
 

 

 مقاله پژوهشی

 طرح هادی در سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه تحلیل اثرات اجرای

 
  * 2فاطمه کاظميه و 1اسما عيدی

 

 1401ارديبهشت  26تاريخ پذيرش:     1400دی  21تاريخ دريافت: 
 

 

      چکيده

 ب ه دس تيابی جه ت متف اوتی رويکرده ای و هاشيوه ساليان گذشته در كشور، ملی سعهتو فرايند در روستايی توسعه اهميت به توجه با

باشد. در حال حاض ر س ه می روستايی هادی هایطرح اجرای آنها ترينمهم از يکی كه است، گرفته قرار توجه مورد روستايی توسعه اهداف

 درح ال زي ادی روستاهای برای كشور سطح نان نيز اين طرح درگذرد و همچروستايی در كشور می هادی هایطرح اجرای و تهيه از دهه

تحقيق تحليل و ارزيابی اثرات اجرای  لذا ارزيابی اثرات اجرای آن در توسعه روستايی ضرورت دارد. از اين رو هدف كلی اين اجراست، و تهيه

پيمايشی انج ام گرف ت. -  كاربردی و به روش توصيفیكوه شهرستان اروميه بود. اين تحقيق از نوآغاجدر  توسعه روستايی قره طرح هادی

 روش آوری اطالع ات ازدادن د. ب رای جم ع تش کيل روستا در ساكن خانوار  420كل  سرپرست خانوار از نفر 204 را تحقيق آماری جامعه

املی اكتش افی به ره گرفت ه ش د. عاستفاده شد. برای تحليل و ارزيابی اثرات اجرای طرح هادی از تکنيک تحليل ساده تصادفی گيرینمونه

در قالب پنج مولفه با عن اوين   مطالعه مورد روستای در هادی طرح اجرای اثرات ترينمهم حاصل از تحليل عاملی انجام شده، نتايج براساس

 مجم و  در ورمذك عامل بندی شدند. پنجشناسايی و طبقه "فرهنگی"و  "محيطیزيست"،"اقتصادی "،"اجتماعی"،"زيرساختی و كالبدی"

ك وه ت ا آغ اجنتايج اين تحقيق نشان داد كه اجرای طرح ه ادی در روس تای ق ره كردند. تبيين را كل واريانس تغييرات درصد 29/64 حدود

 رحچندانی نداشته است. اين درحالی است كه ط  تأثيرگذار بوده، اما بر ساير ابعاد توسعه تأثيرهای كالبدی و محيطی روستا حدودی بر مؤلفه

ش ود در اج رای شود لذا پيشنهاد م یجانبه روستايی در كشور اجرا میهمه هايی است كه در راستای دستيابی به توسعههادی از جمله پروژه

 ريزی بيشتری بر ساير ابعاد توسعه منجمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی صورت گيرد.  برنامه های هادی توجه وطرح

 

 هادی. اروميه، طرح شهرستان اقتصادی، ، اثراتاعیاجتم اثرات کليدی: کلمات

                                                                                                                                                                                                 
 دانشجوی دكتری توسعه كشاورزی، گروه ترويج و توسعه روستايی، دانشکده كشاورزی، دانشگاه تبريز -1
 توسعه روستايی، دانشکده كشاورزی، دانشگاه تبريزگروه ترويج و انشيار د -2
 (kazemiyeh@tabrizu.ac.ir نويسنده مسنول:-*)

DOI: 10.22048/rdsj.2022.324100.1995 

 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 479-489 ص. 1401 زمستان، 4، شماره 9جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 9, No. 4, Fall 2023, P. 479-489 

 

mailto:kazemiyeh@tabrizu.ac.ir


 1401، زمستان 4ره ، شما9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      480

 

      مقدمه

                            ه ای روس تايی كش ور برحس ب دالي ل                   از ديرباز س کونتگاه

                                                    وجودی خود بصورت ارگانيکی رشد نموده و طی اعصار مختل   

      ه ا ب ا                        خ ود گرفت ه اس ت. اي ن باف ت                     حاالت فيزيکی خاصی به

     ديگر             های معيشتی                                      گذشت زمان و تغيير الگوهای زيستی و شيوه

                                                         پاسخگوی نياز ساكنين خود نبوده و مشکالت مختلفی را در ابعاد 

                                                      فيزيکی و غيرفيزيکی برای جمعيت خود ايجاد كرده اس ت. اي ن 

   ای                                                   تغييرات چه در سطح يک روستا و چه در سطح محلی، منطقه

           ای را ش امل                                               و يا ملی، در ابعاد زمانی دراز م دت دامن ه گس ترده

                         آن، ك ل س رزمين را ب ا مش کل                           خواهد شد كه مسائل ناش ی از 

      يابيم  می   در     كشور        روستايی      جامعه   به     گذرا      نگاهی        كند. با        روبرو می

       مش کالتی  و      مسائل   با           حال همواره   به   تا      گذشته   از      جامعه    اين   كه

-     توس عه  و    فقر   از     ناشی      مشکالت    اين   از     برخی  .   است     بوده   رو    روبه

      مش کالت  و      مس ائل   ب ه    ني ز           باش د، برخ ی  می        روستاها        نيافتگی

    ك ه،    اس ت     ح الی   در    اين  (.1919 ،یرضوان(      گردد ی م   بر     حيطی م

    نق ش   ب ه      توجهی  بی  و      فضايی  و       كالبدی            كردن مديريت      فراموش

   ب ه     كش ور        اجتماعی  و        اقتصادی      تحوالت   در        روستايی    های     كانون

  و       فرهنگ ی       ريختگ ی     دره م    ني ز  و        نام انوس               تغيي رات كالب دی

  و      فض ايی      مناس ب      پ ذيری   نق ش   در    انی    ن اتو      همراه   به        اجتماعی

        (. برای    1919       سعيدی،(    است          انجاميده     كشور         روستاهای       اقتصادی

     محيط   با         و متناسب     جامع   ای      برنامه       بايستی      مشکالت    اين   حل    اين

   به   كه     هايی   طرح      اولين   از     حاصل            گردد. تجارب     اجرا  و     تهيه      روستا

-   طرح      عنوان   با     1962    سال   در        روستاها       كالبدی          سازماندهی      منظور

    شد،     تهيه     كشور      استان    چند   در      موردی     صورت   به             های روانبخشی

     تهي ه             فراگير، ب رای  و       گسترده   ای      برنامه   به     منجر     1961    سال   در

  و      احم  دی       گردي  د )      اي  ران   در        روس  تايی     ه  ادی    ه  ای   ط  رح

     اجرا        سازندگی          توسط جهاد      ابتدا       بهسازی    های   طرح   (.    1930       وفادار،

