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 چکیده

حیط م سازیسالم و سکونیم هایمحیط ارتقای و توسعه شده در زمینة بازسازی،ترین اقدامات انجامتهیه و اجرای طرح هادی روستایی، از مهم هدف:

های یابی اثرات اجرای طرح هادی بر ارتقای شاخصدارد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزش فیزیکی -بدیکال جنبة روستاییان است که زیست

 های روستایی است.سکونتگاهتوسعة کالبدی 

فتت روستتای گیرد. جامعة آماری تحقیق شامل همی قرار یابیارزش تحقیقات زمرة بوده و در کاربردی نوع از ماهیت، لحاظ به حاضر پژوهش روش:

ریق مشاهده طمیدانی از  هایدارای طرح هادی اجراشده در بخش ثمرین )شهرستان اردبیل( بوده و دیدگاه ساکنان ارزیابی شده است. اطالعات و داده

  کوئر تحلیل شد.پردازش شده و با استفاده از آزمون آماری کای اس SPSSو  Excelافزارهای نامه گردآوری شد و در نرمو پرسش

وده است. با ب« توسط تا زیادم»های روستایی در حد سکونتگاهنتایج پژوهش نشان داد که میانگین اثرات اجرای طرح هادی بر توسعة کالبدی  ها:یافته

مستکن و »هتای متوسط و شتاخص« های سطحیهای دفع آبمعابر و کانال»های توسعة کالبدی در روستاهای مطالعاتی، شاخص بررسی شاخص

ارزیابی شده است. «  زیاد»در حد « کیفیت دسترسی به خدمات»و « گزینیکیفیت نظام کاربری زمین روستایی و مکان»، «وسازهای روستاییتساخ

این زمینته  هی داشته و درهای روستایی محدودة مطالعاتی تأثیر قابل توجسکونتگاهتوان گفت که  اجرای طرح هادی بر توسعة کالبدی در نهایت، می

  وفق عمل کرده است.م

زیع مصالح کاران، تشویق و حمایت از مؤسسات تأمین و تونظارت ویژه و مستمر کارشناسان بنیاد مسکن بر عملیات اجرایی پیمان کارهای عملی:راه

هتای گزاری کتال کیفیت و بر رفتنگرایانه به تهیه و اجرای طرح و مبنا قرار گساختمانی در نواحی روستایی، تغییر دیدگاه بنیاد مسکن از نگاه کمّی

 های عملی این تحقیق است.های اجراشده توسط شورا و دهیار از جمله رهیافتداری از پروژهتوجیهی نگه

این  قوت نقاط و تقویت ضعف طنقا ازبینبردن چنین،هم و توسعه راستای در ارزنده اقدامی روستایی هادی هایطرح ارزیابی عملکرد اصالت و ارزش:

گونه ه حال هیچبهای روستایی، تا شده از سوی بنیاد مسکن استان و شهرستان اردبیل در محیطهای انجامبا این حال، با توجه به فعالیت ها است.طرح

ات ژوهش حاضتر، اثترها بررسی نشده است. بنابراین، پها در محدودة مطالعاتی انجام نگرفته و نقاط قوت و ضعف این طرحارزیابی از اثرات این فعالیت

  یابی قرار داده است.ها را مورد توجه و ارزشاجرای این طرح

 .، اردبیلهای توسعة کالبدی روستا، اثربخشی، بنیاد مسکنطرح هادی روستایی، شاخصها: کلیدواژه
 

 های روستاییکونتگاهلبدی ساثرات اجرای طرح هادی بر توسعة کا(. 1396)جاللیان، ح.، خدایی،  . و امینی قواقلو، ع.  ارجاع:

 .1-18(، 1)6ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. شهرستان اردبیل( در موردی: بخش ثمرین ة)مطالع

7318http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. نویسندة مسؤول :hamidjalalian@khu.ac.ir: lmaiE 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.47318


 17ی /  پیاپ 1 شمارۀ                                        ریزی روستایی                            مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                   2    
 

 

 مقدمه .1
 ألهمسطرح  .1. 1

 اشتتغال و تولید نظام در که مهمی نقش به توجه با روستاها

 توجهی قابل حجم سکونت به عنایت با ،نچنیهم و دارند کشور

 اصتلی عناصتر و اجتزا از انتد،داده جتای خود در که جمعیت از

 هتارحط انجام با دولت مبنا، این بر. آیندمی شمار به ملی ةتوسع

 ةتوستع مختلتف هتایبرنامته بطتن در کته عمرانی هایپروژه و

بته طتور  روستتایی ةتوستع در استت، آمده اقتصادی -اجتماعی

 متصتور، اهتداف بته یتابیدستت برای و داشته مداخلهتقیم مس

 انجتام بته روستایی هایگاهسکونت سطح در را عمرانی اقدامات

  (.48، ص. 1388 ،رستگارو  سعیدی) رساندمی

های شرایط زنتدگی بتین نقتاط افزایش تدریجی نابرابری    

هتای به بعتد، جریتان مهتاجرت 1340ةدهشهری و روستایی از 

 )حستامیان، اعتمتاد و به شهر را درکشور بته وجتود آوردروستا 

تتتوان در را متتی نتتابرابریدلیتتل ایتتن  (.76 ، ص.1387 ،حتتائری

و مالکتتان ة عمتتدهای ورود ستترمایه واجتترای اصتتالحات ارضتتی 

تشتدید ایتن دانست. مدهای حاصل از فروش نفت به شهرها درآ

ی هتانای را بترای ستازماهای عمتدههای بعد نگرانیامر در دهه

رستانی به نحتوی کته تجلتی آن درختدمات ؛کرد ربط فراهمذی

های پت  از انقتالب استالمی کته منجتر بته قابل توجه در سال

جمعیت روستتایی کشتور از تستهیالت  ةعمدبرخورداری بخش 

کشی، بتر،، تلفتن، ختدمات نظیر راه، آب لوله ؛خدمات عمومی

 قابل مشاهده است.  شد بهداشتی، درمانی و غیره

ای و زیربنایی در امر سازندگی کشور یکی از کارهای پایه    

کیفیت آستایش و  یتوسعه و ارتقا ،توجه به روستاها و بازسازی

زیستتت ستتازی محتتیطهتتای مستتکونی و ستتالمبهداشتتت محتتیط

روستاییان  ةرویبیتواند مانع از مهاجرت که میاست یان یروستا

ای مشتکالت پیییتدهگشای تواند راهاین امر می .به شهرها شود

گون مناه ةتوسعشهری، ترافیک، ترابری،  ارتباط بینة شبکمثل 

 بافتت چنتین،هم باشتد.غیتره شهرها و ایجاد شهرهای جدید و 

 فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط با متناسب روستاها قدیمی

 فیزیکتی بافتت مشکالت و لئاست. مسا بوده گذشتهوری آفن و

 بافتت اصتالح اهمیت و دیگر ضرورت اتالزام همراه به روستاها

را ریزی کالبدی ضرورت برنامه چهآنکند. می ایجاب را روستاها

ستامانی وضتع کالبتدی منتاطق روستتایی و هنابت ،کندمیمحرز 

تترین مشتکالت ساکن روستایی استت. مهتمم کیفیت نامناسب

هتا را ستازی آنهای روستایی و نیز الزاماتی که اصالح و بهبافت

 : ند ازاعبارت ،کنداب میایج

های سطحی در نبود سیستم مناسب دفع فاضالب و آب -1

هتای زیربنتایی و ختدمات رفتاهی در فقدان شتبکه -2 روستاها

 -4 های ناشی از بالیای طبیعی در روستاهاخسارت -3 روستاها

عتدم حفت   -5پذیری باالی ابنیته و مستاکن روستتایی آسیب

داوم تغییرکاربری و تخریب اراضتی کاربری اراضی کشاورزی و ت

تواند اقتصاد پایه روستاها را بتا مشتکل مواجته میکه کشاورزی 

در ایتران پت  از حاکمیتت (. 151 .، ص1383، )رضتوانی سازد

کشتور،  ةتوسعیافتن نظام جمهوری اسالمی ناخشنودی از روند 

ویژه در مناطق روستتایی بته تشتکیل نهادهتایی چتون بنیتاد به

ستازندگی، مراکتز ختدمات روستتایی و عشتایری  مسکن، جهاد

هتای گیری این نهادها تقلیل نتابرابریهدف از شکلانجامید که 

-هتای عمرانتی دورهاز اجرای برنامهاقتصادی حاصل  -اجتماعی

بود. بنیتاد  غیره زدایی از مناطق روستایی و، محرومیتهای قبل

 می بتا توجته ویتژه بته مستکن محرومتانمسکن انقتالب استال

هتای طرحو اجرای تهیه  1366از سال  یان(،یخصوص روستاه)ب

 ، ص.1387 ،حاصتلحسینی)عزیزپتور و  هادی و اصتالح معتابر

 فضتای ةتوستع کالبتدی و ریتزیبرنامته راستتای ( را که در43

سوانح  ةپژوهشکد) است است، در پیش گرفته روستایی کالبدی

ایی روستت ةتوستع( که ایتن جنبته از 139 ، ص.1388 ،طبیعی

 پهلتتوی نداشتتت ةدورهتتای عمرانتتی چنتتدانی در برنامتته ةستتابق

 کالبتدی هایطرح میان از (.43 ، ص.1387 ،راندیگ)عزیزپور و 

 روستتایی ةتوستع مدیریت ابزار ترینمهم هادی طرح ،روستایی

 را روستتا فیزیکتی و کالبتدی ماهیتت عمتدتاً که است در ایران

 ةاجراشتد و اجترا بلقا ةعمد بخش و است دادهقرار  توجه مورد

 دارنتد کالبتدی ةجنبت نیتز کشتور روستتاهایهتادی  هایطرح

 در (.16 ، ص.1387 ،، محمتتدی متتاکرانی و موستتویاحمتتدیان)

