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چکیده
امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است .این طرحها عمدتا جنبههای کالبدی روستاها
را مورد توجه قرار میدهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرحهای هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند .در این
راستا ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستای خراشاد میباشد .این پژوهش از نظر ماهیت
از نوع توصیفی -تحلیلی است که در روش توصیفی دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانهای و عملیات میدانی با استفاده از
پرسشنامه جمع آوری شده است .در روش تحلیلی ،با توجه به فرضیههای پژوهش ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده
است .جامعه آماری در این پژوهش ،سرپرستان خانوار روستای خراشاد ،میباشند که  77نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران
محاسبه شده است و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید .روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع
مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که ،ساکنین روستا ،از اجرایی شدن طرح هادی در روستا
رضایت دارند و میزان اثرگذاری و موفقیت طرح هادی را در ارتباط با شاخصهای مسکن ،کالبدی ،بهداشت و کاربری اراضی
خوب ارزی ابی کردند .با اجرایی شدن طرح هادی ،شبکه ی معابر و مسیر پیاده روها اصالح شده است که باعث سهولت رفت و
آمد روستاییان و همچنین با ایجاد شیب در معابر ،جدول گذاری و قرار دادن جویها باعث بهبود و کیفیت معابر و دسترسی آسانتر
به خدمات شده است و عالوه بر آن ،در زمینهی معیار بهداشت ،جمعآوری زباله ،دفع آبهای سطحی و پسماندهای منازل که یکی
از اثرات اجرایی مورد انتظار از طرح هادی روستایی تأثیر بر روی بهداشت محیط و وضعیت زیست محیطی روستاهاست میتوان
میزان موفقیت طرح هادی را در ارتباط با شاخصهای بهداشت مشاهده کرد.
واژگان کلیدی :طرح هادی ،روستا ،توسعه روستایی ،توسعه کالبدی ،روستای خراشاد ،شهرستان بیرجند
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مقدمه
روستاها با توجه به نقش مهمی که در نظام تولید و اشتغال کشور دارند ،گستردگی و پهنه جغرافیایی وسیعی که در بر
می گیرند و جمعیت قابل توجهی که علی رغم تغییر و تحوالت اجتماعی -اقتصادی دهههای اخیر در این سکونتگاهها
سکنی گزیدهاند ،باید در نظام توسعه کشور از جایگاه ویژهای برخوردار باشند ( .)Alal Hesabi, 2001: 15اما جهت
نیل به توسعه و به طور اخص توسعه روستایی در هرکشور و سرزمینی نیازمند برنامهریزی منسجم و هماهنگ هستیم.
انسجام در برنامه ریزی نیز در سایه اتخاذ سیاستهایی در قالب الگوهایی معین ممکن میشود ( & papeli Yazdi
 . )Ebrahimi, 2005: 58یکی از الگوهای توسعه روستایی که در دهه اول پس از پیروزی انقالب اسالمی با هدف
دستیابی به توسعه در مناطق روستایی ،تهیه و اجرا گردید طرح هادی روستایی است که به عنوان مهمترین سند رسمی و
قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما میباشد ( .)Hanzal Aidane, 2009: 1طرح هادی روستایی درصدد
دستیابی به ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها ،تأمین عادالنه امکانات ،هدایت وضعیت فیزیکی روستا ،تسهیالت بهبود
مسکن و خدمات محیط زیستی و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا ،ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی و ایجاد
زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی و ایجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت
مسکونی روستا است (.)Hosseini Hasel & Azizpour, 2007: 43
طرح های هادی در ایران متأثر از دیدگاه کارکرد گرایی با محوریت قرار دادن تحوالت کالبدی در روستاها سعی در
دگرگون ساختن کالبد روستاها و دستیابی به توسعه روستایی هستند ( .)Muzaffar&Partners, 2007: 12محصول
نهایی طرحهای هادی روستایی در ایران نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ،جدول سرانهها و ضوابط و مقرارت میباشد.
برخی دیگر از محققان معتقدند که در نظام برنامه ریزی توسعه روستایی بیشتر از رویکرد عقالنی محور استفاده شده است.
نتایج بررسیها نشان میدهد که رویکرد عقالنیگرایی بدلیل "تخصص محوری" و "خصیصه غیرمشارکتی" با ناکامیها
و ضعف های زیادی رو به رو بوده؛ در شرایط کنونی اتخاذ رویکرد ارتباطی از ضرورتهای مهم فرآیند برنامهریزی توسعه
روستایی کشور محسوب میشود ( .)Ronaldin Eftehkari & Behzad Nasab, 2003:1طرح هادی به عنوان
یک متغیر بیرونی ،وارد سیستم روستا میشود ،بر ساختارهای روستا اثر میگذارد ،این ساختارها شامل ابعاد چهار گانه
فیزیکی-کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی روستا است ،طرح هادی با مبنای تغییر و تحول در ساختار
فیزیکی-کالبدی بخشی از فرآیند توسعه روستایی به شمار میرود ( .)Aslani,1998: 223براین اساس بررسی مطالعه
حاضر ،در پی بررسی میزان اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستای خراشاد شهرستان بیرجند میباشد .این پژوهش
به دنبال آن است تا میزان تأثیر گذاری و موفقیت طرح هادی روستای خراشاد در ابعاد کالبدی ،اجتماعی  -اقتصادی و
بهداشتی از دیدگاه روستاییان را بررسی نماید.
با توجه به اهمیت طرحهای هادی روستایی و اثرات چندگانه آنها در ابعاد مختلف زندگی روستاییان ،تحقیقات متعدددی
پیرامون بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرحهای هادی بر زندگی روستاییان صورت گرفته است .شارع پور در سدال 1370
در مقاله ای با عنوان"آثار اقتصادی -اجتماعی طرحهای بهسازی در روستاهای استان آذربایجان شدرقی" بدا بررسدی 130
سرپرست خانوار در  4روستای نمونه در این زمینه مطالعاتی انجام داده است .از جمله نتایج مهم این مطالعده مدیتدوان بده
نامناسب بودن روش شناسایی نیازهای اولیه روستاییان توسط طدرح هدادی ،طدوالنی شددن مددت اجدرا ،محددود شددن
مشارکت روستاییان به کمک مالی آنها و ناهماهنگی بین افراد دست اندرکار طرح در هنگدام اجدرا اشداره کدرد .موسدوی
قهدریجانی در سال  1374در مقالهای با عنوان"ارزشیابی اثرات اجتماعی طرحهای بهسازی روستایی در اسدتان اصدفهان"
به نتایج قابل مالحظهای دست یافت ( .)Rezvani, 2010: 169عظیمی و جمشیدیان مجاور ( )1384در مطالعه خدود
نشان دادند که اجرای طرح هادی روستایی باعث پیشرفت نسبی زندگی مردم و افزایش امیدواری آنها نسبت به سدکونت
در روستاهای برخوردار از این طرح شده است .این در حالی است که از نظر اثرات زیست محیطی ،طدرح هدادی روسدتایی
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در منطقه مورد مطالعه چندان موفق عمل نکرده است .از دیدگاه عنابستانی طرح هادی امید به زنددگی در روسدتا را بدرای
اهالی آن به وجود آورده است ،اما پیامدهای زیست محیطی آن را نباید نادیده انگاشت .نصیری نیز معتقد است کده اجدرای
طدرح هدادی روسدتا باعدث بهبدود وضدعیت سددکونتگاههدای روسدتایی در روسدتاهای شهرسدتان زنجدان شدده اسددت (
 .)Anabestani, 2008:1حق پناه و دهقانی به این نتیجه رسدیدند کده طدرح هدادی موجدب بهبدود زنددگی مدردم و
امیدواری انان به سکونت در روستاها شده ،اما عواقب زیست محیطی مطلوبی بر جای نگذاشته است ( &Hagh Panah
