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 -7دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی ،تبریز ،ایران
 -4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
امروزه توسعه روستایی ،رابطه تنگاتنگی با فرآیندهای ساختاری نظیر فرآیندهای اجتمااعی-اقتصاادی ،کاببادی و
زیستمحیطی دارد .از طرفی ،یکای از مهامتاری مشاک د درزمیناه توساعه روساتایی کشاور ،وجاود مشاک د
ساختاری-کارکردی در ای سکونتگاهها است که برخی از ای مشاک د ناشای از ف ار و توساعهنیاافتگی محلای و
منط های و برخی نیز ناشی از مشک د محیطی اسات .یکای از راهحا هاای برناماه ریازان در ایا زمیناه ،اجارای
طرحهای توسعه اقتصادی و کاببدی ازجمله طرح هادی روستایی است .ای طرح بهعنوان محلیتری و موردیتری
طرح است که مست یماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط دارد؛ و باهدف ارت ای ساط کاببادی روساتا باه اجارا
درآمده است .تح یق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثراد اجرای طرح هادی در بهباود ابعااد
کاببدی-فضایی کیفیت زندگی سکونتگاه های روستایی استان زنجاان پرداختاه اسات .در ایا زمیناه ،باا اساتفاده از
مطابعاد کتابخانهای و برداشت های میدانی گردآوری اط عاد صورد گرفته است .برای تحلی دادهها نیز از آزمون
 Tو تحلی مسیر با کمک نرمافزار  Ecxel ،Spssو  ARC GISاستفادهشده است .شااخصهاای تح یاق نیاز شاام
شاخصهای کاببدی-فضایی در قابب کاربری اراضی ،زیست-محیطی ،حم ون

و مسک است .نتایج تح یق نشان

می دهد که اجرای طرح هادی با میانگی  4موجب بهبود شاخص کاببدی-فضایی شده است .در ای زمیناه ،اجارای
طرح هادی رابطه معنادار و مثبتی با شاخصهای کااربری باا م ادار  ،71/414 tزیسات-محیطای ،77/113 ،مساک
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 1/741و حم ون

 1/434داشته است .همچنی میزان تأثیر شاخصهای فوق بر کیفیت زندگی روستایی با بارآورد

م دار اثر ک به ترتیب برای شاخص حم ون

 ،0/113زیست-محیطای  ،0/141کااربری اراضای  0/117و مساک

 0/141بوده است .برای بهبود عملکرد طرح هادی روستایی؛ بازنگری در تدوی قوانی ؛ بازنگری در مکانیابی بهیناه
کاربری های بهداشتی ،اداری و فرهنگی؛ توجه هر چه بیشتر به وضعیت شبکه معابر روساتایی؛ و توجاه ویاژه طارح
هادی به اقشار ف یر روستا در بعد مسک ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :طرح هادی روستایی ،کیفیت زندگی ،ابعاد کاببدی-فضایی ،استان زنجان.
مقدمه
امروزه توسعه به معنای ارت ای سط و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف اسات و پایاداری آن باه
استمرار ای فرآیند در طول نس های بشر اشاره دارد (ک نتری و همکااران .)14 :7311 ،در توساعه روساتایی نیاز،
مفهوم توسعه ،رابطه تنگاتنگی با فرآیندهای ساختاری نظیر فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی ،کاببدی و زیساتمحیطای
دارد ( )Herrmann & et al, 1999: 95و توسعه پایدار سرزمینی درگرو توسعه سکونتگاههای روستایی بهعنوان زیار
نظام تشکی دهنده نظام سرزمی است (رضوانی و همکاران)4 :7311 ،؛ اما مهمتری مشاکلی کاه درزمیناهٔ توساعه
روستایی وجود دارد ای است که اغلب سکونتگاههای روستایی ایران درزمینهٔ شااخصهاای توساعه باا مساا

و

مشک د ساختاری-کارکردی مواجه هستند .برخی از ای مشاک د ناشای ف ار و توساعهنیاافتگی ساکونتگاههاای
روستایی است؛ و برخی نیز به مسا

و مشک د محیطی برمی گردد .در ای زمینه ،با توجاه باه اینکاه مکاانیاابی،

تکوی و گسترش اکثر روستاها بهصورد خودجوش بوده و عمدتاً بر اساس طرح و ن شه از پیش تعیی شاده نباوده
است ،بنابرای  ،بافتهای روستایی مسا

و مشک تی دارند (رضوانی .)717 :7313 ،از طرفی ،رشاد هادایت نشاده

فیزیکی روستاها به شک گیری چشمانداز ناموزونی از عرصههای ساکونتگاهی انجامیاده اسات کاه فاقاد روابا و
پیوندهای مناسب کاببدی -فضایی در درون مناطق روستایی اسات .فراماوش کاردن مادیریت کاببادی و فضاایی و
بیتوجهی به ن ش کانونهای روستایی در تحوالد اقتصادی و اجتماعی کشور به شک تغییراد کاببدی ناماأنوس و
نیز درهمریختگی فرهنگی و اجتماعی به همراه ناتوانی در ن شپذیری مناسب فضایی و اقتصادی روساتاهای کشاور
انجامیده است (سعیدی.)7313:74 ،
ازای رو ،برنامهریزی در مناطق روستایی و توسعه کاببدی سکونتگاههای روستایی نیازمند توجه باه رویکردهاای
ساختاری و فضایی در ای منااطق اسات ( .)Ramniceanu, 2007: 417در ایا زمیناه ،فاراهم سااخت امکانااد و
زیرساختهای مختلف و بهسازی و توسعه سکونتگاههای روستایی ،یکی از مؤبفاههاای مهام برناماهریازی توساعه
روستایی بشمار میرود ( .)Liu, 2007: 564درزمینهٔ ارت اء کیفیت زنادگی در محای هاای روساتایی ،برناماههاا و
طرح های گوناگونی در کشور اجراشده است .ای برنامهها بیشتر در غابب نظامهاای برناماهریازی توساعه روساتایی
است .ازجمله ای برنامهها ،طرح هادی روستایی است .ای نوع طرحها ،به سااماندهی و اصا ح بافات موجاود در
سکونتگاههای روستایی میپردازد (غفاری و همکاران .)4 :7311 ،ساب ه اجرای ای طرح به سال  7344برمیگاردد و
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تا سال  7311ای قبی طرحها توس جهاد سازندگی و ساازمان بنیااد مساک ان ا ال اسا می در ساکونتگاههاای
روستایی اجرا میشد (احمدی)3 :7311 ،؛ اما از سال  ،7311طبق مصوبه مجلس شورای اس می ایا اجارای طارح
هادی روستایی به سازمان بنیاد مسک ان ال اس می واگذار گردید .بهطوریکه طبق گزارش بنیااد مساک ان ا ال
اس می تا پایان سال  7310برای  41111روستا طرح هادی تهیه و تدوی شاده اسات کاه از ایا تعاداد ،در 74471
روستا اجرای طرح هادی به اتمام رسیده است .همچنی در  3411روستا نیز طارح هاادی موردباازنگری قرارگرفتاه
است.7

