
  1391، زمستان 5شماره  ،جغرافیا و پایداري محیط
 25-36 صص.

 هاي روستایی هاي هادي روستایی در توسعه کالبدي سکونتگاه ارزیابی عملکرد طرح
 موردي: روستاهاي نبوت و خوران شهرستان ایوانغرب) ي (مطالعه

*مهدي پورطاهري
  مدرس استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت ـ 1

  مدرس  دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیتـ  الدین افتخاري عبدالرضا رکن
  مدرس ریزي روستایی، دانشگاه تربیت کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ـ محسن عباسی

  25/07/1391تأیید نهایی:           13/02/1391پذیرش مقاله: 

  چکیده
با استقرار نظام جمهوري اسالمی ایران، طرح هـادي روسـتایی در راسـتاي بهبـود وضـعیت      

اکنون پس . هاي روستایی به اجرا گذاشته شد ویژه کالبدي سکونتگاه اقتصادي و به -اجتماعی
هاي  هاي هادي روستایی و اندوختن تجربه اجراي طرحبیست سال از تهیه و از گذشت بیش از 

فضایی، الزم است بـدانیم کـه ایـن اقـدامات چـه نتـایج و        -ارزنده در زمینه تغییر کالبدي
هـاي کالبـدي در    ارزیابی عملکرد طرح پژوهشهدف این همراه داشته است.  هایی را بهپیامد

هـاي هـادي روسـتایی در دو     اي طـرح کید بر ارزیابی اجربا تأهاي روستایی  توسعه سکونتگاه
نمونه شـامل   ي جامعه. استروستاي نبوت و خوران از توابع شهرستان ایوانغرب استان ایالم 

براي تعیین حجم نمونه آن از جدول  مطالعه بوده کهروستاهاي موردنفر از اهالی و ساکنان  290
ي هاي هاد ارزیابی عملکرد اجراي طرح ايرب گیري کرجسی و مرگان استفاده شده است. نمونه

هـا و آزمـون    بررسی از دو روش آماري مقایسـه میـانگین  در توسعه کالبدي روستاهاي مورد
نمونـه در دو دوره قبـل و بعـد از     ي سنجی از جامعه بر نگرش ناپارامتریک ویلکاکسون مبتنی
پرسشنامه بـا سـطح    ها از تکنیک ارزیابی عملکرد طرح ايرب اجراي طرح استفاده شده است.

هـا   از ضریب آلفاي کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایج تحلیـل داده  77/0 قبول قابل پایایی
 ماننـد  کالبـدي  اهداف به رسیدن در روستا دو در روستایی هادي طرح اجراي، دهد نشان می

 وسـازها،  ساخت و مسکن وضعیت بهبود هاي کشاورزي، کانال ها، جدول و معابر کیفیت بهبود
ر یموفق بوده ولی با توجه به نتایج آزمون ویلکاکسون، طرح هادي روستایی نتوانسته است تغی

  د.ایجاد کن به دوره قبل مثبتی در بهبود وضعیت خدمات روستایی نسبت
  

  .دهستان نبوت توسعه روستایی، ارزیابی، طرح هادي، توسعه کالبدي،: ها کلیدواژه
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  مقدمه

 خـود  بـه  را کشـور  النمسـؤ  ذهـن  دیرباز از که است لیمسائ جمله از روستایی توسعه و روستا به مربوط لمسائ
 روسـتاها  در کشـور  جمعیـت  از اي عمـده  بخـش رسد؛ زیرا  می نظر به منطقی و طبیعی امري که داشته مشغول
 31 حـدود  هنوز است، خورده رقم روستایی جمعیت ضرر به شهري جمعیت نسبت تغییر اگرچه. دارند سکونت
است  کشور مردم از بخش این به توجه ضرورت وضع این که کنند می زندگی روستاها در کشور جمعیت درصد

 و روسـتاها  پیشـرفت  و روسـتایی  توسـعه  بـه  توجـه  بـدون  ،دیگـر  بیان به .)7 :1388(معاونت عمران روستایی، 
 افـزایش  فرآینـد  را روسـتایی  توسـعه  اگـر  .اندیشـید  ملـی  مقیاس در پیشرفت و توسعه به توان نمی روستاییان

 زیسـت،  فضـاي  بـه  دهـی  شـکل  جهت گیري تصمیم  ايرب مردم تواناسازي دموکراتیک، گسترش مردم، انتخاب
 و مسـتقل  دهقانـان  و فقـرا  زنـان،  تواناسازي بالقوه، هاي ظرفیت و ها فرصت گسترش خوشبختی، و رفاه افزایش

، گفـت  توان می بدانیم، گروهی کار انجام براي تواناسازي همچنین و خویش زیست فضاي سازماندهی براي آزاد
 اسـت. خوداتکـایی   موردتوجـه  جدیـد  پـارادایم  و کـانون  ي منزلـه  بـه  توانمندسازي توسعه جدید هاي نظریه در

