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ABSTRACT
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 rehabilitation, 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.

Extended Abstract

R

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, owing 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 housing 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, technical, economic, cultural, social and environmental aspects
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of rural life. Since the late nineteenth century, many architects, 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 early 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 articles in the scientific journals published in the country.
The scientific validity of the journals was confirmed by
the Iranian Ministry of Science, Research and Technology. The scientific sites addressed in this study are accessible 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 analysis 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 provinces 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 houses, sustainable housing, housing development, structuralfunctional aspects, native architecture of houses, planning
and housing policies, housing and credit facilities, and retrofitting housing. Of the examined surveys of rural housing, 68.65% have focused on the physical dimensions of
houses, 8.95% on the social aspects, 10.44% on the economic dimension, and 11.94% on other related aspects.

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, agricultural 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. According to the results of the study, although the research in the
field of rural housing is still in its infancy, rural geographers 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 quantitative methodology, (13.43%) with qualitative methodology and only 2.98% (two cases) with combined methodology.
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4. Discussion
The data indicate a lack of balance in research on various aspects of housing, While housing has different dimensions, 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
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کلیدواژهها:

مسکن روستایی ،تحلیل
اسنادی ،مقاالت علمی
پژوهشی ،ایران

مطالعه دقیق ابعاد زندگی انسان روستایی و شناخت دقیق آن برای طراحی و ساخت مسکن متناسب با آن نیازمند نگاه ویژه به
پژوهشهای مسکن روستایی از جنبههای کالبدی ،فنی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و زیستمحیطی دارد .زیرا انجام پژوهشهای
متعدد در جنبههای مختلف مسکن روستایی میتواند سهم بسزایی در روشنگری و کاهش شکافهای تحقیقاتی مسکن روستایی داشته
باشد .بررسیهای به عمل آمده در اين پژوهش نشان ميدهد كه پيشينه اين موضوع در محافل علمي -دانشگاهي ايران به آغاز دهه1380
بازمیگردد و در چند سال گذشته رشد قابل مالحظهای يافته است .اين پژوهش با روش اسنادی ،سوابق مطالعاتي مسکن روستايي در
حوزه نشريات علمي -پژوهشي كشور را تجزیهوتحلیل میکند .يافتههای این پژوهش بيانگر این است که بيشترين پژوهشها به ترتیب
در استانهای خراسان شمالی ،فارس ،زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است .مجموعه مطالعات انجام شده قابل تقسيم به نه
محور :طراحی و الگو مسکن روستایی ،مسکن پایدار ،تحوالت ساختاری-کارکردی مسکن ،معماری بومی مسکن ایران،برنامهریزی و
سیاستگذاری ،تسهیالت و اعتبارات ،مقاومسازی مسکن ،تحلیل شاخصهای مسکن و تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن است .يافتههاي
پژوهش بيانگر  3رويكرد اصلي در مطالعات مسکن روستايي ايران است 83/58 .درصد از كل مطالعات انجام شده داراي روششناسی
کمی13/43( ،درصد) دارای روششناسی کیفی و  2مورد ( 2/98درصد) دارای روششناسی ترکیبی است .همچنین نتایج این پژوهش
نشان میدهد از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور تحقیق 34/22 ،درصد گذشتهنگر،؛  11/94درصد آیندهنگر و  53/73درصد
نیز وضع موجود مسکن را مورد توجه قرار دادهاند.

مقدمه
در حال حاضر مسائل مسکن يک امر جهاني شده و جوامع
و کشورهاي مختلف نیز با چنین مسائلی دست به گریباناند
) .(Gallent and et al, 2003مشكل مسكن در همه جاي دنيا
وجود دارد ولي در كشورهاي درحالتوسعه به دليل رشد سريع
جمعيت و شهرنشيني ،مهاجرتهای داخلي ،فقدان منابع
مالي كافي ،مشكالت مربوط به عرضه زمين ،تأمين مصالح
ساختماني و كمبود نيروي انساني متخصص و مهمتر از همه
نبود خطمشی ،سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص
زمين و مسكن اين مشكل به صورت حاد و بحراني درآمده است
) .(DalalPourMohammadi,2000از این رو يكي از مسائلي كه به
شدت توجه همگان از جمله در اسناد دومين اجالس اسكان
بشر را به خود معطوف داشته توسعه پايدار مسكن همگامی آن
با توسعه انساني ،و اهميت نقش اسكان پايدار و تأمين مسكن

