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ABSTRACT
Livelihood-based housing helps diversify livelihoods by creating the conditions for home-based
businesses in rural areas, thereby increasing rural incomes and employment.
This factor along with a set of factors and variables inside and outside the system can help to
stabilize the population and reduce migration in rural areas. In this intertwined complex, the extent
and role of factors in stabilizing the population and reducing rural migration is unclear. The
purpose of this article is to determine the impact and role of each factor, especially livelihoodbased housing on the stabilization of rural population. For this purpose, the provinces were
divided into three groups based on the share of rural Livelihood units and two provinces were
selected from each category and a total of 6 provinces. In each province, one city and two to three
villages and in total 13 villages and 332 households were selected as a sample and data were
collected using a questionnaire. Findings showed that among the various factors that directly and
indirectly play a role in stabilizing the rural population, livelihood-based housing with a higher
impact factor explains the dependent variable. While statistics and information show a decrease in
this type of housing in rural areas. Therefore, it is suggested that by modifying the existing
processes and procedures and creating coordination and support for such housing, action be taken
to develop livelihood-based housing in rural areas.
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Extended Abstract
1. Introduction
Perhaps one of the most fundamental differences
between urban and rural housing is the
combination of production, livelihood and housing
(Sartipipour, 2009 and Ali-al-Hesabi and Karani,
2013). Thus, the construction and development of
housing in rural areas, in addition to the number of
households, is closely related to cultural and
livelihood factors that are not considered in the
new design (Tsai & els, 2021). Lifestyle Change
(Polin, 2019; Skataric, 2021; Anabestani et al., 2018),

services and welfare and biological facilities
(Portaheri et al., 2018; Ngcobo, 2018: 32) economy

and livelihood (Shams al-Dini et al., 2011; Islami,
2019 and Sartipipour, 2019; Mohammadi Yeganeh et
al., 2017), technology to meet the needs of
villagers (Talib et al., 2019: 54) and livelihoodbased housing (Mohammadi Yeganeh, 2020) as an

intertwined network creates diversity of
livelihood and income and thus will lead to
population stabilization. This intertwined
network can be divided into two categories of
factor and structural factors according to Giddens
theory (Lakzaei, 2010). Considering the role of
livelihood diversity in population movement and
the factors and variables affecting and being
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affected by livelihood-based housing as a platform
for livelihood activities and creating livelihood
diversity, the issue of this article is the extent and
role of various factors, especially livelihood-based
housing. Rural population and reduced migration
have formed. In other words, the article seeks to
determine the extent and role of various factors on
the stabilization of the rural population.
2. Methods and Methodology
The method used in this study was a quantitative
method and the data collection tool was a closed
questionnaire. Multi-stage sampling method was
used to select the samples. So that in the first
stage, the provinces of the country were divided
into three categories based on the average share of
livelihood housing units and two provinces were
selected from each category. In the next stage, two
counties from each province and in the third stage,
two villages from each county were purposefully
selected. Finally, 10% of the households in each
village were randomly selected. For data analysis,
path analysis in SPSS software has been used.
3. Results and Discussion
Livelihood-based housing leads to a balanced
population in the village by reducing seasonal
migration, followed by permanent and family
migration. Due to the rapid modernization and
modeling of urban housing in rural areas and the
policies and rules and regulations of development
projects, the process of de-subsistence of rural
housing units is accelerated, so it is necessary to
revise plans and policies. In addition, modification,
design and architecture of livelihood-based
housing units, coordination to optimize procedures
and support and provide facilities for the
development of livelihood-based housing and
reduce rural migration are essential. Finally, as a
result of the study, the following actions are
suggested:
- In terms of form, design and architecture, the
distance between livelihood-oriented housing
and the lifestyle of today's generation should be
reduced.
- The nature of jobs should be considered to
stabilize the population and carry out activities in
the residential area.
- The policies and programs in the process of
preparing rural development plans have been
reviewed and the rules and regulations of the
plans have been adapted to livelihood-oriented
housing.
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- To make economic activity and home
businesses more competitive, the network
between activities and production units should
be designed and created on a horizontal and
vertical level.
- Livelihood-oriented residential units should be
defined and coordinated as a production unit
and a part of the production and value chain in
the village activity.
4. Coins
Findings show that rural livelihoods have
decreased by 17% in ten years (from 2008 to
2018). These data indicate that despite the
decrease in household size, the size of residential
units tends to medium size and has decreased to
small and medium units. The results showed that
from the set of factors considered in the
theoretical model, livelihood-oriented housing,
with direct (0.347) and indirect (0.155) and total
effects (0.502), compared to other influencing
factors in preventing migration. This means that
the activity and livelihood in the residential unit
of rural areas can have an effect on the
stabilization of the community. This effect
depends on the location of livelihood-oriented
housing in a network of factors and variables. On
the other hand, this effect leads to the balance of
the population in the village in the first stage
through the reduction of seasonal migration and
in a later stage, on permanent and household
migration. According to the process of
modernization and accelerated modeling of urban
housing in rural areas, this process will be
accelerated and this issue should be taken into
consideration by revising the programs and
policies and rules and regulations for the
development of rural housing. These statistics
mean that along with the strengthening of the
structure and structure of residential units and the
increase in the trend of urbanization, a kind of
"de-subsistence" of rural residential units has
taken place. Based on the results obtained, with
the increase in the number of residential units in
the provinces of the country, the trend of the
number of residential units with resistant frames
has increased; But by comparing these figures
with the number of residential units without nonliving spaces, "de-subsistence" is still strong;
Therefore, it can be said that there is harmony
between the trends of "depopulation" and "desubsistence" in the country's rural settlements.
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چکیده
مسکن معیشتمحور با ایجاد شرایط الزم برای کسبوکارهای خانگی در روستاها به ایجاد تنوع معیشتی و
درنتیجه افزایش درآمد و اشتغال روستایی کمک میکند .این عامل به همراه مجموعهای از عوامل و
متغیرهای درون و برونسیستمی میتواند به تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت در روستاها کمک کند .در
این مجموعۀ درهمتنیده ،میزان و نقش عوامل در تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت روستایی مشخص
نیست .هدف این مقاله تعیین میزان تأثیرگذاری و نقش هر یک از عوامل بهویژه مسکن معیشتمحور بر
تثبیت جمعیت روستایی بوده است .برای این منظور ،استانها براساس سهم واحد زیستی معیشتی
روستایی در سه گروه دسته بندی شدند و از هر دسته دو استان و در مجموع  8استان انتخاب شد .در هر
استان یک شهرستان و دو تا سه روستا و در کل  14روستا و در مجموع  440خانوار به عنوان نمونه انتخاب
شدند و با ابزار پرسشنامه ،دادهها جمعآوری شد .یافتهها نشان داد که در بین عوامل مختلفی که بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بر تثبیت جمعیت روستایی نقش دارند ،مسکن معیشتمحور با ضریب تأثیر باالتری،
متغیر وابسته را توضیح میدهد؛ درحالیکه آمارها و اطالعات نشاندهندۀ کاهش این گونه از مسکن در

