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 چکیده

حمل و نقل نقش مهمی در تحوالت اجتماعی دارد و در مناطقی که 
دسترسی کمتري به سیستم حمل و نقل دارند، تنگناهاي ساختاري زیادي در 

آید، در این راستا عدم تامین نیاز دسترسی به فرایند توسعه اجتماعی بوجود می
پایدار حمل و نقل یکی از مهمترین موانع در رسیدن به اهداف توسعه 

باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دسترسی به محور روستایی می
هاي اجتماعی روستاهاي واقع دیواندره بر ارتقاي شاخص -ارتباطی سنندج 

هاي اسنادي هاي مورد نیاز با روشدر حاشیه این محور انجام شده است. داده
ست. بدین منظور آوري گردیده او مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع

 6هاي توسعه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق تعریف شد و ابتدا شاخص
هاي آموزش، بهداشت، اشتغال و درآمد، گویه در زمینه 64شاخص و 

مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی و خدمات اجتماعی براي سنجش آن 
ئولین محلی طراحی گردید. جامعه آماري تحقیق خانوارهاي روستایی و مس

مسئول محلی این روستاها به عنوان  14سرپرست خانوار و  210باشند که می
بندي شده تصادفی انتخاب گردید. روایی حجم نمونه تعیین و با روش طبقه

پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آزمون 
آوري شده با استفاده از جمع هايآماري آلفاي کرونباخ تأیید گردید. داده

هاي تی تست مستقل و تی تست زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار آزمون
هاي توسعه گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معکوس بین سطح شاخص

دیواندره است.  -اجتماعی روستا و فاصله آنها از محور ارتباطی سنندج 
عی روستاهایی که در حاشیه هاي توسعه اجتماهمچنین بین وضعیت شاخص

کیلومتري این محور قرار دارند،  10این محور واقع اند با روستاهایی که در 
    1داري وجود دارد.تفاوت معنی

توسعه اجتماعی؛ سیستم حمل و نقل؛ توسعه روستایی؛  کلیدواژگان:
 شهرستان سنندج؛ شهرستان دیواندره.
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Abstract 

Transportation plays an important role in social 
development. The areas which have less access to 
transportation face large structural barriers in their 
process of social development. In this regard, the lack 
of access to transportation is major obstacle to achieve 
the sustainable rural development purposes. So access 
to transportation as an indicator of sustainable rural 
development can have different effects on indicators of 
social development in rural areas. This study examines 
the impact of the access to Sanandaj - Diwandareh road 
on improving social indicators of villages that located 
on the periphery of the road. Required data has been 
gathered by documents and field studies and 
questionnaire. In this regard first, social development 
index as the dependent variable was defined and 
designed in the form of 6 indicators. Then 64 items 
related to education, health, employment and income, 
social participation, social security and social services 
were defined to measure the indicators. The sample for 
investigation was 210 rural households and 14 local 
authorities of villages. The sample was selected and 
sorted randomly. For validity and reliability of the 
questionnaire we have used rural experts’ comments 
and Cronbach’s alpha test, respectively. Collected data 
were analyzed by independent and paired t-test. The 
results suggest an inverse relationship between the 
level of social development of the villages and their 
distances from the Sanandaj – Diwandarreh road. Also 
there is a significant difference between the status of 
social development indicators of villages that are 
located on the periphery of the axis and those which are 
located in 10 kilometers far from the road. 

Keywords: social development; transportation 
system; Rural Development; Sanandaj; Diwandarreh.2 
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 مقدمه
حرکت سرچشمه هستی است. مشیت خداوند، هستی را بر مبناي 
حرکت بنا نهاده است و این شاید راز اصلی اهمیت همه جانبه حمل و 
نقل به عنوان بخش بنیادین در ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

همین جهت دستیابی به شود. به سیاسی و امنیتی هر کشور محسوب می
یک نظام قوي، مستحکم، هماهنگ و کارآمد حمل و نقل و ارتباطات 

اقتصادي یک کشور است. هر چند مجموعه  -هاي سیاسی از ضرورت
هاي مختلف اقتصادي و غیراقتصادي جامعه در ارتباط بخش

سیستماتیک و تأثیرپذیري متقابل با یکدیگر قرار دارند، لیکن تأثیر 
     ها تر از دیگر فعالیتتر و عمیقها گستردهل بر سایر بخشحمل و نق

 باشد. می
حمل و نقل در یک نظام اجتماعی سازمان یافته سعی در هماهنگ 

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی دارد. دستیابی به کردن زمینه
یک نظام حمل و نقل گسترده، با کارایی زیاد، از نیازهاي اولیه است 

از آن طریق بتوان سطح اشتغال را در مقیاس کشور باال برد. تا 
تسهیالت و امکانات دسترسی به کاال و خدمات را در سطح عمومی 
افزایش داد و باالخره امکان رشد عمومی درآمدها و توزیع عادالنه آن 
بین قشرهاي مختلف جامعه و مناطق مختلف سکونتگاهی را فراهم 

می و کیفی بخشهاي تولید و گسترش آورد و بدین طریق توسعه ک
المللی را تحقّق بخشید. بازارهاي روستایی، شهري، ناحیهاي، ملّی و بین

تحکیم ثبات سیاسی و امنیت دفاعی، رفاه اجتماعی، توسعه فرهنگی و 
هاي دیگر هماهنگ کردن بنیادهاي ملّی یک جامعه است که نیز جنبه

هاي ارتباطی ارزان عه شبکهبر اثر به خدمت گرفتن حمل و نقل و توس
شود. بنابراین اگر چه به ظاهر حمل و نقل بخشی از خدمات آسان می

ترین عوامل تولید توزیعی است ولی اصوالً حمل و نقل یکی از اساسی
 ).3: 1362(محمودي، رودبه شمار می

