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 چکیده

ای روستایی به دلیل وجود مشکالت فراوان همچون خشکسالی، سیل و گاها مشکالت اقتصادی همچون بیکاری جوانان و هخانوار

توان گردد که با مدیریت مناسب و حکمروایی خوب مینان دستخوش تغییر و تحوالتی میبهداشت نامناسب همواره نشاط و سرزندگی آ

 بر روستایی خوب حکمروایی اثرات از این مشکالت کاست و سرزندگی را به روستاییان هدیه نمود. هدف این پژوهش ارزیابی

کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار این پژوهش از لحاظ هدف  روستایی در شهرستان زاهدان است. خانوارهای سرزندگی

جامعه آماری تحقیق را خانوارهای  ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد.تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه -توصیفی

ه صورت تصادفی به روستا ب 20ها تعداد دهد که با توجه به پراکندکی روستاها و تعداد زیاد آنروستایی شهرستان زاهدان تشکیل می

تن جمعیت داشته  18365خانوار برابر با  4456، این روستاها جمعا 1395عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 

 هایتن به عنوان نمونه انتخاب شده است. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص 354است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون  .بدست آمده است 85/0های سرزندگی و برای شاخص 80/0حکمروایی برابر 

و  839/2حکمروایی خوب روستایی با میانگین نتایج پژوهش نشان داد که  ای استفاده شده است.چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه

بررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی  اند.تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شدهپایین 773/2با میانگین سرزندگی خانوارهای روستایی 

برمتغیر سرزندگی  398/0نشان داد که حکمروایی خوب روستایی بیشترین تاثیر را با ضریب بتای بر سرزندگی خانوارهای روستایی 

یر سرزندگی محیطی دارد. همچنین حکمروایی بر متغیر سرزندگی اجتماعی و بر متغ 147/0اقتصادی و کمترین تاثیر را با ضریب بتای 

  .تاثیر دارد 256/0و  321/0سرزندگی فرهنگی به ترتیب با ضریب بتای 

 سرزندگی، حکمروایی، حکمروایی خوب، خانوارهای روستایی، شهرستان زاهدان. :کلمات کلیدی
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 قدمهم

های های مناسب به همراه بهسازی و توسعه فیزیکی مناظر سکونتگاهتسازی امکانات و زیرساخفرآهم      

رود که امروزه زمینه را برای بحث جدید ریزی توسعه روستایی به شمار میهای مهم برنامهروستایی، یکی از مولفه

جودات سرزندگی موجب شده است که روستاها همانند مو در توسعه پایدار روستایی، سرزندگی فرآهم کرده است.

زنده، دارای نشاط و پویایی باشند و برای مردم تجلی جذابیت و امنیت کارآمدی را داشته باشد و باعث زیست و 

 حال عین در ولی محافظه کارانه قاعده یک سرزندگی (.137: 1398ها شوند )رومیانی و همکاران،سرزندگی آن

 انجام به اجبار و نه تحریک نه بودن، سرزنده ساحسا سرزندگی (.95: 1398است )زیران و همکاران، کلی بسیار

 فردی وریبهره و فعالیت در نه تنها بودنش سرزنده که است فردی سرزنده، شخص محققان اعتقاد به. است دادن

 دیگران برای و کندمی سرایت ارتباطند در این فرد با که افرادی به مسری طور به سرزندگی این بلکه شودمی ابراز

است )قربانی  مثبت انرژی با آمیختگی یک و برانگیختگی بیش از چیزی سرزندگی. شودمی زاییانرژی موجب نیز

رو با توجه به مطالب بیان شده سرزندگی در محیط روستا امری مهم و (. از این85: 1397پیر علیدهی و همکاران،

که برای یک زندگی  شاط را درپی داردگردد چرا که سرزندگی در روستا پویایی و احساس تعلق و ناساسی تلقی می

(. عوامل بسیار زیادی بر سرزندگی روستاییان 620: 1396سالم و با کیفیت الزم و ضروری است )عینالی و همکاران،

توانند موجب باالرفتن کیفیت سرزندگی در روستاها شوندکه یکی از این عوامل تاثیرگذار تاثیرگذارند که می

 پدیدار حکومت، و سنتی مدیریت هایروش برای جایگزینی عنوان به حکمرواییست. حکمروایی خوب روستایی ا

 گذاریمشکالت سیاست به رسیدگی جهت که غیردولتی نهادهای و سیاسی هایسازمان یا ساختار عنوان به و شده

برای  غیردولتی و دولتی بازیگران جمعی تصمیمات رهبری برای فرآیندهایی عنوان به تواندمی و اندآمده وجود به

 نتایج چشمگیری طور به تواندمی (؛ که1398شود )جعفری و همکاران، تعریف مختلف، هایموقعیت با مقابله

 مناطق در جهان فقیران درصد 68 است. حدود روستایی حکمروایی و عمومی خدمات ارائه بخشد، بهبود را توسعه

است )کوسک و  مهم بسیار روستایی مناطق به جهتو بنابراین کنند،می زندگی جهان سراسر در روستایی

: 1401)منوچهری، (. حکمروایی خوب، فرآیندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد1،2020وانچکون

روستایی بر پایه اعتقاد روستایی است. اصول حکمروایی خوباندرکار در جامعههای دستو متفاوت گروه (؛187

و جامعه مدنی )نهادهای اجتماعات محلی و شوراهای محلی( استوار است و در آن گرایی به دموکراسی، کثرت

