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چکیده
تحقیقحاضر با رویکرد توصیفی_تحلیلی و با هدف ارزیابی میزان رضایتمندي روستاییان از اثرات اجتماعی ،اقتصادي
و زیستمحیطی اجراي طرح هادي روستایی صورت پذیرفت .جامعهآماري این پژوهش کلیه سرپرستانخانوار روستاي
توشن میباشند که تعداد  022نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونه تعیین شدهاند و مورد سنجش قرار
گرفتند .بعد از تأیید روایی پرسشنامه بهمنظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق ،پیشآزمون انجام شد و مقدار آلفاي-
کرونباخ محاسبه شده براي مؤلفههاي اصلی پرسشنامه  %47بدست آمده است .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است
که اجراي طرحهادي در روستايتوشن سبب افزایش رضایتمندي ساکنین در زمینههاي؛ کیفیت آبآشامیدنی ،مقاوم-
سازي بناها ،تأسیسات و خدمات عمومی ،ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و افزایش درآمد ناشی از گسترش خانههاي
ویالیی ،خدماتبهداشتی -درمانی و خدمات پستبانک شده است .ولی در رابطه با گسترش فعالیتهاي تولیدي ،جمع-
آوري و دفع زبالهها ،فاضالبخانگی ،کیفیت پوششمعابر و کوچهها ،ایجاد امکانات فرهنگی_هنري و ورزشی و پارک و
فضايسبز میزان رضایت مطلوب نیست .لذا توجه به مدیریتمشارکتی ،شرکت و حضور فعال مردم در حفظ تأسیسات
زیربنایی احداث شده ،نظارت بیشتر بنیاد مسکن بر نحوه کار پیمانکاران ،فراهم کردن زمینههاي شغلی و گسترش
فعالیتهاي تولیدي و کارگاهی ،ایجاد پارک و فضايسبز ،افزایش فضاهاي فرهنگی و ورزشی ،آگاهی دادن روستاییان
درباره ماهیت طرح هادي ،ارائه تسهیالت و منابع مالی و اعتباري به روستاییان باید در اولویت برنامهریزيها قرار گیرد.
واژه هاي کلیدي :روستا ،طرح هادی روستایی ،رضایتمندی ،روستای توشن ،شهرستان گرگان.

مقدمه و بیان مسأله
درسالهای اخیر در نظریات توسعهروستایی تأکید فراوانی بر توسعه مشارکتی و نهادگرایی شده است که در قالب آن
دستیابی به ابعاد توسعهروستایی یکپارچه ،همراه با مشارکت مردممحلی است ( Pemberton and Goodwin,
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) .در همین راستا امروزه یکی از مهمترین عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روستایی در جهت

حمایت از فقیرانروستایی و کاهش آسیبپذیری مناطقروستایی ،توجه به ابعاد کالبدی فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و
محیطی انسان میباشد (پورطاهری .)22 :1311 ،لذا در مسیر برنامهریزیهای توسعه روستایی پس از پیروزی انقالب
اسالمی در حوزه طرحهای توسعه کالبدی روستاها آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،طرح هادی روستایی می-
باشد که با هدف اصلی فراهم نمودن بستر تجدید حیات و هدایت روستا با در نظر گرفتن جنبههای فیزیکی ،اجتماعی و
اقتصادی طراحی و انجام گرفته است (موالئیهشجین .)111 :1331 ،چراکه عدم شناخت همهجانبه سکونتگاههای
روستایی و عدم توجه کافی به نیازهای روستائیان ،موجب افزایش روند خالی شدن روستاها از سکنه بومی شده و
مهاجرت آنان از روستا به شهر را فزونی بخشیده است (بحرینی و حاجیبنده .)91 :1311 ،اجرای طرحهادی از جمله
اقداماتی است که در بهبود نسبی زندگی مردم و عالقهمندی بیشتر روستاییان به ماندن در روستا مؤثر است (رهنمایی و
شاهحسینی .)111:1331،از جمله مشکالت این طرح آن است که هزینه اجرای آنها بسیار زیاد و قابل مقایسه با هزینه تهیه
آنها نیست و تقریباً تمام هزینههای اجرای طرحها بر عهده دولت است .عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در تهیه و
به ویژه در اجرای طرح مشکل دیگری است که طرحهادی با آن مواجه است ،عالوه بر آن با توجه به تنوع مناطق
روستایی کشور از نظر عوامل اقلیمی ،توپوگرافی ،اجتماعی– اقتصادی و فرهنگی ضوابط و معیارهای ارائه شده در تمام
مناطق کشور یکسان است و این امر مشکالتی را برای اجرای طرح هادی به وجود میآورد (کالنتری و خواجه-
شاهکوهی .)11:1331 ،به دنبال اجرای طرحهای هادی ،روستاها نه تنها ازلحاظ محیطی-کالبدی ،بلکه از نظر اجتماعی و
اقتصادی نیز درحال دگرگونی هستند .اکنون پس از گذشت (دو دهه) از تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی ،ارزیابی
عملکرد اجرای آنها در ابعاد گوناگون موضوع مهمی است که میتواند ازیکسو ،پیامدهای اجرای طرح را در روستاها
مشخص کند و ازسوی دیگر ،با شناسایی ضعفها و قوتهای موجود ،اطالعات الزم برای مدیریت بهتر طرحهای
ذکرشده را فراهم نماید .دراین زمینه توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از طرحها و پروژههای توسعة
روستایی به مرحلة ارزیابی نمیرسند؛ بنابراین ،توسعهگران روستایی به ندرت از پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن
مطلع میشوند (زرافشانی و همکاران .)159 :1331 ،لذا آگاهی از دستاوردهای این طرحها برای جامعه روستایی ایران
ضروری است (شماعی و همکاران .)61 :1313 ،هر چه این شناخت اصولیتر ،علمیتر و دقیقتر باشد ،تبیین و بازنگری
آن بهتر خواهد بود (زیاری .)13:1363 ،با توجه به اهمیت طرحهای هادی روستایی و اثرات چندگانه آنها در ابعاد
مختلف زندگی روستاییان ،تحقیقات متعددی پیرامون بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرحهای هادی بر زندگی
روستاییان صورت گرفته است .که می توان به مطالعات ذیل اشاره نمود :
فیشر و همکاران ،)2115( 1در ارزیابی اثرات اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی پروژههای روستایی در چيین نشيان
دادند که بیشترین تأثیر این پروژهها در ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی بوده است (فیشر و همکياران .)52 :2115 ،الني
و همکاران ( ،)2112در ارزیابی توسعه کالبدی در مناطق روستایی چین ،مهمتيرین مشيکالت و موانيع اجيرای طيرحهيای
توسعه کالبدی-فیزیکی را شامل ضعف در سیاستگذاری دولتی و نبود انگیزههای کافی بيرای توسيعه عمرانيی روسيتاها،
تقلید از طرحهای شهری و از بین رفتن بافت سنتی روستاها ،کمبود منابع مالی جهت اجرای طرحهيا و پيروژههيای توسيعه
کالبدی ،عدم توجه کافی بيه توسيعه منياطقروسيتایی و تأکیيد بيیش از حيد بير صينعتیسيازی و شهرنشيینی ،سينتیبيودن
کشاورزی و شکاف درآمدی بین منياطق روسيتایی و شيهری و پراکنيدگی منياطق روسيتایی و موقعیيت جغرافیيایی آنهيا
1 . Fischer et al.
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دانستهاند (

