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چکيده
در مطالعه حاضر تلاش شده تا با بهرهگيري از مفاهيم نظري به تبيين مفهوم کيفيت محيطي در
مناطق روستايي پرداخته و در ادامه از طريق معيارها و شاخصهاي کيفيت محيطي به ارزيابي اثرات
اجراي طرحهاي هادي بر روي کيفيت محيطي در مناطق روستايي بپردازد .روششناسي تحقيق از
نوع کتابخانهاي و تجربي است که با استفاده از مطالعه پيمايشي و تمام شماري  50روستاي داراي
طرح هادي در دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان در قالب  913نمونه سرپرست
خانوار انجام شد .نتايج بهدست آمده نشان داده که بيشترين اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي
در مؤلفههاي سه گانه کيفيت محيطي روستاها ،مربوط به مؤلفه فرمي  3/894بوده و کمترين آن
مربوط به مؤلفه کارکردي  3/144مي باشد .لذا ميتوان استدلال کرد که طرحهاي هادي عمدتاً با
رويكرد فرمي انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيشتر از اثرات و تغييرات کارکردي در روستاها
ميباشد.
واژگان کليدي :ارزيابي ،کيفيت محيطي ،طرح هادي ،مناطق روستايي ،دهستان فندرسك شمالي و
جنوبي.

5ـ عضو هيات علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد.

Email:ssojasi@um.ac.ir
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مقدمه

