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 ،ییمسکن روستا

 ،ییاقتصاد روستا

 ینواح شت،یمع

شهرستان  ،یراشهریپ

  نجانز

-شتیالت مسکن معمؤثر بر تحو یاقتصاد-یمحور و عوامل اجتماعشتیمسکن مع یهامؤلفه لیتحل هدف پژوهش حاضر

 یاورت کتابخانهصاطالعات به  یاست. روش گردآور یلیتحل -یفیتوص تیو از نظر ماه یکاربرد قیمحور است. نوع تحق

( یفراوان عیو توز نیانگی)م یفیاطالعات به صورت توص لیو تحل هیو پرسشنامه، مصاحبه(، روش تجز هدهاشامل)مش یدانیو م

انجام شده  (یو معادالت ساختار یهمبستگ بیآزمون ضر س،یآزمون کروسکال وال ،یتک نمونه ا T) آزمون یو استنباط

خانوار  273وکران است. با استفاده از فرمول ک نادهستان معجزات استان زنج یشامل خانوارها قیتحق یاست. جامعه آمار

ساده  یورت تصادفصدر سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به  یریگعنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه روستا به 5و در 

 یهاافتهیآمد.  درصد به دست 0.70آن  ریکرونباخ استفاده شد که مقاد یشاخص ها از آلفا ییایسنجش پا ی، و برابوده

تدارکات،  ،یدیولت -یشتیدر ابعاد مع ییمحور روستا شتیمسکن مع ،یتک نمونه اTدهد، براساس آزمون ینشان م قیتحق

دهد، ینشان م یت ساختارمعادال یهاافتهی نیبرآورد شده است. همچن یعدد نیانگیتر از منییپا یفرهنگ-یاجتماع ،یستیز

معادالت  یهاافتهیرابطه وجود دارد. براساس  715/0 ونیرگرس ارمقدمحور با شتیو مسکن مع یعوامل اقتصاد نیب

به  یفرهنگ -یماعاجت ،یستیتدارکات، ز ،یدیتول -یشتیدر ابعاد مع ییمحور روستاشتیمسکن مع یها یژگیو یساختار

ثر ؤم یقتصادا -یعوامل اجتماع یبررس جیو نتا استمحور  شتیمسکن به صورت مع یبودن سطح الگو نییپا نیمب بیترت

نامطلوب  طیراشمسکن در  نهیهز ،ییمورد مطالعه نشان داد چهار بعد درآمد، اشتغال، دارا یدر تحوالت مسکن روستاها

 یاقتصاد -یجتماعا یهابهبود شاخص شینشان داد با افزا رسونیپ یهمبستگ بیحاصل از آزمون ضر یهاافتهیقرار دارند. 
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 مقدمه
، 1391اند )سعیدی، های انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلف همواره در حال تغییر و تحول بودهسکونتگاه

ترین های روستایی، مسکن به عنوان اصلیدهنده بافت سکونتگاه(. در بین عناصر تشکیل37: 1390،یاری، 1386نظریان، 

ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با ماهیتی چند کارکردی )سعیدی و امینی،  یش از آنکهپعنصر کالبدی فضا 

1389،Tognoli.1987 ،؛:1389، زیاری و همکاران :Erdinc,2009که سازمان فضایی و نحوه 1370االمینی،؛ روح )

حاکم بر جامعه ها و هنجارهای استقرار و ساخت آن بیانگر کیفیت استفاده از محیط و چگونگی تأثیر اقتصاد، سنت

فضایی و مناسبات  -( و به نحوی آشکار بازتاب روابط کالبدی1370االمینی، ، روح1387روستایی است )سرتیپی پور، 

 (.1389رود )سعیدی و امینی،اقتصادی و نیز تأثیرات فرهنگی در گذشته، حال و روند آتی آن به شمار می -اجتماعی

جزء محله و واحد گیرد و در آن ساختار محله، تبع انتظام اجتماعی شکل می های انسانی بهانسجام کالبدی سکونتگاه

(. جوامع روستایی به ویژه در 1395کند)عنابستانی و همکاران، های ساختاری جامعه تبعیت میمسکونی از ویژگی

غذیه، بیکاری، د پایین، سوء تاقتصادی از قبیل فقر، درآم -های متعدد اجتماعیکشورهای در حال توسعه با چالش

شهری، نارسایی امکانات بهداشتی و درمانی و وضعیت  -های گسترده روستاگیری اندک سرمایه، مهاجرتشکل

ها تا حدی است که نه نامناسب کمی و کیفی مسکن مواجه است؛ به طوری که دامنه تأثیرگذاری برخی از این چالش

تواند شهرهای کوچک و بزرگ را نیز ه اثرات و پیامدهای آن میدهد، بلکتنها مناطق روستایی را تحت تأثیر قرار می

(. از دیدگاه صاحب نظران 1389لنگرودی وبخشی،  متأثر ساخته و به بروز معضالتی در این مناطق منجر شود)مطیعی

آمد در های اقتصادی و اجتماعی کاراجتماعی جامعه و فقدان نظام و مکانیزم -ها عمدتا با شرایط اقتصادیاین چالش

 (.1385ارتباط است)سعیدی، 

( که به عنوان نمادی از Haji Ebrahim, Zargar,2006یکی از عناصر مهم در فضای روستاها مقوله مسکن است)

مکانی) به  -چگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش، طی سالیان متمادی بر حسب شرایط زمانی

 Hosseiniاقتصادی، ایدئولوژیکی سازندگان آن( در هر منطقه شکل گرفته است) ویژه تاریخ، فرهنگ و مبانی

Abri,2001فرهنگی و اقتصادی  -ها در ابعاد اجتماعی( مسکن به خودی خود به مثابه ویترینی منعکس کننده نوع فعالیت

دهنده میزان درآمد و ، نشانها و در نهایتو نوع بینش روستاییان و نحوه ورود و تأثیرگذاری تکنولوژی بر زندگی آن

 نوع معیشت ساکنان آن است. 

نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای  در نهایتهای زیستی، معیشتی و گاه شیوهمسکن روستایی تجلی

(. آسایش خانواده و فراهم 1394هاست)عبداللهی و همکاران، اقتصادی تأثیرگذار در شکل بخشی به آن -اجتماعی

)حسینی استرتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان، نیازمند مسکن آمدن امکان ا

 (. 1394وهمکاران، 

دهنده نوع مسکن روستایی به عنوان نمادی از چگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش، نشان

نگی روستاییان و چگونگی تحول و استفاده از تکنولوژی و نهایتاً فره -ها در ابعاد اقتصادی و نگرش اجتماعیفعالیت

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ( .به عبارت دیگر پدیده1382ابری،  )حسینی استسطح درآمد و معیشت ساکنان آن 

، پور وکالبدی است که برای فراهم کردن شریط مناسب زیست، زندگی و معیشت برپا شده است )مهدیان و سرتیپی

های دامپروری، کشاورزی و صنعتی هرکدام نظام مسکونی های معیشتی و زیستی گوناگون مانند شیوه(. شیوه1392
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های اقتصادی و اجتماعی خاص حاکم اند. تفاوت مسکن روستا و شهر نیز ناشی از نظام خاص خود را به وجود آورده

های متداخلی وستایی بر خالف زندگی شهری زمان(. سکونت و کار در زندگی ر1392هاست )صفوی و ابوذر، برآن

 .(1382خلق،  دارند و به همین دلیل فضاهای سکونت وکار، نیز تداخل دارند )نیک

در نظام زندگی روستایی عالوه بر تداخل کار و معیشت و سکونت، کارکرد سکونت و تولیدی نیز دارای تداخل 

ر سکونت، انبار محصوالت و وسایل، آغل دام، محل نگهداری شود محیط مسکن عالوه باین فرایند باعث می است

های تولیدی و معیشتی به هر حال خصلت استادوات و ماشین آالت کشاورزی و تولید صنایع دستی و خانگی نیز 

(. با عنایت 1394دهد )عینالی و همکاران، مسکن، قسمتی از ساختار مسکن روستایی است که به آن وجه اقتصادی می

توان انتظار داشت تغییر و دگرگونی در یک جزء از فضایی، می -های مکانیکارکردی نظام -یوستگی ساختاریبه پ

وار، ممکن است به سایر اجزای نظام انتقال یافته و زمینه اجزای ساختاری یا کارکردی یک نظام، بر پایه ارتباط نظام

خیر طی تحوالت أهای هایی که طی ساللفهؤترین ماز مهم (.1391تغییر و دگرگونی کل نظام را فراهم آورد )سعیدی، 