 .)Long et al,شیجی و همکاران ( ،)2112در مطالعيهای بيه بررسيی نقيش اصيالحات زیرسياختی--

فیزیکی در دستیابی به توسعه متوازن نواحی روستایی -شهری پرداختهاند .بر اساس نتایج تحقیق مشخص شيد کيه ایجياد و
توسعه اصالحات زیرساختی نقش بسیار مهمی در دستیابی به توسعه هماهن
شهری دارد (

اجتماعی -اقتصادی بيین منياطق روسيتایی و

.)Shijie et al,

حقپناهی و دهقانی ( ،) 1333نیز به این نتیجه رسیدند که طرح هادی موجب بهبود زندگی مردم و امیدواری آنان به
سکونت درروستاها شده اما عواقب زیستمحیطی مطلوبی برجای نگذاشته است .سواری و همکاران ( ،)1311به تحلیل
عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی روستاییان از طرحهای هادی پرداخته و نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی اکثریت
 31/5درصد روستاییان نسبت به طرحهادی کم و متوسط بود .عنابستانی و اکبری ( ،)1311دریافتند که بیشترین اثرگذاری
طرحهای هادی درروستاها در بٌعد بازگشایی و نوسازی شبکهی معابر روستایی روی داده است .شماعی و همکارن
( ،)1313به ارزیابی اثرات اجرای طرحهادی بر سکونتگاههای روستایی شهرستان نیشابور ،پرداخته و به این نتیجه رسیدند
که پس از اجرای طرح ،در زمینة کالبدی ،شاخص معابر بهبود یافته است .همچنین مطالعات شکور و شمسالدینی
( ،)1313حاکی از آن بود که اجرای طرح هادی در روستای کناره به لحاظ برآوردن اهداف اقتصادی -اجتماعی طرح
در زمینهی بهبود محیطزیست و زندگی روستاییان موفق بوده و توانسته موجبات رضایتمندی نسبی ساکنین روستا را
فراهم بیاورد .خراشادی و اسمعیلنژاد ( ،)1315در پژوهشی به بررسی تحلیل اثرات اجرای طرحهای هادی در توسعه
مناطق روستایی روستای خراشاد شهرستان بیرجند به این نتیجه رسیدند که ساکنین روستا ،از اجرایی شدن طرح هادی در
روستا رضایت دارند و میزان اثرگذاری و موفقیت طرح هادی را در ارتباط با شاخصهای مسکن ،کالبدی ،بهداشت و
کاربری اراضی خوب ارزیابی کردند.
با توجه به مطالب اشاره شده ،پرسشهای اصلی مطالعه حاضر پاسخ به این سوال میباشدکه اجرای طرحهادی در روستای
توشن تا چه حدی توانسته رضایتمندی اهالی را محقق سازد؟
بسیاری از محققان و صاحبنظران ،حوزه فعالیت در حیطه توسعه روستایی را شامل پنج بُعد اساسی مدیریت منابع-
طبیعی ،امور زیربنایی و توسعه فیزیکی روستاها ،مدیریت منابعانسانی ،توسعه کشاورزی و توسعه فعالیتهای
غیرکشاورزی در نظر گرفتهاند (

:

 .)Gibson et al,که در میان آنها همانطور که لیو ،)2116( 1تأکید

دارد فراهم ساختن امکانات و زیرساختهای مختلف و بهسازی و توسعه سکونتگاههای روستایی ،یکی از مؤلفههای مهم
برنامهریزی توسعه روستایی بهشمار میرود (

:

 .)Liu,که میتواند زمینه را برای توسعه روستاها در سایر

ابعاد شامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد (موالئیهشجین .)111 :1331 ،رشد و توسعه جوامعانسانی بر حسب
زمان و مکان و با توجه به زیست و فعالیت بخشی از آنها در فضاهای روستایی ،برنامهریزی و توسعه روستایی مفهوم و
مصداق پیدا میکند (رضوانی .)2:1336 ،عرصههای روستایی در ایران بهعنوان یك واقعیت مکانی_فضایی ،برآیندی
ازتعامل مؤلفههای متفاوت اکولوژیکی ،اجتماعی_فرهنگی ،سیاسی و کالبدی است (ازکیا و غفاری .)96 :1333 ،در
همین راستا طرح هادی روستا از جمله طرحهای عمران روستایی است که میتواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعة
همه جانبه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح ،با استفاده از پتانسیلها و قابلیتهای خود میتواند زمینهساز بهبود
1 . Liu
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تسهیالتعمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ،معابر جدیداالحداث و حریم مسکونی ،بهبود وضعیت
زندگی روستاییان و مشارکت آنان باشد (زرافشانی و همکاران .)159 :1331 ،اجرای طرح هادی روستایی بهمنزله یك
مداخله کالبدی ،روستاها را از ابعاد مختلف (زیستمحیطی ،اجتماعی_فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی_نهادی) متأثر
ساخته ،دستخوش تغییر و تحول کرده است (عزیزپور و همکاران .)61 :1311 ،یکی از اقداماتی که میتواند در جریان
اصالح روندهای نادرست ومشکالت طرحهای هادی مورد توجه قرار گیرد ،آسیبشناسی این طرحها است ،زیرا با
نگاهی نقادانه به چگونگی تهیه ،اجراء و محتوای این طرحها میتوان مسائل و مشکالت را شناخت و راهکارهایی برای
جلوگیری از شدت یافتن مسائل تدارك دید .از طرفی مردم روستا ،به عنوان جامعه هدف وذینفعان اصلی برنامههای
توسعه باید در قدم اول مورد توجه برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند .میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد
اجرای طرحهادی یکی از مهمترین نکاتی است که در جهت تدوین برنامهها باید مورد توجه قرارگیرد .رضایتمندی بر
خالف خوشحالی که ناظر بر تجربهعاطفی است ،بر تجربهشناختی یا داورانهای داللت دارد که به عنوان اختالف ادراك-
شده بین آرزو و پیشرفت قابلتعریف است .این تعریف طیفی را تشکیلمیدهد که از ادراك کامروایی تا حس
محرومیت را در برمیگیرد(ازکمپ.)15 :1311 ،1
طرح هادی بهعنوان یك متغیر بیرونی ،وارد روستا میشود ،بر ساختارهای روستا اثر میگذارد ،این ساختارها شامل
ابعاد چهارگانه فیزیکی-کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی روستا است .طرح هادی با مبنای تغییر و تحول
در ساختار فیزیکی-کالبدی بخشی از فرآیند توسعهی روستایی به شمار میرود؛ زیرا خطوط اصلی این طرحها در
قالب تغییرات بیرونی یا کالبدی روستا خالصه میشود .بنابراین تنها در چارچوب این تغییرات نمیتوان به توسعه دست
یافت و تنها به بهبود وضع موجود در ابعاد مختلف میانجامد .رویکرد توسعهی فضایی-کالبدی روستا ،رویکرد غالب
در برنامههای اول و دوم توسعه بوده و این رویکرد ساخت فیزیکی-کالبدی روستاها را متناسب با شرایط تحول و
توسعهی جامعه روستایی نمیداند و الزمهی تحول و توسعهی روستایی را تغییر در ساختار کالبدی و فیزیکی آن می
داند .بدین سبب در این مقطع حرکتهای اولیه در مورد تهیه و اجرای طرحهای کالبدی ،طرحهای هادی یا بهسازی
روستاها که هدف آن ،توزیع بهینهی خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کردن بستری برای بهبود جریان
توسعهی اقتصادی-اجتماعی در روستا بود ،به شکل جدیتر مورد توجه قرار گرفت (عنابستانی و احمدی.)19 :1311 ،
این طرح در راستای بهبود مسایل و مشکالت اساسی در روستاهای کشور یعنی نابسامانی وضع کالبدی و کیفیت نامناسب
مساکن روستایی در حال اجرا میباشد (رضوانی .)16:1336 ،بدین ترتیب طرح هادی روستایی بعنوان محملی برای برون
رفت از وضعیت نامناسب پیش آمده در نظر گرفته شد که از یك سو بتواند ضمن اصالح عرصه کالبدی سکونتگاهی
روستایی ،به رشد و گسترش فیزیکی آنها سمت و سوی مناسبی دهد و از سوی دیگر ،به نظمدهی جایگاه این کانونها در
روابط و پیوندهای فضایی بپردازد (رستمی و میرزاعلی .)19 :1312 ،بررسی ساختار شرح خدمات طرح هادی روستایی
حاکی از آن است که این طرح همانند اغلب طرحهایکالبدی (شهری و منطقهای) به پیروی از نظریه اصالحی کینزی و
با اتکاء بر جبرگرایی فیزیکی 2از طریق اصالح کالبدی در صدد تأثیرگذاری بر رفتارها و امور غیرکالبدی است -
(پژوهشکده سوانح طبیعی .)191:1333 ،متأثر از تئوری اشاره شده ،فرآیند برنامهریزی و طراحی در طرحهادی نشأت
گرفته از رویکرد کالسیك یا به عبارتی برنامهریزی و طراحی جامع روستایی است که از ویژگیهای مهم آن میتوان به-
مواردی همچون تأکید بر توسعه فنون برنامهریزی شهری ،برنامهریزی از باال به پایین ،عقالیی بودن برنامهریزی و تاکید بر
1 . Azkamp
2. Physical determinism

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی

فنون و متخصصان ،توجه به سختافزار ،توجه به اصول مشترك مکانها و ارایه الگوی همسان ،نگاه تنها به واژه توسعه
(تك نسخهای بودن الگوها) و غیره اشاره داشت (عزیزپور و حسینیحاصل .)99:1336 ،با توجه به ویژگیهای اشاره شده
و ناقص بودن شرح خدمات طرح های هادی روستایی ،نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که در عمل اجرای این
طرحها در مناطق روستایی مختلف کشور با مشکالت متعددی روبرو شده است (مبارك )1:1311 ،و در نتیجه به شکل
مناسبی نتوانسته است تغییرات مثبت پیشبینی شده در روستاها را ایجاد نماید ،بهطوریکه هنوز بیشتر شاخصهای توسعه
در روستاهای کشور در سطح مطلوبی قرار ندارند (عزیزپور و حسینیحاصل.)153-151:1336 ،
مواد و روش ها

با توجه به موضوع تحقیق ،رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی– تحلیلی است .دادههای مورد نیاز از طریق مطالعات
کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است .در بخش میدانی ابزار؛ مشاهدات مستقیم ،مصاحبه و توزیع پرسشنامه بوده -
است .جامعهآماری این تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در روستای توشن به تعداد  211خانوار ( 1111نفر جمعیت)
میباشد (آمار نفوس و مسکن سرشماری )1311 ،که با استفاده از فرمول کوکران  211نفر بهعنوان آزمودنی انتخاب
شدهاند .روایی پرسشنامه با توجه به ماهیت تحقیق و مقیاسهای آن تنها روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت .پایایی
پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای مؤلفههای اصلی پرسشنامه  %69بدست آمده است.
به منظور تحلیل و تبیین دادهها از نرمافزار  Spssو  Excelاستفاده شده است .نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی (شامل
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل همبستگی اسپیرمن ،آزمون ویلکاکسون) ارایه
گردید.
روستای توشن یکی از روستاهای جنگلی شهرستانگرگان است که در دو کیلومتری آن واقع است و دارای موقعیت
جلگهای میباشد .و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1311دارای  261خانوار و  119نفر جمعیت می-
باشد .از نظر موقعیت ریاضی روستای توشن در  31درجه و  31دقیقه تا  31درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  59درجه و
 12دقیقه طول شرقی قرار دارد (طرحهادی روستای توشن.)1333،

