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هادي در مناطق روستایی   تحلیل راهبردي مدیریت اجرایی طرح
  QSPMو تشکیل ماتریس  SWOTشهرستان دیواندره با روش 

 *** پسند محمدرضا شاه  ، **حامد شیخی ، *مسلم سواري  


  14/11/1393                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  17/03/1396                                                                                      تاریخ پذیرش مقاله:                                                            

  چکیده  
صورت پایلوت به اجرا  در یکی از نقاط روستایی  کشور به "روان بخشی روستاها"تحت عنوان  1362در سال   هاي هادي روستایی  طرح

توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با جدیت تمام پیگیري و با هدف تجدید  1366ص در سال خصو ههاي بعد ب در سال . گذاشته شد
موارد رضایت و عدم شد و در بسیاري از   اجرا ابعاد کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نظرگرفتن    با در حیات و هدایت روستاها 

که تقریباً سه دهه از اجراي این اکنون  .  براي بافت اصیل روستایی ایران بود و در مواردي نیز تهدیدي همراه داشت رضایت روستاییان را به
هادي شناسایی شده   ها و تهدیدهاي اجرایی طرح گذرد ضروري است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها در مناطق روستایی کشور می طرح

پژوهش حاضر با استفاده از ماتریس سوات   راستااین در     .و با تدوین راهبردهاي مناسب زمینه مدیریت بهتر طرح مذکور را فراهم نمود
)SWOT(  هادي در مناطق روستایی شهرستان دیواندره   ها و تهدیدهاي پیش روي مدیریت اجرایی طرح نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

کارشناسان   د. جامعه آماري این پژوهش تدوین و پیشنهاد ش،  و براي دستیابی به اهداف و مدیریت آن راهبردهاي مناسب  نمود شناساییرا 
نفر بودند  66مجموعاً   .اجرا شده بوددر آن هادي   که طرح ندهادي و دهیاران روستاهایی بود  بنیاد مسکن، مشاوران فعال در زمینه طرح

در مناطق   ها ضعف طرحصورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. بر پایه نتایج تحقیق مهمترین نقاط قوت و  که تمامی اعضا به
ها و تهدیدهاي  ترین فرصت بوده است و همچنین عمده» طوالنی شدن مدت اجرا«و » توسعه بافت فیزیکی روستا«روستایی به ترتیب 

باشد. بعد از تعیین راهبردهاي  می» عدم مشارکت مردم در اجراي طرح«و » افزایش قیمت اراضی«هادي در مناطق روستایی به ترتیب  طرح
در این زمینه نتایج تحقیق نشان  .) میزان جذابیت هر کدام از راهبردها مشخص شدQSPMناسب با استفاده از ماتریس کمی مدیریت (م

هماهنگی الگوهاي «و » هاي تخریبی هاي دولتی از اجراي طرح و باز پرداخت به موقع هزینه تأمین و حمایت«داد که مهمترین راهبردها 
باشد. عالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که  می» نیازهاي فضایی روستاییان منطقه و  یاقلیم - با معماري بومی  پیشنهادي بنیاد مسکن

  مناطق روستایی راهبرد رقابتی است.  هاي هادي در ح رراهبرد مناسب براي مدیریت اجراي ط
  
  

  .شهرستان دیواندره هادي، عمران روستایی، تحلیل راهبردي، مدیریت اجرایی، طرح کلمات کلیدي:

  moslem_savari@yahoo.com. ي توسعه کشاورزي، دانشگاه تهرانادانشجوي دکتر* 

 .ارشد ترویج کشاورزي دانشگاه تهران کارشناس **
 .سسه آموزش عالی علمی کاربردي، وزارت جهاد کشاورزيؤعضو م ***
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  مقدمه   
فضایی  -هاي مکانی هی و نظم بخشی به عرصهد شکل

گیـري از   در واقع از آغاز زنـدگی بشـر و از زمـان بهـره    
پیوسـته در مقیـاس و    ،ویژه زمـین و آب  منابع طبیعی به

ایـن ارتبـاط هـر    در  .مفهومی متفاوت مطرح بوده است
شــکل عمــومی ،  چنـد ســطح فرهنـگ بــاال رفتــه اسـت   

ــی     ــش فن ــزار و دان ــیط و اب ــام مح ــازماندهی و انتظ س
، 1379تر شده است (سـعیدي،   هاي انسانی پیشرفته گروه

هاي تجربـی محققـان نشـان     ). استدالل نظري و یافته46
دهـد بهداشـت و رفـاه محـل زنـدگی انسـان، ابعـاد         می

هـا را تحـت تـأثیر     فردي انسان هاي شخصیتی و ویژگی
. طبـق  )Epley et al., 2008, 281-296(دهـد   قرار مـی 

تحقیقات صورت گرفته محرومیـت از خـدمات محلـی    
الزم و نبود شرایط زیست محیطی محـل زنـدگی افـراد    
باعث افزایش جرم و جنایات و ایجـاد آلـودگی محـیط    

هـاي زنـدگی بهتـر را     و کـاهش فرصـت  گردیده زیست 
). این Stafford and Marmot, 2003, 60(دارد  لدنبا به 

طبیعـی    ید حساسیت غیرقابل انکار نقـش محـیط  ؤامر م
 ,Raheb(باشـد   اي مـی  هـاي توسـعه   روستاها در طـرح 

هـاي   . آنچه که مسلم است این اسـت کـه بافـت   )2008
قدیمی روستاها متناسب با شرایط اقتصـادي، اجتمـاعی،   

بـدیهی اسـت کـه بـا     و   فرهنگی و فناوري گذشته بـوده 
توجه به تحول شرایط زندگی در روستاها در گذر زمـان  

بافــت قــدیمی بــا زنــدگی  ،هــاي مختلــف و در عرصــه
الزم است اصـالحاتی    امروزي هماهنگی الزم را ندارد و

در آن به وجود آید تا بتواند شـرایط مناسـب زنـدگی را    
). با توجه به اهمیـت  151: 1387فراهم نماید (رضوانی، 

در منـاطق روسـتایی کشـور    ،  هاي اخیر در سال   ضوعمو
ویـژه در حـوزه    هاي متعددي در ابعاد زیرساختی به طرح

نوسازي و بهسازي مسـاکن روسـتایی طراحـی و اجـرا     
). در این زمینه 154: 1389شده است (برزو و همکاران، 

هـاي توسـعه    ریزي هایی که در مسیر برنامه یکی از برنامه
روزي انقــالب اســالمی در حــوزه روســتایی پــس از پیــ

هاي توسـعه کالبـدي روسـتاها مـورد توجـه قـرار        طرح
هم افـر   باشـد کـه بـا هـدف     هادي مـی  گرفته است طرح

نمودن بستر تجدید حیات و هدایت روسـتا بـا در نظـر    
هاي فیزیکی، اجتماعی و اقتصـادي طراحـی    گرفتن جنبه

  ).106: 1386و انجام گرفته است (موالنی هشجین، 
   

هـادي روسـتایی    ررسی ساختار و شرح خدمات طرحب
هـاي   حاکی از آن است که این طرح همانند اغلب طـرح 

ــه ــدي (شــهري و منطق ــ کالب ــروي از ن ــه پی ــه  ظاي) ب ری
و بـا اتکـاي بـر جبرگرایـی فیزیکـی از       کینزياصالحی 

ي در صدد تأثیرگذاري بر رفتارهـا و  بدطریق اصالح کال
: 1388سوانح طبیعی، غیرکالبدي است (پژوهشکده   امور
ــرح  141 ــامی ط ــین تم ــی    ). در ب ــعه فیزیک ــاي توس ه
هادي ویژگی خاصی داشـته و از سـه جنبـه داراي     طرح

ها تهیه  اهمیت است: اوالً با توجه به زمان آغاز این طرح
سال سابقه دارد. ثانیاً از آنجـا   20ها بیش از  و اجراي آن

گستره شود  هاي هادي در مقیاس روستا تهیه می که طرح
ها زیـاد اسـت و در تمـامی نـواحی روسـتایی       مکانی آن

هــا را یافــت. ثالثــاً  هــایی از آن تــوان نمونــه کشــور مــی
تـرین   تـرین و مـوردي   هاي هادي روسـتایی محلـی   طرح
طور مستقیم بـا اجتمـاع    شوند که به ها محسوب می طرح

با در نظر  ). 170: 1387روستایی ارتباط دارند (رضوانی، 
ادامـه رونـد    همچنـین  و  هاي هادي  ت طرحگرفتن اهمی

، بررسی و ارزیـابی اثـرات   اه طراحی و اجراي این طرح
توانـد بسـیار حسـاس و     ها در ابعاد مختلف می این طرح

هـایی از یـک سـو     زیـرا چنـین بررسـی    ضروري باشـد 
اطالعــات الزم بــراي مــدیران را از طریــق یــک فراینــد 