طرح مسئله
طرح هادی روستایی ،مهم تری سند قانونی و رسمی توسعه و عمران منااطق روساتایی و راهبارد اساسای بارای
دستیابی به توسعه روستایی محسوال میشود (پژوهشکده سوان طبیعی .)747 :7311 ،ای طرح بهعنوان محلیتری
و موردیتری طرح است که مست یماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط دارد (رضاوانی .)711 :7313 ،ایا ناوع
طرحها باهدف کاهش نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی میاان شاهر و روساتا شاک گرفتناد (عزیزپاور و همکااران،
)14 ،7310؛ و بر ای باور به اجرا درآمد که با ارت ای ساط کیفای سااختار کاببادی روساتاها ،سااختار اجتمااعی-
اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول می گردد و از ای راه زمینههای توسعه روستایی فراهم میشاود (هماان منباع،
 .)13بدی ترتیب یکی از برنامههای دوبت برای بهبود کیفیت زنادگی در ساکونتگاههاای روساتایی و ارت ااء ابعااد
چهارگانه توسعه ،برنامهریزی و اجرای طرحهای هادی روستایی بوده است.
بدی ترتیب ،مسئله اصلی موردبررسی در ای تح یق ای است که طرحهای هادی اجراشاده در ساکونتگاههاای
روستایی تا چه اناد ازه در بهباود کیفیات زنادگی روساتاییان تاأثیر داشاته اسات؛ و پاس از اجارای ایا طارح در
سکونتگاههای موردنظر ،ابعاد کاببدی و محیطی روستا ،به چه اندازه بهبودیافتهاند؛ و ای تغییار تاا چاه انادازه ماورد
مطلوال روستا یان بوده است و موجب ارت اء سط کیفی زندگی آنها شده است؛ و بهطورکلی ،اجرای طارح هاادی
موجب توسعه روستایی گردیده است .ازای رو ،در بررسی موضوع تح یاق ،شااخصهاای کاببادی-فضاایی تحات
عنوان شاخص حم ون  ،مسک  ،کاربریها و زیستمحیطی بهعنوان شاخصهای محوری تح یق میباشند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورد بررسی در مورد کیفیت و نحوه اجرای طرحهای هادی در سکونتگاههای روستایی و تعداد و سااختار و
جایگاه ای طرحها در سکونتگاه های روستایی ازبحاظ میزان اثربخشی و کار آیی طرحها در توسعه روستایی و حا
مشک د و معض د اقتصادی ،اجتماعی ،کاببدی بیشازپیش احساس میشود .چراکه ای طرحها بهعنوان مهمتاری
طرح توسعه روستایی و همچنی تنها طرح همهجانبه و سااختارگرا در ساکونتگاههاای روساتایی اسات .از طرفای،
مراح مختلف مطابعاد میدانی و کارشناسی و اجرای ای طرحها در طول بیش از دو دهه ،هزینههای زیاادی بارای
 .7سایت بنیاد مسک ان ال اس می www.bonyadmaskan.ir
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دوبت و مردم در پی داشته است؛ بنابرای  ،ضروری به نظر میرسد که از میزان تأثیر ای طرحهاا در توساعه جواماع
روستایی آگاهی پیدا شود.
ای در حابی است که طرح هادی روستایی بهعنوان نخستی ت ش سازمانیافته و فراگیر ملای بارای سااماندهی
فضایی روستاهای کشور ،مهمتری ابزار مدیریت توسعه روستایی محسوال میشاود .طارح هاادی روساتا ازجملاه
طرحهای عمران روستایی است که میتواند ن ش بنیادی و زیربنایی در توسعه یکپارچه نواحی روستایی داشاته باشاد.
بذا با توجه به ادامه روند اجرای ای طرحها ،ارزیابی اثراد آنها ،موضاوع مهمای اسات کاه مایتواناد از یاکساو
پیامدهای اجرای طرح را در روستا مشخص کند و از سوی دیگر با شناسایی قودها و ضعفهای موجود ،اط عاد
الزم را برای مدیریت بهتر طرحها فراهم نماید.
اهداف تحقیق
مهم تری هدف تح یق ،تبیی وضعیت کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی است .در ای زمینه ،طرح هادی
بهعنوان یک برنامه و پروژه اجرای شده جهت بهبود کیفیت زنادگی در ساکونتگاههاای روساتایی اسات؛ و در ایا
تح یق می خواهیم میزان تأثیر طرح هادی اجراشده در بهبود کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد .در ایا زمیناه از
کلی گویی پرهیز شده و ف

ابعاد کاببدی را مور د توجه قرار دادهایم .چاون طارح ،طباق اساسانامه آن ،یاک طارح

کاببدی است .ازای رو ،هدف تح یق ،ارزیابی میزان تأثیر اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زنادگی از طریاق رفاع
مشک د کاببدی -فضایی است.
سوابق پژوهشی
درزمینهٔ تأثیر اجرای طرح هادی در توسعه روستایی و ارت اء شاخصهای کیفیت زندگی بهویژه شااخصهاای
کاببدی مطابعاد گوناگونی در کشور انجامشده است .مهمتری ای مطابعاد به شرح زیر میباشند:
رضایی و همکاران ( ) 7317در پژوهشی با عنوان ،تحلیا مشاک د اجارای طارح هاادی در منااطق روساتایی
شهرستان زنجان ،به مطابعه مشک د اجرای طرح هادی در ابعااد فیزیکای ،فنای ،مادیریتی-برناماهریازی ،دانشای-
اط عاتی و زیستمحیطی با استفاده از تکنیک تحلی عاملی اکتشافی و تأییدی پرداختند .نتایج تح ی ااد آنهاا نیاز
نشان میداد که  41.13درصد مشک د طرح هادی ناشی از  1عام فوق است .محمدی یگاناه و همکااران ()7314
در م ابهای با عنوان «تبیی اثراد اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در ناواحی روساتایی (مطابعاه ماوردی:
دهستان کراتی-شهرستان بیجار)» ،با استفاده از شیوه پژوهشی توصیفی-تحلیلی به بررسی وضاعیت کیفیات زنادگی
در سکونتگاههای روستایی دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی پرداختند .تا از طریق م ایسه وضعیت ای دو ،ن ش
طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی در روستاهای دارای طرح هادی را ارزیابی کنند .نتایج تح یق نشان میداد که باا
اجرای طرح هادی در ای سکونتگاه ها ،کیفیت زندگی در بعد کاببدی در حد متوس و در ابعاد محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی در حد پایی تر از متوس و ضعیف ارزیابی شدند .همچنی  ،عظیمای و همکااران ( )7314در پژوهشای باا
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عنوان بررسی اثراد کاببدی اجرای طارح هاادی روساتایی (مطابعاه ماوردی :غارال گای ن) ،باا اساتفاده از روش
توصیفی-تحلیلی مسا

و مشک د کاببدی روستا و ن ش طرح هادی در بهباود شارای را موردبررسای قراردادناد.

نتایج تح ی اد نشان میداد که اجرای طرح هادی موجب افزایش تمای به ماندن در روستا ،افزایش سااختوسااز و
بازسازی و مرمت در روستا ،کاهش تفاود بی شهر و روستا در میزان برخورداریهاا شاده اسات .درنهایات ،بنیااد
مسک ان ال اس می ( ) 7311در یک طرح پژوهشی با عنوان ارزشیابی اثاراد اجارای طارح هاادی روساتایی ،باا
استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ،به بررسی ن ش طرح هادی در ارت اء شاخصهای کاببدی ،اقتصاادی و اجتمااعی
در سکونتگاههای روستایی کشور پرداخت .نتایج تح ی اد نشان میداد که اجرای طرح هادی تأثیر قابا تاوجهی در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کاببدی سکونتگاههای روستایی داشته است.
سؤاالت و فرضیات تحقیق
سؤاالد تح یق درواقع همان دغدغههای اصلی مح ق در مورد موضاوع ماوردنظر اسات .بارای اینکاه پاژوهش
موردنظر ،بهصورد تخصصی مطابعه شود و از کلینگری پرهیز شود ،باید بر اساس چند سؤال پاژوهش را خ صاه
کرده تا نتایج مطلوالتری حاص شود .ای سؤاالد بر اساس مطابب طرح مسئله به شرح زیر است:
 .7آیا اجرای طرح هادی بهبود کیفیت زندگی خانوادههای روستایی را در ابعاد کاببدی فضاایی را در پای داشاته
است؟
فرضیه تح یق .اجرای طرح هادی از طریق ارت اء سط کیفی ابعاد کاربری اراضی ،محیطی ،حم ون