 بترای کوششتی روستتایی هتادی هتایطرح اجرایتهیه و  واقع

 (.6 ، ص.1388 احمتدی،) استت اجتمتاعی عدالت به یابیدست

 کالبتدی ةشناستنام عنتوان بته هتاطترح ایتن از توانامروزه می

 ارزیتابی ؛ بنتابراینکترد یتاد زیتاد نستبتاً ایپیشتینه با روستاها

 راستتای در ارزنتده اقتدامی روستتایی هتادی هایطرح عملکرد

 قتوت نقتاط و تقویت ضعف نقاط بردنازبین ،چنینهم و توسعه

شتده از های انجامتوجه به فعالیتبا  ،از طرفی. است هااین طرح

هتای شهرستتان اردبیتل در محتیط استان و سوی بنیاد مسکن

 انجتامشده هئگونه ارزیابی از خدمات اراتا به حال هیچ ،روستایی
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 بتر. استته شدنها بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح نگرفته و

، تحقیتق حاضتر بتر آن مورد نظر ألةمساین اسا  و با توجه به 

های روستتارا در های هتادی طرحاجرای کالبدی  اثراتاست تا 

بته رو  از ایتن .قترار دهتد یابیارزشمورد توجه و  بخش ثمرین

 است.زیر اصلی  الگویی به سؤدنبال پاسخ

هتای ستکونتگاهکالبتدی  ةتوسعدر اجرای طرح هادی آیا  -

 ؟اثربخش بوده است بخش ثمرینی روستای

 تحقیق ةپیشین .2. 1
بتا اثترات اجترای طترح  در ایران مطالعات متعددی دربتارة

بتر طور اخص  هبهادی طرح به طور اعم و اثرات کالبدی هادی 

گرفته انجام تمطالعا .است گرفته انجام روستاییمعة جاروستا و 

 آمده است.( 1) در جدول در این زمینه،

 با موضوع تحقیقمرتبط  گرفتةتحقیقات انجام -1 جدول

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 ردیف نویسندگان/ سال تحقیق ةنتیج

ن ردار از ایستاهای برخورودر ها به سکونت و افزایش امیدواری آن های هادی روستایی باعث پیشرفت نسبی زندگی مردمطرح اجرای

حیطی مل زیستئارعایت مس اند، به لحاظوفق بودهرسانی به طور نسبی ماز لحاظ خدماتها که اجرای این طرح. با اینطرح شده است

 است طرح، چندان موفق عمل نکرده ةتهیه در فرآیند ویژو مشارکت مردمی به

 1 (1384) جمشیدیان عظیمی و

انه بر گهای دهوژهنکردن اثرات اجرای پربینیپیش ،چنینهمها و طرح ةبه نتایجی چون فقدان یا نقص مطالعات محیطی به هنگام تهی

 اندها رسیدهزیست روستاها به هنگام تهیه و سپ  اجرای طرح محیط طبیعی و محیط

حسینی، سلیمانی، مظفر، 

 (1387) ترکاشوند و سرمدی
2 

 ویژههایی بروست جامعةولی به جهت ماهیتش تحوالت شگرفی در ابعاد مختلف  ؛طرح هادی روستایی اگرچه دارای نقاط ضعف است

 وجود آورده استه محیطی و کالبدی ب
 3 (1387ران )دیگعزیزپور و 

به  راوستاییان ها و دسترسی رمعماری روستا، دفع بهداشتی زبالهساز مسکن و وساختنحوة ادی از لحاظ موفقیت نسبی اجرای طرح ه

تبدیل ش ر و کاههای خانگی، بهبود وضعیت معابچون دفع بهداشتی فاضالبه در مواردی همک در حالی اند،مطرح کردهخدمات 

 ستکشاورزی چندان موفق نبوده ااراضی زراعی به کاربری غیر

 صمیمی شارمیآمار و 

(1388) 
4 

 عوامل عدم ی را ازسازی فضایهای هادی و حرکت به سمت نوعی یکسانمند فضایی و آمایشی در مطالعات طرحنبود رویکرد نظام

 دانندبهبود وضعیت و کیفیت محیط زیست نواحی روستایی می
 5 (1389) یاریمطیعی لنگرودی و 

 شته استی نداولی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی موفقیت چندان ؛ات مثبت داشتهطرح هادی بر ابعاد کالبدی اثر
حمدی یگانه، نباتی و چراغی م

(1391) 
6 

ق طرح در از عدم توفی چنینمهاند. معابر دانستهشبکة بیشترین اثرگذاری اجرای طرح را از دیدگاه روستاییان در بازگشایی و نوسازی 

 انددر روستا خبر داده مسکن و کاربری اراضی
 7 (1391) اکبریعنابستانی و 

سکن و مشاورزی، بهبود وضعیت های کها، کانالاثرات مثبت اجرای طرح بر بهبود ابعاد کالبدی مانند بهبود کیفیت معابر و جدول

 ده استایجاد نکر ه قبلی نسبت بکه اجرای طرح تغییر مثبتی در بهبود وضعیت خدمات روستای در حالی اند،سازها اشاره کردهوساخت

افتخاری الدینرکن، پورطاهری

 (1391) و عباسی
8 

شیوة  ایبب ارتقسوسازهای جدید، بخشیدن به ساختبوده است که ضمن رونقمؤثر خدمات عمومی  رای طرح هادی از حیث ارتقااج

یان به مندی روستایهی و عالقسبب افزایش امیدوار ،ینچنهمسازی، افزایش پایداری و بهبود سیمای ظاهری بناها شده است. ساختمان

ای مثبت هم ویژگیرغ. علیثیر داشته استأهای روستا به شهر تدر کاهش تدریجی مهاجرت ،زندگی در روستاها شده و در نتیجه ةادام

 .نکرده است ا کسبالزم رخدمات عمومی در روستاها، از نظر اقتصادی و ایجاد اشتغال در روستاها موفقیت  کالبدی و ارتقای

هشتجین و  موالئیعظیمی، 

 (1391) عاشقی
9 

 اشته استدبیشترین میزان اثر را در سایر عوامل  ،یرساختی و اجتماعی به ترتیبز -دو عامل کالبدیدر اجرای طرح هادی، 
 شوکتی آمقانیرضایی و 

(1392) 
10 

باله، زستان، دفع آرام ود یافته است و شاخص محیط زیست روستا شاملکالبدی، شاخص معابر بهب ةپ  از اجرای طرح هادی، در زمین

 ، مشارکت ومهاجرت های سطحی مورد توجه قرار نگرفته است. در بعد اجتماعی، شاخص میزانآوری آبفاضالب، فضای سبز و جمع

 رندگذاری و اشتغال در وضعیت مطلوبی قرار داهای سرمایهمندی و در بعد اقتصادی، شاخصرضایت

شماعی، احمدآبادی و احمدآبادی 

(1393) 
11 
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مشخص شد که مطالعتات شده، با مروری بر تحقیقات انجام

یر سا به همراهرا بعد کالبدی ت اجرای طرح هادی بر مذکور اثرا

عتد ب بر صورت مفصلهبتحقیقات اندکی و  اندمطالعه کردهابعاد 

رف کید صتأاضر با تپژوهش ح ،بنابراین .اندکالبدی تمرکز داشته

ی اثرات اجرا ةمطالعهای مربوطه، به کالبدی و شاخص بر اثرات

خاص پژوهش  ةجنبهای هادی پرداخته است. این ویژگی، طرح

 سازد.  های دیگر متمایز میحاضر بوده و آن را از پژوهش

 تحقیقشناسی روش. 2
 و قلمرو پژوهش محدوده .1. 2

رین در شهرستتان مورد مطالعته شتامل بختش ثمت دةمحدو

کیلتتومتری شتتمال غربتتی  16بختتش ثمتترین در  .استتتاردبیتتل 

متری از سطح دریتا  1500شهرستان اردبیل در ارتفاع متوسط 

درجته و  28قرار گرفته و در موقعیت جغرافیایی بته مختصتات 

 8دقیقته و  8درجته و  48ی و ثانیه عرض شمال 23دقیقه و 22

بخش  شده است.واقع  1چالنهار گرینویطول شرقی از نصفثانیه 

 1388که در اسفند  استثمرین در شمال غربی شهرستان واقع 

استا  برایتن بختش  از دهستان به بخش تبتدیل شتده استت.

دارای دو دهستان دوجا، و غربتی بتوده  1390سرشماری سال 

بختتش  .دارای ستتکنه استتتآبتتادی  19دارای  در مجمتتوع،کتته 

 نفتری 9161یتت جمع شهری نبتوده و کتل ثمرین دارای نقطة

 (1)شتتکل ستتاکن هستتتند. آن در روستتتاها  ختتانوار( 2314)

 دهد.بخش ثمرین را نشان میجغرافیایی موقعیت 

 

 
 روستایی مورد مطالعه هایسکونتگاهموقعیت نسبی بخش ثمرین و ة نقش -1شکل 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته 
 

   روش تحقیق و مراحل آن .2. 2
بوده  کاربردی نوع از موضوع، ماهیت لحاظ به حاضر تحقیق

گیرد. ارزیابی مربتوط بته می قرار یابیارزش تحقیقات ةزمر و در

حتال توستط بنیتاد مستکن انقتالب ه هایی است که تا بفعالیت

 ةدورچنتد هر ،اسالمی در قالب طرح هادی صورت گرفته استت

 و از نوع ارزیابی میتانی استت. بترایری نشده طرح سپ ةسال10

 و استنادی هتایروش متورد نیتاز از اطالعات و هاداده گردآوری

میدانی استفاده شد. اطالعات مربوط به مبانی نظتری و ادبیتات 

های میدانی نیتز از طریتق ابتزار تحقیق به روش اسنادی و داده

در پنج سطح( گردآوری شد.  2بندی لیکرتنامه )با طیفپرسش

، هدف تحقیتق پژوهش، موضوع مسألةنامه، به در تدوین پرسش
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مورد مطالعه توجه شتده  ةمحدوداقتصادی  -و شرایط اجتماعی