-، تغییر از مسکن معیشتاستمحور مسکن در نواحی روستایی های معیشتلفهؤمرتبط با مسکن دچار تغییر شده است، م

 . است، دارای اثرات منفی بر روی اقتصاد روستایی استمحور به مسکن روستایی که صرفا دارای کارکرد سکونتی 

های جامع توسعه روستایی اساس توانمندسازی و بهبود پایدار معیشت خانوارهای روستایی احی و اجرای سیاستطر

(. عواملی مانند فرایندهای شهرنشینی و صنعتی شدن منجر به ایجاد تغییرات وسیعی در Walelign et al, 2016 ) است

قدیری معصوم  رویکرد معیشت پایدار پیشنهاد گردید ) 1980ی  (. در دههLiu and Liu, 2016 معیشت این مناطق شد )

 Smith et (. این رویکرد یک چارجوب وسیعی برای ارزیابی ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد نمود )1394و همکاران، 

al, 2013 رت گرفته، هنوز باوجود تحقیقات فراوان صو است.(. یکی از ابعاد مهم این رویکرد، موضوع تغییر معیشت

 تغییر الگوی معیشت خانوارهای روستایی ناشناخته باقی مانده است. وامل مؤثر برهم ع

اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشت استوار است. معیشت چیزی بیشتر از شغل است. معیشت شامل 

 دهند تا گذران زندگی کنند. همه کارهایی است که افراد انجام می

و در جامعه قابل توجه و بااهمیت است. کشور و به عنوان یک ضرورت در  تأمین مسکن یکی از مسائل مهم

( نیز 34و31(. لذا درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران) اصل1389احمدی، ریزی ملی، دارای اولویت است )برنامه

اسب برای به عنوان یک ضرورت به آن توجه گردیده و دولت مکلف شده تا شرایط مناسب در زمینه تأمین مسکن من

ساز  های حساس، مسئلههمه اقشار جامعه را فراهم نماید. بخش مسکن در جمهوری اسالمی ایران همواره یکی از بخش

 (1384و پر سروصدا بوده است)وارثی و سقایی، 

اقتصادی هر خانواده، مسکن  -های پایگاه اجتماعی ترین و مؤثرترین مؤلفهدر منطقه مورد مطالعه یکی از مهم

 مین آسایش و امنیت و وضعیت اقتصادی هرخانواده دارد. وجود مسکن معیشتأکه نقش مهمی در ت استمحور معیشت

شود. مسکن روستایی به عنوان عنصری  محور باعث تقویت ابزارهای تولیدی و حفظ دانش بومی در نواحی روستایی می

خیر تغییرات وسیعی داشته است. این عنصر فرهنگی عالوه بر نقش سکونت، بخشی از أهای ی، در سالمادی و فرهنگ

خیر، تغییرات شگرفی در ساختار و أهای آید. در دههفضای اشتغال، تولید و انبار ملزومات زندگی نیز به شمار می

ارتباط با معیشت و فعالیت اقتصادی کارکرد مسکن روستایی پدید آمده است؛ به طوری که کارکرد مسکن که در 
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 خانواده بوده، از بین رفته است و پاسخگوی نیاز جامعه روستایی نیست. بر این اساس عوامل متعددی بر مسکن معیشت

های آتی مسکن روستایی مفید ریزیها در برنامهباشند که شناخت و تحلیل آنمحور در نواحی روستایی تأثیرگذار می

 ود.و مؤثر خواهد ب

های زندگی امروز و تأمین مسکن و محیط مناسب اهتمام به توسعه کالبدی و رفع نیاز روستاها متناسب با ضرورت 

ناخت و بررسی در روستاها امری اجتناب ناپذیر است. نیاز گسترده و روزافزون جامعه روستایی به مسکن مستلزم ش

ترین عنوان عمده. مسکن بهاستتحوالت الگوی مسکن  برهای کمی و کیفی آن و شناخت عوامل مؤثر مسکن و ویژگی

های اجتماعی، اقتصادی و گسترش جزئ از اجزای بافت کالبدی روستا است که درگذر زمان و هماهنگی با دگرگونی

تی شده که متناسب امکانات و فناوری با تحول همراه بوده است. امروزه الگوی مساکن در روستاها دچار تغییر و تحوال

های اجتماعی و اقتصادی و برهم ریختگی فضایی شده است. ا کارکرد و معیشت روستاییان نیست و موجب نابسامانیب

کن روستایی جدید با و باعث شده که مسا استوساز مساکن این تغییرات در شکل، طراحی، مصالح و دانش ساخت

ی گردد. عوامل باشد مشابه الگوهای مسکن شهر الگوهای سنتی و بومی تفاوت بسیاری داشته و بیش از آنکه روستایی

 اجتماعی است -باشند، یکی از این عوامل، اقتصادی زیادی در تحوالت الگوی مسکن معیشت محور روستایی مؤثر می

هدف اصلی تحقیق کنکاش  براساس مباحث مذکور،گذارند. شده تأثیر میکه بر کیفیت ساخت و مصالح به کار گرفته

  محور است.های اجتماعی ـ اقتصادی و مسکن معیشتبین شاخص و بررسی روابط

 در داخل و خارج از کشور انجام شده است.  یمحور روستایی مطالعات در زمینه مسکن معیشت

به بررسی ارائه مسکن کم درآمد در موریس: بهبود عدالت اجتماعی و کیفیت مکان  (2016(در سال 1گودین

ریزی و فرآیندهای راهبردی جهت ارائه مسکن به افراد کم درآمد همراه با مشارکت امهپرداخت و نتایج نشان داد برن

های توسعه مسکن پایدار حلهای دولت منجر به راه آنان نتایج مناسبی به دنبال دارد. مشارکت مردمی همراه با حمایت

اند به عدالت اجتماعی و مکان با توریزی مشترک میشود. از این رو مشارکت ساکنین همراه با رویکرد برنامهمی

(، 2017و همکاران در سال) 2المیا فردوس (. 1396شود)نیکپور،  تر منجر شود و جامعه به نوبه خود پایدارتر میکیفیت

اند. هپرداخت "و فصل در رجهشی، بنگالدشتجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در مسکن روستایی و الگوی حل  "به بررسی

های اجتماعی و اقتصادی در منطقه روستایی شرایط مسکن جدید در بنگالدش را از لحاظ ویژگیش های این پژوهیافته

دهد.  که دالیل اصلی تغییر در الگوی ساخت مساکن جدید را عوامل مؤثر بر وضعیت مسکن و دلیل تغییر را نشان می

ت زمین، تغییر و افزایش درآمد از طریق کاهش مساحدالیل تغییر شرایط عبارتند از:  شرایط، معرفی کرده است که این

 های خانواده مشترک و کم شدن اعضایفعالیت غیر از کشاورزی و میزان مهاجرت، تغییر در سبک زندگی و هسته

(، به شناسایی 2017و همکاران درسال )3جئونگ سو جین(. 1397)مهدی نژاد و اسدپور،  hsjنفر  3نفر به  5خانواده از 

های ارزیابی مشروط در منطقه ی توسعه مسکن روستایی با استفاده از مشارکت چند معیار و روشمناطق اولویت برا

دهد که استفاده از روش ارزیابی مشروط اند و نتایج نشان می مخزن آالژ، مرکز اکستادادورا مرکزی)اسپانیا( پرداخته

های گردشکری را گسترش و د و فعالیتدار ادغام مسکن پایدار روستایی را بهبولویتومشارکتی برای دید آب ا

                                                           
1- Goodin  
2- Lamia Ferdous et all 

3-Jin Su Jeong et all 



 
 

 109 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

بندی نیازهای مسکن اولویت "(، با بررسی2019در سال ) 1همکاران و گالنت نیک بخشد.میحفاظت از محیط را تعادل 

به این نتیجه "ریزی کاربری اراضی در مناطق روستایی: تئاتر سیاسی یا حفاظت از امکانات؟محلی از طریق برنامه

رایط( و تغییر تقاضا سازی)ناشی از کوچک شدن بازار صاحبان خانه واجد شور کلی کاهش در خانهاند که به طرسیده

تواند قیمت خانه را باال ببرد و قیمت کلی مسکن را کاهش های جدید دست دوم بازار میگذاران از خانهتوسط سرمایه

کارکردی سکونت و مسکن روستایی  -ری(، به تبیین تحوالت ساختا1397سیانی و همکاران در سال )قاسمی  .دهد

اند  و نتایج پژوهش بیانگر آن است که در اثر نفوذ مطالعه موردی: بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان پرداخته

طلبی، شیوه سکونت در مناطق روستایی تسلط الگوی فضابندی زیستی و رفاهفرهنگ شهری، بهبود سرمایه انسانی، 

