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Evaluation the rule of Dehyariha in quality of life in rural
areas; case study: Keresf, khoda bande

T

he aim of this study was to evaluate the role of Dehyariha on quality

of life in Karasf rural district in Khodabandeh city. In this regard, first
the history of rural management in Iran and also Dehyariha and its duties as executives in the villages has been discussed and then the role of
Dehyariha on villagers’ quality of life has been review and evaluation.
This research is descriptive-analytical. Statistical society of this study is
comprised of Karasf rural district in Khodabandeh city. The number of
cases was selected according to proportion of households in each village.
Reliability of research buoy was measured using Cronbach’s alpha statistic that was equal to 0.875. SPSS software was used for data analysis.
Mann Whitney U statistical test was used to compare the quality of life
in rural areas. Also the eight indicators of educational, environmental,
social support networks, economic, health and safety, residential environment, infrastructure and leisure has been reviewed and evaluated. Results showed significant differences between villages with and without
Dhyariha in seven indexes of the compared eight indicators. From the
buoys that reviewed in present study differences showed no significant
only in the leisure index.
Keywords: Quality of life, Dehyariha, Khodabandeh City

چکیده
هد ف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی نقش د هیاریها بر کیفیت
زند گی روستاییان د ر د هستان کرسف شهرستان خد ابند ه
 د ر این راستا نخست به تاریخچه مد یریت روستایی د ر.است
ایران و همچنین به د هیاریها و وظایف آنها به عنوان مد یران
اجرایی د ر روستاها پرد اخته و سپس به بررسی و ارزیابی نقش
.د هیاران د ر کیفیت زند گی روستاییان پرد اخته شد ه است
 جامعه آماری این.تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است
تحقیق را روستاهای د هستان کرسف د ر شهرستان خد ابند ه
 تعد اد نمونه د ر هر روستا به نسبت خانوارها. تشکیل مید هند
 پایایی گویه های تحقیق با آماره آلفای کرونباخ. انتخاب شد ند
 برای تجزیه. بود ه است./785 سنجید ه شد ه است که برابر با
 برای مقایسه.  استفاد ه شدspss و تحلیل د اد هها از نرم افزار
 من ویتنیU کیفیت زند گی د ر روستاهای نمونه از آزمون
، زیست محیطی، شاخص آموزشی8  همچنین. استفاد ه شد
، سالمتی و امنیت، اقتصاد ی،شبکههای حمایت اجتماعی
 گذران اوقات و فراغت مورد، زیرساخت ها،محیط مسکونی
 شاخص8  بر اساس نتایج از.بررسی و ارزیابی قرار گرفت
 شاخص تفاوت معنی د اری بین روستاهای7 مورد مقایسه د ر
د ارای د هیاری با روستاهای بد ون د هیاری وجود د اشت و فقط
د ر حیطه گذران اوقات و فراغت تفاوت معنی د اری مشاهد ه
. نشد
 شهرستان، د هیاریها، کیفیت زند گی:واژگان كليد ي
.خد ابند ه
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مقد مه
یکی از محورهای اساسی د ر تحلیل مسائل روستایی،
توجه به ساختار مد یریت د ر این جوامع است (طالب،
 .)1371روستا کوچکترین واحد سیاسی و اجتماعی
د ر تقسیمات کشوری محسوب میشود و بد یهی
است این واحد اجتماعی (روستا) به لحاظ وجود
مناسبات اجتماعی ،اقتصاد ی و پایبند بود ن افراد به
قوانین عرفی و مد نی نمیتواند از تشکیالت سازمان
مد یریتی بی نیاز باشد  .به عبارتی مد یریت مهمترین
عامل د ر حیات ،رشد و بالند گی یک جامعه است و
روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را
کنترل میکند  .از این رو ،یکی از محورهای اساسی
د ر تحلیل مسائل روستایی ،توجه به ساختار مد یریت
د ر این جوامع است .نظام مد یریت روستایی ایران
طی سالیان طوالنی به لحاظ ساختارهای اجتماعی
تحوالت و د گرگونیهای پیچید های د اشته است.
خالء مد یریت کارآمد و اصولی د ر روستاها د ر تمامی
این اد وار به خصوص از د هه  1340به این سو و
حتی د ر د هههای اخیر ،مشکالت عد ید ه ای را برای
روستاییان ایجاد کرد ه است .اگرچه بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ایران تشکیالتی تحت عناوین شورای
اسالمی ،خانه همیار ،د فتر عمران روستایی و مانند
اینها د ر روستاها شکل گرفتند  ،ولی به د لیل ند اشتن
زمینههای الزم و سازمانهای اجرایی مرتبط توفیق
مطلوبی به د ست نیاورد ند  .به د لیل این نابسامانیها
د ر سال « 1377قانون تاسیس د هیاریهای خود کفا
د ر روستاهای کشور» به تصویب رسید (مهد وی
و نجفی کانی ،1384 ،ص  .)21با اصالح قانون
وظایف ،تشکیالت و انتخابات شوراهای اسالمی
د ر سال  ،1382تجربه اجرایی جد ید ی د ر عرصه
مد یریت روستایی شکل گرفت که همان راه اند ازی
د هیاریها بود  .این نهاد اجرایی و مد یریتی جد ید که
د ر روستاها زیر نظر شورای اسالمی فعالیت میکنند
وظایف متعد د خد ماتی و عمرانی را بر عهد ه د ارند .
د هیاریها با توجه به موقعیت محل و با د رخواست
اهالی ،از سوی شورا برای مد ت  4سال انتخاب

