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چکیده
امروزه طرح هادی روستایی ،مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است
و هدف نهایی از اجرای این طرح ،بهبود کیفیت زندگی و فراهم آوردن محیطی سالم و
است تا با تأکید بر مشخصههای اجرای طرح هادی روستایی که عبارتند از :بهبود
کیفیت مسکن ،شبکه معابر ،کاربری اراضی و دسترسی به خدمات ،محیطزیست
روستا ،اثرات آن را بر کیفیت عینی زندگی روستاییان مورد بررسی قرار دهد .روش
تحقیق در این مطالعه ،از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی -تحلیلی و
همبستگی است .جامعه آماری تحقیق 22 ،روستا که در آنها طرح هادی اجراشده
است و از بین آنها  8روستا با جمعیت  8883خانوار به روش نمونهگیری انتخاب
گردید .در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونهگیری (کوکران)  242خانوار
روستایی انتخاب و به روش نمونهگیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند.
اطالعات استخراج شده از پرسشنامههای مورد نظر ،با استفاده از روشهای تجزیه و
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جاذب برای زندگی ساکنان نواحی روستایی میباشد ؛ لذا هدف از پژوهش حاضر این

تحلیل آماری در محیط نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفت .یافتههای مطالعه بر
اساس نتایج بهدستآمده از آزمونهای همبستگی نشان میدهد که ارتباط معنیدار و
دارد ،بهنحویکه ابعاد طرح هادی روستایی  35درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین
 .1نویسنده مسئول :مشهد -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده ادبیات و علوم انسانی -گروه جغرافیا.
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قوی با ضریب  0/53بین اجرای طرح هادی روستایی و بعد عینی کیفیت زندگی وجود
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مینماید و در بین ابعاد طرح هادی ،متغیر محیط زیست روستا به میزان  22درصد بر
ارتقاء بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان تأثیرگذار بوده است .در توزیع فضایی
رابطه بین اجرای طرح هادی و کیفیت عینی زندگی در هشت روستا ،همبستگی
مستقیم و کاملی وجود دارد.
کلید واژگان :کیفیت زندگی ،شاخصهای عینی ،طرح هادی روستایی ،تحلیل مسیر،
شهرستان فریمان
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مقدمه
یکی از مهم ترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روستایی در جهت حمایت از فقیران
روستایی و کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی ،توجه ویژه به ابعاد کالبدی فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یادشده است .بدین معنا عناصر کالبدی
سکونتگاه های روستایی شامل مسکن ،محیط امن ،خدمات عمومی ،خدمات زیربنایی و کاربری
اراضی می شود .این عناصر حمایت مادی و بهبود کیفیت زندگی انسان روستایی را مدنظر قرار
میدهند (پور طاهری و همکاران)33 :13۹0 ،؛ بنابراین توسعه نواحی روستایی با توسعه و
بهبود کیفیت زندگی افراد روستایی هم سو شده است و زمانی روستاها به توسعه دست مییابند
که کیفیت زندگی تغییر اساسی را پشت سر گذاشته باشد و این تغییرات در کیفیت زندگی
سرآغازی شود که مراحل توسعه روستایی بهصورت زیرساختی به مرحلهی اجرا درآید
( .)Spellerberg et al, 2007: 271اصوالً کیفیت زندگی واژهای پیچیده ،چندبعدی و کیفی
در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت دریک مقیاس جغرافیایی خاص است که هم متکی به
شاخصهای ذهنی یا کیفی و هم متکی به شاخصهای عینی یا کمی است (کوکبی:1381 ،
 )114شاخصهای عینی بر اساس فراوانی یا کمیت فیزیکی -مانند درآمد -اندازهگیری می-
شوند؛ و گستردهترین و رایج ترین تمایز در بررسی کیفیت زندگی ،تمایز میان کیفیت زندگی
ذهنی و عینی است (نوغانی و همکاران.)114 :1382 ،
بین تمامی طرحهای توسعه فیزیکی ،طرح های هادی روستایی ویژگی خاصی داشته و از سه
جنبه دارا ی اهمیت است اوالً با توجه به زمان آغاز این طرحها ،تهیه و اجرای آنها بیش از 30
سال سابقه دارد (کمتر طرحی در کشور وجود دارد که تهیه و اجرای آن ،این مدت ادامه داشته
باشد) ثانیاً ازآنجاکه طرحهای هادی در مقیاس روستا تهیه میشود گستره مکانی آنها زیاد
است و در تمام نواحی روستایی کشور میتوان نمونههایی از آنها را یافت .ثالثاً طرحهای هادی
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محلیترین و موردیترین طرح هاست که مستقیماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط دارد
(رضوانی .)120 :1382 ،امروزه طرح هادی روستایی ،مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در
ایران است (شکور و شمسالدینی ) 40 :13۹3 ،با توجه به اینکه از زمان شروع فعالیت این نهاد
یعنی سال  1318تا پایان فروردینماه سال  13۹3برای  31141روستا طرح هادی تهیهشده و
در همین بازه زمانی ،کل روستاهایی که طرح در آنها اجراشده  13548مورد میباشد (بنیاد
مسکن انقالب اسالمی )13۹4 ،با توجه به اینکه هدف نهایی این گونه طرحها فراهم آوردن
زمینه رفاه و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و ماندگاری آنان در مناطق روستایی است و
باگذشت بیش از دو دهه از تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی در کشور و اندوختن تجربه،
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الزم است بدانیم اجرای اینگونه طرح ها چه نتایجی به بار آورده و چه پیامدهایی را برای جامعه
روستایی در پی داشته است و درنهایت به هدف خود که بهبود کیفیت زندگی و فراهم آوردن
محیطی سالم و جاذب برای زندگی ساکنان نواحی روستایی میباشد نائلآمده است ،لذا هدف از
پژوهش حاضر این است تا با تأکید بر مشخصههای اجرای طرح هادی روستایی که عبارتند از:
بهبود کیفیت مسکن ،شبکه معابر ،کاربری اراضی و دسترسی به خدمات ،محیطزیست روستا،
اثرات آن را بر کیفیت عینی زندگی روستاییان را موردبررسی قرار دهد .در کنار آن ،توزیع
فضایی ارتباط بین این دو متغیر را در سطح محدودهی موردمطالعه مورد ارزیابی قرار میگیرد
تا بتوان از نتایج آن به عنوان پایهای برای بررسیهای بیشتر ،برنامهریزی و سیاستگذاری در
حوزههای روستایی و بهویژه ناحیهی موردمطالعه یعنی روستاهای شهرستان فریمان استفاده
نمود .از زمان شروع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در نقاط روستایی سراسر کشور
طرح های بسیاری تهیه و به مرحله اجرا گذاشته است و روستاهای واقع در شهرستان فریمان
ازجمله محدوده های روستایی کشور است که طرح هادی در آن به معرض اجرا گذاشتهشده
است .اجرای طرح هادی در این شهرستان از اوایل دهه  1325آ غاز گردید و طی این مدت
بهویژه در دهه اخیر شمار زیادی از طرحهای هادی برای مناطق روستایی مختلف این
شهرستان تهیهشده و برخی از آنها به مرحله اجرا درآمده است .بهطوریکه طبق آخرین
اطالعات بهدستآمده از بنیاد مسکن انقالب اسالمی ( ) 13۹4خراسان رضوی تاکنون برای 20
روستای این شهرستان طرح هادی تهیه شده و از این تعداد برای  33روستا طرح اجرا گردیده
است؛ بنابراین با توجه به حجم طرحهای تهیهشده و در پارهای موارد ،اجراشده در شهرستان
