
 
 

 
ره 

شما
16

4
 ♦ 

ان 
مست

ز
97 ♦

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 مسکن  بر توسعه بهسازي ویژه طرح اجراي اثرات ارزشیابی
   ابریشم) دهستان :يدروستایی(مطالعه مور

 **زهره صادقی ، *فرهاد عزیزپور  


  12/12/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  09/03/1397                                    یخ پذیرش مقاله:                                                                                                              تار

  چکیده  
ین و هدف گذاري شده است. این طرح، اساس اهداف کالن برنامه چهارم توسعه کشور تدو طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی بر

باشد. طرحی که با هدف تأمین مسکن مناسب، مقاوم روستایی، حفظ هویت معماري  هاي عمرانی کشور می از مهمترین طرح   متأخرترین و
از واحدهاي نیمی   سازي مصرف انرژي و ... شکل گرفت. در قالب این طرح مقرر گردیده است که بومی، ارتقاي بهداشت محیط، بهینه

مسکونی روستایی کشور (دو میلیون واحد)، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نوسازي گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی اثرات 
تحلیلی است. جامعه آماري  –سازي مسکن روستایی در دهستان ابریشم تهیه شده است. روش پژوهش، توصیفی اجراي طرح مقاوم

نفر از  318در این دهستان، حدود   شده است.  م است که طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی در آن اجراپژوهش حاضر دهستان ابریش
خانوار موفق به دریافت وام شدند. براي تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. براي  3138مردم روستاهاي مورد مطالعه از 

عنوان جامعه نمونه تعیین  خانوار به 94اساس این روش،  ادفی استفاده شده است. براي و تص گیري طبقه هاي نمونه انتخاب نمونه از روش
ها، از  اي و میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. براي تحلیل داده هاي کتابخانه آوري اطالعات از روش شدند. براي جمع

هاي تحقیق این نتیجه  اساس یافته سمیرنوف استفاده شده است. برهاي آماري استنباطی نظیر آزمون فریدمن، آنوا و کولموگروف ا روش
حاصل شد که تحوالت کمی و کیفی بوجود آمده در واحدهاي مسکونی جدید در انطباق با نیاز غالب روستاییان (خانوارهاي نمونه) بوده 

  بازنگري نوع نگرش و مدیریت اجرا نیازمنداز جنبه  روستایی، مسکن کیفیت و کمیت در مثبت اثرات از برخورداري عین است. طرح در
هاي انجام گرفته در  نتیجه حاصل شده متفاوت با نتایج سایر پژوهشزیرا  ،نتیجه آن استدر بخش   ، و اصالح است. نوآوري مقاله حاضر

و   هري سوق دادهها، طرح مقاوم سازي مسکن ، زمینه تحول مسکن روستایی را به سمت مسکن ش این زمینه است. در سایر پژوهش
اي متفاوت در محدوده مورد مطالعه رسیده  تحقیق حاضر به نتیجه  کارکردي در مسکن را متزلزل ساخته است. ولی –پیوستگی ساختاري

  است. 
  
  

  

  .مسکن، طرح ویژه بهسازي مسکن، توسعه مسکن، نواحی روستایی، دهستان ابریشم کلمات کلیدي:
  
 azizpourf@yahoo.com .ریزي روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران رنامهدانشیار گروه جغرافیا و ب *

 . ریزي روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران  جغرافیا و برنامهارشد  کارشناس **
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  مقدمه   
مکانی است معین کـه خـانوار بـراي سـکونت       مسکن

عنـوان مرکـز فیزیکـی و     نماید و همچنـین بـه   اختیار می
عنــوان ســرپناه و یکــی از نیازهــاي اولیــه و اساســی  بــه

). بنیـاد  142 :1390آید (رضوانی،  خانواده به حساب می
ترین متولی مسکن  عنوان اصلی مسکن انقالب اسالمی به

: 1388پـور،   شود (سـرتیپی  روستایی کشور محسوب می
گیـري،   هاي این نهاد از همـان آغـاز شـکل    ). فعالیت10

حرکتی پیوسته، تدریجی و تکاملی را در زمینـه توسـعه   
روستایی در کشور به طـور عـام و بهسـازي و نوسـازي     

موجب شده اسـت. امـا     ی به طور خاصی تامسکن روس
نگاهی به وضعیت موجـود مسـکن روسـتایی و ترسـیم     

انداز آتی مسکن روسـتایی بـا فـرض ادامـه رونـد       چشم
هـایی را ایجـاد    هـاي موجـود، نگرانـی    فعلی و شـاخص 

کند که عمدتاً ناشی از پیشی گرفتن روند فرسـودگی   می
دسـت   هـاي روسـتایی در کشـور و از    و زوال سکونتگاه

ــت.    ــتاها اس ــکان در روس ــت و اس ــت زیس ــتن کیفی رف
اي بـود   بنابراین، این روند و پیامدهاي ناشی از آن مسئله

اندیشـی و ارائـه طرحـی بـراي جبـران       که نیازمند چـاره 
هاي گذشته بود. طرح ویژه بهسازي مسکن  ماندگی عقب

در پــی پاســخی بــه ایــن مســئله اساســی نظــام مســکن 
). ایـن  3: 1387(عزیـزي،  روستایی کشـور بـوده اسـت    

در سطح روستاهاي کشـور   1390تا  1384از سال   طرح
سـازي، حفـظ هویـت معمـاري بـومی،       با هـدف مقـاوم  

ارتقاي بهداشت محیط، بهینه سازي مصرف انـرژي و ...  
اجرا شد. با اجراي طرح ویژه بهسازي مسکن روسـتایی  
مردم روستایی با دریافـت تسـهیالت بـانکی در چرخـه     

سکن نقش اساسی ایفا کردند (قاسـمی اردهـائی،   تولید م
). دهســتان ابریشــم یکــی از 67 :1390رســتم علیــزاده، 