هـا بتواننــد   سـازد تـا آن   بـازخوردي کارآمـد فـراهم مـی    
هـاي   تر و بهتري را براي اجراي طـرح  هاي مناسب روش

از طریـق شناسـایی    آتی انتخاب نمایند و از سوي دیگر،
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تواننـد بـه یـافتن راه     ها و موانع اجرایی طرح مـی  ضعف
هـاي آتـی را    حل کمک نموده و در نتیجه اجراي طـرح 

    ).Kelly et al., 2006تر و کاراتر نمایند ( اثربخش
  نظري مبانی

هاي توسـعه ملـی    اي در برنامه روستاها از جایگاه ویژه
گـذاري   ها همواره از طریـق سیاسـت   برخوردارند. دولت

در پـی  ،   هاي عمرانـی بـا اهـداف مـرتبط     در قالب برنامه
ایجاد تغییر و تحول جهت دستیابی به شـرایط مطلـوب   

ــکونتگاه  ــی در س ــت محیط ــتند   زیس ــانی هس ــاي انس ه
)NDRII, 2007(ز مسایل عمده روسـتاها، نابسـامانی   . ا

. وضع کالبدي و کیفیت نامناسب مساکن روستایی است
شکل مساکن روستایی با توجه به قدمت طوالنی بعضی 

و نــو   کهــن  صــورت ترکیبــی از دو بافــت هروســتاها، بــ
انـد   باشد. که این دو بافت در کنـار هـم قـرار گرفتـه     می

ا بـه شـهر   ). همچنین مهاجرت از روسـت 1388(آسایش، 
اي قابل کنترل نیستند مگر اینکه اختالف  صورت ریشه به

بین شهر و روستا که حاصل توسعه ناموزون بین این دو 
مکان جمعیتی است از بین بـرود. در ایـن راسـتا، در دو    

گذشته تالش قابل توجهی بـراي توسـعه و عمـران      دهه
روستایی در کشور صورت گرفتـه اسـت تـا بـه نـوعی،      

ها بین نقاط شـهري و روسـتایی کـاهش     بريشدت نابرا
). در ادبیـات توسـعه   1384یابد (عظیمی و جمشـیدیان،  

روستایی هدف عمده توسـعه، بهبـود کیفیـت زنـدگی و     
ویژه بهبود زندگی اجتمـاعی اقتصـادي    رفاه روستاییان به

یکی  .باشد گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر می
تغییر در ساخت فیزیکی  هاي رسیدن به این هدف از راه

بســیاري از از نظــر . )Smith, 2003(باشــد  روســتا مــی
  حوزه فعالیت توسعه روسـتایی ،  نظران محققان و صاحب

منـابع طبیعـی، امـور     تشامل پـنج بعـد اساسـی مـدیری    
ــابع   ــایی، توســعه فیزیکــی روســتاها، مــدیریت من زیربن

هاي کشـاورزي و غیرکشـاورزي    توسعه فعالیت، انسانی

). آنچه که مهم است Gibson et al., 2010: 238(است 
که در میان همه ابعاد تأکید بیشتري بـر فـراهم   این است 

هـاي مختلـف بهسـازي     ساختن امکانـات و زیرسـاخت  
).  آنچه که مسلم است این کـه  Liu, 2007: 564است (

 فضاي روستایی براي زیست تطابق بیشـتري بـا خلـق و   
امکانـات   ،ند براي زیسـت اگر بتوا و ها دارد خوي انسان

   کافی فراهم آورد مسـلماً در جـذب جمعیـت و عرصـه    
خواهـد بـود (مطیعـی     لقوه تولیدي خود موفـق  اقدرت ب

). با مرور ادبیات نظري در حـوزه  289: 1389لنگرودي، 
هـا و   شود در میان نظریه مطالعات روستایی مشخص می

  هاي مختلفی که در این حـوزه ارائـه شـده اسـت     دیدگاه
چهار دیدگاه بیش از سـایر نظریـات مـورد توجـه قـرار      
ــدي     ــدگاه کالب ــک، دی ــدگاه اکولوژی ــت : دی ــه اس گرفت
(فیزیکی)، دیدگاه مرکزیت یا بررسی مناسبات بیرونی و 
در نهایت دیدگاه کـارکردي (آمـار و صـمیمی شـارمی،     

کالبـدي، منـابع طبیعـی و    دیـدگاه  ). بر مبناي 45: 1388
اهم نمــودن بســترها و  انســانی بــدون تجهیــز و فــر   

تواننـد   ها، نمـی  هاي الزم جهت استفاده از آن زیرساخت
عاملی در فرایند توسـعه باشـند و یـا در فراینـد توسـعه      

هـا   روستایی مورد استفاده قرار گیرنـد. ایـن زیرسـاخت   
شـوند کـه تـأثیر     هاي عمـران روسـتایی مـی    شامل طرح

فضاي فراهم ساختن  اي بر توسعه منابع انسانی و دوگانه
مناسـب بــراي جــذب و نگاهداشـت آن از یــک ســو و   
فــراهم نمــودن بســتر مــورد نیــاز بــراي تســهیل تولیــد  

اي از سـوي دیگـر دارنـد     اقتصادي و فعالیتهـاي توسـعه  
). آنچـه کـه در   147: 1388(پژوهشکده سوانح طبیعـی،  

شود، طرحی است  هادي نام برده می کشور ما به نام طرح
بافـت موجـود، میـزان و     که ضمن سازماندهی و اصالح

ــراي     ــین ب ــتفاده از زم ــوه اس ــترش آن و نح ــان گس مک
عملکردهاي مختلف از قبیل مسکونی، تولیدي، تجـاري  

ــاورزي  ــین و کشـ ــزات و   همچنـ ــات و تجهیـ تأسیسـ
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هــاي عمــومی را بــر حســب مــورد در قالــب  نیازمنــدي
هـاي   هاي سازماندهی فضـا و سـکونتگاه   مصوبات طرح

نمایــد  اي تعیــین مــی یــهروســتایی بــا طــرح جــامع ناح
ــکن،  ــرح 1388(بنیادمس ــراي ط ــدف اج ــادي در  ). ه ه

ست جهت سـازماندهی  ا اي روستاهاي کشور تهیه برنامه
هایی که  دهی به کلیه فعالیت توسعه فیزیکی روستا و نظم

پـذیرد   در سطح روستاهاي تحت پوشش آن صورت می
). ارتقاي سطح زندگی و کیفیت زیسـت  1376(آسایش، 

هـاي   بـا جریـان پیشـرفت     معـه و همـاهنگی آن  افراد جا
اقتصادي کشور از جمله اهداف مهـم توسـعه محسـوب    

شود که انجام هر گونه طرح عمرانی باید متناسب بـا   می
هـادي   . طـرح )Ranjan, 2008: 17(شرایط منطقه باشـد 

روستایی با در پیش گرفتن رویکردي مبتنی بر محوریت 
ــتاها،    ــعه روس ــدي در توس ــوالت کالب ــراي  تح ــه اج ب

هایی پرداخت که همگی در پی دگرگـون سـاختن    پروژه
کالبد روستاها و به تبع آن دستیابی به توسـعه روسـتایی   

). در واقـع  47: 1385بودند (پـاپلی یـزدي و ابراهیمـی،    
هادي طرحی است که ضمن سـاماندهی و اصـالح    طرح

بافـت موجـود، میـزان و مکـان گسـترش آتـی و نحـوه        
اي عملکردهاي مختلف را بر حسـب  استفاده از زمین بر

هـاي سـاماندهی فضـا و     مورد در قالب مصـوبات طـرح  
اي  هـاي جـامع ناحیـه    هاي روستایی یـا طـرح   سکونتگاه
). بـه هـر   12، 1390نماید (غفاري و همکاران،  تعیین می

طور که اشاره شد اگرچه تکیه و تمرکز اصلی  حال همان
سـتوار شـده   هاي فیزیکی و کالبدي ا هادي بر جنبه  طرح

است، اما بدون تردید، این تغییـر و دگرگـونی در کالبـد    
محیط روستایی را نیز تحـت تـأثیر   دیگر ابعاد  روستاها، 

  ). 2: 1388قرار خواهد داد (وارثی و صابري، 
  پیشینه تحقیق

در ابعـاد   اي اثرات چندگانـه  هاي هادي روستایی  طرح  
طــی و اثــرات زیسـت محی   مختلـف زنــدگی روسـتاییان  

تحقیقات متعـددي در  و   )Beneson, 2003(زیادي دارد 
هـاي   ایران پیرامون بررسی و ارزیابی اثرات اجراي طـرح 

که در جدول   هادي بر زندگی روستاییان صورت گرفته 
  خالصه شده است. 1شماره  

تـوان گفـت کـه بیشـتر      با توجه به مطالـب فـوق مـی   
 در هـاي هـادي   مطالعات انجـام گرفتـه در زمینـه طـرح    

