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A careful study of the dimensions of human life in rural areas and its accurate recognition for the design 
and construction of suitable houses require a special look at rural housing research in terms of physical, 
technical, economic, cultural, social and environmental aspects. This research analyzes the records in the 
literature on rural housing by referring to scientific journals in the field. The findings of the study indicate 
that most of the research has been conducted in a descending order in the provinces of North Khorasan, 
Fars, Zanjan, and Sistan and Baluchestan The series of studies carried out can be classified under nine 
issues including rural house designing and modelling, sustainable housing, structural-functional changes 
in houses, native architecture of Iranian houses, planning and policy, facilities and credits, housing re-
habilitation, analysis of housing indices, and geographic analysis of housing elements. The findings of 
this research indicate three main approaches adopted in the study of rural housing in Iran. As much as 
83.58% of all the research has been conducted with quantitative methodology, 13.43% with qualitative 
method, and just 2.98% (two cases) with combined methodology. Also, as the results show, of all the 
rural housing research in the country, 34.22% is retrospective, 11.94% is prospective, and 53.73% has 
addressed the existing housing situation.
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Extended Abstract

1. Introduction

ural housing is of particular importance 
and of central focus due to its being the 
physical manifestation of the cultural, 
social and economic life in rural areas. 
In a macro dimension, housing can play 

an important role in socio-economic and cultural develop-

ment, be of effect especially in job creation and capital 
flows, and ultimately create psychological and mental 
welfare for residents. In a micro dimension, however, ow-
ing to the need for economic development (at both urban 
and rural levels), paying attention to rural housing seems 
indispensable. Due to its various functions, rural hous-
ing can have multi-dimensional impacts on human lives. 
A careful study of the design and construction of rural 
houses leads to certain insights into the physical, techni-
cal, economic, cultural, social and environmental aspects 
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of rural life. Since the late nineteenth century, many ar-
chitects, planners and socio-economic reformers have 
referred to the issue of housing to improve its quality and 
quantity. The studies reviewed in this research show that 
this issue in the academic circles of Iran dates back to ear-
ly 2001 and has grown considerably in the past few years.

2. Methodologhy

The research was conducted mainly on a documentary 
approach. The study sample consisted of the research ar-
ticles in the scientific journals published in the country. 
The scientific validity of the journals was confirmed by 
the Iranian Ministry of Science, Research and Technol-
ogy. The scientific sites addressed in this study are acces-
sible in an indexed manner. The time span covered was 
from 2005 to the end of December 2015. First, through 
some library research in scientific journals related to rural 
housing, scientific databases and a comprehensive list of 
the corresponding published papers were derived. Then, 
by focusing on the study questions, the necessary data 
were extracted. The data contained information about the 
expertise of the researchers, the geographical scope of the 
research, the dominant approaches and methodology, the 
tools and methods used for data collection, and data anal-
ysis techniques. Finally, with regard to the issues raised, 
the data were categorized and analyzed.

3. Results 

The results of this study showed three-month periods of 
research work mostly done in the rural areas of the prov-
inces of North Khorasan, Fars, Zanjan, and Sistan and 
Baluchestan. The set of these studies can be divided into 
nine categories including design and pattern of rural hous-
es, sustainable housing, housing development, structural-
functional aspects, native architecture of houses, planning 
and housing policies, housing and credit facilities, and ret-
rofitting housing. Of the examined surveys of rural hous-
ing, 68.65% have focused on the physical dimensions of 
houses, 8.95% on the social aspects, 10.44% on the eco-
nomic dimension, and 11.94% on other related aspects. 

4. Discussion

The data indicate a lack of balance in research on vari-
ous aspects of housing, While housing has different di-
mensions, poor macro-strategies for research on housing 
coupled with the lack of proper distribution of research 
on various aspects of the issue hinder the development 
and sustainability of rural housing. Removal of these 
defects is essential for the future orientation of research 
policies. Next to geographers, architects have dedicated 

only 29.85% of the studies to the field. The situation is by 
far more disappointing with regard to the cooperation in 
interdisciplinary fields such as urban development, agri-
cultural extension, and art and agricultural economy.

5. Conclusion

This research was conducted through library studies and 
a documentary field-oriented approach. A quantitative 
analysis was also done based on questionnaires. Accord-
ing to the results of the study, although the research in the 
field of rural housing is still in its infancy, rural geogra-
phers and architects do not seem to be active enough to 
do studies on the subject. However, more of the research 
has so far been done by geographers through quantitative 
and statistical methods.

Meanwhile, the housing issue is multi-faceted, and 
there should be participatory and qualitative techniques 
to deal with it, such as using semi-structured interviews 
and structured quantitative models. Next to geographers, 
architects have dedicated 29.85% of the studies in this 
field. The findings also showed that there are three main 
approaches for the study of rural housing in Iran. As much 
as 83.58% of all the research has been done with quanti-
tative methodology, (13.43%) with qualitative methodol-
ogy and only 2.98% (two cases) with combined method-
ology.
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مطالعه دقیق ابعاد زندگی انسان روستایی و شناخت دقیق آن برای طراحی و ساخت مسکن متناسب با آن نیازمند نگاه ویژه به 
پژوهش های مسکن روستایی از جنبه های کالبدی، فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. زیرا انجام پژوهش های 
متعدد در جنبه های مختلف مسکن روستایی می تواند سهم بسزایی در روشنگری و کاهش شکاف های تحقیقاتی مسکن روستایی داشته 
باشد. بررسی های به عمل آمده در این پژوهش نشان مي دهد که پیشینه این موضوع در محافل علمي- دانشگاهي ایران به آغاز دهه1380 
بازمی گردد و در چند سال گذشته رشد قابل مالحظه ای یافته است. این پژوهش با روش اسنادی، سوابق مطالعاتي مسکن روستایي در 
حوزه نشریات علمي- پژوهشي کشور را تجزیه وتحلیل می کند. یافته های این پژوهش بیانگر این است که بیشترین پژوهش ها به ترتیب 
در استان های خراسان شمالی، فارس، زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. مجموعه مطالعات انجام شده قابل تقسیم به نه 
محور: طراحی و الگو مسکن روستایی، مسکن پایدار، تحوالت ساختاری-کارکردی مسکن، معماری بومی مسکن ایران،برنامه ریزی و 
سیاست گذاری، تسهیالت و اعتبارات، مقاوم سازی مسکن، تحلیل شاخص های مسکن و تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن است. یافته هاي 
پژوهش بیانگر 3 رویکرد اصلي در مطالعات مسکن روستایي ایران است. 83/58 درصد از کل مطالعات انجام شده داراي روش شناسی 
کمی، )13/43درصد( دارای روش شناسی کیفی و 2 مورد )2/98 درصد( دارای روش شناسی ترکیبی است. همچنین نتایج این پژوهش 
نشان می دهد از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور تحقیق، 34/22 درصد گذشته نگر،؛ 11/94 درصد آینده نگر و 53/73 درصد 

نیز وضع موجود مسکن را مورد توجه قرار داده اند.

