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 دهيچک
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 مقدمه

بعد از خوراا و  ازين کيمسللکن به عنوان  یبشللر جوامع در

ست ا یاتيح یزهااياز ن یکي یو پاسخگو شودیپوشاا مطرح م

 از نيهمچن(، 0910 ،یزنجان  0922 پور،یهيسرت  0101 ،0مونوج)

 كه بازتاب ديآیم شمار به آن عمده یهاتيفعال از یاقتصلاد نظر

و در  (0910 ،ی)زنجاندارد  یاجتماع اتيابعلاد ح گريبر د یاديلز

  0320  ، 0نللپفراتر از سلللرپنللاه دارد ) یواقع مسلللکن ماهوم

 نشللان يیروسللتا مسللاكن(. 0949 مخرر،  0112 ،9یدومانسللک

 نگرش ،یقتصلللادا ابعاد در گوناگون یهاتيفعال نوع یدهنده

 اسللتااده و تحول یچگونگ و انييروسللتا یفرهنگ و یاجتماع

 اسللت آن سللاكنان شللتيمع و درآمد سللطم تاينها و یتکنولوژ

 مسکن گريد عرارت به(، 0920 ،یابرینيحس  0922 پور،یهيسرت)

  يدل به یشتيمع_یستيز یهاهويش گاهیتجل عنوان به يیروسلتا

 یخانوارها یاقتصلللاد و يیايجغراف ،یفرهنگ یهاتااوت وجود

 و مسکن تيايك بر تنوع نيا كه است يیبالا تنوع یدارا يیروستا

 كه( 0101 ،و همکاران6انگي) باشللدیم موثر آن سللاكنان یزندگ

 ابديیم نمود بنا کاماسللتح در آن از یتمنديرضللا اريمع نيترمه 

 (.0922 پور،یهيسرت)

 م اعو يافتدر انمیتو مسکن هندزسا عناصر مطالعه الللللب

و  مددرآ ،ندگیز سرک ،هويت ،معيشت ،فرهنگ جملهاز  دیمتعد

 وجود مسکن مختل  یلگوهاا یگيرشک در  بينینجها همچنين

 لشکااز ا مسکن ساخت تل مخ یلگوهاا مطالعه با توانیم دارد،

 ینللهيزم پساز  عکسبلرای و نديشها یمينهز پس به عينی

 هددمی ننشا سیهاربر. دبر پی عينی لشکاا ضعيتو بهای نديشها

                                                                                                                                                                                                 
0- Monoj 

0- Napp 

9-Domanski  

6-Yang  
5- Lang 

 یللو كوچک جتماعیا یحدهادر وا معموال ادفرا سنتی معاجو در

. میيافتند هويت حدآن وا بچورچاو در  میگرفتند اررلق منسج 

 هويتيابی نمکاا ،جتماعیا یفضا شگسترو  دتجد يندافر با لیو

 دنز،ي)گ ستا كاهش بهرو  جتماعیا معينو  ودمحد بچورچادر 

0921). 

 یمسکون یهاريمح ست يس از یبخش آنان یرفتارها و مردم

 جدا رگيکدي از توانینم را ريمح و رفتار كه یطور به باشللندیم

 صورت ادراا و سلازوكار قيطر از ريمح با انسلان ارتراب. نمود

 و مصللنوع یهاريمح یمعان كه اسللت یحال در نيا و رديگیم

 یرفتارها و یفرهنگ یهاتااوت سلللر  به آن، از افراد ادراا

 خود نقش فرهنگ. باشد متااوت تواندیم آن به وابسته یاجتماع

 ماانتظ و فضاها  يحر نوع چون یمتااوت یسازوكارها قيطر از را

 ار كاربران نظر مورد یهاارزش تواندی. مسکن مدينما اايا فضاها

 به هتوج ،یطراح در رو نيا از. دينما نيتلیم یقرول قاب  زانيم به

 به نسللرت یشللتريب تياهم هاآن یمعان و مختل  مصللنوعات

 .(0935 ،یافشار و یميهي)پورد كندیم دايپ عملکرد

 يیروسللتا یهاسللکونتگاه یوزه ازجمله مشللکلات اسللاسللامر

ع، . در واقباشدیمناطق م نيمساكن ا تيهو تحولات ران،يكشور ا

به  یكالرد ريتوجه به مح ،يیفردگرا شيدر دوران معاصلر با افزا

 آنان كردن کترينزد جهت در همجوار، یهاعنوان محم  انسللان

 هرفت دسللت از یاجتماع تعاملات از یبخشلل جرران و گريکدي به

 تيگذشللته، اهم یو شللهر یمعمار یهابافت و بناها در یجار

 ريتیثاسللت كه در رابطه با  یدر حال نياسللت. ا افتهي یشللتريب

 گاهيمكرت و سلللازنده، جا یاجتماع یرفتلارها یدر برقرار ريمح

  0321 ،5لانگ)اثرات شللده اسللت  یخار معمار یطرح كالرد



 511      ییروستا ینواح در مسکن یکالبد تیهو بر یزندگ سبک اثرات محمدی یگانه و همکاران،

اظهار  ريمح یطراح یهنجار یهاهينظر در(. 3034 ،0راپوپارت

 یاعاجتمبر تعام   یطراح ريتیث یراجع به چگونگ یاديز ینظرها

 قر  یهاموضلوع از سلال نيا .(0321 لانگ،) اسلت شلده مردم

و  ماركوس  0325 0ن يل) اسللت بوده ريمح طراحان نظر مورد

كه  ريدر چند دهه اخ (.0333 ، 6اوللدنررگ  0331 ،9سيفرانسللل

 ريچهره مح یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصلللاد مجموعله عوامل 