 .)Dehghani, 2008: 1در مطالعه دیگری ،آمار و صمیمی شارمی ( )1388در ارزشیابی اثرات اجرای طرحهای هدادی
روستایی در بخش خمام شهرستان رشت دریافتند اجرای این طرح از نظر نحوه سداخت وسداز مسدکن و معمداری روسدتا
جهت بهسازی و مقاومسازی و نیز دفع بهداشتی زبالهها به طور نسبی موفق بوده است ،اگرچه اثرات اجرای ایدن طدرحهدا
در زمینههایی همچون دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی ،بهبود وضعیت معابر و کاهش تبدیل اراضی زراعی بده کداربری
غیر کشاورزی ضعیف بوده است .تقیلو و همکاران ( )1388در ارزیابی اثرات طرحهای هدادی روسدتایی در ابعداد کالبددی،
اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه روستاییان در شهرستان کمیجان استان مرکزی نشدان دادندد کده میدانگین عملکدرد طدرح
هادی در ابعاد مختلف مورد مطالعه کمتر از میانگین مورد انتظار بود .به عبارت دیگر ،اجرای طرح هادی روستایی نتوانسدته
است ابعاد مختلف زندگی روستاییان اعم از کالبدی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطدی را تحدت تدأثیر خدود
قرار داده و اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد .مرادی و همکاران ( )1388مهمترین اثرات اجدرای طدرحهدای هدادی در
روستای حاجی آباد در بخش مرکزی شهرستان بیرجند را شامل توسعه ساخت و سازهای مسکونی و بهبود وضدعیت معدابر
(در بعد کالبدی) ،دسترسی به خدمات و رفع نیازهای خدماتی و عالقمندی افراد محلی به ادامه سکونت در روستا (در بعدد
اجتماعی) و رعایت مسایل زیست محیطی در روستا در نظر گرفتهاند .بر اساس مطالعهای کده پژوهشدکده سدوانح طبیعدی
( )1388در خصوص ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی در کشور انجام داد ،مشخص شد که اثرات اجرای طدرح-
ها در قالب چهار دسته زیر قرار میگیرند :اثرات کالبدی -فضایی (شدامل بهبدود وضدعیت معدابر ،توسدعه کمدی و کیفدی
سکونتگاههای روستایی و اصالح بافت روستا)؛ اثرات محیطی (شامل مقاومسدازی مسداکن روسدتایی در برابدر مخداطرات
طبیعی همچون سیل و زلزله و بهبود وضعیت زیستمحیطی روستاها اعم از دفع زباله و پسماند خانگی و جمدعآوری آب-
های سطحی)؛ اثرات اجتماعی (شامل کاهش فقر ،کنترل مهاجرت ،پویدایی نهادهدای محلدی و بهبدود منزلدت اجتمداعی
روستاییان)؛ و اثرات اقتصادی (شامل بهبود وضعیت اشتغال و درآمد روستاییان ،افزایش سرمایهگذاری در روستا و افدزایش
قیمت زمین) .محمدی یگانه و همکاران ( )1391در مطالعه خود در خصوص تبیین اثرات اجدرای طدرح هدادی بدر بهبدود
کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان بیجار دریافتند در مجموع اجرای طرح هادی تدأثیرات مثبدت و معندیداری را بدر
ابعاد کالبدی مناطق روستایی داشته است ،ولی در ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی چندان موفق نبدوده اسدت .در طدول
ادوار مختلف روستاها تأمین کنندده نیازهدای زیسدتی و تغذیدهای جمعیدت کشدور بدودهاندد ( Motyee Langroodi,
 .)2002:35شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار برخوردار است زیرا ریشه تمدامی مشدکالت
و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده ،نابرابری در حال رشد ،رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در منداطق روسدتایی
قرار دارد ( )Todarow,1988: 255نقش و جایگاه روستاها در فرآینددهای توسدعه اقتصدادی ،اجتمداعی و سیاسدی در
مقیاس محلی ،منطقهای و بین المللی و همچنین پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی ماننددفقر گسدترده ،بیکداری و
مهاجرت ،موجب توجه به روستاها و توسعه روسدتایی گردیدده اسدت ( .)Azkia & Ghaffari, 2003:19لیدو ()2007
تأکید دارد فراهم ساختن امکانات و زیرساختهای مختلف و بهسازی و توسعه سکونتگاههای روستایی ،یکی از مؤلفههدای
مهم برنامهریزی توسعه روستایی به شمار میرود ( )Liu, 2007: 564که میتواندد زمینده را بدرای توسدعه روسدتاها در
سایر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد ( .)Molaei Hashjin, 2006: 106با توجده بده مشخصدههدای
بارز طرح هادی روستایی از جمله سابقه نسبتاً طوالنی تهیده و اجدرای آن هدا ،ارتبداط مسدتقیم ایدن طدرح بدا روسدتاها و
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تأثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف توسعه جوامع روستایی ( ،)Rezvani, 2010:170در سالهای اخیر این طدرح در سدطح
کشور برای شمار زیادی از روستاها تهیه و اجرا شده است ،به نحوی که بنیاد مسکن انقدالب اسدالمی از سدال  1368تدا
پایان سال  1389در حدود  24899طرح تهیه و  9912طرح را در سطح روستاهای کشور اجرا کرده است ( Aziz Poor
 .)& Partners, 2010:73طرح هادی روستایی در حقیقت طرح توسدعه فضدای کالبددی روسدتایی اسدت و براسداس
اهدا فی که برای آن تعیین شده است،هدایت روند و فرآیندهای توسعه کالبدی روستایی را برعهدده مدیگیدرد ( Natural
 .)Disaster research institution, 2008:139در واقع یکدی از مهمتدرین طدرحهدا و برنامدههدای دولدت بدرای
ساماندهی و توسعه روستاهای کشور که ضمن ساماندهی و اصالح بافت فیزیکی روستا ،روند توسدعه و گسدترش ان را در
افق ده ساله مشخص مینماید طدرح هدادی روسدتایی اسدت ( The villages & municipalities organization
) )of the country, 2005که نخستین تالش سازمان یافته برای سازماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی با هدف
فراهم سازی زمینههای توسعه و عمدران منداطق روسدتایی ،تلقدی مدیشدود ( .)Ghaffari, 2010:169طدرح هدادی
روسددتایی ،بددا در پددیش گددرفتن رویکددردی مبتنددی بددر محوریددت تحددوالت کالبدددی در توسددعهی روسددتاها ( Islamic
 )Revolution Housing Foundation of Zanjan Province, 2010:10بده اجدرای پدرو ههدای اجرایدی
دهگانهای پرداخت که همگی در پی دگرگون ساختن کالبد روستاها ،و به تبع آن توسعهی روستایی بودندد .گرچده تمدامی
این پرو هها ،برجنبههای کالبدی استوار شدهاند اما بی تردید این تغییر و دگرگدونی در کالبدد روسدتاها ،دیگدر ابعداد محدیط
روستایی را ،از جمله محیط طبیعی روستاها ،تحت تأثیر قرار خواهدد داد ( .) Muzaffar, 2007:12-15بده طدور کلدی
رویکردها و راهبردهای توسعه روسدتایی از دهده  1950تداکنون را مدیتدوان در قالدب  4دسدته رویکردهدای اقتصدادی،
رویکردهای اجتماعی ،رویکردهای کالبدی -فضایی و رویکردهای جامع یا جایگزین طبقه بندی نمود که متناسدب بدا هدر
یک از این رویکردها ،راهبردهای متعددی به کار رفتده اسدت .از جملده رویکردهدای مهدم در عرصده روسدتایی ،رویکدرد
فیزیکی  -کالبدی و همچنین رهیافت مکان مرکزی در برنامهریزی فضایی -مکانی است .در ایدن رهیافدت برنامدهریدزی
مراکز روستایی برای تبدیل آنها به مکان زیست مطلوب و کانون تمرکز نوآوری و محدل اسدتقرار واحددهای پشدتیبانی و
خدمات روستایی صورت میپذیرد ( )DHV Consulting Engineers from The Netherlands,1995:12کده
در برنامههای عمرانی و توسعه روستایی در ایران چه در قالب برنامههای پنج ساله و چده در چدارچوب طدرحهدای توسدعه
روستایی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی ،از این رهیافت کم و بیش اسدتفاده شدده اسدت (Rezvani, 2010: 116-
.)117

روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی -تحلیلی است که در روش توصیفی دادهها و
اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و عملیات میدانی جمع آوری شده است .در روش تحلیلی (تجزیه وتحلیل
آماری) ،با توجه به هدف پژوهش ،شاخصهایی در نظر گرفته شده است و دادههای مربوط به این شاخصها به وسیله
پرسشنامه گردآوری و با استفاده از آزمونهای آماری تبیین و تحلیل شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این
پژوهش ،سرپرستان خانوار روستای خراشاد میباشدکه طبق سرشماری سال 379 ،1390نفر هستندکه با استفاده از فرمول
کوکران ،تعداد  77نفر از آنها انتخاب و پرسشنامه دربین آنها توزیع گردید .دراین پژوهش با توجه به فرضیههای مورد
بررسی ،پرسشنامه در دو بخش سؤالهای عمومی (سن ،میزان تحصیالت و )...و سؤالهای تخصصی مربوط به اثرات
اجرای طرحهای هادی در توسعه روستای خراشاد طراحی گردیده است .سؤالهای مورد استفاده ،شامل  32سؤال بسته در
طیف لیکرت پنج مقیاسی از خیلی کم = 1تا خیلی زیاد = 5هستند .روایی پرسشنامه مورد استفاده از طریق ارزشیابی
توسط کارشناسان بنیاد مسکن روستایی و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع اشکاالت مورد تأیید واقع
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شد .در این پژوهش پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ در محیط  SPSSتعیین گردیده است .آزمون الفای
کرونباخ با  32گویه انجام گرفت .ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه مورد استفاده برابر با  0/976نتیجه گردید که نشانگر
پایایی خیلی خوب آن میباشد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار استنباطی همچون آزمون همبستگی
پیرسون توسط نرم افزار  SPSS 20انجام شده است.