منافع ناشی از مداخله و همکاری نهادهای محلی و غیر انتفاهی با نهادهای رسمی مورد توجه قرار گرفته است 

مهاجرت، روستاهای شهرستان زاهدان با مشکالت فراوانی همچون بیکاری جوانان،  (.1399)پازکی و همکاران،

ها، خشکسالی و مخاطرات طبیعی، مشکالت ناشی از قاچاق سوخت و دیگر بهداشت نامناسب، ضعف زیرساخت

 
1 - Kosec & Wantchekon 
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موارد باعث شده تا این روستاها از شادابی و سرزندگی مناسبی برخوردار نباشند که در این پژوهش سعی براین 

ند در سرزندگی خانوارهای روستایی تاثیرگذار توااست که بررسی نماید حکمروایی خوب روستایی تا چه اندازه می

باشد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی 

 خانوارهای روستایی چگونه است؟ 

 پیشینه تحقیق

آوری بر سرزندگی ند آثار تابای که در شهرستان دیواندره انجام داد( در مطالعه1397پور )سواری و خسروی        

آوری و سرزندگی خانوارهای خانوارهای روستایی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که که بین تاب

( به بررسی اثرات حکمروایی خوب بر 1399مومنی و همکاران )روستایی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. 

 تمام بین قوی دهستان آدران پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که رابطههای پیراشهری در پذیری سکونتگاهزیست

 پذیری،مسئولیت محوری، عدالت متغیرهای بین این در. است برقرار پذیریزیست و حکمروایی خوب هایشاخص

 توانیم. بودند پذیریزیست با رابطه کمترین دارای شفافیت متغیر و رابطه بیشترین دارای به ترتیب محوریقانون

 برابر توزیع باعث خوب حکمروایی الگوی از استفاده با محلی مدیران جانب از عدالت رعایت عنوان کرد این گونه

 مورد منطقه پیراشهری روستاهای مناطق در بیشتر هرچه زندگی کیفیت افزایش و زیستپذیری و بهبود امکانات

اجتماعی  امنیت برای هایی چالش: روستایی مناطق در خوب ( به بررسی حکمرانی2014) 1شده است. جاجا مطالعه

 شده حکمرایی به نحو احسنت اجرا که شودحاصل می اجتماعی امنیت پرداخت و چنین نتیجه گرفت که زمانی

 اجتماعی امنیت و فناوری تحول برای اما است خوب حکمروایی مفید معیارهای از یکی واقعی دموکراسی. است

 حفاظت آنها اصلی نگرانی همچنین وقتی که .است شدن دموکراتیزه به نیاز است و وریضر روستایی حاکمیت بهبود

و همکاران  2سارکر. یافت دست پایدار توسعه به توان می( ارعاب و اذیت و آزار نه) است شهروندان مال و جان از

و چنین نتیجه گرفتند بنگالدش پرداختند  در خوب حکمرانی طریق از روستایی مردم فقر ( به بررسی کاهش2018)

 احکام ها،هزینه بودجه، شفافیت دولت، اساسی خدمات به فقرا دسترسی عموم، دسترس در موجود که اطالعات

 است بخش هر توسعه برای موثر ابزارهای از فساد با مبارزه و بنیادی دموکراسی پاسخگو، محلی دولت ها،دادگاه

 .شوددر مناطق روستایی می فقر جر به کاهشآید و مناز طریق حکمروایی خوب بدست می که

دهد که تاکنون اکثر مطالعات صورت گرفته از سرزندگی در نقاط شهری بررسی مطالعات مختلف نشان می        

انجام ده است و در روستاها کمتر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین بررسی مطالعات مختلف در نقاط 

 
1 - Jaja 
2 - Sarker 
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ای به بررسی اثرات حکمروایی خوب بر سرزندگی خانوارها و به دهد که هنوز مطالعهشهری و روستایی نشان می

 خصوص خانوارهای روستایی انجام نشده است و این پژوهش از این حیث جدید و نو است.

 مبانی نظری

 ممفهو حول عمده طوربه و است شده مطرح1981  سال از شهری طراحی تخصصی ادبیات در سرزندگی          

" Liveliness " یا " Livability" مورداستفاده گوناگون منابع در مفهوم این برای مختلفی هایواژه و باشدمی 

های متنوع برای استفاده سرزندگی به معنای قابلیت تامین فعالیت(. 108: 1399)سعیدی و همکاران، است قرارگرفته

و فرهنگی که با هدف تجربیات و تعامالت اجتماعی متنوع های مختلف اقتصادی، اجتماعی کنندگانی با پیش زمینه

ای که امنیت، برابری و راحتی را برای همه استفاده کنندگان در آن مکان فراهم شده باشد گردهم آمده، به گونه

(. همچنین به عنوان ویژگی مناسب برای زندگی مطلوب تعریف شده است که بیان کننده آن 52: 1399)حوراسفند،

سرزندگی به (. 21: 1397پور،کنند )سواری و خسرویمردم چگونه کیفیت زندگی را درک و تجربه می است که

عنوان یک رهیافت اساسی به منظور حل مشکالت و مسائل حیات جمعی فضاهای عمومی در سطوح اجتماعی، 

 .(Paul and Sen,2018: 142)اقتصادی، محیطی و فرهنگی مطرح شده است 

تعریف  سرزندگی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی بعد را در چهارسرزندگی دری مفهوم چارلز الن       

