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)نمونه  شرایط محیطی حساسمسکونی در محیط سنجش رضایت از کیفیت 
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 چکیده
خشک  های شهرک سازی در مناطق خشک و نیمهاین بررسی با هدف ارزیابی نتایج حاصل از طرح     

ت مسکونی جدید، در شهر فردوس به انجام رسیده است. فرض اصلی این بررسی آن است که محال

ارند. این درضایتمندی بیشتری را برای ساکنین به همراه آورده و شرایط بهتری نسبت به محالت قدیمی 

ای و رک کتابخانههای مورد نیاز با استفاده از مدابررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسید. داده

ر اساس نظر بگردآوری اطالعات قبل از کاربرد، میدانی با بهره گیری از پرسشنامه گردآوری شد. ابزار 

ی گردآوری شده های مربوطه از جنبه روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفتند. داده هامتخصصان و آزمون

اد که محالت دهای تحقیق نشان تجزیه و تحلیل شد. یافته SPSS با این ابزار، با استفاده از نرم افزار

. با این اند رضایتمندی بیشتری از زندگی در محالت قدیمی را فراهم آورندمسکونی جدید، نتوانسته 

ری که وجود، به طور کلی سطح رضایتمندی از محالت مسکونی در حد زیادی قرار نداشته است، به طو

ختمان درصد پاسخگویان از زندگی در محله خود رضایت داشته و این شرایط برای کیفیت سا 48تنها 

ط اقلیمی و درصد بوده است. به نظر می رسد در میان عوامل موثر، بی توجهی به شرای 49مورد استفاده 

اجرای  محیطی در این ناکامی نقش مهمتری بر عهده داشته است. به همین دلیل توصیه می شود که در

 طرح های بعدی این عوامل با تاکید بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

 .رضایتمندی، نظر ساکنین، محله، شهر فردوس: کیفیت مسکن، سنجش کلیدی کلمات
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 مقدمه

امروزه یکی از مشکالت شهرنشینی شتابان، توزیع ناموزون جمعیت و امکانات و 

های ناسازگار با شرایط اقلیمی و طبیعی است. این در حالی است که خدمات و طراحی

ارتباطات، وضع محققان اعتقاد دارند متغیرهای کیفیت مسکن و محیط ساخته شده، 

امنیتی، دسترسی به تسهیالت شهری، مشارکت اجتماعی و گذران اوقات فراغت، 

(. از نظر 256: 1391ترین متغیرهای کیفیت زندگی هستند)شماعی و همکاران، مهم

شهرسازی، مسکن باید در بهترین اراضی و با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی طراحی 

گیری از اراضی پیرامونی شهرها بعد کمی مسکن، نیاز به بهرهگردد. عالوه بر آن، توجه به 

های تامین مسکن، تاکید بر بعد کیفی را ناگزیر ساخته است. با این وجود، در تمامی طرح

باشد. اما، نیازهای روز افزون برای مسکن و ازدیاد کمی و سازگاری با محیط مطرح می

ت. به همین دلیل، در اغلب تحقیقات، صرف اسآن، توجه به سایر ابعاد را کم رنگ نموده

)سیف  های توسعه یافتگیوجود مسکن بدون توجه به سایر موارد، یکی از شاخص

 است.( قلمداد شده213: 1392الدینی، 

به هر حال، مشکل مسکن و کیفیت آن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای 

شین و فقدان منابع مالی، مشکالت در حال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت شهرن

تر از همه، مربوط به زمین، تأمین مصالح ساختمانی کمبود نیروی انسانی ماهر و مهم

های مناسب در رابطه با زمین و مسکن، این گذاری و برنامهنبودن خط و مشی سیاست

مشکل به صورت حاد و بحرانی درآمده است. در ایران نیز مشکل مسکن و کیفیت آن 

 (.36: 1394)آنامرادنژاد،  کی از مسائل مبتال به جامعه استی

مسئله اصلی در این تحقیق، سنجش کیفیت مسکن شهری در سطح محالت شهری، 

به خصوص تفاوت کیفیت مسکن در محالت قدیمی و جدید، از دید و منظر ساکنان 

ر بوده و قصد آن است تا مشخص گردد که آیا محیط مسکونی در محالت جدید شه

 فردوس، هماهنگ با شرایط اقلیمی و طبیعی شکل گرفته است و یا خیر؟
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 پیشینه تاریخی

شد، مطالعات مربوط به تامین مسکن مناسب تا انقالب صنعتی چندان جدی گرفته نمی

اما با هجوم روستائیان به شهر و وضعیت نامناسب زندگی آنها در پیرامون کارخانجات 

ها و مشکالت اجتماعی دیگر، مقوله تامین مسکن بیماری صنعتی آن زمان و بروز انواع

(. شاید 1388فر، )صابری های دولت و مسئولین شهرها مبدل گردیدبه یکی از دلمشغولی

یکی از مطالعات دقیق و هدفمند در ارتباط با مسکن و به خصوص رصایتمندی از مسکن 

با عنوان ارزیابی کیفیت واحد ( باشد که در تحقیقی 1969) 2و مارانز 1متعلق به لنسینگ

 4و آراگونز 3تر این بررسی بعدها توسط آمریگوهمسایگی به انجام رسید. شکل کامل

(، انجام گرفت. این گروه رضایت مسکونی را با رویکرد نظری و روش شناختی 1997)

مطالعه کردند. هدف اصلی این مطالعه تدوین یک رویکرد نظری و روش شناختی برای 

مطالعه رضایت مسکونی و ارائه یک نمای کلی از روابط ایجاد شده بین فرد و محیط 

(، در پژوهشی رضایت مسکونی را در 1999) 5اش بود. بعد از این گروه، لیومسکونی

تری امالک مسکونی هنگ کنگ مطالعه کرده و پیشنهاد نمود که پوشش سیستماتیک وسیع

از موضوع باید از طریق تحقیق و تشخیص فرآیند ارزیابی ساختمان در هنگ کنگ انجام 

مر تاکید نمود (، در پژوهش خود بر این ا2000) 6شود. در ادامه همین روند، واندر گیست

های های مسکونی به عنوان مثال)جنبهکه رضایتمندی مسکونی تابعی از رضایت از واحد

کالبدی و ترجیحات فردی(، رضایت از خدمات عمومی ارائه شده و رضایت از 

ای با ( در مقاله2002) 7همسایگان و فضاهای جمعی است. دو سال بعد دنیز ارینسل

، به تعیین الگوی "نشین در سمرقندای ناحیه حاشیهمسکن گروهی جدید بر"عنوان 

مساکن این شهر پرداخت و اعالم نمود که مساکن سنتی و محلی منعکس کننده 

                                                           
1. Lansing 
2. Marans 
3. Amerigo 
4. Aragones 
5. Liu 
6. Van der Geest 
7. Deniz Erinsel 
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ای ( نیز در مقاله2003) 1های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. آلپا سیوامویژگی

