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   چکیده

اخیهر بها رونهو رو بهه      یهها توسعه در دههه عنوان یکی از کشورهای درحالایران به

 .اسهت  شهو  مواجه خصوص در بخش مسکن گسترش شهرنشینی و مشکالت آن به

 یهه  ومعضالت اقشار گوناگون بهه  ینترتأمین مسکن در چنو دهه اخیر، یکی از مهم

که در تعیین کیفیهت مسهکن    ییهاشاخص درآمو بود  است. یکی ازکم یهاخانواد 

 و امکانات است، مسکن ناپذیرییجوا جزء مسکن یزیربرنامه در و بسیار مهم بود 

و  این مقاله به بررسی وضهعیت امکانهات   .است سکنم اساسی خومات و تسهیالت

تههران   3محهی  زنهوگی در منطقهه     رضهایت از مسکن و رابطه بها میهزان    تسهیالت

و بها اسهتفاد  از    بهود تحلیلی -. روش تحقیق در این پهوهش توصیفیپرداخته است

ی شهو.  آورجمه  ی پههوهش از میهان سهاکنان منطقهه     هاشاخصی اپرسشنامهروش 

 Tبهها اسههتفاد  از آزمههون  SPSS افههزارنههر از طریههق  شههو یآور جمههاطالعههات 

ی نشان انمونهتک T. نتایج آزمون شو  استی و آزمون رگرسیون تحلیل انمونهتک

 هها شهاخص ، در برخی 3ت مسکن در منطقه امکاناساکنان وضعیت  نظر از ،دهویم
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مهون تحلیهل   . نتهایج آز داردوضهعیت متوسه     هاشاخصو در برخی بود  نامناسب 

 (،300/1وجود امکانات گرمایشهی و...    هایمتغیر ،دهویمنشان  چنوگانه رگرسیون

دارای  (053/1  کیفیهت سهاخت  ( و 006/1کفایت تخصیص فضا در ملک مسکونی  

. نتایج آزمون تحلیل هستنومحی  زنوگی  رضایت ازبیشترین اهمیت برای رسیون به 

متغیر  6، دهویمنشان  ترقیدقبرای خروجی   گابهگا رگرسیون با استفاد  از روش 

 تخصیص کفایت ،ترتیب اهمیتتأییو شونو و به زیاد،متغیر با همبستگی  00از میان 

بیشههترین درصههو ( 000/1  کیفیههت سههاخت( و 500/1  مسههکونی ملههک در فضهها

 و.ندهتأثیرگذاری را در میان متغیرها نشان می

 3 ةمحی  زنهوگی، آزمهون رگرسهیون، منطقه     رضایت ازت مسکن، امکانا :هاواژهکلید

 .تهران

   مقدمه. 0

عنهوان یکهی از   ایهران بهه   .عضهالت مهرد  جامعهه اسهت    در ایران مشکل مسکن یکهی از م 

و تغییر شهیو    0000بعو از اصالحات ارضی  یه واخیر به یهادر دهه توسعهدرحالکشورهای 

خصوص در بخهش مسهکن مواجهه    تولیو، با رونو رو به گسترش شهرنشینی و مشکالت آن به

این باورنو  بسیاری از انویشمنوان مطالعات شهری بر .(00 ص.، 0030، آنامرادنهاد  است شو 

میزان رضایتمنوی فرد از سکونت در یک منطقه و نوع زنهوگی   برعامل تأثیرگذار  نیترمهمکه 

هنجهار  چهه   خویش، مسکن و شرای  محیطی آن منطقه است و زنوگی در شرای  مسکونی ناب

ن را بسهیار  اسهالمت جسهمی و روانهی سهاکن     (و چه به لحاظ کمیهت مسهکن  به لحاظ کیفیت 

بر مکان فیزیکی، کهل  مفهو  مسکن عالو  (.003 ، ص.0030 زنگنه، کنو میمتزلزل و نابسامان 

خهومات و تسههیالت ضهروری موردنیهاز      همهه گیرد که شامل می محی  مسکونی را نیز در بر

تعریه  و   ،ی اشتغال، آموزش و بهواشت افراد است. درواقه  هاطرحخانواد  و  یستنزبهبرای 

گیهرد  در بهر مهی  بلکهه کهل محهی  مسهکونی را      ؛مفهو  عا  مسکن یک واحو مسکونی نیست

سطح زنوگی فرد و جایگها    یهاشاخصمسکن یکی از بهترین (. 00 ص.، 0030، آنامرادنهاد 

، تحویهل ضهعی  مسهکن بهه سهازوکارها و      وسهعه تدرحهال عه است. در کشورهای او در جام

نسهبت   هها رساختیزوا  مسکن و  مؤسسات، ناکافی برای تخصیص زمین، بودجه یهاستمیس
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کیفیهت محهی  مسهکونی یکهی از     (. 0138، ص. 8106و همکهاران،   1 ایگهو   داد  شو  اسهت 

شهتیبانی  پ یطهورکل بهه شرای  اساسی برای کیفیت زنوگی است و از اقتصاد، فرهنگ و جامعهه  

، رضهایت کهاربران   ی اساسینیازها ن و ارائه خومات، در غیاب تأمیندر طراحی مسککنو. یم

یر ناپهذ اجتنهاب آیهو و درنتیجهه تغییهر در مسهکن     یمه یه  در حوز  امکانات موجود پهایین  وبه

دهنو کهه بتواننهو   یمهای مسکونی فضاهایی را در اختیار کاربران قرار ی مح ازآنجاکه. شودمی

ر آن زنوگی کننو و از آن راضی باشنو، مهم است که انتظارات ساکنان هم در مرحله طراحهی  د

  (.  8102و همکاران،  2 اُگانبایو ه شودو هم در ارائه خومات در نظر گرفت

، مقوله مسکن در ایران بها معضهالتی نظیهر فرسهودگی     شو اشار بر مشکالت امروز  عالو 

شههری و روسهتایی، ناتمها  مانهون      هایبافتهای فرسود  در تعواد واحو زیاد بودنمساکن و 

بسیاری از واحوهای مسکن مهر، کم شون نقش دولت در ساخت مسکن، تمایل بیشهتر مهرد    

تقاضهای مسهکن را    خهود یخهود بهه ی کهه  اهسهته تکبه مالکیت مسکن و افزایش خانوارهای 

راسهتای کیفیهت زنهوگی بحه       در(. 00 ص. ،0030 ،آنامرادنهاد  روستروبهدهو یمافزایش 

 نهه یزم درکننهو   ینه یبشیپه یهک   تهوان یمرضایتمنوی سکونتی را . شودمیرضایتمنوی مطرح 

 قربهی  کرد شرای  سکونتی خود تلقی  دربار فردی و معیار سنجش ارزیابی ساکنان  یهاادراک

هسهر،   از دیو پهوهشهگرانی ماننهو ورودی و کهروزا، گالسهتر و    (. 25 ص. ،0030، و همکاران

مستقیم به میزان رضایت از دو جزء واحوهای مسهکونی   طوربهرضایتمنوی از محی  سکونتی 

فرهنگی، شخصی، اجتماعی و سایر  هایویهگیغیرمستقیم به  طوربهو واحوهای همسایگی و 

 مخاطب بستگی دارد.  هایویهگی

  مسکن و محی  اجتماعی پیچیو  است و معنی آن از مفهو ایپویو  ،رضایتمنوی سکونتی

بخهش مرکهزی شههر تههران      (.38 ص.، 0030 و همکاران، قربی  شودمی مشخصاطراف آن 

مختله    ههای عرصهه فرسهود  و ناپایهواری اسهت کهه مشهکالت زیهادی در        هایبافتدارای 

