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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

  1393زمستان، 43شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

  

  يي از ديدگاه مردم و مسئوالنيي از ديدگاه مردم و مسئوالنروستاروستاهادي هادي   ييطرحهاطرحها  تتييموفقموفقميزان ميزان 

شهرستان رشتخوارشهرستان رشتخوار: : موردمورد
1

  

 4و خديجه صادقي 3، ابوذر پايدار2نژادعلي حاجي

  30/8/1392: ، تاريخ تاييد5/7/1392: تاريخ وصول

  چكيده

ميزان موفقيت . شودهاي هادي با هدف ساماندهي و بهسازي بافت كالبدي نواحي روستايي انجام ميامروزه طرح

مندي مردم، يكي از مهمترين موضوعات مورد مطالعه در علم جغرافياي هاي هادي اجرا شده و رضايتطرح

چنين موضوعي، تحقيق حاضر هدف دارد ديدگاه روستاييان و مسئولين در زمينه ميزان همسو با . باشدروستايي مي

جامعه آماري . ها را ارزيابي كندمندي از نتايج اجراي اين طرحهاي هادي و ميزان رضايتموفقيت و تاثيربخشي طرح

جامعه نمونه براي  .باشد كه طرح هادي آن اجرا شده استروستاي بخش مركزي شهرستان رشتخوار مي 5شامل 

سرپرست  348شناسي معمولي نفر از مسئولين، متخصصان و مردم محلي و براي روش 30شامل   Qشناسيروش

اي، و ميداني با ابزار پرسشنامه و مشاهده هاي كتابخانهروش تحقيق كمي و كيفي بوده و از روش. باشدخانوار مي

، و براي Qشناسي ظور تحليل نوع ادراك مردم و مسئوالن از روشمنبه. ها استفاده شده استبراي گردآوري داده

هاي يافته. استفاده شده است on sample t-testو  Anova هاي موفقيت طرح هادي از آزمونتعيين مطلوبيت شاخص

؛ هاي هاديشامل موافقين اصالح طرح - نوع  4نشان داد ادراكات مردم و مسئوالن  Qشناسي حاصل از تحليل روش

همچنين . است - هاي هاديطرح ها با روند فعلي؛ موافقين منطقي و متعادل، و مخالفينموافقين شديد اجراي طرح

باشد و تنها در زمينه ها منفي ميهاي هادي در اكثر زمينهنشان داد تأثيرگذاري طرح Anovaهاي حاصل از تحليل يافته

 نشان داد Tهاي آزمون همچنين يافته. موفقيت حاصل شده است بخشي به معابر روستايينقل و كيفيتوتسهيل حمل

نوع ادراك محيطي مردم و مسئوالن مهمترين عامل موثر بر وجود اختالف نظر بين مردم و مسئوالن در مورد 

  .باشدهاي هادي ميتأثيربخشي طرح

  .، شهرستان رشتخوارQشناسي هادي، ادراكات روستاييان، روش ريزي كالبدي، طرحبرنامه: كليد واژگان

                                                 
 تيموفق زانيم در مسئوالن و مردم دگاهيد اختالف ليدال نييتب در Qروش  كاربرد”نامه كارشناسي ارشد خانم خديجه صادقي با عنوان اين مقاله مستخرج از پايان. 1

  .باشدنژاد و مشاوره دكتر ابوذر پايدار ميبه راهنمايي دكتر علي حاجي “)مسكن شهرستان رشتخواربنياد هاي فعاليت(يي روستاي كالبد يطرحها

   دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان.  2

 aboozarpaidar@gmail.comاستاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان، نويسنده مسئول، . 3 

 ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستانو برنامه كارشناس ارشد جغرافيا.  4
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 مقدمه

روستا عبارت است از فضايي اجتماعي كه در آن با توجه به تراكم نسبي ناچيز جمعيت، نوع 
هاي بخش صنعت و در اين نوع اجتماع، فعاليت. هاي اقتصادي غلبه داردخاصي از فعاليت

  وقتي ). 18 :1381 سعيدي،(بخصوص بخش خدمات و بازرگاني عمدتاً محدود است 

شود فضايي به نام روستا هاي انسان روستايي در بستر يك مكان شكل انجام ميعاليتف
، و )اقتصادي(عد كالبد، فعاليت ب سهاز اين نگاه زندگي روستايي داراي . گيردشكل مي

روستاها با توجه به نقشي كه در  .اندبه يكديگر وابسته باشد كه كامالًمي) اجتماعي(انسان 
رو، هاي توسعه برخوردارند؛ از اينريزياي در برنامهتوسعه ملي دارند، از جايگاه ويژه

مدت و بلندمدت، مدت، ميانهاي عمراني كوتاهدولتها از طريق سياستگذاري در قالب برنامه
ط مطلوب زيستي در با اهداف مرتبط و در پي ايجاد تغيير و تحول و دستيابي به شراي

سعيدي، و (يازند هاي عمراني دست ميسكونتگاههاي انساني، به اجراي طرحها و پروژه
هاي متعددي براي توسعه روستاهاي كشور تاكنون الگوها و استراتژي). 47 :1388رستگار، 

اي و محلي ها در سطوح ملي، منطقهدر كشور ايران؛ اين رهيافت. استمورد توجه بوده 
اي، در قالب طرح آمايش سرزمين، طرح كالبدي ملي و منطقه) 2: 1388رثي و صابري، وا(

هاي روستايي، و طرح هادي روستايي اي، طرح ساماندهي فضا و سكونتگاهطرح جامع ناحيه
طرح هادي روستايي يكي از اين ). 154: 1389برزو و همكاران، (اند از مهمترين مطرح شده

شود و انجام مي اهاروست يتوسعه و رشد براي مناسب بستري ايجادمنظور هاست كه بهطرح
 و اجتماعي فرهنگي، شرايط به توجه با روستا عمران و توسعه بستر ايجاد اهدافي چون

؛ و خدمات و امكانات عادالنه توزيع و تأمين؛ روستا كالبدي يتوسعه و هدايت؛ اقتصادي
از سوي ديگر نواحي . دارد محيطي زيست شرايط و مسكن بهبود براي تسهيالت ايجاد

روستايي كشور داراي مقتضيات طبيعي و انساني متفاوتي هستند و به لحاظ هويت تاريخي، 
تنوع ساختار و كاركرد فضاهاي . با يكديگر تفاوت دارند.... طبيعي، فرهنگي، تجاري، و

ضمن اينكه طرز . داي دارهايي است كه علم جغرافيا بدان توجه ويژهروستايي از واقعيت
هاي شهروندان روستايي نيز در هر يك از فضاهاي روستايي متفاوت ادراكات و نگرش

هاي كالبدي گذاران و مجريان طرحتوان گفت كه سياستبا توجه به مسئله فوق، مي. است
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ها توجه ويژه داشته باشند و در فرآيند تهيه و روستايي كشور بايد به تنوعات و تفاوت
هاي مردم و ساير مقتضيات هاي ادراك و خواستههاي هادي بايستي به شيوهطرحاجراي 

هاي اخير در دهه. اقتصادي، اجتماعي، و محيطي نواحي روستايي و ساكنان آن توجه كنند
هاي هادي حاكميت رويكرد بخشي و نبود يك ديدگاه جامع در فرآيند تهيه و اجراي طرح

هاي هادي به لحاظ پايداري توسعه و كيفيت زندگي رحباعث شده است پيامدهاي اجراي ط
هاي همچنين طرح. گانه اقتصادي، اجتماعي، و محيطي مطلوب نباشدانسان در ابعاد سه

ها  ماهيت اثباتي طرح. باشدمي) هنجاري(و ذهني ) اثباتي(هادي داراي ماهيت دوگانه عيني 
بارتي آنچه متخصصان بيروني در فرآيند عهگردد؛ بها برميبه جنبه كارشناسانه و فني طرح

هاي اما ماهيت هنجاري طرح. كنندپسندند و پيشنهاد ميتهيه و اجراي يك طرح هادي مي
ها و ادراكات مردم، انتظارات مردم و آنچه كه منطبق بر طرز تفكر و هادي  به كيفيت نگرش

خارجي موضع تحقيق در اينجا بررسي پيشينه داخلي و . گرددخواسته مردم است برمي
  :باشدضروري مي