ر دهلی سیاست به این نتیجه رسید که د "نگرشی بر تهیه مسکن در دهلی"با عنوان 

گیری توسعه شهری و غیر قابل ای برای شکلهای بزرگ، زمینهتملک زمین در مقیاس

(، در 2003و همکاران ) 2است. گیفورداستفاده ماندن بخشی از اراضی داخلی شهر شده

به بررسی رابطه بین  "کیفیت مسکن و سالمت اجتماعی کودکان "پژوهشی تحت عنوان 

داری بین میزان فتاری کودکان پرداختند. این مطالعه رابطه معنیکیفیت مسکن و مسائل ر

( نیز 2010) مشکالت رفتاری کودکان و کیفیت مسکن را نشان داد. ایلیاس و همکاران

های مؤثر بر مسکن و ایجاد مسکن در بررسی عناصر تأثیرگذار بر توسعه مسکن، مؤلفه

به دلیل عدم درک عناصر تأثیرگذار بر گیری کردند که مطلوب را شناسایی نموده و نتیجه

(، در 2011) 3توسعه مسکن، پیاده سازی آن موفقیت آمیز نبوده است. باالخره اوال

های زیست محیطی، فقر شهری، بافت فرسوده، کمبود ای در شهر الگوس، آلودگیمطالعه

های محیطترین مشکالت نشینی و... را از اساسیامکانات و خدمات شهری، ترافیک، زاغه

 مسکونی عنوان نمود.

(، در بررسی کیفیت محیط مسکونی شهری در یک محیط شهری 1997) 4پل ریک وان

ها، اندازه هایی چون دود، زباله و رطوبت در سطح محله و هزینهدر شهر روتردام شاخص

واحد مسکونی، تعمیرات و نگهداری، تسهیالت آشپزخانه، آب، برق، سیستم گرمایشی 

ای مورد سنجش قرار ی را در سطح داخلی واحد مسکونی با روش پرسشنامهو سرمایش

بدست آورد  2.7میانگین نارضایتی ساکنان را در حد  5تا  1داد و با معیار سنجش طیف 

 های مالی بوده است.و عنوان نمود که بیشتر نارضایتی از شاخص

یتمندی از محیط های در ایران نیز سابقه تحقیقات مربوط به مسکن به طور کل و رضا

های پژوهشهای دور بر می گردد. با این وجود، بسیاری اعتقاد دارند که مسکونی به زمان

                                                           
1. Alpana Sivam 
2. Gifford 
3. Ola 
4. Poll Ric Van  
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مربوط به مسکن در ایران از زمانی آغاز شد که مسأله مسکن از مرحله بحران درآمد و 

های (. به هر حال، اولین پژوهش1376گردد)رفیعی، بر می 1340این مسأله به آغاز دهه 

باشد. اما از مسکن در ایران مربوط به مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می

(، اشاره نمود. وی در 1384عزیزی)توان به کار جدیدترین تحقیقات در این ارتباط می

های مسکن شهری ایران، ضمن ای با عنوان تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصمقاله

شهری، جایگاه و سیر تحول آنها را مورد بررسی  های مسکنبررسی تعدادی از شاخص

 قرار داد. در همین زمان، اولین کار مهم و اساسی در قالب کتاب توسط پورمحمدی

ریزی (، به انجام رسید که در آن ضمن ارائه سابقه نسبتا کاملی از روند برنامه1385)

رتباط معرفی کرد. های مناسب را برای تحقیق و پژوهش در این اها و شیوهمسکن، مدل

(، در پژوهشی رضایتمندی شهروندان از 1387) رفیعیان و همکاراندو سال بعد، 

های سکونتی شهری محله نواب را مورد سنجش قرار دادند و عنوان داشتند که محیط

(، در 1389) باشد. موسوی و همکارانرضایتمندی ساکنان این محله در حد متوسط می

های های غیررسمی، ناهنجاریکیفی مسکن در سکونتگاههای کمّی و تحلیل شاخص

(، عنوان نمود که 1389حمید)مسکن را بسیار جدی قلمداد نمودند. در همین سال، 

های کمّی و کیفی، )رامشیر( از نظر شاخص واحدهای مسکونی شهر مورد بررسی

 همکاران بزی ووضعیت مطلوب و قابل قبولی در مقایسه با متوسط مناطق شهری ندارند. 

های های شهر زابل را از نظر برخورداری از شاخصفضایی محله -(، افتراق مکانی1390)

گیری کردند که بین محالت شهر زابل از نظر مسکن سالم مورد بررسی قرار داده و نتیجه

دویران داری وجود دارد. سال بعد، های مسکن سالم تفاوت معنیبرخورداری از شاخص

کالبدی بر کیفیت  -های اجتماعینقش شاخص"ای با عنوان (، در مقاله1391)و همکاران 

گیری نمودند که یکی از نتیجه "های شهری )مطالعه موردی شهر زنجان(زندگی در بافت

هایی از قبیل ابنیه، های کیفیت زندگی شهری، شاخص مسکن بوده که با سنجهشاخص

گیری ، وضعیت واحد مسکونی و عمر بنا اندازهها، مصالح، نما، ابعاد قطعاتتعداد اتاق

(، نیز در پژوهشی نشان داد که بین متغیر مستقل جنسیت، 1392) است. رضاییشده
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های مسکونی رابطه اشتغال و وضعیت تأهل افراد با رضایتمندی از کیفیت واحد

 داری وجود دارد.معنی

( به خصوص 1393) نتوان به کار محمدی و همکاراعالوه بر تحقیقات فوق، می

 مرادنژادتاکید آنها بر تمایز بین محالت از نظر مطلوبیت محیطی و اجتماعی و بررسی آنا

ساله مسکن در ایران با استفاده از ده شاخص کمّی و  45( یعنی پیگیری تحوالت 1394)

 کیفی، اشاره نمود. 

ای در ارتباط با آید، تقریبا هیچ مطالعهطور که از بررسی مختصر فوق بر میهمان

طراحی و بافت کالبدی مسکن به خصوص با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی صورت 

زایی و پیشروی نگرفته و اساسا مطالعات انجام شده شاخصی با عنوان اقلیم و شرایط بیابان

اند. به همین دلیل، الزم است که با در نظر گرفتن این بیابان را مورد توجه قرار نداده

 های مسکونی شهرها توجه گردد.ها نیز به ارزیابی محیطشاخص

 

 مبانی نظری

است. داشتن سرپناهی مطمئن، بوده ترین مسئله زندگی انسانمسکن از دیرباز مهم

ها و ایمن و راحت، از آرزوهای اولیه بشر بوده و به منظور دسترسی به آن، انواع روش

(. در دنیای امروز، مسکن و 115: 1374)غنی،  ها را به خدمت گرفته استتکنولوژی

های زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است. به طوری که سرپناه بسیاری از جنبه

