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چکیده

کنان  روستایی و پیروی برنامه های روستایی از  نیازهای زیســتی  و  معیشــتی امروزین و تغییریابنده ی سا

رویکردهای غیرمشارکتی  و اثبات گرایانه، باعث بروز ناهمسازی   هایی میان وضعیت اجرا با اهداف برنامه ها 

شده اســت؛ در نتیجــه، باوجــود موفقیت های نســبی برنامه ها، به روزرســانی آن ها امری ضــروری به  نظر 

کار  سیاست پژوهی، به ارزیابی میزان  تحقق پذیری"طرح  می رسد. بر این  اساس، هدف  مقاله، با دستور 

ویژه ی بهســازی  و نوسازی مسکن روستایی" اختصاص  یافته اســت. در چارچوب روش شناسِی  پژوهِش 

گیالن، همدان و سیستان وبلوچستان با  ارزیابانه و با اســتفاده از پیمایش تصادفی، ســه استان نمونه ی 

سه سطح متفاوت توسعه یافتگی، نفوذپذیری و تحقق پذیری  طرح، هدف ارزیابی قرارگرفتند. با توجه به 

چارچوِب منتخِب ارزیابی، متشــکل از معیارهای پاالیش یافته ی مســکن مطلوب و پایدار روستایی و نیز 

معیارهای مستخرج از اهداف طرح ویژه، نتایج پژوهش، نشان گر موفقیت نسبی برنامه در دست یابی به 

اهداف ثبات جمعیتی و پایداری توسعه، صرفه مندی در پرداخت تسهیالت و به زیستی  و رضایت مندی 

ذهنــی از واحدهــای جدیــد بــا انحرافاتی جزئی از معیارهای منتخب بوده اســت. ولــی برنامه در زمینه ی 

معیار پاسخ گویی  و انطباق با نیاز متقاضیان و نیز در خصوص معیار مقاومت  و ایمنی، با ناهمسازی   هایی 

مواجه بوده است. در نهایت نیز سیاست هایی هم چون طراحی  مشارکت محور، ارائه نقشه های منعطف 

و به روزرســانی طرح هــای از پیش تعیین شــده در راســتای پاســخ گویی بــه نیازهای زیســتی  و معیشــتی و 

اولویت بخشی به رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی روستایی، تشدید نظارت بر ناظران و تغییرات 

 نقشه ای پس از اجرا به منظور ارتقاء سند و سازوکارهای  طرح  ویژه پیشنهاد شده است.
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مقدمه

کنان  نیازهای زیســتی و معیشــتی امروزین و تغییریابنده ی سا
روســتایی از یک ســو و پیــروی برنامه هــای توســعه ی روســتایی از 
رویکردهــای غیرمشــارکتی، اثبات گرایانه و از باال به  پایین از ســوی 
کارآیی و بروز ناهمســازی   هایی میان وضعیت  کاهش  دیگر، باعث 
اجرا با اهداف برنامه ها شــده اســت؛ تهیه و به روزرســانی برنامه ها 
بــدون انجــام ارزیابــی و انعــکاس بازخــورد در فرآینــد برنامه ریــزی، 
باعــث اتــالف هزینــه، منابــع و نیــز تحقق پذیــری پاییــن اهــداف از 
کــه مطالعــات ارزیابــی را  پیــش تعیین شــده خواهــد شــد. آن چــه 
ضــروری می ســازد، از ســه عامــل اصلــی نشــأت می گیرد: نخســت، 
طوالنی شــدن فرآیند تهیه و تصویب برنامه ها و در نتیجه از دســت 
قطعیت هــا،  عــدم  پیچیدگی هــا،  وجــود  ح؛  طــر بهنگامــی  رفتــن 
کــه در فرآینــد تهیــه ی برنامــه  نادیــده  شــرایط و نیازهــای متغیــر 
کارآمدی عملیات اجرایی ناشــی از  گرفتــه می شــوند؛ و در نهایت نا
کاستی های نظری برنامه و یا تعهد پایین متولیان اجرا به اهداف. 
برایــن اســاس، ارزیابــی، به مثابــه فعالیتــی تکمیلــی و حمایتــی در 
برنامه ریــزی بــرای بهبــود، بهنگام ســازی و افزایــش تحقق پذیــری 
کــه   می تواند منجر به شــناخت تنگناها و  برنامــه به شــمار می رود؛ 

موانع در پیشبرد اهداف برنامه ها شود.
در  همــواره  روســتایی  ســکونتگاه های  آبادانــی  و  توســعه  امــر 
دستورکار برنامه های توسعه ی سرزمین قرار داشته است. برنامه ی 
گســترش  دوم از طریــق پیشــنهاد ایجــاد تشــکل های روســتایی، 
آموزش و روش های فنی، تدوین ضوابط و مقررات کمی وکیفی و نیز 
برنامه ی سوم توسعه از طریق پیشنهاد اصالح، بهسازی و نوسازی 
کمك به اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده  بافت فرسوده و هم چنین 
از ســوانح طبیعــی، بازســازی 500 هــزار و بهســازی ۳75 هــزار واحد 
مســکونی در مناطــق روســتایی را هــدف قــرار دادنــد. از آنجایی کــه 
یافــت؛  برنامــه ســوم حــدود ۲۳ درصدتحقــق  در  بهســازی  رونــد 
کــم  دوام و بــی دوام در نواحی  بــاال بــودن آمــار واحدهای مســکونی 
کشــور و نیز ضرورت تســریع اقدامات  پیش بینی شده در  روســتایی 
که در دوره های   روند مقاوم ســازی مســکن روســتایی، ســبب شــد 
پنج ســاله ی برنامــه ی چهارم و پنجم، چارچــوب مدونی به عنوان 
ســند جامع بهســازی مســکن روســتایی تهیه شــود. "طرح ویژه ی 
بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی" به منظور ســاخت ســاالنه 
۲00 هــزار واحــد مســکونی روســتایی، در زمره ی برنامه هــای اثرگذار 
ملی بر توســعه  و مقاوم ســازی مســکن روستایی از ســال ۱۳۸۴ آغاز 
کشــور شــد.  و به صورت قانونی وارد برنامه های پنج ســاله توســعه 
در برنامه ی چهارم توسعه، بهسازی مسکن روستایی در حدود ۹0 
درصــد تحقــق یافته و بیــش از ۸۴ درصد اعتبــارات تخصیص یافته 
جذب شــده اســت. میزان تحقق اهداف برنامــه پنجم در زمینه ی 
بهســازی مســکن روســتایی نیــز در حــدود ۸7 درصــد برآورد شــده 
و بیــش از 5۸ درصــد اعتبــارات تخصیص یافتــه جذب شــده اســت 
)معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی، دفتر مسکن روستایی، 
گزارش معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی،  ۱۳۹5(. براساس 

گذشت حدود ۱۴ سال از اجرای  دفتر مسکن روستایی در ۱۳۹5، با 
ح ویــژه، از 56۸0 هــزار واحــد مســکونی موجــود در آبادی هــای  طــر
کشــور، حدود ۱۳00هزار واحد مســکونی روســتایِی بهره مند از طرح 
خاتمــه یافتــه و تعــداد 6۴ هــزار واحــد مســکونی در دســت احداث 
هســتند. بــا وجــود موفقیت  نســبی طــرح در دســت یابی به بخش 
عمده ا ی از اهداف خود، بروز دو عامل )۱( مشــاهده ی ناهم ســازی  
میــان وضعیت اجرا با برخی از اهداف فرآیندی و محتوایِی مصوِب 
در "منشــور طرح ویژه" و )۲( وقوع تحوالت و پیچیدگی های ناشــی 
از تغییــرات فناوری های ســاخت و نیازهــای فضایی تغییریابنده ی 
گذشــت بیــش از یــک دهــه از زمــان  متقاضیــان روســتایی پــس از 
ریشــه یابی،  هــدف  بــا  را  ویــژه  ارزیابــی طــرح  اجــرای طــرح،  آغــاز 
آسیب شناســی و ارائه ی پیشــنهادهای اصالحی ضروری می سازد. 
در راســتای مقدمه ی پیش گفته، دو پرســش اصلــی مقاله، "میزان 
کفایــت نظــری طرح در پاســخ گویی به مســئله ی اصلی بهســازی و 
نوســازی مسکن روســتایی" و "میزان هم سازی میان وضعیت اجرا 
با اهداف طرح" تعیین شــده اســت. در راســتای پاســخ گویی به دو 
پرســش، مطالعــات پیِش رو با دســتورکار سیاســت پژوهی و با نیت 
کاســتی ها و محدودیت های  پرداختــن به هدف اصلِی "شناســایی 
نظری و محتوایی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی"، 
و  نظــری  کارآمــدی  و  مطلوبیــت  ارزیابــی  پژوهشــی  ماموریــت  دو 
نیــز ارزیابــی میــزان تحقق پذیــری اهداف طــرح ویژه ی بهســازی و 
نوســازی مسکن روستایی را در دســتورکار قرار داده است. براساس 
محتوای ســند طرح، ســه محور اصلی قابل ارزیابی است: )۱( محور 
فرآینــدی شــامل ســازوکارهای نهــادی و روندکارهای تعریف شــده 
کیفــی شــامل معیارهــای  در اجــرای طــرح، )۲( محــور مالحظــات 
محتوایــی  محــور   )۳( نهایــت  در  و  بــوم آوردی  و  زیبایی شناســانه 
شــامل معیارهــای مرتبــط بــا عوامل تأثیرگــذار بر مســکن مطلوب و 
که مســکن را از معنای وجود یك ســقف و ســرپناه  پایدار روســتایی 
به مفهومی فراتر از چارچوب خانه در مسکن مطلوب و پایدار ارتقاء 
می دهنــد. بــا توجه به محدودیت هــای موجود، مقالــه ی پیش رو 
تنهــا بــه ارائه ی نتایج حاصل از محور ســوم پرداخته و نتایج ســایر 
محورهــا در انتشــارات دیگــری منعکس شــده اســت. پیشــبرد این 
پژوهــش، در چارچوب روش شناســی»پژوهش های ارزیابانه۱« و به 
روش ارزیابــی نظــری و ارزیابــی میــزان تحقق پذیــری در قالب چند 
گام اصلــی صورت پذیرفته اســت: نخســت، در نتیجــه ی   مرورهای 
کنش گــراِن  بــا  اســنادی و مصاحبه هــای متعــدد انجــام پذیرفتــه 
ح ویــژه، مدل مفهومــی و اندازه گیری پژوهش شــامل معیارها،  طــر
پایــدار  و  مطلــوب  مســکن  ارزیابــی  شــاخص های  و  زیرمعیارهــا 
گام بعد به هم سازی میان  گزینش و پیشنهاد می شــود.  روســتایی 
وضعیــت اجرا با اهداف طرح بــه روش پیمایش اجتماعی تصادفی 
ویــژه  طــرح  از  بهره منــد  و  پایــان کار  دارای  روســتایی  واحدهــای 
گام، به دلیــل تحدید محدوده مطالعات،  اختصــاص دارد. در این 
گیالن، سیستان و بلوچســتان و همدان، با سه سطح  ســه اســتان 
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منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 

شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

مبانی نظری مرتبط با انگاشت مسکن مطلوب 
و پایدار روستایی

بــر اســاس دســتورکاِر پژوهــش و بــا نیــت اســتنتاج چارچــوب 
کــه چک لیســت ارزیابــی  مفهومــی و مــدل اندازه گیــری پژوهــش، 
کلیدی مرتبط  ح را به دســت می دهد، به مــرور چند انگاشــت  طــر
از خــالل متــون نظــری و تجربــی داخلــی و بین المللــی پرداختــه 
می شــود: "مسکن مطلوب"، "مســکن پایدار" و در نهایت "رهیافت 
ح و برنامــه"؛ تعریــف مســکن، بــه مثابه مفهومــی فراتر  ارزیابــی طــر
کیفیــت زندگــی و رفاه مــردم و مکان ها  کــه مطلوبیــت،  از ســرپناه، 
را تعییــن می کنــد)UN-Habitat, 2012, 9(، ممکــن اســت از فــرد 
که  کنــد. آن چه  بــه فــرد متفــاوت باشــد و در طول زمــان نیــز تغییر 
تغییر نمی کند، نیاز به زندگی در محیطی ســالم، قابل اســتطاعت، 
امن، ایمن، و متناســب و پاســخ گو به نیازهای زمان اســت. دستور 
کارآمــد در بخــش  کار ۲۱ ۴ نیــز بــر ضــرورت توســعه ی سیاســت های 
کشورهای مختلف در راستای  مسکن، مبتنی بر نیازهای متفاوت 
کــرده اســت)Giannetti et al., 2018, 187(. بخش  کید  پایــداری تأ
مســکن شــبکه ای پیچیــده از بازیگــران، قوانیــن و سیاســت ها را 
کم  کیفیت و  شــامل می شــود و مســائل متعددی مانند مصالح بــا 
هزینــه، نیــروی ماهر، ایمنی مســکن و محیط، زیرســاخت ها، امور 
مالــی و زمیــن، حفــظ محرمیت و حرایــم خصوصی بــر مطلوبیت و 
Hannula et al., 2012, 2,19; Brede-( پایــداری آن اثــر می گــذارد
 Meng & Hall, 2006,( 6گانــد منــگ5 و برنت هــال  .)noord, 2017
کیفیــت مســکن در لیما،  419( در مقالــه ای تحــت عنــوان ارزیابــی 
کیفیت مســکن )HQI( متشــکل از چهار  پــرو، در مدلی از شــاخص 
معیــار عینــی، علمــی/ فنــی، مدیریتــی و معیارهــای اجتماعــی و 
فرهنگی اســتفاده می کنند. از دیدگاه ایشــان، شــاخص های معیار 
بــرای رســیدگی  بایــد )۱( نماینــده محیط زیســت محلــی و  عینــی 
کافی  بــه مســائلی چون فقــر و نابرابری در بخش مســکن به انــدازه 
جامــع و )۲( حســاس به تغییــرات بین طبقات مختلــف اجتماعی 
و اقتصــادی باشــد. شــاخص های معیــار علمــی/ فنــی بایــد: )۱( 
به لحــاظ فنی قابل ســنجش و )۲( داده هــای آن به تفکیک موضع 
جغرافیایــی و در ســطح واحد مســکونی باشــد، به طوری کــه بتوان 
در دو ســطح محلــی و جهانــی و هم چنیــن فضایــی موردمطالعــه 
قــرارداد. شــاخص معیــار مدیریت نیز می بایســت )۱( دســتیابی به 
داده هــای موجود و محاســبات بعدی آن آســان، )۲( قابل درک، و 
کیفیت و تبعیض  مقرون به صرفه باشــد به طوری که تجزیه وتحلیل 
مســکن به طور مؤثر مورداســتفاده سیاست گذاران قرارگیرد؛ )۳( در 
طول زمان به صورت روندی و بین شهرستانی قابل مقایسه باشد. 
و در نهایــت معیارهــای اجتماعــی و فرهنگــی بایــد: )۱( ترجیحــات 

