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رکرد زنان روستاییتحلیل اثرات تغییرات الگوي مسکن بر کا  
  )مطالعه موردي: روستاهاي استان لرستان(

***** زینب محمدي****،  امید امیدي شاه آباد***،  مهدي چراغی**،  مهدي حسام*،  فضیله دادورخانی    
 

  07/07/1393                                                                                   تاریخ دریافت مقاله:                                                               
  17/03/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
کننده بسیاري از نیازهاي زیستی، سکونتی و اقتصادي جامعه روستایی هستند، از خصیصه   واسطه کارکرد اساسی خود که تأمین روستاها به

دن بـه کالبـد و   هاي جامعه روستایی و تمایالت آنـان در شـکل دا   پویایی و تغییر دائمی برخوردارند. این خصیصه از پویایی افراد و گروه
معیشتی و نیروهاي تأثیرگذار بر روندهاي اجتمـاعی و   -هاي زیستی هاي روستایی تجلیگاه شیوه شود. الگوي خانه فضاي روستا ناشی می

دهـد نقـش زنـان و     جمله مسائل مهم در این زمینه که محوریت تحقیق حاضر را تشـکیل مـی   هاست. از اقتصادي در شکل بخشی به آن
ها از الگوي مسکن است. تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که بـا مـرور    تولیدي و تدارکاتی آن  ، ارکردهاي اقتصاديتأثیرپذیري ک

وسـاز و   هـاي سـاخت   شدت از شـیوه  هاي روستایی به بندي خانه تدریج فضا  زمان و دخالت برخی عوامل در ساخت مساکن روستایی به
اند و این مسئله تـأثیر قـوي بـر کـارکرد اجتمـاعی و       داده  ي معیشتی و تدارکاتی خود را ازدستمعماري شهري تبعیت نموده و کارکردها

 -صـورت توصـیفی   نظـر ماهیـت و روش بـه    مشارکت زنان در اقتصاد خانوار بر جاي گذاشته است. تحقیق حاضر از نوع کـاربردي و از 
خانوار  420صورت نمونه توسط  ها به تان لرستان است که پرسشنامهخانوار روستاهاي اس 169875  تحقیقاین تحلیلی است. جامعه آماري 
هاي یومن ویتنی، فریدمن، کندال و مدل تحلیل مسـیر صـورت گرفـت. نتـایج      و آزمون SPSSافزار  ها با نرمتکمیل گردید. پردازش داده

زندگی شهري و مسکن شهري منجر به تغییـر   حاصل از این تحقیق مؤید این نکته است که تغییر در الگوي مسکن روستایی به تبعیت از
 درهمچنین اند.  ها و کارکردها را از بین برده و این تغییرات نیازهاي فضایی برخی فعالیت  در اجزا و فضاهاي مسکن روستایی شده است

ها گردیده است. در این  ن آنحاشیه رانده شدبه براي زنان روستایی به وجود آمده که موجب   هاي فعالیتی محدودیتاین تغییرات نتیجه 
ها  وري شایسته از آنها و بهره دهی آن هاي اقتصادي زنان روستایی در راستاي سازماناجتماعی و توانمندي -هاي فرديراه شناخت قابلیت

نقش زنان در توسعه تواند کمک بسیار زیادي به احیاي  سازي و بسترسازي ساختارها در الگوهاي جدید مساکن روستایی می همراه با زمینه
  روستایی بنماید.

  
  .الگوي مسکن، کارکرد زنان روستایی، استان لرستان واژگان کلیدي:

  . استاد دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران *  
    mhesam@guilan.ac.ir . عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن** 

  .ریزي روستایی دانشگاه تهران ي جغرافیا و برنامهادکتر ***
  .ریزي روستایی دانشگاه تهران ي جغرافیا و برنامهادانشجوي دکتر ****

  .ریزي روستایی دانشگاه تهراند جغرافیا و برنامهارش کارشناس *****
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 مقدمه   
 روسـتاها  بافت دهنده تشکیل ترین عنصر عمده،  مسکن

 آن سـاخت  و اسـتقرار  نحـوه  و است. سـازمان فضـایی  
 و ها سنت اقتصاد، تأثیر و محیط از کیفیت استفاده بیانگر

پـور،   است (سرتیپی روستایی جامعه بر حاکمهنجارهاي 
 هـاي  ویژگی داراي روستایی مسکن ). طراحی43: 1384

 فضـاها،  انـدازه  و ابعاد نظیر است. مفاهیمی خاص خود
 همسـایگی،  واحـدهاي  فضـاها،  عملکـرد  تنوع فضـاها، 

 بهینـه  الگوهـاي  حتـی  و معیشتی هاي و ضرورت نیازها
 مسـکن  از متفـاوت  کـامالً  روسـتایی  خانـه   یـک  اقلیمی
 در فضـاها  جانمـایی  و عملکردهـا  تفکیک است. شهري

 در فضاها بین سادگی ارتباط همان به خانه روستایی یک
 داراي روسـتایی  خانـه  در نیسـت. فضـاها   خانه شـهري 

 هـم  ، روسـتایی  خانـه  اتـاق  هستند. هـر  چندین عملکرد
 اتـاق  یـک  خـود  هـم  و دارد را مسـتقل  یک اتـاق  جنبه

 مسـکن  ريمعمـا   ).12 :1385پـور،   است (جانی نشیمن
 پاسـخگویی  و ماهیت کـارکردي  لحاظ به ایران روستایی

 و تولیدي عناصر هاي مردمی، فعالیت انسانی، نیازهاي به
 هویـت  بـا  متشـکل  و اي همگن مجموعه زیست،  محیط

 ارتباطـات،   گاهتجلی که دهد تشکیل می را خاص کالبدي
 هویت فضاهاست. این چند عملکردي نقش و کارکردها

 نشـأت  روسـتا  در زیسـت  و شـیوه  سـکونت  نفـس  از
  ).81: 1384(آدریانو، گیرد می

  

و  تغییـرات  از اخیـر  هـاي  سـال  در روسـتایی  مسـکن 
 عنصـر  است. این شده برخوردار وسیعی هایی دگرگونی
 از بخشـی  عنـوان  سـکونت، بـه   نقـش  بر عالوه فرهنگی

 ملزومات نگهداري انبار همچنین و تولید اشتغال، فضاي
است. این امر از نقش سکونت  رحمط زندگی روستاییان

و شیوه زیسـت و کیفیـت اسـتفاده از محـیط و اقتصـاد      
شـکار  ها و هنجارهاي پنهان و آ حاکم در روستا و سنت

لذا بـروز تغییـرات فرهنگـی و      گیرد روستایی نشأت می

اثرات آن بر الگوي مسکن روستایی منجر بـه فروپاشـی   
ایط الگوي سنتی مسکن خواهد شـد کـه منطبـق بـا شـر     

  . سـت ا اقلیمی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی روسـتا    
 عنـوان  به روستا بافت مجموعه در که مسکن است مسلم 

