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چکیده
اجرای ،رس هادی با هدي فراهم کردن بستر تجدید حيات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحيطای
و با تأمين عدالت در امکانات و تسهيلات مناس  ،درصدد آن است که رفاه نسبی و بالا بردن کيفيت زندگی را برای روساتایيان فاراهم آورد
این پژوهش در سال  1538با هدي سنجش اثرات ،رسهای هادی روستایی در کيفيت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان اردبيال انجاام
شد روش پژوهش در این مطالعه توصيفی -تحليلی است و جامعه آمااری ایان پاژوهش ،شاامل کلياه سرپرساتان خاانوارهاای سااکن در
روستاهای شهرستان اردبيل میباشد که با استفاده از فرمول جدول مرگان  123نفر سرپرست خانوار بهعنوان نمونه ،باه روش نموناهگياری
تصادفی ساده انتخاو و موردسنجش قرار گرفتند روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان ذیربط تأیيد و پایایی آن با انجام پيشآزماون
و محاسبه ضری آلفای کرونباخ ( )3/91مورد تأیيد قرار گرفت تجزیهوتحليل آماری دادههای پژوهش با استفاده از بسته نرمافازاری آمااری
( )SPSSو آزمونهای آماری تحليل عاملی و تحليل همبساتگی انجامگرفتاه اسات باهمنظور سانجش عوامال ماؤثر بار کيفيات زنادگی
روستایيان ،با استفاده از مدل تحليل عاملی ،تعداد  13متغير در قال سه مؤلفه مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزماون تحليال عااملی نشاان
میدهد ،در مجموع  18/13درصد از واریان ،کل به بٌعد اجتماعی و اقتصادی تأثيرگذار بر کيفيت زندگی روستایيان به خاود اختصااب داده
است همچنين نتایج حاصل از چرخش عاملها به روش واریماک ،نشان میدهد ،دسترسی به خدمات اعتباری و مالی ،احساا
برابر سوانح ،بيعی ،کاهش احسا

امنيات در

فقر و ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی بعنوان چهار عامل اصلی اثرگذار بر روی کيفيت زندگی خاانوار

محدوده مورد مطالعه میباشد در نتيجه میتوان در نهایت پيشنهاد نمود که در بخشهای اختصاب یافته شده به ،رس هادی نباید تنهاا باه
کالبد روستاها توجه نمود بلکه با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و زیست محيطی روستاهای متفااوت ،ارس هاادی متفااوتی بارای آن
تدوین نمود
کلمات کلیدی، :رس هادی روستایی ،کيفيت زندگی ،خانوارهای روستایی ،شهرستان اردبيل
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مقدمه

(مطيعیلنگرودی و همکاران)1531 ،

امروزه ،رس هادی روستایی ،مهمترین ابزار مدیریت توساعه

علاوه بر مساائل و مشاکلات کالبادی در ساکونتگاههاای

روستایی در ایران است و هدي نهایی از اجرای این ،رس ،بهباود

روستایی ،مشکلات اقتصاادی -اجتمااعی از قبيال پاایين باودن

کيفيت زنادگی و فاراهم آوردن محيطای ساالم و جااذو بارای

بهرهوری توليد ،پایين بودن درآمد و در نتيجه کمباود پ،اناداز،

زندگی ساکنان نواحی روستایی میباشد (عنابستانی و همکااران،

نبود نظام بازاریابی قيمتگذاری محصولات ،نامناس بودن وضع

 )1533یکی از مهمتارین عناصار سااختاری توساعه ساکونت-

مالکيت اراضی ،کمبود تساهيلات لاازم و مناابع اعتبااری ،عادم

گاههای روستایی در جهت حمایت از فقيران روستایی و کااهش

مشارکت روستایيان ،روابط نامتعادل شاهر و روساتا ،مهااجرت از

آسي پذیری مناا،ق روساتایی ،توجاه ویاژه باه ابعااد کالبادی

روستا نيز وجود داشته است (رضاوانی )1585 ،از دیگار عوامال

فعاليتهای اجتماعی ،اقتصادی و محيطی انسان در مناا،ق یااد

مهم در عق ماندگی و توساعهنيافتگی ناواحی روساتایی کشاور

شده است بدین معنا عناصار کالبادی ساکونتگاههای روساتایی

هستند بادین ترتيا  ،حال مشاکلات اقتصاادی و اجتمااعی و

شامل مسکن ،محيط امن ،خدمات عمومی ،خادمات زیربناایی و

کالبدی در سکونتگاههای روستایی کشور نيازمناد برناماهریزی

کاربری اراضی میشود این عناصر حمایت مادی و بهبود کيفيت

یکپارچه در سطح خرد و کلاان اسات (پور،ااهری و همکااران،

زندگی افراد روساتایی را مادنظر قارار مایدهناد (پور،ااهری و

، )1533رس هادی روستایی ،راهنماای مصاوبی بارای هادایت

همکاران)1533 ،

عمليات سازندگی و آباادانی در روساتاها ،باا آگااهی از وضاعيت

باگذشت بيش از سه دهه از شروع اجرای اینگوناه ،رسهاا

فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آن است (شهبازی)1583 ،

در نواحی روستایی کشور ،ملاحظه شده است که اجرای اینگوناه

در قال ا ،اارس آمااایش ساارزمين، ،اارس کالباادی ملاای و

،رسها چه نتایج بهخصوصای در ابعااد فيزیکای-کالبادی بارای

منطقااهای، ،اارس جااامع ناحيااهای، ،اارس ساااماندهی فضااای

فضاهای روستایی کشور باه هماراه داشاته اسات (عنابساتانی و

سااکونتگاههای روسااتایی و ،اارس هااادی روسااتایی بااه عنااوان

همکاران )1533 ،مهاجرت بیرویه و تخلياه روساتاها از نياروی

مهمترین ،رسها مطرس شدهاند این نوع ،رسها ،باهعنوان یاک

کارآمد امروزه یکی از نارساییهای اجتمااعی -اقتصاادی جامعاه

متغير بيرونی وارد روستا میشوند و بر ساختار فيزیکی ،کالبادی،

روستایی کشور است که در بررسی ،رسهای هادی توجه چندانی

اقتصااادی ،اجتماااعی و زیسااتمحيطی روسااتا اثرماایگااذارد

به این مسائل نمیشود ادبيات توسعه در کشورهای درحالتوسعه

(عنابستانی و اکبری )1531 ،امروزه یکای از مهمتارین عناصار

نشان میدهد ،که مهاجرتهای روستا -شاهری تاأثيرات منفای

ساختاری توساعه ساکونتگاههای روساتای در جهات حمایات از

بسياری بر ناحياه مبادأ و مقصاد نهااده اسات ،هرچناد در ،ای

اقشار کمدرآمد روستایی و کاهش آسي پذیری منا،ق روستایی،

دهااههای گذشااته تلاشهااای بسااياری در جهاات شااناخت ایاان

توجه ویژه به ابعاد کالبادی فعاليتهاای اجتمااعی ،اقتصاادی و

پيامدها و یافتن راهکارهایی جهت کاهش ایان معضال صاورت

محيطی انسان در منا،ق یاد شده است بدین معناا کاه عناصار

گرفته است بااینحاال ایان تلاشهاا باه دليال فقادان دیادگاه

کالبدی سکونتگاههای روساتایی شاامل (مساکن ،محايط امان،

راهبااردی و یکپارچااه چناادان بااا موفقياات همااراه نبااوده اساات

خدمات عمومی ،خدمات زیر بنایی و کاربری اراضای) مایباشاد

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...

