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اي  ینـدهفزابا توجه به رشد شهرنشینی وصنعتی شدن وتفکیک اجتماعی بیستم به بعد سبک زندگی مفهومی است که از قرن 
بـه  و ایـن بهـره منـدي،نیز از مظاهر مدرنیته برخوردار  ایرانجوامع روستایی  شود. مطرح می، که درجوامع غربی شکل گرفته بود

نیازهاي اساسی ومصرفی انسان تحـت تـاثیر ایـن  نیز به عنوان یکی ازن معناي تغییر ودگرگونی الگوي مصرفی روستاهاست. مسک
 در شهرسـتان نکـا روسـتاییمسـکن  يبررسی تاثیر تغییرات سـبک زنـدگی بـر الگـو بهاین تحقیق  دگرگونی ها قرار رفته است.

 20ي جامعه آماري تحقیق، روستاهاي باالتحلیلی است.  –توصیفی از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، روش تحقیق پردازد.  می
روستاي نمونه انتخاب شـده اسـت.  10خانوار از  256معادل  اي انوار شهرستان نکا بوده که با استفاده روش کوکران، حجم نمونهخ

ضریب همبستگی بین الگوي مسکن روستایی و تغییرات سـبک زنـدگی در روسـتاهاي مـورد دهد که  هاي پژوهش نشان می یافته
هـا  هاي سـبک زنـدگی یعنـی ارزش تاثیر تمامی شاخص، گرسیون چند متغیرهاساس نتایج ر برچنین  هم. باشد می 658/0مطالعه 

 ةرژیم غذایی و تغذیه و نحواست و بیشترین تأثیر به دار  در مدل معنیگرایی مصرفها، طرز پوشش، تغذیه، اوقات فراغت ولآ وایده
 در مسـکن لگـويا تغییرات زمینه در تحقیق هاي یافته به توجه با .اختصاص دارد 526/0و  538/0گذران اوقات فراغت با ضرایب 

توجه به رفـاه و آسـایش روسـتاییان در مسـاکن آن و  تهاي مثب شناخت فرهنگ وسبک زندگی روستایی وگسترش جنبه منطقه،
فرهنـگ و  مقاومت مسکن روستایی و استفاده از الگوهاي مسکن شهري در انطبـاق بـا روستایی، رعایت ضوابط مربوط به امنیت و

  شود. محیط روستا پیشنهاد می
  

  شهرستان نکا.سبک زندگی روستاییان، نواحی روستایی، ، الگوي مسکن :هاي کلیدي واژه
  

  1همقدم
هـاي  جوامع درحـال دگرگـونی دردهـه همۀ مانند

ابعـاد مختلـف  جامعه ایران دچـار دگرگـونی در  اخیر،
ــاعی، ــادي  اجتم ــت.اقتص ــده اس ــاي و و...ش ــی دنی قت

مفاهیمی نـو بـراي درك آن شود،  عی متحول میاجتما
و  241: 1388 ،رودبـارکی حسـینی و (ازکیـا نیاز است

به تحلیل  دنیاي اواسط قرن نوزدهم که مارکس. )245
آن همت گماشته بود، آنچنان درگیـر فراینـد تولیـد و 

ــوم  ارزش ــه مفه ــود ک ــا آن ب ــرتبط ب ــاي م ــه «ه طبق
یگاه آدمیـان عنوان مفهومی که تحلیل جا هب »اجتماعی

سـاخت، در تحلیـل  داري ممکـن می را در نظام سرمایه
                                                             

   anabestani@um.ac.ir سئول: نویسنده م*

مارکسیستی جامعه نوظهـور مـوقعیتی مسـلط داشـت 
به تـدریج مفهـوم طبقـه جـاي  .)120 :1381باکاك، (

مفهوم سـبک زنـدگی داد. ایـن به  ها یلتحلدر خود را 
ز درجوامـع اشـده  تغییرات سـاختی ایجـاددلیل  امر به

عمل فردي  ی و اهمیت استقاللِگرای جمله رواج مصرف
  بود.هاي افراد براي انتخاب  و آزادي

عنـوان یـک دسـتورکار  سـبک زنـدگی بـهاهمیت 
از اوائل قرن بیسـتم  مطالعاتی در علوم اجتماعی تقریباً

 صـنعتی شـدن و به بعد با توجه به رشد شهرنشـینی و
بـود کـه درجوامـع غربـی  اي یندهفزاتفکیک اجتماعی 
اجتمـاعی کـه بـه خـاطر  يهـا تنش .شکل گرفته بـود

ــه ــم زیســتی  تحــرك جــایی و جاب ــی وه ــاي جمعیت ه
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نژادي شکل گرفته بود، ایـن دسـتور  قومی و يها گروه
کار تازه را وارد علوم اجتماعی کرد. از این دوره به بعـد 
عوامل غیر اقتصـادي و نحـوه مصـرف کـردن بـیش از 

 ).6: 1391 (ذکـایی،د بخـش شـ معیاري تمـایز ،پیش
ــبک  ــدگیس ــف ،زن ــوم منعط ــتر مفه  ةتر و داراي گس

توانـد اشـتراکات  تري اسـت و بهتـر می مصداقی وسیع
ـــف در دوره گروههـــاي ـــد را  مختل ـــیي جدی رغم  عل

مفهـوم سـبک ن نـابرایبد؛ ها نشـان دهـ هاي آن تفاوت
رنــگ شــدن  زنــدگی در تنــازع میــان شــواهدي از کــم

ر اختیار افـراد د ةالگوهاي تبیین طبقاتی و تقویت دایر
: 1382 زندگی نضج گرفت (فاضـلی، هاي شیوهگزینش 

3.(  
ــدگی   درمــورد جوامــع مــدرن ومفهــوم ســبک زن

وقتی از سبک زنـدگی  1گیدن .رود یمپسامدرن به کار 
از  اي یکپارچـه ۀآن را شـامل مجموعـ ،کند یمصحبت 

 فـردکه یـک  داند یم ییها کنشها و  نگرش و ها ارزش
 طر که اساس اعمال ونه فقط به این خا پذیرد یمرا  آن

بلکه به ایـن  دهد یمدار وي را تشکیل  رفتارهاي معنی
وي . بخشـد یمخاطر که به روایت خاص تشخص تبلور 

ن زنـدگی آمعتقـد اسـت هرچـه محیطـی کـه فـرد در
ــد یم ــز پساســنتی کن ــزان نی ــه همــان می ــر باشــد ب ت

فـرد قـرار  صختشـدر مرکز  سبک زندگی، يها دغدغه
ــع ود .گیــرد یم مفهــوم ســبک  ،عتقــد اســتم ير واق

پـذیر  پسـامدرن امکـان زندگی فقط در جوامع مدرن و
نه در جوامـع سـنتی چـرا کـه سـبک زنـدگی  است و

مستلزم وجود حق انتخاب بـراي کنشـگران اسـت اگـر 
از سبک زنـدگی صـحبت  توان ینم ،حق انتخاب نباشد

جوامع محلـی یـا اجتماعـات  ).5: 1391 (شهابی،د کر
، کننـد یمچنان که برخی تصور  روستایی کشور ما، آن

اجتماعــات ســنتی بــه معنــاي کالســیک آن نیســتند. 
بسیاري از روستاها تحت تاثیر مدرنیته قرار گرفته و از 

هـایی هـم چـون بـرق، تراکتــور،  آوري ظـواهر آن (فـن
. ایـن اند شـده مند بهره برقی و...)اتومبیل، لوازم خانگی 

رگـونی الگـوي دگ مندي در واقع به معناي تغییر و بهره
ـــ  ).113: 1385زاده،  (رضـــويت مصـــرفی روستاهاس

 یمصـرف و نیز به عنوان یکی از نیازهاي اساسین مسک

                                                             
1. Gaiden 

 هـا قـرار رفتـه اسـت. تحت تاثیر این دگرگـونیانسان 
مـودي از نُ هـا آنمعماري  ، ساخت وروستایی هاي انهخ

ــی اعتقــادات، باورهــا،  محــیط فیزیکــی منطقــه و تجل
امـا بـه م مردم آن منطقه است؛ رسو و و آداب ها ارزش

خدمات  و گسترش ارتباطات تدریج با ورود مدرنیسم و
 و به تدریج بازنمود تغییر در کند میتفکر تغییر  رفاهی