صورت طیتف لیکترت در پتنج گزینته ه ها بپرسش ،و در نهایت

نظران نامه توسط تعتدادی از صتاحبی پرسش. روایشدطراحی 

ید شتد و پایتایی یأها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تدر دانشگاه

کته میتزان  شد محاسبه 3کرونباخآن با استفاده از آزمون آلفای 

بنتدی استا  تقستیمبه دست آمد. این میزان بر 78/0کلی آن 

 ،صفریپور و نقل از حبیببه ) 4مقادیر آلفا توسط جرج و مالری

پایتایی  ةدهنتد( در حد قابل قبول بوده و نشان366 ، ص.1388

 ها نیز جداگانه محاستبه شتدپایایی هر یک از شاخص است.باال 

 SPSSو  Excel شده در محیطآوریهای جمع(. داده2 )جدول

 . ه استشدتحلیل  5اسکوئرکای پردازش شده و با آزمون
 

هادی  های مربوط به بعد کالبدی طرحشاخص -2جدول 

 روستایی
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 

آماری تحقیق شامل روستتاهای دارای طترح هتادی ة جامع

روستتای دارای  7از بتین  کته استتاجرا شده در بخش ثمرین 

(. در 4)جتدول  دشتروستتا انتختاب  3 طرح هادی اجترا شتده،

هتای مختلفتی قترار نمونه برای هر روستا ویژگتی ةجامعتعیین 

ها شامل تعداد مردان، تعداد زنان، تعداد داده شد که این ویژگی

خانوار، تعداد جمعیت، زنان شاغل و بیکار، مردان شاغل و بیکار، 

نتتوع راه آبتتادی، وضتتعیت برختتورداری از امکانتتات آموزشتتی، 

بودنتد. در  غیتره بهداشتی و ختدماتی، وضتع طبیعتی آبتادی و

هتای لفهؤمعملیات تحلیل  بعد، روی هر کدام از روستاها ةمرحل

جامعه که شباهت زیتادی بته  کردن اعضایی از)برای پیدا 6اصلی

هم دارند( انجام گرفت. نتیجه نشتان داد کته روستتاها اختتالف 

هتای اتری  بتار گویتهبعد در م ةمرحلچندانی با هم ندارند. در 

اصلی که سهم هر روستتا را در واریتان  کتل های لفهؤمتحلیل 

قرار گرفتت و روستتاهایی کته  مورد استفاده ،دادگروه نشان می

نمونته انتختاب  ةجامعتعنتوان ه بت ،داشتند %98سهم بیشتر از 

نمونه آزمون دیگری گرفته  ةجامعبرای انتخاب  چنینهمشدند. 

روستتاها  7ایبا استفاده از تحلیل خوشته ین صورت کهه اب ؛شد

ها و نتایج حاصل از خوشه بندی شدندصورت جداگانه خوشهه ب

هتای لفتهؤمشتده در تحلیتل هتای انتخابمنطبق با نمونه کامالً

 (.3)جدول  اصلی بود
 

 اجراشدههادی روستاهای دارای طرح  -3جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
همبستگی با گروه روستا

0.964 جبه دار

0.992 معصوم آباد

0.994 کردقشالقی

0.941 ثمرین

0.991 ینگجه مال محمد حسن

0.893 شیخ احمد

0.999  گندیشمین
 

ی گندیشمین، کردقشتالقی هاروستا ،نمونه ةجامع ،بنابراین

در ستتطح . بتترای تعیتتین حجتتم نمونتته ندهستتت آبتتادمعصتتومو 

بتتا ستتطح  8گیری کتتوکرانخانوارهتتای روستتتایی از روش نمونتته

استتفاده شتد کته تعتداد  %1/5و احتمال خطای  %95اطمینان 

زیتع ها در میان خانوارها تومهناپرسشدست آمد. ه ب نمونه 201

ر هتبنابر سهم ) سرپرستان خانواراز  ،وری اطالعاتآبرای جمع و

پ  از  پرسش شد.ساده  احتمالی صورت ه( بنمونه روستا از کل

نامته پرستش 201از نامه پرسش 30آوری اطالعات، حدود جمع

، در نهایت ه وشد حذف ،االتجواب سؤ دلیل نقص در تکمیل به

خ پاسخ نر ،بنابراین .جهت تحلیل به دست آمدنامه پرسش 171

 برای برآورد پارامترهای جمعیتتیکه میزان آن  بود %85حدود 

 ، ص.1384 ،9)بلیکتی استتول قابل قبهای نمونه از روی آماره

از  SPSS و Excel افزارهاینرم در آمدهدستهباطالعات (. 261

 هشتدها اقدام نسبت به تحلیل داده طریق کدگذاری وارد شده و

  .است

 نمونهاهای روستمشخصات  -4جدول 

 1392های پژوهش، و یافته 1390،مرکز آمار ایران :خذأم

 روستا
سال اجرای 

 طرح هادی

جمعیت در سال 

1390 
 خانوار

خانوار 

 نمونه

 68 148 687 1387 آبادمعصوم

 32 71 325 1385 کردقشالقی

 101 221 856 1383 گندیشمین

 201 440 1868 - جمع
 

 

 هاشاخص
تعداد 

 گویه
 آلفای کرونباخ

 639/0 9 های سطحیهای دفع آبمعابر و کانال

 645/0 9 وسازهای روستاییمسکن و ساخت

 603/0 10 گزینیکیفیت نظام کاربری زمین روستایی و مکان

 720/0 15 کیفیت دسترسی به خدمات

 784/0 43 کل



 17ی /  پیاپ 1 شمارۀ                                        ریزی روستایی                            مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                   6    
 

 های تحقیق    شاخص. 3. 2
 ةتهیی کالبدی در یترین ضوابط اجراتوجه به این که مهم با

هتا و های هادی روستایی شامل متواردی چتون دسترستیطرح

 تعیین، فیزیکی روستاها ةتوسع ،ارتباطی، وضعیت مسکنة شبک

معاونت عمران روستایی است )های خدماتی ها و فعالیتکاربری

ات اجرای برای بررسی اثر ،(85-92 ص.، ص1382 ،بنیاد مسکن

هتای روستتایی چهتار ستکونتگاهکالبتدی  ةتوسعطرح هادی بر 

(. برای هتر 2 )جدولشد شاخص مربوط به بعد کالبدی انتخاب 

 43 در مجمتوع،ها، تعدادی گویه تعریف شد کته یک از شاخص

-ها، پرستشبا استفاده از گویه ،(. در نهایت5 )جدول استگویه 

 . شدنامه طراحی 

 

 های تحقیقو گویهها شاخص -5جدول 
همراه با ویرایش توسط  ؛91 ، ص.1391 ،اکبری عنابستانی و ؛82 ، ص.1392ران، رضایی و دیگ ؛31 ، ص.1391 ران،پورطاهری و دیگ :مأخذ

 (1392 نگارندگان،

 

 ها و مبانی نظری مفاهیم، دیدگاه. 3
مطالعتات روستتایی مشتخص  ةحوزامرور ادبیات نظری در 

، چهتار شده در ایتن حتوزههئهای اراشود که در میان نظریهمی

 .ستتمتورد توجته قترار گرفتته ا هادیدگاه بیش از سایر نظریه

فیزیکی، دیتدگاه مرکزیتت  -دیدگاه اکولوژیک، دیدگاه کالبدی

)آمتار  دیدگاه کارکردی ،یا بررسی مناسبات بیرونی و در نهایت

(. بتتر مبنتتای دیتتدگاه 44 ، ص.1388، صتتمیمی شتتارمیو 

یعتتی و انستتانی بتتدون تجهیتتز و فیزیکتتی، منتتابع طب -کالبتتدی

-ده از آنهای الزم جهت استفابسترها و زیرساختن کردفراهم

د عاملی در فرآیند توستعه باشتند و یتا در فرآینتد نتوانها، نمی

هتا روستایی مورد استفاده قرار گیرنتد. ایتن زیرستاخت عةتوس

بر  ایثیر دوگانهشوند که تأروستایی میهای عمران شامل طرح

ساختن فضای مناسب برای جتذب منابع انسانی و فراهم ةتوسع

بستر مورد نیتاز بترای  کردنفراهم داشت آن از یک سو وو نگاه

ای از ستوی دیگتر های توسعهتسهیل تولید اقتصادی و فعالیت

(. رویکترد 147 ، ص.1388 ستوانح طبیعتی،ة پژوهشکد) دارند

هتای روستتایی یکتی از رویکردهتای توسعه و بهبود زیرساخت

هتای کالبدی است. براستا  ایتن دیتدگاه زیرستاخت-فیزیکی

های عمومی و اجتماعی دانست که سرمایهتوان روستایی را می

هتای اجتمتاعی، فیزیکتی و این زیرساخت ةتوسعن جهت ه ایب

نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زنتدگی و معیشتت متردم 

 هتامحلی و ارتقتای کتارآیی زنتدگی اجتمتاعی و اقتصتادی آن

 ؛27 ، ص.1391 آینتتد،)مهندستتین مشتاور شتتر، خواهتد شتتد

 ةتوستتتعبتتته عنتتتوان مثتتتال،  (؛4 ، ص.1386 میرزاامینتتتی،

 های تحقیقگویه 

ال
کان
ر، 
عاب
م

ع 
 دف
ی
ها

ب
آ

حی
سط
ی 
ها

 

X1ل و عرض معابر اصلی و فرعی(، های معیشتی مردم )طو؛ مطابقت معابر با نوع فعالیتX2فرش کردن( )آسفالت یا سنگ یاده؛ توجه به مسیرهای عابر پ

