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مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر مطالعه
موردی روستای تمندان
سجاد بازوند ،*۱محمدکریم رئیسی

۲

 -۱عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،نیکشهر ،سیستان و بلوچستان ،ایران.
 -۲عضو هیات علم ی دانشگاه پیام نور ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دلفان ،لرستان ،ایران.
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۹/۰۴:پذیرش)۱۴۰۰/۰۴/۲۳:

چکیده
حکمروایی خوب روستایی نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی و از همه مهم تر در کیفیت زندگی روستاییان و زیستپذیری
روستاها میتواند ایفا کند .هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرررات حکمروایرری خرروب روسررتایی بررر زیسررت پررذیری روسررتاهای
گردشگرپذیر تمندان است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار توصیفی -تحلیلی است که به دو روش مطالعه
کتابخانهای و پیمایشی میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را تمام مردم روستای تمندان که بر طبق سرشماری سررا
 ۲7۲ ،۱395نفر است تشکیل میدهد که با استفاده از فرمو کوکران به تعداد  ۱60پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده تکمیلشده
است .جهت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه استفاده شده است .همچنین جهررت بدسررت آوردن پایررایی
پرسنامه از ضریب آلف ای کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخصهای حکمروایی برابر 0/84
و برای شاخصهای زیستپذیری  0/8۱بدست آمده است .برای تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از آزمون تحلیررل رگرسرریون
چندمتغیره ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج آزمون تی تک نمونهای نشرران داد کرره
وضعیت حکمروایی خوب روستایی با میانگین  ۲/884در روستای تمندان پایین تر از حد مطلوب و وضعیت زیسررتپررذیری بررا
میانگین  3/۱00باالتر از حد مطلوب ارزیابی شده است .نتررایج ضررریب همبسررتگی پیرسررون نشرران داد کرره بررین شرراخصهررای
حکمروایی و زیست پذیری ارتباط قوی و معناداری برقرار است شاخص برابری با ضریب همبستگی  0/676بیشررترین رابطرره و
همبستگی را با زیستپذیری و شاخص آگاهی اجتماعی با ضریب همبستگی  0/556کمترین رابطه و همبستگی با زیستپذیری
را دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حکمروایی بیشترین تاثیر را با ضریب بتای  0/365برمتغیر اجتماعی دارد و
کمترین تاثیر را با ضریب بتای  0/۱3۲بر متغیر زیست محیطی دارد .همچنین حکمروایی بر متغیر اقتصادی و کالبدی -زیرساختی
به ترتیب با ضریب بتای  0/306و  0/۲46تاثیر دارد .نتایج این پژوهش میتواند به مسولین و مدیران روستایی جهت زیستپذیر
کردن روستاها کمک فراوانی نماید.

کلمات کلیدی :حکمروایی خوب روستایی ،زیست پذیری ،روستاهای گردشگرپذیر ،روستای تمندان

Email: sajadkarimi.pnu@gmail. com

مقدمه
جهان امروز با مسایل و مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکند که قادر به برطرف کردن این
مشکالت نمیباشد ،هرچند که گاها راهحلهایی برای رفع این مشکالت توسط شبکهها مطرح میشود اما به
طور کامل نمی توانند این مشکالت را برطرف نمایند و نیازمند خرد جمعی و مشترک بازیگران جهانی است
(رویمو و جونگ .)۲0۱6،۱در طو دهها سا  ،مناطق روستایی در سراسر جهان با چالشهایی همچون
کاهشفعالیتاقتصادی ،تجدید ساختار صنایع سنتی کشاورزی ،پیر شدن جمعیت و مهاجرت جوانان به خارج
برای تحصیالت باالتر و کاهش کیفیت زندگی شهرها و روستاهای کوچک روبرو بودهاند (لیو ۲و
همکاران .)۲0۲0،عملکرد موثر واحدهای مدیریت دولتی شرط توسعه مناطق ،کشورها و جوامع تلقی می-
شود .این الگوی معروف ،زمینه را برای تدوین اصو حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی در دهه ۱990
پیشنهاد شد ،فراهم میکند (سوزووسکی .)۲0۱9،3حکمروایی به عنوان جایگزینی برای روشهای سنتی
مدیریت و حکومت ،پدیدار شده و به عنوان ساختار یا سازمانهای سیاسی و نهادهای غیردولتی که جهت
رسیدگی به مشکالت سیاستگذاری به وجود آمدهاند و میتواند به عنوان فرآیندهایی برای رهبری
تصمیمات جمعی بازیگران دولتی و غیردولتی برای مقابله با موقعیتهای مختلف ،تعریف شود (جعفری و
همکاران .)۱398،یکی از زمینههایی که میتواند به طور چشمگیری نتایج توسعه را بهبود بخشد ،ارائه
جهان زندگی میکنند ،بنابراین توجه به مناطق روستایی بسیار مهم است (کوسک و وانچکون.)۲0۲0،4
حکمروایی خوب ،فرآیندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت گروههای دستاندرکار در
جامعهروستایی است .اصو حکمروایی خوبروستایی بر پایه اعتقاد به دموکراسی ،کثرتگرایی و جامعه
مدنی (نهادهای اجتماعات محلی و شوراه ای محلی) استوار است و در آن منافع ناشی از مداخله و همکاری
نهاد های محلی و غیر انتفاهی با نهادهای رسمی مورد توجه قرار گرفته است (پازکی و همکاران.)۱399،
با توجه به اینکه حکمروایی خوب روستایی در صورت تثبیت میتواند به پایداری مناطق روستایی
منجر شود و از آنجا که زیستپذیری یک از ویژگیهای پایداری روستایی است بنابراین حکمروایی خوب به
عنوان عامل اثرگذار بر بهبود زیستپذیری و زیستپذیر کردن مناطق روستایی تلقی میشود (مومنی و
همکاران .)۱399،زیست پذیری به سیستمی اطالق میگردد که به ارتقاء خوشبختی ذهنی ،اجتماعی و
فیزیکی و توسعه ساکنانش توجه دارد و اصو کلیدی آن عدالت ،کرامت ،دسترسی ،تعامل ،مشارکت و
توانمندسازی است (قربانی .)۱399،همچنین زیست پذیری ،طیف گسترده ای از نیازهای انسانی همچون غذا،
امنیت ،زیبایی و نمادهای فرهنگی و احساس تعلق به اجتماع یا مکان را شامل میشود (سجاسی قیداری و
همکاران .)۱398،یکی از موضوعاتی که میتواند موجب رشد و شکوفایی روستاها و کاهش مشکالت
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خدمات عمومی و حکمروایی روستایی است .حدود  68درصد فقیران جهان در مناطق روستایی در سراسر

