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 چکیده
منظور تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، ه ای است که بطرح هادی روستایی بخشی از طرح کالبدی ناحیه      

بهبود جریان  مناسب برای فراهم کردن بستر ز ایجاد کالبدی توزیع بهینه خدمات و نیاین طرح با هدف شود. اقتصادی و کالبدی اجرا می

به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی  یتحلیل -با روش توصیفی حاضر تحقیقشود. جتماعی در روستا انجام میا -توسعه اقتصادی

مطالعات  طریق ت. در این زمینه، ازهای روستایی استان زنجان پرداخته اساجتماعی کیفیت زندگی سکونتگاه -در تحوالت اقتصادی

ه جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از روستاهای استان است ک است. گردیدهگردآوری اطالعات الزم  ،میدانیهای برداشتای و کتابخانه

نفر به عنوان نمونه  981%، 35و سطح اطمینان  1015قدار خطای . با استفاده از فرمول کوکران و با مودب شدهدر آنها طرح هادی اجرا 

دهد قیق نشان میحشده است. نتایج ت بهره گرفتهو تحلیل مسیر ای تک نمونه Tها نیز از آزمون برای تحلیل داده. گردیدآماری انتخاب 

و  ثیر چندانی نداشتهأهای اقتصادی تموجب بهبود شاخص اجتماعی شده است. اما در شاخص 908با میانگین  ای طرح هادیرجاکه، 

ثیر و أین تبیشتر 110181و  T ،190117با آماره به ترتیب بهداشت و آموزش است. در این زمینه، متغیرهای بوده 1018میانگین آن 

اند. برای بهبود عملکرد طرح ثیر را از اجرای طرح هادی پذیرفتهأکمترین ت -150517و  -T 150111 متغیرهای تولید و درآمد با آماره

ریزان از روستا، تقویت مشارکت و توجه ویژه طرح هادی به اقشار شناخت کافی مجریان و برنامهین قوانین، دوری در تهادی روستایی، بازنگ

 رسد.فقیر روستا ضروری به نظر می
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. مطالعه) روستایی های سکونتگاه در زندگی کیفیت بهبود بر هادی طرح اجرای اثرات سنجش و ارزیابی: عنوان با پژوهشی طرح از گرفته بر مقاله این 
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 :لهأبیان مس

ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور دانست که با دید همه همتوان مطرح هادی را می      

های روستایی گیرد. به همین خاطر است که تمام طرحجانبه و یکپارچه، تمامی ابعاد زندگی روستائیان را در نظر می

-های روستایی را تضمین مینتگاهپایداری و ناپایداری سکوکه  شوددر رابطه با طرح هادی روستایی تهیه و اجرا می

اجتماعی و استقرار جمعیت در  -ساز شرایط توسعه اقتصادیو به عنوان زمینه (11: 1971)جهاد سازندگی،  کند

بررسی ساختار در این میان  ن توسعه روستایی قرار گرفته است.ریزان و مجریانواحی روستایی مورد توجه برنامه

های ای روستاها بواسطه تنوع مکانی آن، در عین سادگی نسبی آن از پیچیدگیهاقتصادی سکونتگاه -اجتماعی

ها با مسائل و شود که این سکونتگاهبیشتر می و پیچیدگی زمانی (117: 1981 ،)سعیدی خاصی برخودار است

 ،باشدمی هاروستانیافتگی فقر و توسعهاز کارکردی مواجه باشند. برخی از این مشکالت ناشی  -مشکالت ساختاری

(. این در حالی است که، فراموش کردن 151: 1989رضوانی، ) گرددسائل و مشکالت محیطی بر میبرخی نیز به م

های روستایی در تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور به تغییرات توجهی به نقش کانونمدیریت کالبدی و فضایی و بی

پذیری مناسب فضایی و اقتصادی ی به همراه ناتوانی در نقشکالبدی نامانوس و نیز درهم ریختگی فرهنگی و اجتماع

های رو، عالوه بر مسائل و مشکالت کالبدی در سکونتگاه(. از این11 :1989)سعیدی،  روستاهای کشور انجامیده است

مبود نتیجه ک وری تولید، پایین بودن درآمد و درپایین بودن بهره اجتماعی از قبیل: -روستایی، مشکالت اقتصادی

کمبود تسهیالت و منابع  گذاری محصوالت، نامناسب بودن وضع مالکیت اراضی،یابی قیمتانداز، نبود نظام بازارپس

از  (15-17 :1989)رضوانی،  اعتباری، عدم مشارکت روستاییان، روابط نامتعادل شهر و روستا، مهاجرت از روستا، و...

ترتیب، حل مشکالت اقتصادی، بدین روستایی کشور هستند.نواحی گی نیافتماندگی و توسعهدیگر عوامل مهم در عقب

 باشددر سطح خرد و کالن مییکپارچه های ریزیی روستایی کشور نیازمند برنامهاهاجتماعی و کالبدی در سکونتگاه

 (. 11: 1931پورطاهری و همکاران،)

ساماندهی فضایی آنها، منوط به فرآیند  و نهایتاً سازی و پیشرفت روستاهادر این زمینه، موفقیت در دگرگون       

های توسعه در تمام نقاط یک کشور و اقداماتی هماهنگ و از پیش سنجیده شده برای برقراری تعادل منطقی برنامه

 های موجود از لحاظ استاندارهای کیفی زندگی استهای روستایی و شهری و از بین بردن نابرابریمیان سکونتگاه

اگونی در های گونها و طرحهای روستایی، برنامه(. در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی در محیط151: 1981 )سعیدی،

تجدید حیات و هدایت » منظوره باشد. که بها، طرح هادی روستایی می. از جمله این برنامهکشور اجرا شده است

ها، به (. این نوع طرح15: 1987الدینی، شمس) شودتهیه می «روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و  -چهارگانه فیزیکیبر ساختارهای و شوند عنوان یک متغیر بیرونی وارد روستا می

 تحقیق این است کهاصلی  ترتیب، هدفبدین(. 31: 1931نابستانی و همکاران، )عگذارد روستا اثر میزیست محیطی 