های رسد. عالوه بر جنبهدرصد درآمد هر خانوار در این مورد به مصرف می 50بیش از 

ه عنوان مثال، اقتصادی، بسیاری از نتایج روانی و اجتماعی نیز به مسکن مربوط است. ب

های مسکن مناسب، احساس امنیت و آرامش روان را فراهم کرده و موجب دگرگونی

 (.371: 1374)فرهنگی،  گردداساسی در زمینه روابط اجتماعی و غیره می

مره، بلکه بزرگترین معامله اصوال، مسکن نه تنها سرپناه و نشانی محل زندگی روز

 (.Preston, 2016) افتدها، اتفاق میری از انسانمالی است که در طول عمر برای بسیا
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های مختلفی از مسکن یک فرایند و حاصل توسعه اشکال اولیه سرپناه است و با جنبه

 (.Jenkins and Sugden, 2007) های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط استزمینه

های پژوهشاهمیت توجه به مسکن در تمام کشورها تا حدی است که تحقیقات و 

های تعیین کننده کیفیت آن به انجام رسیده و ای در موضوع مسکن و شاخصگسترده

های ملی و بین ها و سمینارتبادل نظرهای جدی و مهمی در قالب برگزاری کنفرانس

توان به آنهایی ها، میهای مهم این نشستالمللی صورت گرفته است. از جمله نمونه

(، برگزار 43: 1379 )زبردست، سازمان ملل متحد و بانک جهانیاشاره کرد که توسط 

ها آنچه مورد تاکید بوده است، تهیه شاخصی است که مطالعات در این نشست است.شده

 (.1)جدول  تعیین کیفیت مسکن بایستی بر آن تاکید داشته باشند

همکاران، )حکیمی و  های اصلی مسکن در کشورهای مختلفبرخی از شاخص .1جدول 

1390) 

 کشور

 شاخص

کشورهای با درآمد 

 باال

کشورهای با درآمد 

 پایین

 2/1 01/1 خانوار در واحد مسکونی

 74/2 66/0 نفر در اتاق

 09/6 35 سرانه زیربنای مسکونی

 67 100 مساکن بادوام)درصد(

 56 100 واحدهای دارای آب لوله کشی)درصد(

 5 5/2 بعد خانوار

 2 2/5 مسکونیاتاق در واحد 

 33 51 تصرف ملکی)درصد(

)بدون حمام و توالت به  واحدهای مسکونی زیر استاندارد

 درصد(

2 6/26 

 

های متمادی، واقعیت آن است که توافقی با وجود پیگیری مسئله مسکن در طی دهه

ریزان در ارتباط با اهمیت و نیاز گیران و برنامهسازان، تصمیمجمعی بین محققان، تصمیم

باالی مطالعات مربوط به کیفیت زندگی در سطح محالت شهری، وجود نداشته و 
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 (2008)1های به دست آمده در این ارتباط چندان زیاد نیست. به عنوان نمونه، لیتوفیق

معتقد است که اگر چه اطالعات مربوط به کیفیت زندگی در سطح محالت شهری 

نویسی به منظور های استراتژیک و فراهم آوردن پیشرای اتخاذ سیاستتواند بمی

 ریزی مورد استفاده قرار گیرد، اما این اطالعات کامل و دقیق نیست.برنامه

به هر حال، معموال بررسی کیفیت مسکن و محیط مسکونی در قالب تحقیقات مربوط 

کیفیت زندگی را رضایتمندی  ،2رسد. در همین ارتباط، فوبه کیفیت زندگی به انجام می

کند و معتقد است که کیفیت زندگی به دلیل پیچیدگی نیازهای کلی از زندگی تعریف می

اجتماعی و سیاسی، مفهومی  -های اقتصادیها و سیستمانسان و تنوع نیازها در فرهنگ

 .(Foo, 2000: 254) بسیار گسترده دارد

ام اساس دو بعد عینی و ذهنی انج اصوال بررسی کیفیت مسکن و محالت مسکونی بر

ی از های ذهنها، شاخص(. در این بررسی50: 1389مالیی و همکاران، )فرجی گیردمی

ندگی طریق بررسی و مطالعه درک، روح و سرزندگی و از طریق رضایتمندی ساکنین از ز

ده های عینی که همان حقایق قابل مشاهشوند. در حالی که شاخصشهری استخراج می

ل، هر یک آیند. به هر حاهای ثانویه به دست میر محیط هستند، از طریق مطالعه دادهد

 مثال، عزیزی اند. به طورهای متفاوتی را در این زمینه ارائه دادهبندیاز محققان، دسته

 (.2)جدول  مورد عنوان نموده است 19ها را (، این شاخص1384)

مبحث بررسی کیفیت مسکن و محالت های اساسی مورد توجه به یکی از دیدگاه

رد مسکونی، نظریه نیازهای اساسی مازلوست. نظریه مازلو توسط محققین مختلفی مو

های قابل تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب طراحی مسکن، به صورت شاخص

 (.3)جدول  استگیری در بررسی کیفیت محیط و محالت مسکونی، ارائه شدهاندازه

 

                                                           
1 . lee 
2 . Foo 
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رویکرد مورد توجه این تحقیق که تاکید اصلی خود را بر خالصه سازی با توجه به 

های مطرح شده در ارتباط با کیفیت مسکن و محالت مسکونی را قرار داده است، دیدگاه

 نمود: توان در دو دسته اساسی زیر تشریح از نظر زمانی می

ی از اندیشمندان ارائه شده و طیف وسیع 1980هایی است که قبل از گروه اول؛ دیدگاه

ترین آنها اشاره شود که به عنوان نمونه به تعدادی از مهمهای مختلف را شامل میحوزه

گردد. از نظر سابقه تاریخی اولین محقق در این دوره زمانی، جین جاکوبز است. وی می

 ،طیمح یاز توجه به نظم بصر شیمناسب پ هایتیملحوظ داشتن فعالاعتقاد دارد که 

 هایبا سن هیمختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابن یاز کاربر استفاده

 شنهادیبودن بافت که به مفهوم پ رینفوذپذ ،ابانیتوجه به عنصر خ ،هیناح کیمختلف در 

ست، مهمترین عناصری است که در این هابودن فضا ریپذو انعطاف یاختالط اجتماع

 باشد. ها مورد توجه میبررسی

 

 (1384های مؤثر بر کیفیت واحدهای مسکونی)عزیزی، شاخص .2جدول 
 شاخص ردیف شاخص ردیف

 وضعیت قانونی زمین یا واحد مسکونی 11 بعد خانوار 1

 دسترسی به آب 12 نفر در واحد مسکونی 2

 دسترسی به برق 13 خانوار در واحد مسکونی 3

 تلفنواحدهای مسکونی با  14 اتاق در واحد مسکونی 4

 واحدهای مسکونی با گاز لوله کشی 15 تعداد واحد در ساختمان 5

 واحدهای مسکونی با سرمایش کافی 16 شماره طبقات ساختمان 6

 واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه 17 عمر بنا 7

 واحدهای مسکونی دارای حمام 18 نوع مصالح ساختمانی 8

 مسکونی دارای توالتواحدهای  19 سرانه زیر بنای مسکونی 9

   وضعیت مالکیت 10
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 همکارانکارپ و آخرین تحقیقی که در همین دوره زمانی صورت گرفت، بررسی 

