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  چكيده

سـازد   فضاهاي روستايي را فراهم مـي  ياجتماع ،يشرايط مناسب زيست محيطي، اقتصاد يكي از ابزارهايي كه
هـاي تحقـق آن    هاي هادي روستايي زمينهكالبدي اين نقاط است كه با تهيه و اجراي طرح -ساماندهي فضايي

شهرسـتان آمـل    ياهادر روسـت  يهـاد  يهـا  طـرح  ياثرات اجـرا  يمورد نظر به بررس قيتحق. شود فراهم مي
مورد استفاده بر اسـاس   يها است و بخش عمده داده يليو تحل يفيمطالعه توص نيدر ا قيروش تحق. پردازد يم

انـدركاران    و دسـت  يمحل نينمونه و انجام مصاحبه با مسئول ينامه از روستاهاپرسش ليو تكم يدانيمطالعه م
و  دييا استفاده از نظرات متخصصان تأنامه بپرسش ييتوامح ييروا. بوده است ييروستا يهاد يها طرح يياجرا

ـ گ بودن ابـزار انـدازه   اي، كه نشان از پا)7/0 يباال(كرونباخ استفاده شد  يآلفا بياز ضر ييايپا نييجهت تع  يري
در آن  يكه طـرح هـاد   باشند يشهرستان آمل م يساكن در روستاها انييروستا قيتحق نيا يجامعه آمار. بود

متناسـب   يتصـادف  يريگو روش نمونه نيينمونه با استفاده از فرمول كوكران تعحجم . شده است راروستاها اج
طـرح   يآثار اجـرا  نيدر ب. ديگرد نيينفر تع 260 انييروستا يجامعه آمار يبرا كهيبود به طور انييروستا يبرا
ـ زبالـه، م  يآور جمع تيوضع ،يسطح يهاآب تيهدا تيوضع ان،ييروستا دگاهياز د يهاد ـ  ضـابطه  زاني  يدمن

 ،ييخدمات روبنـا  تيبهبود وضع ،ييربنايخدمات ز تيبهبود وضع ،يمعابر اصل يساخت و ساز مسكن، سامانده
ـ روسـتا، پ  ييبـا يز ،يمحصوالت كشـاورز  يو بازار فروش برا يكشاورز يها به نهاده يبهبود در دسترس  رو ادهي

ـ  تيفيك تيو وضع يخانگ بدفع فاضال تيسبز روستا، وضع يتوسعه فضا معابر،  يساز ـ بـه ترت  يمعابر فرع  بي
 .اند شده يبند رتبه تياولو

  .، شهرستان آملروستايي هاي سكونتگاه ،ييروستا توسعه هادي، طرح: ن كليدياگ واژه

                                                 
 ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir                                                                                                    :نويسندة مسؤول*
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   مقدمه. 1
ريـزي كشـور از جايگـاه     در نظام برنامه ،روستاها با توجه به نقش مهمي كه در نظام توليد و اشتغال كشور دارند

يابيم كه اين جامعه از گذشـته تـا بـه حـال      به جامعه روستايي كشور در مي با نگاهي گذرا . نداي برخوردار ويژه
كمبود امكانات زيربنـايي، كيفيـت نامناسـب     :مشكالتي از جمله. رو بوده است همواره با مسائل و مشكالتي روبه

گـذاري   و عدم امكان سـرمايه ها  از حد جمعيت و فعاليت  زيست، نظام نامناسب استقرار و پراكندگي بيش محيط
جـامع و   يبرنامه ا يستيمشكالت با نيحل ا نيا يبرا. )1389نوروزي و صيدايي، ( ...ها و  مطلوب در اين زمينه

هاي عمرانـي كـه در بطـن     ها و پروژه بر اين مبنا دولت با انجام طرح. و اجرا گردد هيته اروست طيمتناسب با مح
ـ اقتصادي آمده است در توسعه روستايي مستقيماً مداخلـه داشـته و بـراي      هاي مختلف توسعه اجتماعي برنامه

سـعيدي،  ( رسـاند  هاي روستايي به انجام مـي  گاهدستيابي به اهداف متصور اقدامات عمراني را در سطح سكونت
1377(.  

روسـتاهاي  هادي روستايي به عنوان نخستين تالش سازمان يافته و فراگير ملي براي سازماندهي فضايي  طرح  
طـرح   نيبنـابرا . رود امروزه طرح هادي روستايي مهمترين ابزار توسعه روستايي در ايران است شمار مي كشور به

روستاها به اجـراي    در توسعه البديهادي روستايي، با در پيش گرفتن رويكردي مبتني بر محدوديت تحوالت ك
 اختن روستاها و به تبع آن، توسعه روستايي بودندهايي اجرايي پرداخته است كه همگي در پي دگرگون س پروژه

است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافـت   يطرح«: در تعريف طرح هادي آمده است. )1387مظفر و همكاران، (
مسـكوني،   :استفاده از زمـين بـراي عملكردهـاي مختلـف از قبيـل       وهكالبدي موجود، ميزان گسترش آتي و نح

هـاي عمـومي روسـتا را حسـب مـورد در قالـب        يسات و تجهيزات و نيازمنـدي توليدي، تجاري، كشاورزي، تأس
بـه  . »نمايـد  اي تعيـين مـي   هاي جامع ناحيه هاي روستايي يا طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاه مصوبات طرح

هـدف  . است رانيهادي مهمترين سند رسمي و قانوني توسعه و عمران يك روستا در كشور ا  تر، طرح زبان ساده
منظـور فـراهم كـردن      هاي هادي يا بهسازي روستا توزيع بهينه خدمات و نيز ايجاد كالبدي مناسب بـه  طرح از

  .)1388عنابستاني، ( باشد اجتماعي در روستا مي -  بستري براي بهبود جريان توسعه اقتصادي
هايي  با عنوان طرح 1362منظور سازماندهي كالبدي روستاها در سال   هايي كه به حاصل از اولين طرح تجارب  

اي گسترده و فراگير،  منجر به برنامه 1368روانبخشي به صورت موردي در چند استان كشور تهيه شد، در سال 
ابتـدا توسـط    يبهسـاز  يها طرح. )1390احمدي و وفادار، ( هاي هادي روستايي در ايران گرديد براي تهيه طرح
مسـكن   اديتوسط بن يتر به نام طرح هاد تر و كامل طرح جامع آن به رييو پس از تغ شد ياجرا م يجهاد سازندگ
در چارچوب توسعه پايدار، توسعه كالبدي در صورتي قـادر اسـت رهنمـود پايـدار و     . دياجرا گرد يانقالب اسالم

كه ساختار طبيعـي را در يـك قالـب منتقـل و يـك رابطـه       . اي را در فضا به همراه داشته باشد درازمدت توسعه
مفهوم پايداري در چارچوب مبحث پايـداري سـكونتگاهي و   . )1370، شارع پور( ساير اجزا برقرار نمايد تعاملي با