روستاییان شود گردشگری و توسعه آن می باشد .گردشگری به عنوان ابزاری مهم در توسعه روستایی است
که بر اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ و محیط و زیست اثرات مثبتی همچون تولید ناخالص ملی ،بهبود زیرساختها،
حفاظت و باسازی فرهنگ و افزای ش آگاهی محیط زیست داشته است (فتاحی و محمدی.)۲۱۱ :۱399،
توسعه پایدار گردشگری در روستاها نیازمند مدیریت قوی و حکمروایی خوب میباشد که نتیجه آن میتواند
موجب زیستپذیری روستاهای گردشگرپذیر شود .مناطق روستایی به خصوص روستاهای گردشگرپذیر با
مسایل و مشکالت فراوا نی در زندگی روزمره خود مواجه هستند که تعدادی از این مشکالت به دست
روستاییان برطرف نمی شود و مدیران محلی (یا حکمرانان) میبایستی جهت برطرف کردن این مشکالت
اقدام کنند .از آنجا که حکمروایی خوبروستایی میتواند موجبات رشد و توسعه پایدار روستایی را فرآهم
آورد عدم حکمروایی خوب و مناسب نیز می تواند شرایطی مهیا سازد که موجب ناپایداری در روستاها شود.
زیستپذیرنمودن روستاها که از مهم ترین وظایف مدیران و حکمرانان محلی است نیازمند برخوردار بودن
مدیران از دان ش و تخصص الزم در راستای شناخت بهتر مشکالت روستا و اقدام در جهت رفع این
مشکالت و نابرابریها است که میتواند کم و کاستیهای موجود را کاهش داده و با مشارکت دادن
روستاییان در برنامهریزیها و طرحهای عمرانی روستا عملکرد مفید و مناسبی از خود برجایگذارند و
روستاییان را به رشد و توسعه روستا امیدوار نمایند .در این رابطه روستاهای گردشگرپذیر بخاطر پتانسیل
مهم و قابل توجه اشان نیازمند توجه بیشتر مدیران و حکمرانان به کم و کاستیها و نارساییهای موجود است
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

که کمتر به آنها توجه شده است.
براین اساس و باتوجه به مطالب ذکر شده روستای تمندان در شهرستان خاش از استان سیستان و بلوچستان
نیز در زمینه اشتغا  ،بهداشت معابر ،فضای سبز ،اوقات فراغت و تفریحات ،حمل و نقل عمومی ،درآمد،
امکانات و خدمات زیرساختی ،مشارکت و همبستگی ،مسکن و کیفیت محیطی روبرو میباشد که نشات
گرفته از مدیریت ضعیف در این روستا است .بنابراین تنها از طریق حکمروایی خوب میتوان براین
مشکالت فایق آمد و زیست پذیری در این روستا را افزایش داد .به همین خاطر این پژوهش با هدف ارزیابی
اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستای گردشگرپذیر تمندان است.
زیاری و همکاران ( )۱397به ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیستپذیری شهرها در شهر بوشهر
پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که بین حکمروایی خوب و زیست پذیری رابطه ضعیف تا متوسطی وجود
دارد .خراسانی( )۱397به تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ساکنان و مدیران محلی در رابطه با زیستپذیری
روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین پرداخت و چنین نتیجه گرفت که زیستپذیری روستاهای
مورد مطالعه از نظر ساکنان و مدیران محلی دارای تفاوت معنادار است .دهیاران با حجم باالیی از کارهای
عمرانی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی-اداری در این روستاها مواجه هستند و این درحالی است که
هر روز بر تعداد جمعیت و مسائل و نیازهای این روستاها افزوده میشود .در چنین شرایطی ،انتظار ارتقای
قابلیت زندگی در این روستاها با توجه به کمبود منابع موجود در دهیاری و نیز اولویتهای ساکنان بومی در
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روستاها و انتظارات انباشته شده مهاجران تازه وارد ،چندان در دسترس و شدنی نیست .حکیم دوست و
همکاران ( )۱397به تحلیل فضایی زیست پذیری در روستاهای مرزی شهرستان هیرمند با تاکید بر پدافند غیر
عامل پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که  7روستا از  44روستای مورد مطالعه ،در وضعیت کامال مطلوب و
 ۱۲روستا در وضعیت بحرانی از حیث زیستپذیری و رعایت مالحظات پدافند غیر عامل قرار دارند.
آخوندی قهرودی ( )۱399به تحلیل فضایی زیستپذیری اقتصادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان ری
پرداختند و نتیجه گرفتند که  48روستا از نظر زیست پذیری در وضعیت نامطلوب قرار دارند .پازکی و
همکاران ( )۱399به تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی در دهستان
فیلستان شهرستان پاکدشت پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که براساس تکنیک کوپراس ،روستای فیلستان
بهترین وضعیت را از لحاظ نه شاخص حکمروایی خوب محلی در بین روستاهای این دهستان داراست و با
توجه به مد ویکور ،روستای فیلستان در بین سایر روستاهای دهستان فیلستان از لحاظ پایداری در رتبه او
قرار دارد .سطح حکمروایی و پایداری روستاها در سطح مطلوب بود و رابطه معناداری بین حکمروایی خوب
و پایداری روستایی وجود داشت .نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نشان میدهد که مقدار بتای شاخص
پاسخگویی با 0/3۲5بیشترین اهمیت را در افزایش سطح حکمروایی روستاها داراست .مومنی و همکاران
( )۱399به بررسی اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری سکونتگاههای پیراشهری در دهستان آدران
است .در این بین متغیرهای عدالت محوری ،مسئولیتپذیری ،قانونمحوری به ترتیب دارای بیشترین رابطه و
متغیر شفافیت دارای کمترین رابطه با زیستپذیری بودند .میتوان این گونه عنوان کرد رعایت عدالت از
جانب مدیران محلی با استفاده از الگوی حکمروایی خوب باعث توزیع برابر امکانات و بهبود زیستپذیری و
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افزایش کیفیت زندگی هرچه بیشتر در مناطق روستاهای پیراشهری منطقه مورد مطالعه شده است .جاجا

( )۲0۱4به بررسی حکمرانی خوب در مناطق روستایی :چالش هایی برای امنیت اجتماعی پرداخت و چنین
نتیجه گرفت که زمانی امنیت اجتماعی حاصل میشود که حکمرایی به نحو احسنت اجرا شده است.
دموکراسی واقعی یکی از معیارهای مفید حکمروایی خوب است اما برای تحو فناوری و امنیت اجتماعی
بهبود حاکمیت روستایی ضروری است و نیاز به دموکراتیزه شدن است .همچنین وقتی که نگرانی اصلی آنها
حفاظت از جان و ما شهروندان است (نه آزار و اذیت و ارعاب) می توان به توسعه پایدار دست یافت.
سارکر 6و همکاران ( )۲0۱8به بررسی کاهش فقر مردم روستایی از طریق حکمرانی خوب در بنگالدش
پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که اطالعات موجود در دسترس عموم ،دسترسی فقرا به خدمات اساسی
دولت ،شفافیت بودجه ،هزینهها ،احکام دادگاهها ،دولت محلی پاسخگو ،دموکراسی بنیادی و مبارزه با فساد از
ابزارهای موثر برای توسعه هر بخش است که از طریق حکمروایی خوب بدست میآید و منجر به کاهش فقر
در مناطق روستایی میشود.
- Jaja
- Sarker
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پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که رابطه قوی بین تمام شاخصهای حکمروایی خوب و زیستپذیری برقرار

بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد محققان مختلفی به بررسی حکمروایی خوب روستایی پرداخته-
اند و هریک از مطالعات انجام شده به نحوی به اثرات حکمروایی خوب روستایی بر یک موضوع خاصی
همچون فقر ،کیفیت زندگی ،امنیت اجتماعی و غیره پرداختهاند که به عبارتی همگرایی مطالعه حاضر با
پژوهشهای پیشین است ولی مطالعات انجام شده به ارزیابی اثرات حکمرواییخوبروستایی بر زیست-
پذیری روستاهای گردشگرپذیر نپرداخته اند و از این حیث مطالعات پیشین دچار یک واگرایی است .البته تنها
پژوهش مومنی و همکاران( )۱395به بررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیستپذیری سکونتگاه-
های پیراشهری پرداخته است که این پژوهش هم از نظر شاخصهای مورد بررسی و هم اینکه پژوهش
حاضر در روستاهای گردشگرپذیر انجام شده است دارای تفاوت با مطالعات پیشین است و از این حیث
دارای نوآوری است.
هر تحقیق علمی جهت انجام صحیح و اصولی دارای یک فرآیند است که به محقق کمک میکند تا بتواند به
نحو احسنت تحق یق را انجام دهد .پس از آن که موضوع انتخاب شد ،به بررسی متون حاضر و مطالعات
مشابه پرداخته شد و سپس چارچوب مفهومی تحقیق ایجاد شد ،پس از طرح سوا تحقیق و فهرست کردن
نیازهای اطالعاتی تحقیق به انجام تحقیق پرداخته شده است .در پایان انتظار میرود که تحقیق مورد نظر
بتواند مهمترین اثرات حکمروایی خوب روستایی را بر زیست پذیری روستای گردشگرپذیر تمندان ارزیابی
نماید.
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

مبانی نظری
حکمروایی خوب روستایی :در مباحث نهادهایبینالمللی ،پژوهشی و علمی دنیا ،حکمرواییخوب عبارت
است از رابطه صحیح بین حکومت کنندگان و شهروندان که هدف آن به بیشینه رساندن بهزیستی عمومی،
توجه به برخورداری مادی و معنوی انسانها و رضایت های مادی و معنوی آنها ،رفع نیازها و حمایت از
حقوق اساسی و آزادی شهروندان است (اسماعیل زاده و همکاران .)۱395،کمیتةهمکاریهایتوسعه ،سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه ،برنامه توسعة ملل متّحد و مؤسسات و سازمان های بین الملی توسعه،
حکمروایی را سیستم پیچیدهای از تعامالت بین ساختارها ،سنّتها ،کارکردها «مسؤلیتها» و فرآیندها
«عملکردها» میدانند که به وسیلة سه ارزش کلیدی یعنی پاسخگویی ،شفافیت و مشارکت مشخّص میشود
(رحمانی فضلی و همکاران.)۱396 ،
حکمروایی خوب روستایی به نحوی زمینه مشارکت حکومتها ،شهروندان و اجتماعات محلی را
برای پیادهسازی سیاستهای اقتصادی ،اصالحاتاجتماعی و زیست محیطی فراهم میکند .سیاست
حکمرواییخوب شامل توسعه بخش خصوصی ،تمرکز ،ترویج و توانمندسازی جامعهمدنی است که
جکمروایی خوب به افزایش اعتماد شهروندان به دولت و رضایت عمومی میانجامد (پازکی و
همکاران.)۱399،

۲۴۳

بررسی متون مرتبط با حکمرواییخوب روستایی نشان میدهد که رویکرد حکمروایی خوب روستایی
از جمله جدیدترین و پرطرفدارترین رویکردهایی است که در زمینه مدیریتتوسعهپایدار روستایی مطرح
شده است .این رویکرد با تکیه برسه رکن اصلی دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی به حضور فعا و
اثرگذار این ارگان در سایه مشارکت ،پاسخگویی ،حاکمیت قانون ،کارآیی و اثربخشی ،مسئولیتپذیری،
اجماعچذیری و نظارت و توسعه انسانی تاکید دارد(حیدری ساربان .)۱398،دربان استانه و رضوانی عوامل
موثر بر حکمروایی روستایی را به دوبخش عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم میکنند .عوامل درونی شامل
خصوصیات سازمانی مدیریت محلی و عامل نیروی انسانی مدیریت های محلی ،و عامل بیرونی شامل محیط
اجتماعی و فرهنگی ،محیط اقتصادی و موقعیت مکانی-فضایی می باشد(خوشفر و همکاران .)۱398 ،واضح
است که خروجی حکمرواییخوب تحقق عدالت اجتماعی ،امنیت و نظم اجتماعی ،آزادی و رفاه اجتماعی و
در کل زیستپذیر کردن مناطق است .به مثابه دیگر در الگوی حکمروایی خوب است که مردم روستایی می-
توانند برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند(مومنی و همکاران.)۱399 ،
زیستپذیری :زیستپذیری یک اصطالح گسترده بوده و پذیرای مفاهیم همتراز از نظیر پایداری ،کیفیت
زندگی ،کیفیتت مکان و مکان سالم است .هیلن )۲006( 7معتقد است که زیستپذیری مانند یک چتر است
که با دامنه متنوعی از مفاهیم نظیر کیفیت زندگی ،کیفیت مکان ،رضایت ساکنان ،کیفیت محیط زندگی و محل
زیستپذ یری پلی میان بسیاری از مفاهیم بوده و اشاره به مکانهای ویژه که با هم کنش و واکنش داشته و
رضایتمندی ساکنین با رسیدن به نیازهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آنها ،تقویت خوشبختی و سالمتی
آن ها و حفاظت از منابع طبیعی و عملکرد اکوسیستم از سطوح محلی تا سطوح جهانی تضمین میشود
(زنگیشه و همکاران.)۱397،
زیستپذیری متاثر از رویکرد توسعه پایدار است ،لذا در کنار پایداری که به عنوان شعار و گفتمان
برنامهریزی عمومی پدید آمده است ،با مفهوم «کیفیتزندگی» نیز ارتباط تنگاتنگی دارد .یکی از نگرانیهای
هر جامعه رفع نیازها و خواستهها (مسکن ،انرژی ،آب ،مواد غذایی ،مدیریت ضایعات ،بهداشت ،امنیت
عمومی ،آموزش و پرورش ،سرگرمی ،تعامل اجتماعی ،مشارکتها ،اقتصادی و خالقیت) است که با دادن
خدمات به مردم برطرف می شود (آخوندی قهرودی و همکاران .)۱399،از این دیدگاه ،زیستپذیری با زیر
ذرهبین قراردادن این نیازها و خواستهها در بیشتر مناطقی که رو به وخامت هستند ،مثل کاهش رفاه اقتصادی
و افزایش نارضایتی اجتماعی ،توجه زیادی را معطوف به این مناطق نموده است (روس و فرانکلین.)۲0۱4،8
بدینترتیب مشخص میشود که پیروان این نظریه نگرشی بوممحورانه و در عینحا محلی به مقوله زیست-
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سکونت ،پایداری و سرزندگی همپوشانی داشته و اغلب باهم مترادف درنظر گرفته میشوند .به عبارت دیگر