روستاهاي ایران فضاهاي زیستی و جمعیتی قابل توجهی از 
هاي اند. انجام طرحخود اختصاص دادهجمعیت کل کشور را به 

مربوط به نیازهاي زیستی و تولیدي براي این جمعیت، در مقایسه با 
هاي توسعه و نوسازي شهرها با تأخیر مواجه بوده است که براي طرح

هاي زیربنایی در ریزيهاي ضربتی و برنامهجبران آن انجام طرح
اندگاري جمعیت نواحی روستایی نیاز روز کشور است که در م

(مطیعی  روستایی در فضاي سکونت و تولید خود، نقش مهمی دارد
 ).95: 1382لنگرودي، 

هر دولت و کشور نیرومند و مستقل براي اداره جامعه و چرخش 
صحیح امور مختلف به یک سیستم حمل و نقل نیرومند چه در سطح 

ز در راه المللی نیاز دارد. کشور ایران نیداخلی و چه در سطح بین
توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آبادانی کشور و برقراري روابط 

المللی سالم از نظر تجاري، فنی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و غیره با بین
دیگر کشورها، باید توسعه سیستم حمل و نقلی خود را اساس و 

 ). 13: 1388شالوده نیل به اهداف فوق قرار دهد (رضویان، 
و توسعه حمل و نقل، در تغییرات و تحوالت اجتماعی ها نقش راه

در روستاها موضوع اصلی و هدف این تحقیق است که متناسب با 
 موضوع و هدف تحقیق سوأالت تحقیق به ترتیب زیر طرح شده است: 

هاي دسترسی به حمل و نقل جادهاي چه تأثیري بر بهبود شاخص
 توسعه اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه دارد؟ 

هاي توسعه اجتماعی روستاهاي محور اي بین شاخصچه رابطه
 دیواندره با فاصله آنها از این محور وجود دارد؟  -ارتباطی سنندج 

 
 مبانی نظري

) اصطالحی است Transportationحمل و نقل یا جابجاگري (
شامل عمل جابجایی انسان، کاال، انرژي، خدمات، اطالعات و دانش 

اي از علوم و فیزیکی و مجازي بوده و مجموعه در یک فضاي ترکیبی
ها، قوانین و مقررات مربوط به ها، سیاستها، روشفنون، تخصص

هاي جابجاگر، طراحی، ساخت و به کاربردن افزارها و دستگاه
گیرد. از نظر لغوي هاي جابجایی را در برمیبسترهاي محیطی و شبکه

) Transدو کلمه التین () از ترکیب Transportواژه ترانسپورت (
) به معنی حمل کردن تشکیل شده است. Portareبه معناي عبور و (

 ).13: 1388(رضویان، 
گذاري در دهد، سرمایه) نشان می1همانطور که شکل شماره (

هاي حمل و نقل در اثر تقاضا براي خدمات حمل و نقل به زیرساخت
اقتصادي و  گذاري در این بخش توسعهآید و سرمایهوجود می

گذاري در این اجتماعی را به دنبال داشته و برعکس فقدان سرمایه
  شود.زمینه منجر به توسعه نیافتگی و فقر روستایی می

هاي انجام شده جهت سنجش آثار راه بر توسعه نسبتاً جدید شتال
بوده و همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که حمل و نقل و توجه به امر 

زء ضروري توسعه است. نظریات موجود بر سه تاثیر راهسازي ج
اثر مثبت؛  -احتمالی در رابطه با ایجاد حمل و نقل تأکید میکند: الف

هاي جدید و مستقیماً مولّد نتیجه مستقیم ایجاد که فعالیتجایی
اثر خنثی؛ جایی که تأثیرات حمل و  -تسهیالت حمل و نقل هستند. ب
الیتهاي تولیدي و افزایش بعدي در نقل خودشان مستقیماً باعث فع

اثر منفی؛ جایی که تأثیرات حمل و  -سطح رشد اقتصادي نشوند. ج
ثر هاي تولیدي شوند و به طور مونقل مستقیماً باعث حذف فعالیت

: 1387(پاپلی یزدي و ابراهیمی،  سطح رشد اقتصادي را کاهش دهند
217.( 

 



 51)      1391ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره اول ـ زمستان برنامه

 هاي حمل و نقلگذاري در زیرساخت): ارتباط بین توسعه روستایی و سرمایه1شکل شماره(

 
Source :Ashoke k .Sarkar ,2005 ,8. 

 

 عناصر حمل و نقل روستایی
سیستم حمل و نقل داراي اجزا و عناصري است که کارایی 

هاي روستایی اجزا شامل شبکه کنند. در سیستم راهسیستم را معین می
هاي ها، وسایل نقلیه، پایانه و امکانات نگهداري و مکانیسمراه

: 1371تأسیساتی و کنترل، تکمیل کننده یکدیگرند. (شریعتمداري، 
هاي حمل و نقل از دو زیربخش تأسیسات زیربنایی ). تمامی سیستم57

اند. تأسیسات زیربنایی عناصري هستند و ناوگان محرك تشکیل شده
هنده ددهد و اجزاي خدمتگان را تشکیل میکه بستر حرکتی ناو

هاي خدماتی و ها، مجتمع(تیرپارك عبارتند از تأسیسات جانبی
رسانی (وزارت راه و ترابري، هاي سوختها و جایگاهرفاهی)، پاسگاه

گذاري در حمل و نقل ). با رویکرد یکپارچه در مورد سرمایه3: 1382
ناخت کلی از نیازهاي روستایی باید گفت این مهم، مستلزم ش

دسترسی و قابلیت تحرك جوامع روستایی و همچنین شناخت نسبت 
هاي آن است. در گذاري در زیربخشهاي روستایی و سرمایهبه راه

