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اعتبارسنجي سازههاي زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي
مورد :شهرستان قلعه گنج
مهدی قربانی*؛ دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
احمد حاج علیزاده ،استادیار گروه جغرافیای انسانی ،واحد گرمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمی ،ایران.
مسعود حیدروند ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

دریافت مقاله1398/03/31 :

پذیرش نهایی1399/04/11 :

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی اثرات صندوق اعتبار خرد بر زیستپذیری خانوارهایی روستایی انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیة اعضای صندوقهای خرد روستایی دهستان چاه داد خدا شهرستان قلعه گنج
بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  465نفر محاسبه شد که برای افزایش اعتبار یافتهها
تعداد  470پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع شد که در نهایت تعداد  465نفر پرسشنامه را تکمیل و
عودت دادند و روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهای بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS25و  LISREL8.8انجام شد .به منظور بررسی برازش مدل اندازهگیری سازه ابعاد زیستپذیری ،دادههای
گردآوری شده با نرمافزار لیزرل و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفتند .نتایج تحقیق نشان داد در بین شاخصهای زیستپذیری شاخصهای مشارکت و همبستگی و
اشتغال و درآمد از وضعیت بهتری نسبت به دیگر شاخصها برخوردارند و شاخصهای وضعیت مسکن و
امکانات و خدمات زیرساختی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند .همچنین یافتهها نشانداد شاخصهای
نیکویی برازش مطلق ( AGFI= 0/91و  ،)GFI= 0/92تطبیقی ( (CFI= 0/92 ،NNFI= 0/91و مقتصد (0/071
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) برازش عالی و مناسب مدل اندازهگیری ابعاد زیستپذیری را با دادههای مشاهده

اعتبارات خرد روستایی با توجه به فرهنگ و شرایط جوامع مورد مطالعه ارائه شدهاست.

واژگان کلیدي :اعتبارات خرد روستایی ،زیستپذیری ،کیفیت محیطی ،شهرستان قلعه گنج.
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امروزه اين مسئله آشکار شده که الزمة رسيدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخش روستايي به عنوان
بخش پايه است .با توجه به اين که عمده جمعيت فقير جهان در مناطق روستايي کشور در حال زندگي
هستند ) .(World Bank, 2008: 125روستاها از جايگاه ويژهاي در برنامههاي توسعه ملي برخوردارند.
دولتها همواره از طريق سياستگذاري در برنامهها با اهداف مرتبط و در پي ايجاد تغيير و تحول جهت
دستيابي به شرايط مطلوب زيستمحيطي در سکونتگاههاي انساني هستند ) .)NDRII, 2007از مسايل
عمده روستاها ،نابساماني وضع کالبدي و کيفيت نامناسب مساکن روستايي است شکل مساکن روستايي با
توجه به قدمت طوالني بعضي روستاها ،بصورت ترکيبي از دو بافت قديمي و جديد ،کهنه و نو است که اين
دو بافت در کنار هم قرار گرفتهاند )آسايش .(125: 1386 ،از اينرو ،در ادبيات توسعه روستايي هدف عمده
توسعه ،بهبود کيفيت زندگي و رفاه روستاييان به ويژه بهبود زندگي اجتماعي -اقتصادي گروه خاصي از
مردم يعني روستاييان فقير است .يکي از راههاي رسيدن به اين هدف تغيير در ساخت فيزيکي روستا است
) .(Smith, 2003: 35بسياري از محققان و صاحبنظران ،حوزه فعاليت توسعه روستايي را شامل پنج بعد
اساسي مديريت منابع طبيعي ،امور زيربنايي ،توسعه فيزيکي روستاها ،مديريت منابع انساني و توسعه
فعاليتهاي کشاورزي و غيرکشاورزي است ).(Gibson et al., 2010: 238
آنچه که مسلم است اين که فضاي روستايي براي زيست تطابق بيشتري با خلق و خوي انسانها دارد
اگر بتواند براي زيست امکانات کافي فراهم آورد مسلما در جذب جمعيت و عرصهي قدرت بلقوه توليدي
خود موفق عمل خواهد کرد )مطيعيلنگرودي .)48: 1389 ،استدالل نظري و يافتههاي تجربي محققان
نشان ميدهد رفاه محل زندگي انسان ،ابعاد شخصيتي و ويژگيهاي فردي انسانها و معيشت آنان را تحت
تأثير قرار ميدهد ).(Epley et al., 2008, 287
از اينرو ،آنچه که مسلم است اين است که بافتهاي قديمي روستاها متناسب با شرايط اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و فناوري گذشته بوده است و بديهي است که با توجه به تحول شرايط زندگي در
روستاها در گذر زمان و در عرصههاي مختلف بافت قديمي با زندگي امروزي هماهنگي الزم را ندارد و
حداقل الزم است اصالحاتي در آن به وجود آيد تا بتواند شرايط مناسب زندگي را فراهم نمايد
)رضواني .(151 :1387 ،با توجه به اهميت موضوع ،در سالهاي أخير در مناطق روستايي کشور طرحهاي
متعددي طراحي و اجرا شده است )برزو و همکاران .(154 :1389 ،اما نتايج مطالعات مختلف حاکي از آن
که در عمل مناطق روستايي مختلف کشور با مشکالت متعددي رو بهروست و در نتيجه به شکل مناسبي
نتوانسته است تغييرات مثبت پيشبيني شده در روستاها را ايجاد نمايد؛ به طوري که هنوز بيشتر شاخص-
هاي توسعه در روستاهاي کشور در سطح مطلوبي قرار ندارد و تأثير معنيداري بر معيشت زندگي
روستاييان نگذاشته است )عزيزپور و حسينيحاصل.(1387 ،
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با توجه به اين شرايط امروزه رهيافتهاي گوناگوني از جمله پايداري ،کيفيت زندگي ،رشد هوشمند،
نوشهرگرايي و زيستپذيري براي مواجهه با مسائل باال مطرح شده است .رهيافتهاي يادشده هر چند در
پرداختن به رضايت افراد ،ارزيابي ساکنان از محيط ،امنيت ،بهداشت ،کيفيت مکان ،محبوبيت عمومي و
سياستگذاري ،همپوشاني دارند (علي اکبري و اکبري)1396 ،؛ اغلب ريشه و مبنا متفاوت است .در اين
راستا ،زيستپذيري به عنوان يك مفهوم پيچيده و چند بعدي و کيفي با توجه به بستر و زمينهاي که در
آن تعربف ميشود ميتواند بسيار گسترده و يا محدود باشد (بندرآباد .)3 :1390 ،به عبارتي زيستپذيري
به سيستمي اطالق ميشود که در آن به سالمت اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و رواني همه ساکنان توجه
شده است ( .)Cities plus, 2003زيستپذيري شامل يك مجموعه مرتبط از اجزاي اقتصادي ،فضايي و
اجتماعي است که در کنارهم براي برنامهريزي و توسعه الزامي است(حکيم دوست و همکاران .)139۷ ،در
بيشتر متون مفهوم زيستپذيري با کيفيت زندگي به صورت مترادف بيان شده است(ساسانپور و
همکاران .)29 :1394 ،با اين وجود کيفيت زندگي در هر مکان در مرکز توجه اين مفهوم قرار دارد و
شامل نماگرهاي قابل اندازهگيري بسيار متنوعي است که معموال تراکم ،حمل و نقل ،امنيت و پايداري،
اجزاي ثابت آن را تشکيل ميدهند (.)Perogordo Madrid, 2007
به طور کلي تعاريف ارائه شده تاکنون بيشتر با توجه به اهميت ضرورت تغيير در اولويتهاي برنامه-
ريزي ،به سمت نيازهاي روزافزون جامعه فراصنعتي و در جستجوي تسهيالت و کيفيت زندگي بوده است.
در حالي که مفهوم زيستپذيري به دليل اهميت تهديدکننده کيفيت زندگي رشد يافته است .عواملي مانند
رشد سريع شهرنشيني ،کاهش اراضي زراعي و فضاهاي باز ،کمبود مسکن ،رشد نابرابري اجتماعي ،ضعف
رو به تزايد هويت محلي ،مکاني و زندگي اجتماعي ،تهديدهاي جدي براي زيستپذيري اجتماع محسوب
ميشوند (.)Kotkin, 2001; Inglehart, 1990
از اينرو ،مسئله کيفيت زندگي و ايجاد سطح باالتري از درآمد و اشتغال ،از مهمترين و کليديترين
مسائل در مبحث توسعه روستايي محسوب ميشود .در واقع ،اگر هدف توسعه را به طور مشخص رهايي از
چنگال فقر و کاهش سطح آن از طريق ايجاد اشتغال براي تهيدستان روستايي ،تأمين حداقل نيازهاي
اساسي قابل قبول براي همه ،تأکيد بر اعتماد به نفس جمعي و ملي و توازن و بهبود کيفيت محيط زندگي
تعريف کنيم؛ جامعه و مناطق روستايي يکي از کانونهاي مهم براي برآورده ساختن اين اهداف خواهد بود
و توسعه روستايي سهم بسياري در دستيابي به اهداف کلي توسعه در سطح ملي خواهد داشت .در اين
ميان ،دهستان چاه دادخدا واقع در شهرستان قلعه گنج داراي پديدههاي چون افت شتابان محيطي،
دگرگوني بدون برنامه کاربرد زمين ،کمبودهاي شديد خدماتي و نيازهاي پاسخ داده نشده است که از اثرات
منفي مجاورت شهرها و روستاها صدمه ميبينند را تجربه ميکند .روستاهاي اين منطقه داراي ويژگيهايي
مانند مهاجرپذيري ،توسعهي روستاها ،آميختگي اجتماعي و قوميّتي هستند .بر اين اساس ،صدمات و
خطرات ناشي از همجواريها و شرايط نامناسب در اين روستاها را ميتوان از جمله خطرهاي کالبدي
مربوط به سکونت در مساکن نامناسب و ناامن ،نبود بهداشت محيط الزم و کافي ،محروميّت از انواع خدمات
رفاهي و تسهيالت زيربنايي ،دانست .برآيند تمامي اين مشکالت ،شکلگيري نابرابري اقتصادي -اجتماعي،

