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 در زندگی کیفیت بهبود بر هادی طرح اجرای اثرات تحلیل

 رشت شهرستان مرکزی بخش روستاهای 
 

 2پوررمضان عیسی -1پور علینقی مریم

 .ایران رشت، رشت، واحد آزاداسالمی، دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی -3
 ایران رشت، واحدرشت، اسالمی، آزاد دانشگاه روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار -2

 98/95/3333: تصویب تاریخ          93-32 صص    93/33/2333: دریافت تاریخ

 چکیده

 جانیه همه توسعه در بنایی زیر و بنیادی نقش تواندمی که است روستایی عمران هایطرح جمله از روستا هادی طرح :هدف

 بررسی روستاییان زندگی کیفیت بهبود بر هادی طرح اجرای اثرات شده تالش مقاله این در رو این از باشد داشته روستایی مناطق

 . شود

 تحقیق این آماری جامعه. است بوده میدانی و اسنادی صورت به اطالعات آوریجمع و تحلیلی - توصیفی تحقیق روش: روش

 آورده هادی طرح دارای و اجراشده هادی طرح دارای روستاهای گروه دو در که باشدمی رشت شهرستان مرکزی بخش روستاهای

 از استفاده با. است گردیده انتخاب احتمالی گیری نمونه صورت به روستا 5 جمعیتی بندی رتبه به توجه با گروه هر از و شده

 توزیع مطالعه مورد روستاهای بین ایسهمیه روش به و مشخص( مورد 398) آماری نمونه حجم مورگان، شده استاندارد جدول

 . است شده

 اجرای که داد نشان نتایج. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد رگرسیون و ویتنی مان ،t آزمون از استفاده با هاداده :هایافته

 ولی داشته معناداری و مثبت تأثیر رشت شهرستان مرکزی بخش روستاهای در زندگی کیفیت اقتصادی بعد در تنها هادی طرح

 طرح اجرای از روستاییان آگاهی شد مشخص تحقیق طول در. است نداشته چشمگیری تأثیر محیطی و کالبدی اجتماعی، ابعاد در

 دارای روستاهای و شده اجرا هادی طرح دارای روستاهای در زندگی کیفیت و بوده زندگی کیفیت بهبود در مثبت گامی هادی

 . است متفاوت هادی طرح

 .شودمی حاضرمحسوب پژوهش هایازچالش روستاییان زندگی کیفیت بررسی و اطالعات به دستیابی:هامحدودیت

 و مشارکت حس ایجاد جهت روستاییان به دادن آگاهی و زندگی کیفیت ابعاد همه به توجه ها،افتهی به توجه با:عملی راهکارهای

 .است شده پیشنهاد زندگیشان کیفیت بهبود

 کارشناسان، عقاید و هادیدگاه از آگاهی به منجر تواندمی که است مهمی موضوع هادی، طرح اجرای اثرات ارزیابی :ارزش/اصالت

 . نماید فراهم روستایی ایتوسعه هایبرنامه و هاطرح ضعف و قوت نقاط شناسایی

 .رشت شهرستان مرکزی، بخش زندگی، کیفیت هادی، طرح روستا،: هاواژه کلید
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 مقدمه. 1
 مسئله طرح. 1. 1

 ایویژه اهمیت و جایگاه از ایران در روستانشینی و روستا

 هایداده ازنظر روستایی فضاهای به توجه عدم و است برخوردار

 آبادانی و پیشرفت مانع تواندمی پرتوان انسانی نیروی و محیطی

 برای است مشخص که طورهمان. گردد شهرها حتی و روستاها

 روستایی توسعه و ریزیبرنامه به ناگزیر ملی، توسعه به رسیدن

 روستاها مشکالت حل برای حال .باشیممی چندجانبه اهداف با

 دقیق ریزیبرنامه به نیاز زیستمحیط از حفاظت و روستاییان و

 داشته مناسب استفاده بالقوه هایسرمایه این از بتوانیم تا داریم

 واقعیت کی عنوانبه کشورمان در روستایی هایعرصه. باشیم

 متفاوت هایمؤلفه تعامل از برآیندی فضایی،- مکانی

 و ازکیا) است کالبدی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اکولوژیکی،

 از کیی هادی طرح کهازآنجایی(. 59.ص ،3383غفاری،

 شمار به کشور روستایی توسعه هایطرح مؤثرترین و ترینمهم

 مؤثر جهت در اساسی گامی عنوانبه آن از توانمی رود،می

 کالبدی و محیطی اقتصادی، اجتماعی، اهداف توسعه در بودن

-شکل به روستاها فیزیکی نشده هدایت رشد طرفی از. برد نام

 انجامیده سکونتگاهی هایعرصه از ناموزونی اندازچشم گیری

 درون در فضایی- کالبدی مناسب پیوندهای و روابط فاقد که

 فضایی- کالبدی مدیریت کردن فراموش. است روستایی مناطق

 و اقتصادی تحوالت در روستایی هایکانون نقش به توجهیبی و

 نیز و نامأنوس کالبدی تغییرات گیریشکل به کشور اجتماعی

-نقش در ناتوانی همراه به اجتماعی و فرهنگی ریختگیدرهم

 منجر کشور روستاهای اقتصادی و فضایی مناسب پذیری

-افتهی و نظری استدالل(. 31.ص ،3383سعیدی،) است گردیده

 مفهوم کی زندگی کیفیت دهدمی نشان محققان تجربی های

 جامعه در افراد کلی رفاه با رابطه در است چندبعدی و گسترده

 گیریاندازه ذهنی همچنین و عینی هایشاخص با توانمی که

 (. 2993, 3والن و نوالند فحی،) شود

 عبارت است کرده کمک زندگی کیفیت به که عامل چند

 نظیر دیگر عوامل و فقر درآمد، نابرابری خانوار، درآمد :از است

 به دسترسی و سالمتی تحصیالت، شغلی، امنیت و بیکاری

 از (.341. ص ،2939 ،2بارتلت) اجتماعی خدمات سایر و بهداشت

 جوامع میان در زندگی کیفیت بهبود در که دیگر مهم عوامل

 بهداشت، ازنظر زندگی محل بودن استاندارد گذاشته، تأثیر انسانی

 از رضایت کهطوریبه باشد،می کالبد و زیستمحیط اشتغال،

 بر زندگی محل فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی هایویژگی

 سیرگی) است گذارتأثیر افراد زندگی کیفیت و زندگی از رضایت

 روستایی ریزیبرنامهکه ازآنجایی (.345. ص ،2992 ،3کرنول و

 و توسعه جهت صریح الگوی کی و مشخص طرح کی تعیین

 مسائل نگریآینده و بینیپیش با روستایی زندگی شکوفایی

 بدون تواندنمی است، توسعه جهت اقتصادی و اجتماعی خاص

 گیرد صورت روستا در موجود انسانی و مادی امکانات به توجه

 ریزیبرنامه جهت بنابراین ؛(55. ص ،3383 هشجین، موالئی)