 -  حيطـي هـاي م  هاي روستايي در ارتباط با سـاخت  توسعه كالبدي فضايي روستا، بيانگر تعادل پويايي سكونتگاه
هـاي توسـعه    بـه عنـوان برنامـه   هاي هـادي   طرح. فضايي است  -  اكولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و بويژه كالبدي

تا هاي روستايي را فراهم نمايد  گاهكالبدي روستايي بايد با فراهم آوردن بسترهاي مناسب، زمينه پايداري سكونت
ها در  نواحي روستايي بتوانند توان اوليه خود را با حفظ شرايط مطلوب در طول زمان حفظ كنند و ماندگاري آن

  .)1385پريشان، ( اين پايداري در بعد محيطي و انساني نمايان گرددطول زمان تثبيت شود، و آثار 
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هاي هادي روستايي ويژگي خاصي داشـته و از سـه جنبـه داراي     هاي توسعه فيزيكي، طرح بين تمامي طرح در

كمتـر  (سـال سـابقه دارد    20هـا بـيش از    ها، تهيه و اجـراي آن  با توجه به زمان آغاز اين طرح .1: اهميت است
هاي هادي در  از آنجا كه طرح .2) اي آن، اين مدت ادامه داشته باشددر كشور وجود دارد كه تهيه و اجرطرحي 

هـايي   توان نمونه ها زياد است و در تمام نواحي روستايي كشور مي شود گستره مكاني آن مقياس روستا تهيه مي
ست كـه مسـتقيماً بـا روسـتاها و اجتمـاع      ها ترين طرح ترين و موردي هاي هادي محلي طرح .3. ها را يافت آن از

لذا اين تحقيق در راستاي بررسي آثـار كالبـدي ناشـي از اجـراي طـرح      . )1379 ،رضواني( روستايي ارتباط دارد
  .هادي روستايي به صورت مطالعه موردي در روستاهاي شهرستان آمل انجام گرديد

  مروري بر ادبيات تحقيق . 2
   پيشينة تحقيق. 1- 2
روستاي استان همدان پرداخته و به اين  17بازتاب عمليات بهسازي در  يدر تحقيقي به بررس) 1368(وثوقي   

درصد رضايت  20هاي روستايي رضايت كامل،  يان از اجراي طرحيدرصد از روستا 47نتيجه رسيد كه كه حدود 
 :توان با عوامل مختلفـي ماننـد   مي راپاسخ ساير موارد  .اند درصد رضايتمندي كم خود را ابراز داشته 10نسبي و 

هـاي بهسـازي در ايـن     از مزايـاي اجـراي طـرح   . ها مرتبط نمود ناتمام ماندن اجراي طرح و عدم گسترش طرح
مطالعه، ايجاد مشاغل جديد خدماتي و تجاري در روستا، بهبود وضع آمد و شد، رونق نوسازي مسـاكن و ايجـاد   

ني شدن عمليات بهسازي و عدم اجراي طرح در فصل مناسب هاي جديد و مشكالت اجرايي آن طوال ساختمان
هاي كالبدي در منطقه گيالن را مورد بررسي قرار داده و به ايـن   اجراي طرح) 1375( برومبوژه .بيان شده است

نتيجه رسيده است كه با توجه به نوع اقليم و معيشت منطقه، روسـتاهاي مـورد مطالعـه بخصـوص در نـواحي      
ها در خيلـي   گاه خاطر پراكنده بودن مساكن و بافت سكونت به. م كالبدي زياد برخوردار نيستنداي از انسجا جلگه

تنوع طبيعي  هاي ديگر منطقه از ويژگي. ها مشكل و با هزينه بيشتر همراه است رساني به آن از روستاها، خدمات
 سـعيدي  .شـده اسـت  است كه سبب شكل گيري انواعي از معيشت بـا الگوهـاي متفـاوت مسـاكن      يو فرهنگ

چرا كـه  . دانديتر و داراي اهميت بيشتر م اثرات اجراي طرح هادي در روستاهاي كوهستاني را ملموس) 1379(
در اثر انجام عمليات عمراني، همچون خاكبرداري معابر و تسطيح اراضي، تغييراتي در توپوگرافي طبيعي برخـي  

محيطـي، همچـون فرسـايش     -  زيست هاي دهبرخي پدي روستاها پديد آمده است كه اين امر، سبب فعال شدن
ي طبيعي روسـتا، وگـاه    ي آبراهه هاي گياهي و جانوري و همچنين، تغيير مسير شبكه خاك، آسيب ديدن گونه
 يابيبه عنوان ارزش يدر پژوهش) 1382( غالمرضايي .گردد اندازهاي طبيعي روستا، مي تغييراتي اساسي در چشم

به  -  به ويژه طرح هادي  -  در مورد تجارب عمران و توسعه روستايي در ايران ييوستار يهاد هاي عملكرد طرح
يان و يها و نيازهاي روستا هاي مرتبط با توسعه روستايي، بدون توجه به خواسته اين نتيجه رسيد كه بيشتر پروژه

اجرايي و كالبدي دارند و به  ها تنها بعد اين برنامه. گردند مشاركت فعال مردم مناطق روستايي طراحي و اجرا مي
  .كنند ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اقليمي توجه نمي

شهرستان  ييخدمات روستا يبند و سطح يها گاه سكونت يمراتب نظام سلسله يا مطالعه در) 1383( ياسوري  
و در نظر داشتن  GIS يريكارگبا استفاده از نظر كارشناسان، بمطالعه  نيا. دهد يقرار م يسرخس را مورد بررس
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و  ييو خدمات روستا ها گاه سكونت يسلسله مراتب يبند به سطح يطيمح طيو لحاظ شرا يرسان ضوابط خدمات

ه خدمات يدر ارا تياولو نييتع يبرا نكهيعبارت است از ا قيتحق جهينت. است دهيبه انجام رس يازسنجين تاينها
وضع  يپس از بررس نكهيپرداخته شود ضمن ا ييخدمات روستا اطالعات الزم از يآور به جمع يستيبا ييروستا

- يامكانات موجود، شبكه ارتباط ت،يجمع ،ييايجغراف تيبر اساس موقع اه گاه موجود نظام استقرار سكونت
  .كرد ييروستا يها سكونتگاه ياقدام به سطح بند يادار - ياسيس تيمركز ،يادار - ياسيس ماتيتقس ،ييربنايز
ي روستايي در هاي هاد اي به بررسي اثرات كالبدي اجراي طرح در مطالعه) 1384(ديان و جمشي عظيمي  

 3/81و  النيمنطقه گ يروستاها نيدرصد از ساكن 8/68كه اند ه و به اين نتايج رسيدهغرب گيالن پرداخت
 ،يكالبدو در بخش  دانستند يم يرا در بخش كالبد يطرح هاد ريتأث نيمهمتر يطرح هاد نيمسئول درصد از