؛ X6اهنمایی و رانندگی، ر؛ نصب عالیم X5؛ سیستم روشنایی معابر اصلی و فرعی، X4؛ توجه به شیب عرضی و شیب طولی معابر، X3وکاشت گیاهان، 

ها از سطح آن، آوری زباله؛ وضعیت بهداشت معابر اصلی و فرعی و جمعX8معابر اصلی و فرعی،  ها در امتداد؛ وضعیت جویX7کیفیت پوشش معابر، 

X9سازی( در مسیر رودخانهکیفیت بهسازی وکانال کشی)دیواره ؛ 

ت
اخ
 س
ن و
سک
م

و
ی 
زها
سا

یی
ستا
رو

 

X10سازی واحدهای مسکونی در برابر زلزله، ؛ کیفیت ایمنX11کونی در برابرسیل، سازی واحدهای مس؛ کیفیت ایمنX12کیفیت مقاومت و مصالح  ؛

؛ X15ا و سیمای مساکن، ؛ بهبود کیفیت نمX14؛ مرمت و بهسازی مساکن آسیب دیده، X13استحکام بنا(، )به کار رفته جهت ساخت طبقات فوقانی

دد فضاهای درون یک ؛ میزان تعX16وستا، میزان پیروی از طرح و الگوهای سنتی و قدیمی در ساخت واحدهای مسکونی جهت حف  هویت کالبدی ر

؛ X18های سطحی، دفع آب و؛ وضعیت بهداشت مساکن X17واحد مسکونی برای تأمین نیازهای مرتبط با فعالیت خانوار)سکونت،کشاورزی و دامداری(، 

 سازیختمانمیزان کنترل بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای خودسرانه و بدون رعایت اصول مهندسی سا

ت 
یفی
ک

ام 
نظ

ن 
زمی
ی 
ربر
کا

 و 
یی
ستا
رو

ان
مک

نی
گزی

 

رزشی و فضای سبز، ؛کاربری وX23؛ کاربری آموزشی، X22؛کاربری معابر، X21؛کاربری تجاری، X20؛کاربری مسکونی، X19گزینی مناسب: مکان

X24 ،؛کاربری اداریX25مذهبی،  -؛کاربری فرهنگیX26درمانی،  -شتی؛کاربری بهداX27کارگاهی،  -ربری صنعتی؛کاX28 ؛کاربری از قبیل

 تأسیسات و تجهیزات روستا

به 
ی 
رس
ست
ت د
یفی
ک

ت
دما
خ

 

X29 ،؛ دسترسی به آب آشامیدنیX30 ،؛ دسترسی به گازX31 ،؛ دسترسی به تلفن ثابتX32آالت عمیرگاه ماشین)ت ؛ دسترسی به کاربری کارگاه

؛ دسترسی به X36ی، ؛ دسترسی به دهیارX35؛ دسترسی به پست بانک، X34و بارفروشی،  ؛ دسترسی به خوارX33کشاورزی، جوشکاری، نجاری(، 

؛ دسترسی به X40؛ دسترسی به مدرسة راهنمایی، X39؛ دسترسی به دبستان، X38درمانی،  -؛ دسترسی به مرکز بهداشتیX37خانة بهداشت، 

 رتباط با شهر اصلیا؛ میزان سهولت X43نقل عمومی در روستا، وتم حمل؛ وضعیت و بهبود سیسX42خانة عمومی، ؛ دسترسی به کتابX41مسجد، 
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چون تسهیالت و خدمات بهداشتی های اجتماعی همزیرساخت

-و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی

هتای فتردی و اجتمتاعی( خواهتد شتد. )در جایگتاه هاهای آن

هتای روستتایی، داری زیرستاختمنظور از ایجاد، توسعه و نگته

به یک جامعه با تولید ستنتی  ایهای سرمایهصرفاً تزریق نهاده

نهادها و مدیریت جدیتدی  هدف ایجاد سازوکارها،بلکه  نیست؛

یان استت. در یاست که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستا

طتور آگاهانته،  هتوانتد بتکاری مردم میبرد، با هماین راه ،واقع

ریتتتزی و آمیتتتز از دوران طراحتتتی، برنامتتتهارادی و موفقیتتتت

 دشتوگذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایتدار وارد سرمایه

 (. 4، ص. 1386، امینی)میرزا

های روستتایی یکتی از اصالح و بهبود زیرستاخت ةزمیندر 

 هایی که پت  از پیتروزی انقتالب استالمی درترین برنامهمهم

ه کالبدی روستاها مورد توجه قرار گرفتت ةتوسعهای طرح ةحوز

 ،شتوکتی آمقتانی)رضتایی و  استتروستایی است، طرح هادی 

گتترفتن (. طتترح هتتادی روستتتایی بتتا درپیش72 ، ص.1392

 روستاها، ةتوسعرویکرد مبتنی بر محوریت تحوالت کالبدی در 

پتردازد کته همگتی در پتی دگرگتون هایی متیبه اجرای پروژه

 ةتوستعیتابی بته دستت ،ساختن کالبد روستتاها و بته تبتع آن

(. 47 ، ص.1385 ،ابراهیمتیلی یتزدی و روستایی هستند )پتاپ

ی روستایی، راهنما ةتوسعطرح جامع  ،طرح هادی یا به عبارتی

با  مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها،

 هتا استتآگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتمتاعی آن

بررسی و  وةنح ةنامنییآاسا  بر(. 225 ، ص.1389 )شهبازی،

ای، ای، منطقتهعمران محلتی، ناحیته ةتوسعهای طرح تصویب

 ةملی و مقررات شهرستازی و معمتاری کشتور مصتوب مورخت

 هیتتأت دولتتت، طتترح هتتادی روستتتایی عبتتارت از: 12/10/78

 موجتود، بافتت اصتالح و دهیستامان ضتمن کته است طرحی

 بترای زمتین از استتفاده ةنحتو و آتتی گسترش مکان میزان و

، تجتتاری تولیتتدی، مستتکونی، قبیتتل از مختلتتف عملکردهتتای

هتتای عمتتومی تأسیستتات و تجهیتتزات و نیازمنتتدی ،کشتتاورزی

هتتای روستتتایی را بتتر حستتب متتورد در قالتتب مصتتوبات طرح

هتای جتامع های روستایی یا طترحسکونتگاهدهی فضا و سامان

 .کندای تعیین میناحیه

 -طرح اصتالحی» طرحی با عنوان 1362اولین بار در سال 

از طریق وزیر مسکن و شهرسازی وقتت  «روستاها روان بخشی

در یکتتی از روستتتاهای شتتهرکرد اجتترا شتتد. بازتتتاب تغییتترات 

فیزیکی این طرح در روستاهای منطقه به قدری گستترده بتود 

که توجه بسیاری از مقامات رستمی را بته ختود جلتب کترد و 

 ،در ایتن زمینته .آن فتراهم ستاخت ةتوستعای را بترای زمینه

تصتویب  اب 1362دی ماه  19اسالمی در تاریخ  مجل  شورای

منظور بهبود روستتاها و  بهکرد ای دولت را موظف واحده ماده

ربتط، هتای ذیهتا و ارگتانخانهوزارت ةوسیله ها ببازسازی آن

ای را بتته منظتتور رستتاندن ختتدمات رفتتاهی و امکانتتات الیحتته

 کنتد هئتبهداشتی، فرهنگی، صنعتی و تولیتدی بته مجلت  ارا

 طبق اسالمی انقالب مسکن (. بنیاد153 ، ص.1383 ضوانی،)ر

 تصتویب بته 1367 ستال در که خود قانونی ةناماسا  7 ةماد

 هتادی هایطرح ةتهی به موظف رسید، شورای اسالمی مجل 

و  ربتطذی هتایدستگاه هماهنگی با روستاها در معابر اصالح و

 دش لتدو مصوب اعتبارات محل از مردم مشارکت با آن اجرای

در قالب طرح هادی  ،(. در حال حاضر71 ، ص.1379 ،رضایی)

کالبتتدی مختلفتتی در ستتطح -هتتای عمرانتتیروستتتایی، پتتروژه

هتا شتامل تترین آنشوند کته برختی از مهتمروستاها اجرا می

 ةتوستعمعتابر و میتادین،  روهتا و شتبکةاحداث و اصالح پیاده

اختل هتای آب دو کانتالنهرهتا فضای سبز، اصتالح و پوشتش 

ستازی برگردان، آمتادهبند و سیلروستا، احداث و تکمیل سیل

شده برای گستترش آتتی روستتاها، احتداث و بینیاراضی پیش

-حسینی )عزیزپور و دفع فاضالب و غیره هستند ةشبکتکمیل 

تعدد در این زمینته (. نتایج مطالعات م43 ، ص.1387 ،حاصل

عنتوان یتک که اجرای طرح هادی روستایی بته  دهدنشان می

های فیزیکی، سایر جنبه -متغیر بیرونی، افزون بر ابعاد کالبدی

محیطتی و اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیستت ؛روستایی ةتوسع

الشعاع خود قرار داده و اثرات متعددی بر روی غیره را نیز تحت

یتتک  (. در1 ص. ،1388 عنابستتتانی،)ت استتهتتا داشتتته آن

 اند از:طرح هادی عبارتترین اهداف مهم ،بندی کلیجمع

هتتتای الزم بتتترای بهبتتتود محتتتیط زمینتتته کتتتردنفراهم

های روستایی و ایجتاد ختدمات زیستتی، محیطتی و سکونتگاه

 عمومی

 کالبدی روستاها ةتوسعهدایت 

 ةعادالنتروستا و تأمین  ةتوسععمران و  ةزمینآوردن فراهم

 اامکانات با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصتادی، اجتمتاعی و بت