واژههای کلیدی:

روستاهاست؛ بنابراین پیشنهاد میشود با اصالح فرایندها و رویههای موجود و ایجاد هماهنگی و حمایت از

مسکن روستایی ،مسکن معیشتمحور،
این گونه مسکن ،برای توسعۀ مسکن معیشتمحور در روستاها اقدام شود.
کارخانگی ،مشاغلخرد،توسعۀ روستایی.

مقدمه
فعالیت کشاورزی وجه غالب اقتصاد روستاست؛ اما
روستاییان در کنار این فعالیت ،مجموعهای متنوع از
کار و فعالیت را انجام میدهند (Dorward, 2002;2
Smith, & els, 2005: 2; Martin & Lorenzen, 2016:
 .)276فرایندی که طی آن خانوار روستایی برای بقای

خود ،مجموعهای از فعالیتها را انجام میدهد و
داراییهای متنوعی را بهدست میآورد« ،تنوعمعیشت»
تعریف شده است ).(Martin & lorenzen, 2016: 4
محیط معیشت دارای پیچیدگی است (Niehof & Price,
 ).2001: 1پیچیدگی معیشت ناشی از تأثیرپذیری
عوامل درون و برونسیستمی بوده و معیشت نیز بر

سایر عوامل تأثیرگذار است؛ ازاینرو روند تحول
اقتصادی ازجمله معیشت و داراییهای خانوار روستایی
و تغییر در الگوی زندگی ساکنان باعث شده است که
ساختار کالبدی سکونتگاههای روستایی جدید ،مسکن
سنتی و معیشتی به سمت مسکن شبهشهری و اقتصاد
مولد روستایی به سوی اقتصاد مصرفی حرکت کند
)(Taghavi & els, 2021:19؛ بنابراین با تغییر در
الگوی زندگی و درنتیجۀ آن تغییر مسکن (عنابستانی و
همکاران ،)54 :7434 ،تنوع منابع درآمدی روستاییان
کاهش یافت و زندگی و معاش (قدیری معصوم و
همکاران ،)45 :7311،وابسته به فعالیت اصلی شد.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (نویسنده مسئول)
 .0استاد گروه مدیریت و توسعۀ کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نقش مسکن معیشتمحور در تثبیت جمعیت روستایی و زمینهسازی برگشت مهاجران است که با حمایت مالیبنیاد مسکن انقالب اسالمی در مهندسان مشاور طرح و منظر تهران به اجرا درآمده است .بدینوسیله از کارفرما و مشاور تشکر به عمل میآید.
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نیروی کار شاغل در این فعالیتها ،شهرها و مراکز
فعالیت جدیدی را پیگیری کردند .جابجایی جمعیت
یکی از واکنشها به این موضوع بوده است .مهاجرت
نیروی کار ،در داخل و درون مناطق شهری و روستایی،
بهعنوان عنصری اساسی در امرار معاش بسیاری از
خانوارهای کشورهای درحالتوسعه ،فقیر و ثروتمند
باید مورد توجه قرار گیرد ( .)De Haan, 2013: 2تنوع
معیشتی و ایجاد منابع درآمدی مکمل ،یکی از عوامل
مهم در جابهجایی و مهاجرت نیروی کار بهشمار میرود.
مهاجرت بیشتر در پاسخ به تفاوت درآمد مورد انتظار
شهر و روستا صورت میگیرد تا درآمد واقعی .در این
تصمیمگیری دو عامل اقتصادی نقش دارند :نخست
تفاوت واقعی موجود بین دستمزد در شهر و روستاست
و دومی که مهمتر است ،میزان احتمال موفقیت یک
مهاجر در یافتن شغل یا شغلی بهتر و با درآمـدبیشتر
در شهر است (تودارو .)35 :7444 ،بدینترتیب تغییر و
جابهجایی جمعیت بین مناطق مختلف و نقاط روستایی
و شهری برای زندگی بهتر (زندی و آزاده)33 :7433 ،
یکی از واقعیتهای همۀ کشورها و ازجمله ایران بهشمار
میرود .در گروه مهاجرتهای داخلی (قاسمیاردهایی،
 ،)47 :7454مهاجرت از روستا به شهر درحالیکه
نمودی از آزادی گزینش انتخاب مکان زندگی است
(زندی و آزاده ،)33 :7433 ،یکی از مهمترین چالشها و
مسائل جامعه است .براساس مدل تودارو گام مهم در
شناسایی پدیدۀ مهاجرت ،شناسایی اقتصاد و سیاست
اجتماعی بر درآمد در روستا و شهر اثر میگذارد که این
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خود از عوامل مهاجرت به حساب مـیآیـد (ایراندوست و

