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The purpose of this study is to investigate the role of norms in the formation of rural houses in the cold and 
mountainous zones of Ardabil province. Rural settlements with the height of 1500 to 2150 meters above sea 
level in the cold and mountainous zones of the province were selected through random cluster sampling. The 
settlements were located in 176 villages 85 of which had a population of over 200 people. Finally, 27 villages 
were selected as the study sample, 10 residents in each and totally 270 selected in a targeted manner. The 
research method was of a causal-correlation type conducted to survey and examine the villagers' view of the 
norms. The participants answered 50 questions on a questionnaire to express their opinions on housing in 
their villages. The reliability of the questionnaire was found to be approximately α = 0.905. Path analysis and 
regression analysis were done, and the direct and indirect effects of the variables on the norms of rural house 
formation were identified. The findings of the study showed that the coherent variables of housing and climate 
norms, as independent factors, have directly affected the way the houses are formed. Also, economic consid-
erations, scales and proportions, and traditional norms, as intermediary factors, have affected rural housing 
formation. The study of the effects of these variables on the norms of rural housing formation showed that the 
proposed model is capable of explaining these norms. The strongest predictor of the rural housing formation 
norms proved to be economy, scale and proportion, and structural similarity in house construction.
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Extended Abstract

1. Introduction

he purpose of this paper is to investi-
gate the role of norms in the formation 
of rural housing in the cold and moun-
tainous areas of Ardabil province. The 
problem of housing is one of the most 

important issues that humans have always been strug-

gling with. Nowadays, every country tries to resolve the 
problem in a way that suits its own circumstances. This 
challenge was addressed during the fifteenth National 
Conference on Housing Development held at Tehran 
University on December 2nd and 3rd, 2009.

2. Methodology

Using random cluster sampling, rural settlements were 
selected in 85 out of 176 villages in the cold and moun-
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tainous areas of the province. The selected villages are 
located at a height of 1500 to 2150 meters above sea level 
and have a population of over 200 people each. The re-
search method was a causal-correlation type implemented 
in a survey to examine the villagers' view of the house 
construction norms. A sample of 27 villages was made 
of the initially selected ones. Then, in a targeted manner, 
10 residents were chosen in each village, i.e. totally 270 
residents. The participants took a 50-item questionnaire 
which sought their perspectives on house formation in 
their villages. The reliability of the questionnaire was 
found to be approximately α = 0.905. Path analysis and 
regression analysis were done to determine the direct and 
indirect effects of the studied variables on the rural house 
formation. After the assessment of the validity and reli-
ability, a final questionnaire was prepared, and the data 
were gathered from the respondents of both genders in 
the age group of 20 to 65 years. This group was chosen 
because, firstly, they had sufficient experience in the con-
struction of their native villages and, secondly, they were 
ready to cooperate with the researcher. The answers were 
categorized based on the 4-degree Likert scale (i.e. from 
totally agree to totally disagree). Full agreement and to-
tal disagreement were scored 4 and 1 respectively. The 
process of data collection through the questionnaire was 
implemented in the morning and evening of ordinary 
days when weather was ideal for the people to leave their 
homes. The raw data were analyzed using the SPSS and 
AMOS 18 software programs. These programs treated 
the data through descriptive statistics as well as inferential 
statistics. The statistical indicators were Pearson correla-
tion coefficients, Chi-square, regression coefficient, path 
analytical indices, and factorial indices proportional to the 
levels of measuring the research variables. Cronbach's al-
pha coefficient was also used to show the acceptability of 
the test validity at the level of 0.905.

3. Results

As the findings of the study suggest, rural house for-
mation in the cold and mountainous areas of Ardabil 
province is directly related to coherent variables, i.e. 
similarity-related variables, in house construction and 
climate norms as independent factors. Also, the variables 
of economic norms, norms of scale and proportions, and 
traditional norms, as intermediary factors, are indirectly 
related to the issue. Through analyzing the effects of these 
variables on rural housing formation, it emerged that the 
model proposed in this study can explain the norms of 
rural house construction. The best predictors in this regard 
are economic norms, scale/ratio norms and construction 
conformity (i.e. similarity). However, the correlation be-

tween the cultural/ traditional norms and the norm of rural 
housing formation is not significant. 

4. Discussion

Based on the results obtained from the experimental 
model of normative variables, it can be said that similar-
ity is an effective factor in establishing houses in accor-
dance with the norms of rural housing formation. Thus, 
as the rate of agreement increases on the formulation of a 
house, such as roof shape and geometry, and or the view 
of porches, the norm of compliance increases too. In fact, 
the increasing resemblance among houses implies that 
people tend to build their houses in harmony with the 
other members of their rural community. In the present 
study, coexistence factors, i.e. tendency for similarity, in 
house construction and functional norms proved to have a 
direct effect on the norms of rural housing formation, but 
the three factors of economic norms, cultural/ traditional 
norms, and norms of scale and proportion were found as 
intermediary factors.

5. Conclusion

The theoretical model of the relationships of the norms 
in rural housing formation shows that economic consid-
erations with the value of 0.405 have the highest impact 
on those norms. The next effective variables are scale and 
proportions with the value of 0.307 and similarity with 
the value of 0.302. The priorities for house formation in 
the villages of the cold and mountainous areas of Ardabil 
province are, thus, economy, scale, and proportion and 
similarity. There is also a cultural component with a coef-
ficient of -0.025, which is due to the cultural differences 
in the villages of the target community. Other components 
form the next priorities.
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هدف از این مقاله، بررسی نقش هنجارها بر شکل یابی مسکن روستایی در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی استان اردبیل در قالب مدل علی است. 
بعد از شناسایی سکونتگاه هایی روستایی با ارتفاع بین 1500 تا 2150 متر از سطح دریا در حوزه سرد و کوهستانی استان، با استفاده از فرمول 
کالین، تعداد 270 نفر پرسشگر در بین 27 روستای جامعه هدف محاسبه و به شیوه هدف دار انتخاب گردید.  از هر 27 روستای نمونه، 10 نفر 
انتخاب گردید تا به 50 سؤال پرسشنامه مربوط به دیدگاه ساکنین در شکل یابی مسکن پاسخ دهند. روش پژوهش حاضر از نوع علی- همبستگی 
بوده که به صورت پیمایشی انجام می گیرد. همچنین میزان پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ، α= 0/905 به دست آمده است. با 
استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون و تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر هنجارهای شکل یابی مسکن روستایی موردبررسی 
قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای هم شکلی )تشابه( در برپایی مسکن و جغرافیایی/اقلیمی به عنوان عامل های مستقل به طور 
مستقیم و متغیرهای اقتصادی/معیشتی، هنجار مقیاس و تناسبات و فرهنگی/سنتی به طور غیرمستقیم و به عنوان عامل های میانجی بر هنجار 
شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل تأثیر دارند. باالترین متغیرهاي پیش بین  کننده هنجار شکل یابی مسکن روستایی 
را اقتصادی/معیشتی، مقیاس/تناسبات و هم شکلی )تشابه( در برپایی مسکن معرفي کرده است. باالترین مقدار تأثیر مربوط به مؤلفه اقتصادی/

