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 -1استادیار جغرافیا ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -9دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -1دانشجوی دکتری جغرافیا ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکيده
سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی از ساکنان هر محیطی به عوامل بسیاری وابستته است ب بتا توجته بته اینکته
نظرات فردی در این امر دخال

دارد ،بنابراین متغیّرهای متعددی تعیینکننده سطح رضایتمندی اس

مطالعه پیچیدهتر میگرددب این پژوهش بهمنظور ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی
بین ساکنان روستای حاج
کیفی

و درنتیجه نتو

محیطتی مستکن روستتایی در

آقا صورت پذیرفته اس ب برای دستیابی به ایتن هتد  ،رابطته رضتایتمندی ستاکنین از

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

تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه باقابلی
سال به باالی باف
حجم نمونه در باف

قدیم و باف

جدید از روستای حاج

قدیم  51و باف

جدید  11اس

اعتماد و اعتبار اس ب جامعه آماری پژوهش ،ساکنان 11
آقا شهرستان لنجان بتر استاس سرشتماری  1931است ب

که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری ستهمیهای

بهصورت تصادفی از بین ساکنان جمعآوریشده اس ب برای تحلیل دادههتا ،از نترمافتزار  SPSSو  AMOSو بترای
آزمون فرضیهها از آزمون دو نمونهای مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه ،همبستگی پیرسون و رگرستیون ننتدمتغیره
استفاده شده اس ب نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه معنادار در باف
* نویسنده مسؤول

قدیم؛ بین متغیتر رضتایتمندی از کیفیت

محتی

fathi941@gmail.com
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مسکن با سن ،میزان تحصیالت و مدت سکون
معنادار اس ب در باف

در روستاس  ،اما با متغیتر متدت ستکون

جدید؛ رابطه بین متغیر رضایتمندی از کیفی

اما با میزان تحصیالت و مدت سکون

در محلته دارای رابطته

محی مسکن با سن رابطه معکتوس و معنتادار،

در محله رابطه مستقیم و معنتادار و در رابطته بتا متدت ستکون

رابطه معنادار نیس ب در بررسی و مقایسه میانگین نمره رضایتمندی از کیفیت

محتی مستکن و جتنس و وضتعی

تأهل افراد ،نمرات نشاندهنده یکسانی ارزش رضایتمندی در بین گروههای جنسی و وضعی
قدیم ،از بین متغیرهای مست قل ،متغیتر متدت ستکون

مدل رگرسیونی باف

محی مسکن و پسازآن مدت سکون

رضایتمندی از کیفی

سن در آن نقش داشتهاندب در باف
محله ،مدت س کون

در روستتا

تأهل اس ب بر استاس

در محلته بیشتترین تتأ یر را بتر متغیتر

در روستا ،وضعی

تأهل ،جنس ،میتزان تحصتیالت و

جدید ،متغیر میزان تحصیالت بیشترین تأ یر و پسازآن ستن ،متدت ستکون

در روستا ،وضعی

تأهل و جنس ،به ترتیب در متغیر رضایتمندی کیفی

در

محیطی مسکن تتأ یر

داشتهاندب در ادامه نتایج بهدس آمده از مدل تجربی تحقیق ( )SEMنشاندهنده برازش نسبتاً مناسب مدل با توجه بته
دادههای جمعآوریشده ،نو سؤاالت طرحشده ،مفاهیم ،مقولهبندیها و نارنوب منتخب در پژوهش اس ب
محیطی ،رضایتمندی ،باف  ،حاج

واژههاي کليدي :کیفی

آقاب

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

منحصتربهفترد و کالبتدی

ویژهای اس ب نند کارکردی بودن و پاسخگویی به نیازهای مختلف انسانی (اقتصتادی -تولیتدی ،اجتمتاعی وببب) در
ساخ

مساکن روستایی درگذشته بسیار موردتوجه بوده اس ب افتزایش جمعیت  ،دگرگتونی درروش ،نقتلوانتقتال

انسان ،کاالها و بسیاری از امور دیگر منجر به تغییر کاربری و کالبدی روستاها شده اس ب دراینبتین تغییتر کتاربری
مسکن ،کم و کیف آن ،وجود خدمات و تسهیالت وببب مسئلهای اساسی برای روستاییان و مسئوالن آن گردیده اس ب
بنابراین در حال حاضر مسئله مسکن و تغییرات در آن ،یک امر جهانی اس

و جوامع و کشورهای مختلف نیتز بتا آن

مواجهه هستند ()Gallent, Shucksmith & Tewdwr Jones, 2003:15ب یکی از مشتکالت اساستی بتیخانمتانی و
نداشتن سرپناه مناسب اس

( )Milbourne & Cloke, 2006:1و از سوی دیگر در کشورهای درحالتوستعه کیفیت

پایین مسکن روستایی نیز مزید بر مسائل امر مسکن شده اس
به سرپناه فیزیکی نیس

( )Ogu, 1994:53و توجه به آن ،امروزه ،صرفاً توجه

و تمتامی ختدمات و تستهیالت عمتومی الزم را بترای بهتتر زیستتن شتامل متیشتود ( K

)Napp,1982:35ب بر این اساس در سالهای اخیر ،تناسب و توستعه ،تبیتین جایگتاه و ابعتاد مستکن روستتایی نیتز
موردتوجه و بحث قرارگرفته اس

( )Gallent,2009:207درواقع وضوح و اهمی

نقش مسکن در روستاها هنگامی

نمود عینیتری پیدا میکند که به نقش غالب آن در مجموعه عناصر تشکیلدهنده باف هتای روستتایی توجته شتودب
همچنین سازمان فضایی ،نحوه استقرار و ساخ
هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی اس

و باف

آن بیانگر کیفی

(ایروانی)11 :1917،ب

استفاده از محی و تأ یر اقتصاد ،سن ها و

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

معموالً در مناطقی که روستاها مورد بیتوجهی و غفل
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واقعشدهاند ،مسائل و مشکالتی به وجود میآید که عتدم

توجه و رسیدگی به آن ،منجر به حاد و الینحل شدن این مشکالت میگردد و این امر موجب پیدایش نارستائیهتای
فراوان برای زیس

و ادامه سکون

در روستاها گردیده اس ب درواقع سکونتگاههای روستایی بهعنتوان نشتمانتداز

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

کالبدی و فضایی خود شده و نادیده گرفتن و رها نمودن روستاها ،بیتوجهی نسب

آنها ،نهتنها باعث سلب آسایشبخش قابلتوجهی از جمعی

بته مستکن و

کشور ،بلکه موجب برهم زدن تعادل اجتمتاعی،

اقتصادی کالبدی مناطق و متعاقب آن بروز نابسامانی در نظام سکونتگاهی کشور است

(حبیبتی)111-151 :1975 ،ب

به همین دلیل برنامهریزی و سیاس گذاری در امر مسکن مناسب و الگوی مطلوب بترای ستاکنان روستتایی در ننتد
سال اخیر از دغدغههای برنامهریزان روستایی شده اس  .اگرنه تالشهایی در مسیر تحول و توسعه مسکن روستایی
کشور صورت گرفته ،اما به دلیل حل نشدن بعضی مشکالت و ادامه یافتن مسائل موجود در روستا ،همچنان اولوی
توجه به برنامههای توسعه روستایی در صدر قرار دارد (لطفی )115 :1911 ،یکی از راهتهای مهتم شتناخ
مسکن ،مطالعه و آگاهی از رضای مندی ساکنین روستایی از کیفی

وضتعی

محی در باف های مختلف روستا با توجته بته

شرای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی آن اس ب تا بر اساس آن برنامهریزیهای از پیش تدبیر شده تهیته و بتا نظتارت
الزم ،اجرا و درنتیجه موجب رفع مسائل در این امر گرددب همچنین سکونتگاهی متناسب با شرای  ،موقعی

محیطی،

نیاز و شأن واالی انسانی فراهم آوردب
روستای حاج آقا واقع در شهرستان لنجتان بته دلیتل افتزایش جمعیت  ،جتوانی جمعیت
بهمرورزمان باف
کمی

و کیفی

و نیتاز بته مستکن،

جدیدی در آن ایجادشده که بر اساس طرح و برنامهای صحیح و مدونی نبوده و بنتابراین ازلحتا
محیطی ،نارضایتی و مسائلی را برای ساکنان آن ازلحا اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ایجتاد نمتوده

اس ب بر این اساس ،هد

پژوهش ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

محیطی سکونتگاه روستتایی بتا تأکیتد بتر

قدیم و جدید در منطقه موردمطالعه اس

تا با مقایسه آن در هر دو باف  ،همچنتین

مسکن و مقایسه آن در دو باف

بررسی و تحلیل عوامل مؤ ر بر رضای مندی ساکنین روستا از کیفیت

محیطتی ،آگتاهی و شتناخ

الزم را جهت

برنامهریزی و طرحهای روستایی در بخش مسکن در برنامههای توستعه منطقته در آینتده ارائته دهتد و بترای ستایر
روستاها نیز جنبه کاربردی داشته باشدب
امید اس

