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)مطالعه   ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییانواکاوی عملکرد دهیاری 

 موردی: دهستان سررود جنوبی( 

 
 ریزی روستایی دانشگاه تهران التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه فارغ  -1نژاديفق مشه عنايت ال

ریزی شهری دانشگاه چمرانجغرافیا و برنامه التحصیل کارشناسی ارشد فارغ   -افشين حكمتي اصل   

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران ارشد دانشجوی کارشناسی  -محمدصادق بهارلويي
 
 

 26/06/99تاریخ پذیرش:  18/10/98تاریخ دریافت: 
 
 

 چكيده 
  .محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي استهاي توسعه يافتگي جوامع و داراي ابعاد زيستفضاي سبز يكي از شاخص 

از اين مطالعه تحليل    فد همهم است.    اريبسزيستي  ط ي محي  اجتماع  يهاستم يس  ي ريذپانعطاف   ي برا   ستمياتصال جامعه به اكوس

چالش  شناسايي  و  روستايي  سبز  فضاي  راستاي  در  روستايي  دهياران  پيش عملكرد  نوع  هاي  از  پژوهش  اين  است.  آنها  روي 

جامعه آماري پژوهش، شامل روستاهاي  تحليلي و اكتشافي انجام شده است.    -اي و با استفاده از روش توصيفيتوسعه -كاربردي

دهس در  دهياري  بن  تاداراي  تحقيق  اين  در  است.  بويراحمد  شهرستان  جنوبي  از  سررود  نياز  مورد  اطالعات  گردآوري  راي 

نفر به عنوان    380پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقيم استفاده شده است. براي اين منظور با استفاده از فرمول كوكران تعداد  

افزار مورد ارزيابي قرار گرفتند.  نرم   در فاده از روش كدگذاري  ستا   ه نمونه انتخاب شدند. در نهايت اطالعات گردآوري شده باجامع

پارک  زمينه  عملكرد دهياران در  نظر ساكنين  از  آمده،  به دست  نتايج  به  توجه  بوستان با  ميانگين  ها و  با  در    36/1هاي روستايي 

هاي روستايي از جايگاه بسيار ضعيفي  ک ها نسبت به استانداردهاي موجود پارعيت موجود سكونتگاه سطح پاييني قرار دارد و وض 

هاي روستايي نسبت به استاندارد  ها از نظر پارکبرخوردار است. همچنين نتايج به دست آمده نشان داد وضعيت موجود سكونتگاه 

دارند.   ناپايداري قرار  نظر موجود در وضعيت  از  كلي  موفقيت دهياران در  به طور  باعث عدم  عواملي كه  مهمترين  نه  ميز  ساكنين 

توان به پايين بودن سطح سواد دهياران، عدم آشنايي روستاييان با وظايف خود و دهياران،  مديريت فضاي سبز روستايي شد مي

 اي بودن انتخاب دهيار اشاره كرد.  نبود سيستم نظارتي و ارزشيابي و طايفه 

 

 یفیت زندگی. ک ن،فضای سبز، پارک روستایی، توسعه روستایی، عملکرد دهیارا :يديكلواژگان  

 
 
 

 
1

 Email: e.moshfeghnejadi@ut.ac.ir                                                                                           نژادی  اله مشفق مسئول: عنایتنویسنده    

 



 57                              عنايت اهلل مشفق نژادي و همكاران         ان ييروستا   يط يمح ت ي فيبود كبه يدر راستا  ها ي اريعملكرد ده يواكاو 

  مقدمه 
 ماندگیعقب فقر و  از  جامعه  و  گشته  تبدیل  مطلوب شرایط به  زندگی، شرایط نامطلوب آن در  که چندبعدی، است  فرآیندی  توسعه

مدیریت روستایی  (. و  Rokny et al 2019 : 48ارد )گذگام می  رفاه و پیشرفت سوى به و  یابدمی رهایى مختلف هایحوزه 

است که   ها و نهادهای مسئول در اداره مناطق روستایی  دهی به سازمانهدایت جامعه روستایی از طریق شکلهی و  دانازمفرآیند س

 هدف غایی روستایی، جوامع  در  گیزند کیفیت  بهبود(. ،Imany et al 2019 : 68نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه دارد ) 

 برای مناسب ساختن شرایط فراهم مهم، این به دستیابی جهت اصلی ش شرطیپ  اما ت.سا روستایی های توسعۀپروژه و  هابرنامه

 اینکه کدام  (.Issalu et al . 2014 : 108گردد ) روستایی جوامع  در  زندگی کیفیت  ساز ارتقایزمینه  تواندمی که  است زندگی

 را  ریزانبرنامه بسیاری از  امروزه  که  است  یقتحقی سازد، فراهم  را  اییا جامعه  و  فرد  هر  زندگی خوب  کیفیت  تواندمی شرایط زندگی

برخی از پژوهشگران مسائل اقتصادی و در این بین    (. Eftekhari et al . 2011 : 72است ) ساخته  مواجه  بزرگ  چالشی با

و کمبود  دافقاها را  دیگر عامل عدم توسعه روستای  عده  ، دانندهای جوامع روستایی مینارساییترین  اجتماعی را به عنوان مهم ن 

ها را مهمترین عامل توسعه  موجود در سکونتگاه زیستی  ای نیز مشکالت محیطدانند و در نهایت عدهخدمات رفاهی و درمانی می

های روستایی به ارزیابی  قات بدون در نظر داشتن شرایط فعلی محیطدانند. در این بین برخی از تحقینیافتگی جوامع روستایی می

رو هستند. مناطق روستایی در جهان با مشکالت متعدد و متفاوتی روبه    پردازند.اییان مینجی از روستنظرس  اساسزندگی بر  کیفیت  

از مهمترین روش وضع موجودهای  یکی  ارزیابی  پایدار روستایی  توسعه  اهداف  به  نیازهای ساکنین    دستیابی  و شناسایی  روستاها 

  ش یسالم از پ  تیزیست سالم و جمعط یمح ینده این مناطق هموار گردد.  رای آب  زیبرنامه ریاست تا بر این اساس کیفیت زندگی و  

هستندنه یزم پایدار  توسعه  جنبه   .(Eigsti, 1999: 83)  های  از  بوم یکی  پایداری  به  توجه  پایدار  توسعه  مهم  و شناختی  های 

 بین  انکاری  قابل  غیر  تی ارتباط رابع به (.،AhangariKiyasary et al .2018 : 2)زیستی اکوسیستم است های محیطجنبه 

برخی از  روستایی    اراضی   مندی ازبهره  افزایش تقاضای جمعیت برای.  ( 66:  1398دارد )خراسانی و همکاران،   وجود محیط و  انسان

 jim and et)کنند حرکت می  های انسانیکیفیت زندگی برای جمعیت  سازیمتناسب تکارکردهای اکولوژیکی و محیطی، به سم

al, 2008: 316) . 