شکل  -1موقعیت روستاي توشن در شهرستان گرگان و دهستان انجیراب
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مجله پژوهشهای اقتصاد روستا
نتایج و بحث

بیشترین گروهسنی پاسخدهنده در این پژوهش  31-31سال بوده است که  31/6درصد پاسخگویان را شامل میشود و
کمترین گروهسنی مربوط به گروه سنی  51سال به باال با  11درصد میباشد .در زمینه مشاغل پاسخگویان ،بیشترین گروه-
شغلی آزاد بوده است که  23/3درصد را شامل میشود .همچنین ازنظر تحصیالت نیز بیشتر افراد دارای مدرك دیپلم
بودهاند که  91/6درصد را شامل میشود و  13/3درصد از پاسخگویان بیسواد بودهاند .بهطورکلی  35درصد دارای
تحصیالت تا سطح دیپلم و  15درصد دارای تحصیالت باالتر از آن میباشند .از لحاظ جنسیت نیز  13/3درصد مرد و
 31/6درصد زن بودهاند .بطوریکه  61/6درصد از پاسخگویان را متأهل و  23/3درصد از آنها مجرد بوده است.

ارزیابی میزان رضایت روستاییان از اجرای طرحهادی از لحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
بررسی در زمینه شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که بیشترین رضایت از اجرای طرحهادی در خدمات
بهداشتی و درمانی با میانگین  9/13بوده ولی در زمینه گسترش فعالیتهای تولیدی وکارگاهی با میانگین  1/33دارای
کمترین میزان رضایتمندی میباشد .درمجموع میانگین رتبهای در بخش شاخصهای اجتماعی و اقتصادی توسعه
روستایی  2/1بوده است که پایینتر از متوسط بوده که برنامهریزی و سیاستهای ویژه مدیرانمحلی را میطلبد .نتایج
حاصله در جدول  -1نشان داده شده است.
جدول شماره  -1ارزیابی میزانرضایت روستاییان از اجراي طرحهادي از لحاظ شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهها

مؤلفهها

ردیف
1

جلب سرمایه گذاری در روستا

23

16

13

2

1

1/13

2

وضعیت کشاورزی ،دامداری و ...

3

11

26

1

1

2/51

3

گسترش فعالیتهای تولیدی و کارگاهی

31

21

9

1

1

1/33

9

افزایش درآمد روستاییان

1

5

22

26

1

3/53

5

ایجاد اشتغال

1

5

23

11

13

3/11

1

افزایش قیمت اراضی

1

3

25

22

5

3/33

6

خدمات بهداشتی و درمانی

1

1

15

11

21

9/13

3

وضعیت بیمههای درمانی

1

3

15

21

13

3/31

1

وضعیت فضاهای سبز

36

23

1

1

1

1/33

11

ایجاد امکانات فرهنگی– هنری و ورزشی

21

26

9

1

1

1/53

11

ارتقاء مشارکت مردم در عمران و آبادانی روستا

2

5

22

23

3

3 /5

میانگین کل گویههای اقتصادی و اجتماعی

2 /1
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ارزیابی میزانرضایت روستاییان از اجرای طرحهادی از لحاظ شاخصهای کالبدی و زیر ساخت
بررسی در زمینه شاخصهای کالبدی و زیرساخت نشان میدهد که بیشترین رضایت از اجرای طرحهادی در خدمات
مالی و اعتباری (پستبانك ،صندوق و  )...با میانگین  3/51بوده ولی در زمینه کیفیت پوشش معابر و زیباسازی آن با
میانگین  2/23دارای کمترین میزان رضایتمندی میباشد .در مجموع میانگین رتبهای در بخش شاخصهای کالبدی و زیر
ساختهای توسعه روستایی  2/1بوده است که پایینتر از متوسط بوده که برنامهریزی و سیاستهای ویژه مدیران محلی را
میطلبد .نتایج حاصله در جدول 2نشان داده شده است.

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی
جدول  -0ارزیابی میزانرضایت روستاییان از اجراي طرحهادي از لحاظ شاخصهاي کالبدي و زیر ساخت
خیلی

میانگین

ردیف

خیلی

مؤلفهها

کم

متوسط

زیاد

زیاد

رتبهها

1

بهبود راه ارتباطی روستا (آسفالت و تعریض جاده)

5

21

23

1

1

2 /3

2

دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

3

21

25

3

1

2/91

3

کیفیت پوشش معابر و زیبا سازی آن

13

21

23

9

1

2/23

9

خدمات مالی و اعتباری (پست بانك ،صندوق و )...

1

12

16

11

12

3/51

5

تسهیالت زیربنایی (آب ،برق و)...

1

11

21

23

1

3/11

1

کیفیت و نوساز بودن منازل (مقاومسازی)

1

19

22

11

5

3/25

6

تسهیالت بهداشتی منازل

1

11

21

29

1

3/93

3

تغییر الگوی ساخت و ساز روستایی

6

21

11

6

1

2/93

1

استفاده از مصالح مقاوم و مناسب در ساخت مسکن

1

11

22

26

1

3/21

11

امنیت در برابر مخاطرات طبیعی (سیل ،زلزله و )...