؛ با این تفاوت که نشاط اجتماعی (113: 1399نیا،)شریفی است که از نظر معنا به نشاط اجتماعی نزدیک استکرده 

د با آن کیفیت کلی زندگی نگر است و به درجه و میزان احساسی اشاره دارد که فرشناسی مثبتیک مفهوم روان

 اقتصادی، بعد در. (Chou and Wang,2016: 3)کند خود را به منزله یک زندگی کامال مطلوب ارزیابی می

هستند )اسدی و  حرکت در سازیجهانی سمت به بگیرند، را آن بتوانند جلوی بی آنکه جامعه و اقتصاد

 بودن مناسب شغل، داشتن و فقر بودن پایین مانند تصادیاق عوامل محققان دیدگاه برخی از(. 19: 1399همکاران،

-ویژگی روی بر باشد ومی روستا سرزندگی دهنده نشان مناسب به اعتبارات دسترسی و درآمد و زندگی هایهزینه

 اجتماعی هایویژگی هم دیگر عدهای اشتغال و نرخ و مهاجرت میزان جمعیت، رشد قبیل از روستاها جمعیتی های

. (254: 1399)صادقی و همکاران، کنندمی قلمداد روستا سرزندگی نشانگرهای عنوان به را و اعتماد سجامان مانند

 به جامعه برای را محیطی و اقتصادی اجتماعی، خاص پیامدهای که عنوان عاملی به باید جامعه سرزندگی بنابراین

 گردشگری اشتغال، ساختار تحلیل و تجزیه) تصاداق طریق روستایی از جامعه نشاط به و شود گرفته نظر در آورده بار

 هایسرمایه و رفاهی امکانات( و مرگ، تولد نرخ مهاجرت، سنی، ساختار) جمعیت دینامیک( زندگی، هزینه و

در علوم مختلف از سرزندگی تعاریف گوناگونی ارائه شده  (.364: 1398کند )عینالی و همکاران،می کمک اجتماعی

. (Chang et al,2018: 1053)باشد سرزندگی یک عامل اساسی در سالمت روان می شناسیاست. در روان
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باشد که برای بیان رضایت پایدار از زندگی تعریف شناسان سرزندگی حالتی ذهنی و مفهومی میبنابراین از نظر روان

 .(Veenhoven,2017: 12)گردد می

 و اقتصادی توسعه و شهری و روستایی توسعه پایدار، سعهتو مانند مفاهیم از ایگسترده طیف حکمروایی،        

 اجرای غالب های ویژگی موازات به (؛58: 1400)خزایی و بیگی، شفافیت و مشارکتی رویکردی با را اجتماعی

 - ساختاری سیستم (.94: 1399،پازکی و همکاران) گیرد  می بر در ریزی،برنامه های استراتژی و ها سیاست

 دهیاری نهاد تأسیس و شدن نهادینه رغم علی که دهدمی نشان حاضر حال در کشور روستایی مدیریت عملکردی

 روستا با ، خوب امر یک وجود عدم و پایین به باال از نگاهی با همیشه روستایی مدیریت اسالمی، شوراهای و ها

 در مردم فعال مشارکت و حضور ساز زمینه تواندمی  که روستایی حاکمیت مدل است بوده روبرو روستاییان و

: 1399)مومنی و همکاران،  شود نمی دیده روستاها اکثر در یا است کم بسیار ، باشد ریزی برنامه و مدیریت سیستم

 به دستیابی روند و باشد موثر آنها موفقیت در تواندمی خوب حکمرانی مفاهیم از دهیاران آگاهی (. بنابراین195

 (.88: 1400خداپناه،کند ) تسریع را روستایی مناطق در خوب حکمرانی

 روستایی حکمروایی خوب رویکرد که دهد می نشان روستایی خوب حکمروایی به مربوط ادبیات بر مروری        

 تکیه با رویکرد این. است روستایی توسعه پایدار مدیریت زمینه در رویکردها ترین محبوب و جدیدترین از یکی

 پاسخگویی، مشارکت، سایه در نهاد این موثر و فعال حضور بر مدنی جامعه و صیخصو بخش دولت، اصلی ستون بر

)حیدری  کندتاکید می انسانی توسعه بر نظارت و اجماع مسئولیت، اثربخشی، و کارایی قانون، حاکمیت

 تقسیم یخارج و داخلی عوامل به روستایی حاکمیت بر موثر عواملدربان استانه و رضوانی  از نظر  (.1398ساربان،

 عوامل و محلی مدیریت انسانی نیروی عامل و محلی مدیریت سازمانی خصوصیات شامل داخلی عوامل. شوند می

(. 1398فر و همکاران، )خوش است مکانی موقعیت و اقتصادی محیط ، فرهنگی و اجتماعی محیط شامل خارجی

 اجتماعی رفاه و آزادی اجتماعی، ظمن و امنیت اجتماعی، عدالت تحقق خوب، حکمروایی خروجی که است روشن

 مورد در بتوانند روستا مردم که است خوب حکمرانی مدل در دیگر، طرف از. است مناطق کلی پذیری زیست و

 (.1399)مومنی و همکاران، بگیرند تصمیم خود سرنوشت

و علمی موضوع مورد  ها و متغیرهایی است تا بتواند به صورت دقیقاصوال هر پژوهش علمی نیازمند شاخص       

های مورد نیاز را از مطالعات مختلف مطالعه را مورد بررسی قرار دهد و به همین خاطر این پژوهش نیز شاخص