اجتماعی کیفیت  -به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحوالت اقتصادی یتحلیل -با روش توصیفی

های مورد پس از اجرای این طرح در سکونتگاهاین مسئله که و  بپردازد.های روستایی استان زنجان زندگی سکونتگاه

  :شودمطرح می رضیه تحقیق بدین صورتؤال و فس اند.، به چه اندازه بهبود یافتههای اقتصادی، اجتماعینظر، شاخص

  را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه آیا اجرای طرح هادی بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی

  ؟در پی داشته است

 رسد اجرای طرح هادی بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی در به نظر می

 ست.پی داشته ا



 66 7931/ بهار 76ای/ سال پنجم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

  :پیشینه تحقیق

تحلیل مشکالت اجرای طرح هادی در مناطق روستایی »( در پژوهشی با عنوان، 1931) رضایی و همکاران      

-ریزی، دانشیبرنامه -، به مطالعه مشکالت اجرای طرح هادی در ابعاد فیزیکی، فنی، مدیریتی«شهرستان زنجان

ییدی پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان ألیل عاملی اکتشافی و تاطالعاتی و زیست محیطی با استفاده از تکنیک تح

( در 1981) عامل فوق است. همچنین، عظیمی و همکاران 5درصد مشکالت طرح هادی ناشی از  17079داد که، می

روش پژوهشی با عنوان بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی روستایی )مطالعه موردی: غرب گیالن(، با استفاده از 

تحلیلی مسائل و مشکالت کالبدی روستا و نقش طرح هادی در بهبود شرایط را مورد بررسی قرار دادند.  -توصیفی

داد که، اجرای طرح هادی موجب افزایش تمایل به ماندن در روستا، افزایش ساخت و ساز و نتایج تحقیقات نشان می

ها شده است. اما، توجه به کیفیت در میزان برخورداری بازسازی و مرمت در روستا، کاهش تفاوت بین شهر و روستا

های توسعه قرار گرفته است و به عنوان یکی از اهداف توسعه در برنامه های توسعه ها و برنامهزندگی در ورای طرح

رو، باید گفت که هر طرحی که برای توسعه روستایی اجرا شده است، با هدف روستایی گنجانیده شده است. از این

هایی که در زمینه توسعه روستایی اجرا شده اند. عبارت بهبود کیفیت زندگی روستائیان بوده است. از جمله برنامه

(، 111: 1985)پاپلی یزدی،  (، طرح ساماندهی روستایی1971)وزارت مسکن و شهرسازی،  31طرح اسکان  ؛بودند از

(، طرح 11: 1971)صاحبی،  عتی کردن روستاهاطرح صن (،1971)وزارت جهاد سازندگی،  طرح بهسازی روستایی

(، و سایر طرحهای توسعه کشاورزی و تعاونی که یکی از ابعاد زندگی روستایی 155: 1989)رضوانی،  هادی روستایی

 دهند.را مورد هدف قرار می

 :مبانی نظری

گردد. هر چند که در می برشناسی به اوایل قرن بیستم توجه به مفهوم کیفیت زندگی در زمینه مسائل جامعه     

( و بعدها در آثار ابن Pukeliene et al, 2009: 8) زمان یونان باستان، در آثار فیلسوفانی چون افالطون و ارسطو

هایی مطرح شده است. اما بطور علمی، بحث و مطالعه درباره کیفیت زندگی، از خلدون درباره کیفیت زندگی بحث

 ,Ogburn) الت متحده آغاز شدادرباره کیفیت زندگی روستایی در ای «آگبرن» اواسط قرن بیستم با اولین اثر

های فردی و اجتماعی ثر از زمان، مکان و ارزشأگی یک مفهوم چند وجهی، نسبی و مت، کیفیت زنداصوالً (.1946

 (.1: 1987ران، )رضوانی و همکا است که از یک سو، ابعاد عینی و بیرونی و از سوی دیگر، ابعاد ذهنی و درونی دارد

 :Roback, 1982) واقع، کیفیت زندگی به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور و منطقه است در

 :Milbrath, 1978) به نظر برخی از محققان، کیفیت زندگی به معنای احساس کلی خوشبختی است (.1259

 دانندمیزندگی افراد و بهبود رفاه جامعه  برخی از محققان نیز توسعه را به معنای ارتقای سطح و کیفیت (.36

(. هر چند که، کیفیت زندگی محدود به مسائل اجتماعی یا اقتصادی نیست. و 71: 1988)کالنتری و همکاران، 

امنیت معیشتی و... را شامل  متغیرهایی مانند بهداشت، ثبات سیاسی و امنیت، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی،

 (. Byock et al, 1998: 231) شودمی

 :کیفیت زندگی از بعد اقتصادی

کیفیت زندگی فرد، دانند و معتقدند که بیشتر محققان، شاخص اقتصادی را در بهبود کیفیت زندگی مهم می      

(. کیفیت زندگی شامل مسائل مادی و غیر مادی Fellner, 2004: 85) های اقتصادی است خود هدف فعالیت

هایی چون استانداردهای زندگی، امکانات زیربنایی، تولید اقتصادی، یت زندگی نه تنها مقولهاست، از بعد مادی، کیف

گیرد، بلکه مواردی چون سالمتی، سرگرمی، اوقات فراغت، فرهنگ و ها، قانون و مانند اینها را در برمیاشتغال، قیمت
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در واقع کیفیت زندگی، متغیرهای  (.Dajian, 2006: 15) گنجندمی هنر و مانند اینها نیز در همین مقوله

 شودسالمتی، ثبات سیاسی و امنیت، زندگی خانوادگی، زندگی جمعی، امنیت شغلی و نظایر اینها را شامل می

(Byock et al, 1998: 231.) لص داخلیاتولید ناخ هایلفهؤم بطور کلی، کیفیت زندگی در بعد اقتصادی شامل ،

میزان رفاه مادی ، (، منابع اقتصادی و استخدام و شرایط کاریShchneider, 1976: 301) ارائیدرآمد و شغل و د