333

این عناصر حمایت مالی و بهبود کيفيت زندگی افراد روساتایی را

بهدستآمده از آزمونهای همبستگی تيپ پيرسون نشان میدهد

هادي کليادی تحقياق ایان

که ارتبا،ی معنیدار و قوی با ضاری  3/93باين اجارای ،ارس

است که با اجرای ،رسهای هادی روستایی بهعنوان سند توسعه

هااادی روسااتایی و بعااد ذهناای کيفياات زناادگی وجااود دارد؛

کالبدی روستاها تا چه ميزان منجر به بهباود کيفيات زنادگی در

بهنحویکه ابعاد ،رس هادی روستایی  39درصد تغييارات متغيار

خانوارهای سطح شهرستان اردبيل شده اسات؟ ،ای چناد دهاه

وابسته را تبيين میکند و در بين ابعاد ،رس هادی ،متغير کاربری

گذشته ،بنياد مسکن انقلاو اسلامی ،رسهای هاادی متعاددی را

اراضی و توزیع خدمات به ميزان  53درصد بر ارتقای بعد ذهنای

در روستاهای شهرستان اجرا کرده است که ارزیابی اثرات آنهاا

کيفيت زندگی روستایيان تأثيرگذار بوده است در توزیاع فضاایی

از نظر تأثيرگذاری بر سطح زندگی روساتاها اماری ضاروری باه

رابطه بين اجرای ،رس هادی و کيفيت ذهنای زنادگی در هفات

نظر میرسد در نتيجه ضرورت این پژوهش در این مقوله مای-

روستا ،همبستگی مستقيم و کاملی وجود دارد

مدنظر قرار میدهند بر این اسا

باشد که بتوان تصویر روشنی از بازتاوهای اثرگاذار ،ارسهاا در

بهراماای ( )1531کالباادی ،اارس هااادی باار اسااا

مياازان

جوان مختلف انسانی بهدست آورد تا بتوان در ،رسهاای دیگار

رضایتمندی جامعاه روساتایی را در دهساتان نگال شهرساتان

اجرایی در محيط روستا از خروجایهاای حاصاله از ایان چناين

سنند بررسی نمودند نتایج نشان داد که اجرای ،رس هادی باه

پژوهشهای استفاده نمود

لحاظ کالبدی در راساتای بهباود وضاعيت شابکه معاابر؛ بهباود

محمدی و همکاران ( )1531اثرات اجرای ،رسهاای هاادی

آلودگی ناشی از گردوغبار محلی؛ بهداشت روستا؛ وضاعيت دفاع

روستایی در بهباود کيفيات زنادگی روساتایيان را در روساتاهای

زباله نسبتاً موفق عمل کرده اما ازنظر فضایی؛ ضری دسترسای

بخش خاو و ميرآباد شهرساتان مریاوان بررسای نمودناد نتاایج

به خدمات روبنایی؛ خدمات ورزشی؛ تفریحای؛ نوساازی مساکن

تجزیهوتحليل دادهها با اساتفاده از شااخصهای آماار توصايفی

ناموفق عمل کرده اسات بارای بهباود عملکارد ،ارس هاادی؛

(ميانگين و ماد) و آزمونهاای آماار اساتنبا،ی (خای دو t،تاک

بازنگری در تدوین قوانين؛ هماهنگی و جل مشارکت نهادهاای

نمونهای ،همبستگی پيرسون ،تحليل واریان ،یک،رفه و تحليل

مرتبط با روستا و تخصيص اعتباارات لاازم بارای اجارای ،ارس

مسير) نشان دادند که اجرای ،رسهای هادی در ارتقای و بهبود

ضروری به نظر میرسد

ابعاد اقتصادی و اجتماعی کيفيت زندگی روستایيان ناموفق باوده

سجاسیقيداری ( )1533اثرات اجرای ،رس هادی بر کيفيات

و در مقاباال موج ا ارتقااای و بهبااود سااطح کيفياات زناادگی

محيط ای در منااا،ق روسااتایی شهرسااتان راميااان و دهسااتان

روستایيان در دو بعد محيطی و کالبدی گردیده اسات همچناين

فندرسک شمالی و جنوبی بررسای نمودناد نتاایج بهدساتآمده

بين ميانگين کيفيت زندگی روستایيان با قدمت اجرای ،رسهاا و

نشان داده که بيشترین اثرات اجرای ،رسهای هادی روساتایی

جمعيت روستاها ارتباط معنیداری وجود دارد و این بعاد کالبادی

در مؤلفههای سهگانه کيفيت محيطی روستاها ،مربوط باه مؤلفاه

است که بيشترین تأثير را بر بهباود کيفيات زنادگی روساتایيان

فرمی  3/158بوده و کمتارین آن مرباوط باه مؤلفاه کاارکردی

بهواسطه اجرای ،رسهای هادی داشته است.

 3/288میباشد لذا میتوان استدلال کرد کاه ،رسهاای هاادی

جعفااری و همکاااران ( )1531تااأثير اجاارای ،اارس هااادی
روستایی بر کيفيات ذهنای زنادگی روساتایيان را در شهرساتان
فریمااان بررساای نمودنااد یافتااههای مطالعااه باار اسااا

نتااایج

عمدتاً با رویکرد فرمی انجامشده و اثرگذاری شکلی آن بيشتر از
اثرات و تغييرات کارکردی در روستاها است
رحمانیفضلی و همکاران ( )1531اثرات اجرای ،رس هاادی
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بار ساکونتگاههای روسااتایی را در دهساتان چهلچاای ،اسااتان

ليو و همکاران )2311( 1در تحقيقای تحات عناوان ارزیاابی

گلستان بررسی نمودند نتایج نشان میدهد کاه بيشاترین تاأثير

الگوهای توسعه روستایی در ،ول شهرنشينی سریع موردمطالعه:

اجرای ،رس هادی در شااخصهای فيزیکای و کالبادی باوده و

منطقه ساحلی شرقی چين چناين عناوان مایکنناد کاه فاراهم

همچنين در اکثار شااخصهای اجتمااعی و زیساتمحيطی نياز

ساختن امکانات و زیرساختهای فيزیکی مختلاف و بهساازی و

تفاوت معنااداری مياان دو گاروه از روساتاها وجاود دارد اماا در

توسااعه کالباادی فضااایی روسااتاها ،یکاای از مؤلفااههای اصاالی

شاخصهای اقتصادی این تفاوت کمتر است

برنامهریزی توسعه روستایی به شمار میرود

کرووساکا و همکاااران )2318( 1در پژوهشاای تحاات عنااوان

رامينساان و آسااکریل )2339( 3در مبحثاای تحاات عنااوان

برنامهریزی پایدار منا،ق مرزی باه ایان نتيجاه رسايدهاناد کاه

سياست توسعه روستایی اتحادیه اروپا در کشورهای عضاو جدیاد

اجرای ،رسهای توسعه روستایی تأثير مطلوبی بر وضعيت درآمد،

بهمنظور ترویج چندمنظوره چنين عنوان میکنند کاه مهمتارین

بهرهبرداری از زمين و تأثير نسبتاً مطلاوبی بار اشاتغال و ميازان

مشکلات تااوسعۀ کالبادی-فيزیکی روستاها را وجاود مشاکلات

سرمایهگزاری در نواحی روستایی داشته است

مالی و پایين بودن سطح آگاهی و شناخت روستایيان از ،رسها و

ميلبورن و کيتچن )2311( 2در پژوهشی تحت عنوان تحرک

پروژههای عمرانی ذکر کردهاند.