مودهـاي که یکی از نُ شود اندیشه در محیط نمایان می
روسـتایی  هاي خانهتغییري است که در سبک  ،بارز آن

ایـن نوشـتار  .شـود میالگوي مسکن روستایی دیـده  و
تغییرات سبک زندگی با الگوي  ۀدرپی آن است تا رابط

بازگو نموده و تاثیرگذاري سـبک زنـدگی بـر  مسکن را
  .بیان نمایدرا مسکن روستایی 

ادي در سبک زنـدگی اخیر تغییرات زی هاي دههدر 
زنــدگی روستانشـــینان  روســتاییان و همــین طــور

ورود و گسـترش  .شهرستان نکا صـورت گرفتـه اسـت
 ۀگسـترش شـبک ،تکنولوژي و وسایل ارتبـاط دیـداري

ارتباطی میان شهري و بهبود مسیرهاي دسترسـی بـه 
تغییرات نظام اداري و برخی قوانین کشـوري،  ،روستاها

تغییر در ساختار سـنتی خـانواده و تجزیـه خانوارهـاي 
ــه  ــترده ب ــاي خانوادهگس ــته ه ــک، رواج  اي هس کوچ

در معمـاري  خصوصبه  الگوهاي فرهنگی شهرنشینی 
عـالوه بـر نـام بـرد؛  توان می را شهرهاي بزرگ ۀحاشی

موارد فوق، بایسـتی تمایـل طبیعـی روستانشـینان بـه 
را نیز عامل مهم در ایجاد تغییر  تر راحتزندگی بهتر و 

ایــن  بــه دنبــالروســتایی در نظــر گرفــت.  ۀدر جامعــ
تغییـــرات، نیازهـــاي جدیـــدي در زنـــدگی روزمـــره 

فضاها متناسـب بـا آن  و می کند روستاییان ظهور پیدا
ــر  ــد میتغیی ــده در . یاب ــیش آم ــرات پ ــب تغیی متعاق

روستاهاي استان مازندران، روسـتاهاي شهرسـتان نکـا 
  اند.  نیز دچار چنین تغییراتی شده

زنـدگی،  هاي شـیوهبدیهی اسـت بـا دگرگـونی در 
فضاي کالبدي بـه ویـژه ، تعامالت و ارتباطات اجتماعی

ـــوالت ـــتخوش تح ـــکن دس ـــدي  مس ـــون میج  دش
شناسایی تحـوالت  ).20: 1392 الحسابی و کرانی، (علی

ایجاد شده در الگوي مسکن وتغییرات ایجـاد شـده در 
آن در اثـر تغییــر ســبک زنـدگی باعــث توجــه مجــدد 

سـنتی  هاي خانـهمعماران به عناصـر مفیـد و کارآمـد 
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ــان ــناخت و )21: (هم ــر ش ــهجدید در عناص  هاي خان
 ابـ ریا عدم انطباق این عناص بررسی انطباق روستایی و

 پرسشبنابراین، ؛ شود میروستاییان  فرهنگ و نیازهاي
 سـبک زنـدگی در تغییرات اصلی تحقیق این است که،

الگوي مسـکن روسـتایی در به چه میزان بر  روستاییان
  تأثیرگذار بوده است؟ شهرستان نکا

  
  ادبیات نظري تحقیق

بیـات اد درهـاي آن:   مفهوم سبک زندگی و مؤلفه
جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و دو 

ک در ابتـدا سـب . سازي متفاوت وجود دارد گونه مفهوم
روت و موقعیــت اجتمــاعی افــراد و زنــدگی، معــرف ثــ

کـار عنوان شاخصی براي تعیین طبقه اجتمـاعی بـه  به
زندگی نه راهـی ک بندي دوم، سبر فرمولاست درفته 

ی بلکه شکل اجتماعی نوینی اجتماع ۀبراي تعیین طبق
مـتن تغییـرات فرهنگـی ر کـه تنهـا د شود میدانسته 

. در یابـد میگرایی معنا  فمدرنیته و رشد فرهنگ مصر
 ها ارزشزندگی راهی است براي تعریف ک این معنا سب

و رفتارهاي (هویت) افراد که اهمیت آن بـراي تحلیـل 
ــاعی روز  ــه اجتم ــزایش ب ــد میروز اف ــاذري   یاب و (اب

بـه  تـوان یکـه م ییها یکی از راه). 5: 1381چاوشیان، 
 ،درك بهتــري از مفهــوم ســبک زنــدگی دســت یافــت

هـاي سـبک زنـدگی اسـت؛ و منظـور از  بررسی مؤلفـه
عناصـري اسـت کـه مصـداق سـبک زنـدگی  ،ها مؤلفه

 هستند.
شــاخص هــا  ،خــود آثـار در 1وبــرو   وبلنــو زیمـل،

یوه ش :از است رتاند که عباشمرده را بر یرزي ها مؤلفه
 نـوع د،مُـ از پیـروي و پوشـاك آرایی نـوع خود تغذیه،
یله وسـ نـوع اثاثیـه)، و (دکوراسـیون، معمـاري مسکن
 تفـریح، و فراغـت اوقات گذرانهاي  یوهش نقل، و حمل

 و دسـت یـا زادگـینجیـب از حـاکی اطوار (رفتارهـاي
تعـداد  عمـومی، محافـل در سـیگار کشـیدن بازي، دل

: 1386 هــا) (مهــدوي کنــی، آن یــشآرا و مســتخدمان
 را زنـدگی سـبکي ها مؤلفـه 2استینر و برلسون ).211

 پـول مناسب نحوه مصرف و ذوقیات و فراغت اوقات در

                                                             
1. Simmel, Webello & Weber 
2. Berelson & Steiner 

 و ظاهري وضع به رسیدگی لـــمث مواردي ؛جویند یم
ها  یسـرگرم زیباشناختی، معاشرت، سلیقه آداب لباس،

 وگانــچ و واريــس قایق از ورزشی، و تفریحی از اعم(
 شـکالت از( هـا یخوردن ،)بولینـگ و تنـیس تـا گرفته
 برلسـون و) (آن تلخ و نرم نوع تا گرفته شیرین دار کش

 ازـآغـ در و انـــزم گذشـت بـا ).488: 1964 ،استینر
 ارهايـــــــرفت بــر زــــتمرک جــاي بــه بیســتم، قــرن

 انسـان و زنـدگی عینـیي ها جنبـه تکیه بـر و مصرفی
 اولیـه نیازهـاي بـه وابسـته شـتربی خود اصل در اتفاقاً

 نیازهـاي و ذهنـیي ها جنبه( مسکن و پوشیدن مانند،
 ها یشگرا و ها انسانی، نگرش روابط مانند) انسان ثانوي
 یهـــــتک و محوریـت چه، اگر .گرفت قرار توجه مورد

 بیسـتم قـرني ها در تمامی این سـال مصرفی رفتار بر
ــداوم ــن ). د215: 1386، (مهــدوي کنــییافــت؛  ت ر ای
هاي مدنظر براي بررسی سـبک زنـدگی  مؤلفه ،تحقیق
(پوشاك، تغذیه و مسکن)، اوقـات یمصرف گرای :شامل

  .باشد یها م نو هنجارها و ایده آ ها فراغت، ارزش
پـذیري آن از سـبک    مسکن روستایی و تـأثیر 

ــدگی:  ــینزن ــه یق ــل و  در ب ــوام و مل ــۀ اق ــان هم می
 یـدگرها. ردخانه جایگاهی ویـژه دا ،جهان يها فرهنگ

و معنـوي انسـان در خانـه  معتقد اسـت حیـات مـادي
 ).28: 1382، د (براتـییابـ یو جریـان مگیرد  یشکل م

معمـارى، هماننـد  ةگـرا در حـوزپژوهشـگران فرهنـگ
معناگرایانه به معمارى و مفهوم  هاي یش، گرا3رَپوپورت

ــه  ــه گفت ــیدند. ب ــتحکام بخش ــه را اس ــکونت و خان س
 ها یهساختمان، ساخت ما ياه ) روش74-68رپوپورت (

و عوامل اقلیمى، عوامـل اولیـه نیسـتند و شـکل خانـه 
ــان ــأثر از درك انس ــگ،  مت ــات، فرهن ــان، حی ها از جه