 مینتـأ  در خودکفـایی  فرهنگـی،  و اجتماعی اقتصادي، ابعاد در حقوق به دسترسی فرهنگی، آزادسازي مردمی،
 یـک  وجـود  و فنـاوري  و دانـش  بـه  دسترسی اعتباري، تسهیالت و ها دارایی درآمدها، به دسترسی موادغذایی،

 شـوند  مـی  محسـوب   توانمندسـازي   هـاي  شـرط  پـیش  از انسـانی  تـالش  هاي جنبه تمامی در مشارکتی فضاي
   ).4 و 3 :1386 ،و همکاران افتخاري(

ریـزي   رنامـه برخـوردار اسـت. ب  اي  ابعاد کالبدي آن از اهمیت ویـژه  ،توسعه روستاییریزي  در فرایند برنامه
و  سـات یتأسساختار کالبدي یک حوزه روستایی است. کـاربري زمـین، ارتباطـات،    ریزي   توسعه کالبدي، برنامه

کالبـدي  ریـزي   ي برنامـه هـا  مقولـه از جملـه   تـوان  یمتجهیزات زیربنایی و رفاهی عمومی و غیره در روستاها را 
 ،دکنـ  یمـ کالبـدي را محـرز   ریـزي   ). اما آنچه که در این میـان ضـرورت برنامـه   22 :1375(لنگرودي،  ردبرشم

بـا   نابسامانی وضع کالبدي مناطق روستایی و کیفیت نامناسب مساکن روستایی است. بافت فیزیکـی روسـتاها،  
دیگـر   سـوي از  شده نبوده، تعیین  اساس طرح و نقشه از پیشبر عمدتاً، صورت خودجوش بوده که به توجه به این

ي، قـدیمی و متناسـب بـا شـرایط اقتصـاد      معمـوالً افـت فیزیکـی روسـتاها    ب روستاها، با توجه به قدمت بیشتر
ي مختلف بافت قدیم با زندگی امروزي هماهنگی الزم را ها عرصهبدیهی است  اجتماعی، فرهنگی حاضر نیست.

د. مسـائل و  شرایط مناسب زندگی را فراهم کنـ  وجود آید تا بتواند و حداقل الزم است اصالحاتی در آن به ندارد
. کند یمروستاها را ایجاب  همراه الزامات دیگر ضرورت و اهمیت اصالح بافت مشکالت بافت فیزیکی روستاها به

 شـرح شـکل   به ،کند یمي روستایی و نیز الزاماتی که اصالح و بهسازي آنها را ایجاب ها بافتمشکالت  نیتر مهم
  ).151 :1383 ،) است (رضوانی1شماره (
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  هاي روستایی هاي کالبدي در سطح سکونتگاه ضرورت تهیه طرح. نمودار  1شکل 
هـاي اول و دوم جمهـوري اسـالمی بـوده      کالبدي روستا، رویکرد غالـب در برنامـه   -رویکرد توسعه فضایی

شـرایط تحـول و توسـعه جامعـه روسـتایی      است. این رویکرد ساخت فیزیکی و کالبدي روستاها را متناسب بـا  
 رايدیگر بـ  داند. از سوي داند و الزمه تحول و توسعه روستایی را تحول در ساختار کالبدي و فیزیکی آن می نمی

بـر رسـیدن   مات در سطح تمامی نقاط روستایی رسانی کارآمد و پوشش گسترده خد یابی به نظام خدمات دست
هـاي   شود و براي رسیدن به این دو هدف، تهیه و اجـراي طـرح   کید مییی تأمراتب نواحی روستا به نظام سلسله

منظور توزیع بهینه خدمات و نیـز ایجـاد    هاي بهسازي در سطح نواحی روستایی به هادي نقاط روستایی و طرح
پـور،   (جمعـه  گیـرد  توجه قرار مـی اجتماعی در روستا مورد -کالبدي مناسب براي بهبود جریان توسعه اقتصادي

1384: 158.(   
یافتـه و فراگیـر ملـی بـراي      ي هادي روستایی اولـین تـالش سـازمان   ها در چارچوب توسعه کالبدي، طرح

هزار روسـتا تهیـه و در    بیستکنون براي بیش از تا  1367اهاي کشور است که از سال ساماندهی کالبدي روست
پـیش گـرفتن رویکـردي    ، بـا در طـرح هـادي روسـتایی   روستا به اجرا گذاشته شـده اسـت.    هزار هشتبیش از 

ه است کـه  پرداختاي  اجرایی دهگانههاي  به اجراي پروژه تحوالت کالبدي در توسعه روستاها بر محوریت مبتنی
هـا، بـر    چه تمامی این پـروژه اگر توسعه روستایی بودند. تبع آن و به همگی در پی دگرگون کردن کالبد روستاها