کلیدواژه ها: 
مسکن روستایی، تحلیل 
اسنادی، مقاالت علمی 

پژوهشی، ایران
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تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1395

مقدمه
در حال حاضر مسائل مسکن یک امر جهاني شده و جوامع 
و کشورهاي مختلف نیز با چنین مسائلی دست به گریبان اند 
دنیا  جاي  همه  در  مسکن  مشکل   .(Gallent and et al, 2003)

وجود دارد ولي در کشورهاي درحال توسعه به دلیل رشد سریع 
منابع  فقدان  داخلي،  مهاجرت های  شهرنشیني،  و  جمعیت 
مصالح  تأمین  زمین،  عرضه  به  مربوط  مشکالت  کافي،  مالي 
ساختماني و کمبود نیروي انساني متخصص و مهم تر از همه 
نبود خط مشی، سیاست گذاری و برنامه های مناسب در خصوص 
زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحراني درآمده است 
(DalalPourMohammadi,2000). از این رو یکي از مسائلي که به 

شدت توجه همگان  از جمله در اسناد دومین اجالس اسکان 
بشر را به خود معطوف داشته توسعه پایدار مسکن همگامی آن 
با توسعه انساني، و اهمیت نقش اسکان پایدار و تأمین مسکن 

مناسب براي مردم در روند توسعه است (Chaperli,2008). مسکن 
روستایي را می توان فرآیندي جامع و چند بعدي دانست که زماني 
تحقق مي یابد که به ابعاد مختلف  اقتصادي، اجتماعي، نهادي و 
کالبديـ  محیطي آن توجه الزم صورت پذیرد، امري که متأسفانه 
بدان توجه چنداني صورت  برنامه ریزي مسکن کشور  در نظام 
توسعه  برنامه ریزي  اسناد  بررسي  که  گونه اي  به  است.  نگرفته 
کشور نشان مي دهد، مسکن روستایي به مفهوم جامع خود کمتر 
مورد نظر بوده است. حاکمیت نگاه بخشي در فرآیند برنامه ریزي 
مسکن کشور و نبود دید کل نگر سبب شده تا بخش هاي مختلف 
و سکونتگاه ها هر یک به مثابه جزیره اي عمل نموده و به اصل 
بنابراین  نشود.  مبذول  بایسته اي  توّجه  مکان ها  بودن  مکمل 
شایسته است در هر گونه اقدام و فعالیتی نگاه کل نگر حاکم شود و 
ضمن توجه به تمام ابعاد موضوع متناسب با سهم و نقش عوامل 
و پدیده هاي مختلف بدان ها توجه کرد. بر این اساس می توان 

1- دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

2- دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.
3- استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

تحلیلی اسنادی مقاالت علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر
احداهلل فتاحی1، *مهدی پورطاهری2، عبدالرضا رکن الدین افتخاری3
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جایگاه و نقش مسکن روستایی را بر مبنای دو عنصر ارزش و 
کارکرد مسکن مطابق )تصویر شماره 1( ترسیم نمود.

این برداشت و نگرش علمی به مسکن روستایی به جز با انجام 
تحقیقات و پژوهش های علمی دقیق بر اساس نیازهای جامعه 
روستایی حاصل نمی گردد. در این راستا روشن کردن جهت گیری 
مطالعات و پژوهش های مرتبط با مسکن روستایی می تواند به 
عنوان چراغ راهنمای عمل نموده و میزان شکاف موجود برای 
دستیابی به توسعه پایدار مسکن روستایی مشخص کند.  چرا 
که مطالعات و تحقیقات گوناگون در این زمینه با وجود تأکید 
به ارزش هاي فرهنگي، هنري و کارکردي مسکن روستایي نشان 
شده  مطرح  آن  با  ارتباط  در  جدیدي  چالش هاي  که  می دهد 
است که از جمله آن ها مي توان به نفوذ الگوهاي مسکن شهري، 
آسیب پذیري باال در برابر مخاطرات و ... اشاره داشت. بدین سان 
تحلیل و ارزیابي نخستین وضعیت تحقیقات و پژوهش های مسکن 
روستایي در عرصه ها و ابعاد مختلف نشان می دهد که تاکنون 
تحقیقات و پژوهش های مسکن روستایي در حوزه دانشگاهی که 
نمودهای آن در چاپ مقاالت علمی -پژوهشی نمود یافته است 
مبتني بر راهبردها و سیاست هاي آشکار و نیز یکپارچه و منسجم 
در یک بینش سیستمي تدوین نشده است. با این توصیف هدف 
این پژوهش این است تا از طریق پاسخگویي به پرسش هایي چون 
چه جنبه ای از مسکن روستایی در چه زماني، در کجا و توسط چه 
کساني و با چه تخصصي مطالعه شده است، مهم ترین محورهاي 
مطالعاتي مطرح در مسکن روستایي ایران شناسایي و دسته بندی 
کند؛ روند زماني رشد مطالعات مسکن روستایي در یک دهه اخیر 
مطالعات  فضایی  و  پراکنش جغرافیایي  تحلیل  مشخص شود؛ 
انجام شده در کشور فراهم آید؛ مهم ترین تخصص هاي اثرگذار 
در مطالعه ابعاد گوناگون مسکن روستایي در ایران شناسایي و 
دسته بندی گردد و سرانجام مهم ترین رویکردهاي روش شناختی 

)کمي، کیفي، ترکیبي( شناخته شود.

مروری بر ادبیات موضوع
مطالعه  که  می دهد  نشان  شده  انجام  پژوهش های  پیشینه  
از مهم ترین  ابعاد مختلف همواره  مسکن مناسب روستایی در 
موضوع های مورد توجه محققان در کشورهای مختلف بوده است 
زیرا به دست آوردن شناخت درست از مسکن روستایی در ابعاد 
مختلف برای انجام مدیریت، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای 
رسیدن به یک مسکن که به لحاظ اقتصادی متناسب، از لحاظ 
اجتماعی قابل قبول، از نظر فنی و کالبدی امکان پذیر و مستحکم 
و سازگار با محیط زیست باشد و به طور کلی به لحاظ جغرافیایی، 
فرهنگی و معیشتی با شرایط منطقه ای متناسب و سازگار باشد 

نقش اصلی و تعیین کننده دارد )جدول شماره1(.

