
 

 مقاله پژوهشی

 تحلیل اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی 

 مطالعه: بخش خلجستان، شهرستان قم( )مورد

 
 3قواقلو ینیام وضیعو  2قراگوزلو یهاد، *1یرانتخابیام شهرام

 5011اردیبهشت  21پذیرش:    5911آذر  21تاریخ دریافت: 

 

  دهيچک

 انعمر در یمهثر و ژهيو نقش تواندیم، شودیممحسوب  يیروستا یهاسلکونتگاه یتوسلعه كالرد یبرا یسلند رسلم کي یهاد طرح 

 رفته،يپذ انجامدر كشللور  یطرح هاد یاجرا طهيح در تاكنون كه یمختلا مطالعات. دينما اايا انييوسللتار یزندگ بهرود و كشللور یروسللتاها

 طرح یاجرا اتاثر سنجش و یبررس به تا است دهيگرد یسلع حاضلر قيتحق در لذا. اندپرداخته نيسلاكن یزندگ تيايك بر آن اثرات به كمتر

 -یايموضوع، توص تيبا توجه به ماه و یكاربرداز لحاگ هدف،  قيداخته شلود. روش تحقپر يیجوامع روسلتا یزندگ تيايبر ارتقاء ك یهاد

 یدارا گروه دو از روستا 01 كه بودهروستا( بخش خلجستان  63سکنه ) یدارا یشلام  ك  روستاها قيتحق ی. جامعه آمارباشلدیم یليتحل

 92 ،یزندگ تيايك سنجش یبرا. ديانتخاب گرد« شلده یبندطرقه یلاحتما»به روش  ینمونه آمار عنوانبه طرح یاجرا فاقد و طرح یاجرا

 قيطر از یشلليمايپ بصللورت هاداده. ديگرد انتخاب سللنجش اريمع عنوان به( یكالرد و یاجتماع ،یاقتصللاد ،یطيمح) بعد چهار از هيگو

و  ديچند تن از اسات لهيپرسلشلنامه به وسل يیروا .ديگرد  يتحل اثر زانيم و یتنيو من آزمون با  SPSS افزارنرم در و یآورجمع پرسلشلنامه

محاسره  جيبدست آمد. نتا 12/1آن  زانيمحاسره و م SPSSافزار نرم قياز طر زين آن يیايو پا ديگرد دييتی يیروستا یزيرنظران برنامه صاح

 یاجرا یدارا ی( را در روستاها91/1اثر) نيتر ك ی( و بعد اقتصاد41/1اثر ) نيشتريب ،یطرح در بعد كالرد یكه اجرا دهدیاثر نشان م زانيم

و  وسر،تم یو اجتماع یاقتصاد ،یطياز ابعاد مح کياثر بر هر  زانيكوهن م ارياثر مطابق مع زانيشدت م یبندطرقه یطرح داشته است. برا

وجود  یدو گروه مورد بررسلل نيدر ب یادارتااوت معن یو اقتصللاد یاجتماع ،یطيمح ،یدر ابعاد كالرد نيبنابرا، بوده اسللت اديز یبر بعد كالرد

اثر در بعد  زانيكوهن، م اريداشته است. بر اساس مع یاثر را بر بعد اقتصاد نيو كمتر یطرح بر بعد كالرد یاثر اجرا نيشتريب ن،يدارد. همچن

 و طرح یاجرا و هيته یراسللتا در نيبنابرابوده اسللت. « متوسللر»در حد  یو اقتصللاد یاجتماع ،یطيو  در ابعاد مح «اديز»در حد  یكالرد

 .شود توجه منطقه و مردم از مناس  شناخت و روستاها یهاتيقابل به ديبا یعمران یهاپروژه
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 مقدمه

 الغاشللت و توليد نظام در كه مهمی نقش به توجه با روسلتاها

 از یتوجه قاب  حج  سکونت به عنايت با همچنين و دارند كشور

 توسعه اصلی عناصلر و اجزاء از اند،داده جای خود در كه جمعيت

 و هاطرح انجام با دولت مرنا، اين بر. آيندمی شلللمار به ملی

 توسلللعه مختل  هایبرنامه بطن در كله عمرانی هلایپروژه

 مسللتقيماً روسلتايی توسلعه در اسللت، آمده اقتصلادی -اجتماعی

 نیعمرا اقدامات متصور، اهداف به دستيابی برای و داشته مداخله

 ،یديسع)رساند می انجام به روستايی هایسکونتگاه سلطم در را

از جمله اين اقدامات تهيه و اجرای طرح هادی روستايی  (.0921

( كه به منظور سللاماندهی كالردی 0923اسللت )برزو و همکاران، 

( و بسترسازی توسعه و 0921های كشور )مظار و همکاران،روستا

( پس از انقلاب اسلامی 0930عمران روستايی )دارابی و افشيدكيا، 

 آغاز شده است. 

ترين ابزار مديريت توسعه روستايی محسوب هادی مه  طرح

ترين و ( و محلی0930يگللانلله و همکللاران،شلللود )محمللدیمی

مستقي  با روستاها و اجتماع هاسلت كه به طور ترين طرحموردی

 ساماندهی ضمن (. اين طرح0921روستايی ارتراب دارد )رضوانی، 

 و نحوه آتی گسلللترش مکان و ميزان موجود، بافت و اصللللاح

 مسللکونی، از قري  مختل  عملکردهای برای زمين از اسللتااده

 عمومی هاینيازمندی و تیسيسات، تجهيزات كشلاورزی، تجاری،

 ساماندهی هایطرح مصوبات قال  در س  موردح بر را روستايی

نموده )عزيزپور و  تعيين روسلللتايی هایفضلللا و سلللکونتگلاه

 ی روستا، نتايج( و به عنوان سللند توسعه0921حاصل ،حسلينی

سلللال( در  9تا  0حاصللل  از اجرای آن در دوره زمانی كوتاهی )

(. 0924كند )عزيزپور،ی خار بروز عينی پيدا میچارچوب پروژه

 به روانرخشللی، هایطرح عنوان با 0940 سللال ح هادی درطر

 سللازمان)شللد  تهيه كشللور اسللتان چند در موردی صللورت

 موفق اجرای از پس(. 0921كشللور، یهایاريده و هایشللهردار

 جلسم نمايندگان پيگيری و روسللتاييان اسللتقرال و هاطرح اين

 طرح اجرای و تهيه 0944سللال در نهايت در اسلللامی، شللورای

 ربرخی هایدستگاه هماهنگی با روستاها در معابر اصلاح و یهاد

 دبنيا  كار دستور در رسمی طور به مردم مشاركت با آن اجرای و

 انقلاب مسلللکن بنياد) گرفت قرار اسللللامی انقللاب مسلللکن

   (.0919و آسايش،0944اسلامی،

های ترين طرحطرح هلادی روسلللتلايی بعنوان يکی از مه 

ذشته به منظور بهرود زندگی روستاييان به عمرانی، طی دو دهه گ

 ایمرحله اجرا درآمده اسلت. اما در اين بين بررسی اثرات توسعه

حاصللل  از اجرای اين طرح و جايگاه آن در بهرود كيايت زندگی 

روستاييان كمتر مورد عنايت انديشمندان و مسئولين مربوطه قرار 

رای اين طرح، ی روند تهيه و اجداشلللته اسلللت. با توجه به ادامه

بررسللی و ارزيابی ميزان اثر بخشللی آن در ارتقاء كيايت زندگی 

تواند ضلمن رفع برخی از ابهامات موجود، فرصتی روسلتاييان می

ا هبرای بلازبينی مجلدد در فراينلد تهيه تا اجرای اين گونه طرح

فراه  گردد. بر اين اسللاس تحقيق حاضللر بر آن اسللت تا اثرات 

رتقاء كيايت زندگی در جوامع روسلللتايی اجرای طرح هلادی بر ا

مشخص شود و از اين طريق نقاب قوت و ضع  اجرای طرح نيز 

آشلکار گردد. با توجه به مطال  عنوان گرديده در پژوهش حاضر 

 تلاش شده است به اين سوال اساسی پاسخ داده شود كه: 

اجرای طرح هادی روسللتايی تا چه اندازه توانسللته اسللت بر 

 زندگی روستاييان موثر باشد؟بهرود كيايت 

در ايران مطلالعلات متعلددی در رابطله با اثرات اجرای طرح 

هلادی بر روسلللتلا و جلامعله روسلللتلايی انجام گرفته اسلللت. 

