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مقدمه 
مسکن روستایی بهعنوان برونداد نیاز ضروری انسان به سرپناه شکل و کالبد خود را در نتیجة عملکردهای انسان در طبیعت
نمایان میکند و با نوع معماری و فضاهای متنوع کارکردی بر ابعاد مختلف زندگی ساکنان تأثیر میگذارد .مسکن روستایی مبدأ
و مقصد زندگی انسان (سجادی قائممقامی و همکاران )17 :0013 ،و تصویری از بستر و زندگی روزمرة روستایی بوده
(موسیپور )9 :0031 ،که بهعنوان مهمترین جزء بافت کالبدی روستا در گذر زمان و هماهنگ با دگرگونیهای اجتماعی،
اقتصادی ،و گسترش امکانات و فناوریهای نوین اطالعاتی با تحول کارکردی همراه بوده است (محمدی یگانه و همکاران،
 .)00 :0037غیرمقاومبودن مساکن روستایی در برابر وقوع انواع بالیای طبیعی و بافت فرسودة این مساکن موجب شده که
دولتها با سیاستگذاری و اجرای راهکارهای مختلف در صدد بهبود ابعاد کیفی مسکن روستایی برآیند (قدیری و همکاران،
 .)130 :0031طرح بهسازی مسکن روستایی از سال  0019توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف بهبود کیفیت مسکن و
بافت روستایی و ارتقای سطح ایمنی ،بهداشت ،رفاه ،و آسایش مسکن روستایی آغاز شد (احمدی و همکاران .)909 :0037 ،در
سال  0019در راستای تسریع در امر بهسازی مسکن روستایی ،طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی در هیئت محترم دولت به
تصویب رسید (اعظمی و همکاران .)001 :0037 ،لیکن بهنظر میرسد مجریان برنامه در عمل اهداف مقاومسازی و عدالت
اجتماعی را بیشتر ملحوظ داشته (صالحی اصفهانی و همکاران )030 :0037 ،و به ابعاد عملکردی و فضاهای ویژة مساکن
روستایی توجه نشده است .مساکن روستایی تجلیگاه زیستی -معیشتی ساکنان نواحی روستایی بوده (عبدالهی و همکاران،
 )71 :0039و دارای طیف گستردهای از کارکردهاست .این مساکن فضاهای الزم برای زندگی ،کار و فعالیت ،انبار کاال و آذوقه،
نگهداری دام ،ارتباط و مبادلة اطالعات ،اجرای مراسم ،و مانند آن را شامل میشود (محمدی یگانه و همکاران.)09 :0037 ،
بنابراین ،بخشی از فعالیتهای اقتصادی خانوارها وابسته به فضاهای ویژهای است که هر یک سهمی از زیربنای واحد مسکونی
دارند؛ بدین ترتیب ،هرگونه اقدام به تغییر یا حذف آنها موجب تحوالت اساسی در ساختار کالبدی مساکن روستایی و نوع
معیشت خانوارها خواهد شد .در نظام روستایی ،کار ،معیشت ،و سکونت تداخل گستردهای دارد (شاطری و همکاران)01 :0030 ،
و عوامل اقتصادی نهتنها در کیفیت ساخت و نوع مصالح بهکارگرفتهشده تأثیر میگذارند ،بلکه سازماندهی فضایی و نوع
فضاهای مورد نیاز را نیز تعیین میکنند (زرگر.)039 :0017 ،
محیط روستا محیطی یکدست و دارای چشماندازی همسان با پیرامون خود است؛ اما امروزه تغییراتی در این محیط
رخ داده که یا ناشی از ساختوسازهای جدید یا حاصل بهسازی و نوسازی روستاهاست (قاسمی اردهایی و رستمعلی زاده،
 .)71 :0030بنابراین ،در چند سال اخیر ،به دلیل تغییر در ساختار و کارکرد مسکن روستایی ،عملکرد و نقش مسکن ،که
در ارتباط با معیشت و فعالیت اقتصادی خانواده بوده ،از بین رفته است (فضلعلی و همکاران .)003 :0031 ،مساکن
روستایی به فضاهای سکونتی با زیربنای محدود تبدیل شدهاند .باید گفت بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی یک
کشور در معماری سنتی آن نهفته است .روشن است که با حذف تدریجی ساختمانهای قدیمی ،هویت و دستاوردهای
گذشتگان نیز همراه آن به فنا میرود (صیدایی و قاسمیان .)11 :0030 ،فارغ از بحث معماری ویژة مساکن روستایی،
عملکرد آنها از اعتبار خاصی برخوردار است و حلقهای از زنجیرة معیشت و فعالیتهای اقتصادی خانوارها را تشکیل
میدهد .عملکرد مسکن در توسعة اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی بهویژه از نقطهنظر نقش آن در ایجاد اشتغال و جریان
سرمایه و نهایتاً ایجاد رفاه و آسایش روانی و فکری جامعه اعتبار خاصی یافته و در بُعد خرد نیز دستیابی به مقولة عمران
(شهری و روستایی) بهعنوان عنصری مهم از پیکرة اقتصادی کشور لزوم توجه به مسکن روستایی را ضروری میسازد
(فاتح .)001 :0011 ،عمران و آبادانی روستاها و به دنبال آن توسعة شاخصهای مسکن روستایی بخشی از اهداف توسعة
پایدار و گامی مهم در راستای شکلگیری مسکن پایدار و سالم است.
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برنامهریزی و سیاستگذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغههای دولتها و
برنامهریزان روستایی است .دولتها تصمیمات و برنامههای خود در راستای توسعة مسکن روستایی را در قالب طرحها و
پروژههای نظاممند اجرایی میکنند .طرح ویژة بهسازی خانههای روستایی ،که به نوعی چهره و سیمای مساکن شهری را
وارد بافت و کالبد سنتی روستاها کرده ،در شهرستان دهگالن نیز عملیاتی شده است .شهرستان دهگالن ،بهعنوان یکی
از شهرستانهای استان کردستان ،بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی استان را به خود اختصاص داده و از جنبة
تقسیمات کشوری دارای پنج دهستان است که در تحقیق حاضر به ارزیابی وضعیت مسکن روستایی دهستان ئیالق
جنوبی پرداخته خواهد شد .تعداد واحدهای مسکونی این دهستان بالغ بر  03703واحد است که بر مبنای دادههای موجود
و مشاهدات میدانی بخش قابل توجهی از آنها غیرمقاوماند .در این راستا ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال
است که طرح نوسازی مسکن چه آثار و پیامدهایی در ابعاد کالبدی و اقتصادی مسکن روستایی منطقة مورد مطالعه داشته
و بر مبنای سؤال مذکور فرضیههای زیر مطرح است:
نوسازی مسکن در ابعاد کالبدی مسکن روستایی تأثیرات مطلوبی داشته است.
اجرای طرح بهسازی در کاهش میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار بوده است.
بین سطح تحصیالت پاسخگویان و میزان رضایتمندی آنها از زیربنای مساکن جدید رابطه وجود دارد.