130

اعتبارسنجی سازههای زیست ...

کيفيت پايين زندگي و در نهايت افت سطح زيستپذيري در اين روستاها است .آنچه در اين تحقيق مدّنظر
قرار دارد ،ادراک ذهني افراد از وضعيّت تأمين زيستپذيري خود در روستاهاي مورد مطالعه است .به اين
معنا که برخالف فرايندهاي رايج برنامهريزي که با تکيه بر استانداردها و سرانهها سعي بر شناسايي نحوه و
کيفيت تأمين زيستپذيري افراد دارند ،در اين جا تأکيد بر پرسش از مردم و دريافت بازخورد از ايشان در
مورد ديدگاهشان از نحوه و تأمين وضعيّت زيستپذيريشان در جهت تبديل روستا به محفل مناسب و
مطلوب براي کار و زندگي است .بنابراين هدف از اين تحقيق ،بررسي اعتبارسنجي سازههاي زيستپذيري
اعضاي صندوقهاي اعتبار خرد روستايي اين دهستان است.
 )2مباني نظري
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هر انساني فارغ از اينکه در شهر يا روستا زندگي کند ،در پي دستيابي به زندگي مطلوب و رضايت-
بخش است و طبيعتا براي داشتن زندگي مطلوب ،رضايتبخش و پرمعني ،زمينهها و عواملي الزم است که
انسان بتواند بر پايه آن آسايش و رفاه درازمدتي را براي خود و اجتماعش فراهم نمايد (رستمعليزاده و
سلياني .)1390 ،اين شرايط که به اعتقاد برخي از نويسندگان مترادف با "زيستپذيري" يا"شرايط مناسب
براي زندگي" است بهطور کلي اشاره به مجموعهاي از ويژگيهاي عيني دارد که يك مکان را به جايي بدل
ميسازد که مردم تمايل دارند هم اکنون و هم در آينده در آن زندگي نمايند .اين انگاره به طور کلي
مفهومي پيچيده و نسبي است .پيچيده است از آنرو که مسلما عوامل متعددي در بهبود شرايط زندگي فرد
و جامعه دخيل ميباشد و نسبي است از آنرو که ممکن است اصول و مشخصههايي که در يك جامعه به-
عنوان شرايط مطلوب براي زندگي تصور ميگردد ،از منظر ديگر و يا در بخش ديگر از دنيا همان ويژگيها،
به شدت نامطلوب به نظر آيد (شاطريان و همکاران.(1391 ،
از اينرو ،در اين بخش با مرور برخي از ديدگاههاي مرتبط با جوامع زيستپذير ميکوشيم تا در ارتباط
با مشخصههاي جوامع زيستپذير و بهويژه زيستپذيري روستايي به يك اجماع نظر دست يابيم .تعريف
طبقات محور از زيستپذيري را نشان ميدهد که ايدههاي مرتبط با اين واژه ميتواند از طريق طيفي از
موفقيتها درک شوند که در يکسوي اين طيف نيازهاي ابتدايي و مرتبط با حيات و زندگي و در سوي ديگر
آن پرداختن به نيازهاي لوکس و فرصتهاي متعدد در رسيدن به زندگي مطلوب قرارگرفته است .(Cobb,
) 2000: 39براين اساس در اين قسمت سعي شده است تا با مرور برخي از اين تعاريف و ديدگاهها ،به درک
بهتري از آن دست يابيم .زيستپذيري به سيستمي اطالق ميگردد که به ارتقاء خوشبختي ذهني،
اجتماعي و فيزيکي و توسعه ساکنانش توجه دارد و اصول کليدي آن عدالت ،کرامت ،دسترسي ،تعامل،
مشارکت و توانمندسازي است( .)Song, 2011, 3انسانها از همان ابتداي پيدايش جوامع و مجتمعهاي
زيستي اوليه در پاسخ به يکي از اساسيترين نيازهاي طبيعي و فطري خويش سعي کردهاند محيط و دنياي
ساخته شده خود را تحت کنترل در آورند .اين کنترل ،خود را به صورت نظم ،الگو و تشکيل محيط انسان-
ساخت منعکس نموده است(شاطريان و همکاران ،128: 1391،به نقل از شواي و همکاران.)1384،
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در اين زمينه پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است .در پژوهشي رضواني و همکاران (،)1388
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ارزيابي وضعيت زندگي سکونتگاههاي روستايي را که طي  10سال أخير به شهر تبديل شدهاند از طريق
شاخصهايي نظير مسکن ،آموزش ،سالمت ،بهزيستي فردي ،مشارکت ،اطالعات و ارتباطات ،تفريح و اوقات
فراغت ،کار ،درآمد و ثروت و کيفيت محيط امکانپذير ميدانند .جمعهپور ) (1392در مقاله خود با عنوان
تبيين ميزان زيستپذيري و کيفيت زندگي در روستاهاي پيرامون شهري )مطالعه موردي بخش مرکزي
شهرستان شهريار( چنين نتيجهگيري ميکند که سطح کيفيت زندگي و زيستپذيري در روستاها در سطح
نازلي قرار دارند و افراد ميزان کيفيت زندگي و زيستپذيري را در تمامي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و زيست-
محيطي ،بهصورت معناداري ،پايين ارزيابي ميکنند .تفاوت معناداري نيز از نظر ميزان زيستپذيري و
کيفيت زندگي در روستاهاي واقع در منطقة تحقيق وجود داشت .در پژوهش بندرآباد ( ،)1390نتايج نشان
داد مؤلفههاي تأثيرگذار بر تغيير شکل شهر شامل سياستهاي مديريت شهري ،بستر طبيعي ،الگوي
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در اين ميان ،نظريه زيستپذيري اولين بار بر مبناي بررسي آبراهام مازلو درباره نيازهاي انساني شکل
گرفت .روانشناس نامي آمريکايي ،آبراهام مازلو هرم نيازهاي بشري را معرفي کرد .بر اساس هرم مذکور،
انسانها در درجه اول براي رفع احتياجات پايهاي خود و سپس براي رفع نيازهاي اليههاي باالتر تالش مي-
کنند .وينهوون به بسط نظريه فوق در حوزه مباحث کيفيت زندگي پرداخته است .به اعتقاد وي ،احساس
عمومي مردم ،موجب پيدايش زندگي بهتري براي آنها ميشود ،البته زماني که در اجتماعات بهتر و
زيستپذيرتري زندگي کنند .وي معتقد است کامال روشن نيست که دقيقا چه اجتماعي ،زيستپذيرتر
است ،اما مردم در اجتماعاتي که نيازهايشان بهتر برآورده گردد ،شادتر و راضيتر هستند( Radcliff,
 .)2001در واقع ،زيستپذيري يکي از بزرگترين ايدههاي برنامهريزي در دوران معاصر است و اشاره به
درجه تأمين ملزومات يك جامعه بر مبناي نيازها و ظرفيتهاي افراد آن جامعه دارد و در آن به سالمت
اجتماعي ،کالبدي و رواني همه ساکنانش توجه دارد.
تاکنون تعريف روشن و واحدي از مفهوم زيستپذيري ارائه نشده است ).(Leby & Hashim, 2010
در اين راستا ،کندي و باي معتقدند که مفهوم زيستپذيري با عبارتهايي نظير :رفاه جامعه ،تعريف مي
شود و معرف ويژگيهايي است که يك مکان را به جايي تبديل ميکند که همواره مردم ،تمايل دارند در آن
زندگي کنند ) .(Kennedy & Buys, 2010به اعتقاد کندي و باي اين مسئله ،ناشي از عدم اتفاق نظر و
وجود برخي ابهامات در اين زمينه است؛ اما هلن معتقد است اين تفاوت آرا در ميان محققين ،امري عادي
است؛ زيرا زمينههاي علمي آنان با يکديگر متفاوت بوده و هر يك به تناسب نوع تخصص خود ،تعريف
خاصي از آن را ارائه کردهاند ) .(Heylen, 2006زيستپذيري در بردارنده موضوعاتي چند بعدي در ارتباط
با طراحي همراه با جامعه ،کاربري زمين ،حفاظت از محيطزيست ،تحرکپذيري و دسترسيپذيري،
بهداشت و سالمت عمومي و رفاه اقتصادي است .بنابراين مفهوم زيستپذيري ،به مجموعهاي از شرايط
مورد نياز براي زندگي مناسب افراد در يك محدوده معين ،اطالق ميشود که موجبات آسايش ،رفاه و
رضايتمندي ساکنانش را براي مدت زمان طوالني فراهم ميکنند (.)Leby & Hashim, 2010
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تاريخي ،فعاليت اقتصاد شهري و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان بنيانهاي پشتيبانيکننده از يك
شهر زيستپذير شناسايي شدهاند.
در پژوهش خراساني ) (1391که با عنوان تعيين زيستپذيري روستاهاي پيرامون شهري با رويکرد
کيفيت زندگي انجام گرفت .زيستپذيري را در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي زيستمحيطي مورد مطالعه
قرار داده است .بعد اقتصادي شامل اشتغال ،درآمد ،مسکن ،حملونقل عمومي ،امکانات و خدمات
زيرساختي است؛ و بعد اجتماعي شامل آموزش عمومي ،بهداشت ،مشارکت و همبستگي ،پيوستگي و تعلق
مکاني ،امنيت فردي و اجتماعي و تفريحات و اوقات فراغت است و در نهايت بعد زيستمحيطي در
برگيرنده فضاي سبز و باز ،آلودگي و چشمانداز است .رستمعليزاده و سلياني ) ،(1390در يك مطالعه
نظري گسترده مدل بهزيستي در نواحي روستايي را ارائه نمودند .ايشان در اين بررسي سنجش بهزيستي
روستايي را در دو سطح فردي (اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشتي) و اجتماعي (اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشتي)
معرفي نموده که هريك از اين سطوح داراي معيارها و زير معيارهاي خاصي ميباشند که در جدول  ،1به
تفصيل به آنها اشاره شده است .خالصهاي از نتايج برخي تحقيقات در زمينه شاخصها و ابعاد زيست-
پذيري در جدول ( )1ارائه شده است.

