فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی
دوره دوازدهم ،شماره ( 2پیاپی  ،)3۹تابستان 13۹6
شاپای چاپی  2535 -5۹68شاپای الکترونیکی 2538 -5۹5X

http://jshsp.iaurasht.ac.ir
صص315-337 .

تحليل اثرات اجراي طرح بهسازي
(مطالعه موردي :روستاي ورکانه ،شهرستان همدان )
موسی اعظمی -دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
مسعود سامیان* -دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
الهام انصاری  -دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت95/04/09 :

تاریخ پذیرش96/06/05 :

چکیده
بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که روستاها همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه ی ملی
برخوردار بوده و در واقع یک بخش الینفک برنامه های توسعه در کشورهای مختلف به شمار می روند در این راستا
طرحهای بهسازی روستایی با هدف تقویت بنیانهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی روستاهای ایران در سطح دهستان و
روستاهای حوزه نفوذ با محوریت مرکز دهستان ،به امر سطحبندی خدمات اجتماعی و زیربنایی در سطح دهستان پرداخته و
در نهایت با تهیه طرح بهسازی روستای مرکزی میتوان الگو توسعه فیزیکی روستاهای حوزه نفوذ را با دستورالعملهای
مختلف ارائه داد حال با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرحهای بهسازی و هادی در نواحی روستایی کشور و صرف
هزینههای زیاد در مراحل مختلف تهیه و اجرای آن ،شاهد آثار گوناگون در زمینههای مختلف ،همچون دگرگونی در بافت
کالبدی روستا ،تغییر در الگوی ساخت مسکن ،ناهماهنگی در شبکهی معابر روستا ،تسهیل در امر رفت وآمد روستاییان و ...
هستیم .هدف از پژوهش در این مطالعه ،تحلیل اثرات اجرای طرح بهسازی روستای ورکانه از دیدگاه روستاییان میباشد.
روش پژوهش توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطالعات از روشهای میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر
اساس آن با توجه به حجم جامعهی آماری  214خانوار) ،حجم نمونهی خانوارهای مورد نظر از طریق تمام شماری
214خانوار بوده است .برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار  30نفر از سرپرستان خانوارها در روستای
مورد نظر قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم  ./۹4درصد به دست آمده که رقم قابل
قبولی است .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،که اجرای طرح بهسازی روستایی در مورد پنج شاخص به کار رفته در این
پژوهش یعنی شاخص مسکن ،بهداشت ،کاربری اراضی ،شبکه معابر و شاخص اقتصادی و اجتماعی دارای رابطه مثبت و
معنی¬داری در سطح  ۹۹درصد بوده است ولی بین وضعیت اقتصادی خانوارها و اثر شاحص¬های¬ ذکر شده تاثیر معنی
داری مشخص نشد ،همچنین نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد که بین نوع شغل اصلی و متغیرهای ناشی از طرح
بهسازی روستایی یعنی شاخص مسکن ،بهداشت ،کاربری ارای ،شبکه معابر و شاخص اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
سطح بیش از  ۹۹درصد رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.
واژهگان کلیدی :طرحهای عمرانی ،طرح بهس ازی ،تحلیل اثرات ،روستای ورکانه ،توسعه روستایی
نحوه استناد به مقاله:

اعظمی ،موسی ،سامیان ،مسعود و انصاری ،الهام .)1396( .تحلیل اثرات اجرای طرح بهسازی (مطالعه موردی :روستای ورکانه،
شهرستان همدان ) .مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.315- 337 ،)2( 12 ،
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مقدمه
بسیاری از صاحبنظران و محققان بر این باورند که روستتاها همتواره از جایگتاه ویتههای در برنامتههتای توستعهی ملتی
برخوردار بوده و در واقع یک بخش الینفک برنامههای توسعه در کشورهای مختلف بهشمار میرونتد .اصتوالً حتوزههتای
روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی ،نقش اساسی در توسعه ملی ایفا متیکننتد ،چترا کته توستعه پایتدار
سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیلدهنده نظام سرزمین است ،و پایداری فضاهای روستتایی
در ابعاد مختلف میتواند نقش موثری در توستعه منطقتهای و ملتی داشتته باشتد ( .)Rezvani, 2004روستتا و جامعته
روستایی بخش مهمی از جوامع درحال توسعه را تشکیل میدهد .تجربه توسعه بته ویتهه در جوامتع جهتان ستوم نشتان
میدهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد؛ به گونهای که بستیاری از صتاحب
نظران ،توسعه روستایی را موتور محرکه توسعه در کشورهای جهان ستوم بتویهه در مراحتل اولیته توستعه برشتمردهانتد و
دستیابی به آن را ضروری و اجتنابناپذیر دانستهانتد ( .)Motiee Langroodi & Sakhaei, 2009: 114در ایتران
نیز از برنامه چهارم عمرانی ( ،)1351-1345عمران روستایی در نظام برنامهریزی کشور جایگاه مشخص و مستتقلی یافتت
و از آن به بعد برنامههای توسعه و عمران روستایی در کشور تهیه و اجرا شد.
در کشورهای جنوب پیش از هر چیز این نکته اساسی مطرح است که بخش قابل توجهی از جمیعتت در ستکونتگاههتای
توسعه نیافته روستایی بسر میبرند و کیفیت زندگی آنها درحد "بقای زیستی" است ( .)Saeedi, 2004در این بتین ،در
سال  31/4 ،1385درصد جمیعت کشور ،متشکل از  5074866خانوار و  22131101نفر در  2400دهستان ساکن بودهانتد
و بقیه در مراکز شهری زندگی میکردند .بطور کلی تنوع نظامهای فرهنگی  -اجتماعی ،اقتصادی  -سیاسی و اکولوژیتک
در سطح کشور به استقرار مکانی  -فضایی سکونتگاههای روستایی به صورت آبادی کوچک و بزرگ و پراکنده منجر شتده
است .اینگونه آبادیها همواره در طول تاریخ با توجه به امکانات طبیعی و قابلیتتهتای انستانی ،از طریتا تتامین بختش
عمدهای از محصوالت کشاورزی به تولید ملی یاری رسانده ،بته حیتات نستبت ًا پایتدار ختود ادامته داده استت ( Saeedi,
.)2009
سکونتگاه در هر کشور جزی ی از عوامل توسعه است و همچنین خود یکی از اهداف توسعه و از شتاخصهتای آن نیتز بته
شمار ( )Papli yzdi & Ebrahimi, 2002و همچنین بستر طبیعی یک سکونتگاه و تغییرات ایجاد شتده در آن ماننتد
ساختمانها ،خیابان ها ،تسهیالت و تاسیسات عمده به عنوان عناصر کالبدی اشغال کننده فضا محستوب متیشتوند .مهیتا
نمودن عناصر کالبدی مناسب و تتامین تستهیالت الزم زنتدگی متناستب بتا شترای زمتان از عوامتل اصتلی مانتدگاری
مجتمعهای زیستی به ویهه در مناطا روستایی میباشد .افزایش تدریجی نابرابریهای شرای زندگی بین نقتا شتهری و
روستایی از دهه  1340به بعد ،جریان مهاجرت روستا به شتهر را در کشتور بته وجتود آورد ( Azimi & jamshidian,
.)2005: 28

بدین منظور باید گفت هرچند الگوهای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از دهههای قبل آغاز گشتته ،امتا از نخستتین
برنامهریزیهای عمرانی شده درکشور؛ به طور کلی تغییر ساختارها به نفع شهرها بوده و روستاها از آن بیبهره بتودهانتد و
یا توجه کافی بدانها نشده است .لذا هرگونه طرح توسعهای که بتواند الگوهای موفقی درجهت هماهنگی کلیه جنبههتا در
روستا و شهر ارائه نموده و وخامت اوضاع فعلی روستایی را بهبود بخشد باید مورد توجه قرار گیترد ).(Asayesh, 2004
از این رهگذر مشکالت و عواملی نظیر نبود سیستم مناسب دفع فاضالب و آبهای سطحی در روستتاها ،لتزوم گستترش
شبکههای زیربنایی و خدما ت رفاهی در روستاها ،رواج وستایل نقلیته موتتوری در روستتاها ،لتزوم حفتر کتاربری اراضتی
کشاورزی به منظور تداوم تولید ،ضرورت کاهش خسارتهای ناشی از بالیای طبیعی ،الزامتات بهستازی و مقتاوم ستازی
ابنیه و مساکن روستایی و باالخره فراهم آوردن محی مناسب زندگی در روستاها به منظتور تتوازن شتهر و روستتا و نیتز
ایجاد شرای مناسب برای زندگی نسل جدید بویهه جوانان و افراد تحصیلکرده؛ ضترورت اصتالح و بهستازی بافتتهتای
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روستایی را بیش از پیش تشدید کرده است ( )Rezvani, 2004یکی از این ایدههای که در اواس دهته  1360ابتتدا در
وزارت جهاد سازندگی سابا شکل گرفت و سپس در بنیاد مسکن پیگیری شد ،لزوم بهسازی روستاها بتا جمیعتت بیشتتر
بود تا با ساماندهی خدمات عمومی و اصالح زیرساختهای خدمات عمومی و بهبود مسکن در آنها ،این روستتاها بتواننتد
به مثابه خاکریزهای اولیه برای کنترل متوج مهتاجرتهتای روستتا بته شتهر عمتل کننتد ( Azimi & jamshidian,
.)2005: 26

