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 سبزوار شه،ياند شهرک: یمورد یمطالعه ،ساکنان دگاهيد از مسکن تيمطلوب ليتحل

 يسبزوار میدانشگاه حک-کتري ژئومورفولوژيد ،آباديجمال دجوا

 يسبزوار میدانشگاه حک-يشهر يزريو برنامه ایجغراف استاديار، *زنگنه يمهد

 يسبزوار میدانشگاه حک-يشهر يزريو برنامه ایجغراف کارشناس ارشد ،يروح ديفرش

 يسبزوار میدانشگاه حک-يشهر يزريو برنامه ایجغراف کارشناس ارشدزاده، بيزهرا حب

 چکيده

 موردتوجه کشور کالن يهايزيربرنامه در و اجتماعي ياقتصاد مهم يهابخش از يکي عنوانبه مسکن امروزه

 به شمار يشهر يهايکاربر نيترمهم ازجمله و انسان ساسيا يازهاین از يکي مسکن کهييازآنجا. است واقع شده

و از  دارد عهده بر ازهاین نيا نیتأم در کنندهنییتع ينقش خود ينوبهبه مسکن مطلوب و مناسب شکل د،يآيم

و نوع زندگي خويش، مسکن محله مندي فرد از سکونت در يک عامل تأثیرگذار در میزان رضايت ينترمهمطرفي 

است و زندگي در شرايط مسکوني نابهنجار)چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت محله و شرايط محیطي آن 

 يابيارز با هدف حاضر پژوهش .سازدميمسکن( سالمت جسمي و رواني ساکنین را بسیار متزلزل و نابسامان 

 ت،یماه از نظر قیتحق روش. است انجام گرفته سبزوار شهر يشهياند شهرک ساکنان دگاهيد از مسکن تیمطلوب

 بعد و يدانیم و ياسناد صورتبه زین اطالعات يگردآور روش. است يکاربرد هدف، ثیح از و يلیتحل -يفیتوص

 قيطر از ،هستند سبزوار شهر يشهيشهرک اند نیساکن که يآمار يجامعه يمحاسبه و نامهپرسش يطراح از

 لیتکم يتصادف صورتبه يدانیم شيمایپ قيطر از و شده ينیبشیپ نامهپرسش 400 تعداد کوکران فرمول

 تیفیک ،يکالبد ،يطیمحستيز ،ياقتصاد ،ياجتماع شاخص 5گويه در قالب  36تعداد  ،قیتحق نيا در .دنديگرد

 ينامهروايي پرسش. است شده گرفته کار به مساکن تیمطلوب با رابطه در ساکنان دگاهيد يبررس جهت مسکن،

 از رهایمتغ نیب ارتباط لیتحل يبراقرار گرفته است.  تأيیدمورد  723/0با آزمون آلفاي کرونباخ،  مورداستفاده

 پژوهش از حاصل جينتا. است شده استفاده دمنيفر آزمون و نمونه تک t و اسکوئر يآزمون کا ،رمنیاسپ روش

 اما دانستند، بخشرضايترا نسبتاً  شانمسکوني طیمح تیفیک شه،ياند شهرک در نیساکن که است آن از يحاک

 . است گرفته قرار رتبه نيترنيیپا در ساکنان دگاهيد از کالبدي-محیطي شاخص

 .، سبزوارشهياند شهرک ن،اساکن مسکن، تیمطلوب مسکن، واژگان کليدي:

 

  

                                                            

* Email: M.zanganeh@hsu.ac.ir                                                    09159328611ي مسئول: نويسنده 
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 44                                             موردي: شهرک انديشه، سبزوار يتحليل مطلوبيت مسکن از ديدگاه ساکنان، مطالعه

 مقدمه -1

 و است يکيزیف مکان کي مسکن. کرد ارائه آن از واحدي فيتعر توانينم و است دهیچیپ و گسترده مسکن، يمقوله

 مانند فرد اي خانواده يهیاول يازهاین از يبرخ سرپناه، نيا در د.يآيم حساببه خانوار ياساس و هیاول ازین سرپناه، عنوانبه

 ، کليکيزیف مکان بر عالوه (.3: 1387، يپورمحمد)شوديم نیتأم جوي طيشرا برابر در حفاظت و استراحت خوراک،

 و خانوار ستنيزبه يبرا موردنیاز يضرور التیتسه و خدمات يتمام شامل که ردیگيم دربر زین را يمسکون طیمح

 کل بلکه ،ستین يمسکون واحد کي مسکن عام مفهوم و فيتعر ،درواقع. است افراد بهداشت و اشتغال، آموزش يهاطرح

 خدمات يتمام و است يکيزیف صرفاً سرپناه کي از شیب يزیچ مسکن ،گريدعبارتبه. شوديم شامل را يمسکون طیمح

 يبرا مطمئن و يطوالن نسبتاً تصرف حق ديبا و شوديم شامل را انسان ستنيزبه يبرا الزم يعموم التیتسه و

 مقوالت و مسکن ازجمله آن يمتشکله ياجزا و يشهرساز و داريپا يتوسعه يرابطه افتيدر. باشد فراهم کنندگاناستفاده

 داريپا يشهرها يهايژگيو ييشناسا حقیقت، در. (2: 1389، يحقان و ياست)عرب ياساس يموضوع آن به مربوط متعدد

 اتیجزئ يبرا يزيربرنامه در قیتوف امکان، آن به پرداختن عدم که است يموضوع خاص فرهنگ و میاقل در داريپا طیمح اي

 کيهر  و اندآورده يرو نهیزم نيا در ييهايزيربرنامه به مشکالت رفع در راستاي کشورها اغلب. دهديم لیتقل را آن

 از يکي عنوانبه مسکن همواره ما کشور در اند.گرفته شیپ در بخش نيا مشکالت رفع يبرا را يخاص يهااستیس

 کهآن از شیب ،مسکن(. 12: 1382 ،يعیرف)است بوده موردتوجه کشور کالن يهايزيربرنامه در ياقتصاد مهم يهابخش

، ياقتصاد، يکيزیف، يمعمار، يکالبد، يمکان ابعاد شامل يچندبعد عملکرد با است ينهاد باشد، يکالبد يساختار

 و مسکن ،محله در سکونت از فرد يمندتيرضا زانیم بر رگذاریتأث عامل نيترمهم موارد از ياریبس در... و ياجتماع

 ييفضا يدهسازمان با ديبا انسان يجسم و يروح يازهاین وجه هر دو هيلوکوربوز دگاهيد به بنا است. آن يطیمح طيشرا

 اجزاء)است يبهداشت و يتجار خدمات آب، فاضالب، منبع ونقل،حمل خدمات ازمندین مسکن جاديا شود. داده پاسخ خانه

 دستانیته ژهيوبه درآمد،کم هايگروه عیوس فیط مسکن، بحران شدت و ابعاد به توجه با(. 34: 1394 ،يارفع و يشکوه

 نيا. دينمايم يضرور ازپیشیشب را متیقارزان و مناسب مسکن نیتأم يهاروش، هاآن امکانات يهاتيمحدود و يشهر

(. 25: 1370 ،ایارجمندن)رندیکار گبه را مردم ياريخود و يخصوص بخش از اعم خود موجود امکانات تمام ديبا کشورها

 بنیادين حقوق ازجمله شود،يم فيتعر اجتماعي شهروندي چارچوب در امروزه که مناسب پناهي سر يا مسکن داشتن

