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 چکيده

ینکته  سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی از ساکنان هر محیطی به عوامل بسیاری وابستته است ب بتا توجته بته ا     

کننده سطح رضایتمندی اس  و درنتیجه نتو   نظرات فردی در این امر دخال  دارد، بنابراین متغیّرهای متعددی تعیین

منظور ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطتی مستکن روستتایی در    گرددب این پژوهش بهتر میمطالعه پیچیده

رای دستیابی به ایتن هتد ، رابطته رضتایتمندی ستاکنین از      بین ساکنان روستای حاج  آقا صورت پذیرفته اس ب ب

شده است ب روش  عنوان متغیر وابسته با متغیرهای منتخب در پژوهش مورد آزمون قرار دادهکیفی  محیطی مسکن به

 11ها، پرسشنامه باقابلی  اعتماد و اعتبار اس ب جامعه آماری پژوهش، ساکنان تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده

است ب   1931سال به باالی باف  قدیم و باف  جدید از روستای حاج  آقا شهرستان لنجان بتر استاس سرشتماری    

ای گیری ستهمیه اس  که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه 11و باف  جدید  51حجم نمونه در باف  قدیم 

و بترای   AMOSو  SPSSافتزار  هتا، از نترم  دهشده اس ب برای تحلیل داآوریصورت تصادفی از بین ساکنان جمعبه

طرفه، همبستگی پیرسون و رگرستیون ننتدمتغیره   ای مستقل، تحلیل واریانس یکها از آزمون دو نمونهآزمون فرضیه

شده اس ب نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه معنادار در باف  قدیم؛ بین متغیتر رضتایتمندی از کیفیت  محتی      استفاده
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زان تحصیالت و مدت سکون  در روستاس ، اما با متغیتر متدت ستکون  در محلته دارای رابطته      مسکن با سن، می

معنادار اس ب در باف  جدید؛ رابطه بین متغیر رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن با سن رابطه معکتوس و معنتادار،   

ا متدت ستکون  در روستتا    اما با میزان تحصیالت و مدت سکون  در محله رابطه مستقیم و معنتادار و در رابطته بت   

رابطه معنادار نیس ب در بررسی و مقایسه میانگین نمره رضایتمندی از کیفیت  محتی  مستکن و جتنس و وضتعی       

های جنسی و وضعی  تأهل اس ب بر استاس  دهنده یکسانی ارزش رضایتمندی در بین گروهتأهل افراد، نمرات نشان

قل، متغیتر متدت ستکون  در محلته بیشتترین تتأ یر را بتر متغیتر         مدل رگرسیونی باف  قدیم، از بین متغیرهای مست

ازآن مدت سکون  در روستا، وضعی  تأهل، جنس، میتزان تحصتیالت و   رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن و پس

ازآن ستن، متدت ستکون  در    اندب در باف  جدید، متغیر میزان تحصیالت بیشترین تأ یر و پسسن در آن نقش داشته

کون  در روستا، وضعی  تأهل و جنس، به ترتیب در متغیر رضایتمندی کیفی  محیطی مسکن تتأ یر  محله، مدت س

دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل با توجه بته  ( نشانSEMآمده از مدل تجربی تحقیق )دس اندب در ادامه نتایج بهداشته

 و نارنوب منتخب در پژوهش اس ب هابندیشده، مفاهیم، مقولهشده، نو  سؤاالت طرحآوریهای جمعداده
 

 رضایتمندی، باف ، حاج  آقاب کیفی  محیطی،هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه

فترد و کالبتدی   مساکن روستایی در ایران با توجه به شرای  آب و هوایی حاکم بتر آن، دارای هویت  منحصتربه   

تولیتدی، اجتمتاعی وببب( در    -قتصتادی ای اس ب نند کارکردی بودن و پاسخگویی به نیازهای مختلف انسانی )اویژه

وانتقتال  ساخ  مساکن روستایی درگذشته بسیار موردتوجه بوده اس ب افتزایش جمعیت ، دگرگتونی درروش، نقتل    

بتین تغییتر کتاربری    انسان، کاالها و بسیاری از امور دیگر منجر به تغییر کاربری و کالبدی روستاها شده اس ب دراین

ای اساسی برای روستاییان و مسئوالن آن گردیده اس ب خدمات و تسهیالت وببب مسئلهمسکن، کم و کیف آن، وجود 

نیتز بتا آن    مختلف کشورهای و جوامع جهانی اس  و امر یک مسکن و تغییرات در آن، مسئله حاضر حال دربنابراین 

 و خانمتانی بتی (ب یکی از مشتکالت اساستی   Gallent, Shucksmith & Tewdwr Jones, 2003:15مواجهه هستند )

توستعه کیفیت    ( و از سوی دیگر در کشورهای درحالMilbourne & Cloke, 2006:1سرپناه مناسب اس  ) نداشتن

( و توجه به آن، امروزه، صرفاً توجه Ogu, 1994:53پایین مسکن روستایی نیز مزید بر مسائل امر مسکن شده اس  )

 Kشتود ) عمتومی الزم را بترای بهتتر زیستتن شتامل متی      به سرپناه فیزیکی نیس  و تمتامی ختدمات و تستهیالت    

Napp,1982:35روستتایی نیتز   مستکن  ابعتاد  و جایگتاه  ، تبیتین تناسب و توستعه ، های اخیر(ب بر این اساس در سال 

وضوح و اهمی  نقش مسکن در روستاها هنگامی ( درواقع Gallent,2009:207موردتوجه و بحث قرارگرفته اس  )

هتای روستتایی توجته شتودب     دهنده باف کند که به نقش غالب آن در مجموعه عناصر تشکیلمیتری پیدا نمود عینی

 ها وهمچنین سازمان فضایی، نحوه استقرار و ساخ  و باف  آن بیانگر کیفی  استفاده از محی  و تأ یر اقتصاد، سن 

 ب(11: 1917هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی اس  )ایروانی،
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آید که عتدم  مشکالتی به وجود می اند، مسائل وشدهغفل  واقع توجهی وی که روستاها مورد بیمعموالً در مناطق

هتای  گردد و این امر موجب پیدایش نارستائی توجه و رسیدگی به آن، منجر به حاد و الینحل شدن این مشکالت می

انتداز  عنتوان نشتم  ای روستایی بههادامه سکون  در روستاها گردیده اس ب درواقع سکونتگاه فراوان برای زیس  و

 بیرونی دنار تغییر و محی  بوده، که با تأ یرپذیری از عوامل و نیروهای درونی و فرهنگی حاصل تعامل بین انسان و

 توجهی نسب  بته مستکن و  بی نمودن روستاها، فضایی خود شده و نادیده گرفتن و رها تحوالت در باف  کالبدی و

توجهی از جمعی  کشور، بلکه موجب برهم زدن تعادل اجتمتاعی،  بخش قابلث سلب آسایشتنها باعها، نهباف  آن

 (ب111-151: 1975 اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروز نابسامانی در نظام سکونتگاهی کشور است  )حبیبتی،  

روستتایی در ننتد    انستاکن  بترای  مطلوب الگوی و مناسب مسکن گذاری در امرو سیاس  ریزیدلیل برنامه به همین

 مسکن روستایی توسعه و تحول مسیر در هاییاگرنه تالش .اس  روستایی شده ریزانبرنامه هایاز دغدغه سال اخیر

اولوی   اما به دلیل حل نشدن بعضی مشکالت و ادامه یافتن مسائل موجود در روستا، همچنان کشور صورت گرفته،

وضتعی    مهتم شتناخ    ایراهته  از ( یکی115: 1911 دارد )لطفی، قرار صدرروستایی در  توسعه هایبرنامه توجه به

های مختلف روستا با توجته بته   مندی ساکنین روستایی از کیفی  محی  در باف مسکن، مطالعه و آگاهی از رضای 

بتا نظتارت   های از پیش تدبیر شده تهیته و  ریزیشرای  اقتصادی، اجتماعی و کالبدی آن اس ب تا بر اساس آن برنامه

الزم، اجرا و درنتیجه موجب رفع مسائل در این امر گرددب همچنین سکونتگاهی متناسب با شرای ، موقعی  محیطی، 

 نیاز و شأن واالی انسانی فراهم آوردب

بته دلیتل افتزایش جمعیت ، جتوانی جمعیت  و نیتاز بته مستکن،          آقا واقع در شهرستان لنجتان  روستای حاج 

ای صحیح و مدونی نبوده و بنتابراین ازلحتا    در آن ایجادشده که بر اساس طرح و برنامه مرورزمان باف  جدیدیبه

کمی  و کیفی  محیطی، نارضایتی و مسائلی را برای ساکنان آن ازلحا  اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ایجتاد نمتوده   

ه روستتایی بتا تأکیتد بتر     ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی سکونتگااس ب بر این اساس، هد  پژوهش 

همچنتین  تا با مقایسه آن در هر دو باف ،  مسکن و مقایسه آن در دو باف  قدیم و جدید در منطقه موردمطالعه اس 

مندی ساکنین روستا از کیفیت  محیطتی، آگتاهی و شتناخ  الزم را جهت       بررسی و تحلیل عوامل مؤ ر بر رضای 

و بترای ستایر    آینتده ارائته دهتد   های توستعه منطقته در   برنامه سکن درهای روستایی در بخش مریزی و طرحبرنامه

 روستاها نیز جنبه کاربردی داشته باشدب

ریزی و طراحی صحیح در ستطوح مختلتف منتاطق    بررسی این موارد، بتواند راهگشای برنامه امید اس  تحلیل و

 روستایی بوده و توسعه روستایی را با خود به همراه داشته باشدب

 

 ينه تحقيقپيش

شده در ایتن حتوزه   های اندک انجامنقطه قوت این پژوهش که باعث توجه به اهمی  بررسی آن گردید، پژوهش

ها ویژه منطقه موردمطالعه و شرای  آن ناحیه بوده اس ب در این قسم  از پژوهش، اشاره مختصری به این پژوهشبه

 شودبمی
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 و موقعیت  مکتانی  ضتای   ر» با عنتوان  یی از کشور دانمارکروستا منطقه در یک( پژوهشی 1،2111)سورنسن -