هاي بهسازي ارزشيابي اثرات اجتماعي طرح”در تحقيقي با عنوان ) 1374(موسوي قدريجاني 
نتيجه گرفت بهسازي؛ نقشي در تأمين امكانات و خدمات جديد در  “روستايي در استان اصفهان

از امكانات و خدمات قبل از بهسازي برخوردارند، مشاركت  روستاها نداشته و روستاها عموماً
گيري و اين مشاركت در ابعاد تصميم. روستاييان در ابعاد گوناگون اجراي بهسازي ضعيف است

اند كه با سير درصد از پاسخگويان ابراز نموده 8/70تر است و مشاركت مالي بسيار ضعيف
  .اجراي طرح بهسازي در روستاها مخالفند

هاي بررسي اثرات كالبدي اجراي طرح”اي تحت عنوان ، در مقاله)1384(يمي و جمشيديان عظ
هاي هادي دهند كه اجراي طرح، نشان مي“هاي روستايي در غرب گيالنهادي در سكونتگاه

روستايي باعث پيشرفت نسبي زندگي مردم و افزايش اميدواري آنها به سكونت روستاهاي 
  رساني ده است و در حالي كه اجراي طرح هادي از لحاظ خدماتبرخوردار از اين طرح ش

محيطي و مشاركت مردمي بويژه در اند به لحاظ رعايت مسائل زيستطور نسبي موفق بودهبه
  . اندفرآيند تهيه طرح، چندان موفق عمل نكرده

بر  هاي هاديارزيابي اثرات اجراي طرح”، در پژوهشي با عنوان )1387(مظفر و همكاران 
ها و عدم دريافتند نقص مطالعات محيطي به هنگام تهيه طرح “زيست روستاهاي ايرانمحيط
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زيست روستايي، بهنگام تهيه و گانه بر طبيعت و محيطهاي دهبيني اثرات اجراي پروژهپيش
  . ها اشاره كرداجراي طرح

هاي توسعه سكونتگاهبررسي تأثيرات كالبدي بر ”در تحقيق خود تحت عنوان ) 1389(احمدي 
در اين تحقيق؛ اجزاي كالبدي روستا بررسي شد و راهكارهايي جهت . ارائه داده است “روستايي

هاي روستا بلحاظ وضعيت ظاهري، نوسازي، و توسعه كالبدي روستا و افزايش كيفيت سكونتگاه
  .مرمت ارائه شد

هاي هادي و نقش آن در حارزيابي طر”در تحقيقي تحت عنوان ) 1390(عنابستاني و اكبري 
به اين نتايج دست  “)شهرستان جهرم: مطالعه موردي(توسعه كالبدي روستا از ديدگاه روستاييان 

ي معابر هاي هادي در بعد بازگشايي و نوسازي شبكهاند كه بيشترين اثرگذاري طرحيافته
با متغير شبكه  درصد اثرگذاري طرح در رابطه 6/77اي كه روستايي روي داده است به گونه

هادي را در اين متغير تبيين اثرگذاري طرح 88/2گيرد و در كنار آن ميانگين وزني معابر قرار مي
هاي اما در ساير متغيرها يعني مسكن روستايي و كاربري اراضي توفيق چنداني در محيط. كندمي

  .روستايي حاصل نشده است

ع ارائه شد و با توجه به مشاهدات اوليه محققان با توجه به آنچه كه در پيشينه مطالعاتي موضو
توان گفت مسئله تحقيق حاضر؛ بررسي ميزان در نواحي روستايي شهرستان رشتخوار مي

هاي هادي اجراشده در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، و محيطي و همچنين از دو جنبه موفقيت طرح
ت كه سهم جمعيت روستايي آن شهرستان رشتخوار يكي از مناطقي اس. باشدعيني و ذهني مي

در . همچنين نواحي روستايي آن بلحاظ كالبدي با مسائل متعددي مواجه هستند. چشمگير است
هاي هادي در پنج روستاي؛ باسفر، اين راستا هدف تحقيق حاضر بررسي پيامدهاي اجراي طرح

ديدگاه مردم و  آباد و همچنين تبيين داليل اختالفآباد و مهديآباد، سعادتسنگان، عباس
همسو با اهداف، سوال تحقيق بدين صورت . هاي كالبدي استمسئوالن در مورد موفقيت طرح

 شهرستان روستايي نواحي در شده اجرا هادي هايو تاثيربخشي طرح موفقيت: شودمطرح مي

    چگونه است؟ ربطذي مسئوالن و رشتخوار از نظر مردم
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 تحقيقمباني نظري تبيين كننده موضوع 

گيرد كه شامل مفهوم خانه عالوه بر كالبدي فيزيكي، مجموع محيط سكونت انسان را نيز دربر مي
هاي اشتغال، آموزش و كليه خدمات و تسهيالت ضروري موردنياز براي بهزيستن خانواده و طرح

هاي گاه شيوهاز سويي ديگر؛ سكونتگاه روستايي تجلي). 56: 1374تولون، (بهداشت افراد است 
اقتصادي تأثيرگذار  - زيستي، معيشتي و نهايتا نيروها و عوامل مؤثر محيطي و روندهاي اجتماعي

 روزافزون جائيتحرك وجابه و اقتصادي ـ اجتماعي دگرگونيهاي روند. در شكل بخشي به آنهاست

 ايسكونتگاهه فضائي - و دگرگونيهاي كالبدي ناپايداري پايداري، به روندهاي انساني، گروههاي

 ـ اكولوژيك، محيطي عوامل تعامل نحوة سكونتگاه روستايي نمايانگر. است منجر شده روستائي

 فضايي ـ مكاني و روندهاي ها،سياستگزاري و گيريهاتصميم اقتصادي، مجموعه ـ اجتماعي مناسبات

، عوامل دروني و بيروني دامنه پويش مجموعه ).30 :1389سعيدي، و اميني، (زمان است  بستر در
در اين بين، گاهي . آيدمي شماركننده تحرك يا ايستايي روند تحولي يك سكونتگاه بهتعيين

صورت خود به خودي يا خودجوش، هاي معين و چه بههاي بيروني، چه مبتني بر برنامهدخالت
سعيدي، و ايماني، (گردند ساز تحول مطلوب يا حتي دگرديسي نامطلوب سكونتگاهها ميزمينه

طرح هادي روستايي طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و  ).7: 1393
مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي و 

مورد  هاي عمومي روستايي را بر حسبنيازمندي تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و
اي هاي جامع ناحيههاي ساماندهي فضا و سكونتگاهي روستايي با طرحدر قالب مصوبات طرح

   ).154: 1389برزو و همكاران، (نمايد تعيين مي

هاي هادي؛ هدايت و بهبود بخشي ساختار كالبدي روستا در راستاي تأمين ماهيت طرح
هاي هادي نتيجه فرايندي ذا طرحمحيطي است، ل - كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي

روستاييان در بستر ... منظور تأمين نيازهايي چون مسكن، راه، بهداشت، تفريح و است كه به 
ريزي در مناطق روستايي و توسعه برنامه. شودروستا در قالب اجراي طرح هادي پياده مي

و فضايي در اين مناطق  هاي روستايي نيازمند توجه به رويكردهاي ساختاريكالبدي سكونتگاه
ريزان روستايي بايد در جهتي باشد كه تمامي نيازهاي روستاييان در كنار هم سياست برنامه. است

يك برنامه توسعه روستايي بايد دربرگيرنده فرآيندهاي . و با مشاركت خود روستاييان تامين شود
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و توسعه مشاركتي در سطح اي نظير توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، محيطي توسعه
ريزي از ريزي مؤيد آن است كه برنامهبررسي سير تحول الگوها و نظريات برنامه. روستاها باشد

در اين تحول، . اقدامي خشك و ثابت به سمت نظامي فرآيندي و منعطف در حال تغير است
هاي از باال روشنظر به اينكه ). 9: 1388دارابي، (نقش جامعه هدف اهميت بيشتري يافته است 

ريزي كالبدي در نقاط ريزي توسعه روستايي از جمله برنامهبه پايين و از كل به جزء در برنامه
دست نياورد، مختلف جهان در ارتقاي سطوح زندگي در ميان فقيران روستايي توفيق چنداني به