چنـد   نقشـی  ایفـاگر  و روسـتا  کلـی  هویت از جزء یک
 عنـوان  بـه  ،سکونت نقش بر عالوه مسکناست.  کارکردي

 امـر  ایـن  کـه  مطرح بـوده  تولید و اشتغال فضاي از بخشی
 محـیط  از اسـتفاده  کیفیت و زیست وهشی  ، سکونت نقش از
 و پنهـان  هنجارهـاي  و ها سنت و در روستا حاکم اقتصاد و

 ). از1370، االمینـی  گیـرد (روح  مـی  تئنش روستایی آشکار
که تقریباً نیمی از جمعیت هر روستا را زنـان تشـکیل    آنجا
مانـدگی   قطع یک جامعه در صورت عقـب  طور دهند، به می

 فراینـد توانـد   جمعیـت خـود نمـی   گرایی نیمـی از   و واپس
). نقـش سـنتی   1385:127توسعه را بپیمایـد (دادورخـانی،   

هـاي جدیـد روسـتایی بـه زن روسـتایی       درون خانه که در 
ناخواسته (به سـبب تغییـر الگـوي مسـکن      طور  امروزي به

اجتمـاعی بسـیار    -شود نقشی زیستی روستایی) تحمیل می
زمینـه   در کمرنگ است کـه در حکـم مـانعی بـراي زنـان     

کنـد (عـارف    هاي شغلی عمل مـی  کسب آموزش و مهارت
ــا،  ــه59: 1374نی ــن نقــش ب ــت  )، ای ــاهش فعالی واســطه ک

ــه   ــه ب ــاعی ک ــدي و اجتم ــادي، تولی ــرات  اقتص ــل تغیی دلی
وجـود آمـده اسـت     ساختاري در بافت و الگوي مسکن بـه 

ــان روســتایی را در زنجیــره   اي از وابســتگی و عــدم   زن
ــارکت در  ــدمش ــت ها وفراین ــرار   فعالی ــتایی ق ــاي روس ه

شدت از فضـاي زیسـتی و    دهد. نقش و کارکرد زنان به می
الگوي سـاخت مسـکن متـأثر بـوده و بـا تغییـر و حـذف        
برخی عناصر در مساکن روستایی کـارکرد زنـان روسـتایی    

طور مستقیم تغییر پیداکرده اسـت و باعـث حـذف و     نیز به
ـ    یا کمرنگ شدن برخی فعالیت دارکاتی هـاي اقتصـادي و ت

هـاي اجتمـاعی    زنان روستایی و همچنین کاهش مشـارکت 
  هاي مختلف زندگی روستایی شده است. آنان در عرصه
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حضور و مشـارکت زنـان در حکـم نیمـی از نیـروي      
توانـد نقـش مـؤثري در پیشـرفت جامعـه       بالقوه کار می

). ایـن مطالعـه نیـز    117: 1382زاده،  داشته باشـد (عمـاد  
ییرات الگوي مسـکن بـر کـارکرد    باهدف تبیین اثرات تغ

شـده    زنان روستایی در روستاهاي استان لرسـتان انجـام  
  است. تحقیق حاضر بر این سؤاالت مبتنی است که:

کارکرد اقتصادي زنان در اثر تغییر در الگـوي مسـکن   
  در چه وضعیتی قرار دارد؟

شده در الگوي مسکن روسـتایی   هاي حادث دگرگونی
همـراه   ي کدام کـارکرد زنـان بـه   بیشترین اثرات را بر رو

 داشته است؟
  اي و جمـع  در این راسـتا پـس از مطالعـات کتابخانـه    

نظـر تنظـیم و    هـاي مـورد   آوري مبانی نظري، شـاخص 
صورت پرسشنامه در بین زنـان خانوارهـاي روسـتایی     به

 آوري هاي جمع گردید. در ادامه داده توزیع استان لرستان 
 و  ي آمـاري مـورد تجزیـه   هـا  شده با اسـتفاده از آزمـون   

  تحلیل قرار گرفت.
  مبانی نظري

تجارب متعدد نشان داده است در مشارکت مطلوب و 
کارآمد زنان در توسعه پایدار، ابتـدا بایـد نقـش آنـان در     

توسعه مشخص شود و سـپس موانـع مربـوط بـه      فرایند
و توجه کرد که آنان در امور  شناخت ایفاي نقش آنان را 

هاي خـارج منـزل نقـش     فعالیت نینچداخل منزل و هم
مهمی دارند. ضمن اینکه توانـایی دارنـد کـه عـالوه بـر      

ریـز خـوبی بـراي     مدیر و برنامه ،هاي داخل خانه فعالیت
ــت ــدي     فعالی ــند (احم ــز باش ــه نی ــارج از خان ــاي خ ه

  .)71: 1388شاپورآبادي، 
هـاي اجتمـاعی در منـاطق     عنوان یکی از گروه زنان به

هـاي   ایی در تولید و گـردش چـرخ  سز روستایی نقش به
اقتصاد روستا و صنایع دارند. این گروه نیمـی از نیـروي   

دهنـد   انسانی فعال و بخش مهمی از تولید را تشکیل می

گیري از نیروي کار  بهره). 4: 1379(لباف دادورخانیکی، 
زحمـت و   اي پـر  زنان روستایی عمدتاً در امـور حاشـیه  

ست: نشـاکاري، وجـین،   جمله موارد زیر ا فرسا از طاقت
دستی،  بافی و تولید صنایع شیردوشی، تولید لبنیات، قالی

آوري آن و تهیه سـوخت و ماننـد آن.    تهیه هیزم و جمع
هـاي   امروزه درگیري و اشتغال زنـان روسـتا در فعالیـت   

کشاورزي اگرچه همچنـان تـداوم دارد لـیکن بـا تغییـر      
کـم و کیـف آن دسـتخوش دگرگـونی شـده و      ،  شـرایط 

موازات بروز تحوالت در ساختار اقتصادي، اجتمـاعی   هب
و حتی سیاسی شکل و میزان اشتغال زنـان نیـز متحـول    

). بهبود شـرایط زنـدگی   4: 1375گردد (دادورخانی،  می
روستاییان و ورود فنـاوري کشـاورزي، بهبـود سـاختار     

هــاي روســتایی، گســترش و عمومیــت  ارتباطــات و راه
در روسـتاها و... همـه   پـرورش   و  بخشیدن بـه آمـوزش  

نحوي از درگیري زنان در امور کشاورزي کاسته است  به
دارنـد در   ). دانشمندان اعتقاد25: 1376(رئیسی مبارکه، 

هایی که مردان مسلط هستند، دسترسی زنـان بـه    سیستم
شود و میـزان مشـارکت سیاسـی     منابع تولید محدود می

پـایین در  هـا بـا دسـتمزد     شود. اغلب آن ها نیز کم می آن
ــاعت ــار  س ــوالنی ک ــاي ط ــده  ه ــرده و ع ــز در  ک اي نی
هاي سخت و خشن با موقعیت پایین و تحـرك   وضعیت
ــی  کــم (از ــار م ــد  لحــاظ اجتمــاعی و اقتصــادي) ک کنن

