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 دهیچك

ن هاد  تای ی هاای اخیار بااکشور در ساال هایترین سیاستیکی از عمده
عنوان یکای از اسات کاب باب« طار   ساکن  هار» سکن اقشار  ختلا،، 

هاد  تای ین  ساکن اجارا شاد  هاد  ایان  های اصلی دولت بااستراتژی
ر داز  سکن  هار ساکنان  تیرضاسنجش  زانی تطبیقی  یابیارز»پژوهش، 

 ولحااظ  اهیات  ازلحاظ هد  کااربردی و  است  پژوهش از« شهر زاهدان
هاای ها و اطالعات از روشآوری دادهر جمعدتحلیلی است  -روش توصیفی

آ ااری پاژوهش، سااکنان  شاده اسات  جا  اب اسنادی و  یادانی اساتفاده
سرپرسات  4950های  سکن  هر شار  و رارز زاهادان و شاا    جتمع

 ارسرپرسات خاانو 562اساس فر اول کاوکران  خانوار است  حجم نمونب بر
شده استفاده  SPSSافزار ها از نرمو تحلی  داده برآورد شده کب برای تجزیب

دهاد اررهاب باین است  نتایج حاص  از تحلی  همبستگی پیرسون نشان  ی
تماع  تغیرهای سن و درآ د  اهیانب و  یازان تحیایالت باا رضاایت از  ج

اد نشااان د Tداری وجااود دارد  ا ااا نتااایج آز ااون  سااکونی رابطاان   ناای
 79های  سکن  هر زاهدان باا  یاانگین کلای  ندی ساکنان  جتمعرضایت

-اخصبندی نهایی ش( است  برای رتبب41/2تر از حد  توسط)زیر  یار، پایین

ری سااختا–ها از آز ون فرید ن و  همترین اثررذار نیز شااخص عملکاردی
های ها و تسهیالت است، بارای تحلیا   اتثرترین شااخصشا   دسترسی

و  SAWARAررذار بر کیفیات ساکونتی ازن ار کارشناساان، از  ادل اث
زدیکی  همترین شاخص  حتوایی شاخص اثررذار وجود دوربین  دار بستب، ن

 قایسان  ستق  بارای  Tبیشتر بب  رکز خرید است  در نهایت نتایج آز ون 
داری از ن ار ساط  دو  جتمع  ساکونی  هار نشاان داده، اخاتال    نای

 ر  ساکن  هر زاهدان وجود ندارد  ندی درضایت
 

هاای کیفای  ساکن، سنجش،  سکن  هر، شااخص :كلیدیهای واژه
  ندی شهر زاهدان  رضایت

 

Abstract 
One of the main policies of the country and one of the 
most important strategies of the government in recent 
years is the "Mehr Housing Project" with the aim of 
providing housing for different groups. The purpose of 
this study is "Comparative evaluation of residents' 
satisfaction with Mehr housing in Zahedan." The 
research is applied in terms of purpose and descriptive-
analytical in terms of nature and method. In the process 
of collecting data and information, documentary and 
field methods have been used. The statistical population 
of the study is the residents of Mehr Shargh and Gharb 
housing complexes in Zahedan and includes 4950 heads 
of households. The sample size was estimated to be 562 
heads of households based on Cochran's formula and 
SPSS software was used to analyze the data. The results 
of Pearson correlation analysis show that there is a 
significant relationship between age and monthly 
income and education with satisfaction with the 
residential complex. However, the results of t-test 
showed that the satisfaction of the residents of Mehr 
Zahedan housing complexes with a total average of 79 
sub-criteria is lower than the average (2.41). Friedman 
test was used for the final ranking of indicators and the 
most important effect is the performance-structural 
index including accesses and facilities. SAWARA 
model was used to analyze the most effective indicators 
affecting the quality of housing according to experts. 
The most important content indicators are the presence 
of CCTV cameras and closer proximity to the shopping 
center. Finally, the results of independent t-test to 
compare the two residential complexes of Mehr showed 
that there is no significant difference in terms of 
satisfaction in Mehr housing in Zahedan. 
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 مقدمه
ها بوده است  ترین  سئلب زندری انسان سکن از دیرباز  هم

من و راحت از آرزوهای دیرینب هر داشتن سرپناهی  طمئن، ای
(  هر هند نوع و 82: 1395انسانی است )شکررزار و همکاران، 

عنوان  ح  اسکان ها در طول تاریخ ببشک   کانی کب انسان
اند تغییرات تدریجی و  داوم داشتب است، این خود بررزیده

ها صورت ررفتب است؛ هرا تحوالت همواره در جهت رفاه انسان
درصد عمر انسان در داخ  خانب سپری  50زه بیش از کب ا رو

رو،  سکن (  از این254: 1396شود )یزدانی و همکاران،  ی
ریری کالن ترین راهبردها در تیمیمتبدی  بب یکی از اصلی

ریزی در خیوص  سکن شده است کشورها برای برنا ب
(  در کشورهای پیشرفتب، 76: 1391)کا رانی و همکاران، 

های توس ب ریزی دی از رفاه اجتماعی است و برنا ب سکن بُ
 سکن بر بهبود کیفی  تمرکز است ا ا در کشورهای در حال 
توس ب، فقدان  نابع کافی، ض ،  دیریت اقتیادی، نداشتن 
 دیریت جا ع و افزایش شتابان جم یت، تی ین  سکن در این 

نی و کشورها را بب شک  پیچیده و هندب دی درآورده است )بهم
 ( 48: 1395قائد رحمتی، 

هندان  1330در ایران  شک   سکن قب  از دهب 
با  هاجرت روستاییان و  1330ا ا پس از دهب  ،ساز نبود سئلب

ای جدی شد )قنبری، شهرها، تبدی  بب  سئلبرشد فزاینده کالن
های پس از پیروزی انقالز اسال ی، (  در سال230: 1395

ای کم درآ د همواره از  سائ  ه شک  تی ین  سکن رروه
های  ختلفی در ها بوده و بب این  ن ور سیاستاساسی دولت

هایی همچون وارذاری ز ین پیش ررفتب شده است  سیاست
صورت اجاره بب شرط تملیک، دولتی، فروش  تری  سکن بب

ایی، وارذاری حق سازان، حمایت از  سکن اجارهحمایت از انبوه
ین و سیاست جدید نیز تی ین  سکن اقشار برداری از ز بهره

 ( است 15: 1396خواجب، زاد ولیپور و  ختل، اجتماعی )صفایی
های بخش ریر دولتی  سکن در سب در این برنا ب ف الیت 
 سکن آزاد فاقد استاندارهای الگوی  یر  و بدون  -1رونب 

 سکن حمایتی براساس استاندارهای الگوی  -2حمایت دولت 
 سکن اجتماعی با  شارکت  -3با حمایت دولتی   یر  و

های کم درآ د، هد  ایجاد دولت و بب  ن ور حمایت از رروه
این نوع  سکن، لحاظ دو ویژری حداق  ا کانات قاب  قبول و 

تر از استاندارهای الگوی  یر  برخورداری از سط  پایین
 (  است 77: 1396 سکن )ضابطیان و همکاران، 

نا ب ایجاد  سکن اجتماعی برای خانوارهای اهدا  عمده بر
کم درآ د و تی ین  سکن برای اقشار کم درآ د و رفع  شک  

: 1396نشینی است  )زنگنب و همکاران،  سکنی و حاشیببی
35 ) 

های کشور با هد  تی ین ترین سیاستعمدهترتیب، بدین
سازی  سکن برای اقشار  ختل، جا  ب، شا   سیاست آ اده

هری، قانون ز ین شهری، سیاست  سکن حمایتی، ز ین ش
سازی و سازی، آپارتمانسازی، کوهک سکن اجتماعی، انبوه

های اخیر در سیاست  سکن استیجاری بوده است  البتب در سال
ریزی برای  سکن اقشار بدون  سکن ، کشور، بب  ن ور برنا ب

