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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

In the literature of rural development, the main 

goal is to promote the quality of rural life and the 

welfare of the villagers, especially the socio-

economic status of a particular class of people, i.e., 

the poor villagers. To upgrade the physical 

structure of the village is among the ways to 

achieve this goal. Therefore, rural construction has 

been among the measures taken by the government 

to tackle this issue over the last years, which 

include not only changes in rural communities, 

production methods and economic organization of 

rural communities, but also measures relevant to 

improving infrastructure, political, and social 

matters and the relation of the community 

members with each other. Therefore, one of the 

most fundamental issues in the aftermath of the 

Islamic Revolution of Iran, is how to improve the 

socio-economic status or the living conditions of 

the people living in small villages. Their share in 

economic and social development is too modest. 

Today, rural Conduct plans are the most important 

means of directing rural development in Iran. The 

final goal of such plans is to provide the conditions 

for welfare and improving the quality of rural life, 

and maintain it in rural areas. Two decades after 

the implementation of rural Conduct plans in Iran, 

and having learned valuable experiences, it is 

essential to know what the implications of these 

plans are for the rural communities, and whether 

they have reached their ultimate goals, i.e., 

improved quality of life, and providing a lively and 

healthy environment for rural people? Therefore, the 

main research question is to what extent have the 

rural conduct plans been effective in improving the 

quality of life of the villagers in Fariman County? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Rural conduct plans are among the rural 

construction plans which can play a fundamental 

role in development of rural areas. These projects, 

with their potentials and  capacities can make 

ground for improvement of public facilities 

and welfare, such as modernization of rural 

housing, newly made sidewalks, and residential 

space, improving the lives of the villagers and their 

participation. Rural conduct plans are the 

revitalization of rural areas in social, economic and 

physical dimensions. 

Quality of life is a broad concept that has 

many definitions. Some have defined it as the 

viability of a region, others have defined it as a 

measure for the attraction and some have defined 

as welfare, social well-being, happiness, 

satisfaction, etc. Therefore, the quality of life is a 

complex, multi-dimensional and qualitative term 

about the conditions and population in a special 

geographical area that relies on subjective or 

qualitative indicators and 

on objective or subjective ones, too. 

3. METHODOLOGY 

The research is an applied one conducted in 

descriptive-analytical and correlational method 

using survey and questionnaires. The population 

included 22 villages in which rural conduct plans 

have been implemented; eight villages with a total 

population of 3835 households were selected. 

Employing the Cochran formula, 249 rural 
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households were selected from the villages of the 

study area, they were interviewed based on 

random sampling method. Data collected from the 

questionnaires, were analyzed using statistical 

analysis methods in SPSS, and fitness research 

model in EQS software. 

4. DISCUSSION 

Step-by-step regression was used to assess the 

effectiveness of rural conduct plans on subjective 

dimension of quality of life. According to 

coefficient of determination that shows the 

specification of a variance and variation of the 

dependent variable through independent variable, 

in the final stage, it was 0.57 which indicates the 

indicators of independent variable explain 57% of 

variation of dependent variable. According to the 

results, the model was implemented in four stages, 

and in each stage the most influential variable was 

introduced to the model. At the end, all the 

variables, land use and distribution of services, 

rural environment, quality of housing and street 

network were introduced to the model which 

explained 57 percent of variations in quality 

of life. The amount of P-Value or the significance 

level is 0.000, which is smaller than 0.05. 

Therefore, the null hypothesis test, implying the 

insignificance of regression model, was rejected 

with 99% confidence. Eventually, we may conclude 

that among the indicators of implementing the rural 

Conduct plans, ‘to maintain the land-use’ and 

‘distribution of services’ had the greatest impact on 

the subjective dimension of villagers’ quality of life. 

5. CONCLUSION 

Currently, the rural Conduct plans are viewed as 

the most significant and the only rural 

development document in our country whose only 

aim is to improve the quality of rural life and bring 

more prosperity into rural areas. The results show 

that there is a direct and complete correlation 

between the variables (correlation coefficient 

0.75). In other words, there is a strong and positive 

relationship between implementing rural Conduct 

plans and subjective improvement in the quality of 

villagers’ life in the study area. As the success rate 

of rural Conduct plans increases, the quality of life 

of the villagers increases as well. Therefore, to 

achieve the desired objectives, all individuals 

involved in this project, including shareholders 

who are rural residents and the Islamic Revolution 

Housing Foundation, should play their role in 

better implementation of the project. It is essential 

that all those involved in the project help each 

other to achieve all-round development of rural 

areas, as the development of rural areas makes way 

for national development. 

Key words: Quality of life, subjective indicators, rural 

guidance plan, path analysis, Fariman County.
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 چکیده

جانبۀ مناطق روستایی داشته باشدد. اید  در توسعۀ همه تواند نقش بنیادی و زیربناییهای عمران روستایی است که میطرح هادی روستا از جمله طرح هدف:

یداالحددا  و رفاهی از قبیل نوسازی مسک  روسدتایی، معدابر جد ت عمومی ویالساز بهبود تسهتواند زمینههای خود میها و قابلیتطرح با استفاده از پتانسیل

ت ذهندی وستایی در بهبدود کیفیددر ای  مقاله تالش شد تا اثرات اجرای طرح هادی ر. ها باشدحریم مسکونی، بهبود وضعیت زندگی روستاییان و مشارکت آن

 زندگی روستاییان مورد بررسی قرار گیرد. 

هدا آن روستا بدوده کده در 22بستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، تحلیلی و هماز نظر روش، توصیفی ش تحقیق در ای  مطالعه، از نظر هدف، کاربردی ورو روش تحقیق:

گیری )کدوکران  روش نمونه گیری انتخاب شد. در سطح روستاهای مورد مطالعه باخانوار به روش نمونه 3835روستا با جمعیت  8ها طرح هادی اجرا شده است. از بی  آن

هدای های مدورد نظدر، بدا اسدتفاده از روشنامهشدده از پرسدشقرار گرفتند. اطالعدات استخرا  گیری تصادفی مورد پرسشخانوار روستایی انتخاب و به روش نمونه 249

 بررسی قرار گرفت. مورد  EQSافزار و برازندگی مدل تحقیق با نرم  SPSSافزاروتحلیل آماری در محیط نرمتجزیه

دار و قدوی بدا ضدری  دهد که ارتباطی معندیبستگی تیپ پیرسون نشان میهای همآمده از آزموندستهای مطالعه براساس نتایج بهیافته های تحقیق:یاقته

را تبیی   درصد تغییرات متغیر وابسته 57ایی که ابعاد طرح هادی روستنحوی  بی  اجرای طرح هادی روستایی و بعد ذهنی کیفیت زندگی وجود دارد؛ به 75/0

رگذار بوده است. درصد بر ارتقای بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان تأثی 35کند و در بی  ابعاد طرح هادی، متغیر کاربری اراضی و توزیع خدمات به میزان می

 بستگی مستقیم و کاملی وجود دارد.، همدر توزیع فضایی رابطۀ بی  اجرای طرح هادی و کیفیت ذهنی زندگی در هفت روستا

 ایی، تحلیل مسیر، شهرستان فریمان.های ذهنی، طرح هادی روستکیفیت زندگی، شاخصها: کلیدواژه
 

یت ذهنی زندگی بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیف . 1396. )ح، سجاسی قیداری. و ع. ا، عنابستانی.، ف، جعفریارجاع: 

 .20-1 ، 2)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. طالعۀ موردی: شهرستان فریمان )م روستاییان
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 مقدمه  .1
 طرح مسأله .1.1