و اولویت هــای اجتمــاع در برنامه های مســکن را شــامل شــود؛ )۲( 
مشــارکت کنندگان محلی را برای ارائه پیشنهاد های بهبود مسکن 
قابل قبــول بــا توجــه به هنجارهــا و انتظــارات محلی قادر ســازد. از 
که به طور غیرمســتقیم بر زمینه  دیدگاهــی دیگــر، از معیارهای عام 
مســکن مطلــوب تأثیرگذار اســت، می تــوان به، به زیســتی ذهنی7، 
کــرد. به زیســتی ذهنــی بــه دو دلیــل بــرای سیاســتگذاران  اشــاره 
دارای اهمیت است: نخست، اطالعات دقیقی از معیارهای عینی 
همانند وضعیت درآمد، اشتغال، سالمت و اطالعات اجتماعی در 
اختیار می گذارد. دوم، شــاخِص در دسترســی بــرای ارزیابی درجه 
 Fahey et al., 2005,( انتظــارات و نیازهای مردم به شــمار مــی رود
کــه بــا اندازه گیــری رضایــت از زندگــی، قابــل ســنجش اســت   ،)64
)Anderson et al., 2009, 15(. از ایــن رو رضایت منــدی )به مثابــه 
خوشــبختی از زندگــی در مکانــی خــاص(، می تواند شــاخصی برای 

.)Ahn & Lee, 2016, 5( سنجش مسکن مطلوب باشد
"مســکن پایــدار" نیز اغلــب از منظر صرفه جویی انــرژی و به مثابه 
گرفته می شود، درحالی که این مفهوم از رویکرد  مســکن سبز در نظر 
جامع نگرتــری برخــوردار اســت )UN-Habitat, 2012(. مجموعــه ی 
روابط پیچیده بین پایداری و مسکن با سیاست های مسکن پایدار 
در چهار بعد پایداری محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل 
بررســی اســت )Hannula et al., 2012, 2(: تأثیــرات بر محیط زیســت 
و تغییــرات اقلیمــی، دوام و انعطاف پذیــری خانه هــا، فعالیت هــای 
اقتصادی در مسکن و ارتباط آن ها با اقتصاد کالن، سبک فرهنگی و 
کاهش فقر، توسعه اجتماعی  اجتماعِی اجتماعات و تأثیر مسکن بر 
UN-( کیفیت زندگی. از دیدگاه اســکان بشــر ســازمان ملل متحد و 

کــه در طراحی و  Habitat, 2012, 9(، مســکن پایدار، مســکنی اســت 
ســاخت از ویژگی هــای ذیــل برخوردار باشــد؛ ســالم۸، بــادوام، امن 
کم مصرف از لحاظ  و مقــرون به صرفه باشــد، از مصالح ســاختمانی 
انــرژی، ارزان و فن آور تهیــه و از تاب آوری الزم در برابر بالیای طبیعی 
برخــوردار باشــد، دسترســی مناســب و معقــول بــه امکانــات رفاهی 
و خدمــات در آن برقــرار و بــا ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی 
کنــد و در نهایت بــه موقع و صحیــح اجرا،   مــکان یکپارچگــی ایجــاد 
کشــورهای در حال توسعه،  نگهداری، بازســازی و تکمیل شــود. در 
گرفته  مسکن قابل استطاعت معمواًل از جنبه های هزینه ای درنظر 
می شود )Bredenoord, 2017, 1(؛ و مسائل مربوط به محیط زیست 
و اجتماعــی )از جملــه ترجیحــات مردم، شــیوه زندگــی و آرمان های 
کاماًل نادیده  گانه یا  فرهنگی( و نیز تأثیرات اقتصادی، به صورت جدا
گرفته شده است. نادیده گرفتن یک یا چند بعد از پایداری تنها منجر 

مختلف توسعه یافتگی، نفوذپذیری۲ و تحقق پذیری۳ مورد ارزیابی 
گام نهایــی نیــز بــه تبیین و ریشــه یابی علــل وقوع  واقــع می شــوند. 
ناهمســازی های احتمالــی و پیشــنهاد راهکارهــای بهبــود و ارتقــاء 

ح ویژه اختصاص یافته است. در ادامه پس از مرور مبانی نظری  طر
بــا نیت اســتنتاج چارچوب مفهومــی و مدل اندازه گیــری به ارائه ی 

نتایج حاصل از ارزیابی پرداخته می شود.
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UN-(به انباشــت آســیب پذیری و شــرایط پرخطر مسکن می شــود
 Habitat, 2012, 7; National Rural Housing Coalition, 2015,
15(. یکی از مهم ترین ابعاد مسکن پایدار، عملکرد کلیدی اجتماعی 
کم درآمد، توســط  مبنی بر ارائه مســکن قابل اســتطاعت برای افراد 
دولت هــا اســت. درآمــد پاییــن و تســهیالت محــدود، مانعــی بــرای 
دسترســی بســیاری از روســتاییان بــه اعتباراتــی قابــل اســتطاعت و 
 National Rural(کیفیــت اســت به دســت آوردن مســکن ایمــن و بــا 
Housing Coalition, 2015, 4(. اســتفاده های خالقانــه و ترکیبــی از 
بودجــه، همکاری مشــارکت عمومی و خصوصی می توانــد در ایجاد 
مســکن قابــل اســتطاعت و مناســب از طریــق ابزارهایــی هم چــون 
تأمیــن زمیــن ، تضمیــن امنیت تصــرف، ارائه ی خدمــات بنیادین، 
ساخت وســاز ایمــن، تأمیــن مصالــح ســاختمانی پایــدار )محلــی( و 
 Bredenoord, 2017,( کنــد کمک  دسترســی به منابع مالی مســکن 
کلــوز۹، مدیــر اجرایی ســازمان ملل متحــد، در ارائه  2(. دکتــر جــوآن 
که برای سازماندهی  گزارش های جهانی شــهرهای ۲0۱6 اشاره دارد 
مســکن )قابــل اســتطاعت( در توســعه پایدار، ســازمان ملــل متحد 
از رویکــرد دو جانبــه حمایت می کند؛ رویکرد درمانی۱0 شــامل بهبود 
خانه هــای موجــود و دیگــری رویکــرد پیشــگیرانه۱۱   کــه بــر ســاخت 
واحدهای مســکونی جدید مقاوم و قابل اســتطاعت متمرکز است. 
کمیته ی اروپایی تأمین مســکن اجتماعیCahill, 2014, 5( ۱۲( انواع 
مدل های تأمین مالی مورد استفاده در ساخت مسکن اجتماعی و 
کمک های مالی  روش هــای مختلف حمایت دولت را برمی شــمارد: 
کمک به افزایش ســرمایه گذارِی ارائه دهندگان مسکن،  بالعوض۱۳، 
کمــک هزینــه مســکن۱۴. نتایــج مطالعــه  زمیــن، مزایــای مالیاتــی و 
کشــور اروپایی شــامل هلند، اتریش، فرانســه، انگلســتان،  در شــش 
که در طول زمــان، کمک های مالی  فنالنــد و آلمان نشــان می دهــد 
کاهــش یافته یــا حذف شــده اســت.گرچه این  بالعــوض دولت هــا، 
نوع حمایت هم چنان در انگلیس و فرانســه اهمیــت دارددر اتریش 
که به طور متوسط  کم بهره )0 تا ۲درصد(  وام های دولتی بلندمدت 
۳5 درصــد هزینه هــای تأمیــن مســکن را پوشــش می دهــد، ارائــه 
می شود. شرط ضمانت وام، شکلی از حمایت عمومی برای مسکن 
که در هلند، فرانســه، فنالند و انگلستان بکارگرفته  اجتماعی اســت 
می شــود. دسترســی به بودجه هــای خصوصی بــرای ارائه دهندگان 
مسکن اجتماعی بسیار اهمیت دارد. شرکت سرمایه گذاری مسکن 
در بریتانیــا، نیازهای اعتبــاری را برای انجمن های کوچک تر جمع و 
اوراق قرضه برای پاسخگویی به این نیازها صادر می کند. در اتریش 
و فرانســه بــرای پس اندازهــای تأمین  کنندگان مســکن اجتماعی، از 
مشــوق های مالیاتی استفاده می شــود. فراهم آوردن زمین ارزان به 
ارائه دهندگان مســکن اجتماعی، یکی دیگر از راه های مهم حمایت 
از مســکن اجتماعی اســت. در ســال ۲0۱0، 56 درصد از مسکن های 

جدید قابل استطاعت در انگلستان از این طریق تأمین شد. 
ح  درخصــوص جدیدتریــن پژوهش هــای داخلــی مرتبــط با طر
ویــژه بهســازی مســکن روســتایی، صالحــی اصفهانــی و همــکاران 
ح بهسازی  )۱۳۹6( در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل اثرات طر
کن روستایی، به این نتیجه رسیده اند  مسکن بر الگوی بومی مسا
ح و نقشه،  ح، در ارتقاء فرهنگ روستاییان در زمینه تهیه طر که طر

رعایــت حریــم امنیــت و الگوی مصــرف انرژی واحدهای مســکونی 
نتایج مثبتی داشــته، لیکن طراحان و مجریان، معیارهای مربوط 
کن روســتایی از جملــه جانمایــی خانــه در  بــه الگــوی بومــی مســا
کارکردهــای اقتصــادی و ارتفــاع  حیــاط، جهت یابــی خانــه، تغییــر 
ح در این زمینــه نتایج  کمتــر مــورد توجه قــرار داده انــد و طــر بنــا را 
چنــدان مناســبی نداشــته اســت. عزیزپــور و صادقــی )۱۳۹7( در 
ح ویژه بهسازی بر توسعه  پژوهش خود به ارزیابی اثرات اجرای طر
کی از  مســکن روســتایی دهســتان ابریشــم می پردازنــد، نتایــج حا
کمیت  ح در عین برخــورداری از اثــرات مثبت در  کــه، طر آن اســت 
کیفیــت مســکن روســتایی، از جنبــه نــوع نگــرش و مدیریت اجرا  و 
نیازمنــد بازنگــری و اصــالح اســت. یکسان ســازی واحدهــا و عــدم 
ح را  توجــه به هویــت مکانی و فرهنگی روســتاها، نتایــج مثبت طر
تحــت تاثیر قرار داده اســت. عینالی و همکاران )۱۳۹۴( در بررســی 
کن  کارکــرد اقتصــادی مســا بــر تحــوالت  اثــرات بهســازی مســکن 
کــه  روســتایی دهســتان شمشــیر در شهرســتان پــاوه دریافته انــد 
ح، نقشه  بهســازی مسکن روســتایی، نقش مهمی در تغییرات طر
کن شــهری و حذف برخــی از اجزای  گســترده از مســا و الگوبرداری 
اساســی مســکن بومی و نیز بهبود دسترسی به امکانات و خدمات 
زیرساختی ایفا کرده است. ولی، تفاوت معنادار در کارکرد اقتصادی 
کن روستایی، نشان  روســتا در دو دوره قبل و بعد از بهســازی مسا
از تغییر شــکل ســنتی اقتصاد روستایی به اشــکال متنوع، جدید و 
عمدتًا خدماتی است. عظیمی و همکاران )۱۳۹۳( در بررسی تأثیر 
کیفیت ساخت وسازهای جدید مسکونی  وام مسکن روســتایی بر 
کالبدی ساخت وساز های  کیفیت  که  شهرستان شفت دریافته اند 
جدید از لحاظ سازه ای، نوع مصالح ساختمانی و نماسازی بهبود 
یافتــه لیکــن تغییراتــی در شــیوه  زندگــی روســتایی در پــی داشــته 
اســت. یعقوبی و همــکاران )۱۳۹۲( در مطالعه ی خــود، به تحلیل 
ح بهســازی و  مؤلفه هــای پیش برنــده دراجــرای موفقیت آمیــز طــر
نوســازی مســکن روســتایی در شهرســتان خدابنــده پرداخته اند. 
که مؤلفه های فنی-  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد 
اجتماعــی-   ،)۱۸.7۴( اعتبــاری   – خدماتــی   ،)۲0.۸۲( تکنیکــی 
فرهنگی )۱۲.۳5( و تشــکیالتی- ادرای )۱۱.56(، بیشترین نقش را 
در مجمــوع تبیین نموده اند. مطیعی لنگرودی و بخشــی )۱۳۸۸( 
نقش اعتبارات مقاوم ســازی مسکن بر توان مندی، رضایت مندی 
و  وام گیرنــده  گــروه  دو  بیــن  در  روســتایی  جمعیــت  مانــدگاری  و 
غیروام گیرنــده را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد. نتایج نشــان داد، با 
توجه به تفاوت معنادار از نظر توان مندی، رضایت مندی از بهبود 
گروه هــدف، پرداخــت اعتبارات  مســکن و تثبیــت جمعیــت در دو 
مســکن، ضمن ایجــاد توان منــدی و رضایت منــدی، در ماندگاری 
جمعیت در روســتاها مؤثر بوده اســت. عزیزی و همکاران )۱۳۸7( 
ح ویژه بهسازی مسکن روستایی:  نیز در مقاله ای تحت عنوان طر
ارزیابــی فراینــد، پس از شــناخت عوامــل مؤثر بر شــکل گیری اقدام 
ویــژه مقاوم ســازی مســکن روســتایی و نقــش و جایــگاه نهادهــا و 
ح با اســتفاده از فرایند  ســازمان های مؤثر، بــه ارزیابی فرایندی طر
که  کی از آن اســت  تحلیــل سلســله مراتبــی پرداخته انــد. نتایج حا
معیارهــای انعطاف پذیــری، انســجام و ســازگاری برنامــه مطلــوب 
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که به  و معیــار نظــارت قابــل قبــول اســت. لیکن معیــار هماهنگــی 
هماهنگی تشکیالتی و هماهنگی اهداف و سیاست های فرادست 