محقق (سال)

نتایج (ابعاد و شاخصها)

رضواني و همکاران ()1388

مسکن ،آموزش ،سالمت ،بهزيستي فردي ،مشارکت ،اطالعات و ارتباطات،
تفريح و اوقات فراغت ،کار ،درآمد و ثروت ،کيفيت محيط
الف -سطح فردی:

رستمعلي و سلياني ()1390

 -1اجتماعي :ميزان آموزش ،رهبري ،شادکامي ،رضايت اجتماعي،
حمايت اجتماعي ،فعاليت اجتماعي ،رضايت شغلي ،کيفيت زندگي ،قدرت
خريد ،اعتماد ،تعلق اجتماعي ،اوقات فراغت و
 -2اقتصادي :بيکاري ،اشتغال ،سطح درآمد ،دستيابي به آموزش عالي،
سالمت مالي فردي.
 -3بهداشتي:سالمت فردي ،ارزيابي رواني و....
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جدول  .1خالصهاي از نتايج برخي تحقیقات در زمینه شاخصها و ابعاد زيستپذيري

ب -سطح اجتماعی:
 -1اجتماعي :شبکه اجتماعي ،مشارکت ،حمايت اجتماعي ،تغييرات
جمعيتي ،تفريح و سرگرمي.
.-3بهداشتي :رضايت از شرايط زندگي ،امکانات ،تراکم جمعيت ،حمل و
نقل ،تعداد روزهاي داراي هواي پاک در محل و....
Omuta (1988) / Lau et al
)Leby et al (2010)/(2010

اشتغال و درآمد پايدار

Omuta (1988)/ Visser et al
)(2005
Brittne & Gu. Terri., (2009)/
Vancouver Municipality

مسکن مناسب
توزيع عادالنه امکانات و خدمات زيرساختي
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-2اقتصادي  :درآمد ،اشتغال ،سرمايه گذاري ،بيکاري فقر
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یپی

)(2004
Holt-Jensen (2001)/ American
)Institute of Architects (2005
American Institute of
& Architects (2010)/ Victoria
)Efiiciency, (2008
Wheeler (2001)/ American
Institute of Architects ( 2005)/
Victoria Transportation Policy
Institute (2009)/ Holt-Jensen
)(2001)/ Balsas (2004
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ايجاد حس مشارکت و همبستگي
افزايش پيوستگي و تعلق مکاني

کيفيت محيطي (زيستمحيطي)

 )3روش تحقیق
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اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع تحقيقات پيمايشي ،براساس هدف از نوع پژوهشهاي
کاربردي ،در گردآوري دادهها ميداني و براساس روش ،از نوع عليارتباطي است .جامعه آماري شامل
کلية اعضاي صندوقهاي اعتباري خرد روستايي است .حجم نمونه با استفاده فرمول نمونهگيري
کوکران محاسبه شد .براي افزايش اعتبار يافتهها تعداد  4۷0پرسشنامه بين اعضاي جامعه آماري
توزيع شد که در نهايت تعداد  465پرسشنامه توسط آنها تکميل گرديد و عودت داده شد؛ که به
روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي و به صورت تصادفي ساده افراد براي مطالعه انتخاب شدند .ابزار
کاربردي در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات و دادهها پرسشنامه بود .پرسشنامه از دو بخش
تشکيل شد :بخش اول ويژگيهاي فردي ،بخش دوم؛ بررسي ابعاد زيستپذيري (اشتغال و درآمد،
مسکن ،امکانات و خدمات زيرساختي ،مشارکت و همبستگي ،پيوستگي و تعلق مکاني و کيفيت
محيطي) بود که در چارچوب طيف  5درجهاي ليکرت ( -1بسيارکم تا  -5بسيار زياد) طراحي شد.
روايي پرسشنامه با استفاده از ديدگاهها و پيشنهادهاي کارشناسان و اعضاي هيات علمي رشتههاي
ترويج و توسعه روستايي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران پس از انجام اصالح
آنان به دست آمد .براي برآورد پايايي ابزار پژوهش با انجام مطالعه مقدماتي ( 30پرسشنامه خارج از
جامعه اصلي) و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي شاخص ترکيبي سنجش ابعاد زيستپذيري،
بدست آمد (جدول.)2 ،
جدول  .2پايايي ابعاد زيستپذيري دهستان چاه دادخدا
تعلق مکانی

درآمد

0/92

0/89

0/60

زیرساختی

مشارکت

محیطی

0/66

0/8۷

0/94

منبع :يافتههاي تحقيق139۷ ،

به منظور تحليل دادهها در دو بخش توصيفي و استنباطي از نرمافزارهاي  SPSS25و lisrel8.8

استفاده شد .بدين منظور در بخش آمار توصيفي از فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و در بخش
آمار استنباطي از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم بهرهگرفته شد.
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پیوستگی و

اشتغال و

مسکن

امکانات و خدمات

همبستگی و

کیفیت
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شهرستان قلعه گنج بين  2۷درجه عرضي و  5۷درجه طول جغرافيايي قرار گرفته است ،از شمال به
شهرستان کهنوج ،از جنوب به بندر جاسك ،از جنوب شرق به استان سيستان و بلوچستان ( شهرستان-
هاي ايرانشهر و نيك شهر ) ،از شرق به شهرستان رودبار از غرب به منوجان محدود ميشود .مساحت
شهرستان  14200کيلومتر مربع معادل  3/3درصد از کل مساحت استان است و فاصله تا مرکز استان
 420کيلومتر است .شهرستان قلعه گنج داراي  2بخش مرکزي و چاه دادخدا و  5دهستان به نامان
دهستان رمشك ،مارز ،چاه دادخدا ،قلعه گنج و سرخ قلعه است.

 )4يافتههاي تحقیق

يافتهها شامل دو دسته توصيفي و تحليلي است .در ابتدا ويژگيهاي توصيفي پرسشنامه را از لحاظ
تعداد پاسخگويان ،سن ،جنس ،وضعيت تاهل ،گروههاي شغلي ،ميزان تحصيالت و مدت اقامت و در
قسمت دوم به تشريح وضعيت پاسخگويي به سواالت اصلي تحقيق در قالب مؤلفههاي زيستپذيري از نظر
پاسخگويان پرداخته شد.