 بهبدود توسدعه، ةعمدد هددف روسدتایی ۀتوسدع ادبیات در

 جتماعیا زندگی بهبود ویژهبه روستاییان رفاه و زندگی کیفیت

 .هسدت فقیدر روسدتاییان یعنی ؛مردم از خاصی گروه اقتصادی

 فیزیکدی سداخت در تغیر ،هدف ای  به رسیدن هایراه از یکی

 دچند در دولدت کده هداییراه از یکی بنابرای ، .باشدمی روستا

 کداره بد سدتاییانرو وضدعیت بهبدود بدا مقابله برای اخیر سال

 در دگرگدونی شدامل کده بدوده روسدتایی عمدران ،است گرفته

 هدایروش در تنهدا نده دگرگونی ای  که است روستایی ۀجامع

-زیدر امدور بلکده ؛روسدتایی ۀجامع اقتصادی سازمان و تولیدی

 جامعه اعضای مناسبات ،همچنی  و اجتماعی و سیاسی بنایی،

 . 44 ، ص.1376 ایش،آسد) شدودمدی شدامل نیز را دیگریک با

 از بعد ةدور در ویژهبه ایران مسائل تری اساسی از یکی بنابرای 

 و اقتصدادی شدرایط بهبدود چگدونگی اسدالمی انقالب پیروزی

 کده است مردمی زندگی شرایط بهبود ،کلی طور به و اجتماعی

 ۀسدعتو در مدردم ای . برندمی سره ب کوچک روستاهای ای  در

 آسددایش،) دارندد ندابرابر بسددیار سدهمی اجتمداعی و اقتصدادی

تدوان گفدت در رابطه بدا کیفیدت زنددگی می  .45 ، ص.1376

 دری و کیفدی چندبعددی پیچیدده، اواژهاصوالً کیفیت زنددگی 

یک مقیاس جغرافیدایی  با شرایط و وضعیت جمعیت در ارتباط

ی ذهنی یا کیفی و هدم هاشاخصخاص است که هم متکی به 

 ، ص.1386کوکبی، است )ی ینی یا کمّی عهاشاخصمتکی به 

هدای رواندی مانندد پاسد  اسداسکیفیت زندگی ذهنی بر . 83

یری و گاندازه موردیان دیگران در مرضایت شغلی و خوشحالی 

  و 4 ، ص.1384خدددوارزمی، ) یرنددددگسدددنجش قدددرار مدددی

تری  تمایز در بررسی کیفیت زندگی، تمایز تری  و رایجگسترده

، اصدغرپور، ذهنی و عیندی اسدت )نوندانیمیان کیفیت زندگی 

  .114 ، ص.1387، صفا و کرمانی

یزی کالبددددی ربرنامدددهبددده  توجددده یدددراخی هادر سدددال

ی  وضدعیت ترمطلوبیافت  منظور  بهی روستایی هاگاهسکونت

 دسدتور کداربده نفدع جامعده در  و جامعدهسازگاری بی  فضدا 

ینده زم تاست ا قرارگرفتهروستایی  ۀنهادهای توسع ها وسازمان

ی روسدتایی هاگاهسکونتکالبدی  ۀمناسبی برای توسع و بستر

، 1390 ،الددی  افتخداری و بددریپورطاهری، رک ) یدآفراهم 

 . 11 ص.

 هدادی هدایطدرح فیزیکدی، ۀتوسدع هدایطرح تمامی بی 

 اهمیدت دارای جنبده سده از و داشدته خاصی ویژگی روستایی

 اجدرای و تهیه ها،طرح  ای آناز زمان به توجه با نخست، ؛است

 کشدور در طرحدی کمتدر) دارد سدابقه سدال 20 از بیش هاآن

.  باشدد داشته ادامه مدت ای  آن، اجرای و تهیه که دارد وجود

 تهیده روسدتا مقیداس در هدادی هدایطدرح کده جاآن از دوم،

 ندواحی تمدام در و اسدت زیداد هداآن مکدانی ةگسدتر ،شودمی

 سدوم،. یافدت را هداآن از هداییهنموند توانمی کشور روستایی

بده  کده هاسدتطرح تری موردی و تری محلی هادی هایطرح

 دارد ارتبدداط روسددتایی اجتمدداع و روسددتاها بددا مسددتقیمطددور 

امددروزه طددرح هددادی روسددتایی،   .170 ، ص.1387 رضددوانی،)

روستایی در ایران است )شکور و  ۀابزار مدیریت توسع تری مهم

 زمدان از کدهای  بده توجده بدا . 40 ص.، 1393، الدینیشمس

 مداهفروردی تا پایان  1368یعنی سال  ؛نهاد ای  فعالیت شروع

در و  شدده تهیدهروستا طرح هدادی  31146برای  1393سال 

 ،شدده اجرا هاآنکل روستاهایی که طرح در زمانی،  ةهمی  باز

 . 1394)بنیاد مسک  انقدالب اسدالمی،  باشدمیمورد  13548

 آوردنفدراهم هداطرح گوندهای  نهایی هدف که ای  ه بهبا توج

 هاآن ماندگاری و روستاییان زندگی کیفیت بهبود و رفاه ۀزمین

دهه از تهیه و  دوبیش از  گذشت باو  است روستایی مناطق در

هادی روستایی در کشور و انددوخت  تجربده،  هایطرحاجرای 

نتدایجی بده بدار  چده هداطرح گونهای الزم است بدانیم اجرای 

روستایی در پدی داشدته  ۀآورده و چه پیامدهایی را برای جامع

 و زنددگی کیفیدت بهبدود کده خود هدف به ،نهایت در واست 

 سداکنان زنددگی بدرای جداذب و سدالم محیطدی آوردنفدراهم

هددف از  ت. بندابرای ،اس دست یافته ،باشدمی روستایی نواحی

اجدرای  هایمشخصده بدا تأکیدد بدرپژوهش حاضر ای  است تا 

بهبدود کیفیدت مسدک ، از:  اندعبارتکه طرح هادی روستایی 

 محدیطسترسدی بده خددمات، معابر، کاربری اراضدی و د ۀشبک

زندگی روسدتاییان  ذهنیکیفیت  بر آن را روستا، اثرات زیست

قرار دهد. در کنار آن، توزیع فضایی ارتباط بی   بررسی موردرا 

تدا  شودارزیابی  مطالعه مورد ةحدودمای  دو متغیر را در سطح 

بیشدتر،  هایبررسدیبدرای  ایپایدهبتوان از نتایج آن به عنوان 

 ویژهبدهروسدتایی و  هدایحوزهدر  گذاریسیاستو  ریزیبرنامه

یعنی روستاهای شهرستان فریمان استفاده  ؛مطالعه مورد ۀناحی

مسدک  انقدالب اسدالمی در  از زمان شروع فعالیت بنیدادد. کر

هدای بسدیاری تهیده و بده قاط روستایی سراسدر کشدور طرحن
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اجدرا گذاشدته اسدت و روسدتاهای واقدع در شهرسدتان  ۀمرحل

های روستایی کشور اسدت کده طدرح جمله محدوده فریمان از

شده اسدت. اجدرای طدرح  هادی در آن به معرض اجرا گذاشته

د و طدی شدآنداز  1375 ۀای  شهرستان از اوایل دهد هادی در

های هدادی اخیر شمار زیادی از طرح ۀویژه در دهبه ای  مدت

شدده و  برای مناطق روسدتایی مختلدا اید  شهرسدتان تهیده

که طبدق  طوری به ؛اجرا درآمده است ۀها به مرحلبرخی از آن

آمده از بنیاد مسدک  انقدالب اسدالمی دستآخری  اطالعات به

رح روستای ای  شهرستان ط 70کنون برای  خراسان رضوی تا

ده شاجرا  روستا طرح 22هادی تهیه شده و از ای  تعداد برای 

شدده و در هدای تهیهبدا توجده بده حجدم طرح ،بنابرای  .است

 ۀای موارد اجراشده در شهرسدتان فریمدان، وسدعت جامعدپاره

روستایی در ای  شهرسدتان کده طبدق اطالعدات آمداری سدال 

دگی درصد جمعیت ای  شهرستان در روسدتاها زند 42، 1390

های ای  جامعده کنند و گسترش روزافزون نیازها و خواستهمی

وردهای آها و آگاهی از دستضرورت ارزیابی عملکرد اجرای آن

 روستایی مورد مطالعه ضدروری اسدت. ۀها برای جامعای  طرح

 ونقداط قدوت  توانددمینتایج حاصل از اید  پدژوهش  ،بنابرای 

 ریدزیپیتدایج آن در و از ند کندرا آشدکار  هداطرحای   ضعا

روستایی کشور اسدتفاده شدود و  هایمحیطآتی در  هایبرنامه

اساسدی در  سؤال ،رو ای از آن افزوده شود.  اثربخشیبه میزان 

تحقیق حاضر ای  است که اجرای طرح هادی روستایی به چده 

شهرسدتان فریمدان زندگی روستاییان  ذهنیمیزان در کیفیت 

 سدؤالگویی بده زیدر بدرای پاسد  ۀداشته است؟ و فرضی تأثیر

اجرای طرح هدادی روسدتایی در کیفیدت »است:  شده طراحی

  «.بوده است اثرگذارشهرستان فریمان زندگی روستاییان  ذهنی

 تحقیق ةپیشین. 1.2
هادی در مناطق روسدتایی کشدور  هایطرحاز زمان اجرای 

أثیر ارزیابی تد ربارةد رسدمیو به نظر  گذردمیبیش از دو دهه 

که به  متعددی صورت گرفته است هابررسی هاطرحاجرای ای  

 زمینده اید  در پژوهش ؛ نخستی شودمیاشاره  هاآنبرخی از 

 -اقتصدادی آثدار بررسدی هدف با 1367 سال در وثوقی توسط

 همدددان اسددتان در بهسددازی هددایطرح اجددرای اجتمدداعی

 نارضدایتی به توانمی پژوهش ای  نتایج از که است گرفتهانجام

 انتخداب بهسدازی، عملیدات شددنطوالنی خاطر به روستاییان

 مشدانل بیشتر بودنخدماتی طرح، اجرای برای نامناس  فصل

 خدداطر بدده هددامهاجرت کنتددرل در موفقیددت عدددم ایجادشددده،

 طدرح اجدرای از روسدتاییان نسدبی رضایت طرح، ماندنناتمام

 دیانجمشدی و عظیمدی  .25 ، ص.1367 وثدوقی،) دکدر اشاره

 هاآن امیدواری افزایش و مردم زندگی نسبی   پیشرفت1384)

 در کدم توفیدق طرح، ای  از برخوردار روستاهای در سکونت به

 در ویژهبده مدردم دادنمشارکت و محیطیزیست مسائل رعایت

  1385) نیور مداح. است طرح اجرای آثار از طرح ۀتهی یندآفر

اراضی و سنددارکردن افزایش مشانل خدماتی و افزایش قیمت 

 ۀیند اجرا و تهیدآ، عدم تثبیت جمعیت و مشارکت در فرامالک

  افدزایش 1388) یعنابسدتاناز آثار اجدرای طدرح اسدت.  طرح

  1388و نصدیری ) امیدواری روستاییان برای ماندن در روسدتا

را از نتایج  رسانیخدماتکالبدی و  نظر ازبهبود وضعیت روستا 

زاده و خلیلدددی، محسددد  ،پدددوریزعز. داننددددمیایددد  طدددرح 

هدا بدر   معتقدند کده اجدرای اید  طرح1390) حاصلحسینی

گذاری، مطلوب و بر میدزان سدرمایه نسبتاًاشتغال، تأثیر  ۀتوسع

برداری از زمدی  تدأثیر مطلدوب میزان درآمد روستاییان و بهره

 شددیری، و شددعبانعلی فمددی ،سددواری مطالعدداتداشددته اسددت. 