مبانینظری 
مسکن در لغت به معنای محل سکنی گزیدن ،مکان آرامشبخش و تسکیندهنده است و در اصطالح سرپناهی است که
میان زندگی ،خانواده ،و محیط اطراف پیوند برقرار میکند و در برآوردهکردن نیازهای زیستی ،معیشتی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،و روانی نقش تأثیرگذاری دارد .معادل انگلیسی مسکن ،واژة

Housing

است .مسکن را میتوان به

صورت فضاهای مجزا از هم درنظر گرفت که در آن افراد با روابط صمیمی گرد هم میآیند و نوعی اجتماع بین شخصی
بهوجود میآورند (عینیفر و فالح .)97 :0031 ،مسکن ،بهعنوان سازماندهندة حیات روستایی (ریاحی و همکاران:0037 ،
 ،)001پاسخگوی نیازهای اصلی زیستی و اقتصادی جامعة روستایی بوده (سنایی مقدم و محمدی یگانه )003 :0037 ،و،
بهرغم سادگی طرح و اجرای آن ،دارای رموز بسیار پیچیدهای است که تاریخ چندهزارسالهای را در پی دارد (غفاری و
میری خراجی.)001 :0037 ،
مسکن در وهلة نخست سرپناهی است که پاسخگوی نیاز سکونتی انسان بوده و فضایی است که با درنظرگرفتن
ارتباطات اجتماعی مردم در زمینة همبستگیها ،عالقهها ،سلیقهها ،و منافع و تضادها آنها را در مقابل یکدیگر قرار
میدهد .باید گفت که مسکن ،عالوه بر داشتن نقش سرپناه ،دارای ابعاد عملکردی بوده (زیاری و همکاران)113 :0037 ،
که در موقعیتهای جغرافیایی مختلف به اشکال گوناگون ظاهر میشود .ساخت و معماری مسکن روستایی نمودی از
محیط فیزیکی منطقه و تجلی اعتقادات ،باورها ،ارزشها ،و آداب و رسوم مردم آن منطقه است (عنابستانی و همکاران،
 .)07 :0031خانة روستایی مأوای نخستین تجارب هماهنگ تاریخ حیات بشری است؛ جایی که زندگی در آن جریان دارد
و زندگی در تعامل بین انسان و طبیعت در حال گذار است (فراستی و همکاران )0 :0031 ،و زمانی بهتر درک میشود که
فراتر از پاسخی به کارکردهای آشکار و ظاهری بدان نظر شود (زرگر و حاتمی خانقاهی .)01 :0030 ،مسکن مناسب
بهعنوان یکی از اساسی ترین نیازها برای هر فرد و خانواده جهت زندگی با عزت انسانی شناخته شده (فریمپونگ:0300 ،
 )0و پاسخگوی یکی از نیازهای حمایتی است (مانوج.)011 :0303 ،
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روستاییان ،بسته به فعالیتهای روزانه ،روش زندگی ،و منابع مالی خود ،انتظارات متفاوتی از مسکن دارند (میا:0300 ،
 .)030بنابراین ،مسکن در روستا صرفاً بهعنوان محل استراحت در نظر گرفته نشده و معیشت و اقتصاد خانوار دارای
پیوندی محکم با فضاهای متنوع مسکونی و کارکردهای آن بوده و به نوعی دارایی ثابت و عمومی و اموال یک فرد
روستایی بهشمار میرود (لیو و همکاران .)10 :0309 ،به عبارت دیگر ،خانة روستایی محل سکونت افرادی است که به
فعالیتهای تولیدی اشتغال دارند (سرتیپیپور .)1 :0033 ،در سالهای اخیر عملکرد اقتصادی خانههای روستایی تحت
تأثیر اهداف و سیاستهای دولتی از جمله طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی قرار گرفتهاند .این طرح از سال 0019
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقای سطح ایمنی ،بهداشتی ،و رفاه
و آسایش روستاییان آغاز شد (صالحی اصفهانی و همکاران .)039 :0037 ،با توجه به اهمیت بهسازی مسکن روستایی و
تمایل روستاییان به ساخت خانههای مقاوم و مطلوب و ،از سویی ،ضعف بنیة مالی روستاییان برای انجامدادن فعالیتهای
پیشگیرانه (نظیر ساخت مسکن مقاوم و اصولی) ،طرح بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی با حمایت دولت از سال
 0019اجرایی شده است (عنابستانی .)000 :0037 ،در این طرح ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی به توزیع استانی تسهیالت
با اولویت مناطق حادثهخیز ،شناسایی متقاضیان واجد شرایط ،و معرفی آنها برای دریافت تسهیالت و همچنین نظارت بر
ساخت و ساز از طریق ناظران نظام فنی روستایی و کارشناسان این بنیاد اقدام مینماید (بخشی .)01 :0013 ،اما باید
توجه داشت مسکن روستایی دارای ابعاد مختلف عملکردی بوده و هر گونه طرح مرتبط با توسعة مسکن روستایی باید
متناسب با نیاز و خواست ساکنان آن باشد .در رابطه با نقش و عملکردهای مسکن روستایی ،دیدگاههای مختلفی وجود
دارد که در ادامة بحث به آن پرداخته خواهد شد.
الف)رویکردسرمایهای:این رویکرد به مسکن بهعنوان یک کاالی بادوام و دارای ارزش اقتصادی مینگرد که