میشوند و به صورت خود کفا با شخصیت حقوقی
مستقل همانند شهرد اریهابه عنوان نهاد عمومی
غیر د ولتی مشغول کار میشوند  .تاسیس د هیاری د ر
روستاها را میتوان نقطه عطفی د ر تاریخ مد یریت
روستایی به شمار آورد  .با تاسیس د هیاریها عالوه
بر شورای روستا به عنوان قانون گذار و تصویب
کنند ه برنامههای عمران روستایی ،مد یریت اجرایی
امور روستا نیز به عهد ه د هیاریها گذاشته شد ه است
(سازمان د هیاریهای وزارت کشور .)1384،بر اساس
قانون تاسیس د هیاریها ،وظایف د هیار و د هیاریها
حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصاد ی ،فرهنگی و
زیست محیطی مناطق روستایی را شامل میشود .
که از جمله وظایف آنها عبارتند از اجرای طرحهای
عمرانی د ر چارچوب طرح هاد ی ،کمک به شوراها
د ر خصوص بررسی شناخت کمبود ها و نیازها ،بهبود
وضع زیست محیطی روستا ،اجرای مصوبات شورا و
 ...نقش و اثرات د هیاریها د ر روستاها را میتوان با
شاخصهای مختلف از جمله افزایش مشارکت مرد م
د ر طرحهای عمرانی روستا ،باال برد ن امنیت ،بهبود
کیفیت زند گی و غیره مورد سنجش قرار د اد  .مطالعه
کیفیت زند گی بررسی عوامل موثر د ر احساس خوب
د اشتن ،مفهوم زند گی و شاد یهای مرد م میباشد .
د ر واقع حقیقت نظریه کیفیت زند گی ،ترویج و توسعه
مفاهیم کیفیت محیط زند گی مرد م است تا بهترین
شیوههای زیستی برای آنها فراهم شود ؛ لذا هد ف
غایی مطالعه کیفیت زند گی و کاربرد متعاقب آن برای
این است که مرد م قاد ر به د اشتن یک زند گی با کیفیت
باال باشند به طوری که این زند گی هم هد فمند و
هم لذت بخش باشد ( p,2005,parker and:238
.)more
مفهوم کیفیت زند گی به لحاظ تاریخی به د رآمد و
تحصیالت بستگی د اشته است .انسانها د ر جوامع
مد رن غربی طرز تفکر متفاوتی را د رباره آنچه برای
رفاه خود شان ضروری مید انند نسبت به مرد م
قرن نوزد ه یا افراد ی که د ر نقاط د ور افتاد ه زند گی
میکنند بیان میکنند  .اگر چه عوامل فرهنگی د ر

آنچه به عنوان استاند ارهای زند گی د ر یک د وره
زمانی خاص قابل قبول است نقش بازی میکنند
اما فاکتورهای اقتصاد ی بسیار مهمتر هستند  .وقتی
د رآمد افزایش مییابد  ،مرد م تمایل پید ا میکنند که
به عناصر د یگری جد ا از ثروت ماد ی اهمیت بد هند
) .(255 :p، 2008، Tapidor.Jمطالعات مختلف
شاخصهای متنوعی از عناصر د ر برگیرند ه کیفیت
زند گی را ارائه د اد هاند  .بیشتر محققان بر این باورند
که کیفیت زند گی میانگین باالیی از نیازهای اساسی
مثل غذا ،آب ،مسکن ،امنیت و شرایط بهد اشتی به
اضافه نیازهای د یگری مثل آزاد ی عمل ،سخن،
عقاید  ،رفاه ،د ر د سترس بود ن امکانات و زند گی د ر
یک محیط مطلوب است .موضوع قابل بحث این
است که اگر نه همه موارد فوق ولی بیشتر آنها
با مسائل ماد ی مرتبط هستند  .پول میتواند از غذا
گرفته تا محیطهای امنتر را فراهم کند  ،د ر این میان
مد یریت روستایی ظرفیت سازی نهاد ی برای آن نیز
می تواند نقش مهمی را ایفا کند (p، 2008،: 256
.)Tapidor.J
آنچه كه د ر زمينه روستا و كيفيت زند گي و كيفيت
مكاني مطرح میشود همانا كاهش محروميت
جغرافيايي ،د سترسی به حد اقلهای زند گي ،براي
روستاهايي است كه از امكانات و مواهب طبيعي
نيز كم بهرهاند  .تنوع ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭ ﻓﻀﺎﻳﻲ -ﮐﺎﻟﺒﺪﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ناحیه روستایی د ارای ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎ ﻭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖﻫـﺎﯼ خاص خود ﺑﺎﺷﺪ.
عناصر و ابعاد اساسی کیفیت زند گی متأثر از مد یریت
روستاییﺩﺭ چهار ﻃﺒﻘﺔ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ بعد اقتصاد ی،
بعد اجتماعی و فرهنگی ،بعد زیست محیطی و بعد
کالبد ی است .هد ف مد یریت اقتصاد ی تأمین سرمایه،
تامین تغذیه ،جلوگیری از خروج سرمایه ،ایجاد زمینه
اشتغال ،کارآفرینی ،تأمین بازار برای فروش کاال و
خد مات تولید ی و کنترل میزان مصرف ،مد یریت
عرضه و تقاضاست (افراخته ،1388 ،ص )33؛ لذا
هد ف مد یریت روستایی د ر بعد اجتماعی توانمند

