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 22/2/1392:تاريخ تصويب    10/12/1391: تاريخ دريافت

  چكيده

در شرق استان گلستان منجر به وقوع دو سيل ويرانگر گرديد كـه از   1384هاي شديد در مرداد بارش باران
ـيل در     منظور جلوگيري به . هاي رخ داده در كشور بودندترين سيلبارخسارت از تكـرار مجـدد رويـداد س

روستا  جايي توأم با تجميع يازدهصورت محدود و همچنين جابهزده، اقدام به انتقال سه روستا بهمناطق سيل
ديده از جايي روستاهاي آسيبهدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي تأثيرات جابه .پيشكمر گرديد منطقه به

قلمرو كيفيت زندگي  10بدين منظور  .هاي ذهني استه از شاخصسيل بر كيفيت زندگي ساكنين با استفاد
شامل اشتغال، درآمد و سرمايه، مشاركت اجتماعي، بهداشت، رفاه اجتماعي، آموزش، امنيت، مسكن، محيط 

جامعه آماري اين تحقيق خانوارهاي ساكن در شهر . طبيعي و اطالعات و ارتباطات براي مطالعه انتخاب شد
ـين تعـداد    . قجه پايين در استان گلستان بـود قجه باال و بقكسن، بقستاي قوالقپيشكمر و سه رو بـراي تعي

ـتفاده پرسشنامه از فرمول كوكران استفاده شد و پرسشنامه ـته بـا    ) نمونـه  279( هاي مورد اس از سـؤاالت بس
تحليـل  پـس از  . هاي عمده زندگي تشـكيل شـد  هايي در طيف ليكرت پنج مقياسي متناسب با قلمروپاسخ

جـايي  در الگـوي جابـه  آماري اطالعات پرسشنامه، نتايج نشان داد كه ميانگين رضايت از كيفيت زندگي 
ايـن  . اسـت ) 3(است كه بيشتر از ميانگين نظري  67/3و  36/3ترتيب محدود و الگوي تجميع به 

الگـوي   دهنده بهبود وضعيت اين قلمرو نسبت به دوره قبل از اسـكان مجـدد در هـر دو   امر نشان
داري را در ميزان رضايت از كيفيـت زنـدگي   ها اختالف معنيهمچنين بررسي. مورد مطالعه است

  .دهد جايي نشان ميبين الگوهاي تجميع و جابه
 .كيفيت زندگي، اسكان مجدد، تجميع روستاها، سيالب، استان گلستان: ها واژه كليد
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 مقدمه 

هـاي  هايي همچون زمان و مكـان و ارزش ه تحت تأثير مؤلفهكيفيت زندگي مفهومي پيچيده و چندبعدي است ك
: 2013رضواني و منصـوريان،  (وابسته است يافتگي جوامع  ميزان توسعه وضعيت آن بهفردي و اجتماعي قرار دارد و 

 اي بـراي ميـزان جـذابيت و   عنوان انـدازه پذيري يك ناحيه، برخي ديگر بهبرخي آن را به عنوان قابليت زيست). 148
، 1اپلـي و منـون  (انـد  عنوان رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي، شادكامي و مواردي از اين دسـت تعبيـر كـرده    برخي به

گيري و بهبود كيفيت زندگي از اهداف عمده افـراد، محققـان، برنامـه   در چند دهه اخير، شناخت، اندازه ).281: 2008
شناسـي،  ها از جملـه روان تي مورد توجه تعداد زيادي از رشتهاين عرصه علمي و تحقيقا. استها بوده ريزان و دولت

؛ قاليبـاف و  2: 1387رضـواني و منصـوريان،   (شناسي و جغرافيـا بـوده اسـت    پزشكي، اقتصاد، علوم محيطي، جامعه
  ).163: 1388همكاران، 

بـه مطالعـة كيفيـت     ريزان در خصوص نيازگذاران و برنامه دهد كه محققان، سياستمرور ادبيات تحقيق نشان مي
اين مطالعات غالباً وظايفي كليدي از قبيل آگاه كـردن شـهروندان،   . زندگي در نواحي روستايي با يكديگر توافق دارند

نتـايج مطالعـات كيفيـت زنـدگي     . گذاران از روندهاي كيفيت زندگي را بر عهده دارنـد  هاي اجتماعي و سياستگروه
ريزي روستايي كمك كنـد و  هاي مديريت و برنامهها، تدوين استراتژيبندي مكانها، رتبهتواند به ارزيابي سياست مي

منظور ارتقاي كيفيت زندگي ساكنين اين نـواحي   ريزان و مديران بهبندي مسايل اجتماع را براي برنامهدرك و اولويت
دار، علـل  شناسايي نواحي مسئلهتواند به عالوه بر اين، مطالعات كيفيت زندگي مي). 1207: 2008، 2لي(سازد تسهيل 

هـا و  جمعيتي بـر كيفيـت زنـدگي و پـايش و ارزيـابي كـارآيي سياسـت        - نارضايتي مردم، تأثير فاكتورهاي اجتماعي
   ).413: 2007، 3سانتوس و مارتين(ها در زمينه كيفيت زندگي منجر شود استراتژي

