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-سکونتگاه ،یریپذ

 ،یراشهریپ های

 .دهستان آدران

آدران  در دهستان یشهررایپ یروستاها یریپذستیخوب بر ز ییاثرات حکمروا تحلیل هدف از پژوهش حاضر

. جامعه رفتیذپانجام  یلیتحل -یفیو به روش توص یاز نوع همبستگ ینظر هدف کاربرد پژوهش از نی. ااست

است.  دهیتخاب گرددهستان آدران ان ییخانوار از ساکنان مناطق روستا 2107نفر و  5831پژوهش برابر با  یآمار

بزار مورد سنجش . انفر به عنوان نمونه انتخاب شد 365ان با استفاده از فرمول کوکران دهست تیاز مجموع جمع

 ییحکمروا ریمتغ یکرونباخ برا یآلفا نزایشده است. مانتخاب یها تصادفنمونه یساخته بود تمامپرسشنامه محقق

ستان آدران وب در دهخ ییحکمروا یهاشاخص تینشان داد وضع جیمحاسبه شد. نتا 89/0 یریپذستیو ز 87/0

رابطه  نییبت( است. جهت 77/2نسبتاً مطلوب ) یتا حدود یریپذستیز هایشاخص تی( و وضع59/2نامطلوب)

 ییحکمروا یاهتمام شاخص نیب یرابطه قو نشان داد جیاستفاده شد و نتا رسونیپ یآزمون همبستگ از ریدومتغ

به  یمحورقانون ،یریپذتیمسئول ،یعدالت محور هایریمتغ نیب نیبرقرار است. در ا یریپذستیخوب و ز

عنوان  گونهنیا وانتیبودند. م یریپذستیرابطه با ز نیکمتر یدارا تیشفافمتغیر رابطه و  نیشتریب یدارا بیترت

ر امکانات و براب عیخوب باعث توز ییحکمروا یبا استفاده از الگو یمحل رانیعدالت از جانب مد تیکرد رعا

رد مطالعه شده منطقه مو یشهررایپ یدر مناطق روستاها شتریهرچه ب یزندگ تیفیک شیو افزا یریذپستیبهبود ز

ر داده شوند. در بودجه قرا صتخصی و هاطرح انیکند و مردم در جر دایپ شیافزا رانینزد مد دیبا تیاست. شفاف

 .دیرائه گردا ییهاشنهادیموجود پ هایکمک به چالش یپژوهش برا جیبا توجه به نتا انیپا
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 و همکاران( مومنیو...) هاسکونتگاه یریپذستیخوب بر ز ییاثرات حکمروا

 

 مقدمه
ی عوامل پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه وضعیت کیفیت زندگی رشد یافته است.مفهوم زیست

مانند رشد سریع، فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز، کمبود مسکن، رشد نابرابری اجتماعی، ضعف فرایند هویت 

)خراسانی و یندیاپذیری و اجتماعی به شمار میی زیستاجتماعی، تهدیدات جدی برا محلی، مکانی و زندگی

ی هااندازهیی دارد که برای همه اجتماعات محلی با هافرصتپذیری اشاره به زیست (. به سخن دیگر94:1392همکاران، 

 National)یدنمایمی بهتری برای کار، زندگی و رشد خانواده هامکانرا تبدیل به  هاو آنمختلف وجود دارد 

association of regional councils, 2010:1.) یست پذیری را چنین ( ز2010ایالت متحده امریکا ) ونقلحمل دپارتمان

از  هاآن ، خدمات و مسکن به نحوی که دسترسی مناسب و کافی بهونقلحملگذاری در هی: سرماتعریف کرده است

پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان ستیز مهیا باشد. زیستیطمحیی پایدار و سازگار با جاجابههای ینهگزطریق 

یرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد بستر شکوفایی غین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و تأمبرای 

 ی بهشهریراپی فضاها خصوصبهی روستایی و هامکان (.11: 1395های عموم شهروندان است )خراسانی، یتوانمند

فقر گسترده، نابرابری در توزیع امکانات، برخوردار نبودن از حداقل شرایط زندگی مانند،  مانند یهاییل چالشدال

دسترسی نداشتن به آب بهداشتی سالم و فاضالب، کمبود جاده مناسب، تراکم باالی جمعیت، کمبود فضاهای آموزشی 

ی هاطیمحبه دلیل شرایط خاص زندگی در  مضاف بر این .ردریزان قرار گیمسئوالن و برنامه شیازپشیبباید مورد توجه 

ترین توجهات روستایی، وابستگی امنیت غذایی مردم کشور به روستا و محل تولید محصوالت استراتژیک از مهم

ی مللالنیبریزان ملی و که هدف تمامی برنامه طوری روستا بوده، به ریزان توسعه، بهبود کیفیت زندگی افراد ساکنبرنامه

(؛ و این یکی از کاربردهای 2010، 2توسعه، بهبود معیشت خانوار، افزایش کیفیت زندگی روستائیان است )هوگان

 باشد. مؤثر تواندیمهایی که دارد الگوی حکمروایی خوب است که با فراورده

تاییان فقیر است؛ بنابراین با توجه به اینکه توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روس لذا 