 است. (Report The Economist Intelligence Unit’s, 2005) و امنیت شغلی

 :زندگی از بعد اجتماعی تکیفی

نظر  های فردی در الزم است که ارزشکیفیت زندگی، برخی از محققان بر این باورند که در زمینه مطالعات        

روابط  معتقدند که روابط خانوادگی، (.Pipping, 1953) اند گرفته شود و اینکه تا چه حد آنها به منصه ظهور رسیده

(. اکثر محققان در Layard, 2005: 7) کیفیت زندگی هر فرد است یفرد در جامعه و آزادی فردی نشان دهنده

کنند و معتقدند که کیفیت یت زندگی، آن را وارد حوزه ابعاد اجتماعی بویژه روانشناسی و علوم رفتاری میتعریف کیف

کند و با های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی میزندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام

ثیر سالمت أای پیچیده تحت تگسترده است و به شیوههای او ارتباط دارد. این امر بسیار اهداف، معیارها، و دغدغه

 ,Who qol group) های مهم محیط وی قرار داردفیزکی، حالت روانی، و میزان استقالل و روابط او با جنبه

 کننداش تلقی می(. برخی نیز کیفیت زندگی را در حد لذت بردن اشخاص از امکانات مهم زندگی5 :1993

(Repheal et al, 1997)هایی از مردم مانند که در گذشته، محققان برای سنجش کیفیت زندگی، دسته. بطوری

 :Schuessler et al, 1985) دادندهای هدف مورد مطالعه قرار میافراد سالخورده و بیماران را به عنوان جمعیت

هایی چون امل مقولهشود. و شمادی بررسی می مطالعه شاخص اجتماعی در کیفیت زندگی از منظر بعد غیر (.134

 (.Dajian et al, 2006: 15) شان استهای شخصی افراد و بازخوردهای آنها در زندگی واقعیتجارب، و دریافت

یا روانی، اولین عامل تعیین کننده در مطالعه کیفیت زندگی است. که از آن به شناسان بعد غیرمادی از نظر روان      

شود. این احساسات متضامن این است ا احساسات بهزیستی فرد در زندگی یاد میعنوان نگرش فرد نسبت به زندگی ی

بعد »(. به اعتقاد محققان، Diener, 2000: 34) که افراد خودشان از زندگی خود ارزیابی مثبتی داشته باشند

 ن و ویور،)گل آمیز(، ازدواج موفقیت1371)زیلد، مادی یا روانی کیفیت زندگی، از عوامل احساس بهزیستیغیر

(، احساس رضایت از 1339 )لئوناردو، (، وجود یا عدم وجود فشارهای روانی1111)شالوک،  (، میزان رشد فردی1373

خوراسگانی و همکاران، )ربانی «پذیردثیر میأ( ت1333 )کونو و ارلی، شادکامی و (1371)جالویتز، زندگی در اجتماع

 ، شاخص توسعه انسانیزندگی عبارتند از: سالمت اجتماعییت های اجتماعی کیفشاخص بطور کلی .(81: 1981

(، احساس کارآمدی شخصی، Shchneider, 1976: 300) رضایت از زندگی ،(7: 1987)رضوانی و همکاران، 

سالمتی روحی و  (،Andrews et al, 1976) رضایت از عملکرد دولت و بطور کلی رضایت از خدمات موجود

 های اجتماعی، از خود بیگانگی و مشارکت سیاسیریختگی یا ناهنجاریبه همجسمی، آموزش و یادگیری، 

(Shchneider, 1976: 301.)  احساس بهزیستی هیجانی، روابط بین شخصی، احساس بهزیستی مادی، رشد

 ,Schalock) فردی، احساس بهزیستی فیزیکی، حق تعیین سرنوشت خود، پذیرش و ظرفیت اجتماعی، حقوق

های بهداشتی، خانواده و خانوار، زندگی اجتماعی و مشارکت، ایمنی عمومی و جرم هداشت و مراقبتب (،206 :2004

 :Anderson, 2004) های تفریحی و اوغات فراغت، فرهنگ و هویت، منابع سیاسی و حقوق بشرو جنایت، فعالیت

 (.Report The Economist Intelligence Unit’s, 2005) های جنسیتی( و برابری4
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 :کیفیت زندگیو طرح هادی 

« روانبخشی روستاها -طرح اصالحی»برای اولین بار در کشور تحت عنوان  1911در سال  طرح هادی روستایی،       

ها دولت (.9: 1975)احمدی،  توسط معاونت امور عمرانی استانداری چهارمحال بختیاری به مورد اجرا گذاشته شد

شایسته ساکنین روستا را فراهم کنند تا از این طریق روستاییان نیز فرصت ظف هستند فضای زندگی مناسب و ؤم

افتد و نواحی فاقد زندگی و رشد و توسعه را داشته باشند. زیرا توسعه بواسطه کمبود خدمات و امکانات به تعویق می

ایجاد فضای زندگی ترتیب، برای بدین (.1971)خانی،  گیرندتسهیالت عمومی در موقعیت رقابتی ضعیفی قرار می

ها باید بتوانند مسائل از طرفی، این طرح .باشدهای توسعه روستایی در کشور میمطلوب و متعال، نیازمند اجرای طرح

: 1978)سازمان برنامه و بودجه،  های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را به حداقل برسانندو مشکالت موجود در زمینه

اقتصادی  -اجتماعی هایوستایی، با هدف کاهش نابرابریهای هادی رباورند که طرحاکثر کارشناسان بر این . (183

ک طرح کالبدی و هر چند که طرح هادی ی(. 71 :1931)عزیزپور و همکاران،  میان شهر و روستا شکل گرفتند

دن بستری برای توزیع بهینه خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کر»این طرح با هدف فیزیکی است، اما 

با ارتقای سطح  رو،از این .(119: 1978 ،اصالنی) شوداجتماعی در روستا انجام می -بهبود جریان توسعه اقتصادی

-گردد و از این راه زمینهاقتصادی روستاهای کشور نیز متحول می -کیفی ساختار کالبدی روستاها، ساختار اجتماعی

 (.35: 1931و همکاران،  نابستانیع) شودهای توسعه روستایی فراهم می

 :تحقیقروش 

ای و میدانی ها از روش مطالعات کتابخانهبرای گردآوری دادهتحلیلی است.  -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی     

مطالعات  ها انجام شده است.سناد و نظریهآوری آمار، اای در زمینه جمعبهره گرفته شده است. مطالعات کتابخانه

صاحبه توزیع پرسشنامه و م آوری اطالعات روستاها،جمع نیز بصورت پیمایشی بمنظور مشاهده وضع موجود، میدانی

های پیشین و مصاحبه با جامعه ها و پژوهشهای تحقیق که منتج از مطالعه طرحشاخصبا جامعه آماری بوده است. 