 شده شناخته رسمیت به ايران ازجمله و ملل اساسي قوانین در حقي چنین. ديآيم حساببه ينیسرزم هر شهروندان

 حق، اين پذيرش با وجوداما  ،آورند فراهم را متعارف مسکن به هاخانواده يابيدست شرايط اندشده موظف هادولت و است

 يمیابراه)است مطرح جهان کشورهاي اجتماعي مسائل نيتردهیچیپ و حادترين از يکي عنوانبههمچنان  سرپناه معضل

بوده و در تالش  يبانگربهدستهمواره با آن  هاانسانمسائلي است که  ينترمهم ازجملهمسکن (. 152: 1391 همکاران، و

 ي. مشکل مسکن موضوعي است که امروزه همهاندبودهفتن پاسخي مناسب و معقول براي آن و يا مسئلهبراي رفع اين 

عدي از رفاه در کشورهاي پیشرفته، مسکن بُ کهيدرحالگرفتار ساخته است؛  يطشانشرامتناسب با  ينوعبهکشورها را  

مسکن بر بهبود کیفي متمرکز هستند، در کشور ايران مسکن يک نیاز اولیه محسوب  يتوسعه يهابرنامهاجتماعي بوده و 

(، بسیاري از انديشمندان 58: 1388رديف با تأمین غذا و پوشاک به شمار آمده است)ستارزاده،  همآنشده و تأمین 

و  منطقهفرد از سکونت در يک  منديعامل تأثیرگذار در میزان رضايت ترينمهممطالعات شهري نیز  بر اين اعتقادند که 

است و زندگي در شرايط مسکوني نابهنجار)چه به لحاظ کیفیت  منطقهنوع زندگي خويش، مسکن و شرايط محیطي آن 

 :Westaway, 2006)سازدميو چه به لحاظ کمیت مسکن( سالمت جسمي و رواني ساکنین را بسیار متزلزل و نابسامان 

187) . 

کاهش مقاومت فرد در برابر  نیز و يتیشخص ،يو اختالالت رفتار يافسردگ شيدایدر پ يثرؤنامناسب عامل م مسکن

. شودميداشته باشد، دچار بحران  ينتواند مسکن مناسب و مستقل ياقتصاد که به سبب مشکالت يمشکالت است. فرد

 شيو جرم در جامعه افزا هاناهنجاري زانیو م دهدميقرار  يجد بیفرد را در معرض آس يتیساختار شخص بحران نيا
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  45                                                      1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 سکونت در مناطق با يشهر درآمدکمکه افراد  دهدمينشان  يشهر دانانجغرافي شناسان وجامعه هايپژوهش. يابدمي

: 1385، يرینص)گیرندميقرار  يروان هايآسیبشهروندان در معرض  رياز سا شیب و در مسکن نامناسب معموالً فقرزده

128). 

افراد جامعه دارد و  نقش بسیار مهمي را در زندگي و هاستانسانآسايش و رفاه  يکنندهفراهم ،مسکن مناسباما 

 :1389)زياري و همکاران،آيد حساببهجامعه  يکي از معیارهاي سنجش رفاه اجتماعي در يک عنوانبه تواندميحتي 

مرتبط با محیط مسکوني شهرک  هايشاخصز ساکنان ا منديرضايتبنابراين پژوهش حاضر با هدف سنجش ؛ (86

 :باشندميو فرضیات پژوهش به شرح ذيل  گرددميسبزوار انجام  يانديشه

 .نیست برخوردار الزم تیمطلوب سبزوار از شهر يشهياند شهرک يمسکون طیرسد محيم نظر به -1

 .دارد وجود رابطه يمسکون طیمح تیفیک و افراد التیتحص نیب -2

 .دارد وجود رابطه يمسکون طیمح تیفیک و افراد شغل نوع نیب -3

 تحقيق يپيشينه -2

 طیمح تیفیک از رم شهر يمسکون يمحله هفت ساکنان ادراک سنجش» عنوان تحت يپژوهش در( 2003)1اتو یبون

 خدمات ،يرفاه خدمات ،ياجتماع و يفرد تعامالت ها،يدسترس سبز، يفضا رینظ ييهاشاخص انتخاب با« خود سکونت

 افراد ق،یتحق جينتا پرداخت. طبق رم شهر طیمح تیفیک سنجش به... و يتجار خدمات ونقل،حمل خدمات ،يحيتفر

 مطلوب تیفیک يدارا يشناختييبايز از لحاظ بناها که کننديم تيرضا احساس ترشیب شانيبناها حجم و تراکم از يزمان

 باشند. زین

 نيا جينتا. است پرداخته 3پهيتا شهر در يزندگ تیفیک يابيارز به يذهن يهاشاخص از استفاده با( 2008) 2يل 

. هستند رگذاریتأث تيرضا مختلف يقلمروها بر درآمد و التیتحص سقف ،ييزناشو ،يزندگ محل که دهديم نشان مطالعه

 دارد. يزندگ تیفیک از تيرضا بر را ریتأث نيتربیشمحله  از تيرضا و يمحل تعلقات اجتماع، تیوضع

 يمسکون هايیطمح در يکيزیف يهامشخصه تیفیک که افتيدر ه،يجرین درگوس يپژوهش در( 2012) 4يبویج

 .گذارديم يفراوان تأثیر ساکنان يمسکون يمندتيرضا زانیم بر رايز است؛ يضرور اریبس

 به هيجرین تیاست اوگون در ياجتماع مسکن از شهروندان يذهن ريتصو يبررس با يپژوهش در( 2013) 5أمول و ميی 

 کردند؛ تيرضا ابراز خود يمسکون طیمح ييفضا و يکيزیف يهامشخصه از ساکنان نيا اعظم بخش که دندیرس جهینت نيا

  .بودند يناراض ييربنايز یالتتسه و مسکن خدمات و يدسترس از مسائل اما

 به و دادند انجام هيجرین در مارکورت بندر در يسکونت تیفیک يابيارز هدف با را يپژوهش( 2014) 6ياوئ و کورو وک

 ياریبس تیاهم از هاآن مشارکت و ساکنان يذهن ريتصو گرفتن نظر در با ،يسکونت وضعیت بهبود که دندیرس جهینت نيا

  .است برخوردار يسکونت مناطق نيا يبرا ريزيبرنامه در

 نیچ در هانگژو شهر در ياجتماع مسکن يسکونت يمندتيرضا يبررس هدف با را يپژوهش( 2015)7 ويد و هوانگ

 بر رگذاریتأث ياصل عوامل مسکن مشخصات و يعموم التیتسه ،محله طیمح که دندیرس جهینت نيا به و دادند انجام

  .هستند يسکونت طیمح از ساکنان يمندتيرضا

                                                            
1-Bonaiuto 

2- Lee 

3- Taipei 

4- Jiboye 

5- Ibem,&Amole 

6- Wokekoro,& Owei 

7- Huang,& Du 
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 46                                             موردي: شهرک انديشه، سبزوار يتحليل مطلوبيت مسکن از ديدگاه ساکنان، مطالعه

 مسکن تیوضع اند کهدهیرس جهینت نيا به کشورها ريسا با کشور وضعیت مسکن يسهيمقا با (1389) يحقانو  يعرب

 جانبههمه يتوسعه به يابيدست يبرا و دارد فاصله يللالمنیب اسیمق در مناسب مسکن يارهایمع با ياگونهبه ما کشور

 مسکن از کشور يهااستان تمام ،اقدامات نيا يهيپا بر تا است ترقیدق يزيربرنامه به ازین ياجتماع عدالت يهيپا بر و

 باشند.  برخوردار مطلوب و مناسب

. اندپرداختهزد يشهر  يمسکون هايمجتمعن از یت ساکنيزان رضایم يابيبه ارز ايمقاله( در 1391زاده )يو کمائ ييرضا

زان یبوده است که م از آن يحاک يلیج تحلينتا ،اندنمودهرسون استفاده یپ يهمبستگو  از آزمون وتحلیلتجزيه يبرا

ابراز  الت( مسکنید تسهي)خر يط اقتصاديساکنان از مسکن مهر در حد متوسط بوده و ساکنان از شرا يمندتيرضا

 . اندکرده يتينارضا

 يشهردار ارشد رانيمد ديد از اصفهان شهر مطلوب يمسکون يهاطیمح به سنجش (1393) همکاران و يمحمد

ثر هستند ؤم شهر يمسکون يهاطیمح تیفیک بر يمختلف عوامل مجموعه که دهديم نشان هاآن قیتحق جينتا پرداختند.