حداقل قابل قبولی از  نیتأمو  اهداف توسعه روستایی باید گسترش یابد، این اهداف بهبود وضع تولید، افزایش اشتغال

چنین عنوان کرد حال باید این (.5:1398)قنبری و همکاران،  شودیمو بهداشت و رفاه را شامل  آموزشغذا، مسکن، 

گیری بر اساس نیازهای ذینفعان محلی و تقسیم قدرت و انتقال اطالعات و از پایین به تصمیم که در دیدگاه حکمروایی

ی برای زمامداری درست و مطلوب، ابزار اولیه سازتیظرفباید گفت که  نیب ایندر  (.2011:4ترونفیو،-3گو) استباال 

و  گی و مشارکت در تمامی امور زندگی استشدن عادالنه و همه اقشار مردم از مواهب زند مندبهرهی فقر و کنشهیر

 یسطح باالتر دهدیخوب به مردم اجازه م عبارت دیگر حکمروایی به؛ است ریپذامکاناین امر با حکمروایی خوب 

: 4،2و همکاران هلیولمهم است ) هاآنرفاه  یبرااین امر  میطور مستقبهو  آورند دست بهکه دارند،  یگرید زیاز چ

ی و رفاه آزادست که خروجی حکمروایی خوب تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و نظم اجتماعی، واضح ا (.2018

دیگر در الگوی حکمروایی خوب است که مردم روستایی  مثابهبهپذیر کردن مناطق است. اجتماعی و در کل زیست

وایی، اعمال قدرت حکمر( مضاف بر این 3:1396طالشی و همکاران،)توانند برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند می
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سیاسی، اداری و اقتصادی در مدیریت امور کشورها و در سطوح مختلف )کالن تا محلی( است که در قالب یک 

بنابراین حکمروایی خوب را روند یا  (؛2017:132، 5به منافع خود دست یابند )ووردا توانندیمها فرایند، افراد و گروه

تحلیل  در(. 5: 1397بردارد )مطیعی لنگرودی و حجی پور، نی و تبعیض را از میانهدفی دانست که باید بتواند فقر، ناام

یی چون هادواژهیکل تعاریف حکمروایی عالوه بر اشارات متعدد به ماهیت سیستمی و فرایند محوری حکمروایی،

-ه چشم میی و منافع عمومی بررسمیغهای شبکه پایدار، توسعه با اجتماع محلی، مشارکت ارتباطات دوسویه،

و محروم  ریپذبیآسهای که گروه کندیمبنابراین حکمروایی خوب تضمین  (؛6: 1396رضوانی و همکاران،)خورد،

ها همان جمعیتی هستند که در هو این گرو (؛2: 6،2015ی قرار گیرد )محمد عثمان و همکارانریگمیتصمی هاپروسهدر 

مدیریتی است  وهیش حکمروایی خوب روستایی، واقع در کنند.میمناطق روستایی و پیراشهری فاقد امکانات زندگی 

ی مناسب برای تضمین پایداری منابع و معیشت اهرم که اگر بر اساس اصول علمی و اعتماد متقابل تدوین و اجرا شود،

؛ بودقدرت در نواحی روستایی خواهد  عیتوزهای روستایی و جوامع محلی، ساماندهی جوامع، شکوفایی اقتصاد محیط

شریف زادگان و باشد )تواند عامل افزایش خوشبختی مستقیم می صورتبهحکمروایی خوب  سخن آخر اینکه و

عملکردی کنونی مدیریت روستایی کشور، گویای این است که مدیریت –از طرفی نظام ساختاری (. 5: 1396قانونی،

روستا و  با سالمی، همواره با نگاهی باال به پایین،ی اشوراهاو  هایاریدهنهادسازی و استقرار نهاد  باوجودروستایی 

حضور و مشارکت فعال مردم  سازنهیزمتواند شده و فقدان الگوی حکمروایی خوب روستایی که می روروبهروستاییان 

شود )رحمانی فضلی و ی باشد، بسیار کمرنگ بوده و یا در اغلب روستاها دیده نمیزیربرنامهدر نظام مدیریت و 

و تسریع روند  هاآنتواند در موفقیت بنابراین آگاهی دهیاران با مفاهیم حکمروایی خوب می؛ (2: 1396اران،همک

(. حکمرانی که بر نحوه 1: 1396ی و چراغی،)احمد واقع شود مؤثردستیابی به حکمروایی خوب در نواحی روستایی 

تصمیمات در جهان  اتخاذتباط با شهروندان و نحوه های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارها و سایر سازمانتعامل دولت

( لذا با توجه به اینکه حکمروایی خوب روستایی در صورت تثبیت 6:1389پیچیده تمرکز دارد )نوبری و همکاران، 

های پایداری روستایی است پذیری یک از ویژگیمقوله زیست نیب نیا درو  گرددیمی مناطق روستایی داریپابه  منجر

ی تلقروستایی  مناطقپذیر کردن پذیری و زیستعامل اثرگذار بر بهبود زیست عنوانبهاین حکمروایی خوب بنابر

 .گرددیم

پذیری کالبدی با در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب( 1396همکاران )سجاسی قیداری و 

حکمروایی خوب روستایی و توسعه کالبدی  رویکرد حکمروایی خوب دهستان بهمنی سرحد غربی، نشان دادند بین

رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با پایین بودن سطح مدیریت محلی و حکمروایی خوب روستایی سطح توسعه 

در پژوهشی با موضوع تحلیل رابطه حکمروایی خوب  (1396زادگان و قانونی )شریف کالبدی نیز پایین خواهد بود.