روستایی :اتصال حرکت و استحکام در اماکن روساتایی باه ایان

جمعبندی حاصل از مطالعات انجامشده در زمينه ،رس هادی

نتيجه رسيدهاند که پيشرفت فناوری ارتبا،ات در روستاها بهمثابه

گویای این است که تاکنون در مورد این ،رس ،آثار و پيامادهای

عاملی مؤثر در خارو روساتایيان از انازوا و حرکات باه سامت

آن بررسیهای فراوانی صورت گرفته ،اماا بررسای ایان امار در

مدرنيسم و دساتيابی باه فرصاتهای اجتمااعی و اقتصاادی در

منااا،ق روسااتایی شهرسااتان اردبياال حساساايت ویااژهای دارد

روستاها ایفای نقش میکند.

مهاجرتهاای بیرویااه روسااتایی و تخلياه آبادیهااا از یکسااو و

ماهونو همکاران )2312( 5در تحقيقی تحت عناوان اهميات

موقعيت مرزی حسا

برخی روستاهای موردنظر از ،ري دیگر،

کيفيت زندگی و پایداری در حاشيه شاهرها و روساتاها باه ایان

اهميت ارزیابی ميزان رضایت روستایيان از ،رسهای اجراشاده و

نتيجه رسيدهاند که در بررسیهای بهعملآمده با توجه به اهميت

باهویژه ،ارس هااادی را دوچنادان میکنااد در بيشاتر مطالعااات

توسعه روستایی ،تقریباً در اوایل قرن بيست و یکام ،برناماههای

انجامشده درباره ،رسهای هادی روستایی و ارزیابی آثار آنها ،بر

توسااعه روساااتایی در بساااياری از کشاااورهای توساااعهیافته و

آثار اقتصادی-اجتماعی با رویکرد نظری کيفيات زنادگی تأکياد

درحالتوسااعه موردتوجااه برنامااهریزان قاارار گرفاات و اقاادامات

شده است؛ درحالیکه تغييار در کيفيات زنادگی روساتایيان ،اثار

متنااوعی در راسااتای بهبااود شاارایط زناادگی مااردم در منااا،ق

بلندمدتی از ،رسهای هادی روستایی است و موفقيت آن به آثار

روستایی ،راحی و اجرا گردید به،ورکلی میتوان بيان نمود کاه

کوتاهمدت اجرای ،رسهای هادی در محيطهای روستایی ازنظار

هدي اصلی این ،رسها پایداری ،نگهداری ،پشتيبانی و تکياهگاه

قابليت ساکونت ،تناسا باا اساتانداردها و حاداقلهای زیسات

زندگی در منا،ق روستایی بوده است

انسانی وابسته است؛ بنابراین متناس باا اهاداي اصالی اجارای
،رسهااای هااادی روسااتایی ،ایجاااد محيط ای باکيفي ات باارای

1- Kurowska et al
2- Milbourne and Kitchen
5- Mahon et al

1- Liu et al
3- Râmniceanu and Ackrill
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مقوله است که پژوهش حاضر به بررسی آثاار اجارای ،رسهاای

،رس هادی روستا ازجمله ،رسهای عماران روساتایی اسات

هادی روستایی بر کيفيت جوامع روستایی در محدوده شهرساتان

که میتواند نقش بنيادی و زیربنایی در توسعه همهجانبه مناا،ق

اردبياال در قباال و بعااد از اجاارای ،اارس هااادی اینکااه ازلحاااظ

روساتایی داشاته باشاد ایاان ،ارس باا اساتفاده از پتانساايلها و

(سرزندگی اقتصادی ،سرزندگی اجتماعی ،فرهنگای ،سارزندگی

قابليتهای خود میتواند زمينهسااز بهباود تساهيلات عماومی و

زیستمحيطی) تا چه ميزان ارتقا یافتهاند همچنين در ارتبااط باا

رفاهی از قبيل نوسازی مسکن روستایی ،معاابر تاازه تأساي ،و

،رسهای هادی و اثرات آنها ،از جنبههای گوناگون باه ارزیاابی

حریم مسکونی ،بهبود وضاعيت زنادگی روساتایيان و مشاارکت

اثرات توسعهای ایان ،رسهاا در مناا،ق روساتایی پرداختهشاده

آنها باشد (رضوانی )1585 ،کيفيات زنادگی و ابعااد آن هادي

است؛ این درحالی است که با وجود محوریت کالبادی ،رسهاای

توسعه محسوو میشود مقوله توسعه که از امکانات اوليه مادی

هادی روستایی ،کمتر به جنبههای تأثيرگذاری ،رسهاای هاادی

گرفته تا وضعيت آرامش روانی ،پهنه وسيعی از زندگی فارد را در

بر کيفيت محيطی پرداختهشده اسات باهعبارتدیگر کيفيات در

برمیگيرد هدي توسعه در سطوس محلی ،ملی و بينالمللی بهبود

،رسهای هادی فدای کميتهایی مانند تعریض معابر ،بازساازی

کيفيت زندگی است و آینده بشر متکی بر درک بهتار ساازههایی

واحدهای مسکونی ،جدولکشی و غيره شده اسات لاذا باا ایان

خواهد بود که بر کيفيت زندگی تأثيرگذارند؛ بنابراین ،پژوهش در

تفاوت این پژوهش به دنبال ارزیابی کيفيات ،ارسهاا در بهباود

مورد کيفيت زندگی ،در پيشبرد برنامههای توسعه پایادار مناا،ق

زندگی خانوارهای سطح شهرستان اردبيل هم بوده است

روستایی انکار نشدنی است (احمدوند و همکاران)1531 ،
کيفيت زندگی پدیده چند وجهی با اثرات تجمعی و تعاملی و

مبانی نظری پژوهش
توسعه روستايی

در گروه بهبود عوامل متعدد توصايف شاده اسات ،مانناد بهباود
شرایط مساکن ،زیرسااختها ،دسترسای باه امکاناات مختلاف،

