
 

 
1393بهار و تابستان ، سوم، شماره سال دوم  

19/12/1392: یید نهاییأتاریخ ت 04/06/1392 :تاریخ دریافت  
  141-164: صص

هاي  ارزیابی میزان رضایتمندي روستاییان از نتایج اجراي کاربري
روستاهاي : مطالعه موردي(هاي هادي روستایی  پیشنهادي طرح

  )شهرستان خواف
  ، ایرانمشهد فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزي برنامه و جغرافیا دانشیار ،1عنابستانیعلی اکبر

 ، ایرانمشهد فردوسی دانشگاه، روستایی ریزي برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس ،هراتی البنین ام

 چکیده 
در نواحی روستایی کشور و انـدوختن   هاي هادي طرحبا گذشت بیش از سه دهه از شروع اجراي 

چه نتایج و پیامـدهایی را بـراي جامعـه روسـتایی      ها طرح گونه نیاست بدانیم که اجراي تجربه، الزم ا
 هادي يها طرح نتایج از روستاییان رضایتمنديارزیابی میزان  ،این پژوهش. ه استکشور به همراه داشت

 -توصـیفی  ،روش تحقیق در ایـن مطالعـه  . را در شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است روستایی
مطالعات میدانی، از طریق پرسشنامه با حجـم   اساس برآن  هاي دادهاز  اي عمدهحلیلی است که بخش ت

صـورت   ،گـذرد  مـی سال  10 ها آن طرح هاديسکونتگاه روستایی که از اجراي  10نفر در  253نمونه 
نجـام  قرار گرفت و پایـایی آن بـا ا   تأییدروایی صوري پرسشنامه توسط کارشناسان مورد  .گرفته است

 تأییدمورد ) 850/0(پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  هاي دادهپیش آزمون و تحلیل 
ي هادي از نظر تناسب ها طرحپیشنهادي در  هاي کاربريکه  دهد میتحقیق نشان  هاي یافته. قرار گرفت

براي بعد کالبدي در  tاره مقدار آم با نیازهاي جوامع روستایی، فقط با نیازهاي کالبدي همخوانی دارد و
 هـاي  شـاخص گفـت کـه در زمینـه     تـوان  میدرصد  95، پس با اطمینان هست 153/15روستا برابر با 

در مقابل . اند داشتهپیشنهادي  هاي کاربرياظهار رضایت را از اجراي طرح  ترین بیشکالبدي، روستاییان 
هاي اجتمـاعی   به شاخص دهد میکه نشان  هست -344/8اجتماعی برابر با  براي بعد tنیز مقدار آماره 

و مردم در این زمینه کمترین میـزان رضـایت را    نشدهي هادي توجه چندانی ها طرحدر تهیه و اجراي 
  .اند داشته

  طرح هادي، نیازهاي اکولوژیک ،نیازهاي کالبدي، نیازهاي اجتماعی ،نیازهاي اقتصادي: يکلیدکلمات 
                                                        

            Email: anabestani@um.ac.ir             :                                            نویسنده مسئول - 1
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  مقدمه 
پراکندگی فکري و نظـري را   توان میتوسعه روستایی در ایران،  ریزي برنامهبا نگاهی به 

 اي پایـه فاقـد نظریـه مبنـایی و     ،توسعه روستایی در ایران ریزي برنامه. یافت ریزي برنامهدر 
بـر مبنـاي    گـاه  هـیچ ولی این تجربـه   ؛دارد ریزي برنامهتجربه نسبتاً طوالنی در  ،ایران. است

ر کشـور نبـوده اسـت و دخالـت حـداکثري دولـت در       زا شـده د درونریـزي   برنامهنظریه 
ناهمـاهنگی   ،محلـی  نهادهـاي توسعه روستایی، موجب حذف مشارکت مردم و  ریزي برنامه
انسانی و  هاي سرمایهها، هدر رفتن  و خدمات رسانی و افزایش هزینه ریزي برنامهیند آدر فر

دم روسـتا دامـن زده اسـت    مالی و اجتماعی و سرانجام ایجاد شکاف و نارضایتی را میان مر
بایسـت نتوانسـته اسـت    ریـزي هـا آنگونـه کـه مـی      لذا برنامه). 1391زاهدي و همکاران، (

ي مختلـف بـه   ها زمینهبه همین خاطر در  .گوي نیازهاي اساسی جامعه روستایی باشد پاسخ
ویژه تخصیص امکانات کافی و ارائه خدمات گوناگون اقتصادي و اجتماعی به عنـوان زیـر   

سـازمان برنامـه و   (ي الزم براي تحول و توسعه روستاها توفیقی به دسـت نیامـده اسـت    بنا
که به دلیل فقدان چـارچوب نظـري    دهد میتجربیات نشان  ،به سخن دیگر). 1378بودجه، 

توسعه روسـتایی در ایـران، مـردم روسـتاها از بسـیاري از       ریزي برنامهسیستمی و جامع در 
یی از هادي روسـتا  يها طرح. اندندگی شان کنار گذاشته شدهمحیط ز اي توسعه هاي فعالیت
اسـاس نظـم    بـر  جامع، ریزي برنامهیی است که با چنین دیدگاهی و با الگوي ها طرحجمله 

ـ ا .گیرنـد  مـی شکل  ها کاربريهمراه پراکنش معنادار  عملکردي روستا به کالبدي و یده  نی
 التیتسـه  جـاد یا أمین عادالنه امکانات وهمراه ت عمران، به توسعه و نهین زمنیهمچ ها طرح

 دارنـد  عهـده کالبدي روسـتا را بـه    تیوضع تیهدا و انییالزم به منظور بهبود مسکن روستا
 یبررسـ  فـی موضـوعات مختل   ،طـرح هـادي   يمطالعات کالبـد بحث در ). 1387 زي،یعز(

  .ستهادر سطح روستا یاراض يآن کاربر ترین مهمکه  شود می
، بایـد عملکردهـا و   جمعیـت سـاکن در آن  توجه به میزان و تراکم  هر مکان روستایی با
را در جهت پاسخگویی بـه نیازهـاي جمعیـت    گوناگون  هاي کاربريکارکردهاي مختلف و 

د پاسخگوي نیازهـاي  توان میروستایی هر کدام به نوعی  هاي کاربريزیرا  ؛خود داشته باشد
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رد در مکان مناسب خود قرار گیـرد تـا   روزمره ساکنان روستایی باشد و الزم است هر عملک
که عنوان همان طور). 1380یوسفی، (مردم داشته باشد  هاي نیازمنديکارایی بیشتري در رفع 

کمک شایانی  ها طرح گونه این به تقویت و پایداري تواند میاز جمله اقدامات مهمی که شد 
از دیدگاه  ها طرح اجراي اینارزیابی نتایج  با. آگاهی از نیازهاي جوامع روستایی استکند، 