 5/86) اکثریدت مندیرضدایت کده سدتا ای  گربیان  1391)

 بدود؛ متوسدط و کدم هدادی طرح به نسبت روستاییان  درصد

 ایجداد و کالبددی -فیزیکدی اثرات روستا، به مندیعالقه ایجاد

 هادی هایطرح اثرات عنوان به را روستا در جانبی هایاشتغال

  1392پژوهش رسدتمی و میرزاعلدی ) ۀ. نتیجکردند شناسایی

در  هداکاربریاندواع  یدابیمکانضوابط مربوط به  دهدنشان می

امدا در  ؛هدادی روسدتایی رعایدت شدده هدایطرح ۀتهی ۀمرحل

 هدداییابیمکان ة، بخددش عمدددهدداطرحاجددرای ایدد   ۀمرحلدد

احمدددآبادی و  ،شددماعیده اسددت. شددپیشنهادشددده رعایددت ن

 در طدرح، اجدرای از پدس انددداده نشدان  1393) احمدآبادی

 محیط شاخص و است بهبودیافته معابر شاخص کالبدی،ۀ زمین

 سدبز فضای فاضالب، زباله، دفع آرامستان، شامل روستا زیست

 در. اسدت نگرفته رقرا توجه مورد سطحی هایآب آوریجمع و

 و مشدددارکت مهددداجرت، میدددزان شددداخص اجتمددداعی، بعدددد

 و گذاریسدرمایه هایشاخص اقتصادی، بعد در و مندیرضایت

 .دارند قرار بیمطلو وضعیت در اشتغال

تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثرات اجدرای طدرح هدادی 

 تدات. زنددگی روسدتاییان اسد ذهنیروستایی بر بهبود کیفیت 

 اسدت گرفتهکیفیت زندگی نیز مطالعاتی انجامنۀ زمی کنون در

 و رضددوانیشددود: هددا اشدداره میکدده در ادامدده بدده برخددی از آن

 بدرای زنددگی کیفیت سنجش جهت   مدلی1387منصوریان )
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 کیفیدت پیشدنهادی، مددل در. کردندد ارائده روسدتایی نواحی

 یدابیارزش از برآمدده چندبعددی ةسداز یدک حکدم در زندگی

 کده بدوده اید  بر فرض و شده گرفته نظر در گوناگون نیازهای

 یعندی، دارد؛ زنددگی کلی کیفیت بر متفاوت تأثیری نیازی هر

 عنوان به که است یزندگ کیفیت در نسبی سهم دارای نیاز هر

 اید  از .اسدت اهمیت دارای زندگی کلی کیفیت در سهیم وزن

 هدر برای نیازها اهمیت از تابعی زمان هر در زندگی کیفیت رو،

 و فدرد ذهنی بهزیستی در آن نسبی سهم برحس  گروه یا فرد

 و نوندانی .است شده فرض انسانی نیازهای شدنبرآورده میزان

 در درآمدد و اجتمداعی ۀسدرمای دادندد نشان  1388) همکاران

بدا اسدتفاده از   2008) 1لدی .دارد تدأثیر زندگی کیفیت متغیر

های ذهنی به بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه شاخص

وضدعیت که محل زنددگی، نتایج نشان داد  در تایوان پرداخت.

و درآمد قلمروهدای مختلدا رضدایت را  ، س ، تحصیالتهلأت

، زیمبددرک، تراتنیددک، گرجیددک. دهندددیم تحددت تددأثیر قددرار

های شددغلی،   فقدددان فرصددت0920) 2مارکوینددا و ژوراسدداک

محدودیت انتخداب حرفده، امکاندات و درآمدد پدایی ، خددمات 

اجتماعی، بهداشتی و درمدانی ضدعیا باعدا کداهش کیفیدت 

، کدامرون، . شدوک اسدمیتزندگی و کاهش رضایت شده است

هش تالشدی بدرای کشدا اید  پدژو  2009) 3مریدیو و پیچلر

ی هداحوزهتفاوت شهر و روستا در درآمدد، محرومیدت و دیگدر 

کشدورهای   یثروتمنددتردر  دهدیمزندگی است. نتایج نشان 

 ،اتحادیه اروپا تفاوت بسیار کمی میان شهر و روستا وجود دارد

در کشددورهای فقیرتددر، شددرو و جنددوب، سددطح  کدده یحددال در

از  تر ییپداوسدتایی بسدیار کیفیت زندگی و رفداه در منداطق ر

  اسدتفاده از کدامپیوتر و 2004) 4بدوالکمناطق شهری است. 

اینترنت باعا افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی شدده 

 در ایدران ردیدگیمنتیجده  یدر پژوهش  1389عنبری )است. 

 سدطح در دنیدا در زنددگی کیفیدت نظدر از اخیدر، سال بیست

الددی  مطالعدات رک  .اسدت تهداشد قدرار پایی  به رو متوسط

گر اید  اسدت کده   بیدان1390) پورفتاحی و حاجی ،افتخاری

های محیطی، شاخصهای زیستهای اقتصادی، شاخصشاخص

ها و تأسیسات، شاخص مسدک  و اجتماعی، شاخص زیرساخت

های مهم کیفیدت سرپناه و شاخص تفریح و سالمت از شاخص

تحقیددق یادشددده،  در ،شددوند. همچنددی زندددگی محسددوب می

کیفیت آموزش، محیط مسکونی و محیط فیزیکدی، سدالمت و 

تر از حدد متوسدط ارزیدابی امنیت و نیز درآمد و اشتغال پایی 

بسددتگی مطالعدده کیفیددت تعامددل و هم شدددند و مندداطق مددورد

  در 1390) حیددری. اجتماعی در حد متوسدطی قدرار داشدت

 در گیزندد کیفیدت شدهری، وضدعیت زنددگی کیفیت ارزیابی

 اسدت نامطلوب اقتصادی، و اجتماعی محیطی، ابعاد در منطقه،

مطالعات فرجدی . است متوسط ارتباطات و ونقلحمل بعد در و

وجود  ةدهندنشان  1390)صادقلو و سجاسی قیداری  ،سبکبار

فضایی به لحاظ کیفیت زندگی در میان روسدتاییان  هایتفاوت

نبداتی و چراندی  ،محمددی یگاندهاسدت.  مطالعده مورد ۀمنطق

 هداطرح اید  اجدرای کده دهنددمی   در تحقیقی نشان1391)

 روسدتاییان زنددگی کالبدی ابعاد بر معناداری و مثبت تأثیرات

 توفیدق اقتصادی و اجتماعی محیطی، ابعاد در اما ؛است داشته

آزادی، تقدیسددی و  ،جمشددیدی .اسدت نشددده حاصددل چنددانی

 محدیط کیفیدت ۀؤلفدم از نیدر اندداده   نشان1392) جمینی

 آمددوزش، کیفیددت) بررسددی مددورد هایمؤلفدده سددایر مسدکونی،

 ،هازیرسداخت کیفیدت فراندت، اوقات کیفیت سالمت، کیفیت

 سدنجش بدرای  درآمدد و اشدتغال کیفیدت و محیطدی کیفیت

 .هستند متوسط حد از ترپایی  زندگی کیفیت

 شناسی تحقیقروش .2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق2.1

یعندی شهرسدتان فریمدان واقدع در  ؛مطالعده ردمدو ۀمنطق

مربدع  کیلدومتر 72/3353با وسعت که استان خراسان رضوی 

 2کیلددومتری از مرکددز اسددتان قددرار دارد، دارای  75 ۀدر فاصددل

 1390براسداس سرشدماری  .دهستان اسدت 5شهر،  4بخش، 

و دارای  خانوار 25695نفر و تعداد  93930جمعیت شهرستان 

نفدر  39246خدانوار و  10514 ای سدکنه بداروستای دار 149

 . اید  1394باشدد )اسدتانداری خراسدان رضدوی، جمعیت می

شهرستان از شمال و شمال نرب به شهرستان مشهد، از شدرو 

 جام، از جنوب به شهرستان زاوه و از ندرب به شهرستان تربت

  .2 لده است )شکشحیدریه محدود به شهرستان تربت
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 مورد مطالعه در استان و ایران ةمنطق موقعیت -1 شکل