 تحرک ،یمنیا ها،هیهمسا ،ییبایصدا، ز( بود که معیارهای اصلی مورد توجه آنان، 1976)

 بودند. تیآزار و اذ و

آن است و عمدتا توسط و بعد از  1981های های دوم مربوطه به سالدیدگاه 

توان به کار است که از جمله آنها میشناسان مطرح شدهجغرافیدانان و جامعه

آب،  یآلودگ( اشاره نمود که بیشترین تاکید را بر 2003) همکارانو  یکویدیروماناس

اند. خالصه کلی این نقطه نظرات قرار داده کیو تراف یزباله، شلوغو  هوا، صدا یآلودگ

ها مسئله طراحی از آنجا که در هیچکدام از این بررسی ( ارائه شده است.4) در جدول

محالت جدید با توجه به تحوالت اقلیمی مد نظر نبوده و بر همین اساس هم شاخصی 

های مورد نظر در این بررسی با نگاهی به است، شاخصبرای آن در نظر گرفته نشده

 است.، ارائه شده5شماره مطالعات قبلی و شرایط محلی به صورت جدول 

 

 روش تحقیق

 یبرا ازنی مورد اطالعات و ها. دادهاست تحلیلیو  یفیپژوهش حاضر از نوع توص

. در روش دیگرد آوریجمع یشیمایو پ ایپژوهش به دو روش کتابخانه نیانجام ا

پایایی با . این ابزار قبل از کاربرد از نظر روایی و از ابزار پرسشنامه استفاده شد یشیمایپ

های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت و دقت استفاده از نظر متخصصین و فرمول

، استفاده شد هیگو یاز تعداد ها،کردن مؤلفه یاتی. به منظور عملآنها مورد تأیید واقع شد

در  ای، مورد ارزیابی قرار گرفت.پنج گزینه کرتیل فیبر اساس ط هاهیگو نیا تیدر نها

در  لیواحد تحلو شد  برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده یپژوهش حاضر برا

درصد  95مقدار حجم نمونه در سطح اطمینان  بود.نمونه آماری، خانوار ساکن در محالت 

. بر این اساس و با توجه به جمعیت شهر شد انتخاب 05/0و دقت احتمالی 

نفر تعیین شد که برای اطمینان بیشتر این  380 نفر(، نمونه مورد نیاز 25979فردوس)

 های گردآوری شده به این طریق بامورد افزایش یافت. در نهایت داده 400تعداد به 
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 یو خ  Tهای آزمونآمارهو با بهره گیری از   Excelو  SPSS افزارهای نرم از استفاده

 تجزیه و تحلیل شدند. )کای اسکوئر(دو

 

)رحمانی و  سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو به زبان طراحی مسکن .3جدول  

 (1393همکاران، 

 

 

 

 

 

 سلسله مراتب نیازهای بنیادین تعریف به بیان عمومی تعریف به بیان طراحی

وجود سرپناه، فراهم بودن 

 ها و تسهیالتسرویس

 و خواب پوشاک، خوراک، تنفس،

 دنمان زنده برای الزم نیازهای سایر

 نیازهای فیزیولوژیک

 گیریشکل محیط، کنترل امنیت،

 حداقل با سالم محیط خوانا، محیط

 محیطی زیست آلودگی

 از رهایی حفاظت، استقامت، امنیت،

 قانون و نظم به نیاز تشویش، و ترس

 

 نیاز به امنیت

 و ساختمان محله، مشخص هویت

 برای فضاهایی و مسکونی واحد

 اجتماعات

 خانواده، و گروه در مردم با ارتباط

 نوعی هم سرزمین، همسایگی،

 

 نیاز به عشق و تعلق

 قدرت، نفس، به اعتماد احساس مقام و شهرت منزلت، برای طراحی

 بودن مفید توانایی،

 نیاز به احترام و عزت نفس

 محیط به دهیشکل در درگیرشدن

  شخصی

 آن به باید باشد، تواندمی بشر آنچه

 عمل و انتخاب آزادی ،برسد

 نیاز به خود شکوفایی

 بردن باال به که خدماتی وجود

 کند کمک فرد آگاهی

 و کشف یادگیری، برای یافتن فرصت

 خود آزمایی

 تمایل به آگاهی

 چشم محیط، زیبایی برای طراحی

 هایویژگی بودن، افزا روح و نواز

 انسانی تناسبات شناسی، زیبایی

 تناسبات و هندسه مثل تواندمی فضا

 خلوت به عناصر سازماندهی طریق از

 کند توجه اجتماع یا

 نیاز به زیبایی شناسی
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 (1389مسکونی)حاجی نژاد و همکاران،  های کیفیت محیطمؤلفه. 4جدول 
 های کیفیت محیطمؤلفه محقق

 ،توجه به عنصر خیابان ،استفاده از کاربری مختلط ،های مناسبملحوظ داشتن فعالیت 1961، کوبزاجین ج

 پذیر بودن فضاها.و انعطاف نفوذپذیر بودن بافت

، اپلیارد و اوکاموتو

1968 

ها، های ارزشمند و محیطصدا، نور، دود، گرد و غبار، میکرو اقلیم، خلوت، فعالیت

 شناسایی محلی، تعامل اجتماعی.

، النسینگ و مارانس

1969 

 ساکنان محله. باز بودن، راحتی، جذابیت، نگهداری، صدا و ارتباط آنها با

 ،سانوف و ساونی

1972 

آوری قانونمند زباله، ایمنی از آتش سوزی، امنیت پلیس، مدارس با کیفیت خوب، جمع

، مراکز معبدهای مهربان، فاصلۀ مناسب پیاده رو از ها، همسایهامنیت منطقه برای بچه

 درختان نزدیک خانه و نگهداری بچه، ایمنی در برابر صدای خیابان

بالیای ترافیکی)خطرات ترافیک(، استرس، صدا و آلودگی، خلوت، قلمرو خانه،  1972، ارد و لینتلاپلی

 همسایگی و مالقات، شناسایی و دلبستگی.

همکاران، کارپ و 

1976 

 ها، ایمنی، تحرک، آزار و اذیت.صدا، زیبایی، همسایه

همچنین دو فوق و  نظارت سرزندگی، معنی)حس(، سازگاری، دسترسی، کنترل و 1981، کوین لینچ

 معیار: فوق معیار کارایی و فوق معیار عدالت.

، پروفسور دوهل

1984 

وجود خدمات  ،های قابل قبول بهداشتیباال بودن سطح بهداشت بر اساس شاخص

باال بودن کیفیت کلبدی محیط،  ،بهداشتی مفید و قابل دسترس برای کلیۀ ساکنین

رفع نیازهای اولیه  ،وجود محالت فعال و معنی دار ،های سالموجود اکوسیستم ،مسکن

 وجود اقتصاد متنوع و خودکفا و وجود روابط اجتماعی در حد معقول ،دنهر شهرو

همکاران، بنتلی و 

1985 

-پذیری، سازگاری بصری، غنا، قابلیت شخصینفوذ پذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف

ز نظر مصرف انرژی، پاکیزگی سه معیار، کارایی ا 1990همچنین در سال ، سازی

های معیارهای قبلی حمایت و پشتیبانی از حیات وحش به آن اضافه کردند تا کاستی

 را بپوشاند.