سازی ،ایجاد زمینههای مشارکت ،بسیج اجتماعی،
بهبود قوانین و سیاست ها د ر میان روستاییان با
همکاری د ولت و بازار به منظور اد اره امور روستا برای
رسید ن به یک عد الت اجتماعی وزند گی سالم است
(افتخاری و د یگران ،1386 ،ص  .)12د ر بعد زیست
محیطی نیز ایجاد زمینهای برای بهره گیری بهینه
و مناسب و به اند ازه از محیط طبیعی و منابع آن
بد ون وارد کرد ن آسیب به محیط طبیعی و عناصر
آن ازجمله تنوع زیستی ،زیست بوم سالم با کاهش
مخاطرات طبیعی و غیره د نبال میگرد د (افتخاری
و د یگران ،1386 ،ص  .)12د ر نهایت هد ف مد یریت
روستایی د ر بعد کالبد ی شامل بهبود شبکه حمل و
نقل و کیفیت تعریض معابر ،د سترسی به امکانات
گذران اوقات فراغت ،تهیه و اجرای طرحهای هاد ی
و کالبد ی ،بهبود کیفیت مسکن روستایی ،ایجاد
زیرساخت های آموزشی و بهد اشتی د رمانی تأسیسات
آب و برق و گاز و د ر نهایت بهبود کیفیت زند گی
روستاییان میباشد  .بنابراین مالحظات مربوط به
مد یریت روستایی میتواند زمینه الزم را برای باال
برد ن سطح زند گی مرد م د ر زمینههای مختلف
اقتصاد ی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبد ی را
فراهم آورد ؛ و توجه به آن و رفع موانع و مشکالت
میتواند باعث ارتقای کیفیت زند گی د ر نواحی
روستایی شود .
نقاط روستایی کشورمان با توجه به این که حد ود
 31.5د رصد جمعیت را د ر خود جای د اد ه است .د ر
فرآیند برنامه ریزیها اهمیت زیاد ی د ارد  ،حال با
توجه به این اصل مهم رعایت و حفظ حقوق کیفی
زند گی از وظایف برنامه ریزان و متولیان مد یریت
روستایی میباشد  .د هستان کرسف یکی از 4
د هستان بخش مرکزی شهرستان خد ابند ه است که
د ارای  22سکونتگاه روستایی است که از بین آنها
تعد اد  10روستا د ارای د هیاری و مابقی فاقد نهاد
د هیاری میباشند  .این پژوهش به د نبال ارزیابی تأثیر
د هیاریها د ر کیفیت زند گی مرد م روستایی د هستان
کرسف با توجه به د ید گاه ساکنین میباشد  .د ر این
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راستا پی گیری روند تحقیق به د نبال پاسخگویی به اوضاع کالبد ی – فیزیکی روستا ایفا نمایند و پیشنهاد
سئواالت زیر است:
کرد هاند که نظارت عالیه استاند اریها ،اختصاص
 .1آیا وجود د هیاریها د ر نواحی روستایی بر کیفیت بود جه بیشتر ،برگزاری د ورههای آموزشی مرتبط با
زند گی مرد م آن تأثیرگذار است؟
شرح وظایف د هیار ،تفویض اختیارات الزم از سوی
 .2آیا بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری د ستگاهها به فرماند اریها بخشد اریها و فرهنگ
و فاقد آن تفاوتی وجود د ارد ؟
سازی برای مشارکت مرد م میتواند تا حد ود زیاد ی
از میزان ضعفهای موجود بکاهند  .نعمتی ( )1385د ر
پيشينه تحقيق
پایان نامه خود با عنوان «ارزیابی وضعیت و نقش
بررسی اد بیات تحقیق و مبانی نظری شکل گرفته کارکرد ی د هیاری د ر روستاهای کوچک» با
د ر زمینه کیفیت زند گی روستایی و مد یریت روستایی مطالعه استان گلستان به این نتیجه رسید که عوامل
نشانگر وجود تجارب نسبت ًا مفید و شکل گیری و ساختاری ،اجتماعی و اقتصاد ی رابطه تنگاتنگی با
طراحی شاخصهای نسبت ًا مناسبی برای ارزیابی این میزان موفقیت د هیاریها د ر روستاهای کوچک د ارد .
د و مقوله گرد ید ه که با توجه به اهمیت موضوع به همچنین مشخص شد که د هیاریها د ر روستاهای
برخی از این مطالعات اشاره میگرد د .
پرجمعیت موفقتر از روستاهای کوچک عمل کرد هاند .
مهد وی و همکار د ر سال ( )1384د ر مقالهای تحت غفاری و اونق د ر پیمایشی با عنوان «سرمایهی
عنوان «د هیاریها ،تجربهای د یگر د ر مد یریت اجتماعی و کیفیت زند گی» که د ر سال ()1385
روستایی ایران» نمونه مورد ی :د هیاریهای استان انجام شد به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و
آذربایجان غربی د اشتهاند به این نتیجه رسید هاند که کیفیت زند گی د ر  3محله مختلف شهر گنبد کاووس
د ر مجموع عملکرد د هیاریها میتوانند نقش بسیار پرد اختند یافتههای این تحقیق نشان مید هد که بین
مهمی را د ر راستای توسعه روستایی به ویژه بهبود سرمایه اجتماعی و کیفیت زند گی
رابطه معنا د اری
ﺟﺪول  .1ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس.1390 ،
جد ول  .1تعاریف مختلف از کیفیت زند گی؛ ماخذ :نگارند گان ،با استفاد ه از منابع د ر د سترس.1390 ،

ﻣﺤﻘﻖ

ﻟﻴﻮ 1983

ﻣﻮﻟﺮ 1983

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﻨــﻮاﻧﻲ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑــﺮاي ﻣﻔﻬــﻮم ﻗــﺪﻳﻢ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ ﻣــﺎدي و رواﻧــﻲ ﻣــﺮدم در ﻣﺤــﻴﻂ زﻧــﺪﮔﻲ ﺧــﻮد ﺗﻮﺻــﻴﻒ
ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻴﺰان رﻓﺎه اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﻴﻨﻮﻳـــﮓ ،ﻧـــﺎﮔﻠﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴــﺖ زﻧــﺪﮔﻲ ﻳــﻚ ﻣﻔﻬــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﺳــﺖ و ﺧــﻮد ﻣﻌﻨــﺎﻳﻲ واﻗﻌــﻲ ﻧــﺪارد ﺑﻠﻜــﻪ ﺻــﺮﻓﺎً اﻓــﺮاد ﺑــﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ.
وﺑﺮون 1996
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
ﻓﻮ 2000

ﭘﺴﻴﻮن 2003
ﭘﺎل 2005

اﺻــﻄﻼح ﻛﻴﻔﻴــﺖ زﻧــﺪﮔﻲ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻛﻠــﻲ ﺑــﻪ وﺿــﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻛــﻪ ﻣــﺮدم در آن زﻧــﺪﮔﻲ ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺷﺎره دارد.

ﻣﻌﻴــﺎري ﺑــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﻴــﺰان ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫــﺎي روﺣــﻲ ،رواﻧــﻲ و ﻣــﺎدي ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺷــﺪه و در
اﻳـــﻦ راﺳـــﺘﺎ ﻛﻴﻔﻴـــﺖ زﻧـــﺪﮔﻲ روﺳـــﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴـــﺰ ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﭼﮕـــﻮﻧﮕﻲ ﺷـــﺮاﻳﻂ زﻧـــﺪﮔﻲ ﺧـــﺎﻧﻮاده ﻫـــﺎي
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺴﺎس ذﻫﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
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ﻛﻴﻔﻴــﺖ زﻧــﺪﮔﻲ را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ و ﻳــﺎ ﻋــﺪم ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ ﻣــﺮدم وﻣﺤــﻴﻂ زﻧــﺪﮔﻲ آﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣــﻲ
داس 2008
ﻛﻨﺪ.
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ درك اﻓـــﺮاد از ﻣﻮﻗﻌﻴـــﺖ ﺧـــﻮد در زﻧـــﺪﮔﻲ از ﻧﻈـــﺮ ﻓﺮﻫﻨـــﮓ ،ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ارزﺷـــﻲ ﻛـــﻪ در آن زﻧـــﺪﮔﻲ ﻣـــﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻫﺪاف ،اﻧﺘﻈﺎرات ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ واوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﺠﺎرب ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﻔﻴﺪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ

وجود د ارد  .رضوانی و همکار د ر سال  1387د ر مقاله
ای تحت عنوان «سنجش کیفیت زند گی» به
بررسی مفاهیم ،شاخصها و مد لهایی برای سنجش
کیفیت زند گی د ر نواحی روستایی پرد اختند که به ارائه
مد ل عمومی پیشنهاد ی برای سنجش کیفیت زند گی
نواحی روستایی انجامید ه است .رضوانی و همکارانش
د ر سال ( )1388د ر مقالهای تحت عنوان «ارتقای
روستاها به شهر و نقش آن د ر بهبود کیفیت
زند گی ساکنان محلی» د ر مطالعه مورد ی از
شهرهای فیروز آباد و صاحب د ر استانهای لرستان و
کرد ستان د اشتهاند به این نتیجه رسید هاند که ارتقای
روستا به شهر توانسته است بهبود چشمگیری د ر
کیفیت زند گی ساکنان شهر فیروز آباد ایجاد کند و
د ر شهر صاحب نیز ارتقای روستا به شهر توانسته
است بهبود ی نسبی د ر کیفیت زند گی ساکنان ایجاد
کند  .رضوانی و همکاران د ر سال ( )1388د ر مقالهای
تحت عنوان «توسعه و سنجش شاخصهای
کیفیت زند گی شهری» د ر مطالعه مورد ی که از

شهر نور آباد د راستان لرستان د اشتهاند از د و رویکرد
حرفهای (باال به پایین) و مشارکتی (پایین به باال)
برای توسعه قلمروها و شاخصهای کیفیت زند گی د ر
شهر نور آباد استفاد ه شد ه است و برای ارزیابی کیفیت
ذهنی زند گی بر حسب پاسخ شهود ی و منطقی افراد
اند ازه گیری شد ه است .میانگین امتیازت نشان
مید هد که حد ود یک سوم افراد از کیفیت زند گی
خود ناراضی هستند  .بنابراین پیشنهاد د اد هاند که
برنامه ریزی توسعه د رشهر نور آباد باید هد فمند و
متناسب با میزان د سترسی به منابع محلی و نیازهای
عینی و ذهنی مرد م باشد .
مواد و روشها
هد ف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص
كنيم چه روشي براي بررسي موضوع الزم است.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هد فها و
ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن د ارد .
با توجه به موضوع و هد ف تحقيق ،از روش توصيفي

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management
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جد ول  .2خالصهای از مؤلفهها و شاخصهای به کار گرفته شد ه د ر زمینه ارزیابی کیفیت زند گی؛ ماخذ :نگارند گان ،با استفاد ه از منابع د ر
د سترس.1390 ،

ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ

Liu 1976
ﺑﻮﻳﺮ 1981

ﮔﺮاﻧﺪ ﺗﺮاورس
1998

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻣﺤﻴﻂ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش

آب و ﻫﻮا ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺟﺮم ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،آﻣﻮزش ،ﻫﻨﺮﻫﺎ
اﻣﻨﻴـــﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﻲ ،ﻣﺤـــﻴﻂ زﻳﺴـــﺖ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ ،ﺣﻤـــﻞ و ﻧﻘـــﻞ و زﻳﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎ ،ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ،دوﻟـــﺖ و ﻧﻈـــﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت

ﻫﺎﮔﺮﺗﻲ وﻫﻤﻜﺎران
2001 Hagerty et al
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﺳــﻼﻣﺖ ،ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ ﻣــﺎدي ،اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ اﺟﺘﻤــﺎع ،ﻛــﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻮﻟــﺪ ،ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻲ اﺣﺴﺎﺳــﻲ،
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ودوﺳﺘﺎن ،اﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮدي
ﺳـــﻼﻣﺖ )ﻣﻴـــﺰان اﻣﻴـــﺪ ﺑـــﻪ زﻧـــﺪﮔﻲ درﻟﺤﻈـــﻪ ﺗﻮﻟـــﺪ( ،ﺗﺤﺼـــﻴﻼت )ﺳـــﻮاد ﺑﺰرﮔﺴـــﺎﻻن و ﻧﺴـــﺒﺖ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( و درآﻣﺪ ) GDPﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺮاﻧﻪ(
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ،آﻣﻮزش ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي )درآﻣﺪ و ﻣﺼﺮف ،ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﻣﺴﻜﻦ( ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ )اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ورزﺷﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ( ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ،آب و ﻫﻮا،ﻛﻴﻔﻴﺖ آب(

رﺿﻮاﻧﻲ و ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن
1387

ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ )ﻣﺴﻜﻦ ،آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،ﻏﺬا( ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ )ﺳﻼﻣﺖ ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دام و زﻣﻴﻦ(،
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮاﻏﺖ )آﻣﻮزش ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت(

رﺿﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
1388

ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )رﺿﺎﻳﺖ ازﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ( ،ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي )رﺿﺎﻳﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ورﺿﺎﻳﺖ
ازوﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي( ،ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )رﺿﺎﻳﺖ از اﺣﺴﺎس واﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮدي ،رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ(
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪﻫﺎ،
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آزادي( ،اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي )اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،درآﻣﺪ ،اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي( ،ﺗﺪاوم ﭘﺬﻳﺮي )ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﻮا ،ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ(

