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 چكیده

مسکن  ادیتوسط بن ییمساکن روستا یو نوساز یطرح اعتبارات بهساز
به اجرا درآمد. تا  1111کشور از سال  یدر سطح روستاها یانقالب اسالم

دهستان دولت  ینفر در سطح روستاها 612مجموعاً  1131سال  یابتدا
 یاثرات اجتماع یابیطرح بدون ارز نیاند اما، ا نموده افتیکار در انیآباد پا
را به همراه داشت که  یمثبت و منف یامدهایپ جهیاجرا درآمد. در نت به
 یفیحاضر از روش ک قینشده بود. در تحق ینیب شیاز آنها از قبل پ یبرخ

تا  1111 یسال ها یطرح در دوره زمان نیا یاثرات اجتماع یابیجهت ارز
 مهیاطالعات از روش مصاحبه ن یاستفاده شده است. جهت گردآور 1131
 ییمبنا هیاطالعات از روش نظر لیو تحل هیو جهت تجز افتهی اختس

 و هدفمند استفاده ینظر یریگ از روش نمونه نی. همچناستفاده شده است
. جهت باشد ینفر م 66 ،دبو یو حجم نمونه که حاصل اشباع نظر شده
 یسه مرحله کدگذار ،ییمبنا هیاطالعات و ساخت نظر لیو تحل هیتجز

که شامل  یدر قالب مدل قیتحق جی( انجام شد. نتایخابو انت ی)باز، محور
(، راهبردها و کنش/کنش متقابل و یا نهیزم ،یا مداخله ،ی)عل طیشرا
 با وجودکه  دهد ینشان م قیتحق یها افتهیارائه شده است.  ،امدهاستیپ

 یمنف یتبعات و کارکردها یطرح دارا نیمثبت، ا یامدهایپ یبرخ
مهاجرت  و شتیمع رییسالخوردگان، تغ طردهمچون  ،یا نشده ینیب شیپ

 گرفت، یطرح صورت م یاثرات اجتماع یابیبوده است که اگر از قبل ارز
 اثرات ممکن بود. نیکاهش ا ای یریشگیپ

 

واژه اثرات  یابیارز ،یطرح بهساز ،ییمسکن روستا :كلیدیهای

 .یاجتماع

 

Abstract 

One of the important plans implemented by the Islamic 

Revolution's Housing Foundation in villages of Iran is the 

"Credits for Upgrading and Renovating of Rural Houses 

Plan". The plan was started since 2005. Villages of 

Dowlatabad district in Ravansar county were one of the 

targets for the mentioned plan. By the early 2012, a total 

number of 246 rural residents had received "the End of 

Work" certificate in Dowlatabad district. But the plan was 

implemented without any social impact's assessment. 

Therefore, it carried out both positive and negative 

consequences, some of which had not ever been foreseen. 

The present study applied a qualitative method for 

assessing the social impacts of such a project during 2005 

to 2011. Semi-structured interview method was used for 

data collection and we applied the grounded theory method 

to analyze the information. We also used a theoretical and 

purposive sampling method with a sample size of 22, as the 

result of theoretical saturation. To analyze the information 

and construct the grounded theory, we completed three 

stages of coding (open, axial, and selective). The results of 

the research are presented in the form of a model that 

includes conditions (causative, interventional, background), 

strategies and actions / interactions and consequences. The 

results of the research indicated that despite some positive 

outcomes of the plan, it has had some negative 

consequences and unpredictable functions such as ignoring 

the elderly, change of livelihood, and migration. Such 

consequences would somehow be prevented or mitigated if 

a social impact assessment of the plan was already carried 

out. 
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 مقدمه
نیم قرن گذشته شاهد تغییررات قابرل تروجهی در سریمای      از

ایم که بیشتر به معماری مسکونی آنهرا   دهروستاهای کشور بو
هایی  های جدید مکان مربوط بوده است. هنگام مواجه با چهره

هررا برجررای مانررده،   ی آن در خرراطره کرره نقشرری از سررابقه 
گیرد که چررا بررای حفر      هایی از این دست شکل می سؤال

نباید تالشری انجرام داد و چره چیرزی      ،ظاهر سنتی روستاها
تی سرؤاال موجب این تحول شده است و آیا تغییر الزم است. 

از این قبیل که به صورتی بنیادین در رویرارویی برا تغییررات    
، مرا را دچرار تشرویش    شرود  مری سریع در کالبد روستا مطرح 

 (.6: 1131سازد )خاکپور و شیخ مهدی،  می
ه نرو بره مسرائل فرهنگری     ریزی فرهنگی جدید، نگا برنامه

های اجتمراعی، مبرارزه برا     جامعه روستایی، مبارزه با محرومیت
اندازهای جغرافیرا، فرصرتی بررای توسرعه      هیچ انگاری در چشم

هویت محلری، پشرتیبانی از فرهنرو خرودی، توانمندسرازی از      
طریق مشارکت روستاییان، پشتیبانی دموکراتیک سیاست های 

 . (wiliva, 2010: 8)ست فرهنگی و درک بهتر مردم ا
هرای   ارتباطات اجتمراعی مرردم هرر روسرتا برر ویژگری      

فرهنگی و مذهبی آن منطقه مبتنی بروده و انسرجام زیرادی    
دارد. جمعیت کم روستاها و روابط شخصی نزدیک که منجرر  

موجرب قروانین جمعری و     شود میبه دیدار روزانه افراد روستا 
اعی ساکنان یرک  . تعامالت اجتمشود میرفتارهای مشخصی 

مجموعه زیستی نسبتا کوچرک ماننرد روسرتا، برر چگرونگی      
ساخت مسکن و الگوهای مناسب بنای مسکونی مروثر اسرت   

هررای  (. دگرگررونی62: 1111)پرراپلی یررزدی و امیرابراهیمرری، 
هررایی در  فرهنگرری در بع رری مرروارد باعررف بررروز تفرراوت  

گیری عناصر و اجزای معماری بروده اسرت. از ایرن رو،     شکل
سازی، تحوالتی بر جرایی   عموالً در شیوه و الگوی ساختمانم
 ترثثیر ای کره در بسریاری مروارد در رونرد      گذارد؛ به گونره  می

زندگی و فرهنو شهری برر روسرتاییان، الگوهرای معمراری     
شهری و به ویژه الگوهایی از حاشیه نشرینی در شرهرها کره    

را اند، جای بناهرای سرنتی روسرتایی     های معماری فاقد ارزش
انرد،   رسد عملکرد پیشین خرود را از دسرت داده   که به نظر می

 (.55: 1121گیرد )تقوی،  می
یک سنجه اساسی فقر مسکن، بی دوام برودن آن اسرت   

هرا و هرم روسرتاها را از شرهرها جردا       که هم فقرا را از مرفه
(. در روسرتاها مشرکل کمری    11: 1111سرازد )اطهراری،    می

، آنچه نگران کننده است، مسکن به صورت جدی وجود ندارد
 (. 513: 1125مشکل کیفی مساکن روستایی است )هاشمی، 

هرای دیگرر در    عالوه بر ایمن نبرودن مسراکن، نارسرایی   
مساکن با توجه به مالحظات بهداشتی،  اجتماعی و فرهنگری  
وجود دارد که بهسازی و نوسازی مساکن روستایی را ایجراب  

طررح ویرژه   »یرن راسرتا   (. در ا121: 1111کند )رضوانی،  می
گامی ویژه در جهت بهبود هرچره  « بهسازی مساکن روستایی

. اسرت بیشتر کمیت و کیفیت واحردهای مسرکونی روسرتایی    
در مد. ادر همین راستا به اجرا در 1111طرح بهسازی از سال 

این زمینه روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان روانسر نیز 
نفرر در   111همان سال اول  از این طرح استقبال کردند. و از

نفررر در سررطح  11سررطح روسررتاهای شهرسررتان روانسررر و  
آباد اقدام به ثبت درخواست این وام  روستاهای دهستان دولت

 نمودند. 
هرای   اما توجه به این نکته ضرروری اسرت کره ویژگری    

طبیعی، نوع کشت و منابع معیشت، سبک زندگی مشخص یا 
: 1125ده است )مسیبی، محدودی را به روستاییان تحمیل کر

ای که در نظام زندگی روستایی اشتغال، شریوه   (. به گونه161
ای با هم دارند، اصروالً   معیشت و نوع سکونت تداخل گسترده

زندگی روستایی برخالف زندگی شهری برر اسرات تفکیرک    
هرا، سررازمان نیافترره اسرت و سررکونت و کررار    زمرانی فعالیررت 

ن دلیرل نیرز ف راهای    های متداخلی دارنرد و بره همری    زمان
 (. 12: 1116سکونت و کار با هم تداخل دارند )نیک خلق، 

در صورتی که به ابعاد فرهنگی و اجتمراعی در سراخت و   
د ممکرن اسرت بعرد از    شوسازهای شهری و روستایی توجه ن

هرایی برسریم کره گرذار از آنهرا بسریار        چند سال به بن بست
(. از 163: 1125مشکل و احیاناً غیر ممکرن اسرت )عطراری،    

هررای مسررکن نیررز بایسررتی کلیرره امررور   ایررن رو در سیاسررت
اقتصادی و فرهنگی نظیر بهداشت، تغذیه، آموزش  -اجتماعی

و پرورش، کار و شغل، زندگی خانوادگی، مشارکت، امنیرت و  
(. 26: 1116ثبات اجتماعی را همزمان در نظر گرفت )ملکی، 

 توانرد  میزمانی  ها و فنون نوین در جامعه روستایی ورود شیوه
ان را به هرم  یها تعادل زندگی روستای مفید باشد که این شیوه
 (.51: 1112نزنند )طالب و عنبری، 

شایان ذکراسرت کره در ایرن تحقیرق پیامردهای طررح       
و برا نوسرازی کره توسرط      بهسازی مسکن بررسی شده است

خود شخص و بدون استفاده از طرح بهسازی نوسرازی شرده،   
را فردی که خود اقردام بره نوسرازی نمروده     متفاوت است. زی

است، در طراحی و مراحل ساخت و تایید مسکن آزادی عمل 
هایی   بیشتری داشته، به همین دلیل در این تحقیق به مسکن

 اند. توجه شده است که با استفاده از طرح بهسازی ساخته شده
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علم ارزیابی اثرات اجتماعی در ایران علم نوپایی اسرت و  
هرا بسریار انردک     ها نیز ارزیرابی  دیگر در زمینه روستااز طرف 

های روستایی کمترر مرورد ارزیرابی     بوده و بعد اجتماعی طرح
قرار گرفته است، طرح اعتبارات بهسازی و نوسرازی مسراکن   
روستایی نیز دارای اثرات مثبت و منفی در بعرد اجتمراعی در   

 ته است. روستاها بوده است که تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرف
پرژوهش  اصرلی   سرؤال  با توجه به مباحف فوق ،بنابراین
طررح اعتبرارات بهسرازی و نوسرازی مسراکن       این است کره 
در ابعررراد اقتصرررادی، اجتمررراعی، فرهنگررری و  روسرررتایی، 

 محیطی چه اثراتی داشته است. زیست
موضرروع ارزیررابی اثرررات اجتمرراعی طرررح هررای توسررعه 

ایران موضوعی نسربتا  روستایی هم در سطح بین الملل و هم 
در این زمینه کارهای خوبی صورت  ،جدید است. با این وجود

( در 1111گرفته است. پاپلی یزدی، وثوقی و لبراف خرانیکی )  
های خراسان شمالی: تکروین و تحرول در    مسکن کرد»مقاله 

کوشند تا حرد امکران    می« بطن ساختارهای ذهنی و فرهنگی
در رد بررسی قرار دهند. ثر بر مسکن را موؤمجموعه عوامل م

مسکن فقط معلول  رسند که نهایت محققان به این نتیجه می
و موضوع سایر عوامل نیست، بلکه تغییر مسکن به نوبه خرود  

 شود میموجب دگرگونی در سایر عناصر اجتماعی و اقتصادی 
هرای متراثر از    سازی فرهنگی که خود یکی از پدیده و یکسان

