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 26/36/2333تاریخ تصویب:          3-35صص      66/33/3333تاریخ دریافت: 

 چکيده
 مؤثر عوامل شناسایی و نات استان کرمانشاهمنطقة اوراما روستاییان رضایت سطح ارزیابی هدف از انجام پژوهش حاضر :هدف

  خود است. مسکونی واحد از هاآن رضایتمندی بر

 در واقع شهرستان چهار در ساکن روستایی خانوار 22223 باشد.می تحلیلی -تحقیقات توصیفی نوع از پژوهش حاضر روش:

 گیرینمونه روش به خانوار 236میان، ازاین هند.دتشکیل می را تحقیق این آماری جامعة منطقة اورامانات استان کرمانشاه

 هیأت ای بود که اعضایابزار تحقیق پرسشنامه. گردید انتخاب آماری نمونة عنوانکوکران به فرمول از استفاده با و ایطبقه

 ضریب محاسبة و آزمونانجام پیش با آن پایایی و کردند روایی صوری آن را تأیید مسکن بنیاد کارشناسان و دانشگاه علمی

  .شده است ( تأیید31/6کرونباخ ) آلفای

 مسکن از موردمطالعه افراد رضایتمندی که دهدمی نشان SPSS افزارنرم در آماری هایتحلیلوتجزیه از حاصل نتایج ها:يافته

 از موردمطالعه منطقة انروستایی رضایتمندی داد نشان واریانس تحلیل نتایج همچنین، .باشدمی متوسط حد از ترپایین خود

 در منطقة اورامانات هایشهرستان همة در شاخص رفاهی، بهداشتی، کالبدی و تأسیسات، خود درمورد چهار مسکونی واحد

 از روستاییان رضایتمندی سطح لحاظشهرستان جوانرود به داد نشان دانکن تست نتایج .است دارمعنا اطمینان %33 سطح

 دارد.  قرار رضایت سطح ترینپایین در کنند،می زندگی نآ در که ایمسکونی واحد

روی محققان  های پیشترین چالشها، با توجه به گستردگی محدودة موردمطالعه، از اصلیباالبودن هزینة تکمیل پرسشنامهها: محدوديت

 در پژوهش حاضر بود.

 کرمانشاه. مسکن روستایی، رضایتمندی، منطقة اورامانات، استانها: کليدواژه
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 . مقدمه1

 لهطرح مسئ. 1. 1

ن یت، تأأمیع جمعیش سریر با توجه به افزایاخ یهادر دهه

-نیأا. دربوده اسأت یو اجتماع یمسکن از مسائل مهم اقتصاد

 یشأهر یخانوارها همة یبه مسکن مناسب برا یدسترس ،راستا

که معمأوال   ر جامعهیپذبیف و آسیاقشار ضع ویژهبه ییو روستا

ن یتأرکنند، از مهأمیم یها در روستاها زندگاز آن یعیقشر وس

. گأزارش باشأدمأیگذران بأوده و استیها و سدولت یهاچالش

 یازهأایاز ن یکأیمسأکن دهأد یم ون برانت نشانیکمس یینها

 ص. ،3333، 3تیأ)هِوباشأد یتوسعه مدرحال یکشورها یدیکل

هأر  نأةیرید یمن و مطمأنن از آرزوهأایداشتن سرپناه ا(. 133

 هاها و فناوریروش ن راه با توسل به انواع یکه در ا است یانسان

ت مسکن نموده است )افراختأه و یفیت و کیکم یدر ارتقا یسع

ط بشأر در یها، شأران تالشیا (. باوجود56 ، ص.3336، یهواس

 یاریو بسأاست افته یسراسر جهان تنزل خود در یهاسکونتگاه

سأاکنان  یبأرا ییروسأتا یهأاسکونتگاه ژهیوها، بهاز سکونتگاه

 یانأدهیطأور فزابأه ییروستا ینواح ندةیساکنان آ نیزموجود و 

نأژاد، رفیعیأان، و ی)حأاج انأدرجذاب شأدهیو غ یزندگرقابلیغ

، 2662، 2، گرهأارد، لأی، و نانأگالنگ ؛61 ، ص.3336، زمانی

-سأکونتگاه و محأیط از ساکنان ، ارزیابیبراینافزون. (312 ص.