 یدگيحالت دره  تن نيروسللتاها را دگرگون سللاخته اسللت. در ا

مناطق محسوب  نيو مدرن از مشکلات ا یمسکن بوم رموزونيغ

تناسلل  به  ني(. عدم وجود ا0921 ،همکاران و)قرخلو  شللودیم

 یهايیاز صللاح  نظران سللر  خسللارت به دارا یاريبسلل دهيعق

( و به واسللطه 0110 ،5صللالم ابنگشللته ) یاقتصللادو  یفرهنگ

 یكالرد تيهو  يتضللع ،یبوم ريغ یمعمار یاسللتااده از الگوها

 و امکانات ورود گريد طرف از. دارد همراه به را هاسللکونتگاه نيا

 زيآن ن یسر  شده تا معمار یبوم یهاريمح به ديجد زاتيتجه

. (0119 ، 4ترس) ديللدرآ یق صلللنعتمنللاط یتحلت ناوخ معمللار

 عجوام نيا ارياخت در دهيد آموزش ريغ صللورت به كه یلاتيتسلله

مسللکن را ح  نکرده،   یاينه تنها مشللک  ك شللود،یم داده قرار

 .(0916 ،یيكوچکسرایهاشم)شده است  زيآن ن  يبلکه سر  آس

 با یهماهنگ و زمان گذر در يیروسللتا ینواح در مسللکن

 یفناور و امکانات گسترش و یاقتصلاد ،یاجتماع یهایدگرگون

 لممصا ،یطراح شک ، در راتييتغ نيا. است بوده همراه تحول با

 مساكن كه شده باعث و باشدیم مساكن سلاز و سلاخت دانش و

 و داشته یاريبس تااوت یبوم و یسنت یالگوها با ديجد يیروستا

 یشللهر مسللکن یالگوها مشللابه باشللد يیروسللتا كهآن از شيب

 یالگوها به آوردن یرو و یبوم یالگوها از گرفتن فاصللله. گردد

 یواحدها یفضللا و شللک  ،یاقتصللاد ،یاجتماع روابر د،يجد

 یازهاين با آن یناهماهنگ باعث و كرده دگرگون را یمسللکون

                                                                                                                                                                                                 
0- Ropooport 
0- Lynch 

9- Marcus va Francis 

 د،يجد ممصال از استااده. است دهش انييروستا یشتيمع -یسلتيز

 تيعموق یارتقا یبرا تلاش بهداشت، و استحکام تيوضلع بهرود

 یاعترار لاتيتسه نيو همچن ديجد یهاخانه در یزندگ ،یاجتماع

 دهيگرد ديجد یبه الگوها انييآوردن روسللتا یاز جمله عوام  رو

 .(0930)پرواز، است 

 توسللر متنوع اقدامات و هابرنامه یاجرا ر،ياخ دهه چند یط

 در يینوجو یروندها و سو کي از مختل  ینهادها و هادسلتگاه

 ینهيزم سلللو، گريد از یاقتصلللاد -یاجتملاع یهلاعرصللله

 نيا هرچند. اسللت شللده يیروسللتا یهاريمح در يیهایدگرگون

 واسللطه به و دارند زابرون منشللاء اغل  هایدگرگون و تحولات

 یجهان و یمل ،یامنطقه ،یمحل سللطوح در یرونيب یارخداده

 نيا گوناگون یهاجلوه حال، نيباا. شلللوندیم و شلللده داريپد

عاد اب ژهيمتنوع، به و یهانهيزم در و مختل  صللور به هایدگرگون

 .(0922 ،یدي)سعاست  افتهي یتجل یكالرد

 یهاسللال یط سللتارو هشللتدارا بودن  با دهسللتان گوزلدره

رو مسکن روب تيدر ارتراب با هو یاديز یهایدگرگونبا روند  رياخ

 ینيوتک ريدهستان در س نيا یكه روستاها یاگونهبوده است، به 

از مح  سکونت تجربه كرده  یمتااوت یهاشک  یاجتماع یزندگ

 یو اقتصاد یفرهنگ صياز مسکن كه با خصا یخاص یو الگوها

 یهادر دهه یاند، ولناس  بوده انتخاب كردهخود م شتيو نوع مع

تحولللات و  شللللت،يمع وهيو شللل تيللدر نوع فعللال رييتغ رياخ

 با فرهنگ و یچندان یدر روسلتاها همخوان یكالرد یهایدگرگون

و  رييندارد. با تغ یسکونتگاه یهاكانون نينوع اقتصاد حاك  بر ا

تا ن روساركا گريموجود در روستاها، د يینظ  فضا ختنيبه ه  ر

حول مت زيآن ن یو فرهنگ یشتيمع-یاقتصاد یازجمله كاركردها

شلللناخت  باهدفحاضلللر  قيتحق. شلللوندیم یو دچار ناهماهنگ

 نيهمچنمورد مطالعه و  یمسللکن در روسللتاها تيهو تيوضللع

6- Oldenburg 

5- Eben Saleh 
4- Tress 
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 فه  یابر تلاش در  یكالرد تيهو بر یزندگ سرک اثرات یبررس

 ینواح در مسللکن یكالرد تيهو بر یزندگ سللرک اثرات بهتر

 .دهد ارائه يیروستا

ه ك اسللت،انجام شللده  یقاتيتحق ق،يارتراب با عنوان تحق در

و  یاست. جنره نوآور شده خكر نييپا در قاتيتحق نياز ا یبخشل

ه قرار گرفت یمورد بررسلل یهانهيشلليحاضللر با پ قيتااوت تحق

سکن م تيهو راتييبر تغ یو شلناخت نقش سلرک زندگ یابيارز

 ارتراب انجام نشده است. نيدر ا قينون تحقاشد كه تاكبیم

 

