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 کارکردي مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار - تحلیل ساختاري
  )شهرستان کوهدشت، مطالعه موردي: دهستان رومشگان شرقی(

  
*** ، خیرالنسا منصوري** حمداهللا سجاسی قیداري ،* احمد رومیانی    

   
  02/12/1394                                                                                                              تاریخ دریافت مقاله:                                    

  23/03/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
امنیت  و باشد که نقش مهمی در تامین آسایشمسکن می، فرهنگی هر خانواده - هاي پایگاه  اجتماعی ترین و مؤثرترین مؤلفه یکی از مهم

ها در  شند که شناخت و تحلیل آناین اساس عوامل متعددي بر سطح پایداري مسکن روستایی تأثیرگذار می باهر خانواده دارد. بر
هاي توسعه  هاي آتی مسکن روستایی مفید و مؤثر خواهد بود. هدف از این پژوهش انطباق ساختار و کارکرد مسکن با شاخصریزي برنامه

اي گردآوري تحلیلی و بر -از نظر ماهیت روش، توصیفی و کاربردي، باشد. نوع تحقیقپایدار در روستاهاي دهستان رومشگان شرقی می
سال اخیر  5اي و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماري این تحقیق روستاهایی در نظر گرفته شد که در هاي کتابخانهها از روشداده

 صورت تصادفی ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است که بهآوري دادهاند. جمعردهکبیشترین وام را از بنیاد مسکن شهرستان دریافت 
بین مردم روستا توزیع و پخش شده است. ضریب آلفاي کرونباخ با هدف تشخیص پایایی پرسشنامه محاسبه شده است که در این 

به دست آمده که این  729/0، 631/0، 850/0زیست محیطی) به ترتیب، و ابعاد اقتصادي، اجتماعیپژوهش براي سه بخش پرسشنامه(
اي، واریانس و مدل ویکور بهره تک نمونه tها از تحلیل عاملی، . جهت تجریه و تحلیل دادهتاس حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش

و کیفیت  هعامل امنیت و سالمت مسکن، اقتصادي، دسترسی به امکانات و خدمات، رفا 10که  دادهاي تحقیق نشان گرفته شده است. یافته
داري واحدهاي روري و برخوهمسازي با منابع طبیعی، بهره ها،زیرساخت، توسعه  زندگی، دوام مصالح در مسکن، رضایت از معماري

اي بیانگر این است  تک نمونه tها هاي تحقیق را تبیین کنند. یافته درصد از واریانس شاخص 59/0مسکونی از فضا، قادر هستند که بیش از 
تر قرار دارند ولی تأثیرات مثبتی در پایداري مساکن روستایی پایین ،که مساکن روستایی در روستاهاي نمونه از میانگین نظري مورد نظر

) باالترین رتبه و روستاي محمدآباد گراوند 04/0هاي مدل ویکور نشان داد که روستاي رشنوده با میزان(دنبال داشته است. همچنین یافته به
در بین روستاهاي محدوده مورد مطالعه را به خود  پایداري مسکن روستاییاز ترین رتبه از لحاظ برخورداري ینی) پا56/0با میزان(

  اند.اختصاص داده
  

  

  .مسکن روستایی، مسکن پایدار، اعتبارات، دهستان رومشگان شرقی کلمات کلیدي:
  

     aromyani@gmail.com .ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهدفیا و برنامها* دانشجوي دکتراي جغر

  .روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد زيریاستادیار گروه جغرافیا و برنامه **
  .جانریزي روستایی دانشگاه زنارشد جغرافیا و برنامه کارشناس ***
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  مقدمه   
هاي آمایشـی   توسعه پایدار در چهارچوب طرح امروزه

عنوان یکی از ابزارهـا و   اي و محلی به ، منطقهاعم از ملی
رود شمار می ی بهیزداهاي مهم توسعه و محرومیت مؤلفه

تـرین عوامـل پایـه عمـران     مهمترین و و یکی از اساسی
که نقش آن موجـب توسـعه    شود میاي محسوب  منطقه

اي، و توزیع عادالنه  اقتصادي و اجتماعی در سطح منطقه
درآمد و همچنین سطح اشتغال و بهبود خدمات خواهـد  
شد. دستیابی به توسـعه پایـدار تنهـا در شـرایط ارتبـاط      
 متقابـل میــان سـه رکــن اساسـی توســعه یعنـی توســعه    

 محقـق فرهنگی و زیست محیطـی   -اقتصادي، اجتماعی
  ).1392:28(رومیانی، شد خواهد

عنـوان   در چند دهه اخیر، عمران و توسعه روسـتایی بـه  
هـاي اصـلی توسـعه در اکثـر کشـورهاي      یکی از نمونـه 
کـه راهبـردي بـراي     طوري رود، بهشمار می جهان سوم به

یـر و  ان فقیبهبود زندگی اجتمـاعی و اقتصـادي روسـتای   
تالشی همه جانبه براي کاهش فقر اسـت و بـا افـزایش    

وري در محــیط روســتایی میســر بهــره ياقــتولیــد و ارت
 مـدنظر  هاي ملـی و در چارچوب کلی سیاست گردد می

، مشـاوران، دي  ؛oddershede,2007:107(گیرد  می قرار
ــدقار، ؛62: 1979، وي، اچ ــین 1383:71ی ــع ب ). در واق

ملی نـوعی پیوسـتگی وجـود     توسعه روستایی و توسعه
چنان که  در این راستا آن  (Cochrane,2007:189)دارد 

کند ابعـاد توسـعه    کمیسیون توسعه پایدار نیز تصریح می
هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي،    خصیصـه   پایدار در برگیرنده

هم  محیطی و نهادي است که بیانگر مفهومی موزون و به
داراي تعامل است. بدین پیوسته در قالب کلیتی واحد و 

ــه  ــارچگی و هم ــب یکپ ــه ترتی ــر    جانب ــد ب نگــري، تأکی
سـازي و نیـز   پـذیري، ظرفیـت  سازي و مسئولیت توانمند

اقتصـادي و نهـادي    -تأمین امنیت اکولوژِیکی، اجتماعی
  آیـد(مرکز شـمار مـی   از اصول توسعه پایدار روستایی بـه 

  
  
  

  

که پایـداري   ). اما باید توجه داشت15: 1385آمار ایران، 
باشد که براي رسیدن به آن، ابتدا باید یک مفهوم عام می

ــاخص ــود.   در شـ ــل شـ ــداري حاصـ ــاي آن پایـ از   هـ
هاي بسیار مهـم و تأثیرگـذار در تحقـق اهـداف      شاخص

ویـژه مسـکن پایـدار روسـتایی      توسعه پایدار، مسکن بـه 
باشد. زیرا با توجه به شرایط کنونی کیفیت مسکن در می

پذیري آن در مقابل یی و سطح باالي آسیبمناطق روستا
مخاطرات احتمالی، توجه به عوامل تأثیرگذار در تسهیل 

هاي مهم توسعه  سازي مسکن روستایی از شاخصپایدار
شود. بنابراین یکی از مسائلی کـه  روستایی محسوب می

هاي اخیر توجه همگان را به خـود جلـب کـرده     در سال
در اسناد دومین اجالس  باشد کهاست، مسکن پایدار می

اسکان بشر بـه آن توجـه ویـژه شـده اسـت و نشـان از       
اهمیت نقش اسکان پایدار و تأمین مسکن مناسب بـراي  

  ).28: 1387مـــردم در رونـــد توســـعه اســـت(چیرلی، 
  

ــی    ــتایی را م ــدار روس ــکن پای ــس مس ــی از   پ ــوان یک ت
هاي مهم در توسعه و عمران روسـتایی محسـوب    شاخص
ه در این مورد نباید بر مقوالت کمـی و یـا   ک طوري نمود، به

تر از آن متمرکز شد، بلکـه توجـه بـه جملگـی      حتی جزئی
ــان،    ــا انس ــرتبط ب ــی م ــوالت اساس ــرتبط و مق ــث م مباح

ها بر یکـدیگر ضـرورت    طبیعت، فرهنگ، محیط و تأثیر آن
 ). که نقـش مـؤثري در  1393:131دارد(بسحاق و همکاران،

فرهنگـی و   و جتمـاعی ا معیشـتی،  اقتصـادي  مختلف ابعاد
ــایت ــتا دارد    رض ــک روس ــکونت در ی ــرد از س ــدي ف من

(Westaway,2006:189-175) نیازهـاي  تـأمین  ضـمن  که 
 و فـردي  زنـدگی  کیفیـت  بهبـود  باعـث  اجتماعی، و فردي

ــانوادگی ــاعی و خ ــی اجتم ــود م  ;Maliene,2007)ش

European  housing review,2008)     بـه نقـل از قـدري ،
). بنـابراین بـراي شـناخت    78: 1390معصوم و اکبرپـور،  