ایهن   بهرای سهاکنان خهود ایجهاد کهرد  اسهت.      و فرهنگهی   محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی، 

جمعیتهی   زیادخاصی که دارنو در کنار تراکم  هایویهگیوالنی و مسکونی با عمر ط هایبافت

                                                                 
1. Igwe  

2. Ogunbayo   
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شهر تهران کهه بخشهی از    3. منطقه ونشومیمنجر به کاهش شویو رضایت و کیفیت از زنوگی 

روست و رونو نوسهازی  هبا مشکالت فراوان سکونتی روب ،گیرددر بر میبافت فرسود  شهر را 

ایهن مقالهه بهه بررسهی     . ردیگیمکنوی صورت به در این محوود مسکونی  هایبافت یو احیا

تههران   3خانوارههای منطقهه    و میزان رضهایتمنوی از محهی  زنهوگی   میزان امکانات مسکونی 

ت مسهکن  امکانها از: آیا محوود  موردمطالعهه از لحهاظ    انوعبارتتحقیق  هایسؤال پردازد.یم

حهی   م و امکانهات  یالتتسهه  ههای شاخصکوا  ساکنان  ازنظراست؟  وضعیت مناسبیدارای 

 ؟بیشتری دارنوتأثیرگذاری محی  زنوگی  رضایتمنوی از بر میزان ینوسکم

 تحقیق ۀ. پیشین2

ههای اقهامتی سهاکنان در پهرو       یهگهی ورضایت از »( در مقاله 8102و همکاران   1اُگانبایو

بهه بررسهی   « ( در ایالهت اوگهان، نیجریهه   PPPمسکن توس  مشارکت عمومی و خصوصهی   

سهال تصهوی، انهواز  نگههواری     ، . نتایج نشان دادپرداختنوساکنان از امکانات مسکن  رضایت

خانه، تأمین تسهیالت، امنیت زنوگی و امالک و محهل سهکونت از امکانهات موجهود در یهک      

 داد ی دولهت  هها کمهک کمک کرد  است و این امکانهات از طریهق     PPP یتمسکن با محور

تهأثیر امکانهات مسهکن بهر ارزش     »ی با عنهوان  امقالهدر  (8100و همکاران   2. آسیخیاشودمی

ی امالک و دارا بهااجار به بررسی رابطه میان ارزش « ی از امالک مسکونی در شهر بنینااجار 

ی رگرسهیون  هها مهول . در ایهن پههوهش از روش   پرداختنهو بودن تسهیالت و امکانات مسکن 

در دسترس بودن امکانات استانوارد ، شان دادچنوگانه برای آزمون فرضیه استفاد  شو و نتایج ن

همکهاران   و  3مسکن و ارزش اجار  امالک مسهکونی تهأثیر معنهاداری داشهته اسهت. کهوت       

بهه  « رویکردهای توانمنوسازی به مسکن و کیفیت زنوگی: شواهوی از آلمان»( در مقاله 8105 

تلفهی از متغیرهها   ی از انهواع مخ اگسهترد  طیه    بهر اسهاس  بررسی رضایت از محی  زنهوگی  

 بهر اسهاس  های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت زنوگی بایو یاستسبراساس این پهوهش، . پرداختنو

 های مسکن اتخاذ شونو.  یاستسدیو کلی 

                                                                 
1. Ogunbayo 

2. Asikhia 

3. Coates 
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ارزیابی میزان برخورداری کمهی  »ی با عنوان امقاله( در 0030  زاد اسماعیلزاد  و یلاسماع

کیفی مسکن در نقاط شهری اسهتان گهیالن بهه    ی کمی و هاشاخصبه بررسی « و کیفی مسکن

و تاپسهی  و همبسهتگی    ANP. بهرای تحلیهل اطالعهات از روش    نوتفکیک شهرستان پرداخت

در بخهش مسهکن    شهو  یبررسه ی هها شهاخص وضهعیت   نشان داد،. نتایج وپیرسون استفاد  ش

و ارد را دبوترین وضعیت مسکن  سراصومعهو نقاط شهری  داردی زیادی هاضع کمبودها و 

ی بها عنهوان   امقالهه ( در 0030نقاط شهری رودبار در رتبه اول قرار دارد. مشکینی و همکاران  

، به بررسی کیفیهت  «سنجش کیفیت محی  شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی»

. در ایهن پههوهش از روش   پرداختنهو ی عینی و ذهنهی شههرونوان   هاشاخص براساسمحیطی 

نتایج، وضعیت کیفیهت   براساسمتغیر  سلسله مراتبی استفاد  شو  است. تحلیل رگرسیون چنو

ی مهؤثر  هامؤلفهدر بین  و تر از حو متوس  قرار گرفتیینپا شو مطالعهمحی  شهری در چهار 

کیفیهت محهی  سهکونتی بهاالترین رتبهه را بهه خهود اختصهاص داد.          ،بر کیفیت محی  شهری

های کمی و کیفی مسکن در ایران طهی  یهگیوارزیابی »نوان ی با عامقاله( در 0030 آنامرادنهاد 

. نتهایج  پرداخهت ی کمی و کیفی مسکن در ایران هاشاخصبه بررسی « 0005-0031ی هاسال

ی اخیهر کهاهش داد  و   هادههبخش دولتی نقش خود را در ساخت مسکن در طول  داد،نشان 

زنگنهه  ن پرداختهه اسهت.   ی آسهاز کوچهک های حمایتی از ساخت مسهکن انبهو  و   یاستسبه 

 بهر  یهو تأک بها  مشههو شهر کالن در مسکن وضعیت فضایی تحلیل»ای با عنوان در مقاله( 0030 

 در مسهکن  پایهوار  توسعه یهاشاخص تحلیل و سنجش به «شهری پایوار توسعه یهاشاخص

 مهول  از اطالعهات  لیه تحل و هیتجز برایدر این پهوهش . پرداخت مشهو شهر گانه 00 مناطق

 هها یافتهه برای کمیسیون چنوگانه اسهتفاد  شهو.    یاخوشه تحلیل پراکنوگی، ضریب و اپسی ت

. بررسهی تطبیقهی   داشته استبوترین حالت را  5بهترین وضعیت و منطقه  00منطقه  داد،نشان 

توسهعه پایهوار در    یهها مناطق شهر مشهو بیانگر آن است که به لحاظ برخورداری از شهاخص 

   .تجان  و واگرایی میان مناطق حاکم است نبودبخش مسکن نوعی 

ارزیهابی میهزان رضهایت شههرونوی از     »ی بها عنهوان   امقالهه ( در 0030مسرور و رضهایی   

بهه بررسهی رضهایت    « : شهر هموانموردپهوهشی مسکونی؛ هامجتم های سکونتی در یفیتک

ی تحلیهل  هها روشو  Tبها اسهتفاد  از آزمهون     هاداد . پرداختنوهای سکونتی ی محساکنان از 
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ن در رابطهه بها کیفیهت    امیهزان رضهایت سهاکن    ،نتایج براساسطرفه تحلیل شونو. واریان  یک

( در 0023  و همکاران آمو. موسوی به دستمحیطی در حو متوس  و در برخی ابعاد مطلوب 

 ی غیررسهمی هها سهکونتگا  ی کمی و کیفهی مسهکن در   هاشاخصتحلیل بر »ی با عنوان امقاله

ههای مسهکن   یناهنجارشناسی یبآسبه بررسی و « (قم شهرقائمموردی: محله شهرک مطالعه  

های اجتماعی در شههرک قهائم و   یآگاهبا توجه به سطح پایین  داد،ها نشان . یافتهنوآن پرداخت

