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تحلیل عوامل اقتصادي مؤثر بر تحوالت مسکن معیشت محور در 
  )مطالعه موردي: دهستان معجزات، شهرستان زنجان(نواحی روستایی

 
***مهدي چراغی*، * بهروز محمدي یگانه ، * لیال اسالمی   



  20/02/1397                                                                                                          تاریخ دریافت مقاله:                                        
  19/03/1398                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
ترین عنصر کالبدي فضا با ماهیت معیشتی، تحت تأثیر عوامل و نیروهاي مختلف همواره در حال تغییـر و   عنوان اصلی مسکن روستایی به

هـاي   بنـدي مؤلفـه   حلیل و رتبـه مؤثر بوده است. در تحقیق حاضر به ت نیز هاي مسکن محور است. این تغییرات بر روي مؤلفه تحول بوده 
 -توصـیفی  ،کـاربردي و از نظـر ماهیـت    ،مسکن معیشت محور و نقش عوامل اقتصادي در تحوالت آن پرداخته شده است. نـوع تحقیـق  

صـورت   وتحلیل اطالعات به اي و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)، روش تجزیه صورت کتابخانه تحلیلی است. روش گردآوري اطالعات به
ی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون باینومیال و رگرسیون چند متغیره) و مدل ویکور است. جامعه آماري تحقیق حاضر توصیف
  خانوار و در 321،خانوار روستایی در دهستان معجزات است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه الزم براي تکمیل پرسشنامه 3464

هاي تولیدي و تدارکاتی مساکن روستایی در نـواحی   دهد مقدار نسبت مشاهده در مؤلفه هاي تحقیق نشان میمد. یافتهروستا به دست آ 7
هـاي زیسـتی و اجتمـاعی و     همچنین مقدار نسبت مشـاهده در مؤلفـه   .مورد مطالعه در مقایسه با نسبت آزمون، در سطح پایینی قرار دارد

هاي مادي و اعتبارات به ترتیب با  هاي سرمایهدهد شاخص نتایج نشان میر سطح باالیی قرار دارد. فرهنگی در مقایسه با نسبت آزمون، د
گیـري ویکـور بـراي بررسـی      نتـایج مـدل تصـمیم   انـد.  بیشترین سهم را در تحوالت مسکن معیشت محور داشـته  0.317، 0.467مقادیر 

در  Qiداراي بـاالترین مقـدار    0.453و  1وستاي اژدهـاتو بـه ترتیـب بـا     قیا و ردهد که روستاهاي گوجه هاي اقتصادي نشان می شاخص
هاي ششم و هفـتم قـرار   در رتبه Qiترین مقدار ) داراي پایین0.044) و رازبین (0.065هاي اول و دوم و روستاهاي باروت آغاجی ( رتبه

در حال  "خوابگاهی"هاي روستایی به سمت  سکن در سکونتگاهگیري کرد که کارکرد م توان نتیجه هاي تحقیق می اند. با توجه به یافتهگرفته
  ثر از جایگاه ضعیف اقتصاد روستایی است در آینده باعث کاهش سطح تولیدات خواهد شد.أباشد که ادامه این روند که مت تحول می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .معیشت روستایی، توسعه روستایی، کارکرد مسکن، استان زنجان کلمات کلیدي:
  
 leilaslamy@yahoo.com. زنجان دانشگاه دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی *

 ** دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیاي دانشگاه زنجان.
 .   دانشگاه تهران ریزي روستایی جغرافیا و برنامهي ادانش آموخته دکتر*** 

 

35 

mailto:leilaslamy@yahoo.com


 
 

 
 

ره 
شما

16
6

 ♦ 
ان 

بست
تا

98 ♦
  

  مقدمه   
هاي انسـانی تحـت تـأثیر عوامـل و نیروهـاي       سکونتگاه

انـد (سـعیدي،    مختلف همواره در حال تغییر و تحول بـوده 
 بـین  ). در37: 1390؛ یاري، 45: 1386؛ نظریان، 13: 1391

روسـتایی،   هـاي  نتگاهبافـت سـکو   دهنـده  تشـکیل  عناصـر 
فضـا بـیش از    تـرین عنصـر کالبـدي    اصلی عنوان به مسکن

 چنـد  مـاهیتی  آنکه ساختاري کالبدي باشد، نهادي است با
ــی،  ــعیدي و امینـــــ ــارکردي (ســـــ ؛ 31: 1389کـــــ

Tognoli,1987:240 ــاران،  ؛ ــاري و همکــ ؛ 2: 1389زیــ
21:Erdinc,2009ــی، ؛ روح ــازمان  34: 1370االمین ــه س ) ک

 آن بیـانگر کیفیـت   و سـاخت  سـتقرار و نحـوه ا  فضـایی 
 و هـا  اقتصـاد، سـنت   تـأثیر  چگـونگی  و محیط استفاده از

پـور،   بر جامعه روستایی اسـت (سـرتیپی   هنجارهاي حاکم
نحـوي آشـکار    ) و بـه 34: 1370االمینی،  ؛ روح125: 1387

 -اجتمـاعی  مناسـبات  و فضـایی  -روابـط کالبـدي   بازتاب
 رونـد  و شته، حـال در گذ اقتصادي و نیز تأثیرات فرهنگی

  ).33-32: 1389(سعیدي و امینی، رود می شمار به آن آتی
 جـزو آمـال   دیربـاز  ایـن نیازهـا از   برآوردن مناسـب 

به  همواره را انسانی اجتماعات که جایی ها بوده تا انسان
  آن ابعاد گونـاگون  تغییر و تحوالتی در و چالش کشانده

کل مسکن ). مش1: 1388پور،  (سرتیپی کرده است ایجاد
موضوعی است که امـروزه همـه کشـورها را بـه نـوعی      
ــت    ــاخته اسـ ــار سـ ــان گرفتـ ــا شرایطشـ ــب بـ متناسـ

  ).1389صیدایی و همکاران،  ;139:1394(زنگنه،
از نظام روسـتایی، در   وي عنوان جز مسکن روستایی به

بـر   بـا تکیـه   » چرخـه حیـات  «اثر فرایندهاي حاصـله از  
درنیزاسـیون و  هـاي اخیـر بـا ورود م   شرایط، طـی دهـه  

خـواهی  هـاي نوسـازي، تحـول    همگام بـا اجـراي طـرح   
ان و تـالش بـراي توسـعه و بهزیسـت نمـودن      یـ ی روستا

 ،محیط زندگی از فضـاي سـنتی و کالبـد قـدیمی خـود     
رو  . از ایـن  هـا شـد   سرعت پذیراي دگرگونی خارج و به 

ویـژه کالبـد، بدنـه و شـکل      بایست فضاي روستاها بهمی
منظـور هماهنـگ شـدن بـا      تاییان بهمساکن و منازل روس

آمـده در تبعیـت از    اجتمـاعی پـیش   -وضعیت اقتصادي
منظــور  هــاي نــوین بــهگســترشِ اســتفاده از تکنولــوژي

