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جمشید عینالی؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
پریسا منبری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مؤلفههای مسکن معیشتمحور و عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر تحوالت مسکن معیشت-
محور است .نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای
و میدانی شامل(مشاهده و پرسشنامه ،مصاحبه) ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی)
و استنباطی( آزمون  Tتک نمونه ای ،آزمون کروسکال والیس ،آزمون ضریب همبستگی و معادالت ساختاری) انجام شده
است .جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای دهستان معجزات استان زنجان است .با استفاده از فرمول کوکران  273خانوار
و در  5روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند .نمونهگیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده
بوده ،و برای سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن  0.70درصد به دست آمد .یافتههای
تحقیق نشان می دهد ،براساس آزمونTتک نمونه ای ،مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی -تولیدی ،تدارکات،

واژههای کلیدی:

زیستی ،اجتماعی-فرهنگی پایینتر از میانگین عددی برآورد شده است .همچنین یافتههای معادالت ساختاری نشان میدهد،

مسکن روستایی،

بین عوامل اقتصادی و مسکن معیشتمحور با مقدار رگرسیون  0/715رابطه وجود دارد .براساس یافتههای معادالت

اقتصاد روستایی،

ساختاری ویژگی های مسکن معیشتمحور روستایی در ابعاد معیشتی -تولیدی ،تدارکات ،زیستی ،اجتماعی -فرهنگی به
ترتیب مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشت محور است و نتایج بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر

معیشت ،نواحی

در تحوالت مسکن روستاهای مورد مطالعه نشان داد چهار بعد درآمد ،اشتغال ،دارایی ،هزینه مسکن در شرایط نامطلوب

پیراشهری ،شهرستان

قرار دارند .یافتههای حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش بهبود شاخصهای اجتماعی -اقتصادی

زنجان

تمایل به ساخت مسکن معیشت محور نیز افزایش مییابد.
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مقدمه

سکونتگاههای انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلف همواره در حال تغییر و تحول بودهاند (سعیدی،1391 ،
نظریان،1386 ،یاری .)37 :1390 ،در بین عناصر تشکیلدهنده بافت سکونتگاههای روستایی ،مسکن به عنوان اصلیترین
عنصر کالبدی فضا پیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد ،نهادی است با ماهیتی چند کارکردی (سعیدی و امینی،
 ،1987.Tognoli،1389زیاری و همکاران :1389 ،؛2009,Erdinc:؛ روحاالمینی )1370،که سازمان فضایی و نحوه
استقرار و ساخت آن بیانگر کیفیت استفاده از محیط و چگونگی تأثیر اقتصاد ،سنتها و هنجارهای حاکم بر جامعه
روستایی است (سرتیپی پور ،1387 ،روحاالمینی )1370 ،و به نحوی آشکار بازتاب روابط کالبدی -فضایی و مناسبات
اجتماعی -اقتصادی و نیز تأثیرات فرهنگی در گذشته ،حال و روند آتی آن به شمار میرود (سعیدی و امینی.)1389،
انسجام کالبدی سکونتگاههای انسانی به تبع انتظام اجتماعی شکل میگیرد و در آن ساختار محله ،جزء محله و واحد
مسکونی از ویژگیهای ساختاری جامعه تبعیت میکند(عنابستانی و همکاران .)1395 ،جوامع روستایی به ویژه در
کشورهای در حال توسعه با چالشهای متعدد اجتماعی -اقتصادی از قبیل فقر ،درآمد پایین ،سوء تغذیه ،بیکاری،
شکلگیری اندک سرمایه ،مهاجرتهای گسترده روستا -شهری ،نارسایی امکانات بهداشتی و درمانی و وضعیت
نامناسب کمی و کیفی مسکن مواجه است؛ به طوری که دامنه تأثیرگذاری برخی از این چالشها تا حدی است که نه
تنها مناطق روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه اثرات و پیامدهای آن میتواند شهرهای کوچک و بزرگ را نیز
متأثر ساخته و به بروز معضالتی در این مناطق منجر شود(مطیعی لنگرودی وبخشی .)1389 ،از دیدگاه صاحب نظران
این چالشها عمدتا با شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعه و فقدان نظام و مکانیزمهای اقتصادی و اجتماعی کارآمد در
ارتباط است(سعیدی.)1385 ،
یکی از عناصر مهم در فضای روستاها مقوله مسکن است( )Haji Ebrahim, Zargar,2006که به عنوان نمادی از
چگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش ،طی سالیان متمادی بر حسب شرایط زمانی -مکانی( به
ویژه تاریخ ،فرهنگ و مبانی اقتصادی ،ایدئولوژیکی سازندگان آن) در هر منطقه شکل گرفته است( Hosseini

 )Abri,2001مسکن به خودی خود به مثابه ویترینی منعکس کننده نوع فعالیتها در ابعاد اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی
و نوع بینش روستاییان و نحوه ورود و تأثیرگذاری تکنولوژی بر زندگی آنها و در نهایت ،نشاندهنده میزان درآمد و
نوع معیشت ساکنان آن است.
مسکن روستایی تجلیگاه شیوههای زیستی ،معیشتی و در نهایت نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای
اجتماعی -اقتصادی تأثیرگذار در شکل بخشی به آنهاست(عبداللهی و همکاران .)1394 ،آسایش خانواده و فراهم
آمدن امکان ارتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان ،نیازمند مسکن است(حسینی
وهمکاران.)1394 ،
مسکن روستایی به عنوان نمادی از چگونگی تعامل و ارتباط انسان با محیط طبیعی پیرامون خویش ،نشاندهنده نوع
فعالیتها در ابعاد اقتصادی و نگرش اجتماعی -فره نگی روستاییان و چگونگی تحول و استفاده از تکنولوژی و نهایتاً
سطح درآمد و معیشت ساکنان آن است (حسینی ابری. )1382 ،به عبارت دیگر پدیدههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
وکالبدی است که برای فراهم کردن شریط مناسب زیست ،زندگی و معیشت برپا شده است (مهدیان و سرتیپی پور،
 .)1392شیوههای معیشتی و زیستی گوناگون مانند شیوههای دامپروری ،کشاورزی و صنعتی هرکدام نظام مسکونی
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خاص خود را به وجود آورده اند .تفاوت مسکن روستا و شهر نیز ناشی از نظامهای اقتصادی و اجتماعی خاص حاکم
برآنهاست (صفوی و ابوذر .)1392 ،سکونت و کار در زندگی روستایی بر خالف زندگی شهری زمانهای متداخلی
دارند و به همین دلیل فضاهای سکونت وکار ،نیز تداخل دارند (نیک خلق.)1382 ،
در نظام زندگی روستایی عالوه بر تداخل کار و معیشت و سکونت ،کارکرد سکونت و تولیدی نیز دارای تداخل
است این فرایند باعث میشود محیط مسکن عالوه بر سکونت ،انبار محصوالت و وسایل ،آغل دام ،محل نگهداری
ادوات و ماشین آالت کشاورزی و تولید صنایع دستی و خانگی نیز است به هر حال خصلتهای تولیدی و معیشتی
مسکن ،قسمتی از ساختار مسکن روستایی است که به آن وجه اقتصادی میدهد (عینالی و همکاران .)1394 ،با عنایت
به پیوستگی ساختاری -کارکردی نظامهای مکانی -فضایی ،می توان انتظار داشت تغییر و دگرگونی در یک جزء از
اجزای ساختاری یا کارکردی یک نظام ،بر پایه ارتباط نظاموار ،ممکن است به سایر اجزای نظام انتقال یافته و زمینه
تغییر و دگرگونی کل نظام را فراهم آورد (سعیدی .)1391 ،از مهمترین مؤلفههایی که طی سالهای أخیر طی تحوالت
مرتبط با مسکن دچار تغییر شده است ،مؤلفههای معیشتمحور مسکن در نواحی روستایی است ،تغییر از مسکن معیشت-
محور به مسکن روستایی که صرفا دارای کارکرد سکونتی است ،دارای اثرات منفی بر روی اقتصاد روستایی است.
طراحی و اجرای سیاستهای جامع توسعه روستایی اساس توانمندسازی و بهبود پایدار معیشت خانوارهای روستایی
است ( .) Walelign et al, 2016عواملی مانند فرایندهای شهرنشینی و صنعتی شدن منجر به ایجاد تغییرات وسیعی در
معیشت این مناطق شد ( .) Liu and Liu, 2016در دهه ی  1980رویکرد معیشت پایدار پیشنهاد گردید ( قدیری معصوم
و همکاران .)1394 ،این رویکرد یک چارجوب وسیعی برای ارزیابی ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد نمود ( Smith et