فریمان ،وسعت جامعه روستایی در این شهرستان که طبق اطالعات آماری سال 43 ،13۹0
درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی میکنند و گسترش روزافزون نیازها و
خواسته های این جامعه ضرورت ارزیابی عملکرد اجرای آنها و آگاهی از دستاوردهای این
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طرح ها برای جامعه روستایی مورد مطالعه ضروری است .بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش
میتواند نقاط قوت و ضعف این طرحها را آشکار نماید و از نتایج آن در پیریزی برنامههای آتی
در محیط های روستایی کشور استفاده شود و به میزان اثربخشی آن افزوده شود .از اینرو سؤال
اساسی در تحقیق حاضر این است که اجرای طرح هادی روستایی به چه میزان در کیفیت
عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان تأثیر داشته است؟
از زمان اجرای طرحهای هادی درمناطق روستایی کشور بیش از دو دهه میگذرد و به نظر
میرسد درخصوص ارزیابی تأثیر اجرای این طرحها بررسیها متعددی صورت گرفته است که
به برخی از آنها اشاره میشود؛
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نخستین پژوهش در این زمینه توسط وثوقی در سال  1312باهدف بررسی آثار اقتصادی-
اجتماعی اجرای طرحهای بهسازی در استان همدان انجامگرفته است که از نتایج این پژوهش
میتوان به نارضایتی روستاییان به دلیل طوالنی شدن عملیات بهسازی ،انتخاب فصل نامناسب
برای اجرای طرح ،خدماتی بودن بیشتر مشاغل ایجادشده ،عدم موفقیت در کنترل مهاجرتها
به خاطر ناتمام ماندن طرح ،رضایت نسبی روستاییان از اجرای آن اشاره نمود (وثوقی:1312 ،
 .)35قربانیان ( ) 1383در بررسی نقش طرح های هادی در توسعه اجتماعی -اقتصادی
روستاهای استان همدان نشان داد اجرای طرح های هادی سبب افزایش تمایل به سرمایه
گذار ی در روستا و خارج شدن سیمای روستا از حالت سنتی با تغییرات کالبدی است .این
مطالعه حاکی از آن است که اجرای طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه به عنوان عامل
مسلط تغ ییر ،در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها موثر بوده است .غیور مداح ()1385
افزایش مشاغل خدماتی و افزایش قیمت اراضی و سنددار کردن امالک ،عدم تثبیت جمعیت و
مشارکت در فرایند اجرا و تهیه طرح از آثار اجرای طرح است .تقی لو ،خسروبیگی ،و خدایی
( ) 1388در ارزیابی طرح های هادی شهرستان کمیجان معتقد هستند که میانگین عملکرد
طرح هادی در ابعاد مختلف کمتر از حد مورد انتظار است؛ ولی با این وجود ،عملکرد بعد
اجتماعی را بهتر از بعد اقتصادی می دانند .عنابستانی ( )1388افزایش امیدواری روستاییان
برای ماندن در روستا و نصیری ( )1388بهبود وضعیت روستا ازنظر کالبدی و خدماترسانی را
از نتایج این طرح میدانند .عزیز پور و همکاران ( )13۹0معتقدند که اجرای این طرحها بر
توسعه اشتغال ،تأثیر نسبتاً مطلوب و بر میزان سرمایهگذاری ،میزان درآمد روستاییان و
بهرهبرداری از زمین تأثیر مطلوب داشته است .مطالعات سواری و همکاران ( )13۹1بیانگر این
است که رضایتمندی اکثریت ( 81/5درصد) روستاییان نسبت به طرح هادی کم و متوسط بود؛
ایجاد عالقهمندی به روستا ،اثرات فیزیکی -کالبدی و ایجاد اشتغالهای جانبی در روستا را
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بهعنوان اثرات طرحهای هادی شناسایی کردند .رستمی و میرزاعلی ( )13۹3حاکی از آن است
که ضوابط مربوط به مکانیابی انواع کاربریها در مرحله تهیه طرحهای هادی روستایی رعایت
شده اما در مرحله اجرای این طرحها ،بخش عمده مکانیابیهای پیشنهاد شده ،رعایت نگردیده
است .شماعی و همکاران ( )13۹3نشان دادهاند پس از اجرای طرح ،درزمینه کالبدی ،شاخص
معابر بهبودیافته است و شاخص محیطزیست روستا شامل آرامستان ،دفع زباله ،فاضالب ،فضای
سبز و جمعآوری آب های سطحی موردتوجه قرار نگرفته است .در بعد اجتماعی ،شاخص میزان
مهاجرت ،مشارکت و رضایتمندی و در بعد اقتصادی ،شاخصهای سرمایهگذاری و اشتغال در
وضعیت مطلوبی قرار دارند.
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ازآنجایی که تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر بهبود کیفیت
عینی زندگی روستاییان است الزم است بدانیم که تاکنون درزمینه کیفیت زندگی نیز چه
مطالعاتی انجام گرفته ،لذا در مورد کیفیت زندگی روستاییان تحقیقات بسیاری انجامشده است،
ولی کمتر مقوله اثرات طرح هادی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود:
رضوانی و همکاران ( )1382در ارزیابی کیفیت زندگی نواحی روستایی به این نتیجه دست
یافتند که وضعیت کلی کیفیت زندگی در ناحیه موردمطالعه ضعیف بوده و از  8متغیر دارای
همبستگی 1 ،متغیر درآمد خانوار ،امکانات زیربنایی ،تحصیالت ،مشارکت ،سالمت و کیفیت
محیط بیش از  85درصد عوامل مؤثر در میزان کیفیت زندگی در ناحیه موردمطالعه را تبیین
می کنند .بوالک و سوسی ( ) 3004استفاده از کامپیوتر و اینترنت باعث افزایش کیفیت زندگی
در مناطق روستایی شده است .عنبری ( )138۹در پژوهشی نتیجه میگیرد ایران در بیست
سال ا خیر ،ازنظر کیفیت زندگی در دنیا در سطح متوسط روبه پایین قرار داشته است .لی
( )3008با استفاده از شاخص های ذهنی به بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه در تایوان
پرداخت .نتایج نشان داد که محل زندگی ،وضعیت تاهل ،سن ،تحصیالت و درآمد قلمروهای
مختلف رضایت را تحت تأثیر قرار میدهند .گرجیک و همکاران ( )300۹فقدان فرصت های
شغلی ،محدودیت انتخاب حرفه ،امکانات و درآمد پایین ،خدمات اجتماعی ،بهداشتی و درمانی
ضعیف باعث کاهش کیفیت زندگی و کاهش رضایت شده است .شوک اسمیت و همکاران
( )300۹این پژوهش تالشی برای کشف تفاوت شهر و روستا در درآمد ،محرومیت و دیگر
حوزههای زندگی است .نتایج نشان میدهد در ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا تفاوت
بسیار کمی میان شهر و روستا وجود دارد درحالیکه در کشورهای فقیرتر ،شرق و جنوب ،سطح
کیفیت زندگی و رفاه در مناطق روستایی بسیار پایینتر از مناطق شهری است .مطالعات
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رکنالدین افتخاری و همکاران ( )13۹0بیانگر این است که شاخص های اقتصادی ،شاخصهای
زیستمحیطی ،شاخصهای اجتماعی ،شاخص زیرساختها و تأسیسات ،شاخص مسکن و
سرپناه و شاخص تفریح و سالمت از شاخصهای مهم کیفیت زندگی محسوب میشوند.
همچنین در تحقیق یادشده ،کیفیت آموزش ،محیط مسکونی و محیط فیزیکی ،سالمت و
امنیت و نیز درآمد و اشتغال پایین تر از حد متوسط ارزیابی شدند و مناطق موردمطالعه کیفیت
تعامل و همبستگی اجتماعی در حد متوسطی قرار داشت .محمدی یگانه و همکاران ()13۹1
در تحقیقی نشان میدهند که اجرای این طرحها تأثیرات مثبت و معناداری بر ابعاد کالبدی
زندگی روستاییان داشته است ،اما در ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی توفیق چندانی حاصل
نشده است .جمشیدی و همکاران( )13۹3نشان داده اند بهغیراز مؤلفه کیفیت محیط مسکونی،
سایر مؤلفههای موردبررسی (کیفیت آموزش ،کیفیت سالمت ،کیفیت اوقات فراغت ،کیفیت
زیرساخت ها ،کیفیت محیطی و کیفیت اشتغال و درآمد) برای سنجش کیفیت زندگی پایینتر
از حد متوسط هستند.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