 مواجه آن با  خود توسعه فرایند در  جامعه این که هاییچالش و  مشکالت و کشور در  روستایی جامعه جایگاه و اهمیت به توجه با      

امروزه دارد.   تام ضرورت آن  ابعاد کلیه به پرداختن و  کشور  در ییروستا توسعه ریزیبرنامه هایویژگی تحلیل و  شناخت است،

مناطق روستا  یبرا  ی لفختم  یهانامهبر تدو   ییتوسعه  دولت  به  نیتوسط  م  اجرا  و  قواندیآیدر   یهاها، طرحتاسیمقررات، س  ن،ی. 

کالبد  یاجتماع  ،یاقتصاد توسعه روستا  تیریمد  در مجموع نظام  یو  تشک  ییو  تناسب ضرورت  کیهر    که  دهدی م  لیرا  و به  ها 

پ  ان،ییروستای  زندگ  یازهاین ثم  یدر  نواح  یاندهامس  دنیررسبه  توسعه  اباشندیم  ییروستا  یو  در  به  نیب  نی.   ستیزطیمح   توجه 

  توسعه   یهابرنامه   ندیتوان برآی. ماستی  ضرور  ییروستا  تیریمجموعه نظام مد  یبرا  ییروستا   توسعه  یزیربرنامه   ندیروستا در فرا 

ک بهبود  در  ده  ییروستا  ستیزطیمح   تیفیرا    ت یریدر حفظ مد  ییروستا  تیریارکان مد  نیرتیاصل  وانعن  به   ارانیمشاهده نمود. 

است.   ییروستا ستیزطیحفاظت از مح  ارانیده فیاز وظا یکیدارند و طبق قانون  یتوجه کشور نقش قابل یروستاها ستیزطیمح 

ق  تحقیس  سابر این ا  روند. می شمار  به روستایی جامعۀ متأخر جمله تحوالت  از اکوسیستم یآلودگ و  طبیعی هایزیرساخت  در تغییر

 پردازد.میها و فضای سبز روستایی پارکدر زمینه  دهیارانحاضر در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان به واکاوی عملکرد 

مورد توجه مردم    یشتریب  تیاهم  و با  دهیتر گردسه روز محسوشمار روز بیب   لیسبز بنابر دال  یو توسعه فضا  یلزوم حفظ، نگهدار
  اند، روستایی   یو همبستگ  یاجتماع  یدار یبه پا  یدهلثر در شکوم  لعوام  نیتراز مهم  روستایی  یهاپارک .  ردیگیمقرار    نیو مسئول
های روستایی را تشکیل ا و محلهروستاهدر    یزندگنیازهای    ترینیکی از مهم  دارند و   ی نقش مهم  ساکنین  روان  و   هنذ  تیدر تقو

واقع  یاضف  .(Haiwei and et al, 2009: 223)  اندداده    ات، یح  ،ی که مترادف با زندگ  را  خود  یسبز معنا، مفهوم و ارزش 
  آن است بر مردم  یکننده هوا و رفع کننده آلودگ زهیو روان، پاک  روح کنندهو طراوت و آرام ییبایز ط، یمح و بهداشت یزگیتنفس، پاک

 تر برایمناسب محیطیزیست  شرایط ایجاد زا است رتعبا روستایی سبز فضای کارکردهای ترینمهم از  سازد.یجهان آشکار م
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 روان و  روح تلطیف به کمک محیط روستایی، زیباسازی و  های بصریو افزایش جذابیت هاآلودگی کاهش طریق از روستاییان
 و  تفریحی زنیا به پاسخ فرهنگی، و  ورزشی  تفریحی، فضاهای و  ایجاد تسهیالت با اروستاه در جمعیت تثبیت به کمک روستاییان،

 های بادیفرسایش  از  خاک حفظ روستا، در سبز  فضای گسترش و  طبیعی منابع  احیای به کمک فراغت روستاییان، اوقات کردن پر
 استفاده فرهنگ توسعه  و  طبیعی موجود مکانات ا از بهینه برداریبهره و سیالبی  و  جاری هایآب مناسب  توزیع  و  کنترل آبی،  و 

 قوانین در سبز فضای احیای و حفظ  موضوع جهت به همین آن. از صحیح برداریبهره و  زسب فضای و  طبیعی منابع از مطلوب
  51که بر اساس اصل  وری  است، به ط  افتهیانعکاس    ییو روستا  ی شهر  تیریو مد  یحکومتقوانین   اساسی، قانون از اعم مختلف

مح   ی اساس  قانون تأک  ستیزطیحفظ  و  توجه  ت  دیمورد  قابل  که  روستاطمنبه    م یعمقرارگرفته  باشد  می  ز ین  اییق 

(Ebrahimzadeh & Ebady . 2008 : 33.)  هاپارک  و  هابوستا  روستایی، مختلف  و تسهیالت خدمات بین از 
 زیستمحیط تعادل حفظ در که مهمی نقش دلیل هم به اند و بوده  توجه مورد شانتفریحی اهمیت به دلیل هم

 پرورش و  ساختمانی تراکم کاهش همچنین باعث روستایی زسب هایفضا دارند. هوا  آلودگی تعدیل و  روستایی

دیگرشوند.  می روستاییان جسمی و  روحی سوی  روش  از  از  یکی  عملکرد  و واکاوی  واحدها  عملکرد  سنجش  در  موثر  های 
نظام   در.  ستردها اف مدنظر با توجه به امکانات و نیروی انسانی موجود برای بهبود عملکهای اجرایی در دستیابی به اهدادستگاه 

ها های عملکردی دهیاری شود. یکی از شاخصهای عملکردی متعددی استفاده میها و حوزهها از شاخص ارزیابی عملکرد دهیاری 
 وجودباشد.  از مهمترین رکن انتخاب دهیاران برتر میروستایی، نگهداری و توسعه فضای سبز روستایی است و یکی    پارکاحداث  

 براساس به ساکنین یافته اختصاص سرانه همچنین توجه به و  آن توزیع متناسب ها،سکونتگاه در سبز یضاف  ها و کها، پاربوستان

با توجه به    شود.می تلقی  و توسعه پایدار روستایی مدیریت روستایی، ریزی،برنامه اساسی در مباحث از  یکی ها،جمعیت سکونتگاه 
زندگیموضوع    تیاهم م  کیفیت  فض  یدسترس  زانیو  اپارک و    یعموم  یا اهبه  انجام  از  هدف  عملکرد    ق،یتحق  نیها،  واکاوی 

های روستایی است. تا از این طریق بتوان  ستاییان از طریق احداث و مدیریت پارک ها در راستای بهبود کیفیت محیطی رو دهیاری 
پارک یزان دسترسی به از نظر من نیاکرفاه سهای روستایی و میزان پارکرسانی های موجود از لحاظ خدماتنارساییها و محدودیت

کرد. مشخص  را  روستایی  جنوبی   به مختصر نگاهی   های  سررود  میدهستان  جمعیت رشد   پی در که دهدنشان 
حال  چهرة اخیر،های  سال  در  و ساز ساخت و  هاسکونتگاه  و جمعیت  پایدارت  سکونتگاه از  پذیر  به سکونتگاهی در حال رشد 

دهستان  در حال حاضر در  شود. احساس می های روستاییپارکو  بوستان هایانی در زمینۀ کاربریو ارقصان فاست و ن  تبدیل شده
دولتی به   یهاو کمکارکت مردم  شو م یبا استفاده از همیارشکیل تاکنون ت از بدو های وجود دارد. دهیار یدهیار 18 سررود جنوبی

  اند.داده ات عمومی و توسعه معابر اقداماتی انجاممخده ارائ ،زبالهی آورع عمومی، جم یهاینیازمند ع منظور رف
دهستان سررود جنوبی در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان بویراحمد   حاضر،  درپژوهش مطالعه مورد شرایط دهستان این با

 و  شودمی ناشی شهر ینا  درن  گانگارند های مورد مطالعه از تجربیاتو در نهایت سکونگاه  موضوع این انتخاب مقصود اصلی است.