در  و آن را با مالکی  پرسشنامه انجام داده بر اساس« در منطقه مالکی  خانه فردی برای تقاضای ارتباط آن با بررسی

 موقعیت  مکتانی و   رضتایتمندی از  قتوی بتین   ارتباط مقایسه نموده اس ب نتایج این تحقیق بیانگر شهری منطقه یک

مالکیت  خانته در شتهر و     نتر   ویژه در مناطق روستایی بوده و همچنین تفاوتمالکی  خانه به فردی برای قاضایت

 اظهار داشته اس ب �6حدود  روستا را

 مستکن و رضتای ،   روابت  بتین   بته بررستی   ( پژوهشی در ایال  ایتوا آمریکتا،  2،2113)سئونگئون و کریستین -

در  ستاکنان  اجتماعی جوامع در میان رضای  بینیپیش پیچیده در هایانیسممک جامعه و و رضای  بستگی جامعهدل

از  را بته رضتای    جامعته )تعلتق اجتمتاعی(   به  بستگیدل و نقش مطالعه نفوذ نتایج این باندمناطق روستایی پرداخته

 .کندتأیید می مسکن

-روش استتفاده از و  2117و  2111ل در ستا  افراد از با نظرسنجی کشور ایرلند ( در9،21111)بریرتون و بولوک -

اندب بررسی نگرش افراد پاستخگو و تغییترات   روستایی پرداخته زندگی از کیفی  وتحلیلتجزیه به کمّی و کیفی های

عنوان یک پارامتر مهم برای تعیین کیفی  زندگی بتوده است ب   نگرشی در این دوره زمانی از سطح رضای  زندگی به

رودب بتاال متی   متداوم  طتور بتا توجته بته شترای  بته      ایرلند در مناطق روستایی از زندگی دهد رضای نشان می نتایج

 روستتایی  زنتدگی  گردد و همچنین مشکالتامکانات و خدمات برمینگونگی  به ارائه تغییرات نگرشی ترینبزرگ

 ب مستائل مهمتی   شده است منتقل ونقل عمومیحمل بهداش ، درمان، دسترسی به به نگونگی هزینه مسکن، دورازبه

(، درآمد، مالکی  خانته : امنی ، مثالعنوانهای اقتصادی )بهشاخص اند از:عبارت شود،یاف  می محلی در مقیاس که

 فضتای ستبز و کیفیت  ختوب     محیطتی )دسترستی بته   زیس  و امکانات( جامعه عوامل اجتماعی )احساس تعلق به

 (بزیس محی 

مندی شهروندان از کیفیت  محتی    سی متغیرهای فردی مؤ ر بر رضای ( با برر1913)حاجی نژاد و همکاران،  -

اندب نتایج این پژوهش بیانگر وجود اختتال  انتدکی   زندگی و مقایسه آن دو باف  قدیم و جدید شهر شیراز پرداخته

ین گانته؛ در بافت  جدیتد بیشتتر    بین ساکنان باف  قدیم وجدید ازنظر رضایتمندی اس  و با بررسی عوامل شتانزده 

گذاری از کیفی  محی  مربوط به عوامل از قبیل میزان تحصیالت، درآمد ماهیانه خانوار و وضعی  تأهل بوده و تأ یر

 اندبدر باف  قدیم میزان تحصیالت و وضعی  تأهل بیشترین تأ یرگذاری را داشته

آبتاد  یم در روستای علینوسازی مسکن روستایی مقایسه مسکن جدید و قد»( تحقیقی با عنوان 1917)ایروانی، -

هتای روستتایی   ریزی در بخش ستکونتگاه انجام داده اس ب نتایج مطالعه حاکی از آن اس  که برنامه« خراسان جنوبی

تلفیق آن با  دانش بومی و اتکا به امکانات و مصادیق بومی و بایس  با تأمل در الگوهای معماری وویژه مسکن میبه

تترین  های مسکن شتهری بترای روستتاها از مهتم    به این مطلب دارد که تعمیم سیاس تکنیک روز باشد و نیز اشاره 

جتز صتر  شتدن    ها دستاوردی بهها و طرحهای مسکن روستایی اس  و ادامه این برنامههای کیفی در برنامهضعف

                                                 
1 Sorensen 

2 Seongyeon &Christine 

3 Brereton&Bullock 
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العمل های هنگفت  و القتان نابستامانی و آشتفتگی فضتایی بیشتتر نخواهتد داشت  و درنهایت  تهیته دستتور           هزینه

هتای تشتویقی را   وساز و سازگار با محی  و بسیج همگانی برای آموزش و ترویج درس  ساختن و سیاست  ساخ 

 کندبپیشنهاد می

بررستی ابعتاد اجتمتاعی الگوهتای ستنتی و جدیتد در مستاکن        »( پژوهشی با عنوان 1911)موسوی و صالحی، -

کیلتومتری شترق شتهر     5آباد واقع در فاصله دب روستای رزقانانجام داده« آبادروستایی، مطالعه موردی روستای رزق

شودب اساس پژوهش با توجه به نظریته نوستازی   قدیمی کاشمر در استان خراسان و یک روستای دشتی محسوب می

دهد روند مدرنیزاسیون در روستتا موجتب دگرگتونی در    ای بین الگوی مسکن سنتی و مدرن بوده و نشان میمقایسه

 و درنتیجه تغییر کارکرد آن شده و با نیاز خانواده روستایی مطابق  نداردبساختار مسکن 

 

 فرضيه

های فردی )سن، جنس، وضعی  تأهل، میتزان تحصتیالت و متدت ستکون  در محلته و روستتا( و       ویژگی بین

 رضایتمندی از کیفی  محیطی مسکن روستا )باف  قدیم و جدید( رابطه وجود داردب

 

 نجش کيفيت محيط و معرفي معيارهاس روش تحقيق و مراحل

و پاسخگویی بته   1تحلیلی، تدوین نارنوب نظری پژوهش از روش اسنادی -این پژوهش ازلحا  نو ، توصیفی

اس ب تحقیق به لحا  ماهی  کاربردی و ازنظر وستع  پهنتاور   صورت گرفته  2سؤاالت پرسشنامه به روش پیمایشی

 Amos18و  SPSSافتزار  هتا بتا استتفاده از نترم    وتحلیتل داده تجزیته  اس ب واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل خترد و 

آقتا در بختش باغبهتادران از    سال به باالی روستاییان ساکن روستای حاج  11گرفته اس ب جامعه آماری افراد انجام

 ب نفتر است   751کل جمعی  روستتا،  1931شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان بوده که بر اساس سرشماری سال 

طتور تصتادفی   ای و بهصورت سهمیهگیری بهنفر از طریق نمونه 11و در باف  جدید  51حجم نمونه در باف  قدیم 

 بر اساس فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه توزیع گردیده اس ب

ی های سکونتی برای ساکنانش، یک ارزش ذهنی دارد بنتابراین بترای ارزیتابی ذهنت    با توجه به آنکه کیفی  محی 

های نندگانه محی  مسکونی( طی کردن نندین مرحله موردنیاز اس  که این افراد )همچون کیفی  محی  و ویژگی

ستنجش وزن   - 9ها؛ گذاری ویژگیارزش -2ها؛ ها و ساختاربندی آنشناسایی ویژگی -1مراحل بدین شرح اس : 

 میزان حساسی بتحلیل  -5شده؛ های تخصیص دادهجمع ارزشی وزن-1ها؛ نسبی ویژگی

گیتردب نیمتر  کیفیت  محیطتی حتوزه      درواقع مجموعه عواملی که برای سنجش کیفی  محی  متدنظر قترار متی   

ر  یک نمای سریع و آسان از شرای  محی  برحسب عتواملی محیطتی مترتب     آوردب نیمموردمطالعه را به وجود می

- های توسعه حوزه موردمطالعه به دست  وین استراتژیریزی و تدفراهم آورده و درنتیجه زمینه را برای شرو  برنامه

 (ب63-71: 1913دهد )حاجی نژاد و همکاران،می

                                                 
1 Documentary Method 

2 Survey Method 
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( تا بر استاس آن و نیتز بتا    1شود )جدول در این راستا معیارهایی با توجه به مطالعات قبلی بررسی و انتخاب می

 1(2توجه به شرای  منطقه، به ارزیابی از رضای  محی  پرداخته شودب )جدول 

 

 معيارهاي کيفيت محيط در منطقه موردمطالعه -1جدول 

 معیارهای کیفی  محی  پژوهشگر

کوین لینچ 

(1311) 
 سرزندگی، معنی )حس( سازگاری، دسترسی، کنترل و نظارت، کارایی و عدال 

 (2111ایروانی )
د و تتابش استتفاده از مصتالح    گیری مناسب در برابر بتا وساز و کنترل زلزله، تنو ، جه بررسی استانداردهای ساخ 

 بومی در مقابل شرای  طبیعی نزدیک بودن مسکن به واحدهای خدماتی و زمین کشاورزی

حاجی نژاد 

(2111) 

صدا، بو، آلودگی، زباله، امنی ، شلوغی، تسهیالت شهری، شبکه دسترسی، فضای سبز، دسترسی به خدمات، خوانایی، 

 مقیاس انسانی

نگارندگان 

(2119) 
 های عمیق تاریخی، مالکی و محرمی ، ارزش اقتصادی، تعلق مکانی، ریشه آسایش

 های تحقیقبو یافته 77: 1913حاجی نژاد، ،29: 1917، ایروانی،111-117: 1971منبع: تلفیقی از کوین لینچ،

 

آن و پايايي بندي ابعادي معيارهاي منتخب در ارزيابي کيفيت محيطي مسکن در منطقه موردمطالعه و تقسيم -2جدول 

 هاآن

 هاشاخص ابعاد
آلفای 

 کرونبا 

 کالبدی

پاکیزگی و پرهیز از آلودگی، بو، زباله، تسهیالت روستایی، شبکه دسترسی، فضای سبز، دسترسی به خدمات، 

گیری مناسب در برابر باد و تابش، هماهنگی و منطبق بودن مصالح کاربردی با سرزندگی، نظم، زیبایی، جه 