نوع مصرالح   تواند میاخیر است، تحوالت فنی و فکری قرون 
ساختمانی، شکل ظاهری و فرم داخلی مساکن را یکسان کند 

فرهنگری هویرت خرویش را نگره خواهرد       ولی عمالً هر خرده
 و تررکمن نشرین   با تررک  نشینداشت. سرانجام روستای کرد

( در 1112مهردی عزیرزی )   متفاوت خواهد بود. محمرد نشین 
یرژه بهسرازی مسراکن    ارزیابی و برازنگری طررح و  »پژوهش 
که با شروع فعالیت طرح  به این نتیجه رسیده است« روستایی

هرا   واحرد  ینتا حد تناسب در ا ییروستا یتجمع ویژه بهسازی
را در سطح  ینظام اشتغال یژه،اند و طرح و مشغول به کار شده

 مورددر  ینآورده است. همچن یدروستاها پد یاتو در مق یمل
های روستایی تسهیالت در نظر گرفته شده در طررح   مهاجرت

ای برای مهاجرت معکوت  به عنوان محرک و انگیزه تواند می
( در 1112د. طالرب و عنبرری )  شرو به سمت روسرتاها تلقری   

های هادی روسرتایی   تحلیلی که بر ارزیابی اثرات اجرای طرح
ات که طرح هادی به اثر اند به این نتیجه رسیدهاند،  انجام داده

اجتماعی و فرهنگی و محیط بومی روستاها توجهی نداشته و 
هرای   پیامدهای اجتماعی همچون تعریض معابر و اشاعه مدل

شهری، استفاده از مصالح نامناسب با محیط روسرتا، تقلیرد از   

هررای شررهری،  معمرراری شررهری و در نتیجرره اشرراعه ارزش 
و  های آب و هوای در استفاده از مصرالح  توجهی به ویژگی بی

ناسازگاری با مناطق آب و هوایی مختلف داشته است )طالرب  
( در 1111(. رحمانی ف رلی و کاویرانی )  51: 1112و عنبری، 
اثررر بخشرری اعتبررارات خرررد در بهسررازی مسرراکن »تحقیررق 

های روستایی شهرستان  روستایی: مورد مطالعاتی سکونت گاه
را نقش وام بنیاد مسکن برر بهبرود مسراکن روسرتایی     « سقز
. نتایج تحقیق حاکی از بهبود کیفیرت مسرکن   اند ررسی کردهب

منردی سراکنین از ایرن     جدید نسبت به مساکن قبلی، رضایت
مساکن، استحکام باال، کیفیت معماری و تمایل به مانردگاری  

 .استدر روستا 
امروزه مسائل مربوط به مسکن بره امرری جهرانی تبردیل     

یرادی در ایرن   شده و جوامع و کشورهای مختلف با مشکالت ز
میلیرون   211طوری که در حال حاضرر   رو هستند، به به حوزه رو

 ,veltmere)کننرد   انسان در جهان بدون سرپناه زنردگی مری  

. از نظر بسیاری از محققران نبرود مسرکن مناسرب در     (2010
های زنردگی سرالم در ایرن     مؤلفهنواحی روستایی بر بسیاری از 

امساعد بودن مسکن یکی . همچنین، نشود مینواحی موثر واقع 
آیرد   های روستایی به حساب مری  از عوامل اصلی بروز مهاجرت

(Herrman, 2009)  در ادامه، به سه نظریه اصلی مرتبط برا .
این حوزه یعنی نظریه کارکردگرایی ساختاری، نظریه نوسازی و 

 .شود مینظریه دوگانگی اقتصادی بوکه اشاره 
وامل مختلف تغییری بر اسات نظریه کارکردگرایی براثرع

دهد، نه تنها بایرد   در نیازهای یک سکونتگاه روستایی رخ می
انتظار کارکردهای جدیدی را داشت، بلکه ایرن تغییرر نیازهرا    

ای باشد که ارتباطات و هماهنگی های جدیرد را   باید به گونه
در ساختار سکونتگاه روستایی ایجاد کند. در غیر این صرورت  

گرایی در نظام روسرتایی بری نظمری    بر اسات نظریه کارکرد
(. روابرط کرارکردی یرک    63: 1121)کرامران،   شود میایجاد 

مکان جغرافیایی باتوجه به وسعت و دامنه نیازهای آن تعریف 
. بوسرلر در خرالل چنرین پنردارهایی از کارکردهرای      شود می

محلی )روستایی( و شهری سخن به میران مری آورد )شرافر،    
سکونتگاه هرای روسرتایی بررآوردن    (. کارکرد اصلی 5: 1121

(. 111: 1122نیازهررای اساسرری زنرردگی اسررت )سررعیدی،    
دگرگونی در این کارکردها با سرعت انجام نمی پرذیرد و بره   
مرور زمان باتحول و تغییر در ساختارها و در نحوه برخورد برا  
ارزش ها، کارکردهای روستایی تغییرر مری یابرد )عزیزپرور و     

 (.31: 1113قاسمی، 
براین کارکرد یک سرکونتگاه روسرتایی ثابرت و ایسرتا     بنا
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. تحروالت زیرادی   شرود  مری نبوده و در جریان زمان دگرگون 
قرار داده اسرت، ماننرد    تثثیرکارکرد روستاهای کشور را تحت 

های عمرانی و فیزیکری کره    های جدید و اجرای طرح فناوری
ای ه منجر به دگرگونی مناسبات کار و تولید و به تبع آن شیوه

زندگی روستایی شده است. براتغییر در شریوه سراخت و نروع     
مسکن و همچنین کالبرد و سراختار روسرتا، کرارکرد تمرامی      

یابرد. از ایرن رو،    عناصر موجود در ف ای روستایی تغییر مری 
وار با یکدیگر ارتباط داشته کره   ساخت و کارکرد به طور نظام

 .شود میتغییری در یکی باعف تغییر در دیگری 
دیدگاه نظریه نوسازی نیز جامعره روسرتایی بره دلیرل      از

های سنتی و ساختارهای قردیمی از مصرادیق    حاکمیت ارزش
جوامع سنتی و توسعه نیافته است. از آنجا کره نوسرازی یرک    

رو به پیشرفت است، جوامع بایرد از حالرت سرنتی بره      فرایند
سمت حالتی پیچیده پیش رونرد. بردین منظرور سراختارهای     

ای از  های آن بایدجای خود را باید به مجموعه رزشسنتی و ا
هرای جدیرد بدهنرد، کره در ایرن       هایی جدید با فناوری ارزش
های سنتی جامعره   در بسیاری از موارد با مقاومت گروه فرایند
(. 51-13: 1112ویژه روستاییان مواجه خواهنرد شرد )سرو،     به

یکری  های فیز که اجرای طرح شود میبنابراین چنین استدالل 
ای از تکامل و پیشررفت   و عمرانی در مناطق روستایی مرحله

گریرزی و   ها و بسرتر الزم را بررای سرنت    است که زیرساخت
 . شود مینمایان مظاهر شهری ، فراهم 

بر اسات نظریه دوگانگی اقتصادی بوکه نیز روستاها بره  
دلیل توجره ناکارآمرد و کمبرود اعتبرارات الزم جهرت انجرام       

های  های فیزیکی از جمله بخش نظیر طرح های مختلف طرح
سنتی است که در مقابل آن، شهرها بیشترین امکانرات را بره   

ای بررا  انررد. بنررابراین از دیرردگاه منظقرره خررود اختصرراد داده
شویم و بخش سنتی روستا در برابر بخش  دوگانگی روبرو می

گیررد. در ایرن راسرتا، بررای از میران       مدرن شهری قرار مری 
انگی بررره وجرررود آمرررده بایرررد در بحرررف برداشرررتن دوگررر

ای و محلی توجه بیشتری بره روسرتا    های منطقه ریزی برنامه
ای میسر شود و دوگرانگی   های منطقه نمود تا از طریق تعادل

بین مناطق شهری و روسرتایی ترا حرد زیرادی کراهش یابرد       
 (.15-11: 1121)مهندسان مشاور دی اچ وی هلند،

 کار ها و روش داده
ضر از روش کیفی اسرتفاده شرده اسرت. جهرت     در تحقیق حا

یافتره و   گردآوری اطالعرات از روش مصراحبه نیمره سراخت    
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش نظریه مبنایی بهرره  

دلیل استفاده از این روش این است که از قبل نظریه  ایم. برده
مشخصی وجود نداشت که مسئله مورد تحقیق را بتوان با آن 

همچنین نیازمند استفاده از تجربه زیسته مطلعین توضیح داد. 
و کنشگران بودیم، کره در ایرن زمینره روش گرنردد تئروری      

( معتقدنرد  1322گلیزر و اشتراوت )بسیار مفید باشد.  تواند می
هایی که بره   ی مبنایی روشی استقرایی است که از داده نظریه
یی منظم، از پژوهش اجتماعی بره دسرت آمرده اسرت،     ا گونه
خرانوار و   312برا   1دهستان دولرت آبراد   .کند میظریه تولید ن

 11واقع است و نفر جمعیت در غرب شهرستان روانسر  1212
نفرر ترا سرال     612 ،. از ایرن تعرداد خرانوار   داردروستای تابعه 

اقدام به دریافت وام نموده اند. جامعه تحقیق مرا کلیره    1131
 اسرت.  1131اع ای خانوارهای دریافت کننده وام ترا سرال   

ها از میران جامعره آمراری، کلیره اع رای خانوارهرای        نمونه
گیرری   دریافت کننده وام انتخاب شدند، بر اسات مدل نمونره 

دهنرده مقروالت و    ه نشران گیری از مفاهیمی ک )نمونه 6نظری
گیررری از افررراد( و  خصوصرریات آنهاسررت، و نرره صرررفا نمونرره

 6مصاحبه در روسرتای شربانکاره،    1)انتخاب شدند  1هدفمند
مصراحبه روسرتای دولرت آبراد      5مصاحبه روسرتای نهرابری،   

مصراحبه روسرتای    1مصراحبه روسرتای فیرروزه،     1مرکزی، 
 1کره سرفلی،   مصاحبه 6مصاحبه گراب سفلی،  6گراب علیا، 

مصراحبه اشرباع نظرری     66و پس از انجام مصاحبه شانرش، 
تجزیه و تحلیل اطالعات و ساخت نظریره   جهت حاصل شد.

مبنایی، سه مرحله کدگذاری )باز، محوری، و انتخابی( انجرام  
خرررد کررردن و  فراینرردشررد. در کدگررذاری برراز، طرری   مرری
ه دسرت  ها، مفاهیم مهم )زیر مقروالت( بر   پردازی داده مفهوم
آیند. در کدگذاری محوری زیر مقوالت به یکردیگر پیونرد    می

آینرد.   شوند و مقوالت محوری )اصلی( به دسرت مری   داده می
. شرود  مری سپس، پرارادایم )مردل الگرویی( تحقیرق طراحری      

ای(،  گر و زمینه پارادایم مت من سه دسته شرط )علّی، مداخله
شررایط،  »نش متقابرل و پیامردها اسرت.    کراهبردهای کنش/

حوادث، وقایع و رخدادهایی است که بره وقروع یرا گسرترش     
هرای انجرام    انجامد. راهبردهرا، کرنش   پدیده تحت مطالعه می

شده برای کنترل، اداره و برخورد برا پدیرده اسرت و پیامردها     
)حریرری،  « انرد  نتیجه و حاصل راهبردهای به کار گرفته شده

رایطی، (. مقرروالت مهررم کرره بررر اسررات ابعرراد شرر11: 1115
یکردیگر  بره  انرد،   بندی شده ی، و پیامدی دستهفرایندتعاملی/ 

                                                      
1. Doolatabad 

2. Theoretical sampling 
3. purposive 



 04 ... و  یطرح اعتبارات بهساز یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاثرات اجتماع یابیارز :انایمانی جاجرمی و همکار

آیند تا با استفاده از آن، در  شوند و به نگارش در می مرتبط می
 مرحله کدگذاری انتخابی مقوله هسته استخراج شود.

