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 چکيده
با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای طرحهای هادی در نواحی روستایی کشور و 

انوختن تجربه،الزم است بدنیم که اجرای این گونه طرحها چه نتایج و پیامدهایی را برای 

جامعه روستایی به همراه دارد. این تحقیق،ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از 

حهای هادی روستایی روستای موران در شهرستان کارون مورد توجه قرار داده طر

های آن بر اساس مطالعه میدانی از تحلیلی است که داده-است.روش تحقیق توصیفی

نفر ازسرپرستان روستا بااستفاده از جدول مورگان صورت  112طریق پرسشنامه با حجم 

پرسش  19سنجش میزان روایی آن از  گرفته است. در این تحقیق،پرسشنامه که برای

به عنوان مطالعه در روستای موران استفاده شده برای به دست آوردن میزان پایایی 

یابی خدمات مکانهای تحقیق،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. شاخص

تسهیالت زیر ساختی نقش با اهمیت در بهبود توسعه نواحی روستایی این کشورها ایفا 

با ارزیابی اجرای این طرح ها از دیدگاه روستائیان، می توان نسبت به نیازهای  کندمی

روستائیان و نیز نقاط ضعف و قوت این طرح ها بعد از اجرای آنها آگاهی یافت و از نتایج 

 .آن در برنامه ریزی آینده مدد گرفت

طرح  ک،نیازهای اقتصادی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اکولوژی اژگان کليدي:و

 .شهرستان کارون خوزستان هادی روستای موران،
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  2 بدرالدین نواسري،  1 سعيد ملکی
 دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،  دانشگاه شهید چمران اهواز 1
 دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید چمران اهواز 2
 

  نام نویسنده مسئول:
 بدرالدین نواسري

هاي مندي روستائيان پس از اجراي کاربريبررسی ميزان رضایت

 ) مطالعه موردي روستاي موران( طرح هادي
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 مقدمه

هر مکان روستایی با توجه به میزان جمعیت و برای پاسخگویی به نیازهای آنان باید عملکرد هادی و کاربردی های گوناگون را در خود 

اقتصادی و همچنین  _ ی مختلف، ابعاد کامالً اجتماعیداشته باشد پاسخگویی به هریک از نیازهای بنیادی بشری و تحقیق این کارکردها

 فرهنگی دارد.

ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی به منظور یافتن مطلوب ترین وضعیت سازگاری بین فضا و در سال های اخیر توجه به برنامه

 (12۳-12۴ : 2۰۰۴ ی،جامعه، در دستور کار سازمان و نهاد های توسعه روستایی قرار گرفته است)بوطاهری و تقو

های هایی باید شرایط مناسب را برای ارزشهای توسعه روستایی مردم محور بودن آنهاست چنین برنامههای طرحترین ویژگیمهم

 (…سنتی، اجتماعی، فرهنگی و بومی داشته باشند)ادراسانتدرا وشارما 

ناموزونی از عرصه های سکونتگاهی  شکل گیری چشم اندازدر نواحی روستایی کشورمان، رشد هدایت نشده فیزیکی روستا ها به 

فضایی در درون مناطق روستایی است. فراموش کردن مدیریت روستایی در تحوالت _انجامیده است که فاقد روابط و پیوندهای مناسب کالبدی

عی به همراه ناتوانی در نقش پذیری مناسب اقتصادی و اجتماعی کشور به شکل تغییرات کالبدی نامأنوس و نیز درهم ریختگی فرهنگی و اجتما

 (  1۶:  1۳۸۳ فضایی و اقتصادی در روستا های کشور منجر شده است.)سعیدی،

پس از پیروزی انقالب اسالمی، نهادهایی از قبیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نهادهایی از قبیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جهاد  

 -و عشایری با هدف توسعه روستایی ایجاد شدند که هدف از شکل گیری آنها تقلیل نابرابری های اجتماعیسازندگی، مراکز خدمات روستایی 

دف  اقتصادی، محرومیت زدایی از مناطق روستایی و مانند آن بود اقدامات عمرانی در این دوره بیشتر مبتنی الگوی پاسخ به نیازهای اساسی باه

 ( 1۷:  1۳۸۸و امکانات شکل گرفت)بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  برقراری عدالت اجتماعی و توزیع مجدد

 

 بيان مسئله
ارائه خدمات عمومی به مناطق روستایی و توسعه تدریجی برخی فعالیت های صنعتی و اقتصادی  ،1۳۶۰براین اساس از اوایل دهه 

گاه های روستایی غیبت یافت. نظام برنامه ریزی کشور را گسترش یافت. به طوری که متأثر از این اقدامات نابسامانی در گستره فضای سکونت

برآن داشت تا انتظام جمعیت و تهیه و تهیه طرح های سازماندهی فضایی در مقیاس پهنه ای  و نیز تهیه اجرای طرح هادی را در مقیاس 

روستاییان بیان روستایی وموران از اجرای نقطه مورد توجه قرار دهد. درهمین راستا در این پژوهش به بررسی ارزیابی میزان رضایتمندی 

 کاربردهای طرح هادی روستایی می باشد.

بنابراین، با ارزیابی نتایج اجرای این طرح ها از دیدگاه روستائیان، می توان نسبت به نیازهای روستائیان و نیز نقاط ضعف و قوت این 

مه ریزی آینده مدد گرفت تا بر میزان رضایت مندی جوامع روستایی از عملکرد طرح ها بعد از اجرای آنها آگاهی یافت و از نتایج آن در برنا

 آنها در طرح های بازنگری افزوده شود.

تحقیق حاضر با هدف شناخت و اولویت بندی نیازهای جوامع روستایی در زمینه مکان یابی کاربردهای پیشنهادی طرح های هادی 

ئیان در روستای موران از دهستان موران از توابع شهرستان کارون پرداخته است تا بتوان با فعال روستایی، به بررسی و شناخت نیازهای روستا

کردن مردم روستا و مشارکت آنها در تمام مراحل طرح های هادی روستایی گاهی در جهت اصالح الگوی برنامه ریزی توسعه روستایی برداشته 

 ج طرح و افزایش سطح رفاه ساکنان به توسعه روستایی دست یافت.و در نهایت، با افزایش رضایتمندی مردم از نتای

 

 پرسش هاي تحقيق
 در همین راستا سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که:

های هادی روستایی به چه میزان با نیازهای جامعه روستایی همخوانی داشته و رضایت مکان یابی کاربری های پیشنهادی در طرح  -

 اشته است؟روستائیان را در پی د

 

 هاي تحقيقفرضيه
 بنابراین در پاسخ به سؤال پژوهش حاضر می توان این فرضیه را مطرح کرد که.

مکان یابی کاربردهای پیشنهادی در طرح های هادی روستایی با نیازهای جامعه روستایی همخوانی داشته و زمینه ساز جلب رضایت   -

 مردم شده است؛
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 اهداف تحقيق
دی نیازهای جوامع روستایی در زمینه کاربری های طرح های هادی روستایی و بررسی و شناخت نیازهای روستاییان شناخت و اولویت بن

از توابع شهرستان کارون پرداخته و بنوان با فعال کردن و مشارکت اهالی روستای مذکور در تمام مراحل طرحهای هادی  روستای موران

ه ریزی توسعه گام برداشت و در نهایت باعث افزایش رضایت مندی مردم وسطح رفاه اهالی روستای روستایی گامی در جهت اصالح الگوی برنام

 موران می شود.   