نقش " عنوان با ایمقلاله در ،(0101) 0كوملار و وليتريو (0

 ستد جهينت نيبه ا"يیروستا توسعه در كوچک یهاموسسه

 وسعهت یمال شركت یسو از شلده ارائه اعترارات كه اندافتهي

 ربهت و خوب مسکن به ازين بهرود به هند كشور در 0مسلکن

 نابرخوردار یهاگروه یبرا بهتر ريمح در یزندگ نيهمچن و

 یهمکار جل  قيطر از یشلللهر و يیروسلللتا ینواح در

 .است شده یمحل یهابانک

 به یخودمحور" عنوان با ایمقاله در ،(0101)  9یآكهومو (0

ه ب "هيجريدر ن يیتوسعه روستا یبرا 6یاستراتژ کي عنوان

 یهایژگيو نيترمه  از یکي افت،ي دسلللت جلهينت نيا

 یاحنو نيب رشدروبه ینابرابر وجود توسعه درحال یكشورها

 لهجم از یاساس یازهاين به یدسترس در یشهر و يیروسلتا

 در هاینابرابر بروز و آن با مرترر یهارساختيز و مسلکن

 .است شده هاآن یزندگ تيايك

 ريتیث یبررسلل"با عنوان  ایمقاله در ،(0931) یعنابسللتان (9

 نيبه ا "یزندگ سللرک از يیروسللتا مسللکن یالگو یريپذ

 در نمسللک یالگو راتييتغ نهيزم در كهت افيدسللت  جهينت

 ترشگس و يیروستا یزندگ سرک و فرهنگ شناخت منطقه،

 در انييتاروس شيآسلا و رفاه به توجه و آن مكرت یهاجنره

                                                                                                                                                                                                 
0- Vetrivel & Kumar  
0- Housing Development Finance Corporation 

 اومتمق و تيامن به مربوب ضوابر تيرعا ،يیروستا مساكن

 در یشهر مسکن یالگوها از اسلتااده و يیروسلتا مسلکن

 .شودیم شنهاديپ روستا ريمح و فرهنگ با انطراق

 تحولات نييتر" عنوان با ایمقاله در ،(0931) یانيسیقاسم (6

 نيبه ا "يیمسلکن روستا سلکونت و یكاركرد-یسلاختار

 دبهرو ،یشللهر فرهنگ ناوخ اثر دركه  افتي دسللت جهينت

 ،یطلر فاهر و یستيز یفضابند یالگو تسلر ،یانسان هيسرما

 یاوهيش به و افتهي رييتغ يیروستا مناطق در سکونت وهيشل

 ادابع در سکونت وهيش كه اسلت شلده  يترد یشلهر شلره

ده ظاهر ش يیروستا یدر نواح یو كالرد یاقتصاد-یاجتماع

 است.

 عنوان با ایمقاله در ،(0936) همکاران و گانهيیمحملد (5

 با ،ستايیرو مسکن یلگوا تتحوالدر  مهثر م اعو تحلي "

 یراب اعترارات اند،افتهي دست جهينت نيبه ا "هويت بر تیكيد

 رجمن یمال بازار یرو بر هيثانو و هياول توسللعه به مسللکن

 از یريجلوگ یبرا يیبالا يیتوانا گريد یطرف از و شللودیم

 و ددار یرسم ريغ و ريپذ يآس مساكن گسلترش و توسلعه

 – یمتعدد اجتماع یها يآسللل از كاسلللتن یبرا را نهيزم

 بلله نللديفرآ نيا نيهمچن و كنللدیفراه  م یاقتصللللاد

 .ندكیم كمک هيسرما یريگشک 

 و یسللاززنده ازب" عنوان با ایمقاله در ،(0936) رپورزرگ (4

از  پس "مسکن تيهو حا  کرديرو با فرسلوده بافت اءياح

در محله به  یگيواحد همسا کي یبر رو یشلناخت و بررس

 آن دهنده يو معابر و اجزاء تشلللک هيابن کيکلاي یواكلاو

 اسللاس بر مطلوب یسللاززنده باز امکان با تا شللده پرداخته

 مشللاركت جل  و یاقتصللاد ،یفرهنگ ،یجتماعا سللاختار

 محقق مجدداً را رارهيجو محله یخيتار تيهو بتوان یمردم

 یخيتار تيهو حا  با سرزنده، محله کي یراستا در و كرد

9- Akpomuvie 

6- Strategy 



 515      ییروستا ینواح در مسکن یکالبد تیهو بر یزندگ سبک اثرات محمدی یگانه و همکاران،

 .افتي دست داريپا ینوساز کي به خود

 تيهو" عنوان با ایمقاله در ،(0930) ینورتقان و یميهيپورد (1

 ريمح و نيساكن تيهو تعام  كار و ساز یبررس مسلکن  و

 در نساكنا تيهو اندافتهي دسلت جهينت نيبه ا "یمسلکون

 قرار یبررسلل مورد اريمع دو قيطر از یمسللکون یهاريمح

 هبالقو تعاملات كه «ريمح یهلاتيلقلابل» یکي رد يگیم

 هويش یدوم آورد یم ديپد فضا یكارآمد ابعاد و یايك موجود

 احسللاس قيطر از كه اسللت ريمح با سللاكنان تعاملات

 .ديآیم ديپد ريمح به نسرت هاآن تيمالک

 

 هاروش و مواد

اسللت   یليتحل-یايتوصلل روش، لحاگ از حاضللر پژوهش

 شلللام  حاضلللر قياطللاعات در تحق یهلا و ابزار گردآورروش

ها، و كتاب مکتوب منابع از یبردارشي)ف یاكتابخانه یهاروش

 شللرکه در جسللتجو هاآمارنامه و هاگزارش ات،يت، نشللرمقالا

 با ینداي( و میشلناسللنيزم هيپا یهانقشلله از اسللتااده و نترنتيا

 نظر زا ريمتغ انواع. باشدیاسلتااده از ابزار )پرسشنامه، مشاهده( م

. در هست مستق  و وابسته ريمتغ شلام  حاضلر قيتحق در نقش

 و  مسللتق رينوان متغعبه «یزندگ سللرک اثرات»حاضللر  قيتحق

ن عنوابه «يیروسللتا ینواح در مسللکن یكالرد تيهو تحولات»

 . باشدیوابسته م ريمتغ

 

 یزندگ سرک یهامهلاه. 6 جدول

 ريمتغ هاهيگو

به -6 ،باشد یم احترام قاب  من برای گرانيداحساسات -9 دارم، را گرانيد به نسرت یدوست و عشق ابراز يیتوانا-0 دارم، یميصمدوستان -0
 طور به آنها با و بوده خود شاوندانيخو و انيآشنا با یکينزد ارتراب یدارا-5 كن  برقرار یميصم و دوستانه رابطه گرانيد با توان  یم یراحت
 یمال كمک مدارس و یمذهر امکان ساخت یبرا-1 باش ، یم مردم دركنار از،يموردن مواقع در كه هست  افرادیجزو -4 دارم، آمد و رفت مستمر

 در كه یهنگام-3  ،ينما یم مشاركت رهيغ و تاميا ماران،يب به یمعنو و یمال یها كمک دادن مانند یاجتماع مختل  یها برنامهدر -2 كن ، یم
 .كن  یم ومشورت صحرت خود انياطراف و دوستان با شوم یم مواجه یمشکل با یزندگ

ت
لام
س

 
اع
تم
اج

 ی

 با مواجهاز -5 دارم، دوست را خودم مجموعدر -6 باش ، یم احساسات  انيب بهقادر -9 دارم، مكرت افکارواحساسات -0 هست ، دواريام ندهيآبه -0
 ،یقيموس سازی، مجسمه ،ینقاش هنراز -1 هست ، ام یزندگ های استرس كنترل و مهار بهقادر -4 برم، یم لذت یزندگ در رييتغ جاديا و چالش

