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 تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی
 طالعة موردی: شهرستان بینالود()م 

 

  یاکبر عنابستانعلی

 ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه
 

 32/83/3332تاریخ تصویب:          55-03صص      83/80/3332تاریخ دریافت: 

 چکیده
ش شده استت های وسیعی برخوردار بوده است و در این مقاله تالهای اخیر، مسکن روستایی از تغییرات و دگرگونیدر سال هدف:

 تا تأثیر تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی بررسی شود.

ای تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده -روش تحقیق در این مطالعه، ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش،  توصیفی روش:

 آوری شده است. خانوار نمونة منطقه جمع 232ران( از سطح گیری )کوکهای آن براساس مطالعات میدانی و با روش نمونهاز داده

دار و نسبتاً ارتباط معنا دهدیمهای مطالعه نشان های همبستگی تیپ پیرسون، یافتهآمده از آزموندستبراساس نتایج به ها:یافته

های تغییترات طتوری کته شتاخصبین عوامل تغییرات اجتماعی و الگوی مستکن روستتایی وجتود دارده بته 125/8قوی با ضریب 

بتر تغییترات در  %5/12تنهتایی گرایی، بتهنماید. رواج فرهنگ مصرفاز تغییرات متغیر وابسته را تبیین می %1/35اجتماعی حدود 

های کیفیت مسکن و پالن معماری بتا کند و بیشترین تأثیر را در تحلیل مسیر بر روی شاخصالگوی مسکن روستایی را توجیه می

برجای گذاشته است. در توزیع فضایی، بین تغییرات اجتماعی و الگوی مسکن در شتش روستتا، همبستتگی  12/8و  15/8ایب ضر

 مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

 شود.های پژوهش حاضر محسوب مییابی به اطالعات الگوی مسکن روستایی از چالشدست ها:محدودیت

ها، راهکارهایی شامل توجه به تعامالت و همبستگی اجتماعی روستتاییان در ستاخت مستاکن فتهبا توجه به یا راهکارهای عملی:

پیشتنهاد شتده ه جدید، تکیه بر هویت فرهنگ بومی و قومی منطقه، کاهش وابستگی به شهرها در ساخت مساکن روستایی و غیتر

 است.

با شناسایی آثار تغییرات ناشی از نفوذ و هجوم تکنولتویی، توان پژوهش حاضر از این نظر حائز اهمیت است که می اصالت/ ارزش:

فرهنگ و سیمای شهری بر الگوی مسکن روستایی، نسبت به کنترل این فرایند و حفظ الگوی معماری سنتی متناسب بتا نیازهتای 

 زندگی امروزی اقدام نمود.

 مسکن، پالن معماری، مقاومت مسکن. گرایی، گرایش به مهاجرت، همبستگی اجتماعی، رضایت ازمصرف ها:کلیدواژه

 

                                                            
 :نویسندة مسؤول .Email: anabestani@um.ac.ir 
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

تتوان در دنیای واقع، روستا پدیتدة واحتدی استت کته نمی

بومی و عوامل و اجزای فرهنگتی، اقتصتادی، اجتمتاعی، زیستت

(ه 33، ص. 3333غیتترة آن را از یکتتدیگر جتتدا کتترد )زرگتتر، 

ز مستکن درنتیجه، شکل خاصی از مسکن موردنیاز استت کته ا

ترین تفتاوت مستکن روستتایی و شتود. اساستیشهری متمتایز 

شهری، آمیختگی تولید، معیشت و زنتدگی در خانتة روستتایی 

(. ازنظر اجتماعی، مکتان، 52الف، ص. 3333پور، است )سرتیپی

کاررفته در واحدهای مسکونی، برای مالک شکل و نوع مصالح به

، 3353ورد )بهزادنسب، آهمراه میآن مقام و منزلت اجتماعی به

(. در روستاهای ایران، در رتبتة اول، وضتع جغرافیتاییه 33ص. 

شناختی منطقه و در رتبة دوم، عوامل تولید و یعنی وضعیت بوم

بندی فضاهای روستایی اثتر سازی و شکلامور فرهنگی در خانه

 (.01، ص. 3352گذارند )خسروی، می

جمعی و انی ارتباطیکی از نتایج ناخوشایند ظهور وسایل جه

شتدن حضور فرهنگ عمومی جهانی مبتنی بر مصترف، جهتانی

هتتا برمبنتتای ستتازی ارزشدیگتتر، یکسانعبتتارتهتتا و بتتهارزش

های فرهنگی و سنتی جوامتع های غربی، مستقل از تفاوتارزش

، ص. 3335های دیگتر استت )ستعیدی، روستایی در سترزمین

-تاهای ایران را نیتز بته(. بدیهی است ادامة این روند، روس328

دنبال شهرهای آن از هویت و سیمای اصتیل ختود دور خواهتد 

ای از تفکترات غربتی نتاهمخوان بتا ماند، شالودهنچه میکرد و آ

ای است )زندیته و حصتاری، بستر فرهنگی و اجتماعی و منطقه

اساس، در پتژوهش حاضتر ستعی بتر آن (ه براین05، ص. 3333

جتماعی در زندگی روستاییان بر الگتوی است تا تأثیر تغییرات ا

وتحلیتل شتود و در کنتار آن، توزیتع مسکن روستتایی  تجزیته

فضایی ارتباط بین این دو متغیر در سطح محدودة موردمطالعه، 

ای بترای ارائتة عنتوان پایتهارزیابی گردد تا بتوان از نتایج آن به

الگویی مناسب برای مساکن روستتایی در منطقتة موردمطالعته 

)شهرستان بینتالود( کته بته شتکل حتادی در معتر  ستاخت 

 باشد، استفاده نمود. های دوم نیز میخانه

 . پیشینة تحقیق 1.2 
مقولة آثار تغییترات اجتمتاعی در زنتدگی  بهدر ایران کمتر 

های روستتایی روستاییان بر الگوی مسکن در ستطح ستکونتگاه

ایتن تحقیقتات نتتایج تعتدادی از  ،هپرداخته شده است. در ادام

 شود. بررسی می

(، بستتحا ، صتتیدایی، و جمینتتی 3333ستتعیدی و امینتتی )

-(، قنبری، رمضان3338نژاد، و فیروزی )(، صیدایی، قره3333)