این چارچوب، حمل و نقل روستایی به طور وسیع به عنوان یک نهاد 
آید؛ همانطور هاي معیشت روستاییان به حساب میموفق در استراتژي

 دهد سه عنصر مکمل؛ ) نشان می2شکل شماره ( که

الف) وسایل حمل و نقل، ب) مکان و کیفیت امکانات و تسهیالت، 
هاي حمل و نقل، عناصر حمل و نقل روستایی را شامل ج) زیرساخت

 می شوند: 
 

 الف) خدمات حمل و نقل روستایی:
سازي در مناطق روستایی از طریق حمل و افزون بر این ظرفیت

در مناطق روستایی موجب افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل  نقل
هاي روستایی و در نتیجه باعث تأثیر بر کاهش زمان و فاصله مسافرت

توان بدین صورت شود. در واقع این آثار را میشخصی و کاال می
هاي ترسیم کرد: کاهش زمان اختصاص یافته به جابجایی نهاده

هیل دسترسی به بازاریابی محصوالت کشاورزي و محصوالت آن، تس
هاي کشور، تسهیل هاي فروش آن، تسهیل فعالیت بنگاهمحلی و مکان

 دسترسی به خدمات اجتماعی بخصوص براي مردان، تسهیل 
آوري هاي خارج از روستا به ویژه براي مردان، کاهش جمعمسافرت

هیزم در مقتضیات معینی با فراهم شدن دسترسی به سوخت جدید، 
توانایی سریع و آسان در مسافرت محلی، استفاده از وسایل حمل و 

 ). Barwell, 1999: 33هاي شخصی(نقل براي مسافرت
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 دهنده حمل و نقل روستایی): عناصر تشکیل2شکل شماره(

 
Source :Lebo Dieter Schelling ,2002 :7 

 

(کیفیت حمل و  ب) مکان و وضعیت امکانات و تسهیالت
 نقل):

دومین عنصر از حمل و نقل یکپارچه چارچوب مکان و کیفیت 
خانوارها از تسهیالتی مانند،  باشد. فاصلهامکانات و تسهیالت می

ها، آسیاب، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی دسترسی به آب، جنگل
اي است که ساکنان روستایی براي فعالیت حمل و مقدار زمان و هزینه

 ). Lebo, 2002: 7کنند. (و نقل صرف می
 

 ): RITهاي حمل و نقل روستایی(ج) زیرساخت
لیه و مکان و کیفیت تسهیالت هاي وسایل نقها، مکملزیرساخت

 آیندتوأمان سه عنصر حمل و نقل روستایی به حساب می
)Schelling , 2002: 6.( 
 

 ابعاد اجتماعی حمل و نقل و توسعه روستایی
برخالف منافع اقتصادي تعیین و ارزیابی منافع اجتماعی حاصل از 

منافع رسد چرا که هاي حمل و نقل روستایی مشکل به نظر میپروژه
باشد و منافع اجتماعی تا حدودي به صورت غیرمستقیم و غیرنقدي می

هاي بهداشتی اشاره شده اغلب در مناطق به صورت آموزش، مراقبت
 )Shyam KC, 2007: 19بندي اجتماعی است. (و شبکه

توانند بر انسجام هاي حمل و نقل از چند طریق میدر واقع پروژه
توانند موانع هاي حمل و نقل میپروژهاجتماعات تأثیرگذار باشند 

ها به وجود آورند و یا به طور فیزیکی یا روانی در بین سکونتگاه
مستقیم باعث جابجایی تعداد خانوارها و افراد شوند که در هر صورت 

شود که انسجام و یکپارچگی جامعه ها باعث میاحداث این پروژه
پایداري و همبستگی مخدوش شود این اثرات عبارتند از: اثر بر 

اجتماعی، جابجایی خانوارها، اثر بر کیفیت و کمیت مناطق تفریحی، 
اثر بر صنعت توریسم، تأثیر بر اماکن باستانی، بناهاي تاریخی، معماري 
و فرهنگی، تغییر در الگوي جمعیتی منطقه و تراکم جمعیت، تأثیر 

فارزاده و مثبت بر اشتغال و باال رفتن کیفیت زندگی مردم منطقه (ص
 )70: 1381مرادي، 

در واقع حمل و نقل روستایی شامل الگوهاي مختلفی از حرکت 
ي گسترهاي از اهداف مختلف در درون روستا و است که براي دامنه

گیرد. این اهداف مسافرتی ممکن است در بیرون آن صورت می
ارتباط با خانوارها (براي به دست آوردن آب، سوخت و غذا)، 

ها) و یا تنوع (براي نگهداري و فروش محصوالت و دامکشاورزي 
هاي اقتصادي و اجتماعی (آموزشی، مذهبی، اي از فعالیتگسترده

تفریحی، سالمتی، اشتغالزایی و تولید درآمد) باشد. به طور کلی 
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) 1عوامل ترددزاي تولید سفر در نواحی روستایی در جدول شماره (
 آمده است: 

خارجی در رابطه با موضوع پژوهش نشان مطالعه متون داخلی و 
تواند اثرات دهد که قابلیت دسترسی به حمل و نقل روستایی میمی

مثبتی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و حتی سیاسی و زیست 
محیطی جوامع داشته باشد. بر این اساس هرگونه حرکت به سمت 

نقل توسعه توسعه اعم از ملی و روستایی بدون توجه به سیستم حمل و 

غیرممکن است و بین بهبود قابلیت دسترسی حمل و نقل روستایی و 
توسعه اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد. این رابطه 
یک رابطه خطی و مستقیم است. بنابراین دستیابی به آثار مثبت سیستم 
حمل و نقل در فرایند توسعه نیازمند بستر مناسب براي گسترش و 