واحی اقتصادی و کالبدی در ن -شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد اجتماعی تغییر یافته و به شیوه

(، به بررسی تغییرات 1397) سال در همکاران و پورطاهری (.1397سیانی و همکاران، روستایی ظاهر شده است)قاسمی

ط اقتصادی و اجتماعی، تغییراتی در مسکن تغییر شرای داد کهاند، که نتایج نشان مسکن روستایی استان مازندران پرداخته

روستایی از جمله تغییر در فضای اختصاصی دام، انبارعلوفه، محل پخت نان، محل ذخیره سوخت فسیلی، فضای 

آورد. این تغییرات به دنبال توسعه کالبدی و خدماتی آشپزخانه، فضای اختصاصی خواب و پذیرایی و ایوان به وجود  می

ثیر فرهنگ شهری در روستاها به وقوع پیوسته و در نهایت به تغییر کارکرد اقتصادی و اجتماعی أروستاها و تحت ت

تحلیل عوامل  "بررسی با ،(1398) سال در همکاران و اسالمی (.1395مسکن منجر شده است )پورطاهری و همکاران،

 "هستان معجزات، شهرستان زنجانمحور در نواحی روستایی مطالعه موردی: داقتصادی مؤثر بر تحوالت مسکن معیشت

باشد که در حال تحول می« خوابگاهی»های روستایی به سمت اند که کارکرد مسکن در سکونتگاهبه این نتیجه رسیده

این روند که متأثر از جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی است درآیند باعث کاهش سطح تولیدات خواهد شد )اسالمی و 

هایی است که برای زندگی و ها و فعالیتها، داراییمعنای زندگی و زنده بودن، توانایی» معیشت به (.1398همکاران، 

(. معیشت نهادهای اجتماعی، روابط فراخانواری و سازوکارهای chambers,2005:5«)زنده بودن موردنیاز است

شت چیزی بیشتر از شغل است. معی(. »40: 1390پور، گیرد )جمعهدسترسی به منابع در طول دوره زندگی را نیز دربرمی

(. Helmor & Sing,2001:45« )دهند تا گذران زندگی کنند معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام می

ی ترکیب انواع مختلف سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم است؛ زیرا توانایی گیری هر الگوی معیشت، شیوهدر شکل

های ملموس و های اجتماعی و مادی، دارایی و سرمایهستایی وابسته به پایهپیگیری راهبردهای مختلف معیشت رو

 ,Ellis؛ carney,1998:42؛ Scoones,1998:7-8ی تسلط و مالکیت روستاییان است ) غیرملموسی است که در حیطه

 & Chambersریزی جوامع روستایی تأمین معیشت است)های برنامهترین چالش(. امروزه یکی از بزرگ2000:23

Conway, 1992 یکی از عوامل مؤثر جهت تحقق معیشت در نواحی روستایی دارا بودن مسکن معیشت محور در .)

 این نواحی است که از دیرباز نقشی اساسی در تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستائیان داشته است.

و بیت، جای سکون و مقام و جای آرام است  جای باشش و خانه، منزل»مسکن در لغت نامه دهخدا به معنای 

ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد )مرکزآمارایران، ( و واحد مسکونی و یا محوطه1373)دهخدا، 

 شود )(، به عبارت دیگر مسکن کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامل می1375

                                                           
4- Nick Gallent et all 
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ای پذیری افراد نسبت به جهان است و نقش تعیین کنندهن حال عامل اصلی جامعه(. و در عی1385پورمحمدی، 

 (Short, 2006)دارد

و 1388و سرتیپی پور،Manoj P K:2010مسکن روستایی در جوامع بشری پاسخگوی یکی از نیازهای حیاتی است )

( و به 1363و مخبر، Doma´nski, 2008 ;Napp .1982( و مفهومی فراتر از سرپناه دارد)1374و تولون، 1371زنجانی، 

و قنبری، 1386پور  عنوان شاخص مهم توسعه دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی است)سرتیپی

ای از کارکردهای گوناگون دههای مختلف با مساکن شهری متفاوت بوده و دارای طیف گستر( و از جنبه1387

 (. 1389)سعیدی و امینی،هستند

زای مسکن سنتی روستایی شامل درب ورودی، حیاط، محل نگهداری دام، انبار علوفه و محصوالت کشاورزی، اج

که طی  است انبار ادوات کشاورزی، ایوان، اتاق خواب، اتاق قالی بافی، هال پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی...

-اجزای سنتی که معیشت های بی رویهی و مهاجرتوستاییان، وقوع خشکسالخیر به دالیلی چون تغییر شغل رأهای سال

 اند.که بیشتر جنبه تزئینی دارند دادهاند و جای خود را به اجزای نوین محور بودند تغییر کارکرد داده

شود که اجزای آن عالوه بر دارا بودن کارکرد خوابگاهی در تأمین بخش  محور به مسکنی گفته میمسکن معیشت

(. به طور کلی 1398های روستایی نقش داشته باشد)اسالمی و همکاران، اقتصاد خانوادهای از معیشت و  عمده

زیستی: شامل  کارکرد -1شوند که عبارتند از: دسته تقسیم می 4کارکردهای مختلف مسکن روستایی در بعد معیشت به 

شود)بدری و موسوی، ربوط میها م فضایی است برای زیست، استراحت و خواب ساکنین و یا مستقیماً به این فعالیت

 -3(. 1376تولیدی(: فضاهای کارگاهی و تدارکاتی روستایی است )نبردی،  -کارکرد اقتصادی )معیشتی -2(.  1389

های سازی موادغذایی، ساخت یا تعمیر ابزار آالت برای فعالیتکارکردهای تدارکاتی: خدماتی مانند پخت و پز، آماده

اجتماعی: یکی دیگر از کارکردهای اصلی مسکن، فراهم آوردن شرایط مطلوب  -هنگیکارکرد فر -4تولیدی و....

های خانوادگی ( به منظور تحقق فعالیتDomanski,2008: ؛ 1375؛ هدایت نژاد، Westaway .2006برای خانواده )

 (.1389و امینی، دهند )سعیدی ها و فضاهای خاصی را به خود اختصاص میاست. که هر یک از این کارکردها، عرصه

شناختی، توان در چهارمقوله)شکل زمیندهی مسکن روستایی را میبندی و شکلترین عوامل مؤثر در تیپمهم 

عوامل  .(1396) ظاهری و همکاران، ماعی و فرهنگی ساکنان( خالصه کرداقتصاد معیشتی، عوامل اقلیمی، و موقعیت اجت

فضایی، نحوه  –(، موقعیت، جایگاه مکانی Iranmanesh,2010اقلیمی ) شرایط  ،جغرافیایی مانند شکل زمین شناختی

باشد. از دیگر عوامل موثر می توان به عوامل اقتصاد معیشتی که شامل نوع  ( می1390و یاری، 1382تعامل)رضوانی، 

دام، میزان درآمد خانوارهای روستایی، انبار محصوالت تولید شده، محل نگهداری ( Hashemnejad,2008)شغل 

(، نوع فعالیت  1379(، ارتباط اقتصادی با جوامع شهری )شکویی،1387فرآوری محصوالت تولید کشاورزی )قنبری، 

(، نوع معیشت مانند 1388گذاری در بخش مسکن )زرگر، تولیدی، ابزار تولیدی، میزان درآمد با قدرت سرمایه

عوامل اجتماعی که به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می توان کشاورزی، باغداری و... اشاره کرد. از عوامل دیگر می

های کمی مانند بعدخانوار، تسهیالت خدمات و... در بخش کیفی مانند نوع و زمان ارتباط با شوند نام برد. شاخصه

گیری مسکن اعضای خانواده، شیوه مالقات با دیگران، چگونگی ارتباط مرد و زن در بیرون از خانه و درون آن در شکل

(. از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر مانند قومیت، نحوه سکونت پیشینیان، ساختار خانواده، Rapaport,1969اند)ؤثر بودهم



 
 

 111 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

(، گسترش 1388احمدیان وهمکاران، مهاجرت، روابط خویشاوندی، قشربندی اجتماعی، افزایش جمعیت روستا )

(، 1389سعیدی و همکاران، تسری قانون ارث) (،1389سعیدی و همکاران، ارتباطات و دسترسی آسان به اطالعات)

اخوت، های روستایی)(، ساختار و نوع خانواده1391صیدایی و همکاران، خانه پدری) گزینی از خانواده و جدای

های کالن دولت، تسهیالت بانکی، باشند که عبارتند از: سیاستدیگر عوامل مؤثر، عوامل سیاسی می(. از 1376