بخشی از دارایی های مادی خانوار بوده و در کسب معیشت و افزایش درآمد روستاییان از طریق فضاها و عملکردهای
تولیدی و خدماتی تأثیرگذار خواهد بود .در این رویکرد ،اقتصاد در شکلدهی سکونتگاههای سنتی و بومی نقشی
تعیینکننده دارد (فضلعلی و همکاران .)090 :0031 ،
ب) رویکرد ارزشی :این رویکرد مسکن را کانون اصلی شکلگیری باورها و اخالقیات افراد خانوار و همچنین
محلی برای برگزاری جلسات خویشاوندی ،آداب و رسوم محلی ،و رشد و بالندگی شخصیت افراد میداند .راپاپورت ،یکی
از طرفداران این رویکرد ،بر آن است که خانه چیزی فراتر از ساختار کالبدی است .او خانه را امری فرهنگی میداند ،بدان
سبب شکل و سازمان آن را نیز متأثر از فرهنگ میداند (کوچکیان و همکاران .)070 :0037 ،
ج)رویکردفیزیکی:بر اساس این رویکرد ،مسکن روستایی سرپناهی امن برای مصونماندن خانوارها از تهدیدات
محیطی بوده و کارکرد اصلی آن سکونتی (زیستی) است .بنابراین ،این رویکرد به خصوصیات کیفی و تنوع کارکردی
مساکن روستایی توجه ندارد و مسکن را اقامتگاهی میداند که در طول تاریخ از غارنشینی آغاز و با تحوالت تکنولوژیکی
به مساکن مقاوم کنونی ارتقا یافته است .این رویکرد به مسکن بهعنوان انبار تجمع انسانها مینگرد و داشتن ساختار
فیزیکی صرف را در اولویت قرار میدهد .
د)رویکرد تدارکاتی :این رویکرد مسکن روستایی را محلی برای عرضة انواع تولیدات روستایی از جمله صنایع
دستی ،محصوالت لبنی ،و فرآوردههای گوشتی حاصل از پرورش دام و همچنین نگهداری و عرضة محصوالت کشاورزی
و محلی جهت پخت نان مصرفی خانوارها قلمداد میکند .از این دیدگاه ،مسکن ،عالوه بر داشتن سرپناه ،با فضاهای
خاص خود به ارائة خدمات و تدارک امور روزمرة روستاییان کمک میکند و با معماری شاخص خود در زمینة ارزآوری از
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طریق جذب گردشگران نقشآفرینی مینماید .دیدگاه غالب در این پژوهش ترکیبی از رویکرد سرمایهای و تدارکاتی است
که بر نقش معیشتمحوری و مکمل زیستی مساکن تأکید دارد .
در رابطه با تحوالت کارکردی مساکن روستایی در نتیجة اجرای سیاستهای دولتی و نقش طرحها و پروژههای
توسعة مسکن در این تغییرات ،مطالعات اندکی انجام گرفته و از طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی به تعابیر مختلفی از
جمله مقاومسازی ،نوسازی ،احیا و بهسازی بافت فرسوده یاد شده که در ادامه به ارزیابی اهداف و نتایج چند نمونه از
آنها پرداخته خواهد شد.
قاسمی سیانی و همکاران ( )0031به تبیین تحوالت ساختاری -کارکردی سکونت و مسکن روستایی در مناطق
روستایی شهرستان اصفهان پرداختهاند .یافتهها نشان داده که در اثر نفوذ فرهنگ شهری ،بهبود سرمایة انسانی ،تسلط
الگوی فضابندی زیستی ،و رفاهطلبی شیوة سکونت در مناطق روستایی تغییر یافته و به مساکن شبهشهری تبدیل شده
است که در نهایت شیوة سکونت در ابعاد اجتماعی -اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظهور یافته است.
کریمزاده و همکاران ( ،)0031با تحلیل بازتاب فضایی توسعة مسکن روستایی پس از وقوع زمینلرزه ،دریافتهاند که
نوسازی مسکن روستایی پس از وقوع زلزله در شهرستان ورزقان باعث شده که شاخص زیرساختی دارای بیشترین بازتاب
فضایی باشد .همچنین ،وقوع مخاطرات محیطی ،عالوه بر لطمهزدن به ساختار فیزیکی روستا ،به سایر ساختارها نیز
آسیب رسانده است.
رومیانی و همکاران ( )0031به تحلیل ساختاری -کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعة پایدار پرداختهاند.
یافتهها بیانگر آن بوده که مساکن نمونه تأثیرات مثبتی در پایداری مسکن روستایی داشتهاند و با دسترسی به خدمات
بیشتر و تغییر در سبک زندگی به استفاده از مصالح جدید و مستحکم روی آورده و فضاهای روستایی را متحول کردهاند.
فائزی و همکاران ( ،)0031در بررسی تأثیر مقاومسازی مسکن روستایی بر کیفیت سیما و منظر روستا ،دریافتهاند که
مقاومسازی تأثیرات بسیاری چه به صورت مثبت چه به صورت منفی بر شش شاخص عملکردی ،زیباییشناختی،
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی و زیستمحیطی روستای مورد مطالعه داشته است.
محمدی یگانه و همکاران ( )0037به تحلیل اثرهای اعتبارات مقاومسازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی
شهرستان زنجان پرداختهاند که نتایج بیانگر افزایش احساس امنیت مالی خانوارها پس از دریافت تسهیالت و اعتبارات بوده
است .همچنین ،ارزیابی وضعیت امنیت خانوار قبل و بعد از دریافت اعتبارات بهسازی بیانگر آن بوده که شاخصهای امنیت
اجتماعی ،مالی ،و بهداشتی ارتقا یافته و مبلغ وام متناسب با درآمد روستاییان در محدودة مورد مطالعه بوده است.
صادقلو و عزیزی ( )0037در ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرحهای نوسازی و بهسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا به
این نتیجه رسیدهاند که این طرح باعث پایداری مسکن ،افزایش استحکام ،و افزایش حس امنیت شده است .همچنین،
نتایج نشان داده که طرح بهسازی مسکن روستایی تأثیرات قابل توجهی در همة شاخصهای کیفیت محیط داشته است.
شاطری و همکاران ( )0030به واکاوی تحوالت کالبدی و کارکردی مساکن روستایی در شهرستان قائنات پرداختهاند
که نتایج بیانگر کاهش ابعاد فیزیکی مساکن جدید (کاهش سطح زیربنا) و حاکمشدن الگوی زیستی به جای الگوی
معیشتی -زیستی بر مساکن روستایی بوده است .همچنین ،نتایج نشان داده که درصد برخورداری مساکن روستایی منطقة
مورد مطالعه از فضاهایی همچون اتاق قالیبافی ،انبار و وسایل کار ،مرغداری ،بهاربندی ،آغل و طویله کاهش یافته است.
عینالی و همکاران ( )0039در بررسی اثرهای بهسازی مسکن در تحوالت کارکرد اقتصادی مساکن روستایی
شهرستان پاوه دریافتهاند که این طرح باعث ایجاد تغییرات در اجزای مسکن روستایی و طرح و نقشة معماری آن شده و
نوعی الگوبرداری از مساکن شهری انجام گرفته که به حذف برخی از اجزای اساسی مساکن سنتی بومی منجر شده است.
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روشپژوهش 
روش پژوهش حاضر کتابخانهای -پیمایشی از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری تحقیق
دهستان ئیالق جنوبی واقع در شهرستان دهگالن و نمونة مورد بررسی سه روستای قادرمرز ،باشماق ،و بکرآباد است.
شیوة اصلی گردآوری دادهها مشاهدة میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه بوده و ،با توجه به گستردگی منطقة مورد
مطالعه ،از مجموع  737واحد مسکونی واقع در روستاهای مورد بررسی ،با استفاده از روش اصالحشدة کوکران 73 ،واحد
مسکونی بهعنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شد و درصد و سهم تعداد نمونة هر
روستا انتخاب گردید .برای گردآوری دادههای میدانی از پرسشنامه استفاده شد و برای ارزیابی میزان روایی و پایایی آن
به ترتیب از آرای متخصصان و روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای شاخصهای اقتصادی ،که مشتمل بر
 00گویه بوده ،معادل  3/199و برای شاخص کالبدی ،که دارای  09مؤلفه بوده ،ضریب  3/131حاصل شد (جدولهای 0
و  .)0برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی از جمله توزیع فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار و روشهای
آمار استنباطی نظیر آزمون کای اسکوئر ،آزمون  tتکنمونهای ،و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
هاوگویهها 