 .)al, 2013یکی از ابعاد مهم این رویکرد ،موضوع تغییر معیشت است .باوجود تحقیقات فراوان صورت گرفته ،هنوز
هم عوامل مؤثر بر تغییر الگوی معیشت خانوارهای روستایی ناشناخته باقی مانده است.
اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشت استوار است .معیشت چیزی بیشتر از شغل است .معیشت شامل
همه کارهایی است که افراد انجام می دهند تا گذران زندگی کنند.
تأمین مسکن یکی از مسائل مهم کشور و به عنوان یک ضرورت در جامعه قابل توجه و بااهمیت است .و در
برنامهریزی ملی ،دارای اولویت است (احمدی .)1389 ،لذا درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( اصل31و )34نیز
به عنوان یک ضرورت به آن توجه گردیده و دولت مکلف شده تا شرایط مناسب در زمینه تأمین مسکن مناسب برای
همه اقشار جامعه را فراهم نماید .بخش مسکن در جمهوری اسالمی ایران همواره یکی از بخشهای حساس ،مسئله ساز
و پر سروصدا بوده است(وارثی و سقایی)1384 ،
در منطقه مورد مطالعه یکی از مهمترین و مؤثرترین مؤلفه های پایگاه اجتماعی -اقتصادی هر خانواده ،مسکن
معیشتمحور است که نقش مهمی در تأمین آسایش و امنیت و وضعیت اقتصادی هرخانواده دارد .وجود مسکن معیشت
محور باعث تقویت ابزارهای تولیدی و حفظ دانش بومی در نواحی روستایی می شود .مسکن روستایی به عنوان عنصری
مادی و فرهنگی ،در سالهای أ خیر تغییرات وسیعی داشته است .این عنصر فرهنگی عالوه بر نقش سکونت ،بخشی از
فضای اشتغال ،تولید و انبار ملزومات زندگی نیز به شمار میآید .در دهههای أخیر ،تغییرات شگرفی در ساختار و
کارکرد مسکن روستایی پدید آمده است؛ به طوری که کارکرد مسکن که در ارتباط با معیشت و فعالیت اقتصادی
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خانواده بوده ،از بین رفته است و پاسخگوی نیاز جامعه روستایی نیست .بر این اساس عوامل متعددی بر مسکن معیشت
محور در نواحی روستایی تأثیرگذار میباشند که شناخت و تحلیل آنها در برنامهریزیهای آتی مسکن روستایی مفید
و مؤثر خواهد بود.
اهتمام به توسعه کالبدی و رفع نیاز روستاها متناسب با ضرورتهای زندگی امروز و تأمین مسکن و محیط مناسب
در روستاها امری اجتناب ناپذیر است .نیاز گسترده و روزافزون جامعه روستایی به مسکن مستلزم شناخت و بررسی
مسکن و ویژگیهای کمی و کیفی آن و شناخت عوامل مؤثر بر تحوالت الگوی مسکن است .مسکن بهعنوان عمدهترین
جزئ از اجزای بافت کالبدی روستا است که درگذر زمان و هماهنگی با دگرگونیهای اجتماعی ،اقتصادی و گسترش
امکانات و فناوری با تحول همراه بوده است .امروزه الگوی مساکن در روستاها دچار تغییر و تحوالتی شده که متناسب
با کارکرد و معیشت روستاییان نیست و موجب نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی و برهم ریختگی فضایی شده است.
این تغییرات در شکل ،طراحی ،مصالح و دانش ساختوساز مساکن است و باعث شده که مساکن روستایی جدید با
الگوهای سنتی و بومی تفاوت بسیاری داشته و بیش از آنکه روستایی باشد مشابه الگوهای مسکن شهری گردد .عوامل
زیادی در تحوالت الگوی مسکن معیشت محور روستایی مؤثر میباشند ،یکی از این عوامل ،اقتصادی  -اجتماعی است
که بر کیفیت ساخت و مصالح به کار گرفتهشده تأثیر میگذارند .براساس مباحث مذکور ،هدف اصلی تحقیق کنکاش
و بررسی روابط بین شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی و مسکن معیشتمحور است.
در زمینه مسکن معیشت محور روستایی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است.
گودین1در سال ) )2016به بررسی ارائه مسکن کم درآمد در موریس :بهبود عدالت اجتماعی و کیفیت مکان
پرداخت و نتایج نشان داد برنامه ریزی و فرآیندهای راهبردی جهت ارائه مسکن به افراد کم درآمد همراه با مشارکت
آنان نتایج مناسبی به دنبال دارد .مشارکت مردمی همراه با حمایت های دولت منجر به راهحلهای توسعه مسکن پایدار
میشود .از این رو مشارکت ساکنین همراه با رویکرد برنامهریزی مشترک میتواند به عدالت اجتماعی و مکان با
کیفیتتر منجر شود و جامعه به نوبه خود پایدارتر می شود(نیکپور .)1396 ،المیا فردوس 2و همکاران در سال(،)2017
به بررسی" تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در مسکن روستایی و الگوی حل و فصل در رجهشی ،بنگالدش" پرداختهاند.
یافتههای این پژوهش شرایط مسکن جدید در بنگالدش را از لحاظ ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی در منطقه روستایی
را نشان می دهد .که دالیل اصلی تغییر در الگوی ساخت مساکن جدید را عوامل مؤثر بر وضعیت مسکن و دلیل تغییر
شرایط ،معرفی کرده است که این دالیل تغییر شرایط عبارتند از :کاهش مساحت زمین ،تغییر و افزایش درآمد از طریق
فعالیت غیر از کشاورزی و میزان مهاجرت ،تغییر در سبک زندگی و هستههای خانواده مشترک و کم شدن اعضای
خانواده از  5نفر به  3نفر ( hsjمهدی نژاد و اسدپور .)1397 ،جین سو جئونگ3و همکاران درسال ( ،)2017به شناسایی
مناطق اولویت برای توسعه مسکن روستایی با استفاده از مشارکت چند معیار و روشهای ارزیابی مشروط در منطقه
مخزن آالژ ،مرکز اکستادادورا مرکزی(اسپانیا) پرداخته اند و نتایج نشان میدهد که استفاده از روش ارزیابی مشروط
مشارکتی برای دید آب اولویتدار ادغام مسکن پایدار روستایی را بهبود و فعالیتهای گردشکری را گسترش و