مناطق روستایی بیشتر به بررسـی اثـرات ایـن طـرح در     
مناطق روستایی انجام گرفته و نتایج آن قابل تعمـیم بـه   
ســایر منــاطق روســتایی نبــوده و تــاکنون یــک راهبــرد  
مدیریتی مناسب در این زمینه طراحی نگردیده و تحلیل 

  بنـابراین ، راهبردي در ایـن زمینـه انجـام نگرفتـه اسـت     
عی دارد با شناسایی دقیـق مشـکالت و   مطالعه حاضر س

از  ،هـا  تهدیدهاي رو در روي مدیریت اجرایی این طرح
را بیـان نمایـد   ها  هاي آن یک طرف نقاط قوت و فرصت

ریزي کارآمد براي موفقیـت   از طرف دیگر زمینه برنامه و
هـا را فـراهم آورد و بـراي مـدیریت      اجرایی ایـن طـرح  

  ارائه کند.   صمشخ ها راهبردهاي  مناسب این طرح
  شناسی تحقیق روش

ریزي براي مـدیریت مناسـب یـک طـرح      هر گونه برنامه
ــکالت و     ــائل، مش ــق مس ــناخت دقی ــد ش ــی نیازمن اجرای

هـاي   ها از یک طرف و نقاط قوت و فرصت هاي آن چالش
کارهـا و   و لحاظ نظري، سـاز  ها از طرف دیگر است. به آن

هـادي   هاي مختلفی براي مـدیریت مناسـب طـرح    رهیافت
هـا اسـتفاده از تحلیـل     تـرین آن  وجود دارد که از کـاربردي 

SWOT در رهیافت .  استSWOT     ،نخسـت نقـاط قـوت
بنـدي و در مـورد    ها و تهدیدها دسـته  نقاط ضعف، فرصت

ســپس راهبردهــاي . شــود هــا بحــث و تبــادل نظــر مــی آن
). Marsall et al., 2006(شـود   ها طراحی می متناسب با آن

سائل را در دو بعـد داخلـی و خـارجی    م SWOT1تکنیک 
ها و تهدیـدهاي   در تحلیل خارجی فرصت .کند بررسی می

پیرامـون اجـراي ایـن طـرح در منـاطق روسـتایی بررسـی        
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در واقـع در ایـن تحلیـل بیشـتر وقـایعی بررسـی        .شود می
ها خارج از چـارچوب مـدیریت    گیري آن شود که شکل می

  پیرامـونی  طـور کلـی بـه مسـائل     اجرایی طرح اسـت و بـه  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارتباط دارد. اما تحلیل داخلی به سـاختار اجرایـی طـرح    
هـا،   ها، مدیریت توجه دارد و بیشتر تحت تأثیر دستورالعمل

  ).  1386قوانین و مقررات داخلی است (سعدي، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج  سال  نویسنده  عنوان تحقیق

هـاي بهسـازي در    اثرات اقتصادي اجتماعی اجراي طرح
  1367  وثوقی  همدان

ـ  ه خـاطر طـوالنی شـدن انجـام عملیـات، انتخـاب فصـل        نارضایتی روستاییان ب
نامناسب براي اجرا، عدم موقعیت در کنترل مهاجرت، رضایت پـایین روسـتاییان   

  از اجراي طرح.

هادي، طوالنی شـدن مـدت اجـرا،     عدم شناسایی نیازهاي روستاییان توسط طرح  1372  شارع پور  هاي بهسازي بازتاب اقتصادي اجتماعی اجراي طرح
  . بودن مشارکت مردمی و ناهماهنگی بین افراد فرادست در موقع اجرا محدود

هـاي بهسـازي در اسـتان     اثرات اقتصادي اجتماعی طرح
زایی، نقطه نظـرات مـردم و مسـئولین و مشـارکت      بررسی آثار اجتماعی، اشتغال  1374  رهنما  خراسان

  روستاییان در زمینه اجرا.
  نقش ضعیف بهسازي در عرصه امکانات و عدم موفقیت در کنترل مهاجرت.  1383  موسوي قهدریخانی  ن اصفهانهاي هادي در استا ارزیابی اثرات طرح

هـاي هـادي روسـتایی در     اثرات کالبـدي اجـراي طـرح   
  ها به سکونت در روستا. پیشرفت نسبی زندگی مردم و افزایش امیدواري به آن  1384  عظیمی و جمشیدي  غرب گیالن

ي هـادي روسـتایی در بخـش    هـا  اثربخشی اجراي طرح
ار کـردن امـالك، عـدم    دافزایش مشاغل خدماتی، افزایش قیمت اراضـی و سـند    1385  غیور مداح  زبرخان نیشابور

  تثبیت جمعیت و مشارکت در فرایند اجرا و تهیه طرح

بینـی نکـردن اثـرات اجـراي      طی و همچنـین پـیش  فقدان یا نقص اطالعات محی  1388  تقیلو و همکاران  هاي هادي بر محیط زیست روستاهاي ایران اثرات طرح
  ها بر محیط زیست. پروژه

هـاي فرادسـت، لـزوم تقویـت ارتبـاط بـین        هادي با طرح  هماهنگی بیشتر طرح  1388  مرادي و همکاران  هاي هادي ارزیابی طرح
  محیطی میراث فرهنگی. هاي دیگر طرح، رعایت و توجه مسائل زیست بخش

هـادي روسـتایی، بنیــاد     حارزشـیابی اثـرات اجـراي طــر   
  مسکن انقالب اسالمی

پژوهشکده سوانح 
  و محیطـی  فضـایی،   -هـاي کالبـدي    هاي هادي را در بخـش  اثرات اجراي طرح  1388  طبیعی

  اقتصادي را بررسی کرد.
هادي بر بهبود کیفیـت زنـدگی     تبیین اثرات اجراي طرح

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی     بخش کالبدي و عدم موفقیت در بخش تأثیر مثبت بر  1391  یگانه و همکاران  در نواحی روستایی
  و محیطی.

ــتاییان از    ــایتمندي روس ــا رض ــرتبط ب ــل م ــل عوام تحلی
مندي به روستا، اشتغالزایی اثـرات فیزیکـی کالبـدي     هاي را در عالقه اثرات طرح  1392  سواري و همکاران  هادي طرح

  بر روستاها خالصه کرد.
هـادي روسـتایی     راي طـرح شناسایی و تحلیل اثرات اج

  در مناطق روستایی
رضایی و شوکتی 

زیرسـاختی، اجتمـاعی،    -هـاي کالبـدي   هـاي هـادي شـامل بخـش     اثرات طـرح   1392  آمقانی
  بهداشتی، اقتصادي زیست محیطی بود.

هـاي   انداز توسـعه پایـدار طـرح    نقش مشارکت در چشم
 Valencia et al  2010  شهري

هـاي عمرانـی روسـتایی موجـب      در برنامـه  کند جلب مشارکت مردمـی  بیان می
شـود همچنـین مشـارکت     هـادي مـی    بهبود اثرات بیشتر و رضایت آنان از طرح

  شود. ها در اجراي این طرح می ها موجب متعهد شدن بیشتر آن آن
  برد ی طرح را باال میها موفقیت اجرای هاي مردمی در طرح اهمیت مشارکت Stefano 2010  هاي بهسازي نقش مشارکت هاي مردمی در طرح

 Siegfried, and  هاي مهم دستیابی به توسعه روستایی چالش
Budjurova 2011 

هـا   وجود مشکالت مالی، آگاهی و شناخت پایین روستاییان در خصـوص طـرح  
  هاي عمرانی و مهمترین چالش توسعه کالبدي فیزیکی است. و پروژه

 فیزیکـی در  -هـاي توسـعه کالبـدي    موانع اجراي طـرح 
 Long et al 2012  چین

ضعف در سیاستگذاري دولتی، تقلید از بافت شهري و ازبین رفـتن بافـت سـنتی    
ــر     ــیش از حــد ب ــد ب ــراي اجــراي طــرح و تأکی ــالی ب ــابع م ــود من روســتا، کمب

  سازي و شهرنشینی صنعتی

ــاختی   ــالحات زیرس ــش اص ــی نق ــی در  -بررس فیزیک
 Shijie et al 2012  دستیابی به توسعه متوازن

ین مشــکالت اصــالحات زیرســاختی فیزیکــی، ضــعف مــدیریتی، نبــود مهمتـر 
محیطـی و آسـیب رسـاندن بـه طبیعـت،       اعتبارات کـافی، ایجـاد مسـائل زیسـت    

اندرکاران بـا شـرایط اجتمـاعی     مشارکت پایین افراد محلی و آشنایی پایین دست
  فرهنگی مناطق روستایی

  
  .هاي هادي بر مناطق روستایی ایران ه آثار طرحبررسی نتایج تحقیقات انجام شده در زمین. 1 ج
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  ماتریس ارزیابی عوامل درونی وبیرونی
  EFAS(2وامل خارجی (تلفیق ع

