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دریافت مقاله1399/02/25 :
صفحات193-205:

احمد مومنی؛1کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
ماندانا جهانشیری؛کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
آئیژ عزمی؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری روستاهای پیراشهری در دهستان آدران
است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و به روش توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفت .جامعه
آماری پژوهش برابر با  5831نفر و  2107خانوار از ساکنان مناطق روستایی دهستان آدران انتخاب گردیده است.
از مجموع جمعیت دهستان با استفاده از فرمول کوکران  365نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .ابزار مورد سنجش
پرسشنامه محققساخته بود تمامی نمونهها تصادفی انتخابشده است .میزان آلفای کرونباخ برای متغیر حکمروایی
 0/87و زیستپذیری  0/89محاسبه شد .نتایج نشان داد وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب در دهستان آدران
نامطلوب( )2/59و وضعیت شاخصهای زیستپذیری تا حدودی نسبتاً مطلوب ( )2/77است .جهت تبیین رابطه
دومتغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد رابطه قوی بین تمام شاخصهای حکمروایی

واژههای کلیدی:
حکمروایی ،زیست-
پذیری ،سکونتگاه-

خوب و زیستپذیری برقرار است .در این بین متغیرهای عدالت محوری ،مسئولیتپذیری ،قانونمحوری به
ترتیب دارای بیشترین رابطه و متغیر شفافیت دارای کمترین رابطه با زیستپذیری بودند .میتوان اینگونه عنوان
کرد رعایت عدالت از جانب مدیران محلی با استفاده از الگوی حکمروایی خوب باعث توزیع برابر امکانات و
بهبود زیستپذیری و افزایش کیفیت زندگی هرچه بیشتر در مناطق روستاهای پیراشهری منطقه مورد مطالعه شده

های پیراشهری،

است .شفافیت باید نزد مدیران افزایش پیدا کند و مردم در جریان طرحها و تخصیص بودجه قرار داده شوند .در

دهستان آدران.

پایان با توجه به نتایج پژوهش برای کمک به چالشهای موجود پیشنهادهایی ارائه گردید.
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مقدمه

مفهوم زیست پذیری به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه وضعیت کیفیت زندگی رشد یافته است .عواملی
مانند رشد سریع ،فقدان اراضی زراعی و فضاهای باز ،کمبود مسکن ،رشد نابرابری اجتماعی ،ضعف فرایند هویت
محلی ،مکانی و زندگی اجتماعی ،تهدیدات جدی برای زیستپذیری و اجتماعی به شمار مییایند(خراسانی و
همکاران .)94:1392 ،به سخن دیگر زیستپذیری اشاره به فرصتهایی دارد که برای همه اجتماعات محلی با اندازههای
مختلف وجود دارد و آنها را تبدیل به مکانهای بهتری برای کار ،زندگی و رشد خانواده مینماید( National

