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Extended abstract
1. INTRODUCTION
In the literature of rural development, the main
goal is to promote the quality of rural life and the
welfare of the villagers, especially the socioeconomic status of a particular class of people, i.e.,
the poor villagers. To upgrade the physical
structure of the village is among the ways to
achieve this goal. Therefore, rural construction has
been among the measures taken by the government
to tackle this issue over the last years, which
include not only changes in rural communities,
production methods and economic organization of
rural communities, but also measures relevant to
improving infrastructure, political, and social
matters and the relation of the community
members with each other. Therefore, one of the
most fundamental issues in the aftermath of the
Islamic Revolution of Iran, is how to improve the
socio-economic status or the living conditions of
the people living in small villages. Their share in
economic and social development is too modest.
Today, rural Conduct plans are the most important
means of directing rural development in Iran. The
final goal of such plans is to provide the conditions
for welfare and improving the quality of rural life,
and maintain it in rural areas. Two decades after
the implementation of rural Conduct plans in Iran,
and having learned valuable experiences, it is
essential to know what the implications of these
plans are for the rural communities, and whether
they have reached their ultimate goals, i.e.,
improved quality of life, and providing a lively and
healthy environment for rural people? Therefore, the
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main research question is to what extent have the
rural conduct plans been effective in improving the
quality of life of the villagers in Fariman County?
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Rural conduct plans are among the rural
construction plans which can play a fundamental
role in development of rural areas. These projects,
with their potentials and capacities can make
ground for improvement of public facilities
and welfare, such as modernization of rural
housing, newly made sidewalks, and residential
space, improving the lives of the villagers and their
participation. Rural conduct plans are the
revitalization of rural areas in social, economic and
physical dimensions.
Quality of life is a broad concept that has
many definitions. Some have defined it as the
viability of a region, others have defined it as a
measure for the attraction and some have defined
as welfare, social well-being, happiness,
satisfaction, etc. Therefore, the quality of life is a
complex, multi-dimensional and qualitative term
about the conditions and population in a special
geographical area that relies on subjective or
qualitative indicators and
on objective or subjective ones, too.
3. METHODOLOGY
The research is an applied one conducted in
descriptive-analytical and correlational method
using survey and questionnaires. The population
included 22 villages in which rural conduct plans
have been implemented; eight villages with a total
population of 3835 households were selected.
Employing the Cochran formula, 249 rural
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households were selected from the villages of the
study area, they were interviewed based on
random sampling method. Data collected from the
questionnaires, were analyzed using statistical
analysis methods in SPSS, and fitness research
model in EQS software.
4. DISCUSSION
Step-by-step regression was used to assess the
effectiveness of rural conduct plans on subjective
dimension of quality of life. According to
coefficient of determination that shows the
specification of a variance and variation of the
dependent variable through independent variable,
in the final stage, it was 0.57 which indicates the
indicators of independent variable explain 57% of
variation of dependent variable. According to the
results, the model was implemented in four stages,
and in each stage the most influential variable was
introduced to the model. At the end, all the
variables, land use and distribution of services,
rural environment, quality of housing and street
network were introduced to the model which
explained 57 percent of variations in quality
of life. The amount of P-Value or the significance
level is 0.000, which is smaller than 0.05.
Therefore, the null hypothesis test, implying the
insignificance of regression model, was rejected
with 99% confidence. Eventually, we may conclude
that among the indicators of implementing the rural
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Conduct plans, ‘to maintain the land-use’ and
‘distribution of services’ had the greatest impact on
the subjective dimension of villagers’ quality of life.
5. CONCLUSION
Currently, the rural Conduct plans are viewed as
the
most significant and
the
only
rural
development document in our country whose only
aim is to improve the quality of rural life and bring
more prosperity into rural areas. The results show
that there is a direct and complete correlation
between the variables (correlation coefficient
0.75). In other words, there is a strong and positive
relationship between implementing rural Conduct
plans and subjective improvement in the quality of
villagers’ life in the study area. As the success rate
of rural Conduct plans increases, the quality of life
of the villagers increases as well. Therefore, to
achieve the desired objectives, all individuals
involved in this project, including shareholders
who are rural residents and the Islamic Revolution
Housing Foundation, should play their role in
better implementation of the project. It is essential
that all those involved in the project help each
other to achieve all-round development of rural
areas, as the development of rural areas makes way
for national development.
Key words: Quality of life, subjective indicators, rural
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 -1کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ دریافت 2 :مرداد 1394

تاریخ پذیرش 14 :آذر 1395

چکیده
هدف :طرح هادی روستا از جمله طرحهای عمران روستایی است که میتواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعۀ همهجانبۀ مناطق روستایی داشته باشدد .اید
طرح با استفاده از پتانسیلها و قابلیتهای خود میتواند زمینهساز بهبود تسهیالت عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسک روسدتایی ،معدابر جدیداالحددا و
حریم مسکونی ،بهبود وضعیت زندگی روستاییان و مشارکت آنها باشد .در ای مقاله تالش شد تا اثرات اجرای طرح هادی روستایی در بهبدود کیفیدت ذهندی
زندگی روستاییان مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق :روش تحقیق در ای مطالعه ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفیتحلیلی و همبستگی است .جامعۀ آماری تحقیق 22 ،روستا بدوده کده در آنهدا
طرح هادی اجرا شده است .از بی آنها  8روستا با جمعیت  3835خانوار به روش نمونهگیری انتخاب شد .در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونهگیری (کدوکران
 249خانوار روستایی انتخاب و به روش نمونهگیری تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند .اطالعدات استخرا شدده از پرسدشنامههای مدورد نظدر ،بدا اسدتفاده از روشهدای
تجزیهوتحلیل آماری در محیط نرمافزار  SPSSو برازندگی مدل تحقیق با نرمافزار  EQSمورد بررسی قرار گرفت.
یاقتههای تحقیق :یافتههای مطالعه براساس نتایج بهدستآمده از آزمونهای همبستگی تیپ پیرسون نشان میدهد که ارتباطی معندیدار و قدوی بدا ضدری
 0/75بی اجرای طرح هادی روستایی و بعد ذهنی کیفیت زندگی وجود دارد؛ به نحوی که ابعاد طرح هادی روستایی  57درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیی
میکند و در بی ابعاد طرح هادی ،متغیر کاربری اراضی و توزیع خدمات به میزان  35درصد بر ارتقای بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان تأثیرگذار بوده است.
در توزیع فضایی رابطۀ بی اجرای طرح هادی و کیفیت ذهنی زندگی در هفت روستا ،همبستگی مستقیم و کاملی وجود دارد.
کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،شاخصهای ذهنی ،طرح هادی روستایی ،تحلیل مسیر ،شهرستان فریمان.