تا اینکه طرح هادی به عنوان یک متغیر بیرونی ،وارد سیستتم روستتا شتد و بتر ستاختارهای روستتا اثتر گذاشتت ،ایتن
ساختارها شامل ابعاد چهارگانهی فیزیکی  -کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطتی روستتا استت ،طترح هتادی بتا
مبنای تغییر و تحول در ساختار فیزیکی  -کالبدی بخش از فرآیند توسعه روستایی به شمار میرود .زیرا خطو اصلی ایتن
طرح ها در قالب تغییرات بیرونی یا کالبدی روستا خالصه میگردد .بنابراین تنها در قالب این تغییرات نمیتوان بته توستعه
دست یافت و تنها میتوان به بهبود وضع موجود در ابعاد مختلف منجر شود (.)Aslani, 1999
بعد از سالهای  1940در جهان چندگونه گرایش نوسازی روستایی شکل گرفتت .در حتوزه کشتورهای آستیای جنتوب
شرقی ،مالزی و تایلند ضمن نگهداشت دیرینه ها و قواعد محکم زندگی روستایی سازمان کار ،فعالیتت و معیشتت نتوین
روستاییان به سمت همبستگی و مشارکت همه عوامل و امکانات تولیتد جهتت داده شتد ( Yaghoubi et al, 2013:
 )154توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ،نوسازی متناسب کالبدی و ایجاد ظرفیتهای جدید کار و فعالیت ،استا ایتن
نوسازیها بوده است ( .)UNDP, 2007در کشورهای چین ،هند ،کره جنوبی ،هر چند که روشهای متفاوتی در پتیش
گرفته شد ،ولی نتایج به دست آمده مشابه بوده است .هند دارای تجربه های بسیار موفقی است که از سال  1956تاکنون
ادامه داشته است .اکنون تعاونیهای بزرگ تولید تمام جوامع این سرزمین بزرگ را سازمان داده اند و تا نستلهتای آینتده
سرنوشت جمعیت روستایی را برنامهریزی نمودهاند (.)Rashtian, 2004
بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیتها و تنگناهای آنها در فرآیند برنامهریتزی توستعه روستتایی اهمیتت
بسزایی دارد و امروزه آگاهی از این امکانات و تنگناها ،نوعی ضرورت جهت ارائه طرحها و برنامتههتای توستعه محستوب
میشود .طرحهای بهسازی روستایی از جمله طرحهای توسعه روستایی است که در آنهتا ستعی شتده استت نستبت بته
بهسازی و سازماندهی مساکن روستایی اقدام شود ( .)Kalantari & Shahkuhi, 2002: 188دستیابی به الگوهتای
بهینه مسکن روستایی صرفاً یک فرآیند فیزیکی نیست ،بلکه مطالعهای چندوجهی است .بخشی از این مطالعتات شتناخت
ساختارهای کالن محیطی ،جغرافیایی و ریشههای تحوالت میباشتد .بته همتین دلیتل مستکن در روستتاها ،عتالوه بتر
پاسخگویی به نیاز سکونت و تامین امنیت و حریم خانوار ،حلقهای از نظام تولیدی روستا را نیز در بر میگیرد و به گونتهای
متقابل با آن پیوند دارد (.)Latifi & Motamedian, 2006
اصل سی و یکم قانون اساسی کشور ،دسترسی به مسکن مناسب را حا هر خانواده ایرانی عنوان داشتته استت بته طتور
آشکار مسکن مناسب باعث تغییراتی در روستاها میشود که عالوه بر مشخص نمودن ستمت توستعه ،هتدایت و توستعه
فیزیکی ،کالبدی در روستا باعث افزایش و تغییتر در وستعت روستتا نیتز متیشتود ( .)Saeedi et al, 2007: 7طترح
بهسازی مسکن روستایی از سال  1374توس بنیاد مسکن انقالب استالمی ،بتا هتدف بهبتود کیفیتت مستکن و بافتت
روستایی و ارتقاء سطح ایمنی ،بهداشتی ،رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز گردید .این مهم توأم بتا ارایته تستهیالت و
زیرساختها ،قابلیت آن را مییافت که به ایجاد حس تعلا به مکان ،حفر تراکم جمعیت خانوار ،بهبتود ستیمای بصتری و
چشم انداز روستا ،مقاوم سازی مسکن و در نتیجه بهسازی زنتدگی روستتایی بینجامتد ،هتر چنتد بتا فتراز و نشتیبهتا و
مشکالت فراوان اداری و اجرایی روبرو بود .لیکن به منظور تسریع در روند اجرای بهستازی مستکن روستتایی و نیتل بته
اهداف این طرح ،و با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقا ضعف وکمبود سالهای گذشته ،طرح ویهه بهسازی
مسکن روستایی در سال  1384در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید .بر اسا این طرح نسبت به مقتاوم
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سازی واحدهای مسکونی کم دوام و بی دوام در روستاهای کل کشور اقدام و ساالنه  200هزار واحتد مستکونی روستتایی
ساخته م شود و در طی دو برنامه پنج ساله دولت تعداد دو میلیتون واحتد مستکونی روستتایی مقتاوم ستازی خواهتد شتد
(.)Housing Fondation of Islamic Revolution, 2010

بهسازی از نظر لغوی به معنای توان بخشیدن دوباره ،بازتوان بخشیدن و دوباره توانمند کردن استت ؛ ولتی در اصتطالح
به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که به منظور ابقاء و بهبود کالبد و فضای بافت در کوتاه متدت صتورت متیگیترد .در
واقع بهسازی زمانی انجام میشتود کته فرستودگی نستبی فضتا از لحتا عملکتردی حتاد شتده باشتد ( & Habibi
 .)Maghsodi, 2002هدف از بهسازی در نهایت ،تجدیتد حیتات و بته روز کتردن ستازمان فضتایی -کالبتدی بافتت
روستایی مطابا با نیازهای امروزی است.
بی تردید بخشی از هویت مردمان امروز در آثار معماری پیشینیان آنان نهفته است  .ازاین رو ،شناخت هویتت اصتیل هتر
جامعه از کنکاش در معماری قدیم آن قابل دستیابی است .توجه به معماری سنّتی ایرانتی در ستطوح مختلتف طترحهتای
توسعة کالبدی ،میتواند عامل مؤثری باشد در شناسایی و به کارگیری اصول معمتاری ستنتی کته گهگتاه در کشتاکش بتا
تکنولوژی و مدرنیسم از یادها رفتهاند (.)Jamkasra, 2010: 64
در این میان ،سیما و ساختار کالبدی روستاهای ایران با نفوذ و هجوم تکنولوژی ،فرهنگ و سیمای شهری ،و همزمان بتا
آن تنزل ارزشهای فرهنگی و بومی نزد ساکنان روستا ،روز به روز و بیش از پیش مخدوش میشوند .بدیهی است ،ادامتة
این روند روستاهای ما را نیز به دنبال شهرها از هویت و سیمای اصیل خود دور خواهد کرد .اما بخشی از این بافتتهتا بته
سبب توانمندی و ارزشهای معماری همچنان به حیات خود ادامه میدهند .ازاینرو در طرحهای توسعة کالبدی ،بافتهتای
با ارزش نیازمند نگرشی در خور بوده و بافتهای با ارزش روستایی به دلیل مطالعات اندك صتورت گرفتته در آن ،نیازمنتد
توجهی ویههاند؛ به گونهای که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای روز و اساسی ساکنان آنها ،باید هویت ساختاری ،کالبتدی
و فرهنگی روستا نیز با ژرف اندیشی و نگرشی عمیا تر از گذشته مورد عنایت واقع شود .هدف اصلی طرحهتای بهستازی
بافت با ارزش روستایی ،زمینه سازی برای احراز هویت و فراهم کردن امکان حفر و نگهتداری بافتتهتا و آثتار ارزشتمند
معماری روستایی با احیای بافت کالبدی و با ایده و راهکاری نوین برای تأمین خواستههتا ،افکتار و شتیو جدیتد معیشتت
مردم و با احترام خاص به اصالتهای کالبدی و ارتباطات اجتماعی موجتود در روستاستت .گفتنتی استت کته در انتختاب
روستاها ،عواملی دخیلاند که بیشتر مربو به تاریخ و فرهنگ آنهاست .روستاهایی در این پروژ ملی گنجانتده شتدهانتد
که بتوانند در عنوان بندی "یادگاری از گذشته ،میراثی برای آینده" قرار بگیرند (.)Jamkasra, 2010: 66
در خصوص بافتهای با ارزش روستایی (امری که تاکنون به گونهای مدون در ادبیات مرمت بافتت بتدان پرداختته نشتده
است) بهسازی ،تالشی است برای بهبودکیفیت زیست بومی روستاییان با بهینه سازی ساختار فرهنگتی -کالبتدی جوامتع
روستایی در راستای ساماندهی فرآیند توزیع عادالنه خدمات زیربنایی و تسهیالت رفاهی در ستطح محلتی استت .ازاینترو،
طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی ،فرآیندی منظم از شناخت ،تحلیل ،برنامهریزی ،طراحی ،تصتمیمگیتری و اجراستت
که ضمن شناسایی و ارتقای کیفی فضاهای باارزش روستایی ،موجبات توسعة کالبدی -فضایی روستا را فراهم میآورد.
بنابراین ،بهسازی فرآیندی است که طی آن میتوان به بهبود وضعیت فضا ،مجموعه و بنتای نته چنتدان مطلتوب موجتود
پرداخت و با تغییر عملکرد و معاصرسازی ،ستازمان فضتایی مطلتوبی را ایجتاد کترد .در حالتت کلتی ،فرآینتد بهستازی را
میتوان به شکل ( )1به نمایش گذاشت (.)Jamkasra, 2010: 66
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شکل  .1فرآیند بهسازی )(Source: Habibi & Maghsodi, 2007