آذر و ( و کریمتی3338پتور ستماکوش )زاده لسبویی، و معصوم

هتای روند دگرگتونی( معتقد هستند که 3333یوسفی )شمسی

هتای جایی روزافتزون گتروهجابه اقتصادی و تحرک و -اجتماعی

هتتای بتته رونتتدهای پایتتداری/ ناپایتتداری و دگرگتتونی انستتانی، 

هتای روستتایی منجتر شتده استت. فضایی ستکونتگاه -کالبدی

های دهد فعالیت( نشان می3338های پژوهش عنابستانی )یافته

گیری الگوهای مستاکن روستتایی اقتصادی روستاییان، در شکل

ای بته ناحیتة انتد، کته از ناحیتهرجای گذاشتهاثرات ماندگاری ب

(، 3333دیگتتر متفتتاوت خواهتتد بتتود.  شتتکوری و عستتگری )

( در بررستتی مستتکن 3333( و )3335(، )3331پور )ستترتیپی

های توستعه، معتقتد هستتند کته در طتول روستایی در برنامته

ریزی کشتتور، بتته مستتکن روستتتایی شصتتت ستتال نظتتام برنامتته

های بعتد از جود عنایتی که در برنامتهتوجهی شده است و باوبی

پیروزی انقالب به روستتاها شتده استت، امتا تتا تحقتق فضتای 

کالبدی مناسب فاصلة بسیار زیادی وجود دارد. حجتت  -زیستی

 الگتوی ارضتی، اصتالحات از ( بر این باور است که پت 3335)

 در روستاها گسترش یافت، فضتاهای معماری شهری و گسترش

 هایهشیو و مصالح از استفاده شدند و رایج یشهرشبه سکونتی

دادنتتتد.  تغییتتتر را روستتتتا چهتتترة وستتتازستتتاخت غیربتتتومی،

(، افراختتته و هواستتی 3333زاده )اردهانی و رستتتمعلیقاستتمی

-(، مطیعتی3338(، عنابستانی، شتایان، و بنیادداشتت )3338)

( 3333فضلی و کاویتانی )( و رحمانی3333لنگرودی و بخشی )

هتتای مستتکن روستتتایی، اثتترات کالبتتدی، دهنتتد وامنشتتان متتی

های روستتتایی اقتصتتادی، اجتمتتاعی و فرهنگتتی در ستتکونتگاه

انتد و بیشتترین اثرگتذاری اعتبتارات، درزمینتة برجای گذاشتته

نتتتایج حاصتتل از ستتازی مستتکن روستتتایی بتتوده استتت. مقتتاوم

 (3338افتختاری، و نیکبختت )التدینتحقیقات پورطاهری، رکن

وی مستکن گتغییر در التی و نگبین تغییرات فرهمشخص نمود 

 معناداری برقرار است. و خطی  ةتایی رابطروس

تتوان بته شده در خارج از کشور نیز میهای انجاماز پژوهش

ها اشاره نمود که با تحقیق حاضر مشابهت دارنتده تعدادی از آن

 2الدین(، محمتد میتی و شتم 3353) 3ازجمله، مطالعتات ولتز

عوامتل اجتمتاعی، دهند ( نشان می2883) 3ورگات( و ت2885)

. شوندساکن میمکل شفضایی باعث تغییر  وی هنگاقتصادی، فر

 شرایگ وای سنتی هص تغییر از ارزشوخصی بههنگتغییرات فر

کونی ستای مهتطرح وکن ستی مگوبر ال ،یبی غرگبک زندسبه 
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 1هتای والکترهتای پژوهشیافته اند.اثرات متعددی برجای نهاده

 ( بیتتانگر ایتتن استتت کتته2885) 5( و النعتتیم و محمتتود2883)

 هتةه در سه دژویهبنیجریه، ستایی در وی مسکن رگوتغییرات ال

شدن صورت جهانی ودن شیشهری، هنگر تغییرات فرثبر ا ،اخیر

 ،که در چند سال اخیترد نهست معتقد 0نورس و بلیکاند گرفته

رنشینی شهزی، ساهانیای جهثیر فرایندأتتحت کاناداای هستاور

-به ،اند که این عواملهرفتگقرار  نوین ایهییوتکنول و گسترش

اقتصادی  وی، جمعیتی گنفرهد باعث تغییرات اجتماعی، وخةنوب

در (. 00، ص. 2883)نتتورس و بلیتتک،  انتتدهشتتد روستتتاهادر 

ویتژه هایی بوستکن رسای بر مهنگتغییرات فر ،ای ترکیههستاور

نظام  و اندتأثیر داشتهکن سکالبدی م وفضایی  در ابعاد تغییرات

-کردهغرب  هنگثر از فرأنی جدید را متوای مسکهساخت واحد

 (.382، ص. 2880، 5 اوغلوحستناوغلو و حاجیحسناند )حاجی

بانسکی و وسولوسکا بتر ایتن بتاور هستتند کته دراثتر تحتو ت 

گیری های جدیدی درحال شکلاقتصادی در لهستان، ساختمان

ستند که خود تابعی از میزان نزدیکی به حومة شتهر و فاصتله ه

 (.330، ص. 2838، 3باشند )بانسکی و وسولوسکیاز آن می

شتده های داخلتی و ختارجی انجتاممروری گذرا بر پژوهش

دربتین عوامتل اقتصتادی،  دهدیمدرزمینة الگوی مسکن نشان 

ری اجتماعی و کالبدی، تغییرات اجتماعی و فرهنگتی تأثیرگتذا

انده بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر آن است بیشتری داشته

تا با رویکردی جدید، ارتباط بین تغییرات اجتمتاعی در زنتدگی 

روستتاییان بتتا تغییترات الگتتوی مستکن روستتتایی در محتتدودة 

 موردمطالعه، موردارزیابی و سنجش قرار گیرد.

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق   2.1

هتای روستتا موقعیت جغرافیتایی بیتانگر بستیاری از ویژگی

ها، امکان دسترسی به منتابع ازجمله حجم جمعیت، نوع فعالیت

، 3353های بالقوه برای رشد و توستعه استت )ستعیدی، و توان

(. منطقة موردمطالعهه یعنی شهرستان بینالود )طرقبه و 18ص. 