 زیهاد های تنظیم خانواد ، نرخ رشو طبیعی جمعیت در این محلهه  یاستساعتنایی ساکنان به یب

ی مسهکن در محلهه   هها شهاخص بودن سطح استانوارد پهوهش حاکی از پایینبود  است. نتایج 

ی با عنوان امقاله( در 0023شهر قم است. آقاصفری و همکاران   در مقایسه با شهرقائمشهرک 

های مسهکن در  یهگیوبه بررسی « های کمی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر یزدیهگیو»

های کمهی و کیفهی مسهکن در بافهت     یهگیو داد،ایج نشان . نتپرداختنوبافت تاریخی شهر یزد 

با کل شهر نیز متفاوت است. بعو خانوار، تراکم و سرانه در بافت تهاریخی،   مقایسهتاریخی در 

ی بها عنهوان   امقالهه ( در 0022و. رفیعیان و همکهاران   نتر از کل شهر قرار داریینپادر سطحی 

به بررسی وضهعیت کیفیهت   « ی نواب و اکباتانمقایسه تطبیقی و سنجش کیفیت محی  سکونت»

محی  از دیو ساکنان محله نواب و شهرک اکباتان، با استفاد  از رویکرد رضهایتمنوی سهکونتی   

. در ایههن پهههوهش از روش تحلیههل نههوو تهیههه مههول تجربههی سههنجش کیفیههت محههی  پرداخت

در ، نتایج نشهان داد  طرفه استفاد  شو.ی و تحلیل واریان  یکانمونهتک Tرگرسیونی، آزمون 

میهزان   بیشهترین  ،محله نواب متغیر بهواشت محی  و در شهرک اکباتان متغیر رواب  اجتمهاعی 

و  بها پههوهش آسهیخیا    شناسهی روش نظهر  ازن داشهتنو. ایهن پههوهش    ایت را از دیو ساکناهم

 و هها ویهگهی بررسهی   لحاظ است، از کرد ( که از رگرسیون چنوگانه استفاد  8100  همکاران

( و 8102  و همکهاران اُگانبهایو   ههای امکانات مسکن با میزان رضایتمنوی ساکنان بها پههوهش  

 یهها پههوهش مسهکن بها    ههای شهاخص توجه به ابعاد و  از حی ( و 0030  ییرضامسرور و 

 و همکهاران  (، موسوی0030  زنگنه(، 0030 آنامرادنهاد (، 0030  زاد اسماعیلزاد  و یلاسماع

آخهرین   براساساما در پهوهش حاضر  ،( همخوانی دارد0023  و همکاران (، آقاصفری0023 

موجود در زمینهه تسههیالت و امکانهات مسهکن بها اسهتفاد  از روش رگرسهیون         هایشاخص
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و مهؤثرترین   نیتهر مههم سهعی شهو  اسهت     ،شهونو  یسازخالصهچنومتغیر  که در دو مرحله 

 .شونوتحلیل  هاشاخص

 تحقیق شناسی. روش3

 ،شناسهی روش حیه   کهاربردی و از -ایتوسهعه  ،هش حاضهر بهه لحهاظ ههوف    روش پهو

ههای میهوانی اسهت. جامعهه آمهاری      ای و بررسهی بر مطالعات کتابخانهه تحلیلی مبتنی-توصیفی

، بها  اسهت نفهر   060803. با توجه به جمعیهت منطقهه کهه    بودنوتهران  3تحقیق، ساکنان منطقه 

. ابهزار گهردآوری   انهو شهو  نمونهه انتخهاب    عنوانبه اهآننفر از  020استفاد  از فرمول کوکران 

گویه از وضعیت سکونت خانوارها و میهزان رضهایت    00پرسشنامه ساختاریافته حاوی  هاداد 

 ،بخشهی پنج یبنو یطو سپ  براساس  د  است تا یک یبنو یطبراساس  مسکن امکانات از

ت مسهکن، عوامهل درونهی و    تسهیال هایشاخص شو. یآورجم میزان رضایت از زنوگی نیز 

ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تعیین روایی گویه. گیرنودر بر میبیرونی محی  سکونتی را 

ی( انمونهه تهک  T آزمهون   SPSS افهزار نهر  از طریهق   شو یآورجم به دست آمو. اطالعات 

ن رضهایت  مسهکن بهر میهزا    امکانهات  هایشاخصبرای محاسبه میزان تأثیرگذاری . شوتحلیل 

 1گها  بهه گها  محی  زنوگی از آزمون رگرسیون چنومتغیر  استفاد  شو. در مرحله بعو از روش 

هها  استفاد  شو. این روش دخالت متغیرها در تفسیر متغیر وابسته را بها توجهه بهه اهمیهت داد     

ی تمهام  ،گها  بهه گها  . در روش سهازد یمه را آشهکار   هها آناز  یترقیدقو ابعاد  کرد بنوی طبقه

چنهوانی بهر متغیهر وابسهته      ریتهأث مستقلی کهه   شونو و آن متغیرمتغیرهای مستقل وارد مول می

رونهو   ترکیبی از دو روش پیش گا بهگا روش رگرسیون  .شودمیاز مول حذف  ،نواشته باشو

رونو ، در روش پ استفاد  شو  است. رونو  پ در این پهوهش از روش  .رونو  استو پ 

متغیهری کهه در سهطح معنهاداری      مرحلهه بهه مرحلهمتغیرها در مول وجود دارنو و  ابتوا تمامی

یابهو کهه   . در این روش، اجرای مول تا زمانی ادامه مهی شودمیاز مول حذف  ،قبول نباشوقابل

 ، ص.0038 محمهوی و همکهاران،    آخرین متغیر با کمترین میزان آمار  از مهول حهذف شهود   

001.) 

                                                                 
1 . Stepwise 
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بهه دسهت آمهو. مقهوار آلفهای       60/1از ا بیشهتر  رای تمها  متغیرهه  ضریب آلفای کرونباخ ب

 است. شو ارائه  0در جوول  شو بررسیبرای متغیرهای  آمو دستبه

 روش کوکران و نحو  محاسبه حجم نمونه: 0 رابطه
N=174239, t=1.96, d=0.05, p=0.5, q=0.5 

N=  

056ص. ، 0023نیا، حافظ :مأخذ  

N=  

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته

 

نمونه، نحو  محاسبه آن برطبق فرمول حافظ نیا ذکهر شهو     020برای مشخص شون تعواد 

 است.
 

 مقدار آلفای کرونباخ .0جدول 

 0033های پهوهش، : یافتهمأخذ
 آلفای کرونباخ هاشاخصی بندطبقه تعداد نمونه

 638/1 ات مسکنامکانشاخص  020
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 ت مسکنامکاناهای شاخص .0. 3