هی و طترح دهای باالدست، نظیر طترح ستامانعنایت به طرح

متتدیریت شتتهری و روستتتایی،  ةنامتت)دانتتش جتتامع شهرستتتان

 (558، ص. 1387
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ه با توجه به مطالب فو،، مدل مفهتومی تحقیتق حاضتر بت

 ( ترسیم شده است:2 )شکلزیر  صورت شکل
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -2 شکل

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 ی تحقیقهایافته .4
-استخکته در میتان پ دادنامته نشتان پرسش 171بررسی 

 ستال 44و متوستط  78، حتداکثر 26، حداقل ستن دهندگان

 %86باشتند. زن متی %23مترد و  دهنتدگانپاستخ %77. است

در بخش خدمات فعالیتت  %12صنعت و  %2کشاورز و دامدار، 

. استتیجاری هستتند %6شخصتی و  ةخاندارای  %94کنند. می

 و راهنمتایی %42دارای تحصیالت ابتدایی، %31سواد، بی 16%

  . باشندمی دیپلم و باالتر %11و  دبیرستان

کالبتدی  توستعةبر برای سنجش اثرات اجرای طرح هادی 

نظر، از چهار شاخص استفاده شد کته  موردمحدودة  روستاهای

. در شاخص شد ها چندین گویه تعریفبرای هر یک از شاخص

 9ستطحی، هتای های دفع آبه وضعیت معابر و کانالمربوط ب

اسکوئر  . نتایج آزمون کای(6 ل)جدو شد گویه تعریف و آزمون

تر کوچکها هر یک از گویهداری دهد که سطح معنینشان می

مقتدار  ،چنتینهم. است %99بوده و با سطح اطمینان  05/0 از

دو  هتا از مقتدار ختییتک از گویته هتر ةشدمحاسبه 10دو خی

تتتر ( بزرگ48/9و  81/7)دو توزیتتع ختتی  جتتدولموجتتود در 

تتوان گفتت بتین اطمینتان متی %99بتا  ،در نتیجته .دنباشمی

هتای متورد انتظتار تفتاوت شده و فراوانتیهای مشاهدهفراوانی

از نظتر  (6) با توجته بته نتتایج جتدول داری وجود دارد.معنی

معیشتتی  هتایمطابقت معابر با نتوع فعالیتت»دهندگان، پاسخ

، «توجه به مستیرهای عتابر پیتاده و کاشتت گیاهتان»، «مردم

م یتنصتب عال»، «توجه به شیب عرضی و شیب طتولی معتابر»

وضتتعیت »، «کیفیتت پوشتش معتابر»، «راهنمتایی و راننتدگی

 ستازیبه کیفیتت»، «ها در امتداد معتابر اصتلی و فرعتیجوی

بتوده  «متوسط» «رودخانه مسیر در( سازیدیواره) کشیوکانال

 وضتعیت»و  «سیستم روشتنایی معتابر اصتلی و فرعتی»است. 

 «آن سطح از هازباله آوریجمع فرعی و و اصلی معابر بهداشت

هتا، با توجه به میانگین وزنی گویه ،چنینهم بوده است. «زیاد»

 بهداشتت وضتعیت»و « سیستم روشنایی معابر اصلی و فرعی»

بته « آن ستطح از هتازبالته آوریجمتع فرعتی و و اصتلی معابر

موفقیتت را  بیشتترین میتزان 67/3و  74/3با میانگین  ،ترتیب

و « م راهنمایی و راننتدگیینصب عال»های داشته است و گویه

بتا  ،به ترتیتب «وکاشت گیاهانتوجه به مسیرهای عابر پیاده »

هتا بین ستایر گویته کمترین موفقیت را 72/2و  63/2میانگین 

معتابر و »تتوان گفتت کته شتاخص متی ،در مجموعاند. داشته

 «متوستط»از نظر روستاییان  «های سطحیهای دفع آبکانال

درصد افراد  1/44گویی ارزیابی شده است. این شاخص با پاسخ

  .شودتبیین می

طترح هتادی  هایی کته در اجترایترین قسمتز مهمیکی ا

یتا  یض ورتعت استت،ن اجرایتی الؤوروستایی مورد توجته مست

احداث یک خیابان  ،در حقیقت در روستاها است.احداث معابر 

های خدماتی و صنعتی روستا ها و کارگاهاصلی و استقرار مغازه

 ةتترین مشخصته و نشتانحول این محور اصلی قابتل مشتاهده

در این روستاها بته معتابر و اجرای طرح هادی در روستا است. 

 طور نستبی رستیدگی شتده؛ ههای ارتباطی درجه یک بشبکه

شتود. مشتاهده متی یئها تغییرات جزها و کوچهدر تقاطع ولی

منتدی بیشتتر در بتین ایجاد عالقهسبب  اصلی احداث خیابان

بخشتیدن بته روستتا را در پتی خواهتد و هویت شتده ساکنان

به طور عمتده معتابر  احداث معابر که دربه اینداشت. با توجه 

بتا متردم  با توجه به مصاحبه ،باشداصلی روستا مورد توجه می

ستاکنان  منتدیبیشترین رضتایتنامه، پرسشتکمیل محلی و 

روستاها از اجرای طرح هادی بته ختاطر احتداث معتابر اصتلی 

-چته بته لحتاظ آستان) آمدوراحتی رفت را در دلیل آن است.

 ختود( بیتان ةروزمترکردن مسافرت بته شتهر و یتا کارهتای تر

منتدی یترضتا ،در مجمتوع ذکرشتدهبا توجه به دالیل  کردند.

 بوده است. «متوسط»اهالی از این شاخص 
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 های سطحیهای دفع آبمعابر و کانال -6 جدول
 1392 های پژوهش،مأخذ: یافته
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ظار 
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ی 
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فر

 

نی
 وز
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انگ
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X2 sig 

X1 
 0 45 105 18 3 شدهاوانی مشاهدهفر

8/42 12/3 05/142 000/0 
 0 3/26 4/61 5/10 8/1 درصد

X2 
 0 24 81 60 6 شدهفراوانی مشاهده

8/42 72/2 00/81 000/0 
 0 14 4/47 1/35 5/3 درصد

X3 
 0 48 87 33 3 شدهفراوانی مشاهده

8/42 05/3 63/85 000/0 
 0 28 9/50 3/19 8/1 درصد

X4 
 21 96 42 12 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 74/3 52/99 000/0 
 3/12 1/56 6/24 7 0 درصد

X5 
 3 18 75 63 12 شدهفراوانی مشاهده

2/34 63/2 47/123 000/0 
 8/1 5/10 9/43 8/36 7 درصد

X6 
 0 54 84 24 9 شدهفراوانی مشاهده

8/42 07/3 63/77 000/0 
 0 6/31 1/49 14 3/5 درصد

X7 
 3 48 93 27 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 16/3 47/102 000/0 
 8/1 28 4/54 8/15 0 درصد

X8 
 15 96 48 12 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 67/3 10/107 000/0 
 8/8 2/56 28 7 0 درصد

X9 
 0 48 63 51 9 شدهفراوانی مشاهده

8/42 88/2 47/38 000/0 
 0 1/28 8/36 8/29 3/5 درصد

 جمع
 42 477 678 300 42 شدهفراوانی مشاهده

8/307 12/3 52/997 000/0 
 7/2 31 1/44 5/19 7/2 درصد

 

استکوئر  نتایج آزمون کتای ، (7) های جدولاسا  یافتهبر

تر کوچکها داری هر یک از گویهدهد که سطح معنینشان می

مقتدار  ،چنتینهم. است %99بوده و با سطح اطمینان  05/0 از

دو موجتود  ها از مقدار خیاز گویه هریک ةشددو محاسبه خی

بتا  ،. در نتیجتهاستتر ( بزرگ48/9و  81/7 ،99/5) در جدول

شتده و هتای مشتاهدهتوان گفت بین فراوانیاطمینان می 99%

داری وجود دارد. با توجته های مورد انتظار تفاوت معنیفراوانی

ستازی مرمت و به»دهندگان، ، از نظر پاسخ(7)به نتایج جدول 

و « مستاکن سیمای و نما کیفیت بهبود»، «دیدهساکن آسیبم

 ستاخت در قتدیمی و سنتی الگوهای و طرح از پیروی میزان»

« روستتتا کالبتتدی هویتتت حفتت  جهتتت مستتکونی واحتتدهای

سازی واحدهای مستکونی کیفیت ایمن»بوده است.  «متوسط»

ستازی واحتدهای مستکونی در کیفیت ایمتن»، «در برابر زلزله

رفته جهت ساخت کارکیفیت مقاومت و مصالح به» ،«رسیلبراب

 و مستاکن بهداشتت وضتعیت»، «)استحکام بنا( طبقات فوقانی

 و وستازهاساخت بتر کنتترل میتزان»، «ستطحی هتایآب دفع

 اصتول رعایتت بدون و خودسرانه وسازهایساخت از جلوگیری

 میتزان»ولتی  ؛بتوده استت «زیتاد»« سازیساختمان مهندسی

 نیازهتای تتأمین بترای مسکونی واحد یک وندر فضاهای تعدد

بتا توجته  ،چنینهمبوده است.  «کم» «خانوار فعالیت با مرتبط

ستازی واحتدهای کیفیتت ایمتن»هتا، به میانگین وزنتی گویته

ستازی واحتدهای کیفیتت ایمتن»و « مسکونی در برابتر زلزلته

 82/3و  14/4بتا میتانگین  ،به ترتیتب« سیل مسکونی در برابر

 پیروی میزان»های و گویه ندابیشترین میزان موفقیت را داشته

 واحتتدهای ستتاخت در قتتدیمی و ستتنتی الگوهتتای و طتترح از

 واحتتد یتتک درون فضتتاهای تعتتدد میتتزان»و « ...مستتکونی

کمتتترین  33/2و  81/2بتتا میتتانگین  ،بتته ترتیتتب« ...مستتکونی

وان تتمی ،در مجموعاند. ها داشتهموفقیت را در بین سایر گویه
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از نظتر  «سازهای روستاییومسکن و ساخت» گفت که شاخص