کاستی است.  تفکیک شده دارای ضعف و 
از دیگــر منابــع مهــم بــرای اســتنتاج معیارهــا و شــاخص های 
بنیــاد  کتــب  و  مطالعــات  روســتایی،  مطلــوب  و  پایــدار  مســکن 
مســکن انقــالب اســالمی اســت. از مهم تریــن ایــن اســناد می توان 
بــه »مطالعــه تطبیقــی تجارب بهســازی مســکن روســتایی در ســه 
کشور«،  ح جامع تحقیقات مســکن روســتایی  کشــور جهان«، »طر
کیفی مســکن روســتایی« و در نهایت  »تدویــن اصول و معیارهای 
کرد.  ح ویژه ی بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی« اشاره  »طر
کشور  مطالعه تطبیقی تجارب بهســازی مســکن روســتایی در ســه 
مســکن  تحقیقــات  و  مطالعــات  دفتــر  ۱۳۹0در  ســال  در  جهــان، 
کشــاورزی  روســتایی توســط پژوهشــکده مطالعــات توســعه جهاد 
واحــد تهــران تهیه  شــد. معیارهای مســکن مطلوب براســاس این 
مطالعه در اتریش الگوی مســکن، معیارهای فنی، استانداردهای 
کالبدی  محیط زیســتی، در ترکیه صرفه مندی اقتصادی، پایداری 
و معیارهای زیبایی شناســانه، در ایرلند، انطباق با نیاز )معیشــت 
صحیــح  موقعیــت  و  مکان گزینــی  اســتطاعت پذیری،  محــوری(، 
و  خدمــات  از  برخــورداری  و  پایــداری  مقــوالت  مســکونی،  واحــد 
کالبدی،  در تایلنــد آمــوزش و فرهنــگ، بهینگــی انــدازه، پایــداری 
خدمات و استانداردهای بهداشتی را شامل می شود )پژوهشکده 
ح  مطالعــات توســعه جهــاد دانشــگاهی واحــد تهــران، ۱۳۹0(. طــر
کید مفهوم تدارک خانه ی  جامع تحقیقات مسکن روستایی، با تأ
کیــزه و راحت برای همه، عوامــل تأثیرگذار بر  ایــده آل و شایســته، پا
مســکن مطلــوب روســتایی را به دو دســته عوامل محیط زیســتی، 
اقتصادی و اجتماعی مانند بوم، نحوه معیشــت و ســنت سکونت 
و عوامل فنی و ســازهای شــامل ســطح و ابعاد زمین، ســازه و نوع 
مصالح و محاســبات فنی تقسیم بندی می کند )معاونت پژوهشی 

دانشگاه تهران، ۱۳۹0، ۱۳۱(.
در مطالعه ای دیگر تحت عنوان تدوین اصول و معیارهای کیفی 
که با همکاری مهندسین مشاور طرح و منظر در  مسکن روستایی، 
دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد مســکن در ســال ۱۳۸6 تهیه شــده 
کیفیت مســکن شــامل )۱( عوامل غیرکالبدی  اســت، عوامل مؤثر بر 
ماننــد عوامل فرهنگی، سیاســی، اجتماعی، امنیتــی همچون تأثیر 
آداب  و رسوم و مذهب، شیوه امرار معاش، فرهنگ تولید و مصرف، 
کــم درون خانــوار، روابط  ســاختار خانــوار، نــوع روابط مناســبات حا
همســایگی و فامیلی و نوع رابطه خصوصی و عرصه عمومی به ویژه 
کالبدی-  در زمینــه ی رعایــت حریــم منزلــت و امنیــت و )۲( عوامــل 
فضایــی ماننــد عوامــل مرتبــط بــا تناســبات، موقعیــت و دسترســی 
زمین، ویژگی های مکانی و محیطی، نوع مصالح و درجه مرغوبیت 
آن، نوع ترکیب و تلفیق مصالح ، شــکل و فرم بنا، نحوه قرارگیری در 
زمیــن و ترکیب بنــدی درونــی و یا بیرونی بنــا با دیگر بناهــا، ارتباط و 
نحوه ترکیب فضاهای پر و خالی، باز و بسته، تناسبات اجزا و اضالع 
بنــا، جنبه های نمادین فرم و شــکل، عوامل غیرســاختمانی، نظیر 
حضور و ترکیب عناصر طبیعی و نوع تعامل آن ها با همدیگر و اثرات 
هم جواری آن ها باهم و یا ســاختمان، عوامل بهداشتی و در نهایت 

نحوه اجرا و میزان دقت، اســتحکام و ایستایی بنا است)مهندسین 
مشاور طرح و منظر، ۱۳۸6(.

ح ویژه ی بهسازی و نوسازی  معیارها و ارزش های موردنظر طر
ح  مســکن روســتایی )۱۳۸۴( تحــت عنــوان: منشــور اهــداف طــر
ح  ویژه ی بهســازی و نوســازی مسکن روستایی، در ۱6 ماده به شر
زیر تعریف شــده اســت: احداث مســکن مقاوم و بادوام روستایی، 
تــالش در جهــت حفــظ هویت معمــاری بومی مســکن روســتایی، 
تأمین جنبه زیباشناسانه سیمای روستا، تأمین مسکن متناسب 
بــا نیــاز روســتایی، احــداث مســکن ســبز روســتایی، تغییــر فضای 
زوال  بــه  رو  و  آســیب پذیر  بهداشــتی،  غیــر  محیطــی  از  روســتایی 
بــه فضــای ســرزنده، شــاداب و جــاذب و زیبــا بــه لحــاظ جلوگیری 
کالبــد مســکن روســتایی بــا زندگی امــروزی،  از مهاجــرت، تطبیــق 
گــذر از نگــرش تأمیــن ســرپناه بــه تأمیــن مســکن، ارتقــاء توســعه 
ســکونتگاه های روســتایی و تالش در نزدیکی ســطح بهره مندی از 
رفاهیات شــهرها و روســتاها، بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن 
کالبدی و  ح هــای  روســتایی، افزایــش قابلیت و ســرعت اجرای طر
عمرانــی روســتاها، تأمیــن بهداشــت محیــط روســتایی، تــالش در 
کورکورانه از ظواهر شــهری  بــه حداقل رســاندن آثــار مخرب تقلیــد 
نامناسب در تولید مسکن روستایی، ایجاد تحرک در چرخه تولید 
مســکن، ترویج الگوهای منتخب و برجســته معماری روستایی به 

لحاظ فرم و جنبه های زیباشناختی و ترویج فرهنگ بیمه.
گزینش معیارهای مســکن  مــرور معیارهای پیش گفتــه، امکان 
گام های بعدی این پژوهش میسر  مطلوب و پایدار روســتایی را در 
ساخته است. تشخیص و ارزیابی تحقق معیارهای مطلوب و پایدار 
مسکن روستایی در موردپژوهی منتخب از طریق "رهیافت ارزیابی 
ح و برنامه"میســر شده اســت. ارزیابی، فعالیتی فرایندمحور۱5 و  طر
که طی آن به صورت سیســتماتیک، داده های  تشــخیصی۱6 اســت 
گردآوری می شــود تا نســبت بــه تحقق پذیری دســتیابی  موردنیــاز 
کســب شــود. در  برنامه به اهداف از پیش تدوین شــده، اطمینان 
فراینــد برنامه ریزی راهبردی، می توان ارزیابی را، به مثابه فعالیتی 
ح، تعدیل و بهبود برنامه، همان مرحله  "سازنده۱7" در راستای جر
که پس از اجــرای برنامه و بــا دو هدف  فرابینــی۱۸ و پایــش دانســت 
کارآیی نظری و نیــز میزان انطباق وضعیت اجرای  ســنجش میزان 
برنامــه با اهــداف انجــام می گیرد )شــریف زادگان؛ ندایی طوســی و 
همــکاران، ۱۳۹7(. براین اســاس، اهــداف اصلــی ارزیابــی برنامه ها 
برنامه هــای  تهیــه ی  طریــق  از  بهبود۱۹برنامــه  امــکان  می تــوان  را 
گاهــی و اطالع رســانی۲0به تصمیم  گیرنــدگان و  بازنگــری، افزایــش آ
ذی نفعــان برنامــه از اثــرات و پیامدهــای ناشــی از اجــرای برنامــه، 
نهایــت  در  و  انجــام،  حــال  در  مداخله هــای  و  اقدامــات  اثبــات۲۱ 
پشــتیبانی۲۲ از دیگــر فعالیت های تصمیم گیــری، تصمیم گیرندگان 
برشــمرد. ارزیابی به شــیوه های مختلف و در مراحل متفاوِت تهیه 
و اجرای برنامه صورت می پذیرد؛ ارزیابی نیاز۲۳ با هدف شناسایی 
مشــکالت نیازمند مداخله و پاســخ گویی هرچه بیش تــر پروگرام به 
کفایت و  گــروه هــدف؛ ارزیابــی نظری۲۴ با هــدف بررســی  نیازهــای 
مطلوبیــت نظــری اهداف و فرآیندهــای برنامه؛ ارزیابــی فرایند۲5 با 
نیت بررســی مراحــل مختلف یك برنامه، تسلســل آن هــا و قابلیت 

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی
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اجرایــی آن هــا؛ و در نهایــت ارزیابی اثــرات۲6 به ارزیابــی پیامدهای 
ناشــی از اجــرای برنامــه در قبــل و بعــد از اجــرا می پــردازد؛ ارزیابــی 
که  اثرات، شاید مهم ترین، مؤثرترین و عام ترین انواع ارزیابی باشد 
طــی آن، آثــار و پیامدهای یك  برنامه مــدون، و این که تا چه میزان 
اثرات دلخواه و در راستای اهداف هستند، بررسی و تجزیه تحلیل 
می شــود )شــریف زادگان، ندایی طوســی و همکاران، ۱۳۹7به نقل 
روش شناســی  ســه  از  پژوهــش،  ایــن  در   .)Rossi et al., 2003 از 
ارزیابی نیاز )به شــیوه ی تکمیل پرســش نامه از متقاضیان مسکن 
روســتایی و مصاحبه با متولیان ملی و اســتانی(، ارزیابی نظریه )از 
ح ویــژه با معیارهای نظری منتخب(  طریــق انطباق معیارهای طر
و ارزیابــی اثر )از طریق ســنجش میزان تحقــق معیارها، زیرمعیارها 
از  پرســش نامه  تکمیــل  شــیوه ی  بــه  منتخــب  شــاخص های  و 
متقاضیــان مســکن روســتایی و ارزیابــی وضعیــت واحد مســکونی 
ح ویژه( بهره گیری شــده اســت. در ادامه به تشــریح  بهره مند از طر

چارچــوب مفهومی و مدل اندازه گیری و ارزیابی پژوهش به عنوان 
ماحصل مطالعات نظری وتجربی انجام شده پرداخته می شود.

مــدل  و  روش شناســی  مفهومــی،  چارچــوب 
اندازه گیری )ارزیابی( پژوهش

که پیش تر نیز تشریح شد، با توجه به اهداف ارزیابی،  آن چنان 
کالن  روش هــای ارزیابــی متفــاوت اســت. در مجمــوع دو شــیوه ی 
ارزیابــی پیــش از اجــرا و پس از اجرای طرح وجود دارد. در شــیوه ی 
گذشت زمان از اجرای طرح، ارزیابی تحقق پذیری  دوم، با توجه به 
اهداف طرح و شناسایی پیامدها و اثرات ناشی از اجرا نیز امکان پذیر 
گذشــت حدود ۱۳ ســال از زمــان آغاز اجرای طــرح ویژه از  اســت. با 
سال ۱۳۸۴، در این پژوهش امکان استفاده از دو شیوه ی "ارزیابی 
نظــری" و "ارزیابــی تحقق پذیــری و یــا پیامدســنجی" طــرح وجــود 

ح ویژه ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی. تصویر1- چارچوب روش شناسی و روش های منتخب انجام پژوهش ارزیابی طر

ح ویژه ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی. تصویر2- چارچوب مفهومی پژوهش برای ارزیابی طر
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ح شــد، دو دســتورکار اصلی  دارد. براســاس آن چــه در مقدمــه مطر
ح ویژه بهســازی و نوســازی مسکن روستایی پیگیری  از ارزیابی طر
می شــود؛ نخســت، ارزیابــی میــزان تحقق پذیــری اهداف طــرح در 
اجــرا؛ و دوم، ارزیابــی میــزان مطلوبیــت نظــری اهــداف و محتــوای 
کــه در تصویــر۱ نمایــش داده  طــرح به لحــاظ محتوایــی؛ آن چنــان 
شــده اســت، فرآیند پژوهــش، معیارها، زیرمعیارها و شــاخص های 
گام  گزینش شدند. در  گام استخراج و  ارزیابی، پس از پیمودن چند 
نخســت، در نتیجه ی مــرور مبانی نظری و تلخیص آن به شــیوه ی 
آمیخته پژوهی۲7، معیارها و شــاخص های نظری مسکن مطلوب و 
کفایت نظری  گزینش شــدند. ارزیابی  پایدار اعتبارســنجی بیرونی و 
گرو  و میزان تحقق معیارهای مسکن مطلوب و پایدار روستایی، در 
کــه روایی آن ها هــم در مبانی  گر هایی اســت  تنظیــم معیارهــا و نما
نظری مرور شــده و هم در جلسات ذهن کاوی، هم اندیشی و دلفی 
گرفته اند. بنابراین در  کنش گران طــرح، موردتوافق و آزمون قــرار  بــا 
گزینــش معیارهای متناســب با  گام دوم، بــه منظــور بومی ســازی و 
زمینه هــای فرهنگی-اجتماعــی و طبیعــی ســرزمین، مصاحبه ها و 
کنش گــران علمی، سیاســت گذاران، مدیران  جلســات متعــددی با 
کشوری و استانی و حرفه مندان مرتبط با امر مسکن روستایی برگزار 
کشور اعتبارسنجی  و بر اساس نیاز و مسئله ی مسکن روستایی در 
گام عالوه بــر نیازســنجی از متقاضیان  داخلــی انجــام شــد. در ایــن 
مســکن روســتایی، از روش دلفــی بــه منظــور رســیدن بــه هم رایی 
و توافــق نهایــی در قالــب برگــزاری جلســات متعــدد در محــل بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی نیز بهره گیری شــد. دســتاورد ایــن فرآیند، 
منجر به اســتنتاج فهرســت نهایی معیارها و شــاخص های ارزیابی 
ح به شــرح تصاویر ۲ و ۳ در قالب چک لیســت ارزیابی  محتوایی طر
که به دلیل تفاوت روش شناسانه، معیارها و  شد. شایان ذکر است 

