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  چکیده

ترین اقداماتی است که با هدف توسعۀ روستایی در ایران اجرا شده است. با توجـه بـه يطرح هادي روستایی یکی از بنیاد هدف:
ام این پژوهش، ارزیـابی اثـرات یزي توسعۀ روستایی ضروري است. هدف از انجربراي برنامهها ، ارزیابی آنهاروند اجراي این طرح

  باشد.مىي هادي اجراشده در شهرستان نیشابور هاکالبدي، اقتصادي و اجتماعی اجراي طرح
ي هاتحلیلـی و پیمایشـی اسـت. بـراي گـردآوري اطالعـات از روش -پژوهش حاضر از نوع کاربردي و روش آن توصـیفیروش: 

روستا در دو گروه روستاهاي برخوردار و نابرخوردار درقالب  25اطالعات میدانی و اسنادي کمک گرفته شده است و براساس آن، 
پرسشـنامه از کارشناسـان شـوراهاي  35پرسشنامه براساس فرمول کوکران در منطقـه گـردآوري شـده اسـت. همچنـین،  358

وصـیفی و اسـتنباطی ي آمـار تهاهـا از روشهوري شده است. براي پـردازش دادآاسالمی، دهیاران و کارمندان بنیاد مسکن جمع
  اسکوئر) بهره گرفته شده است.ى(کا

هد پس از اجراي طرح، درزمینۀ کالبدي، شاخص معابر بهبـود یافتـه اسـت و شـاخص محـیط زیسـت دنتایج نشان میها: یافته
هـاي سـطحی موردتوجـه قـرار نگرفتـه اسـت. در بعـد بوري آآروستا شامل آرامستان، دفع زباله، فاضالب، فضاي سـبز و جمـع

گذاري و اشـتغال در وضـعیت یهي سرماهااجتماعی، شاخص میزان مهاجرت، مشارکت و رضایتمندي و در بعد اقتصادي، شاخص
  مطلوبی قرار دارند.

ساختن زوایاي پنهان اجراي طرح هادي و واکاوي آثار کالبدي، اجتماعی و اقتصادي آن بر جامعۀ روسـتایی روشنها: محدودیت
  شود.مىحسوب ي پژوهش حاضر مهااز چالش
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ترکردن بـازة زمـانی اجـراي طـرح همردمی)، کوتا -گیري از مدیریت مشارکتی (دولتیهناظر محلی در هر سه مرحلۀ ارزیابی، بهر
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  . مقدمه 1
  . طرح مسئله1. 1

معنـاي تعیـین ارزش یـک چیـز اسـت بـه 1ارزیابیازنظر لغوي، 
و در تعریف مفهومی عبـارت اسـت از ). 17، ص. 1386(بهزادنسب، 

یـی کـه درزمینـۀ هاگـذاري فعالیـتشفرایند شناخت اهمیت یا ارز
 شود و منظور از آن، تعیینمىي توسعه یا مشی معین انجام هابرنامه

کاررفتـه بـراي شده براي اجرا، کفایت منـابع بـهکارایی اقدامات انجام
اسـت ها یابی به اهـداف و همچنـین، پایـداري و اثربخشـی آندست

ي گوناگون یک طـرح ها). ارزیابی به جنبه35، ص. 1387(سعیدي، 
پردازد. ازنظر موضوع، ارزیـابی بـه مىو نیز ابعاد مرتبط به یک برنامه 

تفکیـک اسـت (موسـی اجتماعی و اقتصـادي قابـل ارزیابی کالبدي،
  ).88، ص. 1378کاظمی محمدي، 

ممکن است هدف از ارزیابی بررسی وضع موجود، گذشته و آینده     
باشد یا هدف، بررسی نتایج یک طرح، برنامـه، سیاسـت مشـخص و 

در وضع موجود، گذشـته و آینـده باشـد؛ بنـابراین، هـر ها نظایر این
گردد که عنوان آن را مشخص مىاهداف کلی شروع ارزیابی با تعیین 

کند. ازنظر زمانی، ارزیابی به ارزیابی قبل از اجراي طـرح، ارزیـابی مى
در حین اجراي طرح و درنهایت، ارزیابی بعد از اجراي طـرح تقسـیم 

  ).52، ص. 1366شود (کیاکجوري، می
شده. این عبارت است از ارزیابی اقدامات انجام 2ارزیابی پس از اجرا   

ي هابرحسب تمـام شـاخصها کند که آیا برنامهمىارزیابی مشخص 
اند یا نـه؟ و روان بودهها سوي هدفي هموار بهاگونهکمی و کیفی به

- ها بـهبرداري از آنهدرآوردن و بهرفعلیتآیا امکانات بالقوه را براي به
سـایی را اند؟ بنابراین، ارزیابی پس از اجرا هر نوع نارخوبی انجام داده

سـازد؛ مىکه در تهیۀ برنامه و اجراي آن وجود داشته باشـد، آشـکار 
سـنجد و مىیزي و مجـري را ري برنامههاکارایی و توانمندي دستگاه

بـراي تهیـۀ ها کند و بـه آننتایج تجربۀ جدید را به عموم معرفی می
رسـاند (مرکـز امـور توسـعۀ اقیـانوس آرام، مىي بهتر یاري هابرنامه
یــزي و طراحــی ر) و اطالعــات الزم را بــراي برنامــه169، ص. 1368
گـذاران قـرار ي بعدي دراختیار سیاسـتهاو برنامهها و طرحها پروژه
  ).    11، ص. 1373دهد (نیکالس ایمبودن، مى

آمـده در طـی یـک قـرن اخیـر مشـخص عمـلي بـههابررسی
- یزيرسازد یکی از عوامل کندي توسعه در ایران، ضعف در برنامهمى

عنـوان یکـی از ي بوده است. توسعۀ روستایی بـهالی و ناحیههاي مح
ي بنیادي توسعۀ ملی است. تأکید بیشـتر محققـان بـر ایـن هازمینه

ي خـاص خـود، هایزي توسعۀ روستا با پیچیدگیراست که در برنامه
ي داشته باشند، تهیه و تنظـیم و اجـراي ادخالت مدبرانهها اگر دولت

، ص. 1370رفت (لی و چـودري، آن به شکل مطلوب انجام خواهد گ
). ازجمله اقدامات دولـت جمهـوري اسـالمی درراسـتاي توسـعۀ 38

روستایی غالباً بر روي کالبد و سیماي فیزیکی روستاها متمرکز شده 
ي هاي هادي روستایی که برگرفتـه از طـرحهااست که ازطریق طرح

گیرد. در تعریفی کـه بنیـاد مسـکن از مىهادي شهري است، انجام 
هادي روستایی ارائه داده، آمده اسـت: طـرح هـادي روسـتایی  طرح

دهی و اصالح بافت موجود، میـزان و بر سامانطرحی است که عالوه
امکان گسترش در آینده و نحوة استفاده از زمین بـراي عملکردهـاي 
مختلف ازقبیل مسکونی، تجاري، کشاورزي، تأسیسـات، تجهیـزات و 

برحسب مـورد درقالـب مصـوبات ي عمومی روستایی را هانیازمندي
ي هاي روسـتایی یـا طـرحهادهی فضا و سـکونتگاهي سامانهاطرح

، 1389نماید (بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مىي تعیین اجامع ناحیه
  ). 24ص. 