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 دهدد روسدتاهای مدورد  نشدان می2طور که جدول )همان

 3835نفدر جمعیدت و  14612، تعدداد 1390مطالعه در سال 

روسدتاهای  ةنظدر حجدم جمعیدت در رد اند که ازخانوار داشته

  .2ل شوند )جدوپرجمعیت شهرستان فریمان محسوب می

 
 1390مطالعه در سال  های جمعیتی روستاهای موردویژگی -2جدول 

 1394 و بنیاد مسک  انقالب اسالمی خراسان رضوی، 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 سال اجرای طرح طرح ۀمطالعات اولی نام روستا
1390 

 خانوار نمونه
 خانوار جمعیت

 63 975 3653 1383 1375 نو فریمانقلعه

 48 745 2980 1382 1381 سفال کته شمشیر

 25 387 1540 1386 1381 علیا کته شمشیر

 34 516 1935 1384 1375 آبادتقی

 22 336 1340 1385 1381 رخنه آبادحسی 

 20 312 1113 1381 1381 سعدآباد

 22 338 1248 1384 1383 آبادعشق

 15 226 803 1382 1381 سنگ بست

 249 3835 14612 - - جمع
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 . روش تحقیق 2.2
نظدر  تحلیلدی و از -پژوهش حاضدر ازنظدر روش توصدیفی

گیری از روش پیمایشی و با اسدتفاده هدف کاربردی که با بهره

شده است. شهرسدتان فریمدان دارای  نامه انجاماز ابزار پرسش

نفر است کده از  39264روستای دارای سکنه با جمعیت  149

روسدتا  22دارای طرح هادی مصوب و در  روستا 70ای  تعداد 

که ارزیابی طرح هادی روسدتایی  جاآن شده است. از طرح اجرا

سداله را ده ةدر روستاهایی انجام شود که حداقل یدک دور دبای

آماری پژوهش شامل روستاهای دارای  ۀجامع .طی کرده باشند

هدا باشد که از زمان شروع اجدرای طدرح در آنطرح هادی می

روسدتا  8اید  اسداس  از ده سال گذشدته اسدت کده بدر کمتر

 3835تعداد خانوار ساک  در اید  روسدتاها برابدر  د.انتخاب ش

باشد. جهت برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهدای خانوار می

و  %95گیری کوکران با سطح اطمینان روستایی از روش نمونه

بررسی برای  ،بنابرای  .شده است استفاده 0.06احتمال خطای 

اثرات اجرای طرح هادی روستایی بدر کیفیدت ذهندی زنددگی 

نفدر )سرپرسدت خدانوار  از روسدتاییان  249روستاییان، تعداد 

گیری تصادفی ساده، در هر روستا صورت نمونه برآورد شد و به

آوری اطالعدات و اند. پس از جمدعگرفته گری قرارمورد پرسش

و  ArcGIS, SPSS افدزاریهدای نرمهدا در محیطپردازش آن

مطالعده  مدورد ۀها در سدطح منطقدنسبت به تحلیل داده نیره

 اقدام شد. 

 

 تغیرهای تحقیقمبررسی قابلیت اعتماد  -1جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

                  

 

 

دگی برای ارزیابی اثرات طرح هادی بدر کیفیدت ذهندی زند

کدده اجددرای طددرح هددادی  دو متغیددر معرفددی شددد روسددتاییان

 عنوان متغیر مستقل و کیفیت ذهندی زنددگی بده روستایی به

متغیر اجدرای  .گیردمورد بررسی قرار می ،عنوان متغیر وابسته

 معدرف )گویده  و نیدز 27شداخص و  4 ۀوسدیل طرح هادی به

رف معد 26شداخص و  4 ۀوسیل متغیر کیفیت ذهنی زندگی به

 کدم، مبنای طیا لیکرت )بسدیار ها برارزیابی شد. تمامی گویه

 زیداد  تنظدیم شددند. بدرای ارزیدابی کم، متوسط، زیاد، بسدیار

ها و ربط در دانشدگاهنظر کارشناسان ذی ها ازنامهروایی پرسش

هدا بدر مسک  انقالب اسالمی اسدتفاده شدد و پایدایی آن بنیاد

ییدد تأ 84/0تدا  6/0تبار بی  اع مبنای ضری  آلفای کرونباخ با

  .1د )جدول ش

 مبانی نظری .3
 طرح هادی روستایی . 3.1

های عمران روستایی است جمله طرح طرح هادی روستا از

 ۀجانبدهمه ۀتواندد نقدش بنیدادی و زیربندایی در توسدعکه می

ها مناطق روستایی داشته باشد. ای  طرح با استفاده از پتانسیل

 ساز بهبود تسهیالت عمومی وتواند زمینهمی های خودو قابلیت

و تأسدیس تازهرفاهی از قبیل نوسازی مسک  روسدتایی، معدابر 

یان و مشدارکت یحریم مسکونی، بهبود وضعیت زندگی روسدتا

  . طددرح154 ، ص.1389همکداران،  و باشدد )زرافشددانی هداآن

عبارت است از تجدید حیدات هددایت روسدتا بده  روستا هادی

 ، ص.1373د اجتماعی، اقتصادی فیزیکدی )آسدایش، لحاظ ابعا

 ةنحدو ۀنامدآیی  براسداس روستایی هادی طرح ،واقع  . در78

 مقدار آلفا هاگویه نام شاخص نام متغیر متغیر

 اجرای طرح هادی مستقل

 64/0 8 کیفیت مسک 
 67/0 6 معابر ۀشبک

 62/0 7 کاربری اراضی و خدمات
 60/0 6 زیست روستا یطمح

 84/0 27 کل

 وابسته
بعد ی )زندگ یفیتک

 ی ذهن

 72/0 6 اقتصادی
 66/0 7 اجتماعی
 60/0 5 محیطی
 60/0 8 کالبدی
 83/0 26 جمع
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و  ایمنطقده ای،محلی، ناحیه و عمران توسعه هایطرح بررسی