ارجاع :جعفری ،ف ،.عنابستانی ،ع .ا .و سجاسی قیداری ،ح . 1396( .بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی
روستاییان (مطالعۀ موردی :شهرستان فریمان  .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.1-20 ، 2(6 ،
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1.1طرح مسأله
در ادبیات توسدعۀ روسدتایی هددف عمددة توسدعه ،بهبدود
کیفیت زندگی و رفاه روستاییان بهویژه بهبود زندگی اجتماعی
اقتصادی گروه خاصی از مردم؛ یعنی روسدتاییان فقیدر هسدت.
یکی از راههای رسیدن به ای هدف ،تغیر در سداخت فیزیکدی
روستا میباشد .بنابرای  ،یکی از راههدایی کده دولدت در چندد
سال اخیر برای مقابله بدا بهبدود وضدعیت روسدتاییان بده کدار
گرفته است ،عمدران روسدتایی بدوده کده شدامل دگرگدونی در
جامعۀ روستایی است که ای دگرگونی نده تنهدا در روشهدای
تولیدی و سازمان اقتصادی جامعۀ روسدتایی؛ بلکده امدور زیدر-
بنایی ،سیاسی و اجتماعی و همچنی  ،مناسبات اعضای جامعه
با یکدیگر را نیز شدامل مدیشدود (آسدایش ،1376 ،ص. 44 .
بنابرای یکی از اساسیتری مسائل ایران بهویژه در دورة بعد از
پیروزی انقالب اسدالمی چگدونگی بهبدود شدرایط اقتصدادی و
اجتماعی و به طور کلی ،بهبود شرایط زندگی مردمی است کده
در ای روستاهای کوچک به سر میبرند .ای مدردم در توسدعۀ
اقتصدادی و اجتمداعی سدهمی بسددیار ندابرابر دارندد (آسددایش،
 ،1376ص . 45 .در رابطه بدا کیفیدت زنددگی میتدوان گفدت
اصوالً کیفیت زنددگی واژهای پیچیدده ،چندبعددی و کیفدی در
ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیدایی
خاص است که هم متکی به شاخصهای ذهنی یا کیفی و هدم
متکی به شاخصهای عینی یا کمّی است (کوکبی ،1386 ،ص.
 . 83کیفیت زندگی ذهنی براسداس پاسد هدای رواندی مانندد
رضایت شغلی و خوشحالی در میان دیگران مورد اندازهگیری و
سدددنجش قدددرار مدددیگیرندددد (خدددوارزمی ،1384 ،ص 4 .و
گستردهتری و رایجتری تمایز در بررسی کیفیت زندگی ،تمایز
میان کیفیت زندگی ذهنی و عیندی اسدت (نوندانی ،اصدغرپور،
صفا و کرمانی ،1387 ،ص. 114 .
در سدددالهای اخیدددر توجددده بددده برنامدددهریزی کالبددددی
سکونتگاههای روستایی به منظور یافت مطلوبتری وضدعیت
سازگاری بی فضدا و جامعده بده نفدع جامعده در دسدتور کدار
سازمانها و نهادهای توسعۀ روستایی قرارگرفته است تا زمینده
و بستر مناسبی برای توسعۀ کالبدی سکونتگاههای روسدتایی
فراهم آید (پورطاهری ،رک الددی افتخداری و بددری،1390 ،
ص. 11 .
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بی تمامی طرحهدای توسدعۀ فیزیکدی ،طدرحهدای هدادی
روستایی ویژگی خاصی داشدته و از سده جنبده دارای اهمیدت
است؛ نخست ،با توجه به زمان آناز ای طرحها ،تهیه و اجدرای
آنها بیش از  20سدال سدابقه دارد (کمتدر طرحدی در کشدور
وجود دارد که تهیه و اجرای آن ،ای مدت ادامه داشته باشدد .
دوم ،از آنجا کده طدرحهدای هدادی در مقیداس روسدتا تهیده
میشود ،گسدترة مکدانی آنهدا زیداد اسدت و در تمدام ندواحی
روستایی کشور میتوان نموندههدایی از آنهدا را یافدت .سدوم،
طرحهای هادی محلیتری و موردیتری طرحهاسدت کده بده
طددور مسددتقیم بددا روسددتاها و اجتمدداع روسددتایی ارتبدداط دارد
(رضددوانی ،1387 ،ص . 170 .امددروزه طددرح هددادی روسددتایی،
مهمتری ابزار مدیریت توسعۀ روستایی در ایران است (شکور و
شمسالدینی ،1393 ،ص . 40 .بدا توجده بده ای کده از زمدان
شروع فعالیت ای نهاد؛ یعنی سال  1368تا پایان فروردی مداه
سال  1393برای  31146روستا طرح هدادی تهیده شدده و در
همی بازة زمانی ،کل روستاهایی که طرح در آنها اجرا شدده،
 13548مورد میباشد (بنیاد مسک انقدالب اسدالمی. 1394 ،
با توجه به ای که هدف نهایی ای گونده طرحهدا فدراهمآوردن
زمینۀ رفاه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و ماندگاری آنها
در مناطق روستایی است و با گذشت بیش از دو دهه از تهیه و
اجرای طرحهای هادی روستایی در کشور و انددوخت تجربده،
الزم است بدانیم اجرای ای گونه طرحهدا چده نتدایجی بده بدار
آورده و چه پیامدهایی را برای جامعۀ روستایی در پدی داشدته
است و در نهایت ،به هدف خود کده بهبدود کیفیدت زنددگی و
فدراهمآوردن محیطدی سدالم و جداذب بدرای زنددگی سداکنان
نواحی روستایی میباشد ،دست یافته است .بندابرای  ،هددف از
پژوهش حاضر ای است تا بدا تأکیدد بدر مشخصدههای اجدرای
طرح هادی روستایی که عبارتاند از :بهبدود کیفیدت مسدک ،
شبکۀ معابر ،کاربری اراضدی و دسترسدی بده خددمات ،محدیط
زیست روستا ،اثرات آن را بر کیفیت ذهنی زندگی روسدتاییان
را مورد بررسی قرار دهد .در کنار آن ،توزیع فضایی ارتباط بی
ای دو متغیر را در سطح محدودة مورد مطالعه ارزیابی شود تدا
بتوان از نتایج آن به عنوان پایدهای بدرای بررسدیهای بیشدتر،
برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزههدای روسدتایی و بدهویژه
ناحیۀ مورد مطالعه؛ یعنی روستاهای شهرستان فریمان استفاده
کرد .از زمان شروع فعالیت بنیداد مسدک انقدالب اسدالمی در
نقاط روستایی سراسدر کشدور طرحهدای بسدیاری تهیده و بده

سال ششم
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مرحلۀ اجدرا گذاشدته اسدت و روسدتاهای واقدع در شهرسدتان
فریمان از جمله محدودههای روستایی کشور اسدت کده طدرح
هادی در آن به معرض اجرا گذاشته شده اسدت .اجدرای طدرح
هادی در ای شهرستان از اوایل دهدۀ  1375آنداز شدد و طدی
ای مدت بهویژه در دهۀ اخیر شمار زیادی از طرحهای هدادی
برای مناطق روسدتایی مختلدا اید شهرسدتان تهیده شدده و
برخی از آنها به مرحلۀ اجرا درآمده است؛ به طوری که طبدق
آخری اطالعات بهدستآمده از بنیاد مسدک انقدالب اسدالمی
خراسان رضوی تا کنون برای  70روستای ای شهرستان طرح
هادی تهیه شده و از ای تعداد برای  22روستا طرح اجرا شده
است .بنابرای  ،بدا توجده بده حجدم طرحهدای تهیهشدده و در
پارهای موارد اجراشده در شهرسدتان فریمدان ،وسدعت جامعدۀ
روستایی در ای شهرسدتان کده طبدق اطالعدات آمداری سدال
 42 ،1390درصد جمعیت ای شهرستان در روسدتاها زنددگی
میکنند و گسترش روزافزون نیازها و خواستههای ای جامعده
ضرورت ارزیابی عملکرد اجرای آنها و آگاهی از دستآوردهای
ای طرحها برای جامعۀ روستایی مورد مطالعه ضدروری اسدت.
بنابرای  ،نتایج حاصل از اید پدژوهش میتواندد نقداط قدوت و
ضعا ای طرحهدا را آشدکار کندد و از نتدایج آن در پیریدزی
برنامههای آتی در محیطهای روستایی کشور اسدتفاده شدود و
به میزان اثربخشی آن افزوده شود .از ای رو ،سؤال اساسدی در
تحقیق حاضر ای است که اجرای طرح هادی روستایی به چده
میزان در کیفیت ذهنی زندگی روستاییان شهرسدتان فریمدان
تأثیر داشته است؟ و فرضیۀ زیدر بدرای پاسد گویی بده سدؤال
طراحی شده است« :اجرای طرح هدادی روسدتایی در کیفیدت
ذهنی زندگی روستاییان شهرستان فریمان اثرگذار بوده است».

 .1.2پیشینة تحقیق
از زمان اجرای طرحهای هادی در مناطق روسدتایی کشدور
بیش از دو دهه میگذرد و به نظر میرسد دربارة ارزیابی تدأثیر
اجرای ای طرحها بررسیها متعددی صورت گرفته است که به
برخی از آنها اشاره میشود؛ نخستی پژوهش در اید زمینده
توسط وثوقی در سال  1367با هدف بررسدی آثدار اقتصدادی-
اجتمدداعی اجددرای طرحهددای بهسددازی در اسددتان همدددان
انجامگرفته است که از نتایج ای پژوهش میتوان به نارضدایتی
روستاییان به خاطر طوالنیشددن عملیدات بهسدازی ،انتخداب
فصل نامناس برای اجرای طرح ،خدماتیبودن بیشتر مشدانل
ایجادشددده ،عدددم موفقیددت در کنتددرل مهاجرتهددا بدده خدداطر