 بررسی را روستا در زندگی کیفیت هایجنبه تمامی باید مفید

 اجرا و تهیه بسیاری هادی هایطرح اخیر هایسال در. نمود

 آیا که است این شودمی مطرح که سؤالی حال است، گردیده

 داشته روستاییان زندگی کیفیت بر تأثیری هاطرح این اجرای

 تهیه مذکور سؤال به گوییپاسخ راستای در حاضر پژوهش است؟

 .است شده تدوین و

 تحقیق پیشینه.2. 1
 در فناوری و صنعت پرشتاب رشد با و اخیر یسده چند از 

 گردیده آشکار تربیش روستایی مناطق ماندگیعقب جهان،

 دارای شهرنشینان به نسبت روستاییان عموماً کهازآنجایی. است

 ناچیزی اجتماعی خدمات از و هستند تریکم درآمد

 محسوب پذیرترآسیب و فقیرتر روستایی، اقشار برخوردارند،

 آنان مهاجرت به منجر عامل این بعضاً رو همین از و شوندمی

 پراکندگی نیز امر این علت. شودمی نیز شهرها سمت به

 و اجتماعی خدمات یارائه برای اقتصادی یصرفه نبود روستاها،

 و( وریبهره بودن کم) کشاورزی کار نبودن تخصصی، و ایحرفه

 مدیریت عدم و( جمعیت رشد مقابل در) ارضی منابع محدودیت

 فقر رفع برای جهت، همین به. است بوده مسئوالن صحیح

 از پس. گردید مطرح روستایی توسعه تمهید آنان، وریبهره

 جمهوری نظام افتنی حاکمیت و اسالمی انقالب پیروزی

 مناطق در ویژهبه کشور توسعه روند از ناخشنودی ایران اسالمی

 جهاد مسکن، بنیاد: چون نهادهایی تشکیل به روستایی

 هدف. انجامید...  و عشایری و روستایی خدمات مراکز سازندگی،

 و اجتماعی هاینابرابری تقلیل نهادها این گیریشکل از

 پهلوی، دوره عمرانی هایبرنامه اجرای از حاصل اقتصادی

 برخالف. است بوده...  و روستایی مناطق از زداییمحرومیت

 پیروی اقتصادی رشد الگوی از که گذشته عمرانی هایبرنامه

 بر مبتنی بیشتر روستایی توسعه تدابیر انقالب از پس کردند،می

 و اجتماعی عدالت برقراری باهدف اساسی نیاز به پاسخ الگوهای

 این ازجمله. گرفتند شکل رفاهی امکانات و منابع مجدد توزیع
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 وجود عرصه به پا جویانهعدالت هایارزش پایه بر که نهادها

 با که نمود اشاره اسالمی انقالب مسکن بنیاد به توانمی نهاد،

 تهیه به روستاییان، خصوصبه محرومان مسکن به ویژه توجه

 توسعه سویبه راهی آن کمک به تا پرداخت هادی طرح

-فضایی توسعه رویکرد. گیرد پیش در روستاها کالبدی-فضایی

 بعد در دولت توسعه هایبرنامه در غالب رویکرد روستا، کالبدی

(. 348. ص ،3385پور، جمعه) است بوده اسالمی انقالب از

 منابع حفاظت و مدیریت به عنایت با روستایی پایدار توسعه

 هاینسل و انسان نیازهای بتواند که شودمی گذاریپایه طبیعی

 و( 333. ص ،3381 هشجین، موالئی) نماید تأمین را کنونی

 طرح. رودمی انتظار هادی طرح از که است واقعیتی همان این

 لحاظ به روستا هدایت و حیات تجدید از است عبارت هادی

(. 344. ص ،3389 رضوانی،) فیزیکی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد

 رفاه کردن فراهم باوجود هادی طرح که است ذکر به الزم

 است نبوده موفق روستاها، ساماندهی در روستاییان، برای نسبی

(. 3. ص ،3383 عسگری،) است ضروری هاطرح این ارزشیابی و

 نتایج و آثار بر مختلفی تحقیقات کشورمان مختلف نواحی در

. است گرفته صورت روستاییان زندگی بر هادی طرح اجرای

 ارزشیابی عنوان تحت ایمقاله در( 3383) همکاران و برزو

( کرمانشاه شهرستان کرناچی روستای) هادی طرح اجرای کیفی

 این اجرای و ریزیبرنامه مراحل در روستاییان فعال مشارکت از

 این معتقدند و اندیادکرده ناپذیراجتناب امری عنوانبه طرح

 دنبال به هادی طرح ریزانبرنامه برای هاییتوصیه تواندمی طرح

 با خود یمقاله در( 3333) اکبری و عنابستانی.باشد داشته

 روستا کالبدی توسعه در آن نقش و هادی طرح ارزیابی عنوان

 اثرگذاری بیشترین( جهرم شهرستان) روستاییان دیدگاه از

 معابر شبکه نوسازی و بازگشایی بعد در را روستایی هادی طرح

 مانند اجرایی راهکارهای خود هایافتهی به توجه با و داندمی

 افزایش و تسهیل جهت در قانونی و نهادی سازیظرفیت

 تخصیص روستایی، نقاط کالبدی توسعه در مردمی مشارکت

 ها،طرح کامل اجرای برای مالی مدون یبرنامه و کافی اعتبارات

 هایحوزه به شهری مکتوب قوانین و عناصر ورود از جلوگیری

 و آمار. است نموده پیشنهاد...  و هاآن بازنگری و روستایی

 و روستا در وسازساخت وضعیت بهبود( 3388) طارمی صمیمی

 بهبود عدم و طرح مثبت آثار از را مساکن کیفیت بهبود

-می عنوان طرح منفی ابعاد از را معابر شبکه وضعیت

 عنوان با ایمقاله در( 3385) جمشیدیان و عظیمی.کنند

 اجرای روستایی، هادی هایطرح اجرای کالبدی اثرات بررسی

 و مردم زندگی نسبی پیشرفت موجب را روستایی هادی طرح

 این از برخوردار روستاهای در سکونت به هاآن امیدواری افزایش

 ازلحاظ روستایی هادی طرح اجرای کهدرحالی. اندکرده مطرح

 رعایت لحاظ به اند،بوده موفق نسبی طوربه رسانیخدمات

 فرآیند در ویژهبه مردم دادن مشارکت و محیطیزیست مسائل

 این به همچنین هاآن. است نکردهعمل موفق چندان طرح، تهیه

 تهیه فرآیند در موجود اشکاالت دلیل به که اندکردهاشاره نکته

 سبب امر این. شودمی مواجه مشکالتی با هاآن اجرای ها،طرح

 برای مشخص مندیضابطه فقدان و هاطرح تکمیل در تأخیر

 چراغی و نباتی گانه،ی محمدی. شودمی جدید وسازهایساخت

 بر هادی طرح اجرای اثرات تبیین عنوان با ایمقاله در( 3333)

