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گياری نمونه، باه روش نموناه عنوانبهنفر سرپرست خانوار  123باشد که با استفاده از فرمول جدول مرگان روستاهای شهرستان اردبيل می

 آزماونشيپتأیيد و پایایی آن با انجام  ربطیذقرار گرفتند  روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان  موردسنجشتصادفی ساده انتخاو و 

 ی آمااریافازارنرمبسته  با استفاده از پژوهش هایداده آماری ليوتحلهیتجز( مورد تأیيد قرار گرفت  91/3اسبه ضری  آلفای کرونباخ )و مح

(SPSSو ) سانجش عوامال ماؤثر بار کيفيات زنادگی  منظورباه  اسات گرفتاهانجام عاملی و تحليل همبساتگی تحليل های آماریآزمون

متغير در قال  سه مؤلفه مورد آزمون قرار گرفتند  نتایج آزماون تحليال عااملی نشاان  13ز مدل تحليل عاملی، تعداد روستایيان، با استفاده ا

گذار بر کيفيت زندگی روستایيان به خاود اختصااب داده تأثيردرصد از واریان، کل به بٌعد اجتماعی و اقتصادی  13/18 مجموع دردهد، می

دهد، دسترسی به خدمات اعتباری و مالی، احساا  امنيات در ها به روش واریماک، نشان میعامل است  همچنين نتایج حاصل از چرخش

برابر سوانح ،بيعی، کاهش احسا  فقر و ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی بعنوان چهار عامل اصلی اثرگذار بر روی کيفيت زندگی خاانوار 

های اختصاب یافته شده به ،رس هادی نباید تنهاا باه یت پيشنهاد نمود که در بخشتوان در نهاباشد در نتيجه میمحدوده مورد مطالعه می

هاادی متفااوتی بارای آن  کالبد روستاها توجه نمود بلکه با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محيطی روستاهای متفااوت ،ارس
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 مقدمه 

ترین ابزار مدیریت توساعه امروزه ،رس هادی روستایی، مهم

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

کيفيت زنادگی و فاراهم آوردن محيطای ساالم و جااذو بارای 

)عنابستانی و همکااران،  باشدزندگی ساکنان نواحی روستایی می

-توساعه ساکونت یتارین عناصار سااختاراز مهم یک(  ی1533

و کااهش  ییران روستاياز فق تیدر جهت حما ییهای روستاگاه

 یباه ابعااد کالباد ژهیاتوجاه و ،ییمناا،ق روساتا یریپذ يآس

 ادیاانسان در مناا،ق  یطيو مح یاقتصاد ،یاجتماع یهاتيفعال

 ییاروسات هایساکونتگاه یمعنا عناصار کالباد نیاست  بد شده

و  ییربناایخادمات ز ،یامن، خدمات عموم طيشامل مسکن، مح

 تيفيو بهبود ک یماد تیعناصر حما نیشود  امی یاراض یکاربر

و  یپور،ااهر) دهنادیما را مادنظر قارار ییروساتا افراد یزندگ

  (1533همکاران، 

هاا گوناه ،رسباگذشت بيش از سه دهه از شروع اجرای این 

گوناه اجرای این ملاحظه شده است کهدر نواحی روستایی کشور، 

کالبادی بارای -در ابعااد فيزیکای یخصوصاها چه نتایج به،رس

)عنابساتانی و  فضاهای روستایی کشور باه هماراه داشاته اسات

رویه و تخلياه روساتاها از نياروی مهاجرت بی ( 1533همکاران، 

اقتصاادی جامعاه  -های اجتمااعیکارآمد امروزه یکی از نارسایی

های هادی توجه چندانی که در بررسی ،رس ی کشور استروستای

توسعه ادبيات توسعه در کشورهای درحال شود به این مسائل نمی

ات منفای تاأثيرشاهری  -های روستاکه مهاجرت ،دهدنشان می

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

هااای بسااياری در جهاات شااناخت ایاان های گذشااته تلاشدهااه

پيامدها و یافتن راهکارهایی جهت کاهش ایان معضال صاورت 

فقادان دیادگاه  يالهاا باه دلایان تلاش حاالینباا  گرفته است

 راهبااردی و یکپارچااه چناادان بااا موفقياات همااراه نبااوده اساات

 ( 1531لنگرودی و همکاران، )مطيعی

هاای گاهعلاوه بر مساائل و مشاکلات کالبادی در ساکونت 

اجتمااعی از قبيال پاایين باودن  -ادیروستایی، مشکلات اقتصا

اناداز، وری توليد، پایين بودن درآمد و در نتيجه کمباود پ،بهره

گذاری محصولات، نامناس  بودن وضع نبود نظام بازاریابی قيمت

مالکيت اراضی، کمبود تساهيلات لاازم و مناابع اعتبااری، عادم 

از مشارکت روستایيان، روابط نامتعادل شاهر و روساتا، مهااجرت 

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

نيافتگی ناواحی روساتایی کشاور ماندگی و توساعهمهم در عق 

هستند  بادین ترتيا ، حال مشاکلات اقتصاادی و اجتمااعی و 

ریزی های روستایی کشور نيازمناد برناماهگاهکالبدی در سکونت

همکااران،  و یپور،ااهریکپارچه در سطح خرد و کلاان اسات )

 هادایت بارای مصاوبی روستایی، راهنماای (  ،رس هادی1533

 وضاعيت از آگااهی روساتاها، باا در یو آباادان سازندگی عمليات

  (1583شهبازی، ) است آن یو اجتماع فرهنگی، اقتصادی

در قالاا  ،اارس آمااایش ساارزمين، ،اارس کالباادی ملاای و  

 ای، ،اارس ساااماندهی فضااایای، ،اارس جااامع ناحيااهمنطقااه

های روسااتایی و ،اارس هااادی روسااتایی بااه عنااوان سااکونتگاه

عنوان یاک ها، باهاند  این نوع ،رسشده ها مطرسترین ،رسمهم

فيزیکی، کالبادی،  بر ساختارشوند و متغير بيرونی وارد روستا می

گااذارد اثرماای محيطی روسااتایسااتزو  اقتصااادی، اجتماااعی

تارین عناصار از مهم(  امروزه یکای 1531)عنابستانی و اکبری، 

های روساتای در جهات حمایات از ساختاری توساعه ساکونتگاه

پذیری منا،ق روستایی، درآمد روستایی و کاهش آسي اقشار کم

هاای اجتمااعی، اقتصاادی و توجه ویژه به ابعاد کالبادی فعاليت

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

تایی شاامل )مساکن، محايط امان، های روساکالبدی سکونتگاه

باشاد  خدمات عمومی، خدمات زیر بنایی و کاربری اراضای( مای
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این عناصر حمایت مالی و بهبود کيفيت زندگی افراد روساتایی را 