5

ناتمامماندن طرح ،رضایت نسدبی روسدتاییان از اجدرای طدرح
اشاره کدرد (وثدوقی ،1367 ،ص . 25 .عظیمدی و جمشدیدیان
( 1384پیشرفت نسبی زندگی مردم و افزایش امیدواری آنها
به سکونت در روستاهای برخوردار از ای طرح ،توفیدق کدم در
رعایت مسائل زیستمحیطی و مشارکتدادن مدردم بدهویژه در
فرآیند تهیۀ طرح از آثار اجرای طرح است .نیور مداح (1385
افزایش مشانل خدماتی و افزایش قیمت اراضی و سنددارکردن
امالک ،عدم تثبیت جمعیت و مشارکت در فرآیند اجرا و تهیدۀ
طرح از آثار اجدرای طدرح اسدت .عنابسدتانی ( 1388افدزایش
امیدواری روستاییان برای ماندن در روسدتا و نصدیری (1388
بهبود وضعیت روستا از نظر کالبدی و خدماترسانی را از نتایج
ایددد طدددرح میدانندددد .عزیزپدددور ،خلیلدددی ،محسددد زاده و
حسینیحاصل ( 1390معتقدند کده اجدرای اید طرحهدا بدر
توسعۀ اشتغال ،تأثیر نسبتاً مطلوب و بر میدزان سدرمایهگذاری،
میزان درآمد روستاییان و بهرهبرداری از زمدی تدأثیر مطلدوب
داشددته اسددت .مطالعددات سددواری ،شددیری ،و شددعبانعلی فمددی
( 1391بیانگر ای اسدت کده رضدایتمندی اکثریدت (86/5
درصد روستاییان نسبت به طرح هدادی کدم و متوسدط بدود؛
ایجاد عالقهمندی به روستا ،اثرات فیزیکدی -کالبددی و ایجداد
اشتغالهای جانبی در روستا را به عنوان اثرات طرحهای هادی
شناسایی کردند .نتیجۀ پژوهش رسدتمی و میرزاعلدی (1392
نشان میدهد ضوابط مربوط به مکانیدابی اندواع کاربریهدا در
مرحلۀ تهیۀ طرحهدای هدادی روسدتایی رعایدت شدده؛ امدا در
مرحلددۀ اجددرای ایدد طرحهددا ،بخددش عمدددة مکانیابیهددای
پیشنهادشددده رعایددت نشددده اسددت .شددماعی ،احمدددآبادی و
احمدآبادی ( 1393نشدان دادهاندد پدس از اجدرای طدرح ،در
زمینۀ کالبدی ،شاخص معابر بهبودیافته است و شاخص محیط
زیست روستا شامل آرامستان ،دفع زباله ،فاضالب ،فضای سدبز
و جمعآوری آبهای سطحی مورد توجه قرار نگرفته اسدت .در
بعدددد اجتمددداعی ،شددداخص میدددزان مهددداجرت ،مشدددارکت و
رضایتمندی و در بعد اقتصادی ،شاخصهای سدرمایهگذاری و
اشتغال در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثرات اجدرای طدرح هدادی
روستایی بر بهبود کیفیت ذهنی زنددگی روسدتاییان اسدت .تدا
کنون در زمینۀ کیفیت زندگی نیز مطالعاتی انجامگرفته اسدت
کدده در ادامدده بدده برخددی از آنهددا اشدداره میشددود :رضددوانی و
منصوریان ( 1387مدلی جهت سنجش کیفیت زنددگی بدرای
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نواحی روسدتایی ارائده کردندد .در مددل پیشدنهادی ،کیفیدت
زندگی در حکدم یدک سدازة چندبعددی برآمدده از ارزشیدابی
نیازهای گوناگون در نظر گرفته شده و فرض بر اید بدوده کده
هر نیازی تأثیری متفاوت بر کیفیت کلی زنددگی دارد؛ یعندی،
هر نیاز دارای سهم نسبی در کیفیت زندگی است که به عنوان
وزن سهیم در کیفیت کلی زندگی دارای اهمیت اسدت .از اید
رو ،کیفیت زندگی در هر زمان تابعی از اهمیت نیازها برای هدر
فرد یا گروه برحس سهم نسبی آن در بهزیستی ذهنی فدرد و
میزان برآوردهشدن نیازهای انسانی فرض شده است .نوندانی و
همکاران ( 1388نشان دادندد سدرمایۀ اجتمداعی و درآمدد در
متغیر کیفیت زندگی تدأثیر دارد .لدی 2008( 1بدا اسدتفاده از
شاخصهای ذهنی به بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه
در تایوان پرداخت .نتایج نشان داد که محل زنددگی ،وضدعیت
تأهل ،س  ،تحصیالت و درآمد قلمروهدای مختلدا رضدایت را
تحددت تددأثیر قددرار میدهنددد .گرجیددک ،زیمبددرک ،تراتنیددک،
مارکوینددا و ژوراسدداک 2009( 2فقدددان فرصددتهای شددغلی،
محدودیت انتخداب حرفده ،امکاندات و درآمدد پدایی  ،خددمات
اجتماعی ،بهداشتی و درمدانی ضدعیا باعدا کداهش کیفیدت
زندگی و کاهش رضایت شده است .شدوک اسدمیت ،کدامرون،
مریدیو و پیچلر 2009( 3اید پدژوهش تالشدی بدرای کشدا
تفاوت شهر و روستا در درآمدد ،محرومیدت و دیگدر حوزههدای
زندگی است .نتایج نشان میدهد در ثروتمنددتری کشدورهای
اتحادیه اروپا تفاوت بسیار کمی میان شهر و روستا وجود دارد،
در حددالی کدده در کشددورهای فقیرتددر ،شددرو و جنددوب ،سددطح
کیفیت زندگی و رفداه در منداطق روسدتایی بسدیار پدایی تر از
مناطق شهری است .بدوالک 2004( 4اسدتفاده از کدامپیوتر و
اینترنت باعا افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی شدده
است .عنبری ( 1389در پژوهشی نتیجده میگیدرد ایدران در
بیست سال اخیدر ،از نظدر کیفیدت زنددگی در دنیدا در سدطح
متوسط رو به پایی قدرار داشدته اسدت .مطالعدات رک الددی
افتخاری ،فتاحی و حاجیپور ( 1390بیدانگر اید اسدت کده
شاخصهای اقتصادی ،شاخصهای زیستمحیطی ،شاخصهای
اجتماعی ،شاخص زیرساختها و تأسیسات ،شاخص مسدک و
سرپناه و شاخص تفریح و سالمت از شاخصهای مهم کیفیدت
زندددگی محسددوب میشددوند .همچنددی  ،در تحقیددق یادشددده،
کیفیت آموزش ،محیط مسکونی و محیط فیزیکدی ،سدالمت و
امنیت و نیز درآمد و اشتغال پایی تر از حدد متوسدط ارزیدابی
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شدددند و مندداطق مددورد مطالعدده کیفیددت تعامددل و همبسددتگی
اجتماعی در حد متوسدطی قدرار داشدت .حیددری ( 1390در
ارزیابی کیفیت زنددگی شدهری ،وضدعیت کیفیدت زنددگی در
منطقه ،در ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،نامطلوب اسدت
و در بعد حملونقل و ارتباطات متوسط است .مطالعات فرجدی
سبکبار ،صادقلو و سجاسی قیداری ( 1390نشاندهندة وجود
تفاوتهای فضایی به لحاظ کیفیت زندگی در میان روسدتاییان
منطقۀ مورد مطالعده اسدت .محمددی یگانده ،نبداتی و چراندی
( 1391در تحقیقی نشان میدهندد کده اجدرای اید طرحهدا
تأثیرات مثبت و معناداری بر ابعاد کالبدی زنددگی روسدتاییان
داشته است؛ اما در ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی توفیدق
چنددانی حاصددل نشددده اسدت .جمشددیدی ،آزادی ،تقدیسددی و
جمینی ( 1392نشان دادهاند نیدر از مؤلفدۀ کیفیدت محدیط
مسدکونی ،سددایر مؤلفددههای مددورد بررسددی (کیفیددت آمددوزش،
کیفیت سالمت ،کیفیت اوقات فراندت ،کیفیدت زیرسداختها،
کیفیت محیطدی و کیفیدت اشدتغال و درآمدد بدرای سدنجش
کیفیت زندگی پایی تر از حد متوسط هستند.

