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چکیده

یهای اقلیمی در استان گیالن موجب شده است تا شرایط این استان ازنظر جغرافیایی نسبت به سایر استانهای کشور متفاوت باشد .شرایط
ویژگ 
پرباران این استان در نحوه زندگی و ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی ساکنان آن تأثیر فراوان داشته است .بهطوری که در پی این
تأثیرات ،شاهد تحوالت جغرافیایی مسکن روستایی در این منطقه از کشور هستیم .در شرایطی که ساختار مسکن روستایی باید در سایه توجه به
شرایط و عوامل محیطی هر منطقه باشد و تحوالت ،متأثر از متغیرهای محیط قرار گیرد ،اما به نظر میرسد که در بخش سنگر شهرستان رشت
این رابطه در بعضی از نقاط روستایی و به دالیل مختلف ،حالت نأمانوسی به خود گرفته است؛ تمامی این تحوالت در تجمیع با یکدیگر اثری بر
مساکن این بخش گذاشتهاند که بر کیفیت محیطی را نیز تحت شعاع خود قرار دادهاند؛ در بخش سنگر روند تحوالت به خصوص در شیوه
زندگی روستاییان سریعًاًا تغییر یافته است و به طوری که طي چند دهه اخير ،روستاها ،تحت تأثير تغ يي رات اجتماعي ،از لحاظ زيستي و فرهنگي،
دچار دگرگونی فزایندهای شدهاند .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که تحوالت مسکن یک دهه اخیر بخش سنگر شهرستان رشت چه
تأثیری بر مؤلفه معنی نواحی روستاییگذارده است؟ برای رسیدن به این مهم ،از روش توصیفی -تحلیلی و نرمافزار  Spssدر تحلیل دادهها

ک طرفه و زوجی ،به
کطرفه ،همگنی کای دو ،رگرسیون خطی و آزمون  Tی 
استفاده شده و با بهکارگیری آزمونهای آنالیز واریانس ی 

ارزیابی هرکدام شاخصها پرداخته شده است .با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  344پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردیده
شنامهها تأثیرپذیری کیفیت محیطی را در مقابل تحوالت مسکن از طریق مؤلفه معنی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج
است .این پرس 
حاصل نشان میدهد که کیفیت محیطی روستاهای شهرستان رشت در دهه گذشته بهبود یافته است و این که بهرهگیری از دانش بومی در

تحوالت مسکن و ایجاد شاخص معنی باعث ارتقاء کیفیت محیطی منطقه شده است.

واژگان کلیدی :مؤلفه معنی ،کیفیت محیطی ،شهرستان رشت ،بخش سنگر.
 -1این مقاله برگرفته از مباحث رساله دکترای حمید زیران با عنوان " تبیین نقش تحوالت مسکن بر کیفیت محیطی نواحی روستایی بخش سنگر شهرستان رشت در یک دهه اخیر" به
راهنمایی آقای دکتر محمد باسط قریشی و مشاوره آقای دکتر تیمور آمار و آقای دکتر عیسی پوررمضان می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ارایه شده است.

 .-2نویسنده مسئول مقالهghoreshi@iaurasht.ac.ir :
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مقدمه
به دلیل سکونت  47درصد جمعیت جهان در نواحی روستایی ) (Hamed, 2012و وجود مسائلی همچون مهاجرت
کارگران و کشاورزان روستایی ) ،(Bentley, 2003تخلیه جمعیتی روستاها و پیامدهای ناشی از آن ،بهبود کیفیت
تمداران کشورهای مختلف قرار
استانداردهای زندگی و توجه به سرزندگی مناطق روستایی ازجمله اهداف سیاس 
گرفته است .سرزندگی روستایی (بخشی از عملکرد و تغییر جامعه روستایی بوده و اینکه آنها به چه نحو موجب
پایداری و بهبود سرزندگی جوامع روستایی میشود در راستای کامیابی یک ناحیه ضروری است (Cremona

) .&Tisdale, 2003سرزندگی جوامع روستایی وابسته به زیرساختارهای مطلوب و پایدار جوامع ،دسترسی به
تهای اقتصادی و بهکارگیری دستورات سیاسی در راستای تقویت نتایج است
خدمات ،افزایش مشاغل و فرص 
) .(Golkar, (2001یکی از عوامل مؤثر در سرزندگی جوامع روستایی ،وجود مسکن باکیفیت است .مساکن روستایی
یهای
پهای مختلفی است .این مساکن با توجه به ویژگ 
در ایران با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی دارای تی 
جغرافیایی ،وضعیت زمین ،نوع معیشت ،شیوههای زیستی و سبک زندگی هر ناحیه ساخته شدهاند .روستاییان با
ینمایند
یشود ،اقدام به احداث مسکن خود م 
توجه به دسترسی به مواد اولیه مسکن که اغلب از منابع محلی تأمین م 
که در نهایت در این مساکن استانداردهای الزم و ضروری مینماید ،چرا که مسکن مناسب و استاندارد از
یرود (لطفی و همکاران .) 106 : 1389 ،در واقع وجود مسکن مناسب به
شاخصهای توسعه روستایی به شمار م 
نیازهای اساسی انسان پاسخ داده و باعث بهبود کیفیت زندگی انسان م 
یشود (Hannachi & Kousheshgaran,
) .2008تأمین کیفیت مسکن یکی از اهداف اصلی در برنامههای مسکن در کشورهای توسعهیافته است .در ایران که
شهای جدی فراروی
فرآیند مدرنیزاسیون را با شتاب تجربه میکند ،چگونگی تأمین کیفیت در مسکن یکی از چال 
یگردد به
یدانیم ،مسکن یکی از نیازهای مهم انسان تلقی م 
تهای مسکن است .همانطور که م 
برنامهها و سیاس 
تگذاری مربوط به مسکن در تمامی کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در گذر زمان سیر
همین جهت سیاس 
لهای متفاوتی از مسکن
تکوینی زندگی اجتماعی باعث دگرگوني در شيوه زندگي گردید که موجب شد انسان شک 
را تجربه کند .در دهههای اخیر با رشد و پیشرفت تکنولوژی در ابعاد مختلف زندگی و حرکت بهسوی مدرن شدن،
صهای کیفیت محیطی،
یسابقهای به خود گرفته است .بدون در نظر گرفتن شاخ 
تحوالت مسکن نیز شتاب ب 
لگیری مسکن که قرار بوده سازنده محمل امن و آسایش روانی انسان باشد ،با اثرات بازخورد فشار از محیط،
شک 
این خصوصیات خود را از دست خواهد داد .مسکن روستایی دارای مبانی اقلیمی ،محیطی ،معیشتی ،فرهنگی و فنی
است .این مبانی رمزگشای این واقعیت است که مسکن روستایی در تعامل انسان با طبیعت متبلور شده است .آنچه
یشود ،توسعه پایدار و بهتبع آن معماری پایدار
که امروزه بهعنوان یک رویکرد جدید و یک ضرورت به آن توجه م 
است که در مسکن بومی روستایی ایران قرنها حائز اهمیت بوده است .موضوعی که امروزه در ساخ 
توسازهای
غیربومی در روستاها از آن غافل شده و یا به نقش طبیعت و حفظ و نگهداری کیفیت محیطی روستا به واسطه
استفاده از انرژیهای پاک طبیعی در احداث مسکن بهصورت ناچیز به آن پرداخته شده است.
ساختو ساز مسکن روستایی نوعی دخالت در محیط طبیعی یک روستا محسوب میشود .بهواسطه هرگونه دخالت
(در اینجا منظور مسکن روستایی) در روستا ،منظر و کیفیت محیطی روستا تغییر خواهد نمود .ورود تکنولوژی
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ط زیست روستا اثری مخرب بر کیفیت محیطی نواحی روستایی خواهد گذاشت .برای جلوگیری از
ناهمگون با محی 
رویداد ذکر شده در فرآیند استفاده و احداث مسکن بهکارگیری تفکرات بومی ،از بهکارگیری مصالح و فناوری
یگرفته تا بازیافت در فرآیند بازسازی و بهسازی الزم ،منطقی و ضروری بوده به سرزندگی و کیفیت محیط اثر
بوم 
خواهد گذاشت.
گرایش به طبیعت یکی از باورها و نیازهای فطری انسان امروزی است .این مقوله حفظ طبیعت و بهبود کیفیت
تگرا میل و گرایش به سمت بهبود و
محیطی را بیش از پیش اجتنابناپذیر میسازد .زندگی در مکان سکونتی طبیع 
یآورد .اگرچه گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتنابناپذیر میسازد ،اما
افزایش کیفیت محیطی را به وجود م 
نمایههای پایداری است .بهطوری که معیشت روستاییان در
برخی نیازهای بشر مثل تعامل با طبیعت دارای ب 
یبایست متأثر و
لگیری محیط مصنوعی چون مسکن م 
پیوندهای عمیق باکیفیت محیط قرار دارد .به همین جهت شک 
یتوان گفت لحاظ کردن عوامل
همسو با فاکتورهای کیفیت محیطی مرتبط با آن محیط شکل گیرد .در حقیقت م 
توساز مسکن یکی از عوامل حفظ پایداری نواحی روستایی و بهتبع آن بهبود کیفیت محیطی
جغرافیایی در ساخ 
یگردد؛ زیرا اثرات منفی بازخورد تحوالت نامأنوس مسکن را در درازمدت کاهش خواهد داد .در
روستا تلقی م 
بخش سنگر در دهههای اخیر ،نحوه ساخت مسکن دگرگون شده و موجب گردید که تغییرات مانند قبل در راستای
استفاده از مصالح محیط طبیعی و مطابقت با آن و در نظر گرفتن کیفیت محیطی نباشد و بیشتر در زمینه اخذ
الگوهای جدیدی قرار گیرد که عمدتًاًا وارداتی هستند .الزم است که هر روستایی در این بخش ،با توجه به شرایط
محیطی و انسانی منطقهای که در آن قرار دارد ،شکل و بافت و شرایط محیطی ويژه آن مکان را درک نموده و اثرات
آن را در طراحی و ساخت مسکن خویش به کار گیرد.
برای رسیدن به توسعه پایدار ،توجه به برنامهریزی محیطی الزم و ضروری است .تا در سایه آن بتوان در حوزههای
یهایی پرداخت و میزان اثرگذاری هر عامل را شناسایی کرد .امروزه تحوالت مسکن بهعنوان یکی
مختلف ،به ارزیاب 
صهای کیفیت محیطی در نواحی روستایی
از این عوامل راهی را پیموده است که نتیجه آن فشار به برخی از شاخ 
است .در شرایطی که ساختار مسکن روستایی باید در سایه توجه به شرایط و عوامل محیطی هر منطقه باشد و
تحوالت ،متأثر از متغیرهای محیط قرار گیرد ،اما به نظر میرسد که در بخش سنگر شهرستان رشت این رابطه در
بعضی از نقاط روستایی و به دالیل مختلف ،حالت نأمانوسی به خود گرفته است؛ بنابراین برای قرار دادن اثر این
تحوالت در یک چهارچوب خاص و برنامهریزی و هدایت درست آن ،نیاز به توجه و آسیبشناسی در این زمینه
یگردد .برخی تغییرات و تحوالت صورت گرفته در بخش سنگر عبارتاند از :تحول در
بیش از گذشته آشکار م 
نقشه و اجزا ،نوع اسكلت ،نماي بيروني ،مساحت ،کارکرد ،تعداد طبقات و همچنین تحوالت در استفاده از مصالح.
تمامی این تحوالت در تجمیع با یکدیگر اثری بر مساکن این بخش گذاشتهاند که بر کیفیت محیطی را نیز تحت
شعاع خود قرار دادهاند؛ بنابراین ضروری است که این تحوالت صورت گرفته در این بخش در راستای دستیابی به
یهای اقلیمی در استان گیالن موجب شده است تا شرایط این استان ازنظر
محیطی بهتر هدایت شوند .ویژگ 
جغرافیایی نسبت به سایر استانهای کشور متفاوت باشد .شرایط پرباران این استان در نحوه زندگی و ساختار
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی ساکنان آن تأثیر فراوان داشته است .بهطوری که در پی این تأثیرات ،شاهد
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تحوالت جغرافیایی مسکن روستایی در این منطقه از کشور هستیم .روستاهای شهرستان بخش سنگر رشت در بخش
یباشند که مشتمل
جلگهای گیالن قرار دارند .روستاهای این شهرستان دارای  44720نفر جمعیت و  15031خانوار م 
بر  3دهستان و  40روستا است که از این تعداد 15 ،روستا باالی  1000نفر و  13روستا بین  0 50تا  999نفر و مابقی
یعنی  12روستا زیر  499نفر جمعیت دارند .در سالهای اخیر تغییرات زیادی در بخش مسکن صورت گرفته است
که از جمله تغییرات عمده در نوع استفاده از مصالح و از طرفی تغییرات الگوی ساخت است درواقع این سؤال
یگردد که تحوالت مسکن روستایی تا چه اندازه بر کیفیت محیط روستاها اثرگذار بوده است .سؤال
اصلی مطرح م 
اصلی مقاله حاضر این است که تحوالت مسکن یک دهه اخیر بخش سنگر شهرستان رشت چه تأثیری بر مؤلفه
معنی نواحی روستایی گذارده است؟ برای رسیدن به این مهم ،از روش توصیفی -تحلیلی و نرمافزار  Spssدر تحلیل
ک طرفه و زوجی ،به ارزیابی
کطرفه و آزمون  Tی 
دادهها استفاده شده و با بهکارگیری آزمونهای آنالیز واریانس ی 
هرکدام شاخصها پرداخته شده است .با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  344پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه
توزیع گردیده است .این پرسشنامهها تأثیرپذیری کیفیت محیط را در مقابل تحوالت مسکن از طریق مؤلفه معنی را
مورد بررسی قرار داده است.
رویکرد نظری
یهای اجتماعی _ اقتصادی و تحرک و جابهجایی روزافزون گروههای انسانی به روند پایداری /
روند دگرگون 