هاي تحقق مسکن پایدار، ابتدا الزم است  بسترها و زمینه
 که شناخت صحیحی از جایگاه و نقش مسکن در نظـام 
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اقتصادي، اجتماعی و محیطی پیدا کـرد تـا در ادامـه بتـوان     
ریـزي صـحیح اجرایـی بـه تحقـق اهـداف       از طریق برنامه

 یافــت(مطیعی مسـکن پایـدار در منـاطق روسـتایی دسـت     
در ایـن راسـتا یکـی     ). 31-46: 1388لنگرودي و بخشـی،  

از مناطق روسـتایی کشـور کـه از جنبـه پایـداري مسـکن       
باشـد، روسـتاهاي شهرسـتان رومشـگان     قابل بررسـی مـی  

باشد. بنابراین هـدف از ایـن پـژوهش مطالعـه انطبـاق      می
هـاي توسـعه    ساختار و کارکرد مسکن روستایی با شاخص

باشـد.  روستاهاي دهستان رومشـگان شـرقی مـی    پایدار در
تـوان بـه شـکل زیـر      بنابراین سوال کلیدي تحقیـق را مـی  

ــورت ــه    ص ــتایی ب ــاکن روس ــه مس ــرد ک ــدي ک ــاظ  بن لح
و ساختاري تا چه میزان فراهم کننـده پایـداري    -کارکردي

   باشد؟ کالبدي می -اقتصادي، اجتماعی و محیطی
 مبانی نظري

هـاي اجتمـاعی،   در زمینـه توسعه پیشرفتی همه جانبه 
ویـژه بـا    اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی به

اقتصـادي و تـأمین    -در نظر گـرفتن عـدالت اجتمـاعی   
منافع آیندگان اسـت. برقـراري بهینـه مناسـبات متقابـل      

اي کـه  گونـه  انسان و محیط در هر منطقه جغرافیایی، بـه 
 بـرداري کامـل از ایـن   انسان ضمن برخـورداري و بهـره  

هاي محیطی تعادل محیط را نیـز حفـظ کنـد، از    ظرفیت
). در همـین  19: 1379نمودهاي توسعه است (هجرتـی،  

مفهوم توسعه پایـدار مرحلـه   که زمینه تایلر معتقد است 
کنـد کـه    ثابـت مـی    مهمی در تئوري محیطی است زیـرا 

ــودش را     ــد خ ــه بای ــه چگون ــازماندهیجامع ــد س  کن
توان پایـداري را دعـوتی   ی، م). از این رو2: 2002(تایلر،

براي دستیابی بـه موازنـه پویـا میـان عوامـل اجتمـاعی،       
فرهنگی، اقتصادي و سیاسی با تأکید بر لزوم حفاظت از 

هـاي  اي بـین ضـرورت  محیط زیست طبیعـی و معادلـه  
محیطی و نیازهاي توسعه تعبیر کرد (ابراهیمـی و  زیست

ـ  48: 1382کالنتري،  ، ژوهش). با توجه به موضوع ایـن پ

عنوان کلیتـی عمـل    تواند بهعنوان یک جزء می مسکن به
کنــد کــه در صـــورت اجــرا و طراحــی صـــحیح از     

هاي پایـداري بـوده و گـامی مناسـب بـه سـوي        مصداق
توسعه پایدار باشد. از آنجا که مفهوم مسکن گسـترده و  

 توان تعریف واحدي از آن ارائه کردپیچیده است و نمی
یزیکی، سرپناه اولیـه و اساسـی   عنوان یک مکان ف به ولی

آید کـه در آن برخـی از نیازهـاي    شمار می هر خانواده به
حفاظـت   و خـواب، اسـتراحت   ماننداولیه خانوار یا فرد 

ــأمین  (پورمحمدي، شــود مــیدر برابــر شــرایط جــوي ت
مکــانی اســت کــه  مســکن، ). عــالوه بــر اینهــا1382:3

خدمات و تأسیسـات اجتمـاعی و تسـهیالت ضـروري     
بـراي بهتـر زنـدگی کـردن خـانواده و افـراد        رادي متعد

 Doman)؛125:1391 آورد (شـــکوري،فـــراهم مـــی

ski,2008:240-253  هــم اکنــون عامــل اصــلی مســکن
پذیري افراد نسبت بـه جهـان و کـاالیی عمـده و     جامعه
ســت کــه در ا کننــده در ســازمان اجتمــاعی فضــاتعیــین
گیري هویـت فـردي، روابـط اجتمـاعی و اهـداف       شکل

اي دارد معـــی افـــراد نقـــش بســـیار تعیـــین کننـــدهج
(Short,2006:199)  لذا از یک سو اهمیت اقتصـادي و .

اجتماعی آن، این بخش را کانون توجه عمومی قرار داده 
زایی این بخش و ارتباط  دلیل اشتغال و از سویی دیگر به

عنـوان   هـاي دیگـر اقتصـادي، بـه     آن با بسیاري از بخش
هـاي اقتصـادي   تحقق سیاسـت ابزاري مناسب در جهت 

). به این ترتیب الگـوي  32: 1383(عزیزي، شود میتلقی 
اجتمـاعی   -هاي اقتصاديمسکن روستایی تابع ضرورت

اي است که عالوه بر ایجـاد پیونـدهاي عمیـق بـین     ویژه
هاي روسـتایی بـا الگـوي    نوع معیشت یا اقتصاد خانواده

ل مذکور، روابط خانوادگی و اجتمـاعی خاصـی را شـک   
هــا و ). دیــدگاه471: 1374بخشــیده اســت (رحمتــی، 

نظریات مهمی در باره اهمیـت مسـکن وجـود دارد کـه     
) اشـاره کـرد کـه    1996توان به اجالس اسکان بشـر(  می
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معتقد است مسکن، سرپناه مناسب تنها به معناي وجـود  
سـرپناه یعنـی   ، یک سقف باالي سر هر شـخص نیسـت  

ی فیزیکـی و  ، فضـایی مناسـب، دسترسـ   آسایش مناسب
اي، امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداري و دوام سـازه 

ــب،     ــایی مناسـ ــتم گرمـ ــه و سیسـ ــنایی، تهویـ روشـ
هاي اولیه مناسب از قبیل آبرسـانی، بهداشـت    زیرساخت

و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسـب زیسـت محیطـی،    
عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و تسهیالت اولیه 

وارد بـا توجـه بـه اسـتطاعت مـردم      که همه این م است
). همچنین امام محمـد  3: 1382محمدي، تأمین شود(پور

خانـه و مسـکن یکـی از سـه اصـل       معتقد اسـت  غزالی
: طعام، لبـاس  اصل دنیا سه چیز است«.اساسی دنیا است

ــتن باشـــالرد در 665: 1345و مســـکن(غزالی،  ). گاسـ
فضاي «خانه را  1958در سال » جنبه شاعرانه فضا«کتاب

ــبختی ــتراحت،   » خوش ــه در آن اس ــت ک ــب داده اس لق
ت پیــدا  یــ گرایــی اهم یــابی، آرامــش و مــادر   خــود

 :اسـت  معتقـد  لوکوربوزیـه . )127:1388کنـد(ثواب،   مـی 
اجتماع افراد خـانواده را ممکـن سـاخته، ضـمناً      ،مسکن

کنـد تـا همگـان از هـم     مـی استقالل هر کـدام را حفـظ   
). 1383:57وسـلی، زندگی جدا و مجزایی داشـته باشند(ت 

خانـه عمـالً بـراي طبقـات مختلـف معـانی        : رین واتـر 
سـرپناهی در مقابـل    ،که مسـکن  متفاوت دارد و از آنجا

دهنده محیط خارج است، لذا به منزله مکانی  عناصر آزار
کنند دید میجبراي مردم است که در آن انرژي خود را ت

 1388ب:(ثـوا   کنندهاي جهان خارج مقابله میو با انرژي
از نخستین  ییبنا مسکن، ). ابن خلدون معتقد است128:

هـا اسـت و    تـرین آن صنایع اجتماع شهرنشـینی و کهـن  
ست که انسان براي سکونت و ا عبارت از شناختن کاري

(ابـن   کند هایی آماده میها و جایگاهپناهگاه خویش خانه
خانـه  " :). ساندرز معتقد است805-806: 1362خلدون، 

ویـژه در احسـاس امنیـت     در آگاهی مردم به نقش مهمی

این معنی داللت بر ایـن دارد   "هستی شناختی آنان دارد.
داند کیست و در کجاي جامعـه قـرار دارد.    که انسان می

خانه نقش کلیدي در فراهم ساختن چنین امنیت هسـتی  
کند. از این گذشـته مالـک خانـه بـودن      شناختی ایفا می

-163: 1377ت است(دیکنزي، کلید دستیابی به این امنی
مطـرح در  هـاي  لذا با توجه به تعاریف و دیـدگاه ). 162

کـه مبحـث    گفت توان می مورد توسعه پایدار و مسکن،
جزئی از مباحث اسـتراتژیکی اجتماعـات    مساکن پایدار