تحلیل و بررسی این موارد ،بتواند راهگشای برنامهریزی و طراحی صحیح در ستطوح مختلتف منتاطق

روستایی بوده و توسعه روستایی را با خود به همراه داشته باشدب
پيشينه تحقيق
نقطه قوت این پژوهش که باعث توجه به اهمی

بررسی آن گردید ،پژوهشهای اندک انجامشده در ایتن حتوزه

به ویژه منطقه موردمطالعه و شرای آن ناحیه بوده اس ب در این قسم
میشودب

از پژوهش ،اشاره مختصری به این پژوهشها

 / 1فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پیاپی  )17تابستان 1931

 (سورنسن )2111،1پژوهشی در یک منطقه روستایی از کشور دانمارک با عنتوان «رضتایبررسی ارتباط آن با تقاضای فردی برای مالکی

مکتانی و

موقعیت

خانه در منطقه» بر اساس پرسشنامه انجام داده و آن را با مالکی

یک منطقه شهری مقایسه نموده اس ب نتایج این تحقیق بیانگر ارتباط قتوی بتین رضتایتمندی از موقعیت
خانه بهویژه در مناطق روستایی بوده و همچنین تفاوت نتر مالکیت

تقاضای فردی برای مالکی

در

مکتانی و

خانته در شتهر و

روستا را حدود  ٪6اظهار داشته اس ب
 (سئونگئون و کریستین )2113،2پژوهشی در ایالدل بستگی جامعه و رضای

ایتوا آمریکتا ،بته بررستی روابت بتین مستکن و رضتای ،

جامعه و مکانیسمهای پیچیده در پیشبینی رضای

اجتماعی جوامع در میان ستاکنان در

مناطق روستایی پرداختهاندب نتایج این مطالعه نفوذ و نقش دلبستگی به جامعته (تعلتق اجتمتاعی) را بته رضتای

از

مسکن تأیید میکند.

 (بریرتون و بولوک )21111،9در کشور ایرلند با نظرسنجی از افراد در ستال  2111و  2117و استتفاده از روش-های کمّی و کیفی به تجزیه وتحلیل از کیفی

زندگی روستایی پرداختهاندب بررسی نگرش افراد پاستخگو و تغییترات

نگرشی در این دوره زمانی از سطح رضای

زندگی بتوده است ب

نتایج نشان میدهد رضای

زندگی بهعنوان یک پارامتر مهم برای تعیین کیفی

از زندگی در مناطق روستایی ایرلند بتا توجته بته شترای بتهطتور متداوم بتاال متیرودب

بزرگترین تغییرات نگرشی به ارائه نگونگی امکانات و خدمات برمیگردد و همچنین مشکالت زنتدگی روستتایی
بهدوراز هزینه مسکن ،به نگونگی دسترسی به بهداش  ،درمان ،حملونقل عمومی منتقلشده است ب مستائل مهمتی
میشود ،عبارتاند از :شاخصهای اقتصادی (بهعنوانمثال :امنی  ،درآمد ،مالکی

خانته)،

که در مقیاس محلی یاف

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

ختوب

محی زیس )ب
 (حاجی نژاد و همکاران )1913 ،با بررسی متغیرهای فردی مؤ ر بر رضای مندی شهروندان از کیفیتزندگی و مقایسه آن دو باف
بین ساکنان باف

قدیم وجدید ازنظر رضایتمندی اس

تأ یر گذاری از کیفی
در باف

قدیم و جدید شهر شیراز پرداختهاندب نتایج این پژوهش بیانگر وجود اختتال
و با بررسی عوامل شتانزدهگانته؛ در بافت

انتدکی

جدیتد بیشتترین

محی مربوط به عوامل از قبیل میزان تحصیالت ،درآمد ماهیانه خانوار و وضعی

قدیم میزان تحصیالت و وضعی

محتی

تأهل بوده و

تأهل بیشترین تأ یرگذاری را داشتهاندب

 (ایروانی )1917،تحقیقی با عنوان «نوسازی مسکن روستایی مقایسه مسکن جدید و قدیم در روستای علیآبتادخراسان جنوبی» انجام داده اس ب نتایج مطالعه حاکی از آن اس
بهویژه مسکن میبایس

که برنامهریزی در بخش ستکونتگاههتای روستتایی

با تأمل در الگوهای معماری و مصادیق بومی و اتکا به امکانات و دانش بومی و تلفیق آن با

تکنیک روز باشد و نیز اشاره به این مطلب دارد که تعمیم سیاس های مسکن شتهری بترای روستتاها از مهتمتترین
ضعفهای کیفی در برنامههای مسکن روستایی اس

و ادامه این برنامهها و طرحها دستاوردی بهجتز صتر

شتدن

1 Sorensen
2 Seongyeon &Christine
3 Brereton&Bullock

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

هزینه های هنگفت

و القتان نابستامانی و آشتفتگی فضتایی بیشتتر نخواهتد داشت

ساخ وساز و سازگار با محی و بسیج همگانی برای آموزش و ترویج درس
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تهیته دستتورالعمل

و درنهایت

ساختن و سیاست هتای تشتویقی را

پیشنهاد میکندب
 (موسوی و صالحی )1911،پژوهشی با عنوان « بررستی ابعتاد اجتمتاعی الگوهتای ستنتی و جدیتد در مستاکنروستایی ،مطالعه موردی روستای رزقآباد» انجام دادهاندب روستای رزقآباد واقع در فاصله  5کیلتومتری شترق شتهر
قدیمی کاشمر در استان خراسان و یک روستای دشتی محسوب میشودب اساس پژوهش با توجه به نظریته نوستازی
مقایسهای بین الگوی مسکن سنتی و مدرن بوده و نشان میدهد روند مدرنیزاسیون در روستتا موجتب دگرگتونی در
ساختار مسکن و درنتیجه تغییر کارکرد آن شده و با نیاز خانواده روستایی مطابق

نداردب

فرضيه
بین ویژگیهای فردی (سن ،جنس ،وضعی
رضایتمندی از کیفی

تأهل ،میتزان تحصتیالت و متدت ستکون

محیطی مسکن روستا (باف

در محلته و روستتا) و

قدیم و جدید) رابطه وجود داردب

روش تحقيق و مراحل سنجش کيفيت محيط و معرفي معيارها
این پژوهش ازلحا نو  ،توصیفی -تحلیلی ،تدوین نارنوب نظری پژوهش از روش اسنادی 1و پاسخگویی بته
سؤاالت پرسشنامه به روش پیمایشی 2صورت گرفته اس ب تحقیق به لحا ماهی

کاربردی و ازنظر وستع

پهنتاور

اس ب واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل خترد و تجزیتهوتحلیتل دادههتا بتا استتفاده از نترمافتزار  SPSSو Amos18

انجام گرفته اس ب جامعه آماری افراد  11سال به باالی روستاییان ساکن روستای حاج آقتا در بختش باغبهتادران از
شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان بوده که بر اساس سرشماری سال  1931کل جمعی
حجم نمونه در باف

قدیم  51و در باف

روستتا 751،نفتر است ب

جدید  11نفر از طریق نمونهگیری بهصورت سهمیهای و بهطتور تصتادفی

بر اساس فرمول کوکران ،انتخاب و پرسشنامه توزیع گردیده اس ب
با توجه به آنکه کیفی
افراد (همچون کیفی

محی های سکونتی برای ساکنانش ،یک ارزش ذهنی دارد بنتابراین بترای ارزیتابی ذهنتی

محی و ویژگی های نندگانه محی مسکونی) طی کردن نندین مرحله موردنیاز اس

که این

مراحل بدین شرح اس  -1 :شناسایی ویژگیها و ساختاربندی آنها؛  -2ارزشگذاری ویژگیها؛  - 9ستنجش وزن
نسبی ویژگیها؛ -1جمع ارزشی وزنهای تخصیص دادهشده؛  -5تحلیل میزان حساسی ب
درواقع مجموعه عواملی که برای سنجش کیفی

محی متدنظر قترار متیگیتردب نیمتر کیفیت

محیطتی حتوزه

موردمطالعه را به وجود میآوردب نیمر یک نمای سریع و آسان از شرای محی برحسب عتواملی محیطتی مترتب
فراهم آورده و درنتیجه زمینه را برای شرو برنامهریزی و تدوین استراتژیهای توسعه حوزه موردمطالعه به دست

-

میدهد (حاجی نژاد و همکاران)63-71 :1913،ب
1 Documentary Method
2 Survey Method
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در این راستا معیارهایی با توجه به مطالعات قبلی بررسی و انتخاب میشود (جدول  )1تا بر استاس آن و نیتز بتا
توجه به شرای منطقه ،به ارزیابی از رضای