-سأکونتگاه در هأاآن نگهداشت و جذب میزان بر سکونتی ایه

 بأر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی عنوانبه و است مؤثر خود یها

 شأهریو درون ییژه در منأاطق روسأتایأوجمعیتی، به حرکات

، 3336، ، فرهودی، حبیبی، و کشأاورز)پوراحمد باشدمی مطرح

 یمندتیزان رضأایعوامل مؤثر در م یین، شناسایبنابرا ؛(33 ص.

ل وضأع یأتحل تواند درراسأتاییم ساکنان یسکونت یتیو نارضا

 یفأیسأطح ک یارتقأا نأده بأراییمات آی، تصمیموجود سکونت

ر یاز تکرار نواقص در سأا یریافراد و جلوگ یسکونت یهامحدوده

، ، صأابری، و ابراهیمأییآبأاد)خأاتونها مؤثر واقع گأردد مکان

 (. 31 ، ص.3336

و  یمأأیبأأا توجأأه بأأه تنأأوع اقل ییکن روسأأتامسأأادر ایأأران 

ن مساکن با توجه ی. اهستند یمختلف یهاپیت یدارا ییایجغراف

-وهیشأت، شأین، نوع معیت زمی، وضعییایجغراف یهایژگیبه و

اند. بأا توجأه ه ساخته شدهیهر ناح یو سبک زندگ یستیز یها

ن یتأم یمسکن که اغلب از منابع محل ةیبه مواد اول یبه دسترس

نأد کأه ینمایاقدام به احداث مسکن خود مروستاییان شود، یم

رفأاهی، مربأو  بأه مسأکن ) عوامأل  یاسأتانداردها ،تینهادر

توجأه  ،رونیاشود؛ ازت نمییرعا (بهداشتی، کالبدی و تأسیسات

 یهأایزیر، در برنامهییت مسکن روستایت و کمیفیبه ک یجد

ن مناسأب و مسأک اسأت؛ زیأرا، یالزم و ضرور ییروستا توسعة

د یأآیشأمار مأبأه ییروسأتا توسأعة یهأااستاندارد از شأاخص

نداشتن به مسکن دسترسی (؛ بنابراین،31 ص. ،3336، ی)قنبر

باشد، روستایی می های توسعةکه از شاخص مناسب و استاندارد

و  نی و اجتماعی در زندگی روسأتاییانهای رواباعث بروز آسیب

 ،نهایأأتونی روسأأتاها و درناهنجأأاری در بافأأت مسأأکاخأتالل و 

-گأردد. بأههای اقتصادی و اجتماعی در سطح ملأی مأیبحران

گذاری مناسب مسکن ریزی و سیاستبرنامه ، مسنلةدلیلهمین

-مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه یابی به الگویو دست

ی مهأم آگأاهی از هایکی از راه. ریزان روستایی استهای برنامه

ت یوضع یبررسریزی روستایی، یند برنامهراوضعیت مسکن در ف

  .باشد تواندیخود م مسکن ان ازییروستا یمندتیرضا

 محأل از رضایت میزان به مربو  مرور نوشتارهای و بررسی

در  و شأخص هأر رضأایت میأزان درك دهأدمی نشان سکونت

 فیزیکی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی مختلف شرایط

تأوان ین، مأیهمچنأ (.22 ، ص.3332، 3پُأل)وان است متفاوت

ش ایت هر فرد از محل زنأدگیرضا کنندةنییگفت که عوامل تع

جملأه از یکند( به عوامل مختلفأیم یکه در آن زندگ ی)مسکن

 .دارد یعوامل رفاهی، بهداشتی، کالبدی و تأسیسات بستگ