 :باشدزیر می هایپرسش  صحیح پاسخ بهن رسید نیز تحقیق این انجام از هدف

  روستایی چگونه است؟عملکرد دهیاران در زمینه مدیریت فضای سبز  -1
  ؟ستبه چه شکلی ا های روستاییسکونتگاه موجود در  نسبت به استانداردهای روستایی هاپارکوضعیت کنونی  -2

 ؟  اندکدام  روستایی فضای سبزهای پیش روی چالش مشکالت و  نپیرامو روستاییانو  دهیاراننظر  اظهار  -3
و  استاندارد ی روستاییهاها و پارکبوستان  ایجاد تنها نه  دهستان  این در سبز فضای موجود وضعیت فوق،ب  مطال به نظر با پس

 برقراری منظور به  منطقه،  اقلیم با  مطابق سبزی فضای خواهان دیگری زمان  ر ه از بیش  بلکه کند،می تاکید را ایشده ریزیبرنامه

 ت.  اس شده ساختنانسا هایمحیط مقابل در اکولوژیک موازنه

 مباني نظري 

توس     اهداف  تحقق  در  روستایی،  مناطق  محیطزیستی  بیابانعپایداری  با  مقابله  منظور  به  ملی  از  ه  ناشی  خطرهای  و  زایی 

نیز خرده،  هاالی خشکس ها، مهم است )قنبری و نادریان،  اقلیم مقابله با فرسایش و تخریب خاک، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و 

ای سبز طبیعی و انسان ساخت  های روستایی نحوه پراکندگی فضزیستی در سکونتگاه های پایداری محیطیکی از جلوه  (. 32:  1397
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برخی از کارکردهای اکولوژیکی و محیطی، به   برای اراضی شهری و روستایی، تعیجمقاضای با افزایش تدر مناطق روستایی است.  

 سبز فضاهای. (jim and et al, 2008: 317)کنند حرکت می های انسانیکیفیت زندگی برای جمعیت متناسب سازی سمت

 فضاهای جزو  هاپارکها و  بوستان   هراهم به فضاها این و  برده باال را سرگرمی و ارزش شناختی  زیبایی وژیکی،اکول عناصر ضرورت

مکاع  توزی نحوه  امروزه شوند.می محسوب باز  مراکز  تریناز مهم یکی عنوان به  سبز، فضاهای و ها  پارک،  هابوستان گزینینو 

 Mohammadiبرخوردار است ) باالیی از اهمیت  پایدار درتوسعه  و روانی، شتیبهدا هایبرجنبه  عالوه  وتفریحی، رفاهی خدمات

& Parhizkar. 2009 : 19  .)  دارند.    یی نقش بسزا  یساکنان شهر  یزندگ   تیفیدر کمطلوب آنها  اداره  م و  سبز سال   یفضاها

 ,Richardson and et al) ؛ اند ازعبارت  سالمت روانفضای سبز بر مثبت بر  راتیشناخته شده از تأث دیفوا ترینمهماز  یبرخ

ی و  محل یبهبود آب و هوا ی ساکنین،بدن تیفعال شیو افزای  بهبود سالمتی، حرو  یکاهش خستگ ،کاهش استرس (320 :2013

  یی فضا  یع توز  و ،  هاپارک  ییفضا  لشک،ییایجغراف   دگاهیاز د  (Fongar and et al, 2019: 1)  هوا اشاره کرد  تیف یکافزایش  

 ,Zhang and et al) است سکونتگاهر ساکن د تیجمع  یبرا هاپارکبه  یدسترس یتوانمندة نشان دهند ،هاه سکونتگاها در آن

2011: 2).  

پوششویژگی  فرایندهای شهری شدن    بکر گیاهی و خاک  هایهای طبیعی مانند  برای    که   های  با مصالح ساختمانی 

سبز و مناطق باز موجود    ایی که امروزه از نظر سطح فضایشوند تا ججایگزین می  هاها و پارکینگجاده  مسکونی،  مناطق

شب شهریکهبین  و-های  نمی   روستایی  مشاهده  تعادلی  گونه  هیچ  سرزمین  طبیعی  شبکه  شودالگوهای  شهریو  -های 

این مطلب به خودی خود    .(Thaiutsa et al, 2008: 220)  اندهای اکولوژیکیروستایی در حال مسلط شدن بر شبکه

 زیستی ومحیط  مشکالت  ممکن است سببو  ه  و تغییر کاربری این گونه اراضی شد  از از بین رفتن فضاهای سبزسزمینه

  .(Bertolini et al, 2006: 425) شود کاهش کیفیت زندگی

 در بصری هایجذابیت   و  نشاط و  طراوت و  روحیه ایجاد  هوا، آلودگی کاهش بر سبز فضای و  طبیعی منابع  جایگاه و  نقش

 در آن حفظ  و  سبز فضای ایجاد دلیل همین به ت.سنیه  پوشید کسی ها بر انسان فراغت اوقات کردن  پر نیز و مسکونی هایمحیط

 دارند نظر اتفاق نکته این بر همه امروزه است. گرفته قرار روستایی توسعه توجه مسئوالن مورد اخیر هایدهه  در روستایی مناطق

توسعه به که به رد الزم هایزیرساخت  و  درمانگاه مدرسه، برق، آب، راه، مانند اسیاس هایزیرساخت  موازات   اجرای روستاها، 

 نیازهای پاسخگوی ویژه به و  تفریحی توسعه امکانات باعث و  کند ترنشاط با و  ترجذاب  را روستا محیط که شود پرداخته هاییطرح

) روستایی نوجوانان و  جوانان عرصه   .)،DarbanAstaneh. 2009: 24-25باشد  در  که  اقداماتی  از  سبز یکی  فضای  های 

سال طی  احداث  ی  هاروستایی  است  انجام  حال  در  است.پارک اخیر  روستایی  فضاها  یبخش  روستایی  یهاپارک   های  سبز    یاز 

داخیهمگان در  که  تداومو ساخته شده  ی طراح  روستا  ةمحدود  لاند  و موجب  و طب  نیب  ارتباط  اند  و  شده  عتیساکنان  از  یکی  اند 

فضاها .(Ghorbani and et al, 2011: 3)  شوند  ی م   بمحسو  محیط روستا   یاصلعناصر    درمان   مانند:  مزایایی با  این 

 هاینقش دارای  ،...و  آسایش حفظ اجتماعی، یکپارچگی کودکان، پرورش   برای مطلوب محیطی ایجاد روحی، هایبیماری

 ، روستاها توسعه و زندگی  کیفیت ارتقای برای شاخصی ها، محیط نای حال،  عین در  .هستند اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی،