اند كه طرح ( بدين نتيجه رسلليده0930يگانه و همکاران)محمدی

هادی بر ابعاد كالردی اثرات مكرت داشلللته ولی در ابعاد محيطی، 

ی موفقيت چندانی نداشته است. عنابستانی و اجتماعی و اقتصلاد

(، بيشلللترين اثرگلذاری اجرای طرح را از ديلدگاه 0930اكرری )

ند. اروسللتاييان در بازگشللايی و نوسللازی شللرکه معابر دانسللته
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همچنين از عدم توفيق طرح در مسلللکن و كاربری اراضلللی در 

( در تحقيق 0930پور )اند. عنابسلللتانی و حاجیروسلللتا خرر داده

يگری، از اثرات اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح، توزيع خدمات د

روسلللتلايی بيشلللترين اثر را بر تغييرات اجتماعی در روسلللتاها 

انلد. در حلاليکله اجرای طرح تاثيری بر ايجاد تغييرات دانسلللتله

اقتصلادی در ابعاد زندگی روسلتاييان نداشلته است. پورطاهری و 

طرح بر بهرود ابعللاد ( از اثرات مكرللت اجرای 0930همکللاران )

های هلا، كلانالكلالرلدی ملاننلد بهرود كيايلت معلابر و جلدول

كشلاورزی، بهرود وضلعيت مسللکن و سللاخت و سازها را مطرح 

انلد. در حلاليکله تغيير مكرتی در بهرود وضلللعيلت خلدمات كرده

ارمی شروسلتايی نسرت به قر  ايجاد نکرده است. آمار و صميمی

ی ح هللادی از لحللاگ نحوه( موفقيللت نسلللری اجرای طر0922)

 ها وسلاخت و سلاز مسلکن و معماری روستا، دفع بهداشتی زباله

اند. در حاليکه در دسلترسلی روستاييان به خدمات را عنوان كرده

های خانگی، بهرود مواردی همچون دفع بهلداشلللتی فاضللللاب

وضلللعيلت معلابر و كلاهش ترلدي  اراضلللی زراعی به كاربری 

وده اسلللت. عزيزپور و همکاران كشلللاورزی چنلدان موفق نرغير

ی اشللتغال، ( اثرات نسللرتاً مطلوب اجرای طرح بر توسللعه0931)

برداری از گذاری، درآمد و بهرهاثرات مطلوب بر ميزان سلللرملايه

اند. هلای روسلللتلايی را مشلللخص كردهزمين در سلللکونتگلاه

مند فضللايی و ( نرود رويکرد نظام0923لنگرودی و ياری )مطيعی

های هادی و حركت به سللمت نوعی العات طرحآمايشللی در مط

سلازی فضايی را از عوام  عدم بهرود وضعيت و كيايت يکسلان

دانند. نتايج تحقيق سللعيدی و زيسللت نواحی روسللتايی میمحير

های گذاریدهد كه اثرات سللرمايه( نشللان می0922رسللتگار )

 -های به انجام رسيده بر تحول اجتماعیها و پروژهعمرانی، طرح

های روسللتايی بسلليار ناچيز بوده اسللت. اقتصللادی سللکونتگاه

( بيشترين اثرات اجرای طرح 0930همچنين سواری و همکاران )

                                                                                                                                                                                                 
0 - Ismail  

0 - Al-Mamun  

های داخ  را در زمينه كاهش آلودگی ناشی از گرد و غرار در جاده

روسللتا، تغيير سلليما و حالت شللهر بخشلليدن به فضللای روسللتا 

راه داشته را به هم اند كه بيشترين رضايتمندی روستايياندانسلته

رزی های غيركشاوی توسعه فعاليتترين اثرات در زمينهاست. ك 

 مستقي  بوده است. و ايجاد اشتغال مستقي  و غير

در زمينله اثرات عوامل  مختل  بر كيايلت زندگی در نواحی 

روسلتايی مطالعات متعددی در ايران و جهان انجام گرفته اسللت. 

رح هادی روسلللتايی و كيايت زندگی مطالعاتی كه در ارتراب با ط

ها اشاره شد. مطالعات خارجی در ايران صلورت گرفته است، بدان

 توان به موارد زير اشاره كرد:كه در اين زمينه انجام گرفته، می

 هایبه بررسی تیثير ويژگی (0106) همکارانو  0 ياسماع    

نتايج  د.انجمعيتی بر كيايت زندگی و شللادمانی در مالزی پرداخته

مده دسللت آ دهد كه ميانگين نمرات كيايت زندگی بهنشللان می

دهندگان سللاكن در نواحی روستايی برای كنترل اسلترس پاسلخ

د. كننها زندگی میبالاتر از كسلانی است كه در شهرها و شهرا

 خرد اعترارات برنامه اثر به بررسلللی (0100)گرانيو د 0المیمون

 در خود مشلللتريان زندگی كيايت بر «مالزی اختيلار املانلا»

 اند كه وضللعيتمالزی پرداخته و بدين نتايج رسلليده روسللتاهای

 هايشلللانخانه كيايت و اندازه با پلاسلللخگويلان مشلللاركلت

( با 0109و همکاران )  9دارد. كولودينسلللی ارتراب)همرسلللتگی(

 يیروسللتا نواحی در زندگی كيايت بر حركتی سللازی اثراتمدل

اند كه وجود تقاضللای سللار بدون نيوانگلند بدين نتايج رسلليده

هد، ددهی بطور قاب  توجهی كيايت زندگی را كاهش میسرويس

بينی شللده )محاسللره شللده( سللارهای در حاليکه بر تعداد پيش

( نيز از 0109و همکاران ) 6شده هي  تیثيری ندارد. پتروسيلوانجام

های خهنی برای ارزيابی اين موضوع كه چگونه سرمايه شلاخص

اجتملاعی از كيايلت زنلدگی سلللاكنلان در يک جزيره  طريعی و

كند  اسللتااده كرده و بدين نتايج فشللانی كوچک حمايت میآتش

9 - Kolodinsky 

6 - Petrosillo 
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 تصور به كه اجتماعی سلرمايه و طريعی اند كه سلرمايهرسليده

 زندگی كيايت از جزئی تصور يک تنها شوند،می بررسی مسلتق 

 .اشندبمی دو هر از تركيری به وابسته شلدت به كه دهندمی ارائه

( نيز با بررسللی ارتراب بين كيايت زندگی و محير 0100) 0كلس

 کي محير به و زندگی كيايت بين دريلافته اسلللت كه ارتراب

 .است شده تردي  گذشته دهه چند در مطالعه برای مه  موضلوع

 میسليست تاکر پيشلرفت به زيادی حد های متعددی تاسلازمان

 رطو به را زندگی كيايت پديده ه  اين كه اسللت كرده كمک

      .است داشته نگه كار دستور در مستمر

يکهارچگی انسلللان و محير از سلللاليان دور مورد توجه بوده 

های دينی به كرات در حا  منابع طريعی  اسللت و بويژه در آموزه

هايی كه در اختيار انسلان قرار داده شده به عنوان مواه  و مائده

اما  (.0921 ،یدي)سلعه اسللت ها و رهنمودهايی ارائه شللدتوصليه

توسلعه پايدار به شلک  امروزی برای اولين بار در اسللناد شورای 

و در پاسللخ به تخري  محير  0316المللی كليسللا در سللال بين

ها انسان گرسنه و فقير در كشورهای جهان سوم زيست و ميليون

ماهوم توسعه پايدار توسر واحدهای  0321ظاهر گرديد. در سال 

ی برای حااظت از منابع طريعی و ملی بکار گرفته شد. با بين الملل

آينده مشترا  "با عنوان  0321انتشلار گزارش برونتلند در سال 

 0330( و كنارانس ريودوژانيرو در سلللال 0321، 0)بروندلند " 6ما

موضلوع توسلعه پايدار در سلراسلر جهان وارد جريان اصلی خود 

ي  توسعه پايدار مرتنی بر (. پاردا0921گرديد )ضرابی و همکاران، 

 گيری از محير و فرايندی استفلساه عدالت بين نسلی در بهره

كه نيازهای حال حاضللر را بدون به خطر انداختن توانايی نسلل  

كنلد )پلازكی و همکاران، هلا برطرف میآينلده برای تلیمين آن

0933.) 

هايی در مقاب  ح ماهوم توسلللعله پلايدار به معنای ارائه راه

اشد كه بهای سلنتی كالردی، اجتماعی و اقتصادی توسعه میالگو

                                                                                                                                                                                                 
0 - Keles 

0- Bruntland  

بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طريعی و پايين آمدن 

هلا جلوگيری كند )بحرينی و همکاران، كيايلت زنلدگی انسلللان

(. بله عرلارت ديگر تخريل  محير زيسلللت، اتللاف منابع 0921

ی، ، از خودبيگانگهای اجتماعیها و تنشطريعی، تشللديد نابرابری

های بومی، بسللته شللدن فضللای بی توجهی به ارزش و سللنت

سلياسللی اه  پيامدهای نامطلوب توسلعه در كشللورهای در حال 

توسللعه و بعضللاً كشللورهای توسللعه يافته بود كه بواسللطه آن 

های هلای جديدی درباره معانی و اهداف توسلللعه و روشبحلث

   (.0104 ،9نهمکارا و وايس) دستيابی به توسعه مطرح شد

های متعدد توسعه، توسعه روستايی يکی از ميان ابعاد و زمينه

ازمرلاحث عمده توسلللعه بوده و بخش قاب  توجهی از تحقيقات، 

 های توسلللعه را به خود اختصلللار داده اسلللتمطالعات و طرح

(. توسللعه پايدار روسللتايی بعنوان 0921يزدی و ابراهيمی، )پاپلی

دنرال ارتقای سطم  و كيايت  بخشلی از توسلعه يک كشلور، به

زندگی مردم، رشللد مداوم و پايدار توليد و درآمد، ايجاد اشللتغال، 

اشد بمحيطی پايدار میافزايش رفاه نسری خانوارها، شراير زيست

توسللعه پايدار روسللتايی عرارت اسللت از توجه  (.0921 ،یدي)سللع

 محيطی وهمزمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زيست

وحدت ميان اين ابعاد به منظور بالا بردن سللطم معيشللت و رفاه 

(. توسعه پايدار روستايی 0921)سعيدی،  باشدمردم روسلتايی می

توان فراينلدی از تغيير و تحوللات، بلا هدف بهرود و ارتقاء را می

كمی و كيای سطم زندگی جامعه روستايی دانست. اين فرايند به 

ين دو فضلای شللهری و روستايی ايجاد تعادل و توازن زيسلتی ب

گيری كارايی لازم افزايی و شلللک انجامد و عمدتاً در پی توانمی

برای جمعيت ك  درآمد روسلللتايی اسلللت كه كمتر بر پای خود 

 (.0920لنگرودی، بايستد )مطيعی

های توسعه مربوب به در حال حاضلر، سله  زيادی از چالش

های مختل  در های روستايی است كه با توجه به شاخصعرصه

9- Siva  
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ای هشلراير نامناسری قرار دارند كه پيامدهايی همچون نابرابری