هرچنــد داشــتن . (ODPM,2003:23-25)پایــدار اســت 
یک تعریف مشخص از مسـکن بسـیار دشـوار اسـت. امـا      

ــکن  ــاکن در   مس ــع س ــري(جزئی) از جوام ــه و عنص الزم
مناطق با فرهنگ خود و همچنین بـا محـیط خـاص خـود     

هـایی  . مسـاکن پایـدار مکـان   (Maliene,2008:1)باشد  می
هستند که مردم در زمان حال و آینده در آن زندگی و کـار  

ها نیازهاي کنونی و آتی سـاکنین را بـرآورده    می نمایند. آن
امع مردم نسبت به آینده محـیط خـود   در این جو .سازندمی

کننـد. بـراي اینکـه اجتماعـات بـه       احساس مسئولیت مـی 
هـا بایـد بیمارسـتان، مدرسـه، مغـازه،       پایداري برسـند، آن 

یزه و ایمـن داشـته   گحمل و نقل عمومی خوب، محـیط پـا  
باشند. مهمتر از این موارد، اجتماعات پایدار بایـد بـه قـدر    

عـالوه   مناسب ارائـه دهنـد. بـه   هایی را با قیمت کافی خانه
ــه   ــدار ب ــاره مســاکن پای ــا درب ــروزه م ــی از  ام ــوان جزئ عن

کنیم و این بـه ایـن    استراتژي اجتماعات پایدار صحبت می
هـاي خصوصـی را بـراي    محـیط ، دلیل است کـه مسـاکن  

  ).1387:8کنند(سلمانی و همکاران، میمهیا زندگی افراد 
هایی  مشخصه داراي "مساکن از دیدگاه توسعه پایدار"

کنـد، البتـه    دیگر مساکن مجزا مـی  انواع را از است که آن
شرایط پایداري بیشـتر در فضـاهاي جغرافیـایی خـاص     

در  هـایی کـه  یعنی ممکن است ویژگـی  شود میتعریف 
ارائه شده است در بعضی از جوامـع از   1تصویر شماره 

باشــد و در جوامــع دیگــر  شــرایط پایــداري برخــوردار
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مسـکن مناسـب و پایــدار بـه مســکن     اینبنـابر نباشـد.  
آیـی انـرژي و مسـکن    اکولوژیک و مسکن سبز، بـا کـار  

از منظر تکنولـوژي، وابسـتگی بـین     .سالم معروف است
انرژي و محیط براي یک سـاخت و سـاز پایـدار مـورد     

گیرد و از سوي دیگـر از منظـر مهندسـی،     توجه قرار می
گیـرد.  ر مـی هاي طبیعی مورد تأکید قـرا استفاده از انرژي

عنــوان مســاکنی  در واقــع مســاکن مناســب و پایــدار بــه
شوند که حـداقل تـأثیرات منفـی را بـر روي     تعریف می

لذا مسـاکن پایـدار هماننـد توسـعه      د.نمحیط داشته باش
هــاي گونــاگونی مــورد بررســی قــرار پایــدار از دیــدگاه

  :)1390:110اند که عبارتند از(قنبري، گرفته
ــوژیکی: م ــد شــرایط  دیــدگاه اکول ــدار ابتــدا بای ســکن پای

ایـی و کفایـت   زندگی خوب و طوالنی مدت را براساس کار
اکولوژیکی فراهم سازد. عالوه بر این توسعه پایـدار مسـاکن   

ناپـذیر  اساس استفاده کارا و منطقـی از منـابع تجدیـد    باید بر
  ریزي گردد. (انرژي، مصالح ساختمانی و...) پایه

منـدي را  یدار باید رضـایت دیدگاه اقتصادي: مساکن پا
هاي غیر مسـتقیم هماننـد حمـل و    افزایش داده و هزینه
  نقل را کاهش دهد.
هـا و  مساکن پایدار بایسـتی سـاخت   :دیدگاه اجتماعی

شناسی ساکنان را هاي اجتماعی و فیزیکی و روانویژگی
مسکن پایـدار بایـد   گیري شکل برايد. لذا ندر نظر بگیر

هاي  نولوژیکی مرتبط با شاخصاي از عوامل تکمجموعه
محــیط بیرونــی، عوامــل مربــوط بــا گرمــایش  کیفیــت

ها و سیستم انرژي و ساختمان، کیفیت هواي درون خانه
ها در نظر گرفتـه  همراه فرایند طراحی درون خانه غیره به

  ).  1390:110شود(قنبري و همکاران،
هدف از ایجـاد و توسـعه مسـاکن پایـدار بـه حـداقل       

هـاي محیطـی و تـا حـد ممکـن بهبـود       یبرسانیدن آس
موضوعات مورد توجـه مسـاکن   باشد. کیفیت محیطی می

پایــدار شــامل انــرژي، ترافیــک، منــابع آب، مصــالح       

ساختمانی، فاضالب، سالمتی و حیات جـانوري و گیـاهی   
ریـزي، سـاخت و سـاز     ریزي، طرح و موارد مرتبط با برنامه

  .(Tuohy,2004:7) باشـد  و تخریب در مواقع ضروري مـی 

بنابراین مسـکن پایـدار از عوامـل مهـم در توسـعه پایـدار       
. کـه عـالوه بـر مکـان سـاخت      شود میروستایی محسوب 

محلی و تطـابق مسـکن بـا نیازهـاي معیشـتی روسـتاییان       
اصـالح شــده و مســائلی ماننــد مقاومــت در برابــر زلزلــه،  
ملزومات بهداشتی، مباحث زیست محیطی، اسـتفاده بهینـه   

و ماننـد آن در طـرح مسـکن روسـتایی ملحـوظ      از انرژي 
گردد و روند ساخت و ساز در روسـتاها را اصـالح کـرده    
و در راستاي صحیح هدایت نمود. بنابراین مسـکن پایـدار   

  باید چهار حوزه مشخص را لحاظ کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پایداري اقتصادي مسکن: مسکن داراي آثار اقتصـادي  
تـوان بـه   اثـرات مـی  اي نیز هست. از جمله این گسترده

هاي اقتصادي، کاهش درآمد ارزي پایـدار و  تنوع فعالیت
مناسب، کـاهش بیکـاري و ایجـاد اشـتغال بـراي مـردم       

ها درآمد، ارتقاي سطح زندگی مردم، بهبود زیرساخت کم
و امکانــات موجــود، کســب درآمــد ارزي بــراي کشــور 

هـاي   هـا، افـزایش درآمـد   تـراز پرداخـت   میزبان و بهبود
ــ ــت مالی ــل فعالی ــا   اتی از مح ــرتبط ب ــادي م ــاي اقتص ه

اي، تعدیل ثـروت، ایجـاد    گردشگري، ایجاد تعادل منطقه
هـاي  سرمایه عمومی همانند درآمد براي افراد و خـانوار 

هاي اساسی مساکن پایدار. منبع: سلمانی و ویژگی. 1 ت
  .1387:9، همکاران
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هاي اقتصـادي  در درون روستا، دگرگون ساختن فعالیت
و ســوق دادن درآمــد از منــاطق شــهري بــه روســتاها و 

ی روسـتاییان از عوامـل   باالخره جلوگیري از برون کوچ
   .)5: 1379(تسنیمی، شود میاقتصادي مسکن محسوب 

پایــداري فرهنگــی و اجتمــاعی مســکن: شــرایط ســخت  
ــیب   ــتاها و آس ــدگی در روس ــذیريزن ــاعی پ ــاي اجتم  -ه

وار  اقتصادي و فیزیکی این مناطق، موجـب مهـاجرت تـوده   
روستاییان، به امید دستیابی به زندگی بهتر به سـوي شـهرها   

ــی ــود م ــر، ش ــات و  1388:14(زرگ ــه امکان ــع عادالن ). توزی
ــر  ــاهی زی ــدمات رف ــت   خ ــتایی اس ــعه روس ــایی از توس بن

). توسـعه فرهنگـی و اجتمـاعی بــا    54: 1388پـور،  (سـرتیپی 
هـایی ماننـد آمــوزش، ایجـاد نهادهــاي غیـر دولتــی و     روش

پـذیر اسـت، از ایـن     هاي مشارکتی امکانسازماندهی فعالیت
یی روسـتاییان و جهـت دادن بـه فعالیـت     طریق ارتقاي توانا

هـا، وضـعیت روسـتاها را اصـالح نمـوده و مهـاجرت از        آن
  ).5: 1379(تسنیمی، دهد روستا به شهر را کاهش می

  

هـاي  فضـایی مسـکن: زیرسـاخت    -پایـداري کالبـدي  
هاي اجتماعی و عمومی این توان سرمایهروستایی را می