اثرات اجراي طرح هادي روستايي
خراشاد

اجتماعي

اقتصادي

بهداشتي

کالبدي-
فيزيکي

زيست
محيطي

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

محدوده مورد مطالعه
روستای خراشاد در موقعیت  59درجه و  24دقیقه و  32درجه و  45دقیقه عرض جغرافیایی و در ارتفاع  1980متری از
سطح دریا واقع شده است (شکل  .)2این روستا دره ای است و کوه های تاج کوه از شرق و آسیا کوه از جنوب شرقی آن
را در برگرفتهاند .رودخانه فصلی کفکی از کنار روستا میگذرد و روستا در دره این رودخانه بر دامنههای کوه قرار دارد.
باغات و اراضی کشاورزی بر روی بستر و تراس رودخانه گسترش یافته و منازل مسکونی نیز بدلیل فضای کم توسعه بر
روی دامنههای کوهستان استقرار یافتهاند .روستای خراشاد از روستاهای معروف شهرستان بیرجند محسوب میشود .این
شهرت عالوه بر موقعیت جغرافیایی آن و خوش آب و هوایی ،بدلیل تجار متمول ،مردم با فرهنگ و پرتالش آن نیز
میباشد .این روستا یکی از مرفهترین و توسعه یافتهترین آبادیهای بخش مرکزی و حتی شهرستان بیرجند میباشد.
تمایل زیادی برای خرید امالک این روستا از سوی ثروتمندان شهری وجود دارد و برخی از ساختمانهای احداثی در این
روستا با گرانترین منازل شهربیرجند برابری میکند (.)papeli Yazdi,1996:172
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی روستای خراشاد در دهستان باقران ،شهرستان بیرجند

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
 معرفی ویژگیهای جامعه نمونهاز کل افراد نمونه 83/1 ،درصد زن و  16/9درصد مرد بودند .جامعهی مورد بررسی در این پژوهش ،ساکنین روستای
خراشاد میباشند که تعداد  77نفر از آنها انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید .از کل افراد پاسخ دهنده 10/4
درصد کمتر از  20سال 26 ،درصد ،بین  20تا  30سال 28/6 ،درصد بین  30تا  40سال 23/4 ،درصد بین  40تا 50سال
و  11/7درصد بیش از  50سال سن داشتند .از کل افراد نمونه  10/4درصد دارای تحصیالت ابتدائی  18/2 ،درصد دارای
تحصیالت راهنمایی 15/6 ،درصد دارای تحصیالت متوسطه 23/4 ،درصد دارای تحصیالت دیپلم 29/9 ،درصد دارای
تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس 2/6 ،درصد تحصیالت فوق لیسانس دارند.