1- Goodin
2- Lamia Ferdous et all
3-Jin Su Jeong et all
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حفاظت از محیط را تعادل میبخشد .نیک گالنت و همکاران 1در سال ( ،)2019با بررسی" اولویتبندی نیازهای مسکن
محلی از طریق برنامهریزی کاربری اراضی در مناطق روستایی :تئاتر سیاسی یا حفاظت از امکانات؟"به این نتیجه
رسیدهاند که به طور کلی کاهش در خانهسازی(ناشی از کوچک شدن بازار صاحبان خانه واجد شرایط) و تغییر تقاضا
توسط سرمایهگذاران از خانههای جدید دست دوم بازار میتواند قیمت خانه را باال ببرد و قیمت کلی مسکن را کاهش
دهد .قاسمیسیانی و همکاران در سال ( ،)1397به تبیین تحوالت ساختاری -کارکردی سکونت و مسکن روستایی
مطالعه موردی :بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان پرداخته اند و نتایج پژوهش بیانگر آن است که در اثر نفوذ
فرهنگ شهری ،بهبود سرمایه انسانی ،تسلط الگوی فضابندی زیستی و رفاهطلبی ،شیوه سکونت در مناطق روستایی
تغییر یافته و به شیوه شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد اجتماعی -اقتصادی و کالبدی در نواحی
روستایی ظاهر شده است(قاسمیسیانی و همکاران .)1397 ،پورطاهری و همکاران در سال ( ،)1397به بررسی تغییرات
مسکن روستایی استان مازندران پرداختهاند ،که نتایج نشان داد که تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی ،تغییراتی در مسکن
روستایی از جمله تغییر در فضای اختصاصی دام ،انبارعلوفه ،محل پخت نان ،محل ذخیره سوخت فسیلی ،فضای
آشپزخانه ،فضای اختصاصی خواب و پذیرایی و ایوان به وجود میآورد .این تغییرات به دنبال توسعه کالبدی و خدماتی
روستاها و تحت تأ ثیر فرهنگ شهری در روستاها به وقوع پیوسته و در نهایت به تغییر کارکرد اقتصادی و اجتماعی
مسکن منجر شده است (پورطاهری و همکاران .)1395،اسالمی و همکاران در سال ( ،)1398با بررسی" تحلیل عوامل
اقتصادی مؤثر بر تحوالت مسکن معیشتمحور در نواحی روستایی مطالعه موردی :دهستان معجزات ،شهرستان زنجان"
به این نتیجه رسیدهاند که کارکرد مسکن در سکونتگاههای روستایی به سمت «خوابگاهی» در حال تحول میباشد که
این روند که متأثر از جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی است درآیند باعث کاهش سطح تولیدات خواهد شد (اسالمی و
همکاران .)1398 ،معیشت به «معنای زندگی و زنده بودن ،تواناییها ،داراییها و فعالیتهایی است که برای زندگی و
زنده بودن موردنیاز است»( .)chambers,2005:5معیشت نهادهای اجتماعی ،روابط فراخانواری و سازوکارهای
دسترسی به منابع در طول دوره زندگی را نیز دربرمیگیرد (جمعه پور« .)40 :1390،معیشت چیزی بیشتر از شغل است.
معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام می دهند تا گذران زندگی کنند» (.)Helmor & Sing,2001:45
در شکلگیری هر الگوی معیشت ،شیوه ی ترکیب انواع مختلف سرمایه و منابع معیشتی بسیار مهم است؛ زیرا توانایی
پیگیری راهبردهای مختلف معیشت روستایی وابسته به پایههای اجتماعی و مادی ،دارایی و سرمایههای ملموس و
غیرملموسی است که در حیطه ی تسلط و مالکیت روستاییان است (Scoones,1998:7-8؛ carney,1998:42؛ Ellis,
 .)2000:23امروزه یکی از بزرگترین چالشهای برنامهریزی جوامع روستایی تأمین معیشت است( & Chambers