 .ررميم لذت...  و خر

ت
لام
س

خت 
شنا

وان
ر

 ی

 و بوده هدف یدارا ام یزندگمعتقدم -9 دارم، تعلق و یوابستگ احساس خود از تر  يعظ زیيچبه -0 باشد، یم هدف دارای خلقت نظاممعتقدم -0
 جهت...( و رساله قرآن،) ینيد كت  مطالعهبه -5 باشد، داشته ماندگاری ارزش كه ده  انجام يیكارها یزندگ در كن  یم یسع-6 است، معنادار
 و یمذهر مجالس در شركت به  يتما-1 ماست، ینيد  يوظا جزء گرفتن روزهمعتقدم -4 مندم، علاقه خود روزانه یزندگ امور در یريبکارگ
 انجام برعلاوه -01 كن ، شركت جمعه نماز در هاته هر كن  یم یسع-3 ده ، یم یاديز تياهم وقت اول هيومي ینمازهابه -2 دارم، دعا مراس 

 .شود یم قدر و قضا رفع باعث دادن صدقهمعتقدم -00 ده ، یم انجام را رهيغ و لهيغا نماز خواندن حج، به رفتن:  يقر از یمستحرات واجرات،

ت
لام
س

 
نو
مع

 ی

 (0930 همکارش، و یميپورده  0936 پورزرگر،  0934 ،یسيرئ  0114 همکارانش، و کيسيك  0101 ،یآكهومو  0101 كومار، و وليتريو: )منرع

 

 مسکن تيهو یبررس جهت رفته بکار یهاشاخص. 2 جدول

 هاشاخص ابعاد

رد
كال

 ی

 در یسازیشخص-6 روستا، یميقد مساكن با جوانان يیآشنا-9 مساكن، ینوساز جهت يیروستا یمعمار از یالگوبردار-0 وستا،ر كالرد در یبوم یمعماروجود -0
-2 ،يیروستا مسکن ساخت جهت مردممشاركت -1 مسکن  كالرد در یفرهنگ ینمادهاوجود -4 مسکن، كالرد در یمذهر ینمادهاوجود -5 ، مسکن عناصر

 با مسکن یكالرد عناصر یگذارنام-00 مسکن، در یشغل ینمادهادارابودن -01 مسکن، یكالرد یاجزا یگذارنام-3 ،يیروستا مسکن تساخ در ناتيتزئ یريکارگب
 .مسکن كالرد در یعيطر ینمادهاوجود -06 استراحت، جهت مسکن بودنمناس  -09روستا، مسکن كالرد راتييتغ به نسرت تيحساس00 ،یمحل زبان

تگ
رس
دل

 به ی
کا
م

 ن

 مسکن در حضور جهت زنانعلاقه -6 مسکن، در گاتگو و حضور جهت مردم یعلاقمند-9 مسکن، عناصر بودن زيانگخاطره-0 مسکن، كالرد بودن بخشآرامش-0
-2 جوانان، انيم رد روستا به تعلقاحساس -1 خانوارها، انيم در روستا به تعلقاحساس -4روستا، مسکن در گريکدي با افراد روزانه ملاقات زانيم-5 گاتگو، جهت

 جهت  يتما-00 روستا، در یماندگار به كرده  يتحص جوانان یعلاقمند-01 روستا، ندهيآ به نسرت مكرت دگاهيد-3 موجود، مسکن در یزندگ به افتخاراحساس 
احساس -05 مسکن، در یجان تيامناحساس -06 مسکن، در یمال تيامناحساس -09 گان،يهمسا با ارتراب زانيم-00 خانواده، یاعضا كنار در شتريب حضور
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 .یاجتماع یهانزاع ح  جهت انيروستائتلاش -04 روستا، یهایخراب ريتعم به نسرت تيمسئول

 (0930 همکارش، و یميپورده  0936 پورزرگر،  0934 ،یسيرئ: )منرع

 

 

 یالردك تيهو بر یزندگ سللرک اثرات نييو تر  يجهت تحل

.  ياپرداخته يیهاشللاخص نيبه تدو يیروسللتا ینواح در مسللکن

 یبررسلل ینشللان داده شللده اسللت  برا 0كه در جدول  همانطور

شلاخص استااده شده  01بعد و  سلهاز  یسلرک زندگ یهامهلاه

 دو زين 0در جدول  یكالرد تيهو یبررس یبرا نياسلت و همچن

 است. دهيگرد یشاخص معرف 91بعد و 

 با گوزلدره دهسللتان یروسللتاها خانوار ق،يتحق یآمار جامعه

 اناست ه،يسلطان شهرستان در واقع سکنه، یدارا یروسلتا هشلت

 تيجمع نار 6246خانوار و  0650 شللام  كه باشللدیم زنجان

 915خانوار، تعداد  650/0. بر اسللاس فرمول كوكران از باشللدیم

و سهس همانطور كه  ،عنوان حج  نمونه انتخاب شللدندار بهخانو

آمده، برای هر روسلتا نسلرت )سه ( جامعه نمونه با  9در جدول 

روش  با ،توجله بله نسلللرلت جمعيت هر روسلللتا به ك  جامعه

 .شد آورده بدست یتصادف یريگنمونه

فللرمول  (0)

1( كوكران
305

05.0*07.0
(

1451

1
1

05.0

)05.0*07.0(96.1

2

2

2



n
 

 

 مطالعه مورد یروستا در نامهپرسش تعداد عيتوز. 0 جدول

 تعداد نمونه درصد خانوار خانوار نام روستا فيرد

 01 50/5 21 كردناب 0
 010 95/90 626 یگوزلدره سال 0
 91 12/3 026 جلويسار 9
 00 09/1 015 سرزدرق 6
 50 20/04 066 خرمدرق 5
 3 23/0 60 كردرق 4
 00 13/1 019 یسلمان كند 1
 59 03/01 050 شکورآباد 2
 915 011 0650 جمع 3

 0931 زنجان، استان یآمار سالنامه

 

 بحث و جينتا

 ،یفرد یهایژگيمربوب به و یايتوصللل یهاافتهي بخش در

 ینشللان داده شللده اسللت  به بررسلل 6همانطور كه در جدول 

سرپرست خانوار، بعد  لاتيتاه  تحصلل تيسلن، وضلع ت،يجنسل

 شده است.و نوع خانوار پرداختهخانوار 

 یاقتصلللاد یهایژگيدر ارتراب با و یبررسللل مورد یهاافتهي

 یلشغ  اص ی. كه به بررسباشدی: شلغ  سرپرست خانوار ممانند

نشللان داده شللده،  5همانطور كه در جدول   سللرپرسللت خانوار

نار  11درصللد( در بخش صللنعت،  0/06) نار 69پرداخته اسللت، 

درصللد( در  1/41) نار 025 و خدمات شبخ در( درصللد0/05)