1

13

21

21

1

3/13

کم

2 /1

میانگین کل گویههای محیط مسکونی و زیر ساختها
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ارزیابی میزان رضایت روستاییان از اجرای طرحهادی از لحاظ شاخصهای زیستمحیطی
بررسی در زمینه شاخصهای زیستمحیطی نشان میدهد که بیشترین رضيایت از اجيرای طيرح هيادی در کیفیيت آب
آشامیدنی با میانگین  9/1بوده ولی در زمینه جمعآوری و دفع زبالههای روسيتایی بيا میيانگین  1/51دارای کمتيرین میيزان
رضایتمندی میباشد .در مجموع میانگین رتبهای در بخش شاخصهای زیستمحیطی توسيعه روسيتایی  2/21بيوده اسيت
که پایینتر از متوسط بوده که برنامهریزی و سیاستهای ویژه مدیران محلی را میطلبد .نتایج حاصله در جيدول  -3نشيان
داده شده است.
جدول  -3ارزیابی میزانرضایت روستاییان از اجراي طرحهادي ازلحاظ شاخصهاي زیستمحیطی روستا
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین رتبهها

مؤلفهها

ردیف
1

کیفیت آب آشامیدنی

1

1

1

29

31

9 /1

2

دفع فاضالب روستایی

26

21

12

1

1

1/65

3

دفع فضوالت حیوانی

23

22

15

1

1

1/31

9

جمع آوری و دفع زبالههای روستایی

21

31

1

1

1

1/51

5

دفع آبهای سطحی

11

21

23

1

1

2/23

1

تغییر در چشمانداز طبیعی روستا

16

31

13

1

1

1/13

6

ساخت و ساز در اراضی کشاورزی (تغییر کاربری اراضی)

25

35

1

1

1

1/53
2/21

میانگین کل گویههای زیستمحیطی

مأخذ :یافتههای تحقیق1311 ،
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مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

با استفاده از تحلیل همبستگیاسپیرمن به بررسی رابطه میان رضایتمندی ساکنین و میزان مشارکت آنها پرداخته و
رضایت مردم را با آزمون ویلکاکسون در قبل و بعد از اجرای طرحهادی مورد مطالعه قرارمیدهیم و در آخر به ارائه
راهکارهایی میپردازیم.

مشارکت روستاییان در عمران روستایی
مشارکت جایگاه مهمی در مباحث مدیریت روستایی دارد ،تجارت مربوط به برنامهریزیهای  51سالاخیر به خوبی
اهمیت موضوع مشارکت را نشان میدهد ،به خصوص در طرحهای روستایی ،مشارکت نقش ممتازی را دارا میباشد،
تئوریها و مجموعه اقداماتعملیاتی که مشارکت روستائیان را بهطور واقعی در خود دانسته است مورد قبول روستائیان
قرار گیرد (صیدائی )129 :1336 ،در همین راستا جهت بررسی رابطه معنادار میان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح-
هادی و میزان مشارکت آنها ،به ارزیابی همبستگی میان دو متغیر نسبت به یکدیگر پرداختیم .دراین راستا ،جدول شماره
 -9تنظیم گردیده تا رضایتمندی از اجرای طرحهادی و میزان مشارکت مردم با مدیران در زمینههای مختلف روستایی
مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد.
جدول  -7بررسی رابطه بینرضایتروستاییان ازعملکرد طرحهادي و میزان مشارکت آنها
با استفاده از تحلیل همبستگی اسپیرمن
گزینهها

ردیف

نتیجه

سطح
معناداري()sig

تایید

رد

1

کیفیت و نوساز بودن منازل (مقاومسازی)

**10111

*

-

2

تسهیالت زیربنایی(آب ،برق و)...

**10111

*

-

3

خدمات مالی و اعتباری (پست بانك ،صندوق و )...

**10111

*

-

9

افزایش درآمد روستاییان

**10111

*

-

5

کیفیت آب آشامیدنی

**10111

*

-

1

ایجاد پارك و فضای سبز

10193NS

-

*

6

دسترسی به حمل و نقل عمومی

*10195

*

-

3

ایجاد اشتغال و گسترش فعالیتهای تولیدی

10156NS

-

*

1

احداث ،نوسازی و مقاومسازی مساجد

*10136

*

-

11

ایجاد امکانات فرهنگی– هنری و ورزشی

10116NS

-

*

مأخذ :یافتههای تحقیق NS 1311 ،عدم معناداری

** سطح معناداری  * %1سطح معناداری %5

نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی اسپیرمن در 11مؤلفه فوق ،نشان میدهد در زمینههای؛  -1خدمات و تسهیالت
زیربنایی ،خدمات مالی و اعتباری (پست بانك ،صندوق و  ،)...مقاومسازی بناها ،افزایش درآمد روستاییان ،کم و کیف
تأسیسات و خدمات عمومی ،کیفیت آب آشامیدنی و احداث و نوسازی مساجد رابطه معنادار وجود دارد یعنی عوامل
فوق در مشارکت ساکنین نقشی تاثیرگذار داشتند .عدم رضایمندی آنها مربوط به؛ عدم وجود گسترش کارگاههای
تولیدی ،کمبود شدید فضاهای فرهنگی -هنری و ورزشی با توجه به استعدادهای منطقه ،پارك و فضایسبز ،کیفیت
نامناسب معابر و کوچههای فرعی و جمعآوری و دفع زبالهها و فاضالب را میتوان از نتایج عملکرد ضعیف مسئولین
دولتی ذیربط و متعاقباً عملکردهای مدیران محلی روستا در پیگیری و انعکاس خواستههای واقعی روستاییان میباشد .به

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی

تبع این عملکردهای ضعیف؛ شاهد پایینبودن میزان مشارکت مردم در امور مختلف روستا ،ناامیدی و کمتوجهی آنان به
این مدیران (دولتی و محلی) باشیم .بنابراین با توجه به نتایج حاصله میتوان بیان نمود که بین رضایتمندی از عملکرد
مدیران محلی روستا با میزان مشارکت مردم در زمینههای مختلف عمرانی ،خدماتی ،زیستمحیطی و بهطورکلی توسعه
پایدار روستایی رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی روستای مورد مطالعه
به منظور اثبات تأثیر اجرای طرح هادی بر رضایتمندی روستاییان قبل و بعد از اجرای طرح ،از آزمون ناپارامتریك
ویلکاکسون استفاده شده است .در جدول شماره  -5مقایسه میزانرضایتروستاییان قبل و بعد از اجرای طرحهادی از
لحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتماعی با آزمون ناپارامتریك ویلکاکسون نشان داده است .یافتههای پژوهش درباره -
میزان تأثیرگذاری اقتصادی اجرای طرحهادی از دیدگاههای روستائیان در روستای توشن ،در زمینه تأثیر طرحهادی در
افزایش نرخ سرمایه گذاری بخش دولتی 33 ،درصد بر عدم تأثیر(خیلیکم) 31،درصد بر تأثیر متوسط 3 ،درصد برتأثیر
زیاد و 23درصد بر تأثیرکم تأکید کردهاند.
جدول  -5مقایسه میزان رضایت روستاییان قبل و بعد از اجراي طرحهادي از شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی
با آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون
آماره
Z