ایزدی و (، خرید و مرمت واحدهای مسکونی)1390یزدی و همکاران،  پاپلیهای اجرایی) گاهتخصیص اعتبارات، دست

(، ورود فضای مجازی 1388زرگر،ها) توان آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش(. از عوامل فرهنگی نیز می1387همکاران، 

یت، اختراعات و اکتشافات، (، تحوالت اکولوژیکی، افزایش جمع47-61، 1388پور، سرتیپیاینترنتی و دیستوپیا )

 ( نام برد. 1362اللهی، امانها )ها، تماس فرهنگجنگ

ترین شرایط و در میان شدیدترین تنگناها نقش از دیدگاه راپاپورت خانه یک کنش انسانی است و در سخت

ه سازوکار کنترل (. از سویی دیگر در جوامع سنتی روستایی خان1388سازد)راپاپورت، های فرهنگی را روشن میارزش

بینی و اخالق یک قوم تلقی گردد و از  تواند به عنوان مکانیسمی فیزیکی منعکس کننده جهاناجتماعی است که می

(. و از 1388)راپاپورت،  استکنند، های که همان نقش را ایفا میاین نظر قابل مقایسه با نهادهای اجتماعی و مکانیسم

های زندگی و بخشی از کل نظام اجتماعی و نظام فضایی خشیدن و جاودانگی شیوهنظر راپاپورت مسکن برای تداوم ب

 (.1391)خاکپور،  استهای آداب و رسوم اخالق قومی ای برای انتقال و پاسداشتو وسیله

از دیدگاه درئو مساکن روستایی از تحول مصون نیستند، ولی از آنجا که بروز هر نوع تغییری در مساکن مستلزم 

بردار دارد، دگرگونی در آن به ها ریشه در عادت و فرهنگ جامعه بهرهگذاری است و نیز شیوه آرایش خانههسرمای

شود تا بروز تغییر در مساکن روستایی، در مقایسه با تحوالت اقتصادی جامعه گیرد و همین امر سبب میتأنی صورت می

 (. 1398 سکونتگاهی با وقفه و درنگ مواجه شود )اسالمی وهمکاران،

های سنتی و گرایش به سبک زندگی غربی بر تغییرات فرهنگی به خصوص تغییر در ارزش»دارد چوگر بیان می

 .((Turgut.2001های مسکونی اثرات متعددی بر جای نهاده است الگوی مسکن و طرح
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 شناسی روش
تحلیلی و از نظر نوع، کاربردی است.  در  -ماهیت، توصیفی های تحقیق، روش تحقیق از نظربا توجه به پرسش

های محور با استفاده از گویهتصادی مؤثر در تحوالت مسکن معیشتاق -منظور تحلیل عوامل اجتماعیتحقیق حاضر به 

اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته  -های اجتماعیمحور و شاخص های مسکن معیشتعینی و ذهنی، شاخص

 (2و جدول  1ست)جدول ا

 

 ثر بر مسکنؤاقتصادی م -های اجتماعیشاخص  .1جدول

 گویه ابعاد 

 
 
 
 

عوامل 

 اقتصادی

 
 

سطح  -توانایی پس انداز کردن -میزان توانایی بازپرداخت وام ها -میزان پس انداز خانوار -میزان درآمد خانوار درآمد

درآمدی، استمرار و ثبات نسبی درآمد، میزان  رضایت از درآمد، تنوع منابع -رضایت از میزان پس انداز کردن

تأمین درآمد از محصوالت لبنی و دامی، میزان تأمین درآمد از محصوالت زراعی، میزان درآمدهای 

 جانبی)حقوق، بازنشستگی و...(، میزان درآمد با قدرت سرمایه گذاری در مسکن

مندی غل، امید به آینده شغلی، توان نوآوری شغلی، بهرهرضایت از ش -میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسکن اشتغال

ای، وجود انگیزه برای پیشرفت شغلی، امکان تغییر شغل در محیط مداوم از آموزشهای شغلی و فنی و حرفه

 روستا

 افزایش قیمت محصوالت -توان پرداخت کردن اعتبارات -میزان دسترسی به اعتبارات)وام( -ارزش وسیله نقلیه دارایی

میزان  -میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن -بیمه محصوالت کشاورزی -محلی)مواد غذایی(

 استفاده از فضاهای مسکونی جهت معیشت

 

 هزینه مسکن
میزان استطاعت هزینه های مثل پول آب، برق،  -میزان استطاعت تأمین هزینه های تصرف مسکن مثل اجاره و...

میزان استطاعت تأمین هزینه های تعمیرات اساسی مسکن  -تطاعت تأمین هزینه های ساخت مسکنمیزان اس -و...

میزان استفاده از  -میزان استفاده از وام های بانکی جهت ساخت یا تعمیرات اساسی -مثل نوسازی،بازسازی و...

 سایر منابع کمکی جهت ساخت یا تعمیرات اساسی

 -پایگاه اجتماعی

 اقتصادی

 نوع شغل -درآمد -مقدار اراضی کشاورزی -نوع وسیله نقلیه -تعداد دام -تحصیالت -اعضای خانوارتعداد 

 

 محورهای مسکن معیشتشاخص .2جدول

 شاخص ابعاد 

 
 
 
 

 مسکن  معیشت محور

 نگهداری دام، نگهداری طیور، انبار علوفه و موادغذایی، کارگاه صنعتی و دستی)رشتهبری و...(، تولیدی -معیشتی

 ها و سبزیجاتتولید برخی میوه

کردن، شورکردن،  تهیه مواد لبنی آمادهسازی مواد غذایی، تبدیل برخی مواد خوراکی)خشک تدارکاتی

کمپوت کردن و...(، پخت غذا برای کارگران) نیروی کار مزرعه خانوادگی(، ساخت یا تعمیر 

 های تولیدیابزارآالت برای فعالیت

آسایش، راحتی و فضای کافی برای زندگی، امنیت ساکنین در برابر مخاطرات ایجاد آرامش و  زیستی

 طبیعی، زمینه ساز توسعه و پیشرفت ساکنین، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده

ثبات و همبستگی خانواده، حفظ عزتنفس و شکوفایی استعدادها، رشد و تقویت روابط بین اعضای  اجتماعی و فرهنگی

های اجتماعی، خویشاوندان، رشد و تقویت روابط بین همسایگان، برگزاری مراسم خانواده و

 های اعتقادیپاسخگویی به نیازهای فرامادی، دربردارنده ویژگی

  

ای و میدانی )پرسشنامه و مشاهده( است، پرسشنامه در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

های وتحلیل دادههایی در طیف لیکرت پنج مقیاس تشکیل شده است. برای تجزیها پاسخاساساً از سؤاالت بسته و ب
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ای، آزمون تک نمونه T نامه از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی ) آمارهحاصل از پرسش

قیق حاضر شامل ( استفاده شده است. جامعه آماری تحAMOSضریب همبستگی، آزمون کروسکال والیس، مدل 

روستای دارای سکنه و 24دارای 1395. این دهستان طبق سرشماری استخانوارهای دهستان معجزات استان زنجان 

. باتوجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق و براساس سطح بندی استیک روستا خالی از سکنه 

به عنوان  کشی(گیری احتمالی ساده )قرعهاده از روش نمونها استفب روستای دهستان معجزات25روستا از  5جمعیتی 

روستا به  5نه در نمو 273نمونه انتخاب شدند. بااستفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه  

ای سنجش گیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده است. همچنین بردست آمد. نمونه

 درصد به دست آمده است. 0.70ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن پایایی شاخص

 48° 35′ 35ʺتا  48°16′ 6ʺکیلومترمربع در قسمت جنوب شهرستان زنجان، بین  382دهستان معجزات با وسعت 

های بناب و شهر زنجان، از دهستان عرض شمالی قرار دارد که از شمال به 36° 41′ 3ʺتا  36° 27′ 20ʺطول شرقی و 

 24شود. این دهستان دارای شرق به دهستان گوزلدره، از جنوب به ایجرود باال و از غرب به بوغداکندی محدود می

 اند.روستا به عنوان نمونه انتخاب شده 5ها ( که از بین آن1369پارچه آبادی است )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 
 

 
 قعیت جغرافیایی دهستان معجزات و روستاهای مورد مطالعه. مو2شکل 

 

 های تحقیقهیافت

نفر افراد  273دهد، که از مجموعدهندگان نشان میآمده از بررسی وضعیت جنسی پاسخدست های توصیفی بهیافته

بررسی وضعیت اند. (درصد پاسخگویان زن بوده 8.4نفر)  23(درصد پاسخگویان مرد و  90.1نفر) 246دهنده پاسخ