 .كنندیم تيفعال یبخش كشاورز

مسکن،  یهایژگيو یآمده  به بررس 4كه در جدول  همانطور

 مسللکن عرصلله، مسللاحت انياعمسللاحت  ،متراژ نوع،شللام  

 شده است.پرداخته

همانطور كه در جدول  یسرک زندگ یهامهلاه یبررس جهت

 یهاافتهيااده شده است كه شاخص است 01بعد و  سهآمده  از  1



 513      ییروستا ینواح در مسکن یکالبد تیهو بر یزندگ سبک اثرات محمدی یگانه و همکاران،

 است نيا یدهنده نشان خصور نياآمده در دسلتبه یايتوصل

با  یکيارتراب نزد یشلللاخص )دارا یكه: در بعدسللللامت اجتماع

خود بوده و با آنها به طور مستمر رفت و  شاوندانيو خو انيآشلنا

 تياهم نيشللتريب از درصللد 16/6 نيانگيآمد دارم( با داشللتن م

)در مجموع  شاخص یشناخت روان سلامت بعد در  است برخوردار

و در بعد  درصللد 16/9 نيانگيخودم را دوسللت دارم( با داشللتن م

 ینيد  يشللاخص )معتقدم روزه گرفتن جزء وظا یسلللامت معنو

 از منطقه انييروستا نيب درصد 05/6 نيانگيماسلت.( با داشتن م

 .است برخوردار یاريبس تياهم

 

 دهندگانپاسخ یفرد یهایژگيو .4 جدول

 درصد یفراوان ريمتغ شاخص جدول

 تيجنس
 011 915 مرد
 1 1 زن

 سن

03-01 93 2/00 
93-91 69 0/06 

63- 61 001 0/94 

53-51 62 1/05 

43-41 51 6/04 

 3/6 05 11 یبالا

 تاه  تيوضع
 5/1 09 مجرد

 5/30 020 متاه 

 لاتيتحص

 0/01 90 سوادیب

 1/03 52 ک يس

 9/69 090 نرستايدب و يیاهنمار

 6/09 60 هل يد

 0/06 69 یدانشگاه لاتيتحص

 خانوار بعد

0 04 0/5 

0 03 0/4 
9 51 6/04 

6 41 1/00 

5 13 3/05 

4 63 0/04 

1 00 3/4 

2 6 9/0 

 نوع خانوار
 33 910 یاهسته

 0 6 گسترده

 0933 ق،يقتح یهاافتهيمنرع: 

 

 

 در محدوده مورد مطالعه خانوار. شغ  سرپرست 9جدول
 درصد یفراوان ريمتغ شاخص جدول

 شغل
 0/06 69 صنعت

 0/05 11 خدمات

 1/41 025 یكشاورز

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع

 
 در محدوده مورد مطالعه خانوارشغ  سرپرست  .1جدول

 درصد یفراوان ريتغم شاخص جدول

 تيمالک نوع
 011 915 جمع

 9/0 6 یجارياست

 مسکن متراژ

011-011 001 6/92 

011-911 004 1/94 

911-611 52 1/03 

611-511 2 4/0 

 1/0 4  511 یبالا

 انياع مساحت

1-011 55 02 

011-011 030 4/40 

011-911 63 0/04 

911-611 01 9/9 

 عرصه مساحت

1-011 041 5/50 

011-011 090 9/69 

011-911 9 1/0 

911-611 1 1 

611-511 01 9/9 

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع

 

شاخص  91بعد و  دو یكالرد تيهو یبررس یبرا 2 جدول در

 نياآمده در دستبه یايتوصل یهاافتهياسلت كه  دهيگرد یمعرف

 مسللکن یكالرد بعد در: كه اسلت نيا یدهنده نشللان خصلور

 نيگاني( با داشتن ماستراحت جهت مسکن بودن مناس ) شاخص

 یبرخوردار است  در بعد دلرستگ تياهم نيشتريدرصلد از ب 01/9

( یاجتماع یهانزاع ح  جهت انيروستائ تلاشبه مکان شاخص )

 تياهم از منطقه انييروستا نيب درصلد 11/9 نيانگيبا داشلتن م

 .است برخوردار یاريبس
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 یزندگ سرک یهامهلاه. 7 جدول

 شاخص ابعاد
 كم اريبس

 (چي)ه
 اديز متوسط كم

 یليخ

 اديز
 نيانگيم

 انحراف

 اريمع

ت
لام
س

 
اع
تم
اج

 ی

 453/1 42/9 3/2 6/59 2/69 9/0 1 دارم. یميدوستان صم
 491/1 10/9 0/2 1/51 0/90 1/0 1 را دارم. گرانينسرت به د یابراز عشق و دوست يیتوانا

 409/1 10/9 2/00 4/54 1/01 1/0 1 باشد. یبرای من قاب  احترام م گرانياحساسات د
 414/1 23/9 1/01 0/59 0/03 1 1 .ن ك برقرار یميصم و دوستانه رابطه گرانيد با توان  یم یراحت به
 هب آنها با و بوده خود شاوندانيخو و انيآشنا با یکينزد ارتراب یدارا

 .دارم آمد و رفت تمرمس طور
1 1 1/00 2/50 0/04 16/6 436/1 

 163/1 44/9 5/00 0/65 1/92 9/6 1 باش . یدركنار مردم م از،يافرادی هست  كه در مواقع موردن جزو
 141/1 99/9 3/2 3/09 1/53 3/1 1/9 .كن  یم یمال كمک مدارس و یمذهر امکان ساخت یبرا

 یمعنو و یمال یها كمک دادن انندم یاجتماع مختل  یها برنامه در
  ينما یم مشاركت رهيغ و تاميا ماران،يب به

1 4/05 1/40 5/3 3/9 30/0 113/1 

 انيشوم با دوستان و اطراف یمواجه م یبا مشکل یكه در زندگ یهنگام
 .كن  یخود صحرت ومشورت م

1 0/00 2/59 2/96 9/1 06/9 466/1 

ت
لام
س

 
ان
رو

خت
شنا

 ی

 496/1 40/9 1/0 4/40 0/96 9/1 1/0 هست . اردويام ندهيبه آ
 545/1 43/9 3/9 4/40 0/90 9/0 1 احساسات وافکار مكرت دارم.

 446/1 50/9 1/0 6/56 0/94 5/1 1 باش . یاحساسات  م انيقادر به ب
 566/1 16/9 9/6 3/44 3/01 1/0 1 در مجموع خودم را دوست دارم.