به مراكز خدمات بهتر  يطرح دسترس ياند كه پس از اجرا اظهار داشته النيگ يدرصد ساكنان روستاها 5/29
اند  درصد اظهار داشته 3/31 ،بهتر شده يحدود تا ينوع دسترس نياند كه ا درصد اظهار داشته 3/29. شده است

به  انييروستا يمند عالقه زانياست و م مدهايوجود ن  طرح به يبا قبل از اجرا يا كه تفاوت قابل مالحظه
درصد از  2/58 كهياست طور افتهي يمحسوس رييآن تغ يطرح و بعد از اجرا يمهاجرت به شهر قبل از اجرا

بعد از  زانيم نيبه مهاجرت از روستا را داشتند كه ا ليطرح تما يمورد مطالعه قبل از اجرا يمردم روستاها
مشاركت و نحوه مشاركت  نهيكه در زم دهد يمطالعه نشان م نيهم .افتيدرصد كاهش  16طرح به  ياجرا

مند  درصد عالقه 2/6 ،يانسان يرويدرصد به مشاركت ن 12 ،يمشاركت فكرمند  عالقه انييدرصد از روستا 4/34
 هك دهد ينشان م قيتحق نيا. باشند يم نهيزم 3مند به مشاركت در هر  درصد عالقه 5/49و  يبه مشاركت مال

كمتر مورد  يدر طرح هاد باشد يم يهر سكونتگاه ييرشد و شكوفا ليدال نيتر كه از مهم يل اقتصاديمسا
از  شيمورد مطالعه و ب يروستاها نيكه اكثر ساكن كند يم انيمطالعه ب نيا نكهيضمن ا. رديگ يتوجه قرار م

  .اندقلمداد كرده فيضع يطرح هاد يروستاها را پس از اجرا يطيمح ستيز تيشورا وضع ياعضا سوم كي
اين مقاله از در  .كند كالبدي اشاره مي- هاي توسعه فضايي اي به تنگناها و محدوديت مقاله در) 1387( اخالقي  

هاي مشاركت هاي اجتماعي براي تحقق سازي مينهز پشتيبان توليد، فقدان رساختارهايزيدر ضعف :چونعواملي
آستانه جمعيتي پايين، فقدان توجه به مسائل  اهاي روستايي ب كونتگاههاي گوناگون، تعداد س عرصه مردمي در

محيطي، باال بودن ميزان مهاجرت از روستاهاي بخش به ديگر نقاط خارج از بخش، عدم انتظام سلسله  زيست
هاي برتر و  هاي اجتماعي، اقتصادي در گستره منطقه، نبود نظام مركزيت پراكنش موزون زيرساخت مراتبي و

اي، عدم توزيع فضايي موزون و سلسله مراتبي از  و پيوندهاي درون حوزه اطاتسطحي براي گسترش ارتب چند
  .شده استهاي توسعه كالبدهاي ياد  هاي ارتباطي در گستره محدوده به عنوان محدوديت شبكه

شهرستان ام بخش خمهاي هادي روستايي در  به ارزشيابي اثرات كالبدي اجراي طرح) 1388(و صميمي  آمار  
دهد كه اجراي طرح هادي از لحاظ نحوه ساخت و ساز مسكن و  نتايج اين بررسي نشان مي. رشت پرداختند

طور   به خدمات به يانيستاها و دسترسي رو دفع بهداشتي زباله -  سازي معماري روستا جهت بهسازي و مقاوم
هاي  اردي چون دفع بهداشتي فاضالبها در مو نسبي موفق بوده است، اگرچه در مقايسه اجراي اين طرح

 جينتا. اند خانگي، بهبود وضعيت معابر و كاهش تبديل اراضي زراعي به كاربري غيركشاورزي چندان موفق نبوده
درصد از  2/3شكل است كه  نيبه ا يطرح هاد يند اجرايمشاركت مردم در فرا زانيدر مورد م قيتحق نيا

درصد به  6/47 اد،يدرصد به مشاركت ز 2/8طرح،  يدر هنگام اجرا مردم اديز يليبه مشاركت خ انيپاسخگو
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 يطيمح ستيدر بحث ز. اندكم اعتقاد داشته يليبه مشاركت خ 2/13به مشاركت كم و 8/27مشاركت متوسط، 
 53خوب،  يطرح هاد يدفع زباله پس از اجرا تيدرصد از مردم روستا وضع 36كه  دهد يمطالعه آمار نشان م

 يسطح يهادفع آب ريمتغ تيوضع انييدرصد روستا 23اند و كرده فيتوص فيدرصد ضع 11و درصد متوسط 
اند ضمن  كرده انيب فيدرصد ضع 29متوسط و  انييدرصد روستا 48خوب، يليطرح خوب و خ يرا پس از اجرا

س از معابر روستا را پ تيمورد مطالعه وضع يروستاها نيدرصد از ساكن 30حدود  يدر بخش كالبد نكهيا
مطالعه  نكهياند ضمن ا ذكر كرده فيدرصد ضع 26درصد متوسط و  44و خوب،  خوب يليخ يطرح هاد ياجرا

درصد،  20شرب با  بآ يرسان بهبود خدمات اي جاديا بيگو به ترتافراد پاسخ دگاهيكه از د دهد يآمار نشان م
درصد، راه و معابر داخل بافت  28/14 يدرصد، گازرسان 51/15زباله  يدرصد، دفع بهداشت 73/16مخابرات با 

خدمات  نيدرصد مهمتر 55/8درصد و برق  83/11 يسطح يهافاضالب و آب تيدرصد، وضع 06/13روستا 
  .دنديگرد انيروستا ب ييو روبنا ييربنايز
هاي هادي روستايي در روستاهاي غرب  در تحقيقي به ارزيابي اثرات كالبدي اجراي طرح) 1388( عنابستاني  
يان به ينتيجه اين مطالعه نشان داد كه اجراي طرح هادي باعث اميدواري روستا. راسان رضوي پرداختخ

رساني موفق بوده در حالي كه به لحاظ  سكونت در روستا شده است ضمن اين كه طرح هادي از لحاظ خدمات
در ) 1388(ني و دهقا پناه حق .محيطي و جلب مشاركت مردم چندان توفيقي حاصل ننموده است  زيست

به اين نتيجه رسيدند كه طرح هادي موجب بهبود زندگي  ييروستا هادي طرح ياجرا ياثرات كالبد يابيارز
 .محيطي مطلوبي بر جاي نگذاشته است  مردم و اميدواري آنان به سكونت در روستاها شده، اما عواقب زيست

روستا شهرستان بيرجند نيز  يتوسعه كالبد در يطرح هاد ياثرات اجرا يدر بررس) 1388(مرادي و همكاران 
و همكاران  يفيلط .آباد شده است كه طرح هادي موجب مهاجرت معكوس اهالي منطقه حاجي دادندنشان 