نامهبرمبنایشاخص

.ارزیابیسطحپایاییپرسش
جدول1

شاخص 

تعدادگویه 

ضریبآلفایکرونباخ 

اقتصادی

00

3/199

کالبدی

09

3/131

مأخذ:یافتههایپژوهش 

لفههایپژوهش 
شاخصهاومؤ 

جدول.9

گویهها 


ابعاد 

سطح زیر بنا ،فضای اختصاصی دام ،انبار علوفه ،آشپزخانة اپن ،نوع مصالح ،میزان استحکام بنا ،تعـداد طبقـات ،امکانـات موجـود در واحـد
کالبدی

مسکونی ،نوع مالکیت ،عمر بنا ،الگوی معماری ،رعایت ضوابط فنی ،برخورداری از سـند مالکیـت ،رعایـت اصـول بهداشـتی ،پـیشبینـی
تأسیسات زیربنایی ،تناسب نقشهها با نیازهای زیستی و معیشتی ،میزان نظارت فنی ،سهم فضاهای کارکردی از کل زیربنای مسکونی.
تفاوت تعداد دام قبل و بعد از نوسازی ،نوع فعالیت اقتصادی خانوار ،میزان درآمد ،نقش مسکن در اقتصاد خانوار ،ارزش سـرمایهای مسـکن،

اقتصادی

فضاهای تولیدی ،هزینة نوسازی مسکن ،بهرهمندی از وام مسکن ،تناسب وام با هرینههای نوسازی ،تناسب اقسـاط وام بـا درآمـد خـانوار،
فرایند زمانی دریافت تسهیالت و اعتبارات ،شرایط و تعهدات جهت اخذ ضمانت بانکی ،محدودیت در برپایی فعالیتهای اقتصادی گذشـته،
اشتغالزایی در زمان احداث.

مأخذ:یافتههایپژوهش 


شهرستان دهگالن واقع در جنوب استان کردستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  0بخش و  0دهستان
بوده که در پژوهش حاضر به بررسی دهستان ئیالق جنوبی واقع در بخش بلبانآباد پرداخته شده است .تعداد آبادیهای
دارای سکنة دهستان مورد بررسی  03روستا از مجموع  030روستای شهرستان دهگالن است .بر اساس آخرین دادههای
سرشماری در سال  ،0030جمعیت روستایی دهستان ئیالق جنوبی بالغ بر  3009نفر ( 07/7درصد کل جمعیت روستایی
شهرستان) و تعداد خانوار آن  0190خانوار بوده است .کل موجودی مسکن در دهستان مذکور  0703واحد بوده که با
توجه به تعداد خانوار در همان سال با کمبود  030واحدی مسکن روستایی مواجه بوده است (جدول  .)0در پژوهش حاضر،
سه روستای قادرمرز ،باشماق ،و بکرآباد بهعنوان نمونه ارزیابی شدهاند .کل جمعیت روستاهای مذکور بالغ بر  0031نفر
بوده که در  737خانة روستایی استقرار یافتهاند.

ارزیابیآثارطرحویژۀبهسازیمسکندرتغییرساختارکالبدیوعملکرد…

35

جدول.5خصوصیاتجمعیتیوموجودیمسکندرمحدودۀموردمطالعه 
تعدادجمعیت 
شرح 
روستاهای شهرستان دهگالن
روستاهای بخش بلبانآباد
دهستان ئیالق جنوبی
روستای قادرمرز
روستای باشماق
روستای بکرآباد