اند های پژوهش استخراج شدهها نیز از درون یافتهمرتبط با موضوع استخراج نموده و همچنین تعدادی از شاخص

ها و متغیرهای تحقیق مدل مفهومی ایند. بنابراین با توجه به شاخصنمکه در انجام این تحقیق محقق را کمک می

 گردد:تحقیق به صورت زیر ترسیم می
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  هاها و روشداده

تحلیلی است که به دو  -این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی      

ای کاربرد خش مطالعه توصیفی روش کتابخانهو پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. در ب ایروش مطالعه کتابخانه

اصلی را دارد زیرا مبانی نظری تحقیق و اشراف بر موضوع پژوهش تنها با مرور مطالعات و تحقیقات انجام گرفته 

دهد زاهدان تشکیل میخانوارهای روستایی شهرستان را  قیتحق یجامعه آمارموجود و مستند امکان پذیر است. 

عنوان روستای نمونه صورت تصادفی به روستا به  20ها تعداد که با توجه به پراکندکی روستاها و تعداد زیاد آن

تن جمعیت داشته  18365خانوار برابر با  4456، این روستاها جمعا 1395انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 

های گردآوری دادهجهت است.  تن به عنوان نمونه انتخاب شده 354عداد که با استفاده از فرمول کوکران تاست 

تایید اساتید و کارشناسان مربوطه  توسط آن صوری روایی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که

فای شده است. همچنین جهت بدست آوردن پایایی پرسنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آل

بدست آمده  85/0 سرزندگیهای و برای شاخص 80/0های حکمروایی برابر کرونباخ بدست آمده برای شاخص

اند شامل های حکمروایی خوب روستایی که مورد استفاده قرار گرفتهدر پژوهش حاضر شاخص. (1)جدول است

 اقتصادی است -وضعیت اجتماعیگویی، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مشارکت، عملکردی، برابری، پاسخ
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 های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگیخصسرزندگی نیز شادر مولفه های مورد استفاده و شاخص (2)جدول

برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و (. 3)جدولمورد استفاده قرار گرفته است 

 ست.ای استفاده شده اآزمون تی تک نمونه

 

 های تحقیق. مقدار آلفای بدست آمده شاخص1جدول
 آلفای کرونباخ شاخص مولفه

 79/0 مشارکت 

 81/0 عملکرد

 80/0 برابری

 79/0 پاسخگویی

 82/0 اعتماد اجتماعی

 79/0 آگاهی اجتماعی

-اجتماعی وضعیت

 اقتصادی

80/0 

 80/0 مجموع

 87/0 اقتصادی سرزندگی

 83/0 اجتماعی

 84/0 محیطی

 86/0 فرهنگی

 85/0 مجموع

 1400های پژوهش، منبع: یافته

 
 . شاخص ها و گویه های حکمروایی خوب روستایی2جدول

 گویه ها شاخص

 

 مشارکت

 های نشست دهیاری، کمبود های برنامه تنظیم در روستاییان با مشورت روستاییان، کمبود از خواهی نظر کمبود
 های پرژه اجرای در روستاییان های انداز، کمک چشم سند تنظیم در روستاییان شارکتم عمومی، کمبود مشورتی

 سرمایه نظر محرومان، جلب بیشتر مشارکت بر مبنی معین روستاییان، اقدامات نظرات به ها دهیاری عمرانی، توجه
 روستاییان به رسانی روستایی، اطالع زنان روستایی، مشارکت گذاران

 

 عملکردی

 روستا، عملکرد مسائل و مشکالت حل در دهیاری محلی، عملکرد اختالفات حل در دهیاری عملکرد زا رضایت
 خود، پیگیری وظایف به دهیاری کارکنان مناسب آشنایی فرصتها، کمبود و امکانات از بهینه ی استفاده در دهیاری
 رمندانکا توسط دهیاری وظایف تمام به مناسب دهیاری، رسیدگی عملکرد نتایج مناسب

 

 برابری

 نهادهای در عضویت و قدرت به دسترسی در برابر فرصت دهیاری، کمبود توسط زنان برای فرصت ایجاد عدم
خیریه،  و امداد کمیته پوشش تحت افراد برای خدمات بهای به دهیاری، تخفیف خدمات ی ارائه در روستا، تبعیض

های روستایی،  گروه و افشار همه با دهیار  برابر رفتاردهیاری،  در عدالت اجرای بر مبنی خاص ی برنامه وجود
 دهیاری کارکردهای به نسبت شهروند عنوان به خود های مسئولیت و ها نقش به ساکنان آشنایی
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 پاسخ گویی

 حضور شکایات، عدم دریافت برای مناسب کار و ساز دادها، کمبود قرار رسانی اطالع در دهیاری شفافیت کمبود
 و عملکرد و ها برنامه اعالم و روستاییان، انتشار با دهیاری محترمانه ، برخورد دهیاری کارکنان و اردهی موقع به

 نسبت دهیاری گویی دهیاری، پاسخ مخارج و درآمد درباره روستاییان به رسانی مردم، اطالع عموم برای ها هزینه
 یارده با روستاییان مستقیم مالقات روستاییان، امکان های خواسته به

 

 اعتماد اجتماعی

 دهیاری مسئولین درونی، عمل گرایش و اعتقادات زمینه در مسئولین مسئوالن، تظاهر اعمال و گفتار میان تطابق عدم
روستاییان،  اعتماد آنها، جلب اظهارات و روستاییان برای مسئولین ارزش و اند، احترام داده که هایی وعده و قول به