های کشاورزی و واحدهای خدماتی دامی، استاندارهای نطقه، پیوند با طبیع ، نزدیکی به زمیننو  اقلیم م

 متوس  ساختمانی در برابر زلزله وببب، تنو  در ظاهر مسکنب

171/1 

اجتماعی 

 و فرهنگی

وآمد بودن، تعلق مکانی، رواب  اجتماعی، محرمی  و آسایش، امنی ، آلودگی صوتی، شلوغی و پررف 

 های عمیق تاریخی، توجه به مقیاس انسانی، استفاده از نمادهای متناسب،ریشه
752/1 

 792/1 تعمیر و بازسازی آسان، مالکی ، ارزش اقتصادی مسکن اقتصادی

 های تحقیقبو یافته 77: 1913حاجی نژاد، ،29: 1917، ایروانی،111-117: 1971منبع: تلفیقی از کوین لینچ،

 

 

 
                                                 

با استفاده از  ه پس از تهيه و تنظيم پرسشنامه،در اين پژوهش جهت بررسي اعتبار يا روايي پرسشنامه، از اعتبار صوري استفاده شده است. بدين روش ك 1

د مطالعه، از نظرات اساتيد و صاحبنظران روش تحقيق و با توجه به اظهار نظر آنها، نقاط ضعف پرسشنامه بر طرف شده و براي بررسي پايايي متغيرهاي مور

ازه گيري از جمله پرسشنامه و يا آزمونهايي كه ويژگي هاي مختلف را ضرايب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي هماهنگي دروني ابزار اند

 (.161: 1131در نوسان است )سرمد و همکاران، 1تا  0كند، كاربرد دارد و دامنه آن از گيري مياندازه
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 محدوده و قلمرو پژوهش

دقیقه طول شترقی   21درجه و  51غرب بخش باغبهادران از شهرستان لنجان، با  آقا سم  جنوبروستای حاج 

آقتا بتا   (ب حاج 1976ریزی استان اصفهان،دقیقه عرض شمالی قرار دارد )سازمان مدیری  و برنامه 21درجه و  95و 

زن( واقع در دهستان زیر کوه اس  )مرکز آمتار   911مرد و  116نفر ) 751بر خانوار و با جمعیتی بالغ 211دارا بودن 

 (ب1(ب شکل شماره )1931ایران،

 
 موقعيت جغرافيايي منطقه موردمطالعه -1شکل 

 

کته بافت  قتدیم در بختش      شتود آقا محدود متی این روستا از شرق به روستای الیبید و از غرب به روستای قلعه

شهرکرد آن را به دو بخش تقسیم نموده -درواقع جاده اصفهان شمالی روستا و باف  جدید در جنوب روستا اس  و

طور کامل، نوساز بوده )عدم سازگاری با جنبه زیستتی، معیشتتی و اجتمتاعی    اس ب منازل مسکونی و باف  جدید به

هتای اخیتر شتده است  و حتتی      تر از باف  قدیم طی سالروستاییان در آن مشهود اس ( و ازلحا  جمعیتی پرتراکم

ستبک  اندب اغلب منازل مسکونی باف  قدیم به رهایی از روستاها و شهرهای بخش، به این باف  مهاجرت داشتهخانوا

و ازلحا  کالبتدی و شتبکه معتابر دارای شتکلی      سنتی و سازگار با نیاز زیستی، معیشتی و اجتماعی روستاییان اس 

مناظر طبیعی زیبتاتر   اندازها،جدید دارای نشم تر نسب  باف  جدید روستا اس ب همچنین در مقایسه با باف نامنظم

های عمومی وضعی  دسترستی  های کشاورزی و واحدهای دامداری، مکانو بیشتر اس  و ازلحا  دسترسی به زمین

 های جدید بیشتر جنبه خوابگاهی داردببسیار مناسب و بهتری را داردب درواقع باف  جدید روستا همچون شهرک

 

 
 



 

 1931 تابستان (17)پیاپی  ،دوم، شماره پنجمسال ریزی فضایی )جغرافیا(، برنامه ژوهشیپ -علمی فصلنامه /  1

 

 ا و مباني نظريهمفاهيم، ديدگاه

هتای  این مطالعه بر نهار مفهوم اساسی استوار اس ، یکی باف  که در اینجا به معنتی بافت  عمتومی ستکونتگاه    

روستایی بیانگر شکل، فرم و الگوی حاصل از تأ یرگذاری عوامل گوناگون در عرصته روستتا، نحتوه ارتبتاط، کتنش      

هتا،  پذیری خانته ها نمایانگر نحوه نظمکالبدی این سکونتگاه های آن اس ب همچنین باف متقابل این عناصر و ویژگی

ها )شبکه معتابر( در کنتار یکتدیگر است ب بنتابراین      ها و میداناستقرار اراضی زراعی و نیز نگونگی قرار گرفتن راه

 اجزای باف  سکونتگاه روستایی به تفکیک عبارت اس  از:

 هاخانه -

 ها و مراتعمزار ، باغ -

 هاعمومی و میدان هایمکان -

 (ب52: 1911عنوان شریان ارتباطی مجموعه سکونتگاهی )سعیدی،شبکه معابر به -

ها بخش از شباه حال که یک نظم روان و اطمینانترین نظم تجمع عناصر اس  که درعینمهم دیگر باف بیانبه 

 (ب21: 1917ود را هم داشته باشد )ایروانی،های انفرادی خدر ساختار و مقیاس دارد، باید اجازه بدهد عناصر، تفاوت

عنوان مأمن و سرپناه آدمی از دیرباز موردتوجه انسان بوده و همتواره در فراینتد تتاریخی    مفهوم مسکن نیز که به

-زمتانی، شترای  اقتصتادی   -اش، سیمای ظاهری و کارکردهای داخلتی آن متتأ ر از مقتضتیات مکتانی    نند هزارساله

 (ب55: 1917خوش تغییر و تحول بوده اس  )غفاری،اجتماعی و فرهنگی دست

 مسکن کرد: تعریف ننین را بهینه و مناسب مسکن توانمی مختلف، ابعاد در مسکن تعاریف به توجه با طورکلیبه

 ای،ستازه  و دوام پایتداری  امنیت ،  مناستب،  دسترستی  آستایش،  کته  مناستبی  سکونتی فضای از اس  عبارت مناسب

 مکان سالم، زیس آموزش، محی  و بهداش  رسانی،قبیل: آب از مناسب اولیه هایزیرساخ  و تهویه کافی، روشنایی

ختانواده   اعضتای  بتین  رواب  و تقوی  رشد زمینه همچنین و اولیه اس  تسهیالت و کار ازنظر دسترسیقابل و مناسب

 تتوان  بتا  متناستب  همه از ترمهم و آورده ساکنانش فراهم برای عمودی( را رواب  همسایگی )ارتباط افقی( و )ارتباط

مسکن ایرانی در مقابل بستتر گستترده طبیعت  و در تضتاد و یتا تلفیتق بتا آن،         (ب1912:62اس  )ملکی، خانوار مالی

ترین فترآورده دست  انستان است  کته      ترین و مهمکند که آن فضای معماری یعنی قویفضاهای خاصی را خلق می

شتکل و بافت  و در برقتراری نظتام ختا  در      های خارجیگیرد و در ویژگیمیتفاوت قرار نصورت بیگاه بههیچ

روانتی از راه  -داخل بنا )نه در برداش  عینی از راه پیروی از رواب  موجود بین فتردی و نته در برداشت  شتکلی    

: 1916المکتی، کنتد )ف های معینی را تعریف میها( مفهومها، عادات و خواستهبعدی در رابطه باسلیقهتنظیم فضای سه

کننتده اهتدا    (ب براین اساس مسکن روستاییان معموالً استراحتگاه و محل زندگی خانوادگی و همچنتین تتأمین  119

اقتصادی و معیشتی آنان اس ب البته نو  آرایش درونی مساکن روستتاییان در سرتاستر جهتان بتا توجته بته شترای         

خصوصیات و اوضا  فرهنگی، اجتماعی و اقتصتادی روستتاییان    ای، عمدتاً با یکدیگر تفاوت دارندبجغرافیای ناحیه

اندازهای طبیعی در نقاط مختلف جهان، موجب پیدایش انوا  خاصتی از مستاکن   در ارتباط با تنو  و نگونگی نشم

(ب درواقع هر خانه در یتک دوره  252: 1971روستایی شده که پاسخگوی نیازهای جوامع مرتب  با آن اس  )بهفروز، 



 

 3/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

وسیله های خا  آن زمان استفاده و بهشود، از تکنیکمشخص و بر اساس سبک معماری آن دوره طراحی می زمانی

هتا،  شتده، فرهنتگ  (ب درواقتع فضتاهای ستاخته   25: 1915الحستابی،  کنتد )علتی  فرهنگ زیستی مردم هوی  پیدا می

گتذاردب  رزوبوم اس  را به نمایش میهای تاریخی این ماقتصادی که نمود تمدن -ورسوم بومی، رواب  اجتماعیآداب

دهنده هوشمندی و درای  معمار بومی این سرزمین است  کته   از سوی دیگر دق  در ساختار مسکن روستایی نشان

های معیشتی، زیستتی  مسکن را سازگار با محی  جغرافیایی و نیز با توجه به باورهای اعتقادی، فرهنگی و نیز ویژگی

دیگر مسکن روستایی مسکنی است  کته   بیانهای جسمی و روانی انسان ساخته اس ب بهیمتناسب با معیارها و ویژگ

لو و تنها پاسخگوی نیازهای مادی ساکنان خود بوده بلکه نیازهای معنوی ایشان را نیز برآورده کرده اس  )خدابندهنه

 (ب26: 1917خرمشاهی،

 شتود، مشتخص متی  روستتایی   هتای خانته  هتای کارکرد و هاخانه ساختمان نحوه طرح، ظاهری، در بررسی شکل

بنابراین سکونتگاه متفاوت اس   تکوین تاریخ اجتماعی، کالبدی و اساس شرای  اقتصادی، بر روستایی هایسکونتگاه

 (ب9توجه خا  قرارداد جدول ) های خاصی را موردتوان جنبهدر بررسی مسکن روستایی می

 