محی پرداخته شودب (جدول )2

1

جدول  -1معيارهاي کيفيت محيط در منطقه موردمطالعه
معیارهای کیفی

پژوهشگر
کوین لینچ

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

()1311
ایروانی ()2111
حاجی نژاد
()2111
نگارندگان
()2119

محی

بررسی استانداردهای ساخ وساز و کنترل زلزله ،تنو  ،جه گیری مناسب در برابر بتاد و تتابش استتفاده از مصتالح
بومی در مقابل شرای طبیعی نزدیک بودن مسکن به واحدهای خدماتی و زمین کشاورزی
صدا ،بو ،آلودگی ،زباله ،امنی  ،شلوغی ،تسهیالت شهری ،شبکه دسترسی ،فضای سبز ،دسترسی به خدمات ،خوانایی،
مقیاس انسانی
آسایش و محرمی  ،ارزش اقتصادی ،تعلق مکانی ،ریشههای عمیق تاریخی ،مالکی

منبع :تلفیقی از کوین لینچ ،111-117 :1971،ایروانی ،29 :1917،حاجی نژاد 77 :1913،و یافتههای تحقیقب

جدول  -2معيارهاي منتخب در ارزيابي کيفيت محيطي مسکن در منطقه موردمطالعه و تقسيمبندي ابعادي آن و پايايي
آنها
ابعاد

آلفای

شاخصها

کرونبا

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

سرزندگی ،نظم ،زیبایی ،جه گیری مناسب در برابر باد و تابش ،هماهنگی و منطبق بودن مصالح کاربردی با
نو اقلیم منطقه ،پیوند با طبیع  ،نزدیکی به زمینهای کشاورزی و واحدهای خدماتی دامی ،استاندارهای

1/171

متوس ساختمانی در برابر زلزله وببب ،تنو در ظاهر مسکنب
اجتماعی

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

و فرهنگی

ریشههای عمیق تاریخی ،توجه به مقیاس انسانی ،استفاده از نمادهای متناسب،

اقتصادی

تعمیر و بازسازی آسان ،مالکی  ،ارزش اقتصادی مسکن

و آسایش،

1/752
1/792

منبع :تلفیقی از کوین لینچ ،111-117 :1971،ایروانی ،29 :1917،حاجی نژاد 77 :1913،و یافتههای تحقیقب

 1در اين پژوهش جهت بررسي اعتبار يا روايي پرسشنامه ،از اعتبار صوري استفاده شده است .بدين روش كه پس از تهيه و تنظيم پرسشنامه ،با استفاده از
نظرات اساتيد و صاحبنظران روش تحقيق و با توجه به اظهار نظر آنها ،نقاط ضعف پرسشنامه بر طرف شده و براي بررسي پايايي متغيرهاي مورد مطالعه ،از
ضرايب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .اين روش براي هماهنگي دروني ابزار اند ازه گيري از جمله پرسشنامه و يا آزمونهايي كه ويژگي هاي مختلف را
اندازهگيري ميكند ،كاربرد دارد و دامنه آن از  0تا  1در نوسان است (سرمد و همکاران.)161: 1131،

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی
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محدوده و قلمرو پژوهش
روستای حاج آقا سم

جنوب غرب بخش باغبهادران از شهرستان لنجان ،با  51درجه و  21دقیقه طول شترقی

و  95درجه و  21دقیقه عرض شمالی قرار دارد (سازمان مدیری

و برنامهریزی استان اصفهان)1976،ب حاج آقتا بتا
(مرکز آمتار

دارا بودن  211خانوار و با جمعیتی بالغبر  751نفر ( 116مرد و  911زن) واقع در دهستان زیر کوه اس
ایران)1931،ب شکل شماره ()1ب

شکل  -1موقعيت جغرافيايي منطقه موردمطالعه

این روستا از شرق به روستای الیبید و از غرب به روستای قلعهآقا محدود متیشتود کته بافت
شمالی روستا و باف

جدید در جنوب روستا اس

اس ب منازل مسکونی و باف

و درواقع جاده اصفهان-شهرکرد آن را به دو بخش تقسیم نموده

جدید به طور کامل ،نوساز بوده (عدم سازگاری با جنبه زیستتی ،معیشتتی و اجتمتاعی

روستاییان در آن مشهود اس ) و ازلحا جمعیتی پرتراکمتر از باف
خانوارهایی از روستاها و شهرهای بخش ،به این باف
نامنظمتر نسب
و بیشتر اس

قدیم طی سالهتای اخیتر شتده است

مهاجرت داشتهاندب اغلب منازل مسکونی باف

سنتی و سازگار با نیاز زیستی ،معیشتی و اجتماعی روستاییان اس
باف

قتدیم در بختش

جدید روستا اس ب همچنین در مقایسه با باف

قدیم به ستبک

و ازلحا کالبتدی و شتبکه معتابر دارای شتکلی
جدید دارای نشماندازها ،مناظر طبیعی زیبتاتر

و ازلحا دسترسی به زمینهای کشاورزی و واحدهای دامداری ،مکانهای عمومی وضعی

بسیار مناسب و بهتری را داردب درواقع باف

و حتتی

دسترستی

جدید روستا همچون شهرکهای جدید بیشتر جنبه خوابگاهی داردب
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مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
این مطالعه بر نهار مفهوم اساسی استوار اس  ،یکی باف

که در اینجا به معنتی بافت

عمتومی ستکونتگاههتای

روستایی بیانگر شکل ،فرم و الگوی حاصل از تأ یرگذاری عوامل گوناگون در عرصته روستتا ،نحتوه ارتبتاط ،کتنش
متقابل این عناصر و ویژگیهای آن اس ب همچنین باف

کالبدی این سکونتگاهها نمایانگر نحوه نظمپذیری خانتههتا،

استقرار اراضی زراعی و نیز نگونگی قرار گرفتن راهها و میدانها (شبکه معتابر) در کنتار یکتدیگر است ب بنتابراین
اجزای باف

سکونتگاه روستایی به تفکیک عبارت اس

از:

 خانهها مزار  ،باغها و مراتع مکانهای عمومی و میدانها شبکه معابر بهعنوان شریان ارتباطی مجموعه سکونتگاهی (سعیدی)52 :1911،ببهبیاندیگر باف

مهمترین نظم تجمع عناصر اس

که درعینحال که یک نظم روان و اطمینانبخش از شباه ها

در ساختار و مقیاس دارد ،باید اجازه بدهد عناصر ،تفاوتهای انفرادی خود را هم داشته باشد (ایروانی)21 :1917،ب
مفهوم مسکن نیز که به عنوان مأمن و سرپناه آدمی از دیرباز موردتوجه انسان بوده و همتواره در فراینتد تتاریخی
نند هزارسالهاش ،سیمای ظاهری و کارکردهای داخلتی آن متتأ ر از مقتضتیات مکتانی-زمتانی ،شترای اقتصتادی-
اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر و تحول بوده اس

(غفاری)55 :1917،ب

بهطورکلی با توجه به تعاریف مسکن در ابعاد مختلف ،میتوان مسکن مناسب و بهینه را ننین تعریف کرد :مسکن
مناسب عبارت اس

از فضای سکونتی مناستبی کته آستایش ،دسترستی مناستب ،امنیت  ،پایتداری و دوام ستازهای،

روشنایی کافی ،تهویه و زیرساخ های اولیه مناسب از قبیل :آبرسانی ،بهداش
مناسب و قابلدسترسی ازنظر کار و تسهیالت اولیه اس

و آموزش ،محی زیس

و همچنین زمینه رشد و تقوی

سالم ،مکان

رواب بتین اعضتای ختانواده

(ارتباط افقی) و رواب همسایگی (ارتباط عمودی) را برای ساکنانش فراهم آورده و مهمتر از همه متناستب بتا تتوان
مالی خانوار اس

(ملکی)1912:62،ب مسکن ایرانی در مقابل بستتر گستترده طبیعت

و در تضتاد و یتا تلفیتق بتا آن،

فضاهای خاصی را خلق میکند که آن فضای معماری یعنی قویترین و مهمترین فترآورده دست
هیچگاه بهصورت بیتفاوت قرار نمیگیرد و در ویژگیهای خارجی شتکل و بافت
داخل بنا (نه در برداش

انستان است

کته

و در برقتراری نظتام ختا

در

عینی از راه پیروی از رواب موجود بین فتردی و نته در برداشت

شتکلی-روانتی از راه

تنظیم فضای سهبعدی در رابطه باسلیقهها ،عادات و خواستهها) مفهومهای معینی را تعریف میکنتد (فالمکتی:1916،
) 119ب براین اساس مسکن روستاییان معموالً استراحتگاه و محل زندگی خانوادگی و همچنتین تتأمینکننتده اهتدا
اقتصادی و معیشتی آنان اس ب البته نو آرایش درونی مساکن روستتاییان در سرتاستر جهتان بتا توجته بته شترای
جغرافیای ناحیهای ،عمدتاً با یکدیگر تفاوت دارندب خصوصیات و اوضا فرهنگی ،اجتماعی و اقتصتادی روستتاییان
در ارتباط با تنو و نگونگی نشماندازهای طبیعی در نقاط مختلف جهان ،موجب پیدایش انوا خاصتی از مستاکن
روستایی شده که پاسخگوی نیازهای جوامع مرتب با آن اس