های باشند. یافتهها مجرد میدرصد آن 29.3درصد پاسخگویان متأهل و  70.7دهد، دهندگان را نشان میتأهل پاسخ

درصد از پاسخگویان بیسواد،  44.3دهد، دهندگان نشان میآمده از بررسی وضعیت تحصیالت پاسختوصیفی به دست

باشند. درصد دیپلم و تحصیالت دانشگاهی می 13.6راهنمایی،  درصد 21.2درصد دارای تحصیالت ابتدایی،  20.9
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 7.3درصد در کشاورزی،  35.5درصد افراد در مشاغل آزاد،  39.2دهد، بررسی شغل اصلی افراد روستایی نشان می

اوانی اند. از جمله دالیل باالبودن فردرصد کارمند بوده 4.0درصد بیکار،  7.0درصد باغدار،  7.0درصد در دامداری، 

آمده از متراژ مسکن  های توصیفی به دست. یافتهاست ستاهای مورد مطالعه به شهر زنجانمشاغل آزاد، نزدیک بودن رو

مسکن متر 400درصد دارای  0.7متر مسکن و  200-100درصد پاسخگویان دارای  55.3دهد، پاسخ دهندگان نشان می

 باشند. به باال می

دهد، که محور مناطق روستایی نشان میتولیدی در مسکن معیشت-معیشتی عدنتایج به دست آمده از بررسی ب

و نگهداری دام با میانگین  2.17های  انبار علوفه و موادغذایی با میانگین ترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخصبیش

دهد، که ایی نشان می. نتایج به دست آمده از بررسی بعد تدارکاتی در مسکن معیشت محور مناطق روستاست 1.67

های پخت غذا برای کارگران)نیروی کارمزرعه خانوادگی( با میانگین باالترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخص

. نتایج توصیفی به دست آمده از بررسی بعد زیستی است 1.75سازی موادغذایی با میانگین  و  تهیه مواد لبنی آماده 2.05

دهد، مناطق روستایی مورد مطالعه در شرایط مطلوب زیستی قرار نگرفته و نشان می در مسکن معیشت محور روستایی

ترین میانگین برای مؤلفه راحتی در این بعد بیش های طبیعی و انسانی مقاوم نیست.دهندگان در برابر آسیبمسکن پاسخ

ین میانگین برای گویه دربردارنده . در بعد اجتماعی و فرهنگی بیشتراست 2.94و فضای کافی برای زندگی با میانگین 

 -. و همچنین نتایج به دست آمده از بررسی بعد درآمد در عوامل اقتصادیاست 3.85های اعتقادی با میانگین ویژگی

ترین میانگین برای گویه میزان بومی بودن شاغلین در تولید دهد، که بیشاجتماعی مؤثر در تحوالت مسکن نشان می

 1.13گذاری در مسکن با میانگین گویه میزان درآمد با قدرت سرمایهترین میانگین برای و کم 2.56مسکن با میانگین 

ترین میانگین برای گویه ارزش وسیله نقلیه با میانگین دهد، بیش. نتایج به دست آمده از بررسی بعد اشتغال نشان میاست

. است 1.16با میانگین  ایفهحر و های شغلی و فنیشمندی مداوم از آموزترین میانگین برای گویه بهرهو کم  3.00

ترین میانگین برای گویه افزایش قیمت محصوالت دهد، بیشنتایج توصیفی به دست آمده از بررسی بعد دارایی نشان می

های است. و بررسی 1.06ترین میانگین برای گویه بیمه محصوالت کشاورزی با میانگین و کم 3.45محلی با میانگین 

های تعمیرات اساسی دهد، بیشترین میانگین برای گویه میزان استطاعت تأمین هزینهمربوط به بعد هزینه مسکن نشان می

های بانکی ترین میانگین برای گویه میزان استفاده از وامو کم است 2.00مسکن مثل نوسازی و بازسازی با میانگین 

 .تاس 1.55گین جهت ساخت یا تعمیرات اساسی با میان

تولیدی، -های مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتیتحلیل میانگین عددی حاصل از سطح ویژگی

. استمحور دن سطح الگوی مسکن به صورت معیشتفرهنگی به ترتیب مبین پایین بوـ  تدارکات زیستی، اجتماعی

و براساس طیف لیکرت در نوسان است  5تا  1ای و با احتساب دامنه طیفی موجود که بین تک نمونه tبراساس آزمون 

معنادار است و  0.01( ارزیابی شده است. این تفاوت در سطح آلفا 3این میزان برای تمامی بعد کمتر از شرایط متوسط)

تحلیل میانگین عددی . و (3جدول )تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است 

تک  tاقتصادی مؤثر در تحوالت مسکن روستاهای موردمطالعه، براساس آزمون -مل اجتماعیحاصل از بررسی عوا

های اقتصادی در حد مطلوبی قرار ندارند. تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به دهد وضعیت شاخصای نشان مینمونه
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، هزینه مسکن در شرایط نامطلوب شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است. بنابراین چهار بعد درآمد، اشنغال، دارایی

 .قرار دارند

 

 محورهای مسکن معیشتتحلیل مطلوبیت ویژگی .3جدول

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون

تفاوت  درصد 95فاصله اطمینان

 میانگین

 مولفه ها میانگین آماره آزمونT معناداری

 حدپایین حدباال

 تولیدی-یمعیشت 1.61 33.10- 0.000 1.384- 1.302- 1.467-

 تداراکات 1.61 35.40- 0.000 1.389- 1.311- 1.466-

 زیستی 2.21 33.37- 0.000 0.787- 0.741- 0.834-

 فرهنگی-اجتماعی 2.79 13.22- 0.000 0.207- 0.176- 0.238-

 

 اقتصادی مؤثر در تحوالت مسکن روستایی -مطلوبیت عوامل اجتماعی تحلیل .4جدول
 3مطلوبیت عددی مورد آزمون

 مولفه ها میانگین آزمون tآماره  معناداری تفاوت میانگین درصد 95فاصله اطمینان

 حدپایین حدباال

 درآمد 1.95 30.90- 0.000 1.046- 0.980 1.113-

 اشتغال 1.88 41.23- 0.000 1.116- 1.062- 1.169-

 دارایی 1.96 59.53- 0.000 1.039- 1.004- 1.073-

 هزینه مسکن 1.70 44.08- 0.000 1.291- 1.234- 1.349-

 

اقتصادی و مسکن  -ل اجتماعیآزمون ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل رابطه عوامدر ادامه تحقیق و با استفاده از 

های درآمد، نوع شغل، مقدار دهد، بین شاخصبر همین مبنا نتایج این آزمون نشان میشده است. محور پرداختهمعیشت

به  تعداد دام و تحصیالت با مسکن معیشت محور خانوارهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد. اراضی کشاورزی،

  .یابدمحور افزایش میاقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشت -های  اجتماعیاین معنی که با افزایش بهبود شاخص
 

 روستاییاجتماعی خانوارهای  -محور با پایگاه اقتصادیرابطه مسکن معیشت .5جدول

 معناداری ضریب همبستگی شاخص

 0.097 ./157 تعداد اعضای خانوار

 0.000 381/0 تحصیالت

 0.000 491/0 تعداد دام

 0.151 116/0 نوع وسیله نقلیه

 0.000 391/0 مقدار اراضی کشاورزی

 0.000 648/0 درآمد

 0.000 514/0 نوع شغل
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در روستاهای مورد مطالعه از آزمون کروسکال والیس استفاده  محورعناداری مسکن معیشتبرای بررسی تفاوت م

ل و ای مربوط به روستاهای حسن ابدادهد، باالترین میانگین رتبهن میشده است، بر همین مبنا نتایج این آزمون نشا

ره آزمون بین ما، همچنین براساس مقدار آاستای مربوط به روستاهای اژدهاتو و سلمانلو ترین میانگین رتبهرامین و کم

 (.6 جدول)رابطه معنادار وجود دارد 000/0ی محور در روستاهای مورد مطالعه در سطح معنادارمیانگین مسکن معیشت
 

 تحلیل تفاوت معناداری مسکن معیشت محور .6جدول

 میانگین رتبه ای تعداد نمونه نام روستا

 118.94 8 سلمانلو

 158.62 47 پاپایی

 201.23 30 حسنابدالی

 93.24 123 اژدهاتو

 176.76 65 رامین

Chi-Square 78.115 

 0.000 معناداری

 

استفاده  AMOS افزارمحور از نرماقتصادی در مسکن معیشت در ادامه تحقیق جهت بررسی و شناخت اثرات عوامل

ه شده است، نتایج رداختهای آزمون معادالت ساختاری پمارهآشده است. بر همین مبنا ابتدا به برازش مدل و براساس 