ناپایداری و تحوالت کالبدی _فضایی سکونتگاههای روستایی منجر شده است .در این ارتباط جابهجایی روستایی _

شهری و رها ماندن برخی واحدها در روستاها موجب تحول کارکردی در بهرهگیری از فضای درونی خانهها شده
است (سعیدی و امینی .) 29 : 1389 ،امروزه گسترش ارتباطات و دسترسی آسان به اطالعات ،تحوالت دامنهداری را
در سطح سکونتگاههای روستایی به همراه داشته است .ازجمله این تحوالت کاربرد انواع مواد و مصالح ساختمانی
توساز و معماری شهری در عرصههای روستایی ست یعنی همان روند
غیربومی و مدل برداری از شیوههای ساخ 
یهای موجود
نگونه تحوالت در جهان سوم به ناهماهنگ 
شهر گرایی که در این تحقیق به دنبال چرایی آن هستیم ای 
طهای روستایی افزوده و بهصورت پدیدههای بیگانه و ناسازگار با فضاهای بومی جلوهگر شده است.
در محی 
موقعیت جغرافيا يي از ديگر عوامل پيدايش دهات و روستا است با توجه به محیطهای مختلف چون دشت و كوه و
كوهپايه و يا ميانكوه هر كي

به نسبت شرايط حياتي خود موجب جلب انسانها و مراكز تجمع به صورت گسترده

یگردند تا جا يي كه حتي اگر آب مطلوب باشد ولي موقعیت جغرافيا يي امكان گسترش آن را ندهد رشد
يا محدود م 
فيز يكي ده باطل يا حتي متوقف میشود(ارجمندیان .) 1370 ،در معماري و بافت و تر يك ب سکونتگاههای روستا يي
عوامل جغرافیایی نقش مؤثری را ايفا میکنند .امروزه مصالح مورد استفاده در مسكن روستا يي سنگر عمدتًاًا آجر،
بلوك سيماني و آهن است و در سربندي و پوشش بامها نيز از چوب ،حلب ،ايرانت استفاده میشود و بناهاي
مسكوني معمو ًالًال باالتر از سطح زمين و كرسي بلند هستند .در بناهاي قديمي قابل ترميم در اتاقها به ايوان باز
یهایی با پنجرههای
یباشند .در حالي كه در بناهاي نوساز به جاي ايوان پذیرای 
یشود و خانهها داراي ايوان م 
م
آلومينيومي و شيشه ديده میشود در بناهاي قابل ترميم فضاي آشپزخانه به وسيله ديوار و در مجزا شده در حالي كه
در بناهاي نوساز فضاي آشپزخانه باز و بدون درب و ديوار ساخته شده است .در هر خانه عالوه بر چاه آب،
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لهایی به عنوان انبار برنج و دام و طيور نيز وجود دارد .بام خانهها شبیه هم است .سرويس بهداشتي در بناهاي
مح 
قديمي ،در خارج از خانه و يا دور از محل زندگي وجود دارد در حالي كه در بناهاي نوساز در داخل فضاي خانه
وجود دارد .امروزه تقریبًاًا براي كليه واحدهاي مسكوني ،حياط با پرچين و به ويژه ديوار بلوك سيماني در نظر گرفته
یشود .این مدرنیزاسیون در روستاهایی که از نظر جغرافیایی فاصله کمتری به شهر دارند بیشتر است .ورود
م
گردشگران برای استفاده از مساکن جهت استراحت شبانه به خصوص در این روستاهای نزدیک به شهر سبب
یگردد که ذائقه ساخت مسکن روستایی در جهت کسب رضایت استفاده کنندگان از آن باشد و مطابق میل آنان
م
شکل گیرد؛ بنابراین با توضیحات ذکر شده میتوان عنوان نمود که بهطور کلی در بررسی تحوالت مساکن روستایی
جنبههای زیر را موردتوجه و تأکید قرار دارد:
 .1تحول در وسعت کلی بنا و شکل فضاهای آزاد (مانند فضای حیات ،باغچه و مانند آن)
 .2تحول در شیوه ساخت و ارتباط الگو و مصالح با محیط بومی و محلی
 .3تحول در وسعت و فضابندی بر اساس موارد مختلف کاربری
قها و کارکردهای آنها
 .4تحول در تعداد اتا 
 .5تحول در ارتفاع یا تعداد طبقات بنا
 .6تحول در نحوهی قرارگیری بنا و وضعیت آن نسبت به فضاهای عمومی (مانند شبکه معابر ،میدان و مانند آن)
تحول در هریک از عوامل فوق باعث ایجاد تغییرات عملکردی مسکن و ناپایداری آن نسبت به اصول اولیهی
یگردد .بر همین اساس وقتی عنصر اصلی بافت (مسکن) روستا دچار ناپایداری شود بافت اصلی
لگیری آنها م 
شک 
روستا را متأثر از خود م 
تها،
توساز انفرادی ،اتکاء به پساندازهای خرد و نبود مقیاس اقتصادی فعالی 
یسازد؛ اما ساخ 
تها ،آثار ژرفی بر تولید ساختمان ،بهویژه ساختمانهای
تغییرات کالن اقتصادی مانند افزایش سطح عمومی قیم 
یگذارد(اصغري مقدم.) 384 1 ،
مسکونی برجای م 
از سویی دیگر انسان همواره برای رسیدن به آرامش ،به دنبال یافتن مسکنی مناسب است که برخی از نیازهای اولیه
خانوار یا فرد ،همچون :خواب ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت را
تأمین کند(امیر انتخابی .) 1381 ،به مرور با تغییر شرایط ،نیازها و خواستههای انسان نیز تغییر کرده و او تنها به دنبال
داشتن یک سرپناه نیست بلکه به دنبال یافتن مسکن مناسب است که نیازهایش را برآورده سازد .مسکن مناسب ،فضای
سکونتی مناسبی است که آسایش ،دسترسی مناسب ،امنیت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی کافی ،تهویه و
طزیست سالم ،مکان مناسب و قابل دسترس
برسانی ،بهداشت و آموزش ،محی 
زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل آ 
ازنظر کار و تسهیالت اولیه همچنین زمینه رشد و تقویت ،روابط بین اعضای خانواده)ارتباط افقی(و روابط همسایگی )