های اشتغال، میزان تولید، وضعیت اخصشتهیه شده است. شامل در قالب معیارهای اجتماعی و اقتصادی  ،آماری

های میزان مشارکت، وضعیت آموزش، سطح رفاه، بهداشت و میزان مسکن، میزان درآمد در بخش اقتصادی و شاخص

فوق طراحی گردیده و  هایصخاساس شا پرسشنامه تحقیق بر. (1)جدول شماره  مهاجرت در بخش اجتماعی است

: خیلی زیاد، 1: زیاد ،9 :متوسط، 1 :کم ،1: )خیلی کم بندی طیفی لیکردتوزن ها از روشدهی به شاخصبرای امتیاز

 ( استفاده شد.5

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل آن دسته از روستاهای استان زنجان است که در آنها طرح هادی اجرا و       

روستای استان طرح هادی  151در  1931تکمیل شده است. طبق آخرین آمار بنیاد مسکن استان زنجان، تا سال 

بطور کامل اجرا شده است. با توجه به اینکه مراجعه به تمام این روستاها که در سطح استان پراکنده است نیازمند 

صرف هزینه و زمان طوالنی است. به ناچار باید تعداد معینی از افراد جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شوند. برای 

های آماری برای توزیع ری از دو روش استفاده شده است. در روش اول ابتدا تعداد نمونههای آماانتخاب نمونه

)مرکز آمار  خانوار است 15111روستای مورد مطالعه  151پرسشنامه مشخص شد. با توجه به اینکه تعداد خانوار در 

عنوان نمونه نفر به  981%، 35ن و سطح اطمینا 1015(. با استفاده از فرمول کوکران و با مقدار خطای 1931ایران، 

در مرحله دوم برای انتخاب تعداد روستاهای نمونه از روش ترکیبی استفاده شد. این روش آماری انتخاب شدند. 

ابتدا چند پیش شرط برای  (. در این روش111و 158: 1983)حافظ نیا،  تلفیقی از روش نمونه گیری تخصصی است

 ؛باشندذیل مید. این شرایط به شرح ها در نظر گرفته شانتخاب نمونه
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 نفر؛ 1511تا  151. انتخاب روستاهایی با جمعیت بین 1

 ؛1931-1981انجام شده است. یعنی در بازه زمانی بین  1981. انتخاب روستاهایی که طرح هادی در آنها در دهه 1

تا عملکرد آنها در رابطه با نحوه  .شدبا 1985. انتخاب روستاهای که دارای دهیاری و سایر نهادهای اجرایی از سال 9

 اجرای طرح هادی بررسی شود؛

ثیر أوسعه و ارتقاء کیفیت روستا تحت ت. انتخاب روستاهایی که در حومه شهر مرکزی قرار نداشته باشند. زیرا ت1

 .قرار نگیردفاصله جغرافیایی و عملکرد شهر مرکزی 

روستای دارای طرح هادی انتخاب گردید. برای برآورد  151ا از بین روست 11ترتیب با رعایت قوانین فوق، بدین      

در بین پرسشنامه  3تقسیم شد، و در نهایت برای هر روستا  11بر  981سهم هر روستا جهت توزیع پرسشنامه، 

های هاساس اطالعات تکمیل شده توسط خانوارها در پرسشنامه و داد ها برتجزیه تحلیل داده .توزیع گردیدخانوارها 

برآورد شد که مورد  10319همچنین، میزان پایایی پرسشنامه نیز با فرمول آلفای کرونباخ  آماری انجام گردیده است.

، و روش تحلیل مسیر استفاده شد. در T  های آماری توصیفی، آزمونها نیز از تکنیکبرای تحلیل داده یید است.أت

های اجتماعی و اقتصادی در روستاها مورد بررسی ، وضعیت شاخصجداول آماری توصیفیاین زمینه، ابتدا بوسیله 

کیفیت زندگی  اجتماعی و اقتصادی هایطرح هادی بر شاخصاجرای ثیر أمیزان ت تحلیلقرار گرفت. سپس برای 

، نوعی آزمون Tآزمون تک نمونه ای»، استفاده شد. T روستاهای دارای طرح هادی در استان زنجان، از آزموندر

-یک نمونه tشود. آزمون ریک است و برای تعمیم نتایج حاصل از آراء نمونه آماری به جامعه آماری استفاده میپارامت

دهیم. در این ای زمانی کاربرد دارد که انحراف معیار جامعه معلوم نباشد و بجای آن انحراف معیار نمونه را قرار می

-کنیم. این توزیع برای نمونهت به عنوان آمار آزمون استفاده میگونه موارد از یک توزیع دیگر که به نرمال نزدیک اس

 .(71: 1931بایزیدی و همکاران، ) کاربرد دارد 91با حجم کمتر از  هایی

ها در بهبود کیفیت زندگی از روش تحلیل مسیر ثیر هر یک از شاخصأمرحله بعد، برای ارزیابی میزان تدر         

عی تحلیل رگرسیونی است که برای درک علیت و نمایش الگوی روابط علی در میان استفاده شده است. این روش نو

های اقتصادی، (. در این روش، شاخص139: 1983نیا، حافظ) ای از متغیرهای مرتبط باهم کاربرد دارندمجموعه

-پس، با کمک نرمشوند. ساجتماعی بعنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می

بعد، اثر غیرمستقیم از طریق  یشود. در مرحلهها به عنوان اثرمستقیم برآورد می، واریانس شاخصSPSSافزار 