 های امکانات مسکن شهریشاخص . 2جدول 

 0033های پهوهش، یافتهمأخذ: 
 منابع هاشاخص

و کیفیت ساخت، نوع مصالح ساختمانی، استانوارد 

نوع کیفیت ساخت، انر ی،  یوربهر تعواد اتاق، 

تسهیالت درونی  آب، برق، سیستم حرارتی و...(، 

یه مناسب، نور عیت سیستم دف  فاضالب، تهوضو

کافی، تعواد طبقات، کفایت تخصیص فضا در ملک 

 مسکونی

 2باالسترا و سلطان(، 8106(، ایگو  و همکاران  8100  1هنیلین

(، 8100و همکاران   4(، البین8100و همکاران   3(، آلیو8100 

و  7یا نیکولود(، 8103  6یاسوگیاونانوگا و او(، 8100  5سالمی

و  شاهیونوی(، 0023  و همکاران یموسو، (8181همکاران  

 مشکینی (،0030   زنگنه (،0030  آنامرادنهاد (،0030  همکاران

و  زاد لیاسماع (،0035 و همکاران  زیاری (،0030  و همکاران

 (0030  زاد لیاسماع

تراکم جمعیتی، نوع مالکیت، امکانات محله، نوع 

 ، میزان جر ، هزینه تسهیالت هارساختیز

 (،8100(، سالمی  8100(، هنیلین  8106همکاران   ایگو  و

رفیعیان (، 8100(، البین و همکاران  8103ی  اسوگیاونانوگا و او

 آنامرادنهاد(، 0023 و همکاران  موسوی(، 0022 و همکاران 

و  زیاری (،0030  و همکاران مشکینی (،0030 زنگنه   (،0030 

 (0035 همکاران 

دسترسی به امکانات و  شغلی، یهافرصتدسترسی به 

خومات، حمل و نقل عمومی، خریو، آموزشی، درمانی، 

 فضای سبز

ی اسوگیاونانوگا و او (،8100(، سالمی  8100البین و همکاران  

 (0030  و همکاران مشکینی (،0030 زنگنه (، 8103 

 

 منطقۀ موردمطالعه. 2. 3

در  یهایی جغراف نظهر  ازشهو  کهه    کهو  البهرز واقه    رشته یجنوب هاییهشهر تهران در کوهپا

 00درجهه و   05 ینو به  یطول شرق یقهدق 50درجه و  50تا  یقهدق 5درجه و  50 ینحوفاصل ب

(. با توجه بهه  0030 یوضلو، ع گسترد  شو  است یعرض شمال یقهدق 53درجه و  05تا  یقهدق

                                                                 
1. Henilane  

2. Balestra & Sultan  

3. Aliyu  

4. Labin 

5. Salami   

6. Onanuga & Oviasogie 

7. Kolodyazhniy  
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شههر   یوب غربه واق  در جنه  3منطقه، محوود  موردمطالعه در منطقه  88به  هرانت بنوییمتقس

 ی سهازمان نوسهاز   محلهه اسهت   2ناحیه و  8در وض  موجود شامل  3تهران قرار دارد. منطقه 

 (.0030شهر تهران، 
 

 
 9محدوده شهر تهران و نواحی یک و دو منطقه  .0شکل 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته

 تحقیق مبانی نظری. 4

   مسکن. 0. 4

مسهکونی   یهها هها و مجتمه   ن آپارتمهان اسهاکن امروز  اغلب شهرونوان شهرهای بزرگ را 

مالک خانه مستقل بودن  ،مستقل را دارنو یهاو جز اقلیتی که توان خریو خانه دهنویتشکیل م

شههرها و  آنکه در بسهیاری از کهالن  حال ؛برای عمو  طبقه متوس  تبویل شو  است ییایرؤبه 

و به همین دلیهل   است یرممکنرد  غشهرهای آسیایی مالکیت آپارتمان نیز برای این دسته از م

طبیعی و ناگزیر شو  است. در ذات آدمی نیازی اساسی نهفته است و آن میهل بهه    ،ینینشاجار 

بهه   نبهودن  کوچک یا کهنه است. اسکان، نیازی است که پاسخگو هرچنومالکیت سرپنا  خود، 
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، و همکهاران   طالبیهان  دبسیاری در فرد، خانواد  و اجتماع خواهو بو هاییآن سرآغاز ناهنجار

پیوسهته در   طهور بهه ، موجودی مسکن موجود در کنار افزایش تقاضای مسکن. (3 ، ص.0030

فرصتی قورتمنو برای بهبهود رفها    در نوع و کیفیت مصالح  تغییرات نیهمچن .حال تغییر است

سهکن  م یهها رسهاخت یزدر  یگذارهیسرمانیاز فوری به  دهنو نشان و رودیمانسانی به شمار 

 (.030، ص. 8103و همکهاران،   1 تاسهتینگ  اسهت  ریپهذ بیآسجمعیت  نبودبرای اطمینان از 

 کهرد  ، گرفتهار  یطشانمتناسب با شرا ینوعمشکل مسکن موضوعی است که همه کشورها را به

 یهها و برنامهه  اسهت  در کشورهای پیشرفته، مسکن بعوی از رفها  اجتمهاعی   کهیدرحال ؛است

و  شهود مهی مسکن نیاز اولیهه محسهوب    ،در ایران .کیفی متمرکز هستنو توسعه مسکن بر بهبود

(. بها توجهه بهه    003 :0030 زنگنهه،  آیو میبا تأمین غذا و پوشاک به شمار  ی ردتأمین آن هم

 بیشهتر نباشو کهه   آورتعجبپیچیوگی و تأثیرات فراگیر مسکن در شرای  اساسی زنوگی، شایو 

از قهرن نهوزدهم بها     آغازشهو  ریبها  ههر برنامهه مسهکن     اسهت. تق مربهوط  ها به مسکن یاستس

و  یبهاکل   اسهت  بود  صرفهبهمقرونکه فراتر از تأمین مسکن مناسب و ایجاد شو  هایی ینگران

: مسهکن شهامل دسترسهی بهه زمهین،      کنهو یم( اظهار 8101  3هاینوک(. 6، ص. 8100، 2شوارتز

، ایمنی و بهواشهت اسهت. بهه گفتهه     یناختشییبایزراحتی،  سرپنا  و امکانات رفاهی الز  برای

سهالمت جسهمی و حهریم     ،بهر امنیهت   توانهو یمه یمن و ناکافی ، غیرایربهواشتیغوی، مسکن 

سکن بهر امکهان تشهکیل    م(. 0138، ص. 8106 ایگو  و همکاران،  شخصی انسان تأثیر بگذارد

 یرتهأث  کارههای خهانگی  هها و  خانواد ، توسعه رواب  خانوادگی، توسهعه شخصهیت، سهرگرمی   

ساکنان همچنهین   و.ها باشاقتصادی مهم برای خانواد گذاری توانو سرمایهمسکن می. گذاردمی

. نگهه دارنهو   یعنوان جایی برای آرامش احساسه عاطفی به خانه را به یبستگتمایل دارنو تا دل

و ماننه ی عنوان ابزاری برای رسیون بهه دیگهر اههواف سیاسه    ها از مسکن بهبر آن، دولت عالو 

، ص. 8106، 4 راسهناکا  کننهو میاستفاد   یهای جمعیتاجتماعی، ادغا  یا جواسازی گرو  تراکم

008  .) 

                                                                 
1. Tusting   

2. Buckley & Schwartz  

3. Kehinde 

4. Rasnaca  
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 استانداردهای مسکن .2. 4

استانواردهای مسکن از یک ملت به ملت دیگر و همچنین در یک کشور خهاص متفهاوت   

تصادی نیز بهر  و پیشرفت اجتماعی و اق ، فرهنگ، درجه شهرنشینیییهوا و آبتغییرات . است

ایهن اسهتانواردها از سهطح     کهرد  اسهت،  اظههار   گذارد. سازمان ملل متحویمیر تأثاستانواردها 

ههای  یهگیواستوالل شو  است که استانواردها بایو بهترین  است. آمو  دست بهفرهنگی مرد  

(. 008، ص. 8100، 1 آدیهو  های مورن ترکیب کننهو یکتکنبا اقتصاد و عقالنیت  را عمل سنتی

، یاههای طراحهی، منطقهه   گهرایش  یرتهأث کنو و تحتسرعت تغییر میهب مساکنسازمان فضایی 

های فرهنگی و اجتمهاعی، نظهم و ترتیهب فضهایی را در     ارزش .گیردفرهنگ و جامعه قرار می