غفـاري و  (شود هاي ذهني استفاده مياخصهاي عيني و شگيري كيفيت زندگي از دو دسته شاخصجهت اندازه
هاي اجتمـاعي  شود، عموماً بر متغيرهاي عيني كيفيت زندگي ناميده ميآنچه در اصطالح شاخص. )23: 1388اميدي، 

هـاي شخصـي   هاي ذهني كيفيت زندگي بر اطالعات به دست آمده از گـزارش و اقتصادي متمركز است، اما شاخص
رود شـمار مـي  هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي بـه     تمركز دارد و در واقع مكمـل شـاخص   افراد از تجارب زندگي خود

 ). 2: 2012، 4رضواني و همكاران(

هاي زيـادي دربـاره قلمروهـاي مـورد اسـتفاده در مطالعـه       ، بحث»كيفيت زندگي«افزون بر مسئله تعريف و ابعاد 
يت زندگي با در نظر گـرفتن هـر دو بعـد عينـي و     ، در تعريف خود از كيف)2000( 5كامينز. كيفيت زندگي وجود دارد

                                                 
1 Epley & Menon 
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وري، تعلق، امنيت، اجتماع محلـي و  كند كه از هفت قلمرو مهم شامل بهزيستي مادي، سالمت، بهرهذهني آن بيان مي
 سـال  در همكـاران  و 1هـاگرتي . توان براي محاسبه شاخص تركيبي كيفيت زندگي استفاده كـرد بهزيستي عاطفي مي

 فعاليت و كار سالمت، مادي، بهزيستي عاطفي، بهزيستي خانواده، با روابط شامل قلمرو هفت كه ندداشت اظهار 2001

  . دهند پوشش خوبيبه را زندگي كيفيت فضاي توانندمي فردي امنيت و به اجتماع تعلق احساس مولد،
واي جغرافيـايي، تغييـر   عواملي از قبيل بروز سوانح و حوادث طبيعي، كاهش اشتغال و درآمد، فاصله زيـاد و انـز  

هـاي جـدي   هاي الزم براي بهبود كيفيت زندگي روستايي را بـا چـالش  اجراي سياست... بافت و ساختار جمعيتي و 
   ).164: 2012، 2پاپانيكوالئو و همكاران(كند مواجه مي

هاي توليدي و نيز منظور بهبود فعاليتاسكان مجدد بازتابي از اجراي بهگزيني استقرار مجدد جمعيت روستايي به 
بررسي پديده اسكان مجدد در كشورهاي ). 160: 1390پورطاهري و همكاران، (بهسازي استانداردهاي زندگي است 

در حال توسعه نشانگر اين است كه پديده مذكور عمدتاً به يك يا چند دليل از قبيل رويـارويي بـا حـوادث طبيعـي،     
معموالً بـراي  ). 51: 2010، 3آقبا و همكاران(شود امنيتي انجام مي - ياسيهاي توسعه روستايي و داليل ساجراي برنامه

ديده و يا تخريب شده در اثر بروز باليـاي طبيعـي، الگـوي درجاسـازي، الگـوي توسـعه       بازسازي روستاهاي آسيب
  .شودو الگوي تجميع و ادغام در پيش گرفته مي) انتقال(جايي پيوسته، الگوي جابه

جـويي اقتصـادي در ارايـه امكانـات و     هـاي صـرفه  فوق، شيوه تجميع و ادغام كه داراي مزيـت هاي در بين شيوه
: 1390منتظريـون،  (اسـت  اندركاران عمران و توسعه روستايي را بيشتر به خود جلب كـرده  خدمات است، نظر دست

  .ده استهاي روستايي نشان داده شهاي بازسازي سكونتگاهمزايا و معايب سياست 1در جدول ). 37

  )101: 1391زاده و همكاران، پهلوان(جايي مزايا و معايب تجميع و جابه 1جدول 

  تجميع

ريزي با نظم و ترتيب در ساخت و ساز، تمركز جمعيت، تحرك دهي بهتر، امكان برنامهامكانات  مزايا
  اقتصادي، بهبود شرايط فرهنگي، كاهش خطرات آتي

هاي معيشتي، ناهمگوني از اراضي كشاورزي، از بين رفتن فعاليت دور افتادن برخي از روستاها  معايب
  اجتماعي

  جاييجابه
  ريزي و طراحي بهتر، كاهش خطرات آتي، نظم و ترتيب در ساخت و سازبرنامه  مزايا
  دور افتادن روستاها از اراضي كشاورزي  معايب

  

سـيالب يكـي از   . خيـز كشـور اسـت   اي حادثـه هـ از جمله استان نفر 1777014استان گلستان با جمعيتي بالغ بر 
دهد كه از نشان مي) 180: 1389(هاي افتخاري و همكاران بررسي. هاي استان استناپذير رودخانههاي جداييويژگي

                                                 
1 Hugerty 
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 44روستا در گروه روستاهاي بـا خطـر بـاال،     156روستا در حوزه آبخيز گرگانرود در استان گلستان، تعداد  236بين 
در . روستا در گروه روستاهاي با خطر سـيل پـايين قـرار دارنـد     36روستاهاي با خطر سيل متوسط و  روستا در گروه