جدول خالصه تجزیه و تحلیـل عوامـل خـارجی یکـی از     
هاي مورد استفاده بـراي سـازماندهی عوامـل خـارجی      روش

هــاي فرصــت و تهدیــدها و  پذیرفتــه شــده در قالــب مقولــه
روشـی اسـت بـراي تجزیـه و تحلیـل نحـوه پاسـخگویی و        

بنـدي)   مواجهه کارشناسان این طرح بـا ایـن عوامـل (درجـه    
 .ها (وزن) داده شده به هر یک از آن وجه به اهمیت با ت
  

  IFAS(3تلفیق عوامل داخلی (
از بررسی بعد محیط داخلـی و شناسـایی عوامـل     پس 

ها اطالعـات   آن ،هاي سازمان داخلی توسط استراتژیست
هـاي سـازمان را خالصـه     مربوط به نقاط قوت و ضعف

ـ  می ر روي کنند و نسبت به تجزیه و تحلیل انجام شده  ب
  نمایند. این عوامل و نیروها اقدام می

تجزیـه و تحلیـل      براي ساخت یـک جـدول خالصـه   
نخست بایـد بـه   ، هادي  طرح داخلی)یا عوامل خارجی (

  هاي زیر پرداخت: قدم
داخلـی)، تعـدادي از   یـا  عوامل خـارجی (  1در ستون 

ها و تهدیدها (قوت و ضعف) فـراروي   مهمترین فرصت
(وزن) به هر یک از  2در ستون شوند.  طرح مشخص می

هـا بـر موقعیـت     این عوامل و براساس اثـر احتمـالی آن  
  0(مهمتــرین) تــا  1فعلــی طــرح وزنــی از   اســتراتژیک
وزن بیشـتر   رهـر چقـد   .شـود  ترین) داده می  (بی اهمیت

باشد تأثیر آن عامل بر موفقیت کنـونی و آینـده شـرکت    
ـ   2بیشتر خواهد بود (جمع ستون  ه تعـداد  بدون توجـه ب

بندي) به هـر عامـل    (درجه 3است). در ستون  1عوامل، 
و براساس پاسـخ کنـونی شـرکت بـه آن عامـل خـاص       

شـود.   (ضعیف) داده می 1(بسیار خوب) تا  4امتیازي از 
دهد که سازمان یا شرکت به هر  بندي نشان می این درجه

 در  .دهــد یـک از عوامـل خـارجی (داخلــی) پاسـخ مـی     
 2نی)، وزن در درجه هر عامل (ستون (امتیاز وز 4ستون 

شود تا به این وسیله امتیاز  ) ضرب می3ضرب در ستون 
بـه ایـن ترتیـب بـراي هـر       .وزنی آن عامل به دست آید

آیـد کـه    بـه دسـت مـی    4تا  1عامل یک امتیاز وزنی از 
خواهـد   5/2طور متوسط این امتیاز عددي با میـانگین   به

  ).  1384بود (هانگر و ویلن، 
  ردهاي توسعهراهب

توان از تالقی چهـار عامـل    می SWOTپس از تحلیل 
هـا و تهدیـدها چهـار     نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصـت 

ایـن راهبردهـا در جـدول     .دسته راهبـرد تـدوین نمـود   
  .)David, 1990( ارائه شده است 2شماره 

  
  
  
  
  
  

اي  در واقع این مدل نقاط قوت و ضعف درون منطقـه 
انطبـاق و   ،اي اي بـرون منطقـه  ها و تهدیـده  را با فرصت

براساس آن راهبردهاي مناسـب را جهـت هـدایت بهتـر     
جـدول   طـور کـه    همـان  .دهـد  سیستم در آینده ارائه مـی 

  دهد چهار نوع راهبرد قابل ارائه است:   نشان می 2شماره 
: در راهبرد تهاجمی تمرکـز بـر   )SO(راهبرد تهاجمی 

وي هاسـت در ایـن راهبـرد بـر ر     نقاط قـوت و فرصـت  
اي موجـود   اي و بـرون منطقـه   هـاي درون منطقـه   مزیت

  شود.  تأکید می
: در ایـن راهبـرد بـر نقـاط قـوت      )ST(راهبرد رقـابتی 

در   بنـابراین  .شـود  درونی و تهدیدهاي بیرونی تأکید مـی 
 ،هاي موجـود  شود از طریق قوت راهبرد رقابتی سعی می

  تهدیدهاي بیرونی به حداقل برسد.  
: در این راهبرد بـا تأکیـد   )WO(انه راهبرد محافظه کار

ــره    ــت به ــی، در جه ــعف درون ــاط ض ــر نق ــري از  ب گی

ها  فرصت SWOTتحلیل 
Opportunities 

  Threats تهدیدها

نقاط قوت 
Strengths 

  SOراهبرد تهاجمی 
  حداکثر) - (حداکثر

  STراهبرد رقابتی 
  )حداقل –(حداکثر 

نقاط ضعف 
Weakness  

  WOکارانه  راهبرد محافظه
  )حداکثر –(حداقل 

  WTافعی راهبرد تد
  اقل)حد –(حداقل 

  .SWOTراهبردهاي توسعه در ماتریس . 2 ج  
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هاي بیرونـی بـراي رفـع نقـاط ضـعف فـراروي        فرصت
  شود. سازمان تالش می

راهبـــرد تـــدافعی بیشـــتر  )WT(راهبـــرد تـــدافعی 
در  .دهـد  اي را مورد توجه قـرار مـی   پذیري منطقه آسیب

اي بیرونـی  این راهبرد بر رفـع نقـاط ضـعف و تهدیـده    
  شود.  تأکید می

  QSPM(4ریزي استراتژیک کمی  ( ماتریس برنامه
روش تحلیلی است کـه بـا آن   ،  ماتریس راهبردي کمی

شود، با ایـن روش   جذابیت نسبی راهبردها مشخص می
صورت عینی راهبردهـاي گونـاگون را کـه در     توان به می

بـراي تهیـه   .  زمره بهترین راهبردها هستند مشخص کـرد 
ریزي راهبـردي کمـی از نتیجـه مـاتریس      ریس برنامهمات

ارزیــابی عوامــل داخلــی و خــارجی مــاتریس و نتیجــه  
  شود.  استفاده می SWOTماتریس 

هــا و تهدیــدهاي عمــده  در ایــن روش ابتــدا فرصــت
خارجی نقاط قوت و ضعف داخلـی در سـتون راسـت    

ریزي کمی نوشته سپس به هر یک از این  ماتریس برنامه
ی و خارجی که در موفقیـت سـازمان نقـش    عوامل داخل
  ایـن ضـرایب   ،شود وزن یا ضریبی داده می ،عمده دارند

هـاي مـاتریس ارزیـابی عوامـل      درست هماننـد ضـریب  
در ردیــف بــاالي مــاتریس  .داخلــی و خــارجی هســتند

هبردهاي تعیین شده از مـاتریس  اریزي راهبردي، ر برنامه
SWOT هـاي   رهدر این مرحلـه بعـد نمـ    .شود نوشته می

براي تعیین نمره جـذابیت بایـد    .شود جذابیت تعیین می
عوامل داخلی و خارجی را که در موفقیت سازمان نقش 
عمده دارند بررسی کرد و سـپس در مـورد هـر یـک از     

امـل در  وها این پرسش را مطرح کـرد کـه آیـا ایـن ع     آن
گزینش راهبردها نقش عمده دارند؟ اگر پاسـخ بـه ایـن    

گـاه بایـد بـا توجـه بـه ایـن عامـل        پرسش آري است آن
طـوري کـه    بـه  ،راهبردها را با هـم مقایسـه کـرد   ،  کلیدي

اهمیت نسـبی یـک راهبـرد نسـبت بـه سـایر راهبردهـا        

 نمــره جــذابیت بــه ایــن شــکل اســت: .مشــخص شــود
داراي جـذابیت   .3تاحدي جذاب،  .2بدون جذابیت، . 1

  .بسیار جذاب .4معقول 
دهنـده ایـن    نشـان   شـد با "نه"اگر پاسخ به پرسش باال 

است که در فرایند انتخاب راهبردها این عامل هیچ نقش 
مهمی (از نظر موقعیت راهبرد) ندارد که در آن صـورت  

  نباید به این عامل نمره جذابیت داد.
هـاي جـذابیت محاسـبه     در مرحله بعدي جمـع نمـره  

هاي جذابیت  به این صورت که ضریب در نمره .شود می
دهنـده   هـاي جـذابیت نشـان    نمـره  جمع .شود ضرب می

جذابیت نسبی هر یک از راهبردها است که تنها با توجه 
 .آیـد  به اثر عوامل داخلی و خارجی مربوطه بدسـت مـی  

هاي جذابیت بیشتر باشد راهبرد مورد  هر قدر جمع نمره
در نهایـت  .نظر بحث داراي جذابیت بیشتري خواهد بود