سطح معناداري

متغیر

ردیف
1

جلب سرمایه گذاری در روستا

-2/939a

*10115

2

وضعیت کشاورزی ،دامداری و ...

a

3

گسترش فعالیتهای تولیدی و کارگاهی

a
a

-1/119
-1/115

10163 NS
10156 NS

نتیجه
تأیید

رد

*

-

-

*
*

9

افزایش درآمد روستاییان

-5/116

**10111

*

-

5

ایجاد اشتغال

-1/913a

**10111

*

-

1

افزایش قیمت اراضی

a

**10111

6

خدمات بهداشتی و درمانی

a

3

وضعیت بیمههای درمانی

a

1

وضعیت فضاهای سبز

a

11

ایجاد امکانات فرهنگی– هنری و ورزشی

a

11

مشارکت مردم در عمران و آبادانی روستا

a

مأخذ :یافتههای تحقیق NS 1311 ،عدم معناداری

-1/111
-1/131
-1/311
-1/932
-1/511
-1/111

**10111
**10111
10193 NS
10116 NS
**10111

*
*
*
*

*
*
-

** سطح معناداری  * %1سطح معناداری %5

اجرای طرحهادی روستایی نه تنها بر افزایش قیمت اراضی داخل بافت روستاها تأثیر گذاشته بلکه برافزایش قیمت
اراضی بیرون بافت نیز اثر گذارده و این افزایش برای اراضی بیرون بافت در بیشتر بوده است .سنجش دیدگاههای
روستاییان در روستای توشن در ارتباط با تأثیر طرحهادی بر وضعیت کشاورزی ،دامداری و وضعیت فعالیتهای تولیدی
در روستای توشن ،شش درصد بر تأثیر متوسط 95 ،درصد بر تأثیر کم و  93درصد بر تأثیر خیلیکم تأکید کردند .نتیجه
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مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

آزمون ناپارامتریك ویلکاکسون ،درمورد اثرات اجرای طرحهادی بر وضعیت فعالیتهای تولیدی و کشاورزی ،بیانگر
عدم معناداری میباشد .چراکه به جهت اثرات اجرای طرحهادی بر توسعه خانههای ویالیی و عدم سرمایهگذاری در
کشاورزی و سودآوری تغییرکاربری برای اهالی با تفکیك اراضیزراعی ،باعث کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد
خانوار و اشتغال جوانان روستا شده و در حوزه دامداری به واسطه همین اقدامات و خروج دام از جنگل ،تقلیل یافته است.
در رابطه با افزایش درآمد روستاییان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نتیجه آزمون ویلکاکسون سطح معناداری 11
درصد نشان میدهد ،بطوریکه تا سقف  95درصد پاسخگویان به افزاش درآمد ناشی از تغییر کاربری اراضی و فروش
زمین اشاره کردهاند و با توسعه خانههای ویالیی ،مشاغل بنگاهداری و کارگری در جهت ساخت این واحدها توسط
جوانان روستا زیاد شده است .در حوزه شاخصهای اجتماعی ،میزان اثرگذاری طرحهادی بر خدمات بهداشتی-درمانی و
بیمههای روستایی بر اساس آزمون ویلکاکسون سطح معناداری  11درصد را نشان میدهد .بطوریکه  93درصد از اهالی از
خدمات درمانی بعد از اجرا راضی بودند و  93درصد از پاسخگویان از بیمه روستایی رضایت داشتند .ولی در بخش
توسعه پاركها و فضای سبز  11/6درصد به عدم تأثیر طرحهادی و در بخش امکانات فرهنگی -ورزشی  11/6درصد بر
تأثیر کم طرحهادی تأکید کردهاند .آزمون ویلکاکسون در مورد دو متغیر باالیی عدم تفاوت معناداری (عدم اثرگذاری
طرح) را بیان میکند .همچنین نتیجه آزمون مذکور درمورد اثرات اجرای طرح هادی بر وضعیت ارتقاء مشارکت
روستاییان در عمران و آبادانی روستا ،بیانگر معناداری  11درصد میباشد.

بررسی مؤلفههای کیفی مساکن و زیرساختها در روستا
به منظور اثبات تأثیر اجرای طرحهادی بر رضایتمندی روستاییان قبل و بعد از اجرای طرح ،از آزمون ناپارامتریك
ویلکاکسون استفاده شده است .در جدول شماره  -1مقایسه میزانرضایتروستاییان قبل و بعد از اجرای طرحهادی از
لحاظ شاخصهای کیفی مسکن و زیر ساخت با آزمون ناپارامتریك ویلکاکسون نشان داده است.
جدول  -6مقایسه میزان رضایت روستاییان قبل و بعد از اجراي طرحهادي از شاخصهاي کیفی مساکن و زیرساختها
با آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون
آماره
Z

سطح معناداري

متغیر

ردیف

1

بهبود راه ارتباطی روستا (آسفالت و تعریض جاده)

-2/312a

*10116

2

دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

a

*10195

3

کیفیت پوشش معابر و زیبا سازی آن

a

9

خدمات مالی و اعتباری (پست بانك ،صندوق و )...

a

5

تسهیالت زیربنایی (آب ،برق و)...

a

1

کیفیت و نوساز بودن منازل (مقاومسازی)

a

6

تسهیالت بهداشتی منازل

a

3

تغییر الگوی ساخت و ساز روستایی

a

1

استفاده از مصالح مقاوم و مناسب در ساخت مسکن

a

11

امنیت در برابر مخاطرات طبیعی (سیل ،زلزله و )...