 /10 /12کشدور مصدوب  و معمداری شهرسدازی و مقررات ملی

 ضدم  که ت محترم وزیران عبارت است از: طرحیأهی 1378

 آتی و مکان گسترش میزان موجود، بافت و اصالح یدهسامان

 از قبیدل عملکردهدای مختلدا از زمی  بدرای استفاده ةو نحو

و  و تجهیدزات و تأسیسدات و کشداورزی تجداری مسدکونی،

 در قالد  مدورد را برحسد  روسدتایی های عمدومینیازمندی

 های روسدتاییگاهسکونت و فضا دهیسامان هایطرح مصوبات

ها و د )سدازمان شدهرداریکنمی تعیی  ایناحیه جامع طرح یا

شدده، براساس تعریا ارائه  .3 ، ص.1385های کشور، دهیاری

 و عمدران توسدعه ۀایجاد زمیندیابی به ای  طرح درصدد دست

و اجتمداعی،  اقتصدادی فرهنگدی، شدرایط بده توجه با روستاها

 ایجدادروسدتا،  فیزیکی وضعیت امکانات، هدایت ۀعادالن تأمی 

و  محیطیزیسدت و خدمات بهبود مسک  جهت الزم تسهیالت

عمومی، ارتقای وضعیت اقتصادی روستا، بهبود کیفیدت بافدت 

 عملکردهدای و جمعیدت بدی  منطقدی تناسد  روستا، ایجداد

 محدیط در نیداز مدورد خددماتی و تولیددی مسدکونی، مختلا

 روسدتا، ایجداد کالبددی ۀتوسع روند بر نظارت و ، کنترلروستا

 سند جهت صدور الزم بستر سوانح و ایجاد خطر کاهش ۀزمین

روسدتا اسدت )مدوالئی  مسدکونی بافدت در امدالک مالکیدت

   .113 ، ص.1386هشتجی ، 

 کیفیت زندگی . 3.2
های روستایی به عوامل زیادی مکان کیفیت زندگی مردم و

جمله اشتغال، درآمد مناس ، دسترسی بده خددماتی مانندد  از

و  سددالمت، محددیط طبیعددی، امنیددتآمددوزش و بهداشددت، 

هرچند، کیفیت زنددگی مدردم و  های قوی وابسته استانجم 

های اما چالش ؛ی  عوامل وابسته استه اهای شهری نیز بمکان

گونده ندواحی بدا مربوط به سنجش رفاه و زنددگی بهتدر در ای 

هدا بده چالش اید  مناطق روستایی بسیار تفاوت دارد. برخی از

ارچوب هداما برخی دیگر به چ ؛اندصادی وابستهشرایط کالن اقت

 ؛شدودنواحی روستایی مربدوط می نهادی موجود در سازمانی و

های گاهعواملی مانندد مقیداس کوچدک و تدراکم کدم سدکونت

 ۀبخش کشداورزی، فاصدل کاهش اشتغال و درآمد در روستایی،

 ۀشددبک هددای ارتبدداطی وهددا، راهجغرافیددایی آن زیدداد و انددزوای

های الزم بدرای ناکارآمد اجرای سیاسدت ل نامناس  وونقحمل

کند )رضدوانی و تر میروستایی را پیچیده بهبود کیفیت زندگی

 بددارةتعدداریا گوندداگونی در  .2-4 ، صددص.1387منصددوریان، 

تواندد ناشدی شده است. ای  امر می مفهوم کیفیت زندگی، ارائه

م است؛ بودن ای  مفهوعامل مختلا باشد: یکی چندبعدی 3از 

ای متفدداوتی چددون هددای حرفددهدیگددری کدداربرد آن در حددوزه

ریزی و توسدعه، شناسی، جغرافیای انسانی، برنامهپزشکی، روان

تواندد سطح تحلیل کده می ،نهایت شناسی و دراقتصاد و جامعه

هدا و یدا سداختارها باشدد مربوط به عامالن، فرآیندها، موقعیت

ای مفهدوم گسددتردهکیفیدت زندددگی   .7 ، ص.1386)امیددی، 

باشد. برخی آن را به عنوان است که دارای معانی گوناگونی می

ای پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجهقابلیت زیست

برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمدومی، بهزیسدتی 

 اندددتعریددا کرده نیددره مندی واجتمدداعی، شددادکامی، رضددایت

  کیفیددت 2000) 6فددو  .281. ، ص2007، 5)اپددالی و منددون

 براسداس. کنددکلی فرد از زندگی قلمداد می زندگی را رضایت

معیداری بدرای سدنجش  عندوان بهدیدگاه پال، کیفیت زندگی 

رواندی و مدادی جامعده  –شدن نیازهدای روحدیمیزان برآورده

ده و در ای  زمینه از کیفیت زندگی روستایی نیدز بده شتعریا 

های روستایی وضعیت زندگی خانواده و مفهوم چگونگی شرایط

 8پسددیون  .18، ص. 2005، 7شددده اسددت )پددال و کومددار یدداد

وضدعیت بده بده طدور کلدی، اصطالح کیفیت زنددگی   1982)

کنندد، مانندد آلدودگی و آن زنددگی می محیطی کده مدردم در

های خود مدردم، مانندد کیفیت مسک  و برخی صفات و ویژگی

منصدوریان و احمددی  ،رضوانی. اشاره دارد سالمت و دسترسی

کنش میدان میدزان عندوان بدرهم   کیفیت زندگی را به1388)

ها از تدأمی  شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروهبرآورده

 ،بندابرای  .خداص تعریدا کردندد ۀخود در یک ناحیدنیازهای 

ای پیچیدده، چندبعددی و کیفدی در اصوالً کیفیت زنددگی واژه

یک مقیداس جغرافیدایی  و وضعیت جمعیت دررابطه با شرایط 

های ذهنی یا کیفی و هدم خاص است که هم متکی به شاخص

ص.  ،1386 ی است )کوکبی،های عینی یا کمّمتکی به شاخص

توان کیفیت زنددگی را داشدت  احسداس می ،طورکلی  . به76

افددراد از موقعیتشددان در  مندیرضددایتبختی، شددادی و خددوش

ندۀ زمی در شددهانجاما توجه به تحقیقدات ب زندگی تعریا کرد.

کیفیت زندگی دو رویکرد عمده و مجزا در کشدورهای مختلدا 

 جهان به وجود آمده است که عبارت است از:

ای  رویکدرد در اکثدر  :رویکرد اسکاندیناوی کیفیت زندگی

کشورهای اروپایی طرفددار دارد. در اید  رویکدرد، بدر شدرایط 

بط با آن تأکیدد شدده اسدت و های مرتعینی زندگی و شاخص
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کیفیت زندگی افراد درگرو برآوردن نیازهدای اساسدی زنددگی، 

 چون درآمد، اشتغال، مسک ، تحصیالت و نیره است.هم

اید  رویکدرد بیشدتر بده  :رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی

شدان، همانندد تجارب ذهنی و انتظارات شخصی افراد از زندگی

اده، احسداس شدادمانی و نیدره رضایت از شغل، رضایت از خانو

هدای اصدلی بختی را معدرفمندی و خوشتأکید دارد و رضایت

ای   ،اساس ای  بر . 55 ، ص.1390 گیرد )حیدری،در نظر می

 تدوی کیفیت زندگی  ذهنی هایشاخصپژوهش با استفاده از 

 است. شده

 طرح هادی روستایی و کیفیت زندگی روستاییان . 3.3
شدود. ابعاد آن هدف توسعه محسوب مدیکیفیت زندگی و 

توسعه که از امکاندات اولیده مدادی گرفتده تدا وضدعیت  ۀمقول

گیدرد. می وسیعی از زنددگی فدرد را در بدر ۀآرامش روانی، پهن

المللی بهبود کیفیدت هدف توسعه در سطوح محلی، ملی و بی 

هایی خواهد بشر متکی بر درک بهتر سازه ةزندگی است و آیند

بندابرای ، پدژوهش در  .ر کیفیدت زنددگی تأثیرگذارنددبود که ب

پایددار  ۀهدای توسدعمورد کیفیت زنددگی، در پیشدبرد برنامده

نیا و هددایتی ،مناطق روستایی انکدار نشددنی اسدت )احمدوندد

تدری  یکدی از مهدم ، . بر ای  اساس89 ، ص.1391، عبداللهی

هدای روسدتایی در جهدت گاهسدکونت ۀعناصر ساختاری توسع

پدذیری منداطق یت از فقیران روسدتایی و کداهش آسدی حما

هدای اجتمداعی، روستایی، توجه ویژه به ابعاد کالبددی فعالیدت

ید  ه ابد ؛شدده اسدت اقتصادی و محیطی انسان در مناطق یاد

های روسدتایی شدامل مسدک ، گاهمعنا عناصر کالبدی سکونت

محیط ام ، خدمات عمومی، خدمات زیربنایی و کاربری اراضی 

شود. ای  عناصر حمایدت مدادی و بهبدود کیفیدت زنددگی یم

دهنددد )پورطدداهری و نظددر قددرار مددی انسددان روسددتایی را مددد

تری  مسائل یکی از اساسی ،بنابرای  . 22 ، ص.1390همکاران،

بعد از پیروزی انقالب اسدالمی چگدونگی  ةویژه در دورایران به

بود شرایط به ،طورکلی بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و به

-سر مدیه زندگی مردمی است که در ای  روستاهای کوچک ب

اقتصادی و اجتمداعی سدهمی بسدیار  ۀبرند. ای  مردم در توسع

  که جهدت رسدیدن بده 45 ، ص.1375 نابرابر دارند )آسایش،

ای  هدف )بهبود شرایط زنددگی مدردم در منداطق روسدتایی  

بنیاد مسک  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در دستور کار 

انقالب اسالمی قرار گرفت، با توجه به اهداف اصلی اید  طدرح 

 بده توجده بدا روسدتاها و عمران توسعه ۀکه )شامل ایجاد زمین

از  امکاناتۀ عادالن و اجتماعی؛ تأمی  اقتصادی فرهنگی، شرایط

 و رفداهی؛ هددایت تولیددی اجتمداعی، ایجاد تسهیالت طریق

بهبدود  جهدت الزم هیالتتسد روسدتا؛ ایجداد فیزیکدی وضعیت

باشد و عمومی  می محیطیزیست یان و خدماتیروستا مسک 

تنها باعدا دگرگدونی ها نهکه اجرای ای  طرح و با توجه به ای 

بلکه تأثیرات زیادی را بر دیگر  ؛شودروستا در ابعاد کالبدی می

 ،گدذاردمحیطی زنددگی مدیابعاد، اقتصادی، اجتماعی و زیست

هدا در منداطق دف نهایی از اجدرای اید  طدرحتوان گفت همی

آوردن شددرایط زندددگی مطلددوب و سددالم و روسددتایی فددراهم

بهبدود کیفیدت  ،نهایدت داشت جمعیت در ای  مناطق و درنگه

اجدرای اید   ،کلدی طدور به .باشدزندگی ساکنان روستایی می

ها در مناطق روستایی اثدرات زیدادی در کیفیدت زنددگی طرح

کده از زمدان  عاد مختلا دارد و با توجه به ای روستاییان در اب

-گذرد و طدرحکنون بیش از سه دهه می ها تااجرای ای  طرح

شدده  های هادی بسیاری برای مناطق روسدتایی تهیده و اجدرا

است و براسداس گدزارش معاوندت عمدران روسدتایی در سدال 

در  1393 مداهفروردی از بدو شروع ای  فعالیت تا پایان  1394

طرح هادی صورت گرفته است و تا پایدان  ۀروستا تهی 31146

شدده  روستا طرح هادی اجدرا 13548همی  سال در  فروردی 

ضروری اسدت تدا مطالعداتی در جهدت اید  هددف گدام  ،است

هدای هدادی بهبدود کیفیدت برداشته شود که آیا اجرای طدرح

 زندگی در مناطق روستایی را فراهم آورده است یا خیدر و اید 

ها چده تدأثیراتی بدر روی کیفیدت زنددگی ای  طرح که اجرای

ارچوب هددچ ةدهندنشددان  1) شدکلروسدتاییان داشددته اسددت. 