سال
 1521
07070
07071
3109
903
0090
010

سال
 1523
09103
00730
3009
030
0901
007

تعدادخانوار 
سال
 1521
3300
9071
0077
031
901
19

کمبود
مسکن 

تعدادواحدمسکونی 

سال
 1523
03730
9130
0190
000
997
10

سال
 1521
3097
9001
0990
031
900
71

سال
 1523
3191
9900
0703
000
907
11

سال 1523
101
093
030
3
03
9

مأخذ:مرکزآمارایران 1523-1521،

بحثویافتهها 

ارزیابی دادههای توصیفی حاصل از مطالعة میدانی نشان میدهد که کل پاسخگویان مالک واحد مسکونی نوسازیشده به
لحاظ جنسیت در گروه مردان و به لحاظ سنی حدود  91/0درصد پاسخگویان در محدودة سنی  07تا  00سال و  90درصد
بیشتر از  97سال سن داشتهاند .بالغ بر  97/1درصد پاسخگویان دارای بُعد خانوار  0تا  7نفر بوده و در رتبة بعدی گروه  0تا 9
نفر قرار گرفتهاند که  01/0درصد کل پاسخگویان را دربر میگیرند .یافتههای حاصل از بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان
بیانگر آن بوده که اغلب پاسخگویان ( 10/0درصد) متأهل بوده و فقط  07/1درصد آنها مجرد بودهاند .شغل کشاورزی و
دامداری و همچنین کارگری در میان پاسخگویان بیشترین فراوانی را داشته؛ به طوری که  01/0درصد پاسخگویان دارای
شغل کشاورزی و دامپروری و  00/1درصد نیز به فعالیت کارگری اشتغال داشتهاند .سطح زیربنای واحد مسکونی نوسازیشده
در  00درصد موارد بررسی شده کمتر از  13متر و  90درصد نیز دارای سطح زیربنای مسکونی  003-10متر بودهاند .کل
پاسخگویان دارای مسکن نوسازیشده یکطبقه بوده و  00/1درصد خانوارهای پاسخگو دارای واحد مسکونی مشتمل بر 0
اتاق و  91/0درصد امالک مورد بررسی دارای  0اتاق بودهاند .به لحاظ عمر بنا و پیشینة زمانی نوسازی واحد مسکونی،
دادهها بیانگر آن است که  71/0درصد خانهها عمری بین  7تا  03سال داشتهاند .همچنین 70/1 ،درصد مساکن مورد بررسی
از مصالح آجر و آهن در ساخت واحد مسکونی استفاده کرده و  00درصد نیز به صورت تیرچه و بلوک بوده است .پوشش
عایق پشت بام  30/0درصد واحدهای مسکونی مورد بررسی نیز از نوع ایزوگام بوده است (جدول .)9
.اطالعاتتوصیفیپاسخگویان 

جدول0
شرح 
جنسیت
سن
تعداد اعضای خانوار
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت
اشتغال
مساحت واحد مسکونی
تعداد طبقات
تعداد اتاق
عمر بنا
نوع مصالح
نوع عایق پشت بام

مأخذ:یافتههایپژوهش 


بیشترینفراوانی(بهترتیب) 
زن
مرد
 97و باالتر
07-00
0-7
0-9
مجرد
متاهل
ابتدایی
فوق لیسانس و باالتر
کارگر
کشاورز و دامدار
00-003
00-13
یکطبقه
یک اتاق
دو اتاق
 00تا  00سال
 7تا  03سال
تیرچه و بلوک
آجر و آهن
قیروگونی
ایزوگام

فراوانی(نفر) 
3
73
00
03
00
01
03
03
00
03
03
00
01
00
3
73
03
00
00
90
00
01
9
07

درصد 
033
91/0
97/1
10/0
03
01/0
00
033
00/1
71/0
70/1
30/0

3
90/1
01/0
07/1
03
00/1
90
3
91/0
00/1
00
7/1
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ویژگیهای مسکن روستایی در چارچوب شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر مؤلفههای مرتبط با هر شاخص
در قالب پرسشنامه ارزیابی شد که در آن ،با توجه به مهمترین جنبههای ساختاری -کارکردی مسکن سنتی و معاصر
روستایی ،برای بُعد اقتصادی مسکن 00 ،گویه و برای ارزیابی بُعد کالبدی  09گویه تعیین شد که یافتههای توصیفی
حاصل از این ارزیابی در جدولهای  0و  7آمده است.
لفههایبُعداقتصادیمسکنروستاییدرمنطقةموردمطالعه 
.میانگینوانحرافمعیارمؤ 

جدول3
گویههایبُعداقتصادیمسکنروستایی


میانگین  انحرافاستاندارد 

واریانس 

بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیت زراعی و باغی دارید؟

0/30

3/313

3/313

بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیت دامداری دارید؟

0/00

0/030

0/990

بعد از بهسازی تا چه حد قادر به انجام فعالیت زراعی و باغی و دامداری هستید؟

0/0

3/19

3/130

بعد از بهسازی درآمد شما چه تغییری یافته است؟

0/0

0/311

0/070

بعد از بهسازی تعداد دامهای شما چه وضعیتی پیدا کرده است؟

0/10

3/709

3/930

بعد از بهسازی تا چه حد تمایل به انجام فعالیتهای صنایع دستی از جمله قالیبافی دارید؟

0/10

0/377

0/000

بعد از بهسازی میزان حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی چگونه است؟