معیشتی است که مقدار آن 0/405 است و متغیر بعدی، مقیاس و تناسبات است که مقدار آن 0/373 است و سپس متغیر هم شکلی )تشابه( 
در برپایی مسکن با ضریب 0/320 است. ضمن اینکه همبستگي متغیر فرهنگی/سنتی با هنجار شکل یابی مسکن روستایی معني دار نشده است.

کلیدواژه ها: 
هنجار، شکل یابی مسکن، 
اقلیم سرد و کوهستانی، 

اردبیل، روستا 
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مقدمه
مسکن به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، دارای ابعاد 
 (Rezvani مختلف اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی است
(et al.,2013. همچنین مسکن از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده 

بافت روستایی است که متأثر از عوامل طبیعی و انسانی است 
(Saeidi.,1994). ضمن اینکه مسکن روستایی تجلی گاه شیوه های 

زیستی، معیشتی و نهایتاً نیروها و عوامل مؤثر محیطی و رونده های 
آن هاست  به  بخشی  شکل  در  تأثیرگذار  اقتصادی  اجتماعی– 
پانزدهمین  جریان  در  مسکن  چالش   .(Abdollahi et al.,2015)

همایش ملی توسعه مسکن که در تاریخ 2 و 3 آذرماه 94 در 
دانشگاه تهران برگزار شد، به خود اختصاص داده بود. مسکن 
روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به تعبیر آلتمن1 محیط 

1. Altman

سکونتگاه در شکل گیري ارتباط افراد و هنجارهاي ناشي از آن 
تأثیر دارد از این جهت توجه به رویکردهاي انسان گرا در معماري 
سکونتگاه های جمعي یك ضرورت حیاتي است، چرا که توجه به 
چنین زیرساخت هایي مي تواند زمینه ساز ارتباط و پیوند ساکنان، 
تقویت حس تعلق و تعهد  اجتماعي، اعتماد متقابل، پایبندي به 
هنجارها و موازین اخالقي و در یك کالم سرمایه اجتماعی باشد 
(Abdollahi, 2013). در این میان، پژوهش های صورت گرفته در 

حوزه مسکن روستایی، عموماً جامع نگر نبوده و هر پژوهشگری، 
مسکن را از طریق یك مؤلفه بررسی کرده است. اما اثبات شده 
که شکل گیری مسکن روستایی دارای چندین مؤلفه شامل وجوه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و کالبدی مسکن 
است (Zargar, 2013). برای اینکه بتوان وزن این مؤلفه ها را سنجید، 
باالجبار باید از مدل یابی ساختاری و تحلیل همبستگی استفاده 
کرد. لذا تمامی مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مسکن روستایی که 

1- دانشجوی دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر تهران، ایران.
2- استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.

3- دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
4- دانشیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل
*حسن فریدون زاده1، محسن سرتیپی پور2، بهرام صالح صدق پور3، ناصر براتی4
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از قدیم االیام در برپایی مسکن روستایی به عنوان قوانین نانوشته 
در بین اهالی ساکن روستایی دخیل بوده اند، به عنوان هنجارهای 

برپایی مسکن شناخته می شوند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت توجه به مسکن در حوزه روستا را می توان در بخش های 
زیر پرداخت، به طوری که طبق آخرین آمارهای جمعیتی، کشور 
ایران در سال 1395 دارای 79926270 نفر جمعیت بوده که 
 (The سهم جمعیت روستاهای استان اردبیل 404236 نفر است
(Center for Statistics of Iran, 2016. در روستاها عوامل و منابع 

ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع طبیعی و اقتصادی به عنوان 
ذخایر استراتژیك کشور وجود دارد که در پیشرفت جامعه نقش 
مهمی ایفا می کنند. لذا توجه به پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی 
و انسانی فوق در روستاها، می تواند منجر به پایداری اجتماعی 
آن ها شود و به کاهش پدیده "مهاجرت روستا- شهری" شود. 
همچنین بخش چشمگیری از 5/172 میلیون خانه موجود در 
روستاهای کشور فرسوده بوده و در شرایط نامناسبی قرار دارند 
(Sartipi Pour, 2012). روستا از مسکن آغاز و  با مسکن به آخر 

می رسد، اما معماری خانه روستایی ساده و بسیار آرام است، اما در 
کمال بی پیرایگی بسیار پیچیده است« (Akrami, 2011). همچنین 
الزم به ذکر است که در سال های اخیر »شکاف میان نگرش و 
رویکرد به مسکن در میان متخصصان و کارشناسان حوزه های 
مرتبط با مسکن روستایی از یك سو و ساکنان روستاها از سوی 
 .(Raheb., 2014) »دیگر اهمیت پرداختن به آن را بیشتر می کند

ممکن است در طراحی الگوی مسکن روستایی، الگوبرداری 
از کالبد قدیمی معماری روستایی، چاره کار به نظر برسد. اما 
مسکن  طراحی  برای  مناسبی  چاره  نمی تواند  نیز  راهکار  این 
روستایی امروزی باشد، چرا که شیوه معیشت و زیست بسیاری 
از روستاییان به تبع آشنایی با زندگی شهری تغییر یافته است 
(Shafaei et al., 2011). این نوشتار، توجه به هنجارهای حاکم بر 

شکل یابی مسکن در بافت روستاها در پهنه سرد و کوهستانی 
استان اردبیل را ضروری می نماید. 