گویی ارزیابی شده است. این شاخص با پاسخ «زیاد»روستاییان 

 . شودتبیین می گویانپاسخدرصد  5/41

ترین اهدافی که طرح هادی روستایی دنبال یکی از مهم    

ستاز در وبخشتی بته رونتد گستترش و ساختکنتد، انتظتاممی

دهتد کستانی کته تایی است. این مطالعه نشان میمناطق روس

ها به خاطر تعریض معابر یا احتداث خیابتان منازل مسکونی آن

که  ی دولتاز تسهیالت مال ،تخریب شده و یا آسیب دیده است

بترای نوستازی مستکن و یتا  ،استتبه طور عمده به شکل وام 

ام ه امکتان استتفاده از واند. با توجته بتمرمت آن استفاده کرده

خصتوص در مندی ساکنان به نوستازی بهعالقه ،تدریجبانکی به

هتا در بافتت ستاختمان ،معبر بیشتر شتده و در نتیجته ةحاشی

 ،تتدریجایتن امتر به کنتد.داخل روستا نظتم بهتتری پیتدا متی

تحتت تتأثیر نگترش معمتاری را کته  نوسازی و ساخت مسکن

 .دهتدمی رواج با مصالح مقاوم و غیربومی است، موجود شهرها

این نوع معماری با الگوی معمتاری ستنتی و قتدیمی  ،از طرفی

عتدم همتاهنگی  را ماننتدروستاها هماهنگ نبوده و مشکالتی 

آورد. وجتتود متتیه فضتتای مستتکونی بتتا معیشتتت بتتکتتارکردی 

های بافت کالبدی روستا تعتارض در برخی از قسمت ،چنینهم

اصتول  ةبتر پایت تر وکه منظموجود اینو ناهمگونی شکلی را با 

آورد. براستا  آمتار وجتود متیه مهندسی ساخته شده است، ب

 آبتاددر روستای معصوم 1392، تا آبان موجود در بنیاد مسکن

ستند مالکیتت روستتایی صتادر  348سند و گندیشمین  131

الحستنه کته وام قترض 1384از ابتدای سال  ،چنینهمشده و 

شتده در صترف ةنتمیتزان هزی، شتوده متیئتسازی اراجهت به

در روستای گندیشمین  میلیون تومان، 88 آبادروستای معصوم

تومان میلیون  42کردقشالقی  و در روستای تومان میلیون 57

 ،تسهیالت بانکی برای دریافتروستا  مردمپرداخت شده است. 

ا تت جهی را به حستاب دهیتاری واریتز کننتدمقدار و دبای ابتدا

. شتوندک عامتل معرفتی توسط بنیاد مستکن بته شتعبات بانت

أخیرافتادن تعلتتت بتته، متتورد مطالعتتهروستتتاهای  ستتاکنان

درخواستتی  هایضامن مربوط به تمشکالرا در  سازهاوساخت

 . دانندمیای وام مرحلهپرداخت ها و از طرف بانک

 

 سازهای روستاییومسکن و ساخت - 7جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 گویه

کم
ی 
خیل

 

کم
ط 
وس
مت

 

اد
زی

اد 
 زی
ی
خیل

د  
ور
ی م
وان
فرا

ظار
انت

ن  
گی
یان
م

ی
وزن

 

X2 sig 

X10 
 48 99 24 0 0 شدهفراوانی مشاهده

57 14/4 47/51 000/0 
 1/28 9/57 14 0 0 درصد

X11 
 27 96 39 9 0 شدهراوانی مشاهدهف

8/42 82/3 10/99 000/0 
 8/15 1/56 8/22 3/5 0 درصد

X12 
 6 123 39 3 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 77/3 52/219 000/0 
 5/3 9/71 8/22 8/1 0 درصد

X13 
 0 33 111 24 3 شدهفراوانی مشاهده

8/42 02/3 36/156 000/0 
 0 3/19 9/64 14 8/1 درصد

X14 
 0 33 132 6 0 شدهفراوانی مشاهده

57 16/3 42/154 000/0 
 0 3/19 2/77 5/3 0 درصد

X15 
 0 18 102 51 0 شدهمشاهده فراوانی

57 81/2 84/62 000/0 
 0 6/10 6/59 8/29 0 درصد

X16 
 0 15 57 69 30 شدهفراوانی مشاهده

8/42 33/2 68/42 000/0 
 0 8/8 3/33 4/40 5/17 درصد

X17 
 6 120 33 12 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 70/3 52/195 000/0 
 5/3 2/70 3/19 7 0 درصد

X18 
 15 102 36 15 3 شدهفراوانی مشاهده

2/34 65/3 52/184 000/0 
 8/8 6/59 21 8/8 8/1 درصد

 جمع
 102 639 573 189 36 شدهفراوانی مشاهده

8/307 38/3 33/1008 000/0 
 7/6 5/41 2/37 3/12 3/2 درصد
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استکوئر  نتایج آزمون کتای ، (8) های جدولاسا  یافتهبر

تر کوچکها داری هر یک از گویهدهد که سطح معنیمی نشان

مقتدار  ،چنتینهم. ستا %99بوده و با سطح اطمینان  05/0از 

دو موجتود  ها از مقدار خیهریک از گویه ةشددو محاسبه خی

بتا  ،در نتیجته .استتر ( بزرگ48/9و  81/7، 99/5در جدول )

شتده و دههتای مشتاهتوان گفت بین فراوانیاطمینان می 99%

داری وجود دارد. با توجته های مورد انتظار تفاوت معنیفراوانی

، «معتابر کتاربری»دهنتدگان، ، از نظر پاسخ(8)به نتایج جدول 

 و تأسیستات قبیتل از کاربری»و « درمانی -بهداشتی کاربری»

، «مستکونی کتاربری»بوده است.  «متوسط» «روستا تجهیزات

 -فرهنگتی» کتاربریو یتاد ز «اداری»و « آموزشی»، «تجاری»

 فضتای و ورزشتی کتاربری»ولی  ؛است «خیلی زیاد» «مذهبی

بتا  ،چنتینهمبوده استت.  «کم»« کارگاهی -صنعتی»و « سبز

و « متذهبی -فرهنگی کاربری»ها، توجه به میانگین وزنی گویه

 86/3و  50/4بتتا میتتانگین  ،بتته ترتیتتب« مستتکونی کتتاربری»

 و ورزشتی کتاربری»انتد و بیشترین میزان موفقیتت را داشتته

بته ترتیتب بتا « کارگتاهی -صتنعتی کتاربری»و « ستبز فضای

-کمترین موفقیت را در بین سایر گویه 54/2و  47/2میانگین 

کیفیتت »توان گفت کته شتاخص می ،اند. در مجموعها داشته

نظر روستتاییان از  «گزینیننظام کاربری زمین روستایی و مک

گتویی ست. این شاخص بتا پاستخارزیابی شده ا «زیاد»در حد 

  شود.ین میگویان تبیدرصد پاسخ2/39

 -بتا توجته بته مقتضتیات زمتانی روستتایی ةجامعدر یک 

هتای کتاربری بترای، از زمتین حلتیمکانی و در بستر شرایط م

 -هتای فرهنگتیکتاربری شود. در این بیناستفاده می مختلفی

دالیتل  هاست کمذهبی و مسکونی بیشترین موفقیت را داشته 

های متولی گذاری هر یک از ارگانسیاست ةنحوتوان آن را می

هتای با توجه بته نقشته که معموالً دانستهای روستایی محیط

ولی  ؛گیردها مد نظر قرار میها در آنکاربری ةهم ،طرح هادی

های روستایی پیتدا در محیط را چه که بیشترین نمود عینیآن

کته است که ذکر شد. ضتمن ایتنهایی همین کاربری ،کندمی

این امتر را تستهیل  ،کندکه واگذار می هاییبنیاد مسکن با وام

ورزشتتی و  -فضتتای ستتبز مربتتوط بتته هتتایکنتتد. کتتاربریمتتی

صنعتی کمترین موفقیت و رضایت از اجترای طترح  -کارگاهی

مشتخص با بررسی میتدانی  .هادی را در بین مردم داشته است

کمبتود بودجته، بافتت ستنتی مجموعه عتواملی چتون شد که 

 ةتوستعسوی هماهنگ و هم ةبرنامهای روستایی، فقدان محیط

هتای شتهری از محتیطتوستعة هتای روستایی با برنامهمناطق 

 سوی نهادهای دولتی متولی این بخش از توسعه، عدم تمایل و

 هتاآگاهی مناسب مردم محلی به گسترش این قبیل از کاربری

 .استاز دالیل آن  غیره و
 

 گزینینظام کاربری زمین روستایی و مکاکیفیت ن -8جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

کم گویه
ی 
خیل

 

کم
ط 
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نی 
 وز
ین
انگ
می

 

X2 sig 

X19 
 21 111 33 6 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 86/3 84/153 000/0 
 3/12 9/64 3/19 5/3 0 درصد

X20 
 3 123 39 6 0 شدههدهفراوانی مشا

8/42 72/3 52/219 000/0 
 8/1 9/71 8/22 5/3 0 درصد

X21 
 0 24 132 15 0 شدهفراوانی مشاهده

57 05/3 73/148 000/0 
 0 14 2/77 8/8 0 درصد

X22 
 0 126 27 12 3 شدههفراوانی مشاهد

42 64/3 00/231 000/0 
 0 75 1/16 1/7 8/1 درصد

X23 
 0 24 57 66 24 شدهاوانی مشاهدهفر

8/42 47/2 84/33 000/0 
 0 14 4/33 6/38 14 درصد

X24 
 24 99 36 12 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 79/3 42/105 000/0 
 14 9/57 1/21 7 0 درصد