همکاران .)715 :7435 ،یکی از منابع درآمدی و
ایجادکنندۀ تنوع معیشتی در روستاها ،کار و فعالیت در
مسکن و محل زیست و سکونت خانوار بوده است .شاید
یکی از اساسیترین تفاوت مسکن شهری و روستایی
درآمیختگی تولید ،معیشت و سکونت باشد (سرتیپیپور،
45 :7455؛ علیالحسابی و کرانی .)73 :7435 ،بدینترتیب
ساخت و توسعۀ مسکن در مناطق روستایی عالوهبر تعداد
افراد خانوار ،ارتباط تنگاتنگی با عوامل فرهنگی و
معیشتیدارد که در طراحی جدید به آن توجه نمیشود
).(Tsai & Els, 2021: 2
تغییر سبک زندگی ( Polin, 2019: 5; Skataric,

 2021: 2؛ عنابستانی و همکاران ،)34 :7434 ،خدمات
و امکانات رفاهی و زیستی (پورطاهری و دیگران،
34 :7434؛  ،)Ngcobo, 2018: 32اقتصاد و معیشت
(شمسالدینی و همکاران44 :7431 ،؛ اسالمی:7435 ،
44؛ سرتیپیپور4 :7453 ،؛ محمدییگانه و همکاران،
 ،)755 :7434تکنولوژی و فناوری برای پاسخگویی به
نیاز روستاییان (طالب و همکاران )43 :7453 ،و مسکن
معیشتمحور (محمدییگانه )714 :7433 ،بهصورت
شبکهای درهمتنیده ،تنوع معیشتی و درآمدی ایجاد
میکند و از این طریق به تثبیت جمعیت منجر
خواهد شد .این شبکۀ درهمتنیده را میتوان براساس
نظریۀ گیدنز (لکزایی )44-51 :7453 ،به دو دسته
عوامل عاملیتی و ساختاری تقسیم کرد (شکل .)7
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شکل  :1مدل نظری عوامل تأثیرگذار بر تثبیت جمعیت و برگشت مهاجران

تهیه و ترسیم :نگارندگان7311 ،

شکل  :0فضاهای دو نوع مسکن معیشت محور

تهیه و ترسیم :نگارندگان7311 ،
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آمارگیری نمونهای بنیاد مسکن در سالهای 7454
و  7434نشان میدهد که سهم واحدهای مسکونی
روستایی زیستی -معیشتی حدود  74درصد کاهش
یافته است .در این آمارگیری ،مسکن معیشتی یا
معیشتمحور ،مسکنی است که عالوهبر دارابودن
فضاهای خاص زیست برای استراحت ،خوابیدن ،آماده
کردن یا خوردنغذا،پذیرایی ،مطالعه ،شستوشو یا
هر نوع فعالیت زیستی دیگر ،دارای فضاهای بسته،
نیمهباز و باز برای فعالیتهایی مانند فعالیتهای
مرتبط با دامداری ،کشاورزی و باغداری ،قالیبافی،
حصیربافی و مشابه ،تولید لبنیات مانند ماست و کره
و ...است (شکل  .)5آمار و اطالعات باال نشان میدهد،
علیرغم کاهش تنوع معیشتی در مناطق روستایی،
سهم واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی و بتنی
از  4/17درصد در سال  7454بهحدود  53درصد
رسید؛ بهعبارتدیگر  73درصد به واحدهای مسکونی
فلزی و بتنی افزوده شده است؛ بنابراین همزمان با
مقاومشدن بنا ،فضای معیشتی در واحدهای مسکونی
کاهش یافته است .با توجه به نقش تنوع معیشتی در
جابهجایی جمعیتی و عوامل و متغیرهای اثرگذار بر و
اثرپذیر از مسکن معیشتی به عنوان بستر فعالیتهای
معیشتی و ایجادکنندۀ تنوع معیشتی ،مسئلۀ این
مقاله از میزان و نقش تأثیر عوامل مختلف بهویژه
مسکن معیشتمحور بر تثبیت جمعیت روستایی و
کاهش مهاجرت شکل گرفته است .بهعبارتدیگر،
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مقاله به دنبال تعیین میزان و نقش عوامل مختلف بر
تثبیت جمعیت روستایی است.
دادهها و روش کار
این پژوهش ازنظر ماهیت ،از رویکرد اثباتگرایی و
روش کمی تبعیت کرده است .اطالعات با روش
میدانی و ابزار پرسشنامه بسته جمعآوری شده است.
برای این منظور نمونهگیری به روش چندمرحلهای
انجام شد.
در مرحلۀ اول ،استانهای کشور براساس شاخص
متوسط سهم واحدهای مسکونی معیشتی به سه دسته
تقسیم شدند و از هر دسته دو استان که کمترین و
بیشترین سهم را داشتند ،انتخاب شدند؛ بنابراین در
مجموع شش استان انتخاب شد (جدول .)7
در مرحلۀ بعدی ،هر شهرستان ازنظر توزیع روستاهای
بزرگ و کوچک مشخص شد؛ سپس نمونهها بهگونهای
انتخابشد که درگروههای جمعیتی مختلف نمایندهای
از روستا وجود داشته باشد .ویژگیهای جمعیتی
روستاهای نمونه در جدول  5آورده شده است .در
مرحلۀ سوم ،برای انتخاب روستاهای نمونه ،ابتدا
روستاهای شهرستان براساس جمعیت ،گروهبندی شدند
و سپس از هر شهرستان دو روستا به صورت هدفمند
انتخاب شدند .درنهایت از هر روستا  71درصد از
خانوارها با محدودیت حداقل  51و حداکثر  41نمونه
خانوار بهصورت تصادفی منظم انتخاب شدند.
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جدول  :1نام و وابستگی اداری -سیاسی روستاهای نمونه