  بوجود آمد كه؛ ريزي توسعه روستايي بر اين نكته اتفاق نظر به در ادبيات و تجربه برنامه

گيرند كه در درك هايي سرچشمه مياز روش ريزي نامناسب عمدتاًهاي توسعه و برنامهشيوه
هاي توسعه در اغلب تالش 1960تا پايان دهه . اندتصويري كلي از جوامع روستايي ناكام مانده

بخشي بود و بعد فضايي توسعه چندان مورد  كشورهاي جهان سوم بيشتر مبتني بر رهيافتي كامالً
اما نتايج اين رهيافت با توجه به ماهيت . گرفتتوجه دانشمندان و متفكران توسعه قرار نمي

اي، هاي منطقهشدن فضاهاي ملي، عدم تعادلعملكردي بخشي و از باال به پايين، باعث قطبي
اي از پهنه سرزمين ماندگي بخش عمدهتمركز سرمايه و امكانات در مراكز و نقاط معدود و عقب

مراتب سكونتگاهي از گرديد، پيوند افقي بين سكونتگاهها در فضاي ملي گسسته شد و سلسله
ريزي ها بسياري از انديشمندان ضرورت طرحدر پي اين نابساماني). 3: 1372رهنما، (هم پاشيد 

هاي موجود در و كاهش عدم تعادلمانده هايي براي تسريع انتقال توسعه به مناطق عقبكانون
در قالب تفكرات ). 86: 1380كالنتري، (ميان مناطق توسعه يافته و عقب مانده را مطرح كردند 

شهر تا (ها در سطوح مختلف بخشي به سكونتگاهدهي فضايي از طريق انتظاممطرح شده؛ سازمان
طريق اجراي طرح هادي،  شود اما سازماندهي درون سكونتگاهي ازانجام مي) روستاي كوچك

وزارت (شوند انجام خواهد شد كه در رديف نظام پشتيباني براي توسعه روستايي قلمداد مي
هاي بنيادي هاي بهسازي روستايي يكي از ضرورتطرح ،به اين ترتيب). 1372جهاد سازندگي، 

اجتماعي و  - ساز شرايط توسعه اقتصاديعنوان زمينهتوسعه روستايي مطرح شناخته شد و به
  ).  88: 1380كالنتري، (اي برخوردار گرديد استقرار جمعيت در مناطق روستايي از اولويت ويژه

به پيروي از تئوري ) ايشهري و منطقه(هاي كالبدي هاي هادي همانند اغلب طرحامروزه طرح
ارها و امور كينزي و با اتكاء بر جبرگرايي فيزيكي با اصالح كالبدي در صدد تأثيرگذاري بر رفت

  .غيركالبدي هستند
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هاي هادي روستايي در ايران متاثر از ديدگاه كاركردي در شهرسازي متاسفانه مباني نظري طرح
و ) 1933(با تسلط نظريه كاركردگرايي بر شهرسازي مدرن و تبلور آن در منشور آتن . است

ر توسعه كالبدي شهرها و هاي كالبدي شهري و روستايي، اين نظريه برواج كاربردي آن در طرح
حاصل اين نگرش پيدايش و رواج وسيع مفهوم سرانه كاربري زمين . روستاها غالب گرديد

كنند كه هر در اين روش به شيوه كاركردگرايانه تمام جامعه روستايي را به افراد تقسيم مي. است
همچنين . نياز داردها به مقدار معيني زمين كدام داراي فعاليت مشخص است و هريك از فعاليت

هاي كاربري زمين و جدول تهيه نقشه: عبارتند از ،هاي هادي شهري و روستايي در نهايتطرح
عنوان يك نگرش همكتب كاركردگرايي ب). 74 :1379زاده، مهدي(هاي كاربري زمين سرانه

گرش با با وجود اين، صورت تحول يافته اين ن. ايستانگر مورد انتقاد جدي قرار گرفته دارد
براساس اين ديدگاه، . شناسي امروز جهان هنوز نفوذ بسيار دارد عنوان نوكاركردگرايي در جامعه

باشد و  هر مكان سكونت داراي چهار كاركرد اصلي يعني سكونت، اشتغال، حركت و فراغت مي
با تسلط ديدگاه . وظيفه مسئوالن و كارشناسان است كه به اين چهار كاركرد سازمان دهند

هاي ريزي و طراحي مكان ها و الگوهاي برنامهركردگرايي بر روند معماري جديد، روشكا
مهندسي و  -سكونت بيش از حد به طرف معيارهاي اقتصادي هزينه و منفعت، معيارهاي فني

هاي تاريخي و در نتيجه معيارهاي كيفي مثل ارزش. معيارهاي كمي و كالبدي سوق داده شد
هاي ماعي و اصول زيباشناختي تا حدود زيادي در توسعه مكانهاي اجتفرهنگي، ويژگي

در پرتوي اين نحوه نگرش؛ اين اعتقاد بيش از پيش قوت . سكونت به فراموشي سپرده شد
توان به نيازهاي كل روستا  بندي نيازهاي مادي و زيستي فرد مي گرفت كه با شناسايي و طبقه

ها،  رد افراطي نسبت به تعيين استانداردها و اندازهاين اعتقاد باعث پيدايش يك رويك. پاسخ گفت
مهندسان مشاور (هاي زندگي گرديد براساس تعداد جمعيت و روند رشد آن در ساخت مكان

ريزي كاربري زمين روستايي چيز جز برآورد تعداد افراد،  بنابراين برنامه). 30 :1381پارس ويستا، 
ها و ابزارهاي اجرايي كاركردي تمام روش. نها نيستبرآورد انواع فعاليت و توزيع زمين ميان آ

مراتب شبكه، تفكيك اراضي، بندي، سلسله مثل جدا كردن كاركردها از يكديگر، ضوابط منطقه
تقيسمات كاربري، تقسيمات واحدهاي مسكوني و غيره همه مبتني و معطوف به اين است كه 

» او براي كل فضاي زندگي برآورد گردد جايگاه فرد در نظام كاركردي معلوم و هزينه و منفعت

هاي كاربري زمين  توان گفت كه از نظر نظريات كاركردي، تعيين سرانه بنابراين مي). 31 :همان(
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هاي مختلف و  دهي فضايي فعاليتاي است براي افزايش كارايي مكان سكونت و سازمان وسيله
هاي  از اين نظر، سرانه. محل زندگيسازماني در نظام كاركردي  جلوگيري از بروز آشفتگي و بي

كاربري زمين كاري به اهداف كيفي و درازمدت شهروندان، يعني وصول به سعادت، آسايش، 
اصول كاركردي از آغاز با انتقادهاي . رفاه اجتماعي، عدالت اجتماعي و احساس رضايت ندارد

هاي فراوان  دليل ناكاميرو گرديد، ولي در طول دو يا سه دهه اخير است كه به پراكنده روبه
هاي هادي به غلبه اين ديدگاه بر طرح. دچار بحران جدي و تجديدنظرهاي اساسي شده است

نوعي نگرش ايستا و يكجانبه بدون در نظر گرفتن ابعاد تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در استفاده 
  . شوداز زمين منجر مي

ايي با محوريت قرار دادن تحوالت كالبدي در هاي هادي متاثر از ديدگاه كاركردگردر ايران طرح
مظفر و (روستاها سعي در دگرگون ساختن كالبد روستاها و دستيابي به توسعه روستايي دارند 

ريزي توسعه روستايي ايران از طرفي ديگر محققان معتقدند در نظام برنامه). 12: 1387همكاران، 
كم ناكارآمدي ميالدي كم 1970از دهه  .محور استفاده شده استبيشتر از رويكرد عقاليي

گرايي علمي آشكار شد و با فراگير شدن روندهاي دموكراتيك، ريزي عقالييرويكرد برنامه
يكي از داليل مهم فاصله ميان . هاي نظري روبرو بودريزي با دگرگونيگيري فرايند برنامهجهت

: ارتباطي دانستند كه در سه حوزه اصليهاي توجهي به جنبهنظريه و واقعيت را ناشي از بي

ريزي ارتباطي مورد توجه لذا اخيرا برنامه. ريزان و مسئوالن مطرح بوده استمردم، برنامه
  : ريزي ارتباطي عبارتند ازاصول نظريه برنامه. قرارگرفته است