اجتمـاعى آنـان  يهـا باورهاى مـذهبى و شـیوه ارتباط
عنـوان ظـرف  خانه بـه). 384 :1375است (معماریان، 

زندگی انسان با باورها، اعتقادها، حتی نگرش و جهـان 
زاده  محمدحســـیننـــی او کـــامالً مـــرتبط اســـت (بی

کـه  دهـد یاین تعـاریف نشـان م. )35: 1390،گالبچی
گفت  توان یمسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه دارد. م

متفـاوت  يها برخانه ها اتخاذ سبک یرگذاراز عوامل تأث
ــز  ــتاها نی ــدگی اســت. در روس ــتایی، مســاکنزن  روس

                                                             
3. Rapoport 
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 نهایــت در و معیشــتی زیســتی،هاي  یوهشــ گــاه تجلــی
 -اجتمـاعی رونـدهاي و محیطـی موثر و عوامل نیروها

 هاســت آن بــه بخشــی شــکل دریرگــذار اقتصــادي تأث
). ساخت خانه در روستا تا (قبل 511: 1373 (سعیدي،

و کـرد  ی) از الگوهاي سنتی پیروي میاز اصالحات ارض
این الگو نیز پیرو سـنت اسـت کـه از  یباییکیفیت و ز

 ).17: 1388 (زرگـر، یابد تقال مینسل دیگر ان نسلی به
امکانات و خـدمات  ۀاما با گسترش مدرنیسم و با توسع

سـبک «رفاهی در روسـتا تغییراتـی نیـز در شـیوه یـا 
روستایی پدید آمد که ساختار و شـکل خانـه » زندگی

ــول  ــر و تح ــا آن دســت خــوش تغیی ــز متناســب ب نی
ــر ســبک  ).87: 1391 شد(صــیدایی و قاســمیان، تغیی

هـا،  هـا، ایـده آل هنجارهـا، ارزش هاي حوزه درزندگی 
الگوي مصرف واوقات فراغت اتفاق افتاده است کـه بـه 

خود بـر اجـزاي زنـدگی روسـتایی و از جملـه بـر  ۀنوب
 ۀمسکن روستایی تأثیر نهاد. این تغییـرات بعـد از دهـ
 ةچهل بعد از اصالحات ارضی و بعـد از انقـالب در دور

ه مصرفی بیشتر قابـل بعد از جنگ به دلیل ظهور جامع
  مشاهده است.

در زمینۀ تغییر در سـبک زنـدگی و تـاثیر پـذیري 
زندگی روستاییان از آن ،مطالعات زیـادي انجـام شـده 

هـاي مختلـف اقتصـادي، درمورد تـاثیر شـاخص .است
اجتماعی و... بر الگـوي مسـکن روسـتاییان، تحقیقـات 
 متعددي صورت گرفته اسـت؛ امـا در مـورد تغییـر در

زندگی و تاثیرپذیري الگوي مسکن روستاییان از سبک 
توان به تحقیقات معـدود زیـر اشـاره  سبک زندگی می

  نمود:
دهـد کـه  ) نشـان می1390هاي عنابسـتانی ( یافته

گیري  هــاي اقتصـــادي روســـتاییان در شـــکل فعالیت
الگوهاي مساکن روستایی اثـرات مانـدگاري بـر جـاي 

دیگـر متفـاوت  ۀاي به ناحیـ گذاشته است، که از ناحیه
ــی ( ــعیدي و امین ــود. س ــد ب ــحاق و 1389خواه )، بس

) و 1390)، صــیدایی و همکـــاران (1391همکــاران (
رونـــد ) معتقدنـــد کـــه 1390قنبـــري و همکـــاران (

ــونی ــاعی  دگرگ ــاي اجتم ــا -ه دي و تحــرك و اقتص
جایی روزافـزون گروههـاي انسـانی، بـه رونـدهاي  بهجا

فضـایی  -بـدي هاي کالپایداري/ ناپایداري و دگرگونی

ســکونتگاههاي روســتایی منجــر شــده اســت. در ایــن 
شـهري و رهـا مانـدن  -جـایی روسـتایی  ارتباط، جابه

برخی واحدها در روستاها، موجب تحول کـارکردي در 
ها شده اسـت. نتـایج  گیري از فضاهاي درونی خانهبهره

 )1390تحقیقــات پورطــاهري و همکــاران (حاصــل از 
غییـر در تی و نگـات فرهمشخص نمود که بـین تغییـر

معناداري برقـرار و خطی  ۀتایی رابطروسوي مسکن گال
) در رویکـردي مـردم نگارانـه بـه 1387فاضلی ( است.

مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحوالت امـروزي 
آن، اثرات مدرنیته هم چـون امـروزي شـدن، عقالیـی 
شدن، شهري شدن، عرفی شدن، جهانی شدن، فـردي 

اي شدن، تجاري شـدن  یک شدن، رسانهشدن، دموکرات
بررسی کرده  را هاي روستایی بوروکراتیک شدن خانه و

) نشـان 1391است. نتایج تحقیق صیدایی و قاسمیان (
 ۀس از گسـترش مدرنیسـم و بـا توسـعدهد کـه پـ می

امکانات و خدمات رفـاهی در روسـتا تغییراتـی نیـز در 
روسـتایی پدیـد آمـد کـه » سـبک زنـدگی«شیوه یـا 

خوش تمتناسـب بـا آن دسـ ختار و شکل خانـه نیـزسا
آوري،  نـوع شـغل وآگـاهی از فـن .تغییر و تحـول شـد

هاي روسـتایی  بیشترین عامل در تغییـر کـارکرد خانـه
) نشـان 1393هاي تحقیـق عنابسـتانی ( اند. یافتـه بوده
دار و نسـبتاً قـوي بـا ضـریب  دهد که ارتباط معنـی می

و الگـوي مسـکن  بین عوامل تغییرات اجتماعی 427/0
ــاخص ــه ش ــوي ک ــه نح ــود دارد، ب ــتایی وج هاي  روس

درصد تغییـرات متغیـر  4/35تغییرات اجتماعی حدود 
گرایی  نماید. رواج فرهنـگ مصـرف وابسته را تبیین می

درصد بـر تغییـرات در الگـوي مسـکن  7/42به تنهایی
نمایــد و بیشــترین تــأثیر را در  روســتایی را توجیــه می
هاي کیفیـت مسـکن و  شـاخصتحلیل مسیر بـر روي 

بر جاي گذاشـته  42/0و  45/0پالن معماري با ضرایب 
  است. 

 هـا آنبـه تعـدادي از  توان یماز منابع خارجی نیز 
 .باشـند تحقیق داراي شباهت میاین اشاره نمود که با 

 Walker, 2002; Al.Naimهـاي ( هاي پژوهش یافتـه

and Mahmud, 2004تغییـرات ) بیانگر این است کـه 
 ۀهـدر سه د ژهیبه ونیجریه ستایی در وي مسکن رگوال

جهـانی  ودن شـ يشـهری، هنگر تغییرات فرثاخیر بر ا
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کـه د نرس معتقدن وبالك  . استه ذیرفتپشدن صورت 
ــادااي هســتاور ــأث کان  ریدر چنــد ســال اخیــر تحــت ت

ــد ــانی هفراین ــااي جه ــترشرنشــینی شهزي، س  و گس
یـن عوامـل بـه اند که ا هرفتگن قرار راي مده ژيوتکنول

 وی، جمعیتی گنفرهد باعث تغییرات اجتماعی، وخ ۀنوب
 :Nurse & Blak, 2000اند ( شـدهروستاهااقتصادي در 

کن سـای بر مهنگتغییرات فر ،اي ترکیههستاودر ر).66
کالبـدي  وفضـایی  در ابعـاد تغییرات ژهیایی به ووستر
نی واي مسـکهنظام ساخت واحـد تأثیر داشته وکن سم

ت ســـا نمـــودهغـــرب  هنـــگأثر از فرجدیـــد را متـــ
)Hacihasanoglu, 2005: 902 .( بانسکی و وسولوسـکا

معتقدنـد کــه در اثــر تحــوالت اقتصــادي در لهســتان، 

گیري اسـت کـه  هاي جدیدي در حال شـکل ساختمان
شـهر و فاصـله از  ۀخود تابعی از میزان نزدیکی به حوم