طرح هادی روستایی
طرح هادی روستا عبارت است از تجدید حیات هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی،
اقتصادی فیزیکی (آسایش .)28 :1323 ،درواقع طرح هادی روستایی بر اساس آییننامه نحوه
بررسی طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای ،منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و
معماری کشور مصوب  1328 /10 /13هیئت محترم وزیران عبارت است از :طرحی که ضمن
ساماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای
عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و
نیازمندیهای عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و
سکونتگاههای روستایی یا طرح جامع ناحیهای تعیین مینماید (سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور .)3 :1385 ،براساس تعریف ارائه شده ،این طرح درصدد دستیابی به ایجاد
زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،تأمین عادالنه
امکانات ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا ،ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن و خدمات
زیستمحیطی و عمومی ،ارتقای وضعیت اقتصادی روستا ،بهبود کیفیت بافت روستا ،ایجاد
تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی ،تولیدی و خدماتی موردنیاز در
محیط روستا ،کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا ،ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح و
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ایجاد بستر الزم جهت صدور سند مالکیت امالک در بافت مسکونی روستا است (موالئی
هشتجین.)113 :1381 ،
کیفیت زندگی
امروزه بهبود کیفیت زندگی هدف توسعه در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی است و آینده
بشر متکی بر درک بهتر سازه هایی خواهد بود که بر کیفیت زندگی تأثیرگذارند« .کیفیت»
اصطالحی است که برای بیان توسعه رفاه در یک جامعه ،به کار میرود .بهبیاندیگر میتوان
گفت ،تسهیالت رفاهی منعکس کننده شرایط و کیفیت زندگی افراد هستند ( Schmitt, 2002:

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

اندازهای برای میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی ،شادکامی،
رضایتمندی و مواردی ازایندست تعبیر کردهاند ( .)Epley & Menon, 2007: 289لذا تعاریف
گوناگونی در خصوص مفهوم کیفیت زندگی ،ارائهشده است .این امر میتواند ناشی از  3عامل
مختلف باشد :یکی چندبعدی بودن این مفهوم است؛ دیگری کاربرد آن در حوزههای حرفهای
متفاوتی چون پزشکی ،روانشناسی ،جغرافیای انسانی ،برنامهریزی و توسعه ،اقتصاد و جامعه-
شناسی؛ و درنهایت سطح تحلیل که میتواند مربوط به عامالن ،فرآیندها ،موقعیتها و یا
ساختارها باشد (امیدی .)2 :1381 ،در ادامه به برخی از تعاریف اشاره میشود :کیفیت زندگی
مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی است و بهعبارتیدیگر ،معیاری برای
تعیین رضایت و رضایت نداشتن افراد و گروهها از ابعاد مختلف زندگی است (قالیباف و
همکاران .)34 :13۹0 ،فو ( )Foo, 2003: 3برخی آن را رضایت کلی فرد از زندگی قلمداد می-
کند .بر اساس دیدگاه پال ،کیفیت زندگی بهعنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن
نیازهای روحی – روانی و مادی جامعه تعریف گردیده و در این زمینه از کیفیت زندگی
روستایی نیز به مفهوم چگونگی شرایط و وضعیت زندگی خانوادههای روستایی یادشده است
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 .)410بنابراین در چند دهه اخیر ،شناخت ،اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده
افراد ،محققان ،برنامه ریزان و دولت ها بوده است .این عرصه علمی و تحقیقاتی موردتوجه تعداد
زیادی از رشتهها ازجمله روانشناسی ،پزشکی ،اقتصاد ،علوم محیطی ،جامعهشناسی و جغرافیا
بوده است (رضوانی و منصوریان)3 :1382 ،؛ بنابراین ارتقاء کیفیت زندگی از مهمترین اهداف
حکومتها و دولتهای مختلف در سطح دنیا محسوب میشود (حسین زاده و میرزایی:1381 ،
.)12
کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مؤلفههایی چون زمان و
مکان ،ارزشهای فردی و اجتماع قرار دارد و ازاینرو معانی گوناگونی برای افراد و گروههای
مختلف مترتب است برخی آن را بهعنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه ،برخی دیگر بهعنوان
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( .)Pal & kumar, 2005: 18پسیون معتقد است  :اصطالح کیفیت زندگی بهطورکلی به وضعیت
محیطی که مردم در آن زندگی می کنند (نظیر آلودگی و کیفیت مسکن) و همچنین به برخی
شرایط شخصی افراد مانند سالمت و میزان تحصیالت اشاره دارد ( .)Pacione, 2003: 17کیفیت
زندگی متأثر از عوامل بیرونی و درونی شکلدهنده سطح زندگی فردی و اجتماعی است ( Auh,
 .)2005: 35بنابراین اصوالً کیفیت زندگی واژهای پیچیده ،چندبعدی و کیفی در رابطه با شرایط
و وضعیت جمعیت دریک مقیاس جغرافیایی خاص است که هم متکی به شاخصهای ذهنی یا
کیفی و هم متکی به شاخصهای عینی یا کمی است (کوکبی .)1381 ،با توجه به تحقیقات
انجامشده درزمینه کیفیت زندگی دو رویکرد عمده و مجزا در کشورهای مختلف جهان به وجود
آمده است؛ که عبارت است از:

رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی :این رویکرد بیشتر به تجارب ذهنی و انتظارات شخصی افراد
از زندگی شان ،همانند رضایت از شغل ،رضایت از خانواده ،احساس شادمانی و غیره تأکید دارد و
رضایتمندی و خوشبختی را معرفهای اصلی در نظر میگیرد (حیدری .)55 :13۹0 ،بر این
اساس این پژوهش با استفاده از شاخصهای عینی کیفیت زندگی تدوینشده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

طرح هادی روستایی و کیفیت زندگی روستاییان
پایین بودن کیفیت زندگی در نواحی روستایی و درنتیجه ،مهاجرت روستائیان به شهرها
مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را در نواحی روستایی و در شهرها به
دنبال داشته است (رضوانی همکاران .)34 :1388 ،اگر کیفیت زندگی انسان ازلحاظ کیفیت
محیط ،مسکن ،آموزش ،سالمت ،بهزیستی فردی ،مشارکت ،تفریح و اوقات فراغت ،اطالعات و
ارتباطات ،کار ،درآمد و ثروت پایین باشد ،فقر ایجاد میشود (همان .)43:بر این اساس یکی از
مهمترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روستایی در جهت حمایت از فقیران روستایی و
کاهش آسیب پذیری مناطق روستایی ،توجه ویژه به ابعاد کالبدی فعالیتهای اجتماعی،
اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یادشده است .بدین معنا عناصر کالبدی سکونتگاههای
روستایی شامل مسکن ،محیط امن ،خدمات عمومی ،خدمات زیربنایی و کاربری اراضی میشود.
این عناصر حمایت مادی و بهبود کیفیت زندگی انسان روستایی را مدنظر قرار میدهند (پور
طاهری و همکاران.)33 :13۹0 ،
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رویکرد اسکاندیناوی کیفیت زندگی :این رویکرد در اکثر کشورهای اروپایی طرفدار دارد .در
این رویکرد ،بر شرایط عینی زندگی و شاخص های مرتبط با آن تأکید شده است و کیفیت
زندگی افراد درگرو برآوردن نیازهای اساسی زندگی ،همچون درآمد ،اشتغال ،مسکن ،تحصیالت
و غیره است.
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اجتماعی

تأثیر طرح هادی روستایی

اقتصادی

برکیفیت عینی زندگی
کالبدی

روستاییان

شاخصهای عینی
کیفیت زندگی

محیطی

اجرای طرح هادی روستایی

مسکن روستایی

شبکه معابر روستایی

خدمات و کاربری اراضی

محیطزیست روستا

 -احداث معابر جدید

روبنایی در روستا

 -تجهیزات و امکانات مسکن

سطحی از معابر روستا

 -تجهیز و بهسازی معابر موجود

 -نحوه توزیع خدمات

 -جمعآوری فاضالب روستایی

 کیفیت مسکن ازنظر مصالح به کاررفته -الگوی ساخت وساز روستایی

 -رعایت ضوابط فنی طرح در

 -مکانیابی مناسب خدمات

 -جمعآوری زبالهها

 -الگوی مسکن (تیپ مساکن)

مورد معابر

 -کیفیت دسترسی به خدمات

 -تعیین حدود کلی مکان دفع

 -کاهش تراکم ساختمانی

 -زیباسازی معابر

 -ا یجاد تناسب منطقی بین جمعیت و

بهداشتی زباله

 -بهسازی و مقاومسازی مساکن

 -توجه به روشنایی معابر

کاربریها

 -رعایت ضوابط فنی طرح در ساخت وساز

 -مکان یابی صحیح غسالخانه و

 -انتخاب مناسب سمت توسعه روستا

 -ایجاد زمینه و بستر برای صدور سند

گورستان

 -شناسایی و نگهداری از بافتهای

 -زیباسازی و توسعه فضای سبز

مالکیت

باارزش تاریخی و فرهنگی

روستا آن

شکل ( .)1چارچوب مفهومی پژوهش (منبع :یافتههای پژوهش)13۹4 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

یکی از اساسیترین مسائل ایران بهویژه در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی چگونگی بهبود
شرایط اقتصادی و اجتماعی و بهطورکلی بهبود شرایط زندگی مردمی است که در این
روستاهای کوچک بسر می برند .این مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی بسیار نابرابر
دارند (آسایش)45 :1325،؛ که جهت رسیدن به این هدف (بهبود شرایط زندگی مردم در
مناطق روستایی) تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی
قرار گرفت ،با توجه به اهداف اصلی این طرح که (شامل :ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با
توجه به شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی؛ تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت
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 -سهولت رفتوآمد

 -دسترسی به خدمات زیربنایی و

 -جمعآوری و هدایت آبهای
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اجتماعی ،تولیدی و رفاهی؛ هدایت وضعیت فیزیکی روستا؛ ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود
مسکن روستائیان و خدمات زیستمحیطی و عمومی) میباشد و با توجه به اینکه اجرای این
طرحها نه تنها باعث دگرگونی روستا در ابعاد کالبدی میشود بلکه تأثیرات زیادی را بر دیگر
ابعاد ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی زندگی میگذارد .لذا میتوان گفت هدف نهایی از
اجرای این طرح ها در مناطق روستایی فراهم آوردن شرایط زندگی مطلوب و سالم و نگهداشت
جمعیت در این مناطق و درنهایت بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی میباشد و بهطورکلی
اجرای این طرح ها در مناطق روستایی اثرات زیادی در کیفیت زندگی روستاییان در ابعاد
مختلف دارد و با توجه به اینکه از زمان اجرای این طرحها تاکنون بیش از سه دهه میگذرد و

مواد و روش کار
قلمرو جغرافیایی تحقیق

منطقه موردمطالعه یعنی شهرستان فریمان واقع در استان خراسان رضوی با وسعت
 3353/23کیلومترمربع در فاصله  25کیلومتری از مرکز استان قرار دارد ،دارای  3بخش4 ،
شهر 5 ،دهستان است بر اساس سرشماری  13۹0جمعیت شهرستان  ۹3۹30نفر و تعداد
 351۹5خانوار و دارای  14۹روستای دارای سکنه با  10514خانوار و  3۹341نفر جمعیت
میباشد (استانداری خراسان رضوی .)13۹4 ،این شهرستان از شمال و شمال غرب به
شهرستان مشهد ،از شرق به شهرستان تربتجام ،از جنوب به شهرستان زاوه و از غرب به
شهرستان تربتحیدریه محدود گردیده است (شکل .)3
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طرح های هادی بسیاری برای مناطق روستایی تهیه و اجراشده است و بر اساس گزارش معاونت
عمران روستایی در سال  13۹4از بدو شروع این فعالیت تا پایان فروردینماه  13۹3در 31141
روستا تهیه طرح هادی صورت گرفته است و تا پایان فروردین همین سال در  13548روستا
طرح هادی اجراشده است لذا ضروری است تا مطالعاتی در جهت این هدف گام برداشته شود
که آیا اجرای طرح های هادی بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی را فراهم آورده است ،یا
خیر؟ و اینکه اجرای این طرح ها چه تأثیراتی بر روی کیفیت زندگی روستاییان داشته است.
شکل  1نشاندهنده چارچوب فکری پژوهش میباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1
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جدول ( )1نشان میدهد روستاهای موردمطالعه در سال  ،13۹0تعداد  14113نفر جمعیت و
 3835خانوار داشته اند که ازنظر حجم جمعیت در رده روستاهای پرجمعیت شهرستان فریمان
محسوب میشوند( .جدول .)1
جدول ( .)1ویژگیهای جمعیتی روستاهای موردمطالعه در سال 1820
1820