يافتههاي توصيفي (جدول )3 ،اشاره دارد که در ابتدا به مقايسه بين تعداد پاسخگويان در روستاهاي
دهستان چاه داد خدا پرداخته شده است و در ادامه ويژگيهاي اختصاصي مورد تحليل قرار گرفتهاند .با
توجه به تعداد پاسخگويي به پرسشنامه در روستاهاي مختلف مشخص شد که بيشترين پاسخگويي مربوط
به صوالن سفلي با تعداد  8۷پرسشنامه و زهان و کالت مالك به ترتيب با  33و  38پرسشنامه کمترين
تعداد پرسشنامهي پژوهش را به خود اختصاص دادهاند.
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یافتههای توصیفی
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شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیايي محدوده مورد مطالعه

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره دوم (پیاپی )32
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یپی
جدول  .3تعداد روستاهاي مورد مطالعه دهستان چاه دادخدا
روستا

زهان

توريگ 3

صوالن
سفلي

صوالن
عليا

پيرکرکان

کالت مالك

چاه
شاهي

چاه
دادخدا

کل

فراواني

33

۷۷

8۷

41

46

38

63

80

465

منبع :يافتههاي تحقيق139۷ ،

جدول  .4توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ويژگيهاي فردي -حرفهاي در دهستان چاه دادخدا
جنسيت

فراواني

درصد

درصد تجمعي

زن

23۷

51/۷

51/۷

مرد

221

48/3

100

کل

465

100

-

گروههاي سني(سال)

فراواني

درصد

درصد تجمعي

 30و کمتر

251

54/0

54/0

 31تا 40

133

28/6

82/6

 41تا 50

49

10/5

93/1

 51تا 60

24

5/2

98/3
100/0

کل

465

ميزان تحصيالت

فراواني

درصد

درصد تجمعي

بي سواد

148

32/1

32/1

ابتدايي

۷۷

16/۷

48/8

سيکل

58

12/6

61/4

ديپلم

121

26/2

8۷/6

فوق ديپلم و باالتر

5۷

12/4

100

کل

465

100
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 61به باال

8

1/۷
100
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نتايج تحقيق حاکي از آن است که از مجموع افراد مورد بررسي تنها  23۷نفر ( 51/۷درصد) زن
بودند .همچنين يافتهها نشان ميدهد که سن اعضاي صندوقهاي مورد مطالعه در محدوده سني  13تا
 ۷2سال متغير بود (ميانگين ،31/993 :انحراف معيار  10/84سال) و بيشتر افراد ( 251نفر) در گروه
سني  30سال و کمتر از آن با  54درصد و کمترين آنها ( 8نفر) در گروه سني  61سال به باال با 1/۷
درصد قرار داشتند .بهعالوه بر اساس درصد تجمعي (در حالت بدون دستهبندي گروه سني) مشخص شد
که  69/4درصد از افراد کمتر از  35سال سن داشتند .عالوهبراين ،نتايج حاصل از تحقيق و مندرج در
جدول ( ،)4نشان ميدهد که سواد  32/1درصد از افراد مورد مطالعه ديپلم بوده و اکثريت جامعه آماري
( 148نفر) را به خود اختصاص داد و  16/۷درصد آنها نيز داراي تحصيالت ابتدايي ميباشند .هچنين
 12/6درصد داراي تحصيالت سيکل 26/2 ،درصد نيز داراي تحصيالت ديپلم بوده و تنها  12/4درصد
( 5۷نفر) از پاسخگويان داراي تحصيالت فوق ديپلم و باالتر ميباشند .عالوهبر اين تجزيه و تحليل دادهها
نشان داد که مدت سکونت افراد مورد مطالعه نيز بين  2تا  ۷2سال متغير است (ميانگين ،31/144
انحراف معيار  12/24سال).
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.Cofficient Variation

1
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نتايج جدول  ،5نشان ميدهد که از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهاي "درآمد مشاغل موجود در
روستا افزايش يافته است" و "فرصتهاي شغلي جديدي در روستا ايجاد شده است"به ترتيب اولويت اول
تا دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها داراي تاثير بيشتري در بعد اشتغال و درآمد
زيستپذيريشان ميباشند و در مقابل متغيرهاي "امکان فعاليت در شغل مناسب در روستا براي من
ايجاد شده است" و "درآمد من از شغلم افزايش يافته است" نيز به ترتيب در اولويتهاي پاييني قرار
گرفتهاند و به ميزان کمتري نسبت به ساير گويهها در اشتغال و درآمد زيستپذيري آنها مؤثر ميباشند.
همچنين ،در بعد مسکن زيستپذيري نيز متغير " اطمينان خاطر من از زندگي در خانهام افزايش يافته
است" اولويت اول را داشت و داراي بيشترين اهميت و تاثير بود .در مقابل متغيرهاي " تمايل دارم تعداد
اتاقهاي منزل خود را افزايش دهم" و " تمايل دارم مساحت منزل خود را افزايش دهم " نيز اولويت
چهارم و سوم را به خود اختصاص دادند و از اهميت کمتري در بعد مسکن زيستپذيري برخوردار
بودند(جدول.)5 ،
طبق نتايج جدول ،5در بعد امکانات و خدمات زيرساختي زيستپذيري از نظر افراد مورد مطالعه
متغيرهاي "کيفيت راه دسترسي به شهر بهبود پيدا کرده است"" ،فرصتهاي شغلي جديدي در روستا
ايجاد شده است" و "ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي در روستا افزايش يافته است" به ترتيب اولويت
اول ،دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها داراي تأثير بيشتري در بعد امکانات و
خدمات زيرساختي زيستپذيري ميباشند و در مقابل متغيرهاي "امکان فعاليت در شغل مناسب در
روستا براي من ايجاد شده است" و "درآمد من از شغلم افزايش يافته است" نيز به ترتيب در اولويتهاي
پايينتري قرار گرفتهاند و به ميزان کمتري نسبت به ساير گويهها موثر ميباشند .در بعد مشارکت و
همبستگي زيستپذيري از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهاي "افزايش ميزان مشارکت نوجوانان و جوانان
در امور عمومي روستا" و "ارتقا روحيه کار گروهي در ميان مردم روستا" به ترتيب اولويت اول و دوم را
به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها داراي تاثير بيشتري در اين بعد هستند و در مقابل
متغيرهاي "دلسوزي بيشتر اهالي براي آباداني روستا" و "همفکري زنان مانند مردان در امور مهم
روستا" نيز به ترتيب در اولويتهاي پاييني قرار گرفتهاند و به ميزان کمتري نسبت به ساير گويهها در
مشارکت و همبستگي اهميت دارند (جدول.)5 ،
همچنين از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهاي "افزايش ميزان تمايل جوانان به زندگي و کار در
روستا" و "ترجيح ميدهم محل کارم در روستا باشد" به ترتيب اولويت اول و دوم را به خود اختصاص
دادند و نسبت به ساير متغيرها داراي تاثير بيشتري در بعد پيوستگي و تعلق مکاني زيستپذيري مي-
باشند و در مقابل متغيرهاي "افزايش توجه و حساسيت مردم نسبت به حفظ منابع آب و خاک و محيط
زيست روستا" و "اين روستا را مناسبترين مکان براي زندگي خود در منطقه ميدانم" .نيز به ترتيب در
اولويتهاي پايينتري قرار گرفتهاند و به ميزان کمتري نسبت به ساير گويهها در بعد پيوستگي و تعلق
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مکاني زيستپذيري داراي اهميت هستند (جدول .)5 ،بهعالوه ،در بعد کيفيت محيطي زيستپذيري نيز
از نظر افراد مورد بررسي متغيرهاي "کاهش ميزان وقوع سيالب در روستا و زمينهاي اطراف" و " بهبود
وضعيت بهداشت محيط در روستا (دفع زباله ،آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي کارگاهي و مانند اينها)"
به ترتيب اولويت اول و دوم را داشتند و نسبت به ساير متغيرها داراي تاثير بيشتري در اين بعد ميباشند
و در مقابل متغيرهاي " دلسوزي بيشتر اهالي براي آباداني روستا افزايش ميزان آبدهي منابع آب سطحي
و زيرزميني روستا" و "کاهش ميزان تخريب آثار فرهنگي روستا ،آثار تاريخي ،مذهبي و  ...در روستا" نيز
به ترتيب در اولويتهاي پايينتري قرار گرفتهاند و نسبت به ساير گويهها داراي اهميت کمتري در اين
بعد ميباشند (جدول.)5 ،
جدول  .5اولويتبندي ابعاد زيستپذيري اعضاي صندوقهاي خرد روستايي چاه دادخدا برحسب ضريب تغییرات

ابعاد

گويهها
فرصت هاي شغلي جديدي در روستا ايجاد شده است

3/20

1/02

0/32

2

ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي در روستا افزايش
يافته است

2/8۷

1/0۷

0/3۷

3

افزايش ميزان سرمايه گذاري افراد خارج از روستا در
فعاليت هاي اقتصادي مختلف روستا (کشاورزي ،صنعت،
گردشگري و )..