هـا و همچنـین    جوابگویی به نیاز ساکنان این سـکونتگاه 
هاي رشد و توسعه تغییر یابند (طالب فراهم نمودن زمینه

  ).  50-51: 1384و عنبري، 
  

ولیـدي و معیشـتی مسـکن، قسـمتی از     هاي تخصلت
ساختار مسکن روستایی است که به آن وجـه اقتصـادي   

شـده   ). مجموعه عوامل ذکـر 52:1394دهد (اسالمی، می
باعث ایجاد تحوالت در مسکن معیشت محـور نـواحی   

 گیــري مســاکن بــا الگوهــاي جدیــد روســتایی و شــکل
  . هاي معیشتی است که داراي کمترین شاخص گردیده

  

 داراي مسـکن معیشـت محـور    تحـول  بـر  مـؤثر  عوامل
 بـا  و بـوده  طـول زمـان   در متغیـر  هاي ویژگی و ها شاخصه

 پیـدا  گذشـته  بـا  متفاوت هایی جدید و شاخصه زمان مرور
ــرده ــد ( ک ــفوي و   Rapaport,1969: 47ان ــل از ص ــه نق ب

 تـرین  مهـم  ) که عوامل اقتصادي یکی از4: 1392صداقت، 
 آن تحـول  و ان مسـکن سـاختم  در است که انسانی عوامل

  ).128: 1388است (فاتح و داریوش،  مؤثر بوده
  

هـاي   کـارکردي نظـام  -با عنایت به پیوستگی ساختاري
توان انتظار داشت تغییر و دگرگـونی   فضایی، می-مکانی

در یک جزء از اجزاي ساختاري یا کارکردي یک نظـام،  
وار، ممکن است به سایر اجزاي نظـام  بر پایه ارتباط نظام

نتقال یافته و زمینه تغییر و دگرگونی کل نظام را فـراهم  ا
هـایی کـه    ترین مؤلفـه  ). از مهم13: 1391آورد (سعیدي،

هاي اخیر طی تحوالت مرتبط با مسـکن دچـار    طی سال
هاي معیشت محـور مسـکن در نـواحی     مؤلفه تغییر شده 

روستایی است. تغییر از مسکن معیشت محور به مسکن 
داراي کارکرد سـکونتی اسـت، داراي   روستایی که صرفاً 

اثرات منفی بر روي اقتصاد روسـتایی اسـت. در همـین    
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تحقیق حاضر با هدف شـناخت وضـعیت مسـکن      راستا
معیشت محور در نواحی روستایی و بـراي پاسـخگویی   

  به سؤاالت زیر تدوین شده است:
. وضعیت معیشت مسکن روستایی روستاهاي مـورد  1

  دارد؟ مطالعه در چه سطحی قرار
هاي اقتصادي بر روي مسکن معیشت . کدام شاخص2

 باشند؟محور در روستاهاي مورد مطالعه تأثیرگذار می
 مبانی نظري

هـا،   معناي زندگی و زنده بـودن، توانـایی  «به  1معیشت
هایی است که بـراي زنـدگی و زنـده     ها و فعالیت دارایی

). معیشـت  chambers,2005: 5»(نیاز اسـت  بودن مورد
 کارهـاي  و ساز فراخانواري و روابط اجتماعی، دهاينها

   در را نیـز  زنـدگی  دوره طـول  در منـابع  بـه  دسترسـی 
معیشـت چیـزي   ). «40: 1390پـور، گیـرد (جمعـه   مـی  بر

بیشتر از شغل است. معیشت شامل همه کارهایی اسـت  
» دهنــد تــا گــذران زنــدگی کننــدکــه افــراد انجــام مــی

)Helmor & Sing,2001:45ــکل ــر ). در ش ــري ه گی
ترکیب انـواع مختلـف سـرمایه و     الگوي معیشت، شیوه

زیـرا توانـایی پیگیـري      منابع معیشتی بسیار مهـم اسـت  
ــه     ــته ب ــتایی وابس ــت روس ــف معیش ــاي مختل   راهبرده

  هــاي هــاي اجتمــاعی و مــادي، دارایــی و ســرمایه پایــه
ــه   ــه در حیط ــی اســت ک ــلط   ملمــوس و غیرملموس   تس

؛ Scoones,1998:7-8( و مالکیــت روســـتاییان اســـت 

carney,1998:42؛ Ellis, 2000:23 از  یکـی  ). امـروزه
 روسـتایی  جوامـع  ریـزي هاي برنامـه چالش ترین بزرگ

). Chambers & Conway, 1992( است تأمین معیشت
یکی از عوامل مؤثر جهـت تحقـق معیشـت در نـواحی     
روستایی دارا بودن مسکن معیشت محور در این نواحی 

نقشـی اساسـی در تـأمین نیازهـاي      است کـه از دیربـاز  
  یان داشته است.ی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی روستا

مساکن روستایی در جوامع بشري پاسخگوي یکـی از  
ــت (  ــاتی اس ــاي حی و  Manoj P K:2010,178نیازه

و تولـون،   155: 1371و زنجـانی،   1: 1388 پور، سرتیپی
دارد  ســرپناه  از فراتــر  مفهــومی  ) و56: 1374

)Doma´nski,  ،ــر ــتایی  27: 1363مخب ــکن روس ). مس
هاي زیستی، معیشتی و در نهایت نیروهـا  گاه شیوهتجلی

اقتصـادي   -و عوامل مؤثر محیطی و روندهاي اجتماعی
: 1373هـا (سـعیدي،    تأثیرگذار در شـکل بخشـی بـه آن   

هاي مهم توسـعه داراي   عنوان یکی از شاخص ) و به511
تمـاعی و فرهنگـی   ابعاد مختلف اقتصادي، معیشـتی، اج 

هـاي  دهنده نـوع فعالیـت  ) و نشان2: 1386پور، (سرتیپی
گوناگون در ابعاد اقتصادي، نگرش اجتماعی و فرهنگـی  

یان و چگـونگی تحـول و اسـتفاده تکنولـوژي و     ی روستا
ــت      ــاکنان آن اس ــت س ــد و معیش ــطح درآم ــاً س نهایت

) کـه  28: 1382و حسینی ابـري،   16: 1388پور، (سرتیپی
ي گوناگون با مساکن شهري متفاوت اسـت و  هااز جنبه

اي از کارکردهاي گونـاگون هسـتند   داراي طیف گسترده
). مسکن معیشت محور 33-32: 1389(سعیدي و امینی،

به مسکنی گفته می شود که عناصر و اجـزاي آن عـالوه   
بر دارا بودن کارکرد خوابگاهی بتوانـد در تـأمین بخـش    

ده هـاي روسـتایی   اي از معیشت و اقتصـاد خـانوا   عمده
طـور کلـی کارکردهـاي مختلـف      بـه   نقش داشـته باشـد.  