فقط از طريق  ريزيبنابراين برنامه. ها يك امر ارتباطي استريزي توسعه و متن برنامهبرنامه .1
ريزان با اتكا به اخذ اطالعات از محل، قرين تسلط به فنون و ابزار فني آن به وسيله برنامه

  ساالران در فرآيند نفع نه فقط فنهاي ذيموفقيت نبوده است و نيازمند حضور همه گروه

اي ارتباطي را هريزي بايد روشريزان افزون بر فنون متداول برنامهبرنامه. 2 ؛ريزي استبرنامه
ريزان نيازمند ريزي زياد است، برنامههاي ارتباطي عمل برنامهدر شرايطي كه جنبه. نيز فراگيرند

نفع نيز هاي ذيگروه .3 ؛باشددستيابي به فنون الزم در زمينه ارتباطات و روابط اجتماعي مي
هاي تباطي نيازمند آگاهيريزي اراند و براي ورود به عرصه برنامهنيازمند دانش ارتباطي بوده

ها، تعامل حلبندي مسائل و راهبندي موضوعات، اولويتعمومي در زمينه شناخت مسائل، طبقه
ها و احساسات كه ارزش .4 ؛ريزي هستندپذيري در ارتباطات برنامهها و انعطافبا ديگر گروه
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ريزي اهميت فرواني برنامهدر بيان هابرماس به منزله استدالل اخالقي و احساسي آمده است، در 
  .دارد

-دهد كه تخصصهاي توسعه روستايي نشان ميريزي و تهيه و اجراي طرحفرايند برنامه

ريزي گرايي در نظام برنامهمحوري و ويژگي غيرمشاركتي ناشي از غلبه رويكرد عقاليي
ريزي برنامه لذا در شرايط كنوني؛ اتخاذ رويكرد ارتباطي و مشاركتي در. روستايي كشور است

  هاي مهم فرآيند از ضرورت) نظريه تفسيركننده موضوع تحقيق حاضر(توسعه كالبدي 

). 1: 1383افتخاري و بهزادنسب، (شود ريزي توسعه روستايي كشور محسوب ميبرنامه

ها و ها و اجراي طرحگيريمشاركت روستايي يعني دخالت دادن مردم روستا در فرايند تصميم
اوكلي و (ها هاي توسعه و مداخله آنها در ارزيابي طرحآنها در منافع طرحسهيم نمودن 

اي به دنبال توانمندسازي توده روستايي از طريق راهبرد توسعه جامعه). 18: 1370 همكاران،
گيري جمعي نهادهاي اجتماع محلي، درگير ساختن مردم در تعيين سرنوشت خود و تصميم

شد كه مشاركت مستقيم مردم در حل د؛ فرآيندي تقويت ميطوري كه در اين راهبربود به
هاي نهادهاي دموكراتيك را پايه داد كه هماين راهبرد نويد مي. گرديدمشكالتشان تضمين مي

بنا كند و هم بدون تحوالت انقالبي در نظم سياسي و اقتصاد موجود، در تأمين رفاه مادي 
در همين چارچوب و براي كاهش  ).Holdcraft, 1989: 14(روستاييان مشاركت كند 

ريزي مشاركتي توسعه روستايي را يك راهبرد نظران؛ برنامهها و اختالفات؛ صاحبتفاوت
  . اندبنيادي دانسته
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  )نظريه تفسيركننده موضوع تحقيق حاضر(ريزي مشاركتي با برنامه) محورفن(ريزي سنتيبرنامه تفاوت 

  ريزي مشاركتيبرنامه  ريزي سنتيبرنامه  هامولفه

  اجتماع محلي

تعميم منافع عمومي مشخص بوسيله 

  متخصصان

  هاي فرديتقاضا در راستاي منافع و اولويت

  گرايي، طراحي گروهي و توجه به پيشنهادهاي مختلفكثرت  مشاوره عمومي متخصصان  شكل مشاركت

  و تضمين دستيابي به آنها هاي عموميتعيين اولويت  هاي بهينهحلتعيين راه  ريزنقش برنامه

  ارزيابي عملي شناخت، تحليل، طرح  فرايند، مراحل

دموكراتيك، ارتباطي شناسايي محيط و مشكالت، نمايندگي 

  طراحي برنامه عمل، اقدام به عمل، و ارزيابي عمل

  مطلوب روش

فايده، ارزيابي اثرات زيست  - هزينه

  ...محيطي و 

  توانمندسازي، تحقيقسازي، هاي آموزشي، ظرفيتشيوه

  خواهي و تأمين نظرهاي مختلفآزادي  سودگرايي  مباني اخالقي

  هاي مخالفگرا، تهيه برنامههمكاري در فرايند كثرت  همكاري در فرايند عملي  نقش روستاييان

  نقش دولت

هاي اهميت تصميم متخصص و سياست

  مكمل

  ع متضادتمركززدايي، توزيع ثروت، تأمين نيازهاي اساسي و مناف

  مجري طرح

شركت توسعه و عمران خصوصي يا 

  عمومي

  شركت توسعه و عمران خصوصي يا عمومي

  عدالت توزيعي و تأمين منافع اجتماعي  عقالييت  هدف فلسفي

  ايجاد توازن و برابري فرصتها، رعايت قواعد بازي  پيروزي اكثريت  ارزشهاي رقابتي

  نظارت دولت، قدرت روزافزون اجتماع محليحذف   گيريشفافيت تصميم  اصالحات مدنظر

  محصول و نتيجه

غيرمشاركتي، ارائه گزينه درست، و از 

  كل يه جزء

هاي مختلف فراگير، تبديل خواسته به مشاركتي، ارتباطي، گزينه

  عمل

  

  روش انجام تحقيق و منطقه مورد مطالعه

باشد مي) كمي و كيفي(تركيبي شناسي؛ نوع تحقيق به لحاظ ماهيت؛ بنيادي، و به لحاظ روش
. هاي آماري استفاده شده استها و تحليلدر كنار آزمون Qشناسي بدين صورت كه روش

، همسو با ماهيت عيني Qشناسي هاي هادي از روشهمسو با ماهيت هنجاري و رفتاري طرح
محيط  در Anovaو  Tهاي آماري هاي كمي مانند آزمونهاي كالبدي از روشو اثباتي طرح

SPSS باشد شهرستان رشتخوار از نقاط مركزي استان خراسان رضوي مي. استفاده شده است
تانيه  30درجه و  34ثانيه طول شرقي، و  3درجه و  59كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي در 

بخش مركزي اين شهرستان داراي دو دهستان آستانه و . عرض شمالي قرار گرفته است
روستاهاي مورد مطالعه در اين . باشدآبادي داراي سكنه مي 38ي رشتخوار است كه دارا
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آباد هستند كه اجراي طرح آباد و مهديآباد، سعادتتحقيق پنج روستاي باسفر، سنگان، عباس
جامعه آماري سرپرست خانوارهاي پنج روستا لذا . )1نقشه(هادي آنها به اتمام رسيده است 

 داردخانوار  3659جامعه آماري . باشدمي )باد، سعادت آبادآآباد، مهديعباس باسفر، سنگان،(
سرپرست  348گيري كوكران، كه پس از انجام محاسبات آماري الزم براساس فرمول نمونه

براي سنجش معيارهاي مطلوبيت طرح ) برحسب ميزان جمعيت(اي طبقه به روشخانوار 
 30. همچنين. باشدنيز تصادفي ميگيري درون هر طبقه هادي انتخاب گرديدند؛ روش نمونه

نفر از مسئوالن بنياد مسكن شهرستان و مسئوالن روستايي روستاهاي هدف و برخي از مردم 
): 1شكل(باشد مرحله كليدي مي 5شامل  Qشناسي روش. انتخاب شدند Qمحلي براي تحليل 

انتخاب يك . 2 ؛)John Barry et al, 1999, 339(تعيين موضوع و گردآوري فضاي گفتمان . 1
سازي كيو مرتب. 4 كنندگان؛انتخاب مشاركت. 3 نمونه معرف از فضاي گفتمان؛

)Duenckman, 2010: 287 .(هاست داده سازي، مرحله گردآوريدر حقيقت مرتب) پورعزت
فرآيند انجام تحليل ). Job, 2005: 8: (تحليل عامل و تفسير كيو .5؛ )54: 1390و حيدري؛ 