ــه و اجــراي طــرح ــادهاتهی ــتایی از بنی ــادي روس ــرین ىي ه ت
ي توسعۀ روستایی است که با هدف رفاه روستاییان و با هایزيربرنامه

. ایجـاد زمینـۀ توسـعه و 1اهداف عمدة زیر تهیه و اجرا شده اسـت: 
. 2عمران روستا با توجه به شرایط فرهنگـی، اقتصـادي و اجتمـاعی؛ 

تأمین عادالنۀ امکانات ازطریق ایجاد تسهیالت اجتمـاعی، تولیـدي و 
. ایجـاد تسـهیالت الزم 4. هدایت وضعیت فیزیکی روسـتا؛ 3رفاهی؛ 

تاییان و خـدمات محـیط زیسـتی و عمـومی براي بهبود مسکن روس
  ).32، ص. 1369(بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

 - تنها ازلحاظ محیطیي هادي، روستاها نههادنبال اجراي طرحبه
کالبدي، بلکـه ازنظـر اجتمـاعی و اقتصـادي نیـز درحـال دگرگـونی 

ي هاسال از تهیـه و اجـراي طـرح 20اکنون پس از گذشت هستند. 
در ابعـاد گونـاگون ها ارزیـابی عملکـرد اجـراي آنهادي روسـتایی، 

سو، پیامدهاي اجراي طـرح را تواند ازیکمىموضوع مهمی است که 
- و قوتها دیگر، با شناسایی ضعفدر روستاها مشخص کند و ازسوي

ي ذکرشـده را هاهاي موجود، اطالعات الزم براي مدیریت بهتر طرح
 بسیاري که ضروري است نکته این به توجه زمینهدراین فراهم نماید.

 سـند؛رنمی ارزیابیبه مرحلۀ  روستایی توسعۀ يهاپروژه و هاطرح از
و  مـدتهکوتـا پیامـدهاي از نـدرتان روستایی بـهگربنابراین، توسعه
، ص. 1389همکـاران، و شـوند (زرافشـانی مى مطلـع بلندمـدت آن

 جامعـۀ بـرايها طـرح ایـن از دسـتاوردهاي بنابراین آگاهی)؛ 154
  .ایران ضروري است روستایی

- ي روستایی کشور که طرح هادي در آن بـههاازجمله محدوده
معرض اجرا گذاشته شده، روسـتاهاي واقـع در شهرسـتان نیشـابور 
است. این شهرستان واقع در محدودة استان خراسان رضوي با چهار 

سعی پژوهش اساس، در این باشد؛ براینمىبخش و سیزده دهستان 
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العۀ پیامدهاي کالبـدي، اجتمـاعی و اقتصـادي بر آن است تا به مط
- اجراي طرح هادي در شهرستان نیشابور پرداخته شود. براي دست

یابی به این هدف، میزان تأثیرگذاري اجراي طرح هادي روستایی در 
روند ابعاد کالبـدي، اجتمـاعی و اقتصـادي در دو گـروه روسـتاهاي 

ایـن تحقیـق بـه ي هاشود. پرسشمىبرخوردار و نابرخوردار بررسی 
  ند:ااین شرح

ز توسـعه و بهبـود معـابر، ساآیا اجراي طرح هادي روستایی، زمینه - 
افزایش سطح بهداشت و ارتقاي محیط زیسـت در نـواحی روسـتایی 

  شده است؟
یري روستاییان، کاهش پذآیا اجراي طرح هادي روستایی، مشارکت - 

- تا را بـهمهاجرت به شهر و افزایش رضایت روستاییان از محیط روس
  همراه داشته است؟

گـذاري و یهآیا اجراي طرح هادي روستایی موجب افـزایش سـرما - 
 بهبود اشتغال در نواحی روستایی شده است؟

  تحقیقنظري  .  پیشینۀ2. 1
درزمینۀ بررسی اثرات اجـراي طـرح هـادي  پژوهش نخستین

 اجتمـاعی - آثـار اقتصـادي بررسـی هـدف با است که يامطالعه
اسـت. از  گرفتـه انجام همدان استان در بهسازي يهااجراي طرح

به رضایت روستاییان از اجـراي طـرح،  توانمىپژوهش  این نتایج
خدماتی در روستا، بهبود وضعیت ارتباطات  - ایجاد مشاغل تجاري

 عملیـات انجـام شـدنطـوالنی، هاو احداث یا بازسازي ساختمان
کـرد  اشـارهها بهسازي و تأثیر اندك طـرح در کـاهش مهـاجرت

  ).1368(وثوقی، 
 - اقتصـادي آثار بازتابي مشابه ا) در مطالعه1370پور (عشار
 روسـتاي در چهار را روستایی بهسازي يهاطرح اجراي اجتماعی

 ایـن مهـم نتـایج اسـت. از کرده بررسی شرقی استان آذربایجان
تأثیر طرح بر گسترش و توسعۀ روسـتا، رونـق  به توانمىپژوهش 

ي خـدماتی هابه روستا و گسترش فعالیتتجارت، بازگشت مردم 
نشـدن نیازهـاي اشاره نمود. ازجمله مشکالت طرح نیز شناسـایی

شـدن زمـان اجـراي ، طـوالنیهاتمام رهاشـدن طـرحمردم، نیمه
- ي احـداثهابودن خیابـانو اعتراض مردم به غیرمستقیم هاطرح

  شده است.
ي هـادي ها) در پژوهشی به ارزیابی طـرح1371علیمردانی (

ستایی پرداخته است و به این نتیجه رسـیده کـه طـرح هـادي رو
، درزمینۀ معیارهـاي %28اجتماعی  - درزمینۀ معیارهاي اقتصادي

 %29و درزمینۀ معیارهاي کالبـدي  %30محیطی و اقلیمی زیست
  موفق بوده است.

ي هـادي ها) در مطالعۀ آثار طرح1370موسوي قهدریجانی (
میـزان  نتیجه رسیده است کـه روستایی در استان اصفهان به این

روستاییان از بهسازي باوجود مخالفتشان بـا مسـیر رضایت باالي 
طرح بهسازي در روستاها، تمایل روسـتاییان بـه کسـب خـدمات 

گونه از نتایج اجراي این کنترل مهاجرت، در نبودنموفقشهري و 
  ها است.طرح

دي و ادارة بهسازي و مسکن روستایی به ارزیابی اثرات اقتصـا
ي بهسازي روستاهاي استان لرستان پرداخـت کـه هااشتغال طرح
تــوان بــه بهبــود وضــعیت معیشــت روســتاییان، مىاز نتــایج آن 

تأثیرنداشتن طرح بهسازي در کاهش مهاجرت، رونـق واحـدهاي 
گـذاري در یهتجاري و خدماتی و افزایش عالقـۀ مـردم بـه سـرما

عاونـت عمـران و روستا پس از اجراي طرح بهسازي اشاره نمود (م
  ).1377بهسازي مسکن جهاد سازندگی استان لرستان، 

ي هادي در توسـعۀ ها) در بررسی نقش طرح1382قربانیان (
اقتصادي روستاهاي استان همـدان نشـان داد اجـراي  - اجتماعی

گذاري در روستا و یهي هادي سبب افزایش تمایل به سرماهاطرح
غییرات کالبدي شده شدن سیماي روستا از حالت سنتی با تخارج

است. این مطالعه حاکی از آن است کـه اجـراي طـرح هـادي در 
عنوان عامـل مسـلط تغییـر، در توسـعۀ روستاهاي موردمطالعه به