در دهههاي اخير با توجه به اهميت توجه به روستاييان در فرآيند برنامهريزي کلان از يكسو
و افزايش آسيبهاي ناشي از مخاطرات طبيعي از سوي ديگر زمينه ساز توجه به برنامهريزي
کالبدي در سكونتگاههاي روستايي کشور شد .با وجود انجام فعاليتهاي برنامهريزي در قابل
طرح هادي روستايي و ساير طرحها مانند بافتهاي فرسوده ،بافتهاي باارزش و ،...مطالعات
صورت گرفته در ارتباط با آسيبشناسي توسعه کالبدي سكونتگاههاي روستايي ،در اغلب
موارد از وجود تفاوت در برخي وجوه کيفي سكونت و زيست در ارتباط با بعد کميتي و
موفقيتآميز طرحهاي هادي خبر ميدهد (مظفر و همكاران( )5940 ،محمدي يگانه و
همكاران .)5935 ،در اين شرايط توجه به افزايش سطح کيفيت سكونتگاههاي روستاييان به
عنوان دغدغه اصلي برنامهريزان و مديران ميباشد .در چنين بستر و زمينهاي رويكرد
سنجش کيفيت محيط در مناطق روستايي ميتواند بهعنوان رهيافتي مناسب براي شناخت و
درک تفاوتها و ناتعادليهاي کيفيت محيط زندگي روستايي در جهت دستيابي به هدف
زندگي مطلوب روستايي باشد تا از اين طريق بتوان گام موثري در دستيابي به توسعه پايدار،
پايدارسازي جمعيت روستايي ،افزايش کيفيت زندگي و  ...تلاش کرد .لذا اهداف اصلي
رويكرد کيفيت محيطي را ميتوان در دو محور تحليل و ارزيابي شرايط کالبدي محيط
سكونت و تصورات ذهني روستاييان از وضعيت کيفي محيط زندگي خويش تبيين و تعريف
ميشود .بديهي است در چارچوب هدفگذاري ياد شده شكل آرماني زندگي در محيطهاي
مسكوني باتلاقي دو غايت شرايط مطلوب کالبدي/محيطي و برداشت مثبت نسبت به جوانب
عيني و قابل مشاهده محيط تحقق پيدا ميکند .در طول چند دهه گذشته دستيابي به
شرايط مطلوب کالبدي/محيطي از طريق اجراي طرحهاي متعدد در محيطهاي روستايي
دنبال شده است که يكي از مهمترين و کليديترين آنها طرحهاي هادي روستايي ميباشد.
اجراي طرحهاي هادي در روستاها با هدف بهبود کيفيت محيط زندگي روستاييان بوده که
عمدتاً با محوريت توسعه کالبدي بوده است .با وجود اين تاکنون مطالعات صورت گرفته
(تقيلو و همكاران( )5944 ،مظفر و همكاران( )5940 ،محمدي يگانه و همكاران )5935 ،در
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ارتباط با طرحهاي هادي و اثرات آنها ،از جـنبههاي گوناگون به ارزيابي اثرات توسعهاي
اين طرح ها در مناطق روستايي پرداخته شده است؛ اين درحالي است که با وجود محوريت
کالبدي طرحهاي هادي روستايي ،کمتر به جنبههاي تأثيرگذاري طرحهاي هادي بر کيفيت
محيطي پرداخته شده است .بهعبارت ديگر کيفيت در طرحهاي هادي فداي کميتهايي
مانند تعريض معابر ،بازسازي واحدهاي مسكوني ،جدولکشي و  ...شده است (عظيمي و
جمشيديان .)99 :5948 ،بر اين اساس هدف کليدي تحقيق اين است که با اجراي طرحهاي
هادي روستايي به عنوان سند توسعه کالبدي روستاها تا چه ميزان منجر به بهبود کيفيت
محيطي در روستاهاي دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شده است؟
چارچوب نظري
کيفيت محيط يك مفهوم چندبعدي است که با مفاهيمي همچون کيفيت زندگي ،کيفيت
مكان ،ادراک و رضايتمندي و قابليت زندگي اشتراکاتي دارند (لنگ )41 ،5945 ،بهطوري
که در بسياري موارد بهعنوان معاني مشابه در نظر گرفته ميشوند ( Van Kamp et al,
( )2003: 6پاکزاد .)539 :5945 ،بنابراين کيفيت محيط شامل ترکيبي از ادراکات ذهني،
ويژگيها و ارزشهايي است که در ميان افراد ،گروهها و جوامع متفاوت است ( porteous,
 .) 1971بر اين اساس کيفيت محيطي در مناطق روستايي علاوه بر کيفيت کالبدي مرتبط با
کيفيت زندگي روستايي و کيفيت محيط زيست روستايي نيز ميباشد که درهمتنيدگي
مجموعه اين شرايط شكلدهنده کيفيت محيط براي روستاييان ميباشد .بر اين اساس
رويكرد توسعه فضايي -کالبدي روستا ،رويكرد غالب در برنامههاي توسعه دولتها در بعد از
انقلاب اسلامي بوده است .اين رويكرد ساخت فيزيكي و کالبدي روستاها را متناسب با شرايط
تحول و توسعه جامعه روستايي نميداند و لازمه تحول و توسعه روستايي را تحول در ساختار
کالبدي و فيزيكي آن ميداند (جمعهپور )514 :5948 ،که در ايران از طريق اجراي طرحهاي
هادي روستايي دنبال ميشود.
طرح هادي ،راهنماي مصوبي براي هدايت عمليات سازندگي و آباداني در روستاها ،با
آگاهي از وضعيت فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي آن است (شهبازي .)111 :5943 ،در واقع
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طرح هادي طرحي است که ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ،ميزان و مكان گسترش
آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف بر حسب مورد در قالب مصوبات
طرحهاي سامانـدهي فضا و سكونتـگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحـيهاي تعيين
مينمايد (غفاري و همكاران .)5933 ،بعضي از اهداف طرح هادي روستايي عبارتند از :فراهم
آوردن زمينههاي لازم براي بهبود محيط سكونتگاه و ايجاد خدمات زيستي ،محيطي و
عمومي؛ هدايت توسعه کالبدي روستاها ،فراهم آوردن زمينههاي عمران و توسعه روستا و
تأمين عادلانه امكانات ،با تـوجه به شرايط فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و با عنايت بـه
طرحهاي بالادست ،نظير طرح ساماندهي و طرح جامع شهرستان (سازمان شهرداريها و
دهياريها .)104 :5940 ،در همين راستا تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي جهت
بهبود کيفيت محيط زندگي ساکنان نواحي روستايي در دستور کار بنياد مسكن انقلاب
اسلامي قرار گرفت (عزيزپور و همكاران .)49 :5933 ،اما با توجه به اينكه کيفيت محيطي
زندگي مردم و مكانهاي روستايي به عوامل زيادي وابسته است .لذا عواملي مانند مقياس
کوچك و تراکم کم سكونتگاههاي روستايي ،کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزي،
فاصله زياد و انزواي جغرافيايي آنها ،راههاي ارتباطي و شبكه حمل و نقل نامناسب و
ناکارآمد اجراي سياستهاي لازم براي بهبود کيفيت محيطي در روستاها را پيچيدهتر ميکند
(رضواني و منصوريان .)8 :5940 ،اما نكته اساسي که در موفق بودن اجراي طرحهاي هادي
بهعنوان يك طرح با محوريت افزايش کيفيت کالبدي ،نشان ميدهد همچنان کالبد روستاها
بهعنوان محيطهاي آسيبپذير در مقابل پديدههاي طبيعي مانند سيل ،و زلزله و  ...مطرح
بوده و از دغدغههاي اساسي بـرنامهريزان مـيباشد .همچنين روستاييان نيز بهطور مداوم
بهدنبال دستيابي به برخي از خدمات زيرساختي از طريق طرحهاي هادي هستند تا کيفيت
محيط زندگي خود را افزايش دهند که نتيجه آن افزايش و ارتقاي سطح رضايتمندي
سكونتي روستاييان ميتواند باشد.
در بيشتر موارد رشد هدايت نشده فيزيكي روستاها به شكلگيري چشمانداز ناموزوني از
عرصههاي سكونتگاهي انجاميده است که فاقد روابط و پيوندهاي مناسب کالبدي -فضايي
در درون مناطق روستايي است .فراموش کردن مديريت کالبدي و فضايي و بيتوجهي به
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نقش کانونهاي روستايي در تحولات اقتصادي و اجتماعي کشور بهشكل تغييرات کالبدي
نامانوس و نيز درهمريختگي فرهنگي و اجتماعي بههمراه ناتواني در نقشپذيري مناسب
فضايي و اقتصادي روستاهاي کشور انجاميده است (سعيدي .)51 :5949 ،بهطوري که برخي
تحقيقات نشان ميدهد که محروميت از خدمات محلي اوليه ضروري و نبود شرايط زيست
محيطي محل زندگي افراد منجر به افزايش جرم و جنايت و ايجاد آلودگي محيط زيست و
کاهش فرصتهاي زندگي بهتر براي انسان شده است ( Stafford & Marmot, 2003:
 .)60اين درحالي است که امروزه يكي از مهمترين عناصر ساختاري توسعه سكونتگاههاي
روستايي در جهت حمايت از جامعه هدف روستايي و کاهش آسيبپذيري آنها ،توجه ويژه
به ابعاد کالبدي فعاليتهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيطي انسان روستايي است (سليمي،
 )5941که در کشور ما از طريق اجراي طرحهاي هادي در طول چند دهه گذشته در حال
پيگيري بوده است .اما نكته مهم اينکه طرحهاي هادي روستايي تا چه ميزان در ارتقاي
کيفيت محيطي زندگي روستاييان تأثيرگذار بوده در کنار جنبههاي کميتي آن نكته بسيار
مهمي ميباشد که ميتواند برنامهريزان را در تداوم موفقيت بيشتر در تهيه و اجراي اينگونه
طرحها کمك کند.
مؤلفهها و شاخصهاي کيفيت محيطي روستايي
کيفيت محيطي مفهومي نامشخص است و معني آن بستگي بسيار به بستري دارد که در
آن مورد استفاده قرار ميگيرد .برخلاف پديدههاي طبيعي مانند اقليم يا تعداد جمعيت ،کيفيت
محيطي بهگونهاي مستقيم قابل مشاهده و اندازهگيري با مكانهاي پذيرفتهشدة عموم
نيست .بههـمين دليل ،در مطالعات اخير ،کيفيت محيطي به دو روش انـدازهگيري مـيشود:
در روش اول ،براي سنجش کيفيت محيطي ،شاخصهاي کمي يا عيني بهکار ميروند که
عبارتاند از شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي قابل سنجش براي انعكاس ميزان تأمين
نـيازهاي انساني؛ اين شاخصها با اسـتفاده از گزارشها و آمارهاي رسمي بررسي ميشوند
و وضعيت ظاهري و ملموس شرايط محيط زندگي را نشان ميدهند .در اين روش ،از
شاخصهايي مانند ساختمان هاي فرسوده ،ساختمانهاي نوسازي شده ،جدولکشي و ...
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استفاده ميشود .در روش دوم ،شاخصهاي کيفي يا ذهني قرار دارند که به ارزيابي سطح
رضايت افراد و گروهها در رابطه با هر يك از شاخصهاي کيفيت محيطي ميپردازند .اين
شاخصها مبتني بر گزارش شخصي افراد از ادراکاتشان در مورد جنبههاي مختلف محيط
زندگي است؛ و همچنين ،مكمل متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيطي بوده ،ادراکات و
ارزشيابيهاي افراد از وضعيت عيني محيط زندگي خود را نمايش ميدهد .بر اين اساس ،در
ارتباط با ارزيابي کيفيت محيطي در ادبيات علمي جهاني و کشور مطالعات متعددي صورت
گرفته است .اما نكته قابل ذکر اينکه اغلب مطالعات صورت گرفته در محيط هاي شهري و
با محوريت شهرها انجام گرفته است (رفيعيان و همكاران )81 :5933 ،و کمتر به کيفيت
محيطي در مناطق روستايي پرداخته شده است .در اين مطالعات از شاخص ها و معيارهاي
مختلف از منظرهاي متفاوتي براي ارزيابي و تحليل کيفيت محيطي در سكونتگاههاي
شهري استفاده شده است (جدول .)5
جدول ( )1شاخص هاي تحليل کيفيت محيط (با اقتباس از :پورمحمدي)1831 ،