و مسئوالن ملی و محلی اگر خواستار  رانیگ میتصم ها، رفاه اجتماعی نتایج نشان داد،کشورها و کیفیت زندگی شهر

بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی 

یی خوب رواحکمی اثرات ( در پژوهشی با عنوان سنجش و ارزیاب1397زیاری و همکاران )در کشورها و شهرهاست. 

پذیری رابطه ضعیف تا شان داد بین حکمروایی خوب و زیستپذیری شهرها در شهر بوشهر نتایج نشهری بر زیست
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( روستاهایی که از وضعیت حکمروایی خوبی برخوردار هستند 1396ی فضلی و همکاران )رحمان متوسطی وجود دارد.

( رابطه علی مثبتی بین حکمروایی خوب و اعتماد شهروندان 2015کاران )پایداری بهتری نیز دارند. مأمن یوسف و هم

( 1393رحمانی فضلی و همکاران ) نسبت به حکومت و تعدیل اقدامات غیراخالقی و منفی در حاکمیت وجود دارد.

 و الدین افتخاریعمل نماید. رکن مطلوبدر ساختار نوین مدیریت روستایی  تواندیمرویکرد حکمروایی خوب 

های مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی به چالش تواندیم( رهیافت حکمروایی خوب روستایی 1390همکاران )

( بین روستاها به لحاظ تحقق حکمروایی 1397دهد و توسعه روستایی را سرعت ببخشد. نوروزی و ابراهیمی ) درخور

هایی نظیر ( حکمروایی خوب با دارا بودن شاخص1390ی و همکاران )دادورخانخوب تفاوت معناداری وجود دارد. 

( استراتژی توسعه روستایی مصر نیاز به 2014و همکاران ) 7مشارکت و ... سبب ایجاد کاهش فقر خواهد شد. المنوفی

ریزی در جهت رسیدن به اهداف ساختاری همراه با یکپارچگی و تشریک همه بازیگران در عرصه مدیریت و برنامه

اقتصادی حقیقی، امنیت غذایی و کاهش فقر دارد. با این وجود برخی –یی و درنهایت توسعه اجتماعیتوسعه روستا

 توانندیمعوامل مانند فساد، عدم آموزش، سیستم ضعیف نظارت و ارزیابی سطح پایین هماهنگی و ظرفیت پایین اجرایی 

های از پژوهش (2015، 8)آدیسالم های ذکرشده برای حکمروایی خوب باشندترین دالیل عدم تحقق شاخصمهم

. اندها به زیست پذیری روستاهای پیرا شهری نپرداختهآن کدام ازتوان این چین استنباط کرد که هیچصورت گرفته می

حداقل امکانات قابل زندگانی برخوردار نباشند چون نزدیک شهر هستند ساکنین  اگر از روستاهای دهستان آدران

این صورت ما شاهدی کم جمعیت بودن روستاها و رواج و  . درکنندرت از این مناطق میرغبت بیشتری به مهاج

به  توانندینمبومیان در کنار افراد تازه وارد  ؛ کهشویمهای دوم در این مناطق میکاربری و رشد خانه گسترش تغیر

اشتغال، مسکن نامناسب ساکنین  نیمتأتعامل بپردازند و مهاجرت خواهند کرد. مشکالت دیگر نظیر ظرفیت محدود برای 

به دلیل کوهستانی بودن منطقه و قرار گرفتن در ارتفاعات دماوند، عدم تعادل در توزیع خدمات در روستاهای منطقه، 

هایی را برای ساکنین این منطقه به در منطقه، چالش های وسایل نقلیهی ناسازگار وجود تعمیرگاههایکاربراستقرار 

هدف از  نیبنابرا ی از ضعف مدیریت روستایی در این منطقه دانست.ناشتوان ت. این عوامل را میوجود آورده اس

پذیری مناطق روستایی دهستان آدران های زیستهبود شاخصاثرات حکمروایی خوب در ب تحلیلپژوهش حاضر 

 .است
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 مفهومی تحقیق مدل .1شکل 

 

 شناسیروش
 .استپذیری روستاهای پیراشهری دهستان آدران روایی خوب بر زیستتحلیل اثرات حکمهدف از این تحقیق،  

های مناسب پذیری شاخصخوب و زیست محقق شدن این هدف ابتدا با مرور تحقیقات مرتبط با حکمروایی جهت

تحلیلی  -با ماهیت پیمایشی و از نوع همبستگی و به روش توصیفی هدف کاربردی ازنظرپژوهش پیش رو  تدوین شد.