).  Banski and Wesolowska, 2010: 116(ت آن اسـ
 Wells, 1971) ،(Mai andات دیگـري ماننـد (مطالعـ

Shamsuddin, 2006) و (Turgat, 2001 نشـــان (
 وی هنگـعوامـل اجتمـاعی، اقتصـادي، فر دهد کـه می

. تغییـرات شـوند سـاکن میمکل شفضایی باعث تغییر 
 شرایوگاي سنتی ه ص تغییر از ارزشوی به خصهنگفر
اي هـ طرح وکن سـي مگـوی بـر البی غرگبک زندسبه 

   .تسونی اثرات متعددي بر جاي نهاده اکسم
   

 

 
  

  ).1392(مأخذ: نگارندگان،  : چارچوب مفهومی پژوهش1کل ش

 تغذیه

 اوقات فراغت

ها ها و ایده آل ارزش  

 پوشاك
 .باس و طرز پوشش آن در روستانوع ل

استفاده از مواد غذایی تولید شده توسط خود، تمایل براي خوردن غذاي آماده، تغییر از خوردن 
  غذاهاي محلی به غذاهاي محلی به غذاي مدرن، تغییر در رژیم غذایی

نامه و مجالت، کار هنري، مطالعه کتاب و رفتن به کتابخانه، تماشاي تلویزیون و ماهواره، مطالعه روز
تماشاي فیل ویدیویی، ورزش، تمایل به گذراندن اوقات فراغت با خانواده و دوستان، تمایل به 

  وسیله ماهواره، دنیاي مجازي، چت و... گذراندن اوقات فراغت به

و آداب و رسوم  گنهمیزان تعصب به فردر روستا،  جبرگزاري ازدوا و سنن میزان تغییر در سبک
هاي دیگران، تالش براي کسب  هاي دینی، ایثار وگذشت، توجه به منافع وارزش ه ارزش، توجه بروستا

  .ثروت و رسیدن به موقعیت اجتماعی

 تغییرات در الگوي مسکن روستایی

ان
ایی

ست
 رو

گی
زند

ک  
سب

یر 
تغی

  

 -تلویزیون –جاروبرقی  -توجه به ضروري بودن وسایل موجود درخانه (اتومبیل شخصی  مصرف گرایی
 -یخچال -رادیو - شویی ماشین ظرف -کامپیوتر - کتابخانه شخصی -شویی ماشین لباس - موتورسیکلت

  ).ویدئو - کولر - تختخواب -ماهواره -مبلمان - فریزر

 کیفیت بناي مسکن مقاومت مسکن روستایی پالن معماري مسکن 

  وجود اتاق مخصوص پذیرایی  -
  هاي جداگانه براي خواب  اتاق -
  اشتی داخل اتاق خوابسرویس بهد-
  آشپزخانه اپن -
  داشتن حیاط خلوت  -
وجود سرویس بهداشتی در داخل  -  

  ساختمان 
-....  
  

کن با سام ساخت مهنگمیزان مشورت در -
  مهندس متخصص

میزان برخورداري از آموزش در جهت ارتقاء -
  ساخت مسکن دانش فنی روستائیان براي

م نگاهع خاك در نوو  ترمیزان توجه به بس-
  ساخت مسکن

میزان نظارت مهندسان ناظر در روستا بر -
ساخت مساکن جدید و یا مرمت مساکن 

  قدیمی

  کل مساحت واحد مسکونی و زیربنا  -
  داري دام محل نگه -
  نوع مصالح ساختمانی -
 تعداد طبقات واحد مسکونی -
 تعداد اتاق در واحد مسکونی -
 کیفیت بنا -
  سایش میزان احساس آرامش  و آ -
 امکانات موجود در واحد مسکونی -
 عمر ساختمان -
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هاي داخلی و خارجی انجام  مروري گذرا بر پژوهش
که در بـین  دهد یمالگوي مسکن نشان  نهیزمشده در 
ــل  ــاخصعوام ــرفها ش ــدگی، مص ــبک زن گرایی  ي س

ذاري بیشـتري داشـته اسـت؛ بنـابراین پـژوهش تأثیرگ
حاضر سعی دارد با رویکردي جدید، ارتباط بین سـبک 
زندگی روستاییان با تغییرات الگوي مسـکن روسـتایی 

  در محدودة مورد مطالعه را ارزیابی و سنجش کند.
اثرگـذاري تغییـرات در این تحقیق، موضوع اصلی مـا 

هرستان نکـا سبک زندگی بر الگوي مسکن روستایی در ش
) چگـونگی تـأثیر پـذیري الگـوي 2باشد، در جـدول ( می

هاي سبک زنـدگی و در ادامـه  مسکن روستایی از شاخصه
  ) آورده شده است.1مدل مفهومی تحقیق (شکل 

  

  روش تحقیق
  پژوهش، از نظر هدف کاربردي و وش تحقیق در این ر

هرسـتان ش تحلیلی اسـت. –توصیفی  شناسی از نظر روش
 58601روستاي داراي سکنه بـا جمعیـت  105 نکا داراي

نفر اسـت. جامعـه آمـاري در ایـن پـژوهش شـامل تمـام 
روسـتا  91خانوار شهرستان که برابـر  20روستاهاي باالي 

 N0باشـد و بـر اسـاس فرمـول  نفر می 57769با جمعیت 
بـرآورد جهـت . باشـد یمـخانوار  1653روستا با  10تعداد 

ــاي  ــطح خانواره ــه در س ــم نمون ــتاییحج از روش  روس
احتمـال  % و95بـا سـطح اطمینـان  کـوکرانگیري  نمونه

ه شـد بر سهم جمعیت هر روستا اسـتفادهابن% 6/5خطاي 
براي ارزیابی آثار تغییرات فرهنگـی و اجتمـاعی بـر  .است

نفـر (سرپرسـت  256الگوي مسـکن در روسـتاها، تعـداد 
 ري تصادفی سـادهگی به صورت نمونهخانوار) از روستاییان 

از میــان خانوارهــایی کــه داراي مســاکن نوســاز و جدیــد 
  اند. مورد پرسشگري قرار گرفتهباشند،  می

   

256 = n=   

  
  ه.: جمعیت و حجم نمونه در روستاهاي مورد مطالع1جدول 

  1392و نگارندگان،  1390رکز آمار ایران، مأخذ: م
  

با توجه به مطالب گفته شده در طرح مسـأله و بـا 
توجه به هدف تحقیق، فرضیات مـورد بررسـی در ایـن 

  شود: تحقیق به این صورت مطرح می
تغییر در سبک زنـدگی روسـتاییان بـه میـزان قابـل  -

تغییر نـوع معمـاري در نـواحی اي موجب  مالحظه
  روستایی مورد مطالعه شده است.

تغییر در سبک زنـدگی روسـتاییان بـه میـزان قابـل  -
اي باعــث افــزایش آگــاهی روســتاییان در  مالحظــه

ي میـزان مقاومـت مسـاکن روسـتایی شـده  زمینه
  است.

 هبرآورد نمون یموقعیت طبیع تجمعی رتعداد خانوا  انام روست
 5 يا هیکوهپاجنگلی  89 27 کدرویش خل

 5 يا هیکوهپاجنگلی  101 31 ردرمزا
 7 یدشت 169 39 رگل چال س
 8 یدشت 185 46 هملیج گال

 11 یدشت 279 74 هولیجی محل
 14 يا هیکوهپاجنگلی  339 97 رالیی رودبا

 24 يا هیکوهپاجنگلی  636 144 هوالمد
 37 یدشت 961 229 تکل

 62 یدشت 1602 394 نکمیشا
 83 یگلجن 2166 572 یزرندین سفل

  256  -  6527  1653  عجم
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بــه میــزان قابــل  تغییــر در ســبک زنــدگی روســتاییان - 
یت مساکن روسـتایی را افزایش کیف اي زمینه مالحظه

  فراهم کرده است.