(  230: 1395نیز اجرا شده است )قنبری، « طر   سکن  هر»
زیرا بر اساس اص  سی و یکم قانون اساسی، داشتن  سکن 
 ناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفب دارد 

ها کب نیاز بیشتری دارند، ز ینب کب با رعایت اولویت برای آن
(  در همین 96: 1394اجرای این اص  را فراهم آورد )انیاری، 
قانون  6تبیره « د»ند براستا طر   سکن  هر در ابتدا در قالب

در ایران آراز شد و سپس بر  بنای قانون  1386بودجب سال 
صورت پیوستب سا اندهی و حمایت از تولید و عرضب  سکن بب

در دستور کار قرار ررفت  البتب ذکر این نکتب ضروری است کب 
این طر  در حقیقت شا   اجاره بلند دت ز ین جهت احداث 

بر طبق  فاد (  2: 1393پور، ی سکن است ) نجذز و  یطف
قانون  6تبیره « د»نا ن بند دستورال م  اجرایی آیین 21 ادۀ 

، پاالیش  تقاضیان  سکن  هر بر اساس 1386بودجب سال 
فاقد ز ین یا  سکن  -1ریرد: ههار شاخص اصلی صورت  ی

 تیه  یا  -3عدم سابقب استفاده از ا کانات دولتی،  -2 لکی، 
داشتن سابقب پنج سالب سکونت در شهر  -4، سرپرست خانوار

 ( 35: 1394 ورد تقاضا )بابائی و قربانپور راسخ، 
شرایط دولت نهم با  طر  ساختن طر   سکن  هر در  

های درآ دی پائین جا  ب با قالب تولید انبوه  سکن برای دهک
و  31شیوه تولید ت اونی را ی در راستای عملی ساختن اصول 

قانون برنا ب « و»بند  95ی و همچنین  اده قانون اساس 43
ههارم توس ب، حمایت از تی ین  سکن ارزان قیمت برای اقشار 

عنوان یکی از وظای، های کم درآ د را ببپذیر و رروهآسیب
: 1395دولت  ورد تیکید قرار داده است )بهمنی و قائد رحمتی، 

49 ) 
ر ترین طر  توس ب در بخش  سکن داین طر  کب بزرگ

نسب، طول تاریخ  سکن در ایران است )جوزی و ج فری
برداری از ز ین برای (، در قالب وارذاری حق بهره603: 1393

 تر  75ساخت  سکن کوهک یا  توسط با زیربنای هر واحد 
 ربع و تخییص وام بلند دت با هد  کاهش و حذ  هزینب 

لی ز ین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطبا  با توان  ا
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خانوارهای کم درآ د و  یان درآ د در ن ر ررفتب شده است 
رونب (  ا ا در این رهگذر همان126: 1393)درودی و همکاران، 

ترین خروجی ترین و اصلیعنوان  همکب رفع  شک   سکن بب
این پروژه  لی  ورد بحث است، در  قاب   نابع ورودی و  ورد 

)وفادار اصغری و همکاران، نیاز این طر  نیز بسیار هشمگیر بود 
هایی کب جهت (  حال در کنار این هزینب و تالش3: 1392

احداث  سکن شده است، یکی از  سائ   طر  در این ز ینب 
 سئلب احساس رضایتمندی ساکنان از  حیط  سکونی است  
ا روزه با توس ب جوا ع انسانی و تغییر شیوه زندری و سکونت 

ریزان بب کیفیت فضاها و  حیط  ب ردم، توجب طراحان و برنا
 ن ور تی ین رضایت ساکنان افزایش یافتب است ساختب شده بب

(  با توجب بب آنکب  دت ز ان 15: 1391زاده، )رضایی و کمائی
رذرد، زیادی از ساخت و تحوی  واحدهای  سکن  هر  ی

ویژه از جنبب کیفی آن صورت تحقیقاتی در این  وضوع و بب
تواند تیثیر  ری کب عدم توجب بب آن  یررفتب است  ا

نتیجب نماید  در واقع رنگ و حتی بیهای  ذکور را کمسیاست
 فهوم کیفیت  سکن کب یکی از رویکردهای سنجش 

 ندی از کیفیت سکونتی قاب  دستیابی است، بخش رضایت
اثررذار و البتب فرا وش شده  سکن  هر است ) لکی و 

 ن ور ارزیابی پژوهش حاضر بب (  لذا156: 1394همکاران، 
تطبیقی  یزان رضایت ساکنان از کیفیت سکونتی  سکن  هر 

عنوان دو قطب  سکن در شر  ) هرشهر( و ررز زاهدان بب 
 هر در شهر زاهدان انتخاز شده است  با توجب بب اینکب در ابتدا 
 سکن شر  ) هرشهر(  ورد توجب دولت بوده، از این رو بب 

های پیمانکار توجب زیرساختی، دولت و شرکتلحاظ ا کانات 
ای بب  سئلب داشتند و ب د با توجب بب ت داد  تقاضیان و بب ویژه

دنبال اهدا  سیاست  سکن  هر، ت دادی واحد در قسمت 
ها و ررز زاهدان بب افراد  تقاضی وارذار رردید کب دهار ض ،

یی بب روهایی است  لذا پژوهش حاضر  بب دنبال پاسخنارسایی
های فردی ساکنین در سواالتی همچون، تاهب اندازه ویژری

رضایتمندی از  ساکن  هر شهر زاهدان اثررذار بوده و 
های اثررذار از ن ر ساکنین و کارشناسان  تثرترین شاخص

کدا ند؟ در ادا ب، تفاوت سط  رضایتمندی در شهرک  سکونی 
ی را  هرشهر )شر ( با  سکن  هر ررز زاهدان هب نتایج

 دهد نشان  ی
های  رتبط های اخیر  قولب رضایتمندی در پژوهشدر سال

با سنجش کیفیت  حیط در نواحی سکونتی  طر  شده است  
عنوان بب  1960رضایتمندی از کیفیت  حیط در اوای  دهب 

کار های ع یم  سکن ببالگویی برای ارتقای طراحی توس ب

بازخوردها از طر   رفتب است  همچنین بب دلی  آشنایی با
ها در طراحی  سکن های  سکن، تمایالت آنساکنین پروژه

 ,.Abdul mohit & azim ورد توجب قرار ررفت )

ریری  یزان رضایت از سکونتگاه (  ا ا اندازه55 :2012
: 1387، 1پیچیده است و بب عوا   بسیاری بستگی دارد )ریفورد

98 ) 
یک هارهوز  ن ریب رضایتمندی سکونتی برای ت یین

 راهنما جهت شناخت خیوصیات ساختاری خانوارها و بافت
رود  رضایتمندی سکونتی از آنجا ها بب کار  ی ح  سکونت آن

ت، رضایتمندی از زندری در   نای عام اس کب بخشی از حوزه
نی یکی از  همترین  وضوعات پژوهشی در ز ینب  حیط  سکو

  از سوی (G & Hokao, 2006: 166شود ) حسوز  ی
شده دیگر رضایتمندی سکونتی،   ادل  یزان رضایت تجربب 
ود خفرد یا عضوی از یک خانواده از  وق یت سکونتی ف لی 

(  McCrady Vody, 1977: 245شود ) حسوز  ی
  حیط وتوان رابطب  یان افراد البتب رضایتمندی سکونتی را  ی

اخت در شن ( Walton, 2008: 406ها دانست )سکونتی آن
 ندی سکونتی از یک سو های ن ری  رتبط بر رضایتبنیان

ها دهتفاوت بین  سکن و  حلب  وجود، واق ی و  طلوز خانوا
( و Abdul mohit, 2010: 19ریرد ) ورد توجب قرار  ی

 از سوی دیگر  وضوعاتی همچون
 :Van poll, 1997نوع جنسیت ب نوان یک شاخص)