 .) Conway, 1992یکی 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.
مسکن در لغت نامه دهخدا به معنای «جای باشش و خانه ،منزل و بیت ،جای سکون و مقام و جای آرام است
(دهخدا )1373 ،و واحد مسکونی و یا محوطهای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد (مرکزآمارایران،
 ،) 1375به عبارت دیگر مسکن کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامل میشود (
4- Nick Gallent et all
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پورمحمدی .)1385 ،و در عین حال عامل اصلی جامعهپذیری افراد نسبت به جهان است و نقش تعیین کنندهای
دارد()Short, 2006
مسکن روستایی در جوامع بشری پاسخگوی یکی از نیازهای حیاتی است (2010:Manoj P Kو سرتیپی پور1388،و
زنجانی1371 ،و تولون )1374 ،و مفهومی فراتر از سرپناه دارد( 1982 .Doma´nski, 2008 ;Nappو مخبر )1363،و به
عنوان شاخص مهم توسعه دارای ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،معیشتی ،فرهنگی است(سرتیپی پور 1386و قنبری،
 )1387و از جنبههای مختلف با مساکن شهری متفاوت بوده و دارای طیف گستردهای از کارکردهای گوناگون
هستند(سعیدی و امینی.)1389،
اج زای مسکن سنتی روستایی شامل درب ورودی ،حیاط ،محل نگهداری دام ،انبار علوفه و محصوالت کشاورزی،
انبار ادوات کشاورزی ،ایوان ،اتاق خواب ،اتاق قالی بافی ،هال پذیرایی ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی ...است که طی
سالهای أخیر به دالیلی چون تغییر شغل روستاییان ،وقوع خشکسالی و مهاجرتهای بی رویه اجزای سنتی که معیشت-
محور بودند تغییر کارکرد دادهاند و جای خود را به اجزای نوین که بیشتر جنبه تزئینی دارند دادهاند.
مسکن معیشتمحور به مسکنی گفته می شود که اجزای آن عالوه بر دارا بودن کارکرد خوابگاهی در تأمین بخش
عمده ای از معیشت و اقتصاد خانوادههای روستایی نقش داشته باشد(اسالمی و همکاران .)1398 ،به طور کلی
کارکردهای مختلف مسکن روستایی در بعد معیشت به  4دسته تقسیم میشوند که عبارتند از -1 :کارکرد زیستی :شامل
فضایی است برای زیست ،استراحت و خواب ساکنین و یا مستقیماً به این فعالیت ها مربوط میشود(بدری و موسوی،
 -2 .) 1389کارکرد اقتصادی (معیشتی -تولیدی) :فضاهای کارگاهی و تدارکاتی روستایی است (نبردی-3 .)1376 ،
کارکردهای تدارکاتی :خدماتی مانند پخت و پز ،آمادهسازی موادغذایی ،ساخت یا تعمیر ابزار آالت برای فعالیتهای
تولیدی و -4....کارکرد فرهنگی -اجتماعی :یکی دیگر از کارکردهای اصلی مسکن ،فراهم آوردن شرایط مطلوب
برای خانواده (2006 .Westaway؛ هدایت نژاد :1375 ،؛  )Domanski,2008به منظور تحقق فعالیتهای خانوادگی
است .که هر یک از این کارکردها ،عرصهها و فضاهای خاصی را به خود اختصاص میدهند (سعیدی و امینی.)1389 ،
مهمترین عوامل مؤثر در تیپبندی و شکلدهی مسکن روستایی را میتوان در چهارمقوله(شکل زمینشناختی،
اقتصاد معیشتی ،عوامل اقلیمی ،و موقعیت اجتماعی و فرهنگی ساکنان) خالصه کرد( ظاهری و همکاران .)1396 ،عوامل
جغرافیایی مانند شکل زمین شناختی ،شرایط اقلیمی (  ،)Iranmanesh,2010موقعیت ،جایگاه مکانی – فضایی ،نحوه
تعامل(رضوانی1382 ،و یاری )1390 ،می باشد .از دیگر عوامل موثر می توان به عوامل اقتصاد معیشتی که شامل نوع
شغل ( )Hashemnejad,2008میزان درآمد خانوارهای روستایی ،انبار محصوالت تولید شده ،محل نگهداری دام،
فرآوری محصوالت تولید کشاورزی (قنبری ،)1387 ،ارتباط اقتصادی با جوامع شهری (شکویی ،) 1379،نوع فعالیت
تولیدی ،ابزار تولیدی ،میزان درآمد با قدرت سرمایهگذاری در بخش مسکن (زرگر ،)1388 ،نوع معیشت مانند
کشاورزی ،باغداری و ...اشاره کرد .از عوامل دیگر میتوان عوامل اجتماعی که به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می
شوند نام برد .شاخصه های کمی مانند بعدخانوار ،تسهیالت خدمات و ...در بخش کیفی مانند نوع و زمان ارتباط با
اعضای خانواده ،شیوه مالقات با دیگران ،چگونگی ارتباط مرد و زن در بیرون از خانه و درون آن در شکلگیری مسکن
مؤثر بودهاند( .) Rapaport,1969از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر مانند قومیت ،نحوه سکونت پیشینیان ،ساختار خانواده،
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مهاجرت ،روابط خویشاوندی ،قشربندی اجتماعی ،افزایش جمعیت روستا (احمدیان وهمکاران ،)1388 ،گسترش
ارتباطات و دسترسی آسان به اطالعات(سعیدی و همکاران ،)1389 ،تسری قانون ارث(سعیدی و همکاران،)1389 ،
جدای گزینی از خانواده و خانه پدری(صیدایی و همکاران ،)1391 ،ساختار و نوع خانوادههای روستایی(اخوت،
 .)1376از دیگر عوامل مؤثر ،عوامل سیاسی میباشند که عبارتند از :سیاستهای کالن دولت ،تسهیالت بانکی،
تخصیص اعتبارات ،دستگاه های اجرایی(پاپلی یزدی و همکاران ،)1390 ،خرید و مرمت واحدهای مسکونی(ایزدی و
همکاران .)1387 ،از عوامل فرهنگی نیز میتوان آداب و رسوم ،اعتقادات ،ارزش ها(زرگر ،)1388،ورود فضای مجازی
اینترنتی و دیستوپیا (سرتیپی پور ،)47-61 ،1388،تحوالت اکولوژیکی ،افزایش جمعیت ،اختراعات و اکتشافات،
جنگها ،تماس فرهنگها (اماناللهی )1362 ،نام برد.
از دیدگاه راپاپورت خانه یک کنش انسانی است و در سختترین شرایط و در میان شدیدترین تنگناها نقش
ارزشهای فرهنگی را روشن میسازد(راپاپورت .)1388 ،از سویی دیگر در جوامع سنتی روستایی خانه سازوکار کنترل
اجتماعی است که میتواند به عنوان مکانیسمی فیزیکی منعکس کننده جهان بینی و اخالق یک قوم تلقی گردد و از
این نظر قابل مقایسه با نهادهای اجتماعی و مکانیسمهای که همان نقش را ایفا میکنند ،است (راپاپورت .)1388 ،و از
نظر راپاپورت مسکن برای تداوم بخشیدن و جاودانگی شیوههای زندگی و بخشی از کل نظام اجتماعی و نظام فضایی
و وسیلهای برای انتقال و پاسداشتهای آداب و رسوم اخالق قومی است (خاکپور.)1391 ،
از دیدگاه درئو مساکن روستایی از تحول مصون نیستند ،ولی از آنجا که بروز هر نوع تغییری در مساکن مستلزم
سرمایهگذاری است و نیز شیوه آرایش خانهها ریشه در عادت و فرهنگ جامعه بهرهبردار دارد ،دگرگونی در آن به
تأنی صورت میگیرد و همین امر سبب میشود تا بروز تغییر در مساکن روستایی ،در مقایسه با تحوالت اقتصادی جامعه
سکونتگاهی با وقفه و درنگ مواجه شود (اسالمی وهمکاران.)1398 ،
چوگر بیان میدارد «تغییرات فرهنگی به خصوص تغییر در ارزشهای سنتی و گرایش به سبک زندگی غربی بر
الگوی مسکن و طرحهای مسکونی اثرات متعددی بر جای نهاده است ).)Turgut.2001

شکل .1مدل مفهومی تحقیق
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روششناسی

با توجه به پرسشهای تحقیق ،روش تحقیق از نظر ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از نظر نوع ،کاربردی است .در
تحقیق حاضر به منظور تحلیل عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر در تحوالت مسکن معیشتمحور با استفاده از گویههای
عینی و ذهنی ،شاخصهای مسکن معیشت محور و شاخصهای اجتماعی -اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته
است(جدول  1و جدول )2
جدول .1شاخصهای اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر مسکن
ابعاد

گویه

درآمد

میزان درآمد خانوار -میزان پس انداز خانوار -میزان توانایی بازپرداخت وام ها -توانایی پس انداز کردن -سطح
رضایت از میزان پس انداز کردن -رضایت از درآمد ،تنوع منابع درآمدی ،استمرار و ثبات نسبی درآمد ،میزان
تأمین درآمد از محصوالت لبنی و دامی ،میزان تأمین درآمد از محصوالت زراعی ،میزان درآمدهای

عوامل

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

اقتصادی

میزان بومی بودن شاغلین در تولید مسکن -رضایت از شغل ،امید به آینده شغلی ،توان نوآوری شغلی ،بهرهمندی

اشتغال

مداوم از آموزشهای شغلی و فنی و حرفه ای ،وجود انگیزه برای پیشرفت شغلی ،امکان تغییر شغل در محیط
روستا
ارزش وسیله نقلیه -میزان دسترسی به اعتبارات(وام) -توان پرداخت کردن اعتبارات -افزایش قیمت محصوالت

دارایی

محلی(مواد غذایی) -بیمه محصوالت کشاورزی -میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن -میزان
استفاده از فضاهای مسکونی جهت معیشت
میزان استطاعت تأمین هزینه های تصرف مسکن مثل اجاره و -...میزان استطاعت هزینه های مثل پول آب ،برق،

هزینه مسکن

و -...میزان استطاعت تأمین هزینه های ساخت مسکن -میزان استطاعت تأمین هزینه های تعمیرات اساسی مسکن
مثل نوسازی،بازسازی و -...میزان استفاده از وام های بانکی جهت ساخت یا تعمیرات اساسی -میزان استفاده از
سایر منابع کمکی جهت ساخت یا تعمیرات اساسی

پایگاه اجتماعی-

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

اقتصادی

جدول .2شاخصهای مسکن معیشتمحور
ابعاد

شاخص

معیشتی -تولیدی

نگهداری دام ،نگهداری طیور ،انبار علوفه و موادغذایی ،کارگاه صنعتی و دستی(رشتهبری و،)...
تولید برخی میوهها و سبزیجات

تدارکاتی
مسکن معیشت محور

تهیه مواد لبنی آمادهسازی مواد غذایی ،تبدیل برخی مواد خوراکی(خشک کردن ،شورکردن،
کمپوت کردن و ،)...پخت غذا برای کارگران( نیروی کار مزرعه خانوادگی) ،ساخت یا تعمیر
ابزارآالت برای فعالیتهای تولیدی

زیستی

ایجاد آرامش و آسایش ،راحتی و فضای کافی برای زندگی ،امنیت ساکنین در برابر مخاطرات
طبیعی ،زمینه ساز توسعه و پیشرفت ساکنین ،فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده

اجتماعی و فرهنگی

ثبات و همبستگی خانواده ،حفظ عزتنفس و شکوفایی استعدادها ،رشد و تقویت روابط بین اعضای
خانواده و خویشاوندان ،رشد و تقویت روابط بین همسایگان ،برگزاری مراسمهای اجتماعی،
پاسخگویی به نیازهای فرامادی ،دربردارنده ویژگیهای اعتقادی

در تحقیق حاضر ،روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) است ،پرسشنامه
اساساً از سؤاالت بسته و با پاسخهایی در طیف لیکرت پنج مقیاس تشکیل شده است .برای تجزیهوتحلیل دادههای
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حاصل از پرسش نامه از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آماره Tتک نمونهای ،آزمون
ضریب همبستگی ،آزمون کروسکال والیس ،مدل  )AMOSاستفاده شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
خانوارهای دهستان معجزات استان زنجان است .این دهستان طبق سرشماری 1395دارای 24روستای دارای سکنه و
یک روستا خالی از سکنه است  .باتوجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق و براساس سطح بندی
جمعیتی  5روستا از 25روستای دهستان معجزات با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی ساده (قرعهکشی) به عنوان
نمونه انتخاب شدند .بااستفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه  273نمونه در  5روستا به
دست آمد .نمونهگیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده است .همچنین برای سنجش
پایایی شاخصها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن  0.70درصد به دست آمده است.
دهستان معجزات با وسعت  382کیلومترمربع در قسمت جنوب شهرستان زنجان ،بین ʺ 48°16′ 6تا ʺ48° 35′ 35
طول شرقی و ʺ 36° 27′ 20تا ʺ 36° 41′ 3عرض شمالی قرار دارد که از شمال به دهستانهای بناب و شهر زنجان ،از
شرق به دهستان گوزلدره ،از جنوب به ایجرود باال و از غرب به بوغداکندی محدود میشود .این دهستان دارای 24
پارچه آبادی است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح )1369 ،که از بین آنها  5روستا به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

شکل  .2موقعیت جغرافیایی دهستان معجزات و روستاهای مورد مطالعه

یافتههای تحقیق

یافتههای توصیفی به دستآمده از بررسی وضعیت جنسی پاسخدهندگان نشان میدهد ،که از مجموع 273نفر افراد
پاسخدهنده  246نفر() 90.1درصد پاسخگویان مرد و  23نفر( ) 8.4درصد پاسخگویان زن بودهاند .بررسی وضعیت
تأهل پاسخدهندگان را نشان میدهد 70.7 ،درصد پاسخگویان متأهل و  29.3درصد آنها مجرد میباشند .یافتههای
توصیفی به دستآمده از بررسی وضعیت تحصیالت پاسخدهندگان نشان میدهد 44.3 ،درصد از پاسخگویان بیسواد،
 20.9درصد دارای تحصیالت ابتدایی 21.2 ،درصد راهنمایی 13.6 ،درصد دیپلم و تحصیالت دانشگاهی میباشند.
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بررسی شغل اصلی افراد روستایی نشان میدهد 39.2 ،درصد افراد در مشاغل آزاد 35.5 ،درصد در کشاورزی7.3 ،
درصد در دامداری 7.0 ،درصد باغدار 7.0 ،درصد بیکار 4.0 ،درصد کارمند بودهاند .از جمله دالیل باالبودن فراوانی
مشاغل آزاد ،نزدیک بودن روستاهای مورد مطالعه به شهر زنجان است .یافتههای توصیفی به دست آمده از متراژ مسکن
پاسخ دهندگان نشان میدهد 55.3 ،درصد پاسخگویان دارای  200-100متر مسکن و  0.7درصد دارای 400مسکن متر
به باال میباشند.
نتایج به دست آمده از بررسی بعد معیشتی-تولیدی در مسکن معیشتمحور مناطق روستایی نشان میدهد ،که
بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخصهای انبار علوفه و موادغذایی با میانگین  2.17و نگهداری دام با میانگین
 1.67است  .نتایج به دست آمده از بررسی بعد تدارکاتی در مسکن معیشت محور مناطق روستایی نشان میدهد ،که
باالترین میانگین به ترتیب مربوط به شاخصهای پخت غذا برای کارگران(نیروی کارمزرعه خانوادگی) با میانگین
 2.05و تهیه مواد لبنی آماده سازی موادغذایی با میانگین  1.75است .نتایج توصیفی به دست آمده از بررسی بعد زیستی
در مسکن معیشت محور روستایی نشان میدهد ،مناطق روستایی مورد مطالعه در شرایط مطلوب زیستی قرار نگرفته و
مسکن پاسخدهندگان در برابر آسیبهای طبیعی و انسانی مقاوم نیست .در این بعد بیشترین میانگین برای مؤلفه راحتی
و فضای کافی برای زندگی با میانگین  2.94است .در بعد اجتماعی و فرهنگی بیشترین میانگین برای گویه دربردارنده
ویژگیهای اعتقادی با میانگین  3.85است  .و همچنین نتایج به دست آمده از بررسی بعد درآمد در عوامل اقتصادی-
اجتماعی مؤثر در تحوالت مسکن نشان میدهد ،که بیش ترین میانگین برای گویه میزان بومی بودن شاغلین در تولید
مسکن با میانگین  2.56و کمترین میانگین برای گویه میزان درآمد با قدرت سرمایهگذاری در مسکن با میانگین 1.13
است .نتایج به دست آمده از بررسی بعد اشتغال نشان میدهد ،بیشترین میانگین برای گویه ارزش وسیله نقلیه با میانگین
 3.00و کمترین میانگین برای گویه بهرهمندی مداوم از آموزشهای شغلی و فنی و حرفهای با میانگین  1.16است.
نتایج توصیفی به دست آمده از بررسی بعد دارایی نشان میدهد ،بیشترین میانگین برای گویه افزایش قیمت محصوالت
محلی با میانگین  3.45و کمترین میانگین برای گویه بیمه محصوالت کشاورزی با میانگین  1.06است .و بررسیهای
مربوط به بعد هزینه مسکن نشان میدهد ،بیشترین میانگین برای گویه میزان استطاعت تأمین هزینههای تعمیرات اساسی
مسکن مثل نوسازی و بازسازی با میانگین  2.00است و کمترین میانگین برای گویه میزان استفاده از وامهای بانکی
جهت ساخت یا تعمیرات اساسی با میانگین  1.55است.
تحلیل میانگین عددی حاصل از سطح ویژگیهای مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی-تولیدی،
تدارکات زیستی ،اجتماعی ـ فرهنگی به ترتیب مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشتمحور است.
براساس آزمون  tتک نمونهای و با احتساب دامنه طیفی موجود که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است
این میزان برای تمامی بعد کمتر از شرایط متوسط( )3ارزیابی شده است .این تفاوت در سطح آلفا  0.01معنادار است و
تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است (جدول  .)3و تحلیل میانگین عددی
حاصل از بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر در تحوالت مسکن روستاهای موردمطالعه ،براساس آزمون  tتک
نمونهای نشان میدهد وضعیت شاخصهای اقتصادی در حد مطلوبی قرار ندارند .تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به
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شکل منفی ارزیابی و برآورد شده است .بنابراین چهار بعد درآمد ،اشنغال ،دارایی ،هزینه مسکن در شرایط نامطلوب
قرار دارند.
جدول .3تحلیل مطلوبیت ویژگیهای مسکن معیشتمحور
مطلوبیت عددی مورد آزمون3
مولفه ها