 %52ت )حأدود یأنفأر جمع 362356اورامانأات بأا  منطقة

کشأور معأدود از مناطق  یکی، ییروستا نقطة 132( و ییروستا

ن آن غلبأه یت شهرنشأیأآن بر جمع ییت روستایاست که جمع

 ژةیأط ویت از شأرایأن منطقأه بأه تبعیا ییدارد. مساکن روستا

نامناسب، استفاده از مصأالح  یاد، دسترسیب زیمانند ش یعیطب

اسأأت؛ بنأأابراین، در  یط نامسأأاعدیشأأرا یدارا و غیأأره یبأأوم

 کأه هسأتیم الن سأؤیأابأه  ییگأوپاسأخ یپژوهش حاضر درپ

ت یرضأااز مسأکن خأود  تا چه حد اورامانات ان منطقةییروستا

  ؟مؤثر هستند یمندتین سطح رضاییدر تع ی؟ و چه عواملدارند

اورامانت  منطقة ییکن روستاامسدر که گفته شد، طورهمان

ب زیاد یبودن منطقه و شی)کوهستان ت منطقهیبا توجه به وضع

ة یأ( اغلأب مأواد اولهأامشکل بأه آن یاطق و دسترسمن بیشتر

علأت شود و بهین میتأم یاز ساخت مسکن از منابع محلینمورد

ان بأه ییبه مناطق مختلأف، خأود روسأتا نداشتن زیادیدسترس

نأد کأه ینمایخود اقأدام مأ خود و خانوادة یساخت مسکن برا

اهی، مربأأو  بأأه مسأأکن )عوامأأل رفأأ یاسأأتانداردها ،تیأأنهادر

 باعأث امر این .شودت نمییرعا اشتی، کالبدی و تأسیسات(بهد

 محیط ،گرفتهصورت یهاشرفتیامروزه با توجه به پ که شودمی
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 گریأز بأه منجأر کأه شأود مواجأه مشکالت فراوانی با سکونتی

 مقولأةز شود. یروستا ن ةیباعث تخل یحت یو در مواقع جمعیت

 تحلیل ونیواحدهای مسک چارچوب در معموال  مسکنت از یرضا

 کیفیأتة کننأدتهدید عوامأل از دیگأر برخأی اگرچأه شود؛می

 نظیر مختلفی عوامل که گرددمیازب سکونتی منطقة به سکونتی،

شأامل  ،نظرمنطقأة مأورد و تسهیالت مدیریت بهداشت، امنیت،

شأود؛ مأی آن در موجود اجتماعی هایکنش و همسایگی روابط

نظر گرفته در یمسکون ت از واحدیحاضر فقط رضا اما در مطالعة

و بأا  یمندتی، با توجه به اهمیأت مفهأوم رضأانیبنابرا شود؛یم

شأده، هأدف اصألی ایأن تحقیأق تعیأین وجه به مطالب ارائأهت

 منطقة روستاییان ندیمرضایت بر مؤثر عوامل ارزیابیها، شاخص

 .باشدمی خود مسکونی واحد از اورامانات استان کرمانشاه

 قيقتحنظري  پيشينة .2. 1

 انییروسأتا یتمندیرضا یبررس نةیزمشده درمطالعات انجام

 سأنجش، یاجتمأاع ةی، سأرمایت زنأدگیأفیمربو  به کعمدتا  

 عنأوانبأا  یمعأدود مطالعأات اسأت وتوسعه و ...  یهاشاخص

ژه مسأکن یأوو به یط سکونتگاهیان از محییروستا یتمندیرضا

گرفتأه ورتج چند پأژوهش صأیکه در ادامه به نتا اندانجام شده

، صأأابری، و ابراهیمأأی یآبأأادشأأود. مطالعأأة خأأاتونیاشأأاره مأأ

ت یأفیساکنان از ک یتمندیزان رضایم یبا هدف بررس (3336)