a

مأخذ :یافتههای تحقیق NS 1311 ،عدم معناداری

-2/121
-1/653
-1/133
-1/163
-1/291
-1/535
-1/111
-1/131
-1/353

10133 NS
**10111
**10111
**10111
**10111
**10111
**10111
**10111

** سطح معناداری  * %1سطح معناداری %5

نتیجه
تأیید

رد

*

-

*
*
*
*
*
*
*
*

*
-

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی

در حوزه شاخصهای کالبدی ،به بررسی زیر مؤلفههای کیفی مسکن و زیر ساختهای روستای توشن پرداخته شد .بر
اساس یافتههای پژوهش در بخش زیر ساختها ،میزان رضایت مردم از وضعیت آسفالت و تعریض جاده ارتباطی روستا،
 15درصد بر عدم تأثیر 93/3 ،درصد بر تأثیر کم و  91درصد بر تأثیر متوسط تأکید کردهاند .نتیجه آزمون ویلکاکسون
برای مقایسه اثرات اجرای طرحهادی بر رضایتمندی روستاییان در بخش جادهارتباطی ،سطح معناداری  15درصد را بیان
میکند .همچنین میزان دسترسی مردم به وسایل حمل و نقل عمومی 93/3 ،درصد از رضایتمندی کم و  91/1درصد از
رضایتمندی متوسط را نشان میدهد .بطوریکه نتیجه آزمون ویلکاکسون به سطح معناداری  15درصدی اشاره دارد .در
مورد کیفیت پوششمعابر و زیباسازی آن ،عدم معناداری از آزمون ویلکاکسون بدست میآید ،چراکه فقط در حاشیه
خیابان اصلی روستا ،آنهم بخشی از آن تا آببند خاکی است ،به جهت رفت و آمد گردشگران که به آببند میروند در
سالهای اخیر اقدامی صورت گرفته است .ولی در داخل بافت و کوچهها وضعیت پوششمعابر (خاکی) و جوی آب
و باریك و شیبدار بودن برخی از معابر تردد وسایط نقلیه در حجم پایین و

نامناسب است .در معابر فرعی به دلیل تن

تردد پیاده در حجم باال انجام میگیرد .بطوریکه که در بخش شرقی روستا که مشرف به تپه است و کوچهها شیب دارند
در فصول بارانی مانع رفت و آمد میشود.

بررسی مؤلفههای زیستمحیطی
به منظور اثبات تأثیر اجرای طرح هادی بر رضایتمندی روستاییان قبل و بعد از اجرای طرح ،از آزمون ناپارامتریك
ویلکاکسون استفاده شده است .در جدول شماره  -6مقایسه میزان رضایتروستاییان قبل و بعد از اجرای طرحهادی از -
لحاظ شاخصهای زیستمحیطی روستایی با آزمون ناپارامتریك ویلکاکسون نشان داده است.
جدول  -4مقایسه میزان رضایت روستاییان قبل و بعد از اجراي طرحهادي از لحاظ شاخصهاي زیستمحیطی
با آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون
آماره
Z

سطح معناداري

متغیر

ردیف
1

کیفیت آب آشامیدنی

-1/235a

**10111

2

دفع زبالههای روستایی

a

3

دفع فضوالت حیوانی

a

9

دفع فاضالب روستایی

a

5

دفع آبهای سطحی

a

1

تغییر در چشمانداز طبیعی روستا

a

6

ساخت و ساز در اراضی کشاورزی (تغییرکاربری اراضی)

a

مأخذ :یافتههای تحقیق NS 1311 ،عدم معناداری

-1/692
-1/111
-2/353
-9/312
-5/111
-5/639

10131 NS
*10191
*10111
**10111
**10111
**10111

نتیجه
تأیید

رد

*

-

*
*
*
*
*

*
-

** سطح معناداری  * %1سطح معناداری %5

دفع صحیح فاضالب و جمعآوری زباله ،برای سالمتی عموم ضروری است .چنین مواد زایدی از راههای گوناگون
وارد محیط طبیعی می شوند و ممکن است از طریق تماس مستقیم با مردم یا حیوانات و یا آلوده کردن آبراهههایی که به
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عنوان منابع آبرسانی خانگی مورد استفاده قرار میگیرند ،باعث از بین رفتن بهداشت عمومی شوند ،لذا در کوتاه مدت
پیش بینی فضای مخصوصی برای جمعآوری زباله و فضوالتحیوانی در سطح روستا و در بلندمدت نیز ایجاد کانالهای
سرپوشیده پیشنهاد میگردد (مطیعیلنگرودی .)111 :1331 ،مسایل زیستمحیطی روستای مورد مطالعه ،در ارتباط با
کیفیت آب آشامیدنی ،زباله و پسماندهای خانگی ،آبهای سطحی ،فاضالب و فضوالتحیوانی ،اثرات توسعه کالبدی
بر دگرگونی منظر و چشمانداز طبیعی روستا مورد بررسی قرار گرفته است .روستای مورد مطالعه در منطقه هموار و
جلگهای در شهرستان گرگان واقع شده ،که به واسطه شاخصهای طبیعی از جمله قرارگیری رودخانه و جنگل در داخل
و اطراف روستا  ،که آن را به یك روستای توریستی و با ظرفیت باال در زمینه گردشگری تبدیل کرده است .باعث
گرایش شهروندان گرگانی به ساخت خانههای ویالیی در آن شده و در همین راستا اجرای طرحهادی به تشدید فرآیند
تغیرکاربری و افزایش قیمت زمین شده که برای اکثر اهالی فروش زمین بیشتر از انجام کشاورزی یا هر فعالیت دیگری
سودآوری پیدا کرده است .در حوزه دفع آبهای سطحی در روستای توشن رودخانهای که از داخل بافت میگذرد بهدلیل
عدم احداث مسیل و دیوارساحلی برای آن در فصول بارانی طغیان کرده و به روستاییان آسیب وارد میکند .در همچنین
اجرای زهکشی معابر از طریق احداث جدول و کانیو ،فقط در حاشیه خیابان اصلی انجام شده ولی داخل بافت و اراضی
حاشیه رودخانه اقدامی صورت نگرفته است .از طرفی به دلیل نبود سیستم فاضالب ،پسآبهایخانگی در جوی آب جمع
شده و مانع از جریان روان آب شده و باعث سرریز شدن آب در کوچهها و خیابان اصلی میشود .در روستای توشن
جانماییمکان بهینه دفنزباله و همچنین ،نصب سطلزباله درسطح روستا انجام نشده است.
نتیجهگیري کلی