 خانوار 2107نفر و  5831برابر با  1395سرشماری کل کشور در سال  نیآخربر اساس  پژوهشی آمارجامعه  است.

نمونه  عنوانبهنفر  365که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران  استساکن در مناطق روستایی دهستان آدران 

ختیار محققان و کارشناسان قرار گرفت و پس از رفع ساخته بود که در ا. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محققانتخاب شد

ی از روستاهای خارج از محدوده کیدرتأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما  آنشده روایی اشکاالت مطرح

-و برای شاخص 87/0های حکمروایی خوب ی کرونباخ برای شاخصآلفاانجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول 

از دو نوع پرسشنامه  پژوهشبرای سنجش و ارتباط بین متغیرهای  درصد محاسبه شد. 89/0پذیری یستهای ز

که بتوان اهداف  گویه 48شاخص و  12پذیری با تعداد گویه و زیست 40خص و حکمروایی خوب با تعداد هشت شا

 تحقیق را پوشش دهد استفاده گردید.

( طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین 5تا خیلی زیاد= 1ز خیلی کم=ی لیکرت )اقسمتپنجپرسشنامه در قالب طیف 

نسبت استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار  به روستاهای مورد مطالعه از اصل تقسیم

برای شناسایی  ( قابل مشاهده است.3که نمونه در جدول ) صورت تصادفی بین اهالی توزیع شد ساکن در هر روستا و به

رابطه و سنجش  نینبای و سپس برای تک نمونه t وضعیت حکمروایی خوب و وضعیت زیست پذیری منطقه از آزمون

 افزارهای توصیفی و استنباطی در نرمهمبستگی بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل

spss .انجام پذیرفت 
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 تحقیقای هها و شاخصمؤلفه .1جدول
 مؤلفه شاخص گویه ضریب آلفا

 

 

 

 

 

 

 

 

877/0 

 

بودن مدیران محلی، فراهم کردن فرصت برای مشارکت  جومشارکتهای روستایی متناسب با درخواست ساکنین، تصویب طرح

 مردم، همفکری مدیران محلی برای مسائل مهم روستا،

 مشارکت

ب
خو

ی 
وای

مر
حک

 

 

ی اجتماعی و هاتیفعالی به قوانین در بندیپا ی مدیران محلی به حقوق شهروندی،بندیپا ،وسازساختقانون محوری دهیار در حوزه 

 اقتصادی، پایبندی به حقوق اهالی روستاهای دیگر، پایبندی مدیران محلی به قوانین در حیطه کار خود

 

 قانون محوری

ایف خود، سهولت مالقات با مدیران محلی، برخورد مناسب گو بودن مدیران در قبال وظپاسخ بودن مراجعه به دهیاری، بخشجهینت

 ی در دست انجام با مردم.هابرنامهدهیار و شورا در پاسخ به روستاییان، تشریح 

 

 گوییپاسخ

از  گرفتهبرعهدهمسئولیت  حیصحی جلسه مشترک با مردم، انجام برگزاری مدیران محلی در ارتباط با عملکرد خود، ریپذ مسئولیت،

سرپرست و بد سرپرست به نهادهای های بینب مدیران محلی، پذیرش اشتباهات مدیران محلی توسط خودشان، معرفی خانوادهجا

 مربوطه.

 

 یریپذتیمسئول

 –جمعی بین مدیران محلی و اقشار مختلف جوانان  توافق فکری در انتخاب پروژها با مردم،-همفکری مدیران محلی با مردم، هم

 فرهنگی و غیر. -تعادل رابطه مدیران محلی با نهادهای اجتماعی ...دانیسفشیر

 

 اجماع محوری

-در تصویب طرح تیشفاف شفاف عمل کردن مدیران محلی، انتشار وضعیت عملکرد دهیاری و شورا، شفافیت در خرج کردن بودجه،

 ها،

 شفافیت

های خانوار کاهش هزینه تیرعا ها،کاهش هزینه تیرعا ها،پروژه دهیاری، کاهش زمان اجرای دارتیاولوی هاپروژهرعایت انتخاب 

 ها،روستایی در اجرای پروژه

کارایی و 

 یاثربخش

ی به همه جای طیمحستیزرعایت عدالت مدیران محلی در برخورد با روستاییان، رعایت عدالت در اختصاص بودجه برای مشکالت 

ی ابیمکانعدالت در  تیرعا جای روستا،ی و تصویب بودجه به همهرسانخدمات ان،محل زندگی خودشان و دوستانش فقطنهروستا 

 ی ورزشی و بازی کودکان.هاپروژه

 

 عدالت محوری

نی (، مطالعات میدا1398(، حیدری ساربان، )1390الدین افتخاری و همکاران، )(، رکن1396(، رحمانی فضلی و همکاران، )1383: قدیری معصوم و ریاحی، )منبع

 .1398نگارندگان، 

 های تحقیقها و ضریب آلفای شاخصشاخص .2جدول
 الفا تعداد گویه شاخص بعد متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیریزیست

 

 

 

 