23; Jaafat er al. 2006; Varady and 

Carrozza, 2000) ویژه های سنی و ببدر کنار رروه
-Loo, 1986: 109) ندی سالمندان در  یزان رضایت

  ورد ارزیابی و پژوهش قرار دارد ( 131

 
  دل  فهو ی پژوهش .1شکل 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Gifford  
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بنابراین کیفیت  حیط،  فهو ی هند ب دی است کب با 
 فاهیمی همچون کیفیت زندری، کیفیت  کان، ادراک و 

کب طوریایت شهروندی و قابلیت زندری اشتراکاتی دارد؛ ببرض
شود عنوان   انی  شابب در ن ر ررفتب  یدر بسیاری از  وارد بب
ا روزه در بیشتر کشورهای   1(16: 1379)کمپ و همکاران، 

های  سکن جهان بب علت شکست بسیاری از سیاست
ی آن های کمدرآ د، توجب بیش از حد بب جنببهای کمرروه

نگر، از های جا عدارند  در این راستا تالش برای پژوهش
های های  ربوط بب حوزه  سکن رروهترین ف الیت هم
: 1396شود ) س ودی راد و همکاران، درآ د  حسوز  یکم
خانمانی و نداشتن سرپناه یک  شک  جهانی (، زیرا  سئلب بی2

ه و است  در حال حاضر  سئلب  سکن یک ا ر جهانی شد
جوا ع کشورهای  ختل، نیز با هنین  سائلی دست بب 

یافتب نیز در برخی  وارد از اند؛ حتی کشورهای توس برریبان
 (  230: 1395این قاعده  ستثنی نیستند )قنبری، 

 انیبا توجب بب حساسیت  وضوع، پس از تیویب بیانیب جه
عنوان )حق داشتن  سکن  ناسب( بب 1948حقو  بشر در سال 

ار قر ی از  همترین استاندارهای زندری  طلوز  ورد توجبیک
  ینبزها  قررات خاصی در ررفتب است  از آن تاریخ، همب دولت

ن نجاندرهای  سکن یا سرپناه، وضع و اقدام بب ایجاد وزارتخانب
 ن ور های اجرایی  رتبط بببخش  سکن در وزاتخانب

ها و ا بها،  قررات، برنتخییص بودجب و تدوین سیاست
دوست و اند ) حمدیهای خاص در حوزه  سکن کردهپروژه

(  از سوی دیگر در دو ین اجالس 252: 1397همکاران، 
 (،  سکن  ناسب شا    وضوعاتی همچون1996اسکان بشر )

و  وجود سرپناه  ناسب ی نی آسایش، فضای دسترسی فیزیکی
و  اییای، روشنا نیت، ا نیت  الکیت، پایداری و دوام سازه

بلیت های اولیب،  کان و قاتهویب و سیستم رر ایشی، زیرساخت
ین ب اباشد کب البتدسترسی از ن ر کار و تسهیالت اولیب  ی

و  انی وارد در حد استطاعت  ردم بایستی تی ین شود )آزادخ
 ( 24: 1395جهانی، 

دهد، تی ین بررسی تجارز سایر کشورهای جهان نشان  ی
عنوان یک هالش  طر  ها، ببز دولت سکن برای بسیاری ا

های های  ختل، جا  ب از جملب رروهاست  تی ین  سکن رروه
درآ د و خانوارهای جوان کب در ابتدای ف الیت اقتیادی خود کم

هستند و تا  دتی ا کان ورود بب بازار  سکن را ندارند، از 
شود  در ها در سراسر جهان  حسوز  یوظای، اصلی دولت
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1. kamp, l. et al. 

های  تفاوت ها در کشورهای  ختل، با روشینب، دولتاین ز 
نمایند کب خود اقدام بب تی ین  سکن  ناسب برای اقشاری  ی

: 1394بب تنهایی قادر بب انجام آن نیستند )حسینی و همکاران، 
45 ) 

ا درآ د و یا اقشار بتی ین  سکن  ناسب برای اقشار کم
ی مهورج ی از اهدا درآ د ثابت  انند کاررران و کار ندان، یک

شار اق اسال ی است  بنابر این، تی ین  سکن  ناسب برای این
 41و  31های حقو  اساسی  ردم است کب در اصول از رکن

 س بقانون اساسی جمهوری اسال ی ایران و قانون ههارم تو
ست اقتیادی، اجتماعی و فرهنگی  ورد تیکید قرارررفتب ا

جم یت  در ایران با افزایش(  92: 1390)زنجانی و همکاران، 
ب بشهرها و بب دنبال آن  هاجرت بب شهرهای بزرگ، نیاز 

شده است های  دیران شهری  طر ترین دردرب سکن از  هم
 (  151: 1396، خواجب پور و زاد ولی)صفایی

های تیثیررذار با توجب بب اینکب کیفیت  سکن یکی از  تلفب
اس وابستگی و ت لق  کانی در ا ر رضایتمندی ساکنین از احس

های رذشتب تحقیقات ارزشمندی در است، بر این  بنا در دهب
وسیلب سراسر دنیا صورت ررفتب است  در  طال اتی کب بب

(Lasing & marans, 1969: 95-99)  1969در سال 
عنوان یکی از   یارهای کلیدی صورت ررفت، رضایتمندی بب

ار ررفت  نتایج تحقیقات در ا ر کیفیت  حیطی  ورد بررسی قر
دهد کب بین  تغیرهای فردی از جملب رضایتمندی نشان  ی

سن، وض یت اقتیادی و اجتماعی و  الک بودن با رضایتمندی 
شهروندان از  حیط  سکونی و  شارکت در ا ور شهری رابطب 

( 2014) 2(  ریلبرت255: 1396وجود دارد )یزدانی و همکاران، 
اخت  سکن دولتی برای صد هزار نیز در پژوهشی پروژه س

خانوار فقیر در کشور کلمبیا توسط دولت را  ورد بررسی قرار 
این  طال ب، اثربخشی ساخت و ساز دولتی  داده است  وی در

خانمان را  ورد پرسش جهت رفع  شک   سکن افراد فقیر و بی
اند حالل های قب  نتوانستبشود کب پروژهقرار داده و  تذکر  ی

( در پژوهشی با عنوان 2016) 3 ذکور باشند  رودینگ شک  
درآ د در  وریس: بهبود عدالت های کمساخت  سکن رروه

اجتماعی و کیفیت  حیطی، دخالت دولت در ساخت  سکن 
درآ د در جزیره  وریس را بب دلی  نادیده ررفتن های کمرروه

کیفیت  حیطی، عدالت اجتماعی و  شارکت ساکنان، نا وفق 
اند  در این پژوهش تیکید شده است کب دولت در د ی

های در دسترس استفاده کرده سازی، از ز ینهای خانببرنا ب
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2. Gilbert 
3. Gooding 
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( در پژوهشی تحت عنوان اصول و 2016) 1است  شینگ یاپ
های کم درآ د در آسیا، بب سازی برای رروههای خانبسیاست

آ د درهای کمسازی برای رروههای خانبارزیابی و نقد سیاست
دهد کب این در آسیا پرداختب است  نتایج این  طال ب نشان  ی

ریری ها در آسیا نا وفق بوده و  نجر بب شک سیاست
نشینی هایی در حاشیب شهرها شده کب از آن بب حاشیبسکونتگاه

نوین یاد شده است  در این  قالب استدالل شده است،  ادا ی 
ی دسترسی بب ز ین درآ د خودشان توانایهای کمکب رروه

های کم دار کردن رروههای خانبشهری نداشتب باشند، سیاست
 فایده خواهد بود درآ د بی

( 1395در سط  داخلی، در پژوهشی کب نوری و همکاران )
ر  ه  ندی ساکنان  سکندرباره عوا    تثر بر  یزان رضایت

 قدانفاند کب اند، بب این نتیجب رسیدهدهاقان انجام داده
دم ، عدسترسی  طلوز بب خد ات رفاهی و  راکز عمده ف الیتی