    ط رح    نام   به   تر    كامل  و   تر    جامع    طرح   به   آن      تغيير   از   پس  و   شد  می

    ه ای    طرح.      گرديد     اجرا      اسالمی           مسکن انقالب      بنياد     توسط     هادی

           سازی زمينه                      ست كه در راستای فراهم      هايی ا                  هادی از جمله پروژه

    ه ای                     شود. هدف از اجرای ط رح                            توسعه روستايی تهيه و اجرا می

      منظ ور   به      مناسب       كالبدی      ايجاد    نيز  و      خدمات      بهينه      توزيع     هادی

 -        اقتص ادی      توس عه      جري ان      بهب ود     ب رای           كردن بس تری     فراهم

                   گ ذاران اثربخش ی هم ه              باش د  و سياس ت        روستا می   در        اجتماعی

   (.     1911   ،عنابستانی      كنند )                            را از اجرای اين طرح دنبال می    ای     جانبه

      توان د           ه ای خ ود م ی           ها و قابليت                             اين طرح با استفاده از پتانسيل

                                                ساز توسعه روستاها )تسهيالت عم ومی و رف اهی از قبي ل      زمينه

                                              سکن روستايی، معابر جديداالحداث و حريم مسکونی(،         نوسازی م

                                                 ت  أمين عادالن  ه امکان  ات،  بهب  ود وض  عيت زن  دگی و معيش  ت 

        تر موجب        همه مهم   از                                       روستائيان و افزايش ميزان مشاركت آنها و

      اكن ون                                  های زيستی در مناطق روستايی باشد.               ماندگاری مجتمع

     ه ادی    ه ای   ط رح      اج رای  و     تهي ه   از       س ه ده ه     گذشت      پس از

     كشور    سطح   در                                             روستايی و باتوجه به اينکه همچنان نيز اين طرح 

    الزم          اين زمينه   در       اجراست  و     تهيه       در حال      زيادی         روستاهای     برای

     اس ت.       داش ته      همراه   به          اثراتی را   چه        اقدامات    اين   كه       بدانيم    است

-                                                 اساس باتوجه به اهميت مناطق روستايی در نظ ام برنام ه     براين

                            ر و گس ترش روزاف زون نيازه  ا و                         ري زی، تولي د و اش تغال كش و

                                                   های اين جامعه و به منظور دستيابی به توس عه روس تايی        خواسته

                                                    تحليل و ارزيابی اثرات اج رای ط رح ه ادی در توس عه من اطق 

     جه ت    در      مثبت                                         روستايی ضروری است. نتايج اين پژوهش گامی

      ب رای     حت ی     آت ی           های مش ابه     پروژه   و    ها   طرح      بهتر      هرچه       اجرای

       پيشين     های     سياست        راهبرد          بازشناسی      برای        مبنايی         مناطق و      ساير

    از      برخ ی    ب ه                   خواه د ب ود. در ذي ل       آينده     های     سياست       طراحی   و

     شود:  می       اشاره       زمينه     اين    در     شده       انجام         مطالعات

            عن وان تحلي ل   ب ا       پژوهش ی   در  (    1931 )        همکاران  و      رضايی

        روس تايی       من اطق   در     ه ادی    ط رح      اج رای           ها و مشکالت    چالش

      ابعاد   در     هادی    طرح      اجرای      مشکالت       مطالعه         زنجان به        شهرستان

-    زيست  و        اطالعاتی-      دانشی       ريزی،      برنامه        مديريتی     فنی،        فيزيکی،
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 481      توسعه مناطق روستایی در هادی طرح اجرای اثرات تحلیل عیدی و کاظمیه،

          پرداختن د.         اكتش افی      ع املی      تحليل      تکنيک   از        استفاده   با      محيطی

    طرح      مشکالت     درصد   61 /  19   كه،    داد       نشان می     آنها        تحقيقات      نتايج

 زاده عنابس تانی و  ج اجی     اس ت.     ف وق     عام ل 5   از     ناشی     هادی

                                                در تحقيقی به بررسی آثار اجتماعی و اقتص ادی اج رای  (1931)

          پرداختن د.                                               طرح هادی )مطالعه موردی روستاهای شهرستان دن ا(

          دار اجرای                  گذاری مثبت و معنی     تأثير                           نتايج تحقيقات آنان حاكی از 

                                                       طرح هادی بر بعد اجتماعی زندگی روستاييان، نس بت ب ه دوران 

                                                        قبل از آن بود. از طرف ديگر، بين بعد اقتصادی و اج رای ط رح 

  رض ايی        ای ديگر                          دار مشاهده نشد. در مطالعه      ی معنی          هادی رابطه

                                     ( اث  رات اج  رای ط  رح ه  ادی روس  تايی را در     1932       و ص  فا )

                                                          شهرستان زنجان مورد بررسی قرار داده و دريافتند كه پنج عامل 

                  فرهنگ ی، بهداش تی و   -                        عمرانی، اقتص ادی، اجتم اعی  -      فيزيکی

                اثرات اج رای ط رح                     درصد از واريانس كل    61              محيطی در حدود 

       كنند.                                                هادی در مناطق روستايی شهرستان زنجان را تبيين می

      بررسی      عنوان      (، با    1939 )        همکاران  و ابراهيمی      تحقيق       نتايج

   از         روس تايی   دی  ه ا    ط رح        روبن ايی  و         زيربن ايی      خ دمات      وضعيت

                           دهد كه اجرای ط رح ه ادی موج ب   می     نشان          روستاييان       ديدگاه

       زباله،     آوری   جمع      وضعيت      سطحی،    های  آب      هدايت            بهبود وضعيت

      اص لی،      معابر         ساماندهی      مسکن،    ساز و    ساخت     مندی     ضابطه      ميزان

         روبن ايی،       خدمات      وضعيت      بهبود          زيربنايی،      خدمات      وضعيت      بهبود

     ب رای     ف روش      بازار  و           ای كشاورزی ه     نهاده   به        دسترسی   در      بهبود

   (،     1934           و همک اران )  ف رربيعی         شده است.         كشاورزی       محصوالت

   در         طرح هادی      اجرای      اثرات        ارزيابی  و               ی خود به تحليل         در مطالعه

       مطالع ه (       وس تايی  ر    ه ای                اجتماعی سکونتگاه -       اقتصادی      تحوالت

      پ ژوهش    اي ن                                            موردی روستاهای استان زنجان( پرداختند. نت ايج

     ش اخص      بهب ود     موج ب     ه ادی    ط رح      اج رای   كه    دهد  می     نشان

       چن دانی      ت أثير            های اقتصادی    شاخص   در    اما     است     شده        اجتماعی

  (1934هش تجين و همک اران )                     است. در پژوهشی ديگ ر،        نداشته

        دي دگاه               روس تايی را از      ه ادی     ه ای   ط رح       اجرای        كالبدی       اثرات