محقق

شاخصها و معيارها

سرزندگي ،معني ،تناسب ،دسترسي ،نظارت و اختيار ،کارائي و عدالت
لينچ
بنتلي و همكاران نفوذپذيري ،گوناگوني ،خوانايي ،انعطافپذيري ،تناسب بصري ،غناي حسي ،رنگ تعلق
هويت ،تداوم و محصوريت ،کيفيت عرصه همگاني ،آساني حرکت ،خوانايي ،تطابق و
دتر
تنوع
کيفيت پايداري زيست محيطي ،کيفيت منظر ،کيفيت ديد ،کيفيت فرم ،کيفيت عرصه
کرمونا
همگاني
سرزندگي ،هويت و کنترل ،دسترسي به فرصتها ،تخيل و شادي ،اصالت و معنا،
جيكوبز و اپلبارد
زندگي اجتماعي
دسترسي ،فضاي همگاني ،ايمني و امنيت ،منظر
مينو کرمونا
کالبد ،فعاليت و تصورات
کانتر
عملكرد ،زيباشناختي و زيست محيطي
گلكار
کالبد ،فعاليت و معنا
رفيعيان و همكاران
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بهطور کلي برآيند مطالعات صورت گرفته ،امكان دستهبندي معيارهاي تأثيرگذار بر روي
کيفيت محيط به سه معيار کالبدي ،کارکردي و ادراک محيطي را فراهم ميآورد (رفيعيان و
همكاران )81 :5933 ،مجموع اين سه مؤلفه کليدي شـكلدهنده کـيفيت محيطي در
محيطهاي روستايي ميباشد که ميتواند در رضايتمندي ساکنان روستايي از محيط زندگي
آنها تأثيرگذار باشد (شكل.)5

شکل ( )1معيارها و شاخص هاي سنجش کيفيت محيطي در مناطق روستايي

مؤلفه «کارکردي کيفيت» از يكسو در برگيرنده تأمين حرکت و دسترسي سهل و
مناسب بوده و از سوي ديگر در برگيرنده عملكردهاي ديگري همچون تفريح ،فعاليتهاي
اقتصادي -اجتماعي در مناطق روستايي ميگردد .زيرا کالبد فيزيكي روستا علاوه بر محل
استراحت و آرامش ،محيطي براي انجام بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي مانند
دامداري ،انبار و  ...است .لذا با توجه به عملكردهاي متفاوت در کالبد سكونتگاههاي
روستايي ،ميتوان کارکردهاي متفاوت اقتصادي نيز از آن را مشاهده کرد که بايد در طرحهاي
هادي روستايي به آن توجه ويژه گردد تا منجر به گسست عملكردي-کارکردي در محيطهاي
روستايي نـگردد .بـر اين اساس مؤلفه کارکردي در سكونتگاههاي روستايي از طريق
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شاخصهايي مانند توجه به فضاهاي زندگي (مسكن ،حياط ،کوچهها و  ،)...فضاهاي فعاليتي
(مانند محل نگهداري دامها ،انبارها ،پارکينگ و )...و فضاهاي تفريحي (پارکها ،فضاهاي
سبز و  )...و فعاليتهاي اجتماعي (محل برگزاري مراسمهاي عمومي و  )...مورد توجه و
ارزيابي قرار داد .مؤلفه «معنايي» به دريافت ادراکي ،شناختي و ترجيحات محيطي افراد
روستايي در قبال فضاهاي سكونتگاهي سروکار دارد .بهعبارتي ديگر القاي احساس مثبت
زندگي و سرزنده بودن روستا بهعنوان حد نهايي معنا ميباشد که بايد ساکنان روستايي به
آن دست پيدا کنند تا بهواسطه آن سطح شاخصهايي مانند حس تعلق ،احساس هويت و
شادکامي و اميد در آنها افزايش يابد .بنابراين اجراي طرحهاي هادي علاوه بر اثرات عيني
بايد بتواند بهلحاظ معنايي در جذابيت محيطي براي روستاييان نيز اثرگذاري مثبت داشته
باشد .مؤلفه «فرمي» تأکيد به جنبههاي کالبدي و زيباشناختي ناشي از اجراي طرحهاي
هادي ميپردازد .زيرا انتظار است طرحهاي هادي با ايجاد تغييرات متناسب با شرايط بومي و
محيطي روستاييان ،قدرت پذيرندگي محيطهاي روستايي را در بين ساکنان روستا افزايش
دهد .اين مؤلفه از طريق ارزيابي شاخصهايي مانند زيرساختهاي ايجاد شده ،استحكامات
کالبدي ،تسهيل دسترسيها و  ...قابل بررسي ميباشد.
مواد و روشها