 (.7)جدول استدهنده مناسب بودن آماره ها جهت انجام آزمون برازش مدل نشان
 

 های آزمون معادالت ساختاریمارهآبرازش مدل براساس  .7جدول

Structural model (result) Recommended 

value 

Goodness-of-fit 

measure 

1.58  3.000  ≥ test statistic/df 2x 

0/956  0.900  ≤ GFI 

0/948 0.900  ≤ AGFI 

0/959 0.900  ≤ CFI 

0/983 0.900 ≤ NFI 

0/001 0.080 ≥ RMSEA 

0/000  0.050  >   SRMR 

0/987 0.900  ≤ TLI 

 

محور به اقتصادی به عنوان متغیر مستقل و مسکن معیشتـ های عوامل اجتماعی لفهؤم براساس شکل و مدل مفهومی،

 (.3ت)شکل یر وابسته در نظر گرفته شده اسغعنوان مت
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 محوراقتصادی بر مسکن معیشت -اجتماعی مدل مفهومی تحلیل اثرات عوامل .3شکل

 

محور اقتصادی بر روی مسکن معیشت های عواملبررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخص

رابطه وجود دارد. نتایج  715/0محور با مقدار رگرسیون معیشتاقتصادی و مسکن  -ل اجتماعیدهد، بین عوامنشان می

لفه هزینه مسکن دارای ؤمحور، میرگذاری در بعد زیستی مسکن معیشتثأترین تلفه اشتغال دارای بیشؤدهد منشان می

بعد  ثیر درأترین تلفه دارایی دارای بیشؤمحور، ممسکن معیشت تولیدیـ  معیشتی بیشترین تاثیرگذاری در بعد

تولیدی می باشد. در بین ابعاد عوامل  -ترین تاثیرگذاری با بعد معیشتیمد دارای بیشآلفه درؤفرهنگی و در م -اجتماعی

محور ترین اثرگذاری بر مسکن معیشتدارای بیش 852/0مد با مقدار رگرسیون آاقتصادی بعد در -اجتماعی

  (.8است)جدول 

 های تحقیق بر روی مسکن معیشت محوراداری ابعاد و شاخصو معنبراورد مقادیر رگرسیون  .8جدول

 Estimate S.E. C.R. P متغیر مستقل جهت متغیر وابسته

 *** 623. 270. 715. عوامل اقتصادی ---> مسکن معیشت محور

 *** 346. 578. 514. اشتغال ---> مسکن معیشت محور

 *** 159. 266. 575. اشتغال ---> تدارکاتی

 *** 179. 411. 674. اشتغال ---> زیستی

 *** 181. 287. 247. اشتغال ---> فرهنگی -اجتماعی

 *** 814. 274. 547. اشتغال ---> تولیدی -معیشتی

 *** 805. 245. 406. هزینه مسکن ---> مسکن معیشت محور

 *** 138. 230. 418. هزینه مسکن ---> تدارکاتی

 *** 317. 510. 404. هزینه مسکن ---> زیستی

 *** 315. 366. 457. هزینه مسکن ---> فرهنگی -اجتماعی

 *** 112. 252. 547. هزینه مسکن ---> تولیدی -معیشتی

 *** 217. 281. 337. دارایی ---> مسکن معیشت محور

 *** 029. 107. 442. دارایی ---> تدارکاتی

 *** 088. 099. 374. دارایی ---> زیستی

 *** 358. 109. 561. دارایی ---> فرهنگی -اجتماعی

 *** 247. 217. 471. دارایی ---> تولیدی -معیشتی

 *** 910. 043. 852. درآمد ---> مسکن معیشت محور

 *** 473. 194. 580. درآمد ---> تدارکاتی

 *** 173. 188. 596. درآمد ---> زیستی

 *** 014. 186. 745. درآمد ---> فرهنگی -اجتماعی

 *** 991. 197. 785. درآمد ---> ولیدیت -معیشتی
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دهنده واحد مسکونی و مطالعه شامل اجزاء و عناصر تشکیلمحور در روستاهای مورد الگوی مسکن معیشت

دار برنامه و برمبنای نیازهای خانوارهای روستایی است. چگونگی قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر در یک فرم تداوم

ات صورت گرفته در مورد مسکن و معماری روستایی واحدهای مسکونی سنتی روستایی ضمن بر اساس شواهد و مطالع

برخورداری از ارزش های معماری همانند سادگی و پیرایگی الگوهای بصری و زیبایی شناختی و انطباق با محیط طبیعی 

دهد. به آن هویت خاصی میکه  هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی استفاده از مصالح محلی و دانش بومی و ...

های محور در روستاهای مورد مطالعه به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی، فعالیتمسکن معیشت

دهد که های همگن و متشکل با هویت کالبدی خاص را تشکیل می مردمی، عناصر تولیدی و محیط زیست، مجموع

ش چند عملکردی فضاهاست. این هویت، از نفس سکونت و شیوه زیست در تجلی کننده ارتباطات و کارکردها و نق

گیرد. به همین دلیل مسکن در روستاها، عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تأمین امنیت و حریم روستا نشأت می

های موجود  خورد. گونهای متقابل به آن پیوند میگیرد و به گونهای از نظام تولیدی روستا را نیز در برمیخانوار، حلقه

شوند. زندگی روستایی و نوع نگرش روستائیان به جهان و مسکن روستایی مصادیق بارز این ویژگی محسوب می

ترین و شود تا اجزاء محیط به مطلوبوری باعث میهای بهرهطبیعت، امکانات و دانش او برای ساخت و تولید؛ و شیوه

ای منطقی و مکمل بین آنها، با حداکثر کارائی شکل گیرد. سازمان فضائی ابطهدر عین حال رعایت سادگی و برقراری ر

که در فضاهای مسکونی شهری هر گیرد. در حالیرود، متأثر از این نحوه کارکرد شکل می کالبدی آن به شمار می

سکن معیشت دهد، در فضای معنصر فضایی کارکردی معین را بصورت ویژه و منحصر به فرد، به خود اختصاص می

باشند؛ دار میمکمل با دیگر عناصر را نیز عهده محور بیشتر عناصر فضایی عالوه بر کارکردی خاص، کارکردهای

نماید. این مسئله تا بدآنجا پیش ها در ارتباط با کارکرد کلی مجموعه معنا پیدا میکه گاهی هویت و بقای آن بطوری

نامند. وضوح و اهمیت نقش مسکن در روستاها، اری عملکردگرا میرود که برخی معماری روستایی را یک معم می

های روستایی توجه  یابد که به نقش غالب آن در مجموعه عناصر تشکیل دهنده بافتتری میهنگامی نمود عینی

  (.4)شکل شود
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 پالن یک خانه با الگوی سنتی )به ترتیب طبقه اول و دوم( .4شکل

 

ایجاد شده است و برخی از اراضی کشاورزی  ای کارکردهای تازه 1390و  1380 هایدههدر با اجرای طرح هادی 

مرتبط  برای ساخت و ساز مسکن جدید بدون کار کارشناسی اند. اعطای تسهیالت بانکیزیستی تغییر کاربری یافته به

 ر ابتدا به دلیل دسترسی آسان اهالیبافت اولیه روستا د نبوده است. تأثیر رسد بیبا وجوه تاریخی روستا نیز به نظر می

گرفته  شکل های کشاورزیمعیشتی در مجاورت و هم مرز زمین برداریهای زراعی جهت بهرهبه منابع آبی و زمین

های مختلف بر ساخت و ساز و های سازمانفرسودگی ابنیه کهن، اعمال کنترل است. به مرور زمان به دالیلی چون

 فشرده روستا به صورت بافتی پراکنده در حاشیه جاده های ناشی از آن، بافت تاریخی وطرح هادی و توسعه اجرای

برداری از الگو به مثابه نوعی ارزش بر روستا حاکم شده است و گیرد. شهری شدنارتباطی روستا به شهر شکل می

ارداتی شهری سبب تغییرات و شود. استفاده از مصالحفرهنگ شهری مرسوم می های شهری به دلیل نفوذ و گسترشخانه

محور شده ای تغییرات در ساختار مسکن معیشتاند و مجموع این عوامل باعث پارهشده های روستاییکالبدی خانه

خود ه ب سطح حداقل ممکن در روستا یعنی صرف سکونت را امروزه مسکن جدید نوعی از تقلیل عملکردی به است.