 شوند.يم میتقس ياجتماع ،ياقتصاد ،يکالبد اریمع سه به يکل نگاه در که

ن يبه ا يکل يبندجمع کي در« داريدن به شهر پایرس يالزمه يدارپامسکن »ق تحت عنوان ی( در تحق1395) يعیرف

 طیمح يبرا ييکارهاراه با همراه ديبا داريپا مسکن ساخت هايیاستس که داشت انیب توانيم ده است کهیجه رسینت

 ساخت در و بوده سازگار زین آن بودن صرفهبهمقرون و يفرهنگ ،ياجتماع عدالت ،ياقتصاد جوانب با و شده ساخته ستيز

 .دينما مشارکت سالم يمسکون يهامحله و داريپا يشهرها

ط یت محیفیشهروندان از ک يسکونت يمندتيزان رضایجش منس»پژوهش (، در 1396روزجاه و همکاران )یف يشکر

 ،محلهساکنان در  يت زندگیفیک کنديمان یشهر بابلسر پرداخته است. ب يهامحله يمطالعهبه « يشهر يها يمحلهدر 

 يسکونتط یت محیفیکه ک اندیدهرسجه ین نتياست و به ا محلهدر سطح  يت سکونتيرضا يارائهعامل مهم در  يک

 .استن يیپا نسبتاً ايیهحاشمحالت  يژهوبهمحالت شهر بابلسر 

 نظري مباني -3

 مسکن -1-3

 نيترکوچک عنوانبه مسکن ،درواقع. (144: 1362ن، یمع)است آرامش و سکونت محل يبه معن فارسي لغت در مسکن

 شمار به منطقه هر جغرافیاي يهادهيپد از يکي يآورنده به وجود و هاانسان نیاز ترينمهم زائده ها،سکونتگاه عنصر

 به يامنطقه از که نیز جغرافیايي عوامل رواني، تاريخي و نژادي، عوامل عالوه بر مسکن، انواع يریگشکل در. روديم

 حق، يک بند بشر حقوق ياعالمیه 25 يماده .(27: 1391 ،ييسرا)دارد ياعمده نقش است، متفاوت گريد يمنطقه

 و سالمت يبرا زيستي کافي و مناسب استاندارد از يمندبهره حق يدارا افراد يهمه»: کنديم بیان چنین را مسکن

 اجتماعي خدمات درماني، خدمات و بهداشت مسکن، لباس، غذا، شامل حق اين. باشنديم خود يخانواده و خود يوربهره

 به دسترسي که است شرايطي ساير و يپیر جسمي، ناتواني ،يبیمار ،يکاریب برابر در حفاظت و امنیت حق و يضرور

 مسکن، به ازین. است انسان ياساس يازهاین از يکي مسکن يطورکلبه .«دهديم قرار اختیار از خارج را مناسب زندگي

 انیب را 8تیمحرم خانوار، تکامل و توسعه سکونت، يستيز ازین زانیم ،يمسکون يازهاین زانیم از يبرخوردار حد درواقع

 نهاده آن بر را ياجتماع يتوسعه مهر و ساخته را آن که است يمکان در بشر استقرار و اسکان بازتاب مسکن،. کنديم

 نيا. کنديم جاديا... و دیتول استراحت، فراغت، خوابگاه، يبرا را يخدمات دارد، نام "خانه" که ساختانسان طیمح. است

 صورتبه خدمات نيا دیتول است. تیامن و وپرورشآموزش ،ونقلحمل، بهداشت برق، آب، خدمات نیتأم ازمندین طیمح

 به شمار بشر اسکان يتوسعه در ياصل عناصر... و صنعت تجارت، ،يکشاورز قيطر از درآمد، و اشتغال جاديا

 هايگروه و افراد يبرا يگوناگون يمعان يدارا که است ياگسترده مفهوم يزندگ تیفیک .(29: 1370 ا،یارجمندن)رونديم

                                                            
8- privacy 
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 و تیجذاب زانیم يبرا ياسنجه عنوانبه گريد يبرخ ه،یناح کي يريپذستيز تیقابل عنوانبه را آن يبرخ. است مختلف

: 1394و همکاران،  يمحمد)اندکرده ریتفس... و يمندتيرضا ،يشادکام ،ياجتماع يستيزبه ،يعموم رفاه عنوانبه يبرخ

 در و رود کاربه ساکن يخانوارها رفاه يدرجه به بردنيپ يبرا يمهم شاخص عنوانبه توانديم مسکن ،درمجموع(. 143

 شود. واقع سودمند تیجمع ياقتصاد و ياجتماع مطالعات

 مناسب مسکن -2-3

 سرپناه: است شده فيتعر نیچن مناسب مسکن شد، برگزار استانبول در که( 1996) بشر اسکان اجالس نیدوم در

 مناسب، يفضا مناسب، شيآسا يعني مناسب سرپناه ست؛ین شخص هر سر يباال سقف کي وجود يبه معنا تنها مناسب

 مناسب، ييگرما ستمیس و هيتهو ييروشنا ،ياسازهدوام و يداريپا ت،یمالک تیامن مناسب، تیامن و يکيزیف يدسترس

 عوامل ،يطیمحستيز مناسب تیفیک زباله، دفع آموزش، و بهداشت ،يرسانآب لیقب از يمناسب هیاول يهارساختيز

 به توجه با ديبا موارد نيا يهمه که است هیاول التیتسه و کار از نظر يدسترسقابل و مناسب مکان مناسب، يبهداشت

 (.4: 1388 ،يخیش و يملک)شود نیتأم مردم استطاعت

  يمسکون طيمح تيفيک -3-3

 مسکن، تیفیک ،يآلودگ لیقب از افراد يزندگ يخارج طيشرا و يعیطب طیمح با ترشیب ،يزندگ تیفیک يواژه

 يآرا  سطح بر ياديز ریتأث رهایمتغ نيا. است مرتبط هانيا مانند و جرم وعیش ک،یافترکمترا، شناسانهييبايز يهاجنبه

 ارزشمند يزندگ نديفرآ در است ممکن کهرا  ييهاتيرضا مجموعه از يمحدود يجنبه فقط اما دارند، يزندگ از افراد

 شناسيروان ينهیاز موضوعات متداول در زم يکي ،يسکونت طیمح تیفیک(. 46: 1384 ،يکوکب)رندیگيم دربر ،باشد

و شهر( متمرکز است.  محله، در سطوح مختلف )مسکن شانسکونتي طیافراد و مح نیاست که بر روابط ب يطیمح

 نيتصور کرد که ا هاآن يمسکون طیو مح هاانسان انیم يدر هماهنگ توانميرا  يسکونت يزندگ تیفیک ،ديگربیانبه

 يسکونت يو اجتماع يکيزیف طیافراد و مح نیاست که ب يمتعدد هايواکنشکنش و  يحاصل شکل و محتوا تیوضع

، شکرگزار، يمهرآبادارده،  ياصل ياري)اهلل منابع است گريو شامل تبادل کاال، خدمات، اطالعات و د گیردميآنان شکل 

1396 :109.) 