نواحی کشور است که در آن طرح بهسازي بـه اجـرا در   
موفـق   3138خانوار از  318آمد. در این دهستان، حدود 

ــه     ــم ب ــتان ابریش ــدند. دهس ــت وام ش ــه دریاف ــل  ب دلی
ی و دارا بـودن  جغرافیـای خـاص   برخورداري از موقعیت

بافت مناسب بعد از اجراي طرح هاي عمرانـی مسـکن،   
دهـد و بـه     اسـتقرار خود   درتوانسته جمعیت فراوانی را 

خـانوار وام   318بنیاد مسـکن حـدود    شهايگزار  استناد 
اند. در واقع ایـن افـراد بـا دریافـت      مسکن دریافت کرده

تسهیالت بانکی در چرخه تولید مسـکن نقـش اساسـی    
دلیل تغییرات  کردند و در حال حاضر این دهستان به ایفا

کالبدي جزو روسـتاهاي پیشـرو نسـبت بـه روسـتاهاي      
د. این طرح در کنار اثرات مثبـت نظیـر    همجوار قرار دار

باال رفـتن سـطح اسـتحکام، دسترسـی مسـکن بـه نـور        
طبیعی، عدم نفوذ رطوبت به درون مسکن، برخـورداري  

اسـب و ... سـبب بـروز    از سرویس بهداشتی و حمام من
هاي مسکونی شده است. تغییـر   اثرات منفی نیز در واحد

در فضـابندي و حـذف فضـاهاي مناسـب (نظیـر محـل       
نگهداري محصوالت کشاورزي، محـل نگهـداري دام و   
...) تغییر در سـیماي واحـد مسـکونی متـأثر از الگـوي      

از جمله این تغییرات است. بر ایـن اسـاس    شهري و ...
بـا توجـه بـه اهـداف طـرح بـه دنبـال         پژوهش حاضـر 

ارزشیابی اثرات طرح ویژه بهسـازي در توسـعه مسـکن    
روستاهاي دهستان ابریشـم اسـت. در ایـن چـارچوب،     

  شود:  سواالت اساسی زیر طرح می
آیا طرح ویژه بهسازي مسـکن سـبب تحـوالتی در      -

ــتان    نظــام مســکن روســتایی دهســتان ابریشــم (شهرس
 فالورجان) شده است؟

طـرح ویــژه بهســازي  صـورت بــروز تحــوالت،   در -
اي توانسـته زمینـه توسـعه     تا چه اندازهمسکن روستایی 

  مسکن را در این ناحیه روستایی فراهم سازد؟
  

 تحقیق  هپیشین
همواره مقوله رسیدگی به وضعیت مسکن روسـتاهاي  

ــور و راه ــروژه کش ــدازي پ ــکن در   ان ــی مس ــاي عمران ه
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از سـوي دولتمـردان   روستاها، یکی از مواردي است که 
خصوص پس از پیروزي انقالب اسالمی مد نظر بـوده   به

در ایران بـا ایـن   یی است. فعالیت بهسازي مسکن روستا
توانـد کمـک مـؤثري در حـل مشـکالت و       که مـی باور 

هاي مسکن روستا باشد، بیش از دو دهه اسـت   نابسامانی
  که در روستاهاي کشور در حال اجراست.  

در  1384مسکن روستایی در سال  طرح ویژه بهسازي
وارد مرحلـه   1385 هیئت دولت مطرح و از ابتداي سال

هـاي   ترین طرح اجرا شد. این طرح متأخرترین و از مهم
طرحی که با هدف تأمین مسکن  .باشد عمرانی کشور می

مناسب، مقـاوم و بـادوام روسـتایی شـکل گرفـت و بـا       
نی بـه  نوسازي ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکو

ــه  ــذارترین برنام ــی از تأثیرگ ــعه   یک ــر توس ــاي معاص ه
: 1391روستایی در کشور تبدیل گردیـده اسـت (بیتـی،    

هـاي مسـکن    ). کمبود مسکن و افـت کیفـی شـاخص   1
هـــاي روســـتایی و  پـــذیري پهنـــه روســـتایی، آســـیب

هـاي کشـور در مقابـل حـوادث غیـر مترقبـه،        سکونتگاه
ها و اعتبـارات   نامهها، بر نابرابري و عدم تعادل میان طرح

اختصاص داده شده میان مسـکن شـهري و روسـتایی و    
ها  اندازها و سیاست هاي فرادست (چشم ها و طرح برنامه

گیري ایـن   و راهبردها) مهمترین عوامل اثرگذار در شکل
). بنیـاد مسـکن انقـالب    25: 1387طرح هستند(عزیزي، 

اسـاس   عنـوان متـولی اجـراي ایـن طـرح بـر       اسالمی بـه 
). 207: 1390ریـزي انجـام شـده است(رضـوانی،      امهبرن

هاي ویـژه بهسـازي مسـکن داراي تـأثیرات      اجراي طرح
ها اجرا  متفاوتی در سطح روستاهایی که این طرح در آن

شده، داشته است. باید این نکته را اذعان کرد که روسـتا  
جان داشته باشد، محل  قبل از اینکه کالبدي فیزیکی و بی

هاي فرهنگـی   ، تجلیگاه اصول و ارزشیانیزیست روستا
کننـد.   اسـت کـه در آن زنـدگی مـی     مردمـی   هايو باور

دهنـده   نشانهویت مردم خویش هستند و  مظهرروستاها 

ن به هویتی است که عالقه دارنـد بـا آن شـناخته    آنا تمایل
شــوند. متأســفانه امــروزه بــدقوارگی چنــان بــر بعضــی از 

رهـا شـدن از آن    مساکن روستاهاي مـا سـایه افکنـده کـه    
خواهد. کافی اسـت پـا بـه     تالش بسیار و زمان طوالنی می