 .)association of regional councils, 2010:1دپارتمان حملونقل ایالت متحده امریکا ( )2010زیست پذیری را چنین
تعریف کرده است :سرمایهگذاری در حملونقل ،خدمات و مسکن به نحوی که دسترسی مناسب و کافی به آنها از
طریق گزینههای جابهجایی پایدار و سازگار با محیطزیست مهیا باشد .زیستپذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان
برای تأمین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد بستر شکوفایی
توانمندیهای عموم شهروندان است (خراسانی .)11 :1395 ،مکانهای روستایی و بهخصوص فضاهای پیراشهری به
دالیل چالشهایی مانند فقر گسترده ،نابرابری در توزیع امکانات ،برخوردار نبودن از حداقل شرایط زندگی مانند،
دسترسی نداشتن به آب بهداشتی سالم و فاضالب ،کمبود جاده مناسب ،تراکم باالی جمعیت ،کمبود فضاهای آموزشی
باید مورد توجه بیشازپیش مسئوالن و برنامهریزان قرار گیرد .مضاف بر این به دلیل شرایط خاص زندگی در محیطهای
روستایی ،وابستگی امنیت غذایی مردم کشور به روستا و محل تولید محصوالت استراتژیک از مهمترین توجهات
برنامهریزان توسعه ،بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن روستا بوده ،به طوری که هدف تمامی برنامهریزان ملی و بینالمللی
توسعه ،بهبود معیشت خانوار ،افزایش کیفیت زندگی روستائیان است (هوگان)2010 ،2؛ و این یکی از کاربردهای
الگوی حکمروایی خوب است که با فراوردههایی که دارد میتواند مؤثر باشد.
لذا با توجه به اینکه توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر است؛ بنابراین
اهداف توسعه روستایی باید گسترش یابد ،این اهداف بهبود وضع تولید ،افزایش اشتغال و تأمین حداقل قابل قبولی از
غذا ،مسکن ،آموزش و بهداشت و رفاه را شامل میشود (قنبری و همکاران .)5:1398 ،حال باید اینچنین عنوان کرد
که در دیدگاه حکمروایی تصمیمگیری بر اساس نیازهای ذینفعان محلی و تقسیم قدرت و انتقال اطالعات و از پایین به
باال است (گو-3ترونفیو .)4:2011،در این بین باید گفت که ظرفیتساز ی برای زمامداری درست و مطلوب ،ابزار اولیه
ریشهکنی فقر و بهرهمند شدن عادالنه و همه اقشار مردم از مواهب زندگی و مشارکت در تمامی امور زندگی است و
این امر با حکمروایی خوب امکانپذیر است؛ به عبارت دیگر حکمروایی خوب به مردم اجازه میدهد سطح باالتری
از چیز دیگری که دارند ،به دست آورند و بهطور مستقیم این امر برای رفاه آنها مهم است (هلیول و همکاران:24،
 .)2018واضح ا ست که خروجی حکمروایی خوب تحقق عدالت اجتماعی ،امنیت و نظم اجتماعی ،آزادی و رفاه
اجتماعی و در کل زیستپذیر کردن مناطق است .بهمثابه دیگر در الگوی حکمروایی خوب است که مردم روستایی
میتوانند برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند (طالشی و همکاران )3:1396،مضاف بر این حکمروایی ،اعمال قدرت
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سیاسی ،اداری و اقتصادی در مدیریت امور کشورها و در سطوح مختلف (کالن تا محلی) است که در قالب یک
فرایند ،افراد و گروهها میتوانند به منافع خود دست یابند (ووردا)132:2017 5،؛ بنابراین حکمروایی خوب را روند یا
هدفی دانست که باید بتواند فقر ،ناامنی و تبعیض را از میان بردارد (مطیعی لنگرودی و حجی پور .)5 :1397،در تحلیل
تعاریف حکمروایی عالوه بر اشارات متعدد به ماهیت سیستمی و فرایند محوری حکمروایی ،کلیدواژههایی چون
ارتباطات دوسویه ،مشارکت با اجتماع محلی ،توسعه پایدار ،شبکههای غیررسمی و منافع عمومی به چشم می-
خورد(،رضوانی و همکاران)6 :1396،؛ بنابراین حکمروایی خوب تضمین میکند که گروههای آسیبپذیر و محروم
در پروسههای تصمیمگیری قرار گیرد (محمد عثمان و همکاران)2 :20156،؛ و این گروهها همان جمعیتی هستند که در
مناطق روستایی و پیراشهری فاقد امکانات زندگی میکنند .در واقع حکمروایی خوب روستایی ،شیوه مدیریتی است
که اگر بر اساس اصول علمی و اعتماد متقابل تدوین و اجرا شود ،اهرمی مناسب برای تضمین پایداری منابع و معیشت
جوامع محلی ،ساماندهی جوامع ،شکوفایی اقتصاد محیطهای روستایی و توزیع قدرت در نواحی روستایی خواهد بود؛
و سخن آخر اینکه حکمروایی خوب بهصورت مستقیم میتواند عامل افزایش خوشبختی باشد (شریف زادگان و
قانونی .)5 :1396،از طرفی نظام ساختاری –عملکردی کنونی مدیریت روستایی کشور ،گویای این است که مدیریت
روستایی باوجود نهادسازی و استقرار نهاد دهیاریها و شوراهای اسالمی ،همواره با نگاهی باال به پایین ،با روستا و
روستاییان روبهرو شده و فقدان الگوی حکمروایی خوب روستایی که میتواند زمینهساز حضور و مشارکت فعال مردم