ا  عالوه  .(Balarm and et al, 2005: 149)  شوندمی محسوب ا  ن،یبر  پراکندگیاساس  نیبر  احداث،  مکان  ؛   ینیگزو 

آنها از ن  بمطلو  یو دسترس  های روستاییسکونتگاه فضاها در    نیمناسب ا در    ینقش مهم   است و   روستا  در هر  یاساس  یازهایبه 

برابر اجتماع  ی برآوردن  عدالت  مکان  ی و  ب  ی و  ن  با   دارد.  روستاییان  نیدر  برابرظدر  و  عدالت  مفهوم  گرفتن    یعتوز  ، یاجتماع  یر 

  نه یهز  نیممکن و با کمتر  یو مکان   یزمان  ۀفاصل   نیترکوتاه  در  مردم  شتریب  باشد که  یابه گونه  دیبا  هاسکونتگاه ها در سطح  پارک 

   (.Bahrami Soltani. 2005:19-25)مند شوند وجود آن بهره بتوانند از
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از    کراپ هدف  مردم.  عموم  استفاده  برای  مختلف  کاربردهای  با  شده  طراحی  سبز  فضای  شامل  تفریحی  است  مکانی  روستایی 

ستایی است. این تأسیس آن ایجاد فضای مناسبی برای گذران اوقات فراغت اهالی روستا، به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان رو 

 شود.بز دست کاشت ایجاد میس ایمکان لزوما در یک فضای سبز طبیعی و یا فض

بندی اقلیمی کشور مطابق جدول  باشد. همچنین بر اساس پهنهمتر مربع می  500روستایی    پارکحداقل مساحت پیشنهادی برای  

روستاهای دارای طرح هادی   در (. Organization of Municipalities and Villages.2011شود )اقلیمی پیشنهاد می

در طرح    پارکهادی ایجاد شود. اگر بنا به هر دلیلی، زمین با کاربری    عیین شده در طرح باید در زمین ت  ییپارک روستامصوب،  

زمین مناسب دیگری قابل دسترس باشد، الزم است جهت  -نامههادی قابل تملک نباشد و یا با در نظر گرفتن معیارهای این شیوه 

داقداما از سوی  فنی  ذکر دالیل  با  قانونی، موضوع  به بخشداری  ارهیت  هویت  پارک  مربوطه منعکس شود.ی  باید  های روستایی 

های  های طبیعی، مصالح بومی، گونههای شهری متمایز باشند. بدین منظور، استفاده از جاذبهپارکاالمکان از  ای داشته و حتیویژه

و    یازهای جامعه روستایی و شرایطه به نبا توج رون باشد. از ایمترهای مهم در طراحی و اجرا میگیاهی سازگار با محیط از جمله پارا

موجود،   بخش  پارکامکانات  شامل  و روستایی  آالچیق  کیوسک،  و  دکه  نمازخانه،  بهداشتی،  سرویس  معابر،  سبز،  فضای  های؛ 

 Organization of Municipalities)  تابخانه استسایبان، زمین بازی کودکان، زمین بازی نوجوانان، حوض و آبنما و ک

and Villages.2011 .)  خدمات،  به توجه با  های روستایی دهستان سررود جنوبیدر سکونتگاه روستایی سبز فضای  توسعه لذا 

بالفعل، بالقوه طور  به تولیدی  هایفعالیت و  ها،کارکرد سکونتگاهزیرساخت   دری  افزایش کیفیت زندگ  در مهمی  نقش  توانندمی و 

بسیاری حال ر ه  در.  باشند داشته روستایی هایعرصه جملهروستایی     لعاتمطااز   در  پیش  فضای مطالعات  از  نوع  سبز  هر    از 

 .نمود را تعریف هاو سرانه استانداردها بایستی ریزی،برنامه

 روستايي  مديريت فضاي سبز

  است  داشته ستاییو ر جامعه  در ینروش نمود متفاوت، عناوین با مختلف ایهدوره در  روستایی، مدیریت همواره نیز، روستاها در

(Fall Soleimany et al.2012 : 75 .)باشند که    یم  یها قابل بررس ارییده و  یشوراهای اسالم ییروستا نینو تیریدر مد

  قانون   نیاما در ا  روستا واگذار شد  یبه شورای اسالم  ییروستا  تیریمد  ،یشوراهای اسالم  التیقانون تشک  براساس   1361در سال  

  حوزه رو در    نیاز ا(.  ImmanyJajarmy & Abdollahy .2009 :138)  ودنشده ب  یروستا توجه  ییرااج  تیریبه مقام مد

اساسنامه   بیو تصو  1377 ریت ( دریشوراهای اسالم ییها )به عنوان بازوی اجرا ارییده سیقانون تأس بیبا تصو ییروستا تیریمد

روستا برداشته شد    تیریمداد  هنبرای    یعموم  نهاد  کی  س یأس، گام مؤثری جهت ت  1380ا در اسفند  ه  اری یده  و سازمان  الت یتشک

(Seidally et al 2011 :83  .)بهبود که دریافت توانیم حال به تا گذشته  از روستاها مدیریت  وظایف تغییر روند به نگاهی با 

 &Adibاست ) هدش مطرح هاروستا مدیریت وظایف در رسمی  تصور به  1380 سال در بار  اولین برای روستا زیست  محیط حفظ

Aziziyan 2010 : 3پیتر همانطورکه  تعیین اصلی عامل  مدیران که داردمی بیان دراکر (.    هستند  جامعه در کننده و 

(DarbanAstaneh. 2012: 28 .) 

  ه شد  روستایی ایجاد  یجهت اداره و مدیریت توسعه   اخیر  یدهه   در  روستایی است که  یجدید در توسعه  ییکی از نهادها  یدهیار 

روستاییان به دولت بر    و مسایلشکالت  یی در حل و فصل مزانقش بس  روستاها  دولت در  ینمایندهن  نوارو دهیار به عاست. از این  

آن تحت    یاراض  ایباشند که  یم  ییسبز روستا  یآن بخش از فضا  یها متولی اریده  (.Jaffarnejad et al 2010عهده دارد )

  ی نوع اصل  ها در مورد هر سهآن  گریباشند؛ به عبارت دیمورد نظر، موظف م   یضاهاها و فنکام  در ارتباط با  ای  ها است و تملک آن

ها ارییو سازمان ده التیتشک اساسنامه، 10طبق ماده   (.، Jahed .2010 : 37) ممکن است موظف باشند ییسبز روستا یفضا

مورخ   اح  أتیه  8/12/1380مصوب  و  حفظ  روستا  اییدولت،  سبز  و   یکیان  نوع  بهیی  فضای  است   اریده  فیظااز  شده    شناخته 

(DarbanAstaneh . 2009، ).تحت آن اراضی یا که باشندمی روستایی سبز فضای از  بخش آن متولی هادر واقع دهیاری 
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 اصلی عسه نو هر  مورد در هانآ  دیگر عبارت به د؛باشنمی موظف نظر، مورد فضاهای و  هامکان با ارتباط در و یا است هاآن  تملک