پذیری داشتهاند .راجر سان از جمله کسانی است که در سا

۲0۱6مد ماهیت فضایی دادههای زیست-

پذیری را مطرح کرده است .وی معتقد است زیستپذیری یک مفهوم محلی بوده و دادههای آن در مناطق
روستایی دارای ماهیت فضایی هستند ،لذا باید ابعاد مختلف زیستپذیری یک روستا در ارتباط با مناطق
دیگر و به شیوه محلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .وی اعتقاد دارد که نتیجه ارتقاء زیستپذیری در
کیفیت زندگی جامعه نمایان خواهد شد و باعث ارتقاء و بهبود آن میگردد .او زیستپذیری را فرآیندی می-
داند که دارای شرایط ناهمگنی فضایی است .چون دادههای جمعآوری شده از زیستپذیری مکانهای
گوناگون متفاوت است ،این احتما وجود دارد که رابطه فضایی برآورد شده در هر ناحیه از پارامترهای
مختلفی برخوردار باشد که در آن صورت دیگر یک رابطه عمومی به تنهایی برای توصیف کل مشاهدات
کافی نخواهد بود .همچنین به اعتقاد او بهترین استراتژی جهت زیستپذیر کردن سکونتگاههای روستایی
تکیه بر منابع درونی مناطق روستایی و رفع مشکالت اقتصادی و معضالت اجتماعی است (حکیم-
دوست .)۱397،بهطور کلی با کنکاش در مفهومشناسی زیستپذیری و ردیابی متون علمی خاستگاه نظری آن
را میتوان با «رویکرد سیستمی»توسعه پایدار و نظریه نیازهای انسانی پیوند زد .مضمون زیستپذیری حاوی
ابعاد متنوع و پیچیدهای است که به لحاظ ساختاری-کارکردی ماهیتی متعامل ،نظاممند و در عینحا
یکپارچگی و کلیتی دارد که همگی از مؤلفههای کلیدی رویکرد سیستمی محسوب میشوند (نظری.)۱397،
گردشگری :صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم اقتصاد جهان شناخته شده است ،زیرا این
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

بخش حدود  ۱8درصد از فعالیت های اقتصادی را تولید میکند .بی تردید اعتقاد بر این است که گردشگری
به عنوان یک صنعت پناهگاه امن برای کشورهای توسعه یافته و در حا توسعه شناخته شده است (متئو 9و
همکاران)۲0۱9،؛ و صنعتی بسیار رقابتی و یک فعالیت مبتنی بر مقصد است که در هر منطقه با توجه به منابع
طبیعی و فرهنگی و یرساختهای آن متفاوت است (کوین .)۲0۱9،۱0گردشگری یک روش موثر برای کاهش
فقر در برخی از جوامع سنتی محسوب میشود ،زیرا گردشگری مشاغل مختلفی را نسبت به معیشت سنتی و
نیز فرصت های فروش محصوالت محلی به وجود می آورد (لی و جان .)۲0۱9،۱۱همچنین تاثیر مثبتی بر
اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ (متئو )۲0۱9،و محیط زیست دارد ،مانند سهم آن در تولید ناخالص داخلی .بهبود
زیرساخت ها ،حفاظت و بازسازی فرهنگ و افزایش آگاهی محیط زیست .در عین حا گردشگری
مجموعهای از پیامدهای منفی را که در تعداد زیادی از مطالعات ،مانند افزایش قیمتها مشخص شده است،
ایجاد میکند (وانگ و یوتسوموتو .)۲0۱9،۱۲
بررسی مطالب بیان شده نشان میدهد که امروزه حکمروای ی خوب روستایی نقش بسزایی در زندگی مردم
ایفا میکند که این امر بستگی به عملکرد مدیران و مسولین روستایی میتواند منجر به بهبود شرایط زندگی
- Matthew
- Kevin
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روستاییان و یا عدم برخورداری روستاییان گردد .زیستپذیر کردن روستاها یکی از راههای کمک به بهبود
زندگی روستاییان و جلوگی ری از مهاجرت روستاییان به شهرها است که با داشتن حکمروایی خوب و
مطلوب میتوان به این مهم دست یافت و باعث رشد و شکوفایی روستاها و به خصوص روستاهای
گردشگرپذیر که از پتانسیل های مناسبی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان برخوردارند
شود .بنابراین بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی -زیرساختی روستاها سبب باالرفتن
کیفیت زندگی روستاییان و در نتیجه زیست پذیری بیشتر روستاها شود که موجبات توسعه گردشگری
روستایی و نهایی توسعه روستایی را درپی خواهد داشت .اصوال هر پژوهش علمی نیازمند شاخصها و
متغیره ایی است تا بتواند به صورت دقیق و علمی موضوع مورد مطالعه را مورد بررسی قرار دهد و به همین
خاطر این پژوهش نیز شاخص های مورد نیاز را از مطالعات مختلف مرتبط با موضوع استخراج نموده و
همچنین تعدادی از شاخصها نیز از درون یافتههای پژوهش استخراج شدهاند که در انجام این تحقیق محقق
را کمک مینمایند .بنابراین با توجه به شاخصه ا و متغیرهای تحقیق مد مفهومی تحقیق به صورت زیر
ترسیم میگردد:

معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان خاش با وسعتی معاد ۲3۱05کیلومتر مربع در بخش شمالی بلوچستان واقع گردیده است
ویکی از شهرستان های پهناور استان سیستان وبلوچستان را تشکیل می دهد .این شهرستان از شما وشما
غرب به شهرستان زاهدان،از سمت شما شرق وشرق به کشور پاکستان ،از جنوب وجنوب شرق به
شهرستان سراوان وباالخره از جنوب غرب وغرب به شهرستان ایرانشهر محدود گردیده است .این شهرستان
براساس آخرین تقسیمات مصوب کشوری مشتمل بر 3بخش و ۱۱دهستان می باشد؛ شهرستان خاش در
حا حاضر از دو نقطه شهری برخوردار است .به لحاظ طبیعی وجغرافیایی شهرستان خاش از سه حوزه آبریز
شکیل در شرق ،کویر لوت در غرب وشما غرب وهامون جازموریان در جنوب غرب تشکیل گردیده است
(یوسفیپور.)59 :۱398،
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شکل :۱مد مفهومی تحقیق