  اقتصادي و اجتماعی روستاها مؤثر بوده است.
اي دیگر، معاونـت عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن در بررسی

دي روسـتایی در ي هـاهاانقالب اسالمی به ارزیابی اجـراي طـرح
تـوان بـه مىپانزده استان کشور پرداختـه اسـت کـه از نتـایج آن 

نشـینی و کمـک مـالی و نیـروي صـورت عقـبمشارکت مردم به
بــه شــهر، افــزایش ارزش  هاانسـانی، کنتــرل نســبی در مهـاجرت
ــزایش ســرما ــذاري در روســتا، اجــراي یهاقتصــادي امــالك، اف گ
از مشاوران در تهیـه  دقتی برخینامطلوب طرح ازلحاظ کیفی، کم
نشـدن منطقـی روسـتاییان در و ارائۀ نقشـۀ پیشـنهادي، توجیـه
 هاتـوجهی بـه پرداخـت خسـارتمرحلۀ تهیه و اجراي طرح و کم

  ).1385اشاره کرد (معاونت عمران روستایی، 
 يهاطـرح ارزیابی ) در1388، خسروبیگی، و خدایی ( لوتقی
عملکـرد  نگینکـه میـا  معتقد هستند کمیجان شهرستان هادي
 موردانتظار اسـت؛ ولـی حد از مختلف کمتر در ابعاد هادي طرح
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 اقتصـادي بعـد از را بهتـر اجتمـاعی بعـد عملکـرد وجـود،بـااین
  دانند.مى

) درمورد طـرح هـادي روسـتایی 1391عنابستانی و اکبري (
بـر سـاختارهاي چهارگانـۀ کالبـدي،  هاکه این طـرح معتقد است

دیـدگاه  ازمحیطـی توجـه دارنـد. اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت
 براي را روستا در زندگی به هادي امید طرح )،1391عنابستانی (

محیطـی آن زیسـت امـا پیامـدهاي آورده است؛ وجودبه آن اهالی
انگاشت.   نادیده نباید را ي موجود در روستاهاازجمله انواع آلودگی

) در 1387ترکاشــوند، مظفــر، حســینی، ســلیمانی، و ســرمدي (
رسی آثار اجراي طرح هادي بر محیط زیست روسـتاهاي ایـران بر

معتقد هستند که مواردي مانند نبود یا نقص مطالعات محیطـی و 
بر محـیط طبیعـی  هانکردن آثار اجراي پروژهبینیپیشهمچنین، 

 هاهنگام تهیـه و سـپس، اجـراي طـرحو محیط زیست روستا، به
اجـراي  کـه معتقـد اسـت نیز ) 1388شود. نصیري (مىمشاهده 

 در روستایی يهاسکونتگاه وضعیت بهبود باعث روستا هادي طرح
دهقـانی  و پنـاهشهرسـتان زنجـان شـده اسـت. حـق روسـتاهاي

بهبـود  هـادي موجـب طـرح کـه رسیدند نتیجه این به )1388(
 شده اسـت؛ روستاها در سکونت به آنان و امیدواري مردم زندگی

ي هااست. یافته ذاشتهبرجاي نگ مطلوبی محیطیعواقب زیست اما
 بیرجنـد شهرستان در ) 1388نیا، و شاهسوندي (مرادي، ابطحی

 اهالی مهاجرت معکوس موجب طرح هادي که دهدمىنشان  نیز
معاونـت عمـران روسـتایی بنیـاد اسـت.  شـده بادآحاجی منطقۀ

ي هــادي هامســکن در پژوهشــی اظهــار کــرده اســت کــه طــرح
ي، بلکه ازنظـر اقتصـادي و کالبد- تنها ازلحاظ محیطیروستایی نه

(معاونت عمران روسـتایی، کنند مىاجتماعی روستاها را دگرگون 
1389(  .  

به اهمیت ایـن طـرح در سـطح روسـتاهاي  توجه بابنابراین، 
 24899 حـدود 1389سـال  پایـان تـا اینکه کشور و با عنایت به

 مرحلـۀ روستا بـه 9912 در گردیده و طرح هادي روستایی تهیه
سـاختن زوایـاي دنبـال روشـنده است، این تحقیـق بـهدرآم اجرا

پنهان اجراي این طرح در منطقۀ موردمطالعه؛ یعنـی، شهرسـتان 
نیشابور و واکاوي آثار کالبدي، اجتماعی و اقتصادي آن بر جامعـۀ 

  روستایی است.
  شناسی تحقیق. روش2

ي کمـی، ازحیـث هااین پژوهش ازنظر ماهیت از نوع پژوهش     
وري آتحقیقات کاربردي و ازلحـاظ چگـونگی جمـع هدف درزمرة

تحلیلـی و پیمایشـی اسـت. رویکـرد  - اطالعات از نـوع توصـیفی

پژوهش نیـز از نـوع ترکیبـی (پرسشـنامه، مصـاحبه و مشـاهده) 
  باشد.مى

روش ارزیابی در این مطالعه از نوع ارزیابی پس از اجـرا اسـت      
ي روسـتاهاي که اثرات کالبدي، اجتماعی و اقتصـادي طـرح هـاد

دهد. مىموردمطالعه و میزان تحقق اهداف آن را موردمطالعه قرار 
گیـري کـوکران بـا سـطح نهبراي برآورد حجم نمونه از روش نمـو

صـورت استفاده شـد کـه بـه %5و احتمال خطاي  %95اطمینان 
گیري تصادفی ساده انجام گرفت. در این تحقیق سـه گـروه نهنمو

نـد؛ گـروه نخسـت، سـاکنان اهموردپرسش و مصاحبه قـرار گرفتـ
ــاران و اعضــاي  ــروه دوم، دهی ــانوار)، گ ــتاها (سرپرســتان خ روس
شوراهاي اسالمی و گروه سـوم، کارشناسـان و متخصصـان بنیـاد 

  مسکن انقالب اسالمی شهرستان نیشابور هستند. 
ها روستاهاي موردمطالعه در این براي مقایسۀ برخی از ویژگی     

  ند:ارفتهتحقیق در دو گروه جاي گ
اجرا شده است و  ها. روستاهایی که طرح هادي روستایی در آن1

کـه ازبـین ياگونـهگـذرد؛ بـهحداقل هشت سال از اجراي آن می
 17گیري تصـادفی نهبا توجه به طبقات جمعیتی، طبق نمو هاآن

روستا انتخاب شدند. حجم نمونه براساس فرمول کـوکران شـامل 
ه بـه روش تصـادفی سـاده نفر (سرپرست خـانوار) اسـت کـ 285

  ند؛اانتخاب شدند و موردپرسش قرار گرفته
. روستاهاي فاقد طرح هادي که با توجه بـه طبقـات جمعیتـی، 2

نـد و حجـم اروسـتا انتخـاب شـده 8گیري تصادفی نهازطریق نمو
نفر (سرپرسـت خـانوار)  73نمونه براساس فرمول کوکران، شامل 

انـد و ساده برگزیده شدهعنوان نمونه به روش تصادفی است که به
  ند.اموردپرسش قرار گرفته

در پژوهش حاضر با توجه به اینکه روسـتاهاي موردمطالعـه      
نـد و ازنظـر محیطـی، ادر محدودة شهرستان نیشابور واقع شده
زي ساهـم دارنـد، همگـناقتصادي و اجتماعی شرایط نزدیک به

ازش وري اطالعات و پـردآممکن شده است. پس از جمع هاداده
، بـه تحلیـل Excelو  SPSSفـزاري انـرمي هادر محیط هاآن

   و تبیین موضوع موردمطالعه پرداخته شد. هاداده
  ي تحقیقها. شاخص1. 2

ي پژوهش در ابعاد کالبدي، اجتماعی و هاو مؤلفه هاشاخص     
ازطریـق بررسـی و  هااند. این شاخصي شدهبنداقتصادي دسته

یطـــۀ موضـــوع ي نظـــري در حهامـــرور گســـتردة پـــژوهش
ختارمند با متخصصـان ساموردپژوهش، مصاحبۀ حضوري و نیمه

شده در طـرح هـادي و نمودن اهداف مطرحو افراد مطلع، دخیل
اسـتخراج شـدند. مجمـوع نیز مشـاهدات میـدانی شناسـایی و
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 هاوسـیلۀ گروهـی از معـرفبـه هامجموع شـاخصاستخراج شدند.  