دسـته تقسـیم    4مساکن روستایی تنها در بعد معیشت به 
  شوند که عبارتند از: می

کارکردهاي زیسـتی: شـامل فضـایی اسـت کـه محـل       
زیست، استراحت و خواب ساکنین مسـکن اسـت و یـا    

و شـود (بـدري    هـا مربـوط مـی    مستقیماً به این فعالیـت 
  ).3: 1389موسوي، 

تولیـدي): فضـاهاي   -کارکردهاي اقتصادي (معیشـتی  
  ).130: 1376(نبردي،  کارگاهی و تدارکاتی روستایی 
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ــز،  کارکردهــاي تــدارکاتی: خــدماتی ماننــد پخــت  وپ
ــی،    ــواد لبن ــه م شســت و شــوي ظــروف، پوشــاك تهی

سازي مواد غذایی، ساخت یا تعمیر ابزارآالت براي  آماده
  لیدي و ... .هاي تو فعالیت

کارکرد فرهنگی و اجتماعی: یکی دیگر از کارکردهاي 
ــراي   ــوب ب ــراهم آوردن شــرایط مطل اصــلی مســکن، ف

: 1375نژاد،  ؛ هدایتWestaway, 2006: 187خانواده (
ــهDomanski,2008:240؛ 653 ــق  ) بــ ــور تحقــ منظــ

 هاي خانوادگی است. فعالیت
 ها و فضاهاي خاصـی  هر یک از این کارکردها، عرصه

: 1389دهند (سـعیدي و امینـی،   را به خود اختصاص می
زیست انسانی و زندگی اجتماعی سنتی  ). محیط 32-33

تأثیر زیادي در ترتیـب کـارکردي فضـاهاي مختلـف در     
  ).Mera,2011:300مسکن دارد (

تــرین و  در بیــنش رویکــرد اقتصــادي، مســکن ســاده 
ترین صورت خود بر نیاز بخشـی از   محقرترین و ابتدایی

با افزایش تولید مازاد بـر   ،صورت خود را دارد سرمایه به
آیـد و در   مـی  صورت ثروت در نیاز بخشی از سرمایه به

صورت قطعی و   گیرد و اثرات آن به خدمت رفاه قرار می
گردد (بنیـاد   کننده روي شکل کلی مسکن ظاهر می تعیین

  ).81: 1386مسکن انقالب اسالمی، 
ایی از تحـول مصـون   از دیدگاه درئـو مسـاکن روسـت   

ولی از آنجا که بروز هر نوع تغییـري در مسـاکن     نیستند
هـا   گذاري است و نیز شیوه آرایش خانـه  مستلزم سرمایه

ــره   ــه به ــگ جامع ــادت و فرهن ــردار دارد،  ریشــه در ع ب
گیرد و همـین امـر    صورت می کندي دگرگونی در آن به 

شود تـا بـروز تغییـر در مسـاکن روسـتایی، در       سبب می
ایسه با تحوالت اقتصادي جامعه سکونتگاهی با وقفـه  مق

  ).332: 1374و درنگ مواجه شود (درئو، 
جغرافیـایی   فضـاي  یک در«دارد:  می بیان لوفبر هانري
دور و  روسـتاهاي  در شهري و زندگی مصرف الگوهاي

  کارهـاي   و سـاز  بـه  توجـه  بـا (   کـافی  انـدازه   به نزدیک
موجـب   و کـرده  نـه رخ )  روسـتا  و شهر بر روابط حاکم
زندگی قـدیمی   سبک و روستاها سنتی زدن جامعه برهم

  ».شود ها می آن
هـاي   نظر ماکس سور نوع زندگی تحت تـأثیر شـیوه   به

زیست و نیز الگوهاي معیشتی قـرار دارد کـه برخـی از    
هاي زندگی، از ثبـات و پایـداري    هاي رفتاري شیوه جنبه

ی، بیشــتري برخوردارنــد. الگــوي معیشــتی روســتای    
سـازد و معمـاري    خصوصیات زیستی پایداري را بر مـی 

-198، 1383دهـد (توسـلی،    را بنیـان مـی   متناسب با آن
). اما شواهدي نیز موجود است کـه شـکل بنـا را از    197

قیـد و   کنـد و تـأثیر بـی    انحصار عامل اقتصاد خارج مـی 
اقتصـادي مشـابه      بـرد. شـیوه   را زیر سـؤال مـی   شرط آن

عنوان  اي فضایی مختلفی ایجاد کند. بهه تواند سازمان می
هاي سـبک   نشینان دامدار از خانه مثال اگرچه غالب کوچ

ــا کلبــه قابــل ــی  حمــل ی ــت اســتفاده م ــد،  هــاي موق کنن
نشین شمال غرب اقیانوس آرام  پوستان دامدار کوچ سرخ
سازند و بـا خـود    هاي چوبی سنگین و حجیمی می خانه

تایی بـا محوریـت   کشـاورزان روسـ     کنند. خانه حمل می
شود اما این مسئله هرگز منجر بـه اتخـاذ    انبار ساخته می

کشـاورزان نشـده اسـت.      یک شکل مشترك میـان همـه  
معیشـت    روستاییان شمال ایتالیا و فرانسه گرچه از شیوه

کنند و به لحاظ اقلـیم و   کشاورزي تبعیت می –دامداري 
بیشتر عناصر فرهنگی مشابهت چشـمگیري بـا یکـدیگر    

ارند، به اشکال مختلفـی فضـاي مزرعـه را سـاماندهی     د
سوئیسی متفاوت   و این هر دو با چیدمان مزرعه  کنند می

اقـوام بـا   "گیـرد کـه    است. راپاپورت چنـین نتیجـه مـی   
هـاي   تواننـد داراي نظـام   هاي اقتصـادي مشـابه مـی    نظام

هاي متفـاوت باشـند و از آنجـا کـه      بینی ارزشی و جهان
بینی اسـت، در   زندگی یا جهان  فلسفه خانه جلوه یا بیان

اي بـر شـکل خانـه     کننـده  نتیجه نظام اقتصادي اثر تعیین
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  ). در هـر حـال  62: 1388(راپـاپورت،   "نخواهد داشـت 
هاي  تحول در مسکن روستایی، نتیجه توسعه سایر بخش

  ).29: 1373اقتصادي است (پاپلی یزدي،
  و جهـان مطالعاتی در ارتباط با عنوان تحقیق در ایران 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 روش تحقیق
هاي تحقیـق، روش تحقیـق از نظـر     با توجه به پرسش

کاربردي است.  ،تحلیلی و از نظر نوع -ماهیت، توصیفی
  منظور تحلیل عوامل اقتصـادي مـؤثر   در تحقیق حاضر به

صورت مشخص درباره تأثیر  اما کمتر به  انجام شده است
شت محور صورت گرفته عوامل اقتصادي بر مسکن معی

با این وجـود بـه برخـی از مطالعـات مـرتبط بـه         .است
 گردد. اشاره می  1شماره موضوع تحقیق در جدول 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بــر تحــوالت مســکن معیشــت محــور بــا اســتفاده از  
هاي عوامل اقتصادي و  هاي عینی و ذهنی، شاخص گویه

رفتـه اسـت   بررسـی قـرار گ   مسکن معیشت محور مورد
 ).2 دول شماره(ج

   هانتایج و پیشنهاد  بعنام من  نام پژوهشگر (سال)

 )2010(2ژو و همکاران
وکار همزمان خانوارهاي روسـتایی   تأثیر رفتارهاي کسب

ــاطق کوهســتانی    ــاربري مســکونی در من ــر الگــوي ک ب
  نامرغوب

اي کـه مشـاغل غیـر     مساحت مسکن با توجه به مشـاغل مختلـف متغیـر اسـت. بـه گونـه       
مشـاغل کشـاورزي بیشـترین    کشاورزي مساحت کمتري را بـراي مسـکن خـود دارنـد و     

بنابراین تنظیم یـا اصـالح زمـین مسـکونی      .دهند مساحت را به مسکن خود اختصاص می
  باید متناسب با نیازهاي کسب و کار خانوارها باشد.