در نظام مدیریت و برنامهریز ی باشد ،بسیار کمرنگ بوده و یا در اغلب روستاها دیده نمیشود (رحمانی فضلی و
همکاران)2 :1396،؛ بنابراین آگاهی دهیاران با مفاهیم حکمروایی خوب میتواند در موفقیت آنها و تسریع روند
دستیابی به حکمروایی خوب در نواحی روستایی مؤثر واقع شود (احمدی و چراغی .)1 :1396،حکمرانی که بر نحوه
تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر ،نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهان
پیچیده تمرکز دارد (نوبری و همکاران )6:1389 ،لذا با توجه به اینکه حکمروایی خوب روستایی در صورت تثبیت
منجر به پایداری مناطق روستایی میگردد و در این بین مقوله زیستپذیری یک از ویژگیهای پایداری روستایی است
بنابراین حکمروایی خوب بهعنوان عامل اثرگذار بر بهبود زیستپذیری و زیستپذیر کردن مناطق روستایی تلقی
میگردد.
سجاسی قیداری و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت محلی در کاهش آسیبپذیری کالبدی با
رویکرد حکمروایی خوب دهستان بهمنی سرحد غربی ،نشان دادند بین حکمروایی خوب روستایی و توسعه کالبدی
رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با پایین بودن سطح مدیریت محلی و حکمروایی خوب روستایی سطح توسعه
کالبدی نیز پایین خواهد بود .شریفزادگان و قانونی ( )1396در پژوهشی با موضوع تحلیل رابطه حکمروایی خوب
کشورها و کیفیت زندگی شهرها ،رفاه اجتماعی نتایج نشان داد ،تصمیم گیران و مسئوالن ملی و محلی اگر خواستار
بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند ،یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف ،افزایش کیفیت حکمروایی
در کشورها و شهرهاست .زیاری و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب
شهری بر زیستپذیری شهرها در شهر بوشهر نتایج نشان داد بین حکمروایی خوب و زیستپذیری رابطه ضعیف تا
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متوسطی وجود دارد .رحمانی فضلی و همکاران ( )1396روستاهایی که از وضعیت حکمروایی خوبی برخوردار هستند
پایداری بهتری نیز دارند .مأمن یوسف و همکاران ( )2015رابطه علی مثبتی بین حکمروایی خوب و اعتماد شهروندان
نسبت به حکومت و تعدیل اقدامات غیراخالقی و منفی در حاکمیت وجود دارد .رحمانی فضلی و همکاران ()1393
رویکرد حکمروایی خوب میتواند در ساختار نوین مدیریت روستایی مطلوب عمل نماید .رکنالدین افتخاری و
همکاران ( )1390رهیافت حکمروایی خوب روستایی میتواند به چالشهای مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی
درخور دهد و توسعه روستایی را سرعت ببخشد .نوروزی و ابراهیمی ( )1397بین روستاها به لحاظ تحقق حکمروایی
خوب تفاوت معناداری وجود دارد .دادورخانی و همکاران ( )1390حکمروایی خوب با دارا بودن شاخصهایی نظیر
مشارکت و  ...سبب ایجاد کاهش فقر خواهد شد .المنوفی7و همکاران ( )2014استراتژی توسعه روستایی مصر نیاز به
ساختاری همراه با یکپارچگی و تشریک همه بازیگران در عرصه مدیریت و برنامهریزی در جهت رسیدن به اهداف
توسعه روستایی و درنهایت توسعه اجتماعی– اقتصادی حقیقی ،امنیت غذایی و کاهش فقر دارد .با این وجود برخی
عوامل مانند فساد ،عدم آموزش ،سیستم ضعیف نظارت و ارزیابی سطح پایین هماهنگی و ظرفیت پایین اجرایی میتوانند
مهمترین دالیل عدم تحقق شاخصهای ذکرشده برای حکمروایی خوب باشند (آدیسالم )2015 ،8از پژوهشهای
صورت گرفته میتوان این چین استنباط کرد که هیچکدام از آنها به زیست پذیری روستاهای پیرا شهری نپرداختهاند.
روستاهای دهستان آدران اگر از حداقل امکانات قابل زندگانی برخوردار نباشند چون نزدیک شهر هستند ساکنین
رغبت بیشتری به مهاجرت از این مناطق میکنند .در این صورت ما شاهدی کم جمعیت بودن روستاها و رواج و
گسترش تغیر کاربری و رشد خانههای دوم در این مناطق میشویم؛ که بومیان در کنار افراد تازه وارد نمیتوانند به
تعامل بپردازند و مهاجرت خواهند کرد .مشکالت دیگر نظیر ظرفیت محدود برای تأمین اشتغال ،مسکن نامناسب ساکنین
به دلیل کوهستانی بودن منطقه و قرار گرفتن در ارتفاعات دماوند ،عدم تعادل در توزیع خدمات در روستاهای منطقه،
استقرار کاربریهای ناسازگار وجود تعمیرگاههای وسایل نقلیه در منطقه ،چالشهایی را برای ساکنین این منطقه به
وجود آورده است .این عوامل را میتوان ناشی از ضعف مدیریت روستایی در این منطقه دانست .بنابراین هدف از
پژوهش حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب در بهبود شاخصهای زیستپذیری مناطق روستایی دهستان آدران
است.