شهرستان
استان
ابرکوه
یزد
ابرکوه
یزد
بروجرد
لرستان
بروجرد
لرستان
چابهار
سیستانوبلوچستان
چابهار
سیستانوبلوچستان
فاروج
خراسان شمالی
فاروج
خراسان شمالی
فاروج
خراسان شمالی
فیروزکوه
تهران
فیروزکوه
تهران
قائمشهر
مازندران
قائمشهر
مازندران
مأخذ :آمارنامۀ استانها 7434

بخش
بهمن
بهمن
مرکزی
اشترینان
دشتیاری
دشتیاری
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی
مرکزی

دهستان
اسفندار
اسفندار
همتآباد
اشترینان
باهوکالت
باهوکالت
سنگر
باباامان
سنگر
شهرآباد
شهرآباد
باالتجن
علیآباد

آبادیهای انتخابشده
اسدآباد
هارونی
نصیرآباد
دره گرگ
درکس
گرمبیت باال
یارم گنبد
ینگه قلعه
شیرغان
شهراباد
جلیزجند
افراکتی
آهنگرکال

جدول  :0برخی اطالعات جمعیتی روستاهای نمونۀ 1401

جمعیت  7434بعد خانوار 7434
آبادی
4.1
435
اسدآباد
4.4
415
هارونی
4.5
734
نصیرآباد
4.1
7511
دره گرگ
3.4
4343
درکس
3.1
453
گرم بیت باال
4.4
44
یارم گنبد
4.4
5344
ینگه قلعه
7.3
57
شیرغان
4.7
555
شهراباد
5.4
443
جلیزجند
5.3
34
افراکتی
5.3
7475
آهنگرکال
مأخذ :مرکز آمار ایران  7444و 7434

برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامه با سؤاالت
بسته با طیف پنجگزینهای لیکرت و سؤاالت باز
استفاده شده و در مجموع  445پرسشنامه (جدول )4
از سرپرستان خانوار در  74روستای نمونۀ مطالعاتی
جمعآوری شد .برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر
تعدادی از کارشناسان امور توسعۀ روستایی استفاده
شد و برای پایایی ابزار اندازهگیری از آلفای کرونباخ

رشد جمعیت 7434-7444
%1.7
%1.4
%1.3
%5.5%4.3
%7.5
%4.4%3.4
%3.4%1.4%5.1%1.7
%1.7-

نسبت جنسی
717.1
713.1
34.1
714.4
34.5
777.4
44.3
751.4
53.7
713.4
711.1
714.4
713.3

بهره گرفته شده که مقدار آن برای عاملهای مختلف
بیشتر از  1.54بهدست آمد که حاکی از انسجام و
سازگاری مناسب بین گویههای مورداستفاده است
(کالنتری .)43 :7437 ،برای تحلیل دادهها نیز از تحلیل
مسیر در محیط نرمافزار  SPSSو براساس تعریف
عملیاتی متغیرها (جدول  )4استفاده شده است.

پاییز  ،0410سال بیستم ،شماره 86

جغرافیا و توسعه 45 
جدول :4تعداد جمعیت نمونه در هر استان و روستا

تعداد نمونه

درصد

روستا

استان

44

73.3

آهنگرکال

34

74.3

افراکتی

51

4

33

73.4

اسدآباد

53

5.4

هارونی

51

4.1

33

74.5

شیرغان و یارم قلعه

55

4.4

ینگه قلعه

55

4.4

41

57.7

درکس

41

74.7

گرم بیت باال

51

4.1

44

74.5

شهید بروجردی (درهگرگ)

44

71.5

نصیرآباد

51

4.1

34

73.7

جلیزجند

54

5.7

شهرآباد

51

4.1

445

711

مازندران

یزد

خراسان شمالی

سیستانوبلوچستان

لرستان

تهران

جمع
مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

محورهای اساسی پرسشنامه شامل مشخصات و
ویژگیهای مسکن ،مهاجرت و دالیل روستاییان و
خانوار ،وضعیت خانوار ،نظر مخاطب از ویژگیهای

ساختاری ،ارزشها و نگرشهای خانوار و دو سؤال باز
برای ارائۀ نظرات کلی بوده است.

جدول  :0تعریف متغیرهای مدل

متغیر در مدل

شاخص

مسکن معیشتمحور )(x5

دارابودن فضاهای دامداری ،نگهداری طیور ،کارگاهی و کشاورزی و...