بعضی از روستاها بگـذاریم تـا بـا نماهـاي غیرمتعـارف از      
هـا،   هاي ناهمگون، مصالح نامناسب همچون سـرامیک   رنگ

ها، آجرنماها و مصالح متفـاوت نسـبت بـه قبـل، بـا       شیشه
دارنـد.   رو شویم که نام نما بـر خـود   خطوط ناموزون روبه

این ناهمگونی در سبک و شکل بـه بـدقوارگی انجامیـده و    
هویت، غیرمعقول، ناهماهنگ و نابسـامان را   روستاهایی بی

 کرده است. ایجادیان یروستا براي
تواند مفیـد باشـد    بهسازي مسکن روستاها هنگامی می

نظر گرفتن همه جوانب  که در چارچوب مناسب و با در 
شـود کـه    به یک کار مقطعی میانجام شود وگرنه تبدیل 

قابـل جبرانـی بـه بـار آورد.      ممکن است مشکالت غیـر 
بنابراین ضرورت بازنگري و بررسی بیشتر این موضـوع  

  از اهمیت بسیاري برخوردار است.
هــاي مســکن روســتایی و  یــت شــاخصمنظــر بــه اه

گذاري کمیت و کیفیـت آن در طـرح ویـژه بهسـازي      اثر
متخصصـان مربوطـه    مسکن روستایی، صاحب نظران و

بـا    . ها و معیارهاي گوناگونی را مطرح کرده انـد  شاخص
اســتناد بــه مطالعــات انجــام شــده و تجــارب موفــق و  

هاي مورد ارزیابی  مشاهدات میدانی نگارندگان، شاخص
به دو دسته کمی و کیفی و به چند زیـر شـاخه فیزیکـی    

آسـایش و رفـاه    ، ، ایمنی مسکن ، بهداشتی مسکن مسکن
  شوند.  ن و ...  تقسیم میمسک

ارزشـیابی اثـرات    ، با توجه به اینکه محور پژوهش حاضر
اجراي طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی بـوده و ارزیـابی   

ها بـر الگـوي    اهداف طرح و میزان تحقق اثرات آن اقدامات،
دهد، موارد زیـر از جملـه    مساکن روستایی را هدف قرار می

  باشد:   لب این موضوع میمطالعات صورت پذیرفته در قا

5 



 
 

 
 

ره 
شما

16
4

 ♦ 
ان 

مست
ز

97 ♦
  

هاي  ) پژوهشی در رابطه با شاخص1384پور ( سرتیپی
مطلوب جهـت معمـاري مسـکن روسـتایی انجـام داده      

توانـد در سیاسـت گـذاري،     شاخص کـه مـی   37است. 
طراحی و برنامه ریزي مسکن روسـتایی مـورد اسـتفاده    

هـاي اجتمـاعی (میـزان     قرار گیرد در سه گروه شـاخص 
د مسکونی از اسناد مالکیت، مدت زمان برخورداري واح

اقتصـادي (طـول   ، بهره برداري از واحد مسـکونی و ...) 
دوره ساخت واحد مسکونی، متوسـط قیمـت یـک متـر     
مربع بناي مسـکونی، نسـبت هزینـه مسـکن بـه درآمـد       
خانوار و ...) و کالبدي (سطح زیر بناي واحد مسـکونی،  

، دوام تــراکم طبقــاتی، تعــداد اتــاق در واحــد مســکونی
  ئه نموده است. اار )مصالح و ...

  

ــوان 1387شــکوهی بیدهنــدي ( ــا عن ) در پژوهشــی ب
هاي اجتماعی و اقتصادي بر کالبـد   تحلیل اثرات شاخص

مساکن، به بررسی همبستگی میـان عوامـل اجتمـاعی و    
اقتصادي و وضعیت کالبدي مسکن پرداخته است. نتایج 

شـهري بـر   هاي  پژوهش حاکی از اثرات نامطلوب حومه
توسعه کالبدي و محـیط زیسـت روسـتا اسـت. بخشـی      

) عقیــده دارد پرداخــت اعتبــارات مســکن در    1388(
ثر بوده است. ؤرضایتمندي و تثبیت جمعیت روستایی م

اثـرات  ") در پژوهش خود تحت عنـوان  1390فرهادي (
اجراي طرح بهسازي مسکن روستایی بر توسعه کالبـدي  

زي مسـکن در نـواحی   به بررسی بهسا "نواحی روستایی
روستایی پرداخته است. نتایج حاصـله از پـژوهش ایـن    

هـاي   از خانه است که این طرح با بهسازي بیش از نیمی 
سبب توسعه مسکن  روستایی دهستان چهار دولی غربی 

و به موازات آن توسعه شـبکه معـابر و توسـعه زیسـت     
یگانـه و   محیطی نواحی روسـتایی شـده اسـت. محمـد     

نقش اعتبـارات  «) پژوهشی تحت عنوان 1392همکاران (
» بهسازي مسـکن بـر بهبـود کیفیـت زنـدگی روسـتایی      

دهد اعتبارات دریـافتی   نتایج تحقیق نشان میو  اند شتهدا

هاي بعد کالبدي و کمتـرین   بیشترین تأثیر را در شاخص
هـاي آن داشـته    تأثیر را هم در بعد اقتصادي و شـاخص 

ــرو (  ــود پ ــت. جوس ــه) در مقا2003اس ــوان   ل ــا عن اي ب
اندونزي: پاسخ  هاي بهسازي مسکن روستایی در  پروژه"

به بررسی اثرات بهسازي مسـکن بـر    "به تقاضاي محلی
بهبــود ســالمت پرداختــه اســت. نتــایج حاصــل از ایــن 
پژوهش حاکی از آن است که بهسازي مسکن روسـتایی  
و بهبود آن بر سالمت افـراد تـأثیر دارد. مـارك اسـکات     