شاخص های فرایندی و نیز مالحظات زیبایی شناسی و بوم آوردی 
عمدًا از این انتشار حذف و در مجلدات دیگری منتشر شده است. 
کفایت نظری طرح معیارهای  گام سوم، به منظور ارزیابی میزان  در 
ج در منشور طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با معیارهای  مندر
پاالیش یافته مســکن مطلــوب و پایداری روســتایی در ایران قیاس 
گام نهایــی به ارزیابــی میزان تحقق پذیری اهــداف محتوایی  شــد. 
مسکن مطلوب و پایدار روستایی براساس چک لیست تدوین شده 
از  پرســش نامه  تکمیــل  روش  دو  طریــق  از  یافت،کــه  اختصــاص 
خانوارهــای بهره منــد از طرح ویــژه و نیز برداشــت میدانی وضعیت 
اجرای واحدهای مسکونی ایشان توسط متخصصان ناظر مسکن 
گام، عــالوه بر چک لیســت  روســتایی انجــام پذیرفــت. برآینــد ایــن 
تکمیل شــده ی ارزیابی و رتبه بندی وضعیت استان های منتخب، 
منجــر بــه پیشــنهاداتی جهت اصالح منشــور طــرح ویژه شــد. الزم 
کــه در تعییــن امتیــاز نهایــی عملکــرد طــرح ویــژه در  بــه ذکــر اســت 
اســتان ها، از روش ترکیــب وزنــی معیارها،  زیرمعیارها و شــاخص ها 
بهره گیری شــده است. براســاس روش شناســی پیش گفته، مروری 
بــر مبانی و پیشــینه ی نظــری و تجربی مرتبط با مســکن مطلوب و 
پایدار روستایی و نیز مجموعه ی مصاحبه ها و جلسات ذهن کاوی 
کنش گران مختلف طرح در معاونت بازسازی مسکن  برگزار شده با 
روستایی بنیاد انقالب اسالمی، امکان استنتاج چارچوب مفهومی 
پژوهش ارزیابی را به شــرح تصویر ۲ میسر ساخته است. هم  چنین 
مــدل اندازه گیری متشــکل از معیارهــا، زیرمعیارها و شــاخص های 

پژوهش نیز در تصویر ۳ نمایش داده شده است.
گزینــش حجــم نمونــه : انتخــاب نمونــه از روســتاهای برخوردار 
از طــرح ویــژه در دو مرحلــه بــه شــیوه ی تصادفــی و بــا درنظرگرفتن 
دو دســته شــاخص های زمینــه ای )غیــِر برنامه ای( و شــاخص های 

ح ویژه ی بهسازی و نوسازی  کفایت نظری و میزان تحقق پذیری معیارهای مسکن مطلوب و پایدار روستایی در طر تصویر3- مدل ارزیابی )معیارها، زیرمعیارها و شاخص ها( و اندازه گیری 
مسکن روستایی.

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی
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ح ویژه( انجام شــده اســت. شــاخص های  برنامه ای )مربوط به طر
کالبدی  زمینه ای، شــاخص های اجتماعی، اقتصــادی، محیطی و 
کنترل برنامــه بوده لیکن بــر اجرای  ج از حیطــه ی  کــه خار هســتند 
ح اثرگذار بوده و به صورت پیــش ران و یا مانعی در برابر  صحیــح طــر
که  ح ویژه در منطقه عمل می کنند. این در حالی اســت  تحقــق طر
شاخص های برنامه ای، عواملی برون دادی طرح محسوب شده و 
ح نشــأت می گیرند. در زمینه  ی عوامــل غیِربرنامه ای،  از اجــرای طر
)ســطح  انســانی-کالبدی  ویژگی هــای  نظیــر  شــاخص هایی  از 
گی های محیطی، عوامل نهادی و در زمینه ی  توســعه یافتگی(، ویژ
تحقق پذیــری،  و  نفوذپذیــری  شــاخص  دو  از  برنامــه ای،  عوامــل 
گزینش نمونه ها طی سه مرحله  کلی  اســتفاده شده اســت. به طور 
که بر اساس  گزینش استان های هدف ارزیابی؛  انجام پذیرفت: )۱( 
ســه دسته شــاخص خوشــه بندی شــدند. شــاخص های انسانی- 
کالبــدی )نمایان گــر ســطح توســعه یافتگی به مثابــه یکــی از عوامــل 
گی های نهادی  ح(، ویژ اثرگــذار در اجرای صحیح و موفقیت آمیز طر
که با  اســتانی شــامل خصوصیات مدیریتی، قانونی، مالــی و اداری 
توجه به داده های در اختیار در قالب مرزهای استانی قابل تحلیل 
ح ویژه در مقیاس  اســت؛ و ضریــب نفوذپذیری و تحقق پذیری طــر
ح ویژه در  استان به عنوان دو متغیر معرف وضعیت نفوذ و تحقق طر
واحدهای مسکن روستایی )تصاویر ۴ الی 6(. برای تعیین ضرایب 
یادشــده، از داده هــای ســامانه ی اطالعاتــی بنیاد مســکن تا ســال 
۱۳۹5 استفاده شد. مقدار عددی هر یک از متغیرها و مقدار نهایی 
ضرایــب تحقق پذیــری و نفوذ پذیری برای هر اســتان محاســبه و با 

اســتفاده از روش نقطه شکست مقادیر نهایی ضرایب نفوذپذیری 
و تحقق پذیــری در ســه طبقــه دســته بندی و ســپس با اســتفاده از 
سیســتم اطالعــات جغرافیایی مکانی شــدند. بر این اســاس، ابتدا 
کار  کشــور در دســتور  ســنجش میــزان توســعه یافتگی اســتان های 
که بدین منظور از روش تحلیل عاملی اســتفاده شــد و  گرفــت  قــرار 
امتیاز نهایی هر اســتان از این منظر، تعیین شــد. ســپس استان ها 
بر اســاس میــزان نفوذ طــرح ویژه و تحقق  دســته بندی شــدند. در 
گرفتن  نهایــت بــا توجه بــه دســته بندی های انجام شــده و در نظــر 
کارشناســی، ســه  دیگــر ویژگی هــای نهــادی و هم چنیــن نظــرات 
گیالن  اســتان سیســتان و بلوچســتان از خوشــه ی نخســت )کــم(، 
از خوشــه ی دوم )متوســط( و همــدان از خوشــه ی ســوم )زیــاد(، 
به عنوان استان های هدف ارزیابی شناخته شدند. پس از انتخاب 
اســتان های هدف ارزیابــی، )۲( انتخاب آبادی های هدف و تعیین 
حجــم نمونه و تخصیص نمونه به هر آبادی اســت. در این مرحله، 
نخست با توجه به تعداد آبادی های هر یک از استان های منتخب 
و بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری، انــدازه ی نمونه تعییــن و به هر 
یک از اســتان ها و ســپس طبقات مختلف جمعیتی هر شهرســتان 
تخصیــص داده شــد. پــس از تعیین ایــن تعداد، انتخــاب هدفمند 
آبادی ها با توجه به دو شــاخص میزان نفوذپذیری و تحقق پذیری 
طرح در آبادی ها و فاصله ی آبادی ها از نزدیک ترین نقطه ی شهری 
انجــام شــد تا از این طریق، امکان دســتیابی به اصــول نمایندگی و 
کــه از اصول مهم در انتخاب نمونه ها محســوب می شــوند،  دقــت، 
فراهــم آید. در نهایت تعداد واحد مســکونی مــورد نیاز برای ارزیابی 

ح ویژه. ح ویژه.تصویر4- وضعیت تحقق پذیری طر تصویر 6- وضعیت توسعه یافتگی.تصویر 5- وضعیت نفوذپذیری طر

گیالن و آبادی های منتخب. و تصویر 7-  بلوچستان  و  سیستان   -8 تصویر 
آبادی های منتخب.

تصویر 9- همدان و آبادی های منتخب.
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گرفت. در  کار قرار  تعیین شد و تخصیص آن به هر آبادی در دستور 
ایــن پژوهش، به منظور تعیین نمونــه ی آبادی های هدف ارزیابی، 
از روش ترکیبی بهره گیری شــد. بر این اســاس، نخســت آبادی های 
بــاالی ۲0 خانــوار و بهره مند از دســت کم ۱0 پایان کار، به ســه دســته 
تقسیم شدند و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده ی 
کل  بــا تخصیــص بهینه بــا هزینه ی ثابــت )تخصیص نیمــن( تعداد 
نمونه هــا مشــخص )۱۹5 آبادی( و ســپس بــا اســتفاده از تخصیص 
بهینه با هزینه ی ثابت تعداد نمونه ی به دســت آمده در هر استان 
گیــالن ۹6 آبــادی،  بــه دســت آمــد. بــر ایــن اســاس، ســهم اســتان 
همدان 50 آبادی و سیســتان و بلوچســتان برابر با ۴۹ نمونه آبادی 
 n تعیین شد. در مرحله  بعد، باری دیگر از روش تخصیص نیمن )با
ثابــت( به  منظور تعیین تعــداد آبادی های مورد نیاز برای ارزیابی در 
گرفته شد. در نهایت  هر شهرستان و در هر طبقه ی جمعیتی بهره 
و پــس از تعییــن تعــداد نمونــه مــورد نیــاز در هر طبقــه ی جمعیتی 
ح ویژه و هم چنین  شهرستان ها، آبادی ها بر اساس میزان نفوذ طر
گروه های  فاصله شــان نســبت بــه نزدیک ترین نقطه ی شــهری بــه 
گروه ها به  مختلــف تقســیم شــدند، و انتخــاب نمونــه از میان ایــن 
صــورت هدفمنــد و هم چنین بــا رعایت اصــل نماینده بــودن برای 
گرفــت. مرحلــه ی ســوم بــه )۳( تعیین  کار قــرار  جامعــه، در دســتور 
تعــداد واحــد مســکونی مــورد نیــاز بــرای ارزیابــی و تخصیــص آن به 
هــر آبــادی اختصاص یافت؛ به منظور تعیین تعداد واحد مســکونی 
مــورد نیــاز برای ارزیابی، واحدهای مســکونی دارای پایــان کاِر بنیاد 
بر اســاس اســتان و طبقات جمعیتی به الیه های مختلف تقسیم و 
سپس با هر یک از این الیه ها به مانند یک جامعه ی متفاوت رفتار 
شــد. بر این اســاس، اندازه نمونه  در هر یک از این جوامع یا الیه ها 
کوکران به دســت آمد و  گانه و با اســتفاده از معادله  بــه صــورت جدا
سپس با استفاده از روش تخصیص متناسب به هر آبادی تخصیص 
داده شــد. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه تفــاوت میــزان نفوذپذیری 
که  گرفته در هر یک از جوامع، تصمیم بر این شــد  آبادی هــای قــرار 
حداقــل میــزان نمونــه ی اختصــاص یافته به هــر آبــادی، معادل ۴ 
گرفته شود. در نهایت، ۱5۱۹ واحد مسکونی بهره مند  نمونه در نظر 
ح ویژه ی بهســازی و نوســازی مســکن روســتایی در پژوهش  از طــر
گرفــت. اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ۴۲۴  مــورد ارزیابــی قــرار 
گیالن بــا 5۸5 واحد نمونه و اســتان همدان  واحــد نمونه، اســتان 
گزینش شــده اند  بــا 5۱0 واحــد بهره منــد طــرح ویــژه جهــت ارزیابی 
)تصاویر 7 الی ۹(. با توجه به این که نتایج نمونه های ارزیابی شده 
قابــل تعمیــم بــه مناطق روســتایی ســه اســتان منتخب هســتند، 
بــه منظــور تحلیل  از آمــار توصیفی و تحلیلــی با اســتفاده از نرم افزار 

SPSS بهره گیری شده است. در نهایت به روش ترکیب وزنی نتایج 
کســب شــده در هر معیار به دســت آمده اســت.  شــاخص ها امتیاز 
بــه عبارتــی میانگیــن نمــره ی تحقــق مجمــوع شــاخص های ذیــل 
هــر زیرمعیار، میــزان تحقق پذیــری آن زیرمعیــار و میانگین نمره ی 
مجمــوع زیرمعیارهــای ذیــل هــر معیــار، میــزان تحقــق آن معیــار را 
بــه دســت می دهــد. بــه دنبــال تشــکیل ماتریــس  ارزیابــی، چرایی 
وقــوع ناهمســازی های احتمالــی بــا برگــزاری جلســات ذهــن کاوی 
و هم اندیشــی بــا متولیــان ملــی طــرح ویــژه تبییــن شــده اســت.
در ادامه در چارچوب مدل پیش گفته، به تشریح نتایج حاصل 

کمی و سنجش پذیر پرداخته خواهد شد. از ارزیابی محور 

ح  تحلیــل یافته هــا در موردپژوهــی ارزیابی طر
ویژه ی بهسازی مسکن روستایی 

ح ویژه ی بهســازی  کــه پیش تــر نیز تشــریح شــد، طــر آن چنــان 
و نوســازی مســکن روســتایی، از ســال ۱۳۸۴ هر ســاله بهســازی و 
ح  نوســازی ۲00 هــزار واحــد مســکونی را از طریــق اعطــای وام طــر
ویــژه و نظارت هــای فنی مرحله ای بر فرآیندهای ســاخت مســکن 
کنــون )۱۳۹5(، موفــق بــه  کــرده اســت و تا روســتایی هدف گیــری 
نوســازی حــدود یــک میلیــون و پانصــد هــزار واحــد مســکونی در 
کشــور  مجمــوِع روســتاها و شــهرهای زیر۲5هــزار نفــر اســتان های 
و حــدود ۱۹0 هــزار واحــد مســکونی در ســه اســتان منتخــب شــده 
اســت. محــدوده ی پژوهــش در ســه اســتان منتخــب، واحدهای 
ح ویــژه و دارای پایــان کار بنیاد  مســکونی روســتایی بهره مند از طر
کن در آن را شــامل می شــود. مطابق  مســکن و نیز خانوارهای ســا
که هر  مــدل ارزیابــی پژوهش )چک لیســت ارزیابی(، هشــت معیار 
یک از تعدادی زیرمعیار و شــاخص تشــکیل شده  است به شیوه ی 
پرســش نامه از خانوار و برداشت میدانی وضعیت واحد بهره مند از 
گرفــت. در نهایت امتیاز اســتان ها به  ح ویژه مــورد ارزیابی قرار  طــر
شــیوه ی ترکیب وزنی در هر یک از معیارها و زیرمعیارها محاســبه و 