زنـدگی و   مناطق دانست و بهبود آن در نهایـت کیفیـت  
معیشت روستاییان را بهبود خواهد بخشـید. بنـابراین در   
ایـن رویکــرد، مسـائل و مشــکالت موجـود در روســتا،    
ــه    ــود در زمینـ ــاي موجـ ــعف و کمبودهـ ــل ضـ حاصـ

. بـه  شـود  میهاي کالبدي پنداشته ها و ویژگیساخت زیر
این ترتیب تأمین آب، برق، تلفن و سایر امکانات همراه 

عنوان  هاي مسکونی بهزیکی واحدبا بهسازي وضعیت فی
 .  شود میهاي اساسی توسعه روستایی تلقی راه حل

پایداري زیست محیطی مسـکن: منـابع طبیعـی بسـتر     
  رویـه از  آینـد. اسـتفاده بـی   مـی   شـمار  پایـدار بـه    توسعه

  هــا باعــث  شــونده و تخریــب آن منــابع طبیعــی تجدیــد
هـا   ن آنناپـذیر پیـدا کننـد و احیـاء کـرد      تجدید شود می

  .پذیر نباشد امکان

ــت   ــروزه رهیاف ــابراین ام ــدار در  بن ــکن پای ــاي مس ه
منابع طبیعی از اهمیـت بسـیار بـاالیی     ي حفاظت و احیا

اي مقوله مسکن پایدار فقط از نظر سازههستند.  برخودار
یا محاسبات ساختمانی مطرح نیست. چـون محاسـبه و   

دگان ها به بهتـرین نحـو، وظیفـه سـازن    اجراي ساختمان
است و به منزلـه پایـداري نیسـت. از جملـه معیارهـاي      
مسکن پایدار تعامل با محـیط زیسـت اسـت. سـاختمان     
پایدار نباید موجب تخریـب محـیط زیسـت شـود و در     
طراحی و ساخت آن، باید مصرف بهینه انـرژي رعایـت   

ــرژي مصــرفی، در   40شــود. حــدود  ــل ان درصــد از ک
نـابودي منـابع    . صرف نظر ازشود میها صرف ساختمان

رویه انرژي، منجر به نابودي محـیط   ملی، این مصرف بی
. بنـابراین بـراي   شـود  مـی زیست و گرم شدن کره زمین 

ساخت مسکن پایدار، متخصصان باید نقش فراگیرتـري  
ــند    ــته باش ــاز داش ــاخت و س ــه س ــی   در زمین و طراح

 ها باید با نظر مهندسان انرژي، مهندسان محیط ساختمان
توان ران و... انجام گیرد. لذا به صراحت میزیست، معما

هـاي سـاخته شـده یـا در     گفت که بسیاري از سـاختمان 
عنـوان   حال ساخت کشور پایدار نیستند چون صـرفاً بـه  

شوند و تنهـا از بعـد کمـی بـه     یک ساختمان ساخته می
. اگر چه طراحـی و سـاخت مسـکن    شود میها توجه  آن

  .است برپایدار تا حدي هزینه
  تحقیق  روش

با توجه به گستردگی محدوده مـورد مطالعـه و تعـداد    
تـوان گفـت کـه در چنـد دهـه اخیـر       نقاط روستایی می

هـاي تـأمین   ساخت مسکن روسـتایی یکـی از اولویـت   
معیشت مردم در منطقـه مـورد مطالعـه محسـوب شـده      

هاي اخیر از یک طـرف، اکثـر   که در سال طوري است. به
و اند اقدام کردهو سنگی  هاي گلیمردم به تخریب خانه

دریافـت  از سوي دیگر، براي نوسازي مسـکن خـود بـه    
د مسکن خوب ناند تا بتوانهاي بنیاد مسکن رو آورده وام

60 



 
 

 
ره 

شما
16

2
 ♦ 

ان 
بست

تا
97 ♦

   
 

و مناسبی داشته باشند. بنابراین تحقیق حاضر با توجه به 
هدف مطرح شده و در راسـتاي پاسـخگویی علمـی بـه     

ی و از تحلیل -سواالت تحقیق، از روش شناسی توصیفی
 پرسشـنامه، مشـاهده)  اي و میدانی مبتنی (روش کتابخانه

بهره گرفته است. لـذا مطالعـه از لحـاظ هـدف، از نـوع      
تحقیق کاربردي اسـت. بـراي عملیـاتی کـردن تحقیـق،      

عنوان منطقه مورد  روستاهاي دهستان رومشگان شرقی به
روستا که طبق اظهار نظر  10 ومطالعه در نظر گرفته شد 

کن روسـتایی بیشـترین وام را بـراي نوسـازي     بنیاد مسـ 
انـد. بـر ایـن    سال اخیر دریافت نموده 5مسکن خود در 

روسـتاي دهسـتان    10، جامعه آماري این تحقیـق اساس 
باشد که براسـاس سرشـماري سـال    رومشگان شرقی می

خـانوار بـرآورد شـده     2946بر بالغجمعیت آنان ، 1390 
 رمـول کـوکران  پرسشنامه از طریـق ف 291است که تعداد 

و  =p=  ،30 q 70کـه  عنوان حجم نمونه انتخاب شـد  به
05/0 D=      95/0در نظر گرفتـه شـده اسـت و بـا سـطح 

 اطمینان محاسبه شده است.همچنین براي سنجش میزان
 پایـایی در تـدوین و تنظــیم پرسشـنامه، از روش آلفــاي   

ــزار    اســتفاده شــد کــه نشــان از SPSSکرونبــاخ در نــرم اف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

باشـد.  ها براي انجام تحقیـق مـی  یت بخش بودن دادهرضا
  ذکر شده است:   1 شماره نتایج حاصل از آن در جدول

در ابتدا براي سـنجش پایـداري مسـکن روسـتایی در     
گویـه در ابعـاد    48دهستان رومشگان شرقی فهرستی از 

اقتصادي، اجتمـاعی، محیطـی و کالبـدي بررسـی شـده      
ها از و تحلیل داده است. جهت بررسی موضوع و تجزیه

اي، تک نمونه tآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، 
بندي مساکن روسـتایی  تحلیل واریانس) و براي اولویت

که کدام روستا داراي پایداري بیشـتري از لحـاظ توزیـع    
فضـایی هســتند از مــدل وایکــور اســتفاده شــده اســت.  

یـداري  بندي مساکن از لحـاظ پا  که براي اولویت طوري به
نفـر از کارشناسـان بنیـاد مسـکن      23در مدل ویکور، از 
دهی کمک گرفته شده است تا میزان  شهرستان براي وزن

ها مشـخص شـوند. در    ها براي هر کدام از شاخص وزن
سطح پایـداري   منظور دستیابی به نتایج سنجش نهایت به

ــرقی از     ــگان ش ــتان رومش ــتایی در دهس ــکن روس مس
اخص مسـکن  شـ  16 نمونـه در خانوارها در روسـتاهاي  

اقدام به تهیه و تدوین  1روستایی به شرح جدول شماره 
  پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت گردیده است.
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  هاگویه  ها شاخص  ابعاد

پایداري  
اقتصادي 

  مسکن

  هاافزایش درآمد خانوار، افزایش پس انداز خانوار، توانایی خانوارها در بازپرداخت وام  حمایت استطاعت مالی خانوار
  اي، هزینه رهن کامل مسکن هاي اجارههزینه  ه جاري سکونتهزین

  ها براي نوسازي و بازسازي مسکنهاي خرید مسکن، از بین رفتن هزینهاز بین رفتن هزینه هاي ثابت مسکنهزینه
  باال رفتن ارزش قیمت مسکن، میزان فروش زمین و زیربنا  میزان عرضه و تقاضاي مسکن

وري زمانی در تولید مسکن، بومی بـودن   وري مصالح مورد استفاده در تولید مسکن، استفاده از فناوري در تولید مسکن، میزان بهرهبهره  میزان تولید در مسکن
  شاغالن در تولید مسکن

پایداري 
اجتماعی 

  مسکن

ی، میـزان دسترسـی بـه مراکـز مـذهبی و      شـت ابهددسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی به مراکـز آموزشـی، دسترسـی بـه مراکـز        دسترسی به امکانات
  محل فعالیت به خانواده یکفرهنگی(مسجد، کتابخانه،....)، نزدی

  تراکم خانوار در واحدهاي مسکونی، تراکم اتاق در واحدهاي مسکونی، تراکم در اتاق  برخوداري واحد مسکونی از فضا
  ایجاد سالمت و شادابی مسکن در برابر جوندگان و خزندگان، نامن بود، برخودار از امنیت جانی و مالی  امنیت و سالمت واحدهاي مسکونی

  خانواده، بستگیمایجاد ارامش و تجدید قوا،آرامش اعصاب و فکر،  افزایش ثبات و هافزایش   رفاه و کیفیت زندگی