 مسکن روستايي کارکردهاي زيستي، خدماتي، معيشتي -3جدول 

 نو  کاربری کارکرد

 خواب، آشپزخانه، سکو، حیاط، ایوانهال، راهرو، نشیمن، پذیرایی، اتاق زیستی

 خدماتی
منبع آب، ناه، تنورخانه،  سایبان، حوض، انبار،پستو، توال ، حمام، باغچه، آب انبار، ورودی،

 آسیاب پارکینگ )گاراژ(،

 معیشتی
انبار علوفه، مرغدانی، آبشخور حیوانات، آسیاب، کارگاه، مغازه متصل طویله، حیاط، کبوتر خانه، 

 به خانه

 19: 1917منبع: امینیان، 

 

از مفاهیم دیگر در این پژوهش واژه کیفی  محیطی اس  که منظور از آن؛ عنتوان کتردن شاخصتی است ، بترای      

استانداردهای برنامه شهری نتین، مفهتوم    ای از محی  که برای زیستن انسان مناسب باشدب بر طبقگیری درجهاندازه

ای اس  که تمام محی  یا برخی عناصتر  تواند ننین تعریف شود؛ کیفی  محیطی شهر، درجهکیفی  محیطی شهر می

)همانند اتمسفر و آب( جه  زیستن انسان، اقتصاد شهری و محی  اجتماعی مناستب را فتراهم آورد )حتاجی نتژاد     

 (ب67: 1913وهمکاران،

صورت ترکیبی در مطالعات جغرافیایی جتای دارد، ازلحتا    ه به اینکه مفاهیم ذکرشده مرتب  با محی  و بهبا توج

 گیردبموضو ، زیرمجموعه جغرافیای رفتاری قرار می

برداری از ادراکتات عمیتق   های ذهنی مردم و پردهازنظر مفهومی جغرافیای رفتاری در پی کشف و شناخ  نقشه

کننتد، ستپس   هایی اس  که در آن مردم ادراک متی دیگر جغرافیای رفتاری زمینه شیوهبیاناس ب بههها درباره مکانآن

(؛ و 111: 1911 کنتد )شتکویی،  گذارند را مطالعه میدهند و درنهای  در محیطشان تأ یر میواکنش مطلوب نشان می
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تترین و  و جغرافیایی مختلتف ستاده   وهواییبر همین اساس اس  که انسان برای ادامه زندگی در مناطق متفاوت آب

-تترین و متدرن  ترین شکل زندگی تا پیشترفته توان از ابتداییترتیب میایندهدب بهها را انجام میترین فعالی پیچیده

های مورد مشاهده از صورت ساده تا صورت توان گف  شکلترین اشکال زندگی را در قرن حاضر مشاهده کردب می

ورستوم قتومی،   هتا، ارتفاعتات، آداب  وهوا، ختاک، نتاهمواری  عوامل متعدد جغرافیایی، نون آب پیشرفته نتیجه تأ یر

های توان آن را انکار کردب ناگفته نماند که تأ یر عوامل فوق بر روی گروهفرهنگ و وضع اقتصادی بوده اس  که نمی

سوی تکامل قترار  تغییر و دگرگونی به انسانی در داخل هر منطقه و ناحیه  اب  نبوده، بلکه باگذش  زمان در معرض

(ب درواقع برای درک رابطه ساختمان با محی  ابتدا بایستتی بته دیتدگاه انستان در متورد      21: 1911گیرد )قره نژاد،می

-اندازی به طبیع  اس ب نتو  ایتن دست    طورکلی نسب  به طبیع ، نظر داش ب اساس ساختن، دس محی  و یا به

(ب ایتن طترز تفکتر و    116-117: 1975یک با طرز تفکر انسان در مورد طبیع  دارد )گروتتر، اندازی ارتباط بسیار نزد

 ادراک محیطی بر ذهن ، اندیشه فردی و درنتیجه بر رفتار افراد مؤ ر اس ب

های محیطی برای سنجش و ارزیابی از رضایتمندی در این راستا کیفی  محی  و نگونگی آن، بخشی از قابلی  

های مختلف اس ب بنابراین رضایتمندی افراد که یکی از عوامتل ادراکتات فتردی از کیفیت      در باف  افراد از زندگی

 گیردبمحی  اس  در این مطالعه موردبررسی و تحلیل قرار می

 

 رضايتمندي ساکنان از کيفيت مسکنها و ارزيابي وتحليل دادهتجزيه

درصتد زن؛ برحستب    96درصد مرد و  61جنسی :  توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه برحسب بافت قديم

همسر )برا ر طالق یا فوت همستر(؛ برحستب ستن:    درصد بی 6درصد متأهل و  16درصد مجرد،  1وضعی  تأهل: 

درصد  16های سنی؛ برحسب تحصیالت: سال، بقیه گروه 17تا  22درصد و سنین  11ها با ساله 56بیشترین فراوانی 

های ستکون   درصد لیسانس؛ برحسب مدت سال 2درصد دیپلم،  26درصد سیکل،  21یی، درصد ابتدا 92سواد، بی

ستال؛ و برحستب متدت     77تتا   7مانتده از  درصد باقی 31درصد و  11سال با  5در محل: بیشترین فراوانی به مدت 

ستال   77تتا   11 مانده ازدرصد باقی 32درصد و  1سال با  56های سکون  در روستا: بیشترین فراوانی به مدت سال

 بوده اس ب

درصتد   1/91درصتد مترد و    9/61توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه برحسب جنستی :   بافت جديد 

همسر )طتالق یتا فتوت همستر(؛     درصد بی 21درصد متأهل و  9/71درصد مجرد،  1/1زن؛ برحسب وضعی  تأهل:

هتای ستنی؛   سال، بقیه گروه 61تا  29درصد و سنین  5ها با ساله 61و  61، 27برحسب گروه سنی: بیشترین فراوانی 

درصتد   5/17درصد دیپلم،  9/26درصد سیکل،  1/29درصد ابتدایی،  9/26سواد، درصد بی 9/6برحسب تحصیالت: 

درصتد   2/51درصتد و   1/11سال با  1های سکون  در محل: بیشترین فراوانی به مدت لیسانس؛ برحسب مدت سال

 1/19ستال بتا    17های سکون  در روستا: بیشترین فراوانی بته متدت   سال؛ برحسب مدت سال 11تا  1مانده از باقی

 سال بوده اس ب 56تا  5مانده از درصد باقی 2/16درصد و 



 

 11/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

مندی از کیفی  محیطی مسکن و ابعتاد آن در دو بافت  قتدیم و جدیتد مشتاهده      با مقایسه میانگین نمره رضای 

آمده در دو باف  تا حدی به هم نزدیک اس ، اما در باف  قدیم بته  دس مندی بهطورکلی نمره رضای شود که بهمی

صدم( بیشتر از باف  جدید اس ب در باف  قدیم ابعاد رضای  کیفی  مسکن بته ترتیتب بعتد     16مقدار بسیار کمی )

ی و کالبتدی در  اجتماعی، اقتصادی و سپس کالبدی اس  اما در باف  جدید ابتدا بعد اقتصادی و سپس بعد اجتمتاع 

 اولوی  اس ب

ای )سن، میزان تحصیالت، مدت سکون  در محل و متدت  برای آزمون وجود رابطه بین متغیّرهای مستقل فاصله

استتفاده   1سکون  در روستا( با متغیّر وابسته )رضایتمندی از کیفی  محتی  مستکن( از آزمتون همبستتگی پیرستون     

 rگتذاری است  کته معیتار     متغیّر )مستقل و وابستته( در ستطح مقیتاس   گردید؛ که هد  از آن بررسی رابطه بین دو 

+ رابطته  1گویای عدم رابطه میان دو متغیّتر و   111/1+ اس ب مقدار 1تا  -1اش از دهنده ضریبی اس  که دامنهنشان

نتد  (ب برای آزمون متغیرهای مستقل استمی ن 911:1911رابطه منفی یا معکوس کامل اس  )کورتز، -1مثب  کامل و 

 ایو متغیرهای مستقل اسمی دوگروهی )جنس( آزمون دونمونته  2طرفهگروهی )وضعی  تأهل( تحلیل واریانس یک

های موجود ها بوده تا مشخص شود که تفاوتاستفاده گردیدب هد  از اجرای این دو آزمون مقایسه میانگین 9مستقل

 (ب19ل( و معنادار )سرمد و همکاران،ها تصادفی اس  یا متأ ر از عامل )متغیّر مستقبین میانگین

 

 بررسي رابطه بين سن و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا )بافت قديم و جديد(

(، در رابطته بتین متغیتر ستن و     111/1و ستطح معنتاداری=   r=132/1نتایج آزمتون همبستتگی پیرستون )مقتدار     

رابطه معناداری بتین ایتن دو متغیراست ؛ امتا در      رضایتمندی از کیفی  محیطی مسکن در باف  قدیم، حاکی از عدم

(، رابطته ایتن دو متغیتر را    111/1و سطح معنتاداری=  r=-933/1باف  جدید، نتایج آزمون همبستگی پیرسون )مقدار 

هتای ستنی رضتایتمندی تقریبتاً     دهد )به عبارتی در باف  قدیم همته گتروه  معکوس )غیرمستقیم( و معنادار نشان می

  محیطی مسکن در روستا دارند، اما در باف  جدید هرنه سن افراد باالتر اس ، ایتن رضتایتمندی   یکسانی از کیفی

کمتر شده و بالعکس(ب در بررسی ابعاد رضایتمندی از کیفیت  محیطتی مستکن )شتامل: بعتد کالبتدی، اجتمتاعی و        

لبتدی و ستن در بافت  قتدیم،     دهد که؛ رابطه بعتد کا اقتصادی( با متغیر سن در دو باف  قدیم و جدید نیز نشان می

معنادار؛ اما در باف  جدید رابطه معکوس و معنادار؛ رابطه بعد اجتماعی و ستن در بافت  قتدیم، بتدون      بدون رابطه

رابطه معنادار؛ اما در باف  جدید مانند بعد پیشین معکوس و معنادار؛ و نهایتاً بعد اقتصادی و ستن در هتر دو بافت     