خانوار نمونه

قلعهنو فریمان

1325

1383

3153

کته شمشیر سفال

1381

1383

3۹80

245

کته شمشیر علیا

1381

1381

1540

382

35

تقیآباد

1325

1384

1۹35

511

34

حسینآباد رخنه

1381

1385

1340

331

33

سعدآباد

1381

1381

1113

313

30

عشقآباد

1383

1384

1348

338

33

سنگ بست

1381

1383

803

331

15

جمع

-

-

14113

3835

34۹

۹25

13
48

منبع :مرکز آمار ایران 13۹0 ،و بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی.13۹4،
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نام روستا

مطالعات اولیه طرح

سال اجرای طرح

جمعیت

خانوار
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شکل ( .)2موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و ایران
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روش تحقیق

جدول ( .)2بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق
متغیر

نام متغیر

مستقل

اجرای طرح هادی

وابسته

کیفیت زندگی (بعد
عینی)

کیفیت مسکن

8

0/14

شبکه معابر

1

0/12

کاربری اراضی و خدمات

2

0/13

محیطزیست روستا

1

0/10

کل

32

0/84

اقتصادی

10

0/11

اجتماعی

5

0/55

محیطی

8

0/18

کالبدی

10

0/13

کل

33

0/81

منبع :یافتههای پژوهش.13۹4 ،
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نام شاخص

گویه ها

مقدار آلفا
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پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی که با بهرهگیری از روش
پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجامشده است .شهرستان فریمان دارای  14۹روستای
دارای سکنه با جمعیت  3۹314نفر است که از این تعداد  20روستا دارای طرح هادی مصوب و
در  33روستا طرح اجراشده است .ازآنجاکه ارزیابی طرح هادی روستایی بایستی در روستاهایی
انجام شود که حداقل یک دوره دهساله را طی کرده باشند جامعه آماری پژوهش شامل
روستاهای دارای طرح هادی میباشد که از زمان شروع اجرای طرح در آنها کمتر از ده سال
گذشته است که بر این اساس  8روستا انتخاب شد که ت عداد خانوار ساکن در این روستاها برابر
 3835خانوار می باشد .جهت برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهای روستایی از روش
نمونهگیری کوکران با سطح اطمینان  %۹5و احتمال خطای  0001استفادهشده است؛ بنابراین
برای بررسی اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان ،تعداد 34۹
نفر (سرپرست خانوار) از روستاییان برآورد شد و بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده ،در هر
روستا مورد پرسشگری قرارگرفتهاند .پس از جمعآوری اطالعات و پردازش آنها در محیطهای
نرمافزاری  ArcGIS, SPSSو  ...نسبت به تحلیل دادهها در سطح منطقهی موردمطالعه اقدام
شد.

بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان ...
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برای ارزیابی اثرات طرح هادی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان دو متغیر معرفی شد که
اجرای طرح هادی روستایی بهعنوان متغیر مستقل و کیفیت عینی زندگی بهعنوان متغیر
وابسته مورد بررسی قرار میگیرد متغیر اجرای طرح هادی بهوسیله  4شاخص و  32معرف
(گویه) و نیز متغیر کیفیت عینی زندگی بهوسیله  4شاخص و  33معرف ارزیابی شد .تمامی
گویه ها برمبنای طیف لیکرت (بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد) تنظیم شدند .برای
ارزیابی روایی پرسشنامهها ازنظر کارشناسان ذیربط در دانشگاهها و بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استفاده شد و پایایی آنها بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ بااعتبار بین  0/55تا 0/81
تأیید گردید (جدول .)3
یافتههای تحقیق
میزان توفیق در اجرای طرح هادی روستایی از دیدگاه روستاییان

جدول ( .)8میزان توفیق در فرآیند اجرای طرح هادی روستایی از نگاه روستاییان
مسکن روستایی

8

3/۹3

0/000

شبکه معابر روستایی

1

3/84

0/000

توزیع خدمات و کاربری اراضی

2

3/21

0/000

محیطزیست روستا

1

3/۹۹

0/000

طرح هادی روستایی

32

3/88

0/000

منبع :یافتههای تحلیلی پژوهش.13۹4 ،
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شاخصها

تعداد گویه ها

میانگین وزنی

کای اسکوئر
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طرح هادی روستایی ازجمله طرحهای کاربردی درزمینه برنامهریزی توسعه روستا و فراهم
کردن بستر تجدید حیات و هدایت ازنظر ابعاد ،اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی است؛ به همین
دلیل بایستی اجرای طرح هادی در روستاها موردبررسی قرار گیرد .برای تبیین فرآیند اجرای
طرح هادی روستایی از چهار زیر متغیر مسکن روستایی ،شبکه معابر روستایی ،توزیع خدمات و
کاربری اراضی و محیط زیست روستا کمک گرفته شد که هرکدام از این شاخصها به کمک
گویه هایی تعریف شده است و نتایج آن در جدول شماره  3ارائه گردیده است .در بین چهار زیر
متغیر (شاخص) اجرای طرح هادی ازنظر روستاییان ،متغیر محیطزیست روستا بیشترین میزان
موفقیت را در بعد اجرای طرح با میانگین  3/۹۹در محیط روستایی داشته است و در طرف
مقابل توزیع خدمات و کاربری اراضی با میانگین  3/21در مقایسه با سایر عوامل توفیق کمتری
داشته است .بر اساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسون ضریب معنیداری برای گویه های
مربوط به متغیر فرآیند اجرای طرح روستایی در سطح  %۹۹ارزیابیشده است.
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پیامدهای اجرای طرح هادی بر بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان از دیدگاه
پاسخگویان
پیامدهای اجتماعی بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان :جهت بررسی میزان تأثیر اجرای
طرح هادی در بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان در منطقه موردمطالعه از  4شاخص
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیطی استفاده شد .بر اساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسون
ضریب معنیداری برای گویه های مربوط به متغیر پیامدهای اجتماعی بعد عینی کیفیت زندگی
روستاییان در سطح  %۹۹ارزیابیشده است .بدین ترتیب یافتههای تحقیق نشان میدهد
بیشترین تأثیر طرح هادی در شاخص اجتماعی مربوط به مشارکت مردم در انتخابات با
میانگین  3/13و کمترین تأثیر آن به گویه مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است.
به طور کلی از دیدگاه روستاییان میزان تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخص اجتماعی در سطح
کم تا متوسط ارزیابیشده است (جدول .)4

مؤلفه /گویه

بسیار
کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد

مقدار
میانگین

کای
اسکوئر

سطح
معناداری

 .1میزان مشارکت مردم در
انتخابات (روستا ،کشور)