 آلن جیکوبز و دانلد

 1987 ،اپلیارد

ها، تخیل و شادی، اصالت و معنا، سرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی به فرصت

 محیط برای همه.زندگی اجتماعی و همگانی، خود اتکایی شهری، 

، مایکل ساوت ورث

1989 

 ساختار، خوانایی، فرم، حس مکان، هویت، دیدها و مناظر، مقیاس انسانی یا پیاده.

و روماناسیدیکوی

 2003 همکاران،

 زباله، شلوغی و ترافیک. ،آلودگی آب، آلودگی هوا، صدا
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 محدوده مورد مطالعه

و  یاستان خراسان جنوب یشهر فردوس، در شمال غرب تیشهرستان فردوس به مرکز     

 یدرجه طول شرق 58-55تا  75-55و  یدرجه عرض شمال 42-43درجه تا  32-39 نیب

استان  متقسی از پس است،شده لیتشک 1323شهرستان که در سال  نای. استواقع شده

و  یاسیس لیالو بعدها به د یاستان خراسان رضو یخراسان به سه استان، ابتدا در قلمرو

 قرار گرفت. یخراسان جنوب هایدر شمار شهرستان یتیامن

از  وریخاص بهره هایوهیو ش یخیبا توجه به تحوالت تار ربازیفردوس از د     

(، قیعم مهیو ن قیعم هایچاه ایقنات  قیاز طر یاری)آب غالب یاریو نظام آب یاراض

بوده  تیجاذب جمع ،یاصل هایراه ریو استقرار در مس ایمنطقه اتنحوه ارتباط نیهمچن

. استبرخوردار بوده یمراکز سکونت رینسبت به سا یو برتر ژهیو تیاز موقع ه،یو در ناح

 هاییو خشکسال زاییابانیب دهیپد یریگو وسعت یقلت بارندگ لیوجود، به دل نای با

 ،همکارانو  فری)صابردنماییتحمل م را فرساییسخت و طاقت طیمکرر، هم اکنون شرا

1389.) 

فردوس که از شهرهای قدیمی ایران محسوب شده و سابقه آن را تا پنج هزار سال 

، 1347(، بر اثر زلزله سال 1385اند)اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان، تخمین زده

(. به طوری 1رسد)شکل سال نمی 50کامال تخریب شد و سابقه اغلب محالت آن به 

 کرد. تقسیم بخش دو به توانمی کالبدی لحاظ به را فردوس شهر حاضر در حالکلی 

 توسعه انقالب پیروزی تا 1347 سال از که است شهر از قسمت آن: اول بخش الف(

 طبقه یک و عمدتاً ترکوچک هایحیاط ،ترفشرده بافت با بخش، این است.کرده پیدا

 قسمت این هایمشخصه از عرضکم هایکوچه و هاخیابان همچنین گردد.می مشخص

 بخش در این بهداشتی و آموزشی ،خدماتی ،تجاری اداری، مراکز بیشتر تمرکز است. شهر

 است.افزوده بخش این بیشتر و تمرکز شهر، بر شلوغی

 بوده، و جنوبی شمالی بعثت بلوار از آن توسعه شروع که بخش این: دوم بخش ب(

 آیدمی به حساب شهر جدید و بخش کرده پیدا توسعه انقالب از بعد
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 (1394)مبانی نظری تحقیق،  های کمّی و کیفی مورد بررسی در تحقیقشاخص .5جدول 
 شاخص  ردیف

1 

ص
اخ

ش
می

ی ک
ها

 

 سابقه سکونت در محله

 تعداد افراد خانوار 2

 مساحت زیر بنای ساختمان 3

 ها و شرایط نورگیریعرض پنجره 4

 در شهرسابقه سکونت  5

 توجه به جهت تابش خورشید و سرما و گرما  6

7 

ص
اخ

ش
فی

 کی
ی

ها
 

 دوام و ایمنی ساختمان

 نقص طراحی و تاثیر پذیری از شرایط محیطی 8

 نحوه تصرف مسکن 9

 تسهیالت سکونتی مسکن 10

 دسترسی به فضای سبز شهری 11

 میزان آلودگی صوتی 12

 مسکنکیفیت مصالح و استحکام  13

 امکانات و تسهیالت محله 14

 دسترسی مناسب به محل کار و تحصیل 15

 میزان آلودگی هوا 16

 های ناسازگار در محیط مسکونیکاربری 17

 قیمت مسکن 18

 سیستم حمل و نقل شهری 19

 رفتار اجتماعی ساکنان 20

 حفط حریم فردی و اجتماعی 21

 بهداشت فضای سکونتی 22

 مشارکت اجتماعی ساکنان 23

 نوع مسکن 24

 



 

 
 

 61             ...                            شرایط محیطی حساسمسکونی در محیط سنجش رضایت از کیفیت 

 مصالح از استفاده عریض، هایو کوچه هاها، خیابانبلوار وسیع، هایخانه وجود .

 به انقالب از بعد بخش این آید.می به حساب شهر بخش این هایمشخصه از جدیدتر

 شهر ترقدیمی بخش و از دارد ترپخش و ترگسترده و حالتی کرده پیدا توسعه شدت

 است متمایز کامالً

 

 هایافته

 160نفر از سرپرستان خانوار بودند که  400نمونه مورد مطالعه در این بررسی شامل  

های نفر از آنان زن و بقیه مرد، بودند. از نظر سواد همگی باسواد بوده و متوسط سال

درصد آنها در شمار  33بنابر اظهار پرسش شوندگان سال بود.  7حضور آنها در مدرسه 

درصد در گروه متوسط و بقیه در شمار خانوارهای کم بضاعت  45های مرفه، خانواده

درصد و مدت اقامت آنها در شهر  58قرار داشتند. تعداد افراد مالک منزل در این نمونه 

 سال عنوان شده بود.  21

 اد،یز یلخی درصد 5/11شده بیانگر آن بود که  های تکمیلنتایج حاصل از پرسشنامه 

 زانیاز م کمیلخی درصد 5/9 و کم درصد 5/23درصد متوسط،  26 اد،زی درصد 5/29

 .اندبوده یالح و استحکام مسکن خود راضصم تیفیک

 

 
 (1394)نگارندگان،  موقعیت شهر فردوس و محالت آن .1شکل شماره 
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 درصد 5/19 اد،یدرصد به شکل ز 5/46، ادیز یلیبه شکل خ انپاسخگوی از درصد 5/20