( از y) (  بر متغیر وابستهχ) ثیر یک متغیر مستقلأت یآید و نشان دهندهضرائب هر مسیر بدست می بحاصلضر

دهنده کاذب بودن اثر مستقیم و  غیرمستقیم بیشتر باشد نشان ( است. هر چه ضریب اثرzطریق یک متغیر واسطه )

که آید، ای است. عالوه بر این، اثر کل نیز از مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم بدست میثیر بیشتر متغیر واسطهأت

ها و اخصثیر هیچ یک از شأغیر برونزا، متغیری است که تحت تمتکند. درونزا و برونزا بودن متغیرها را آشکار می

ثیر یک یا چند متغیر دیگر قرار گرفته أدرونزا نیز متغیری است که تحت ت متغیرهای دیگر قرار نگرفته باشد. متغیر

 (. 18:  1981)آذر،  باشد
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 تحقیق های اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی شاخص -7  دولج

 و زیر شاخص های اجتماعی شاخص و زیر شاخص های اقتصادی شاخص

اش
ال

تغ
 

 میزان گرایش به فعالیت در بخش خدماتی روستا

ت
رک

شا
م

 

 میزان گرایش به فعالیتهای گروهی عام المنفعه

 میزان گرایش به فعالیت در بخش صنعت در روستا
میزان گرایش به همکاری با نهادهای محلی برای در 

 عمران روستا

 میزان ایجاد فرصت های شغلی
در تصمیم گیری در میزان گرایش شما به مشارکت 

 روستا

 میزان ایجاد تنوع های شغلی

ت
جر

ها
م

 

 میزان کاهش مهاجرت

میزان تغییر در مهارتهای شغلی و یادگیری 

 مهارتهای جدید
 میزان تمایل به ماندن دائمی در روستا

ید
تول

 

میزان تغییر در ادوات و تجهیزات مورد استفاده در 

 محیط کاری
 خاطر میزان افزایش احساس تعلق

 میزان هویت بخشی میزان تغییر در تعداد نیروی کار)افزایش نیروی کار(

 فعالیتها الگوی و شیوه در تغییر میزان

ی
اه

رف
 

 افراد شدن پرشور و میزان افزایش نشاط

ن
سک

م
 

 میزان افزایش امید به زندگی و آینده میزان افزایش قیمت مساکن و زمین

 میزان احساس امنیت درروستا روستا میزان توانایی تهیه مسکن در

مد
درآ

 

 میزان گرایش به پس انداز و ذخیره بخشی از درآمد

ی
شت

دا
به

 

 میزان تمایل به رعایت بهداشت و نظافت خانوادگی
میزان گرایش به سرمایه گذاری در فعالیتهای 

 کشاورزی

 میزان کاهش نابرابری های اقتصادی

ی
زش

مو
آ

 

به پذیرش نوآوریهای میزان عالقه روستائیان 

 فرهنگی و مدرن

میزان گرایش به سرمایه گذاری در فعالیتهای غیر 

 کشاورزی
اطالعات از روزنامه ها و  سهولت دسترسی به میزان

 رسانه ها
 میزان تغییر در میزان درآمد)افزایش(

کاران جاجرمی و هم -1931عنابستانی و همکاران،  -1931پورطاهری و همکاران، با استناد از:  1931مطالعات میدانی نگارنده، منابع:  

 . 1988بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  -1983فرجی مالئی و همکاران،  -1985

 :حدوده مورد مطالعهم

های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، استان زنجان در بخش شمال غرب کشور ایران قرار دارد و با استان          

های سرد و (. از نظر اقلیمی، دارای زمستان1 شماره )شکل. ن همجوار استگیالن، قزوین، همدان و کردستا

(. طبق 1985)سازمان هواشناسی کشور،  میلیمتر است 133تابستانهای معتدل است و میزان بارش سالیانه آن، 

درصد نیز در روستا  98درصد در نقاط شهری و  19نفر است که  1111171ن ، جمعیت استا1931سرشماری سال 

تعداد باشد. سکونتگاه روستایی می 815دهستان و  11بخش،  11شهر،  13. همچنین استان دارای زندگی می کنند

 بیان شده است.  1شماره  جدولدر  خانوار و سال اجرای طرح هادی در روستاهای مطالعه موردی، جمعیت
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 عیت سیاسی استان زنجان در کشور ایرانموق -7شکل 

 تعداد جمعیت و خانوار و سال اجرای طرح هادی در روستاهای نمونه -8 دولج

 خانوار جمعیت نام آبادی
سال اجرای 

 طرح
 خانوار جمعیت نام آبادی

سال اجرای 

 طرح

 1380 710 2396 سوکهریز 1382 85 294 اباد ابراهیم

 1385 183 733 ادشهیداب 1383 502 1857 سفلی ابی

 1381 781 2483 عمیداباد 1385 253 925 احمدکندی

 1385 502 1740 اباد فونش 1388 333 1178 اباد امین

 1380 781 2640 قروه 1387 166 671 اندابادعلیا

 1380 445 1494 بالغ قره 1381 256 1038 یبالغ ایل

 1385 136 459 قمچقای 1385 442 1619 لو خدابنده اینچه

 1388 72 243 قولعلی 1390 126 438 قشالق برون

 1388 217 647 کزبر 1383 238 868 بوالماجی

 1385 203 811 تپه گل 1386 409 1295 بوئین

 1387 89 329 گواالن 1382 562 2006 پیرسقا

 1387 215 746  گوگجه 1383 209 724 پیرمرزبان

 1388 125 453 محمداباد 1385 321 1255 تشویر

 1387 180 655 میرآخور 1385 441 1785 صارح

 1382 609 2191 نصیراباد 1382 518 1859 درام

 1387 201 672 نکتو 1381 324 1014 دستجرده

 1382 370 1205 نیماور 1384 213 680 دوزکند

 1384 325 1185 یامچی 1384 253 863 زواجر

 1388 159 565 سارمساقلو
 ینگی

 کندسیدلر
1582 430 1384 

 1385 322 1092 ینگیجه 1384 296 987 سانسیز

 ---- 13188 46357 مجموع 1384 186 680 اباد سلطان

 1931منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،               
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 :ی تحقیقهایافته