1

33/۹

31/3

33/5

2/3

3/13

81/18

0/000

 .3میزان مشارکت اهالی در
کار گروهی

1/8

31/1

3۹/3

34/۹

3/8

3/81

104/14

0/000

 .3میزان مشارکت در
فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی

5/1

43/4

30

30

3

3/1۹

143/۹5

0/000

5/1

3۹/3

31/۹

31/2

1/4

3/۹4

۹5/10

0/000

 .5کاهش میزان مهاجرت

۹/1

30/5

41/1

1۹/3

4

3/88

133/31

0/000

جمع

3/۹0

113/1۹

0/000

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.13۹4 ،
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 .4شرکت در جلسات منظم
برای حل مسائل و مشکالت
روستا
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جدول( .)4ارزیابی وضعیت شاخص اجتماعی بعد عینی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (درصد)
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پیامدهای اقتصادی بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان :بر اساس دادههای جدول شماره
 5میانگین پاسخ روستاییان به گویه های مربوط به شاخص اقتصادی بعد عینی کیفیت زندگی،
همچون افزایش درآمد ،متوسط هزینه ،داراییهای خانوار ،افزایش پسانداز ،فراهم شدن فرصت
شغلی ،تنوع شغلی ،افزایش قیمت مسکن ،توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار ،توانایی تهیه
مسکن و توان انجام مسافرت ساالنه همراه خانواده در سطح کم میباشد که نشاندهنده این
است که اجرای طرح هادی روستایی تأثیر کمی بر اقتصاد روستاییان داشته است.
جدول ( .)3ارزیابی وضعیت شاخص اقتصادی بعد عینی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان (درصد)
مؤلفه /گویه

بسیار
کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد

مقدار
میانگین

کای
اسکوئر

سطح
معناداری

 .1افزایش درآمد

12/3

44/3

31/2

4/2

3

3/30

15۹/81

0/000

 .3متوسط هزینه

8/8

35/3

45/8

15/2

4/4

3/81

134/35

0/000

۹/3

38/1

31/۹

11/3

4

3/13

134/3۹

0/000

 .4افزایش پسانداز

13/3

51/8

33/2

8

3/3

3/31

181/34

0/000

 .5فراهم شدن فرصت
شغلی

11/۹

41/1

35/3

8/8

3/4

3/33

141/21

0/000

 .1تنوع شغلی

13/3

4۹/8

32/3

2/3

3/4

3/35

181/20

0/000

 .2افزایش قیمت مسکن

4/4

31/3

32/3

31/2

5/3

3/۹3

111/33

0/000

 .8توانایی تأمین نیازهای
اساسی خانوار

11/3

45

33/۹

10

0/8

3/45

111/38

0/000

 .۹توانایی تهیه مسکن

10

31/2

32/3

12/2

3/3

3/23

103/21

0/000

 .10توان انجام مسافرت
ساالنه همراه خانواده

14/1

جمع

3/54

3۹/8

33/1

13/4

1/1

3/48

130/54

0/000

154/۹3

0/000
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 .3داراییهای خانوار (از
قبیل زمین ،خودرو،
تلویزیون )...

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.13۹4 ،
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پیامدهای کالبدی بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان :نتایج پژوهش بر اساس جدول()1
نشان می دهد میزان تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر شاخص کالبدی بعد عینی کیفیت
زندگی از دیدگاه روستاییان در سطح کم تا متوسط است و بیشترین تأثیر آن در برخورداری از
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راه ارتباطی مناسب با میانگین  3/15و کمترین تأثیر طرح هادی در برخورداری از امکانات
مناسب ورزشی با میانگین  3/40ارزیابیشده است.
جدول ( .)8ارزیابی وضعیت شاخص کالبدی بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان (درصد)
بسیار

مؤلفه /گویه

کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد

مقدار
میانگین

کای
اسکوئر

سطح
معناداری

 .3برخورداری از امکانات
فرهنگی و هنری

14/1

33/2

31/5

13

3/1

3/52

103/31

0/000

 .3برخورداری از امکانات
بهداشتی و درمانی

8/8

38/۹

44/3

14/1

4

3/25

134/3۹

0/000

 .4بهبود کیفیت مسکن

3/3

10/4

12/۹

14/1

4/4

3

311/40

0/000

 .5تجهیزات و امکانات
مسکن (حمام ،دستشویی
سیستم
بهداشتی،
گرمایشی و سرمایشی)

1/8

35/3

41

31/3

5/1

3/۹3

105/25

0/000

 .1برخورداری از راه
ارتباطی مناسب

4/8

12/2

43/1

32/3

2/1

3/15

118/4۹

0/000

 .2دسترسی به وسایل
حملونقل

1/8

11/۹

3۹/4

33/۹

4

3/1

133/10

0/000

 .8طی کردن فاصله
زمانی محدود تا شهر

5/1

18/۹

45/4

35/2

4/4

3

140/32

0/000

 .۹بهبود کیفیت شبکه
معابر

8

1۹/2

44/3

33/۹

5/3

3/۹8

118/85

0/000

4

30/5

42/8

30/۹

1/8

3/۹5

14۹/1۹

0/000

303/31

0/000

 .10برخورداری
امکانات زیربنایی
جمع

از

3/8۹
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 .1برخورداری از امکانات
مناسب ورزشی

33/2

31/1

3۹/8

2/3

3/3

3/40

110/33

0/000
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پیامدهای زیستمحیطی بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان:
بر اساس دادههای جدول ( )2میانگین پاسخ روستاییان به گویههای مربوط به توسعه پارک و
فضایسبز  ،نظافت و پاکیزگی روستا ،جمعآوری و دفن زباله ،دپوی فضوالت حیوانی ،کاهش
اتالف و آلودگی آب ،کاهش تخریب و فرسایش خاک ،پرهیز از ساخت خانهها در اراضی شیب-
دار و خطرناک و پرهیز از ساخت خانهها در حریم سیالب و رودخانهها نشاندهنده ارزیابی
تقریبا متوسط آنان از تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر محیطزیست روستاهای منطقه
موردمطالعه میباشد.
جدول ( .)5ارزیابی وضعیت شاخص محیطی بعد عینی کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان (درصد)
بسیار

مؤلفه /گویه

کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد

مقدار
میانگین

کای
اسکوئر

سطح
معناداری

 .3جمعآوری و دفن زباله

4

14/۹

45

31/2

4/4

3/18

110/14

0/000

 .4دپوی فضوالت حیوانی

۹/3

31/2

38/1

12/3

3/3

3/23

110/43

0/000

4

33/5

42/8

33/5

3/3

3/۹8

114/5۹

0/000

 .1کاهش تخریب و
فرسایش خاک

1/8

31/2

41/8

11/1

3/1

3/28

133/01

0/000

 .2پرهیز از ساخت خانه-
ها در اراضی شیبدار و
خطرناک

5/1

 .8پرهیز از ساخت خانه-
ها در حریم سیالب و
رودخانهها

2/3

جمع

3/۹3

 .5کاهش
آلودگی آب

اتالف

و

18/۹

33/3

41/3

43/4

31/1

33/۹

3/3

3/3

منبع :یافتههای تحلیلی پژوهش.13۹4 ،

3/03

3/۹3

150/۹8

0/000

135/2۹

0/000

303/23

0/000
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 .3نظافت و پاکیزگی
روستا