بر این اسا  هادي کليادی تحقياق ایان دهند  مدنظر قرار می

عنوان سند توسعه های هادی روستایی بهاست که با اجرای ،رس

در  زنادگیستاها تا چه ميزان منجر به بهباود کيفيات کالبدی رو

،ای چناد دهاه  شده اسات؟ خانوارهای سطح شهرستان اردبيل

متعاددی را  هاادیهای اسلامی ،رس گذشته، بنياد مسکن انقلاو

هاا آن اثراتدر روستاهای شهرستان اجرا کرده است که ارزیابی 

باه وری ضاراماری روساتاها زندگی گذاری بر سطح تأثيرنظر  از

-رسد  در نتيجه ضرورت این پژوهش در این مقوله ماینظر می

هاا در های اثرگاذار ،ارسباشد که بتوان تصویر روشنی از بازتاو

هاای دیگار دست آورد تا بتوان در ،رسهجوان  مختلف انسانی ب

هاای حاصاله از ایان چناين اجرایی در محيط روستا از خروجای

 های استفاده نمود  پژوهش

هاادی  هاای،رساثرات اجرای ( 1531و همکاران ) محمدی

روساتاهای  را در روساتایيان روستایی در بهباود کيفيات زنادگی

نتاایج بررسای نمودناد   ميرآباد شهرساتان مریاوان و بخش خاو

 توصايفیآماار  هایشااخصبا اساتفاده از  هاداده وتحليلتجزیه

 تاک t)خای دو، اساتنبا،یآماار  هاایآزمون)ميانگين و ماد( و 

 و تحليل ،رفهیکهمبستگی پيرسون، تحليل واریان،  ،اینمونه

 هادی در ارتقای و بهبود های،رسمسير( نشان دادند که اجرای 

ابعاد اقتصادی و اجتماعی کيفيت زندگی روستایيان ناموفق باوده 

 مقاباال موجاا  ارتقااای و بهبااود سااطح کيفياات زناادگی و در

گردیده اسات  همچناين روستایيان در دو بعد محيطی و کالبدی 

و  هاا،رس زندگی روستایيان با قدمت اجرای بين ميانگين کيفيت

وجود دارد و این بعاد کالبادی  داریمعنیجمعيت روستاها ارتباط 

زنادگی روساتایيان  بهباود کيفيات را بر تأثيراست که بيشترین 

 .هادی داشته است های،رساجرای  واسطهبه

 هااادی ،اارس اجاارای تااأثير( 1531جعفااری و همکاااران )

 شهرساتان را در روساتایيان زنادگی ذهنای کيفيات بر روستایی

 نتااایج اسااا  باار مطالعااه هایفریمااان بررساای نمودنااد  یافتااه

 دهدمی نشان پيرسون تيپ بستگیهم هایآزمون از آمدهدستبه

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

 دارد؛ وجااود زناادگی فيااتکي ذهناای بعااد و روسااتایی هااادی

 متغيار تغييارات درصد 39 روستایی هادی ،رس ابعاد کهنحویبه

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

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

 فضاایی توزیاع در  است بوده گذارتأثير روستایيان زندگی کيفيت

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

  دارد وجود کاملی و مستقيم بستگیهم روستا،

مياازان  اسااا  باار هااادی ،اارس ( کالباادی1531بهراماای )

 شهرساتان نگال دهساتان را در روساتایی جامعاه مندیرضایت

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

 بهباود معاابر؛ شابکه وضاعيت بهباود تایراسا در کالبدی لحاظ

 دفاع وضاعيت روستا؛ بهداشت محلی؛ گردوغبار از ناشی آلودگی

 دسترسای ضری  فضایی؛ ازنظر اما کرده عمل موفق نسبتاً زباله

 مساکن نوساازی تفریحای؛ ورزشی؛ خدمات روبنایی؛ خدمات به

 هاادی؛ ،ارس عملکارد بهباود بارای  اسات کرده عمل ناموفق

 نهادهاای مشارکت جل  و هماهنگی قوانين؛ دوینت در بازنگری

 ،ارس اجارای بارای لاازم اعتباارات تخصيص و روستا با مرتبط

  رسدمی نظر به ضروری

 تيافيبر ک یهاد ،رس یاثرات اجرا( 1533ی )داريقیسجاس

دهسااتان و  انيااشهرسااتان رام ییدر منااا،ق روسااتا یطاايمح

آمده دساتنتاایج بهی بررسای نمودناد  و جنوب یفندرسک شمال

های هادی روساتایی ترین اثرات اجرای ،رسنشان داده که بيش

گانه کيفيت محيطی روستاها، مربوط باه مؤلفاه های سهدر مؤلفه

تارین آن مرباوط باه مؤلفاه کاارکردی بوده و کم 158/3فرمی 

هاای هاادی توان استدلال کرد کاه ،رس  لذا میباشدیم 288/3

تر از شده و اثرگذاری شکلی آن بيشبا رویکرد فرمی انجام عمدتاً

  اثرات و تغييرات کارکردی در روستاها است

 هاادی ،رس اجرای ( اثرات1531فضلی و همکاران )رحمانی
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 اسااتان چاای،چهل دهساتان را در روسااتایی هایساکونتگاه بار