 .باشدمیفکری پژوهش 
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ارچوب مفهومی پژوهشهچ -2شکل   
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 تحقیق هاییافته .4

ان توفیق در اجررای طررح هرادی روسرتایی از میز. 4.1
 دیدگاه روستاییان 

نۀ زمی درکاربردی  هایطرح جمله ازطرح هادی روستایی 

کردن بستر تجدیدد حیدات و روستا و فراهم ۀتوسع ریزیبرنامه

بده  .ابعاد، اقتصادی، اجتمداعی و فیزیکدی اسدت نظر ازهدایت 

 بررسدی مدورداجرای طرح هادی در روستاها  دهمی  دلیل بای

برای تبیی  فرآیند اجرای طرح هدادی روسدتایی از  قرار گیرد.

معابر روسدتایی، توزیدع  ۀچهار زیرمتغیر مسک  روستایی، شبک

روستا کمدک گرفتده  زیست محیطخدمات و کاربری اراضی و 

هایی تعریدا بده کمدک گویده هاشاخصشد که هرکدام از ای  

ده اسدت. در بدی  شده ارائ  3)آن در جدول  نتایج وشده است 

روستاییان،  نظر ازچهار زیرمتغیر )شاخص  اجرای طرح هادی 

روستا بیشتری  میزان موفقیت را در بعدد  زیست محیطمتغیر 

در محیط روستایی داشته اسدت  99/2اجرای طرح با میانگی  

توزیع خدمات و کاربری اراضدی بدا میدانگی   ،و در طرف مقابل

وامل توفیدق کمتدری داشدته اسدت. در مقایسه با سایر ع 76/2

 داریمعندیآزمون کای اسکوئر تیپ پیرسدون ضدری   براساس

های مربوط به متغیر فرآیند اجرای طدرح روسدتایی برای گویه

 است. شده ارزیابی %99در سطح 

 
 
 

 
 

 طرح هادی روستاییاجرای 

 مسکن روستایی معابر روستایی ةشبک اراضی خدمات و کاربری زیست روستامحیط

ی هاآبی و هدایت آورجمع -

روستا از معابرسطحی   

ی فاضالب روستاییآورجمع -  

هازبالهی آورجمع -  

تعیین حدود کلی مکان دفع  -

 بهداشتی زباله

یابی صحیح غسالخانه و مکان -

انگورست  

فضای سبز  ةیباسازی و توسعز -

 روستا آن

دسترسی به خدمات زیربنایی و  -

 روبنایی در روستا

 نحوه توزیع خدمات -

 یابی مناسب خدماتمکان -

 خدمات کیفیت دسترسی به -

ناسب منطقی بین جمعیت و ایجاد ت -

 هایکاربر

 انتخاب مناسب سمت توسعه روستا -

ی هابافتداری از شناسایی و نگه -

تاریخی و فرهنگی باارزش  

وآمدسهولت رفت -  

احداث معابر جدید -  

 دموجوازی معابر تجهیز و بهس -

ضوابط فنی طرح در  رعایت -

 معابرمورد 

یباسازی معابرز -  

نایی معابرتوجه به روش -  

 

 کاررفتهبه مصالح ازنظر مسکن کیفیت -

 مسکن امکانات و تجهیزات -

 ییروستا وسازساخت الگوی -

 (مساکن تیپ) مسکن الگوی -

 ساختمانی تراکم کاهش -

 مساکن سازیمقاوم و بهسازی -

 وسازساخت در طرح فنی ضوابط رعایت -

 سند صدور برای بستر و زمینه ایجاد -
 مالکیت

 

های ذهنی شاخص

 کیفیت زندگی

 محیطی

 کالبدی

 اقتصادی

 اجتماعی

تأثیر طرح هادی روستایی 

برکیفیت ذهنی زندگی 

 روستاییان



 18/  پیاپی  2  شمارۀ                                                                                            ریزی روستایی  مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         12    
 

 

 یزان توفیق در فرآیند اجرای طرح هادی روستایی از نگاه روستاییانم -3جدول 
 1394وهش، های پژمأخذ: یافته

 کای اسکوئر میانگی  وزنی هاتعداد گویه هاشاخص

 000/0 93/2 8 مسک  روستایی

 000/0 84/2 6 معابر روستایی ۀشبک

 000/0 76/2 7 توزیع خدمات و کاربری اراضی

 000/0 99/2 6 روستا زیست محیط

 000/0 88/2 27 طرح هادی روستایی

  
بعد ذهنی کیفیرت  پیامدهای اجرای طرح هادی بر. 2. 4

 گویانزندگی روستاییان از دیدگاه پاسخ
پیامدهای اجتمراعی بعرد ذهنری کیفیرت زنردگی 

جهت بررسی میزان تأثیر اجرای طدرح هدادی در روستاییان: 

از  مطالعه مورد ۀبعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان در منطق

. شاخص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی استفاده شد 4

 داریمعندیآزمون کای اسکوئر تیپ پیرسدون ضدری   براساس

 ذهندی بعد اجتماعی های مربوط به متغیر پیامدهایبرای گویه

ه است. ب شده ارزیابی %99روستاییان در سطح  زندگی کیفیت

 تدأثیربیشدتری   دهددمیتحقیق نشدان  هاییافته ،ی  ترتی ا

طرح هادی در شاخص اجتماعی مربدوط بده احسداس امنیدت 

 ۀآن بدده گویدد تددأثیرو کمتددری   06/3بددا میددانگی  فددردی 

 .روسدتایی اسدت امدور در روسدتاییان نظدرات بده دادناهمیت

در امدور روسدتایی و اجدرای طدرح  گیدریممینتیجده  ،بنابرای 

 بهو  شودنمیهادی روستایی به نظرات روستاییان اهمیت داده 

دی اجرای طرح هدا تأثیراز دیدگاه روستاییان میزان  ،کلی طور

است  شده ارزیابیبر شاخص اجتماعی در سطح کم تا متوسط 

  .4 )جدول

 

 درصد() روستاییان دیدگاه از زندگی کیفیت ذهنی بعد اجتماعی شاخص وضعیت ارزیابی -4 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 اسکوئر کای میانگی  بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هامعرف

 000/0 06/3 4 9/28 43 3/17 8/6 فردی امنیت احساس

 000/0 98/2 8/4 5/20 49 3/19 4/6 آینده به نسبت امیدواری

 000/0 85/2 4 7/15 8/47 1/26 4/6 اجتماع به تعلق احساس

 000/0 95/2 8/4 1/22 43 3/23 8/6 روستا در ماندن به تمایل

 000/0 65/2 8/2 3/13 2/40 1/34 6/9  باتجربه و خوب معلمان) آموزش وضعیت از رضایت

 سوی از اجرایی هایبرنامه و دولت از روستاییان رضایت

 دولتی نهادهای
6/7 7/31 4/43 3/15 2 72/2 000/0 

 000/0 48/2 8/2 6/7 39 7/35 9/14 روستایی امور در روستاییان نظرات به دادناهمیت

81/2 جمع  000/0  

 
پیامدهای اقتصرادی بعرد ذهنری کیفیرت زنردگی 

میانگی  پاس   5جدول شماره  هایداده اساس بر :وستاییانر

روستاییان به گویه های مربوط به شاخص اقتصادی بعد ذهنی 

رضایت شغلی، احساس امنیت شدغلی، همچون کیفیت زندگی، 

رضایت از درآمد، امید به آینده شغلی، امنیت درآمد و احساس 

کده  باشددمیدر سدطح کدم کاهش یافت  ندابرابری اقتصدادی 

 تدأثیرای  است که اجرای طدرح هدادی روسدتایی  دهندهنشان

 کمی بر اقتصاد روستاییان داشته است.
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 درصد() روستاییان دیدگاه از زندگی کیفیت ذهنی بعد اقتصادی شاخص وضعیت ارزیابی -5 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 کای اسکوئر میانگی  بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هامعرف

 000/0 44/2 4/2 8 5/34 4/41 7/13 شغلی رضایت

 000/0 50/2 6/1 8/8 41 9/34 7/13 شغلی امنیت احساس

 000/0 46/2 2 6/9 3/53 6/38 5/14 درآمد از رضایت

 000/0 55/2 2 6/11 5/36 39 8/10 شغلی ةآیند به امید

 000/0 56/2 6/1 8/10 6/38 2/40 8/8 درآمد امینت

 000/0 53/2 2 6/9 2/38 2/40 10 اقتصادی نابرابری کاهش ساحسا

51/2 جمع  000/0  

 
پیامرردهای کالبرردی بعررد ذهنرری کیفیررت زنرردگی 

دهدد نشان مدی  6)جدول  براساسنتایج پژوهش  روستاییان:

اجرای طرح هادی روسدتایی بدر شداخص کالبددی  تأثیرمیزان 

طح کم تدا بعد ذهنی کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان در س

آن در رضددایت از کیفیددت  تددأثیرمتوسددط اسددت و بیشددتری  

طدرح هدادی در  تدأثیرو کمتدری   93/2دسترسی با میدانگی  

 ارزیدابی 51/2رضایت از توزیع خدمات زیربندایی بدا میدانگی  

 است. شده

 