یگـر ابعـاد توسـعه روسـتایی     تردید این تغییر و دگرگونی در کالبد روسـتاها، د  بی  ،اند جنبه کالبدي استوار شده
طـرح هـادي   همچنین  ).11 :1387، و همکاران (مظفر ثیر قرار خواهد دادتأ مانند اقتصادي و اجتماعی را تحث

تا را ت کالبـدي و فیزیکـی روسـ   ماهیـ  عمدتاًو  استمدیریت توسعه روستایی در ایران  ابزار ترین مهمروستایی 
جنبـه کالبـدي    هاي هادي روستاهاي کشور نیز طرح شدهاجرا و اجرا و بخش عمده قابل دهد توجه قرار میمورد
کـاربردي در زمینـه    هـاي  طـرح  جملهواقع طرح هادي روستایی از  در). 16 :1387(احمدیان و همکاران، دارند

نبود سیستم مناسب  
دفع فاضالب و آب هاي  

سطحی
فقدان شبکه هاي  

زیربنایی و خدمات  
رفاهی

استفاده روز افزون از  
وسایل نقلیه موتوري

عدم حفظ کاربري  
اراضی کشاورزي

آسیب پذیري باالي  
ابنیه و مساکن

خسارت هاي ناشی از  
بالیاي طبیعی
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اجتمـاعی و   اقتصـادي،  ابعـاد،  نظـر از و هـدایت   ریزي توسعه روستا و فراهم کردن بسـتر تجدیـد حیـات    برنامه

  را بـه  شـهرها از تهیه و تولید مواد غذایی  اي عمدهسهم  که، اول اینبا این حساسیت که روستاها  ؛فیزیکی است
کـه در  انـد   دهدالقوه و بالفعل بسیاري را به خود اختصـاص  اکار و منابع انسانی ب نیروي  که ؛ دوم اینعهده دارند

بر خالی گذاشتن عرصه روسـتایی از نیـروي تولیـد سـبب مشـکالت       افزونو  شدهاثر نبود امکانات راهی شهرها 
ایی در آنـان مـورد   هـاي هـادي روسـت    اجراي طرح ،دلیل الزم است ند. بدینشو میاي نیز در محیط شهر  عدیده

هـادي بـر روسـتاهاي کشـور،     هـاي   طـرح . در رابطـه بـه آثـار و پیامـدهاي     )2 :1388(دارابی،  توجه قرار گیرد
که به نتایج مشابهی منجـر شـده اسـت.     انجام شدهبسیاري در ابعاد کالبدي، اجتماعی و اقتصادي هاي  ارزیابی
  از این مطالعات در چند سال اخیر پرداخته است.اي  ) به تشریح پاره1(شماره  جدول

  پژوهش ي پیشینه .1جدول 

  نتایج  سال  عنوان طرح  نام محقق

هـادي  هـاي   ارزیابی طـرح   کبري باقالنی
  روستایی شهرستان ایالم

. اند دانسته خوب تا متوسط را خود روستاهاي اصلی معابر وضعیت روستاییان بیشتر  1386
 و ناصاف سطوح :شامل ترتیب به روستاها فرعی و اصلی معابر مشکالت ترین مهم
  .است بوده بد زیرسازي کم، و بد، عرض روسازي گرفتگی، آب

فرهنگ مظفر 
باقر و سید

  حسینی

ــابی  اجـــراي اثـــرات ارزیـ
 محـیط  بر هاديهاي  طرح

  ایران روستاهاي زیست

 تهیه هنگام به محیطی مطالعات نقص یا فقدان به توان می آن نتایج ترین مهم از  1387
 طبیعی محیط بر گانه دههاي  پروژه اجراي اثرات نکردن بینی پیش همچنین وها  طرح

  .کرد اشارهها  طرح اجراي سپس و تهیه هنگام به روستاها زیست محیط و

اکبر  علی
  عنابستانی

ــابی ــرات ارزی  کالبــدي اث
 هــاديهـاي   طـرح  اجـراي 

 روســتاهاي  در روســتایی 
  رضوي خراسان غرب

 از نظر و روستا در سکونت به روستاییان امیدواري باعث هادي طرح اجراي  1388
 مردم مشارکت جلب و محیطی زیست از نظر که درحالی ،بوده موفق رسانی خدمات
 اجراي و تهیه فرآیند در موجود اشکاالت دلیل به و اند دهنکر حاصل توفیقی چندان

  هستند. فرآیند این در بازنگري خواستار النمسؤ و مردم ها، طرح

حسن 
  زاده وطن

 هـادي  هـاي  طرح ارزیابی
 بخش( روستایی توسعه در

ــزي ــتان مرکـــ  شهرســـ
  )شیر عجب

موفقیت چندانی حاصل نکرده، باال بودن برخی از  اجراي طرح هادي در این منطقه  1388
پنهانی است که اجراي طرح هادي با آن هاي  سري عوامل و پدیده زیرمعیارها به یک

  همزمان شده است.