هاي ماتریس  نهاي جذابیت هر یک از ستو مجموع نمره
گردد. با این روش همزمان راهبردهـاي   کمی محاسبه می

بنــدي  مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و اولویــت 
هـاي بـاال نشـان دهنـده جـذابیت بیشـتر        نمره. شوند می

  ).  1386ست (کرباسی و همکاران، ا راهبردها
  ها آماري و داده جامعه

ن، جامعه آماري این پژوهش را کارشناسان بنیاد مسـک 
هادي و دهیاران روستاهایی  مشاوران فعال در زمینه طرح

 آنـان    .اجـرا شـده بـود    هـا  در آن هـادي  کـه طـرح   ندبود
صــورت  نفــر بودنــد کــه تمــامی اعضــا بــه 66مجموعـاً  

بـراي اسـتخراج    .سرشماري مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد   
ــرات     ــدهاي اث ــت و تهدی ــوت، فرص ــعف، ق ــاط ض نق

ی عـالوه بـر بررسـی    هاي هادي در مناطق روسـتای  طرح
از متخصصــین و   همچنــین،  پیشــینه و ادبیــات پــژوهش

هـاي هــادي در ایــران   کارشناسـانی کــه در زمینـه طــرح  
ی بهـره  تمطالعاتی انجام داده بودند از طریق مکاتبه اینترن

  گرفته شد.  
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  هاي تحقیق یافته
پس از شناسایی عوامل مؤثر داخلی و خـارجی بـراي   

هـا از   و تجزیـه و تحلیـل آن  بررسی بیشتر ایـن عوامـل   
نتـایج  . ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی استفاده گردید

در این  .ارائه شده است 4 و  3 شماره جداول حاصل در
ول عالوه بر فهرست عوامل مؤثر درونی و بیرونـی،  اجد

دهی و میزان اهمیـت عوامـل    هایی نیز جهت امتیاز ستون
  زنـی در هـر  آورده شده است. جمـع نهـایی امتیـازات و   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهد  5/2جدول عددي بین یک تا چهار با میانگین 
شـود   طـور کـه مشـاهده مـی     همان 4و  3بود در جداول 

یـن معنـا   ا است به  04/3و  76/2مجموع امتیازات وزنی 
اي موفـق از   که سـازمان در راهبردهـاي خـود بـه شـیوه     

ــت ــا فرص ــر ع  يه ــوده و اث ــتفاده نم ــود اس ــل موج وام
تـرین میـزان ممکـن رسـانده و در      تهدیدآمیز را به پایین

ها براي استفاده از نقاط قوت  بکارگیري راهبردها و رویه
  موفق عمل کرده است.،  و بهبود نقاط ضعف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امتیاز وزنی  )4تا  1درجه (بین   نرمالیزه  وزن  عوامل خارجی
  ها فرصت

O1 - 120/0  3  040/0  15  هاي فرادست هادي با طرح هماهنگی طرح  
O2 - 086/0  2  043/0  16  سرمایه گذاري مردم پس از اجرا  
O3 - 192/0  4  048/0  18  یش قیمت اراضیافزا  
O4 - 128/0  4  032/0  12  افزایش مشاغل خدماتی  
O5 - 108/0  3  036/0  14  آوري آن بازیافت زباله و جمع  
O6 - 088/0  2  044/0  16  ها در روستا سازي زمینه براي سایر طرح فراهم  
O7 - 032/0  1  032/0  12  کمک به مهاجرپذیري روستایی تثبیت جمعیت در مناطق روستایی  
O8 - 032/0  1  032/0  12  برخی سکونتگاه هاي روستایی به شهر يارتقا  
O9 - 068/0  2  034/0  13  بهبود معیشت روستاییان  

O10 - 072/0  2  036/0  14  توزیع بهینه خدمات  
O11 - 068/0  2  034/0  13  کنترل سوانح طبیعی  
O12 - 064/0  2  032/0  12  توسعه بازارهاي جدید  
O13 - 090/0  3  030/0  11  گريگسترش گردش  
O14 - 144/0  4  036/0  14 کارآفرینی  

  تهدیدها
T1 - 204/0  4  051/0  20  ایجاد گسستگی در سیماي روستا  
T2 - 192/0  4  048/0  18  عدم مشارکت مردم در اجراي طرح  
T3 - 144/0  3  048/0  18  عدم توجه به میراث فرهنگی و باستانی  
T4 - 147/0  3  049/0  19  عدم رعایت مسائل زیست محیطی  
T5 - 144/0  3  048/0  18  مهاجرت بر اثر تخریب منازل  
T6 - 128/0  4  032/0  12  کمبود بودجه و منابع کافی براي اجرا  
T7 - 135/0  3  045/0  17  فقدان یا نقص مطالعات محیطی  
T8 - 072/0  2  036/0  14  غفلت مشاوران و  مجریان از ظرایف طبیعی محیط روستا  
T9 - 034/0  1  034/0  13  رات جزئی با توجه به شرایط منطقهیرح با تغیعدم انعطاف ط  

T10 - 108/0  3  036/0  14  فاقد رویکرد آمایشی  
T11 - 136/0  4  034/0  13  تغییرات کاربري اراضی  
T12 - 030/0  1  030/0  11  تغییرات فرهنگی و سنت شکنی در روستا  

  76/2    1    جمع کل
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 SWOTماتریس 
ابـزاري بـراي کمـک بـه      SWOTتجزیه و تحلیل بـا  

شـود کـه بـا کمـک آن بـه       ها محسوب مـی  ستاستراتژی
هـا و   تحلیل عوامل مؤثر بر برآورد تصـورات، ماموریـت  

ابـزاري   SWOTشـود، امـا مـاتریس     اهداف پرداخته می
  است براي ارائه راهبردهایی براي بهبود و توسعه وضع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مناسب را تعیین  کند استراتژي و کمک می  موجود
عریف نمـاییم کـه از یـک جـدول دو بعـدي مطـابق       و ت

در ایـن جـدول، در    .تشکیل شده است 5جدول شماره 
یک طرف عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و طرف 

هـا و تهدیـدها) فهرسـت     دیگر عوامل بیرونی (فرصـت 
  شده است.

  

  امتیاز وزنی  )4تا  1درجه (بین   نرمالیزه  وزن  عوامل داخلی
  نقاط قوت

S1- 029/0  1  029/0  12  افزایش امیدواري به زندگی  
S2- 120/0  3  040/0  17  سند دار کردن امالك  
S3- 033/0  1  033/0  14  افزایش اعتماد به دولت  
S4- 060/0  2  030/0  13  یهاي تنفس کاهش امراض و بیماري  
S5- 058/0  2  029/0  12  رضایتمندي روستاییان از محیط روستا  
S6- 102/0  3  034/0  14  سازي ابنیه و مساکن روستایی مقاوم  
S7- 068/0  2  034/0  14  رونق ساخت و ساز  
S8- 068/0  2  034/0  14  بهبود تردد در روستا  
S9- 060/0  2  030/0  13  گسترش فضاي تفریحی  

S10 - 080/0  2  040/0  17  عالقه به روستا نشینی  
S11 - 180/0  4  045/0  19  توسعه بافت فیزیکی و کالبدي  روستا  
S12 - 105/0  3  035/0  15  توسعه عادالنه امکانات  
S13 - 168/0  4  042/0  18  هاي محلی جلوگیري از سیالب  

  ها ضعف
W1- 192/0  4  048/0  20  طوالنی شدن مدت اجرا  
W2- 168/0  4  042/0  18  هنگام اجرا اندرکار طرح به ن افراد دستناهماهنگی بی  
W3- 168/0  4  042/0  18  انتخاب فصل نامناسب براي اجرا  
W4- 160/0  4  040/0  17  هاي تخریبی عدم پرداخت هزینه  
W5- 111/0  3  037/0  16  عدم رضایت روستاییان در موقع تخریب  
W6- 080/0  2  040/0  17  عدم نظارت و ارزشیابی مناسب بر اجراي طرح  
W7- 034/0  1  034/0  14  عدم آشنایی دهیاران با ضوابط و مقررات طرح  
W8- 105/0  3  035/0  15  رسانی به روستاییان در مورد اهداف طرح عدم اطالع  
W9- 074/0  2  037/0  16  عدم شناسایی نیازهاي روستاییان  

W10 - 120/0  3  040/0  17  هاي روش شناختی اي و ضعف زمینه فقدان مبانی اندیشه  
W11 - 136/0  4  034/0  14  استفاده از مصالح نامرغوب ساختمانی  
W12 -  148/0  4  037/0  16  هاي هادي گذاري نامناسب طرح هدف  
W13 - 168/0  4  042/0  18  هاي هادي حاکمیت نگرش کالبدي در طرح  
W14 - 074/0  2  037/0  16  اندازهاي طبیعی از بین بردن چشم  

  04/3    1    جمع کل
  

  .ها) ها و ضعف خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (قوت. 4 ج
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  ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید

  )Wنقاط ضعف (  )Sنقاط قوت (

S1- افزایش امیدواري به زندگی  
S2- سند دار کردن امالك  
S3- افزایش اعتماد به دولت  
S4- کاهش امراض و بیماري هاي تنفسی  
S5- ایتمندي روستاییان از محیط روستارض  
S6- سازي ابنیه و مساکن روستایی مقاوم  
S7- رونق ساخت و ساز  
S8- بهبود تردد در روستا  
S9- گسترش فضاي تفریحی  

S10- عالقه به روستا نشینی  
S11- توسعه بافت فیزیکی روستا  
S12- توسعه عادالنه امکانات  
S13- هاي محلی جلوگیري از سیالب  

W1- نی شدن مدت اجراطوال  
W2- ناهماهنگی بین افراد دست اندرکار طرح هنگام اجرا  
W3- انتخاب فصل نامناسب براي اجرا  
W4- هاي تخریبی عدم پرداخت هزینه  
W5- عدم رضایت روستاییان در موقع تخریب  
W6- عدم نظارت و ارزشیابی مناسب بر اجراي طرح  
W7- رحعدم آشنایی دهیاران با ضوابط و مقررات ط  
W8- عدم اطالع رسانی به روستاییان در مورد اهداف طرح  
W9- عدم شناسایی نیازهاي روستاییان  

W10-    اي و ضـعف زمینـه هـاي روش     فقـدان مبـانی اندیشـه
  شناختی

W11- استفاده از مصالح نامرغوب ساختمانی  
W12-  هاي هادي هدف گذاري نامناسب طرح  
W13- يهاي هاد حاکمیت نگرش کالبدي در طرح  
W14- اندازهاي طبیعی از بین بردن چشم  

  )WOراهبرد محافظه کارانه (  )SOراهبردهاي تهاجمی (  )Oها ( فرصت
O1- هاي فرادست هادي با طرح هماهنگی طرح  
O2- گذاري مردم پس از اجرا سرمایه  
O3- افزایش قیمت اراضی  
O4- افزایش مشاغل خدماتی  
O5- آوري آن بازیافت زباله و جمع  
O6- ها در روستا سازي زمینه براي سایر طرح اهمفر  
O7-   ــذیري روســتایی تثبیــت جمعیــت در کمــک بــه مهاجرپ

  مناطق روستایی
O8- برخی سکونتگاه هاي روستایی به شهر يارتقا  
O9- بهبود معیشت روستاییان  

O10- توزیع بهینه خدمات  
O11- کنترل سوانح طبیعی  
O12- توسعه بازارهاي جدید  
O13- گريگسترش گردش  
O14- کارآفرینی  

حفظ امنیـت در منـاطق روسـتایی از طریـق      -1
سـازي ابنیـه    جلوگیري از سوانح طبیعی با مقاوم

  و مساکن روستایی
  بهبود و گسترش بخش صنعت در روستا -2
ــت و      -3 ــین جمعی ــی ب ــب منطق ــاد تناس ایج

ــدي و     ــکونی، تولی ــف مس ــاي مختل عملکرده
  خدماتی مورد نیاز روستا

زم جهت فـراهم شـدن زمینـه    ایجاد بستر ال -4
صدور مالکیت امالك واقع در بافـت مسـکونی   

  روستا
بهبود کیفیت زندگی از طریق ارائه خـدمات   -5

  بهینه و توسعه عادالنه امکانات

هـاي هـادي در    انتخاب فصل مناسب بـراي اجـراي طـرح    -1
  مناطق روستایی

رسانی در مـورد اهـداف طـرح در منـاطق      آگاهی و اطالع -2
  هاي آموزشی و مشورتی ی از طریق کارگاهروستای

هماهنگی الگوهاي پیشنهادي بنیـاد مسـکن، بـا  معمـاري      -3
  بومی، اقلیم منطقه و همچنین، نیازهاي فضایی روستاییان.

  اندازهاي طبیعی در مناطق روستایی حفظ چشم -4
ین یــ آمـوزش دهیــاران در زمینــه فنــون نقشــه خــوانی و آ  -5

سـازي در زمینـه ضـوابط و مقـرارت      مهاي مربوط به مقاو نامه
  هادي طرح

در نظر گرفتن اهـداف مناسـب بـراي طـرح و خـروج از       -6
  رویکرد کالبدي

هـاي هـادي در منـاطق روسـتایی و      اجراي به موقع طـرح  -7
  تمام ماندن طرح جلوگیري از نا

  جلب رضایت روستاییان به هنگام تخریب منازل -8
  )WTراهبردهاي تدافعی (  )STراهبردهاي رقابتی (  )Tتهدیدها (

T1- ایجاد گسستگی در سیماي روستا  
T2- عدم مشارکت مردم در اجراي طرح  
T3- عدم توجه به میراث فرهنگی و باستانی  
T4- عدم رعایت مسائل زیست محیطی  
T5- مهاجرت بر اثر تخریب منازل  
T6- کمبود بودجه و منابع ملب براي اجرا  
T7- طیفقدان یا نقص مطالعات محی  
T8-   غفلــت مشــاوران و  مجریــان از ظرایــف طبیعــی محــیط

  روستا
T9- رات جزئی با توجـه بـه شـرایط    یعدم انعطاف طرح با تغی

  منطقه
T10- فاقد رویکرد آمایشی  
T11- تغییرات کاربري اراضی  
T12- شکنی در روستا تغییرات فرهنگی و سنت  

آوري زبالــه و بازیافــت آن در منــاطق  جمــع -1
  روستایی

ــت   ا -2 ــتا جه ــه روس ــانبی ب ــه خــدمات ج رائ
  اشتغالزایی و رونق کسب و کارهاي کشاورزي

انتخاب مشاوران مناسب و آشنا به محـیط و   -3
  فرهنگ روستایی

ــع آب  -4 ــاي ســطحی در  ایجــاد سیســتم دف ه
  هاي خانگی آوري آب باران و دفع پساب جمع

  هاي مردمی در زمان تهیه و اجراي طرح جلب مشارکت -1
  میراث فرهنگی و باستانی در مناطق روستایی توجه به -2
ایجاد تسـهیالت الزم جهـت بهبـود مسـکن روسـتاییان و       -3

  خدمات محیط زیستی و عمومی
هاي دولتی از اجراي طرح و باز پرداخـت   تأمین و حمایت -4

  هاي تخریبی هزینه
نظــارت و ارزشــیابی مناســب در اجــرا و پــس از اجــراي   -5

  اییهادي در مناطق روست طرح
هـاي   انجام مطالعات آمایشی و تهیه نقشه پایه بـراي طـرح   -6

  هادي در مناطق روستایی با تأکید بر رویکرد بوم محور
ــاخت و    -7 ــر س ــی کشــاورزي در براب ــاربري اراض ــظ ک حف

  سازهاي مسکونی و غیر کشاورزي
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  ابی عوامل داخلی و خارجیماتریس ارزی
ــاتریس ــه  یکــی از م ــورد اســتفاده در برنام ــاي م ــزي  ه ری

خـارجی اسـت. ایـن     –استراتژیک  ماتریس ارزیابی داخلی 
کـاربرد   .کنـد  ماتریس وضعیت تحاري بزرگ را مشخص می

دیگر ایـن مـاتریس بـراي تعیـین جایگـاه اسـتراتژیک یـک        
وین وره و مشخص کردن جایگـاه آن در تـد  ظشرکت چندمن

راهبردهاي اصلی سازمان و یا هر شرکت اجرایـی اسـت. در   
هـادي سـازمان    خـارجی طـرح   -جدول زیر ماتریس داخلی 

ــاد مســکن و جایگــاه اســتراتژیک آن نشــان  داده شــده   بنی
با توجه به چهار دسته راهبرد قرار گرفته در مـاتریس   .است

Swot     و با توجه به منطقه تعیین شـده سـازمان در مـاتریس
آن دســـته از راهبردهـــایی انتخـــاب  ، لـــی و خـــارجیداخ
به منطقه تعیین شده در مـاتریس داخلـی    طشوند که مربو می

براي تشکیل ایـن مـاتریس نیـاز بـه جمـع       .و خارجی باشند
باشـد   امتیازات وزنی ماتریس عوامل داخلـی و خـارجی مـی   

به دست آمـده اسـت. بـا توجـه      04/3و  76/2که به ترتیب 
راهبـرد رقـابتی    خـارجی،  داخلـی و  ماتریسبه این اعداد و 

  ).6 شماره شود (جدول انتخاب می
  
  
  
  
  

  
در این مرحله از تحقیق راهبردهاي تعیین شـده از طریـق   

هـاي هـادي    بررسی عوامل داخلی و خارجی، مدیریت طرح
انـد تـا در    راهبرد ارایه شـده  15صورت  بندي شده و به دسته