 اجتماعی

امنیت فردی و 

 اجتماعی

هنگام  درصحنهبودن نیروی انتظامی  حاضرعمومی روستا از دید شما،  تیامن ،باهمنزاع و درگیری اهالی روستا  

 میزان دزدی معتادین در روستا. درگیری،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898/0 

 

تفریحات و اوقات 

 فراغت

وجود امکانات ورزشی برای بخصوص جوانان روستا، وجود پارک و وسایل بازی برای کودکان، فعال بودن 

 کتابخانه مساجد،

ی برگزاروسط نهضت سوادآموزی، رضایت از ت سوادانیببه  اموزش آموزان،ی برای دانشدبستانشیپوجود مهد و  آموزش عمومی

 .گذشتهبه  مدارس نسبت آموزشی ترویجی، کیفیت هاکالس

مشارکت و 

 همبستگی

میزان مشارکت بین اهالی و دهیار، همبستگی روستاییان برای حل مشکالت روستا، میزان کمک به هم نوع نزد 

 اهالی روستا.

 

 

 

 

 

 اقتصادی

 به روستاها و شهرهای اطراف، ونقللحمکیفیت  ونقلکیفیت حمل

 

 کیفیت مسکن

ی، میزان کیفیت مسکن شما ربنایزاز وضعیت اتاق و  تیرضا استفاده از تسهیالت بالعوض برای نوسازی مسکن،

 به لحاظ مقاوم بودن در برابر مخاطرات طبیعی و محیطی،

، وضعیت معابر بخصوص در زمستان هنگام بارندگی به هاکوچهلت های ارتباطی، وضعیت اسفامیزان کیفیت جاده خدمات زیربنایی

 و هوایی منطقه. آبتوجه به وضعیت 

ی به وضعیت دواریاممیزان امنیت شغلی، رضایت از وضعیت شغلی و انتخاب باب میل خود، شغل مرتبط با حرفه،  اشتغال

 شغلی در آینده.

ی به درآمد پایدار، کفاف دواریامیاز، میزان رضایت از وضعیت درآمد، انداز در مواقع نرضایت از میزان پس درامد

 درآمد. بهزندگی با توجه 

 

 

 

 

محیط 

 زیستی

مناسب بودن فضای سبز روستاها، رضایت از وضعیت فضای سبز، میزان استفاده از فضای سبز، گسترش فضای  وضعیت فضای سبز

 سبز توسط مدیران محلی.

، استفاده از مصالح گذشتهروستا از دید شما، تغیر بافت روستا نسبت به  اندازچشمه هم خوردن ترکیب ب وضعیت اندازچشم

 هابومی در ساخت منظر و نمای خانه

-جمع آب شرب روستا، تیوضع ،هاکوچهفاضالب به  ورودزباله توسط دهیاری، جلوگیری از موقع بهی آورجمع بهداشت معابر

 از سطح روستا. آوری فضوالت حیوانی

 1399نگارندگان مطالعه میدانی  ؛1397ی و همکاران اریز :منبع
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 و حجم نمونه خانوار تعداد جمعیت، ازلحاظروستاهای دهستان آدران  .3جدول
ی شهر رایپمیزان فاصله روستاهای  تعداد خانوار جمعیت روستا دهستان

 (لومتریشهر )کاز 

 نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدران

 121 5 675 1922 کندر

 17 8 89 263 پورکان

 3 6 21 59 نوجان

 9 7 51 143 وینه

 20 4 97 319 سرودار

 6 10 40 100 جی

 20 11 162 308 چاران

 19 15 107 293 خور

 6 12 43 99 سرزیارت

 47 13 253 767 سیجان

 25 16 138 391 آدران

 7 12 45 111 ارنگه

 2 11 17 28 دره سر

 9 17.5 58 147 ابگور

 2 16 14 38 کوشک باال

 5 19 27 90 ابهرک

 47 10.5 270 753 خوزنکال

 365 2107 5831 کلجمع

 1398بخشداری آدران و مطالعات نگارندگان، منبع،

 51عرض شمالی و  قهیدق 48درجه و  35 ییایشهرستان کرج در شرق استان البرز واقع شده است که در موقعیت جغراف

 .متر از سطح دریا واقع شده است 1341النهار گرینویچ قرار دارد و در ارتفاع طول شرقی از نصف قهیدق 30رجه و د

ی مطلوب، ذخایر آب غنی و خاک حاصلخیز وهواآبی شهرستان کرج است که دارای هادهستانجزء  آدران دهستان

به  متأسفانههای کشاورزی و باغداری مناسبی بوده که ینزمباشد. روستاهای دهستان آدران کوهستانی بوده و دارای یم

های ینزم شتریب .اندکردهعلت نزدیکی به شهر و عدم حمایت از بخش کشاورزی جمعیت زیادی از روستا مهاجرت 

ی شده و زمین حالت کاالیی در ساز یالوهای کشاورزی و یتفعالکشاورزی این منطقه دچار تغییر کاربری به غیر از 

ساز ینهزمتواند یمهای روستایی شده است. در رویکرد حکمروایی خوب مدیریت محلی ینزمبورس بازان میان 