سبک زندگی )(x1

نظر مخاطب در مورد :عالقه به زندگی شهری ،عالقه به رفتن به شهر ،اعتقاد به جدایی کار از زندگی،
عالقه به کار بیرون ،جنسیتی دیدن کار خانگی ،اعتقاد به ارزشهای چون پوشش ،مادیگری

ماهیت شغل )(x2

نظر مخاطب در مورد :نگرش به تغییر نوع کار ،ویژگی کار جدید ،مشاغل آینده ،جایگاه مشاغل خانگی

اقتصاد کالن)(x3

نظر مخاطب در مورد :توجیه سرمایهگذاری ،هزینۀ زندگی و تورم ،اشتغال کمبازدۀ روستایی ،وام و
کمک دولتی ،هزینۀ ساخت

سیاستها و برنامهها )(x4

نظر مخاطب در مورد :مجوزهای دولتی ،ضوابط طرح توسعه ،حمایت دولت در ساخت ،تکنولوژی جدید

درآمد و اشتغال )(x6

نظر مخاطب در مورد :درآمد از کارخانگی ،بازار محصوالت ،رقابت شغل خدماتی ،مهاجرت در سن کار

حفظ و برگشت جمعیت )(y

تعداد مهاجران فصلی ،تعداد مهاجران دائمی ،عالقه به مهاجرت ،عالقه به برگشت مهاجران

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

پاییز  ،0410سال بیستم ،شماره 86

جغرافیا و توسعه 44 

بحث و یافتهها
بعد خانوار جامعۀ روستایی کشور از  3.4نفر در سال
 7454به حدود  4.3نفر در سال  7434رسیده است.
همزمان مساحت کل زیربنای واحد مسکونی نیز تغییر
کرد؛ بهعنوانمثال در سال  7454از  3344443واحد
مسکونی روستایی حدود  44.5درصد از واحدهای

مسکونی در طبقۀ مساحتی بیشتر از  751مترمربع
قرار گرفته بوده؛ درصورتیکه در سال  7435و با
گذشت  4سال ،از  4114114کل واحد مسکونی ،این
رقم به  7454435واحدمسکونی (معادل  41.4درصد)
کاهش پیدا کرده است.

جدول  :1تعداد و سهم واحدهای مسکونی روستایی براساس مساحت زیربنا

سال

تعداد کل واحد مسکونی

متراژ مساحت زیربنا (درصد)
کمتر از  41 41تا  751بیش از 751

7454

3344443

74.4

34.7

44.5

7435

4114114

75.4

44.3

41.4

74.3
4557543
7434
مأخذ :بنیاد مسکن انقالب اسالمی 7454 ،تا 7434

44.4

45.4

طی ده سال ( 7454تا  )7434خانوارهای روستایی
تمایل بیشتری به زندگی در فضاهای ساختهشده با
اندازۀ بیش از  41متر داشتهاند .در واقع طی ده سال
گذشته ،علیرغم کاهش بعد خانوار روستایی از
واحدها یا سطح زیربنای ساختوساز کوچک کم شده
و به واحدهای با فضاهای ساختهشدۀ متوسط (41
تا 751مترمربع) اضافه شده است (جدول  .)4میتوان
اینگونه برداشت کرد که مساحت زیربنا در واحد
مسکونی روستایی به عوامل مختلفی بستگی دارد و
تغییرات بعد خانوار به تنهایی نمیتواند در کاهش یا
افزایش اندازه تأثیر بگذارد .با کاهش بعد خانوار،
قطعات دارای زیربنای با مساحت کمتر از  41متر نیز
کاهش پیدا کرده است؛ بهعبارتدیگر احتماال با
کاهش تعداد افراد خانوار و تحتتأثیر شرایط کلی
حاکم بر کشور و با افزایش فاصلۀ درآمد از هزینۀ
خانوار روستایی ،گروههای کمدرآمد نیز بر اندازۀ
واحد مسکونی خود افزودهاند .از طرف دیگر کاهش
فضای عرصه بهدلیل تغییرات فعالیت و تحتتأثیر
قیمت زمین و سایر شرایط ،از سهم واحدهای بزرگ
کاهش داده است؛ بنابراین میتوان نوعی میل به

تعادل در روند کلی مشاهده کرد .سهم واحدهای
مسکونی که فضای معیشتی ندارند ،از  43.5درصد
در سال  7454به  44درصد در سال  7434رسیده
است؛ بهعبارتدیگر ،طی یک دهه بیش از  74درصد
از واحدهای مسکونی ،فضاهای غیرزیستی خود را از
دست دادهاند یا در ساختوسازهای جدید این فضاها
به مسکن الحاق پیدا نکرده است (همان 7454 ،و
 .)7434این آمارها بدین معنی است که همراه با
مقاومشدن بنا و اسکلت واحدهای مسکونی و افزایش
روند شهرگرایی ،نوعی «معیشتزدایی» از واحدهای
مسکونیروستایی اتفاق افتاده است .براساس دادههای
باال ،با افزایش تعداد واحدهای مسکونی در استانهای
کشور روند تعداد واحدهای مسکونی دارای اسکلت
مقاوم افزایش داشته است؛ ولی با مقایسۀ این ارقام
با تعداد واحدهای مسکونی بدون فضاهای غیرزیستی،
«معیشتزدایی» همچنان به قوت خود باقی است؛
بنابراین میتوان گفتکه بین روندهای «جمعیتزدایی»
و «معیشتزدایی» در سکونتگاههای روستایی کشور
هماهنگی وجود دارد.