هاي اصلي براي توان از شيوه تحليل مؤلفهمانند تحليل عاملي اكتشافي بوده و مي Qعاملي 
اگر چه . ها استفاده نمودها، و همچنين از شيوه واريماكس براي چرخش عاملاستخراج عامل

توان ذهنيت هر فرد را يك عامل در نظر گرفت اما بايد پس از تفسير نتايج تحليل عاملي مي
قابليت تفسيرپذير بودن عامل، تعداد افرادي كه : تفسير؛ معيارهايي چون توجه داشت كه در

نسبت (ذهنيت يكسان دارند، جايگاه فرد يا افراد با ذهنيت خاص، درصد تبيين واريانس 
در مهم تلقي شدن عامل) 0.7بيش از (، و اندازه بارهاي عاملي )واريانس عامل به كل واريانس

   ).72-73: 1386فرد، خوشگويان(شوند هاي كشف شده بكار گرفته مي

  

  

  

  

  Qشناسي فرآيند انجام روش: 1شكل

 تعيين موضوع تحقيق
  مرور ادبيات موضوع، مراجعه به منابع مختلف 

 )...ها وروزنامه، مجالت، سخنراني(

تحليل آماري 

 كنندگانانتخاب مشاركت

بندي فضاي ارزيابي و جمع

 گفتمان

 انتخاب عبارات براي نمونه كيو
 ايجاد دسته كيو

 تفسير سازيمرتب
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  گانه در شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوي و كشور5موقعيت روستاهاي : 1نقشه

  

 قهاي تحقييافته

كالبدي اجرا هاي در خصوص ميزان موفقيت طرح”گويد در راستاي آزمون فرضيه تحقيق كه مي
نظر وجود ربط اختالفشده در نواحي روستايي شهرستان رشتخوار ميان مردم و مديران ذي

استفاده شد كه نتايج آن به تفكيك در  Tو  Anova، و سپس از آزمون Qاز تحليل عاملي  “دارد
ح ؛ طرفداران اصالگروه اول: ؛ چهار فاكتور استخراج شدQدر نتيجه تحليل عاملي . آيدپي مي

 8هاي Qشامل متخصصين، مردم محلي، و برخي مسئولين هستند كه به ) 1ج(هاي هادي طرح
؛ موافقين شديد مطلوبيت طرح هادي هستند كه گروه دوم). 3ج (اند دادهامتياز بيشتري  17تا 

اينها بعضي از مسئولين دولتي . هاي هادي هم در تهيه و هم در اجرا مطلوب استمعتقدند طرح
؛ موافقين گروه سوم). 3ج (اند امتياز بيشتري داده 25تا  22كه به عبارات ) 1ج (ند باشمي

امتياز  21تا  18هاي Qكه به ) 1ج (نفر مسئولين دولتي هستند  5. هاي هادي هستندمتعادل طرح
هاي هادي به داليلي چون در نگرش اين گروه، عدم مطلوبيت ناچيز طرح. اندبيشتري داده

... مسائل مالكيت، نظام فكري و نگرشي روستاييان، اختالفات روستاييان، عدم مشاركت آنها و 
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دانند بلكه با لذا اين گروه علل عدم مطلوبيت را مرتبط با خود طرح هادي نمي. گرددبر مي
  هاي هادي فين طرح؛ مخالگروه چهارم. دانندمسائل طبيعي و انساني درون روستا مرتبط مي

ج (اند امتياز بيشتري داده 7تا  2و به عبارات ) 1ج (باشند كه بعضي از مردم محلي هستند مي
هاي هادي باعث مسائلي مانند مالكيت زمين، عدم كنند كه چون طرحاين گروه تصور مي). 3

اال رفتن ارزش ب(مشاركت روستاييان، اختالفات مردم و مسئولين، و نابرابري بين روستاييان 
  .شده است مطلوبيت ندارند) اراضي بعضي مالكان

به منظور انجام تحليل واريانس فيشر، ابتدا ميانگين نظرات هر يك ، Qهمچنين عالوه بر آزمون 
براي هر فرد محاسبه شد و سپس بر روي آن تحليل ) 3جدول ( 25تا  18ها در عبارات از گروه

دهد تفاوت معناداري ميزان واريانس بين گروهي نشان مي  ،جدول اين طبق. واريانس انجام شد
هاي هادي هاي مردم و مسئولين دولتي بلحاظ ميزان مطلوبيت و موفقيت طرحبين نظرات گروه
  .است 0.5كمتر از  Sigوجود دارد زيرا 
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  هاي كشف شده همراه با بار عامليماتريس نگرش: 1جدول

  اعضاي جامعه نمونه
  عاملي محاسبه شدهفاكتورها و بار 

  هاطرح نيمخالف  هاطرحمتعادل  نيموافق  هاطرح ديشد نيموافق  هاطرحطرفداران اصالح 

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 يمسئول دولت

 ييمتخصص روستا

 ييمتخصص روستا

 ييروستامتخصص 

 ييمتخصص روستا

 ييمتخصص روستا

 يمسئول محل

 يمسئول محل

 يمسئول محل

 يمسئول محل

 يمسئول محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

 يمردم محل

  يمردم محل

057. 

134. 

068. 

136. - 

092. - 

170. 

112. 

019. - 

027. - 

413. 

865. 

794. 

717. 

796. 

893. 

935. 

931. 

894. 

925. 

967. 

921. 

978. 

942. 

927. 

804. 

732. 

286. - 

042. - 

086. - 

002. -  

125. 

043. 

091. - 

015. 

076. - 

925. 

891. 

928. 

850. 

736. 

326. 

360. 

600. 

344. 

129. - 

127. 

115. - 

235. 

005. - 

175. 

121. - 

038. - 

043. - 

024. 

263. 

255. 

005. 

413. - 

184. - 

266. -  

946. 

946. 

940. 

958. 

855. 

025. 

109. 

016. 

110. - 

087. - 

031. - 

133. 

001. 

018. 

034. - 

054. 

041. 

046. - 

033. - 

004. 

022. 

051. 

021. - 

012. 

056. - 

211. 

564. - 

301. - 

206. - 

168. -  

193. - 

114. - 

162. - 

017. - 

258. - 

128. - 

207. - 

003. 

348. - 

156. - 

055. - 

010. - 

191. - 

018. - 

079. - 

035. - 

045. - 

043. - 

093. - 

055. - 

059. 

034. 

141. - 

057. - 

034. - 

039. - 

690. 

764. 

860. 

882.  
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 )Anova(نتايج حاصل از تحليل واريانس فيشر : 2جدول

 سطح معناداري Fآماره  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

 000. 21.824 11.458 3 34.373 واريانس بين گروهي

   525. 26 13.650 گروهيواريانس درون 

    29 48.023 مقدار كل

  

  ايتك نمونه Tنتايج حاصل از آزمون : 3جدول
ي

دار
عنا

ح م
سط

ن 
گي

يان
ف م

ال
خت

ا
ده 

 ش
به

اس
مح

ر 
دا

مق
 

Q 

ف
ردي

 

 1 رضايت از عرض مسيرهاي درون روستا و آسان شدن رفت و آمد پس از اجراي طرح 2.1006 89943.- 000.

 2 رضايت از  جنس مسيرهاي درون روستا پس از اجراي طرح هادي روستا 2.0201 97989.- 000.

 3 رضايت از نما و ظاهر كالبدي روستا پس از اجراي طرح هادي روستا 2.1207 87931.- 000.

 4 هنري ساخته شده پس از اجراي طرح - رضايت از فضاهاي ورزشي، تفريحي، و نمايشي 2.3391 66092.- 000.

 5 رضايت از فضاها و ميادين عمومي ساخته شده پس از اجراي طرح هادي روستا 2.1695 83046.- 000.

 6 رضايت از نماي كلي روستا پس از اجراي طرح هادي روستا 2.1149 88506.- 000.

 7 رضايت از فضاهاي كار كشاورزي، دامداري، و بازاري پس از اجراي طرح هادي 2.9167 08333.- 081.

 8 پردازي روستا پس از اجراي طرح هادي روستارضايت از نورپردازي و رنگ 2.3764 62356.- 000.