 شهرستان کرانی دهستان روستاهای زندگی کیفیت بهبود

 کهدرحالی داده خبر کالبدی بعد در طرح مثبت آثار از بیجار،

 نشده دیده موفقیتی محیطی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد در

 بر( 3389) سرمدی و ترکاشوند سلیمانی، حسینی، مظفر،. است

 و کالبدی وضعیت بهبود در هادی طرح اجرای بودن موفق

 ایمقاله در( 2939) بارتلت. اندکرده تأکید روستاییان اجتماعی

 چند است معتقد مناطق توسعه و زندگی کیفیت عنوان تحت

 درآمد از است عبارت کرده کمک زندگی کیفیت به که عامل

 امنیت و بیکاری نظیر دیگر عوامل و فقر درآمد، نابرابری خانوار،

 سایر و بهداشت به دسترسی و سالمتی تحصیالت، شغلی،

 زندگی کیفیت بهبود در مهم عوامل از کی. یاجتماعی خدمات

 ازنظر زندگی محل بودن استاندارد انسانی جوامع میان در

 کهطوریبه باشد،می کالبد و زیستمحیط اشتغال، بهداشت،

 محل فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی هایویژگی از رضایت

 تأثیرگذار افراد زندگی کیفیت و زندگی از رضایت بر زندگی

 (.345، ص. 2992، 3)سیرگی و کرنول است

 تحقیق شناسیروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 شهرستان مرکزی بخش پژوهش، این موردمطالعه محدوده

. است شدهواقع رشت شهرستان جنوب در که باشدمی رشت

 تا دقیقه 2 و درجه 39 در محدوده این ریاضی موقعیت ازنظر

 تا دقیقه 23 و درجه 53 و شمالی عرض دقیقه 22 و درجه 39

 از نسبی موقعیت ازنظر و دارد قرار شرقی طول 53 و درجه 53

 به شرق شمال و شمال از انزلی، بندر مرکزی بخش به شمال

 و شمال از سنگر، و کوچصفهان بخش به شرق از خمام، بخش

 مرکزی بخش به غرب از سرا، صومعه تولم بخش به غرب شمال



 هشتمشمارۀ                                                                              روستایی ریزیبرنامه و پژوهش مجلّه                                                                          08

 جنوب از رودبار، مرکزی بخش به جنوب از شفت، شهرستان

 .گرددمی محدود سنگر بخش به شرقی

 
 موردمطالعه محدوده موقعیت -1شکل

3332 پژوهش، هایافته: یمأخذ  

 پیربازار، پسیخان، هاینام با دهستان 5 دارای بخش این

 سال در مترمربع 45/559 مساحت با که باشدمی الکان و حومه

 است بوده خانوار 31395 و جمعیت نفر 41285 دارای 3339

 (.3332 گیالن، استانداری ریزیبرنامه معاونت)

 . روش تحقیق2. 2
 از گیریبهره به توجه با و خود ماهیت به بنا تحقیق این

 ازجمله هامتغیر بین همبستگی بررسی در آماری هایتکنیک

 و بررسی در. رودمی بشمار تحلیلی - توصیفی تحقیقات

 وتحلیلتجزیه جهت و توصیفی روش از موجود وضع شناخت

 دیگر ایجنبه از. است شدهاستفاده تحلیلی روش از آماری

 تواندنمی آن نتایج کهطوریبه است، کاربردی تحقیقات ازجمله

-ریزیبرنامه و گیریتصمیم در را اجرایی هایدستگاه مسئوالن

 گردآوری مرحله در و پژوهش این انجام در. رساند مساعدت ها

 میدانی مطالعات و( ایکتابخانه) اسنادی روش دو از اطالعات

 نظری و مفهومی چارچوب که ترتیب بدین. است شدهاستفاده

 به پژوهش قلمرو جمعیتی و جغرافیایی هایویژگی تحقیق،

 بر هادی طرح اجرای تأثیر سنجش منظوربه و اسنادی روش

 اصالً،کم، ایگزینه پنج طیف در روستاییان زندگی کیفیت

 مشاهده ،نامهپرسش ابزار طریق از زیاد خیلی و زیاد متوسط،

 از اطالعاتی هایداده پایگاه محلی، مدیران با مصاحبه مستقیم،

 استفاده با نامهپرسش روایی. است شده برده بهره میدانی روش

 روستایی توسعه ریزیبرنامه امر متخصصین و کارشناسان ازنظر

 آمدهدستبه کرونباخ آلفای آزمون طریق از نامهپرسش پایایی و

 جامعه. باشدمی قبولی قابل پایایی نشانگر و بوده 3/9 برابر که

 شهرستان مرکزی بخش روستاییان پژوهش، این در آماری

 3339 سال در رشت شهرستان مرکزی بخش. باشندمی رشت

 نفر 41285 و خانوار 31395 روستا، 95 دهستان، 5 دارای

 روستا 8 روستا، 95 مجموع از تحقیق این در. باشدمی جمعیت

 هادی طرح دارای هاآن از نیمی که) نمونه روستاهای عنوانبه

 موردبررسی ،(اندبوده هادی طرح دارای دیگر نیمی و اجراشده

 روستاهای: جمعیت اندازه اساس بر روستاها. است قرارگرفته

 ،(5) جدول طبق شهر - روستا و بزرگ متوسط، کوچک،

 روستا هر هاینمونه تعداد و طبقه هر سهم و بندیطبقه

 کیفیت بهبود حاضر تحقیق وابسته متغیر. است شدهمشخص

 و اجتماعی اقتصادی، محیطی،: ابعاد در روستاییان زندگی

 هادی طرح نشدن و اجراشدن آن مستقل متغیر و کالبدی

 .باشدمی روستایی

 جمعیت اساس بر رشت شهرستان مرکزی بخش روستاهای بندیطبقه-4جدول

3332 پژوهش، هایافته: یمأخذ  

 جمعیت

 دارای روستاهای

 اجرا هادی طرح

 شده

 تعداد

 روستای

 منتخب

 دارای روستاهای

 هادی طرح

 تعداد

 روستای

 منتخب
 درصد تعداد درصد تعداد

 3 3/21 39 3 3/8 2 نفر 249 از کمتر

 3 3/21 39 3 24 1 نفر 499-249

 3 1/33 32 3 2/23 9 نفر 3999-499

 3 8/34 1 3 4/39 3 نفر 3999 از بیشتر

 5 5 مجموع

 استاندارد جدول اساس بر و آماری جامعه به توجه با

 389 آماری، نمونه 8238 از 34/9 اطمینان سطح و مورگان

 از استفاده با که اندگرفته قرار پرسش مورد روستاییان نفراز

 تکمیل و توزیع به اقدام(ایسهمیه) تصادفی گیرینمونه روش
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 (.1 و 4 جداول) است شده مطالعه مورد روستاهای سطح در نامهپرسش