 3بانشی و وسلوسکا
)2010(  

تحـوالت ســاخت و ســاز مسـکن در منــاطق روســتایی   
  لوبلین لهستان

گیري هستند کـه   هاي جدیدي در حال شکل اختماندر اثر تحوالت اقتصادي در لهستان، س
  خود تابعی از میزان نزدیکی به حومه شهر و فاصله از آن است.

اي کلیـدي در جوامـع    یک مسـئله  -مسکن با کیفیت باال  )2009( 4ملین و مالیس
  پایدار

باید در دسترس، داراي کیفیت باال، مقرون به صرفه و بـا توجـه بـه نیازهـاي      مسکن پایدار
شـناختی در نظـر گرفتـه شـود.      ک فرد باشد و آسایش و رفاه ساکنان آن و طراحی زیباییی

  عالوه بر این باید الزامات فنی و بهداشت را نیز برآورده سازد.

و درنهایـت بـر    ایرلنـد وجـود دارد   هاي نادرست در زمینه مسکن روستایی  برخی سیاست  ریزي و برنامه  هاي عمومی مسکن روستایی: سیاست )2007(5اسکات
  کند. ارائه مسکن پایدار تأکید می

هـاي پشـتیبانی از مسـکن     جستجو براي یافتن سیاسـت   )2007( 6چارلز چگولی
  پایدار

اگر سیاست اجرا شده مسکن در منطقه، بدون توجـه بـه بهبـود فرصـت اشـتغال و درآمـد       
  باشد، نتایج ناامیدکننده خواهد بود.

محمدي یگانه و 
  )1396همکاران (

هاي اقتصادي مؤثر در تحوالت کـارکرد   تحلیل شاخص
  مسکن روستایی؛ مطالعه موردي: دهستان غنی بیگلو

هاي اقتصادي متراژ مسکن، وسیله نقلیه، تعداد دام، مالکیـت بـاغ، سـابقه دریافـت      شاخص
آمـده از بخـش غیـر کشـاورزي در      دسـت   اعتبارات، نوع شغل و درآمد و درصد درآمد بـه 

  مسکن روستایی داراي رابطه معنادار و مؤثر است.تحوالت کارکرد 

محمدي یگانه و 
  )1396همکاران (

ســازي مسـکن بــر   تحلیلـی بـر اثــرات اعتبـارات مقـاوم    
کــارکرد تولیــدي مســاکن روســتایی؛ مطالعــه مــوردي:  

  شهرستان زنجان

سازي مسکن دلیـل نزدیکـی روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـه شـهر         بعد از اجراي طرح مقاوم
تغییرات در کمیت و کیفیت فضا مساکن با شدت بیشتري به سوي تغییـر کـارکرد    زنجان و

  اند. و گرایش به کارکرد زیستی داشته

محمدي یگانه و 
  )1394همکاران (

 مسـکن  الگـوي  تحـوالت  در مـؤثر  عوامـل  تحلیـل 
  هویت بر تأکید با روستایی،

رهـاي روسـتاهاي   رابطه معناداري میان پذیرش الگوي نـوین مسـکن و نـوع هویـت خانوا    
مورد مطالعه وجود دارد و بـا دسترسـی خانوارهـا بـه اعتبـارات مسـکن تغییـرات الگـوي         

  یابد. مسکن افزایش می

سعیدي و همکاران 
)1392(  

ــاختاري   ــونی س ــکن و دگرگ ــازي مس ــارکردي -نوس ک
هاي روستایی، مورد روستاهاي شهرسـتان ایجـرود    خانه

  استان زنجان

 را روسـتایی  مسـکن  کـارکردي –ازي، دگرگونی ساختاريهاي بهسازي و نوس اجراي طرح
 در دگردیسـی  بـه  منجر همچنین و شهري معماري سبک با جدید مساکن ساخت و کاسته

  .است شده روستایی خانوارهاي معیشتی هاي فعالیت

صیدایی و قاسمیان 
)1391(  

هـاي روسـتایی    بررسی روند تغییـرات کـارکردي خانـه   
  تان بهشهرمحله شهرس مورد روستاي گرجی

هاي اقتصادي از بخش کشاورزي به صنعت و خدمات و به عبـارتی تحـوالت    تغییر دیدگاه
اي مـرتبط   صورت مجموعـه  اقتصادي و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا، به

  با یکدیگر در تغییرات کاربري مؤثر بودند.

 مسـکن  گوهـاي بـر ال  اقتصـادي  هاي فعالیت آثار بررسی  )1390عنابستانی (
  رضوي) خراسان موردي: روستاهاي روستایی (مطالعه

 در ویـژه  بـه  روسـتایی  مسـاکن  الگوهـاي  گیـري  شکل در روستاییان اقتصادي هاي فعالیت
 سـیماي  و شکل بر موارد از اي پاره در و مساکن داخل کالبدي فضایی عناصر آرایش  نحوه

  است. گذاشته جاي بر ماندگاري اثرات ها آن ظاهري
  

  .برخی از مطالعات موجود مرتبط با عوامل اقتصادي و تحوالت مسکن معیشت محور .1ج 
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صورت  در تحقیق حاضر، روش گردآوري اطالعات به
اي و میــدانی (پرسشــنامه و مصــاحبه) اســت،   کتابخانــه

هـایی در   پرسشنامه اساساً از سـؤاالت بسـته و بـا پاسـخ    
طیف لیکرت پـنج مقیـاس تشـکیل شـده اسـت. بـراي       

امه از آمـار  نهـاي حاصـل از پرسشـ    وتحلیـل داده  تجزیـه 
توصیفی (میانگین و انحـراف معیـار) و آمـار اسـتنباطی     
(آزمون باینومیال، رگرسیون چند متغیره) و مدل ویکـور  

 3464استفاده شده است. جامعه آمـاري تحقیـق حاضـر    
خانوار روستایی در دهستان معجزات است. با استفاده از 
 ،فرمول کوکران تعداد نمونه الزم براي تکمیل پرسشـنامه 

روستا به دست آمد. همچنین بـراي   7خانوار و در  321
  ها از آلفاي کرونباخ استفاده شـد  سنجش پایایی شاخص

  درصد و ابعاد  0.939که مقادیر آن براي عوامل اقتصادي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دست آمده است. درصد به 0.867مسکن معیشت محور 
  هاي تحقیق بحث و یافته

