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تحليل اثرات اجتماعي-فرهنگي اجرای طرحهای هادی روستايي از ديدگاه روستاييان
(مطالعه موردی :شمال استان اردبيل)
تاریخ دریافت1392/05/06 :

تاریخ پذیرش1393/06/20 :

چكيده
طرح هادي یكي از طرحهاي عمران روستایي است كه در سكونتگاههاي روستایي استان اردبيل نيز بهمانند سایر
استانها به اجرا درآمده است .هدف اصلي این تحقيق پي بردن به اثرات اجتماعي-فرهنگي اجراي طرحهاي هادي
روستایي در شمال استان اردبيل ميباشد .روش تحقيق این مقاله توصيفي-تحليلي است و بخش اصلي دادهها از
روش ميداني به صورت مشاهده ،مصاحبه و تكميل پرسشنامه بين ساكنان روستاها جمعآوري شده است .از بين 58
روستا كه طرح هادي اجرا شده بود از طریق نمونهگيري تصادفي طبقهبندي شده تعداد  17روستا انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفتند جامعه آماري روستاهاي مورد مطالعه برابر با  N= 2294ميباشد حجم نمونه با استفاده از جدول
گرجسي–مورگان برابر با ( ) S=303سرپرست خانوار برآورد گردید از طریق نمونهگيري تصادفي ساده پرسشنامهها
در بين ساكنان روستاها توزیع و جمعآوري شد این دادهها پس از استخراج با استفاده از نرمافزار  SPSSتحليل و
سپس مورد تفسير قرار گرفته است .براي آزمون فرضيهها از تحليل رگرسيون تک متغيري استفاده شد .نتایج تحقيق
نشان داد كه سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب اطمينان  95درصد در هر سه فرضيه كوچکتر از 0/05
* -1گروه جغرافيا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -2دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .
 -3دانشآموخته كارشناسيارشد جغرافيا و برنامهریزي روستایي و مدرس ،دانشگاه پيام نور ،بيلهسوار ،ایران.

E-mail:nmolaeih@iaurasht.ac.ir
E-mail:ghadiri@ut.ac.ir
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اجراي طرح هادي روستایي تاثير گذار بوده است .همچنين اجراي طرح هادي روستایي تمام مولفههاي
اجتماعي-فرهنگي را پيشبيني ميكند و بين آنها رابطه معنيداري وجود دارد.
کليد واژهها :طرح هادي ،اثرات اجتماعي-فرهنگي ،شمال استان اردبيل.
مقدمه
روستا و روستانشيني در ایران از جایگاه و اهميت بسيار زیادي برخوردار است .عدم توجه به فضاهاي روستایي،4
بيتوجهي به توان و امكانات توليدي نواحي روستایي و نيروي انساني پرتوان روستا ،از مشكالت اساسي در
دستیابي به توسعهي روستا است .براي رسيدن به توسعه ملي ،ناگزیر به برنامهریزي و توسعه روستایي ميباشد
زیرا عدم برنامهریزي و توسعه روستایي مشكالت فراواني را براي سرزمين (ملي) ایجاد ميكند (مطيعيلنگرودي،
 )20 :1382مشكالت زیستي در روستاها و حركت جمعيت روستایي به شهرها نهتنها موجب افزایش مشكالت
موجود در حاشيه شهرها ميشود بلكه سبب افزایش مشاغل كاذب و تورمزا در شهرها شده كه یكي از مهمترین
مشكالت شهرها بهویژه در شهرهاي بزرگ ایران است (رضواني.)7 :1383 ،
بنابراین عدم برنامهریزي روستایي مختص به نواحي روستایي نبوده ،بلكه مشكالت بسياري را براي شهرها بهویژه از
طریق مهاجرتهاي بيرویه روستا-شهري ایجاد ميكند (مطيعي لنگرودي .)20 :1382 ،مهيا نمودن آثار كالبدي
مناسب و تامين تسهيالت الزم زندگي متناسب با شرایط زمان از عوامل اصلي ماندگاري مجتمعهاي زیستي بهویژه
در نواحي روستایي است .افزایش تدریجي نابرابريهاي شرایط زندگي بين نقاط شهري و روستایي در دهه  1340به
بعد ،جریان مهاجرتهاي روستا به شهر را بهوجود آورده است (عنابستاني و حاجيپور )14 :1392 ،در واقع وجود
مشكالتي چون آسيبپذیري شدید محيطهاي روستایي از پدیدههاي طبيعي و غيرطبيعي (انساني ،فناوري و مدیریتي)
و برنامهریزي در حوزههاي اقتصادي (پایين بودن سطح درآمد ،كمبود فرصتهاي شغلي ،غيراقتصادي بودن
فعاليتهاي توليدي ،نبود انگيزه و منابع براي سرمایهگذاري و  )...و اجتماعي (مهاجرت سرمایههاي انساني و
اجتماعي  ،اختالف ميان كيفيت زندگي در شهر و روستا ،كمرنگ شدن هویت روستایي و بومي و عدم تمایل جوانان
به ابراز هویت روستایي و )...در چند دهه اخير و تشدید آنها ،گویاي آسيبپذیري و آسيبدیدگي روستا و
روستایيان است (قدیري و نجفي .)112 :1382 ،بسياري از محققان و صاحبنظران ،حوزه فعاليت در حيطه توسعه
روستایي را شامل؛ پنج بعد اساسي مدیریت منابع طبيعي ،امور زیربنایي و توسعه فيزیكي روستاها ،مدیریت منابع
انساني ،توسعه كشاورزي و توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي در نظر گرفتهاند (گيبسون 5و همكاران )238 :2010 ،كه

4- Rural spaces
5- Gibson
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توسعه سكونتگاههاي روستایي ،یكي از مولفههاي مهم برنامهریزي توسعه روستایي بهشمار ميرود (ليو)564 :2007 ،
كه مي تواند زمينه را براي توسعه روستاها در سایر ابعاد شامل؛ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي فراهم سازد (موالئي
هشجين .)106 :1386 ،در نتيجه توسعه روستایي یک ضرروت بنيادي براي توسعه محلي است كه در هر سرزميني
به برنامهریزي هماهنگ نياز است (قدیريمعصوم و همكاران .)2 :1390 ،با در نظر گرفتن اهميت موضوع ،طرح
هادي روستایي با هدف اصلي ارتقاء سطح كيفي ساختار كالبدي و فيزیكي مناطق روستایي و در نتيجه بهبود
وضعيت اجتماعي-اقتصادي آنها و در نهایت دست یابي به توسعه روستاها در سطح كشور به اجرا در آمد؛ در واقع،
طرح هادي مهمترین سند رسمي و قانوني توسعه و عمران نواحي روستایي و راهبرد اساسي براي دستیابي به
توسعه روستایي محسوب ميشود (پژوهشكده سوانح طبيعي .)141 :1388 ،در حال حاضر اینگونه طرحها،
مهمترین شيوه برخورد بهعنوان یكي از اركان توسعه روستایي درآمده است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت
فيزیكي روستا روند توسعه و گسترش آن در افق  10ساله مشخص مينماید (موالئي هشجين )106 :1386 ،سنجش
ميزان اثربخشي اجراي طرح هادي با تأكيد بر «اجتماعي-فرهنگي» كه هدف اصلي این تحقيق ميباشد نه تنها
زمينههاي شناخت بهتر نيازها ،افزایش حس پاسخگویي و شكوفا كردن توانمنديهاي مجریان را فراهم ميكند بلكه
بستر مناسبي براي تصميمسازي و تصميمگيريهاي منطقي و عملي ایجاد مينماید (عزیزپور و همكاران:1390 ،
 .) 73پرسش اصلي این تحقيق این است كه اثرات اجتماعي-فرهنگي اجراي طرحهاي هادي روستایي در شمال
استان اردبيل كدامند؟ در همين راستا اصليترین عناصر اجتماعي-فرهنگي كه عبارتند از :ميزان آگاهي و نگرش به
طرح هادي روستایي ،مشاركت ،مدیریت و مهاجرت كه اثرات اجراي طرحهاي هادي روستایي را در زمينههاي فوق
و در روستاهاي مورد مطالعه شمال استان اردبيل (شهرستانهاي پارسآباد ،بيلهسوار ،گرمي (مغان)) مورد تحليل قرار
داده است .كنكاش در نقاط قوت وضعف هر پدیدهاي امري ضروري ميباشد ،زیرا برنامهریز را قادر ميسازد تا
آیندهاي بهتر را پيش روي خود داشته باشد (عزیزي دميرچلو و همكاران ،)3 :1391 ،بنابراین تحليل اثرات اجراي
این برنامهها در شمال استان اردبيل ميتواند زمينههاي رشد و توسعه روستاها را فراهم آورند و جاذبههاي روستایي
را افزایش دهند اجراي طرح هادي روستایي در استان اردبيل همزمان با سایر استانها از اواخر دهه  1360آغاز
گردید و طي این مدت بهویژه در دو دهه اخير شمار زیادي از طرحهاي هادي براي نواحي روستایي مختلف استان
تهيه شده و برخي از آنها به مرحله اجرا در آمده است.
پيشينه پژوهش
در انجام هر تحقيق علمي مطالعه و بررسي تحقيقات و پژوهشهایي كه در ارتباط با موضوع مورد بررسي انجام شده
و در اصطالح پيشينه تحقيق نام دارد ،الزم و ضروري است چرا كه بدون دستیابي به نتایج تحقيقات دیگران ،توسعه
6- liu
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(جدول  )1به بررسي نتایج تحقيقات انجام شده در زمينه آثار طرح هادي روستایي و توسعه روستایي در منابع
داخلي و خارجي پرداخته شده است.
جدول  -1بررسي نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه آثار طرح هادي روستايي
عنوان تحقيق