آبتادی  53 شاندیز( در استان خراسان رضتوی واقتع استت کته 

-نفتر جمعیتت دارد. بته 33335خانوار و  3313دارای سکنه با 

 0'و 3''لحاظ ریاضی، محدودة موردمطالعه در عر  جغرافیتایی

 3'و 53''شتمالی و طتول جغرافیتایی  30°و 38'و 21''تا  30°و

شتتترقی واقتتتع استتتت و از ستتتمت  53°و 30'و 30''تتتتا  53°و

ل، شر  و جنوب چناران، از سمت شما غرب به شهرستانشمال

نیشتابور  به شهرستان مشتهد و از ستمت غترب بته شهرستتان

کیلومترمربتع استت کته  3/3335شود. مساحت آن محدود می

باشتد معادل یک درصد از کل وسعت استان خراسان رضوی می

نقطة شهری است )استانداری  2دهستان و  1بخش،  2و دارای 

 (. 3333خراسان رضوی، 

 . روش تحقیق2.2
کتته بتتا  همبستتتگی استتت -پتتژوهش از نتتوع توصتتیفی ایتتن

گیری از روش پیمایشتی و بتا استتفاده از ابتزار پرسشتنامه بهره

هتای تحقیتق توصتیفی، انجام شتده استت. یکتی از انتواع روش

 تحقیق همبستگی است. 

روستتتای دارای ستتکنه بتتا جمعیتتت  53شهرستتتان بینتتالود 

مل تمتام نفر دارد. در این پژوهش، جامعتة آمتاری شتا 33335

 13خانوار شهرستتان هستتند کته برابربتا  28روستاهای با ی 

، N0باشد و براستاس فرمتول نفر می 33815روستا با جمعیت 

بترآورد حجتم  . بترایباشتدیمخانوار  1133روستا با  33تعداد 

گیتتری از روش نمونتته نمونتته در ستتطح خانوارهتتای روستتتایی،

بنتابر   %25/0ی خطتااحتمال  و %35ران با سطح اطمینان ککو

بترای ارزیتابی آثتار  .ه استشد سهم جمعیت هر روستا استفاده

نفتتر  232تغییتترات اجتمتتاعی بتتر الگتتوی مستتکن در روستتتاها، 

گیتری تصتادفی صورت نمونهبه)سرپرست خانوار( از روستاییان 

انتد. ستؤال اصتلی در تحقیتق موردپرسشگری قترار گرفتهساده 

ییان، تغییرات اجتماعی بته حاضر این است که در زندگی روستا

های روستتایی چه میزان در الگوی مسکن موجود در ستکونتگاه

گویی بته ستؤال تحقیتق، ایتن فرضتیه   اند؟ برای پاسخمؤثر بوده

رستد در زنتدگی روستتاییان، نظتر میطراحی شتده استت:  بته

 اند.تغییرات اجتماعی بر الگوی مسکن روستایی اثرگذار بوده

تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر  برای بررسی آثار

معترف  15شتاخص و  3الگوی مسکن روستتایی، از دو متغیتر، 

 لیکترت طیتف برمبنتای هاتمتامی گویته )گویه( استتفاده شتد.

شتدند. بترای  تنظیم زیاد( خیلی متوسط، زیاد، کم، کم، )خیلی

ها، از نظرهای متخصصان و کارشناسان ارزیابی روایی پرسشنامه

ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استفاده شد طه در دانشگاهمربو

 05/8کرونباخ با اعتبار بین  برمبنای آلفای هاپرسشنامه پایایی و

هتتای هتتا از روشبتترای تحلیتتل داده گردیتتد. تأییتتد 35/8تتتا 

همبستگی اسپیرمن و پیرسون، رگرسیون چنتدمتغیره، تحلیتل 

 Lisrelو  SPSSی افزارهتاعاملی و تحلیل مسیر با کمتک نرم

 کمک گرفته شد.
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 بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق .1جدول 
 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 آلفای کرنباخ هاتعداد گویه نام شاخص متغیر

تغییرات 
 اجتماعی

 050/8 0 گرایش به مهاجرت

 -- 3 گراییگرایش به مصرف
 033/8 5 همبستگی اجتماعی

 518/8 5 تعامالت اجتماعی

 053/8 5 های اجتماعیناهنجاری

 508/8 21 جمع

 الگوی مسکن

 351/8 1 رضایت از مسکن روستایی

 383/8 1 مقاومت مسکن

 -- 3 پالن معماری مسکن
 552/8 31 کیفیت بنای مسکن

 300/8 23 جمع

 . مبانی نظری تحقیق 3
کا یی  عنوانمثابة واحد تسهیالت فیزیکی یا بهمسکن به   

اقتصادی و پردوام است که نقش اجتماعی یتا جمعتی نیتز دارد 
، مشتمل بر رفع نیازهای براین( و افزون31، ص. 3333، 3)بورنه

اجتماعی افتراد  -عنوان نمایش مقام و وضعیت اقتصادیمالی به
حتال، مستکن (. بااین33، ص. 3333، 38نیز  است )کاتر و تروار

راد نسبت به جهان و کا یی عمده و پذیری افعامل اصلی جامعه
گیتری کننده در سازمان اجتماعی فضا است که در شتکلتعیین

هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بستیار 
(. در بستیاری 333، ص. 2880، 33ای دارد )شتورتکنندهتعیین

ترین عامتل تأثیرگتذار بتر میتزان رضتایت فترد از از موارد، مهم
، 32در محله، مسکن و شرایط محیطی آن است )وستویسکونت 
(. عوامل اقتصادی، سبک معماری، زبان بتومی 335، ص. 2880

وهتوا، جغرافیتا و آداب و شناختی، آبهای سبکمنطقه، گرایش
هتای مختلتف سنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکتان

 (. 335، ص. 2880 ،33تأثیرگذار هستند )سندویچ
ی مؤثر بر بافت روستاها شامل مواردی چتون عوامل اجتماع

قومیت، نحوة سکونت پیشتینیان، ستاختار ختانواده، مهتاجرت، 
روابط خویشتاوندی، قشتربندی اجتمتاعی، امنیتت و اعتقتادات 

، 3333گردد )احمدیان و محمتدی، مذهبی و باورها و رسوم می
 مقولة مستکن روستاها فضای در مهم عناصر از یکی (.315ص. 
 بتا انستان ارتبتاط و چگونگی تعامل از نمادی عنوانبه که است

 متمتتادی ستتالیان طتتی ختتویش، در پیرامتتون طبیعتتی محتتیط
 گیترد ومتی شتکل منطقه هر مکانی در -زمانی شرایط برحسب
 -اجتماعی نگرش اقتصادی و ابعاد در هافعالیت نوع دهندةنشان

  و تکنولتویی از استتفاده و چگونگی تحول و روستاییان فرهنگی
-استت )حستینی آن ستاکنان معیشت و درآمد سطح درنهایت،