 321از بـین    دهـد  یق نشان مـی هاي توصیفی تحق یافته
ــه  ــرد و   98.4نمون ــخگویان م ــد پاس ــد  1.6درص درص

درصـد   53.9درصد فاقد سـواد،   13.7پاسخگویان زن و 
ــدایی،   ــواد ابت ــواد دوره   20.2داراي س ــد داراي س درص

درصـد هـم بـاالتر از     2.8درصد دیپلم و  9.4راهنمایی، 
د درصـ  24.3اند. از نظر اشـتغال   دیپلم تحصیالت داشته

 2.2درصـد در بخـش باغـداري،     15در بخش زراعـت،  
درصد در بخش صـنعت،   9.7درصد در بخش دامداري، 

 2.2درصد هم در بخش خـدمات مشـغول کـار و     46.7
اند. بیشترین فراوانی گـروه سـنی    درصد فاقد شغل بوده

  سـال و بیشـترین فراوانـی    30-39دهنـدگان برابـر    پاسخ
  

  ها شاخص  ابعاد  

  
  

  عوامل
  اقتصادي

رضایت از درآمد، تنوع منابع درآمدي، استمرار و ثبات نسبی درآمد، میزان تأمین درآمد از محصوالت لبنی و دامی، میـزان تـأمین درآمـد      درآمد
  گذاري در مسکن ت زراعی، میزان درآمدهاي جانبی (حقوق، بازنشستگی و...)، میزان درآمد با قدرت سرمایهاز محصوال

آالت جدیـد تولیـد بـه روسـتا،      هاي جدید تولیـد، تغییـر در میـزان مالکیـت اراضـی زراعـی، ورود تکنولـوژي و ماشـین         آشنایی با شیوه  شیوه تولید
  هاي شغلی، تنوع شغلی هاي نوین در فرصت کارگیري فناوري به

هاي درآمدزاي خانگی، میزان فعالیت باغداري، میزان فعالیـت دامـداري، میـزان مشـاغل خـدماتی، میـزان فعالیـت زراعـی،          میزان فعالیت  نوع فعالیت تولیدي
  فروش محصول بالفاصله بعد از برداشت، انبار کردن محصول و فضاهاي مربوط به آن

ارات، توان بازپرداخت اعتبارات، رضایت از دسترسی به خدمات اعتباري مـالی، نقـش اعتبـارات در کمـک بـه سـاخت       دسترسی به اعتب  اعتبارات
  مسکن جدید، توانایی براي ساخت مسکن جدید بدون دریافت اعتبارات، کفایت اعتبارات دریافتی براي ساخت مسکن با دوام

اي، وجـود انگیـزه بـراي     هاي شغلی و فنی و حرفه مندي مداوم از آموزش وري شغلی، بهرهرضایت از شغل، امید به آینده شغلی، توان نوآ  اشتغال
  پیشرفت شغلی، امکان تغییر شغل در محیط روستا

ت هاي مـورد اسـتفاده، امکانـا    مساحت باغ، مساحت اراضی زراعی، تعداد دام کوچک (گوسفند و بز)، تعداد دام بزرگ (گاو)، انواع بیمه  هاي مادي سرمایه
  زندگی (تلفن، یخچال، اتومبیل شخصی، وانت، جاروبرقی، ماهواره و رایانه)

هاي زندگی، امکان برآوردن نیازهاي خانواده، توانـایی قـرض دادن بـه دیگـران،      انداز بخشی از درآمد، سطح رضایت از هزینه امکان پس  توانمندي
  گذاري در محیط روستا مندي براي سرمایه قبلی)، عالقهمیزان توانایی مالی براي ساخت مسکن جدید (بدون تغییر مسکن 

هاي  مؤلفه
مسکن معیشت 

  محور

  ها و سبزیجات بري و ...)، تولید برخی میوه نگهداري دام، نگهداري طیور، انبار علوفه و مواد غذایی، کارگاه صنعتی و دستی (رشته  تولیدي -معیشتی

کردن، شـور کـردن، کمپـوت کـردن و...)، پخـت غـذا بـراي         ذایی، تبدیل برخی مواد خوراکی (خشکسازي مواد غ تهیه مواد لبنی، آماده  تدارکاتی
  هاي تولیدي کارگران (نیروي کار مزرعه خانوادگی)، ساخت یا تعمیر ابزارآالت براي فعالیت

سـاز توسـعه و پیشـرفت     عـی، زمینـه  ایجاد آرامش و آسایش، راحتی و فضاي کافی براي زندگی، امنیت ساکنین در برابـر مخـاطرات طبی    زیستی
  ساکنین، فراهم آوردن شرایط مطلوب براي خانواده

نفس و شکوفایی استعدادها، رشد و تقویت روابط بین اعضاي خـانواده و خویشـاوندان، رشـد و     ثبات و همبستگی خانواده، حفظ عزت  اجتماعی و فرهنگی
  هاي اعتقادي بردارنده ویژگی ی، پاسخگویی به نیازهاي فرا مادي، درهاي اجتماع تقویت روابط بین همسایگان، برگزاري مراسم

  
  .کار رفته در تحقیق ههاي ب شاخص .2ج 
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  ررسـی برابـر  ب ردتعداد نفرات اعضاي خانوارهاي مـو 
درصـد بـوده اسـت. میـانگین مــدت      60.7نفـر بـا    4-2

 سال است. 36.15سکونت در روستا برابر 
هاي توصیفی ارزیابی وضعیت عوامل اقتصادي و  یافته

دهـد کـه در بـین     ابعاد مسکن معیشت محور نشـان مـی  
عوامل اقتصادي باالترین میانگین مربوط به اعتبارات بـا  

ین میانگین مربوط به نوع فعالیـت  و کمتر 3.45میانگین 
هاي مسکن  است. در بین مؤلفه 1.97تولیدي با میانگین 

داراي  4.09معیشت محور، مؤلفـه زیسـتی بـا میـانگین     
داراي  1.87باالترین میانگین و مؤلفه تولیدي با میانگین 

 ).3 دول شمارهکمترین میانگین هستند (ج
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اسـخ بـه سـؤاالت تحقیـق از     در ادامه تحقیق و براي پ
هاي استنباطی و مدل ویکور استفاده شـده اسـت.    آزمون

دهی به سـوال اول تحقیـق از   بر همین اساس براي پاسخ
هـاي حاصـل از    آزمون بایونمال استفاده شده است. یافته

دهد که بـا توجـه بـه سـطح      بررسی این آزمون نشان می
صد، مقدار در 95با اطمینان  0.05تر از معناداري کوچک

هاي تولیدي و تدارکاتی مساکن  نسبت مشاهده در مؤلفه
روستایی در نواحی مورد مطالعـه در مقایسـه بـا نسـبت     
  آزمون، در سـطح پـایینی قـرار دارد و ضـعیف اسـت و     

هاي زیستی و اجتماعی و  مقدار نسبت مشاهده در مؤلفه
فرهنگی در مقایسه با نسـبت آزمـون، در سـطح بـاالیی     