 شده اجرا هادی طرح دارای روستاهای خصوصیات -5جدول

3332 پژوهش، هایافتهی :مأخذ  

 جمعیت

 شده اجرا هادی طرح دارای روستاهای
 تعداد

 نامهپرسش
 روستای

 منتخب
 جمعیت

 تعداد

 نمونه

 4 9/5 393 آبادتازه نفر 249 از کمتر

 23 1/22 588 پسیخان نفر 499-249

 23 4/28 134 سوقه ویشکا نفر 3999-499

 348 1/349 3591 اسطلخ سیاه نفر 3999 از بیشتر

 234 کل جمع
 

 هادی طرح دارای روستاهای خصوصیات-6جدول

3332 پژوهش، هایافته: یمأخذ  

 جمعیت

 هادی طرح دارای روستاهای
-تعدادپرسش

 نامه
 روستای

 منتخب
 جمعیت

 تعداد

 نمونه

 نفر 249 از کمتر
 توچی

 پایبست
353 4/1 9 

 33 3/32 293 کویخ پایین نفر 499-249

 39 8/23 154 گرفم نفر 3999-499

 322 5/323 2123 مسجد خشت نفر 3999 از بیشتر

 392 کل جمع

 نظری مبانی. 3
 در که است چندبعدی و گسترده مفهوم کی زندگی کیفیت

 عینی هایشاخص با توانمی ،جامعه در افراد کلی رفاه با رابطه

 والن، و نوالند فحی،) شود گیریاندازه ذهنی همچنین و

 مفهوم کی زندگی کیفیت گفت توانمی همچنین(. 2993

 منطقی سنتی، هایروش طریق ازکه  باشدمی ارزش بر مبتنی

 طوربه. شد نخواهد شناخته کامل طوربه پوزیتیویستی ای و

 نقش اجتماعی و شخصی محیطی،زیست تاریخی، روش مشهود،

 مفهوم دیگرعبارتبه ؛(41. ص ،2998 ،5پرونیاک) دارند مهمی

 گرفتن نظر در و عقب به قدم برای فرصت کی زندگی کیفیت

. کندمی فراهم را مداخله از بعد و حین قبل، در افراد همه

-می برجسته را روابط بافت که است مفهوم کی زندگی کیفیت

 کمک مبهم هایپیچیدگی دهیسازمان به عمل این که کند

 نشان محققان برخی تحقیقات نتایج(. 48. ص همان،) کندمی

 و ونقلحمل مسکن،) خدمات میان مثبتی رابطه دهدمی

 افزایش با و داشته وجود افراد زندگی کیفیت و( بهداشت

، 4یابد)اپالی و منونمی بهبود افراد زندگی کیفیت خدمات

 کشورهای در خصوصبه امر این(. 398، ص. 2998

 هایمهاجرت بروز در و است بیشتری نمود دارای توسعهدرحال

(. 359. ص ،2999 ،1اید و گرو)باشدمی مؤثر هم روستایی

 بیکاری و بیماری کم، تحصیالت دارای که افرادی ،طورکلیبه

 ترپایین سطوح و بوده زندگی پایین کیفیت دارای باشند،می

(. 322. ص ،2939 بارتلت،)هستند شادی و زندگی از رضایت

 است عبارت زندگی از رضایت سطح کنندهتعیین کلیدی عوامل

 خانوادگی زندگی کی از گیریبهره درآمد، داشتن از

 در اقتصادی رفاه اولیه مطالعه ک. یبودن سالم و بخشرضایت

 از رضایت که داد نشان 3334 و 3333 هایسال بین اروپا شرق

 و اقتصادی نسبی موقعیت تحصیالت، سن، از متأثر زندگی

 کمتری تأثیر تأهل وضعیت و جنسیت کهدرحالی است بیکاری

 در که دیگری مطالعه(. 323. ص ،2993 ،9سیفرت و هایو) دارد

 متوسط طوربه که باشدمی آن از حاکی گرفته صورت زمینه این

 از دیگر جای در مردم از کمتر توسعهدرحال کشورهای در افراد
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 کشورهای در که افرادی کهدرحالی هستند راضی خود زندگی

 باالتر سطح باالتر، درآمد واسطهبه کنندمی زندگی یافتهتوسعه

 سنفی) برخوردارند باالتری رضایت سطح از اشتغال و تحصیالت

 در زمانی مردم همچنین، (.999. ص ،2999 ،8تکسوز و

 شد خواهند راضی خود زندگی سطح از توسعهدرحال کشورهای

 شود کمتر نابرابری و باالتر اقتصادی مدیریت استانداردهای که

 در خانوار نظرسنجی کی طبق بر(. 323. ص ،2939 بارتلت،)

 متفاوت مناطق در افراد شادی و زندگی از رضایت میزان مورد

 باالتر زنان برای زندگی از رضایت میزان که شد مشخص چنین

 افراد برای باالتر، مسن افراد به نسبت جوان افراد برای مردان، از

 تحصیالت سطح با افرادی از بهتر باالتر تحصیالت سطح دارای

 مناطق ساکنین از باالتر شهری مناطق ساکنین برای تر،پایین

 مردم به نسبت روستایی مناطق در ساکن مردم. است روستایی

 و دارند کمتری رضایت خود زندگی از شهری مناطق در ساکن

 بوده روستاها از جوانان مهاجرت برای انگیزه و کشش کی این

 افزایش برای روستایی توسعه هایسیاست به نیاز است؛بنابراین،

 روستاها دیگر باریک روستایی هایزیرساخت در گذاریسرمایه

-می تبدیل کارآفرینان و جوانان برای جذاب هایمکان به را

 مناطق در العمرمادام ادگیریی ترویج برای برنامه. نماید

 خدماتی و تولیدی صنایع برای صنعتی مناطق ایجاد روستایی،

 و اجتماعی شرکت و روستایی تعاون توسعه منظوربه کوچک،

 ایجاد برای اجتماعی هایسازمان و هاانجمن از شبکه ارتقاء

 اهداف این به رسیدن برای ،موردنیاز روستایی اجتماعی سرمایه

 (.343. ص همان،) است ضروری

 مانند هارشته از بسیاری در زندگی کیفیت به طورکلیبه

 است شده توجه خاص طوربه پزشکی علوم و شناسیجامعه

 است شدهداده تشخیص روانشناسی اصلی مسیر عنوانبه اخیراً

 روش(. 2999 ،39میهالیسیکزنت ؛34. ص ،2999 ،3باس)