-رعایتت دلیتلبته سو، روستتاییان(. ازیک23، ص. 3338ابری، 

 و گذشتته در مستکن ستاخت در فنتی و نکردن اصتول ایمنتی

جامعتة  امتروز نیتاز بتا مستاکن این گونبودنپاسخ دیگر،ازسوی
 از ستاخت تبعیتت بته را روستتایی مستکن در تغییتر روستایی،
 را رونتد بر این مکانیزم حاصل که نمودند شروع شهری مساکن

 :نمود کلی توصیف شکل دو در توانمی
 شتهرها، بتا پیونتدی ناگسستتنی  ایجاد برعالوه الف. روستاییان

 را آن و گیرنتدمتی فرا آنجا از خانه را ساخت هایشیوه و الگوها
 شتهری مستکن گونهاین زیرا، گیرندهکار میبه خود روستای در

 باشد و در ساکنان آن امروزی نیازهای گویتوانسته است جواب
)ازکیتا و  داشتته باشتد بهتری کارآیی مخاطرات محیطی، مقابل

 (ه53، ص. 3330غفاری، 

 برجستتة در نقتش توانمی را شدنشکلهم این دیگر ب. دلیل
کته ایگونتهبته زمینه دانستهدراین اسالمی انقالب مسکن بنیاد
 هتایطرح اجترای و ازطریتق تهیته اسالمی انقالب کنمس بنیاد
 روستاها در نمونه مسکن مسکن ازطریق ترویج روستایی، هادی

 را اقتداماتی روستایی، وسازهایساخت نسبی بر نظارت اعمال و
 استت داده انجتام روستتاها در مستکن وضتع درراستای بهبتود

 و شتتهر رابطتتة افتزایش (ه بنتتابراین،313، ص. 3338)رضتوانی، 
 پوشتش توسعة ارتباطی، هایشبکه از گسترش تبعیت به روستا
 روستتایی، توستعة جامعة در پولی روابط ورود و تلویزیون، رادیو

 حتذف و ارضتی ویتژه انجتام اصتالحاتبته و آموزشی مؤسسات
 ایران روستایی جامعة تأثیرپذیری از روستا، مالک سیاسی قدرت
فتراهم آورده  را وستتاییر تحو ت و تغییر فرایند آغاز و از شهر
 (. 03-01، صص. 3331)طالب و عنبری،  است
هایی که جامعتة روستتایی ایتران را ترین نقایص و ضعفمهم   

هتای گذشتته، تتوان در نتزول ارزشپذیر کرده است،  میآسیب
تغییر فرهنگ قناعت به فرهنگ اسراف و تبذیر، نظام آموزشی و 

چیدگی روابتط اجتمتاعی و های اجتماعی، پیارتباط آن با ضعف
های های اجتماعی، تبعیض و نابرابری اجتماعی و آستیبآسیب

های اجتمتاعی خالصته ناآگاهانه و ضعفاجتماعی و هنجارهای 
 (.02-01ب، صص. 3333پور، نمود )سرتیپی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .1شکل 

 3332وهش، های پژمأخذ: یافته

 های تحقیق. یافته4
. تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان از دیددگاه 1. 4

 هاآن
برای سنجش میزان تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان 

گانة گرایش های پنجدر نواحی روستایی موردمطالعه، از شاخص

گرایی، همبستتگی اجتمتاعی، به مهاجرت، گترایش بته مصترف

هتتای اجتمتتاعی در روستتتاها عی و ناهنجاریتعتتامالت اجتمتتا

معترف  21ها، از استفاده شده است و برای تبیین ایتن شتاخص

کمک گرفته شده است. با توجته بته اینکته در پتژوهش حاضتر 

ای لیکترت استتفاده ها از طیف پتنج گزینتهبرای ارزیابی معرف

استت، میتانگین وضتعیت  5/2شده و میانتة نظتری آن برابربتا 

گانتة تغییترات اجتمتاعی در جامعتة روستتایی نجهای پشاخص

در شتتاخص گتترایش بتته  35/2نمونتته، برابتتر بتتین حتتداقل 

در شتتاخص میتتزان تعتتامالت  53/3گرایی تتتا حتتداکثر مصتترف

باشتده بنتابراین، نتتایج ارزیتابی اجتماعی دربین روستتاییان می

دهندة ایتن استت کته روستتاییان نگرانتی جتدی از رواج نشان

جتمتاعی در روستتاها دارنتده هرچندکته هنتوز های اناهنجاری

میزان تعامالت و همبستتگی اجتمتاعی در بتین روستتاییان در 

از افراد روستتایی  %3/02سطح نسبتاً خوبی قرار دارد. درنهایت، 

معتقد هستند که تغییرات اجتماعی در سطح متوستط تتا زیتاد 

آن را تبیین خواهتد نمتود. بترای  22/3بوده است، که میانگین 

 کیفیت بنای مسکن پالن معماری مسکن مقاومت مسکن روستایی رضایت از مسکن روستایی

وی گاز ال خانوادهمندی تمیزان رضای -
 مسکن جدید معماری

مقابل در  خانواده میزان احساس امنیت -
 سوانح طبیعی

یری گرضایت از موقعیت قرار نمیزا -
 مسکن

میزان رضایت از مساحت واحد مسکونی  -
 ها و تعداد اتاق

 

 وجود اتاق مخصوص پذیرایی  -
 های جداگانه برای خواب اتاق -
 سرویس بهداشتی داخل اتاق خواب -
 اپن آشپزخانة -
 داشتن حیاط خلوت  -
وجود سرویس بهداشتی در داخل  - 

 ساختمان 
 

 

کن سام ساخت مهنگمیزان مشورت در  -
 با مهندس متخصص

برخورداری از آموزش در جهت میزان  -
ساخت  یان براییدانش فنی روستا یارتقا

 مسکن
م هنگاع خاک در نوو  ترمیزان توجه به بس -

 ساخت مسکن
نظارت مهندسان ناظر در روستا بر  میزان -

مرمت مساکن خت مساکن جدید و سا
 قدیمی

 

  و زیربنا کل مساحت واحد مسکونی -
 داماز داری محل نگه -
 نوع مصالح ساختمانی -
 تعداد طبقات واحد مسکونی -

 تعداد اتاق در واحد مسکونی -

 کیفیت بنا -

 میزان احساس آرامش  و آسایش  -
 در واحد مسکونیامکانات موجود  -

 عمر ساختمان -

 و سرمایش وسایل گرمایش -

 