دهی پـنج هاي مقیاس نمربرمبن هاتمامی گویه ) ارزیابی شد.ها(گویه
، کم، متوسـط، زیـاد، خیلـی زیـاد) کمي طیف لیکرت (خیلیادرجه

 847/0برمبناي آلفاي کرونباخ با اعتبـار  هاتنظیم شدند و پایایی آن
  تأیید گردید.

    . بعد کالبدي1. 1. 2
براي ارزیابی بعد کالبدي، دو شاخص شبکۀ معـابر و محـیط     

براسـاس آلفـاي  هاي آنهاویـهاند و پایایی گزیست بررسی شده
  تأیید گردیده است. 812/0تا  741/0کرونباخ بین 

  ي بعد کالبديهاو گویه هاشاخص .1جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  هاگویه  هاشاخص

  شبکۀ معابر

  وآمدسهولت رفت
  احداث معابر جدید

  کیفیت پوشش معابر اصلی
  کیفیت پوشش معابر فرعی

ي هافنی معابر (تعریض مناسب، شیب مناسب و رعایت حریم راه رعایت ضوابط
  روستایی)

  محیط زیست

  ي سطحی از معابرهاآوري و هدایت آبجمع
  وري فاضالب روستاییآجمع

  هاوري زبالهآجمع
  گورستان ةیابی و توسعۀ محدودمکان

  ایجاد و گسترش فضاي سبز در محیط روستا
  بعد اجتماعی .  2. 1. 2
براي ارزیابی آثار اجراي طرح هادي در بعـد اجتمـاعی، سـه     

اند یري، مهاجرت و رضایتمندي بررسی شدهپذشاخص مشارکت

تـا  871/0براساس آلفاي کرونباخ بـین  هاي آنهاو پایایی گویه
  تأیید گردیده است. 892/0

  ي بعد اجتماعیهاو گویه هاشاخص. 2جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  هاگویه  اهشاخص

  یريپذمشارکت

  مشارکت در امور روستایی
  حفظ و نگهداري از فضاهاي عمومی ( مانند معابر، جدول و ...)

  نشینی مساکنعقبمشارکت در تخریب و 
  وسازو معابر هنگام ساختها حفظ حریم خیابان

  ي در امور جاري روستاییگیرتصمیم

  مهاجرت

  ده سال گذشتهمیزان مهاجرت از روستا به شهر طی 
  تمایل روستاییان به مهاجرت از روستا به شهر

  میزان مهاجرت از شهر به روستا طی ده سال گذشته
  میزان مهاجرت فصلی و سالیانه

  رضایتمندي

  هاو کوچهها رضایت از معابر و عرض خیابان
  زیبایی سیماي روستا و ترتیب منظم بافت مساکن

  یرضایت از دفع فضوالت حیوان
  قیمت زمین و مسکن و صدور اسناد مالکیت
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  . بعد اقتصادي3. 1. 2

براي ارزیابی تأثیر اجراي طـرح هـادي در بعـد اقتصـادي، دو    
اند ایی موردسنجش قرار گرفتهزگذاري و اشتغالیهشاخص سرما

تـا  714/0براساس آلفاي کرونباخ بـین  هاي آنهاو پایایی گویه
  تأیید شده است. 857/0

  ي بعد اقتصاديهاو گویه هاشاخص .3ل جدو
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  هاگویه  هاشاخص

  گذاريسرمایه
  گذاري در روستایهتمایل به سرما

  سرمایۀ فعلی در روستا
  گذاري در روستایهمیزان تراکم سرما

  زاییاشتغال

  ي جدید شغلی در محیط روستاهاپیدایش فرصت
  فعلی در روستاوکار میزان اشتغال و کسب

  وضعیت بیکاري فصلی و ساالنه
  وکار در روستااندازي و گسترش کسبهتمایل به را

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق2. 2
شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوي واقع شده است 

ي چنـاران و قوچـان، از طـرف هاو از طرف شمال به شهرستان
ز طـرف جنـوب بـه ي مشـهد و بینـالود، اهاشرق به شهرسـتان

ي تربـت حیدریـه و کاشـمر و از سـمت غـرب بــه هاشهرسـتان
  باشد.مىي سبزوار و تخت جلگه محدود هاشهرستان

 19درجـه و  59دقیقـه تـا  10درجـه و  58این شهرستان بین 
 36دقیقـه تـا  34درجـه و  35جغرافیایی شـرقی و دقیقۀ طول

سـت و جغرافیایی شمالی واقع گردیده ادقیقۀ عرض 56درجه و 
باشـد. طبـق مىکیلومترمربـع  14/6763مساحت آن در حدود 

 4، ایــن شهرســتان داراي 1390تقســیمات کشــوري در ســال 
روستاي داراي  431روستا ( 961دهستان و  13شهر،  7بخش، 

باشـد. براسـاس آمـار مىروستاي خالی از سکنه)  530سکنه و 

عداد، نفر جمعیت دارد که از این ت 433105بر ، بالغ1390سال 
نفر جمعیـت روسـتایی هسـتند (مرکـز آمـار ایـران،  162804

1390.(  
گویـان در از پاسـخ %59، حدود شدهي انجامهاطبق بررسی     

محدودة موردمطالعه، به کشاورزي اشتغال دارند (کشاورزي اعم 
آمـده، بیشـترین دستاز زراعت، دامداري و...). براساس نتایج به

سـال اسـت.  30-45) بـین %04/52گویـان (فراوانی سن پاسخ
داراي  %36/61گویــان روســتایی بیســواد و از گــروه پاســخ 21%

  تحصیالت ابتدایی هستند. 
ي موردمطالعه در هاجدول زیر پراکندگی جمعیت در آبادي     

  دهد.مىشهرستان نیشابور را برحسب طبقات خانوار نشان 

  1390ر شهرستان نیشابور در سال پراکندگی جمعیت در روستاهاي موردمطالعه د .4جدول 
  1392ي پژوهش، هامأخذ: یافته

  طبقات خانوار
  روستاهاي فاقد طرح هادي  روستاهاي داراي طرح هادي

  درصد  تعداد روستا  درصد  تعداد روستا
  5/37  4  _  _  100کمتر از 

  25  2  41/29  5  249تا  100بین 
  25  2  17/41  7  499تا  250بین 
  _  _  64/17  3  999تا  500بین 