بعـد   ها طرحاین  و قوت ضعف نقاط نیز توان نسبت به نیازهاي روستاییان وروستاییان، می
 بـر میـزان   تا شود مدد گرفته آینده ریزي برنامهآن در  نتایج و از هآگاهی یافت ها آناز اجراي 

لـذا در   ،گـردد  فـزوده ي بـازنگري ا ها طرحدر  ها آن رضایتمندي جوامع روستایی از عملکرد
 ییجـا نمـا  ي هـادي روسـتایی و   هـا  طرحیند اجرایی شدن طرح مصوب که بعد از تهیه آفر

، توجه به بحث نیازها نیز بـه عنـوان یکـی از    گیرد میصورت  ها آنمختلف در  هاي کاربري
رود و کـاربرد آن ضـمن اصـالح خطاهـاي     مراحل اساسی فرآیندهاي مذکور به شـمار مـی  

و در نهایت به رضایتمندي جوامع کـه هـدف    ریزي برنامهبه کاهش خطاهاي  ،اجرایی طرح
در نتیجه رفاه بیشتر ساکنان از طریـق اجرایـی شـدن    . گردد میمنجر  ،هستنیز نهایی طرح 
احتمـالی   هـاي  زیـان و از خسـارات و   شده تأمین، مطابق با نیازهاي آنان ها طرحهرچه بهتر 

  . از این بابت جلوگیري شود یافته اختصاص هاي سرمایهوارده بر جامعه و هدر رفت 
نیازهـاي جوامـع روسـتایی در     بنـدي  اولویتشناخت و  هدف بابنابراین، تحقیق حاضر 

ي هـادي روسـتایی، بـه بررسـی و شـناخت نیازهـاي       هـا  طرحپیشنهادي  هاي کاربريزمینه 
ـ   ا فعـال کـردن   روستاییان در روستاهاي نمونه در شهرستان خواف پرداخته است، تا بتـوان ب

ي هـادي روسـتایی، گـامی در جهـت     ها طرحدر تمام مراحل  ها آنمردم روستا و مشارکت 
 منـدي  رضـایت توسعه روستایی برداشت و در نهایت با افـزایش   ریزي برنامهاصالح الگوي 

در همـین راسـتا،   . به توسعه روستایی دست یافت از نتایج طرح و سطح رفاه ساکنان،مردم 
ي هـادي  هـا  طـرح پیشـنهادي در   هـاي  کـاربري : که هستیق حاضر این اساسی تحق سؤال

وانی داشـته و رضـایت روسـتاییان را    روستایی به چه میزان با نیازهاي جامعه روستایی همخ
  در پی داشته است؟
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  پیشینه تحقیق
طرح جامع تهیـه و   ریزي برنامهي هادي روستایی عمدتاً بر اساس الگوي ها طرحتاکنون 

اسـت؛   گردیدهکمتر به نیازهاي جوامع ذي نفع توجه  ها طرحر زمینه تهیه این و د شده اجرا
موضـوع مشـارکت مـردم و     ،مواجه شده هایی نارساییبا  ها طرحلذا در حال حاضر که این 

تحقیقات زیـادي بـا ایـن موضـوع     اما  ،است قرارگرفتهتوجه به نیازهاي جوامع مورد توجه 
یقات به این موضوع به شـکل نیازسـنجی از سـاکنان    صورت نپذیرفته و فقط در برخی تحق

  :نواحی روستایی اشاره گردیده است
اثـرات اقتصـادي و اجتمـاعی اجـراي     «خود به ارزیابی  نامه پایان، در )1370(شارع پور 

پرداختـه اسـت و عـواملی    » طرح بهسازي روستایی در روستاهاي استان آذربایجـان شـرقی  
ولیه روستاییان توسط طرح، طوالنی شدن مـدت اجـرا،   چون عدم شناسایی خوب نیازهاي ا

 انـدرکار  دسـت و ناهماهنگی بین افراد  ها آنمحدود شدن مشارکت روستاییان به کمک مالی 
 نامـه  پایـان در  )1371( علیمردانـی  .کند میی فمعر ها طرحعلل ناکامی این  ترین مهمرا  طرح

پرداختـه اسـت، از نتـایج ایـن      »ییي هادي روستاها طرحارزیابی « خود به کارشناسی ارشد
طـرح از اوضـاع و احـوال اجتمـاعی،      کننـدگان  تهیهبه عدم آگاهی و آشنایی  توان میمطالعه 

اقتصادي، فرهنگی و کالبدي روستاها از یک طرف، کمبود بودجه و اعتبـارات کـافی جهـت    
 در )1383( یجانیموسـوي قهـدر  . اجراي طرح و عدم مشارکت فعـال مـردم اشـاره نمـود    

پرداخته کـه  » ي هادي در استان اصفهانها طرحاثرات  یابیارز«به  ارشد کارشناسی نامه پایان
 فینقـش ضـع   ان،ییضـعف مشـارکت روسـتا    :ازنـد   عبارت تحقیق این هاي یافته ترین مهم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی . در کنترل مهاجرت تیبهسازي در عرصه امکانات و عدم موفق
» روسـتایی  طـرح هـادي  ارزشـیابی اثـرات اجـراي    «بی تحت عنـوان  کتا، به تدوین )1388(

از نقطـه   طـرح هـادي  گفت که  توان میدر مجموع و با توجه به نتایج کتاب  .استپرداخته 
خسـرو بیگـی   و تقیلو . هستنظر ارزشیابی اجتماعی و اقتصادي و کالبدي در حد مطلوب 

ابعـاد کالبـدي، اجتمـاعی و     ي هـادي روسـتایی در  هـا  طـرح ارزیـابی  « با) 1388( برچلویی
، بـه ایـن   »مطالعه موردي شهرستان کمیجان، استان مرکـزي با اقتصادي از دیدگاه روستائیان 
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در ابعاد مختلف کمتـر از حـد مـورد انتظـار      طرح هاديمیانگین عملکرد  نتیجه رسیدند که
 اديي هـ ها طرحهمگونی نظرات روستاییان نسبت به عملکرد حاکی از نا که این خوداست 
ي هـادي از دیـدگاه   هـا  طرح پذیري تحققارزیابی میزان «) 1392(درست و همکاران . است

را بررسی کرده و نتایج حاکی از آن بـوده کـه در   » روستائیان در روستاهاي شهرستان لردگان
ولی در بعد  ؛شده ارزیابیخوب  ها طرحاجتماعی عملکرد این  - و کالبدي محیطی زیستبعد 

  .مطلوب نبوده است ها طرح عملکرد ،اقتصادي
 تـوان  می شده انجامروستایی  طرح هادياز جمله تحقیقات دیگري که در ارزیابی اثرات 