مناسب براي مردم در روند توسعه است ) .(Chaperli,2008مسکن
روستايي را میتوان فرآيندي جامع و چند بعدي دانست که زماني
تحقق مييابد كه به ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،نهادي و
كالبدي ـ محيطي آن توجه الزم صورت پذيرد ،امري كه متأسفانه
در نظام برنامهريزي مسکن كشور بدان توجه چنداني صورت
نگرفته است .به گونهاي كه بررسي اسناد برنامهريزي توسعه
كشور نشان ميدهد ،مسکن روستايي به مفهوم جامع خود كمتر
مورد نظر بوده است .حاكميت نگاه بخشي در فرآيند برنامهريزي
مسکن كشور و نبود ديد كلنگر سبب شده تا بخشهاي مختلف
و سکونتگاهها هر يك به مثابه جزيرهاي عمل نموده و به اصل
توجه بايستهاي مبذول نشود .بنابراين
مكمل بودن مكانها ّ
شايسته است در هرگونه اقدام و فعالیتی نگاه كلنگر حاكم شود و
ضمن توجه به تمام ابعاد موضوع متناسب با سهم و نقش عوامل
و پديدههاي مختلف بدانها توجه كرد .بر اين اساس میتوان
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جایگاه و نقش مسکن روستایی را بر مبنای دو عنصر ارزش و
کارکرد مسکن مطابق (تصویر شماره  )1ترسیم نمود.
این برداشت و نگرش علمی به مسکن روستایی به جز با انجام
تحقیقات و پژوهشهای علمی دقیق بر اساس نیازهای جامعه
روستایی حاصل نمیگردد .در این راستا روشن کردن جهتگیری
مطالعات و پژوهشهای مرتبط با مسکن روستایی میتواند به
عنوان چراغ راهنمای عمل نموده و میزان شکاف موجود برای
دستیابی به توسعه پایدار مسکن روستایی مشخص کند .چرا
که مطالعات و تحقيقات گوناگون در اين زمينه با وجود تأکيد
به ارزشهاي فرهنگي ،هنري و کارکردي مسکن روستايي نشان
میدهد که چالشهاي جديدي در ارتباط با آن مطرح شده
است که از جمله آنها ميتوان به نفوذ الگوهاي مسکن شهري،
آسيبپذيري باال در برابر مخاطرات و  ...اشاره داشت .بدینسان
تحليل و ارزيابي نخستین وضعيت تحقیقات و پژوهشهای مسکن
روستايي در عرصهها و ابعاد مختلف نشان میدهد که تاکنون
تحقیقات و پژوهشهای مسکن روستايي در حوزه دانشگاهی که
نمودهای آن در چاپ مقاالت علمی -پژوهشی نمود یافته است
مبتني بر راهبردها و سياستهاي آشکار و نيز يکپارچه و منسجم
در يک بينش سيستمي تدوين نشده است .با این توصیف هدف
این پژوهش اين است تا از طريق پاسخگويي به پرسشهایي چون
چه جنبهای از مسکن روستایی در چه زماني ،در كجا و توسط چه
كساني و با چه تخصصي مطالعه شده است ،مهمترین محورهاي
مطالعاتي مطرح در مسکن روستايي ايران شناسايي و دستهبندی
کند؛ روند زماني رشد مطالعات مسکن روستايي در یک دهه اخیر
مشخص شود؛ تحليل پراكنش جغرافيايي و فضایی مطالعات
انجام شده در كشور فراهم آيد؛ مهمترین تخصصهاي اثرگذار
در مطالعه ابعاد گوناگون مسکن روستايي در ايران شناسايي و
دستهبندی گردد و سرانجام مهمترین رويكردهاي روششناختی
(كمي ،كيفي ،تركيبي) شناخته شود.

مروری بر ادبیات موضوع
پیشین ه پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که مطالعه
مسکن مناسب روستایی در ابعاد مختلف همواره از مهمترین
موضوعهای مورد توجه محققان در کشورهای مختلف بوده است
زیرا به دست آوردن شناخت درست از مسکن روستایی در ابعاد
مختلف برای انجام مدیریت ،برنامهریزی و سیاستگذاری برای
رسیدن به یک مسکن که به لحاظ اقتصادی متناسب ،از لحاظ
اجتماعی قابل قبول ،از نظر فنی و کالبدی امکانپذیر و مستحکم
و سازگار با محیطزیست باشد و به طور کلی به لحاظ جغرافیایی،
فرهنگی و معیشتی با شرایط منطقهای متناسب و سازگار باشد
نقش اصلی و تعیین کننده دارد (جدول شماره.)1
نقش و جایگاه پژوهشهای مسکن در توسعه روستایی
بدون تردید یکی از عوامل مؤثر در کاهش استاندارهای زندگی
در نواحی روستایی مسکن نامناسب و در حد استاندارهای الزم
است ) .(Saeedi, et al.,2013در این چارچوب فرايند فراگیر
برنامهريزي و مدیریت ايجاب ميكند كه مسئولین منطقهای
و محلي آثار سياستها و قوانين ملی ،منطقهای و محلي را بر
توسعه انواع متفاوت مسكن تحليل نمايند ،تا با درك نيازهاي
برنامهريزي به طراحي و تدوين سياستهاي تحقیقات مسكن در
نواحي روستايي پرداخته و سياستهايي كه براي تأمين فرصتها
در فرايند توسعه مسكن میتواند زمینهها و بسترهای مناسب را
فراهم مینماید ،شکل گیرد ) .(Chenga, 1986در این میان هرچند
ی خطمشیهای کلی و سیاستهای
در دوره پس از انقالب اسالم 
تأمین مسکن در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در قالب برنامههای پنج ساله پیشبینی و تدوین گردید
) .(PourMohammadi,2012بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آغاز
برنامه دوم توسعه ،موضوع مسکن روستایی را در دستور کار
خود قرار داد و با شروع طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی از برنامه چهارم توسعه تالش زیادی جهت همگون

تصویر .1عناصر کارکردی و ارزشی مسکن روستايي .منبعIslamic Revolution Housing Foundation, 2012 :
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نمودن روند اجرایی پروژه با الگوهای بومی نظام روستایی انجام
داد .اما علیرغم این تالشها این نهاد نیز به دالیلی از جمله  :توجه
کمی طرح و غفلت از جنبههای
بیش از اندازه در جهت تحقق ّ
کیفی آن ،مترادف دانستن ارتقاء کیفیت مسکن روستایی با
مقاومسازی مسکن روستایی  ،باور نکردن کارشناسان حوزه
درگیر با طرح بر لزوم اجرای الگوهای متنوع مسکن روستایی و
محدودیتهای اقتصادی از موفقیت همه جانبه و کامل برخوردار
نبوده است .مطالب پیش گفته این نکته راهبردی را بازگو میکند
که دستیابی به الگوهای پایدار مسکن روستایی صرفاً یک فرایند
فیزیکی نیست ،بلکه نیازمند مطالعهای چند وجهی است .بخشی
از این مطالعات شناخت ساختارهای کالن محیطی (جغرافیایی)
و ریشههای تحوالت اقتصادی و اجتماعی است .به همین دلیل
مسکن در روستاها ،عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تأمین
امنیت و حریم خانوار ،حلقهای از نظام تولیدی روستا را نیز در
برمیگیرد و به گونهای متقابل با آن پیوند دارد(Yaghobi and et
) .al,2013از طرفی باید یادآور شد که تنوع سرزمینی و تفاوتهای
منطقهای و محلی حکم میکند که در برنامههای مسکن نه تنها
باید از یکسان نگری دوری جست ،بلکه بایستی پیامدهای بعدی
هر اقدام را نیز به طور جدی پیشبینی و به سمت و سوی توسعه
مطلوب هدایت کرد ) .(Saeedi, et al.,2013در این راستا،تجارب
چند کشور که در زمینه مسکن روستایی به موفقیتهای زیادی
دست پیدا کردهاند میتواند راهگشا باشد .یکی از مسائل اساسی