                                    اردبيل مورد تحلي ل ق رار دادن د. نت ايج             شمال استان           روستائيان

                   دار اجرای طرح هادی            مثبت و معنی       تأثير                 های آنان حاكی از      يافته

حي دری                                زيست روستاهای م ورد مطالع ه ب ود.                در كالبد و محيط

       اج رای     نق ش                      در پژوهشی به ارزيابی  (1935ساربان و همکاران )

        توريس  تی           روس  تاهای         گردش  گری   ی     توس  عه    در      ه  ادی     ط  رح

      ت رين                        های آنان نشان داد كه مهم                            شهرستان بناب پرداختند. يافته

    ب ه       مرب وط       ترتي ب    ب ه     صور                روستای توريستی        ساكنان          انتظارات

  و          اجتم اعی                   س اختاری، بهداش تی،-               اقتصادی، كالبدی     های    عامل

    از      درص د    19 / 5                                محيطی است و اي ن عوام ل در مجم و     زيست

              ی مورد مطالع ه         در منطقه    را      هادی     طرح       اجرای      آثار    كل         واريانس

        كردند.        تبيين

         ات اج رای      تأثير   ای             (، در مطالعه    1935           و همکاران )  عنابستانی

                                                     طرح بر كيفيت عينی زن دگی روس تاييان را م ورد بررس ی ق رار 

          داری ب ين      ی معن ی                          های آن ان نش ان داد ك ه رابط ه            دادند. يافته

          وجود دارد        زندگی       كيفيت      عينی     بعد   و         روستايی      هادی     طرح       اجرای

      عين ی       كيفي ت    ب ر    را     اث ر                    زيست روس تا بيش ترين         تغير محيط   و م

 اص  غری        ای ديگ  ر               اس  ت. در مطالع  ه       داش  ته           روس  تاييان       زن دگی

                               (، اثر اجرای ط رح ه ادی ب ر جه انی     1931         و نسيمی )  لفمجانی

                             وس  تاها را بررس ی كردن  د. نت  ايج            ه ای من  اطق ر         ش دن ويژگ  ی

-     جهانی     های     مؤلفه    از     سطح         بيشترين                          تحقيقات آنان نشان داد كه

       مثب ت و                                           مربوط به شرايط زن دگی در روستاس ت و ارتب اط     شدن

     ط رح        اجراي ی     های   بخش      تمام    در         اقدامات     سطح     بين      داری    معنی

                    روستاها وجود دارد.      شدن     جهانی       وضعيت    با      هادی

-    چ الش  و                  ای به تحليل مشکالت      مطالعه   در   (،    2011 )  سفريد

                                 روستايی پرداخته است. وی در پ ژوهش       توسعه   به        دستيابی    های

  و      آگاهی    سطح     بودن     پايين       مالی،                         مطالعه محدود بودن منابع    مورد

         عمران ی و     ه ای  ژه   پ رو  و   ه ا   طرح       درخصوص          روستاييان      شناخت

    ه ای    چالش     ترين   مهم      عنوان   به   را                        ضع  در سياستگذاری دولتی

          و همک اران   الن گ                  روستا دانس ته اس ت.       فيزيکی       كالبدی      توسعه

             توس  عه كالب  دی                       ای تح  ت عن  وان ارزي  ابی            (، در مطالع  ه    2012 )

                             ترين مشکالت و موانع اجرای طرح                        درمناطق روستايی چين مهم
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                                 فيزيکی را شامل ض ع  در سياس تگذاری   -                های توسعه كالبدی

                                    های كافی ب رای توس عه عمران ی روس تاها،                    دولتی و نبود انگيزه

                                          های شهری و از بين رفتن باف ت س نتی روس تاها،             تقليد از طرح

          ه ای توس عه           ه ا و پ روژه   ط رح                            كمبود منابع مالی جهت اج رای

                                                       كالبدی، عدم توجه كافی به توسعه مناطق روستايی دانستند. 

 

 هاروش ومواد 

                                           تحقي ق از نظ ر ه دف ك اربردی و از لح ام گ ردآوری      اين

   ك ل    از              پيمايش ی اس ت.  -                             اطالعات در زمره تحقيقات توص يفی

       مورگ ان -     كرجس ی     ج دول       براس اس      روستا   در     ساكن       خانوار     420

     آوری                    انتخ اب ش د. ب رای جم ع       خ انوار        سرپرست   ر  نف     204       تعداد

                   استفاده شد. روستای     ساده       تصادفی     گيری     نمونه    روش          اطالعات از

                                                     آغاج كوه از توابع بخش مركزی شهرستان اروميه در دهستان    قره

                         براساس سرشماری مرك ز آم ار                                باراندوزچای شمالی قرار داشته و

       خ انوار      420            نف ر و دارای       1505         جمعي ت آن     35             ايران در س ال 

                                                   باشد كه در آن طرح هادی اجرا و تکمي ل ش ده اس ت. اب زار   می

                                                        پژوهش پرسشنامه بود. در اين مطالعه جهت سنجش پايايی ابزار 

        كرونب اخ                          كرونباخ اس تفاده ش د. آلف ای                 گيری از روش آلفای      اندازه

   از                                  كه حاكی از برخورداری ابزار تحقيق α)  =  0 /   153            محاسبه شده )

    از          نظرخ واهی    ب ا           تحقي ق ني ز        اعتبار      اشد. ب                   پايايی قابل قبول می

      مورد                 تاييد شد. تکنيک                              برخی از كارشناسان بنياد مسکن   و        اساتيد

      آوری   جم ع     ه ای          تحلي ل داده       منظ ور    به        مطالعه     اين    در          اسنتفاده

      اف زار                 ب ا اس تفاده از ن رم    ك ه     است         اكتشافی       عاملی       تحليل      شده،

SPSS ز                                 انجام شده اس ت. اي ن تکني ک تحليل ی ا    22  ی     نسخه   

                              است كه در آن متغيرهای مس تقل و            چندمتغيره     های   روش      جمله

       وابس ته       های هم                                        وابسته مطرح نيست، زيرا اين روش جزء تکنيک

-  می      لحام        وابسته                    ی متغيرها نسبت بهم          شود و كليه        محسوب می

     چن د    در       متغير       زيادی       تعداد      كردن      خالصه       اينجا    در     هدف   و      شوند

   (. 5   191  كالنتری، )     است      عامل

             نتايج  و بحث

         های فر ی     ویژگی

                 نف  ر از پاس  خگويان  641                        نت  ايج پ  ژوهش نش  ان داد ك  ه 

                            درصد( زن بودند. ميانگين سنی   13 / 6    نفر)    40            درصد( مرد و   10 / 4 )

    15     آنها            و بيشترين    20                       سال بود كه كمترين آنها     44          پاسخگويان 