یافتههای استنباطی
 آزمونهای فرضفرض :1میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای مسکن در ارتباط است.
 : H0میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای مسکن در ارتباط نیست.
 :H1میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای مسکن در ارتباط است.
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جدول  .1شاخصهای مسکن
ردیف

شاخصهای مسکن

1
2
3
4
5
6
7

افزایش تراکم ساختمانی
مقاوم سازی مساکن روستایی
میزان تغییر در تیپ مساکن روستا (الگوی مسکن)
تغییر الگوی ساخت و ساز روستایی
ایجاد زمینه برای صدور سند مالکیت
رعایت مقرارت در ساخت و ساز
افزایش تراکم خانوار

میزان تأثیر گذاری
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

51/9
37/7
49/4
53/2
57/3
42/9
40/3

28/6
33/8
26
20/8
21/3
28/6
6/5

14/3
20/8
19/5
20/8
12
10/4
24/7

5/2
7/8
5/2
5/2
9/3
13
20/8

0
0
0
0
0
5/2
7/8

جدول  .2آزمون فرضیه اول
آزمون همبستگی پیرسون
77

تعداد

**.781

ضریب همبستگی

0/000

P-value

برای این آمون با توجه به ویژگی های مقیاس دو متغیر ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج این
آزمون نشان میدهد که چون مقدار سطح معنا داری 0/000شده است و کمتر از  0/05است بناربراین فرض صفر ما رد
می شود و یعنی میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای مسکن رابطه معناداری با اطمینان 95
درصد وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی نیز مثبت است و برابر با  0/781است.
راهبرد حفظ و نگهداری بهره برداران کوچک که امروزه در توسعهی اقتصادی و اجتماعی نقش بازی میکنند ،راهبرد
بهبود مسکن است ( .)Albaladejo, 2009: 806یکی از مهمترین اهدافی که طرح هادی روستایی دنبال
می کند ،انتظام بخشی به روند گسترش و ساخت و ساز در مناطق روستایی است .تالش برای انسجام توسعه آتی و
ساخت و سازهای جدید با توجه به وضعیت اقلیمی و شرایط محیطی از جمله ویژگیهای اجرای طرح هادی است
) .)Azimi, 2004:29با توجه به اینکه ارتقای کیفیت ابنیه ،بخشی از شرح خدمات طرحهای هادی را تشکیل میدهند،
بنابراین بهبود وضعیت مسکن یکی از اهداف مهم این طرحهاست ( .)Anabestani & Akbari, 2011: 99یکی از
موارد قابل اشاره پس از اجرای طرح هاد ی روستایی ،نظارت بر نحوه ساخت و سازهای جدید در روستاست .در بین
شاخصهای مسکن ،ایجاد زمینه برای صدور سند مالکیت با  57/3درصد بیشترین تأثیرگذاری و رضایت مردم را در
اجرای طرح هادی داشته است که تا سال ،90تعداد پرونده ارسالی به ثبت  213فقره بوده که از  213فقره 192 ،فقره آن
سند صادر شده است .دربین شاخصهای مسکن ،مقاومسازی مساکن روستایی ،با  40/3درصد نسبت به دیگرشاخصهای
مسکن ،کمترین تأثیرگذاری را در اجرای طرح هادی داشته که تعداد  43متقاضی تا سال ،90برای پرداخت تسهیالت
طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و  29فقره ،تسهیالت قرض الحسنه تعمیر مساکن روستایی به بانک
معرفی شدند .در روستای خراشاد ،منازل جدید و تازه ساز ،با در نظر گرفتن اصول فنی و رعایت حدود خیابانها ساخته
شدهاند و در مورد منازل قدیمی نیز مقاوم سازی و نوسازی بیشتر به چشم میخورد (شکل .)3
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قبل از اجرای طرح

بعد از اجرای طرح

شکل  .3مساکن روستای خراشاد در قبل و بعد از اجرای طرح

فرض  :2میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای شبکه معابر در ارتباط است.
 : H0میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای شبکه معابر در ارتباط نیست.
 :H1میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای شبکه معابر در ارتباط است.
جدول  .3شاخصهای شبکه معابر
میزان تأثیر گذاری
ردیف

شاخصهای شبکه معابر

1
2
3
4

سهولت رفت و امد روستاییان
کیفیت معابر نوساخت
کیفیت پوشش معابر
نحوه ی دسترسی به معابر
رعایت ضوابط فنی (تعریض مناسب ،شیب
مناسب ،رعایت حریم راههاو)...
تغییرات سلسله مراتب معابر