و مساک

موجب بهبود کیفیت زندگی خانوادههای روستایی شده است.
روش تحقیق
روش تح یق در ای م ابه ،توصیفی-تحلیلی است؛ و بارای گاردآوری دادههاا از روش مطابعااد کتابخاناهای و
میدانی بهره گرفتهشده است .مطابعاد کتابخانهای درزمینهٔ جمع آوری آمار ،اسناد و نظریههاا انجاامشاده اسات؛ و
مطابعاد میدانی نیز بهصورد پیمایشی بهمنظاور مشااهده وضاع موجاود ،جماع آوری اط عااد روساتاها ،توزیاع
پرسشنامه و مصاحبه با جامعه آماری بوده است.
جامعه آماری تح یق حاضر شام آن دسته از روستاهای استان زنجان اسات کاه در آنهاا طارح هاادی اجارا و
تکمی شده است .طبق آخری آمار بنیاد مسک استان زنجان تا سال  7310در  714روستای استان طرح هادی بهطور
کام اجراشده است .با توجه به اینکه مراجعه به تمام ای روستاها که در سط استان پراکنده اسات نیازمناد صارف
هزینه و زمان طوالنی است .بهناچار باید تعداد معینی از افراد جامعه آماری انتخاال شوند .برای انتخااال نموناههاای
آماری از دو روش استفادهشده است .درروش اول ابتدا تعداد نمونههای آماری برای توزیع پرسشنامه مشاخص شاد.
با توجه به اینکه تعداد خانوار در  714روستای فوق  41077خانوار است (مرکاز آماار ایاران .)7310 ،باا اساتفاده از
فرمول کوکبان و با م دار خطای  0/01و سط اطمینان  317 ،%11نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاال شدند.
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در مرحله دوم برای انتخاال تعداد روستاهای نمونه از روش ترکیبای اساتفاده شاد .ایا روش تلفی ای از روش
نمونهگیری تخصصی و نمونهگیری مکانی است (حافظ نیا 711 :7311 ،و  .)744در ای روش از ت سایماد سیاسای
کمک گرفته شد .با توجه به اینکه استان زنجان ،بر اساس ت سیماد سیاسای ساال  1 ،7310شهرساتان 77 ،بخاش و
 43دهستان تشکی شده است .سعی شد از هر دهستان  7روستا بهعنوان نمونه آماری مکانی انتخااال گاردد و بارای
انتخاال نمونههای مناسب و منطبق با اهداف تح یق ،چند پیششرط باید رعایت میشد:
 .7انتخاال روستاهایی با جمعیت بی  410تا  4100نفر؛
 .4انتخاال روستاهایی که طرح هادی در آنها در دهه  7310انجامشده است؛ یعنای در باازه زماانی بای -7310
7310؛
 .3انتخاال روستاهای که دارای دهیاری و سایر نهادهای اجرایی از سال  7311باشد تا عملکرد آنها در رابطه باا
نحوه اجرای طرح هادی بررسی شود؛
 .4انتخاال روستاهایی که در حومه شهر مرکزی قرار نداشته باشند؛ زیرا توسعه و ارت اء کیفیت روستا تحت تأثیر
فاصله جغرافیایی و عملکرد شهر مرکزی قرار نگیرد.
بدی ترتیب  47روستا از بی  714روستای دارای طرح هادی انتخاال گردید .برای برآورد سهم هر روستا جهت
توزیع پرسشنامه 317 ،بر  47ت سیم شد و درنهایت برای هر روستا  1پرسشنامه توزیع گردید.
جدول  -1تعداد جمعیت و موقعیت سیاسی روستاهای نمونه
شهرستان

ابهر

ایجرود

خدابنده

سال

دهستان

نام آبادی

جمعیت

ابهررود

فونش آباد

1740

1385

حومه

قروه

2440

1380

صا ی قلعه

پیر س ا

2006

1382

زنجانرودپا ی

صا ی قلعه

عمیداباد

2483

1381

زنجانرودپا ی

کزبر

قره ب غ

قره ب غ

1494

1380

زنجانرودپا ی

گواالن

329

سنب آباد

بو ی

1295

1386

غنی بیگلو

اندابادعلیا

671

1387

ایجرودپا ی

نکتو

672

1387

سارمساقلو

565

1388

ایجرودباال

احمدکندی

925

1385

بناال

نیماور

1205

1382

گ بر

قمچ ای

459

1375

زنجانرودباال

امی اباد

1178

1388

گ بر

ینگی کندسیدبر

1582

1384

زنجانرودباال

یامچی

1185

1384

زرینه رود

پیرمرزبان

724

1383

زنجانرودباال

ینگیجه

1092

1385

زرینه رود

شهیداباد

733

1385

دستجرده

دستجرده

1014

1381

زرینه رود

گ تپه

811

1385

دستجرده

سانسیز

987

1384

سجاس رود

بوالماجی

868

1383

درام

درام

1859

1382

اجرا

شهرستان

سال

خرمدره

زنجان

طارم

دهستان

نام آبادی

جمعیت

خرمدره

سوکهریز

2396

1380

خرمدره

نصیراباد

2191

1382

سلطان اباد

680

1384

647

1388
1387

سهری

اجرا
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سجاس رود

محمداباد

453

1388

گیلوان

تشویر

1255

1385

حومه

زواجر

863

1384

قلعه جوق

ابراهیم اباد

294

1382

خرارود

ابی سفلی

1857

1383

قلعه جوق

دوزکند

680

1384

1619

1385

438

1390

خرارود

گوگجه یی ق

746

1387

ماه نشان

ایلی ب غ

1038

1381

کرسف

حصار

1785

1385

ماه نشان

میر آخور

655

1387

کرسف

گلعلی

243

1388

مجموع

46357

-

خرارود

اینچه خدابنده
بو

ماهنشان

قزل گچیلو

برون
قش ق
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برای تحلی دادهها نیز از ف های آماری توصیفی ،آزمون Tو روش تحلی مسیر استفاده شد .در ای زمینه ،ابتادا
به وسیله جداول و نمودارهای توصیفی ،وضعیت شاخصهای کاببدی-فضایی در روستاها موردبررسی قارار گرفات.
سپس برای ،اثباد میزان تأثیر طرح هادی بر شاخصهای کیفیت زندگی و ارا ه نتیجه کلی در مورد وضعیت کیفیات
زندگی در روستاهای دارای طرح هادی در استان زنجان ،از آزمون  ،Tاستفاده شد« .آزمون تاک نموناهای  ،Tناوعی
آزمون پارامتریک است و برای تعمیم نتایج حاص از آراء نمونه آماری به جامعه آماری استفاده مایشاود .آزماون t

یک نمونهای زمانی کاربرد دارد که انحراف مع یار جامعاه معلاوم نباشاد و بجاای آن انحاراف معیاار نموناه را قارار
میدهیم .در ای گونه موارد از یک توزیع دیگر که به نرمال نزدیک است بهعنوان آمار آزمون اساتفاده مایکنایم .ایا
توزیااع باارای نمونااههااایی بااا حجاام کمتاار از  30کاااربرد دارد؛ و م اادار آم ااره آزمااون بااهصااورد زیاار محاساابه
میشود»(بایزیدی و همکاران:)14 :7317 ،

= میانگی نمونه آماری =µ ،میانگی جامعه آماری =S ،انحراف معیار نمونه =n ،تعداد نمونه آماری

در مرحله بعدی ،برای ارزیابی میزان تأثیر هر یک از شاخصها در بهباود کیفیات زنادگی از روش تحلیا مسایر
استفادهشده است .ای روش نوعی تحلی رگرسیونی است که برای درک علیت و نمایش ابگوی رواب علی در میاان
مجموعهای از متغیرهای مرتب باهم کاربرد دارند( .حافظ نیاا .)413 :7311 ،در ایا روش ،شااخصهاای کاببادی-
فضایی بهعنوان متغیر مست

و کیفیت زندگی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشوند .سپس ،با کماک نارمافازار