 الگوی مسکن روستایی

 

های خانواده در روستا، معکوس تمایل والدین شدن خواسته، برآوردهط روستایی در محگبه زند تمایل
های های شغلی در روستا، اعتقاد به نابرابری فرصتبه مهاجرت از روستا، امید به کسب فرصت

  زندگی در روستا بینی به آیندةروستا و احساس خوش ی بین شهر واقتصاد
 گرایش به مهاجرت

ان
ایی

ست
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ی 
دگ

 زن
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تم
اج

ت 
یرا
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 همبستگی اجتماعی

 تعامالت اجتماعی

های اجتماعیناهنجاری  

یگرایگرایش به مصرف  
، لمان، ماهواره، تختخواب، ماشین ظرفشویی، مبروبرقی، ماشین لباسشویی، رایانهاتومبیل شخصی، جا

 و غیرهیخچال و فریزر، ویدئو، رادیو و تلویزیون، کتابخانه، موتورسیکلت 

 
های دوم روستایی، حل و فصل ساکنان خانهبرخورد با  ،وستاراکن در سرفتار مناسب با افراد مهاجر 

کن در ابین مردم سهای روستایی، همدلی مردم با روستاهای پیرامونی و یکدلی کدخدامنشانه درگیری
 روستا

مذهبی و  مسمراهای جمعی، شرکت در ، انجام تفریحات و سرگرمیهمیت خانواده به دید و بازدید از اقواما 
قاد به پیشرفت امور روستا در اعت های اجتماعی، اقتصادی،، مشارکت روستاییان در فعالیتای ملیهتمناسب
 ردی برای حصول به منافع جمعیشت از منافع فگذاعتقاد به  و مکاریه ةسای

 
مصرف مواد  ، افزایشوستاییر ةشدن مذهب در جامعرنگکم، شهری ةجامع هنگثیر فرأترس و نگرانی از ت

 و افزایش طالق در روستا افزایش سرقت اموال و احشام ،وستاییرمخدر در میان جوانان 
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استکوئر ها با فراوانی موردانتظتار، از آزمتون کتایمقایسة نسبت

دهتد بتا های تحقیق نشتان میشود و یافتهپیرسون استفاده می

، د یل کتافی بترای رد فتر  صتفر وجتود دارده %35اطمینان 

گتویی بته هتای روستتایی از نظتر انگیتزة پاستخیعنی بین گروه

اعی در زنتتدگی ستتؤا ت یادشتتده در رابطتته بتتا تغییتترات اجتمتت

 روستاییان اختالف معناداری وجود دارد.

 بررسی میزان تغییرات اجتماعی از دیدگاه روستاییان )درصد( .2جدول 
 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 بسیار  زیاد متوسط کم اصالً هامعرف
 زیاد

 میانگین
 وزنی 

انحراف 
 معیار

 50330/8 35/3 3/5 3/33 5/38 3/21 5/5 معکوس گرایش به مهاجرت 
 3555/8 35/2 3/1 0/33 3/33 3/30 0/3 گراییگرایش به مصرف

 03833/8 23/3 5/5 5/33 3/33 1/22 5/2 میزان همبستگی اجتماعی

 13305/8 53/3 2/32 15 1/23 3/3 0/3 میزان تعامالت اجتماعی

 03303/8 33/3 3/35 3/33 3/38 5/35 3/3 های اجتماعیترس از رواج ناهنجاری

 33332/8 22/3 3 1/33 5/38 21 3/1 جمع

 

 . الگوی مسکن روستایی 2. 4
 ختانوادگی، رفتاه و آستایش کیفیتت آن، و مستکن مالکیت

و  تشتخص خانوارهتا، ثتروت افتزایش اقتصتادی، رشد به کمک

 و هتاآسیب کاهش فرزندان، موقعیت تحصیلی اجتماعی، منزلت

 را همستایگی ثبتات و متدنی مشارکت اجتماعی، هایناهنجاری

(. بترای بررستی الگتوی 30، ص. 3333دارد )قتادری،  همتراهبه

هایی مانند رضتایت، پتالن معمتاری، مسکن روستایی از شاخص

مقاومت و کیفیت مساکن بهره گرفته شده و بترای تبیتین ایتن 

معرف کمک گرفته شتده استت. بتا توجته بته  23ها، از شاخص

هتا از طیتف پتنج اینکه در ایتن تحقیتق بترای ارزیتابی معترف

 5/2ای لیکرت استتفاده شتده و میانتة نظتری آن برابربتا گزینه

های چهارگانتة الگتوی مستکن است، میانگین وضعیت شتاخص

در  53/2روستایی در جامعة روستایی نمونه برابتر بتین حتداقل 

در شاخص میتزان  5/3شاخص پالن معماری مسکن تا حداکثر 

استه بنتابراین، نتتایج  رضایتمندی از مسکن در بین روستاییان

دهندة این است که تغییر در الگوی پالن معمتاری ارزیابی نشان

-مساکن روستایی اتفا  افتاده استه اما هنوز در هنگام ستاخت

 وساز مساکن خود در روستاها کمتر به نکات فنی توجه دارند.

 درصد(های روستایی از دیدگاه روستاییان )بررسی الگوی مسکن در محیط .3جدول 
 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 بسیار  زیاد متوسط کم اصالً هامعرف
 زیاد

 میانگین
 وزنی 

انحراف 
 معیار

 0315/8 5/3 3/5 5/13 2/33 5/3 1/3 میزان رضایتمندی از مسکن

 5535/8 53/2 2/5 3/1 3/55 38 0/22 پالن معماری مسکن

 8155/3 53/2 5/2 3/35 5/20 3/35 3/35 مقاومت مسکن روستایی

 1530/8 33/3 - - - - - کیفیت بنای مسکن

 5332/8 33/2 - - - - - جمع

 

. تحلیل فضایی ارتبدا  بدین تغییدرات اجتمداعی و 3. 4

 الگوی مسکن روستایی 
قبل از بررسی رابطة بین متغیر مستقل و وابستته، ابتتدا بتا 

ها اسمیرنوف، نرمالیتی شتاخص -استفاده از آزمون کولموگروف
های گترایش بته بررسی شد که براساس نتایج تحقیق، شتاخص

گرایتتی، همبستتتگی اجتمتتاعی و تعتتامالت اجتمتتاعی در مصترف
های رضایت از مسکن، مقاومت و پتالن متغیر مستقل و شاخص