 بازگشت دوباره روستاییان به وطن اصلی خودشان شود.
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 در استان و شهرستان کرج مورد مطالعه. نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده 2شکل 

 

 های تحقیقیافته
درصد و فراوانی  8/43سال( 46-55) 4سن با کد ذکرشده دهنده به پرسشنامه خپاس 365از بین مشخصات فردی 

 دارای رتبه نخست بود. 306درصد و فراوانی  8/83با  هلأتدهندگان مرد بودند. میزان درصد از پاسخ 7/73بود.  160

( 1کشاورزی با کد ) ع شغلنو در نفر بود. 104 درصد و فراوانی 5/25)ابتدایی(  2میزان سواد مربوط به کد  ترینبیش

 ترین اشتغال بود.دارای بیش 198درصد و فراوانی  2/54

 

 های حکمروایی خوب در روستاهای دهستان آدرانارزیابی وضعیت شاخص

. برای بررسی استپذیری بر بهبود زیست اثرگذارمتغیر  عنوانبهدر این قسمت از پژوهش متغیر حکمروایی خوب 

ی وضعیت حکمروایی اتک نمونه tشاخص استفاده شده است. با استفاده از آزمون  8ز وضعیت حکمروایی خوب ا

ها معادل دهد که میانگین شاخصنتایج بررسی نشان می (.4)جدول خوب در روستاهای دهستان آدران مشخص گردید

مترین به این شرح است ها به ترتیب از بیشترین تا کمیانگین شاخص است. آمده به دست 3و کمتر از حد متوسط  59/2

پذیری و در ی، مسئولیتاثربخشمحوری، کارایی و گویی، اجماعمحوری، قانون محوری، مشارکت، پاسخ عدالت که

ی افهیوظامکانات در همه روستاها و رعایت قانون طبق  عیتوزشفافیت قرار دارد. مدیران محلی با رعایت عدالت و  آخر

 نزد ساکنین برای ماندن در روستاها دارند. شدن تمایل ترشیپکه دارند باعث 
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مطلوبیت  نتیجه آماره آزمون میانگین در بررسی وضعیت متغیرهای حکمروایی خوب در منطقه مورد مطالعه، .4جدول

3 –عددی آزمون عدد   

 فاصله اطمینان %95تفاوت در سطح 

یار
 مع

ف
حرا

ان
 

ح 
سط

ری
ادا

معن
 

ره 
آما

ون
زم

آ
 t

 

از 
ف 

تال
اخ

ین
نگ

میا
 

میا
ین

نگ
 

 متغیر
د 

ح اال
ب

د  
ح

ین
پای

 

 مشارکت 68/2 -3178/0 -947/11 000/0 5082/0 -/3701 -/2655

 قانون محوری 70/2 -2964/0 -238/11 000/0 5039/0 -/3483 -/2446

 ییگوپاسخ 68/2 -/3134 -366/9 000/0 6393/0 -/3792 -/2476

 یریپذتیسئولم 36/2 -/0158 526/0 599/0 5769/0 -/0753 -/0435

 اجماع محوری 55/2 -/4432 -023/15 000/0 /5637 -/5013 -/3853

 شفافیت 37/2 -/6230 -561/24 000/0 /4846 -/6729 -/5731

 یاثربخشکارایی و  39/2 -/6038 -809/20 000/0 /5543 -/6609 -/5468

 عدالت محوری 02/3 0274/0 934/0 /351 /5605 -/0303 -/0851

 1398 ،تحقیقهای تهیاف منبع:

 پذیری در روستاهای دهستان آدرانهای زیستارزیابی وضعیت شاخص

شاخص با توجه به وضعیت و مشاهده میدانی منطقه  12پذیری از های زیستبرای سنجش وضعیت شاخص ادامهدر 

 پذیری معادلهای زیستبیانگر این موضوع است که میانگین کلیه شاخص یانمونهتک  t آزموناستفاده گردید. نتایج 

فضای  تیوضع ،های بهداشت معابرمیانگین شاخص نیبنیدرااست.  آمده به دست 3از حد مطلوبیت  ترنییپاو  77/2

مربوط به آموزش  آمده به دستمیانگین  نیترنییپا محاسبه شده است. 3سبز، کیفیت مسکن، خدمات زیر بنایی باالتر از 

نگین بعد صدم است. میا 05/0از  کمترها نیز معناداری تمامی شاخص سطح ران است.عمومی و اشتغال در دهستان آد

ین گونه عنوان کرد که وضعیت توان اباالتر از میانگین کل بدست آمد. طبق نتایج آزمون می 3زیستی با عدد محیط

نیازهای مهم روستایی در  وجزدر حال رو به بهبود است و خدمات زیر بنایی با توجه به این که  محدودهپذیری زیست

ی به علت نزدیکی به شهررایپمقایسه با مناطق شهری است در این منطقه رو به بهبود است. مناطق روستایی  بخصوص 

با شهر برخوردار باشند. بهداشت روستاها و معابر نیز در وضعیت متوسط به باال بود  ترازهمشهر باید همیشه از امکانات 