اکبر  علی
عنابستانی، 

حسن محمد
  اکبري

هـادي و  هاي  ارزیابی طرح
 ي  نقـــش آن در توســـعه 

ــدگاه  ــدي از دیـــ کالبـــ
ــتاییان (مطالعــــه  روســ

  موردي: شهرستان جهرم)

هادي در روستاها در بعد هاي  بیشترین اثرگذاري طرح ،نشان داد پژوهشهاي  یافته  1391
بازگشایی و نوسازي شبکه معابر روستایی بوده است و در سایر متغیرها، یعنی 

روستایی حاصل نشده مسکن روستایی و کاربري اراضی، توفیق چندانی در محیط 
سازي نهادي و  راهکارهاي اجرایی مانند ظرفیت پژوهشهاي  است. با توجه به یافته

ي کالبدي نقاط  قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت مردمی در توسعه
ها،  ي مدون مالی براي اجراي کامل طرح روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه

روستایی و بازنگري هاي  وانین مکتوب شهري به حوزهجلوگیري از ورود عناصر و ق
  پیشنهاد شده است. آنها و ...

  
روستایی و قـرار گـرفتن   هادي هاي  ه در تهیه و اجراي طرحشد ارچوب، گستردگی اقدامات انجامدر این چ

 بـه گذشـت نزدیـک    و هـاي اخیـر   در سـال  بخش مهمی از وظایف بنیاد مسکن در سراسر کشـور  ي منزله آن به
 -هاي ارزنـده در زمینـه تغییـر کالبـدي     همچنین اندوختن تجربه ،هاي هادي سال از تهیه و اجراي طرح بیست

جانبـه   بررسـی و ارزیـابی همـه    ل تحـول کشـور،  حـا بر جامعه روستایی درها  فضایی و آثار مهم اجراي این طرح
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 در ارزنـده  اقـدامی  روسـتایی  هـادي هـاي   طـرح  عملکـرد  ارزیابی رو، کرد آنها را ضروري ساخته است؛ ازاینعمل

 مبنـا  این براست.  هاديهاي  طرح قوت نقاط تقویت و ضعف نقاط  بردن بین از همچنین و آنها توسعه راستاي
موردمطالعـه کـه اقـدامی دولتـی در      منطقـه  در هاديهاي  اجراي طرح به توجه با تا بوده آن بر حاضر پژوهش

رود، ارزیـابی آثـار کالبـدي     شـمار مـی   روسـتایی بـه  هـاي   سکونتگاهجهت توسعه اقتصادي، اجتماعی و کالبدي 
. در ایـن راسـتا   توجـه و بررسـی قـرار دهـد    دو روسـتاي نبـوت و خـوران را مورد    هـاي هـادي در توسـعه    طرح

هادي روسـتایی تـا چـه انـدازه در تحقـق      هاي  اند تا بدین سؤال اساسی که اجراي طرح بر آن بوده پژوهشگران
وسـازها و   ، بهبـود وضـعیت مسـکن و سـاخت    هـا  ها، جوي یعنی بهبود وضعیت معابر، کانال لبدي خوداهداف کا

  ند.اند، پاسخ مستدل ارائه کن بهبود نظام دسترسی به خدمات موفق بوده

  ها مواد و روش
 و میـدانی اي  صـورت کتابخانـه   نیز بهها  تحلیلی و روش گردآوردي داده -صورت توصیفی حاضر به روش پژوهش

-خانوارهاي روستایی تحتآماري شامل  ي . در این پژوهش جامعهمصاحبه محلی) استمشاهده و مه، (پرسشنا

نفـر) در روسـتاهاي خـوران     801( خانوار 136که شامل  استپوشش طرح هادي در روستاهاي خوران و نبوت 
ت واقـع در دهسـتان   خوران و نبوروستاهاي  اند. در روستاي نبوت بوده )نفر 1413( خانوار 283علیا و سفلی و 

) 1(شـماره  هاي  که موقعیت جغرافیایی آنها مطابق نقشه استنبوت مستقر در شهرستان ایوانغرب استان ایالم 
  اند. ) نشان داده شده2و (
  

  
  موقعیت جغرافیایی شهرستان ایوان. نقشه 1شکل 
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  موقعیت جغرافیایی دهستان نبوت. نقشه 2شکل 

  
ساله  هادي روستایی بایستی در روستاهایی انجام شود که حداقل یک دوره دههاي  از آنجا که ارزیابی طرح

ان در میـ  هـاي هـادي   طـرح  اجـراي  هـاي  نمونـه  اولینعنوان  به ؛ دو روستاي خوران و نبوت،ده باشندرا طی کر
 داراي نبـوت  روسـتاي  ،1385 سـال  سرشـماري  اند. براسـاس  هشدمطالعه و بررسی روستاهاي شهرستان ایوان، 