بازتاب عمليات بهسازي در  17روستاي استان
همدان

بازتاب اثرات اقتصادي ،اجتماعي طرحهاي
بهسازي در روستاهاي آذربایجانشرقي

بررسي مشكالت و موانع اجرایي طرحهاي
بهسازي و كالبدي روستایي از نظر سرپرستان
خانوارهاي روستایي در شهرستان گرگان

نویسنده

نتایج
جلوگيري از مهاجرت روستایيان به شهرها (بهعنوان یكي از اهداف ضمني طرحهاي

منصور وثوقي ()1367

بهسازي) به دالیل مختلف مانند؛ ناتمام ماندن اجراي طرح ،تحقق نيافته است .حدود  47در
صد روستایيان رضایت كامل خود را از اجراي طرحهاي بهسازي ابراز داشتهاند.

محمد شارع پور ()1370

ميزان مشاركت اهالي بيشتر بهصورت خود یاريهاي مالي بوده است طرحهاي بهسازي بر
مهاجرت (تعدیل و كاهش مهاجرت) بر رشد و توسعه روستاها تا ثير زیادي داشته است.
 %76مشكالت اجرایي طرحهاي بهسازي در روستاهاي مورد مطالعه به تخریب منازل و

كالنتري و خواجه

تعریض معابر ،عدم مشاركت مردم ،كمبود وام جهت پرداخت به واحدهاي خسارت دیده،

شكوهي ()1381

طوالني شدن زمان اجراي طرح ،بيتوجهي به نياز روستایيان نيمه تمام شدن كارها و مشكل
مدیریت در اجرا مربوط ميشود.
اجراي طرح هادي روستایي باعث پيشرفت نسبي زندگي مردم و افزایش اميدواري آنها به
سكونت در روستاهاي برخوردار از این طرح شدهاند .در حالي كه اجراي طرح هادي

بررسي اثرات اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي
اجراي طرحهاي هادي روستایي در غرب

مجيد جمشيدیان ()1384

گيالن

روستایي از لحاظ خدماترساني بهطور نسبي موفق بود و به لحاظ رعایت مسائل
زیستمحيطي و مشاركت دادن مردم بهویژه در فرآیند تهيه طرح چندان موفق عمل نكرده
است.
عدم هماهنگي بين سازمانهاي اجرایي از موانع تحقق كاربريها در مكانهاي پيشبيني شده

ميزان تحقق كاربريهاي پيشنهادي در افق

غالمرضا رهبر صومعه

در طرح ميباشد .در اغلب روستاهاي مورد بررسي تنها معابر اصلي بهعنوان كاربري

زماني طرحهاي هادي روستایي استان گيالن

سرایي ()1385

پيشنهادي در مكان پيشبينيشده طرح به مرحله اجرا درآمده است ،كمبود منابع مالي و

ارزشيابي كيفي اجراي طرح هادي در روستاي

زرافشاني و همكاران

اگر قرار باشد طرحهاي عمران روستایي به اهداف از پيش تعيين شده خود برسند ،مشاركت

كرناچي شهرستان كرمانشاه

()1389

فعال روستایيان در مراحل برنامهریزي و اجراي این طرح اجتنابناپذیر است.

اعتباري مهمترین عامل موثر در عدم تحقق كاربريها و مكانیابي مناسب است

بررسي عوامل جغرافيایي موثر در موفقيت
اجراي طرحهاي هادي روستایي در شرق
استان گيالن

بررسي اثرات كالبدي اجراي طرحهاي هادي
روستایي از دیدگاه روستایيان (مطالعه موردي
شهرستان مياندوآب)

موقعيت استقرار ،فاصله روستا از مراكز شهري و اندازه جمعيت روستا با ميزان موفقيت
عظيمي ،موالئي هشجين

اجراي طرحهاي هادي روستایي داراي رابطه قوي ميباشند .شناخت و آگاهي روستایيان از

و عليزاده ()1390

طرح هادي و ميزان مشاركت آنها در جریان تهيه و اجرا از عوامل مهم دیگر در دستيابي به
اهداف این طرحها هستند.
اجراي طرح هادي روستایي از حيث ارتقا خدمات عمومي در روستاهاي مورد مطالعه موثر

عظيمي ،موالئي هشجين

بوده است .اجراي طرح هادي روستایي سبب افزایش اميدواري و عالقهمندي روستایيان به

و عاشقي ()1391

ادامه زندگي در روستاها شده است و در نتيجه در كاهش تدریجي مهاجرتهاي روستا به
شهر تاثير داشته است.
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ادامه جدول  -1بررسي نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه آثار طرح هادي روستايي

ارزیابي طرحهاي هادي و نقش آن در توسعهي
كالبدي روستا از دیدگاه روستایيان (مطالعهي

نویسنده

عنابستاني و اكبري
()1391

موردي شهرستان جهرم)
ارزیابي پيامدهاي محيطزیست در اجراي

عزیزي دميرچلو

طرحهاي هادي روستایي شمال استان اردبيل

()1391

بيشترین اثر تاثير گذاري طرح هادي روستایي در بعد بازگشایي و نوسازي معابر روستایي
بوده است در سایر متغيرها یعني مسكن روستایي و كاربري اراضي ،توفيق چنداني در
محيطهاي روستایي حاصل نشده است
اجراي طرح هادي از لحاظ دفع بهداشتي فاضالبهاي خانگي در روستاها ،بهبود وضعيت
معابر فرعي ،هدایت آبهاي جاري درروستاها و عدم آبگيري جاده هها ،در محدوده مورد
مطالعه موفقيت چنداني نداشته است.
ضریب همبستگي بين متغيير اثرات اجراي طرح هادي روستایي و ایحاد تغييرات اجتماعي

آثار اجتماعي و اقتصادي اجراي طرحهاي هادي
در سكونتگاههاي روستایي ،روستاهاي شهرستان

در ابعاد زندگي روستایيان با رقم  0/37و احتمال آزمون با برابر  0/000برقرار است در بين
عنابستاني و حاجيپور
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درصد بيشترین اثر را بر تغييرات اجتماعي گذاشته است .بين تغيير اثرات اجراي طرح

دنا

هادي روستایي و ایجاد تغييرات اقتصادي در ابعاد زندگي روستایيان همبستگي معناداري
مشاهده نشده است.
با توجه به سرعت تغييرات در جوامع انساني یكي دیگر از عوامل موفقيت طرحهاي

آینده خدمات در مناطق روستایي انگلستان:

Moseley and Owen,
)(2008

توسعه آگاهي از تحوالت نيازهاي روستایيان است دسترسي بهتر و بيشتر به خدمات
روستایي نيازمند درک كامل از نيازهاي سریعا در حال تغيير جامعه روستایي ميباشد .