 9 بندها، بادگيرها، و امثال آن پس از اجراي طرح هادي روستارضايت از سيل 2.1236 87644.- 000.

 10 طرح رضايت از كيفيت مراكز دفن زباله و مراكز بهداشتي و مكانيابي آن پس از اجراي 1.9828 1.0172- 000.

.000 -.33333 2.6667 
رضايت از كيفيت قرارگيري تاسيسات آب، و تيرهاي برق و روشنايي روستا پس از اجراي 

 طرح هادي
11 

 12 رضايت از مكانيابي سمت توسعه فيزيكي روستا پس از اجراي طرح هادي 2.2385 76149.- 000.

 13 پس از اجراي طرح هادي روستا رضايت از فضاهاي سبز پيشنهاد شده 2.2213 77874.- 000.

 14 رضايت از تغيير الگوي ساخت و ساز و تيپ مساكن پس از اجراي طرح 2.0057 99425.- 000.

 15 خدماتي پس از اجراي طرح هادي- رضايت از مكانيابي كارگاههاي توليدي 2.5115 48851.- 000.

 16 مساكن پس از اجراي طرح هادي روستاسازي رضايت از بهسازي و مقاوم 1.9626 1.0373- 000.

 17 رضايت از امكانات و خدمات رفاهي و زيربنايي پس از اجراي طرح هادي 3.0316 03161. 445.

 18 ميزان رضايت از بهسازي معابر موجود پس از اجراي طرح هادي روستا 1.9770 1.0229- 000.
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   One sample t- test نتايج حاصل از آزمون

از . اختالف دارد) 5(، مقدار محاسبه شده با حد مبنا 20- 22و همچنين عبارات  1- 7در عبارات 
گيريم تفاوت معناداري بين مقدار باشد نتيجه ميمي 0.05بدست آمده كمتر از   sigآنجاييكه 

هم چنين از آنجايي كه اختالف ميانگين براي همه اين . محاسبه شده و حد مبنا وجود دارد
طوركلي موافقت اعضاي نمونه با اين عبارات در حد گيريم بهباشد نتيجه ميت منفي ميعبارا

، اختالف معناداري بين مقدار محاسبه شده و 25و  24، 23، 19، 18در عبارات . باشدپايين مي
گيريم موافقت اعضاي نمونه لذا نتيجه مي. باشدمي 0.05ز بيشتر ا sigحد مبنا وجود ندارد زيرا 

تفاوت معناداري بين مقدار محاسبه  18تا  8در عبارات . باشداين عبارات در حد متوسط ميبا 
گيريم باشد لذا نتيجه ميشده و حد مبنا وجود دارد و از آنجايي كه اختالف ميانگين مثبت مي

  .اعضاي نمونه با اين عبارات موافق هستند

  

  آزمايي ادراكات مردم و مسئولينراستي •

هاي آزمايي ادراكات مردم و مسئولين؛ اقدام به بررسي دقيق نتايج اجراي طرحراستيمنظور به
هاي هادي فقط در بعد ، نتايج عملي طرح5طبق جدول . هادي در سطح روستاهاي نمونه شد

فرهنگي،  - معابر روستايي تحقق يافته است و ابعاد اقتصادي، اجتماعي در زمينه كالبدي و عمدتاً
  . رنگ استها كمختي اجراي طرحشناو زيبايي
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  )است 5حد مبنا (اي تك نمونه Tنتايج حاصل از آزمون : 4جدول

ف
دي
ر

 

  

 عبارت

ده
 ش

به
اس

مح
دار

مق
ه   
سب

حا
ر م

دا
مق

ف 
ال

خت
ا

ن
گي

يان
ا م

ه ب
شد

ي 
در

عنا
ح م

سط
 

 000. 3.50- 1.50 هادي ندارد و بدون طرح هادي وضعيت مطلوبي دارد لذا طرح هادي  الزم نيست روستاهاي ما نياز به طرح 1

2 
هاي هادي ماهيت مطلوبي ندارند و از لحاظ اجتماعي، اقتصادي كالبدي و محيطي نظم و تناسب روستا را به هم طرح

 هاي كالبدي عوض شوداند لذا بايد الگوي طرحريخته
3.13 -1.86 .000 

3 
هاي بانظام فكري، نگرشي و رفتاري روستاييان كشور سازگار نيست لذا بايد طرح هاي هاديشيوه تهيه و اجراي طرح

 ديگري به جاي آنها تهيه و اجرا شوند
3.70 -1.30 .004 

 002. 1.56- 3.43 ها متوقف شوندهاي هادي با وضعيت روستاهاي ما سازگار نيست لذا بايد اين طرحشيوه تهيه طرح 4

5 
) بين مردم با يكديگر و بين مردم و مسئوالن(هاي هادي باعث برخوردها، و اختالفات در جامعه روستايي اجراي طرح

 ها تغيير اساسي بيابندشده لذا بايد اين طرح
3.167 -1.83 .000 

6 
ارزش اراضي بعضي از مالكان، منتج  طرح هادي با وجود اينكه آثار مثبتي را بر زندگي روستايي داشته اما به دليل باالرفتن

 به نابرابري در بين مردم شده است لذا اجراي آن بايد متوقف شود
3.667 -1.33 .000 

7 
هاي ديگري هاي هادي بانظام مالكيت، و زمينداري روستاهاي كشور سازگار نيست لذا بايد طرحشيوه تهيه و اجراي طرح

 به جاي آنها تهيه و اجرا شوند
4.066 -.933 .019 

 000. 1.800 6.800 هايي دارد كه قابل اصالح استاقتصادي ضعف - هاي هادي از نظر اجتماعيطرح 8

 020. 1.066 6.066 هاي هادي بخاطر ضعف مالي مردم، روستا و نهادهاست و در آينده اصالح شدني استناكارآمدي طرح 9

10 
اي روستاييان است لذا اگر اين مسائل در ابتدا رفع ملكي و طايفههاي هادي بخاطر اختالفات شخصي، عدم كارايي طرح

 شوند طرح هاي هادي موفق خواهند شد
6.467 1.466 .000 

 000. 1.800 6.800 هاي هادي موفق خواهند بودهادي افزايش يابد طرح اگر مشاركت نخبگان محلي در فرآيند تهيه انجام طرح 11

12 
هاي ها در چارچوب قوانين طرح عمل كنند طرحهادي جدي باشد و مردم و مجريان پروژهاگر نظارت بر اجراي طرح 

 هادي موفق هستند
6.833 1.833 .000 

 001. 1.466 6.466 ها موفق خواهند بوداگر از نتايج اجراي طرح هادي درس گرفته شود و در راستاي اصالح آن اقدام شود اين طرح 13

 001. 1.500 6.500 ها موفق خواهند شدهادي به تمام نيازهاي روستاييان توجه شود اين طرحهاي اگر در اجراي طرح 14

15 
طرح هادي  روي كاغذ مطلوب است و اگر در اجراي آن از تخصص، تكنولوژي، سرمايه و تجربه بيشتري استفاده شود 

 موفق خواهند بود
6.566 1.566 .000 

 005. 1.366 6.366 .شودبيني شده اجرايي نميبرخي خدمات كه در آن پيشطرح هادي روي كاغذ مطلوب است اما  16

 000. 1.566 6.566 طرح هادي روي كاغذ مطلوب است و اگر به مصالح و دانش بومي توجه بيشتري  شود موفق خواهند بود 17

 182. 433. 5.433 همراهي مردم با مجريان استطرح هادي هم روي كاغذ و هم در اجرا مطلوب است و ضعفهاي اندك آن ناشي از عدم  18

 156. 466. 5.466 باشدهاي آن ناشي از مسائل مالكيت زمين ميطرح هادي هم روي كاغذ و هم در اجرا مطلوب است و كاستي 19

20 
طبيعي هاي اندك آن ناشي از كمبودها و مسائل محيط هادي هم روي كاغذ و هم در اجرا مطلوب است و كاستي طرح

 باشدروستا مي
3.566 -1.43 .007 

21 
هاي هاي اندك آن ناشي از انتظارات و برداشتهاي هادي هم روي كاغذ و هم در اجرا مطلوب است و كاستيطرح