انده بنابراین، برای بررسی رابطه در این معماری نرمالیتی نداشته
رمجمتوع، ها از آزمون اسپیرمن استتفاده شتده استت. دشاخص

های هر دو متغیر مستقل و وابستته از نرمتالیتی برختوردار داده
بودند و درنتیجه، از آزمون پیرستون بترای بررستی همبستتگی 
استفاده شد. بتین تغییترات اجتمتاعی در زنتدگی روستتاییان و 
الگوی مسکن روستایی رابطة همبستگی مستقیم و نسبتاً خوبی 

شتود کته مشتاهده می %33در سطح معناداری  123/8با مقدار 
اعی بتر الگتوی مالحظة آثار تغییرات اجتماین، بیانگر تأثیر قابل
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( 1های پژوهش براساس جدول )از یافتهمسکن روستایی است. 
توان نتیجه گرفت کته بتین تغییترات اجتمتاعی در زنتدگی می

روستتتاییان و الگتتوی مستتکن روستتتایی در بیشتتتر روستتتاهای 
نقندر، ازغد، مایان سفلی، زشتک و  موردمطالعه مانند چاهشک،

داری وجود دارد. همبستگی ویرانی )نورآباد( ارتباط مثبت و معنا

باشد و در بعضی از موارد مورداشاره در این روستاها مستقیم می
آفرینی بیشتتر تغییترات معناکه با نقشایننسبتاً کامل استه به

وی مستکن اجتماعی در زندگی روستاییان، میزان تغییر در الگت
 یابد.روستایی در این روستاها افزایش می

 بررسی ارتبا  بین تغییرات اجتماعی و الگوی مسکن روستایی .4جدول 
 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 نام روستا
یب مقدار ضر

 همبستگی
احتمال ر مقدا

 آزمون
 تحلیل نتیجة آزمون

 ر است.داارتباط معنا رد فرضیة صفر آزمون 883/8 182/8 چاهشک
 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفر آزمون 833/8 513/8 نقندر
 - پذیرش فرضیة صفر 383/8 815/8 آهنکالته

 - پذیرش فرضیة صفر 233/8 230/8 حصارسرخ
 - پذیرش فرضیة صفر 535/8 830/8 نوچاه

 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفرآزمون 883/8 511/8 ازغذ

 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفرآزمون 833/8 505/8 مایان سفلی
 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفرآزمون 825/8 301/8 زشک
 - پذیرش فرضیة صفر 233/8 303/8 جاغر 
 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفرآزمون 888/8 501/8 ویرانی
 دار است.ارتباط معنا رد فرضیة صفرآزمون 888/8 123/8 جمع

 

 
 توزیع فضایی ارتبا  بین تغییرات اجتماعی و الگوی مسکن روستایی .2شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

های تغییرات اجتماعی بدر . تحلیل اثرگذاری شاخص4. 4

 الگوی مسکن روستایی

برای بررسی میزان تأثیرگذاری تغییرات اجتماعی در زنتدگی    
ز دیتدگاه روستتاییان، از روستاییان بر الگوی مسکن روستتایی ا
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مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. براستاس مقتدار 
شتود کته رگرستیون خطتی مشتخص می 351/8ضریب تعیین 

از کتتل  %1/35متغیرهتتای مستتتقل بتتر متغیتتر وابستتته حتتدود 
، مجمتتوع ANOVAکنتتد. در جتتدول تغییتترات را توجیتته می

یشتر و ستطح مربعات، درجة آزادی، میانگین مربعتات، آمتارة ف
یتا  P-Valueمعناداری رگرسیون گتزارش شتده استت. مقتدار 

 85/8باشتد کتته از متی 888/8همتان ستطح معنتاداری برابربتا 
تر استته بنتابراین، فرضتیة صتفرآزمون مبنتی بتر نبتود کوچک

کنیمه رد متتی %33معنتتاداری متتدل رگرستتیون را بتتا اطمینتتان 
استت. در دار درنتیجه، متدل رگرستیونی ازلحتاظ آمتاری معنتا

(، برای هریک از پارامترهای مدل رگرستیون، مقتادیر 5جدول )

انحتتراف معیتتار بتترآورد پارامترهتتا، بتترآورد  بتترآورد پارامترهتتا،
آزمون وسطح  tپارامترهای مدل رگرسیون استانداردشده، آمارة 

معناداری برآورد پارامترهتا گتزارش شتده استت. بترای بررستی 
-مارة دوربین واتسن استتفاده متیها از آماندهبودن باقیمستقل

دهنتدة باشتد، نشتان 5/2تتا  5/3شود که اگتر مقتدار آن بتین 
ها است، کته مقتدار آن در اینجتا برابربتا ماندهبودن باقیمستقل
ها مستقل از یکدیگر هستند. با ماندهاسته بنابراین، باقی 532/3

دار ها در متدل معنتاتوجه به نتایج حاصل، تأثیر تمتام شتاخص
هتای استه اما همبستگی اجتماعی و تترس از شتیوع ناهنجاری

اجتماعی، تأثیر منفی بر الگوی مسکن خواهنتد داشتت کته بتا 
 نتایج عینی در منطقة مورد مطالعه تطابق خواهد داشت.

 گذاری تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکنبررسی اثر .5جدول 
 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرهای مستقل
ضریب 

 متغیر

ضریب 

استاندارد 

 )بتا(
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 در مدل معنادار است.   053/3 - 183/5 888/8مقدار ثابت
 دل معنادار است.در م 888/8 313/3 218/8 213/8 گرایش به مهاجرت

 در مدل معنادار است. 888/8 283/5 125/8 253/8 گراییگرایش به مصرف

 در مدل معنادار است. 830/8 -123/2 -358/8 -213/8 همبستگی اجتماعی

 در مدل معنادار است. 830/8 133/2 350/8 333/8 تعامالت اجتماعی
 ر مدل معنادار است.د 830/8 -130/2 -318/8 -332/8 های اجتماعیناهنجاری

متغیر وابسته: الگوی مسکن روستایی 
های برای بررستی میتزان تأثیرگتذاری هرکتدام از شتاخص

تغییتترات اجتمتتاعی در زنتتدگی روستتتاییان بتتر الگتتوی مستتکن 

هتا، از روستایی از دیدگاه ساکنان و بررسی نحوة روابط بتین آن

ور، ابتتدا آنالیز تحلیل مسیر استفاده شده است. برای ایتن منظت

تر، از مدل تحلیل عتاملی اهمیتهای کمنمودن گویهبرای خارج

گویتته از شتتاخص گتترایش بتته  2استتاس، استتتفاده شتتد و بتتراین

هتتای گویتته از شتتاخص تتترس از شتتیوع ناهنجاری 3مهتتاجرت، 

گویه از شاخص کیفیت مسکن روستایی از تحلیل  3اجتماعی و 

یل مستیر وارد خارج شدند. سپ ، متغیرها )شاخص( برای تحل

( و مقتدار ضتریب تتأثیر tمدل شدند کته براستاس آمتارة تتی )