شهرستان  يبخش مركز يدر روستاها ييروستا يطرح هاد ياثرات اجرا يبه بررس يادر مطالعه) 1390(
مورد  يدر روستاها يطرح هاد ياثرات اجرا نيهد كه در بدينشان م قيتحق نيا جينتا. همدان پرداختند

 ابانيخ معابر و يدر روستا، سامانده يرو تجا يخدمات ديمشاغل جد جاديا ،ياز زندگ تيرضا شيمطالعه، افزا
 تياهم نيشتريب يدارا انيياز نظر روستا بيدر روستا به ترت يبه امكانات خدمات يدسترس شيروستا و افزا يها
  .باشند يم
. قرار داد يدر اسكاتلند را مورد بررس ييروستا يهابهبود سكونتگاه يچگونگ يادر مطالعه) 1998(  تيوا انيا  
او استفاده از . پردازديتا زمان حاضر م 18از قرن  ييروستا يهادر سكونتگاه ريتحوالت اخ يمطالعه به بررس نيا

. دهديم شنهاديپ ييروستا يهاارتقاء سكونتگاه يارا بر) يعلم( يكاربرد يهاكيو تكن ينظر يهاافتيره
 يامطالعه در .استفاده شده است يارشته انيم قاتيو تحق قيدق يها يپژوهش از نظرسنج نيدر ا نكهيضمن ا

و  ايمنطقه ترو( ايتاليدر جنوب ا يو توسعه اقتصاد ييروستا يهابحث سكونتگاه) 2005( لديپل اولدف گريد
در ) در منطقه مورد نظر(ها توسعه سكونتگاه يچگونگ يمطالعه ابتدا به بررس نيا. كنديمرا مطرح ) كونتادو
 نيا انيدهد و رابطه ميها شرح منآ يتوسعه اقتصاد يبرامختلف را  يهاكيپرداخته، سپس تكن خيطول تار

 كيو  يقو يحكومت محل كيبه  ازيتوسعه ن ينكته دارد كه برا نيبر ا ديتأك تيدر نها. كنديم حيدو را تشر
تراكم  ميترس يبرا يامطالعه) 2005(ان و همكار  آرگنت .ميرو به رشد دار يو وجدان مدن يدولت با ثبات داخل

و  يمهم اجتماع يهايژگيگذار بر وريمهم و تأث اريعامل بس كيها روستا، سكونتگاه يهاستميدر س تيجمع



  راهيمي  و همكاراناب   - ...  نايي و روبناييبررسي وضعيت خدمات زيرب                                                                                                                             110
در  ياساس ريمتغ كي ميترس نيا نكهيضمن ا. دهديالعه قرار مرا مورد مط ييتوسعه روستا يتيو جمع ياقتصاد

 تيمدل تراكم جمع نيمطالعه بهتر نيدر ا نيبنابرا. باشديروستا م كي يبرا يزيرو برنامه يمعمو يهااستيس
عادالنه خدمات  عيتا همه از توز شود يم ميترس ايجنوب شرق استرالروستا در 414 ييروستا يهاسكونتگاه يبرا
و  يطيمح ستيصدمه به منابع ز نيكمتر نكهيضمن ا) همه يبرا كساني يدسترس(امكانات بهره مند شوند و 
 يها يابي سكونتگاه فرآيند شكل اي به بررسي مداخالت مستقيم در هدر مطالع) 2008( راهب .وارد شود عتيطب

 يهايابي سكونتگاه يند شكلرا در فراها  مستقيم دولت  روستايي پرداخته است او در اين مطالعه مداخله
ها شامل  چنانكه نتايج اين مداخله. كند اي توأم با مخاطرات بالقوه براي روستاها ارزيابي مي روستايي، مقوله

چندان مطلوب، ارزيابي نشده و بنابراين، در خصوص تأثير مثبت و پايدار اين  ...هاي بهسازي و نوسازي و  طرح
  .اها، ترديدي كامالً جدي وجود داردها در كيفيت روست گونه مداخله

   شناسي تحقيقروش. 3
و بخش  يدانيمطالعات م قيها از طر داده يبخش اصل. است يليو تحل يفيمطالعه توص نيدر ا قيروش تحق  
شهرستان آمل و جامعه  قيتحق نيدر ا يجامعه آمار. بدست آمده است يا كتابخانه يها يبررس قياز طر گريد

روستا  6 نيا ليدل نيبه ا. باشد يشهرستان م يروستا 6اجرا شده در  ييروستا يرنامه طرح هادب 6نمونه شامل 
كه در  ييروستاها هيبق نيروستاها در ب نيمسكن شهرستان آمل ا اديبن نيمسئول دگاهياند كه از د انتخاب شده

 يهاد يها طرح ياثرات اجرابه منظور مطالعه . اند كار را داشته شرفتيدرصد پ نيشتريآنها طرح اجرا شده ب
 ينفر از ساكنان روستاها 260 يدانيها، در مطالعات م طرح نيا تنظرات مختلف نسب يو بررس ييروستا

ها بر  پرسشنامه نيا. شده است ليتعداد پرسشنامه تكم نياند و به هم انتخاب شده يتصادف وهيموردنظر به ش
شده است كه مقدرا  يبررس KMOن نيز با استفاده از آماره آ ييو روا نيتدو قيتحق يها نگاشته نهيشياساس پ

بدست آمد كه معني داري آزمون بارتلت نيز بر تاييد آن اشاره دارد اين مقادير در جدول  731/0با  برابرآن 
  .آورده شده است) 1(شماره 

  و آزمون بارتلت KMOاندازه گيري . 1جدول
 Sig آزمون بارتلت KMO آزمون  عامل

  00/0  5/2972  731/0  لبدياثرات كا
  1390، هاي تحقيقيافته: منبع          

كه به صورت جدول . است شده استفاده كرونباخ آلفاي مقياس از )نامهپرسش(پايايي ابزار تحقيق  سنجش براي
  :دشو زير ارائه مي

  اندازه گيري ميزان آلفاي كرونباخ . 2جدول
  ميزان آلفاي كرونباخ تعداد متغير عامل

     849/0 15 ثرات كالبديا
  1390، هاي تحقيقيافته: منبع           
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   محدوده مورد مطالعه. 4
. است شده واقع مازندران استان جغرافيايي مركز در مربع كيلومتر 4/3074 معادل وسعتي با آمل شهرستان  
 سياسي تقسيمات رينآخ براساس .است داده اختصاص خود به را استان مساحت كل درصد 4/12 تقريباً كه

 :هايبنام دهستان 8 و دابودشت بخش و الريجان بخش مركزي، بخش :هايبنام بخش 3 شامل آمل شهرستان
 الريجان الريجان، باال جنوبي، دابوي چالو، جنوبي، هرازپي سر، دشت ليتكوه، باالخيابان ليتكوه، خيابان پايين
 سكنه از خالي آبادي 23 و سكنه داراي آبادي 424 و گگزن رينه، آمل، :هايبنام شهري نقطه سه و سفلي
  .انده صورت زير مورد بررسي قرار گرفتهروستا ب 6هاي اين شهرستان ااز بين روست. است