شاخصها و متغیرهای ارزیابی طرح هادی و بهسازی روستایی
شناخت بهتر و دقیقتر از وضعیت مکانهای جغرافیایی در زمینههای مختلف ،در سطوح متفتاوت ،مستتلزم دسترستی بته
اطالعات کامل و پردازش شده از مکانهای مورد نظر است .برای رسیدن به این مهم یک ستری از شتاخصهتا استتفاده
میشود که این شاخصها میتوانند سطحی از رشد و توسعه مکانهای جغرافیایی را بر اسا معیارهای انتخاب شده نشان
دهند ( ،)Kalantari et al, 2003: 46مهمترین شاخصهای ارزیابی آثار طرحهای هادی بر توسعه کالبتدی روستتاها
در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول .1شاخصها و متغیرهای ارزیابی طرح هادی روستایی
مسکن
الگوی ساخت وساز در نواحی
روستایی
الگوی مسکن (تیپ مساکن)
تراکم ساختمانی
بهستتازی و مقتتاوم ستتازی
مساکن
تراکم خانوار در واحد مسکونی
رعایت ضواب فنّی طرح در
ساخت وساز
زمینه سازی برای صدور سند
مالکیت

شبکه معابر

کاربری اراضی

سهولت رفت وآمد

ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت وکاربریها

احدا معابر جدید
تجهیز و بهسازی معابر موجود

جذب امکانات و خدمات رفاهی زیر بنایی
نحوه ی توزیع خدمات
شناسایی و نگهداری از بافتهای بتا ارزش
تاریخی و فرهنگی
انتخاب مناسب سمت توسعه روستا
مکان یابی مناسب خدمات

کیفیت پوشش معابر
تغییرات سلسله مراتب معابر
نحوه دسترسی به معابر
رعایت ضواب فنّی طرح در مورد
معابر (تعریض مناسب ،شیب
مناسب و رعایت حریم راههای
روستایی)..
زیباسازی معابر

کیفیت دسترسی به خدمات

بهداشت محیط
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
از معابر روستا
جمع آوری فاضالب روستایی
جمع آوری زباله ها
تعیتتین حتتدود کلّتتی مکتتان دفتتع
بهداشتی زباله
مکانیابی و توسعه محدوده گورستان
ایجتتاد و گستتترش فضتتای ستتبز در
محی روستا
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یافتههای علمی و مدیریت واحدهای کشاورزی بر مبنای تفکر نظام صنعتی و کاربرد مدل صتنعتی نتوانستت کشتاورزی
صنعتی را به جایی برساند که پایدار باشد .به همین دلیل گرایش به کنار گذاشتن مدل صنعتی در کشاورزی بتویهه در نتزد
دانشمندان قوت گرفت .کشاورزی پایدار نظام تکاملی کشاورزی در دوره ما است.
جدول .2معیارها و شاخصهای مورد سنجش سطح اثرگذاری اقتصادی اجرای طرح بهسازی
معیارهای هدف ارزیابی

زیر معیارهای معیارهای فرادست مطالعه

تغییر در بهره برداری از زمین

میزان تغییرات ارزش زمین داخل بافت؛
میزان تغییرات ارزش زمین بیرون بافت.

وضعیت درآمد روستاییان

نحوه تغییر درآمد در سه بردار درآمدی ( درآمد باال ،درآمد متوس  ،درآمد پایین)

میزان سرمایهگذاری

نرخ سرمایهگذاری انجام شده پس از اجرای طرح در بخش صنعتی -تولیدی (ایجاد کارگاه ،تعمیرگاه و)...؛
نرخ سرمایه گذاری انجام شده در بخش خدماتی پس از اجرای طرح هادی روستایی

وضعیت اشتغال

نرخ اشتغال بخشهای سه گانه اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) قبل و بعد از اجرای طرح هادی
تعداد و درصد افزایش کارگاههای تولیدی و خدماتی

مهاجرت

نرخ مهاجر پذیری
نرخ مهاجر فرستی
Source: Azizpour et al, 2011

عظیمی و جمشیدی در سال 1384در مطالعهای به ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرحهتای هتادی روستتایی در منتاطا
روستایی غرب استان گیالن پرداختند نتایج پهوهش نشان داد که اجترای طترح هتادی روستتایی باعتث پیشترفت نستبی
زندگی مردم و افزایش امیدواری آنها نسبت به سکونت در روستاهای برخوردار از ایتن طترح شتده استت ،در حتالی کته
اجرای طرح هادی روستایی از لحا خدمات رسانی به طور نسبی موفا بتوده استت .طبتا مطالعتهای کته سترتیپ پتور
( ،)1384در رابطه با با شاخصهای مطلوب جهت معماری مسکن روستایی انجام داده است 37 ،شاخص که متیتوانتد در
سیاست گذاری ،طراحی و برنامهریزی مسکن روستایی مورد استفاده قرار گیرد در سه گروه؛ شاخصهای اجتماعی (میتزان
برخورداری واحد مسکونی از اسناد مالکیت ،مدت زمان بهره برداری از واحتدهای مستکونی ،نستبت واحتدهای مستکونی
خالی ،میزان برخورداری واحدهای مسکونی از فضاهای معیشتی و ،)...اقتصادی (طول دوره ساخت واحد مسکونی ،متوس
قیمت یک متر مربع بنای مسکونی ،نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار و )...و کالبدی (ستطح زیربنتای واحتد مستکونی،
تراکم طبقاتی ،تعداد اتاق در واحدمسکونی ،دوام مصالح و )...ارائه نموده است.
آسایش ( )1386در مطالعه برنامههای عمرانی روستایی قبل از انقالب اسالمی ،مشکالت این برنامههتا را عتدم دخالتت
مردم در سطوح برنامهریزی ،تصمیمگیری و تمرکز بیش از حد امور در مرکز ،فقدان مکانیسمهای مؤثر در ارزشتیابی ،عتدم
هماهنگی و نبود ضمانت اجرایی در برنامهها میداند .کلهرنیا ( )1387در مطالعهای با عنوان فرآیند دستیابی بته الگوهتای
بهینه مسکن روستایی به این نتیجه رسید بحرانی که پیش روی مساکن روستایی در ایران قترار دارد ،از فقتدان الگوهتای
ساختاری و سازماندهی ثبات جامعه روستایی ناشی شده است .مدرنیسم و توسعه همواره چارچوبها و قالتبهتایی را بته
روستاها تحمیل کرده است که نه تنها ساختارهای سنتی آنها را شکسته بلکه روستتا و روستانشتینی را همتواره در برابتر
کشش و جاذبه شهری قرار داده است .بر اسا این مطالعات در سطح خرد ،طراحی مناسبی بترای استتقرار بهینته همته
ساختارهای محی روستایی باید ایجاد گردد .در این طراحی محیطی ضمن شناخت فضاهای باز و ساخته شده (با تأکید بر
اهمیت فضاهای باز) باید به بهترین چیدمان ،همجواریهای مناسب ،دسترسیهای مطلوب و تناستب عملکترد و محتی
دست یافت.
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آمار و صمیمی شارمی ( )1387در مطالعه خود به ارزشیابی اثرات کالبدی طرحهتای هتادی روستتایی در بختش خمتام
شهرستان رشت پرداختند .نتایج تحقیا حاکی از آن بود که اجترای طترح هتادی از نظتر نحتوه ستاخت و ستاز مستکن و
معماری روستا جهت بهسازی و مقاوم سازی و نیز دفع بهداشتی زبالهها و دسترسی به خدمات به طور نسبی موفتا عمتل
نموده است ،اگر چه اجرای این طرحها در مواردی همچون دفع بهداشتی فاضالبهتای ختانگی ،بهبتود وضتعیت معتابر و
کاهش تبدیل اراضی زراعی به کاربری غیر کشاورزی چندان موفا نبوده است .مطالعه برزو و همکتاران ( )1386حکایتت
از نقش منفی طرح هادی در مهاجرت روستاییان دارد .همچنین این مطالعه نشان میدهد که طترح هتادی در پتنج حتوزه
مسائل زیربنایی ،مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،ایجاد امکانات رفاهی ،مدیریت روستایی و مسائل بهداشتتی مشتکل دارد .در
واقع عمده فعالیت طرح هادی به ساماندهی معابر بر اسا نقشه ای که بدون مشارکت مردم تهیه شتده و مقتاوم ستازی
ساختمانها محدود شده است .یعقوبی و همکاران ( )1392نیز در تحقیقی با عنتوان تحلیتل مؤلفتههتای پتیش برنتده در
اجرای موفقیت آمیز طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به ایتن نتیجته رستیدند کته مولفتههتای فنتی و تکنیکتی،
خدماتی  -اعتباری ،اجتماعی  -فرهنگی و تشکیالتی و اداری به ترتیب بیشترین نقش را در تحلیل مولفههای پیش برنتده
در اجرای موفقیت آمیز طرح بهسازی روستایی دارند.
) ،Al-Hassan & Ramatu (2007به بررستی نتابرابریهتای منطقتهای در کشتور غنتا در دوره 1990 -2000
پرداخت .رویکرد تحقیا وی مبتنی بر دو سناریوی لحا یا عدم لحا کشاورزی در تحلیل و شتاخصهتای عمتده متورد
بررسی شامل فقر ،تولید و بهره وری بوده است .روش تحقیا عمدتاً تجزیه کالستتر و تحلیتل عتاملی بتوده و براستا
شاخص ترکیبی مورد نظر ،کشور غنا به چند منطقه برخوردار ،نیمه محروم و محروم طبقه بندی شده است .نتتایج تحقیتا
نشان داد که رشد اقتصادی طی دوره مذکور منجر به کاهش فقر عمومی در کشور شده ،اما از آنجا کته ایتن رشتد عمتدتاً
ناشی از صادرات کشاورزی بوده ،شکاف توسعه مناطا شمالی ،که توان رقابت در عرصه کشاورزی نداشتهانتد ،بتا منتاطا
جنوبی بیشتر شده است .این تحقیا پیشنهاد میکند که در مناطا کمتر توسعه یافته بته منظتور شتکوفایی فعالیتتهتای
اقتصادی ،سرمایه گذاری به اندازه کافی جذب شود و دولت باید در این میان نقشتی پیشترو درسترمایه گتذاری تولیتدی و
زیرساختهای اجتماعی (به عنوان روشی برای آماده کردن محی فعالیت برای بخش خصوصی) ایفا نماید.
) ، Bhatia & Rai (2004به سطح بندی توسعه روستایی در هند پرداختند 23 .شاخص مورد بهتره گیتری پتهوهش
آنان شامل  12شاخص کشاورزی و  11شاخص زیرساختی بود که به کمک روشهای تحلیل عاملی و دستهبندی عتددی،
مورد تحلیل قرار گرفتند .آنان سطوح توسعه را در چهار سطح دسته بندی کردند؛ سطح باال ،متوس باال ،متوست پتایین و
سطح پایین .نتایج بیانگر این بود که توسعه زیرساختها نقش مهمی در دستیابی به سطوح باالتر توسعه دارد.
) ،Yang (2011در ارزیابی توسعه کالبدی در مناطا روستایی چین ،مهمتترین مشتکالت و موانتع اجترای طترحهتای
توسعه کالبدی -فیزیکی را شامل ضعف در سیاستگذاری دولتی و نبود انگیزههای کتافی بترای توستعه عمرانتی روستتاها،
تقلید از طرح های شهری و از بین رفتن بافت سنتی روستاها ،کمبود منابع مالی جهت اجرای طرحها و پروژههتای توستعه
کالبدی ،عدم توجه کافی به توسعه مناطا روستایی و تاکید بیش از حتد بتر صتنعتیستازی و شهرنشتینی ،ستنتی بتودن
کشاورزی و شکاف درآمدی بین مناطا روستایی و شتهری و پراکنتدگی منتاطا روستتایی و موقعیتت جغرافیتایی آنهتا
دانستهاند.