 باشدنامناسب مردم مي
4.366 -.633 .233 

 194. 667.- 4.333 باشدمسائل جهاني و ملي ميهاي كم آن به اقتضاي هادي هم روي كاغذ و هم در اجرا مطلوب است و كاستي طرح 22

 118. 766. 5.766 شود و موانع پيش روي آنها قابل برداشت استهادي در روستاهاي كشور به بهترين وجه تهيه و اجرا مي طرح 23

 889. 066. 5.066 رويشان نيستشوند و جز در موارد نادر؛ مانع خاصي پيش طرح هادي در روستاهاي كشور به خوبي تهيه و اجرا مي 24

25 
ها داشته و تهيه و اجراي آن بايد به روال هاي هادي ماهيت مطلوبي دارد و اجراي آن اثرات مثبتي در همه زمينهطرح

 جاري تداوم يابد
5.133 .133 .792 
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 آباد، باسفر، سنگانآباد، عباسآباد، مهديروستاي سعادت
 نام روستا

 شاخص تاثيرگذاري

 پاركينگ خودرو مكاني جهت پاركينگ خودرو در طرح پيشنهاد نشده و روستاها فاقد پاركينگ خودروهاي شخصي و عمومي است

 ساماندهي فضاي صنعتي .پيشنهاد شده ولي در عمل فضايي صنعتي وجود ندارد) قالي بافي(هايي جهت مجتمع كردن صنايع دستي در طرح سرانه

در حال حاضر برخي از . متر انتخاب شده است 600در مطالعه طرح، حريم آن . آباد يك مسيل واقع شده استدر سمت غربي روستاي سعادت

آباد يك مسيل همچنين در جنوب روستاي مهدي. باشنداين ساخت و سازها فاقد پروانه ساخت مي. مساكن در درحريم مسيل ساخته شده است

در نزديكي ديگر روستاها . باشدد در كنار اين مسيل مربوط به قبل از اجراي طرح هادي ميواقع شده است ساخت و ساز منازل مسكوني موجو

 .مسيلي وجود ندارد

 دوري از گذر و مسير سيالب

هاي هادي  در طرح. با توجه به سابقه زلزله در منطقه كه تاكنون زلزله اي كه منجر به خسارت شده باشد گزارش نشده است

 .هاي احتمالي آن نيز رعايت شده استشده و حريم مكان مطالعات مربوطه انجام

رعايت حريم نقاط مستعد زلزله 

 لغزشو يا زمين

 سيستم روشنايي .، ولي در خيابانهاي فرعي نامطلوب استنورپردازي در خيابان اصلي روستا مطلوب

آنها از نوع معابر درجه دوم مي باشند كه جنس مسيرهاي ارتباطي مساكن به مزراع در واقع مبادي خروجي روستا هستند و اكثر 

 .باشدمسير خاكي مي

مسيرهاي ارتباط مساكن به 

 مزارع و محل كار

 كدگذاري مسيرها .يابي و كدگذاري ناقص استدر روستاهايي كه طرح هادي اجرا شده است مسيرها كدگذاري شده است اما آدرس

براي اين روستاها يك پارك كودك در نظر گرفته شده . شودميادين محدود مي ها ولندها و لچكيفضاهاي سبز روستاها به آي

 .است كه فقط داراي چند وسيله بازي است
 فضاي سبز و پارك

باشد اما در هنگام زهكش خيابانهاي فرعي در جهت شيب زمين مي. باشدگذاري و كانيو ميتنها خيابان اصلي داراي جدول

 .كندشود و ايجاد مشكل ميجمع ميبارندگي آب در نقاط پست 
 جداول فاضالب و زهكش

براي اين فضاي . آباد آبشاري است كه در ارتفاعات واقع در شمال روستا استفضاي گردشگري اين روستاي سعادت

 .باشندگردشگري پيشنهادات خاصي ارائه نشده است، ساير روستاها فاقد فضاي گردشگري مي
 فضاي گردشگري روستا

اراضي زراعي در مكانيابي سمت توسعه روستاها مشخص شده است و ساخت و سازهايي كه خارج از اين محدوده  حريم

 .گيرد بدون پروانه ساخت است هرچند اين ساخت و سازها زياد نيستانجام مي
 حريم و محدوده اراضي زراعي

 فضاي نمايشي و همايشي .از اجراي طرح هادي ساخته شده است باشد كه پساين روستاها تنها داراي يك كانون پرورش فكري و فرهنگي مي

آباد اغلب مكانهاي دامداري در خارج از روستا قرار دارد  كه از قبل از اجراي طرح هادي نيز اين گونه بوده در روستاي سعادت

 .ها ديده نشده استدر ساير روستاها فضاهاي مخصوص دام و احتياجات آن در طرح. است

مخصوص دام و فضاي 

 احتياجات دام

 كتابخانه و فضاهاي مطالعه .اين روستاها داراي يك كتابخانه كوچك است كه در داخل مسجد روستاست كه متولي آن نيز ادراه اوقاف است است

 فضاي عمومي ميدان و .شوندفضاي عمومي در طرح پيشنهاد نشده است و اغلب مردم در فضاي باز كه در روستاها است دور هم جمع مي

 نوع مسير .مسيرهاي فرعي خاكي است. ها، مسير شوسه بوده استقبل از اجراي طرح. باشدمسير ارتباطي اصلي روستاها آسفالت مي

باشد و هيچ روستايي در اطراف آن كيلومتري جاده رشتخوار به خواف مي 4آباد در فاصله با توجه به اينكه روستاي سعادت

 .باشندباشد ديگر روستاها نيز داراي راه بين روستايي خاكي ميفاقد راه بين روستايي مينيست اين روستا 

هاي روستايي و توسعه راه

 رعايت حريم آن

شود و اولين فاكتور آن نيز تعريض معابر است؛ هرچند در اين روستاها همانند تمام روستاهايي كه طرح هادي در آن انجام مي

 .معابر آن از ابتدا نيز مطلوب بوده است اما تغييرات جزئي در معابر فرعي آن ايجاد شده استآباد در روستاي سعات
 تعريض معابر

آباد داري دو گورستان است؛ گورستان قديمي در محدوده داخل بافت روستا قرار دارد اما گورستان جديد در روستاي سعادت

 .گورستان در روستاهاي ديگر در خارج از محدوده روستا واقع است. فاصله يك كيلومتري غرب روستا اجاد شده است
 تدارك آرامستان

 ساماندهي فضاي صنعتي .اندهاي كوچكي وجود دارند كه همه در راستاي خيابان اصلي واقعاين روستاها فاقد فضاهاي صنعتي است اما كارگاه

اصلي واقع شده و پراكنش فضاهاي تجاري در مسيرهاي فرعي فضاهاي بازاري و تجاري روستاها عموما در راستاي خيابان 

 .مطلوب است
 )فضاي تجارت(ساماندهي بازار

 پايانه اتوبوس، و تاكسي .فاقد پايانه اتوبوس و يا ايستگاه تاكسي است

 دام تدارك كشتارگاه .باشند و در طرح هادي نيز فضايي جهت ايجاد كشتارگاه پيشنهاد نشده استفاقد كشتارگاه مي

 عامل توزيع سوخت .باشندداراي يك شعبه توزيع نفت مي

 شبكه هدايت آب سطحي .شوندهاي كشاورزي پيرامون دفع ميهاي سطحي به تبعيت از جهت شيب عمومي روستا جريان دارد، و در زمينآب
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  گيريبندي و نتيجهجمع

هاي تاثيربخشي طرح رسد درخصوص ميزان موفقيت وبه نظر مي”در راستاي آزمون فرضيه 
ربط اختالف كالبدي اجرا شده در نواحي روستايي شهرستان رشتخوار ميان مردم و مديران ذي

  و سپس از تحليل واريانس فيشر و آزمون Qاز تحليل عاملي نوع ابتدا  .“نظر وجود دارد

One sample t-test در نتيجه انجام تحليل عاملي . استفاده شدQ فاكتور اصلي استخراج  چهار
مردم و كارشناسان محلي و متخصصان  كه عمدتاً) درصد 53.3نفر معادل  16( گراياناصالح: شد

مسئولين  ، كه عمدتاً)درصد 16.6نفر معادل  5(، موافقين افراطي ريزي روستايي هستندبرنامه
نفر  4(هاي هادي رح، و مخالفين ط)درصد 16.6نفر معادل  5(رو دولتي هستند، موافقين ميانه