0/11

3/310

3/370

آیا میزان مبلغ وام به طور کامل پاسخگوی نوسازی مسکن شما بوده است؟

0/31

3/070

3/000

آیا میزان اقساط بازپرداخت وام با درآمد شما همخوانی دارد؟

0/11

3/110

3/700

تا چه حد بدون دریافت وام قادر به نوسازی مسکن بودید؟

0/11

3/030

3/000

بعد از بهسازی تا چه حد از وضعیت اقتصادی خود راضی هستید؟

0/01

3/170

3/010

تا چه حد از مدت زمان پرداخت وام از سوی بانک به شما راضی هستید؟

0/0

0/010

0/799

تا چه حد از مبلغ وام مسکن رضایت دارید؟

0/10

3/130

3/701

بعد از بهسازی مسکن ،خرید و فروش مسکن تا چه حدی بوده است؟

0/01

3/730

3/91

هزینة انتقال مصالح به محل احداث بنا نسبت به ساخت و ساز قدیم چگونه است؟

0/11

0/039

0/701

مأخذ:یافتههایپژوهش 


با توجه به دادههای جدول فوق ،میانگین سطح رضایتمندی از شاخصهای اقتصادی مسکن روستایی و انجام
فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامی ،که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با خانة روستایی است ،بعد از نوسازی
مسکن کاهش چشمگیری یافته و به طور متوسط بین  0/0تا  0قرار داشته که به مفهوم میزان رضایتمندی خیلی کم تا
متوسط است .همچنین ،در جریان نوسازی مسکن روستایی ،توجه به فعالیتهای صنایع دستی از جمله قالیبافی کمرنگ
شده و میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی خانوار کاهش ( )0/11یافته است .به طور متوسط ،میزان تناسب مبلغ
بازپرداخت وام با درآمد خانوارها معادل  0/11بوده که بیانگر وضعیت نامطلوبی در این زمینه است .همچنین ،خانوارهای مورد
بررسی در پاسخ به اینکه بدون دریافت وام تا چه حد قادر به نوسازی واحد مسکونی خود بودهاند گزینة خیلی کم و کم را
انتخاب کردهاند که این موضوع بیانگر مطلوببودن پرداخت تسهیالت بوده؛ اما کیفیت و کمیت اعتبارات ارائهشده به
متقاضیان نقد شده؛ به طوری که میزان رضایتمندی پاسخگویان از مبلغ وام ارائهشده و تناسب آن با هزینة تمامشدة احداث
واحد مسکونی در سطح پایینی ( )0/10قرار داشته؛ به طوری که برخی از متقاضیان به دلیل عدم کفاف مبلغ وام و تسهیالت
پرداختی ،جهت تکمیل ساخت مسکن خود ،اقدام به دریافت وام از سایر نهادهای حمایتی از جمله کمیتة امداد و سازمان
بهزیستی شهرستان کردهاند .دادهها نشان میدهد هزینة تأمین مصالح و همچنین جابهجایی آن بخش قابل توجهی از کل
هزینههای ساخت مسکن را به خود اختصاص داده و به طور میانگین گزینة متوسط تا زیاد را انتخاب کردهاند .این موضوع
برخالف هزینههای ساخت و ساز مسکن سنتی و بومی است؛ زیرا در گذشته مصالح مورد نیاز احداث واحد مسکونی روستایی
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در اغلب موارد از طبیعت و منابع طبیعی اطرف محیط مسکونی تأمین میشد و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در فرایند
ساخت خانهها تحت تأثیر روابط خویشاوندی و خانوادگی بوده و هزینة چندانی به این امر اختصاص نمییافت .اما امروزه
بخشی از هزینههای ساخت مسکن به تأمین نیروی انسانی ماهر اختصاص مییابد.
لفههایبُعدکالبدیمسکنروستاییدرمنطقةموردمطالعه 
.میانگینوانحرافمعیارمؤ 

جدول3
گویههایبُعدکالبدیمسکنروستایی


میانگین 

انحرافستاندارد 

واریانس 

میزان رضایت شما از استحکام بنا تا چه حدی است؟

0/10

3/77

3/99

میزان رضایت شما از نوع مصالح استفادهشده تا چه حدی است؟

0/90

3/10

3/701

میزان رضایت از شیوة معماری داخلی چه مقدار است؟

0/01

0/30

0/300

میزان رضایت از معماری بیرونی بنا چه میزان است؟

0/30

3/10

3/190

میزان رضایت شما از سطح زیربنای فعلی تا چه حدی است؟

0/10

0/00

0/003

میزان رضایت شما از طرح و نقشة جدید مسکن تا چه حدی است؟

0/10

0/03

0/900

میزان خشنودی شما از داشتن سند مالکیت در چه سطحی است؟

0/00

0/01

0/330

به طور کلی میزان خشنودی و رضایت شما از مسکن جدید تا چه حدی است؟

0/00

0/37

0/090

ساختار خانة جدید تا چه حد از عوامل اقلیمی و محیطی تأثیر پذیرفته است؟

0/0

3/33

3/109

میزان تغییر در چشمانداز روستایی تا چه میزانی بوده است؟

9/00

3/00

3/030

میزان رعایت اصول و ضوابط فنی ساخت و ساز در چه سطحی بوده است؟

0/01

3/71

3/910

مطابقت معماری جدید با نوع فعالیتهای دامپروری و کشاورزی در چه سطحی است؟

0/31

3/10

3/031

تا چه حد معماری اصیل خانههای قدیم در ساخت و ساز جدید حفظ شده است؟

0/10

3/190

3/131

تا چه حد در معماری مساکن جدید به فضاهای معیشتی توجه شده است؟

0/70

3/107

3/090

مأخذ:یافتههایپژوهش 


دادههای حاصل از مطالعة میدانی نشان میدهد که بیشترین سطح رضایتمندی مالکان مساکن نوسازیشده از خانة
فعلی خود در رابطه با ارتقای شاخصهای بُعد کالبدی مسکن از جمله استحکام بنا و بهرهگیری از مصالح بادوام در
ساختار کلی خانههای روستایی است .به طوری که اغلب پاسخگویان گزینة نسبتاً زیاد تا زیاد را در این زمینه انتخاب
کردهاند .اما میزان رضایتمندی از نوع معماری بیرونی و پوشش نمای خانهها ( )0/30و همچنین میزان خشنودی ()0/10
از طرح و نقشة پیشنهادی بنیاد مسکن و سطح زیربنای فعلی مساکن نوسازیشده در سطح پایینتری بوده و اغلب گزینة
متوسط به پایین را برگزیدهاند .به طور کلی ،میزان خشنودی از جنبههای کالبدی مسکن روستایی ( )0/00دارای وضعیت
نسبتاً مطلوبی بوده که ناشی از افزایش ضریب مقاومت خانهها در برابر انواع مخاطرات طبیعی و ارتقای شاخصهای
بهداشتی از جمله بهرهمندی از حمام و توالت بهداشتی قابل استفاده است .در رابطه با میزان توجه بحث معیشتمحوری
مساکن روستایی ،پاسخگویان ارزیابی مطلوبی نداشتهاند ( .)0/70همچنین بر آناند که در ساخت مساکن جدید به معماری
اصیل و سنتی خانههای بومی روستایی در سطح بسیار پایینی توجه شده است.

یافتههایتحلیلی 


در این بخش از پژوهش ،برای آزمون فرضیهها از روشهای آمار استنباطی از جمله کای اسکوئر ،آزمون  tتکنمونهای ،و
آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد .برای آزمون فرضیه با عنوان تأثیرات مطلوب نوسازی مسکن بر ابعاد
کالبدی مسکن روستایی سه مؤلفة زیرمجموعة بُعد کالبدی مسکن با استفاده از روش کای اسکوئر (خی دو) سنجش شد
که نتایج آن در جدول  1تشریح شده است.
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جدول.4ارزیابیابعادکالبدیمسکنروستاییبااستفادهازروشکایاسکوئر 
عنوانفرضیه 

Chi-square

 df

 Asimp.sig.

