای اینکه 

روستاهای مورد مطالعه با دقت وضعیت حکمروایی روستایی در 
تر و  بندی روستاها علمی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و رتبه

ها با استفاده از دلفی  دهی به شاخص تر باشد، از وزن واقعی
پرداخته شد که در این روش از نظر متخصصین در رابطه با روستا 

ها و  ریزی روستایی، کارشناسان سازمان شهرداری و برنامه
ها و امور روستایی استانداری زنجان استفاده شد که به هر  اریدهی

ها، وزنی اختصاص داده شد که مجموع  ها و شاخص یک از گویه
، ۳۷/۱۷پذیری  ، مسئولیت۷۵/۳۰(کارآیی  ۱۰۰وزن اختصاصی عدد 

، ۳۷/۷، عدالت ۶۲/۹، توافق ۵/۱۰، مشروعیت ۶۲/۱۱مشارکت 
ها،  بندی شاخص ین با وزن) بود. بنابرا۶و شفافیت  ۹/۶پاسخگویی 

بندی حکمروایی در مناطق روستایی مورد مطالعه  نسبت به سطح
  اقدام شد که یکی از اهداف پژوهش بود.

بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ داشتن  برای سطح 
حکمروایی از تکنیک پرومتی استفاده شد. در گام اول ماتریس 

 ۸ها شامل  نامه رسشهای حاصل از پ گیری براساس داده تصمیم
  روستا شد. ۲۵شاخص و 

  

 )٣های مورد آزمون= مطلوبیت عددی شاخص( ارزیابی عملکرد مدیران براساس حکمروایی روستایی )٢جدول 

  داری یسطح معن  tآماره آزمون    میانگین  های حکمروایی شاخص
تفاوت از حد 
  مطلوب

  ٠٩٥/٠اطمینان  فاصله از سطح
  باالتر  تر پایین

  -٠٥٨٣/٠  -١٣٦٤/٠  -٠٩٧٣/٠ ٠٠٠١/٠  - ۹۰۵/۴  ٩٠٢/٢  یی و اثربخشیآکار 

  ٠٥٩٢/٠  -٠٣١٣/٠  ٠١٣٩/٠  ٤٩١/٠  ٦٠٦/٠  ٠١٤/٣  عدالت و برابری

  ٢٢٠٤/٠  ١٢٨٣/٠  ١٧٤/٠  ٠٠٠١/٠ ٤٤٦/٧  ١٧٤/٣  مشارکت
  -٢٠٢٨/٠  -٢٩٢٥/٠  - ٢٤٧/٠  ٠٠٠١/٠  -٨٦٢/١٠  ٧٥٢/٢  شفافیت
  ١٠٦٥/٠  ۰۳۶۱/۰  ٠٧١٢/٠  ٠٠٠١/٠  ٩٨٠/٣  ٠٧١/٣  پذیری مسئولیت

  ٤٧٦٤/٠  ٣٨٣٣/٠  ٤٢٩/٠  ٠٠٠١/٠  ١٦٩/١٨  ٤٢٩/٣  مشروعیت و قانونمندی
  ٠٦٤٥/٠  ٠٠٩٥/٠ ٠٢٧/٠  ٠٤٦/٠  ٤٦٠/١  ٠٢٧/٣  اجماع و توافق جمعی

  -١٣٨٤/٠ -٢٣٦٨/٠  -١٨٧/٠ ٠٠٠١/٠ -٤٩٨/٧ ٨١٣/٢  پاسخگویی
  

  ها با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه ها و درون گروه بین گروه بررسی تفاوت حکمروایی )۳جدول 
  داری سطح معنی F  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  پارامتر
  ۰۰۰۱/۰  ۶۵۷/۸  ۰۲۶/۱  ۰۵۲/۲  هابین گروه
      ۱۱۹/۰  ۱۷۱/۳۸  هادرون گروه
        ۲۲۴/۴۰  کل

  