  ).4 دول شمارهجقرار دارد (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه ســؤال دوم تحقیــق از آزمــون   بــراي پاســخ دهــی ب
هـاي   رگرسیون چند متغیره اسـتفاده شـده اسـت. یافتـه    

پژوهش حاصل از بررسی مدل رگرسیون چند متغیره به 
دهد که میزان همبستگی محاسـبه   نشان می Enterروش 

شده بـین عوامـل اقتصـادي و مسـکن معیشـت محـور       
تـوان پـذیرفت کـه بـین      رو می ه است. از اینبود 0.805

هاي عوامل اقتصادي (درآمد، شیوه تولیـد، نـوع    شاخص
هـاي مـادي و    فعالیت تولیدي، اعتبارات، اشتغال، سرمایه

عنـوان متغیـر مسـتقل و مسـکن معیشـت       توانمندي) بـه 
عنوان متغیر وابسته، همبستگی مناسـب و قـوي    محور به

هـا از   مانـده  بودن بـاقی  وجود دارد. براي بررسی مستقل
آماره دوربین واتسون استفاده شد و مقدار آن در فرضـیه  

ــا  مــورد ــر ب ــه دســت آمــد 1.428نظــر براب ــابراین   .ب بن
دول ها مستقل از یکدیگر ارزیـابی شـدند (جـ    مانده باقی

دهـد کـه سـطح     نشـان مـی   F). آزمـون آمـاره   5 شماره
ان نتیجـه  تـو  بنابراین مـی   .است 0.000معناداري برابر با 

گرفت که مدل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شـده  

هاي توصیفی به دست آمده در ارتباط با عوامل  یافته .3ج 
  .اقتصادي و کارکردهاي مسکن در نواحی روستایی

  انحراف معیار  میانگین  ابعاد  
عوامل 
  اقتصادي

 0.54 2.120  درآمد
  0.81  2.21  شیوه تولید

  0.57  1.97  نوع فعالیت تولیدي
  0.52  3.45  اعتبارات
  0.62  2.81  اشتغال

  0.52  1.99  هاي مادي سرمایه
  0.54  2.68  توانمندي

مسکن معیشت 
  محور

  0.47  1.87  تولیدي
  0.60  2  تدارکاتی
  0.66  4.09  زیستی

  0.63  4.06  اجتماعی و فرهنگی
  

سبت ن  تعداد  
  مشاهده

نسبت 
  آزمون

سطح 
  معناداري

  تولیدي
  0.98  316  ≥3  1گروه 

  0.02  5  <3  2گروه   0.000  0.5
  1  321    کل

  تدارکاتی
  0.96  308  ≥3  1گروه 

  0.04  13  <3  2گروه   0.000  0.5
  1  321    کل

  زیستی
  0.10  31  ≥3  1گروه 

  0.90  290  <3  2گروه   0.000  0.5
  1  321    کل

-جتماعیا
  فرهنگی

  0.7  23  ≥3  1گروه 
  0.93  298  <3  2گروه   0.000  0.5

  1  321    کل

وضعیت کارکردهاي مسکن روستایی (آزمـون   .4ج   
  .باینومیال)
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در پژوهش حاضر که متشکل از هفت متغیـر مسـتقل و   
یک متغیر وابسته است، مدل مناسـب و خـوبی اسـت و    
تأثیرگــذاري مجموعــه متغیرهــاي مســتقل را بــر متغیــر  

 کند. وابسته تبیین می
ه دهند که بـا توجـ   نشان می 6شماره هاي جدول  یافته

) Betaشـده، ضـرایب همبسـتگی (    به ضرایب استاندارد
متغیرهـاي   0.05متفاوتی وجود دارد. در سطح معناداري 

، 0.467هاي مادي و اعتبارات به ترتیب با مقادیر  سرمایه
  بیشترین سهم را در تحلیل واریانس متغیر وابسته 0.317

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بندي ویکور رتبه

مطالعه  بندي روستاهاي مورد بندي و رتبه براي اولویت
ــه ــدل   از نظــر مؤلف ــاي مســکن معیشــت محــور از م ه

بندي ویکور استفاده شده است. این مـدل داراي   اولویت
  . گام هاي متعددي است

گیـري اسـت. در    تشکیل ماتریس تصـمیم  :مرحله اول
  هـاي  این مرحله، نتایج مناطق بررسی شـده بـا شـاخص   

اي مســتقل (مســکن معیشــت محــور) داشــتند. متغیرهــ
درآمد، اشـتغال، شـیوه تولیـد، نـوع فعالیـت تولیـدي و       

اند تأثیر معنـاداري بـر متغیـر وابسـته      توانمندي نتوانسته
  داشته باشند.

هاي تحقیق، تحوالت مسکن معیشـت محـور    لذا یافته
قید  کند و تأثیر بی را از انحصار عامل اقتصادي خارج می

هـا نشـان از    افتهبرد. چرا که ی را زیر سؤال می و شرط آن
آن دارد که عوامل اقتصـادي تـأثیر چنـدانی بـر مسـکن      

 معیشت محور نداشته است.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوع فعالیت  عوامل اقتصادي شامل درآمد، شیوه تولید،
هـاي  هاي تولیدي، اعتبارات، اشـتغال، سـرمایه   یا فعالیت

 ).7 دول شمارهشوند (ج توانمندي مقایسه می و مادي
. در باشـد  مـی  له دوم: محاسبه مقادیر نرمال شـده مرح

 و  شـوند و تجزیـه   این مرحله، مقادیر حاصل نرمال مـی 
 یابد. تحلیل در مرحله دوم ادامه می

R  R Square  Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate  

Change Statistics  Durb
in-

Watson  
 R Square  نتیجه

Change  F Change  Sig. F 
Change  

0.805  0.648  0.640  0.278  0.648  82.381  0.000  1.428  
همبستگی 

  قوي
  

  .تبیین مسکن معیشت محور از طریق عوامل اقتصادي (مدل برازش رگرسیونی) .5ج 

  نتیجه  سطح معناداري  Tآماره   ضریب استاندارد (بتا)  ضریب متغیر  متغیرهاي مستقل
  -  0.000  7.378  -  0.883  مقدار ثابت*

  بدون اثرگذاري  0.428  - 0.794  - 0.065  - 0.056  درآمد
  بدون اثرگذاري  0.205  - 1.269  - 0.078  - 0.044  شیوه تولید

  بدون اثرگذاري  0.237  1.185  0.092  0.074  نوع فعالیت تولیدي
  اثرگذاري  0.000  6.929  0.317  0.281  اعتبارات
  رگذاريبدون اث  0.06  2.777  0.163  0.121  اشتغال

  اثرگذاري  0.000  5.645  0.467  0.410  هاي مادي سرمایه
  بدون اثرگذاري  0.244  1.166  0.070  0.060  توانمندي

  
  .میزان اثرگذاري عوامل اقتصادي بر مسکن معیشت محور .6ج 
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گیري،  سازي ماتریس تصمیم مرحله سوم: پس از نرمال
ــا (  ــی معیارهـ ــد  wوزن دهـ ــد. در فراینـ ــام شـ ) انجـ

هـا از   خصگیري چند شاخصـه، تعیـین وزن شـا    تصمیم
ــه وزن   ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــت اساس ــه  اهمی ــی ب ده

ها در این تحقیق از طریق روش دلفـی صـورت    شاخص
  گرفته است.