مســکن روســتایی:   «اي بــا عنــوان   مقالــه) در 2007(
به بررسی مسـائل و  » ریزي و برنامه هاي عمومی  سیاست

هـاي   هـا و سیاسـت   مشکالت مسکن روستایی و برنامـه 
ایرلنــد پرداختــه اســت. نتــایج   مــرتبط بــا آن در کشــور

هاي نادرست در زمینـه   پژوهش حاکی از برخی سیاست
سـکن پایـدار   ایرلنـد دارد و بـر ارائـه م     مسکن روستایی

  . کند میتأکید 
  چار چوب نظري 

هـاي اساسـی و    ریـزي، ارزشـیابی از گـام    در فرایند برنامه
 و سـنجش  از اسـت  عبارت  اصلی است و در واقع ارزشیابی

 و ضـوابط  و هـا  هـدف  با ها طرح و ها برنامه عملکرد داوري
 تحلیـل  و شـناخت  و قبـل  از شـده  بینـی  پیش استانداردهاي

(رضـوانی،   هـا  برنامـه  اجـراي ایـن   اجتماعی و اقتصادي آثار
 بـراي  هـم  پـروژه،  ارزشـیابی   و نظارت اساساً ).132: 1390
 اجـراي  بهبـود  جهـت  نیـز  و ریـزي  برنامـه  عملکـرد  بهبـود 

 اطالعـاتی  روسـتایی،  هعتوس هاي پروژه و ها طرح ها، سیاست
). تـدوین و تشـخیص   9: 1382آورد (شـیرزاد،   می فراهم را

هـا و   ي ارزشیابی یکی از مهمترین گـام ها معیارها و شاخص
  .   ارزشیابی است فرایند مراحل در

مطالعه حاضـر نـوعی پـژوهش ارزشـیابی اسـت کـه       
هـاي   تا ارزشیابی را در خصوص یکی از طرح کوشد می

طــرح ویــژه  مهـم در بخــش مســکن روسـتایی کشــور (  
) به انجـام رسـاند و در مسـیر     بهسازي مسکن روستایی
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تـایج مـورد انتظـار، راهکارهـا و     حصول بـه اهـداف و ن  
هـاي   پیشنهادهاي الزم را ارائه دهد. بـراي تعیـین مؤلفـه   

ــه   ارزشــیابی نیازمنــد یــک دســتگاه نظــري ماننــد مبادل
  . باشد میاجتماعی، کیفیت زندگی و یا توسعه پایدار 

ها توسط متخصصان و صاحبنظران  ها و مؤلفه شاخص
  أییـد  حوزه مسـکن مـورد کنکـاش قـرار گرفتـه و بـه ت      

  رسیده است. 
  

اسـاس   هـاي مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق بـر       نظریه
هــایی اســت کــه توســط محققــان و متخصصــان  نظریــه

است. در ایـن پـژوهش دو رویکـرد    تبیین شده مربوطه 
اثباتی و فرا اثباتی مورد بحث قرار گرفته  است. هر یک 

هاي اجتماعی را به شکل خـاص   ها واقعیت از این روش
  سازند.  ند و واقعیات خاص خود را میده توضیح می
هـا را مـورد توجـه     هاي متنوعی از این نظریـه  رویکرد
گرایـی،   از جمله رویکرد نظـري سـاختار  است قرار داده 

کـارکردي،   –گرایی، رویکـرد سـاختاري   رویکرد کارکرد
یابی، رویکرد پدیدارشناسی، واقع گرایی  رویکرد ساخت

ي. در این پـژوهش  کارکرد –انتقادي و پویش ساختاري
هاي حاصل از اجراي طـرح ویـژه    براي تحلیل دگرگونی
ــه  ــازي در عرص ــارچوب    بهس ــتایی از چ ــکن روس مس

کـارکردي   –قانونمندي عـام رویکـرد پـویش سـاختاري    
جزئـی از نظـام     استفاده گردیده است. مسـکن بـه مثابـه   

ــی  ــتا از ویژگ ــایی روس ــاختاري  فض ــاص س ــاي خ  –ه
عنصــر اصــلی بافــت کــارکردي برخــوردار اســت. ایــن 
هـاي اخیـر بـه سـبب      کالبدي روستاهاي کشور، در دهه

ویـژه طـرح    اجراي طرح بهسازي و نوسازي مسکن و به
ویژه بهسازي مسـکن روسـتایی، در معـرض دگرگـونی     

پـایی دگرگـونی    قرار گرفته است. اجراي این طرح در بر
هـاي روسـتایی نقـش     هـاي خانـه   در سـاخت و کـارکرد  
ته است با توجه به ترغیب الگـوي  آشکاري بر عهده داش

مسکن شهري (در چارچوب شهرگرایی) و فقدان توجه 

هـاي   الزم به ارتبـاط بـین سـاختار و کارکردهـاي خانـه     
اي مـوارد   هاي بوجود آمـده در پـاره   روستایی، دگرگونی

ــکن و    ــین مس ــانگی ب ــوعی دو گ ــاز ایجــاد ن ــه س زمین
ــت ــتایی شــده      فعالی ــاي روس ــادین خانواره ــاي بنی ه

 –). اوالً تغییر ساختاري5: 1390سعیدي، احمدي، است(
 –کارکردي مسکن روستایی حتی به دگرگونی ساختاري

کارکردي بافت و کالبـد و کلیـت نظـام فضـایی روسـتا      
 ثانیـاً ). 9: 1390منجر گردیده است(سـعیدي، احمـدي،   

هاي مسکونی،  بندي، کاهش مساحت واحد تغییر در فضا
ن (کـاهش سـطح   کاهش عرصه نسـبت بـه فضـاي اعیـا    