 داريپا مسکن -4-3

 ستيزطیسازگار با مح و ريپذامکان يفن از نظر قبول،قابل ياجتماع لحاظ به دوام،قابل ياقتصاد بايد از لحاظ مسکن

 مسکن(. Chugil: 2007: 145)گردند تيهدا مطلوب اهداف نيا به يابیدست جهت در ديبا مسکن يهااستیباشد. س

 بنا کجا منازل نکهيا. هاستآن حضور مکان و مردم رفاه ،يزندگ تیفیک نییتع براي ياجتماع طيشرا نيترياز اساس يکي

 دارند، يبافت چه جوامع ياجتماع و يفرهنگ اقتصادي، ،يطیمح طيشرا به نسبت اند،شده ساخته و يطراح چگونه اند،شده

 ازآنجاکه دهند.يم قرار یرتحت تأث را هاآن آرامش و تیامن سالمت، مردم، يروزانه يزندگ که هستند ييفاکتورها يراستبه

 ؛است رگذاریتأث  ندهيآ و حاضر نسل دو هر بر شود،يم شناخته مدتيطوالن عمر داراي يکيزیف ساختار کي عنوانبه خانه

 ارتباط در نعمت وفور و ثروت با اغلب داريپا مسکن اگرچه. است داريپا يتوسعه ياصل يهسته يسازمسکن ن،يبنابرا

 و بوده صرفهبهمقرون همه براي که هستند ييهامسکن داريپا کناباشد. مس گونهنيا که ستین ياجیاحت اما است،

 کارايي يمبنا بر را يکنون نسل يستيز يازهاین که يمسکن ينوع آن(. 2: 1395 ،يعیرف)باشد موارد يهمه يرندهیدربرگ

 و يفرهنگ، يکياکولوژ مسائل به توجه ضمن را منيا و جاذب يمحالت حالیندرع و ساخته برآورده يانرژ يعیطب منابع

 يتوسعه از يدیکل يبخش ،يشهر يفضا ياساس و مهم جزء عنوانبه مسکن. است داريپا مسکن د،ينما جاديا ياقتصاد

 يکيزیف و ياجتماع يهايژگيو به وابسته موجود، مسکن تیفیک اساساً( 321: 1389و همکاران،  يبز)است يشهر داريپا
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 48                                             موردي: شهرک انديشه، سبزوار يتحليل مطلوبيت مسکن از ديدگاه ساکنان، مطالعه

 تعداد به روزههمه مناسب، مسکن وجود عدم يیجهنت در اما. است دهيگرد واقع آن در مسکن که است يرامونیپ يمنطقه

 .(71: 1389 و همکاران، يموسو)شوديم افزوده شهري ریفق محالت ن وینشزاغه مناطق ساکنان

 ياقتصاد منظر از مسکن تياهم -5-3

. شوديم شروع يمل اقتصاد کالن و عمده يهاربخشيز از يکي عنوانبه آن شدنمطرح با يمل اقتصاد در مسکن تیاهم

 به را يگذارهيسرما نيتربزرگ مسکن توسعه،درحال اي و افتهيتوسعه جوامع از اعم اقتصادي، يهابخش يتمام نیب در

 و دارد ياساس نقش خانواده يستيزبه و ثبات در مسکن ،ياقتصاد از لحاظ(. 33: 1383 ،يزيعز)دهديم اختصاص خود

 قرار مورداستفاده زمان يط در که است بادوام ييکاال مسکن. خانوارهاست ياصل يهاخواسته و اهداف ازجمله آن تیمالک

. شوديم يتلق خانوار اندازپس عنوانبه و بوده تیاهم يدارا زین ياهيسرما يجنبه از ،يمصرف ارزش بر عالوه و ردیگيم

 و آمدوشد يهانهيهز بر نیهمچن شود. واقع مؤثر يشغل يهافرصت به يدسترس اي جاديا در توانديم مسکن تیموقع

 يرابطه خصوص در .(156: 1390 و همکاران، يالحسابيعل)رگذار استیتأث يمصرف سبد در خانوار يهانهيهز يهیکل سهم

  9ينزیک يهينظر بر يمبتن دگاهيد ،اول يهينظر: است مطرح مهم دگاهيد دو اقتصادي رشد و يمسکون يگذارهيسرما

 يعموم تعادل سمت به اقتصاد دادن سوق براي ياستیس ابزار نيترمهم عنوانبه را کل تقاضاي و اشتغال ،دولت که است

 دهد، رییتغ را کل تقاضاي اي اشتغال سطح بتواند مسکن يگذارهيسرما چنانچه، دگاهيد نيا اساس بر. کنديم يتلق

 رشد تئوري از تواننديم هادولت ديدگاه دوم،در . شوديم گرفته کاربه اقتصادي رشد بهبود براي ياستیس ابزار عنوانبه

 يهاپرداخت يریکارگبه هیتوج براي د دارند،یتأک اقتصادي رشد در اندازپس و يگذارهيسرما تیاهم بر که يکینئوکالس

 اقتصاد در يوربهره بتواند يمسکون يگذارهيسرما چنانچه بحث، نيا طبق .کنند استفاده مسکن يگذارهيسرما در يعموم

 (.108: 1389 ان،ياکبر زاده ويقل)ردیگيم قرار موردتوجه بخشد، بهبود را

 ديدگاه اجتماعي منظر از مسکن اهميت -6-3

خانواده است و براي حفاظت از کیان خانواده و  او تشکیلانسان موجودي است اجتماعي که يکي از نیازهاي آسايش 

هاي شهري، محلهپايگاه نمادين در  عنوانبهمسکن مناسب دارد، مسکني که  مشخص شدن چهارچوب خانوادگي، نیاز به

 (. 174: 1388 )فقهي،استهر خانواده نشانگر پايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده  يخانه

فقیر شهري که  يهاخانوادهخصوصاً اين تأثیر در میان  ؛نیز مؤثر است تربزرگدر اجتماع  مسکن بر مشارکت خانواده

 ،فضاي مرتبط با انسان است و انسان ترينيکنزد ،. خانهشودميتر ديده بیش ،همسايگي پايبندتر هستند هاييوابستگبه 

است. عدم  تربزرگبراي ورود به اجتماع  ايزمینهیشپ ،درواقعآزمايد و خود با ديگران را در آن مي ياولین تجارب رابطه

اجتماعي ارتباط زيادي دارد و يک عامل  یختگيگسازهمدسترسي به مسکن مناسب با افزايش میزان بزهکاري، طالق و 

. نداشتن مسکن همچنین باعث پیدايش شودميفرهنگي و رواني محسوب  -بازدارنده در رشد و اعتالي اجتماعي

گري و معضالت حادتري مانند تکدي ینينشزاغهخوابي، تماعي ديگري از قبیل خیاباننابهنجار اج هاييدهپد

 (.6 :1390)پورمحمدي،شودمي

 ديدگاه رواني منظر از مسکن اهميت -7-3

مشکالت زندگي است و ارتباط فرد با محیط  مبارزه و رويارويي فرد با مسائل و يو صحنه زااسترسمحیطي  ،جامعه 