بسياری از محققان و صاح نظران حوزه فعاليات در حيطاه

درآمد ،محيطزیسات و محايط اجتمااعی (رضاوانی و همکااران،

توسعه روستایی را شامل پنج بعد اساسی مدیریت مناابع ،بيعای،

 )1531کيفيت زندگی مفهومی مشابه با مفهوم خوو باودن ،در

توسعه فيزیکی روستاها و امور زیربنایی ،مدیریت مناابع انساانی،

نواحی روستایی دربرگيرنده ارتقای دو بعاد مهام یعنای :قابليات

توسعه کشاورزی و توسعه فعاليتهاای غيار کشااورزی در نظار

زندگی (دسترسی به خدمات ،کيفيت محيطزیسات و شابکههای

گرفتهاند ،ایران تجرباه نسابتاً ،ولاانی در برناماهریزی ،هيچگااه

اجتماعی) و معيشت مردم محلی (چگونگی کس درآماد) اسات

برمبنای نظریه درونزای برناماهریزی در کشاور نباوده اسات و

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محيطی ،ابعاد اصلی کيفيت زندگی در

دخالت حداکثری دولت در برنامهریزی توسعه روساتایی ،موجا

نواحی روستایی را تشکيل میدهند که دارای ارتباط متقابل بوده

حذي مشارکت مردم و نهادهای محلی و ناهمااهنگی در فرایناد

و درصورتیکاه پایاداری محيطای ،رفااه اقتصاادی و عادالت و

برنامااهریزی و خدماترسااانی و افاازایش هزینااهها ،هاادر رفااتن

سرزندگی اجتماعی برقرار شود ،کيفيت مطلوو زندگی روستایيان

سرمایههای انسانی و مالی و اجتماعی و سرانجام ایجاد شکاي و

حاصل میآید (سواری و همکاران )1532 ،در واقع بیعادالتی و

نارضایتی نمایشان مردم روستا شده است (ماجدی و لهساییزاده،

محروميتها ،آسي پذیریهای اقتصادی ،اجتماعی و محيطای را

)1583

برای جوامع روستایی رقمزده و کيفيت نازل زندگی را برای آنها
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درپاای داشااته اساات ،بایااد توجااه داشاات کااه موفقياات در

کالبدی و زیستمحيطی روساتا اثار گذاشاته و باا شاکلدهی و

دگرگونسازی ،رفع معضلات یادشده ،پيشرفت روساتاها و نهایتااً

نظمبخشی به نواحی روستایی ،شرایط و کيفيت مطلووتر زندگی

ساماندهی فضایی و ارتقاای ساطح کيفيات زنادگی روساتایيان،

را حاصل میآورند (سعيدی و ایمانی)1535 ،

منوط به فرآیند برنامهریزی و اتخاذ راهبردهای توساعه بارای از

بر این اسا

متغيرهای این پژوهش باه دو صاورت :متغيار

بااين بااردن نااابرابریهااا و ب ایعاادالتیهااای موجااود از لحاااظ

مستقل (در تحقيق حاضر ،رس هادی روساتایی باهعنوان متغيار

استانداردهای کيفيت زندگی است (محمدی و همکاران)1531 ،

مستقل هست) متغير وابسته (در تحقيق حاضار کيفيات زنادگی

،ارس هااادی روسااتایی بااا توزیاع بهينااه خاادمات و ایجاااد

خانوادههای روستایی بعاد از اجارای ،ارس هاادی روساتایی بار

بسترهای کالبادی-محيطای لاازم ،موجا توساعه اقتصاادی و

کيفياات زناادگی در ابعاااد اقتصااادی ،اجتماااعی ،کالباادی و

اجتماعی روستاها میگردند و با ایجاد سرزندگی اجتماعی ،رفااه

زیستمحيطی روستایيان بهعنوان متغير وابسته هست) بيان می-

اقتصادی و پایداری محيطی ،کيفيت مطلاوو زنادگی در ناواحی

شود

روستایی را تحقق میبخشند (غفاری )1531 ،باه،ورکلی بافات
قدیمی روستاها با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگای

مواد و روشها

و فناوری زمان گذشته بوده و بدیهی است که با توجه به تحاول

پژوهش حاضر از نظر هادي ،کااربردی و از نظار ماهيات و

شرایط زندگی در روستاها درگذر زمان و در عرصههای مختلاف،

روش در گااروه پژوهشهااای توصاايفی و تحليلاای اساات روش

بافت قدیم بازندگی امروزی هماهنگی لازم را ندارد و حداقل لازم

پژوهش در مطالعه حاضر بر اسا

مطالعات ميدانی و جمعآوری

است تا بهوسيله ،رسهای هادی اصلاحاتی در آن به وجود آید تا

دادهها از ،ریق پرسشنامه و روش نمونهگيری با توجه به ابعااد

بتواند شرایط مناس زندگی را فاراهم نمایاد (شاکور و شام-،

جغرافيای وسيع شهرستان ،کاملاً تصادفی است .پ ،از گردآوری

الدینی)1535 ،

ا،لاعات در ابتدا برای جمعآوری دادههاا بارای تحليال ،از آماار

از سویی دیگار رشاد هادایت نشاده فيزیکای روساتاها باه

رسمی سازمانهای شهری استفاده شد برای ترسيم نمودارهاا از

شکلگيری چشمانداز ناموزونی از عرصاههای ساکونتگاههاای

نرمافزار  Exellو ترسايم نقشاه شاهر اردبيال از نرمافازار GIS

روستایی انجاميده است که پيامد آن فقادان رواباط و پيونادهای

استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش ،شامل کليه سرپرستان

کالبدی-فضایی در درون منا،ق روستایی است فراموش

خانوارهای ساکن در روستاهای شهرستان اردبيل میباشند که باا

کردن مدیریت کالبدی-فضایی و بیتوجهی به نقش کانونهاای

اسااتفاده از فرمااول جاادول مرگااان  123نفاار سرپرساات خااانوار

روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشاور نياز باه شاکل

بهعنوان نمونه انتخاو شده است که علات بهارهگياری از ایان

و نيااز درهمریختگاای فرهنگاای و

فرمول نداشتن ميزان دقيقی از واریان ،جامعه آماری بوده اسات

اجتماعی به ناتوانی در نقشپذیری مناسا فضاایی و اقتصاادی

که امکان استفاده از دیگار فرماولهاای انتخااو حجام نموناه

روستاهای کشور و درنتيجه سطح نازل توسعه و کيفيات زنادگی

(کوکران) را برای این پژوهش امکان پذیر ننمود ،به با توجه باه

آنها منجر شده است (پور،اهری و همکااران )1531 ،ازایانرو

پراکنش جامعه آماری در روستاهای مختلف از روش نمونهگيری

است که ،رسهای هادی بهعنوان یک متغير بيرونی وارد سيستم

ساده ،بقهبندی شده استفاده شد تا بتوان از تمامی تناوع جامعاه

روستا میشوند و بر ساختارهای اقتصادی ،اجتمااعی ،فيزیکای-

نمونه بهرهبرداری نمود و موردسنجش قرار داد روایای ظااهری

مناس

تغيياارات کالباادی نامااأنو

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...
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پرسشنامه توسط کارشناسان ذیربط تأیيد و پایایی آن باا انجاام