مشكالت و چالشهاي دستیابي به توسعه
روستایي

وجود مشكالت مالي و پایين بودن سطح آگاهي و شناخت روستایيان در خصوص
Siegfried and
)Budjurova, (2011

طرحها و پروژههاي عمراني را بهعنوان مهمترین چالشهاي توسعه كالبدي-فيزیكي
روستا در نظر گرفتهاند
مهمترین مشكالت و موانع اجراي طرحهاي توسعه كالبدي -فيزیكي شامل؛ ضعف
در سياستگذاري دولتي و نبود انگيزههاي كافي براي توسعه عمراني روستاها ،تقليد

ارزیابي توسعه كالبدي در مناطق روستایي
چين

از طرحهاي شهري و از بين رفتن بافت سنتي روستاها ،كمبود منابع مالي جهت
)Long et al, (2012

اجراي طرحها و پروژههاي توسعه كالبدي ،عدم توجه كافي به توسعه مناطق روستایي
و تاكيد بيش از حد بر صنعتيسازي و شهرنشيني ،سنتي بودن كشاورزي و شكاف
درآمدي بين مناطق روستایي و شهري و پراكندگي مناطق روستایي و موقعيت
جغرافيایي آنها دانستهاند.
ایجاد و توسعه اصالحات زیرساختي نقش بسيار مهمي در دستیابي به توسعه
هماهنگ اجتماعي-قتصادي بين مناطق روستایي و شهري دارد .با توجه به یافتههاي
پژوهش ،ضعف مدیریتي و نبود اعتبارات كافي و عدم حمایت مالي از روستایيان

بررسي نقش اصالحات زیرساختي-فيزیكي
در دستیابي به توسعه متوازن نواحي

(Shijie et al, )2012

روستایي-شهري

براي ایجاد اصالحات ،ایجاد مسایل زیستمحيطي و آسيب رساندن به طبيعت در
روستا ،وجود برخي مشكالت فني در اجراي طرحها ،مشاركت پایين افراد محلي در
برخي مناطق و آشنایي پایين ،دستاندركاران طرحها با شرایط اجتماعي-فرهنگي
مناطق روستایي ،از مهمترین مشكالت اجراي اصالحات زیرساختي-فيزیكي
ميباشند ،كه سبب كاهش اثربخشي فعاليتها ميشوند.

 مفهوم و تعریف طرح هادي روستایيپس از پيروزي انقالب اسالمي در ایران ،در برنامههاي توسعه كشور توجه خاصي به روستاها و خودكفایي در امر
توليدات كشاورزي گردید كه در اجراي این سياست ،اقدامات در جهت تغييرات فيزیكي و كالبدي در مناطق
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«طرح اصالحي–روانبخشي روستاها» كه متأثر ا ز الگوهاي توسعه شهري است در یكي از روستاهاي شهرستان
شهركرد توسط وزارت مسكن و شهرسازي به مورد اجرا گذاشته شد كه مورد توجه مسئوالن و برنامه ریزان قرار
گرفت (پاپليیزدي و ابراهيمي )215 :1381 ،و بهصورت طرحي جامع و فراگير با نامهاي «طرح هادي روستایي» (با
مسئوليت بنياد مسكن و انقالب اسالمي) و «طرح بهسازي روستایي» (با مسئوليت جهاد سازندگي سابق) در كشور
مطرح گردید كه همه ساله بخش قابلتوجهي از منابع اعتباري كشور به تهيه و اجراي این طرحها اختصاص ميیابد
(رضواني .)153 :1383 ،به این ترتيب طرحهاي بهسازي روستایي یكي از ضرورتهاي بنيادي توسعه روستایي
مطرح شناخته شد و بهعنوان زمينهساز شرایط توسعه اقتصادي-اجتماعي و استقرار جمعيت در نواحي روستایي از
اولویت ویژهاي برخوردار گردید (كالنتري ،خواجه شاهكوهي)187 :1381 ،؛ این گونه زمينههاي نظري ،دیدگاهها و
برنامههاي توسعه روستایي را در كشورهاي مختلف بهویژه در كشورهاي جهان سوم ،تحت تاثير قرار داد .آنچه كه
در كشور ما از آن به نام طرح هادي نام برده ميشود ،طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ميزان و
مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل؛ مسكوني ،توليدي ،تجاري و كشاورزي
و تاسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستایي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا
و سكونتگاههاي روستایي یا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينماید (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
ایران )133 :1383 ،با بيان مختصر ميتوان طرح هادي را طرح تجدید حيات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادي،
اجتماعي و فيزیكي دانست (آسایش )78 :1383 ،همچنين با عنایت به دوره زماني طرح و توجه به كميت زمان
ميتوان گفت :طرح هادي روستا درحقيقت ایجاد بستر الزم براي توسعه ،رشد و بالندگي روستا طي یک افق  10ساله
است (موالیي هشجين )107 :1386 ،براین اساس در بين تمامي طرحهاي توسعه روستایي ،طرحهاي هادي روستایي
ویژگي خاصي داشته و از سه جنبه داراي اهميت است؛ اوال با توجه به زمان آغاز این طرحها ،تهيه و اجراي آنها
بيش از  20سال سابقه دارد (كمتر طرحي در كشور وجود دارد كه تهيه و اجراي آن ،این مدت ادامه داشته باشد) ،ثانياً
از آنجا كه طرحهاي هادي در مقياس روستا تهيه ميشود گستره مكاني آنها زیاد است و در تمام نواحي روستایي
كشور ميتوان نمونههایي از آنها را یافت و ثالثاً طرحهاي هادي محليترین و مورديترین طرحهاست كه مستقيماً با
روستاها و اجتماع روستایي ارتباط دارد (رضواني )170 :1383 ،در این راستا طي مهر و مومهاي اخير در سطح كشور
براي روستاهاي زیادي طرح هادي روستایي تهيه و اجرا گردیده است با توجه به ادامه روند اجراي طرحهاي هادي
روستایي ارزشيابي اثرات اجتماعي-فرهنگي این طرحها ميتواند بسيار حساس باشد ،زیرا از یکسو اطالعات الزم را
از طریق یک فرآیند بازخوردي كارآمد فراهم ميآورد تا مدیریت برنامهها و طرحها بتوانند وسایل مناسب اجراي
طرح را انتخاب كنند و از سوي دیگر ضعفهاي اجرایي را آشكار ميكند و مشكالتي را كه در مرحله برنامهریزي
پيشبيني نشده است ،ميشناساند و به یافتن راهحلهاي آن یاري ميرساند .از اینرو ،براي تشخيص این كه آیا
روشهاي انتخاب شده براي تحقق برنامهها و طرحها مناسبند و اینكه هدفها با حداقل هزینه در شرف تحقق
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اجتماعي-فرهنگي اجراي طرحهاي هادي روستایي ضرورت دارد .با پيدایش نگرش سيستمي به برنامهریزي و تكامل
فرآیند برنامهریزي ،ارزشيابي نيز بهعنوان یكي از اركان مهم این فرآیند مورد توجه و تأكيد قرار گرفت .ارزشيابي در
زمره روشهاي مهم در تعامل دروني و بيروني برنامهها محسوب ميگردد ،كه زمينهساز هدایت برنامهها و طرحها
بهسوي اهداف مطلوب و كارایي مبناست و بستر اصالحات الزم را فراهم ميكند .انتظار بر این است كه طرحهاي
هادي روستایي بر اساس نظمدهي كالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و عملكردي منظم روستاها ،تهيه و اجرا گردند
(عزیزي.)41 :1387 ،
 اهداف طرح هادي روستایيبر اساس بند  2آئيننامه اجرایي ماده  7اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب  66/9/17مجلس شوراي
اسالمي ،اهداف طرحهاي هادي روستایي به شرح زیر ميباشد:
الف -ایجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي
ب -تأمين عادالنه امكانات از طریق ایجاد تسهيالت اجتماعي ،توليدي و رفاهي
ج -هدایت وضعيت فيزیكي روستا
د -ایجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن روستایيان و خدمات زیستمحيطي و عمومي
اهداف تبعي طرح هادي مذكور نيز به شرح زیر ميباشد:
 ایجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي تامين عادالنه امكانات از طریق تسهيالت اجتماعي ،توليدي ،رفاهي هدایت فيزیكي روستا ایجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن روستایيان و خدمات محيطزیست و عمومي ارتقاء وضعيت اقتصادي روستا و دستیابي به بهينه معيشتي روستا با هماهنگي ارگانهاي ذيربط بهبود كيفيت بافت روستا در چارچوب اقدامات پيشبيني شده در طرح و تالش براي ایجاد فضاي مناسبترسكونت و فعاليت در آن
 ایجاد تناسب منطقي بين جمعيت و عملكردهاي مختلف مسكوني ،توليدي ،خدماتي مورد نياز در محيط روستا كنترل و نظارت بر روند توسعه كالبدي روستا از طریق برنامهریزي و تعييين نحيوه اسيتفاده از زميين در محيدودهبافت مسكوني موجود و پيشنهادي
 ایجاد زمينه كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا از طریق شناخت زمينههاي سانحه خيزي و تمهيد اقداماتایمنسازي و نظارت بر ساختوسازها در آنها
 -ایجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمينه صدور سند مالكيت امالک واقع در بافت مسكوني روستا (سازمان
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شامل؛ تمامي فعاليتهایي ميشود كه منجر به بهبود شرایط موجود روستا اعم از شرایط فيزیكي ،اجتماعي و
اقتصادي ميشود ،بنابراین طرح هادي روستایي و تاثير آنها بر مدیریت بخشي و شهرستاني در یک ناحيه داراي
اهميت زیادي است ،زیرا آن چه كه موجبات توسعه و بهویژه توسعه پایدار در نواحي روستایي خواهد بود در
حقيقت پرداختن به نوع مدیریت و تاثير برنامهریزي از طریق طرحهاي هادي روستایي است كه زمينههاي توسعه و
عمران را در روستاها با عنایت به شرایط اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي با توجه به توانها و پتانسيلهاي
زیستمحيطي فراهم ميآورد و در این صورت است كه توسعه پایدار روستایي با عنایت به مدیریت و حفاظت منابع
طبيعي پایهگذاري ميشود كه بتواند نيازهاي انسان و نسلهاي كنوني را تأمين نماید.
معرفي محدوده مورد مطالعه
این تحقيق بر مبناي هدف كاربردي است و از نظر ماهيت و روششناسي توصيفي-تحليلي است اطالعات تحقيق
حاضر با استفاده از روشهاي اسنادي (كتابخانهاي ،فيشبرداري) و مطالعات ميداني (مصاحبه ،تكميل پرسشنامه)
جمعآوري شده است .براي ترسيم نقشهها از نرمافزار  GISاستفاده گردید .جامعه آماري این تحقيق روستاهایي را
تشكيل ميدهند كه در آنها طرح هادي روستایي به اجرا در آمده یا در حال اجرا ميباشند در محدوده مورد مطالعه
براي  163روستا طرح هادي روستایي تهيه و تصویب شده است و از این تعداد در  58روستا طرح هادي اجرا شده
و یا در حال اجرا ميباشد از  58روستایي كه در آنها طرح هادي روستایي اجرا شده است ،روستاهاي مورد مطالعه
از نظر جمعيتي به سه گروه روستاهاي بزرگ (باالي  ،)1000روستاهاي متوسط ( )500-999و روستاهاي كوچک
( )1-499تقسيمبندي شدند كه  30درصد از كل جامعه آماري را شامل ميشود 17 .روستا از طریق نمونهگيري
تصادفي طبقهبندي شده انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند .جامعه آماري این پژوهش را تمامي سرپرستان
خانوارهاي روستایي در كليه روستاهاي مورد مطالعه كه طرح هادي در آنها اجرا و تكميل شده بود تشكيل
ميدادند .حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسي– مورگان ( )N=4326برابر با ( )S=303سرپرست خانوار برآورد
گردید .در پژوهش حاضر از روش نمونهگيري انتساب مناسب (با توجه به نسبت جمعيت هر روستا در كل جامعه،
تعداد آزمون شدگان در حجم نمونه مشخص شدند) و پرسشنامهها با مراجعه به نقاط روستایي و انجام مصاحبه
حضوري تكميل گردید .دادههاي بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSكدگذاري و استخراج و سپس مورد
تحليل قرار گرفت و براي آزمون فرضيهها از تحليل رگرسيون تک متغيري استفاده شد .تحقيق حاضر به دنبال
آزمون فرضيههاي زیر است:
 بين اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان و عدم مهاجرت آنان رابطه معنيداري وجود دارد. بين اجراي طرح هادي و ميزان رضایتمندي و كاهش مشكالت روستائيان رابطه معناداري وجود دارد. -بين اجراي طرح هادي و ميزان مشاركت مردم رابطه معناداري وجود دارد.
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استان اردبيل شناخته شده و این شهرستانها در حدود  29/1درصد از وسعت استان را تشكيل ميدهند .این
شهرستانها از  8بخش 6 ،نقطه شهري 19 ،دهستان 880 ،آبادي تشكيل شدهاند .در (شكل  )1موقعيت جغرافيایي
این شهرستانها و روستاهاي مورد مطالعه نمایش داده شده است .بر اساس نتایج سرشماري سال  1385تعداد
جمعيت مغان (شمال استان اردبيل) به  310873نفر رسيده و از این تعداد  138334نفر یعني حدود  44/5درصد در
نقاط شهري (پارسآباد ،بيلهسوار ،گرمي ،جعفرآباد و اصالندوز و تازه كند انگوت) و  172539نفر یعني  55/5درصد
در نقاط روستایي سكونت داشتهاند (معاونت برنامهریزي استانداري اردبيل.)1385 ،