)Vlassoff ،1994.(  
خصـوص در منـاطق    زنان در کشورهاي جهان سوم به

برنـد. ایـن    کار پنهان و نابرابر رنج می روستایی از تقسیم
تنها سالمت آنان را به خطر انداخته بلکـه هرگونـه    امر نه

فرصتی را جهت شرکت زنـان در اجتماعـات و کسـب    
 ). در25: 1386آگاهی سلب کـرده اسـت (دادورخـانی،    

بـازدهی کــار زنـان در اطالعــات آمــاري    فراینــدنتیجـه  
تعریف محدودي  ،یابد، عالوه بر این دقت بازتاب نمی به

هـا وجـود دارد بیشـتر     که از کـار کشـاورزي در نوشـته   
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گیــرد.  نمــی  هــاي تولیــدي کــار زنــان را در بــر فعالیــت
هایی همچون کار در مزرعه خـانوادگی، پیگیـري    فعالیت

طورمعمـول   سازي و تبدیل مواد غذایی به کارها و فراهم
: 1382شـود (نعمتـی،    از سوي زنان روستایی انجام مـی 

رد سـه نگـرش متضـاد در مـو     1). به نظر سوزان تیانو29
  توسعه اقتصادي بر زنان وجود دارد: تأثیر
: که بر طبق آن، توسـعه بـه آزادي   2دیدگاه ادغام شدن. 1

شـود زنـان در    انجامد، چون باعث مـی  و برابري جنسی می
 هاي اقتصادي و عمومی بیشتر درگیر شوند. فعالیت

: که مدافع این نظر است که 3اي شدن دیدگاه حاشیه .2
داري تسـلط خـود را بـر منـابع از      هزنان با توسعه سرمای

طور فزاینده به مردان  دهند و ازنظر اقتصادي به دست می
شوند. همچنین کارهاي تولید را کنار گذاشـته   وابسته می

  شوند. و به حوزه خصوصی خانه محدود می
: بر این نکتـه تأکیـد دارد کـه    4دیدگاه استثمار شدن .3

سـتمزد پـایین   نوسازي به ایجاد نیـروي کـار زنانـه بـا د    
انجامد و زنان براي تولیـد صـنعتی اهمیـت بیشـتري      می
رونـد   شـمار مـی   یابند، اما چون نیروي کار ثـانوي بـه   می

  .)97:1376(ابوت،  شوند استثمار می
مسکن روستایی انـواع مختلفـی دارد: کلبـه، چـادر و     

هـاي متفـاوتی    خانه. در مورد مسکن روسـتایی دیـدگاه  
ی بـین مسـکن در شـهرها و    اي تفـاوت  وجود دارد. عـده 
 . شوند روستاها قائل نمی

اي دیگر معتقدند که مشکل مسـکن روسـتایی بـا     عده
واقـع کمبـود مسـکن     مسکن شهري متفاوت است و در

اي که در شهرها مطرح است در روسـتاها وجـود    گونه به
تــرین  نـدارد بلکـه اسـتحکام واحــدهاي مسـکونی مهـم     

ده از مصـالح  مشکل مسکن روستایی است که بـا اسـتفا  
 را حل کرد. توان آن جدید بادوام و فناوري بهتر می

اي معتقدنـد کـه محـدود کـردن مشـکل مســکن       عـده 
انگاري موضوع  روستایی به عدم استحکام آن نوعی ساده

تـوان شـکل مطلـوب و     بخشـی نمـی   است و با استحکام
و بایـد عـالوه بـر    داد مناسبی از مسکن روستایی ارائـه  

هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی،     ویژگـی بخشـی بـه    استحکام
اقتصـادي و نیـز معمـاري بـومی و فنـاوري و امکانــات      

  ).15: 1377پور،  محلی هم توجه نمود (سرتیپی
طـور طبیعـی تجلیگـاه     که مسکن روستایی بـه  آنجا از

شـمار   هـاي روسـتایی بـه    معیشـتی گـروه   -زیستی   شیوه
رود و الگـو و عملکردهـاي آن در پیونـد بـا عرصـه       می

اي اسـت بـه شـناخت     مثابـه دریچـه   فضایی، بـه  -مکانی
انداز و روندهاي حاکم بر زندگی و فعالیت روسـتا   چشم

رو تطـابق آن بــا   ایــن از،  )30: 1389(سـعیدي و امینـی،   
هـاي روسـتاییان یـک ضـرورت      شیوه زیسـت و ارزش 

حـال بـدیهی اسـت کـه       عـین  انکـار اسـت. در    غیرقابل
مسـکن شـهري    هاي آشکاري با مسکن روستایی تفاوت

هاي اخیر الگوهاي شهري در نـواحی   داشته ولی در سال
کرده اسـت کـه ایـن امـر      روستایی گسترش زیادي پیدا

هـا را در پاسـخگویی بـه نیـاز واقعـی       کارکرد این خانـه 
  نماید. روستاییان مختل می

زا،  گونه روندهاي تقلیدي و بـرون  آشکار است که این
معکـوس   ي در ارتباط هاي شهر فاصله روستا از کانون با

ویـژه از   قرار دارد. یعنی هرچه فاصله روستا از شـهر، بـه  
پـذیري دگرگـونی   تأثیرتـر، کمتـر باشـد،     شهرهاي بزرگ

کارکردي مسکن روستایی بیشتر خواهد بـود   -ساختاري
)Lynch, 2005 VJerve, 2001(.  

تـوان بـه سـه     فضاهاي موجود در مساکن روستایی را مـی 
معیشـتی   -فضاهاي مشـترك زیسـتی   دسته فضاهاي زیستی،

). 142: 1390بندي کرد (رضـوانی،   و فضاهاي معیشتی طبقه
ها و فضـاهاي خاصـی را بـه     هریک از این کارکردها، عرصه

دهند. البته باید توجه داشت کـه در همـه    خود اختصاص می
ــاگون واحــدهاي مســکونی    ــارکرد فضــاهاي گون ــوارد، ک م

تفکیـک نیسـتند.     بـل طـور کامـل از یکـدیگر قا    روستایی بـه 
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ممکن است در اتاق نشیمن که کـارکرد اصـلی     مثال  عنوان به
آن زیستی است، فعالیت تولیـدي مـثالً قالیبـافی نیـز انجـام      

اقتصـادي   -که کارکرد این فضا در این صورت زیسـتی   شود
  ).1387خواهد بود (سعیدي، 

تـوان   تحوالت الگوي کارکرد مسکن روسـتایی را مـی  
  کارکردي تبیین کرد. -ه پویش ساختارينظریقالب در 

کارکردي بـر ایـن بـاور اسـت کـه       -پویش ساختاري
دخالت در بخشی از ساختار کالبدي، بـدون عنایـت بـه    

اکولوژیک) و  -هاي دیگر کالبدي (ساختار محیطی بخش
ازجملـه    ها و روابط جاري توجه به کارکردها (فعالیت بی