(بهفروز)252 :1971 ،ب درواقع هر خانه در یتک دوره

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

زمانی مشخص و بر اساس سبک معماری آن دوره طراحی میشود ،از تکنیکهای خا
فرهنگ زیستی مردم هوی

آن زمان استفاده و بهوسیله

پیدا میکنتد (علتیالحستابی)25 :1915 ،ب درواقتع فضتاهای ستاختهشتده ،فرهنتگهتا،

آدابورسوم بومی ،رواب اجتماعی -اقتصادی که نمود تمدنهای تاریخی این مرزوبوم اس
از سوی دیگر دق
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در ساختار مسکن روستایی نشاندهنده هوشمندی و درای

را به نمایش میگتذاردب

معمار بومی این سرزمین است

کته

مسکن را سازگار با محی جغرافیایی و نیز با توجه به باورهای اعتقادی ،فرهنگی و نیز ویژگیهای معیشتی ،زیستتی
متناسب با معیارها و ویژگیهای جسمی و روانی انسان ساخته اس ب بهبیاندیگر مسکن روستایی مسکنی است
نه تنها پاسخگوی نیازهای مادی ساکنان خود بوده بلکه نیازهای معنوی ایشان را نیز برآورده کرده اس

کته

(خدابندهلو و

خرمشاهی)26 :1917،ب
در بررسی شکل ظاهری ،طرح ،نحوه ساختمان خانهها و کارکردهتای خانتههتای روستتایی مشتخص متیشتود،
سکونتگاههای روستایی بر اساس شرای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و تاریخ تکوین سکونتگاه متفاوت اس
در بررسی مسکن روستایی میتوان جنبههای خاصی را مورد توجه خا

بنابراین

قرارداد جدول ()9ب

جدول  -3کارکردهاي زيستي ،خدماتي ،معيشتي مسکن روستايي
کارکرد

نو کاربری

زیستی

هال ،راهرو ،نشیمن ،پذیرایی ،اتاقخواب ،آشپزخانه ،سکو ،حیاط ،ایوان

خدماتی
معیشتی

ورودی ،انبار ،پستو ،توال  ،حمام ،باغچه ،آبانبار ،حوض ،سایبان ،منبع آب ،ناه ،تنورخانه،
پارکینگ (گاراژ) ،آسیاب
طویله ،حیاط ،کبوتر خانه ،انبار علوفه ،مرغدانی ،آبشخور حیوانات ،آسیاب ،کارگاه ،مغازه متصل
به خانه
منبع :امینیان19 :1917،

از مفاهیم دیگر در این پژوهش واژه کیفی

محیطی اس

که منظور از آن؛ عنتوان کتردن شاخصتی است  ،بترای

اندازهگیری درجه ای از محی که برای زیستن انسان مناسب باشدب بر طبق استانداردهای برنامه شهری نتین ،مفهتوم
کیفی

محیطی شهر میتواند ننین تعریف شود؛ کیفی

(همانند اتمسفر و آب) جه

محیطی شهر ،درجهای اس

که تمام محی یا برخی عناصتر

زیستن انسان ،اقتصاد شهری و محی اجتماعی مناستب را فتراهم آورد (حتاجی نتژاد

وهمکاران)67 :1913،ب
با توجه به اینکه مفاهیم ذکرشده مرتب با محی و بهصورت ترکیبی در مطالعات جغرافیایی جتای دارد ،ازلحتا
موضو  ،زیرمجموعه جغرافیای رفتاری قرار میگیردب
ازنظر مفهومی جغرافیای رفتاری در پی کشف و شناخ

نقشههای ذهنی مردم و پردهبرداری از ادراکتات عمیتق

آنها درباره مکانهاس ب بهبیاندیگر جغرافیای رفتاری زمینه شیوههایی اس
واکنش مطلوب نشان میدهند و درنهای

که در آن مردم ادراک متیکننتد ،ستپس

در محیطشان تأ یر میگذارند را مطالعه میکنتد (شتکویی)111 :1911 ،؛ و
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بر همین اساس اس

که انسان برای ادامه زندگی در مناطق متفاوت آبوهوایی و جغرافیایی مختلتف ستادهتترین و

پیچیدهترین فعالی ها را انجام میدهدب بهاینترتیب میتوان از ابتداییترین شکل زندگی تا پیشترفتهتترین و متدرن-
ترین اشکال زندگی را در قرن حاضر مشاهده کردب میتوان گف

شکلهای مورد مشاهده از صورت ساده تا صورت

پیشرفته نتیجه تأ یر عوامل متعدد جغرافیایی ،نون آبوهوا ،ختاک ،نتاهمواریهتا ،ارتفاعتات ،آدابورستوم قتومی،
فرهنگ و وضع اقتصادی بوده اس

که نمیتوان آن را انکار کردب ناگفته نماند که تأ یر عوامل فوق بر روی گروههای

انسانی در داخل هر منطقه و ناحیه اب

زمان در معرض تغییر و دگرگونی بهسوی تکامل قترار

نبوده ،بلکه باگذش

میگیرد (قره نژاد) 21 :1911،ب درواقع برای درک رابطه ساختمان با محی ابتدا بایستتی بته دیتدگاه انستان در متورد
محی و یا به طورکلی نسب

به طبیع  ،نظر داش ب اساس ساختن ،دس اندازی به طبیع

اندازی ارتباط بسیار نزدیک با طرز تفکر انسان در مورد طبیع

اس ب نتو ایتن دست -

دارد (گروتتر)116-117 :1975،ب ایتن طترز تفکتر و

ادراک محیطی بر ذهن  ،اندیشه فردی و درنتیجه بر رفتار افراد مؤ ر اس ب
در این راستا کیفی

محی و نگونگی آن ،بخشی از قابلی های محیطی برای سنجش و ارزیابی از رضایتمندی

افراد از زندگی در باف های مختلف اس ب بنابراین رضایتمندی افراد که یکی از عوامتل ادراکتات فتردی از کیفیت
در این مطالعه موردبررسی و تحلیل قرار میگیردب

محی اس

تجزيهوتحليل دادهها و ارزيابي رضايتمندي ساکنان از کيفيت مسکن
بافت قديم توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه برحسب جنسی  61 :درصد مرد و  96درصتد زن؛ برحستب
وضعی

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

بیشترین فراوانی  56سالهها با  11درصد و سنین  22تا  17سال ،بقیه گروههای سنی؛ برحسب تحصیالت 16 :درصد
بیسواد 92 ،درصد ابتدایی 21 ،درصد سیکل 26 ،درصد دیپلم 2 ،درصد لیسانس؛ برحسب مدت سالهای ستکون
در محل :بیشترین فراوانی به مدت  5سال با  11درصد و  31درصد باقیمانتده از  7تتا  77ستال؛ و برحستب متدت
سالهای سکون

در روستا :بیشترین فراوانی به مدت  56سال با  1درصد و  32درصد باقیمانده از  11تتا  77ستال

بوده اس ب
بافت جديد توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه برحسب جنستی  61/9 :درصتد مترد و  91/1درصتد
زن؛ برحسب وضعی

تأهل 1/1:درصد مجرد 71/9 ،درصد متأهل و  21درصد بیهمسر (طتالق یتا فتوت همستر)؛

برحسب گروه سنی :بیشترین فراوانی  61 ،27و  61سالهها با  5درصد و سنین  29تا  61سال ،بقیه گروههتای ستنی؛
برحسب تحصیالت 6/9 :درصد بیسواد 26/9 ،درصد ابتدایی 29/1 ،درصد سیکل 26/9 ،درصد دیپلم 17/5 ،درصتد
لیسانس؛ برحسب مدت سالهای سکون

در محل :بیشترین فراوانی به مدت  1سال با  11/1درصتد و  51/2درصتد

باقیمانده از  1تا  11سال؛ برحسب مدت سالهای سکون
درصد و  16/2درصد باقیمانده از  5تا  56سال بوده اس ب

در روستا :بیشترین فراوانی بته متدت  17ستال بتا 19/1

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

محیطی مسکن و ابعتاد آن در دو بافت

با مقایسه میانگین نمره رضای مندی از کیفی

میشود که بهطورکلی نمره رضای مندی بهدس آمده در دو باف
مقدار بسیار کمی ( 16صدم) بیشتر از باف
اجتماعی ،اقتصادی و سپس کالبدی اس
اولوی

جدید اس ب در باف
اما در باف
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قتدیم و جدیتد مشتاهده

تا حدی به هم نزدیک اس  ،اما در باف
قدیم ابعاد رضای

کیفی

مسکن بته ترتیتب بعتد

جدید ابتدا بعد اقتصادی و سپس بعد اجتمتاعی و کالبتدی در

اس ب

برای آزمون وجود رابطه بین متغیّرهای مستقل فاصلهای (سن ،میزان تحصیالت ،مدت سکون
سکون