 باشند.   موظف است ممکن اییسترو  سبز فضای

 تحقيق  پيشينه
،  دهستان سررود جنوبی ها و فضای سبز روستاییپارکها در زمینه واکاوی عملکرد دهیاری  زمینۀ در تحقیقات به توجه با    

 انجام هاروشک  دیگر و  ایران در زمینه این در متعددی  مطالعات اما است، صورت نگرفته اساسی مطالعۀ تاکنون

 . شود می اکتفا آنها ترینمهم از تعدادی معرفی به تنها اطالۀ کالم از جلوگیری برای که است گرفته
و  نیز در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که روستاییان از عملکرد دهیاران رضایت در حد متوسط  (  1389جعفری نژاد و همکاران )

خو عملکرد  از  نشان  این  که  دارند  ظرفیتوو  ب  باال  و  و  تانایی  عنابستانی  دارد.  روستا  مدیریت  و  اداره  در  دهیاران  باالی  های 
که  (  1391همکاران ) نتیجه رسیدند  این  به  ایجرود  توسعه روستاهای شهرستان  در  بر مشارکت روستاییان  مؤثر  تحلیل عوامل  در 

ها به نفع شخصی و آشنایان  سازمان ا سوگیری ایننه آ تییت کافی را نداشتند و عامل اصلی نارضایمردم از عملکرد دهیاری ها رضا
( سوری  و  خانی  است.  این  (  1391بوده  به  دهیاران  عملکرد  از  روستاییان  رضایتمندی  تحلیل  در  رویکرد جنسیتی  کارگیری  به  با 

محیطی دارای   -یبدان رضایت کمتر و در بعد کالتماعی دهیارنتیجه رسیدند که زنان نسبت به مردان از عملکرد اقتصادی و اج

در ارزیابی عملکرد دهیاری ها در شهرستان دهلران عملکرد (  1392رضوانی و همکاران ) بت به مردان هستند.  ضایت بیشتر نس ر
به عدم آگاهی مردم از حسابدهیاران را از نظر مردم نسبتا نامطلوب ارزیابی کردند. آن به  های دهیها  واقعی  اری، عدم رسیدگی 

آخواسته  برن  ا،نههای  اعالم  دهیاری امهعدم  عملکرد  و  نامطلوب  ها  عملکرد  دالیل  جمله  از  را  مردم  نظرات  به  توجهی  بی  و  ها 
( عملکرد دهیاران در پایداری محیط روستاهای شهرستان نیمروز را ضعیف 1397قنبری و نادریان فر )  اند.ها عنوان کردهدهیاری 

 یابی کردند. ارز
فیت زندگی روستاییان در زمینه می، به واکاوی عملکرد دهیاران در بهبود کیرچوب نگرش سیستچار  از این رو پژوهش حاضر د   

 پردازد.های روستایی میپارک 
 

 معرفي منطقه مورد مطالعه 
 قهیدق   26درجه و    31تا    قهیدق  52درجه و    29مربع در مختصات    لومتری ک  16249با مساحت حدود    راحمدیو بو  هیلویاستان کهگ    
 یسرشمار  نیاستان بر اساس آخر  نیواقع شده است. ا  ی طول شرق  قهیدق  53درجه و    51تا    قهیدق  55و  درجه    49و    یمال شض  عر

 هیلو یاستان کهگ  یشهر  تیجمع  1395سال    یبنابر سرشمار.  بوده است  تینفر جمع  711470دارای    1395  نفوس و مسکن  یعموم
شده است. هنوز    ماعالدرصد(    44٫04معادل  )  نفر   314009آن    ییروستا  تیعجمو    درصد(  55٫74معادل  )نفر    397461  راحمدیو بو

ا   تیاز جمع  یادیهم بخش ز که  در روستاها ساکن هستند  توجه  امر  نیاستان  برا  یزیربرنامه  به  ضرورت  توسعه  را    یو  روستاها 
  دهد، یم نشان که  ده،یرس 1395 النفر در س 299885به  1390در سال نفر  243771از  راحمدیشهرستان بو تی. جمعکندیم هیتوج
دهستان سررود جنوبی از توابع بخش مرکزی   داشته است. شیهزار نفر افزا 56 حدود 95تا  90 یهاسال ی شهرستان در ط  تیجمع

مرکزآمار )  رسیده است.  1395نفر در سال    53726به    1390در سال  نفر    44104شهرستان بویراحمد است جمعیت این دهستان از  
در  و  اند  دهستان سررود جنوبی  دارای دهیاری در  های روستاییتحقیق سکونتگاه مورد مطالعه    ایتاهروس(.  1390  –  1395  ران،یا

عبارت  تحقیق  از؛  این  فیروزاباداند  بزرگ  خریده،  کردالغری،  سرتل  بادآعلی،  ده   ،وسطی  دراز  مور،  علیا  دراز   مور،  بادآخلف  ،  مازه 
،  تاوهآبسر،  گاه مشایخنره،  گاه مرکزینره،  رهبر  دراز  مور،  خسرو تل،  سروک،  داآبوزگ منصور،  خرستنگ،  سرخپاسگاه ژاندارمری تنگ 

  1395نفر در سال    30832به    1390نفر در سال    23704های مورد مطالعه نیز از   . جمعیت سکونتگاه شاه مختارو     چنارستان سفلی
 رسیده است. 
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 (1398هاي تحقيق، منبع: يافته ) ه لعطاموقعيت جغرافيايي محدوده مورد م . 1شكل 

 

 روش تحقيق 
توصیفی     آن  بررسی  روش  و  کاربردی  نوع  از  حاضر  است.  -تحقیق   صورت به تحقیق این نظری مطالعاتتحلیلی 

 و  هدف به توجه است. با گشته آوریجمع  معتبر هایسایت و  مجالت ها،کتاب طریق مقاالت، از و  ایکتابخانه
یم استفاده شده است، همچنین با مراجعه به ار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقطالعات از ابزآوری ارد گ  پژوهش برای ماهیت

  5با سابقه    روستای دارای دهیاری  18  جامعه آماری پژوهش حاضربنیاد مسکن شهرستان بخشی از اطالعات گردآوری شده است.  
در باال  به  است.  دهستان سررو   سال  جنوبی  د  جمعیتد  نمونهستارو ر  ساکن  که    26687  برابر  های  است  فرمول نفر  از  استفاده  با 
برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار   محاسبه شد.نسبت به جمعیت هر روستا  نفر به عنوان حجم نمونه    380کوکران تعداد  

 با  پیامدها  سمقیا  برای  پرسشنامه  یییای مناسبی برخوردار است. پاصوری استفاده شده است و نتایج نشان داد که پرسشنامه از روای
 به دست آمد که مقدار قابل قبولی است.  842/0آن  مقدار  و شد محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

گرفتن    منابع،  مطالعۀ  با  نیز  تحقیق  این  در نظر  پژوهشدر  قابلیت  موضوع   شامل  شاخص  11  تعداد    اطالعات،  به  دسترسی  و 
 اند.   شده   انتخاب مشارکتی ، یتیمدیر ،زیربنایی ، سانیرع اطال، آموزشی هایشاخص
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 هاي مرتبط با فضاي سبز روستايي . ابعاد و شاخص1جدول