-که نمونهدر توزیع پرسشنامه، از هر گروه جمعیتی برای گردآوری اطالعات، مصاحبه به عمل آمده است. بطوری      

درصد متأهل  81درصد زن هستند. همچنین، از نظر وضعیت تأهل،  11درصد مرد و  79ماری از نظر جنسیت، های آ

درصد جامعه آماری را تشکیل  8301احبه قرار گرفتند. از نظر میزان سن، گروه میانسال، صدرصد مجرد مورد م19و 

درصد در رتبه بعدی قرار دارند. از نظر میزان  907درصد و کهنساالن با  505با  سال 11افراد زیردهند و بعد از آن می

تعداد  کمترین 107و  709باالی دیپلم با بیشترین تعداد و افراد بیسواد و  1908و دیپلم با  11افراد زیردیپلم با سواد، 

، 1101ا ، مشاغل آزاد ب9708دهند. در نهایت، از نظر وضعیت شغلی، به ترتیب کشاورزان با جامعه آماری را تشکیل می

 91ای )دهند. عالوه بر این بخش عمدههای آماری را تشکیل میبیشترین تعداد نمونه 108و کارگر با  505کارمند با 

 (. 9)جدول شماره  دار و دانشجویان بودند.درصد( عموماً زنان خانه
 ویژگی های نمونه های آماری -9 جدول

 درصد تعداد ویژگی شاخص درصد تعداد ویژگی شاخص

 جنسیت

 7901 173 مرد

میزان 

 سواد

 709 18 بیسواد

 11 191 زیردیپلم 1101 111 زن

 1908 31 دیپلم 101 1 اعالم نشده

 سن

 )سال(

 107 18 باالی دیپلم 505 11 11کمتر از 

 101 1 اعالم نشده 9301 151 11-95

91-11 131 51 

 شغل

 9708 111 کشاورز

 505 11 هیار و...(کارمند)د 907 11 به باال 11

 108 7 کارگر 101 5 اعالم نشده

وضعیت 

 تاهل

 1101 81 آزاد 81 918 متاهل

 9105 113 سایر 1901 51 مجرد

 108 7 اعالم نشده 101 1 اعالم نشده

 .      1931منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،                    

و  1018ثیر اجرای طرح هادی بر شاخص اقتصادی أدهد که میزان تهای توصیفی تحقیق نشان مییافته        

 هایثیر اجرای طرح هادی بر شاخصأهای قتصادی، بیشترین تلفهؤاست. همچنین در بین م 9081شاخص اجتماعی 

و  9051با میانگین « میزان توانایی در تهیه مسکن» ،9073 با میانگین« میزان افزایش قیمت مساکن و زمین»

با میانگین « میزان تغییر در ادوات و تجهیزات مورد استفاده در محیط کاری» هایثیر را نیز بر شاخصأتکمترین 

های لفهؤگذاشته است. همچنین در م 1081با میانگین « انداز و ذخیره بخشی از درآمدمیزان گرایش به پس»، 1087

با میانگین « رعایت بهداشت و نظافت خانوادگیمیزان تمایل به »های ثیر طرح هادی بر شاخصأاجتماعی بیشترین ت

میزان احساس امنیت در »های ثیر را نیز بر شاخصأو کمترین ت 1011با میانگین  «کاهش مهاجرت میزان»، 1099

 ترتیب، طرح(. بدین1شماره  )جدول. ، گذاشته است9011با میانگین « میزان هویت بخشی»، 9059با میانگین  «روستا

های روستایی تغییر در محیطثیر گذاشته و در نگرش مردم نسبت به زندگی أهای اجتماعی تر شاخصی بیشتر بدها

 ثیر آن بر شاخص اقتصادی بسیار کم بوده است.أست. این در حالی است که، میزان تایجاد کرده ا و تحول
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 روستاهای استان زنجانهای اجتماعی و اقتصادی ثیر اجرای طرح هادی بر شاخصأمیانگین امتیاز ت -1 دولج

 اجتماعی اقتصادی

 رتبه امتیاز ها شاخص رتبه امتیاز ها شاخص

 1 9073 میزان افزایش قیمت مساکن و زمین
میزان تمایل به رعایت بهداشت و 

 نظافت خانوادگی
1099 1 

 1 1011 میزان کاهش مهاجرت 1 9051 میزان توانایی در تهیه مسکن

خش میزان گرایش به فعالیت در ب

 خدماتی روستا
1051 9 

میزان گرایش به همکاری با نهادهای 

 محلی در عمران روستا
1011 9 

میزان گرایش به سرمایه گذاری در 

 های کشاورزیفعالیت
1011 1 

میزان عالقه روستایان به پذیرش 

 های فرهنگی در روستانوآوری
9031 1 

 5 1015 میزان تغییر در تعداد نیروی کار
مشارکت در تصمیم  میزان گرایش به

 گیری در روستا
9083 5 

های شغلی و هارتمیزان تغییر در م

 ی جدیدهایادگیری مهارت
 1 9085 میزان تمایل به ماندن دائمی در روستا 1 1011

میزان گرایش به فعالیت در بخش 

 صنعت در روستا
 7 9081 میزان افزایش امید به زندگی و آینده 7 1011

 8 1017 شغلیهای میزان ایجاد فرصت
های گروهی میزان گرایش به فعالیت

 عام المنفعه
9075 8 

 3 1011 میزان ایجاد تتوع شغلی
میزان افزایش نشاط و پرشور شدن 

 افراد
9075 3 

 11 1019 های اقتصادیمیزان کاهش نابرابری
میزان سهولت دسترسی به اطالعات از 

 روزنامه ها و رسانه ها
9071 11 

مایه گذاری در میزان گرایش به سر

 های غیرکشاورزیفعالیت
 11 9018 میزان افزایش احساس تعلق خاطر 11 1038

 11 9011 میزان هویت بخشی 11 1031 میزان تغییر در میزان درآمد

 19 103 هامیزان تغییر در شیوه و الگوی فعالیت

 19 9059 میزان احساس امنیت درروستا

میزان تغییر در ادوات و تجهیزات 

 استفاده در محیط کاریمورد 
1087 11 

میزان گرایش به پس انداز و ذخیره 

 بخشی از درآمد
1081 15 

 9081 میانگین کل 1018 میانگین کل

 . 1931تحقیق، تحلیلی منبع: یافته های          

رار گرفته است. های استنباطی نیز برای ارزیابی موضوع تحقیق مورد استفاده قهای توصیفی، یافتهالوه بر یافتهع      

ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون ژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آمارهپ استنباطی هاییافتهدر 

ها و آزمون برای تجزیه و تحلیل داده این بخش، دهد. درها را به پارامترهای جامعه تعمیم میفرض آماری، آماره

( df) درجه آزادی ،Tهای این بخش، مقدار ترین وزنمهم .شوداستفاده می Tآزمون  از روش آمار استنباطی هافرضیه

های اقتصادی ثیر اجرای طرح هادی در بهبود شاخصأ( است. و برای بررسی میزان تP-value) داری و سطح معنی

برای  tمقدار آماره د که، دهنشان می Tنتایج آزمون  گیرند. و اجتماعی کیفیت زندگی روستایی مورد استفاده قرار می
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ثیر طرح هادی در ارتقاء شاخص أیعنی، میزان ت. است 180738و شاخص اجتماعی  -110171شاخص اقتصادی 

توان گفت که رابطه معناداری بین اجرای طرح هادی و توسعه اقتصادی اجتماعی بیش از شاخص اقتصادی است و می

 مقدارگانه در بعد اجتماعی و اقتصادی،  3های در بین شاخص تر نیزد. همچنین، در بررسی جزئیدر روستا وجود ندار

 و 110111، مشارکت 110153، رفاه 110151، مهاجرت 110181، آموزش 190117بهداشت های شاخصدر Tآماره 

و اشتغال  -150517، درآمد  -150111های تولید اما در شاخص ،به ترتیب مثبت و معنی دار است 80199مسکن 

 10111ها داری تمام شاخص. با توجه به اینکه، سطح معنی(5 شماره جدول). منفی و بدون ارتباط است -110191

بهداشت، آموزش، های است، نتایج تحلیل صحیح و معنادار است. و باید گفت که اجرای طرح هادی بر شاخص

های تولید، درآمد ه است اما بر شاخصثیر مثبتی گذاشتأاجتماعی هستند، ت مهاجرت، رفاه، آموزش و مسکن که غالباً

با میانگین  ثیر بر شاخص بهداشتأترتیب، بیشترین تثیری نداشته است. بدینأت ،اقتصادی هستند و اشتغال که تماماً

 .بوده است 1037 با میانگین ثیر نیز بر شاخص تولیدأو کمترین ت 1099
 های اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان زنجاناخصثیر اجرای طرح هادی بر شأبرای میزان ت Tآزمون  - 8دولج

 میانگین شاخص لفهؤم
انحراف 

 معیار
 Tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنیداری

اختالف از 

 میانگین

 %35سطح اطمینان 

 باالتر تر پایین

 اقتصادی

 -107133 -103811 -10131 10111 911 -110191 1053739 101 اشتغال

 -103131 -10111 -3118. 10111 911 -150111 1011151 1037 تولید

 107178 101315 1011119 10111 955 80199 1073151 909 مسکن

 -108717 -10115 -103387 10111 955 -150517 1081111 1 درآمد

 -1013 -10118 -10113 10111 955 -110171 105151 1018 کل

 اجتماعی

 103888 101111 1073111 10111 955 110111 1033171 9088 مشارکت

 103977 101571 1073711 10111 955 110151 1083311 908 مهاجرت

 108187 105155 1013718 10111 955 110153 1081513 907 رفاه

 109533 101938 101138 10111 955 190117 1081711 1099 بهداشت

 101183 108113 101153 10111 955 110181 1017581 9089 آموزش

 1011 1081 10317 10111 955 180738 10113 908 کل

 . 1931تحقیق، تحلیلی منبع: یافته های           

اما در  ثیر زیادی دارد،أهای اجتماعی ت، مشخص شد که طرح هادی در ارتقاء شاخصT با توجه به نتایج آزمون      

 اند. درپذیرفتهثیر چندانی نأکرد طرح هادی تها از عملهای اقتصادی، بجز شاخص مسکن، سایر شاخصزمینه شاخص

. خواهد گرفت ر بهبود کیفیت زندگی روستائیان مورد ارزیابی قرارهای فوق دثیر شاخصأ، میزان تاین بخش از تحقیق

، مهاجرت 10157مشارکت  ، 10751 خص رفاهاها به ترتیب برای ش، مقدار اثر کل شاخص1شماره  جدولطبق نتایج 

است. با توجه به  10997 آموزش و 10118 ، اشتغال1011 ، تولید10179 درآمد، 10581، مسکن 1053ت بهداش ،1011

ثیر یکدیگر أها درونزا بوده و تحت ترو شاخصاست، از این 109ها بیش از اینکه مقدار ضریب کل در تمامی شاخص

های فوق، موجب ی، از طریق ارتقاء شاخصاجرای طرح هاد رشان بر کیفیت زندگی واقعی است.ثیأقرار دارد و مقدار ت

در این بخش از تحلیل نیز، نتایج نشان  های روستایی استان زنجان شده است. بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاه

 .های اقتصادی استصدر بهبود کیفیت زندگی بیش از شاخهای اجتماعی ثیر شاخصأدهد که میزان تمی
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 روستاییان مورد مطالعه بر کیفیت زندگیهای تحقیق ثیر شاخصأت -7 جدول

 اثرکل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم شاخص لفهؤم

 اقتصادی

 10118 10157 10131 اشتغال

 10111 10159 10117 تولید

 10581 10117 10197 مسکن

 10179 10113 10911 درآمد

 اجتماعی

 10157 10118 10593 مشارکت

 10111 10171 10111 مهاجرت

 10751 10111 10113 هرفا

 10531 10111 10511 بهداشت

-10111 10981 آموزش  10997 

 . 1931تحقیق، تحلیلی منبع: یافته های                                        

ها است، ثیر شاخص بر کیفیت زندگی بدون دخالت سایر شاخصأقدار اثر مستقیم که بیان کننده تعالوه بر این م      