اشغال) و ... از جمله تغییرات ساختاري هسـتند کـه در   
هـاي کـارکردي واحـدهاي مسـکونی بـا       تضاد با ویژگی

هاي خانوار روستایی قرار گرفته اسـت.   توجه به فعالیت
این تحول، حاکی از این واقعیت آشکار است کـه تغییـر   

آگاهانـه زمینـه    در ساختار کالبدي چه آگاهانه و چـه نـا  
  ها و روابط را هم فراهم آورده است.  گونی فعالیتدگر

  شناسی تحقیق روش
 قلمرو جغرافیایی تحقیق 

شهرستان فالورجان در جنوب غربی اسـتان اصـفهان    
 319قــرار دارد. ایــن شهرســتان بــا وســعتی در حــدود  

کیلومتر مربع در دو سوي رودخانه زاینـده رود گسـترده   
الف بسـیاري از  ). بر خـ 885: 1379شده است (معنوي، 

شهرهاي مناطق گرم و خشک، این منطقه داراي مشـکل  
اي در دو  صورت جلگـه  حاد تأمین آب نیست چرا که به

ــ  : 1353زاینــده رود قــرار دارد (شــفقی، ه طـرف رودخان
ــتان داراي 20 ــن شهرس ــزي و   2). ای ــی مرک بخــش یعن

). 1393پیربکران است (فرمانداري شهرستان فالورجان: 
ستان فالورجان که روسـتاهاي مـورد   بخش مرکزي شهر

اند، به چهار دهسـتان تقسـیم    مطالعه در آن استقرار یافته
شود که دهستان ابریشم از آن جمله است (مرکز آمار  می

هـاي   روستا به نام 4). دهستان ابریشم داراي 1390ایران، 
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ــاد، کرســگان و موســیان اســت.   جولرســتان، حســین آب
باشــد  مـی نفــر  10764جمعیـت ایـن دهســتان بـالغ بـر     

 ).  1393(استانداري استان اصفهان، 
  روش تحقیق

تحلیلی اسـت.   -روش تحقیق در این مطالعه توصیفی
هاي مورد اسـتفاده از طریـق مطالعـات     بخش اصلی داده

اي  هـاي کتابخانـه   میدانی و بخش دیگر از طریق بررسـی 
بدســت آمــده اســت. جامعــه آمــاري پــژوهش حاضــر  

تحت پوشش طرح ویـژه بهسـازي   خانوارهاي روستایی 
 318مسکن روستایی دهسـتان ابریشـم اسـت کـه برابـر      

روسـتا   4واحد مسکونی اسـت. دهسـتان مزبـور داراي    
ها از وام برخـوردار   است که خانوارهاي روستایی در آن

اند. بـا توجـه بـه گسـتردگی جامعـه آمـاري مـورد         شده
  مطالعــه، گــروه تحقیــق بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران 

عنوان نمونه تعیین نمود. بـراي انتخـاب    خانوار را به 94
اي و تصــادفی  گیــري طبقــه هــاي نمونــه نمونــه از روش

هـا،   . در تحلیـل داده )1(جدول شماره استفاده شده است
هاي آماري اسـتنباطی (ناپارامتریـک) بـا     با ارزیابی روش

ــت داده  ــه ماهی ــه ب ــوا و    توج ــدمن، آن ــون فری ــا، آزم ه
  اند.  وف انتخاب شدهاسمیرن -کولموگروف

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي تحقیق متغیرها و شاخص
اساس بررسـی پیشـینه مطـرح در     هاي پژوهش بر شاخص

اسـتخراج   ،زمینه ارزشیابی اثرات طرح ویژه بهسازي مسکن

و سپس با سـنجش سـطح روایـی (از نگـاه متخصصـین بـا       
استفاده از روش دلفی) و پایایی (با آزمون آلفـاي کرونبـاخ)   

  .هستند  2شماره اند که به شرح جدول  شدهانتخاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  هاي تحقیق یافته

  هاي روستایی  تحول نظام مسکن
ــیش شــرط  ــون  یکــی از پ ــتفاده از آزم ــاي اس ــاي  ه ه

باشـد.   هـاي در دسـترس مـی    پارامتري، نرمال بـودن داده 
ــودن داده  ــراي بررســی نرمــال ب ــاري  ب هــا از آزمــون آم

نوف اسـتفاده شـده اسـت. آزمـون     کولمـوگروف اسـمیر  

 ها متغیر

  طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی  مستقل

  ها شاخص  معیار زیر  معیار  

  وابسته

شاخص 
  کمی مسکن

  بعد
  کالبدي مسکن

  
  مساحت زیربنایی کل  مسکن

  
  تعداد اتاق در واحد مسکونی
  تعداد طبقه در قطعه مسکونی

گیــــري واحــــدهاي  جهــــت
  مسکونی

  تراکم نفر در واحد مسکونی
تـــراکم خــــانوار در واحــــد  

  مسکونی

هاي  شاخص
  کیفی مسکن

  سکنایمنی م

کیفیت و نوع مصالح در واحـد  
  مسکونی

ــتی واحــد  ــاي  فضــاي بهداش ه
  مسکونی

  
آسایش و رفاه 

  مسکن

  دسترسی به برق  
  دسترسی به آب  
  دسترسی به گاز

  دسترسی به تلفن
  نورگیري

  کشی آب امکانات لوله

  بهداشت مسکن

  حمام  
  سرویس بهداشتی  

  آشپزخانه  
  نحوه دفع فاضالب

نحوه ارتبـاط فضـاي انسـانی و    
  فضاي دامی

  
هـاي   مأخذ: یافتـه  .هاي تحقیق معیارها و شاخص. 2 ج

  .1393، پژوهش

 هاروستا
تعداد 

خانوارهاي 
  تحت پوشش

هاي تحت  تعداد نمونه  درصد فراوانی
  طرح ویژه پوشش

  37  39  126  جولرستان
  17  18  59  ن آبادحسی

  22  23  75  کرسگان
  17  18  58  موسیان
  93  98  318  جمع

هاي مورد مطالعـه بـه تفکیـک نقـاط      تعداد نمونه. 1ج   
خـذ: مرکـز آمـار ایـران،     أم. روستایی دهستان ابریشـم 