شهرستان راميان به مرکزيت شهر راميان ،در موقعيت جغرافيايي  11/3درجه طول شرقي
 90/5درجه عرض شمالي با مساحت  043/09کيلومترمربع يكي از شهرستانهاي ايران در
استان گلستان است (شكل .)1
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شکل ( )2روستاهاي مورد مطالعه در دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان

اين شهرستان جمعيتي بالغ بر  39481نفر و وسعتي در حدود  045کيلومتر مربع دارد .به
لحاظ تقسيمبندي سياسي شهرستان راميان داراي دو بخش مرکزي راميان و فندرسك که
داراي  8شهر راميان ،دلند ،خان ببين و تاتار عليا ميباشد .دهستانهاي شهرستان شامل:
دلند ،فندرسك جنوبي ،فندرسك شمالي و قلعه ميران است .دو دهستان فندرسك شمالي و
جنوبي در مجموع داراي  11نقطه روستايي ميباشند .بهدليل وجود روستاهاي پرجمعيت در
منطقه ،ارائه طرحهاي هادي روستايي بهعنوان پايهاي براي توسعه روستاها مورد توجه
دولت و مسئولان بوده که در مجموع در  50روستايي اين دو دهستان طرح هادي به اجرا
درآمده است و اجراي اين طرحها داراي اثرات متعددي در محيط زندگي روستاييان داشته
که براي تقويت آن نيازمند مطالعه ميباشد.
روششناسي مطالعه از جنبة هدف کاربردي است .تحقيق بهلحاظ توصيف ويژگيهاي
جامعه مورد مطالعه از نوع توصيفي است و به جهت برقراري ارتباط بين طرحهاي هادي
روستايي با کيفيت محيطي روستاها از نوع تحليلي است .در اين پژوهش بهمنظور گردآوري
اطلاعات از روشهاي اسنادي و کتابخانهاي و روشهاي ميداني مشاهده و تكميل پرسشنامه
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بر اساس شاخصهاي استخراج شده در چارچوب نظري ،استفاده شد .ابتدا ،بدين منظور
جهت تدوين ادبيات موضوع از روش اسنادي و کتابخانهاي استفاده شده ،اطلاعات و داده-
هاي ميداني نيز در دو سطح جمعآوري شده است .در سطح اول دادههاي توصيفي روستاها
با مراجعه مستقيم به مرکزآماري و استفاده از آمارنامههاي شهرستاني و آباديهاي کشور
تهيه شد .سپس در سطح دوم از طريق تدوين پرسشنامه بر اساس شاخصهاي مطرح شده
در مطالعه ،اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق تكميل گرديد .در اين مطالعه به منظور
ساختار بندي و ايجاد درخت ارزش کيفيت محيط در منطقه مورد مطالعه از روش سلسله
مراتبي يا درخت مسئله استفاده شد .در اين مدل کيفيت محيط در سطح اول درخت ارزش
قرار گرفته است .در سطح دوم ،کيفيت محيط به سه مؤلفه اصلي کارکردي ،فرمي و معنايي
تقسيم شده است .در سطح سوم هر کدام از مؤلفهها به جزو شاخصهاي سازنده خودشان
تقسيم شدهاند .در اين مدل سطح پاياني درخت ارزش که قابل اندازهگيري است ،مطرح شده
است .شيوه کمي کردن اين شاخصها با استفاده ازروش مستقيم پرسشنامه بوده است که در
آن گويهها سنجش بومي شدهاند .بر اساس شاخصهاي تحقيق و تبديل آنها به گويههاي
عملياتي ،پرسشنامهاي در سطح خانوار روستايي طراحي و در اختيار جامعه نمونه بهصورت
تصادفي قرار داده شد که با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش آماره آلفاي کرونباخ ،اعتبار
پرسشنامه به ميزان  % 01بهدست آمد .جامعه آماري تحقيق بهصورت تمام شماري و شامل
روستاييان  50نقطه روستايي در دهستان فندرسك شمالي و جنوبي شهرستان راميان
ميباشد که در آنها طرح هادي اجرا شده است (حداقل مدت اجرايي  8سال و  9ماه و
حداکثر آن  3سال ميباشد) .براي نمونهگيري در منطقه مورد مطالعه از فرمول کوکران با
احتمال  %31استفاده شد که نتيجه آن برابر با  913خانوار نمونه بود براي تـوزيع تعداد
نـمونهها بين روستاهاي نـمونه بهصورت برقراري تناسب عـمل شده است .همچنين براي
تحليل دادهها نيز از سه روش آماري  Tتكنمونهاي ،همبستگي پيرسون و رگرسيون
چندمتغيره و تحليل مسير استفاده شده است.
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يافتهها و بحث

تحليل نتايج نشان ميدهد که در رابطه با اثرات طرح هادي در بين کليه شاخصهاي
مطالعه ،بر اساس ميانگين حد مطلوبيت عددي  9براي آزمون  tتك نمونهاي ،داراي
ميانگين بالاتري از حدمطلوبيت مي باشند .سطح معناداري بهدست آمده در سطح آلفا 3/31
نيز نشان ميدهد همه شاخصها داراي اثرگذاري مثبت و بالايي مي باشند که نشاندهنده
اثرات مثبت طرح هادي روستايي در زمينه شاخصهاي مؤلفه فرمي ،معنايي و کارکردي
ميباشد (جدول .)1
جدول ( )2معناداري تفاوت از حد مطلوب مؤلفه فرمي ،معنايي و کارکردي اثرات طرحهاي هادي

مطلوبيت عددي مورد آزمون = 8
آماره آزمون
ميانگين
t

درجه
آزادي

سطح

تفاوت از

معناداري

حدمطلوب

فاصله اطمينان %19
پايينتر

بالاتر

مؤلفه فرمي
کيفيت عيني محيطي
کالبدي
دسترسي آسان و
معابرمناسبروستا
زيرساختها و تسهيلات
خدماتي روستا
روشنايي مناسب
برخورداري از فضاي
سبز روستا
استحكام کالبدي بافت
تقويت ايمني محيطي
روستا