های اقتصلللادی و زيسلللت و نابرابریای، تخري  محيرمنطقله

(. 0931اجتماعی را به دنرال داشته است )پورطاهری و همکاران، 

يی در های روستاپذيری سکونتگاهبه عرارت ديگر بواسلطه آسي 

، اجتماعی و كالردی، زمينه بروز ناپايداری ابعاد مختل  اقتصللادی

 و)صلللادقلو باشلللدهای روسلللتايی بيشلللتر میدر سلللکونتگلاه

   (.0939 ،یداريقیسجاس

ای جهانی در ارتراب با ميلياردها مردم در كيايت زندگی پديده

 00يافته حتی در آغاز قرن كشللورهای در حال توسللعه و توسللعه

بعدی  ده، پيچيده و چندباشد. كيايت زندگی يک ماهوم گسترمی

(. كه به رفاه كلی در جامعه 0109اسللت )پتروسلليلو و همکاران، 

 ای از اينشللدهشللود. با اين حال، هي  تعري  پذيرفتهمربوب می

های سياسی و دانشگاهی وجود ندارد )كلس، اصلطلاح در گاتمان

 كيايت زندگی توسر محققان (. مطالعات پيشگام در زمينه0100

ربی صورت پذيرفته و الرته به تازگی در كشورهای كشلورهای غ

ها متمركز شده است. با اين در حال توسعه نيز اين گونه پژوهش

حال، پژوهش مسللتند در ارتراب با كيايت زندگی در منطقه آسلليا 

(. 0933ياری و همکاران، همچنلان كميلاب و نادر اسلللت )علی

م در كتابی 0344ماهوم كيايت زندگی برای نخستين بار در سال 

توسر ريموند بائر مورد توجه « های اجتماعیشلاخص»با عنوان 

اولين  0تياسلللم ديويد(. 0920زاده، قرار گرفتله اسلللت )مهدی

جغرافيلدانی بود كله دربلاره كيايت زندگی و عدالت اجتماعی در 

 های عينی و خهنیجغرافيا صحرت كرد. وی با استااده از شاخص

(. 0930 )دهقانی و همکاران، خته استبه ارزيابی اين ماهوم پردا

كيايت زندگی ماهومی وسلليع اسللت كه وضللعيت آن به ميزان 

يافتگی جوامع بسللتگی دارد. در ابتدا اين ماهوم در مقاب  توسللعه

زاده، )حسللن رويکرد صللرف اقتصللادی به توسللعه شللک  گرفت

(. تلاكنون تعلاري  گونلاگونی از كيايلت زندگی و ابعاد آن 0921

                                                                                                                                                                                                 
0. David Smith  

است اما با گذشت چند دهه از رواج و گسترش اين  صورت گرفته

های متنوع درباره اين موضلللوع، تعري  ماهوم و انجلام پژوهش

)غاللاری و  واحللدی وجود نللدارد كلله مورد قرول هملله بللاشلللد

(. موضوع كيايت زندگی در ابعاد و اشکال مختل  0931همکاران،

دهد یو در مقياس مختل  جغرافيايی مسائلی را مورد توجه قرار م

كه در آن مطلوبيت زندگی و احسلللاس رضلللايت از زندگی مورد 

بلاشلللد. در واقع ويژگی مه  كيايلت زندگی شلللام  بحلث می

چندبعدی بودن، خهنی بودن و پويا بودن آن اسلللت )پاسلللران و 

توان گاللت، كيايللت (. در مجموع می0933لامجللانی، اصلللغری

 زندگی شللام  ويژگی فردی و جمعی اسللت. در سللطم فردی آن

مشتم  بر عناصر عينی و خهنی است. كيايت زندگی عينی افراد 

باشللد. و همچنين ها میمسللتلزم برآورده شللدن نيازهای اوليه آن

نيلازمنلد آن اسلللت كه منابع مالی لازم جهت برآورده سلللاختن 

ملزومات اجتماعی شللهروندی را در اختيار داشللته باشللند. كيايت 

ها اين اختيار را كه آنزنلدگی خهنی افراد به اين بسلللتگی دارد 

د: های زير داشته باشنهای موثری در زمينهداشته باشند تا انتخاب

بله معنلای افزايش رفاه خهنی خود كه شلللام   -( للذت بردن0

( 0جويی، رضلايت و هدفمندی در زندگی و رشد فردی است لذت

شلللکوفايی در اخلاقيات ارسلللطويی، توجه به ديگری، احسلللاس 

 ( شركت9های حقيقی  و همچنين خواسلته كاميابی ارسلطويی و

شللهروندی را در  اجتماعی هایفعاليت از ایگسللترده طي  در

داری محور افراد به پاياختيار داشته باشند. كيايت زندگی اجتماع 

صلللورت فيزيکی، اجتماعی و منابع اجتماعی و  محير جهانی، به

ند از: اكننلد، نيلاز دارد كه عرارتجوامعی كله در آن زنلدگی می

 انسللجام اجتماعی، همکاری و يکهارچگی  پيوندهای گسللترده به

ها ای و برقراری ارتراب در تمام سطوح جامعه  ارزشصورت شرکه

و هنجلارهلای يکهارچه وسللليع شلللام  اعتماد، عم  متقاب  و 

ها و هنجارهايی كه حداق  رفتلارهلای مرترر با ديگری، و ارزش
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کلی به عدالت اجتماعی و طرفی و برابری و شلللايد به شلللبه بی

ست كه ا مساوات بشری مرترر باشند. كيايت زندگی مستلزم آن

ها اين اختيار نيازهای اسلاسی و اجتماعی افراد برآورده شود و آن

را داشللته باشللند كه از زندگی برای شللکوفايی و مشللاركت لذت 

عنوان شللهروند در جامعه با سللطم بالايی از انسللجام  بررند و به

ارترلاب اجتملاعی، اعتماد و هنجارهای يکهارچه ديگر  اجتملاعی،

طرفی و برابری همراه با ك  پايداری فيزيکی و شام  حداق  بی

 (.  0114، 0اجتماعی محير جهانی را انتخاب كنند )فيليهس

بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و بروز ناخشنودی از روند توسعه 

 سللوی تعددی ازكشللور، به ويژه در مناطق روسللتايی، اقدامات م

 ادبني روسللتايی عمران معاونت)صللورت گرفت  دولتی هایارگان

ای از اين مشللکلات مربوب به بافت (. بخش عمده0922مسللکن،

 اصلللاح های روسللتايی بوده كه در نتيجه كارفيزيکی سللکونتگاه

 اين در زندگی بر سللاير ابعاد كه اين اميد به روسللتا فيزيکی بافت

ک  ش سابق سلازندگی جهاد وزارت در بتداا باشلد، تیثيرگذار پهنه

 هدف. دش پيگيری اسلامی انقلاب مسکن بنياد در سهس و گرفت

 به روسلتا هایمهاجرت موج كنترل ها،اين طرح اجرای از اصللی

 با ایاداره 0941ی دهه اواسللر در علت، همين به. بود شللهر

 هب وزارتخانه اين در روستايی مسکن و بهسلازی ك  اداره عنوان

 بود. در روستايی های بهسازیكه وظياه آن تهيه طرح آمد وجود

 ایهطرح عنوان با و بنياد مسکن سوی از ايده اين بعد، هایسال

 انبه عنو دسلتگاه اين اكنون ه  و گرديد دنرال روسلتايی هادی

 هب كشور در روستايی هادی هایطرح اجرای و تهيه اصلی متولی

. اجرای طرح هادی با هدف (0931فر،رود )صلللابریمی شلللمار

سلازی بستر تجديد حيات و هدايت روستا با در نظر گرفتن فراه 

های كالردی، اجتماعی و اقتصلللادی طراحی و انجام شلللده جنره

 پيش در (. طرح هادی با0933اسللت )خدايی اسللتار و همکاران، 

 یوسعهت در كالردی محوريت تحولات بر مرتنی رويکردی گرفتن

                                                                                                                                                                                                 
0- Phillips  

 ای پرداخت كهدهگانه اجرايی هایپروژه رایاج روسلللتلاها به

 وسعهت آن، به ترع و روستاها، كالرد ساختن دگرگون پی در همگی

 از استااده با طرح، اين(. 0921بودند )مظار و همکاران، روستايی

 تسهيلات بهرود سلاززمينه تواندمی خود هایقابليت و هاپتانسلي 

 شده احداث تازه معابر مسکن، قري  نوسلازی از رفاهی و عمومی

 مشاركت و روسلتاييان زندگی بهرود وضلعيت مسلکونی، حري  و

 (.0933فر، باشد )عنابستانی و نادريان آنان

ترين اهللداف طرح هللادی مه  بنللدی كلیدر يللک جمع  

 (:0921 كشور، یهایاريده و هایشهردار )سازماناند از عرارت

 محير  هللای لللازم برای بهرودفلراهل  نلملودن زملينلله

های روستايی و ايجاد خدمات زيستی، محيطی و سکونتگاه

 عمومی 

   هدايت توسعه كالردی روستاها 

  فراه  آوردن زمينه عمران و توسلعه روستا و تیمين عادلانه

امکانات، با توجه به شلراير فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

های بالادسلللت، نظير طرح سلللاماندهی و با عنايت به طرح

 شهرستان. طرح جامع

های های جغرافيايی و در اين ميان سلللکونتگاههمله پلديده

ها( ها )سلليسللت های نظامروسللتايی دارای خصلللت و قانونمندی

(. 0930)سلللعيدی، كنندرو، نظلاموار عم  میهسلللتنلد و از اين

های روسللتايی به عنوان فضللاهای محدود جغرافيايی به عرصلله

 ان بر روی محير طريعیآيند كه از عملکرد فعاليت انسشلمار می

 های روسللتايی ازثير نيروهای بيرونی بر عرصللهیو ت از يک طرف

و دچار تغييرات و تحولات  گرفتهشک سلوی ديگر در طول زمان 

شته، دا اين تحولات در بسياری موارد منشیی برونزا گشلته است.