ش نظـاموار  مهـري بـه پـوی    اشتغال متناسب)، یعنـی بـی  
رود بـه   طـور کـه انتظـار مـی     توانـد آن  ها، نمی سکونتگاه

دیـدگاه    اهداف متصور خود دست یابـد. بـدین ترتیـب   
کارکردي، نگاه مبتنی بر درك  -حاکم بر پویش ساختاري

آوري  اي نظـاموار و روي  عنـوان پدیـده   درست از فضا به
ریـزي فضـایی اسـت. میـان سـاختار و       جدي به برنامـه 

تباطی تنگاتنگ وجود دارد، به سخن دیگر، هر کارکرد ار
کارکردي نیازمنـد سـاختارهاي متناسـب خـود اسـت و      

  ).12و  11: 1390بالعکس (سعیدي، 
  

پارسونز اعتقاد دارد تغییر ساخت بـا تغییـرات مهمـی در    
هـاي فرعـی یـک    سازمان و در کارکرد جامعه و یا در نظام

فرعـی آن،  جامعه همراه است و طی آن جامعه و یـا نظـام   
و یـا از یـک ســنخ     نـوعی دیگــر  از یـک نـوع اجتمــاع بـه   

گـذار از جامعـه    مانند  یابداجتماعی به سنخ دیگر تغییر می
منشـأ تغییـرات   «پارسـونز  غیـره.  و سنتی به جامعه صـنعتی 

زا و اگـر در بیـرون   ساخت را اگر درون جامعه باشد درون
  ).113 ،1376(پارسونز؛ » نامدزا می از جامعه باشد برون

هـاي   با عنایت به پیوستگی ساختاري کـارکردي نظـام  
تـوان انتظـار داشـت کـه تغییـر و       مـی  فضـایی  –مکانی 

دگرگونی در یک جزء از اجزاي ساختاري یـا کـارکردي   
بـه سـایر اجـزاي نظـام       یک نظام، بر پایه ارتباط نظاموار

یافته و زمینه تغییر و دگرگونی کل نظـام را فـراهم    انتقال
گونه اثرگذاري قاعدتاً به جایگاه و نقش آن در  اینآورد. 

گردد (سعیدي،  می کلیت نظام در شرایط زمانی معین باز
). با توجه بـه وجـود الگـوي جدیـد مسـاکن      13: 1390

بایسـت بـه    روستایی و در جهت ارتقاي کارکرد زنان می
ویژه  هاي معیشتی متناسب با شرایط روز به آموزش شیوه

ایـن امـر یکـی از نیازهـاي      .توجه کرد گسالبه زنان بزر
پذیري شـدید ایـن    اساسی است که نبود آن باعث آسیب

کـه   چـرا  )Lephoto, 1995(گـردد   قشـر از جامعـه مـی   
دست یافتن به توسعه پایدار بدون مشارکت فعـال زنـان   

ها اعم از عرصـه خـانوادگی، اقتصـادي و     در همه عرصه
 ,Gobayan & Hakobian(پذیر نیست  اجتماعی امکان

  ).1(تصویر شماره )2005:14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطالعه منطقه مورد
کیلومترمربـع   28308استان لرستان با مساحتی حـدود  

 ایران واقـع  درصد مساحت کشور) در ناحیه غربی  7/1(
اساس آخرین سرشماري کشوري در سـال   شده است. بر 

روستاي داراي سـکنه   2861، استان لرستان داراي 1390
 169875درصد اسـت و   5/4سهم کشوري آن است که 
نفر جمعیت در روستاهاي این اسـتان   677416خانوار و 
باشند. بنا بر آمـار موجـود در اسـتان لرسـتان،      ساکن می

.تغییرات الگوي مسکن بر کارکرد زنان روستایی. 1 ت  
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 763هـزار و   330شمار جمعیت زنان روستایی بالغ بـر  
نفـر شـاغل    866هـزار و   20نفر است که از این تعـداد  

زنـان روسـتایی    هستند و همچنین از مجمـوع جمعیـت  
بـا  . نفر بـا سـواد هسـتند    281هزار و  200استان، تعداد 

منظـور   توجه به گستردگی و تعداد باالي روسـتاها و بـه  
روسـتاي ایـن اسـتان براسـاس تعـداد       25مطالعه عمیق 
گروه قرار گرفت و با توجـه بـه فراوانـی     4جمعیت در 

تعداد روستا در هر طبقـه روسـتاها بـا اسـتفاده از روش     
تصویر  عه کشی انتخاب شدند. روستاهاي منتخب در قر

  نمایش داده شده است. 2شماره 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شناسی تحقیق روش
نظـر ماهیـت و    تحقیق حاضـر از نـوع کـاربردي و از   

تحلیلی است. در این تحقیـق   -صورت توصیفی روش به
جهت بررسی اثرات تغییر الگوي مسکن بر کارکرد زنان 

ــنامه ــا  از پرسش ــتفاده  10اي ب ــش اس ــت.    بخ ــده اس ش
سـؤال بـا طیـف لیکـرت و در      102پرسشنامه در قالب 

ها بـه   اي طراحی و با استفاده از این شاخص مقیاس رتبه
ارزیابی اثرات تغییـر الگـوي مسـکن بـر کـارکرد زنـان       

روش گـردآوري  مطالعـه پرداختـه شـد.     روستایی مـورد 
نامه اي و میـدانی (پرسشـ   اطالعات در این تحقیق کتابخانـه 

تحلیـل   و  و مصاحبه با زنان روستاها) بوده و روش تجزیـه 
اطالعات با استفاده از آزمون یومن ویتنی، فریدمن، کنـدال  

و مدل تحلیل مسیر صورت گرفتـه اسـت. جامعـه آمـاري     
خــانوار روســتاهاي اســتان لرســتان     169875تحقیــق، 

باشند. براي انتخـاب تعـداد نمونـه الزم جهـت تکمیـل       می
روسـتاي انتخـاب    25با توجه به تعـداد خـانوار    پرسشنامه

خانور بوده است تعـداد نمونـه الزم    5565شده که برابر با 
خانوار محاسـبه گردیـد.    420 5با استفاده از فرمول کوکران

آمـده بـراي سـنجش پایـایی ابـزار        دست  ضریب آلفاي به
قبـول    درصد به دست آمد کـه بیـانگر قابـل    694/0تحقیق 

هـا و   جهت سنجش سؤال تحقیق از مؤلفـه بودن آن است. 
  .استفاده شد 1مذکور در جدول شماره هاي گویه

  

  هاي تحقیق یافته
هاي فردي زنـان   هاي توصیفی و ویژگی ترین یافته مهم

شده اسـت. بـر همـین     بیان 2روستایی در جدول شماره 
 669دهد، میانگین مسـاحت مسـکن    مبنا نتایج نشان می

نفـر، میـانگین    4. 5ضـاي خـانوار   متر، میانگین تعداد اع
درصــد خانوارهــا خانوارهــاي  91ســال و  9. 42ســنی 
درصد اشتغال  78باشند، بخش کشاورزي با  اي می هسته

  .فعالیت غالب است
جهت تعیین همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته 
در تحقیق از آزمون همبستگی اسـتفاده شـده اسـت کـه     