  .خيز استان گلستان آمده استنقشه مناطق سيل 2شكل 

 
  )امور آب استان گلستان: منبع(خيز استان گلستان نقشه مناطق سيل 1شكل 

ن گلستان منجر به رخداد دو سيل ويرانگـر گرديـد كـه از    در نواحي شرقي استا 1384هاي شديد در مرداد بارش باران
منظور جلوگيري از تكرار به ). 533: 2012، 1شريفي و همكاران(هاي رخ داده در كشور بودند ترين سيلبار جمله خسارت

متر از محـل  صورت محدود به فواصل كمتر از دو كيلـو  زده، اقدام به انتقال سه روستا بهمجدد رويداد سيل در مناطق سيل
تـا كنـون    ).14: 1390منتظريون، (پيشكمر گرديد  منطقه روستا به جايي توأم با تجميع يازدهقديم روستاها و همچنين جابه

ـاي اسـكان مجـدد    محيطي اجراي طـرح مطالعات متعددي در زمينه بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيست ه
ـيري  )1385(به مطالعات رحمتي  توانصورت گرفته است كه از آن جمله مي اشـاره  ) 1390(و منتظريـون  ) 1388(، اردش

هاي كيفيت زنـدگي تحقيقـات معـدودي صـورت     اما در خصوص اثرات الگوهاي مختلف اسكان مجدد بر شاخص. كرد
در  بيعـي شده پس از سـوانح ط  ارزيابي كيفيت زندگي در روستاهاي ادغامدر ) 1391(زاده و همكاران پهلوان. استگرفته 

ـبتاً بهبـود    شهر جديد پيشـكمر  ساكنان زندگي كيفيت است توانسته روستا تجميع استان گلستان به اين نتيجه رسيدند كه را نس
  .بخشد

                                                 
1 Sharifi et al 
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 تـأمين  بـراي  شـده  فراهم هايو فرصت امكانات منابع، ميان كنش برهم عنوانبه زندگي كيفيت حاضر، مطالعه در

 مكـان  يـك  در نيازهايشـان  شـدن  بـرآورده  از هاگروه و رضايت افراد و ارزيابي دريافت، همچنين و انساني نيازهاي

ديـده  جايي و تجميع روستاهاي آسيبهدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثرات جابه .استشده  گرفته نظر در خاص
اسـت و  هـاي ذهنـي   بر كيفيت زندگي ساكنين محلي از طريـق مطالعـه شـاخص    استان گلستان 1384از سيل مرداد 

  :هاي تحقيق شامل موارد زير استپرسش
  است؟ جايي روستاها در بهبود كيفيت و استانداردهاي زندگي روستاييان نقش داشتهآيا جابه - 1
  هاي كيفيت زندگي است؟بيشترين و كمترين تغيير مثبت مربوط به كدام شاخص - 2
يفيـت زنـدگي در الگوهـاي اسـكان مجـدد      هـاي ك مندي از شاخصداري بين ميزان رضايتآيا تفاوت معني - 3

  وجود دارد؟) جايي توأم با تجميعجايي محدود و الگوي جابهالگوي جابه(

  منطقه مورد مطالعه
 و درجـه  55 هايطول شمالي و دقيقه 22و  درجه 37تا  دقيقه 42و  درجه 37 هايعرض بين مطالعه مورد محدوده

جامعه آماري اين تحقيق خانوارهـاي سـاكن در شـهر پيشـكمر     . استشده  واقع شرقي دقيقه 20ودقيقه  55تا  دقيقه 54
) دوجـي  شيخلر و سيدلر، سفلي،عليا، قپانقپان پاشايي، كروك، لر،خوجه چاتال، طوقه،اطاق، آقروستاي قزل 11تجميع (

خانوار واقع  349به ميزان  قجه پايينقجه باال و بقكسن، بقخانوار و خانوارهاي ساكن سه روستاي قوالق 1043به ميزان 
  . است موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان گلستان نشان داده شده 2در شكل . در شرق استان گلستان است

 

 

  زده مشمول طرح اسكان مجدد در استان گلستانموقعيت قرارگيري روستاهاي سيل 2شكل 
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ويـژه بـه لحـاظ    كشور كه پيامدهاي نامطلوبي را بهجايي روستاها در هاي قبلي تجميع و جابهبا توجه به تجربه
اي عمل شـود كـه   گونه وجود آورده بود، در طرح اسكان مجدد اين ناحيه سعي شد بهاي به مسايل قومي و طايفه

نشين و اهالي آن جا شده تركمنبر اين اساس، همه روستاهاي جابه. اي به وجود آيدكمترين مسائل قومي و طايفه
ايفه گوگالن هستند و به لحاظ فرهنگ، عادات، سطح طبقاتي و كسب و كار، وضـعيت يكسـاني بـين    همگي از ط

اي و هاي طايفـه هاي اسكان مجدد، تا حد امكان حريمدر تمامي سايت). 99: 1391زاده و همكاران، پهلوان(دارند 
گذار شده به افراد واجد شرايط وسعت قطعات وا. استهاي قبل از سيل حفظ شده فاميلي بين ساكنان و همسايگي

  . استكشي بوده ها از طريق قرعه متر و واگذاري آن 300تا  280تقريباً برابر و به اندازة 