ها در نهایت در مرحله کدگذاری باز  پس از انجام مصاحبه
بعرد برر اسرات    مفهوم اصلی استخراج شرد. در مرحلره    666

مقایسه و مشابهت مفهومی در نهایرت در مرحلره کدگرذاری    
محوری به شانزده مقوله اصلی تقلیل یافتند و بر اسات ایرن  
شانزده مقوله توانستیم ، نظریه جدیدی خاد بسرتر مسرکن   
روستایی در این دهستان و روستاهای تابعه آن استخراج کنیم 

 بود. 6و  1حاصل کار مطابق جدول  که 
گیرری   هرای نامناسربی بررای انردازه     عتبار و پایرایی واهه ا

کیفیت در گرندد تئوری هسرتند؛ زیررا ایرن مفراهیم، حاصرل      

گراها در  شناسی تجربه شناسی و معرفت های هستی فرض پیش
های دیگری  تحقیق هستند. در مطالعات گرندد تئوری، از واهه

ز کره عبارتنرد ا   شرود  مری برای بیان کیفیت تحقیق اسرتفاده  
تناسب، استحکام، مرتبط بودن و قابلیت تغییرر )اسرماعیلی و   

در این تحقیق تناسب با مقایسه مداوم  (.636: 1136دیگران، 
و اشباع نظری حاصل شده است . استحکام تئوری از طریرق  
توانایی تئوری در توضیح مشرکالت در بسرتر مرورد مطالعره     
یم حاصل شده است و مرتبط بودن تئوری، بره وسرعت مفراه   

 توانرد  مری تحقیرق اشراره دارد کره     فراینرد واقعی درگیرر در   
کاربردی باشد و در نهایت نتایج تحقیق قابل تغییر و به سمت 

 های جدید است. توسعه و تعدیل بینش

 مقوالت محوری استخراج شده به ترتیب شانزده حوزه اصلی .1جدول 

 ی استخراج شدهرمقوله محو تعداد مفاهیم )زیرمقوالت( های اصلی حوزه 

 ابعاد اقتصادی

 گرایش به الگوی مصرف مدرن 12 الگوی مصرف

 ایجاد مشاغل موقت و از بین رفتن مشاغل پایدار 11 مشاغل

 هزینه هایی فراتر از توان اهالی 12 هزینه

 سازی و فروشندگی و شغل موقت منافع حاصل از ساختمان 11 منافع مادی

 ابعاد اجتماعی

 برهم خوردن نحوه زیست و تعادل قبلی 12 نحوه زیست

 شباهت با سبک مسکن

 یشهر
 سبک زندگی شهرینزدیک شدن به  11

 ها و ناپایداری زیست روستایی ترت از هزینه 15 ها بیم

 امید به سبک زندگی بهتر و آسایش بیشتر 3 امیدها

 11 افراد مسن
طرد افراد مسن و دانش سنتی آنها که مخصود ف ای زیست در 

 مسکن قبلی بود.

 11 روابط درون خانوادگی
)افزایش نقش زنان و فرزندان در برهم خوردن تعادل جنسی و سنی 

 مساکن جدید(

 برهم خوردن تعادل و نظم سابق بین اهالی 15 روابط بین خانوادگی

ابعاد 

 محیطی زیست

 تغییر سیمای روستایی به شهری 11 زیباشناسی

 از بین رفتن ف ای تفکیکی قبلی 2 ف ای داخلی

 11 ف ای بیرونی الزم
کارکردی و از بین رفتن ف اهای معیشتی از بین رفتن تفکیک ف ای 

 الزم

 افزایش بهداشت مسکن 15 بهداشت

 بر هم خوردن تعادل ارضی روستا 16 اراضی روستا

 
پس از این مرحله، جهت تردوین پرارادایم )مردل الگرویی(     

کنندگان  ای برای توضیح وضعیت استفاده و ارائه نظریهتحقیق، 
کلیه مقوالت در قالب سه از این طرح و روستاهای شامل طرح 

کدبندی شدند. مجدد دسته مقوالت شرایطی، تعاملی، و پیامدی 
هایی از زیرمقوالت و مقوالت استخراج شده  نمونه، 6در جدول 

 است.به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی آمده 
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 زیرمقوالت مجدداً کدبندی شده به تفکیک ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی .2جدول 

 نوع مقوله مقوالت عمده )محوری( هایی از زیرمقوالت نمونه

انت، ضمانت زنجیره ای،ضمانت مبتنی بر اعتماد، نوع ضم
 ضمانت فامیلی، عدم نیاز به ضمانت سندی یا کارمندی.

 شرایطی )علّی( ضمانت سازگار با وضع روستاییان

کاهش بیماری، کاهش زحمات منزل قبلی، بهبود نظافت، ف ای 
 تمیز تر، کاهش حشرات و ف ای دلنشین تر و بازتر

 )علّی(شریطی  بهبود بهداشت

ترت کمتر از زلزله، ترت کمتر از فرو ریختن منزل، کاهش ورود 
حشرات و حیواناتی مثل موش و مار، مقاومت دربرابر سیل، 

 بارندگی شدید و طوفان
 شرایطی )علی( افزایش امنیت

 شرایطی )علی( آسایش افزایش آسایش زنان و فرزندان در منزل جدید

ها، ترت از از دست دادن  ترت از انتظارات، ترت از هزینه
مشاغل قبلی، ترت از پس دادن وام و سود آن، ترت از طرد 

 افراد مسن
 شرایطی )مداخله گر( بیم ها

زمین رایگان برای وام، کارگران ارزان خانگی، چشم و 
همچشمی، کاهش همبستگی و همکاری سنتی بین اهالی 

 روستا
 شرایطی )زمینه ای( وضعیت اجتماعی

مهاجرت، افزایش هزینه ها، طرد سالخوردگان، از بین افزایش 
 ،رفتن معیشت سنتی، هزینه های سنگین، کاهش درامد پایدار
افزایش مشاغل موقت، برهم خوردن روابط درون خانوادگی، 
برهم خوردن نظم ارضی، از بین رفتن الگوی سنتی زیست و 

 مصرف، بر هم خوردن تعادل ارضی و...

غییر نحوه زیست، افزایش تغییر الکوی مصرف، ت
مشارکت زنان و فرزندان، بر هم خوردن تعال 
روستا، کیفیت مسکن، وضعیت اراضی، کاهش 
 درامد پایدار و ایجاد مشاغل موقت و مهاجرت.

 پیامدی

 

 جینتا ریشرح و تفس

 الگوی مصرف

الگوی مصرف یکی از مقوالت محوری مهمی است که ایرن  
گذار بوده است. کسانی که از ایرن   تثثیرطرح به شدت بر آن 

اند، مسکن قبلی  اند و وارد مسکن جدید شده وام استفاده کرده
بره   اند. در نتیجه و الگوی مصرف سازگار با آن را کنار گذاشته

راوان و مدرن، طور سریع با تحوالت اساسی در خرید وسایل ف
اند، که کامال برا الگروی    سبک مصرف و روحیاتی مواجه شده
های کوچرک، گللری و کرم     مصرف در مسکن گذشته که اتاق
طررح در تغییرر الگروی     ترثثیر مصرف داشت، متفاوت اسرت.  

آن با الگوی مصرف در شهرها است. البتره از   تشابهمصرف و
که این نروع   نکاتی نیز که در این زمینه قابل توجه است این

هرایی کره از مصرالح     الگوی مصرف از این مساکن بره خانره  
محیط طبیعی منطقه مثل سرنو و چروب سراخته شرده بره      
سرعت در حال سرایت است. اما نکتره مهرم ایرن اسرت کره      

ساختند خود را به صرورت   کسانی که به شیوه سنتی خانه می
ین دادند، مصالح ا تر با الگوی مصرف جدید تطابق می تدریجی

ها طوری است که نیاز به صرف هزینه بسیار برای سرد و  خانه
های معیشتی  هایی برای ادامه فعالیت گرم کردن ندارد، جایگاه

سنتی مثل نگهداری مرغ و گاو در نظرر گرفتره شرده اسرت،     
ها نیز  خیلی نیاز به خرید وسایل  ساختار فیزیکی این ساختمان

هرای   وم، یا خرید فررش های آلومینی درب و پنجره انندمدرن م
زیاد را نداشت. نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه این است که 

اند خود را ناچار از  بسیاری از این افراد که از وام استفاده کرده
دانستند. در این زمینه نکته  روی آوردن به این نوع زندگی می
های روی آوردن بره ایرن    حائز اهمیت این بود که بین هزینه

 مصرف و درآمدها هماهنگی وجود  نداشت. الگوی
هرام   به خاطر اینکه مردام زن و بچره  »آقای ب. احمدی: 

کردن وقتی بریم توی خونه جدید باید کلیه وسرایل   اصرار می
خونه رو عوض کنیم یه سال دیرتر رفتیم توی خونه وگرنه دو 
سال پیش پایران کرار گررفتیم ولری یرک سرال دیگرر هرم         

کشاورزی سال بعدش وسایل نوخریردیم،  صبرکردیم و با پول 
از فرش و یخچال گرفته تا تلویزیون و ماشین لباسشرویی رو  

ها رو آلومینیوم خریدم. وسایل  عوض کردیم، حتی کلیه پنجره
هراش   مسکن قبلی مخصود همون خونه قبلی بود آخه اتاق



 04 ... و  یطرح اعتبارات بهساز یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاثرات اجتماع یابیارز :انایمانی جاجرمی و همکار

خیلی کوچک بود. ولی االن با این خونه به این بزرگی اصرالً  
 «.ویزیون کوچک استفاده کردشه از تل نمی

وقتی از خونره قبلری اومردم توخونره     » آقای ع. رم انی:
جدید کل وسایل خونه قبلی یه گوشره از خونره جدیرد را پرر     
نکرد، مابقی خالی موند مجبور شدم تا یره مردت از موکرت و    
پتو به جای فرش استفاده کنم. تا اینکه یه پولی دستم  افتراد  

یدم. فقط قیمت سنو باالی دیروار  و رفتم چهارتا فرش نوخر
هزارتومان واسم تموم شد. تازه االن یکری  111اُپن آشپزحونه 

تونم واسرتون یره طررح     گه می از آشناهامون که گچ کاره می
خیلی قشرنو روی سرقف و چهارگوشره خونره پیراده کرنم،       

 «.هام اصرار دارن که باید این کارو بکنیم بچه

 مشاغل

دیگر مقروالت محروری برود.     مشاغل ساکنین روستایی یکی
که ممکن است در آینرده   استاین  موردموضوع مهم در این 

هرای سراخت    به علت نیاز به درآمد بیشتر برای جبران هزینه
های موقت به شهرها برای ترامین   مسکن مجبور به مهاجرت

های زندگی در این مساکن شوند، و بعد از ترک مشاغل  هزینه
شرایط مسکن و محیط خانه و خانواده  قبلی دوباره بر اثر تغییر

آوردند،  دیگر به همان مشاغل قبلی از قبیل دامداری روی نمی
زیرا چوپانی و کشاورزی بار منفی به خود گرفته است. هرچند 

، و روسرتاییان تخصرص الزم در ایرن    دارنددرآمد مناسبی نیز 
های دیگر این طرح که در کراهش   زمینه را داشتند. از ویژگی

ها بود، که معبر و  اری موثر بود، تصرف بدون قاعده زمیندامد
هرا برود    مراتع و گردشگاه های روستایی را که محل عبور دام
سرازی  نیرز    بسیار محدود کرده بود. شمار زیاد این نوع خانره 

سرربب روی آوردن بسرریاری از جوانرران و بناهررای تررازه کررار  
کشی،  روستایی به مشاغل ساختمانی همچون برق کشی، لوله

کررم از  کرراری،گج کرراری و کررارگری شررده بررود و کررم کاشرری
کسرب  های قبلی دور شرده و در ایرن زمینره تخصرص      شغل
کردند و درصورت نبود کار در روستا در شرهرهای اطرراف    می

کردنرد و در   ها فعالیت می نیز به عنوان استادکار در این زمینه
 های روستاییان افزوده است.  نتیجه بر تنوع فعالیت
خونه قبلری همره چیرزش مخصرود     »آقای ع.رم انی: 