 در زندگی ابعاد گسترش جهت جامع راه کی زندگی کیفیت

 طبیعی زیستمحیط ازجمله مختلف، و مشخص جهات در فضا

 کیفیت(. 49. ص ،2939 پرونیاک،)کندمی فراهم جامعه و

 خوب پایدار حالت کی از مداوم شرایط ایجاد عنوانبه زندگی

 مشتق خود زندگی عرصه تمامی در فرد کی تجربه از که بودن

 مطرح33پرسیگ توسط که دیدگاه این. شودمی تعریف شده،

 و است مستمر فرآیند کی عنوانبه کیفیت است معتقد گردیده،

 برای هاتالش که بود این بر او اعتقاد. دقیق پایانی نقطه کی نه

 رسیده موفقیت به کمتر همیشه مشخص کیفیت حدود تعیین

 این. نیست ایمشخصه چنین ساختن به قادر اجبار زیرا است،

 عدم عامل کی از تا سازدمی قادر را انسان احتیاطی بینیپیش

 )3383 ،32گالت) باشند آگاه قطعیت

 دهدمی نشان زندگی کیفیت هایپژوهش از حاصل نتایج

 که ندارد وجود متغیرها از ایمجموعه یا و تنها متغیر هیچ که

 پیچیده روابط. دهد افزایش را بودن خوب ذهنی تأثیر بتواند

 متفاوت تأثیرات از ایگسترده مجموعه یک کنترل تحت و بوده

 در ذهنی حالت اساساً زندگی کیفیت خالصه، طوربه. است

 و زمان از فرد فکر طرز. است خارجی شرایط از ایمجموعه

 را است بحث موضوع که را ذهنی حالت این تواندمی مکان

 ،برای(2999 ،33سینک ؛2999 میهالی،سیکزنت) کند آشکار

 مختلف سطوح به حرکت برای توانایی زندگی، کیفیت روش

 هاارزش و اعتقادات که است معنی بدان این. است الزم آگاهی

 برای اولیه، نیازهای برای جسمی، شرایط برای سطح هر در که

 سؤاالت برای سیاسی، مالحظات برای دوستی، و فامیلی روابط

 ،2939 پرونیاک،) گیردمی جهت شود،می ظاهر زیستی محیط

 معانی مختلف هایگروه برای زندگی کیفیت عبارت(. 41. ص

 میزان در ای منطقه، کی در پذیری زیست در آن. دارد متفاوتی

 در فامیل، اعضای مهاجرت ای و غیبت در ای جذابیت، سطح

 آشکار... و فقر میزان ای و مریضی بارداری، مانند پزشکی مسائل

 برای زندگی کیفیت بررسی به متفاوتی تحقیقات. شودمی

 زندگی کیفیت درواقع. دارند نیاز خود هایپرسش به گوییپاسخ

 مردم ذهنی و جسمی سالمت قدیمی نظریه برای جدیدی نام

، ص. 2998، 35)اپالی و منون است شانزندگی هایمحیط در

 که باورند این بر زندگی کیفیت وتحلیلتجزیه در محققان(.2

 تقسیم مشخص خارجی و داخلی محیط دو به را آن توانمی

 خوب که دهدمی اجازه مردم به منطقه توسعه سطح که نمود

 نمایند، جستجو زندگی کیفیت دنبال به یا و کنند زندگی

 را خود زندگی داخلی محیط است قادر فردی هر کهنحویبه

 کل طوربه و اجتماعی توسعه فردی، توسعه ،سالمتیبه تا بسازد

 و پوکلینه) گرددبرمی داخلی محیط به برسد خوب زندگی

 زندگی کیفیت بنابراین(. 358. ص ،2933 ،34استارکائوسکینه

 .باشدمی عامل گروه دو از متأثر
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 زندگی کیفیت گیریاندازه برای نظری مدل -1 شکل

 (358. ص ،2933 استارکائوسکینه، و پوکلینه): مأخذ

 هستند، روروبه مسئله چهار با زندگی کیفیت حوزه محققان

 افراد در زندگی کیفیت گیریاندازه به روشی چه با ابتدا

 گیریاندازه در انسان وجودی ابعاد کدام اینکه دوم بپردازند،

 و افراد برای گیریاندازه چگونه سوم بگیرد، قرار استفاده مورد

 ارائه نتایجی چگونه چهارم و بگیرد صورت مختلف هایگروه

, رحمان) بدهد را هاگروه و افراد میان مقایسه اجازه تا شود

 (.359. ص ،2933 ,31واندچنیدر و میتلهامر

 
 زندگی کیفیت بر مؤثر عوامل -2 شکل

 (358. ص ،2933 استارکائوسکینه، و پوکلینه): مأخذ

 تحقیق هاافته.ی4
 توصیفی هایافته. 1. 4

 درصد 5/14 که دهدمی نشان تحقیق توصیفی هاییافته

 نظر از.است بوده زن هاآن درصد 1/35 و مرد گویانپاسخ

 9/39 سال، 29 از کمتر گویانپاسخ درصد 3/3 سنی ترکیب

 درصد 3/8 و سال 59-19 درصد 3/49 سال، 29-59 درصد

 در گویانپاسخ درصد 8/2.اندداشته سن سال 19 از بیش

 در درصد 8/51 نفره، 3 خانواده در درصد 1/59 نفره، 2 خانواده

 در درصد 8/2 و نفره 4 خانواده در درصد 9 نفره، 5 خانواده

 گویانپاسخ مجموع از .اندکردهمی زندگی نفر 4 از بیش خانواده

 افراد کل از. اندبوده سوادبی درصد 2/33 باسوادو درصد 8/81

 مدرک درصد 2/29 دیپلم، مدرک دارای درصد 9/48 باسواد

 از باالتر مدرک درصد 3 و کارشناسی مدرک درصد 9 کاردانی،

 9/33 و شاغل آماری جامعه درصد 3/81. اندداشته کارشناسی

 54 کارمند، درصد 2/34 شاغل افراد از .اندبوده بیکار درصد

 فعالیت به مشغول آزاد مشاغل در درصد 3/21 و کشاورز درصد

 .هستند

 مطالعه مورد روستاهای سطح از اطالعات آوریجمع از پس

 طرح اجرای اثرات مورد در گویانپاسخ هایدیدگاه توصیف به

 کیفیت محیطی و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد بر هادی

 است ترتیب بدین توصیفی مطالعات نتایج. پردازیممی زندگی

 هایشاخص به مربوط گویه 39 میانگین به توجه با که

 عمران در مشارکت بر هادی طرح اجرای یابیممی در اجتماعی

 برابر در فردی امنیت احساس در ،33/3 میانگین با روستایی

 به تمایل و 93/3 میانگین با( زلزله و سیل) طبیعی سوانح

 ایجاد در و تأثیر بیشترین 3/3 میانگین با روستا در ماندن

 با. است داشته را تأثیر کمترین 3/3 میانگین با محلی نهادهای

 در اقتصادی هایشاخص به مربوط گویه 9 میانگین به توجه

 میانگین با مسکن قیمت افزایش بر هادی طرح اجرای یابیممی

 در ،1/2 میانگین با خانوار درآمد سطح افزایش در ،83/2

 و تأثیر بیشترین 3/2 میانگین با خانوار اندازپس سطح افزایش

 داشته را تأثیر کمترین 5/3 میانگین با شغلی تنوع ایجاد در

 کالبدی هایشاخص به مربوط گویه 8 میانگین به توجه با. است

 میانگین با معابر شبکه کیفیت بر هادی طرح اجرای یابیممی در

 گسترش در و 33/2 میانگین با معابر به دسترسی سهولت در ،3

 کیفیت در و تأثیر بیشترین 82/2 میانگین با روستا در امکانات

 داشته را تأثیر کمترین 45/3 میانگین با پیاده عابر مسیرهای

 خارجی محیط از متأثر عومل
 .... ( و اجتماعی امنیت سالم، سیستم عمومی، مایحتاج هزینه)

 زندگی کیفیت

 

 داخلی محیط از متأثر عومل

 ... ( و تحصیالت سالمتی، خانواده،)
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 هایشاخص به مربوط گویه 39 میانگین به توجه با. است