(ب درنتیجه بیشترین دلیتل وجتود رابطته معکتوس، بتین رضتایتمندی از کیفیت         1)جدول بدون رابطه معنادار اس  

محیطی مسکن روستا و سن پاسخگویان در باف  جدید ناشی از شرای  کالبدی و اجتماعی نامناسب آن است  و نته   

 شرای  اقتصادی آنب

 

                                                 
1 Pearson correlation 

2 Anova 

3 T.test 
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 و ابعاد آنمندي از کيفيت محيطي مسکن آزمون همبستگي پيرسون بين سن و رضايت -4 جدول

 آماره آزمون
 بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد کالبدی سن و رضایتمندی

 جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم

 119/1 161/1 -276/1* 219/1 -511/1** 212/1 -933/1** 132/1 ضریب همبستگی

 376/1 676/1 119/1 156/1 111/1 153/1 111/1 111/1 سطح معناداری

 

 ابطه بين ميزان تحصيالت و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا )بافت قديم و جديد(بررسي ر

(، بتین دو متغیتر میتزان تحصتیالت و     311/1و سطح معناداری= r=116/1نتایج آزمون همبستگی پیرسون )مقدار 

و ستتطح  r=119/1رضتتایتمندی از کیفیتت  محیطتتی مستتکن روستتتا در بافتت  قتتدیم و بافتت  جدیتتد )مقتتدار      

(، در باف  جدید حاکی از وجود بین رابطه معنادار و مستقیم بین این دو متغیراس  )یعنی در باف  111/1معناداری=

جدید هرنه میزان تحصیالت افراد باالتر رود عدم رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن آنان باال رفته کته ایتن نشتان    

شود(ب در بررسی ابعاد از محی  و سطح توقعات فرد می دهد سطح سواد، باعث باال رفتن آگاهی و شناخ  بیشترمی

رضایتمندی از کیفی  محیطی مسکن )کالبدی، اجتماعی و اقتصادی( با میزان تحصیالت در دو باف  قدیم و جدیتد  

نتایج بدین شرح اس ؛ رابطه بعد کالبدی و همچنین بعد اجتماعی رضایتمندی از کیفی  زندگی با میزان تحصتیالت  

مستقیم و معنادار اس ب رابطه بعد اقتصادی رضتایتمندی   ر باف  قدیم، بدون رابطه معنادار و در باف  جدید، رابطهد

 (ب5معنادار اس  )جدول  از کیفی  زندگی با میزان تحصیالت در باف  قدیم و در باف  جدید بدون رابطه

 

 دي از کيفيت محيطي مسکن و ابعاد آنآزمون همبستگي پيرسون بين ميزان تحصيالت و رضايتمن -5 جدول

 آماره آزمون
 بعد اقتصادي بعد اجتماعي بعد کالبدي منديميزان تحصيالت و رضايت

 جديد قديم جديد قديم جديد قديم جديد قديم

 148/6 648/6 244/6* -148/6 414/6** 111/6 483/6** 610/6 ضريب همبستگي

 111/6 443/6 624/6 360/6 666/6 461/6 666/6 114/6 داريسطح معني

 

 بررسي رابطه بين مدت سکونت در محله و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا )بافت قديم و جديد(

رابطه بین متغیر مدت سکون  در محله و رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن در باف  قتدیم )مقتدار    در فرضیه

951/1=r =261/1د با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون )مقدار ( و در باف  جدی112/1و سطح معناداری=r  و

توان اظهار داش  که بین دو متغیر ذکرشتده بتا اطمینتان الزم رابطته معنتادار و مستتقیم       ( می113/1سطح معناداری=

برقرار اس  )یعنی نه در باف  قدیم و نته جدیتد هرنته فترد متدت بیشتتری در محلته ستکون  داشتته است ،           

بیشتری از کیفی  محی  مسکن در روستا دارد و هرنه این مدت سکون  کمتر باشد، نیتز رضتایتمندی   رضایتمندی 

خاطری اس  که فرد نسب  به مکان زنتدگی  دهنده تعلقکمتری از کیفی  محی  مسکن در روستا دارد؛ که این نشان
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ی )کالبدی، اجتمتاعی و اقتصتادی(   آورد(ب در بررسی ابعاد رضایتمندی از کیفی  زندگخود بعد از مدتی به دس  می

با مدت سکون  در روستا در دو باف  قدیم و جدید؛ رابطه بعد کالبتدی رضتایتمندی از کیفیت  زنتدگی بتا متدت       

معنتاداری   سکون  در روستا در باف  قدیم و جدید، رابطه مستقیم و معنادار و در بقیه ابعاد در دو باف  دیگر رابطه

نده آن اس  که تأ یر بعد کالبدی رضای  از کیفی  مسکن در رابطته بتا متدت ستکون  در     دهنداردب این نتایج نشان

 (ب6اند )جدول محل، بیشترین تأ یر داشته و دیگر ابعاد، تأ یری بر رضای  نداشته

 

 آزمون همبستگي پيرسون بين مدت سکونت در محله و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن و ابعاد آن -0جدول 

 ونآماره آزم
 بعد اقتصادي بعد اجتماعي بعد کالبدي منديمدت سکونت در محله و رضايت

 جديد قديم جديد قديم جديد قديم جديد قديم

 633/6 215/6 102/6 264/6 365/6** 344/6* 201/6* 354/6* ضريب همبستگي

 442/6 133/6 156/6 155/6 660/6 614/6 611/6 612/6 داريسطح معني

 

 ين مدت سکونت و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا )بافت قديم و جديد(بررسي رابطه ب

رابطه بین متغیر مدت سکون  در روستا و رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن در باف  قدیم با توجّه  در فرضیه

ه بته نتتایج   ( و در باف  جدید بتا توجت  726/1و سطح معناداری= r=151/1به نتایج آزمون همبستگی پیرسون )مقدار 

( بتین دو متغیتر فتوق رابطته معنتاداری برقترار       291/1و سطح معناداری= r=199/1آزمون همبستگی پیرسون )مقدار 

نیس  )یعنی مدت سکون  بیشتر فرد در روستا نه باف  قدیم و نه باف  جدید، باعث رضایتمندی وی از کیفیت   

دی از کیفی  زندگی )کالبدی، اجتمتاعی و اقتصتادی(   محی  مسکن در روستا نشده اس (ب در بررسی ابعاد رضایتمن

 (ب7کدام از ابعاد رابطه معناداری ندارد )جدول با مدت سکون  در محله در دو باف  قدیم و جدید نیز بین هیچ

 

 آزمون همبستگي پيرسون بين مدت سکونت در روستا و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن و ابعاد آن -4جدول 

 آماره آزمون

دت سکون  در روستا و م

 رضایتمندی
 بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد کالبدی

 جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم

 111/1 179/1 111/1 -119/1 133/1 113/1 199/1 151/1 ضریب همبستگی

 727/1 619/1 323/1 566/1 177/1 597/1 291/1 726/1 سطح معناداری

 

 از کیفی  محیطی مسکن روستا )باف  قدیم و جدید( برحسب جنسی رضایتمندی بررسي رابطه 

ای مستتقل  برای آزمون تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن برحسب جتنس از آزمتون دونمونته   

( و در بافت  جدیتد   377/1و سطح معنتاداری=   t=  -123/1آمده در باف  قدیم )مقدار دس استفاده گردیدب نتایج به
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( بیانگر عدم وجود تفاوت معنتادار بتین میتانگین رضتایتمندی از کیفیت       66/1و سطح معناداری= t=  119/1)مقدار 

گونه تفاوت رضایتمندی از کیفی  محتی  مستکن در هتردو بافت      محی  مسکن زنان و مردان اس ب به عبارتی هیچ

وزنتان بتا    53/9یم )متردان بتا میتانگین=   ها در بین دو گروه در باف  قتد بین زنان و مردان وجودب با مقایسه میانگین

تتوان ایتن عتدم تفتاوت     (، نیز متی 95/9وزنان با میانگین= 92/9( و در باف  جدید )مردان با میانگین=57/9میانگین=

میانگین را مشاهده کردب همچنین در بررسی ابعتاد میتانگین رضتایتمندی از کیفیت  زنتدگی )کالبتدی، اجتمتاعی و        

دهد که حتی در ابعاد کیفیت  رضتایتمندی از مستکن    دو باف  قدیم و جدید نشان میاقتصادی( برحسب جنس در 

( 3( و جتدول ) 1گونه تفاوتی وجود ندارد و رضای  هر دو گروه یکسان است  بته جتدول )   بین زنان و مردان هیچ

 مراجعه شودب

 

 سکن و ابعاد آن برحسب جنس( ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مt-testنتايج آزمون )  -8جدول 

 

 آماره آزمون

و ابعاد آن برحسب  رضایتمندی از کیفی  مسکن

 جنس

 کالبدی
 اجتماعی

 اقتصادی

 جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم

 -t 211/1 616/1- 611/1 921/1- 517/1- 297/1- 956/1 557/1مقدار 

 617/1 729/1 111/1 611/1 711/1 511/1 512/1 711/1 معناداریسطح

 

براي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد آن  (t-test)آمار توصيفي آزمون  -1جدول 

 برحسب جنس

 آماره

 آزمون

رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن و 

 ابعاد آن برحسب جنس
 اقتصادی اجتماعی کالبدی

 جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم

مرد 

92=
n 

زن 

11=
n 

مرد 

13=
n 

زن 

91=
n 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

میانگی

 ن
53/9 57/9 92/9 95/9 

52/

9 

17/

9 

15/

9 

17/

9 

71/

9 

75/

9 

16/

9 

17/

9 

56/

9 

51/

9 

66/

9 

71/

9 

 

 بررسي رابطه رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا )بافت قديم و جديد( برحسب وضعيت تأهل.