ح شناسایی شد. کاستی های طر
ســنجش میزان موفقیت طرح در تحقق معیار ثبات جمعیتی و 
پایداری توسعه، نخستین معیار ارزیابی به شمار می رود. به این معنا 
که براساس زیرمعیارها، تا چه اندازه اجرای طرح ویژه توانسته اصول 
توسعه ی پایدار روستا را رعایت و توسعه را به محدوده ی فعلی آبادی 
کند؟ هم چنین تا چه  کنده رویی آن پیشــگیری  کرده و از پرا تحدید 
اندازه طرح توانسته جمعیت بومی را هدف گیری کرده و باعث ثبات 
کالبدی  گسترش  و بازگشــت جمعیت به آبادی شود؟ طرح ویژه در 

ح ویژه در استان های منتخب هدف ارزیابی )زیرمعیار پایداری توسعه(. تصویر 10- نحوه ی استفاده از وام طر

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی



۳۸
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۱  بهار ۱۳۹۸

گیــالن و بیش تریــن تحقق را  کم تریــن موفقیت را در اســتان  روســتا 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان با توجه بــه الزام هــای جابجایی 
در اثــر ســیل زدگی و در اســتان همدان با توجه بــه محدودیت زمین 
برای توســعه، داشــته اســت. از ســوی دیگــر بیش ترین درجاســازی 
و  بلوچســتان  و  اســتان های همــدان و سیســتان  تحقق یافتــه در 
گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه بافت  گیــالن انجــام  کم تریــن در اســتان 
گیالن، بیش تر این واحدها در زمین های  کم روســتاها در  نیمه مترا
خالــی در داخل بافت روســتا احداث شــده اند و همچنان اســتفاده 
از واحدهــای قدیمــی برای عملکردهای زیســتی هم چون ســکونت 
فرزندان و ســالمندان و مهمان خانه، برخالف مقاومت پایین واحد 
رواج دارد. در مجمــوع، علی رغــم آنکه طرح ویــژه در ۲0 درصد موارد 
باعث گسترش ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و باغی پیرامون 
آبادی ها شده است )تصویر ۱0(، در خصوص ثبات جمعیتی، تا حد 
کرده اســت. به طورکلی  زیادی در مجموع ســه اســتان موفــق عمل 
زیرمعیــار رعایــت اصــول توســعه پایــدار روســتا بــا 7۱ درصــد تحقق، 
و ثبــات جمعیتــی اجتماعــی بــا ۸7 درصد، براســاس شــاخص های 
تعریف شده، نشان از تحقق پذیرِی 7۹ درصدی معیار رعایت ثبات 

جمعیتی و پایداری توسعه در نمونه های هدف ارزیابی دارد.
معیار بعدی ارزیابی، میزان پاســخ گویی و انطباق پیشــنهادات 
که با بررســِی ســه  ح ویــژه بــا نیــاز متقاضیــان روســتایی اســت  طــر
زیر معیــار "پاســخ گویی بــه نیازهــای زیســتی و معیشــتی"، "طراحی 
دلخــواه متقاضــی" و "کیفیــت زندگــی و بهره منــدی از خدمــات و 
تســهیالت آســایش زیســت/ بهداشــت" و شــاخص های مربوطــه 
گرفتــه اســت. واحدهــای هــدف ارزیابــی در مجمــوع، 5۹  انجــام 
درصد به نیازهای زیستی و ۱0 درصد به نیازهای معیشتی پاسخ گو 
گی های مسکن مطلوب  که یکی از ویژ بوده اند. این درحالی است 
و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر و  اســت  معیشــت محوری  روســتایی، 
نوسازی در این مهم، موفق عمل نکرده است. در خصوص طراحی 
گیالن، به دلیل آن که مرجع  دلخواه متقاضی، دو استان همدان و 
تهیــه نقشــه خود متقاضــی و دفاتر طراحی هســتند، موفق تر عمل 
ک عمل  کرده انــد. ولــی ضــرورت اســتفاده از نقشــه های تیــپ مــال
بنیــاد مســکن در اســتان سیســتان و بلوچســتان از تحقــق ایــن 
کاســته است. از لحاظ زیرمعیار سوم، 75 درصد متقاضیان  معیار 
کیفیــت زندگــی و بهره منــدی از خدمــات و تســهیالت آســایش  از 
کرده اند. به  زیســت/ بهداشــت در واحدهای جدیــد ابراز رضایــت 

ح ویژه در دستیابی به این معیار، موفقیت پایین 5۲  کلی طر طور 
درصدی داشته است )تصویر ۱۱(.

در خصوص معیار به زیستی ذهنی و رضایت مندی، زیرمعیارهای 
رضایت عمومی از محل سکونت، واحدهای طرح ویژه و نیز عملکرد 
نهادهای درگیر و فرایند طرح ویژه به شــرح شاخص های ارائه شده 
در مــدل ارزیابــی ســنجیده شــده اســت. ســنجش رضایــت عمومی 
کنان بهره مند از طرح ویژه با این خردمایه و منطق مورد پرسش  سا
کنان از طرح ویژه،  که بخشــی از رضایت مندی ســا گرفته اســت  قرار 
بــه مطلوبیــت شــرایط زمینــه ای و بســتر مــورد بررســی بازمی گــردد. 
رضایــت عمومــی از زندگــی در محــل ســکونت در نمونه هــای هدف 
ارزیابــی بــا وجــود مشــکالتی چون نبــود فرصت های شــغلی، در 67 
درصد واحدهای هدف ارزیابی، مســاعد ارزیابی شده است. میزان 
رضایــت خانــوار از واحد احداث شــده بهره منــد از وام طــرح ویژه، با 
کاســتی هایی در خصوص برآورده شــدن فضاهای معیشتی،  وجود 
کافی در اختیار، برخورداری از فضاهای متناسب  مساحت و فضای 
بــا نیــاز )انبــاری، پارکینگ و...( و .... 7۱ درصد بوده اســت. بررســی 
رضایــت عملکــرد نهادهــای درگیــر و فرآینــد طــرح ویــژه بــه نوعی به 
میزان رضایت خانوار از فرآیند و نهادهای درگیر این فرآیند به منظور 
رسیدن به محصول هدف ارزیابی بوده است. رضایت ۸۹ درصدی 
از زیرمعیار یادشده، نشان از مقبولیت نسبی عملکردها و فرآیندهای 
طــرح دارد. لیکــن مشــکالتی چــون پاییــن بــودن مبلغ وام نســبت 
گاهی در  به قیمت تمام شــده مســکن در برخی از اســتان ها، عدم آ
کل و بالعوض پنداشتن تسهیالت طرح ویژه،  خصوص بازپرداخت 
چالش های اخذ ضمانت و نیز نحوه بازپرداخت تسهیالت، موجب 
عدم تحقق رضایت ۱۱ درصد واحدهای هدف ارزیابی شــده اســت. 
بــه طورکلــی طرح ویــژه در دســتیابی بــه رضایت خانوارهــای هدف 

کرده است )تصویر ۱۲(. ارزیابی، 75 درصد موفق عمل 
در ارتباط بـــــا معیار صرفه مندی )مســـــکن قابل اســـــتطاعت( 
اصلـــــی صرفه منـــــدی  زیرمعیـــــار  اقتصـــــادی، دو  توان منـــــدی  و 
کسب و  )اســـــتطاعت پذیری( و توانمندســـــازی اقتصادی و رونق 
گرفته است. اســـــتان سیستان و بلوچستان  کار مورد بررســـــی قرار 
کافی،  به لحاظ نحوه بازپرداخت اقســـــاط، با توجه به نبود درآمد 
در وضعیت نامناســـــب تری در قیاس با دو اســـــتان دیگر قرار دارد. 
کســـــب وکار با توجه بومی بودن  توانمندســـــازی اقتصادی و رونق 
کار در هرســـــه اســـــتان و محل تأمین مصالح موردنیاز در  نیروهای 

)قابلیــت  تحقق صرفه منــدی  میــزان  ارزیابــی  تصویــر13- 
پرداخت-مســکن قابــل اســتطاعت( و توان منــدی اقتصادی 

در سه استان منتخب.

تصویــر12- ارزیابــی میزان تحقق معیار به زیســتی ذهنی و 
رضایت مندی در سه استان منتخب.

تصویــر11- ارزیابــی میــزان تحقــق معیــار پاســخگویی و انطبــاق 
ح ویژه با نیاز متقاضیان در سه استان منتخب. پیشنهادات طر
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ح ویژه. تصویر 14- وضعیت معیار مقاومت و اجرای سازه و مصالح واحدهای طر

احداث بنا، در آبادی و یا شـــــهری در همان شهرستاِن روستاهای 
منتخب، با تحقق ۹۴ درصدی در وضعیت مناســـــبی قرار دارد. در 
ح  نهایت با توجه به متوسط سهم زیرمعیارهای بررسی شده، طر
ویژه در تحقق معیار صرفه مندی )قابلیت پرداخت-مسکن قابل 
اســـــتطاعت( و توان مندی اقتصادی با ســـــهم ۸۸ درصدی موفق 
گرچـــــه از ســـــال ۱۳۹۲ و با افزایش  کرده اســـــت )تصویر ۱۳(  عمل 
شـــــدید هزینه های احداث واحد مسکونی و نیز عدم تناسب روند 
خ تورم ساالنه تمایل متقاضیان به  افزایشی مبلغ تســـــهیالت با نر

کاهش یافته است. بازپرداخت و فروش اقساطی وام 
یکــی از مهم تریــن اهــداف طــرح ویژه، تحقــق معیــار مقاومت و 
ایمنی از طریق اجرای صحیح وضعیت اجرای ســازه و مصالح است 
کــه در ایــن پژوهش با ســه زیرمعیــار اصلــی، "وضعیت اجرای ســازه 
واحدهای قابل مشــاهده"، "انطباق اجرای سازه و مصالح با نقشه" 
گرفته اســت.  و "ســایر مــوارد ایمنــی ســاختمان" مــورد ارزیابــی قــرار 
کالف های قائم،  کاستی های طرح ناشی از وضعیت ستون گذاری و 
کیفیت و وضعیت  کیفیت ظاهری جوش در ساختمان های فلزی، 
مهاربندی هــا )شــکل، محــل اجــرا، تعــداد مهاربندی هــا و جزئیات 
کیفیــت اجرای خرپشــته و راه پله و اجرای ســقف  اتصــال به ســازه(، 
شــیب دار )در صــورت وجــود(، موجــب تحقق پذیــری 6۲ درصــدی 
زیرمعیــار وضعیــت اجــرای ســازه واحدهــای قابــل مشــاهده شــده 
کیفیت اجرای سقف های شیب دار و اجرای  گیالن  است. در استان 
کیفیت ظاهری نوع مصالح  خرپشــته و راه پله و در اســتان همدان، 
فونداسیون, دیوار و سقف، وضعیت ستون گذاری و کالف های قائم، 
درز انقطاع، کیفیت ظاهری جوش در ساختمان های فلزی و کیفیت 
و وضعیــت مهاربندی ها )شــکل، محل اجرا، تعــداد مهاربندی ها و 

جزئیــات اتصال به ســازه( نیازمنــد ارائه راهکارهای اصالحی اســت.
انطباق اجرای ســازه و مصالح با نقشــه در سه استان منتخب، 
دارای تحقق پذیــری 66 درصــدی بــوده اســت. بــه لحــاظ انطباق 
دیوارهای ســازه ای و غیرســازه ای، وضعیــت مهاربندی ها، اجرای 
تغییــرات احتمالــی ســازه حیــن  بــر  بــا نقشــه و نظــارت  بازشــوها 
کاســتی هایی مشــاهده می شــود. در اســتان های سیســتان  اجــرا 
گیــالن، بیش تریــن مــوارد عــدم انطبــاق در اجرای  و بلوچســتان و 
بازشــوها و انطباق دیوارهای ســازه ای و غیر ســازه ای و نیز نظارت 
بــر تغییــرات احتمالــی ســازه در حیــن اجــرا بوده اســت. در اســتان 
همدان عالوه بر آن چه در دو استان دیگر یاد شد، به لحاظ انطباق 
وضعیــت مهاربندی هــا با نقشــه، نیازمنــد توجه و بازنگری اســت. 
در خصــوص رعایت ســایر مــوارد ایمنی مانند، وضعیت دسترســی 
بــه بــام و طبقــات، وضعیــت دســت انداز و جان پنــاه در پشــت بام، 
رعایــت حرایــم حفاظتی پیرامون و ایمنــی دودکش پژوهش حاضر 
نشــان گر نامناســب بــودن وضعیــت دسترســی بــه بــام و طبقات و 
کــه این موضوع ناشــی  دســت انداز و جان پنــاه در پشــت بام اســت 
از تمایــل متقاضیــان به منظور توســعه آتی از نوع توســعه عمودی 
گیالن بوده اســت. در اســتان سیســتان و  در دو اســتان همدان و 
بلوچســتان، باتوجــه بــه تعــداد زیــاد واحدهــای هــدف ارزیابی در 
مجــاورت رودخانــه از نــوع رودخانه هــای فصلی و مجــاورت جاده 
 برون شــهری، رعایــت حرایــم حفاظتــی پیرامــون بنــا تــا حــدودی 
گیالن  مورد غفلت واقع شــده اســت. ایمنی دودکش در دو استان 
و همــدان نیــز نیازمند توجــه و ارائه راهکارهای اصالحی اســت. در 
نهایت با توجه متوسط سهم زیرمعیارهای بررسی شده، وضعیت 
نســبتًا متوســط معیار اجرای ســازه و مصالح )تحقق 55 درصدی( 

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۱  بهار ۱۳۹۸

ح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سه استان منتخب. جدول 1- چک لیست ارزیابی برایند طر

را می توان با ارائه ی راهکارهای اصالحی ارتقاء داد )تصویر ۱۴(.
که با دو زیر معیار  معیار بعدی ارزیابی، امنیت اجتماعی اســت 
"نحوه تصرف و مالکیت زمین و مسکن" و نیز "پوشش بیمه" مورد 
ســنجش قــرار می گیرد. نحوه تصــرف و مالکیت زمین و مســکن به 
که بالغ بر ۹7 درصد واحدهای هدف  طور متوسط نشان می دهد 
کمتر از 50 درصد واحدها، دارای  ارزیابی، مالکیت ملکی داشــته و 
ســند ثبتــی و مابقــی مالکیــت غیرثبتی هســتند. در مورد پوشــش 
ح ویژه، هدف اصلی  بیمه ای، به عنوان یکی از اهداف منشــور طر
درخصــوص ترویــج فرهنــگ بیمــه و ایجــاد زمینه هــای الزم جهت 
تحت پوشــش قرار دادن واحدهای احداثی مســکن محقق نشده 
گرچه در سه استان منتخب، به طور متوسط در 50 درصد  اســت. 
واحدهــا بیمــه اجبــاری عنــوان شــده اســت، ولــی تنهــا ۲5 درصد 
گرفته انــد. بنابرایــن وضعیــت  واحدهــا تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
امنیت اجتماعی در ســه اســتان منتخب با توجه به زیرمعیارهای 