رابطه بین فضها   .کننومیهای این فضاها را منعک  و ویهگی کرد اطراف فضاهای زنو  برقرار 

ههای  ههای اجتمهاعی بهر بسهیاری از طهرح     های موجود در سیستمانسانی و تفاوت و تعامالت

  (.  002-006، صص. 8105و همکاران،  2 چوهان گذاردمی یرمسکن تأث

 صرفهبهمقرونمسکن  .3. 4

بهزرگ از   یگروهمسکن برای تهیه  منظوربهشو  یک اصطالح معرفی صرفهبهمقرونمسکن 

. مسههکن کننهو یمه نهوع و بها درآمههو کهم و متوسه  زنهوگی      افهرادی اسهت کهه در شهرای  مت    

در میان مرد  و در میان مناطق مختل  متفهاوت اسهت. ایهن اصهطالح بهه نهوع        صرفهبهمقرون

 (.  080، ص. 8105 چوهان و همکاران،  و متوس  اشار  دارد درآموکم یهاگرو مسکن برای 

 تسهیالت مسکنامکانات و . 4. 4

 مسهکن  یهزی ربرنامه در و در تعیین کیفیت مسکن بسیار مهم بود که  ییهاشاخص یکی از

 ،درواقه   .است مسکن اساسی خومات و تسهیالت و امکانات است، مسکن ناپذیرییجوا جزء

نیازهای اساسی  ازجملهتأمین تسهیالت رفاهی مکمل مسکن در کنار تأمین سرپنا  امن و سالم 

مین سالمت و رفا  جسمی دارنو. در نظر گرفتن که نقش مهمی در تأ رودیمسکونتی به شمار 

یجه سهالمتی  درنتتسهیالت و خومات مناسب، موجب افزایش سطح ارتقای بهواشت مسکن و 

                                                                 
1. Adeoye  

2. Chohan   
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( تأییو کهرد  8110(. آدبایو  02 ص. :0030 محموی و عباسی، ، شاهیونوی شودمیساکنان آن 

یر باشهو و  تقوقابلامالک  توانو باع  شود ارزشیمها یکی از عواملی است که یرساختز»که 

( 8118نهوبی   « .دهو ویها ریرساختزدلیل تخریب استهالک ممکن است در ارزش امالک به

دههو تها   یمه کنو که به یک شهر امکان یممجموعه امکاناتی توصی   عنوانبهها را یرساختز»

یت انسانی تها حهو   یی هر نوع سیستم فعالاکار»(، 0332به گفته بابلینو   «.مؤثر عمل کنو طوربه

کهه میهزان    انهو داد مطالعهات نشهان   « .زیادی به تأمین امکانات کافی زیرسهاختی بسهتگی دارد  

، 1 آگوسهتینا  کهم اسهت   شهوت بهه  توسعهدرحالکشورهای  بیشترها در یرساختزدسترسی به 

  (. 6، ص. 8105

مهومی  این بخش را در کهانون توجههات ع   سو یکاهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن از  

های این بخش و ارتباط با بسیاری از بخش ییزادلیل اشتغالقرار داد  است و از سوی دیگر به

 .شهود مهی اقتصهادی تلقهی    هاییاستعنوان ابزاری مناسب در جهت تحقق سدیگر اقتصادی به

هرگونه تغییر در تعواد  کهیطوربه ؛مسکن با جمعیت و میزان تغییرات آن ارتباط تنگاتنگ دارد

 (.  06 ، ص.0030، آنامرادنهاد  خواهو بود یرگذاریا موقعیت جمعیت در تقاضای مسکن تأث

امها   ،شهود مهی ی دولتی، خصوصی و تعاونی انجها   هابخشساخت مسکن در ایران توس  

یک بیشترین فواکاری و کمک را در آن داشته است. سیاست کلی مسهکن در  کوا بایو دریابیم 

برنامه قبهل از انقهالب    پنجقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است که در توسعه ا سالهپنجبرنامه 

، ص. 8100 آنامرادنهاد و ضهرابی،   طراحی و اجرا شو  است آن از بعوبرنامه چهار اسالمی و 

 قبهول قابهل معیارههای مفیهو و    توانهو یم هاآناقوامات رضایت ساکنان از محی  زنوگی (. 050

مختل  آن مسکن در بهرآوردن   یهایهگیوو ارزیابی اهمیت برای ارزیابی مسکن  را اجتماعی

( اظهار کردنهو کهه رضهایت    0366،0363رضایت ساکنان فراهم کنو. فرانچسکاتو و همکاران  

 آلیهو و همکهاران،    برخهوردار اسهت   ت ویه به انواز  کافی از اهمی هاآنمرد  از محل زنوگی 

ت مسهکن بهرای مقایسهه وضهعیت     نظارت نقش مهمی در سهالمت تسههیال  (. 00، ص. 8100

 (. 0، ص. 8106و همکاران،  2 شینا دبا استانواردها و معیارهای موجود دار هاآنعملکردی 

                                                                 
1. Augustina  

2. Sheina  
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 محیطهی مویریت کیفیت به شهرای   مطرح شو  است.  «مویریت کیفیت» وا   زمینه،در این 

ن مربهوط  مهرتب  بها مسهک    هایویهگی، ضایعات و سایر  ی، انرماننو تراکم جمعیت، نور، هوا

، محهی   مهنوسهی  یهها و یشه ای مختله  ماننهو   تهأثیر متغیرهه  . مویریت کیفیت تحهت شودمی

 (.0، ص. 8100 البین و همکاران،  اجتماعی و رفتار ساکنان قرار دارد

 رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط. 1. 4

وت به جامعه دیگر متفا ایجامعهآن از  هایشاخصنسبی است و  امری ضایت از زنوگیر

رضایت از  بهو در نگرش افراد نتوانو غیر  می ورسو آداباست. عوامل فرهنگی از قبیل دین، 

عوامهل   ریتهأث امها   ،تا حو زیادی به شهرای  فهردی بسهتگی دارد    رضایتو. نبگذار ریتأثزنوگی 

رضایت از زنوگی نگرش مثبت افراد جامعهه   .رسویمبه نظر  مهمآن بسیار  کاهش براجتماعی 

به ههم و   هادلرا افزایش خواهو داد و این نگرش مثبت به همویگر باع  نزدیک شون به هم 

(. 020 ص. 0030، و همکهاران  بهاقری   شهود مهی افزایش روحیه تعاون و همکاری در جامعهه  

کهه رضهایتمنوی انعکهاس نهوع      انهو داد و همکاران نشهان   0کمپبل ،ابعاد رضایتمنوی براساس

ثیر شهرای   أتنیز تحت مسئلههر مقیاس جغرافیایی است که این  ارزیابی و درک مرد  ساکن در

 واحهو  در رضهایت از کیفیهت زنهوگی   (. 38ص. ، 0030، و عظیمهی  فرجی  عینی محی  است

 ونقهل حمهل  ،کالبوی هایویهگی ،سکونتگاهی به ساختارها و عوامل سازنو  آن نظیر تسهیالت

 ،یتمنویرضها  نهیزم دردر تحقیقات (. 00ص.  ،0030و همکاران،  نهادحاجی  و... بستگی دارد

نمونه متهواول آن   .پذیری در زنوگی یا رضایتمنوی سکونتی امری کاربردی شو  استسکونت

 یهها جنبهه  از رضهایت  صهورت بهه  زنوگی از یتمنویرضا آن در که است( 0360  مول کمپبل

 رفتهار  و درک ابیارزیه  ینوافر حاصل رضایتمنوی این. است شو  گرفته نظر در محی  مختل 