، توسـط  »غـرب گـیالن   در روسـتایی  هـادي  يهـا  طـرح  اجـراي  کالبدي اثرات بررسی«: به
 زبرخـان  بخش در هادي روستایی يها طرح اجراي اثربخشی بررسی«؛ )1384(جمشیدیان 

روسـتایی، پژوهشـی در    طرح هـادي ارزیابی اجراي «؛ )1385(مداح  توسط غیور، »نیشابور
اشـاره  ... و ) 1390(، توسط جـوانی و بسـتانی   »روستاي سرباال در شهرستان تربت حیدریه

  .دکر
ي هـادي  هـا  طـرح زیـادي در زمینـه ارزیـابی اثـرات      هاي پژوهشکه اخیراً  با وجود این

ي هـادي روسـتایی   هـا  طـرح پیشـنهادي   هاي کاربريولی در زمینه  ؛روستایی صورت گرفته
در این تحقیق نیز با استفاده از تجارب قبلی مرتبط بـا ایـن   . صورت نگرفته است اي مطالعه

ي هـادي  هـا  طرحپیشنهادي  هاي کاربريوضع موجود و  هاي کاربريکار به تجزیه و تحلیل 
میـزان رضـایتمندي جوامـع     روستایی در روستاهاي نمونه در منطقه مورد مطالعه پرداخته و

  . را بررسی خواهیم کرد ها کاربريروستایی از اجراي این 
  
   ها و روش ها داده

  محدوده مورد مطالعه
کیلومتري جنوب  250که در  هستمرز استان خراسان رضوي  هاي شهرستاناز  ،خواف

اقـع شـده   جوار با افغانستان در یک دشت نسبتاً وسیع و شرقی مشهد و مرز شرقی ایران هم
تربت حیدریه و تایباد، از  هاي شهرستاناین شهرستان از شمال به ، 1با توجه به شکل . است
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. از جنوب به قائن و از غرب به گناباد و رشتخوار محدود گردیده اسـت  ،شرق به افغانستان
طبـق سرشـماري    ،شهرسـتان خـواف  . کیلومتر مربـع اسـت   9250وسعت شهرستان حدود 

نقطـه روسـتایی اسـتقرار     86کـه در   اسـت نفر جمعیت روستایی  65494داراي  1390سال
لـذا در ایـن    ؛به مرحله اجرا رسـیده اسـت   طرح هاديروستا  21و از این تعداد در  اند یافته

سـعی شـد    ،تحقیق براي اینکه امکان مقایسه بیشتر و بررسی دقیق تـر نتـایج فـراهم باشـد    
 ها آنروستایی در  طرح هادياز تاریخ اجراي  روستاهایی را به عنوان نمونه انتخاب کنیم که

تعداد  ،انجام شد ها طرحبا توجه به مطالعاتی که در پیشینه این  .سال گذشته باشد 10حدود 
 طرح هـادي سال از اجراي  10که تقریباً گردید مشخص 1روستا به شرح جدول شماره  10

  ).1392استانداري خراسان رضوي، ( گذرد میدر این روستاها 

  
  .نقشه موقعیت روستاها در تقسیمات سیاسی شهرستان خواف .1 شکل

  تحقیق شناسی روش
موضـوع   بر اساسکرد که محقق  فیتعر یفنون ای ها راه توان میطرح مطالعه را  ایروش 

خود از دستورات و قواعـد   یمطالعات هاي فعالیت انیجر و هدف مطالعه، انتخاب کرده و در
ـ  نیدر ا قیروش تحق. )1380، انیلیاسماع( کندیم يرویآن روش، پ یعلم یمنطق  رنوشتار ب



 

 

  147 ....................هاي  ي پیشنهادي طرحها ارزیابی میزان رضایتمندي روستاییان از نتایج اجراي کاربري

آن  مبانی تئوري. است یلیتحل -  یفی، توصتیو بر اساس ماه ياساس هدف از نوع کاربرد
هـاي   ها و ارگان اي و بازدید میدانی و مراجعه به سازمان اساس مطالعات اسنادي، کتابخانه بر

 10وهش حاضـر را خانوارهـاي سـاکن در    جامعـه آمـاري پـژ   . مربوطه انجام گرفته اسـت 
سـال گذشـته اسـت، تشـکیل      10حـداقل   ها آندر  طرح هاديروستاي نمونه که از اجراي 

در مرحلـه بعـد، جهـت    ). 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن ) (=4755N(  دهد می
درصـد و   5با خطـاي اسـتاندارد   ) 11387حافظ نیا، (انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران 

نفـر از   253حجم نمونه شامل  ،بر این اساس. است شده  استفادهدرصد  95ب اطمینان ضری
 اي طبقـه  گیـري  نمونهبراي گردآوري اطالعات از شیوه . سرپرستان خانوار برآورد شده است

  .است گردیده  استفادهتصادفی 

 
کرد  توان این فرضیه را مطرح می حاضراساسی پژوهش  سؤالبنابراین در پاسخگویی به 

  : که
ي هادي روستایی بـا نیازهـاي جوامـع    ها طرحپیشنهادي در  هاي کاربري رسد میبه نظر 

  .ساز جلب رضایت مردم شده است خوانی داشته و زمینه روستایی هم
جامعـه روسـتایی را کـه     هـاي  نیازمنديابعاد و اشکال  ،بنابراین براي بررسی این فرضیه

با اسـتفاده   هستي هادي روستاهاي نمونه ها طرحي پیشنهاد هاي کاربريمرتبط با عملکرد 
روسـتاییان را از   منـدي  رضـایت تا میزان  ایم دادهاي مورد بررسی قرار تک نمونه tاز آزمون 

هم چنین تجزیه و . بسنجیم ها آنمصوب در روستاي مورد سکونت  هاي کاربرياجراي این 
  . است شده انجام SPSS افزار نرمبا  ها دادهتحلیل 
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  برآورد حجم نمونه روستاهاي شهرستان خواف طبق فرمول کوکران .1 جدول

سال اجرا  بازنگريمطالعات اولیه)1390( خانوار نام روستا
حجم 
نمونه

100513791382  138446 برآباد
10141381-  138343 سده
62613751383  138528 زوزن
5241381-  138424 مهرآباد

74913731383  137435  ی آبادول- چمن آباد
36113751382  137919 خرگرد
2571382-  138312 چاه زول
2661382-  138514 تیزآب

3101382-  138512 سیجاوند
3921382-  138620 رزدآب
4755--  -253 جمع

  1392پژوهش،  هاي یافتهو  1390مرکز آمار ایران، : مأخذ     
  

  تغیرهاي پژوهشو م ها شاخص
سـنجش  بـراي   کـه  ایی است، پرسشنامه محقق ساختهدر این پژوهشابزار مورد مطالعه 