8/81

13/514

914

3/333

1/181

5/11

5/18

8/15

50/018

914

3/333

1/911

5/98

5/01

8/15

55/914

914

3/333

5/814

3/13

3/48

8/91

11/118

914

3/333

1/518

5/81

5/18

8/58

91/181

914

3/333

1/911

5/94

5/31

8/51

18/581

914

3/333

1/181

5/15

5/01

9/31

55/911

914

3/333

5/518

3/10

3/35

مؤلفه معنايي
حفظ ارزشهاي نمادين
روستا
سرزندگي فردي و

9/91

11/981

914

3/333

3/981

5/81

1/83

9/18

18/118

914

3/333

3/813

1/55

1/01
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اجتماعي روستا
احساس هويت
حس تعلق موثر
خوانايي مطلوب
بهداشت محيط روستا
احساس امنيت روستا
تناسب با اقتصاد محلي
تنوع بخشي فعاليتهاي
اقتصادي
تقويت تعاملات
اجتماعي
جذب و نگهداشت
جمعيت
افزايش کارکرد تفريحي
کاهش کاربريهاي
مختلط
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3/851
3/311
3/810
5/181
3/481

3/18
5/83
3/01
5/35
3/94

5/95
1/53
5/45
5/51
5/11

9/51
9/98
9/01
9/31
9/98

51/501
55/911
50/101
15/811
4/011

9/51

9/918

3/339
914
3/331
914
3/333
914
3/333
914
3/338
914
مؤلفه کارکردي
3/391
914

3/35

3/11

3/589

3/91

9/51

9/181

914

3/359

3/518

3/51

9/51

9/581

914

3/333

3/915

3/98

3/48

9/81

9/915

914

3/333

3/910

3/93

3/31

9/85

8/113

914

3/333

3/958

3/98

3/41

9/94

9/815

914

3/339

3/914

3/30

3/11

نتايج آزمون نشان ميدهد که هر سه مؤلفه فرمي ،معنايي و کارکردي داراي امتياز ميانگيني
بالاتر از ميانگين حد مطلوبيت بوده و با توجه به سطح معناداري بهدست آمده که زير آلفا
 3/31است ،داراي طرحهاي هادي اثرات مثبت بر روي مؤلفههاي کيفيت محيطي ميباشد.
بر اين اساس ،نتايج بهدست آمده نشاندهنده اين نكته ميباشد که اثرات طرحهاي هادي
در رابطه با سه مؤلفه کيفيت محيطي روستاها ،بيشترين مقدار در بعد مؤلفههاي فرمي و
شاخصهاي مربوط به آن بوده و سپس مربوط به مؤلفههاي معنايي و در نهايت مربوط به
مؤلفه کارکردي ميباشد .بدين معني که اثرات فرمي در اجراي طرحهاي هادي بيشتر از
ساير جنبهها در کيفيت محيطي روستاها تأثير گذار بوده است (جدول .)9
نتايج آزمون نشان ميدهد که هر سه مؤلفه فرمي ،معنايي و کارکردي داراي امتياز
ميانگيني بالاتر از ميانگين حد مطلوبيت بوده و با توجه به سطح معناداري بهدست آمده که
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زير آلفا  3/31است ،داراي طرحهاي هادي اثرات مثبت بر روي مؤلفههاي کيفيت محيطي
ميباشد .بر اين اساس ،نتايج بهدست آمده نشاندهنده اين نكته ميباشد که اثرات طرحهاي
هادي در رابطه با سه مؤلفه کيفيت محيطي روستاها ،بيشترين مقدار در بعد مؤلفههاي
فرمي و شاخصهاي مربوط به آن بوده و سپس مربوط به مؤلفههاي معنايي و در نهايت
مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .بدين معني که اثرات فرمي در اجراي طرح هاي هادي
بيشتر از ساير جنبهها در کيفيت محيطي روستاها تأثيرگذار بوده است (جدول )9
جدول ( )8معناداري تفاوت از حد مطلوب مؤلفههاي کيفيت محيطي روستا

مطلوبيت عددي مورد آزمون = 8
فاصله اطمينان%19

تفاوت از حد

سطح

درجه

بالاتر

پايين تر

مطلوب

معناداري

آزادي

3/301

3/481

3/381

3/333

3/101

3/911

3/518

3/333

914
914

3/0811

3/810

3/111

3/333

914

آماره آزمون t

ميانگين

مؤلفه

51/814

8/158

3/814

9/948

55/913

9/311

مؤلفه فرمي
مؤلفه
کارکردي
مؤلفه
معنايي

همچنين ،نتايج بهدست آمده از آزمون همبستگي پيرسن نشان ميدهد که بين مؤلفههاي
سه گانه فرمي ،کارکردي و معنايي اجراي طرح کالبدي با يكديگر رابطه معنيدار و مثبت
وجود دارد .علاوه بر اين از نظر نمونههاي مورد مطالعه ،رابطه همبستگي بين عوامل مؤلفههاي
سهگانه (فرمي ،کارکردي و معنايي طرحهاي هادي) با کيفيت محيطي (سنجش از طريق
شاخصهايي نظير :کيفيت عيني محيط کالبدي ،دسترسي ،استحكام کالبدي ،بهداشت
محيط ،نگهداشت جمعيت ،کاهش کاربريهاي مختلط) نيز رابطه معنادار بوده که در هر سه
نوع از نوع مثبت ميباشد (جدول .)8
جدول ( )4همبستگي مؤلفههاي سهگانه فرمي ،کارکردي و معنايي با کيفيت محيطي

کيفيت محيطي مؤلفه معنايي

مؤلفه کارکردي

مؤلفه فرمي

تعداد 891 :نفر

 518
(**)3/151
3/333
(**)3/518
3/339
(**)3/855
3/333
5
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(**)3/905
3/333
(*)3/515
3/395
5
(**)3/855
3/333