اي و ملی در ین سیستم در همه سطوح اعم از محلی، منطقهبهبود ا
 باشد. رو هستند، میهاي نامناسب روبهمناطقی که با زیرساخت

 

 نواحی روستایی): عوامل ترددزاي تولید سفر در 1جدول شماره(

 
 1390مأخذ: رضایی، 

 

 ادبیات تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق حاضر چه در داخل و چه در خارج از 
کشور تحقیقاتی صورت گرفته است؛ شاید براي نخستین بار فون تونن 

م نقش حمل و نقل در توسعه روستایی را مطرح  1826آلمانی در سال 
کرد. به اعتقاد وي حمل و نقل عاملی تعیین کننده در مکانیابی 

جامعه و «باشد. شیام نیز در تحقیقی با عنوان محصوالت کشاورزي می
هاي حمل و انجام داده و منافع اجتماعی حاصل از پروژه» زیر ساخت

  نقل روستایی را که تا حدودي به صورت غیرمستقیم و غیرنقدي 
هاي بهداشتی و ها را شامل آموزش، مراقبتباشد بررسی و آنمی

) در Shyam KC, 2007( بندي اجتماعی معرفی کرده استشبکه
توسط پیتر » هاي دسترسی روستاییشاخص«پژوهشی تحت عنوان 

هاي حمل و نقل پرداخته و نقش این رابرتز به بررسی شاخص
ها را در کاهش فقر کشورهاي در حال توسعه بیان کرده است شاخص

)Roberts, 2006.(  حمل و نقل «آشوك در تحقیقی با عنوان
تهیه و تدارك دسترسی به خدمات و زیرساختهاي » یکپارچه روستایی

حمل و نقل در نواحی روستایی را عامل از بین بردن انزوا و محرومیت 
پذیري و اجتماعی و کاهش فقر روستاییان و نهایتاً کاهش آسیب

). Asoke, 2005ن معرفی کرده است (ي معیشت پایدار آناتوسعه
سان نیز در تحقیقی که در موکونگ بر روي روستاهاي دلتاي ویتنام 
انجام داده است دالیل محرومیت فقراي روستایی را دو دسته برشمرده 

اجتماعی و  -هاي اقتصاديمحرومیت هاي فیزیکی واست: محرومیت
کاهش این ساز در حمل و نقل را به عنوان عامل اساسی و سرنوشت
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کندها معرفی میتمحرومی )Sanh, nguyen, 2002 استارکی و .(
لبو هم در تحقیقاتی جداگانه به بررسی حمل و نقل روستایی پرداخته 
و مشابه تحقیقات قبلی به نقش اساسی حمل و نقل در توسعه نواحی 

 ).Starkey,2002 & Leboاند(روستایی اذعان کرده
ایی در این زمینه صورت گرفته از جمله کامران در ایران نیز کاره

هاي حمل و ارزیابی سیستم« نامه خود تحت عنوانضایی در پایانر
خدمات حمل و نقل روستایی را در ارتقاء سطح » نقل روستایی

). 1390رضایت از زندگی روستاییان موثر دانسته است (رضایی، 
» قل بر توسعه روستایی تأثیر حمل و ن« باقري نیز در تحقیقی با عنوان 

هاي حمل و نقل تأثیر زیادي در به این نتیجه رسیده که زیرساخت
هاي روستایی و رونق اقتصادي، رفاه اجتماعی و کاهش مهاجرت

بهبود امکانات و خدمات روستایی داشته است. (باقري سرنجیانه، 
شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل « ). در مقالهاي با عنوان1387

حق شناس شناسایی مقدماتی و کلی از » مقدماتی عرضه و تقاضاي آن
). مجتبی 1385(حقشناس،  حمل و نقل روستایی ارائه داده است

تعیین مراکز و « قدیري و کیومرث حبیبی در پژوهش خود با عنوان
اي با استفاده از ریزي ناحیهي خدمات رسانی در برنامهمحورهاي بهینه

GIS « عامل مهمی در رسیدن به الگوي مطلوب و حمل و نقل را
هاي روستایی و در نتیجه سازماندهی فضایی آن متعادل سکونتگاه

 ).1383اند (حبیبی و قدیري، معرفی کرده
با توجه به ادبیات تحقیق، تمامی تحقیقاتی که تا بحال در رابطه با 
حمل و نقل روستایی، چه در داخل و چه در خارج، صورت گرفته 

مل و نقل روستایی به عنوان عاملی مثبت و تأثیرگذار در است، ح
توسعه روستایی شناخته شده است. تفاوت تحقیق پیشرو با تحقیقاتی 
که تابحال در این زمینه صورت گرفته در این است که در این تحقیق 

هاي حمل و نقل با میزان به بررسی ارتباط میان فاصله از زیرساخت
اجتماعی در محدوده مورد مطالعه پرداخته هاي توسعه ارتقاي شاخص

هاي دار میان دوري و نزدیکی به زیرساختو به وجود رابطه معنی
هاي توسعه اجتماعی روستاهاي حمل و نقل و سطح ارتقاي شاخص

 ایم. محدوده مورد مطالعه پرداخته
 

 روش تحقیق
با توجه به گسترده بودن دامنه روستاهاي مورد مطالعه و عدم 
امکان بررسی این تأثیرات در تمامی روستاها با توجه به زمانبر بودن و 

گیري شدیم؛ به این ترتیب که از بر بودن آنها، ناچار به نمونههزینه
روستا و ازمیان  8ي این محور روستاي واقع در حاشیه 20میان حدود 

روستا،  6ي این محور کیلومتري حاشیه 10روستاهاي واقع در 
روستا را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و از مجموع  14مجموعاً 