بـراي تعیـین    .انـد  بـوده ) نفـر  801( خانوار 136 داراي سفلی و علیا خوران روستاي و) نفر 1413( خانوار 283
 140نمونـه بـراي روسـتاي نبـوت و      150نمونه براساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مرگان،  ي جامعه

روز در  چهـار ز پرسشـنامه طـی   د که بـه همـین تعـداد نیـ    اي خوارن علیا و سفلی برآورد شنمونه براي روستاه
 ي در مرحلـه  در روسـتاهاي یادشـده،  هـا   سشنامهآوري پر جمع ي بعد از مرحله د.آوري ش روستاها توزیع و جمع

پرسشـنامه برابـر بـا    ن پایـایی  یوارد و مقدار آلفاي کرونباخ براي تعیـ  spssافزار  در محیط نرمها  بعد پرسشنامه
ـ    قابلیـت  ايرقبـولی بـ   که رقم مناسب و قابـل  دش محاسبه 77/0 پـژوهش  ابـزار   ي وسـیله  هسـنجش متغیرهـا ب

کننـده   تبیـین هـاي   و گویه مؤلفههادي روستایی در سه هاي  ارزیابی کالبدي طرحهاي  لفهمؤ .است(پرسشنامه) 
طراحـی و   زیـاد)  =خیلـی  5کـم،   =خیلـی  1( لیکـرت اي  گزینـه  پـنج ) در طیف 2( شماره آن نیز مطابق با جدول

بـراي بررسـی کیفیـت نظـام      گویه؛ 15هاي روستا،  کیفیت معابر و کانال و جدول بررسی اند. براي شده ارزیابی 
بعـد از اجـراي طـرح    دسترسی به خـدمات روسـتایی قبـل و     و براي بررسی کیفیت گویه 10مسکن روستایی، 

خـدمات   گویـه؛  18، اهی و ادارايخـدمات رفـ   گویـه؛  5، گویه (خـدمات زیربنـایی و عمـومی    39 هادي، جمعاً
گویـه)   5آمد شامل و گویه و خدمات ارتباطی و رفت 5 ،خدمات فرهنگی و آموزشی گویه؛ 6 ،بهداشتی و درمانی

  اند. طراحی شده



  31  ....هاي  هاي هادي روستایی در توسعه کالبدي سکونتگاه ارزیابی عملکرد طرح

 
  لفه هاهرکدام از مؤتبیین کننده هاي  تعاریف عملیاتی و گویه .2 جدول

  ها گویه  لفهمؤ

کیفیت معابر و 
و ها  کانال
هاي  جدول

  روستاها

 آسفالت و روسازي فرعی، و اصلی معابر نوسازي و بهسازي روستا، در جدید معابر ایجاد و احداث کیفیت
 و گرفتگی آب برابر در و سال سرد فصل در معابر شیب فرعی، و اصلی معابر زیرسازي فرعی، و اصلی معابر
 و معابر بهداشت وضعیت فرعی، و اصلی معابر امتداد در فاضالب دفعهاي  کانال و ها جوي گرفتگی، برف

 ها، کانال و 1کانیوها فرعی، و اصلی معابر از رضایت میزان فرعی، و اصلی معابر سطح از هازباله آوري جمع
 آب هاي کانال و انهار پوشش اصالح و احداث کیفیت رودخانه، مسیر در کشی کانال و بهسازي کیفیت
  روستا داخل

کیفیت نظام 
مسکن و 

  سازهاو ساخت

مصالح ساختمانی،  کیفیت و زلزله و سیل، کیفیت مقاومت برابر در مسکونی واحدهاي سازي کیفیت ایمن
 و طرح از مساکن، میزان پیروي سیماي و نما کیفیت دیده، بهبود آسیب مساکن بهسازي و مرمت

 تعدد روستا، میزان کالبدي هویت حفظ براي مسکونی واحدهاي ساخت در قدیمی و سنتی الگوهاي
 کشاورزي، سکونت، شامل( خانوار فعالیت با مرتبط نیازهاي مینتأ براي مسکونی واحد یک درون فضاهاي

 روستا، ناموزون توسعه از جلوگیري و عمودي توسعه جهت به ساختمانی طبقات دامداري)، میزان افزایش
 و مساکن بهداشت خودسرانه، وضعیت وسازهاي ساخت از جلوگیري و وسازها ساخت بر کنترل میزان

  فاضالب دفع سیستم

کیفیت دسترسی 
خدمات  به

  روستایی

کشی، تلفن ثابت، دفتر  (آب آشامیدنی، برق، گاز لوله )کیفیت دسترسی به خدمات زیربنایی و عمومی1
  مخابرات)

امل کارگاهی شهاي  (نانوایی، قصابی، آرایشگاه، کاربري )کیفیت دسترسی به خدمات رفاهی و اداري2
فروشی، فروشگاه تعاونی، بانک، جایگاه سوخت، صندوق  فروشی و میوهجوشکاري و نجاري و ...، خواروبار