در کشور هندوستان ،کمبود مسکن است به طوری که بر اساس
سرشماری عمومی در این کشور در سال  2005میالدی درمجموع
14833000واحد کمبود مسکن روستایی وجود داشته است .اما
این کشور با مطالعات همه جانبه و برنامهریزی سیستماتیک و با
اجرای طرحهای مختلف و کارشناسی شده از جمله طرح توسعه
مسکن  LAYو طرح توسعه مسکن ایالتی توانست تا حدود
بسیاری بر کمبود مسکن روستایی و بهسازی آنها فائق آید .طرح
توسعه مسکن ، LAYفراگیرترین 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 ویژگیهای
جغرافیایی مناطق است.بودجه این طرح بهوسیله حکومت مرکزی
و ایالتی تأمین میشود و تخصیص آن میان ایالتها از سال 2005
به بعد بر اساس معیار میزان کمبود و نرخ فقر انجام میشده است
).(Tiwari,2007
در کشور چین ،دولت برای بهرهگیری از پتانسیلهای بومی در
هر منطقه و همچنین بهرهگیری از دانش بومی و مصاح بومی
در ساختوساز در مناطق روستایی راهکارهای مختلفی را به کار
گرفته است .برای نمونه یکی از راهکارهای مورد نظر چین در
بهرهگیری از مصالح و فنآوریهای بومی که بسیار موفق آمیز
بوده است استفاده از بلوکهای پوشالی 1به عنوان جایگزینی
1. Straw bale

جدول  .1تحقیقات مسکن روستایی در کشورهای مختلف.
نویسنده

سال

عنوان

گرایش تحقیق

نتایج

Tiwari

2007

مسکن روستایی در
هندوستان

آیندهنگری

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 جنبهها بکار برده مورد
ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت سیاستها و گزینههایی که موجب بهبود مسکن میشود
پیشنهاد شده است

Hingorani

2013

مسکن و زیرساختها
و خدمات اساسی برای
همه

برنامهریزی

این پژوهش با رویکردی کلنگر برنامههای توسعه مسکن روستایی در هندوستان را ارزیابی
نموده و همچنین در قالب یک چارچوب به ارزیابی مشکالت و چالشهای جاری مسکن از
جمله مشکالت مالی میپردازد .نتیجهگیری میشود که نبایستی به صورت ایزوله و منفرد
بررسی شود بلکه بایستی همراه با آن مسئله زیرساختهای و ویژگیهای اجتماعی دیده شود.

Gkartzios
and Scott

2014

جایگاه مسکن در توسعه
روستایی ایرلند با نقد
رویکردهای برونزا –
درونزا

آیندهنگری

این پژوهش با رویکردی انتقادی خألهایی که در تحقیقات توسعه مسکن وجود دارد را مورد
بررسی قرار میدهد ،سپس مدلهای توسعه مسکن را بر اساس دو رویکرد درونزا و برونزا
مورد بحث قرار داده است و در نهایت یک رویکرد جدید برای توسعه مسکن روستایی در ایرلند
پیشنهاد شده است

Isika and
Tulbentci

2008

مسکن پایدار و شرایط
استفاده از مصالح بومی
در قبرس

سیاستگذاری

این پژوهش روشن میکند که سیاستگذاران و برنامهریزان بایستی به این درک برسند
که مصالح بومی میتواند چه نقش و جایگاه پراهمیتی در پایداری اقتصادی ،فرهنگی و
زیستمحیطی دارد و بر این اساس استدالل میکنند که بایستی برنامههایی راهبردی همراه با
جایگاه حقوقی و قانونی برای نظارت بر ساختوساز مسکن روستایی با استفاده از مصالح بومی
توجه قرار گیرد.
مورد ّ

&Polat
Olgun

2004

تجزیهوتحلیل
خانههای روستایی در
مناطق مسکونی جدید
در جنوب شرقی آناتولی،
ترکیه

آیندهنگری

در این پژوهش نویسندگان با مطالعات میدانی در مناطق مختلف روستایی به این نتیجه
رسیدهاند که سبک زندگی ،سنتها و وضعیت اقتصادی ،ساختار دموگرافیکی ،فرهنگ و
ویژگیهای جغرافیایی روستاهای ترکیه متفاوت است و دولت و برنامهریزان بایستی برای توسعه
و ساخت و طراحی مسکن در هر منطقه این عوامل را مد نظر داشته باشند.

منبعTiwari,2007;Hingorani,2013;Gkartzios and Scott,2014;Islik and Tulbentci,2008;Polat and Olgun,2004 :
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برای دیوارهای آجری است که از جمله مزایای این روش میتوان
استفاده مؤثر از منابع ،مقاومت مناسب در برابر زلزله ،بهرهوری
در انرژی ،دوام و پایداری و کاهش هزینهها است ،یا در فرایند
بهسازی مسکن روستایی در این کشور ،کشاورزان فقط میتوانند
از زمینهای اشغال نشده ،زمینهای مسکونی قدیمی ،زمینهای
با شیبی که قابلیت کشت نداشته باشند و زمینهای متروکه
بهرهبرداری کنند ).(Ministry of Forests and Range,2008:2
با توجه به آنچه که گفته شد ،میتوان گفت در این کشور در
برنامهریزی برای توسعه و ساخت مسکن روستایی اصول زیر به
دقت مورد توجه قرار میگیرد:

دیدگاه سیستمی داشته باشند و همه انواع سکونتگاهها را مورد
بررسی قرار داده و ارتباطات پیچیده و پویای که میان آنها وجود
دارد را مورد بررسی قرار دهند .روشهای و فرایندهای مؤثر بر
طراحی و اجرای مساکن روستایی در اسکاتلند نیز در راستای
حفظ هویت و میراث فرهنگی و تاریخی این کشور است (Dalglish
) .and Dixon,2008نگاهی بر سیاستهای تبیین شده دولت
اسکاتلند در راستای بهرهگیری از مصالح و منابع بومی بیانگر
اندیشه و تأکید دولتمردان این کشور در بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر است و این همان چیزی است که در سیاستهای
چین و هند نیز به طرق مختلف متبلور است.