X25 
 93 69 3 3 0 شدهفراوانی مشاهده

42 50/4 71/151 000/0 
 3/55 1/41 8/1 8/1 0 درصد

X26 000/0 68/98 32/3 8/42 6 60 87 18 0 شدهفراوانی مشاهده 
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نی 
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X2 sig 

 5/3 1/35 9/50 5/10 0 درصد

X27 
 0 12 72 78 6 شدهفراوانی مشاهده

42 54/2 57/104 000/0 
 0 1/7 9/42 4/46 6/3 درصد

X28 
 3 18 99 45 6 شدهفراوانی مشاهده

2/34 81/2 57/185 000/0 
 7/1 6/10 9/57 3/26 5/3 درصد

 جمع 
 150 666 585 261 39 شدهفراوانی مشاهده

2/340 37/3 60/879 000/0 
 8/8 2/39 4/34 3/15 3/2 درصد

 

استکوئر  نتایج آزمتون کتای ،(9)های جدول اسا  یافتهبر

تر کوچکها داری هر یک از گویهدهد که سطح معنینشان می

مقتدار  ،چنتینهم. است %99ه و با سطح اطمینان بود 05/0 از

دو موجتود  ها از مقدار خیهریک از گویه ةشددو محاسبه خی

بتا . در نتیجته، استتر ( بزرگ48/9و  81/7، 99/5در جدول )

شتده و هتای مشتاهدهگفت بین فراوانی تواناطمینان می 99%

با توجه داری وجود دارد. تفاوت معنی ،های مورد انتظارفراوانی

دسترسی به مرکز »دهندگان، ، از نظر پاسخ(9)به نتایج جدول 

و « عمتومی ةخانتکتتابدسترستی بته »، «درمتانی -بهداشتی

 «وضعیت و بهبود سیستم حمتل و نقتل عمتومی در روستتا»

 تلفتن به دسترسی»، «گاز به دسترسی» بوده است. «متوسط»

-ختواردسترسی به »، «کارگاهی کاربری به دسترسی»، «ثابت

میتتزان »و « راهنمتتایی ةمدرستتدسترستتی بتته »، «بارفروشتتیو

دسترسی به » بوده است. «زیاد»« سهولت ارتباط با شهر اصلی

 ةخانت بته دسترسی»، «دهیاری به دسترسی»، «آب آشامیدنی

« دسترستی بته مستجد»و « دسترسی به دبستان»، «بهداشت

دسترستی بته پستت » ةولی گوی ؛است «زیاد خیلی»تا  «زیاد»

با توجه بته میتانگین وزنتی  ،چنینهمبوده است.  «کم»« انکب

بته  «دسترسی بته دبستتان»و « به مسجددسترسی » ها،گویه

بیشتترین میتزان موفقیتت را  67/4و  84/4با میانگین  ،ترتیب

دسترستی »و « دسترسی به پست بانتک» هایاند و گویهداشته

 53/2 و 32/2بتا میتانگین  ،بته ترتیتب «عمومی ةخانبه کتاب

 ،د. در مجمتوعانها داشتهکمترین موفقیت را در بین سایر گویه

از  «دسترستی بته ختدماتکیفیت »توان گفت که شاخص می

-ارزیابی شده است. این شاخص با پاسخ «زیاد»نظر روستاییان 

 شود. گویان تبیین مید پاسخدرص6/36گویی 

کالبتدی  ةتوستعهای شاخصاز دیگر  دسترسی به خدمات

ه در طترح هتادی متورد توجته ک است های روستاییتگاهسکون

یابی به خدمات روستتایی شتامل دست ةزمینگیرد. در قرار می

درمتتانی،  -اداری، بهداشتتتی -عمتتومی، رفتتاهی -زیربنتتایی

بتر عتالوه ، آمتدوآموزشی و خدمات ارتبتاطی و رفت -یفرهنگ

بترای هتر روستتا  ،شتدل ؤاست دربارة آن نامهپرسش که دراین

ایتن ارتبتاط بتا  . دردشتلیستی از خدمات موجتود تهیته چک

عنوان ارگان متولی تهیه ه )برا بنیاد مسکن توان میها شاخص

 ةکننتدهماهنتگ ، نتاظر وریتزبرنامته عنتوانبهو اجرای طرح( 

 .ایتن ختدمات در نظتر گرفتت ةنتدکنهئتهای دولتتی اراارگان

دم از ایتن رضایت یا عدم رضایت مرتوان گفت که می ،بنابراین

هادهتایی گرفته از ستوی نصتورت هایتالشحاصل  ،هاشاخص

بتر،،  ةادارپرورش، شرکت گاز، وچون وزارت بهداشت، آموزش

نهادهایی که در  باید. استغیره  آب و فاضالب روستایی و ةادار

بته وظتایف قتانونی ختود  ،ولیت دارندؤمس ذکرشدههای زمینه

 وستایی و توسعه داشتتهر ةجامع نگرشی جامع بهو ه کردعمل 

  شهری ندانند.  فضایاز  فضای روستایی را جداو  باشند

 کیفیت دسترسی به خدمات- 9جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
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X2 sig 

X29 
 84 84 3 0 0 شدهفراوانی مشاهده

57 47/4 73/76 000/0 
 1/49 1/49 8/1 0 0 درصد

X30 000/0 53/132 77/3 6/33 36 90 15 21 6 شدهفراوانی مشاهده 
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 4/21 6/53 9/8 5/12 6/3 درصد

X31 
 36 105 15 9 3 شدهفراوانی مشاهده

6/33 96/3 07/208 000/0 
 4/21 5/62 9/8 4/5 8/1 درصد

X32 
 3 84 51 27 6 شدهفراوانی مشاهده

2/34 30/3 00/134 000/0 
 8/1 1/49 8/29 8/15 5/3 درصد

X33 
 33 102 36 0 0 شدهفراوانی مشاهده

57 98/3 36/53 000/0 
 3/19 6/59 1/21 0 0 درصد

X34 
 3 9 51 84 24 شدهفراوانی مشاهده

2/34 32/2 84/130 000/0 
 8/1 3/5 8/29 1/49 14 درصد

X35 
 87 69 12 3 0 شدهمشاهده فراوانی

8/42 40/4 00/121 000/0 
 6/50 6/40 7 8/1 0 درصد

X36 
 84 75 6 6 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 39/4 31/127 000/0 
 1/49 9/43 5/3 5/3 0 درصد

X37 
 3 36 108 18 6 شدهفراوانی مشاهده

2/34 07/3 73/218 000/0 
 8/1 1/21 1/63 5/10 5/3 درصد

X38 
 123 42 3 3 0 شدهفراوانی مشاهده

8/42 67/4 57/224 000/0 
 9/71 5/24 8/1 8/1 0 درصد

X39 
 57 72 18 15 9 شدهراوانی مشاهدهف

2/34 89/3 00/94 000/0 
 3/33 1/42 5/10 8/8 3/5 درصد

X40 
 147 21 3 0 0 شدهفراوانی مشاهده

57 84/4 00/216 000/0 
 9/85 3/12 8/1 0 0 درصد

X41 
 3 9 81 60 18 شدهفراوانی مشاهده

2/34 53/2 21/138 000/0 
 8/1 3/5 4/47 35 5/10 درصد

X42 
 6 63 78 12 12 شدهفراوانی مشاهده

2/34 23/3 42/132 000/0 
 5/3 9/36 6/45 7 7 درصد

X43 
 36 75 42 15 0 شدهفراوانی مشاهده

42 79/3 14/44 000/0 
 4/21 7/44 25 9/8 0 درصد

 جمع
 740 933 519 271 84 شدهفراوانی مشاهده

4/509 78/3 64/923 000/0 
 1/29 6/36 4/20 6/10 3/3 درصد

 

 

 

 
 
 
 

 
 گویاناز نظر پاسخ کالبدی روستاهای مطالعاتیتوسعة بر  طرح هادیاجرای نمودار میزان اثر  -3شکل 

  1392 ژوهش،های پمأخذ: یافته
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  گیرینتیجهبحث و  .5
روستایی  هادی ی طرحاثرات کالبدی اجرا، پژوهشاین  در

ه اثترات اجترای طترح را شتاهد کستانی کت) از دیدگاه ساکنان

 میتزانهتای پتژوهش، براستا  یافتته .شد یابیارزش( هستند

هتای ستکونتگاهکالبتدی  ةتوستعبتر اثرات اجرای طرح هتادی 

ه ب ؛(3)شکل  زیاد بوده استتوسط تا مروستایی بخش ثمرین، 

بتر  گویتان اثترات اجترای طترحاز پاسخ %32.1 ین ترتیب کها

 آن را زیتاد ، %37.1و  کالبدی روستاهایشان را متوسط ةتوسع

ز ا %69.2 گتوییپاستخ ةنتیجتبتا  ،این متوارداند. ارزیابی کرده

ییتد ایتن در تأشتود. این پژوهش تبیین متی دهندگان درپاسخ

(، 1391) اکبتتریعنابستتتانی و تتتوان بتته تحقیقتتات متتی نتتتایج

 و شتتوکتی آمقتتانی (، رضتتایی1391) و دیگتتران پورطتتاهری

 و دیگتران محمدی یگانه ،(1391) و دیگران عظیمی(، 1392)

اشاره کرد کته بته نتتایج  (1393) و دیگران و شماعی( 1391)