بررسی شده، در وضعیت متوسطی قرار دارد.
ح هادی- نقشــه و معماری،  ح ویژه و طر انطباق با الزامات طر
که با ســه زیــر معیــار "انطباق بــا احکام  معیــار دیگــر ارزیابــی اســت 
بــا پروانــه" و  ح هــادی و ..("، "انطبــاق  ح هــای فرادســت )طــر طر
"نظارت بر تغییرات احتمالی آتی" ســنجیده شــده اســت. وضعیت 
ح های فرادســت"،  شــاخص های زیرمعیــار" انطبــاق بــا احــکام طر
نشــان از تحقق ۹0 درصدی آن در واحدهای هدف ارزیابی اســت. 
بررســی واحدهــای هــدف ارزیابــی در زیرمعیــار انطبــاق بــا پروانه، 
کــه بیش تریــن هم ســازی در  کــی از تحقــق 7۲ درصــدی اســت  حا
گزارش شــده اســت.  انطبــاق "موقعیــت ملــک"، "کاربری با پروانه" 
گیالن با دو استان دیگر  که قابل توجه است، تفاوت استان  آن چه 
کم نســبت به پروانه اســت. عمده ی تغییرات  به لحاظ تغییرات ترا

ح ویژه در اســتان  صــورت پذیرفتــه در بنــا پــس از اتمــام واحــد طــر
کــه ایــن موضوع  گیــالن، افزایــش طبقــات شناســایی شــده اســت 
که  مقاومــت ســازه و ســاختمان را قویــًا زیر ســوال خواهد بــرد؛ چرا
بخش عمده ای از نقشــه ها از انعطاف پذیری و مقاومت الزم برای 
توســعه های آتی برخوردار نیســتند. بیش ترین موارد عدم انطباق 
در متــراژ، اجــرای فضاهای داخلی، جانمایی ســاختمان در قطعه 
در دو اســتان سیســتان و بلوچســتان و همــدان مشــاهده شــده 
اســت. در اســتان سیســتان و بلوچســتان، عدم تناســب مساحت 
واحدهــای تیــپ بــا تعــداد و بعــد خانوارهــا از یک ســو و تــوان مالی 
انــدک متقاضیان از ســوی دیگر، الگوهای ســاخت و ســاز تدریجی 

را رقم زده است. 
کــه  کیفیــت پرونــده و نقشــه ها اســت  معیــار نهایــِی ارزیابــی، 
ســنجش آن از طریــق دو زیرمعیــار »کیفیــت نقشــه و طراحــی« و 
»طراحی مقاوم ســازهای« میســر شده اســت. پرونده و نقشه ها از 
کیفیت نقشــه و طراحی، 7۱ درصد مطلوب ارزیابی  منظر زیرمعیار 
شــده اســت و از لحاظ دو شــاخص برخورداری از چک لیست های 
معمــاری، ســازه و انــرژی و برگــه بانــک و نیــز جزئیــات اجرایــی در 
نقشه های ساختمانی با میزان تحقق ۴7 و ۳۱ درصد، در وضعیت 
نامناســب تری در قیــاس بــا دیگــر شــاخص های مــورد بررســی قرار 
دارنــد. در حــدود ۱0 درصــد واحدهــا، بــه دلیــل ایجــاد تغییراتی در 
کس، بازشــوها و ســتون های طراحی شــده در نقشــه های  انــدازه  آ
ج بنا،  ســازه ای، نقشــه معمــاری و انتقــال راه پلــه از داخــل به خــار
کنســول، میان نقشــه های ســازه و با  اضافــه شــدن بنــا به صــورت 

معماری نیز تطابق وجود ندارد. 
در نهایت به عنوان جمع بندی مطالعات ارزیابی، چک لیســت 

ح جدول ۱ ارائه شده است. وضعیت سه استان به شر

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ
 ایکیفیت ظاهری اجرای دیوارهای سازه 81 89 75 79
 رعایت درز انقطاع 77 96 50 61
 های فلزیکیفیت ظاهری جوش در ساختمان - 71 52 59
 هاکیفیت و وضعیت مهاربندی 97 85 51 59
 پلهکیفیت اجرای خرپشته و راه - 39 66 59
 دار کیفیت اجرای سقف شیب - 30 - 30

66 

88 

55 

60 

92 

59 

75 

95 

58 

68 

 ای با نقشهانطباق سیستم سازه 77

انطباق 
اجرای سازه 
و مصالح با 

 نقشه

 انطباق مصالح، جهات و فواصل تیر ریزی با نقشه 88 83 90 89
 ای با نقشهای و غیر سازهانطباق دیوارهای سازه 50 41 50 46
 ها با نقشهانطباق مهاربندی 87 91 51 58
 انطباق اجرای عرصه با نقشه 88 95 70 81
 نظارت بر تغییرات احتمالی اجرا 29 49 42 42
 انطباق اجرای بازشوها با نقشه 50 54 58 55

36 

60 

45 

81 

32 

51 

45 

 رعایت حرایم حفاظتی پیرامونی  74
سایر موارد 

 ایمنی 
 وضعیت دسترسی بام و طبقات 4 1 20 
 پناه بامانداز و جانوضعیت دست 6 7 16 11
 ایمنی دودکش 97 68 63 66

51 

65 33 

48 

73 49 

65 

58 21 

32 

تصرف و  نوع مالکیت مسکن 31 64
 مالکیت 

امنیت اجتماعی
 

 مالکیت() نوع سکونت 96 94 97 97

38 

25 

23 

19 

72 

51 

0 

 پوشش بیمه  0

 اجباری بودن بیمه 0 92 26 50 پوشش بیمه
 نوع بیمه - - - -
 های بیمهنحوه تأمین هزینه - - - -

67 

90 

97 

64 

94 

98 

68 

90 

96 

59 

87 

 انطباق کاربری 98
انطباق با 

احکام 
های طرح

 فرادست 

انطباق با الزامات طرح ویژه و طرح هادی
- 

نقشه و معماری
 

 انطباق طبقات 100 97 94 97
 تعریض معابر 98 95 99 97
 حرایم حفاظتی 98 100 100 99
 محدوده طرح 97 95 98 96
 برخورداری از پایانکار 33 55 73 55

72 

93 

 70 

99 

72 

90 

74 

 موقعیت ملک 91

انطباق با 
 پروانه

 پالن معماری 60 67 71 67
 جانمایی ساختمان در قطعه 58 63 52 59
 اجرای فضاهای داخلی 58 63 52 59
 انطباق کاربری با پروانه 99 89 94 93
 انطباق طبقات با پروانه 100 56 81 77
 انطباق متراژ با پروانه 49 73 43 57

وضعیت تهیه نقشه، پروانه، نظارت و مقاومت بناهای  17 17 43 43 29 29 38 38
 شدهاضافه

تغییرانظارت
 ت 

78 71 

47 

73 66 

23 

75 72 

62 

84 73 

 های معماری، سازه و انرژی لیستوجود چک 55
کیفیت نقشه 

 و طراحی

ارزیابی پرونده و نقشه
 ها

 وجود جزئیات اجرایی 41 18 37 31
 هاکیفیت نقشه 78 96 86 88
 ی سازه با معماریانطباق نقشه 90 89 89 90



۴۱

ادامه جدول 1.

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

 .لیست ارزیابی برایند طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سه استان منتخبچک -1جدول 

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ

81 
75 80 

83 
73 63 

74 
71 86 

84 
رعایت  اثرگذاری طرح ویژه بر گسترش کالبدی روستا 80 76

  یپایدار

ثبات جمعیتی و پایداری 
توسعه

 

 تحقق هدف درجاسازی واحدهای موجود 71 55 83 70

ثبات  هامحلیاثرگذاری طرح ویژه بر تامین مسکن دائم  95 93 83 77 89 93 88 87
جمعیتی 
 اجتماعی

 وضعیت بومی یا مهاجر بودن متقاضی 91 70 97 85

52 

34 10 

57 

37 14 

57 

37 8 

43 

 تامین نیاز گویی به نیازهای معیشتی پاسخ 4 24

پاسخگویی و انطباق با نیاز
 گویی به نیازهای زیست روستاییپاسخ 44 65 61 59 

طراحی  طراحی فضا متناسب با خواست و دلخواه متقاضی 45 36  68 50 38 49  37 42
 پذیری در برآوردن نیازها و تمایالت آتی انعطاف 31 32  60  47  دلخواه 

کیفیت و  میزان برخورداری از تأسیسات بهداشتی و رفاهی 46  67 69  84 70  86  63 80
 برخورداری از فضای کافی 79 95 94 90  تسهیالت

75 

66 

71 

76 

63 

73 

76 

72 

75 

64 

59 

رضایت  امکانات و خدمات روستا 61
عمومی از 
زندگی و 

محل 
 سکونت

به
زیستی ذهنی و رضایتمندی

 

 های شغلیفرصت 15 22 7 15
 فاصله و دسترسی به شهر 77 93 78 84
 شرایط آب و هوایی مناسب 66 99 98 89
 منابع آبی کافی 77 81 60 72

71 

60 

72 

56 

79 

77 

49 

 برآورده شدن نیاز معیشتی 38

رضایت از 
واحدهای 
 طرح ویژه

 مساحت و فضای کافی 79 95 88 88
 مقاومت و ایمنی بنا 95 97 98 97
 ساختمانتسهیالت وخدمات 61 92 86 82
 زیبایی بنا 66 86 89 81
 افزایش قیمت ملک 30 89 87 72
 پارکینگ 22 59 34 49
 انباری 0 37 40 38

89 

90 

92 

89 

90 

87 

85 

 هارضایت از عملکرد بانک 94
رضایت از 

عملکرد 
نهادها و 

 فرایند

 رضایت از عملکرد بنیاد  89 95 95 93
 رضایت از عملکرد دهیاری 97 98 98 98
 رضایت از ناظران  73 96 98 91
 ی بازپرداخت رضایت از نوع ضمانت، وام و نحوه 57 72 70 67
 میزان تأثیرگذاری تسهیالت در ساخت و ساز 99 94 100 97

88 
81 

86 

87 
87 

76 

92 
89 

95 

84 
71 

 قابلیت پرداخت اقساط 87
مندی/ صرفه

قابلیت 
 پرداخت

صرفه
مندی
 (

قابلیت پرداخت( و توانمندی 
اقتصادی

 

 استطاعت پذیری  - - - -
 نحوه دریافت و بازپرداخت تسهیالت 31 84 86 69
 وضعیت مالی و شغلی متقاضی - - - -

 زمان ساخت مدت 95 88 99 88

تقویت توان  محل تأمین مصالح موردنیاز 97 97 95 96 86 87 93 94
 محل تأمین نیروی کار 97 96 87 95 اقتصادی

  

55 
62 

- 

  61 

- 

  71 

- 

  72 

وضعیت  نوع سازه  -
 اجرای سازه
واحدهای 

 قابل مشاهده

وضعیت اجرای سازه و 
مصالح

 

 کیفیت ظاهری نوع مصالح فونداسیون, دیوار و سقف 48 88 58 64
 های قائموضعیت ستون گذاری و کالف 68 65 54 59
 کیفیت ظاهری اجرای سقف 59 82 80 79

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ
 ایکیفیت ظاهری اجرای دیوارهای سازه 81 89 75 79
 رعایت درز انقطاع 77 96 50 61
 های فلزیکیفیت ظاهری جوش در ساختمان - 71 52 59
 هاکیفیت و وضعیت مهاربندی 97 85 51 59
 پلهکیفیت اجرای خرپشته و راه - 39 66 59
 دار کیفیت اجرای سقف شیب - 30 - 30

66 

88 

55 

60 

92 

59 

75 

95 

58 

68 

 ای با نقشهانطباق سیستم سازه 77

انطباق 
اجرای سازه 
و مصالح با 

 نقشه

 انطباق مصالح، جهات و فواصل تیر ریزی با نقشه 88 83 90 89
 ای با نقشهای و غیر سازهانطباق دیوارهای سازه 50 41 50 46
 ها با نقشهانطباق مهاربندی 87 91 51 58
 انطباق اجرای عرصه با نقشه 88 95 70 81
 نظارت بر تغییرات احتمالی اجرا 29 49 42 42
 انطباق اجرای بازشوها با نقشه 50 54 58 55

36 

60 

45 

81 

32 

51 

45 

 رعایت حرایم حفاظتی پیرامونی  74
سایر موارد 

 ایمنی 
 وضعیت دسترسی بام و طبقات 4 1 20 
 پناه بامانداز و جانوضعیت دست 6 7 16 11
 ایمنی دودکش 97 68 63 66

51 

65 33 

48 

73 49 

65 

58 21 

32 

تصرف و  نوع مالکیت مسکن 31 64
 مالکیت 

امنیت اجتماعی
 

 مالکیت() نوع سکونت 96 94 97 97

38 

25 

23 

19 

72 

51 

0 

 پوشش بیمه  0

 اجباری بودن بیمه 0 92 26 50 پوشش بیمه
 نوع بیمه - - - -
 های بیمهنحوه تأمین هزینه - - - -

67 

90 

97 

64 

94 

98 

68 

90 

96 

59 

87 

 انطباق کاربری 98
انطباق با 

احکام 
های طرح

 فرادست 

انطباق با الزامات طرح ویژه و طرح هادی
- 

نقشه و معماری
 

 انطباق طبقات 100 97 94 97
 تعریض معابر 98 95 99 97
 حرایم حفاظتی 98 100 100 99
 محدوده طرح 97 95 98 96
 برخورداری از پایانکار 33 55 73 55

72 

93 

 70 

99 

72 

90 

74 

 موقعیت ملک 91

انطباق با 
 پروانه

 پالن معماری 60 67 71 67
 جانمایی ساختمان در قطعه 58 63 52 59
 اجرای فضاهای داخلی 58 63 52 59
 انطباق کاربری با پروانه 99 89 94 93
 انطباق طبقات با پروانه 100 56 81 77
 انطباق متراژ با پروانه 49 73 43 57