 هاشاخص 

 هاي مرتبط با فضاي سبز  همكاري در طراحي و اجراي طرح 

 روستايي  پارکدر جهت ايجاد  ي همكار

 نهاد مرتبط با فضاي سبز  هاي مردم حمايت از سازمان 

 گياهان به مردم  هاي الزم براي پرورش و نگهداري ازشارائه آموز

 يعموم  ي حيسبز، مراكز تفر يها، فضا پارک   جاديا  نهيفراهم نمودن زم 

 جلوگيري از هدر رفتن فضاي سبز به وسيله چراي بيش از حد دام 

 روستا  مي حر و  يواقع در محدوده قانون فضاي سبز  ي ازحفظ و نگهدار

 روستايي  پارک لي براي احداث جذب منابع ماپيگيري براي 

 ها و تصرفات غير قانوني فضاي سبز روستا جلوگيري از تخريب 

 و فضاي سبز روستايي    پارکها،  بوستان رضايتمندي از اقدامات دهيار در زمينه پ

                     1398حقیق، های ت منبع: یافته                                              
 

-ها در دو قسمت یافتهتحلیل داده  و   تحت ویندوز استفاده شده است. تجزیه  22SPSSافزار  ها از نرمتحلیل داده  و   زیهبرای تج    
یافته و  )توصیف(  توصیفی  دادههای  در بخش  خواهند شد.  ارائه  )تبیین(  استنباطی  داشته های  تحقیق حاضر سعی  توصیفی،  های 

های میانگین متغیرهای پرسشنامه ارائه کند. از جانب دیگر بر اساس  جداول فراوانی و اندازهرها را در قالب  است توزیع فراوانی متغی
های تحلیل همبستگی، آزمون  شود. در این مسیر از آمارهها، به سواالت تحقیق پاسخ داده میماهیت متغیرها و سطح سنجش آن

 . قرار خواهد گرفتی اسپیرمن مورداستفاده ای، ضریب همبستگدوجمله
 

 بحث  و هايافته 
 پاسخگویان هایویژگی  از کلی نمای ارائه دنبال ها بهداده  تحلیل  و   تجزیه از مرحله  اولین در مطالعه این   

 بسیار را  مورد بررسی اطالعات جامعه به دستیابی و شودمی تحقیق نمونه کلی شناخت موجب  امر است این

 د. کنمی آسان
 138سال،    25گویان کمتر از  نفر معادل پاسخ   101سال است.    6/31گویان  نگین سنی پاسخ دهد، میافی نشان میهای توصییافته 

سال سن دارند.    55نفر باالی    16سال،  در نهایت تعداد    54تا    45نفر بین    38سال،    44تا    35نفر  بین    87سال،    34تا    25نفر بین  
پاسخگوی بیشتر  واقع  بین  در  جمعیتی  کم  35ا  ت  25ان  و  دارند  باالی  سال  پاسخگویان  فراوانی    55ترین  توزیع  دارند.  سن  سال 

باشند. توزیع  درصد آنان نیز زن می  33درصد پاسخگویان مورد مطالعه مرد و    67دهد حدود  پاسخگویان بر حسب جنسیت نشان می
تأهل نشان می اساس وضعیت  بر  پاسخگویان  )  170دهد که،  فراوانی  متاهلدرصد(    7/44نفر  )  210و    از پاسخگویان    3/55نفر 

درصد(    06/51نفر )  194درصد( داری شغل و    94/48نفر)    186نفر پاسخگو    380اند. همچنین  از  درصد( از پاسخگویان مجرد بوده
ربوط  وانی تحصیالت نیز مدرصد( است. کمترین فرا  7/30)  بیکار هستند. بیشترین فراوانی تحصیالت پاسخگویان مربوط به دیپلم

لیس فوق  سطح  باالتر)به  و  به  6انس  مربوط  ترتیب  به  فراوانی  بیشترین  نتیجه،  در  است.  )  121دیپلم    ،درصد(  درصد(،    8/31نفر 
درصد( و در   6/12)  نفر  48درصد(، راهنمایی    1/12)  نفر  46، ابتدایی  درصد(  6/18نفر )  71درصد(، لیسانس    6/22)  نفر  86سواد  بی

باالفوق  نهایت و  )  8تر  لیسانس  معادل  است.  د  2نفر  و  رصد(  سبز  فضای  زمینه  در  دهیاران  عملکرد  سنجش  های پارکجهت 
داده روستایی، داده  هاییافته  دوم بخشمده است.  آ(  2ها در جدول )های مستخرج از پرسشنامه و میانگین و انحراف معیار این 

  لیکرت  قالب طیف در که صلیا شاخص 11از بخش این در. است فضای سبز های مدیریتشاخص  به مربوط توصیفی آمار تحقیق
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 عدد  یک  5 تا1 بین  ساکنین  دید  از شاخص  هر به است. استفاده شده  اند،تدوین شده   )زیاد خیلی و  زیاد  متوسط، کم، کم،خیلی (

 نظری  نمیانگی است.  )وضعیت بهترین (ه  دهند نشان تحقیق 5 عدد  و (  وضعیت بدترین(  نشان دهندة 1 عدد که  گیردمی  تعلق

)حاصل  میانگین که  باشدمی  3 عدد تحقیق  هایشاخص  پایداری  وضعیت  طریق  این  از و  شودسنجیده می آن  با  )شدهواقعی 

تخریب "شاخص    2  جدول نتایج  اساس  بر  شود.می مشخص فضای سبز   مدیریت  از  دهیار  قانونی جلوگیری  غیر  تصرفات  و  ها 

میانگین    "فضای سبز و    53/2با  از ساز  "شاخص  بهترین وضعیت  با فضای سبزمانحمایت  نهاد مرتبط  میانگین    "های مردم  با 
دهد؛ دهیاران در زمینه مدیریت فضای سبز روستایی  باشند. همچین نتایج نشان میبدترین وضعیت را از نظر ساکنین دارا می  06/1

 عملکرد مطلوبی ندارند.    36/1از دید ساکنین با میانگین 

 فضاي سبز روستايي  هاي مربوط بهي شاخص. توزيع فراوان2دولج

 انحراف معيار  ميانگين  شاخص 

 763/0 55/1 هاي مرتبط با فضاي سبز  طراحي و اجراي طرح 

 712/0 46/1 روستايي  پارک در جهت ايجاد  

 244/0 06/1 هاي مردم نهاد مرتبط  حمايت از سازمان 

 694/0 77/1 هاي الزم  ارائه آموزش

 770/0 67/1 يعموم  ي حيسبز، مراكز تفر يها، فضا پارک   جاديا  نهيفراهم نمودن زم 

 404/0 16/1 جلوگيري از هدر رفتن فضاي سبز به وسيله چراي بيش از حد دام 

 561/0 38/1 روستا  مي و حر  يواقع در محدوده قانون فضاي سبز  ي ازحفظ و نگهدار

 460/0 22/1 روستايي  رک پاپيگيري براي جذب منابع مالي براي احداث 

 500/0 53/2 ها و تصرفات غير قانوني فضاي سبز روستا يب جلوگيري از تخر 

 463/0 23/1 روستايي   پارکها، بوستان رضايتمندي از اقدامات دهيار در زمينه 

 506/0 36/1 هاي مديريت فضاي سبز از ديد ساكنين وضعيت كلي شاخص 

 1398 های تحقیق، منبع: یافته           

 
دوم      یافتهیافته  بخش  به  مربوط  دادهها  نبودن  یا  بودن  نرمال  تعیین  از  بعد  است.  پژوهش  استنباطی  آزمونهای  از  های  ها 