 160/1 91/9 4/6 1/92 4/65 0/00 1 برم. یلذت م یدر زندگ رييتغ جادياز مواجه با چالش و ا
 100/1 01/9 9/0 0/95 5/50 2/3 9/0 ام هست  یقادر به مهار و كنترل استرس های زندگ

 095/0 11/0 0/5 1/09 4/09 0/99 0/05 .ررميلذت م... خر و ،یقيمجسمه سازی، موس ،یاز هنر نقاش

ت
لام
س

 
نو
مع

 ی

 119/1 16/9 0/00 0/54 3/02 3/9 1 باشد. یدارای هدف ممعتقدم نظام خلقت 

 410/1 55/9 0/5 5/63 9/61 3/6 1 و تعلق دارم. یتر از خود احساس وابستگ  يعظ زیيبه چ

 140/1 19/9 2/09 2/51 0/91 0/5 1 .است معنادار و بوده هدف یدارا ام یزندگ معتقدم

ارزش ماندگاری داشته  انجام ده  كه يیكارها یكن  در زندگ یم یسع
 باشد.

1 1/9 2/03 5/61 1/03 26/9 142/1 

 یدگزن امور در یريبکارگ جهت...( و رساله)قرآن،  ینيد كت  مطالعه به
 .مندم علاقه خود روزانه

9/6 3/6 6/96 1/91 9/03 40/9 323/1 

 216/1 05/6 9/66 9/93 0/09 9/9 1 .ماست ینيد  يوظا جزء گرفتن روزه معتقدم

 100/1 34/9 9/01 6/52 6/02 1/9 1 .دارم دعا مراس  و یمذهر مجالس در شركت به  يتما

 191/1 30/9 9/00 0/50 9/06 9/0 1 .ده  یم یاديز تياهم وقت اول هيومي ینمازها به

 102/0 69/0 9/9 5/00 5/02 1/92 1/02 .كن  شركت جمعه نماز در هاته هر كن  یم یسع

 مازن خواندن حج، به رفتن:  يقر از یمستحرات واجرات، انجام بر علاوه
 .ده  یم انجام را رهيغ و لهيغا

0/5 2/09 4/60 1/95 4/9 03/9 316/1 

 431/1 10/9 2/01 2/99 5/90 1/9 1 .شود یم قدر و قضا رفع باعث دادن صدقه معتقدم

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع 

 

و  یشناختسلامت روان ،یبعد سلامت اجتماع سهااده از است با

 رکس راتيتیث یبه بررس یشلاخص سرک زندگ ،یسللامت معنو

 مطالعه مورد منطقه انييروسللتا مسللکن تيهو یرو بر یزندگ

 .است شده پرداخته

 



 511      ییروستا ینواح در مسکن یکالبد تیهو بر یزندگ سبک اثرات محمدی یگانه و همکاران،

 مسکن تيهو یبررس. 4 جدول

 اريمع افانحر نيانگيم دايز یليخ اديز متوسط كم (چي)ه كم اريبس شاخص ابعاد

رد
كال

 ی

 404/1 04/0 1 1/0 0/91 1/41 3/1 روستا كالرد در یبوم یمعمار وجود

 209/1 69/0 1/0 4/6 6/92 3/66 0/01 نمساك ینوساز جهت يیروستا یمعمار از یالگوبردار

 431/1 00/0 1 1/9 1/00 1/53 1/04 روستا یميقد مساكن با جوانان يیآشنا

 229/1 04/9 4/5 6/94 1/93 1/04 9/0 مسکن عناصر در یساز یشخص

 223/1 11/0 9/9 4/01 0/55 1/00 4/3 مسکن كالرد در یمذهر یها نماد وجود

 412/1 60/0 1 9/0 4/60 0/50 3/9 مسکن كالرد در یفرهنگ یها نماد وجود

 110/1 14/9 1 2/91 0/64 1/00 1/0 يیروستا مسکن ساخت جهت مردم مشاركت

 165/1 34/0 1/0 1/01 5/51 5/01 1 يیروستا مسکن ساخت در ناتيئتز یريكارگ به

 124/1 10/0 1 1/02 6/94 1/69 1/0 مسکن یكالرد یاجزا ینامگذار

 165/1 42/0 1 2/00 60/64 1/91 3/9 مسکن در یشغل ینمادها بودن دارا

 430/1 64/0 1 4/6 9/69 0/65 3/4 یمحل زبان با مسکن یكالرد عناصر ینامگذار

 193/1 42/0 1 6/04 6/95 0/62 1 ستارو مسکن كالرد راتييتغ به نسرت تيحساس

 423/1 01/9 1 1/60 0/65 2/09 1 استراحت جهت مسکن بودن مناس 

 215/1 30/0 1 5/90 2/90 4/99 1/9 مسکن كالرد در یعيطر ینمادها وجود

تگ
رس
دل

 به ی
ان
مک

 

 114/1 06/9 9/0 1/95 5/62 6/06 1 مسکن كالرد بودن بخشآرامش
 459/1 09/9 9/0 3/06 1/53 0/06 1 مسکن عناصر بودن زيانگخاطره

 46/1 63/9 9/0 0/55 2/96 3/2 1 مسکن در گاتگو و حضور جهت مردم یعلاقمند
 145/1 60/9 09/0 5/50 1/91 5/2 4/0 گاتگو جهت مسکن در حضور جهت زنان علاقه

 151/1 51/9 4/9 2/50 0/95 4/4 1/0 ستارو مسکن در گريکدي با افراد روزانه ملاقات زانيم
 141/1 64/9 4/0 0/56 5/03 2/09 1 خانوارها انيم در روستا به تعلق احساس
 300/1 42/0 9/0 1/04 9/61 5/91 5/01 جوانان انيم در روستا به تعلق احساس
 201/1 14/9 4/0 3/04 0/61 1/01 4/0 موجود مسکن در یزندگ به افتخار احساس

 290/1 16/9 1/0 5/01 4/64 1/01 9/9 روستا یندهيآ به نسرت مكرت دگاهيد

 354/1 50/0 1 9/03 0/01 1/93 2/09 در روستا ماندن به كرده  يتحص جوانان یعلاقمند

 121/1 60/9 1 1/51 3/02 2/01 4/0 خانواده یاعضا كنار در شتريب حضور جهت  يتما

 492/1 40/9 9/9 1/40 5/91 0/5 1 گانيهمسا با ارتراب زانيم

 151/1 00/9 1 1/60 1/92 9/01 1 مسکن در یمال تيامن احساس

 151/1 94/9 1/0 0/61 1/95 0/05 1 مسکن در یجان تيامن احساس

 452/1 65/9 1 0/56 1/94 0/3 1 ستارو یهایخراب ريتعم به نسرت تيمسئول احساس

 514/1 11/9 9/9 0/10 3/06 1/1 . یاجتماع یهانزاع ح  جهت نايروستائ تلاش

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع 

 