Luis and isabel
ﻟﻮﻳﺰ و اﻳﺰاﺑﻞ 2006

رﺿﺎ اﻣﻴﺪي
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ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ،از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻨﺶ ﻧﻈﺮي ﻻزم و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻴﻮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺎ
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تحليلي استفاد ه شد ه است .به منظور گرد آوری
اطالعات برای کسب بینش نظری الزم و بررسی
اد بیات موضوع از شیوه کتابخانهای با استفاد ه از کتب
و مقاالت و اساسنامهها ونیز مراجعه به اطالعات
اینترنتی استفاد ه شد ه و برای کسب اطالعات مید انی
از ابزار پرسشنامه با سئواالت بسته د ر قالب طیف
لیکرت با گویه های  5گزینهای استفاد ه شد  .برای
این منظور د و پرسشنامه مرد م و مسئولین طراحی
گرد ید  .به منظور تجزیه و تحلیل د اد ههای حاصل
از عملیات مید انی از نرم افزارهای  Excelو
 Spssبهره گرفته شد ه است .د ر روش تحليلي با
توجه به فرضیههای تحقيق و متغيرهاي عملياتي،
شاخصهایی د ر نظر گرفته شد ه كه منطبق بر طبقه
بند ي عملكرد د هیاریها د ر تحقق اهد اف کیفیت
زند گی مرد م د ر نواحی روستایی و ارزيابي و بررسی
نقش د هیاریهاست و د ر نهایت اطالعات گرد آوری
شد ه با د ر نظر گرفتن فرضیههای تحقيق د ر بوته
آزمون قرار د اد ه شد  .برای آزمون فرضیه کیفیت
زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و فاقد د هیاری
از آزمون یومان ویتنی برای تجزیه و تحلیل استفاد ه
شد ه است.
محد ود ه مورد مطالعه
د هستان کرسف به مرکزیت کرسف با  28پارچه آباد ی

یکی از د هستانهای بزرگ و پرجمعیت بخش مرکزی
شهرستان خد ابند ه از توابع استان زنجان میباشد که
بین  36د رجه و  7د قیقه شمالی و  48د رجه و 35
د قیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته
و این د هستان از طرف شمال به بخش سجاسرود ،
از طرف شمال غربی و غرب به د هستان سهرورد  ،از
طرف جنوب به بخش افشار و بزینه رود و از طرف
شرق به د هستان خرارود متصل است .کرسف یکی
از بزرگترین و قد یمیترین مراکز د هستانهای بخش
مرکزی شهرستان خد ابند ه است که د رگذشته به
عنوان مرکز د هستان سهرورد شناخته میشد د ر سال
 72به علت تقسیمات جد ید کشوری ،انتزاع و منفک
شد ن د هستان سهرورد به مرکزیت قره قوش امروزه
به عنوان مرکز د هستان کرسف با جمعیت بالغ بر
 2869نفر د ر  12کیلومتری مرکز شهرستان خد ابند ه
(شهر قید ار) و  94کیلومتری مرکز استان زنجان (شهر
زنجان) واقع شد ه است.
جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی روستاهای
د هستان کرسف شهرستان خد ابند ه تشکیل مید هند
(این د هستان د ارای  28روستا میباشد که 6
روستای آن د ر حال حاضر خالی از سکنه میباشد )
که از بین آنها تعد اد  20روستای د ارای شورا و 10
روستا د ارای د هیاری هستند  .همچنین این د هستان
د ارای  2655خانوار میباشد که با استفاد ه از فرمول

شکل  .1موقعیت سیاسی د هستان کرسف؛ ماخذ :نگارند گان.

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻛﺮﺱﻑ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﺭﻭﺳﺖ
ﻧﺎﻡ ﺍ
ﻛﺮﺱﻑ *

ﺟﺪﻭﻝ  .33ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺭﻭﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻥ ﻧﺎﻡ ﺍ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻩ
8
ﺩﺍﺵ ﺁﻟﺘﻮ **
60
753

ﻧﻤﻮﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻩ
-

جد ول  .33جامعه آماری تحقیق؛ ماخذ :نگارند گان.

نام روستا

خانوار

تعد اد نمونه

نام روستا

خانوار

تعد اد نمونه

کرسف *

753

60

د اش آلتو **

8

-

حصار *

361

29

د الیرعلیا

63

5

قره محمد *

146

12

د وغانلو

20

1

شهید چمنی *

92

7

قلعلی

77

6

عینجیک *

192

15

گمشتپه

66

5

صالح آباد *

59

5

بیوک قشالق

27

2

د الیر سفلی *

115

11

چپقلو

40

3

پسکوهان *

256

20

بیگم آغا

54

4

قلعه جوق *

129

9

کره چال

24

2

کسیک *

111

9

یاراحمد لو

29

2

یارمجا **

3

-

ابراهیم آباد

32

3

*روستاهای د ارای د هیاری **روستاهای بد ون شورا و د هیاری

کوکران  226خانوار نمونه بد ست آمد  .که با استفاد ه
از فرمول اصالح شد ه کوکران این تعد اد به 210
خانوار کاهش د اد ه شد که به نسبت تعد اد خانوار
د ر روستاهای د هستان انتخاب گرد ید  .اطالعات با
استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته ازم رد م کسب
شد  .برای ارائه میانگین و انحراف استاند ارد د اد ههای
خام کیفیت زند گی د ر د و گروه ازروش آمار توصیفی
وبرای تعیین معنی د اری نمره کیفیت زند گی د ر بین
د و گروه از آزمون غیرپارامتری  uمن ویتنی د ر سطح
معنی د اری  ./5استفاد ه شد ه است.
تعریف عملیاتی متغیر وابسته تحقیق
د ر این تحقیق بر اساس وظایف  48گانه تصریح شد ه
د ر قانون د هیاریها مصوب ( 1380/11/21اکبری
و عبد اللهی )1384 ،به گویه سازی د ر ابعاد مختلف
آموزشی ،زیست محیطی ،شبکههای حمایت اجتماعی،
اقتصاد ی ،سالمتی و امنیت ،محیط مسکونی ،زیر
ساخت ها ،گذران اوقات و فراغت پرد اخته شد و نقش

د هیاریها د ر این ابعاد مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفت.
کیفیت زیرساختها :راه ارتباطي مناسب،د سترسي به وسايل حمل و نقل مناسب ،طي
کرد ن فاصله زماني محد ود براي د سترسي به شهر،
برخورد اري از آب آشاميد ني سالم و غيره؛
کیفیت آموزش :برخورد اري از مد ارس نوساز و باکيفيت مناسب ،د سترسي آسان با زمان كم کود کان و
نوجوانان به مد ارس ،د اشتن معلمان خوب و با تجربه
و غيره؛
کیفیت سالمتی و امنیت :مصرف هفتگي موادپروتئيني (گوشت و ماهي) د ر برنامه غذایی ،مصرف
هفتگي ميوه و سبزيجات د ر برنامه غذایی ،برخورد اري
از خد مات د رماني و بهد اشتي و غيره.
کیفیت اقتصاد ی :عد م وجود شکاف طبقاتی،مالکیت د ام و زمین ،د اشتن وسایط نقلیه (سواری،
تراکتور ،کمباین و غيره) ،رضايت از د رآمد  ،اميد به
آيند ه شغلي.
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کیفیت گذران اوقات و فراغت :وجود امكانات برابر خشکسالی و آفتزد گی.مناسب ورزشي د ر روستا ،وجود امكانات مناسب
فرهنگي و هنري (كتابخانه) د ر روستا ،توان انجام یافته های تحقیق
اطالعات بد ست آمد ه د ر خصوص د ه د هیار روستاهای
مسافرت ساالنه به همراه خانواد ه.
کیفیت شبکههای اجتماعی :تأمین اجتماعی د ارای د هیاری نشان مید هد که از نظر جنسیت  8نفرسالخورد گان ،بیمه د رمانی و محصوالت کشاورزی ،از آنها را مرد و  2نفر از د هیاران نیز زن میباشند ؛
برگزاری کالسهای ترویجی کشاورزی ،حمایت د ر و از نظر سن نیز اکثر د هیاران 7،نفر بین 34-25
جد ول  .4تعريف عملياتي متغيرهاي مورد سنجش کیفیت زند گی؛ ماخذ :نگارند گان.
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ابعاد کيفيت زند گي