  نام و مشخصات روستاهاي مورد بررسي در تحقيق. 3جدول
 سال اجراي طرح بخش دهستان نام روستا
  1381 مركزي باال خيابان ليتكوه كته پشت

  1383 مركزي هرازپي جنوبي نگركال هرازپيكما
  1385 مركزي خيابان ليتكوهپايين كوكده

  1382 دابودشت دابوي جنوبي مريج محله
  1385 دابودشت دشت سر شهنه كال
  1384 دابودشت دابوي جنوبي وليك

  
   هاي تحقيق يافته. 5
   هاي توصيفييافته. 1- 5
و  يمعابر اصل يبررس: قرار گرفت يمورد بررس ريز يرهايمتغ يلبداثرات طرح از نظر كا يابيبه منظور ارز  

 ،يآبرسان ،يرسانبرق( ييربنايخدمات ز تيوضع ،مند شدن ساخت و ساز مساكن روستاييضابطه تيوضع ،يفرع
 ،يخدمات فرهنگ ،يدرمان تخدما( ييخدمات روبنا تي، وضع)مخابراتو يترابر تيساخت مسكن، وضع زانيم

 نيا نكهيضمن ا. معابر ييبايز تيو وضع) يو خدمات تجار يخدمات آموزش ،يخدمات انتظام ،يخدمات ورزش
درصد از  7/97حدود . اند قرار گرفته يمورد بررس يطرح هاد يدر دو بخش قبل از اجرا و بعد از اجرا ها ريمتغ

 تيفيدر مورد ك. اند كرده يابيطرح را ضعيف ارز يقبل از اجرا يصلمعابر ا تيفيپژوهش بهبود در ك ينمونه آمار
درصد  90حدود . دانستند يطرح ضعيف م يمعابر را قبل از اجرا نيا تيفيدرصد ك 90از  شيب زين يمعابر فرع

خدمات  يابيدر ارز. اند كرده فيرا بد توص ييساخت مساكن روستا يمند ضابطه زانيپژوهش م ياز نمونه آمار
 تيمتغير وضع. اند كرده يابيدرصد آن را ضعيف ارز 70 ،يرسان برق تيقبل از طرح در مورد بهبود وضع ييربنايز

 تيپژوهش بهبود در وضع يدرصد نمونه آمار 94. درصد ضعيف ارزيابي شد 84طرح نيز  يقبل از اجرا يآبرسان
 8/50مخابرات قبل از اجرا  تياز وضع يابيدر ارز. دانستند يم فيطرح را فوقالعاده ضع يقبل از اجرا يترابر
  . اند كرده فيتوص فيصد آن را ضعدر
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  دهندگان روستا قبل از اجراي طرح از ديدگاه پاسخ خدمات زيربناييوضعيت . 4جدول

  
  نام متغير

 

 زيادخيلي زياد متوسط كم كمخيلي هيچ

ين
انگ

مي
    

)5از ( 
     

     
 

  مد
 )5از (

ني
راوا

ف

صد
در

  
 

ني
راوا

ف

صد
در

  
 

ني
راوا

ف

صد
در

  
 

ني
راوا

دف
صد

ر
  

 

ني
راوا

ف

صد
در

  
 

صد
در

ني 
راوا

ف

كيفيت معابر 
 اصلي

50 2/19 113 5/43 91 35 4 3/2 0 0 0 0 20/1 1 

كيفيت معابر 
 فرعي

86 1/33 150 7/57 24 2/9 0 0 0 0 0 0 76/0 1 

مندي ضابطه
 مسكن

32 3/12 131 4/50 69 5/26 28 8/10 0 0 0 0 36/1 1 

 2 21/2 0 0 0355/131475/56664/25126/4 0 برق رساني

 2 82/1 0 0 0874/33131/50422/1600 0 آبرساني

 2 58/1 0 0 4/0 1 1/8 21 6/44 116 5/43 113 5/3 9 ساخت مسكن

 2 63/1 0 0 4/0 1 8/5 15 5/51 134 2/41 107 2/1 3 وضعيت ترابري

 2 15/2 0 0 2/1471/181328/506525112/4 3 مخابرات

  1390، هاي تحقيقيافته :منبع       

درصد آن را ضعيف  5/79 ،يطرح در مورد بهبود در خدمات درمان يقبل از اجرا ييدر بخش خدمات روبنا  
در مورد . اند كرده يابيطرح را ضعيف ارز يقبل از اجرا يخدمات فرهنگ تيدرصد وضع 7/97. اند كرده يابيارز

خدمات  تيدرصد وضع 87. اند كرده فيرصد آن را  ضعيف توصد 93قبل از اجرا حدود  يخدمات ورزش
درصد 100حدود  يدر مورد خدمات آموزش. قلمداد كردند فيضع يليو خ چيطرح را ه يقبل از اجرا يانتظام

 80( ينمونه آمار شتريب. اند نموده يابيطرح ضعيف ارز يآن را قبل از اجرا تيوضع يكل نمونه آمار يعني
  . اند نموده يابيارز فيعض يليو خ فيقبل از طرح را ضع يتجار خدمات تيوضع) درصد

  دهندگان روستا قبل از اجراي طرح از ديدگاه پاسخ روبناييخدمات وضعيت . 5جدول

  
  نام متغير

 

 زيادخيلي زياد متوسط كم كمخيلي هيچ

ين
انگ

مي
  

 )5از ( 

  مد
صد )5از (

در
ني 

راوا
ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

ني
راوا

درف
صد صد

در
ني 

راوا
ف

صد
در

ني 
راوا

ف

 2 01/2 0 0 5/0 14/0552/211482/5652204 خدمات درماني

 1 20/1 0 0 0 449/161279/48839/3163/20 خدمات فرهنگي

 2 40/1 0 0 0 386/14973/371072/41189/60 خدمات ورزشي

 0 67/0 0 0 0 1198/451072/41341/13000 خدمات انتظامي

 2 77/1 0 0 0 95/3807/301328/5039150 خدمات آموزشي

 2 77/1 0 0 4/0 189/6664/2514355323/121 خدمات تجاري

 2 77/1 0 0 4/0 713/271296/49552/2145/11 وضعيت زيبايي معابر

  1390 هاي تحقيق،يافته :منبع   

عد از اجراي طرح نيز مورد سنجش قرار گرفت و نتايج به صورت زير بيان متغيرها در حالت ب اين  
 4 نهيطرح به گز يقبل از اجرا) كم يليخ( 1 نهيمقدار مد از گز يمعابر اصل تيفيدر مورد ك. گردد مي

در مورد . باشد يم ريمتغ نيمثبت در ا راتيياست كه نشان دهنده تغ دهيطرح رس يبعد از اجرا) اديز(
در حالت بعد  يقبل از اجرا) كم يليخ( 1 نهينكردن مقدار مد از گز رييتغ يمعابر فرع تيفيك بهبود در