ملی و  ،ایبه واسلطه رخدادهای بيرونی در سطوح محلی، منطقه

 هایسکونتگاهشوند، در پی اين فرايند، شلده و می جهانی پديدار

ی هاجلوه گيرند كههايی قرار میروسلللتايی در معرض دگرگونی
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های روسللتايی به صللور مختل  و در در عرصلله هاآنگوناگون 

  آنچه كمتر مورد عنايت بوده اين يابدمیهای متنوع تجلی زمينه

 وستايیر تگاهیسکونتجليات در تحول كالردی  گونهايناست كه 

كلله معمولللاً بلله عنوان تحولللات  )همچون اجرای طرح هللادی(

  تواند موج، به نوبه خود میگيرنلدمیفيزيکی مورد توجله قرار 

های اقتصلللادی محير -ابعلاد اجتماعی هلای درونی ودگرگونی

های ايجادشلللده در ابعاد روسلللتلايی گردند، در مقاب ، دگرگونی

تايی های روسالردی سکونتگاهاجتماعی و اقتصادی خصوصيات ك

ک  روسلتايی شل هایسلکونتگاهسلازند. بدين ترتي  می متیثر را

زئی ج هاست كه هر گونه تغييری درپيچيده و نظامواری از پديده

اندازهای جغرافيايی آن از آن تغيير در سلللاخت، كاركرد و چشللل 

(. لذا اجزای يک 0922 ،حاص و حسينی سلعيدیخواهد داشلت )

اينجا سللکونتگاه روسللتايی( مسللتق  از يکديگر عم   نظام )در

توان در بافت كالردی يک سللکونتگاه دخالت كرد كنند و نمینمی

اجتماعی و  -و بله دامنله تغيرات آن در سلللاير ابعاد اقتصلللادی

توجه بود. بر اين اسللاس و با توجه به مطال  محيطی بیزيسللت

 شود.میعنوان شده، مدل ماهومی تحقيق بصورت زير ارائه 

 

 هامواد و روش

بوده و با توجه  یحاضر از لحاگ هدف، از نوع كاربرد قيتحق

 یارآم یجامعه. باشدیم یليتحل -یايموضلوع، توصل تيبه ماه

 خلجسللتان بخش سللکنه یدارا یروسللتاها ك  شللام  قيتحق

 به بخش نيا یروستا 63 نيب از مطالعهمورد  ینمونه. باشلدیم

 نيبد .ديگرد انتخاب شللده یبندطرقه یاحتمال یريگنمونه روش

 یهاد طرح یاجرا یدارا -0 گروه دو به روستاها ابتدا كه صورت

 زا گروه هر سهس. شدند یبندطرقه یهاد طرح یاجرا فاقد -0 و

 -0 و یدشللت -0 طرقه دو به یمکان تيموقع نظر از روسللتاها

 دادتع نييتع از بعد. شللد یبندطرقه یاتهه اي یادره ،یكوهسللتان

                                                                                                                                                                                                 
0- Blake  

 هب اقدام كوكران فرمول از استااده باروستا(، 01) نمونه یروستاها

 0340 از %35 نانياطم سلللطم با. ديگرد نمونله حج  نييتع

 یآمار ینمونه عنوان به خانوار سللرپرسللت از نار 001خانوار،

 از کي هر خانوار تعداد اسلللاس بر تينها در. شلللدند انتخاب

 نامهپرسش تعداد سلرت،ن به  يتسله روش به نمونه، یروسلتاها

 یتعداد اطلاعات، یآورجمع از پس. شد مشخص روستا هر یبرا

 حذف سللوالات، جواب  يتکم در نقص  يدل به هانامهپرسللش از

. آمد دسللت به  يتحل جهت نامهپرسللش 031 تينها در و شللده

 برآورد یبرا آن زانيم كه بوده %25 حدود پاسللخ نرخ نيبنابرا

 اسلللت قرول قاب  نمونه یهاآماره یرو از یتيجمع یپارامترها

نامه روسللتاهای نمونه و تعداد پرسللش 0(. جدول 0،0111یکي)بل

 ازين مورد اطلاعات و داده دهد.ها را نشان میبرای گردآوری داده

 یآورجمع یدانيم و یاسللناد روش دو به ق،يتحق نيتدو یبرا

 قيتحق ینهيشللليپ و ینظر یمران به مربوب اطلاعات. ديگرد

 قيطر از زين یدانيم اطلاعات و داده. شلد هيته یاسلناد بصلورت

 .شد یآورجمع نامه پرسش و مصاحره مشاهده،

پژوهش، هدف،  یو مدل ماهوم مسئله به توجه با نامهپرسش

 محدوده یاقتصللاد -یاجتماع ريشللرا و مطالعه موضللوع مورد

 بصللورت هاپرسللش موضللوع، تيماه به توجه با. ديگرد یطراح

 یيشللد. روا یطراح نهيپنج گز در کرتيل  يط در و ینجنظرسلل

 وضوعم در نظرانصاح  و ديساتاز ا تنچند  لهيبه وس نامهپرسش

 قيطر از زين نامهپرسش يیايپا. ديگرد دييتی يیروستا یزيربرنامه

 مقدار نيا. آمد بدست 12/1 آن زانيم و محاسره SPSS افزارنرم

)نق  از  0یمالر و جرج توسر آلاا ريمقاد یبند يتقسل حسل  بر

 یدهندهنشان و بوده قرول قاب  حد در( 0922 ،یصار و پورحري 

  يتحل یبرا ت،ينها در. باشدیم یريگاندازه ابزار يیايپا بودن بالا

 یزندگ تيايبر ك یطرح هلاد یاجرا یاثرگلذار زانيو م هلاداده

و نيز  یويتنآزمون مندو گروه،  نيب نيانگيسلللاكنان از اختلاف م

0- George and Malaria  
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از  اثر زانيشلللدت م یبندطرقه ی. براديگرد اسلللتاادهميزان اثر 

 شود.( استااده می0101، 0سي)ال كوهن اريمع

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيتحق یمفهوم مدل. 6 شکل

 

                                                                                                                                                                                                 
0- Ellis  

 طرح هادی روستايی

 توسعه پايدار روستايی

 

 كيفيت زندگی

 كالبدی

 ل كيايت شرکه معابر

 ل كيايت مسيرهای عابر پياده

 ل كيايت مصالم در مساكن

 های سطحیل كيايت دفع آب

 ل امکانات و تجهيزات مساكن

 دفع فاضلابآوری و ل جمع

 

 اجتماعی

 ل احساس امنيت

 ل اميد به آينده

 ل وضعيت تغذيه

 ل دسترسی به وساي  نقليه

 ل دسترسی به امکانات رفاهی

 ل احساس تعلق

 ل رضايت روستاييان از روستا

 ل تماي  به ماندگاری

 ل مشاركت

 ل تعام  و معاشرت

 ل اعتماد

 اقتصادی

 ل رضايت از سطم درآمد

 های شغلیل فرصت

 ل تنوع اشتغال

 ل رضايت شغلی

 گذاریسرمايه ل تماي  به

 انداز مناس ل پس

 محيطی

 دسترسی به فضای سرزل 

 نظافت و پاكيزگی روستال 

 آوری و دفع زبالهجمعل 

 آلودگی منابع آبل 

 آلودگی منابع خاال 

 كيايت آب آشاميدنیل 

 دفع فضولات حيوانیل 

خوداری از ساخت مساكن در حري  ل 

 داراراضی و سطوح شي 

 



 225      تحلیل اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی امیر انتخابی و همکاران،

 مشخصات روستاهای نمونه و سه  هر يک از پرسشنامه. 6جدول 

 تعداد نمونه (6059ار )تعداد خانو (6059تعداد جمعيت ) نام روستا

رح
 ط
ی
جرا
د ا
فاق

 

 01 00 42 سايداله

 01 09 91 جمزقان

 00 05 51 روشگان

 00 05 54 سولقان

رح
 ط
ی
جرا
ی ا

دارا
 

 05 03 50 حسن آباد

 56 10 060 اسايد

 00 04 51 جريک آغاج

 03 91 003 جوزه

 01 09 40 سرخده

 60 56 091 الگان

 001 035 219 جمع كل

 و محاسرات نگارندگان 0935منرع: سرشماری ناوس و مسکن 

 

 های كيايت زندگی در پژوهشابعاد و گويه. 2جدول 

 های كيفيت زندگیگويه ابعاد

 اقتصادی
انداز پسگذاری در روستا  داشتن های شغلی موجود در روستا  تنوع اشتغال در روستا  رضايت شغلی  تماي  به سرمايهرضايت از سطم درآمد  فرصت

 مناس .