 ييکارالذا اين فشارها باعث پايین آمدن سطح  ؛مشکالت عاطفي نیست خالي از رفتارهاي رواني و هیجانات و ،پیرامون

 و محیطي با آرامش فکري فراهم کند تواندمي که يک مسکن مناسب شودميمشکالت متعددي  فرد، خستگي فکري و

مسکن بر روي ابعاد رواني، اخالقي و  هاييژگيو(. 174: 1388)فقهي ،فعالیت آينده کند يانسان را از لحاظ رواني آماده

در زندگي، عدم  نظمييب. يک مسکن نامناسب از نظر ابعاد، تسهیالت و موقعیت باعث گذارديمرفتاري ساکنین تأثیر 

 هاحرمترفتن از بین  ترمهمعصبي و از همه  هايیماريبافراد،  يوربهرهتعادل در ساعات استراحت و کار، پايین آمدن 

                                                            
9-  Kinsey 
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شرايط اجتماعي و اخالقي جامعه از خانواده نشأت  ازآنجاکه. شودميي اجتماعي هاناهنجاريو ضوابط اخالقي و بروز 

و فضاي اختصاصي پرورش روان و  گذاردميجا در شرايط مسکن خانواده در محیط خانه اثر ه، هرگونه تغییر نابگیردمي

است که بین  شده مشخصشهري  شناسيجامعهدر  ،شدهانجام. بر اساس تحقیقات دنمايمي ناامنجسم افراد جامعه را 

 ومیرمرگرواني، الکلیسم، میزان طالق، اعتیاد،  هاينارسايياجتماعي مانند خودکشي،  هايآسیبکیفیت مسکن و 

 (.184: 1388مستقیمي وجود دارد)زنگنه،  يرابطهکودکان، دير ازدواج کردن و... 

در اين زمینه، سعي شده است  شدهارائه هايپیشینهدر ارتباط با مسکن و ابعاد آن و  شدهبیانبا توجه به مباني نظري 

 گیرد. قرار  موردبررسيو متغیرهاي موردنیاز در اين مقاله به شرح جدول زير انتخاب و  هاشاخص
 

 در پژوهش مورداستفادهو متغیرهاي  هاشاخص :1 جدول
 گويه شاخص رديف

 اجتماعي 1

، میزان احساس امنیت ساکنان، میزان رضايت از محلهپارتمان يا آمیزان مشارکت ساکنان در امور عمومي 

 محلهسکوت و آرامش، میزان احساس تعلق به محل زندگي، میزان شناخت از همسايگان، میزان مناسب بودن 

 براي زندگي

 اقتصادي 2

تعمیرات  يخانواده، نزديکي به فرصت شغلي، میزان هزينه وخرجدخل و درآمد میزان رضايت از وضعیت

سازي، امکان خريد يا اجاره در گذاري در آپارتمانآپارتمان يا منزل، وضعیت بیکاري در شهرک، میزان سرمايه

 محل سکونت

 محیطييستز 3
زباله، میزان کیفیت آب،  يآورجمع، میزان آلودگي صوتي، میزان آلودگي هوا، کیفیت محلهرضايت از بهداشت 

 کیفیت سیستم دفع فاضالب

4 
 _محیطي

 کالبدي

، هاجدول، کیفیت جوي و محله، میزان کیفیت سیما و منظر روهایادهپمیزان کیفیت پوشش آسفالت، کیفیت 

 ها، وضعیت روشنايي معابر در شبعرض خیابان

5 
کیفیت 

 مسکن

جود در ساختمان، میزان کیفیت مصالح، زيربناي واحد مسکوني، وضعیت نماي ساختمان، میزان رطوبت مو

اطراف، وضعیت ايمني در برابر  يهاآپارتمانتعداد اتاق، میزان کیفیت از لحاظ نور و روشنايي، وضعیت اشراف 

 حوادث طبیعي

  موردمطالعه يمحدوده -4

 لومترمربعیک 60 و نفر 243700  تیجمع با سبزوار شهر. است سبزوار شهر يشهياند شهرک، مطالعهمورد يمحدوده

 درجه 36 عرض و يشرق قهیدق 43 و درجه 57 ييایجغراف طول يمحدوده در و مشهد غرب يلومتریک 240 در مساحت

 مرکز عنوانبه سبزوار شهر. (1390است)طرح جامع شهرستان سبزوار،  شده واقع نام نیهم به يدشت در يشمال 12 و

 در شهر نيا. دارد قرار جنوب در شیمکوه و شمال در يجغتا کوهرشته دو حدفاصل سبزوار دشت سبزوار، شهرستان

. است تیجمع نظر از استان نيا شهر نیدوم و يرضو خراسان استان و سبزوار شهرستان از يبخش ،ياسیس ماتیتقس

تر شیب .اندنموده وسازساختشروع  1380 يدههل ياز اوا يآپارتمان صورتبه نفر 5560بر  بالغ تیجمع با شهياند شهرک

 (.1است )شکل  گرفته قرار سبزوار شرق شهر شمال در ن شهرک ساکن هستند ويدر ا يکارمندان دولت
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 شهر سبزوار و شهرک انديشهت ی: موقع1شکل 

 تحقيق شناسيروش -5

 يهاروشاز  پژوهش، نيا در. است يکاربرد ،بر آن حاکم کرديرو و يلیلتح -يفیتوص حاضر، پژوهش در قیتحق روش

 پژوهشگر حضور طريق از تحقیق اين در اطالعات يآورجمع. استفاده شده است اطالعات يبراي گردآور يدانیم و ياسناد

 يجامعه .است گرفته انجام مسکوني واحدهاي ساکنان به نامهپرسش يارائه و سبزوار شهر يشهياند شهرک سطح در

نفر بوده و  5560 جمعیت آنتعداد  1395سرشماري  بر اساسکه  پژوهش شامل ساکنان شهرک انديشه استآماري 

 نامهپرسش 400به  تربیشنمونه به دست آمده که جهت اطمینان  359شده به روش کوکران ي انتخابتعداد نمونه

 افزايش يافته است. 

توزيع و تکمیل گرديده است. ساکن در شهرک ها با توجه به پراکنش جغرافیايي مناسب در بین شهروندان هنامپرسش

استت.  استفاده شده دمن،يفر آزمون و نمونهتک t و اسکوئر يآزمون کا ،رمنیاسپ از روش رهایمتغ نیب ارتباط لیتحل يبرا

به  723/0گويه  36در شاخص کل با که مقدار آن ه استفاده شد 11ابزار سنجش از آزمون آلفا کرونباخ 10راي پاياييب

 دست آمد.