 ،SPSSواریانس شاخصها بهعنوان اثر مست یم برآورد میشود .در مرحله بعد ،اثر غیرمست یم از طریق حاصا ضارال
ضرایب هر مسیر به دست میآید و نشاندهنده تأثیر یک متغیر مست

( )χبر متغیر وابساته ( )yاز طریاق یاک متغیار

واسطه ( )zاست .هر چه ضریب اثر غیرمست یم بیشتر باشد نشاندهنده کاذال بودن اثر مسات یم و تاأثیر بیشاتر متغیار
واسطهای است .ع وه بر ای  ،اثر ک نیز از مجموع اثر مست یم و غیرمست یم به دست میآیاد کاه درونزا و بارونزا
بودن متغیرها را آشکار میکند .متغیر برونزا ،متغیری است که تحت تأثیر هیچیک از شاخصها و متغیرهای دیگر قرار
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نگرفته باشد (آذر .)41 :7317 ،متغیر درونزا نیز متغیری است که تحت تأثیر یک یا چند متغیر دیگار قرارگرفتاه باشاد
(همان) .در نهایت ،میزان پایایی پرسشنامه نیز با فرمول آبفای کرونباخ  0/143برآورد شد که مورد تا ید است.
شاخصهای تحقیق
شاخصهای تح یق که منتج از مطابعه طرحها و پاژوهش هاای پیشای و مصااحبه باا جامعاه آمااری ،در قاباب
معیارهای کاببدی-فضایی تهیهشده است .شام شاخصهای حم ون  ،مسک  ،کااربری اراضای و زیساتمحیطای
است (جدول شماره  .)4هدف پژوهش نیز بررسی نحوه و میزان اجرای طرح هادی بر وضعیت شااخصهاای فاوق
در سکونتگاه های روستایی است .پرسشنامه تح یق نیز بر اساس شاخص های فوق طراحی گردیده و برای امتیازدهی
به شاخصها از روش وزن بندی طیفی بیکرد (خیلی کم 7؛ کم 4؛ متوس 3؛ زیاد 4؛ خیلی زیاد  )1استفاده شد.
جدول  -2شاخصهای کالبدی-فضایی کیفیت زندگی
شاخص

زیر شاخصها

شاخص

کیفیت احداث و نحوه ایجاد شبکه معابر جدید

زیر شاخصها
تعیی مناسب محدوده وجهت توسعه روستا

در روستا

حملونقل

کیفیت و شک معابر پیادهرو

ایجاد تنوع کاربریها

کیفیت مصاب و آسفابت معابر

رضایت از مکانیابی گورستان و مح دفع زبابه

کیفیت روسازی معابر و پیادهروها

کاربری

کیفیت و شک معابر اصلی

رفع کاربریهای مزاحم از سط روستا

رضایت از مکانیابی فضای سبز و پارک

نحوه زیرسازی معابر و پیادهروها

رضایت از مکانیابی کاربری اداری و فرهنگی

شیب معابر و خاصیت غرندگی آن

رضایت از مکانیابی کاربری آموزشی

سهوبت دسترسی به معابر

رضایت از مکانیابی کاربری بهداشتی مث خانه
بهداشت
افزایش کیفیت جویها و کانالهای دفع فاض ال

انطباق معابر و پیادهروها با بافت کاببدی روستا

درامتداد معابر
بهتر شدن بهداشت و نحوه جمعآوری زبابهها در

وضعیت ایمنی خانهها در برابر زبزبه

مسکن

کیفیت و م اومت مصاب ساختمانی خانهها

زیست-محیطی

وضعیت ایمنی خانهها در برابر سی

سط معابر
رضایت از معابر و کانالهای دفع آالهای سطحی و
فاض ال
افزایش کیفیت بهسازی و کانالکشی در مسیر
رودخانه و سی الها

وضعیت مرمت و بازسازی مساک روستا

باال رفت نظافت و پاکیزگی در روستا

وضعیت بازسازی و نمای ساختمان

کاهش آبودگیهای بصری ،صوتی ،بویایی در روستا

رعایت ابگوی منظم بافت کاببدی روستا در
ساختوساز

گرایش روستا یان به دفع زبابهها خارج از روستا
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رعایت ابگوی سنتی بافت کاببدی روستا در

گرایش روستا یان به دفع فضوالد حیوانی خارج از

ساختوساز

روستا

رعایت نسبت فضاهای داخلی خانه با نیازهای
ساکنی خانه

گرایش روستا یان به پرهیز از ساختوساز در حریم
سی الها
گرایش روستا یان به کاهش و تخریب و سوزاندن

افزایش تعداد طب اد خانه

روستا یان

کنترل ساختوساز خودسرانه و خارج از اصول

گرایش روستا یان به کاهش تخریب و فرسایش

مهندسی

خاک
گرایش روستا یان نسبت به استفاده بهینه از منابع

ایجاد تغییر در دکوراسیون خانهها

آبی
گرایش روستا یان به کاهش آبودگی آالهای
سطحی و زیرزمینی

استفاده از مصاب مدرن مانند کاشی و ...در
دکوراسیون منزل

گرایش روستا یان به پاک نگهداشت محی طبیعی
از زبابهها
منابع :پورطاهری و همکاران -7310 ،عنابستانی و همکاران -7317 ،جاجرمی و همکاران  -7311فرجی م ی و همکاران -7311 ،بنیاد
مسک ان ال اس می .7311 ،مطابعاد میدانی نگارنده7314 ،

قلمرو پژوهش
استان زنجان در بخش شمال غرال کشور ایران قرار دارد و باا اساتانهاای آذربایجاان شارقی و غربای ،اردبیا ،
گی ن ،قزوی  ،همدان و کردستان همجوار است (شک  .)7 -ازنظر اقلیمی ،دارای زمستانهای سارد و تابساتانهاای
معتدل است و میزان بارش سابیانه آن 411 ،میلیمتر است (سابنامه هواشناسی .)7311 ،طبق سرشاماری ساال ،7310
جمعیت استان  1011474نفر است که  43درصد در ن اط شهری و  31درصد نیز در روستا زندگی میکنند (جادول
شماره .)3
جدول  -3ویژگیهای جغرافیایی استان زنجان

متغیر
استان زنجان

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

شهر

بخش

دهستان

روستا

71

74

44

101

تعداد جمعیت
ک
7077414
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شهر

روستا

434101

310141
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شکل  -1موقعیت سیاسی استان زنجان در کشور ایران