روش پژوهش
پهوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شده است .در این روش با انتختاب و مطالعته نمونتههتای منتختب از جامعته،
فراوانی ،توزیع و رواب بین متغیرها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد .جامعه آماری تحقیا عبارتنتد از مجمتوع سرپرستتان
خانوارهای روستای ورکانه شهرستان همدان که  214خانوار میباشند و به صورت تمام شتماری انتختاب شتدهانتد .بترای
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جمعآوری اطالعات از پرسشنامهای حاوی 18سئوال باز و  70سئوال بسته استفاده شده است .دقت شاخصها و گویتههتا
در پرسشنامه یا روایی صوری توس متخصصان فن مورد تائید قترار گرفتته استت .بترای بررستی پایتایی ابتزار تحقیتا
پرسشنامه در اختیار تعدادی از سرپرستان خانوارها قرار گرفت و نتایج آن بررسی و الفای کرونباخ آن  94درصد بته دستت
آمده که رقم قابل قبولی است .با توجه به ماهیت تحقیا در مطالعه حاضر دادهها توصتیف و تحلیتل شتدهانتد .در بختش
توصیف اطالعات از آمارههای توصیفی مثل :فراوانی ،درصد ،میانه ،مد ،انحراف معیار ,واریتانس ،میتانگین و متوارد دیگتر
بهره گرفته شد.

محدوده مورد مطالعه
روستای ورکانه در جنوب شرقی شهرستان همدان و در امتداد جاده فرعی منشعب از جاده همدان به مالیتر قترار گرفتته
است .این روستا به سبب بافت سنگی و معماری منحصر به فرد آن،در سالهتای اخیتر متورد توجته و بازدیتد گردشتگران
داخلی و خارجی قرا گرفته است .روستای مذکور همچنین به دلیل تلفیا هنرمندانه خانهها،حیا و باغ  -خانههای ستنگی
با طبیعت اطراف دارای فضای دلنشین و انسان محور است ( .)Rastandeh, 2009: 90به طورکلی در روستای ورکانته
همچون دیگر روستاهای واقع در منطقه سردسیر زاگر به منظور استفاده از انرژی حرارتی ناشی از تابش آفتاب ،پوشتش
سطوح خارجی تیره رنگ انتخاب گردیده و بافت روستا به هم فشرده است .نواحی روستایی از دیرباز به عنوان یک"جتا" و
در قالب مکان جغرافیایی با کارکرد اقتصادی تامین کننده بخش اصلی مواد اولیه وغذایی هر کشتور بتودهانتد ولتی ایجتاد
اشتغال برای نیروی مازاد کار روستا همراه با در نظر گرفتن "مزیت نسبی" و افزایش درآمتد روستتاییان ،توجته بته دیگتر
بخشهای اقتصادی را در توسعه نواحی روستایی ضروری ساخت به ایتن دلیتل عتالوه برتقاضتای روزافتزون بترای متواد
غذایی اهمیت مواد خام کشاورزی به عنوان زمینه ایجاد صنایع و اشتغال از یکسو و تقاضای بتاالی محصتول گردشتگری
روستایی در مبادالت عرضه و تقاضا در بازار گردشگری از دیگر سو توجه به قابلیتهای اقتصاد روستتای پیرامتون توستعه
همه جانبه و پایدار روستایی اهمیت دوچندان یافت در این راستا فضاهای روستایی پیرامون شهر در زمینه استراحت ،تمتدد
اعصاب،گذران اوقات فراغت و سرگرمیها و به طور کلی گردشگری متورد توجته قترار گرفتت ( Rastandeh, 2009:
.)91

یافتهها و بحث
ویژگیهای فردی جامعه مورد مطالعه
سرپرستان خانوارهای مورد مطالعه بر حسب سن در مقطع زیر  30ستال 20 ،نفتر بودنتد (9/3درصتد) در مقطتع 30-50
سال  144نفر ( 67/3درصد) و در مقطع باالی  50سال  23/4( 50درصد) نفرند که دارای میانگین  42/66سال و متد 44
سال میباشند .از نظر جنسیت نیز  208نفر ( 97/2درصد) مرد بودهاند و  6نفر (2/8درصد) زن بودهاند .جامعه مورد مطالعته
بر حسب میزان تحصیالت  95نفر ( 44/4درصد) بیسواد 56 ،نفر ( 26/2درصد) دارای سطح تحصیالت ابتتدایی و نهضتت
سواد آموزی 57 ،نفر ( 26/6درصد) دارای سطح تحصیالت راهنمایی و دبیرستان و  6نفر ( 2/8درصتد) دارای تحصتیالت
دانشگاهی بودهاند .همچنین از نظر شعل اصلی نیز وضعیت به ایت ترتیب بود که شغل کشاورزی شغل اصتلی  126نفتر از
افراد مورد مطالعه ( 58/9درصد) 68 ،نفر دارای شغل کارگر کشاورزی 3 ،نفر دارای شغل کارمندی ( 1/4درصد) و  17نفتر
نیز ( 7/9درصد) دارای سایر مشاغل بودهاند .در جدول ( )3و ( )4میزان اراضی زراعی و بتاغی جامعته متورد مطالعته آمتده
است.

323

تحلیل اثرات اجرای طرح بهسازی - ...اعظمی و همکاران

جدول .3توزیع فراوانی نمونهها بر حسب سطح اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی

کل

مقادیر

تعداد

درصد

فاقد اراضی کشاورزی

64

29/9

>5

66

30/8

5 - 10

80

37/4

<10

4
214

1/9
100

میانگین ،3/57 :انحراف معیار ،3/04 :مد ،4 :بیشترین ،15 :کمترین0 :

جدول  .4توزیع فراوانی نمونهها بر حسب سطح اراضی باغی
اراضی باغی

کل

مقادیر

تعداد

درصد

فاقد اراضی باغی

41

19/2

>3

73

34

3- 6

96

44/9

<6

4
214

1/9
100

میانگین ،2/37 :انحراف معیار ،1/64 :مد ،2 :بیشترین ،8 :کمترین0 :

اولویت بندی میزان اثر گذاری طرح بهسازی روستایی (اثرات طرح بهسازی روستایی)
در این بخش  5عامل تاثیرگذار بر طرح بهسازی روستایی اولویتبندی شده و براسا

ضریب تغییرات آورده شدهاند.