 كالردی
های سطحی  آب آوری و هدايتكيايت شرکه معابر  كيايت مسيرهای عابر پياده  سهولت دسترسی به معابر  كيايت مسکن از نظر مصالم بکار رفته  جمع

 آوری و دفع فاضلاب.تجهيزات و امکانات مسکن )حمام و سرويس بهداشتی(  سيست  جمع

 محيطی
آوری و دفع زباله  آلودگی منابع آب  آلودگی منابع خاا  كيايت آب آشاميدنی  دفع فضولات حيوانی ز  نظافت و پاكيزگی روستا  جمعدسترسی به فضای سر

 ها.ها و رودخانهاز محير روستا  پرهيز از ساخت مساكن در اراضی شيردار و خطرناا  پرهيز از ساخت مساكن در حري  سيلاب

 اجتماعی

يد به آينده  وضعيت تغذيه  دسترسی به وساي  نقليه   دسترسی به امکانات رفاهی   دسترسی به امکانات آموزشی  دسترسی به امکانات احساس امنيت  ام
علق درمانی  احساس ت -فرهنگی )كتابخانه و ...(  دسترسی به امکانات اداری )دهياری و ...(   دسترسی به امکانات خدماتی  دسترسی به خدمات بهداشتی

 روستا. دن مردمبه روستا  رضايت ساكنان از روستا  تماي  به ماندگاری در روستا  مشاركت در امور روستا  تعام  و معاشرت با همسايگان  قاب  اعتماد بو

 (، نگارندگان.01: 0931طاهری و ديگران، (، )پور016: 0930منرع: )محمدی يگانه و ديگران،

 

طرح هللادی بر ابعللاد  برای تعيين ميزان اثرگللذاری اجرای

 یلك طور كيايت زندگی، از ماهوم ميزان اثر اسلللتااده شلللد. به

 نشللان ار وابسللته ريمتغ بر مسللتق  ريمتغ ريتیث شللدت اثر، زانيم

(. محاسللره 0113، 0، نق  از لارسللون هال0116 0نيكلا) دهدیم

 ،9لدي: )فديآیم بدسللت 0 ويتنی از رابطهميزان اثر در آزمون من

0113.)   

(0) 𝑟 =
Z

√N
 

بلا وجودی كله تلاكنون مطلالعات متعددی در حيطه كيايت 

                                                                                                                                                                                                 
0- Kline  
0- Larson-Hall  

 ولقر قاب  ماهومی چارچوب زندگی صورت گرفته است اما هنوز

 رایب واحدی شناسیروش و زندگی كيايت سنجش برای جهانی

 جهيدر نت ندارد  وجود زندگی كيايت هایمعرف و ابعلاد تعيين

 حوهن و یزندگ تيايكسنجش  یمناس  برا یهاانتخاب شاخص

ترين قسلللمت اينگونه ترين و مشلللک مه بله آنهلا،  یدهوزن

 اهداف ها براساسمطالعات اسلت. بر اين اساس انتخاب شاخص

 مورد ناحيه هایويژگی محق ق، شللخصللی هایقضللاوت مطالعه،

و  ی)رضللوانگيردمی صللورت دسللترس در هایداده و مطالعه

9- Field  
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 حاضللر، ژوهشپ اهداف به توجه با جهينت در(. 0921همکاران، 

 نيا در گرفته انجام قاتيتحق و یبررسللل مورد یهيناح یژگيو

 تيايك سللنجش یبرا یاريمع عنوان به بعد 6 از هيگو 92 نه،يزم

و  ارهايمع 0. جدول ديمورد مطالعه انتخاب گرد یمحدوده یزندگ

 .دهدیم نشان را پژوهش در استااده مورد یهاهيگو

باشلللد. بخش ن میقلمرو مکانی تحقيق، بخش خلجسلللتا 

 51دقيقه تا 5درجه و  51خلجسلللتان در غرب اسلللتان ق ، بين 

 96دقيقه تا  04درجه و  96دقيقله طول شلللرقی و  01درجله و 

دقيقه عرض شللمالی قرار دارد. مسللاحت آن حدود  63درجه و  

آبادی دارای سلللکنه اسلللت  63كيلومتر مربع بوده و دارای  250

 تن 2113 خلجستان بخش تيجمع ك (. 0935 ،یآمار مه)سلالنا

 خشب نيا يیروستا نقاب در ساكن تيجمع و بوده خانوار 0340 و

 (.0935 ران،يا آمار مركز) باشدیم تن 4165

 

 نتايج و بحث

 مشخصات عمومی پراش شوننگا  

ها نشان می دهد كه حداق  سن پرسش نامهبررسلی پرسش

 21سال می باشد.  64و متوسلر سن  44، حداككر 06شلوندگان 

در بخش خدمات و  % 2های كشاورزی و دامداری ، در فعاليت %

 %04سواد، درصد بی %92نيز در بخش صنعت فعاليت دارند.  5%

دارای تحصللليلات راهنمايی و  %00دارای تحصللليللات ابتدايی، 

 (.9اند )جدول دارای ديهل  و بالاتر بوده %06دبيرستان و 

 

 رسش شوندگانوضعيت تحصيلی و ساختار سنی پ. 0جدول 

 گويه

 

 سن سطح تحصيلات

-بی

 سواد
 دبيرستان راهنمايی ابتدايی

ديپلم و 

 بالاتر

جمع 

 كل

25-

05 

05-

45 

45-

95 

95-

15 

و  15

 بالاتر

جمع 

 كل

 031 00 95 63 56 90 031 01 03 09 63 10 تعداد
 011 00 02 04 03 04 011 06 01 00 04 92 درصد

 

 های تحلیلییافته

 ها در دو گروه مورد بررسی نشانميانگين گويهنتايج مقايسه 

دهد كه در بعد اقتصادی، بيشترين سطم  اختلاف در تماي  به می

گذاری در روسللتا و تنوع اشللتغال در روسللتا وجود دارد. سللرمايه

همچنين كمترين سلللطم اختلاف مربوب به رضلللايت شلللغلی و 

باشللد. در بعد كالردی های شللغلی موجود در روسللتا میفرصللت

ترين سطم اختلاف مربوب به كيايت مسيرهای عابر پياده و بيش

تجهيزات و امکانات مسلللکن بوده و كمترين سلللطم اختلاف در 

سللهولت دسللترسللی به معابر و كيايت مسللکن از نظر مصللالم 

بوب ترين سطم اختلاف مرباشد. در بعد محيطی بيشرفته میبکار

 وسلللتا و كمترينآوری و دفع زباله و نظافت و پاكيزگی ربه جمع

سللطم اختلاف مربوب به پرهيز از سللاخت مسللاكن در اراضللی 

د باشد. در بعدار و خطرناا و دسلترسی به فضای سرز میشلي 

ترين سللطم اختلاف در دسللترسللی به امکانات اجتماعی نيز بيش

اداری و دسترسی به امکانات آموزشی و كمترين سطم اختلاف در 

اعتماد بودن مردم روستا اب تعام  و معاشلرت با همسلايگان و ق

 (.  6باشد )جدول می

های مورد بررسلللی، گويه گويه 4در بعد اقتصلللادی در بين 

گذاری در روستا، و تنوع اشتغال در روستا تااوت تماي  به سرمايه

ها شلود. اما در ساير گويهمشلاهده می 10/1معناداری در سلطم 

های عمرانی ت(. فعلالي5نلدارد )جلدول  تالاوت معنلاداری وجود

ی اجرای طرح هادی منجر به افزايش واسللطه صللورت گرفته به

گذاری در سطم روستا گرديده است. تماي  روسلتاييان به سرمايه

همچنين، اجرای طرح هادی در روسلللتا بر تنوع مشلللاغ  تیثير 

 (.5داشته است)جدول 



 

  یسبرر مورد گروه دو نيب هاهيگو نيانگيم اختلاف و نيانگيم. 4 جدول

 گويه ابعاد

 ميانگين

 6گروه

)فاقد 

اجرای 

 طرح(

 2ميانگين گروه

 )دارای اجرای طرح(
 گويه ابعاد اختلاف ميانگين بين دو گروه

 ميانگين

 6گروه

)فاقد 

اجرای 

 طرح(

 ميانگين

 2گروه

)دارای 

اجرای 

 طرح(

اختلاف 

 ميانگين

بين دو 

 گروه

 اقتصادی

رضايت از 
 سطم درآمد

46/0 12/0 06/1 

 محيطی

فع د
فضولات 
حيوانی از 
محير 
 روستا

99/0 26/0 63/1 

های فرصت
شغلی موجود 
 در روستا

0 9/0 9/1 

پرهيز از 
ساخت 

مساكن در 
اراضی 

دار و شي 
 خطرناا

54/0 40/0 14/1 

تنوع اشتغال 
 در روستا

16/0 56/0 5/1 

پرهيز از 
ساخت 

مساكن در 
حري  
 ها وسيلاب
 هارودخانه

60/0 5/0 12/1 

 0/1 26/0 46/0 يت شغلیرضا

ی
اع
تم
اج

 

احساس 
 امنيت

20/0 5/9 90/1 

تماي  به 
گذاری سرمايه

 در روستا

04/0 2/0 46/1 
اميد به 
 آينده

34/0 06/9 02/1 

داشتن پس 
 انداز مناس 

00/0 94/0 06/1 
وضعيت 
 تغذيه

30/0 04/9 95/1 
ی
رد
كال

 