ــ  ــین متغیره ــدول ا در جــدول ضــریب همبســتگی ب   ج
  آمده است. 3شماره 

تحلیل نتایج بدست آمده از بررسـی همبسـتگی میـان    
  دهد: هاي مورد نظر نشان می مؤلفه
و  در بعــد اجــزا و ســاختار مســکن، رابطــه مثبــت  -

 معناداري میان افـزایش تعـداد اجـزاي مسـکن بـا ابعـاد      
وجود  تولیدي و کارکرد تدارکاتی زنان -کارکرد معیشتی
ــن  ــه ای ــزا    دارد. ب ــداد اج ــزایش تع ــا اف ــه ب ــا ک   يمعن

 -معیشـتی  هاي کـارکرد  دهنده مسکن میزان مؤلفه تشکیل
یابـد. یعنـی    تولیدي و کارکرد تدارکاتی زنان افزایش می

ــزاي آن   ــداد اج ــه تع ــاکنی ک ــاال   مس ــا ب ــودهه   داراي ب

.مطالعه در استان لرستان موقعیت روستاهاي مورد. 2 ت  
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ــتی  ــاي معیش ــدي و -کارکرده ــدارکاتی   تولی ــارکرد ت ک
ن میان تعداد باشند. همچنی می مناسب براي فعالیت زنان

مسکن و میزان فعالیت زنـان در امـور    موجود در  ياجزا
.  مربوط به دام، مزرعه و باغ رابطه معکوسی وجـود دارد 

این رابطه به این مفهوم است که با افزایش تعداد اجـزاي  
سازنده مسکن فعالیت اقتصادي زنان در مزرعه و یا بـاغ  

  یابد.  کاهش می
بعد با هیچ یک از ابعـاد   در بعد کارکرد زیستی، این -

 مورد بررسی رابطه معناداري ندارد. 
  در بعد کارکرد تدارکاتی، این بعد بـا ابعـاد کـارکرد    -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اقتصادي دام رابطه معکوس و معناداري دارد.  
در بعـد کـارکرد اقتصـادي دام، ایـن بعـد بـا تعـداد         -

کرد تولیــدي و کــار -اجـزاي مســکن، کــارکرد معیشـتی  
تدارکاتی رابطه معکوس و معناداري دارد. بـه ایـن معنـا    

 -که کاهش تعداد اجزاي مسکن، کاهش فعالیت معیشتی
تولیــدي و فعالیــت تــدارکاتی باعــث افــزایش فعالیــت  

 اقتصادي زنان در امور مربوط به دام می شود. 
در بعد کارکرد اقتصادي مزرعه، این بعد بـا ابعـاد کـارکرد     -

کارکرد زنان در منزل رابطـه مثبـت و معنـادار    اقتصادي باغ، 
  و با بعد اجزاي مسکن رابطه معکوس و معناداري دارد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گویه  مؤلفه

  ها و ویژگی  اجزا

وقـه، محـل نگهـداري طیـور، محـل نگهـداري ابـزار و        خانه یا پستو، محل نگهداري علوفه، محل نگهداري آذ تنور، صندوق
دستی، آشپزخانه بزرگ و سنتی، آشپزخانه در  آالت کشاورزي، حیاط، باغچه داخل حیاط، ایوان، اتاق قالیبافی و صنایع ماشین

 يمعرض دید، هال و پذیرایی، سیستم گرمایشی و سرمایشی، حمام و دستشویی داخل ساختمان، اتاق خصوصی براي اعضا
خانواده، توجه به قبله و اقلیم در ساخت مسکن، توجه به زیبایی داخلی مسکن، توجه به نماي خـارجی مسـکن، توجـه بـه     

  .بهداشتی بودن مسکن، توجه به فصول در ساخت مسکن، احساس رضایت و آرامش در مسکن
در ساخت  ضروري موارد 

  مسکن
نیاز براي ساخت مسکن، حضور قشـر بنـا و کـارگر در     الح موردارتباط الگوي مسکن با اقلیم محیط، دسترسی آسان به مص

رفته در ساخت مسکن با محیط  کار اي شدن ساخت مسکن نسبت به گذشته)، هماهنگی نوع مصالح به ساخت مسکن (حرفه
  پیرامون.

کارکرد زیستی مسکن 
  روستایی

آیا در مسکن شما محل خاصی براي خوابیدن آیا در مسکن شما محل خاصی براي غذا خوردن وجود دارد؟ (میز غذاخوري)، 
  خواب). وجود دارد؟ (اتاق

تولیدي و  -کارکرد معیشتی
تدارکاتی مسکن روستایی 

  (درگذشته و امروز)

هـا و   بـري و...)، تولیـد برخـی میـوه     نگهداري دام، نگهداري طیور، انبار علوفه و مواد غذایی، کارگاه صنعتی و دستی (رشته
کردن، شور کردن، کمپوت کـردن و...)،   سازي مواد غذایی، تبدیل برخی مواد خوراکی (خشک لبنی، آماده ها، تهیه مواد سبزي

  هاي تولیدي. پخت غذا براي کارگران (نیروي کار مزرعه خانوادگی)، ساخت یا تعمیر ابزارآالت براي فعالیت

کارکرد اقتصادي زنان 
  روستایی

هاي دامی، تهیه سوخت از فضوالت دامی، کار در  ها، تهیه فراورده کردن جاي دام چراي دام، دادن علوفه، دوشیدن شیر، تمیز
مزرعه در مرحله کاشت، کار در مزرعه در مرحله داشت، کار در مزرعه در مرحله برداشت، کار در باغات در مرحله کاشت، 

دستی، تبدیل و  ش طیور، تولید صنایعکار در باغات در مرحله داشت، کار در باغات در مرحله برداشت، نگهداري بذر، پرور
هاي  سازي مواد غذایی، مدیریت امور اقتصادي خانواده، امکان مشارکت زنان در کارهاي کشاورزي، سهم زنان در فعالیت آماده

  داري، ماشینی شدن کشاورزي. غیر از خانه

تعمیرات ، پخت نان، آشپزي و پخت غذا، ارت بر امور فرزنداننظ ،تمیز کردن منزل و فضاي مسکن، رسیدگی به امور منزل  کارکرد زنان روستایی
  .خرید مایحتاج خانواده، منزل

کارکرد مدیریتی زنان 
  روستایی

تعیین ، تعیین نوع بذر، تصمیم در مورد سفر، تعیین نحوه گذران اوقات فراغت، مراجعه به مدرسه کودکان، خرید لوازم منزل
تعیـین نحـوه   ، تعیین نحـوه خـرج کـردن درآمـد    ، تعیین زمان و مکان و نوع کشت، دامتعیین نوع دام و نگهداري ، نوع کود

گیري در انبار یا فروش  تصمیم، استخدام نیروي کار غیر خانوادگی، تعیین نوع الگوي مسکن، تعیین نوع شغل همسر، انداز پس
  .محصول