7

Elmenofi
Adisalem

8

196

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۹پیاپی ۳

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی

هدف از این تحقیق ،تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری روستاهای پیراشهری دهستان آدران است.
جهت محقق شدن این هدف ابتدا با مرور تحقیقات مرتبط با حکمروایی خوب و زیستپذیری شاخصهای مناسب
تدوین شد .پژوهش پیش رو ازنظر هدف کاربردی با ماهیت پیمایشی و از نوع همبستگی و به روش توصیفی -تحلیلی
است .جامعه آماری پژوهش بر اساس آخرین سرشماری کل کشور در سال  1395برابر با  5831نفر و  2107خانوار
ساکن در مناطق روستایی دهستان آدران است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران  365نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شد .ابزار مورد سنجش پرسشنامه محققساخته بود که در اختیار محققان و کارشناسان قرار گرفت و پس از رفع
اشکاالت مطرحشده روایی آن تأیید شد .جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما دریکی از روستاهای خارج از محدوده
انجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای شاخصهای حکمروایی خوب  0/87و برای شاخص-
های زیستپذیری  0/89درصد محاسبه شد .برای سنجش و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از دو نوع پرسشنامه
حکمروایی خوب با تعداد هشت شاخص و  40گویه و زیستپذیری با تعداد  12شاخص و  48گویه که بتوان اهداف
تحقیق را پوشش دهد استفاده گردید.
پرسشنامه در قالب طیف پنجقسمتی لیکرت (از خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= )5طراحی شد .توزیع پرسشنامه در بین
روستاهای مورد مطالعه از اصل تقسیم به نسبت استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار
ساکن در هر روستا و به صورت تصادفی بین اهالی توزیع شد که نمونه در جدول ( )3قابل مشاهده است .برای شناسایی
وضعیت حکمروایی خوب و وضعیت زیست پذیری منطقه از آزمون tتک نمونهای و سپس برای نبین رابطه و سنجش
همبستگی بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامی تحلیلهای توصیفی و استنباطی در نرمافزار
 spssانجام پذیرفت.
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جدول .1مؤلفهها و شاخصهای تحقیق
مؤلفه

ضریب آلفا

شاخص

گویه

مشارکت

تصویب طرحهای روستایی متناسب با درخواست ساکنین ،مشارکتجو بودن مدیران محلی ،فراهم کردن فرصت برای مشارکت
مردم ،همفکری مدیران محلی برای مسائل مهم روستا،
قانون محوری دهیار در حوزه ساختوساز ،پایبندی مدیران محلی به حقوق شهروندی ،پایبندی به قوانین در فعالیتهای اجتماعی و
اقتصادی ،پایبندی به حقوق اهالی روستاهای دیگر ،پایبندی مدیران محلی به قوانین در حیطه کار خود

قانون محوری

نتیجهبخش بودن مراجعه به دهیاری ،پاسخگو بودن مدیران در قبال وظایف خود ،سهولت مالقات با مدیران محلی ،برخورد مناسب
دهیار و شورا در پاسخ به روستاییان ،تشریح برنامههای در دست انجام با مردم.

پاسخگویی

مسئولیت ،پذیری مدیران محلی در ارتباط با عملکرد خود ،برگزاری جلسه مشترک با مردم ،انجام صحیح مسئولیت برعهدهگرفته از

حکمروایی خوب

مسئولیتپذیری

جانب مدیران محلی ،پذیرش اشتباهات مدیران محلی توسط خودشان ،معرفی خانوادههای بیسرپرست و بد سرپرست به نهادهای
0/877

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

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

شفافیت

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

کارایی و

رعایت انتخاب پروژههای اولویتدار دهیاری ،کاهش زمان اجرای پروژهها ،رعایت کاهش هزینهها ،رعایت کاهش هزینههای خانوار

اثربخشی

روستایی در اجرای پروژهها،
رعایت عدالت مدیران محلی در برخورد با روستاییان ،رعایت عدالت در اختصاص بودجه برای مشکالت زیستمحیطی به همه جای

عدالت محوری

روستا نهفقط محل زندگی خودشان و دوستانشان ،خدماترسانی و تصویب بودجه به همهجای روستا ،رعایت عدالت در مکانیابی
پروژههای ورزشی و بازی کودکان.