کأه  اسأت هنشان داد ،آبادشهر عاشق، در روستا یط سکونتیمح

الت، درآمد خأانوار و یت، تأهل، سن، تحصیجنس یرهاین متغیب

ت یأفیاز ک یمندتیرضأا با سأازة یتیموقع -یارتباط یرهایمتغ

 یرهأایمتغ جملأهاز دار وجأود دارد؛ارتبا  معنا یط سکونتیمح

ت یرات سطح رضاییاز تغ %2/13و درآمد حدود الت یسن، تحص

-کننأد. شأمسین مأیأیتب یط مسأکونیت محیفیافراد را از ک

ر یتأأث»با عنأوان  یا( در مقاله3336)، شکور، و رستمی ینیالد

 )مطالعة انییروستا یشتیاقتصاد معبر  ییمساکن روستا ینوساز

کأه  انأدهنشأان داد («یشهرستان ممسن ی: بخش مرکزیمورد

 یشهرسأتان ممسأن یدر بخش مرکأز ییمنازل روستا ینوساز

و  یمنأیلحأاظ اان بأهییش خأاطر روسأتایموجب آسا سو،کیاز

ر نامحسأو  ییأسأبب تغ ،گأریدگردیده است و ازسأوی ییبایز

ان، یعیان شده است. پژوهش رفییروستا یو مال یشتیط معیشرا

زان یأبأا هأدف سأنجش م که (3333)زاده عسگری، و عسگری

نشأان  انجأام گرفتأه نأواب حلةساکنان م یسکونت یمندتیرضا

 یسأاکنان نأواب از واحأدها یمندتیزان رضأایأمکه  ه استداد

 ار سازندةیدر حد متوسط قرار دارد. ساکنان از شش مع یسکونت

ت مجتمع اظهأار ی، تنها از امنیمسکون یاز واحدها یمندتیرضا

در  یگیار روابأط همسأایأاز مع کهیحال؛ درنداهکرد یمندتیرضا

الت مجتمع، بهداشت مجتمع، یتسه یارهایحد متوسط و از مع

نأد. اهکأرد یتیاظهأار نارضأا یکالبأد یهایژگیود و منظر و ید

ت مجتمع و یو امن الت مجتمع، بیشترینیار تسهیمع ،نیهمچن

-هدگاه ساکنان داشتیت را از دیزان اهمین میکمتر ،منظرد و ید

زان یأم یادر مطالعأه (3333)ان، تقیلو، و خسأروبیگی ی. شااند

شهرسأأتان  یط سأأکونتگاهیان از محأأییروسأأتا یتمندیرضأأا

ند که سأطح اهدیجه رسین نتیو به ا اندهکرد یجان را بررسیکم

اسأأت. هأأا کمتأأر از حأأد انتظأأار سأأکونتگاه از %23ت در یرضأأا

سأت و یمتعأادل ن یتمندیزان رضأایأع میأتوز ن، نحأوةیهمچن

اد یأز یلیاد و خیکدام از روستاها در حد زچیت هین رضایانگیم

زان یأرفتن مبأا بأاالکأه  است ن مطالعه نشان دادهیاقرار ندارد. 

، یکاهش داشأته اسأت و ابعأاد کالبأد یتمندیالت، رضایتحص

 انأد.ر وابسته داشتهیتغر را بر مین تأثیشتریب یو اقتصاد یعیطب

زاده، عسأگری، و عسأگری ،نقل از رفیعیان)به همکاران و پولس

 وضعیت و سن، جنس) فردی خصوصیات ( در بررسی اثر3333

 نشأان مسأکن از مندیرضأایت سأنجش بر( اجتماعی اقتصادی

       در مهأأم کننأأدةبینأأیپأأیش متغیأأر یأأک سأأن کأأه انأأدداده

 سأاکنان رضأایتمندی کأهوریطبه ؛بود مسکن از مندیرضایت

 و اجتمأاعی اقتصأادی وضأعیت و اثر ترها بیشترجوان ترازمسن

 بود. پایین بسیار جنسیت

 نأواحی از میزان رضایت یرفتار زمینةدر که یجمله افراداز

 1آراگأونز و آمریگأو بأه تأوانیاند، ممطالعه انجام داده سکونتی

و  یتمندیرضأا درمأورد یقأیتحق 3332سال  در که کرد اشاره

 هأایمأدل تأا کردنأد سأعی هاانجام دادند. آن یسکونت یابیارز

معنأاداری  ارتبأا  سأکونتی رضایتمندی درجة با که را رفتاری

 ،طأورکلیبأه داد نشأان کأار ایأن نتأایج. کنند شناسایی، دارند

یأا  بودنأد برنیامأده خانأه( بهبأود) اصأالح درصدد که ساکنانی

 انجأام هاآن سکونت محل مسائل ترینمهم درخصوص واکنشی

 نیاز احتماال )بودند  ترراضی افراد بقیة با مقایسه در، بودند نداده

 دهنأأدةنشأأان موجأأود شأأرایط بهبأأود و اصأأالح اقأأدامات بأأرای

 هأأای واحأأدفعالیأأت در شأأرکت، همچنأأین(. اسأأت نارضأأایتی

          بأأأا هأأأاهمسأأأایه بأأأا مکأأأرر هأأأایمالقأأأات و همسأأأایگی

اسأت  داشأته رابطأه( بأاالیی درصأد بأا) سأکونتی رضایتمندی

 رضأایتمندی کأهیی. ازآنجأا(53 ، ص.3332آراگونز،  و آمریگو)