7

بهبود و بهسازی معابر موجود

8

زیبا سازی معابر

5
6

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

51/9
57/1
49/4
53/2

18/2
20/8
26
20/8

16/9
19/5
22/1
20/8

10/4
0
0
5/2

2/6
2/6
2/6
0

46/8

24/7

20/8

5/2

2/6

42/7

28

17/3

9/3

2/7

39

18/2

23/4

5/2

2/6

45/5

20/8

20/8

5/2

0

جدول  .4آزمون فرضیه دوم
آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

77
**

0.844

0/000

ضريب همبستگي
P-value
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برای این آزمون با توجه به ویژگی های مقیاس دو متغیر ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج این آزمون
نشان میدهد که چون مقدار سطح معنا داری 0/000شده است و کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر ما رد میشود
یعنی میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای شبکه معابر رابطه معناداری با اطمینان  95درصد
وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی نیز مثبت و برابر با  0/844است .یکی از پرو ههای مهم در اجرای طرحهای هادی،
تعریض یا احداث معابر در روستاهاست .اصالح شبکه معابر و مسیر پیاده روها در واحد همسایگی بر زندگی ساکنان تأثیر
بسیار دارد .افزون بر ان ،سبب ایجاد فضای دوستانه شده و برنامههای بهداشتی را در زمینه جمعآوری زباله ،دفع آبهای
سطحی و پسماندهای منازل کارآمد میکند ( .)Kelly, 2006: 281به عبارتی احداث یک خیابان اصلی و استقرار
واحدهای تجاری ،خدماتی و صنعتی روستا پیرامون این محور اصلی وجه بارز و نشانه اصلی اجرای طرح هادی در یک
روستا میباشد ( .)Azimi, 2004: 28با توجه به جدول ،مهمترین تأثیرطرح هادی بر روی شاخص شبکه معابر بر روی
کیفیت معابر نوساخت با  57/1درصد است که تا سال ،90جداره سازی و بهسازی مظهر قنات به میزان  400متر مربع
سنگ فرش معابر و جداره سازی معابر  10275متر مربع عملیات خاکی در زمین سنگی و سخت به میزان  5400متر
مربع جهت بازگشایی معابر از محل اعتبارات واگذاری در مرحله اول انجام شده است که مرحله دوم نیز در دست اقدام
است .قبل از اجرایی شدن طرح هادی ،آب گرفتگی در معابر در زمان بارندگی اتفاق میافتاد و همچنین رفت و آمد
روستاییان در معابر به سختی صورت می گرفت اما اجرایی شدن طرح هادی ،باعث سهولت رفت و آمد روستاییان و
همچنین با ایجاد شیب در معابر ،جدولگذاری و قرار دادن جویها باعث بهبود و کیفیت معابر شد (شکلهای  4و .)5

شکل  .4تصاویری از شاخص کالبدی روستای خراشاد در بعد از اجرای طرح
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شکل  .5تصویری از شاخص کالبدی روستای خراشاد در قبل از اجرای طرح

فرض :3میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای کاربری اراضی در ارتباط است.
 : H0میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای کاربری اراضی در ارتباط نیست.
 :H1میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای کاربری اراضی در ارتباط است.
جدول  .5شاخصهای کاربري اراضي
ردي
ف

شاخصهاي کاربري اراضي

میزان تأثیر گذاري
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

1

تناسب منطقي بين جمعيت و خدمات

36/1

13/9

34/7

9/7

5/6

2

توجه به بافتهاي باارزش تاريخي ،فرهنگي

28

18/7

22/7

22/7

8

3

پيش بيني مناسب توسعه روستا

32/4

29/7

14/9

17/6

5/4

4

جذب امکانات و خدمات رفاهي و زير بنايي

26/4

19/4

16/7

26/4

11/1

5

کيفيت دسترسي افراد روستا به خدمات

35/1

16/2

25/7

12/2

10/8

6

ميزان رعايت ضوابط و مقررات پيشنهادي

27/3

22/1

25

13/9

8/3

7

توزيع خدمات رفاهي و زير بنايي

36/5

14/9

14/9

16/2

17/6

جدول  .6آزمون فرضیه سوم
آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

77
**

0.903

0.000

ضریب همبستگی
P-value

خیلي کم
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برای این آزمون با توجه به ویژگی های مقیاس دو متغیر ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج این
آزمون نشان میدهد که چون مقدار سطح معنا داری 0/000شده است و کمتر از  0/05است بناربراین فرض صفر ما رد
می شود و یعنی میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای کاربری اراضی رابطه معناداری با
اطمینان  95درصد وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی نیز مثبت است و برابر با  0/903است.
اهمیت زمی ن در روستا بیشتر است ،برخالف شهر که قابلیت تولیدی آن مورد نظر نیست و تنها به عنوان فرصتی برای
استقرار کاربریها به آن نگاه می شود .زمین در نواحی روستایی ،در حقیقت پشتیبان اصلی حیات و رونق فعالیت اقتصادی
به شمار میرود .بنابراین هرگونه بی توجی به این مهم ،ت وانمندی اجرایی طرح هادی را در روستا با مشکل جدی (عدم
پیروی مردم از طرح و حرکت خالف جهت تعیین شده در طرح) روبه رو خواهد کرد .مهمترین معیارهایی که در استقرار
کاربریها باید در نظر گرفته شود عبارتند از :سازگاری با کاربریهای مجاور ،دسترسی آسان به آن از سوی همگان،
رعایت عدالت در توزیع کاربری ها و توجه به شرایط مکانی مورد نیاز هر کاربری است ( Islamic Revolution
 .)Housing Foundation of Zanjan Province, 2010:18دسترسی به خدمات از دیگر اثرات اجرای طرح
هادی روستایی محسوب می شود به طوری که نیازها و امکانات خدماتی در داخل روستا و در دسترس روستاییان باشد (
 .)Azimi& Jamshidian, 2004: 30با توجه به جدول ( ،)5مهمترین تأثیر طرح هادی بر روی شاخصهای
کاربری اراضی در مورد توزیع خدمات رفاهی و زیر بنایی با  36/5درصد است .ساکنین روستا از بسیاری خدمات از جمله:
آب ،برق ،تلفن ،مسک ن ،مخابرات ،خدمات حمل و نقل ،خانه بهداشت ،دفتر پست ،فروشگاه تعاونی ،خدمات آموزشی و...
قبل از اجرایی شدن طرح هادی در روستا برخوردار بودند.
فرض  :4میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای بهداشت در ارتباط است.
 : H0میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای بهداشت در ارتباط نیست.
 :H1میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخصهای بهداشت در ارتباط است.
جدول  .7شاخصهای بهداشت
رديف