  دهـی معیارهـا، مـاتریس   مرحله چهـارم: پـس از وزن  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنـدي  نرمال شده در وزن شاخصـهاي مـؤثر در سـطح   
اصل مناطق مطالعه شده ضرب و ماتریس نرمال وزنی ح

 ).8 دول شمارهشد (ج
کمتـرین   و *Fiارزش  تعیـین بیشـترین   پـنجم:  مرحله
  توابـــع معیـــار از مـــاتریس نرمـــال وزنـــی  -Fiارزش 

ــبه شــدند       ــول زیــر محاس ــه از طریــق فرم ــت ک   اس
  ).9 دول شماره(ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوع فعالیت یا   شیوه تولید  درآمد شاخص
هاي سرمایه  اشتغال  اعتبارات  هاي تولیدي فعالیت

  يتوانمند  مادي

  3.515  2.75  3.621  3.871  2.539  3.209  2.857  قیاگوجه
  2.842  2.141  2.991  3.617  2.156  2.608  2.245  اژدهاتو
  2.485  1.833  2.925  3.385  1.761  2.253  1.815  سهله

  2.479  1.777  2.77  3.173  1.815  2.241  1.809  باروت آغاجی
  2.766  1.983  2.883  3.666  1.871  2.08  2.257  چورزق

  2.557  1.817  2.703  3.614  1.875  1.668  2.058  اپاییپ
  2.379  1.851  2.138  2.876  1.936  1.733  1.902  رازبین

  
  .مقادیر کمی شده ماتریس تصمیم مکانی .7ج 

  .ماتریس نرمال وزنی .8ج 

نوع فعالیت یا   شیوه تولید  درآمد شاخص
هاي سرمایه  اشتغال  اعتبارات  هاي تولیدي فعالیت

  توانمندي  مادي

 0.096 0.115 0.137 0.126 0.125 0.193 0.208  قیاگوجه
 0.047 0.058 0.065 0.053 0.060 0.101  0.104  اژدهاتو
 0.038 0.045 0.054 0.050 0.051 0.082  0.082  سهله

 0.033 0.039 0.052 0.046 0.041 0.071  0.066  باروت آغاجی
 0.033 0.038 0.050 0.044 0.043 0.071  0.066  چورزق
 0.037 0.042 0.052 0.050 0.044 0.066  0.082  پاپایی
 0.034 0.039 0.048 0.050 0.044 0.053  0.075  رازبین

  

  .بیشترین و کمترین ارزش معیارها .9ج 

نوع فعالیت یا   شیوه تولید  درآمد شاخص
هاي سرمایه  اشتغال  اعتبارات  هاي تولیدي فعالیت

  توانمندي  مادي

f max 0.104  0.101  0.060  0.053  0.065  0.058  0.047 

f min 0.066 0.053 0.041 0.039 0.038 0.038 0.031 
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 ارزش کمترین و بیشترین تعیین از پس ششم: مرحله
) و شاخص Sبیت (تعیین شاخص مطلو معیار، توابع

(شاخص مطلوبیت) و  Sj) است که ارزش Rنارضایتی (
Rj (شاخص نارضایتی) محاسبه شد.  

  
  
  

 (امتیـاز  ویکـور  شـاخص  مرحله این هفتم: در مرحله
 بـه  آن مقـدار  کمتر بودن شد، محاسبه گزینه) نهایی هر

  ).10 دول شمارهمنزله مطلوبیت زیاد گزینه است (ج
  

  
  که در آن:

S*= min sj, S-= max Sj 
R*= min sj, R-= max Rj 

 
  
  
  
  

براي هـر   Qi، محاسبه مقدار 11شماره بر طبق جدول 
شاخص موجود در تحقیق حـاکی از   7روستا از مجموع 

هـا   در آن Qiاین امر اسـت کـه روسـتاهایی کـه مقـدار      
گیرنـد و مقـادیر    بیشتر است، در اولویت باالتر قرار مـی 

هـاي   ر گرفتن روستاها در رتبـه به معناي قرا Qiتر  پایین
اسـاس نتـایج ایـن جـدول روسـتاهاي       تر است. بر پایین

در  Qiگوجه قیا و اژدهـاتو بـا داشـتن بیشـترین مقـدار      
هاي یک تا دو و سهله و باروت آغاجی با کمتـرین   رتبه

انـد.  هـاي ششـم و هفـتم قـرار گرفتـه      در رتبه Qiمقدار 
 Qiمقـدار   توان گفـت کـه روسـتاهایی کـه     عبارتی می به

هـاي انتخـابی داراي    باالتري دارند در مجمـوع شـاخص  
  وضعیت بهتري نسبت به دیگر روستاها هستند.

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

 نتیجه
هاي انسانی براي ماندگاري و ادامه حیات و  سکونتگاه

برآوردن احتیاجات ساکنان خود، تحـت تـأثیر عوامـل و    
اند.  نیروهاي مختلف همواره در حال تغییر و تحول بوده

  تـرین عنصـر کالبـدي     عنـوان اصـلی   مسکن روستایی بـه 
فضا با ماهیتی چند کارکردي از این تغییر مصـون نبـوده   

هــا، اقتصــاد،  هــا، ارزش اسـت. عــواملی همچــون ســنت 
ــؤثر   فرهنــگ و ... در ســاختمان مســکن و تحــول آن م
است. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل اقتصادي مـوثر  

حور در نـواحی روسـتایی   بر تحوالت مسکن معیشت م
  پرداخته شده است.

هاي تحقیق نشان داد که در بین عوامل اقتصـادي   یافته
و  3.45باالترین میانگین مربوط به اعتبارات با میـانگین  

کمترین میـانگین مربـوط بـه نـوع فعالیـت تولیـدي بـا        
باشـد. همچنـین در بـین کارکردهـاي      مـی  1.97میانگین 

داراي  4.09ی با میـانگین  مسکن روستایی، کارکرد زیست
تولیدي با میـانگین   -باالترین میانگین و کارکرد معیشتی

باشد. مساکن روسـتایی   داراي کمترین میانگین می 1.87
دلیـل   به تبعیـت از سـبک و الگـوي مسـکن شـهري بـه      

مطالعــه بــه شــهر زنجــان و  نزدیکــی روســتاهاي مــورد
تغییرات در کمیت و کیفیـت فضـا، بـا شـدت بیشـتري      

سـوي تغییـر کـارکرد و گـرایش بـه کـارکرد زیسـتی         به
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  .*S- ،S* ،R- ،Rمحاسبه مقدار  .10ج   

  .نهایی بندي و رتبه R ،S ،Qمحاسبه  .11ج 

 S R Q رتبه 

 1  1.000 0.000 0.000 گوجه قیا
 2  0.453 0.121 0.477 اژدهاتو
 5  0.090 0.207 0.773 سهله

 6  0.065 0.208 0.815 باروت آغاجی
 3  0.331 0.141 0.616 چورزق
 4  0.127 0.193 0.767 پاپایی
 7  0.044 0.190 0.937 رازبین
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هاي توصـیفی تحقیـق نشـان داد     اند. همچنین یافته داشته
درصد) بیشترین میزان اشـتغال   46.7که بخش خدمات (

را به خـود اختصـاص داده اسـت. لـذا جهـت زنـدگی       
روستاییان از اقتصاد کشاورزي به خدماتی تغییـر نمـوده   

در کـارکرد مسـاکن   است که این عامـل بـه نوبـه خـود     
  روستایی تأثیر خواهد گذاشت.