ها از این نوعند. در عوض مسکن انبارها و کارگاه داری حیوانات،محل نگهدان، بیند. حذف فضاهایی چون هیزممی

و زیرزمین از این قبیل تغییرات  پارکینگ اتومبیل، مهتابی متناسب با نیازهای جدید تغییراتی را پذیرفته است. جدید

طاقچه  هایی نظیرحذف آرایهها و بریهمچون طاق نماها، گچ ها و تزیینات کاریکاهش میزان استفاده از ریزه هستند.

سازی جدید در ساختمان محلی به سبک -آسمان ابنیه از ابنیه سنتی و رف، تقلیل ریزهکاری در خطوط نما و خط

 فضای اندرونی منزل از تعبیه داالن ورودی، چرخش ظور حفظ محرمیته مندر مسکن سنتی ب روستا مشهود است.

فضایی؛  هایهای جدید بدون حضور این الیهحالی که در نمونه ده است درفضایی و یا استفاده از هشتی، استفاده ش

 (.5)شکل شودخصوصی منزل دیده می نوعی یک مرتبگی در اتصال معبر به فضای
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 خانه با الگوی مدرنپالن یک .5شکل

 

 شرایط با اسبمتن دسترس در طبیعی منابع و مصالح از هوشمندانه برداریبهره با روستاییان سنتی معماری در

-نموده مسکن بنای و ساخت به اقدام خود کارکردی و سکونتی هاینیازمندی برآوردن راستای در و معیشتی شغلی

 تالش و روستاییان خواهیتحول نوسازی، هایطرح اجرای با همگام و مدرنیزاسیون ورود با خیرأ هایدهه طی .اند

 سرعت به و خارج خود قدیمی کالبد و سنتی فضای از هاروستا زندگی، محیط نمودن بهزیست و توسعه برای

 منازل و مساکن شکل و بدنه کالبد، به ویژه روستاها فضای بایستمی رو این از. شدند هادگرگونی پذیرای

 از استفاده گسترش از تبعیت در آمده پیش اجتماعی ـ اقتصادی وضعیت با شدن هماهنگ منظور به روستاییان

 رشد هایزمینه نمودن فراهم همچنین و هاسکونتگاه این ساکنان نیاز به جواب گویی منظور به ننوی هایتکنولوژی

 فرهنگ با چندانی همخوانی روستاها در کالبدی هایدگرگونی و تحوالت این گاهی یابند. متاسفانه تغییر توسعه و

 ـ اقتصادی هایناسازگاری ایجاد ضمن تحوالت این و ندارد سکونتگاهی هایکانون این بر حاکم اقتصاد نوع و

 فرهنگ، اقتصاد، شغل، زندگی، زیرا .است شده زیستی فضاهای این کارکرد در تغییر موجب روستاها در اجتماعی

 هستند، قدیمی و سنتی ساختار دارای که سوم جهان کشورهای در ویژه به روستاها بر حاکم معیشت نوع و رفتار

 که روستاها در موجود فضایی نظم ریختن هم به و تغییر با حال .دارند دیگریک با فراوانی تجانس و هماهنگی

 آن فرهنگی و معیشتی ـ اقتصادی کارکردهای جمله: از روستا ارکان دیگر ،است هاقرن طی در گیریشکل حاصل

 نوع و معیشت شیوه اشتغال، روستایی زندگی نظام در که ایهگون شوند. بهمی ناهماهنگی دچار و متحول نیز

 زمانی تفکیک براساس شهری زندگی برخالف روستایی زندگیالً اصو. دارند هم با ایگسترده تداخل سکونت

 نیز کار و سکونت فضاهای دلیل همین به دارند. متداخلی هایزمان کار و سکونت و است نیافته سازمان هافعالیت

 منزل در کار از بخشی و نیز است تولید ادوات و وسایل و محصوالت نگهداری محل مسکن محیط و دارند تداخل

 این در .است شده روستایی مساکن گذار باعث روستایی زندگی سبک ناپایداری حاضر حال در. شودمی انجام

 از یکی خانوار استطاعت ارتباط این مسکن است. در به دستیابی روستایی هایسکونتگاه هایچالش از یکی راستا

 رود.می شمار به روستایی مساکن تغییر کنندهتعیین  اصلی هایشاخص
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 موردهای محدوده. است شهرگرایی گسترش سنتی، مسکن الگوی تغییر در سازوکارها ترینمهم از یکی

 دیدگاهاز است.  داشته شهر این از فراوانی تأثیرپذیری اند،شده شهر واقع محدوده در اینکه به توجه با بررسی

 تحوالت و تغییرات انتشار مراکز شهرها کهصورتی به. است رفتاری فرآیند یک ایمعن به شهرگرایی جانستون

 شیوه که است مطرح سکونتی ـ اجتماعی جنبه از روستایی شهرگرایی پاسیون، دیدگاه از. اندشده معرفی اجتماعی

 زندگی تماعیاج مظاهر اقتصاد شهری، نفوذ تداوم یابد. درنتیجهمی گسترش روستایی نواحی در شهری زندگی

 با روستایی مناطق در اقتصادی ـ اجتماعی سنتی ابعاد با دوگانگی نوعی و یابدمی راه روستایی مناطق به نیز شهری

 از استفاده شهری، نماهای بکارگیری مانند بی شماری کالبدی تأثیرات شهرگرایی. شوندمی ساخته شهری طرح

 این در دارند. مسکن کارکردهای تغییر و شهری جدید ضاهایف رواج شهری، هایطرح از استفاده شهری، مصالح

 حاضر در همچنین ت.اس مشاهده قابل شهرگرایی نتیجه در متفاوتی تحوالتی شهر تا کم فاصله به توجه با روستاها

 کهصورتی به. است یافته افزایش سنتی و بومی مصالح شدن منسوخ علت نواحی به این در شهری مصالح از استفاده

 شهرگرایی تأثیرات متغیرهای از یکی. اندکرده سنتی و بومی مصالح با مصالح این به جایگزینی تأکید ستاییانرو

 مساکن که داشتند اعتقاد روستاییان ارتباط؛ این در. است روستایی مسکن در شهری مسکن طرح های از استفاده

 روستایی مساکن در جدید فضاهای ایجاد به نظر روستاییان همچنین. شوندمی ساخته شهری طرح با روستایی کنونی

 اند.داشته

 قالیبافی فضاهای محصوالت، مختلف انبارهای اصطبل، نور،از قبیل: تنور،  سنتی فضاهای سنتی مساکن در

 گیریشکل روستایی جدید مساکن در است. ولی روستایی هایسکونتگاه فعالیت تنوع بیانگر که دارد وجود

 با سنتی مساکن از را هاآن که است بخشیده روستایی مساکن به نوینی شکل شهری، مساکن عتب به جدید فضاهای

 مسکن در محصوالت کردن خشک کشاورزی، محصوالت نگهداری فضای. نمایدمی متمایز چندگانه کارکردهای

 محدوده این رد. بود هاسکونتگاه این غالب فعالیت نوع و روستایی کارکردهای با متناسب که بود گرفته شکل

 هایبررسی راساس. باست داشته زیادی تأثیر و نقش مسکن فضاهای گیریشکل در که است غالبهای فعالیت

 و بود گرفته شکل روستا کارکردهای راستای در سنتی مسکن که اندداشته اعتقاد روستاییانصورت گرفته  میدانی

 د.دهمی نشان شهر از فاصله با را داریمعنی رابطه مسکن تحول

 

 گیرینتیجه

مساکن روستایی برای ماندگاری و برآوردن احتیاجات ساکنان خود، تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تغییر و تحول 

باشند، ثیر نمیأاند. عواملی همچون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و... که در ساخت و ساز مسکن و تحول آن بی تبوده

رت معیشت محور در مناطق روستایی در سطح پایین باشد. در تحقیق حاضر به شوند الگوی مسکن به صوو موجب می

-محور در نواحی روستایی پرداخته شده است. یافتهاقتصادی مؤثر بر تحوالت مسکن معیشت -تحلیل عوامل اجتماعی

فرهنگی با میانگین  -محور باالترین میانگین مربوط به بعد اجتماعیهای تحقیق نشان داد که در بین ابعاد مسکن معیشت

. مساکن روستاهای مورد مطالعه به علت است 1.61تولیدی با میانگین  –ترین میانگین مربوط به بعد معیشتی و کم 2.79

تری به سوی تغییر کارکرد تبعیت از سبک و الگوی مساکن شهری و نزدیکی  این روستاها به شهر زنجان با شدت بیش

اقتصادی باالترین میانگین مربوط به بعد دارایی با  -دهد که در بین ابعاد اجتماعیشان مین هاهمچنین یافته داشته است.
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های توصیفی تحقیق نشان . همچنین یافتهاست 1.70ترین میانگین مربوط به هزینه مسکن با میانگین و کم 1.96میانگین 

فرهنگی به ترتیب -رکات زیستی، اجتماعیتولیدی، تدا-محور روستایی در ابعاد معیشتیهای مسکن معیشتداد ویژگی

اقتصادی مؤثر  -نتایج بررسی عوامل اجتماعی ، واستمبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشت محور 

، دارایی، هزینه مسکن در شرایط نامطلوب اشتغالدر تحوالت مسکن روستاهای موردمطالعه نشان داد چهار بعد درآمد، 

 -های  اجتماعیای حاصل از  آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش بهبود شاخصهیافتهقرار دارند. 