میانگین

Tآماره آزمون

معناداری

تفاوت

فاصله اطمینان 95درصد

میانگین

حدپایین

حدباال

معیشتی-تولیدی

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

اجتماعی-فرهنگی

2.79

-13.22

0.000

-0.207

-0.176

-0.238

جدول .4تحلیل مطلوبیت عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر در تحوالت مسکن روستایی
مطلوبیت عددی مورد آزمون3
مولفه ها

میانگین

آماره  tآزمون

معناداری

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان 95درصد
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

در ادامه تحقیق و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل رابطه عوامل اجتماعی -اقتصادی و مسکن
معیشتمحور پرداختهشده است .بر همین مبنا نتایج این آزمون نشان میدهد ،بین شاخصهای درآمد ،نوع شغل ،مقدار
اراضی کشاورزی ،تعداد دام و تحصیالت با مسکن معیشت محور خانوارهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد .به
این معنی که با افزایش بهبود شاخصهای اجتماعی -اقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشتمحور افزایش مییابد.
جدول .5رابطه مسکن معیشتمحور با پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوارهای روستایی
شاخص

ضریب همبستگی

معناداری

تعداد اعضای خانوار

./157

0.097

تحصیالت

0/381

0.000

تعداد دام

0/491

0.000

نوع وسیله نقلیه

0/116

0.151

مقدار اراضی کشاورزی

0/391

0.000

درآمد

0/648

0.000

نوع شغل

0/514

0.000
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برای بررسی تفاوت معناداری مسکن معیشتمحور در روستاهای مورد مطالعه از آزمون کروسکال والیس استفاده
شده است ،بر همین مبنا نتایج این آزمون نشان میدهد ،باالترین میانگین رتبهای مربوط به روستاهای حسن ابدال و
رامین و کمترین میانگین رتبهای مربوط به روستاهای اژدهاتو و سلمانلو است ،همچنین براساس مقدار آماره آزمون بین
میانگین مسکن معیشتمحور در روستاهای مورد مطالعه در سطح معناداری  0/000رابطه معنادار وجود دارد(جدول .)6
جدول .6تحلیل تفاوت معناداری مسکن معیشت محور
نام روستا

تعداد نمونه

میانگین رتبه ای

سلمانلو

8

118.94

پاپایی

47

158.62

حسنابدالی

30

201.23

اژدهاتو

123

93.24

رامین

65

176.76

Chi-Square

78.115

معناداری

0.000

در ادامه تحقیق جهت بررسی و شناخت اثرات عوامل اقتصادی در مسکن معیشتمحور از نرمافزار  AMOSاستفاده
شده است .بر همین مبنا ابتدا به برازش مدل و براساس آمارههای آزمون معادالت ساختاری پرداخته شده است ،نتایج
برازش مدل نشاندهنده مناسب بودن آماره ها جهت انجام آزمون است(جدول .)7
جدول .7برازش مدل براساس آمارههای آزمون معادالت ساختاری
)Structural model (result

Recommended
value
≥ 3.000

Goodness-of-fit
measure
x2 test statistic/df

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

1.58

براساس شکل و مدل مفهومی ،مؤلفههای عوامل اجتماعی ـ اقتصادی به عنوان متغیر مستقل و مسکن معیشتمحور به
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است(شکل .)3
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شکل .3مدل مفهومی تحلیل اثرات عوامل اجتماعی -اقتصادی بر مسکن معیشتمحور

بررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخصهای عوامل اقتصادی بر روی مسکن معیشتمحور
نشان میدهد ،بین عوامل اجتماعی -اقتصادی و مسکن معیشتمحور با مقدار رگرسیون  0/715رابطه وجود دارد .نتایج
نشان میدهد مؤلفه اشتغال دارای بیشترین تأثیرگذاری در بعد زیستی مسکن معیشتمحور ،مؤلفه هزینه مسکن دارای
بیشترین تاثیرگذاری در بعد معیشتی ـ تولیدی مسکن معیشتمحور ،مؤلفه دارایی دارای بیشترین تأثیر در بعد
اجتماعی -فرهنگی و در مؤلفه درآمد دارای بیشترین تاثیرگذاری با بعد معیشتی -تولیدی می باشد .در بین ابعاد عوامل
اجتماعی -اقتصادی بعد درآمد با مقدار رگرسیون  0/852دارای بیشترین اثرگذاری بر مسکن معیشتمحور
است(جدول .)8
جدول .8براورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخصهای تحقیق بر روی مسکن معیشت محور
Estimate

S.E.

C.R.

P

متغیر وابسته

جهت

متغیر مستقل

مسکن معیشت محور

<---

عوامل اقتصادی

.715

مسکن معیشت محور

<---

اشتغال

.514

تدارکاتی

<---

اشتغال

.575

.266

زیستی

<---

اشتغال

.674

.411

اجتماعی -فرهنگی

<---

اشتغال

.247

.287

.181

معیشتی -تولیدی

<---

اشتغال

.547

.274

.814

مسکن معیشت محور

<---

هزینه مسکن

.406

.245

.805

***

تدارکاتی

<---

هزینه مسکن

.418

.230

.138

***

زیستی

<---

هزینه مسکن

.404

.510

.317

***

اجتماعی -فرهنگی

<---

هزینه مسکن

.457

.366

.315

***

معیشتی -تولیدی

<---

هزینه مسکن

.547

.252

.112

***

مسکن معیشت محور
تدارکاتی

.270

.623

***

.578

.346

***

.159

***

.179

***
***
***

<---

دارایی

.337

.281

.217

***

<---

دارایی

.442

.107

.029

***

زیستی
اجتماعی -فرهنگی

<---

دارایی

.374

.099

.088

***

<---

دارایی

.561

.109

.358

***

معیشتی -تولیدی

<---

دارایی

.471

.217

.247

***

مسکن معیشت محور

<---

درآمد

.852

.043

.910

***

تدارکاتی

<---

درآمد

.580

.194

.473

***

زیستی

<---

درآمد

.596

.188

.173

***

اجتماعی -فرهنگی

<---

درآمد

.745

.186

.014

***

معیشتی -تولیدی

<---

درآمد

.785

.197

.991

***

117

تحلیل عوامل اثرگذار بر تحوالت مسکن معیشتمحور و(...محمدییگانه و همکاران)

الگوی مسکن معیشتمحور در روستاهای مورد مطالعه شامل اجزاء و عناصر تشکیلدهنده واحد مسکونی و
چگونگی قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر در یک فرم تداومدار برنامه و برمبنای نیازهای خانوارهای روستایی است.
بر اساس شواهد و مطالعات صورت گرفته در مورد مسکن و معماری روستایی واحدهای مسکونی سنتی روستایی ضمن
برخورداری از ارزش های معماری همانند سادگی و پیرایگی الگوهای بصری و زیبایی شناختی و انطباق با محیط طبیعی
هماهنگی با عملکرد زیستی و معیشتی استفاده از مصالح محلی و دانش بومی و  ...که به آن هویت خاصی میدهد.
مسکن معیشت محور در روستاهای مورد مطالعه به لحاظ ماهیت کارکردی و پاسخگویی به نیازهای انسانی ،فعالیتهای
مردمی ،عناصر تولیدی و محیط زیست ،مجموع های همگن و متشکل با هویت کالبدی خاص را تشکیل میدهد که
تجلی کننده ارتباطات و کارکردها و نق ش چند عملکردی فضاهاست .این هویت ،از نفس سکونت و شیوه زیست در
روستا نشأت می گیرد .به همین دلیل مسکن در روستاها ،عالوه بر پاسخگویی به نیاز سکونت و تأمین امنیت و حریم
خانوار ،حلقهای از نظام تولیدی روستا را نیز در برمیگیرد و به گونهای متقابل به آن پیوند میخورد .گونه های موجود
مسکن روستایی مصادیق بارز این ویژگی محسوب میشوند .زندگی روستایی و نوع نگرش روستائیان به جهان و
طبیعت ،امکانات و دانش او برای ساخت و تولید؛ و شیوههای بهرهوری باعث میشود تا اجزاء محیط به مطلوبترین و
در عین حال رعایت سادگی و برقراری رابطهای منطقی و مکمل بین آنها ،با حداکثر کارائی شکل گیرد .سازمان فضائی
کالبدی آن به شمار می رود ،متأثر از این نحوه کارکرد شکل میگیرد .در حالیکه در فضاهای مسکونی شهری هر
عنصر فضایی کارکردی معین را بصورت ویژه و منحصر به فرد ،به خود اختصاص میدهد ،در فضای مسکن معیشت
محور بیشتر عناصر فضایی عالوه بر کارکردی خاص ،کارکردهای مکمل با دیگر عناصر را نیز عهدهدار میباشند؛
بطوری که گاهی هویت و بقای آنها در ارتباط با کارکرد کلی مجموعه معنا پیدا مینماید .این مسئله تا بدآنجا پیش
می رود که برخی معماری روستایی را یک معماری عملکردگرا مینامند .وضوح و اهمیت نقش مسکن در روستاها،
هنگامی نمود عینیتری می یابد که به نقش غالب آن در مجموعه عناصر تشکیل دهنده بافت های روستایی توجه
شود(شکل .)4
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شکل .4پالن یک خانه با الگوی سنتی (به ترتیب طبقه اول و دوم)