در روستا) با متغیّر وابسته (رضایتمندی از کیفی

گردید؛ که هد

محتی مستکن) از آزمتون همبستتگی پیرستون 1استتفاده
کته معیتار r

که دامنهاش از  -1تا  +1اس ب مقدار  1/111گویای عدم رابطه میان دو متغیّتر و  +1رابطته

کامل و  -1رابطه منفی یا معکوس کامل اس

گروهی (وضعی

در محل و متدت

از آن بررسی رابطه بین دو متغیّر (مستقل و وابستته) در ستطح مقیتاسگتذاری است

نشاندهنده ضریبی اس
مثب

قدیم بته

(کورتز)911:1911،ب برای آزمون متغیرهای مستقل استمی ننتد

تأهل) تحلیل واریانس یکطرفه 2و متغیرهای مستقل اسمی دوگروهی (جنس) آزمون دونمونتهای

مستقل 9استفاده گردیدب هد
بین میانگینها تصادفی اس

از اجرای این دو آزمون مقایسه میانگینها بوده تا مشخص شود که تفاوتهای موجود
یا متأ ر از عامل (متغیّر مستقل) و معنادار (سرمد و همکاران)19،ب

بررسي رابطه بين سن و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا (بافت قديم و جديد)
نتایج آزمتون همبستتگی پیرستون (مقتدار  r=1/132و ستطح معنتاداری= ،)1/111در رابطته بتین متغیتر ستن و
رضایتمندی از کیفی
باف

محیطی مسکن در باف

قدیم ،حاکی از عدم رابطه معناداری بتین ایتن دو متغیراست ؛ امتا در

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

معکوس (غیرمستقیم) و معنادار نشان میدهد (به عبارتی در باف
یکسانی از کیفی

قدیم همته گتروههتای ستنی رضتایتمندی تقریبتاً

محیطی مسکن در روستا دارند ،اما در باف

جدید هرنه سن افراد باالتر اس  ،ایتن رضتایتمندی

کمتر شده و بالعکس)ب در بررسی ابعاد رضایتمندی از کیفیت

محیطتی مستکن (شتامل :بعتد کالبتدی ،اجتمتاعی و

اقتصادی) با متغیر سن در دو باف
بدون رابطه معنادار؛ اما در باف

قدیم و جدید نیز نشان میدهد که؛ رابطه بعتد کالبتدی و ستن در بافت
جدید رابطه معکوس و معنادار؛ رابطه بعد اجتماعی و ستن در بافت

قتدیم،

قتدیم ،بتدون

رابطه معنادار؛ اما در باف

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

بدون رابطه معنادار اس

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

محیطی مسکن روستا و سن پاسخگویان در باف

جدید ناشی از شرای کالبدی و اجتماعی نامناسب آن است

و نته

شرای اقتصادی آنب

1 Pearson correlation
2 Anova
3 T.test
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جدول  -4آزمون همبستگي پيرسون بين سن و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن و ابعاد آن
سن و رضایتمندی

آماره آزمون

قدیم

بعد کالبدی
قدیم

جدید

بعد اجتماعی
قدیم

جدید

بعد اقتصادی

جدید

جدید

قدیم

ضریب همبستگی 1/119 1/161 -1/276* 1/219 -1/511** 1/212 -1/933** 1/132
1/111

سطح معناداری

1/153

1/111

1/156

1/111

1/376 1/676

1/119

بررسي ر ابطه بين ميزان تحصيالت و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا (بافت قديم و جديد)
نتایج آزمون همبستگی پیرسون (مقدار  r=1/116و سطح معناداری= ،)1/311بتین دو متغیتر میتزان تحصتیالت و
رضتتایتمندی از کیفیتت

محیطتتی مستتکن روستتتا در بافتت

معناداری= ،) 1/111در باف

قتتدیم و بافتت

جدید حاکی از وجود بین رابطه معنادار و مستقیم بین این دو متغیراس

جدید هرنه میزان تحصیالت افراد باالتر رود عدم رضایتمندی از کیفی
می دهد سطح سواد ،باعث باال رفتن آگاهی و شناخ
رضایتمندی از کیفی

جدیتتد (مقتتدار  r=1/119و ستتطح
(یعنی در باف

محی مسکن آنان باال رفته کته ایتن نشتان

بیشتر از محی و سطح توقعات فرد میشود)ب در بررسی ابعاد

محیطی مسکن (کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی) با میزان تحصیالت در دو باف

نتایج بدین شرح اس ؛ رابطه بعد کالبدی و همچنین بعد اجتماعی رضایتمندی از کیفی
در باف

قدیم ،بدون رابطه معنادار و در باف

از کیفی

زندگی با میزان تحصیالت در باف

قدیم و جدیتد

زندگی با میزان تحصتیالت

جدید ،رابطه مستقیم و معنادار اس ب رابطه بعد اقتصادی رضتایتمندی
جدید بدون رابطه معنادار اس

قدیم و در باف

(جدول )5ب

جدول  -5آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان تحصيالت و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن و ابعاد آن
ميزان تحصيالت و رضايتمندي

آماره آزمون

قديم

جديد

ضريب همبستگي

6/610

**6/483

سطح معنيداري

6/114

6/666

بعد کالبدي
قديم

جديد

بعد اجتماعي
قديم

بعد اقتصادي
قديم

جديد

جديد

6/148 6/648 6/244* -6/148 6/414** 6/111
6/461

6/666

6/360

6/624

6/111 6/443

بررسي رابطه بين مدت سکونت در محله و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا (بافت قديم و جديد)
در فرضیه رابطه بین متغیر مدت سکون
 r=1/951و سطح معناداری= )1/112و در باف
سطح معناداری= )1/113می توان اظهار داش
برقرار اس

(یعنی نه در باف

رضایتمندی بیشتری از کیفی
کمتری از کیفی

در محله و رضایتمندی از کیفی

محی مسکن در باف

قتدیم (مقتدار

جدید با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون (مقدار  r=1/261و
که بین دو متغیر ذکرشتده بتا اطمینتان الزم رابطته معنتادار و مستتقیم

قدیم و نته جدیتد هرنته فترد متدت بیشتتری در محلته ستکون
محی مسکن در روستا دارد و هرنه این مدت سکون

محی مسکن در روستا دارد؛ که این نشاندهنده تعلق خاطری اس

داشتته است ،

کمتر باشد ،نیتز رضتایتمندی
که فرد نسب

به مکان زنتدگی

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

خود بعد از مدتی به دس
با مدت سکون
سکون

میآورد)ب در بررسی ابعاد رضایتمندی از کیفی

در روستا در دو باف

در روستا در باف
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زندگی (کالبدی ،اجتمتاعی و اقتصتادی)

قدیم و جدید؛ رابطه بعد کالبتدی رضتایتمندی از کیفیت

قدیم و جدید ،رابطه مستقیم و معنادار و در بقیه ابعاد در دو باف

نداردب این نتایج نشاندهنده آن اس

که تأ یر بعد کالبدی رضای

محل ،بیشترین تأ یر داشته و دیگر ابعاد ،تأ یری بر رضای

از کیفی

زنتدگی بتا متدت
دیگر رابطه معنتاداری

مسکن در رابطته بتا متدت ستکون

در

نداشتهاند (جدول )6ب

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

بعد کالبدي

مدت سکونت در محله و رضايتمندي

قديم

بعد اجتماعي

قديم

جديد

ضريب همبستگي

*6/354

*6/201

*6/633 6/215 6/102 6/264 6/365** 6/344

سطح معنيداري

6/612

6/611

6/442 6/133 6/156 6/155

6/614

جديد
6/660

قديم

بعد اقتصادي
قديم

جديد

جديد

بررسي رابطه بين مدت سکونت و رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا (بافت قديم و جديد)
در فرضیه رابطه بین متغیر مدت سکون

در روستا و رضایتمندی از کیفی

محی مسکن در باف

به نتایج آزمون همبستگی پیرسون (مقدار  r=1/151و سطح معناداری= )1/726و در باف

قدیم با توجّه

جدید بتا توجته بته نتتایج

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

(یعنی مدت سکون

بیشتر فرد در روستا نه باف

قدیم و نه باف

محی مسکن در روستا نشده اس )ب در بررسی ابعاد رضایتمندی از کیفی
با مدت سکون

در محله در دو باف

جدید ،باعث رضایتمندی وی از کیفیت
زندگی (کالبدی ،اجتمتاعی و اقتصتادی)

قدیم و جدید نیز بین هیچکدام از ابعاد رابطه معناداری ندارد (جدول )7ب

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

در روستا و

بعد کالبدی

رضایتمندی

آماره آزمون

قدیم

جدید

قدیم

ضریب همبستگی

1/151

1/199

1/111 1/179 1/111 -1/119 1/133 1/113

سطح معناداری

1/726

1/291

1/727 1/619 1/323

بررسي رابطه رضایتمندی از کیفی

1/177 1/597

محیطی مسکن روستا (باف

برای آزمون تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی
استفاده گردیدب نتایج بهدس آمده در باف