پایداري 
کالبد 
  مسکن

کـار رفتـه در    کار رفته در دیوار واحدهاي مسـکونی، دوام مصـالح بـه    مسکونی، دوام مصالح بهکار رفته در پی واحدهاي  دوام مصالح به  کار رفته در مسکن دوام مصالح به
  کار رفته در کف واحدهاي مسکونی کار رفته در سقف واحدهاي مسکونی، دوام مصالح به نماي واحدهاي مسکونی، دوام مصالح به

رسـانی،   هـاي گـاز  ها، تسهیل دسترسی به شـبکه آسفالت و سنگفرش کردن کوچه دسترسیاي،  ارتباطی جادههاي  زیرساخت دسترسی به  هاتأثیر واحد مسکونی در دسترسی زیرساخت
  آب لوله کشی، برق،

  کار رفته در مسکن رضایت از معماري داخلی مسکن، رضایت از معماري بیرونی مسکن، رضایت از مصالح به  رضایت از معماري مسکن
  جویی انرژي در مساکن استفاده از وسایل گرمایی و سرمایی در صرفهمتراکم بودن بافت مسکونی آبادي،   جویی انرژي تأثیر مسکونی در صرفه

پایداري 
مسکن 
  محیطی

  هاي مناسب دفع فاضالبآوري و دفع زباله، استفاده از روش هاي مناسب جمعاستفاده از سیستم  تأثیر واحدهاي مسکونی روستایی در تولید مواد زاید
حدهاي مسکونی روستایی در تخریب منـابع  تأثیر وا
  ها به سمت اراضی کشاورزي(میانگین به هکتار)، از بین بردن مراتع و درختان براي احداث مسکنگسترش بافته مسکونی آبادي  طبیعی

  امن بودن مسکن جدید در برابر شرایط اقلیمی، مقاوم بودن در برابر زلزله و طوفان،  تأثیر شرایط آب و هوایی
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گیـري چنـد معیـاره    هاي تصمیموایکور یکی از روش
 تهسـ مسـائل گس کاربردي است کـه کـارآیی آن در حـل    

ــگ،  ــک و تزن ــت (اپرکوئی ــن روش 447: 2004اس ). ای
حـل  ریزي توافقی ارائه شـده و در آن، راه راساس برنامهب

هایی موجه است کـه بـه راه    توافقی تبیین کننده راه حل
حل ایده آل نزدیـک بـوده و در قالـب توافـق از طریـق      

ــمیم ــژه تصـ ــارات ویـ ــده  اعتبـ ــاد شـ گیرنـــدگان ایجـ
هــاي ). از ایــن رو، گزینــه 1950: 2008اســت(راوو،

هاي آل بر گزینه ه حل ایدهتر ارجحیت دارند به را نزدیک
 ،یارها براساس چنـد تـابع معیـار   عاز آن. معموالً مدورتر 

شوند. در این روش، تأکید بندي می ارزیابی و سپس رتبه
اي گزینـه و تعیـین    بندي و انتخـاب از مجموعـه   بر رتبه

معیارهـاي متضـاد    له بـا ئهاي تـوافقی بـراي مسـ   حل راه
ــگ،  ــت(چن و وان ــوافقی  ). راه 234: 2009اس ــل ت ح

تـر باشـد. شـاخص    آل نزدیـک اي است که به ایده گزینه
شـود.  صورت معیار سنجش نزدیکی شناخته می بهادغام 

عنـوان تـابع تجمیـع     ، بـه 1توسعه وایکور براساس رابطه 
  Lc ,jو  Sj ن عنـوا  بـه  L1,j ن مـدل از ایـ در آغاز شد. 

بنـدي اسـتفاده   بـراي فرمـول کـردن رتبـه      Rj عنـوان  به
  ).1950: 2008( راوو،شود می

)1(  
 

                     * , 1,....,c
i if f f i n    

 

1 1, 2,....,ip oo j J   
  
  

p, سنجه jL   توسط داکشتاین و اپریکویچ معرفی شـده
با راه حل ایده آل اسـت.    jA دهنده فاصله گزینه و نشان

)1برانی راه حل ج ,....., )c c c
nF f f   راه حل ممکـن

 امعنـ ین ایده آل است. جبرانی بودن بد f* و نزدیک به
صــورت  کــه توافــق بــا اعضــاي طــرفین، کــه بــه اســت

* , 1,....,c
i if f f i n   شــود حاصــل  ارائــه مــی

 .)2شده است( تصویر شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـر مبنـاي    تهسحل مسائل تصمیم گسي این روش برا
هاي موجـود براسـاس    انتخاب گزینه بهینه از میان گزینه

  بندي است. رتبه
 قلمرو پژوهش

بخش رومشگان در جنوب غربی شهرستان کوهدشت 
از نظـر مختصـات    .و در غرب استان لرستان قـرار دارد 

ــایی در  ــه طــول شــرقی و 10درجــه و  47جغرافی   دقیق
  . ه عـــرض شـــمالی قـــرار دارددقیقـــ 40درجـــه و  33

از دو دهستان رومشگان شـرقی و رومشـگان   این بخش 
   رومشـگان شـرقی   غربی تشـکیل شـده اسـت. دهسـتان    

  شــهر،  ســیمره و شهرســتان دره  از جنــوب بــه رودخانــه
  از شمال به بخش کونـانی، از شـرق بـه بخـش مرکـزي      

آبگیـر سـد     و از غـرب بـه حوضـه    پلدخترو شهرستان 
 27206. وسـعت منطقـه برابـر    شـود  یمـ سیمره محدود 

ــا     ــطح دری ــاع از س ــع و ارتف ــومتر مرب ــر  1149کیل   مت
  متــر کیلــو 110  باشــد و فاصــله آن تــا مرکــز اســتانمــی
ــی ــه م ــد، ب ــوري باش ــله   ط ــه در فاص ــومتري  40ک   کیل

ــت و  ــتان کوهدش ــی شهرس ــوب غرب ــومتري  20جن   کیل
ختر قــرار دارد (مؤسســه لــدشــمال شــرقی شهرســتان پ

 ).1372و خاك،  تحقیقات آب
  

منبـع: اپرکوئیـک و   ( آل. راه حل توافقی و ایده. 2 ت
 .)2004:448تزنگ، 
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  هاي تحقیقیافته
  هاي توصیفییافته

نفــر فــرد  291هــاي توصــیفی نشــان داد کــه از یافتــه
ــخگو، ــرد   46/70 پاس ــخگویان م ــد پاس  32/40و، درص

درصــد  32/40و  35-35گــروه ســنی بــا هــا  رصــد آند
انـد،  پاسخگویان داراي سواد در مقطـح راهنمـایی بـوده   

ــاظ  ــین از لح ــغلیهمچن ــخگویان  93/31ش ــد پاس درص
ــی   87/83دانشـــجو و  ــد داراي مســـکن شخصـ درصـ

همچنــین از اطالعــات    )2(جــدول شــماره   اند بــوده 
هـا و تحلیـل   شوندگان براي نظرسنجی بـه عامـل   پرسش

ساختار و کارکرد مساکن بهـره گرفتـه شـد تـا بتـوان از      
گیري موضـوع   ها و نتیجهها براي تحلیل عامل نظرات آن

  برد. بهره
کـارکردي   -منظور تحلیل ساختاري به تحقیق، ادامه در

مسـکن روســتایی در توسـعه پایــدار، از آزمـون آمــاري    
تحلیل عاملی استفاده گردیده است. جهت تست مناسب 

 تحلیل مورد متغیرهاي مجموعه به هاي مربوطبودن داده
کارکردي مسـکن   -در خصوص تحلیل عوامل ساختاري

  Bartlettاملی از تست روستایی و براي شروع تحلیل ع

داري آزمون بارتلت در سطح ااستفاده شد. معن KMOو 
حـاکی از   KMOدرصـد و مقـدار مناسـب     99اطمینان 

همبستگی و مناسبت متغیرهاي مورد نظـر بـراي انجـام    
  ).3تحلیل عاملی است(جدول شماره 

تـرین پارامترهـاي مـؤثر و     در راستاي دسـتیابی بـه مهـم   
ردي مسـکن روسـتایی در توسـعه    کارک -تحلیل ساختاري

هــاي مربوطــه تهیــه و از   پایــدار اطالعــات و ویژگــی  
ها اسـتفاده شـده    هاي اصلی براي تجزیه و تحلیل آن مؤلفه

نشـان داد از مجمـوع    4که جـدول شـماره    طوري است. به
عامل را ساخت و سهم هر عامـل   10توان به گویه، می 48

ورت نزولـی و  صـ  در تبیین واریانس سواالت مطرح شده به
 71/11تـرین سـهم (  باشد یعنی عامل اول بیشمتفاوت می

) و عامل دهـم کمتـرین سـهم    15/5درصد و با مقدار ویژه 
 ) را در تبیـین واریـانس  66/1درصد با مقـدار ویـژه    87/3(

نشـان   4اند. نتایج حاصل از جدول شـماره  گویه داشته 48
دي، عامل امنیت و سالمت مسـکن، اقتصـا   10دهند که می