وضعیت تهیه نقشه، پروانه، نظارت و مقاومت بناهای  17 17 43 43 29 29 38 38
 شدهاضافه

تغییرانظارت
 ت 

78 71 

47 

73 66 

23 

75 72 

62 

84 73 

 های معماری، سازه و انرژی لیستوجود چک 55
کیفیت نقشه 

 و طراحی

ارزیابی پرونده و نقشه
 ها

 وجود جزئیات اجرایی 41 18 37 31
 هاکیفیت نقشه 78 96 86 88
 ی سازه با معماریانطباق نقشه 90 89 89 90

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ
 ایکیفیت ظاهری اجرای دیوارهای سازه 81 89 75 79
 رعایت درز انقطاع 77 96 50 61
 های فلزیکیفیت ظاهری جوش در ساختمان - 71 52 59
 هاکیفیت و وضعیت مهاربندی 97 85 51 59
 پلهکیفیت اجرای خرپشته و راه - 39 66 59
 دار کیفیت اجرای سقف شیب - 30 - 30

66 

88 

55 

60 

92 

59 

75 

95 

58 

68 

 ای با نقشهانطباق سیستم سازه 77

انطباق 
اجرای سازه 
و مصالح با 

 نقشه

 انطباق مصالح، جهات و فواصل تیر ریزی با نقشه 88 83 90 89
 ای با نقشهای و غیر سازهانطباق دیوارهای سازه 50 41 50 46
 ها با نقشهانطباق مهاربندی 87 91 51 58
 انطباق اجرای عرصه با نقشه 88 95 70 81
 نظارت بر تغییرات احتمالی اجرا 29 49 42 42
 انطباق اجرای بازشوها با نقشه 50 54 58 55

36 

60 

45 

81 

32 

51 

45 

 رعایت حرایم حفاظتی پیرامونی  74
سایر موارد 

 ایمنی 
 وضعیت دسترسی بام و طبقات 4 1 20 
 پناه بامانداز و جانوضعیت دست 6 7 16 11
 ایمنی دودکش 97 68 63 66

51 

65 33 

48 

73 49 

65 

58 21 

32 

تصرف و  نوع مالکیت مسکن 31 64
 مالکیت 

امنیت اجتماعی
 

 مالکیت() نوع سکونت 96 94 97 97

38 

25 

23 

19 

72 

51 

0 

 پوشش بیمه  0

 اجباری بودن بیمه 0 92 26 50 پوشش بیمه
 نوع بیمه - - - -
 های بیمهنحوه تأمین هزینه - - - -

67 

90 

97 

64 

94 

98 

68 

90 

96 

59 

87 

 انطباق کاربری 98
انطباق با 

احکام 
های طرح

 فرادست 

انطباق با الزامات طرح ویژه و طرح هادی
- 

نقشه و معماری
 

 انطباق طبقات 100 97 94 97
 تعریض معابر 98 95 99 97
 حرایم حفاظتی 98 100 100 99
 محدوده طرح 97 95 98 96
 برخورداری از پایانکار 33 55 73 55

72 

93 

 70 

99 

72 

90 

74 

 موقعیت ملک 91

انطباق با 
 پروانه

 پالن معماری 60 67 71 67
 جانمایی ساختمان در قطعه 58 63 52 59
 اجرای فضاهای داخلی 58 63 52 59
 انطباق کاربری با پروانه 99 89 94 93
 انطباق طبقات با پروانه 100 56 81 77
 انطباق متراژ با پروانه 49 73 43 57

وضعیت تهیه نقشه، پروانه، نظارت و مقاومت بناهای  17 17 43 43 29 29 38 38
 شدهاضافه

تغییرانظارت
 ت 

78 71 

47 

73 66 

23 

75 72 

62 

84 73 

 های معماری، سازه و انرژی لیستوجود چک 55
کیفیت نقشه 

 و طراحی

ارزیابی پرونده و نقشه
 ها

 وجود جزئیات اجرایی 41 18 37 31
 هاکیفیت نقشه 78 96 86 88
 ی سازه با معماریانطباق نقشه 90 89 89 90



۴۲
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۱  بهار ۱۳۹۸

نتیجه

گذشــت بیش از ۱۳ ســال از آغاز اجرای طرح ویژه در استان های 
گرچه  کشور، ضرورت ارزیابی و بازنگری در آن را آشکار ساخته است. 
کلیه ی اســتان ها صــورت پذیرد تا نتایج  این ارزیابی می بایســت در 
آن قابل تعمیم باشــد )کما این که در دســتورکار مطالعات فعلی این 
گروه پژوهشی نیز قرار دارد(،  لیکن نتایج به دست آمده در مرحله ی 
که به نوعی وضعیت آن ها  نخســت و در سطح سه استان منتخب، 
کاربرد و خالی از فایده  کشــور نیز هســت، بدون  کل  معرف وضعیت 
که در مقدمه ی پژوهش تشریح شد، ارزیابی  نخواهد بود. آن چنان 
تحقق پذیری و عملکرد طرح ویژه می بایســت در ســه محوِر مکمِل 
کیفــی مرتبط  کمــی و ســنجش پذیر، )۲( معیارهــای  )۱( معیارهــای 
بــا اصــول زیبایی شناســانه، بــوم آوردی و بهینه ســازی انــرژی و )۳( 
فرآیندهــا و روندکارهــای طــرح ویژه صــورت پذیرد. یــادآوری مجدد 
کــه هرگونه پیشــنهادی در راســتای ارتقاء  ایــن نکته ضروری اســت 
ســند و ســازوکارهای برنامه ای طرح ویژه، بدون بررسی فرآیندهای 
منجــر بــه محتــوا و اصــالح آن هــا میســر نخواهد شــد. ولی بــه دلیل 
محدودیــت ارائــه ی نتایج پژوهش در این مقالــه، تنها به ذکر نتایج 
کتفا شــده اســت. نوآوری پژوهش  حاصل از ارزیابی محور نخســت ا
در بومی ســازی معیارهــا و شــاخص های نظــری مســکن مطلــوب 
متناســب با نیاز مســکن روســتایی در ســرزمین، برداشــت وضعیت 
اجرا و تحقق معیارهای مسکن مطلوب و پایدار و هم زمان پیمایش 
اجتماعــی دقیق و تعمیم پذیر از روســتاییان بهره منــد از طرح ویژه، 

کیفی در تکمیل  ارزیابی ابعاد ذهنی در تکمیل ابعاد عینی و ارزیابی 
کمی منجر به دســتیابی ســطح وســیعی از یافته ها شــد  روش هــای 
که نشــان می دهد بررسی و مقایســه نتایج معیارهای هدف ارزیابی 
طــرح ویــژه در وضعیت واحدهــای برخوردار از طرح ویــژه در هریک 
از استان های منتخب، در بسیاری از شرایط مشابه است، لیکن در 
که نمی توان در بازبینی و  برخی دارای تفاوت های معنی داری است 
گرفت. پس از ارزیابی های صورت  تدوین ســند ارتقاء عملکرد نادید 
گرفتــه در روســتاهای منتخــب ارزیابــی، تدویــن بیانیــه ی راهبردی 
کاستی های نظری و عملیاتی  مستلزم آسیب شناسی و جمع بندی 

شناسایی شده است.
برایــن اســاس، در مجمــوع طــرح ویــژه در رســیدن بــه هــدف 
ثبــات جمعیتــی و پایــداری توســعه ی روســتا، نســبتًا موفــق عمــل 
کامل، اشــاعه و ترویج  کرده اســت؛ ولی برای دســتیابی به موفقیت 
فرهنِگ درجاسازی در راستای جلوگیری از تولید و انباشت مسکن 
جدید و یا غیرمقاوم ضروری اســت. طرح ویژه در رســیدن به هدف 
صرفه منــدی )قابلیت پرداخت-مســکن قابل اســتطاعت( و رعایت 
کرده اســت. لیکن  کنان نیز موفــق عمل  توان منــدی اقتصــادی ســا
گروه های  در راســتای مســکن قابل استطاعت شناسایی توان مالی 
هدف و ارائه خدمات و تســهیالت متناســب با اقداماتی چون احراز 
شرایط دریافت تسهیالت )سقف مشخصی از درآمد ماهانه/سالیانه 
خانوار هــا( و همچنیــن تخصیــص تســهیالت براســاس طبقه بندی 

 .لیست ارزیابی برایند طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سه استان منتخبچک -1جدول 

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ

81 
75 80 

83 
73 63 

74 
71 86 

84 
رعایت  اثرگذاری طرح ویژه بر گسترش کالبدی روستا 80 76

  یپایدار

ثبات جمعیتی و پایداری 
توسعه

 

 تحقق هدف درجاسازی واحدهای موجود 71 55 83 70

ثبات  هامحلیاثرگذاری طرح ویژه بر تامین مسکن دائم  95 93 83 77 89 93 88 87
جمعیتی 
 اجتماعی

 وضعیت بومی یا مهاجر بودن متقاضی 91 70 97 85

52 

34 10 

57 

37 14 

57 

37 8 

43 

 تامین نیاز گویی به نیازهای معیشتی پاسخ 4 24

پاسخگویی و انطباق با نیاز
 گویی به نیازهای زیست روستاییپاسخ 44 65 61 59 

طراحی  طراحی فضا متناسب با خواست و دلخواه متقاضی 45 36  68 50 38 49  37 42
 پذیری در برآوردن نیازها و تمایالت آتی انعطاف 31 32  60  47  دلخواه 

کیفیت و  میزان برخورداری از تأسیسات بهداشتی و رفاهی 46  67 69  84 70  86  63 80
 برخورداری از فضای کافی 79 95 94 90  تسهیالت

75 

66 

71 

76 

63 

73 

76 

72 

75 

64 

59 

رضایت  امکانات و خدمات روستا 61
عمومی از 
زندگی و 

محل 
 سکونت

به
زیستی ذهنی و رضایتمندی

 

 های شغلیفرصت 15 22 7 15
 فاصله و دسترسی به شهر 77 93 78 84
 شرایط آب و هوایی مناسب 66 99 98 89
 منابع آبی کافی 77 81 60 72

71 

60 

72 

56 

79 

77 

49 

 برآورده شدن نیاز معیشتی 38

رضایت از 
واحدهای 
 طرح ویژه

 مساحت و فضای کافی 79 95 88 88
 مقاومت و ایمنی بنا 95 97 98 97
 ساختمانتسهیالت وخدمات 61 92 86 82
 زیبایی بنا 66 86 89 81
 افزایش قیمت ملک 30 89 87 72
 پارکینگ 22 59 34 49
 انباری 0 37 40 38

89 

90 

92 

89 

90 

87 

85 

 هارضایت از عملکرد بانک 94
رضایت از 

عملکرد 
نهادها و 

 فرایند

 رضایت از عملکرد بنیاد  89 95 95 93
 رضایت از عملکرد دهیاری 97 98 98 98
 رضایت از ناظران  73 96 98 91
 ی بازپرداخت رضایت از نوع ضمانت، وام و نحوه 57 72 70 67
 میزان تأثیرگذاری تسهیالت در ساخت و ساز 99 94 100 97

88 
81 

86 

87 
87 

76 

92 
89 

95 

84 
71 

 قابلیت پرداخت اقساط 87
مندی/ صرفه

قابلیت 
 پرداخت

صرفه
مندی
 (

قابلیت پرداخت( و توانمندی 
اقتصادی

 

 استطاعت پذیری  - - - -
 نحوه دریافت و بازپرداخت تسهیالت 31 84 86 69
 وضعیت مالی و شغلی متقاضی - - - -

 زمان ساخت مدت 95 88 99 88

تقویت توان  محل تأمین مصالح موردنیاز 97 97 95 96 86 87 93 94
 محل تأمین نیروی کار 97 96 87 95 اقتصادی

  

55 
62 

- 

  61 

- 

  71 

- 

  72 

وضعیت  نوع سازه  -
 اجرای سازه
واحدهای 

 قابل مشاهده

وضعیت اجرای سازه و 
مصالح

 

 کیفیت ظاهری نوع مصالح فونداسیون, دیوار و سقف 48 88 58 64
 های قائموضعیت ستون گذاری و کالف 68 65 54 59
 کیفیت ظاهری اجرای سقف 59 82 80 79

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ
 ایکیفیت ظاهری اجرای دیوارهای سازه 81 89 75 79
 رعایت درز انقطاع 77 96 50 61
 های فلزیکیفیت ظاهری جوش در ساختمان - 71 52 59
 هاکیفیت و وضعیت مهاربندی 97 85 51 59
 پلهکیفیت اجرای خرپشته و راه - 39 66 59
 دار کیفیت اجرای سقف شیب - 30 - 30

66 

88 

55 

60 

92 

59 

75 

95 

58 

68 

 ای با نقشهانطباق سیستم سازه 77

انطباق 
اجرای سازه 
و مصالح با 

 نقشه

 انطباق مصالح، جهات و فواصل تیر ریزی با نقشه 88 83 90 89
 ای با نقشهای و غیر سازهانطباق دیوارهای سازه 50 41 50 46
 ها با نقشهانطباق مهاربندی 87 91 51 58
 انطباق اجرای عرصه با نقشه 88 95 70 81
 نظارت بر تغییرات احتمالی اجرا 29 49 42 42
 انطباق اجرای بازشوها با نقشه 50 54 58 55

36 

60 

45 

81 

32 

51 

45 

 رعایت حرایم حفاظتی پیرامونی  74
سایر موارد 

 ایمنی 
 وضعیت دسترسی بام و طبقات 4 1 20 
 پناه بامانداز و جانوضعیت دست 6 7 16 11
 ایمنی دودکش 97 68 63 66

51 

65 33 

48 

73 49 

65 

58 21 

32 

تصرف و  نوع مالکیت مسکن 31 64
 مالکیت 

امنیت اجتماعی
 

 مالکیت() نوع سکونت 96 94 97 97

38 

25 

23 

19 

72 

51 

0 

 پوشش بیمه  0

 اجباری بودن بیمه 0 92 26 50 پوشش بیمه
 نوع بیمه - - - -
 های بیمهنحوه تأمین هزینه - - - -

67 

90 

97 

64 

94 

98 

68 

90 

96 

59 

87 

 انطباق کاربری 98
انطباق با 

احکام 
های طرح

 فرادست 

انطباق با الزامات طرح ویژه و طرح هادی
- 

نقشه و معماری
 

 انطباق طبقات 100 97 94 97
 تعریض معابر 98 95 99 97
 حرایم حفاظتی 98 100 100 99
 محدوده طرح 97 95 98 96
 برخورداری از پایانکار 33 55 73 55