ارتباط عمودی) را برای ساکنانش فراهم آورد و مهمتر از همه متناسب با توان مالی خانوار باشد) بازن ) 1367 ،سوی
دیگر بخشی از کارکردهای مسکن نیز جنبه روانی دارند و برای جوامع انسانی امروزه که سرشار از در واقع مسکن
سهای روانی است باید مآمن و محل آرامش باشد).بحرینی )8 38 1 ،سرپناه فیزیکی صرف
چیزی بیش از یک :استر 
یشود و باید حق تصرف نسبتًاًا
است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم را برای بهتر زیستن انسان شامل م 
طوالنی و مطمئن برای استفادهکننده فراهم باشد(بهرامي) 1383 ،
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عوامل مؤثر در تحوالت مسکن روستایی
یتوانند دخیل باشند شاید مهمترین این تحوالت در سالهای اخیر تحول در
در تحوالت مسکن عوامل مختلفی م 
بعد خانوار و همچنین تغییر در تعداد افراد ساکن در یک مسکن روستایی و شرایط نامناسب اقتصادی و تسریع قانون
ارث در واحد مسکونی بوده است .این امر سبب شده است تا عالوه بر تغییر شکل ظاهری مسکن عملکرد و
مساحت فضاها دگرگون شود .بدین ترتیب که بعضی از فضاها کارکرد جدیدی به خود گرفته و برخی از فضاها
کارکرد خود را از دست دادهاند .در ادامه بهاختصار به تفسیر برخی از علل تأثیرگذار بر تحوالت مسکن روستایی
یپردازیم.
م
- 1م ح د و د ی ت ه ا ی م ح ی ط ی
شگانهی تحول در مسکن شکل
یگردد که هریک از انواع ش 
تهای محیطی سبب م 
در بسیاری از موارد محدودی 
گیرد .دگرگونی چهرههای مختلف مسکن روستایی در ارتباط با محدودیت محیطی حکایت از ستیز مستمر و پیگیر
جوامع کوچک روستایی با طبیعت ناسازگار اطراف خود دارد به عنوانمثال اگر در جایی تالش در جهت نگهداری
نهای ژرف بهترین پناهگاه تابستانی ست ،در شمال کشور برای گریز
اندک رطوبت موجود در هوا باشد و یا زیرزمی 
یسازند .مناطق گرمسیر و کویری
از رطوبت زمین خانهها را روی پایههای چوبی تا  2متر باالتر از سطح زمین م 
یکنند.
یکشند و با شبکههای آجری در مقابل پنجرهها گرما را تعدیل م 
آفتاب را مهار میکنند باد را به درون م 
همچنین کوچههای باریک ،دیوارهای بلند ،بادگیرها و ...گویای بافت مسکونی تکاملیافتهی کویری است(بهزاد
نسب.) 1373 ،
تهای محیطی اگر با کمبود واحد سطح برای احداث واحد مسکونی ادغام شود
در چنین شرایطی این محدودی 
یها و ...به وجود خواهد آورد که در
یها و ادغام کاربر 
تحوالتی را در وسعت کلی بنا ،ارتفاع ،تعداد طبقات ،همسایگ 
نتیجه آن بر روابط اقتصادی و اجتماعی افراد نیز تأثیرگذار است با کوچک شدن زمینها این محدودیتها نمود
یتوان اتاقهای زمستانی رو به جنوب و شرق به وجود آورد و یا داالنهای پیچ در پیچ
یکند دیگر نم 
بیشتری پیدا م 
برای جریان تند هوا ساخت(بهفروز.) 1356 ،
 - 2اقت صا د
تمایل روستاییان برای به وجود آوردن شرایط مناسب برای زندگی از طریق ایجاد و ساخت یک محیط نوساز
بخصوص مسکن از یک طرف و از طرف دیگر تحمیل هزینههای ناشی از این تمایل سبب گردید که شکل و شمایل
مسکن روستایی تابع شرایط محدودکننده فوق قرار گیرد بهگونهای مه اثرات خود را بهطور مستقیم بر وسعت کلی بنا
قها و کارکردهای آنها و حتی بر نحوه قرارگیری بنا اثر
و مصالح غیرمتناسب با محیط بومی و همچنین تعداد اتا 
یکند تا زمانی که مصالح تهیه
یگذارد .همانطور که اشاره شد قیمت مصالح به باال بردن هزینه پروژهها کمک م 
م
شده برای روستاییان ارزان به دست نیاید نمیتوان مانع از تحوالت اساسی مسکن روستایی و قطع ارتباط مسکن
کارکردی سنتی و مدرن گردید(پاپلی یزدی و وثوقی خزائیف.) 1379 ،
این تحوالت آشکار در شکل مسکن را در یک قالب کلی میتوان در اشکال مختلف خانههای روستاییان با ردهبندی
اجتماعی مشاهده کرد .خانههای اقشار مختلف روستایی بسته به جایگاه اجتماعی آنان که عمدتًاًا به میزان زمین و
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امالک و نیز درجه استقالل در فعالیتهای اقتصادی مربوط است اشکال گوناگون و متنوعی دارد طبیعی است
بسیاری از کارکردهای اقتصادی مسکن که در بخش  3-2-2به آن اشاره شد امروزه به دلیل ناکارایی آن از بین رفته
است .امروزه به دلیل ایجاد صنایع تبدیلی و ارتباطات انبار کردن محصوالت در داخل خانهها یا فضاهای متصل به
خانههای روستایی که جزئی از آن محسوب میشد از بین رفته است به همین دلیل در شکل مسکن نیز بهتبع آن
یگیرند عالوه بر عوامل فوق بایستی
یآید یا در مواردی این مکانها کارکرد مخروبهای به خود م 
تغییرات به وجود م 
تمایل طبیعی روستاییان به زندگی بهتر را نیز در تحوالت مسکن در نظر گرفت متعاقب این تغییرات نیازهای
جدیدی در زندگی روزمره ظهور پیدا میکند که تغییر در برخی فضاهای خدماتی و یا حذف بعضی از آنها و یا
تهای اقتصادی تازه از آن جملهاند(پاکزاد.) 1379 ،
ایجاد عناصری دیگر متناسب با فعالی 
 -3فرهنگ
هر تحول اجتماعی و فرهنگی تأثیری آشکار یا نهان بر الگوی مسکن سنتی روستاییان داشته و با تغییر آن کالبد
گها تعمیمدهندهی اشکال رفتاری و تشریحی متفاوتی از سازه و کار بشری
مسکن را نیز دگرگون میسازد (فرهن 
هستند هر کجا که اقتباس فرهنگی در بین باشد موضوع اقتباس شده بایستی با فرهنگ جدید توافق داشته باشد در

غیر این صورت قدیم وجدید باهم همسازی نداشته باشد و در بعضی موارد حتی دو الگوی کام ًالًال متفاوت هستند)-
(پاکزاد.) 1386 ،
در جهت بهینهسازی الگوی مسکن روستایی ،دگرگونی در هر یک از خصوصیات فرهنگی و تغییر در روابط
اجتماعی باید بهطور ویژه مورد کنکاش قرار گیرد .به عبارتی دیگر اگر در ارائه ضوابط و پیشنهاد الگوها این موضوع
بتر خواهد داشت .بهطور مثال در روستاهای
لحاظ این موضوع لحاظ گردد بنای مسکونی روستایی ،عملکردی مناس 
معتدل و مرطوب گیالن فضایی نیمهخصوصی _نیمه عمومی به نام تالر بخش مهمی از زندگی افراد را در خود جای
یدهد که در چند دهه اخیر به خاطر توسعه راهها و ورود افراد غریبه به روستاها بهواسطه گسترش امکان رفت و
م
آمد به نقاط روستایی ،این فضا تغییراتی یافته است .چنانکه در جلوی فضای نیمه محصور تالر .امروزه پردهای از
جنس پارچه نصب میکنند .این در حالی است که به دلیل همبستگی خانوادگی در روستاها ،سابقًاًا چنین نیازی
یشده است .یکی از مهمترین دالیل افزوده شدن این حجاب ،پایبندی به رعایت پوشیدگی در برابر افراد
احساس نم 
بیگانه و غیربومی در روستاست که اکنون بنا بر سهولت تردد در کلیه مناطق و با آهنگ پر شتاب احداث و بهسازی
راهها موجب احساس عدم امنیت خانوار روستایی شده است به دلیل فقدان حصار بصری بین مکانهای عمومی
مانند گذرهای روستا و تالر خانه در ساختار بناهای روستایی گیالن ،دید مستقیم از معابر روستا به این فضای زیستی
مهم خانواده وجود دارد .در پی تغییر و تحوالت اجتماعی و فرهنگی و تغییر در شیوههای سکونت و زندگی ،برخی
فضاهای محوطههای مسکونی روستایی بهمرور زمان فاقد کارایی اولیه بوده و بهتدریج از فضاهای محوطه مسکونی
حذف شدهاند که برخی نیز کاربرد اقتصادی داشتهاند مثل تنور پخت نان و یا گرمخانهها .آنچه حائز اهمیت است
ویژه است تجانس یا عدم تجانس تغییرات کالبدی بناهای روستایی با تحوالت اجتماعی و فرهنگی است که در
شهای اجتماعی و نظام رفتاری قاعدهمند هر روستا ،معضالتی به
صورت عدم تطابق تحوالت الگوی مسکن با ارز 
یآید که کمترین آن هدر رفتن انرژی و اتالف سرمایه است .لذا حفظ تعادل کارکرد بنا باید مبتنی بر
بار م 
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لگیری مسکن روستایی ،اهمیت این عامل باید
یهای نظام اجتماعی و تغییرات فرهنگی بوده و در شک 
دگرگون 
موردنظر قرار گیرد و تأثیرات آن بر بنای مسکونی به چالش کشیده شود بهعنوان مثال ادوارد هال معتقد است که
نطور با فرهنگ در هیچ مکانی بهاندازهی آشپزخانه روشن
(ارتباط فضای دارای سیمای ثابت با شخصیت افراد همی 
و واضح نیست)(تفهمی) 1389 ،
یدانند.
امروزه بسیاری از افراد روستا به تقلید از شهرنشینی ،آشپزخانه باز (اوپن) را از ملزومات خانههای جدید م 
حال آنکه با نگرش به نوع زندگی و رفتارهای روزانه ساکنان روستا ،میتوان گونههایی از آشپزخانه باز را در طراحی
واحدهای مسکونی گنجاند که با فرهنگ سنتی مردم مغایر نباشد.
ساختار اجتماعی و فرهنگی هر جامعه به دلیل ماهیت وجودی خود در بستر زمان دچار تغییر و حتی تحول است.
نسان مشاهده تحوالت در مسکن روستاها ،در پی دگرگونی هنجارهای اجتماعی ،امری طبیعی است که متعاقب
بدی 
آن در سیمای روستا و بهخصوص در کالبد و معماری آن تحوالتی به وجود آمده است .از آنجا که تمدن به یکالره
به وقوع نپیوسته و ظهور آن تدریجی ست؛ بنابراین کالبد زیستی ،محل تجلی حیات مدنی است و نیازمند تداوم این
حیات این تحوالت نیازهای جدیدی را در مسکن روستایی متحول کردهاند که امروزه برای زندگی مناسب در جامعه
روستایی ناگزیر از پاسخگویی به این نیازها هستیم .چنانچه در ارائه ضوابط برای ساخت مسکن در زمان کنونی به
خواستههای جدید زندگی که برگرفته از تحول اجتماعی روستاهاست توجه کافی مبذول گردد مسکن روستایی از
یگردد(تولون.) 374 1 ،
کارایی مناسب بهرهمند م 
 - 4تک نولو ژی
ورود و گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط دیداری که مهمترین آنها انتقال و دریافت تصاویر از طریق اینترنت
یباشند .از عمدهترین دالیل تحوالت فرهنگی در روستا که در مسکن تأثیرگذار است هستند .به
موبایل و تلویزیون م 
شهای نوین و الزام به رعایت استانداردهای
دلیل توسعه راههای روستایی و امکان استفاده از مصالح جدید و رو 
ساخت بنا در روستاها همانند مقاومت بنا در برابر زلزله ،شیوههای ساختمانسازی نیز متحول گردیده و مصالح و
نگونه تغییرات از حیث بهرهگیری از مصالح
جزئیات اجرایی ساختمانهای سنتی بومی دچار تحوالتی شده است ای 
منطقهای و خصوصیات مثبت آنها باید با دقت بیشتری صورت گیرد و جایگزین کردن تقلیدی مصالح جدید با
مصالح بومی سنتی مناسب نیست در بیشتر موارد متأسفانه پدیده تقلیدگری با حذف مصالح بومی و چشمپوشی از
بهکارگیری وجوه مثبت آن همراه بوده است .تکنولوژی ساخت در زمان کنونی از تحوالت زیادی برخوردار شده
تهای تکنیکی زمان گذشته را از پیشارو برداشته و در این خصوص
است و برای ساخت مسکن قیود محدودی 
آزادی عمل بیشتری را به طراحان و سازندگان مسکن در روستا داده است با آگاهی بر این موضوع تقلید از الگوی
مسکن شهری پاسخ مناسب به نیازهای ساکنان روستا نیست و به دلیل آنکه عوامل الزم برای طرح الگوی مسکن
نهای روستایی از بهرهوری مناسب برخوردار نیست و در نهایت عدم
ن گونه مسک 
یگیرد ،ای 
مورد ارزیابی قرار نم 
رضایت ساکنان روستا را به دنبال دارد(تکنولوژی به اشکال مختلف از فرم ،کارکردها و درون خانه سنت زدایی
یکند)(خليفي.) 1386 ،
م
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متغیر واسطه
متغیر مستقل