روستاي خارج  4پرسشنامه به عنوان یک مطالعه مقدماتی در  35میزان روایی و پایایی آن از 
از نظر اسـاتید و متخصصـین در    ،روایی پرسشنامهجهت . از منطقه مورد مطالعه استفاده شد

از ضـریب آلفـاي    ،هـاي تحقیـق  آوردن میـزان پایـایی شـاخص    به دستینه و براي این زم
  .است شده استفادهکرونباخ 

را ) ارتباط کامـل + (1تا ) عدم ارتباط(اي از صفر ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون دامنه
هـر چـه ضـریب بـه     . ها متفاوت باشدتواند با توجه به شرایط آزمودنیدهد که مینشان می

قـدر شـاخص    بدیهی است هـر . یابدباشد قابلیت اعتماد آن افزایش می تر نزدیکک عدد ی
االت بیشـتر و در نتیجـه   ؤباشـد، همبسـتگی درونـی بـین سـ      تر نزدیک 1آلفاي کرونباخ به 

 را متوسـط  % 75تا% 50، را کم %45کرونباخ ضریب پایایی . خواهند بود ترها همگنپرسش
صورت پایین  بدیهی است در. است را زیاد پیشنهاد کرده 95% تا% 75 و ضریب قبول قابلو 
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 تـوان  مـی را  مقـدار آن هـا  ، بایستی بررسی شود که با حـذف کـدام پرسـش   مقدار آلفابودن 
بـراي  . بـه دسـت آمـد   ) 850/0(در اینجا ضریب پیش آزمون بـراي پرسشـنامه   . داد افزایش

  .گردید تأیید ها آنکه همگی  حاصل شد ها پایایی 2متغیرها هم به شرح جدول 
  

  ضرایب آلفاي کرونباخ جهت پایایی متغیرهاي تحقیق. 2دول ج
  تعداد  ها معرف  نام متغیر

  نتیجه  مقدار آلفا  ها گویه
نیازهاي 
  تأییدپایایی  725/0  7  اشتغال و درآمد  اقتصادي

نیازهاي 
 - فیزیکی
  کالبدي

کاربري پایدار، مسکن مناسب و بهبود شبکه 
  معابر

  یاییتأییدپا 618/0  9

نیازهاي 
  اجتماعی

جلب اعتماد مردم، نظارت بر طرح، کاهش 
سازي از  روند مهاجرت، مشارکت و آگاه

  اهداف طرح

  تأییدپایایی  674/0  12

نیازهاي 
  اکولوژیک

ایمنی در ساخت و سازها، بهداشت و زیبا 
  سازي محیط

  تأییدپایایی  750/0  8

  تأییدپایایی  850/0  36  -  کل
  ) 1392(یق تحق هاي یافته: مأخذ

  
  مبانی نظري
  روستایی طرح هادي
. دهـد مـی  تشـکیل  را توسـعه  حال در جوامع از مهمی بخش ،روستایی جامعه و روستا

 آن از حاصـل  هاينشیب و فراز و تاریخ از گذر در کشور روستاهاي از که بسیاري میدان یم
 نامناسـب  مـرور،  و عبـور  در مشکل مانند مسائلی با خود پیکر و بدنه در فرسودگی دلیل به

 و فضایی رشد در نابسامانی ،زیست محیط بودن غیربهداشتی مسکونی، و کالبدي بافت بودن
 آنـان  مهـاجرت  و جمعیت از روستاها شدن خالی همه ازتر  مهم و عمومی تجهیزات کمبود

 از یکـی ). 1388 سـخایی،  لنگـرودي و  مطیعـی ( هسـتند  رو روبـه  دیگـر  سـکونتی  نقاط به
ـ به و کشور روستاهاي وضعیت کالبدي بهبود خصوص رد که هایی طرح  یادشـده  مـوارد  ژهی
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 بیرونـی،  متغیر یک عنوان به طرح هادي. است طرح هادي ،آید می در اجرا به مرحله و تهیه
ـ  اثـر  روسـتا  ساختارهاي بر و شود یم روستا وارد  شـامل ابعـاد   سـاختارها  ایـن  .گـذارد  یم

 بـا  طرح هادي. است روستا محیطی زیست و اعیاجتم اقتصادي، کالبدي، فیزیکی چهارگانه
 شمار به روستایی ي توسعه یندآفر از بخشی کالبدي فیزیکی در ساختار تحول و تغییر مبناي

 خالصـه  روسـتا  کالبـدي  یا بیرونی قالب تغییرات در ها طرح این اصلی خطوط زیرا ؛رود یم
 بـه  و تنهـا  یافـت  دست توسعه به توان ینم تغییرات این چارچوب در تنهابنابراین  .شود یم

  ).1390عنابستانی و اکبري، ( انجامد می مختلف ابعاد در موجود وضع بهبود
 ضـمن  کـه  طرحی است ،شود یم برده نام طرح هادي نام به آن از ما کشور در که چه آن

 بـراي  زمین از استفاده نحوه و گسترش آتی مکان و میزان موجود بافت اصالح و ساماندهی
 و تجهیزات و تأسیسات ،کشاورزي ،تجاري مسکونی، تولیدي، قبیل از مختلف يعملکردها

 ساماندهی فضـا  يها طرح مصوبات قالب در مورد حسب را روستایی ي عمومیها يازمندین
 عـالی  شوراي دبیرخانه( دکنیمتعیین  يا هیناح جامع يها طرح یا روستایی يها سکونتگاه و

 تجدیـد  طـرح « را طـرح هـادي   توان یم مختصر بیان با. )1383 ایران، معماري و شهرسازي
 آسـایش، ( »دانسـت  فیزیکـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  ابعاد، لحاظ با روستا هدایت حیات و

 ایـران  در روسـتایی  توسـعه  مـدیریت  ابـزار  ترین مهم ،روستایی طرح هادي امروزه). 1383
 و بنیـادي  نقـش  نـد توا مـی  کـه  است روستایی عمران هاي طرح جمله از ها طرح این. است

 ها پتانسیل از استفاده با طرح، این. باشد داشته روستایی مناطق جانبه همه توسعه در زیربنایی
 وضـعیت  بهبـود  و رفـاهی  و عمـومی  تسهیالت بهبود ساز زمینه تواند می خود هاي قابلیت و

 را اهاروسـت  کالبـدي  هـاي  جنبه عمدتاً ها طرح این. گردد آنان مشارکت و روستاییان زندگی
 روسـتاهاي  هـادي  هـاي  طـرح  اجراشده یا اجرا قابل عمده بخش و دهند می قرار توجه مورد

روسـتایی بـه منزلـه یـک مداخلـه       طرح هاديکه البته اجراي  .دارند کالبدي جنبه نیز کشور
فرهنگـی، اقتصـادي و    –، اجتمـاعی  محیطـی  زیسـت (کالبدي، روستاها را از ابعاد مختلـف  