 

 روش شناسی تحقيق
-تحلیلی می باشد، در گام نخست از مطالعات کتابخانه ای  -پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی

 .س در ادامه کار جهت دستیابی به اهداف تحقیق مطالعه ی میدانی صورت گرفته استاسنادی استفاده شده است سپ

ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به سرپرست خانوار می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر را خانوار های روستای نمونه که از اجرای طرح 

ماری خانه بهداشت روستای موران (. در مرحله بعد جهت رشس N=245 هادی روستایی در آن حداقل ده سال گذشته است تشکیل می دهد

درصد استفاده شده است. بر این اساس، حجم نمونه 9۵در صد و ضریب اطمینان ۵انتخاب حجم نمونه از جدول کوکران با خطای استاندارد 

 طبقه ای تصادفی استفاده گردیده است.سرپرستان خانوار برآورده شده است. برای گردآوری اطالعات از شیوه نمونه گیری افراد112 شامل 

بنابراین بررسی فرضیه تحقیق، ابعاد و اشکال نیازمندی های جامعه روستایی را که مرتبط با عملکرد کاربری های پیشنهادی طرح های 

مندی روستای موران از اجرای ایم تا میزان رضایت تک نمونه ای مورد بررسی قرار داده tهادی روستایی نمونه وجود دارد با استفاده از آزمون

 .انجام می شود spss  رم افزارنآن ها بسنجیم همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با  این کاربری های مصوب در روستای مورد سکونت

 ضریب آبهاي کرونباخ جهت پایایی متغير هاي تحقيق .1جدول 

 نام متغیر معرف ها تعدادگونه مقدار آلفا نتیجه

 نیازهای اقتصادی اشتغال و درآمد 2 ۵۴۳/۰ تاییدپایایی

 ۵ ۷۵۴/۰ تاییدپایایی
کاربر برای پایدار،مسکن مناسب 

 و بهبود شبکه معابر
 کالبدی-نیازهای فیزیکی

 
 تاییدپایایی

 
۷۳1/۰ 

 
۷ 

جلب اعتماد مردم،نظارت بر 

طرح، کاهش روند مهاجرت، 

مشارکت و آگاه سازی از اهداف 

 طرح

 نیازهای اجتماعی

 ۵ ۷2۰/۰ ایاییتاییدپ
ایمنی در ساخت و ساز 

 ها،بهداشت و زیبایی سازی
 نیازهای اکولوژیک

 کل  19 ۶9۴/۰ تاییدپایایی

 1396ماخذ:یافته هاي تحقيق 

  

 شاخص و متغيرهاي پژوهش 
تای موران استفاده پرسش به عنوان مطالعه در روس 19ابزار مورد مطالعه در این تحقیق،پرسشنامه که برای سنجش میزان روایی آن از   

 شده برای به دست آوردن میزان پایایی شاخص های تحقیق،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

)ارتباط کامل(را نشان می دهد که می تواند با توجه به شرایط آزمودنی ها 1ضریب اعتمادیک آزمون دامنه ایی از صفر)عدم ارتباط(تا+  

عدد یک نزدیک تر باشد قابلیت اعتماد آن افزایش می یابد. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به  متفاوت باشد. هر چه ضریب به

را کم ۴۵/۰(نزدیک تر باشد همبستگی درونی بین سواالت بیشتر ودر نتیجه پرسش ها همکن تر خواهندبود. کرونباخ ضریب پایانی 1یک)

را زیاد پیشنهادکرده است.بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا،بایستی بررسی 9۵/۰تا۷۵/۰را متوسط وقابل قبول و ضریب ۷۵/۰تا۵۰/۰

(به دست آمده برای متغیرها هم ۶9۴/۰شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را افزایش داد در اینجا ضریب پیش آزمون برای پرسشنامه )

 . پایایی ها حاصل شد که همگی مورد تایید گردید1به شرح جدول 
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 الگوي ارزیابی دالیل تحقيق پذیري کابردي هاي طرح هادي 1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظري

نظران حوزه فعالیت در حیطه توسعه روستایی را شامل پنج بعد اساسی مدیریت منابع طبیعی، امورزیر بسیاری از محققان و صاحب

اند که در این میان های غیر کشاورزی در نظر گرفتهفعالیت   وسعه فیزیکی روستاها، مدیریت منابع انسانی، توسعه کشاورزی و توسعهبنایی و ت

های مهم برنامه ریزی های مختلف و بهسازی توسعه سکونتگاه های روستایی، یکی از مؤلفهساخت لیو تاکید دارد فراهم ساختن امکانات و زیر

ه می تواند زمینه را برای توسعه روستاها در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ک (Liu, 2007:564 رود.)تایی به شمار میتوسعه روس

با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، طرح هادی روستایی با هدف اصلی ارتقای سطح کیفی   (1۰۶: 1۳۸۶)موطالئی تحسین،  فراهم سازد

اقتصادی آن ها و درنهایت دستیابی به توسعه روستاها  -اطق روستایی و در نتیجه بهبود وضعیت اجتماعیساختاری کالبدی و فیزیکی من

 سطح کشور به اجرا در آمد.

در واقع، طرح هادی مهم ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران مناطق روستایی و راهبرد اساسی برای دستیابی به توسعه روستایی 

  (1۴1: 1۳۸۸ ه سوانح طبیعی،شود)پژوهشکدمحسوب می

 

 طرح هادي روستایی
طرح هادی طرحی است که ضمن سازماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای 

را حسب مورد عملکردهای مختلف، از قبیل: مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات نیازمندی های عمومی روستایی 

در قالب مصوبات طرح های سازماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی با طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.)دبیرخانه شورای عالی 

 (1۳۳: 1۳۸۳شهرسازی و معماری ایران،

 اکولوزیک
 اجتماعی

 کالبدی -فیزیکی 
 اقتصادی

 درامد

 بهداشت

 ایمنی در ساخت و ساز

 زیبا ساز

 اشتغال

 نظارت بر طرح

 اگاه سازی

 کاهش روند مهاجرت

 مشارکت

 اعتماد

 معابر
 مسکن

تحقیق اهداف 

کالبدی طرح 

 هادی

 کاربری

توسعه 

 روستایی

 توسط کالبدی

 ابعاد نیازهای جامعه روستایی
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در قالب طرح  ( ۷۸  :1۳۸۳)« طرح تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی داشت» طرح هادی را 

هادی وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه نفوذ و سطوح باالترخود، بررسی، سازماندهی و 

 ر می باشد.بر اساس تعریف ارائه شده این طرح در صدد دستیابی به اهداف زی  (۵: 1۳۷9)سرتیپی پور و همکاران،.شودبرنامه ریزی می

 ایجاد زمینه توسعه و عمران روستا ها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. 1

 تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی، رفاهی؛ .2

 هدایت وضعیت فیزیکی روستا؛ .۳

 ( 2۰ :1۳۸۳ ومی)آسایش،ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیطی و عم .۴

در واقع این طرح با توجه به اهداف تعیین شده در ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکرد های مختلف مسکونی، تولیدی و 

خدماتی مورد نیاز در محیط روستا، کنترل نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا، ایجاد زمینه کاهش معضالت روستایی و ایجاد بستر الزم 

 (11۳ :1۳۸۶ هت صدور سند مالکیت امالک دریافت مسکونی روستا است.)موطالئی خشمگین،ج

نمایش داده شده  1در خصوص فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی مراحل اصلی به همراه مراحل فرعی وجود دارد که در شکل 