نقش و جایگاه پژوهش های مسکن در توسعه روستایی

بدون تردید یکی از عوامل مؤثر در کاهش استاندارهای زندگی 
در نواحی روستایی مسکن نامناسب و در حد استاندارهای الزم 
فراگیر  فرایند  چارچوب  این  در   .(Saeedi, et al.,2013) است 
منطقه ای  ایجاب مي کند که مسئولین  مدیریت  و  برنامه ریزي 
و محلي آثار سیاست ها و قوانین ملی، منطقه ای و محلي را بر 
توسعه انواع متفاوت مسکن تحلیل نمایند، تا با درك نیازهاي 
برنامه ریزي به طراحي و تدوین سیاست هاي تحقیقات مسکن در 
نواحي روستایي پرداخته و سیاست هایي که براي تأمین فرصت ها 
در فرایند توسعه مسکن می تواند زمینه ها و بسترهای مناسب را 
فراهم می نماید، شکل گیرد (Chenga, 1986). در این میان هرچند 
در دوره پس از انقالب اسالمی  خط مشی های کلی و سیاست های 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه های  در  مسکن  تأمین 
فرهنگی در قالب برنامه های پنج ساله پیش بینی و تدوین گردید 
(PourMohammadi,2012). بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آغاز 

کار  دستور  در  را  روستایی  موضوع مسکن  توسعه،  دوم  برنامه 
خود قرار داد و با شروع طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن 
همگون  زیادی جهت  تالش  توسعه  برنامه چهارم  از  روستایی 

Islamic Revolution Housing Foundation, 2012 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر1. عناصر کارکردی و ارزشی مسکن روستایي. منبع

»احداهلل فتاحی و همکاران. تحلیلی اسنادی مقاالت علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر«
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نمودن روند اجرایی پروژه با الگوهای بومی نظام روستایی انجام 
داد. اما علیرغم این تالش ها این نهاد نیز به دالیلی از جمله : توجه 
بیش از اندازه در جهت تحقق کّمی طرح و غفلت از جنبه های 
با  روستایی  مسکن  کیفیت  ارتقاء  دانستن  مترادف  آن،  کیفی 
حوزه  کارشناسان  نکردن  باور   ، روستایی  مسکن  مقاوم سازی 
درگیر با طرح بر لزوم اجرای الگوهای متنوع مسکن روستایی و 
محدودیت های اقتصادی از موفقیت همه جانبه و کامل  برخوردار 
نبوده است. مطالب پیش گفته این نکته راهبردی را بازگو می کند 
که دستیابی به الگوهای پایدار مسکن روستایی صرفاً یک فرایند 
فیزیکی نیست، بلکه نیازمند مطالعه ای چند وجهی است. بخشی 
از این مطالعات شناخت ساختارهای کالن محیطی )جغرافیایی( 
و ریشه های تحوالت اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل 
مسکن در روستاها، عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تأمین 
امنیت و حریم خانوار، حلقه ای از نظام تولیدی روستا را نیز در 
  (Yaghobi and etبرمی گیرد و به گونه ای متقابل با آن پیوند دارد
(al,2013. از طرفی باید یادآور شد که  تنوع سرزمینی و تفاوت های 

منطقه ای و محلی حکم می کند که در برنامه های مسکن نه تنها 
باید از یکسان نگری دوری جست، بلکه بایستی پیامدهای بعدی 
هر اقدام را نیز به طور جدی پیش بینی و به سمت و سوی توسعه 
مطلوب هدایت کرد (Saeedi, et al.,2013). در این راستا،تجارب 
چند کشور که در زمینه مسکن روستایی به موفقیت های زیادی 
دست پیدا کرده اند می تواند راهگشا باشد. یکی از مسائل اساسی 

در کشور هندوستان، کمبود مسکن است به طوری که بر اساس 
سرشماری عمومی در این کشور در سال 2005 میالدی درمجموع 
14833000واحد کمبود مسکن روستایی وجود داشته است. اما 
این کشور با مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی سیستماتیک و با 
اجرای طرح های مختلف و کارشناسی شده از جمله طرح توسعه 
تا حدود  ایالتی توانست  مسکن LAY و طرح توسعه مسکن 
بسیاری بر کمبود مسکن روستایی و بهسازی آن ها فائق آید. طرح 
توسعه مسکنLAY ، فراگیرترین برنامه دولت هند در بخش 
توسعه مسکن روستایی این کشور است. این طرح بر پایه یارانه 
نقدی است و میزان کمک به ازای هر واحد بر اساس ویژگی های 
جغرافیایی مناطق است.بودجه این طرح به وسیله حکومت مرکزی 
و ایالتی تأمین می شود و تخصیص آن میان ایالت ها از سال 2005 
به بعد بر اساس معیار میزان کمبود و نرخ فقر انجام می شده است 

.(Tiwari,2007)

در کشور چین، دولت برای بهره گیری از پتانسیل های بومی در 
هر منطقه و همچنین  بهره گیری از دانش بومی و مصاح بومی 
در ساخت وساز در مناطق روستایی راهکارهای مختلفی را به کار 
گرفته است. برای نمونه یکی از راهکارهای مورد نظر چین در 
بهره گیری از مصالح و فن آوری های بومی که بسیار موفق آمیز 
عنوان جایگزینی  به  پوشالی1  بلوك های  از  استفاده  است  بوده 

1. Straw bale

جدول 1. تحقیقات مسکن روستایی در کشورهای مختلف.

نتایجگرایش تحقیقعنوانسالنویسنده

Tiwari2007 مسکن روستایی در
آینده نگریهندوستان

در این پژوهش نقش نهادهای مالی در تأمین مسکن روستایی مورد بازنگری قرار گرفته و 
ابتکاراتی که دولت برای تأمین منابع مالی مسکن روستایی و سایر جنبه ها  بکار برده مورد 

ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت سیاست ها و گزینه هایی که موجب بهبود مسکن می شود 
پیشنهاد شده است

Hingorani2013
مسکن و زیرساخت ها 
و خدمات اساسی برای 

همه
برنامه ریزی

این پژوهش با رویکردی کل نگر برنامه های توسعه مسکن روستایی در هندوستان را ارزیابی 
نموده و همچنین در قالب یک چارچوب به ارزیابی مشکالت و چالش های جاری مسکن از 
جمله مشکالت مالی می پردازد. نتیجه گیری می شود که نبایستی به صورت ایزوله و منفرد 

بررسی شود بلکه بایستی همراه با آن مسئله زیرساخت های و ویژگی های اجتماعی دیده شود. 

 Gkartzios
and Scott2014

جایگاه مسکن در توسعه 
روستایی  ایرلند با نقد 
رویکردهای برون زا –

درون زا
آینده نگری

این پژوهش با رویکردی انتقادی خألهایی که در تحقیقات توسعه مسکن وجود دارد را مورد 
بررسی قرار می دهد، سپس  مدل های توسعه مسکن را بر اساس دو رویکرد درون زا و برون زا 

مورد بحث قرار داده است و در نهایت یک رویکرد جدید برای توسعه مسکن روستایی در ایرلند 
پیشنهاد شده است 

 Isika and
Tulbentci2008

مسکن پایدار و شرایط 
استفاده از مصالح بومی 

در قبرس
سیاست گذاری

این پژوهش روشن میکند که سیاست گذاران و برنامه ریزان بایستی به این درک برسند 
که مصالح بومی می تواند چه نقش و جایگاه پراهمیتی در پایداری اقتصادی، فرهنگی و 

زیست محیطی دارد و بر این اساس استدالل می کنند که بایستی برنامه هایی راهبردی همراه با 
جایگاه حقوقی و قانونی برای نظارت بر ساخت وساز مسکن روستایی با استفاده از مصالح بومی 

مورد توّجه قرار گیرد.