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)

نکته راهبردی دیگر که از مطالعات نظری ،میتوان 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 رهیافتها دارای
ویژگیها و اصول خود میباشند و همچنین هر کشوری بر اساس
نظام سیاستگذاری خود بر یک حوزه خاص یا ترکیبی از این
حوزهها تأکید دارد که در جدول شماره  2به آن اشاره شده است.

بهرهگیری از دانش بومی ساختوساز در طراحی اعم
از برنامهریزی بنا ،استفاده از مصالح بومی ،بهرهگیری از
روشهای ساخت بومی و استفاده از عناصر کارکردی (Wai
).Yeung and Howes,2006
در کشور اسکاتلند این ایده بین برنامهریزان وجود دارد که
در مطالعات سکونتگاههای روستایی همیشه ارتباط نزدیکی
بین گذشته آنها و وضعیت و شرایط موجودشان وجود دارد.
برنامهریزان در اسکاتلند سعی میکنند که هنگام مطالعات مسکن

با توجه به تجربیات کشورهای موفق در زمینه مسکن
روستایی و همچنین الگوهای رهیافتی که در زمینه تحقیقات
و سیاستگذاریهای مسکن روستایی وجود دارد حل مسئله
مسكن در ایران ،نياز به بازاندیشی در مسئله يابي و قلمرو آن
از طریق تمرکز بر پژوهشهای هدفمند و نظاممند دارد .اين

جدول  .2الگوهای رهیافتی مسکن روستایی.
حوزه

ویژگیها

رهیافتها
رهيافت خودياري

حوزه اجتماعی

تشویق مسكن مقرون به صرفه در نواحي روستايي

رهیافت تعاونیهای مسکن

ساخت مساکن ساده روستایی

تأمین مسكن توسط دولت

طراحي سازگار و هماهنگ مسکن با سطح انتظارات روستاییان

رهیافت نهادسازي تأمین مسکن روستایی

استفاده از مصالح بومي و الگوهاي محلي

رهیافت مسکن پایدار
رهیافت رفتارهای اجتماعی در مسکن

حوزه اقتصادي

حوزه اکولوژیکی

دسترسي به مسكن مقرونبهصرفه و ارزانقیمت
برخورداري از مزاياي رفاهي و خدمات زیرساختی

رهيافت تقاضا
رهيافت تأمین منابع مالي غیررسمی

درك تأثیرات عملكرد انسان در ساخت مسکن از محیط

رهيافت اكولوژيكي با برنامهريزي منطقهاي

تغييرات الگوي اراضي ،پوشش و ساختارها و ويژگيهاي محيطي ناشی از توسعه مسکن

رهیافت مسکن بیوکلیماتیک

در نظر گرفتن نوع اقليم و نيازهاي مربوط به آن
سازگاري و رضايت محيطي

منبعHyde, 2008,Price & Myers, 2005,Best and Shuck smith, 2006 :
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رويكرد كه بر مشاركت همه ذينفعان علمي ،سیاستگذاری،
برنامهريزي ،مديريت اجرايي و مردم ،در فرایند حل مسئله
مسکن روستایی ،تأکید دارد ،به روششناسی تكيه ميكند كه فرا
اثباتگرا ،انتقادي ،مشاركتي و کیفی گرا است .در رویکرد علمی
میان رشتهای تسریع میشود که در انتخاب عناوین پیشنهادی
با عنایت به ارتباط مسکن روستایی با حوزههای متفاوت اعم از
کالبدی -فنی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و نیز برقراری ارتباط
با سایر حوزههای علمی اعم از فنی و مهندسی ،علوم انسانی،
محیطزیست الزم به نظر میرسد که در انجام تحقیقات و
پژوهشهای مسکن روستایی از سطوح متفاوت روششناسیهای
علمی در هر حوزه بهره گرفته شود تا اثربخشی پژوهشهای
مرتبط با مسکن روستایی در فرایند توسعه روستایی ملموستر
و کارآمدتر تجلی یابد .مسكن روستایی يكي از نه عامل اصلي
است كه همراه با موضوعات و فرصتها ،حملونقل و مبادالت،
تسهيالت و تجهيزات اجتماع محلی ،كشاورزي ،طبيعت و فرهنگ،
منابع ،توسعه اقتصادي ،همكاري بين دولتها ،پيادهسازي و اجرا
يك برنامهريزي فراگیر و همه جانبه را شامل ميشود .هر يك
از اين عوامل بر ساير عوامل تأثیرگذارند و بايد در طول فرايند
برنامهريزي مورد توجه قرار گيرند .برنامهريزي و مدیریت تأمین
مسكن روستايي ممكن است در بسياري از واحدهاي منطقهای
و محلي ،جديد باشد .فرايند فراگیر برنامهريزي و مدیریت ايجاب
ميكند كه مسئولین منطقهای و محلي آثار سياستها و قوانين
ملی ،منطقهای و محلي را بر توسعه انواع متفاوت مسكن تحليل
نمايند .تحليلهاي فوق گامي در جهت درك نيازهاي برنامهريزي
و طراحي و تدوين سياستهاي تحقیقات مسكن در نواحي
روستايي بشمار ميرود و نتيجه اين تحليلها ،سياستهايي
است كه براي تأمين فرصتها در فرايند توسعه مسكن زمینهها
و بسترهای مناسب را فراهم مینماید .ضروري است اين عناصر
برنامهريزي متناسب با الگوهای نظری موجود مورد شناسایی قرار
گرفته تا ضمن تأمین شرایط الزم در بستر فعالیتهای تحقیقاتی
گامی اساسی در حل معضل مسکن در نواحی روستایی برداشته
شود .بر این اساس پژوهشهای مرتبط با مسکن روستایی قادر
است به دلیل تعدد شیوهها و راههای حصول به توسعه پایدار
مسکن روستایی ،کجایی نقطه آغاز و مناسبترین شیوه حصول
به توسعه پایدار مسکن روستایی برای محققان و برنامه ریزان را
فراهم آورد.