      درص د(   49 / 1    نف ر)    11                 نش ان داد ك ه ح دود                    سال داشتند. نت ايج

      دارای        درص د(  91 / 3     نف ر )    65          زيرديدلم،                      پاسخگويان دارای مدرک 

                          درص د( دارای م درک ليس انس و     13 / 1     نف ر )    93            مدرک ديدلم، 

                    ارشد و باالتر بودن د.                          درصد( دارای مدرک كارشناسی   5 / 3     نفر )  12

    نف ر     61          ش غل آزاد،       درص د(   93 / 1     نف ر )    11                   به لحام نو  اشتغال 

     نفر    11       دولتی،          درصد( شغل    15 / 2     نفر )    91              درصد( كشاورز،     99 / 9 )

          نف ر بيک ار    4       درص د(،  1 / 5            نفر دانش جو )   9       درصد(،    1 / 9     دار )    خانه

                                                       درصد( بودند. همچنين به لحام ميزان سابقه سکونت در روستا  2 )

                               س ال، دارای بيش ترين مي زان توزي ع   20         بيشتر از        سکونت       سابقه

                              درصد(  در بين پاسخگويان بود.     31 / 2        فراوانی)

 

                                          عاملی اثرات اجرای طررح هرا ی  ر توسرعه منراطق       تحلیل

        روستایی

     اس اس   ب ر               ع املی اكتش افی           تکنيک تحليل                  در اين مطالعه از

                                   های اصلی جهت تحليل و ارزي ابی اث رات                   روش تجزيه به مؤلفه

         در تحلي ل    .  ش د                                         اجرای طرح هادی در توسعه روس تايی اس تفاده

                                برای مجمو  اثرات اجرای طرح ه ادی   KMO      مقدار             انجام شده،

-                        بدست آمد كه بي انگر مناس ب   0 /  35                       در توسعه مناطق روستايی 

      باشد.         عاملی می              شده برای تحليل                           بودن همبستگی متغيرهای وارد 

    به       ميزان     اين      چقدر    هر   و      بوده    يک    تا     صفر     بين  KMO       دامنه      زيرا

  .    اس ت     التر  ب ا       نمون ه       رواي ی       ميزان      همان    به      باشد    تر     نزديک    يک

    كه     آمد      بدست      1111 /   641      مقدار     با        بارتلت       آزمون       نتيجه        همچنين

      گرف ت       نتيجه      توان  می          بنابراين  .    بود     دار    معنی      درصديک      سطح    در

      عام ل    هر          متغيرهای   و     شده       انجام       درستی    به    ها    عامل       تفکيک    كه

   (. 1     )جدول       دارند        يکديگر    با       بااليی    ای    ريشه         همبستگی
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       در اي ن   .    دهد  می      نشان    را    ار د    معنی     های    عامل         ، تعداد 2     جدول 

                                                   تحليل پنج عامل برای مجمو  اث رات اج رای ط رح  ه ادی در 

         شناس ايی      بود،       بيشتر    يک    از    ها  آن      ويژه       مقدار                  توسعه روستايی كه

     اي ن    در    ه ا    عام ل       تع داد       تعيين      برای    كه         ذكر است       شايان  .     شدند

    .    اس ت     ش ده         اس تفاده         واري انس      درص د   و      كيسر     مالک    از       تحليل

    يک    از        بزرگتر      آنها      ويژه       مقدار    كه      هايی    عامل    ک،  مال     اين        براساس

     ه ای   م الک    ب ه      توج ه    ب ا       مرحل ه     اين    در  .    شود  می        انتخاب     است

         تحقيق ات    در    كه        آنجايی    از     است     شده         استخراج                مذكور پنج عامل

      توس ط    ك ل         واريانس    از      درصد    60       تبيين        انسانی   و         اجتماعی      علوم

      ور در             پنج عامل م ذك     كند  می       كفايت      گيری     تصميم     جهت    ها    عامل

-                                   درصد تغييرات واريانس كل را تبيين م ی    64 /  29           مجمو  حدود 

       كنند. 

       عنوان    به       باشند   0 / 5    از        بزرگتر    ها  آن       عاملی     بار              متغيرهايی كه

             اول متشکل از       عامل  .      گردند  می         استخراج     دار    معنی       عاملی        بارهای

      سازی      و ايمن      سازی     مقاوم         بهسازی،      ميزان                     متغير مانند افزايش    25

                     و س يمای مس اكن ب ود ك ه      نما             بهبود كيفيت          روستايی،      مسکن

  –      كالب دی              بودن د و عام ل   0 / 5    از        بزرگتر       عاملی     بار            همگی دارای

         درص  د از    90 /  95               عام ل اول ح دود  .                     زيرس اختی نامگ ذاری ش  د

        اف زايش     دوم      عام ل         كن د. در  م ی       تبيين    را    كل         واريانس         تغييرات

      ب رای                      مه اجرت و ايج اد زمين ه        و ك اهش          در روس تا          ماندگاری

     اي ن       بودن د   0 / 5    از        بزرگت ر       ع املی     ب ار       دارای          ند مالکيت      صدورس

    از      درص د  12 /  11      ح دود          عام ل دوم  .     گرف ت             اجتماعی ن ام      عامل

 .   كند  می       تبيين    را    كل         واريانس         تغييرات

    از      درص د 3 /  11                                  عامل س وم متش کل از هف ت متغي ر ح دود

                        متغيرهايی مانن د اف زايش  .    كند  می       تبيين    را    كل         واريانس         تغييرات

        درآم د و      س طح                 روستايی، افزايش       مناطق    طح    در س       اراضی      قيمت

              عامل، ب ا توج ه                                              انداز روستاييان در اين عامل قرار دارند. اين  پس

     گوي ه      پ نج  .    گرف ت             اقتص ادی ن ام                         به ماهيت متغيرهايش عامل

      ناشی        آلودگی           خاک، كاهش          و فرسايش       تخريب      كاهش    به     كمک

-     زبال ه         بهداشتی            روستا، دفن      درون       معابر                        ازگرد و غبار، درختکاری

     بار                       و زيرزمينی همگی دارای      سطحی     های  آب        آلودگی          ها، كاهش

        درص د از    1 /  11                         بودند. اين عامل ب ا تبي ين    0 / 5    از        بزرگتر       عاملی

      عام ل    در  .     گرف ت           محيط ی ن ام    زيس ت                     تغييرات واري انس ك ل 

      زندگی                     در روستا و اميد به       امنيت          ی افزايش       دو گويه             فرهنگی  نيز

    از        بزرگت ر       ع املی        باره ای       دارای      صوتی        آلودگی       ميزان          و افزايش

    از      درص د 9 /  11     ح دود       پ نجم      عام ل  .     ش دند         شناسايی       بودند   0 / 5