 Polat&
Olgun2004

تجزیه وتحلیل 
خانه های روستایی در 
مناطق مسکونی جدید 

در جنوب شرقی آناتولی، 
ترکیه

آینده نگری
در این پژوهش نویسندگان با مطالعات میدانی در مناطق مختلف روستایی به این نتیجه 
رسیده اند که سبک زندگی، سنت ها و وضعیت اقتصادی، ساختار دموگرافیکی، فرهنگ و 

ویژگی های جغرافیایی روستاهای ترکیه متفاوت است و دولت و برنامه ریزان بایستی برای توسعه 
و ساخت و طراحی مسکن در هر منطقه این عوامل را مد نظر داشته باشند. 
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برای دیوارهای آجری است که از جمله مزایای این روش می توان 
استفاده مؤثر از منابع، مقاومت مناسب در برابر زلزله، بهره وری 
در انرژی، دوام و پایداری و کاهش هزینه ها است، یا در فرایند 
بهسازی مسکن روستایی در این کشور، کشاورزان فقط می توانند 
از زمین های اشغال نشده، زمین های مسکونی قدیمی، زمین های 
با شیبی که قابلیت کشت نداشته باشند و زمین های متروکه 
 .(Ministry of Forests and Range,2008:2) کنند  بهره برداری 
با توجه به آنچه که گفته شد، می توان گفت در این کشور در 
برنامه ریزی برای توسعه و ساخت مسکن روستایی اصول زیر به 

دقت مورد توجه قرار می گیرد: 

	 در نظر گرفتن عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی مؤثر بر طراحی
و ساخت مسکن مانند )اقلیم، وضعیت زمین و معیشت  و 
هویت ، مباحث اجتماعی - فرهنگی، روانشناسی محیط و 

مشارکت مؤثر بر طراحی( 

	 اعم طراحی  در  ساخت وساز  بومی  دانش  از  بهره گیری 
از  بهره گیری  بومی،  مصالح  از  استفاده  بنا،  برنامه ریزی  از 
 (Wai روش های ساخت بومی و استفاده از عناصر کارکردی

.Yeung and Howes,2006)

در کشور اسکاتلند این ایده بین برنامه ریزان وجود دارد که 
نزدیکی  ارتباط  همیشه  روستایی  سکونتگاه های  مطالعات  در 
بین گذشته آن ها و وضعیت و شرایط موجودشان وجود دارد. 
برنامه ریزان در اسکاتلند سعی می کنند که هنگام مطالعات مسکن 

دیدگاه سیستمی داشته باشند و همه انواع سکونتگاه ها را مورد 
بررسی قرار داده و ارتباطات پیچیده و پویای که میان آن ها وجود 
دارد را مورد بررسی قرار دهند. روش های و فرایندهای مؤثر بر 
طراحی و اجرای مساکن روستایی در اسکاتلند نیز در راستای 
 (Dalglish حفظ هویت و میراث فرهنگی و تاریخی این کشور است
دولت  شده  تبیین  سیاست های  بر  نگاهی   .and Dixon,2008)

اسکاتلند در راستای بهره گیری از مصالح و منابع بومی بیانگر 
اندیشه و تأکید دولتمردان این کشور در بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر است و این همان چیزی است که در سیاست های 

چین و هند نیز به طرق مختلف متبلور است.  

نکته راهبردی دیگر که از مطالعات نظری، می توان آموخت 
الگوهای رهیافتی مسکن روستایی در جهان، است که مبتنی 
بر ابعاد بنیادین توسعه پایدار روستایی بر سه حوزه اجتماعی، 
اقتصادی و اکولوژیکی قرار دارد. هر کدام از این رهیافت ها دارای 
ویژگی ها و اصول خود می باشند و همچنین هر کشوری بر اساس 
نظام سیاست گذاری خود بر یک حوزه خاص یا ترکیبی از این 
حوزه ها تأکید دارد که در جدول شماره 2 به آن اشاره شده است. 

مسکن  زمینه  در  موفق  کشورهای  تجربیات  به  توجه  با 
روستایی و همچنین الگوهای رهیافتی که در زمینه تحقیقات 
و سیاست گذاری های مسکن روستایی وجود دارد حل مسئله 
مسکن در ایران، نیاز به بازاندیشی در مسئله یابي و قلمرو آن 
این  نظام مند دارد.  بر پژوهش های هدفمند و  از طریق تمرکز 

جدول 2. الگوهای رهیافتی مسکن روستایی.