متعلق  هاي پرسشضریب آلفاي کرونباخ گرفته شده از 
بنـابراین ؛ باشـد می 92/0مورد مطالعـه  هاي شاخصبه 

  .داردمورد نظر در این تحقیق پایایی  هاي پرسش
  

  ا.تغییر سبک زندگی بر الگوي مسکن روستایی شهرستان نک یبررس يها معرفشاخص و  :2 جدول

  صشاخ  اه مؤلفه
متغیر و 

  ننوع آ
 كپوشا انوع لباس و طرز پوشش آن در روست

دگ
ک زن

سب
یر 

تغی
ل 

ستق
ر م

تغی
م

  .ی

استفاده از مواد غذایی تولید شده توسط خود، تمایل براي خوردن غذاي آماده، تغییر از خوردن 
 یغذاهاي محلی به غذاهاي محلی به غذاي مدرن، تغییر در رژیم غذای

 هتغذی

ر هنري، مطالعه کتاب و رفتن به کتابخانه، تماشاي تلویزیون و ماهواره، مطالعه روزنامه و مجالت، کا
ویدیویی، ورزش، تمایل به گذراندن اوقات فراغت با خانواده و دوستان، تمایل به  متماشاي فیل

  ماهواره، دنیاي مجازي، چت و.. وسیله بهگذراندن اوقات فراغت 
  تاوقات فراغ

و آداب و رسوم  گنهمیزان تعصب به فردر روستا،  جبرگزاري ازدوا و سنن غییر در سبکمیزان ت
دیگران، تالش براي  هاي ارزش وگذشت، توجه به منافع  ودینی، ایثار  هاي ارزش، توجه به روستا

  یکسب ثروت و رسیدن به موقعیت اجتماع
  اه آل ها و ایده ارزش

 -موتورسیکلت -تلویزیون –جاروبرقی - اتومبیل شخصی( انهخرتوجه به ضروري بودن وسایل موجود د
 -فریزر -یخچال -رادیو -شویی ظرفماشین  -کامپیوتر - کتابخانه شخصی - شویی لباسماشین 

  )ویدئو - کولر -تختخواب -ماهواره -مبلمان
  یمصرف گرای

 ،اق خوابهاي جداگانه براي خواب، سرویس بهداشتی داخل ات وجود اتاق مخصوص پذیرایی، اتاق
آشپزخانه اپن، وجود دو حیاط در منزل، داشتن حیاط خلوت، وجود سرویس بهداشتی در داخل 

 نساختما

پالن معماري 
 نمسک

ن 
سک

ي م
گو

ه ال
ست

 واب
غیر

مت
تای

وس
ر

  ی

م هنگاع خاك در نوو  ترتوجه به بس- کن با مهندس متخصصسام ساخت مهنگمیزان مشورت در 
 او سازهناظر در روستا بر ساخت میزان نظارت مهندسان ، ساخت مسکن

 نمقاومت مسک

مساحت واحد مسکونی و زیربنا، محل قرارگیري سرویس بهداشتی در منزل، نوع مصالح ساختمانی، 
  تعداد طبقات، تعداد اتاق، کیفیت بنا، احساس آرامش در بنا، عمر ساختمان، نماي ساختمان و غیره

 کیفیت بناي مسکن

  1392،مأخذ: نگارندگان
 

  محدوده و قلمرو پژوهش
درجـه  36بین  ،منطقه مورد مطالعه شهرستان نکا

دقیقه عـرض شـمالی و  50رجه و د 36 ادقیقه ت 18و 
دقیقـه طـول  03درجه و  54دقیقه تا  13درجه و  53

گرینویچ واقع شده اسـت. وسـعت  النهار نصفشرقی از 
کـه از  باشـد میکیلومتر مربـع  8/1358این شهرستان 

و جنوب بـه شهرسـتان سـاري، از شـرق و سمت غرب 
شمال شرق به شهرستان بهشهر و از جنـوب شـرق بـه 

و از نظـر طبیعـی از دو  شـود میاستان سمنان محدود 
 اي جلگـهبخش کوهستانی که در جنـوب شهرسـتان و 

تشـکیل  ،باشـد میدر شمال، غرب و شـرق شهرسـتان 

 2شده است. شهرستان نکا داراي یک نقطـه شـهري و 
کـه از  باشد میآبادي  109دهستان و داراي  5بخش و 

آبـادي داراي  104آبادي خالی از سکنه و  5این تعداد 
از کــل  .)1390مرکــز آمــار ایــران، ( دباشــن میســکنه 

ــداد  ــر ( 50449جمعیــت شهرســتان نکــا، تع  8/45نف
ــهري و  ــت ش ــد) جمعی ــد)  1/54( 59698درص درص

 روستایی هستند. جمعیت روستایی شهرستان در سـال
 دنفـر مـر 29797باشد که  نفر می 59698برابر  1390

اسـت؛  درصد) 1/50نفر زن ( 29901و  درصد) 9/49(
 20روسـتا در شهرسـتان نکـا زیـر  14همچنین تعداد 

  باشند. خانوار می



 97بهار / بیست و هفتم /شماره مسلسل شتمهمجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      42

  
ه.: موقعیت منطقه مورد مطالع1 شکل  

  1394مأخذ: نگارندگان،
  

  بحث اصلی
بـراي  :بررسی تغییرات سبک زندگی روسـتاییان 

سنجش آثـار تغییـرات سـبک زنـدگی روسـتاییان بـر 
الگوي مسـکن روسـتایی در منطقـه مـورد مطالعـه، از 

ـــاخص ـــش  هایی ش ـــرز پوش ـــرات در ط ـــون تغیی چ
گرایـی، تغییـر  روستایی، گرایش به مصرف هاي خانواده

در نوع رژیم غـذایی، میـزان اختصـاص اوقـات فراغـت 
 و هـا ارزشر تغییر د فرهنگی، هاي فعالیتبه  ها خانواده

روستایی استفاده شـد. در ایـن  هاي خانوادههنجارهاي 
ســون بــراي رتحقیـق از آزمــون کــاي اسـکوئر روش پی

ها اسـتفاده شـده اسـت،  داري گویه بررسی سطح معنی
سطح  ،ها تمامی گویه دهد مینشان  ها بررسیکه نتایج 

. طبــق را دارنــدبــراي انجــام تحلیــل  الزم داري معنــی

ق، بـر اسـاس آن چـه کـه در جـدول تحقیـ هاي یافته
مربوط به تغییر نوع رژیـم غـذایی آمـده اسـت، میـزان 

تولیــدي کشــاورزان از طریــق  هاولیــ داســتفاده از مــوا
 13/4کشــاورزي و دامـداري بــا میــانگین  هـاي فعالیت

نسبت به سایر گویه ها داشته اسـت  ابیشترین مقدار ر
ستفاده گویان تمایل زیادي براي ادرصد از پاسخ 4/30و

وسـتاییان بـه میـزان ر از محصوالت خودشان داشـتند.
به تغییر نـوع  و )21/1( هتمایل به خوردن غذاهاي اماد

بـه میـزان  و )43/1غذاهاي مصرفی از بومی به مدرن (
امتیـاز  را )83/2( هخـانوادواهمیت به رژیم غذایی خود 

 کمترینغذاهاي آماده  خوردنیزان تمایل به م .اند داده
 گـاه هیچدرصـد از روسـتاییان  3/38 و داشترا  امتیاز

  مایلی به خوردن غذاهاي آماده نداشتند. ت
  

  ).روستایی (درصد يها خانوادهتغییر در نوع رژیم غذایی : 3جدول 

 دزیا طمتوس مک اصالً ها پرسش
خیلی 

 دزیا
میانگین 

 یوزن
کاي 
 راسکوئ

 خــانواراز مــواد اولیــه تولیــدي اســتفاده میــزان 
  یبراي تهیه مواد غذایروستایی 

7/2 3/17 1/28 4/30 5/21 4,13 000/0 

 000/0 1,21 8/8 6/17 2/13 1/22 3/38  .هخوردن غذاهاي آماد هبتمایل 

نو ع غذاهاي مصرفی خانوار (بـومی میزان تغییر 
 000/0 1,43 4/4 8/8 6/20 7/17 5/48  راخی هاي سالبه مدرن) در 

  001/0  2,83 9/2 3/10 7/14 6/20 5/51  .هخانواد به رژیم غذایی خود و میزان اهمیت
  000/0  2,4  9,4  16,8  19,4  19,4  35,2  عجم