ها و وجود سواری و اختالط کاربری طلوبیت وض یت پیاده
ترین عوا    حیطی در  جاورت سایت از  همآلودری زیست

شی نارضایتی ساکنان  جتمع  سکونی دهاقان است  در پژوه
یتمندی از ( در ارتباط با  یزان رضا1396کب زنگنب و همکاران )

یجب نت اند بب اینکیفیت سکونتی  سکن  هر همدان انجام داده
ا ا  های  سکونی رضایت دارند،اند کب ساکنان از  جتمعرسیده

ز از کیفیت خد ات، تسهیالت، دسترسی و نزدیکی بب  راک
ب کشهری و حم  و نق  شهری ناراضی هستند  در  طال اتی 

ی  سکن  ناسب هاشاخص  سکن برای بررسی در حوزۀ
( در هشتگرد و حجازی 1393توسط درودی و همکاران )

های  ورد ( در  اهشهر انجام شده، ساکنان  جتمع1394)
ها و ها، کاربریها  انند دسترسیبررسی، در بسیاری از شاخص

 خد ات شهری رضایت نسبی دارند 
دهد کب ارر هب بررسی  طال ات انجام شده نشان  ی

 ندی در ز ینب  سکن و در حوزه رضایت های اندکیپژوهش
 حیط  سکونی انجام ررفتب، با توجب بب اینکب یکی از 

های های شهری از جملب پروژههای ارزیابی  وفقیت پروژه تلفب
 ندی ساکنان از این  ساکن  سکن، بررسی  یزان رضایت

است، این  سئلب کمتر  ورد توجب قرار ررفتب است  همچنین در 
 ندی از کیفیت کن  هرشهر زاهدان و ارزیابی رضایت ورد  سا

توسط  1391ها، فقط پژوهش در سال سکونتی این  جتمع
رفی یان و همکاران در بخش  سکن  هر شر  زاهدان 

های ) هرشهر( انجام شده است  ضمن اینکب در طول سال
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1. Sheng Yap 

اخیر، ا کانات و خد ات  ختلفی در  هرشهر زاهدان برای 
 است  ساکنان  هیا شده 

 

 کارداده ها و روش
 وو از حیث  اهیت « کاربردی»پژوهش حاضر از لحاظ هد  

ها بب دو آوری داده  جمعاست« تحلیلی -توصیفی»روش، 
آن  می صورت اسنادی و  یدانی با استفاده از پرسشنا ب و تک

  در بین سرپرستان خانوارهای  سکن  هر انجام شده است
و  رسیید و کارشناسان  ورد برروایی پرسشنا ب از ن ر اسات

سب  نا اییاصال  قرار ررفتب و در نهایت پرسشنا ب نهایی با رو
ی بب دست آ د  در بررسی پایایی پرسشنا ب از روش آلفا

لی کرت کرونباخ استفاده شده کب  قدار آلفای کرونباخ بب صو
یین بوده است  آلفای کرونباخ برای پرسشنا ب  تخی 886/0
سب دهندۀ قابلیت اعتماد بسیار  ناآ د کب نشاندست بب 848/0

 ابزار پژوهش است 
 

های پژوهش براساس آلفای وض بت پایایی شاخص .6جدول
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731/0 714/0 821/0 762/0 886/0 

ت داد 
 رویب

16 13 24 21 79 

 
واحد ساختب  4500  ب آ اری  سکن  هر شر ، شا   جا

واحد ساختب شده است   450شده و در  سکن  هر ررز 
حجم نمونب پژوهش با استفاده فر ول کوکران با قابلیت 

واحد  سکونی برآورده شده  562، %5و خطای  %95اطمینان 
ریری تیادفی و فر ول است کب با استفاده از روش نمونب

نمونب برای  208مونب برای  سکن شر  و  ن 354کوکران، 
 سکن ررز از  یان سرپرستان خانوارها پرسشگری شده 

شا   دو  های  ورد استفاده در این پژوهشاست  شاخص
ی فردی هایژریوبخش است: بخش نخست  ربوط بب 
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شا  : سن، جنس، تحییالت، وض یت تیه ، شغ  و درآ د 
 ندی روی  یزان رضایتر این  تغیرها بر اتیثی د اه اابکب 

از واحدهای  سکونی و بخش دوم  ربوط بب  تغیرهای 
پرسش،  9ی تسهیالت با ااهاخصاشسنجشی شا  : 

 8ی کالبدی با هاشاخصپرسش،  8ی ا نیت با هاشاخص
پرسش،  5با  نق  و حم ی دسترسی و هاشاخصپرسش، 
ی دید و هاشاخصپرسش،  5ی روشنایی و تهویب با هاشاخص

پرسش،  11ی بهداشت با هاشاخصپرسش،  5با   ن ر
 5ی اقتیادی با هاشاخصپرسش،  9ی فرهنگی با هاشاخص

پرسش و  7ی  طلوبیت  کانی با هاشاخصپرسش، 
پرسش است  همچنین  7ی  طلوبیت دسترسی با هاشاخص
ی لیکرت ادرجب 5، ااز طی هاپاسخی رذارارزشبرای 
 افزارنرمیز با استفاده از ن هادادهاست  تحلی   شده استفاده

SPSS  ی آ اری همچون فرید ن، سوارا، آز ون هاروشو
م انجا ستق   tی و انمونبتک  tهمبستگی پیرسون، آز ون 

 است   شده
توان بب دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول ی این فرایند را 

 ربوط بب رابطب بین سب  تغیر سن، تسهیالت و درآ د 
 ندی است کب با استفاده از آز ون ایت) تغیرهای کمی( با رض
است  در بخش دوم  شدهب  حاسبهمبستگی پیرسون 

 ندی ساکنان از  ح  پژوهش، بب بررسی  یزان رضایت
 ررفتبکار  سکونت خود پرداختب شده است  روش آ اری بب

ی است  همچنین انمونبتک  Tدر این بخش، آز ون  شده
و  جتمع  سکونی دی دا نایتا  رضاب سطابرای  قایس

است  در  شده ادهااستف ستق   Tی از آز ون بررس  ورد
 از  این عوا را تثرتی جهت ت یین بندرتببنهایت برای 

کارشناسان از آز ون  ن ر ازساکنین از آز ون فرید ن و  ران 
شهر زاهدان  رکز شهرستان  سوارا بهره ررفتب شده است 

شر  ایران در  زاهدان و استان سیستان و بلوهستان در
نزدیکی  رز ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان قرار 

ن شهر از لحاظ  وق یت جغرافیایی در طول ادارد  ای
ثانیب شرقی و عرض  25دقیقب و  51درجب و  60جغرافیایی 
ثانیب شمالی قرار دارد   45دقیقب و  30درجب و  29جغرافیایی 
 تر است  این شهر  1378، ر زاهدان از سط  دریااارتفاع شه
تجاری و ن ا ی در جنوز  ن  راکز اداری، سیاسی،ااز  همتری

ونتی اسکای باپیشیناز د و اآیاز  یاب حساشر  ایران ب
  ،زادزاده و کاظمیابراهیم) برخوردار استصد سالب بیش از 
1935 :1)  

 
 یایی ناحیب پژوهشجغراف وق یت  .2شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
  وردری  اآ یجا  ب کب دهدی  ننشا ای پژوهشهیافتب

زن  نفر 91 درصد( و 1/83)  ادل  د رنفر  471 از طال ب 
 9/6 ادین ت دا از کب ستا ی  شدهتشکصد( در 9/16)  ادل 

 نیاوافر یعزتو  هستند ه  تی صددر 1/93 و د جر صددر
 کب دهدی  ننشا نیز تتحییال سط  برحسب نپاسخگویا