آالت کشاورزي، مرکز تهیه ادوات کشاورزي، مرکز تهیه بذر و سموم  فروشی، تعمیرگاه ماشین پست، عمده
  روستا)گیاهی، پایگاه مقاومت بسیج، دفتر جهاد کشاورزي، دفتر شوراي اسالمی، دهیاري 

(خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی، بهیار و ماما،  )کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی3
  داروخانه، حمام عمومی، سرویس بهداشتی)

آموزي، دبستان، مدرسه راهنمایی، (نهضت سواد )کیفیت دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی4
  مسجد، کتابخانه عمومی)

 با ارتباط اصلی، سهولت در شهر با ارتباط (میزان آمدو خدمات ارتباطی و رفتدسترسی به )کیفیت 5
 در عمومی ونقل حمل سیستم بهبود و وآمد، وضعیت رفت براي نقلیه وسایل کیفیت اصلی، میزان شهر

  اصلی) شهر به روزانههاي  وآمد رفت روستا، میزان
  

 پـژوهش اول و دوم هـاي   کـه در فرضـیه   توجه به اینبا ، پژوهشهاي  تحلیل آماري پرسشنامهو تجزیه براي
شـده   محاسـبه هـاي   و میانگین استها  لفهدست آمده براي هرکدام از مؤ با حد متوسط بهها  مقایسه داده ،هدف

 ؛دهنده موفـق بـودن طـرح هـادي در آن زمینـه بـوده اسـت        داري و اختالف میانگین مثبت نشانشرط معنا به
باشد. همچنین در  اول و دوم هاي ند آزمون مناسبی براي سنجش فرضیهتوا آزمون میانگین جامعه می ،بنابراین

کـه   همچنین با توجه به این (طرح هادي) بوده که هدف ارزیابی قبل و بعد تیمار فرضیه سوم نیز با توجه به این
داري برابر و معنا 79/1 اره آزمون برابر بابا آمها  بررسی نرمال بودن داده ايراسمیرونو ب -نتایج آزمون کولموگرو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شوند. که به شکل نیم جدول ساخته می هاي دفع فاضالب روستایی است . منظور از کانیو، کانال1
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تـوان از آزمـون ناپارامتریـک     . پس مـی استها  نرمال بودن توزیع داده ید فرض عدمنشان از تأئ= Sig  003/0 با

د که مقایسـه  اشاره کر بطه با تحلیل فرضیه سوم نیز بایدد. در رااستفاده کربراي تحلیل این فرضیه ویلکاکسون 
ال براسـاس نظرسـنجی برگرفتـه از پرسشـنامه و مصـاحبه محلـی بـا اهـالی و سـاکنان          وضعیت گذشـته و حـ  

  صورت گرفت. یادشدهروستاهاي 

  هاي پژوهش یافته
هـا در روسـتاهاي خـوران و     ها و جـوي  دي روستایی در بهبود وضعیت معابر و کانالاجراي طرح هافرضیه اول: 

جمـع   حاصـل از  حاصـل  Tگونـه کـه نتـایج آزمـون      همان ،)3( شماره نبوت موفق بوده است. با توجه به جدول
االتر از حـد  اختالف میانگینی بـ ها  ها و جوي میزان سطح رضایت از وضعیت معابر، کانال ،دهد نشان میها  گویه

فرضـیه اول   ،بنـابراین  )؛= 000/0Sig( معنادار بـرآورد شـده اسـت    05/0ي در سطح آلفا متوسط را نشان داده،
  د.وش ید میپژوهش تأئ

  نتایج آزمون میانگین جامعه براي فرضیه اول .3جدول 

میانگین   تعداد نمونه  روستا  لفهمؤ
  شده محاسبه

حد 
  متوسط

 آماره
T 

 داريسطح معنا
(Sig)  

موفق بودن اجراي طرح هادي در 
و  بهبود وضعیت معـابر و کانـال  

  هاي روستاها جدول

  000/0  81/15  45  4/53  150  نبوت

  000/0  23/13  45  45/51  140  خوران

وسازها در روستاهاي خـوران و   اجراي طرح هادي روستایی در بهبود وضعیت مسکن و ساختفرضیه دوم: 
سـازي و   (مقـاوم  نظـام مسـکن روسـتایی    بررسی این فرضیه، آگاهی از وضعیتنبوت موفق بوده است. هدف از 

ه با وضعیت معیشتی روستاییان، شدوسازها، تطابق مساکن ایجاد کیفیت مصالح، نقش معماري بومی در ساخت
 ،)4( شـماره  بـا توجـه بـه جـدول    . اسـت بعد از اجراي طرح هادي ...)،  سازي، رعایت اصول مهندسی ساختمان

میزان سطح موفقیت اجراي طرح هادي در  ،دهد نشان میها  حاصل از جمع گویه Tگونه که نتایج آزمون  همان
ي در سـطح آلفـا  ، میانگینی باالتر از حد متوسـط را نشـان داده  سازها اختالف و بهبود وضعیت مسکن و ساخت