شکل :۲نقشه موقعین محدوده مورد مطالعه منبع :پایگاه علوم داده۱399،

روش تحقیق
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی -تحلیلی است که به
دو روش مطالعه کتابخانهای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد .در بخش مطالعه توصیفی روش کتابخانه ای
کاربر د اصلی را دارد زیرا مبانی نظری تحقیق و اشراف بر موضوع پژوهش تنها با مرور مطالعات و تحقیقات
انجام گرفته موجود و مستند امکان پذیر است .همچنین شناخت و آگاهی از وضعیت موجود منطقه مورد
مطالعه نیز با توصیف آنچه وجود دارد ممکن می باشد .جامعه آماری تحقیق را تمام مردم روستای تمندان که
بر طبق سرشماری سا  ۲7۲ ،۱395نفر است تشکیل میدهد که با استفاده از فرمو کوکران به تعداد ۱60
پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده تکمیلشده است بدین صورت که هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای
انتخاب شدن ،شانس مساوی دارند.
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الزم به ذکر است که تعداد نمونهها از افراد باالی  ۱8سا انتخاب شده است .جهت روایی پرسشنامه در
پژوهش حاضر جهت افزایش درجه اعتبار از روش صوری استفاده شده است .بدین منظور پرسشنامه بعد از
تدوین در اختیار صاحبنظران ،متخصصان و استادان قرار گرفت و پس از جمعآوری نظرات آنها اصالحات
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الزم انجام شد .همچنین جهت بدست آوردن پایایی پرسنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخصهای حکمروایی و برای شاخصهای زیستپذیری باالی 0/7
بدست آمده است (جدو .)۱
جدول .۲مقدار آلفای بدست آمده شاخصهای تحقیق
شاخص

آلفای کرونباخ

مشارکت

0/86

عملکرد

0/80

برابری

0/83

پاسخگویی

0/84

اعتماد اجتماعی

0/85

آگاهی اجتماعی

0/84

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

0/86

اقتصادی

0/79

اجتماعی

0/83

کالبدی  -زیرساختی

0/80

زیست محیطی

0/8۱
منبع :یافتههای تحقیق۱399،

برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی
جدول .۲شاخص ها و گویه های حکمروایی خوب روستایی
شاخص
مشارکت

عملکردی

گویه ها
کمبود نظر خواهی از روستاییان ،کمبود مشورت با روستاییان در تنظیم برنامه های دهیاری ،کمبود نشست
های مشورتی عمومی(رکن الدین افتخاری و همکاران ،)۱39۱،کمبود مشارکت روستاییان در تنظیم سند
چشم انداز ،کمک های روستاییان در اجرای پرژه های عمرانی ،توجه دهیاری ها به نظرات روستاییان،
اقدامات معین مبنی بر مشارکت بیشتر محرومان ،جلب نظر سرمایه گذاران روستایی ،مشارکت زنان
روستایی ،اطالع رسانی به روستاییان(حسام و همکاران)۱393،
رضایت از عملکرد دهیاری در حل اختالفات محلی ،عملکرد دهیاری در حل مشکالت و مسائل
روستا(حسام و همکاران ،)۱393،عملکرد دهیاری در استفاده ی بهینه از امکانات و فرصتها ،کمبود آشنایی
مناسب کارکنان دهیاری به وظایف خود ،پیگیری مناسب نتایج عملکرد دهیاری ،رسیدگی مناسب به تمام
وظایف دهیاری توسط کارمندان(قادرمرزی و همکاران)۱396،
عدم ایجاد فرصت برای زنان توسط دهیاری ،کمبود فرصت برابر در دسترسی به قدرت و عضویت در

برابری

پاسخ گویی

نهادهای روستا ،تبعیض در ارائه ی خدمات دهیاری(قادرمرزی و همکاران ،)۱396،تخفیف به بهای خدمات
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و خیریه ،وجود برنامه ی خاص مبنی بر اجرای عدالت در دهیاری،
رفتار برابر دهیار با همه افشار و گروه های روستایی ،آشنایی ساکنان به نقش ها و مسئولیت های خود به
عنوان شهروند نسبت به کارکردهای دهیاری (رکن الدین افتخاری و همکاران)۱39۱،
کمبود شفافیت دهیاری در اطالع رسانی قرار دادها ،کمبود ساز و کار مناسب برای دریافت شکایات ،عدم
حضور به موقع دهیار و کارکنان دهیاری(رحمانی فضلی و همکاران ،)۱396،برخورد محترمانه دهیاری با
روستاییان ،انتشار و اعالم برنامه ها و عملکرد و هزینه ها برای عموم مردم ،اطالع رسانی به روستاییان درباره
درآمد و مخارج دهیاری(حسام و همکاران ،)۱393،پاسخ گویی دهیاری نسبت به خواسته های روستاییان،
امکان مالقات مستقیم روستاییان با دهیار(یافتههای تحقیق)

اعتماد اجتماعی

۲۴8

عدم تطابق میان گفتار و اعما مسئوالن ،تظاهر مسئولین در زمینه اعتقادات و گرایش درونی(قادرمرزی و
همکاران ،)۱396،عمل مسئولین دهیاری به قو و وعده هایی که داده اند ،احترام و ارزش مسئولین برای
روستاییان و اظهارات آنها ،جلب اعتماد روستاییان ،رفتار منصفانه با روستاییان (خوشفر و همکاران)۱398،

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

تک نمونهای استفاده شده است.

اگاهی اجتماعی
وضعیت
اجتماعی -
اقتصادی

سطح سواد در روستا(یافتههای تحقیق) ،تعداد افراد تحصیل کرده ماندگار در روستا ،تعداد کالس های
درسی در سطح روستا ،اطالع رسانی دهیاری ها در سطح روستا ،اطالع کامل روستاییان از حقوق خود در
ارتباط با دهیاری  ،آگاهی اجتماعی مناسب روستاییان از شرایط خود (حسام و همکاران)۱393،
مشکالت مالی در سطح روستا ،اطالع رسانی مناسب درارتباط باتعداد نفرات خانواردر روستا (یافتههای
تحقیق) سطح درآمد نامناسب روستاییان ،میزان اشتغا در سطح روستا ،امکانات رفاهی مناسب در سطح
روستا ،دسترسی به امکانات بهداشتی برای روستاییان ،وضعیت مسکن روستاییان( ،قادرمرزی و
همکاران)۱396،

منبررع :حسررام و همکرراران۱393،؛ خرروشفررر و همکرراران۱398،؛ رحمررانی فضررلی و همکرراران۱396،؛ رکررن الرردین افتخرراری و همکرراران۱39۱،؛
قادرمرزی و همکاران۱396،و یافته های تحقیق

جدول .۳شاخص ها و گویه های زیستپذیری روستایی
شاخص

گویه

اقتصادی

اشتغا  ،رفاه مادی ،سرمایه گذاری ،حمل و نقل (سجاسی قیداری و همکاران)۱398 ،

اجتماعی

امنیت اجتماعی و فردی ،پیوندهای اجتماعی ،تعلق و هویت مکانی ،آرامش روستایی ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی (مومنی
و همکاران)۱399 ،

کالبدی  -زیرساختی

مسکن استاندارد و سالم ،سهولت رفت و آمد ،زیبایی کالبدی ،برخورداری از امکانات اساسی ،وجود امکانات تفریحی
(آخوندی قهرودی و همکاران)۱399 ،

زیست محیطی

آلودگی پایین ،چشم اندازهای طبیعی ،آموزش و آگاهی ،بهداشت و تغذیه ،کیفیت محیط(مومنی و همکاران )۱399 ،و
(سجاسی قیداری و همکاران)۱398 ،

منبع :سجاسی قیداری و همکاران)۱398 (،؛ مومنی و همکاران)۱399( ،؛ آخوندی قهرودی و همکاران)۱399( ،