  _  _  76/11  2  1000بیش از 
  100  8  100  17  جمع
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  موقعیت محدودة موردمطالعه .1شکل 

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  . مبانی نظري تحقیق3

بسیاري از محققان معتقـد هسـتند کـه خاسـتگاه تـاریخی 
یــزي ریــزي بــه روشــنی از دو منبــع برنامــهري برنامــههاشــیوه

یزي کـالن غربـی سرچشـمه ربرنامهکمونیستی شوروي سابق و 
). اولــین کشــوري کــه بــه 40، ص. 1383گیرنــد (رضــوانی، مى

ي توســعۀ اقتصــادي و هامفهـوم علمــی اقــدام بــه تهیــۀ برنامــه
اجتماعی روستاها نمود، کشـور شـوروي پـس از انقـالب اکتبـر 

). پـس از 23، ص. 1372میالدي بـود (رحیمـی مـوقر،  1917
خصـوص کشـورهاي اروپـاي بهجنگ جهانی دوم، سایر کشورها 

یـزي را بـراي حـل مشـکالت ري برنامههاشرقی و چین فعالیت
). 11، ص. 1364روستایی خود شروع نمودند (عبدالمجیدخان، 

یزي روستایی با وقوع انقالب روسیه آغـاز شـد؛ رتاریخچۀ برنامه
ي هایزي در کشورهاي اروپایی در سالراما اوج گرایش به برنامه
شود که نمونۀ بارز آن اجراي مىانی دیده پس از جنگ دوم جه

). 42، ص. 1382لنگـرودي، طرح مونه در فرانسه بـود (مطیعـی
یزي توسعه در کشورهاي اروپایی یکی از عوامل رموفقیت برنامه

ي هاتوسـعه درراسـتاي تهیـۀ برنامـهتشویق کشورهاي درحـال
ی ي عمرانهاعمرانی بود. در آسیا اقدامات اولیه براي تهیۀ برنامه

در کشورهایی چون فیلیپین، هندوستان، پاکستان و ایران آغـاز 
ي مفید ها). ازجمله تجربه88، ص. 1368گردید (سازمان ملل، 

یـزي توسـعۀ روسـتایی، کشـور رآسیاي شرقی درزمینـۀ برنامـه
ي زیرسـاخت هاي اخیر درگیر طرحهااندونزي است که در سال

ه  و در مقیاسی کارگیري منابع محلی گردیدروستایی بر پایۀ به
گسترده بر توسـعۀ فرهنگـی و اجتمـاعی در جوامـع روسـتایی 
تمرکز کرده و ازطریق دسترسی آسان به یـافتن شـغل، شـرایط 
رفاه اقتصادي و اجتماعی روسـتاییان را بهبـود بخشـیده اسـت. 
هدف کلی راهبرد کاهش فقـر در ایـن کشـور، افـزایش امکـان 

غلی، کاالهـا و ي شـهایابی جمعیت روسـتایی بـه فرصـتدست
آوردن کارآمـد اقتصادي و ...، ازطریق فـراهم -خدمات اجتماعی

ي روستایی پایدار بـود. هـدف میـانی ایـن راهبـرد هازیرساخت
افزایش استفاده از منابع محلی (نیروي کـار و مـواد) و دیگـري 

بود. هـدف ها ي شغلی درخالل توسعۀ زیرساختهاایجاد فرصت
ــد ــردِ توســعه، ق ــن راهب ــایی ای ــدنی، رتنه ــافتن نهادهــاي م ی

ي سازوکارهاي مدیریت کارآمد و فراگیري رویکردهاي گیرشکل
یـزي، رآموزشی با هدف مرسوم کردن، ترویج و حمایت از برنامه

بـود (معاونـت عمـران روسـتایی، ها طراحی و اجراي بهینـۀ آن
  ). 53، ص. 1388

در ایران اولین گام بـراي عمـران روسـتاها بـا وضـع قـانون 
دنبـال آن قـوانین برداشته شد و به 1316هات در سال عمران د

ام نتوانسـتند گـامی اساسـی کددیگري مطرح شـدند کـه هـیچ
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یـن تررسد مهـممىنظر شمار آیند. بهدرجهت عمران روستاها به

نکـردن مناسـب ارزیـابی ، ناشی ازهانشدن این طرحدلیل موفق
 )، عمـران1345-1351است. از برنامـۀ چهـارم عمرانـی (ها آن

یزي کشور جایگاه مشخص و مسـتقلی رروستایی در نظام برنامه
ي توسـعه و عمـران روسـتایی در هایافت و از آن به بعد برنامـه

کشور تهیه و اجرا شدند؛ اما سابقۀ اقـدامات بهسـازي و اصـالح 
بافت فیزیکی و کالبدي روستاها اندك است. اولین بـار در سـال 

» بخشـی روسـتاهانروا -طرح اصالحی«طرحی با عنوان  1362
اجـرا گذاشـته شـد. در یکی از روستاهاي شهرستان شهرکرد به

بازتاب تغییرات فیزیکی این طـرح سـبب شـد مجلـس شـوراي 
ي اواحـدهبـا تصـویب مـاده 1362دي ماه  19اسالمی در تاریخ 

دولت را موظف کند تا براي بهبود وضعیت روستاها و بازسـازي 
خـدمات رفـاهی و امکانـات ي را با هدف رسـاندن ا، الیحههاآن

بهداشتی، فرهنگی، صنعتی و تولیـدي بـه مجلـس ارائـه نمایـد 
). بـا تأسـیس بنیـاد 1، ص.1369(بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 

ي در سطح روسـتاهاي امسکن انقالب اسالمی، اقدامات پراکنده
کشور صورت گرفت که از آن جمله، واگـذاري زمـین و سـاخت 

ي سـاختمانی روسـتایی، هاپروانـهمسکن براي محرومان، صدور 
-تهیه و اجراي طرح بهسازي بافت با ارزش روسـتایی و سـامان

اند. از دیگر اقدامات بنیـاد، ي روستایی بودههادهی به سکونتگاه
تهیه و اجراي طرح هادي روستایی است که با هدف نوسـازي و 

گیرد و رشد و توسـعۀ پایـدار و مىبهسازي کالبد روستاها انجام 
   دهد.مىانبۀ روستاها را مدنظر قرار جهمه
یی هستند هاي توسعه و پیشرفت موفق، برنامههایزيربرنامه    

ي قبـل، حـین و پـس از اجـرا همـراه و همگـام هاکه با ارزیابی
یـزي، داراي رعنوان بخشـی از فراینـد برنامـههستند. ارزیابی به

سابقۀ چندان طـوالنی نیسـت. ارزیـابی بـه مفهـوم امـروزي بـا 
ي هایـزي و گسـترش روشري رویکرد جامع به برنامـهگیرشکل

یزي ري بعد از جنگ جهانی دوم در حوزة برنامههاکمی در سال
ــه ــهري و منطق ــهاش ــد و در ده  1970و  1960ي هاي وارد ش

یزي جامع، منجـر رمیالدي به موازات انتقادهاي متعدد از برنامه
ي ارزیـابی هاتوجهی درخصوص روشي ادبیات قابلگیربه شکل

یافتن آن شد. در کشور ما نیـز بـا گسـترش آمـوزش و عمومیت
ي دانشگاهی در علوم مهندسی و علوم انسـانی هابرخی از رشته