ه كيايت شرک
 معابر

6/0 90/9 30/1 
دسترسی 
به وساي  

 قليهن

10/9 92/9 94/1 

كيايت 
مسيرهای 
 عابر پياده

04/0 64/9 9/0 
دسترسی 
به امکانات 
 رفاهی

21/0 02/1 90/1 

سهولت 
دسترسی به 

 معابر

09/9 02/9 05/1 
دسترسی 
به امکانات 
 آموزشی

52/0 00/9 64/1 

كيايت 
مسکن از نظر 
مصالم بکار 

 رفته

59/0 04/9 49/1 
دسترسی 
به امکانات 

 یفرهنگ

10/9 02/9 04/1 

 12/1 6/9 49/0دسترسی  26/1 06/9 6/0آوری و جمع
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هدايت 
های آب

 سطحی

به امکانات 
 اداری

تجهيزات و 
امکانات 
 مسکن

59/0 52/9 15/0 
دسترسی 
به امکانات 
 خدماتی

19/0 9 01/1 

سيست  
آوری و جمع

 دفع فاضلاب

90/0 0/9 23/1 

دسترسی 
به خدمات 
 -بهداشتی
 درمانی

41/0 12/9 60/1 

ی
يط
مح

 

دسترسی به 
 فضای سرز

10/0 14/0 15/1 
احساس 
تعلق به 
 روستا

20/0 9/9 62/1 

نظافت و 
پاكيزگی 
 روستا

32/0 3/0 30/1 
رضايت 
ساكنان از 
 روستا

20/0 94/9 56/1 

آوری و جمع
 دفع زباله

00/0 6/9 03/0 
تماي  به 
ماندگاری 
 در روستا

0/9 52/0 40/1 

 نابعآلودگی م
 آب

99/0 62/0 05/1 
مشاركت 
در امور 
 روستا

04/9 54/9 6/1 

آلودگی منابع 
 خاا

04/0 56/0 92/1 
تعام  و 
معاشرت با 
 همسايگان

03/9 96/9 15/1 

كيايت آب 
 آشاميدنی

63/9 40/9 09/1 
اعتماد قاب 

بودن مردم 
 روستا

59/9 59/9 15/1 

های تحقيقيافتهمنرع :   

 

 ويتنی در بعد اقتصادیآزمون من .9جدول 

 -Mann گويه
Whitney U Wilcoxon W Z سطح معناداری 

-211/1 2919 6012 رضايت از سطم درآمد  601/1  
-051/0 2061 6150 های شغلی  موجود در روستافرصت  000/1  

-520/0 1455 9541 تنوع اشتغال در روستا  101/1  
-150/0 2000 6004 رضايت شغلی  039/1  

-401/9 1043 9016 گذاری  در روستاسرمايهتماي  به   111/1  
-690/0 2111 9320 داشتن پس انداز مناس   050/1  

های تحقيقيافتهمنرع :  

 

بلا توجله بله ملاهيلت طرح هادی كه عمدتاً بهرود فيزيکی 

دهد، در یميژه مسلللاكن و معابر را مد نظر قرار به وروسلللتاها، 

تااوت معناداری را در گويه ترين يشبمطالعه نيز ی موردمحدوده

(. در بعد كالردی 4توان مشاهده كرد)جدول یمهای بعد كالردی 

گويله مورد بررسلللی، كيايلت شلللرکله معابر، كيايت  1در بين 

ی سلللطحی، هاآبی و هدايت آورجمعمسللليرهلای عابر پياده، 
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ی و دفع فاضلاب و آورجمعتجهيزات و امکانات مسلکن، سيست  

 طمسصالم بکار رفته تااوت معناداری با كيايت مسلکن از نظر م

هللا تنهلا در سلللهولللت وجود دارد. در بين گويلله %33اطمينلان 

 شود. ینمدسترسی به معابر تااوت معناداری ديده 

 

 ويتنی در بعد كالردیآزمون من .1جدول 

 سطح معناداری Mann-Whitney U Wilcoxon W Z گويه

 111/1 -141/6 4291 0160 كيايت شرکه معابر
 111/1 -096/1 5303 0296 كيايت مسيرهای عابر پياده
 645/1 -190/1 2999 6092 سهولت دسترسی به معابر

 110/1 -912/9 1940 9044 كيايت مسکن از نظر مصالم بکار رفته
 111/1 -931/6 4315 0221 های سطحیآوری و هدايت آبجمع

 111/1 -120/5 4641 0910 تجهيزات و امکانات مسکن
 111/1 -511/6 4393 0266 آوری و دفع فاضلابسيست  جمع

 های تحقيقيافتهمنرع: 

 

هلای نظلافت و پاكيزگی روسلللتا، در بعلد محيطی در گويله

آوری و دفع زباله، دفع فضلللولات حيوانی از محير روسلللتا جمع

و در گويه آلودگی منابع   %33تااوت معناداری با سللطم اطمينان 

شللود. در ديده می %35ی با سللطم اطمينان خاا تااوت معنادار

ول شود )جدساير گويه ها تااوت معناداری بين دو گروه ديده نمی

1  .) 

 

 ويتنی در بعد محيطیآزمون من .7جدول 

 Mann-Whitney گويه
 U 

Wilcoxon 

W Z سطح معناداری 

-490/1 2919 6012 دسترسی به فضای سرز  502/1  
2059 نظافت و پاكيزگی روستا  4499 944/5-  111/1  

-500/4 4030 0134 آوری و دفع زبالهجمع  111/1  
-100/0 2001 6090 آلودگی منابع آب  900/1  
-323/0 1235 9211 آلودگی منابع خاا  161/1  
-131/1 2903 6006 كيايت آب آشاميدنی  603/1  

-434/0 1411 9500 دفع فضولات حيوانی از محير روستا  111/1  
دار و خطرنااخت مساكن در اراضی شي پرهيز از سا  6696 2503 020/1-  255/1  

هاها و رودخانهپرهيز از ساخت مساكن در حري  سيلاب  6922 2629 913/1-  152/1  

 

گويه، دسلللترسلللی به امکانات  04در بعلد اجتملاعی نيز از 

آموزشللی، دسللترسللی به امکانات اداری، دسللترسللی به خدمات 

س تعلق به روسلتا، رضايت ساكنان از درمانی، احسلا -بهداشلتی

روسلتا، تماي  به ماندگاری در روسلتا و مشللاركت در امور روستا 

شلللود. مشلللاهده می %33تالاوت معناداری با سلللطم اطمينان 

همچنين در وضلعيت تغذيه و دسللترسللی به وساي  نقليه تااوت 

ها وجود دارد. در سلللاير گويه %35معناداری با سلللطم اطمينان 

 (.2شود )جدول داری ديده نمیتااوت معنا

دهد كه در كيايت زندگی ويتنی نشلللان مینتايج آزمون من

 بين دو گروه وجود دارد %33تااوت معناداری با سللطم اطمينان 

ابعللاد محيطی، كللالرللدی،  (. همچنين در هر يللک از3)جللدول 

در  %33اقتصللادی و اجتماعی تااوت معناداری با سللطم اطمينان 

 (.01)جدول  د بررسی وجود داردبين دو گروه مور



 آزمون من ويتنی در بعد اجتماعی .4جدول 

 Mann-Whitney گويه
 U 

Wilcoxon 
 W Z سطح معناداری 

-211/0 2242 9202 احساس امنيت  140/1  
-691/0 2110 9314 اميد به آينده  059/1  
-006/0 1139 9432 وضعيت تغذيه  104/1  

-065/0 1135 9111 دسترسی به وساي  نقليه  105/1  
-349/0 1310 9214 دسترسی به امکانات رفاهی  151/1  
-210/9 1019 9112 دسترسی به امکانات آموزشی  111/1  
-915/0 2090 6194 دسترسی به امکانات فرهنگی  030/1  
-650/6 4343 0216 دسترسی به امکانات اداری  111/1  
-551/0 2109 9302 دسترسی به امکانات خدماتی  003/1  

-463/0 1499 9592 یدرمان -دسترسی به خدمات بهداشتی  112/1  
-903/9 1610 9914 احساس تعلق به روستا  110/1  
-044/9 1691 9960 رضايت ساكنان از روستا  110/1  

-300/9 2051 9011 تماي  به ماندگاری در روستا  111/1  
-256/0 1545 9611 مشاركت در امور روستا  116/1  

-151/1 2905 6091 معاشرت با همسايگان تعام  و  663/1  
-054/1 2560 6664 اعتماد بودن مردم روستاقاب   214/1  

 های تحقيق: يافتهمنرع
 

 آزمون من ويتنی در كيايت زندگی)ك  ابعاد( .5جدول 

 گويه

 

 (Mean Rank)ميانگين 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z سطح معناداری 

 2گروه  6گروه 

يايت زندگیك  06/50  60/095  512 6419 562/01-  111/1  

 

 آزمون من ويتنی در ابعاد كيايت زندگی .65جدول 

 گويه ها
 (Mean Rank)ميانگين 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z سطح معناداری 
 2گروه  6گروه 

51/10 محيطی  16/001  0964 4660 101/5-  111/1  
93/54 كالردی  11/091  321 5115 901/3-  111/1  
44/11 اقتصادی  54/000  0236 4323 041/6-  111/1  
00/19 اجتماعی  54/005  0636 4523 906/5-  111/1  

 های تحقيق: يافتهمنرع 

 

 میزا  اثر اب اد  یفیس زننگی

دهد كه اجرای طرح در ی ميزان اثر نشان مینتايج محاسره 

مترين ( و بعد اقتصلللادی ك41/1بعلد كلالرلدی، بيشلللترين اثر)