 میزان اثرگذاری طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای مسکنمهمترین شاخصهای مسکن آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر
شاخص های مسکن ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند پرهیز از استقرار واحدهای
مسکونی در حریم سیالبها و رودخانهها با ضریب تغییرات  ،0/235رعایت مقررات در ساخت و ساز توس مردم با
ضریب تغییرات  0/249و امکان تهیه و ساخت مسکن برای افراد روستا در قالب طرح بهسازی با ضریب تغییرات 0/281
میباشند.
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جدول  .5توصیف میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای مسکن
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

1

پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیالبها و رودخانهها

3/67

0/865

ضریب
تغییرات
0/235

2

رعایت مقرّرات در ساخت و ساز توس مردم روستا

3/88

0/969

0/249

3

امکان تهیه و ساخت مسکن برای افراد روستا در قالب طرح بهسازی

3/66

1/03

0/281

4

افزایش امکان بکارگیری تکنولوژی جدید در ساختمانها

3/93

1/11

0/282

5

پرهیز از ساخت خانه در اراضی نامناسب شیبدار و خطرناك

3/82

1/09

0/297

6

کمک به افزایش امکانات رفاهی و آسایشی در ساختمانها

3/56

1/06

0/297

7

کمک به حفر الگوی معماری سنتی روستا

3/58

1/07

0/298

8

افزایش مساحت ساختمانها

3/71

1/12

0/301

9

بهبود تجهیزات و امکانات بهداشتی در ساختمانها نظیر حمام و سرویس بهداشتی

3/60

1/10

0/305

10

بهبود و زیباسازی نمای ساختمانه در روستا

3/85

1/18

0/306

11

تغییر الگوی ساخت و ساز یا معماری روستایی

3/51

1/12

0/319

12

رعایت اصول و ضواب فنّی طرح در ساخت و ساز جدید در روستا

3/63

1/17

0/322

13

افزایش قیمت ملک (زمین و ساختمان) در روستا

3/60

1/11

0/322

14

کمک به ایجاد زمینه برای صدور سند مالکیت امالك

3/48

1/17

0/336

15

مقاوم سازی مساکن روستایی

3/54

1/20

0/338

16

میزان تغییر در تیپ ظاهری ساختمان های روستا

3/27

1/23

0/376

17

بهبود کیفیت مسکن روستا از لحا مصالح به کار رفته

18
19

افزایش تعداد طبقات ساختمانها
افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی

3/39
3/03
3/41

1/38
1/30
1/56

0/407

گویه

اولویت

0/429
0/457

مقیا  :خیلی کم= ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

در مورد شاخص های مسکن به کار رفته در این پهوهش و اولویت بندی به دست آمده نتتایج ایتن تحقیتا بتا تحقیقتات
غالمرضایی ( ،)1382عظیمتی و جمشتیدیان ( ،)1384مظفتر و همکتاران ( ،)1387ترکاشتوند ( ،)1388نصتیری (،)1388
زرافشانی و همکاران ( )1389و عنابستانی و اکبری ( ) 1391هماهنگی دارد و در تحقیقات ایتن محققتین نیتز آورده شتده
است.
 میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای بهداشتمهمترین شاخصهای بهداشت آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهتمتترین عوامتل اثرگتذار بتر
شاخص های بهداشت ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند امکان تهیه یتا دسترستی
به آب شرب بهداشتی با ضریب تغییرات  ،0/230جلوگیری از آلو با کفسازی بر عمومی روستا با ضریب تغییترات  0/231و
تعیین مکان دفع بهداشتی زباله در محدوده روستا با ضریب تغییرات  0/225میباشند.
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جدول  .6توصیف میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای بهداست
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

1

امکان تهیه یا دسترسی به آب شرب بهداشتی

3/91

0/902

ضریب
تغییرات
0/230

2

جلوگیری از آلودگی منازل با کفسازی بر عمومی روستا

3/93

0/909

0/231

3

تعیین مکان دفع بهداشتی زباله در محدوده روستا

3/87

0/871

0/225

4

ایجاد و گسترش فضای سبز در روستا

3/85

1

0/272

5

جمعآوری و هدایت آبهای سطحی از معابر روستا

3/71

1/08

0/291

6

کاهش اتالف و آلودگی منابع آب

3/69

1/08

0/292

7

جدا سازی محل نگهداری دام و سکونتگاه انسانی

3/58

1/08

0/301

8

جمعآوری زبالهها در سطح روستا

3/74

1/15

0/307

9

مکان یابی یا توسعه محدوده گورستان

3/67

1/16

0/316

10

انتقال فضوالت حیوانی به خارج از روستا

3/60

1/15

0/319

11

دفع و جمع آوری فاضالب روستایی

3/63

1/24

0/341

گویه

اولویت

مقیا  :خیلی کم= ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

در مورد شاخصهای بهداشت به کار رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دست آمده نتایج ایتن تحقیتا بتا تحقیقتات
رضوانی ( ،)1389تقیلو و همکاران ( ،)1388رابرت و شیام ( )2006و جو و همکاران ( )2003هماهنگی دارد و در تحقیقات
این محققین نیز آورده شده است.
 میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای کاربری اراضیمهمترین شاخصهای کاربری اراضی آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامتل اثرگتذار
بر شاخص های کاربری اراضی ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند توجته بته حفتر
بافتهای با ارزش تاریخی  -فرهنگی در روستا با ضریب تغییرات  ،0/200جذب امکانات و خدمات رفتاهی و زیربنتایی در
روستا با ضریب تغییرات  0/222و توسعه ساخت و ساز در داخل روستا با ضریب تغییرات  0/256است.
جدول  .7توصیف میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای کاربری اراضی
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

1

توجه به حفر بافتهای با ارزش تاریخی  -فرهنگی در روستا

4/06

0/815

ضریب
تغییرات
0/200

2

جذب امکانات و خدمات رفاهی و زیربنایی در روستا

4/13

0/918

0/222

3

توسعه ساخت و ساز در داخل روستا

3/79

0/973

0/256

4

تاثیر ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و تخریب آنها

3/56

1

0/280

5

مکان یابی مناسب خدمات جدید درروستا

3/84

1/09

0/283

6

کیفیت دسترسی افراد روستا به خدمات عمومی روستا

3/69

1/10

0/298

7

کاهش تخریب و فرسایش خاك و منابع طبیعی روستا

3/86

1/12

0/313

8

پیش بینی مناسب سمت یا مسیر توسعه روستا در آینده

3/78

1/20

0/317

9

توزیع و توسعه خدمات رفاهی و زیربنایی در سطح روستا

3/79

1/28

0/337

10

تناسب منطقی بین جمعیت و خدمات موجود در روستا
3/58
مقیا  :خیلی کم= ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

1/27

0/354

اولویت

گویه
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در مورد شاخصهای کاربری اراضی به کار رفته در این پهوهش و اولویتتبنتدی بته دستتآمتده نتتایج ایتن تحقیتا بتا
تحقیقات غالمرضایی ( ،)1382جمشیدیان ( )1383و آمار و صمیمی ( )1388هماهنگی دارد و در تحقیقات ایتن محققتین
نیز آورده شده است.
 میزان اثرگذاری طرح بهسازی روش شاخصهای شبکه معابرمهمترین شاخصهای شبکه معابر آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگتذار بتر
شاخصهای شبکه معابر ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند افزایش کیفیتت معتابر
موجود و بهبود معابر با ضریب تغییرات  ،0/268سهولت رفت و آمد روستاییان بتا ضتریب تغییترات  0/269و زبیتا ستازی
معابر با ضریب تغییرات  0/302میباشند.
جدول  .8توصیف میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای شبکه معابر
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

1

افزایش کیفیت معابر موجود و بهبود معابر

3/80

1/02

ضریب
تغییرات
0/268

2

سهولت رفت و آمد روستاییان

3/86

1/04

0/269

3

زیبا سازی معابر

3/83

1/16

0/302

4

احدا یا ایجاد معابر جدید

3/32

1/20

0/307

5

افزایش کیفیت پوشش معابر سطح روستا

3/45

1/15

0/333

6

حل مشکالت تردد مردم در ایام زمستان و برف گیر

3/38

1/18

0/349

7

امکان تردد وسیله نقلیه در سطح روستا

3/23

1/25

0/386

8

تغییرات سلسله مراتب معابر (سطحبندی معابر روستا)

3/26

1/36

0/417

9

رعایت ضواب فنّی در ایجاد و توسعه معابر روستا

3/14

1/40

0/445

10

بهبود کیفیت روشنایی معابر روستا
3/05
مقیا  :خیلی کم= ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

1/49

0/488

گویه

اولویت

در مورد شاخصهای شبکه معابر به کار رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دستآمده نتایج این تحقیا بتا تحقیقتات
شارعپور ( ،)1370عسگری ( ،)1383آسایش ( ،)1386الحسن ( )2007و اولریچ ( )2003هماهنگی دارد و در تحقیقات ایتن
محققین نیز آورده شده است.
 میزان اثرگذاری طرح بهسازی بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعیمهمترین شاخصهای اقتصادی و اجتماعی آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهتمتترین عوامتل
اثرگذار بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارهتا بیتان نمودنتد
استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی روستا با ضریب تغییرات  ،0/221بهبود متدیریت روستتایی و برنامتهریتزی بترای
آینده با ضریب تغییرات  0/242و حل مشکالت اساسی عمومی ساکنین روستا با ضریب تغییرات  0/245میباشند.
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جدول  .۹توصیف میزان اثرگذاری طرح بهسازی روی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