نشان داد بین  AMOSافزاری یابد. همچنین نتایج نرممحور نیز افزایش میاقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشت

یرگذاری در ثأترین تارای بیشلفه اشتغال دؤمحور رابطه وجود دارد، و ماقتصادی و مسکن معیشت -جتماعیعوامل ا

مسکن  تولیدی -معیشتی ثیرگذاری در بعدأترین تلفه هزینه مسکن دارای بیشؤمحور، مبعد زیستی مسکن معیشت

ترین لفه درآمد دارای بیشؤفرهنگی و در م -ثیر در بعد اجتماعیأترین تمحور، مولفه دارایی دارای بیشمعیشت

ترین اقتصادی بعد درآمد دارای بیش -دی است، و در بین ابعاد عوامل اجتماعیتولی -ثیرگذاری با بعد معیشتیأت

ها معتقدند در گذشته به های انجام شده با روستاییان، آنو با توجه به مصاحبه. استاثرگذاری بر مسکن معیشت محور 

شدند؛ های متفاوتی ساخته میزهبندی اجتماعی ساکنان روستا، مساکن در ابعاد و انداتبعیت از وضـعیت اقتصادی و رده

های اجتماعی در روستاها و گسترش ارتباطات روستاییان با دیگر نقاط سکونتگاهی در بندیاما اکنون با فروریختن رده

کند و به پایگاه اقتصادی در روستا بنا می اش را بدون در نظر گرفتنجامعه، هر روستایی بنا بر میل و خواست خود خانه

ان و صاحبان امالک روستا برپا تر از اعیپذیر جامعه روستایی منازلی بهتر و بزرگدرآمد و آسیبه اقشار کمای کگونه

کند. همچنین از نظر خواهد و موجب رفاه و تعالی اوست زندگی و رفتار میطور که میکنند. چرا که هر کس آنمی

ی دام، نگهداری طیور، وجود انبار علوفه و مواد غذایی، ها همچون تهیه مواد لبنی، نگهدارآنان انجام برخی فعالیت

هایی برای کارکرد های تولیدی که به عنوان شاخصپخت غذا برای کارگران، ساخت یا تعمیر ابزارآالت برای فعالیت

د باشند. چرا که در صورت عدم وجوهای مادی میروند که تحت تأثیر وجود عامل سرمایهمساکن روستایی به شمار می

های مادی، وجود کارکردهای خاصی مثل وجود های کوچک و بزرگ، اراضی و باغ به عنوان بخشی از سرمایهدام

ها دلیل تأثیر اعتبارات بر کارکردهای مسکن را رعایت انبار علوفه، طویله و غیر در مسکن لزومی ندارد. همچنین آن

هایی در عملکرد فضاهای که موجب تحوالت و دگرگونیدانند های مربوط به اعتبارات میبرخی ضوابط و محدودیت

مسکن شده است. چرا که اعتبارات مسکن با قوانین و ضوابط مربوط به خود باعث شده که در روستاها مساکن روستایی 

شهری ساز )متناسب با زندگی شهری( ساخته شوند و در نتیجه بعضی از فضاها کارکرد جدیدی به خود گرفته و برخی 

اند به طوری که به مرور اسباب تخریب تمامی و یا بخشی از اها کارکرد خود را از دست داده و متروک شدهاز فض

ها و کارکرد و ساختارهای موجود در ها معتقدند عدم توجه به ویژگیاند. درنتیجه آنواحد مسکونی را فراهم آورده

 مسکن، در آینده موجب تحوالت منفی شدیدی خواهد شد.
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 . 21و  20
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، مجموعه مقاالت های مسکن روستایی در ایرانتحلیلی بر روند تغییرات برخی ویژگی، 1389ی، س، بدری، ع.، موسو -

 .1 -14المللی جغرافیدانان جهان اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران. ص چهارمین کنگره بین

 ، چاپ ششم ، تهران: انتشارات سمت.های توسعه روستایینظریه، 1390پاپلی یزدی، م.، ح، ابراهیمی، م. ا،  -

. پژوهش بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران. 1395علی، ز. لدین افتخاری، ع. ا.، فضلاپورطاهری، م.، رکن -

 .339-354 (.2) 5های جغرافیایی انسانی. 

 . انتشارات سمت.برنامه ریزی مسکن. 1385.محمدرضا پورمحمدی،  -

 ، ترجمه محمد مظاهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه«های روستاییسکونتگاه»جغرافیای سکونت، 1374تولون، ب،  -

 معلم تبریز، تبریز.تربیت

منظور دوین دستور زبان طراحی قلمروی فضایی مسکن به، ت1394حسینی، اکرم، جعفر زاده، تکنیم، رهبان فهیمه ،  -

 .41-58، 154، فصلنامه مسکن و محیط روستا، بنیاد مسکن، شماره بهبود تعامل اعضای خانواده

 ، انتشارات دانشگاه اصفهان.روستایی ایرانمدخلی بر جغرافیای ، 1382حسینی ابری، سید.حسن،  -

گیری مسکن بومی روستایی گیالن )با تأکید بر نقش فرهنگی بر شکل-تأثیر عوامل اجتماعی، 1391خاکپور، مژگان،  -

 ، رساله دکتری رشته پژوهش و هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران.زنان(

 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.. چاپ دوم. تهراننامه دهخدالغت. 1377دهخدا، علی اکبر،  -

 ، ترجمه خسرو افضلیان، نشر حرفه هنرمند، چاپ اول، ایران، تهران.شناسی مسکنانسان، 1388راپاپورت، آ،  -

های ، پژوهشهای دوم در نواحی روستایی شمال تهرانتحلیل روند ایجاد گسترش خانه .1382محمدرضا .رضوانی، -

 تهران.، دانشگاه  59جغرافیایی، شماره 

 ، تهران: انتشارات پیام نور.زمینه فرهنگ شناسی .1370االمینی، محمود. روح -

ی های درآمدی و ارائهارزیابی مسکن گروه، 1389زیاری، کرامت اهلل، پرهیز، فریاد، مهد نژاد، حافظ، اشتری، حسن.  -

 .74های جغرافیایی انسانی، شماره ، پژوهشدرآمدبرنامه تأمین مسکن اقشار کم
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 .1-18، 1توسعه روستایی، سال اول، شماره 

، فصلنامه جغرافیا، سال ناپایداری سکونتگاهی و تحول کارکردی مسکن روستایی، 1389سعیدی، عباس و فریبا امینی.  -

 .29-44، 27هشتم، شماره 
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، تهران، انتشارات دانشگاه شهید شناسی معماری روستایی به سوی سکونتگاه مطلوبآسیب، 1388سرتیپی پور، محسن،  -

 بهشتی.

 .47-62(، 49)19، نشریه صفه، بررسی تحلیل مسکن روستایی در ایران، 1388یپی پور، محسن، سرت -

 .، تهران119انقالب، شماره ، فصلنامه مسکن و معماری مسکن در روستاهای ایران، 1386ی پور، محسن. سرتیپ -

، مطالعه موردی: ناحیه های عمرانی دولت در تثبیت جمعیت روستاییگذارینقش سرمایه، 1385سعیدی، عباس،  -

 .53-71، 83کاشان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره
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 .135 شماره روستا، محیط و مسکن
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محله های روستایی، نمونه موردی: روستای گرجیبررسی روند تغییرات کارکردی خانه، 1391صیدایی، ا.، قاسمیان،ز،  -

 .87-106، 5یی، سال دوم، شماره ریزی فضا، مجله علمی تخصصی برنامهشهرستان بهشهر استان مازندران

 .تهران اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،روستایی شناسی جامعه (،1384) موسی عنبری، مهدی، طالب، -

بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات . 1396ظاهری، م.، حسینی شه پریان، ن. ا.، هاشمی، س،  -

، 21ه روستا و توسعه،سال، فصلنامی آجی چای و میدان چای شهرستان تبریزهااقتصادی آن، مطالعه موردی دهستان
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. 14. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال چهارم. شمارهمساکن روستایی. مطالعه موردی: دهستان شمشیر در پاوه

209-191. 
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