با اجرای طرح هادی در دهههای  1380و  1390کارکردهای تازه ای ایجاد شده است و برخی از اراضی کشاورزی
به زیستی تغییر کاربری یافتهاند .اعطای تسهیالت بانکی برای ساخت و ساز مسکن جدید بدون کار کارشناسی مرتبط
با وجوه تاریخی روستا نیز به نظر میرسد بی تأثیر نبوده است .بافت اولیه روستا در ابتدا به دلیل دسترسی آسان اهالی
به منابع آبی و زمینهای زراعی جهت بهرهبرداری معیشتی در مجاورت و هم مرز زمینهای کشاورزی شکل گرفته
است .به مرور زمان به دالیلی چون فرسودگی ابنیه کهن ،اعمال کنترلهای سازمانهای مختلف بر ساخت و ساز و
اجرای طرح هادی و توسعههای ناشی از آن ،بافت تاریخی و فشرده روستا به صورت بافتی پراکنده در حاشیه جاده
ارتباطی روستا به شهر شکل میگیرد .شهری شدن به مثابه نوعی ارزش بر روستا حاکم شده است و الگوبرداری از
خانههای شهری به دلیل نفوذ و گسترش فرهنگ شهری مرسوم میشود .استفاده از مصالح وارداتی شهری سبب تغییرات
کالبدی خانههای روستایی شدهاند و مجموع این عوامل باعث پارهای تغییرات در ساختار مسکن معیشتمحور شده
است .امروزه مسکن جدید نوعی از تقلیل عملکردی به سطح حداقل ممکن در روستا یعنی صرف سکونت را به خود
میبیند .حذف فضاهایی چون هیزمدان ،محل نگهداری حیوانات ،انبارها و کارگاهها از این نوعند .در عوض مسکن
جدید متناسب با نیازهای جدید تغییراتی را پذیرفته است .پارکینگ اتومبیل ،مهتابی و زیرزمین از این قبیل تغییرات
هستند .کاهش میزان استفاده از ریزهکاری ها و تزیینات همچون طاق نماها ،گچبریها و حذف آرایههایی نظیر طاقچه
و رف ،تقلیل ریزهکاری در خطوط نما و خط آسمان ابنیه از ابنیه سنتی -محلی به سبک ساختمانسازی جدید در
روستا مشهود است .در مسکن سنتی به منظور حفظ محرمیت فضای اندرونی منزل از تعبیه داالن ورودی ،چرخش
فضایی و یا استفاده از هشتی ،استفاده شده است در حالی که در نمونههای جدید بدون حضور این الیههای فضایی؛
نوعی یک مرتبگی در اتصال معبر به فضای خصوصی منزل دیده میشود(شکل .)5
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شکل .5پالن یکخانه با الگوی مدرن

در معماری سنتی روستاییان با بهرهبرداری هوشمندانه از مصالح و منابع طبیعی در دسترس متناسب با شرایط
شغلی و معیشتی در راستای برآوردن نیازمندیهای سکونتی و کارکردی خود اقدام به ساخت و بنای مسکن نموده-
اند .طی دهههای أخیر با ورود مدرنیزاسیون و همگام با اجرای طرحهای نوسازی ،تحولخواهی روستاییان و تالش
برای توسعه و بهزیست نمودن محیط زندگی ،روستاها از فضای سنتی و کالبد قدیمی خود خارج و به سرعت
پذیرای دگرگونیها شدند .از این رو میبایست فضای روستاها به ویژه کالبد ،بدنه و شکل مساکن و منازل
روستاییان به منظور هماهنگ شدن با وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی پیش آمده در تبعیت از گسترش استفاده از
تکنولوژیهای نوین به منظور جواب گویی به نیاز ساکنان این سکونتگاهها و همچنین فراهم نمودن زمینههای رشد
و توسعه تغییر یابند .متاسفانه گاهی این تحوالت و دگرگونیهای کالبدی در روستاها همخوانی چندانی با فرهنگ
و نوع اقتصاد حاکم بر این کانونهای سکونتگاهی ندارد و این تحوالت ضمن ایجاد ناسازگاریهای اقتصادی ـ
اجتماعی در روستاها موجب تغییر در کارکرد این فضاهای زیستی شده است .زیرا زندگی ،شغل ،اقتصاد ،فرهنگ،
رفتار و نوع معیشت حاکم بر روستاها به ویژه در کشورهای جهان سوم که دارای ساختار سنتی و قدیمی هستند،
هماهنگی و تجانس فراوانی با یکدیگر دارند .حال با تغییر و به هم ریختن نظم فضایی موجود در روستاها که
حاصل شکلگیری در طی قرنها است ،دیگر ارکان روستا از جمله :کارکردهای اقتصادی ـ معیشتی و فرهنگی آن
نیز متحول و دچار ناهماهنگی میشوند .به گونهای که در نظام زندگی روستایی اشتغال ،شیوه معیشت و نوع
سکونت تداخل گستردهای با هم دارند .اصوالً زندگی روستایی برخالف زندگی شهری براساس تفکیک زمانی
فعالیتها سازمان نیافته است و سکونت و کار زمانهای متداخلی دارند .به همین دلیل فضاهای سکونت و کار نیز
تداخل دارند و محیط مسکن محل نگهداری محصوالت و وسایل و ادوات تولید نیز است و بخشی از کار در منزل
انجام میشود .در حال حاضر ناپایداری سبک زندگی روستایی باعث گذار مساکن روستایی شده است .در این
راستا یکی از چالشهای سکونتگاههای روستایی دستیابی به مسکن است .در این ارتباط استطاعت خانوار یکی از
شاخصهای اصلی تعیین کننده تغییر مساکن روستایی به شمار میرود.
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یکی از مهمترین سازوکارها در تغییر الگوی مسکن سنتی ،گسترش شهرگرایی است .محدودههای مورد
بررسی با توجه به اینکه در محدوده شهر واقع شدهاند ،تأثیرپذیری فراوانی از این شهر داشته است .از دیدگاه
جانستون شهرگرایی به معنای یک فرآیند رفتاری است .به صورتیکه شهرها مراکز انتشار تغییرات و تحوالت
اجتماعی معرفی شدهاند .از دیدگاه پاسیون ،شهرگرایی روستایی از جنبه اجتماعی ـ سکونتی مطرح است که شیوه
زندگی شهری در نواحی روستایی گسترش مییابد .درنتیجه تداوم نفوذ اقتصاد شهری ،مظاهر اجتماعی زندگی
شهری نیز به مناطق روستایی راه مییابد و نوعی دوگانگی با ابعاد سنتی اجتماعی ـ اقتصادی در مناطق روستایی با
طرح شهری ساخته میشوند .شهرگرایی تأثیرات کالبدی بی شماری مانند بکارگیری نماهای شهری ،استفاده از
مصالح شهری ،استفاده از طرحهای شهری ،رواج فضاهای جدید شهری و تغییر کارکردهای مسکن دارند .در این
روستاها با توجه به فاصله کم تا شهر تحوالتی متفاوتی در نتیجه شهرگرایی قابل مشاهده است .همچنین در حاضر
استفاده از مصالح شهری در این نواحی به علت منسوخ شدن مصالح بومی و سنتی افزایش یافته است .به صورتیکه
روستاییان تأکید به جایگزینی این مصالح با مصالح بومی و سنتی کردهاند .یکی از متغیرهای تأثیرات شهرگرایی
استفاده از طرح های مسکن شهری در مسکن روستایی است .در این ارتباط؛ روستاییان اعتقاد داشتند که مساکن
کنونی روستایی با طرح شهری ساخته میشوند .همچنین روستاییان نظر به ایجاد فضاهای جدید در مساکن روستایی
داشتهاند.
در مساکن سنتی فضاهای سنتی از قبیل :تنور ،نور ،اصطبل ،انبارهای مختلف محصوالت ،فضاهای قالیبافی
وجود دارد که بیانگر تنوع فعالیت سکونتگاههای روستایی است .ولی در مساکن جدید روستایی شکلگیری
فضاهای جدید به تبع مساکن شهری ،شکل نوینی به مساکن روستایی بخشیده است که آنها را از مساکن سنتی با
کارکردهای چندگانه متمایز مینماید .فضای نگهداری محصوالت کشاورزی ،خشک کردن محصوالت در مسکن
شکل گرفته بود که متناسب با کارکردهای روستایی و نوع فعالیت غالب این سکونتگاهها بود .در این محدوده
فعالیتهای غالب است که در شکلگیری فضاهای مسکن نقش و تأثیر زیادی داشته است .براساس بررسیهای
میدانی صورت گرفته روستاییان اعتقاد داشتهاند که مسکن سنتی در راستای کارکردهای روستا شکل گرفته بود و
تحول مسکن رابطه معنیداری را با فاصله از شهر نشان میدهد.
نتیجهگیری