ی آزمون تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی  زندگی برحسب وضعی  تأهل از آزمون تحلیل واریتانس کته   برا

درواقع بیانگر تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی  زندگی برحسب وضعی  تأهل اس ، استفاده گردیدب با توجه به 

( و بافت  جدیتد )مقتدار    111/1معنتاداری= و سطح  f=192/1آمده از این آزمون در باف  قدیم )مقدار دس نتایج به

155/1=f =گروهتی )یعنتی درون هتر گروهتی     توان نتیجه گرفت  کته واریتانس درون   (، می696/1و سطح معناداری



 

 15/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

مثال: مجرد با متأهل( میتانگین رضتایتمندی از   عنوانها بهمثال: مجرد با مجرد( و بین گروهی )یعنی بین گروهعنوانبه

توان اظهار داش  که میتانگین نمترات هتر    سه گروه نندان تفاوت نداشته اس ، به عبارتی میکیفی  زندگی در بین 

سه گروه در متغیر میانگین رضایتمندی از کیفی  زندگی تا حدودی نزدیک به هم اس  و سه گروه مجرد، متأهتل و  

شودب در بررسی ابعاد میتانگین  سایر با یک دید به رضایتمندی از کیفی  زندگی توجه دارند و فرضیه موردنظر رد می

رضایتمندی از کیفی  زندگی )کالبدی، اجتماعی و اقتصادی( برحسب وضعی  تأهل نیز در دو باف  قدیم و جدیتد  

نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت بین ابعاد رضایتمندی بوده اس  که فق  یک بعتد )کالبتدی بافت  جدیتد( نشتان از      

 مراجعه شودب 11و  11ی موردنظر بوده اس  به جداول شماره هاوجود تفاوت میانگین در بین گروه

 

طرفه بين وضعيت تأهل و تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيطي نتايج آزمون تحليل واريانس يک -16جدول 

 مسکن و ابعاد آن

 آماره

 آزمون

تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن و 

 ابعاد آن برحسب وضعی  تأهل
 اقتصادی اجتماعی بدیکال

 جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید قدیم

 f 192/1 155/1 611/1 716/9 631/1 131/2 511/1 511/1مقدار 

 221/1 569/1 111/1 519/1 127/1 219/1 696/1 111/1 سطح معناداری

 

کيفيت محيط مسکن و ابعاد آن ( براي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از anovaآمار توصيفي آزمون ) -11جدول 

 برحسب وضعيت تأهل

 آماره

 آزمون

مندي از كيفيت محيط مسکن و ابعاد آن برحسب وضعيت تفاوت ميانگين رضايت

 تأهل
 كالبدي

 جديد قديم جديد قديم

 ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد

 16/1 11/1 13/1 63/1 69/1 91/1 10/1 13/1 11/1 66/1 60/1 31/1 ميانگين

 

( براي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد anovaآمار توصيفي آزمون ) -11ادامه جدول 

 آن برحسب وضعيت تأهل

 آماره

 آزمون

مندي از كيفيت محيط مسکن تفاوت ميانگين رضايت

 و ابعاد آن برحسب وضعيت تأهل
 صادياقت اجتماعي

 جديد قديم جديد قديم جديد قديم

 ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد ساير متأهل مجرد

 63/1 50/1 35/1 33/1 65/1 96/1 06/1 11/1 13/1 19/1 50/1 56/1 10/1 13/1 11/1 66/1 60/1 31/1 ميانگين
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 تحليل رگرسيوني

دو موردبررسی قرار گرف ب اکنون بتا  صورت دوبهمتغیرها، بر اساس فرضیات تحقیق به های قبل رابطهسم در ق

استفاده از رگرسیون نند متغیری سعی داریم، تأ یر مجمو  متغیرهتای مستتقل را بتر متغیتر وابستته موردبررستی و       

 تحلیل قرار دهیمب

بین( تا نه حد توان تبیین واریانس متغیر وابسته را )پیششود، متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون مشخص می

 داردب

ها بتا رضتایتمندی   متغیر مستقل در شکل رگرسیونی قرار گرفتند که ضریب همبستگی نندگانه آن 6در این مدل 

و در بافت  جدیتد برابتر     2R=211/1و ضریب تعیین برابتر بتا    R=161/1کیفی  محیطی مسکن در باف  قدیم برابر 

536/1=R  2=921/1و ضریب تعیین برابر باR      به دس  آمدب این ضریب بیانگر آن اس  کته در بافت  قتدیم حتدود

از واریانس یتا پراکنتدگی متغیتر رضتایتمندی کیفیت  محیطتی مستکن توست           92/1و در باف  جدید حدود  21/1

نتدگی، توست  متغیرهتایی تبیتین     واریانس پراک گردد و بقیهمتغیرهای مستقل موجود در مدل تجربی تحقیق تبیین می

 شود که در تحقیق ما وارد نشده اس بمی

دهد از بین متغیرهای مستقل، متغیر مدت ستکون  در محلته بتا    ( برای باف  قدیم نشان می12همچنین جدول )

561/1=β    ون  در روستتا بتا   ازآن متدت ستک  بیشترین تأ یر را بر متغیر رضایتمندی کیفی  محیطتی مستکن و پتس

921/1-=β 115/1، وضعی  تأهل و جنس با=β  116/1، میزان تحصیالت بتا=β    161/1و ستن بتا=β  در تبیتین ،

بیشترین β=917/1غیر میزان تحصیالت با متغیر وابسته نقش داشته اس ب در باف  جدید از بین متغیرهای مستقل، مت

، مدت ستکون  در محلته بتا    β=-213/1ازآن سن با تأ یر را بر متغیر رضایتمندی کیفی  محیطی مسکن دارد و پس

166/1=β 133/1، مدت سکون  در روستا با=β،  131/1وضعی  تأهل با=β  169/1و جنس با=β  به ترتیتب در ،

 اس بتبیین متغیر وابسته تأ یر داشته 

 

 ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش -12جدول  

 باف  فرضیات تحقیق
 ضریب استاندارد رگرسیون ضریب زاویه

t Sig 
B انحرا  معیار β 

 مقدار  اب 
 111/1 172/11 - 911/1 159/9 قدیم

 111/1 621/29 - 191/1 165/9 جدید

 سن
 711/1 929/1 161/1 111/1 111/1 قدیم

 136/1 -611/1 -213/1 111/1 -112/1 جدید

 جنس
 116/1 761/1 115/1 111/1 162/1 قدیم

 511/1 611/1 169/1 199/1 121/1 جدید

   تأهلوضعی
 133/1 619/1 115/1 117/1 111/1 قدیم

 931/1 151/1 131/1 199/1 121/1 جدید



 

 17/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

 ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش -12جدول ادامه 

 باف  فرضیات تحقیق
 ضریب استاندارد رگرسیون ضریب زاویه

t Sig 
B انحرا  معیار β 

 میزان تحصیالت
 562/1 515/1 116/1 115/1 126/1 قدیم

 111/1 111/9 917/1 115/1 151/1 جدید

مدت سکون  در 

 محل

 117/1 112/2 561/1 119/1 113/1 قدیم

 113/1 621/1 166/1 111/1 119/1 جدید

مدت سکون  در 

 روستا

 191/1 -511/1 -921/1 119/1 -115/1 قدیم

 991/1 372/1 133/1 111/1 111/1 جدید

 

 اختاري پژوهشمدل معادله س

های نندمتغیره جه  افزایش دق  و ستطح اطمینتان   های اجتماعی منجر به کشف تحلیلپیچیدگی ماهی  پدیده

های کامپیوتری غافل باشتیم،  های تبیینی و پیش ینی شده اس ب البته در این مسیر نباید از خدمات ارزنده برنامهشکل

حققان مسائل اجتماعی را از مطالعه تک متغیره و دومتغیره به مطالعته  افزارهای آماری توس  دانشمندان، مپیدایش نرم

شتد  هتای آمتاری توست  اندیشتمندان تهیته نمتی      شک اگتر برنامته  های اجتماعی کشانده اس ب بینند متغیره پدیده

رو یتن های نند متغیره مسائل اجتمتاعی اقتدام نماینتدب ازا   توانستند نسب  به برازش شکلسادگی نمیپژوهشگران به

هتای آمتاری موجتب تستهیل در     ویتژه برنامته  افزاری بههای نرمهای نند متغیره موجود دربستهگیری از تکنیکبهره

بینتی، تبیتین و تعمتیم    محاسبات شده و به محقق در باال بردن اعتبار و دق  نتایج حاصتل از مطالعتات بترای پتیش    

وستیله  تتوان بته  اس  که می AMOSEافزار افزارهای آماری، نرمنمایدب یکی از این نرمهای فراوانی ایفان میمساعدت

 .آن شکل معادالت ساختاری ایجاد و ترسیم نمود

رستاند تتا پتژوهش    عنوان یک روش تلقی کرد که به محقق یاری متی شکل سازی معادله ساختاری رامی توان به

بتی، در قالتب ننتد متغیتره ستامان بخشتیدب       هتای تجر ها گرفته تا تحلیل دادهخود را از مطالعات نظری و تدوین آن

: 1917انتد )قاستمی،   های ساختاریگیری و شکلهای اندازهطورمعمول ترکیبی از شکلهای معادله ساختاری بهشکل

 (ب1

صتورت جداگانته ترستیم    مدل معادله ساختاری برای دو باف  قدیم و جدید بته  AMOSEافزار با استفاده از نرم

، نته انتدازه بتا    Sای کوواریانس نمونته  -ای آورده شده در ماتریس واریانسهای نمونهداده گردیدب تا مشخص شود،

هتای معادلته   همتاهنگی و تطتابق داردب متدل    �کوواریتانس جامعته    -مدل نظری بازتولید شده در ماتریس واریانس

 ( آمده اس ب19و جدول ) 2ساختاری برای دو باف  قدیم و جدید در شکل شماره 
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 هاي معادله ساختاري رضايتمندي از محيط مسکن در بافت جديد و قديممدل -2شکل 

 

 

 

 



 

 13/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

 قبولمعيارهاي برازش مدل و تفسير برازش قابل -13 جدول

 باف  تفسیر قبولسطح قابل معیار برازش مدل
میزان 

 حاصل
 حد پذیرش

کای اسکوئر 

(CMIN) 