ند. در شتدا ییبه شکل کم با محل سکونت خود آشنا زنی درصد 5/13 و متوسط شکل به

خود  یاز سکونت در محله مسکون انیدرصد پاسخگو 67گفت که  توانیمجموع م

 .ندشتدا یشناخت کاف

به  انپاسخگوی از رصدد 5/29در ارتباط با امکانات و تسهیالت نتایج نشان داد که 

به شکل  زنی درصد 17 و کم شکل به درصد 43 متوسط، شکل به درصد 5/10 اد،یشکل ز

 د.شتندا تیخود رضا یمحله مسکون التیکم از امکانات و تسه یلیخ

درصد به شکل  48، ادیز اریبه شکل بس انیدرصد پاسخگو 20ها،از نظر دسترسی

به شکل  زنی درصد 3 و کم شکل به درصد 5/4 و متوسط شکل به درصد 5/24، ادیز

 .خود اعالم رضایت کردند سکونت دسترسی محل ، ازمتوسط

 ،درصد 13شهر مناسب و  یامکانات خدمات انیدرصد پاسخگو 72از نظر به طور کلی، 

 اندعنوان داشته انپاسخگوی درصد 82. اندنموده یابیرا کم ارز یامکانات خدمات شهر

 6/4با ساکنان محالت دارند و  یو تعامل مناسب یهمکار یشهر نیو مسئول رانمدی که

 یشهر نمسئولی عملکرد از شهروندان مجموع در از این رو اند،داشته فنظر مخال زین

از مسائل و  انیدرصد پاسخگو 4/80 قیتحق جیدارند. با توجه به نتا تیخود رضا

 اینموده و  یاطالع یب اظهار ایدرصد  6/19داشته و در مجموع  یآگاه یمشکالت شهر

مندی شهروندان در ارتباط با سایر اند. وضعیت رضایتخصوص نداشته نیدر ا ینظر

 .استارائه شده 6ابعاد در جدول شماره 

سوال اصلی این تحقیق آن بود که آیا تفاوتی میان کیفیت محیط مسکونی در محالت 

، ارائه 7اولیه در جدول شماره های بررسی قدیمی و جدید وجود دارد و یا خیر؟ یافته

های کمّی و کیفی در محالت قدیم شاخص میانگیناست. مطابق این جدول، شده

 باشد.( می69/12( باالتر از جدید )14/15)
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 (1394های تحقیق، یافته) های تحقیقوضعیت پاسخگویی به گویه .6جدول  

ف
ردی

 

 درصد فراوانی هاگویه

قم
واف

ال م
کام

 

قم
واف

م
 

رم
دا

ی ن
ظر

ن
 

فم
خال

م
 

فم
خال

ال م
کام

 

تبه
ن ر

گی
یان

م
ی

ا
 

 7/2 29 28 35 4 2 روستایی بودن مناطق قدیمی 1

 8/3 1 8 45 34 12 رضایت از محل سکونت  2

 8/3 7 31 22 20 20 تناسب امکانات محالت جدید شهر 3

 8/2 45 31 18 4 2 ضرورت جا به جایی  4

 2/2 25 44 17 10 3 جا به جایی به محالت جدید 5

 3 5 28 36 23 9 آینده مناسب این شهر 6

 2/2 33 21 34 1 1 قیمت بیشتر در محالت جدید 7

 1/3 5 28 41 13 10 امنیت بیشتر محالت جدید  8

 4/3 2 2 34 35 23 مشکل ترافیک در محالت جدید 9

 8/3 2 30 39 14 15 ضرورت آموزش در محالت قدیمی  10

 4/3 8 9 31 21 31 امکانات شهروضعیت مناسب  11

 3/3 8 18 22 21 31 کامل بودن امکانات عمومی در شهر  12

 5/3 4 8 36 29 23 رضایت از محله زندگی 13

 9/2 3 27 44 18 8 مشکل ترافیک در محالت قدیم 14

 2/2 3 21 52 18 6 استحکام بیششتر محالت جدید 15

 1/2 23 52 21 2 2 کامل بودن فضای سبز محالت جدید 16

 5/2 17 38 29 14 2 تناسب جا به جایی در محالت جدید  17

 9/3 3 6 24 35 32 تر بودن مسکن محالت جدید گران 18

 8/2 30 49 12 4 5 برتری پیوند اجتماعی محالت جدید  19

 6/3 4 20 27 28 20 برتری اخالق در محالت قدیمی 20

 9/3 1 5 15 47 32 بیشتر بودن آرامش محالت قدیمی  21
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های تحقیق، )یافته وضعیت رضایتمندی از محالت قدیم و جدید شهر فردوس .7جدول 

1394) 
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

2144/0 15.14 200 بافت قدیم  0954/0  

69/12 200 بافت جدید  1426/0  0264/0  

 

گیری در دو نمونه مستقل نیز بهره Tتر به این سوال، از آزمون گویی دقیقبرای پاسخ

( اختالف sig=0.001) 05/0، در سطح 8شد. مطابق اطالعات ارائه شده در جدول 

 شود.معناداری بین سطح میانگین در محالت قدیم و جدید مشاهده می

 

 (1394های تحقیق، ها)یافتهبرای برابری میانگین Tآزمون  .8جدول 

 

آمده در این تحقیق به دلیل این که محالت شهر فردوس با وجود آن که نتیجه به دست 

شود، طبیعی های علمی محسوب میهمگی در شمار محالت جدید و مبتنی بر طراحی

 های میدانی در این ارتباط ضروری است. رسد، اما ارائه برخی از یافتهبه نظر می

ای اجتماعی و با توجه به شرایط نسبتا یکسان محالت مورد مطالعه از نظر ساختاره

اقتصادی، به طور ویژه برخی از متغیرهای مرتبط با شرایطی فرهنگی، طراحی، کالبدی و 

در رگرسیونی که بین متغیرهای گیرد. به طور خالصه، محیطی مورد ارزیابی قرار می

 شرح

 هابرای برابری میانگین Tآزمون 

T 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 معیار

تفاوت در سطح 

 اطمینان 95%

 کمترین
بیشترین 

 مقدار

های شاخص

کمّی و 

 کیفی

 فرض

برابری 

 هاواریانس

691/5 393 001/0 45/2 0714/0 349/9 357/16 
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نقص طراحی ، جهت تابش خورشید، فضای سبز، هاعرض پنجره، وسعت مسکنمستقل )

( و متغیر وابسته مصرف انرژیو  دسترسی به تسهیالت، ط کویریو تاثیر پذیری از شرای

که متغیرهای مستقلی که در معادله باقی  مشخص گردیداجرا شد،  Backwardبه روش 

(. در این 2R=507.0کنند )درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می 50اند، تقریباً مانده

مصرف و فضای سبز  ها،عرض پنجره، وسعت مسکنمتغیر مستقل، سه متغیر  6مدل از 

، حذف این سه متغیر از Fکه با توجه به سطح معناداری تغییرات  گردیدحذف انرژی 

معنادار  Fمقدار  دهد که، نشان می9جدول شماره  .رسدصحیح به نظر میلحاظ آماری 

ثر متغیر مستقل، حداقل یک متغیر در پیش بینی متغیر وابسته مؤ 6بین  در واقع، است. 