 استقرار از پرهیز بر هادی طرح اجرای یابیممی در محیطی

 میانگین با هایرودخانه و هاسیالب حریم در مسکونی واحدهای

 و نظافت در و 55/2 میانگین با زباله دفع و آوریجمع در ،3

 کاهش در و تأثیر بیشترین 33/2 میانگین با روستا پاکیزگی

 را تأثیر کمترین 23/3 میانگین با خاک فرسایش و تخریب

 هادی طرح اجرای اثرات توصیفی آمار(9) جدول. است داشته

 بندیرتبه با همراه مطالعه مورد محدوده در زندگی کیفیت بر

 .دهدمی نشان کلی

 زندگی کیفیت مختلف قلمروهای بر هادی طرح اجرای اثرات توصیفی آمار -7 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 رتبه میانگین متغیرها شاخص

 3 3,33 روستایی عمران در مشارکت اجتماعی

 2 3,3 روستا در ماندن به تمایل اجتماعی

 3 3,93 (زلزله و سیل) طبیعی سوانح برابر در فردی امنیت احساس اجتماعی

 و هاسیالب حریم در مسکونی واحدهای استقرار از پرهیز محیطی

 هارودخانه

3,993 5 

 4 3 معابر شبکه کیفیت کالبدی

 1 2,33 روستایی امور در مردم نظرات از استفاده اجتماعی

 9 2,33 معابر به دسترسی سهولت کالبدی

 8 2,83 روستایی مساکن قیمت افزایش اقتصادی

 3 2,84 اجتماع به تعلق احساس اجتماعی

 39 2,82 روستا در امکانات گسترش کالبدی

 33 2,19 آینده به امید اجتماعی

 32 2,12 مهاجرت میزان اجتماعی

 33 2,1 خانوار درآمد سطح اقتصادی

 35 2,42 رفته بکار مصالح نظر از مسکن کیفیت کالبدی

 34 2,55 زباله دفع و آوریجمع محیطی

 31 2,31 سطحی هایآب دفع و آوریجمع کالبدی

 39 2,33 خانوار اندازپس سطح اقتصادی

 38 2,33 روستا پاکیزگی و نظافت محیطی

 33 2,33 خانوار اساسی نیازهای تأمین توانایی اجتماعی

 دستشویی و حمام نظیر مسکن امکانات و تجهیزات کالبدی

 بهداشتی

3,85 29 

 23 3,93 مسکن تهیه توانایی بر میزان کالبدی

 22 3,13 خانوار هایدارایی سطح اقتصادی

 23 3,13 اقتصادی هاینابرابری کاهش اقتصادی

 25 3,41 شغلی هایفرصت ایجاد اقتصادی

 24 3,45 پیاده عابر مسیرهای کیفیت کالبدی

 21 3,58 شغلی تنوع ایجاد اقتصادی

 29 3,55 سبز فضای و پارک به دسترسی محیطی

 28 3,53 خطرناک و دارشیب اراضی در هاخانه ساخت از پرهیز محیطی

 23 3,5 محلی نهادهای تقویت اجتماعی

 39 3,33 فاضالب تخلیه سامانه ایجاد محیطی

 33 3,32 آشامیدنی آب کیفیت محیطی

 32 3,32 حیوانی فضوالت دپوی محیطی

 33 3,395 آب منابع آلودگی و اتالف کاهش محیطی

 35 3,3 جدید محلی نهادهای ایجاد اجتماعی

 خاک فرسایش و تخریب کاهش محیطی
 

3,23 34 
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 تحلیلی هاییافته. 2. 4
 بر هادی طرح اجرای آیا که سؤال این به پاسخ برای حال

 شهرستان مرکزی بخش روستاهای در مردم زندگی کیفیت

-می استفاده اینمونه تک t آزمون از خیر ای بوده مؤثر رشت

 این نتیجه شده، داده نشان(8) جدول در که گونههمان. کنیم

 با 9,94 معناداری سطح در که است موضوع این بیانگر آزمون

 تأثیر اقتصادی بعد بر هادی طرح اجرای 235 آزادی درجه

 میزان ای و کمبوده آن تأثیر ابعاد سایر بر استولی داشته مثبتی

 .گرددمی ارزیابی پایین به متوسط آن

 

 زندگی کیفیت ابعاد بر هادی طرح اجرای تأثیر با ارتباط در t آزمون نتایج.8 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 t میانگین متغیرها
 درجه

 آزادی

 معناداری

 (دامنه دو)

 تفاوت

 میانگین

 اطمینان سطح

 درصد 55

 باال پایین

 9,13 9,59 9,444 9,999 235 33,93 2,44 اجتماعی

 9,33 -9,99 9,938 9,138 235 9,383 2,93 اقتصادی

 9,54 9,29 9,312 9,999 235 9,32 2,31 کالبدی

 -9,23 -9,34 -9,284 9,999 235 -9,32 3,93 محیطی

 امور بر مثبتی نتیجه تواندمی امری هر در روستاییان آگاهی

 و مشارکت ایجاد سبب آگاهی زیرا بگذارند؛ آن توسعه و روستایی

 خواهد روستا با رابطه در مسئولیت و اجتماع به تعلق حس افزایش

 به خود باشند آگاه هادی طرح اجرای از روستا اهالی اگر حال. شد

 داشته تأثیرگذار و مهم نقشی توانندمی اجرا عامل ترینمهم عنوان

 همین به. باشند مؤثر نیز زندگی کیفیت بر آن تبع به و باشند

 اجرای از مردم آگاهی بین ارتباط شده سعی تحقیق این در دلیل

 ضریب از مسیر این در. شود سنجیده زندگی کیفیت و هادی طرح

 ضریب. است شده استفاده رگرسیون تحلیل و همبستگی

 234/9 برابر آگاهی میزان و اجتماعی هایشاخص بین همبستگی

 همبستگی ضریب مستقیم، ناقص همبستگی دهندهنشان و بوده

 و بوده 938/9 برابر آگاهی میزان و اقتصادی هایشاخص بین

 بین همبستگی ضریب مستقیم، ناقص همبستگی دهندهنشان

 و بوده -932/9 برابر آگاهی میزان و کالبدی هایشاخص

 بین همبستگی ضریب معکوس، ناقص همبستگی دهندهنشان

 و بوده -393/9 برابر آگاهی میزان و محیطی هایشاخص

 .باشدمی معکوس ناقص همبستگی دهندهنشان

  اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج. 5جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
 همبستگی ضریب

 اسپیرمن
 آزادی درجه معناداری سطح

 215 0.001  اجتماعی

 215 0.788 0.018 اقتصادی

 215 0.637 0.032- کالبدی

 215 0.011  محیطی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

-مدل از کیی از متغیر دو بین همبستگی توصیف برای حال

 سطح در و رگرسیون تحلیل نام به آماری و ریاضی های

 بیانگر تواندمی خود که نماییممی استفاده 94/9 معناداری

 و وابسته متغیر عنوان به آگاهی بین همبستگی و ارتباط

 عنوان به محیطی و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، هایشاخص

 .باشد زندگی کیفیت مستقل متغیرهای
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 رگرسیون آزمون نتایج. 11جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها

 ضریب نشده استاندار ضریب

 استاندار

 شده

t 
 سطح

 معیار انحراف β معناداری

 Beta 9,998 9,999 9,384 3,531 آگاهی

 9,999 33,839 3,333 9,318 2,329 شاخص اجتماعی

 9,999 -1,943 -9,333 9,345 -3,953 شاخص اقتصادی

 9,999 -5,134 -9,159 9,358 -9,189 شاخص کالبدی

 9,999 -3,193 -9,283 9,339 -9,334 شاخص محیطی

a. Dependent Variable: یآگاه   

 

 شده اجرا هادی طرح دارای روستاهای بین مقایسه به حال

 نشده اجرا ولی بوده هادی طرح دارای تنها که روستاهایی و

 معناداری سطح با ویتنی مان آزمون از مسیر این در. پردازیممی

 نمونه، 39 از کمتر تعداد برای نماییمکهمی استفاده 94/9

-می استفاده( کیفی متغیرهای)ناپارامتریک و مستقل هاینمونه

 .گیریممی بهره شود،

 اجتماعی بعد در ویتنی مان آزمون نتایج. 11 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
-Mannآزمون

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

سطح 

 معناداری

 29/9 -232/2 33939 31233 روستایی عمران در مشارکت

 99/9 -392/32 23983 1985 محلی نهادهای تقویت

 99/9 -139/32 28882 4899 جدید محلی نهادهای ایجاد

 99/9 -194/3 39948 34383 روستایی امور در مردم نظرات از استفاده

 سوانح برابر در فردی امنیت احساس

 طبیعی
4/39341 4/59313 935/3- 333/9 

 99/9 -235/8 4/25199 4/3932 آینده به امید

 93/9 -542/3 39853 35831 خانوار اساسی نیازهای تأمین توانایی

 994/9 -838/2 4/38439 4/34494 مهاجرت میزان

 959/9 -383/3 33333 31543 اجتماع به تعلق احساس

 93/9 -395/2 4/33243 4/31251 روستا در ماندن به تمایل

 

 هادی طرح دارای روستاهای بین تطبیقی مقایسه اساس بر

 از و اجتماعی بعد در هادی، طرح دارای روستاهای و اجراشده

 محلی نهادهای ایجاد محلی، نهادهای تقویت در متغیر، 39 بین

 آینده، به امید روستایی، امور در مردم نظرات از استفاده جدید،

 در ماندن به تمایل خانوارو اساسی نیازهای تأمین توانایی

 وجود گروه دو بین درصد 33 سطح در معناداری روستاتفاوت

 جدول) ندارد وجود معناداری تفاوت دیگر متغیرهای بین و دارد

33.) 
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 اقتصادی بعد در ویتنی مان آزمون نتایج. 12 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
-Mannآزمون

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

سطح 

 معناداری

 99/9 -313/3 4/33853 4/8831 شغلی هایفرصت ایجاد

 99/9 -395/39 4/39289 4/9294 شغلی تنوع ایجاد

 99/9 -911/3 4/33533 4/31123 خانوار درآمد سطح

 99/9 -984/5 28489 33993 خانوار اندازپس سطح

 99/9 -922/3 4/32334 4/3339 خانوار هایدارایی سطح

 99/9 -892/39 39424 9295 اقتصادی هاینابرابری کاهش

 مساکن قیمت افزایش

 روستایی
33853 35845 439/1- 99/9 

 هایفرصت ایجاد در متغیر، 9 بین از و اقتصادی بعد در

-دارایی سطح خانوار، اندازپس سطح شغلی، تنوع ایجاد شغلی،

 قیمت افزایش و اقتصادی هاینابرابری خانوار،کاهش های

 درصد 33 سطح در معناداری روستا،تفاوت در روستایی مساکن

 درآمد سطح متغیر در تنها و دارد وجود گروه دو بین

 (.32 جدول) ندارد وجود معناداری خانوارتفاوت

 کالبدی بعد در ویتنی مان آزمون نتایج. 13 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
-Mannآزمون

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

سطح 

 معناداری

 99/9 -393/1 35315 33343 رفته بکار مصالح نظر از مسکن کیفیت

 و حمام نظیر مسکن امکانات و تجهیزات

 بهداشتی دستشویی
4/9519 4/39592 523/39- 99/9 

 99/9 -181/39 4/39393 4/9311 مسکن تهیه توانایی

 99/9 -55/4 29935 32831 سطحی هایآب دفع و آوریجمع

 938/9 -31/2 4/33299 4/31334 معابر شبکه کیفیت

 99/9 -433/4 28949 33893 پیاده عابر مسیرهای کیفیت

 992/9 -393/3 39335 34431 معابر به دسترسی سهولت

 293/9 -233/4 -393/3 39343 روستا در امکانات گسترش

 از مسکن درکیفیت متغیر، 8 بین از و کالبدی بعد در

 و حمام نظیر مسکن امکانات و تجهیزات رفته، بکار مصالح نظر

 دفع و آوریجمع مسکن، تهیه توانایی بهداشتی، دستشویی

 عابر مسیرهای کیفیت معابر، شبکه کیفیت سطحی، هایآب

 در معناداری روستاتفاوت در معابر به دسترسی سهولت و پیاده

 متغیر در تنها و دارد وجود گروه دو بین درصد 33 سطح

 جدول) ندارد وجود معناداری روستاتفاوت در امکانات گسترش

33). 
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 محیطی بعد در ویتنی مان آزمون نتایج. 14 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
-Mannآزمون 

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

سطح 

 معناداری

 99/9 -822/8 4/32429 4/3422 روستایی عمران در مشارکت

 343/9 -529/3 59999 31334 محلی نهادهای تقویت

 99/9 -334/39 4/33133 4/8135 جدید محلی نهادهای ایجاد

 99/9 -538/39 33393 8311 روستایی امور در مردم نظرات از استفاده

 سوانح برابر در فردی امنیت احساس

 (زلزله و سیل) طبیعی
4/31345 4/33932 333/2- 923/9 

 99/9 -185/1 34329 32322 آینده به امید

 99/9 -391/33 28913 4941 خانوار اساسی نیازهای تأمین توانایی

 935/9 -338/2 33285 4/31293 مهاجرت میزان

 99/9 -283/39 33538 8533 اجتماع به تعلق احساس

 99/9 -349/3 32338 3333 روستا در ماندن به تمایل

 عمران در مشارکت در متغیر، 39 بین از و محیطی بعد در

 مردم نظرات از استفاده جدید، محلی نهادهای ایجاد روستایی،

 طبیعی سوانح برابر در فردی امنیت احساس روستایی، امور در

 اساسی نیازهای تأمین توانایی آینده، به امید ،(زلزله و سیل)