نتایج و بحث
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

یافتههای تصیفی :نتایج توصیفی پژوهش نشان میدهد که  50نفر از پاسخ دهندگان معاد  30درصد از
فراوانی را زنها تشکیل دادهاند و  ۱۱0نفر از پاسخ دهندگان برابر با  70درصد از فراوانی را مردان تشکیل
دادهاند .تعداد  57نفر برابر با  36درصد از فراوانی مجرد و  ۱03نفر برابر با  64درصد از فراوانی متاهل بوده-
اند .کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  30-۲0سا با فراوانی  ۱6نفر ۱0 ،درصد از فراوانی را به خود
اختصاص داده است و بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 40-30سا با فراوانی  46نفر که  ۲9درصد از
فراوانی را تشکیل داده میباشد .بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه دیپلم با 39درصد و کمترین درصد
فراوانی با  3درصد مربوط به گروه تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر است .بیشترین درصد فراوانی مربوط به
کشاورزان با  35درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به گروه شغلی کارمندها با با  8درصد از فراوانی
است .بیشترین درصد فراوانی با  3۱درصد مربوط به درآمد 700هزارتومان تا  ۱میلیون تومان است و کمترین
درصد فراوانی با  ۱0درصد مربوط به گروه درآمدی باالتر از  ۲/5میلیون تومان است.
ارزیابی وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب در روستای تمندان :جهت بررسی شاخصهای
حکمروایی خوب در روستای تمندان از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .دراین آزمون عدد  3را به
عنوان میانگین مطلوب در نظر گرفته شده است .چنانچه میانگین بدست آمده مساوی یا بزرگتر از میانگین
مطلوب ( ) 3باشد وضعیت شاخص مورد نظر مطلوب و مناسب است و چنانچه میانگین بدست آمده

۲۴۹

کوچک تر از میانگین مطلوب باشد نشان دهنده این است که وضعی ت آن شاخص نامطلوب و نامناسب است.
نتایج آزمون نشان میدهد که از میان 7شاخص مورد بررسی میانگین  ۱شاخص باالتر از میانگین مطلوب و
میانگین 6شاخص پایینتر از میانگین مطلوب است .از میان شاخصهای مورد بررسی شاخص آگاهی
اجتماعی با میانگین  3/۱05بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و به عبارتی مطلوبترین
شاخص حکمروایی خوب در روستای تمندان است .همچنین شاخص مشارکت بامیانگین  ۲/78۲کمترین
میانگین را در بین شاخصهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است و به عبارتی نامطلوبترین شاخص
حکمروایی خوب در روستای تمندان است .در مجموع حکمروایی خوب روستایی با میانگین  ۲/884در
روستای تمندان پایینتر از حد مطلوب ارزیابی شده است (جدو .)4
جدول  .4بررسی وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب روستایی در روستای تمندان با استفاده از آزمون تی
تک نمونهای
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مقدار

میانگین

سطح معنی

اختالف

فاصله اطمینان 95درصد

مشارکت

- 5/689

۲/78۲

0/000

- 0/۲۱8

- 0/۱54

- 0/۲6۲

عملکردی

- 6/339

۲/878

0/00۱

- 0/۱۲۲

- 0/097

- 0/۱88

برابری

- 5/545

۲/8۱9

0/000

- 0/۱79

0/۱33

- 0/۲54

پاسخگویی

- 5/544

۲/833

0/000

- 0/۱۲7

- 0/078

- 0/۱67

اعتماد اجتماعی

- 5/754

۲/898

0/000

- 0/۱0۲

- 0/066

- 0/۱44

آگاهی اجتماعی

6/476

3/۱05

0/004

0/۱05

0/۲0۱

0/077

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

- 6/665

۲/877

0/000

- 0/۲33

- 0/۱34

- 0/3۲3

میانگین حکمروایی خوب روستایی

- 6/۱۲4

۲/884

0/000

- 0/۱۱6

- 0/07۲

- 0/۱53

منبع :یافتههای پژوهش۱399 ،

ارزیابی وضعیت شاخصهای زیستپذیری در روستای تمندان :جهت بررسی شاخصهای زیستپذیری
در روستای تمندان از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج آزمون نشان میدهد که از میان
4شاخص مورد بررسی میانگین  3شاخص باالتر از میانگین مطلوب و میانگین  ۱شاخص پایینتر از میانگین
مطلوب است .از میان شاخصهای مورد بررسی شاخص کالبدی -زیرساختی با میانگین  3/۲۲5بیشترین
میانگین را به خود اختصاص داده است و به عبارتی مطلوبترین شاخص زیستپذیری در روستای تمندان
است .همچنین شاخص اقتصادی با میانگین  ۲/868کمترین میانگین را در بین شاخصهای مورد بررسی به
خود اختصاص داده است و به عبارتی نامطلوبترین شاخص زیست پذیری در روستای تمندان است .در
مجموع وضعیت زیستپذیری در روستای تمندان با میانگین  3/۱00باالتر از حد مطلوب ارزیابی شده است.
براساس نتایج به دست آمده میتوان چنین بیان کرد که وضعیت زیست پذیری در روستای تمندان روبه
بهبودی است که این بهبودی را میتوان نتیجه افزایش گردشگران در سا های اخیر به این روستا دانست.
بهبود امنیت اجتماعی و فردی ،افزایش پیوندهای اجتماعی ،باالبودن تعلق و هویت مکانی در بین روستاییان،
داشتن رضایت نسبی از آرامش ،وجود اعتماد بین روستاییان ،مشارکت اجتماعی در رفع مشکالت و
۲5۰

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

شاخص

آماره()t

عددی

داری

میانگین

حدباال

حدپایین

مراسمات مختلف در روستا ،احداث مسکن استاندارد در روستا ،سهولت رفت و آمد به شهر بخاطر راههای
مواصالتی نسبتا مناسب ،زیبایی کالبدی روستا بخاطر کوهستانی بودن ،برخورداری از امکانات اساسی
همچون آب ،برق و راهارتباطی ،وجود امکانات تفریحی مناسب در روستا بهواسطه باغهای فراوان ،آلودگی
پایین ،چشم اندازهای طبیعی ،آموزش و آگاهی ،بهداشت و تغذیه نسبتا مناسب ،کیفیت مناسب محیط ،رفاه
نسبی روستایی ان و افزایش نسبی درآمد روستاییان در سا های اخیر به خاطر فروش مناسب محصوالت
کشاورزی و باغی همگی نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت زیستپذیری در روستای تمندان است (جدو .)5
جدول  .۵بررسی وضعیت شاخصهای زیستپذیری در روستای تمندان با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
مطلوبیت عدد مورد آزمون=3
مقدار

میانگین

سطح معنی

اختالف

فاصله اطمینان 95درصد

شاخص

آماره()t

عددی

داری

میانگین

حدباال

حدپایین

اجتماعی

5/689

3/۱09

0/000

0/۱09

0/۱58

0/06۲

اقتصادی

- 6/545

۲/868

0/000

- 0/۱3۲

- 0/087

- 0/۱68

کالبدی -زیرساختی

5/793

3/۲۲5

0/000

0/۲۲5

0/337

0/۱58

زیست محیطی

5/787

3/۱97

0/000

0/۱97

0/۲54

0/۱07

میانگین زیستپذیری

5/444

3/۱00

0/000

0/۱00

0/۱7۲

0/063

منبع :یافتههای پژوهش۱399 ،

بررسی رابطه بین شاخصهای حکمروایی و زیستپذیری :جهت بررسی رابطه بین شاخصهای
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