  .1393هاي پژوهش، و یافته 1390سرشماري 
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هـا را   اسمیرنوف نرمال بـودن توزیـع داده   -کولموگروف
دهــد و در واقــع ایــن آزمــون بــراي بررســی  نشـان مــی 

منــدي مــردم دهســتان ابریشــم از  اثربخشــی و رضــایت
باشـد. در ادامـه    اجراي طرح ویژه بهسـازي مسـکن مـی   

 بایستی گفت که  با آزمون ناپارامتریک فریدمن، مقایسـه 
هـاي کمـی و کیفـی مسـکن و سـپس       عملکرد شاخص

  گیرد.  ها صورت می بندي آن اولویت
بیان گردیـد بـراي سـنجش سـطح      قبالً همان طور که

. شـد  هایی کمی و کیفی مشخص تحول مسکن شاخص
 –براي ایـن امـر از دو آزمـون فریـدمن و کولمـوگروف     

هـا و سـنجش    بنـدي شـاخص   اسمیرنوف براي اولویـت 
اسـاس بررسـی    ه گرفته شده است. بـر ها بهر وضعیت آن

  باشد و در واقـع  می 000/0انجام گرفته، سطح معناداري 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

دهد الگوي  ها نشان می طور که وضعیت شاخص همان
رفتار روستاییان در ساخت مسکن از یک طرف متأثر از 

سـازي و طـرح    اصول و ضوابط برخاسته از طرح مقـاوم 
ت و ساز طرح) و از طرف هادي روستایی (ضوابط ساخ

  دیگــر متــأثر از الگــوي مســکن شــهري (کــه در تعامــل

دهنـده آن اسـت کـه رابطـه      است و این نشـان  0.05کمتر از 
هـاي   سـازي و تحـول شـاخص    معناداري بـین طـرح مقـاوم   

هـا از   مسکن وجود دارد. البته در ایـن بـین برخـی شـاخص    
ــر ــایین  تغیی ــذیري پ ــاالتر و برخــی از تغییرپ ــذیري ب ــري  پ ت

هـا، مناسـب بـودن نـوع      برخوردار هستند. در بـین شـاخص  
ترین مصالح بـراي پاسـخگویی نیازهـاي روسـتاییان بـا بـاال      

هـا قـرار دارد.    میانگین در رتبه اول نسبت به سایر شـاخص 
گیري مناسب واحد مسـکونی،   بهبود فضاي بهداشتی، جهت

ــد      ــورگیري واح ــود ن ــکونی، بهب ــد مس ــاي واح ــود نم بهب
هاي دیگري هسـتند کـه از وضـعیتی     مسکونی و ... شاخص

انـد. حـذف    مطلوب برخـوردار شـده، تحـولی مثبـت یافتـه     
هـایی   حـذف فضـاهاي پشـتیبان شـاخص    فضاي معیشتی و 

  .)3اند (جدول شماره  هستند که در رتبه پایین قرار گرفته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 کـه  باشد می ها منتقل شده است) شهري به آن –روستا
 کـه شده مساکن جدید به نحـوي تحـول یابنـد    موجب 

د. نمتناسب با نیاز و تقاضاي خانوارهـاي روسـتایی باشـ   
ایــد نقــش نهادهــاي محلــی نظیــر البتــه در ایــن بــین نب

، شوراي اسالمی و نهادهاي دولتی نظیـر بنیـاد   ها دهیاري

  هاي کمی و کیفی رتبه متغیر گویه  هاي کمی و کیفی میانگین رتبه گویه  یهاي کمی و کیف گویه
  1  12.19  افزایش نوع مصالح مقاوم

  2  11.4  اشتیافزایش  فضاي بهد
  3  10.36  گیري مناسب واحد مسکونی با توجه به زاویه تابش آفتاب جهت

  4  9.92  افزایش نماي واحد مسکونی
  5  9.76  افزایش نورگیري واحد مسکونی

  6  9.47  افزایش سهولت گرم  شدن واحد مسکونی
  7  9.35  افزایش سهولت سرد شدن واحد مسکونی

  8  8.52  افزایش آرامش در واحد مسکونی
  9  8.4  مناسب بودن مساحت واحد مسکونی براي پاسخگویی نیازها

  10  8.3  افزایش تعداد طبقات واحد مسکونی مناسب
  11  7.17  کافی بودن تعداد اتاق در واحد مسکونی

  12  5.47  افزایش فضاي باز مسکن جدید
  13  4.4  نسبت هزینه ساخت مسکن به درآمد خانوار

  14  2.81  بانمشکالت حذف فضاهاي پشتی
  15  2.48  ایجاد شده براي حذف فضاي معیشتی  مشکالت

  
 .1393هاي پژوهش،  مأخذ: یافته. هاي توسعه مسکن بندي شاخص اولویت. 3ج 
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مسکن انقالب اسالمی و فرمانـداري را فرامـوش کـرد.    
هـاي   این نهادها در جهت جلـوگیري از سـاخت و سـاز   

رویه و غیر مجاز و همچنین هدایت کلیـه سـاخت و    بی
ــرح    ــررات ط ــوابط و مق ــا ض ــب ب ــازها متناس ــاي  س ه

سازي و طرح هادي تدابیر مقتضی را در این زمینه  ممقاو
ــوده ــاذ نم ــري    اتخ ــول، از منظ ــن تح ــه ای ــاه ب ــد. نگ ان