مبانی نظری
توسعه روستایی بهعنوان یک راهبرد پایدار ،سبب افزایش استانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زنادگی ،افازایش
صنایع مرتب با کشاورزی ،عرضه کاال و خدماد ،مشارکت مردم در برنامههای توساعه ،ارزش باه کرامات انساانی،
حس اعتمادبهنفس ،کاهش ف ر و مهاجرد ،میشود ( .)Jagadeesh, 2006: 21یکی از مهامتاری عناصار سااختاری
توسعه روستایی در جهت حمایت از ف یران روستایی و کاهش آسیبپذیری مناطق روستایی ،توجه به ابعااد کاببادی
فعابیت های اقتصادی ،اجتماعی و محیطی انسان در مناطق روساتایی اسات (پاور طااهری و همکااران.)44 :7310 ،
ازای رو ،اتخاذ رویکردهای کاببدی-فضایی مناسب برای توسعه روستایی ،از برنامههای ضاروری بارای رسایدن باه
راهبرد توسعه روستایی و متعاقب آن ،بهبود کیفیت زندگی است .در ای زمینه ،رویکردهای متعاددی بارای توساعه
کاببدی سکونتگاههای روستایی اتخاذشدهاند ازجمله :راهبرد توسعه و بهبود زیرساختهاای روساتایی (اساتع جی،
 ،)34 :7317راهبرد توسعه روستا-شهر (صرافی ،)743 :7311 ،راهبرد برنامهریزی مراکز روساتایی (رضاوانی:7313 ،
 ،)771راهبرد مراکز رشد روستایی (پاپلی یزدی و همکاران.)401 :7311 ،
مدلهای تحلیل کیفیت زندگی روستایی
ع وه بر رویکردهای متعددی که برای توسعه و بهبود کیفیات زنادگی روساتا یان اتخاذشاده اسات ،مادلهاای
متعددی نیز برای توسعه و بهبود کیفیت زندگی ارا ه گردیده است .ای مدلها ،جنبه ساختاری و اسکلتبندی دارناد
وبی فاقد هرگونه محتوایی هستند (صدیق اورعی .)30 :7314 ،بهعبارددیگار ،مح اق چهاارچوال و سااختار اوبیاه
تح یق خود را از مدل استنتاج میکند وبی بار معنایی و تفکر علمی خود را از نظریهها دریافت مایکناد .دریکای از
سادهتری مدلها ،کیفیت کلی زندگی یک مجموع وزندار از سط رضایت در قلمروها و جنبههای مختلف زنادگی
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است ( .)pacione, 2003: 23ای مدل ،به مدل نیازهای سلسله مراتبی مزبو 7معروف است .طبق ایا مادل نیازهاای
انسان یا سکونتگاهها در یک دستهبندی سلسله مراتبی قرار میگیرند و در آن هار چاه نیازهاای اساسایتار بارآورده
میشود دستیابی به کیفیت زندگی مطلاوال ،آساانتار مای شاود .درواقاع ایا مادل شاام یاک فرماول پیچیاده از
سلسلهمراتب نیازها است (.)maslow, 1954
مدل دیگر در بررسی کیفیت زندگی ،مدل درونوسکی 4است .وی درزمینهٔ مطابعه کیفیت زنادگی میاان «وضاع
رفاهی» و «سط زندگی» تمایز قا

بود؛ و تأکید داشت که وضاع رفااهی ماردم وابساته باه ساط زنادگی اسات.

شاخص های وی برای سنجش وضع رفاهی شام وضعیت جسمی مردم ازنظار سا متی ،وضاع آموزشای و وضاع
اجتماعی است .ع وه بر شاخصهای وضع رفاهی ،شاخصهای سط زندگی نیز شام خاوراک ،پوشااک ،سارپناه،
بهداشت ،آموزش ،اوقاد فراغت ،امنیت ،محی اجتماعی و محی طبیعی اسات (اسامیت .)710 :7317 ،طباق ایا
مدل ،وضع رفاهی و سط زندگی ارتباط دوسویه دارند و در ای میان ،وضع رفاهی که بعد شخصی و روانی کیفیت
زندگی را تشکی میدهد بهواسطه سط زندگی برآورده میشود.
یکی دیگر از مدل های کیفیت زندگی ،مدل رضایت از محی سکونتگاهی کمب و همکاران وی اسات .باه نظار
ایشان مردم در یک محی عینی معی زندگی میکنند اما ادراکاد آنها در یک محی ذهنی و مجازی شک میگیارد
و بر اساس فضای زندگی روانی واکنش نشان میدهند ( .)compbell et al, 1976: 13ازای رو ،برای مطابعه کیفیات
زندگی و بهزیستی مردم باید شاخصهای عینی و ذهنی را باهم موردمطابعه قرار دهیم .باه همای خااطر ،ایشاان در
مطابعه کیفیت زندگی ،شاخصهای متنوعی را انتخاال نمودند .شاخص های کلای کمبا عباارد بودناد از :ازدواج،
زندگی خانوادگی ،بهداشت ،همسایگی ،دوستی ،شغ  ،مکان زندگی ،مسک  ،معیار زندگی ،تحصی د ،پاساناداز و
آموزش رسمی (همان منبع.)43 :
درزمینهٔ مطابعه کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی ایران ،رضوانی و همکاران ( )7311یک مدل تلفی ای
از نظریاد و مدلهای مختلف ارا ه دادهاناد .مادل آنهاا بیشاتر برگرفتاه از نطریااد ماازبو و مکاس-نیاف اسات.
شاخصهای اصلی مدل پیشنهادی آن ها شام فهرستی از نیازهای انساانی جواماع روساتایی اسات .ایا نیازهاا در
سهطب ه اصلی از قبی  .7نیازهاای اساسای؛  .4نیازهاای بهزیساتی؛ و  .3نیازهاای فرصات و فراغات قرارگرفتاهاناد
(رضوانی و همکاران .)71 :7311 ،پیشفرض ای مدل ای است که توانایی انسانها برای تأمی نیازهایشان ناشای از
فرصتها و امکاناد در دسترس و ایجادشده از طریق چهار عام زیر است:
 .7سرمایه اجتماعی .4 ،سرمایه انسانی .3 ،سرمایه ساخت .4 ،سرمایه طبیعی.
در ای مدل فرض برای است که هر نیاز دارای سهم نسبی در کیفیت زندگی است کاه باهعناوان وزن ساهیم در
کیفیت کلی زندگی دارای اهمیت است .ازای رو ،کیفیت زندگی در هر زمان تابعی از اهمیت نیازها برای هر فارد یاا
گروه برحسب سهم نسبی آن در بهزیستی ذهنی فرد و میزان برآورده شدن نیازهای انساانی اسات (رضاوانی:7311 ،
 .)74ساختار کلی مدل فوق در شک شماره  4آورده شده است.
1. Maslow
2. Drewnowski
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شکل  -2ساختار مدل پیشنهادی سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی منبع :رضوانی و همکاران1331 ،

طرح هادی و کیفیت زندگی
طرح هادی روستایی ،در سال  7344برای اوبی بار در کشور تحت عنوان «طرح اص حی-روانبخشی روساتاها»
توس معاونت امور عمرانی استانداری چهارمحال بختیاری به مورداجرا گذاشته شد (احمادی .)3 :7311 ،دوباتهاا
موظف هستند فضای زندگی مناسب و شایسته ساکنی روستا را فراهم کنند تا از ای طریق روساتاییان نیاز فرصات
زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند؛ زیرا توسعه به واسطه کمبود خدماد و امکاناد به تعویق میافتاد و ناواحی
فاقد تسهی د عمومی در موقعیت رقابتی ضعیفی قرار میگیرند (خانی .)7314 ،بدی ترتیاب ،بارای ایجااد فضاای
زندگی مطلوال و متعال ،نیازمند اجرای طرحهای توسعه روستایی در کشور است از طرفی ،ای طرحها بایاد بتوانناد
مسا

و مشک د موجود درزمینه های اقتصادی ،اجتماعی و کاببدی را به حداق برسانند (سازمان برناماهوبودجاه،

 .)411 :7311اکثر کارشناسان بر ای باورند که طرحهای هادی روستایی ،باهدف کااهش ناابرابریهاای اجتمااعی-
اقتصادی میان شهر و روستا شک گرفتند (عزیز پور و همکاران .)14 :7310 ،هرچناد کاه طارح هاادی یاک طارح
کاببدی و فیزیکی است ،اما ای طرح باهدف توزیع بهینه خدماد و نیز ایجاد کاببادی مناساب بارای فاراهم کاردن
بستری برای بهبود جریان توسعه اقتصادی-اجتماعی در روستا انجام میشاود (اصا نی .)443 :7311 ،ازایا رو ،باا

تحلی و ارزیابی اثراد اجرای طرح هادی در بهبود ابعاد کاببدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی 741 /