 تاأثير بيشاترین کاه دهدیم نشان گلستان بررسی نمودند  نتایج

 و باوده کالبادی و فيزیکای ایهشااخص در هادی ،رس اجرای

 نياز محيطییساتز و اجتمااعی هایشااخص اکثار در همچنين

 در اماا دارد وجاود روساتاها از گاروه دو مياان معنااداری تفاوت

  است کمتر تفاوت این اقتصادی هایشاخص

( در پژوهشاای تحاات عنااوان 2318) 1کرووساکا و همکاااران

اناد کاه رسايده ی باه ایان نتيجاهمرز منا،ق داریپا یزیربرنامه

مطلوبی بر وضعيت درآمد،  تأثيرهای توسعه روستایی اجرای ،رس

مطلاوبی بار اشاتغال و ميازان  نسبتاً تأثيری از زمين و برداربهره

 گزاری در نواحی روستایی داشته است سرمایه

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

یی باه ایان اکن روساتا: اتصال حرکت و استحکام در امییروستا

مثابه پيشرفت فناوری ارتبا،ات در روستاها بهاند که نتيجه رسيده

عاملی مؤثر در خارو  روساتایيان از انازوا و حرکات باه سامت 

های اجتمااعی و اقتصاادی در مدرنيسم و دساتيابی باه فرصات

 .کندروستاها ایفای نقش می

 تياماه( در تحقيقی تحت عناوان 2312)  5ماهونو همکاران

باه ایان شاهرها و روساتاها  هيدر حاش یداریو پا یزندگ تيفيک

با توجه به اهميت  آمدهعملبههای اند که در بررسینتيجه رسيده

های توسعه روستایی، تقریباً در اوایل قرن بيست و یکام، برناماه

یافته و توسااعه روساااتایی در بساااياری از کشاااورهای توساااعه

یزان قاارار گرفاات و اقاادامات رتوسااعه موردتوجااه برنامااهدرحال

متنااوعی در راسااتای بهبااود شاارایط زناادگی مااردم در منااا،ق 

 کاه نمود بيان توانمی ،ورکلیبه روستایی ،راحی و اجرا گردید

 گاهتکياه و پشتيبانی نگهداری، پایداری،ها ،رس این اصلی هدي

 است  بوده روستایی منا،ق در زندگی

                                                                                           
1- Kurowska et al  

2- Milbourne and Kitchen  

5- Mahon et al 

 یابیاارزحات عناوان ( در تحقيقای ت2311) 1ليو و همکاران

 :موردمطالعه عیسر ینيدر ،ول شهرنش ییتوسعه روستا یالگوها

 کنناد کاه فاراهمچناين عناوان مای نيچ یشرق یمنطقه ساحل

 و بهساازی و مختلاف فيزیکی هایزیرساخت و امکانات ساختن

 اصاالی هایمؤلفااه از یکاای روسااتاها، فضااایی کالباادی توسااعه

 رود می شمار به روستایی توسعه ریزیبرنامه

( در مبحثاای تحاات عنااوان 2339) 3رامينساان و آسااکریل

 دیاعضاو جد یاروپا در کشورها هیاتحاد ییتوسعه روستا استيس

تارین مهمکنند کاه چنين عنوان می  چندمنظوره جیمنظور تروبه

فيزیکی روستاها را وجاود مشاکلات -مشکلات تااوسعۀ کالبادی

ها و تایيان از ،رسبودن سطح آگاهی و شناخت روس یينمالی و پا

 .اندهای عمرانی ذکر کردهپروژه

 هادی ،رس زمينه در شدهانجام مطالعات از حاصل بندیجمع

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

 در امار ایان بررسای اماا گرفته، صورت فراوانی هایبررسی آن

  دارد یاویااژه حساساايت اردبياال شهرسااتان روسااتایی منااا،ق

 و یکسااو از هاااآبادی تخلياه و روسااتایی رویااهبی هاایمهاجرت

 دیگر، ،ري از موردنظر برخی روستاهای حسا  مرزی موقعيت

 و اجراشاده های،رس از روستایيان رضایت ميزان ارزیابی اهميت

  در بيشاتر مطالعااات کناادمی دوچنادان را هااادی ،ارس ویژهباه

بر  ها،ستایی و ارزیابی آثار آنهای هادی روشده درباره ،رسانجام

اجتماعی با رویکرد نظری کيفيات زنادگی تأکياد -آثار اقتصادی

تغييار در کيفيات زنادگی روساتایيان، اثار  کهیشده است؛ درحال

های هادی روستایی است و موفقيت آن به آثار بلندمدتی از ،رس

های روستایی ازنظار های هادی در محيطمدت اجرای ،رسکوتاه

های زیسات تناسا  باا اساتانداردها و حاداقلليت ساکونت، قاب

انسانی وابسته است؛ بنابراین متناس  باا اهاداي اصالی اجارای 

باارای  تياافيباکی هااای هااادی روسااتایی، ایجاااد محيطاا،رس

                                                                                           
1- Liu et al 

3- Râmniceanu and Ackrill 
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با توجه به هدي تفاوت پژوهش حاضار در ایان   است انروستایي

ی هاابررسی آثاار اجارای ،رسبه است که پژوهش حاضر مقوله 

شهرساتان جوامع روستایی در محدوده  کيفيتهادی روستایی بر 

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

 فرهنگای، سارزندگی اجتماعی،  اقتصادی، سرزندگی سرزندگی)

ارتبااط باا اند همچنين در ی( تا چه ميزان ارتقا یافتهطيمحستیز

گوناگون باه ارزیاابی  یاهها، از جنبههادی و اثرات آن یها،رس

شاده هاا در مناا،ق روساتایی پرداختهایان ،رس یااثرات توسعه

 یهااوجود محوریت کالبادی ،رس است که با یاست؛ این درحال

هاادی  یهااتأثيرگذاری ،رس یهاهادی روستایی، کمتر به جنبه

کيفيات در  گریدعبارتشده اسات  باهبر کيفيت محيطی پرداخته

مانند تعریض معابر، بازساازی  ییهاتيی کمهادی فدا یها،رس

  لاذا باا ایان شده اساتغيره و  یکشواحدهای مسکونی، جدول

هاا در بهباود تفاوت این پژوهش به دنبال ارزیابی کيفيات ،ارس

 های سطح شهرستان اردبيل هم بوده است زندگی خانوار

 

 مبانی نظری پژوهش

 توسعه روستايی

 حوزه فعاليات در حيطاه ننظراصاح بسياری از محققان و  

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

زیربنایی، مدیریت مناابع انساانی،  و امورتوسعه فيزیکی روستاها 

 در نظاری کشااورزهاای غيار توسعه کشاورزی و توسعه فعاليت

گااه يچهیزی، ردر برناماه،ولاانی  نسابتاًاند، ایران تجرباه گرفته

نباوده اسات و  در کشاورریزی ی برناماهزادرونی نظریه برمبنا

یزی توسعه روساتایی، موجا  ردر برنامهدخالت حداکثری دولت 

یناد در فرای و ناهمااهنگی محلی و نهادهاحذي مشارکت مردم 

 رفااتن هاادر ها،ینااههزی و افاازایش رسااانو خدماتریزی برنامااه

و یجاد شکاي ا و سرانجامهای انسانی و مالی و اجتماعی یهسرما

زاده، ماجدی و لهسایی) یشان مردم روستا شده استنمایتی نارضا

1583 ) 