شاخصهاي بهداشت

میزان تأثیر گذاري
خیلي زياد

زياد

متوسط

کم

خیلي کم

1

ايجاد فضاي سبز در روستا

35/1

15/6

6/5

18/2

24/7

2

دفع و هدايت آبهاي سطحي

37/5

23/6

12/5

23/6

2/8

3

مکانيابي يا توسعه ي محدوده ي گورستان

29/7

23

17/6

13/5

16/2

4

دفع فاضالب روستايي

25/7

20/3

29/7

0

24/3

5

کيفيت جمع آوري زبالهها

27/3

26

29/9

14/3

2/6

6

مکان دفع بهداشتي زبالهها

28

27

4

12/2

8/1

جدول  .8آزمون فرضیه چهارم
آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

77
**

0.938

0.000

ضریب همبتگی
p-value
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برای این آزمون با توجه به ویژگی های مقیاس دو متغیر ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج این
آزمون نشان میدهد که چون مقدار سطح معنا داری 0/000شده و کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر رد میشود
یعنی میزان موفقیت اجرای طرح هادی روستای خراشاد با شاخص های بهداشت رابطه معناداری با اطمینان  95درصد
وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی نیز مثبت است و برابر با  0/938است.
یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی طرح های هادی ،بهداشت محیط روستاهاست .آب گرفتگی و گل آلود شدن معابر در
زمان بارندگی ،عمده ترین مشکل معابر روستاهاست .بنابراین ایجاد آبرو (کانیو) و جدولگذاری معابر برای هدایت آبهای
سطحی به بیرون از بافت فیزیکی ،هدایت و همچنین ساماندهی دفع زباله و دفع پسابهای خانگی از جمله آثار بهداشت
محیط روستاست که پس از اجرای طرح هادی قابل توجه است ( .)Anabestani& Akbari, 2011:102به همین
دلیل یکی از اثرات اجرایی مورد انتظار از طرح هادی روستایی تأثیر بر روی بهداشت محیط و وضعیت زیست محیطی
روستاهاست ( .)Azimi& Jamshidian, 2004:30باتوجه به جدول مهمترین تأثیر طرح هادی درمورد شاخصهای
بهداشت بر روی دفع و هدایت آبهای سطحی با  37/5درصد است .قبل از اجرایی شدن طرح هادی ،زبالههای خانگی و
فاضالب و پس آبهای خانگی ،اغلب در سطح معابر رها میشدند ولی بعد از اجرایی شدن طرح ،با نصب سطل زباله در
سطح روستاو تهیه ی خودرو جهت جمع آوری زباله یکی از اقدامات مثبت طرح هادی در جهت جمع آوری و دفن زباله
بوده است و عالوه بر آن ،دفع و هدایت آبهای سطحی در روستا نیز انجام میگیرد (شکل .)6

شکل  .6تصاویری از شاخص بهداشت روستای خراشاد

نتیجهگیری
طرحهای هادی روستایی ،طرح های توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها هستند که در طیف زمانی 10ساله برای روستاها
جهت هدایت بافت کالبدی روستاها تهیه و اجرا میشوند .این طرحها دارای اهداف کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی هستند.
با توجه به شرح خدمات طرحهای ها دی که بیشتر بر جنبه فیزیکی روستا تأکید میکند ولی اهداف اقتصادی و اجتماعی
را نیز در بطن خود به همراه دارد .یکی از اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی افزایش ساخت و ساز ،بازسازی
و یا نوسازی واحدهای مسکونی در روستاهاست .در جریان بازگشایی و یا تعریض معابر روستایی تعداد قابل مالحظهای از
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ساختمانها به خاطر قرارگیری در مسیر طرح خیابان تخریب می شوند .با توجه به حمایتی که سازمان مجری (بنیاد
مسکن) انجام می دهد معموالً به تمام خانوارهایی که در مسیر طرح قرار میگیرند ،وام مسکن کم بهره تعلق میگیرد .به
همین خاطر پس از اجرای طرح ،ساختمان های دو طرف معابر آسفالت شده با مصالح جدید و با دوام ساخته میشوند .این
امر به تدریج نوسازی و ساخت بهتر مسکن در دیگر قسمتهای روستا را موجب میشود ( Azimi& Jamshidian,
 .)2004:33در این مقاله سعی شده اثرات اجرای طرح هادی در روستای خراشاد ،بیشتر از دیدگاه ساکنین روستایی
(کسانی که اثرات اجرای طرح را شاهد هستند) و اعضای شورا و دهیار مورد ارزیابی قرار گیرد .نتایج بررسیها نشان داد
که ،ساکنین روستا ،از اجرایی شدن طرح هادی در روستا رضایت دارند و میزان اثرگذاری و موفقیت طرح هادی را در
ارتباط با شاخص های مسکن ،معابر ،بهداشت و کاربری اراضی خوب ارزیابی کردند .بهبود وضعیت مسکن و مقاوم سازی
مساکن ،صدور سند مالکیت یکی از اهداف مهم این طرحهاست که رضایت ساکنین روستا را در زمینهی شاخص مسکن
بدنبال داشته است .یکی از پرو ههای مهم در اجرای طرحهای هادی ،تعریض یا احداث معابر در روستاهاست .با اجرایی
شدن طرح هادی ،شبکه معابر و مسیر پیاده روها اصالح شدکه باعث سهولت رفت و آمد روستاییان و همچنین با ایجاد
شیب در معابر ،جدول گذاری و قرار دادن جویها باعث بهبود و کیفیت معابر و دسترسی آسانتر به خدمات شد .برنامههای
بهداشتی در زمینه جمعآوری زباله ،دفع آب های سطحی و پسماندهای منازل که یکی از اثرات اجرایی مورد انتظار از طرح
هادی روستایی تأثیر بر روی بهداشت محیط و وضعیت زیست محیطی روستاهاست عملیاتی و به اجرا درآمد و همچنین،
دسترسی آسان به کاربریها از سوی همگان ،رعایت عدالت در توزیع کاربریها و توجه به شرایط مکانی مورد نیاز هر
کاربری که مهمترین تأثیر طرح هادی بر روی شاخص های کاربری اراضی در مورد توزیع خدمات رفاهی و زیر بنایی
است اجرایی شد.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Guidance projects in Iran are influenced by the function-oriented approach with respect to the
physical transformation in the villages, attempt to transform the villages' context and achieve
rural development. (Mozafar, et al., 2008: 12). The final results of rural guidance projects are
proposed land use map, per capita table and other rules and regulations in Iran. Some other
researchers believe that rational–oriented approach is used more than other approaches in rural
development planning system (Eftekhary & Behzadnasab, 2004: 1). The results show that
rational-oriented approach has faced many failures and weaknesses; due to "expert orientation"
and "non-participatory characteristic" in the current condition, communication approach is
considered as major needs of the rural development planning process in country (Eftekhare &
Behzadnasab, 2004: 1). Accordingly, surveying the present study is followed by the analysis the
amount of implementation effects and success of guidance projects on the development of rural
guidance projects in Khorashad village, Birjand County. This study surveys the amount of
influencing and success extent of the rural guide project in Khorashad village in terms of
physical, social, economic and health dimensions on the villagers' points of view.