رهیافت هاویژگی هاحوزه

حوزه اجتماعی

	تشویق مسکن مقرون به صرفه در نواحي روستایي

	ساخت مساکن ساده روستایی

	طراحي سازگار و هماهنگ مسکن با سطح انتظارات روستاییان

	استفاده از مصالح بومي و الگوهاي محلي

رهیافت خودیاري

رهیافت تعاونی های مسکن

تأمین مسکن توسط دولت

رهیافت نهادسازي تأمین مسکن روستایی

رهیافت مسکن پایدار

رهیافت رفتارهای اجتماعی در مسکن

حوزه اقتصادي
	دسترسي به مسکن مقرون به صرفه و ارزان قیمت

	برخورداري از مزایاي رفاهي و خدمات زیرساختی

رهیافت سازوکار بازار

رهیافت تقاضا

رهیافت تأمین منابع مالي غیررسمی

حوزه اکولوژیکی

	درک تأثیرات عملکرد انسان در ساخت مسکن از محیط

	تغییرات الگوي اراضي، پوشش و ساختارها و ویژگي هاي محیطي ناشی از توسعه مسکن

	در نظر گرفتن نوع اقلیم و نیازهاي مربوط به آن

	سازگاري و رضایت محیطي

رهیافت اکولوژیکي با برنامه ریزي منطقه اي

رهیافت مسکن بیوکلیماتیک

رهیافت فضاي کاربردي مسکن
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سیاست گذاری،  علمي،  ذینفعان  همه  مشارکت  بر  که  رویکرد 
مسئله  حل  فرایند  در  مردم،  و  اجرایي  مدیریت  برنامه ریزي، 
مسکن روستایی، تأکید دارد، به روش شناسی تکیه مي کند که فرا 
اثبات گرا، انتقادي، مشارکتي و کیفی گرا است. در رویکرد علمی 
میان رشته ای تسریع می شود که در انتخاب عناوین پیشنهادی 
با عنایت به ارتباط مسکن روستایی با حوزه های متفاوت اعم از 
کالبدی- فنی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و نیز برقراری ارتباط 
با سایر حوزه های علمی اعم از فنی و مهندسی، علوم انسانی، 
و  تحقیقات  انجام  در  که  می رسد  نظر  به  الزم  محیط زیست 
پژوهش های مسکن روستایی از سطوح متفاوت روش شناسی های 
اثربخشی پژوهش های  تا  بهره گرفته شود  علمی در هر حوزه 
مرتبط با مسکن روستایی در فرایند توسعه روستایی ملموس تر 
و کارآمدتر تجلی یابد. مسکن روستایی یکي از نه عامل اصلي 
است که همراه با موضوعات و فرصت ها، حمل ونقل و مبادالت، 
تسهیالت و تجهیزات اجتماع محلی، کشاورزي، طبیعت و فرهنگ، 
منابع، توسعه اقتصادي، همکاري بین دولت ها، پیاده سازي و اجرا 
یک برنامه ریزي فراگیر و همه جانبه را شامل مي شود. هر یک 
از این عوامل بر سایر عوامل تأثیرگذارند و باید در طول فرایند 
برنامه ریزي مورد توجه قرار گیرند. برنامه ریزي و مدیریت تأمین 
مسکن روستایي ممکن است در بسیاري از واحدهاي منطقه ای 
و محلي، جدید باشد. فرایند فراگیر برنامه ریزي و مدیریت ایجاب 
مي کند که مسئولین منطقه ای و محلي آثار سیاست ها و قوانین 
ملی، منطقه ای و محلي را بر توسعه انواع متفاوت مسکن تحلیل 
نمایند. تحلیل هاي فوق گامي در جهت درك نیازهاي برنامه ریزي 
نواحي  در  مسکن  تحقیقات  سیاست هاي  تدوین  و  طراحي  و 
سیاست هایي  تحلیل ها،  این  نتیجه  و  مي رود  بشمار  روستایي 
است که براي تأمین فرصت ها در فرایند توسعه مسکن زمینه ها 
و بسترهای مناسب را فراهم می نماید. ضروري است این عناصر 
برنامه ریزي متناسب با الگوهای نظری موجود مورد شناسایی قرار 
گرفته تا ضمن تأمین شرایط الزم در بستر فعالیت های تحقیقاتی 
گامی اساسی در حل معضل مسکن در نواحی روستایی برداشته 
شود. بر این اساس پژوهش های مرتبط با مسکن روستایی قادر 
است به دلیل تعدد شیوه ها و راه های حصول به توسعه پایدار 
مسکن روستایی، کجایی نقطه آغاز و مناسب ترین شیوه حصول 
به توسعه پایدار مسکن روستایی برای محققان و برنامه ریزان را 

فراهم آورد. 

روش شناسی تحقیق
رویکرد اصلي پژوهش بر پایه مطالعه اسنادي و با شیوه تحلیل 
فضایی است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مقاالت علمي- 
پژوهشي است که در حوزه نشریات علمي پژوهشي داخل کشور 
چاپ، و اعتبار علمي آن ها مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و 
فناوري کشور است و همچنین در سایت های علمی کشور نمایه 
شده  و قابل دسترسی می باشند. قلمرو زماني پژوهش از سال 

1384 تا پایان اردیبهشت 1394 است. در این چارچوب نخست 
از طریق مطالعات کتابخانه اي در زمینه مجالت علمي پژوهشي 
اطالعات  پایگاه هاي  در  جستجو  و  روستایي  مسکن  با  مرتبط 
از مجالت علمی-پژوهشی کشور  علمي کشور، لیست جامعي 
که مقاالت مسکن در آن ها به چاپ رسیده، تهیه شد )جدول 
شماره 3(. سپس مقاالت حوزه مسکن روستایي در این مجالت 
تفکیک گردید. در ادامه با تمرکز بر پرسش های مطرح شده، براي 
اطالعات  درج  شناسنامه اي جهت  موردنیاز  داده  هاي  استخراج 
پژوهش های انجام شده طراحي گردید. این شناسنامه دربرگیرنده 
اطالعاتي شامل موضوع و مسئله پژوهش، تخصص پژوهشگر، 
زمان انجام پژوهش، قلمرو جغرافیایي پژوهش، رویکرد حاکم بر 
روش شناسی پژوهش، ابزار یا شیوه گردآوري داده ها، روش ها و 
تکنیک هاي تحلیل داده ها و شکل یا الگوي مورد مطالعه بود. 
سرانجام با توجه به موارد مطرح شده، داده ها دسته بندی و مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

روند مطالعات مسکن روستایی

از بررسی های به عمل آمده در نشریات علمی و  پژوهشی کشور 
در دهه  اخیر که با موضوع مسکن روستایی در ارتباط می باشند 
مسکن  مطالعات  زمینه  در  مقاله  اولین  که  برمی آید  چنین 
که  برمی گردد   1384 سال  به  آکادمیک  صورت  به  روستایی 
در»نشریه هنرهای زیبا« به چاپ رسیده است. از آن زمان تا 4 ماه 
نخست سال 1394 درباره مسکن روستایی درمجموع 67 مقاله 
در 20 مجله علمی و پژوهشی مختلف به چاپ رسیده است. مجله 
مسکن و محیط روستا با 29 عنوان مقاله چاپ شده، فعال ترین 
مجله در زمینه چاپ مقاالت مسکن روستایی به شمار می آید. 
در این زمینه فصلنامه های علمي  پژوهشي انجمن جغرافیاي 
ایران با 6 عنوان، هنرهای زیبا با 4 عنوان، دو فصلنامه مدیریت 
شهری با 3 عنوان مقاله چاپ شده در رتبه های بعدی قرار دارند. 
روند زماني یاد شده را می توان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره 
نخست، از سال 1384 تا سال 1388 رشد قابل مالحظه اي در 
پژوهش های انجام شده مشاهده نمی شود و تعداد آن ها از 6 مورد 
فراتر نمي رود. به طوری که کل مقاالت چاپ شده از سال 1384 
تا سال 1388 تنها 16 مورد است. دوره دوم از سال 1388 به 
بعد، تعداد پژوهش ها با رشد قابل مالحظه مواجه مي گردد و از 
6 مورد در سال 1388 به 12 مورد در سال 1389 و 14 مورد 
در سال 1391 افزایش مي یابد. اما در سال 1392 بار دیگر تعداد 
مقاالت چاپ شده کاهش می یابد و همان گونه که )جدول شماره 
4(. و )تصویر شماره 2( نشان می دهد در سال 1392 به 7 مورد 
کاهش و تا پایان سال 1393 نیز تعداد 5 مورد پژوهش در زمینه 

مسکن روستایي به چاپ رسیده است.
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پراکنش فضایی مطالعات مسکن روستایی

یافته هاي پژوهش همان طور که )تصویر شماره3( نیز نشان 
مي دهد مبین آن است که استان خراسان شمالی با 5 عنوان اثر 
پژوهشي چاپ شده در حوزه مسکن روستایی در جایگاه نخست 

قرار دارد.

استان های فارس، زنجان، سیستان و بلوچستان هر کدام با 4 
عنوان اثر پژوهشی در رتبه دوم ؛ استان های لرستان، خراسان 
رضوی و آذربایجان شرقی هرکدام با 3 عنوان در جایگاه سوم؛ 
و  کهکیلویه  کردستان،  گلستان،  مازندران،  گیالن،  استان های 
بویراحمد، ایالم، اصفهان، کرمانشاه هرکدام با 2 عنوان در جایگاه 
چهارم و استان های قزوین، کرج، خوزستان، هرمزگان و کرمان 

هر کدام با 1 عنوان در جایگاه پنجم قرار دارند. 