  .شود پژوهش تأئید میبنابراین فرضیه دوم  )؛= 000/0Sig( معنادار برآورد شده است 05/0
 نتایج آزمون میانگین جامعه براي فرضیه دوم 4جدول 

میانگین   تعداد نمونه  روستا  مؤلفه
 آماره  حد متوسط  محاسبه شده

T  
 دارياسطح معن

(Sig)  
موفق بودن اجراي طرح هادي در 
ــکن و   ــعیت مســ ــود وضــ بهبــ

  سازهاو ساخت

  000/0  16/16  30  20/36  150  نبوت

  000/0  21/21  30  90/38  140  خوران
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در روستاهاي خـوران و نبـوت موفـق     ي در بهبود نظام دسترسی به خدماتاجراي طرح هادفرضیه سوم: 

دسترسی به خدمات روستایی بعد از اجراي طرح هـادي روسـتایی و   است. براي بررسی و سنجش کیفیت بوده 
-داري آزمـون کولمـوگرو  با توجـه بـه مقـدار معنـا    در دوره قبل و بعد از اجراي طرح هادي ها  مقایسه میانگین

از آزمـون ویلکاکسـون اسـتفاده شـده اسـت.      ناپارامتریـک،  هـاي   ) و لزوم استفاده از آمـاره > 05/0p( اسمیرونو
می خـدمات روسـتایی، تنهـا سـطح     دهـد، در میـان تمـا    نشـان مـی   )6) و (5(هاي شـماره   ه جدولطورک همان
محاسبه و برآورد شـده اسـت کـه ایـن امـر بیـانگر        05/0آمد کمتر از میزان و داري خدمات ارتباطی و رفتمعنا

عنایت به سـطح  بهبود کیفیت دسترسی به این قبیل خدمات بعد از اجراي طرح هادي بوده است. اما در کل با 
و  =Sig 079/0 برابر بـا  که میزان آن براي روستاي خوران تمامی خدمات روستایی شده براي معناداري محاسبه

هـادي  هـاي   د کـه اجـراي طـرح   تـوان اسـتنباط کـر    برآورد شده مـی  =Sig  111/0برابر با براي روستاي نبوت 
فرضـیه سـوم    ت روسـتایی موفـق نبـوده،   بـه خـدما  روستایی در تحقق اهداف خود در زمینه بهبود دسترسـی  

 د.شو ید نمیپژوهش تأئ

  نتایج آزمون ویلکاکسون براي فرضیه سوم(در روستاي خوران) .5جدول 

تعداد   انواع خدمات  مؤلفه
  نمونه

میانگین 
  قبل از طرح

میانگین 
  داريسطح معنا  Zآماره   بعد از طرح

(Sig) 

موفق بودن اجراي طرح 
هادي در بهبود نظام 

به خدمات در  دسترسی
  روستاي خوران

 119/0  -51/6  89/16  32/12  140  خدمات زیربنایی و عمومی

079/0  
  066/0  -19/6  10/62  36/56  140  خدمات رفاهی و اداري

  120/0 -47/4  60/18  76/16  140  خدمات بهداشتی و درمانی
  122/0 -67/8  10/19  69/14  140  خدمات فرهنگی و آموزشی

  017/0 38/2  65/25  13/20  140  و رفت و آمد خدمات ارتباطی
  

  نتایج آزمون ویلکاکسون براي فرضیه سوم(در روستاي نبوت) .6جدول 

تعداد   انواع خدمات  مؤلفه
  نمونه

میانگین 
قبل از 

  طرح

میانگین 
  بعد از طرح

آماره 
Z  

 داريسطح معنا
(Sig)  

موفق بودن اجراي طرح 
هادي در بهبود نظام 
در دسترسی به خدمات 

  روستاي نبوت

  037/0  -85/5  90/17  56/14  150  خدمات زیربنایی و عمومی

111/0  
  444/0 -05/9  02/62  39/50  150  خدمات رفاهی و اداري

  763/0  -49/2  20/17  05/15  150  خدمات بهداشتی و درمانی
  090/0 -49/8  68/18  55/14  150  خدمات فرهنگی و آموزشی

  000/0 37/7  07/24  26/18  150  آمدخدمات ارتباطی و رفت و 

  گیري نتیجهبحث و 
د که در قالب ابعاد کالبـدي مـورد   مؤلفه اول مشخص شهاي  با توجه به نتایج آزمون میانگین جامعه براي گویه

کـه در   ایـن ، بـرخالف  ده، نظر روستاییان را جلـب کـر  مطالعه توانسته استاجراي طرح هادي در منطقه  بحث،
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هاي دفـع فاضـالب روسـتایی بعـد از اجـراي طـرح        کیفیت شیب معابر روستایی و کیفیت جويبه  گویه مربوط