(*)3/511
3/353
5
(*)3/515
3/395
(**)3/518
3/339

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

5

 Pearson Correlationمؤلفه فرمي
)Sig. (2-tailed

(*)3/511
3/353
(**)3/905
3/333
(**)3/151
3/333

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

مؤلفه
کارکردي

 Pearson Correlationمؤلفه معنايي
)Sig. (2-tailed

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

کيفيت
محيطي

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

پس از مشخص شدن وجود رابطه معنادار بين مؤلفههاي سه گانه بهعنوان متغير مستقل با
کيفيت محيطي بهعنوان متغير وابسته به تحليل رگرسيون و تحليل مسير رابطه متغيرهاي
مستقل با کيفيت محيطي پرداخته شد .در مرحله اول نتايج به دست آمده از نظر نمونههاي
مورد مطالعه نشان ميدهد که کيفيت محيطي روستا با عوامل سهگانه داراي  3/450داراي
همبستگي ميباشد .همچنين ضريب تعيين تعديل شده نشان ميدهد که  41/3درصد
تغييرات ميزان کيفيت محيطي از طريق ترکيب خطي تغيير در متغيرهاي سهگانه به واسطه
اجراي طرحهاي هادي روستايي تبيين شده است .همچنين بر اساس مقدار محاسبه شده
براي  ،Fدر سطح اطمينان  33درصد ميتوان گفت که ترکيب خطي متغيرهاي مستقل به
شيوه معنيداري قادر به پيشبيني تغييرات متغير وابسته کيفيت محيطي از ديدگاه نمونهها
است (جدول .)1
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جدول ( )9معناداري رگرسيون مؤلفههاي اصلي سهگانه بر متغير کيفيت محيطي )ANOVA(b

سطح معناداري Sig.

F

ميانگين مربعات درجه آزادي  dfمجموع مربعات

Model

اثررگرسيوني
9/813
9
5/918
13/918
(a)3/333
باقيمانده
0/918
911
3/313
کل
55/148
913
 Predictors:مؤلفه فرمي ،مؤلفه معنايي و مؤلفه کارکردي طرح
 Dependent Variable:کيفيت
هادي
محيطي
5

در نهايت بر اساس ضريب استاندار شده تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،نتايج
نشان ميدهد که تأثير آماري معناداري بر ميزان کيفيت محيطي دارند .همچنين از نظر
ضريب تأثير متغيرها بر ميزان کيفيت محيطي روستا ،متغير مؤلفههاي فرمي اثرات طرح
هادي در شرايط موجود با ضريب تأثير  3/894بيشترين ميزان اثر بر کيفيت محيطي روستا
دارد (جدول .)1
جدول ( )6ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل سه گانه بر متغير وابسته

سطح معناداري
Sig.

T

3/350
3/333
3/315
3/333

1/581
8/181
1/914
3/198

ضريب استاندارد
بتا Beta

ضريب غيراستاندارد
Std. Error

B

3/185
3/318
3/391
3/385

3/893
3/981
3/510
3/850

3/101
3/549
3/894
کيفيت محيطي Dependent Variable:

Model

عرض از مبداء
مؤلفه معنايي
مؤلفه کارکردي
مؤلفه فرمي

5

لذا همانطوري مشاهده شد ،بر اساس نظر نمونههاي مورد مطالعه در وضع موجود در
کليه عوامل سهگانه نتايج طرحهاي هادي ،اثرات مثبت بر کيفيت محيطي در مناطق
روستايي داشته و ارتقاءدهنده کيفيت محيطي در مناطق روستايي هستند .زيرا در مجموع
سطح معناداري تأثيرگذاري سه عامل بر توسعه کيفيت محيطي مناطق روستايي برابر با آلفا
 3/350مي باشد .در ادامه براي دستيابي به مدل نهايي و مشخص نمودن ضرايب تأثير
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متغيرهاي مستقل بر هم و نيز مشخص شدن ضرايب تأثير غيرمستقيم متغيرهاي مستقل و
محاسبه ضرايب تأثير کل متغيرها ،ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بر هم نيز مشخص شده
و رسم دياگرام مسير بر پايه اولين خروجي تحليل رگرسيوني که نتايج آن ارائه گرديد.
بنابراين در مرحله دوم متغير مؤلفه فرمي که بيشترين ضريب تأثير خروجي تحليل
رگرسيوني داشت بهعنوان متغير وابسته وارد مدل شد .ضريب تعيين تعديلشده نشان مي-
دهد که  11/5درصد تغييرات متغير مؤلفه فرمي از طريق ترکيب خطي متغيرهاي مؤلفه
معنايي و مؤلفه کارکردي اثرات طرحهاي هادي روستايي تبيين شده است .همچنين بر
اساس مقدار محاسبه شده براي  Fکه برابر با صفر بود ،ميتوان گفت که ترکيب خطي
متغيرهاي مستقل به شيوه معنيداري قادر به تبيين و پيشبيني تغييرات متغير وابسته
هستند .با وارد نمودن مؤلفه فرمي اثرات طرحهاي هادي روستايي بهعنوان متغير وابسته
مشخص گرديد که متغير مؤلفه معنايي با ضريب تأثير  3/915بيشترين ميزان اثر بر مؤلفه
فرمي را دارد .سپس متغير مؤلفه کارکردي با ضرايب تأثير  3/510در مؤلفه فرمي اثرگذار
بودهاند (جدول .)0
جدول ( )7ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

سطح معناداري Sig.

T

3/333
3/333
3/318

0/198
1/311
5/983

ضريب استاندارد
بتا Beta

ضريب غيراستاندارد
Std. Error

3/115
3/304
3/381

Model

B

 5/814عرض از مبداء
 3/190مؤلفه معنايي
 3/313مؤلفه کارکردي

3/915
3/510
مؤلفه فرمي Dependent Variable:

در ادامه مؤلفه معنايي بهعنوان متغيري که بيشترين ضريب تأثير را در مرحله قبلي داشته
است بهعنوان متغير وابسته وارد مدل شد .ضريب تعيين تعديل شده نشان ميدهد که 15/8
درصد تغييرات متغير مؤلفه معنايي از طريق ترکيب خطي متغير مؤلفه کارکردي تبيين شده
است .همچنين بر اساس مقدار محاسبه شده براي  Fکه صفر بود ،ميتوان گفت که ترکيب
خطي متغيرهاي مستقل به شيوه معنيداري قادر به تبيين و پيشبيني تغييرات متغير وابسته
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هستند .همچنين با وارد نمودن مؤلفه معنايي بهعنوان متغير وابسته مشخص گرديد که متغير
مؤلفه کارکردي با ضريب تأثير  3/503بر متغير مؤلفه معنايي تأثيرگذار بوده است (جدول .)4
جدول ( )3ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

سطح معناداري Sig.