تحوالت مسکن
بر کیفیت محیطی
مناطق روستایی

مسکن وتحوالت آن

تاثیر گذاری

 0گویه

معنی

متغیر وابسته

کیفیت
محیطی
نمودار شماره  :1چهارچوب نظری تحقیق
)Source: Research findings (2018

محدوده مورد مطالعه
استان گیالن یکی از استانهای شمالی کشور با مساحت  11 147کیلومتر مربع است .این استان در  36درجه و 33
دقیقه تا  38درجه و  27دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  23دقیقه تا  05درجه و  36دقیقه طول شرقی از
نصفالنهار قرارگرفته است .بر اساس تقسیمات کشوری سال  ، ۱۳۸۹استان گیالن دارای  ۱۶شهرستان ۴۳ ،بخش۵۱ ،
شهر و  ۱۰۹دهستان است .این استان همچنین در سال  ۱۳۹۵دارای  ۲۹۰۵آبادی (  ۲۵۶۷آبادی دارای سکنه و ۳۳۸
یکردند که
آبادی خالی از سکنه) بوده است(دالل پور محمدي .) 1379 ،در استان گیالن ،اقوام مختلفی زندگی م 
تها و ارتباطات وسیع قرن اخیر بین این استان با سایر نقاط
امروزه بر اثر عوامل طبیعی ،تاریخی ،سیاسی ،مهاجر 
تاند از:
یشود .این اقوام عبار 
کشور ،اثر چندانی از بعضی اقوام مشاهده نم 
 .1گیل
 .2دیلم
 .3کادوسها
 .4مادها
 .5کاسها (کاسپینها)
کها(ذکاوت.)8 37 1 ،
 . 6د و ر بی 
یکند .رشته
درازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری 235 ،کیلومتر و پهنای آن ،از  25تا  105کیلومتر تغییر م 
کوههای البرز با ارتفاع متوسط  3000متر ،همانند دیواری در باختر و جنوب گیالن کشیده شده و این منطقه جز از
راه دره منجیل ،راه شوسه دیگری به فالت ایران ندارد .کمترین فاصله کوه از دریای خزر (در بخش حویق از
شهرستان تالش) نزدیک به  3کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا (در امامزادههاشم ،مسیر جاده رشت -قزوین)
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حدود  05کیلومتر است و از  300کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است .این استان ،از شمال به دریای خزر و
جمهوری آذربایجان ،از غرب به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران
یگردد .بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ،استان گیالن دارای  16شهرستان است .شهرستانهای استان
محدود م 
گیالن عبارتاند از :آستارا ـ آستانهاشرفیه ـ املش ـ بندر انزلی ـ تالش ـ رشت ـ رضوانشهر ـ رودبار ـ رودسر ـ
سیاهکل ـ شفت ـ صومعهسرا ـ فومن ـ الهیجان ـ لنگرود ـ ماسال(ذکاوت.) 1379 ،

نقشه  -1نقشه استان گیالن در تقسیمات کشوری
منبع :نگارندگان8931 :

یها در آن در
پراكندگي جمعيت در نقاط روستا يي استان گيالن به ويژه جلگه مركزي آن به گونهای است كه آباد 
فواصل كمتري نسبت به هم و در ارتباط سهل و آسان نسبت به شهرها واقع شدهاند كه عرضه خدمات اوليه به آنها
یپذیرد .در كي
نيز به گونهای آسان انجام م 
در هر  5يك لومتر مربع ،كي
كي

شهر و در هر 25

مقايسه سطحي در هر 478

يك لومتر مربع از مساحت استان ،كي

روستا وجود دارد(رجائی .) 1373 ،در حالي كه در كل كشور در هر 22 33

يك لومتر مربع ،كي

شهر و

يك لومتر مربع،

روستا وجود دارد .اين امر فشردگي مراكز استقرار جمعيت در گيالن را به

یدهد .مهمترين ويژگي نحوه استقرار جمعيت در گيالن ،کمجمعیت بودن نسبي شهرها و پرجمعيت
خوبي نشان م 
بودن نسبي روستاها است .لذا به تبع چگونگي استقرار جمعيت ،نسبت شهرنشيني در استان گيالن پایینتر از كشور
است .بطور كي ه از نظر استقرار جمعيت ،چهره روستا يي دارد .شهرستان رشت :با مساحت  1272 /2کيلومتر مربع در
مرکز استان گيالن واقع شده است ،رشت از شمال به دريای خزر و شهرستان بندر انزلی ،از جنوب به شهرستان
رودبار ،از شرق به شهرستان آستانه اشرفيه ،الهيجان و سياهکل و آستانه اشرفيه ،الهيجان و سياهکل و از غرب به
یشود .طبق آخرين تقسیمات اداری شهرستان رشت دارای
شهرستانهای شفت و صومعهسرا و بندر انزلی محدود م 
 6بخش ،مرکزی ،خمام ،خشکبيجار ،سنگر ،کوچصفهان و لشت نشاء 6 ،نقطه شهری رشت (مرکز شهرستان) ،سنگر،
کوچصفهان ،لشت نشاء ،خشکبيجار ،خمام 81 ،دهستان حومه ،پيربازار ،پسيخان ،الکان ،چوکام ،کته سر ،چاپارخانه،
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نوشر ،حاجی بکنده ،سنگر ،سراوان ،اسالم آباد ،بلسبنه لولمان ،کنارسر ،گفشه ،جيرنده ،علی آباد زيبا کنار جزء اين
یباشد(زرگر.) 364 1 ،
یباشند .همچنين مركز رشت دارای  296آبادی م 
تقسيمات م 

نقشه  -2تقسیمات سیاسی استان گیالن
منبعhttps://www.gilan.ir :

ف است نام قدیم آن
ی که امروز به نام سنگر معرو 
شهرستان سنگر در  ۱۵کیلومتری شهر رشت قرار دارد .منطقها 
ت،
ق بر این وسعتی بیشتر داش 
ل :شاقاجی ،سراوان و امامزادههاشم که ساب 
ی شام 
ش سنگر فعل 
ت بخ 
کوهدم بوده اس 
ش آمده
ت .در فرهنگ جغرافیایی ارت 
ن نام از افواه افتاده اس 
ی مطرح است و ای 
کوهدم اکنون به عنوان یک اسم تاریخ 
ن
ت طرفی 
ب رش 
ن دهستان در جنو 
ت  .ای 
ت اس 
ی شهرستان رش 
ی بخش مرکز 
ی از دهستانها 
«سنگر و کهدمات نام یک 
ن دهستان از  ۴۰ده بزرگ و
ت  . . .ای 
ت به تهران واقع شده و مرکز دهستان قصبهی دوشنبه بازار اس 
ی رش 
شوسه 
ل بخش کوهدم فعلی و
یداد که شام 
لم
ی را تشکی 
کوچک تشکیل شده .کوهدم در روزگار گذشته امارت مستقل 
نواح 
ی رودبار و رحمت آباد یا به عبارت دیگر درهی سفیدرود که از گوکه تا منجیل ادامه داشت را شامل میشد.
ی سوزانده
ی به سال  ۸۸۰هجری قمر 
ت نیروهای سلطان محمد بیه پیش 
مرکز این ناحیه گوراب کوهدم بود که به دس 
ش سنگر فعلی از یک شهر به نام سنگر به عنوان مرکز بخش و سه دهستان به نامهای؛ دهستان اسالم آباد ـ
شد .بخ 
ل شده است(زمرديان.) 1381 ،
دهستان سراوان ـ دهستان سنگر تشکی 
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نقشه  -3بخش سنگر به تفکیک دهستانها
منبع :نگارندگان7931 :