  هامواد و روش

هـاي  شناسي واحد جهت تعيين تعداد قلمروهاي زندگي، انتخـاب قلمروهـا و معـرف   با توجه به فقدان روش
هـاي ناحيـه مـورد    هاي در دسـترس، ويژگـي  شخصي پژوهشگر، دادههاي اساس قضاوتمربوط به هر قلمرو بر 

قلمرو شامل اشتغال، درآمـد و سـرمايه، مشـاركت     10در تحقيق حاضر . گيردمطالعه و اهداف تحقيق صورت مي
اجتماعي، بهداشت، رفاه اجتماعي، آموزش، امنيت، مسكن، محيط طبيعي و اطالعـات و ارتباطـات بـراي مطالعـه     

  . استر ناحيه مورد مطالعه انتخاب شده كيفيت زندگي د
اي از نماگرهـاي  در گام نخسـت مجموعـه  . جهت تعيين معيارهاي كيفيت زندگي از تكنيك دلفي استفاده شد

كه از كاربرد بيشتري برخوردار بودند، بـر اسـاس مـرور نوشـتار و مطالعـات      ) نماگر 51(مرتبط با كيفيت زندگي 
اي، جهـت انتخـاب نماگرهـاي    تخاب شد و سپس با استفاده از روش پرسشـنامه ها ان مربوط و تحليل محتواي آن

نمـاگر انتخـاب و    37مرتبط با موضوع مورد مطالعه در اختيار خبرگان و پژوهشگران قرار گرفت و نهايتـاً تعـداد   
ن مشتمل بر خبرگـان محلـي و پژوهشـگرا   (نفر  30شونده در اين بررسي  تعداد كل جامعه پرسش. گزينش گرديد

  . است بوده) هاي علوم اجتماعي، معماري، بازسازي سوانح و محيط زيستهاي جغرافيا، رشتهگروه
با توجه به . در تحقيق حاضر از فرمول كوكران استفاده شد) حجم نمونه(براي تعيين تعداد پرسشنامه مورد نياز 

وار براي تكميل پرسشنامه انتخاب خان 279، تعداد 05/0درصد و ضريب خطاي  95، سطح اطمينان فرمول كوكران
جهت تعيـين پايـايي پرسشـنامه بـا     . نظران تأييد گرديدها با نظر پانل متخصصان و صاحبروايي پرسشنامه. شدند

به  808/0آزمون انجام شد كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مجموع ابعاد، پرسشنامه، پيش 30استفاده از 
 .دست آمد

با توجه بـه ايـن كـه تكميـل     . ها به صورت تصادفي در بين خانوارهاي ساكن صورت گرفتمهتوزيع پرسشنا
پرسشنامه به تنهايي ابزاري كافي براي گردآوري اطالعات تشـخيص داده نشـد، عـالوه بـر آن مشـاهده ميـداني،       

بـراي  . هاي عميق موردي و گروهي با ساكنين و بررسـي اسـناد و مـدارك موجـود نيـز صـورت گرفـت       مصاحبه
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خيلـي بهتـر شـده    (هاي در طيف ليكرت پنج مقياسي هاي مورد استفاده اساساً از سؤاالت بسته با پاسخنامه پرسش
در گام ديگر . استفاده شد و سؤاالت در محدوده ده قلمرو عمده زندگي تعريف شدند)) 1(تا خيلي بدتر شده ) 5(

هـا اسـتخراج شـده و جهـت     ت مورد نياز از پرسشـنامه ها و رفع نواقص احتمالي، اطالعاپس از تكميل پرسشنامه
 منظور بررسي در پژوهش حاضر به .گرفت رسيدن به اهداف تحقيق، مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار

  .استفاده شده است Tكيفيت و استانداردهاي زندگي روستاييان، از آزمون  اسكان مجدد در نقش

  بحث و نتايج

 هاي توصيفييافته

 بـين ) درصد 46(دهد كه بيشتر پاسخگويان هاي نمونه مورد مطالعه نشان ميتايج حاصل از توصيف ويژگين

 داراي تحصيالت پاسخگويان درصد 68 از بيش. درصد زن هستند 22درصد مرد و  78دارند و  سن سال 42 تا24

از پاسخگويان نيز تحصيالت ديـپلم   درصد 32حدود . سوادنددرصد بي 12هستند كه از اين ميان  ديپلم تر ازپايين
درصد بيشترين ميزان اشـتغال   67دهندگان شاغلند و شغل كشاورزي با درصد از پاسخ 46. يا باالتر از ديپلم دارند

 82بـيش از  . دارنـد  تومان هزار 300 از باالتر ايماهانه درصدشان درآمد 35تنها  .استرا به خود اختصاص داده 

درصد از پاسخگويان به صورت دايـم   88در محل جديد بيش از . واحد مسكوني هستند پاسخگويان مالك درصد
در سـه   زندگي كيفيت مختلف قلمروهاي از رضايت توصيفي آمار. كنندطور موقت زندگي ميدرصد نيز به  22و 

 . استه آمد 3و  2جداول  در) الگوي تجميع(و شهر جديد پيشكمر ) جاييالگوي جابه(جا شده روستاي جابه