روششناسی تحقیق
رويكرد اصلي پژوهش بر پايه مطالعه اسنادي و با شیوه تحلیل
فضایی است .جامعه آماري پژوهش شامل كليه مقاالت علمي-
پژوهشي است كه در حوزه نشريات علمي پژوهشي داخل كشور
چاپ ،و اعتبار علمي آنها مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و
فناوري كشور است و همچنین در سایتهای علمی کشور نمایه
شده و قابل دسترسی میباشند .قلمرو زماني پژوهش از سال

 1384تا پايان اردیبهشت  1394است .در این چارچوب نخست
از طريق مطالعات كتابخانهاي در زمينه مجالت علمي پژوهشي
مرتبط با مسکن روستايي و جستجو در پايگاههاي اطالعات
علمي كشور ،ليست جامعي از مجالت علمی-پژوهشی کشور
که مقاالت مسکن در آنها به چاپ رسیده ،تهيه شد (جدول
شماره  .)3سپس مقاالت حوزه مسکن روستايي در این مجالت
تفكيك گرديد .در ادامه با تمركز بر پرسشهای مطرح شده ،براي
استخراج دادههاي موردنیاز شناسنامهاي جهت درج اطالعات
پژوهشهای انجام شده طراحي گردید .اين شناسنامه دربرگيرنده
اطالعاتي شامل موضوع و مسئله پژوهش ،تخصص پژوهشگر،
زمان انجام پژوهش ،قلمرو جغرافيايي پژوهش ،رويكرد حاكم بر
روششناسی پژوهش ،ابزار يا شيوه گردآوري دادهها ،روشها و
تكنيكهاي تحليل دادهها و شكل يا الگوي مورد مطالعه بود.
سرانجام با توجه به موارد مطرح شده ،دادهها دستهبندی و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
روند مطالعات مسکن روستایی
از بررسیهای به عمل آمده در نشریات علمی وپژوهشی کشور
در ده ه اخیر که با موضوع مسکن روستایی در ارتباط میباشند
چنین برمیآید که اولین مقاله در زمینه مطالعات مسکن
روستایی به صورت آکادمیک به سال  1384برمیگردد که
در«نشریه هنرهای زیبا» به چاپ رسیده است .از آن زمان تا  4ماه
نخست سال  1394درباره مسکن روستایی درمجموع  67مقاله
در  20مجله علمی و پژوهشی مختلف به چاپ رسیده است .مجله
مسکن و محیط روستا با  29عنوان مقاله چاپ شده ،فعالترین
مجله در زمینه چاپ مقاالت مسکن روستایی به شمار میآید.
در این زمینه فصلنامههای علمي پژوهشي انجمن جغرافياي
ايران با  6عنوان ،هنرهای زیبا با  4عنوان ،دو فصلنامه مدیریت
شهری با  3عنوان مقاله چاپ شده در رتبههای بعدی قرار دارند.
روند زماني ياد شده را میتوان به دو دوره تقسيم كرد .در دوره
نخست ،از سال  1384تا سال  1388رشد قابل مالحظهاي در
پژوهشهای انجام شده مشاهده نمیشود و تعداد آنها از  6مورد
فراتر نميرود .به طوری که کل مقاالت چاپ شده از سال 1384
تا سال  1388تنها  16مورد است .دوره دوم از سال  1388به
بعد ،تعداد پژوهشها با رشد قابل مالحظه مواجه ميگردد و از
 6مورد در سال  1388به  12مورد در سال  1389و  14مورد
در سال  1391افزايش مييابد .اما در سال  1392بار دیگر تعداد
مقاالت چاپ شده کاهش مییابد و همانگونه که (جدول شماره
 .)4و (تصویر شماره  )2نشان میدهد در سال  1392به  7مورد
کاهش و تا پایان سال  1393نيز تعداد  5مورد پژوهش در زمينه
مسکن روستايي به چاپ رسيده است.
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جدول  .3مجالت علمی-پژوهشی که مقاالت حوزه مسکن روستایی در آنها به چاپ رسیده است.
پژوهشهای روستایی -فصلنامه مسكن و محيط روستا -فصلنامه جغرافيا (انجمن جغرافیدانان ایران) -فصلنامه اقتصاد فضا  -مجله علمی تخصصی برنامهریزی فضایی -جغرافیا و توسعه-
فصلنامه علمی-تخصصی برنامهریزی منطقهای -علوم و تکنولوژی محیطزیست -فصلنامه علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی -دو فصلنامه دانشگاه هنر -دو فصلنامه مدیریت شهری-
پژوهشهای جغرافیای انسانی -فصلنامه فرهنگ و مردم -جغرافیا و برنامهریزی منطقهای -،فصلنامه جغرافیایی آمایش -نشريه جغرافيا و برنامهریزی  -نشريه مسکن و انقالب -مجله علوم
جغرافیایی کاربردی  -نشریه هنرهای زیبا -،فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذwww. SID.Ir :

جدول  .4روند زماني مطالعات مسکن روستايي در ايران (.)1384-1393
سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

جمع کل

تعداد

1

2

3

4

6

12

13

14

7

5

67

منبع :یافتههای تحقیق1394،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر .2روند زمانی مطالعات مسکن روستایی از سال  1384تا سال 1393

فصلنامه پژوهشهای روستایی

پراكنش فضایی مطالعات مسکن روستایی
يافتههاي پژوهش همانطور که (تصویر شماره )3نیز نشان
ميدهد مبین آن است که استان خراسان شمالی با  5عنوان اثر
پژوهشي چاپ شده در حوزه مسکن روستایی در جايگاه نخست
قرار دارد.
استانهای فارس ،زنجان ،سیستان و بلوچستان هر کدام با 4
عنوان اثر پژوهشی در رتبه دوم ؛ استانهای لرستان ،خراسان
رضوی و آذربايجان شرقی هرکدام با  3عنوان در جايگاه سوم؛
استانهای گيالن ،مازندران ،گلستان ،کردستان ،کهکیلویه و
بویراحمد ،ایالم ،اصفهان ،کرمانشاه هرکدام با  2عنوان در جايگاه
چهارم و استانهای قزوین ،کرج ،خوزستان ،هرمزگان و کرمان
هر كدام با  1عنوان در جايگاه پنجم قرار دارند.