ز سوی استانداری به فرمانداری و مسؤولین محلی طرح هادی آمده پس از تهیه و تصویب طرح و ابالغ آن ا 1است. همان طور که در شکل 

روستایی وارد مرحله اجرایی می شود.در این مرحله، نقشه پیشنهادی کاربردی اراضی روستایی و ضوابط و مقررات طرح هادی به عنوان سند 

ز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و معتبر قانونی و راهنمای عمل  مسؤولین زیربط جهت توسعه آتی روستا محسوب می گردد. )مرک

 (1۸: 1۳۸۵روستایی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند تهيه و تصویب و اجراي طرح هادي روستایی  2شکل 

 

 تهيه و تصویب طرح هادي

 دعوت از سازمان های ذیرربط

 تشکیل جلسه تصویب طرح هادی -

ارسال طرح مصوب به کار گروه شهرسازی  -

 معماری و تصویب نهایی ان

تهیه گزارش و نقشه های طرح توسظ  -

 مشاور و تحویل ان به کارفرما

ارسال طرح از سوی کارفرما به شورای  -

 تصویب در استانداری

الغ رسمی طرح به فرمانداری توسط اب -

 استانداری

 ابلغ طرح به بخشداری و دهیاری -

 

 
 

مطالعات کتابی برای گرداوری امار و  -

 اطالعات

 مطالعات و برداشت میدانی -

استعالم از سازمان ها و اخذ نظرات  -

مسئولین محلی شورای اسالمی 

 راهیاری روستا

 تهیه نقشه های وضع موجود -

 ارائه طرح پیشنهادی -

تهیه گزارش البوم نقشه ها و سایر  -

 ک الزماسناد و مدار

 

جذب و تخصیص اعتبار برای تهیه  -

 طرح هادی روستایی

شناسایی روستاهای اولیت دار و  -

 انتخاب انها جهت تهیه طرح

 نقشه برداری از روستا -

شناسایی و انتخاب مشاور جهت طرح  -

 هادی

عقد قرار داد با مشاور تهیه طرح  -

 هادی

 مرحله تصویب طرح هادی
 مرحله تهیه طرح هادی

 مرحله مقدماتی پیش از تهیه

 اجراي طرح هادي
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قیم این به هر حال، با توجه به مشخصه های بارز طرح هادی روستایی از جمله سابقه نسبتاً طوالنی تهیه و اجرای آن ها، ارتباط مست

 طرح با روستاها و تأثیر گذاری بر ابعاد مختلف توسعه جوامع روستایی )رضوانی،     ( در سال های اخیر این طرح در سطح کشور برای تعداد

می، زیادی از روستا های کشور تهیه و اجرا شده است. به نحوی که از اجرای طرح های هادی روستایی با شروع برنامه اوّل توسعه جمهوری اسال

طرح هادی روستایی تهیه شده  2919۳بالغ بر1۳92فعالیت خود را به طور گسترده آغاز نمود. از شروع برنامه اوّل تا پایان مهر ماه سال 

روستا اجرا شده است. با توجه به این که طرح های هادی روستایی از افق ده ساله برخوردار  1۳1۵۵است.که ازاین تعداد فقط طرح هادی در 

 1۳92اوّل بعضی از این طرح ها با سپری شدن زمان پیش بینی شده در افق طرح اجرایی نشده است. براین اساس تا پایان مهر ماه  است.

 ( http://www.congressman.irروستا طرح بازنگری تهیه شده است.) ۴۰۳۳اجرای تعداد 

و ناتوانی در امر ظرفیت سازی است و این ضعف نهادهای  ضعف اساسی تجارت پیشین در این حوزه ناشی از عدم مشارکت افراد بومی

 ( ۳ :2۰۰۰اجرایی را از پاسخگویی به نیازهای مردم باز می داشت)دولت آفریقای جنوبی،

 ای است.)برنامه توسعه ملل متحد،پس مشارکت کلید اصلی دستیابی به نبردهای محلی و به کارگیری آنان برای هرگونه اقدام توسعه

2۰۰۵: ۵۵ ) 

 

 مکان یابی و برنامه ریزي کاربري اراضی روستایی
ها ناشی از مکان یابی بهینه کاربری ها به علت تأثیر هایی که بر عملکردی روستا، عدالت در دسترس همگانی  به کاربرها و سود هزینه 

کلی ، مکان یابی یک کاربری تحت تأثیر دخالت  ) به طور ها و نظام شبکه دسترسی روستا دارد، از اهمیت زیادی برخوردار استاستقرار کاربری

عوامل و شرایط مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی و... است که گاهی تبعیت از معیارها و استانداردها مطلوبیت مکان یابی 

 (9۳ :1۳۸۶ می، بنیاد مسکن انقالب اسال)را با دشواری همراه می کند؛ حتی گاهی سبب چشم پوشیدن از آنها می شود.

برنامه ریزی کاربری زمین، برای تنظیم روابط بین فضا، جمعیت، اشتغال و سکونتگاه شکل گرفته است. برای این منظور، وضعیت 

 مناسب از طریق تحلیل روندها و معرفی فضاهای مستعد انواع فعالیت ها، سکونتگاه ها و خدمات مورد نیاز پیش بینی و مکان یابی می گردد.)

 (…هدف اصل برنامه ریزی کاربری زمین،تخصیص و توزیع عادالنه زمین بین کاربری های مختلف است)بحرینی،  ( 2۸1: 1۳۷۷ینی، حس

 رود.های اصلی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به شمار میدسترسی عادالنه به زمین . استفاده بهینه از آن از مؤلفه

ها تغییرات کیفی پیدا کرده است. و بالطبع ابعاد و اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی نیز وسیع تر امروز مفاهیم زمین و فضا در روستا 

 (1۳ :1۳91شده است. بنابراین، استفاده از این دو عنصر مهم و حیاتی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. )زیاری و خطیب زاده،

 

 ابی کاربري هاي طرح هاديضرورت توجه به نيازهاي روستایيان در مکان ی
اوقات فراغت و تفریح و آموزش، عاطفه و   -تعلیم -ترین  نیازهای استان می توان به آرامش، اطمینان، امنیت، آزادی، تربیت از مهم 

های ثانویه مهر و محبت ، مسکن مناسب، حقوق سیاسی یا مشارکت در فرصت های اجتماعی، نیازهای اکولوژیک و کیفیت زندگی آینده . نیاز

بهبود کیفیت »شرایط کار و  اشتغال مناسب اشاره کرد. بنابراین امنیتی اجتماعی امنیت شغلی و -می توان عدالت توزیع عادالنه درآمد و ثروت

ا هدف اصلی توسعه است توسعه با توجه به ماهیت فرایندی خودکاری امری  نسبی است و کیفیت زندگی روستاییان مناسب ب« زندگی انسان

امکانات و پتانسیل های موجود وطرح توسعه یافتگی عمومی کشور می تواند در جوامع مختلف متغیر باشد. اما  آنچه قطعی و بسیار مهم است 

در گام نخست توجه به نیاز های انسانی به ویژه جوامع روستایی است. تا انسان روستایی و محیط روستابرای شروع فعالیت های توسعه ای 

بنابراین مکان یابی خدمات تسهیالت زیر ساختی نقش با اهمیت در بهبود توسعه نواحی روستایی        ( ۳۷-۴2د)بدری و عبدی نژاد:مهیا شون