منبع :قدیری معصوم و ریاحی ،)1383( ،رحمانی فضلی و همکاران ،)1396( ،رکنالدین افتخاری و همکاران ،)1390( ،حیدری ساربان ،)1398( ،مطالعات میدانی
نگارندگان.1398 ،

جدول .2شاخصها و ضریب آلفای شاخصهای تحقیق
متغیر

بعد

شاخص

تعداد گویه

امنیت فردی و

نزاع و درگیری اهالی روستا باهم ،امنیت عمومی روستا از دید شما ،حاضر بودن نیروی انتظامی درصحنه هنگام

اجتماعی
تفریحات و اوقات
فراغت
اجتماعی

آموزش عمومی

الفا

درگیری ،میزان دزدی معتادین در روستا.
وجود امکانات ورزشی برای بخصوص جوانان روستا ،وجود پارک و وسایل بازی برای کودکان ،فعال بودن
کتابخانه مساجد،
وجود مهد و پیشدبستانی برای دانشآموزان ،اموزش به بیسوادان توسط نهضت سوادآموزی ،رضایت از برگزاری
کالسهای ترویجی ،کیفیت آموزش مدارس نسبت به گذشته.

مشارکت و

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

همبستگی

اهالی روستا.

کیفیت حملونقل

کیفیت حملونقل به روستاها و شهرهای اطراف،
استفاده از تسهیالت بالعوض برای نوسازی مسکن ،رضایت از وضعیت اتاق و زیربنای ،میزان کیفیت مسکن شما

زیستپذیری

کیفیت مسکن
خدمات زیربنایی

به لحاظ مقاوم بودن در برابر مخاطرات طبیعی و محیطی،
میزان کیفیت جادههای ارتباطی ،وضعیت اسفالت کوچهها ،وضعیت معابر بخصوص در زمستان هنگام بارندگی به
توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه.

اقتصادی

اشتغال

میزان امنیت شغلی ،رضایت از وضعیت شغلی و انتخاب باب میل خود ،شغل مرتبط با حرفه ،امیدواری به وضعیت
شغلی در آینده.

درامد

رضایت از میزان پسانداز در مواقع نیاز ،میزان رضایت از وضعیت درآمد ،امیدواری به درآمد پایدار ،کفاف
زندگی با توجه به درآمد.

وضعیت فضای سبز

مناسب بودن فضای سبز روستاها ،رضایت از وضعیت فضای سبز ،میزان استفاده از فضای سبز ،گسترش فضای
سبز توسط مدیران محلی.

چشمانداز

وضعیت به هم خوردن ترکیب چشمانداز روستا از دید شما ،تغیر بافت روستا نسبت به گذشته ،استفاده از مصالح
بومی در ساخت منظر و نمای خانهها

محیط
زیستی

بهداشت معابر

جمعآوری بهموقع زباله توسط دهیاری ،جلوگیری از ورود فاضالب به کوچهها ،وضعیت آب شرب روستا ،جمع-
آوری فضوالت حیوانی از سطح روستا.

منبع :زیاری و همکاران 1397؛ مطالعه میدانی نگارندگان 1399
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جدول .3روستاهای دهستان آدران ازلحاظ تعداد جمعیت ،خانوار و حجم نمونه
دهستان

روستا

جمعیت

تعداد خانوار

میزان فاصله روستاهای پیرا شهری

نمونه

از شهر (کیلومتر)

آدران

کندر

1922

675

5

121

پورکان

263

89

8

17

نوجان

59

21

6

3

وینه

143

51

7

9

سرودار

319

97

4

20

جی

100

40

10

6

چاران

308

162

11

20

خور

293

107

15

19

سرزیارت

99

43

12

6

سیجان

767

253

13

47

آدران

391

138

16

25

ارنگه

111

45

12

7

دره سر

28

17

11

2

گوراب

147

58

17.5

9

کوشک باال

38

14

16

2

ابهرک

90

27

19

5

خوزنکال

753

270

جمعکل

5831

2107

47

10.5
365

منبع ،بخشداری آدران و مطالعات نگارندگان1398،

شهرستان کرج در شرق استان البرز واقع شده است که در موقعیت جغرافیایی  35درجه و  48دقیقه عرض شمالی و 51
درجه و  30دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد و در ارتفاع  1341متر از سطح دریا واقع شده است.
دهستان آدران جزء دهستانهای شهرستان کرج است که دارای آبوهوای مطلوب ،ذخایر آب غنی و خاک حاصلخیز
میباشد .روستاهای دهستان آدران کوهستانی بوده و دارای زمینهای کشاورزی و باغداری مناسبی بوده که متأسفانه به
علت نزدیکی به شهر و عدم حمایت از بخش کشاورزی جمعیت زیادی از روستا مهاجرت کردهاند .بیشتر زمینهای
کشاورزی این منطقه دچار تغییر کاربری به غیر از فعالیتهای کشاورزی و ویال سازی شده و زمین حالت کاالیی در
میان بورس بازان زمینهای روستایی شده است .در رویکرد حکمروایی خوب مدیریت محلی میتواند زمینهساز
بازگشت دوباره روستاییان به وطن اصلی خودشان شود.
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شکل  .2نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در استان و شهرستان کرج

یافتههای تحقیق

از بین مشخصات فردی  365پاسخدهنده به پرسشنامه ذکرشده سن با کد  46-55( 4سال) 43/8درصد و فراوانی
 160بود 73/7 .درصد از پاسخدهندگان مرد بودند .میزان تأهل با  83/8درصد و فراوانی  306دارای رتبه نخست بود.
بیشترین میزان سواد مربوط به کد ( 2ابتدایی)  25/5درصد و فراوانی  104نفر بود .در نوع شغل کشاورزی با کد ()1
 54/2درصد و فراوانی  198دارای بیشترین اشتغال بود.