و کیفیـت زنـدگی،    هدسترسی به امکانات و خـدمات، رفـا  
ــعه    ــاري، توس ــایت از معم ــکن، رض ــالح در مس دوام مص

وري و  هــا، همســازي بــا منــابع طبیعــی، بهــره زیرســاخت
داري واحدهاي مسکونی از فضا از عوامل مـؤثر بـر   ربرخو

  پایداري مسکن روستایی در محدوده مورد مطالعه هستند.
یس چرخش یافته بین متغیرهـا و  ماتر 5جدول شماره 

هاي استخراج شـده را بعـد از چـرخش بـه روش     عامل
که در بـاال هـم    دهد. همانطوردوران واریماکس نشان می

اسـاس بـار    هـا بـر  بندي متغیرمنظور دسته به گردیداشاره 
ــاملی از جــدول  ــه  5شــماره ع ــتفاده شــد. ب منظــور  اس

املی تمـامی  اساس بزرگترین بار عـ  ها بربندي گویه دسته
اسـت. لـذا    هها استفاده شد ها و میزان همبستگی آنگویه

و میزان همبستگی هـر یـک از    5براساس جدول شماره 
ها، اسامی یا عناوین مناسـبی را بـراي هـر یـک از      مؤلفه

  ها انتخاب نمود که در ذیل به آن پرداخته می شود. آن

موقعیت جغرافیاي دهستان رومشـگان شـرقی در   . 3ت 
  شهرستان کوهدشت.
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، براي اینکه میـزان  پس از مشخص شدن ماهیت عامل
پایداري مساکن روستایی منطقه محـدوده مـورد مطالعـه    

هاي اولیه در هـر عامـل بـا هـم      مشخص شود، شاخص
تـک    tصورت جدا با آزمون ترکیب شدند و هر عامل به

 پـس  ).6جـدول شـماره   (اي ارزیابی شـده اسـت   نمونه
هـاي مـورد نظـر     مقادیر میانگین بدست آمـده در مؤلفـه  

هاي مورد بررسی از حد میانگین  ین بودن مؤلفهن پاییمبی
  هـا از   باشـد. سـطح معنـادار و تفـاوت آن    ) می3نظري (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطلوبیت عددي نیز به شکل منفی ارزیابی شده اسـت  
براي بررسی و مشخص کردن مبانی نظـري از طیـف    که

) لیکرت (خیلی  خوب، خوب، متوسط، خیلی کم، و کم
) در نظـر گرفتـه شـده    3را ( ردید است و سـطح مبنـا  گ

قابل  01/0است. بنابراین، تفاوت معناداري در سطح آلفا 
ها از مطلوبیت عـددي مـورد    مشاهده نبوده و تفاوت آن

  بـه شـکل منفـی ارزیـابی و بـرآورد       آزمون نیـز عمـدتاً  
  شده است.

  

ت 
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  87/83  241  شخصی  29/11  35  دولتی  54/3  11  بیسواد  64/70  201  مرد  83/4  15  15- 25
  12/16  50  استیجاري  25/12  38  کشاورزي  96/10  34  ابتدائی  35/29  90  زن  32/40  111  25- 35
  100    کل  93/31  87  دانشجو  32/40  106  راهنمایی  100    کل  48/35  110  35- 45
        06/28  80  دار خانه  19/24  75  متوسط        29/11  35  55- 45

دیپلم و         06/8  25  55- 65
        45/16  51  بیکار  96/20  65  باالتر

        100    کل  100    کل        100  291  کل
 .1394هاي تحقیق:رد مطالعه. منبع: یافتهمشخصات پاسخگویان در محدوده مو. 2 ج  

  
  سطح معناداري  مقدار بارتلت  KMOمقدار   تحلیل مورد مجموعه

968/7059  770/0  عومل مؤثر در پایداري مسکن روستایی  000/0  

 .1394هاي تحقیق: آزمون بارتلت در سطح معناداري. منبع: یافته. 3 ج  
  

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل  ردیف
 71/11 71/11 15/5 امنیت  و سالمت مسکن  1
 48/21 77/9 29/4 اقتصادي  2
 50/28 01/7 08/3 دسترسی به امکانات و خدمات  3
 74/34 24/6 74/2 رفاه و کیفیت زندگی  4
 65/39 90/4 15/2 دوام مصالح در مسکن  5
 96/43 31/4 89/1 رضایت از معماري مسکن  6
 03/48 06/4 79/1 زیرساخت ها توسعه  7
 91/51 88/3 70/1 همسازي با منابع طبیعی  8
 77/55 85/3  69/1  وري بهره  9

 .1394هاي تحقیق: : یافتهمنبع .ها ها از مجموعه شاخص عامل استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد واریانس آن. 4 ج
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  بار عاملی  ها شاخص  نام عامل

  امنیت  و سالمت مسکن

  795/0  فراهم کردن بسترهاي براي امنیت جانی و مالی
  779/0  مسکن در برابر جوندگان و خزندگان ندامن بو

  668/0  ایجاد سالمت و شادابی
  605/0  افزایش آرامش اعصاب

  582/0  ایجاد آرامش فکر و تجدید قوا
  614/0  تمیز بودن مسکن

  593/0  ایجاد آب شرب بهداشتی

  اقتصادي

  638/0  انداز خانوارافزایش پس
  724/0  افزایش درآمد خانوار

  722/0  هاتوانایی خانوارها در بازپرداخت وام
  787/0  ايهاي اجارهکاهش هزینه
  652/0  هاي خرید مسکناز بین رفتن هزینه

  617/0  افزایش فروش زمین و زیربنا
  527/0  ومی بودن شاغالن در تولید مسکنب

  512/0  نیروي کار شاغل در تولید مسکن

  دسترسی به امکانات و خدمات
  754/0  دسترسی به حمل و نقل عمومی

  814/0  دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشتی
  522/0  نزدیکی محل فعایت به خانواده

  914/0  ثبات و هبستگی خانواده  رفاه و کیفیت زندگی
  812/0  افزیش کیفیت زندگی

  دوام مصالح در مسکن
  666/0  کار رفته در نماي واحدهاي مسکونی دوام مصالح به
  760/0  کار رفته در سقف واحدهاي مسکونی دوام مصالح به
  437/0  کار رفته در کف واحدهاي مسکونی دوام مصالح به

  721/0  احدهاي مسکونیرضایت از معماري داخلی بیرونی و  رضایت از معماري مسکن
  567/0  کار رفته در مسکن رضایت از مصالح به

  هاتوسعه زیرساخت
  739/0  اي هاي ارتباطی جاده توسعه زیرساخت

  495/0  هاتوسعه آسفالت و سنگفرش کردن کوچه
  544/0  هاي گاز رسانی، آب لوله کشی، برقتوسعه شبکه

  همسازي با منابع طبیعی
  716/0  ر شرایط اقلیمیمقاوم بودن در براب

  559/0  تخریب مراتع و درختان براي احداث مسکن
  724/0  آوري و دفع فاضالبهاي مناسب جمعاستفاده از روش

  982/0  جویی انرژي در مساکنتأثیر وسایل گرمایی و سرمایی در صرفه  وريبهره
  782/0  جویی انرژيتأثیر تعداد نماها در صرفه

  509/0  تراکم خانوار در واحدهاي مسکونی  مسکونی از فضا داري واحدهايربرخو
  523/0  تراکم اتاق در واحدهاي مسکونی براي خانوارها

  .1394هاي تحقیق:هاي استخراج شده بعد از چرخش واریماکس. منبع: یافتهماتریس همبستگی بین متغیرها و عامل. 5 ج  

 3مطلوبیت عددي=

آزمون  آماره میانگین ها مؤلفه
t 

 درجه آزادي
سطح 

 معناداري
تفاوت از 
 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان 
 باالتر تر پایین

 - 17/0 - 32/0 -246/0 000/0 290  - 58/6  75/2 امنیت  و سالمت مسکن

 - 03/0 - 17/0 -100/0 003/0 290 - 98/2 90/2 اقتصادي

  - 10/0 - 24/0 -169/0 000/0 290 - 68/4 83/2 دسترسی به امکانات و خدمات
 - 12/0 - 30/0 -212/0 000/0 290  - 59/4 79/2 رفاه و کیفیت زندگی

  - 07/0  - 18/0  -123/0  000/0 290  - 34/4  88/2 دوام مصالح در مسکن
  - 03/0  - 15/0  -060/0  187/0 290  - 32/1  94/2 رضایت از معماري مسکن

  - 05/0  - 16/0  -055/0  306/0 290  - 02/1  95/2 ها توسعه زیرساخت
  16/0  - 34/0  -251/0  000/0 290  - 22/5  75/2 همسازي با منابع طبیعی

  - 01/0  - 18/0  -089/0  080/0 290  - 75/1  91/2  وري بهره
  - 32/0  - 13/0  -232/0  000/0 290  - 80/4  23/2  واحدهاي مسکونی از فضا داريربرخو