کيفيت زندگی روستایيان ،با استفاده از مدل تحليل عاملی ،تعاداد

پيشآزمون و محاسبه ضری آلفای کرونباخ ( )3/91مورد تأیياد

 13متغير در قال سه مؤلفه مورد آزمون قرار گرفتند کاه علات

قرار گرفت تجزیهوتحليل آماری دادههای پژوهش با اساتفاده از

انتخاو این شاخصها قرار گيری ایان ساه مولفاه در زیار چتار

نرمافزار آماری ( )SPSSو آزمونهاای آمااری تحليال عااملی و

توسعهپایدار و ميزان اهميت آنها در جامعه نمونه میباشد

تحليل همبستگی انجامگردید بهمنظور سنجش عوامل مؤثر بار

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش
(منبع :نگارندگان ،به نقل از رکنالدین افتخاری و همکاران)3131،
جدول  .1شاخصها و گویههای مورد مطالعه
شاخص
اجتماعی
اقتصادی
شاخصهای
زیستمحيطی

گویه
امنيت احشام و لوازمخانگی ،احسا تعلق مکانی (سرپرست خانوار) ،احسا تعلق مکانی(فرزندان) ،اميد به آینده ،رضایت از زندگی ،احسا تعلق به
اجتماع ،کاهش مهاجرتهای روستایی ،بهبود فضاهای موردنياز اعضای خانوار ،رضایت از موقعيت اجتماعی ،دسترسی به فناوری ا،لاعات و ارتبا،ات
افزایش قيمت مسکن ،کاهش احسا فقر ،اميد به آینده شغلی ،ایجاد انگيزه جهت بهبود وضعيت کار ،ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی ،دسترسی به
خدمات اعتباری و مالی
کاهش اتلاي منابع آو ،وجود جایگاههای دفع زباله ،صرفهجویی در مصري انرژی ،استفاده از سبک معماری استاندارد ،رضایت از موقعيت قرارگيری بنا،
رضایت از فرآیند نوسازی مسکن ،رضایت از وجود تسهيلات رفاهی ،رضایت از نوع مصالح بکار رفته ،احسا امنيت در برابر سوانح ،بيعی ،نظارت برساخت
و ساز مسکن ،احسا آسایش و آرامش روانی ،وضعيت نورگيری و روشنایی خانه
موقعيت محدوده مورد مطالعه
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شهرستان اردبيل در مرکز استان واقع شده و شهرستانهای

سرشماری عماومی نفاو

و مساکن  1533شهرساتان اردبيال

مشگينشهر ،سرعين ،نير ،کوثر و نماين در جهاات مختلاف آن

دارای  2شهر5 ،بخش 13 ،دهستان و  135آباادی دارای ساکنه

قرار دارند دارای دو نقطه شهری به نامهای اردبيل و هير بوده و

بوده است (نتایج دقيق سرشاماری عماومی جمعيات و مساکن،

مرکز این شهرستان شهر اردبيل میباشد شهرساتان اردبيال باا

)1533

وسعتی معادل  2219کيلومترمربع 12 ،درصد از مساحت استان را
به خود اختصاب داده است این شهرستان در مدار  58دقيقاه و

نتایج و بحث

 13دقيقه عرض شمالی و نصاف النهاار  18درجاه و  19دقيقاه

در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی و تحليال اثارات ،ارس

،ول شرقی و در ارتفاع 1518متاری از ساطح دریاا واقاع شاده

هادی روستایی در کيفيت زندگی خانوارهاای روساتایی و تعياين

سرشاماری  1533جمعيات شهرساتان 133332

مقدار از واریان ،تبيين شده استفاده گردیده است ،بادین منظاور

نفر میباشد و سهم جمعيت این شهرستان معاادل  18درصاد از

تعداد  23سؤال در قال ،يف ليکرت و بهصورت پانج گزیناهای

جمعيت استان بوده و از لحاظ تعداد جمعيت رتباه اول را در باين

(خيلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خيلی کام) ،راحیشاده کاه در

است بر اسا

 13شهرستان استان دارا مایباشاد بار اساا

نتاایج تفصايلی

عاملهای جداگانه دستهبندیشدهاند

شکل  .2نقشه موقعیت محدوده موردمطالعه (نگارندگان)1937 ،

روش تحليل عاملی

خانوارهای روستایی؛ در شااخص «وضاعيت کيفيات زنادگی در

،بق ا،لاعات مندر جدول  ،2از ميان گویههای مطرسشاده

اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبال و بعاد از اجارای ،ارس

بهمنظور سنجش اثرات ،رس هادی روستایی در کيفيات زنادگی

هادی» ،متغير رضایت از زندگی با بالاترین مياانگين ( ،)5/13در

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...
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شاخص «وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هاادی از بعاد

مقدار مناس ( KMOجدول ،)5حاکی از همبساتگی و مناسابت

شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادی» متغير

متغيرهای موردنظر برای انجام تحليل عاملی بود

ایجاد انگيزه جهات بهباود وضاعيت کاار باا بالااترین مياانگين

عاملهای استخرا شده مجموعه مورد تحليل «اثرات ،ارس

( ،)5/93در شاخص«وضاعيت کيفيات زنادگی در اجارای ،ارس

هادی روساتایی در کيفيات زنادگی خانوارهاای روساتایی» در

هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از اجارای

شهرستان اردبيل ،همراه با مقدار ویژه ،درصد واریاان ،و درصاد

،رس هاادی» ،متغيار اساتفاده از سابک معمااری اساتاندارد باا

واریان ،تجمعی در جدول  3ارائه شده است البته لازم باه ذکار

بالاترین ميانگين ( ،)5/31بهعنوان مهمترین متغيرهای ماؤثر بار

است که بهمنظور استخرا و دستهبندی عاملها ،از معيار مقادار

رضایتمندی روستایيان از اثرات ،رس هادی روستایی در کيفيت

پيشين استفاده گردید و عاملهایی مدنظر قرار گرفت کاه مقادار

زندگی خانوارهای روستایی شناختهشدهاند

ویژه آنها از یک بزرگتر بوده است با توجه به نتایج کس شده

بهمنظور تشخيص مناس بودن دادههای مربوط به مجموعه

در جدول ذیل ،عامل نخست از بين سه عامل استخراجی تحات

متغيرهاای ماورد تحليال در خصاوب سانجش رضاایتمناادی

عنوان عامل"وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد

روستایيان از اثارات ،ارس هاادی روساتایی در کيفيات زنادگی

اجتماعی قبل و بعد از اجرای ،رس هادی" با مقادار ویاژه 3/58

خانوارهای روستایی ،آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته

بهتنهایی تبيينکننده  23/23درصاد از واریاان ،کال مجموعاه

شد معنیداری آزمون بارتلات در ساطح ا،ميناان  33درصاد و

مورد تحليل بود

شکل  .9نقشه اسامی روستاهای موردمطالعه (نگارندگان)1937 ،
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جدول  .2بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی
متغیر