ارزیابی وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب در روستاهای دهستان آدران
در این قسمت از پژوهش متغیر حکمروایی خوب بهعنوان متغیر اثرگذار بر بهبود زیستپذیری است .برای بررسی
وضعیت حکمروایی خوب از  8شاخص استفاده شده است .با استفاده از آزمون  tتک نمونهای وضعیت حکمروایی
خوب در روستاهای دهستان آدران مشخص گردید(جدول  .)4نتایج بررسی نشان میدهد که میانگین شاخصها معادل
 2/59و کمتر از حد متوسط  3به دست آمده است .میانگین شاخصها به ترتیب از بیشترین تا کمترین به این شرح است
که عدالت محوری ،قانون محوری ،مشارکت ،پاسخگویی ،اجماعمحوری ،کارایی و اثربخشی ،مسئولیتپذیری و در
آخر شفافیت قرار دارد .مدیران محلی با رعایت عدالت و توزیع امکانات در همه روستاها و رعایت قانون طبق وظیفهای
که دارند باعث پیشتر شدن تمایل نزد ساکنین برای ماندن در روستاها دارند.
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جدول .4نتیجه آماره آزمون میانگین در بررسی وضعیت متغیرهای حکمروایی خوب در منطقه مورد مطالعه ،مطلوبیت
عددی آزمون عدد – 3
آماره آزمون t

عدالت محوری

3/02

0/0274

0/934

/351

/5605

-/0303

-/0851

میانگین

کارایی و اثربخشی

2/39

-/6038

-20/809

0/000

/5543

-/6609

-/5468

میانگین

شفافیت

2/37

-/6230

-24/561

0/000

/4846

-/6729

-/5731

اختالف از

اجماع محوری

2/55

-/4432

-15/023

0/000

/5637

-/5013

-/3853

سطح

مسئولیتپذیری

2/36

-/0158

0/526

0/599

0/5769

-/0753

-/0435

معناداری

انحراف معیار

پاسخگویی

2/68

-/3134

-9/366

0/000

0/6393

-/3792

-/2476

حد

قانون محوری

2/70

-0/2964

-11/238

0/000

0/5039

-/3483

-/2446

باال

مشارکت

2/68

-0/3178

-11/947

0/000

0/5082

-/3701

-/2655

حد

پایین

متغیر

تفاوت در سطح  %95فاصله اطمینان

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

ارزیابی وضعیت شاخصهای زیستپذیری در روستاهای دهستان آدران
در ادامه برای سنجش وضعیت شاخصهای زیستپذیری از  12شاخص با توجه به وضعیت و مشاهده میدانی منطقه
استفاده گردید .نتایج آزمون  tتک نمونهای بیانگر این موضوع است که میانگین کلیه شاخصهای زیستپذیری معادل
 2/77و پایینتر از حد مطلوبیت  3به دست آمده است .دراینبین میانگین شاخصهای بهداشت معابر ،وضعیت فضای
سبز ،کیفیت مسکن ،خدمات زیر بنایی باالتر از  3محاسبه شده است .پایینترین میانگین به دست آمده مربوط به آموزش
عمومی و اشتغال در دهستان آدران است .سطح معناداری تمامی شاخصها نیز کمتر از  0/05صدم است .میانگین بعد
محیطزیستی با عدد  3باالتر از میانگین کل بدست آمد .طبق نتایج آزمون میتوان این گونه عنوان کرد که وضعیت
زیستپذیری محدوده در حال رو به بهبود است و خدمات زیر بنایی با توجه به این که جزو نیازهای مهم روستایی در
مقایسه با مناطق شهری است در این منطقه رو به بهبود است .مناطق روستایی بخصوص پیراشهری به علت نزدیکی به
شهر باید همیشه از امکانات همتراز با شهر برخوردار باشند .بهداشت روستاها و معابر نیز در وضعیت متوسط به باال بود
که نشان از اثربخشی مدیران محلی طبق همان مؤلفه عدالت محوری قرار دارد.فضای سبز منطقه نیز به علت کوهستانی
بودن و قرارگیر ی در موقعیت جاده چالوس در وضعیت مناسبی قرار دارد .متغیر مسکن نیز از این حیث رو به بهبود
است که ساختوساز در این منطقه در حال شکلگیری است .اشتغال این منطقه در وضعیت مناسب قرار ندارد و نیاز
صنایع تبدیلی را میطلبد.
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جدول  .5نتیجه آماره آزمون میانگین در بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری روستاهای بخش آدران
مطلوبیت عددی آزمون عدد 3-
اختالف از میانگین