 زندگی روستاييان تيفيهای هادی باکارتباط طرح

اسات  روساتایی عماران های،رس ازجمله روستا هادی ،رس

 جانبه مناا،قتوسعه همه در زیربنایی و بنيادی نقش تواندمی که

 ها وپتانساايل از اساتفاده باا ،ارس ایاان  باشاد داشاته روساتایی

و  عماومی تساهيلات بهباود سااززمينه تواندمی خود هایقابليت

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

 مشاارکت و روساتایيان زنادگی وضاعيت بهبود مسکونی، حریم

 هادي آن ابعااد و یزنادگ تيافيک(  1585رضوانی، ها باشد )آن

 مادی هيامکانات اول از که مقوله توسعه  شودیم محسوو توسعه

 در رافارد  یزندگ از وسيعی پهنه روانی، آرامش تيگرفته تا وضع

 بهبود یالمللنيب و ملی محلی، سطوس در توسعه هدي  رديگیبرم

 ییهاساازه بهتار درک بر متکی بشر ندهیآ و است زندگی تيفيک

در پژوهش  ،نیابرا؛ بنگذارندتأثير یزندگ تيفيک بر که خواهد بود

 مناا،ق داریاپاتوسعه  یهابرنامه شبرديپ در ی،زندگ کيفيت مورد

 ( 1531احمدوند و همکاران، است ) یانکار نشدن روستایی

 و تعاملی و تجمعی اثرات با یوجه چند پدیده زندگی کيفيت 

 بهباودمانناد  اسات، شاده فيتوصا متعدد بهبود عوامل گروه در

 مختلاف، امکاناات باه دسترسای ،هارسااختیز مساکن، شرایط

رضاوانی و همکااران، ) یاجتمااع محايط و ساتیزطيمح درآمد،

 در باودن، خوو مفهوم با مشابه مفهومی زندگی (  کيفيت1531

 قابليات: یعنای مهام بعاد دو ارتقای رندهيدربرگ روستایی نواحی

 یهاشابکه و ساتیزطيمح کيفيت خدمات، به دسترسی) زندگی

اسات  ( درآماد کس  چگونگی) محلی مردم شتيو مع (اجتماعی

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

 بوده متقابل ارتباط دارای که دهندیم را تشکيل روستایی نواحی

 و عادالت و اقتصاادی رفااه محيطای، پایاداری کاهیدرصورت و

 نروستایيا زندگی مطلوو کيفيت شود، برقرار سرزندگی اجتماعی

و  یعادالتیواقع ب(  در 1532سواری و همکاران، ) دیآیم حاصل

 را محيطای و یاجتماع اقتصادی، هایپذیریآسي  ،هاتيمحروم

ها آن را برای زندگی نازل کيفيت وزده رقم روستایی جوامع برای
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 در موفقياات کااه داشاات توجااه ، بایاادداشااته اساات پاایدر

 نهایتااً و روساتاها تشرفيپ ،ادشدهی معضلات رفع ی،سازدگرگون

 روساتایيان، زنادگی کيفيات ساطح و ارتقاای فضایی ساماندهی

 از بارای توساعه راهبردهای اتخاذ و یزیربرنامه فرآیند به منوط

لحاااظ  از موجااود یهااایعاادالتیباا و هاااینااابرابربااردن  بااين

 ( 1531محمدی و همکاران، است ) زندگی کيفيت استانداردهای

 ایجاااد و خاادمات بهينااه توزیاع بااا ،ارس هااادی روسااتایی 

 و اقتصاادی توساعه موجا  لاازم، محيطای-کالبادی بسترهای

 رفااه اجتماعی، سرزندگی ایجاد با   وگردندیمروستاها  اجتماعی

 ناواحی در مطلاوو زنادگی کيفيت محيطی، پایداری و اقتصادی

 بافات ی،ورکلباه(  1531غفاری، بخشند )یم تحقق را روستایی

 فرهنگای ی،اجتماع اقتصادی، شرایط به توجه با روستاها قدیمی

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

 مختلاف، یهاعرصه در و زماندرگذر  روستاها در زندگی شرایط

 لازم حداقل و ندارد را لازم امروزی هماهنگی یبازندگ قدیم بافت

 تا آیده وجود ب آن در اصلاحاتی هادی های،رس لهيوسبه تا است

-شاکور و شام،) دیانما فاراهم را مناس  زندگی شرایط بتواند

 ( 1535الدینی، 

 باه روساتاها فيزیکای نشاده هادایت رشاد دیگار سویی از

 یهااگاهساکونت یهاعرصاه از ناموزونیانداز چشمی ريگشکل

 پيونادهای و رواباط فقادان آن پيامد که است انجاميده روستایی

 فراموش  است روستایی منا،ق درون در فضایی-مناس  کالبدی

 یهااکانوننقش  به یتوجهیب و فضایی-کالبدی مدیریت کردن

 شاکل باه نياز کشاور اجتماعی و اقتصادی تحولات در روستایی

 و ی فرهنگاایختگاایردرهم نيااز ونامااأنو   کالباادی تغيياارات

 اقتصاادی و فضاایی مناسا  یریپذنقش در ناتوانی به اجتماعی

 زنادگی کيفيات توسعه و نازل سطح جهيدرنت و کشور روستاهای

 رونیاازا(  1531پور،اهری و همکااران، است ) شده منجرها آن

 سيستم وارد متغير بيرونی یکعنوان به هادی یها،رس که است

-یکایزيف ی،اجتمااع اقتصادی، ساختارهای بر و شوندیم روستا

 و یدهشاکل باا و اثار گذاشاته روساتا یطيمحستیز و کالبدی

 زندگیتر مطلوو کيفيت و شرایط روستایی، یبه نواح یبخشنظم

 (   1535سعيدی و ایمانی، آورند )حاصل می را

 يارمتغهای این پژوهش باه دو صاورت: بر این اسا  متغير

عنوان متغيار يق حاضر ،رس هادی روساتایی باهدر تحق) مستقل

يق حاضار کيفيات زنادگی در تحقمستقل هست( متغير وابسته )

بار ی روستایی بعاد از اجارای ،ارس هاادی روساتایی هانوادهخا

يفياات زناادگی در ابعاااد اقتصااادی، اجتماااعی، کالباادی و ک

-عنوان متغير وابسته هست( بيان میمحيطی روستایيان بهزیست

 شود 

 