 8/21درصد، راهنمایی  9/8درصد، ابتدایی  2/2سواد یباد فرا
 لیسانس ،صددر 9/13 یپلمدفو  درصد، 7/38 یپلمد ،صددر
 سایر  هستند صددر 7/2 یسانس و باالترلفو  وصد در 8/11
 ست اشده  ارائب (1) ولجد در نپاسخگویا هاییژریو

 

  شخیات پاسخگویان جا  ب آ اری  ورد  طال ب .1جدول 

مؤلفه های 

 یفیتوص
 درصد فراوانی گروه ها

 سن

 5/3 20 سال 20زیر 

 9/46 266 سال 35تا  20

 4/40 227 سال 50تا  35

 9/8 49 سال بب باال 50

 100 562 ک 

 جنس

 1/83 471  رد

 9/16 91 زن

 100 562 ک 
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 اشتغال

 6/22 123 کار ند

 8/49 282 آزاد

 9/8 51 خانب دار

 9/3 22  حی 

 9/9 56 بیکار

 9/4 28 سایر

 100 562 ک 

 درآ د

هزار  500کمتر از 

 تو ان
78 7/14 

هزار تا  500بین 

  یلیون1
119 9/20 

 2 یلیون تا 1

  یلیون
210 8/36 

 6/27 155  یلیون 2باالی 

 100 562 ک 

 تیه 

 1/93 526  تیه 

 9/6 36  جرد

 100 562 ک 

 تحییالت

 2/2 10 بیسواد

 9/8 50 یابتدای

 8/21 123 راهنمایی

 7/38 220 دیپلم

 9/13 79 فو  دیپلم

 8/11 66 کارشناسی

فو  لیسانس و 

 باالتر
14 7/2 

 100 562 ک 

 1398نا ب، های  ستخرج از پرسش نبع: یافتب
 

، بب طور کلی از خیوصیات 1اطالعات جدولبا توجب بب 
این  ناطق، حضور قشر جوان،  تیه  و با سط  تحییالت 
دیپلم کب خود یکی از عوا   عدم جذز در ادارات است  لذا 

های آزاد با درآ د کم روی ساکنان این  نطقب بیشتر بب شغ 
اند، لذا با ا کانات  حدود در این  ناطق خود را سازرار آورده
 اند دهنمو

 های آ ار استنباطی، ت میم نتیجناهدا  تحلی  یکی از
در این راستا برای  پژوهش بب جا  ب آ اری  د ن ر است 

ساکنان از  حیط  سکونی خود، از  سنجشبررسی  یزان 
نتایج  ( 2)جدول  است استفاده شده اینمونبتک  T آز ون

دست آ ده در خیوص رضایتمندی ساکنان از کیفیت بب
دهد های  سکن  هر شر  و ررز نشان  یکونتی  جتمعس

(  ربوط بب   یار ا نیت است و 17/3کب باالترین  یانگین )
همچنین باالترین  یانگین در  سکن  هر شر   ربوط بب   یار 

( است  این شاخص در  سکن  هر 15/3ا نیت با  یانگین )
 های  دار بستب و همچنینشهر شر  بب دلی  وجود دوربین

ها است و روزی  جتمعهای نگهبانی شبانبوجود کیوسک
باالترین  یانگین در  سکن  هر ررز  ربوط بب شاخص 

هایی است کب ( است کب بخاطر وام22/3اقتیادی با  یانگین )
در ابتدا بب این  ساکن اختیاص داده شده است و بخاطر 
 ناسب بودن قیمت ز ین و ساخت آن در دراز  دت و سط  

های داخ  پایین ساکنین این  ناطق با  قایسب با آپارتمان درآ د
رونب کب شهر، از لحاظ اقتیادی  قرون بب صرفب است  همان

است  3ها، عدد  یانب کمتر از شود در سایر شاخص شاهده  ی
کب  3( است کب با عدد 41/2و  یانگین ا تیاز رضایتمندی )

ررفتب شده است، دهندران در ن ر عنوان  یانب ن ری پاسخبب
دست آ ده کمتر از حد دهد عدد بب قایسب شد کب نشان  ی

طور کلی از  ساکن  هر  ورد  یانب است و لذا ساکنان بب
پژوهش رضایت ندارند و رضایتمندی در حد نا طلوز است  این 

های توجهی بب توق ات ساکنان )رروهدهندۀ کمنتیجب خود نشان
 بوده است درآ د( از کیفیت سکونتی کم
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 های  سکونی  هر )شر  و ررز( زاهدان ندی ساکنان از   یارهای  جتمعای در رضایتتک نمونب t نتایج آز ون. 2جدول 

 آمار تحلیلی آمار توصیفی زیر معیار معیار

  

 3-ارزش تست   
فاصله اطمینان 

95% 

  یانگین
انحرا  

   یار

اختال  

  یانگین
 t قدار 

درجب 

 یآزاد

  نی 

 داری
 کران پایین

کران 

 باال

تسهیالت 

  جتمع

 29/2 14/2 000/0 353 88/58 22/2 708/0 22/2 شر 

 71/1 57/1 000/0 207 82/45 64/1 518/0 64/1 ررز

 00/2 87/1 000/0 561 54/62 93/1 73/0 93/1 ک 

 ا نیت

 21/3 09/3 000/0 353 99/106 15/3 554/0 15/3 شر 

 67/2 44/2 000/0 207 09/45 55/2 818/0 55/2 ررز

 22/3 13/3 000/0 561 14/132 17/3 57/0 17/3 ک 

 کالبدی

 46/2 29/2 000/0 353 09/55 37/2 812/0 37/2 شر 

 82/2 61/2 000/0 207 89/50 71/2 769/0 71/2 ررز

 57/2 43/2 000/0 561 03/73 12/2 812/0 50/2 ک 

 روشنایی

 32/2 11/2 000/0 353 15/43 21/2 967/0 21/2 شر 

 11/2 82/1 000/0 207 72/26 97/1 063/1 97/1 ررز

 41/2 21/2 000/0 561 84/45 31/1 194/1 12/2 ک 

دید و 

  ن ر

 29/2 10/2 000/0 353 03/46 19/2 897/0 19/2 شر 

 13/2 92/1 000/0 207 59/38 03/2 760/0 03/2 ررز

 20/2 06/2 000/0 561 41/59 13/2 441/0 13/2 ک 

 بهداشت

 88/2 79/2 000/0 353 19/122 83/2 437/0 83/2 شر 

 57/2 40/2 000/0 207 90/57 48/2 619/0 48/2 ررز

 80/2 73/2 000/0 561 67/148 77/2 759/0 95/1 ک 

 دسترسی

 23/2 07/2 000/0 353 55/52 15/2 772/0 15/2 شر 

 68/1 52/1 000/0 207 76/38 60/1 597/0 60/1 ررز

 01/2 89/1 000/0 561 92/60 95/1 759/0 95/1 ک 

فرهنگی 

 اجتماعی

 50/2 32/2 000/0 353 53/52 41/2 863/0 41/2 شر 

 89/2 66/2 000/0 207 73/47 77/2 839/0 77/2 ررز

 61/2 47/2 000/0 561 23/69 54/2 872/0 54/2 ک 

 اقتیادی
 69/2 55/2 000/0 353 27/74 62/2 478/0 62/2 شر 

 31/3 12/3 000/0 207 51/64 22/3 623/0 22/3 ررز
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 70/2 59/2 000/0 561 63/91 64/2 532/0 64/2 ک 

 طلوبیت 

 دسترسی

 15/2 01/2 000/0 353 20/55 08/2 710/0 08/2 شر 

 49/1 32/1 000/0 207 80/33 40/1 600/0 40/1 ررز

 89/1 77/1 000/0 561 22/58 83/1 747/0 83/1 ک 

 طلوبیت 

  کانی

 52/2 33/2 000/0 353 00/50 42/2 913/0 42/2 شر 

 69/2 45/2 000/0 207 10/43 57/2 861/0 57/2 ررز

 55/2 40/2 000/0 561 62/65 48/0 898/0 48/1 ک 

 41/2 36/2 000/0 561 858/103 412/2 427/0 41/2 رضایتمندی 

  1398نا ب، پرسش های  ستخرج از نبع: یافتب
 

های  ورد بررسی بندی بین شاخص ن ور بررسی و رتبببب 
 طاوایی،  حیای،  حتاضایف -ساختاری، کالبدی -)عملکردی