 تحقيق هاييافته -6

 يفيتوص يهاافتهي -1-6

درصد  84درصد متأهل،  87گويان زن و بقیه مرد، درصد پاسخ 62نشان دادند که  هانامهپرسشحاصل از  هاييافته

 30از  تربیش ،درصد افراد 68 و اندبودهنفر  3از  ترکمنفر و بقیه  5درصد باالي  5نفر و  4ا ت 3افراد داراي بعد خانوار 

. اندبودهو باالتر  يپلمدفوقدرصد  55درصد ديپلم و  27درصد افراد داراي تحصیالت زير ديپلم،  18. اندداشتهسال سن 

از اين  ترپايینو بقیه  مترمربع 100باالي  زيربنايدرصد واحدهاي مسکوني  63درصد افراد مالک واحد مسکوني،  79

 میلیونيکاز  تربیشدرصد افراد داراي درآمد  92 .رسدميسال  15بیش از به  اقامتشاندرصد افراد مدت  67 .اندبودهرقم 

                                                            
10- Reliability 

11- Alpha chronbach 
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مشاغل خصوصي  درصد داراي 14درصد دولتي و  48درصد افراد داراي شغل آزاد،  38 .اندبودهتومان در ماه  پانصد هزارو 

درصد افراد واحد  88 .اندبودهدرصد افراد داراي واحد مسکوني آپارتماني و بقیه داراي مسکن وياليي  86. اندبوده

 اندشده ساخته دوامطبقه و با مصالح ساختماني با 5ا ت 3بین  هاآپارتمان اکثريت اند.دانستهاستحکام را با شانمسکوني

 .باشنديمراي دو اتاق اغلب واحدهاي مسکوني دا که

 ياستنباط هاييافته -2-6

شهر سبزوار  يشهيدر سطح شهرک اند يمسکون طیمح تیفیک تیمطلوب سنجش يبرا نمونهتک تست يت آزمون

 تأيیدمورد  يکم پژوهش يهیقرار دارد و فرض داريمعنيدر سطح  موردبررسي هايشاخصدر  sigمقدار و  است شده ارائه

و  ستن را دارایانگین ميترشیدرصد ب 35/4با  کیفیت مسکنشاخص  موردبررسيشاخص  5ن یاز ب رد.یگيقرار م

به رقم  محیطييستزدو شاخص محیط کالبدي و باشد. يم 03/2ن یانگیبا م محیطيزيستن شاخص یانگیم ترينپايین

درصد و  619/0 محیطييستزار شاخص ین انحراف معيباالتر. باشنديمو بقیه باالتر از آن  اندیدهنرسمیانگین نظري 

 است. 594/0با  يار شاخص اقتصادین انحراف معيکمتر
 

 مسکن تیمطلوب سنجش يبرا نمونهتک تست يت آزمون :2 جدول

یمع
ها

ار
 

One-Sample Test 

 3ارزش آزمون = 

t 
ي درجه

 يزادآ
 سطح معنادار

اختالف 

 نیانگیم
 نیانگیم

انحراف 

 اریمع

نان از یاطم يبازه 95%

 اختالف

 نيباالتر ترينپايین

 11.6341 10.8259 685/0 37/3 11.23000 00/0 399 54.635 ياجتماع

 15.9334 15.2966 539/0 10/3 15.61500 00/0 399 96.410 اقتصادي

 7.1855 6.5545 619/0 03/2 6.8700 00/0 399 42.815 محیطيزيست

 4.6627 4.1173 681/0 18/2 4.39000 00/0 399 31.647 محیط کالبدي

 19.7624 18.18500 594/0 35/4 19.18500 00/0 399 65.319 کیفیت مسکن

 

 ينیک شاخص عي عنوانبه يط مسکونیت محیفیالت و کین تحصیب يرابطه 12يب همبستگي( آزمون ضر3) جدول

 641/0عدد  Sig.و مقدار  -023/0 رمن در پژوهش حاضریاسپ يهمبستگ بي. ضردهدميشه نشان يدر سطح شهرک اند

 و 05/0 هر دو سطح در يهمبستگ بيبیانگر اين نکته است که ضر 05/0از  Sig.تر بودن مقدار محاسبه گرديد. بزرگ

. است التیتحص و سکونت طیمح تیفیک نیب يرابطه وجود عدم نشانگر صفر فرض قیتحق نيا در. نیست معنادار 01/0

 .ندارد وجود رابطه نیساکن التیتحص و يمسکون طیمح تیفیک نیب که گرفت جهینت توانيم
 

 يمسکون طیمح تیفیک و التیتحص نیب يهمبستگ بيضر آزمون :3 جدول

 تعداد سطح معنادار يب همبستگيضر ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ

 400 641/0 -23/0 التیتحص ت مسکنیفیک

 

در  يط مسکونیت محیفیت از کين نوع شغل افراد و رضایب يرابطهن و یانگیم يدهندهنشان (5و  4) يهاجدول

نکه يبا توجه به ا است.ل قرار گرفته یمورد تحل 13اسکوئر يبا استفاده از آزمون کاکه شهر سبزوار  يشهيسطح شهرک اند

                                                            
12- Pearson Correlation 

13-  Chi-square test 
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( و 5/3تا  5/2متوسط )(، 5/2کن در سه سطح کم )کمتر از ت مسیفیک ن شاخصیانگیاست، م يفیر کیر شغل متغیمتغ

اسکوئر مورد آزمون قرار گرفته است  يفاده از آزمون کابا است هاآن يشده و سپس رابطه يبند( رتبه5/3شتر از یاد )بيز

 است، آمده آن يسطح معنادار که sig مقدارکه  (4جدول از ) آمدهدستبه يخروج درر آمده است. يج در جداول زيو نتا

 طیمح تیفیک و افراد شغل نوع بین یجهنت در ،شوديم رد موردنظر يیهفرض لذا ؛است 0٫05 از تربزرگ و 295/0 با برابر

 معناداري جود ندارد. يرابطه شانمسکوني

 

 يمسکون طیمح تیفیک و افراد شغل نوع نیباسکوئر  يکا آزمون: 4 جدول

 شاخص

ر مستقلیسطوح متغ  
ينوع فراوان  

ت مسکن(یفیوابسته )ک يرهایسطوح متغ  

اديز متوسط کم  جمع 

کاریب  
شدهمشاهده  16 12 0 28 

1/17 مورد انتظار  5/10  4/0  0/28  

کار يايجو  
 22 0 12 1 مشاهده

4/13 مورد انتظار  3/8  3/0  0/22  

 محصل
شدهمشاهده  182 96 6 284 

2/173 مورد انتظار  5/106  3/4  0/284  

 درآمد بدون کار
شدهمشاهده  8 6 0 14 

5/8 مورد انتظار  3/5  2/0  0/14  

يشاغل دولت  
شدهمشاهده  28 24 0 29 

7/31 مورد انتظار  5/19  8/0  0/29  

يشاغل خصوص  
شدهمشاهده  10 12 0 23 

ارمورد انتظ  5/13  5/8  0/7  0/23  

 جمع
شدهمشاهده  252 162 6 400 

252/0 مورد انتظار  162/0  6/0  400 

 

 يمسکون طیمح تیفیک و افراد شغل نوع نیاسکوئر ب يکا آزمون جي: نتا5 جدول

يداريسطح معن ارزش شاخص  

رسونیر پئاسکوا يکا يمقدار آماده  404/8  295/0  

شدهليتعد يمقدار آماده  899/9  272/0  

034/0 تعداد معتبر  854/0  

 

ن یانگیم با مسکن تیفیک يمؤلفه ،ذکرشده هايمؤلفهن یب در که دهديم( نشان 6ج حاصل از آزمون در جدول )ينتا

 و مطلوب ،يرساختيز به لحاظ موجود مساکن که است يمعن نيبد نيا. استرا دار يمناسب طيشرا نیاز نظر ساکن 4.66

دارد،  هامؤلفه ريسا به نسبت را ازیامت نيترکم که 1.26 نیانگیم با يکالبد طیمح اما ،است ساکنان تيرضا مورد

 تیفیک شاخص نیانگیم ،زير يالهیم نمودار در .ستهاساختمان يکالبد طیمح و فضا از نیساکن يتينارضا يدهندهنشان