     كند.  می       تبيين    را    كل         واريانس         تغييرات

 

 داریو آزمون بارتلت و سطح معنی  KMOمقدار .1جدول 

 مجمو  اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستايی

 KMO 352/0مقدار 

 641/1111 آزمون بارتلت
 000/0 داریسطح معنی

 

 های استخراج شده در خصوص اثرات اجرای طرح هادیعامل .2جدول 

 هادرصدی از کل عامل درصد مقدار ويژه مقدار ويژه عامل  شماره عامل

 252/41 951/90 563/14 ساختاری -كالبدی 1
 154/11 114/12 115/5 اجتماعی 2
 119/14 110/3 919/4 اقتصادی 9
 125/19 119/1 264/4 محيطیزيست 4
 116/5 111/9 115/1 فرهنگی 5

 100 29/64   جمع كل
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 واريماكس روش به دوران يافته ماتريس از آمده دست به ضرايب و عامل ها از هريک به مربوط متغيرهای .3جدول 

 بار

 عاملی
 گويه

بار 

 عاملی
  گويه

 نام

 عامل

141/0 143/0 گازرسانی شبکه تسهيل    روستايی مسکن سازیو ايمن سازیمقاوم بهسازی، ميزان افزايش 

ی
ی ساختار

 كالبد

515/0 161/0 كشاورزی اراضی آلودگی از جلوگيری    مساكن سيمای و نما بهبود كيفيت 

623/0 111/0 روستا در سبز فضای وسعت افزايش    (اصلی-فرعی) روستا معابر در سطح و احداث تعريض 

131/0 565/0 روستا ی و محدوده وسعت و گسترش توسعه    سنتی معماری روستا و سبک ظاهر زيباسازی به توجه 

130/0  
روستا  وكيفی ظاهری وضع كلی بهبود و تغييرشکل

 گذشته به نسبت
115/0  

ساير  به روستاييان دسترسی و هاراه وضعيت بهبود و ارتباطات افزايش
 مناطق

 

144/0  
از  روستاييان و رضايتمندی عالقمندی افزايش

 روستا محيط
123/0   و اداری رفاهی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش 

111/0 196/0 ورزشی و تفريحی فضاهای گسترش    و درمانی بهداشتی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش 

611/0 666/0 روستايی مردم زيرساختی امکانات بهبود كيفيت    فرهنگی و آموزشی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش 

601/0 649/0 راهنما و تابلوهای نقليه وسايط قويتت   
 وسازهای ازساخت و جلوگيری پروانه جديد با كسب هایخانه ساخت

 خودسرانه
 

611/0 696/0 باغی و كشاورزی كاربری تغير   
 خانه داخلی فضاهای نسبت و رعايت طبقات تعداد و وسازساخت افزايش

 خانه ساكنين نيازهای با
 

621/0 106/0 نوين هایفناوری و اطالعات به دسترسی سهولت    وساز ساخت مقررات رعايت ميزان افزايش 

691/0 521/0 روستا ارزش با بناهای از حفاظت افزايش   
 يابیمکان و خانگی فاضالبو آب  ایشبکه سيستم بهبود وضعيت

 آن برای مناسب
 

 - 615/0   روستا بافت منظم توسعه 

530/0 روستاييان و مهارت دانش سطح ارتقای   510/0 مهاجرت وكاهش در روستا ماندگاری افزايش    

ی
 اجتماع

514/0  
-كاهش تبديل آن به اراضی كشاورزی واز  حفاظت

 كاربری غيركشاورزی
691/0 صدور سند مالکيت برای ايجاد زمينه    

646/0 طبيعی هایجاذبه كيفيت ارتقای   561/0 جديد هایمهارت يادگيریو  شغلی ايجاد تنو  ميزان افزايش    

633/0 روستايی مناطق در سطح اراضی قيمت افزايش   649/0 روستايی مناطق در سطح اراضی قيمت افزايش    

ی
صاد
 اقت

519/0 انداز روستايياندرآمدو پس سطح افزايش   594/0 انداز روستايياندرآمد و پس سطح افزايش    

146/0 ورزیكشا ها و مشاغلفعاليت توسعه افزايش   506/0 كشاورزی ها و مشاغلفعاليت توسعه افزايش    

- - 651/0 و غيرمستقيم مستقيم اشتغال ايجاد افزايش    

109/0 ها زباله بهداشتی دفن   619/0 خاک و فرسايش تخريب كاهش به كمک    

ت
زيس

ی
محيط

 

525/0 و زيرزمينی سطحی هایآب آلودگی كاهش   510/0 رازگردو غبا ناشی آلودگی كاهش    

- - 510/0 روستا درون معابر درختکاری    

- - 592/0 ی  افزايش امنيت در روستا و اميد به زندگی 
614/0 - - فرهنگ   افزايش ميزان آلودگی صوتی 

 

 

             زیرسراختی( از   -                     هرای عامرل اول ) کالبردی    گویه      بندی    رتبه

                   یدگاه پاسخگویان 

    س اس                 ه ای عام ل اول برا         بن دی گوي ه                  نتايج حاصل از رتبه

            ه ای اف زايش                                      ضريب تغييرات نش ان داد ك ه ب ه ترتي ب گوي ه

       اراض ی        آل ودگی    از                روستا، جل وگيری      ارزش    با        بناهای    از       حفاظت

       خانگی       فاضالب   و    آب    ای    شبکه       سيستم                      كشاورزی، بهبود وضعيت

                            آن، بيش  ترين اهمي  ت را از دي  د       ب  رای       مناس  ب      ي  ابی    مک  ان   و

        نس بت ب ه                                              پاسخگويان دارا بودن د. مي انگين نظ ر پاس خگويان

    (.  4                محاسبه شد )جدول    2 /  14         عامل اول          متغيرهای 

                                   هررای عامررل  وم ) اجتمرراعی ( از  یرردگاه          بنرردی گویرره    رتبرره

           پاسخگویان 

                    ه ای عام ل دوم براس اس          بن دی گوي ه                  نتايج حاصل از رتبه
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       مي زان            های افزايش                                      ضريب تغييرات نشان داد كه به ترتيب گويه

      برای                   جديد، ايجاد زمينه     های     مهارت           و يادگيری      شغلی            ايجاد تنو 

                                                      صدور سند مالکيت از نظر پاسخگويان بيش تر م ورد توج ه ق رار 

         های عام ل                                              گرفته است. ميانگين نظر پاسخگويان نسبت به گويه

   (. 5                محاسبه شد )جدول    2 /  14    دوم 

 

 اتپاسخگويان برحسب ضريب تغيير ديد از( زيرساختی -كالبدی)اول  عامل هایگويه بندیرتبه .4جدول     