( را در روسلللتاهای دارای اجرای طرح داشلللته اسلللت 91/1اثر)

(. معيار كوهن شدت ميزان اثر را متناس  با هر آزمون 09)جدول

های ی ميانگينكند كه برای آزمون مقايسهبندی میآماری طرقه

بندی كوهن، باشد. مطابق با طرقهمی 00صورت جدول مستق  به

حيطی، اقتصلللادی و اجتمللاعی ميزان اثر بر هر يللک از ابعللاد م

  (.00و  00)جداول  متوسر، و بر بعد كالردی زياد بوده است
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 معيار ميزان اثر كوهن. 66جدول 

 ابعاد اثرگذاری
 تست اندازه اثر

 كم متوسط زياد

21/1 51/1 01/1 d. ∆. Hedges’g  مقايسه مستق 

 

 ميزان اثر هر يک از ابعاد كيايت زندگی. 62جدول 

 ابعاد ميزان اثر بندی ميزان اثرطبقه
-60/1 متوسر  محيطی 
-41/1 زياد   كالردی 
-91/1 متوسر   اقتصادی 
-92/1 متوسر    اجتماعی 

 های تحقيقيافتهمنرع : 

 

 یريگجهينت

در تحقيق حاضلللر به بررسلللی اثرات اجرای طرح هادی بر 

كيايت زندگی روسللتاهای بخش خلجسللتان پرداخته شللد. نتايج 

داد كه از لحاگ كيايت زندگی تااوت معناداری با سللطم نشللان 

در ميان روسلللتاهای دارای اجرای طرح هادی و   %33اطمينان 

توان ادعا نمود كه طرح هادی فاقد اجرای طرح وجود دارد. لذا می

ای هدارای اثرات قاب  توجهی در بهرود كيايت زندگی سکونتگاه

د اجرای طرح بر ابعا روستايی اين بخش بوده است. بررسی اثرات

كيايت زندگی نشلان داد كه در بعد اقتصادی دارای اثرات مكرتی 

گذاری در روستاها بوده است. بر تنوع اشلتغال و تماي  به سرمايه

داری بر نظللافللت و در بعللد محيطی دارای اثرات مكرللت و معنی

ر حيوانی از محي فضلولات آوری و دفع زباله و دفعپاكيزگی، جمع

ه اسلللت. در بعد اجتماعی نيز دارای اثرات مكرت و روسلللتا شلللد

داری بر وضلعيت تغذيه، دسترسی به وساي  نقليه، امکانات معنی

درمانی، احسللاس  -آموزشللی، امکانات اداری، خدمات بهداشللتی

تعلق به روسلللتا و رضلللايت از سلللاكنان، تماي  به ماندگاری و 

لردی مشللاركت در امور روسللتا داشللته اسللت. اين طرح در بعد كا

دارای اثرات مكرت و معناداری بر كيايت شلرکه معابر، مسيرهای 

های آوری و هدايت آبعابر پياده، كيايت مصللالم مسللکن، جمع

سلطحی، تجهيزات و امکانات مسلکن و سليسلت  دفع فاضلللاب 

داشته است. بررسی ابعاد كيايت زندگی نشان داد كه اجرای طرح 

ی و اجتماعی دارای هلادی در ابعلاد محيطی، كالردی، اقتصلللاد

بوده است. ميزان  %33داری با سطم اطمينان اثرات مكرت و معنی

تیثير اجرای طرح هادی بر ابعاد يکسللان نروده اسللت  بطوريکه 

اجرای طرح در بعلد كلالردی دارای بيشلللترين اثر بوده اسلللت. 

(، 0930(، عنابسللتانی و اكرری )0930يگانه و همکاران )محمدی

( نيز 0930( و سللواری و همکاران )0930ن )پورطاهری و همکارا

در تحقيقاتشللان به نتايج مشللابهی مرنی بر تیثيرات عمده اجرای 

طرح بر بعد كالردی و تیثيرات كمتر بر ابعاد محيطی، اقتصادی و 

 اند. اجتماعی رسيده

ا ههادی روسلتايی با رويکرد اصللاح و بهرود زيرساخت طرح

ی كشللور سلله دهه در پهنه ی اجرايی نزديک بهدارای سللابقه

ای در نواحی های توسعهها به همراه ساير طرحباشد. اين طرحمی

ای از توسللعه آيند تا اين نواحی به درجهمیروسللتايی به اجرا در

دسلت يافته و جوامع سلاكن در آن از سطم كيايت زندگی قاب  

قرولی برخوردار شلللوند. بدين ترتي ، طرح هادی روسلللتايی كه 

دهی بافت كالردی و ن طرح اجرايی برای اصلاح و سامانتريمه 

سللاخت و سللازهای روسللتايی اسللت  اثرات قاب  توجهی بر بعد 

كالردی روسللتاها داشللته اسللت. با اين حال، در اهداف برشللمرده 

برای اين طرح و همچنين در منشور بنياد مسکن برای تهيه طرح 
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نظر گرفته هادی، اهداف اقتصلللادی، اجتماعی و محيطی نيز در 

شلده اسلت كه به طور غيرمسلتقي  از طريق دستيابی به اهداف 

كلالرلدی عملی خواهند شلللد. با اين حال، با توجه به  -فيزيکی

كالردی طرح، اجرای آن شايد نتواند در حد  بعد  -ماهيت فيزيکی

كالردی، پيامدهای قاب  توجهی بر سلاير ابعاد نيز داشته باشد.  با 

 گردد:پيشنهادهای زير مطرح می توجه به نتايم پژوهش

 گرايانه و تیكيد بر كيايت تهيه و اجرای تعلديل  نگلاه كمی

 های عمرانی طرح و پروژه

 های روسلتاها و شللناخت مناس  از مردم و توجه به قابليت

 های عمرانی   منطقه در راستای تهيه و اجرای طرح و پروژه

 رفع هلادی در مراحل  مختل  آن در جهلت  ارزيلابی طرح

های موجود، تا در نهايت بيشللترين اثرات مكرت و كاسللتی

 های روستايی بر جایكمترين اثرات منای را در سلکونتگاه

 گذارد   

  زمان بر اهداف محيطی، اجتماعی و اقتصلللادی تلیكيلد ه

تهيله و اجرای طرح هلادی در كنلار اهداف كالردی آن در 

 راستای توسعه پايدار 

  بهرود در ابعللاد اقتصلللادی،  سلللازی زمينلله تحول وفراه

محيطی از طريق ارتقاء در ساختار كالردی اجتماعی و زيست

سلکونتگاههای روسلتايی در جهت توسعه پايدار و  ارتقای 

 كيايت زندگی ساكنان 

 های لازم در جهت مشاركت جامعه بسترسازی و ايجاد زمينه

 های عمرانی.در تهيه و اجرای طرح و پروژه محلی
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بخش  -)شلهرستان رشت های هادی روسلتايیاجرای طرح

 .  55ل66(: 001)02خمام(، مسکن و محير روستا، 

پايدار شهری: از فکر  . توسعه0921بحرينی، س. ح و مکنون، ر. 

 .41ل60(: 01)01تا عم ، فصلنامه محير شناسی، 

 زاده،ولی قنواتی، م. ر،زادهحسللينی، ال ، عراسللیبرزو، غ، شللاه

عردالملکی، س و زرافشللانی،  باقرنسلل ، م، بهرامی، م، ال ،

 روسللتای در هادی طرح اجرای كيای . ارزشلليابی0923ا . 

لنامه بنيانی، فص نظريه كاربرد-كرمانشاه كرناچی شلهرسلتان

 .  010ل059(، 9)0های روستايی، پژوهش

. اساسنامه بنياد مسکن انقلاب 0944بنياد مسکن انقلاب اسلامی. 

 اسلامی: تهران.

. تحلي  نقش 0933مقدم، ش. پازكی، م، شللليخی، د و صلللمدی

مديريت مرتنی بر حکمروايی خوب در توسعه پايدار روستايی، 

فيلسللتان، شللهرسللتان پاكدشللت،  مطالعه موردی: دهسللتان

 .  000ل39(: 52)02فصلنامه جغرافيا و توسعه، 

های . واكاوی محدوديت0933لامجانی، ر. پاسلران، م، اصغری

دسلللتيلابی به كيايت مطلوب زندگی در روسلللتاهای مرزی 

ای، ريزی منطقه)مورد: ناحيه سللليسلللتان(، فصللللنامه برنامه

 .  64ل99(:91)01

های توسلللعه . نظريه0921براهيمی، م. ال . يزدی، م. ح و اپاپلی

 روستايی، چاا چهارم، انتشارات سمت: تهران.

. 0931الللدين افتخللاری، ع و فتللاحی، ال . پورطللاهری، م، ركن

ارزيلابی كيايت زندگی در نواحی روسلللتايی)مطالعه موردی: 

های جغرافيای دهستان خاوه شمالی، استان لرستان(، پژوهش

 .  90ل09(: 14)69انسانی، 

. ارزيابی 0930الدين افتخاری، ع و عراسی، م. طاهری، م، ركنپور

هلای هلادی روسلللتلايی در توسلللعه كالردی عملکرد طرح
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طرح هادی در مناطق روسلتايی شللهرسللتان ترريز، فصلنامه 

 .  019ل050(: 23)09روستا و توسعه، 

های توليد دانش در . كلانون0930دارابی، ح و افشللليلدكيلا، ب. 