 از شهياند شهرک در نیساکن تيرضا يدهندهنشان وجودينباا. است ترشیب ،است 3عدد  که نیانگیم متوسط از مسکن

 مطلوبیت از سبزوار شهر يانديشه شهرک مسکوني محیط کهينابر  اول پژوهش مبني يبنابراين فرضیه ؛است شاخص نيا

شاخص  در مورد جزبهو آزمون فريدمن  باشديم 5-1با توجه به طیف لیکرت که  چراکه ؛شوديم، رد نیست برخوردار الزم

 .است 3هم  هاشاخصو میانگین کل  باشنديممیانگین بقیه باالتر از رقم ، محیطييستزو  کالبدي -محیطي
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 در ارتباط با مطلوبیت محیط مسکوني دمنيفر آزموننتايج  :6 جدول

يبندرتبه نیانگیم  هامؤلفه   

ياجتماع 3.12 3  

ياقتصاد 4.08 2  

محیطيزيست 1.88 4  

يط کالبدیمح 1.26 5  

ت مسکنیفیک 4.66 1  

 

 
 فريدمن آزمون نتايج اساس بر میانگین از شاخص هر يفاصله میزان :2شکل 

 پيشنهادها و گيرينتيجه -7

 برد ناخالص کشورها را دریاز تول ياديچون سهم ز ؛است خيتار طول در بشر يازهاین نيترييابتدا از مسکن به ازین

ن و متوسط را با مشکل مواجه يیخود نموده است و اقشار با درآمد پا يرا وابسته يمختلف درآمد يهاگروهو  گیرديم

 موردتوجه ریاخ يهاسال طي است که يمباحث از يکي يزندگ تیفیک و مسکن تیمطلوب گر، بحثيد يسو ازنموده است. 

 شهر يشهيشهرک اند نیساکن که دهديم نشان پژوهش از حاصل جينتا. است گرفته قرار نظرانصاحب و کارشناسان

اقتصادي در  اول، شاخص يرتبهشاخص کیفیت مسکن در  .دارند ينسب تيرضاخود،  يمسکون طیمح نسبت به سبزوار

 يتبهردر  محیطييستزو شاخص محیطي کالبدي و  اندبودهسوم مطلوبیت  يدوم، شاخص اجتماعي در رتبه يرتبه

وجود دو شاهراه در ، وسازهاساختحاصل از  يسروصداوجود  چراکه ؛اندبودهآخر رضايت از محیط مسکوني شهرک 

ساختماني اطراف شهرک مطلوبیت اين دو شاخص را  يهانخالهتابستاني و  يهاتوفانوجود  نیزشمال و غرب شهرک و 

 هاشاخص نيا از يبرخ که برشمرد را ييهاشاخص ارها،یمع از هرکدام يبرا توانيم ترقیعم ينگاه در .کاهش داده است

 ييسزاهب نقش محالت تیفیک در يگذارهيسرما يسودآور زانیم و ساکنان فرهنگ سطح ،محله بهداشت و يزگیپاک رینظ

 مساکن ساخت به د،يجد يشهرساز اصول با آن قیتلف و مسکن ساخت يسنت يالگوها يریکارگبه و اءیاح با توانيم. دارد

ان یتوان بيم حاضر موجود در پژوهش يهانهیشیبا توجه به پ. نمود اقدام هاشهرک و شهرها سطح در دارتريپا و مطلوب

 يوک کورو اوئ -2012 يبویج -2003 اتویبون همچون يو داخل يآمده از پژوهشگران خارجدستج بهينمود که نتا

روزجاه یف يشکر -1395 يعیرف -1393و همکاران  يمحمد -1391زاده يو کمائ ييرضا -2015و يهوانگ و د -2014

ک يها که سکونتگاه يکيزیتوجه به ابعاد فشامل  هايين همسويمثال ا طوربه .هستند ييهمسو يدارا 1396و همکاران 

توان مشارکت مردم، يهمسو م يگر بعدهاي. از داستمسکن  يکيزیت فیو امنت یت و مطلوبیفیار مهم در کیل بسعام

 یرگذارتأثار مهم و یاز ابعاد بس ي، کالبدي، اجتماعيبعد اقتصاد 3 يتدرنهادانست  يو رفاه يالت خدماتیکمبود تسه
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ن يات مسکن یفیت و کیگرفته در مورد مطلوبصورت هايپژوهشکه در اکثر  اندنمودهان یدار بيداشتن مسکن پا يبرا

الت را از یکه تحصاست  2008در سال  ينظر لشامل  ،بوده یرهمسوغ که ينظر پژوهشگران است. شده يبررسسه بعد 

ت مسکن مهم یفیالت در کیق حاضر عامل تحصیاما در تحق ،انددانستهت مسکن یفیدر انتخاب ک یرگذارتأثار یعوامل بس

 ،اندنمودهان یب یرگذارتأثرا مهم و  هايدسترس خود عامل يهاپژوهش در 2013 در سال م و اموليی. دانسته نشده است

ر یتأث مردم يو اجتماع يمسکن، وضع اقتصاد يکيزیف يهايژگيو همچون يگريق حاضر ابعاد دیدر تحق کهيدرصورت

 .اندداشتهمسکن  تیو مطلوب تیفیبر ک يترشیب

لحاظ  بهاز مساکن خود  ،شهيافراد ساکن در شهرک انداز آمده دستبه يهاافتهي و گرفتهانجام يهاآزمونبا توجه به 

 -يطیاز نظر مح يول دانند،يسکونت م يبرا يرا مکان مناسبمساکن خود ت داشته و يرضا مسکن تیت و مطلوبیفیک

 هاييافتهز با توجه به ین ياز نظر اقتصاد .کسب نموده است را رقم میانگین ترينپايینط را مناسب ندانسته و يشرا يکالبد

ت مسکن در یفیکو الت ین تحصیبمعناداري ارتباط  که اذعان داشت توانيمهمچنین اند. ت کردهيآمده ابراز رضادستبه

 معناداري جود ندارد. يرابطه شانمسکوني محیط کیفیت و افراد شغل نوع و بین دوجود ندارسبزوار  يشهيشهرک اند

 :شوديم شنهادیپ نيبنابرا

 شيافزا و فراغت اوقات گذران در يمؤثر نقش تواننديم که يعموم اماکن و هاپارک سبز، يفضاها شيافزا 

 و محیطي کالبدي داشته باشد. محیطييستزمطلوبیت شاخص 

 مؤثر خواهد بود. جهت تقويت روند پايدارسازي داريپا و مطلوب مسکن ساخت جهت التیتسه و وام ياعطا 

 مسکوني و تعلق مکاني ط یت محیفیکودکان و نوجوانان که باعث باال رفتن ک يبرا يآموزش يش فضاهايافزا

 ساکنان خواهد شد. تربیش

 دهي گردد.، سامانرهاشدهخاکي و  هاييدسترسو برخي  روهایادهپ 

 منابع -8

 شهر يشهر مسکن از انيمشتر تيرضا بر مؤثر عوامل يبررس. (1391امیر ) ،فیروزآبادي ،هابیل ،حیدرخاني ي،مهد ،يمیابراه -1

 .149-170 صص ،18 يشماره شوشتر، واحد ياسالم آزاد دانشگاه ياجتماع علوم يتخصص يفصلنامه، اصفهان

 پژوهش يهينشر بجستان، مهرشهر مسکن از ساکنان يمندتيرضا زانیم يبررس. (1394) جواد ،يارفع ،محمد، ياجزاء شکوه -2