سؤاالت تحقیق

کلید فهم مسکن روستایی در ارائه پاسخ به سؤاالت مرتبط 
با موضوع هنجارهای شکل یابی معماری در آن وابسته است. لذا 
سؤاالت این بخش با پوشش دادن موضوع هنجار در باب مسکن 

روستایی قابل طرح است:

− آیا شناخت هنجارهای شکل یابی مسکن روستایی، می تواند 	
در ارائه مدلی برای شناخت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 

متغیرهای مؤثر بر آن منتج شود؟

− وزن کدام یك از عوامل مؤثر در پیدایش هنجارهای شکل 	
یابی مسکن روستاهای استان اردبیل بیشتر است؟

مروری بر ادبیات موضوع
هنجار

هنجار واژه ای است که برای کلمه "نُرم" به کار برده شده و به 
معنی روش و شیوه انجام کار است که از فعل هنجیدن به معنی 
طرز کار و کشیدن آمده است و در لغت نامه ها به معنای راه و 
روش (khalaf Tabrizi, 1982). جاده و راه (Moein, 1981)، شیوه و 
قاعده (Dehkhoda, 1998) آمده است. در معماری کهن ایران، به 
همه کارهایی که به تقسیم خط می انجامیده، هنجار می گفته اند 
 norm معادل کلمه هنجار در زبان انگلیسی واژه .(Pirnia, 1985)

از ریشه norma و در اصل به معنای گونیا، ریسمان، شاغول و 
یا ریسمان کار است که بناها، درودگران و باغبانان برای هدایت 
سیر کار خود به کار می برند و نزدیك ترین معنای کلی آن "قاعده، 

 .(2010 ,3Sandkuehler) مقیاس و معیار"2 است

پیشینه تحقیق

موضوع "هنجار شکل یابی  با  مقاله ای   ،)1987( ابوالقاسمی 
معماری اسالمی در ایران" نگارش کرده است. وی هنجارها را در 
جنبه های مثبته معماری از قبیل: منطق، اصول ایستایی، مسائل 
فنی و علمی بنا، مقیاس انسانی، استفاده از مصالح محلی، هندسه 
و منظر و غیره معطوف داشته است. برای مثال در معماری ایران 
از پیمون برای تنظیم ابعاد و اندازه ها بهره برده اند و این در حالی 
است که در معماری یونان و روم از مدول بهره برده اند که نتیجه 

مشابه به آن داشته است.

منصوری )1996( پژوهش دیگری با موضوع "روح منظر در 
معماری ایران" انجام داد که در این پژوهش، هنجار شکل یابی 
در  خانه  پیدایش  که  پرداخته  ایران  سنتی  خانه های  معماری 
معماری ایران از حیاط آغاز می شود و این به دلیل اهمیت منظر 
بوده که حیاط با گوشه های راست را در مرکز آن قرار داده و 
قسمت های پرت عرصه و اعیان را اختصاص به پستوها و دیگر 

فضاهای معماری داده است.

الئورل کورنل4 )1997( در پژوهشی با موضوع معماری مسکن 
و شکل خانوادگی، به بررسی و تحلیل مسکن ژاپن بر اساس 
سنت های بومی آن کشور است. در این تحقیق بر اساس مطالعه 
قدیمی روستایی مشخص  بافت های  در  خانه های در دسترس 
گردید که چگونه نمادهای بنیادین آن ها در قالب معماری آشکار 

گردیده است.

افتخار، احمد )2005( در کتابی با موضوع طراحی و ساخت 
مسکن برای مناطق سرسبز روستایی بنگالدش با تمرکز بر دانش 

2. وسیله ای که بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند، ترازو، پیمانه و سنگ 
(Dehkhoda, 1998) محك معیار هستند

3. Sandkuehler, hans joerg
4. Laurel Cornell
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بومی مردم ساکن در روستاهای کشور بنگالدش می پردازد. وی 
به بحث شکل یابی مسکن روستایی در بنگالدش تابعی از تمامی 

هنجارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی است. 

هنجار بر اساس عوامل فوق به دستورالعمل رفتار اجتماعی 
تبدیل می شود و افراد رفتار خود را بر اساس هنجارهای آموخته 
انجام می دهند. مثاًل وقتی فردی بخواهد خانه ای بسازد احتیاج 
به تفکر درباره تقسیم بندی فضاها، روابط فضایی، نوع مصالح، 
نوع تزئین و غیره ندارد و هنجارها و یا الگوهای رایج ساختمانی 
جانشین تفکر او می شوند. مهم ترین تفاوت ارزش و هنجار در 
این است که ارزش، بالقوه است و هنجار، بالفعل. لذا اگر داشتن 
خانه ای با دمای گرمایش مناسب در وسط چله زمستان، ارزش 
محسوب می شود، این ارزش با داشتن جهت گیری مناسب خانه 

رو به آفتاب به بالفعل تبدیل می شود که هنجار است.

روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع علی- همبستگی بوده و به صورت 
پیمایشی انجام می گیرد. بعد از مطالعه مؤلفه های مؤثر بر مبانی 
نظری مؤثر بر شکل گیری مسکن روستایی، پرسشنامه حاوی 50 
سؤال با نظر 5 نفر از اساتید معماری، مشتمل بر جدول هدف/

محتوا طراحی گردید. بعد از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه 
نهایی تهیه و جهت جمع آوری اطالعات بین پاسخگویان افراد 
گروه سنی 20 تا 65 ساله از زنان و مردان ساکنین روستاهای 
جامعه تحقیق بکار برده شد. میزان پایایی این ابزار با استفاده از 

روش آلفای کرونباخ، α= 0/905 به دست آمده است. 