 (1992:2۵برداری و نیز برکیفیت  آنها مؤثر است. )نواری،ها، کارایی و بهرهاین کشور ها ایفا می کند و عالوه بر اینها تأثیر گذاری در هزینه

گفت که دستیابی به تمامی این عوامل، مستلزم مشارکت مردم در تمام مراحل تهیه و طرح های توسعه و عمران روستایی از جمله طرح باید 

اجرای طرح هاست. باید به این نکته توجه کرد که برای اجرای طرح هر  هادی است و مشارکت مردمی کلید اصلی موفقیت  برنامه ریزی و

ص گردد با توجه به نیازهای افراد چه کاربری هایی الزم بوده و برای مکان یابی بهینه این کاربری تاچه نیاز هایی برای پروژه ابتدا باید مشخ

ساکنان  مطرح است. و اولویت ها با کدام یک از نیازهاست. سپس با مشارکت و پیشنهادهای خود افراد در پی رفع آن نیازها برنامه هایی 

 .متناسب تهیه و اجرا کرد
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 پيشينه تحقيق
تاکنون طرح های هادی روستایی عمدتاً براساس الگوی برنامه ریزی طرح جامع تهیه و اجرا شده و در زمینه تهیه این طرح ها کمتر به 

به نیاز های جوامع ذی نفع توجه شده است؛ لذا در حال حاضر که این طرح ها با نارسایی هایی مواجه شده، موضوع مشارکت مردم و توجه 

 نیازهای جوامع روستایی مورد توجه قرار گرفته است، اما تحقیقات زیادی با این موضوع صورت نگرفته و فقط در برخی تحقیقات به این موضوع

 به شکل نیاز سنجی از ساکنان روستایی اشاره گردیده است.  

رح بهسازی روستایی در روستاهای استان آذربایجان ، در پایان نام خود به ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای ط1۳۷شارع پور

شرقی پرداخته است و عواملی چون عدم شناسایی مناسب نیازهای اولیه روستاییان توسط طرح، طوالنی شدن مدت اجرا، محدود شدن 

این طرح ها معرفی کرده  ها و ناهماهنگی بین افراد دست اندر کار طرح مهمترین عوامل ناکارآمدیمشارکت روستاییان به کمک مالی آن

،در مطالعه خود مشکالت و موانع اجرای طرح های بهسازی و کالبدی روستایی از نظر سرپرستان 1۳۸1است.کالنتری و خواجه شاهکوهی 

کت و اند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیر های آگاهی، مشارخانوار های روستایی در شهرستان گرگان مورد بررسی قرار داده

در صدور وجود دارد.)کالنتری و خواجه شاهکوهی، 99رضایت افراد با میزان مشکالت اجرایی طرح های بهسازی رابطه منفی در سطح 

پرداخته که « ارزیابی اثرات طرح های هادی در استان اصفهان»در پایان نامه کارشناسی ارشد به  1۳۸۳موسوی قهدریجانی   (1۳۸1:1۸۵

 این تحقیق عبارتنداز :ضعف مشارکت روستاییان، نقش ضعف بهسازی در عرصه امکانات و عدم موفقیت در کنترل مهاجرت.مهمترین یافته های 

در بررسی روند تحوالت کالبدی کشور با تاکید بر طرح هادی روستایی دریافتند که نا هماهنگی در  1۳۸۷عزیزپور حسینی حاصل 

لبدی، عدم وجود ارتباط عمودی بین طرح هادی و طرح های فرادست، فقدان مبانی اندیشه حاکمیت نگرش کا قوانین و تشکیالت روستایی،

ای و ضعف زمینه های شناختی، کمبود منابع مالی برای اجرای طرح ها، عدم انعطاف پذیری طرح، انطباق ضعیف طرح با نیازهای افراد ذی 

حسینی  هادی در مناطق روستایی مختلف کشور می باشد)عزیزی پور وترین مشکالت اجرای طرح نفع و فقدان اطالع رسانی مناسب، مهم

 ( ۴2 :1۳۸۷حاصل،

در پژوهش خود به ارزیابی و نقد طرح هادی روستایی در سپیدان فارس پرداخته اند براساس طرح  (1۳9۰فزونی اردکان و حیاتی)

ت پایین افراد محلی برای پرداخت سهم خودیاری، ناشناخته هادی در مناطق مورد مطالعه شامل محدودیت بودجه و اعتبارات اجرایی، مشارک

بودن اهمیت طرح برای روستاییان، اجرای غیر اصولی و ناقص طرح ها توسط پیمانکاران و نبود نظارت مؤثر از سوی سازمان های ذیربط، بی 

نگی طرح هادی با طرح فرادست، نامرغوب بودن تجربگی و تخصص پایین برخی از پیمانکاران، عدم انجام نیاز سنجی از روستاییان، ناهماه

مصالح ساختمانی استفاده شده برای ساخت سکونتگاه ها، ناهماهنگی و عدم همکاری ارگان های دولتی و خصوصی برای اجرای طرح و از بین 

 …رفتن بافت سنتی روستا بودند)فزونی اردکانی و حیاتی، ( 

های هادی طرح هادی روستایی انجام شده می توان به بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح از جمله تحقیقات دیگری که در ارزیابی ثرات

، توسط غیور «بخش برخانابور»(؛ بررسی اثر بخش اجرای طرح های هادی روستایی در 1۳۸۴روستایی در غرب گیالن، توسط جمشیدیان)

 ( 1۳9۰توسط جوانی دبستانی« ال در شهرستان تربت حیدریهارزیابی اجرای طرح هادی روستایی، پژوهشی در روستای سربا»(؛1۳۸۴ مداح

 .کرد اشاره …و

در این تحقیق نیز با استفاده از تجارب قبلی مرتبط با این کار به تجزیه و تحلیل کاربری های وضع موجود و کاربری های پیشنهادی 

ت مندی جوامع روستایی از اجرای این کاربر ها را بررسی طرح های هادی روستایی در روستاهای نمونه مورد مطالعه پرداخته و میزان رضای

 را بررسی خواهم کرد.

 

 موقعيت محدوده مورد مطالعه   
کیلومتری، سمت جنوبغربی شهر اهواز در کنار حاشیه شرقی کارون قرار دارد 2۶روستای موران یکی از روستاهای استان خوزستان در 

این روستااز شهرستان اهواز جداشده و جزء شهرستان جدید التقسیم شهرستان کارون قرار 9۳که بر اساس آخرین تقسیم بندی سیاسی سال 

 .دقیقه طول شرقی قراردارد۳1درجه ۴۸دقیقه عرض شمالی و11درجه ۳1بین  آن  موقعیت جغرافیاییگرفت،
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 در مردان هستند تعداد اکنس روستای موران خانواردر2۴۵نفرو1۰۵۰موران  جمعیت روستای 1۳9۵ سال سرشماری آخرین براساس

سال ۳9تا 2۰ودارای نیروی فعال باالست.باالترین تعداد نرخ جمعیت روستا بین گروه سنی .باشندمی نفر۴9۸زنان  نفروتعداد۵۵2روستا   این

 زن هستند.) بهداشت موران(1۶۰مرد و 19۶که این تعداد

 