دامداری بود چون همه دیواراش از سنو وگل برود، درهرای   
هرای کوچرک    شرد و اتراق   ها با چوب و حلبی درست می اتاق

زیادی برای نگهداری مرغ، گاو،گوساله و علوفه و وسایل کار 
کنریم فقرط    ای کره مری   ها با تمام هزینه داشتیم. اما این خونه

ها در اصل واسره   راحتی خودمون درست شده، این خونهواسه 

ها خوبه نه ما کره سره چهارترا اتراق ضرروری واسره        شهری
زندگیمون بیرون خونه نیاز داریم. دیگه جایی واسه نگهداری 

 «.حیوانات نداریم
واسرره پرداخررت قسررط مسررکن و   »آقررای ک. ملکرری:  

هاش مجبور شدم بیشرتر ترالش کرنم، حردوداً  شرش       قرض
هرا رو   هست قراردادی استخدام شدم، ولی کفاف بدهیماهی 
رم مسافرکشی، مرن   ده، روزهای تعطیل و بعد ظهرها می نمی

ای  و دوتا دوست دیگم با هم وام گرفتیم و به صورت زنجیرره 
ضامن هم شدیم، االن یکیشون شش ماهیه به خراطر فشرار   

 «.گرده روستا قرض و مخارج رفته شهر مغازه زده شبم بر می

 افع مادی طرحمن

اسرت، امررا منررافع و  داشررته هرایی   اگرچره ایررن طررح هزینرره  
داشرته کره تقریبراً بررای اکثرر      دربرر  درآمدهایی مرادی نیرز   

مهمترین منرافع   .گان از طرح مشهود بوده است کننده استفاده
طرح برای این افراد دست یرابی بره سرند مالکیرت زمرین و      

اصرد اقتصرادی   توانند برای مق مسکن بوده است که از آن می
استفاده کنند و هم چنرین سربب ایجراد احسرات رضرایت و      
هویت در روستاییان گردد تا بیشتر بره روسرتای خرود پایبنرد     
شوند، زیرا بسیاری از کسانی که قبالً از این روستاها به شرهر  

ای برود کره بعرد از     کردند مسکن آنها بره گونره   مهاجرت می
ه خود بعرد از چنرد   مهاجرت آنها ارزش مادی نداشت و خود ب
شرد. از دیگرر منرافع     سال و عدم رسیدگی به آن خرراب مری  

درآمدهایی برود   ،مادی طرح که بیشتر برای اهالی مشهود بود
شد.  گان لوازم منزل می که نصیب مصالح فروشان و فروشنده

من برای خانه خودم نزدیک به »گوید:  آقای ع. منوچهری می
معلومه کره همره پرولش    دو میلیون جنس تازه گرفتم، خوب 

از دیگرر منرافع   «. های شرهری  میره جیب لوازم منزل فروشی
های درمانی بود کره   مادی غیر محسوت طرح کاهش هزینه

بر اثر بهبود وضع بهداشت مسکن جدید به وجود آمرده برود.   
کاهش جانورانی مثل موش و گزیدگی حشررات، جردا شردن    

هبود وضع هروا و  ها از مکان زندگی آنها، ب محل نگهداری دام
نور و بهداشت از عواملی بود کره سربب کراهش مراجعره بره      

 های درمانی شده بود. پزشک و هزینه
هررا واسرره خیلرری از  ایررن خونرره» آقررای الررف. رحیمرری: 

های روستا هم خوب بوده، در این مدت که مردم شروع  جوان
هرا دیگره مجبرور نیسرتن بررن       کردن به ساخت ایرن خونره  

خرن و تو روسرتاهای   ل کار، یه موتور میهای بزرگ دنبا شهر
 «.گردن خونه کنن شبم که برمی اطراف کار می
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االن اگه بخوایی هرر کراری بکنری    » آقای ع. رم انی: 
های روستا از  داشتن یه ضمانت خیلی ضروریه، قبالً که خونه

گل بود هیچ ارزشی نداشت ولری االن سرند دارن و میشره از    
کنی، حتی اگه خیلی مجبور بشری  اونها واسه ضمانت استفاده 

 «. بفروشی، یه پولی بابتش میدن
ها واسه  بیشتر از همه ساخت این خونه»آقای ر. بهرامی: 

دارهای شهری سود داره، چون همره مصرالح و وسرایل     مغازه
خریم، هرر روزم مرردم    داخل خونه رو از شهرهای اطراف می

 «.  سازی رو آوردن روستا بیشتر به خونه

 ای طرحه هزینه

هرا بررای    ای بود که هزینره  نوع زندگی در مسکن قبلی به گونه
این مسکن  افزایش هزینه های روستاییان کنترل شده بود، ولی

برای بسیاری از روستاییان فشار مرادی زیرادی را ایجراد کررده     
هرای فرعری ایرن مسرکن را      است. بسیاری از این افراد هزینره 

دانستند، در صرورتی کره    بیشتر از خود ساخت ساختمان آن می
در آغراز اقردام بره تقاضرای وام ایررن نکتره خیلری بررای آنهررا        

 اظهرار طرور کره در مصراحبه نیرز      همان .محسوت نبوده است
اند، گرچه بنیاد مسکن نهایت تالش را برای نحوه قسرط   داشته

بندی و شیوه بازپرداخت آن متناسب با وضع روستاییان مبرذول  
دانسرتند   نین میزان سود را زیراد مری  داشته است، اما بازهم ساک

های فرعی ناشی از طرح در نظرر سراکنین    مهمترین هزینه ،اما
های خرید لروازم منرزل،    های ناگهانی مصالح، هزینه گران شدن

. هنروز بره دلیرل براال     اسرت  ساخت انبار، طویله، حیاط، و گاراه
بودن ارزش حرریم خصوصری در روسرتاها مرردم ترا حردودی       

ها از درون خانه و وسرایل آنهرا خبرر     که همسایهدوست ندارند 
داشته باشند و نوعی محافظره کراری در ایرن زمینره هنروز در      
روستاهای مورد مطالعه وجود داشت که همین اهمیرت سراخت   

ساخت. امرا   های دیگر را ضروری می حیاط خانه و انباری و خانه
خرود   ها عالوه بر مبلغ وام، از آنجا که مردم در ساخت این خانه
کردند پولی بابت ساخت دیگر  نیز پولی را خرج تکمیل خانه می
قسط پرداختی فقرط   ،ماند زیرا اجزای ضروری مسکن باقی نمی
هرایی   ها بود و از آن پرس هزینره   تا مرحله نصب درب و پنجره

مثل گچ کاری، کاشی و سرامیک کاری و لوله کشی و غیرره را  
بزرگ بودن زیربنای ایرن   از طرفی نیز .کردند باید خود تهیه می

مساکن و ناسازگار بودن مصالح آجر و سریمان برا آب و هروای    
های بسیار برای گرم و خنک کرردن   منطقه سبب صرف هزینه

 شود. این مساکن در زمستان و تابستان می
نحوه قسط بندیش خیلی خوبه ترازه  » آقای ب. احمدی: 

هلرت  ها از قبل هم بهت زنو میزنن و آخررین م  بع ی وقت
دن، ولی سرودش زیراده، فقرط بره خراطر       رو بهت هشدار می

اینکه خودم پول نداشتم این وامو گرفتم و گرنه این سود یره  
 «. پردازیم پول اضافیه که می

خونه قبلی دیوارهاش از گل بود اصرالً  »آقای ع. مرادی: 
سرما و گرما حالیش نبود، االن دیوارها آجرین، جلو سررما رو  

پول خرج نفت کردیم ولی چاره نداریم، برازم  گیرن، کلی  نمی
شه، اگه امسالم مثل پارسال سررما   چون خونه بزرگه گرم نمی

ام کنم گاذیتمون بده مجبور میشم دورتا دور دیوارها رو یا ایزو
 « یا یه الیه سیمان روش بکشم

همه چیز گران شده، من یه کرم دیرر   » آقای ک. ملکی: 
تر شد، تا حراال   تومان گران جنبیدم هر شاخه آهن بیست هزار

چند میلیونم از جیرب خرودم گذاشرتم روی پرول وام، خریرد      
وسایل خونه و درست کردن حیاط و انبار و گاراه هم خرودش  

 «.یه وام دیگه الزم داره

 روابط بین خانوادگی

با توجه به اینکه افرادی که خرود از ایرن وام اسرتفاده کررده     
یشرتر از حرد خرویش زمرین     بودند، تا حدودی البته نه همره ب 

طرح را در این زمینه  تثثیرگرفته بودند، از این رو کمتر کسی 
آنها در اثر تصرف زمین) کرم یرا زیراد( و     کردند. زیاد بیان می

هرایی را پیردا    مسدود نمودن برخی معابر، با همسایگان ترنش 
کرده بودند، این کار تقریباً همه گیر بود. کراهش همکراری و   

ری در ساخت این مساکن اثرر دیگرر طررح    پولی شدن همکا
هرا   بود، و نیز بر اثر گران شردن و تجمالتری شردن مهمرانی    

میررزان مررراودات در ایررن مسرراکن کمتررر شررده و بیشررتر برره 
 خویشاوندان نزدیک محدود شده است.

مردم این روستا همره براهم فامیرل    » آقای الف. زالوابی: 
چرون   هستند و کمتر پیش میراد کره دعواشرون بشره، ولری     

های روسرتا قرانون و حسراب و کتراب خاصری ندارنرد،        زمین
هرا   سازه، بع ی هرکسی هرطور و هرجا دلش بخواد خونه می

زدن و زمرین گررفتن کره دیگره راهری واسره        اونقدر حررد 
های خودشرون   آمد باقی نمونده، شورا و دهیارم که بچه و رفت

 کرنن اونهرام   های خودشون این کارو می هستند، وچون فامیل
 «.توانند جلو بقیه مردم رو بگیرن نمی

قربالً کارهرای سراختن خونره کمترر      » آقای م. حسرینی  
خواست که در روستا نباشه و بیشتر سنگین برود    تخصصی می

ها خونه درست کنری ولری    شد بدون همکاری همسایه و نمی
خواد کره هیچکردام از    االن، همه کارهای خونه تخصصی می
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 «.بیشتر با پول حل میشهها بلد نیستند و  همسایه
روستای ما جایی قرار گرفته کره سرر   »آقای ب. احمدی: 
ترر   دانند که روزی خونه و زمین گران جاده آسفالته و مردم می

خواهند شد، واسه همین هرکسی به بهونه این که قرراره وام  
هرای خروب رو واسره     بگیرم خونه بسرازم از قبرل دور زمرین   

ای بررای گررفتن ایرن     نره گیرن، هرر کسری بها   خودشون می
ها میاره، یکی میگه اینجا به خونه مرن چسرپیده، یکری     زمین

هرا کره    میگه ایجا قبالًجای خرمن مرن بروده، بع ری وقرت    
مرزهاشون مشخص نیست باهم دعوا میکنن حتری کارشرون   

 «.کشه به دادگاه می

 خانوادگی روابط درون

زمینره  توان گفت در این  از دیگر اثرات اجتماعی طرح که می
بینی صورت نگرفته بود، اثرات طررح بهسرازی برر     هیچ پیش

روابط درون خانوادگی در زمینه روابط برین نسرلی، جنسری و    
جمعیتی است، اثرات این طررح در زمینره روابرط جنسری ترا      

، زیرا در مسکن قبلی کارهای ه استحدودی نابرابر عمل کرد
اقتصرادی  هرای   ها به طوری بود که زنان نیز در فعالیرت  خانه

درگیر بودند، ولی در مسکن جدید زنان دیگر به شریوه زنران   
دهنرد و از طرفری    داری را انجرام مری   شهری فقط امور خانره 

بسیاری از این کارها نیز از شریوه سرنتی بره شریوه ماشرینی      
تبدیل شده و ماشین لباسشویی، جرارو برقری، آبگررمکن و از    