جامعه آماری و روش و طرح نمونه گیری

استان اردبیل بر اساس آمار سال 1395 مرکز آمار ایران، از 
اقلیمی سرد و  تعداد 156 روستا در حوزه  بین 1645 روستا، 
 .(The Center for Statistics of Iran, 2016) دارد  قرار  کوهستانی 
پس از شناسایی این حوزه جغرافیایی بین 1500 تا 2150 متر 
این حوزه  آزاد، روستاهای مستقر در  از سطح دریاهای  ارتفاع 
موردمطالعه قرار گرفت. بر اساس ایده »آدمیان، باید از روي نظر 
خودشان درباره خودشان شناخت (SaroKhani, 2008). در فرایند 
اجرا، پاسخ دهندگان در صبح و عصر روزهای عادي که هواي 
محیط براي خروج مردم از خانه خود، مناسب و ایده آل بود، به 
روستاها مراجعه و از آن ها درخواست شد تا پس از در اختیار 
در  نمایند.  اقدام  پرسشنامه  تکمیل  براي  پرسشنامه ها  گرفتن 
نهایت این اطالعات در نرم افزارهای SPSS و AMOS 18 مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

انتخاب حجم نمونه و روش محاسبه

در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد 
و روستاهایی که از حداقل جمعیت 200 نفر برخوردار بودند، 
از لیست حذف گردیدند. لذا کل روستاهای باقیمانده در لیست، 

به تعداد 85 روستا رسید. برای تخمین حجم نمونه، از فرمول 
کالین استفاده شد. با استفاده از این فرمول حجم نمونه به تعداد 
280 نفر محاسبه گردید. انتخاب حجم نمونه آماری از روستاهای 
در حوزه سرد و کوهستانی استان اردبیل با استقرار در ارتفاع 
بین 1500 تا 2150 متر از سطح دریاست. )بنابراین هر روستا 
در این تحقیق معرف یك خوشه و افراد ساکن در این روستاها 
اعضاء آن خوشه هستند(. مطابق فرمول، n =تعداد نمونه برابر 
است با 280، که این تعداد نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. اما 
پس از انجام ارزشیابی و تحلیل سؤال و تحلیل عامل، تعدادی از 
این پرسشگرها موجب اُفت گردید و با توجه به محدودیت های 
از آن ها  نفر  انتخاب نمونه ها، در نهایت تعداد 270  موجود در 
مورد تحلیل قرار گرفتند که از بین 27 روستای در حوزه اقلیمی 
سرد و کوهستان استان اردبیل به صورت هدف دار انتخاب گردید 
تا به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند. لذا از بین هر دسته 100 
متری 4 روستا به صورت تصادفی انتخاب و جهت مطالعه معرفی 
گردید. اما با توجه به اُفت تعداد جامعه به تعداد 27 روستا منتخب 
گردید. حجم نمونه تعداد 270 نفر از ساکنین زنان و مردان از 
27 روستا، پرسشنامه بسته پاسخ در طراحي مسکن خود را با 50 
سؤال تکمیل کردند. این پرسشنامه از نوع پرسشنامه بسته است 
و پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجه اي )از کاماًل موافقم 

تا کاماًل مخالفم( طبقه بندي شده است. 

ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه )در دو زبان 
فارسی و تاتی5(، مصاحبه با مردم و مشاهدات میدانی استفاده 

شد.

ابزار تجزیه وتحلیل

برای تجزیه وتحلیل اطالعات از شاخص های آمار توصیفی و 
همچنین برای تحلیل داده های آمار استنباطی از شاخص های 
گردید.  استفاده  نرم افزاری6  بسته های  قالب  در  مناسب  آماری 
همبستگی  ضرایب  از:  عبارت اند  مورداستفاده  شاخصه های 
پیرسون، کای اسکوئر، ضریب رگرسیونی، تحلیل مسیر، تحلیل 

عاملی متناسب با سطوح اندازه گیری متغیرهای تحقیق.

اعتبارسنجي ابزار اندازه گیري )روایي و پایایي( موردبررسی قرار 
گرفت. در این پرسشنامه به گونه ای عمل شد که افراد با مسند 
مهارگذاري دروني با نمره کمتر و افراد با مسند مهارگذاري بیروني 
 (Heidari Pahlavian and et al., با نمره بیشتر مشخص مي شوند
(Farajollahi, 1986 ;1999. این شیوه در نمره گذاري، مورد تأکید 

راتر است، وي معتقد است که تغییر این روش به اعتبار مقیاس 
لطمه مي زند. پس از انجام عملیات میداني پرسشنامه نتایج ذیل 

5. برخی از نمونه های جامعه آماری به دلیل اینکه ساکنین آن از زبان تاتی 
برخوردارند، لذا پرسشنامه آن ها به زبان تاتی ترجمه شد.

6. Spss, Amos
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از سؤاالت منتج شد:

* ضریب آلفاي کرونباخ نشان داد که اعتبار آزمون موردقبول 
αاست.  و در حد 0/905= 

* روایي سازه که از طریق تحلیل مؤلفه هاي اصلي در تحلیل 
عامل انجام شده است، شش عامل را معرفي مي کند که 67/871 
آمده  به دست  عوامل  و  تبیین مي کند  را  واریانس کل  درصد 
مسکن،  برپایی  در  )تشابه(  هم شکلی  از:  عبارت اند  تحلیل  از 
جغرافیایی- اقلیمی، اقتصادی/معیشتی، فرهنگی/سنتی، مقیاس 

و تناسبات و هنجار شکل یابی مسکن روستایی.

* عوامل فوق الذکر از سؤاالت جدول شماره 1 گرفته شده اند.