عزیزپـور و  (ده اسـت  تغییـر و تحـول کـر    خـوش  دسـت تأثر سـاخته،  م) نهادي –مدیریتی 
  ).1390همکاران، 
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 کـل  فرهنگـی  و جمعیتـی  اقتصـادي،  اجتمـاعی،  فیزیکـی،  وضعیت طرح این قالب در 
 ریـزي  برنامـه  و ساماندهی بررسی، خود باالتر سطوح و نفوذ حوزه با ارتباط در روستا

 عبـارت  روسـتایی  هـادي  هاي طرح اهداف کلی طور به. )1379 پور، سرتیپی( شودمی
  :از است

 ؛اجتماعی و اقتصادي فرهنگی، شرایط به توجه با روستاها عمران و توسعه زمینه ایجاد  
 ؛رفاهی تولیدي، اجتماعی، تسهیالت ایجاد طریق از امکانات عادالنه تأمین  
 ؛روستا فیزیکی وضعیت هدایت  
 عمـومی  و محیطـی  ماتخـد  و روسـتاییان  مسـکن  بهبود جهت الزم تسهیالت ایجاد 

  ). 1383 آسایش،(
 را خـود  فعالیـت  اسالمی جمهوري اول توسعه برنامه شروع با روستایی هادي هاي طرح

طـرح   29169 بـر  بـالغ  1391 سـال  پایـان  از شروع برنامه اول تـا . دکر گسترده آغاز طور به
به مرحلـه   روستا 13103در  طرح هاديکه از این تعداد فقط  است شده تهیه روستایی هادي

 برخـوردار  ده سـاله افـق   از روسـتایی  هـادي  هاي طرح که این به توجه با. اجرا رسیده است
 اجـرا نرسـیده   مرحلـه  بـه  طرح افق در شده بینی پیش شدن زمان سپري با هنوز بعضاً است،
فرهنگـی و   اقتصـادي،  و به دنبال تحوالت جمعیتی و تغییر شرایط مختلف اجتمـاعی،  است

منظور  بدین. هستندنیازمند بازنگري و به هنگام سازي  شده تهیهي ها طرحا، کالبدي روستاه
، هـا  طرحدر جریان روند تهیه این  .گردد تهیه می روستاها گونه این در »طرح هادي بازنگري«

مجدد و انجام مطالعات آماري و میـدانی، کلیـه اطالعـات روسـتاها بـه       برداري نقشهضمن 
و طراحی  ریزي برنامهدیگر  ده سالهرایط جدید، براي یک دوره هنگام گردیده و بر مبناي ش

روستا طـرح بـازنگري تهیـه     4027، براي تعداد 1391بر این اساس تا پایان سال . شوند می
  ).http://www.bonyad maskan.ir(شده است 

  ي هاديها رحطضرورت توجه به نیازهاي انسان در تهیه 
مکاتب مختلف متناسب با چـارچوب نظـري و   . توسعه معطوف به نیازهاي انسان است

نیازهاي  ترین مهماز . کنند می بندي اولویتاهداف خود نیازها را به انواع مختلف شناسایی و 
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به عاطفه و عشق، اوقات فراغت و تفریح، آموزش و تعلیم و تربیت، آزادي و  توان میانسان 
اجتمـاعی،   هـاي  فرصتمسکن مناسب، زیبایی گرایی، حقوق سیاسی یا مشارکت و  امنیت،

بهداشت و سالمتی، نیازهاي اکولوژیک و کیفیت زندگی آینده و نیازهـاي ثانویـه از جملـه    
اشـاره کـرد   ...  عدالت، توزیع درآمد و ثروت، امنیت اجتمـاعی و شـرایط کـار و اشـتغال و    

هدف اصلی توسـعه   ،»بهبود کیفیت زندگی انسان«که  ددگر میمالحظه ). 1383عبدي نژاد، (
یندي خـود یـک امـر نسـبی اسـت و کیفیـت       آتوسعه با توجه به ماهیت فر. شود میقلمداد 

عمـومی   یـافتگی  توسعهموجود و سطح  هاي پتانسیلزندگی روستاییان مناسب با امکانات و 
چه که قطعی اسـت، نخسـتین گـام در     اما آن. متغیر باشد مختلفد در جوامع توان میکشور 

تا انسـان روسـتایی و محـیط روسـتا بـراي       هست» نیازهاي انسانی«یند توسعه توجه به آفر
این امر مستلزم مشارکت مردم در تمام مراحل تهیـه  . مهیا شوند اي توسعه هاي فعالیتشروع 

بیـان شـد    هم چنان که قـبالً ). 1391بدري و عبدي نژاد، ( هستي هادي روستایی ها طرح
ي هـادي روسـتایی   هـا  طـرح روسـتایی در قالـب    ریزي برنامهمشارکت روستاییان در زمینه 

و اجـراي   ریزي برنامهکلید اصلی موفقیت  ،گفت مشارکت مردمی توان میو  شود میمتجلی 
در واقع براي هر طرحی ابتدا باید مشخص شود افراد چـه نیازهـایی دارنـد و    . ستها طرح

، سپس با مشارکت و نظرات خود افراد در پی رفـع ایـن   هستاز نیازها  یک کداماولویت با 
  .دکررا تهیه و اجرا  هایی برنامهنیازها 
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  پیشنهادي هاي کاربري پذیري تحققالگوي ارزیابی دالیل  .2 شکل

  
  نتایج و بحث

  فردي پاسخگویان هاي ویژگی
نفر نمونه مورد نظر در کل روستاهاي مـورد   253تعداد  اولیه نشان داد که از هاي بررسی

کـه  . اند بودهدرصد دیگر پاسخگویان زن  37نفر مرد و  158درصد یعنی  63بررسی، حدود 
میـانگین  . انـد  بـوده مجرد  ها آننفر  32درصد یعنی  12ان متأهل و تنها درصد پاسخگوی 88

یعنـی   هـا  آنکـه اکثـر    دهد میعه نشان سنی افراد مورد مطالعه در مناطق روستایی مورد مطال
نفر از پاسـخگویان زیـر    28تعداد  ها آنسال و کمترین  40- 30نفر در گروه سنی  83تعداد 

تعـداد افـراد    تـرین  بیشنتایج نشان داد از نظر میزان تحصیالت، . اند دادهسال را تشکیل  20
داراي ) درصـد  3/10( هـا  آن، داراي تحصیالت دیپلم و کمترین )درصد 7/31(مورد بررسی 

نتایج بررسی وضـعیت اشـتغال بـین افـراد مـورد      . اند بودهتحصیالت باالتر از دیپلم و عالیه 
 53نفر بیکار،  70که اکثر پاسخگویان یعنی  مطالعه در مناطق روستایی مورد مطالعه نشان داد