شكل  :1نقشه موقعيت روستاهاي مورد مطالعه در شمال استان اردبيل

يافتهها و بحث
ميزان آگاهي و نگرش به طرح هادي روستایي
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه  50/8درصد پاسخگویان م عتقدند تا حدودي در مورد اهداف اجراي طرح هادي
روستایي به ساكنان روستاها آگاهيهاي الزم داده شده است .ميزان آشنایي با طرح هادي روستایي را  38/9درصد
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اجراي این طرحها یكي از پارامترهاي اصلي موفقيت یا عدم موفقيت این طرحها را تشكيل ميدهد در همين راستا با
توجه به نتایج پرسشنامه  45/2درصد مهمترین هدف از اجراي طرح هادي روستایي را راهسازي پاسخ دادهاند33/3 .
درصد ساكنان روستاها بيش ترین تاثير اجراي طرح هادي را بر بخش كالبدي–فضایي عنوان كردهاند .بنابراین با توجه
به نتایج بهدست آمده ميتوان گفت بيش ترین تاثير اجراي طرح هادي بر بخش فضایي–كالبدي بوده و بخشهاي
اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي در مراحل بعد قرار دارد 35/6 .درصد پاسخگویان ميزان رضایت خود را از اجراي
طرح هادي متوسط ارزیابي كردهاند .در مورد ميزان دستیابي اجراي طرح به اهداف اجتماعي-فرهنگي  42/6درصد
متوسط ارزیابي كردهاند (جدول .)2
جدول  -2ميزان آگاهي و نگرش به طرح هادي روستايي
ميزان تاثير گذاري
ردیف