  تغییرات سبک زندگی

تغییر نوع غذاي مصرفی ، افزایش سطح بهداشت در خانه، شش و ظاهر زنانتغییر در طرز پو، استفاده از وسایل مدرن در خانه
تغییـر  ، هـاي جمعـی   استفاده از رسـانه ، تغییر در ارتباطات بین آشنایان و دوستان، تغییر در شیوه سرو غذا در خانه، در خانه

تغییر درگذران اوقات ، ان و آشنایانتغییر درگذران اوقات فراغت زنان با خویشاوند، درگذران اوقات فراغت زنان با خانواده
تغییـر در  ، تغییر در برگزاري مراسم سنتی عروسی، گذران اوقات فراغت زنان در خارج از روستا، فراغت زنان با همسایگان
  .تبعیت از سبک زندگی شهري، ها و کارهاي جمعی مشارکت زنان در تشکل، برگزاري مراسم عزاداري

.بررسی در اثرات تغییرات الگوي مسکن بر کارکرد زنان روستایی استان لرستان هاي موردها و گویه مؤلفه. 1ج    
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ها یافته ویژگی فردي  
متر 669 متوسط مساحت مسکن  

نفر 5/4 متوسط تعداد اعضاي خانوار  
سال 9/42 میانگین سنی  

اي درصد خانوارهاي هسته درصد 91   
درصد بخش کشاورزي 78 نوع اشتغال غالب  
درصد 58سواد با  بی تحصیالت غالب  

.هاي فردي زنان روستایی هاي توصیفی و ویژگی یافته. 2ج    

ون
آزم

وع 
ن

 

  
متغیر 
 مستقل

 متغیر وابسته

اجزاي 
 مسکن

کارکرد 
 زیستی

کارکرد 
 -معیشتی
 تولیدي

کارکرد 
 تدارکاتی

کارکرد 
 اجتماعی

کارکرد 
اقتصادي 

 دام

کارکرد 
اقتصادي 

 مزرعه

کارکرد 
تصادي اق

 باغ

کارکرد 
 اقتصادي

کارکرد 
زنان در 

 منزل

کارکرد 
مدیریتی 

 زنان

 ضریب همبستگی

  
گی

بست
هم

ب 
ضری

  
  

اجزاي 
 مسکن

1 135/0-* 607/0-** 486/0** 016/0-* 636/0-** 530/0-** 401/0-* 729/0-** 208/0-*  042/0* 

کارکرد 
 زیستی

135/0-* 1 082/0-*  022/0-* 054/0* 053/0* 078/0* 012/0*  065/0-*  308/0* 002/0*  

کارکرد 
 -معیشتی
 تولیدي

607/0-** 082/0-* 1 776/0** 013/0-* 821/0-** 248/0-* 333/0-* 505/0-** 269/0* 337/0* 

کارکرد 
 تدارکاتی

486/0** 022/0-* 776/0** 1 120/0-* 640/0-** 204/0-* 333/0-* 440/0-* 169/0* 208/0* 

کارکرد 
 اجتماعی

016/0-*  054/0* 013/0-* 120/0-* 1 201/0* 262/0* 040/0* 274/0* 345/0* 066/0-* 

کارکرد 
اقتصادي 

 دام
636/0-** 053/0* 821/0-** 640/0-** 210/0* 1 348/0* 340/0* 605/0** 080/0-* 092/0-* 

کارکرد 
اقتصادي 

 مزرعه
530/0-** 078/0* 248/0-*  204/0-* 262/0* 348/0* 1 617/0** 624/0** 371/0* 036/0*  

کارکرد 
اقتصادي 

 باغ
401/0-* 012/0* 333/0-* 333/0-* 040/0* 340/0* 617/0** 1 324/0* 018/0* 100/0-* 

کارکرد 
 اقتصادي

729/0-** 065/0- 505/0-** 440/0-* 274/0* 605/0** 624/0** 324/0*  1 305/0* 025/0* 

سبک 
زندگی 

 زنان
208/0-  308/0 269/0 169/0 345/0 080/0- 371/0* 018/0 305/0 1 290/0 

کارکرد 
مدیریتی 

 زنان
042/0  002/0 337/0 208/0 066/0- 092/0- 036/0  100/0- 025/0 290/0 1 

 
.همبستگی بین متغییرهاي مورد بررسی. 3ج   
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  بندي کارکرد اقتصادي زنان رتبه
در اثر بندي کارکرد اقتصادي زنان  در ادامه تحلیل رتبه

تغییر در الگوي مسکن با استفاده از آزمون کندال نشـان  
هـاي   هاي دوشیدن شـیر، تهیـه فـراورده   دهد که گویه می

ها داراي بیشـترین میـانگین    دامی و تمیز کردن جاي دام
هـاي تهیـه سـوخت از فضـوالت دامـی،       اي و گویه رتبه

و تسـهیل تولیـد    امکان کار در باغات در مرحله کاشـت 
اي است. نتـایج   تی داراي کمترین میانگین رتبهدس صنایع

هاي کـارکرد اقتصـادي زنـان     از میان مؤلفه  دهد نشان می
بیشترین فعالیت اقتصادي زنان مربوط به مؤلفه امـور دام  

هاي دامی و دادن علوفه  مانند دوشیدن شیر، تهیه فراورده
ــان  ــه نش ــت ک ــداري در   اس ــاد دام ــلط اقتص ــده تس دهن

العه و زمینه پائین فعالیت ایـن زنـان   مط روستاهاي مورد
هاي اقتصادي است. البته طی مصاحبه بـا   در دیگر بخش

شـود کـه رسـیدگی بـه      زنان روستایی چنین استنباط می
طور سنتی در  ها و دوشیدن شیر و تهیه لبنیات به امور دام

روســتاهاي اســتان لرســتان از وظــایف زنــان بــه شــمار 
در الگـوي مسـکن زنـان    رود. بنابراین هرچند تغییـر   می

منجر به کاهش کارکرد اقتصـادي زنـان روسـتایی شـده     
است اما این کارکرد کماکان نقش خود را در بین جامعه 
ــایج    ــین نت ــرده اســت. همچن ــظ ک ــتایی حف ــان روس زن

میــان   دهــد آمــده از آزمــون کنـدال نشــان مــی  دســت بـه 
هاي کارکرد اقتصادي زنان رابطه معنـاداري وجـود    گویه

هاي  این معنا که افزایش میانگین هر یک از رتبه دارد، به
هـاي کـارکرد اقتصـادي زنـان همـراه بـا افـزایش         مؤلفه

  .)4(جدول شماره ها است اي دیگر مؤلفه میانگین رتبه
بندي کارکردهـاي مختلـف زنـان در ابعـاد      تحلیل رتبه

دهـد کـه    اساس آزمون فریدمن، نشان می بررسی بر مورد
ي کارکردهـاي مختلـف زنـان در    هـا  بین میانگین مؤلفـه 

 ایـن  تفـاوت معنـاداري وجـود دارد. در    01/0سطح آلفا 
اي مربوط به بعد کارکرد زنـان   بین بیشترین میانگین رتبه 

یافته  در منزل و کمترین آن به کارکرد معیشتی اختصاص
هـاي حاصـل از تحلیـل     اي داده بررسی میانگین رتبهاست. 