 انروستایی با منصفانه رفتار

 

 اگاهی اجتماعی

 روستا، اطالع سطح در درسی های کالس روستا، تعداد در ماندگار کرده تحصیل افراد روستا، تعداد در سواد سطح
 اجتماعی ، آگاهی دهیاری با ارتباط در خود حقوق از روستاییان کامل روستا، اطالع سطح در ها دهیاری رسانی
 خود شرایط از روستاییان مناسب

 

-جتماعیوضعیت ا

 اقتصادی

 رفاهی روستا، امکانات سطح در اشتغال روستاییان، میزان نامناسب درآمد روستا، سطح سطح در مالی مشکالت
 رسانی روستاییان، اطالع مسکن روستاییان، وضعیت برای بهداشتی امکانات به روستا، دسترسی سطح در مناسب
 روستا خانواردر نفرات باتعداد درارتباط مناسب

 و قادرمرزی ؛1391همکاران، و رکن الدین افتخاری ؛1396همکاران، و فضلی رحمانی ؛1398همکاران، و فرخوش ؛1393همکاران، و : حسامبعنم
 1400،و یافته های تحقیق1396همکاران،

 . شاخص ها و گویه های سرزندگی3جدول
 گویه ها شاخص

 ارزش عملکرد خرده فروشها، گردشگران، شمار مردم، ندگیز استانداردهای و خالص درآمد اشتغال، سطوح توسعة اقتصادی
 اقتصادی تعاونیهای فعالیت بیمه، رامتغ دارایی، و زمین

 دامنة روحتة جمعی، اجتماعی، الیه های میان پویایی اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، تعامالت اجتماعی
 اجتماعی نشاط و شور به زندگی، امید مکانی، تعلق اطراوت،ب روستایی جامعة موزون، روابط زندگی، شیوه های

 امنیت بخش شهری، به ارتباط و اتصال مکان، حس خانگی، هایفاضالب و زائد مواد دفع گردوغبار، هوا، آلودگی محیطی
 روستایی معماری باکیفیت، روستایی فضای محیطی،

 محصوالت و مصرف توزیع اجتماعی، جشنهای سنت، خاطرات، ویت،ه آنها، از تجلیل و روستا مردم به احترام بقا، فرهنگی
 اجتماعی منزلت مشارکت، روستاییان، تولیدی

 1398: عینالی و همکاران،1398: زیران و همکاران،1398: رومیانی و همکاران،1397پور،سواری و خسرویمنبع: 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 جنوب در شهرستان این. باشدمی زاهدان شهر آن مرکز و بلوچستان و یستانس استان توابع از زاهدان شهرستان       

 و پاکستان کشور به شرق از جنوبی، خراسان استان و هامون شهرستان به شمال از که دارد قرار ایران کشور شرقی

در سال  نشهرستا این جمعیت. شودمی محدود شهرستان خاش به جنوب از و کرمان استان به غرب از افغانستان،

 و سیستان استان شمال در مربع کیلومتر 36581  مساحت با زاهدان نفر بوده است. شهرستان 672589، 1395

دهستان است. شهرستان زاهدان  6بخش و 3مرکز شهری،  2است. این شهرستان دارای تعداد  گرفته قرار بلوچستان

شود. ست که از سوی غرب به دشت لوت منتهی میاز نظر عوارض طبیعی تقریبا منطبق بر ارتفاعات شرقی کشور ا

ها و ها را دشتشوند و حد فاصل آنجنوبی در این ناحیه دیده می -بنابراین یکسری ارتفاعات با جهت شمالی
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های کوه ملک سیاه در شمال شهر زاهدان واقع شده است. گیرد. ناهمواریهای کوچک و بزرگی در بر میچاله

متر از سطح دریا است و نقطه مرزی مشترک ایران و پاکستان و افغانستان  1642در حدودارتفاع کوه ملک سیاه 

 (.51: 1398)ناروئی، است 

 
 . تقسیمات سیاسی شهرستان زاهدان1شکل

 بحث و یافته ها

های توصیفی و های پژوهش در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در بخش اول یافتهیافته      

 های استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است.بخش دوم یافتهدر 

 های توصیفییافته

درصد از  63تن از پاسخگویان برابر با  223نتایج به دست آمده از جنسیت پاسخگویان نشان داد که تعداد        

د از فراوانی نیز متعلق درص 37تن از پاسخگویان برابر با  131اند و تعداد فراوانی را مردها به خود اختصاص داده



 رئیسی و بازوند                              

 

497 
 

تن  99ها است و تعداد درصد از فراوانی متعلق به متاهل 72تن از پاسخگویان برابر با  255باشد. تعداد ها میبه زن

 29اند. از نظر گروه سنی بیشتر درصد فراوانی با درصد از فراوانی را مجردها تشکیل داده 28از پاسخگویان برابر با 

درصد مربوط به گروه  15ترین درصد فراوانی با سال است و کم 40تا  31تعلق به گروه سنی درصد از فراوانی م

ترین درصد درصد از فراوانی بیش 26از نظر سطح سواد گروه تحصیلی زیر دیپلم با  سال است. 65سنی باالتر از 

ترین درصد از فراوانی کم 10فراوانی را به خود اختصاص داده است و گروه تحصیلی فوق لیسانس و باالتر با 

درصد در گروه شغلی  36درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. از نظر اشتغال  بیشترین درصد فراوانی با 