 .2روششناسی تحقیق
 .2.1قلمرو جغرافیایی تحقیق
منطقۀ مدورد مطالعده؛ یعندی شهرسدتان فریمدان واقدع در
استان خراسان رضوی که با وسعت  3353/72کیلدومتر مربدع
در فاصددلۀ  75کیلددومتری از مرکددز اسددتان قددرار دارد ،دارای 2
بخش 4 ،شهر 5 ،دهستان اسدت .براسداس سرشدماری 1390
جمعیت شهرستان  93930نفر و تعداد  25695خانوار و دارای
 149روستای دارای سدکنه بدا  10514خدانوار و  39246نفدر
جمعیت میباشدد (اسدتانداری خراسدان رضدوی . 1394 ،اید
شهرستان از شمال و شمال نرب به شهرستان مشهد ،از شدرو
به شهرستان تربت جام ،از جنوب به شهرستان زاوه و از ندرب
به شهرستان تربتحیدریه محدود شده است (شکل . 2
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شکل  -1موقعیت منطقة مورد مطالعه در استان و ایران
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

خانوار داشتهاند که از نظدر حجدم جمعیدت در ردة روسدتاهای
پرجمعیت شهرستان فریمان محسوب میشوند (جدول . 2

همانطور که جدول ( 2نشدان میدهدد روسدتاهای مدورد
مطالعه در سال  ،1390تعدداد  14612نفدر جمعیدت و 3835

جدول  -2ویژگیهای جمعیتی روستاهای مورد مطالعه در سال 1390
مأخذ :مرکز آمار ایران 1390 ،و بنیاد مسک انقالب اسالمی خراسان رضوی1394 ،
1390

خانوار نمونه

نام روستا

مطالعات اولیۀ طرح

سال اجرای طرح

قلعهنو فریمان

1375

1383

3653

کته شمشیر سفال

1381

1382

2980

745

کته شمشیر علیا

1381

1386

1540

387

تقیآباد

1375

1384

1935

516

34

حسی آباد رخنه

1381

1385

1340

336

22

سعدآباد

1381

1381

1113

312

20

عشقآباد

1383

1384

1248

338

22

جمعیت

خانوار
975

63
48
25

سنگ بست

1381

1382

803

226

15

جمع

-

-

14612

3835

249
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انتخاب شد .تعداد خانوار ساک در اید روسدتاها برابدر 3835
خانوار میباشد .جهت برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهدای
روستایی از روش نمونهگیری کوکران با سطح اطمینان  %95و
احتمال خطای  0.06استفاده شده است .بنابرای  ،برای بررسی
اثرات اجرای طرح هادی روستایی بدر کیفیدت ذهندی زنددگی
روستاییان ،تعداد  249نفدر (سرپرسدت خدانوار از روسدتاییان
برآورد شد و به صورت نمونهگیری تصادفی ساده ،در هر روستا
مورد پرسشگری قرار گرفتهاند .پس از جمدعآوری اطالعدات و
پردازش آنهدا در محیطهدای نرمافدزاری  ArcGIS, SPSSو
نیره نسبت به تحلیل دادهها در سدطح منطقدۀ مدورد مطالعده
اقدام شد.

 .2.2روش تحقیق
پژوهش حاضدر ازنظدر روش توصدیفی -تحلیلدی و از نظدر
هدف کاربردی که با بهرهگیری از روش پیمایشی و با اسدتفاده
از ابزار پرسشنامه انجام شده است .شهرسدتان فریمدان دارای
 149روستای دارای سکنه با جمعیت  39264نفر است کده از
ای تعداد  70روستا دارای طرح هادی مصوب و در  22روسدتا
طرح اجرا شده است .از آنجا که ارزیابی طرح هادی روسدتایی
باید در روستاهایی انجام شود که حداقل یدک دورة دهسداله را
طی کرده باشند .جامعۀ آماری پژوهش شامل روستاهای دارای
طرح هادی میباشد که از زمان شروع اجدرای طدرح در آنهدا
کمتر از ده سال گذشدته اسدت کده بدر اید اسداس  8روسدتا

جدول  -1بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
متغیر

نام متغیر

مستقل

اجرای طرح هادی

وابسته

کیفیت زندگی (بعد
ذهنی

نام شاخص

گویهها

مقدار آلفا

کیفیت مسک

8

0/64

شبکۀ معابر

6

0/67

کاربری اراضی و خدمات

7

0/62

محیط زیست روستا

6

0/60

کل

27

0/84

اقتصادی

6

0/72

اجتماعی

7

0/66

محیطی

5

0/60

کالبدی

8

0/60

جمع

26

0/83

برای ارزیابی اثرات طرح هادی بدر کیفیدت ذهندی زنددگی
روسددتاییان دو متغیددر معرفددی شددد کدده اجددرای طددرح هددادی
روستایی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت ذهندی زنددگی بده
عنوان متغیر وابسته ،مورد بررسی قرار میگیرد .متغیر اجدرای
طرح هادی به وسدیلۀ  4شداخص و  27معدرف (گویده و نیدز
متغیر کیفیت ذهنی زندگی به وسیلۀ  4شداخص و  26معدرف
ارزیابی شد .تمامی گویهها بر مبنای طیا لیکرت (بسدیار کدم،
کم ،متوسط ،زیاد ،بسدیار زیداد تنظدیم شددند .بدرای ارزیدابی
روایی پرسشنامهها از نظر کارشناسان ذیربط در دانشدگاهها و
بنیاد مسک انقالب اسالمی اسدتفاده شدد و پایدایی آنهدا بدر
مبنای ضری آلفای کرونباخ با اعتبار بی  0/6تدا  0/84تأییدد
شد (جدول . 1

 .3مبانی نظری
 .3.1طرح هادی روستایی
طرح هادی روستا از جمله طرحهای عمران روستایی است
که میتواندد نقدش بنیدادی و زیربندایی در توسدعۀ همهجانبدۀ
مناطق روستایی داشته باشد .ای طرح با استفاده از پتانسیلها
و قابلیتهای خود میتواند زمینهساز بهبود تسهیالت عمومی و
رفاهی از قبیل نوسازی مسک روسدتایی ،معدابر تازهتأسدیس و
حریم مسکونی ،بهبود وضعیت زندگی روسدتاییان و مشدارکت
آنهدا باشدد (زرافشددانی و همکداران ،1389 ،ص . 154 .طددرح
هادی روستا عبارت است از تجدید حیدات هددایت روسدتا بده
لحاظ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی فیزیکدی (آسدایش ،1373 ،ص.
 . 78در واقع ،طرح هادی روستایی براسداس آیی نامدۀ نحدوة
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بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای ،منطقدهای و
ملی و مقررات شهرسدازی و معمداری کشدور مصدوب /10 /12
 1378هیأت محترم وزیران عبارت است از :طرحی که ضدم
ساماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی
و نحوة استفاده از زمی بدرای عملکردهدای مختلدا از قبیدل
مسدکونی ،تجداری و کشداورزی و تأسیسدات و تجهیدزات و
نیازمندیهای عمدومی روسدتایی را برحسد مدورد در قالد
مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روسدتایی
یا طرح جامع ناحیهای تعیی میکند (سدازمان شدهرداریها و
دهیاریهای کشور ،1385 ،ص . 3 .براساس تعریا ارائهشدده،
ای طرح درصدد دستیابی به ایجاد زمیندۀ توسدعه و عمدران
روستاها با توجه بده شدرایط فرهنگدی ،اقتصدادی و اجتمداعی،
تأمی عادالنۀ امکانات ،هدایت وضعیت فیزیکی روسدتا ،ایجداد
تسهیالت الزم جهت بهبود مسک و خدمات زیسدتمحیطی و
عمومی ،ارتقای وضعیت اقتصادی روستا ،بهبود کیفیدت بافدت
روستا ،ایجداد تناسد منطقدی بدی جمعیدت و عملکردهدای
مختلا مسدکونی ،تولیددی و خددماتی مدورد نیداز در محدیط
روستا ،کنترل و نظارت بر روند توسعۀ کالبددی روسدتا ،ایجداد
زمینۀ کاهش خطر سوانح و ایجاد بستر الزم جهت صدور سند
مالکیدت امدالک در بافدت مسدکونی روسدتا اسدت (مدوالئی
هشتجی  ،1386 ،ص. 113 .