  1392مأخذ: نگارندگان، 
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براي آگاهی از میزان گرایش روستاییان به مصـرف 
مصرفی مورد پرسشگري قـرار  ي وسیلهنوع  16گرایی، 

گرفت، به نحوي که از کل خانوارهاي مورد پرسشگري 
درصــد  2/98درصــد داراي یخچــال،  99واقــع شــده، 

 7/9درصـد داراي جـارو برقـی،  3/31داراي تلویزیون، 
 24درصد داراي رادیو،  8/75، شویی لباسدرصد داراي 

درصـد داراي فریـزر،  68درصد داراي موتور سـیکلت، 
درصـد داراي اتومبیـل  4/22درصد داراي کولر،  3/11

درصــد  39درصـد داراي تخــت خـواب،  1/1شخصـی، 
ــدئو، دا ــان،  3/4راي وی ــد داراي مبلم ــد  29درص درص

، شـویی ظرفدرصد داراي ماشین  صفرداراي کامپیوتر، 
درصـد داراي کتابخانـه  1/2درصد داراي ماهواره،  2/8

. بعد از تعیین تعداد وسایل مصرفی هر هستندشخصی 
درصــد  74/68، هــا آنخــانوار بــا فــرض برابــري ارزش 

 کاالهابه مصرف این نسبت  ،خانوار گرایشی در حد کم
  .اند داشته

  
  (درصد).روستایی  يها خانوادهغییر در نوع مصرف گرایی : ت4ل جدو

ها پرسش مک اصالً  طمتوس  دزیا   
خیلی 

دزیا  

میانگین 
یوزن  

کاي 
راسکوئ  

در تهیه و مصرف مواد مورد  جویی رعایت صرفه
 رنیاز خانوا

5/1 5/56 6/17 2/13 2/11 4,59 000/0  

در هنگام خرید لوازم ضروري بودن  هتوجه ب میزان
 یمصرف

36 32,5 28 3,5 0 1,33 000/0  

000/0 2,9 5,6 8,3 22,8 44,5 18,7  عجم  
 1392مأخذ: نگارندگان، 

  

 ،مــورد تغییــرات در طــرز پوشــش خــانواده رد
کـه روسـتاییان بـه  دهـد میتحقیـق نشـان  هاي یافته

 و )24/1سـنتی ( هـاي لباسمیزان عالقه به استفاده از 
 مـاهواره، تـأثیرتحـت  هـا ش آنبه تغییر در نـوع پوشـ

 به تغییر در نـوع پوشـش و )36/2اینترنت ( ولویزیون ت
را (بــاالترین)  72/2متیــاز ا داز ســنتی بــه جدیــ هـا آن

بــه اســتفاده از  اي عالقـه هرگــزدرصــد  8/28 .انـد داده
 تلویزیـون، تـأثیررصد د 35 سنتی نداشتند. هاي لباس

تغییر طـرز پوشـش خـود کـم  راینترنت را د وماهواره 
گویـان معتقـد بودنـد کـه  از پاسخ 7/37و  دانستند می

هاي اخیر کـم سال تغییر پوشش از سنتی به جدید در
  بوده است. 

  
  )روستایی (درصد يها خانوادهتغییرات طرز پوشش : 5جدول 

.ها پرسش مک اصالً  طمتوس  دزیا   
خیلی 

دزیا  

میانگین 
یوزن  

کاي 
راسکوئ  

24/1 2/6 9/16 3/24 8/23 8/28 یهاي سنتی یا محل لباس ازبه استفاده  مندي عالقه میزان  010/0  

انتخاب بر هاي اینترنتی  ماهواره، تلویزیون و شبکهتأثیر 
  نروستاییانوع لباس و طرز پوشش 

5/13 35 30 1/13 4/8 2,36 000/0  

000/0 2,72 4/5 5/11 2/29 7/37 2/16  )سنتی به جدیدزنوع پوشش روستاییان (اتغییر   

عجم  19,4  32,2  27,9  13,8  6,7  2,2  000/0  
 1392مأخذ: نگارندگان، 

  

 راساس جدول زیر درتحقیق و ب هاي یافته ساسارب
 خانوارهاي هنجارهاي و ها ارزشتغییر در  یمورد ارزیاب

وستاییان به میزان اهمیت براي رسیدن بـه ر ،روستایی
 )،31/2دن جایگـاه اجتمـاعی (ثروت براي به دست آور

 رسیدنشت از منافع فردي براي گذمیزان اعتقاد به ه ب
دینی در  هاي ارزشتوجه به  و) 39/2( یبه منافع جمع
 1/38 .انـد داده) باالترین امتیازها را 48/2انجام کارها (

 هـاي خانواده هاي ارزشتغییر در  هرگزدرصد معتقدند 
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درصـد میـزان  6/34 وفتـاده اسـت یروسـتایی اتفـاق ن
 اروسـتایی ر هـاي خانواده هنجارهاي ها ارزشتغییر در 

  .دانند میمتوسط به باال 

  
  ).روستایی (درصد يها خانواده يها آل دهیاو  ها تغییر در ارزش: 6ل جدو

ها پرسش مک اصالً  طمتوس  دزیا   
خیلی 

دزیا  
میانگین 

یوزن  
کاي 
راسکوئ  

ار بـا افـراد سختگیري خانواده در برخـورد و رفتـ میزان
 هنامحرم نسبت به گذشت

47 25 8/11 8/8 4/7 1,45 000/0  

000/0 1,37 4/4 4/7 5/23 8/11 9/52  هدر خانوادحاکم بودن روحیه پدرساالري   
000/0 1,22 4/4 8/8 2/19 6/17 50  ندیگرا هاي ارزشاهمیت قائل شدن به منافع و   
001/0 2,26 4/0 3/5 2/21 8/40 3/32  اعتقاد به ازدواج در سنین باال  

000/0 2,31 2/1 8/3 4/20 1/43 5/31  یرسیدن به ثروت براي رسیدن و کسب جایگاه اجتماع  
به منـافع  رسیدنشت از منافع فردي براي گذبه  اعتقاد
 یجمع

7/27 45 2/21 6/4 5/1 2,39 000/0  

کارهـاي انجـام در  یدینـ هـاي ارزشتوجه به عقایـد و 
  یزندگ

25 3/7 8/18 4/47 5/1 2,48 000/0  

  000/0  1,9  2,9  12,3  19,4  27,2  38,1 عجم
 1392مأخذ: نگارندگان، 

  

بـراي  هـا تحقیـق، تمایـل خـانواده هاي یافتهطبق 
صرف اوقات فراغت بیشتر به سمت ورزش بـا میـانگین 

ــون و  05/4 ــاي تلویزی ــه دوم تماش ــد و در مرتب درص
لعـه و بـه مطا باشد میدرصد  92/1ماهواره با میانگین 

 تـرین کمدرصـد  02/1کتاب و رفـتن بـه کتابخانـه بـا 
درصـد پاسـخگویان  15/45تمایل را دارنـد. همچنـین 

که روستاییان مورد مطالعـه تمـایلی در  اند بودهمعتقد 
فرهنگـی  هـاي فعالیتحد کـم تـا متوسـط بـه انجـام 

ــل  هــا آندرصــد  36و از ســوي دیگــر  اند داشــته تمای
در سـطح  هـا فعالیتنـاچیزي بـراي انجـام ایـن قبیـل 

  روستا دارند.

  
  ).فرهنگی (درصد يها تیفعالبه  ها خانوادهمیزان اختصاص اوقات فراغت : 7جدول 

ها پرسش  
خیلی 

دزیا  
دزیا طمتوس  مک  میانگین  اصالً 

یوزن  

کاي 
راسکوئ  

 000/0 001/1  33/26  24  66/22  66/13  66/10  يکار هنر
 000/0 02/1  40  30  33/13  33/7  6/0  همطالعه کتاب و رفتن به کتابخان

 001/0 92/1  33/35  66/24  15  33/13  13 هتماشاي تلویزیون و ماهوار
 000/0 7/1  66/53  6/0  6/0  26  33/8  تمطالعه روزنامه و مجال

 000/0 4/1  52  66/24  66/12  4  66/6  یویدیوی متماشاي فیل
 000/0 05/4  66/8  22  66/26  33/33  33/19  شورز
.عجم  10  2/16  15/15  30  36  8/1  000/0  

  1392مأخذ: نگارندگان، 
 

براي بررسی الگوي مسـکن  الگوي مسکن روستایی:
مانند پالن معماري، مقاومـت  ییها شاخصروستایی از 

  و کیفیت مساکن کمک گرفته شده است. 