 يمند ضابطه زانيم ريمقدار مد متغ. شود يمشاهده م) خيلي كم(1از اجرا طرح نيز مقدار مد برابر با 
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. است دهيرس) اديز يليخ( 4 نهيزطرح به گ يقبل از اجرا) كم يليخ( 1 نهيساخت و ساز مسكن از گز

 از بعد زيربنايي خدمات در بهبود ارزيابي در .باشد يم ريمتغ نيمثبت در ا راتييكه نشان دهنده تغ
 رسيده) متوسط گزينه( 3 گزينه به) كم گزينه( 2 گزينه از مد مقدار رساني، برق مورد در طرح اجراي
 گزينه( 4 به) كم خيلي هگزين( 2 از نيز نما ميزان مسكن ساز و ساخت ميزان افزايش مورد در است
 مقدار. است بوده مطلوب روستاييان نظر از بخش اين در تغييرات دهد مي نشان كه است رسيده) خوب

 رسيده) زياد خيلي( 4 گزينه به طرح اجراي از قبل) كم( 2 گزينه از ترابري وضعيت بهبود متغير مد
 وضعيت در بهبود از ارزيابي در. شدبا مي بخش اين در مطلوب نسبتاً تغييرات دهنده نشان كه است

   .است رسيده طرح اجراي از بعد متوسط گزينه به طرح اجراي از قبل كم گزينه از مد مقدار مخابرات
  دهندگان از اجراي طرح از ديدگاه پاسخ بعدروستا  خدمات زيربناييوضعيت . 6 جدول

  
  نام متغير

 

 زيادخيلي زياد متوسط كم كمخيلي هيچ

ين
انگ

مي
  

 )5از ( 

  مد
صد )5از (

در
ني 

راوا
ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

 4 66/3 5/11 30 6/44 0014/0135906/34116 كيفيت معابر اصلي

 1 32/1 0 0 52201022/397830288/1000 كيفيت معابر فرعي
مندي ضابطه

 مسكن
0 0 0 0 6 3/2 95 5/36 118 4/45 41 8/15 75/3 4 

 3 41/3 2/1 3 5/41 000077/21426/54108 برق رساني

 3 26/3 1/3 8 0032/1238/81458/55811/31 آبرساني

 4 89/3 8/15 41 3/57 149 9/26 70 0 0 0 0 0 0 ساخت مسكن

 4 55/3 2/6 16 4/48 0000144/510440126 وضعيت ترابري

 3 32/3 4/5 14 0000323/121278/48875/33 مخابرات

  1390 هاي تحقيق،يافته :منبع   

 2 نهيمقدار مد از گز يبهبود در خدمات درمان تيطرح در مورد وضع يبعد از اجرا ييدر بخش خدمات روبنا  
 نهياز گز ينگخدمات فره زانيم رياست همچنين مقدار مد متغ دهيرس) متوسط نهيگز( 3 نهيبه گز) كم نهيگز(
 يخدمات ورزش تيدر مورد وضع. است دهيبعد از اجرا رس) كم( 2 نهيطرح به گز يقبل از اجرا) كم يليخ( 1

كه نسبت به قبل  باشد يم) 2=نما( فيضع يليخ نهيگز يفراوان نيشتريشود كه بيطرح مشاهده م يبعد از اجرا
چندان موفق نبوده  ريمتغ نيا كه طرح در گرفت جهينت توان يم نيبنابرا .نكرده است يرييطرح تغ ياز اجرا
در  يكم راتييدهند تغ نشان نينكرده است و ا يرييطرح، نما تغ يبعد از اجرا يخدمات انتظام يابيدر ارز. است

 نهيگز( 3قبل از طرح به ) فيضع نهيگز( 2 از يخدمات آموزش تيمقدار نما در بخش وضع. باشد يبخش م نيا
) فيضع نهيگز( 2نيز ميزان نماي متغير از  يدر مورد توسعه خدمات تجار. ده استيبعد از طرح رس) متوسط

طرح  يمعابر بعد از اجرا ييبايز تيوضع يابيدر ارز. است دهيبعد از طرح رس) متوسط نهيگز( 3قبل از طرح به 
عدم  ندهاست كه نشان ده دهيرس) فيضع نهيگز( 2به ) فيضعيليخ نهيگز( 1كه مقدار نما از  شود يمشاهده م

  .باشد يم يمطلوب از نظر نمونه آمار راتييتغ
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  دهندگان از اجراي طرح از ديدگاه پاسخ بعدروستا  خدمات روبناييوضعيت . 7 جدول

  
  نام متغير

 

 زيادخيلي زياد متوسط كم كمخيلي هيچ

ين
انگ

مي
  

 )5از ( 

  مد
صد )5از (

در
ني 

راوا
ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

 

فر
ني
صداوا
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

صد
در

ني 
راوا

ف

 3 84/2 0 0 081/3601/231587/60341/13 0 خدمات درماني

 2 81/1 4/0 1 355/13601/23924/35664/2563/2 خدمات فرهنگي

 2 90/1 0 0 207/7565/21987/37794/3077/2 خدمات ورزشي

 0 94/0 0 0 9/36875/33731/3345/100 96 خدمات انتظامي

 3 52/2 0 0 9/1256/9857/321215/46242/9 5 خدمات آموزشي

 3 58/2 0 0 1/3126/4892/341225/46292/11 8 خدمات تجاري
وضعيت زيبايي 

 2 98/1 4/0 1 2/4 11 2/26 68 8/40 106 2/19 50 2/9 24 معابر

  1390 تحقيق،هاي يافته: منبع      

به منظور تعيين اولويت براي هريك از متغيرهاي مورد بررسي شده بعد از اجراي طرح هادي از ديدگاه 
  . استفاده شده است (cv)گويان، از عامل ضريب تغييرات پاسخ
  دگاندهن روستا از ديدگاه پاسخ خدمات زيربنايي و روبنايياولويت بندي تاثيرات طرح هادي بر وضعيت .  8 جدول 

  ضريب تغييرات  انحراف معيار ايميانگين رتبه نام متغير  رتبه در حيطه
  198/0  744/0 75/3 مندي ساخت و ساز مسكنضابطه  1
  208/0  762/0 66/3 كيفيت معابر اصلي  2
  221/0  766/0 48/3 وضعيت خدمات زيربنايي  3
  391/0  846/0 12/2 وضعيت خدمات روبنايي  4
  512/0  015/1 98/1 بركيفيت زيباسازي معا  5
  692/0  914/0 32/1 كيفيت معابر فرعي  6

  1390 هاي تحقيق،يافته: منبع          

مندي ساخت وساز مسكن، اجراي طرح هادي شهرستان آمل، ميزان ضابطهكالبدي در بين آثار   
رو سازي ادهبنايي، پيروساماندهي معابر اصلي، بهبود وضعيت خدمات زيربنايي، بهبود وضعيت خدمات 