 سکونی و  حیط شهری( بین دو رروه  سکن  هر شر  و 
 ( 3ررز از آز ون فرید ن استفاده شده است )جدول 

 

ب برید ن فاده از آز ون ها با استفبندی نهایی شاخصرتبب. 3جدول 

 تفکیک  سکن  هر شر  و  سکن  هر ررز زاهدان

میانگین   شاخص

 هارتبه

رتبه 

 نهایی

 2 49/2 شر  فضایی –کالبدی 

 3 09/3 ررز

 2 69/2 ک 

 –عملکردی 

 ساختاری

 1 03/2 شر 

 1 14/1 ررز

 1 58/1 ک 

 5 15/4 شر   محتوایی

 5 46/4 ررز

 5 43/4 ک  

 4 33/3 شر  مسکونیمحیط 

 4 58/3 ررز

 4 36/3 ک 

 3 00/3 شر  محیط شهری

 2 72/2 ررز

 3 93/2 ک 

 000/0  سطح  معناداری
Sig= 

 

  1398نا ب، های  ستخرج از پرسش نبع: یافتب

 

ورد  (، نتایج 3دست آ ده از جدول )با توجب بب نتایج بب
 000/0) 05/0ز تر ا( و سط    ناداری پایین2بررسی جدول )

Sig=ساختاری  -توان بیان کرد کب شاخص عملکردی(،  ی
 -دیها )کالببا رتبب اول، بیشترین  یزان اثر و سایر شاخص

فضایی، شاخص  حیط شهری و شاخص  حیط  سکونی( در 
های ب دی و شاخص  حتوایی در رتبب پنجم، کمترین رتبب

ان زاهد  هر شر  و ررزهای  یزان اثربخشی را در  سکن
 اند داشتب

های ساختاری کب بب بررسی شاخص –شاخص عملکردی
ول  طلوبیت دسترسی و تحییالت پرداختب است، در رتبب ا

 ررز های  هر شر  وقرار ررفتب است  اررهب ساکنان  سکن
 ر بیند ندی نداشتند، ا ا های  ورد بررسی رضایتاز شاخص

ر شر  کب ویژه در  سکن  ههای  ورد بررسی ببشاخص
راکز خرید و فضای سبز بوده است، در ای بب  ادسترس

 ندی شاخص تسهیالت در  سکن  هر شر  ساکنان رضایت
 وخود را از دسترسی بب ا اکن  ذهبی، خد ات زیرساخت 

ن ا حدودی بیان نمودند و ساکنااها تابانات خیاآسفال
ز های اطرا  اهای  هر با توجب استفاده از شهرک سکن

ز ا ارز بهداشتی و خد ات ورزشی تا حدودی رضایت خود  راک
این شاخص اعالم کردند، هر هند کب هیچکدام از این 

 3دد عها در دو  سکن شر  و ررز باالتر از  یانگین شاخص
 نبوده است 

ها از  ن ر و بندی و بررسی تطبیقی شاخص ن ور رتبببب 
 استفاده شده است SWARAن از  دل ادیدراه  تخیی

 ( 4)جدول 
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یفیت های  تثر بر کوزن   یارها و اب اد اصلی شاخص. 4جدول 

 سکونتی  سکن  هر زاهدان از دیدراه  تخییین

معیارهای 

 ارزیابی
 

اهمیت 

 نسبی
 ضریب

وزن 

 اولیه

وزن 

 ینهای

 179/0 1 1 - شر  محتوایی

 280/0 1 1 - ررز 

محیط 

 مسکونی
 231/0 826/0 210/1 210/1 شر 

 231/0 826/0 211/1 211/1 ررز 

کالبدی 

 فضایی
 161/0 578/0 192/1 192/0 شر 

 192/0 687/0 202/1 202/0 ررز 

محیط 

 شهری
 192/0 689/0 200/1 200/0 شر 

 160/0 573/0 199/1 199/0 ررز 

عملکردی 

 ساختاری
 161/0 491/0 176/1 176/0 شر 

 137/0 491/0 168/1 168/0 ررز 

  1398نا ب،  ستخرج از پرسش های نبع: یافتب
 

 ن ر  د  دل اب اد نهایی وزن سوار، روش هایپیمودن رام با

طور کب در درآ ده است  همان نمایش بب 4جدول  آخر ستون در
های  تثر بر کیفیت شود، از بین شاخصجدول  ذکور  شاهده  ی

سکونتی  سکن  هر شر  و  سکن  هر ررز، شاخص  حتوایی 
فضایی و  -های  حیط  سکونی، کالبدیو شاخصدر رتبب اول 

های  یانی در هر دو شهرک  سکن  هر  حیط شهری در رتبب
ساختاری در هر  -شر  و ررز قرار دارند  نهایتاً شاخص عملکردی

 دو شهرک در رتبب پنجم قرار ررفت 
های از ن ر کارشناسان شاخص  حتوایی کب بب بررسی  ولفب

ت  کانی و ا نیت پرداختب است، بب فرهنگی،  طلوبی –اجتماعی
های  داربستب یا کیوسک نگهبانی در بیشتر دلی  وجود دوربین

نفره بودن  3های  سکن شر  و در  سکن ررز بب دلی  بلوک
ها کب در بیشتر  واقع فا ی  هستند، همین طور دور بودن از بلوک

  راکز زبالب در هر دو  ورد  سکن ررز و شر  و داشتن  سجد در
هر دو  ورد و داشتن آپارتمان و احساس ت لق در بیشتر  وارد از 

ها  سائ   دن ر کارشناسان برای دادن رتبب اول در این  سکن
 بوده است  

 تغیر  یزان تحییالت، سن و  توسط  بب اینکب سب توجب با
 ندی از  تغیرهای رضایت  تغیر کمی پیوستب و درآ د از نوع

است؛ لذا در اینجا از ضریب همبستگی کمی  نوع ترتیبی یا شبب
حاص  از ضریب همبستگی    نتایجاستفاده شده استپیرسون 
های سن،  تغیر بین کب دهدنشان  ی( 5)جدول پیرسون 

وجود  داری  نی رابطبرضایتمندی   یزانبا  تحییالت و درآ د
جهت و    تغیر سن در  سکن شر  همبستگی ریر همدارد

جهت و ض ی، ررز همبستگی همض ی، و در  سکن  هر 
دارد  سایر  تغیرها هم در  سکن  هر شر  و هم در  سکن 

جهت و ض ی،  ندی همبستگی هم هر ررز با  تغیر رضایت
 دارند 

 
  ندیهای فردی ) تغیرهای کمی( با سازه رضایتنتایج همبستگی پیرسون بین ویژری. 5جدول 

 فراوانی  نام متغیر
ضریب همبستگی 

 مندیرضایت

سطح معنی 

 داری
 نوع همبستگی

 سن
 همبستگی ریر هم جهت و ض ی، 004/0 -213/0 354 شر 

 همبستگی هم جهت و ض ی، 000/0 357/0 208 ررز

 تحصیالت
 همبستگی هم جهت و ض ی، 002/0 233/0 354 شر 

 همبستگی هم جهت و ض ی، 000/0 293/0 208 ررز

 درآمد
 هم جهت و ض ی،همبستگی  011/0 188/0 354 شر 

 همبستگی هم جهت و ض ی، 000/0 433/0 208 ررز

  1398نا ب، های  ستخرج از پرسش یخذ: یافتب     
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  سکن  هر از رضایتمندی سط   قایسب ایبر نهایتدر 
 6 است  جدول استفاده شده  ستق  tشر  و ررز از آز ون 