ارت ای سط کیفی ساختار کاببدی روستاها ،ساختار اجتماعی-اقتصادی روستاهای کشور نیز متحاول مایگاردد و از
ای راه زمینههای توسعه روستایی فراهم میشود (عزیز پور و همکاران.)13 :7310 ،
جایگاه طرح هادی روستایی در توسعه روستایی کشور
طرح هادی مهمتری سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشاور اسات کاه بادیاد هماهجانباه و
یکپارچه ،تمامی ابعاد زندگی روستا یان را در نظر میگیرد (رضاوانی .)41 :7313 ،درواقاع ،طارح هاادی باهعناوان
بخشی از طرح کاببدی ملی است .طرحهای کاببدی ملی در سه سط ملی ،منط اهای و ناحیاهای انجاام مایشاود و
طرح هادی در پایی تری سط طرح کاببدی قرار دارد و بهعنوان بخشی از طرح کاببدی ناحیهای است (پاپلی یزدی
و ابراهیمی .)747 :7311 ،ساب ه اجرای طرح هادی در کشور به سال  7344برمی گردد .در ای سال برای اوبای باار
در کشور طرحی تحت عناوان «طارح اصا حی-روانبخشای روساتاها» توسا معاونات اماور عمرانای اساتانداری
چهارمحال بختیاری به مورداجرا گذاشته شد (احمدی .)3 :7311 ،پسازآن بهتدریج مناطق دیگر نیز اقدام باه تهیاه و
اجرای طرح هادی روستایی نمودند .ای طرح ابتدا توس وزارد جهااد کشااورزی و ساازمان بنیااد مساک اجارا
میشد ،اما از سال  7311با مصوبه مجلس ،به بنیاد مسک واگذار گردیاد (هماان منباع .)4 :طارح هاادی روساتایی
به عنوان یک طرح توسعه روستایی با رویکرد همه جانبه است و اهمیت خاصی در نظام توساعه روساتایی دارد .ایا
طرح بهعنوان محلیتری و موردیتری طرح است که مست یماً با روستاها و اجتماع روساتایی ارتبااط دارد .هرچناد
که ای طرح بهطور همه جانبه ،تمام ابعاد توسعه روستایی را در نظر میگیرد؛ اما در عما بیشاتر ماهیات کاببادی و
فیزیکی دارد (رضوانی .)711 :7313 ،از طرفی ،حدود  14141ن طه روستایی دارای سکنه با بیش از  47444113نفار
( 41/1درصد) در کشور وجود دارد (مرکز آمار ایران .)7310 ،ع وه بر ای  ،ایا بخاش از جامعاه در یاک فضاایی
زندگی میکنند که ویژگیها ،امکاناد ،محدودیتها و مشک د خاص خود را دارد و ازای جهت ممکا اسات باا
فضاهای شهری ازنظر نیازها و محدودیتها متفاود باشد ازای رو ،برناماههاا و طارحهاای مخصاوص باه خاود را
میطلبد  .بدی ترتیب ،برای ایجاد فضای زندگی مطلوال و متعال ،نیازمناد اجارای طارحهاای توساعه روساتایی در
کشور هستیم.
طبق گزارش بنیاد مسک ان ال اس می تا پایان سال  7310برای  41111روستا طرح هادی تهیهشاده اسات کاه
از ای تعداد ،در  74471روستا اجرای طرح هادی به اتمام رسیده است؛ یعنای از  41000ن طاه روساتایی در کشاور
حدود  44درصد دارای طرح هادی هستند7؛ اما در استان زنجان تا پایان سال  ،7311برای  104روساتا طارح هاادی
تهیهشده است .از ای تعداد ،در  441روستا طرح هادی اجراشده است (بنیاد مساک زنجاان)7310 ،؛ یعنای از 131
ن طه روستایی در استان ،حدود  41درصد دارای طرح هادی هستند .ای آمار نشان میدهد که استان زنجاان همگاام
با تحوالد توسعه روستایی کشور حرکت میکند.

 .7سایت بنیاد مسک ان ال اس می www.bonyadmaskan.ir

 / 730فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پیاپی  )71تابستان 7314

یافتههای تحقیق
طرح هادی روستایی یک طرح کاببدی است و هدف اصلی آن بهبود ساختاری-کاببدی سکونتگاههای روساتایی
است .ای طرح با تغییراتی که در بافت روستا به وجود میآورد آن را از حابت نامنظم باه یاک بافات مانظم تبادی
می کند و مسیر توسعه آینده آن را نیز تعیی میکند تا روستا به شک منظم و برنامهریازیشاده گساترش پیادا کناد.
ازای رو ای طرح ،وضعیت کاببدی روستا را تحت تأثیر قرار میدهاد و پرسایدن ایا موضاوع از سااکنی روساتا،
تکراری و سادهبوحان است؛ اما هر طرحی که اجرا میشود باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم شود کاه برناماههاا
برحسب تمام شاخصهای کمی و کیفی بهگونهای مناسب و مطلوال بهساوی هادفهاا روان باوده اسات یاا ناه و
امکاناد باب وه را برای رشد کشف و از آنها بهرهبرداری میکند .ای ارزشیابی هر نوع نارسا ی را که در تهیه برناماه
و اجرای آن وجود داشته باشد آشکار میسازد ،کار آیی و توانمندی دستگاههای برنامهریازی را مایسانجد و نتاایج
تجربه جدید را به عموم معرفی میکند و به آنها برای تهیه برنامههای بهتر یاری میرساند (مرکز امور توسعه آسیا و
اقیانوس آرام .)741 :7341 ،بدی ترتیب ،هدف ای بخش نیز دستیابی به نتیجه صحی در مورد تأثیر طرح هاادی در
تحوالد کاببدی منط ی و برنامهریزیشده در روستاهای موردمطابعه است.
در ابتدا باید گفت که سؤاالد ای بخش بیشتر مربوط به کیفیت و نحوه تاأثیر طارح هاادی در سااختار کاببادی
سکونتگاههای روستایی است؛ و اینکه تا چه میزان باسلی ه و نیاز مردم روستا انطباق دارد .بر اساس نتایج جادول ،4
میانگی آراء جامعه آماری در مورد تأثیر مطلوال طرح هادی بر ساختار کاببدی سکونتگاه روستایی  4است؛ بناابرای
تأثیر طرح هادی بر ساختار کاببدی روستا ،ازنظر مردم در سط باالیی قرار دارد .بر اساس شاخصهاای کاببادی ،در
شاخص کاربری اراضی ،اجرای طرح هادی روستایی بیشتری تأثیر را بر شاخصهای «تعیی محدوده وجهت توسعه
روستا» « 4/98رضایت از مکانیابی کاربری اداری»  4/88و کمتری تأثیر را بر «ایجاد تنوع کاربریها» « 3/62رضایت از
مکانیابی فضای سبز»  3/54گذاشته است .درزمینهٔ شاخص زیستمحیطی نیز ،اجرای طرح هادی بیشتری تاأثیر را
بر «گرایش به پاکیزگی محی طبیعی»  4/17و «میزان باال رفت نظافت و پاکیزگی»  4/01و کمتری تأثیر را بر «گارایش
به کاهش و تخریب مراتع»  3/27و «گرایش به کاهش تخریب خاک» 3/11گذاشته است .همچنی درزمینهٔ شاخص
حم ون  ،اجرای طرح هادی بیشتری تأثیر را بر «شیب معابر و خاصیت بغزندگی آن»  4/3و «کیفیت و شاک معاابر
اصلی»  4/21و کمتری تأثیر را بر «نحوه زیرسازی معابر پیادهروها»  3/91و «میزان انطباق معابر با بافت کاببدی» 3/88

گذاشته است .درنهایت درزمینهٔ شاخص مسک  ،چرا طرح هادی بیشتری تأثیر را بر «کنترل ساختوساز خودسرانه
و غیر مهندسی»  4/92و «وضعیت مرمت و بازسازی مساک روستا»  4/63و کمتری تأثیر را بر «افزایش تعداد طب ااد
خانه»  3/52و «رعایت ابگوی سنتی بافت کاببدی روستا»  3/5گذاشته است (جدول شماره .)4

تحلی و ارزیابی اثراد اجرای طرح هادی در بهبود ابعاد کاببدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی 737 /

جدول  -4میانگین امتیاز تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخصهای کالبدی-فضایی روستاهای استان زنجان
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4/03

رفع کاربریهای مزاحم

4/41

کیفیت مصاب و آسفابت معابر

3/97

ایجاد تنوع کاربریها

3/62

کیفیت روسازی معابر پیادهروها

3/97

رضایت از مکانیابی فضای سبز

3/54

نحوه زیرسازی معابر و پیادهروها

3/91

میانگی شاخص کاربری

4/49

میزان انطباق معابر با بافت کاببدی

3/88

گرایش به پاکیزگی محی

طبیعی...