  جاييالگوي جابهآمار توصيفي رضايت از قلمروهاي مختلف كيفيت زندگي در  2جدول 

  سطوح رضايت

  )درصد(قلمروهاي كيفيت زندگي 

محيط 
  طبيعي

  بهداشت  آموزش  مسكن
رفاه 

  اجتماعي
  مشاركت

اطالعات و 
  ارتباطات

  اشتغال امنيت
درآمد و 
  سرمايه

  1/11  8/1  6/10  2/10  6/17  8/1  7/5  8/10  8/29  6/13  خيلي بهتر شده

  22  7/10  1/48  8/25  46  2/15  33  4/28  6/41  7/22  بهتر شده

  4/21  3/24  9/15  2/35  5/20  47  7/41  9/36  5/14  6/21  تغييري نكرده

  25  8/39  2/7  14  4/11  30  5/12  6/17  2/8  2/22  بدتر شده

  8/19  2/20  17  4/14  5/4  2/5  7/5  5/4  1/6  3/19  خيلي بدتر شده
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  الگوي تجميعآمار توصيفي رضايت از قلمروهاي مختلف كيفيت زندگي در  3ل جدو

  سطوح رضايت

  )درصد(قلمروهاي كيفيت زندگي

محيط 
رفاه   بهداشت  آموزش  مسكن  طبيعي

اطالعات و   مشاركت  اجتماعي
درآمد و   اشتغال امنيت  ارتباطات

  سرمايه
  4/19  2/7  3/13  2/22 5/11 8/11 9/20 4/20 6/30 6/22  خيلي بهتر شده
  2/22  2/15  7/27  2/37 2/26 9/30 1/35 2/27 8/34 2/37  بهتر شده

  4/19  9/27  23  22 6/30 4/33 5/25 23 9/19 22  تغييري نكرده
  6/17  31  7/19  8/13 6/19 4/15 2/12 6/18 6/7 8/13  بدتر شده

  3/20  3/17  2/15  8/3 3/11 7 4/5 6/8 3/6 8/3  خيلي بدتر شده

 يليتحل هاييافته

  .گرددگانه كيفيت زندگي ارايه ميهاي تحليلي حاصل از بررسي قلمروهاي دهدر زير يافته

  اشتغال
هاي گسترش مشاغل خدماتي، ثبات شغلي، ميزان اشتغال، ميزان اشتغال در قلمرو اشتغال كه از طريق شاخص

داري بـين دو  اسـت، اخـتالف معنـي    زنان و تعداد شاغلين خانوار به كل جمعيت خانوار مورد ارزيابي قرار گرفته
ميـانگين بـه دسـت آمـده بـراي هـر يـك از        . شود درصد مشاهده مي 05/0الگوي مورد مطالعه در سطح اطمينان 

توان است كه از ميانگين نظري كمتر است، لذا مي 95/2و  25/2جايي و تجميع روستايي، به ترتيب الگوهاي جابه
  . داري بيشتر استطور معنيكم و كم به  هاي خيليپذيرفت كه فراواني گزينه

است، البته ايجاد مشاغل خدماتي در شهر جايي روستاها تأثير مثبتي در افزايش اشتغال نداشته طور كلي جابهبه
هاي اشتغال در محيط پيرامون و فقدان با توجه به نبود زمينه. پيشكمر تا حدودي به ايجاد اشتغال كمك نموده است

. انـد خصوص تهران و سمنان روي آوردهجوانان به ناچار به مشاغل كارگري در شهرهاي بزرگ به تخصص كافي،
دهد كه اشتغال در مشاغل كارگري شهرهاي بزرگ، از امنيت شغلي مناسبي برخوردار  ها نشان ميهمچنين بررسي

هاي كـارگران پديـد آورده   ادهاي را براي خانونبوده و فاصله زياد از محل اسكان و محل اشتغال، مشكالت عديده
  . است

  درآمد و سرمايه
ميانگين اين قلمرو . داري بودندداراي اختالف معني 05/0در بخش درآمد و سرمايه دو الگو در سطح اطمينان 

. اسـت كـه كمتـر از ميـانگين نظـري اسـت       96/2و  74/2جايي محدود و الگوي تجميع به ترتيب در الگوي جابه
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از قبيل ماشين و محصـوالت  (هاي ساكنين روستائيان در هر دو منطقه مورد بررسي معتقد به افزايش ميزان سرمايه
  . دانندها و مؤسسات مالي مرتبط ميجايي هستند اما اين امر را با ميزان بدهي به بانكپس از جابه) بادوام

  مشاركت اجتماعي
- گيـري هاي عضويت در نهادهاي محلي و مشاركت در تصـميم هدر قلمرو مشاركت اجتماعي كه با كمك گوي

درصـد بـين    05/0داري در سطح اطمينـان  است، اختالف معنيهاي مختلف امور روستا مورد سنجش قرار گرفته 
و  28/3جـايي و تجميـع، بـه ترتيـب     ميانگين امتياز مشاركت اجتماعي در دو الگوي جابه. شود الگوها مشاهده مي

هـاي عميـق صـورت    مصـاحبه . جا شده استبيانگر بهبود وضعيت مشاركت در سه روستاي جابهاست كه  89/2
  . برندداد كه ساكنين از مشاركت در جهت دريافت امتيازات از نهادهاي دولتي بهره ميگرفته با اهالي نشان

  بهداشت
وجـود مركـز   . العـه اسـت  دار در مؤلفه بهداشت بـين دو الگـوي مـورد مط   ها بيانگر وجود اختالف معنيبررسي