       اساس روش روستایی هر یک از این روستاها برخانوارهاي 

خانوار را از هر روستا به صورت  15گیري غیراحتمالی وضعی نمونه
تصادفی انتخاب گردید تا پرسشنامه خانوار میان آنها توزیع گردد. این 

روستا،  14پرسشنامه عمومی روستا براي ها در سه قالب پرسشنامه
نفر از مسولین روستایی و پرسشنامه خانوار  14پرسشنامه مسئولین براي 

نفر از سرپرستان خانوار روستایی، طراحی، توزیع  210روستایی براي 
ها نیز از آزمون اند. ضمناً براي ارزیابی پایایی پرسشنامهو تکمیل شده

که با توجه به باال بودن ضریب آلفا (باالي آلفاي کرونباخ استفاده شد 
% براي شاخص نهایی) پرسشنامه از 957ها و % براي همه شاخص622

هاي باشد. براي ارزیابی روایی شاخصپایایی باالي برخوردار می
هایی توسعه اجتماعی در مقیاس روستاها نیز از مطالعات قبلی شاخص

ه با نظر استادان راهنما و در ارتباط با موضوع تحقیق استخراج شد ک
ها به لحاظ مشاور اصالح گردید. در نهایت براي تجزیه و تحلیل داده

هاي آماري تی هاي مطرح شده از روشهدف مورد بررسی و فرضیه
) و تی تست زوجی Independent T- testتست مستقل (

)Paired samples T - test .استفاده گردید ( 
مورد مطالعه نمایش داده شده است  ) محدوده1در نقشه شماره(

 -محور ارتباطی سنندج  از GISافزار که در این نقشه با استفاده از نرم
یکی روستاهاي واقع در مجاور جاده اصلی تا  Bufferدو دیواندره 

فاصله حداکثر یک کیلومتر با آن و دیگري روستاهاي واقع در فاصله 
ري جاده تهیه شده که نام و کیلومت 10بیش از یک کیلومتر تا حداکثر 

 موقعیت هر یک از روستاها در نقشه آمده است.
 

 ها و متغیرهاشاخص
براي تبیین فرضیات تحقیق، متغیرهاي مورد مطالعه شامل حمل و 

هاي اجتماعی توسعه (آموزش، نقل به عنوان متغیر مستقل و شاخص
اجتماعی و بهداشت، اشتغال و درآمد، مشارکت اجتماعی، امنیت 

(جدول  خدمات اجتماعی) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند
2 .( 
 

 محدوده مورد مطالعه
شهرستان  9داراي استان کردستان در آخرین تقسیمات کشوري 

اند که محور بوده که دو شهرستان سنندج و دیوانده از آن جمله
ارتباطی بین این دو شهر و روستاهاي پیرامون این محور محدوده 

 98دهد. دیواندره در فاصله مورد مطالعه تحقیق حاضر را تشکیل می
کیلومتر مربع وسعت، واقع شده است  4203کیلومتري شمال سنندج با 

دهستان (حومه،  9اراي سه بخش مرکزي، کرفتو و سارال و و د
قراتوره، چهل چشمه، اوباتو، کانی شیرین، زرینه، سارال، کوله و 

باشد. تعداد کل روستاهاي تابعه این شهرستان حسین آباد شمالی) می
کیلومتر 7/2905باشد. شهرستان سنندج نیز با مساحت روستا می 194
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ستان واقع شده است و از شمال به شهرستان مربع در مرکز استان کرد
گردد. جامعه آماري روستاهاي واقع در حاشیه دیواندره مشرف می

باشد که این روستاها را در دو دیواندره می -محور ارتباطی سنندج 
دیواندره و  -ي محور ارتباطی سنندج دسته (روستاهاي واقع در حاشیه

بندي شده است که محور) طبقهکیلومتري این  10روستاهاي واقع در 
 نشان داده شده است.  1در نقشه شماره 

 
 هاي تحقیقیافته

بندي و کدگذاري با اطالعات جمعآوري شده بعد از دسته
 به شرح زیر تجزیه و تحلیل شده است. SPSSافزار استفاده از نرم

 
 هاي توصیفییافته

اي ) وضعیت خدمات اجتماعی روستاه3اساس جدول شماره (بر
محدوده مورد مطالعه تفاوت محسوسی وجود دارد و روستاهایی که 

دیواندره قرار دارند، از امکانات  -در مجاورت محور ارتباطی سنندج 
و خدمات اجتماعی بهتري نسبت به روستاهایی که دورتر از این محور 

 اند، برخوردارند.قرار گرفته

هاي فردي سرپرست خانوارهاي و مدیران ویژگی
 تایی مورد مطالعهروس

نفر آنها زن بودند که معادل  30سرپرست خانوار  210از مجموع 
نفر دیگر مرد و معادل  180باشد و درصد کل سرپرستان می 14,3
نفر آنها  15سرپرست خانوار  210درصد بودند. از مجموع  85,7

نفر  195باشد و درصد کل سرپرستان می 7,1مجرد بودند که معادل 
سرپرست  210درصد بودند. از مجموع  92,9و معادل  دیگر متأهل

 105درصد،  7,1ساله معادل  14-25نفر آنها در گروه سنی  15خانوار 
نفر در گروه  59درصد،  50ساله معادل  26-40نفر در گروه سنی 

نفر در گروه سنی باالتر از  31درصد و  28,1ساله معادل  41-65سنی
اند. از مجموع اشد؛ قرار گرفتهبدرصد می 14,8سال که معادل  65

نفر  106درصد بیسواد،  10,5نفر معادل  22سرپرست خانوار  210
 25درصد دیپلم و  27,1نفر معادل  57درصد زیردیپلم،  50,5معادل 

 210درصد مدرك باالي دیپلم دارند. از مجموع  11,9نفر معادل 
عادل نفر م 24درصد کشاورز،  60نفر معادل  126سرپرست خانوار 