  ها با استفاده از آزمون شفهمقایسه حکمروایی بخش )۴جدول 
  داری یمعن  خطای استاندارد  تفاوت میان دو گروه  بخش  میانگین  

  ۹۸/۲  مرکزی
  پشتلوقره

  زنجانرود
۱۵۲۸۱/۰  
۱۶۲۶۴/۰  

۰۵۱۸۸/۰  
۰۴۲۹۹/۰  

۰۱۴/۰  
۰۰۱/۰  

  ۸۳/۲  پشتلو قره
  مرکزی
  زنجانرود

۱۵۲۸۱/۰-  
۰۰۹۸۳/۰  

۰۵۱۸۸/۰  
۰۵۴۵۹/۰  

۰۱۴/۰  
۹۸۴/۰  

  ۸۲/۲  زنجانرود
  مرکزی

  پشتلوقره
۱۶۲۶۴/۰-  
۰۰۹۸۳/۰ -  

۰۴۲۹۹/۰  
۰۵۴۵۹/۰  

۰۰۱/۰  
۹۸۴/۰  
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  گیری ماتریس تصمیم )۵ جدول
  پاسخگویی  توافق جمعی  مشروعیت پذیری مسئولیت  شفافیت  مشارکت عدالت و برابری  یی و اثربخشیآکار   نام روستاها

  ۳۰/۳ ٤٣/٣ ٦٧/٣ ٤٤/٣ ٢١/٣ ٢٠/٣ ٤٠/٣ ٤٦/٣  بوطه قره
  ۱۹/۳ ٢٤/٣ ٥٠/٣ ٣٤/٣ ٩٣/٢ ٢٣/٣ ١٠/٣ ٠٩/٣  سهرین
  ۳ ١٦/٣ ٨٠/٣ ٣٠/٣ ٩٦/٢ ٢٤/٣ ٣٠/٣ ٠٢/٣  آرش حاج

  ۷۹/۲ ٢٧/٣ ٧٠/٣ ٦٩/٢ ٧٠/٢ ٢٠/٣ ٣٠/٣ ٧٨/٢  اسفجین
  ۸۶/۲ ٨٩/٢ ٦٠/٣ ٠٨/٣ ٧٦/٢ ٢٨/٣ ٠٣/٣ ٩٢/٢  واالرود
  ۸۰/۲ ٩٨/٢ ٤٤/٣ ٠٣/٣ ٦٤/٢ ٢٢/٣ ٩٦/٢ ٩٠/٢  تهم
  ۷۶/۲ ٩٨/٢ ٤٧/٣ ٠٤/٣ ٦٨/٢ ٢٠/٣ ٠٣/٣ ٨٧/٢  آباد دیزج
  ۷۳/۲ ٩٩/٢ ٤٤/٣ ٠٤/٣ ٧٢/٢ ٠٤/٣ ٠٣/٣ ٠١/٣  امام
  ۶۱/۲ ٣ ٥٤/٣ ٩٣/٢ ٦٨/٢ ٤٠/٣ ٠٩/٣ ٨٤/٢  مروارید
 ٧٢/٢ ٩٥/٢ ٥٢/٣ ٠٧/٣ ٧٢/٢ ٢٨/٣ ٩٨/٢ ٩٣/٢  اژدهاتو
  ۸۱/۲ ٧٦/٢ ١١/٣ ٨٧/٢ ٧٣/٢ ٢٨/٣ ٧٧/٢ ٧٤/٢  رامین

  ۵۷/۲ ٩٦/٢ ١٤/٣ ٨٨/٢ ٦٨/٢ ١٥/٣ ٩٨/٢ ٧٣/٢  بوغداکندی
  ۹۴/۲ ٩٧/٢ ٥٠/٣ ٩٨/٢ ٠٦/٣ ٢٣/٣ ١٦/٣ ٨٨/٢  رضاآباد
  ۷۲/۲ ٩٧/٢ ٧٣/٣ ٠٩/٣ ٦٣/٢ ٢٠/٣ ٠٣/٣ ٨٥/٢  مهرآباد
  ۶۸/۲ ٨٦/٢ ٢١/٣ ٩٩/٢ ٦٨/٢ ٣٦/٣ ٨٦/٢ ٧٥/٢  میرجان