مسکن  مطالعاتي  محورهاي  و  تخصصي  رشته هاي 
روستایي

بر پایه یافته هاي موجود همان طور که )جدول شماره 5( نشان 
می دهد رشته های مرتبط با علوم جغرافیایی، معماری، مطالعات 
میان رشته ای، عمران، ترویج کشاورزی، پژوهش هنر و اقتصاد 
پژوهش هاي  انجام  در  را  نقش  بیشترین  ترتیب  به  کشاورزی 
کل  از  درصد   44/77 داشته اند.  ایران  در  روستایی  مسکن 
پژوهش هاي چاپ شده، به سعي جغرافیدانان انجام شده  است.  
از این تعداد به ترتیب 36/67 درصد در محور تحوالت ساختاری-

کارکردی مسکن، 16/67 درصد در محور تسهیالت و اعتبارات 
مسکن، 13/33 درصد در محور تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن، 
10 درصد در محور تحلیل شاخص های مسکن ؛ 6/67 درصد در 
محور مسکن پایدار و همچنین 6/67  درصد در محور برنامه ریزی 

و سیاست گذاری مسکن بوده است.

جدول 3. مجالت علمی-پژوهشی که مقاالت حوزه مسکن روستایی در آن ها به چاپ رسیده است.

پژوهش های روستایی- فصلنامه مسکن و محیط روستا- فصلنامه جغرافیا )انجمن جغرافیدانان ایران(- فصلنامه اقتصاد فضا - مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی- جغرافیا و توسعه- 
فصلنامه علمی-تخصصی برنامه ریزی منطقه ای- علوم و تکنولوژی محیط زیست- فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی- دو فصلنامه دانشگاه هنر- دو فصلنامه مدیریت شهری- 

پژوهش های جغرافیای انسانی- فصلنامه فرهنگ و مردم- جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،- فصلنامه جغرافیایی آمایش- نشریه جغرافیا و برنامه ریزی - نشریه مسکن و انقالب- مجله علوم 
جغرافیایی کاربردی - نشریه هنرهای زیبا،- فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                                              www. SID.Ir :مأخذ

جدول 4. روند زماني مطالعات مسکن روستایي در ایران )1384-1393(.

جمع کل1384138513861387138813891390139113921393سال

123461213147567تعداد
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر2. روند زمانی مطالعات مسکن روستایی از سال 1384 تا سال 1393
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جدول 5. رشته های تخصصي و محورهاي مطالعاتي مسکن روستایي)1384-1393(.

                   زمینه پژوهش
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211215234-30علوم جغرافیایی

122-62-2052معماری

-21121-1-8میان رشته ای

--12----41عمران و شهرسازی

---1-1---2ترویج کشاورزی

-1-------1اقتصاد کشاورزی

-----11--2هنر
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20 عنوان از کل پژوهش هاي چاپ شده، برابر با 31/25 درصد، 
در حوزه معماری است.  از این تعداد به ترتیب 6 عنوان معادل 
37 درصد در محور معماری بومی مسکن ایران، 5 عنوان معادل 
25 درصد در محور برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسکن  انجام 
الگو   از محورهای طراحی و  شده است، همچنین در هر کدام 
مسکن روستایی، مسکن پایدار، تحلیل شاخص های مسکن و  

تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن 2 پژوهش انجام شده است.

با 12/5درصد  برابر  انجام شده  از کل پژوهش هاي  8 عنوان 
به صورت همکاري میان رشته اي تهیه شده است. از این تعداد، 
3 عنوان در محور سیاست گذاری و برنامه ریزي مسکن،2 عنوان 
در حوزه معماری بومی مسکن و در محورهای مسکن پایدار، 
تسهیالت و اعتبارات مسکن و تحلیل شاخص های مسکن هر 

کدام 1 عنوان پژوهش انجام شده است.

4 عنوان از کل پژوهش هاي انجام شده برابر با 12/5 درصد 
به سعی شهرسازان و مهندسان عمران تهیه شده است. از این 
تعداد 2 عنوان در محور مقاوم سازی مسکن، 1 عنوان در حوزه 
طراحی و الگوی مسکن روستایی و 1 عنوان در حوزه تسهیالت 
و اعتبارات مسکن تهّیه شده است.الزم به ذکر است که معماران 
و  جغرافیدانان  و  درصدي   25 مشارکت  با  شناسان  جامعه  و 
با مشارکت 18/75 درصدي بیشترین سهم را در  شهرسازان  
همکاري میان رشته اي داشته اند و رشته هاي توسعه روستایی و 

احیاء مرمت و بافت های باارزش در مراتب بعدي قرار گرفته اند.

ابعاد  در  روستایی  مسکن  پژوهش های  طبقه بندی 
مختلف موضوعی

مجموع  از  می دهد،  نشان   6 شماره  جدول  که  همان طور 
تحقیقات مسکن روستایی، 68/65 درصد مربوط به ابعاد کالبدی 
ابعاد  به  اجتماعی، 10/44 درصد  ابعاد  به  مسکن، 8/95درصد 
اقتصادی، و 11/94 درصد به سایر ابعاد مربوط است. این داده ها 
نشان دهنده عدم تعادل و توازن بین تحقیقات در ابعاد مختلف 

مسکن است،در حالی که مسکن دارای ابعاد مختلف است.

برحسب  روستایی  مسکن  پژوهش های  طبقه بندی 
نگرش زمانی تحقیق

از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور، 23 تحقیق 
22/34 درصد گذشته نگر،؛ 8 تحقیق 11/94 درصد آینده نگر، 
53/73 درصد )36 تحقیق( مطالعات وضع موجود مسکن را مورد 

توجه قرار داده اند )جدول شماره 7(.

نوع  اساس  بر  روستایی  مسکن  تحقیقات  طبقه بندی 
گرایش تحقیق

از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور،76/11 درصد 
نتیجه گرایی و 23/88  با گرایش و جهت گیری  )51 تحقیق( 
درصد  )16 تحقیق( با جهت گرایی و گرایش تصمیم گرایی انجام 

شده است )جدول شماره 8(.

جدول 6. توزیع پژوهش های مسکن روستایی در کشور در ابعاد مختلف.

درصدفراوانیابعاد تحقیقاتی مسکن

4668/65کالبدی-اکولوژیکی

68/95اجتماعی

710/44اقتصادی

811/94سایر

67100جمع
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جدول 7. طبقه بندی پژوهش های مسکن روستایی بر اساس جهت گیری زمان.

درصدفراوانیجهت گیری زمانی

2334/22گذشته نگر

811/94آینده نگر

3673/53وضع موجود

67100جمع کل
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جدول 8. طبقه بندی پژوهش های مسکن روستایی بر اساس گرایش تحقیق.