 سن زن مرد

1۰۳ ۸۳ ۶-1 

۳۸ 2۸ 9-۷ 

11۶ 11۰ 19-1۰ 

19۶ 1۶۰ ۳9-2۰ 

۴9 ۵۰ ۴9-۴۰ 

2۴ ۳۴ ۵9-۵۰ 

11 1۸ ۶9-۶۰ 

1۰ 9 ۷9-۷۰ 

۵ ۶ 12۰-۸۰ 
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 تایج تحقيقن

 هاي پاسخ دهندگانویژگی
درصد ۳۵.۷و مرد نفر۷2 صد یعنیر۶۴.۳ تحقیق مورد روستای کل در نظر مورد نمونه نفر 112های اولیه نشان داد که از تعدادبررسی

 می باشند.دیگر از پاسخ دهندگان زن 

Vaild Percent Percent Frequency  

64.3 64.3 72 Mard 

35.7 35.7 40 Vaild Zan 

100 100 112 Total 

  اند. نفرآنهامجردبوده 1۳یعنی درصد 11.۶و متأهل دهندگان پاسخ درصد ۸۸.۴که

Vaild Percent Percent Frequency  

88.4 88.4 99 Mard 

11.6 11.6 13 Vaild Mojard 

100 100 112 Total 

 آنها کمترین و سال ۳۵-1۸سنی گروه در نفر ۴۸آنها اکثر که دهد می شان مطالعه مورد روستای در مطالعه مورد افراد سنی میانگین و

 اند. را تشکیل دادهسال ۵۵-۴۸بین نفر 1۶تعداد

Percent Frequency  

42.9 48 18ta35 
36ta47 

48ta55 

56vbalatar 

Total 

Vaild 

27.7 31 

14.3 16 

15.2 17 

100 112 

 کمترین و زیردیپلم تحصیالت دارای( درصد۵۸.۸ان داد از نظر میزان تحصیالت بیش ترین تعدادافراد مورد بررسی)نشنتایج 

 .اند لیسانس وباالتربوده تحصیالت دارای(درصد1.۸)آنها

Valid Percent Percent Frequency  

58.9 58.9 66 Zerdepiom 

Deplom 

Foghndeplom 

Lesancvdalater 

Total 

Vaild 
 

33 33 37 

6.3 6.3 7 

1.8 1.8 2 

100 100 112 

درصد       ۳۳.9 کثرپاسخ دهندگان یعنیا موردنظرنشان دادکه روستای در مصاحبه مورد افراد بین اشتغال وضعیت بررسی نتایج 

نفر(  کارمند  خصوصی 12درصد)۷/1۰نفر(کارمنددولتی،1۳درصد)۶/11نفر(کارگرکشاورزی،1۷درصد)2/1۵نفر(بیکار،۳2،)۶/2۸دار،هنفرخان۳۸

 مناسب هستند. نسبتا افراد پاسخ دهندگان دارای درامدوازنظردرآمد نیز اکثریت  بودندالیت مشغول فع

Valid Percent Percent Frequency  

28.6 28.6 32 
Beker 

Kamandkhsosi 

Karmanddolati 

Khanedar 

Total 

Vaild 

10.7 10.7 12 

11.6 11.6 13 

15.2 15.2 17 

33.9 33.9 38 

100 100 112 
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 دیدگاه روستائيان در رابطه با اثرات اجراي طرح هاي هادي روستایی -3جدول 

 اصال کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها گویه متغیرها
 احتمال مقدار

 دو کار ازمون
 میانگین

اثرات کالبدی 

 فیزیکی

 

 شبکه معابر وخیابان بندی در

 روستا
1۷.۰ ۳۵.۷ ۴۴.۶ 9. 1.۸ ۰۰۰. ۳.۶۵1۸ 

 ۳.۳۳۰۴ .۰۰۰ ۳.۶ 12.۵ ۴۰.2 ۳۴.۸ ۸.9 ومرور عبور ونقل حمل

 ۳.۳۳9۳ .۰۰۰ ۵.۴ ۵.۴ ۴2.۰ ۴۴.۶ 2.۷ ساخت وساز

 ۴.۰۶2۵ .۰۰۰ 9. ۴.۵ 22.۳ ۳2.1 ۴۰.2 خدمات زیر بنایی)آب ،برق،گاز ...(

میزان وضعییت ساخت وسازبا 

 معیشت روستاییان
۳.۶ 1۰.۷ ۳۳.۰ ۳۶.۶ 1۶.1 ۰۰۰. 2.۴911 

 اثرات اقتصادی
 ۳.۳۳۰۴ .۰۰۰ - ۸/۰ ۴۶.۴ ۳1.۳ 1۴.۳ افزایش قیمت مسکن و زمین

 1.۴۶۴۳ .۰۰۰ ۷۰.۵ 2۰.۵ ۴.۵ .9 ۳.۶ اشتغال

 اثرات

محیطی 

 اکولوژیکی

اری وعدم آبگیری هدایت آبهای ج

 خیابانها
۳۸.۴ 2۸.۶ 2۵.۰ ۷.1 9. ۰۰۰. ۳.9۶۴۳ 

 ۳.۳۳۰۴ .۰۰۰ ۵.۴ 9.۸ ۳9.۳ ۳۷.۵ ۸.۰ زیباسازیروستا

 ۳.۷۸۵۷ .۰۰۰ ۴.۵ 11.۶ 22.۳ 2۴.1 ۳۷.۵ دفع بهداشتی فاضالیهای خانگی

دفن ودفع بهداشتی زباله ونظافت 

 محیط روستا
۴.۵ ۵.۴ 2۵.۰ ۴۷.۳ 1۷.9 ۰۰۰. 2.۳12۵ 

بدیل اراضی زراعی وباغی به ت

 کاربری غیر کشاورزی
1.۸ 1۷.9 ۴2.9 29.۵ ۸.۰ ۰۰۰. 2.۷۵۸9 

اثرات 

 -اجتماعی

 فرهنگی

 2.۳۷۵۰ .۰۰۰ 2۴.1 ۳1.۳ 29.۵ 1۳.۴ 1.۸ مشارکت در اجرای طرح

 خدمات روبنایی

 )درمانی،آموزشی،تفریحی...(
9. ۴.۵ 2۵.۰ ۶1.۶ ۸.۰ ۰۰۰. 2.2۸۵۷ 

از اجرای  رضایت مندی روستاییان

 طرح
۵.۴ 2۰.۵ ۴1.1 ۳1.۳ 1.۸ ۰۰۰. 2.9۶۴۳ 

تمایل وعالقه مندی سکونت در 

 روستا پس از اجرای طرح
۵.۴ ۳۴.۸ ۴۳.۸ 1۳.۴ 2.۷ ۰۰۰. ۳.2۶۷9 

توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی 

 مرتبط با زندگی روستایی
- 2.۷ 1۴.۳ 2۷.۷ ۵۵.۴ ۰۰۰. 1.۶۴29 

 2.12۵۰ .۰۰۰ ۴۴.۶ 1۴.۳ 2۷.۷ 1۰.۷ 2.۷ جلب اعتماد و نظارت مردم بر طرح

مهاجرت از روستا پس از اجرای 

 طرح
1.۸ 2.۷ 1۷.۰ ۶۷.۰ 11.۶ ۰۰۰. 2.1۶۰۷ 

 1396ماخذ:یافته هاي تحقيق 

 

 روستائيان در رابطه با آثار طرح هاي هادي روستایی دیدگاهبررسی 

معابر حمل ونقل ومرور در روستا ساخت وساز وخدمات زیر :دراین رابطه به بررسی عواملی چون شبکه کالبدي فيزیکیاثرات  الف(

بنایی ومیزان وضعیت ساخت وساز بامعیشت روستاییان نظر اهالی روستا ی مورد مطالعه را جویا شدیم وب این نتیجه رسیدیم در مورد عامل 

رضایت کمی دارندو پایین تر از حد متوسط  خدمات زیر بنایی بیشترین رضایت را داشتندودر مورد وضعیت ساخت وساز با معیشت روستاییان

رضایت مندی روستاییان اظهار داشتند،در مورد حمل ونقل وشبکه معابر وخیابان بندی و ساخت وساز رضایت متوسطی داشتندوآن را برای 

 روستا مناسب می دانستند. 
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درآمدو سطح کیفی زندگی اشاره می کنیم به این در این زمینه نیازهای اقتصادی پاسخگویان به دو عامل اشتغال،اثرات اقتصادي:(ب

 نتیجه رسیدیم که روستاییان معتقدند اجرای این طرح تاثیر چندانی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نداشت اما درمورد قیمت زمین و مسکن

 تاثیر زیادی گذاشته است.