ــان   ــان نش ــف زن ــاي مختل ــ کارکرده ــودن    دهدهن ــایین ب پ
کارکردهاي معیشتی و تدارکات زنان به میزان کمتر از حـد  

بـا حـذف     دهـد  هاي میدانی نشـان مـی   متوسط است. یافته
تـدریج   هاي اخیر به کارکردهاي تولیدي مسکن در طی سال

هــاي  عناصـر مسـکن روسـتایی کــه در آن امکـان فعالیـت     
اي کـرد، جـ   معیشتی و تدارکاتی براي زنـان را فـراهم مـی   

  خود را به ظهور عناصر جدید مصرفی داده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دادنـد   نتیجه انواع کارکردهایی که زنـان انجـام مـی    در

دسـتی،   هـاي صـنایع   مانند نگهداري دام و طیور، فعالیت

 Mean Rank گویه
 33/9 چراي دام
 55/12 دادن علوفه

 17/14 دوشیدن شیر
 60/12 اه تمیز کردن جاي دام

 93/13 هاي دامی تهیه فراورده
 40/5 تهیه سوخت از فضوالت دامی

  22/8 امکان کار در مزرعه در مرحله کاشت
 10/10 امکان کار در مزرعه در مرحله داشت

 43/9 امکان کار در مزرعه در مرحله برداشت
 85/5 امکان کار در باغات در مرحله کاشت

  03/8 داشتامکان کار در باغات در مرحله 
 48/7 امکان کار در باغات در مرحله برداشت

 63/9 تر شدن نگهداري بذر راحت
 22/10 تسهیل پرورش طیور در خانه

 62/5 دستی یع تسهیل تولید صنا
 80/11 سازي مواد غذایی تسهیل تبدیل و آماده

 43/12 تسهیل مدیریت امور اقتصادي
تسهیل امکان مشارکت زنان در کارهاي 

 اورزيکش
67/10 

هاي غیر از  افزایش سهم زنان در فعالیت
 داري خانه

53/12 

 33/9 تسهیل ماشینی شدن کشاورزي
 55/12 داري هایی غیر از خانه امکان انجام فعالیت

Kendall's Wa 025/167 

df 18 

Asymp. Sig. 000/0 

.اساس آزمون کندال بندي کارکرد اقتصادي زنان بر رتبه. 4ج    
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تهیه مواد غذایی در منـزل، انبـار کـردن و... در مسـاکن     
  ت.علت حذف آن عناصر، از بین رفته اس  جدید به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جهت بررسی رابطه میان کـارکرد زیسـتی مسـکن بـا     
رابطـه    دهـد  کارکرد زنان از آزمون یومن ویتنی نشان می

معناداري میان کارکرد زیستی مسـکن بـا کـارکرد زنـان     
 و Zوجود ندارد، بر همین مبنـا بـا توجـه مقـدار آمـاره      

خاصی توان گفت دسترسی به محل  سطح معناداري، می
براي غذا خـوردن و دسترسـی بـه محـل خاصـی بـراي       

دهـد.   کارکرد زنان را افـزایش نمـی  ،  خوابیدن در مسکن
توان گفت در الگوهاي مساکن قـدیمی بـه فضـاهاي     می

جداگانه براي همه اعضاي خانواده جهت خواب و غـذا  

آنکــه در   شــد و حــال خــوردن کمتــر اهمیــت داده مــی
زیادي از مسکن به  الگوهاي جدید به اختصاص قسمت
شود. اما بر طبق نظر  این دو فضا اهمیت بیشتري داده می

ي در افـزایش  تـأثیر شوندگان، این افـزایش فضـا    پرسش
  .)4و  3(تصاویر شماره کارکرد زنان نداشته است

جهت تحلیل و بررسی رابطـه میـان نقـش سـاختار و     
  مسـکن بـا کارکردهـاي زنـان در ابعـاد مختلـف         اجزاي

بـر همـین   .  شده است  ن رگرسیون خطی استفادهاز آزمو
 80دهنـده توجیــه   آمـده نشــان   دسـت  هـاي بــه  مبنـا داده 

درصــدي آزمــون و معنــادار بــودن واریــانس اســت. در 
عمیـق در   تـأثیر و ساختار مسکن روستایی   حقیقت اجزا

عبـارتی موجـب کـاهش     کارکرد زنان روستایی دارد و به
که مبانی تئـوریکی    تهاي اقتصادي آنان شده اس فعالیت

 کارکردي تشریح گردیده اسـت  -آن در نظریه ساختاري
  .)6و  5(جداول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ها بندي یافته جمع
ترین ابعاد مؤثر بر کـارکرد   جهت بررسی و شناسایی مهم

ــان در روســتاهاي مــورد  ــدل  اقتصــادي زن   مطالعــه از م
  و  5(تصـویر شـماره    شـده اسـت    تحلیل مسیر اسـتفاده 

  .)7دول شماره ج
تحلیل اثرات ابعاد مختلف مسکن روسـتایی بـر روي   

  دهد کارکرد زنان با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می
به بعد کارکرد معیشتی بـا اثـرات   بیشترین اثرات مربوط 

  و بیشترین اثر منفی مربوط بـه بعـد اجـزاي    425/0کلی 

رواج الگوي مسکن شهري در روستاهاي اسـتان  . 3ت 
  .لرستان و عدم تطابق آن با کارکردهاي روستایی

 اي فریدمن میانگین رتبه مؤلفه

 05/2 معیشت

 55/2 تدارکات

 02/6  جتماعیا

 17/4 اقتصادي

 28/6 کارکرد زنان در منزل

 88/4 مدیریت

  562/128 کاي دو
 6 درجه آزادي

 000/0 اريسطح معناد

 بندي کارکردهاي مختلف زنان در ابعاد مورد رتبه. 5ج   
  .اساس آزمون فریدمن بررسی بر

 مؤلفه
Mann-

Whitney 
U 

Wilcoxon 
W Z 

Asymp. 
Sig. 
(2- 

tailed) 
وجود محل خاصی 
براي غـذا خـوردن   

 در مسکن
000/22  000/28  279/1-  201/0  

وجود محل خاصی 
بــراي خوابیــدن در 

 مسکن
000/70  000/175  746/1-  081/0  

مسکن با کارکرد  تحلیل رابطه میان کارکرد زیستی. 6ج   
  .زنان، آزمون یومن ویتنی
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 تـوان  است. بر همین مبنا مـی  -381/0مسکن با اثرات کلی 
  دهنــده انتظــار داشــت بــا افــزایش تعــداد اجــزاي تشــکیل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

مسـکن، کـارکرد اقتصـادي زنــان کـاهش و بـا افــزایش      
  کارکرد معیشتی، کارکرد اقتصادي زنان افزایش پیدا کند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .اثرات ابعاد مختلف مسکن روستایی بر روي کارکرد زنان با استفاده از مدل تحلیل مسیر. 5ت 