حکمروایی خوب و زیستپذیری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج آزمون نشان میدهد
که بین تمام شاخصهای حکمروایی و زیست پذیری همبستگی باالیی برقرار است .شاخص برابری با ضریب
همبستگی  0/676بیشترین رابطه و همبستگی را با زیستپذیری دارد و شاخص آگاهی اجتماعی با ضریب
همبستگی  0/556کمترین رابطه و همبستگی با زیستپذیری را دارد .همچنین شاخص مشارکت با ضریب
همبستگی ، 0/665شاخص عملکردی با ضریب همبستگی  ،0/6۱۲شاخص پاسخگویی با ضریب
همبستگی ،0/587شاخص اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی  0/656و شاخص وضعیت اجتماعی-
اقتصادی با ضریب همبستگی  0/609رابطه معناداری با زیست پذیری دارند .نتایج آزمون نشان دهنده این مهم
است که بهبود یافتن حکمروایی خوب باعث افزایش زیستپذیری در روستای تمندان میشود(جدو .)6
جدول .6بررسی رابطه بین شاخصهای حکمروایی و زیستپذیری با استفاده از ضریب پیرسون
متغیرمستقل

متغیر وابسته

ضریب پیرسون

سطح معناداری

مشارکت

زیستپذیری

0/665

0/000

عملکردی

زیستپذیری

0/6۱۲

0/003

برابری

زیستپذیری

0/676

0/000

پاسخگویی

زیستپذیری

0/587

0/000

اعتماد اجتماعی

زیستپذیری

0/656

0/000

آگاهی اجتماعی

زیستپذیری

0/556

0/000

وضعیت اجتماعی-اقتصادی

زیستپذیری

0/609

0/000

منبع :یافتههای پژوهش۱399 ،

۲5۱

بررسی اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری روستایی :جهت بررسی اثرات حکمروایی خوب بر
زیستپذیری روستایی در روستای تمندان آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است.
همان طور که در جدو ( )7مشاهده می شود مقدار ضریب تعیین برابر است با  0/8۲۱که نشان میدهد که
متغیر مستقل 8۲درصد از متغیر وابسته را تبیین میکند که این نشان میدهد بین اثرات حکمروایی خوب بر
زیستپذیری با توجه به سطح معنادری بدست آمده که برابر با  0/000است رابطه کامال معنی دار و منسجمی
برقرار است .به عبارتی میتوان چنین بیان کرد که اثرات حکمروایی خوب بر زیستپذیری در روستای
تمندان کامال چشمگیر بوده است (جدو  7و .)8
جدول .7تحلیل واریانس اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیستپذیری
خطای معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضرب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/۲3

0/8۱۲

0/8۲۱

0/83۲

منبع :یافتههای پژوهش۱399،

جدول  .۸تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیستپذیری
مولفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آمار F

سطح معنادار

اثر رگرسیون

۱4/۲3۱

4

38/۱65

۱/66۲

0/000

باقیمانده

۲/3۱5

۱55

0/000

جمع

۱6/586

۱60

نتایج نشان می دهد که سطح معناداری برای تمام متغیرها کمتر از سطح  0/0۱است که این نشان دهنرده
این است که میتوان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم د اد .مقدار بتای بدست آمده نشان دهنده میزان تراثیر
گذاری بیشتر حکمروایی بر متغیرهای زیستپذیری است .نتایج آزمون نشان میدهد که حکمروایی بیشرترین
تاثیر را با ضریب بتای  0/365بر متغیر اجتماعی دارد و کمترین تاثیر را با ضریب بتای  0/۱3۲بر متغیر زیست
محیطی دارد .همچنین حکمروایی بر متغیر اقتصادی و کالبدی -زیرساختی به ترتیب با ضریب بتای  0/306و
 0/۲46تاثیر دارد (جدو .)9
جدول .۹ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل( حکمروایی) و متغیر وابسته (زیستپذیری)
متغیرها

ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

BETA

خطای استاندارد

B

مقدار ثابت

-

0/0۱9

0/۱7

۲/33۲

0/000

اجتماعی

0/365

0/00۲

0/3۱۱

8/534

0/000

اقتصادی

0/306

0/006

0/۲6۲

8/۱۲5

0/000

کالبدی -زیرساختی

0/۲46

0/004

0/۱95

7/468

0/000

زیست محیطی

0/۱3۲

0/008

0/۱06

6/477

0/000

منبع :یافتههای پژوهش۱399،
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منبع :یافتههای پژوهش۱399،

اگرچه بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که مطالعات انجام شده هریک به نوعی اثرات حکمروایی خوب
روستایی را بر یک متغیر همچون کیفیتزندگی ،فقر و غیره پرداختهاند و با این پژوهش از حیث موضوع
تفاوت دارند ولی پژوهش مومنی و همکاران ( )۱399که به بررسی اثرات حکمرواییخوب بر زیستپذیری
سکونتگاههای پیراشهری در دهستان آدران پرداختند شباهتهایی دارد که در این مطالعه نتیجه گرفتند که
رابطه قوی بین تمام شاخصهای حکمروایی خوب و زیستپذیری برقرار است .و از این حیث با نتایج این
پژوهش مطابقت و همخوانی دارد؛ ولی این پژوهش نیز از این حیث که روستاهای گردشگرپذیر را مورد
بررسی قرار نداده است با پژوهش حاضر متفاوت است .همچنین مطالعات دیگری که به نوعی به مطالعه
حاضر نزدیک میباشد میتوان به مطالعه مومنی و همکاران ( )۱399اشاره کرد که نتایج آن نشان داد که
وضعیت شاخص حکمروایی خوب در روستای مورد مطالعه نامطلوب است که این با نتایج این مطالعه
مطابقت و همخوانی دارد .دراین پژوهش مشخص شد که حکمروایی بیشترین تاثیر را برمتغیر اجتماعی و
کمترین تاثیر را بر متغیر زیست محیطی دارد که این مهم تنها دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و
در پژوهش مومنی به این موضوع نپرداخته است .سایر پژوهشهای مورد استفاده در پیشینه به دلیل این که
هرکدام به نوعی اثرات حکمروایی خوب را بر یک عامل دیگر مورد بررسی قرار دادهاند به همین خاطر نتایج
آنها به طور دقیق نمیتوان با این نتایج مورد مقایسه قرار داد.
نتیجه گیری
ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر...