جدید

بعد اجتماعی
قدیم
1/566

جدید

بعد اقتصادی
قدیم

جدید

قدیم و جدید) برحسب جنسی

محی مسکن برحسب جتنس از آزمتون دونمونتهای مستتقل

قدیم (مقدار  t = -1/123و سطح معنتاداری=  )1/377و در بافت

جدیتد
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(مقدار  t = 1/119و سطح معناداری= )1/66بیانگر عدم وجود تفاوت معنتادار بتین میتانگین رضتایتمندی از کیفیت
محی مسکن زنان و مردان اس ب به عبارتی هیچگونه تفاوت رضایتمندی از کیفی
بین زنان و مردان وجودب با مقایسه میانگینها در بین دو گروه در باف
میانگین= )9/57و در باف

محتی مستکن در هتردو بافت

قتدیم (متردان بتا میتانگین= 9/53وزنتان بتا

جدید (مردان با میانگین= 9/92وزنان با میانگین= ،)9/95نیز متیتتوان ایتن عتدم تفتاوت

میانگین را مشاهده کردب همچنین در بررسی ابعتاد میتانگین رضتایتمندی از کیفیت
اقتصادی) برحسب جنس در دو باف

زنتدگی (کالبتدی ،اجتمتاعی و

قدیم و جدید نشان می دهد که حتی در ابعاد کیفیت

بین زنان و مردان هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد و رضای

هر دو گروه یکسان است

رضتایتمندی از مستکن

بته جتدول ( )1و جتدول ()3

مراجعه شودب
جدول  -8نتايج آزمون ( )t-testابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد آن برحسب جنس
رضایتمندی از کیفی

کالبدی

مسکن و ابعاد آن برحسب

اجتماعی

جنس

آماره آزمون

قدیم

اقتصادی

جدید

قدیم

جدید

مقدار t

1/211

-1/616

-1/557 1/956 -1/297 -1/517 -1/921 1/611

سطحمعناداری

1/711

1/512

1/617 1/729

1/511

قدیم

1/711

جدید

1/611

قدیم

1/111

جدید

جدول  -1آمار توصيفي آزمون ( )t-testبراي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد آن
برحسب جنس
رضایتمندی از کیفی محی مسکن و

کالبدی

ابعاد آن برحسب جنس
آماره
آزمون

میانگی
ن

قدیم

قدیم

جدید

مرد

زن

مرد

زن

=92

=11

=13

=91

n

n

n

n

9/53

9/57

9/92

9/95

مرد

اجتماعی
جدید

زن

مرد

قدیم

زن

مرد

اقتصادی
جدید

زن

مرد

قدیم

زن

مرد

جدید
زن

مرد

زن

/52

/17

/15

/17

/71

/75

/16

/17

/56

/51

/66

/71

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

بررسي رابطه رضايتمندي از کيفيت محيطي مسکن روستا (بافت قديم و جديد) برحسب وضعيت تأهل.
برا ی آزمون تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی
درواقع بیانگر تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی
نتایج بهدس آمده از این آزمون در باف

زندگی برحسب وضعی
زندگی برحسب وضعی

تأهل از آزمون تحلیل واریتانس کته
تأهل اس  ،استفاده گردیدب با توجه به

قدیم (مقدار  f=1/192و سطح معنتاداری= )1/111و بافت

 f=1/155و سطح معناداری= ،)1/696میتوان نتیجه گرفت

جدیتد (مقتدار

کته واریتانس درونگروهتی (یعنتی درون هتر گروهتی
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ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

بهعنوان مثال :مجرد با مجرد) و بین گروهی (یعنی بین گروهها بهعنوانمثال :مجرد با متأهل) میتانگین رضتایتمندی از
کیفی

زندگی در بین سه گروه نندان تفاوت نداشته اس  ،به عبارتی میتوان اظهار داش

سه گروه در متغیر میانگین رضایتمندی از کیفی
سایر با یک دید به رضایتمندی از کیفی
رضایتمندی از کیفی

زندگی تا حدودی نزدیک به هم اس

که میتانگین نمترات هتر
و سه گروه مجرد ،متأهتل و

زندگی توجه دارند و فرضیه موردنظر رد میشودب در بررسی ابعاد میتانگین

زندگی (کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی) برحسب وضعی

نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت بین ابعاد رضایتمندی بوده اس
وجود تفاوت میانگین در بین گروههای موردنظر بوده اس

تأهل نیز در دو باف

که فق یک بعتد (کالبتدی بافت

قدیم و جدیتد
جدیتد) نشتان از

به جداول شماره  11و  11مراجعه شودب

جدول  -16نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه بين وضعيت تأهل و تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيطي
مسکن و ابعاد آن
تفاوت میانگین رضایتمندی از کیفی

آماره

ابعاد آن برحسب وضعی

آزمون

محی مسکن و

کالبدی

تأهل

اجتماعی
قدیم

جدید

اقتصادی
قدیم

جدید

جدید

قدیم

جدید

قدیم

مقدار f

1/192

1/155

1/511 1/511 2/131 1/631 9/716 1/611

سطح معناداری

1/111

1/696

1/221 1/569 1/111 1/519 1/127 1/219

جدول  -11آمار توصيفي آزمون ( )anovaبراي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد آن
برحسب وضعيت تأهل
تفاوت ميانگين رضايتمندي از كيفيت محيط مسکن و ابعاد آن برحسب وضعيت
تأهل

آماره
آزمون
ميانگين

كالبدي

جديد

قديم

جديد

قديم

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

مجرد متأهل ساير مجرد متأهل ساير

1/31

1/60

1/66

1/11

1/13

1/10

1/16 1/11

1/91

1/13 1/63 1/69

ادامه جدول  -11آمار توصيفي آزمون ( )anovaبراي ابعاد تفاوت ميانگين رضايتمندي از کيفيت محيط مسکن و ابعاد
آن برحسب وضعيت تأهل
تفاوت ميانگين رضايتمندي از كيفيت محيط مسکن
آماره
آزمون
ميانگين

اجتماعي

و ابعاد آن برحسب وضعيت تأهل
قديم

قديم

جديد

اقتصادي
جديد

جديد

قديم

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

مجرد

متأهل

ساير

1/31

1/60

1/66

1/11

1/13

1/10

1/56

1/50

1/19

1/13

1/11

1/06

1/96

1/65

1/33

1/35

1/50

1/63
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تحليل رگرسيوني
در قسم های قبل رابطه متغیرها ،بر اساس فرضیات تحقیق بهصورت دوبهدو موردبررسی قرار گرف ب اکنون بتا
استفاده از رگرسیون نند متغیری سعی داریم ،تأ یر مجمو متغیرهتای مستتقل را بتر متغیتر وابستته موردبررستی و
تحلیل قرار دهیمب
در تحلیل رگرسیون مشخص میشود ،متغیرهای مستقل (پیش بین) تا نه حد توان تبیین واریانس متغیر وابسته را
داردب
در این مدل  6متغیر مستقل در شکل رگرسیونی قرار گرفتند که ضریب همبستگی نندگانه آنها بتا رضتایتمندی
کیفی

محیطی مسکن در باف

قدیم برابر  R=1/161و ضریب تعیین برابتر بتا  R2=1/211و در بافت

جدیتد برابتر

کته در بافت

قتدیم حتدود

 R=1/536و ضریب تعیین برابر با  R2=1/921به دس
 1/21و در باف

آمدب این ضریب بیانگر آن اس

جدید حدود  1/92از واریانس یتا پراکنتدگی متغیتر رضتایتمندی کیفیت

محیطتی مستکن توست

متغیرهای مستقل موجود در مدل تجربی تحقیق تبیین میگردد و بقیه واریانس پراکنتدگی ،توست متغیرهتایی تبیتین
میشود که در تحقیق ما وارد نشده اس ب
همچنین جدول ( )12برای باف

قدیم نشان می دهد از بین متغیرهای مستقل ،متغیر مدت ستکون

در محلته بتا

محیطتی مستکن و پتسازآن متدت ستکون

در روستتا بتا

  =1/561بیشترین تأ یر را بر متغیر رضایتمندی کیفی
 ،  =-1/921وضعی

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

متغیر وابسته نقش داشته اس ب در باف

محیطی مسکن دارد و پسازآن سن با  ،  =-1/213مدت ستکون

تأ یر را بر متغیر رضایتمندی کیفی
 ،  =1/166مدت سکون

جدید از بین متغیرهای مستقل ،متغیر میزان تحصیالت با   =1/917بیشترین

در روستا با  ،  =1/133وضعی

در محلته بتا

تأهل با   =1/131و جنس با  ،  =1/169به ترتیتب در

تبیین متغیر وابسته تأ یر داشته اس ب
جدول  -12ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش
فرضیات تحقیق
مقدار اب
سن
جنس
وضعی