3/04

1/34

0/44

4

درآمد من از شغلم افزايش يافته است

2/69

1/43

0/53

5

ايجاد امکان فعاليت در شغل مناسب در روستا براي من

3/13

2/11

0/6۷

6

اطمينان خاطر من از زندگي در خانه ام افزايش يافته
است

3/08

0/98

0/32

1

تمايل دارم که سيستم گرمايش و سرمايش منزل خود
را ارتقا دهم

3/23

1/56

0/32

2

تمايل دارم مساحت منزل خود را افزايش دهم

3/16

1/04

0/49

3

تمايل دارم تعداد اتاق هاي منزل خود را افزايش دهم

3/24

1/90

0/59

4

کيفيت راه دسترسي به شهر بهبود پيدا کرده است

3/15

0/98

0/31

1

کيفيت راه دسترسي به روستاهاي اطراف بهبود پيدا
کرده است

3/26

1/05

0/32

2

ميزان قطع برق در روستا کاهش يافته است

2/۷9

1/0۷

0/38

3

ميزان قطع و اختالل در شبکه تلفن همراه در روستا
کاهش يافته است.

2/۷2

1/08

0/40

4

کيفيت آب شرب روستا بهبود يافته است

3/44

1/۷8

0/52

5

کيفيت معابر و ميادين روستا بهبود يافته است

3/08

1/6۷

0/54

6

افزايش ميزان مشارکت نوجوانان و جوانان در امور
عمومي روستا

3/46

0/93

0/2۷

1

ارتقا روحيه کار گروهي در ميان مردم روستا

3/61

1/09

0/30

2

بهتر شدن ارتباط مردم روستا با اعضاي شوراي اسالمي

3/32

1/09

0/33

3

مشارکت و

همبستگي

امکانات و خدمات زيرساختي

مسکن

اشتغال و درآمد

در آمد مشاغل موجود در روستا افزايش يافته است

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

3/21

0/96

0/30

1
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ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات
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و دهيار
هنگام اجراي يك پروژه عمراني ،مردم روستا به
خودياري و ارايه کمكهاي مالي اقدام ميکنند.

3/06

1/18

0/39

4

همفکري زنان مانند مردان در امور مهم روستا

3/01

1/52

0/50

5

دلسوزي بيشتر اهالي براي آباداني روستا

3/19

1/۷3

0/54

6

افزايش ميزان تمايل جوانان به زندگي و کار در روستا
ترجيح ميدهم محل کارم در روستا باشد.

3/45

1/00

0/29

2

ترجيح ميدهم به جاي شهر ،اوقات فراغت خود را در
روستا بگذرانم

3/32

1/96

0/29

3

اميدوار به بهبود شرايط زندگي و توسعه و آباداني روستا
هستم

3/46

1/00

0/29

4

افزايش عالقه و دلبستگي من به زندگي در روستا

3/2۷

1/02

0/31

5

در صورت داشتن توان سرمايه گذاري ،در روستا سرمايه-
گذاري خواهم نمود

3/44

1/12

0/32

6

در صورت وجود شرايط کار و زندگي در شهر باز هم
ترجيح ميدهم در روستا زندگي کنم.

3/32

1/05

0/32

۷

اين روستا را مناسبترين مکان براي زندگي خود در
منطقه ميدانم.

3/90

2/18

0/56

8

افزايش توجه و حساسيت مردم نسبت به حفظ منابع آب
و خاک و محيط زيست روستا

3/59

2/20

0/61

9

کاهش ميزان وقوع سيالب در روستا و زمينهاي اطراف

2/95

0/93

0/31

1

بهبود وضعيت بهداشت محيط در روستا

3/3۷

1/06

0/31

2

کاهش ميزان آلودگي ناشي از وقوع سيالب در روستا

2/86

0/98

0/34

3

بهبود چشم انداز طبيعي روستا

2/65

1/04

0/39

4

افزايش وسعت پوشش گياهي روستا و اطراف آن

2/45

1/06

0/43

5

کاهش ميزان تخريب آثار فرهنگي روستا

3/02

1/32

0/44

6

افزايش ميزان آبدهي منابع آب سطحي و زيرزميني
روستا

2/61

1/23

0/4۷

۷

بسيارکم=  1کم=  2متوسط= 3

زياد=  4بسيارزياد= 5

منبع :يافتههاي پژوهش،
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کيفيت محيط

پيوستگي و تعلق مکاني

3/40

0/96

0/28

1

تحلیل اهمیت مؤلفههای مؤثر در زیستپذیری اعضای مورد مطالعه
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

در ادامه به منظور بررسي اعتبار سازهاي پرسشنامه و برازش الگوي اندازهگيري مربوط به سازه "ابعاد
زيستپذيري اعضاي صندوقهاي خرد روستايي دهستان چاه دادخدا" ،دادههاي گردآوري شده به کمك
نرم افزار ليزرل و با استفاده از تحليل عاملي تاييدي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .اين روش در پي
آن است که تعيين کند؛ آيا تعداد عاملهاي اندازهگيري شده با آن چه بر اساس تئوري و مدل نظري
انتظار ميرفت ،انطباق دارد .به عبارت ديگر ،به آزمون ميزان انطباق و همنوايي بين متغيرهاي تشکيل-
دهنده و سازه تجربي تحقيق ميپردازد .در اين مرحله براي ارزيابي نقش شاخصهاي مؤثر در شکلگيري
ابعاد زيستپذيري اعضاي صندوقهاي خرد روستايي از روش تحليل عاملي مرتبهي دوم استفاده شد.
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دليل استفاده از تحليل عاملي مرتبهي دوم به نوع اثرات علي در مدل انتزاعي تحقيق مربوط ميشود .در
مدل طراحي شده ميتوان ديد که ساختارهاي عاملي ششگانه ،يك ساختار عاملي مجزا را در سطح دوم
تشکيل ميدهند .براساس مدل تحقيق ،اين مدل در نرم افزار ليزرل پيادهسازي شده و مدل تحليل عاملي
مرتبه دوم قابل قبولي اجرا و به دست آمد .براساس نتايج بهدست آمده در جدول ( ،)6مقادير  tبه دست
آمده براي تمامي متغيرهاي مورد مطالعه از  1/96بزرگتر بوده و در نتيجه روابط اين متغيرها با عاملهاي
مربوطه معنيدار شده است .به عبارت ديگر ،يافتههاي اين بخش نشانميدهد که تمامي نشانگرهاي
انتخابي براي سنجش ابعاد زيستپذيري اعضاي صندوقهاي خرد روستايي دهستان چاه دادخدا از دقت
الزم و کافي برخوردار بودهاند؛ از اين رو ميتوان بيان کرد که شاخصهاي استفاده شده ،با زيربناي نظري
تحقيق تطابق قابل قبولي را نشان ميدهند.
جدول  .6بارهاي عاملي نشانگرها و سازههاي زيستپذيري ( )VIABاعضاي صندوقهاي خرد روستايي در قالب
مدل اندازهگیري

20/۷3

اشتغال و درآمد
EMPL

E1

افزايش در آمد مشاغل موجود در روستا

E2

ايجاد فرصتهاي شغلي جديدي در روستا

0/80

E3

افزايش ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي در روستا

0/90

20/33

E4

افزايش ميزان سرمايهگذاري افراد خارج از روستا در فعاليتهاي اقتصادي
مختلف روستا (کشاورزي ،صنعت ،گردشگري و )..

0/86

33/3۷

E5

افزايش درآمد من از شغلم

0/۷9

20/26

E6

امکان ايجاد فعاليت در شغل مناسب در روستا براي من

0/55

12/45

M1

افزايش اطمينان خاطر من از زندگي در خانه ام

0/43

-

M2

تمايل به ارتقا که سيستم گرمايش و سرمايش منزل خود

0/۷۷

8/8۷

M3

تمايل به افزايش مساحت منزل خود

0/3۷

6/1۷

M4

تمايل به افزايش تعداد اتاقهاي منزل خود

0/90

8/۷4

Z1

بهبود کيفيت راه دسترسي به شهر

0/۷5

-

Z2

بهبود کيفيت راه دسترسي به روستاهاي اطراف

0/۷6

16/68

Z3

کاهش ميزان قطع برق در روستا

0/22

4/66

Z4

کاهش ميزان قطع و اختالل در شبکه تلفن همراه در روستا

0/۷9

1۷/50

Z5

بهبود کيفيت آب شرب روستا

0/89

19/90

بهبود کيفيت معابر و ميادين روستا بهبود

0/۷3

15/94

امکانات و
خدمات
زيرساختي
SUST

Z6

RECO

پيوستگي و تعلق
مکاني

افزايش ميزان مشارکت نوجوانان و جوانان در امور عمومي روستا

0/69

-

MO2

ارتقا روحيه کار گروهي در ميان مردم روستا

0/61

12/24

MO3

بهتر شدن ارتباط مردم روستا با اعضاي شوراي اسالمي و دهيار

0/۷5

14/93

MO4

هنگام اجراي يك پروژه عمراني ،مردم روستا به خودياري و ارايه کمكهاي
مالي اقدام ميکنند.