 و عینهی  خصوصهیات  میهان  و دارد مراتبهی سلسله ساختاری ماهیت و است سازگاری با همرا 

 (.00 ص. ،0030، و همکاران رضایی  شودمیهنی تمایز قائل ذ

                                                                 
1. Campbell 
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 تحقیق یهاافتهی. 1

. متغیرههای  شهود مهی مسکن شههری ارزیهابی    امکاناتهای در این بخش وضعیت شاخص

محی  زنهوگی تعیهین    رضایتمتغیر مستقل و اثرگذار بر میزان  عنوانبهمسکن شهری  امکانات

ای اسهتفاد   نمونهه تهک  Tها از آزمهون  شو  است. برای بررسی میزان تأثیرگذاری این شاخص

 .شو  استمسکن مشخص  امکاناتهای وضعیت هریک از شاخص وشو  
 

 محیط زندگیرضایت میزان  مسکن و امکانات هایشاخص اینمونهتک T نتایج آزمون.  3جدول 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

میانگین 

خطای 

 استاندارد

آماره 

 Tآزمون 

سطح  

 معناداری

میانگین 

 هاتفاوت

تفاوت در سطح 

 اطمینان 91%

 بیشترین کمترین

 66/0 50/0 000/0 111/1 880/20 150/1 361/1 00/0 مسکن هایهزینه میزان

 و مسکن اموال، امنیت

 محله
00/5 100/0 150/1 005/31 111/1 002/5 10/5 80/5 

 در فضا تخصیص کفایت

 مسکونی ملک
10/0 002/0 160/1 052/63 111/1 100/0 22/5 02/0 

 در موجود امکانات کفایت

 محله
00/5 030/0 162/1 000/61 111/1 002/5 83/5 53/5 

 05/5 13/5 806/5 111/1 008/62 106/1 030/0 88/5 ساختمان نمای

 86/5 12/5 060/5 111/1 525/001 106/1 201/1 06/5 نگهواری عملکرد و شیو 

 گرمایشی  امکانات وجود

 و ...(
05/6 666/1 100/1 010/068 111/1 051/6 06/6 50/6 

 51/0 81/0 050/0 111/1 105/28 166/1 023/0 05/0 کار محل به نزدیکی میزان

 00/5 16/5 815/5 111/1 660/60 160/1 800/0 01/5 فیت ساختکی

 دف  سیستم وضعیت

 فاضالب
03/5 508/8 000/1 618/00 111/1 026/5 30/0 00/5 

 سیستم وضعیت

 زباله آوریجم 
05/5 860/8 086/1 008/01 111/1 006/5 31/0 01/5 
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 15/1جه به اینکه کمتر از ها با تومعناداری شاخص مقوارتوان گفت یم، 0جوول  براساس

در نظهر گرفتهه شهو. بیشهترین      0هها عهود   . میانگین مناسب برای شاخصشودمیییو تأاست، 

(، میهزان نزدیکهی بهه    05/6و...   گرمایشهی ها عبارت است از: وجود امکانات میانگین شاخص

هها  نیانگیم(. کمترین میزان 10/0  کفایت تخصیص فضا در ملک مسکونی و (05/0  محل کار

(، 08/5  محلهه  و مسهکن  امهوال،  امنیهت (، 00/0  های مسهکن نیز عبارت است از: میزان هزینه

 سیسهتم  وضهعیت (، 06/5 نگهواری عملکرد و شیو (، 05/5  زباله آوریجم  سیستم وضعیت

 امکانهات  کفایهت و  (88/5  سهاختمان  نمهای (، 01/5  کیفیهت سهاخت  (، 03/5  فاضالب دف 

   .استهوضعیت نامطلوب این شاخص دهنو که نشان( 00/5  محله در موجود

 محیط زندگی رضایتمسکن شهری بر  امکاناتتحلیل رگرسیون تأثیر میزان . 0. 1

محهی    رضهایت مسهکن بهر میهزان     امکانهات  هایشاخصی گذاربرای محاسبه میزان تأثیر

براسهاس  هها،  تحلیل رگرسیون شهاخص  درزنوگی از آزمون رگرسیون چنومتغیر  استفاد  شو. 

و ضریب تعیهین   (508/1ن  ضریب تعیی ،(600/1  ضریب همبستگی ، ازآنجاکه0نتایج جوول 

 .رسو که مهول رگرسهیونی مناسهب اسهت    محاسبه شو  است، به نظر می( 585/1شو   اصالح

 ههو پوشش قرار د زیردرصو بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را است مول رگرسیونی توانسته 

از  بیشهتر دهو. این میزان که نشان می 18/8را با عود  مربوطواتسون، آمار  -ربیندُ .یا بیان کنو

شهرط دیگهری از شهروط     ،بیه ترت نیه ا بهه  ست؛هامانو مستقل بودن باقیدهنو  نشان است، 8

 .شودمیبرآورد   (OLS) مربوط به رگرسیون خطی
 

 شهریمسکن  امکاناتهای ضریب همبستگی و تعیین وضعیت شاخص. 4جدول 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته
دهشضریب تعیین اصالح برآورد خطای استاندارد واتسون-نیدُرب ن ضریب تعیی  یضریب همبستگ   

18/8  001/1  585/1  508/1  600/1  

 

. با توجه بهه  است انجا  شو حلیل مربوط به واریان  برای مول رگرسیونی ، ت5جوول در 

  و مقوار F بزرگ بودن
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50/5>111/1=Sig گیریم که مول رگرسیونی مناسب خواههو بهود. زیهرا بیشهتر     نتیجه می

 .تغییرات متغیر وابسته در مول رگرسیونی دیو  شو  است
 

 مسکن شهری امکاناتهای آزمون تحلیل رگرسیون شاخص . نتایج1جدول 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته
  عاتمجموع مرب درجه آزادی تعیین میانگین F معناداری مقدار

 رگرسیون 101/006 00 005/00 000/08 111/1

 مانو باقی 038/080 010 .013  

 مجموع 018/860 005   

 

مسهکن شههری    امکاناتهای ، ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون هریک از شاخص0جوول 

طور معنهاداری بهر میهزان    مسکن در این آزمون، به امکاناتهای دهو. سایر شاخصرا نشان می

ظاهر شو  اسهت.   080/0 در مول با مقوار 1مقوار ثابتمحی  زنوگی مؤثر بود  است.  رضایت

 تهر کوچهک و بها توجهه بهه     استهمچنین مشخص است که ضرایب هر یک از متغیرها مثبت 

همچنهین بها   . شهود میفرض صفر بودنشان رد ، 15/1 هر متغیر از مقوارمعناداری  ر بودن مقوا

 دفه   سیسهتم  وضهعیت ، در دو شهاخص  15/1ناداری از مقهوار  مع مقواربودن یشتر توجه به ب

بهر میهزان    هها آن، فهرض تأثیرگهذاری   پسهمانو  و زبالهه  آوریجم  سیستم وضعیتو  فاضالب

ها در آزمون . برای برآورد میزان اهمیت هریک از شاخصشودمیمحی  زنوگی رد  رضایت از

وجهود  متغیهر   ،ایهن اسهاس   بهر  ؛شودمیرگرسیون، از مقوار آمار  ضریب استانوارد بتا استفاد  

کیفیهت  ( و 006/1  کفایت تخصیص فضا در ملک مسهکونی  (،300/1  و... گرمایشیامکانات 

 هسهتنو. ی متغیهر وابسهته   بینپیش( دارای بیشترین اهمیت و بهترین متغیر برای 053/1  ساخت

نیهت امهوال،   اممیزان تأثیرگذاری سایر متغیرها نیز براساس ضرایب موجهود مشهخص شهونو.    