گويه ها

تعد اد

کيفيت آموزش

برخورد اري از مد ارس نوساز و با کيفيت مناسب ،د سترسي آسان با زمان كم کود کان و
نوجوانان به مد ارس ،د اشتن معلمان خوب و با تجربه ،برخورد اري مد ارس از تجهیزات
آزمايشگاهي مناسب ،امکان اد امه تحصیل ،برگزاری کالسهای فوق برنامه

6

کيفيت.
سالمتی و امنیت

مصرف هفتگي مواد پروتئيني (گوشت و ماهی) د ر برنامه غذایی ،مصرف هفتگي ميوه و
سبزيجات د ر برنامه غذایی ،د سترسي به پاسگاه پليس د ر لحظات اضطراري ،وجود اتحاد و
انسجام ،عد م نزاع و کشمکش ميان ساکنين ،همبستگی مرد م روستا د ر برگزاری مراسمات
(جشنها و عزاد اری و ،)...احساس تعلق به روستا ،میزان روابط خویشاوند ی ،عد م گرایش
مرد م به مواد مخد ر ،مشارکت مرد م د ر انجام کارهای عمومی ،مشارکت د ر بهبود امور
کشاورزی تامین بذر ،الیروبی قنوات.

11

برخورد اري از خانههای نوساز و باد وام و با کيفيت مناسب ،برخورد اري واحد هاي مسکوني
از تسهيالت مناسب (سيستم گرمايشي ،سيستم سرمايشي ،سرويس بهد اشتي ،حمام)،
بکارگيري مواد و مصالح مقاوم د ر ساخت واحد هاي مسکوني ،برخورد اري مساکن از
نورگيري و روشنايي کافي.

4

کيفيت.
محيط مسکوني
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کيفيت.
زیست محیطی

برخورد اري از جايگاه د فن زباله ،زهکشی وجمع آوری آبها و فاضالبهای سطحی ،عد م
ساخت مساکن د ر اراضي شيبد ار و خطرناک ،عد م قرارگيري واحد هاي مسکوني د ر حريم
سيالبها و رود خانهها ،اتالف و آلود گي منابع آب ،تخريب و فرسايش خاک ،برخورد اری از
فضای سبز ،برخورد اري از خد مات د رماني و بهد اشتي (خانه بهد اشت ،د رمانگاه ،حمام)،
کیفیت بهد اشتی نانوایی ها -قصابی ها و مغازه ها ،کیفیت محیط و منظر روستا

10

کیفیت.
زیر ساخت ها

راه ارتباطي مناسب ،د سترسي به وسايل حمل و نقل مناسب ،طي کرد ن فاصله زماني
محد ود براي د سترسي به شهر ،برخورد اري از آب آشاميد ني سالم ،برخورد اری از برق
و روشنایی ،برخورد اری از آب کشاورزی ،برخورد اري از جايگاه توزيع مواد سوختي،
د سترسي به خد مات مالي و اعتباري (بانک ،وام ،صند وق قرضالحسنه) ،تعریض معابر
و بهسازی کوچه ها

9

کيفيت اقتصاد ی

عد م وجود شکاف طبقاتی ،مالکیت د ام ،مالکیت زمین ،د اشتن وسایط نقلیه (سواری،
تراکتور ،کمباین) ،رضايت از د رآمد  ،اميد به آيند ه شغلي ،رضايت شغلي ،د اشتن سالمتي
جسماني براي انجام فعاليت ،د اشتن پس اند از مناسب

9

وجود امكانات مناسب ورزشي د ر روستا ،وجود امكانات مناسب فرهنگي و هنري (كتابخانه)
کيفيت
گذران اوقات فراغت د ر روستا ،توان انجام مسافرت ساالنه به همراه خانواد ه

3

تأمین اجتماعی سالخورد گان ،برگزاری کالسهای ترویجی کشاورزی ،حمایت د ر برابر
خشکسالی و آفتزد گی

3

شبکههای حمایت
اجتماع
کل

55

شد ه است.
 .5کیفیت شبکههای اجتماعی
به منظور سنجش سطح کیفیت شبکههای اجتماعی
از  3گویه استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه
میانگین سطح کیفیت محیط مسکونی برابر با 2/01
با انحراف معیار  ./84میتوان پذیرفت که بر اساس
نظرات جامعه نمونه کیفیت شبکههای اجتماعی د ر
حد پایین تر از متوسط برآورد شد ه است.
 .6کیفیت اقتصاد ی
به منظور سنجش سطح کیفیت اقتصاد ی از  9گویه
استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه میانگین
سطح کیفیت اقتصاد ی برابر با  2/51با انحراف معیار
 ./71میتوان پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه
نمونه کیفیت اقتصاد ی د ر حد متوسط برآورد شد ه
است.
 .7کیفیت زیرساختها
به منظور سنجش سطح کیفیت زیرساختها از 9
گویه استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه
میانگین سطح کیفیت زیر ساخت ها که برابر با 2/52
با انحراف معیار  ./49میتوان فرض مناسب بود ن
کیفیت زیرساخت ها راد ر حد متوسط پذیرفت.
 .8کیفیت محیط مسکونی
به منظور سنجش سطح کیفیت محیط مسکونی از
 4گویه استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه
میانگین سطح کیفیت محیط مسکونی برابر با 2/96
با انحراف معیار  ./79میتوان پذیرفت که بر اساس
نظرات جامعه نمونه کیفیت محیط مسکونی د ر حد
متوسط و کمی باالتر از آن برآورد شد ه است.
استفاد ه از آزمون نا پارامتری  uمان ویتنی د ر سطح
معنی د اری  0/05نشان د اد که به طور کلی بین
کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون
د هیاری تفاوت معنی د اری وجود د ارد (.)p= 0/000