0/83

16/44

MO5

همفکري زنان مانند مردان در امور مهم روستا

0/83

16/46

MO6

دلسوزي بيشتر اهالي براي آباداني روستا

0/68

13/5۷

P1

افزايش ميزان تمايل جوانان به زندگي و کار در روستا

0/۷2

-

P2

ترجيح محل کار در روستايي.

0/۷2

14/99
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مشارکت و
همبستگي

MO1

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

0/84

-

سازه

نماد در
مدل

مسکن
HOUS

متغيرها

بار عاملي

TValue
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COLO

کيفيت محيطي

P3

ترجيح به گذراندن اوقات فراغت خود در روستا به جاي شهر

0/۷۷

16/20

P4

اميدوار به بهبود شرايط زندگي و توسعه و آباداني روستا

0/69

14/42

P5

افزايش عالقه و دلبستگي من به زندگي در روستا

0/83

1۷/53

P6

در صورت داشتن توان سرمايه گذاري ،در روستا سرمايهگذاري کردن

0/۷4

15/51

P7

در صورت وجود شرايط کار و زندگي در شهر ،باز هم ترجيح به زندگي در روستا

0/83

1۷/38

P8

اين روستا را مناسبترين مکان براي زندگي خود در منطقه ميدانم.

0/81

16/96

P9

افزايش توجه و حساسيت مردم نسبت به حفظ منابع آب و خاک و محيط
زيست روستا

0/۷0

14/60

K1

کاهش ميزان وقوع سيالب در روستا و زمينهاي اطراف

0/89

-

K2

بهبود وضعيت بهداشت محيط در روستا )دفع زباله ،آلودگيهاي ناشي از
فعاليتهاي کارگاهي و(..

0/80

25/90

QUEN
K3

کاهش ميزان آلودگي ناشي از وقوع سيالب در روستا

0/8۷

2۷/05

K4

بهبود چشم انداز طبيعي روستا

0/۷6

21/12

K5

افزايش وسعت پوشش گياهي در روستا و اطراف آن

0/81

23/60

K6

کاهش ميزان تخريب آثار فرهنگي روستا )آثار تاريخي ،مذهبي و  )...در روستا

0/84

25/33

K7

افزايش ميزان آبدهي منابع آب سطحي و زيرزميني روستا

0/88

2۷/62

(منبع :يافتههاي تحقيق)139۷ ،

جدول  .7شاخصهاي برازندگي مدل اندازهگیري زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي
شاخص

x 2/df

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معيار پيشنهاد شده

≤3

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/08

مقدار گزارش شده

2/031

0/90

0/91

0/92

0/92

0/91

0/0۷1

منبع :يافتههاي پژوهش139۷ ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

همچنين با توجه به شاخصهاي برازندگي که در جدول ( )۷نشان داده شده است ،ميتوان بيان کرد
که مدل اندازهگيري زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي دهستان چاه دادخدا (شکل،)3 ،
به منظور برازش روابط بين شاخصها و نشانگرهاي مربوط به آنها معتبر و قابل قبول است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .3ضرايب استاندارد مدل اندازهگیري مؤلفههاي زيستپذيري در حالت استاندارد
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بر اساس نتايج به دست آمده از جدول  ،۷يکي از شاخصهاي برازش مدل ،شاخص ميانگين ريشه
مجذورات ( )RMSEAميباشد .معيار پيشنهاد شده براي اين شاخص کوچکتر يا مساوي  0/08است .در
مدل حاضر اين شاخص برابر با  0/0۷1ميباشد که نشاندهنده برازش مناسب مدل مورد مطالعه با داده-
هاي مشاهده شده است .شاخص ديگر ،شاخص نيکويي برازش ( )GFIو شاخص برازندگي تعديل يافته
( )AGFIاست .اين شاخصها هر چه به عدد يك نزديکتر باشد ،بيانگر برازش بهتر مدل است که در اينجا
مقدار آن به ترتيب  0/92و  0/91است .همچنين نسبت خي دو به درجه آزادي ( )  =2/031نيز
2

df

در جدول( ،)8رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبهي اول در تشکيل سازهي مرتبهي دوم ،همراه با مقدار
 tو بارهاي عاملي هر يك از سازهها (مقادير ضريب گاما) نشان داده شده است .مقادير ضريب گاما مي-
توانند شدت رابطهي بين عاملهاي مرتبهي اول و عامل مرتبهي دوم را نشان دهند .در اين تحقيق
براساس دادههاي ميداني در ميان شش شاخص بررسي شده ،عامل مشارکت و همبستگي ( )λ=0/94به

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

شکل  .4مدل اندازهگیري مؤلفههاي زيستپذيري در حالت معنيداري

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

کمتر از  3است که نشاندهنده برازش عالي مدل اندازهگيري پژوهش با دادههاي مشاهده شده است.
ساير شاخصهاي برازش نيز برازش مناسب و عالي مدل را نشان ميدهند .بنابراين با توجه به نتايج به
دست آمده ميتوان گفت که برازش کلي مدل اندازهگيري در وضعيت مطلوب قرار داشته و با دادههاي
مورد استفاده سازگاري دارد .به عبارت ديگر کيفيت برازش کلي مدل اندازهگيري مطلوب سنجيده مي-
شود .همانطور که مدل برازششده در شکل  4و جدول ( )6نشان ميدهد؛ قسمت معناداري ضرايب و
پارامترهاي بدست آمده مدل اندازهگيري زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي دهستان
چاه دادخدا را نشان ميدهد .چنانچه عدد معناداري بزرگتر از  1/96يا کوچکتر از  -1/96باشد رابطه
موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود .شکل  ،3نشان ميدهد کليه روابط معنادار ميباشند و
تمامي فرضيات تاييد ميشوند .بر اين اساس ميتوان گفت مولفههاي زيستپذيري بخش قابلتوجهي از
سازه زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي موردمطالعه را تبيين مينمايند و به ترتيب
اولويتهاي اول تا ششم را در تبيين اين سازه به خود اختصاص دادهاند.
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عنوان قويترين شاخص مرتبط با زيستپذيري اعضاي صندوق اعتبارات خرد روستايي دهستان چاه
دادخدا شناسايي شده است .ساير شاخصهاي زيستپذيري نيز به ترتيب اهميت و ميزان ضريب تأثير
عبارتند از :اشتغال و درآمد ،پيوستگي و تعلق مکاني ،کيفيت محيطي ،امکانات و خدمات زيرساختي و در
نهايت وضعيت مسکن.
جدول  .8رتبهبندي اثر شاخصهاي مرتبه اول در تشکیل سازهي مرتبه دوم زيستپذيري ( )VIABبراساس بارعاملي
شاخصهاي مرتبه اول

رتبه

نماد در مدل
RECO

λ

T-value

sig

0/94

۷/8۷

0/01

0/91

۷/5۷

0/01

۷/10

0/01

1

مشارکت و همبستگي

2

اشتغال و درآمد

EMPL

3

پيوستگي و تعلق مکاني

COLO

0/۷4

4

کيفيت محيطي

QUEN

0/63

3/42

0/01

5

امکانات و خدمات زيرساختي

SUST

0/43

2/8۷

0/01

6

مسکن

HOUS

0/40

3/92

0/01

منبع :يافتههاي پژوهش139۷ ،

 )5نتیجهگیري

کشورهاي در حالتوسعه تنها به تأمين مالي و تجهيز پساندازها و سرمايهگذاريهاي روستاييان محدود
نبوده ،بلکه اثرگذار در ابعاد مختلف زندگي روستاييان است به اين ترتيب مردان و به ويژه زنان آسيبپذير
روستايي به داليلي چند از عمده گروههاي هدف و نخستين افرادي ميباشند که به اينگونه اعتبارات
گرايش دارند .در اين ميان آنها از دسترسي به هرگونه امکانات محروم بوده و به داليل فرهنگي و
اجتماعي ،فعاليتهاي آنها محدود به خانه و روستا شده و همچنين از ضريب اطمينان اقتصادي و
اجتماعي کمتري برخوردارند؛ با وجود اين همه محدوديتها و چالشها زنان بسيار فقير افرادي با برنامه
براي ارتقاي وضعيت فرزندان و خانواده و بهبود کيفيت زندگي بوده و از آمادگي بيشتري براي اشتغال در
مشاغل خانگي و کسب درآمد برخوردارند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