راتضريب تغيي اولويت رانحراف معيا  نميانگي   گويه 

1 916/0  3/0  15/2 روستا ارزش با بناهای از حفاظت افزايش   
2 951/0  04/1  31/2 كشاورزی اراضی آلودگی از جلوگيری   
9 912/0  03/1  39/2 آن برای مناسب يابی مکان و خانگی فاضالب و آب ای شبکه سيستم بهبودوضعيت   
4 915/0  01/1  11/2 سنتی معماری روستاو سبک ظاهر زيباسازی به توجه   
5 931/0  03/1  13/2 روستايی مردم زيرساختی امکانات بهبودكيفيت   
6 939/0  11/1 نوين هایفناوری و اطالعات به دسترسی سهولت 9   
1 963/0  01/1  1/2 روستا در سبز فضای وسعت افزايش   
1 401/0  19/1  12/2 اروست بافت منظم توسعه   
3 406/0  12/1  16/2 واداری رفاهی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش   
10 403/0  14/1  13/2 روستا یو محدوده وسعت وگسترش توسعه   
11 413/0  11/1  13/2 فرهنگی و آموزشی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش   
12 422/0  11/1  11/2 سايرمناطق به انروستايي دسترسی و هاراه وضعيت بهبود و ارتباطات افزايش   
19 423/0  11/1  19/2 خانه اكنينس نيازهای با خانه داخلی فضاهای نسبت و رعايت طبقات تعداد و وسازساخت افزايش   
14 494/0  16/1  61/2 مساكن سيمای و نما بهبودكيفيت   
15 446/0  21/1  11/2 (اصلی-فرعی) روستا معابر در سطح و احداث تعريض   
16 453/0  23/1  11/2 راهنما و تابلوهای نقليه وسايط قويتت   
11 465/0  25/1  63/2 باغی و كشاورزی كاربری تغير   
11 415/0  91/1  1/2 روستايی مسکن سازیو ايمن سازیمقاوم بهسازی، ميزان افزايش   
13 431/0  9/1  65/2 ودرمانی بهداشتی خدمات به دسترسی كيفيت افزايش   
20 506/0  96/1  63/2 وورزشی فريحیت فضاهای گسترش   
21 519/0  95/1  69/2 روستا ازمحيط روستاييان رضايتمندی و عالقمندی افزايش   
22 522/0  23/1  41/2 گذشته به روستانسبت وكيفی ظاهری وضع كلی بهبود و تغييرشکل   
29 549/0  46/1  63/2 وساز ساخت مقررات رعايت ميزان افزايش   
24 543/0  93/1  59/2 خودسرانه و سازهای ازساخت جلوگيری و پروانه كسبجديدبا هایخانه ساخت   
25 555/0  41/1  65/2 گازرسانی شبکه تسهيل   

 

   
 های عامل دوم )اجتماعی( از ديدگاه پاسخگويان برحسب ضريب تغييراتبندی گويهرتبه .5جدول     

 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين گويه

 1 901/0 31/0 35/2 جديد هایمهارت يادگيری و شغلی ايجاد تنو  ميزان افزايش
 2 912/0 05/1 12/2 صدورسندمالکيت برای ايجادزمينه

 9 916/0 01/1 1/2 طبيعی هایجاذبه كيفيت ارتقای 
 4 934/0 1/1 13/2 غيركشاورزی كاربرهای به  آن تبديل وكاهش كشاورزی اراضی از  حفاظت

 5 401/0 11/1 3/2 روستاييان مهارت و دانش سطح ارتقای
 6 429/0 11/1 13/2 مهاجرت وكاهش روستا در ماندگاری افزايش
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                                  هرای عامرل سروم ) اتتارا ی( از  یردگاه          بندی گویه    رتبه

           پاسخگویان 

                              بندی متغيرهای عام ل س وم براس اس                   نتايج حاصل از رتبه

              افزايش توسعه     های                                      ضريب تغييرات نشان داد كه به ترتيب گويه

      ان داز           درآمد و پ س     سطح                 كشاورزی، افزايش         و مشاغل   ها       فعاليت

                   و غيرمس تقيم از دي د         مستقيم        اشتغال       ايجاد                   روستاييان، افزايش

                                                       پاسخگويان از اهميت بيشتری برخوردار بودن د.  مي انگين نظ ر 

          محاس به ش د    9 /  02             های عامل سوم                       پاسخگويان نسبت به گويه

   (. 6      )جدول 

 

             زیست محیطی (                      های عامل چهارم )اثرات          بندی گویه    رتبه

                            بن دی متغيره ای عام ل چه ارم ب ا                   نتايج حاصل از رتب ه    

    ه ای                                                  استفاده از ضريب تغييرات نشان داد كه ب ه ترتي ب گوي ه

    ب ه         ها، كم ک     زباله         بهداشتی            روستا، دفن      درون       معابر          درختکاری

                            خ اک بيش ترين اهمي ت را از دي د           و فرس ايش       تخريب      كاهش

                     سخگويان نسبت به عامل                                     پاسخگويان دارا بودند. ميانگين نظر پا

   (. 1          بود )جدول    2 /  31      محيطی     زيست

 

                              های عامل پنجم )اثرات فرهنگی (         بندی گویه    رتبه

                                بندی متغيرهای عامل پ نجم براس اس                    نتايج حاصل از رتبه  

       امنيت            های افزايش                                      ضريب تغييرات نشان داد كه به ترتيب گويه

       از ديد       صوتی              ميزان آلودگی                زندگی و افزايش                    در روستا و اميد به

                                                      پاسخگويان از اهميت بيشتری برخ وردار بودن د. مي انگين نظ ر 

          محاسبه ش د    2 /  34              های عامل پنجم                       پاسخگويان نسبت به گويه

   (. 1      )جدول 

 

 های عامل سوم)اقتصادی( از ديدگاه پاسخگويان برحسب ضريب تغييراتبندی گويهرتبه .6جدول 
 گويه ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات اولويت

1 210/0  19/0  36/2 كشاورزی مشاغل ها وفعاليت توسعه افزايش   
2 219/0  19/0  39/2 روستاييان اندازوپس درآمد سطح افزايش   
9 233/0  3/0  01/9 و غيرمستقيم مستقيم اشتغال ايجاد افزايش   
4 906/0  36/0  14/9 ارگانيک محصوالت وكشت ترويج افزايش   
5 919/0  31/0  1/9 جديد اقتصادی هایوفرصت روستا در گذاری سرمايه ميزان افزايش   
6 914/0  31/0  03/9 روستايی مناطق درسطح اراضی قيمت افزايش   
1 923/0  36/0  32/2 پربازده كشاورزی بذرهای توزيع افزايش   

 

 

 

 تغييرات ضريب برحسب پاسخگويان ديد از(  محيطیزيست) چهارم عامل هایگويه بندیرتبه .7جدول
راتريب تغييض اولويت رانحراف معيا  نميانگي   گويه 