نفر معادل  16درصد کارگر و  21نفر معادل  44درصد کارمند،  11,4
 درصد بیکار هستند. 7,6

 
 دیواندره –ي محور سنندج کیلومتر 10): روستاهاي واقع در حاشیه و روستاهاي واقع در 1نقشه شماره(
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 هاي تحقیق): متغیرها و گویه2جدول شماره (
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نفر آنها زن بودند که  3سرپرست خانوار  14همچنین از مجموع 
نفر دیگر مرد و معادل  11درصد کل سرپرستان میباشد و  21,4معادل 

در گروه سنی نفر  9مسئول روستا  14درصد بودند. از مجموع  78,6
ساله  41-65 نفر در گروه سنی 5درصد و 64,3ساله معادل  40-26

 25اند و در دو گروه سنی باشد؛ قرار گرفتهدرصد می 35,7که معادل 
مسئول  14سال موردي نداریم. از مجموع  65ساله و باالي  14 -

باشد و درصد می 14,3نفر آنها مدرك دیپلم دارند که معادل  2روستا 
باشند که معادل نفر دیگر داراي مدرك تحصیلی باالي دیپلم می 12

نفر مسئولین روستاهاي مورد  14باشد. از مجموع درصد می 85,7

نفر آنها مدیر مدرسه  2درصد،  78,6نفر دهیار معادل  11مطالعه 
درصد  7,1نفر آنها مسئول بهداشت معادل  1درصد و  14,3معادل 

 باشد. می
 

 استنباطیهاي یافته
هاي مبتنی هاي تحلیلی در دو قسمت شامل یافتهدر این بخش داده

هاي مبتنی بر دیدگاه بر دیدگاه مردم روستا (سرپرستان خانوار) و یافته
 -مدیران و مسئولین روستایی در مورد تأثیر راه ارتباطی سنندج 

هاي توسعه اجتماعی و نقش فاصله دیواندره بر ارتقاي شاخص
  ها مورد بررسی قراراز این محور در میزان ارتقاء این شاخصروستاها 
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 ): امکانات و خدمات اجتماعی روستاهاي محدوده مورد مطالعه3جدول شماره(

 
 هاي میدانی نگارنده.مأخذ: یافته

 
گرفته شده است. براي آزمون فرضیه اول و دوم به ترتیب از آزمون 

T اي) و مستقل(تک نمونهT زوجی استفاده شده است. 
نگین در دو گروه روستاهاي )، اختالف میا4طبق جدول شماره( 

هاي نزدیک و دور از دیدگاه مردم روستا در رابطه با کل شاخص
اي است که میانگین در اجتماعی مورد بررسی این تحقیق، به گونه

دیوانداره بیشتر بوده  -گروه روستاهاي نزدیک به راه ارتباطی سنندج
 دهنده تأثیر بیشتر این محور ارتباطی بر ارتقاي است که نشان

هاي اجتماعی مورد بررسی این تحقیق در روستاهاي نزدیک شاخص
   ارتباطی  راه  این  از  دورتر اهاي تـــروس ه با ـــبه این محور در مقایس

 مستقل نیز موید این مهم است: Tباشد که در جدول زیر آزمون می
دهد، هر شش شاخص قل نشان میمست Tهمانطور که آزمون 

باشند؛ مورد بررسی در تحقیق حاضر در سطح یک درصد معنادار می
به عبارتی بین دیدگاه مردم روستا در دو گروه روستاهاي دور و 

هاي اجتماعی تفاوت نزدیک به راه ارتباطی در خصوص همه شاخص
موجود ها و اختالف معناداري وجود دارد و با توجه به میانگین گویه

در بین نظرات دو گروه، راه ارتباطی در روستاهاي نزدیک تأثیر 
هاي اجتماعی نسبت به روستاهاي بیشتري از لحاظ ارتقاي شاخص

 دور داشته است.
 

 نزدیک از دیدگاه روستاییاندیواندره بر توسعه اجتماعی روستاهاي دور و  -): ارزیابی تأثیر راه ارتباطی سنندج 4جدول (

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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 دیواندره بر توسعه اجتماعی روستاها از دیدگاه روستاییان -): ارزیابی تأثیر راه ارتباطی سنندج 5جدول شماره(

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
دهد، هر شش شاخص زوجی نشان می Tهمانطور که آزمون 

باشند. به % معناداري می1حقیق حاضر در سطح مورد بررسی در ت
عبارتی دیگر بین دیدگاه مردم روستا در دو گروه روستاهاي دور و 
نزدیک به راه ارتباطی در خصوص هر شش شاخص اجتماعی تفاوت 

ها و اختالف موجود معناداري وجود دارد و با توجه به میانگین گویه
در بین نظرات دو گروه، راه ارتباطی در روستاهاي نزدیک تأثیر 

هاي اجتماعی نسبت به روستاهاي بیشتري از لحاظ ارتقاي شاخص
 دور داشته است.