ر عین حال که بیشتر د و ها را  آسانتر نموده کار آن ،این قبیل
اند، اما  در مدیریت خانه سهیم شدهکن ها مس گونه نیز در این
ها مرردان را مجبرور بره     های باالی زندگی در این خانه هزینه

کار بیشتر کرده است. از طرفی در زمینه روابط بین نسلی بره  
های قدیمی بررای   علت اینکه تخصص پدر و مادران در خانه

رت کاملی در تصمیم گیری امرور خانره   زندگی بیشتر بود، قد
داشتند، اما نسل جوانتر به  علت ارتباط بیشتر با شهر و دنیای 

آن مثل خریرد  هزینه های امروز بیشتر با امور مسکن جدید و 
نوع مصالح، قرارداد با اسرتادکارها، خریرد لروازم منرزل، و برا      
کارهای بروروکراتیکی دریافرت وام آشرنایی دارنرد، و همرین      

افزایش نقش مدیریتی آنها و انزوای بیشتر والردین نیرز    سبب
ها نیز باید گفت  شده است. در زمینه اثرات بر جمعیت در خانه

ایرن  بره  مسرکن هرا   که موقعیت و نمای داخلی ساخت ایرن  
نسربت بره   صورت است که اگرچه زیربنای بسریار بزرگترری   

اما فقط مناسب سکونت یک خانوار با یرک   داردمسکن قبلی 
مسکن  ،ولی احداث شده است اق پذیرایی و یک اتاق خوابات

که چند نسل در کنار  های کوچک زیادی بود اتاقشامل قبلی 

 کردند. هم در آن زندگی می
های قبلی طروری برود    سیستم خونه»آقای الف. زالوابی: 

ترها دانرش   که کالً به صورت یه مجموعه بود که فقط بزرگ
در اونها داشتن، از تعمیرر هرر   و پختگی الزم رو برای زندگی 

ها گرفته تا کارهایی مثل ذخیرره علوفره و درسرت     ساله خونه
حیوانات، واسه همین فرزندانشون فقط دسرتورات   آغلکردن 

ها بره سربک    کردن، اما چون االن این خونه اونها رو اجرا می
شهری درست شدن تخصص اونهام از  شهرها اومده، و چون 

رها رفت و امد دارند کارهای سراخت  نسل جدید بیشتر با شه
ها بیشتر هم با  این خونه .خونه جدید بیشتر به عهده اونهاست

هرای بزرگری کره هرکردم یره گوشره        سلیقه اونها جوره، اتاق
های قبلی طوری بود که خونه  سرگرم کار خودشه، توی خونه

کوچک بود و همره جمرع میشردن دور بزرگترهرا و سررگرم      
هرای   میشردن امرا االن کرالً شرده برازی     های قردیمی   بازی
 «.ای و تماشای تلویزیون رایانه

این خونه زحمت ما مردهرا رو بیشرتر   » آقای ع. مرادی: 
کرده، هر  چقدر بدویم از پس مخارجش بر نمیایم، هرر روزم  

خروان، ایرن نروع کاشری رو      زن و بچه از آدم یه چیرزی مری  
اصرالً فکرر    .هبگیریم، اینجای خونه رو فالن کمد بزنیم بهتر

کنند که واسه پول اینها چقدر رو من فشار میاد، انگار دنیا  نمی
هرچقدر امکاناتش بیشتر بشه باید ما بیشتر تو دردسر بیفتریم  
کار اونها فقط شده دستور دادن، کارهرای خونره یره جرارو و     
لبات شستن بود که اونم االن با ماشرین لباسشرویی و جرارو    

 «.برقی انجام میدن
تونیرد ترو ایرن     االن دیگره نمری  » الرف. زالروابی:   آقرای  

های جدید دوتا خانواده رو ببینید که با هم زندگی بکنن،  خونه
حتی خیلی از پدر و مادرها هم ترجیح میردن کره بعرد اینکره     
پچه کوچکشون واسه  خودش خونه میسازه و مستقل میشره  

شون زندگی نکنن،  تو همون خونه قدیمی بمونن و  پیش بچه
 «.احسات میکنن این طوری بیشتر راحتند چون

 نحوه زیست

در گذشته شغل همه اهرالی روسرتاهای دهسرتان دولرت آبراد      
اکثرر سراکنان ایرن منطقره زنردگی       .دامداری و کشاورزی برود 

ای صربح زود   عرده  ؛ میگذراندندها  فعالیت اینروزمره خود را با 
یرز  هرارو تم  و طویلره  لای آغر  بردنرد، عرده   گله رو به کروه مری  

رسیدند، بنرابراین   ها و گوسفندها می ها و مرغ کردن و به بره می
ها سبب احسرات مفیرد    کارکردن و سرگرم بودن به این فعالیت
کررد زیررا    ترر ایجراد مری    بودن مخصوصاً در افرادی که مسرن 
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در  .وقت فراغت برود  گذراندنهمیشه کاری برای انجام دادن و 
مسکن جدید که این اقشار دیگر کاری ندارند، و برار اقتصرادی   
خانواده عمدتاً فقط بر دوش یک نفر سرپرست خانواده افتراده و  
ترر   مابقی فعالیت دیگری ندارند. بنابراین از آنجا که افراد مسرن 

هرای جدیرد مثرل کرامپیوتر و      که توانایی سازگاری با سرگرمی
قت خود را در میادین روستاها با هم تلویزیون را ندارند، بیشتر و

کننرد. از آنجرایی نیرز کره      هرای خرود سرپری مری     سن و سال
افرراد کمترر بره     ،های زندگی در این مساکن زیاد شده سرگمی

رونرد زیررا هرم     هرای مثرل قبرل مری     مهمانی و شرب نشرینی  
تر شده و هم جوانان نیرز بره سربک     های تلویزیون متنوع برنامه

اند و بیشتر وقرت فراغرت خرود را برا      هزندگی شهری روی آورد
کنند. به  سواری، تلویزیون و کامپیوتر صرف می موبایل و ماشین

 اند. توان گفت به سبک زندگی شهری رو آورده نوعی می
هرا از بزرگترهرا    االن همه سرگرمی» آقای الف. رحیمی: 

شده، تنها کارشون شده جمرع شردن دور هرم ترو یره       گرفته 
و با هم از خاطرات گذشته میگن، قبالً ترو   ای از روستا گوشه

خونه کار زیاد بود و به کارهای اونها نیراز داشرتن، ولری االن    
هرا دور اونهرا جمرع     توخونه خیلی دلشون میگیره قربالً بچره  

گفتن،  کردن و براشون داستان می شدن و با اونها بازی می می
ها هرکدوم یه گوشه اتراق میشرینن و برا گوشری و      االن بچه

تلویزیون و کتاب و کامپیوتر خودشونو سرگرم میکنن، تو این 
خونه خیلی از جوانترها هم وقت بیکاریشون زیاد شده، چرون  

 های قبلی رو نداره. دیگه اون دردسرهای خونه
رفرت و   ،ها شبیه شردن  االن چون مردم روستا به شهری

های شرهری   آمدشون هم با شهر بیشتر شده و بیشتر با فامیل
های قبلی مرردم روسرتا بیشرتر     آمد دارن، ولی توخونهرفت و 

باهم هرم رنرو برودن و بره قرول معرروف کالسشرون بره         
خورد، ولی االن با این مخارج سنگین زندگی و  ها نمی شهری

 «.ها مردم روستا کمتر به هم سر میزنن تشریفات تو این خونه

 شباهت با سبک مسکن شهری

غیرر مسرتقیم و ناشری از    از اثرات مهم دیگر طرح که بیشتر 
افزایش رفاه و بهبود بهداشت و آسایش مسکن جدیرد اسرت   
کاهش نابرابری در روابط و تعامالت بین روستاییان با شهرها 

شرد از ورود   های گلی طوری بود که کمترر مری   مسکن .است
موش و حشراتی مثل کک و مگس به داخل خانه جلروگیری  

زنردگی در ایرن    هرا سربب سرلب آسرایش از     کرد، و همه این
ای بود  ها به گونه شیوه ساخت خانه ،همچنین .ها می شد خانه

شد تا مهمانان شهری شب  ها باعف می که کوچک بودن اتاق

در روستا نمانند و به شهر برگردند، از طرفی نیز سرو وضرع و  
ظاهر روستاییان به علت شررایط خراد زنردگی در مسراکن     

یوانات باعف ایجاد نروعی  قبلی مثل سرو کار داشتن زیاد با ح
ی احسات حقارت و ا هشکاف در روابط شهر و روستا و تا انداز
ها شرده برود. امرا برا      خود کم بینی روستاییان در برابر شهری

و تقریباً یکسران شردن سربک زنردگی     کن هاساخت این مس
ها نیز بیان شرده   شهری و روستایی، همانگونه که در مصاحبه

از امکانررات زنرردگی شررهری  روسررتاییان ضررمن برخررورداری
های زندگی در روستا را نیز دارند و همین آسایش مسکن  لذت

جدید سبب افزایش ورود مهمانان شهری و نیرز رفرت و امرد    
متقابل و افزایش اعتماد به نفس روستاییان و حتری افرزایش   

 ازدواج بین جوانان شهر و روستا نیز شده است.
خونه تازه مارو پریش  میتونم بگم این » آقای ح. نادری : 

فک و فامیل که از شرهر میران رو سرفید کررده. قربالً مگره       
تونستند آرامرش داشرته    ها از ترت کک و حشرات می بیچاره

مونردن.   باشند، ما مجبور بودیم ولی اونها از ترت شرب نمری  
های زنردگی   االن هم آسایش خونه شهرهارو داریم، هم لذت

مون کره از شرهر میران     ها روستایی، واسه همین بع ی فامیل
تونن از روستا دل بکنن. به همین خاطر اگه ما بریم شهر  نمی

 «.دیگه خیلی منتی نداره تازه خودشون اصرار میکنن بمونیم
وقتی دو نفر باهم برابر بشن رفت و »آقای ع. منوچهری: 

آمدشون هم بیشتر میشه، االن دیگه وضرع زنردگی و سرر و    
از مردم شهر کم نداره، حتی  های ما چیزی وضع خونه و بچه
هررا رو طرروری درسررت کررردن کرره از خیلرری از  بع رری خونرره

 «. های شهری بهتره خونه

 وضعیت افراد مسن

یک از اثرات پیشرفت و تغییر در عصر حاضرر ایجراد شرکاف    
ها است به طوری که هرر نسرل نمادهرا، عالیرق و      بین نسل
متفراوت از  های مشترک مخصود به خود را دارند که  تجربه

هرای برارز    نسل قبل است. طرح بهسازی یکی از ایرن نمرود  
مدرنیته در سطح دهستان دولت آباد است که اثرات آن را بره  
وضوح در ایجاد شرکاف نسرلی برین اقشرار مسرن و جروانتر       

بینیم، به طوری که سبب ایجاد حسی نوستالژیک در افراد  می
بره چهرره و    مسن خانواده برای احترام، محبت و روابط چهره

که قبالً افراد مسن خرانواده از آن   شده استحس مفید بودن 
ها کار زیادی برای افرراد   گشتند. زیرا در این خانه برخوردار می

هرای جدیرد و    تر وجود ندارد و با تفریحرات و سررگرمی   مسن
زبان فرزندانشران کره از تلویزیرون و تکنولروهی روز بیگانره      
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مشده را در نشستن با هم سرن  این بهشت گ ،بنابراین .هستند
هررای روسررتاها جسررتجو  و سرراالن خررود در میررادین و کوچرره

کنند. و مسکن جدید به مکانی غریب بررای آنهرا تبردیل     می
 شده است.