سال سن ،جوان میباشند د و نفر از د هیاران بین -35
 44سال سن و یک نفر نیز بین  54-45سال سن
میباشند ؛ و از نظر سطح سواد نیز  7نفر از د هیاران
د ارای مد رک د یپلم و د و نفر فوق د یپلم و یک نفر
د ارای مد رک لیسانس میباشند  .سه نفر از د هیاران
به کار کشاورزی د ر روستا اشتغال د ارند و د و نفر از
آنها کارمند میباشند و  5نفر از د هیاران شغل آزاد
د ارند  .د ر اد امه خالصهای از یافتههای توصیفی د ر
شاخصهای مختلف بیان شد ه است.
 .1کیفیت زیست محیطی
به منظور سنجش سطح کیفیت زیست محیطی از
 10گویه استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه
میانگین سطح کیفیت زیست محیطی که برابر با
 2/76با انحراف معیار  ./50میتوان پذیرفت که بر
اساس نظرات جامعه نمونه ،کیفیت زیست محیطی د ر
حد متوسط برآورد شد ه است.
 .2کیفیت آموزش
د اشتن آموزش مناسب و برخورد اری از امکانات
مناسب آموزشی ازجمله مد ارس نوساز وبا کیفیت
مناسب از حقوق اولیهی هر انسان امروزی است .د ر
این راستا با مقایسه میانگین سطح کیفیت آموزش
برابر با  2/42با انحراف معیار  ./79میتوان پذیرفت
که بر اساس نظرات جامعه نمونه کیفیت آموزش د ر
حد متوسط برآورد شد ه است.
 .3کیفیت سالمتی و امنیت
به منظور سنجش سطح کیفیت سالمتی و امنیت از
 11گویه استفاد ه شد ه است .د ر این راستا با مقایسه
میانگین سطح کیفیت سالمتی و امنیت که برابر با
 3/06و با انحراف معیار  ./54میتوان مناسب بود ن
کیفیت سالمت و امنیت راکمی باالتر از سطح متوسط
ارزیابی کرد .
 .4کیفیت گذران اوقات و فراغت
د ر این راستا با مقایسه میانگین سطح کیفیت گذران
اوقات و فراغت برابر با  1/77با انحراف معیار  ./85نتيجه گیری و جمعبند ي
میتوان پذیرفت که بر اساس نظرات جامعه نمونه مد یریت فراگیر روستایی ،مد یریتی است که د ر آن
کیفیت اقتصاد ی د ر حد پایینتر از متوسط برآورد مشارکت ،تشریک مساعی ،توانمند سازی ،ظرفیت
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جد ول  .5تفاوت بین ابعاد کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری د ر سطح 0/50؛ ماخذ :نگارند گان.
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Sum of Ranks

Mean
Rank

N

21630.350

120.17

177

د ارای د هیاری

524.50

17.48

33

بد ون د هیاری

210

کل

59.500

 Uمن ویتنی

524.500

 Wویلکساسون

8.6120-

Z

0.000

Asymp. Sig.
(-2tailed).

سازی و اجماع ،از عناصر کانونی به شمار میرود
تا جامعه روستایی را با توجه به تحوالت جهانی و
د اخلی همپای سایر شهروند ان برای د ستیابی به
حق توسعهیافتگی رهنمون سازد وبا د ر پیش گرفتن
رویکرد مد یریت زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصاد ی
و کالبد ی تصمیمهای الزم د ر مسائل روستایی را
با آشنا شد ن به جریانهای توسعه اطالعات و
ارتباطات د ر چهارچوب مد یریت روستایی نهاد ینه
کند  .د ر برنامههای جد ید توسعه روستایی که
بیش از هر چیز مبتنی بر د و اصل توانمند سازی
روستاییان و فقرزد ایی از روستاهاست ،د ست کم،
 3فرایند سازماند هی اد اری و مد یریتی کارگزاران و
مسئوالن د ستگاهها و نهاد های د ولتی ذیربط به
منظور هماهنگ سازی و یکپارچه سازی اقد امات
د ولتی د ر روستاها ،سازماند هی اقتصاد ی مرد م روستا
برای اجرای فعالیتهای د رآمد زا از طریق اعطای
وامهای کم بهره و بد ون بهره ،سازماند هی اجتماعی
مرد م روستا به منظور برنامه ریزی توسعه و نوسازی
اجتماعی د ر سطح محلی و تشریک مساعی برای
اجرای پروژههای اولویت د ار ،میتوان انتظار د اشت
که این  3نوع سازماند هی بتواند با تقویت روح خود

گروه
کیفیت
زند گی

کیفیت
زند گی

یاری ،خود اتکایی مالی ،مشارکت واقعی مرد م را د ر
فرایند برنامه ریزی و اجرای پروژههای توسعه روستایی
تأمین کند و از این طریق ،ضمن تقلیل حد ود مد اخله
و تصد ی گری د ولت ،هد فهای گسترش اشتغال د ر
روستا ،افزایش تولید وارزش افزود ه د ر اقتصاد روستا و
کاهش فقر و بهبود سطح زند گی روستاییان را تأمین
کند و از این طریق ،زمینه اثرگذاری نقش روستاییان
را د ر فرایند توسعه روستایی فراهم سازد .
بر اساس بررسیهای انجام شد ه وبا توجه به د و
موضوع مهم د هیاریها و کیفیت زند گی به بیان
نتایج حاصل از ارزیابیهای انجام شد ه از عملکرد
د هیاریها د ر روستاهای نمونه پرد اخته میشود .
 -1این که «بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای
د هیاری با روستاهای فاقد د هیاری تفاوت معناد اری
وجود د ارد » با آزمون فرضیه نشان د اد که به طور
کلی کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای د هیاری
باالتر از کیفیت زند گی د ر روستاهای فاقد د هیاری
میباشد  .د ر این بین به نظر میرسد که روستاهای
د ارای د هیاری از جمعیت و توجه بیشتری نسبت
به روستاهای فاقد د هیاری و کم جمعیت برخورد ار
هستند و میتوان اظهار د اشت که روستاهایی که