 ابعاد نیازهاي جامعه روستایی

کالبدي-فیزیکی اجتماعی اکولوژیک اقتصادي  

 درآمد اشتغال

 اعتماد

 آگاه سازي

کتمشار  

زیباساز

 معابر

کاربري 

 مسکن

کاربري 

 تحقق اهداف کالبدي طرح هادي

توسعه کالبدي 

 توسعه روستایی

 بهداشت

 ایمنی در ساخت و سازها
کاهش 

نظارت 
 بر طرح
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ر در بخـش  نفـ  28یعنی  ها آننفر خدمات دولتی و کمترین  38 ،نفر کشاورز 64نفر کارگر، 
درصـد در گـروه    6/45و از نظر درآمد نیز اکثریت یعنـی  . خدمات خصوصی فعالیت دارند

هـزار   600درصـد در گـروه درآمـدي بـیش از      9/7هزار تومان و فقـط   400- 200درآمدي 
  .تومان قرار دارند

  
  ي هادي روستایی ها طرحبررسی دیدگاه روستاییان در رابطه با آثار 

اشـتغال و   عامـل در زمینه نیازهاي اقتصـادي پاسـخگویان بـه دو     :اثرات اقتصادي/ الف
ي هـادي بـر اشـتغال، نظـر اهـالی      هـا  طـرح در رابطه با تأثیر اجـراي  . کنیم میدرآمد اشاره 

روستاهاي مورد مطالعه را جویا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که روستاییان معتقدند اجراي 
  . نداشته است ها آن این طرح تأثیر چندانی بر اشتغال و درآمد

ضرورت اجراي طرح در  در این رابطه به بررسی سه عامل: کالبدي - اثرات فیزیکی/ ب
روستاي مورد مطالعه، بهبود شبکه معابر و طراحی مساکن جدید در سـمت توسـعه روسـتا    

مـورد اسـتفاده    هـا  کـاربري درباره عامل اول اکثر روستاییان اظهار کردند که اکثر . ایم پرداخته
در مـورد عامـل دوم، اظهـار    . انـد  مانـده و پایـدار   شده حفظ ها آنو ماهیت  قرارگرفتهاهالی 

در روسـتا   وآمـد  رفـت باعث بهبود شبکه معابر و سـهولت در   طرح هاديداشتند که اجراي 
اکثر اهالی از طراحی مساکن جدید رضایت کـافی داشـتند و    ،درباره عامل سوم. شده است

  .دانستند میب آن را براي روستا مناس
در رابطه با نیازهاي اجتماعی به بررسی سه عامـل جلـب اعتمـاد و    : اثرات اجتماعی/ ج

در مـورد  . ایـم  ها از اهداف طرح اشـاره کـرده   سازي آن رضایت روستاییان، مشارکت و آگاه
اینکه چقدر اهالی روسـتا بـه آگـاهی و میـزان تجربـه و      : ایم عامل اول به سه مسئله پرداخته

اجراکنندگان طرح و نیز عملی شدن اهداف طرح هـادي در روسـتاي خـود اعتمـاد      مهارت
اند که در این رابطه اکثر اهالی نسبت به مهارت مجریان و اعمال اهداف طـرح اعتمـاد    داشته
در بحث مشـارکت و واگـذاري   . ها از طرح زیاد بوده است اند و نیز میزان رضایت آن داشته
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ز جانب اهالی صـورت گرفتـه اسـت و افـراد در ایـن رابطـه       زمین، اغلب همکاري اندکی ا
  . رضایت چندانی از این موضوع نداشتند

  هاي هادي روستایی دیدگاه روستاییان در رابطه با اثرات اجراي طرح .3 جدول

 ها گویه  متغیرها

خیلی زیاد
  

زیاد
متوسط  

  

کم
اصالً  

مقدار   
احتمال 
آزمون 
  کاي دو

  میانگین

اثرات 
  اقتصادي

  312/30296/3 000/0  3 3/6  زایی اشتغال
بهبود وضعیت درآمد و 

  2000/0  1/3 2/24 3/37 3/33 2/3  سطح رفاه در روستا

اثرات 
-فیزیکی 
  کالبدي

  6/286/313/62/243/9000/0  6/3  کاربري پایدار
سهولت عبور و مرور در 

  3/41439/73/45/3000/0  2/4  روستا

  6/13000/0  6/3  6/3  2/35  2/30  5/17  مسکن مناسب

اثرات 
  اجتماعی

اعتماد به آگاهی و 
  6/3  000/0 5/15 4 3/31 1/43 1/6  مهارت مجریان

اعتماد به عملی شدن 
  اهداف طرح

1/17  5/42  6/26  6/5  3/8  000/0  8/3  

  7/2  000/0 - 23 9/52 5/9 5/14  مشارکت در اجراي طرح
واگذاري امالك و 

  8/1  000/0 - 2/78 3/10 7/10 8  اراضی در طرح

  7/2  000/0 -  56  4/21  1/13  5/9  آگاهی از اهداف طرح
تمایل به ماندن در 

  2/4  000/0  8/53  2/29  3/4  9/7  7/4  روستا

وجود افراد ناظر بر 
  اجراي طرح

9/24  8/17  3/25  4/30  6/1  000/0  6/2  

اثرات 
  اکولوژیک

گسترش بهداشت در 
  روستا

2/26  4/41  23 - 4/9  000/0  8/3  

2/24  زیباسازي فضاي روستا  8/39  4/8  2/22  3/5  000/0  4/3  
رعایت ایمنی در ساخت 

2/44  و سازها  2/34  1/3  - 5/18  000/0  2/4  

  1392هاي پژوهش،  یافته: مأخذ
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نیازهاي اکولوژیک روستاییان شامل بهداشت، زیباسازي محیط و ایمنی  :اثرات اکولوژیک/ د
  .اند داشتهسه مورد روستاییان اظهار رضایت  در هر. هستدر ساخت و سازها 

  
  ي هادي با نیازهاي جامعه روستایی ها طرحبررسی میزان تناسب اجراي 

پیشـنهادي   هـاي  کـاربري در این قسمت سعی بر این است تا دریابیم که در ارتبـاط بـا   
ار بعد که این نیازها از چه شده مطرحي هادي روستایی چه نیازهایی براي روستاییان ها طرح

بـه   طرح هـادي صورت گفته، از نظر روستاییان،  هاي بررسیو طبق  قرارگرفتهمورد بررسی 
پیشنهادي توجه بیشتري مبذول داشـته اسـت؛ بـراي     هاي کاربريکدام یک از این نیازها در 

بـا میـانگین    هـا  پاسـخ به عنوان میانه نظري  3عدد و  شده  استفاده  tاین کار از روش آزمون
ه ي هـادي روسـتایی مقایسـه گردیـد    هـا  طرحپیشنهادي  هاي کاربرياز اجراي  رضایتمندي