4/8

15/3

42

38/5

4/4

3/13

111/43

0/000
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 .1توسعه پارک و فضای
سبز

11/1

3۹/2

33/3

11/5

4/4

3/13

12/11

0/000
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تحلیل فضایی ارتباط بین متغیر طرح هادی روستایی و بعد کیفیت عینی زندگی
با توجه به جدول ( ) 8که رابطه میان متغیر طرح هادی روستایی (متغیر مستقل) و بعد عینی
کیفیت زندگی (متغیر وابسته) به تفکیک روستاها را نشان میدهد میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که در میان روستاهای موردمطالعه روستای سنگ بست و سپس تقی آباد دارای باالترین
ضرایب همبستگی میباشند و چون مقدار این رابطهها بیشتر از  0/20است بیانگر رابطه کامل
(همبستگی مثبت) بین دو متغیر است و بیانگر تأثیر قابلمالحظه متغیر مستقل بر متغیر
وابسته میباشد؛ و با توجه به سطح معنی داری که مقدار آن در همه روستاهای موردمطالعه
کمتر از  0/05است نتیجه میگیریم فرضیه تحقیق را نمیتوان رد کرد بهعبارتدیگر بین
متغیرهای موردبررسی همبستگی (رابطه) وجود دارد (شکل )3
جدول ( .)8بررسی ارتباط بین اجرای طرح هادی روستایی بر بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان
همبستگی

معنیداری

کته شمشیر علیا

0/13

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

حسینآباد

0/11

0/001

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

قلعهنو

0/23

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

عشقآباد

0/51

0/015

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

کته شمشیر سفال

0/23

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

تقیآباد

0/80

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

سعدآباد

0/42

0/035

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

سنگ بست

0/۹5

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

جمع

0/25

0/000

رد فرضیه صفر آزمون

ارتباط معنیدار است

روستا

ارتباط معنیدار است

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق13۹4 ،
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ضریب

سطح

نتیجه آزمون

تحلیل
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بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

برای بررسی میزان تأثیرگذاری اجرای طرحهای هادی روستایی بر بعد عینی کیفیت زندگی
ابتدا از مدل رگرسیون گامبهگام استفادهشده است و نتایج نشان داد که شاخصهای متغیر
مستقل  52درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین میکنند .اما ازآنجاییکه در تحلیل
رگرسیون فقط تأثیر مستقیم هر یک از شاخصهای متغیر مستقل بر متغیر وابسته را پیشبینی
می کند ،امکان شناسایی تأثیرات غیرمستقیم شاخصهای متغیر مستقل (اجرای طرح هادی
روستایی) بر مت غیر وابسته (بعد عینی کیفیت زندگی روستاییان) فراهم نیست و نمیتوان مدل
مفهومی و نظری تحقیق را که معموالً یک مدل نظری متشکل از ساخت روابط بین متغیرهای
مستقل است ،مورد آزمون قرار داد .لذا جهت رفع این مشکل می توان از روش تحلیل مسیر
استفاده نمود که در روش تحلیل مسیر عالوه بر شناسایی تأثیرات مستقیم ،امکان شناسایی
تأثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد .بر این اساس
جهت شناسایی تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم متغیرهای مستقل که شامل کیفیت مسکن،
شبکه معابر ،کاربری اراضی و خدمات و محیطزیست روستا میباشد مدل نظری و مفهومی زیر
ارائه گردید (شکل .)4
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کیفیت مسکن

کیفیت عینی
زندگی

0/18

شبکه معابر

0/24

کاربری اراضی
0/22

محیطزیست
روستا

بر اساس این مدل که اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر بعد عینی کیفیت
زندگی را نشان میدهد جدول شماره  ۹تنظیم گردید ،بر اساس این جدول ازمیان متغیرهای
مستقل ،متغیر محیطزیست روستا با  0/48بیشترین تأثیر را در کیفیت عینی زندگی روستاییان
منطقه موردمطالعه داشته است .و کمترین تأثیر با مقدار  0/3۹مربوط به کاربری اراضی
وخدمات میباشد .بنابراین مقایسه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با تحلیل مسیر متفاوت
است بطوریکه در تحلیل رگرسیون بیشترین و کمترین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
به متغیر محیطزیست با ( )0/3۹و شبکه معابر با ( )0/18مربوط میشود درحالیکه نتیجه
حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد بیشترین و کمترین ضرایب تأثیر به ترتیب به متغیرهای
محیطزیست و کاربریاراضی اختصاص دارد.
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شکل ( .)4مدل نظری و مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت عینی زندگی -منبع :یافته های پژوهش13۹4 ،

جدول( .)2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای مستقل بر کیفیت عینی زندگی
بعد کیفیت مسکن و تأثیر بر کیفیت عینی زندگی

0/31

0/1351

0/40

بعد شبکه معابر و تأثیر بر کیفیت عینی زندگی

0/18

0/3333

0/41

بعد کاربری اراضی و تأثیر بر کیفیت عینی زندگی

0/34

0/1531

0/3۹

بعد محیطزیست و تأثیر بر کیفیت عینی زندگی

0/3۹

0/1853

0/48

مأخذ :یافتههای پژوهش.13۹4 ،
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اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کلی
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نتیجهگیری
بر اساس یافتههای تحقیق ،ارتباط مستقیم و کامل میان متغیرهای تحقیق (ضریب
همبستگی  )0/25وجود دارد ،بهعبارتدیگر بین اجرای طرح هادی روستایی و ارتقاء کیفیت
عینی روستاییان در منطقه موردمطالعه رابطه قوی و مثبتی برقرار است یعنی با باال رفتن میزان
موفقیت در فرآیند اجرای طرح هادی روستایی ،کیفیت زندگی روستاییان نیز افزایش مییابد .با
بررسی میزان اثرگذاری اجرای طرح هادی روستایی بر بعد عینی کیفیت زندگی در سطح