  ۴۳/۲ ٩٥/٢ ٣٤/٣ ٩٦/٢ ٥٠/٢ ٩٠/٢ ٣ ٧٦/٢  خاتون کندی
  ۸۰/۲ ٠٤/٣ ٦٠/٣  ٠٣/٣ ٦٨/٢ ١٤/٣ ٠٩/٣ ٩٤/٢  حصار
  ۷۲/۲ ٩٧/٢ ٤٩/٣ ١١/٣ ٦٧/٢ ٢٠/٣ ٠٦/٣ ٩١/٢  رجعین
  ۶۱/۱ ٤٧/٢ ٧١/٢ ٥٤/٢ ٦٥/١ ٩١/١ ٩٧/١ ٣٠/٢  چپ چپ
  ۳ ٧٦/٢ ٣٦/٣ ١١/٣ ٠٤/٣ ٢٤/٣ ٧٩/٢ ٦٩/٢  اسفناج
  ۳۳/۲ ٨٣/٢ ٩٤/٢ ٧٤/٢ ٣١/٢ ٣١/٢ ٣١/٢ ٤٣/٢  دوالناب
  ۷۳/۲ ١٣/٣ ٩٦/٢ ٦٨/٢ ٧٦/٢ ٣ ٦٣/٢ ٤٨/٢  داش تیکمه

  ۷۷/۲ ٩٨/٢ ٤٥/٣ ١١/٣ ٦٩/٢ ٢١/٣ ٩٩/٢ ٨٨/٢  مشکین
  ۶۶/۲ ٠٣/٣ ٧٢/٢ ٦٤/٢ ٦٨/٢ ١٦/٣ ٣٦/٢ ٤٣/٢  سیران حاج

  ۸۰/۲ ٩٣/٢ ١٢/٣ ٠٢/٣ ٧٦/٢ ٤٠/٣ ١٠/٣ ٧٣/٢  بیرونده

  
  آلترناتیوهاهای خروجی و ورودی مثبت برای هر یک از مقدار جریان )۶جدول 

  رتبه  φ  –φ  φ+  نام روستا

  ۱  ۱۳۹/۰  ۰۰۹/۰  ۱۴۹/۰  بوطهقره
  ۲  ۰۵۵/۰  ۰۰۹/۰  ۰۶۵/۰  سهرین
  ۳  ۰۵۱/۰  ۰۰۹/۰  ۰۶۱/۰  آرشحاج

  ۵  ۰۱۷/۰  ۰۰۸/۰  ۰۲۵/۰  اسفجین
  ۱۰  ۰۱۳/۰  ۰۰۸/۰  ۰۲۱/۰  واالرود
  ۱۷  ۰۰۳/۰  ۰۰۷/۰  ۰۱/۰  تهم
  ۱۹  ۰۰۱/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۹/۰  آباددیزج
  ۱۴  ۰۰۹/۰  ۰۰۷/۰  ۰۱۷/۰  امام
  ۸  ۰۱۵/۰  ۰۰۷/۰  ۰۲۲/۰  مروارید
  ۱۱  ۰۱۲/۰  ۰۰۵/۰  ۰۱۸/۰  اژدهاتو
  ۱۸  ۰۰۲/۰  ۰۰۴/۰  ۰۰۷/۰  رامین

  ۲۳  -۰۰۰۵۲/۰  ۰۰۴/۰  ۰۰۳/۰  بوغداکندی
  ۱۶  ۰۰۴/۰  ۰۰۴/۰  ۰۰۸/۰  رضاآباد
  ۷  ۰۱۶/۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۹/۰  مهرآباد
  ۱۳  ۰۱/۰  ۰۰۳/۰  ۰۱۴/۰  میرجان