4/17

حملونقل

تعیی محدوده و جهت توسعه روستا

4/98

شیب معابر و خاصیت بغزندگی آن

4/3

میانگی شاخص حم ون

4/06

میزان باال رفت نظافت و پاکیزگی

4/01

کنترل ساختوساز خودسرانه و غیر مهندسی

4/92

گرایش به دفع زبابهها خارج روستا

3/94

وضعیت مرمت و بازسازی مساک روستا

4/63

صوتی...

3/73

کیفیت مصاب ساختمانی خانهها

4/58

گرایش به دفع فضوالد حیوانی

3/65

وضعیت بازسازی و نمای ساختمان

4/46

بهتر شدن بهداشت در سط معابر

3/59

وضعیت ایمنی خانهها در برابر سی

4/19

پرهیز از ساخت در حریم رودها

3/54

گرایش به کاهش آبودگی منابع آال

3/46

رضایت از کانالهای دفع فاض ال

کاهش آبودگیهای بصری،

زیست-محیطی

رعایت نسبت فضاهای داخلی خانه

4/12

3/39

استفاده از مصاب مدرن در دکوراسیون منزل

3/96

3/37

ایجاد تغییر در دکوراسیون خانهها

3/9

گرایش به استفاده بهینه از منابع آال

3/37

وضعیت ایمنی خانهها در برابر زبزبه

3/79

کانالها...

3/32

افزایش تعداد طب اد خانه

3/52

گرایش به کاهش و تخریب مراتع

3/27

رعایت ابگوی سنتی بافت کاببدی روستا

3/5

گرایش به کاهش تخریب خاک

3/11

میانگی شاخص محیطی

3/56

افزایش کیفیت کانالکشی
افزایش کیفیت جویها و

در...

مسکن

رعایت ابگوی منظم بافت کاببدی روستا

4/15

میانگی شاخص مسک
ک

میانگی ک شاخص کاببدی-فضایی

4/41

4

ع وه بر یافتههای توصیفی ،یافتههای استنباطی نیز برای ارزیابی موضوع تح یاق مورداساتفاده قرارگرفتاه اسات.
دریافته مای استنباطی 7پژوهشگر با استفاده م ادیر نمونه آمارهها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمی و یا آزمون
فرض آماری ،آمارهها را به پارامترهای جامعه تعمیم میدهد .در ای بخاش ،بارای تجزیاهوتحلیا دادههاا و آزماون
فرضیههای پژوهش از روش آمار استنباطی آزمون  Tاستفاده میشود .مهمتری وزنهای ای بخش ،م ادار  ،tدرجاه

1.inferential
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آزادی ( )dfو سااط معنایداری ( )P- ralueاساات؛ و باارای بررساای میاازان تااأثیر اجاارای طاارح هااادی در بهبااود
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی روستایی مورداستفاده قرار میگیرند.
نتایج آزمون  Tنشان میدهد که م دار آماره  tبرای شاخص کاببدی-فضایی  11/614است؛ و ای نشان میدهد کاه
ازنظر روستا یان تأثیر طرح هادی در بهبود وضعیت کاببدی روستایی بسیار مطلوال و قاب قبول است .درزمینه تفکیک
شاخصهای کاببدی ،به ترتیب م دار آماره  tبرای شاخص کاربری ، 15/486زیست-محیطی ، 11/573،مساک 7/125

و حم ون

 5/234است (جدول شماره . )1بدی ترتیب ،بیشتری میزان رضایت از نحوه تعیای کااربری اراضای و

خدماد و تسهی د عمومی در روستا با میانگی  4/49و کمتری رضایت نیز از نحوه ایجااد و تغییار شابکه معاابر و
مصاب و م اومت آنها با میانگی  3/56بوده است .اببته میانگی تمامی شاخصها باالتر از حد مطلوال است .با توجه
به اینکه سط معنیداری تمام شاخصها ،کمتر از  0/05است ،ازای رو نتایج تحلی صاحی باوده و فرضایه صافر رد
میشود؛ و میتوان گفت که بی اجرای طرح هادی و بهبود وضعیت ،کاربری اراضای ،محای زیسات ،حما ون ا و
مسک و بهطورکلی ،ابعاد کاببدی-فضایی روستا ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.
جدول  -5آزمون  Tبرای میزان تأثیر اجرای طرح هادی بر شاخصهای کالبدی-فضایی روستاهای استان زنجان
آماره T

درجه آزادی

سط معنیداری

کاربری

4/49

15/486

365

0

زیست-محیطی

3/56

11/573

376

0

حم ون

4/06

5/234

369

0/003

مسک

4/41

7/125

367

0

ک

4

11/614

376

0

میانگی

شاخص
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با توجه به نتایج آزمون  ،Tمشخص شد که طرح هادی در ارت اء شاخصهاای کااربری اراضای ،محای زیسات،
مسک و حم ون

تأثیر زیادی داشته است .در ای بخش از تح یق میخواهیم ،میزان تأثیر شااخصهاای فاوق در

بهبود کیفیت زندگی روستا یان را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ و ابگوریتم تح یق نیز در ای است کاه ابتادا تاأثیر طارح
هادی در ارت اء شاخصهای ارزیابی شوند .سپس از طریق ارت اء شاخها ،تأثیر طرح هادی در بهبود کیفیات زنادگی
بهطورکلی ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
طبق نتایج جدول شماره  ،1م دار اثر ک شاخصها به ترتیب برای شاخص حم ون ا  ، 0/893زیسات-محیطای
 ،0/869کاربری اراضی  0/781و مسک  0/729است .با توجه به اینکه م دار ضریب ک در تمامی شاخصها بایش از
0/3است ،ازای رو شاخصها درونزا بوده و تحت تأثیر یکدیگر قارار دارد؛ و م ادار تأثیرشاان بار کیفیات زنادگی
واقعی است؛ و اجرای طرح هادی ،از طریق ارت اء شاخصهای فوق ،موجب بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاههاای
روستایی استان زنجان شده است .در ای بخش از تحلی نیز ،نتایج نشان میدهد که میزان تأثیر شاخص حما ون ا

تحلی و ارزیابی اثراد اجرای طرح هادی در بهبود ابعاد کاببدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی 733 /

بر کیفیت زندگی بیش از سایر شاخص ها بوده است .هرچند که عملکرد طرح هادی در شاخص حم ون

در رتباه

سوم قرار دارد؛ اما ازنظر مردم تأثیر ای شاخصها بر زندگی ماردم بایش از دیگار شااخصهاا اسات .ازایا رو ،در
اجرای طرح هادی و سایر طرح های کاببدی ،بهبود شبکه معابر باید در اوبویت قارار گیارد .بعادازآن شااخصهاای
محی زیست ،کاربری اراضی و مسک قرار دارند.
ع وه بر ای م دار اثر مست یم که بیان کننده تأثیر شاخص بر کیفیت زندگی بدون دخابت سایر شاخصها اسات،
نیز گویای تأثیر شاخص حم ون

با اثر مست یم  0/643بر کیفیت زندگی بادون دخابات ساایر شااخصهاا اسات.