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

معابر با ( )0/18مربوط میشود درحالیکه نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد بیشترین
و کمترین ضرایب تأثیر به ترتیب به متغیرهای محیطزیست ( )0/48و کاربریاراضی ()0/3۹
اختصاص دارد  .در مورد مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات صورت گرفته این را میتوان بیان
نمود که در تحقیقات گذشته در مورد کیفیت زندگی فقط به تحلیل کیفیت زندگی روستاییان
و بیان شاخصها و قلمروها و ارائه مدل جهت سنجش آن پرداختهاند .به عنوان نمونه میتوان
به تحقیقی که جمشیدی و همکاران ( )13۹3با عنوان «ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی
روستایی استان ایالم (مطالعه موردی :دهستان کارزان» اشاره نمود .در این تحقیق برای
سنجش کیفیت زندگی از 2مؤلفه استفاده شده است .در مورد تأثیر اجرای طرح هادی روستایی
نیز تحقیقات بیشتری در زمینه اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و کالبدی این طرح
پرداخته شده است .اما در مورد بررسی اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر بهبود کیفیت
زندگی روستاییان تحقیق حاضر با تحقیق محمدییگانه و همکاران در سال  13۹1مشابه است
که در هر دو به بررسی تأثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاییان پرداخته شده
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روستاهای موردمطالعه؛ ابعاد طرح هادی روستایی  52درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین
مینماید و در بین ابعاد طرح هادی ،محیط زیست روستا ،تأثیر مثبتی بر روی بعد عینی کیفیت
زندگی روستاییان داشته است و این متغیر با اثرگذاری  3۹درصد بیشترین تغییرات متغیر
وابسته را تبیین می نماید و با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای مدل که کمتر از
 0/05است مدل معنادار شده است و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد .درنهایت میتوان
گفت که اجرای طرح هادی روستایی در منطقه موردمطالعه تأثیر نسبتاً قابلتوجهی داشته
است .همچنین آزمون تحلیل مسیر که جهت محاسبه اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کلی
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (کیفیت عینی زندگی) به کار گرفته شد ،نشان داد نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون با تحلیل مسیر متفاوت است بطوریکه در تحلیل رگرسیون بیشترین
و کمترین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به متغیر محیطزیست با ( )0/3۹و شبکه
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است و در نهایت میتوان گفت با توجه به تحلیلهای صورت گرفته «محیطزیست روستا»
بیشترین اثر را بر کیفیت عینی زندگی روستاییان داشته است.

منابع و مأخذ
 .1آسایش ،حسین .)1323( .کارگاه برنامهریزی روستایی .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
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منتشر نشده ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .5بنیاد مسکن خراسان رضوی :)13۹4( .وضعیت طرحهای هادی مطالعه و اجرا شده شهرستان
 .1پورطاهری ،مهدی ،.رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،.بدری ،سید علی .)13۹0( .راهبردها و
سیاستهای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی (با تأکید بر تجربیات جهانی و ایران).
تهران :انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی .
 .2تقی لو ،علیاکبر ،.خسروبیگی ،رضا ،.و خدایی ،یوسف .)1388( .ارزیابی اثرات طرح هادی بر
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مسکن و توسعه کالبدی روستا .دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
 .8جمشیدی ،علیرضا ،.آزادی ،یونس ،.تقدیسی ،احمد .و جمینی ،داود .)13۹3( .ارزیابی کیفیت
زندگی در نواحی روستایی استان ایالم (مطالعه موردی :دهستان کارزان) .مجله پژوهش و
برنامهریزی روستایی.4۹- 21 ،)3(3 ،
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فریمان .مشهد :معاونت عمران روستایی.
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 .11رستمی ،شاه بخت ،و میرزاعلی ،محمد .)13۹3( .واکاوی مکانیابی کاربریها در طرحهای
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تهران :نشر قومس.
 .15رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،.فتاحی ،احداهلل .و حاجیپور ،مجتبی .)13۹0( .ارزیابی توزیع فضایی کیفیت
زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان دلفان) .فصلنامه پژوهشهای
روستایی.۹4-1۹ ،)3(3 ،
 .11سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ( .)1385آشنایی با طرحهای هادی و کنترل و نظارت
 .12سواری ،مسلم ،.شیری ،نعمتاهلل .و شعبانعلی فمی ،حسین .)13۹1( .تحلیل عوامل مرتبط با
رضایتمندی روستاییان از طرح هادی (مطالعه موردی :روستای قراگل شهرستان دیواندره).
مجله مسکن و محیط روستا.83 -12 ،)143(41 ،
 .18شکور ،علی .و شمسالدینی ،علی. )13۹3( .سنجش تحققپذیری ابعاد اجتماعی -اقتصادی
اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی مورد شناسی :روستای کناره -شهرستان
مرودشت .مجله جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای.3۹-53 ،)13(4 ،
 .1۹شماعی ،علی ،.احمدآبادی ،فرشته .و احمدآبادی ،حسن .)13۹3( .ارزیابی اثرات اجرای طرح
هادی بر سکونتگاههای روستایی .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی88 -25 ،)1(3 .
 .30عزیزپور ،فرهاد ،.خلیلی ،احمد ،.محسنزاده ،آرمین .و حسینیحاصل ،صدیقه .)13۹0( .تحلیل و
ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای هادی روستایی در سکونتگاههای روستایی کشور.
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برساخت و سازهای روستایی ،تهران :پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

فصلنامه مسکن و محیط روستا.21- 84 ،)131(3۹ ،

 .33عنبری ،موسی .)138۹( .بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران ( .)1883-1883مجله
توسعه روستایی.181 -14۹ ،)3(1 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1395.16.43.4.1

 .31عنابستانی ،علیاکبر .)1388( .ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی.
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعهی کالبدی روستا ،دانشگاه سیستان و لوچستان،
زاهدان.
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 .33غیور مداح ،منصوره .)1385( .ارزیابی اثربخشی طرحهای هادی بر توسعه روستایی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 .34قالیباف ،محمدباقر ،.روستایی ،مجتبی ،.رمضان زاده لسبویی ،مهدی .و طاهری ،محمدرضا.)13۹0( .
ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی :محله یافتآباد) .فصلنامه جغرافیا.33 -53 :)13(۹ ،
 .35قربانیان ،مهدی .)1383( .نقش طرح هادی در توسعه اجتماعی – اقتصادی روستاهای
شهرستان اسدآباد استان همدان (پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ا جتماعی) ،دانشگاه تهران ،ایران.
 .31کوکبی ،افشین .)1381( .معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری ،مجله هنر
و معماری ،هویت شهر ،پاییز و زمستان  ،1381شماره .82 -25 ،1
 .32محمدی یگانه ،بهروز ،.نباتی ،عباس .و چراغی ،مهدی .)13۹1( .تبیین اثرات اجرای طرح هادی
بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعة موردی :دهستان کرانی -شهرستان
بیجار) .فصلنامه مسکن و محیط روستا.۹۹-113 ،)13۹(40 ،
 .38مرکز آمار ایران .)13۹1( ،شناسنامه آبادیهای کشور ،شهرستان فریمان  .1820تهران :مرکز آمار
 .3۹موالئی هشتجین ،نصراهلل .)1381( .تحلیل پیرامون اهداف ،ضرورت ها و فرآیند تهیه و
اجرای طرح های هادی روستایی با تأکید بر گیالن .مجله چشم انداز جغرافیایی.105 -133 ،)3(4 ،
 .30نصیری ،اسماعیل .)1388( .ارزیابی اثربخشی طرح هادی روستایی سکونتگاههای روستایی.
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعهی کالبدی روستا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
زاهدان.
 .31نوغانی ،محسن ،.اصغر پور ماسوله ،احمدرضا ،.صفا ،شیما .کرمانی ،مهدی .)1382( .کیفیت زندگی
شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد .مجله علوم اجتماعی-111 ،)1(5 ، ،
.140
 .33وثوقی ،منصور .)1312( .گزارش بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرحهای بهسازی
در استان همدان .تهران :وزارت جهاد سازندگی.
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