3/333
3/318

T

ضريب استاندارد
بتا Beta

ضريب غيراستاندارد
Std. Error

B

 1/983عرض از مبداء
3/383
11/954
 3/301مؤلفه کارکردي
3/398
3/503
1/983
مؤلفه معنايي Dependent Variable:

Model

5

نتايج مدل رگرسيون در هر رابطه بين سه متغير مستقل و متغير وابسته کيفيت محيطـي
معنادار بوده و از نظر نمونههاي مورد مطالعه متغيرهاي مستقل مؤلفههاي فرمـي ،معنـايي و
کارکردي بر متغير وابسته کيفيت محيطي روستا تأثيرگـذار مـي باشـد .در ادامـه تحقـق بـه
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم اثرات طرحهاي هادي روستايي بر کيفيـت محيطـي بـا
استفاده از آزمون رگرسيون چند متغيره (تحليل مسير) پرداخته شده است .براي انجام تحليل
مسير ابتدا بين متغير وابسته (کيفيت محيطي روسـتا) و متغيرهـاي مسـتقل (اثـرات فرمـي،
معنايي و کارکردي طرحهاي هادي روستايي) رگرسيون گرفته شد و در بقيه مراحل هر يك
از ابعاد که بيشترين ضريب بتا ( )BETAرا داشتهاند بهعنوان متغير وابسته و ساير عوامـل
متغير مستقل فرض شده است .و در شكل ( )9ميزان و نوع تـأثير (مسـتقيم و غيرمسـتقيم)
هريك از متغيرهاي مستقل و وابسته نشان داده شده است.

شکل ( )8نمودار نهايي تحليل مسير همراه با ضرايب شدت اثر
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همانگونه که جدول ( )3نشان ميدهد اثرات مستقيم و غيرمستقيم مؤلفههاي سهگانه اثرات
فرمي ،معنايي و کارکردي با استفاده از آزمون تحليل مسير بهدست آمده که بيشترين
اثرکلي مربوط به مؤلفه فرمي با ميزان ( )3/894داشته و مؤلفه کارکردي با ميزان ()3/144
داراي کمترين اثر طرحهاي هادي بر کيفيت محيطي روستاها ميباشد.
جدول ( )1اثرات مستقيم و غيرمستقيم مؤلفههاي 8گانه طرحهاي هادي بر کيفيت محيطي مناطق روستايي
متغيرهاي مستقل

اثرات مستقيم

اثرات غيرمستقيم

کل

مؤلفه معنايي
مؤلفه کارکردي
مؤلفه فرمي

3/101
3/549
3/894

3/583
3/531
-

3/851
3/144
3/894

در مجموع نتايج بهدست آمده گوياي اين نكته ميباشد که طرحهاي هادي روستايي به
لحاظ اثرات فرمي بر روي کيفيت محيطي روستاها داراي بيشترين امتياز بوده و کمترين
امتياز نيز مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .لذا ميتوان استدلال کرد که طرحهاي هادي
عمدتاً با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيشتر از ميزان اثرات
کارکردي و تغييرات کارکردي در روستاها ميباشد که اين امر منطبق با نتايج مطالعات ساير
محققان (تقيلو و همكاران( )5944 ،مظفر و همكاران( )5940 ،محمدي يگانه و همكاران،
 )5935در رابطه با طرحهاي هادي روستايي است .لذا مي توان استدلال کرد که طرحهاي
هادي عمدتاً با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن بيشتر از ميزان
اثرات و تغييرات کارکردي در روستاها ميباشد.
نتيجهگيري