ي و شـروع تهیـۀ ایزي شـهري و منطقـهرطور خاص برنامهو به
عنـوان بخشـی از ي جامع شهري، ارزیـابی بـههانسل دوم طرح
ي بـراي اعنـوان وسـیلهیزي گردید و همچنین، بهرفرایند برنامه
ي هاي هـادي شـهري، وارد حـوزههاي تهیۀ طـرحهااصالح  روش

ي ها؛ ولی مطالعات طـرحي دانشگاهی و مراکز پژوهشی شداحرفه
(معاونـت عمـران روسـتایی، توسعۀ روستایی بسـیار انـدك اسـت 

  ).25، ص. 1388

  
  هاي تحقیق با ارزیابی اجراي طرح هادي روستایینحوة ارتباط شاخص .2شکل 

  1392ي پژوهش، هاافتهمأخذ: ی
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  ي تحقیقهاها و یافته. داده4
  . اثرات کالبدي اجراي طرح هادي روستایی1. 4

ــه، دو       ــتاهاي موردمطالع ــدي در روس ــار کالب ــۀ آث در مطالع
شاخص معابر و محیط زیست در دو گروه روستاهاي برخوردار و 

دهـد مىآمده نشان دستغیربرخوردار بررسی گردیدند. نتایج به
ر شبکۀ معابر دربین روسـتاهاي داراي طـرح هـادي تغییـرات د

که سطح جایینبیشتر از روستاهاي نابرخوردار از آن هستند. ازآ
اسـکوئر ياري در آزمون این فرضیه با استفاده از روش کـادمعنا

تعمیم آمده قابلدستاست، نتایج به 05/0تیپ پیرسون کمتر از 
تـوان پـذیرفت کـه اجـراي مىبه جامعۀ آماري است؛ بنـابراین، 

-عبارتطرح هادي روستایی بر شبکۀ معابر تأثیر داشته است. به

اجـرا شـده اسـت، از ها دیگر، روستاهایی که طرح هـادي در آن
 ي برخوردار هستند و کیفیـت معـابرترشبکۀ معابر بهتر و منظم

از تر شـده و تسـطیح شـیب، مناسـبدلیـل آسـفالت ریختـهبه
  این طرح هستند. روستاهایی است که فاقد

کـه سـطح معنـاداري در بررسـی شـاخص محـیط جاییازآن     
است، تأثیر اجراي طرح هادي بر افـزایش  05/0زیست بیشتر از 

شـود. نمیسطح بهداشت و ارتقاي محیط زیست روستا پذیرفته 
توان گفت اجراي طرح هادي روسـتایی نتوانسـته مىدر نتیجه، 

با موفقیت همراه باشد و این محیطی است از نظر تأثیرات زیست
  رسد.مىنظر شاخص ضعیف به

  اثرات کالبدي اجراي طرح هادي روستایی. 5جدول 
  1392ي پژوهش، هامأخذ: یافته

  هاشاخص
نوع 
  روستاها

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  خطاي استاندارد
  میانگین

مقدار 
 tآمارة 

سطح 
  معناداري

  شبکۀ معابر
  05684/0  9062/0  9065/4  285  برخوردار

685/33  000/0  
  06761/0  5263/0  1932/2  73  نابرخوردار

  محیط زیست
  06881/0  4306/0  1641/2  285  برخوردار

084/20  100/0  
  04287/0  33167/0  52/2  73  نابرخوردار

  

  . اثرات اجتماعی اجراي طرح هادي روستایی2. 4
سـتایی در در مطالعۀ آثار اجتماعی اجـراي طـرح هـادي رو     

یري، مهاجرت و پذروستاهاي موردمطالعه، سه شاخص مشارکت
رضایتمندي در دو گـروه روسـتاهاي برخـوردار و غیربرخـوردار 

دهد میانگین نمرة مىآمده نشان دستبررسی گردیدند. نتایج به
یـري دربـین روسـتاهاي برخـوردار از طـرح هـادي، پذمشارکت

رح اسـت؛ بنـابراین، بیشتر از روسـتاهاي نـابرخوردار از ایـن طـ
یـري پذتوان پذیرفت که اجـراي طـرح هـادي بـر مشـارکتمى

یري عمدتاً از نوع پذروستاییان تأثیر گذاشته است. این مشارکت
  نشینی بوده است.عقبتخریب و 

دهـد میـزان کـاهش مىبررسی شاخص مهاجرت نیز نشان      
مهاجرت در روستاهاي داراي طرح هـادي، بـاالتر از روسـتاهاي 

که سطح معناداري نیـز کمتـر از جاییند این طرح است. ازآفاق
تعمـیم بـه آمـده قابـلدسـتتوان گفت نتیجۀ بهمىاست، 05/0

شـود؛ یعنـی در مىجامعۀ آماري است و فرضیۀ پژوهش تأییـد 
روستاهایی که طرح هادي به اجرا درآمده است، میزان مهاجرت 

هـاي هورکمتر است. با مقایسۀ جمعیتی روستاهاي نمونه طی د
شـود کـه جمعیـت سـیر مىسرشـماري نیـز مشـاهده مختلف 

و نشده است. رطبیعی داشته و با کاهش یا افزایش ناگهانی روبه
کرده به نقاط شهري نیز پس از اجـراي تعدادي از افرادِ مهاجرت

مسـکن و طرح هادي به دالیلی ازجمله افزایش بهـاي زمـین و 
  ند.اشتهروستاها بازگاعطاي تسهیالت وام مسکن به 

بــراین، شــاخص رضــایتمندي از وضــعیت روســتا، در عــالوه    
روستاهاي برخوردار از طرح هادي باالتر از روستاهاي فاقد طرح 
هادي است. در ارزیابی عملکـرد طـرح هـادي، میـزان رضـایت 

و ها روستاییان بسیار مهم است؛ زیـرا، میـزان انطبـاق سیاسـت
یی که مـردم از هاو خواسته اجرادرآمده با انتظاراتي بههابرنامه

ایمـانی و طرح دارند، بیانگر اثربخشی طرح اسـت (فیروزآبـادي 
). با توجه به سطح معنـاداري در ایـن 70، ص.1391جاجرمی، 

بـر تـأثیر اجـراي )، فرضیه تحقیق  مبنـی05/0آزمون (کمتر از 
  شود.مىطرح هادي بر رضایتمندي روستاییان پذیرفته 
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  ی اجراي طرح هادي روستاییاثرات اجتماع .6جدول 

  1392ي پژوهش، هامأخذ: یافته

  هاشاخص
نوع 
  روستاها

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  خطاي استاندارد
  میانگین

مقدار 
 tآمارة 

سطح 
  معناداري

  یريپذمشارکت
  0,0679  09125/1  5659/4  285  برخوردار

28,406  0,000  
  0,04431  35177/0  2289/2  73  نابرخوردار

  هاجرتم
  0,081  321/1  68/4  285  برخوردار

20,921  0,000  
  0,092  748/0  05/2  73  نابرخوردار

  رضایتمندي
  0,06563  05138/1  4381/4  285  برخوردار

20,735  0,000  
  0,06372  49869/0  5328/2  73  نابرخوردار

  
  . اثرات اقتصادي اجراي طرح هادي روستایی3. 4

اجراي طرح هادي روستایی در  در مطالعۀ تأثیرات اقتصادي
اري و اشـتغال در گذروستاهاي موردمطالعه، دو شاخص سرمایه