دهنده كاهش ميـزان نفـوذ   ها نشانرساني در شهر پيشكمر را بهبود داده، اما بررسيبهداشت در شهر پيشكمر، خدمات
جا شده و پيشـكمر بـه ترتيـب    ميانگين مؤلفه بهداشت در روستاهاي جابه. بهورزان روستايي در سايت پيشكمر است

  .ي بيشتر از ميانگين نظري استدارطور معنياست كه به 68/3و  45/3

  رفاه اجتماعي
هاي دسترسي به امكانات رفاهي، دسترسي بـه امكانـات   ميانگين قلمرو رفاه اجتماعي، كه از كامپيوت كردن گويه

، كـاهش احسـاس محروميـت و كـاهش وابسـتگي بـه       )هاي ورزشـي سالن(تفريحي، دسترسي به امكانات ورزشي 
و  93/2جايي محدود و الگـوي تجميـع بـه ترتيـب     تشكيل شده، در الگوي جابه شهرهاي ديگر براي تأمين خدمات

  .دهد است كه بهبود وضيت رفاهي ساكنان هر دو الگو را نشان مي 34/3

  آموزش 
است كه بـه مراتـب از    02/4و  52/3جايي محدود و تجميع به ترتيب ميانگين قلمرو آموزش در دو الگوي جابه

ــود   ــتر ب ــاهري بيش ــانگين ظ ــاخص مي ــود در ش ــانگر بهب ــدد    ه و بي ــكان مج ــد از اس ــوزش بع ــرو آم ــاي قلم   ه
دهد كه امكانات آموزشي در شهر پيشكمر پـس از تجميـع روسـتاها بـه صـورت گسـترده       ها نشان ميبررسي. است

وجود سه مدرسه ابتدايي، سه مدرسه راهنمايي و دو دبيرستان پسـرانه و يـك دبيرسـتان دخترانـه     . استافزايش يافته 
ايـن در حـالي اسـت كـه نبـود      . اسـت امكان ادامه تحصيل دختران و پسران را تا پايان دوره دبيرستان فـراهم نمـوده   

خصـوص دختـران   آموزان بهاي را در زمينه ادامه تحصيل دانشجا شده مشكالت عديدهدبيرستان در روستاهاي جابه
  .دار دارنددرصد با يكديگر اختالف معني 05/0دو الگو در حدود اطمينان . استآموز ايجاد كرده دانش
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  امنيت
امنـي و از  هاي احساس از بين رفتن امنيت اجتماعي، افزايش ميـزان نـا  مؤلفه امنيت در اين تحقيق از تركيب گويه

جـايي محـدود و   ميانگين قلمرو امنيت در الگـوي جابـه  . استهاي شخصي مورد ارزيابي قرار گرفته بين رفتن حريم
كنـد كـه اوالً   كوچـك بـودن جامعـه روسـتايي، محيطـي را ايجـاد مـي       . است 09/3و  46/3يع به ترتيب الگوي تجم

اي در آن جريان دارد و ثانياً نوعي نظارت كامل اجتماعي برخوردهاي چهره به چهره و مراودات فاميلي بسيار گسترده
. شودهاي مرسوم در جامعه ارزيابي ميفرماست كه طي آن اعمال و رفتار تك تك اهالي تحت نظر ارزش بر آن حكم

ايـن در حـالي اسـت كـه رعايـت      . رودبا تجميع روستاها اين اعمال نظارت كمرنگ شده و به مرور زمان از بين مـي 
هاي قبل از سيل و عدم ادغام روستاها در محل جديد تا حـدود  اي و فاميلي بين ساكنان و همسايگيهاي طايفهحريم

  .استن نظارت همگاني در شهر جديد پيشكمر شده رنگ شدزيادي مانع كم

  مسكن
جـايي  ميـانگين قلمـرو مسـكن در الگـوي جابـه     . داري بين دو الگو مشاهده نشددر قلمرو مسكن اختالف معني

اهالي هر دو روستا به افزايش رعايت معيارهاي فني در ساخت مسكن . است 77/3و در الگوي تجميع  81/3محدود 
هـا و لـزوم   دليل وجود مساحت پايين عرصه در خانـه تناسب مساكن جديد با نيازهاي روستايي، به در گويه. معتقدند

هـاي بـه عمـل آمـده     مطالعات و بررسي. رعايت الزامات بهداشتي، امكان نگهداري دام در مساكن جديد وجود ندارد
تغيير كرده و اين مساكن جديـد   هاي مختلفدهد كه مسكن جديد نسبت به مساكن قبلي روستاييان از جنبهنشان مي

  . هاي قبلي روستاييان چندان سازگاري نداردبا ادامه فعاليت

  محيط طبيعي
ـتفاده از     هاي محيط طبيعي كه از تركيب گويهبررسي شاخص هاي افزايش ايمني در برابر باليـاي طبيعـي، افـزايش اس

و افـزايش  ) انـداز طبيعـي  تخريب چشم(نداز طبيعي امصالح سازگار با محيط طبيعي در ساخت مسكن، از بين رفتن چشم
ميانگين . است 05/0دار بين دو الگو در حدود اطمينان است، بيانگر وجود اختالف معنيدست آمده فشار بر منابع طبيعي به