 دستت آمتدهای زیتر بتهاستانداردشدة بتا برای هر مسیر متدل

  (.3)شکل 

 هامدلهای تحقیق، اعتبار و برازندگی مناسب براساس یافته

دو به درجة آزادی کمتر از شوده زیرا، مقدار تقسیم کیتأیید می

 85/8کمتتتر از  RMSEA(، مقتتدار 523/3استتت )معتتادل  3

و   33/8ترتیتتب مقتتادیر بتته AGFIو  GFI( و 813/8)معتتادل 

ترتیب به NNFIو  NFIرا دارا هستند و درنهایت، مقدار  31/8

قبول مدل دهندة برازش قابلاست که نشان 35/8و  35/8برابربا 

های متغیتر (، از بتین شتاخص3باشد. براساس نتایج شکل )می

، تغییترات اجتمتاعی در زنتدگی روستتاییان و تترس از مستقل

های اجتماعی، پ  از آنالیزهای مکترر تحلیتل شیوع ناهنجاری

های متغیر مسیر مشخص گردید که اثرات مستقیمی بر شاخص

وابسته الگوی مسکن روستایی ندارنده بنابراین، از متدل تحلیتل 

 های متغیترمسیر خارج شتدند. در بررستی اثرگتذاری شتاخص

مستتتقل بتتر متغیتتر وابستتته، شتتاخص گتترایش بتته فرهنتتگ 

های رضایت، پالن معمتاری، مقاومتت و گرایی بر شاخصمصرف

اثرگتذاری  15/8و  22/8، 13/8، 25/8ترتیتب کیفیت مسکن به

داشته است. شاخص تعامالت اجتماعی فقط بتر روی رضتایت و 

گتذارد و تتأثیر می 28/8و  25/8کیفیت بنای مسکن با ضریب 

و  35/8یش بتته مهتتاجرت بتتر مقاومتتت مستتکن بتتا ضتتریب گتترا

تتأثیر  -31/8همبستگی اجتماعی بر کیفیت مسکن بتا ضتریب 

شود کته در بتین آثتار اساس،  مشخص میخواهد داشته براین

تغییرات اجتماعی، بیشترین اثرگذاری مربوط بته رواج فرهنتگ 

 گرایی در منطقة موردمطالعه خواهد بود.مصرف



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های تغییرات اجتماعی بر الگوی مسکن روستاییمیزان اثرگذاری شاخص .3 شکل

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 گیری  و ارائه پیشنهادها. بحث و نتیجه5 
انتتد در زنتتدگی روستتتاییان، تغییتترات اجتمتتاعی توانستتته

بتا  آورنتد. در مقایسته وجتودبتهتغییراتی را در الگتوی مستکن 

ویژه در کانادا، ترکیته و شده در خارج از کشور بهتحقیقات انجام

ه نورس و بلیتک، 2885ه آلنعیم و محموده 2882نیجریه )والکر، 

(، تحقیتق 2880اوغلو ، حسناوغلو و حاجیحسنه حاجی2883

دهد در زندگی روستتاییان، تغییترات اجتمتاعی حاضر نشان می

هایی ازقبیتل ستتایی در شتاخصاند در الگوی مسکن روتوانسته

همراه داشته رضایتمندی، کیفیت بنا و مقاومت آن، دگرگونی به

باشنده بنابراین، نتیجة تحقیق حاضر نتایج تحقیقات ختارجی را 

شده در داختل در مقایسه با نتایج تحقیقات انجام کند.تأیید می

کشور، مطالعتة حاضتر مؤیتد ایتن مطلتب استت کته تغییترات 

زندگی روستاییان سبب بتروز تغییراتتی در الگتوی  اجتماعی در

هایی مانند نتوع استتفاده از وستایل و مسکن روستایی در حوزه

هتای معمتاری امکانات جدید در داخل مساکن و طراحی و پالن

متفاوت از معماری سنتی در مساکن روستایی شده استت. ایتن 

( درزمینتتة 3338یافتتته بتتا مطالعتتات پورطتتاهری و همکتتاران )

غییرات فرهنگی و تأثیر آن بر تغییر الگوی مسکن روستتایی و  ت

(، افراختتته و هواستتی 3333زاده )اردهانی و رستتتمعلیقاستتمی

لنگتترودی و (، مطیعتتی3338(، عنابستتتانی و همکتتاران )3338)

( درزمینتة 3333فضتلی و کاویتانی )( و رحمتانی3333بخشی )

وانی دارده سازی مسکن روستتایی همختنقش اعتبارات در مقاوم

 الف. مقدار آمارة تی برای هر مسیر

دشده برای هر مسیرب. مقدار ضریب استاندار  
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گتتذاری مستتتقیم دهنتتدة اثرامتتا نتتتایج ایتتن تحقیتتق نشتتان

گرایی، معکوس گترایش هایی مانند رواج فرهنگ مصرفشاخص

های اجتماعی بتر دگرگتونی در به مهاجرت و ترس از ناهنجاری

کته بترخالف تحقیقتات الگوی مسکن روستایی استه درصورتی

متایالت هایی ماننتد همبستتگی اجتمتاعی و تپیشین، شتاخص

 اجتماعی اثر معکوسی بر تغییر در الگوی مسکن روستایی دارند.