 

های جاری وعدم آبگیری در خیابانهاو زیبا سازی،دفع نیازهای محیطی روستاییان از قبیل هدایت آب،اکولوژي:یمحيطاثرات ج(

بهداشتی فاضالب های خانگی و دفن بهداشتی زباله ونظافت محیط زیست روستا و تبدیل اراضی زراعی و باغی به دیگر کاربری غیرکشاورزی 

 اراضی تبدیل و روستا زیست محیط نظافتزباله و بهداشتی در روستای مورد مطالعه نظر روستاییان در مورد شاخص های یاد شده به جزء دفن

 غیرکشاورزی اظهار رضایت داشتند.    کاربری دیگر به باغی و زراعی

 

:در رابطه با اثرات اجتماعی طرح به بررسی عواملی چون مشارکت،خدمات رو بنایی،میزان رضایت مندی اجتماعی،فرهنگیاثرات  د(

به مسائل آموزشی و فرهنگی مرتبط با زندگی روستاییان،جلب اعتماد ونظارت مردم روستا از اجرای طرح هادی،تمایل سکونت در روستا،توجه 

بر طرح که همه انها از اهداف اجتماعی طرح می باشند را مورد بررسی قرار داده شده استدر مورد عوامل مشارکت وواگذاری زمین اغلب 

ن رابطه رضایت چندانی از این موضوع نداشتند. روستاییان در اجرای همکاری اندکی از سوی روستاییان صورت گرفته است وافراد در ای

طرح،همچنین در رابطه با عامل خدمات روبنایی روستاییان رضایت کمی داشتند.شاخص توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی مرتبط با زندگی 

دم مهاجرت از روستا به دیگر مناطق کم وچه بسااز وهمچنین جلب اعتماد و نظارت مردم بر طرح رضایت بسیار کمی داشتند.بنا بر نظر مر

دیگر مناطق،مهاجرت پذیر بوده است.به دلیل فراهم بودن امکانات خدمات زیر بنایی، وجود مدارس متوسطه اول ودوم، مردم روستا را متمایل 

 به زندگی در روستا پس از اجزای طرح گردیده است.   

    

 ادي با نيازهاي جامعه روستاییميزان تناسب اجراي طرحهاي ه بررسی
دراین بخش سعی شده که در یابیم در ارتباط با کاربری های اجرای طرح هادی در روستا چه مقدار از نیازهای روستاییان مطرح شده 

ام یک از ابعاد در که این نیازها از چهار بعد مورد ارزیابی قرار گرفته و طبق بررسی های انجام گرفته از نظر روستاییان ،طرح هادی به کد

اجرای طرح توجه بیشتری شده است،طبق بررسی های انجام گرفته از نظر روستاییان ،طرح هادی به کدام یک از بعد ها در اجرای طرح توجه 

رای طرح به عنوان میانه نظری پاسخ ها با میانگین رضایت مندی از اج ۳استفاده شده و عددtبیشتری شده است.برای این کار از روش آزمون 

فیزیکی به میزان وضعیت -اهالی روستای موران در شاخص های بعد کالبدیtهادی مقایسه شد.با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 

ساخت وساز متناسب با معیشت روستایی از دیگر شاخص ها رضایت کلی داشتند؛در بعد اقتصادی در مورد ایجاداشتغال رضایت بسیار پایینی 

 به باغی و زراعی اراضی اکولوژیکی به جزءشاخص دفن ودفع بهداشتی زباله ونظافت محیط روستا ونیز تبدیل -کردند؛در بعد محیطیرا ابراز 

فرهنگی اهالی روستای موران رضایت کمی داشتندبه ویژه در بعد توجه  –غیرکشاورزی در کل رضایت داشتند.در بعد اجتماعی  کاربری دیگر

هنگی مرتبط با زندگی روستایی،جلب اعتماد ومشارکت مردم روستا در اجرای طرح؛این عدم رضایت اهالی روستانسبت به مسائل آموزشی و فر

به این شاخص ها را در عدم توجیه و آگاهی دادن روستاییان از طرف مدیریت روستایی)شوراودهیاری(وهمچنین روحیه تحکم مدیریت 

 روستایی بر اهالی روستا اظهار شده است. 

 طرح هادياز اجراي کاربري هاي ارزیابی ميزان رضایت جوامع روستایی  .۴ول دج

 شرح

 ۳استاندارد آزمون =

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

اختالف 

 میانگین

فاصله اطمینان 

 درصد اختالف9۵

 باال پایین

اثرات 

کالبدی 

 فیزیکی

شبکه معابر 

وخیابان بندی 

 روستا در

112 3.6518 .83515 46.275 111 .000 3.65179 3.4954 3.8082 

 ونقل حمل

 ومرور عبور
112 3.3304 .93374 37.746 111 .000 3.33036 3.1555 3.5052 
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 3.4974 3.1812 3.33929 000. 111 41.862 84420. 3.3393 112 ساخت وساز

خدمات زیر 

 بنایی)آب

 ،برق،گاز ...(

112 4.0625 .94231 45.626 111 .000 4.06250 3.8861 4.2389 

میزان 

وضعییت 

ساخت وسازبا 

معیشت 

 روستاییان

112 2.4911 
1.0044

5 
26.246 111 .000 2.49107 2.3030 2.6791 

اثرات 

 اقتصادی

 قیمت افزایش

 زمین و مسکن
112 3.3304 .82077 42.942 111 .000 3.33036 3.1767 3.4840 

 1.6346 1.2940 1.46429 000. 111 17.035 90969. 1.4643 112 اشتغال

 اثرات

محیطی 

 اکولوژیکی

هدایت آبهای 

جاری وعدم 

آبگیری 

 خیابانها

112 3.9643 
1.0038

5 
41.793 111 .000 3.96429 3.7763 4.1522 

 3.5088 3.1519 3.33036 000. 111 36.990 95284. 3.3304 112 زیباسازیروستا

دفع بهداشتی 

فاضالیهای 

 خانگی

112 3.7857 
1.1963

0 
33.490 111 .000 3.78571 3.5617 4.0097 

دفن ودفع 

بهداشتی زباله 

ونظافت 

 محیط روستا

112 2.3125 .97751 25.036 111 .000 2.31250 2.1295 2.4955 

تبدیل اراضی 

زراعی وباغی 

به کاربری غیر 

 کشاورزی

112 2.7589 .90290 32.338 111 .000 2.75893 2.5899 2.9280 

اثرات 

 -اجتماعی

 فرهنگی

مشارکت در 

 اجرای طرح
112 2.3750 

1.0494

5 
23.950 111 .000 2.37500 2.1785 2.5715 

خدمات 

روبنایی)درمان

ی،آموزشی،ت

 فریحی...(

 