  .1394هاي تحقیق،سنجش پایداري عوامل پایدار مسکن روستایی. منبع: یافته. 6 ج  
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سپس براي اینکه مشخص شود که بـین عوامـل مـؤثر    
بر پایداري مسکن در روستاهاي محدوده مـورد مطالعـه   
تفاوت معناداري وجود دارد یا خیـر، از آزمـون تحلیـل    

بـه ایـن ترتیـب     .واریانس یک طرفه استفاده شده اسـت 
براي همه عوامل، تحلیل واریانس انجام شد تا مشـخص  

ي نمونه دهستان رومشـگان شـرقی در   شود که روستاها
  کدام یک از عوامل با یکدیگر تفاوت معناداري دارند که

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنـدي روسـتاهایی پیشـنهادي در منطقـه     براي اولویت
مورد مطالعه و براي تعیین وزن هـر یـک از معیارهـا در    

کارشناسـان بنیـاد    23اي تدوین شـد و از   ابتدا پرسشنامه
هـاي (امنیـت و    ن درباره اهمیت شاخصمسکن شهرستا

ســالمت مســکن، اقتصــادي، دسترســی بــه امکانــات و  
و کیفیت زندگی، دوام مصالح در مسـکن،   هخدمات، رفا

  ها، همسازي با ، توسعه زیرساخت رضایت از معماري

گردد به انگیـزه مردمـی و روي آوردن   علت آن بر می
ایی)، روي به اعتبارات خرد( مانند وام بنیاد مسکن روست

هاي سبک زندگی، مقاوم بودن زندگی در  آوردن به الگو
توان اشـاره کـرد. نتـایج     برابر خطرات طبیعی و غیره می

ــماره    ــدول ش ــتج از ج ــه در    7من ــت ک ــانگر آن اس بی
کارگرفتـه شـده رابطـه     هاي بهروستاهاي نمونه بین عامل

  .معناداري وجود دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــره  ــی، به ــابع طبیع داري واحــدهاي روري و برخــو من
مسکونی از فضا) نظرخـواهی شـده اسـت و در نهایـت     

هـا مشـخص    هـا در قالـب وزن متغیـر    میزان اهمیـت آن 
که بـراي مشـخص کـردن وزن، از تـابع      طوري گردید. به
هـا اسـتفاده شـده     اي براي تعیین وزن شاخص توان رتبه

  .)8است(جدول شماره 
                  2(n-ri+1)            ايتابع توان رتبه

 

  درجه آزادي  مجموع مربعات  واریانس  عامل
(df)  

 Fمقدار آماره   میانگین مربعات
سطح 

 (sig)معناداري
 امنیت  و سالمت

 
  016/0  290  345/2  گروهیدرونی  000/0  647/53  833/0  9  644/126  گروهیبین

  008/0  290  187/1  گروهیدرونی  000/0  632/85  673/0  9  290/102  گروهیبین اقتصادي
دسترســی بــه امکانــات و   

   خدمات
  002/0  290  267/0  گروهیدرونی  000/0  140/448  793/0  9  596/120  گروهیبین

  007/0  290  008/1  گروهیدرونی  000/0  801/192  287/1  9  695/195  گروهیبین رفاه و کیفیت زندگی
 دوام مصالح در مسکن

  
  007/0  290  037/1  گروهیدرونی  000/0  611/70  485/0  9  712/73  گروهیبین

  016/0  290  355/2  گروهیدرونی  000/0  488/78  224/1  9  106/186  گروهیبین  رضایت از معماري مسکن
 ها توسعه زیرساخت

  
  016/0  290  456/2  گروهیدرونی  000/0  641/106  735/1  9  645/263  گروهیبین

  054/0  290  456/2  گروهیدرونی  000/0  936/24  358/1  9  386/06  گروهیبین  همسازي با منابع طبیعی
  043/0  290  467/6  گروهیدرونی  000/0  965/35  540/1  9  115/234  گروهیبین  وري بهره

واحـــدهاي   داريربرخـــو
  مسکونی از فضا

  044/0  290  663/6  درونی گروهی  000/0  642/31  390/1  9  284/211  گروهیبین
  .1394هاي تحقیق،هاي پایداري مسکن روستایی. منبع: یافته دیر محاسبه شده با استفاده از تحلیل واریانس براي عاملمقا. 7 ج  
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دهد تحلیـل  نشان می 9همان طوري که جدول شماره 
ــه     ــورد مطالع ــتان م ــتاها در دهس ــع روس ــایی توزی   فض

وري، استحکام بنـا، رفـاه    هاي(اقتصادي، بهره در شاخص
اجتماعی، دسترسی، طبیعت، معماري، فضا و مـدیریت)  

  ر محــدوده مــورد دهنــده تفــاوت معنــادار زیــاد دنشــان
ــا    ــنوده ب ــتاي رش ــه روس ــه طــوري ک مطالعــه اســت. ب

  دلیـل نزدیکـی بـه مرکزیـت دهسـتان و      ) بـه 11/0میزان(
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

دسترسی به خدمات داراي بـاالترین رتبـه و روسـتاي    
دلیـل فاصـله زیـاد     ) بـه 56/0محمد آباد گراوند با میزان(

دلیـل انـزواي    و بـه  نسبت کانون زیاد به مرکـز دهسـتان  
ــر از وام هــاي نوســازي داراي  جغرافیــایی، اســتفاده کمت

لحاظ برخـورداري از میـزان پایـداري     ترین رتبه بهینیپا
مسکن روستایی در بین روستاهاي محدوده مورد مطالعه 

  بوده است.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .1394هاي تحقیق:ها. منبع: یافته ضریب وزن شاخص. 8 ج
  

اري ردبرخو
واحدهاي 

 مسکونی از فضا
وري بهره همسازي با  

 منابع طبیعی

توسعه 
 ها زیرساخت

 

رضایت از 
معماري 
 مسکن

دوام مصالح 
 در مسکن

رفاه و 
کیفیت 
 زندگی

ه دسترسی ب
امکانات و 

 خدمات
 اقتصادي

امنیت  و 
 سالمت

 
 

07/0  08/0  07/0  13/0  09/0  11/0  11/0  09/0  12/0  13/0  وزن 

  

رحمن آباد   اللوند
 زاغه

محمد آباد 
 گلستانه خیردرار بازونداصل رنکین بان رشنوده کراوند

عبدلی 
 بیگی

 

ز و کهری
 مناطق  کیژان

14/0  35/0  56/0  11/0  21/0  20/0  23/0  22/0  34/0  امتیاز نهایی  24/0 
 رتبه  7 8 5 6 3 4 1 10 9 2

  
  .1394هاي تحقیق:هاي نهایی. منبع: یافتهرتبه. 9 ج

  .نقشه توزیع فضایی روستاها از لحاظ پایداري مسکن روستایی در محدوده مورد مطالعه. 4 ت

67 



 
 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
  

  نتیجه
ــرین و مهــم حــث مســکن روســتایی از اصــلیب ــرین  ت ت

ــث  ــی و   مباح ــادي، جمعیت ــات اقتص ــه مطالع در مجموع
آیــد و عــدم پاســخگویی و عــدم شــمار مــی اجتمــاعی بــه

ناپـذیري بـر    تواند تـأثیر جبـران   شناخت این مقوله مهم می
هـاي   کل جامعه و نظـام وارد آورد. از آن جـا کـه ویژگـی    

ــاختاري ــتایی و پیر  -س ــاکن روس ــارکردي مس ــون آن اک م
دي محـیط اکولـوژیکی   ارتباط مستقیمی با ساختاري کارکر

غیـره دارد. بـر    و محیط انسانی فرهنگی، اجتماعی، قومی و
کـارکردي مسـکن    -هـاي سـاختاري   همین اساس ویژگـی 

روستایی در یـک پیوسـتگی متقابـل بـا مجموعـه عوامـل       
فرهنگـی قـرار دارد کـه     -محیط طبیعی و شرایط اجتماعی

 -در طول زمـان بـا حفـظ ایـن پـویش دائمـیِ سـاختاري       
سـاکنان پاسـخ   هـاي   بـه خواسـته  خود، توانسـته   کارکردي

کـارکردي مسـکن    -منظـور تحلیـل سـاختاري    دهد. لذا به
مطالعـه حاضـر انجـام     ،روستایی با رویکرد توسعه پایـدار 

از آنجا کـه ایـن پـژوهش در پـی شـناخت و      . گرفته است
ــداري در   ــدار مســاکن روســتاها در جهــت پای ــل پای تحلی

بـراي بررسـی پایـداري    باشـد در ابتـدا   توسعه منطقـه مـی  
فهرسـتی از   دهستان رومشگان شـرقی مسکن روستایی در 