کلموگوروف آزمون  از  ها  داده  بودن  نرمال  تعیین  برای  است.  استفاده شده  ناپارامتریک  استفاده شد. طبق  -پارامتریک یا  اسمیرنف 
ها از ستند، بنابراین برای تحلیل داده هز توزیع نرمال برخوردار  ها ااست، دادهبشتر    05/0معناداری از    سطحنتایج به دست امده چون  

 استفاده شده است. ای تک نمونه T برای پاسخ به سواالت پژوهش از آزمونکنیم. های پارامتریک استفاده میآزمون
گویه که در   10از    دارد؛  در سطح پایینی قرارستایی  رو ت فضای سبز  عملکرد دهیاران در زمینه مدیریفرض که  برای پاسخ به این  

 شود. مشخص  رود عملکرد دهیاراناند، استفاده شده است که از طریق آن انتظار میمعرفی شده 1جدول 
ضعیت فضای  و   گردد که میانگینهای جدول مالحظه میبر اساس داده اند.  نمایش داده شده   3نتایج حاصل از این آزمون در جدول  

سطح  =  0.000در مورد این مولفه چون    ( کمتر است.3حد متوسط )عدداست، که از    63/1العه برابر  های مورد مطدر سکونتگاه   سبز
   شود.های روستایی تأیید میپارکها و بوستانها در مدیریت فضای سبز، معناداری است، فرض پایین بودن عملکرد دهیاری 
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 ی سبز روستاییبرای مدیریت فضا T. آزمون   3جدول 

 مولفه

 مقدار آزمون شده= 3

 T آماره آزمون ميانگين  فراواني
سطح  

 معناداري

 % 95فاصله اطمينان 

 كران باال  كران پايين 

 1.58 1.69 0.000 -63.631 -1.63 380 مديريت فضاي سبز روستايي 

 1398پژوهش،  یهاافته یمنبع: 

ها روستایی در چه وضعیتی تانداردهای موجود در سکونتگاه روستایی نسبت به اس  هایپارکاین سوال که    برای پاسخ دادن به      
 زمین  یک  حداقل شامل  تفریحی است  مکانی روستایی تفریحی شود. پارک به تعریف پارک روستایی پرداخته میقرار دارند؛ ابتدا  

 فراغت اوقات گذران برای مناسبی فضای ایجاد آن تاسیس از هدف هک ورزشی محوطه یک و احیاناً کتابخانه یک کودکان، بازی

 دست سبز  فضای  و یا طبیعی  سبز  فضای یک در لزوماً است. این مکان روستایی جوانان و  نوجوانان کودکان، ویژه به اهالی روستا،

 به نزدیکی روستا، جمعیت ساسبرا پارک سرانه  .شودمی ایجاد است، شده ساخته تاسیساتی آن در  منظور همین  برای  که کاشت

 تعیین  مترمربع  5 تا 2 بین  آبادی در زمین  وضعیت نیز و  تفریحی امکانات سایر اطراف، وجود روستاهای به یدهخدمات شهر،

دیگر  به شود.می این مکان   .شود  گرفته نظر  در زمین  مترمربع  5 تا  2 بین  روستا ساکنان کل از  نفر هر  برای  است  الزم  بیان 
های مناسب  ره )در روستاهای فاقد زمین ورزشی(، سرویس بهداشتی و محله و زمین ورزشی چند منظومین بازی، کتابخانشامل؛ ز

 برای استراحت بازدیدکنندگان است.  
وجو از ساکنین به  های مورد مطالعه و مشاهده مستقیم به همراه پرس برای رسیدن به پاسخ مورد نظر بعد از حضور در سکونتگاه 

دادسوال   پاسخ  نظر  است.  مورد  شده  موه  وضعیت  و  بوستانجود  لذا  میپارکها  نشان  روستایی  از های  کدام  هیچ  در  دهد 
 .های مورد مطالعه این استانداردها وجود ندارد و روستاهای مورد مطالعه فاقد این امکانات هستندسکونتگاه 

ه استفاده شده ساختاریافت نیمه  مصاحبه    بز روستایی از روشها و مشکالت پیش روی مدیریت فضای س برای یافتن مهمترین چالش 
های روستایی با آن مواجه  پارک است. برای این منظور ابتدا از همه دهیاران خواسته شد که مشکالتی که در عرصه فضای سبز و  

های ها چالشآن ها و ترکیبپاسخی و در پایان با کدگذارهای مشابه ادامه پیدا کرد مصاحبه تا رسیدن به پاسخهستند را بیان کنند. 
 ز نظر روستاییان و دهیاران شناسایی شد.موجود ا

 اهالی بین در ایطایفه و  قومی اختالفات (1  اند از: دهیاران در زمینه مدیریت فضای سبز روستایی عبارت  هایمهمترین چالش

  وانین در عدم تأثیر ق(  4یدی   و  دیهای نقکمک  در  ستارو  اهالی عدم مشارکت  ( 3 جلسات  در  روستا  اهالی ( عدم مشارکت 2   روستا
مشکالت تصمیمات(  5  رفع  اجرای  در  روستا  اهالی  مشارکت  وعده(  6  عدم  تحقق  مسئولینعدم  مالی  7  های  منابع  کمبود   )8 )  

درت قانونی برای  ها و فقدان ق( محدود بودن اختیارات دهیاری 9  روستا امور شدن  قانونمند و  دهینظم به روستا  مردم  اعتمادیبی
   .ای از تصمیماتجرای پاره ا

 ینیو پا تجربگی کم (1  اند از:هایی که ساکنین در زمینه مدیریت فضای سبز روستایی به آنها اشاره کردند عبارت مهمترین چالش 

 یدهیار قانونی وظایف و  جایگاه با آشنایی روستاییان عدم(  2   خود وظایف به نسبت  دهیاران آگاهی سطح بودن
پایین بودن سطح  (  4شورا   و  دهیاری  قبال در  خود تکالیف و  وظایف با آشنایی ( عدم3 روستا اسالمی شورای و 

( فقدان نظارت بر 6ها  ( فقدان یک نظام مطلوب برای نظارت و ارزشیابی امور دهیاری 5سواد دهیاران و شوراهای اسالمی روستا  
 ی بودن انتخاب دهیار(.ادهیاران )طایفه ای بودن سیستم انتخابانتخاب دهیاران و طایفه
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 و پيشنهادات  نتيجه گيري

 
اندیشه       توسعه  توسعه پایدار روستایی، همه  جدیددر  بعد محیط  ابعاد  با  دیگر بدون در پیوند  به عبارت  دارد؛  قرار  توسعه  زیستی 

ابعاد توسعه و در نهایت توتوجه به   . در روستایی ممکن نخواهد بودسعه پایدار  موضوع پایداری محیطی دستیابی پایداری در سایر 