 ترین درصد فراوانی مربوط به گروه شغلی کارمند است.آزاد و کم

 بررسی وضعیت حکمروایی خوب روستایی در روستاهای شهرستان زاهدان

های حکمروایی خوب روستایی در روستاهای شهرستان زاهدان از آزمون ور بررسی وضعیت شاخصبه منظ       

ای لیکرت استفاده شده است ای استفاده شده است. با توجه به این که پرسشنامه از طیف پنج گزینهتی تک نمونه

ت آمده را از نظر مطلوبیت با این را به عنوان میانگین مطلوب درنظر گرفته شده است و نتایج به دس 3بنابراین عدد 

شود. بنابراین اگر میانگین به دست آمده کوچکتر از میانگین مطلوب باشد وضعیت شاخص ( سنجیده می3میانگین )

نطر در وضعیت  میانگین مطلوب باشد اخص موردمورد بررسی نامطلوب و اگر میانگین به دست آمده بزرگتر از 

شاخص باالتر از میانگین 1شاخص مورد بررسی میانگین 7دهد که از میان نشان می نتایج آزمونمطلوب قرار دارد. 

های مورد بررسی شاخص آگاهی تر از میانگین مطلوب است. از میان شاخصشاخص پایین6مطلوب و میانگین 

اخص ترین شبیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و به عبارتی مطلوب 143/3اجتماعی با میانگین 

کمترین  698/2انگین یحکمروایی خوب در روستاهای شهرستان زاهدان است. همچنین شاخص عملکردی بام

ترین شاخص های مورد بررسی به خود اختصاص داده است و به عبارتی نامطلوبین شاخصمیانگین را در ب

 839/2حکمروایی خوب در روستاهای شهرستان زاهدان است. در مجموع حکمروایی خوب روستایی با میانگین 

 (.4تر از حد مطلوب ارزیابی شده است )جدولدر روستاهای شهرستان زاهدان پایین
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با استفاده از  شهرستان زاهدانی هاهای حکمروایی خوب روستایی در روستاشاخص ضعیتو . بررسی3جدول 

 ای آزمون تی تک نمونه
 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 

 شاخص

 مقدار

 (tآماره)

 میانگین 

 عددی

سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

 درصد95فاصله اطمینان 

 حدپایین حدباال

 -366/0 -165/0 -270/0 000/0 730/2 -332/8 مشارکت

 -434/0 -189/0 -302/0 000/0 698/2 -667/5 عملکردی

 -298/0 -158/0 -233/0 000/0 767/2 -665/3 برابری

 -207/0 -093/0 -144/0 000/0 856/2 -733/7 گوییپاسخ

 -254/0 -106/0 -188/0 000/0 812/2 -121/5 اعتماد اجتماعی

 089/0 258/0 143/0 000/0 143/3 498/5 آگاهی اجتماعی

 -303/0 -074/0 -131/0 000/0 869/2 -334/6 اقتصادی-وضعیت اجتماعی

 -253/0 -112/0 -161/0 000/0 839/2 -544/8 حکمروایی خوب روستایی جموعم

 1401های پژوهش، منبع: یافته

 

 بررسی وضعیت سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان

ای استفاده زاهدان از آزمون تی تک نمونه شهرستان در روستایی خانوارهای سرزندگی ضعیتو جهت بررسی       

 05/0ها از سطح معناداری شده است. نتایج آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده برای همه شاخص

ان داد که از وضعیت درصد قابل قبول است. نتایج نش 95کوچکتر است بنابراین نتایج آزمون با ضریب اطمینان 

های سرزندگی در روستاهای شهرستان زاهدان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و میانگین به دست آمده شاخص

 اجتماعیهای مورد بررسی وضعیت شاخص تر از میانگین مطلوب است. از میان شاخصها همگی پایینشاخص

 667/2محیطی با میانگین تری قرار دارد و شاخص ها در شرایط مناسببه نسبت سایر شاخص 845/2با میانگین 

 773/2ترین وضعیت قرار دارد. در مجموع سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان با میانگین در پایین

 (.4تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده است )جدولپایین
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 ای ن با استفاده از آزمون تی تک نمونههای سرزندگی در روستاهای شهرستان زاهداشاخص وضعیت . بررسی4جدول 
 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 

 شاخص

 مقدار

 (tآماره)

 میانگین 

 عددی

سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

 درصد95فاصله اطمینان 

 حدپایین حدباال

 -327/0 -154/0 -221/0 000/0 779/2 -662/3 سرزندگی اقتصادی

 -213/0 -10/0 -155/0 000/0 845/2 -129/5 سرزندگی اجتماعی

 -428/0 -189/0 -333/0 000/0 667/2 -498/7 سرزندگی محیطی

 -399/0 -166/0 -297/0 000/0 803/2 -224/7 سرزندگی فرهنگی

 -337/0 -163/0 -227/0 000/0 773/2 -294/5 مجموع سرزندگی

 1401های پژوهش، همنبع: یافت

 ر سرزندگی خانوارهای روستاییبررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی ب

روستایی در شهرستان زاهدان از آزمون  سرزندگی خانوارهای بر خوب جهت بررسی اثرات حکمروایی      

شود مقدار ضریب ( مشاهده می7رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است. همان طور که در جدول )

کند درصد از متغیر وابسته را تبیین می76دهد که متغیر مستقل شان میکه ن 762/0برابر است با تصحیح شده تعیین 