ابعاد

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از اجرای ،رس هادی

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از
اجرای ،رس هادی

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از
اجرای ،رس هادی

امنيت احشام و لوازمخانگی
احسا تعلق مکانی (سرپرست
خانوار)
احسا تعلق مکانی(فرزندان)
اميد به آینده
رضایت از زندگی
احسا تعلق به اجتماع
کاهش مهاجرتهای روستایی
بهبود فضاهای موردنياز اعضای
خانوار
رضایت از موقعيت اجتماعی
دسترسی به فناوری ا،لاعات و
ارتبا،ات
افزایش قيمت مسکن
کاهش احسا فقر
اميد به آینده شغلی
ایجاد انگيزه جهت بهبود وضعيت
کار
ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی
دسترسی به خدمات اعتباری و مالی
کاهش اتلاي منابع آو
وجود جایگاههای دفع زباله
صرفهجویی در مصري انرژی
استفاده از سبک معماری استاندارد
رضایت از موقعيت قرارگيری بنا
رضایت از فرآیند نوسازی مسکن
رضایت از وجود تسهيلات رفاهی
رضایت از نوع مصالح بکار رفته
احسا امنيت در برابر سوانح ،بيعی
نظارت برساخت و ساز مسکن
احسا آسایش و آرامش روانی
وضعيت نورگيری و روشنایی خانه

مجموع

میانگین رتبه-

وزنها
183

ای
2/13

118

2/13

318
332
111
118
333

5/52
5/13
2/13
2/13
2/15

183

2/13

111

2/53

188

5/13

352
333
318

5/32
5/31
5/52

389

5/93

311
188
333
183
138
391
111
331
118
153
113
153
118
133

5/12
5/13
5/13
5/33
2/18
5/32
2/13
5/5
2/15
5/51
2/83
2/51
2/13
2/31

جدول  .9مقدار ضریب  KMOعوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی
مجموعه مورد تحلیل

KMO

Bart let test

Sig

اثرات ،رس هادی روستایی در کيفيت زندگی خانوارهای روستایی

3/191

952/131

/333

پ،ازآن ،عامل دوم با نام عامل "وضعيت کيفيت زنادگی در

13/15درصد از واریان ،کل را تبيين نماید درنهایت ،عاملهای

اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از

سوم (وضاعيت کيفيات زنادگی در اجارای ،ارس هاادی از بعاد

اجاارای ،اارس هااادی" بااا مقاادار ویااژه  3/12توانسااته اساات

شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از اجرای ،رس هاادی)

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...
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با مقدار ویژههای  5/33در حدود  11/18درصد از واریان ،کل را

درصد واریان ،کل را تبيين کردهاند که حاکی از ميزان واریان،

تبيين نمودهاند باه،ورکلی ،ایان ساه عامال درمجماوع 18/13

بالای تبيين شده توسط عاملهای استخرا شده دارد

شکل  .4فرآیند انجام تحلیل عاملی

تجزیه تحليل ساختاری ،یکی از اصلیترین روشهای تحليل

میدهد از ،ریق این روش میتوان قابلقبول بودن مادلهاای

ساختاری دادههای پيچيده برای بررسی رواباط علات و معلاولی

نظری را در جامعههای خاب با استفاده از دادههای همبساتگی،

است و به معنی محاسبه متغيرهای مختلفای اسات کاه در یاک

غيرآزمایشی و آزمایشی آزمود

ساختار مبتنی بر تئوری ،تأثيرات همزمان متغيرها را به هم نشان
جدول  .4متغیرهای پنهان و آشکار برای تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی روستاییان
متغیرهای پنهان (عامل)
عوامل تکنولوژیکی (سطح کيفيت زندگی)

عوامل مدیریتی (سطح کيفيت زندگی)

عوامل فردی (سطح کيفيت زندگی)

متغیرهای آشکار (شاخصها)
وجود زیرساختهای فنی
تناس بين ویژگیهای تکنولوژی فناوری ا،لاعات و ارتبا،ات با نيازهای روستایيان
کيفيت خروجی زیرساختها
تعهد و حمایت مدیران بخش روستایی
دسترسی فيزیکی به سيستمهای آموزشی
کانالهای ارتبا،ی اداری
مشارکت افراد در توسعه روستا
تجربه استفاده از زیرساختهای جدید در روستا
درک اقتصادی استفاده از منابع ایجادشده جدید در روستا
سهولت استفاده از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی
تمایل و قصد استفاده از منابع جدید در روستا با توجه به اجرای ،رس
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شکل  .5الگوی معادله ساختاری برای تبیین رابطه متغیرهای پژوهش

جدول .6عوامل استخراجشده از تحلیل عاملی
عاملها
وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از اجرای ،رس هادی
وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از اجرای
،رس هادی
وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از
اجرای ،رس هادی

مقدار

درصد واریانس مقدار

درصد واریانس

ویژه
3/58

ویژه
23/23

تجمعی
23/23

3/12

13/15

53/88

5/33

11/18

31/31

همچنين نتایج جدول فوقالذکر ،وضعيت قرارگيری مجموعه

اشاره شد یکی از مهمترین اهداي اجرای ،رس هاادی روساتایی

متغيرهااای ماارتبط بااا موضااوع تحقيااق را نشااان داده اساات

در منا،ق مختلف ،جل رضایتمندی مردمان محلای از اجارای

به،وریکه با توجه به عوامل استخرا شده باا فارض واقعشادن

،رس میباشد ،لذا با توجه به اینکه اثرات ،رس هادیروستایی در

متغيرهای دارای بار عاملی بزرگتر از 3/3پ ،از چرخش عامل-

کيفيت زندگی خانوارهای روستایی تأثير میگذارد ،لذا با توجه به

ها به روش واریماک ،و نامگذاری عاملها ،در نهایت از متغيار-

یافتههای بهدستآمده از مدل تحليل عاملی؛ روساتایيان منطقاه

های موردنظر که در معادله تحليل عاملی اکتشاافی وارد شادند،

مورد مطالعه از اثرات اجارای ،ارس هاادی در مؤلفاه «وضاعيت

تنها  13متغير با بار عااملی بالاای 3/3در عامالهاای ماوردنظر

کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از

،بقهبندیشدهاند همان،ور که در قسمت ادبيات پاژوهش نياز

اجاارای ،اارس هااادی» بااه دلااایلی همچااون؛ امنياات احشااام و

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...

لوازمخانگی ،احسا

تعلق به اجتماع و احساا

تعلاق مکاانی

(فرزندان) ،باع گردیده است که منجر به اثرگاذاری مثبات بار

323

عامل به عنوان عامال نخسات وارد تحليال گردیاده و بيشاترین
ميزان واریان ،را به خود اختصاب داده است

کيفيت زندگی شده و افراد ،رضاایت داشاتهاند بهنحویکاه ایان
جدول  .6متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی بهدستآمده از ماتریس چرخش یافته
عاملها
وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از اجرای ،رس هادی

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادی

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادی

اما آنچه مسلم است ایجاد هرگونه تغيير و دگرگونی در شکل
اجرایی ،رس هادی ،دیگر مؤلفههای ابعاد موردنظر را نياز تحات
تأثير قرار خواهد داد کاه بار اساا

متغیرها
امنيت احشام و لوازمخانگی
احسا تعلق به اجتماع
احسا تعلق مکانی(فرزندان)
افزایش قيمت مسکن
کاهش احسا فقر
ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی
دسترسی به خدمات اعتباری و مالی
استفاده از سبک معماری استاندارد
رضایت از موقعيت قرارگيری بنا
احسا امنيت در برابر سوانح ،بيعی

بار عاملی
3/833
3/813
3/891
3/311
3/925
3/933
3/151
3/811
3/823
3/181

امنياات در براباار سااوانح ،بيعاای در روسااتاهای موردمطالعااه،
رضایتمندی روستایيان را در این مؤلفه به همراه داشته است