 .3.2کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مردم و مکانهای روستایی به عوامل زیادی
از جمله اشتغال ،درآمد مناس  ،دسترسی بده خددماتی مانندد
آمددوزش و بهداشددت ،سددالمت ،محددیط طبیعددی ،امنیددت و
انجم های قوی وابسته است هرچند ،کیفیت زنددگی مدردم و
مکانهای شهری نیز به ای عوامل وابسته است؛ اما چالشهای
مربوط به سنجش رفاه و زنددگی بهتدر در ای گونده ندواحی بدا
مناطق روستایی بسیار تفاوت دارد .برخی از اید چالشهدا بده
شرایط کالن اقتصادی وابستهاند؛ اما برخی دیگر به چهدارچوب
سازمانی و نهادی موجود در نواحی روستایی مربدوط میشدود؛
عواملی مانندد مقیداس کوچدک و تدراکم کدم سدکونتگاههای
روستایی ،کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشداورزی ،فاصدلۀ
زیدداد و انددزوای جغرافیددایی آنهددا ،راههددای ارتبدداطی و شددبکۀ
حملونقل نامناس و ناکارآمد اجرای سیاسدتهای الزم بدرای
بهبود کیفیت زندگی روستایی را پیچیدهتر میکند (رضدوانی و
منصددوریان ،1387 ،صددص . 2-4 .تعدداریا گوندداگونی دربددارة
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مفهوم کیفیت زندگی ،ارائه شده است .ای امر میتواندد ناشدی
از  3عامل مختلا باشد :یکی چندبعدیبودن ای مفهوم است؛
دیگددری کدداربرد آن در حددوزههددای حرفددهای متفدداوتی چددون
پزشکی ،روانشناسی ،جغرافیای انسانی ،برنامهریزی و توسدعه،
اقتصاد و جامعهشناسی و در نهایت ،سطح تحلیل کده میتواندد
مربوط به عامالن ،فرآیندها ،موقعیتهدا و یدا سداختارها باشدد
(امیددی ،1386 ،ص . 7 .کیفیدت زندددگی مفهدوم گسددتردهای
است که دارای معانی گوناگونی میباشد .برخی آن را به عنوان
قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،برخی دیگر به عنوان سنجهای
برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمدومی ،بهزیسدتی
اجتمدداعی ،شددادکامی ،رضددایتمندی و نیددره تعریددا کردهانددد
(اپددالی و منددون ،2007 ،5ص . 281 .فددو 2000( 6کیفیددت
زندگی را رضایت کلی فرد از زندگی قلمداد میکندد .براسداس
دیدگاه پال ،کیفیت زندگی به عندوان معیداری بدرای سدنجش
میزان برآوردهشدن نیازهدای روحدی– رواندی و مدادی جامعده
تعریا شده و در ای زمینه از کیفیت زندگی روستایی نیدز بده
مفهوم چگونگی شرایط و وضعیت زندگی خانوادههای روستایی
یدداد شددده اسددت (پددال و کومددار ،2005 ،7ص . 18 .پسددیون8
( 1982اصطالح کیفیت زنددگی بده طدور کلدی ،بده وضدعیت
محیطی کده مدردم در آن زنددگی میکنندد ،مانندد آلدودگی و
کیفیت مسک و برخی صفات و ویژگیهای خود مدردم ،مانندد
سالمت و دسترسی اشاره دارد .رضوانی ،منصدوریان و احمددی
( 1388کیفیت زندگی را به عندوان بدرهمکنش میدان میدزان
برآوردهشدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروهها از تدأمی
نیازهای خود در یک ناحیدۀ خداص تعریدا کردندد .بندابرای ،
اصوالً کیفیت زنددگی واژهای پیچیدده ،چندبعددی و کیفدی در
رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت در یک مقیداس جغرافیدایی
خاص است که هم متکی به شاخصهای ذهنی یا کیفی و هدم
متکی به شاخصهای عینی یا کمّی است (کوکبی ،1386 ،ص.
 . 76به طورکلی ،میتوان کیفیت زنددگی را داشدت احسداس
خددوشبختی ،شددادی و رضددایتمندی افددراد از موقعیتشددان در
زندگی تعریا کرد .با توجه به تحقیقدات انجامشدده در زمیندۀ
کیفیت زندگی دو رویکرد عمده و مجزا در کشدورهای مختلدا
جهان به وجود آمده است که عبارت است از:
رویکرد اسکاندیناوی کیفیت زندگی :ای رویکدرد در اکثدر
کشورهای اروپایی طرفددار دارد .در اید رویکدرد ،بدر شدرایط
عینی زندگی و شاخصهای مرتبط با آن تأکیدد شدده اسدت و

10

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

کیفیت زندگی افراد درگرو برآوردن نیازهدای اساسدی زنددگی،
همچون درآمد ،اشتغال ،مسک  ،تحصیالت و نیره است.
رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی :اید رویکدرد بیشدتر بده
تجارب ذهنی و انتظارات شخصی افراد از زندگیشدان ،همانندد
رضایت از شغل ،رضایت از خانواده ،احسداس شدادمانی و نیدره
تأکید دارد و رضایتمندی و خوشبختی را معدرفهدای اصدلی
در نظر میگیرد (حیدری ،1390 ،ص . 55 .بر ای اساس ،ای
پژوهش با استفاده از شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی تدوی
شده است.

 .3.3طرح هادی روستایی و کیفیت زندگی روستاییان
کیفیت زندگی و ابعاد آن هدف توسعه محسوب مدیشدود.
مقولۀ توسعه که از امکاندات اولیده مدادی گرفتده تدا وضدعیت
آرامش روانی ،پهنۀ وسیعی از زنددگی فدرد را در بدر میگیدرد.
هدف توسعه در سطوح محلی ،ملی و بی المللی بهبود کیفیدت
زندگی است و آیندة بشر متکی بر درک بهتر سازههایی خواهد
بود که بر کیفیدت زنددگی تأثیرگذارندد .بندابرای  ،پدژوهش در
مورد کیفیت زنددگی ،در پیشدبرد برنامدههدای توسدعۀ پایددار
مناطق روستایی انکدار نشددنی اسدت (احمدوندد ،هددایتینیا و
عبداللهی ،1391 ،ص . 89 .بر ای اساس ،یکدی از مهدمتدری
عناصر ساختاری توسعۀ سدکونتگاههدای روسدتایی در جهدت
حمایت از فقیران روسدتایی و کداهش آسدی پدذیری منداطق
روستایی ،توجه ویژه به ابعاد کالبددی فعالیدتهدای اجتمداعی،
اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یاد شدده اسدت؛ بده اید
معنا عناصر کالبدی سکونتگاههای روسدتایی شدامل مسدک ،
محیط ام  ،خدمات عمومی ،خدمات زیربنایی و کاربری اراضی
میشود .ای عناصر حمایدت مدادی و بهبدود کیفیدت زنددگی
انسددان روسددتایی را مددد نظددر قددرار مددیدهنددد (پورطدداهری و
همکاران ،1390،ص . 22 .بنابرای  ،یکی از اساسیتری مسائل
ایران بهویژه در دورة بعد از پیروزی انقالب اسدالمی چگدونگی
بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و به طورکلی ،بهبود شرایط
زندگی مردمی است که در ای روستاهای کوچک به سر مدی-
برند .ای مردم در توسعۀ اقتصادی و اجتمداعی سدهمی بسدیار
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نابرابر دارند (آسایش ،1375 ،ص 45 .که جهدت رسدیدن بده
ای هدف (بهبود شرایط زنددگی مدردم در منداطق روسدتایی
تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در دستور کار بنیاد مسک
انقالب اسالمی قرار گرفت ،با توجه به اهداف اصلی اید طدرح
که (شامل ایجاد زمینۀ توسعه و عمران روسدتاها بدا توجده بده
شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی؛ تأمی عادالنۀ امکانات از
طریق ایجاد تسهیالت اجتمداعی ،تولیددی و رفداهی؛ هددایت
وضعیت فیزیکدی روسدتا؛ ایجداد تسدهیالت الزم جهدت بهبدود
مسک روستاییان و خدمات زیستمحیطی و عمومی میباشد
و با توجه به ای که اجرای ای طرحها نهتنها باعدا دگرگدونی
روستا در ابعاد کالبدی میشود؛ بلکه تأثیرات زیادی را بر دیگر
ابعاد ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی زنددگی مدیگدذارد،
میتوان گفت هدف نهایی از اجدرای اید طدرحهدا در منداطق
روسددتایی فددراهمآوردن شددرایط زندددگی مطلددوب و سددالم و
نگهداشت جمعیت در ای مناطق و در نهایدت ،بهبدود کیفیدت
زندگی ساکنان روستایی میباشد .به طدور کلدی ،اجدرای اید
طرحها در مناطق روستایی اثدرات زیدادی در کیفیدت زنددگی
روستاییان در ابعاد مختلا دارد و با توجه به ای کده از زمدان
اجرای ای طرحها تا کنون بیش از سه دهه میگذرد و طدرح-
های هادی بسیاری برای مناطق روسدتایی تهیده و اجدرا شدده
است و براسداس گدزارش معاوندت عمدران روسدتایی در سدال
 1394از بدو شروع ای فعالیت تا پایان فروردی مداه  1393در
 31146روستا تهیۀ طرح هادی صورت گرفته است و تا پایدان
فروردی همی سال در  13548روستا طرح هادی اجدرا شدده
است ،ضروری اسدت تدا مطالعداتی در جهدت اید هددف گدام
برداشته شود که آیا اجرای طدرحهدای هدادی بهبدود کیفیدت
زندگی در مناطق روستایی را فراهم آورده است یا خیدر و اید
که اجرای ای طرحها چده تدأثیراتی بدر روی کیفیدت زنددگی
روسدتاییان داشددته اسددت .شدکل ( 1نشدداندهندة چهدارچوب
فکری پژوهش میباشد.