ههای  در رتبهمیزان هزینه های مسکن، نزدیکی به محل کار و کفایت امکانات موجود در محله 

ههای اقتصهادی   ویهگهی  وتوجه بهه امکانهات محلهه     ،کیفیت ساخت مساکن بعوی قرار دارنو.

 .هستنو مؤثر بر رضایت از زنوگیهای ترین شاخصمسکن و امنیت مسکن و محله از مهم

                                                                 
1. Constant  



 ای                                         شمارۀ سی و نهمجغرافیا و توسعة ناحیهمجلّة                                                        008

 

 مسکن شهری امکاناتهای ایب آزمون تحلیل رگرسیون شاخصضر .6جدول 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته

 متغیر

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
T 

مقدار 

 معناداری

ضریب 

 تحمل
B 

خطای 

 استاندارد
 بتا

  111/1 610/2  060/1 080/0 ثابت

 001/1 111/1 300/0 000/1 100/1 080/1 مسکن هایهزینه میزان

 810/1 111/1 -300/0 -006/1 163/1 -000/1 محله و مسکن اموال، امنیت

 888/1 111/1 120/2 006/1 150/1 058/1 مسکونی ملک در فضا تخصیص کفایت

 060/1 113/1 -080/8 -805/1 100/1 -000/1 محله در موجود امکانات کفایت

 055/1 110/1 660/8 020/1 151/1 001/1 ساختمان نمای

 008/1 111/1 002/0 808/1 150/1 800/1 ساختمان نگهواری عملکرد و شیو 

 یهادستگا گرمایشی،   امکانات وجود

 (برودتی دستگا  مرکزی، حرارتی
050/0- 121/1 300/1- 020/00- 111/1 003/1 

 021/1 111/1 002/5 010/1 102/1 810/1 کار محل به نزدیکی میزان

 000/1 111/1 000/6 053/1 106/1 000/1 کیفیت ساخت

 021/1 553/1 520/1 100/1 180/1 108/1 فاضالب دف  سیستم وضعیت

 و زباله آوریجم  سیستم وضعیت

 پسمانو
115/1 180/1 100/1 880/1 280/1 061/1 

 

مرحله بعو برای مشخص شون ابعاد جویوتری از متغیرها، در آزمون تحلیل رگرسهیون  در 

تفاد  شو. این روش دخالت متغیرها در تفسیر متغیر وابسته را با توجه بهه  اس گا بهگا از روش 

، خالصهه نتهایج مهول تحلیهل رگرسهیون را نشهان       6کنو. جهوول  بنوی میها طبقهاهمیت داد 

 دهو.می
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 آزمون تحلیل و مقدار اهمیت رگرسیون .7جدول 

 0033های پهوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

اصالح

 شده

برآورد 

خطای 

 استاندارد

 مقدار

معنادار

 ی
F 

Beta 

Std. 

Coef 
T 

 در فضا تخصیص کفایت

 مسکونی ملک
830/1 122/1 125/1 222/1 111/1 883/01 500/1 110/2 

 گرمایشی  امکانات وجود

 (و ...
580/1 860/1 861/1 630/1 111/1 000/53 108/0- 050/00- 

 665/6 000/1 061/60 111/1 608/1 008/1 006/1 000/1 کیفیت ساخت

 نگهواری عملکرد و شیو 

 ساختمان
026/1 068/1 000/1 063/1 111/1 085/03 883/1 601/0 

 محل به نزدیکی میزان

 کار
610/1 030/1 022/1 000/1 111/1 168/00 820/1 150/5 

 806/0 802/1 038/50 111/1 050/1 510/1 501/1 600/1 مسکن هایهزینه میزان

 و مسکن اموال، امنیت

 محله
680/1 580/1 500/1 000/1 110/1 300/02 852/1- 886/0- 

 

متغیر نمهای سهاختمان،    چهار .دهورا نشان می 580/1نتیجه ستون آخر ضریب تعیین عود 

 ،آوری زبالهه کفایت امکانات موجود در محله، وضعیت سیستم دف  فاضالب و وضعیت جمه  

 58ینهو آزمهون   امانهو  در فر متغیر بهاقی هفت  ضرایب اثرگذاری حذف شونو وهش دلیل کابه

شهاخص وجهود امکانهات     ،بهر ایهن اسهاس    کردنهو؛ را تبیهین  درصو از رضایت محی  زنوگی 

در ایهن  . انهو شهو  و سایر متغیرها محاسهبه  شو   وزن منفی حذف شتندلیل داگرمایشی و... به

ماننهو نتیجهه آزمهون     کیفیهت سهاخت  و  مسهکونی  ملهک  در فضها  تخصیص کفایتآزمون نیز 

آنچهه دغوغهه اصهلی     و.ندهرا در میان متغیرها نشان می بیشترین درصو تأثیرگذاریرگرسیون 

بنهابراین  ؛ اسهت های مسکونی ایهن منطقهه   فرسودگی و ریزدانگی بافت ،شودساکنان مطرح می

و  سکونی برای خانوارهها مناسب فضاهای منیافتن تخصیص  ،ناترین عامل نارضایتی ساکنمهم
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های پهوهش را سایر شاخص زیاد،با ضرایب و این دو عامل اصلی است  کیفیت پایین ساخت

 انو.پوشش داد 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 6

 یریه گمیتصهم در توصهی ، تحلیهل و    کننهو  نیهی تعمسکن، ابهزار کلیهوی و    هایشاخص

 عنهوان بهه  تواننهو یمه کالن بخهش مسهکن   ریزان و برنامه گذاراناستیسکه  شونویممحسوب 

تهأمین مسهکن در چنهو دههه اخیهر، یکهی از       . به کار برنوبخش مسکن  یزیربرنامهراهنما در 

کیفیهت محهی     بهود  اسهت.   درآمهو کم هایخانواد  ویه بهمعضالت اقشار گوناگون  ترینمهم

تصهاد، فرهنهگ و   از اقطهورکلی  بهمسکونی یکی از شرای  اساسی برای کیفیت زنوگی است و 

 کنو.  جامعه پشتیبانی می

گرفتهه در  در این پهوهش با تعهوادی از مطالعهات صهورت    شو های بررسیبرخی شاخص

ههای  های کمی و کیفی مسکن، کیفیت محهی  شههری و ویهگهی   ایران با عناوینی ماننو ویهگی

ثر بهر میهزان   متغیرهای مؤ نیترمهماست  شو این پهوهش سعی در اما  ،مسکن همخوانی دارد

رضایتمنوی از زنوگی براساس شرای  مسکونی خانوارهها در بخشهی از بافهت فرسهود  شههر      

. در ایهن پههوهش بهرای    شهود را ابعاد مختله  بررسهی    هاآنو وضعیت  شودتهران مشخص 

ای و آزمهون تحلیهل   نمونهه تهک  Tتحقیهق از روش آزمهون    ههای دستیابی به اههواف و سهؤال  

  رگرسیون استفاد  شو.  

میهزان   ،هها ای حهاکی از آن اسهت کهه کمتهرین میهزان میهانگین      نمونهه تهک  Tنتایج آزمون 

 و شهیو  ، زبالهه  آوریجمه   سیسهتم  وضعیت، محله و مسکن اموال، امنیتهای مسکن، هزینه

 کفایهت  و سهاختمان  نمهای ، کیفیت ساخت، فاضالب دف  سیستم وضعیت، نگهواری عملکرد

بنهابراین   ؛داردهها  شان از وضعیت نامطلوب ایهن شهاخص  است که ن محله در موجود امکانات

وضهعیت نهامطلوبی    محیطهی زیست ازنظر 3منطقه . شودمیپاسخ سؤال اول پهوهش مشخص 

و بهه   کننهو یمه جهذبی اسهتفاد     یهها چها  خانوارها از  بیشتر ،دارد و براساس آمارهای موجود

شهویو فضهای سهبز و     ایهن منطقهه از فقهر    نیهمچنه سیستم فاضالب شهری متصهل نیسهتنو.   