هلای توسلللعله و عمران روسلللتايی)طرح های هادی پروژه

 .  091ل009(: 00)9های روستايی، روستايی(، پژوهش

. سنجش و 0930، س. ال  و شاقی، س. دهقانی، ال ، صليدائی

های اسللکان های كيايت زندگی در كانونبررسللی شللاخص

های اسلللکان عشلللايری عشلللايری )مطالعه موردی: كانون

های فارس و اصلللاهان(، تحقيقات كاربردی علوم اسلللتلان

 .  34ل11(: 01)00جغرافيايی، 

 ريزی توسلعه روستايیای بر برنامهمقدمه. 0921. ر. رضلوانی، م

 چاا دوم، نشر قومس: تهران.در ايران، 

رضللوانی، م. ر، متکان، ع. ال ، منصللوريان، ح و سللتاری، م. ح. 

 زندگی كيايت هایشلللاخص سلللنجش و . توسلللعه0922

 ، مطالعات(لرستان استان نورآباد، شهر: موردی مطالعه)شهری

 .  001ل21(: 0)0ای، منطقه و شهری هایپژوهش و

دانشللنامه . 0921های كشللور. ریها و دهياشللهرداریسللازمان 

ها و سازمان دهياری، انتشارات مديريت شلهری و روسلتايی

 ی كشور: تهران.هاشهرداری

. دانشنامه مديريت شهری و روستايی، سازمان 0921سعيدی، ع. 

 های كشور: تهران.ها و دهياریشهرداری

كاركردی: رويکردی بدي   -. پويش ساختاری0930سلعيدی، ع. 

ريزی فضللايی، فصلللنامه اقتصللاد فضللا و توسللعه هدر برنام

 .  02ل0(: 0)0روستايی، 

و  يابیمکانشللالوده . 0922. ر، حاصلل حسللينیو  سللعيدی، ع

 :انتشللارات شللهيدیچاا اول،  ،اسللتقرار روسللتاهای جديد

 .تهران

های ها و پروژه. اثربخشی طرح0922سلعيدی، ع و رستگار، ال . 

های دی سلللکونتگاهاقتصلللا -عمرانی در توسلللعه اجتماعی

روسللتايی)مورد: روسللتاهای بخش وراوی)شللهرسللتان مهر(، 

 .  49ل61(: 00)1نشريه انجمن جغرافيای ايران، دوره جديد، 

. تحلي  عوام  0930فمی، ح. سلواری، م، شيری، ن و شعرانعلی

مرترر بلا رضلللايتمنلدی روسلللتاييان از طرح هادی)مطالعه 

(، مسکن و محير موردی: روستای قراگ  شهرستان ديواندره

 . 20ل 41(: 060)90روستا، 

 موفقيت بر تیثيرگذار متغيرهای . بررسلللی0931فر، ر. صلللابری

 خراسان جنوبی، فصلنامه استان در روستايی هادی هایطرح

   .091ل000(: 010)04جغرافيايی،  تحقيقات

 رابطه یبررسللل. 0939. ح ،یداريقیسلللجاسللل و ب صلللادقلو،

 انييتاروس یآورتاب بر يیوستار یهاسکونتگاه یريپذستيز

 ههتمراوه دهستان يیروسلتا ینواح یعيطر مخاطرات برابر در

 .66ل91(، 0)9بحران،  تيريمد مجله زان،يو پال

 و صنعتی جهان در پايدار . توسعه0921. م اخانی، و ال  ضلرابی،

 .  01ل01 ،53 جغرافيا، آموزش رشد مجله توسعه، حال در

و كار اجرای طرح هادی روسلللتايی و . سلللاز 0924عزيزپور، ف. 

 . 00ل00(: 00)5ها، نقش مديريت محلی، فصلنامه دهياری

 تحولات روند بر . مروری0921حاص ، ر. عزيزپور، ف و حسينی

، روسللتايی هادی طرح بر تیكيد كشللور با روسللتاهای كالردی

 .  55ل60(: 009)01فصلنامه مسکن و محير روستا، 

. بررسی تطريقی 0933زاده، م. و شري ياری، ن، كرمی، ال  علی

كيايلت زنلدگی خهنی در روسلللتلاهلای هلدف و غيرهدف 
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گردشلگری تاريخی شلهرسلتان مرودشت، فصلنامه روستا و 

 .  002ل35(: 23)09توسعه، 

های . ارزيابی اثرات كالردی اجرای طرح0922عنابستانی، ع. ال . 

هادی روسللتايی )مطالعه موردی: روسللتاهای غرب خراسللان 

رضوی(، اولين كنارانس ملی مسکن و توسعه كالردی روستا، 

 تهران. 

های . ارزيلابی طرح0930عنلابسلللتلانی، ع. ال  و اكرری، م. ح. 

هلادی و نقش آن در توسلللعله كلالرلدی روسلللتا از ديدگاه 

های روسللتاييان)مطالعه موردی: شللهرسللتان جهرم(، پژوهش

 .  001ل39(: 6)66جغرافيای انسانی، 

. آثلار اجتماعی و 0930پور، ی. ال  و حلاجی عنلابسلللتلانی، ع.

هللای هللای هللادی در سلللکونتگللاهاقتصلللادی اجرای طرح

روسلتايی)مطالعه موردی:روسلتاهای شهرستان دنا(، فصلنامه 

 .  04ل09(: 3)9ای، ريزی منطقهبرنامه

 اجرای اثرات . تحلي 0933فر، م. عنابسللتانی، ع. ال  و نادريان

روسللتايی  هایسللکونتگاه طیمحي كيايت بر هادی هایطرح

ريزی )مطالعه موردی: شللهرسللتان هامون(، فصلللنامه برنامه

 . 06ل00(: 0)5توسعه كالردی، 

. بررسلللی رابطه 0931غااری، غ. ر، ميرزايی، ح و كريمی، ع. ر. 

بين صنعت و كيايت زندگی)مقايسه موردی مناطق روستايی 

 .  06ل0(: 0)9قروه(، فصلنامه توسعه روستايی، 

. تريين اثرات 0930يگلانلله، ب، نرللاتی، ع و چراغی، م. ملدیمح

اجلرای طرح هللادی بر بهرود كيايللت زنللدگی در نواحی 

شهرستان بيجار(،  -روسلتايی)مطالعه موردی: دهستان كرانی

 .  000ل33(: 093)90مسکن و محير روستا، 

 . سرشماری عمومی ناوس و مسکن.0935مركز آمار ايران. 

ريزی روستايی با تیكيد بر . برنامه0920ح. لنگرودی، س. مطيعی

 ايران، انتشارات جهاد دانشگاهی: مشهد.

زيست . حااظت محير0923لنگرودی، س. ح، ياری، ال . مطيعی

ريزی توسلللعه فيزيکی روسلللتا با تاكيد بر ارزيابی و برنلامله

ريزی محيطی، هلای هادی روسلللتايی، جغرافيا و برنامهطرح

 .  41ل65(: 93)00

ی، سرمد تركاشوند، ع و سليمانی، م، حسينی، س. ب، ف، ر،مظا

 بر هللادی هللایطرح اجرای اثرات . ارزيللابی0921ع. ال . 

محيطی،  فصلللنامه علوم ايران، روسللتاهای زيسللتمحير

   .90ل00(: 03)5

. سللالنامه آماری اسللتان 0935ريزی اسللتان ق . معاونت برنامه

 ی فصول(، استانداری ق ، ق .ق )مجموعه

 هادی طرح اجرای . ارزشلليابی0922عمران روسللتايی.  معاونت

 روستايی، چاا اول، بنياد مسکن انقلاب اسلامی: تهران.

ريزی راهرردی توسلللعه شلللهری: . برنامه0920زاده، ج. مهلدی

تجربيات اخير جهانی و جايگاه آن در ايران، چاا دوم، مركز 

 ان.مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، تهر
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Abstract 

The master plan is an official document for the physical development of rural settlements. It can 

play a special and effective role in the development of the country's villages and improving the lives of 

the villagers. Various studies carried out so far in the field of pilot project implementation in the 

country  but have given little attention to its effects on the quality of residents’ life. Therefore, in the 

present study, an attempt was made to study and evaluate the effects of implementing the pilot project 

on improving the quality of rural communities’ life. The research method was applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical according to the nature of the subject. The statistical population of 

the study included all inhabited villages (49 villages) in Khalajistan district. The 10 villages were 

selected from two groups of with project implementation and without project implementation as a 

statistical sample by the "probabilistic classification" method. To measure the quality of life, 38 items 

from four dimensions (environmental, economic, social and physical) were selected as criteria. Data 

were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS software based on Mann-Whitney 

test and the effect. The validity of the questionnaire was confirmed by several professors and rural 

planning experts and its reliability rate was 0.78. The results showed that the project implementation 

had the most (0.67) and least (0.30) effect for the physical and economic dimension in the villages, 

respectively. Based on the Cohen's criterion, the effect on each environmental, economic and social 

dimensions was moderate, and the effect on the physical dimension was high. Therefore, there was a 

significant difference between the two groups in physical, environmental, social and economic 

dimensions. Also, the plan implementation had the greatest effect on the physical dimension and the 

least effect on the economic dimension. According to the Cohen's criterion, the effect in the physical 

dimension was "high" and in the environmental, social and economic dimensions was "moderate". 

Therefore, in order to prepare and implement development plans and projects, more attention should 

be paid to the capabilities of the villages and proper knowledge of the people and the region. 

         Keywords: Master plan, physical dimension, sustainable development, rural settlements,    

Khalajestan Qom 
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