شاخص

1

ميزان آشنایي
ميزان

2

رضایت
اجتماعي،

3

فرهنگي

4

اهداف اجرا

5

آگاهي الزم

6

0/93

2/09

2

2/7

4

2/4

4

خيلي زیاد

زیاد

متوسط

ضعيف

38/9

12/5

23/5

4/5

3/5

0/00

15/5

24/4

35/6

19/1

5/3

0/00

1/09

18/8

28/7

42/6

7/6

2/3

0/00

0/95

راهسازي

ایجاد مشاغل

بهبود

گسترش فعاليتهاي

بهداشت

كشاورزي

45/2

6/3

39/9

8/6

خير

0/00

1/08

1/2

3

تا حدودي
0/00

14/9

تاثير

معنادار

معيار

رتبهاي

پراكندگي

خيلي ضعيف

بلي

بيشترین

سطح

انحراف

ميانگين

ضریب

34/3

0/72

2/3

2

50/8

كالبدي

اجتماعي

فرهنگي

اقتصادي

33/3

29/4

13/5

23/8

0/00

1/1

2/5

3

 مشاركتدر توسعه روستایي بر مشاركت توسعه تاكيد ميشود .این نوع مشاركت فرآیندي است اجتماعي ،یكپارچه ،جامع،
پویا ،همبسته ،چندبعدي و چندفرهنگي (مطيعي لنگرودي .)81-83 :1382 ،یكي از اساسيترین پيششرطهاي
خودیاري مردمي ،سپردن تصميمگيري به خود آنهاست .البته این كار آساني نيست (مهندسان مشاوران  DHVاز
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حدودي در كمک به اجراي طرح هادي براي جلب مشاركت مردمي اقداماتي صورت گرفته است .مشاركت مورد
نظر تنها به دوره طراحي برنامه مربوط نميشود بلكه همه مراحل مطالعات ،هدفگذاري سياستگذاري ،ارزیابي،
تامين منابع ،اجرا ،نظارت و ارزشيابي را در برميگيرد 86/5 .درصد ابراز تمایل كردهاند كه حاضرند در تمام مراحل
مشاركت داشته باشند در همين ارتباط  41/6درصد ساكنان روستا معتقدند در هيچیک از مراحل تهيه ،اجرا،
نگهداري همكاري چنداني نكردهاند در مورد نحوه مشاركت روستائيان در اجرا  53/3درصد دوست دارند بهصورت
هر سه مورد (مالي ،نيروي كار ،فكري) در مراحل مختلف طرح شركت داشته باشند .ميزان مشاركت و همكاري
مردم در اجراي طرح را ( 52/5درصد) پاسخگویان متوسط ارزیابي كردهاند از نظر پاسخگویان مهمترین دليل
مشاركت ضعيف مردم در اجراي طرح را  37/3درصد پاسخگویان عدم آگاهي و شناخت مردم از طرح عنوان
كردهاند (جدول .)3
جدول  -3نظر پاسخگويان در مورد ميزان مشارکت و همكاري مردم در اجراي طرح
ردیف

شاخص

1

ميزان مشاركت

2
3

4

5
6

ميزان تاثير گذاري
خيلي زیاد

زیاد

متوسط

ضعيف

خيلي ضعيف

9/9

11/9

52/5

21/8

4

جلب مشاركت

بلي

خير

تاحدودي

مردم

18/5

35/3

46/2

86/5

12/9

0/7

مشاركت در مراحل
مختلف
همكاري در كدام
زمينه بيشتر بوده

اجرا

تهيه

هر سه

نگهداري

سطح

انحراف

ميانگين

ضریب

معنادار

معيار

رتبهاي

پراكندگي

0/00

1/6

2/7

5

0/00

0/75

2/2

2

0/00

0/36

1/1

2

3/6

5

هيچكدام
0/00

20/1

12/5

41/6

8/9
مالي

نيروي كار

فكري

هر سه

9/9

25/7

29

53/3

دالیل مشاركت

1

2

3

4

5

6

ضعيف 1

37/3

13/9

14/9

18/2

6/9

8/9

نحوه مشاركت

16/5

1/3

0/00

0/9

2/8

3

0/00

0/6

2/1

2

( -1عدم آگاهي  -2همخواني نداشتن  -3طوالني شدن  -4مشكالت اقتصادي  -5توقع باال  -6اختالف بر نحوه اجرا)

 مدیریتمشاهدات ميداني و اظهارات مردم موید این است كه بخش عمدهاي از نابسامانيها و كمبودهاي روستایي به دليل
ضعف یا فقدان نظام مدیریت است .منظور از مدیریت ،تعامل با افراد و گروهها براي اداره مناسب امور روستا
رسيدن به اهداف توسعه روستایي است .بيشتر مدیران روستایي افراد جوان و ناآشنا با مسائل و مشكالت روستاها
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هلند ،)410:1371 ،در همين راستا بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه ( 46/2درصد) ساكنان روستاها معتقدند تا
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سياسي است و در بهترین حالت ،پاسخگویي به نياز روزمره روستا مانند؛ جمعآوري و حمل زباله در برنامههاي آنان
قرار دارد و برنامه خاصي براي هدایت و توسعه اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي آتي روستا ندارند .بر اساس نتایج
حاصل از پرسشنامه بهترین نوع مدیریت در مرحله تهيه طرح ( 48/5درصد) ،اجراي طرح ( 56/1درصد) و پس از
اجرا ( 57/7درصد) از نظر ساكنان روستاها مشاركتي (دولتي-مردمي) توصيف شده است .در مجموع ميتوان نتيجه
گرفت كه از نظر پاسخگویان بهترین نوع مدیریت در مرحله اجراي طرح ،مشاركتي (دولتي ،مردمي) عنوان كردهاند
(جدول .)4
جدول  -4مديريت در مراحل مختلف طرح
ردیف

ميزان تاثير گذاري

شاخص

1

در مرحله تهيه

10/2

2

در مرحله اجرا

21/8

22/1

3

پس از اجرا

6/9

35/3

ميانگين

ضریب

رتبهاي

پراكندگي
2

سطح معنادار

انحراف معيار
0/8

2/3
2/3

2

2/5

2

مردم

دولت

مشاركتي

41/3

48/5

0/00

56/1

0/00

0/6

57/8

0/00

0/6

 مهاجرتمهاجرت بهعنوان یكي از اركان عمده جمعيت همواره مورد توجه برنامهریزان بوده است در گذشته به دليل
محدودیت ارتباطات ،كمبود داد و ستدها و پایين بودن رشد جمعيت جز در خشكساليهاي وسيع ،كه منجر به
مهاجرت دستهجمعي ميشد اصوال مهاجرت به شكل امروزي كمتر صورت ميگرفت (مهدوي )137 :1383 ،آرزوي
شيرین تبدیل شدن روستا به شهر و در نتيجه رویاي برخورداري از امكانات و خدمات شهري باعث شده تا در
حدود  86/5درصد پاسخگویان براي تبدیل روستایشان به شهر ابراز تمایل كنند این در حالي است كه حدود 77
درصد پاسخگویان قبل از اجراي طرح دوست داشتند به شهر بروند و حدود  42/2درصد ساكنان روستا معتقدند كه
در آینده روستایشان تبدیل به شهر خواهد شد در اینجا ميتوان نوعي اميد نسبت به آینده روستا را كه نتيجه اجراي
طرح ميباشد را در نظرات مردم مشاهده كرد .بيشتر پاسخگویان معتقدند بعد از اجرا ،عالقه زیادي به ماندگاري در
روستا دارند و بيش از  90درصد پاسخگویان از وضع زندگي خود در روستا راضي ميباشند .نكته قابل توجه اینكه
ساكنان روستاها تمایل دارند روستاي آنها به شهر تبدیل شود و دوست دارند در روستاي خود باقي بمانند شاید
بتوان دليل چنين نظري را اینگونه توجيه كرد كه مردم روستایي خواهان آورده شدن امكانات و خدمات شهري به
روستاي خود ميباشند .بيش از  80درصد پاسخگویان مخالف مهاجرت روستائيان به شهرها هستند با بررسي نتایج
پرسشنامه  50/8درصد پاسخگویان معتقدند كه اجراي طرح باعث كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها شده است
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هستند و تجربه مدیریت روستایي را ندارند .بيشترین توانایي این مدیران معموال در حلوفصل مسائل اداري–
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زمان اجراي طرح ارایه ميشود تاحدودي از مشكالت روستایيان كاسته و آنان را بهطور نسبي به آینده خود در
روستا اميدوار كند در مجموع ميتوان گفت كه اجراي طرح هادي روستایي توانسته از لحاظ اجتماعي و فرهنگي در
شمال استان اردبيل آثار مثبت و اميد به زندگي و ماندگاري در روستا را به وجود آورد و افزایش نسبي صورت گيرد
(جدول .)5
جدول  -5نظر پاسخگويان در مورد تاثير اجراي طرح بر روند مهاجرت روستاييان
ردیف