قبالً اونقدر کار زیاد بود که تا مرردن  » آقای م. حسینی: 
داشتن، البتره ایرن    ها بر نمی هم دست از سر پیرمرد و پیر زن

چرون هرم    .همیشره نظرر اونهرا برود     ،ه نظرطوری هم بود ک
هام خیلی به تجربه و دانرش   تجربه شون بیشتر بود، هم بچه

شرون   ها انگار بازنشسرته  اونها نیاز داشتن االن توی این خونه
کردن، نه کاری هست انجام بدن و نه از فن و فروت زنردگی   

ها از جرارو برقری و ماشرین     اون .ها سر در میارن تو این خونه
شویی و آبگرمکن سر در نمیارن و بیشتر به کوچکترهرا   لبات

وابسته هستند، واسه همین خیلی از اونها دوست ندارند خانره  
ها یکی دوتا گراو واسره پردر و     قدیمی رو ترک کنند و بع ی

خرنرد و میرزارن ترو همرون خونره قبلری ازش        مادرشون می
نگهداری کنند، البته این کار رو بیشرتر بره خراطر خودشرون     

 «.کنند، میخوان با این کار سرگرم بشن یم
پدرم با همره چیرز تروی خونره جدیرد      »آقای ح. نادری: 

هرا بلرد نیسرتند کانرال تلویزیرون رو       داره، بع ی وقت مشکل
هرا زود پرا    خوابرد و صربح   ها خیلی زود مری  عوض کنند. شب

صبح  11و 3ها تا ساعت  نداره، ولی بچه شه هیچ کاری هم می
سر میره تو روستا میگرده تا کسری هرم    خوابند، حوصلش که

 «.سن و سال خودشو پیدا کنه

 ها ها و دلهره بیم

مردم روستاهای دهستان دولت آباد به علت تجربه زنردگی  
در شرایط سخت آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی در طول 

انرد، از ایرن رو در    تاریخ مشکالت فراوانی را از سر گذرانرده 
تازه محافظه کار شده و بریم دارنرد.    برابر حوادث و تغییرات

طرح بهسازی از آن تغییراتی در زندگی روستاییان برود کره   
ای بر جزئیات زندگی آنها داشرته اسرت. از    ات گستردهتثثیر

هررای  ات ناگهررانی طرررح بررر افررزایش هزینررهتررثثیرطرفرری 
روستاییان و هم زمان شدن آن با تغییراتری دیگرر از قبیرل    

زه شردن کشرراورزی سربب ایجرراد   بیکراری ناشری از مکررانی  
گران از   های فراوانی برای استفاده کننرده  ها و استرت دلهره

ده است. اکثرر اهرالی  توانرایی کسرب     شاعتبارات بهسازی 
های ناشی از این طرح نیرز   درآمدهای تازه را ندارند و هزینه

سبب ایجاد فشارهای روانی بیشتر و ترت از عردم توانرایی   
. از این شود میها  زندگی در این خانههای آتی  تامین هزینه

در  و بسیاری از کسانی که از این وام استفاده کرده انرد  ،رو
عررین حررال کرره خررود را ناچررار از سرراخت مسررکن جدیررد   

نسبت بره آینرده مواجره      دانستند، اما با استرت و دلهره می
ای کره در هنگرام مشراهده و گفتگرو برا        اند. اما دلهرره  شده

بررای آنهرا مهرم برود، تررت از احتمرال        کننردگان  استفاده
مهرراجرت همسررایگان و دوسررتان و بیهرروده شرردن صرررف  

ها شرده   های بسیاری است که صرف ساخت این خانه هزینه
بسیاری از دوسرتان قردیمی آنهرا کره هنروز در       ،است. زیرا

اند، و بره روسرتا نیرز چنردان      روستا مسکن جدیدی نساخته
آورند، و  ه شهرها روی میوابستگی اقتصادی ندارند، بیشتر ب
ثبراتی   گران از بری   کننرده  همین سبب ایجاد تررت اسرتفاده  

، زیرا خود را قادر به تغییر شود میوضعیت سکونت در آینده 
 دانند.    مکان در چند سال آینده نمی

همه ترت و نگرانی من از ایرن اسرت   »آقای الف. زالوابی: 
دامداری عادت که از بچگی به کارهای روستا مثل کشاورزی و 

هرای جدیرد مخصوصراً     کردیم، ولی االن هرکی میاد تو خونره 
هرا میشرن، آخره همره      خیال این جور شغل ها به کلی بی جوان

هام خیلی مردم رو  ها حیواناتشون رو فروختن، این خونه همسایه
راحت طلب کردن، آخه نره جرا بررای گراو و علوفره داره و نره       

ن طوری باید کل سال بیشرون  مرتعی دور و بر روستا مونده، ای
ترونیم برا    صرفه، توی شهر هم که ما نمری  علوفه بدیم که نمی

اونها که از بچگی تو شهر بزرگ شدن رقابت کنیم، حداقل ترو  
 «.آمد های قبلی خرج و درآمدمون باهم جور در می خونه

من که درآمدم نسبتاً بد نیست تو این »آقای ب. احمدی: 
دونررم بع رری   مونرردم، نمرریهمرره خرررج و مخررارج خونرره  

خوان چه کار کنن که بره نرون شربم     های بیچارم می همسایه
محتاج هستند، قبالً هم چهارتا گاو و گوسفند داشتن که اونم 

هاشو بفرشرو   خرج همین خونه کردن، کسی هم که امروز دام
 «.ره دورو و بر دامداری دیگه نمی

تا االن کار و کاسبی زیرادی ترو روسر   »آقای ب. احمدی: 
های خوب مال چند نفره، اونهم چرون مکرانیزه     نمونده، زمین

دن،  کنند و به کسی اجراره نمری   شده خودشون روش کار می
همه اکثراً یا ماشین ارزونی خریدن و براش ترو شرهرها کرار     
میکنن یا با موتورصربح میررن شرهرها سرر کرار و شرب برر        
میگردن، کسی تو روسرتا نمونرده، آدم حوصرلش سرر میرره،      

ها میگم اگه اینطروری پریش برره ممکرن اسرت        ی وقتبع
روستامون یه روزی خالی بشه، اون وقت این همه خرج خونه 

 «.کردیم، کاش تو شهر بود



 1131 بهار، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  44

 امیدها  

مردم روستاهای دهستان دولت آباد همیشه به علت زنردگی در  
های کوچکی زندگی  شرایط سخت طبیعی و جغرافیایی، در خانه

زندگی مدرن امروزی سازگاری نداشت،  کردند، که چندان با می
شرد. زیررا    و سبب اختالف در مراودات با سراکنان شرهری مری   

هرا   های آنها کوچک بود و نحوه زیست آنها )نگهرداری دام  خانه
در مجاورت نزدیک با محل سکونت( مانع از احسرات برابرری   

شد. از این رو در بسیاری از مراسم ماننرد عرزا و    در بین آنها می
ی کوچک بودن و شرایط نامناسب این مساکن روستاییان عروس

به طوری کره در   .کرد را با شرایط روحی نامناسبی رو به رو می
کردند، برخری افرراد    ها که تعداد زیادی شرکت می برخی مراسم

با وجود اینکه ممکن بود با همسایه اختالفاتی داشته باشرند در  
مانان از آنهرا کمرک   این شرایط مجبور بود برای پذیرایی از مه

و همین تعامل و برابری در روابط آنهرا برا شرهر و حتری      بگیرد
ازدواج بین شهر و روستا را محدود کرده بود. امرا سراخت ایرن    

ها با ف اهای بزرگ و نیز داشتن لوازم منزل فراوان بررای   خانه
پذیرایی از تعداد زیرادی از افرراد همرراه برا برخروردار برودن از       

ای قوی را بررای روسرتاییان در    روحیه ،ش شهریامکانات آسای
برخورد با شرایط ذکر شده ایجاد کرده است. از طرفی نیرز دوام  

روسرتاییان را برا احسرات آسرایش      کن هرا و استحکام این مس
نسبت به زندگی آسوده در هنگام بالیای طبیعی و حتری قابرل   

 های آینده مواجه نموده است. استفاده بودن آن برای نسل
قبالً دو سه خانواده توی یک خانه » آقای ع. منوچهری: 

کردیم. وضعیت جا و مکران خانره طروری     کوچک زندگی می
توانستیم دوتا مهمان دعوت کنیم، جا نداشرتیم، و   بود که نمی

هرا هرم راحرت     سر و وضع خونه هم طوری بود کره مهمران  
ر نبودند. ولی االن خیالم راحته، اگه ده تا خانواده هرم از شره  

تونم با خیال راحت از شون پذیرایی کنم. قبالً مرردم   بیان می
ها کوچک بود،   اگه یه مراسمی هم برگزار میکردن چون خونه

های بغل  شدن برای پذیرایی از مهمانان از همسایه مجبور می
دستی کمک بگیرن، ولی االن این مشکل حل شده هم خونه 

 «.ه زیاد شدهبه اندازه کافی جاداره هم وسایل داخل خون
خانه را طوری درست کرردم کره فکرر    »آقای ر. بهرامی: 

ها باقی و تا چند نسل دیگه هم هیچ اتفراقی   میکنم حاال حاال
تواننرد از آن اسرتفاده    هام می افته، بعد من هم بچه براش نمی

کنند. هرچی که ناظرها گفتن رعایت کردم، حتی بره بناهرا و   
خاطر دو کیسره سریمان یرا     خواد به گفتم که نمی کارگرها می

هرام   خوام بعد من هم بچه گچ ساختمان ناقص بشه، چون می
 «.با خیال راحت توش زندگی بکنن

 زیباشناسی روستا

ویژه دهستان دولرت آبراد    هسیمای روستاهای شهر روانسر و ب
برای سالیان دراز به یک شرکل بروده و عوامرل جغرافیرای و     

امنیت سبب شده بود که فرهنگی از قبیل سرمای زیاد و عدم 
و در  در مجرراورت یکرردیگرهررای ایررن روسررتاها   اکثررر خانرره
های محدودی ساخته شوند و درعین حال نیز قوانین  مساحت

هرای   عرفی بر ساخت مسکنی تازه یا تصرف قسمتی از زمین
برنامره   نظمری و تصررف بری    روستا حاکم بود که مرانع از بری  

هرایی از قبیرل خررمن     نزمی ،د. از این روشوهای روستا  زمین
های اطرراف روسرتا    ها، مراتع و گردشگاه روستا، معابر و کوچه

به علت نظارت اجتماعی سنتی روسرتا هرگرز مرورد دخرل و     
 کن هرا در هنگام ساخت این مسر  ،گرفت. اما تصرف قرار نمی

که در اداره روستا مدیریت و قوانین بوروکراتیکی برر قروانین   
که در این زمینره نیرز قروانین بره      عرفی فائق آمده، و از آنجا

دالیلی از قبیل عدم وضوح، نداشتن ضمانت اجرایی یا داشتن 
موانعی در اجرا نتوانسته مرانع از تصررف بری قاعرده اراضری      

افرزایش چشرم و هرم     شرود و عمومی و مشرترک در روسرتا   
چشمی در این زمینه سبب شده تا مناطقی از روسرتا از قبیرل   

هرای مشرترک    د، و دیگر زمرین شوها و معابر محدودتر  کوچه
هایی از قبیل زمرین   مورد تصرف بی قاعده قرار گیرد. و زمین

ها که زمانی سبب زیبایی سریمای   ها و چشمه بازی، گردشگاه
شد، از بین برود. از طرفی اسرتفاده بریش از حرد از     روستا می

ن هرای شرهری سربب از بری     مصالح به کار رفته در ساختمان
شردن آن بره سریمای     رفتن سیمای سرنتی روسرتاها و شربیه   

 شهری شده است. 
کشرید ترا    ها طرول مری   قبالً که سال» آقای ک. ملکی: 
های روستا ایجاد بشه و هر قسرمت از   تغییر کوچکی در زمین

روستا متعلق به چیزی بود، یکجا مخصود بازی بود، جرایی  
ه بود. ولری  برای خرمن و برخی جاهای اطراف روستا گردشگا

از روزی که خونه سازی شرروع شرده،  مرردم ناگهران همره      
دانستند اگر دیرر   ها چون می شروع کردن به گرفتن این زمین

مونه. االن بع ری وقرت    بجنبند بعداً زمین خوبی براشون نمی
 «.های روستا چطوریه و از کجا رد بشی دونی راه نمی

ی ترو  االن فقط چنرد ترا خونره قردیم    »آقای م. حسینی: 
های جدیردم کره    روستا مونده، و مابقی همه ویرانه شده، خانه

هاشرون   همه مثل شهر درست شدن، مردم ما مثل شهر خانره 
دونن برای همیشره   کنن و می رو برای اجاره دادن درست نمی

خودشون توش زندگی میکنن واسه همینم برا اینکره از پرس    
ن. مخارجش بر نمیان ولی تا میتونن مجلرل درسرتش میکرن   
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 ،االن مردم شهر که میان روستای مرا تعجرب میکرنن چرون    
ها هم از داخرل روسرتا    بندی هم شده و فاضالب روستا کوچه

 «.دفع شدن، انگار روستا یک تکه از شهر شده

 فضای داخلی

های مهرم دیگرر طررح نیرز کره فشرار زیرادی را برر          از جنبه
ت برود ترا اقردام بره سراخ       گان طرح وارد کررده  کننده استفاده

ها و نداشرتن ف رای    مسکن جدید نمایند، کوچک بودن اتاق
چال بزرگ، کرولر،  خکافی برای وسایل و لوازم جدید ازقبیل ی
ترر از همره نداشرتن     فرش، تلویزیون، کمد، کرامپیوتر و مهرم  

ف ای کافی برای فرزندان و مهمانان بود کره طررح در ایرن    
 زمینه توانسته است با رضایت باالیی همراه باشد.