 نسـبت بـه   هـا  شـاخص در اکثـر  سـاکنین   tآمده از آزمون  به دستبا توجه به نتایج  .است
اجتمـاعی همچـون    هـاي  شاخصبه جز در  ندداشت پیشنهادي رضایت هاي کاربريعملکرد 

در مورد اهداف طرح پیشـنهادي کـه    انیرس اطالعو  سازي آگاهمشارکت، نظارت بر طرح و 
به خصوص در بحـث  . دکني هادي نتوانسته رضایت مردم را جلب ها طرح ها زمینهدر این 

 هـا  آنباید بپذیریم که مردم هم دانش دارند و هم تجربه و باید از دانش و تجربـه  مشارکت 
ورهاي جهـان سـوم   در کشـ . توسعه بهره بیشتري برد ریزي برنامههمراه با دانش علمی براي 

اگـر هـم    غیر مردمـی معمـوالً   هاي حکومت به لحاظ وجود ساختار سیاسی متمرکز و بعضاً
 کـه  حـالی ؛ در مشارکت در اجرا مد نظـر بـوده اسـت    بحثی از مشارکت به میان آمده صرفاً

محدود به فراهم آوردن نیروي کار داوطلبانه نیست، بلکه دخالـت مـردم در    مشارکت صرفاً
  . گردد می، اجرا، تقسیم منافع، نظارت و ارزیابی را شامل ریزي برنامهل پروژه یعنی تمام مراح
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  هاي مصوب در طرح هادي ارزیابی میزان رضایت جوامع روستایی از کاربري .4 جدول

 شرح

 3= استاندارد آزمون

داد
تع

ین 
انگ

می
یار 
 مع

اف
حر

ان
 

دار
مق

t دي
 آزا

جه
در

 

طح 
س

ري
نادا

مع
ف  

تال
اخ

ن 
نگی

میا
 

 95اصله اطمینان ف
 درصد اختالف

 باال پایین

بعد 
-کالبدي
  فضایی

24924/4793/076/242000244/114/134/1بهبود شبکه 

مسکن 
 مناسب

25160/3809/093/11200609/050/0710/0

بعد 
  اقتصادي

25208/3004/131/12189/0 اشتغال

25312/3884/020/2228/0122/001/023/0 درآمد و

بعد 
  اجتماعی

20/3081/196/22 003/0201/006/033/0 253اعتمادساز

 مشارکت
253 21/269/117/10-2 000/0786/0-93/0-64/0-

 سازي آگاه
253 77/2017/158/3-2 000/0229/0-35/0-10/0-

19/4136/170/162 000/0193/105/133/1 253کاهش 

66/2196/151/4-2 000/0339/0-48/0-19/0- 253نظارت بر 

بعد 
  زیست

  محیطی 

86/3993/092/132 000/0869/074/099/0 253بهداشت 

25238/3114/153/52 000/0388/025/052/0زیبایی 

25322/4478/063/402 000/0221/116/128/1ایمنی در 
  1392هاي پژوهش،  یافته: مأخذ
  

 منـدي  رضایتتحلیل فضایی نتایج پژوهش در روستاهاي مورد مطالعه، باالترین درصد 
پیشنهادي، در زمینه بهبود وضعیت معابر روستا و نیز توجه بـه ایمنـی    هاي کاربرياز اجراي 

 آالت ماشـین معابر بـه دلیـل وجـود     هاصالح شبکدر بحث  .وده استدر ساخت و سازها ب
سـطحی و   هـاي  آب آوري جمـع عبـور و مـرور عـابرین،     ،هـا  آن وآمـد  رفـت جدید و لزوم 

حفظ بهداشت محیط، لزوم تسـهیالت عبـور و مـرور در سـطح روسـتاها       و نیز ها فاضالب
   .ضروري است
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  .نسبت به میانه نظريپیشنهادي  هاي ريکارب از عملکردرضایت وضعیت ارزیابی  .3 شکل

  

  ي هادي ها طرحمصوب در  هاي کاربريجوامع روستایی از  مندي رضایتارزیابی میزان 
و مقـدار   153/15بعد کالبدي در روستا، برابر بـا   براي tمقدار آماره   8جدول  بر اساس

انگین مربـوط بـه آن   کمتر است و با توجه به می 05/0که از  000/0برابر با  داري معنیسطح 
کالبـدي،   هاي شاخصگفت که در زمینه  توان میدرصد  95، با اطمینان هست 3که بیشتر از 
. انـد  داشـته پیشـنهادي   هـاي  کـاربري اظهار رضایت را از اجراي طـرح   ترین بیشروستاییان 

ـ  داري معنـی و مقدار سـطح    - 344/8اجتماعی برابر با  براي بعد tهمچنین مقدار آماره  ر براب
بـا   .هسـت  3کمتر است و با توجه به میانگین مربوط به آن که کمتر از  05/0که از  000/0با

ي هـا  طـرح اجتماعی در تهیه و اجـراي   هاي شاخصگفت که به  توان میدرصد  95اطمینان 
  .اند داشتههادي توجه چندانی صورت نگرفته و مردم در این زمینه کمترین میزان رضایت را 

و مقـدار   - 47/4هاي پیشنهادي برابـر بـا    راي رضایتمندي کلی از کاربريب tمقدار آماره 
 بـه دسـت آمـده   با توجه به نتایج کمتر است که  05/0که از  000/0داري برابر با سطح معنی
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اخـتالف   3و عـدد  هـاي پیشـنهادي    کاربريعملکرد رضایتمندي کلی از بین میانگین امتیاز 
در زمینـه   هـاي هـادي روسـتایی    نگین عملکرد طـرح بدین ترتیب میا .معناداري وجود دارد

دهـد، لـذا    را نشـان مـی   75/2عدد به طور کلی  هاي پیشنهادي رضایتمندي مردم از کاربري
  .شده است در حد پایین ارزیابیهاي پیشنهادي به طور کلی  کاربريعملکرد  رضایتمندي از

  
 طرح هاديمصوب در  هاي کاربريارزیابی میزان رضایت جوامع روستایی از  .5 جدول

  شاخص

 3= استاندارد آزمون

داد
تع

گین 
میان

ف  
حرا

ان
یار

مع
دار  

مق
t دي
 آزا

جه
در

 

طح 
س

ري
نادا

مع
ف  

تال
اخ

 ها
ین

انگ
می

 

درصد  95فاصله اطمینان 
 اختالف

 باال پایین

25386/3904/015/15252000/086/074/097/0 کالبدي

06/3890/020/1252231/006/004/0-17/0 253 اقتصادي

37/3002/195/5252000/037/025/049/0 253 اکولوژیک

44/2062/134/8-252000/055/0-68/0-42/0- 253 اجتماعی

2532.75844/047/4-252000/0249/0-1395/0-3586/0-  کل

  1392پژوهش،  هاي یافته: مأخذ
  

  
   .پیشنهادي هاي کاربري از عملکردی رضایت کلوضعیت ارزیابی  .4شکل 
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  گیري نتیجه
ابزار مدیریت توسعه روسـتایی   ترین مهم ،روستایی طرح هاديامروزه که  با توجه به این