ــه گویــه در ابعــاد اقتصــادي، اجتمــاعی و کالبــدي   48 تهی
هـاي  بررسی شده است. جهت بررسی موضوع از آزمـون و
)t  و بــراي  اي، تحلیـل عــاملی و تحلیـل واریـانس   نمونـه (

دل بندي مساکن روستایی از لحـاظ پایـداري از مـ   اولویت
ویکور بهره گرفتـه شـده اسـت. نتـایج حاصـل از  سـطح       
پایدار مسـاکن روسـتایی روسـتاهاي دهسـتان رومشـگان      

عامل عامل امنیـت و سـالمت    10دهند که  شرقی نشان می
مسکن، اقتصادي، دسترسی به امکانات و خـدمات، رفـاه و   
ــایت از     ــکن، رض ــالح در مس ــدگی، دوام مص ــت زن کیفی

ا، همسازي بـا منـابع طبیعـی،    ه ، توسعه زیرساختمعماري
  داري واحدهاي مسـکونی از فضـا قـادر   رو برخو وري بهره

  
  
  

  

ــیش از    ــه بـ ــتند کـ ــانس   59/0هسـ ــد از واریـ درصـ
البته همـان طـوري کـه     د.نهاي تحقیق را تبیین کن شاخص

دهـد در پایـداري مسـاکن    نتایج ایـن پـژوهش نشـان مـی    
 اي از عوامـل مـؤثر هسـتند و توجـه بـه     روستایی مجموعه

. ریـزي مسـکن ضـروري اسـت     همه این عوامل در برنامـه 
در محـدوده   درهمین راستا، ارزیابی انجام شده بین عوامـل 

تـأثیرات مثبتـی در    ایـن عوامـل   مورد مطالعه نشان داد کـه 
 دنبـال داشـته اسـت.    توسـعه پایـدار مسـاکن روسـتایی بـه     

هاي حاصل از آزمون تحلیل واریـانس بـراي    همچنین یافته
طالعـه در  ف بین روستاهاي محـدوده مـورد م  بررسی اختال

کـار   هاي بـه  پایداري مسکن حاکی از آن است که شاخص
. دهـد نشان مـی گرفته شده اختالف معناداري بین روستاها 

بنـدي پایـداري مسـاکن روسـتایی     در نهایت براي اولویت  
مدل ویکور نشان داد که روستاهاي رشـنوده و اللونـد هـر    

بیشـترین امتیـاز و روسـتاهاي     14/0و 11/0کدام با میـزان  
آباد گراوند و رحمن آباد زاغـه هـر کـدام بـا میـزان       محمد

انـد  دهکمترین امتیاز را به خود اختصـاص دا  35/0و  56/0
که این نشـان از پایـداري مسـاکن روسـتایی در محـدوده      

تـوان   بندي کلی مـی در یک جمعبنابراین . دارد مورد مطالعه
کـارکرد مسـکن روسـتایی در یـک      اظهار کرد که ساختار و

پویش تاریخی و در چـارچوب یـک نظـام بـاالتر از خـود،      
ــ فضـایی سـاکنان پاسـخ      توانسته است به نیازهـاي مکـانی  

ــامی    ــر تم ــه ب ــی روســتاهاي منطق ــد و گســترش فیزیک ده
هــاي اجتمــاعی، اقتصــادي، زیســتی و کالبــدي      عرصــه

ــتاها ــت و    روس ــته اس ــر داش ــه اث ــورد مطالع ــدوده م ي مح
خصـوص در   کـارکردي مسـکن را بـه    -ت سـاختاري تحوال

وجـود آورده اسـت. تحـت تـأثیر      تـر بـه  نزدیـک  يروستاها
هــاي ذکــر شــده در بــاال و تغییــر در نــوع معیشــت  عوامــل

معماري مساکن روسـتایی الگوهـاي مسـکن متفـاوتی پیـدا      
ی مانند رشنوده، اللوند و بازونـد اصـل   یروستاها .شده است

هستند و با دسترسی بـه خـدمات    تر که به مرکز شهر نزدیک
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استفاده از مصـالح جدیـد   به بیشتر و تغییر در سبک زندگی، 
انـد و فضـاهاي روسـتاها را متحـول     و مستحکم روي آورده

تـوان پیشـنهادهایی را    مـی   اند. با توجه به ایـن مطالـب  کرده
هــاي پایـداري مسـکن در محــدوده    بـراي ارتقـاي شـاخص   

  اند از:ارتمورد مطالعه ارائه داد که عب
هاي مرتبط با مسـکن  ها و سازمانمشارکت ارگان - 1

پایدار در راستاي توسعه پایدار مسکن روستایی متناسب 
هاي بومی و محلـی روسـتاهاي کـه در سـطح     با ویژگی

 .پایینی قرار دارند
توجه به ارائه امکانـات و خـدمات در روسـتاهاي     -2

راونــد و آبـاد گ محمـد  محـدوده مـورد مطالعـه رماونــد،   
  ،چغاسبز در راستاي مسکن پایدار

ــاز     -3 ــاخت و س ــتانداردهاي س ــردن اس ــاري ک اجب
ی انـرژي  یجـو  هاي صرفه مقررات ملی ساختمان و طرح

 .مانند رماوند و محمد آباد گراوند یدر روستاهای

 منابع فهرست  
)، توسـعه پایـدار   1382ابراهیمی، محمـد؛ کالنتـري، خلیـل.(    -

، صص 22ها، مجله جهاد، شماره شاخص ها و  کشاورزي، مؤلفه
54-46.  
)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه 1362ابن خلدون، عبدالرحمن.( -

پرویز گنابادي، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چـاپ  
  .1362چهارم، 

)، 1393رضا؛ تقدیسی، احمد؛ امرایی، علی آقا.( بسحاق، محمد -
مطالعـه مـوردي:    بررسی و ارزیابی پایداري مسـکن روسـتایی،  

ــات      ــلنامه تحقیق ــدختر، فص ــتان پل ــالوي، شهرس ــتان م دهس
، 114، شماره پیاپی 1393، شماره سوم، پاییز 29جغرافیایی، سال

 .129-146صص 
 اسـکندر؛ جمینـی، داود.   رضـا؛ صـیدائی، سـید    بسحاق، محمد -
ــاطق   1391( ــداري اجتمــاعی مســکن در من ــر پای ــی ب )، تحلیل

ستاهاي شهرسـتان ازنـا، فصـلنامه    روستایی، مطالعه موردي: رو
، 5اي، سـال دوم، شـماره    ریزي منطقـه  تخصصی برنامه -علمی

  .1-11؛ صص1391ر بها
رضـا؛ سـاالروند، اسـماعیل؛ صـیدائی، سـید      بسحاق، محمـد  -

ها و عوامل پایداري  )، تحلیل و ارزیابی شاخص1392اسکندر.(

 مسکن روستایی، مطالعه موردي: مناطق روستایی بخش مرکزي
ریزي روستایی، شماره  شهرستان روانسر، مجله پژوهش و برنامه

  .25-48چهارم، صص 
ریــزي مســکن،  )، برنامــه1382رضــا.( محمــدي، محمــد پــور -

  انتشارت سمت، تهران.
رضا؛ صدر موسـوي، میرسـتار؛ عابـدینی،     محمدي، محمد پور -

هاي تأمین مسکن دولـت بـا   )، تحلیلی بر سیاست1391اصغر.(
هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی،       رنامهتأکید بر ب

  34-43پژوهشی مطالعات شهر، شماره سوم،  -فصلنامه علمی
مقتـدایی، مهتـا؛ مهـدي،    تسنیمی، عباسعلی؛ راهب، غزال؛ میر -

الگوي مسکن روستایی در اردبیـل،     )،1379طارق؛ طالبی، ژاله.(
  انتشارات مرکز تحقیقات و مسکن، تهران، چاپ اول.

)، بررسی عوامل مؤثر بر نیاز به مسکن با 1388ثواب، زهره.( -
تأکید بر تغییر شکل خـانواده و مراحـل دور زنـدگی در شـهر     

، صص 68و  67تریجی جمعیت، شماره  -ریز، نشریه علمی  نی
119-144.  

جمشیدي، علیرضا؛ جمینی، داود؛ صیدایی، اسـکندر؛ نحفـی،    -
وستایی استان ایالم هاي مسکن ر )، تحلیل شاخص1391مریم.(

اي، مجله  ها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه بندي آن و سطح
 .69-88، صص 1391، پاییز 143مسکن و محیط روستا، شماره 

)، نقش درآمد در تحول الگوي مسـکن  1387چیرلی، حیدر.( -
علی شهرسـتان گنبـد،   روستایی، مطالعه موردي: دهستان سلطان

ریزي روستایی،  رشد رشته جغرافیا و برنامها نامه کارشناسی پایان
  تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

شناسی شـهري (جامعـه، اجتمـاع     )، جامعه1377دیکنز، پیتر.( -
)، ترجمه حسن بهروان، انتشارات آستان  محلی و طبیعت انسانی
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