ی حاصل از نظرسنجی از روستاییان و سنجش هادادهبرپایة 

رابطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط مستتقیم 

بتین میتزان تغییترات  125/8ای با ضریب مالحظهو نسبتاً قابل

در منطقة موردمطالعه وجود اجتماعی و الگوی مسکن روستایی 

تغییترات اجتمتاعی، بتا ترین ضتریب  هایشاخصدارد. دربین 

همبستگی با الگتوی مستکن، مربتوط بته شتاخص گترایش بته 

وجتود دارد. بتا بررستی میتزان  155/8گرایی با ضتریب مصرف

ی تغییرات اجتماعی در زندگی روستتاییان بتر الگتوی رگذاریتأث

طالعته، مشتخص گردیتد کته مسکن روستایی در منطقة موردم

از تغییتترات الگتتوی مستتکن را تبیتتین  %1/35متغیتتر مستتتقل، 

گرایی با اثرگتذاری مثبتت گرایش به مصرف نماید و شاخصمی

کنتده امتا ، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را توجیه می5/12%

های های همبستگی اجتماعی و ترس از شیوع ناهنجاریشاخص

یی دارای اثرگذاری منفتی بتر الگتوی اجتماعی در جوامع روستا

مسکن روستایی هستند. در آنالیز تحلیتل مستیر نیتز شتاخص 

گرایی بر چهار شاخص الگوی مسکن روستایی گرایش به مصرف

اثر داشته است و بیشترین تأثیرگتذاری آن بتر کیفیتت و پتالن 

بتوده استته  12/8و  15/8معماری مسکن روستایی با ضترایب 

اجتماعی بر الگوی مسکن روستایی در منطقة  بنابراین، تغییرات

رو فرضتیة اند و ازاینتوجهی داشتهموردمطالعه تأثیر نسبتاً قابل

 گردد.تحقیق تأیید می

راهکارهتتای پیشتتنهادی بتترای ایجتتاد تغییتترات  نیتتترمهم

اجتماعی مثبت در زندگی روستاییان و اثرگذاری آن بتر الگتوی 

ق بیشتر در حوزة مستکن، یابی به توفیمسکن روستایی و دست

 اند از:عبارت
 ها، اقتوام و همستایگان های روستایی دربین خانوادههمیاری

با رواج الگوی مسکن روستایی جدید ازبین رفته استه بنابراین، 

های مربوط به تعتامالت اجتمتاعی در شود به جنبهپیشنهاد می
 مساکن جدید توجه بیشتری شوده

  گوی جدید در روستاها باعث ایجتاد گیری مساکن با الشکل
اقتصتادی شتده استته بنتابراین پیشتنهاد  –تمایزات اجتمتاعی

شود با تکیه بتر هویتت فرهنتگ بتومی و قتومی در منطقتة می
 موردمطالعه این مشکل برطرف گردده 

  در الگوی مساکن جدیتد در روستتاها، استتقالل روستتاییان
حتاظ وابستته بته برای ساخت مسکن ازبین رفته است و از هر ل

که روستاییان حتی قادر نیستند بدون شهر گردیده است تاجایی
خرید از بازار شهر، مسکن یتا ابتزار مربتوط بته مستکن ختود را 

شتود تاحتدامکان از مصتالح تعمیر کننده بنابراین، پیشتنهاد می
 بومی با رعایت پایداری سازه و مقاومت بنا استفاده شوده

 تصادی شهر و روستا تتأثیر عمیتق مسکن جدید در روابط اق
گذاشته و یک جریان پولی از روستا به سوی شهر سرازیر کترده 

دلیتل که بخش مهمتی از درآمتد روستتاییان بتهطوریاسته به
شتوده بنتابراین، در سوی شتهرها سترازیر متیساخت مسکن به

طراحی و پالن معماری جدید در فضاهای روستایی باید به ایتن 
 مهم توجه شوده

 گونه همخوانی با شرایط اقلیمتی معماری مساکن جدید هیچ
حاکم بر منطقه ندارده اما استفادة گسترده از وسایل و تجهیزات 

ویژه گاز طبیعتی( در مستاکن جدیتد سرمایشی و گرمایشی )به
 نیاز به معماری منطبق با شرایط اقلیمی را برطرف نموده است.

رفتته از طترح نتتایج ایتن پتژوهش برگ تشکر و قددردانی:

ثبتتت شتتده در ستتامانة معاونتتت  23355پژوهشتتی بتته شتتمارة 
 باشد.پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد می

 هایادداشت
1.Wells 

2. Mohammed Mai & Shamsuddin 

3. Turgat 

4. Walker 

5. Al. Naim & Mahmud 

6. Nurse & Blak 

7. Hacihasanoglu & Hacihasanoglu 

8. Banski & Wesolowska 

9  . Bourne 

10  . Cater & Trevor 

11  . Short 

12. Westaway 

13  . Sendich 
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 کتابنامه
. تهران: گیری عناصر کالبدی روستایی(شناسی روستایی کشور )معیارهای عام شکلبافت(. 3333حمدیان، ر.، و محمدی، ح. )ا .3

 انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

 نی. . تهران: نشرایران روستایی جامعة بر با تأکید روستایی توسعة(. 3330) غفاری، غ. ر. و م.، ازکیا، .2

 مشهد: استانداری خراسان رضوی.. آخرین وضعیت تقسیمات کشوری شهرستان بینالود(. 3333. )استانداری خراسان رضوی .3

 وردی: دهستان سیدابراهیم دهلران(.تحلیلی بر نقش وام مسکن در توسعة روستایی )مطالعة م(. 3338افراخته، ح.، و هواسی، ن. ) .1

 .55-50(، 33)3، مجلة جغرافیا
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Abstract:  
Purpose: In recent years, rural housing has gone through huge changes. This paper will attempt 

to investigate the effect of social changes in the lives of villagers on rural housing patterns.  

Methodology: This study is an applied research and it used descriptive - analytic method for 

analysis, the major part of data collection was based on field studies and sampling (Cochran). 

The population from which the participants were selected for this study included 232 

households.  

Finding: Findings according to the results of Pearson correlation tests indicated that there 

existed a significant and fairly strong relation (0.427) between social change index and rural 

housing pattern. The social changes indicator would determine 35.4% of the variability in rural 

housing pattern. Prevalence of consumerism tendency solely would justify 42.7% changes in 

rural housing pattern. In Route analysis, this index had the greatest impact on the factors of 

housing quality and architectural plans with the coefficients of 0.45 and 0.42. In spatial 

distribution, there is a direct correlation between social changes and rural housing pattern in six 

villages.  

Research limitation: One of the main challenges in this study is to access the information of 

rural housing pattern. 

Practical implications: Regarding the findings, strategies such as paying attention to interaction 

and social solidarity of rural inhabitants in construction, relying on local and ethnic culture in 

the region, reducing dependence of cities in rural housing, and so on, have been proposed. 

Original/value: The importance of this research is to recognize the impacts of changes on rural 

housing pattern due to technology invasion and the influence of urban culture, so that actions 

could be done to control this process and retain the traditional architectural pattern which suits 

the needs of contemporary life.  

Key words: Consumerism, The migration tendency, Social solidarity, Housing satisfaction, 

Architecture plan, Housing resistance. 
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