 .اندبندي شدهمعابر، و وضعيت كيفيت معابر فرعي به ترتيب اولويت رتبه

   هاي تحليلييافته. 2- 5
جهت بررسي آثار طرح هادي بر ميزان امكانات زيربنايي و روبنايي از آزمون ويل كاكسون جهت   

ات زيربنايي از خدمات برق براي سنجيدن امكان. ها استفاده شده است تجزيه و تحليل تغيير در بين زوج
در بخش خدمات . رساني، آبرساني، ميزان ساخت مسكن، وضعيت ترابري و مخابرات استفاده شده است

روبنايي نيز از خدماتي چون خدمات درماني، خدمات فرهنگي، خدمات ورزشي، خدمات انتظامي، 
  .خدمات آموزشي و خدمات تجاري استفاده شده است

 =٠٠/٠pاست كه داراي احتمال وقوعي برابر   - 101/13برابر با  z، ميزان برق رسانيلفه ميزان ؤبراي م  
بنابراين نتيجه . با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است. باشد مي H0تحت 

عيت هاي اين تحقيق، اجراي طرح هادي در نواحي روستايي باعث بهبود وض گيريم كه بر طبق يافته مي
  .رساني شده استبرق
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 =00/0pاست كه داراي احتمال وقوعي برابر   -360/13برابر با  zلفه وضعيت آبرساني، ميزان ؤبراي م  

بنابراين نتيجه . با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است. باشد مي H0تحت 
طرح هادي در نواحي روستايي باعث بهبود وضعيت  هاي اين تحقيق، اجراي گيريم كه بر طبق يافته مي

است كه داراي احتمال  -237/14برابر با  zلفه ميزان ساخت مسكن، ميزان ؤبراي م .آبرساني شده است
با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي . باشد مي H0تحت  =00/0pوقوعي برابر 

هاي اين تحقيق، اجراي طرح هادي در نواحي روستايي  كه بر طبق يافته گيريم بنابراين نتيجه مي. است
برابر با  zلفه وضعيت ترابري در روستا، ميزان ؤبراي م. باعث افزايش ميزان ساخت مسكن شده است

از آنجا كه تعداد رتبه مثبت . باشد مي H0تحت  =00/0pاست كه داراي احتمال وقوعي برابر   -887/13
هاي اين تحقيق، اجراي طرح  گيريم كه بر طبق يافته د رتبه منفي است بنابراين نتيجه ميبيشتر از تعدا

لفه وضعيت مخابرات در ؤبراي م .هادي در نواحي روستايي باعث بهبود وضعيت ترابري شده است
جه با تو. باشد مي H0تحت  =00/0pاست كه داراي احتمال وقوعي برابر  -475/12برابر با  zروستا، ميزان 

گيريم كه بر طبق  بنابراين نتيجه مي. به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است
  .هاي اين تحقيق، اجراي طرح هادي در نواحي روستايي باعث بهبود وضعيت مخابرات شده است يافته

احتمال وقوعي  است كه داراي -004/14برابر با  zلفه وضعيت كلي خدمات زيربنايي، ميزان ؤبراي م  
در ناحيه  zاست، بنابراين مقدار  α=  01/0كوچكتر از  pاز آنجا كه اين . باشد مي H0تحت  =00/0pبرابر 

با توجه به اين كه . رد كنيم H1را به نفع   H0رد كردن قرار دارد، تصميم ما اين خواهد بود كه كه 
هاي اين  گيريم كه بر طبق يافته نتيجه مي بنابراين. تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است

  .تحقيق، اجراي طرح هادي در نواحي روستايي باعث بهبود امكانات زيربنايي در روستا شده است
  هادي طرح اجراي از بعد و قبل دوره در زيربنايي خدمات متغيرهاي تغييرات آزمون. 9 جدول

  سطح معناداري Zميزان  هارتبه  متغيرها

 انيوضعيت برق رس

 0 رتبه منفي
  214  رتبه مثبت
  46  رتبه برابر

101/13-  000/0  

 وضعيت آبرساني

 0 رتبه منفي
  226  رتبه مثبت
  34  رتبه برابر

360/13-  000/0  

 ميزان ساخت مسكن
 0 رتبه منفي
  258  رتبه مثبت
  2  رتبه برابر

237/14-  000/0  

 وضعيت ترابري
 0 رتبه منفي
  247  رتبه مثبت
 13 رتبه برابر

887/13-  000/0  

 وضعيت مخابرات
 1 رتبه منفي
  197  رتبه مثبت
 62 رتبه برابر

475/12-  000/0  

وضعيت كلي خدمات 
  زيربنايي

 0 رتبه منفي
  260  رتبه مثبت
  0  رتبه برابر

004/14-  000/0  
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با توجه به اين كه تعداد رتبه . است  -372/12برابر با  zلفه وضعيت خدمات درماني، ميزان ؤبراي م  

هاي اين تحقيق،  گيريم كه بر طبق يافته بيشتر از تعداد رتبه منفي است بنابراين نتيجه مي مثبت
لفه وضعيت ؤبراي م .اجراي طرح هادي در نواحي روستايي باعث بهبود خدمات درماني شده است

 H0تحت  =00/0pاست كه داراي احتمال وقوعي برابر   -296/10برابر با  zخدمات فرهنگي، ميزان 
هاي مثبت و با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است و تعداد رتبه. باشد مي
گيريم اجراي طرح هادي باعث بهبود وضعيت بنابراين نتيجه مي. باشدهاي برابر، مساوي ميرتبه

خدمات ورزشي، لفه وضعيت ؤبراي م. باشدخدمات فرهنگي شده است اما اين بهبود به ميزان كافي نمي
با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است . است  -800/10برابر با  zميزان 

هاي اين تحقيق، اجراي طرح هادي در نواحي روستايي باعث  گيريم كه بر طبق يافته بنابراين نتيجه مي
باشد، ي مثبت و برابر نزديك ميهابا توجه به اينكه تعداد رتبه. بهبود خدمات ورزشي شده است

لفه وضعيت ؤبراي م .بنابراين در اين زمينه براي مطلوبيت بيشتر بايستي كار بيشتري صورت گيرد
با توجه به اين كه تعداد رتبه مثبت بيشتر از تعداد . است  -798/7برابر با  zخدمات انتظامي، ميزان 

بنابراين . باشدهاي مثبت ميخيلي بيشتر از رتبههاي برابر رتبه منفي است ضمن اينكه تعداد رتبه
  . گيريم اجراي طرح هادي باعث بهبود بسيار خفيف در وضعيت خدمات انتظامي شده استنتيجه مي

  هادي طرح اجراي از بعد و قبل دوره در روبنايي خدمات متغيرهاي تغييرات آزمون. 10جدول
  سطح معناداري Zميزان  هارتبه  متغيرها