فراوانی 

تأثیر نوسازی مسکن بر افزایش استحکام بنا

00/033

0

3/333

 73نفر متوسط و بیشتر

تأثیر نوسازی مسکن بر افزایش رضایت از بُعد کالبدی

09/300

0

3/333

 00نفر متوسط و بیشتر

تأثیر نوسازی مسکن بر رعایت اصول و ضوابط ساخت و ساز

93/300

0

3/333

 01نفر متوسط و بیشتر

مأخذ:یافتههایپژوهش 


ارزیابی سه مؤلفة تأثیرگذار در رابطه با سنجش سطح کیفی بُعد کالبدی مسکن گویای این نکته است که نوسازی
مسکن تأثیر مثبتی در ارتقای شاخصهای کیفی از جمله استحکام بنا ،افزایش سطح رضایتمندی از نوع مصالح و مقاومت
سازهای و همچنین رعایت اصول و ضوابط فنی در ساخت و ساز داشته است؛ به طوری که با سطح معناداری  ،3/333ضریب
کای اسکوئر برای مؤلفة افزایش استحکام بنا معادل  ،00/033برای رضایتمندی کلی از بُعد کالبدی برابر با  ،09/300و برای
ارزیابی تأثیر بر رعایت اصول فنی برابر با  933300بوده است که بر تأیید فرضیة فوق صحه گذاشته و بر تأثیر مطلوب
بهسازی مسکن در افزایش مقاومت بنا تأکید نموده است .همچنین ،در راستای تأکید بر تأیید فرضیة تأثیر نوسازی مسکن بر
تکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول  1آمده است.
افزایش استحکام بنا از دیدگاه ساکنان ،از آزمون  t
نمونهای 

جدول.4آزمونفرضیةاولباروش t
تک
متغیر 

تعدادکل 

میانگین 

انحرافمعیار 


معناداری 

درجةآزادی 

آزمونt

شاخص کالبدی

73

0/10

3/771

3/333

03

3/770

مأخذ:یافتههایپژوهش 


با توجه به دادههای جدول فوق ،با درنظرگرفتن سطح معناداری  3/333و میانگین گزینة مورد نظر پاسخگویان
( ،)0/10ضریب حاصل از آزمون  tمعادل  3/770بوده که فرضیه تأثیر مطلوب نوسازی مسکن بر افزایش استحکام
واحدهای مسکونی روستایی را تأیید میکند.
در بررسی فرضیة «اجرای طرح بهسازی در میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تأثیر داشته
است» از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن به شرح جدول  3است.
نمونهای 

جدول.2آزمونفرضیةدومباروش t
تک
متغیربُعداقتصادیمسکن 
میزان حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی خانوار بعد از نوسازی

تعداد

میانگین 

کل 
73

انحراف

معناداری 

معیار 
0/11

3/310

درجة

آزمونt

آزادی 
3/333

03

-3/190

مأخذ:یافتههایپژوهش 


نتایج حاصل از آزمون  tبر روی فرضیة مذکور بیانگر معناداری آن و تأثیر منفی نوسازی مسکن بر میزان مشارکت زنان
در فعالیتهای اقتصادی بوده؛ به طوری که با سطح معناداری  ،3/333ضریب آزمون  tمعادل  -3/190بوده که بر تأیید
فرضیة تأثیر نوسازی مسکن و تغییر کارکردهای مسکن روستایی بر سطح مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد.
بخشی از فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید صنایع دستی نظیر قالیبافی و همچنین بخشی از فعالیتهای مربوط به
نگهداری دام و فرآوردههای لبنی حاصل فعالیت زنان روستایی است که با حذف فضاهای مربوطه و کاهش تعداد دام و در
نتیجه کمرنگشدن کارکرد معیشتی خانههای روستایی این فعالیتها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

ارزیابیآثارطرحویژۀبهسازیمسکندرتغییرساختارکالبدیوعملکرد…

34

در رابطه با آثار و پیامدهای نوسازی مسکن بر انجام فعالیتهای زراعی ،باغی ،و دامداری روستاییان ،از آزمون

t

استفاده شد که نتایج زیر حاصل شده است (جدول .)03
نوسازیبرتغییردرفعالیتهابااستفادهازآزمونt

جدول.11تأثیر

تعداد

متغیربُعداقتصادیمسکن 

میانگین 

انحراف

کل 

قادربودن به انجام فعالیتهای بخش کشاورزی بعد از نوسازی

73

معناداری 

معیار 
0/03

3/193

3/333

درجة

آزمون

آزادی 

t

03

-1/013

مأخذ:یافتههایپژوهش 


یافتههای حاصل از آزمون  tبر روی مؤلفة فوق بیانگر آن است که پاسخگویان به طور میانگین گزینة دوم (کم) را
انتخاب کردهاند و میانگین بهدستآمده برابر با  0/03بوده و با سطح معناداری  ،3/333نتیجة آزمون  tمعادل  -1/013بوده
که بر تأثیر منفی نوسازی مسکن بر ادامة روند انجام فعالیتهای اقتصادی معمول خانوارهای روستایی تأکید داشته و به
عبارت دیگر میتوان گفت بعد از نوسازی مسکن ،ساکنان نواحی روستایی به میزان کمتری قادر به انجام فعالیتهای
زراعی ،باغی ،و دامپروری بودهاند.
برای فرضیههای رابطهای از آزمونهایی استفاده میشود که میزان و شدت رابطه و پیوستگی بین متغیرها را نشان
میدهد .در پژوهش حاضر ،برای آزمون فرضیه با عنوان «بین سطح تحصیالت و رضایتمندی از زیربنای موجود رابطه وجود
دارد» با توجه به نوع دادهها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج آن در جدول  00نشان داده شده است.
جدول.11آزمونهمبستگیاسپیرمن 
متغیر 
سطح تحصیالت
سطح زیربنای واحد مسکونی

سطحمعناداری 

ضریبهمبستگی 

3/330

**3/930

مأخذ:یافتههایپژوهش 


نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن در رابطه با متغیرهای یادشده بیانگر آن است که رابطة معنیداری بین
سطح تحصیالت پاسخ گویان با میزان رضایتمندی از سطح زیربنای واحدهای مسکونی جدید وجود دارد .ضریب
بهدستآمده با سطح معنیداری  3/330معادل  3/930است که بیانگر وجود همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین دو متغیر
بوده؛ به طوری که با افزایش سطح تحصیالت افراد پاسخگو میزان رضایتمندی آنها از سطح زیربنای فعلی واحدهای
مسکونی نیز افزایش مییابد.