) بیانگر این مطلب است که همه نظرات مسئولین 7جدول شماره (
دیواندره  -در روستاهاي نزدیک به راه ارتباطی سنندج روستایی 

میانگینی بیشتر از میانگین نظرات مسئولین روستایی در روستاهاي دور 
از راه ارتباطی مورد مطالعه دارند که این امر نشانگر تأثیر بیشتر راه 

هاي اجتماعی مورد دیواندره در ارتقاي شاخص -ارتباطی سنندج 
روستاهاي نزدیکتر نسبت به روستاهاي دورتر  بررسی این تحقیق در

 می باشد.
هاي اجتماعی از دهد که همه شاخصاین جدول نشانگر می
باشند. یعنی بین میانگین نظر % معنادار می1دیدگاه مسئولین، در سطح 

مسئولین در دو گروه روستاهاي دور و نزدیک تفاوت معناداري 
هاي مربوط به شاخصتوان از جدول توصیفی وجود دارد که می
 ئولین ــــت که از نظر مســی در این تحقیق گفــــاجتماعی مورد بررس

 
 دیواندره بر توسعه اجتماعی روستاهاي مطالعاتی از دیدگاه روستاییان -): تأثیر راه ارتباطی سنندج 6جدول شماره(

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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 دیواندره بر توسعه اجتماعی روستاها از دیدگاه مسئولین -): تأثیر راه ارتباطی سنندج 7جدول شماره(

 
 هاي مستخرج از پرسشنامهمأخذ: یافته

 
 لیندیواندره بر توسعه اجتماعی روستاهاي دور و نزدیک از دیدگاه مسئو -): تأثیر راه ارتباطی سنندج 8جدول شماره(

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
 دیواندره بر توسعه اجتماعی روستاهاي مطالعاتی از دیدگاه مسئولین -): تأثیر راه ارتباطی سنندج 9جدول شماره(

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته
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هاي بیشترین تأثیر را در ارتقاي شاخص روستایی راه ارتباطی
اجتماعی مورد بررسی این تحقیق در روستاهاي نزدیک به این 
راه داشته، چرا که میانگین نظرات مسئولین روستایی در 
روستاهاي نزدیک بیشتر از میانگین نظرات مسئولین روستاهاي 

 دور است.
) نشانگر این است 9زوجی در جدول شماره ( Tآزمون  

که همه شاخصهاي اجتماعی مورد سنجش از دیدگاه مسئولین، 
باشند. یعنی بین میانگین نظر مسئولین در % معنادار می1در سطح 

دو گروه روستاهاي دور و نزدیک تفاوت معناداري وجود دارد 
اجتماعی  هايتوان از جدول توصیفی مربوط به شاخصکه می

مورد بررسی در این تحقیق گفت که از نظر مسئولین روستایی 
هاي اجتماعی راه ارتباطی بیشترین تأثیر را در ارتقاي شاخص

مورد بررسی این تحقیق در روستاهاي نزدیک به این راه داشته، 
چرا که میانگین نظرات مسئولین روستایی در روستاهاي نزدیک 

روستاهاي ( ئولین در گروه مقابلین نظرات مسبیشتر از میانگ
 دور) است. 

 
 گیرينتیجه

تمامی تحقیقاتی که تا بحال در رابطه با حمل و نقل 
روستایی، چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است، 
حمل و نقل روستایی به عنوان عاملی مثبت و تأثیرگذار در 
توسعه روستایی شناخته شده است. تفاوت تحقیق پیشرو با 
تحقیقاتی که تابحال در این زمینه صورت گرفته در این است 
که در این تحقیق نیز به بررسی ارتباط میان فاصله از 

هاي توسعه زیرساختهاي حمل و نقل با میزان ارتقاي شاخص
ر این تحقیق تأثیر اجتماعی در محدوده مورد مطالعه پرداخته و د

توسعه اجتماعی  هايدیواندره بر شاخص -سنندج جاده ارتباطی 
نواحی روستایی واقع در حاشیه این محور با روستاهایی که در 

اند مورد بررسی قرار کیلومتري از این محور واقع شده 10فاصله 
 210گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات میدانی که در سطح 

نفر از مسئولین و مدیران  14سرپرست خانوار و همچنین 
گذاشته شد، بیانگر این مطلب است که روستایی به مرحله اجرا 

(آموزش، سالمت،  هاي اجتماعیاین محور در ارتقاي شاخص
امنیت اجتماعی، خدمات اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اشتغال 
و درآمد) تأثیر مثبتی داشته است؛ بطوریکه فاصله روستاها از 

این محور در شدت و میزان این تأثیر موثر بوده و روستاهایی 
اند، کمتر از این کیلومتري این محور واقع شده 10ر فاصله که د

اند و نظرات مسئولین و مردم این تأثیرات برخوردار شده
هاي اجتماعی روستایشان روستاها در مورد وضعیت شاخص

موید این مهم است و در کل نتایج تحقیق پیشرو نیز همسو با 
 باشد. نتایج تحقیقات قبلی می

حاکی از این است که تفاوت معناداري بین هاي تحقیق یافته
ود دارد یعنی دو گروه روستاهاي نزدیک و روستاهاي دور وج

دیواندره در خصوص ابعاد آموزشی، ـ  راه ارتباطی سنندج
امنیت اجتماعی، سالمت، خدمات اجتماعی، مشارکت 
اجتماعی، اشتغال و درآمد در روستاهاي دور و نزدیک تأثیري 

ها پیداست، ها و رتبهاي که از میانگینگونه متفاوت داشته به
تاثیر راه ارتباطی بر روستاهاي نزدیک به مراتب بیشتر از 
روستاهاي دور بوده است و بنابراین فرضیات اصلی تحقیق مورد 

 تأیید جامعه نمونه تحقیق قرار گرفته است. 
در این راستا افزایش حمایت مالی دولت از قبیل افزایش 

هاي گذاري در بخشري مستقیم، افزایش سرمایهگذاسرمایه
صنعتی و اعطاي وام با شرایط مساعد براي ایجاد زیربناهاي 

باشد که با در نظر گرفتن منابع حمل و نقل روستایی ضروري می
مالی محدود دولت در زمان حاضر، منابع محلی نیز باید در 

دهاي راستاي این امر جذب و به کار گرفته شود. افزایش درآم
حاصل از استفاده از امکانات زیربنایی با توجه به مقررات بازار و 

گذاري، انتشار اوراق سهام و تأمین بر حسب تقاضا نه نظام قیمت
اعتبار از این طریق و تأمین نیروي کار از طریق جلب 