 مؤلفه اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثرات کلی
381/0-  286/0  667/0- مسکن  اجزاي   
031/0  430/0  074/0  ساخت مسکن 

005/0  059/0  099/0  کارکرد زیستی مسکن 
425/0  050/0  370/0  کارکرد معیشتی 
078/0-  - 078/0-  کارکرد تدارکاتی 
317/0  099/0  218/0  کارکرد اجتماعی 

  .سیراثرات ابعاد مختلف مسکن روستایی بر روي کارکرد زنان با استفاده از مدل تحلیل م. 7ج   

  .عدم تطابق الگوي مسکن با نیازهاي روستایی در استان لرستان (روستاي داالب پایین). 4ت 
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  نتیجه 
 رعایت اصول نیازمند روستایی مسکن الگوي طراحی

صـرف اسـت.    مسکونی فضاي یک از غیر معیارهایی و
 روسـتایی و  محـیط  هـاي  ارزش حفظ راستاي در تالش

 فعالیـت  بـا  ارتبـاط  در فضـاهاي  و هـا  سـنت  احیـاي 
 روسـتایی  مسـکن  الگـوي  موفقیت میزان روستاییان در

 سلول یک صورت به فضایی واحد مؤثر است. هر بسیار
طور که گیرد. همان می کلش فضاها سایر در کنار مستقل

در تحقیقات گوناگون ذکر گردیده اسـت، زنـان نیـروي    
عمده براي ایجاد تحـول و منبعـی بـالقوه بـراي توسـعه      

جانبه و پایدار روستاها هستند. بنابراین روشن است  همه
عنوان یک بازوي قدرتمنـد   که توجه به زنان روستایی به

مثبــت و  توانــد اثــرات بســیار در توســعه روســتایی مــی
همراه داشته باشد. اما در  انکارناپذیري را در این راستا به

بسیاري از موارد بـا تغییـر شـیوه معیشـت در روسـتاها،      
ســاختار روســتاها و بافــت کالبــدي و الگــوي مســکن  
روستاها نیز تغییر پیـداکرده اسـت ولـی همـراه بـا ایـن       

ویـژه زنـان همـراه بـا آن      تغییرات، کارکرد روستاییان بـه 
ییر پیدا نکرده است. در این تحقیق سعی شـده اسـت   تغ

ایـن تغییـرات الگـوي مسـکن بـر زنـان روسـتایی         تأثیر
هـاي پرسشـنامه و    بررسی شـود. آنچـه از تحلیـل یافتـه    

شده و همچنین مشـاهدات میـدانی در     هاي انجام آزمون
شود این اسـت کـه    روستاهاي استان لرستان استنباط می

با تغییـر الگـوي مسـکن بـه      بسیاري از کارکردهاي زنان
تبـع آن بـا عـدم تعریـف نقـش        شده و بـه   حاشیه رانده

کار در منزل و خارج از منزل در  جدید براي زنان (قبالً 
کـرده، چـه در     کار کشاورزي) حتی براي زنان تحصـیل 

اسـتفاده مانـدن ایـن     سبب بـال  ،خانه و چه خارج از آن
در  نیــروي عظــیم بــراي توســعه روســتاها شــده اســت.

روســتاهاي اســتان لرســتان بیشــترین تغییــر در الگــوي  
مسکن مربوط به روستاهاي نزدیـک بـه شـهرها اسـت.     

مخرب الگوي مسـکن جدیـد و غیرقابـل     تأثیربیشترین 
انطباق با کارکردهاي روستایی در کارکردهاي تـدارکاتی  

مســکن   عبــارتی اجــزاي شــود. بــه و زیســتی دیــده مــی
بر کارکرد زنـان را داشـته    یرتأثبیشترین ،  الگوهاي جدید

است. به همین جهت چنانچه هـدف توجـه بـه حضـور     
توسـعه پایـدار    ها در عرصـه  تر آنزنان و مشارکت فعال

روستایی است باید بستر کالبـدي، فرهنگـی، اجتمـاعی،    
سیاسی و اقتصادي براي حضور آنان فراهم شود تا بتوان 

ت توسعه ها در جه از نیروي فکري خالقیت و ابتکار آن
منـد شـد. بایـد تـا حـد      اقتصادي خانواده و جامعه بهره

  امکان ساختار و کارکرد را بر یکـدیگر منطبـق سـاخت.   
  

چنانچه کارکرد گذشته زنان روستایی در اسـتان لرسـتان   
هـا عـالوه بـر کارهـاي معمـولی       بیشتر آن  دهد نشان می

منزل، در کارهاي کشاورزي و دامداري خـارج از خانـه   
هاي جنبـی ایـن    کت داشته و بسیاري از فعالیتنیز مشار

امور همانند فراوري محصوالت لبنی و کشـاورزي و یـا   
عبارتی تولید برخـی محصـوالت غـذایی را در خانـه      به

اند کـه در سـاختارها و الگوهـاي مسـاکن      داده انجام می
قابلیت انجام ندارند که زیان ،  جدید اغلب این کارکردها
ادي را بــراي توســعه کشــور، اجتمــاعی و اقتصــادي زیــ

روستاها و خـانواده روسـتایی دارد. حتـی در خصـوص     
کــارکرد اقتصــادي مربــوط بــه دام کــه در ایــن تحقیــق  

ــه خــود اختصــاص داده  ــه را ب ــاالترین رتب ریشــه در ،  ب
که رسـیدگی   طوري به ،موضوعات فرهنگی روستاها دارد

تی طور سن ها و دوشیدن شیر و تهیه لبنیات به به امور دام
شـمار   در روستاهاي استان لرسـتان از وظـایف زنـان بـه    

. گردند عنوان کارهایی زنانه محسوب می رفته و اساساً به
این کارکرد کماکان نقش خود را در بـین   به همین علت

حال نتایج  هر جامعه زنان روستایی حفظ کرده است. در
حاصل از این تحقیق مؤید این نکته است کـه تغییـر در   

کن روستایی به تبعیـت از زنـدگی شـهري و    الگوي مس
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مسکن شهري منجر به تغییر در اجزا و فضاهاي مسـکن  
و این تغییـرات نیازهـاي فضـایی برخـی      روستایی شده 

نتیجـه   درو   سـت ا  ها و کارکردها را از بین بـرده  فعالیت
هاي فعالیتی براي زنـان روسـتایی بـه وجـود      محدودیت

 -هـاي فـردي  بلیـت آمده اسـت. در ایـن راه شـناخت قا   
هاي اقتصـادي زنـان روسـتایی در    اجتماعی و توانمندي

هـا   وري شایسـته از آن  ها و بهـره  دهی آن راستاي سازمان
سازي و بسترسازي ساختارها در الگوهاي  همراه با زمینه

تواند کمک بسیار زیـادي بـه    جدید مساکن روستایی می
  احیاي نقش زنان در توسعه روستایی بنماید.

  

  ی نوشت پ  
1. Susan Tiano 
2. Integration approach 
3. Marginalization approach 
4. Explotation approach 
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