ميانگين است كه بيشتر از  63/3و  49/3جايي محدود و تجميع به ترتيب اي قلمرو محيط طبيعي در دو الگوي جابهمشاهده
  .دهنده بهبود وضعيت اين قلمرو نسبت به دوره قبل از اسكان مجدد استاين امر نشان. است) 3(نظري 

  اطالعات و ارتباطات
هـاي  هاي دسترسي به خدمات مخابراتي، وجود شـبكه راه در قلمرو اطالعات و ارتباطات، كه از تركيب شاخص

- مورد ارزيابي قرار گرفتـه  ) تغيير ارتباط شهر و روستا(يان به شهرها ارتباطي مناسب و ميزان ارتباط و مراجعه روستاي

جـايي  ميانگين اين مؤلفه در الگوي جابـه . مشاهده شد 05/0داري بين دو الگو در حدود اطمينان است، اختالف معني
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هـاي  نـي گزينـه  توان پذيرفت كـه فراوا لذا مي. است كه بيشتر از ميانگين نظري است 87/3و در الگوي تجميع  50/3
 .است آمده هاداده تحليل به مربوط هاي، آماره4در جدول . داري بيشتر استطور معنيخيلي زياد و زياد به

  گانه كيفيت زندگيها در قلمروهاي دههاي مربوط به تحليل دادهآماره 4جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد نمونه  منطقه مطالعاتي  هامؤلفه
 tآزمون 

 tآماره 
داري سطح معني

  )درصد(

  اشتغال
  58909/0 2557/2 88 جاييالگوي جابه

223/8 -  000/0  
  77404/0  9476/2  191  الگوي تجميع

مشاركت 
  اجتماعي

  64681/0  2841/3  88  جاييالگوي جابه
214/4  000/0  

  86008/0 8927/2 191 الگوي تجميع

  درآمد
  46021/0  7398/2  88  جاييالگوي جابه

645/3 -  000/0  
  48661/0  9645/2  191  الگوي تجميع

  بهداشت
  61409/0  4470/3  88  جاييالگوي جابه

651/2 -  008/0  
  74951/0  6894/3  191  الگوي تجميع

اطالعات و 
 ارتباطات

  72537/0  5038/3  88  جاييالگوي جابه
964/3 -  000/0  

  70577/0 8674/3 191 الگوي تجميع
رفاه 
  اجتماعي

  46489/0  9358/2  88  جاييلگوي جابها
559/5 -  000/0  

  75104/0  3455/3  191  الگوي تجميع
محيط 
 طبيعي

  51683/0 4886/3 88 جاييالگوي جابه
271/2 -  025/0  

  37157/0  6278/3  191  الگوي تجميع

  آموزش
  77848/0  5170/3  88  جاييالگوي جابه

761/4 -  000/0  
  84649/0 0236/4 191 الگوي تجميع

  امنيت
  00668/1  4602/3  88  جاييالگوي جابه

924/2  004/0  
  94113/0  0977/3  191  الگوي تجميع

 مسكن
  64487/0 8119/3 88 جاييالگوي جابه

639/0  523/0  
  51347/0  7660/3  191  الگوي تجميع

 جايي روستاهااز جابه بعد زندگي كيفيت از رضايت

 منعكس زندگي مختلف از قلمروهاي رضايت به توجه از پس زندگي از را فرادا رضايت منطقي، زندگي كيفيت

 مختلف قلمروهاي از رضايتشان مورد در پاسخگويان از اين كه بعد منطقي زندگي كيفيت عبارت ديگر، به. سازدمي
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 بـا  كـه  شـد  اسـته خو دهندگان خپاس از كار اين براي. است شده گيرياندازه منطقي پاسخ برحسب كردند، اظهار نظر

 جايي روستاهاجابه از بعد زندگي كلي كيفيت از را رضايتشان ميزان نامه،پرسش در ذكرشده قلمروهاي همة به توجه

ميزان رضايت از كيفيت  4جدول . قرار گرفت توجه مورد منطقي زندگي كيفيت عنوان به سؤال اين كنند و پاسخ بيان
جايي محدود و الگوي تجميـع  نگين رضايت از كيفيت زندگي در الگوي جابهدهد، ميا مي نشان را پاسخگويان زندگي

دهنده بهبـود وضـعيت ايـن قلمـرو     است، اين امر نشان) 3(است كه بيشتر از ميانگين نظري  67/3و  36/3به ترتيب 
اخـتالف  هـا بيـانگر وجـود    همچنين بررسي. نسبت به دوره قبل از اسكان مجدد در هر دو الگوي مورد مطالعه است

  ).5جدول (جايي در منطقه است دار در ميزان رضايت از كيفيت زندگي بين الگوهاي تجميع و جابهمعني

  جايي روستاهاجابه از بعد زندگي كيفيت از ميزان رضايت 5جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد نمونه  منطقه مطالعاتي  هامؤلفه
 tآزمون 

  )درصد(داري سطح معني tآماره 
رضايت از 
  كيفيت زندگي

  147/1  36/3  88  جاييالگوي جابه
199/2 -  029/0  

 068/1 67/3 190 الگوي تجميع

 گيرينتيجه

 قـرار  بررسـي  جا شده مـورد روستاهاي جابه ساكنان زندگي اسكان مجدد بر كيفيت مطالعه، اثرات راهبرد اين در