 .33-42 صص ،22 يشماره ،يشهر يزيربرنامه و

 .25 -38 صص ،16 يشماره تهران، دانشگاه يشناسطیمح، مسکن و تیجمع .(1370) اصغر ا،یارجمندن -3

 شهري محالت سکونتي محیط کیفیت سنجش .(1396) اصغر شکرگزار، مريم، مهرآبادي، جعفري شمیال، ارده، اصلي يارياهلل -4

 ،1 يشماره ،5 يدوره شهري، ريزيبرنامه جغرافیاي هايپژوهش ،(رشت شهر ضیابري و خرمشهر محالت: موردي يمطالعه)

 .107-127 صص

 شهر :يمورد يمطالعه) داريپا مسکن يتوسعه يزيربرنامه لیتحل و يبررس .(1389) ریام ،يراض ،اکبر ،يانیک ،خدارحم ،يبز -5

 .25-46 صص ،3 يشماره زاگرس، اندازچشم ييایجغراف يفصلنامه ،(فارس استان – آباديحاج

 .سمت انتشارات: تهران، پنجم چاپ ،مسکن يزيربرنامه .(1390) محمدرضا پورمحمدي، -6

 ينيگزمسکن بر آن ریتأث و ياجتماع تیمطلوب بر يلیتحل .(1393) احمد ،ياسد ،وريشهر ،ييروستا ،محمدرضا ،يپورمحمد -7

 ،يشهر يزيربرنامه و پژوهش يمجله ،(زنجان شهر يفرسوده بافت در باال يمسکون يتوسعه با محالت ي:مورد يمطالعه)

 .1-18 صص ،17 يشماره

سايت مسکن مهر )مسکوني  هايمجتمعمندي ساکنان از (. ارزيابي میزان رضايت1391زاده، يعقوب )رضايي، محمدرضا، کمائي -8

 .13-26صص ، 5 يشمارهشهر يزد(، مطالعات شهري،  يمهر فاطمیه

 ران،يا در مسکن يتوسعه يهااستیس شيهما نیشانزدهم ،داريپا شهر به دنیرس الزمه داريپا مسکن .(1395) مهران ،يعیرف -9

 .1-12، صص تهران دانشگاه اقتصاد يدانشکده

 .مسکن و نیزم يمل سازمان مسکن، يآموزش مقاالت مجموعه ،مسکن اقتصاد .(1382) نویم ،يعیرف -10
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  55                                                      1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 سبزوار.، چاپار، سبزوار معلم تربیت دانشگاه انتشارات، شهري اقتصاد بر درآمدي .(1388) يعقوب، زنگنه -11

 يبرنامه يارائه و درآمدي هايگروه مسکن ارزيابي .(1389)اشتري  حسن و نژادمهدي حافظ ،پرهیز فرياد، الهکرامت، زياري -12

 .تهران دانشگاه، 74 يشماره، انساني جغرافیاي هايپژوهش(، لرستان استان: موردي ينمونه) درآمدکم اقشار مسکن تأمین

دانشگاه زاگرس،  اندازچشمجغرافیايي  يفصلنامهمسکن در استان سیستان و بلوچستان،  هايشاخص(، 1388داود )ستارزاده،  -13

 يکم. يشماره، سال اول، واحد بروجرد يآزاد اسالم

 خانه ياساس يهاتفاوت) يآپارتمان يهابلوک تا (يامحله) يلیفام يهامجموعه از يشهر سکونت تطور .(1391) محمد ،ييسرا -14

 .23-42 صص ،10 يشماره ،يشهر يزيربرنامه و پژوهش يمجله ،(زدي شهر در مسکن و

مندي سکونتي (. سنجش میزان رضايت1396جاه، پري، احمدي، حسن، مهدوي، مائده، خسروي، عباس )روزشکري فی -15

مطالعات ساختار و  يفصلنامهموردي: محالت شهر بابلسر،  يالعهمط)هاي شهري  يمحلهشهروندان از کیفیت محیط در 

 .31-52، صص 1396، تابستان 14 يشماره، (کارکرد شهري

 يدانشگاه آزاد اسالم ن،یخم ،يشهر تيريو مد يسازمقاوم شيهما نیسوم دار،يمسکن پا .(1389) هيمهد ،يحقان ،روزبه ،يعرب -16

 .نیواحد خم

 بلندمرتبه و متعارف يمسکون يهامجتمع يالگو دو يقیتطب يبررس .(1386) صارم محمدنژاد، ملکي، محمدمهد ،يزيعز -17

 .28-38صص  ،32 يشماره با،يز يهنرها ينشريه ،(تهران اسکان و( سئول) نور يمسکون يهامجتمع: يمورد يمطالعه)

ص ص ،17 يشماره با،يز يهنرها يهينشر ،مسکن يزيربرنامه نديآفر در مسکن يهاشاخص گاهيجا .(1383) يمهد ،يزيعز -18

42-31. 

 تمرکز با يطیمح و ياقتصاد دگاهيد از داريپا يتوسعه يبررس .(1390) فاطمه ،ينسب ،دباقریس ،ينیحس، مهران ،الحسابييعل -19

-165 صص ،1 يشماره ،يامحله يتوسعه و اقتصاد يمجله ،(بوشهر ميقد بافت مسکن: يمورد ينمونه) مسکن گاهيجا بر

152. 

، شانزدهم سال، توسعه و دانش يمجله، مسکن کیفي کلیدي عوامل اجتماعي و اقتصادي هاييتاولو .(1388فرهمند )، فقهي -20

 26 يشماره

 يشماره ،يمقدار اقتصاد يفصلنامه، رانيا در اقتصادي رشد و مسکن يگذارهيسرما .(1389) حجت ان،ياکبر ،اکبريعل زاده،يقل -21

 .105-133 صص ،1

 و فيتعار ي،شهر مرکز در يشهر يزندگ تیفیک يزيرهبرنام .(1384) اکبريعل تقوايي،، محمدرضا ،جعفر پور، نیافش ،يکوکب -22

 .6-13صص  ،12 يشماره ،يشهرساز يجستارها يهاشاخص

 ارشد رانيمد ديد از اصفهان شهر يمسکون يهاطیمح سنجش. (1394) آرزو ،يزديا، رسول درام،یب ،محمود ،يمحمد -23

 .141-164 صص ،50 يشماره اهر، واحد ياسالم آزاد دانشگاه ييایجغراف يفضا يپژوهش -يعلم يفصلنامه ي،شهردار

 .ریرکبیام انتشارات: تهران، فارس لغت فرهنگ. (1362) محمد ن،یمع -24

 روش از استفاده کشور با هاياستان سطح در مسکن ياجتماع يهاشاخص نقش يبررس. (1389) حجت ي،خیش ،دیسع ،يملک -25

 .94-107 صص ،127 يشماره روستا، طیمح و مسکن يفصلنامه ي،انسان يتوسعه يبیترک شاخص

 يهاسکونتگاه در مسکن يفیک و يکم يهاشاخص بر يلیتحل .(1389) الهشمس زاد،يکاظم ،سايپر ،يالشان، رنجفیم ،يموسو -26

 .63-84 صص ،11 يشماره ط،یمح شيآما يهينشر ،(قم شهرقائم شهرک يمحله: يمورد يمطالعه) يررسمیغ

، بر شهر بابل یدتأکآن با اعتیاد: با  يرابطهشهري و  درآمدکم يهاگروهتوزيع جغرافیايي مسکن  .(1385) نصیري، معصومه -27

 .2 يشماره، مطالعات اجتماعي ايران يمجله
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