 هامواد و روش

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

ليلاای اساات  روش هااای توصاايفی و تحروش در گااروه پژوهش

آوری پژوهش در مطالعه حاضر بر اسا  مطالعات ميدانی و جمع

با توجه به ابعااد  گيرینامه و روش نمونهها از ،ریق پرسشداده

پ، از گردآوری  .استجغرافيای وسيع شهرستان، کاملاً تصادفی 

از آماار  ،هاا بارای تحليالآوری دادهبرای جمع در ابتداا،لاعات 

از ی شهری استفاده شد  برای ترسيم نمودارهاا هاسازمانرسمی 

 GIS افازاراز نرميال شاهر اردبيم نقشاه و ترسا Exell افزارنرم

استفاده گردید  جامعه آماری این پژوهش، شامل کليه سرپرستان 

باشند که باا های ساکن در روستاهای شهرستان اردبيل میخانوار

ساات خااانوار نفاار سرپر 123اسااتفاده از فرمااول جاادول مرگااان 

گياری از ایان نمونه انتخاو شده است که علات بهاره عنوانبه

فرمول نداشتن ميزان دقيقی از واریان، جامعه آماری بوده اسات 

هاای انتخااو حجام نموناه که امکان استفاده از دیگار فرماول

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

گيری ستاهای مختلف از روش نمونهپراکنش جامعه آماری در رو

بندی شده استفاده شد تا بتوان از تمامی تناوع جامعاه ساده ،بقه

قرار داد  روایای ظااهری  موردسنجشبرداری نمود و نمونه بهره
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تأیيد و پایایی آن باا انجاام  ربطیذپرسشنامه توسط کارشناسان 

یياد ( مورد تأ91/3و محاسبه ضری  آلفای کرونباخ ) آزمونشيپ

  با اساتفاده از پژوهش هایداده آماری ليوتحلهیتجزقرار گرفت  

عااملی و  تحليال هاای آمااریآزمون ( وSPSS) آماری افزارنرم

سنجش عوامل مؤثر بار  منظوربه  گردیدانجام تحليل همبستگی

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

لفه مورد آزمون قرار گرفتند  کاه علات متغير در قال  سه مؤ 13

ها قرار گيری ایان ساه مولفاه در زیار چتار انتخاو این شاخص

 باشد ها در جامعه نمونه میپایدار و ميزان اهميت آنتوسعه

 

 
 . چارچوب مفهومی پژوهش 1شکل 

 (3131الدین افتخاری و همکاران،)منبع: نگارندگان، به نقل از رکن

 

 های مورد مطالعهو گویهها . شاخص1جدول 

 گویه شاخص

 اجتماعی
احسا  تعلق به  ،رضایت از زندگی اميد به آینده، ،احسا  تعلق مکانی)فرزندان( ،احسا   تعلق مکانی )سرپرست خانوار( ،خانگیامنيت احشام و لوازم

 دسترسی به فناوری  ا،لاعات و ارتبا،ات ،قعيت اجتماعیرضایت از مو ،بهبود فضاهای موردنياز اعضای خانوار ،های روستاییکاهش مهاجرت اجتماع،

 اقتصادی
، ایجاد انگيزه  جهت بهبود وضعيت کار، ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی، دسترسی به  اميد به آینده شغلی ،کاهش احسا  فقر افزایش قيمت مسکن،

 خدمات اعتباری و مالی 

های شاخص
 محيطیزیست

جویی در مصري انرژی، استفاده از سبک معماری استاندارد، رضایت از موقعيت قرارگيری بنا، های دفع زباله، صرفهود جایگاهکاهش اتلاي منابع آو، وج
رت برساخت رضایت از فرآیند نوسازی مسکن، رضایت از وجود تسهيلات رفاهی، رضایت از نوع مصالح بکار رفته، احسا  امنيت در برابر سوانح ،بيعی، نظا

  وضعيت نورگيری و روشنایی خانه کن، احسا  آسایش و آرامش روانی،و ساز مس

 محدوده مورد مطالعه موقعيت
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 یهادر مرکز استان واقع شده و شهرستان ليشهرستان اردب 

در جهاات مختلاف آن  ني، کوثر و نماري، ننيشهر، سرعنيمشگ

ه و بود ريو ه لياردب یهابه نام یدو نقطه شهر یقرار دارند  دارا

باا  ليااردب شهرساتان  باشدیم ليشهرستان شهر اردب نیمرکز ا

درصد از مساحت استان را  12، لومترمربعيک 2219معادل  یوسعت

دقيقاه و  58این شهرستان در مدار   به خود اختصاب داده است

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

ح دریاا واقاع شاده متاری از ساط1518،ول شرقی و در ارتفاع 

 133332شهرساتان  تياجمع 1533 یبر اسا  سرشاماراست  

درصاد از  18شهرستان معاادل  نیا تيباشد و سهم جمعینفر م

 نيرتباه اول را در با تيبوده و از لحاظ تعداد جمع استان تيجمع

بار اساا  نتاایج تفصايلی د  باشایما شهرستان استان دارا 13

 ليااردب شهرساتان 1533سرشماری عماومی نفاو  و مساکن 

ساکنه  یدارا یآبااد 135دهستان و  13بخش، 5شهر،  2 یدارا

و مساکن،  تياجمع یعماوم یسرشامار قيدق جینتا) بوده است

1533 ) 

 

 نتایج و بحث 

اثارات ،ارس  منظور بررسی و تحليالدر پژوهش حاضر، به  

 تعياين وهادی روستایی در کيفيت زندگی خانوارهاای روساتایی 

شده استفاده گردیده است، بادین منظاور  تبيين ن،واریا مقدار از

ای صورت پانج گزیناهسؤال در قال  ،يف ليکرت و به 23تعداد 

 شاده کاه در)خيلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خيلی کام( ،راحی

 اند شدهبندیدسته های جداگانهعامل

 

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

 

 تحليل عاملیروش 

شاده های مطرس، از ميان گویه2،بق ا،لاعات مندر  جدول 

اثرات ،رس هادی روستایی در کيفيات زنادگی منظور سنجش به

وضاعيت کيفيات زنادگی در »؛ در شااخص خانوارهای روستایی

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

(، در 13/5ن مياانگين )، متغير رضایت از زندگی با بالاتری«هادی
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وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس  هاادی از بعاد »شاخص 

متغير « های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادیشاخص

ایجاد انگيزه جهات بهباود وضاعيت کاار باا بالااترین مياانگين 

وضاعيت کيفيات زنادگی در اجارای ،ارس »(، در شاخص93/5)

ی در قبل و بعد از اجارای محيطهای زیستهادی از بعد شاخص

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

ترین متغيرهای ماؤثر بار عنوان مهم(، به31/5بالاترین ميانگين )