112 2.2857 .71570 33.799 111 .000 2.28571 2.1517 2.4197 

رضایت مندی 

روستاییان از 

 اجرای طرح

112 2.9643 .89974 34.867 111 .000 2.96429 2.7958 3.1328 

تمایل وعالقه 

مندی سکونت 
112 3.2679 .85931 40.246 111 .000 3.26786 3.1070 3.4288 
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در روستا پس 

 حاز اجرای طر

توجه به 

مسائل 

آموزشی و 

فرهنگی 

مرتبط با 

زندگی 

 یروستای

112 1.6429 .82590 21.051 111 .000 1.64286 1.4882 1.7975 

جلب اعتماد و 

نظارت مردم 

 بر طرح

112 2.1250 
1.1788

3 
19.077 111 .000 2.12500 1.9043 2.3457 

مهاجرت از 

روستا پس از 

 اجرای طرح
112 2.1607 .72972 31.336 111 .000 2.16071 2.0241 2.2973 

   1396حقيقماخذ:یافته هاي ت

 

در تحلیل فضایی نتایج تحقیق در روستای مورد تحقیق باالترین در صد رضایت مندی از اجرای طرح هادی در زمینه ی خدمات زیر 

بنایی،شبکه معابر به دلیل وجود ماشین آالت کشاورزی،وسایل نقلیه و لزوم رفت وآمد آنها، عبورو مرور عابرین ؛تسهیل حمل ونقل درونی 

فیزیکی؛هدایت آبهای جاری وعدم آبگیری خیابانها ،زیبا سازی و همچنین دفع بهداشتی فاضالبهای -ی روستاو ساخت وساز در بعد کالبدیوبیرون

فرهنگی در تمام شاخصها نیاز به توجه مدیریت روستایی ومجریان طرح -اکولوژیکی توجه شده است دربعد اجتماعی-خانگی در بعد محیطی

 د.     ضروری به نظر می رس

 :وضعيت ارزیابی رضایت روستایيان از عملکرد کاربري طرح هادي در روستاي موران3شکل 

 
 

 

0 1 2 3 4 5

شبکه معابر وخیابان بندی در روستا
حمل ونقل عبور ومرور

ساخت وساز
...(آب ،برق،گاز )خدمات زیر بنایی

یانمیزان وضعییت ساخت وسازبا معیشت روستای

اشتغال 
فزایش قیمت مسکن و زمین

هدایت آبهای جاری وعدم آبگیری خیابانها
زیباسازیروستا

دفع بهداشتی فاضالیهای خانگی
ادفن ودفع بهداشتی زباله ونظافت محیط روست
…ر تبدیل اراضی زراعی وباغی به کاربری غی

مشارکت در اجرای طرح
...(درمانی،آموزشی،تفریحی)خدمات روبنایی

رضایت مندی روستاییان از اجرای طرح
…تمایل وعالقه مندی سکونت در روستا پس از
…ا توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی مرتبط ب

Series1
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 ارزیابی ميزان رضایت مندي اهالی روستاي موران از کاربري هاي مصوب در طرح هادي
کمتر است وباتوجه  ۰۵/۰از  که۰۰۰/۰ومقدار سطح معناداری برابر  ۵۵.۰۴9برای بعد کالبدی در روستابرابر با  tمقدار  ۵براساس جدول

درصد می توان گفت که در زمینه شاخص های کالبدی،روستاییان بیشترین 9۵است با اطمینان ۳.۳۷۵۰به میانگین مربوط به آن که بیشتر از

ومقدار  2.۴۰۳1 فرهنگی-وبعد اجتماعی 2.۳9۷۳برای بعد اقتصادی برابر  tاظهار رضایت را از اجرای طرح کاربری ها داشتندو همچنین مقدار 

درصدمی توان گفت که 9۵است با اطمینان  ۳کمتر است وبا توجه به میانگین مربوط به آنهاکمتر  ۰۵/۰که از  ۰۰۰/۰سطح معناداری برابربا 

رین به شاخص های اقتصادی واجتماعی در تهیه واجرای طرح های هادی توجه چندانی صورت نگرفته واهالی روستا موران دراین زمینه ها کمت

 میزان رضایت را داشتند.

اختالف  ۳از عملکرد کاربری طرح هادی و عدد  2.۸۵1۴با توجه به نتایج به دست آمده بین میانگین رضایت مندی کل برابر است با

 شد.  ارزیابی  وجود دارد لذا رضایت مندی از عملکرد کاربری طرح هادی به طور کلی پایین تر از حد متوسط وانتظار مردم روستا

 هادي ارزیابی ميزان رضایت جوامع روستایی از کاربري هاي مصوب در طرح ۵دول ج
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 تيجه گيرين
در ایران است، ولی این طرح عمدتاً جنبه های ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی با توجه به این که امروزه طرح هادی روستایی،مهم

دهند. گرچه در مورد سایر نیازهای روستاها نیز برنامه هایی تعیین می شود، ولی کمتر اجرا می کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می

از کارآیی و اثر بخشی الزم برخوردار  شوند.بررسی سوابق تهیه و اجرای این قبیل طرح ها نشان می دهد که طرح های مذکور به دالیل گوناگون

 …نبوده اند.با توجه به اینکه نیازهای جوامع روستایی از جنبه های مختلف باید مدنظر قرار گیرد،

با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای صحیح برنامه عمرانی مانند طرح هادی روستا و برای جلوگیری از هدر رفت امکانات، سرمایه 

 وی انسانی پیشنهادهای زیر مطرح می گرددو نیر

 روستامی سطح در درآمدخانوار افزایش جهت دار خانه زنان ونیز بیکار افراد وکارگاها،برای دستی صنایع ترویج و آموزش ایجادمراکز با .1

 .  شود واقع موثر بیکاری نرخ وکاهش بیکاری معضل تواند

 اثرات مفید را در روند اجرای طرح خواهند داشت. توان ها پتانسیل بالقوه توجه به توانمندی های بومی روستا. هریک از این .2

ضرورت توجه به مدیریت محلی و رهبری روستا و نقش عامالن توسعه باید مجریان طرح هادی روستایی را به استفاده از نقش و توان  .۳

حلی با توجه به شناختی که از  مردم و روستای خود مدیریتی و تسهیل گری نهادهای محلی روستایی برانگیزد. چون این نهاد های م

 دارند می توانند زمینه اجرای بهتر طرح را در روستا ایجاد کنند به نوعی تسهیل کننده روند توسعه روستای خود باشند.

جامعه روستایی در تهیه و اجرای طرح های هادی باید مطالعه کافی و وافی از  روستا در جهت شناخت تمامی جنبه های نیازهای  .۴

صورت بگیرد. برنامه ریزی بدون شناخت سیستمی این نیازها باعث کاهش تحقیق پذیری اهداف این طرح و در نتیجه هدر رفت 

 بودجه های گشته و منجربه توسعه پایدار روستا که هدف اصلی طرح ها است نمی گردد.