ها مانند مهاجرت، و مسکن کمتر از حد مطلوب است و این نشان کمی متفاوت از اثر کل است و در بعضی شاخص

های دیگر از جمله درآمد و تولید ثیر شاخصأر اجرای طرح هادی روستایی، تحت تها عالوه بدهد که این شاخصمی

بود شاخص مهاجرت و مسکن بطور رفاه، موجب بهقرار دارد و اجرای طرح هادی با بهبود وضعیت مشارکت و 

ها آورده شده است. روابط بین شاخص 1شماره ها در شکل . نمای کلی روابط بین شاخصیم نیز شده استمستقغیر

ا از کدام مسیر هشاخصمبین این است که  و دهدثیر را نشان میاما جهت پیکان بیشترین تأ بصورت دوطرفه است،

 اند.ثیر  بیشتری گذاشتهبر کیفیت زندگی تأ

 
 . 1931منبع: یافته های تحقیق،  -نه میزان و مسیر تاثیر شاخصها بر یکدیگر و بر کیفیت زندگیمدل تحقیق در زمی -8شکل 

 :تیجه گیرین

طرح هادی  دهد که روستاهایی که در آنهاهای روستایی استان زنجان نشان میهای سکونتگاهمطالعات ویژگی         

نسبت به زندگی در روستا، شیوه رفتار یج نوع نگرش مردم ت کالبدی، بتدرعالوه بر تغییرا ،روستایی انجام شده است
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و... نیز تغییر یافته است، و مردم نسبت به گذشته، تالش و اعتماد به نفس  تائیان با یکدیگر، حفظ محیط زیستروس

تایی در تحقیقات قبلی انجام گرفته نتایج بیانگر آن است که اجرای طرح هادی در مناطق روس اند.بیشتری پیدا کرده

حاضر هم در  یهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شده است. مطالعهموجب ارتقاء و بهبود نسبی شاخص

های روستایی و اجرایی طرح هادی در سکونتگاهگویای این است که  های استان زنجانیک بررسی گسترده از روستای

های اقتصادی و اجتماعی کیفیت شاخصضعیت وسبب ارتقاء  مستقیمود محیط کالبدی روستا به شکل غیربهب

 زندگی ساکنین روستا گردیده است.

 ییهاهای اقتصادی، شاخصدهد که، در میان شاخصنتایج کمی تحقیق نشان میدر بررسی فرضیه تحقیق،         

هایی که اخصدر مقابل ش .اندثیر پذیرفتهأاراضی هستند از اجرای طرح هادی تکه مربوط به بخش مسکن و مالکیت 

ترتیب اجرای طرح بدین اند.ثیر اجرای طرح هادی قرار گرفتهأت تحمربوط به بخش تولید و درآمد هستند کمتر ت

ثیر داشته أت -T، 150111و کمتر از همه نیز بر بعد تولید با آماره  T 80199هادی بیش از همه بر بعد مسکن با آماره 

و  ثیر چندانی نداشته استأییان تهادی بر بعد اقتصادی زندگی روستاتوان گفت که اجرای طرح است. در کل می

های اقتصادی شاخص است. آزمون تحلیل مسیر نیز گویای این است که -110171نیز T و آماره 1018میانگین آن 

اشته های اقتصادی دثیر کمی بر شاخصأتاجرای طرح هادی  ثیر قابل توجهی در کیفیت زندگی روستائیان دارد اماأت

-شاخص های اجتماعی،در زمینه شاخص ثیر اندکی داشته است.أت زندگی روستایی تاست و در بعد اقتصادی کیفی

که، اجرای طرح اند. بطوریثیر عملکرد طرح هادی روستایی قرار گرفتهأبهداشت و آموزش بیش از همه تحت ت های

ثیر را نیز بر بعد رفاه با میانگین أو کمترین ت T، 190117 و آماره 1099 هداشت با میانگینهادی بیش از همه بر بعد ب

ثیر زیادی أر بعد اجتماعی زندگی روستائیان تاجرای طرح هادی ب ترتیبداشته است. بدین T، 110153و آماره  907

 کهبطوری .های اجتماعی ارتباط معناداری وجود داردداشته است و بین اجرای طرح هادی روستایی و ارتقاء شاخص

است و این میزان بیشتر از شاخص اقتصادی است.  180738نیز  ، Tو آماره  908میانگین کل شاخص اجتماعی 

در کیفیت زندگی  ،های اجتماعیهمچنین تحلیل مسیر نیز گویای این است که طرح هادی از طریق ارتقاء شاخص

های هادی ست آمده برای اجرای صحیح طرحبا توجه به نتایج بد ثیر مطلوب و قابل قبولی داشته است.أروستاییان ت

روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان و بمنظور جلوگیری از اتالف سرمایه و منابع محلی و ملی رعایت راهبردها 

 رسد:و راهکارهای زیر ضروری به نظر می

 زدایی و ارتقاء شاخصن فقربنابرای توسعه زندگی مردم روستا باشد.ها، هدف باید ریزی و اجرای طرحدر برنامه-

 های عمرانی روستایی از جمله طرح هادی قرار گیرد. های معیشتی باید در صدر برنامه

 ریزی و اجرای طرح هادی باید از حالت بخشی خارج شده و بصورت همه جانبه، غیرمتمرکز و مبتنی بر برنامه

 ای باشد.مشارکت مردم، نهادهای محلی و منطقه

 ین مشاور باید یک مطالعه همه جانبه و دقیق از وضعیت زندگی و محدودیت ها و امکانات های مهندسشرکت

 روستا داشته باشند. 

 جهت تقویت مشارکت مردم وکید بر دانش و منابع بومی روستا در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی أت 

 .کاهش هزینه و زمان

 های هادی با ساکنین از طریق برگزاریطرح  اجرایو   و طراحیریزی برنامه در  مردم  مشارکت  زمینه ایجاد  

 .های آموزشی و توجیهی طرح هادی در روستاهای استانکالس
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