شد که نتایج آن در جدول استفاده  Tاز آزمون  ،متغیر مستقل برای تعیین اینباشد. می

 آمده است. 10شماره 

 

محله تحلیل واریانس رگرسیونی بین متغیرهای مستقل و رضایت از  .9جدول شماره 

 مسکونی

 داریمعنی F میانگین آزادی مقادیر   مدل

 000/0 864/101 731/22 4 922/90 رگرسیون 1

     0/223 396 366/88 باقیمانده ها

       400 288/179 جمع

 

 محله مسکونیضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل و رضایت از  .10جدول شماره 

Sig T مدل   ضریب غیراستاندارد ضریب استاندارد 

B خطای استاندارد B 1 

 مقدار ثابت 674/1 130/0   91/12 000/0

 جهت تابش  301/0 039/0 381/0 62/7 000/0

 نقص طراحی 213/0 036/0 290/0 86/5 000/0

دسترسی به  126/0 037/0 172/0 44/3 000/0

 تسهیالت
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جهت تابش شود که تأثیر مشخص می ،و سطح معناداری آن T با توجه به مقدار

 شرایط کویریپذیری از نقص طراحی و تاثیر، 0/38زندگی محله در رضایت از  خورشید

باشد. در مجموع، این سه می 0/17در تبیین متغیر وابسته  دسترسی به تسهیالت، و 0/29

که ضریب  اند. با توجه به ایندرصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده 50متغیر بیش از 

توان عنوان کرد که معادله خط رگرسیونی است، می 0/71همبستگی چندگانه محاسبه شده 

بینی ( را پیشمحله مسکونیقت نسبتًا باالیی مقدار واقعی متغیر وابسته )رضایت از با د

 .کنندمی

 

 گیرینتیجه

، دوره کامالً جدیدی در توسعه شهر فردوس 1347شهریور سال  11با وقوع زلزله 

آغاز گردید. پس از تخریب شهر بر اثر زلزله، از آنجا که امکان بازسازی بر روی شهر 

ای در فاصله بسیار وجود نداشت، جمعیت شهر به دو گروه تقسیم شده و عدهقدیمی 

کیلومتری شهر قدیمی  5نزدیک به شهر قدیمی، اسکان پیدا کرده و گروهی نیز به فاصله 

نقل مکان نموده و در محل اراضی و باغات خود، شهر جدیدی با نام اسالمیه بنا نهادند. 

زسازی شده با عنوان فردوس بود. این شهر با طرح موضوع تحقیق ما همان شهر اصلی با

ای نسبتا مهندسی، بازسازی شده و با توجه به اعتبارات اعطایی از مرکز، امکانات و نقشه

های اخیر، عده کثیری از های کاملی دریافت نمود. اما با بروز خشکسالیو زیرساخت

بیشتر پیدا نمود. به همین روستائیان به شهر مهاجرت نموده و رشد کالبدی فردوس شدت 

های اخیر ها و محالت مسکونی جدیدی در مجاورت بافت اصلی در سالمنظور، شهرک

رسید، بنا شدند تا جمعیت جدید را در خود جای دهند. این محالت جدید که به نظر می

تمامی اصول شهرسازی را رعایت نموده و سعی دارند باالترین رضایتمندی را در ساکنین 

جود آورند، موفقیت چندانی به دست نیاوردند. به طوری که طبق محاسبات آماری، به و

نه تنها وضعیت رضایتمندی در این محالت مسکونی بهتر از محالت قدیمی نیست، بلکه 

 است. این میزان به شدت کمتر ارزیابی شده
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البته . از محیط مسکونی در مجموع کم ارزیابی گردیددر نمونه مورد بررسی، رضایت 

های این شرایط با توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی، در نتیجه بروز خسکسالی

باشد. در واقع، ضعف زایی تا حدی توجیه پذیر میمتعدد و وسعت گرفتن پدیده بیابان

توان اقتصادی و مهاجرت صاحبان سرمایه و ... که به رکود شغلی و درآمدی انجامیده 

معیشتی مردم را از بین برده و کوچکترین مشکالت، بزرگترین  هایاست، بسیاری از بنیان

گردد. به طور کلی ساکنین شهر، با وجود آن که از نظر امکانات ها را باعث مینارضایتی

و رفاه نسبت به سایر شهرهای هم رده در شرایط مناسبی قرار دارند، اما به دلیل تحوالت 

رت صاحبان سرمایه و پیشرو در نحوالت اقتصادی و اجتماعی حادث شده در شهر)مهاج

 . فرهنگی و اجتماعی(، احساس رضایت ندارند

صبغه مسکن صرفا در زندگی مدرن امروزی، عالوه بر آن باید توجه داشت که 

و به  مطرح است اجتماعیو  فرهنگی عنصرنداشته و بیشتر به عنوان یک  خوابگاهی

. نتایج این تحقیق ترین شکل ایفا نمایدهمین دلیل باید بتواند کارکردهای خود را به دقیق

مشخص . همان طور که در نتایج تحلیل رگرسیون دادرا مورد تأیید قرار  هیرهم این نظ

میزان مصرف انرژی و  فضای سبز ها،عرض پنجره، وسعت مسکن، متغیرهای چون گردید

این متغیرها در کنار توان عنوان داشت که بنابراین، می ،اندته شدهاز مدل کنار گذاش

نقص طراحی و تاثیر پذیری بیشتر ، تامین سایه و دوری از تابش مستقیم خورشیدنیازهای 

از توان تبیینی کمتری برخوردار هستند، هرچند  دسترسی به تسهیالتو  از شرایط کویری

و رضایت  عناصردال بر فقدان رابطه بین این  که عدم جاگرفتن آنها در مدل رگرسیونی

در تحلیل این تناقض ظاهری باید گفت نیاز، یکی باشد. نمی در محالت خاصاز زندگی 

ترین منشأهای ارزش است و زمانی که نیازهای انسان به صورت مناسب و به طور از مهم

ن از برآورده مداوم تأمین شود، نیازهای ارضاشده به صورت مجازی حذف شده و انسا

همانطور که اعالم شد، بازسازی کامل شهر بعد از کند. شدن آنها احساس رضایت نمی

زلزله و توجه به خواست و نیاز مردم به هنگام بازسازی و وجود اراضی فراوان در اختیار، 

های اولیه به طور کامل مورد توجه قرار گرفته و این امکان را فراهم نمود که ضرورت
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های شهر بر اساس اصول طراحی و تکنولوژی روز ساخته شود. این ساختماناصوال 

ها و اولیه از جمله وسعت کافی برای منزل، طراحی پنجرهنیازهای شرایط باعث شد که 

اصول حفظ انرژی و  سایر عناصر کالبدی مسکن، همچنین فضاهای سبز و باز مورد نیاز

قرار گیرد، در نتیجه تامین این نیازها  در مساکن طراحی شده به بهترین شکل مد نظر

 نتوانسته است احساس رضایت را در آنها برانگیزد.