سکن( و م تيوابسلته )هو ريمتغ نيابتدا ب ريمسل  يتحل یبرا

شد و در  گرفته ونيو ابعادش(، رگرس یمستق  )سرک زندگ ريمتغ

 به اند ( را داشللتهBETAا )بت نيشللتريمراح  هر كدام كه ب هيبق

 فرض ق مست ريمتغ عنوان به رهايمتغ ريسا و وابسته ريمتغ عنوان

 عنوان به مسکن تيهو مرحله نيا در كه یطور به اسلت، شلده

مستق   ريبه عنوان متغ یسرک زندگ یهاشاخص و وابسته ريمتغ

 ،یابعاد سرک زندگ نيشلد كه از ب نيا جهينتفرض شلده اسلت، 

 عام  نيرگذارتريتیث( 636/1بتا ) نيشتريبا ب ،یعنوبعد سللامت م

 .باشدیم

 ،یاجتماع سلللامت عام  سلله یبررسلل به 01 و 3 جدول در

 رسهه یرگذاريتیث و روابر و یمعنو سلامت ،یشناختروان سلامت

 .است شده پرداخته عام 

و سلامت  یدو عام  سلامت اجتماع یبررسل 00 و 00 جدول

       .است پرداخته هاآن نيو روابر ب یروان شناخت
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 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب انسيوار  يتحل .5 جدول

 یمعنادار سطح Fآزمون  آماره تمربعا نيانگيم یآزاد درجه مربعات مجموع هامؤلفه

 111/1 504/93 510/9 9 516/01 ینويرگرس اثر
 - - 123/1 033 621/04 ماندهيباق

 - - - 910 330/94 ك 

  

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب روابر شدت  يضرا. 65 ولجد

 هاشاخص
 استاندارد ريغ بيضر استاندارد بيضر

T یمعنادار سطح 
 B استاندارد یخطا بتا

 111/1 032/3 - 025/1 115/0 مردأ از عرض
 111/1 963/6 099/1 166/1 030/1 یاجتماع سلامت
 111/1 902/5 900/1 160/1 006/1 یشناختروان سلامت

 111/1 512/4 953/1 160/1 014/1 یمعنو سلامت

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع

 

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب انسيوار  يتحل  .66جدول

 یمعنادار سطح Fآزمون  آماره تمربعا نيانگيم یآزاد درجه مربعات مجموع هامؤلفه

 111/1 313/60 211/4 0 156/09 ینويرگرس اثر
 - - 046/1 910 616/63 ماندهيباق

 - - - 916 002/49 ك 

  

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب روابر شدت  يضرا. 62 جدول

 هاشاخص
 استاندارد ريغ بيضر استاندارد بيضر

T یمعنادار سطح 
 B استاندارد یخطا بتا

 111/1 391/1 - 003/1 206/0 مردأ از عرض
 036/1 150/0 152/1 153/1 140/1 یاجتماع سلامت
 111/1 300/1 661/1 150/1 600/1 یشناختروان سلامت

 آن پرداخته است. یگذار ريتیثو شدت  یعام  سلامت روان شناخت یبه بررس 06 و09 جدول
 

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب انسيوار  يتحل. 60 جدول

 یمعنادار سطح Fآزمون  آماره تمربعا نيانگيم یآزاد درجه تمربعا مجموع هامؤلفه

 111/1 103/51 266/2 0 266/2 ینويرگرس اثر
 - - 059/1 919 603/64 ماندهيباق

 - - - 916 016/55 ك 
 

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب روابر شدت  يضرا .64 جدول

 هاشاخص
 استاندارد ريغ بيضر استاندارد بيضر

T یمعنادار سطح 
 B استاندارد یخطا بتا

 111/1 650/00 - 021/1 093/0 مردأ از عرض
 111/1 531/1 611/1 164/1 951/1 یشناختروان سلامت

 مسکن تيهو و یزندگ سرک ابعاد نيب روابر بر رهايمتغ یكل و  يمستق ريغ و  يمستق اثرات سنجش. 69 جدول



 511      ییروستا ینواح در مسکن یکالبد تیهو بر یزندگ سبک اثرات محمدی یگانه و همکاران،

 رده یكل اثر ميمستق ريغ اثر ميمستق اثر شاخص

 9 099/1 1 099/1 یاجتماع سلامت

 0 929649/1 110649/1 900/1 یشناختروان سلامت

 0 63526/1 09426/1 953/1 یمعنو سلامت

 0933 ق،يتحق یهاافتهي: منرع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريمس  يتحل. 6 شکل

 

 یلو ك  يمستق ريو غ  يبه سلنجش اثرات مسلتق 05 جدول

رداخته مسکن پ تيو هو یابعاد سرک زندگ نيبر روابر ب رهايمتغ

 اول  یبه عنوان رتره یسلامت معنو یبه معرف  ياست و به ترت

 ومس رتره: یاجتماع سلامت و دوم یرتره: یشلناختروان سللامت

 .پردازدیم

 

 یريگجهينت

 و شيآسا نيتیم ضمن كه یمکان عنوان به يیروستا مسلکن

 با یخاصلل انسللجام و یهماهمنگ ان،ييروسللتا روان و جسلل  رفاه

 نياول از. است داشته كشور یروسلتاها كاركرد و یزندگ یوهيشل

 در اكنمس نيا. باشدیم نانينشروستا توسر شده سلاخته یبناها

 ونيزاسيمدرن یاجرا روند از آمده شيپ ريشرا به توجه و زمان گذر

 یهبدن و یلردكا تيوضللع بهرود یبرا هادولت تلاش نيهمچن و

 هب افراد گونه نيا شتيمع یارتقا و توسلعه یراسلتا در روسلتاها

. شد یاساس راتييتغ و یدگرگون دچار ،یاسللام انقلاب از بعد ژهيو

 مصالم از استااده با و یشهر مسکن یوهيشل به وسلازهاسلاخت

 .نمود  يتضع را روستاها یكالرد تيهو ك ك  یبوم ريغ و ديجد

و  یشناختسلامت روان ،یبعد سلامت اجتماع سهاستااده از  با

رک س راتيتیث یبه بررس یشلاخص سرک زندگ ،یسللامت معنو

منطقه مورد مطالعه  انييمسلللکن روسلللتا تيهو یبر رو یزندگ

 ،یدگابعاد سرک زن نيشد كه از ب نيا جهيپرداخته شده است و نت

 نيرگذارتريتیث( 63526/1بتا ) نيشللتريبا ب ،یبعد سلللامت معنو

 یهاتينوع فعال رييدر تغ توانیامر را م ني. علت اباشدیم عام 

 یهاتياز مسلللاكن با نوع فعال یبرخ یو عدم سلللازگار یديتول

 سلامت معنوی

سلامت 
 اجتماعی

-سلامت روان

 شناختی
 هويت مسکن

099/1
- 

611/1  

953/1  
661/1  

900/1  

152/1  
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بودن  نييپا د،يابزار تول رييموردمطالعه، تغ یدر روسلللتاها یديتول