و اجرایی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار و   آیینه تمام نمای مدیریت محلی  این بین، سازمان دهیاریها و دهیاران به عنوان 

است.   برخوردا  زیادی  اهمیت  از  روستایی  سکونتگاههای  در  محیطی  پایداری  روند  به  بخشیدن  عمکلرد  واکاوی    نیبنابراسرعت 

 یازهاین  ی ابیو ارز  نهیزم  نیموجود در ا  یاز کمبودها  یآگاهی  برا  یاهیپا  هاپارکبه    یدسترسیل  در زمینه تسه  ان روستاییمدیر

در  در  هاپارک به    ندهیآ پایدار  توسعه  است. سکونتگا   راستای  ا  های روستایی  اهم  نیبر  به  توجه  با  و  تبیین وضع موجود   تیاساس 

ها و هم به  زیستی سکونتگاههای روستایی هم از بعد بهبود پایداری محیطپارکها و  بوستانسی به  میزان دستر  ها از نظر سکونتگاه 

  یل و تحل  یبررسهای روستایی  پارکها و  بوستانها از نظر دستیابی به  لحاظ عدالت اجتماعی در این تحقیق، وضع موجود سکونتگاه 

 شد.  

بهبود وضعیت     گر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات  ها شده و از سوی دیسکونتگاهمحیطی    فضای سبز از یک سو موجب 

تآمین می از دیدگاه محیط  فراغت شهروندان  اثرات فضای سبز روستایی  است.  نیز  کالبدی  دارای عملکردهای  این  بر  کند. عالوه 

و   هوا و جلوگیری از افزایش دماتلطیف    زیستی مواردی چون )کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط بیوکلیما،

اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان در هر شرایطی، روزانه به چند ساعت فضای ساکت -باشد. در بررسی اثرات روانی هوا( می

آرام نیاز دارد که فضای سبز پارک ر  ش جانداتواند این فضا را تأمین کنند. فضای سبز روستایی به عنوان بخ های روستایی میو 

 جان روستایی یعنی ساختار کالبدی روستا است.محیط روستایی مکمل بخش بی

زمینه       استانداردهای  روستایی  پارک وضعیت  در  به  در    نسبت  داد، سکونتگاه موجود  نشان  نتایج  مطالعه  مورد  روستایی  های 

در این زمینه  ی در این زمینه بسیار ضعیف است وتایها در این زمینه در وضعیت پایداری قرار ندارند. عملکرد مدیریت روسسکونتگاه 

است.   نرسیده  انجام  به  سکونتگاه اقداماتی  گیری  قرار  دلیل  سکونتگاه به  جمعیت  یاسوج  شهر  پیرامون  در  مورد  ها  روستایی  های 

اساس سرشماری سال   بر  احداث    30832به    1395مطالعه  از جمعیت طرح  این حجم  است. حضور  رو پارک رسیده  را ستاهای  یی 

نفر جمعیت به پارکی با مساحت حداقل   5130کند. به عنوان نمونه روستای سروک با  کنین توجیه میبرای بهبود کیفیت زندگی سا

ها در سطح باالیی قرار  با توجه به اینکه برخی از روستاهای مورد مطالعه در سلسله مراتب سکونتگاه   متر مربع نیاز دارد.  10000

و  در  توانند  می  دارند ت  انتشارگسترش  نواحی  به  ایفا  توسعه  موثری  و  مفید  نقش  خود  نفوذ  باعث  حت  باال  عوامل  مجموع  کنند. 

ها و فضای سبز عمومی افزایش شود که ذوق و شوق ساکنین جهت گذراندن اوقات فراغت برای دسترسی و استفاده از پارک می

های روستایی در  پارکها و  بوستان،  هیاران در زمینه مدیریت فضای سبزد دها نشان داد از نظر روستاییان عملکرنتایج بررسی  یابد.

ها در دستیابی به بهبود کیفیت زندگی برای ساکنین و به دنبال آن توسعه پایدار ای دهیاری سطح پایینی قرار دارد، و با چنین نتیجه

زیستی و بهبود است که دستیابی به پایداری محیط کر  البته شایان ذ  روستایی از نقطه نظر پایداری محیطی ضعیف عمل کرده است.

باشد. به طور عمده از نظر ساکنین های روستایی تنها محدود به بعد فضای سبز و پارک روستایی نمیکیفیت زندگی در سکونتگاه

زمینه مدیریت فضای سبز در  دهیاران  باعث عدم موفقیت  که  پایینروستایی شد می  مهمترین عواملی  به  دن سطح سواد  بو   توان 

طایفه ای بودن انتخاب دهیار اشاره    و   روستاییان با وظایف خود و دهیاران، نبود سیستم نظارتی و ارزشیابی  دهیاران، عدم آشنایی

اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات و  بی  ،ای و قومی، کمبود بودجهعدم مشارکت ساکنین، اختالفات طایفهاز نظر دهیاران نیز    کرد.

با توجه به مشکالت و معضالت   .اندها موثر بوده در پایین بودن عملکرد دهیاری   انو محدودیت اختیارات دهیار  مدیرانای  هسیاست 

بیان شده در عرصه مدیریت فضای سبز روستایی الزم است تا در انتخاب دهیاران از سوی شورای اسالمی و بخشداران، تحصیالت  

ها و  هم نبودن این امکان الزم است با برگزاری دورهدر نظر گرفته شود. در صورت فرای تایمدیریت روس مرتبط با عالی و دانشگاهی 
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ها این امر تسهیل شود. عالوه بر این برای افزایش  ها و دهیاریهای توجیهی مدیریت روستایی با نظارت سازمان شهرداری کالس 

ائل محیطزیستی بر  زیست در زمینه مسمان حفاظت محیطسازعملکرد و بهبود وضعیت در زمینه فضای سبز روستایی الزم است که 

 ها نظاررت داشته و هر ساله به ارزیابی عملکرد دهیاران در حوزه مربوط به خود بپردازد. عملکرد دهیاری 

 شود:در نهایت برای رفع مشکالت فضای سبز و پارک روستایی در سکونتگاههای مورد مطالعه پیشنهاد می
 ها مورد مطالعه؛  ها و فضای سبز روستایی در سکونتگاه پارکها جهت ساماندهی وضعیت محیطی ری هیاتخصیص بودجه در د

 اقتصادی و  جمعیتی مطالعات فرهنگی، انجام و  هابررسی گسترش با امکانات مناسب، سبز با فضاهای و ایجاد هاپارک  ساخت

 روستاهای مورد مطالعه؛  
 زیستی؛تای اهداف مدیریت محیطهای مردمی و در راست جلب مشارکت جه های مناسبسازی و ایجاد زمینهفرهنگ 
   ؛ های مورد مطالعهدر سکونتگاه  هاعملکرد مدیران محلی و دهیاری بر دائمی و ارزیابی نظارت 

ر این ا دهوجود دارد و عملکرد پایین دهیاری ها  در نهایت با توجه به مشکالتی که در عرصه مدیریت روستایی در این سکونتگاه 
 های انتخاب دهیار مورد بازبینی قرار گیرد.بط، مقررات و آیین نامهشود؛ ضوازمینه پیشنهاد می
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