438

رشتههاي تخصصي و محورهاي مطالعاتي مسکن
روستايي
بر پايه يافتههاي موجود همانطور که (جدول شماره  )5نشان
میدهد رشتههای مرتبط با علوم جغرافیایی ،معماری ،مطالعات
ميان رشتهای ،عمران ،ترویج کشاورزی ،پژوهش هنر و اقتصاد
کشاورزی به ترتيب بيشترين نقش را در انجام پژوهشهاي
مسکن روستایی در ايران داشتهاند 44/77 .درصد از كل
پژوهشهاي چاپ شده ،به سعي جغرافيدانان انجام شده است.
از اين تعداد به ترتيب  36/67درصد در محور تحوالت ساختاری-
کارکردی مسکن 16/67 ،درصد در محور تسهیالت و اعتبارات
مسکن 13/33 ،درصد در محور تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن،
 10درصد در محور تحلیل شاخصهای مسکن ؛  6/67درصد در
محور مسکن پایدار و همچنین  6/67درصد در محور برنامهریزی
و سیاستگذاری مسکن بوده است.
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تصویر .3پراکندگی فضایی مطالعات مسکن روستایی در ایران ()1384-1393

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .5رشتههای تخصصي و محورهاي مطالعاتي مسکن روستايي(.)1384-1393

تعداد

طراحی و الگو مسکن روستایی

مسکن پایدار

تحوالت ساختاری-کارکردی مسکن

معماری بومی مسکن

برنامهریزی و سیاستگذاری

تسهیالت و اعتبارات

مقاومسازی و بهسازی

تحلیل شاخصهای مسکن

تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن

علوم جغرافیایی

30

-

2

11

2

1

5

2

3

4

معماری

20

5

2

-

6

2

-

1

2

2

میان رشتهای

8

-

1

-

2

1

1

2

1

-

عمران و شهرسازی

4

1

-

-

-

-

1

2

-

-

ترویج کشاورزی

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

اقتصاد کشاورزی

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

هنر

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

زمینه پژوهش

رشته تخصصی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،
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طبقهبندی پژوهشهای مسکن روستایی در ابعاد
مختلف موضوعی

 20عنوان از كل پژوهشهاي چاپ شده ،برابر با  31/25درصد،
در حوزه معماری است .از اين تعداد به ترتيب  6عنوان معادل
 37درصد در محور معماری بومی مسکن ایران 5 ،عنوان معادل
 25درصد در محور برنامهریزی و سیاستگذاری در مسکن انجام
شده است ،همچنین در هر کدام از محورهای طراحی و الگو
مسکن روستایی ،مسکن پایدار ،تحلیل شاخصهای مسکن و
تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن  2پژوهش انجام شده است.

همانطور که جدول شماره  6نشان میدهد ،از مجموع
تحقیقات مسکن روستایی 68/65 ،درصد مربوط به ابعاد کالبدی
مسکن8/95 ،درصد به ابعاد اجتماعی 10/44 ،درصد به ابعاد
اقتصادی ،و  11/94درصد به سایر ابعاد مربوط است .این دادهها
نشان دهنده عدم تعادل و توازن بین تحقیقات در ابعاد مختلف
مسکن است،در حالی که مسکن دارای ابعاد مختلف است.

 8عنوان از كل پژوهشهاي انجام شده برابر با 12/5درصد
به صورت همكاري ميان رشتهاي تهيه شده است .از اين تعداد،
 3عنوان در محور سیاستگذاری و برنامهريزي مسکن 2،عنوان
در حوزه معماری بومی مسکن و در محورهای مسکن پایدار،
تسهیالت و اعتبارات مسکن و تحلیل شاخصهای مسکن هر
کدام  1عنوان پژوهش انجام شده است.

طبقهبندی پژوهشهای مسکن روستایی برحسب
نگرش زمانی تحقیق
از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور 23 ،تحقیق
 22/34درصد گذشتهنگر،؛  8تحقیق  11/94درصد آیندهنگر،
 53/73درصد ( 36تحقیق) مطالعات وضع موجود مسکن را مورد
توجه قرار دادهاند (جدول شماره .)7

 4عنوان از كل پژوهشهاي انجام شده برابر با  12/5درصد
به سعی شهرسازان و مهندسان عمران تهيه شده است .از اين
تعداد  2عنوان در محور مقاومسازی مسکن 1 ،عنوان در حوزه
طراحی و الگوی مسکن روستایی و  1عنوان در حوزه تسهیالت
تهیه شده است.الزم به ذكر است كه معماران
و اعتبارات مسکن ّ
و جامعه شناسان با مشاركت  25درصدي و جغرافیدانان و
شهرسازان با مشاركت  18/75درصدي بيشترين سهم را در
همكاري ميانرشتهاي داشتهاند و رشتههاي توسعه روستایی و
احیاء مرمت و بافتهای باارزش در مراتب بعدي قرار گرفتهاند.

طبقهبندی تحقیقات مسکن روستایی بر اساس نوع
گرایش تحقیق
از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور 76/11،درصد
( 51تحقیق) با گرایش و جهتگیری نتیجه گرایی و 23/88
درصد ( 16تحقیق) با جهت گرایی و گرایش تصمیم گرایی انجام
شده است (جدول شماره .)8

جدول  .6توزیع پژوهشهای مسکن روستایی در کشور در ابعاد مختلف.
ابعاد تحقیقاتی مسکن

فراوانی

درصد

کالبدی-اکولوژیکی

46

68/65

اجتماعی

6

8/95

اقتصادی

7

10/44

سایر

8

11/94

جمع

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،

جدول  .7طبقهبندی پژوهشهای مسکن روستایی بر اساس جهتگیری زمان.
جهتگیری زمانی

فراوانی

درصد

گذشتهنگر

23

34/22

آیندهنگر

8

11/94

وضع موجود

36

73/53

جمع کل

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،
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جدول  .8طبقهبندی پژوهشهای مسکن روستایی بر اساس گرایش تحقیق.
گرایش در تحقیق