تأهل

باف

ضریب زاویه
B

رگرسیون
انحرا

معیار

ضریب استاندارد


t

Sig

قدیم

9/159

1/911

-

1/111 11/172

جدید

9/165

1/191

-

1/111 29/621

قدیم

1/111

1/111

1/161

1/711 1/929

جدید

-1/112

1/111

-1/213

1/136 -1/611

قدیم

1/162

1/111

1/115

1/116 1/761

جدید

1/121

1/199

1/169

1/511 1/611

قدیم

1/111

1/117

1/115

1/133 1/619

جدید

1/121

1/199

1/131

1/931 1/151

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی
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ادامه جدول  -12ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش
باف

فرضیات تحقیق
میزان تحصیالت
مدت سکون

در

محل
مدت سکون

در

روستا

ضریب زاویه

رگرسیون
انحرا

B

ضریب استاندارد

t



معیار

Sig

قدیم

1/126

1/115

1/116

1/562 1/515

جدید

1/151

1/115

1/917

1/111 9/111

قدیم

1/113

1/119

1/561

1/117 2/112

جدید

1/119

1/111

1/166

1/113 1/621

قدیم

-1/115

1/119

-1/921

1/191 -1/511

جدید

1/111

1/111

1/133

1/991 1/372

مدل معادله ساختاري پژوهش
پیچیدگی ماهی

پدیدههای اجتماعی منجر به کشف تحلیلهای نندمتغیره جه

افزایش دق

و ستطح اطمینتان

شکل های تبیینی و پیش ینی شده اس ب البته در این مسیر نباید از خدمات ارزنده برنامههای کامپیوتری غافل باشتیم،
پیدایش نرمافزارهای آماری توس دانشمندان ،محققان مسائل اجتماعی را از مطالعه تک متغیره و دومتغیره به مطالعته
نند متغیره پدیدههای اجتماعی کشانده اس ب بیشک اگتر برنامتههتای آمتاری توست اندیشتمندان تهیته نمتیشتد
پژوهشگران بهسادگی نمیتوانستند نسب

به برازش شکلهای نند متغیره مسائل اجتمتاعی اقتدام نماینتدب ازایتنرو

بهرهگیری از تکنیکهای نند متغیره موجود دربستههای نرمافزاری بهویتژه برنامتههتای آمتاری موجتب تستهیل در
محاسبات شده و به محقق در باال بردن اعتبار و دق

نتایج حاصتل از مطالعتات بترای پتیشبینتی ،تبیتین و تعمتیم

مساعدتهای فراوانی ایفان مینمایدب یکی از این نرمافزارهای آماری ،نرمافزار  AMOSEاس

که میتتوان بتهوستیله

آن شکل معادالت ساختاری ایجاد و ترسیم نمود.

شکل سازی معادله ساختاری رامی توان به عنوان یک روش تلقی کرد که به محقق یاری متیرستاند تتا پتژوهش
خود را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل دادههتای تجربتی ،در قالتب ننتد متغیتره ستامان بخشتیدب
شکلهای معادله ساختاری بهطورمعمول ترکیبی از شکلهای اندازهگیری و شکلهای ساختاریانتد (قاستمی:1917 ،
)1ب
با استفاده از نرمافزار  AMOSEمدل معادله ساختاری برای دو باف

قدیم و جدید بتهصتورت جداگانته ترستیم

گردیدب تا مشخص شود ،دادههای نمونهای آورده شده در ماتریس واریانس -کوواریانس نمونتهای  ،Sنته انتدازه بتا
مدل نظری بازتولید شده در ماتریس واریانس -کوواریتانس جامعته  Ʃهمتاهنگی و تطتابق داردب متدلهتای معادلته
ساختاری برای دو باف

قدیم و جدید در شکل شماره  2و جدول ( )19آمده اس ب
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شکل  -2مدلهاي معادله ساختاري رضايتمندي از محيط مسکن در بافت جديد و قديم

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی
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جدول  -13معيارهاي برازش مدل و تفسير برازش قابلقبول
معیار برازش مدل

سطح قابلقبول

کای اسکوئر

مقدار کای اسکوئر

()CMIN

جدول

تفسیر
کای اسکوئر بهدس آمده با کای اسکوئر
جدول برای یک درجه آزادی مشخص

باف
قدیم

میزان
حاصل
611/67

حد پذیرش
قابلقبول

جدید 691/53

قابلقبول

نیکویی برازش

( 1عدم برازش) تا

مقدار نزدیک به  1/35منعکسکننده یک

قدیم

1/719

قابلقبول

()GFI

( 1برازش کامل)

برازش مطلوب اس ب

جدید

1/672

قابلقبول

نیکویی برازش

( 1عدم برازش) تا

مقدار نزدیک به  1/35منعکسکننده یک

قدیم

1/115

اصالحشده ()AGFI

( 1برازش کامل)

برازش مطلوب اس ب

جدید

1/917

قدیم

1/711

ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد

کونکتر از 1/15

()RMSEA

مقایسه میشودب

مقدار کمتر از  1/15یک برازش خوب
را نشان میدهدب

تا حدی
قابلقبول
تا حدی
قابلقبول
تا حدی
قابلقبول
تا حدی

جدید

1/729

( 1عدم برازش) تا

مقدار نزدیک به  1/35منعکسکننده یک

قدیم

1/365

قابلقبول

( 1برازش کامل)

برازش مطلوب اس ب

جدید

1/131

قابلقبول

شاخص برازش

( 1عدم برازش) تا

مقدار نزدیک به  1/35منعکسکننده یک

قدیم

51/51

هنجار شده ()NFI

( 1برازش کامل)

برازش مطلوب اس ب

جدید

61/13

قدیم

11/371

توکر لوئیس ()TLI

کای اسکوئر نسبی
()CMIN/DF

مقدار کمتر از  1نشاندهنده ضعف
 1تا 5

برازش و مقدار بیشتر از  5منعکسکننده
نیاز به بهبود اس ب

شاخص برازش
هنجار شده مقتصد

جدید

1/619

قدیم

9/611

باالتر از  1/51یا 1/61

قابلقبول

تا حدی
قابلقبول
تا حدی
قابلقبول
غیرقابلقبول
غیرقابلقبول
تا حدی
قابلقبول
تا حدی

()PNFI

جدید

1/121

شاخص برازش

قدیم

1/111

غیرقابلقبول

جدید 1/111

غیرقابلقبول

تطبیقی مقتصد
()PCFI

باالتر از  1/51یا 1/61

قابلقبول
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شکل معادالت ساختاری رضایتمندی ساکنین از کیفی
متغیرهای سن ،تحصیالت ،مدت سکون

محیطی مسکن روستایی در دو باف

در محله و مدت سکون

در روستا تدوینشده اس ب نتایج بررسی شتکل

در مراحل مختلفی نظیر تخمین ،برازش و اصالح نشان میدهد که اختال
خیلی کمتر بوده و شکل تدوینی قادر اس
روستایی در هر دو باف

قتدیم و جدیتد بتا

بین ماتریس کوواریانس جامعه بتا نمونته

به صتورت معنتاداری رضتایتمندی ستاکنین از کیفیت

محیطتی مستکن

قدیم و جدید را تبیین نمایدب همچنین شاخصهای برازش کلی ،شاخصهای برازش معیار

اطالعات ،شاخصهای برازش نسبی و شاخصهای برازش مطلق نشاندهنده آن اس
برازش و اصالح نهایی شکل مناسبی برای مطالعه رضایتمندی ساکنین از کیفی

که شکل تدوینشتده پتس از

محیطتی مستکن روستتایی است

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

و

کته متدل تحقیتق از

برازش نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و دادههای جمعآوریشده با توجه نتو ستؤاالت طترحشتده بترای پرسشتنامه،
مفاهیم ،دستهبندی و نارنوب منتخب در پژوهش مورد تأیید اس ب
جمعبندي و نتيجهگيري
هد

اصلی از پژوهش حاضر ،ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت

محیطتی مستکن روستتایی در دو بافت

قدیم و جدید روستای حاج آقا در شهرستان لنجان اس ب در این پژوهش ابتدا به بیان مسئله و ضرورت اجرای آن
پرداخته شد ،سپس با مرور ادبیات تحقیق و پیشینه مختصری از پژوهشهای انجامشده در این حوزه و نیز بتا توجته
به نارنوب نظری مطرح شده در آن ،فرضیات اصلی پژوهش استخراج گردیدب در ادامه روش تحقیتق مورداستتفاده،
جامعه آماری ،نمونه آماری ،شیوه نمونهگیری و نحوه گردآوری دادههتا ،پایتایی ،روایتی پتژوهش و ستپس تعریتف
نظری و عملیاتی متغیرهای (وابسته و مستقل) موردبحث قرار گرف ب تجزیهوتحلیل دادهها کته ختود در دو بختش:
تحلیل توصیفی و استنباطی اس