مقدار کای اسکوئر 

 جدول

با کای اسکوئر  آمدهدس کای اسکوئر به

جدول برای یک درجه آزادی مشخص 

 شودبمقایسه می

 قبولقابل 67/611 قدیم

 قبولقابل 53/691 جدید

نیکویی برازش 

(GFI) 

)عدم برازش( تا  1

 )برازش کامل( 1

کننده یک منعکس 35/1مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب اس ب

 قبولقابل 719/1 قدیم

 قبولقابل 672/1 جدید

نیکویی برازش 

 (AGFIشده )اصالح

)عدم برازش( تا  1

 )برازش کامل( 1

کننده یک منعکس 35/1مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب اس ب

 115/1 قدیم
تا حدی 

 قبولقابل

 917/1 جدید
تا حدی 

 قبولقابل

ریشه میانگین مربعات 

خطای برآورد 

(RMSEA) 

 15/1تر از کونک
رازش خوب یک ب 15/1مقدار کمتر از 

 دهدبرا نشان می

 711/1 قدیم
تا حدی 

 قبولقابل

 729/1 جدید
تا حدی 

 قبولقابل

 (TLIتوکر لوئیس )
)عدم برازش( تا  1

 )برازش کامل( 1

کننده یک منعکس 35/1مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب اس ب

 قبولقابل 365/1 قدیم

 قبولقابل 131/1 جدید

شاخص برازش 

 (NFIهنجار شده )

)عدم برازش( تا  1

 )برازش کامل( 1

کننده یک منعکس 35/1مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب اس ب

 51/51 قدیم
تا حدی 

 قبولقابل

 13/61 جدید
تا حدی 

 قبولقابل

کای اسکوئر نسبی 

(CMIN/DF) 
 5تا  1

دهنده ضعف نشان 1مقدار کمتر از 

کننده منعکس 5برازش و مقدار بیشتر از 

 به بهبود اس بنیاز 

 قبولغیرقابل 371/11 قدیم

 قبولغیرقابل 619/1 جدید

شاخص برازش 

هنجار شده مقتصد 

(PNFI) 

 61/1یا  51/1باالتر از  

 611/9 قدیم
تا حدی 

 قبولقابل

 121/1 جدید
تا حدی 

 قبولقابل

شاخص برازش 

تطبیقی مقتصد 

(PCFI) 

 61/1یا  51/1باالتر از  

 قبولقابلغیر 111/1 قدیم

 قبولغیرقابل 111/1 جدید
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شکل معادالت ساختاری رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی در دو باف  قتدیم و جدیتد بتا    

شده اس ب نتایج بررسی شتکل  متغیرهای سن، تحصیالت، مدت سکون  در محله و مدت سکون  در روستا تدوین

دهد که اختال  بین ماتریس کوواریانس جامعه بتا نمونته   و اصالح نشان میدر مراحل مختلفی نظیر تخمین، برازش 

صتورت معنتاداری رضتایتمندی ستاکنین از کیفیت  محیطتی مستکن        خیلی کمتر بوده و شکل تدوینی قادر اس  به

های برازش معیار های برازش کلی، شاخصروستایی در هر دو باف  قدیم و جدید را تبیین نمایدب همچنین شاخص

شتده پتس از   دهنده آن اس  که شکل تدوینهای برازش مطلق نشانهای برازش نسبی و شاخصطالعات، شاخصا

برازش و اصالح نهایی شکل مناسبی برای مطالعه رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطتی مستکن روستتایی است  و     

آن است  کته متدل تحقیتق از     نتایج ضرایب معیارهای نیکویی و برازش مدل حاصل از مدل تجربی تحقیتق بیتانگر   

شتده بترای پرسشتنامه،    شده با توجه نتو  ستؤاالت طترح   آوریهای جمعبرازش نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و داده

 بندی و نارنوب منتخب در پژوهش مورد تأیید اس بمفاهیم، دسته

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

کیفیت  محیطتی مستکن روستتایی در دو بافت        ارزیابی رضایتمندی ساکنین ازهد  اصلی از پژوهش حاضر،  

اس ب در این پژوهش ابتدا به بیان مسئله و ضرورت اجرای آن  آقا در شهرستان لنجانقدیم و جدید روستای حاج 

شده در این حوزه و نیز بتا توجته   های انجامپرداخته شد، سپس با مرور ادبیات تحقیق و پیشینه مختصری از پژوهش

شده در آن، فرضیات اصلی پژوهش استخراج گردیدب در ادامه روش تحقیتق مورداستتفاده،   رحبه نارنوب نظری مط

هتا، پایتایی، روایتی پتژوهش و ستپس تعریتف       گیری و نحوه گردآوری دادهجامعه آماری، نمونه آماری، شیوه نمونه

ا کته ختود در دو بختش:    هوتحلیل دادهنظری و عملیاتی متغیرهای )وابسته و مستقل( موردبحث قرار گرف ب تجزیه

و درنهای  متدل تجربتی    SPSSافزار های آماری مناسب در نرمتحلیل توصیفی و استنباطی اس  با استفاده از آزمون

 ارائه گردیدب AMOSE افزار( با نرمSEMتحقیق در قالب یک مدل معادله ساختاری )

شده در ایتن حتوزه   های اندک انجامهشنقطه قوت این پژوهش که باعث توجه به اهمی  بررسی آن گردید، پژو

 ارتبتاط  بیتانگر  سورنسن در کشور دانمتارک نتایج مطالعه ویژه در منطقه موردمطالعه و شرای  آن ناحیه بوده اس ب به

ویتژه در منتاطق روستتایی بتوده و     مالکیت  خانته بته    فردی برای تقاضای موقعی  مکانی و رضایتمندی از قوی بین

 و نقتش  نفتوذ  ه در شهر و روستا اس ب پژوهش سئونگئون و کریستین در ایال  ایوا آمریکا،مالکی  خان نر  تفاوت

بتا   کشتور ایرلنتد   بریرتتون و بولتوک در   .کنتد تأیید میرا  مسکناز  جامعه )تعلق اجتماعی( و رضای به  بستگیدل

 متداوم  طتور ا توجه به شترای  بته  ب ایرلند در مناطق روستایی اند که رضای  از زندگینتیجه گرفته افراد از نظرسنجی

 گتردد و همچنتین مشتکالت   امکانات و ختدمات برمتی  نگونگی  به ارائه تغییرات نگرشی ترینرود و بزرگباال می

شتده  منتقتل  ونقتل عمتومی  حمتل  بهداش ، درمان، دسترسی به به نگونگی هزینه مسکن، دورازبه روستایی زندگی

: امنیت ،  مثتال عنتوان های اقتصادی )بته شاخص اند از:عبارت شود،  مییاف محلی در مقیاس اس ب مسائل مهمی که

فضای ستبز   محیطی )دسترسی بهزیس  و امکانات( جامعه عوامل اجتماعی )احساس تعلق به(، درآمد، مالکی  خانه
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مندی شهروندان از کیفیت  محتی  زنتدگی و    بررسی متغیرهای فردی مؤ ر بر رضای (ب زیس محی  و کیفی  خوب

حاجی نژاد و همکاران اس ب نتایج این پتژوهش  از مطالعات پژوهشی  مقایسه آن دو باف  قدیم و جدید شهر شیراز

بین ساکنان باف  قدیم و جدید ازنظر رضایتمندی اس ب این محققان بتا بررستی عوامتل    بیانگر وجود اختال  اندک

را مربوط بته عتواملی از قبیتل میتزان تحصتیالت،       گانه؛ در باف  جدید بیشترین تأ یرگذاری از کیفی  محی شانزده

درآمد ماهیانه خانوار و وضعی  تأهل و در باف  قدیم بیشترین تأ یرگذاری را میتزان تحصتیالت و وضتعی  تأهتل     

نوسازی مسکن روستایی مقایسه مستکن جدیتد و قتدیم    »اندب نتایج مطالعه ایروانی، در تحقیقی با عنوان عنوان نموده

ویتژه  هتای روستتایی بته   ریزی در بخش ستکونتگاه حاکی از آن اس  که برنامه« آباد خراسان جنوبییدر روستای عل

تلفیق آن با تکنیک  دانش بومی و اتکا به امکانات و مصادیق بومی و بایس  با تأمل در الگوهای معماری ومسکن می

هتای  ترین ضعفی برای روستاها از مهمهای مسکن شهرروز باشد و نیز اشاره به این مطلب دارد که تعمیم سیاس 

هتای  جز صتر  شتدن هزینته   ها دستاوردی بهها و طرحهای مسکن روستایی اس  و ادامه این برنامهکیفی در برنامه

وستاز و  هنگف  و القان نابسامانی و آشفتگی فضایی بیشتر نخواهتد داشت  و درنهایت  تهیته دستتورالعمل ستاخ       

کنتدب  های تشویقی را پیشنهاد متی نی برای آموزش و ترویج درس  ساختن و سیاس سازگار با محی  و بسیج همگا

بررسی ابعاد اجتماعی الگوهای سنتی و جدید در مستاکن روستتایی، مطالعته    »موسوی و صالحی، پژوهشی با عنوان 

الگوی مسکن سنتی ای بین اندب اساس پژوهش با توجه به نظریه نوسازی مقایسهانجام داده« آبادموردی روستای رزق

دهد روند مدرنیزاسیون در روستا موجتب دگرگتونی در ستاختار مستکن و درنتیجته تغییتر       و مدرن بوده و نشان می

 کارکرد آن شده و با نیاز خانواده روستایی مطابق  نداردب

دیم و دهنده آن اس  که میانگین نمره رضایتمندی از کیفی  محیطی مسکن در باف  قنتایج پژوهش حاضر نشان

های اخیر در مساکن روستایی ایتن  جدید تا حدی یکسان بوده اس  بنابراین علیرغم تحوالت به وجود آمده در سال

اس  و در کیفی  مساکن روستایی تحول مثبتی به وجود نیامده است ب در ادامته    بخش نبودهتغییرات نندان رضای 

متغیر رضایتمندی از کیفیت  محتی  مستکن بتا ستن، میتزان       با توجه به متغیرهای منتخب در باف  قدیم؛ رابطه بین 

تحصیالت و مدت سکون  در روستا حاکی از عدم وجود رابطه معنادار، اما با متغیر مدت سکون  در محلته حتاکی   