اثرات ،رس هادی روستایی در کيفيت مندی روستایيان از رضایت

 اند شدهشناخته زندگی خانوارهای روستایی

 مجموعه به مربوط هایداده نبود مناس  تشخيص منظوربه

مناادی خصاوب سانجش رضاایت در تحليال ماورد متغيرهاای

اثارات ،ارس هاادی روساتایی در کيفيات زنادگی روستایيان از 

 گرفته بهره KMO شاخص و بارتلت آزمون ،خانوارهای روستایی

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

 مناسابت و همبساتگی از کیحا ،(5جدول) KMO مناس  مقدار

  بود عاملی تحليل انجام برای موردنظر متغيرهای

اثرات ،ارس »شده مجموعه مورد تحليل های استخرا عامل

 در« هادی روساتایی در کيفيات زنادگی خانوارهاای روساتایی

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

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

ها، از معيار مقادار بندی عاملمنظور استخرا  و دستهاست که به

هایی مدنظر قرار گرفت کاه مقادار پيشين استفاده گردید و عامل

شده نتایج کس با توجه به تر بوده است  ها از یک بزرگویژه آن

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

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

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

واریاان، کال مجموعاه از درصاد  23/23کننده تنهایی تبيينبه

  بودمورد تحليل 

 

 
 (1937)نگارندگان،  موردمطالعه. نقشه اسامی روستاهای 9شکل  
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 مندی روستاییان از اجرای طرح هادیوامل مؤثر بر رضایتع . بررسی2جدول 

 متغیر ابعاد
مجموع 

 هاوزن

-میانگین رتبه

 ای

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

 13/2 183 خانگیامنيت احشام و لوازم
احسا   تعلق مکانی )سرپرست 

 خانوار(
118 13/2 

 52/5 318 حسا  تعلق مکانی)فرزندان(ا
 13/5 332 اميد به آینده
 13/2 111 رضایت از زندگی

 13/2 118 احسا  تعلق به اجتماع

 

 15/2 333 های روستاییکاهش مهاجرت
بهبود فضاهای موردنياز اعضای 

 خانوار
183 13/2 

 53/2 111 رضایت از موقعيت اجتماعی
اعات و دسترسی به فناوری  ا،ل
 ارتبا،ات

188 13/5 

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

 32/5 352 افزایش قيمت مسکن
 31/5 333 کاهش احسا  فقر
 52/5 318 اميد به آینده شغلی

ایجاد انگيزه  جهت بهبود وضعيت 
 کار

389 93/5 

 12/5 311 يزه جهت پيشرفت شغلیایجاد انگ
 13/5 188 دسترسی به  خدمات اعتباری و مالی

محيطی در قبل و بعد از های زیستوضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص
 اجرای ،رس هادی

 13/5 333 کاهش اتلاي منابع آو
 33/5 183 های دفع زبالهوجود جایگاه

 18/2 138 رژیجویی در مصري انصرفه
 32/5 391 استفاده از سبک معماری استاندارد
 13/2 111 رضایت از موقعيت قرارگيری بنا
 5/5 331 رضایت از فرآیند نوسازی مسکن
 15/2 118 رضایت از وجود تسهيلات رفاهی
 51/5 153 رضایت از نوع مصالح بکار رفته
 83/2 113 احسا  امنيت در برابر سوانح ،بيعی
 51/2 153 نظارت برساخت و ساز مسکن
 13/2 118 احسا  آسایش و آرامش روانی
 31/2 133 وضعيت نورگيری و روشنایی خانه

 

 طرح هادی اجرای از روستاییان مندیرضایت بر مؤثر عوامل  KMO. مقدار ضریب9جدول 

 KMO Bart let test Sig مجموعه مورد تحلیل

 /  333 131/952 191/3 ر کيفيت زندگی خانوارهای روستاییاثرات ،رس هادی روستایی د

          

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

های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص

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

 های، عاملیتدرنها  یدرا تبيين نما کلواریان،  از درصد15/13

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

محيطی در قبل و بعد از اجرای ،رس هاادی( های زیستشاخص



 333    ...راشهریمناطق پیطرح هادی روستایی در کیفیت زندگی  سنجش اثر بالقوه 

واریان، کل را از  درصد 18/11در حدود  33/5های یژهو مقداربا 

 13/18درمجماوع  ساه عامال،ورکلی، ایان باهاند  نمودهتبيين 

ميزان واریان، که حاکی از  اندکردهبيين واریان، کل را ت درصد 

   شده دارد استخرا های تبيين شده توسط عامل بالای

 

 
 . فرآیند انجام تحلیل عاملی4شکل 

 

های تحليل ترین روشیاصلتجزیه تحليل ساختاری، یکی از 

های پيچيده برای بررسی رواباط علات و معلاولی ساختاری داده

های مختلفای اسات کاه در یاک غيراست و به معنی محاسبه مت

ها را به هم نشان متغير زمانهمات تأثيرساختار مبتنی بر تئوری، 

هاای بودن مادل قبولقابلتوان یمدهد  از ،ریق این روش یم

های همبساتگی، ی خاب با استفاده از دادههادر جامعهنظری را 

 غيرآزمایشی و آزمایشی آزمود 

 

 و آشکار برای تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی روستاییانهای پنهان . متغیر4جدول 

 ها(های آشکار )شاخصمتغیر های پنهان )عامل(متغیر

 عوامل تکنولوژیکی )سطح کيفيت زندگی(
 های فنیوجود زیرساخت

 های روستایيانهای تکنولوژی فناوری ا،لاعات و ارتبا،ات با نيازتناس  بين ویژگی
 هاتکيفيت خروجی زیرساخ

 عوامل مدیریتی )سطح کيفيت زندگی(

 تعهد و حمایت مدیران بخش روستایی
 های آموزشیدسترسی فيزیکی به سيستم

 های ارتبا،ی اداریکانال
 در توسعه روستا افرادمشارکت 

 عوامل فردی )سطح کيفيت زندگی(

 های جدید در روستاتجربه استفاده از زیرساخت
 یجادشده جدید در روستااع درک اقتصادی استفاده از مناب

 محيطییستزهای اقتصادی، اجتماعی و سهولت استفاده از شاخص
 تمایل و قصد استفاده از منابع جدید در روستا با توجه به اجرای ،رس
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 پژوهش متغیرهای رابطه تبیین برای ساختاری معادله . الگوی5شکل 

 