و نمهای مناسهب در    هاساختمان. وضعیت عمر بردیممناسب رنج  یامحلهشهری و  یهاپارک
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کیفیهت  رونهو نوسهازی و    ییهها بخهش بعضی از محهالت بسهیار نهامطلوب اسهت و تنهها در      

ی ماننو ریزدانگهی، فشهردگی و   هایویهگیو  شودمیو امکانات محالت بهتر انجا   هاساختمان

وضهعیت  کهه  ماننو محالت معهین، هوشهیار و مهرآبهاد جنهوبی      ؛ونداری بناها را کمتر فرسودگ

ذکهر شهو    مطالعه میهوانی  براساس و  این موارد در پرسشنامه توس  ساکنان  دارنو یترمناسب

و با افت شهویو   دارنوسال  51از  بیشترمساکن این منطقه عمر  اکثربراساس آمارها نیز . (است

 یهها نهیهزاین میزان از فرسودگی . انو ان و نوع مصالح موجود همرا  بودکیفیت نمای ساختم

 کیه  ازمسکونی  هایبافتسنگین نگهواری مسکن را برای ساکنان ایجاد کرد  است. فشردگی 

جمعیتی امنیت محالت را کهاهش داد  و بهه بهروز مشهکالت زیهادی       زیاددلیل تراکم به طرف

در مواق  بحرانهی را   یرسانخومات بهان دسترسی مناسب امک ،از طرف دیگر .شو  استمنجر 

مربوط به کیفیهت مسهاکن کمتهرین میهزان رضهایت از       هایشاخصبنابراین  است؛کاهش داد  

متغیهر وجهود امکانهات     ،آزمون تحلیهل رگرسهیون   براساس سوی ساکنان را کسب کرد  است.

 کیفیهت سهاخت  ( و 006/1کفایت تخصیص فضا در ملک مسهکونی    (،300/1و...   گرمایشی

 رضهایت از   ی متغیهر وابسهته  بینه پیشو بهترین متغیر برای  را دارنو بیشترین اهمیت (053/1 

را  580/1نتیجه ستون آخر ضهریب تعیهین عهود     نیز گا بهگا روش  درهستنو.  محی  زنوگی(

وگی را محهی  زنه   رضایتدرصو از  58ینو آزمون امانو  در فرمتغیر باقی هفت دهو ونشان می

کیفیهت  و  مسهکونی  ملهک  در فضها  تخصیص کفایتدو شاخص  ،بر این اساس ؛کننوتبیین می

بیشهترین   که در بخش اول آزمون رگرسیون مشخص شهو  بودنهو، در ایهن روش نیهز     ساخت

قویمی بهودن سهاخت و نهازل     .به خود اختصاص دادنودرصو تأثیرگذاری را در میان متغیرها 

 نبهود و  شهود مهی منجهر  مسهکن بهرای سهاکنان     یهها نهه یهزیش بودن کیفیت مصالح بهه افهزا  

کهاهش انگیهز  خانوارهها و     موجهب  هابافتبرای نوسازی و بهسازی مرتب  مالی  یهاتیحما

تر محی  مسکونی را محهوود  و این امر دسترسی به امکانات به شودمی هاآنسطح رضایتمنوی 

و در برخهی  باالسهت  بافهت مسهکونی   در این محوود  فشردگی و تهراکم   ،یطورکلبه .کنویم

تراکم جمعیتهی و فشهردگی بافهت شهویوتر اسهت و       ،امامزاد  عبواهلل دستغیب و محالت ماننو

فضای کافی بهرای   مناسب و یهااتاقبه دارنو و را دلیل ریزدانگی کمترین تسهیالت مساکن به

 و شهبکه معهابر   هها یدسترسه  ،ونقلحملدر حوز   مسئلهاین  .نوارنودسترسی خانواد  اعضای 
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 ونقهل حمهل بهه   مناسهبی  . ساکنان محالت دسترسیکنویمنامناسب در میان محالت نیز صوق 

را از  ایمحلهه  میان محالت نوارنو و کمبود معابر مناسب امکهان توسهعه امکانهات   عمومی در 

   میان برد  است.

است  شو لیل و تح شو  توجه به ابعاد ذهنی رضایتمنوی سکونتی تأکیوبر در این پهوهش 

 بود  اسهت.  هاآنارزیابی درک و رفتار ساکنان مطابق با میزان سازگاری  ،ینواکه حاصل این فر

مربوط به زمینه ریزدانگی بافت و نهازل بهودن کیفیهت     یهاهیگو شو ،سه آزمون بررسی در هر

 ایحلهه ممسهکن و امکانهات    یهانهیهز ،امنیت هاآنو پ  از  انوبود  عوامل نیترمهم ساخت

و امکانات مسهکن بها میهزان رضهایتمنوی      هاویهگینظر بررسی  این پهوهش از. انوشو تأییو 

نظر توجه  ( و از0030  ییرضا( و مسرور و 8102  و همکاران اُگانبایو هایساکنان با پهوهش

(، 0030 زاد   یلاسههماعو زاد  یلاسههماع یهههاپهههوهشمسههکن بهها  هههایشههاخصبههه ابعههاد و 

و همکههاران  آقاصههفریو  (0023 و همکههاران  (، موسههوی0030  زنگنههه(، 0030 اد آنههامرادنه

دو مرحلهه تحلیهل رگرسهیون     اسهتفاد  از  تمهایز ایهن پههوهش در   ( همخوانی دارد کهه  0023 

 ،آمهو  دسهت بهه نتهایج  . اسهت چنومتغیر  برای تعیین اثرگذاری بر رضایتمنوی سکونتی ساکنان 

که این متغیرها  دهویمو نشان  کنویمیب اثرگذاری تأییو ضربا بیشترین را  پهوهش متغیرهای

بنهابراین بها توجهه بهه      ؛وندر میزان رضایتمنوی سکونتی دارساکنان بیشترین اهمیت را  نظر از

، امکانات وجود، مسکونی ملک در فضا تخصیص کفایتتوجه به متغیرهای  ،پهوهش یهاافتهی

اسهتانوارد مصهالح سهاختمانی بهرای ایجهاد       و مسهکن  ههای هزینهه  میزان، مسکونی واحو عمر

   محی  زنوگی ساکنان نقش کلیوی دارنو. ازرضایتمنوی 

 انو از:ی پهوهش عبارتپیشنهادها

 ترین اقوا  ها در این محوود ، اولین و مهمبا توجه به فرسودگی و ریزدانگی بافت

جهاد  کیفیت مصالح و ایسطح های مسکن، باالبردن در جهت کاهش عمر و هزینه

ینهو نوسهازی و بهسهازی    اههای گسهترش فر  ایجاد زمینه ،نمای ساختمان باکیفیت

 یت است؛فیباکها و ساخت مساکن بافت

 ؛های افزایش امنیت در محله و فضاهای داخلی ساختمانایجاد زمینه 
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 هها و متصهل   آوری زبالهمحیطی محالت ماننو سیستم جم توجه به مسائل زیست

 ن؛ی به سیستم فاضالب شهری تهراتمامی امالک مسکون کردن

    توجه به شرای  خوماتی و رفاهی ساکنان ماننو ایجاد امکانات کهافی در محهالت

 که در شرای  نامطلوب قرار دارنو.
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