پاییز  ،0410سال بیستم ،شماره 86

در زمینۀ «مهاجرتهای روستایی» نیز روند افزایش
معیشتزدایی از واحدهایمسکونی،باروند مهاجرتهای
روستایی هماهنگ بوده است .سؤال محوری این
مطالعه نقش مسکن معیشتمحور در تثبیت جمعیت
روستایی و بازگشت مهاجران بوده است؛ بنابراین
مسکن معیشتمحور به مثابۀ متغیر تأثیرگذار بر
تثبیت جمعیت و برگشت مهاجران درنظر گرفته شده
است .براساس مطالعات نظری و ادبیات موضوع،
مشخصشد ماندگاری جمعیت و نیز مسکن روستایی
تحتتأثیر مجموعه عواملی است که در یک نظام
پیچیده و باز ،تغییر و تحول پیدا میکنند .این
مجموعه عوامل از عوامل فردی و انگیزشی تا عوامل
کالن و ساختاری را در بر میگیرد .از سوی دیگر ،هر
یک از مجموعه عوامل بر سایر عوامل تأثیر گذاشته و
بهصورت غیرمستقیم نیز بر مسکن یا تثبیت و
ماندگاری جمعیت تأثیرگذار هستند؛ بنابراین مدل
نظری تأثیر و تأثر عوامل ساختاری و عاملیتی به
همراه مسکن معیشتمحور بر ماندگاری جمعیت
تدوین شد (شکل .)7
در این مدل مسکن معیشتمحور معادل مسکنی
که دارای فضاهای معیشتی است ،تعریف شد .عوامل
فردی و مرتبط با کنشگر روستایی با عامل سبک
زندگی و ماهیت شغل مورد بررسی قرار گرفت .در
طرف دیگر ،مدل عوامل ساختاری ازجمله عامل
اقتصاد کالن شامل هزینۀ فایدۀ اقتصادی و توجیه
اقتصادی و رقابتپذیری در کنار عامل سیاستها و
برنامههای تدوینشده برای فعالیت و مسکن قرار
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گرفت .مسکن معیشتمحور بهعنوان عامل اصلی
همگام با عامل افزایش و ایجاد تنوع در درآمد و
اشتغالزایی در محور اصلی مدل تعریف شد.
نتیجۀ پردازش و تحلیل مسیر نشان داد که
بیشتر این عاملها و متغیرها ،هم اثرگذاری مستقیم
بر تثبیت جمعیت و ماندگاری آن در روستا داشته و
هم بهصورت غیرمستقیم بر ماندگاری جمعیت تأثیر
دارند .تحلیل اثرات هر یک از عاملهای بررسیشده
بر متغیر وابسته این مطالعه محاسبه و آورده شده
است.
یکی از عاملهای تأثیرگذار بر ماندگاری و مهاجرت
جمعیت ،تغییر سبک زندگی است .شهرگرایی و
عالقه به زیست در شهر تا تغییر نحوۀ زندگی و
اثرگذاری آن بر تفکیک فضای کار و فعالیت با فضای
زیست و رفاهطلبی در قالب این عامل قرار میگیرند.
براساس مدل نظری ،عامل سبک زندگی از طریق
تشویق به مهاجرت بهصورت مستقیم و با اثرگذاری
بر مسکن و نیز درآمد و اشتغال و نوع شغل ،میتواند
بر ماندگاری جمعیت روستا تأثیر داشته باشد .این
عامل در مدل مسیر ،بهصورت مستقیم تنها 75
درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی ماندگاری
جمعیت را توضیح میدهد؛ اما از طریق عاملهای
دیگر  74.5درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین
میکند و در مجموع  54.5درصد از ضرایب تغییرات
در ماندگاری و مهاجرت جمعیت روستایی را به خود
میدهد (جدول .)4
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جدول  :8اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر سبک زندگی بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر
اثر مستقیم
اثرات غیرمستقیم مسیرها

میزان اثر براساس ضرایب بتا

مسیر
X1 Y

1.751

X1 X2Y
X1 X2 X6Y
X1 X2 X5 X6Y
X1 X5 X6Y
X1 X5Y

مجموع اثرات غیرمستقیم

1.154515=1.744*1.753
1.1173=1.514*1.144*1.753
1.11455=1.514*1.443*1.744*1.753
1.1355=1.514*1.443*1.544
1.1543=1.413*1.544
1.745
1.545

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم
مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

دومین عامل پیشبینیشده در مدل ،تحول در
ماهیت شغل است .مشاغل خانگی تحتتأثیر عوامل و
زیرساختهای فناورانه و نیز مدرنیزاسیون ،ماهیت و
شکل دیگری پیدا کرده است .سبک زندگی و تغییر
آن بر شغل و ماهیت آن اثر داشته و سبب شده تا
مشاغل به دو دستۀ شغل سنتی و شغل مدرن تقسیم
شود .وجود مشاغل مدرن در شهرها و جذب
فارغالتحصیالن دانشگاهی در مراکز خدماتی شهری
بهصورت مستقیم بر مهاجرت و ماندگاری جمعیت
تأثیر میگذارد .از سوی دیگر ،تغییر شغل و شکل و

ماهیت آن زمینه را برای افزایش درآمد و تنوع شغل
خانگی فراهم کرده و بر شکل مسکن و مسکن
معیشتی اثرگذار خواهد بود؛ ازاینرو ماهیت شغل
حدود  74.4درصد از تغییرات ماندگاری جمعیت را
توضیح میدهد .عالوهبر این با اثرگذاری این عامل بر
عاملهای دیگر 74.4 ،درصد از ضریب تغییرات
جمعیت را تشریح میکند و در مجموع  47.4درصد
از ضریب تغییرات متغیر وابسته با این عامل
قابلتبیین است (جدول .)4

جدول  :7اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر ماهیت شغل بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر

مسیر
X2 Y

1.744

X2 X6Y
X2 X5 X6Y
X2 X5Y

1.1.715=1.514*1.144
1.1577=1.514*1.443*1.744
1.1.1345=1.434*1.744

اثر مستقیم
اثرات غیرمستقیم مسیرها

میزان اثر براساس ضرایب بتا

مجموع اثرات غیرمستقیم

1.744

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم
مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