ی قبلی سرقفش از چروب برود و      خانه»قای ک. ملکی: آ
هرای سرقفش    دیوارهایش از سنو و گل، بعد چند سال چوب

رفتن  آمدن، اگه چهار نفر باهم رو پشت بام می به صدا در می
ترسیدی سقف بیاد پایین، چه برسه بره ایرن کره خردایی      می

 «.نکرده بالی طبیعی هم بیاد
درست شده که خیلری  این خانه طوری »آقای ح. نادری: 

به داشتن امکانات داخل خانه توجه شده، از لحاظ دستشرویی  
ها بره راحتری    و حمام مجهزه، و اونقدر هم بزرگه که هم بچه

تونن واسه خودشون اتراق داشرته باشرن و وسایلشرون رو      می
هرایی کره شرب     اونجا بزارن و هم جرا واسره خرواب مهمران    

هایی کره از شرهر    مانمیخوان بمونن زیاده، االن خیلی از مه
 «.گردن شهر میان روستا شب بر نمی

 فضای کارکردی بیرونی مسکن

گونه که بهبود امنیت و ف ای داخلی مسکن از مهمترین  همان
پیامدهای مثبت طرح بود، و از ابتدا نیز مورد توجه بوده، یکی از 
مهمترین پیامدهای منفی طرح که از ابتردا مرورد غفلرت قررار     

بینی نشده برود، از برین رفرتن ف راهای بیرونری       گرفته و پیش
مسکن روستایی است که کارکردهای بسیار ضرروری در نحروه   

تروان   کند. در واقع نمی زیست و امرار معاش مردم روستا ایفا می
آباد مسکن را بدون توجه به  در سطح روستاهای دهستان دولت

 ف اهای بیرونی تعریف کرد، زیرا از گذشته نقشری حیراطی در  
هرای ارائره شرده در     اند. اما مبلغ وام و نقشه زندگی مردم داشته

زیسرت روسرتاییان نردارد. در زنردگی      روستاها مطابقتی با نحوه
ساکنین منطقه هر جزئی از مسکن کارکردی ضروری داشرته و  
تغییرات صورت گرفته در آن نیز تدرجی و مطابق برا تحروالت   

شتن حیاط در فرهنو دا ،فرهنگی آنها بوده است. به طور مثال
ترر زنران در آنجرا     روستاییان اهمیتی اساسی برای ح ور راحت

ها از قبیل پخت نان و تهیره   دارد، زیرا در روستا برخی از فعالیت
گیرد. همچنین حیراط نقرش    ها صورت می لبنیات در حیاط خانه

مهمی در جلوگیری از آگاهی یافتن همسایگان از داشتن برخی 
ها دارد و مردم روسرتا بسریاری از    برخی فعالیتوسایل، یا انجام 

وسایل از قبیل بیل، فرغون را که در طول روز مدام با آنها سرو 
کنند. همچنرین حیراط مکران     در حیاط نگه داری می ،کار دارند

هرای   هرا و سرو   ها در برابرر گربره   های مرغ نگهداری از جوجه
نامحسروت بسریار   ها است وکارکردهای  ها و بره ولگرد، گوساله

دیگررری نیررز دارد. مرغرردانی دیگررر جررزی ضررروری بسرریاری از 
مساکن روستایی اسرت، زیررا مررغ نقشری اساسری در اقتصراد       
روستاییان دارد. انبار دیگر مکرانی مهرم در مسرکن روسرتاییان     
است، زیرا مردم روستاهای منطقه مورد مطالعه همیشه دوسرت  

آنهرا اطرالع داشرته     ها از داشتن برخری وسرایل   ندارند همسایه
کنند. ضررورت داشرتن    باشند، از این رو آن را در انبار پنهان می

هایی دیگر برای نگهداری حیوانات و علوفه و محصوالت  مکان
های زیاد برای سراخت   کشاورزی بدیهی است. اما صرف هزینه

مسکن جدید، و الگوی مصرف و سبک زندگی در این مسراکن  
 گردد. ی ضروری میها مانع از ساخت این مکان
ها طوری است  جریان ساخت این خانه»آقای م. حسینی: 

که فقط به فکر راحتی و آسایش داخلی خانه بودن، و همه از 
هم تقلید میکنن، خود بنیاد هم که این وام رو میده اصالً بره  
نوع زندگی مردم روستا توجه نکرده، مردم روستا کرالً کرار و   

ی به نظر مرن داشرتن حیراط و    هاست، حت زندگیشون تو خونه
هرا   انبار برای وسایل و مرغدانی باید، مهمتر از خود این خونه

سازه تا چند سرال   ها رو می باشه، االن هر کسی که این خونه
نه حیاط داره نه هیچ جایی بررای حیوانراتش، بیشترشرم بره     

انداز خودشه خرج داخل  خاطره اینه که هر چی پول وام و پس
 «.داخل خانه میکننخونه و وسایل 

 بهداشت

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای مثبت طرح که بدون شرک  
طرح بهسازی در این زمینه بسیار موفرق بروده اسرت، بهبرود     
بخشیدن به وضرع بهداشرت روسرتاییان اسرت. از مهمتررین      

های زندگی شرهری و روسرتایی کره در مسرکن آنهرا       تفاوت
یرن مسراکن   ، تفاوت در وضرعیت بهداشرت ا  شود میاحسات 
های روستایی بره لحراظ برخرورداری از     اکثر خانه بوده است.

حمام و دستشویی و  ورود و خروج هوای تازه  به داخل خانره  
 در وضعی بسیار پایین در مقایسه با مسکن شهری قرار داشت

همین سبب ایجاد نابرابری روابرط میران شرهر و روسرتا      و به
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ت حمرام و  شده بود. ساخت مسکن جدیرد بره کلری مشرکال    
دستشویی و نظافت را حل نموده و سبب سرهولت در رعایرت   

 ده است.شبهداشت و کاهش بیماری نیز 
از روزی که اومدیم تو خونه جدیرد از  »آقای الف. دارابی: 

زمین تا آسمون وضعمون بهتر شده، اصالً از کک و حشررات  
هرا کره    و موش و مگس داخل خونه اثری نمونده، االن صبح

ون سر کار دوش میگیریم بعد از سرر کرار هرم برر     میریم بیر
میگردیم دوباره دوش میگیریم. االن حمام رفتن خیلی راحت 

 «.تر هم میشه نظافت را رعایت کنیم شده. راحت
قبالًرعایت نظافت خونه خیلری سرخت   »آقای ک. ملکی : 

بود، مردها که خسته از سرکار برمیگشتن با خودشون یه عالمره  
هرا راه میرفتری    آوردند توخونه، هرر جرای خونره    گردو خاک می

ف والت گاوها و مرغ بود، در و دیوار همیشه بوی پهن میرداد،  
گرفرت. اگره میخواسرتی     ها هم واسه همین بوی پهن می لبات

 «.ها رعایت کنی شد نظافت رو تو این خونه هم نمی

 اراضی روستا

 بینری  از دیگر پیامدهای مهم طرح بهسازی که در طرح پریش 
های مسکونی  نشده بود، اثراتی بود که بر اهمیت یافتن زمین

سرازی از طریرق ایرن      . تا قبل از شرروع خانره  کذاشتروستا 
کردند که با کمبود مکان مناسرب   طرح، کمتر مردم تصور می

هرا   کم با گررفتن زمرین   کم ،سازی مواجه شوند. اما برای خانه
زمرین   گران از طررح بهسرازی،    کننرده   خوب توسرط اسرتفاده  

روستایی اهمیت یافت، و کسانی که در اطرراف روسرتا خانره    
در  ،زیررا  .انرد  های بیشرتری را تصررف کررده    زمین ،اند ساخته

روستاهایی نیز که طرح هادی اجرا شده بیشتر طرح در مرکرز  
و چند کوچه اصلی بره اجررا درآمرده اسرت و اطرراف روسرتا       
مشمول برنامه خاصی نشرده اسرت. از ایرن رو همره ترالش      
دارنرد ترا در اطرراف روسرتا و برره بهانره سراخت مسرکن یررا        

های دیگر زمین بیشتری را تصررف کننرد و  در مقابرل     بهانه
نی نیز که در وسط روستاها هستند تا جرایی کره ممکرن    کسا

هرای عمرومی    اند. بسیاری از زمین باشد معابر را محدود نموده
هرا و مراترع کره     روستا از قبیل زمین بازی جوانان، گردشرگاه 

برنامره   حف  آنها برای روستا اهمیت فراوان دارد، به طور بری 
در  زنردگی  اند و همین سبب اختالل  مورد تصرف قرار گرفته

 ده است.شروستاییان 
هرای کشراورزی دورو برر     چرون زمرین  »آقای ع. رم انی: 

روستا واسه مردم ارزشمندتر از اونه کره بخروان بررای سراخت     
مسکن به مردم زمین بفروشرن، اینره کره زمرین خروب واسره       

هرای   ساخت مسکن گیر نمیاد، و فقط جاهای خاصی مثل زمین
و بر روستا هستند کره وضرعیت   ها و مراتع دور  بازی، گردشگاه

کنند تا به بهانره   ملکی مشخصی ندارند و مردم همه تالش می
کرم   بعد کرم  .ساخت خونه محدوده خاصی رو اول تصاحب کنند

کننررد، طرروری شررده کرره برخرری جاهررا  وسررعتش رو زیرراد مرری
های روستا ها بسیار باریک و محدود شده، اونهایی هرم   خروجی

، عمرداً و از لرج آنهرا سرعی     که خونه هاشون وسط روستاسرت 
 «.ها رو محدود کنند میکنن تاجایی که ممکنه جاده

ها دوست دارن هنروز ف رای    چون خیلی»آقای ح. نادری: 
هاشون باشره، ترا هرم بتواننرد درخرت       باز زیادی دور و بر خونه

هرای   کننرد زمرین   بکارند و هم مرغ پرورش بدهند، سرعی مری  
سرره همررین ارزش ایررن کنرراری روسررتا و بیرررون رو بگیرررن، وا

خوان تا قرانون خاصری    ها خیلی رفته باال و مردم همه می زمین
ها تصرف کنند. ولی اینطوری کره   نیومده تا میتونن از این زمین

هرا رو مرردم    داره پیش میره دو سه سال دیگه کل ایرن زمرین  
 «.میگیرن، حتی جای تفریح و گردش مردم رو به کلی گرفتن

 گیری بحث و نتیجه
دهرد طررح    ای که نشران مری   و نظریهدر نهایت مدل الگویی 

اعتبارات بهسازی و نوسازی مسرکن روسرتایی در طری یرک     
هرایی   ی و در یک بسرتر خراد تحروالت و دگرگرونی    فرایند
ای را در کلیره ابعراد اجتمراعی، اقتصرادی،      بینری نشرده   پیش