 درختکاری معابر درون روستا 14/9 31/0 903/0 1

 هادفن بهداشتی زباله 11/2 33/0 944/0 2

 كمک به كاهش تخريب و فرسايش خاک 13/2 1 946/0 3

 كاهش آلودگی ناشی از گردوغبار 11/2 1 941/0 4

 ی و زيرزمينیهای سطحكاهش آلودگی آب 13/2 21/1 453/0 5
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 های عامل پنجم) فرهنگی( از ديد پاسخگويان برحسب ضريب تغييراتبندی گويهرتبه. 8جدول 

راتضريب تغيي اولويت رانحراف معيا  نميانگي   گويه 

 افزايش امنيت در روستا و اميدبه زندگی 32/2 31/0 992/0 1

 افزايش ميزان آلودگی صوتی 31/2 01/1 940/0 2

 

  ی   گير     نتيجه

                                       با هدف تحليل و ارزيابی اثرات اج رای ط رح       حاضر       پژوهش

           آغاج ك وه(                                روستايی )مطالعه موردی روستای قره              هادی در توسعه 

     نق ش        بتوان د       تحقي ق     اي ن     ه ای     يافت ه     رود  می        انتظار           انجام شد.

-                                            در آشکار نمودن اثرات اجرای ط رح ه ادی در توس عه        بسزايی

              توج ه مس نوالن و               ه ای آن  م ورد                          روستايی داشته باشد و يافته

                                     ها در اس تان ق رار گرفت ه و ب ا بک ارگيری              ريزان اين طرح      برنامه

                                                       راهکارهای پيشنهادی و نتايج تحقيق شاهد تثبي ت مان دگاری و 

             وتحلي ل نت ايج                                           توسعه پايدار در مناطق روس تايی باش يم. تجزي ه

                 ت رين اث رات اج رای           دهد كه مهم                         آزمون تحليل عاملی نشان می

                                 اس خگويان ب ه ترتي ب مرب وط ب ه عوام ل                  طرح هادی از نظر پ

        محيط ی و                                 زيرس اختی، اجتم اعی، اقتص ادی، زيس ت  –       كالبدی 

                            زيرساختی به عنوان عامل نخس ت   -                       فرهنگی بود. عامل كالبدی

                                                          وارد تحليل عاملی گرديده و بيشترين ميزان واريانس را به خ ود 

                  های تحقي ق، از نظ ر                                       اختصاص داد.  در اين زمينه براساس يافته

      ارزش    با        بناهای    از       حفاظت                 آغاج كوه افزايش            ن روستای قره     ساكنا

             بهب ود وض عيت          كش اورزی،       اراض ی        آلودگی    از         جلوگيری        روستا،

     آن،       مناس ب      ي ابی    مکان   و       خانگی       فاضالب   و  آب    ای    شبکه       سيستم

      بهب ود        س نتی،        معم اری             روستا و س بک      ظاهر          زيباسازی    به      توجه

            ميزان اهميت                  روستايی بيشترين      مردم          زيرساختی         امکانات       كيفيت

         ت وان گف ت                                                را از ديد پاسخگويان دارا بودند. در اي ن زمين ه م ی

                                                اف  زايش كيفي  ت زن  دگی و حفاظ  ت از باف  ت روس  تا از دي  د 

          و همک اران               حيدری ساربان                                پاسخگويان دارای اهميت بوده است. 

                          ( در مطالعات خود به نتايج     1934           و همکاران )        هشتجين    ( و   35  19 )

                   مشابهی دست يافتند.

                                              عامل بعدی بارگذاری ش ده تح ت عن وان عام ل اجتم اعی 

       مي زان                                                   است. در اين عامل از نظر پاسخگويان متغيرهای افزايش

      برای                   جديد، ايجاد زمينه     های     مهارت         يادگيری   و      شغلی      تنو       يجاد ا

               طبيعی و حفاظ ت     های     جاذبه       كيفيت        ارتقای                  صدور سند مالکيت،

          كاربره  ای    ب  ه    آن       تب  ديل        و ك  اهش         كش  اورزی       اراض  ی    از

                                                        غيركشاورزی از اولويت بيشتری برخودار است. بررسی متغيرهای 

        تغيره ای                                            عامل اقتص ادی از نظ ر پاس خگويان نش ان داد ك ه م

-    س طح                  كش اورزی، اف زايش       مشاغل   و    ها      فعاليت       توسعه        افزايش

   و        مس تقيم        اش تغال       ايج اد                          انداز روستاييان و افزايش          درآمد و پس

                   دي د پاس خگويان دارا                                      غيرمستقيم بيشترين مي زان اهمي ت را از

                               های فصلی در روستا زياد است لذا                              بودند. باتوجه به اينکه بيکاری

                   ی مشاغل و تن و  آن،                رد مطالعه توسعه                     برای ساكنان روستای مو

                                                    اشتغال جوانان و افزايش سطح درآم د اهمي ت بيش تری داش ته 

    ( و     1931      زاده )    ح اجی             عنابس تانی و                        است. اين نت ايج ب ا پ ژوهش 

    كه   ،       چهارم                         ( همخوانی دارد. در عامل    1934         همکاران )      فر و     ربيعی

          محيط ی ن ام                                   دارد و باتوجه ماهيت متغيرهايش زيست       متغير     پنج

         بهداش تی            روس تا، دف ن      درون       معابر              های درختکاری          گرفت، گويه

           بيشتر م ورد     خاک         فرسايش   و       تخريب      كاهش    به          ها و كمک     زباله

                            توان نتيجه گرفت ك ه زيباس ازی                            توجه پاسخگويان بودند لذا می

                           ها و فاضالب و كنترل حيوان ات                                معابر روستا و دفع بهداشتی زباله

                                                      موذی و حفاظت از منابع آبی و خاكی روس تا ب رای پاس خگويان 

       حي  دری   (،     1935                                       اولوي ت داش  ته اس  ت. عنابس تانی و همک  اران )

    در       ( ني ز    1934          و همک اران)        هشتجين   (،     1935                  ساربان و همکاران )

          و فرس ايش      خريب ت      كاهش     ها،     زباله         بهداشتی     دفن     خود         تحقيقات

       اج رای       محيط ی    زيس ت       عوام ل          متغيرهای      ترين   مهم      از    را     خاک
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            عامل از ديد        آخرين        پنجم و         در عامل   .      نمودند       معرفی      هادی     طرح

   و       روس تا    در       امني ت        افزايش                 آغاج كوه  متغير                 ساكنان روستای قره

              گردد از اهميت                                   زندگی كه باعث جلوگيری از مهاجرت می         اميد به