فراوانی

درصد فراوانی

نتیجه گرایی

51

76/11

تصمیم گرایی

16

23/88

جمع

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،

طبقهبندی تحقیقات مسکن روستایی با توجه به
رويكردهاي روششناسی مطالعات مسکن روستایی
يافتههاي پژوهش بيانگر  3رويكرد اصلي در مطالعات مسکن
روستايي ايران است .قابل توجه است كه  56مورد از كل
کمی میباشند.
پژوهشهای انجام شده داراي روششناسی ّ
اما همانگونه که (جدول شماره  )9نشان میدهد  9مورد
از پژوهشهای انجام شده دارای روششناسی کیفی و فقط 2
مورد یعنی  2/98درصد از مجموع تحقیقات انجام شده دارای
روششناسی ترکیبی میباشند .يافتههاي اين بخش از تحقيق
كمي رويكرد غالب بر مطالعات
نشان ميدهد كه روششناسی ّ
مسکن روستايي در ايران است.
طبقهبندی تحقیقات مسکن روستایی برحسب
شیوههای گردآوري و تحليل دادهها
در اين بخش ،ابزارها و منابع گردآوري دادهها و همچنين
روشها و تكنيكهاي تحليل دادهها  ،در ارتباط با  5رويكرد
اصلي مطرح در روششناسی مطالعات مسکن روستایی ايران،
كمي از
به شرح زير تفكيك گرديد :در  21مورد از  25پژوهش ّ
پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي دادهها استفاده شده و در 4مورد
ديگر تركيب اسناد ،مشاهدات ميداني و دادههای مكاني مورد
استفاده قرار گرفته است .همچنين به منظور تجزیهوتحلیل دادهها
كمي مانند
در  21مورد از روشهاي آماري 4 ،مورد از مدلهاي ّ
تحلیل خوشهای استفاده شده است .در  25مورد از  31پژوهش
كتابخانهاي  -اسنادي و ميداني از تركيب اسناد ،مشاهدات
ميداني ،و دادههاي مكاني به عنوان ابزار اصلي دادهها؛ در  6مورد
آثار پژوهشي ،اسناد و مصاحبه استفاده شده است .در همه اين

پژوهشها از گزارش نويسي به شيوه توصيفي -تحليلي استفاده
شده است .در همه  7مورد پژوهش كتابخانهاي  -نظري از آثار
پژوهشي دیگران به عنوان منبع و مرجع اصلي دا دهها استفاده
شده است .در همه این پژوهشها به منظور تجزیهوتحلیل دادهها
شیوه تحلیل و استنتاج نظری پژوهشگر به کار رفته است .در
همه  4مورد پژوهش كيفي از اسناد و مدارک و پرسشنامه باز و
مشاهدات میدانی به عنوان ابزار اصلی گردآوری دادهها استفاده
شده به منظور تجزیهوتحلیل این دسته از پژوهشها در  4مورد
از تحلیلها و مدلهای تحلیلی-کیفی و مورد دیگر از گزارش
تحلیلی-کیفی استفاده شده است .در تنها مورد پژوهش تركيبي
(كيفي -كمي) از مصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي
گردآوري دا دهها استفاده شده در تجزیهوتحلیل دادههای اين
پژوهشها از شيوه تحلیل کیفی و استنتاج کمی-آماری استفاده
شده است (جدول شماره .)10
از مجموع تحقیقات مسکن روستایی در کشور 2/98 ،درصد
( 2تحقیق) دارای استدالل قیاسی و 97/07درصد ( 65تحقیق)
با استدالل استقرایی انجام شده است .این امر نشان میدهد که
رویکرد غالب بر نوع استدالل تحقیقات مسکن روستایی در یک
دهه اخیر استدالل استقرایی است (جدول شماره .)11
طبقهبندی تحقیقات مسکن روستایی بر اساس شیوه
تحقیق
در یک طبقهبندی از مجموع تحقیقات مسکن روستایی
در کشور 3/1 ،درصد با روش میدانی 10/4 ،درصد با روش
کتابخانهای و  86/5درصد با روش ترکیبی (میدانی و کتابخانهای)
به جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز در انجام تحقیق مبادرت
نمودهاند (جدول شماره .)12

جدول  .9رويكردهاي روششناسی پژوهشهای مسکن روستایی (.)1384-1394
نوع پژوهش

فراوانی پژوهش

درصد

کمی

56

83/58

كيفي

9

13/43

ترکیبی(کمی-کیفی)

2

2/98

جمع کل

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .10شيوه ،ابزار و منابع گردآوري دادهها در پژوهشهاي مسکن روستايي ايران.

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کیفی

تعداد

کمی

4

تعداد

21

31/34

35

52/23

6

9/55

درصد

نوع پژوهش

درصد

ابزار گردآوری

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

5/9
1

ترکیبی

1/49
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مأخذ:یافتههای تحقیق1394،
جدول  .11طبقهبندی پژوهشهای مسکن روستایی بر اساس نوع استدالل تحقیق.
نوع استدالل

فراوانی

درصد فراوانی

قیاسی

2

2/98

استقرایی

65

97/07

جمع

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،

جدول  .12طبقهبندی تحقیقات مسکن روستایی بر اساس شیوه تحقیق.
روش گردآوری دادهها

فراوانی

درصد فراوانی

کتابخانهای

36

53/73

ترکیبی (پیمایشی-کتابخانهای)