Methodology
The object of the current study is applied and also, descriptive-analytical research in terms of
Methodology. In descriptive method, the data are collected through library and field studies. In
analytical method (statistical analysis), some indexes had been considered based on the
objective of the study, and data relating to these indexes are collected through questionnaire and
were determined and analyzed by using statistical tests. The population of the study are the
heads of household in Khorashad village according to the census 2011, are 379 persons that by
using Cronbach formula, 77 of them were selected and questionnaires were distributed among
them. In this study and according to the proposed hypotheses, questionnaire was consisted of
two sections: the section of the general questions (age, education level, etc.), and the other
section was related to professional questions were designed relevant to the implementation
effects of guidance projects on the development of rural guidance projects in Khorashad village.
The questionnaire consists of 32 items that were placed on a 5-point Likert scale ranging from
“very low= 1” to “very high= 5”. The validity of the questionnaire was done through evaluating
by the experts of Rural Housing Foundation and professors of university and were confirmed
1 Corresponding Author:

E-mail: m.khorashadi@ymail.com
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after remove problems. In this study, the reliability of questionnaire was determined through
Cronbach alpha in SPSS software environment. Cronbach alpha test was performed with 32
items. The Cronbach alpha coefficient was 0/976 that indicated very good reliability. Data
analysis was performed by using inferential statistics such as Pearson correlation test through
SPSS1 20 software.

Results and Discussion
In Khorashad village, new homes with new construction have been built by taking into account
the technical principles and respecting limit of the streets and also, strengthening and renovation
are seen more than ever. Before implementation of the guidance project, flooded pathways
while raining and also, commuting the villagers in the pathways were difficult. But,
implementation of the guidance project eases commuting the villagers and by creating slope in
passages, putting kerb and raceway, it has improved the quality of pathways. The most
important impact of guidance project on land use indexes is about distribution of welfare and
infrastructure services with 36.5 %. The village residents enjoyed a lot of services including
water, electricity, telephone, housing, telecommunications, transportation services, health
center, post office, cooperative shops, educational services, etc., before implementation of the
guidance project in the village. The most important effect of guidance project about health
indexes is on disposal and control of surface water with 37.5 %. Before implementation of the
guidance project, household waste, sewage and waste waters, usually were released on
pathways. But, after implementation of the guidance project, installation of garbage at the
village surface and preparing car for waste collection, have been of positive actions of guidance
project to collect and disposal of waste. Moreover, disposal and control of surface water are
done in the village.
Conclusion
In this study, it has been attempted to evaluate the implementation effects of guidance project in
Khorashad village, from the rural residents' point of view more than others (Those who
witnessed the effects implementation), council members and village administrator. The results
showed that rural inhabitants are satisfied with the implementation of rural guidance project and
the effectiveness and success of guidance project associated with indexes of housing, roads,
health and land use was assessed well. Improving and strengthening housing situations, and
issuing the ownership deed are of the main goals of these projects. That follow the consent of
the village's residents in terms of housing indexes. One of the important projects in guidance
projects is widening or construction of pathways in villages. With implementation of guidance
project, the network of pathways and pedestrian path have been modified which have facilitated
commuting the villagers and also, by creating slope in passages, putting curb and raceway, it has
improved the quality of pathways and has made easier the access to services. Moreover, health
programs in the field of collecting garbage, surface water and waste disposal of homes which
are of the expected implementation effects of the rural guidance project and influence the
environmental health and ecological status villages, were applied and implemented, and the easy
access to applications by public, consideration of justice in distribution of applications and
paying attention to the location conditions required by each user which become the most
important impact of guidance project on land use indexes in distribution of welfare and
infrastructure services is.
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