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 .پژوهش
حاضر با هدف ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیستپذیری روستای گردشگری تمندان انجام
شده است .شاخصهای مورد بررسی در دوبخش شاخصهای حکمروایی خوب (مشارکت ،عملکردی،
برابری ،پاسخگویی ،اعتماداجتماعی ،آگاهی اجتماعی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی) و شاخصهای زیست-
پذیری (اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی-زیرساختی و زیست محیطی) مورد بررسی قرار گرفته است .حکمروایی
خوب روستایی بدون شک یکی از مهمترین راههای رسیدن جامعهروستایی به توسعهپایدار میتواند باشد؛
چرا که مدیرانروستایی میتوانند با افزایش مشارکت روستاییان در همه زمینهها کم و کاستیهای موجود
روستا را بهتر بشناسند و سعی در رفع کم و کاستیها نمایند .با باالبردن سطح عملکرد مدیران در روستاها
میتوان به نحو بهتری از امکانات و فرصت های موجود در روستا استفاده نمود و رضایت خاطر روستاییان را
فرآهم کرد .با اجرای برنامه های خاص مبنی بر اجرای عدالت در دهیاری و آشناکردن روستاییان با نقشها و
مسولیتهای خود نسبت به کارکرد دهیاری برابری را در میان روستاییان بوجود آورد .با حضور به موقع
مدیران روستا و برخورد محترمانه با روستاییان و پاسخگو بودن مدیران به روستاییان میتوان اعتماد
روستاییان را به مدیران افزایش داد .همچنین با افزایش آگاهی اجتماعی روستاییان از شرایط خود و کاهش
مشکالت مالی روستاییان و افزایش میزان اشتغا روستاییان اقداماتی مناسب جهت زیستپذیر نمودن روستا

۲5۳

انجام داد که در نتیجه موجب ماندگاری بیشتر روستاییان و کاه مهاجرت و افزایش رفاه نسبی روستاییان شود
که همه این موارد درچارچوب حکروایی خوب قابل انجام میباشد.
نتایج بررسیهای صورت گرفته بیانگر این است که اگر حکمروایی خوب در روستاها در وضعیت
مناسب و مطلوبی قرار داشته باشد بدون شک زیست پذیری در سطح روستاها را افزایش خواهد داد که این
مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد .باالبردن سطح کیفیت زندگی روستاییان ،فراهم کردن
زیرساختهای مناسب در روستا ،کاهش تن ش و مراودات در میان روستاییان ،ایجاد فضاهای سبز و دلنشین
در روستاها ،مشارکت دادن روستاییان در طرحهای عمرانی روستا و مشورت گرفتن از آنها ،فراهم آوردن
محیطی امن و ایمن که آسودگی خاطر روستاییان را به دنبا دارد ،افزایش حس تعلق مکانی در بین
روستاییان ،افزایش سطح اعتماد در بین روستاییان نسبت به مدیران روستا ،فراهم آوردن امکانات بهداشتی و
آموزشی مطلوب در روستا و مهیا کردن شرایطی در روستا جهت اشتغا روستاییان در محیط روستا همگی از
عواملی است که مدیران روستایی میتوانند در قالب حکمروایی خوب در روستا را فرآهم آورند و زیست-
پذیری در سطح روستا را بهبود بخشند در غیر اینصورت زیست پذیری در سطح روستا کاهش یافته و
روستاییان به دنبا باالبردن کیفیت زندگی خود به ناچار از روستا مهاجرت خواهند کرد که این باعث
ناپایداری روستا میشود.
رابطه با نحوه عملکرد مدیران روستا در رابطه با زیست پذیر نمودن روستا بود .با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهاد می شود در آینده مطالعاتی به بررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی در روستاهای گردشگرپذیر و
غیرگردشگرپذی ر انجام شود و نتایج را با یکدیگر مقایسه شود تا عملکرد مدیران روستایی در هریک از
روستاها مشخص شده و کم و کاستیهای هرکدام مشخص گردد .همچنین پیشنهاد میشود که مدیران و
مسوالن روستایی جهت باالبردن زیستپذیری در روستای تمندان اقداماتی همچون اشتغا پایدار ،مهیا
ساختن امکانات تفریحی مناسب و در حد استاندارد ،افزایش امنیت اجتماعی و فردی و فرآهم کردن مسکن
استاندارد و سالم انجام دهند تا روستاییان میل و رغبت بیشتری به ماندگاری در روستا داشته باشند.
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Introduction
The world today is struggling with many issues and problems that seem hard to solve.
Sometimes, solutions are offered by certain networks, but they cannot completely solve
the problems. Indeed, it requires the collective and common wisdom of global actors.
For decades, rural areas around the world have faced challenges such as declining
economic activities, restructuring traditional agricultural industries, aging populations,
migration of young people abroad for higher education, and reduction of the quality of
life in small towns and villages. The effective performance of public administration
units is considered as a condition for the development of regions, countries and
communities. This well-known model provides the basis for the principles of good
governance proposed by the World Bank in the 1990s. Governance has emerged as an
alternative to traditional methods of management. It needs political organizations and
NGOs to address policy-making issues and decision-making processes and to define
groups of governmental and non-governmental actors to deal with different situations
Methodology
This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature
and method. It is done in two ways, library work and field study. In the descriptive
section, the library method has the main application because the theoretical foundations
of research are available and documented only in the existing literature. It is also
possible to know the current situation of the study area by describing what exists. The
statistical population of the study consists of all the people of Tamandan village, who
are 272 according to the 2016 census. Using the Cochran's formula, 160 questionnaires
were completed randomly in such a way that each element of the target community was
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equally selected. The sample was selected among people over 18 years. For the validity
of the questionnaire in the present study, a formal method was used to increase the
degree of validity. For this purpose, the questionnaire was given to experts, specialists
and professors after compilation. After their opinions were collected, the necessary
corrections were made. Cronbach's alpha coefficient was also used to obtain the
reliability of the questionnaire. The alpha value calculated for the governance was 0.84
and for viability was 0.81. Multivariate regression analysis, Pearson’s correlation
coefficient and one-sample t-test were used to analyze the findings.
Results and discussion
The descriptive results of the study showed that 50 respondents, or 30% of the sample,
were women, and 110 respondents, or 70% of the sample, were men. Also, 57 were
married (36%), and 103 people were single (64%). The lowest percentage belonged to
the age group of 20-30 years with 16 people, and 29% as the highest percentage
belonged to the age group of 30-40 years with 46 people. The highest percentage was
related to the diploma holders (39%), and the lowest percentage (3%) was for the
master's degree group and higher. The highest frequency was for the farmers (35%), and
the lowest percentage (8%) for the occupational group of employees. The highest
percentage of income (31%) was related to those who earned 700 thousand Tomans up
to 1 million Tomans, and the lowest percentage (10%) belonged to those with the
income of higher than 2.5 million Tomans.
Conclusion
The results of the studies indicate that, if the governance in villages is in good
conditions, it will undoubtedly increase the livelihood there and prevent the migration
of villagers to cities. Improving the life quality of villagers, providing appropriate
infrastructure in villages, reducing tensions and clashes among villagers, creating green
and pleasant spaces in villages, involving the villagers in rural development projects and
consulting them, providing a safe and secure environment that leads to peace of mind
for them, increasing the sense of place among them, increasing their trust towards the
village managers, providing desirable health and educational facilities in villages and
providing conditions for rural employment can provide good governance and improve
livability in villages. Otherwise, the livability there will be low and villagers seek to
increase their life quality inevitably by migrate from the village, which will cause
instability in the village.
Keywords: Governance, Good rural governance, Viability, Tourist villages, Tamandan
village
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