بخش سنگر شهرستان رشت در مختصات جغرافیایی 34

 49تا 47

 49طول شرقی و 01

 37تا 15

 37درجه عرض

شمالی قرار دارد .بخش سنگر از طرف شمال به بخش کوچصفهان ،از طرف شمال شرق به شهرستان آستانهاشرفیه،
تآباد و بلوکات
از طرف شمال غرب و غرب به بخش مرکزی از طرف جنوب و جنوب شرق به بخش رحم 
يشود .اکثر روستاهای بخش سنگر
شهرستان رودبار ،از طرف شرق به شهرستان سیاهکل و الهیجان محدود م 
شهرستان رشت در بخش جلگهای گیالن قرار دارند .روستاهای این بخش دارای  17659نفر جمعیت و 5956
خانوار هستند که مشتمل بر  3دهستان (سنگر ،اسالمآباد و سراوان) و  40روستا است؛ که از این تعداد 15 ،روستا
باالی  1000نفر و  13روستا بین  0 50تا  999نفر و مابقی یعنی  12روستا زیر  499نفر جمعیت دارند.
یافتههای تحقیق
مساکن روستایی در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر آن ،دارای هویت منحصربهفرد و کالبدی ویژهای
است .چند کارکردی بودن و پاسخگویی به نیازهای مختلف انسانی (اقتصادی -تولیدی ،اجتماعی و )...در ساخت

بررسی تاثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی 315 ...

لوانتقال انسان ،کاالها
مساکن روستایی درگذشته بسیار موردتوجه بوده است .افزایش جمعیت ،دگرگونی درروش ،نق 
نبین تغییر کاربری مسکن ،کم و
و بسیاری از امور دیگر منجر به تغییر کاربری و کالبدی روستاها شده است .درای 
کیف آن ،وجود خدمات و تسهیالت و ...مسئلهای اساسی برای روستاییان و مسئوالن آن گردیده است؛ بنابراین در
حال حاضر مسئله مسکن و تغییرات در آن ،یک امر جهانی است و جوامع و کشورهای مختلف نیز با آن مواجهه
هستند ( .)Lang, 2007یکی از مشکالت اساسی بیخانمانی و نداشتن سرپناه مناسب است ( )Lynch, 2005و از
سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه کیفیت پایین مسکن روستایی نیز مزید بر مسائل امر مسکن شده است
( )Pakzad, 2007و توجه به آن ،امروزه :رفاه توجه به سرپناه فیزیکی نیست و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی
الزم را برای بهتر زیستن شامل میشود ( .)Saeedi, 1994بر این اساس در سالهای اخیر ،تناسب و توسعه ،تبیین
جایگاه و ابعاد مسکن روستایی نیز موردتوجه و بحث قرارگرفته است ( )Sirtipipour, 2011درواقع وضوح و
یکند که به نقش غالب آن در مجموعه عناصر
اهمیت نقش مسکن در روستاها هنگامی نمود عینیتری پیدا م 
لدهنده بافتهای روستایی توجه شود .همچنین سازمان فضایی ،نحوه استقرار و ساخت و بافت آن بیانگر
تشکی 
کیفیت استفاده از محیط و تأثیر اقتصاد ،سنتها و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی است (سرتيپی پور.) 1386 ،
معمو ًالًال در مناطقی که روستاها مورد بیتوجهی و غفلت واقعشدهاند ،مسائل و مشکالتی به وجود میآید که عدم
توجه و رسیدگی به آن ،منجر به حاد و الینحل شدن این مشکالت میگردد و این امر موجب پیدایش نارسائیهای
فراوان برای زیست و ادامه سکونت در روستاها گردیده است .درواقع سکونتگاههای روستایی بهعنوان چشمانداز
فرهنگی حاصل تعامل بین انسان و محیط بوده ،که با تأثیرپذیری از عوامل و نیروهای درونی و بیرونی دچار تغییر و
تحوالت در بافت کالبدی و فضایی خود شده و نادیده گرفتن و رها نمودن روستاها ،بیتوجهی نسبت به مسکن و
بافت آنها ،نهتنها باعث سلب آسایشبخش قابلتوجهی از جمعیت کشور ،بلکه موجب برهم زدن تعادل اجتماعی،
اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروز نابسامانی در نظام سکونتگاهی کشور است (معماريان .) 1371 ،به همین
دلیل برنامهریزی و سیاستگذاری در امر مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی در چند سال اخیر
از دغدغههای برنامهریزان روستایی شده است .اگرچه تالشهایی در مسیر تحول و توسعه مسکن روستایی کشور
صورت گرفته ،اما به دلیل حل نشدن بعضی مشکالت و ادامه یافتن مسائل موجود در روستا ،همچنان اولویت توجه
به برنامههای توسعه روستایی در صدر قرار دارد (مدنی پور ) 384 1 ،یکی از راههای مهم شناخت وضعیت مسکن،
مطالعه و آگاهی از رضایتمندی ساکنین روستایی از کیفیت محیطی در بافتهای مختلف روستا با توجه به شرایط
یهای از پیش تدبیر شده تهیه و با نظارت الزم ،اجرا
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی آن است .تا بر اساس آن برنامهریز 
و درنتیجه موجب رفع مسائل در این امر گردد .همچنین سکونتگاهی متناسب با شرایط ،موقعیت محیطی ،نیاز و شأن
واالی انسانی فراهم آورد .در ادامه نتایج مستخرح از پرسشنامهها و مطالعات میدانی مرتبط با مؤلفه معنی و گویههای
مرتبط با آن ارائه گردیده تا به وسیله تحلیل آنها بتوان در مورد فرضیهها و پرسشهای مطرح شده اظهار نظر کرد.
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مؤلفه معنی
گویه ( 1توجه به الگوهای بومی):
الگوی مسکن بومی در گیالن با توجه به رطوبت این استان در ساخت واحدهای یک طبقه استفاده از کرسی است.
بدار استفاده میشود و در خانههای بومی دو طبقه در گذشته از تالر نیز
فهای شی 
همچنین در مناطق پر باران از سق 
یشد.در حال حاضر در ساخت مساکن جدید  58 /2درصد همچنان از
جهت استفاده در فصل گرم سال استفاده م 
یکنند و سایر موارد را در ساخت مسکن حذف کردهاند و  81/8درصد نیز ایوان باز در ورودی
کرسی استفاده م 
یکنند که برای استفاده در فصل گرم سال مناسب است.
ساختمان استفاده م 
جدول -1توجه به الگوهای بومی در ساخت مسکن جدید
شرح

در نظر گرفتن ایوان باز در ورودی

قرارگیری ساختمان روی کرسی

تعداد

200

100

درصد

58.2

8 8. 1

غالم گردش

بام شیبدار

فاکن (قسمت شیبدار از سقف تا نزدیک زمین)

تالر

9

17

7

11

2.6

4.8

2

.2 3

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص توجه به الگوهای بومی به تفکیک
روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشتهاند ،براساس
آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر وابسته توجه به
یدهد ،براساس میزان کیفیت مسکن،
یها نشان م 
یباشد .بررس 
الگوهای بومی و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود م 
رابطه معناداری در شاخص توجه به الگوهای بومی به دست آمده است .جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است
یتوان گفت با افزایش میزان کیفیت مسکن ،میزان توجه به
یباشد ،بنابراین م 
که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم م 
یکند.
الگوهای بومی هم افزایش پیدا م 
جدول -2تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و توجه به الگوهای بومی ،آزمون همگونی کای دو
شاخص توجه به الگوهای بومی
کم
کیفیت مسکن

متوسط

کل

باال

کم

)% 58 ( 61

)%81( 19

)%32( 24

04 1

متوسط

)% 20 ( 30

)%05( 75

)% 30 ( 45

150

باال

)% 38 ( 35

)% 11 ( 10

)%05( 45

90

126

کل
آماره آزمون کای دو پیرسون
ضریب همبستگی

ارزش
0.57

04 1

14 1

درجه آزادی

سطح معناداری

2

344

00 0.

منبع :یافتههای پژوهش

خگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر
در ادامه و جهت پاس 
یدهد،
روی شاخص توجه به الگوهای بومی پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان م 
یکند.
کیفیت مسکن به صورت معناداری شاخص توجه به الگوهای بومی با ضریب بتای  0/ 40را پیشبینی م 
جدول -3اثرات کیفیت مسکن بر روی توجه به الگوهای بومی
مدل
کیفیت مسکن

ضریب غیر استاندارد

B

0.19

خطای استاندارد
70 0.

ضریب استاندارد

تی

معناداری

ب تا
0.40

منبع :یافتههای پژوهش

.44 1

00 0.

بررسی تاثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی 317 ...