سال ششم
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بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان ...

اجتماعی

تأثیر طرح هادی روستایی

اقتصادی

برکیفیت ذهنی زندگی
کالبدی

روستاییان

شاخصهای ذهنی
کیفیت زندگی

محیطی

اجرای طرح هادی روستایی

مسکن روستایی

شبکة معابر روستایی

خدمات و کاربری اراضی

محیطزیست روستا

 -سهولت رفتوآمد

 -دسترسی به خدمات زیربنایی و

 -جمعآوری و هدایت آبهای

 -احداث معابر جدید

روبنایی در روستا

سطحی از معابر روستا

 -تجهیزات و امکانات مسکن

 -تجهیز و بهسازی معابر موجود

 -نحوه توزیع خدمات

 -جمعآوری فاضالب روستایی

 -الگوی ساختوساز روستایی

 -رعایت ضوابط فنی طرح در

 -مکانیابی مناسب خدمات

 -جمعآوری زبالهها

 -الگوی مسکن (تیپ مساکن)

 -کیفیت مسکن ازنظر مصالح بهکاررفته

مورد معابر

 -کیفیت دسترسی به خدمات

 -تعیین حدود کلی مکان دفع

 -کاهش تراکم ساختمانی

 -زیباسازی معابر

 -ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و

بهداشتی زباله

 -بهسازی و مقاومسازی مساکن

 -توجه به روشنایی معابر

کاربریها

 -مکانیابی صحیح غسالخانه و

 -رعایت ضوابط فنی طرح در ساختوساز

 -انتخاب مناسب سمت توسعه روستا

گورستان

 -ایجاد زمینه و بستر برای صدور سند

 -شناسایی و نگهداری از بافتهای

 -زیباسازی و توسعة فضای سبز

مالکیت

باارزش تاریخی و فرهنگی

روستا آن

شکل  -2چهارچوب مفهومی پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

 .4یافتههای تحقیق
 .4.1میزان توفیق در اجررای طررح هرادی روسرتایی از
دیدگاه روستاییان
طرح هادی روستایی از جمله طرحهای کاربردی در زمینۀ
برنامهریزی توسعۀ روستا و فراهمکردن بستر تجدیدد حیدات و
هدایت از نظر ابعاد ،اقتصادی ،اجتمداعی و فیزیکدی اسدت .بده
همی دلیل باید اجرای طرح هادی در روستاها مدورد بررسدی
قرار گیرد .برای تبیی فرآیند اجرای طرح هدادی روسدتایی از
چهار زیرمتغیر مسک روستایی ،شبکۀ معابر روسدتایی ،توزیدع
خدمات و کاربری اراضی و محیط زیست روستا کمدک گرفتده

شد که هرکدام از ای شاخصها بده کمدک گویدههایی تعریدا
شده است و نتایج آن در جدول ( 3ارائه شدده اسدت .در بدی
چهار زیرمتغیر (شاخص اجرای طرح هادی از نظر روستاییان،
متغیر محیط زیست روستا بیشتری میزان موفقیت را در بعدد
اجرای طرح با میانگی  2/99در محیط روستایی داشته اسدت
و در طرف مقابل ،توزیع خدمات و کاربری اراضدی بدا میدانگی
 2/76در مقایسه با سایر عوامل توفیدق کمتدری داشدته اسدت.
براساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسدون ضدری معندیداری
برای گویههای مربوط به متغیر فرآیند اجرای طدرح روسدتایی
در سطح  %99ارزیابی شده است.
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جدول  -3میزان توفیق در فرآیند اجرای طرح هادی روستایی از نگاه روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شاخصها

تعداد گویهها

میانگی وزنی

کای اسکوئر

مسک روستایی

8

2/93

0/000

شبکۀ معابر روستایی

6

2/84

0/000

توزیع خدمات و کاربری اراضی

7

2/76

0/000

محیط زیست روستا

6

2/99

0/000

طرح هادی روستایی

27

2/88

0/000

ای ترتی  ،یافتههای تحقیق نشدان میدهدد بیشدتری تدأثیر
طرح هادی در شاخص اجتماعی مربدوط بده احسداس امنیدت
فددردی بددا میددانگی  3/06و کمتددری تددأثیر آن بدده گویددۀ
اهمیتدادن بده نظدرات روسدتاییان در امدور روسدتایی اسدت.
بنابرای  ،نتیجده میگیدریم در امدور روسدتایی و اجدرای طدرح
هادی روستایی به نظرات روستاییان اهمیت داده نمیشود و به
طور کلی ،از دیدگاه روستاییان میزان تأثیر اجرای طرح هدادی
بر شاخص اجتماعی در سطح کم تا متوسط ارزیابی شده است
(جدول . 4

 .2 .4پیامدهای اجرای طرح هادی بر بعد ذهنی کیفیرت
زندگی روستاییان از دیدگاه پاسخگویان
پیامدهای اجتمراعی بعرد ذهنری کیفیرت زنردگی
روستاییان :جهت بررسی میزان تأثیر اجرای طدرح هدادی در
بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان در منطقۀ مورد مطالعه از
 4شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیطی استفاده شد.
براساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسدون ضدری معندیداری
برای گویههای مربوط به متغیر پیامدهای اجتماعی بعد ذهندی
کیفیت زندگی روستاییان در سطح  %99ارزیابی شده است .به

جدول  -4ارزیابی وضعیت شاخص اجتماعی بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (درصد)
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معرفها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگی

کای اسکوئر

احساس امنیت فردی

6/8

17/3

43

28/9

4

3/06

0/000

امیدواری نسبت به آینده

6/4

19/3

49

20/5

4/8

2/98

0/000

احساس تعلق به اجتماع

6/4

26/1

47/8

15/7

4

2/85

0/000

تمایل به ماندن در روستا

6/8

23/3

43

22/1

4/8

2/95

0/000

رضایت از وضعیت آموزش (معلمان خوب و باتجربه

9/6

34/1

40/2

13/3

2/8

2/65

0/000

رضایت روستاییان از دولت و برنامههای اجرایی از سوی
نهادهای دولتی

7/6

31/7

43/4

15/3

2

2/72

0/000

اهمیتدادن به نظرات روستاییان در امور روستایی

14/9

35/7

39

7/6

2/8

2/48

0/000

جمع

پیامدهای اقتصرادی بعرد ذهنری کیفیرت زنردگی
روستاییان :بر اساس دادههای جدول شماره  5میانگی پاس
روستاییان به گویه های مربوط به شاخص اقتصادی بعد ذهنی
کیفیت زندگی ،همچون رضایت شغلی ،احساس امنیت شدغلی،

2/81

0/000

رضایت از درآمد ،امید به آینده شغلی ،امنیت درآمد و احساس
کاهش یافت ندابرابری اقتصدادی در سدطح کدم میباشدد کده
نشاندهنده ای است که اجرای طدرح هدادی روسدتایی تدأثیر
کمی بر اقتصاد روستاییان داشته است.

سال ششم

13

بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان ...
جدول  -5ارزیابی وضعیت شاخص اقتصادی بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (درصد)
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معرفها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگی

کای اسکوئر

رضایت شغلی

13/7

41/4

34/5

8

2/4

2/44

0/000

احساس امنیت شغلی

13/7

34/9

41

8/8

1/6

2/50

0/000

رضایت از درآمد

14/5

38/6

53/3

9/6

2

2/46

0/000

امید به آیندة شغلی

10/8

39

36/5

11/6

2

2/55

0/000

امینت درآمد

8/8

40/2

38/6

10/8

1/6

2/56

0/000

احساس کاهش نابرابری اقتصادی

10

40/2

38/2

9/6

2

2/53

0/000

جمع

0/000

2/51

متوسددط اسددت و بیشددتری تددأثیر آن در رضددایت از کیفیددت
دسترسی با میدانگی  2/93و کمتدری تدأثیر طدرح هدادی در
رضایت از توزیع خدمات زیربندایی بدا میدانگی  2/51ارزیدابی
شده است.