  ۲۱  ۰۰۱/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۳/۰  خاتون کندی
  ۴  ۰۱۷/۰  ۰۰۲/۰  ۰۱۹/۰  حصار
  ۹  ۰۱۳/۰  ۰۰۲/۰  ۰۱۵/۰  رجعین
  ۲۵  -۰۰۲/۰  ۰۰۲/۰  ۰  چپ چپ
  ۱۵  ۰۰۶/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۸/۰  اسفناج
  ۲۴  -۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۰۶/۰  دوالناب
  ۲۰  ۰۰۱۷/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۳/۰  داشتیکمه

  ۱۲  ۰۱۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۱۳/۰  مشکین
  ۲۲  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۲۸/۰  سیرانحاج

  ۶  ۰۱۷/۰  ۰۱/۰  ۰۱۸/۰  بیرونده
  

ها و در قسمت عمودی نام روستاها که  قسمت افقی شاخصدر 

  ).۵همان آلترناتیوهای مدل هستند، وارد شدند (جدول 
های بعدی را انجام  گیری گام بعد از تشکیل ماتریس تصمیم

دست آمده از نظر متخصصین،  های به دهیم و با توجه وزن می
گیری  تصمیمماتریس  π (a,b)ها را در توابع تاثیر داده و  وزن

-و  φ+های خروجی و ورودی، یعنی  محاسبه شد و سپس جریان φ  ۶محاسبه شد (جدول.(  

  
  وضعیت حکمروایی روستاهای مورد مطالعه )۲شکل 

  

آوردن فی اقدام شد. براساس  دست در مرحله آخر نسبت به به
آرش در این  بوطه، سهرین و حاج های پژوهش، روستاهای قره یافته
های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و  بندی رتبه سطح

وپنجم را به خود اختصاص داد. با  چپ رتبه بیست روستای چپ
  بندی پرومتی، وضعیت روستاها از توجه به نتایج حاصل از رتبه

-0.05
0

0.05
0.1

0.15
0.2
قره بوطه

سهرین
حاج ارش

اسفجین
واالرود

تهم

دیزج

امام

مروارید

اژدهاتو
رامین

میرجانمهرآبادرضاآبادبوغداکندی
خاتون کندی
حصار

رجعین

چپ چپ

اسفناج

دوالناب

تیکمه داش
مشکین
حاج سیران

بیرونده



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یجعفر نینسر ۱۸

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

  داده شده است. نشان ۲حکمروایی در شکل داشتن لحاظ 
  

  گیری نتیجهبحث و 

های اخیر، توجه به تغییرات نهادی از سوی حکومت به  طی سال
حکمروایی در مطالعات روستایی افزایش یافته و به توسعه 

های جدید حکمروایی در مناطق روستایی توجه زیادی شده  مدل
ز موضوعات شدن، حکمروایی خوب ا است. در راستای جهانی

محوری و بسیار با اهمیت است و همچنین از راهکارهای مهم و 
اساسی برای اهداف هزاره است. امروزه گسترش رهیافت 
حکمروایی خوب روستایی مستلزم آن است که مردم و جوامع 

های کوچک  های مدنی به صورت شبکه روستایی در تشکل
عدادها و ها و است اجتماعی سازماندهی شوند تا از توانایی

ای مناسب استفاده کنند و به مدیریت آنها  هایشان به گونه خالقیت
ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها، زمینه  بپردازند. تشکیل دهیاری

مناسبی را برای تحقق حکمروایی خوب روستایی فراهم آورده است 
های اساسی که در این میان مشارکت مردمی نیز یکی از مولفه

ای بدون مردم و مشارکت  ه چرا که هیچ توسعهحکمروایی بود
  پذیر نیست.مردم امکان

در همین ارتباط در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد مدیران محلی 
های  های حکمروایی پرداخته شد. یافته در چارچوب شاخص

پژوهش نشان داد که دهیاران در منطقه مورد مطالعه عملکرد 
ارتی دیگر سطح رضایت مردم اند. به عب چندان مطلوبی نداشته