یتوان گفت ،کیفیت مسکن در شاخص توجه به الگوهای بومی مؤثر بوده،
با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی م 
بنابراین افزایش کیفیت مسکن باعث تداوم توجه به الگوهای بومی در زندگی خانوارهای روستایی شده است
گویه ( 2مصالح بومی):
در گذشتههای دور با توجه به نبود راه ارتباطی مناسب و عدم دسترسی به وسایط نقلیه از مصالح بومی موجود در
یشد ولی امروزه به جهت راحتی و زیبایی از مصالح جدید و موجود در شهرها
هر محل جهت ساخت استفاده م 
یشود به همین دلیل  58 /7درصد از مصالحی غیر از مصالح بومی برای ساخت
جهت ساخت مسکن استفاده م 
مسکن استفاده نمودهاند.
جدول -4استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن
شر ح

اندود کاه گل

پای باج بنه

اندود آب آهک

دیوار زگالی

تعداد

16

27

12

9

درصد

4.7

7.8

3.5

2.6

پوشش سقف گال

دیوار داروچین

سایر

67

12

202

9.4 1

3.5

58.7

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت
مسکن به تفکیک روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار
داشتهاند ،براساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار آماری میان
یها
یباشد .بررس 
متغیر وابسته استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود م 
یدهد ،براساس میزان کیفیت مسکن ،رابطه معناداری در شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن
نشان م 
یباشد،
به دست نیامده است .جهت این رابطه نیز منفی برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم نم 
یتوان گفت با افزایش میزان کیفیت مسکن ،میزان استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن کاهش پیدا
بنابراین م 
یکند.
م
جدول -5تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن ،آزمون همگونی کای دو
شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن
کم
کیفیت مسکن

متو س ط

کل

باال

کم

)% 15 ( 16

)% 71 ( 74

)% 13 (41

04 1

متوسط

)% 24 ( 36

)% 26 ( 40

)% 49 ( 74

150

باال

)% 11 ( 10

)% 78 ( 70

)% 11 ( 10

90

120

کل
آماره آزمون کای دو پیرسون
ضریب همبستگی

ارزش
-40 0.

100
درجه آزادی
2

344

24 1
سطح معناداری
0.30

منبع :یافتههای پژوهش

خگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر
در ادامه و جهت پاس 
روی شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون
یدهد ،کیفیت مسکن به صورت معناداری شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن با ضریب بتای
نشان م 
یکند.
ش ب ین ی ن م 
 50.0را پی 
جدول -6اثرات کیفیت مسکن بر روی گویه استفاده از مصالح بومی
مدل
کیفیت مسکن

ضریب غیر استاندارد
B

90 0.

خطای استاندارد
70 0.

ضریب استاندارد

تی

معناداری

بت ا
50 .0

.85 0

6 .3 0
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با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی میتوان گفت ،شاخص استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن در شاخص معنی
یشود و بنابراین مؤلفه
مؤثر بوده ،بنابراین افزایش کیفیت مسکن باعث استفاده از مصالح بومی در ساخت مسکن نم 
یدهد.
معنی را برای خانوارهای روستایی افزایش نم 
گویه ( 3استفاده از الگوهای شهری)
یشود سنگ و بتن است که به جای چوب در ساخت
در ساخت مسکن جدید یکی از مصالحی که زیاد استفاده م 
یشود
یشود و یکی دیگر از مواردی که در ساخت مساکن جدید استفاده م 
مسکن در محدوده مورد مطالعه استفاده م 
یشود
حذف الحاقات مسکن است و همچنین نماهای سنگی غیر بومی است که در ساخت مسکن به وفور استفاده م 
و چهره روستاهای بخش سنگر را دگرگون نموده است.
جدول  -7استفاده از الگوهای شهری در ساخت مسکن
شر ح

تضعیف
همسایگی

تعداد
درصد

51
8 4. 1

دسترسی

نماهای سنگی غیر

کاهش

بومی

سقف

54

شیب

به کارگیری سنگ و بتن به جای اجزای

از بین رفتن الحاقات

آشپزخانه

حذف

چوبی

مسکن

اوپن

محوطه

9

811

2.6

34.3

15.7

74

29

9

21.5

8.4

2.6

دستشویی

از

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص استفاده از الگوهای شهری در
مسکن به تفکیک روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار
داشتهاند ،براساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر
یدهد،
یها نشان م 
یباشد .بررس 
وابسته استفاده از الگوهای شهری در مسکن و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود م 
براساس میزان کیفیت مسکن ،رابطه معناداری در شاخص استفاده از الگوهای شهری در مسکن به دست آمده است.
یتوان گفت با
یباشد ،بنابراین م 
جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم م 
یکند.
افزایش میزان کیفیت مسکن ،میزان استفاده از الگوهای شهری در مسکن هم افزایش پیدا م 
جدول -8تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص استفاده از الگوهای شهری ،آزمون همگونی کای دو
شاخص استفاده از الگوهای شهری در مسکن
کم
کیفیت مسکن

متو س ط

کل
باال

کم

)% 78 ( 80

)% 13 (41

)%9( 10

04 1

متوسط

)% 16 ( 25

)% 63 ( 95

)% 20 ( 30

150

باال

)% 22 ( 20

)% 16 ( 15

)% 61 ( 55

90

95

344

کل

24 1

125

آماره آزمون کای دو پیرسون

ارزش

درجه آزادی

ضریب همبستگی

.65 0

2

سطح معناداری
00 0.

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه و جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر روی
یدهد ،کیفیت
شاخص استفاده از الگوهای شهری در مسکن پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان م 
یکند.
مسکن به صورت معناداری شاخص استفاده از الگوهای شهری در مسکن با ضریب بتای  0.64را پیشبینی م 
جدول -9اثرات کیفیت مسکن بر روی شاخص استفاده از الگوهای شهری
معناداری
00 0.

تی
2.14

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

بت ا

خطای استاندارد

0.64

60 .0

منبع :یافتههای پژوهش

B
0.34

مدل
کیفیت مسکن

بررسی تاثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی 913 ...

یتوان گفت ،شاخص شاخص استفاده از الگوهای شهری در مسکن در شاخص
با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی م 
معنی مؤثر بوده ،بنابراین افزایش کیفیت مسکن باعث افزایش شاخص استفاده از الگوهای شهری و تضعیف مؤلفه
معنی برای خانوارهای روستایی شده است
گویه ( 4فضاهای اضافه شده):
در طی ده سال گذشته بیشترین موردی که به مسکن اضافه شده است آشپزخانه است با توجه به اینکه در گذشته
بخش مجزایی که دارای سینک ظرفشویی و اجاقگاز باشد و برای پخت غذا استفاده شود در خانههای قدیمی
یشده است .استفاده از این بخش در ساخت خانههای جدید
وجود نداشت و عمومًاًا در محیط به این امر پرداخته م 
رواج یافته و از آشپزخانه در ساخت واحدهای مسکونی جدید در نظر گرفته میشود
جدول - 10فضاهای اضافه شده به مسکن در طی ده سال گذشته
آشپزخانه

پذیرایی

شر ح

اتاق

تعداد

49

130

66

درصد

14.2

37.7

19.2

انبار

سرویس و حمام

سایر

81

18

0

5.2

23.5

0

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن به
تفکیک روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشتهاند،
براساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر فضاهای
یدهد ،براساس میزان کیفیت
یها نشان م 
اضافه شده در مسکن و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود است .بررس 
مسکن ،رابطه معناداری در شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن به دست آمده است .جهت این رابطه نیز مثبت
یتوان گفت با افزایش میزان کیفیت مسکن،
یباشد ،بنابراین م 
برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم م 
یکند.
میزان فضاهای اضافه شده در مسکن هم افزایش پیدا م 
جدول -11تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن ،آزمون همگونی کای دو
شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن
کم
کم
کیفیت مسکن

متوسط
باال

باال

)% 57 (06

)%9( 10

)%23( 34

04 1

)% 22 ( 34

)% 44 ( 66

)% 33 (05

150

)% 15 (41

)% 55 (05

)% 28 ( 26

90

کل

801

آماره آزمون کای دو پیرسون

ارزش

ضریب همبستگی

متو س ط

کل

126
درجه آزادی

0.52

344

110
سطح معناداری
00 0.

2

منبع :یافتههای پژوهش

خگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر روی
در ادامه و جهت پاس 
یدهد ،کیفیت
شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان م 
مسکن به صورت معناداری شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن با ضریب بتای  0.49را پیشبینی میکند.
جدول - 12اثرات کیفیت مسکن بر روی ابعاد فضاهای اضافه شده در مسکن
معناداری
00 0.

تی
50 2.

ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

بت ا

خطای استاندارد

0.49

90 0.

منبع :یافتههای پژوهش

B
0.33

مدل
کیفیت مسکن
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با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی میتوان گفت ،شاخص فضاهای اضافه شده در مسکن در شاخص معنی مؤثر بوده،
بنابراین افزایش کیفیت مسکن باعث رشد فضاهای اضافه شده در مسکن و تضعیف مؤلفه معنی برای خانوارهای
روستایی شده است
گویه ( 5رضایت فضاهای اضافه شده):
یهای اقتصادی واحدهای مسکونی نسبت به گذشته تغییر
با توجه به تغییر نیازها و سلیقهها و با توجه به اینکه کاربر 
یافته است و امروزه منازل مسکونی کارکرد گذشته خود را ندارند بنابراین افراد به منازل مسکونی و مدرن امروزی
تمایل بیشتری دارند و به همین دلیل میزان رضایت آنها نیز زیاد است.
جدول - 13رضایت از فضاهای اضافه شده در مسکن
جمع کل

شرح

بله

خیر

تعداد

314

28

344

درصد

3 1. 9

1. 8

100
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تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص رضایت فضاهای اضافه شده به
تفکیک روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشتهاند ،آزمون
همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر وابسته رضایت از
یدهد ،براساس میزان کیفیت
یها نشان م 
یباشد .بررس 
فضاهای اضافه شده و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود م 
مسکن ،رابطه معناداری در شاخص رضایت فضاهای اضافه شده به دست آمده است .جهت این رابطه نیز مثبت
یتوان گفت با افزایش میزان کیفیت مسکن،
یباشد ،بنابراین م 
برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم م 
یکند.
میزان رضایت از فضاهای اضافه شده هم افزایش پیدا م 
جدول - 14تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص رضایت فضاهای اضافه شده ،آزمون همگونی کای دو
شاخص رضایت فضاهای اضافه شده
کم
کیفیت مسکن

متوسط

کل

باال

کم

)% 56 ( 58

)% 21 ( 22

)%32( 24

04 1

متوسط

)% 30 ( 45

)%05( 75

)% 20 ( 30

150

باال

)%81( 17

)% 26 (32

)% 56 (05

90

04 1

344

کل

120

آماره آزمون کای دو پیرسون
ضریب همبستگی

120

ارزش

درجه آزادی

0.32

سطح معناداری
00 0.