مســاکن  يمعمـاربـراي آگــاهی از وضـعیت پــالن 
قسمت واحد مسکونی مورد مطالعـه قـرار  7روستایی، 
درصــد  32ز کــل خانوارهــاي مـورد مطالعــه، گرفـت. ا

سرویس بهداشتی داخل  ددرص 2آشپزخانه اپن،  يدارا
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هاي جداگانه بـراي خـواب،  درصد اتاق 56اتاق خواب، 
درصـد  35درصد وجود اتـاق مخصـوص پـذیرایی،  81

 وجـــود ســـرویس بهداشـــتی در داخـــل ســـاختمان،
درصـد داراي دو  53رصد داشتن حیاط خلوت و د100

کل خانوارهاي  9.طبق جدول باشند میمنزل  حیاط در
میزان نظارت مهندسان ناظر در روستا مورد مطالعه به 

 بر ساخت مساکن جدید و یـا مرمـت مسـاکن قـدیمی
میزان مشـورت در اند و به  داده) باالترین امتیاز را 6/3(

 66/46بـا  کن با مهنـدس متخصـصسام ساخت مهنگ
م هنگـاع خاك در نوو  ترمیزان توجه به بسدرصد و به 

درصـد امتیـاز در حـد کـم را  88/48با  ساخت مسکن
  .اند داده

  
  ).رصد(دروستایی  يها طیمح: ارزیابی میزان مقاومت مسکن در 8 جدول

 ها پرسش
خیلی 

 دزیا
 اصالً مک طمتوس دزیا

میانگین 
 یوزن

کاي 
 راسکوئ

کن با مهندس سام ساخت مهنگمیزان مشورت در 
  صمتخص

77/17  20  55/15  22/22  44/24  02/1 000/0 

م ساخت هنگاع خاك در نوو  ترمیزان توجه به بس
  نمسک

77/17  77/17  55/15  66/26  22/22  4/2 000/0 

میزان نظارت مهندسان ناظر در روستا بر ساخت 
 000/0 6/3  44/4  33/33  33/33  77/17  11/11  یمساکن جدید و یا مرمت مساکن قدیم

  000/0 6/2  4/17  75  4/24  5/20  4/14  عجم

 1392مأخذ: نگارندگان، 

  
ــد در  ــکن جدی ــات مس ــایر مشخص ــین س همچن
روستاهاي مورد مطالعه که از طریـق مشـاهده بدسـت 

  آمده است، طبق جدول زیر می باشد. 

 
  (درصد) مشخصات و وضعیت امکانات موجود در مسکن تازه ساخت در روستاهاي مورد مطالعه: 9  جدول

س متراژ واحد هاي مسکونی
ی 

شت
هدا

س ب
روی

مان  
خت

سا
 از 

رج
خا

انی 
ختم

سا
ح 

صال
م

  
  )

ي)
فلز

ت 
سکل

ا
 

تعداد 
 تطبقا

 امکانات
سیستم گرایشی و 

 سرمایشی

100-120   
  متر مربع

کمتر از 
متر  80

  مربع

ک
ی

رق سه 
 و ب

آب
 

فن گاز
تل

ري 
خا

ب
ولر  

ک
  

1/11  24  65  5/2  68  7/27  100  8/58  94  57 18 
 1392مأخذ: نگارندگان، 

  

تغییـرات سـبک زنـدگی و الگـوي      ارتباط بین
براي بررسی همبسـتگی بـین سـبک زنـدگی  :مسکن

روســتاییان و الگــوي مســکن روســتایی از آزمـــون 
کلـی  طـور بهسون استفاده شـده اسـت.رهمبستگی پی

مقدار ضریب همبستگی بین الگوي مسکن روسـتایی و 

تغییرات سـبک زنـدگی در روسـتاهاي مـورد مطالعـه 
ــا 658/0 ــ ب ــطح معن ــت 000/0 داري یس ــی اس ، یعن

تغییرات سبک زندگی بر الگـوي مسـکن روسـتایی در 
  بوده است.  تأثیرگذارروستاهاي مورد مطالعه 
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  ا.سبک زندگی و الگوي مسکن روستایی به تفکیک روستاه تغییرات : بررسی ارتباط بین10 جدول

 ننتیجه آزمو لتحلی
مقدار احتمال 

 نآزمو
مقدار ضریب 

 یهمبستگ
 ام روستنا هحجم نمون

تارتباط معنی دار اس رفرضیه صفدر   000/0  582/0  کدرویش خل 2 
010/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  731/0  ردرمزا 5 
001/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  645/0  رگل چال س 7 
021/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  568/  هملیج گال 8 
رضیه صفرردف ارتباط معنی دار است  020/0  711/0  هولیجی محل 11 
000/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  626/0  رالیی رودبا 14 
003/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  593/0  هوالمد 24 
000/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  774/0  تکل 37 
020/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  901/0  نکمیشا 62 
000/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  836/0  یزرندین سفل 86 
000/0 ردفرضیه صفر ارتباط معنی دار است  658/0   عجم  256 

  1392مأخذ: نگارندگان، 
  

  
 ن.: توزیع فضایی ارتباط بین تغییرات سبک زندگی بر شاخص کیفیت الگوي مسکن روستاییا3شکل 

   1394 مأخذ: نگارندگان،
  

نتیجه گرفـت کـه بـین  توان می )10( لطبق جدو
زنـدگی روسـتاییان و الگـوي مســکن  کتغییـرات سـب

مورد مطالعه ارتباط مثبت  روستایی در تمام روستاهاي
دسـت  هداري وجود دارد. همبستگی مستقیم بـ و معنی

کـه بـا افـزایش  دهـد میآمده در این روسـتاها نشـان 
ییـر میـزان تغان، بیشتر تغییرات سبک زندگی روستایی

در الگوي مسـکن روسـتایی در ایـن روسـتاها افـزایش 

 ،شـود میکـه در جـدول مشـاهده  طور همـان .یابد می
بیشترین ضریب همبستگی در روسـتاهاي کمیشـان و 

. باشــد میدرصــد  836/0و  901/0زرنــدین ســفلی بــا 
کـه در  دلیل این روستاهاي زرندین سفلی و کمیشان به

ــهر  ــی ش ــند مینزدیک ــه کار باش ــیلو و و اینک ــه س خان
صنعتی در روستاهاي مورد نظر قـرار دارد؛  هاي شرکت

 ؛اند داشـتهبیشترین تغییر را در الگوي مسکن روستایی 
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همچنین در روستاهایی نظیر درویش خلک، والمـده و 
حـدود داراي کمتـرین ضـریب همبسـتگی (ملیج گاله 

باشند. با توجه به مشاهدات انجـام شـده در  ) می60/0
وسـتاي ملـیج ، این روستاها مخصوصـاٌ راین سه روستا

تري نسبت به سایر روسـتاهاي گاله داراي فضاي سنتی
 ی. در روسـتاي ملـیج گالـه بعضـهسـتندمورد مطالعه 

آداب و سنن محلی کـه تقریبـاً در تمـامی روسـتاهاي 
ــه فراموشــی رفتــه اســت مــورد احتــرام  ،شهرســتان ب

باشد و حتـی در مراسـم عروسـی و مـذهبی هنـوز  می
باشـند؛ بنـابراین نسـبت بـه  می بند به عقاید سنتیپای

سایر روستاها کمتر سبک زندگی آنها دچار تغییر شده 
  است.