درصد فراوانیفراوانیگرایش در تحقیق

5176/11نتیجه گرایی

1623/88تصمیم گرایی

67100جمع
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به  توجه  با  روستایی  مسکن  تحقیقات  طبقه بندی 
رویکردهاي روش شناسی مطالعات مسکن روستایی

یافته هاي پژوهش بیانگر 3 رویکرد اصلي در مطالعات مسکن 
کل  از  مورد   56 که  است  توجه  قابل  است.  ایران  روستایي 
می باشند.  کّمی  روش شناسی  داراي  شده  انجام  پژوهش های 
مورد  می دهد 9  نشان   )9 شماره  )جدول  که  همان گونه  اما  
از پژوهش های انجام شده دارای روش شناسی کیفی و فقط 2 
مورد یعنی 2/98 درصد از مجموع تحقیقات انجام شده دارای 
روش شناسی ترکیبی می باشند. یافته هاي این بخش از تحقیق 
نشان مي دهد که روش شناسی کّمي رویکرد غالب بر مطالعات 

مسکن روستایي در ایران است.

برحسب  روستایی  مسکن  تحقیقات  طبقه بندی 
شیوه های گردآوري و تحلیل داده ها

همچنین  و  داده ها  گردآوري  منابع  و  ابزارها  بخش،  این  در 
با 5 رویکرد  ارتباط  ، در  روش ها و تکنیک هاي تحلیل داده ها 
اصلي مطرح در روش شناسی مطالعات مسکن روستایی ایران، 
به شرح زیر تفکیک گردید: در 21 مورد از 25 پژوهش کّمي از 
پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي داده ها استفاده شده و در4 مورد 
دیگر ترکیب اسناد، مشاهدات میداني و داده های مکاني مورد 
استفاده قرار گرفته است. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها 
در 21 مورد از روش هاي آماري، 4 مورد از مدل هاي کّمي مانند 
تحلیل خوشه ای استفاده شده است. در 25 مورد از 31 پژوهش 
مشاهدات   اسناد،  ترکیب  از  میداني  و  اسنادي   - کتابخانه اي 
میداني، و داده هاي مکاني به عنوان ابزار اصلي داده ها؛ در 6 مورد 
آثار پژوهشي، اسناد و مصاحبه استفاده شده است. در همه این 

پژوهش ها از گزارش نویسي به شیوه توصیفي- تحلیلي استفاده 
شده است. در همه 7 مورد پژوهش کتابخانه اي - نظري از آثار 
پژوهشي دیگران به عنوان منبع و مرجع اصلي داد ه ها استفاده 
شده است. در همه این پژوهش ها به منظور تجزیه وتحلیل داده ها 
شیوه تحلیل و استنتاج نظری پژوهشگر به کار رفته است.  در 
همه  4 مورد پژوهش کیفي از اسناد و مدارك و پرسشنامه باز و 
مشاهدات میدانی به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده 
شده به منظور تجزیه وتحلیل این دسته از پژوهش ها در 4 مورد 
از تحلیل ها و مدل های تحلیلی-کیفی و  مورد دیگر از گزارش 
تحلیلی-کیفی استفاده شده است. در تنها مورد پژوهش ترکیبي 
اصلي   ابزار  عنوان  به  پرسش نامه  و  از مصاحبه  )کیفي- کمي( 
این  داده های  تجزیه وتحلیل  در  استفاده شده  داد ه ها  گردآوري 
پژوهش ها از شیوه تحلیل کیفی و استنتاج کمی-آماری استفاده 

شده است )جدول شماره 10(.

از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور، 2/98 درصد 
)2 تحقیق( دارای استدالل قیاسی و 97/07درصد )65 تحقیق( 
با استدالل استقرایی انجام شده است. این امر نشان می دهد که 
رویکرد غالب بر نوع استدالل تحقیقات مسکن روستایی در یک 

دهه اخیر استدالل استقرایی است )جدول شماره 11(.

طبقه بندی تحقیقات مسکن روستایی بر اساس شیوه 
تحقیق

روستایی  مسکن  تحقیقات  مجموع  از  طبقه بندی  یک  در 
روش  با  درصد   10/4 میدانی،  روش  با  درصد   3/1 کشور،  در 
کتابخانه ای و 86/5 درصد با روش ترکیبی )میدانی و کتابخانه ای( 
به جمع آوری داده ها و اطالعات موردنیاز در انجام تحقیق مبادرت 

نموده اند )جدول شماره 12(.

جدول 9. رویکردهاي روش شناسی پژوهش های مسکن روستایی )1384-1394(.

درصدفراوانی پژوهشنوع پژوهش

5683/58کمی

913/43کیفي

22/98ترکیبی)کمی-کیفی(

67100جمع کل
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بحث و نتیجه گیری
آنچه از سیاست ها و برنامه ریزی های موجود می توان به عنوان 
یک تجربه مشترك آموخت این است که برنامه ریزی مشارکتی 
با رهیافت مشارکت عمومی در چارچوب برنامه ریزی محیطی، 
پارادایم غالب فکری را در جهان علم و سیاست گذاری مرتبط با 
امر مسکن و تحقیقات وابسته به آن مطرح می کند. بدین معنی 
که در این نوع پارادایم برنامه ریزی، درخواست از مردم و دعوت 
از آن ها نه تنها برای ارزیابی نیازهای مسکن، بلکه مشارکت در 
فرآیند برنامه ریزی اعم از آرایش راهبردها و ارزیابی و به هنگام 
مفاهیم   و  اصول  بررسی  و  تحلیل  می سازد.  مطرح  را  کردن 
برنامه ریزی مسکن  نظری سیاست گذاری،  الگوهای  در  مندرج 
نشان می دهد، در کشورهای موفق در زمینه مسکن روستایی به 

صورت همه جانبه و کل نگر همه الگوهای نظری سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و مدیریت بازار مسکن مورد بررسی قرار می گیرد و 
با شناخت ویژگی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 
متناسب با آن ها رهیافت و رویکرد مورد نظر خود را انتخاب نموده 
و برنامه های توسعه مسکن خود را بر اساس آن قرار می دهند. از 
آنجایی که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، دولت ها از 
عناصر اصلی در مداخالت مرتبط با امر مسکن روستایی محسوب 
می شوند، لذا باالترین سهم در امر تحقیقات مسکن روستایی نیز 
بایستی به تحلیل و بررسی نقش دولت در مسکن باشد. به عبارت 
به  با مسکن روستایی  دیگر جهت گیری های تحقیقات مرتبط 
میزان قابل توجهی با دیدگاه های حاکم مرتبط باشد. اما محورهای 
مطالعاتی تحقیقات انجام گرفته در حوزه مسکن روستایی در داخل 
کشور نشان می دهد که از 67 پژوهش انجام گرفته در این زمینه 

جدول 10. شیوه، ابزار و منابع گردآوري داده ها در پژوهش هاي مسکن روستایي ایران.

               ابزار گردآوری

نوع پژوهش
پرسشنامه

اسناد، مدارک- 
آمارنامه و مشاهده 

میدانی
آثار پژوهشی، 

اسناد و مصاحبه 
اسناد و 
مدارک 

اسناد -مدارک، 
پرسشنامه باز و 
مشاهدات میدانی

مشاهده 
مصاحبه و 
پرسشنامه

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

2131/343552/2369/55کمی

45/9کیفی

11/49ترکیبی
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جدول 11. طبقه بندی پژوهش های مسکن روستایی بر اساس نوع استدالل تحقیق.