پذیری با توجه به سطح معنادری بدست آمده که برابر زیست بر دهد بین اثرات حکمروایی خوبکه این نشان می

ات حکمروایی توان چنین بیان کرد که اثراست رابطه کامال معنی دار و منسجمی برقرار است. به عبارتی می 000/0با 

 (.5خوب بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان کامال چشمگیر بوده است )جدول 

 سرزندگی خانوارهای روستایی بر حکمروایی خوب روستایی . تحلیل واریانس اثرات5جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضرب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای معیار

67/0 762/0 771/0 782/0 

 1401های پژوهش،منبع: یافته

گردد مجموع تغییرات طور که مشاهده میدهد. همان( نتایج بررسی تحلیل واریانس را نشان می6جدول )       

متغیر وابسته به دو صورت رگرسیون و باقیمانده نشان داده شده است که هرچه میزان باقیمانده کوچکتر باشد بدین 

تبیین باالیی در توضیح تغییرات متغیر وابسته برخوردار است و هرچه میزان باقیمانده  معنی است که مدل از قدرت

بزرگتر باشد بدینمعنی است که مدل از قدرت تبیین اندکی در توضیح تغییرات متغیر وابسته برخوردار است. 

است که با توجه به مقدار شود مقدارمجذورات رگرسیون از مقدار باقیمانده بسیار باالتر گونه که مشاهده میهمان

توان چنین بیان نمود که مدل از قدرت تبیین باالیی در توضیح معنادار است می 01/0که در سطح خطای  Fزیاد 

 (.6متغیرهای وابسته برخوردار است )جدول
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های سرزندگی خانوار بر روستایی خوب حکمروایی . تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی  بین اثرات6جدول 

 روستایی

 سطح معنادار Fآمار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه

 000/0 662/1 165/38 4 231/14 اثر رگرسیون

 000/0 349 315/2 باقیمانده

 353 586/16 جمع

 1401های پژوهش،منبع: یافته

است که این نشان دهنده این  01/0از سطح  دهد که سطح معناداری برای تمام متغیرها کمترنتایج نشان می       

توان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد. مقدار بتای بدست آمده نشان دهنده میزان تاثیر گذاری است که می

بیشترین  خوب روستایی دهد که حکمرواییاست. نتایج آزمون نشان می سرزندگیبیشتر حکمروایی بر متغیرهای 

بر متغیر  147/0دارد و کمترین تاثیر را با ضریب بتای  قتصادیاسرزندگی برمتغیر  398/0تای تاثیر را با ضریب ب

به ترتیب با ضریب  فرهنگیسرزندگی و  جتماعیاسرزندگی محیطی دارد. همچنین حکمروایی بر متغیر سرزندگی 

 (.7تاثیر دارد )جدول 256/0و  321/0بتای 

 کمروایی( و متغیر وابسته )سرزندگی( . ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل) ح7جدول

 سطح معناداری T ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد متغیرها

BETA خطای استاندارد B 

 000/0 332/2 17/0 019/0 - مقدار ثابت

 000/0 534/8 311/0 002/0 321/0 اجتماعیسرزندگی 

 000/0 125/8 262/0 006/0 398/0 اقتصادیسرزندگی 

 000/0 468/7 195/0 004/0 256/0 فرهنگیی سرزندگ

 000/0 477/6 106/0 008/0 147/0 محیطیسرزندگی 

 1401های پژوهش،منبع: یافته

 نتیجه گیری

ترین نیازهای روستاییان در چارچوب رشد و توسعه پایدار ء و بهبود کیفیت سرزندگی روستاییان از مهمارتقا      

گردد. اجتماعی جامعه روستایی میباالبردن کیفیت زندگی روستاییان و رفاهتواند موجب روستایی است که می

های اخیر با توجه به اهداف حکمروایی خوب روستایی در پی افزایش شادابی و سرزندگی مدیران روستایی در سال

این حکمروایی تواند مشکالت بسیاری از روستاییان بکاهد بنابرباشند که در صورت تحقق این امر میروستاها می

این پژوهش هدف تواند نقش تاثیرگذاری در سرزندگی جوامع روستایی ایفا نماید. از همین رو خوب روستایی می

 است.  بررسی ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان
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های حکمروایی خوب شهرستان زاهدان از نظر شاخصنتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت روستاهای         
شاخص در وضعیت مطلوب و  1شاخص مورد بررسی تنها  7روستایی در وضعیت نامطلوب است چرا که از میان 

های مورد بررسی شاخص آگاهی اجتماعی در وضعیت ها در وضعیت نامطلوب است. از میان شاخصبقیه شاخص
نده وضعیت مطلوب سطح سواد در روستا، تعداد افراد تحصیل کرده ماندگار در مطلوب قرار دارد که این نشان ده

روستا، تعداد کالس های درسی در سطح روستا، اطالع رسانی دهیاری ها در سطح روستا، اطالع کامل روستاییان 
نتایج از حقوق خود در ارتباط با دهیاری و آگاهی اجتماعی مناسب روستاییان از شرایط خود است. همچنین 

اجتماعی، عملکردی، مشارکت و اعتماد  -پژوهش نشان داد که وضعیت شاخص برابری، پاسخگویی، اقتصادی
توان به کمبود نظر خواهی از روستاییان، کمبود اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار دارند که از جمله دالیل آن می