یافته ها
بخش  دو  به  پژوهش  این  در  مورداستفاده  آماري  روش های 
داده هاي توصیفي و تجزیه تحلیل استنباطي یافته ها تقسیم بندي 
استفاده  با  توصیفي  داده هاي  روش های  بخش  در  مي شوند. 
عامل  تحلیل  از  برگرفته  متغیرهاي  نمودارهاي  و  جداول  از 
تجزیه وتحلیل  به  سپس  و  گرفتند  قرار  توصیفي  موردبررسی 
استنباطي داده ها پرداخته شد. پس از تهیه ماتریس همبستگي، 
با استفاده از تحلیل مسیر، محاسبات الزم صورت گرفت و براي 
اجرا گردید  بَرازش  لیزرل، روش هاي مختلف  پیشنهادي  مدل 
استفاده  براي  اقدام  از  ارائه شد. پیش  نهایت یك مدل  که در 
از روش تحلیل مسیر، فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از 
نظر 5 متخصص معماري )عموماً اساتید دانشکده های معماری 
موردبررسی  متغیرها  با  رابطه  در  ایران(  دانشگاه های سراسری 
داده  مناسب تشخیص  با سؤاالت  عوامل  انطباق  و  قرار گرفت 

بین  رابطه  اعمال گردید. همچنین، فرض خطي بودن  شده و 
متغیرها و همگني واریانس  متغیرهاي پژوهش، از طریق بررسي 
نحوه پراکندگي نقاط در راستاي محور متغیرها انجام گرفته و 
کردن  متناسب  مناسب جهت  تبدیل هاي  در صورت ضروري، 
داده ها انجام شده است. با استفاده از شاخص هاي کاي استوئر 
)مربع خي(، ارزش احتمال، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد، 
نیکویی برازش، برازش افزایش، نیکویی برازش شده هنجار شده، 
شاخص برازش غیرهنجار شده و شاخص برازش مقایسه بُرازش 

مدل موردبررسی قرار گرفت )جدول شماره 2(. 

این بررسي بر روي 6 متغیر که در تحلیل مسیر مورداستفاده 
قرار گرفت، انجام شد. روش اجراي کار به این ترتیب بود که براي 
آزمون تطابق هریك از متغیرهاي نام برده، آزمون فوق به کار 
رفت. ماتریس همبستگي متغیرهاي موردپژوهش به شرح جدول 

شماره 3 به دست آمده است.

همبستگي کلیه متغیرها وابسته به"هنجار شکل یابی مسکن 
روستایی" در آخرین سطر ماتریس فوق مشخص گردیده است. 
اقلیمی، هم شکلی  تناسبات، جغرافیایی-  و  مقیاس  متغیرهاي 
رابطه  بیشترین  فرهنگی/سنتی  و  مسکن  برپایی  در  )تشابه( 
شکل یابی  هنجار  متغیر  با   )p>0/01 سطح  )در  را  همبسته 
مسکن روستایی دارند. به منظور بررسي نقش پیش بین کننده 
متغیرهایي که به عنوان متغّیر برون زاد در نظر گرفته شده اند. 
میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر متغیر درون زاد هنجار 
شکل یابی مسکن روستایی، مدل تحلیل مسیر به کار گرفته شد. 
بررسي اثرات متغیرهاي پیش بین فوق بر هنجار شکل یابی مسکن 
روستایی نشان داد که هنجار شکل یابی مسکن روستایی را تبیین 
مي کند و بهترین متغیرهاي پیش بین کننده هنجار شکل یابی 
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جدول 1. تعاریف عوامل تحقیق و سئواالت مرتبط با آن ها.

سئواالت مرتبطتعـــاریفعوامل ردیف

هنجار شکل یابی مسکن 1
روستایی

انجام روش های صحیح و منطقی کلیه عوامل مثبت دخیل در شکل گیری مسکن از جمله جغرافیایی-
اقلیمی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، مواد و مصالح و کالبدی است. تبعیت از قوانین هنجاری در برپایی 
مسکن، بهره مندی از مزایایی آن را در پی داشته و عدم تبعیت از آن ها موجب تحمیل هزینه های مازاد بر 

ساکنین مساکن روستایی را در پی خواهد داشت.
1،2،4،6،7،16،20،27،28،31

فرهنگ ساخت در پاسخ به نیازهای اقلیمی و یا مذهبی که برپایی مسکن تحت تاثیر آن ها شکل می گیرد. فرهنگی/ سنتی2
11،13،14،15،29،34،38،40برای مثال، توجه به جهت قبله در شکل گیری مسکن

مردم ساکن در روستاها در تالش برای هم شکل کردن مسکن خود با مسکن آحاد جامعه روستایی در همشکلی )تشابه(3
3،5،18،19،37جهت بهره گیری از مزیت های هنجاری است.

عواملی محیطی جغرافیایی است که شکل گیری مسکن روستایی تابعی از آن هاست. شامل: نوع بارش  اقلیمی/جغرافیایی4
8،9،41،42،43،44منطقه، دمای هوا، ارتفاع از سطح دریا، میزان شیب بستر روستا و جهت تابش آفتاب 

ارتباط بین وضعیت معیشت خانوار با نحوه برپایی مسکن اعم از ساخت تدریجی و یا یک دفعه و همچنین اقتصادی/معیشتی5
23،25،49ارتباط معیشت با فضاهای مسکن را شامل می شود.

مقیاس و تناسبات6
رهیافتی از عملکرد صحیح پیشینیان ساکن در روستاها با در اختیار گرفتن ابعاد خاص در فضاهای 
معماری )پالن افقی( و یا نسبت ابعاد درب و پنجره به نمای مسکن )نمای عمودی( و ارتفاع فضاها 

نسبت به یکدیگر است.
22،35،36،39
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جدول 2. شاخصه های آماری توصیفی متغیرهای مُوثر بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی در اقلیم سرد و کوهستانی.

                     متغیر

شاخص
هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی

هنجار فرهنگی/
سنتی

هنجار هم شکلی 
)تشابه(

هنجار جغرافیایی- 
هنجار مقیاس و هنجار  اقتصادیاقلیمی

تناسبات

15/3313/557/9610/353/856/52میانه

5/3435/5423/1673/9951/5212/426انحراف معیار

270270270270270270تعداد
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1396                                                                                                  

جدول 3. ماتریس همبستگي متغیرهاي موثر بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی در اقلیم سرد و کوهستانی.