با توجه به مباحث ارائه شده بايد گفت که در دهههاي أخير ،صندوقهاي اعتبار خرد روستايي در

از سويي زيستپذيري به عنوان يك مفهوم ميتواند با توجه به بستر و زمينهاي که در آن تعريف مي
شود بسيار گسترده و يا محدود باشد .از اينرو ،غفلت از مقوالتي همچون مشارکت و همبستگي ،پيوستگي
کارگيري صحيح توانمنديهاي بالقوة آنها در تشکلهاي مختلف به ويژه صندوق اعتبارات خرد روستايي
نقش مؤثري داشته باشد .بدين سبب مسئولين و دستاندرکاران برنامههاي توسعه روستايي و بهبود
زيستپذيريشان بايد توجه خاصي به پروش روستاييان خالق ،پاسخگو و داراي شبکه اجتماعي منسجم

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

و تعلق مکاني روستاييان ميتواند در عدم تحول و تحقق توسعة پايدار و تربيت نيروهاي انساني و به
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باشند ،چرا که داشتن نيروي انساني کارآمد ،انعطافپذير و پاسخگو ميتواند منافع بسيار زيادي را براي
جامعه روستايي بدنبال داشته باشد.
با توجه به نتايج بهدستآمده ميتوان گفت که برازش کلي مدل اندازهگيري زيستپذيري در وضعيت
مطلوب قرار داشته و با دادههاي مورداستفاده سازگاري دارد؛ به عبارتديگر برازش کلي مدل اندازهگيري
تحقيق مطلوب سنجيده ميشود .همانطور که مالحظه شد نتايج تحقيق نشان داد که براساس مقادير
شاخصهاي تحليل عاملي تاييدي بهدست آمده از دادههاي ميداني در ميان شاخصهاي بررسيشده،
عامل "مشارکت و همبستگي"  0/94بهعنوان قويترين شاخص مرتبط با زيستپذيري اعضاي مورد
مطالعه شناسايي شده است .بر اين اساس ميتوان گفت فرهنگ مشارکت و همبستگي عاملي زيربنايي و
حتي پايه و اساس ساير بسترهاي ضروري براي توسعهي زيستپذيري است که ميتواند به واسطهي
انعطافپذيري و درگيرکردن تمامي اعضا در تصميمگيريهاي گروهي ،بهبود قابليتها و توانمندسازي
اعضا ،اعتمادسازي و تسهيل ارتباطات فردي و گروهي و ايجاد انسجام بيشتر ميان اعضاي صندوقهاي خرد
روستايي ،نقشي اساسي در القا و تقويت روحيهي نوآوري ،خالقيت و ريسكپذيري ايفا کند و موجب ايجاد
ارزشهاي بنيادي صندوق اعتبار خرد در نظر بگيرند و رفتارهاي خود را در راستاي آن تنظيم کنند و
انطباقدهند .اين يافته با نتايج تحقيق محققان ذکر شده در گذشته همخواني دارد .محققاني چون
) ،Lau Leby et al (2010) ،Omuta (1988رضواني و همکاران ( ،)1388جمعهپور ) ،(1392بندرآباد
( ،)1390خراساني ) (1391و رستمعليزاده و سلياني ( )1390و Holt-Jensen (2001)/ American

) Institute of Architects (2005نيز در مطالعات خود بر اهميت اين مولفه (مشارکت و همبستگي) در
تشکيل ابعاد زيستپذيري تأکيد زيادي داشتند.
با در نظرگرفتن نتايج تحقيق و اهميت عامل مشارکت و همبستگي و عامل اشتغال و درآمد پيشنهاد
ميشود در اين زمينه ،توجه به مواردي نظير خصيصه مثبت پذيرش ريسك ،قبول شکست و اشتباه اعضا به

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

رفتارهاي کارآفرينانه در اعضا شود؛ به نحوي که تمامي اعضا کارآفريني و حرکت به سوي آن را يکي از

مثابهي مسئلهاي اجتنابناپذير در فرايند نوآوري ،پشتيباني از ايدههاي جديد اعضا ،فعال و پويا و تشويق
آنها به ايدهپردازي و ارائه فکرهاي نو ،بستر الزم را براي توسعهي کارآفريني دراعضاي صندوق اعتبار خرد
هاي آموزش کارآفريني به صورت مستمر براي آنان برگزار شود و سازوکارهاي تشويقي مناسب براي ترغيب
اعضا به شرکت در اين دورهها به کار گرفته شود.

همچنين نتايج پژوهش نشان داد عامل اشتغال و درآمد با ضريب مسير  0/91درصد دومين سازهي
موثر در زيستپذيري ميباشد .با نتايج تحقيق رضواني و همکاران ( ،)1388رستمعلي و سلياني (،)1390

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

ايجاد ميکند .همچنين توصيه ميشود براي بهبود و ايجاد و تقويت مهارتهاي کارآفرينانه در اعضا ،دوره-
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) Omuta (1988و ) Lau Leby et al (2010تطابق داشت .بنابراين حمايت در تشويق زنان ،دختران و
مردان روستايي به توسعه مشاغل و کارآفريني؛ سبب ميشود که با انگيزهي بيشتري به کسب و کار
بپردازند .مؤلفهي پيوستگي و تعلق مکاني با ضريب مسير  0/۷4بخشي از سازه مؤلفههاي زيستپذيري
اعضاي صندوقهاي اعتبار خرد روستايي را تبيين مينمايند و به ترتيب اولويت و اهميت سوم را در تبيين
اين سازه به خود اختصاص دادهاند .پژوهشهاي )Victoria ،American Institute of Architects (2005

) & Efiiciency (2008و رستمعلي و سلياني ( )1390نيز به اهميت اين شاخص در زيستپذيري دست
يافتند .از لحاظ بعد کيفيت محيطي ،نيز با ضريب مسير  0/63در اولويت و اهميت چهارم قرار گرفت .با
نتايج Wheeler (2001)/ American Institute of Architects (2005)/ Victoria & Efiiciency

 (2008)/ Holt-Jensen (2001)/ Balsas (2004)/که به اهميت اين بعد در زيستپذيري دست يافتند
همسو است .در بعد امکانات و خدمات زيرساختي نيز با ضريب  0/43درصد در اهميت بعدي (پنجم) قرار
گرفت .يافتههاي ) ،(Brittne, 2009), Vancouver Municipality (2004رضواني و همکاران (،)1388
جمعهپور ) ،(1392عليرضا بندرآباد ( ،)1390خراساني ) (1391و رستمعلي و سلياني ( )1390در تحقيق
نتايج پژوهش ويسر و همکاران ( )Visser et al., 2005و اوماتا ) (Omuta, 1988همسو است .به هر حال،
همانطور که نتايج اين تحقيق نشان داد ،صندوق اعتبارات خردي که قصد دارد کارآفرين باشد بايد
ساختاري پايين به باال ،ارتباطات سازماني شفاف ،مبتني بر انجام گروهي فعاليتها و انعطافپذير داشته
باشد.
براساس نتايج پژوهش ،به منظور ايجاد و گسترش زمينههايي براي فعاليت در صندوق اعتبارات خرد
روستايي با توجه به شرايط و فرهنگ جوامع روستايي موردمطالعه پيشنهاداتي در ذيل ارائه شده است:
-

-

-

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2

-

تدوين برنامهها ي آموزشي در دهستان با هدف ايجاد تحول در باورهاي فرهنگي خانوادهها و جامعهي
روستايي نسبت به توانمندي زنان و مردان در فعاليتهاي اقتصادي -اجتماعي و گروهي و همافزاييشان
در راستاي ارتقاي زيستپذيري خود؛
آگاهي و ارائه آموزش در حمايت از زنان و مردان شاغل و داراي صندوقهاي اعتبار خرد روستايي در
خانواده و جامعه روستايي به منظور تقويت روحيهي مشارکت و پيوستگي آنان در گروههاي اجتماعي و
افزايش حس اعتماد و همکاري آنان در دهستان؛
اختصاص و ارائه تسهيالتي از صندوقهاي اعتباري خرد در راستاي ايجاد و توسعه مولفههايي چون
کيفيت زندگي ،امکانات زيرساختي و بهبود مسکن روستاييان مورد مطالعه؛ و
شناسايي و معرفي افراد موفق به عنوان الگوي نقش و به کارگيري تجارب آنان و راهبردهاي نوين در
راستاي تقويت و توسعه مشاغل و همچنين صندوق اعتبارات خرد روستايي به منظور بهبود وضعيت
زيستپذيري روستاييان مورد مطالعه.
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تشکر و قدردانی
اين مقاله با حمايت مالي پر شده توان افزايي جوامع محلي که توسط بنياد علوي به نمايندگي از بنياد
مستضعفان انقالب اسالمي و با همکاري دانشگاه تهران به اجرا رسيده و تدوين گرديده است.
 )6منابع
-