1

استفاده بهینه از منابع و امکانات تولید روستا

3/92

0/868

ضریب
تغییرات
0/221

2

بهبود مدیریت روستایی و برنامهریزی برای آینده

3/79

0/920

0/242

3

حل مشکالت اساسی عمومی ساکنین روستا

3/77

0/925

0/245

4

کاهش اختالفات همسایگی در سطح روستا

3/56

1/22

0/280

5

استفاده از نظرات مردم در مرحله قبل از اجرا طرح بهسازی

3/59

1/06

0/295

6

افزایش مشارکت مردم در توسعه روستا

3/66

1/09

0/297

7

استفاده از نظرات مردم در مرحله اجرا طرح بهسازی

3/58

1/23

0/343

8

افزایش بهبود وضع زندگی روستاییان

3/27

1/16

0/354

9

افزایش گردشگری در منطقه

3/46

1/23

0/355

3/38

1/20

0/355

1/20

0/358
0/360

گویه

اولویت

10

افزایش احسا

11

استفاده از نظرات مردم در مرحله بعد ازاجرا طرح بهسازی

3/35

12

کاهش مهاجرت و افزایش جمعیت

3/52

1/27

13

افزایش اشتغال در روستا با ایجاد مشاغل جدید

3/31

1/22

0/368

14

افزایش همدلی و انسجام مردم محلی

3/26

1/21

0/371

15

افزایش سرمایه گذاری در داخل روستا

3/38

1/26

0/372

16

بهبود داراییهای خانوار

3/17

1/19

0/375

17

تامین و توزیع عادالنه امکانات

3/11

1/29

0/414

18

تقویت نهادها یا تشکلهای مردمی محلی

3/16

1/41

0/446

19

افزایش امید به آینده در بین مردم

2/99

1/52

0/508

20

افزایش تنوع شغلی در روستا

3/52

1/19

0/559

21

کاهش نابرابریهای اقتصادی در روستا

3/35

1/19

0/594

تعلا خاطر مردم به روستا

مقیا  :خیلی کم= ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

در مورد شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به کار رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دستآمتده نتتایج ایتن
تحقیا با تحقیقات شارعپور ( ،)1370رضوانی ( ،)1379عظیمتی و جمشتیدیان مجتاور ( ،)1384شتکرآبی ( ،)1385پتاپلی
یزدی و ابراهیمی ( ،)1386زرافشانی و همکاران ( ،)1389الحسن ( )2007و رابترت و شتیام ( )2006همتاهنگی دارد و در
تحقیقات این محققین نیز آورده شده است.
آزمون  tتک نمونهای
از آزمون  tیک نمونهای برای آزمون این فرضیه به کار گرفته می شود کته آیتا یتک نمونته متورد نظربته جامعتهای بتا
میانگین مشخص تعلا دارد یا خیر .در واقع میانگین یک نمونه را با میانگین جامعه مقایسه میکند .در واقع به دنبتال پیتدا
کردن اختالف و تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه است.
فرضیه اول :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای مسکن در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
با توجه به دادههای جدول ،10درآزمون فرضیه اول مشخص شد،که گویههای شاخصهای مسکن بتا میتانگین  3/49و
انحراف معیار  0/65با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این است کته اجترای
طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای مسکن در این روستا موثر بوده و تاثیر مثبت داشته است.

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 13۹6

328

جدول  .10تی تک نمونهای (متغیر شاخصهای مسکن)
متغییر

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

خطا از میانگین

معناداری

درجه آزادی

آزمونt

شاخص مسکن

214

3/49

0/65

0/04

0/000

213

77/90

فرضیه دوم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای بهداشت در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
با توجه به دادههای جدول  ،11درآزمون فرضیه دوم مشخص شد،که گویههای شاخصهای بهداشت با میتانگین 3/74
و انحراف معیار  0/77با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شتدکه نشتان دهنتده ایتن استت کته
اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای بهداشت در این روستتا متوثر بتوده و تتاثیر مثبتت
داشته است.
جدول  .11تی تک نمونهای (متغیر شاخصهای بهداشت)
متغییر

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

خطا از میانگین

معناداری

درجه آزادی

آزمون t

شاخص بهداشت

214

3/74

0/77

0/05

0/000

213

77/08

فرضیه سوم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای کاربری اراضی در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
با توجه به دادههای جدول  ،12درآزمون فرضیه سوم مشخص شد،که گویههای شاخصهای کاربری اراضی با میتانگین
 3/80و انحراف معیار  ./74با مقداری معادل  ./000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این استت کته
اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای کاربری اراضی در ایتن روستتا متوثر بتوده و تتاثیر
مثبت داشته است.
جدول  .12تی تک نمونهای (متغیر شاخصهای کاربری اراضی)
متغییر

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

خطا از میانگین

معناداری

درجه آزادی

آزمون t

شاخص کاربری اراضی

214

3/80

0/74

0/05

0/000

213

74/62

فرضیه چهارم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای شبکه معابر در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
با توجه به دادههای جدول ( ،)13درآزمون فرضیه چهارم مشخص شد،که گویههای شاخصهای شبکه معابر با میتانگین
 3/43و انحراف معیار  0/76با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این است که
اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای شبکه معابر در این روستا موثر بوده و تتاثیر مثبتت
داشته است.
جدول .13تی تک نمونه ای (متغیر شاخصهای شبکه معابر)
متغییر

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

خطا از میانگین

معناداری

درجه آزادی

آزمون t

شاخص شبکه معابر

214

3/43

0/76

0/05

0/000

213

65/40

فرضیه پنجم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در روستای ورکانته تتاثیر مثبتتی
داشته است.
با توجه به دادههای جدول ( ،)14درآزمون فرضیه پنجم مشخص شد،که گویههای شاخصهتای اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی با میانگین  3/43و انحراف معیار  0/83با مقداری معادل  0/000در ستطح بتیش از  99درصتد معنتادار شتدکه
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نشان دهنده این است که اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتمتاعی در
این روستا موثر بوده و تاثیر مثبت داشته است.
جدول .14تی تک نمونه ای (متغیر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی)
متغییر

تعداد کل

میانگین

انحراف معیار

خطا از میانگین

معناداری

درجه آزادی

آزمون t

شاخص اقتصادی و اجتماعی

214

3/47

0/83

0/05

0/000

213

59/85

آزمون خیدو
خیدو دو متغیره از جمله آزمون های ناپارامتریک است که به مقایسته فراوانتی متورد مشتاهده بتا فراوانتی متورد انتظتار
میپردازد .در این تحقیا از آزمون خیدو برای نشان دادن تاثیرات ناشی از نوع شغل اصلی بر متغیرهتای موجتود استتفاده
شد .تحلیل نتایج جدول ( )15نشان میدهد که بین نوع شغل اصلی و متغیرهای ناشی از طرح بهسازی روستایی شتاخص
مسکن ،بهداشت ،کاربری ارای ،شبکه معابر و شاخص اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح بتیش از  99درصتد رابطته
معنا دار و مثبت وجود دارد.
جدول  .15بررسی تاثیر شغل اصلی بر متغیرهای ناشی از اجرای طرح بهسازی
متغیر

آماره آزمون خی دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

شاخص مسکن

1/49

49

0/000

شاخص بهداشت

1/33

33

0/000

شاخص کاربری اراضی

1/97

32

0/000

شاخص شبکه معابر

71/0

31

0/000

شاخص اقتصادی و اجتماعی

123/73

56

0/000

تعیین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین میزان اراضی کشاورزی و بااغی و متغیرهاای ناشای از
اجرای طرح بهسازی
ضریب همبستگی پیرسون از روشهای پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب میگردد .ایتن ضتریب
به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی مورد استفاده قرار میگیرد .رابطه بتین میتزان اراضتی کشتاورزی و
باغی و هر یک از متغیرهای ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی به روش ضریب همبستتگی پیرستون در جتدول ()16
آمده است.
جدول  .16رابطه بین متغیرهای پژوهش (ضریب همبستگی پیرسون)
ردیف

متغیر

معنی داری

1

شاخص مسکن

0/622

2

شاخص بهداشت

0/977

3

شاخص کاربری اراضی

0/979

4

شاخص شبکه معابر

0/493

5

شاخص اقتصادی و اجتماعی

0/383

* معنیداری در سطح 0/05

** معنیداری در سطح 0/01
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نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین میزان اراضتی کشتاورزی و بتاغی و متغیرهتای ناشتی از
اجرای طرح بهسازی روستایی هیچ رابطه معنیداری وجود ندارد.
تعیین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین میزان عملکرد اراضی کشااورزی و متغیرهاای ناشای از
اجرای طرح بهسازی
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین میزان عملکرد اراضی کشاورزی و تنهتا متغیتر کتاربری
اراضی در سطح  99درصد رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد و بین میزان عملکرد اراضتی کشتاورزی بتا ستایر متغیرهتای
ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی هیچ رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدول  .17رابطه بین متغیرهای پژوهش (ضریب همبستگی پیرسون)
ردیف

متغیر

معنی داری

1

شاخص مسکن

0/238

2

شاخص بهداشت

0/229

3

شاخص کاربری اراضی

**0/009

4

شاخص شبکه معابر

0/580

5

شاخص اقتصادی و اجتماعی

0/718

* معنیداری در سطح 0/05

** معنیداری در سطح 0/01

تعیین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین میزان عملکرد اراضی باغی و متغیرهای ناشی از اجرای
طرح بهسازی
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین میزان عملکرد باغی و تنها متغیر کاربری اراضی در
سطح  95درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین میزان عملکرد اراضی کشاورزی با سایر متغیرهای ناشی از
اجرای طرح بهسازی روستایی هیچ رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدول  .18رابطه بین متغیرهای پژوهش (ضریب همبستگی پیرسون)
ردیف