میانگین

آماره آزمون t

سطح معناداری

انحراف معیار

تفریحات

حد پایین

2/89

-0/10137

-3/455

0/001

0/56055

-0/1591

-0/0437

حد باال

2/48

-0/51370

-0/16595

0/000

0/59139

-0/5746

-0/4528

متغیر
مشارکت و همبستگی

تفاوت در سطح  %95فاصله اطمینان

و اوقات فراغت
کیفیت حملونقل

2/83

-0/16164

-5/371

0/000

0/57498

-0/2208

-0/1025

وضعیت فضای سبز

3/10

0/10890

3/530

0/000

0/58948

0/0482

0/1696

کیفیت مسکن

3

0/00890

0/245

0/806

0/69394

-0/0625

0/0803

خدمات زیربنایی

3/12

0/12329

3/780

0/000

0/62311

0/0592

0/1874

درامد

2/56

-0/43082

-12/200

0/000

0/67468

-0/5003

-0/3614

اشتغال

2/44

-0/55205

-17/191

0/000

0/61352

-0/6152

-0/4889

امنیت فردی و اجتماعی

2/45

-0/54521

-16/856

0/000

0/61796

0/6088

-0/4816

آموزش عمومی

2/42

-0/57329

-16/554

0/000

0/66165

-0/6414

-0/5052

چشمانداز

2/82

-0/17671

-16/785

0/000

0/58361

-0/2368

-0/1166

بهداشت معابر

3/10

0/10890

3/530

0/000

0/58948

0/0482

0/1696
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در ادامه برای تبیین رابطه و سنجش همبستگی بین دو متغیر پژوهش از همبستگی پیرسون بهره گرفته شد.
همانطورکه نتایج جدول ( )6نشان میدهد بین تمامی شاخصهای حکمروایی خوب و زیستپذیری همبستگی قوی
تا متوسطی برقرار است .شاخص عدالت محوری با ضریب همبستگی  0/766دارای باالترین رابطه و شاخص پاسخگویی
با ضریب همبستگی  0/494دارای ضعیفترین رابطه است .در ضمن سطح معناداری تمام شاخصها نیز کمتر از 0/01
مورد تأیید است .نتایج همبستگی گواه این موضوع است و با بهتر شدن وضعیت حکمروایی خوب زیستپذیری نیز
بهبود پیدا خواهد کرد .افزون بر این طبق الگوی مدیریتی حکمروایی خوب در این محدوده با بهبود عدالتمحوری
زیستپذیری نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
جدول .6بررسی رابطه همبستگی پیرسون بین شاخصهای حکمروایی خوب با زیستپذیری
ردیف

حکمروایی خوب

متغیر وابسته

)(rمقدار

) (pمقدار

مشارکت

زیست پذیری

0/717

0/000

قانون محوری

زیست پذیری

0/726

0/000

پاسخگویی

زیست پذیری

0/494

0/000

مسئولیتپذیری

زیست پذیری

0/739

0/000

اجتماع محوری

زیست پذیری

0/718

0/000

شفافیت

زیست پذیری

0/626

0/000

کارایی و اثربخشی

زیست پذیری

0/702

0/000

عدالت محوری

زیست پذیری

0/766

0/000

متغیر مستقل

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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نتیجهگیری