محیطی مردم به وجرود آورده اسرت کره از     فرهنگی و زیست
ر نشده بود و به نوعی این تحوالت چنران مهرم   قبل بدان فک

به تغییر فنی و تغییر نسلی اشاره کرد.  توان میاست که از آن 
ی و فرایندمقوالت شرایطی، تعاملی/ ای بر اسات نظریه زمینه
 د.شپیامدی است استخراج 

عبارتند از حوادث یا وقایعی که بره ایجراد    شرایط علی

: 1112اوت و کروربین،  )اسرتر  شرود  مری یا رشد پدیده منجرر  
(. در این پژوهش شرایط علی یعنی دریافت وام و ساخت 111

و  مسررکن بررا انگیررزه رهررایی از مسررکن فرسرروده و قرردیمی 
 سازی مسکن شهری نیز از شرایط علی است. همچنین شبیه

هرای   عبارت اسرت از سلسرله زمینره    ای شرایط زمینه

اداره، خاد که طی آن راهبردهای کنش/کنش متقابل برای 
گیررد )همران(. شررایط     کنترل و پاسخ به پدیده صرورت مری  

زمینه ای پدیده مورد مطالعه شرایط زندگی مردم روسرتاهای  
آباد است یعنی وضعیت معیشت و زیست اهالی  دهستان دولت

برای استفاده از طرح. به واقع دریافت وام بهسازی مسکن برا  
 نحوه زیست اهالی تعارضاتی دارد.
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شررایطی سراختاری    گرر ممیران(ی    لهشرایط مداخ

ای تعلررق دارنررد و بررر راهبردهررا و   هسررتند کرره برره پدیررده 
گذارنررد. آنهررا  هررای کنش/کررنش متقابررل اثررر مرری اسررتراتژی

هایی را در درون زمینه خراد سرهولت    راهبردها و استراتژی
 (.32 :کننرد )همران   بخشند یا آنهرا را محردود ومقیرد مری     می

اضرر روابرط همسرایگی و    گرر در پرژوهش ح   شرایط مداخلره 
پیوندهای درونی خانوادگی است. چناچه نتایج پژوهش نشران  

نگی هترر و در همرا   دهرد ایرن روابرط قربال نظمری ثابرت       می
است. فشار طررح   داشتههای زندگی  کارکردی با دیگر بخش

برای تغییر این روابط سربب اتخراذ راهبردهرا و راهکارهرایی     
ب زمرین بیشرتر،   تصراح  ؛توسط اهالی شرده اسرت؛ از جملره   

و تمایررل  افررزایش کررار در قبررال پررول برره جررای همکرراری 
سالخوردگان به دوری از منزل جدید و گذران اوقات بیکراری  

 .های خود در بیرون از خانه با همسن و سال

 

 مدل الگویی اثرات اجتماعی طرح بهسازی و نوسازی مساکن روستایی در دهستان دولت آباد شهرستان روانسر. 1شکل

 

ای  گرر و زمینره   نهایت همه این شرایط علری، مداخلره  در 
 پیامدهایی بسیاری را برای طرح ایجاد کرده است.

سرررانجام بایررد گفررت ایررن طرررح برردون ارزیررابی اثرررات 
اجتماعی و توجه به ابعاد اجتماعی، زیستی و فرهنگی ساکنان 

، که گرچره دارای  گرفتهآباد صورت  دولت روستاهای دهستان
و ایجاد  چون افزایش امنیت، بهبود بهداشتپیامدهای مهمی 

مشاغل موقت بوده است، پیامردهای منفری همچرون بررهم     
خوردن روابط درونی خانواده، و روابط بین همسایگان، بر هم 

 شرایط علّی:

سازی مسکن شهری و طرح شبیه

  بهسازی

 ای:شرایط زمینه

وضعیت معیشت، 
 نحوه زیست

 گر:شرایط مداخله

 روابط همسایگی

 پیوند درون خانوادگی

پدیده دریافت وام و 

بهسازی و نوسازی 

مسکن و تغییر 

زندگی و حیات 

 اجتماعی روستاییان

 تعامالت/ استراتژی های کنش/ کنش متقابل:

 تصاحب زمین

 همکاری در قبال پول

منییزل جدیییدافزای   گزینییی سییادگوردگان از  دوری

 مهاجرت به شهر برای کسب درآمد

 پیامدها:

بیره  خیوردن   افزای  امنیت، افزای  هزینه ها، افزای  روابط پودی، کاه  همکاری، 

روابط درونی خانواده، و روابط بین همسایگان، بر ه  خوردن نظی  ارییی روسیتا، از    

تغیییر ایاهر و بافیت     بین رفتن مشاغل سنتی، ایجاد ادگوی زندگی میدرن و شیهری و  

، افزای  امنیت، بهبود بهداشت و آسای ، تغیییر  روستا، طرد سادگوردگان، و مهاجرت

 سبک معیشت و زیست روستایی
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خوردن نظم ارضی روستا، از بین رفتن مشاغل سنتی، ایجراد  
الگوی زندگی مدرن و شهری و تغییر ظراهر و بافرت روسرتا،    

اسرت. در صرورتی کره     داشرته ان، و مهاجرت طرد سالخوردگ
توانست سبب کاهش اثرات منفری   انجام ارزیابی اجتماعی می

 .شودو تقویت اثرات مثبت طرح بهسازی 

ارشد با عنوان  نامه کارشناسی پایان مقاله حاضر برگرفته از
طررح  محیطری   ، اقتصرادی و زیسرت  ارزیابی اثرات اجتماعی»

)روسرتاهای   کن روسرتایی اعتبارات بهسازی و نوسرازی مسرا  
بررا همکرراری « دهسررتان دولررت آبرراد، شهرسررتان روانسررر( 

  .باشد نویسندگان می

 منابع
اصرول و روش   .(1112جولیرت )  ،کوربینو ت، آنسلم استراو

هرا، ترجمره    ها و شیوه تحقیق کیفی، نظریه مبنایی؛ رویه
پژوهشگاه علوم انسرانی  انتشارات : تهران .بیوک محمدی

 .و مطالعات فرهنگی

فقر مسکن در ایرران؛ فقرر سیاسرت     .(1111اطهاری، کمال )
 .15-1(، 11)5، فصلنامه رفاه اجتماعی .اجتماعی

 ریرزی  برنامره  هرای  روش و اصرول  (.1125حسین ) آسایش،

 .نور پیام انتشارات دانشگاه: تهران. ای ناحیه

 ها. گزارش آمار فعالیت (.1112بنیاد مسکن انقالب اسالمی )

 (.1111) ابراهیمری، محمردامیر   و محمدحسین یزدی، پاپلی

 .سمت انتشارات :تهران .روستایی توسعه های نظریه

 ،خرانیکی  لبراف و  هوثروقی، فاطمر   ،یزدی، محمدحسرین  پاپلی
مسکن کردهای خراسان شمالی: تکروین   .(1111مجید )

 .وتحول مسکن در بطن سراختارهای ذهنری و فرهنگری   
 .63-5(، 26)11، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 شهری: درآمد-روستا های مهاجرت (.1121اهلل ) تقوی، نعمت

 ستوده. انتشارات :تبریز. ها نظریه بر شناختی جامعه

. هرای پرژوهش کیفری    اصول و روش .(1115حریری، نجال )
دانشرگاه آزاد واحرد علروم و تحقیقرات     انتشرارات   :تهران
 .تهران

 ترثثیر  بررسری  (.1131مهدی، علی ) مژگان و شیخ پور،خاک

 .روستایی گیالن مسکن بر اجتماعی تغییرات و فرهنو
 .663-615(، 62)3 ،شهری مدیریت فصلنامه

اثربخشی  .(1111) یونس ،ف لی، عبدالرضا و کاویانی رحمانی
اعتبررارات خرررد در بهسررازی مسرراکن روسررتایی: مررورد   

 .شهرسرتان سرقز  هرای روسرتایی    گراه  مطالعاتی سرکونت 
-63(، 61)2، انجمرن جغرافیرای ایرران    جغرافیا، فصلنامه

15. 

ریزی توسرعه   ای بر برنامه (. مقدمه1111محمدرضا ) ،رضوانی
 . انتشارات قومس :تهران. روستایی در ایران

هرای   (. مسکن روستایی در برنامه1115محسن ) ،پورسرتیپی

 .52-12 (،62)1، نشریه هنرهای زیبا .توسعه

 
 پیونردهای  و روسرتا  و شرهر  (. روابط1111عبات ) سعیدی،

 فصلنامه جغرافیرا  .ادراکی بررسی شهری: یک-روستایی

 .31-21(، 1)6 ،ایران جغرافیای انجمن

 شهری  روستایی پیوندهای و روابط (.1131عبات ) سعیدی،

 نو.مهر می نشر. تهران: ایران در

 در اقتصرادی – اجتمراعی  الزامرات  (.1121عبات ) سعیدی،

 سمینار مقاالت مجموعه .روستایی مسکن و ساز ساخت

 .روستایی مسکن توسعه های سیاست

(. تغییرر اجتمراعی و توسرعه، چرام سروم،      1112آلوین، سو )
انتشررارات  :تهررران .ترجمرره محمررود حبیبرری مظرراهری 

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

متررجم   (. درباره مفهوم جغرافیای اجتماعی،1121شاهر، فرانتس )
 .16-65(،11)5، مجله رشد آموزش جغرافیا .عبات سعیدی

شناسرری  (. جامعرره1112موسرری ) ،و عنبررری مهرردی ،طالررب
. )ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایرران(  یروستای

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران

شناسی،  شناسی، زمین . روانسر: باستان(1111)کمال  ،طاهری
طاهری. مجموعره روانسرر     نشر کمال ،فرهنوجغرافیا و 
 شورای اسالمی شهر روانسر. روانسر، ،1پژوهی 

(. نقش منطقه ویرژه  1113عزیزپور، فرهاد و قاسمی، عاطفه )
ف ایی -اقتصادی پارت جنوبی، عسلویه در تحول مکانی

نشرریه تحقیقرات کراربردی علروم      .سکونتگاه روسرتایی 
 .111-32(، 13) 11، جغرافیایی

ارزیابی و بازنگری طرح ویرژه   .(1112مدمهدی )عزیزی، مح
بنیاد مسکن انقالب  .بهسازی و نوسازی مساکن روستایی

 تهررران: .معاونررت بازسررازی مسررکن روسررتایی ،اسرالمی 
 .انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی

(. اهمیرت و ضررورت بررسری تعامررل    1125عبرات )  ،عطراری 
مجموعرره مقرراالت سررومین سررمینار  .مسررکن و فرهنررو

انتشارات بنیاد  تهران: های توسعه مسکن در ایران. سیاست
 .مسکن انقالب اسالمی

: تهرران  .ارزیرابی ترثثیرات اجتمراعی    .(1113) محمد ،فاضلی
  .شناسان انتشارات جامعه
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(. ارزشریابی طررح عملکررد هرادی در     1116کامران، فریدون )
نامه کارشناسی ارشد توسعه  پایان .روستاهای استان لرستان

 روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

(. علررل عرردم 1112مجتبرری ) ،محمررود و طیبررات ،گالبچرری
 .های محلی )روستاهای زرنرد کرمران(   پایداری ساختمان
 .16-11(، 11)11 ،نشریه هنرهای زیبا

 (. مالحظاتی بر اثرات اقلیم زیسرتی در  1125محمد ) ،مسیبی
 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران. معماری

ریزی روستایی برا   برنامه .(1116حسن )سید ،لنگرودی مطیعی

 انتشارات جهاد دانشگاهی. :مشهد .تاکید بر ایران

 ییرهنمودهرا (. 1121مهندسران مشراور دی. اچ. وی. هلنرد )   
 چرام اول، مترجمران   یی،مراکز روسرتا  یزیر برای برنامه

: تهرران  .یران و مهردی گنج  ییاوکتا ناصر یر،جواد مسید
 انتشارات جهاد سازندگی.

سرند   ،طرح جامع مسکن(. 1115) وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت مسرکن و   انتشرارات  :تهرران  .اجرایی –راهبردی 
 شهرسازی.
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