تهیه و اجرای طرح هادی روستایی با بیش از دو دهه سابقه یکی از اقدامات اساسی است که بهمنظور توسعه فیزیکی
روستاها اجراشده است .اجرای این طرحها در روستا دارای اثراتی در ابعاد مختلف کالبدی و فیزیکی ،اجتماعی،
اقتصادی ،محیطی و غیره بوده است .لذا هدف تحقیقحاضر ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرحهادی است
که در روستای توشن به اجرا درآمده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اجرای طرح هادی در روستای
مورد مطالعه سبب افزایش رضایتمندی ساکنین در زمینههای؛ کیفیت آب آشامیدنی ،مقاومسازی بناها ،تأسیسات و
خدمات عمومی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد ناشی از گسترش خانههای ویالیی ،خدمات بهداشتی و
درمانی و خدمات پستبانك شده است .استعدادهای منطقه مورد مطالعه به جهت مساعد بودن جاذبههای گردشگری
طبیعی با توجه به توپوگرافی و پوششگیاهی اطراف روستا و وجود جاده آسفالته با دسترسی راحت و سریع نسبت به شهر
گرگان (دو کیلومتر) ،منجر به جذب سرمایهگذاری دولتی و تمایل بخش خصوصی به توسعه زیرساختها و گرایش به
ساخت و سازهای جدید (ویالسازی) ،شده و نهایتاٌ در افزایش رضایتمندی روستاییان تأثیر مثبت داشته است .در رابطه با
ایجاد و گسترش فعالیتهای تولیدی ،جمعآوری و دفعزبالهها ،فاضالبخانگی ،کیفیت پوششمعابر و کوچهها ،ایجاد
امکانات فرهنگی -هنری و ورزشی و پارك و فضایسبز کمترین میزان رضایت دیده میشود .به جهت اثرات اجرای
طرحهادی بر توسعه خانههای ویالیی و عدم سرمایهگذاری در کشاورزی و سود آوری تغییرکاربری برای اهالی با
تفکیك اراضی زراعی ،باعث کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد خانوار و اشتغال جوانان روستا شده و در حوزه دامداری
به واسطه همین اقدامات و خروجدام از جنگل ،تقلیل یافته است .عالوه بر این گسترش ویالسازی در منطقه مورد نظر آثار
اقتصادی چون :روی کار آمدن گروهی دالل زمین و سودجو در نتیجه افزایش قیمت زمین شده است .نکته جالب توجه
اینکه افزایش درآمد در این نواحی ماحصل یك اشتغال مولد نیست بلکه نتیجه فروشزمین از سوی روستاییان به مالکان-
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شهری میباشد که خود باعث از دست دادن سرمایه اولیه روستاییان (زمین) میشود و نتجه آن ،کاهش تولیدات زراعی،
افزایش فقر ،مهاجرت روستاییان به شهر به منظور اشتغال را در پی دارد .درحالیکه مستعد بودن روستا جهت گسترش
بخش دامداری و کشاورزی میتواند به توسعه اشتغال جوانان و توسعه پایدار روستا منجر شود .از طرفی براساس بررسی-
های انجام شده ،دفع زباله در روستا به صورت غیربهداشتی در حاشیه روستا دفع و یا سوزانده میشود .لذا به دالیلی چون؛
عدم آگاهی ساکنان روستا نسبت به اهمیت محیطزیست و اختالفات و عدم هماهنگی نهادهای مدیریتی و برنامهریزی در
زمینه زیستمحیطی و محدودیت های فضایی به جهت شرایط طبیعی و اکولوژیکی روستا در جهت مکانیابی دفع زباله-
ها ،منجر به کاهش رضایتمندی روستاییان در ابعاد زیستمحیطی ناشی از اجرای طرح هادی شده است .جمعبندی کلی
نشانمیدهد که عملکرد اجرای طرحهادی رضایتمندی ساکنین را تا حدودی به همراه داشته است .در مجموع میتوان
گفت جلب مشارکت مردم روستا نقطه محوری و تکیهگاه اصلی موجودیت ،دوام و گسترش قدرت دهیاریها و اعضای
شورای اسالمی روستاهاست و مردم نیز به خاطر رضایت مندی از اجرای طرح هادی و در کل توسعه پایدار روستایی با
دلگرمی و رغبت بیشتری به مشارکت با مدیرانمحلی میپردازند .لذا در دستیابی به توسعهپایدار روستایی به ارائه
راهکارهایی میپردازیم؛


اعمال مدیریت مشارکتی (دولتی -مردمی) در اجرای طرحهادی روستایی.



شرکت و حضور فعال مردم در حفظ و نگهداری از تأسیسات زیربنایی احداثشده در روستا.



آگاهیدادن روستاییان درباره ماهیت طرحهادی و سازمان مجری آن.



نظارت و توجه بیشتر بنیاد مسکن بر نحوه کار پیمانکاران.



ارائه تسهیالت به افرادی که منازلشان در جریان طرح تخریب میشود ،جهت ترغیب آنها برای همکاری در
اجرای طرح.



بهسازی بناهای قدیمی با مصالح بادوام و حفظ ابنیه با معماری بومی.



ایجاد پارك و فضای سبز و درختکاری کنار معابر.



اجرای پروژه مسیل و ساماندهی رودخانه توشن.



ارتقاء کیفیت پوششمعابر و کوچههای فرعی.



مکانیابیمحل دفع زبالههای روستایی.



ساماندهی شبکه فاضالب روستایی.



گسترش فعالیتهای وابسته به کشاورزی و دامداری از طریق مکانیزه صنعتی کردن این دو بخش.



فراهمکردن زمینههای اشتغال وگسترش فعالیتهای تولیدی و کارگاهی.



افزایش فضاهای فرهنگی (کتابخانه ،کانونها و )...و ورزشی.



افزایش مشارکتهای مردمی در تمام مراحل تصمیمگیری ،برنامهریزی ،اجرا و بهرهبرداری طرحهای
بهداشتی و عمرانی.
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