گيريم ميان مردم نتيجه مي Qهاي حاصل از تحليل عاملي لذا براساس يافته). درصد 13.3معادل 
هاي كالبدي اجرا شده در نواحي روستايي ربط در خصوص ميزان موفقيت طرحو مديران ذي

ظر محلي نشهرستان رشتخوار اختالف نظر وجود دارد؛ به عبارتي اكثريت مردم آگاه و صاحب
ربط كه عمده مسئولين ذيهاي هادي بويژه در شيوه اجرا هستند در حاليطرفدار اصالح طرح

  . هاي هادي هستندموافق ادامه روند فعلي تهيه و اجراي طرح

انجام شده است نشان  Qاي كه به عنوان آزمون مكمل تحليل نمونهتك Tهمچنين نتايج آزمون 
هايي Qبندي هستند؛ دسته اول شامل سه دسته كلي قابل تقسيم هاي مورد آزمون در Qدهد مي

ها Qدر اين . ها نيستنددانند و خواستار ادامه اين طرحهاي هادي را مناسب نمياست كه طرح
بين حد مبنا و مقدار محاسبه شده اختالف معناداري وجود دارد و از آنجايي كه اختالف ميانگين 

ها Qگيريم افرادي كه با اين بنابراين نتيجه مي. ها پايين استQ باشد موافقت با اينمنفي مي
 13.3نفر معادل  4(هاي هادي هستند معدودند موافق هستند؛ يعني در واقع مخالفين اجراي طرح

هاي هادي موافق هستند و موانع و هايي هستند كه با ماهيت طرحQدسته دوم ). درصد
ها نيز بين حد مبنا و مقدار محاسبه شده اختالف Qدر اين . دانندمشكالت آن را قابل اصالح مي

ها زياد Qباشد موافقت با اين معناداري وجود دارد و از آنجايي كه اختالف ميانگين مثبت مي
هاي هادي ها موافق هستند در گروه طرفداران اصالح طرحQبنابراين افرادي كه با اين . است

هاي هادي را هم در ماهيت و هم در اجرا هايي است كه طرحQدسته سوم . گيرندقرار مي
ها بين حد مبنا و مقدار Qدر اين . ها هستنددانند و خواستار ادامه اجراي طرحمناسب مي
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ها موافقند در گروه موافقين Qمحاسبه شده اختالف معناداري وجود ندارد و افرادي كه با اين 
اصل از آزمون واريانس فيشر نيز نشان داد تفاوت نتايج ح. گيرندها جاي ميشديد طرح

هاي هادي هاي مردم و مسئوالن دولتي به لحاظ ميزان موفقيت طرحمعناداري بين نظرات گروه
درخصوص ميزان ” فرضيه تحقيقهاي انجام شده بنابراين با توجه به نتايج آزمون. وجود دارد

نواحي روستايي شهرستان رشتخوار ميان  هاي كالبدي اجرا شده درموفقيت و تاثيربخشي طرح
  . شودتاييد مي “ربط اختالف نظر وجود داردمردم و مديران ذي

  

  پيشنهادها

  اي در هاي توسعهريزي در ايران كه برگرفته از رويكرد غالب برنامهبا توجه به سابقه برنامه

روستاها همسان فرض ريزي عقاليي است، تمام هاي گذشته يعني رويكرد بخشي و برنامهدهه
هاي هادي صرفا در هدايت بعد امروزه طرح. گيردشوند و اقدامات مشابهي براي آنها انجام ميمي

ن شد بيشترين ها بيايافتهگونه كه در شود كه همانكالبدي و اصالح معابر خالصه مي - فيزيكي
صالح و بهسازي به هاي هادي در زمينه تسهيل حمل ونقل بوده است و اين اتاثيرگذاري طرح

در حالي كه بحث . تضمين كندپايدار روستايي تواند موفقيت الزم را در زمينه توسعه تنهايي نمي
با  باشد و مطلوب است بخش كالبدي روستا كامالًتوسعه داراي ابعاد اقتصادي و اجتماعي نيز مي

  . اهنگ و سازگار باشدمابعاد اقتصادي و اجتماعي ه

جغرافيايي است كه هر روستايي داراي ساختار و كاركرد خاص خود است  همچنين اين يك اصل
. هاي جغرافيايي خاص آن روستا اقدام شودها براساس ويژگيريزي طرحو الزم است در برنامه

هاي هادي در نظر طرح فرآيند تهيه و اجرايهاي جغرافيايي روستاها بايد در بطوريكه تفاوت
ست ساختار اقتصادي، ساختار اجتماعي، و ساختار طبيعي هر روستا قبل بعبارتي الزم ا. گرفته شود

طور كامل در عمل و اجرا به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد و بههاز تهيه طرح هادي آن روستا ب
  ها چنين مطالعاتي صورت درست است كه در حال حاضر؛ قبل از تهيه طرح. آن توجه شود

هاي هادي دهد طرحهاي هادي در پهنه كشور نشان مياي اجراي طرحگيرد اما در عمل، پيامدهمي
هاي هادي برداري از طرحهاي شهري بوده و يا اينكه نسخهبرداري از طرحنسخه ؛تهيه و اجرا شده

 .ساير روستاهاست

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  101                 ميزان موفقيت طرحهاي هادي روستايي از ديدگاه مردم و مسئوالن 

 

روستاهاي كشور ) اقتصاد(هاي هادي؛ تاثيرات سوء آن بر بعد فعاليت يكي از پيامدهاي منفي طرح
لذا پيشنهاد . در معرض تهديد قرار دارد مردمهاي توليدي اي كه امروزه اكثر فعاليتگونههاشد ببمي
هاي روستاييان، فضاهاي كالبدي خاصي براي هر روستا طراحي و با نوع فعاليتشود مطابق مي

  . اجرا شود

ها براي هاي هادي تنها در اجراي طرحمشاركت مردم محلي در فرآيند تهيه و اجراي طرح
تنها شوراها و دهيار روستاها مشاركت عملي دارند كه و . پرداخت خودياري محدود شده است

محلي جايگاه  عامه مردم برايلذا در عمل . باشدهمراه با سوگيري و در نتيجه نارضايتي مردم مي
  اين خود نشانگر غلبه رويكرد غالب  كهها در نظر گرفته نشده مشاركتي در تدوين طرح

تازمانيكه تمامي بنابراين . باشدهاي هادي ميريزي عقاليي در فرآيند تهيه و اجراي طرحرنامهب
هاي هادي كرده در فرآيند تهيه و اجراي طرحنظر و تحصيلنفعان محلي بويژه افراد صاحبذي

بت تفاوتي نسبي ،د بلكهشوپذيري مردم تقويت نمينه تنها حس مشاركت و مسئوليتقرار نگيرند 
 چون شودها ايجاد ميها و حفاظت از دستاوردهاي طرحبه همكاري و همفكري در اجراي برنامه

  .دانندها را متعلق بخود نميطرح با چنين رويكردي؛ مردم

و جلسات براي روستاييان،  سازي، تبليغات و آموزشگونه فرهنگهيچتاكنون  ،ديگرسويي از 
جايگاه و كاران انجام نشده است تا ديران اجرايي و پيمانممشاركتي و تويجيهي با حضور مردم، 

ه؛ هم دوسوي در سايه تفاهم و تعامالتو  ،دشوتوجيه  هاي هاديطرحدر طرفين نقش هر يك از 
و هم مردم روستايي رفتار  روستاييان آشنا شوند تهيه كنندگان و هم مجريان با نيازهاي واقعي

در سايه . از خود نشان دهند هاي هاديعملي مناسبي را در زمينه اجرا و نظارت بر اجراي طرح
شود، هاست كه يك طرح به بهترين نحو تهيه ميكنندگان، مجريان، مردم، و سازمانافزايي تهيههم

لحاظ سياسي و سازماني مورد پذيرش مردم خواهد بود، با شرايط محيطي سازگار است، به 
هزينه در سايه شود، و نظارتي بيمشروعيت و جايگاه دارد، با كمترين هزينه اقتصادي اجرا مي

  . گيردهمراهي مردم بر اجراي آن صورت مي
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