  

 
ن.: توزیع فضایی ارتباط بین تغییرات سبک زندگی بر شاخص مقاومت  الگوي مسکن روستاییا4شکل   

  1394مأخذ: نگارندگان،

  
 ن.الگوي مسکن روستاییا پالن و معماري دگی بر شاخص: توزیع فضایی ارتباط بین تغییرات سبک زن5شکل 

   1394 مأخذ: نگارندگان،
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بک زنـدگی بـر الگـوي    تغییرات س تأثیربررسی 
بـراي بررسـی میـزان تأثیرگـذاري  مسکن روستایی:

تغییرات سبک زنـدگی روسـتاییان بـر الگـوي مسـکن 
روستایی از دیدگاه روستاییان از مدل رگرسـیون چنـد 

شده اسـت. بـر اسـاس مقـدار ضـریب  متغیره استفاده
شود کـه رگرسـیون خطـی  مشخص می 731/0تعیین 

درصـد  1/73متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته حدود 
 ANOVAکند. در جـدول  از کل تغییرات را توجیه می

سـطح ودرجه آزادي، میـانگین مربعـات، آمـاره فیشـر 
ــی ــطح  معن ــت. س ــده اس ــزارش ش ــیون گ داري رگرس

 تر کوچـک 05/0باشد کـه از  می 000/0معناداري برابر 
ــابراین فرضــیه صــف ؛اســت ــدم ربن ــر ع آزمون مبنــی ب
ــان  معنــی ــا اطمین ــدل رگرســیون را ب % رد 99داري م

کنیم، بنـابراین مـدل رگرسـیونی از لحـاظ آمـاري  می
  دار است. معنی

  

  ن.: بررسی اثرگذاري تغییرات سبک زندگی روستاییان بر الگوي مسک 11 لجدو

 یآماره ت يعنادارسطح م هنتیج
ضریب استاندارد 

 )تاب(
 لمتغیرهاي مستق رضریب متغی

  تضریب ثاب  018/0  -  58/21  000/0  تمعنی دار اس
 اه آل و ایده ها ارزش 216/0 345/0 62/24 002/0 تمعنی دار اس
 یگرایش به مصرف گرای 254/0 328/0 12/53 000/0 تمعنی دار اس
 تاوقات فراغ 217/0 526/0 33/61 000/0 تمعنی دار اس

 شطرز پوش 342/0 416/0 16/42 010/0 تمعنی دار اس

  یرژیم غذای  281/0  538/0  02/33  000/0  تمعنی دار اس
  

براي هر یک از پارامترهاي مدل  )11(در جدول 
رگرسیون، مقادیر برآورد پارامترها، انحراف معیار 
برآورد پارامترها، برآورد پارامترهاي مدل رگرسیون 

و سطح معناداري ستاندارد شده، آماره تی آزمون ا

گزارش شده است. با توجه به نتایج برآورد پارامترها 
در مدل معنی دار  ها شاخصتمامی  تأثیرحاصل، 

عنی سطح معناداري تمامی متغییرهاي مستقل یاست،
  .دباش می 05/0کمتر از 

  
  

 

.یتغییرات سبک زندگی بر الگوي مسکن روستای يها شاخص: اهمیت نسبی 6شکل   
  1392مأخذ: نگارندگان، 

  

 طرز پوشش

۴١۶/٠ الگوی مسکن  
 روستایی

ھا و  ارزش
ھا آل ایده  

٣۴۵/٠  

 رژیم غذایی

۵٣٨/٠  

 مصرف گرایی

٣٢٨/٠  

 اوقات فراغت

۵٢۶/٠  
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  .اثرات تغییر سبک زندگی بر الگوي مسکن روستایی بندي : جمع12جدول 
تأثیر تغییرات سبک زندگی 

هاي روستایی برالگوي خانه  
 تغییرات

مولفه هاي سبک 
 زندگی

 پالن معماري
خانه مکانی براي انجام ، شتیمعی تغییر درکارکرد خانه وحذف کارکرد

(تغییر در تعداد اتاق در واحد مسکونی، حذف مکان  ها جشن مراسم و
 ...).نگهداري دام و

ها ها و ایده آل ارزش  
 کیفیت بنا و پالن معماري

(تغییر در مساحت زیر بنا،  اي خانواده گسترده به خانواده هسته تغییر از
 ...).د طبقات واحد مسکونی وتغییر در کل مساحت واحد مسکونی، تعدا

 کیفیت بنا، مقاومت مسکن
 پالن معماري

و...، استفاده از مهندس ناظر،  شیشه استفاده از مواد وارداتی مثل آجر،
 .توجه به بستر و نوع خاك در هنگام ساخت مسکن وآموزش به روستاییان

 بیرونی،ایجاد آشپزخانه اپن و... -حذف اندرونی  پالن معماري

الن معماريپ  
 

گسترش فردگرایی (جداشدن فرزندان پس ازازدواج از والدین،جدا بودن 
 ).اتاق فرزندان و...

 پالن معماري

   ها کاري آینه ها، تزیینات داخلی مسکن جزیی از معماري مسکن (گچ بري
 .هاي جدید واستفاده از اشیالوکس براي تزیین حذف درخانه و )... و

وجود فضاهایی چون  ازم گرم کننده،خنک کننده و...(استفاده از وسایل ولو
ها و لزوم توجه  هاي قدیم و...)، کوچک شدن خانه تابستانه،زمستانه درخانه

  .به ضروري بودن کاال در هنگام خرید

 مصرف گرایی

 پالن معماري
تغییر در نوع غذاي مصرفی، تغییر در استفاده از مواد تولیدي خانوار 

  .واد غذایی، تمایل به خوردن غذاهاي آمادهروستایی براي تهیه م
 تغذیه

 پالن معماري
حذف کارکرد معیشتی خانه، مطرح شدن اوقات فراغت و برنامه ریزي براي 

تمایل به داشتن اتاقی براي مطالعه، تماشاي تلویزیون و...)، ایجاد ( آن
  .هاي دوم با معماري متفاوت خانه

 اوقات فراغت

 1392 ،مأخذ: نگارندگان
  

  گیري نتیجهبندي و  جمع
هاي روسـتایی همچـون سیسـتمی  نظام سکونتگاه

انـد و از هـم  است که تمامی عناصر آن به هـم وابسـته
 - پذیرنــد. تغییــر در خصوصــیات اجتمــاعی تـاثیر مــی

فرهنگی نواحی روستایی بر تمامی ابعاد این نظام تاثیر 
عد الگوي مسـاکن باشد که یکی از این ابعاد، بُ گذار می

 تـازگیهایی کـه  موجود در نواحی روستایی است. خانه
اند، به شـدت از تغییـر  در نواحی روستایی ساخته شده

ــن  ــه اســت. ای ــاثیر گرفت ــدگی روســتاییان ت شــیوه زن
هـا  تاثیرپذیري هم در ظاهر و هم در ماهیت این خانـه

زنـدگی  کتغییـرات سـببه وضوح قابل مشاهده است. 
 الگوي مسکن روسـتایی بر شهرستان نکا نیزروستاییان 

و این تغییرات  در این مناطق بسیار تاثیر گذاشته است
مسـاکن روسـتایی تـازه سـاخت ایـن  ددر تمامی ابعـا

 نتایج مشـابهیشهرستان قابل مشاهده است. در ضمن 
 )،1390در تحقیقات، عنابسـتانی ( قبا نتیجه این تحقی

 ،)1391صــیدایی و قاســمیان ( )،1393عنابســتانی (
Hacihasanoglu, 2005 )Wells, 1971) ،(Mai and 

Shamsuddin,2006) و (Turgat, 2001(  مشـــــاهده
  .  شود یم

با توجه به مطالب گفته شده در باال، و با توجه بـه 
زندگی در مناطق روستایی دچار  ةاینکه فرهنگ و شیو

تحول شده است، براي تاثیرگذاري مثبت این تغییـرات 
یی هـاي روسـتا نتگاهبر الگوي مسـاکن در نظـام سـکو

  شود: رعایت موارد زیر توصیه می
ــا - ــگ، آداب  ب ــناخت فرهن ــوم، وش ــا ارزشرس  و ه

 هـاي ویژگیتاکید بر  هنجارهاي زندگی روستایی و
ــگ  ــت فرهن ــه  ومثب ــتایی ب ــدگی روس ــبک زن س

  گسترش آن پرداخت.
مســکن شــناخت کارکردهــاي هــر یــک از اجــزاي  -

روزي روستایی و انطباق مناسب آن با نیازهـاي امـ
  روستاییان.
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توجـه بـه رفــاه و آسـایش روسـتاییان در مســاکن  -
مقاومـت ورعایت ضوابط مربوط به امنیت روستایی 

و اســتفاده از الگوهــاي مســکن مســکن روســتایی 
 شهري در انطباق با فرهنگ و محیط روستا.
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