 ن اک س دو رد دیا نتارضای نا یانگی بین دهد کب ی ننشا

 
د ندارد  در واقع  یزان جوو داری  نی  ختالا ر ذکو  هر

  ندی تقریباً یکسان و پایین است رضایت

 
  ستق  t قایسب  یانگین رضایتمندی بین  جتمع  سکونی  هرشهر شر  با  هرشهر ررز با استفاده از آز ون  .6جدول 

 
 1398نا ب، های  ستخرج از پرسش نبع: یافتب

 

 گیرییجهنتبحث و 

های انجام شده ها و آز ونها،  دلنتایج حاص  از پرسشنا ب
های  تثر بر رضایتمندی انگین شاخصاست کب  ی بیانگر آن

از  یزان کیفیت سکونتی  سکن  هر شا   )تسهیالت، 
ا نیت، بهداشت، روشنایی، دید و  ن ر، اقتیادی، اجتماعی، 
 طلوبیت دسترسی،  طلوبیت  کانی، دسترسی و کالبدی( در 

است کب درواقع  41/2های  هر شر  و ررز زاهدان  سکن
های  هر کیفیت سکونتی  سکن بیانگر عدم رضایتمندی از

های  هم ها کب یکی از  تلفباست  عدم توجب بب زیرساخت
تیثیررذار در  یزان رضایتمندی ساکنان از  ساکن  هر است، 

های اصلی ساکنین است  عدم همکاری یکی از دردرب
های  ربوط بب هم )آز فاضالز، راز شهری، بر  ( ساز ان

رنگ شهرداری و حضور کم باعث تخریب در سط    ابر شده
های آوری نخالببندی و جمعبرای ایجاد آسفالت، جدول

 های شهری و ریر از اینکب  ن رهساختمانی و زبالب
ناخوشایندی ایجاد کرده، باعث ناراحتی و نارضایتی ساکنین 
این  ناطق ) سکن  هر شر  و ررز زاهدان( شده است  

خیوص در دکان ببکمبود یا نبود فضاهای سبز و بازی کو
 سکن ررز باعث رنجش ساکنین این  ناطق شده و یکی از 

شود  با توجب بب اینکب ها  حسوز  یهای اساسی آنهالش
های  هم در تی ین ا نیت و احساس روشنایی، یکی از شاخص

، بیانگر آن است کب روشنایی 2رضایتمندی است  نتایج جدول 
حد نا طلوز است  ها و فضاهای سبز در  ابر و خیابان

های بهداشتی کب یکی از نمادهای ) سکن ررز(  پایگاه
( 2سال ت جا  ب در کشور است با  یانگین پایین )جدول 

دهندۀ عدم دسترسی  طلوز بب  راکز در انی است  نشان
همچنین بب لحاظ بهداشتی، حضور حیوانات ولگرد باعث 

زاهدان ویژه در  سکن  هر ررز ایجاد  شکالت  ختلفی بب
شده و نارضایتی ساکنین را  وجب شده است  در  سکن  هر 
ررز زاهدان عدم حضور فیزیکی نیروهای ن ا ی )پلیس( کب 
نشانن اقتدار و ا نیت است و آرا ش خاطر را برای شهروندان 

کنند، باعث نارضایتی ساکنین این  نطقب شده فراهم  ی
ها،  ارکت است  دسترسی نا ناسب بب ا کانات رفاهی )سوپر

ویژه در  سکن  هر ررز، عا   نانوایی، خودپردازها( بب
نارضایتی دیگری برای ساکنین این  نطقب است  توجب بب 

های فرهنگی و اجتماعی در سط  جا  ب، عا   شاخص
پیشرفت و سربلندی هر کشور است  شاخص دیگری کب در 

توجهی قرار ررفتب است، کمبود  راکز  سکن  هر  ورد کم
خیوص در  سکن بب باشد کبرهنگی، آ وزشی و  ساجد  یف

 هر ررز یکی دیگر از عوا   نارضایتی ساکنین است  توجب 
بب پرداخت وام از طر  دولت جهت ساخت  سکن یکی از 

های تیثیررذار در ا ر ساخت و ساز بیشتر  سکن است ب تلف
کب همکاری ض ی، دولت در ارائب تسهیالت و بازپرداخت آن 

 انحراف معیار میانگین فراوانی مقوله متغیر
اختالف 

 میانگین
 tمقدار 

سطح معنی 

 داری

مجتمع 

مسکونی 

 مهر

 هر 
شهر 
 شر 

354 47/2  517/0  

23/0  85/103  000/0 
 هر 
شهر 
 ررز

208 24/2  320/0  
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خیوص در  سکن ررز توجب بب سط  درآ د ساکنین بببا 
  وجب نارضایتی ساکنین شده است  

 یزان  عم  آ ده از ساکنین جهت  قایسنهای ببدر بررسی
 ندی از کیفیت سکونتی  ساکن  هر شر  و ررز رضایت

زاهدان  شخص شد کب اررهب اختال    ناداری بین  ساکن 
د، ا ا ساکنین  سکن  هر  هر شر  و ررز زاهدان وجود ندار

شر  زاهدان بب لحاظ برخورداری از خد ات، رضایت بیشتری 
توان طورکلی  یبب  از ساکنین  سکن  هر ررز زاهدان دارند

رفت کب وارذاری اراضی نا ناسب برای احداث  سکن  هر، 
ض ، خد ات زیربنایی و روبنایی الزم از جملب آز، فاضالز، 

فنی و اجرایی در عملکرد  درسب و فضای سبز، ض ، 
ر و راهی پایین ان  هار   سکاریان طااران و  جاپیمانک

ودن کیفیت ساخت و سازها، عدم نیب انش ابات آز، بر ، اب
راز و فاضالز از جملب ایرادها در اجرای این طر  در زاهدان 

 است 
های  هر رسد رسیدری بب  سکنرو بب ن ر  یاین از

الت و ا کانات و کمک بب کاهش زاهدان جهت افزایش تسهی
ها  واجب هستند، در افزایش سط   شکالتی کب ساکنان با آن

  ندی از  ح  سکونتشان  تثر باشد  رضایت
 
 منابع

(  ارزیابی و تحلی  کارکردپذیری 1395انیاری، حمیدرضا)
اری  سکن در اندازه کوهک  نمونب  وردی: اهای   مر اط

نشریب یر  سکن  هر   جموعب پنجاه هزار واحدی رد
  95-104(، 3)20،   ماری و شهرسازی -هنرهای زیبا 

(  ارزیابی  کانی 1395آزادخانی، پاکزاد و جهانی، فتا  )
های  ناسب بب های  سکن  هر ایالم و ت یین بهینب جتمع

 ن ور ارائب الگوی  طلوز با رویکرد کالبدی و 
اه نشریب  طال ات نواحی شهری دانشگ حیطی  زیست

  41-23(، 3، )شهید باهنر کر ان
(  اب اد 1393بابائی،  حمدعلی و قربانپور راسخ،  ریم )

، پژوهش حقو  کیفریزدایی سیاست  سکن  هر  جرم
3(9 ،)33-56  

(  ارزیابی  سکن 1395بهمنی، افشین و قائد رحمتی، صفر )
های کیفی  سکن  ناسب، نمونب  هر از ن ر شاخص
 جلب جغرافیا و بهمن شهر زنجان   22 وردی:  سکن  هر 

  47-65(، 1)14، ایتوس ب ناحیب

(  ارزیابی 1393) پور حمدی،  حمدرضا و اسدی، احمد
نشریب تحقیقات های  سکن  هر شهر زنجان  پروژه

  192-171(، 33)14، کاربردی علوم جغرافیایی
(  بررسی آثار 1393نسب، تانیا )جوزی، سیدعلی و ج فری

ساخت و ساز پروژه  سکن  هر شهرستان زیستی  حیط
  619-603(، 3)40،  حیط شناسی حمودآباد  ازندران  