 شده از تحلیل عاملی . عوامل استخراج6جدول

اریانس درصد و

 تجمعی

درصد واریانس مقدار 

 ویژه

مقدار 

 ویژه
 هاعامل

 وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس هادی از بعد اجتماعی قبل و بعد از اجرای ،رس هادی 58/3 23/23 23/23

88/53 15/13 12/3 
های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص

 س هادی،ر

31/31 18/11 33/5 
محيطی در قبل و بعد از های زیستوضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص
 اجرای ،رس هادی

 

الذکر، وضعيت قرارگيری مجموعه همچنين نتایج جدول فوق

متغيرهااای ماارتبط بااا موضااوع تحقيااق را نشااان داده اساات  

شادن شده باا فارض واقع که با توجه به عوامل استخرا،وریبه

-پ، از چرخش عامل3/3تر از متغيرهای دارای بار عاملی بزرگ

-ها، در نهایت از متغيارگذاری عاملها به روش واریماک، و نام

های موردنظر که در معادله تحليل عاملی اکتشاافی وارد شادند، 

هاای ماوردنظر در عامال3/3متغير با بار عااملی بالاای  13تنها 

،ور که در قسمت ادبيات پاژوهش نياز همان اند شدهبندی،بقه

ترین اهداي اجرای ،رس هاادی روساتایی اشاره شد یکی از مهم

مندی مردمان محلای از اجارای در منا،ق مختلف، جل  رضایت

روستایی در اثرات ،رس هادیباشد، لذا با توجه به اینکه ،رس می

د، لذا با توجه به گذارمی تأثير کيفيت زندگی خانوارهای روستایی

آمده از مدل تحليل عاملی؛ روساتایيان منطقاه دستهای بهیافته

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

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

بااه دلااایلی همچااون؛ امنياات احشااام و « اجاارای ،اارس هااادی
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به اجتماع  و احساا  تعلاق مکاانی  خانگی، احسا  تعلقلوازم

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

کاه ایان نحویاند بهکيفيت زندگی شده و افراد، رضاایت داشاته

عنوان عامال نخسات وارد تحليال گردیاده و بيشاترین عامل به

 ميزان واریان، را به خود اختصاب داده است  

 

 آمده از ماتریس چرخش یافتهدستربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی بهمتغیرهای م .6جدول 

 بار عاملی متغیرها هاعامل

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

 

 833/3 خانگیامنيت احشام و لوازم
 813/3 احسا  تعلق به اجتماع

 891/3 ق مکانی)فرزندان(احسا  تعل

 های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادیوضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص

 311/3 افزایش قيمت مسکن
 925/3 کاهش احسا  فقر

 933/3 ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شغلی
 151/3 دسترسی به  خدمات اعتباری و مالی

 محيطی در قبل و بعد از اجرای ،رس هادیهای زیستی در اجرای ،رس  هادی از بعد شاخصوضعيت کيفيت زندگ

 811/3 استفاده از سبک معماری استاندارد
 823/3 رضایت از موقعيت قرارگيری بنا
 181/3 احسا  امنيت در برابر سوانح ،بيعی

 

گونه تغيير و دگرگونی در شکل اما آنچه مسلم است ایجاد هر

های ابعاد موردنظر را نياز تحات ایی ،رس هادی، دیگر مؤلفهاجر

آمده، عامال دساتقرار خواهد داد کاه بار اساا  نتاایج به تأثير

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،ارس هاادی از بعاد اجتمااعی 

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

تصادی مهم اجارای شده است  در این خصوب، یکی از اثرات اق

،رس هادی در زمينه درآمدی مربوط به افزایش قيمات مسااکن 

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

 عادلاناه است  همچنين اجارای ،ارس هاادی، باه دليال توزیاع

ها، ایجاد انگيزه جهت پيشرفت شاغلی نابرابری کاهش و امکانات

نمایيد منجر به افزایش نسابی در تا حدودی توانسته است ایجاد 

هاا گاردد و رضاایت نسابی را در ميزان انگيزه افراد برخی گروه

ميان روستایيان ایجاد نماید  بر اسا  نتایج تحقيق؛ عامل بعدی 

که در اولویت سوم قرارگرفته است، عامل وضعيت کيفيت زندگی 

های اقتصادی در قبل و بعد در اجرای ،رس هادی از بعد شاخص

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

معماری استاندارد، رضایت از موقعيت قرارگياری بناا و احساا  

امنياات در براباار سااوانح ،بيعاای در روسااتاهای موردمطالعااه، 

 مندی روستایيان را در این مؤلفه به همراه داشته است  رضایت

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 حياات تجدید بستر کردن فراهم هدي با اجرای ،رس هادی

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

 مناس ، تسهيلات و امکانات در عدالت تأمينبا  و محيطیزیست

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

 تاأثير در خصاوب که است حالی در این  آورد فراهم روستایيان

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

 باه را روساتایيان منادیعادم رضاایت و گذاشته معکو  اثرات

 و روساتایيان منادیرضاایت بررسی بنابراین است، داشته همراه

 بالایی برخاوردار اهميت از زمينه دخيل هستند این در که عواملی

ادی روساتایی در اثرات ،رس هاست  این تحقيق باهدي بررسی 

در شهرساتان اردبيال انجاام  کيفيت زندگی خانوارهای روستایی

 گرفت 
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 از هریك درصدی سهم با همراه اثرات طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوارهای روستاییمندی روستاییان از رضایت تحلیلی مدل .6شکل 

 عوامل

 

حقيق نشان داد که اجارای ،ارس در خانوارهاای های تیافته

مناادی روسااتایيان از روسااتایی شهرسااتان اردبياال، باار رضااایت

اثرگذاری بر روی کيفيت زندگی بوده است که بار اساا  نتاایج 

منادی در قالا  چهاار مؤلفاه: آزمون تحليل عاملی، این رضایت

وضعيت کيفيت زندگی در اجرای ،ارس هاادی از بعاد اجتمااعی 

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

های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص

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

محيطی در قبل و بعد از اجارای های زیستهادی از بعد شاخص

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

زندگی اجرای ،ارس هاادی روساتایی در منطقاه موردمطالعاه را 

تبيين نمودند  در ایان مياان، عامال تغييار در وضاعيت کيفيات 

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

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

اب داده و در اولویات بيشترین ميزان واریان، را به خود اختصا

نخست قرار بگيرد  پا، از عامال وضاعيت کيفيات زنادگی در 

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

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

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

های اقتصادی در قبل و بعد از اجرای ،رس  هادی از بعد شاخص

اجرای ،رس هادی که موردبررسی قرارگرفته است  عامل بعادی 

منادی روساتایيان از اثارات کيفيات زنادگی گذار بر رضایتتأثير

اجرای ،رس هادی در شهرستان اردبيل که از دیدگاه پاسخگویان 

موردتوجه قرارگرفته است، عامل و وضاعيت کيفيات زنادگی در 

محيطی در قبال و های زیستادی از بعد شاخصاجرای ،رس  ه

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

واریان، کل را به خاود اختصااب داده اسات  همچناين نتاایج 

دهد کاه ها به روش واریماک، نشان میحاصل از چرخش عامل

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

انااد و ماندهانااد باقیدرصااد بااوده 3/3ی بااار عاااملی بالااای دارا

 

هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوارهای روستاییاثرات طرح   

 

 
یطیمحستیز اقتصادی بعد اجتماعی  

52/52  

6/3  

31/31  

4/66  
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شده در اند  نتایج کس شدهبندیصورت جدا در سه عامل ،بقهبه

این پاژوهش، باا نتاایج تحقيقاات پيشاين ازجملاه؛ محمادی و 

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

منادی يازان رضاایتهاا در مترین عاملعامل کالبدی را از مهم

خاوانی دارد  اند، هامروستایيان از اجرای ،رس هادی تلقی داشته

 مناادی(، در بررساای مياازان رضااایت1531همچنااين سااواری )

دیوانادره  شهرساتان قراگل ،رس هادی در روستای از روستایيان

-علاقاه ایجااد عامال که سه،ورییافته، بهبه نتایج مشابه دست

 هاایایجااد اشاتغال و کالبادی -فيزیکی اثرات روستا، به مندی

مندی از اجرای ميزان رضایت ترینعنوان مهمبه روستا در جانبی

 شده است  توسط روستایيان شناخته هادی های،رس

 گردد:های تحقيق پيشنهادهای زیر ارائه میبا توجه یافته

مندی مطلوو روستایيان از اجرای ،رس در با توجه به رضایت

ویژه اثرات بر روی کيفيات زنادگی روساتایيان، ها بهبرخی زمينه

های ترویجی منساجم همچاون شود از ،ریق برنامهپيشنهاد می

رسااانی از ،ریااق چاااپ و توزیااع نشااریات و بروشااورها، ا،لاع

سازی جمعی ازجمله رادیو و غيره، نسبت به آگاههای ارتباطرسانه

ادی و توجيه مردم محلای در خصاوب ابعااد مختلاف ،ارس ها

ویژه پيامدها و اثرات مثبت اجرای ،رس اقادام گاردد  روستایی به

تواناد در جلا  مشاارکت بدون تردید، ارائه چنين ا،لاعااتی مای

ریازی، گياری، برناماهفعالانه مردم محلی در تمام مراحل تصميم

هاای اقتصاادی، بهداشاتی و عمرانای و برداری ،رساجرا و بهره

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

 ایفا نماید  

منادی بار رضاایت مبنای عااملی تحليال نتاایج به توجه با

های شغلی غير روستایيان از کيفيت زندگی همانند؛ ایجاد فرصت

تبع اثارات کشاورزی، افزایش درآمد، افزایش قيمت اراضی که به

ن مطلوو اجتماعی همچاون؛ افازایش انگيازه مانادگاری در باي

روستایيان، افزایش مشارکت مردمی و ایجااد اعتمااد نسابت باه 

های تاوان از ایان فرصاتهای دولت را به همراه دارد، میبرنامه

هاای عمليااتی اجتماعی برای تادوین برناماه -مناس  اقتصادی

 توسعه روستاهای شهرستان اردبيل بهره گرفت 

یی بر با توجه به اثربخشی پایدار و مطلوو ،رس هادی روستا

های توسعه زندگی روساتاها، ،راحای سااختار معيارها و شاخص

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

کارگيری نيروهااای محلاای در تهيااه و اجاارای ،اارس هااادی بااه

فنای جامعاه روساتایی الزامای  -روستایی و توانمندسازی علمای

 است 

وساتایی و همچنين اصلاس شرس خدمات تهيه ،ارس هاادی ر

های کيفيت زندگی و تخصيص اعتبار مناس  بارای تقویت زمينه

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

 های بين بخشی لازم و ضروری است برای همکاری

 

 هاپیشنهاد

تشویق و حمایت از موسسات مطالعااتی در زميناه مطالعاات 

 روستایی؛

گرایانه نسبت به مسکن باید نگاه کمیارگان غير دولتی بنياد 

های عمرانی را تعدیل کند و به جای تهيه و اجرای ،رس و پروژه

 ها را مبنا قرار دهد؛آن کيفيت فعاليت

ضروری اسات نهادهاای مادیریتی محلای روساتا )شاورا و 

چناين، های عمرانی و هامداری از پروژهها( در بح  نگهدهياری

جهات بالاا باردن ساطح آگااهی  های تاوجيحیبرگزاری کلا 

 عمومی اهالی اقدام کنند 

-های روستاها، برای این منظور پيشنهاد مایتوجه به قابليت

های تعاونی روستایی، تعيين الگوی شود تا توسعه مراکز و شرکت

های توساعه محلای، کشت با توجه به نياز اکولوژیکی و با برنامه

د صانایع کوچاک و گذاری در بخش تولياد، ایجااتمرکز سرمایه

هاای هار روساتا و یاا حاداقل تمرکاز بومی با توجه به اساتعداد

 سرمایه در بخش وابسته به کشاورزی صورت بگيرد 

داری و نظافت انتخاو فردی از اهالی همان روستا جهت نگه
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رفاه و سرمایۀ اجتماعی بر کيفيت زندگی در منا،ق روستایی 

و  زیيپا ییروستا یزیپژوهش و برنامه ر ،شهرستان بویراحمد

  112-83(: 2)1 ،زمستان

بار اساا   ی،رس هااد یاثرات کالبد لي  تحل1531  ر ،یبهرام
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  33-113 (:153)51روستا،  طيمح
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 (:32)13 ریزی،، نشریه جغرافياا و برناماهشهرستان هشترود(

535-522  

ساای رابطااه بااين   برر1583زاده، ع  ماجاادی،    و لهسااایی

ای سارمایه اجتمااعی و رضاایت از کيفيات متغيرهای زمينه

زندگی، مطالعه موردی در روستاهای فار ، فصلنامه روساتا 

  153-31(:1)3توسعه،  و

نتایج تفصيلی سرشماری عمومی نفو    1533مرکز آمار ایران   
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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. 
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