نوستالژیکی، تحـولی اسـت کـه هویـت روسـتا را (کـه       
مسکن مهمترین عنصر عینیت دهنـده آن اسـت) چنـان    

دهـد کـه در آینـده، ادارك فضـاي      مورد تهدید قرار مـی 
ته، زمینه به تحلیل روستایی را براي آیندگان مشکل ساخ

رفتن فرهنـگ روسـتایی و همچنـین فرهنـگ ملـی نیـز       
هـا بایسـتی زمینـه     گردد. ولی از منظري نوگرا، دولت می

بهبود فضاي زیست روستاییان (که مسکن مهمتـرین آن  
است) را به شکلی نوین با توجه بـه قـدرت انسـانی در    

ــره ــاز   به ــراهم س ــوژي ف ــدي از تکنول ــعیت نمن د. وض
دهـد کـه نگـاه دوم     ورد مطالعـه نشـان مـی   روستاهاي م

اثربخشی بیشتري داشته است. رضایتمندي روستاییان از 
هـا نیـز    این تحـول سـاختاري کـه متناسـب بـا نیـاز آن      

این نگاه را تقویت نموده اسـت. میـزان تحـول     ،باشد می
سـازي در سـطح دهسـتان     مسکن متـأثر از طـرح مقـاوم   

نـدارد. کـاربرد   ابریشم به تفکیک نقاط روستایی تفـاوت  
دهد که سطح معناداري بدست آمده  آزمون آنوا نشان می

تـوان   ) است. از این رو می05/0) بزرگتر از آلفا (0.193(
درصد اطمینان  95نتیجه گرفت که این تفاوت در سطح 

معنادار نیست. یعنی تفاوتی بین روستاها وجـود نـدارد.   
اسـت.   بر این اساس میانگین هر چهار گروه برابـر بـوده  

  ز) ا1.609بـه دسـت آمـده (    fبا توجه به اینکه همچنین 
f توان قضاوت کرد که بین  جدول آماري کمتر است، می

هاي ایمنی، آسـایش و   ن شاخصیمیانگین اختالف میانگ
رفاه، مالکیت و وضعیت بهداشـتی روسـتاهاي مختلـف    
تفاوت معناداري وجود ندارد. نزدیکـی نقـاط روسـتایی    

وت چندان در ساختار اقتصادي، فاصله به شهر، عدم تفا
یکـدیگر و همگرایـی فرهنگـی مهمتـرین     بـا  هـا   کم آن

انــد تــا عامــل طــرح  عــواملی هســتند کــه ســبب شــده
تفـاوت چنـدانی را در مسـکن روسـتاهاي      ،سازي مقاوم

  .)4(جدول شماره مورد مطالعه ایجاد نکند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عه سنجش تاثیر تحوالت کمی و کیفی مسکن در توس
  مسکن روستایی 

این بود کـه  در پژوهش حاضر یکی از سواالت مطرح 
اي  نقش تحوالت بوجود آمده در مسکن تـا چـه انـدازه   

سبب توسعه آن شده است؟ براي سنجش این تاثیر ابتدا 
هاي کمی و کیفی مسـکن،   با استفاده از جمع کردن گویه

به یک متغیر جدید تبدیل شـد.   تحوالت به وجود آمده،
ــت  ــون   جهـ ــاال از آزمـ ــیه بـ ــودن فرضـ ــی نمـ بررسـ

اسمیرنوف استفاده شد. نتیجه حاصـل از   –کولموگروف
دهد که مقـدار سـطح معنـاداري در      این آزمون نشان می

اسـت. بنـابراین چـون ایـن      0.02چارچوب این آزمـون  
نتیجه گرفت کـه  توان  میاست  0.05تر از  مقدار کوچک

فـی  هـاي کمـی و کی   تحوالت بوجود آمـده در شـاخص  

روستاي 
 الف

روستاي 
  ب

اختالف 
  میانگین

خطاي انحراف 
  معیار

سطح 
  معناداري

  کرسگان
  0.985  0.67321  0.23684  جولرستان
  0.711  0.73726  0.78571  حسین آباد

  0.995  0.67538  -0.16667  موسیان

  جولرستان
  0.985  0.67321  -0.23684  کرسگان

  0.603  0.44242  0.54887  حسین آباد
  0.612  0.32913  -0.40351  موسیان

حسین 
  آباد

  0.711  0.73726  -0.78571  کرسگان
  0.603  0.44242  -0.54887  جولرستان
  0.15  0.44572  -0.95238  موسیان

  موسیان
  0.995  0.67538  0.16667  کرسگان

  0.612  0.32913  0.40351  جولرستان
  0.15  0.44572  0.95238  حسین آباد

مسکن در روستاهاي  هاي تحول اختالف شاخص. 4ج   
 .1393هاي پژوهش،  مأخذ: یافته. دهستان ابریشم
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مسکن سبب توسعه در دهستان ابریشم شـده اسـت. در   
ــون     ــر آزم ــی ب ــه مبتن ــام گرفت ــی انج ــارچوب بررس چ

اسمیرنوف توسـعه مسـکن روسـتایی در     –کولموگروف
  به شرح زیر بیان نمود: توان را می دهستان ابریشم

عمر زیاد مساکن بهمراه نـوع مصـالح بکـار رفتـه      -1
هـا را در   نآوري آ تـاب ه و هـا شـد   سبب کم دوامـی آن 

مقابل مخاطرات طبیعی (نظیر زلزله) پایین آورده اسـت.  
اجراي طرح ویژه بهسازي مسکن روستایی با تحـول در  
نوع مصالح بهمراه تحول در سازه (با ارایه خدمات فنی) 

سطح ایمنی مسکن روسـتایی در دهسـتان    يسبب ارتقا
هـاي سـطحی در    جمع شدن آب -2ابریشم شده است. 