پیامرردهای کالبرردی بعررد ذهنرری کیفیررت زنرردگی
روستاییان :نتایج پژوهش براساس جدول ( 6نشان مدیدهدد
میزان تأثیر اجرای طرح هادی روسدتایی بدر شداخص کالبددی
بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان در سطح کم تدا

جدول  -6ارزیابی وضعیت شاخص کالبدی بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معرفها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگی

کای اسکوئر

رضایت از توزیع خدمات زیربنایی

10/8

42/6

32/1

13/7

0/8

2/51

0/000

رضایت از خدمات بهداشتی

9/2

41

26/9

18/5

4/4

2/68

0/000

رضایت از خدمات ورزشی -تفریحی

15/3

50/6

21/7

7/2

5/2

2/37

0/000

رضایت از خدمات فرهنگی -مذهبی

6/4

38/6

26/9

26/1

2

2/79

0/000

رضایت از خدمات آموزشی

5/2

42/6

30/1

20/1

2

2/71

0/000

رضایت کلی از گسترش امکانات در روستا

4

38/6

28/5

24/9

4

2/86

0/000

رضایت از کیفیت دسترسی (راه ،حملونقل

5/2

30/5

35/3

24/1

4/8

2/93

0/000

رضایت از شرایط واحد مسکونی (امکانات بهداشتی ،نورگیری

3/6

31/7

39

24/9

0/8

2/88

0/000

جمع

پیامدهای زیستمحیطی بعد ذهنی کیفیت زنردگی
روستاییان :براسداس دادههدای جددول ( 7میدانگی پاسد
روستاییان به گویههای مربوط به رضایت از زیباسدازی روسدتا،
رضایت از نظافدت روسدتا ،رضدایت از کیفیدت آب آشدامیدنی،

2/71

0/000

رضایت از تخلیۀ فاضدالب و رضدایت کلدی از فضدای محیطدی
روستا نشاندهنده ارزیابی متوسط آنها از تأثیر اجدرای طدرح
هادی روسدتایی بدر محدیط زیسدت روسدتاهای منطقده مدورد
مطالعه میباشد.
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جدول  -7ارزیابی وضعیت شاخص محیطی بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
معرفها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگی

کای اسکوئر

رضایت از زیباسازی روستا

6

52/6

24/5

16/5

0/4

2/52

0/000

رضایت از نظافت روستا

5/2

14/9

46/6

28/1

5/2

3/13

0/000

رضایت از کیفیت آب آشامیدنی

5/2

25/7

40/6

24/9

3/6

2/96

0/000

رضایت از سامانۀ تخلیه فاضالب

9/6

46/2

26/5

15/7

2

2/54

0/000

رضایت کلی از فضای محیطی روستا

1/2

28/1

54/6

16/1

0

2/85

0/000

جمع

2/80

 .4.3تحلیل فضایی ارتبرا برین متغیرر طررح هرادی
روستایی و بعد کیفیت ذهنی زندگی
با توجه به جدول ( 8که رابطۀ میان متغیدر طدرح هدادی
روستایی (متغیر مستقل و بعد ذهنی کیفیت زنددگی (متغیدر
وابسته به تفکیک روستاها را نشان میدهد ،میتوان ای گونده
نتیجه گرفت که در میدان روسدتاهای مدورد مطالعده روسدتای
سنگ بست و سپس کته شمشیر سفال دارای باالتری ضدرای
همبستگی میباشند و چون مقدار ای رابطهها بیشدتر از 0/70

0/000

است ،بیانگر رابطۀ کامل (همبسدتگی مثبدت بدی دو متغیدر
است و بیانگر تأثیر قابل مالحظده متغیدر مسدتقل بدر متغیدر
وابسته میباشد و با توجه به سطح معنیداری که مقدار آن در
همۀ روستاهای مورد مطالعده کمتدر از  0/05اسدت و تنهدا در
روستای سعدآباد مقدار همبستگی بدیش از سدطح معندیداری
( 0/05است .نتیجه میگیریم فرضیۀ تحقیدق را نمیتدوان رد
کرد؛ به عبارت دیگر ،بی متغیرهای مورد بررسدی همبسدتگی
(رابطه وجود دارد.

جدول  -8بررسی ارتبا بین اجرای طرح هادی روستایی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
روستا

ضری همبستگی

سطح معنیداری

نتیجۀ آزمون

تحلیل

کته شمشیر علیا

0/67

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

حسی آباد

0/61

0/003

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

قلعهنو

0/74

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

عشقآباد

0/51

0/016

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

کته شمشیر سفال

0/80

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

تقیآباد

0/78

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

سعدآباد

0/38

0/104

پذیرش فرضیۀ صفر

سنگ بست

0/84

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

جمع

0/75

0/000

رد فرضیۀ صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

سال ششم
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شکل  -3توزیع فضایی ارتبا بین اجرای طرح هادی روستایی و بعد ذهنی کیفیت زندگی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

معنیداری رگرسیون گزارش شده است .براسداس جددول (9
ضری تعیی کده میدزان تبیدی واریدانس و تغییدرات متغیدر
وابسته توسط متغیر مستقل را نشان میدهد ،در مرحلدۀ آخدر
برابر با  0/57می باشد که نشدان میدهدد شداخصهای متغیدر
مستقل  57درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسدته را تبیدی
میکنند.

 .4.4بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روسرتایی برر بعرد
ذهنی کیفیت زندگی روستاییان
بددرای بررسددی میددزان تأثیرگددذاری اجددرای طددرح هددادی
روستایی بدر بعدد ذهندی کیفیدت زنددگی از مددل رگرسدیون
گامبهگام استفاده شدده اسدت .در جددول  ANOVAمجمدوع
مربعات ،درجۀ آزادی ،میانگی مربعات ،آمدارة فیشدر و سدطح

جدول  -9میزان ضریب همبستگی و تبیین بعد ذهنی کیفیت زندگی بر اثر اجرای طرح هادی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
ANOVA

گام

همبستگی

ضری تعیی

1

0/66

0/44

193/93

2

0/72

0/52

132/45

0/000

3

0/75

0/56

103/73

0/000

مدل معنیدار است

4

0/76

0/57

81/78

0/000

مدل معنیدار است

با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که مددل در
 4مرحله انجام شده و در هر مرحله تأثیرگذارتری متغیدر وارد
مدل شده است (هرچند کماهمیتتری متغیر نیز میتوانسدته
از مدل خار شود  .در مرحلۀ آخر تمدامی متغیرهدا ،کداربری
اراضی و توزیع خدمات ،محیط زیست روستا ،کیفیت مسک و

نتیجه

آمارهF

سطح معنیداری
0/000

مدل معنیدار است
مدل معنیدار است

شددبکۀ معددابر وارد مدددل شدددهاند کدده توانسددتهاند  57درصددد
تغییرات کیفیت زندگی را توضیح دهندد .مقددار  P-Valueیدا
همان سطح معنیداری برابر بدا  0/000میباشدد کده از 0/05
کوچکتر است .بنابرای  ،فرضیۀ صدفر آزمدون مبندی بدر عددم
معنیداری مدل رگرسیون را با اطمیندان  %99رد مدیکنیم .از
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ای رو ،معدل رگرسیونی از لحداظ آمداری معندیدار اسدت .در
نهایت ،میتوان گفت در بی شاخصهای اجرای طدرح هدادی
روستایی ،تأمی کاربری اراضی و توزیع خدمات بیشتری تأثیر
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را بر بعد ذهنی کیفیدت زنددگی روسدتاییان برجدای گذاشدته
است.