بین متغیر رضایتمندی از کیفی  محی  مسکن با سن رابطه معکتوس و   از رابطه معنادار اس ب در باف  جدید، رابطه

اما با میزان تحصیالت و مدت سکون  در محله رابطه مستقیم و معنادار و در رابطته بتا متدت ستکون  در     معنادار، 

روستا رابطه معناداری برقرار نیس ب در بررسی و مقایسه میانگین رضایتمندی از کیفیت  محتی  مستکن بتر استاس      

یر( نیز ایتن نمتره در بتین سته     جنسی  )زن و مرد( بدون تفاوت؛ برحسب وضعی  تأهل )گروه مجرد، متأهل و سا

گروه تا حدودی به هم نزدیک است ب بته عبتارتی ویژگتی جنستی  و وضتعی  تأهتل افتراد، تتأ یری در میتانگین           

نین بر استاس تحلیتل متدل رگرستیونی،     رضایتمندی از کیفی  زندگی در دو باف  قدیم و جدید نداشته اس ب هم

مدت سکون  در محلته، بیشتترین تتأ یر را بتر متغیتر رضتایتمندی        برای باف  قدیم از بین متغیرهای مستقل، متغیر

ازآن مدت سکون  در روستا، وضعی  تأهل، جنس، میزان تحصیالت و ستن در تبیتین   کیفی  محیطی مسکن و پس

اس ب در باف  جدید از بین متغیرهای مستقل، متغیر میزان تحصیالت بیشترین تتأ یر را بتر   متغیر وابسته نقش داشته 
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ازآن سن، مدت سکون  در محلته، متدت ستکون  در روستتا،     یر رضایتمندی کیفی  محیطی مسکن دارد و پسمتغ

 اس بوضعی  تأهل و جنس، به ترتیب در تبیین متغیر وابسته تأ یر داشته 

( بیانگر آن اس  که مدل تحقیق از برازش نستبتاً  SEMنتایج مدل تجربی تحقیق در قالب مدل معادله ساختاری )

شتده بترای پرسشتنامه، مفتاهیم،     شتده بتا توجته نتو  ستؤاالت طترح      آوریهای جمعسبی برخوردار اس  و دادهمنا

 بندی و نارنوب منتخب در پژوهش مورد تأیید اس بدسته

طورکلی نتایج این پژوهش بیانگر آن اس ؛ ازلحا  هر سه حیطه شناختی که شامل ابعاد اجتمتاعی، کالبتدی و   به 

خاطر و بتومی بتودن )متدت ستکون  در     های ذهنی و حس تعلقعوامل کیفی، ادراکات و ارزیابیشود، اقتصادی می

ویژه متغیرهای کمّی در هر دو بافت   مندی ساکنان نسب  به سایر متغیرها بهمحله و روستا( نقش بیشتری در رضای 

توانتد  هایی که در اختیار دارد متی  ها و فرصداشته اس ؛ بنابراین، شناخ  هر منطقه جغرافیایی با توجه به پتانسیل

گزینند، باشدب این شناخ  عنوان وطن خود برمیمحل سکون  مناسبی برای ساکنان خود و افرادی که آن مکان را به

شناختی وببب کته از  شناختی، روانبایس  شرای  جغرافیایی را در مدنظر قرار دهد، بلکه توجه به ابعاد جامعهتنها مینه

ریتزی در  گیرد از موارد ضروری و الزم برای هر نو  برنامته و ادراکات ذهنی ساکنان این مناطق نشانت می هادیدگاه

-ای نیاز به سنجش و ارزیابی این عوامتل در ستایه حمایت    این امر اس ؛ بنابراین بررسی و تحلیل شرای  هر منطقه

در طی زمان مورد شناخ  و کنترل قرار گیرد، ننین  یافته و ادواری دارد تا روند تغییرات به وجود آمدههای سازمان

هایی که ممکتن  های کمتر در شناخ  بحرانریزی و هم هزینهتواند به کیفی  و ارتقان برنامهای مییافتهشناخ  نظام

هتا و  های مربوط به این امتر بتا حمایت  از پتژوهش    اس  منطقه با آن مواجه شود، حاصل گرددب امید اس  سازمان

هتایی در بهبتود و ارتقتان کیفیت      شگرانی که در این حوزه مشغول به فعالی  هستند از دستاورد ننین پژوهشپژوه

طور دائم آن را مورد ارزیابی قرار دهند تا بهتترین شترای  محیطتی بترای ستاکنان      زندگی در مناطق بهره جسته و به

 روستایی را فراهم سازندب

 

 منابع

مفاهيم و تعاريف و فضاهاي عملکردي در مسکن روستتايي حاشتيه   (، 1917ادادی،)امینیان، سعید، محمدرضا خد -1

 ، پاییزب61، مجله آبادی، شماره فارسخليج

آبتاد خراستان   نوسازي مسکن روستايي مقايسه مسکن جديد و قديم در روستتاي علتي  (، 1917ایروانی،  مانته،)  -2

 .61، مجله آبادی، شماره جنوبي

بررسي متغيرهاي فردي مؤثر بر رضايتمندي شتهروندان  (، 1913بی رفیعیان،  حسین زمانی،)حاجی نژاد، علی، مجت -9

، فصتلنامه علمتی و پژوهشتی    از کيفيت محيط زندگي، مطالعه موردي: مقايسه بافت قديم و جديد شتهر شتيراز  

 .17جغرافیا و توسعه، شماره 

 ان، تهرانب، انتشارات دانشگاه تهراز شار تا شهر(، 1975حبیبی، محسن،) -1

 ، پاییزب61، مجله آبادی، شماره بازشناسي زيبايي در مسکن روستايي(، 1917خدابنده لو، زهره، مریم خرمشاهی،) -5



 

 29/  ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی  محیطی مسکن روستایی

 

 هاي نفوس و مسکن استان و شهرستتان لنجتان  سرشماري(، 1976ریزی استان اصفهان، )سازمان مدیری  و برنامه -6

 (ب1975-1955)

 ، انتشارات آگاه تهرانبهاي تحقيق در علوم رفتاريروش(، 1919)سرمد، زهره، بازرگان حجازی، -7

 ، انتشارات سم  تهرانبمباني جغرافياي روستايي(، 1911سعیدی، عباس،) -1

، انتشارات بنیتاد  117، فصلنامه تخصصی مسکن و انقالب، شماره پذيرمسکن انعطاف(، 1915علی الحسابی، مهران،) -3

 مسکن و انقالب تهرانب

، انتشتارات دانشتگاه آزاد   هاي روستتايي گاهريزي کالبدي سکونتاي بر برنامهمقدمه(، 1917اری، سید رامین،)غف -11

 اسالمی واحد شهرکردب

 و ريتزي برنامه در ضروري هايمؤلفه و هاشاخص(، 1911لطفی، حیدر، علی احمدی، داود حسن زاده فرجود، ) -11

 .7نامه جغرافیایی آمایش شماره ، فصلايران در روستايي مسکن گذاريسياست

، Amos Graphicهاي اجتماعي بتا کتاربرد   شکل سازي معادله ساختاري در پژوهش(، 1917قاسمی، وحید،) -12

 انتشارات جامعه شناسان، تهرانب

 ، انتشارات گل محمدی اصفهانبانسان، طبيعت، معماري(، 1911قره نژاد، حسن،) -19

 نشر نی تهرانب انتشارات، ترجمه حبیب اببب تیموری، در علوم اجتماعي آمار(، 1911کورتز، نورمن،) -11

 ، ترجمه دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهرانبشکل خوب شهر(، 1971کوئین لینچ،) -15

 ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهرانبزيباشناختي در معماري(، 1975گروتر، یورگ،) -16

 بنتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان اصفهان و شهرستان لنجان(، 1931مرکز آمار ایران، ) -17

 فصتلنامه  ،ايتالم  شتهر  مستکن  توسعه ريزيبرنامه در اجتماعي هايشاخص نقش بررسي ،(1912،)سعید ملکی، -11

 .111شماره  اسالمی، انقالب مسکن بنیاد انقالب، و مسکن

بررسي ابعاد اجتمتاعي الگوهتاي ستنتي و جديتد در مستاکن       ،(1911) ،بی اعظم، فرحناز صتالحی موسوی، بی -13

 ب112، نشریه مسکن و انقالب، شماره روستايي

 ، انتشارات قومسبکاربرد آمار در جغرافيا ،(1919،)مهدوی، مسعود، مهدی طاهرخانی -21

نتشتارات نشتر نتی    ، ترجمه هوشتنگ نتایبی، ا  راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي(، 1911میلر، دلبرت نارلز،) -21

 تهرانب

22-Brereton, F, Bullock, C, Clinch, JP, et al, (2011), Eurppen Urban Uropean Urban And 

Regional Studies,Voume:18, Issue: 2, pp. 203-227. 

23-Gallent, Nick Shucksmith, Mark and Tewdwr Jones, Mark, (2003), Housing in the 

European Countryside;Rural pressure and policy in Western Europe,By:Routledge. 

24-Gallent,N, (2009), Hosing Rural,Journal of International Encyclopedia of Human 

Geography,Vol 7,pp.207-212. 

25-K Napp I, (1982), Housing Problem in Third World, University of Stutget. 

26-Milbourne, Paul and Cloke, Paul, (2006), International perspectives on rural 

homelessness, By: Routledge. 



 

 1931 تابستان (17)پیاپی  ،دوم، شماره پنجمسال ریزی فضایی )جغرافیا(، برنامه ژوهشیپ -علمی فصلنامه /  21

 

27-Ogu, Vincent Ifeanyi, (1994), Rural Housing Quality in Nigeria: A Case Study from Imo 

State, Journal of Habitat International, Vol. 18, pp. 53-65. 

28-Seongyeon,Auh, Christine C. Cook, (2009), Quality of Community Life Among Rural 

Residents:An Integrated Model,Springer Science+Business Media B.V, pp.377˚ 389. 

29-Sorensen,Jens Fyhn Lykke. (2010), Journal of Housing and the Built 

environment,Volume:25,Issue:3, pp.313-330. 

30- http://www.sci.org.ir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