 رمانيخدمات د

 0 رتبه منفي
  178  رتبه مثبت
  82  رتبه برابر

372/12-  000/0  

 خدمات فرهنگي
2 رتبه منفي
  129  رتبه مثبت
 129 رتبه برابر

296/10-  000/0  

 خدمات ورزشي
4 رتبه منفي
  138  رتبه مثبت
  118  رتبه برابر

800/10-  000/0  

 خدمات انتظامي
0 رتبه منفي
  65  رتبه مثبت
 195 رتبه برابر

798/7 -  000/0  

 خدمات آموزشي
2 رتبه منفي
  158  رتبه مثبت
 100 رتبه برابر

483/11-  000/0  

 خدمات تجاري
1 رتبه منفي
  176  رتبه مثبت
 83 رتبه برابر

117/12-  000/0  

وضعيت كلي خدمات 
  روبنايي

0 رتبه منفي
  252  رتبه مثبت
 8 رتبه برابر

805/13-  000/0  

  
با توجه به اين كه تعداد رتبه . است -483/11برابر با  z، ميزان لفه وضعيت خدمات آموزشيؤبراي م  

گيريم اجراي طرح هادي باعث بهبود وضعيت بنابراين نتيجه مي. مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است
  . خدمات آموزشي شده است
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تعداد رتبه با توجه به اين كه . است  -117/12برابر با  zلفه وضعيت خدمات تجاري، ميزان ؤبراي م  

گيريم اجراي طرح هادي باعث بهبود وضعيت مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است بنابراين نتيجه مي
   .خدمات تجاري شده است

است كه داراي احتمال وقوعي برابر   -805/13برابر با  zدر مورد وضعيت كلي خدمات روبنايي، ميزان   
00/0p=  تحتH0 از آنجا كه اين . باشد ميp  01/0كوچكتر از  =α  است، بنابراين مقدارz  در ناحيه رد

با توجه به اين كه تعداد . رد كنيم H1را به نفع  H0كردن قرار دارد، تصميم ما اين خواهد بود كه كه 
گيريم اجراي طرح هادي باعث بهبود بنابراين نتيجه مي. رتبه مثبت بيشتر از تعداد رتبه منفي است

  .شده است وضعيت خدمات روبنايي

   گيري بحث و نتيجه. 6
 كالبدي، بخش در هادي طرح اجراي روستاييان نظر از كه است آن بيانگر توصيفي آمار از حاصل نتايج  
 عنابستاني ،)1384( جمشيديان مطالعات نتيجه كه است بوده موفق اصلي معابر ساماندهي متغير در
 بخش در طرح اجراي حاليكه در. باشد مي طلبم اين بيانگر) 1388( شارميصميمي  و آمار ،)1388(

 مقدار به هادي طرح توصيفي آمار طبق. است نبوده مطلوب آماري جامعه نظر از فرعي معابر ساماندهي
 و بوذرجمهري تحقيق نتيجه كه است شده روستا در مسكن ساز و ساخت نمودن مند ضابطه باعث زياد

 در هادي طرح كه است آن دهنده نشان توصيفي آمار نتايج. است مطلب اين بيانگر) 1390(همكاران
 مطالعات با نتيجه اين كه است بوده موفق زياد مقدار به زيربنايي خدمات به دسترسي ميزان افزايش

  .دارد هماهنگي ،)1390( بستاني و جواني ،)1388( شارميصميمي  و آمار ،)1384( جمشيديان
 شهرستان روستاهاي در روستايي هادي طرح اجراي آثار نبي در تغييرات ضريب عامل از استفاده با  

 بهبود اصلي، معابر ساماندهي مسكن، وساز ساخت مندي ضابطه ميزان كالبدي، آثار بين در و آمل
 معابر كيفيت وضعيت و معابر سازي رو پياده روبنايي، خدمات وضعيت بهبود زيربنايي، خدمات وضعيت
  .شدند بندي اولويت ماريآ جامعه ديدگاه از ترتيب به فرعي

 مسكن، ساز و ساخت مندي ضابطه اصلي، معابر ساماندهي بر هادي طرح اجراي آثار بررسي نتايج  
 ويل آزمون طريق از معابر زيباسازي روبنايي، و زيربنايي خدمات و امكانات به دسترسي افزايش

 منديضابطه اصلي، معابر دهيسامان با هادي طرح اجراي درصد 99 احتمال با دهد، مي نشان كاكسون
  معابر زيباسازي  و روبنايي و زيربنايي خدمات و امكانات به دسترسي افزايش مسكن، ساز و ساخت
 يك در ارتباط اين باشد مي زياد بسيار مثبت هاي رتبه تعداد كه آنجايي از و دارد معناداري ارتباط
 مطالعات نتايج با كه است، شده ذكر يمتغيرها بهبود موجب هادي طرح اجراي و باشد مي راستا

): 1388( عنابستاني روستاها، در زيرساختي امكانات افزايش بر عمراني هاي طرح تأثير): 1379( رضواني
 بهبود بر بهسازي هاي طرح تأثير): 1368( وثوقي رساني، خدمات لحاظ از هادي هاي طرح بودن موفق
 جمشيديان و روستايي هادي طرح اجراي با روستايي معابر بهبود): 1390( جواني روستايي، معابر

 ضمن. دارد هماهنگي اصلي، معابر ساماندهي و خدمات افزايش در هادي طرح بودن موفق): 1384(
 طرح اجراي وجود با زيربنايي امكانات در ضعف): 1389( همكاران و زرافشاني تحقيق نتيجه با اينكه
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 طرح اجراي درصد و اقليمي و اي منطقه متفاوت شرايط تواند مي آن دليل كه باشد مي تضاد در هادي،

 متغيرهاي در طرح شود مي ديده توصيفي آمار نتايج به توجه با .باشد مي مطالعه مورد منطقه در
 خدمات به دسترسي ميزان در بهبود مسكن، ساز و ساخت نمودن مند ضابطه اصلي، معابر ساماندهي
 مسائل به بيشتر توجه بايستي بيشتر موفقيت به دستيابي براي. است هنبود موفق كامل طور به زيربنايي

   :از عبارتند پيشنهادات اجرايي موارد .باشد داشته طرح اجراي در فني
   .ها قسمت از بعضي در آسفالت ماندن ناقص از جلوگيري -
 خصوص در روستايي، عمران استانداردهاي و ها روش تهيه ضرورت و نشيني عقب مناسب رعايت -

  .ها مكانيابي و ها زهكشي معابر، طراحي
 براي كاري دوباره به منجر كه گاز و آب هاي سازمان با مشاركت و ها طرح تصويب فرايند در بازنگري -

  .نشود اصلي معابر ساماندهي
  .هادي هاي طرح تهيه در اي رشته چند كار بر تأكيد و كارآزموده مشاوران از استفاده -

   سپاسگزاري. 7
همكاري و بدينوسيله از اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه صنعتي اصفهان به انجام رسيده كه 

  .گردد اري ميزدانشگاه سپاسگآن مساعدت 
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