با استفاده از آزمونهای آماری مناسب در نرمافزار  SPSSو درنهای

متدل تجربتی

تحقیق در قالب یک مدل معادله ساختاری ( )SEMبا نرمافزار  AMOSEارائه گردیدب
نقطه قوت این پژوهش که باعث توجه به اهمی

بررسی آن گردید ،پژوهشهای اندک انجامشده در ایتن حتوزه

بهویژه در منطقه موردمطالعه و شرای آن ناحیه بوده اس ب نتایج مطالعه سورنسن در کشور دانمتارک بیتانگر ارتبتاط
قوی بین رضایتمندی از موقعی
تفاوت نر مالکی

مکانی و تقاضای فردی برای مالکیت

خانته بتهویتژه در منتاطق روستتایی بتوده و

خانه در شهر و روستا اس ب پژوهش سئونگئون و کریستین در ایال

دلبستگی به جامعه (تعلق اجتماعی) و رضای
نظرسنجی از افراد نتیجه گرفتهاند که رضای

ایوا آمریکا ،نفتوذ و نقتش

از مسکن را تأیید میکنتد .بریرتتون و بولتوک در کشتور ایرلنتد بتا
از زندگی در مناطق روستایی ایرلند با توجه به شترای بتهطتور متداوم

باال میرود و بزرگترین تغییرات نگرشی به ارائه نگونگی امکانات و ختدمات برمتیگتردد و همچنتین مشتکالت
زندگی روستایی به دوراز هزینه مسکن ،به نگونگی دسترسی به بهداش  ،درمان ،حمتل ونقتل عمتومی منتقتلشتده
اس ب مسائل مهمی که در مقیاس محلی یاف
درآمد ،مالکی

میشود ،عبارتاند از :شاخصهای اقتصادی (بتهعنتوانمثتال :امنیت ،

خانه) ،عوامل اجتماعی (احساس تعلق به جامعه) و امکانات زیس محیطی (دسترسی به فضای ستبز

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفی

و کیفی
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خوب محی زیس )ب بررسی متغیرهای فردی مؤ ر بر رضای مندی شهروندان از کیفیت

مقایسه آن دو باف

محتی زنتدگی و

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

بیانگر وجود اختال

اندک بین ساکنان باف

شانزده گانه؛ در باف

جدید بیشترین تأ یرگذاری از کیفی

درآمد ماهیانه خانوار و وضعی

قدیم و جدید ازنظر رضایتمندی اس ب این محققان بتا بررستی عوامتل

تأهل و در باف

محی را مربوط بته عتواملی از قبیتل میتزان تحصتیالت،
تأهتل

قدیم بیشترین تأ یرگذاری را میتزان تحصتیالت و وضتعی

عنوان نمودهاندب نتایج مطالعه ایروانی ،در تحقیقی با عنوان «نوسازی مسکن روستایی مقایسه مستکن جدیتد و قتدیم
در روستای علیآباد خراسان جنوبی» حاکی از آن اس
مسکن میبایس

که برنامهریزی در بخش ستکونتگاههتای روستتایی بتهویتژه

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

روز باشد و نیز اشاره به این مطلب دارد که تعمیم سیاس های مسکن شهری برای روستاها از مهمترین ضعفهتای
کیفی در برنامههای مسکن روستایی اس
هنگف

و ادامه این برنامهها و طرحها دستاوردی بهجز صتر

و القان نابسامانی و آشفتگی فضایی بیشتر نخواهتد داشت

سازگار با محی و بسیج همگانی برای آموزش و ترویج درس

و درنهایت

شتدن هزینتههتای

تهیته دستتورالعمل ستاخ وستاز و

ساختن و سیاس های تشویقی را پیشنهاد متیکنتدب

موسوی و صالحی ،پژوهشی با عنوان «بررسی ابعاد اجتماعی الگوهای سنتی و جدید در مستاکن روستتایی ،مطالعته
موردی روستای رزقآباد» انجام دادهاندب اساس پژوهش با توجه به نظریه نوسازی مقایسهای بین الگوی مسکن سنتی
و مدرن بوده و نشان میدهد روند مدرنیزاسیون در روستا موجتب دگرگتونی در ستاختار مستکن و درنتیجته تغییتر
کارکرد آن شده و با نیاز خانواده روستایی مطابق
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن اس
جدید تا حدی یکسان بوده اس

با توجه به متغیرهای منتخب در باف
از رابطه معنادار اس ب در باف

که میانگین نمره رضایتمندی از کیفی

محیطی مسکن در باف

و در کیفی

مساکن روستایی تحول مثبتی به وجود نیامده است ب در ادامته

قدیم؛ رابطه بین متغیر رضایتمندی از کیفیت

محتی مستکن بتا ستن ،میتزان

در روستا حاکی از عدم وجود رابطه معنادار ،اما با متغیر مدت سکون
جدید ،رابطه بین متغیر رضایتمندی از کیفی

معنادار ،اما با میزان تحصیالت و مدت سکون

در محله رابطه مستقیم و معنادار و در رابطته بتا متدت ستکون

(زن و مرد) بدون تفاوت؛ برحسب وضعی

رضایتمندی از کیفی
برای باف
کیفی

محتی مستکن بتر استاس

و وضتعی

تأهتل افتراد ،تتأ یری در میتانگین

قدیم و جدید نداشته اس ب همنین بر استاس تحلیتل متدل رگرستیونی،

قدیم از بین متغیرهای مستقل ،متغیر مدت سکون

محیطی مسکن و پس ازآن مدت سکون

متغیر وابسته نقش داشته اس ب در باف

در

تأهل (گروه مجرد ،متأهل و سایر) نیز ایتن نمتره در بتین سته

گروه تا حدودی به هم نزدیک است ب بته عبتارتی ویژگتی جنستی
زندگی در دو باف

در محلته حتاکی

محی مسکن با سن رابطه معکتوس و

روستا رابطه معناداری برقرار نیس ب در بررسی و مقایسه میانگین رضایتمندی از کیفیت
جنسی

قدیم و

بنابراین علیرغم تحوالت به وجود آمده در سالهای اخیر در مساکن روستایی ایتن

تغییرات نندان رضای بخش نبوده اس
تحصیالت و مدت سکون

نداردب

در محلته ،بیشتترین تتأ یر را بتر متغیتر رضتایتمندی

در روستا ،وضعی

تأهل ،جنس ،میزان تحصیالت و ستن در تبیتین

جدید از بین متغیرهای مستقل ،متغیر میزان تحصیالت بیشترین تتأ یر را بتر
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متغیر رضایتمندی کیفی
وضعی

محیطی مسکن دارد و پسازآن سن ،مدت سکون

در محلته ،متدت ستکون

در روستتا،

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

نتایج مدل تجربی تحقیق در قالب مدل معادله ساختاری ( )SEMبیانگر آن اس
مناسبی برخوردار اس

که مدل تحقیق از برازش نستبتاً

و دادههای جمعآوریشتده بتا توجته نتو ستؤاالت طترحشتده بترای پرسشتنامه ،مفتاهیم،

دستهبندی و نارنوب منتخب در پژوهش مورد تأیید اس ب
بهطورکلی نتایج این پژوهش بیانگر آن اس ؛ ازلحا هر سه حیطه شناختی که شامل ابعاد اجتمتاعی ،کالبتدی و
اقتصادی میشود ،عوامل کیفی ،ادراکات و ارزیابیهای ذهنی و حس تعلقخاطر و بتومی بتودن (متدت ستکون
محله و روستا) نقش بیشتری در رضای مندی ساکنان نسب
داشته اس ؛ بنابراین ،شناخ
محل سکون
نهتنها میبایس

در

به سایر متغیرها بهویژه متغیرهای کمّی در هر دو بافت

هر منطقه جغرافیایی با توجه به پتانسیلها و فرص هایی که در اختیار دارد متیتوانتد

مناسبی برای ساکنان خود و افرادی که آن مکان را بهعنوان وطن خود برمیگزینند ،باشدب این شناخ
شرای جغرافیایی را در مدنظر قرار دهد ،بلکه توجه به ابعاد جامعهشناختی ،روانشناختی وببب کته از

دیدگاهها و ادراکات ذهنی ساکنان این مناطق نشانت میگیرد از موارد ضروری و الزم برای هر نو برنامتهریتزی در
این امر اس ؛ بنابراین بررسی و تحلیل شرای هر منطقهای نیاز به سنجش و ارزیابی این عوامتل در ستایه حمایت -
های سازمان یافته و ادواری دارد تا روند تغییرات به وجود آمده در طی زمان مورد شناخ
شناخ
اس

نظامیافتهای میتواند به کیفی

و ارتقان برنامهریزی و هم هزینههای کمتر در شناخ

منطقه با آن مواجه شود ،حاصل گرددب امید اس

پژوهشگرانی که در این حوزه مشغول به فعالی

و کنترل قرار گیرد ،ننین
بحرانهایی که ممکتن

سازمانهای مربوط به این امتر بتا حمایت

از پتژوهشهتا و

هستند از دستاورد ننین پژوهشهتایی در بهبتود و ارتقتان کیفیت

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