    د.                   باالتری برخوردار بو

      ه ادی     ط رح       اج رای                                 باعنايت بر نتايج حاص ل از پ ژوهش،

          روس  تاها و        رف  اهی        تس  هيالت   و         امکان  ات       توس  عه    ب  ر         روس  تايی

       كه اي ن                           خدمات تأثيرگذار بوده است    به        دسترسی       كيفيت        افزايش

  و        ش هرها    ب ه           روس تاييان        مه اجرت    از         جلوگيری          تواند در      امر می

     طرح            د. اجرای  كن       ايف ا        كلي دی                              ماندگاری جوانان در روستا نقش

-      فض  ايی       توس عه      لحام          روستا از    كه     شده      باعث         روستايی      هادی

      ه ادی     ط رح      واق ع    در       باشد،       داشته      قرار       بهتری     سطح    در        كالبدی

      است.        داشته       روستا       كالبد    بر    در             نسبتا مثبتی       تأثير

         اقتص ادی      رون ق   و      حي ات       تجدي د    ب ر         روس تايی      هادی     طرح

    ك ه     اس ت      حالی   ر د     اين  .    است        نداشته        چندانی       گذاری     اثر         روستاها

    ب ه         دستيابی        راستای    در    كه     است      هايی     پروژه     جمله    از      هادی     طرح

      برنام ه    در     ل ذا     ش ود  می      اجرا      كشور    در         روستايی       جانبه   همه       توسعه

       روس تا      م ردم       زن دگی       توس عه      بايد     هدف     ها،   طرح       اجرای   و      ريزی

    در      باي د        معيش تی     ه ای    ش اخص        ارتقاء   و          فقرزدائی          بنابراين      باشد

    ب ه      گي رد      ق رار      ه ادی     ط رح        ازجمل ه      تايی   روس     های      برنامه     صدر

    در  .    ش ود       روس تا    در      زايی      اشتغال   و     فقر      كاهش      موجب    كه       صورتی

    در        انس انی   و       طبيع ی     ه ای    توان   و    ها        توانمندی    به      توجه       راستا     اين

      هادی     های   طرح       اجرای      برای      كافی          اعتبارات       تخصيص   و         روستاها

 ه     س رماي     جذب   و         روستايی       بيکار        جوانان       مقطعی      زايی      اشتغال     سبب

        همچن  ين  .   ش  د       خواه  د         روس  تايی       ن  واحی    در     الزم     ه  ای     گ  ذاری

       بهب ود      ب رای     الزم       بودج ه        آين ده،     های   طرح    در    كه     است       ضروری

       تعي ين       زايی،      اشتغال     های      برنامه      جمله    از         اقتصادی   و         اجتماعی       ابعاد

    با        همکاری   و       روستا     های       پتانسيل   و       منطقه    در       توسعه      قابل       مشاغل

  د.   شو   م    فراه       زمينه     اين    در    ها      سازمان      ديگر

       ت أثير       روس تا      زيس ت    مح يط    ب ر         روستايی      هادی     طرح       اجرای

       بيش تر          اثرگ ذاری   و    آن     حف ظ      برای    كه  .    است       داشته       مثبتی       نسبتا

-   ب وم        رويک رد    از       بيش تر     طرح       اجرای   و      تهيه       هنگام    به     است     الزم

     امر     اين    كه  .    شود         استفاده       متخصص   و           كارآزموده         مشاوران   و      محور

      پدي د   و    ش د       خواه د     ط رح            دس تاوردهای      بهت ر        م ديريت      موجب

       دي دگی    آس يب      باع ث        زمين ه،     اين    در     الزم            سازوكارهای         نياوردن

  .   است     شده      مثبت       اثرات     اين       رف تن      ميان    از      گاه،   و      شديد

 

                تشکر و قدردانی 

                                         وس  يله از ش  ورای اس المی، دهي  اری و م  ردم محل  ی     ب دين

                                         كوه شهرستان اروميه ك ه م ا را در انج ام اي ن     آغاج          روستای قره

      گردد.  می      تشکر            د، صميمانه               تحقيق ياری كردن

 

 

       منابع 

            بررسی وض عيت  .    1939                ميکاييل، س. ح.    ا،        امينی،    م،  ،        ابراهيمی

                   ه ادی روس تايی، مجل ه    ط رح        روبنايی  و         زيربنايی      خدمات

  .   113-   105  :   26        انسانی،        مطالعات   در          جغرافيايی      انداز    چشم

        اجتم اعی  و        اقتص ادی      اث رات  .    1930   خ.             غ و وف ادار،       احم دی،

      اس تان                  خانواره ای روس تايی   ب ر       بهسازی    های   طرح      اجرای

  و        جغرافي ا    مل ی      هم ايش      اولين      مقاالت       مجموعه          مازندران،

      مشهد.         روستايی،   عه   توس     ريزی      برنامه

               . نقش طرح ه ادی     1931                    ، ص. و نسيمی، ح. ر.              اصغری لفمجانی

                                های مناطق روستايی )مطالعه موردی                   در جهانی شدن ويژگی

     ريزی     نامه                                         بخش مركزی شهرستان داراب(، فصلنامه علمی بر

   .    102-  11  :   92       فضايی، 
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Abstract 

One of the most important environmental aspects of rural areas is the physical 

development and planning of the rural body through various development and plans (such 

as rural hadi plans, the Bayer Land Development Plan and Etc.) which directs human 

behavior to the environment. One of the rural development projects in recent years is the 

rural Hadi project, which is being implemented in large scale in rural areas of the country. 

Rural Hadi plan was implemented to improve socio-economic and especially physical status 

of rural settlements. Now, after more than twenty years of preparing and implementing rural 

lead projects and accumulating valuable experiences in this field, we need to know what 

would be the consequences of these actions. In this regard, this descriptive-survey research 

was conducted with the aim of analyzing and evaluating the impacts of the implementation 

of the Hadi plan in the village of Ghareaghajkuh in Urmia. The statistical population of the 

study consists of 204 household heads out of 420 households living in the village. These 

households were selected based on Krejcie-Morgan table using simple random sampling. 

Questionnaire was used for data collection and its validity was confirmed by a panel of 

experts and experts in the field of research. To determine the reliability of the pre-test, the 

Cronbach's alpha coefficient was 0.859. Data were analyzed using SPSS software and factor 

analysis technique. In this study, 5 factors were identified to summarize the effects of the 

Hadi plan on rural development, with a specific amount greater than one. The factor analysis 

and percentage of variance were used to determine the number of factors in this analysis. 

According to the results of the research, the most important impacts of conducting the plan 

in the study village were: physical and infrastructural impacts, social impacts, economic 

impacts, environmental and cultural impacts, respectively. These 5 factors account for about 

64.23% of the total variance. 

Keywords: Hadi Plan, Economic Impacts, Social Impacts, Urmia City 
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