هنجار مقیاس عوامل
هنجار هنجار اقتصادیو تناسبات

عملکردی
همشکلی )تشابه( 
در برپایی مسکن

هنجار فرهنگی/
سنتی

هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی

1هنجار مقیاس و تناسبات

0/3191هنجار  اقتصادی

0/0000/0911هنجار جغرافیایی-اقلیمی

0/0000/0530/0001همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن

0/1730/9960/0000/3881هنجار فرهنگی/سنتی

0/1651-0/8161/1800/1490/472هنجار شکل یابی مسکن روستایی
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و  مقیاس/تناسبات  اقتصادی،  مؤلفه های  را  روستایی  مسکن 
هم شکلی )تشابه( در برپایی مسکن معرفي کرده است. مدل مسیر 
نهایي بر حسب ضرایب استاندارد شده به شرح ذیل است، بَرازش 
مدل مذکور بر اساس شاخص های: کاي اسکوئر)خي دو(، ارزش 
احتمال7، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد8، نیکویی بُرازش9، 

7. P.value
8. Root Mean Square Error of Approximation
9. Goodness of Fit Index

بُرازش افزایش10، شاخص بُرازش غیرهنجار شده11، نیکویی بُرازش 
شده هنجار شده12 و شاخص بُرازش مقایسه13 اندازه گیري شد که 

در جدول ذیل آمده است )جدول شماره 4(.

10. Incremental Fit Index
11. Non-Normed Fit Index
12. Normal Fit Index
13. Comparative Fit Index

جدول 4. شاخص هاي بَرازش مدل نهایي هنجار شکل یابی مسکن روستایی.

نتیجهدامنه مورد قبولمقدارشاخص

X20/443<2تأیید مدل

P.Value0/778>0/05تأیید مدل
RMSEA0/061< 0/09تأیید مدل

NFI0/994>0/9تأیید مدل
NNFI1/00>0/9تأیید مدل
CFI1/00>0/9تأیید مدل
IFI1/00>0/9تأیید مدل
GFI0/998>0/9تأیید مدل
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جدول 5. مقادیر مدل مسیر نهایی هنجار شکل یابی مسکن روستایی.

Label سطح
خطای Tمعنی داری

اندازه گیری
استاندارد 

تاثیر عواملبرآورد)المبدا(

05/0>P0/0631/8620/0280/1100/053هنجارهای اقتصادی>---همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن

01/0<P***4/0470/0220/2380/091هنجارهای اقتصادی>---هنجارهای عملکردی

01/0<P***3/8980/1000/2220/388هنجارهای فرهنگی/سنتی>---همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن

01/0<P***4/7990/2080/2730/996هنجارهای فرهنگی/سنتی>---هنجارهای اقتصادی

01/0<P***3/6000/0890/2000/319هنجارهای مقیاس و تناسبات>---هنجارهای اقتصادی

05/0<P***7/1010/0240/3950/173هنجارهای مقیاس و تناسبات>---هنجارهای فرهنگی/سنتی

05/0<P0/0212/3080/0640/1120/149هنجار شکل یابی مسکن روستایی>---هنجارهای جغرافیایی- اقلیمی

01/0<P***6/5190/1810/3381/180هنجار شکل یابی مسکن روستایی>---هنجارهای اقتصادی

01/0<P***6/8900/1180/3730/816هنجار شکل یابی مسکن روستایی>---هنجارهای مقیاس و تناسبات

01/0<P***5/7810/0820/2810/472هنجار شکل یابی مسکن روستایی>---همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن

01/0<P0/002-3/1350/053-0/172-0/165هنجار شکل یابی مسکن روستایی>---هنجارهای فرهنگی/سنتی
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1396                                                                                                  

است،  شده  داده  نشان   4 شماره  جدول  در  که  همان گونه 
شاخص هاي اندازه گیري بَرازش نشان مي دهند که این مدل با 
توجه به نوع داده ها در بهترین حالت بَرازش است و مدل نهایي 
هنجار شکل یابی مسکن روستایی به طور کاماًل مطلوبي بَرازش 
یافته است. همان طور که مالحظه مي شود، متغیرهاي بیروني به 
واسطه رابطه با حداقل یکي از متغیرهاي واسطه اي: اقتصادی/

معیشتی، فرهنگی/ سنتی و مقیاس و تناسبات ارتباط برقرار کرده 
و در مدل باقي ماندند. همچنین تمامي روابط غیرمعني دار از 
مدل حذف شدند تا مقادیر نهایي پارامترهاي مدل مشخص شوند. 
مقادیر مربوط به مدل نهایي در جدول شماره 5 نمایش داده 

شده است. 

مقادیر روابط غیرمستقیم متغیرهای بیرونی با میزان هنجار 
شکل یابی مسکن روستایی در مدل مسیر را می توان در جدول 

شماره 6 مشاهده کرد

همان طور که در نمودارهای مسیر و جداول مدل مسیر مشاهده 
می شود، تمامی متغیرهای: اقتصادی/معیشتی، جغرافیایی/اقلیمی، 
به  تناسبات  و  مقیاس  و  مسکن  برپایی  در  )تشابه(  هم شکلی 
صورت مثبت و مستقیم و عامل فرهنگی/سنتی به صورت منفی 
و مستقیم با هنجار شکل یابی مسکن روستایی ارتباط دارند. این 
بدان معنی است که بحث اقتصاد و معیشت در مسکن روستایی 
در  را  آن  نمی توان  و  است  شکل گیری  اصلی  مؤلفه های  جزو 
طراحی ها نادیده انگاشت و یا طراحی فضا بر اساس هم شکلی 

جدول 6. روابط غیر مستقیم متغیرهای موثر در هنجار شکل یابی مسکن روستایی.