متغیر

معنی داری

1

شاخص مسکن

0/880

2

شاخص بهداشت

0/199

3

شاخص کاربری اراضی

*0/054

4

شاخص شبکه معابر

0/980

5

شاخص اقتصادی و اجتماعی

0/453

* معنیداری در سطح ./05

** معنیداری در سطح ./01

نتیجهگیری
از نظر اولویت بندی میزان اثر گذاری طرح بهسازی روستایی (اثرات طرح بهسازی روستایی)در مورد هر یک از 5
عوامل بررسی شده در این تحقیا نتایج ذیل به دست آمد:
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در مورد میزان اثرگذاری طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای مسکن :مهمترین شاخصهای مسکن آنهایی هستند
که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر شاخصهای مسکن ناشی از اجرای طرح بهسازی
روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیالبها و رودخانهها با
ضریب تغییرات  ، 0/235رعایت مقررات در ساخت و ساز توس مردم با ضریب تغییرات  0/249و امکان تهیه و ساخت
مسکن برای افراد روستا در قالب طرح بهسازی با ضریب تغییرات  0/281میباشند .در مورد شاخصهای مسکن به کار
رفته در این پهوهش و اولویت بندی به دست آمده نتایج این تحقیا با تحقیقات غالمرضایی ( ،)1382عظیمی و
جمشیدیان ( ،)1384مظفر و همکاران ( ،)1387ترکاشوند ( ،)1388نصیری ( ،)1388زرافشانی و همکاران ( )1389و
عنابستانی و اکبری ( ) 1391هماهنگی دارد و در تحقیقات این محققین نیز آورده شده است .در مورد میزان اثرگذاری
طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای بهداشت :مهمترین شاخصهای بهداشت آنهایی هستند که دارای ضریب
تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر شاخصهای بهداشت ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که
سرپرستان خانوارها بیان نمودند ا مکان تهیه یا دسترسی به آب شرب بهداشتی با ضریب تغییرات  ،0/230جلوگیری از
آلودگی با کفسازی بر عمومی روستا با ضریب تغییرات  0/231و تعیین مکان دفع بهداشتی زباله در محدوده روستا با
ضریب تغییرات  0/225میباشند.
از آنجا که مهمترین شاخصهای بهداشتی عنوان شده توس جامعه مورد مطالعه مواردی است که پیش شر الزم
برای توسعه روستایی میباشد می توان گفت که اجرای طرح بهسازی در این گام تاحدودی از نظر جامعه مورد مطالعه در
این امر موفا بوده است .در مورد شاخصهای بهداشت به کار رفته در این پهوهش و اولویت بندی به دست آمده نتایج
این تحقیا با تحقیقات رضوانی ( ،)1389تقیلو و همکاران ( ،)1388رابرت و شیام ( )2006و جو و همکاران ()2003
هماهنگی دارد و در تحقیقات این محققین نیز آورده شده است.
در مورد میزان اثرگذاری طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای کاربری اراضی :مهمترین شاخصهای کاربری
اراضی آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر شاخصهای کاربری اراضی
ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند توجه به حفر بافتهای با ارزش تاریخی -
فرهنگی در روستا با ضریب تغییرات  ،0/200جذب امکانا ت و خدمات رفاهی و زیربنایی در روستا با ضریب تغییرات
 0/222و توسعه ساخت و ساز در داخل روستا با ضریب تغییرات  0/256است .در مورد شاخصهای کاربری اراضی به کار
رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دستآمده نتایج این تحقیا با تحقیقات غالمرضایی ( ،)1382جمشیدیان ()1383
وآمار و صمیمی ( ) 1388هماهنگی دارد و در تحقیقات این محققین نیز آورده شده است.
در مورد میزان اثرگذاری طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای شبکه معابر :مهمترین شاخصهای شبکه معابر که
دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر شاخصهای شبکه معابر ناشی از اجرای طرح بهسازی
روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند افزایش کیفیت معابر موجود و بهبود معابر با ضریب تغییرات  ،0/268سهولت
رفت و آمد روستاییان با ضریب تغییرات  0/269و زبیاسازی معابر با ضریب تغییرات  0/302میباشند .درمورد شاخصهای
شبکه معابر به کار رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دستآمده نتایج این تحقیا با تحقیقات شارعپور (،)1370
عسگری ( ،)1383آسایش ( ،)1386الحسن ( )2007و اولریچ ( )2003هماهنگی دارد و در تحقیقات این محققین نیز آورده
شده است.
در مورد میزان اثرگذاری طرح بهسازی روستایی روی شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی :مهمترین شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنهایی هستند که دارای ضریب تغییرات کمتری باشند .مهمترین عوامل اثرگذار بر
شاخص های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی که سرپرستان خانوارها بیان نمودند
ا ستفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی روستا با ضریب تغییرات  ،0/221بهبود مدیریت روستایی و برنامهریزی برای
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آینده با ضریب تغییرات  0/242و حل مشکالت اساسی عمومی ساکنین روستا با ضریب تغییرات  0/245میباشند.
در مورد شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به کار رفته در این پهوهش و اولویتبندی به دستآمده نتایج این
تحقیا با تحقیقات شارعپور ( ،)1370رضوانی ( ،)1379عظیمی و جمشیدیان مجاور ( ،)1384شکرآبی ( ،)1385پاپلی
یزدی و ابراهیمی ( ،)1386زرافشانی و همکاران ( ،)1389الحسن ( )2007و رابرت و شیام ( )2006هماهنگی دارد و در
تحقیقات این محققین نیز آورده شده است.
در مورد فرضیات تحقیا و نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونه فرضیه اول :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای
مسکن در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است .در آزمون فرضیه اول مشخص شد،که گویههای شاخصهای مسکن
با میانگین  3/49و انحراف معیار  0/65با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده
این است که اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای مسکن در این روستا موثر بوده و
تاثیر مثبت داشته است .این امر نشان دهنده آن است که اجرای طرح بهسازی در روستای مورد مطالعه به طور کلی در
بهبود شاخص های مسکن موثر بوده است و این نیز نشان دهنده آن است که این طرح به صورت کلی در انجام یکی از
اهداف اصلی خود که رعایت مقررات در ساخت و ساز مساکن روستایی میباشد به نسبت خوب عمل کرده است ولی باید
توجه داشت از جمله اهداف اصلی طرح بهسازی که مقاوم سازی مساکن روستایی میباشد از نظر جامعه مورد مطالعه این
طرح خوب عمل نکرده و دارای نقا ضعف میباشد که شناسایی این نقا ضعف میتواند در اجرا و به کارگیری این
طرح در ادامه موثر واقع شود.
از جمله نقا برجسته اشاره شده تو س جامعه مورد مطالعه تاثیر نداشتن این طرح در به کاربردن مصالح مقاوم برای
مساکن روستایی می باشد که با توجه به این که روستای مورد نظر از نظر مسکن روستایی حالتی استراتهیک و فوق العاده
دارد باید نسبت به مقاوم سازی و اصالح مصالح به کاررفته در این روستا اقدام الزم انجام گردد .در مورد فرضیه دوم:
اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای بهداشت در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است .در آزمون فرضیه دوم
مشخص شد ،که گویههای شاخصهای بهداشت با میانگین  3/74و انحراف معیار  0/77با مقداری معادل  0/000در
سطح بیش از  99درصد مع نادار شدکه نشان دهنده این است که اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای ورکانه در
بهبود شاخصهای بهداشت در این روستا موثر بوده و تاثیر مثبت داشته است.
در این آزمون نیز تاثیر اجرای طرح بهسازی بر روی شاخص های شبکه بهداست در منطقه مورد مطالعه معنی دار بوده
داست بدین معنی که اجرای طرح در بهبود آب شرب آشامیدنی بهداشتی تاثیر مثبتی داشته است که با توجه به این که
آب شرب از پایههای اولیه در بهداشت در مناطا روستایی میباشد بنابراین میتوان قضاوت کرد که اجرای طرح در این
راستا موفا بوده است ولی در زمینههای دیگر نیز دفع فاضالب روستایی چندان موفا عمل نکرده است که باید این
موضوع بادیدی عمیا تر مورد بررسی قرار گیرد تا در اجرای موفقیت آمیز طرح در راستای پایداری گام برداشته شود.
در مورد فرضیه سوم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای کاربری اراضی در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته
است .درآزمون فرضیه سوم مشخص شد،که گویههای شاخصهای کاربری اراضی با میانگین  3/80و انحراف معیار
 0/74با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این است که اجرای طرح بهسازی
روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخصهای کاربری اراضی در این روستا موثر بوده و تاثیر مثبت داشته است.
فرضیه چهارم :اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخص های شبکه معابر در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
درآزمون فرضیه چهارم مشخص شد،که گویههای شاخصهای شبکه معابر با میانگین  3/43و انحراف معیار  0/76با
مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این است که اجرای طرح بهسازی روستایی
در روستای ورکانه در بهبود شاخص های شبکه معابر در این روستا موثر بوده و تاثیر مثبت داشته است .فرضیه پنجم:
اجرای طرح بهسازی در بهبود شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در روستای ورکانه تاثیر مثبتی داشته است.
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درآزمون فرضیه پنجم مشخص شد،که گویههای شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با میانگین  3/43و انحراف
معیار  0/83با مقداری معادل  0/000در سطح بیش از  99درصد معنادار شدکه نشان دهنده این است که اجرای طرح
بهسازی روستایی در روستای ورکانه در بهبود شاخص های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در این روستا موثر بوده و تاثیر
مثبت داشته است.
بنابراین نتایج تحقیا نشان داد که اجرای طرح بهسازی روستایی در بهبود شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در روستای مورد نظر موثر واقع شده که البته بخش اقتصادی آن کم رنگتر بوده و بیشترطرح بهسازی روی شاخصهای
اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است .نتایج آزمون فرضیههای بیان شده در این تحقیا با تحقیقات شارع پور (،)1370
رضوانی ( ،)1379غالمرضایی ( ،)1382عظیمی و جمشیدیان ( ،)1384مظفر و همکاران ( ،)1387ترکاشوند (،)1388
نصیری ( ،)1388زرافشانی و همکاران ( )1389و عنابستانی و اکبری ( )1391الحسن ( )2007و رابرت و شیام ()2006
هماهنگی دارد و در تحقیقات این محققین نیز آورده شده است.
در خصوص ضریب همبستگی پیرسون به کارفته دراین پهوهش و رابطه آن با متغیرهای اثرگذار با اجرای طرح بهسازی
روستایی نتایج تحقیا نشان داد که بین میزان اراضی کشاورزی و باغی و متغیرهای ناشی از اجرای طرح بهسازی
روستایی هیچ رابطه معنیداری وجود ندارد .این نتیجه نشان دهنده آن است که متغیرهای اثرگذار بر طرح بهسازی
روستایی شامل پنج شاخص عنوان شده در این پهوهش با متغیر سطح اراضی زراعی و باغی رابطهای ندارد .همچنین
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین میزان عملکرد اراضی کشاورزی سایر متغیرهای ناشی از
اجرای طرح بهسازی روستایی هیچ رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون
نشان می دهد که بین میزان عملکرد باغی و تنها متغیر کاربری اراضی در سطح  99درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود
دارد و بین میزان عملکرد اراضی کشاورزی با سایر متغیرهای ناشی از اجرای طرح بهسازی روستایی هیچ رابطه معنی
داری وجود ندارد .این نتایج به طور کلی بازگو کننده این امر است که بین وضعیت اقتصادی مردم منطقه به طور کلی با
شاخصهای به کارر فته برای ارزیابی طرح بهسازی رابطهای معنیدار به دست نیامد .نتایج آزمون کروسکال والیس نیز
نشان دهنده این امر بود که رابطه خاص و معنیداری بین سطح تحصیالت جامعه مورد مطالعه و همچنین نوع مالکیت با
شاخصهای به کار رفته در این تحقیا به چشم نمی خورد و تنها بین مالکیت اراضی و شاخص بهداشت در سطح 95
درصد رابطه مثبت و معنی داری مشخص شد.
در کل می توان عنوان کرد که اجرای طرح بهسازی روستایی در روستای مورد مطالعه در برخی از جنبهها موفا بوده و
نتایج مثبتی نیز به بارآورده است ولی در جنبه های دیگر که عنوان شد عملکرد رضایت بخشی ندارد شاید یکی از
مهمترین دالیل آن این است که چنین طرح های به صورت باال از پایین بوده و بدون مشارکت خود روستاییان در نیاز
سنجی و شناسایی مسائل اصلی و مشکالت آن ها صورت گرفته و در مرحله اجرا نیز از مشارکت مردم کمتر استفاده
میشود و در واقع مردم چنین احسا میکنند که اینگونه طرحها به صورت یک متغیر بیرونی به آنها تحمیل شده
است بنابراین موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد .با توجه به نتایج بدست آمده از پهوهش حاضر و در جهت تکمیل
نمودن اطالعات موجود موارد زیر پیشنهاد میشود:
 با توجه به این موضوع که اولویتبندی انجام شده در خصوص شاخصهای مسکن در روستای مورد مطالعه نشاندهنده این امر بود که طرح بهسازی در بهبود کیفیت مصالح برای ساخت و ساز و مقاوم سازی روستایی چندان موفا
نبوده است بنابراین پیشنهاد میگردد که با اعطای وام های بلندمدت برای اهالی نسبت به مقاوم سازی مساکن خود عمل
کرده و به این صورت آنها را نیز در اجرای طرح مشارکت دهیم.
 با توجه به این که در اولویتبندی عنوان شده دفع وجمعآوری فاضالب روستایی جایگاه پایینی داشت میتوان ازطریا مشارکت خود روستاییان نسبت به هدایت و جمعآوری فاضالبهای روستایی به بیرون اقدام الزم را انجام داد که
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.خروج بهداشتی و مناسب این امر می تواند در بهبود و افزایش بهداشت منطقه تاثیر قابل توجهی را داشته باشد
 با توجه به این که روستای مورد مطا لعه یکی از روستاهای مناسب برای گردشگری در استان و حتی کشور میباشد ودر صورت ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه گردشگری در منطقه می توان شاهد بهبود و رشد اقتصادی مردم منطقه
باشد بنابراین پیشنهاد میگردد که دولت نسبت به راهاندازی سامانهای جهت معرفی وشناساییی ظرفیت چنین روستاهایی
.به مردم برای توسعه گردشگری اقدام نماید
 همچنین می توان از مشارکت بخش خصوصی نیز در توسعه گردشگری در منطقه استفاده نمود که این امر شغلهای.متنوع تر و بیشتری را نیز با خود به روستا آورده و از فشار بیش از اندازه به زمین برای بهرهبرداری جلوگیری خواهد کرد
 تک نمونه در مورد هر یک از شاخصهای به کار رفته میتوان پیشنهادt همچنین با توجه به معنیدار شدن نتایج آزمون
نمود که در مراحل مختلف طرح اگر مشارکت واقعی روستاییان فراهم شود تاثیر قابل توجهی خواهد داشت بنابراین
.مشارکت مردم منطقه در مراحل مختلف طرح پیشنهاد میگردد
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Extended Abstract
Introduction
Rural guiding plans are the main comprehensive plans for development of rural areas across Iran. Since
1987, more than 16440 projects have been provided in different areas of the country, and about 7670
projects have been implemented so far. Two decades later, in the year 2007, the rural improvement
plans in sample villages focusing on employment began by Housing Foundation of Islamic Revolution.
In spite of great interaction between natural environment of the rural areas and development plans, no
comprehensive evaluation have been conducted over the impact of such programs. After more than
two decades of beginning of the Modified programs in rural areas and high costs of preparation and
implementation of such plans, people were encountered with different effects of such plans like
changes in the physical structure of the village, change in the patterns of housing, etc. The main
objective of this study was to analyze the effects of the implementation of reconstruction plans in
Workaneh village in Hamedan province from the villagers' point of view. This study was also
conducted to identify existing bottlenecks and modifications in the presentation and implementation of
such projects.