مساکن روستایی برای ماندگاری و برآوردن احتیاجات ساکنان خود ،تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تغییر و تحول
بودهاند .عواملی همچون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و ...که در ساخت و ساز مسکن و تحول آن بی تأثیر نمیباشند،
و موجب میشوند الگوی مسکن به صورت معیشت محور در مناطق روستایی در سطح پایین باشد .در تحقیق حاضر به
تحلیل عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر تحوالت مسکن معیشتمحور در نواحی روستایی پرداخته شده است .یافته-
های تحقیق نشان داد که در بین ابعاد مسکن معیشتمحور باالترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی -فرهنگی با میانگین
 2.79و کمترین میانگین مربوط به بعد معیشتی – تولیدی با میانگین  1.61است .مساکن روستاهای مورد مطالعه به علت
تبعیت از سبک و الگوی مساکن شهری و نزدیکی این روستاها به شهر زنجان با شدت بیشتری به سوی تغییر کارکرد
داشته است .همچنین یافتهها نشان میدهد که در بین ابعاد اجتماعی -اقتصادی باالترین میانگین مربوط به بعد دارایی با
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میانگین  1.96و کمترین میانگین مربوط به هزینه مسکن با میانگین  1.70است .همچنین یافتههای توصیفی تحقیق نشان
داد ویژگیهای مسکن معیشتمحور روستایی در ابعاد معیشتی-تولیدی ،تدارکات زیستی ،اجتماعی-فرهنگی به ترتیب
مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشت محور است ،و نتایج بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر
در تحوالت مسکن روستاهای موردمطالعه نشان داد چهار بعد درآمد ،اشتغال ،دارایی ،هزینه مسکن در شرایط نامطلوب
قرار دارند .یافتهه ای حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش بهبود شاخصهای اجتماعی-
اقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشتمحور نیز افزایش مییابد .همچنین نتایج نرمافزاری  AMOSنشان داد بین
عوامل اجتماعی -اقتصادی و مسکن معیشتمحور رابطه وجود دارد ،و مؤلفه اشتغال دارای بیشترین تأثیرگذاری در
بعد زیستی مسکن معیشتمحور ،مؤلفه هزینه مسکن دارای بیشترین تأثیرگذاری در بعد معیشتی -تولیدی مسکن
معیشتمحور ،مولفه دارایی دارای بیشترین تأثیر در بعد اجتماعی -فرهنگی و در مؤلفه درآمد دارای بیشترین
تأثیرگذاری با بعد معیشتی -تولیدی است ،و در بین ابعاد عوامل اجتماعی -اقتصادی بعد درآمد دارای بیشترین
اثرگذاری بر مسکن معیشت محور است .و با توجه به مصاحبههای انجام شده با روستاییان ،آنها معتقدند در گذشته به
تبعیت از وضـعیت اقتصادی و ردهبندی اجتماعی ساکنان روستا ،مساکن در ابعاد و اندازههای متفاوتی ساخته میشدند؛
اما اکنون با فروریختن ردهبندیهای اجتماعی در روستاها و گسترش ارتباطات روستاییان با دیگر نقاط سکونتگاهی در
جامعه ،هر روستایی بنا بر میل و خواست خود خانهاش را بدون در نظر گرفتن پایگاه اقتصادی در روستا بنا میکند و به
گونهای که اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه روستایی منازلی بهتر و بزرگتر از اعیان و صاحبان امالک روستا برپا
میکنند .چرا که هر کس آنطور که میخواهد و موجب رفاه و تعالی اوست زندگی و رفتار میکند .همچنین از نظر
آنان انجام برخی فعالیتها همچون تهیه مواد لبنی ،نگهداری دام ،نگهداری طیور ،وجود انبار علوفه و مواد غذایی،
پخت غذا برای کارگران ،ساخت یا تعمیر ابزارآالت برای فعالیتهای تولیدی که به عنوان شاخصهایی برای کارکرد
مساکن روستایی به شمار میروند که تحت تأثیر وجود عامل سرمایههای مادی میباشند .چرا که در صورت عدم وجود
دامهای کوچک و بزرگ ،اراضی و باغ به عنوان بخشی از سرمایههای مادی ،وجود کارکردهای خاصی مثل وجود
انبار علوفه ،طویله و غیر در مسکن لزومی ندارد .همچنین آنها دلیل تأثیر اعتبارات بر کارکردهای مسکن را رعایت
برخی ضوابط و محدودیتهای مربوط به اعتبارات میدانند که موجب تحوالت و دگرگونیهایی در عملکرد فضاهای
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
از فضاها کارکرد خود را از دست داده و متروک شدهاند به طوری که به مرور اسباب تخریب تمامی و یا بخشی از
واحد مسکونی را فراهم آوردهاند .درنتیجه آنها معتقدند عدم توجه به ویژگیها و کارکرد و ساختارهای موجود در
مسکن ،در آینده موجب تحوالت منفی شدیدی خواهد شد.
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