های مرتبط به هر حال و با توجه به نتایج به دست آمده، در محالت قدیمی، ضرورت

نقص طراحی و تاثیر پذیری بیشتر از شرایط ، توجه به جهت و شدت تابش خورشید با 

دلیل قدرت باالیی مرتفع شده است. نسبتا در حد  هیالتدسترسی به تسو نیز  کویری

نیازهای  مازلوخانوارها را باید بر طبق آن چیزی که در تبیین رضایت  باالی این عوامل

دوره هر در  کند، جستجو نمود. بر طبق این اصل،معرفی میارجحیت دارای قطبی شده و 

د و دقیقاً به این علت است که از ارجحیت برخوردار هستنای ویژهنیازهای  از زندگی،

اند و از قدرت تبیینی بیشتری در باقی ماندهمورد نظر در مدل رگرسیونی  هااین ارزش

 اند.بودهها برخوردار مقایسه با سایر ارزش

 

 منابع 

(، طرح جامع فردوس، اداره کل مسکن و 1385اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان، )

 صفحه. 254مشهد، شهرسازی خراسان، چاپ اول، 

های کمی و کیفی مسکن در ایران طی سالهای (، ارزیابی ویژگی1394آنامرادنژاد، رحیم، )

-50، اصفهان، صص 20ریزی شهری، شماره های برنامه، مجله پژوهش1390-1345

35. 

های شهر فضایی محله-(، بررسی افتراق مکانی1390بزی، خدارحم و عباس جواهری، )

ریزی محیطی، های مسکن سالم، جغرافیا و برنامهری از شاخصزابل در برخوردا

 .185-202، صص 3اصفهان، شماره 
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 ،انتشارات سمت ،یشهر یاراض یکاربر یزری(، برنامه1390)، محمدرضا ،یپورمحمد

 .صفحه 160، تهرانچاپ دوم، 

 یرهاییمتغ یبررس (،1389)، نیحس ،یزمانحسین  و ان،یعیرفمجتبی  ،یعل نژاد،یحاج

 یمورد بررس مطالعه ،یزندگ طیمح تیفیشهروندان از ک یمندتیمؤثر بر رضا یفرد

 .144-129، صص 17شماره زاهدان،  و توسعه، ایجغراف راز،یشهر ش

 ،یپورطاهر و ینیابوالفضل مشک زکار،یپرهاکبر  ،یپورمحمدی، محمدرضا هاد ،یمیحک

 یهامسکن در سکونتگاه یفیو ک یکم یهاشاخص یابی(، ارز1390)ی، مهد

 یزیرو برنامه ایمجله جغراف ،یخو دآبادیجمش یمورد ۀمطالع ران،یا یرسمریغ

 .210 -197صص اصفهان، ، 4 ۀشمار ،یطیمح

 یمطالعه مورد مسکن، یفیو ک یکم یهاشاخص یمکان لیتحل(، 1389حمید، اسماعیل، )

نیا، راهنما حسن حکمت، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، استاد ریشهر رامش

 صفحه. 154دانشگاه پیام نور، چاپ اول، تهران، 

های (، نقش شاخص1391دوست، )دوبران، اسماعیل، سعید غالمی و مهرداد دانش

)مطالعه موردی: محالت  های شهریاجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت

 .30-44باد، صص ، نجف آ4شهری زنجان(، جغرافیا و مطالعات محیطی، شماره 

(، سنجش میزان 1393رحمانی، محمد، امیر رحمانی، امیر و شهدیه زارعیان جهرمی، )

)نمونه  های کیفیت زندگیهای تاریخی بر اساس شاخصرضایتمندی ساکنان بافت

، مشهد، 6ریزی شهری، شماره موردی: محله حاجی شهر همدان(، مطالعات برنامه

 . 11-29صص 

(، ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از 1393زاده، )یعقوب کمائیرضایی، محمدرضا و 

های مسکن مهر، مطالعه موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد، مطالعات مجتمع

 .13-26، تهران، صص 5شهری، شماره 

، تعاون، داریو توسعه پا یانداز آت: چشمرانیدر ا یمسکن شهر(، 1376رفیعی، مینو، )

 .28-32، صص ، تهران75شماره 
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های محیطی (، سنجش ارزش1387زاده، )رفیعیان، مجتبی، علی عسگری، و زهرا عسگری

تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب 

-22، تهران، صص 6المللی علوم مهندسی علم و صنعت، شماره تجربی، نشریه بین

13. 

های شهری، کمیته ملی های مسکن و شاخص(، شاخص1379)زبردست، اسفندیار، 

 صفحه. 101اسکان بشر، چاپ اول، تهران، 

گانه  22مسکن در مناطق  تیفیک ییایشکاف جغراف لی(، تحل1392فرانک ) ،ینالدیفیس

-212تهران، صص ، 39شماره  ران،یا یایانجمن جغراف المللینیشهر تهران، فصلنامه ب

233. 

(، بازشناسی هویت کالبدی در 1391علی موحد، و ابوالفضل زنگانه )شماعی، علی، 

، 5ای، شماره ریزی منطقه)مطالعه موردی: شهر ری(، فصلنامه برنامه شهرهای اسالمی

 .37-51مرودشت، صص 

(، جغرافیای تاریخی و توریستی فردوس، نشر 1384فر، رستم و مهدی اخگری، )صابری

 صفحه. 160نور علم، چاپ اول، همدان، 

ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، (، تاریخ علم برنامه1388فر، رستم، )صابری

 صفحه. 193تهران، 

 دهیمقابله با پد یراهکارها(، 1389فر، رستم؛ ابراهیم شمسی و صدیقه قیصاری، )صابری

 نیکنگره ب نی)فردوس(، چهارم رانیا ینمونه مورد ،یاسالم یدر کشورها یخشکسال

، دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهشتیارد 27تا  25جهان اسالم،  دانانیجغراف یالملل

 صفحه. 524زاهدان، چاپ اول، 

 یمسکن شهر یهاشاخص یو دگرگون گاهیبر جا یلی(، تحل1384)ی، محمدمهد ،یزیعز

 .25-34صص تهران، ، 23  ۀشمار با،یز یهنرها یۀنشر ران،یدر ا
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)مطالعه موردی: استان لرستان(،  ایکردی بخش مسکن در مقیاس منطقهعمل-اقتصادی

 .22-11، تهران، صص 18مطالعات مدیریت شهری، شماره 

بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیالن، مجموعه (، پیش1374فرهنگی، ساسان، )

 198های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، رشت، مقاالت دومین سمینار سیاست

 ه.صفح

(، سنجش کیفیت محیط سکونت در محالت شهر 1393محمدی، محمود و آرزو ایزدی، )

 .77-98، اصفهان، صص 3ریزی فضایی، شماره اصفهان از دید مدیران شهری، برنامه

(، آمایش محیط، 1389اهلل کاظمی، )موسوی، میرنجف، پریسا والشانی، پریسا و شمس

 .63-84، مالیر، صص 11شماره 
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