در  ؛در روسـتاي خـوران را دارد  هـا   توجهی اجراي طرح هادي به این زمینـه  نشان از کمها  هادي، عدد میانگین
ت روستاي نبوباشد. همچنین در  بیش از حد متوسط می است 43/3 که عددها  مقدار میانگین کل گویه نهایت

 بهبـودي در وضـعیت کانـال    ،از نظر روستاییان در بعد از اجراي طرح هـادي  نیز که مرکز دهستان نبوت است،
کشـاورزي صـورت   هاي  رودخانه و کیفیت احداث و اصالح و پوشش انهار و کانال مسیر سازي در کشی و دیواره

و ایـن امـر حـاکی از     استبیش از حد متوسط ، 56/3 با مقدار عدديها  نگرفته است. اما میانگین مجموع گویه
د کـه  پژوهش مشخص شـ هاي  را دارد. در بخش دوم از یافته همطالعقیت طرح هادي در تحقق اهداف موردموف

پژوهش در تحقق اهداف توسعه مسکن روسـتایی و بهبـود کیفیـت آنهـا     اجراي طرح هادي در روستاهاي مورد
 ن میانگین جامعه، میـانگین وضـع موجـود بـراي روسـتاي نبـوت برابـر       موفق بوده است. با توجه به نتایج آزمو

به حـد متوسـط در    بوده است که در هر دو مورد اختالف میانگین نسبت 90/38 و براي روستاي خوران 20/36
، در زمینـه کیفیـت   پـژوهش هـاي   دار برآورد شده است. در بخش سـوم از یافتـه  معنا 05/0 پذیرشسطح مورد

ویلکاکسـون نشـان داد کـه اخـتالف      اجراي طرح هادي نتـایج آزمـون  روستایی در بعد از دسترسی به خدمات 
هرچنـد در زمینـه    معنـادار نبـوده اسـت؛   هـا   اجراي طرح هادي در میـان گویـه   میانگین در دوره قبل و بعد از

شـده  محاسـبه   05/0داري کمتـر از  وآمد در دو روسـتا سـطح معنـا    به خدمات ارتباطی و رفت مربوطهاي  گویه
و بـراي روسـتاي    110/0براي روستاي نبـوت برابـر بـا    ها  داري مجموع گویهکه سطح معنا است. با توجه به این

کیفیت دسترسی به خدمات روستایی در بعـد از اجـراي طـرح     توان گفت، میبوده است؛  079/0 خوران برابر با
 نبـوت  و خـوران  روستاهاي مقایسه نبه قبل از اجراي طرح نداشته است. همچنی هادي روستایی تغییري نسبت

 نبـوت  روسـتاي  در هادي طرح اجراي، داد نشان شده انجام عمرانیهاي  پروژه تعداد و پژوهش نتایج به توجه با
 ضـرورت  به توجه با است. داشته هادي طرح اجراي مورددر بیشتري موفقیت است، نیز نبوت دهستان مرکز که

  :مبذول شودآینده، الزم است به موارد زیر توجه بیشتري  در آن نواقص رفع و هادي طرح بهتر اجراي به توجه
 بهبـود  بـا  رابطـه  در هـادي  طرحاجراي  مشخص شد که محلی، مشاهدات و روستاییان نظر به توجه با .1

 از نشـان  که است داشتهبه حد متوسط  نسبت کمتريهاي  میانگین و بهداشت آنها فرعی معابر وضعیت
  .گیرد صورت زمینه این در بیشتري توجه بایستی و دارد رابطه این در هادي طرح ضعیف عملکرد

هـاي   پـروژه  اجراي از قبل معابر شیب به توجه و معابر سطحیهاي  آب دفعهاي  کانال مناسب زهکشی. 2
 روسـتا  سـطح  از سـطحی  آب دفـع  مشـکالت  همچنـین  و معـابر  سـطح  بر گرفتگی آب از مانع مربوطه

  .دشو می
 همچنـین  روستاییان، زندگی کیفیت ارتقاي و روستاییان ماندگاري امر با رابطه در که عواملی جمله از. 3

 و روسـتایی  خـدمات  بهبـود  کنـد،  مـی  ایفـا  کلیـدي  نقش همواره شهرها به آنان مهاجرت از جلوگیري
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 پرداختـه  بدان باید هادي طرح اجراي در که است روستاییان براي خدمات این به دسترسی در سهولت

 روسـتایی  خـدمات دسترسی بـه   کیفیت بهبود بهالزاماً بایستی منجر  روستایی هاديهاي طرح  و شود
  .ندشوآنها  اجراي از قبل به نسبت

 جدیـد  مسـاکن  ایجـاد  بهسازي، و هاديهاي  طرح اجراي صورت در روستایی، مسکن بحث با رابطه در. 4
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  محیطـی، هاي  زمینه در روستاها الزامات و شرایط با متناسب بایستی

  .باشد
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