آوردن به  یو رو یبوم یدرآمد، فاصلللله گرفتن از الگوها زانيم

و  یستيز یازهايمسکن با ن یلگوهاا یناهماهنگ د،يجد یالگوها

 یهت زندگج رييابزار و تغ یاستااده از تکنولوژ شيو افزا یشتيمع

 ديو تقل یو خودكاا به اقتصاد مصرف یشتياز اقتصاد مع انييروستا

 یهادانست. با گسترش ارزش یساخت مسکن شهر یاز الگوها

 ،یساختار یاجزا یبرخ يیروستا یهاريبه مح یاصطلاح شهربه

شده و بافاصله گرفتن از دگرگون يیروسلتا یهاخانه یكاركردها

 یناهماهنگ د،يلجلد یآوردن بله الگوهلا یو رو یبوم یالگوهلا

ستااده ا شيو افزا یشتيو مع یستيز یازهايمسلکن با ن یالگوها

 یبلکه فضللاها و نحوه یتنها سللاختار كالردابزار، نه یاز تکنولوژ

 نيقرارگرفته اسللت ا ريتیث تحت يیروسللتا یهاخانه یفضللا بند

ها و اسللراب درون خانه یفضللا بند رينظ یدر موارد هایدگرگون

. است یبررسقاب غيره،  و یدرون یفضلا شيآرا یمنزل و نحوه

بللا  یدرگللذر زمللان و همللاهنگ يیروسلللتللا یمسلللکن در نواح

 یو گسترش امکانات و فناور یاقتصلاد ،یاجتماع یهایدگرگون

لم مصا ،یدر شک ، طراح راتييتغ نيست. ابا تحول همراه بوده ا

و باعث شده كه مساكن  باشدیوسلاز مسلاكن مو دانش سلاخت

داشته و  یاريتااوت بس یو بوم یسنت یبا الگوها ديجد يیروستا

گردد.  یمسکن شهر یباشد مشابه الگوها يیاز آنکه روستا شيب

 د،يجد یآوردن به الگوها یو رو یبوم یفاصله گرفتن از الگوها

را دگرگون  یمسکون یشک  واحدها ،یاقتصلاد ،یروابر اجتماع

 یشلللتيمع-یسلللتيز یازهايآن با ن یكرده و بلاعلث نلاهماهنگ

 تيبهرود وضع د،يجد لمشلده اسلت. اسلتااده از مصا انييروسلتا

 ،یاجتماع تيموقع یارتقا یاسلللتحکلام و بهداشلللت، تلاش برا

ازجمله  یاعترار لاتيتسللله نيو همچن ديجد یهادر خانه یزندگ

است. در  دهيگرد ديجد یبه الگوها انيآوردن روستائ یعوام  رو

اب  به موارد بالا ق هيشللر یجيحاضللر نتا قيمشللابه تحق قاتيتحق

توان به:  یم قاتيتحق نيكله از جمله ا بلاشلللد،یمشلللاهلده م

و همکاران،  گانهيیمحمد(، )0931و همکلاران،  ی)عنلابسلللتلان

 .كرد اشاره(  0936

 

 منابع

 اسللتان یآمار سللالنامه اطلاعات، و آمار دفتر زنجان، یداراسللتان

 .0931. زنجان

 يیروسللتا مسللاكن يیفضللا -یكالرد تحولات. 0930. ع پرواز،

(، 0931 -0955)سللال  كرمانشللاه اسللتان چله، دهسللتان

 شکدهدان ،یبهشت ديشه دانشگاه ارشد، یكارشلناسل نامهانيپا

 .نيزم علوم

 یو مسللکن  بررسلل تي. هو0930ع.  ،یش.، نورتقان ،یميهيپورد

 نامهفصل ،یمسکون ريو مح نيساكن تيسلاز و كار تعام  هو

 .9-02: 060 بهار، روستا، ريمح و مسکن

 یروش زندگ یهااسي. مق0935م.  ،یش.، و  افشار ،یميهيپورد

، 056 شماره تابسلتان، روسلتا، ريمح و مسلکن ،در مسلکن

 .9-04 صص

 ردکيرو با فرسوده بافت اءياح و یساززنده باز. 0936. م پورزرگر،

 اصللاهان، رارهيجو محله: یمورد نمونه مسللکن، تيهو حا 

 و بهمن خاا، و آب منابع حااظت یپژوهشلل یعلم هينشللر

 .60-50(: 91)00 اساند،
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Abstract 

Housing in rural areas has a special role in meeting basic human needs. Considering 

various functions of rural housing, it is important to study the impact of various factors on 

how it changes and evolves. The purpose of this study was to investigate the effects of 

lifestyle on the physical identity of housing in rural areas. The present study was conducted in 

the first half of 1399 by data collection, library and field methods and using tools 

(questionnaire, observation); the type of research is applied and the research method is 

descriptive-analytical. The statistical population of the research is the households of the 

villages of Gozeldareh rural district, which in the 1395 census has eight inhabited villages: 

including 1451 households and 4864 people. Among households, 305 households were 

selected using the Cochran's formula as a sample and from each village, based on the 

percentage of households, a number of samples was completed to complete a questionnaire 

and simple random sampling. The method of data analysis was quantitative using descriptive 

statistics (mean, frequency percentage and standard deviation) and inferential statistics (path 

analysis). In the physical dimension, the index of “adequacy of housing for rest” with an 

average of 3.27%, and in the dimension of attachment, the index of “villagers' efforts to 

resolve social disputes” with an average of 3.77% are of the greatest importance. According 

to the results of the inferential test, the dimensions of lifestyle as an independent variable and 

housing identity as a dependent variable, and among the dimensions of lifestyle, the 

dimension of spiritual health with the highest beta (0.494) is the most influential factor. The 

main recommendation of the present study is providing housing rehabilitation credit facilities 

taking into account the living needs of the villagers. 

Keywords: Rural Housing, Home identity, Lifestyle. 
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