عدالت محوری قرار دارد.فضای سبز منطقه نیز به علت کوهستانی  مؤلفهمدیران محلی طبق همان  یاثربخشکه نشان از 

ی در موقعیت جاده چالوس در وضعیت مناسبی قرار دارد. متغیر مسکن نیز از این حیث رو به بهبود ریقرارگبودن و 

ر وضعیت مناسب قرار ندارد و نیاز ی است. اشتغال این منطقه دریگشکلدر این منطقه در حال  وسازساختاست که 

 طلبد. صنایع تبدیلی را می
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 پذیری روستاهای بخش آدرانهای زیست. نتیجه آماره آزمون میانگین در بررسی وضعیت شاخص5جدول 
 3-مطلوبیت عددی آزمون عدد 

 فاصله اطمینان %95تفاوت در سطح 

یار
 مع

ف
حرا

ان
ری 

ادا
معن

ح 
سط

 

ن 
مو
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ره 
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ف
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ین
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میا
از 

 

ین
نگ

میا
 

 

 متغیر
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ح

 

ین
پای

د 
ح

 
 مشارکت و همبستگی 48/2 -51370/0 -16595/0 000/0 59139/0 -5746/0 -4528/0

 تفریحات 89/2 -10137/0 -455/3 001/0 56055/0 -1591/0 -0437/0

 و اوقات فراغت

 ونقللکیفیت حم 83/2 -16164/0 -371/5 000/0 57498/0 -2208/0 -1025/0

 وضعیت فضای سبز 10/3 10890/0 530/3 000/0 58948/0 0482/0 1696/0

 کیفیت مسکن 3 00890/0 245/0 806/0 69394/0 -0625/0 0803/0

 خدمات زیربنایی 12/3 12329/0 780/3 000/0 62311/0 0592/0 1874/0

 درامد 56/2 -43082/0 -200/12 000/0 67468/0 -5003/0 -3614/0

 اشتغال 44/2 -55205/0 -191/17 000/0 61352/0 -6152/0 -4889/0

 امنیت فردی و اجتماعی 45/2 -54521/0 -856/16 000/0 61796/0 6088/0 -4816/0

 آموزش عمومی 42/2 -57329/0 -554/16 000/0 66165/0 -6414/0 -5052/0

 اندازچشم 82/2 -17671/0 -785/16 000/0 58361/0 -2368/0 -1166/0

 بهداشت معابر 10/3 10890/0 530/3 000/0 58948/0 0482/0 1696/0

 1398تحقیق، های یافته منبع:

. از همبستگی پیرسون بهره گرفته شد پژوهشدر ادامه برای تبیین رابطه و سنجش همبستگی بین دو متغیر 

پذیری همبستگی قوی تهای حکمروایی خوب و زیسبین تمامی شاخص دهدیمنشان  (6که نتایج جدول )طورهمان

گویی ارای باالترین رابطه و شاخص پاسخد 766/0تا متوسطی برقرار است. شاخص عدالت محوری با ضریب همبستگی 

 01/0ها نیز کمتر از ضمن سطح معناداری تمام شاخص در .استرابطه  نیترفیضعدارای  494/0با ضریب همبستگی 

 زینپذیری هتر شدن وضعیت حکمروایی خوب زیستبا ب وموضوع است . نتایج همبستگی گواه این است تأییدمورد 

محوری محدوده با بهبود عدالتافزون بر این طبق الگوی مدیریتی حکمروایی خوب در این  پیدا خواهد کرد. بهبود

 پذیری نیز بهبود پیدا خواهد کرد. زیست

 پذیریبا زیست های حکمروایی خوببررسی رابطه همبستگی پیرسون بین شاخص .6جدول
(p) مقدار (r) ردیف مستقلمتغیر  وابسته ریمتغ مقدار 

 مشارکت زیست پذیری 717/0 000/0

ب
خو

ی 
وای

مر
حک

 

 قانون محوری زیست پذیری 726/0 000/0

 ییگوپاسخ زیست پذیری 494/0 000/0

 پذیریمسئولیت زیست پذیری 739/0 000/0

 اجتماع محوری زیست پذیری 718/0 000/0

 شفافیت زیست پذیری 626/0 000/0

 یاثربخشکارایی و  زیست پذیری 702/0 000/0

 عدالت محوری زیست پذیری 766/0 000/0

 1398تحقیق، های یافته منبع:
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 گیرینتیجه
محیطی اهمیت امروزه کاهش کیفیت زندگی روستایی در اثر مشکالت اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست

در اواخر قرن بیستم در . دوچندان کرده است پذیر کردن روستاهایی خوب را باهدف افزایش زیستمرواالگوی حک

ادامه رویکردهای توسعه پایدار، شیوه جدید مدیریتی یعنی حکمروایی خوب به منظور بهتر شدن وضعیت مدیریت 

مده در مناطق روستایی های به وجود آمدیران محلی در کشورهای درحال توسعه با هدف کاهش مسائل و چالش

و نهادها، از جمله جامعه محلی و مدیران محلی، نخبگان ها، اقشار پیشنهاد شده است. این رویکرد با مشارکت همه گروه

سفیدان مورد اطمینان مردم سعی در افزایش رابطه بین مسئولین و مدیران و جامعه محلی با هدف بهبود کیفیت و ریش

پذیر پذیری بدون توجه به مدیران محلی کارآمد امکانی روستاها دارد. ارتقای زیستپذیرزندگی و در کل زیست 

تواند و الگوی حکمروایی خوب می های ذکر شده مواجه استمورد مطالعه نیز با چالش محدودهاز آنجا که  لذا نیست.