در مطالعه حاضر اقدام به ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي بر روي کيفيت
محيطي در روستاهاي منطقه ميرفندسك شمالي و جنوبي که در آن طرح هادي اجراشده
بود ،اقدام گرديد .براي اين منظور براساس يافتههاي نظري ،براي بررسي اثرات طرحهاي
هادي روستايي ،در سه بعد مؤلفه فرمي ،مؤلفه معنايي و مؤلفه کارکردي اقدام گرديد که
مجموع اين مؤلفهها شكلدهنده کيفيت محيطي در مناطق روستايي ميباشد .با توجه به
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دادههاي جمعآوري شده از بين نمونه هاي مورد مطالعه براي مشخص کردن نتايج تحقيق
اقدام به استفاده از سه آزمون آماري  tتك نمونهاي ،همبستگي و رگرسيون با تحليل مسير
گرديد تا در هر يك از مراحل تحقيق به زواياي پنهاني از مسئله پرداخته شود .بهطور کلي
نتايج بهدست آمده نشان داد که بين مؤلفههاي فرمي ،کارکردي و معنايي در تحقيق از نظر
نمونهها با کيفيت محيطي رابطه معنادار وجود داشته و اين در نتايج آزمون رگرسيون نيز به
اثبات رسيد .زيرا از نظر نمونههاي مورد مطالعه مؤلفهها و شاخصهاي استخراج شده
توانستند  41/3درصد از تغييرات متغير وابسته يعني کيفيت محيطي را تبيين کنند .همچنين
مشخص شده که اثرات طرحهاي هادي در رابطه با شاخصهاي هر سه مؤلفه بالاتر از
ميانگين امتياز حدمطلوب آزمون يعني  9قرار دارد .بدين معني که در ارتباط با شاخص هاي
هر سه مؤلفه ميانگينها نشاندهنده اثرات بالاتر از حد متوسط طرحهاي هادي ميباشد .اما
نكته مهم اينکه بيشترين ميانگينها مربوط به شاخصهاي مؤلفه فرمي بوده و کمترين
آن مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .همچنين نتايج انجام تحليل مسير نيز مشخص کرد
که بيشترين اثرات طرحهاي هادي در مؤلفههاي سه گانه کيفيت محيطي روستاها ،مربوط
به مؤلفه فرمي بوده و کمترين آن مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .لذا ميتوان استدلال
کرد که طرحهاي هادي عمدتاً با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن
بيشتر از ميزان اثرات کارکردي و تغييرات کارکردي در روستاها ميباشد .بههمين دليل در
رابطه با مؤلفههاي کارکردي نيز ميتوان بيان کرد که تغييرات نسبي جمعيت روستايي در
کنار تعداد روستاهايي که از اول اجراي طرحهاي هادي در کشور خالي از سكنه شدهاند نيز
مـيتواند گوياي اين نكته باشـد که در کنار ضعف در تامين اقتصادي روستاييان ،بهنظر
ميرسد ارائه زيرساختها و خدمات کالبدي مانند خطوط دسترسي داخلي و بيروني روستا،
مدرسه ،مراکز بهداشت ،حمايت از مقاومسازي مساکن روستايي و  ...صورت گرفته در
مناطق روستايي نتوانسته کيفيت محيطي قابل قبولي را بهلحاظ کارکردي براي نگهداشت
جمعيت موجود و حتي جذب جمعيت در مناطق روستايي در طول زمانهاي مختلف در
گذشته عمل کند .البته قابل ذکر است که اين مسئله ميتواند به لحاظ فضايي نسبي باشد
يعني در برخي از مناطق جغرافيايي با شدت بيشتر و در برخي ديگر با شدت کمتر باشد.
بنابراين ميتوان در رابطه با ارتقاء کيفيت محيطي روستاها از طريق اجراي طرحهاي هادي
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اين پيشنهاد را ارائه کرد که توجه به مؤلفههاي کارکردي در اجراي طرحهاي هادي
روستايي که مرتبط با کارکردهاي اقتصادي -اجتماعي روستاها بوده ضروري است .زيرا
عليرغم گنجانده شدن و مورد تأکيد بودن اثرگذاري کارکردي طرحهاي هادي روستايي ،به
نظر ميرسد در بعد اجرايي تمرکز بر جنبههاي فرمي سبب ضعف در تقويت کارکردهاي
اقتصادي -اجتماعي روستاها شده که زمينه افت کيفيت محيطي در روستاها را فراهم ميسازد.
در مطالعه حاضر اقدام به ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي بر روي کيفيت
محيطي در روستاهاي منطقه ميرفندسك شمالي و جنوبي که در آن طرح هادي اجراشده
بود ،اقدام گرديد .براي اين منظور براساس يافتههاي نظري ،براي بررسي اثرات طرحهاي
هادي روستايي ،در سه بعد مؤلفه فرمي ،مؤلفه معنايي و مؤلفه کارکردي اقدام گرديد که
مجموع اين مؤلفهها شكلدهنده کيفيت محيطي در مناطق روستايي ميباشد .با توجه به
داده هاي جمع آوري شده از بين نمونه هاي مورد مطالعه براي مشخص کردن نتايج تحقيق
اقدام به استفاده از سه آزمون آماري  tتك نمونهاي ،همبستگي و رگرسيون با تحليل مسير
گرديد تا در هر يك از مراحل تحقيق به زواياي پنهاني از مسئله پرداخته شود .بطور کلي
نتايج بهدست آمده نشان داد که بين مؤلفههاي فرمي ،کارکردي و معنايي در تحقيق از نظر
نمونهها با کيفيت محيطي رابطه معنادار وجود داشته و اين در نتايج آزمون رگرسيون نيز به
اثبات رسيد .زيرا از نظر نمونههاي مورد مطالعه مؤلفهها و شاخصهاي استخراج شده
توانستند  41/3درصد از تغييرات متغير وابسته يعني کيفيت محيطي را تبيين کنند .همچنين
مشخص شده که اثرات طرحهاي هادي در رابطه با شاخصهاي هر سه مؤلفه بالاتر از
ميانگين امتياز حدمطلوب آزمون يعني  9قرار دارد .بدين معني که در ارتباط با شاخص هاي
هر سه مؤلفه ميانگينها نشاندهنده اثرات بالاتر از حد متوسط طرحهاي هادي ميباشد .اما
نكته مهم اينکه بيشترين ميانگينها مربوط به شاخصهاي مؤلفه فرمي بوده و کمترين
آن مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .همچنين نتايج انجام تحليل مسير نيز مشخص کرد
که بيشترين اثرات طرحهاي هادي در مؤلفههاي سه گانه کيفيت محيطي روستاها ،مربوط
به مؤلفه فرمي بوده و کمترين آن مربوط به مؤلفه کارکردي ميباشد .لذا ميتوان استدلال
کرد که طرحهاي هادي عمدتاً با رويكرد فرمي در روستاها انجام شده و اثرگذاري شكلي آن
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بيشتر از ميزان اثرات کارکردي و تغييرات کارکردي در روستاها ميباشد .بههمين دليل در
رابطه با مؤلفههاي کارکردي نيز ميتوان بيان کرد که تغييرات نسبي جمعيت روستايي در
کنار تعداد روستاهايي که از اول اجراي طرحهاي هادي در کشور خالي از سكنه شدهاند نيز
مـيتواند گوياي اين نكته باشـد که در کنار ضعف در تامين اقتصادي روستاييان ،بهنظر
ميرسد ارائه زيرساختها و خدمات کالبدي مانند خطوط دسترسي داخلي و بيروني روستا،
مدرسه ،مراکز بهداشت ،حمايت از مقاوم سازي مساکن روستايي و  ...صورت گرفته در
مناطق روستايي نتوانسته کيفيت محيطي قابل قبولي را بهلحاظ کارکردي براي نگهداشت
جمعيت موجود و حتي جذب جمعيت در مناطق روستايي در طول زمانهاي مختلف در
گذشته عمل کند .البته قابل ذکر است که اين مسئله ميتواند بهلحاظ فضايي نسبي باشد
يعني در برخي از مناطق جغرافيايي با شدت بيشتر و در برخي ديگر با شدت کمتر باشد.
بنابراين ميتوان در رابطه با ارتقاء کيفيت محيطي روستاها از طريق اجراي طرحهاي هادي
اين پيشنهاد را ارائه کرد که توجه به مؤلفههاي کارکردي در اجراي طرحهاي هادي
روستايي که مرتبط با کارکردهاي اقتصادي -اجتماعي روستاها بوده ضروري است .زيرا
عليرغم گنجانده شدن و مورد تأکيد بودن اثرگذاري کارکردي طرحهاي هادي روستايي ،به
نظر ميرسد در بعد اجرايي تمرکز بر جنبههاي فرمي سبب ضعف در تقويت کارکردهاي
اقتصادي  -اجتماعي روستاها شده که زمينه افت کـيفيت محيطي در روسـتاها را فراهم
ميسازد.
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