)شورا این امر تحت تأثیر عملکرد نظارتی نهادهای محلی روستااز روستاییان به ضوابط مقررات طرح بی توجهی می کنند که بعضی  .۵

کم توجهی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مجریان و بی اطالعی و عدم توجیه کافی روستاییان است بی تردید شیوع چنین  ودهیاری(؛

حقق کامل اهداف آن را به ویژه در مسئله ای به عنوان تهدیدی، می تواند اجرای دقیق پیشنهادها طرح را خدشه دار ساخته و عدم ت

 .دارد پی در …رعایت حریم معابرو،حوزه هایی چون رعایت حریم روستا، ساخت مسکن مطلوب

افزایش سطح آگاهی های عمومی روستاییان در زمینه اهداف طرح که باعث جلب اعتماد و همکاری بهتر و مؤثر ترم مردم در این  .۶

 برای آنها های فعالیت وبیان بار یک ماه۶ هر روستا اهالی و(ودهیاری شورا) روستایی مدیریت نبی جلسات با تشکیلزمینه های دارد.

 .طرح اجرای در مردم حداکثری اعتمادومشارکت جلب روستاجهت مردم

 از داراست دند،گر می متأثر نتایج از که کسانی و مردم با را  ارتباط بیشترین که است فعالیتی کالبدی ریزی برنامه که این به توجه با .۷

 ریزی برنامه فرآیند در آنان مشارکت های زمینه نفعان، ذی نیازها و ها خواسته با طرح نتایج انطباق منظور به  است ضروری رو این

 .گردد فراهم کالبدی

 سازی ظرفیت و ها آن اجرای و ها طرح تهیه( روستا اهالی اکثریت از) میدانی مطالعات هنگام به روستائیان مشارکت از گیریبهره .۸

 ایجاد برای رسمی نهاد وجود و هادی طرح اجرای و تهیه فرآیند در عمومی مشارکت افزایش و تسهیل جهت در قانونی و نهادی

 .است الزامی زمینه این در مردمی مشارکت ارتقاء و کارگیری به ظرفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 40  - 55  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
 .نور پیام دانشگاه انتشارات تهران ،(جغرافیا رشته)روستایی ریزی برنامه کارگاه ؛ (1۳۸۳ )، حسین آسایش، [1]

 .تهران دانشگاه انتشارات:تهران شهری، طراحی فرآیند ، (1۳۷۷ )حسین، بحرینی، [2]

 انتشارات گرگان؛ روستایی، پروژهای و ها طرح ها، برنامه با آشنایی (1۳91 ). علی همت حیدرنژاد، و علی سید بدری، [۳]

 .لغت

 .تهران اسالمی، انقالب مسکن بنیاد روستایی، هادی طرح اجرای اثرات ارزشیابی ، (1۳۸۸) طبیعی سوانح پژوهشکده [۴]

 مفاهیم،)پایدار توسعه و رویکرد با روستایی های-سکونتگاه کالبدی توسعه. (1۳91).رضا محمد تقوی، و مهدی طاهری، پور [۵]

 ۵۳-۷۰)  :1۳۷( ۳1 روستا، محیط و مسکن روستا، محیط و مسکن  ،(راهبردها ها،¬نظریه

 دوم چاپ ؛ دانش دریای انتشارات رشت، روستایی، و شهری ریزی برنامه مبانی و اصول  (1۳92 ).علی سید حسینی، [۶]

 خانه بهداشت روستایی موران. [۷]

 .تهرانی نظر روستایی،تهران؛ هادی های طرح خدمات شرح ،1۳۸۳ ایران، معماری شهرسازی عالی شورای دبیرخانه [۸]

 مکان جهت GIS محیط در شبکه تکمیل و  AHP مدل تلفیق ( 1۳91 ). فرشته زاده، خطیب و علی یوسف زیاری، [9]

-2۴۷صص ،29 ش دهم سال شهری، مدیریت فصلنامه شهرستان،: موردی مطالعه ،(بیمارستان)درمانی کاربری گزینی

2۵۸. 

 .اسالمی انقالب مسکن بنیاد تهران روستایی، هادی های طرح تهیه ارزیابی ؛ (1۳۷9).همکاران و محسن پور، سرتیپی [1۰]

 شماره روستا، محیط و مسکن فصلنامه ایران، در روستایی توسعه و عمران انداز چشم.  مسایل ،  1۳۸۳عباس سعیدی، [11]

1۰۸:۳- 1۴( .  

 استان های روستا در بهسازی های طرح اجرای اجتماعی-اقتصادی اثرات بررسی در ، ( 1۳۷۰ ). محمود پور، شارع [12]

 تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ۰''شرقی آذربایجان

مروری بر روند تحوالت کالبدی روستا های کشور با تاکید بر طرح هادی  ، )1۳۸۷ (عزیز پور، فرهاد؛حسین حاصل،  صدقه [1۳]

 ۵۵-۴2صص ،2۷،سال12۳روستایی. مسکن و محیط روستا، شماره 

 هادی طرح بر تاکید با کشور های روستا کالبدی تحوالت روند بر مروری ، (1۳۸۷ )صدقه  حاصل، فرهاد؛حسین پور، عزیز [1۴]

 ۵۵-۴2صص ،2۷،سال12۳ شماره روستا، محیط و مسکن. روستایی

 11۵شماره سال 1۳9۳شماره چهارم زمستان 29عنایستانی، علی اکبر و دیگران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال [1۵]

نقدی بر روند طرح هادی روستایی بازنگری به تجربه سپیدان فارس. مجموعه   )1۳9۰(فرونی اردکانی، زهرا؛حیاتی، داری و [1۶]

 .۴-1،صص1۳9۰شهریور ماه 19الی21مقاالت اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان 

،بررسی مشکالت و موانع اجرایی طرح های بهسازی و کالبدی )1۳۸1( لیرضا،کالنتری، خلیل؛ خواجه شاهکوهی، ع [1۷]

،سال دهم، ۳۸روستایی از نظر سرپرستان خانوار های روستایی در شهرستان گرگان. اقتصادی کشاورزی و توسعه، شماره 

 .199-1۸۵صص

. روستایی وساز ساخت بر نظارت و کنترل و طرح با آشنایی)  1۳۸۵) روستایی؛ و شهری تخصصی خدمات و مطالعات مرکز [1۸]

 .دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی علوم کشور،پژوهشکده های دهیاری و ها شهرداری سازمان کشور، وزارت تهران،

،ارزشیابی اثرات اجتماعی طرح های بهسازی روستایی استان اصفهان پایان نامه   )1۳۸۳(موسوی قهدریجانی، محمد [19]

 دانشگاه شهید بهشتی. کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،

تحلیل پیرامون اهداف، ضرورت ها و فرآیند تهّیه و اجرای طرح های هادی روستایی  ،) 1۳۸۶ ( موالی هشجین، نصراله [2۰]

 12۳-1۰۵سال دوم صورت.  ۴با تاکید بر گیالن. چشم انداز جغرافیایی شماره 

[21] Sandra & Sharma (2004). Sustainable Rural Development for Disaster Mitigation. New 

Delhi :A shock Kumav Mitral 
[22] Liu,Y. S- (2007),Rural transformation development and Newcountry side construction 

in eastern area  of  China. Acts Geographica silica No . 62, pp. 563- 570 
[23] Treasure, V•K•(1992)-''Improving access to services and facilities in developing 

countries". International Regianal science Review,15(1), 25-37 

 

http://www.rassjournal.ir/