د ارای جمعیت بیشتری هستند دارای دهیاری بوده و از
حمایتهایدولتیومردمیبیشترینیزبرخوردارمیباشند.
 -2د ر این بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د اری
د هیاری د ر مقیاسهای کیفیت زیرساخت ،محیطی،
سالمتی و امنیت ،محیط مسکونی ،اقتصاد ی ،اجتماعی
و آموزش بهتر از روستاهای فاقد د هیاری بود ه اند و
تنها د ر کیفیت گذران اوقات و فراغت تفاوت معنی
د اری بین این د و د سته از روستاها مشاهد ه نشد ؛ و
این امر توجه هر چه بیشتر مسئوالن امر را نسبت به
برنامه ریزیهای د قیقتر و منسجمتر برای بخشید ن
شور و نشاط به جوامع روستایی را میرساند  .د ر این
قسمت خالصهای از نتایج به د ست آمد ه د ر شاخصها
و مقیاسهای مختلف بیان میشود  .د ر بخش زیر
ساخت بین روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری
تفاوت معنی د اری وجود د ارد ( )p= 0/005و نشانگر
این است که د ر این خرد ه مقیاس ،کیفیت زند گی
مرد م روستاهای د ارای د هیاری مناسب بود ه و مرد م
این روستاها د ر مقایسه با روستاهای بد ون د هیاری
از نظر زیر ساخت د ر روستای خود مشکل کمتری
د ارند .
د ر بخش محیطی نیز بین روستاهای د ارای د هیاری
و بد ون د هیاری تفاوت معنی د اری وجود د ارد
( )p=0/001و نشانگر این است که د ر بعد محیطی
نیز مرد م روستاهای د ارای د هیاری د ر مقایسه با
روستاهای بد ون د هیاری د ر روستای خود د ارای
مشکالت کمتری هستند  .د ر بخش سالمتی و امنیت
از خرد ه مقیاسهای اجتماعی کیفیت زند گی ،بین
روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت
معنی د اری وجود د ارد ()p=0/000؛ و نشان مید هد
که د ر این بعد از کیفیت زند گی نیز مرد م روستاهای
د ارای د هیاری د ر مقایسه با روستاهای بد ون د هیاری
از کیفیت بهتری برخورد ارند  .د ر بخش اقتصاد ی
نیز تفاوت بین کیفیت زند گی د ر روستاهای بد ون
د هیاری با روستاهای د ارای د هیاری معنی د ار میباشد
( .)p=0/000د ر بخش شبکه حمایت اجتماعی از
خرد ه مقیاسهای اجتماعی وارد د ر پرسشنامه تحقیق

حاضر ،بین کیفیت زند گی د ر روستاهای د ارای
د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت معنی د اری مشاهد ه
شد ( .)p=0/000هم چنین د ر بخش آموزش از خرد ه
مقیاسهای کیفیت زند گی ،بین کیفیت زند گی مرد م
د ر روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت
معنی د ار میباشد ( .)p=0/004تنها د ر بخش اوقات
فراغت از خرد ه مقیاسهای موجود د ر پرسشنامه
تحقیق حاضر ،اختالف بین کیفیت زند گی مرد م د ر
روستاهای د ارای د هیاری و بد ون د هیاری تفاوت
معنی د ار نمیباشد (.)p<0/05
 -3-5پیشنهاد ات
 -1آشکار است که روستاییان به تنهایی قاد ر به ایفای
نقش مشارکتی به نحو موثر و فعال نیستند  .برای
این منظور باید فعالیتهای هد فمند ی د ر زمینه ارائه
آموزشهای الزم به آنها ،گسترش د امنه آگاهی
روستاییان ،ظرفیت سازی محیطهای روستایی،
تقویت سرمایه اجتماعی ونیز توانمند سازی روستاییان
صورت پذیرد ؛
 -2حفاظت سرمایههای طبیعی تجد ید شوند ه ،مانند
خاک ،منابع آب ،جنگلهای قابل بهره برد اری؛
 -3بهبود کیفی زند گی مرد م روستا از طریق تقویت
عوامل تولید  ،مانند زمین ،اعتبارات ،فناوری و افزایش
شایستگیها برای سازمان یابی اجتماعی و سیاسی
مرد م
 -4گسترش خد مات اجتماعی د ر روستاها و افزایش
د سترسی به نیازهای اساسی ،از قبیل مواد غذایی،
سرپناه ،پوشش و اقد امات بهد اشتی که د ر مجموع
مفهوم کیفیت زند گی را محقق میسازند .
 -5برای باال برد ن مشارکت روستاییان و اعتالی
روحیهی تعاون میتوان از راههای ذیل استفاد ه کرد :
 -1-5ایجاد زمینههای مناسب و بستر سازی برای
مشارکت مرد م
 -2-5ایجاد صند وق و مؤسسات حمایتی شوراهای
اسالمی د ر منطقه
 -3-5شناسایی استعد اد های بالقوه افراد د ر منطقه و
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بالفعل نمود ن آنها
 -6از آنجا که د هیاریها نهاد ی نوپا هستند و از ایجاد
آنها بیش از چند سال نمیگذرد  ،موفقیت و یا عد م
موفقیت این نهاد تا حد ود زیاد ی بستگی به وجود و یا
عد م وجود پیش زمینهها و ساختارهای مناسب اد اری
و تشکیالتی د ارد .
 -7ارتقای توان اقتصاد ی د هیاران و تأمین آیند ه آنان
از طریق بیمه بازنشستگی که باعث د لگرمی و بهبود
عملکرد شان میشود .
 -8اتخاذ روشهای مناسب برای تأمین اعتبار برای
د هیاریها و حمایت از طرحهای د هیاران برای کیفیت
بخشی به روستاها
 -9ایجاد بسترها و زمینههای مناسب فرهنگی و
هنری د ر روستاها و همچنین برگزاری مسابقات
مختلف فرهنگی و هنری به منظور باال برد ن انگیزه
روستاییان از جمله مسابقات قرآنی ،مشاعره و غیره.
 -10احد اث و ایجاد حد اقل امکانات ورزشی د ر
روستاها به منظور ترغیب جوانان به امر ورزش و
جلوگیری از گرایش جوانان به مواد مخد ر.
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