های مشورتی عمومی، کمبود مشارکت روستاییان  مشورت با روستاییان در تنظیم برنامه های دهیاری، کمبود نشست
های عمرانی، توجه دهیاری ها به نظرات روستاییان، های روستاییان در اجرای پرژهدر تنظیم سند چشم انداز، کمک

اقدامات معین مبنی بر مشارکت بیشتر محرومان، کمبود جلب نظر سرمایه گذاران روستایی، عدم مشارکت زنان 
های عمرانی، های عمرانی، اطالع رسانی اندک به روستاییان در رابطه با طرح و پروژهها و برنامهروستایی در طرح

عدم رضایت از عملکرد دهیاری در حل اختالفات محلی، عملکرد ضعیف دهیاری در حل مشکالت و مسائل 
ناسب کارکنان دهیاری به روستا، عملکرد ضعیف دهیاری در استفاده بهینه از امکانات و فرصتها، کمبود آشنایی م

وظایف خود، عدم پیگیری مناسب نتایج عملکرد دهیاری، نبود رسیدگی مناسب به تمام وظایف دهیاری توسط 
و عضویت در  کارمندان، عدم ایجاد فرصت برای زنان توسط دهیاری، کمبود فرصت برابر در دسترسی به قدرت

فیف به بهای خدمات برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای روستا، تبعیض در ارائه خدمات دهیاری، تخ
در دهیاری، رفتار برابر  دهیار با همه افشار و گروه های  خیریه، عدم وجود برنامه خاص مبنی بر اجرای عدالت

خود به عنوان شهروند نسبت به کارکردهای دهیاری،  روستایی، عدم آشنایی ساکنان به نقش ها و مسئولیت های
شفافیت دهیاری در اطالع رسانی قرار دادها، کمبود ساز و کار مناسب برای دریافت شکایات، عدم حضور کمبود 

به موقع دهیار و کارکنان دهیاری، عدم انتشار و اعالم برنامه ها و عملکرد و هزینه ها برای عموم مردم، عدم اطالع 
نسبت به خواسته های  پاسخ گویی دهیاری رسانی مناسب به روستاییان درباره درآمد و مخارج دهیاری، عدم

عدم تطابق میان گفتار و اعمال مسئوالن، تظاهر مسئولین در زمینه اعتقادات و گرایش درونی، عدم عمل روستاییان، 
اند، عدم جلب اعتماد روستاییان، وجود مشکالت مالی در سطح مسئولین دهیاری به قول و وعده هایی که داده

امناسب روستاییان، میزان کم اشتغال در سطح روستا، عدم امکانات رفاهی مناسب در سطح روستا، سطح درآمد ن
روستا، دسترسی اندک به امکانات بهداشتی برای روستاییان، نامناسب بودن وضعیت مسکن روستاییان و عدم اطالع 

 رسانی مناسب درارتباط باتعداد نفرات خانواردر روستا اشاره نمود.

 
های سرزندگی در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که هر چهار شاخص سرزندگی وضعیت شاخص در بررسی      

اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی در سطح نامطلوب ارزیابی شده است و این نشان دهنده این است که 
ان، عدم روستاهای مورد مطالعه دچار کمبود جشنهای اجتماعی، توزیع و مصرف محصوالت تولیدی روستایی

های خانگی، عدم های عمرانی،  آلودگی هوا، گردوغبار، دفع مواد زائد و فاضالبمشارکت روستاییان در برنامه
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تعامالت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، پیوستگی اجتماعی،  فضای روستایی باکیفیت، مقاوم نبودن معماری روستایی،
ة شیوه های عدم جامعة روستایی باطراوت، کاهش امید به پویایی میان الیه های اجتماعی، روحتة جمعی، دامن

زندگی، کاهش شور و نشاط اجتماعی عدم توسعة سطوح اشتغال، کاهش درآمد خالص و استانداردهای زندگی 
در بررسی اثرات  باشند.مردم، کمبود گردشگران، کمبود غرامت بیمه و عدم فعالیت تعاونیهای اقتصادی می

حکمروایی ی بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان نتایج نشان داد که حکمروایی خوب روستای
خوب روستایی بیشترین تاثیر را برمتغیر سرزندگی اقتصادی و کمترین تاثیر را بر متغیر سرزندگی محیطی دارد. 

 است. گذارتاثیر نیزهمچنین حکمروایی بر متغیر سرزندگی اجتماعی و سرزندگی فرهنگی 

خانوارهای روستایی انجام اگرچه تاکنون پژوهشی که به بررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی     

پور که نشان دادند سواری و خسروی نتایج پژوهش اما باشد؛ و این موضوع از این حیث تازه و نو می نشده است

های این پژوهش مطابقت و همخوانی یافتهوضعیت سرزندگی در روستاهای مورد مطالعه نامطلوب است با نتایج 

( که معتقد است وضعیت سرزندگی در روستاهای بخش 1398های زیران و همکاران )دارد. همچنین با نتایج یافته

 سنگر شهرستان رشت نامطلوب است مطابقت و همخوانی دارد. 

 
 

 منابع

نوین روستایی با رویکرد حکمروایی (، ارزیابی عملکرد مدیریت 1396قادرمرزی، حامد و جمینی، داود، ) .1
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 .376-359، صص12، شماره14های انسانی، دورهریزی سکونتگاه، مجله مطالعات برنامهطارم

(، 1396عینالی، جمشید؛ بوزرجمهری، خدیجه؛ نظری شیخی، معصومه؛ دهبانژاد، اکبر و رومیانی، احمد، ) .7
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