ميزان تاثير گذاري
شاخص

1

عالقه به ماندگاري

2
3

رضایت از وضع
زندگي
ميزان مخالفت با
مهاجرت

5

0/00

1/2

2/9

4

1/05

2/01

4

1/3

2/7

4

خيلي زیاد

زیاد

متوسط

15/8

17/5

33/3

21/1

12/2

40/3

28/7

24/4

2/6

4

0/00

20/8

25/1

30

9/2

14/9

0/00

كاهش

سبب

مهاجرت

بازگشت

تاثير اجراي طرح

مهاجرت

بر روند مهاجرت

شده

آینده روستاي خود

معنادار

معيار

رتبهاي

پراكندگي

ضعيف

باعث
4

خيلي

سطح

انحراف

ميانگين

ضریب

ضعيف

هيچ تاثيري نداشته

7/3

50/8

17/2

24/8

شهر

روستاي

تغييرات

رو به افول خواهد

ميشود

سرزنده

اندک

گذاشت

42/2

27/4

23/8

6/6

0/00

0/00

0/94

0/9

2/5

1/9

3

3

 فرضيه هافرضيه اول :بين اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان و عدم مهاجرت آنان رابطه معنيداري وجود دارد.
همانطور كه در (جدول  )6مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع
است همچنين سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب اطمينان  0/95كوچکتر از  0/05است؛ بنابراین
ميتوان گفت كه فرضيه اول تایيد ميشود و اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان ،عدم مهاجرت را پيشبيني
ميكند در نهایت ضریب بتا ( )Beta=0/681نشان ميدهد كه متغير اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان0/68 ،
عدم مهاجرت را پيشبيني ميكند .با  0/95درصد اطمينان ميتوان گفت كه ماندگاري روستایيان و عدم مهاجرت
روستایيان در اجراي بهينه طرح هادي تاثير مثبتي دارد .همچنين با توجه به یافتههاي بهدست آمده از آمار توصيفي
ميتوان اینگونه نتيجه گرفت كه هر چه روستایيان شاهد اقدامات مؤثرتري همچون؛ زیباسازي معابر ،ایجاد فضاهاي
آموزشي و بهداشتي مورد نياز و همچنين تسهيل دسترسي روستای يان به خدمات مورد نيازشان در راستاي كاهش
مشكالت اجتماعي ،فرهنگي و اقتصاديشان باشند تمایل بيش تري به زندگي در روستا دارند و كمتر به فكر
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همانطور كه نتایج حاصله از تحقيق نشان مي دهد اجراي طرح هادي روستایي توانسته با توجه به خدماتي كه در
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اجتماعي -فرهنگي تاثير دارد اجراي صحيح و مشاركت دادن اهالي و نظرخواهي از آنان در كليه مراحل طرح باعث
كاهش مشكالت زیستي در روستاها و جلوگيري از حركت جمعيت روستایي به شهرها و موجب كاهش مشكالت
موجود در حاشيه شهرها ميشود و همچنين موجب كاهش مشاغل كاذب و تورمزا در شهرها ميشود .اجراي طرح
هادي روستایي در هدف تعدیل مهاجرت نه تنها موفق بوده بلكه در مواردي زمينه مهاجرتپذیري به روستا را نيز
فراهم ساخته است از طرفي موضوع تعدیل مهاجرت و ارتباط آن با طرح هادي روستا از طریق شاخص افزایش
تمایل به ماندگاري در روستا شده كه نظرسنجي بهست آمده در (جدول  )5بهخوبي نشان ميدهد از اینرو شاهد آن
هستيم كه عدم مهاجرت روستایيان نقش مهمي در اجراي بهينه طرح هادي مي توان داشته باشد بر این اساس فرضيه
اول تحقيق مبني بر وجود رابطه معنيداري ميان اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان و عدم مهاجرت با سطح
خطایي كمتر از  0/05پذیرفته ميشود (جدول .)6
جدول  -6نتايج تحليل رگرسيون تک متغيري ميان اجراي طرح هادي و ماندگاري روستاييان و عدم مهاجرت آنان
مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسيون

24444/45

1

24444/45

171/61

0/000

باقيمانده

28202/42

301

142/43

كل

52646/88

303

متغير پيشبين

R

R2

ARS

consttant

اجراي طرح هادي و
ماندگاري روستایيان

ضرایب غيراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

SE

BETA

T

P

-

-

-

19/02

3/48

-

5/45

0/000

0/681

0/464

0/462

0/731

0/056

0/681

13/10

0/000

فرضيه دوم :بين اجراي طرح هادي و ميزان رضایتمندي و كاهش مشكالت روستایيان رابطه معناداري وجود دارد.
همانطور كه در (جدول  )7مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع
است .همچنين سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب اطمينان  0/95كوچکتر از  0/05است؛ بنابراین
ميتوان گفت كه فرضيه دوم تایيد ميشود و اجراي طرح هادي و ميزان رضایتمندي ،كاهش مشكالت روستایيان را
پيشبيني ميكند .در نهایت ضریب بتا ( )Beta=0/568نشان ميدهد كه متغير اجراي طرح هادي و ميزان
رضایتمندي 0/56 ،كاهش مشكالت روستائيان را پيشبيني ميكند نتيجه گرفته ميشود كه بين فراوانيهاي مشاهده
شده و فراوانيهاي مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد؛ به عبارت دیگر با  0/95درصد اطمينان ميتوان گفت
كه كاهش مشكالت روستایيان و ميزان رضایتمندي روستایيان در اجراي بهينه طرح هادي تاثير مثبتي دارد .همچنين
با توجه به یافتههاي بهدست آمده از آمار توصيفي ميتوان اینگونه نتيجه گرفت رابطه مثبتي بين خدمات ایجاد شده
و كيفيت زندگي افراد وجود داشته و با افزایش خدمات ،كيفيت زندگي ساكنان نيز افزایش پيدا ميكند .یكي از
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مهاجرت به سایر نقاط ميشوند كه این بهنوبه خود در كاهش بسياري از مشكالت و نابهنجاريهاي

63

تحلیل اثرات اجتماعی-فرهنگی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی :شمال استان اردبیل)

بهداشت ،اشتغال ،محيطزیست و كالبد ميباشد بهطوري كه رضایت از ویژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و فيزیكي
محل زندگي بر رضایت از زندگي و افراد تاثير گذار است و هر گونه تعلل در این خصوص ممكن است نهتنها
اجراي این طرحها را با مشكالت فراواني روبرو سازد بلكه ممكن است ،نارضایتي روستایيان را نيز به دنبال داشته
باشد .دیدگاههاي پاسخگویان نيز در مورد اثرات اجراي طرح هادي روستایي بر بهبود كيفيت زندگي و كاهش
مشكالت روستایيان نيز بيش ترین تاثير اجرا در بعد فيزیكي بوده و در گویه هاي ماندگاري روستایيان و رضایت از
وضع زندگي تاثير گذار بوده است و اجراي طرح توانسته در بعد اجتماعي و فرهنگي رضایت ساكنان را به دست
آورند از اینرو شاهد آن هستيم كه ميزان كاهش مشكالت روستایيان نقش مهمي در اجراي بهينه طرح هادي
مي تواند داشته باشد بر این اساس فرضيه دوم تحقيق مبني بر وجود رابطه معنيداري بين اجراي طرح هادي و ميزان
رضایتمندي و كاهش مشكالت روستایيان با سطح خطایي كمتر از  0/05پذیرفته ميشود (جدول .)7
جدول  -7نتايج تحليل رگرسيون تک متغيري ميان اجراي طرح هادي روستايي و ميزان رضايتمندي و کاهش مشكالت روستاييان

مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسيون

16962/48

1

16962/48

94/11

0/000

باقيمانده

35684/36

301

180/224

كل

52646/88

303

متغير پيشبين

R

R2

ARS

consttant
اجراي طرح هادي و
ميزان رضایتمندي

ضرایب غيراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

SE

BETA

T

P

-

-

-

35/74

2/99

-

11/91

0/000

0/568

0/322

0/319

2/36

0/224

0/568

9/70

0/000

فرضيه سوم :بين اجراي طرح هادي ،ميزان مشاركت مردم رابطه معناداري وجود دارد.
همانطور كه در (جدول  )8مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع
است همچنين سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب اطمينان  0/95كوچکتر از  0/05است؛ بنابراین
ميتوان گفت كه فرضيه سوم تایيد ميشود و اجراي طرح هادي ،ميزان مشاركت مردم ،ميزان رضایتمندي را
پيشبيني ميكند .در نهایت ضریب بتا ( )Beta=0/514نشان ميدهد كه متغير اجراي طرح هادي ،ميزان مشاركت
مردم 0/51 ،تغييرات ميزان رضایتمندي را پيشبيني ميكند؛ به عبارت دیگر با  0/95درصد اطمينان ميتوان گفت كه
ميزان مشاركت روستای يان در اجراي بهينه طرح هادي تاثير مثبتي دارد .یكي از اساسيترین پيش شرطهاي خودیاري
مردمي ،سپردن تصميمگيري به خود آنهاست البته این كار آساني نيست براین اساس نظام برنامهریزي توسعه باید
بهگونهاي طراحي شود كه حجم گستردهاي از مشاركت را در كليه سطوح داشته باشد .هرچه سطوح مشاركت
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یافته ،ضریب آسيبپذیري طرحها و سياستها باال خواهد رفت .با توجه به یافتههاي بهدست آمده از آمار توصيفي
ميتوان اینگونه نتيجه گرفت كه تمایل بيشتر روستای يان براي اجراي طرح در روستایشان ،مشاركت موثر و فزاینده
آنها را به همراه خواهد داشت هر چه روستایيان مشاركت بيش تري در اجراي طرح هادي داشته باشند نهتنها
ميتوانند بهعنوان بازوي كمكي ،دولت را در اجراي بهتر طرحها یاري نمایند بلكه خود ساكنان نيز قادر خواهند بود
كه از روند تصميمات و اقدامات صورت گرفته آگاهي بيشتري داشته باشند و این آگاهي بهنوبه خود ميتواند نهتنها
در جلب مشاركت سازندهتر بلكه در ایجاد حس همكاري و تعلق آنان نسبت به اجراي بهتر پروژههاي موجود در
این زمينه نيز كمک شایاني بنماید در صورتي كه در مرحله تهيه طرح از مشاركت خود روستایيان استفاده شود .در
مرحله اجرایي طرح نيز موانع و مشكالت كمتري خواهد بود .از عوامل دیگر باال بردن ميزان مشاركت بحث درآمد
و اشتغالزا بودن طرح ميباشد به علت اینكه در شرح خدمات به اشتغال توجه نميشود بسياري از ساكنان دومين
علل مشاركت ضعيف را عامل اقتصادي و نداشتن بضاعت مالي عنوان ميكنند .از عوامل دیگر ميتوان به طوالني
شدن مدت زمان اجراي طرح ،همخواني نداشتن طرح با نيازهاي ساكنان روستاها و اختالف بر سر نحوه اجرا و
توقع باالي مردم از مسئوالن ميتوان اشاره كرد .از اینرو شاهد آن هستيم كه ميزان مشاركت روستایيان نقش مهمي
در اجراي بهينه طرح هادي ميتواند داشته باشد .بر این اساس فرضيه سوم تحقيق مبني بر وجود رابطه معنيداري
بين اجراي طرح هادي و ميزان مشاركت مردم با سطح خطایي كمتر از  0/05پذیرفته ميشود (جدول .)8
جدول  -8نتايج تحليل رگرسيون تک متغيري ميان اجراي طرح هادي ،ميزان مشارکت مردم و ميزان رضايتمندي
مدل

ss

df

ms

F

P

رگرسيون

13888/63

1

13888/63

70/95

0/000

باقيمانده

38758/24

301

195/74

كل

52646/88

303

متغير پيشبين

R

R2

ARS

consttant

اجراي طرح هادي ،ميزان
مشاركت مردم

ضرایب غيراستاندارد

ضرایب
استاندارد

B

SE

BETA

T

P

-

-

-

37/35

3/24

-

11/52

0/000

0/514

0/264

0/260

2/18

0/259

0/514

8/42

0/000

نتيجهگيري
هدف اصلي این تحقيق پي بردن به اثرات اجتماعي -فرهنگي اجراي طرحهاي هادي روستایي در شمال استان اردبيل
ميباشد .امروزه به اتكاي چندین دهه مطالعه و برخورد علمي و اجرایي با مشكالت و نيازهاي جوامع روستایي در
كشورهاي جهان سوم و از جمله ایران این نكته اميدوار كننده است كه تجزیهوتحليل تجربيات گذشته با عنایت به
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توسعه روستایي از پختگي و جامعيت بيشتر و بایستهاي برخوردار باشد .اجراي طرح هادي از لحاظ اجتماعي و
فرهنگي موجبات دسترسي آسان و راحتتر روستایيان به خدمات عمومي از قبيل؛ دسترسي به خدمات درماني،
دامپزشكي ،تعمير ماشينآالت كشاورزي شده است .با توجه به این موضوع كه مهمترین هدف اجتماعي و فرهنگي
طرح هادي روستایي تعدیل امر مهاجرت روستائيان به شهرها با ایجاد فضاي مناسب زیستي در روستاها ميباشد.
نتایج حاصله از تحقيق نشان ميدهد اجراي طرحهاي هادي روستایي عليرغم كاستيهاي موجود ،اثرات مثبتي از
لحاظ اجتماعي و فرهنگي در روستاهاي شمال استان اردبيل به وجود آورده است ،البته تنوع در این زمينه بسيار و
تاثير آنها در روستاهاي مختلف متفاوت است .در یافتههاي تحليلي-استنباطي فرضيه اول همانطور كه در (جدول
 )6مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع است همچنين سطح
معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب اطمينان  0/95كوچکتر از  0/05است؛ بنابراین ميتوان گفت كه فرضيه
اول تایيد ميشود و اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان ،عدم مهاجرت را پيشبيني ميكند .در نهایت ضریب
بتا ( )Beta=0/681نشان ميدهد كه متغير اجراي طرح هادي و ماندگاري روستایيان 0/68 ،عدم مهاجرت را پيشبيني
ميكند .یافتههاي توصيفي فرضيه اول نيز براین امر تاكيد دارد كه اجراي طرح هادي روستایي توانسته با توجه به
خدماتي كه در زمان اجراي طرح به ساكنان روستاها ارایه ميشود تا حدودي از مشكالت روستایيان كاسته و آنان را
بهطور نسبي به آینده خود در روستا اميدوار كند ،طوري كه بيشتر ساكنان روستا بعد از اجراي طرح معتقدند كه در
آینده روستایشان به شهر یا روستایي سرزنده تبدیل خواهد شد همچنين  51درصد ساكنان روستاها ،معتقدند كه
اجراي طرح باعث كاهش مهاجرت روستایيان به شهرها شده است نتيجه فرضيه با یافتههاي تحقيق آقایان (عظيمي و
جمشيدیان( ،)1384 ،وثوقي( ،)1367 ،شارعپور ( ،)1370عظيمي ،موالئيهشجين ،عاشقي )1391 ،همسویي دارد.
در یافتههاي تحليلي–استنباطي فرضيه دوم همانطور كه در (جدول  )7مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده
معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع است .همچنين سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب
اطمينان  0/95كوچکتر از  0/05است؛ بنابراین ميتوان گفت كه فرضيه دوم تایيد ميشود و اجراي طرح هادي و
ميزان رضایتمندي ،كاهش مشكالت روستایيان را پيشبيني ميكند در نهایت ضریب بتا ( )Beta=0/568نشان ميدهد
كه متغير اجراي طرح هادي و ميزان رضایتمندي 0/56 ،كاهش مشكالت روستایيان را پيشبيني ميكند .یافتههاي
توصيفي فرضيه دوم نيز نشان ميدهد بيشتر پاسخگویان معتقدند بعد از اجرا عالقه زیادي به ماندگاري در روستا
دارند و بيش از  90درصد پاسخگویان از وضع زندگي خود در روستا راضي ميباشند .نتيجه فرضيه با یافتههاي
تحقيق آقایان (جمشيدیان( ،)1384 ،عظيمي و همكاران( ،)1391 ،عنابستاني و حاجي پور )1392 ،و (شيجي)2012 ،
همسویي دارد.
در یافتههاي تحليلي–استنباطي فرضيه سوم همانطور كه در (جدول  )8مشاهده ميشود ميزان  Fمشاهده شده
معنادار است و استفاده از مدل رگرسيون بالمانع است .همچنين سطح معنيداري خطاي رگرسيون براي ضریب

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 4:43 IRST on Sunday January 8th 2023

اهداف و روشهاي متنوع اتخاذ شده در كشورها ميتواند این امكان را فراهم آورد كه ارائه هرگونه الگو در روش