درصد فراوانیفراوانینوع استدالل

22/98قیاسی

6597/07استقرایی

67100جمع
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جدول 12. طبقه بندی تحقیقات مسکن روستایی بر اساس شیوه تحقیق.

درصد فراوانیفراوانیروش گردآوری داده ها

3653/73کتابخانه ای

3146/26ترکیبی  )پیمایشی-کتابخانه ای(

67100جمع
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فقط چهار پژوهش در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن 
انجام گرفته است،اما همین تعداد محدود پژوهش  انجام گرفته 
فاقد پیشنهادات کاربردی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران در 
این عرصه است. اما در کشورهای موّفق در پژوهش های انجام 
گرفته سیاست های ساخت وساز و توسعه مسکن با دیدی انتقادی 
مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد و با مشخص نمودن نقاط ضعف 
و قوت آن ها نظرات کاربردی خود را به صورت الگوهایی کاماًل 
مشخص برای سیاستمداران و برنامه ریزان ارائه می دهند. برآیند 
کلی این پژوهش نشان می دهد که بیشترین پژوهش به استان 
خراسان شمالی اختصاص دارد، اما این مطالعات به صورت موردی 
و در مقیاس های دهستان،بخش و شهرستان انجام گرفته است 
و به ندرت در مقیاس استانی و کشوری انجام گرفته است. این 
در حالی که است نمونه مطالعات انجام گرفته در زمینه مسکن 
روستایی در کشورهای موفق نشان می دهد که عمده تحقیقات 
آن ها در مقیاس ملّی و با در نظر گرفتن همه ابعاد مسکن با 
تأکید ویژه روی مشکالت موجود مسکن از جمله برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و مدیریت مسکن متمرکز است. بنابراین برای 
بهبود  در  بیشتر  اثرگذاری  و  داخلی  تحقیقات  بیشتر  موفقیت 
مسکن روستایی بایستی از مطالعات تک بعدی که بیشتر نتیجه 
گرا می باشند حرکت کرده و به سمت آینده نگری حرکت نمایند. 
مجموعه مطالعات انجام شده قابل تقسیم به نه محور: طراحی و 
الگو  مسکن روستایی،مسکن پایدار،تحوالت ساختاری-کارکردی 
مسکن،معماری بومی مسکن ایران ،برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در مسکن،تسهیالت و اعتبارات مسکن، مقاوم سازی مسکن،تحلیل 
شاخص های مسکن و تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن است. این 
امر نشان دهنده حوزه های گسترده مسکن است که پژوهشگران 
به آن پرداخته اند. همان طور که اشاره شد، از مجموع تحقیقات 
مسکن روستایی، 68/65 درصد مربوط به ابعاد کالبدی مسکن، 
8/95 درصد به ابعاد اجتماعی، 10/44 درصد به ابعاد اقتصادی، 
نشان  داده ها  این  است.  مربوط  ابعاد  سایر  به  درصد  و 11/94 
دهنده عدم تعادل و توازن بین تحقیقات در ابعاد مختلف مسکن 
است، در حالی که مسکن دارای ابعاد مختلف است زیرا پایداری 
مسکن روستایی نتیجه تلفیق و ترکیب عوامل فیزیکي، انساني 
و اقتصادي است. که در برنامه های توسعه مسکن بایستی  به 
جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی آن همگام با بعد 
استحکام توجه ویژه ای شود  (Berardi,72:2013). ضعف تحقیقات 
کالن و راهبردی مربوط به مسکن از یک سو، همراه با عدم توزیع 
مناسب تحقیقات در ابعاد مختلف از سوی دیگر، مانع توسعه و 
آتی  است که جهت گیری  در کشور  روستایی  پایداری مسکن 
سیاست پژوهشی را ضروری می نماید.  طبقه بندی پژوهش های 
مسکن روستایی بر اساس جهت گیری زمان نشان می دهد که 
فقط 22/38 درصد از پژوهش های انجام شده رویکرد آینده  نگری 
برای مسائل و مشکالت مسکن روستایی دارند. و قسمت عمده 
پژوهش ها یا به تحلیل وضع موجود و یا گذشته می پردازند. این 

در حالی است که حل بسیاری از مشکالت مسکن می تواند با 
روشن کردن و ترسیم وضعیت آینده و همچنین ارائه راهبردها و 

رهنمودهایی توسط محققان مشخص شود.

شده  انجام  پژوهش های  عمده  که  است  دلیل  همین  به 
کشورهای موفق اساساً به لحاظ زمانی آینده نگر می باشند یعنی 
با بررسی چالش های و مشکالت موجود مسکن روستایی در ابعاد 
و موضوعات مختلف به ترسیم وضعیت آینده مسکن روستایی 
پرداخته و برای بهبود و حل این مشکالت پیشنهادهایی عملیاتی 
و کاربردی پیشنهاد می دهند. همچنین نتایج این پژوهش نشان 
می دهد اگرچه سرآغاز مطالعات در حوزه مسکن روستایی، به 
درصد  با 44/77  روستایی  جغرافیدانان  ولی  می رسد  معماران 
بسیار فعال تر بوده و بارزترین نقش را در انجام مطالعات مسکن 
عمده  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  داشته اند.  روستایی 
به  اساساً  است  انجام گرفته  توسط جغرافیدانان  تحقیقاتی که 
این  می باشند،  کّمی  پژوهش های  نوع  از  روش شناسی  لحاظ 
در حالي است موضوع  مسکن، موضوعی چند وجهی است و 
از تکنیک هاي مشارکتي و کیفی، مانند مصاحبه هاي  بایستی 
نیمه ساختاریافته و ساختاریافته در کنار روش ها و مدل های کّمی 
مورد تأکید قرار بگیرد. از سوی دیگر این پژوهشگران حوزه هایی 
از مسکن را مورد بررسی قرار می دهند که در حیطه تخصصی 
نوع سطحی نگری  یک  پژوهش ها  این  در  بنابراین  نبوده  آن ها 
دیده می شود و در نتیجه نتایج این پژوهش ها فاقد راهکارها و 
پیشنهادهای عملیاتی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مسکن 
است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط 11/94 
درصد از پژوهش های انجام شده به صورت ترکیبی انجام می شود 
و این در حالی است که موضوع مسکن یک موضوع میان رشته ای 
است و مطالعات ترکیبی می تواند تعمق بیشتری به این پژوهش ها 
دهد. در یک جمع بندی روشن از نتایج تحقیق می توان اشاره 
نمود که در کشورهای موفق در زمینه توسعه مسکن روستایی در 
مطالعات آن ها یک نوع رویکرد سیستمی وجود دارد و ارتباطات 
پیچیده و پویایی که میان عناصر و عوامل مؤثر بر مسکن در 
حوزه های مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری  وجود دارد را مورد 

بررسی قرار می دهند. 
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