دو گروه روستاهاي برخوردار و غیربرخـوردار بررسـی گردیدنـد. 
اگر روستاییان انتظار داشته باشند تا پس از اجراي طرح هـادي 
-رونقی در اقتصاد روستا پدید آید، به احتمال زیـاد تمایـل مـی

گذاري کنند (معاونت عمـران روسـتایی، یهروستا سرما یابند در
دهـد میـزان مىآمـده نشـان دسـت). نتایج به156، ص. 1388
اجرا شـده ها گذاري در روستاهایی که طرح هادي در آنیهسرما

است، باالتر از روستاهاي فاقد آن است. حال، با توجه بـه اینکـه 
سـت، ا 05/0سطح معنـاداري در آزمـون ایـن فرضـیه کمتـر از 

بر تأثیر اجراي طرح هـادي توان گفت فرضیۀ پژوهش  مبنیمى

شـود. مىگذاري در روستاها پذیرفتـه یهبر بهبود و افزایش سرما
گذاري در روستاهاي برخوردار از طـرح هـادي، یهتمایل به سرما
گذاري کشاورزي است؛ زیرا، ساختار اقتصادي یهدرراستاي سرما

  ري است.در محدودة موردبررسی زراعت و دامدا
رود که اشتغال نیز افزایش مىگذاري امید یهبا افزایش سرما     

ایی در روستاهاي برخـوردار زمیانگین شاخص اشتغالپیدا کند. 
از طرح هادي باالتر از روسـتاهایی اسـت کـه فاقـد ایـن طـرح 

که سطح معناداري نیز در آزمون این فرضیه با هستند. ازآنجایی
اسـت،  05/0تیپ پیرسون کمتر از  اسکوئرياستفاده از روش کا

آمده قابلیـت تعمـیم بـه جامعـۀ آمـاري را دارد و دستنتایج به
توان گفـت اجـراي طـرح هـادي روسـتایی سـبب بهبـود و مى

  .شودمىگسترش مشاغل روستاییان 

  اثرات اقتصادي اجراي طرح هادي روستایی  .7جدول 
  1392ي پژوهش، هامأخذ: یافته

  هاشاخص
نوع 
  روستاها

  میانگین  دادتع
انحراف 
  استاندارد

  خطاي استاندارد
  میانگین

مقدار 
 tآمارة 

سطح 
  معناداري

  گذاريیهسرما
  03211/0  5158/0  2056/4  285  برخوردار

957/24  000/0  
  05236/0  4051/0  4281/2  73  نابرخوردار

  اییزاشتغال
  05023/0  81577/0  0198/4  285  برخوردار

18/24  000/0  
  08851/0  68595/0  284/2  73  نابرخوردار
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  . بررسی تأثیر اجراي طرح هادي در ابعاد گوناگون4. 4

اري اجراي طـرح هـادي روسـتایی بـر ابعـاد گذضریب تأثیر    
کالبدي، اجتماعی و اقتصادي  در روستاهاي شهرستان نیشابور، 

دهد که درمجمـوع، مىدر دو گروه برخوردار و نابرخوردار نشان 
ی روستاییان در روستاهاي برخوردار، میانگین گویبراساس پاسخ
و میانگین بعـد  56/4، میانگین بعد اجتماعی 53/3بعد کالبدي 

ي اجتمــاعی، هاکــه شــاخصنحــوياســت؛ بــه 11/4اقتصــادي 
دهندة وضعیت نسبتاً مطلـوب ناقتصادي و شاخص کالبدي نشا

طرح هادي روستایی و تأثیرگذاري آن بر شؤون زندگی ساکنان 

محیطی تاها در ابعاد گوناگون است. تنها شاخص زیستاین روس
دهنـدة تأثیرنداشـتن ندر سطح پایینی قرار گرفته است و نشـا
  باشد. مىچشمگیر اجراي طرح هادي بر بهبود آن 

در روستاهاي نابرخوردار از دیدگاه روستاییان، میانگین بعـد     
و میـانگین بعـد  27/2، میـانگین بعـد اجتمـاعی 35/2کالبدي 

ي در ااســت و ایــن بیــانگر تفــاوت عمــده 35/2اقتصــادي 
تأثیرگذاري اجراي طرح هادي بر ابعاد گوناگون نواحی روستایی 

  است.

  اجراي طرح هادي بر ابعاد کالبدي، اجتماعی و اقتصادي نواحی روستایی تأثیرات .8جدول 
  1392ي پژوهش، هامأخذ: یافته

  صاديبعد اقت  بعد اجتماعی  بعد کالبدي  نوع روستا
  1127/4  5613/4  5353/3  برخوردار
  3560/2  2705/2  3566/2  نابرخوردار

) میـانگین تأثیرگـذاري طـرح هـادي را در 9جدول شمارة (    
ــاد  ــروه سهابع ــادي در دو گ ــاعی و اقتص ــدي، اجتم ــۀ کالب گان

دهـد. مىروستاهاي برخوردار و نابرخوردار از طرح هادي نشـان 
جز محیط زیسـت، بهها شاخص در روستاهاي برخوردار در همۀ

دهد که روستاهاي مىاست. این نشان  4میانگین وزنی باالتر از 
ــاخص ــر ش ــوردار ازنظ ــابر، هابرخ ــبکۀ مع ــی (ش ي موردبررس

ــارکت ــرمایهپذمش ــایتمندي، س ــاجرت، رض ــري، مه اري و گذی
دهندة تـأثیر ناشتغال) در وضعیت مناسبی قرار دارند و این نشا

ن روسـتاها اسـت. ایـن درحـالی مثبت اجراي طرح هادي در ای

میـانگین ها است که در روستاهاي نابرخوردار در همـۀ شـاخص
دهــد در ســطح روســتاهاي مىاســت و ایــن نشــان  2متوســط 

  ضعیف است.ها مندي از این شاخصهنابرخوردار، میزان بهر
شاخص محـیط زیسـت در روسـتاهاي برخـوردار و نیـز در      

اسـت کـه ایـن  2ین وزنـی انگروستاهاي نابرخوردار، داراي میـ
محیطـی روسـتا نداشتن این طرح به مسائل زیستتوجهحاصل 
محیطـی در روسـتاهاي ي زیسـتهاکـه گویـهياگونـهاست؛ به

ــا  ــابه ب ــی مش ــانگین وزن ــادي، داراي می ــرح ه ــوردار از ط برخ
.انـدهـا اجـرا نشـدهنروستاهایی هسـتند کـه ایـن طـرح در آ

  
  البدي، اجتماعی و اقتصاديها در ابعاد کمیانگین شاخص .9جدول 
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  0198/4  2056/4  4381/4  68/4  5659/4  1641/2  9065/4  برخوردار
  284/2  4281/2  5328/2  05/2  2289/2  52/2  1932/2  نابرخوردار

. تــأثیر اجــراي طــرح هــادي روســتایی از دیــدگاه 5. 4
  مسؤوالن و متخصصان

ــژوهش نشــان هایافتــه      دهــد ازنظــر متخصصــان در مىي پ
اجـرا درآمـده اسـت، میـانگین روستاهایی که طـرح هـادي بـه

، میـانگین شـاخص محـیط زیسـت 26/5شاخص شبکۀ معـابر 
، میـانگین شـاخص 62/4، میانگین شاخص رضـایتمندي 21/3