 گویانپاسخ دیدگاه از زندگی کیفیت ذهنی بعد کالبدی شاخص وضعیت ارزیابی -6 جدول

 1394های پژوهش، فتهمأخذ: یا

 اسکوئر کای میانگی  بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هامعرف

 000/0 51/2 8/0 7/13 1/32 6/42 8/10 زیربنایی خدمات توزیع از رضایت

 000/0 68/2 4/4 5/18 9/26 41 2/9 بهداشتی خدمات از رضایت

 000/0 37/2 2/5 2/7 7/21 6/50 3/15 تفریحی -ورزشی خدمات از رضایت

 000/0 79/2 2 1/26 9/26 6/38 4/6 مذهبی -فرهنگی خدمات از رضایت

 000/0 71/2 2 1/20 1/30 6/42 2/5 آموزشی خدمات از رضایت

 000/0 86/2 4 9/24 5/28 6/38 4 روستا در امکانات گسترش از کلی رضایت

 000/0 93/2 8/4 1/24 3/35 5/30 2/5  ونقلحمل راه،) کیفیت دسترسی از رضایت

 000/0 88/2 8/0 9/24 39 7/31 6/3  ینورگیر بهداشتی، امکانات) مسکونی واحد شرایط از رضایت

71/2 جمع  000/0  

 
محیطی بعد ذهنی کیفیت زنردگی پیامدهای زیست

میدانگی  پاسد    7)جددول  هدایداده براسداس: روستاییان

روسدتا،  های مربوط به رضایت از زیباسدازیروستاییان به گویه

رضایت از نظافدت روسدتا، رضدایت از کیفیدت آب آشدامیدنی، 

فاضدالب و رضدایت کلدی از فضدای محیطدی  ۀرضایت از تخلی

اجدرای طدرح  تأثیراز  هاارزیابی متوسط آن دهندهنشانروستا 

 مدوردروسدتاهای منطقده  زیسدت محدیطهادی روسدتایی بدر 

 .باشدمی مطالعه
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 گویانپاسخ دیدگاه از زندگی کیفیت ذهنی بعد محیطی شاخص وضعیت ارزیابی -7 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 اسکوئر کای میانگی  بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم هامعرف

 000/0 52/2 4/0 5/16 5/24 6/52 6 روستا زیباسازی از رضایت

 000/0 13/3 2/5 1/28 6/46 9/14 2/5 روستا نظافت از رضایت

 000/0 96/2 6/3 9/24 6/40 7/25 2/5 آشامیدنی آب کیفیت از رضایت

 000/0 54/2 2 7/15 5/26 2/46 6/9 فاضالب تخلیه ۀسامان از رضایت

 000/0 85/2 0 1/16 6/54 1/28 2/1 روستا محیطی فضای از کلی رضایت

80/2 جمع  000/0  

 
تحلیل فضایی ارتبرا  برین متغیرر طررح هرادی . 4.3

 و بعد کیفیت ذهنی زندگی روستایی
میان متغیدر طدرح هدادی  ۀ  که رابط8با توجه به جدول )

متغیر مستقل  و بعد ذهنی کیفیت زنددگی )متغیدر ) ییروستا

گونده توان ای می ،دهدوابسته  به تفکیک روستاها را نشان می

مطالعده روسدتای  نتیجه گرفت که در میدان روسدتاهای مدورد

سفال دارای باالتری  ضدرای   سنگ بست و سپس کته شمشیر

 70/0ها بیشدتر از باشند و چون مقدار ای  رابطهبستگی میهم

بسدتگی مثبدت  بدی  دو متغیدر کامل )هم ۀگر رابطبیان ،است

متغیدر مسدتقل بدر متغیدر  مالحظده قابل یرتأثگر است و بیان

داری که مقدار آن در با توجه به سطح معنی و باشدیموابسته 

و تنهدا در اسدت  05/0کمتدر از  مطالعده موردی اهاروست ۀهم

 دارییمعندبستگی بدیش از سدطح روستای سعدآباد مقدار هم

تدوان رد تحقیدق را نمی ۀگیریم فرضینتیجه می  است. 05/0)

بسدتگی بررسدی هم بی  متغیرهای مورد ،دیگر عبارت به ؛کرد

 )رابطه  وجود دارد.

 

 نطرح هادی روستایی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییابررسی ارتبا  بین اجرای  -8 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

آزمون ۀنتیج تحلیل دارییمعنسطح   بستگیضری  هم   روستا 

است داریمعنارتباط  آزمون صفر ۀرد فرضی   000/0  67/0  کته شمشیر علیا 

است داریمعن ارتباط آزمون صفر ۀفرضی رد   003/0  61/0 دآبای حس   

است داریمعن ارتباط آزمون صفر ۀفرضی رد   000/0  74/0 نوقلعه   

است داریمعن ارتباط آزمون صفر ۀفرضی رد   016/0  51/0 آبادعشق   

است داریمعن ارتباط آزمون صفر ۀفرضی رد   000/0  80/0  کته شمشیر سفال 

است داریمعن ارتباط آزمونصفر  ۀفرضی رد   000/0  78/0 آبادیتق   

صفر ۀفرضی پذیرش -  104/0  38/0  سعدآباد 

است داریمعن ارتباط آزمونصفر  ۀفرضی رد   000/0  84/0  سنگ بست 

است داریمعن ارتباط آزمون صفر ۀفرضی رد   000/0  75/0  جمع 
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 رح هادی روستایی و بعد ذهنی کیفیت زندگیطتوزیع فضایی ارتبا  بین اجرای  -3 شکل

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

اجرای طرح هادی روسرتایی برر بعرد  تأثیربررسی . 4.4
 ذهنی کیفیت زندگی روستاییان

 هددادی طددرح اجددرای تأثیرگددذاری میددزان بررسددی بددرای

 رگرسدیون مددل از زنددگی کیفیدت ذهندی بعدد بدر روستایی

مجمدوع  ANOVAدر جددول  .اسدت شدده استفاده گامبهگام

فیشدر و سدطح  ةارآزادی، میانگی  مربعات، آمد ۀمربعات، درج

  9براسداس جددول )است.  شده گزارشرگرسیون  داریمعنی

ضری  تعیی  کده میدزان تبیدی  واریدانس و تغییدرات متغیدر 

آخدر  ۀدر مرحلد ،دهدوابسته توسط متغیر مستقل را نشان می

های متغیدر دهدد شداخصمی باشد که نشدان می 57/0برابر با 

وابسدته را تبیدی   درصد تغییرات مربوط به متغیر 57مستقل 

 کنند. می

 

 جرای طرح هادیا اثر بربعد ذهنی کیفیت زندگی  بستگی و تبیینمیزان ضریب هم -9جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته 

 ضری  تعیی  بستگیهم گام
ANOVA 

 نتیجه
Fداریسطح معنی آماره 

 دار استمدل معنی 000/0 93/193 44/0 66/0 1
 دار استمدل معنی 000/0 45/132 52/0 72/0 2
 دار استمدل معنی 000/0 73/103 56/0 75/0 3
 دار استمدل معنی 000/0 78/81 57/0 76/0 4

 

شود که مددل در آمده مشاهده میدستهنتایج ببا توجه به 

ثیرگذارتری  متغیدر وارد أمرحله انجام شده و در هر مرحله ت 4

توانسدته ری  متغیر نیز میتاهمیتمدل شده است )هرچند کم

تمدامی متغیرهدا، کداربری  آخر ۀاز مدل خار  شود . در مرحل

روستا، کیفیت مسک  و  زیست محیطاراضی و توزیع خدمات، 

درصددد  57اند اند کدده توانسددتهوارد مدددل شدددهمعددابر  ۀشددبک

یدا  P-Valueتغییرات کیفیت زندگی را توضیح دهندد. مقددار 

 05/0باشدد کده از می 000/0ر بدا داری برابهمان سطح معنی

صدفر آزمدون مبندی بدر عددم  ۀفرضی ،بنابرای  .تر استکوچک

از  .کنیمرد مدی %99داری مدل رگرسیون را با اطمیندان معنی
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در  دار اسدت.لحداظ آمداری معندی معدل رگرسیونی از ای  رو،

های اجرای طدرح هدادی توان گفت در بی  شاخصمی ،نهایت

ربری اراضی و توزیع خدمات بیشتری  تأثیر روستایی، تأمی  کا

را بر بعد ذهنی کیفیدت زنددگی روسدتاییان برجدای گذاشدته 

 است.

 بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییان یاری اجرای طرح هادی بر ارتقابررسی اثرگذ -10جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضری  تعیی  متغیرهای مستقل گام
 استانداردضرای  

 )بتا 
t داریسطح معنی 

1 
 مقدار ثابت

 کاربری اراضی و خدمات
44/0 

* 

66/0 

55/11 

93/13 

000/0 

000/0 

2 

 مقدار ثابت

 کاربری اراضی و خدمات

 زیست یطمح

52/0 

* 

48/0 

33/0 

03/8 

22/9 

34/6 

000/0 

000/0 

000/0 

3 

 مقدار ثابت

 کاربری اراضی و خدمات

 زیست یطمح

 کیفیت مسک 

56/0 

* 

41/0 

28/0 

23/0 

37/4 

81/7 

51/5 

78/4 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

4 

 مقدار ثابت

 کاربری اراضی و خدمات

 زیست یطمح

 کیفیت مسک 

 معابر ۀشبک

57/0 

* 

35/0 

24/0 

20/0 

16/0 

56/4 

19/6 

42/4 

01/4 

75/2 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

003/0 

 : بعد ذهنی کیفیت زندگیوابسته متغیر* 

 :دهدمیدر بعد ذهنی کیفیت زندگی نشان  را متغیرهای اجرای طرح هادی روستایی تأثیرضری    4شکل )
 

 
 ایی بر بعد ذهنی کیفیت زندگی روستاییاناهمیت نسبی اجرای طرح هادی روست -4شکل 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 کیفیت ذهنی زندگی
 معابر ةشبک

 محیط زیست روستا

 کاربری اراضی

 کیفیت مسکن

20/0  

35/0 

16/0 

24/0 

19/0  

14/0  

25/0  
28/0  

35/

0 

30/

0 
21/0  

29/

0 

12/0  
09/0  

38/0  

41/0  
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 ی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییانان اثر مستقیم و غیر مستقیم اجرای طرح هادمیز -11جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 اثرات کلی اثرات نیرمستقیم اثرات مستقیم هاشاخص

 21/0 00684/0 20/0 ثیر بر کیفیت ذهنی زندگیأبعد کیفیت مسک  و ت

 18/0 023142/0 16/0 ثیر بر کیفیت ذهنی زندگیأمعابر و ت ۀبعد شبک

 36/0 01435/0 35/0 ر بر کیفیت ذهنی زندگیثیأبعد کاربری اراضی و ت

 25/0 00882/0 24/0 ثیر بر کیفیت ذهنی زندگیأبعد محیط زیست و ت

 
یر بعد کاربری اراضی بیشتری  تأثیر مستقیم و ن ،در نهایت

 36/0کیفیت زندگی روستاییان بدا آمدارة  یقیم را بر ارتقاتمس

 .ستدارا

 EQSافزار ز نرماستفاده ا برازش مدل تحقیق با. 4.4
هدای بدا داده مددل پیشدنهادیتطدابق  آزمدون انجام برای

 افدزارنرم کمک با ساختاری معادالت تحلیل روششده، مشاهده

(EQS) شد انجام.  

های جهت ارزیابی برازش مدل در معادالت ساختاری آماره

خطدای  ةهدا آمدارتدری  آمارهیکی از مهم ؛مختلفی وجود دارد

  RMSEAیدا شداخص رمدزی )یدانگی  مجموع مجدذورات م

تدوان گفدت میباشدد  1/0باشد که هرگاه در مدلی کمتر از می

در ای   .مناسبی برخوردار است مدل مورد نظر از برازش نسبتاً

هرچه  ،همچنی . است 1/0و کمتر  08/0مدل میزان ای  آماره 

 ،تر باشد  به یک نزدیکCFIمقدار شاخص برازندگی تطبیقی )

ازندگی بهتری برخوردار است. مقددار قدراردادی اید  مدل از بر

اسدت )بشدلیده،  90/0شاخص برای پدذیرش برازنددگی مددل 

طبدق  ،بنابرای است.  96/0که در ای  مدل   367 ، ص.1391

مدددل فددوو بددرازش مناسددبی دارد.   CFIشدداخص رمددزی و )

طرح هادی روسدتایی بده  که است مشخص مدل در ،همچنی 

در مدل  ،. همچنی استثر ؤاز زندگی م بر کیفیت 96/0میزان 

ها با ابعاد آن مشخص شد و در واقدع میدزان بی  شاخص ۀرابط

ها نشدان داده شدده اهمیت هریک ازابعاد در سداخت شداخص

بددی   ۀشددود میددزان رابطددطور کدده مشدداهده میاسددت. همددان

و در سدطح مطلدوب 5/0ها با هر یک از ابعداد بداالتر از شاخص

 . است

های نیکدویی بدرازش آورده سدایر شداخص  11)در جدول 

 باشند.مناس  مدل می برازش نسبتاً ةدهندشده است که نشان

 دهد.را نشان می EQSخروجی   5)شکل 

  

 های تحلیل ساختاریشاخص -12 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 مقدار عالمت اختصاری نام شاخص

 کای اسکوئر
 

56/45 

 BBNFI 94/0 1ر بونتشده بنتلشاخص نرمال

 CFI 96/0 2ای برازششاخص مقایسه

 GFI 96/0 3شاخص نیکویی برازش لیزرل

 AGFI 91/0 شده لیزرلشاخص نیکویی برازش تعدیل

 PMR 010/0 مانده هامیانگی  مجذورات باقی ۀریش

 RMSEA 08/0 خطای مجموع مجذورات میانگی 

 

                                                           
اند. نزدیک به یک بدرازش خیلدی خدوب را نشدان بستهدیگر ناهمند که در آن فرض شده متغیرهای پنهان با یککبرازش مدل موجود را با مدل صفری مقایسه می. 1

  دهد.می

 کند.تغییر می )فقدان برازش  تا حداکثر یک )برازش کامل  حداقل صفر آن از کند. مقدارای  شاخص نیز برازش مدل موجود را با مدل صفر مقایسه می. 2

هدای مشداهده شدده اسدت. شدده و بازتولیدشدده بدرای واریانسهدای مشاهدههدا میدان ماتریسکویی برازش براساس نسبت مجموع مربعات تفاوتای  شاخص نی. 3

 باشد.  بی  صفر و یک می129 ، ص.1388 ،)شوماخر
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 است:مدل نهایی تحقیق به ای  صورت  ،بنابرای 

 

 
 EQSبا استفاده از نرم افزار  برازش مدل تحقیق -5شکل 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 گیرینتیجه. 5
تحقیق، ارتباط مسدتقیم و کامدل میدان  هاییافته براساس

 بده ؛  وجدود دارد75/0بسدتگی متغیرهای تحقیق )ضدری  هم

کیفیت  یح هادی روستایی و ارتقابی  اجرای طر ،دیگر عبارت

قدوی و مثبتدی  ۀرابط مطالعه مورد ۀذهنی روستاییان در منطق

میزان موفقیت در فرآیند اجدرای  باالرفت یعنی با  ؛برقرار است

طرح هادی روستایی، کیفیت زندگی روسدتاییان نیدز افدزایش 

. با بررسی میزان اثرگذاری اجرای طرح هادی روستایی یابدمی

 ،مطالعده موردذهنی کیفیت زندگی در سطح روستاهای بر بعد 

درصد تغییرات متغیر وابسدته را  57ابعاد طرح هادی روستایی 

تغیر کاربری اراضی مو در بی  ابعاد طرح هادی،  دکنمیتبیی  

مثبتدی بدر روی بعدد ذهندی کیفیدت  تدأثیرو توزیع خددمات، 

 35 روستاییان داشته است و اید  متغیدر بدا اثرگدذاریزندگی 

و بدا  دکندمیدرصد بیشتری  تغییرات متغیر وابسته را تبیدی  

آمده برای مددل کده کمتدر از دستتوجه به سطح معناداری به

تحقیدق مدورد  ۀو فرضدیمدل معنادار شده اسدت  ،است 05/0

گفت کده اجدرای طدرح  توانمی ،نهایت درگیرد. تأیید قرار می

 قابدل نسدبتاً تدأثیر مطالعده مدورد ۀهادی روسدتایی در منطقد

بدرازش مددل نتدایج حاصدل  ،. همچندی داشته اسدت توجهی

مددل مدورد  دهددنشان می EQSافزار با استفاده از نرم تحقیق

 ۀدر مدورد مقایسد. مناسبی برخوردار است نظر از برازش نسبتاً

د کرتوان بیان گرفته ای  را مینتایج تحقیق با تحقیقات صورت

کیفیت زندگی فقط به تحلیل که در تحقیقات گذشته در مورد 

 ۀها و قلمروهدا و ارائدکیفیت زندگی روستاییان و بیان شداخص

ثیر اجرای طدرح مورد تأاند. در پرداختهمدل جهت سنجش آن 

اثددرات  ۀتحقیقددات بیشددتری در زمیندد نیددز هددادی روسددتایی

محیطی ای  طدرح پرداختده شدده اقتصادی، اجتماعی و زیست

ات اجرای طرح هادی روستایی بر اما در مورد بررسی اثر ؛است

بهبود کیفیت زندگی تحقیق حاضر با تحقیق محمدی یگانده و 

مشابه است که در هدر دو بده بررسدی  1391همکاران در سال 

زنددگی روسددتاییان تدأثیر طدرح هدادی روسدتایی بدر کیفیدت 

تددوان گفددت بددا توجدده بدده پرداختدده شددده اسددت و نهایددت می

خدمات  ربری اراضی و توزیعگرفته تأمی  کاهای صورتتحلیل

 داشته است. بیشتری  اثر را بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان

 هایادداشت
1. Lee 

2. Grgić, Žimbrek, Tratnik, Markovina, & Juračak 

3. Shucksmith, Cameron, Merridew, & Pichler 

4. Bullock 

5. Epley, & Menon 

6. Foo 

7. Pal, & Kumar 

8. Pacione 

 

 
 

کیفیت 

 ذهنی

 کالبدی محیطی

 محیطی

 اقتصادی
61/0  

77/

0 79/0  

96/0  

76/0  

56/0  

75/0  

54/0  

طرح 

 هادی

 مسکن

 معابر

 کاربری

 اجتماعی

70/0  
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