امروزه کاهش کیفیت زندگی روستایی در اثر مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی اهمیت
الگوی حکمروایی خوب را باهدف افزایش زیستپذیر کردن روستاها دوچندان کرده است .در اواخر قرن بیستم در
ادامه رویکردهای توسعه پایدار ،شیوه جدید مدیریتی یعنی حکمروایی خوب به منظور بهتر شدن وضعیت مدیریت
مدیران محلی در کشورهای درحال توسعه با هدف کاهش مسائل و چالشهای به وجود آمده در مناطق روستایی
پیشنهاد شده است .این رویکرد با مشارکت همه گروهها ،اقشار و نهادها ،از جمله جامعه محلی و مدیران محلی ،نخبگان
و ریش سفیدان مورد اطمینان مردم سعی در افزایش رابطه بین مسئولین و مدیران و جامعه محلی با هدف بهبود کیفیت
زندگی و در کل زیست پذیری روستاها دارد .ارتقای زیستپذیری بدون توجه به مدیران محلی کارآمد امکانپذیر
نیست .لذا از آنجا که محدوده مورد مطالعه نیز با چالشهای ذکر شده مواجه است و الگوی حکمروایی خوب میتواند
ضمن تقویت فرایند توسعه روستایی ،محیط مناسبی را برای ارتقای وضعیت زیست همه ساکنین روستایی فراهم کند.
به همین منظور در این مقاله به سنجش اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری روستاهای پیراشهری دهستان آدران
پرداخته شده است.
نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای تحقیق نشان میدهد شاخصهای حکمروایی خوب با میانگین ( )2/59در
منطقه مورد مطالعه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و جامعه محلی نیز بر روی این مسئله باهم هم نظر هستند؛ و هنگام
مطالعه میدانی نگارندگان اکثر مدیران محلی که خود از پاسخ گویان به پرسشنامه به عنوان جامعه محلی بودند اطالعی
از شاخصهای حکمروایی خوب در سطح دهستان نداشتند و این سؤاالت برای آنها تازگی داشت ولی نشانههایی از
الگوی مدیریتی حکمروایی خوب در این محدوده وجود داشت .از جمله عدالتمحوری که اکثر پاسخ گویان از
وضعیت عدالت و توزیع امکانات در روستاها رازی بودند .نتایج ارزیابی شاخصهای زیستپذیری نیز نشان داد شاخص
بهداشت معابر ،خدمات زیربنایی و فضای سبز و مسکن باالتر از  3محاسبه شده است .شاخص درآمد و اشتغال در
وضعیت کامالً نامناسبی قرار دارد و این موضوع باعث مهاجرت روزبهروز افراد به شهرهای اطراف کرج شده است و
جای ساکنین محلی را مالکین خانههای دوم گرفتهاند که باعث آوردن خدمات و باال بردن سطح فضای سبز و
مسکنهای لوکس در این محدوده شده است .در کل میانگین شاخصهای زیستپذیری با ( )2/77در وضعیت نزدیک
به متوسط قرار دارد .نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان از وجود رابطه متوسط تا ضعیف بین شاخصهای حکمروایی
خوب و زیستپذیری در محدوده دارد .یعنی با باال رفتن سطح الگوی حکمروایی خوب سطح زیستپذیری روستاهای
دهستان آدران نیز باالتر خواهد رفت .در این پژوهش مؤلفه شفافیت هم در نتایج میانگین آزمون  tتک نمونهای و هم
نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر دارای کمترین میانگین و کمترین همبستگی بود .که این یکی از ضعفهای
آشکار در این منطقه بود که مردم از تعیین و تخصیص بودجهها به طرحها اطالع کاملی نداشتند.
نتایج کلی پژوهش با نتایج شریف زادگان و قانونی ( ،)1396بداچ و دامینیکا ( ،)2017احد نژاد و جعفری (،)1396
زیاری و همکاران ( ،)1397قادرمرزی و همکاران ( )1396بر نقش حکمروایی خوب بر توسعه پایدار و کیفیت زندگی
که منجر به تحقق زیستپذیری میگردند ،همسو بوده است .هنگامیکه مدیران محلی از الگوی حکمروایی خوب
برای انجام وظایف خود استفاده میکنند باعث شفافیت بیشتر در کارها و مشارکت افراد میشود .پاسخگویی در قبال
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وظایف محوله مردم را دلگرم میکند .مسئولیتپذیری باعث بهبود کارایی و اثربخشی مدیران میشود که همه این
موارد در کل گامی بهسوی زیستپذیر کردن مناطق پیراشهری و به طبع باال بردن کیفیت زندگی و زیست ساکنین
میشود.
با توجه به نتایج پیشنهادهایی ارائه میشود:
پایبندی به قانون از سوی مدیران محلی ،رعایت عدالت و کمک به تحقق آن از جانب مدیران ،برگزاری جلسات مدیران
محلی با مردم و پاسخگو بودن نسبت به مشکالت و مسائل پیشآمده ،توافق جمعی مدیران با ریشسفیدان و جوانان برای حل
مشکالت و کمک به زیست پذیری و کیفیت زندگی ساکنان .افزایش شفافیت در کارها و طرحها به وسیله نصب بروشور در
محل اجرای طرح و در جریان قرار دادن مردم از وضیعت تخصیص بودجه و کارهای انجام شده و درحال انجام و طرحهای در
دست اقدام توسط مدیران محلی.
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