نتیجهگیری 

طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی از معدود طرحهایی است که در قالب سیاستهای توسعة مسکن روستایی با پشتوانة
قانونی در مناطق روستایی کشور به اجرا گذاشته شده و امروزه بسیاری از مساکن روستایی تحت تأثیر این طرح دچار
تغییر و تحوالت چشمگیری شدهاند .در پژوهش حاضر به بررسی آثار اجرای طرح ویژة بهسازی مسکن روستایی بر
تغییرات ساختاری -کارکردی مسکن روستایی در بخش ئیالق جنوبی شهرستان دهگالن پرداخته شد .بهرغم غالببودن
تعداد واحدهای مسکونی غیرمقاوم روستایی در این دهستان ،طی دو دهة گذشته بسیاری از مساکن فرسوده در چارچوب
این طرح قرار گرفته و نوسازی شدهاند .با توجه به سؤال تحقیق که آثار اقتصادی و کالبدی طرح نوسازی مسکن بر
زندگی ساکنان را ارزیابی میکند ،فرضیههایی تدوین شد که بر مبنای آنها متغیرهایی در قالب ابعاد اقتصادی و کالبدی
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مسکن روستایی شناسایی و مبنای طرح سؤاالت پرسشنامه قرار گرفتند .بنابراین ،بخش اصلی اطالعات پژوهش حاضر
نتیجة مطالعات میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه در فرایند جمعآوری دادهها بوده که به طور نمونه در سه روستای
باشماق ،قادرمرز ،و بکرآباد توزیع و دادههای مورد نیاز جمعآوری شد .نتایج حاصل از بررسی خصوصیات توصیفی
پاسخگویان بیانگر آن بوده که حدود  10/0درصد پاسخگویان متأهل و  91درصد آنها در محدودة سنی  00تا  07سال
قرار داشتهاند .اغلب مساکن جدید به صورت یکطبقه بوده و  00/1درصد خانهها مشتمل بر  0اتاق بودهاند .همچنین،
حدود  71درصد مساکن افراد پاسخ گو دارای مصالحی از جمله آجر و آهن بوده و الباقی به صورت تیرچه و بلوک بوده
است .بررسی  00گویة اقتصادی بیانگر آن است که با توجه به نوع معیشت روستایی ،که اغلب به صورت کشاورزی و
دام پروری است ،نوسازی مسکن آثار مطلوبی بر وضعیت اقتصادی خانوارها نداشته و به نوعی در تضعیف فعالیتهای
متنوع اقتصادی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده است .نتایج نشان داده که بعد از نوسازی مسکن ،امکان انجام
فعالیتهای کشاورزی ،باغداری ،و دامپروری به حداقل رسیده و درآمد آنها با بهبود قابل توجهی همراه نبوده و تعداد
دامهای آنها با روند کاهشی مواجه بوده است .همچنین ،اشتغال به بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید صنایع
دستی به فراموشی سپرده شده و میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و کسب معیشت خانوار به حداقل رسیده
است .نتایج بیانگر آن بوده که وام و تسهیالت پرداختی جهت نوسازی خانههای روستایی کفاف ساخت مطلوب مسکن را
نداده و مشکالتی از جمله طوالنیشدن زمان دریافت وام و فراهمنمودن شرایط ضمانت بانکی از مسائل پیش رو بوده که
این موارد باعث شده متقاضیان از مقدار وام ارائهشده رضایت چندانی نداشته و درخواست پرداخت بخشی از وام را بهعنوان
حمایت مالی بالعوض داشته باشند .پاسخگویان همچنین بر این عقیده بودهاند که ،به دلیل تأمین مصالح مورد نیاز از
شهرها و روستاهای اطراف ،هزینة تمامشدة ساخت مسکن روستایی باال رفته است .بررسی سطح رضایتمندی از ابعاد
کالبدی مسکن روستایی وضعیت نسبتاً مطلوبی را نشان داده؛ به طوری که مالکان از ارتقای سطح ایمنی و میزان
مقاومت بنا و نوع مصالح مورد استفاده در فرایند ساخت ابراز خشنودی کردهاند و به دلیل بهرهمندی از فضاهایی نظیر
توالت ،حمام ،و آشپزخانه سطح کیفی و بهداشتی مسکن نوسازیشده را مطلوب میدانند .اما نسبت به محدودشدن سطح
زیربنا و عدم توجه به خواست آنها در طراحی نقشة داخلی خانههای روستایی ،رضایت چندانی ندارند .همچنین ،تبدیل
اسناد قولنامهای و غیر معتبر به اسناد مالکیت رسمی را امری در راستای ارتقای امنیت مالکیت دانسته و رعایت اصول و
ضوابط فنی در فرایند ساخت خانه را در حد مطلوب ارزیابی کردهاند .پاسخگویان بر این عقیده بودهاند که شیوة ساخت
مساکن جدید چشمانداز سنتی روست اها را تغییر داده و با پیروی از طراحی و معماری مساکن شهری تأثیر عوامل محیطی
و اقلیمی را در ساخت مساکن جدید به حداقل رساندهاند .یکی از انتقادهایی که از سوی ساکنان از جنبة کالبدی به
مساکن نوین روستایی مطرح شده حذف بسیاری از فضاهای معیشتی خانة روستایی و کاهش سطح زیربنای مساکن بوده
است .نتایج آزمون فرضیة تأثیرگذاری مطلوب نوسازی مسکن بر ابعاد کالبدی مسکن روستایی از جمله مقاومسازی از
طریق آزمون کای اسکوئر تأیید شده و میزان معناداری آن معادل  3/333بوده است .همچنین ،برای آزمون فرضیة دوم و
سوم پژوهش ،که به ارزیابی اثرهای نوسازی مسکن بر ابعاد اقتصادی زندگی خانوارهای روستایی میپردازد ،از آزمون

t

تکنمونهای استفاده شد که نتایج بیانگر تأثیر قابل توجه نوسازی مسکن بر کاهش سطح مشارکت زنان در فعالیتهای
اقتصادی و همچنین کاهش فعالیتهای زراعی ،باغی ،و دامپروری بوده است .همچنین ،نتایج نشان داده که بین سطح
تسهیالت و میزان رضایتمندی از سطح زیربنای موجود مساکن رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد .بنابراین ،به طور کلی،
میتوان گفت نوسازی مسکن روستایی تأثیر چشمگیری در ابعاد اقتصادی و کالبدی مسکن روستایی داشته که از بُعد
کالبدی میتوان آن را مثبت و مطلوب و در بُعد اقتصادی غیرمطلوب ارزیابی کرد.

ارزیابیآثارطرحویژۀبهسازیمسکندرتغییرساختارکالبدیوعملکرد…
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