توانند براي ایجاد و تقویت زیرساختهاي مشارکتهاي مردمی می
 موثر افتد.روستایی در نواحی روستایی 

نامه سیدهادي کریمی با عنوان مقاله حاضر مستخرج از پایان
ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه اجتماعی نواحی روستایی 

 -(مطالعه موردي: روستاهاي حاشیه محور ارتباطی سنندج 
دیواندره) جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا 

هران به راهنمایی دکتر ریزي روستایی دانشگاه تو برنامه
 باشد.محمدرضا رضوانی می

 

  



 محمدرضا رضوانی و همکاران ـ ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه اجتماعی نواحی روستایی       62

 منابع
)، تأثیر حمل و نقل بر توسعه روستایی، 1387باقري سرنجیانه، ناصر،( -

نامه دوره مطالعه موردي: شهرستان دهگالن بخش ییالق جنوبی، پایان
کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر مهدي طاهرخانی در رشته جغرافیا و 

 ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.برنامه
هاي )، نظریه1381پاپلی یزدي، محمد حسین و ابراهیمی، محمد امیر، ( -

 سمت، تهران.توسعه روستایی، انتشارات 
هاي روستایی و کاهش فقر، سلسله )، راه1372جان هاو، پیتر ریچاردز، ( -

 المللی کار.انتشارات روستا و توسعه، سازمان بین
)، شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی 1385حسین حقشناس، ( -

موردي شهرستان اصفهان، دانشجوي کارشناسی  عرضه و تقاضاي آن، مطالعه
ریزي حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ارشد در رشته برنامه

 . 73 - 74، صص 37ها، شماره صنعتی شریف، ماهنامه دهیاري
 هاي حمل و نقل روستایی، م)، ارزیابی سیست1390ی، کامران، (رضای -

ریزي روستایی، به راهمنایی دکتر برنامه نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وپایان
 سیدعلی بدري، دانشگاه تهران. 

ریزي توسعه روستایی در اي بر برنامه)، مقدمه1381رضوانی، محمدرضا، ( -
 ایران، انتشارات قومس، تهران. 

انداز جهانی و ایران، )، حمل و نقل چشم1388رضویان، محمد تقی، ( -
 انتشارات طلیعه سبز، تهران.

ریزي سیستم فعال و )، رهنمودهایی براي برنامه1371شریعتمداري، بابک، ( -
، 160و  159)، ماهنامه جهاد سال دوازدهم، شماره 3حمل و نقل یکپارچه (

 ، انتشارات جهاد.61 -57صص
)، بررسی اثرات زیست محیطی، 1381صفارزاده، محمود، مرادي، سهیال، ( -

هاي ارزیابی آن، مجله و نقل و روش هاي حملاقتصادي و اجتماعی پروژه
 . 53 -70، صص 45جاده، شماره 

)، ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه اجتماعی 1391کریمی، سیدهادي، ( -
 –نواحی روستایی، مطالعه موردي: روستاهاي حاشیه محور ارتباطی سنندج 

ریزي برنامهنامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و دیواندره، پایان
 روستایی، به راهنمایی دکتر محمدرضا رضوانی، دانشگاه تهران.

)، تعیین مراکز و محورهاي بهینه 1383مجتبی قدیري و کیومرث حبیبی، ( -
، مطالعه موردي: GISاي با استفاده از ریزي ناحیهخدمات رسانی در برنامه

 . 254تا  239، از 2، شماره9شهرستان کالله، دوفصلنامه بیابان، جلد
هاي جغرافیایی حمل و نقل، مرکز نشر )، بنیان1362محمودي، علی، ( -

 دانشگاهی، تهران. 
 )، سالنامه آماري استان کردستان. 1385مرکز آمار ایران، ( -
ریزي روستایی با تأکید بر ایران، )، برنامه1382مطیعی لنگرودي، حسن، ( -

 جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول.
)، 1382هاي کشور، (راه و ترابري، سازمان حمل و نقل و پایانهوزارت  -

درآمدي بر حمل و نقل هاي سیستم حمل و نقل جادهاي و پیششاخص
 ترکیبی، قسمت اول تأسیسات زیربنایی، قسمت اول تأسیسات زیربنایی، 

هاي استان سمنان گروه مطالعات و کننده سازمان حمل و نقل و پایانهتهیه
 پژوهش.

 
- Barwell Ian, (1999), Transport And the Village, 
Findings From African Village- Level Travel and 
transport Surveys And Related Studies WORLD Bank 
Discussion, No.344, pp. 33- 41.  
- Jerry Lebo, Dieter Schelling, (2002), Design and 
Apraissal of Rural Transport Infrastracture: Ensuring 
Basic Access For Rural Communities, WORLD Bank 
Technical.  
- Peter, Roberts et al (2006), “ Rural Access Index: A 
Key Development Indicator The World Bank, 
Washington, D.C, transport@worldbank.org, 
www.Elsevier.com/Locate/jtrangeo. 
- Sanh Nguyen, B.S,M.S, (2003), “Cammunity 
Capacity Building For Poverty Reduction In The 
Mokong Delta Of Vitnam”, University Of Arkansas.  
- Sarkar k Ashoke, (2005), “Integrated Rural 
Accessibility Planing: Application in Rajasthan 
(india)”, rural accessibility Technical (RAPT), 
Bankok, International Labour Office, Series No.1, pp. 
181- 201.  
- Shyam KC, (2007), Society And Infrastructure: 
Geographical Accessibility And Effect On School 
Enrolment In Nepal, University Of Maryland, College 
Park, S KC drum.umd.edu. 
- Starkey Paul, and anna Ternell, (2002), Improving 
Rural Mobility; Options For Developing Motorized 
and Nonmotorized Transport In Rural Areas, World 
Bank Technical. 