هاي حاصل از آزمون بیونمال نشان داد که مقـدار   یافته
تولیدي و  -هاي کارکرد معیشتینسبت مشاهده در مولفه

کــارکرد تــدارکاتی مســاکن روســتایی در نــواحی مــورد 
مطالعه در مقایسه با نسبت آزمون، در سطح پایینی قـرار  

و مقــدار نســبت مشــاهده در دارنــد و ضــعیف هســتند 
هاي کارکرد زیستی و کارکرد اجتماعی و فرهنگـی  مولفه

  در مقایسه با نسبت آزمون، در سطح باالیی قرار دارند.
همچنین بررسی مدل رگرسیون چند متغیره نشـان داد  

هاي عوامل اقتصادي و کـارکرد مسـاکن    که بین شاخص
رد. ) وجود دا0.805روستایی همبستگی مناسب و قوي (

)، در Betaهاي مربوط بـه ضـرایب استانداردشـده (    یافته
هـاي مـادي و    متغیرهـاي سـرمایه   0.05سطح معنـاداري  

بیشـترین   0.317، 0.467اعتبارات به ترتیـب بـا مقـادیر    
سهم را در تحلیل واریانس متغیر وابسته (کارکرد مساکن 
روستایی) داشـتند. متغیرهـاي مسـتقل درآمـد، اشـتغال،      

اند  نوع فعالیت تولیدي و توانمندي نتوانسته شیوه تولید،
هاي  تأثیر معناداري بر متغیر وابسته داشته باشند. لذا یافته

تحقیق، تحـوالت کـارکرد مسـکن را از انحصـار عامـل      
را زیـر   قید و شـرط آن  کند و تأثیر بی اقتصادي خارج می

  برد. سؤال می
اساس نتایج مدل ویکور، روستاهاي گوجه  همچنین بر

در رتبـه هـاي    Qiیا و اژدهاتو با داشتن بیشترین مقدار ق
 Qiیک و دو، سهله و باروت آغاجی با کمتـرین مقـدار   

انـد. بـه عبـارتی    هاي ششم و هفتم قـرار گرفتـه  در رتبه
باالتري دارنـد   Qiگفت که روستاهایی که مقدار  توان می

هاي انتخابی داراي وضـعیت بهتـري    در مجموع شاخص
  وستاها هستند.نسبت به دیگر ر

ها  هاي انجام شده با روستاییان، آن با توجه به مصاحبه
معتقدند در گذشته به تبعیـت از وضــعیت اقتصـادي و    

بندي اجتماعی سـاکنان روسـتا، مسـاکن در ابعـاد و      رده
امــا اکنــون بــا   شــدند هــاي متفــاوتی ســاخته مــی انـدازه 

ــروریختن رده ــدي ف ــتاها و    بن ــاعی در روس ــاي اجتم ه
ارتباطات روستاییان با دیگر نقاط سـکونتگاهی   گسترش

روستایی بنا بر میل و خواسـت خـود   فرد در جامعه، هر 
اش را بـدون در نظـر گـرفتن پایگـاه اقتصـادي در       خانه

درآمـد و   اي کـه اقشـار کـم    کند و به گونـه  روستا بنا می
تـر از   پذیر جامعه روستایی منـازلی بهتـر و بـزرگ    آسیب

کنند. چرا کـه هـر    ك روستا برپا میاعیان و صاحبان امال
خواهد و موجب رفاه و تعالی اوست  طور که می کس آن

کند. همچنین از نظر آنان انجام برخی  زندگی و رفتار می
هــا همچــون تهیــه مــواد لبنــی، نگهــداري دام،   فعالیــت

نگهداري طیور، وجود انبار علوفه و مواد غذایی، پخـت  
ابـزارآالت بـراي    غذا براي کارگران، سـاخت یـا تعمیـر   

هـایی بـراي    عنـوان شـاخص   هاي تولیدي کـه بـه   فعالیت
روند که تحت تـأثیر   شمار می کارکرد مساکن روستایی به

باشـند. چـرا کـه در     هاي مـادي مـی   وجود عامل سرمایه
هاي کوچک و بـزرگ، اراضـی و    صورت عدم وجود دام

ــه هــاي مــادي، وجــود  عنــوان بخشــی از ســرمایه بــاغ ب
ی مثل وجود انبار علوفه، طویله و غیـر  کارکردهاي خاص

هــا دلیــل تــأثیر  در مســکن لزومــی نــدارد. همچنــین آن
اعتبارات بر کارکردهاي مسکن را رعایت برخی ضـوابط  

دانند که موجب  هاي مربوط به اعتبارات می و محدودیت
هایی در عملکرد فضـاهاي مسـکن    تحوالت و دگرگونی

انین و ضـوابط  شده است. چرا که اعتبارات مسکن با قو
مربوط بـه خـود باعـث شـده کـه در روسـتاها مسـاکن        
روستایی شهري ساز (متناسب با زندگی شهري) ساخته 
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شوند و در نتیجه بعضی از فضاها کـارکرد جدیـدي بـه    
خود گرفته و برخی از فضاها کارکرد خـود را از دسـت   

زمینـه   طـوري کـه بـه مـرور      انـد بـه   داده و متروك شـده 
ا بخشی از واحد مسـکونی را فـراهم   تخریب تمامی و ی

هـا   ها معتقدند عدم توجه به ویژگی اند. درنتیجه آن آورده
و کارکرد و سـاختارهاي موجـود در مسـکن، در آینـده     

  موجب تحوالت منفی شدیدي خواهد شد.
هـاي   هـاي تحقیـق و یافتـه    بنابراین با توجـه بـه یافتـه   

نی بـر  عوامل اقتصادي تـأثیر چنـدا    گفت توان میمیدانی 
کارکرد مسـاکن روسـتایی در روسـتاهاي مـورد مطالعـه      

  نداشته است.
 
  نوشت پی   

1. Livelihood 
2. ZHOU & et al 
3. Banski. J. Wesolowska. M. 
4. Maliene & malys 
5. Scott 
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 مسـکن  هاي توسعه سیاست همایش ایران، در روستایی مسکن
 و شهرسازي. مسکن وزارت در ایران،

شناسی معماري روستایی  )، آسیب1388پور، محسن. ( سرتیپی -
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)، بررسی تحلیلی مسکن روستایی 1388پور، محسن. ( سرتیپی -
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هـاي روسـتایی مـوردي روسـتاهاي      کارکردي خانه–ساختاري 
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