آسايش ،حسين .)1386( ،برنامه ریزی روستایی ایران .چاپ هفتم ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،صص .125 :

-

برزو ،غالمرضا ،شاهحسيني ،ايوب ،عباسيزادهقنواتي ،محمدصادق ،وليزاده ،اقـدس ،باقرنسـب ،محمـد ،بهرامـي،
مجيد .)1389( ،ارزشیابی کیفی طرح هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه :کـاربرد نظریـه
بنیانی .فصلنامه پژوهشهاي روستايي ،شماره  ،3صص.169-153 :

-

بندرآباد ،عليرضا .)1390( ،شهر زیستپذیر .جستارهاي شهرسازي .تابستان و پاييز .شماره .3

-

جمعهپور ،محمود و تهراني ،شهرزاد .)1392( ،تبیین میزان زیستپذیری و کیفیت زندگی در روسـتاهای
پیرامون شهری( .مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار) .فصل نامه برنامهريزي کالبدي فضايي،
شماره سوم.60- 49 ،

-

حکيم دوست ،ياسر ،مرادي ،محمود ،رستمي ،شاهبختي ،نظري ،عبدالحميـد .)139۷(.تحلیل فضـایی زیسـت

-

خراساني ،محمدامين ،مطيعيلنگرودي ،سيدحسن و رفيعيان ،مجتبـي .)1391( ،سنجش و ارزیـابی زیسـت
پذیری روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی :شهرستان ورامین) .نشـريه پـژوهشهـاي روسـتايي،
سال سوم؛ شماره چهارم ،زمستان ،صص .110-85

-

رستعمليزاده ،ولياله و سلياني ،مسـعود .)1390( ،زندگی مطلوب روستایی با تأکید بر بهزیستی اجتمـاع
روستایی .مجله توسعه روستايي .دور سوم .شماره .186-165

-

رضواني ،محمدرضا .)138۷( ،مقدمهای بر برنامهریزی توسعه روستایی در ایران ،انتشـارات قـومس ،چـاپ
دوم ،تهران ،صص .151:

-

رضواني ،محمدرضا ،متکان ،علياکبر ،منصوريان ،حسين و ستاري ،محمدحسـين .)1388( ،توسعه و سـنجش
شاخص فصلنامه شاخصهای کیفیت زندگی (مطالعه موردی :شهر نورآباد ،استان لرستان) .مطالعات و
پژوهشهاي شهري منطقهاي ،سال اول ،شماره دوم ،اصفهان ،صص .8۷-110

-
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ساسانپور ،فرزانه ،تواليي ،سيمين و جعفرياسدآبادي ،حمزه .)1394( ،سـنجش و ارزیـابی زیسـتپـذیری
شهری در مناطق بیست و دوگانه کالنشهر تهران .فصلنامه برنامهريزي منطقهاي ،سال ،5شماره  ،18صـص
.1393 ،2۷-42
قدیم شهر آران و بیدگل از شاخصهای کیفیت زندگی .مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقـهاي .سـال
چهارم ،شماره سيزدهم ،تابستان.

-

عزيزپور ،فرهاد ،و حسينيحاصل ،صديقه .)138۷( ،مروری بر روند تحوالت کالبدی روستاهای کشـور بـا
تاکید بر طرح هادی روستایی .مسکن و محيط روستا ،شماره  ،123سال بيس و هفتم ،صص.55– 42:

-

علياکبري ،اسماعيل و اکبري ،مجيـد .)1395( ،مدلسازی ساختاری -تفسیری عوامل مـوثر بـر زیسـت-
پذیری کالن شهر تهران .برنامهريزي و آمايش فضا .دوره  21بهار  1396شماره .1
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-

شاطريان ،محسن ،اشنويي ،امين و گنجيپور ،محمـود .)1391( ،سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافـت
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 حفاظت محیط زیست و برنامهریزی توسعه فیزیکی.)1389( ، ارسطو،مطيعي لنگرودي سيدحسن و ياري

-

،3  شـماره،21  سـال. فصلنامه جغرافيا و برنامـه ريـزي محيطـي.روستا با تاکید بر ارزیابی طرحهای هادی
-

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

-

-

-

[ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2 ]

-

.60-45 .صص
American Institute of Architects (2010). “the Road to Livability: How State
Departments of Transportation are Using Road Investments to Improve Community
Livability”. AASHTO, 2010.
American Institute of Architects (AIA). (2005). “What Makes a Community Livable?”,
No 101, pp 10-11, 2005.
Balsas, C.J.L., (2004). “Measuring the Livability of an Urban Centre: An Exploratory
Study of Key Performance Indicators. Planning, Practice and Research. 19(1): pp. 101–
110, 2004.
Brittne, N.; Gu. Terri., (2009). “going from good to great: A Livable Communiies
Survey in Westchester County in New York”. AARP, 2009.
Cities plus (2003) “A sustainable urban system”. the long term plan for greater
Vancouver, Canada, cities plus.
Cobb. C. (2000). Measuring Quality of life. 2000, the new politice of work family: and
commity. David Callahan and Stephen. B. Heintz. Eds.
Epley, D.; Menon, M. (2008). A method of assembling cross- sectional indicators into a
community quality of life. Social indicators research, 88(2), Pp: 281- 296 .
Gibson, K., Cahill, A. and Mckay, D., (2010). Rethinking the dynamics of rural
transformation: performing different development pathways in a Philippine
municipality. Journal of Transactions of the Institute of British Geographers. No 35. Vol
11. Pp: 237- 255.
Heylen, K., (2006). “Liveability in Social Housing: Three Case studies in Flanders”.
Holt, J. A., (2001). “Individual Relational Space in Deprived Urban Neighbourhoods”.
Paper Presented at ENHR conference, 25_29 June, 2001, Pultusk, Poland.
http://www.nhh.no/geo/NEHOM/publications/ENHR%20Warsawa%202001
.pdf
(accessed on 5 July 2006).
http://www.fa.wikipedia.org/wiki/  مزلو_آبراهامvisited at 25 March 2012.
Inglehart, R., (1990). “Culture Shift in Advanced Industrial Society”. Princeton NJ:
Princeton University Press.
Kennedy, RJ, Buys, L. (2010). Dimension of liveability: A tool for sustainable cities. In
Proceedings of SB12mad Sustainable Building Conference.
Kotkin, J., (2001). “The New Geography: How the Digital Revolution in Reshaping the
American Landscape”. NY: Random House Paper Backs.
Lau, L., Jasmine & Hashim, Ahmad, H., (2010). “Liveability Dimensions and
Attributes: Their Relative Importance in the Eyes of Neighbourhood Residents”.
Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 15(1), 67–91.
Leby, J. L. & Hashim, A. H., (2010). “Liveability Dimensions and Attributes: Their
Relative Importance in the Eyes of Neighborhood Residents”. Journal of Construction
in Developing Countries, 12 (1), 76–31.
NDRII., Natural Disaster Reserch Institute of Iran. )2007(. Principles and Criterions and
Critercons for place making and designing of new Rural Areas.
Omuta, G.E.D., (1988). “The Quality of Urban Life and the Perception of Livability: A
Case study of Neighbourhoods in Benin City, Nigeria”. Social Indicators Research,
20(4): 417–440.
Perogordo Madrid, Daniel (2007). The Silesia Megapolis, European Spatial Planning,
2007.
Radcliff, B., (2001). “Politics, Markets and Life Satisfaction: The Political Economy of
Human Happiness”. American Political Science Review, Vol 95, No 4, pp 939-955.
Smith, K. (2003). Environmental Hazards. Ebrahimmoghimi and 39ShapourGudarzinejad. Tehran: Samt Publications, Pp: 35.

147
-

[ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.7.2 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

)32  شماره دوم (پیاپی، سال نهم،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
یپی
Song yang. (2011). A livable city study in china: using structural Equation models.
thesis submitted in statistics, department of statistics Uppsala university.
Vancouver, M., (2004). “City of Vancouver Community Assessment Survey”.
Executive Summary, 2004.
Victorian, C.; Efiiciency, C., (2008). “A State of Liveability: An in Inquiry in to
enhancing Victoria’s Liveability”. Final Report. p. 10, 2008.
Visser, P., Van Dam, F. and Hooimeijer, P., (2005). “The influence of Neighbourhood
Characteristics on Geographical Differences in House Prices in the Netherlands”.
Paper Presented at European Network for Housing Research (ENHR) International
Housing
Conference,
29
June–3
July
2005,
Reykjavik,
Iceland.
http://www.borg.hi.is/enhr2005iceland/index.
Php?
Option=content&task=view&id=14&Itemid=37 (accessed 2 September 2006).
Wheeler, M, (2001). “Planning Sustainable and livability Cities”, Stephen, 2001.
World Bank, (2008) World Development Report 2008: Agriculture for Development.
Washington, DC: World Bank.Pp: 125.