نتاایج بهدساتآمده ،عامال

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،ارس هاادی از بعاد اجتمااعی

نتیجهگیری و پیشنهادها

قبل و بعد از اجرای ،رس هادی بهعنوان عامل دوم وارد تحليال

اجرای ،رس هادی با هدي فراهم کردن بستر تجدید حياات

شده است در این خصوب ،یکی از اثرات اقتصادی مهم اجارای

و هدایت روستا به لحااظ ابعااد اجتمااعی ،اقتصاادی ،کالبادی و

،رس هادی در زمينه درآمدی مربوط به افزایش قيمات مسااکن

زیستمحيطی و با تأمين عدالت در امکانات و تسهيلات مناس ،

بوده است که نسبت به شرایط قبل از اجرای ،ارس قابال توجاه

درصدد آن است که رفاه نسبی و ارتقاا کيفيات زنادگی را بارای

است همچنين اجارای ،ارس هاادی ،باه دليال توزیاع عادلاناه

روستایيان فراهم آورد این در حالی است که در خصاوب تاأثير

امکانات و کاهش نابرابریها ،ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شاغلی

مثبت این ،رس تردید وجود دارد و در بعضی از منا،ق روساتایی

تا حدودی توانسته است ایجاد نمایيد منجر به افزایش نسابی در

اثرات معکو

گذاشته و عادم رضاایتمنادی روساتایيان را باه

ميزان انگيزه افراد برخی گروههاا گاردد و رضاایت نسابی را در

همراه داشته است ،بنابراین بررسی رضاایتمنادی روساتایيان و

نتایج تحقيق؛ عامل بعدی

عواملی که در این زمينه دخيل هستند از اهميت بالایی برخاوردار

که در اولویت سوم قرارگرفته است ،عامل وضعيت کيفيت زندگی

است این تحقيق باهدي بررسی اثرات ،رس هادی روساتایی در

در اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد

کيفيت زندگی خانوارهای روستایی در شهرساتان اردبيال انجاام

از اجرای ،رس هادی است در این خصاوب ،اساتفاده از سابک

گرفت

ميان روستایيان ایجاد نماید بر اسا

معماری استاندارد ،رضایت از موقعيت قرارگياری بناا و احساا
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اثرات طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی

بعد اجتماعی

زیستمحیطی

اقتصادی

52/52
3/6

31/31

66/4
شکل  .6مدل تحلیلی رضایتمندی روستاییان از اثرات طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی همراه با سهم درصدی هریك از
عوامل

یافتههای تحقيق نشان داد که اجارای ،ارس در خانوارهاای

نخست قرار بگيرد پا ،از عامال وضاعيت کيفيات زنادگی در

روسااتایی شهرسااتان اردبياال ،باار رضااایتمناادی روسااتایيان از

اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبال و بعاد از اجارای ،ارس

نتاایج

هادی ،عامل دوم که در حدود  13/15درصد از واریاان ،کال را

آزمون تحليل عاملی ،این رضایتمنادی در قالا چهاار مؤلفاه:

به خود اختصاب داده است ،عامل  ،وضعيت کيفيات زنادگی در

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،ارس هاادی از بعاد اجتمااعی

اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از

قبل و بعد از اجارای ،ارس هاادی ،وضاعيت کيفيات زنادگی در

اجرای ،رس هادی که موردبررسی قرارگرفته است عامل بعادی

اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای اقتصادی در قبل و بعد از

تأثيرگذار بر رضایتمنادی روساتایيان از اثارات کيفيات زنادگی

اجرای ،رس هادی و وضاعيت کيفيات زنادگی در اجارای ،ارس

اجرای ،رس هادی در شهرستان اردبيل که از دیدگاه پاسخگویان

هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبل و بعد از اجارای

موردتوجه قرارگرفته است ،عامل و وضاعيت کيفيات زنادگی در

،رس هادی قرار گرفتند و  18/13درصد از واریان ،کال کيفيات

اجرای ،رس هادی از بعد شاخصهای زیستمحيطی در قبال و

زندگی اجرای ،ارس هاادی روساتایی در منطقاه موردمطالعاه را

بعد از اجرای ،رس هادی اسات کاه در حادود  11/18درصاد از

تبيين نمودند در ایان مياان ،عامال تغييار در وضاعيت کيفيات

واریان ،کل را به خاود اختصااب داده اسات همچناين نتاایج

زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از اجرای

حاصل از چرخش عاملها به روش واریماک ،نشان میدهد کاه

،رس هادی با تبيين  23/23درصد از واریان ،کل ،توانسته است

از متغير واردشده در تحليل عاملی اکتشافی ،تنها  13متغيار کاه

بيشترین ميزان واریان ،را به خود اختصااب داده و در اولویات

دارای بااار عاااملی بالااای  3/3درصااد بااودهانااد باقیماندهانااد و

اثرگذاری بر روی کيفيت زندگی بوده است که بار اساا

سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری...
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بهصورت جدا در سه عامل ،بقهبندیشدهاند نتایج کس شده در

مناس اقتصادی -اجتماعی برای تادوین برناماههاای عمليااتی

این پاژوهش ،باا نتاایج تحقيقاات پيشاين ازجملاه؛ محمادی و

توسعه روستاهای شهرستان اردبيل بهره گرفت

همکاران ( ،)1531بهرامی ( ،)1531رحمانی فضلی ( ، )1533کاه

با توجه به اثربخشی پایدار و مطلوو ،رس هادی روستایی بر

عامل کالبدی را از مهمترین عاملهاا در ميازان رضاایتمنادی

معيارها و شاخصهای توسعه زندگی روساتاها، ،راحای سااختار

روستایيان از اجرای ،رس هادی تلقی داشتهاند ،هامخاوانی دارد

فرابخشی اجرای ،رس هادی روستایی ،توجه باه داناش باومی و

همچنااين سااواری ( ،)1531در بررساای مياازان رضااایتمناادی

بااهکارگيری نيروهااای محلاای در تهيااه و اجاارای ،اارس هااادی

روستایيان از ،رس هادی در روستای قراگل شهرساتان دیوانادره

روستایی و توانمندسازی علمای -فنای جامعاه روساتایی الزامای

به نتایج مشابه دستیافته ،به،وریکه سه عامال ایجااد علاقاه-

است

مندی به روستا ،اثرات فيزیکی -کالبادی و ایجااد اشاتغالهاای

همچنين اصلاس شرس خدمات تهيه ،ارس هاادی روساتایی و

جانبی در روستا بهعنوان مهمترین ميزان رضایتمندی از اجرای

تقویت زمينههای کيفيت زندگی و تخصيص اعتبار مناس بارای

،رسهای هادی توسط روستایيان شناختهشده است

تهيه و اجرای ،رس هادی روستایی و تدوین قوانين مقررات لاازم

با توجه یافتههای تحقيق پيشنهادهای زیر ارائه میگردد:

برای همکاریهای بين بخشی لازم و ضروری است

با توجه به رضایتمندی مطلوو روستایيان از اجرای ،رس در
برخی زمينهها بهویژه اثرات بر روی کيفيات زنادگی روساتایيان،
پيشنهاد میشود از ،ریق برنامههای ترویجی منساجم همچاون
چاااپ و توزیااع نشااریات و بروشااورها ،ا،لاعرسااانی از ،ریااق

پیشنهادها
تشویق و حمایت از موسسات مطالعااتی در زميناه مطالعاات
روستایی؛

رسانههای ارتباطجمعی ازجمله رادیو و غيره ،نسبت به آگاهسازی

ارگان غير دولتی بنياد مسکن باید نگاه کمیگرایانه نسبت به

و توجيه مردم محلای در خصاوب ابعااد مختلاف ،ارس هاادی

تهيه و اجرای ،رس و پروژههای عمرانی را تعدیل کند و به جای

روستایی بهویژه پيامدها و اثرات مثبت اجرای ،رس اقادام گاردد

آن کيفيت فعاليتها را مبنا قرار دهد؛

بدون تردید ،ارائه چنين ا،لاعااتی مایتواناد در جلا مشاارکت

ضروری اسات نهادهاای مادیریتی محلای روساتا (شاورا و

فعالانه مردم محلی در تمام مراحل تصميمگياری ،برناماهریازی،

دهياریها) در بح نگهداری از پروژههای عمرانی و هامچناين،

اجرا و بهرهبرداری ،رسهاای اقتصاادی ،بهداشاتی و عمرانای و

برگزاری کلا های تاوجيحی جهات بالاا باردن ساطح آگااهی

غيره در جریان توسعه ،تکميل و استمرار ،رس نقش به سزایی را

عمومی اهالی اقدام کنند

ایفا نماید

توجه به قابليتهای روستاها ،برای این منظور پيشنهاد مای-

با توجه به نتاایج تحليال عااملی مبنای بار رضاایتمنادی

شود تا توسعه مراکز و شرکتهای تعاونی روستایی ،تعيين الگوی

روستایيان از کيفيت زندگی همانند؛ ایجاد فرصتهای شغلی غير

کشت با توجه به نياز اکولوژیکی و با برنامههای توساعه محلای،

کشاورزی ،افزایش درآمد ،افزایش قيمت اراضی که بهتبع اثارات

تمرکز سرمایهگذاری در بخش تولياد ،ایجااد صانایع کوچاک و

مطلوو اجتماعی همچاون؛ افازایش انگيازه مانادگاری در باين

بومی با توجه به اساتعدادهاای هار روساتا و یاا حاداقل تمرکاز

روستایيان ،افزایش مشارکت مردمی و ایجااد اعتمااد نسابت باه

سرمایه در بخش وابسته به کشاورزی صورت بگيرد

برنامههای دولت را به همراه دارد ،میتاوان از ایان فرصاتهای

انتخاو فردی از اهالی همان روستا جهت نگهداری و نظافت
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منابع
احمدوند ،م  ،هدایتینيا،

 ،عبداللهی ،خ  1531بررسای تاأثير

رفاه و سرمایۀ اجتماعی بر کيفيت زندگی در منا،ق روستایی

در ایران ،پژوهشهای جغرافيایی23-58 :)11(1 ،
رضوانی ،م ،بدری،

 ،ترابی ،ذ  ،هاجری ،و  1533شناساایی

شهرستان بویراحمد ،پژوهش و برنامه ریزی روستایی پایيز و

راهکارهای توسعهروستایی با استفاده از چاارچوو مشاارکتی

زمستان112-83 :)2(1 ،

 SOARمااورد :روسااتای ميغااان ،اقتصاااد فضااا و توسااعه

بهرامی ،ر  1531تحليل اثرات کالبدی ،رس هاادی بار اساا

روستایی15-29 :)18(3 ،

ميزان رضایتمندی جامعه روستایی (مطالعه موردی دهستان

سجاسیقيداری ،س  1533ارزیابی اثرات اجرای ،رس هاادی بار

نگل شهرستان سنند ) ،برنامهریزی توساعه کالبادی:)8( 1 ،

کيفياات محيطاای در منااا،ق روسااتایی (مطالعااه مااوردی:

11-99

شهرستان راميان -دهساتان فندرساک شامالی و جناوبی) ،

پور،اااهری ،م ،رکاانالاادین افتخاااری ،ع ،باادری،

1533

نشریه جغرافيا و برنامهریزی195-131 :)39(23 ،

راهبردها و سياساتهاای توساعه کالبادی ساکونتگاههاای

سعيدی ،ع ،و ایمانی ،و  1535نقش عوامل و نيروهای درونای

روستایی (با تأکياد بار تجربياات جهاانی و ایاران) تهاران:

و بيرونی در دگردیسای کالبادی -فضاایی ساکونتگاههاای

انتشارات بنياد مسکن انقلاو اسلامی ،چاپ اول 191 ،ب

روستایی فصلنامه جغرافيا9-29 :)13(2 ،
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عملکاارد ،اارسهااای هااادیروسااتایی در توسااعه-کالباادی

مرتبط با رضاایتمندی روساتایيان از ،ارس هاادی؛ (مطالعاه

سکونتگاههای روستایی؛ مطالعهماوردی روساتاهای نباوت و

موردی روستای قراگل شهرستان دیواندره) ،فصلنامه مسکن

خوران شهرساتان ایاوان غارو مجلاه جغرافياا و پایاداری
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شهبازی ،ا  1583درآمدی بار آسي شناسای توساعه روساتایی،
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی ،چاپ اول

تأثير اجرای ،رس هادی روستایی بر کيفيات ذهنای زنادگی

شکور ،ع و شم،الدینی ،ع  1535سنجش تحقق پذیری ایعااد

روستایيان (مطالعه موردی :شهرساتان فریماان) ،پاژوهش و

اجتماعی -اقتصادی اجرای ،رس هاادی در ساکونتگاههاای

برنامهریزی روستایی1-23:)18( 1،
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Abstract
Implementation of the Rural Development Plan aimed at providing a platform for rural
revitalization and social, economic, physical and environmental aspects and equity and appropriate
facilities, would provide relative prosperity and quality of life for villagers. The purpose of this
study is to evaluate the effects of rural development plans on the quality of life of rural households
in Ardabil city. The research method used in this study is descriptive-analytical and the statistical
population of this study includes all heads of households living in rural areas of Ardabil city (6881
households). Simple random sampling method was selected and evaluated. The validity of the
questionnaire was confirmed by relevant experts and its reliability was confirmed by pre-test and
Cronbach's alpha coefficient (0.74). Statistical analysis of research data was performed using
statistical software package (SPSS) and statistical tests of factor analysis and correlation analysis.
In order to evaluate the factors affecting the quality of rural life, 15 variables were tested in three
components using factor analysis model. The results of factor analysis showed that 68.49% of the
total variance was attributed to the social and economic dimension affecting the quality of life of
the villagers. Credit and financial services, security against natural disasters, poverty alleviation
and motivation for career development are the four main factors affecting the quality of life in the
study area. The lines dedicated to the rural development plan should not only focus on the autopsy
of the villages but also a different plans must be appended on the social, economic and
environmental conditions of different villages appended to it.
Keywords: Rural conductor plan, Quality of life, Rural households, Ardabil city.
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