تــاثیر عواملبـرآورداستاندارد )المبدا(

هنجار مقیاس و تناسبات>--هنجارهای اقتصادی0/1080/172

هنجارهای فرهنگی/سنتی>--همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن0/0300/052

هنجار مقیاس و تناسبات>--همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن0/1210/093

هنجارهای فرهنگی/سنتی>--هنجارهای اقلیمی0/0650/090

هنجار مقیاس و تناسبات>--هنجارهای اقلیمی0/0730/045

هنجار شکل یابی مسکن>--هنجارهای اقلیمی0/0970/128

هنجار شکل یابی مسکن>--همشکلی )تشابه( در برپایی مسکن0/0390/065

هنجار شکل یابی مسکن>--هنجارهای اقتصادی0/0680/236

هنجار شکل یابی مسکن>--هنجارهای فرهنگی/سنتی0/1470/141
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تصویر1. مدل نظری ارتباط متغیرها درباره هنجار شکل یابی مسکن روستایی در اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل؛ 
مأخذ: یافته های پژوهش؛ 1396

فصلنامه پژوهش های روستایی

)تشابه( در برپایی مسکن یکی از مؤلفه هایی است که همواره 
در ساخت مسکن موردتوجه است و به هنجار ساخت مسکن 
در  دیگر هم شکل سازی  عبارت  به  روستاها کمك می کند،  در 
جوامع روستایی در جهت رعایت بیشتر قرارداد اتحاد بین اعضای 
ساکن برای تبعیت از قوانین هنجاری است. مدل تصویر شماره 
1، متغّیرهای هم شکلی )تشابه( در برپایی مسکن و جغرافیایی- 
اقلیمی از طریق متغیرهایی چون: اقتصادی/معیشتی، فرهنگی/

سنتی و مقیاس و تناسبات بر شکل یابی مسکن روستایی تأثیر 
می گذارند، بدین معنی است که استفاده از عامل هم شکلی )تشابه( 
در برپایی مسکن در جهت ایجاد وحدت رویه در ساخت وساز با 
رعایت فرهنگ ساخت وساز حاکم و یا متغیر اقلیمی/ جغرافیایی 
با توجه  به مسائل معیشتی به همراه جنبه های مثبت تناسبات 
فضایی موجب شکل گیری مسکن روستایی است. مثال مناسب 
برای عامل هم شکل سازی، ظهور سقف های شیب دار در اکثریت 

خانه های روستای سوسهاب منطقه هشجین خلخال، تبدیل به 
فرهنگ ساخت وساز آن روستا گشته است. ضمن اینکه این شکل 
از سقف با توجه به متغیرهای اقلیمی و یا اقتصادی و غیره منطبق 
با رفع نیازهای واقعی آن مردم در طی زمان به دست آمده و 
اهالی نیز در حین برپایی مسکن، شکل سقف را آن گونه در ذهن 
می پرورانند که سابقه آن در بافت همان روستا متظاهر است. 
درواقع ضرب المثل "خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو" 

در این مقوله خیلی معنی دار است. 

هنجار  در  مؤثر  متغیرهای  همزمان  روابط  بررسی  بنابراین، 
شکل یابی مسکن روستایی در یك مدل علی، واقعیت هایی را 
نشان می دهد که در بررسی تك تك متغیرها، مشخص و نمایان 

نمی شود.

»حسن فریدون زاده و همکاران. مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل«

بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تجربی متغّیرهای هنجاری 
می توان دریافت که )تشابه( در برپایی مسکن در هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی مؤثر است، به گونه ای که با افزایش میزان توافق 
در هم شکل سازی مسکن اعم از شکل سقف و هندسه نما و یا 
نمای ایوان ها، میزان رعایت هنجارها نیز به همان نسبت افزایش 
می یابد. مدل نظری فوق، باالترین مقدار تأثیر مربوط به مؤلفه 

اقتصادی است که مقدار آن 0/405 است و متغیر بعدی، مقیاس 
و تناسبات است که مقدار آن 0/373 است و متغیر هم شکلی 
)تشابه( در برپایی مسکن با ضریب 0/320 است. لذا اولویت های 
برپایی مسکن در روستاهای حوزه سرد و کوهستان استان اردبیل، 
به ترتیب: اقتصادی، مقیاس و تناسبات و هم شکلی )تشابه( است. 
ضمن اینکه فرهنگی/سنتی با ضریب منفی به مقدار 0/025- 
است که دلیل آن تفاوت های فرهنگی در روستاهای جامعه هدف 

است )تصویر شماره 2(.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر2. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر3. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر4. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 

هنجارهای  مسکن،  برپایی  در  )تشابه(  هم شکلی  افزایش  با 
شکل یابی مسکن نیز به همان نسبت افزایش می یابد؛ به عبارت 
از  روستا  ساخت وسازهای  در  مسکن  )تشابه(  هم شکلی  دیگر، 
نظر شکل و فرم، نشان می دهد که افراد تمایل به برپایی مسکن 
هماهنگ با دیگر اعضای جامعه دارند، بنابراین عامل هم شکلی 
باعث بروز هنجار در برپایی مسکن می شود. بر اساس تحقیقات 
تأثیر  انجام شده نشان داد که هم شکلی در پیدایش هنجارها 
یا  اینکه یك کارکرد مهم هنجار  مستقیم داشته است. ضمن 
ایجاد نظم اجتماعی  نُرم است و آن تنظیم روابط اجتماعی و 
است (Rafi pour, 1997). دارندورف و برخی دیگر از دانشمندان از 
 .(Dahrendorf, 1979) اصطالح گرامر اجتماعی14 استفاده می کنند
بررسی هنجار در حوزه های اجتماعی نشان می دهد که هنجار 
اجتماعی دارای چند مشخصه است15 که برخی از آن ها قاعده و 
استاندارد رفتار اجتماعی و همچنین رعایت کردن اکثریت افراد 
جامعه است و کسی که آن ها را به هر دلیلی رعایت نکند ممکن 
است از سوی اعضای دیگر جامعه مورد تنبیه قرار گیرد؛ لذا کسب 
هویت فردی توسط مسکن در مجاورت با مکان های عمومی به 

14. Social Grammer
15. 1. قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی 2. رعایت کردن اکثریت 3. مجازات 

در صورت عدم رعایت.

برپایی  در  )تشابه(  هم شکلی  می گردد.  منجر  اجتماعی  هویت 
مسکن یکی از عامل های بروز رفتار اجتماعی در ساخت مسکن 
بوده که شامل اشتراکات در شکل سقف و شکل پنجره بوده که 
در قالب پرسشنامه بسته-بایست گنجانده شده بود. تصویر شماره 
3 نشان می دهد که عالوه بر تأثیر مستقیم هم شکلی )تشابه( در 
برپایی مسکن بر هنجار شکل یابی مسکن، با میانجیگری عامل 

فرهنگی/سنتی نیز بر آن تأثیر دارد.