ــار ــذیري تکمش ــاجرت 41/4پ ــاخص مه ــانگین ش ، 11/4، می

و میــانگین شــاخص  52/4گــذاري یهمیــانگین شــاخص ســرما
است. با توجه به نظر کارشناسان نیز یکـی از  26/4زایی لاشتغا

محیطـی بـا میـانگین نقاط ضعف طرح هادي در شاخص زیست
با توجه به نظر کارشناسان و ها باشد. در دیگر شاخصمى 21/3

ین حوزه، میزان تأثیرگذاري اجراي طرح هـادي متخصصان در ا
ي مختلف زندگی روستاییان جدي هاتواند در جنبهمىروستایی 

  باشد.
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  هاي موردمطالعه از دیدگاه متخصصانمیزان تأثیرگذاري اجراي طرح هادي بر شاخص .10جدول 
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  )1-6میانگین (  حداکثر  حداقل  تعداد  شاخص
  26/5  84/5  82/3  35  ابرشبکۀ مع

  21/3  53/4  21/1  35  محیط زیست
  41/4  87/4  98/2  35  یريپذمشارکت

  11/4  33/4  01/3  35  مهاجرت
  62/4  16/5  05/3  35  رضایتمندي

  52/4  25/5  44/2  35  گذاريیهسرما
  26/4  81/5  63/2  35  زاییلاشتغا

  و پیشنهادهاگیري . نتیجه5
روستایی در فاصلۀ بـیش از  ي هاديهابا تهیه و اجراي طرح   

ــدم اساســی در ســامان ــه دو دهــۀ گذشــته، ق دهــی فضــایی ب
ي روستایی کشـور برداشـته هاي روستاییان در محیطهافعالیت

اقدام مؤثري براي بهبود توسعۀ کالبدي ها شده است و این طرح
آیند. طرح هادي روسـتایی بـا ایجـاد بسـتر مىشمار روستاها به

دهـی در عنوان ابزار سامانبالندگی، به الزم براي رشد، توسعه و
راستا، پژوهش حاضر روستاها موردتوجه قرار گرفته است. دراین

با هدف ارزیابی تأثیرات کالبدي، اجتمـاعی و اقتصـادي اجـراي 
  ي هادي روستایی شهرستان نیشابور انجام شد.هاطرح

دهـد اجـراي ایـن طـرح در مىنتایج متغیر کالبدي نشـان 
نۀ شاخص شبکۀ معابر موفق عمل نموده اسـت و روستاها درزمی
گویان مؤید این مطلب است؛ اما درزمینۀ شـاخص رضایت پاسخ

یـزي اجرایـی خاصـی رمحیطی ناموفق بوده است و برنامهزیست
درمورد آرامستان، دفع زباله و فاضالب، گسترش فضـاي سـبز و 

  ي سطحی از معابر وجود ندارد.هاوري هدایت آبآجمع
ان در روستاهاي نابرخوردار، تأثیرگـذاري طـرح نظر روستایی

هادي بر ابعاد کالبدي زندگی روسـتاییان را در هـر دو شـاخص 
کند؛ درنتیجـه، فرضـیۀ نخسـت نمىزیست تأیید معابر و محیط

شود و در شاخص افزایش پژوهش در شاخص معابر پذیرفته می
سطح بهداشت و ارتقاي محیط زیسـت در نـواحی روسـتایی رد 

  شود.مى
دهـد در روسـتاهاي داراي مىنتایج متغیر اجتمـاعی نشـان 

هندة تأثیرگـذاري ایـن دنشان 56/4طرح هادي، میانگین وزنی 
کـه نظـر روسـتاییان در عامل بر جوامع روستایی است؛ درحالی

روستاهاي نابرخوردار، تأثیرگذاري اجراي طـرح هـادي بـر بعـد 
راین، فرضـیۀ کند؛ بنـابنمیاجتماعی زندگی روستاییان را تأیید 

دوم در ایــن زمینــه کــه اجــراي طــرح هــادي روســتایی، 
یري روستاییان، کاهش مهاجرت به شـهر و افـزایش پذمشارکت

دنبـال داشـته اسـت، رضایت روستاییان از محـیط روسـتا را بـه
  پذیرفتنی خواهد بود.

دهنـدة نشـان 11/4نتایج متغیر اقتصادي با میانگین وزنـی 
ــرح  ــراي ط ــأثیر اقتصــادي اج ــتایی ت ــع روس ــر جوام ــادي ب ه

کـه نظـر روسـتاییان در روسـتاهاي موردمطالعه است؛ درحـالی
نابرخوردار، تأثیرگـذاري ایـن طـرح بـر بعـد اقتصـادي زنـدگی 

کنـد؛ درنتیجـه، فرضـیۀ سـوم تحقیـق نمیروستاییان را تأیید 
ــزایش  ــر اف ــتایی ب ــادي روس ــرح ه ــراي ط ــأثیر اج ــۀ ت درزمین

واحی روسـتایی پـذیرفتنی گذاري و بهبود اشـتغال در نـیهسرما
  است.

ي پژوهش، راهکارهـاي اجرایـی هابا توجه به یافته پیشنهادها:
محیطـی بـا همکـاري نهادهـاي ي زیسـتهامانند تقویت جنبه

ي متخصص، هامحلی، ارزیابی میزان موفقیت طرح  توسط گروه
استفاده از یک تیم ناظر محلی در هر سه مرحلۀ ارزیابی (پـیش 

گیــري از مــدیریت هپــس از اجــرا)، بهــر -حــین اجــرا -از اجــرا
ترکـردن بـازة زمـانی اجـراي همردمی)، کوتا -مشارکتی (دولتی

  شود.مىطرح هادي و ... پیشنهاد 
  ها یادداشت

1. Assessment 
2. Ex-post assessment 
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Abstract 
Purpose: The rural master plan is one of the most fundamental measures implemented in Iran. 
Considering the implementation trend of these plans, their assessment is essential for rural 
improvement planning. The purpose of this study is to assess the physical, economic and social 
effects of the master plan in Neyshabour County. 
Methodology: This study is an applied study. The research method employed is descriptive and 
analytical survey. Furthermore, required data is gathered through documentary methods and 
accordingly, data of 25 villages in the two groups of rural having mater plan and rural lacking master 
plan was collected through 358 questionnaires based on Cochran's sample size formula.  
Also 35 questionnaires were obtained from experts and the Dehyary as well as the employees of the 
Housing Foundation of the Islamic Councils.  
Finding: The results show that after plan implementation, regarding the physical effects, the 
indicators suggesting improved pathways as well as the environmental indicators including the 
Village’s cemetery, sewage, and garbage disposal have not been considered. Indices of immigration, 
participation, and satisfaction in the social dimension, and indices of investment and employment in 
economic dimension are in good conditions. 
Research limitation: Clarifying hidden aspects of implementing the rural guide plan and analyzing 
physical, social, and economic impact of the plan on the rural society are considered as challenges for 
the present study.  
Practical implications: According to the findings of the study, implementation strategies such as 
enforcement of environmental aspects, using a local observer team in all three phases of assessment, 
using participatory management (government-public), shortening the period of implementing the 
rural guide plan, etc. are recommended. 
Original/value: The importance of the present study is that the results of analyzing strengths and 
weaknesses of implementing the rural guide plan can be utilized in careful planning for improving the 
lives of villagers. 
Key words: Assessment of physical, Assessment of social- economic, rural master plan, Neyshabour 
County. 
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