72 

93 

 70 

99 

72 

90 

74 

 موقعیت ملک 91

انطباق با 
 پروانه

 پالن معماری 60 67 71 67
 جانمایی ساختمان در قطعه 58 63 52 59
 اجرای فضاهای داخلی 58 63 52 59
 انطباق کاربری با پروانه 99 89 94 93
 انطباق طبقات با پروانه 100 56 81 77
 انطباق متراژ با پروانه 49 73 43 57

وضعیت تهیه نقشه، پروانه، نظارت و مقاومت بناهای  17 17 43 43 29 29 38 38
 شدهاضافه

تغییرانظارت
 ت 

78 71 

47 

73 66 

23 

75 72 

62 

84 73 

 های معماری، سازه و انرژی لیستوجود چک 55
کیفیت نقشه 

 و طراحی

ارزیابی پرونده و نقشه
 ها

 وجود جزئیات اجرایی 41 18 37 31
 هاکیفیت نقشه 78 96 86 88
 ی سازه با معماریانطباق نقشه 90 89 89 90

 میزان تحقق
 سیستان و بلوچستان گیالن همدان مجموعِ سه استان معیار زیرمعیار شاخص

 زیر معیار

 معیار

 زیر معیار شاخص

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

شاخ
 ص

 زیر معیار

 معیار

 صشاخ
 طراحی متقارن و متناسب پالن  99 97 96 97

86 

- 

79 

- 

78 

- 

94 

 شدهای طراحینوع سیستم سازه -

طراحی 
مقاوم 

 ایسازه

های اکس بندی و تیپ بندی ستون طبقات وجود نقشه 100 60 81 84
بندی های افقی،قائم و زیردیوار، اکسهای کالفوجود نقشه 92 60 92 91 فوالدی

 های بناییرعایت فواصل قائم در نقشه 96 90 96 96 بنایی ستون در سازه
 وجود جزئیات اجرایی در صورت وجود نامنظمی در ارتفاع  - - 87 87
 متر  4اضافه در ارتفاع بیش از وجود جزئیات مربوط به کالف  85 - 40 66
 نامه در بناییرعایت حداکثر تعداد طبقات مطابق آیین 99 100 99 99
 نامه طراحی و رعایت فواصل بازشوها مطابق با آیین 98 95 78 97
بندی و های دیوار برشی، تیر ریزی، اکسوجود نقشه 91 64 62 64

  بندی تیپ

 

ادامه جدول 1.



۴۳

ح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی. جدول 2- منشور بازنگری شده طر
ی

ف کالن ماهو
اهدا

ی(
 )محتوای

 افزایش حس تعلق، ماندگاری، جذب و نگهداشت جمعیت بومی روستایی از طریق تبدیل فضای سکونت به محیطی سرزنده، شاداب و جذاب۱. 
کالبد و محتوای مسکن روستایی با ظرفیت ها، محدودیت ها و قیود محیطی روستا با رعایت اصول توسعه پایدار۲.   همسازی و همنوایی 
 اولویت بخشی به سیاست های مسکن سبز روستایی و تالش در راستای مدیریت بهینه ی منابع انرژی، پساب و پسماند با اولویت طراحی غیرفعال ۳. 

در چارچوب شرایط و الزامات مسکن روستایی
کثری الگوهای معماری و مصالح با محیط و مالحظات بوم آوری و ترویج الگوهای منتخب معماری روستایی۴.   انطباق حدا
کثری مالحظات ایمنی و انطباق بیشینه وضعیت اجرای سازه و 5.   مقاومسازی و استحکامبخشی به وضعیت اجرای مسکن روستایی با رعایت حدا

مصالح با نقشه
کنان در چارچوب رویکرد مسکن معیشت محور6.  کثری مسکن روستایی با نیازهای زیستی و معیشتی امروزین سا  پاسخگویی و انطباق حدا
 ایجاد هارمونی و تناسبات در واحدهای مسکونی با محیط روستا به لحاظ فرم و جنبه های زیبایی شناسانه سیمای روستا7. 
 ایجاد تحرک در چرخه ی تولید مسکن روستایی با اولویت بخشی به اشتغال جامعه بومی در ساخت وساز مسکن۸. 
کالبدی روستا به سوی نواحی ارزشمند و دارایی های طبیعی پیرامون از طریق تشویق سیاست های درجاسازی۹.  گسترش   پیشگیری از 
ح ویژه و نهادهای درگیر در فرآیندها. ۱0 کنان از عملکرد واحدهای طر ارتقاء بهزیستی ذهنی و رضایت مندی سا
ح ویژه. ۱۱ کنان در اجرای طر رعایت صرفه مندی )قابلیت پرداخت-مسکن قابل استطاعت( و توان مندی اقتصادی سا

ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد زمینه های الزم جهت تحت پوشش قرار دادن واحدهای احداثی مسکن روستایی. ۱۲

ف کالن 
اهدا

ی 
فرایند

ی(
)روندکار

کید بر رویکرد توانمندسازی اجتماعات و مجریان محلی. ۱۳ بهبود سازوکارهای آموزشی- پژوهشی و ترویجی با تأ
اولویت بخشی به سازوکارهای نیازمحور و زمینه گرا در طراحی و صدور پروانه  ی ساختمانی. ۱۴
کفایت سازوکارهای مالی- اعتباری و تخصیص سهمیه و تسهیل بازگشت منابع مالی. ۱5 کارایی و  ارتقای 
ارتقای سازوکارهای ساخت و عملیات اجرایی با محوریت مهارت های محلی. ۱6
کنترل. ۱7 سامان بخشی مجدد به سازوکارها و تشکیل پایگاه یکپارچه ی نظارت و 

الگوهای فناوری ســاخت )ســازه و مصالح و..( پیشــنهاد می شــود. 
کثری مالحظات  مقاوم سازی بیشینه ی سازه و مصالح، رعایت حدا
کثــری بــا الزامــات طــرح ویژه و طــرح هادی-  ایمنــی و انطبــاق حدا
نقشــه و معمــاری در درجه ی نخســت، مســتلزم اولویت بخشــی به 
کیــد بــر  رویکــرد توانمندســازی اجتماعــات محلــی روســتایی  )بــا تأ
گاهی ساخت،  بنایان و ســازندگان محلی( درراســتای ارتقاء سطح آ
گاهی رســانی اســت.  بهره مندی از ظرفیت های محلی )اســتانی( و آ
از ســوی دیگر، به منظور ارتقاء اثربخشــی سیســتم نظارت روستایی 
تشــدید نظــارت بــر ناظــران و ساخت وســازهای پیمانــکاری، لــزوم 
کید بر ارتقاء ســطح فنی و تخصصی  نظارت بر تغییرات نقشــه ای، تأ
دهیاران، پیشــنهاد می شــود. هم چنین یکسان سازی و یکپارچگی 
کنترل، به  ظاهری نقشــه ها و طراحی اصولی نقشــه ها و تقویت ابزار 
کیفیت پرونده ها و نقشــه ها می انجامد. ارتقاء ســطح  ارتقاء ســطح 
امنیت اجتماعی در واحدهای برخوردار از طرح، مستلزم تسریع در 
گاهی روستاییان، الزام و حمایت  ترویج فرهنگ بیمه و ارتقاء سطح آ
از پوشــش بیمــه پس از ســاخت به عنــوان یکی از پیش شــرط های 
مرحلــه نهایــی دریافت تســهیالت )پایانکار بنیــاد( و الزام اســتان ها 
جهت ایجاد تفاهم میان ســازمان های بیمه و تحت پوشــش بردن 

کن روستایی طرح ویژه است. کلیه مسا
در مــورد معیــار انطبــاق بــا نیــاز، واحدهــای طــرح ویــژه نیازمند 
درنظرگیری طراحی مشــارکت محور با اولویت در تســریع و راه اندازی 
طرح صندوق تأمین مالی فضای معیشــتی و نیازســنجی تخصصی 
)اســتانی و اقلیمی( فضاهای زیســتی و معیشتی در نقشه های تیپ 
گزینه های متنوع اســت. همچنین تنوع بخشــی  بنیاد در چارچوب 

و تهیــه ی نقشــه های منعطــف مــدوالر در راســتای امکان پذیــری 
توســعه افقی و عمودی در آتی و نظم بخشــی و ساماندهی الحاقات 
آتــی )ســازه های مــدوالر( نیــز پیشــنهاد می شــود. همگام ســازی و 
به روزرســانی طرح های تیپ بنیاد متناســب با سه عامل زمان، نیاز 
)شــرایط اجتماعی و اقتصادی خانوار( و مکان )بستر و ظرفیت های 
اســتانی( با توجه به اســتقبال از این دست نقشــه ها در استان های 
کم تــر برخــوردار )هزینــه انــدک و ســرعت بــاالی اجــرای نقشــه های 
تیپ( نیز ضروری به نظر می رســد. ارتقاء به زیســتی و رضایت مندی 
کنان، مســتلزم ارتقاء سطح مشــارکت بین ســازمانی در راستای  ســا
افزایــش زیســت پذیری محیــط روســتا بــه منظــور افزایــش رضایــت 
عمومی از زندگی و محل ســکونت و نیز توجه به فرصت های شــغلی 
متقاضیــان هم زمــان توجــه بــه نیازهــای زیســتی آن هــا اســت. در 
نهایــت، اثربخشــی و بهبــود طــرح در راســتای ارتقاء ســطح عملکرد 
کالس های آموزشــی و  نهادهــای درگیر با اقداماتی از جمله: برگزاری 
آشــنایی با روندکار طرح ویژه برای اعضای شــورای روســتا در جهت 
گاه ســازی متقاضیــان، افزایــش دفعات و زمان حضــور ناظران طی  آ
کوتاه سازی روند اخذ تسهیالت  مراحل مختلف ســاخت، تسهیل و 
مرتبط بــا نهادهای، انعطاف پذیری و تنوع بخشــی در نوع ضمانت 
متناســب با خواســت متقاضــی و عدم اجبار به نــوع خاص ضمانت 
بــا توجــه به ظرفیت های اســتانی، رفــع الزامات و افزایــش اختیار در 
شــیوه ی ســاخت با اعطای تسهیالت متناســب با متراژ و در نهایت 
گیر چون الزام به پیمانکاری میسر  مرتفع ساختن مقررات دست و پا
خواهد شــد. دســتاورد نهایی ارزیابی صورت پذیرفته پیشــنهاداتی 

برای بازنگری منشور طرح ویژه به شرح جدول ۲ است. 

منظــر  از  روســتایی  مســکن  نوســازی  و  بهســازی  ویــژه ی  ح  طــر ارزیابــی 
شاخص های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

پی نوشت ها

1  Evaluative Research. کــه در ۲  ایــن شــاخص، تقریبــی اســت از میــزان واحدهــای مســکونی 



۴۴
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۱  بهار ۱۳۹۸

ح ویژه قرار داشــته اند. این واحدها ســه دسته را شامل  آبادی تحت تاثیر طر
می شوند: )۱( واحدهای دارای پایان کار؛ )۲( واحدهای بالتکلیف و رها شده؛ 
و )۳( واحدهــای در حــال ســاخت. در نتیجه شــاخص مذکور از نســبت ســه 

کل واحدهای مسکونی روستا تعریف می شود. دسته واحد پیش گفته به 
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ssessment is a systematic method of collect-
ing, analyzing and using measurement results 

to improve the development plans and its timing. 
Initiated in 2005, the special plan for the improve-
ment and renewal of rural housing to provide resilient 
housing in line with rural needs annually renovates 
200,000 rural residential units according to the Islam-
ic Revolution’s Housing Foundation. Despite the rela-
tive success of the Rural Improvement and Renewal 
plan, two main factors necessitated the assessment 
studies for rooting, pathology and corrective sugges-
tions: observing the paradox between the implemen-
tation and some process/content goals outlined in the 
Special Plan and the developments and complexities 
resulting from changes in construction technologies 
and spatial needs of rural applicants. Accordingly, our 
aim is to assess the realization and implications of 
special plan in the framework of the evaluative re-
search methodology using theoretical assessment 
and impact assessment through randomized social 
survey in three provinces of Gilan, Hamedan and Sis-
tan Baluchestan with three different levels of devel-
opment, permeability and realization. Sampling was 
carried out in three stages: (1) selecting provinces 
based on human-physical indicators(showing the 
development level among the factors influencing the 
successful implementation), provincial institutional 
features including administrative, legal, and financial 
characteristics as well as realization and permeability 
coefficients as two variables indicating the status of 
the special plan’s permeation and realization in ru-
ral units. The main objectives of this study included: 
identifying theoretical and content constraints of the 
Special Plan, two research missions for desirability 
assessment and theoretical efficiency and assessing 
the realization of the improvement and renewal of ru-
ral housing in the three main axes: (1) the procedural 

axes, (2) the aesthetic/native-oriented quality axis, (3) 
the contextual axis such as resistance, satisfaction 
and mental well-being, etc. which are measurable 
using quantity criteria. Considering the research limi-
tations, this study only deals with the third axis results. 
In the framework of the selected conceptual model of 
research based on the review of criteria of sustainable 
and decent rural housing, the theoretical adequacy 
assessment tools and realization of sustainable and 
decent rural housing measures in the targeted villag-
es include a few criteria the validated through theoret-
ical foundations and concordance with the actors of 
the special including population stability and sustain-
ability of development, accountability and adaptation 
to needs, subjective well-being and satisfaction, eco-
nomic continuity and ability of residents, compliance 
with the requirements of ambitious plans, resilience 
and safety, social security and the quality of cases. 
The results indicated that the plan was relatively suc-
cessful regarding population stability and sustainabil-
ity of development, economic continuity, affordability 
and economic capacity, well-being and mental satis-
faction of residents. However, the plan partly failed 
to meet the criteria of accountability and adaptation 
to the needs of applicants with paradoxes such as 
failure to meet certain livelihood needs, as well as re-
silience and safety. Finally, participatory design poli-
cies, flexible mapping and updating of predetermined 
plans for meeting the livelihood needs and prioritiz-
ing the rural-community empowerment approach, 
intensified monitoring by supervisors, and post-im-
plementation map changes have been proposed to 
promote documents and mechanisms of this plan.

Keywords: Plan Assessment, Rural Housing 
Renewal, Desired Housing Measures, Realization, 
Iran’s Rural Area.
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