1.474

مهمترین عامل در مدل مسیر ،مسکن معیشتمحور
است .منظور از این عامل ،مسکنی است که در آن هم
زیست و هم فعالیت امکانپذیر باشد .مسکن
معیشتمحور تحتتأثیر متغیرها و عاملهای دیگر
قرار دارد .سیاستها و برنامههای کالن و اقتصاد

کالن همچون تورم ،سیاست تولید مسکن بهصورت
انبوه و اقتصاد مقاومتی یا صادراتی از یک طرف و
سبک زندگی و نوع شغل از طرف دیگر بر مسکن
معیشتمحور تأثیر داشته است .از سوی دیگر ،مسکن
معیشتمحور بهصورت مستقیم یا از طریق ایجاد
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وابسته مربوط به اثرات غیرمستقیم این متغیر است.
در مجموع  41.5درصد از تغییرات متغیر وابسته
مربوط به این عامل بااهمیت در این پژوهش است
(جدول .)5

تنوع شغل و افزایش درآمد بر ماندگاری جمعیت در
روستا اثرگذار بوده است .بدینترتیب  43.4درصد از
تغییرات متغیر وابسته را بهصورت مستقیم تبیین
میکند .همچنین  74.4درصد از تغییرات متغیر

جدول  :6اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر مسکن معیشتمحور بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر

مسیر

میزان اثر براساس ضرایب بتا

اثر مستقیم

X5 Y

1.434

اثرات غیرمستقیم مسیرها

X5 X6Y

1.744=1.514*1.443

مجموع اثرات غیرمستقیم

1.744

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

1.415

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

عامل تنوع شغلی و معیشتی و ارتقای درآمد بهعنوان
عامل تأثیرگذار مستقیم بر متغیر وابسته است؛ اما
این عامل تحتتأثیر متغیرها و عاملهای دیگری

است .بدینترتیب جدای از متغیرهای تأثیرگذار بر
این عامل ،در مجموع  51.4درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توضیح میدهد (جدول .)3

جدول  :0اثرات مستقیم و غیرمستقیم درآمد و اشتغال بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر
اثر مستقیم
اثرات غیرمستقیم مسیرها

مسیر
X6 Y
-

میزان اثر براساس ضرایب بتا
1.514
-

مجموع اثرات غیرمستقیم

-

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

1.514

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

عوامل کالن اقتصادی و هزینه -فایده اقتصادی
شغل ،مسکن ،تورم ،هزینۀ ساخت و مجموعه گویههای
سازندۀ آن ،یکی از اجزای ساختاری تأثیرگذار بر
ماندگاری جمعیت در روستاست .اقتصاد نفتی و رانتی
حاکم بر اقتصاد کشور باعث میشود مشاغل
غیرتولیدی و خدماتی توجیه بیشتری نسبتبه مشاغل
خانگی پیدا کند و تولیدات و محصوالت مشاغل
خانگی راه و روش دستیابی به برتری در اقتصاد کالن

را پیدا نکند؛ درنتیجه عوامل اقتصادی در سطح کالن
هم ساختوساز خانه و مسکن معیشتمحور را بدون
توجیه اقتصادی میکند و هم بر شغل و فعالیت
خانگی اثرگذار است .این عامل در مدل تعریفشده،
 74.3درصد را بهصورت مستقیم و  54.4درصد از
تغییرات متغیر وابسته را بهصورت غیرمستقیم توضیح
میدهد .درمجموع  43.4درصد از تغییر متغیر وابسته
در مدل ،مربوط به این عامل است (جدول .)71
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جدول  :14اثرات مستقیم و غیرمستقیم هزینه -فایدۀ کالن بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر

مسیر

میزان اثر براساس ضرایب بتا

اثر مستقیم

X3 Y

1.743

اثرات غیرمستقیم مسیرها

X3 X5 X6Y
X3 X5Y
X3 X4 X5 X6Y
X3 X4 X5Y
X3 X4Y

1.134=1.514*1.443*1.544
1.134=1.434*1.544
1.115=1.514*443.*1.774*1.347
1.175=434.*1.774*1.347
1.145=1.741*1.347

مجموع اثرات غیرمستقیم

1.544

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

1.434

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

برای مشاغل خانگی شده است .فاصلهگذاری فضاهای
کار از سکونت ،برخالف سیاست معیشتمحوری
مسکن بوده است؛ ازاینرو سیاستها و برنامههای
اعمالشده بهصورت مستقیم 74.1 ،درصد و بهصورت
غیرمستقیم 4.3 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته را
توضیح میدهد .درمجموع  57.3درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط عامل سیاستها و برنامههای
مرتبط در این زمینه تبیین میشود (جدول .)77

سیاستها و برنامههای کالن تا خرد که از طریق
نهادهای عمومی اعمال میشود ،بر تثبیت جمعیت
در روستا نقش داشته است .از طرحهای توسعۀ
کالبدی روستا و ضوابط و مقررات آن تا سیاستهای
مربوط به اشتغال و درآمد ،میتوانند بر ماندگاری
جمعیت اثرگذار باشد .کوچکسازی مسکن در روستا
و البته در شهر -از طریق اعمال ضوابط و مقرراتطرحهای توسعۀ کالبدی منجر به محدودشدن فرصت

جدول  :11اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاستها و برنامهها بر حفظ و برگشت جمعیت