كـه    ي توأم با تجميع روستاها در منطقه مورد مطالعه نشان دادجايجايي محدود و جابهمقايسه دو الگوي جابه. گرفت
اند در تمامي قلمروهـا در كيفيـت   هر يك از الگوهاي مورد مطالعه مزايا و معايبي دارند و هيچ كدام از الگوها نتوانسته

 قلمروهـاي  در جز) الگوي تجميع( شهر جديد پيشكمر در. زندگي جوامع مورد مطالعه بهبود چشمگيري ايجاد كنند

 هابررسي نتايج. استشده  مشاهده زندگي قلمروهاي كيفيت ساير در مثبتي مشاركت و درآمد و ثروت روند اشتغال،

 راضي شهر روستاها به تجميع بعد از زندگيشان كيفيت از پاسخگويان درصد 7/15 پيشكمر نشان داد كه تنها شهر در

 قلمروهـاي  از ميـزان رضـايت   ارزيابي. كردند نارضايتي گي خود ابراززند كيفيت از افراد درصد 48 از كمتر و بودند

 قلمـرو  از را رضـايت  ميـزان  بيشـترين  پيشـكمر  شهر در دهندگان خكه پاس دهدمي نشان مطالعه اين در استفاده مورد

  .اندشتهدا )89/2ارزش ميانگين  با(مشاركت  قلمرو از را رضايت ميزان كمترين و) 02/4ارزش ميانگين  با( آموزش
در سه قلمرو اشتغال، درآمد و ثروت و رفاه بهبـودي در  ) جايي محدودالگوي جابه(جا شده در سه روستاي جابه

 كيفيـت  از پاسـخگويان  درصـد  5/28 نشـان داد كـه   هـا بررسـي  نتايج. هاي كيفيت زندگي مشاهده نگرديدشاخص

 زنـدگي خـود ابـراز    كيفيـت  از افـراد  درصـد  5/12 از كمتر تنها و بودند روستاها راضي جاييجابه بعد از زندگيشان

سـه   در دهنـدگان  كه پاسـخ  دهدمي نشان مطالعه اين در استفاده مورد قلمروهاي از رضايت ارزيابي. كردند نارضايتي
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 را رضايت ميزان كمترين و) 81/3ارزش ميانگين  با( مسكن قلمرو از را رضايت ميزان بيشترين جا شدهروستاي جابه
  .اندداشته )26/2ارزش ميانگين  با(اشتغال  مروقل از

ها بلكه بايد همه زمينه. هاي اسكان مجدد نبايد تنها به معناي جبران مالي يا ارايه وسايل زندگي تلقي شودسياست
را در بـر گيـرد تـا در طـول     ...) مالي، شغلي، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي و كالبـدي و (هاي زندگي و جنبه
دليل عـدم توجـه   دهد كه بههاي تحقيق نشان مييافته. د اجراي طرح موجب كاهش مشقت و سختي افراد شودفرآين

هـاي شـغلي   مندي از فرصتزايي و محدوديت منابع آب و خاك از يك سو و نابرابري در بهرهجدي به امور اشتغال
برداري مجدد از منابع جا شده به بهرههمحدودي كه در بخش خدمات دولتي ايجاد شده از سوي ديگر، اجتماعات جاب

ها از جملـه شـهرهاي بـزرگ    هاي فصلي به ساير مكانهاي قبلي روي آورده و همچنان به مهاجرتموجود در مكان
است كه زارعان وقت بيشتري جهت رفت و آمد افزايش فاصله بين مزارع و محل سكونت سبب شده  .دهندادامه مي

ود صرف كنند كه اين صرف وقت بيشتر در رسيدن بـه مزرعـه بـه نـوعي در افـزايش      بين مزارع و محل سكونت خ
عنـوان جـايگزين در نظـر گرفتـه شـود و بـه        لذا الزم است منابع معيشتي مناسب به. هاي توليد نيز مؤثر استهزينه

ل گـردد و فضـاي   نزديكي محل جديد و محصوالت، ارتباط با مراكز اقتصادي و بازار كار و خدمات توجه الزم مبذو
  .زيستي با الگوهاي زيستي متناسب و سازگار باشد
تري را در بين قلمروهـاي مـورد بررسـي كيفيـت زنـدگي بـه خـود        قلمرو اشتغال با توجه به اين كه امتياز پايين

انان، ويژه جوآموزش مشاغل مهارتي و فني به روستاييان به. است، نياز به بررسي و توجه بيشتري دارداختصاص داده 
هزينة شغلي مخصوص روستاييان براي افزايش ضريب امنيت شغلي از جملـه   هاي كمايجاد تنوع شغلي و ايجاد بيمه

  . توان جهت بهبود اين قلمرو در منطقه مورد مطالعه ارايه داد پيشنهادهايي است كه مي

  ها يادداشت

 :مطالعـه مـوردي  (مجدد در توسعه پايـدار روسـتايي    مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري با عنوان تبيين اثرات اسكان - 1
است كه با راهنمايي دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي در دانشكده جغرافياي دانشـگاه  ) زده شرق استان گلستانروستاهاي سيل

  .تهران در حال انجام است
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