روستاهای مورد مطالعه از عملکرد دهیاران در وضعیت مطلوبی 
تر از  ها میانگینی پایین عدد از شاخص ۳قرار نداشت به طوری که 

ها نیز فاصله چندانی از مطلوبیت عددی  داشتند و سایر شاخص ۳
)، ۷۵/۲های شفافیت ( ای که شاخص ) نداشتند. به گونه۳(

) کمترین میانگین را ۹/۲)، کارآیی و اثربخشی (۸۱/۲( پاسخگویی
)، اجماع و ۰۱/۳های عدالت و برابری ( دست آوردند و شاخص به

) و ۱۶/۳)، مشارکت (۰۷/۳پذیری ()، مسئولیت۰۴/۳توافق جمعی (
دست  ها را به ) بهترین میانگین۴۲/۳پذیری ( مشروعیت و قانون

کرد دهیاران در شاخص آوردند. بیشترین نارضایتی مردم از عمل
ها مردم را از  ) بود که مردم عنوان کردند دهیاری۷۵/۲شفافیت (

رسانی در زمینه  های ایجادشده، اطالع شرح درآمدها و هزینه
ها مطلع  بندی طرح رسانی در رابطه با زمان ها، اطالع پیشرفت طرح

کنند؛ به عبارتی دیگر میزان رضایت مردم از شفایت دهیاران  نمی
سطح خیلی ضعیف قرار داشت که در این زمینه با حسام و  در

که در پژوهش خود به این  [Hesam et al, 2016] همکاران
اند که روستاییان در رابطه با آگاهی از درآمدها و  نتیجه رسیده

رسانی قراردادها، در  مخارج دهیاری، شفافیت دهیاری در اطالع
اند،  ها و اقدامات دهیاری بسیار ناراضی بوده بودن از فعالیت جریان

  همسو است. 
که باالترین های مربوط به شاخص مشروعیت  با دقت در گویه

در   توان دریافت که جمعیت روستایی میانگین را کسب نمود، می
آگاهی مدیران روستا از قوانین و عرف محل با  سنجش گویه

اند که باالترین امتیاز بین  تمایل خود را نشان داده ۰۵/۴میانگین 
بودن مدیران روستا در  دهنده بومی ها بودو این نشان همه گویه

و در نتیجه آگاهی زیاد از قوانین و عرف محل اغلب روستاها 
   است.

بندی روستاها از لحاظ داشتن حکمروایی، با  همچنین در رتبه
بوطه رتبه یک را در بین  استفاده از مدل پرومتی، روستای قره

  روستا) کسب کرد.  ۲۵روستاهای نمونه (
دست آمده از این پژوهش پیشنهاد  بنابراین با توجه به نتایج به

هایی را در جهت افزایش آگاهی و  شود مسئولین امر کالس یم
شناخت شهروندان از حقوق و وظایف خود برگزار کنند. با توجه به 
رابطه ضعیف دهیار و مردم، تقویت روابط بین دهیاران و مردم 
روستا از طریق ایجاد فضاهای دوستانه و نزدیک برای نظرخواهی، 

ها و نیازهای شهروندان و  اولویترسانی و بازگویی مشکالت،  اطالع
استفاده از افراد معتمد در ایجاد بسترهای الزم مشارکت و همیاری 
انجام شود. با توجه به عدم شفافیت دهیاران در رابطه با عملکرد 

ساختن  مالی ضروری است که مسئولین فرادست نسبت به شفاف
با برخی  ها اقدام نمایند. بهبود روابط دهیاری کارکردهای دهیاری

تواند با استفاده از  ها مانند آبفای روستایی که این مهم می سازمان
ها و امور روستایی استانداری محقق گردد.  دخالت بخشداری

ها و مشارکت تمام تخصیص عادالنه منابع و امکانات در محله
سازی یکی دیگر از مواردی که  افراد محله در اعالم نظر و تصمیم

  ها را بهبود بخشد. دهیاریتواند عملکرد  می
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