جدول  -10بررسی اثرگذاری اجرای طرح هادی بر ارتقای بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
گام

متغیرهای مستقل

ضری تعیی

ضرای استاندارد
(بتا

t

سطح معنیداری

1

مقدار ثابت
کاربری اراضی و خدمات

0/44

*
0/66

11/55
13/93

0/000
0/000

2

مقدار ثابت
کاربری اراضی و خدمات
محیط زیست

0/52

*
0/48
0/33

8/03
9/22
6/34

0/000
0/000
0/000

3

مقدار ثابت
کاربری اراضی و خدمات
محیط زیست
کیفیت مسک

0/56

*
0/41
0/28
0/23

4/37
7/81
5/51
4/78

0/000
0/000
0/000
0/000

4

مقدار ثابت
کاربری اراضی و خدمات
محیط زیست
کیفیت مسک
شبکۀ معابر

0/57

*
0/35
0/24
0/20
0/16

4/56
6/19
4/42
4/01
2/75

0/000
0/000
0/000
0/000
0/003

* متغیر وابسته :بعد ذهنی کیفیت زندگی

شکل ( 4ضری تأثیر متغیرهای اجرای طرح هادی روستایی را در بعد ذهنی کیفیت زندگی نشان میدهد:
کیفیت مسکن
0/20

/30
0

کیفیت ذهنی زندگی

0/21

شبکة معابر

0/12

0/19
0/09

0/14

0/16
0/38

0/35

کاربری اراضی

0/41

0/24

/35

/29

0

0

محیط زیست روستا

0/28

0/25

شکل  -4اهمیت نسبی اجرای طرح هادی روستایی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

سال ششم
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جدول -11میزان اثر مستقیم و غیر مستقیم اجرای طرح هادی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
شاخصها

اثرات مستقیم

اثرات نیرمستقیم

اثرات کلی

بعد کیفیت مسک و تأثیر بر کیفیت ذهنی زندگی

0/20

0/00684

0/21

بعد شبکۀ معابر و تأثیر بر کیفیت ذهنی زندگی

0/16

0/023142

0/18

بعد کاربری اراضی و تأثیر بر کیفیت ذهنی زندگی

0/35

0/01435

0/36

بعد محیط زیست و تأثیر بر کیفیت ذهنی زندگی

0/24

0/00882

0/25

در نهایت ،بعد کاربری اراضی بیشتری تأثیر مستقیم و نیر
مستقیم را بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان بدا آمدارة 0/36
داراست.
 .4.4برازش مدل تحقیق با استفاده از نرمافزار EQS
برای انجام آزمدون تطدابق مددل پیشدنهادی بدا دادههدای
مشاهدهشده ،روش تحلیل معادالت ساختاری با کمک نرمافدزار
( )EQSانجام شد.
جهت ارزیابی برازش مدل در معادالت ساختاری آمارههای
مختلفی وجود دارد؛ یکی از مهمتدری آمارههدا آمدارة خطدای
مجموع مجدذورات میدانگی یدا شداخص رمدزی (RMSEA
میباشد که هرگاه در مدلی کمتر از  0/1باشدد میتدوان گفدت
مدل مورد نظر از برازش نسبتاً مناسبی برخوردار است .در ای
مدل میزان ای آماره  0/08و کمتر  0/1است .همچنی  ،هرچه
مقدار شاخص برازندگی تطبیقی ( CFIبه یک نزدیکتر باشد،

مدل از برازندگی بهتری برخوردار است .مقددار قدراردادی اید
شاخص برای پدذیرش برازنددگی مددل  0/90اسدت (بشدلیده،
 ،1391ص 367 .که در ای مدل  0/96است .بنابرای  ،طبدق
شدداخص رمددزی و ( CFIمدددل فددوو بددرازش مناسددبی دارد.
همچنی  ،در مدل مشخص است که طرح هادی روسدتایی بده
میزان  0/96بر کیفیت از زندگی مؤثر است .همچنی  ،در مدل
رابطۀ بی شاخصها با ابعاد آن مشخص شد و در واقدع میدزان
اهمیت هریک ازابعاد در سداخت شداخصها نشدان داده شدده
اسددت .همددانطور کدده مشدداهده میشددود میددزان رابط دۀ بددی
شاخصها با هر یک از ابعداد بداالتر از 0/5و در سدطح مطلدوب
است.
در جدول ( 11سدایر شداخصهای نیکدویی بدرازش آورده
شده است که نشاندهندة برازش نسبتاً مناس مدل میباشند.
شکل ( 5خروجی  EQSرا نشان میدهد.

جدول  -12شاخصهای تحلیل ساختاری
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
عالمت اختصاری

نام شاخص
کای اسکوئر
شاخص نرمالشده بنتلر بونت
شاخص مقایسهای برازش

مقدار
45/56

1

2

شاخص نیکویی برازش لیزرل

3

BBNFI

0/94

CFI

0/96

GFI

0/96

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده لیزرل

AGFI

0/91

ریشۀ میانگی مجذورات باقیمانده ها

PMR

0/010

خطای مجموع مجذورات میانگی

RMSEA

0/08

 .1برازش مدل موجود را با مدل صفری مقایسه میکند که در آن فرض شده متغیرهای پنهان با یکدیگر ناهمبستهاند .نزدیک به یک بدرازش خیلدی خدوب را نشدان
میدهد.
 .2ای شاخص نیز برازش مدل موجود را با مدل صفر مقایسه میکند .مقدار آن از حداقل صفر (فقدان برازش تا حداکثر یک (برازش کامل تغییر میکند.
 .3ای شاخص نیکویی برازش براساس نسبت مجموع مربعات تفاوتهدا میدان ماتریسهدای مشاهدهشدده و بازتولیدشدده بدرای واریانسهدای مشداهده شدده اسدت.
(شوماخر ،1388 ،ص 129 .بی صفر و یک میباشد.
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بنابرای  ،مدل نهایی تحقیق به ای صورت است:
مسکن

اجتماعی
اقتصادی
محیطی
کالبدی

0/76
0/56
0/75

0/61
کیفیت
ذهنی

0/96

طرح

/77

هادی

0
0/79

0/54

0/70

معابر
کاربری
محیطی

شکل  -5برازش مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار EQS
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

 .5نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق ،ارتباط مسدتقیم و کامدل میدان
متغیرهای تحقیق (ضدری همبسدتگی  0/75وجدود دارد؛ بده
عبارت دیگر ،بی اجرای طرح هادی روستایی و ارتقای کیفیت
ذهنی روستاییان در منطقۀ مورد مطالعه رابطۀ قدوی و مثبتدی
برقرار است؛ یعنی با باالرفت میزان موفقیت در فرآیند اجدرای
طرح هادی روستایی ،کیفیت زندگی روسدتاییان نیدز افدزایش
مییابد .با بررسی میزان اثرگذاری اجرای طرح هادی روستایی
بر بعد ذهنی کیفیت زندگی در سطح روستاهای مورد مطالعده،
ابعاد طرح هادی روستایی  57درصد تغییرات متغیر وابسدته را
تبیی میکند و در بی ابعاد طرح هادی ،متغیر کاربری اراضی
و توزیع خددمات ،تدأثیر مثبتدی بدر روی بعدد ذهندی کیفیدت
زندگی روستاییان داشته است و اید متغیدر بدا اثرگدذاری 35
درصد بیشتری تغییرات متغیر وابسته را تبیدی میکندد و بدا
توجه به سطح معناداری بهدستآمده برای مددل کده کمتدر از
 0/05است ،مدل معنادار شده اسدت و فرضدیۀ تحقیدق مدورد
تأیید قرار میگیرد .در نهایت ،میتوان گفت کده اجدرای طدرح
هادی روسدتایی در منطقدۀ مدورد مطالعده تدأثیر نسدبتاً قابدل
توجهی داشته اسدت .همچندی  ،نتدایج حاصدل بدرازش مددل
تحقیق با استفاده از نرمافزار  EQSنشان میدهدد مددل مدورد
نظر از برازش نسبتاً مناسبی برخوردار است .در مدورد مقایسدۀ

نتایج تحقیق با تحقیقات صورتگرفته ای را میتوان بیان کرد
که در تحقیقات گذشته در مورد کیفیت زندگی فقط به تحلیل
کیفیت زندگی روستاییان و بیان شداخصها و قلمروهدا و ارائدۀ
مدل جهت سنجش آن پرداختهاند .در مورد تأثیر اجرای طدرح
هددادی روسددتایی نیددز تحقیقددات بیشددتری در زمینددۀ اثددرات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ای طدرح پرداختده شدده
است؛ اما در مورد بررسی اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر
بهبود کیفیت زندگی تحقیق حاضر با تحقیق محمدی یگانده و
همکاران در سال  1391مشابه است که در هدر دو بده بررسدی
تدأثیر طدرح هدادی روسدتایی بدر کیفیدت زنددگی روسددتاییان
پرداختدده شددده اسددت و نهایددت میتددوان گفددت بددا توجدده بدده
تحلیلهای صورتگرفته تأمی کاربری اراضی و توزیع خدمات
بیشتری اثر را بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان داشته است.
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