مراه دفع نامناسب پساب خانگی سـبب  فضاي مسکن به
گیـري فضـاي نامناسـب زیسـت در سـطح واحـد        شکل

مسکونی قدیمی شـده بـود. سـاخت مسـکن جدیـد بـا       
اصول فنی سبب شده تا بهداشت محیط مسـکن ارتقـاء   

وجود فضـاي مشـترك انسـانی و دامـی سـبب       -3یابد. 
هـاي   و بروز بیماري نامطلوب گیري سیماي بصري شکل

و دام در واحدهاي مسکونی قدیمی شـده  مشترك انسان 
ارتقـاي  موجب بود. جدایی فضاي دام در طراحی جدید 

سیماي بصري مسکن و کیفیت محـیط زیسـت مسـکن    
  جدید شده است. 

 

ایـن   البته در اینجا بایستی به این نکته توجه کـرد کـه  
قابل مالحظـه بـراي روسـتاییان بـه      ياقدام اگرچه مزایا

هـاي مـورد    برخـی از نمونـه   در دنبال داشته است ولـی 
مطالعه عدم انطباق فضابندي جدیـد بـا نیـاز روسـتاییان     

واحـد   سبب تغییر در فضا بعد از گذشته زمانی اندك در
مسکونی جدید شده اسـت. همچنـین حـذف برخـی از     

و محیطـی   ساز که متأثر از شرایط فرهنگی عناصر هویت
 دیگرروستا بوجود آمده بودند، از جمله پیامدهاي منفی 

  است. ناشی از طرح مقاوم سازي واحدهاي مسکونی
  

  نتیجه
بررسی ادبیات تحقیق در زمینه تحقیـق انجـام گرفتـه،    

سـازي مسـکن متـأثر از نگـاه      نشان داده که طرح مقـاوم 
 –حاکم بر آن (نوگرایی) سبب عدم پیوستگی سـاختاري 

شـور  ک مختلف نقاط در روستایی مسکن نظام کارکردي
  ابریشــم شهرســتان  ر دهســتان شــده اســت. ولــی د  

فالورجان این وضعیت متفاوت است. چرا که تحـوالت  
ــده در واحــدهاي مســکونی     کمــی و کیفــی بوجــود آم
جدید در انطباق با نیـاز غالـب روسـتاییان (خانوارهـاي     

 –نمونــه) بــوده اســت. توجــه بــه پیوســتگی ســاختاري
  ریــزي و طراحــی مهمتــرین عامــل  کــارکردي در برنامــه

مثبت بوده است. نکته جالب توجه این اسـت   اقداماین 
ــن  ــه ای ــه     ک ــه ب ــتاهاي نمون ــام روس ــعیت در تم   وض
هـا نشـان داده اسـت پیامـدهاي      خورد. بررسی چشم می

مثبت بوجود آمده (که تفاوت با نتایج بدسـت آمـده در   
سایر نواحی داشته است) متأثر از نزدیکی نقاط روستایی 

ــتغال رو     ــاختار اش ــول در س ــهر و تح ــه ش ــتاییان ب   س
تر طـرح اسـت. البتـه در ایـن      و مدیریت اجراي مناسب

سـازي   بررسی این واقعیت مهم کشف شده کـه یکسـان  
واحــدها و عــدم توجــه بــه هویــت مکــانی و فرهنگــی 

  تــاثیر قــرار داده  روسـتاها نتــایج مثبــت طـرح را تحــت   
هـاي   له، جـذابیت ئعدم توجه به این مسبا است. چرا که 

ــتایی   ــاي روس ــه  فض ــت.  رو ب ــد گذاش ــابودي خواه ن
ــده ــات در   عم ــع تحقیق ــواري و موان ــرین دش ــه ت     زمین

طـرح ویـژه بهسـازي     هاي تحت پوشـش  مسائل مسکن
روستایی در کشورمان عدم دسترسی به آمار و اطالعات 

در  اطالعـات ارایـه شـده عمـدتاً     دقیق است. همچنـین 
سطوح اسـتانی و شهرسـتانی اسـت. ایـن امـر انتخـاب       

طالعـه را در سـطح روسـتاها مشـکل     هاي مـورد م  نمونه
  .ه استنمود
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ها پیشنهاد
ایجاد فضاي معیشتی به موازات فضـاهاي زیسـتی    -1

براي این کـه روسـتاهاي مـورد مطالعـه از مولـد بـودن   
  خارج نشوند.   

هاي مورد مطالعه با بندي جدید مسکنانطباق فضا -2
نیازهاي جدید روستاییان زیرا عدم انطباق منجر به تغییر

ــی از    ــدك در برخ ــانی ان ــت زم ــد از گذش ــا بع در فض
  واحدهاي مسکونی جدید شده است. 

دلیل کمبـود وام و درآمـد   . افزایش میزان وام زیرا به3
کم، در برخی موارد خانوارهاي روستایی قادر به ساخت 
مسکن مناسب و رعایت معیارهاي فنی نیستند و گـاهی   

ود سرمایه رهـا   علت نبصورت نیمه کاره بهنیز مساکن به
  شوند.می

  
منابعفهرست  
. )1393(استانداري استان اصفهان،  -
نقش اعتبارات بانکی بهسازي مسکن ،)1388( .بخشی، زهرا -

روستایی بر رضایتمندي و تثبیت جمعیـت روسـتایی دهسـتان   
بیهق (شهرستان سبزوار)، استاد راهنما: مطیعی لنگـرودي، سـید   

انشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.نامه ارشد، دحسن، پایان
در جایگـاه الگوهـاي بـومی   ارزیـابی    ،)1391( .بیتی، حامـد  -

و ساز مسکن روسـتایی، فصـلنامه مـدیریت   هاي ساختبرنامه
. 115 -130، 29شهري، شماره 

باروستاییتوسعهریزيبرنامه،)1390(.رضامحمدرضوانی، -
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