اکنین روستایی فراهم کند. ضمن تقویت فرایند توسعه روستایی، محیط مناسبی را برای ارتقای وضعیت زیست همه س

شهری دهستان آدران پذیری روستاهای پیراثرات حکمروایی خوب بر زیستبه همین منظور در این مقاله به سنجش ا

 پرداخته شده است.

( در 59/2خوب با میانگین ) حکمروایی هایدهد شاخصای تحقیق نشان میتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون 

هنگام  ؛ ونیست و جامعه محلی نیز بر روی این مسئله باهم هم نظر هستند کیفیت مناسبی برخوردار منطقه مورد مطالعه از

گویان به پرسشنامه به عنوان جامعه محلی بودند اطالعی مطالعه میدانی نگارندگان اکثر مدیران محلی که خود از پاسخ

هایی از ها تازگی داشت ولی نشانهبرای آنهای حکمروایی خوب در سطح دهستان نداشتند و این سؤاالت از شاخص

محوری که اکثر پاسخ گویان از محدوده وجود داشت. از جمله عدالتالگوی مدیریتی حکمروایی خوب در این 

 پذیری نیز نشان داد شاخصهای زیستشاخص نتایج ارزیابی رازی بودند. روستاهاامکانات در  عیتوزوضعیت عدالت و 

محاسبه شده است. شاخص درآمد و اشتغال در  3زیربنایی و فضای سبز و مسکن باالتر از  بهداشت معابر، خدمات

و  روز افراد به شهرهای اطراف کرج شده استوضعیت کامالً نامناسبی قرار دارد و این موضوع باعث مهاجرت روزبه

بردن سطح فضای سبز و  اند که باعث آوردن خدمات و باالهای دوم گرفتهجای ساکنین محلی را مالکین خانه

( در وضعیت نزدیک 77/2پذیری با )های زیستل میانگین شاخصک شده است. در محدودههای لوکس در این مسکن

های حکمروایی ین شاخصوجود رابطه متوسط تا ضعیف ب تحلیل همبستگی پیرسون نشان از جینتا .به متوسط قرار دارد

پذیری روستاهای سطح الگوی حکمروایی خوب سطح زیسترفتن  با باال دارد. یعنی محدودهپذیری در خوب و زیست

ای و هم تک نمونه tشفافیت هم در نتایج میانگین آزمون  مؤلفهدهستان آدران نیز باالتر خواهد رفت. در این پژوهش 

های از ضعفنتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر دارای کمترین  میانگین و کمترین همبستگی بود. که این یکی 

 ها اطالع کاملی نداشتند.ها به طرحدر این منطقه بود که مردم از تعیین و تخصیص بودجه آشکار

(، 1396(، احد نژاد و جعفری )2017(، بداچ و دامینیکا )1396) یقانوننتایج کلی پژوهش با نتایج شریف زادگان و  

نقش حکمروایی خوب بر توسعه پایدار و کیفیت زندگی ( بر 1396ی و همکاران )قادرمرز (،1397همکاران )زیاری و 

 مدیران محلی از الگوی حکمروایی خوب کهیهنگام ، همسو بوده است.گردندیمپذیری ق زیستکه منجر به تحق

یی در قبال گوپاسخ .شودو مشارکت افراد می کارهاباعث شفافیت بیشتر در  کنندیمبرای انجام وظایف خود استفاده 
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 و همکاران( مومنیو...) هاسکونتگاه یریپذستیخوب بر ز ییاثرات حکمروا

 

شود که همه این ی مدیران میاثربخشی باعث بهبود کارایی و ریپذتیمسئول. کندیموله مردم را دلگرم وظایف مح

کیفیت زندگی و زیست ساکنین  باال بردنی و به طبع شهررایپپذیر کردن مناطق ی زیستسوبهموارد در کل گامی 

 شود.می

 شود:با توجه به نتایج پیشنهادهایی ارائه می

ی جلسات مدیران برگزار مدیران، از جانبنون از سوی مدیران محلی، رعایت عدالت و کمک به تحقق آن پایبندی به قا

سفیدان و جوانان برای حل ، توافق جمعی مدیران با ریشآمدهشیپبودن نسبت به مشکالت و مسائل  گوپاسخمحلی با مردم و 

در  شوروبرنصب  لهیوس به هاطرحشفافیت در کارها و مشکالت و کمک به زیست پذیری و کیفیت زندگی ساکنان. افزایش 

های در حال انجام و طرحص بودجه و کارهای انجام شده و درتخصی عتیوضطرح و در جریان قرار دادن مردم از  یمحل اجرا

 دست اقدام توسط مدیران محلی.
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