 به تمایل و اجتماع به تعلق احساس مهاجرت، میزان خانوار،

 دو بین درصد 33 سطح در معناداری تفاوت روستا در ماندن

 تفاوت محلی نهادهای تقویت متغیر در تنها و دارد وجود گروه

 (.35 جدول) ندارد وجود معناداری

 گیرینتیجه و بحث. 5
 آن در که بدانیم جغرافیایی واحدی عنوانبه را روستا اگر

 روستایی توسعه و اندارتباط در باهم کامالً محیط و انسان

 نماییم، مطرح روستاییان زندگی کیفیت بهبود جهت استراتژی

 روستاییان زندگی کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل است الزم

 زندگی کیفیت مختلف ابعاد به ویژه توجه زیرا گردد مشخص

 از .گردد روستایی هایسکونتگاه توسعه ساززمینه تواندمی خود

 اقدامات ترینمهم از کیی هادی طرح اجرای و تهیه دیگر طرف

 جانبههمه توسعه زمینه در کشورمان روستاهای در حاضر حال

 خواهیممی طرح این وسیلهبه درواقع. است روستایی مناطق

 تا دهیم کاهش را شهر و روستا بین موجود هاینابرابری

 و گردد جلوگیری شهرها به روستاییان مهاجرت از وسیلهبدین

 متناسب زندگی جهت الزم تسهیالت کردن فراهم با بساچه

 ازجمله. نمائیم فراهم نیز را معکوس مهاجرت زمینه ،بازمان

 هاطرح گونهاین آثار پایداری و تقویت در تواندمی که اقداماتی

 با بنابراین نمود؛ اشاره ارزشیابی و نظارت به توانمی باشد، مؤثر

-می نظر به هادی طرح اجرای و تهیه روند افتنی ادامه به توجه

 زندگی کیفیت بهبود بر هادی طرح اجرای اثرات تحلیل رسد

 میدانی هایبررسی و مطالعه نتایج .باشد مؤثر و مفید تواندمی

 روستاییان زندگی کیفیت بر هادی طرح اجرای دهدمی نشان

 حس افزایش در یابیمدرمی توصیفی آمار از و نبوده تأثیربی

 افزایش روستا، در ماندن به تمایل امنیت، حس مشارکت،

 انداز،پس و درآمد سطح افزایش آن تبعبه و مسکن قیمت

 گسترش و معابر به دسترسی سهولت معابر، شبکه کیفیت

 وساز،ساخت هنگام در حرایم رعایت روستا، سطح در امکانات

 میزان ولی بوده مؤثر روستا پاکیزگی و زباله دفع و آوریجمع

 تأثیر طورکلیبه و شدهمشاهده پایین به متوسط تأثیر این

 از ترپایین حد در زندگی کیفیت بهبود بر هادی طرح اجرای

 .است شدهارزیابی ضعیف و متوسط

 از روستا اهالی آگاهی یابیمدرمی مطالعه نتایج از همچنین

 کیفیت بهبود جهت در مؤثر گامی تواندمی هادی طرح اجرای

 تمامی در توانندمی آگاه روستاییان زیرا گردد روستاییان زندگی

 به را طرح مسیر و داشته مشارکت طرح اجرای و تهیه مراحل

 و نموده هدایت خود روستای شرایط با متناسب و درست سمت

. نمایند تبدیل میدانی به اسنادی حالت از را موجود طرح

 مسجد خشت مانند موردمطالعه روستاهای از برخی در چنانچه

 اهالی آگاهی دلیل به دیدیم هستند هادی طرح دارای که

 در اقدامات خودجوش کامالً  طوربه و روستایی مدیریت و روستا
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 .است دادهرخ هادی طرح اجرای مسیر در روستا، در انجام حال

 روستاهای در زندگی کیفیت که است شده سعی مطالعه این در

 اجراشده هادی طرح دارای روستاهای و هادی طرح دارای

 هادی طرح اجرای که دهدمی نشان مطالعه نتایج. گردد مقایسه

 ایجاد محلی، نهادهای تقویت بر مثبتی تأثیرات اجتماعی بعد در

 امور در مردم نظرات از استفاده جدید، محلی نهادهای

 خانوار و اساسی نیازهای تأمین توانایی آینده، به امید روستایی،

 در مثبتی تأثیرات اقتصادی بعد در روستا، در ماندن به تمایل

 در زندگی کیفیت که است شده سعی مطالعه این در ایجاد

 هادی طرح دارای روستاهای و هادی طرح دارای روستاهای

 اجرای که دهدمی نشان مطالعه نتایج. گردد مقایسه اجراشده

 نهادهای تقویت بر مثبتی تأثیرات اجتماعی بعد در هادی طرح

 در مردم نظرات از استفاده جدید، محلی نهادهای ایجاد محلی،

 اساسی نیازهای تأمین توانایی آینده، به امید روستایی، امور

 تأثیرات اقتصادی بعد در روستا، در ماندن به تمایل و خانوار

 سطح شغلی، تنوع ایجاد شغلی، هایفرصت ایجاد در مثبتی

 هاینابرابری کاهش خانوار، هایدارایی سطح خانوار، اندازپس

 بعد در روستا، در روستایی مساکن قیمت افزایش و اقتصادی

 بکار مصالح ازنظر مسکن کیفیت در مثبتی تأثیرات کالبدی

 دستشویی و حمام نظیر مسکن امکانات و تجهیزات رفته،

 هایآب دفع و آوریجمع مسکن، تهیه توانایی بهداشتی،

 و پیاده عابر مسیرهای کیفیت معابر، شبکه کیفیت سطحی،

 در مثبتی تأثیرات محیطی بعد در معابر، به دسترسی سهولت

 جدید، محلی نهادهای ایجاد روستایی، عمران در مشارکت

 فردی امنیت احساس روستایی، امور در مردم نظرات از استفاده

 توانایی آینده، به امید ،(زلزله و سیل) طبیعی سوانح برابر در

 به تعلق احساس مهاجرت، میزان خانوار، اساسی نیازهای تأمین

 .دارد روستا در ماندن به تمایل و اجتماع
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Abstract: 

Purpose: Guiding plan for the village is among rural development projects that has a 

fundamental role in the comprehensive development in rural areas. Hence, this article tries to 

check the effects of implementing the guiding plan on improving the life quality of villagers. 

Methodology: The research method is descriptive - analytical and data is collected from library 

and field studies. Statistical population of this research are villages of central city of Rasht which 

are shown in two groups: implemented guiding plan villages and currently having guiding plan, 

and then according to ranking population, four villages were selected through random sampling. 

By using Morgan tables the number of samples was determined (378 samples) and distributed 

between noted villages by using rational method.  

Finding: The collected data were analyzed using the t-test, Mann-Whitney test and regression. 

The results showed that the implementation of the guiding plan have a positive impact just on the 

economic dimension of quality of life in the villages of central city of Rasht but has no 

significant impact on the social, physical and environmental dimensions. During the 

investigation, it was found that informing the villagers of the implementation of the guiding plan 

was a positive step in improving the quality of life and the quality of life is different between 

implemented guiding plan villages and currently having guiding plan. 

Research limitation: Achieving Information and checking the quality of rural life were among 

the challenges of this study. 

Practical implications: According to the obtained results, attending to all dimensions of quality 

of life and also awaring villagers is very important in creating a sense of participation and life 

quality  

Original/value: Evaluation of the implementation of guiding plan is an important topic that can 

lead to be aware of the views and the opinions of experts, identification of strengths and 

weakness of designs and rural development programs. 

Keywords: Village, guiding plan, quality of life, central section, Rasht Country. 
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