اثرات مثبت اجترای طترح بتر بعتد کالبتدی  ةمشابهی در زمین

     اند.رسیده روستاها

حاصتل از اجترای کالبتدی  ةتوستعهتای با بررسی شاخص

-معتابر و کانتال» شاخص، روستاهای مطالعاتیطرح هادی در 

-و در بین گویه متوسط بوده است« های سطحیآب های دفع

« برمعا بهداشت وضعیت»و « سیستم روشنایی معابر»های آن، 

م راهنمتایی و ینصب عال»های بیشترین میزان موفقیت و گویه

کمترین موفقیتت « توجه به مسیرهای عابر پیاده»و « رانندگی

اثرات اجرای طترح  ،چنینهم ،اندها داشتهرا در بین سایر گویه

زیتاد « مسکن و ساخت و سازهای روستتایی»شاخصهادی بر 

ستتازی کیفیتتت ایمتتن»هتتای آن، بتتوده استتت و در بتتین گویتته

بیشتترین میتزان « لستیو  واحدهای مسکونی در برابتر زلزلته

 ستنتی الگوهای و طرح از پیروی میزان»های و گویه، موفقیت

 درون فضتاهای تعدد میزان»و « مسکونی واحدهای ساخت در

میتزان  انتد.کمترین موفقیتت را داشتته «...مسکونی واحد یک

 «گزینتیکیفیت نظام کاربری زمین روستایی و مکتان»شاخص

هتای کتاربریهتای آن، استت و در بتین گویته بتودهزیتاد  نیز

بیشترین میزان موفقیتت را « مسکونی»و « مذهبی -فرهنگی»

 -صتنعتی»و « ستبز فضتای و ورزشی»های کاربریاند و داشته

 انتد.ها داشتتهکمترین موفقیت را در بین سایر گویه «کارگاهی

 بتودهزیتاد « کیفیت دسترسی بته ختدمات»شاخص ،چنینهم

« دبستتان»و « مستجد»ه های آن، دسترسی بتو از گویهاست 

پستت »دسترستی بته هتای میزان موفقیتت و گویته بیشترین

 اند. کمترین موفقیت را داشته« عمومی ةخانکتاب»و « بانک

تترین طترح ین ترتیب، طرح هادی روستایی کته مهتمه اب

دهتتتی بافتتتت کالبتتتدی و اجرایتتتی بتتترای اصتتتالح و ستتتامان

ثر ود متؤتوانستته در جتای خت ،سازهای روستایی استوساخت

واقتتع شتتود. اگرچتته در اهتتداف برشتتمرده بتترای ایتتن طتترح و 

طترح هتادی،  ةتهیتشور بنیتاد مستکن بترای ندر م ،چنینهم

نظتر گرفتته  اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نیز در

این اهداف به عنوان اهداف جانبی مطرح هستتند و  ،شده است

 -زیکتییتابی بته اهتداف فیغیرمستقیم از طریق دست به طور

تغییتر  ةهمبا این حال شاید نتوان  ،کالبدی عملی خواهند شد

که در اثتر اجترای طترح هتادی در بافتت کالبتدی  را و تحولی

 مثبت تلقی کرد. ،روستاها ایجاد خواهد شد

ه ئتدر انتها با توجه به نتایج تحقیتق، پیشتنهادهای زیتر ارا

 شود:می

 مصتالحسسات تتأمین و توزیتع ؤتشویق و حمایت از م 

 .ساختمانی در نواحی روستایی

  ایجاد ارتباط بین قیمتت مصتالح در نتواحی روستتایی

 .سقف تسهیالت اعطایی در هر منطقه مختلف و

 گرایانته ینگتاه کمّت یتددولتی بنیاد مسکن باارگان غیر

هتای عمرانتی را نسبت به تهیه و اجترای طترح و پتروژه

رار ها را مبنتا قتیفیت فعالیتو به جای آن ک کند تعدیل

 .دهد

  ضروری است نهادهای مدیریتی محلی روستا )شتوراها

هتای عمرانتی و داری از پتروژهها( در بحث نگهو دهیاری

بردن هتت بتاالهای توجیهی جبرگزاری کال  ،چنینهم

 .کنندآگاهی عمومی اهالی اقدام  سطح

  نظارت ویتژه و مستتمر کارشناستان بنیتاد مستکن بتر

ختاطر رعایتت اصتول  هکتاران بتعملیات اجرایتی پیمان

متواد و مصتالح  انتدازةبه ةاستتفادمهندسی و فنی و نیتز 

 .هاجویی زمانی پروژهصرفه ،چنینهممورد نیاز و 

 با مطالعه های عمرانی بایدای طرح و پروژهپیش از اجر 

شده، شتناخت مناستبی از متردم و های حسابو پژوهش

ه بت ،دشون طرح هادی  اجرا ای که قرار است در آمنطقه

 .دست آید

 های روستاها، برای این منظور پیشنهاد توجه به قابلیت

های تعتاونی روستتایی، مراکز و شرکت ةتوسعشود تا می
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تعیین الگوی کشت با توجته بته نیتاز آبتی گیاهتان و بتا 

گذاری در بختش محلی، تمرکز سرمایه ةتوسعهای برنامه

تولیتتد، ایجتتاد صتتنایع کوچتتک و بتتومی بتتا توجتته بتته 

دادهای هر روستتا و یتا حتداقل تمرکتز سترمایه در استع

 .خش وابسته به کشاورزی صورت بگیردب

 داری و انتخاب فردی از اهالی همان روستا جهتت نگته

  .شده در سطح روستاهای اجرانظافت پروژه
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3. Cronbach's alpha 

4. George & Mallery 

5. Chi-Square 

6. Principal components analysis  

7. Cluster analysis 
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9. Blaikie  
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Throughout the human history, villages have 

played significant roles in the systems of 

settlement, occupation and production in 

particular, and in the development and progress of 

the society in general. In these regards, it seems 

that there is a great need for planning and 

management of affairs. Development planning, as 

one area of planning used by governments, is being 

utilized for providing a proper infrastructure and 

developing rural areas. Here, the improper 

conditions and problems of the physical texture of 

villages compared to today living conditions 

highlight the need for the skeletal planning. Since 

1987, Housing Foundation of Islamic Revolution 

has started preparing and implementing the Rural 

Guide Plan for providing proper skeletal planning 

and developing the rural skeletal space, whose 

major parts enjoy physical-skeletal natures. In this 

article, we attempt to evaluate the effect of 

implementing the Rural Guide Plan on promoting 

indicators of skeletal development in rural settlements. 

Therefore, the present study is to provide answer to 

this question: does implementing Rural Guide Plan 

have any effect on the skeletal development of the 

rural settlements?     

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The strategy of development and improving rural 

infrastructures is considered as strategies defined 

and implemented in the framework of the physical-

skeletal approach in the rural development. In the 

area of    improving the rural infrastructure, one of 

the main plans which was taken into account after 

the Islamic revolution of Iran for the skeletal 

development of the villages was providing and 

implementing the Rural Guide Plan. This plan is 

the official guideline for guiding constructional 

operations and prosperity of villages by having 

some knowledge about their cultural, social and 

economic conditions. In the framework of the rural 

guide plan, those projects which lead to the 

transformation of rural skeleton and thus achieve 

rural development are implemented. Now in the 

framework of the Rural Guide Plan the skeletal-

developmental projects such as the construction 

and renovation of walkway and street network, 

development of green space, rebuilding and 

covering canals in villages, constructing and 

completing the projects of sewage disposal systems 

and others are performed. These projects have 

effects on the environmental, economic and social 

aspects of villages in addition to the skeletal 

dimension.       

3. METHODOLOGY 

The present study is an evaluation research which 

is considered applied in terms of nature. This 

evaluation study is related to the activities of the 

Housing Foundation of Islamic Revolution in the 

framework of the Rural Guide Plan and since the 

plan has not passed the 10-year period, the study is 

considered as an intermediate evaluation. The 

collection of data was performed using library and 

field studies. The related data of theoretical 

foundations and the literature of the study were 

collected through library method and the field 

study was conducted by utilizing a questionnaire (a 

five-point Likert Scale). The validity of the 

questionnaire was verified by figures at 

universities and in Housing Foundation of Islamic 

Revolution. Moreover, the reliability of the 

questionnaire was calculated using Cronbach 

Alpha and the overall value of 0.78 was obtained. 

The statistical population of the study includes 

villages in Somarin District where the Rural Guide 

Plan was implemented. Among seven villages with 

the Rural Guide Plan, three of them were selected 
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as samples using principal components analysis. 

For determining the sample size in the level of 

rural households, the Cochran sampling method 

was utilized with the confidence level of 95% and 

error level of 1.5% whereby 201 samples were 

obtained. The analysis of the obtained data has 

been conducted using Excel and SPSS soft wares.  

4. DISCUSSION & CONCLUSION 

In the present study the effect of implementing the 

Rural Guide Plan was evaluated from viewpoints 

of villagers (who witnessed the effects of 

implementing Rural Guide Plan). The results of the 

study revealed that implementing Rural Guide Plan 

has medium to high impacts on the skeletal 

development of rural settlements: 32.1% of 

respondents believed that the impact of 

implementing the Rural Guide Plan was medium 

while 37% of respondents believed in high impact 

of it. These cases are explained by 69.2% of 

respondents in this study. In studying the indicators 

of the skeletal development, it was revealed that 

the indicator of “surface water disposal pathways 

and canals” has medium impact, and the indicators 

of "rural housing construction", "quality of rural 

land use and site selection" and "quality of access 

to services" have high impacts on the rural 

settlements. Therefore, the Rural Guide Plan, 

which is considered as a significant plan for 

improving the skeletal texture and rural 

constructions, could have positive effects. 

Meanwhile, in the aforementioned goals for this 

plan and also in the charter of Housing Foundation 

for providing the Rural Guide Plan, economic, 

social and cultural goals were also considered, 

though, they are regarded as side goals and 

generally they become practical through achieving 

the physical-skeletal goals. Finally, it is worth 

mentioning that all changes in skeletal Texture 

made by implementing Rural Guide Plan could not 

be regarded as positive.  

Key words: Rural guide plan, indicators of 

skeletal development in village, effectiveness, 

housing foundation, Ardebil. 
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