2
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خگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر روی
در ادامه و جهت پاس 
یدهد ،کیفیت
شاخص رضایت از فضاهای اضافه شده پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان م 
یکند.
مسکن به صورت معناداری شاخص رضایت فضاهای اضافه شده با ضریب بتای  0.37را پیشبینی م 
جدول - 15اثرات کیفیت مسکن بر روی ابعاد رضایت از فضاهای اضافه شده
معناداری

تی

ضریب استاندارد
ب تا

00 0.

8 .7 1

0.37

ضریب غیر استاندارد
خطای استاندارد
60 .0
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یتوان گفت ،رضایت از فضاهای اضافه شده در شاخص معنی مؤثر بوده ،بنابراین
با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی م 
افزایش کیفیت مسکن باعث خلق معنی برای خانوارهای روستایی شده است.
گویه ( 6جلب توجه مسکن برای گردشگران):
در برخی از روستاها با توجه به بافت منازل مسکونی که فرمی از گذشته دارد بومیسازی به سبک سنتی صورت
یشود که در سالهای اخیر درآمد خوبی نیز
گرفته است و از آن در جهت جذب و ماندگاری گردشگران استفاده م 
یکنند
برای روستائیان داشته است اما در دهستان سنگر افراد پاسخگو از واحدهای مسکونی برای این امر استفاده نم 
و بیشتر تمایل به ارائه خانههای شهری برای اجاره به گردشگران دارند.
جدول - 16توجه گردشگران به واحد مسکونی
جمع کل

شرح

بله

خیر

تعداد

67

277

344

درصد

19.5

.5 08

100
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تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص جلب توجه مسکن برای
گردشگران به تفکیک روستاهای مورد مطالعه که از طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار
داشتهاند ،براساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار آماری میان
یباشد .بررسیها نشان
متغیر وابسته جلب توجه مسکن برای گردشگران و متغیر مستقل کیفیت مسکن موجود م 
یدهد ،براساس میزان کیفیت مسکن ،رابطه معناداری در شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران به دست
م
یباشد ،بنابراین
نیامده است .جهت این رابطه نیز منفی برآورد شده است که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم نم 
یتوان گفت با افزایش میزان کیفیت مسکن ،میزان جلب توجه مسکن برای گردشگران افزایش پیدا نمیکند.
م
جدول - 17تحلیل روابط آماری میان میزان کیفیت مسکن خانوارهای مورد مطالعه و شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران ،آزمون همگونی کای دو
شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران
کم
کیفیت مسکن

متوسط

کل

باال

کم

)%32( 24

)% 44 ( 46

)%23( 34

04 1

متوسط

)% 49 ( 74

)% 24 ( 36

)% 26 ( 40

150

)% 25 (32

)% 63 ( 57

)% 11 ( 10

90

باال
کل

121

آماره آزمون کای دو پیرسون
ضریب همبستگی

ارزش
-20 0.

139

344

84

درجه آزادی

سطح معناداری

2

6 .4 0
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در ادامه و جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به بررسی اثرات کیفیت مسکن بر روی
یدهد ،کیفیت
شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران پرداخته شده است .بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان م 
یکند.
شبینی نم 
مسکن به صورت معناداری شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران با ضریب بتای  70 0.را پی 
جدول - 18اثرات کیفیت مسکن بر روی جلب توجه مسکن برای گردشگران
معناداری
0.34

تی
20 1.

ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

ب تا

خطای استاندارد

80 0.

50 .0
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یتوان گفت ،شاخص جلب توجه مسکن برای گردشگران در شاخص معنی مؤثر
با ضریب اطمینان و اعتبار باالیی م 
نبوده ،بنابراین افزایش کیفیت مسکن باعث افزایش جلب توجه مسکن برای گردشگران و بهبود مؤلفه معنی برای
خانوارهای روستایی نشده است
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
مسکن روستایی ،پدیدهای اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی است که برای فراهم کردن شرایط مناسب زیست،
زندگی و معیشت برپا شده است .امروزه تأمین مسکن بهعنوان یکی از معضالت اقشار گوناگون در نواحی روستایی
مطرح است .همچنین مشکالتی نظیر تکوین و گسترش خودجوش و بدون نقشه قبلی ،قدمت اکثر روستاها با بافت
فرسوده از دالیل مهم توجه به شاخصهای استاندارد مسکن روستایی است .از سویی در کنار این شرایط ،بسیاری از
ییابد که در بسیاری از ساختوسازهای جدید
شاخصهای مسکن روستایی تحت تأثیر معماری و هویت آن معنا م 
یگیرد .چنین مسائل و معضالتی درباره مسکن روستایی ضرورت توجه به آن در
این معیار موردتوجه قرار نم 
یدهد .مهمترین
یربط افزایش م 
برنامههای توسعه فضایی کشور بهویژه برنامهریزی روستایی را برای نهادهای ذ 
دالیل توجه به مسکن روستایی عبارتاند از :تحول شرایط زندگی روستایی و التزام تطابق با شرایط حال ،ضرورت
کاهش خسارات بالیای طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان و ،)...الزامات بهسازی و مقاومسازی مساکن وابسته ،فراهم
آوردن محیط مناسب زندگی و توازن شهر و روستا و ....از سویی فراهم آوردن شاخصهای کیفی مسکن در
بلندمدت تأثیر شگرفی بر بهبود فضای زیستی روستاها خواهد گذاشت و این منافع تنها منحصر به بعد کالبدی و
فیزیکی روستا نخواهد شد .با این تفاسیر پرداختن به موضوع مقاومسازی و نوسازی و بهسازی مساکن روستایی از
حهایی در این زمینه که توسط بنیاد مسکن در سال  374 1همزمان با طرح
اهم موضوعات پیش روست .یکی از طر 
اصالحی روانبخشی در روستا اجرا شد ،طرح بهسازی و نوسازی مساکن روستایی است .بهسازی ازنظر لغوی به
معنای توان بخشیدن دوباره ،باز توان بخشیدن و دوباره توانمند کردن است؛ ولی در اصطالح به مجموعه اقداماتی
یشود که بهمنظور ابقاء و بهبود کالبد و فضای بافت و بهبود کیفیت زیست بومی روستائیان با بهینهسازی
اطالق م 
ساختارفرهنگی و کالبدی جوامع روستایی در راستای سازماندهی فرآیند توزیع عادالنه امکانات زیربنایی و تسهیالت
رفاهی در کوتاهمدت صورت میگیرد.
مسكن در ميان نيازهاي انسان يكي از نيازهاي مهم است .در گذر زمان سیر تکوینی زندگی اجتماعی باعث گردید
یباشند اما
که انسان شکلهای متفاوتی از مسکن را تجربه کند .مساکن شهری امروز گونههایی از دستاورد بشر م 
تهای اقتصادی در روستا نیز
مساکن روستایی به غیر از کارکرد مساکن شهری (محل آسایش خانواده) محل فعالی 
یباشند .در خانههای روستایی فضاهای مختلف و الزم برای کار و زندگی ،انبار کاالها و آذوقه ،نگهداری دام و
م
یگاه شیوههای زیستی ـ معیشتی و نهایتًاًا نیروها و
یتوان تجل 
انجام مراسم مهیا است .در واقع خانههای روستایی را م 
عوامل مؤثر محیطی و روندهای اجتماعی ـ اقتصادی تأثیرگذار در شکل برخی آنها دانست .با توجه به کارکرد
مساکن روستایی که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه سکونت دارد بررسی تحوالت مساکن روستایی و اثرگذاری آنها
ییابد .در بخش سنگر ایجاد تعادل بین احداث مسکن در قالب ساختوساز نوین و شیوه
بر کیفیت محیطی اهمیت م 
یگردد .احداث بسیاری از مساکن قدیمی بهصورت بومی بهصرف غیر
سنتی بومی آن ،امری ضروری تلقی م 
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آکادمیک بودن علوم بومی ،دلیل بر نامطلوبی آن نیست بلکه شاید در بسیاری از موارد جنبههای توجه و احترام به
کیفیت محیطی بسیار پررنگتر از زمان حال درخور توجه و اهمیت بوده که با ذهن خالق انسان سنتی و بومی
تهای
لذکر متبلور گردیده است .استفاده از هر گونه تغییر و تحول بهکارگیری و ادغام با قابلی 
بهصورت ابنیهای قاب 
مبانی بومی میتواند در همسویی با محیط و یا کیفیت محیطی تأثیرگذار باشد.
در بخش سنگر روند تحوالت بهخصوص در شیوه زندگی روستاییان سریعًاًا تغییر یافته است و بطوریکه طي چند
دهه اخير ،روستاها ،تحت تأثير تغ يي رات اجتماعي ،ازلحاظ زيستي و فرهنگي ،دچار دگرگونی فزایندهای شدهاند .در
دوره پيش از مدرن كه مربوط به حدود نيم قرن پيش است ،روستا همواره الگوي توليد بوده و بهعنوان بنيان شهر،
از اهميت اقتصادي و اجتماعي زيادي برخوردار بوده است؛ اما پس از گسترش مدرنيسم و با توسعه امكانات و
خدمات رفاهي در روستا تغ يي راتي نيز در شيوه يا سبك زندگي روستا يي پديد آمد كه ساختار و شكل خانه نیز
متناسب با آن دستخوش تغ يي ر و تحول شد در مجموع در روستاهای بخش سنگر به دلیل اینکه مسكن روستا يي
بهعنوان كانون متمركز و تبلور كالبدي ارزشهای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي حاكم بر زندگی روستا يي ان است ،از
اهميت ویژهای برخوردار است .در بعد كالن ،عملكرد مسكن در توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي بهویژه از
نقطهنظر نقش آن در ايجاد اشتغال و جريان سرمايه و نهايتًاًا ايجاد رفاه و آسايش رواني و فكري جامعه اهميت
خاصي يافته و در بعد خرد نيز دستيابي به مقوله عمران و روستا يي بهعنوان عنصري مهم از پ كي ره اقتصادي كشور،
لزوم توجه به مسكن روستا يي را ضروري میسازد.
تحلیل شرایط کمی و کیفی محیط خصوصًاًا محل زندگی انسان (مسکن روستایی) ،از طریق روشهای کمی و
مدلهای مختلف تجربی و برنامهریزی ،رویکردی است که امروزه برای شناسایی سطح کلی کیفیت محیط به کار
نب ی ن
یرود .بررسی مؤلفه سرزندگی بهعنوان یکی از مؤلفههای کیفیت محیط نیز در همین راستا قرار دارد .درای 
م
شناسایی و سنجش شاخصهای تحوالت مسکن مربوط به ایمنی ،بقا و سازگاری بهعنوان زیرشاخههای سرزندگی
الزم و ضروری است .کاربرد ضوابط ذکرشده بسیار جامع و الزم بوده زیرا جهت استفاده در برنامهریزی بلندمدت
یباشند .به
برای تصمیم گیران و تصمیم سازان در رابطه با عوامل کالبدی و غیر کالبدی محیط مسکونی ارزشمند م 
همین جهت دیدگاه ساکنین که در روند تغییرات و تحوالت مسکن بر کیفیت محیط اثرگذار هستند بسیار ح ئِاِا ز
اهمیت است .به همین دلیل در این مقاله تالش شد تا با تبیین این شاخصها بتوان در روند تحوالت مسکن که
تیافت تا بر اساس آن کیفیت محیطی در راستای این
یشود به یک استاندارد دس 
مقولهای اقتصادی نیز محسوب م 
تحوالت بهگونهای سازمانیافته قرار گیرد تا آسیب کمتری متوجه محیط گردد .الزم به ذکر است که تنظیم چهارچوب
شهای کارشناسی و همچنین مطالعات میدانی تکمیل شده است و در هر مرحله
تجربی این پژوهش از طریق پرس 
معیارها و مؤلفهها تکمیل گشته و نهایتًاًا گویههای نهایی تشکیل شد .در نهایت کلیه یافتههای تحقیق حاصل از تجزیه
لهای آماری مورد بررسی قرار گرفت.
و تحلی 