از یافته های دیگر این تحقیق، تأثیر عامل هم شکلی )تشابه( در 
برپایی مسکن با میانجی گری عامل اقتصادی بر هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی است. با توجه به اینکه مسکن روستایی تابع 
مسکن  در  تولید  نظام  همچنین  و  بوده  آن  ساکنین  نیازهای 
روستایی از اهمیت باالیی برخوردار است، بنابراین اقتصاد/معیشت 
به عنوان نقش میانجی در تأثیر هم شکل سازی بر هنجار شکل یابی 
عامل هم شکلی  تأثیر   4 شماره  تصویر  دارد.  روستایی  مسکن 
)تشابه( در برپایی مسکن با میانجیگری عامل اقتصادی و مقیاس 
و تناسبات بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی است. برای مثال 
ساخت مسکن دو طبقه در روستا یا ایده اختصاص طبقات پایین 
برای نگهداری دام و طیور و طبقه باال برای فضای زیستی انسان 
به عنوان هنجار شکل یابی مسکن روستایی  اختصاص دارد که 

خودنمایی می نماید )تصویر شماره 5(.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر5. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر6. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 

»حسن فریدون زاده و همکاران. مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل«

»افالطون«برای توصیف تناسب از علم اعداد یاری می گرفت«. 
با  برپایی مسکن  در  )تشابه(  عامل هم شکلی  تأثیر  زیر  نمودار 
میانجیگری عوامل فرهنگی/سنتی و مقیاس و تناسبات بر هنجار 
شکل یابی مسکن روستایی را نشان می دهد. شاخص مقیاس و 
تناسبات در هر دو نمودار متجلی است که هم در کنار مؤلفه 
اقتصادی بر شکل یابی مسکن روستا و هم در کنار مؤلفه فرهنگی/

سنتی دخالت دارند )تصویر شماره 6(. 

تصویر شماره 7 تأثیر مؤلفه اقلیمی/جغرافیایی با میانجیگری 

شکل یابی  هنجار  بر  تناسبات  و  مقیاس  و  اقتصادی/معیشتی 
مسکن روستایی را نشان می دهد؛ در حوزه سرد و کوهستانی 
استان اردبیل، نقش اقلیم و جغرافیا در پیدایش فضای معماری 
مسکن با دخالت اقتصاد و مقیاس و تناسبات بر هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی دخالت دارد. البته نمودار بعدی نیز نشان از تأثیر 
بر  اقتصادی/معیشتی  میانجی گری  با  اقلیمی/جغرافیایی  مؤلفه 
شکل یابی مسکن روستایی دارد و در ادامه نمودار بعدی نشان 
از تأثیر اقلیمی/جغرافیایی به طور مستقیم بر هنجار شکل یابی 

مسکن روستایی نیز تأثیر مستقیم دارد )تصویر شماره 9(. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر7. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر8. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر9. رابطه مؤلفه ها با یکدیگر بر گرفته از مدل. مأخذ: یافته های پژوهش؛ سال 1396 
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برپایی  در  )تشابه(  هم شکلی  عامل های  حاضر،  پژوهش  در 
مسکن و اقلیمی/جغرافیایی به طور مستقیم بر هنجار شکل یابی 
مسکن روستایی مؤثر است، اما سه عامل اقتصادی/ معیشتی، 
میانجي  عوامل  به عنوان  تناسبات  و  مقیاس  و  فرهنگی/سنتی 
مابین آن ها نقش ایفاء مي کنند، ضمن اینکه، سه عامل آخري 
به طور مستقیم بر هنجار شکل یابی مسکن مؤثرند. همچنین بین 
متغیرهای مستقل هم شکلی )تشابه( در برپایی مسکن( و اقلیمی/

جغرافیایی، متغیر وابسته )هنجار شکل یابی مسکن روستایی( 
دو عامل وجود دارد که متغیر مستقل با استفاده از آن عامل، 
مستقیماً بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی مؤثر است و آن 
عامل فرهنگی/سنتی و اقتصادی/معیشتی است. ضمن اینکه تأثیر 
منفي عامل فرهنگی/سنتی بر هنجار شکل یابی مسکن روستایی 
است که رابطه معکوس است. مثال بسیار بارز در خصوص تأثیر 
مؤلفه اقتصادی بر هنجار شکل یابی مسکن، توجه به تناسبات سه 
بعدی فضاهای فرش بافی در مساکن روستائیان این حوزه است. 
در برخی روستاها، دارهای قالی را به صورت ایستاده کار گذاشته، 
فضاهای  ارتفاع  به  توجه  لذا  افقی.  صورت  به  دیگر،  برخی  در 
فرش بافی و یا طول و عرض آن امکان بهره برداری از این فضا 
را مهیا می سازد. ضمن اینکه فضاهای فرش بافی باید به دور از 
تابش مستقیم آفتاب به دار فرش، به دلیل آسیب های ناشی از 
آن قرار می گرفت، لذا عموماً هم در محل قرارگیری این فضاها در 
پالن خانه های روستایی، هم در ابعاد و تناسبات و هم اینکه در 
قرارگیری شرایط و وضعیت پنجره آن ها در دیوارهای این فضاها 
توجه شده است تا عالوه بر مانع تابش مستقیم آفتاب، زمینه 
تهویه فضای داخلی آن را فراهم کند. لذا با توجه به اینکه هنجارها 
بهره گیری  جهت  در  قواعد  این  است،  قواعد  به کارگیری  برای 
صحیح از ارزش های معماری در شکل گیری مسکن روستاهای 

موردمطالعه هستند.

و  طراحی  برنامه ریزی های  در  می تواند  تحقیق  این  نتایج 
ساخت مسکن در حوزه های اقلیمی استان اردبیل و در مقیاس 
کالن حوزه های اقلیمی کوهستانی سایر شهرها و استان ها نیز 

مورداستفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری با عنوان "هنجار 
شکل یابی مسکن روستایی، مورد پژوهی: اقلیم سرد و کوهستانی 
استان اردبیل" است که در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی 
نظر، تحت راهنمایی آقای دکتر محسن سرتیپی پور در حال انجام 

است.

»حسن فریدون زاده و همکاران. مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل«
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