نوع اثر

مسیر

میزان اثر براساس ضرایب بتا

اثر مستقیم

X4  Y
X4 X5Y
X6Y
X4 X5Y

1.741

اثرات غیرمستقیم مسیرها

1.175=1.514*1.443*1.774
1.137=1.434*1.774

مجموع اثرات غیرمستقیم

1.143

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

1.573

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

در مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم عاملهای
تشکیلدهندۀ مدل تعریفشده نشان میدهد که
میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها چگونه است .در

این مدل مسکن معیشتمحور وزن بیشتری دارد؛
ولی این عامل تمام تغییرات متغیر وابسته را توضیح
نمیدهد (جدول .)75
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جدول  :10اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر حفظ و برگشت جمعیت به روستا

عوامل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

مجموع اثرات

تغییر سبک زندگی

1.751

1.745

1.545

تغییر ماهیت شغل

1.744

1.744

1.474

مسکن معیشتمحور

1.434

1.744

1.415

درآمد و اشتغال

1.514

-

1.514

اقتصاد کالن

1.743

1.544

1.434

سیاستها و برنامهها

1.741

1.143

1.573

مأخذ :یافتههای پژوهش7311 ،

نتیجه
مسکن معیشتمحور مسکنی است که ضمن ایجاد
شرایط الزم برای زیست و سکونت ،فعالیت اقتصادی و
معیشتی نیز در آن امکانپذیر باشد .این گونه مسکن در
نقاط روستایی با ایجاد تنوع معیشتی و بهبود محیط
کسبوکارهای خانگی بر افزایش درآمد بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است؛ اما آمار و اطالعات
نشانمیدهد که سهم مسکن معیشتمحور در نقاط
روستایی کشور با کاهش روبهرو بوده است .همزمان با
کاهش مسکن معیشتمحور ،بعد خانوار در نقاط
روستایی همانند نقاط شهری و در یک روند کلی با
کاهش روبهرو بوده است؛ اما این کاهش در بعد خانوار
به کوچکسازی واحد مسکونی منجر نشده است .در
نقاط روستایی طی ده سال ( 7454تا  )7434گرایشی
به ساخت واحدهای مسکونی متوسط وجود داشته
است؛ بنابراین کاهش بعد خانوار نتوانسته تأثیر زیادی
درکاهش اندازۀ واحد مسکونی داشته باشد؛ بهعبارت
دیگر ،مسکن روستایی از مجموعه عوامل و متغیرهایی
تأثیر میپذیرد که تنها شاخصهای کمی نیستند.
همپیوندی و نقش عوامل متعدد در تثبیت جمعیت با
مطالعات پولین  ،5173عنابستانی و همکاران ،7434
سرتیپیپور  ،7453شمسالدینی  ،7453طالب و
همکاران  7453هماهنگی دارد .یافتههای این مطالعه
همانند مطالعات محمدییگانه در شهرستان زنجان
( )7433نشان داد که مسکن معیشتمحور در

جابهجاییهای جمعیتی روستاهای نمونه اثر مثبت
داشته و بهعنوان یکی از عوامل تثبیتکنندۀ جمعیت
در روستاها نقش بازی میکند.در مطالعۀ محمدییگانه،
مسکن معیشتمحور بهعنوان تنها متغیر مورد مطالعه
قرار گرفته است .در این مطالعه سعی شد مجموعه
عوامل بهصورت شبکهای که مسکن معیشت محور نیز
یکی از اجزای آن است ،مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهش حاضر نشان داد که از مجموعه عوامل
درنظرگرفته در مدل نظری ،مسکن معیشتمحور ،با
ضریب تأثیر مستقیم ( )1.434و غیرمستقیم ()1.744
و مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم (،)1.415
نسبتبه سایر عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از مهاجرت
روستاییان از ضریب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بیشتری برخوردار است .این بدین معناست که فعالیت
و معیشت در واحد مسکونی روستایی و بهعبارتیدیگر
مسکن زیستی -معیشتی میتواند بر تثبیت جمعیت
روستایی اثرگذار باشد .این اثرگذاری وابسته به
قرارگرفتن مسکن معیشتمحور در شبکهای از عوامل و
متغیرهاست .از سوی دیگر ،این تأثیر در وهلۀ اول از
طریق کاهش مهاجرت فصلی و در مرتبۀ بعد ،بر
مهاجرت دائمی و خانواری منجر به تعادل جمعیت در
روستا میشود .با توجه به روند مدرنیزاسیون و
الگوبرداری شتابان از مسکن شهری در روستاها و
سیاستها و ضوابط و مقررات طرحهای توسعه که به

جغرافیا و توسعه 43 

این روند سرعت بیشتری میدهد ،تجدیدنظر در
برنامهها و سیاستها ضرورت دارد.
پیشنهادها
در این تجدیدنظر اقدامات زیر پیشنهاد میشود :
 ازنظرفرم،طراحی و معماریفاصلۀ مسکنمعیشتمحوربا سبک زندگی نسل امروزی باید کاهش یابد.
 ماهیت مشاغل برای تثبیت جمعیت و انجام فعالیتدر فضای مسکونی باید درنظر گرفته شود.
 -سیاستها و برنامهها در رویۀ تهیۀ طرحهای توسعۀ
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روستایی مورد بازنگری قرار گرفته و ضوابط و مقررات
طرحها با مسکن معیشتمحور تطبیق یابد.
 برای رقابتپذیرکردن فعالیت اقتصادی و مشاغلخانگی ،شبکۀ بین فعالیتها و واحدهای تولیدی در
سطح افقی و عمودی طراحی و ایجاد شود.
 واحدهای مسکونی معیشتمحور بهعنوان یک واحدتولید و جزئی از زنجیرۀ تولید و ارزش در فعالیت
روستا تعریف و هماهنگ شود.
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