هـاي کالبـدي روسـتاها را مـورد توجـه قـرار       عمدتاً جنبـه  ها طرحاین ، ولی در ایران است
ولـی کمتـر    ،شـود  مـی تعیین  هایی برنامهگرچه در مورد سایر نیازهاي روستاها نیز . دهند می

ي هـا  طـرح دهـد کـه    نشان می ها طرحبررسی سوابق تهیه و اجراي این قبیل . شوند میاجرا 
با توجـه بـه اینکـه     .اند مذکور به دالیل گوناگون از کارآیی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده

 هـاي  بررسـی مـا در  ا ،هاي مختلف باید مد نظر قرار گیـرد نیازهاي جوامع روستایی از جنبه
ي هـادي در زمینـه نیازهـاي    هـا  طـرح کـه   دهد میصورت گرفته در روستاهاي نمونه نشان 

را  تـري  مطلـوب عملکـرد   37/3و  86/3 هـاي  میانگینبه ترتیب با  محیطی زیستکالبدي و 
نسبت به ابعاد اقتصادي و اجتماعی داشته که این ناشی از عـدم نگـرش سیسـتمی در تهیـه     

و مشـارکت   سـازي  آگاهبه خصوص در بعد نیازهاي اجتماعی عدم . هستي هادي ها طرح
در روستاهاي مـورد مطالعـه بسـیار ضـعیف      طرح هاديروستاییان در فرایند تهیه و اجراي 

 ،حضـور ندارنـد، مسـائل    هـا  طـرح یند تهیه و تصویب ایـن  آجا که مردم در فر از آن .هست
، به همین دلیل در تحقیق حاضـر نیـز   ندا نشدهدر طرح لحاظ  ها آن هاي خواستهمشکالت و 

ي هـادي روسـتایی در روسـتاهاي    هـا  طـرح از  مندي رضایت، میزان 75/2در کل با میانگین 
مشـارکت مـردم از    طـرح هـادي  متأسفانه در روند تهیـه  . مورد مطالعه در سطح پایین است

امـر مهـم    جایگاه قانونی برخوردار نیست و به دلیل اینکه در تدوین شرح خدمات بـه ایـن  
بـه  . کننـد  مـی خود اقدام به این کـار   دید صالح بر اساسلذا مشاورین  ؛توجه شایسته نشده

  . کند میروستاییان غلبه پیدا  هاي خواسته، نظرات و ها ارزشهمین دلیل دیدگاه فنی بر 
 روستا طرح هادي مانند عمرانی برنامه صحیح اجراي از آمده دست به نتایج به توجه با

 مطـرح  زیـر  پیشنهادهاي انسانی نیروي و سرمایه امکانات، هدر رفت از لوگیريبراي ج و

  :گردد می
 و مـردم  بـا  را ارتباط ترین بیش که است فعالیتی کالبدي ریزي برنامهکه  با توجه به این - 1

 انطبـاق  منظـور  بـه  است ضروري رو این از. گردند، داراست می متأثر آن نتایج از که کسانی
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 ریـزي  برنامه یندآفر در آنان هاي مشارکت زمینه ،نفعان ذي نیازهاي و ها خواسته با طرح نتایج
 بـه  تـوان  موضـوع، مـی   ایـن  مناسب تحقق جهت در و نمونه عنوان به. گردد فراهم کالبدي
...)  و دهیـاري  روستا، بخش، اسالمی شوراهاي( روستاها منتخب نمایندگان حضور اهمیت

   .کرد اشاره روستایی عمران و توسعه هاي طرح تصویب و بررسی مراحل تهیه، در
و اجـراي   هـا  طـرح  هیته ،یدانیم به هنگام مطالعات ان،ییاز مشارکت روستا گیري بهره - 2

نهادي و قـانونی در جهـت تسـهیل و افـزایش مشـارکت عمـومی در        سازي ظرفیتو  ها آن
و  کـارگیري  بـه  و وجود نهاد رسمی براي ایجـاد ظرفیـت،   طرح هاديیند تهیه و اجراي آفر

  .هستالزامی  ها زمینهارتقاء مشارکت مردمی در این 
اثرات مفیـد   ها پتانسیلو  ها توانمنديبومی که هر یک از این  هاي توانمنديتوجه به  - 3

تسـهیل در اجـراي طـرح، کـاهش نسـبی      . خود را در روند اجراي طرح نشان خواهـد داد 
از اثرات مثبـت ایـن    توان میبت به طرح را ایجاد احساس تعلق نس باألخرهآن و  هاي هزینه

  . به شمار آورد ها توانمندي
 طـرح هـادي  ضرورت توجه به مدیریت محلی و نقش عامالن توسعه، باید مجریـان   - 4

روستایی را به استفاده از نقش و توان مدیریتی و تسهیل گـري نهادهـاي محلـی روسـتایی     
مـورد مطالعـه    منطقـه ناختی که از مـردم و  چون این نهادهاي محلی با توجه به ش. برانگیزد

روند  کننده تسهیلند زمینه اجراي بهتر طرح را در منطقه ایجاد کنند و به نوعی توان می ،دارند
  .توسعه در منطقه خود باشند

ي هـادي بایـد مطالعـه کـافی در جهـت شـناخت تمـامی        هـا  طرحدر تهیه و اجراي  - 5
بدون شناخت سیستمی ایـن   ریزي برنامه. گیردنیازهاي جوامع روستایی صورت ب هاي جنبه

گشته و  ها بودجهو در نتیجه هدر رفت  ها طرحاهداف این  پذیري تحققنیازها باعث کاهش 
  .گردد می، نهست ها طرحمنجر به توسعه پایدار در روستاها که هدف اصلی این 

 امـر تحـت   که ایـن  کنند می توجهی بیبرخی از روستاییان به ضوابط و مقررات طرح  - 6
تأثیر عملکرد نظارتی ضعیف نهادهاي محلی روستا، کم توجهی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

اي  مسئلهشیوع چنین  تردید بی. و عدم توجیه کافی روستاییان است اطالعی بیو مجریان و 
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سـاخته و عـدم تحقـق     دار خدشـه طرح را  ها پیشنهادد اجراي دقیق توان میبه عنوان تهدید، 
چون رعایت حریم روستا، ساخت مسکن مطلوب  هایی حوزهداف آن را به ویژه در کامل اه

  .در پی دارد....و رعایت حریم معابر و 
روستاییان در زمینه اهداف طرح کـه باعـث جلـب     عمومی هاي آگاهی سطح افزایش - 7

  .گردد می ها زمینهاعتماد و همکاري بهتر و مؤثرتر مردم در این 
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