بـراي بررسـی جـذابیت     ،ریزي راهبردي کمی ماتریس برنامه
  این راهبردها عباتند از: .بندي شوند الویت

St1-     حفظ امنیت در مناطق روسـتایی از طریـق جلـوگیري
  سازي ابنیه و مساکن روستایی   از سوانح طبیعی با مقاوم

St2-    ایجاد تناسب منطقی بین جمعیـت و عملکردهـاي
  مختلف مسکونی، تولیدي و خدماتی مورد نیاز روستا

St3- هاي هادي  نتخاب فصل مناسب براي اجراي طرحا
  در مناطق روستایی

St4-     آگاهی و اطالع رسانی در مـورد اهـداف طـرح در
 هاي آموزشی و مشورتی مناطق روستایی از طریق کارگاه

St5- بـا معمـاري     هماهنگی الگوهاي پیشنهادي بنیاد مسکن
  .نیازهاي فضایی روستاییان  منطقه و همچنین یاقلیم -بومی
St6-      آموزش دهیاران در زمینـه فنـون نقشـه خـوانی و

سازي در زمینـه ضـوابط و    هاي مربوط به مقاوم ین نامهی آ
  هادي مقرارت طرح

St7-  ــع طــرح ــه موق ــاطق   اجــراي ب هــاي هــادي در من
 تمام ماندن طرح روستایی و جلوگیري از نا

St8-     ایجاد بستر الزم جهت فراهم شـدن زمینـه صـدور
  واقع در بافت مسکونی روستامالکیت امالك 

St9- آوري زباله و بازیافت آن در مناطق روستایی جمع  
St10-  ارائه خدمات جانبی به روستا جهت اشتغالزایی و

  رونق کسب و کارهاي کشاورزي
St11- هــاي مردمــی در زمــان تهیــه و  جلــب مشــارکت

  اجراي طرح  
St12-   ــاطق ــتانی در من ــی و باس ــراث فرهنگ ــه می ــه ب  توج
  ییروستا
St13-     ــکن ــود مس ــت بهب ــهیالت الزم جه ــاد تس ایج

  روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی
St14- هاي دولتی از اجراي طرح و بـاز   تأمین و حمایت

   هاي تخریبی پرداخت به موقع هزینه
St15-    ــس از ــرا و پ ــب در اج ــیابی مناس ــارت و ارزش  نظ

  هادي در مناطق روستایی اجراي طرح
میزان جذابیت هر یک از عوامـل راهبـردي   منظور ارزیابی  به

هـادي در   ماتریس کمـی مـدیریت طـرح    7در جدول شماره 
راهبـرد برتـر ارائـه     15شهرستان دیواندره نمره جذابیت بـه  

  شده است.

  عوامل داخلی

جی
خار

مل 
عوا

  

4  
  راهبردهاي تهاجمی

5/2  
  راهبردهاي محافظه کارانه

0  
  

5/2  
  
4  

 راهبردهاي رقابتی
 

IFE= 2.76 
EFE=3.04  

  راهبردهاي تدافعی

هـاي   ماتریس داخلی و خارجی مدیریت طـرح . 6 ج  
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  نقاط قوت
عوامل اصلی 

 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 St9 St10 St11 St12 St13 St14 St15  موفقیت

S1  0  12/0  14/0  08/0  06/0  0  14/0  14/0  12/0  08/0  06/0  11/0  12/0  12/0  0  
S2  0  0  0  0  12/0  14/0  12/0  16/0  0  0  0  0  0  04/0  0  
S3  14/0  0  12/0  12/0  14/0  08/0  04/0  04/0  12/0  16/0  0  0  08/0  12/0  12/0  
S4  0  0  0  0  0  0  0  0    12/0  0  0  14/0  0  0  
S5  12/0  16/0  11/0  14/0  0  0  08/0  12/0  04/0  09/0  06/0  08/0  12/0  09/0  0  
S6  16/0  0  0  0  16/0  14/0  0  0  0  0  0  00  0  12/0  08/0  
S7  12/0  08/0  06/0  0  12/0  12/0  0  0  0  0  0  0  0  11/0  0  
S8  0  0  12/0  0  0  14/0  16/0  0  0  0  0  0  0  0  0  
S9  0  0  0  08/0  0  0  0  0  0  12/0  0  0  0  08/0  0  
S10  0  14/0  0  09/0  0  16/0  0  08/0  09/0  11/0  12/0  12/0  0  0  0  
S11  14/0  16/0  0  0  14/0  09/0  0  0  11/0  0  0  0  0  0  0  
S12  0  17/0  0  0  0  0  0  0  0  18/0  0  0  0  11/0  0  
S13 12/0  0  0  0  0  14/0  0  0  0  0  0  0  04/0  0  18/0  
  48/0  79/0  50/0  31/0  24/0  86/0  48/0  54/0  54/0  01/1  74/0  51/0  55/0  83/0  80/0  جمع

  نقاط ضعف
W1  04/0  12/0  0  0  0  16/0  0  0  0  0  0  0  12/0  18/0  04/0  
W2  0  0  0  0  08/0 0  0  0  0  04/0 0  0  0  12/0 14/0 
W3  0  0  16/0 0  14/0 0  18/0 0  0  0  0  0  0  0  08/0 
W4  08/0 0  0  0  0  0  0  0  0  12/0 0  0  0  16/0 0  
W5  0  0  0  11/0 0  0  0  0  0  04/0 18/0 0  0  0  0  
W6  0  0  0  0  11/0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  12/0 
W7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  08/0  0  
W8  0  0  0  14/0 08/0 0  0  0  0  04/0 12/0 0  0  14/0 04/0 
W9  0  09/0 0  04/0 16/0 0  0  0  0  12/0 0  0  0  14/0 16/0 
W10  0  0  0  0  16/0 0  06/0 0  0  0  12/0 0  0   14/0 
W11  11/0 0  0  0  06/0 14/0 11/0 0  0  0  0  0  0  12/0 18/0 
W12  0  0  0  14/0 12/0 0  04/0 0  0  0  0  0  0  12/0 16/0 
W13  0  0  0  14/0 12/0 0  0  0  0  0  11/0 0  0  0  16/0 
W14 0  0  04/0  07/0 0  0  0  0  0  12/0 14/0 12/0 0  16/0 
  38/1  06/1  24/0  14/0  65/0  36/0  0 0  39/0  30/0  10/1  57/0  20/0  21/0  23/0  جمع

  ها فرصت
O1  0  12/0  0  0  16/0  0  0  18/0  0  05/0  0  0  0  11/0  09/0  
O2  05/0  18/0  0  0  08/0  11/0  0  07/0  0  0  12/0  0  0  0  0  
O3  0  11/0  0  0  0  05/0  0  12/0  0  0  0  0  0  0  0  
O4  0  12/0  0  0  0  0  0  0  08/0  16/0  0  0  0  12/0  0  
O5  0  0  0  0  0  0  0  0  08/0  0  0  0  14/0  0  0  
O6  12/0  0  08/0  12/0  0  0  0  0  0  12/0  0  0  0  0  14/0  
O7    12/0  0  08/0  0  05/0  12/0  08/0  0  0  0  12/0  04/0  0  0  
O8  04/0  08/0  0  0  0  11/0  0  0  0  0  0  0  0  11/0  06/0  
O9    12/0  0  0  0  12/0  0  0  08/0  0  0  04/0  0  0  0  
O10    16/0  0  0  07/0  08/0  0  08/0  11/0  12/0  11/0  0  0  05/0  08/0  
O11  16/0    0  0  0  12/0  0  0  0  0  0  0  08/0    12/0  
O12    08/0  0  0  0  0  0  0  0  04/0  0  0  0  12/0  0  
O13    04/0  0  0  0  0  0  0  0  08/0  0 0  0  14/0  0  
O14   06/0  0  0  0  0  0  0  0  12/0  0  0  0  06/0  0  
  49/0  71/0  26/0  16/0  23/0  69/0  35/0  53/0  12/0  64/0  31/0  20/0  08/0  19/1  37/0  جمع

  تهدیدها
T1  0  0  0  08/0  12/0  12/0  0  0  11/0  08/0  0  12/0  11/0  16/0  0  
T2  0  14/0  12/0  12/0  18/0  12/0  08/0  12/0  14/0  16/0  14/0  14/0  12/0  16/0  08/0  
T3  0  0  0  12/0  14/0  0  0  0  0  08/0  11/0  16/0  04/0  0  0  
T4  08/0  0  14/0  08/0  04/0  12/0  04/0  0  12/0  0  0  0  18/0  0  05/0  
T5  0  12/0  0  0  14/0  16/0  0  0  0  12/0  12/0  0  0  0  0  
T6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16/0  0  0  16/0  18/0  
T7  0  0  0  0  16/0  0  0  0  0  16/0  0  0  0  14/0  08/0  
T8  0  0  0  12/0  12/0  0  0  0  0  0  12/0  0  0  08/0  08/0  
T9  0  0  0  0  0  0  11/0  0  0  0  0  0  0  12/0  16/0  
T10  0  0  12/0  0  16/0  0  0  0  0  0  0  0  0  12/0  14/0  
T11  0  0  0  0  08/0  08/0  0  0  0  0  0  0  12/0  0  16/0  
T12  0  0  0  12/0  16/0  0  0  0  0  0  12/0  14/0  0 0  0  
  93/0  94/0  57/0  56/0  77/0  60/0  37/0  12/0  23/0  60/0  30/1  64/0  38/0  26/0  08/0  جمع