66

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هفدهم ،شمارهی  ،57بهار 1396

ميزان مشاركت مردم را پيشبيني ميكند .در نهایت ضریب بتا ( )Beta=0/514نشان ميدهد كه متغير اجراي طرح
هادي ،ميزان مشاركت مردم 0/51 ،تغييرات ميزان رضایتمندي را پيشبيني ميكند .یافتههاي توصيفي فرضيه سوم
براین امر تاكيد دارد نحوه مشاركت روستایيان در اجرا  53/3درصد دوست دارند به صورت هرسه مورد (مالي،
نيروي كار ،فكري) در مراحل مختلف طرح شركت داشته باشند .ميزان مشاركت و همكاري مردم در اجراي طرح را
( 52/5درصد) پاسخگویان متوسط ارزیابي كردهاند .نتيجه فرضيه با یافتههاي تحقيق آقایان (موسلي( ،)2008 ،شيجي
( ،)2012سيفرید( ،)2012 ،شارع پور )1370 ،و (زرافشاني و همكاران )1389 ،نيز همسویي دارد.
در مجموع ميتوان گفت كه اجراي طرح هادي روستایي توانسته از لحاظ اجتماعي-فرهنگي در شمال استان اردبيل
آثار مثبت و اميد به زندگي و ماندگاري در روستا افزایش نسبي صورت گيرد .بدین ترتيب ميتوان گفت بهطور كلي
اجراي طرح هادي روستاها در هدف تعدیل مهاجرت نهتنها موفق بوده بلكه در مواردي زمينه مهاجرتپذیري به
روستا را فراهم ساخته است.
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 آسایش ،ح (« ،)1383برنامهريزي روستايي ايران» ،تهران ،دانشگاه پيام نور. پژوهشكده سوانح طبيعي (« ،)1388ارزشيابي اثرات اجراي طرح هادي روستايي» ،تهران ،بنياد مسكن انقالباسالمي.
 پاپلي یزدي ،م .ح؛ ابراهيمي ،م .ا (« ،)1381نظريههاي توسعه روستايي» ،انتشارات سمت. جمشيدیان ،م (« ،)1382بررسي اثرات اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي اثرات اجراي طرح هادي مطالعه غربگيالن» ،پایاننامه كارشناسيارشد ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.
 دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران (« ،)1383مقررات شهرسازي و معماري و طرحهاي توسعه وعمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران (از تاریخ تاسيس تا پایان شهریور  ،») 83تهران ،نشر تهراني.
 رضواني ،م (« ،)1383مقدمهاي بر برنامهريزي توسعه روستايي در ايران» ،تهران ،انتشارات قومس. رهبرصومعهسرایي ،غ (« ،)1385ميزان تحقق كاربريهاي پيشنهادي در افق زماني طرحهاي هادي روستایي دراستان گيالن» ،پایاننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.

 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (« ،)1385آشنايي با طرحهاي هادي و کنترل و نظارت بر ساختوسازروستايي» ،تهران ،جهاد دانشگاهي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي.
 شارع پور ،م (« ،)1370بازتاب اقتصادي ،اجتماعي اجراي طرحهاي بهسازي در روستاهاي آذربايجان شرقي»،انتشارات بنياد مسكن انقالب اسالمي ،نشریه شماره .11
 عزیزپور ،ف؛ خليلي ،ا؛ محسن زاده ،آ؛ حسيني حاصل ،ص ( « ،)1390تحليل و ارزیابي اثرات اقتصادي اجرايطرحهاي هادي در سكونتگاههاي روستایي كشور» ،مسكن و محيط روستايي ،شماره  ،135صص .71-84
 عظيمي ،ن؛ جمشيدیان ،م (« ،)1384بررسي اثرات كالبدي اجراي طرحهاي هادي روستایي مطالعه موردي غربگيالن» ،نشريه هنرهاي زيبا ،شماره  ،22صص .25-34
 عظيمي ،ن؛ موالئي هشجين ،ن؛ عليزاده ،ع (« ،)1390بررسي عوامل جغرافيایي موفقيت اجراي طرحهاي هاديروستایي مطالعه موردي شرق گيالن» ،چشمانداز جغرافيايي (مطالعات انساني) ،شماره  ،16صص .84-98
 عظيمي ،ن؛ موالئي هشجين ،ن؛ عاشقي ،ا (« ،)1391بررسي اثرات كالبدي اجراي طرحهاي هادي روستایي مطالعهموردي شهرستان مياندوآب» ،چشمانداز جغرافيايي (مطالعات انساني) ،شماره  ،19صص .25-37
 عزیزيدميرچلو ،ع؛ صفرنژاد ،ا؛ معصومي ،د؛ ابراري ،م (« ،)1391ارزشيابي اثرات اقتصادي اجراي طرحهايهادي روستایي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان اردبيل» ،اولين همایش ملي جغرافيا ،مخاطرات محيطي و توسعه
پایدار ،اهواز ،دانشگاه آزاداسالمي واحد اهواز ،صص .1-7
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روستایي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان اردبيل» ،اولين همایش ملي جغرافيا ،مخاطرات محيطي و توسعه پایدار،
اهواز ،دانشگاهآزاداسالميواحد اهواز.
]on line[: http://www.civilica. com/Paper-GEHSD01GEHSD01_016.htm.

 عنابستاني ،ع .ا؛ اكبري ،م .ح (« ،)1391ارزیابي طرحهاي هادي و نقش آن در توسعهي كالبدي روستا از دیدگاهروستایيان (مطالعه موردي :شهرستان جهرم)» ،پژوهشهاي جغرافياي انساني ،شماره  ،4صص .93-110
 عنابستاني ،علياكبر؛ حاجيپور ،ي (« ،)1392آثار اجتماعي ،فرهنگي اجراي طرحهاي هادي در سكونتگاههايروستایي (مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان دنا)» ،فصلنامه برنامهريزي منطقهاي ،شماره  ،9صص .13-26
 قدیري معصوم ،م؛ نجفي كاني ،ع .ا (« ،)1382برنامههاي توسعه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ایران و تاثير آنهابر نواحي روستایي» ،پژوهشهاي جغرافيايي ،شماره  ،)44( 35صص .111-121
 قدیري معصوم ،م؛ غفاري گيالنده ،ع؛ احدي ،م ( « ،)1390تحليل شكاف در فرآیند توسعه پایدار روستایي مطالعهموردي دهستان گوگ تپه شهرستان بيله سوار» ،چشمانداز جغرافيايي (مطالعات انساني) ،شماره  ،17صص .1-16
 كالنتري ،خ؛ خواجه شاهكوهي ،ع (« ،)1381بررسي مشكالت و موانع اجراي طرحهاي بهسازي و كالبديروستایي از نظر سرپرستان خانوارهاي روستایي شهرستان گرگان» ،اقتصاد کشاورزي و توسعه ،شماره  ،38صص
.185-199
 مطيعي لنگرودي ،ح (« ،)1382برنامهريزي روستايي با تاکيد بر ايران» ،مشهد ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. مهندسان مشاور  DHVاز هلند« ،)1375(،رهنمودهایي براي برنامهریزي مراكز روستایي»( ،ترجمه سيد ابوطالبفنایي ،سيد جواد مسير ،ناصر اوكتایي ،مهدي گنجيان) ،سلسله انتشارات روستا و توسعه ،ج  ،2جهاد سازندگي
شماره .10
 معاونت برنامهریزي استانداري اردبيل (« ،)1385چشماندازي بر فرهنگ و آباديهاي استان اردبيل» ،نتایجسرشماري.
 موالیي هشجين ،ن (« ،)1386تحليلي پيرامون اهداف ،ضرورتها و فرآیند تهيه ،تصویب و اجراي طرحهاي هاديروستایي با تاكيد بر گيالن» ،فصلنامه چشمانداز جغرافيايي ،شماره  ،4صص .103-120
 موالیي هشجين ،ن « ،)1382( ،الگوي بهينه براي برنامه ریزي توسعه خدمات روستایي در ایران مطالعه مورديجنوب استان اردبيل»  ،فصلنامه تحقيات جغرافيایي ،شماره  ، 9صص .47-73
 مهدوي ،م (« ،)1383مقدمهاي بر جغرافياي روستايي ايران» ،جلد اول :شناخت مسائل جغرافيایي روستاها ،تهران،انتشارات سمت.
 وثوقي ،م (« ،)1367بازتاب عمليات بهسازي در  17روستاي استان همدان» ،مجموعه مقاالت كنفرانس روستارشد و توسعه ،وزارت جهاد سازندگي  ،1368صص .27-42
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