31

46/26

جمع

67

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1394،

بحث و نتیجهگیری
آنچه از سیاستها و برنامهریزیهای موجود میتوان به عنوان
یک تجربه مشترک آموخت این است که برنامهریزی مشارکتی
با رهیافت مشارکت عمومی در چارچوب برنامهریزی محیطی،
پارادایم غالب فکری را در جهان علم و سیاستگذاری مرتبط با
امر مسکن و تحقیقات وابسته به آن مطرح میکند .بدین معنی
که در این نوع پارادایم برنامهریزی ،درخواست از مردم و دعوت
از آنها نه تنها برای ارزیابی نیازهای مسکن ،بلکه مشارکت در
فرآیند برنامهریزی اعم از آرایش راهبردها و ارزیابی و به هنگام
کردن را مطرح میسازد .تحلیل و بررسی اصول و مفاهیم
مندرج در الگوهای نظری سیاستگذاری ،برنامهریزی مسکن
نشان میدهد ،در کشورهای موفق در زمینه مسکن روستایی به
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صورت همهجانبه و کلنگر همه الگوهای نظری سیاستگذاری،
برنامهریزی و مدیریت بازار مسکن مورد بررسی قرار میگیرد و
با شناخت ویژگیهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،
متناسب با آنها رهیافت و رویکرد مورد نظر خود را انتخاب نموده
و برنامههای توسعه مسکن خود را بر اساس آن قرار میدهند .از
آنجایی که در کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،دولتها از
عناصر اصلی در مداخالت مرتبط با امر مسکن روستایی محسوب
میشوند ،لذا باالترین سهم در امر تحقیقات مسکن روستایی نیز
بایستی به تحلیل و بررسی نقش دولت در مسکن باشد .به عبارت
دیگر جهتگیریهای تحقیقات مرتبط با مسکن روستایی به
میزان قابل توجهی با دیدگاههای حاکم مرتبط باشد .اما محورهای
مطالعاتی تحقیقات انجام گرفته در حوزه مسکن روستایی در داخل
کشور نشان میدهد که از  67پژوهش انجام گرفته در این زمینه
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فقط چهار پژوهش در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی مسکن
ش انجام گرفته
انجام گرفته است،اما همین تعداد محدود پژوه 
فاقد پیشنهادات کاربردی برای برنامهریزان و سیاستگذاران در
این عرصه است .اما در کشورهای مو ّفق در پژوهشهای انجام
گرفته سیاستهای ساختوساز و توسعه مسکن با دیدی انتقادی
مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و با مشخص نمودن نقاط ضعف
و قوت آنها نظرات کاربردی خود را به صورت الگوهایی کام ً
ال
مشخص برای سیاستمداران و برنامهریزان ارائه میدهند .برآیند
کلی این پژوهش نشان میدهد که بیشترین پژوهش به استان
خراسان شمالی اختصاص دارد ،اما این مطالعات بهصورت موردی
و در مقیاسهای 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 میدهد که عمده تحقیقات
آنها در مقیاس ملّی و با در نظر گرفتن همه ابعاد مسکن با
تأکید ویژه روی مشکالت موجود مسکن از جمله برنامهریزی،
سیاستگذاری و مدیریت مسکن متمرکز است .بنابراین برای
موفقیت بیشتر تحقیقات داخلی و اثرگذاری بیشتر در بهبود
مسکن روستایی بایستی از مطالعات تک بعدی که بیشتر نتیجه
گرا میباشند حرکت کرده و به سمت آیندهنگری حرکت نمایند.
مجموعه مطالعات انجام شده قابل تقسيم به نه محور :طراحی و
الگو مسکن روستایی،مسکن پایدار،تحوالت ساختاری-کارکردی
مسکن،معماری بومی مسکن ایران ،برنامهریزی و سیاستگذاری
در مسکن،تسهیالت و اعتبارات مسکن ،مقاومسازی مسکن،تحلیل
شاخصهای مسکن و تحلیل جغرافیایی عناصر مسکن است .این
امر نشان دهنده حوزههای گسترده مسکن است که پژوهشگران
به آن پرداختهاند .همانطور که اشاره شد ،از مجموع تحقیقات
مسکن روستایی 68/65 ،درصد مربوط به ابعاد کالبدی مسکن،
 8/95درصد به ابعاد اجتماعی 10/44 ،درصد به ابعاد اقتصادی،
و  11/94درصد به سایر ابعاد مربوط است .این دادهها نشان
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 تلفيق و تركيب عوامل فيزيكي ،انساني
و اقتصادي است .که در برنامههای توسعه مسکن بایستی به
جنبههای اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی آن همگام با بعد
استحکام توجه ویژهای شود ) .(Berardi,72:2013ضعف 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
پایداری مسکن روستایی در کشور است که جهتگیری آتی
سیاست پژوهشی را ضروری مینماید .طبقهبندی پژوهشهای
مسکن روستایی بر اساس جهتگیری زمان نشان میدهد که
فقط  22/38درصد از پژوهشهای انجام شده رویکرد آیندهنگری
برای مسائل و مشکالت مسکن روستایی دارند .و قسمت عمده
پژوهشها یا به تحلیل وضع موجود و یا گذشته میپردازند .این

در حالی است که حل بسیاری از مشکالت مسکن میتواند با
روشن کردن و ترسیم وضعیت آینده و همچنین ارائه راهبردها و
رهنمودهایی توسط محققان مشخص شود.
به همین دلیل است که عمده پژوهشهای انجام شده
کشورهای موفق اساساً به لحاظ زمانی آیندهنگر میباشند یعنی
با بررسی چالشهای 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 میدهند .همچنین نتایج این پژوهش نشان
میدهد اگرچه سرآغاز مطالعات در حوزه مسکن روستایی ،به
معماران میرسد ولی جغرافیدانان روستایی با  44/77درصد
بسیار فعالتر بوده و بارزترین نقش را در انجام مطالعات مسکن
روستایی داشتهاند .اما نکته قابل توجه این است که عمده
تحقیقاتی که توسط جغرافیدانان انجام گرفته است اساساً به
کمی میباشند ،اين
لحاظ روششناسی از نوع پژوهشهای ّ
در حالي است موضوع مسکن ،موضوعی چند وجهی است و
بایستی از تكنيكهاي مشاركتي و کیفی ،مانند مصاحبههاي
کمی
نيمه ساختاريافته و ساختاریافته در کنار روشها و مدلهای ّ
مورد تأکید قرار بگیرد .از سوی دیگر این پژوهشگران حوزههایی
از مسکن را مورد بررسی قرار میدهند که در حیطه تخصصی
آنها نبوده بنابراین در این پژوهشها یک نوع سطحینگری
دیده میشود و در نتیجه نتایج این پژوهشها فاقد راهکارها و
پیشنهادهای عملیاتی برای سیاستگذاران و برنامهریزان مسکن
است .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد فقط 11/94
درصد از پژوهشهای انجام شده به صورت ترکیبی انجام میشود
و این در حالی است که موضوع مسکن یک موضوع میان رشتهای
است و مطالعات ترکیبی میتواند تعمق بیشتری به این پژوهشها
دهد .در یک جمعبندی روشن از نتایج تحقیق میتوان اشاره
نمود که در کشورهای موفق در زمینه توسعه مسکن روستایی در
مطالعات آنها یک نوع رویکرد سیستمی وجود دارد و ارتباطات
پیچیده و پویایی که میان عناصر و عوامل مؤثر بر مسکن در
حوزههای مختلف برنامهریزی ،سیاستگذاری وجود دارد را مورد
بررسی قرار میدهند.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته است.
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