(  ارزیابی وض یت طر   سکن  هر از 1393حجازی، سیدج فر)
دیدراه ساکنان،  طال ب  وردی:  سکن  هر شهر  اهشهر  

  256-239(، 2)9، فیلنا ب توس ب اجتماعی
شهریاری،  درودی،  حمدرضا، جهانشاهلو، ل ال و

(  سنجش  یزان رضایتمندی 1393) الدینسیدکمال
ساکنین  سکن  هر با رویکرد  دیریت شهری،  طال ب 

فیلنا ب  وردی:  جتمع بوستان شهر جدید هشتگرد  
-125(، 9)3 پژوهشی اقتیاد و  دیریت شهری،–علمی
141  

( ارزیابی  یزان 1391زاده، ی قوز)رضایی،  حمدرضا و کمائی
های  سکن  هر،  طال ب ی ساکنان از  جتمعرضایتمند

فیلنا ب  وردی: سایت  سکن  هر فاطمیب شهر یزد  
  26-13، 5، پژوهشی  طال ات شهری–علمی

سروش، زنگنب،  ینا، قهر ان،  ریم و رودرزی
(  سنجش  یزان رضایت  ندی ساکنان 1396 حمدخلی )

 طال ات از کیفیت سکونتی  سکن  هر در شهر همدان  
  44-38(، 6)22، طی هفت حیار حی

(  ارزیابی 1396شاطریان،  حسن، کیانی، صدیقب و قنبری، رعنا)
اجتماعی و کالبدای  سکن  هر از  –اثرات اقتیادی 

دیدراه ساکنان،  طال ب  وردی:  سکن  هر شهر کاشان  
، ایریزی  نطقبپژوهشی جغرافیا و برنا ب–فیلنا ب علمی

7(3 ،)109-126  
صغر، سجودی،  ریم،  حمدزاده، ربابب، ش بانپور، احد شکررزار، ا

(  سنجش  یزان رضایتمندی ساکنان 1395و ن ری، فرهاد)
 سکن  هر،  طال ب  وردی:  سکن  هر شهر رشت  

  90-79(، 17)5، فیلنا ب جغرافیا و  طال ات  حیطی

(  سنجش 1396خواجب، شاهرخ)پور،  س ود و زاد ولیصفایی
های  سکن  هر،  ورد شناسی: ز پروژه یزان رضایتمندی ا

جغرافیا و آ ایش  سکن  هر شهر جدید سهند تبریز  
  164-149، 23، ای نطقب-شهری

(  1396آبادی، سمانب )ضابطیان، الهام، صادقی، علیرضا و حسین
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های  سکن بررسی  یزان رضایتمندی ساکنان از پروژه
ریب   ماری و های عینی  نش هر با تیکید بر ارزیابی  ولفب

  173-184(،  2)8شهرسازی ایران ،
یابی طر  (  ارز1396قربانپور راسخ،  ریم و بابایی،  حمدعلی)

 سکن  هر رشت از  ن ر پیشگیری  حیطی از جرم، 
  207-235( ، 1)15پژوهشنا ب حقو  کیفری، 

ر شهر یابی  سکن  ه(  تحلی  بر  کان1395قنبری، ابوالفض )
ریزی، پژوهشی جغرافیا و برنا ب–تبریز، نشریب علمی

20(55 ،)229-254  

(  1391ا ینی، حسن)کا رانی، حسن، ا ینی، داوود و حسینی
، ریزی  سکن شهریکاربرد پدافند ریر عا   در برنا ب

-75(، 15)4ای، های شهری و  نطقب طال ات و پژوهش
88  

  جتبی زاده، عیسی و رفی یان،راد،  اندانا، ابراهیم س ودی

(  ارزیابی سیاست  سکن  هر با توجب بب 1396)
 آباد، جغرافیا وهای پایداری، نمونب: شهر خرمشاخص
  20(، 2)28ریزی  حیطی، برنا ب

 لکی، س ید، حسینی، سیدرضا، ویسی، الهام و  ختاری، 
(  سنجش  یزان رضایتمندی شهروندان از 1394صاد )

شیرین  کیفیت سکونتی طر   سکن  هر،  طال ب  وردی:
(، 23)6ریزی شهری، شهر اهواز، نشریب پژوهش و برنا ب

155-168  

(  فیلنا ب 1392پور،  یطفی) نجذز،  حمدرضا و  یطفی
  15-1(، 3)1های راهبردی و کالن، سیاست

(  1392وفاداراصغری،  یالد، کرد، باقر و ساالرزهی، حبیب اهلل)
تفاده از های  سکن  هر با اسارزیابی کارآیی نسبی پروژه
(،  طال ب  وردی: DEAها )تکنیک تحلی  پوششی داده

هزار نفر استان سیستان و بلوهستان،  25شهرهای باالی 
  14-1(، 2)5فیلنا ب اقتیاد و  دیریت شهری، 

 ازاده، اصغرااشار و پای، هاجاسلمان ؛نادحسازدانی،  حمای
های دی ساکنان  جتمعا نایتاررسی رضا(  ب1396)

های  سکن  هر  طال ب  وردی:  جتمع  سکن  هر،
(، 15)47اوشیب و  هر والیت باب ، جغرافیا و توس ب، 

253-270 
 

Abdul mohit m, azim.m, (2012). 

assessment of residential satisfaction 

with public housing in hulhumale, 

maldives, procedia- social and 

behavioral sciences 50.  

Abdul Mohit,  M.A.  et  al  (2010).  

Assessment  of  residential  satisfaction  

in  newly designed public low- cost 

housing in Kuala Lumpur, Malaysia. 

Habitat International, 34,18 -27. 

Barry S. Wellar˒(1972). RESIDNTIAL 

STRUCTURE AND HOUSING 

QUALITY˒Annals of the Association  

of American Geographers Volume 62 

issue 1  
Ge, J., Hokao, K. (2006).  Research on 

Residential Lifestyles in Japanese 

Cities from the Viewpoints of 

Residential Preference, Residential 

Choice and Residential Satisfaction, J. 

Landscape andUrban Planning, 

78,165-178.  

Gifford, R. (2002). einviromental 

psychologhy: principles and practice, 

optimal books, canada. 

Gilbert, A.G. , (2014), Free housing for 

the poor: Aneffective way to address 

prove. Habital International, 41(1), 

253-261 
Gooding, Tessa (2016), Low-income 

housing provision in Mauritius: 

Improving social justice and place 

quality. Habitat International, 53, 502-

516. 

Kamp, I. et al. (2003). Urban 

environmental quality and human well-

being towards a conceptual framework 

and demarcation of concepts; a 

literature study. Landscape and Urban 

Planning, 65, 5–18. 

kamp, l. etal. (2000). Urban environ 

mental qual. Ty and human well-being 

towardsa con ceptual frame work and 

demarcationon con cepts, alitera ture 

study. Landscape And urban planning, 

65, 5-18. 

Lansing j. B. Marans R.( 1969). w 

Evaluation of neghborhood. journal of 

the american Institute of Planners, 135. 

Loo, C. (1996) Neighbourhood 



 ارزیابی تطبیقی  یزان رضایت ساکنان از  سکن  هرو همکار:  شیران            66

 

satisfaction and safety: A study of low-

income ethnic area. Environment and 

Behavior.  

Sheng Yap, Kioe (2016), The enabling 

strategy and its discontent: Low-

income housing policies and practices 

in Asia, Habitat International, 54, part 

3: Housing the Planet, Evolution of 

Global Housing Policies, 166-172. 

Van poll, R. (1997), The Perceived 

Quality of the Urban Residential 

Environment A Mullti-Attribute 

Evaluation. Gronigen University Press. 

Walton .D˒ Murray. J˒ Thomas˒ A˒(2008) 

Relationships Between Populattion 

Density and the Perceived Quality of 

Neighbourhood, Soc Indic Res (2008) 

89. 

 