بخش اعظم کیفیت محیطی از سه شاخص تشکیل شده است که عبارتاند از :ویژگیهای کالبدی ،ویژگیهای
کارکردی و ویژگیهای محتوایی .بررسی کیفیت محیط روستاهای منطقه مورد مطالعه بر مبنای امتیاز شاخصها و بر
اساس ارزشگذاری لیکرت و با در نظر گرفتن اختالف میانگین از میانه نظری (عدد  )3انجام شد .به همین منظور،
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برای به دست آوردن تأثیر بهرهگیری از دانش بومی در تحوالت مسکن بر ایجاد شاخص معنی در کیفیت محیطی از
یشود بخش مورد
نظر جامعه آماری از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد .همانطور که در جدول  ، 19مالحظه م 
مطالعه در ارتباط با بهرهگیری از دانش بومی با به دست آوردن میانگین  2/91از کیفیت محیط نسبتًاًا پایینی برخوردار
میباشد؛ در ارتباط با شاخص معنی در کیفیت محیطی ،این منطقه با به دست آوردن میانگین  3/60دارای محیط
سکونتی نسبتًاًا مطلوبی از دیدگاه پرسششوندگان است .در نهایت نیز ،با ترکیب شاخصهای بهرهگیری از دانش
بومی و شاخص معنی ،وضعیت کلی کیفیت محیط منطقه مورد مطالعه به دست آمد که با توجه به جدول  ،3میانگین
کلی در حد ناچیزی (  )0/ 01کمتر از حد متوسطه گویههاست؛ هرچند این امر نشاندهنده کیفیت مناسب این منطقه
نیست ،ولی با کمی اغماض میتوان چنین استنباط کرد که کیفیت محیطی روستایی این بخش در وضعیت خوب
(متوسطی) قرار دارد.
جدول شماره  - 19نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای شاخصهای مربوط به بهرهگیری از دانش بومی و شاخص معنی

منبع :یافتههای پژوهش

منابع
طشناسی شماره 16
ارجمندیان ،اصغر(  ،) 1370جمعیت و مسکن ،مجله محی 
اصغري مقدم ،محمدرضا( ،) 384 1مطالعات محيطي در برنامهریزی روستا يي
نلرزه خرداد  ، 1369فصلنامه مسکن
امیر انتخابی ،شهرام(  ،) 1381تحوالت مکانی و فضایی سکونتگاههای روستایی ناحیه طارم علیا از زمی 
و انقالب شماره 97
اهري ،زهرا و همكاران(  ،) 1367مسكن حداقل ،انتشارات مركز
بازن ،مارسل كرستيان(  ،) 1367گيالن و آذربايجان شرقي ،ترجمه مظفر امين فرشچيان
بحرینی ،سید حسین( ،)8 38 1طراحی شهری معاصر ،تهران :دانشگاه تهران.
یهای محيط جغرافيا يي شهرستان آستارا در توسعه صنعت گردشگري
بهرامي ،يدا ،) 1383 (...بررسي توانمند 
بهزاد نسب ،جانعلی(  ،) 1373مسکن روستایی در ایران ،سمنار سیاست های توسعه مسکن د ایران دانشگاه تهران ،وزارت مسکن و
شهرسازی
بهفروز ،فاطمه(  ،) 1356پژوههای در مساکن روستائیان منطقه بیابانی شرق کاشان ،دانشگاه تهران ،مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی
ایران

بررسی تاثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی 523 ...
پاپلی یزدی ،محمد حسین وثوقی خزائیف فا(  ،) 1379مسکن طوائف ترکمن ،تحلیل کارکردی یک تحول تکنیکی و اجتماعی ،فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی شماره  58و  59سال پانزدهم
پاکزاد ،جهانشاه(  ،) 1379طراحی شهری در نظام توسعه ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 30
پاکزاد ،جهانشاه(  ،) 1386مقاالتی در باب طراحی شهری ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
تفهمی ،رحمان(  ،) 1389کاربرد ابعاد رویهای طراحی شهری در تدوین چشم انداز ،مجله آبادی ،شماره 68
تولون ،ب( ،) 374 1جغرافیایی سکونت(سکونتگاههای روستایی) ترجمه محمد مظاهری ،انتشارات تربیت معلم
خليفي ،نويد(  ،) 1386بررسي فرهنگي الگوهاي مسكن روستا يي  ،فصلنامه تخصصي بياد مسكن انقالب اسالمي ،شماره 811
دالل پورمحمدی ،محمدرضا(  ،) 1379برنامهریزی مسكن ،انتشارات مهر
ذکاوت ،کامران( ،)8 37 1جایگاه طراحی شهری در نظام برنامهریزی توسعه شهری ،مجله شهر نگار.
ذکاوت ،کامران(  ،) 1379ضرورت حضور طراحی شهری در فرایند تهیه طرح جامع.
رجائی ،عبدالحمید(  ،) 1373کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین(مدیریت محیط ،نشر قومس
زرگر ،اكبر( ،) 364 1درآمدي بر شناخت معماري روستا يي ايران ،انتشارات شهيد بهشتي
زمرديان ،محمدجعفر(  ،) 1381كاربرد جغرافياي طبيعي و برنامهریزی شهري منطقهای ،انتشارات دانشگاه پيام نور
زيادي ،كرامت ا ،) 374 1(...سياست مسكن ارزان قيمت ،انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي ،جلد دوم
سعيدی ،عباس(  ،) 1375شيوههاي سكونت گزيزي و گونههاي مساكن روستا يي  ،انتشارات بنياد و مسكن انقالب اسالمي
سعيدی ،عباس(  ،) 1379مبانی جغرافیای روستایی ،انتشارات سمت
لطفي ،صديقه( ،)8 38 1مفهوم يك فيت زندگي شهري :تعاريف ،ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهري ،فصلنامه نگرشهای نو در
جغرافياي انساني (جغرافیای انساني) ،دوره  ،1شماره 4
مدنی پور ،علی( ،) 384 1فضاهای عمومی و خصوصی بابک محقق ،فصلنامه ایرانشهر،
معماريان ،غالمحسين(  ،) 1371آشنا يي با معماري مسكوني ايران (گونه شناسي برونگرا) ،انتشارات ايران
يرتي پور ،محسن(  ،) 1386معماري مسكن در روستاهاي ايران ،فصلنامه تخصصي بنياد مسكن انقالب اسالمي ،شماره 119

Beiti, Hamed. (2012). Analyzing position of the local patterns in upgrading countryside dwelling(Case
Study: East Azerbaijan province), [In Persian], Journal of Urban Management Plan, No. 29, Pages
115-130
Bentley, Yan. (2003). Responsive environments: a manual for designers, Translation by Mostafa
Behzadfar, First Edition, Tehran: Center for Publications of the University of Science and
Technology.
Cremona, Matthew, Tisdale, Steve. (2003). Reading urban design concepts. Translation by Kamran
Zakavat and Farnaz Farshad, Tehran: Azarakhsh Publications.
Golkar, Kourosh. (2001). Components of Urban Quality, [In Persian], Safeh Journal, Shahid Beheshti
University, Publication, No. 32, Pages. 38-68.
Hannachi, Pirooz, Kousheshgaran, Akbar. (2008). Valuable texture of villages explores strategies,
policy interventions in the structure, [In Persian], Journal of Abadi, No. 59, Pages. 31-24.
Lang, John. (2007). Urban Design (Typology of Procedures and Design), translation by Seyyed
Hossein Bahreini, Tehran: Tehran University Publication.
Lynch, Kevin. (2005) A Theory of City Form, translated by Seyyed Hossein Bahreini, Tehran: Tehran
University Publication.
Marans, R.W. 2003. Understanding environmental quality through quality of life studies: the 2001
DAS and its use of subjective and objective indicator, Journal of Landscape and Urban Planning,
No. 65: Pages. 73– 83.
Pakzad, Jahanshah. (2007). (Articles on Urban Design), [In Persian], by Elham Souri, Tehran: Shahidi
Publication.

8931  پاییز، شماره چهارم، سال نهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای623
Saeedi, Abbas. (1994). Socioeconomic Requirements in the Construction of Rural Homes, Seminar
Articles on Housing Development Policies in Iran, [In Persian], First Edition, Tehran: Ministry of
Housing and Urban Development Publication.