ازای رو ،نتایج تحلی اثر مست یم نیز بر اهمیت شبکه معابر در کیفیت زندگی مردم تأکید دارد .بعدازآن نیز شاخصهای
محی زیست با ، 0/594مسک با  0/461و کاربری اراضی با  0/436قرار دارند (شک .)3
جدول  -6تأثیر شاخصهای کالبدی-فضایی بر کیفیت زندگی
اثر ک

شاخص

اثر مست یم

اثر غیرمست یم

کاربری

0/436

0/345

0/781

زیست-محیطی

0/594

0/275

0/869

حم ون

0/643

0/25

0/893

مسک

0/461

0/268

0/729
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شکل  -3مدل تحقیق درزمینه میزان و مسیر تأثیر شاخصها بر یکدیگر و بر کیفیت زندگی
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جمعبندی و نتیجهگیری
کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و تنها شاخص های اجتماعی و اقتصادی را شام نمایشاود بلکاه ابعااد
کاببدی و کیفیت محی زیست پیرامون انسانها را نیز شام میشاود .یکای از میاناهای اساسای زنادگی باهویاژه در
محی های روستایی ،داشت محی زندگی سابم و دسترسی به انواع خدماد و تسهی د است .ایا در حاابی اسات
که اغلب روستاهای کشور با مشک د ساختاری-کارکردی مواجه هستند که برخی از ای مشک د ناشای از ف ار و
توسعهنیافتگی روستاها و برخی نیز به علت مشک د محیطی است .ع وه بر ای اغلاب ساکونتگاههاای روساتایی
کشور ،به صورد خودجوش و بدون طرح و برنامه خاصی و باه تبعیات از شارای محای طبیعای رشاد و تکاوی
یافتهاند .یکی از مهمتری راهح ها برای ح مشک د کاببدی زندگی روستایی اجرای طرح هادی روساتایی اسات.
ای قبی طرحها از سال  7344شروعشده است و امروزه نزدیک به  74471ن طه روستایی دارای طرح هادی است.
نتایج تح یق نشان می دهد که اجرای طرح هادی تأثیر زیاادی در بهباود ابعااد کاببادی-فضاایی ساکونتگاههاای
روستایی داشته است .بهطوریکه میانگی تأثیر طرح هادی در بهبود بعد کاببادی-فضاایی کیفیات زنادگی 4 ،باوده
است .با توجه به اینکه آماره  tتح یق  11/614و سط معناداری  0/000است میتوان گفت که بی اجرای طرح هادی
و بهبود شاخص کاببدی روستا رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .همچنی در ای زمینه ،اجرای طرح هاادی بیشاتری
تأثیر را بر شاخصهای «تعیی محدوده و جهت توسعه روستا»« ، 4/98گرایش باه پااکیزگی محای طبیعای، 4/17»...
شیب معابر و خاصیت بغزندگی آن  4/3و «کنترل ساختوساز خودسرانه و غیر مهندسی»  4/92و کمتری تاأثیر را بار
«رضایت از مکانیابی فضای سبز»« ، 3/54گرایش به کاهش تخریب خاک»« ، 3/11میزان انطباق معابر با بافت کاببدی»
3/88و «رعایت ابگوی سنتی بافت کاببدی روستا»  3/5گذاشته است .ع وه بر ای  ،تماامی شااخصهاای چهارگاناه
ازنظر تأثیر طرح هادی پ تر از حد میانگی هستند و در ای رابطه شاخص کاربری اراضی با م دار t 15/486بایش از
سایری تحت تأثیر عملکرد طرح هادی قرارگرفته است و بعدازآن شااخصهاای زیسات-محیطای ، 11/573،مساک
7/125و حم ون

 5/234قرار دارند.

همچنی درزمینه تأثیر شاخصهای کاببدی-فضایی در کیفیت زندگی روستایی ،شاخص حم ون ا باا اثار کا
/893 0در رتبه اول قرار دارد و بعدازآن شاخصهای حم ون  ،زیسات-محیطای ، 0/869کااربری اراضای  0/781و
مسک  0/729به ترتیب رتبههای بعدی را به خود اختصاص دارند .ازای رو ،بارای توساعه و بهباود عملکارد طارح
هادی جهت ارت اء کیفیت زندگی باید وضعیت شبکه معاابر در اوبویات قارار گیرناد؛ زیارا طارح هاادی از طریاق
شاخص شبکه حم ون

تأثیر بیشتری بر کیفیت زندگی روستا یان میگذارد.

پیشنهادها و راهبردها
با توجه به نتایج بهدستآمده از یافته های تح یق و مبانی نظری ،برای اجرای صحی طرحهای هادی روساتایی و
ارت اء کیفیت زندگی روستا یان و بهمنظور جلوگیری از ات ف سارمایه و مناابع محلای و ملای رعایات راهبردهاا و
راهکارهای زیر ضروری به نظر میرسد:

تحلی و ارزیابی اثراد اجرای طرح هادی در بهبود ابعاد کاببدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی 731 /

 یکی از مشک د اکثر روستاها ،نیمهتماام مانادن طارحهاا و پاایی باودن کیفیات کاار باهویاژه زیرساازی وآسفابت ریزی شبکه معابر ،جدولگذاریها و غیره است .ای کار بهواساطه برناماهریازی و نظاارد نادرسات اتفااق
میافتد؛ بنابرای تعیی بودجه و بازه زمانی مشخص و تعیی جریمه و مجاازاد بارای دیرکارد اجارای طارح بارای
پیمانکاران با جدیت تمام از نیازهای اساسی در تکمی طرح هادی است.
 -اصوالً طرح هادی ف

محدود به محدوده کاببدی روستا اسات؛ و مورفوباوژی زراعای ،بااغی ،کااربریهاای

گوناگون خارج از محدوده مسکونی روستا را شام نمیشود؛ بنابرای  ،ضروری است که شااخص کااربری اراضای
زارعی ،باغی و صدور سند مابکیت به آن جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیز موردتوجه قرار گیرد.
 جلوگیری از ابگوبرداری صرف طرح هادی روستا از طرحهای شهری و ورود عناصر و قوانی مکتوال شاهریبه حوزه روستایی و بازنگری آنها بهگونهای که فضای روستایی از فضای شهری متمایز و بر پایه توانهاای ناواحی
روستایی باشد.
 در برنامهریزی و اجرای طرحها ،هدف باید توسعه زندگی ماردم روساتا باشاد ...بناابرای ف رزدایای و ارت ااءشاخصهای معیشتی باید در صدر برنامه های عمرانی روستایی ازجمله طرح هاادی قارار گیارد .بادی صاورد کاه
چگونه طرح هادی را اجرا کنیم که موجب کاهش ف ر در روستا شود.
 برنامه ریزی و اجرای طرح هادی باید از حابت بخشی خارجشده و بهصورد همهجانبه ،غیرمتمرکز و مبتنی برمشارکت مردم ،نهادهای محلی و منط های باشد.
 شرکتهای مهندسی مشاور باید یک مطابعه همه جانبه و دقیق از وضعیت زندگی و محدودیتهاا و امکاناادروستا داشته باشند.
 تأکید بر دانش و منابع بومی روستا در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی جهت ت ویت مشارکت ماردمو کاهش هزینه و زمان

( )7ای م ابه برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان :ارزیابی و سنجش اثراد اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت
زندگی در سکونتگاههای روستایی (مطابعه موردی :استان زنجان) که در قابب اعتباراد بنیاد مسک ان ال اس می
استان زنجان انجامگرفته است.
منابع
 -7احمدی ،علی ،)7314( ،تبیین چشمانداز توسعه فرهنگی در ایران ،همایش سیاستها و مدیریت برنامههای
رشد و توسعه در ایران ،جلد چهارم؛ فرهنگ و توسعه ،موسسه عابی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی،
تهران.
 -4استع جی ،علیرضا ،)7317( ،بررسی و تحلیل رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی-ناحیه ای ،نشر
جهاد ،سال  ،44شماره .414-410
 -3اسمیت ،دیوید ،)7317( ،کیفیت زندگی ،رفاه انسانی و عدالت اجتماعی ،ترجمه حسی
همکاران ،مجله اط عاد سیاسی-اقتصادی ،سال  ،71شماره .711-714

حاتمی نژاد و

 / 734فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پیاپی  )71تابستان 7314
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