مجموع 
  ها جذابیت

Wis1 Wis2 Wis3 Wis4 Wis5 Wis6 Wis
7 Wis8 Wis9 Wis10 Wis11 Wis12 Wis13 Wis14 Wis1

5 
48/1  49/2  21/1  92/1  45/3  55/2  26/1  19/1  20/1  51/2  89/1  17/1  57/1  50/3  28/3  
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 )QSPM(ریـزي راهبـردي کمـی     نتایج ماتریس برنامه
بـاالترین  ، دهد از بین راهبردهاي تـدوین شـده   ن مینشا

هاي دولتی از اجراي  جدابیت مربوط به تأمین و حمایت
هاي تخریبی بـا نمـره    طرح و باز پرداخت به موقع هزینه

تــرین جــذابیت توجــه بــه میــراث  اســت و پــایین 50/3
 17/1فرهنگی و باستانی در منـاطق روسـتایی بـا نمـره     

  .تعلق دارد
  

  نتیجه
اسب با شرایط زمان از عوامل اصـلی  نزندگی مت هزمال

ویژه در مناطق روستایی  هاي زیستی به ماندگاري مجتمع
هـاي توسـعه و    بـا توجـه بـه اینکـه نـابرابري      .باشـد  می

دسترسی به امکانـات و خـدمات زنـدگی بـین شـهر و      
روستا یکی از عوامل شناخته شـده در مقولـه مهـاجرت    

هـا از   هش این نـابرابري شود تالش براي کا محسوب می
هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی      جمله اهداف برنامه

در همـین   .کشور پـس از انقـالب اسـالمی بـوده اسـت     
هــاي قابــل  گذشــته تــالشه ارتبــاط در جریــان دو دهــ

اي براي توسعه و عمران روستاها صورت گرفته  هظمالح
هاي بین نقاط شـهري و   است تا به نوعی شدت نابرابري

هـادي روسـتا از جملـه     . طـرح پیداکنـد ی کاهش روستای
تواند نقش بنیادي  هاي عمران روستایی است که می  طرح

و زیربنایی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی داشـته  
تواند به تقویت و  باشد و از جمله اقدامات مهمی که می

نظارت  ،ها کمک شایانی نماید پایداري آثار اینگونه طرح
ست. مطالعات مختلف نیز به این امـر  ا ها و ارزشیابی آن

هـا   اند که این طرح اند و به این نتیجه رسیده مهم پرداخته
در بعضی از مناطق روستایی نتیجه عکـس داده و بافـت   

بـا توجـه بـه     بنـابراین  اسـت.  روستایی را تهدید نمـوده 
هـاي هـادي در    تبعات ناشی از ضـعف مـدیریت طـرح   

بردهـاي ویـژه مهیـا    مناطق روسـتایی لـزوم تـدوین راه   

نمودن عناصر مناسب و تأمین تسهیالت در این زمینه را 
طلبد و تاکنون نیز تحقیقی با این رویکـرد در کشـور    می

در این راسـتا تحقیـق حاضـر در پـی      .انجام نشده است
شناسایی و تدوین راهبردهـاي مناسـب بـراي مـدیریت     

 Swotاجرایی این طرح در مناطق روستایی با مـاتریس  
تـوان گفـت کـه از مهمتـرین      جام شد. بر پایه نتایج میان

در مناطق روستایی هادي هاي  نقاط قوت و ضعف طرح
طـوالنی شـدن مـدت    «و » توسعه بافت فیزیکی روسـتا «

هـا و   تـرین فرصـت   بوده است و همچنـین عمـده  » اجرا
هـادي در منـاطق روسـتایی بـه ترتیـب       تهدیدهاي طرح

کت مــردم در عــدم مشــار«و » افــزایش قیمــت اراضــی«
باشد. نتایج نشان داد که راهبرد مناسب  می» اجراي طرح

هــاي هــادي در منــاطق  بــراي مــدیریت اجرایــی طــرح
مطالعـات انجـام شـده     .راهبرد رقـابتی اسـت   ،روستایی

هــادي  تــاکنون بــه تعیــین راهبــرد مناســب بــراي طــرح
ر از ایــن جهــت ضــبنــابراین، مطالعــه حا .انــد نپرداختــه

قبلی است. نتایج پژوهش نشان داد  متفاوت از مطالعات
 76/2جمع نمره نهایی عوامل داخلی (ضـعف و قـوت)   

تـوان بـا تقویـت     دهد کـه مـی   این امر نشان می .باشد می
ه خوبی عمـل کـرد و   بنقاط قوت در مقابل نقاط ضعف 

 04/3عوامل خارجی (فرصت و تهدید) بـا جمـع نمـره    
دي در هاي ها دهد که در مدیریت اجرایی طرح نشان می

هـا مـی تـوان در     شهرستان دیواندره با تقویـت فرصـت  
مقابل تهدیـدها عملکـرد خـوبی داشـت. همـانطور کـه       

هـاي   دهـد بسـیاري از گزینـه    نشان می QSPMماتریس 
پایداري الزم را ندارند چـرا کـه   ،عنوان راهبرد  انتخابی به

جذابیتی براي تدوین آن راهبرد ندارد یا میزان جـذابیت  
یزان جذابیت هر یک از عوامـل راهبـردي   پایین است. م

اط قــوت و ضــعف قــهــا و تهدیــدها، ن اعــم از فرصــت
هـاي هـادي در منـاطق     موجود در مدیریت اجراي طرح

 -روستایی براي تدوین راهبردي بـا رویکردهـاي قـوت   
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 تهدیـد،  – قـوت  و فرصـت  –فرصت و همچنین ضـعف  
ــد کــاتهد و ضــعف ــه  ری ــا توجــه ب برد خواهــد داشــت. ب

ــ ــاتریس کم ــردي مــیم ــل را  ی راهب ــاي ذی ــوان راهبرده ت
هـاي هـادي    منظور مدیریت هر چه مؤثرتر مدیریت طرح به

ترتیب و اولویت راهبردها براسـاس میـزان    .ر گرفتظدر ن
ها در اصالح و حرکـت بـه سـمت توسـعه      و وزن کلی آن

اجرایـی شـدن قـوانین مـدیریت      ،براي نمونه .پایدار است
ـ  اجرایی طرح لحـاظ اسـتفاده    االیی بـه هاي هادي جذابیت ب

هـاي   منظـور اجـراي مـدیریت طـرح     از ابزارهاي قانونی به
 هـاي راهبرد QSPMهادي دارد. براسـاس نتـایج مـاتریس    

  :از اولویت عبارتندب یتپیشنهادي به تر
هاي دولتی از اجراي طـرح و بـاز    تأمین و حمایت -1

  هاي تخریبی پرداخت به موقع هزینه
هادي بنیــاد مســکن بــا همــاهنگی الگوهــاي پیشــن -2

ــومی ــاري ب ــ -معم ــایی   یاقلیم ــاي فض ــه و نیازه منطق
  روستاییان

نظــارت و ارزشــیابی مناســب در اجــرا و پــس از  -3
  هادي در مناطق روستایی اجراي طرح

آموزش دهیاران در زمینـه فنـون نقشـه خـوانی و      -4
سازي در زمینـه ضـوابط و    هاي مربوط به مقاوم ن نامهیی آ

  هادي مقرارت طرح
ارائه خدمات جانبی به روستا جهت اشـتغالزایی و   -5

  رونق کسب و کارهاي کشاورزي
ایجاد تناسب منطقی بین جمعیـت و عملکردهـاي    -6

  مختلف مسکونی، تولیدي و خدماتی مورد نیاز روستا
آگاهی و اطالع رسانی در مورد اهـداف طـرح در    -7

  هاي آموزشی و مشورتی مناطق روستایی از طریق کارگاه
هاي مردمی در زمان تهیه و اجراي  جلب مشارکت -8

  طرح
ایجــاد تســهیالت الزم جهــت بهبــود مســکن      -9

  روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

ــق     -10 ــتایی از طری ــاطق روس ــت در من ــظ امنی حف
سازي ابنیه و مساکن  جلوگیري از سوانح طبیعی با مقاوم

  .روستایی
  

  نوشت پی   
1. Strengths – Weakness – Opportunities – 
Threats matrix (SWOT) 
2. External Factor Analysis Summery 
3. Internal Factor Analysis Summery 
4. Quantitative Strategic Planning Matrix    
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