Methodology
This study was basically done as a descriptive-analytical research. In this method, by selecting and
studying selected samples of society, the frequency, distribution and relations between variables are
criticized and analyzed. The population of this study is the total of supervisors of the households in the
Vorkaneh village of Hamedan which were 214 households through all calculation. A questionnaire
containing 18 open questions and 70 closed questions was used to collect data. The accuracy of
indexes and items in the questionnaire or face validity were confirmed by specialists. To analyze the
reliability of the research tool, the questionnaires were given to 30 heads of households, the results
were examined and Cronbach alpha was calculated. The obtained result was 0.94% which was rather
an acceptable figure. Based on the nature of the research, the data in this study were described and
analyzed. In the descriptiion section of data, descriptive statistics such as frequency, percentage,
median, mode, standard deviation, variance, mean, and others' were used.
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Results and discussion
Participants of this study were 42 years old on average. A majority of them were illiterate (44 percent)
and a few of them had finished the high school and hold a diploma degree. About the efficacy of the
rural improvement plans on housing indexes: The most important housing indexes are those with a
lower coefficient of variation. The most important factors influencing the housing indexes due to the
implementation of a rural improvement plan which were made by the heads of households were
avoiding the establishment of residential units in the vicinity of floods and rivers, observing the
regulations on construction by people, and the possibility of preparing and constructing housing for
villagers in the form of improvement plan were with coefficients of variation 0.235, 0.249, and 0.281,
respectively. However, the most important factors influencing the health indexes due to the
implementation of the rural improvement plan, which the households' supervisors stated, were the
possibility of preparing and access to sanitary drinking water, preventing contamination with floor
covering on the general population of the village, and determination of waste disposal area in the
village range with coefficients of variation 0.230, 0.231, and 0.225, correspondingly. About the
efficacy of the rural improvement plans on land use indexes: The most important housing indexes are
those with a lower coefficient of variation. The most important factors influencing the land use indexes
due to the implementation of a rural improvement plan which were made by the heads of households
were attention to the preservation of contexts with historical-cultural values in the village, attracting
facilities and welfare services in rural areas, and development of construction in the village with
coefficients of variation 0.200, 0.222, and 256, respectively. About the efficacy of the rural
improvement plans on passageways network indexes: Accordingly, the most important factors
affecting the passageways network indexes due to the implementation of a rural improvement plan,
which the households' supervisors stated, was to increase the quality of passageways network and
improvement them, ease of villagers' commuting, and making the pavements beautiful with
coefficients of variation 0.268, 0.269, and 0.302, respectively. Also, the results of Pearson correlation
coefficient showed that there is not any significant relationship between agricultural land performance
and other variables due to the implementation of rural improvement plan.
Finally, the results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant and positive
relationship between garden function and the only land use variable index at level 99%. There is not
any significant relationship between agricultural land performance and other variables due to the
implementation of rural improvement plan. These results generally suggested that there is not a
significant relationship between the economic situations of the region's people in general and the
applied indexes for evaluating the improvement plan. The results of Kruskal-Wallis test also indicated
that there was no significant and meaningful relationship between the education level of the studied
society and the type of ownership with the indexes used in this study and, only the positive and
significant relationship was determined between land ownership and health index at level 95%.
Conclusion
The results totally indicated that the proposed program or plan had different effects on the five
dimensions considered by local people’s points of view in the studied area. Regarding the fact that the
prioritization of the housing indexes in the studied village indicated that the improvement plan had not
been successful in improving the quality of materials for construction and rural rehabilitation. It was,
therefore, suggested that by providing long-term loans to residents to reconstruct their homes and, they
participate in the implementation of the plan.
Key Words: Development Projects, Improvement Plans, Effect Analysis, Varkane Village,
Rural Development