عأام  معنأای در زنأدگی از رضایتمندی حوزة از بخشی سکونتی

است  مسکونی محیط موضوعات درزمینة از یکی، آیدمی شماربه
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 ،5و هوکأائو ی)جأاند آن پرداخته مطالعة بهان، فراوان که محقق

2666.)  

 قيتحق يشناس. روش2

 قيتحق ييايقلمرو جغراف .1. 2

 دارایو اسأت واقأع در اسأتان کرمانشأاه منطقه اورامانأات 

و پأاوه، جأوانرود، روانسأر و ثأالث هأای به نأامچهار شهرستان 

لأومتر مربأع یک 1322ن منطقه با مساحت یا .باشدمی یباباجان

اسأتان مساحت استان کرمانشأاه( از شأمال بأه  از %33)حدود 

از جنأأوب بأأه  ، از شأأرب بأأه شهرسأأتان کرمانشأأاه،کردسأأتان

ذهاب و از غرب به کشور عراب محدود پلشهرستان داالهو و سر

 333131 ،3336، در سأال ت منطقأهی(. جمع3شود )شکل یم

( %52نفأر )حأدود  362365 ،ن تعأدادیأکأه از ا نفر بوده است

سأکنا  همنطقأ ییروسأتا نقطأة 132 که در اندن بودهیروستانش

 (. 3333استان کرمانشاه،  یآمار اند )سالنامةدهیگز

 

 
 اورامانات در استان کرمانشاه و کشور منطقة ييايت جغرافيموقع -1شکل 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 روش تحقيق. 2. 2

 آن در بررسأی روش و اسأت کأاربردی نوع از حاضر تحقیق

 دو از هاداده آوریگرد برای .است پیمایشی و تحلیلی -توصیفی

 مشأاهدة و میأدانی روش از نیأز و اسأنادی و ایکتابخانه روش

 در سأاکن روستایی خانوار 22223است.  شده استفاده مستقیم

 جامعة منطقة اورامانات استان کرمانشاه در واقع شهرستان چهار

 خأانوار 236 ،میأانازاین د.ندهتشکیل می را تحقیق این آماری

کأوکران  فرمأول از اسأتفاده بأا و ایطبقأه ریگینمونه روش به

(66/6 = d 5/6؛ = p & qبأه )انتخأاب آمأاری ةنمونأ عنأوان 

سأهم خأانوار که  ییهادهستاناز  الزم است ذکر شود .ندگردید

از و  ندشأدروستا انتخأاب  1شتر بود، یو ب 26ها آن موردمطالعة

خأانوار  26تا  35آنها  که سهم خانوار موردمطالعة ییهادهستان

عنأوان روستا به 2روستا و  3ب یترتبود، بهخانوار  35و کمتر از 

-روسأتا بأه 52، تینهاکه در نددیهدف انتخاب گرد یروستاها

اصأألی  هأأای(. داده3)جأأدول  شأأدند یبررسأأ یصأأورت تصأأادف

ای است کأه روایأی محتأوایی آن بأا پرسشنامه صلپژوهش حا

رشناسأان بنیأاد تن از اسأاتید دانشأگاه و کاچند کسب نظرات 

 ، بأرایهمچنأین تأیید نهایی رسیده است.به  مسکن در منطقه

عنأوان یأک پرسشأنامه بأه 36 بررسی پایایی پرسشنامه، تعداد

 محأدودة موردمطالعأه خارج از روستایسه مقدماتی در  ةمطالع

سنجش میزان پایایی در تأدوین برای  .ندتوزیع و تکمیل گردید

 SPSSافأزار فای کرونباخ در نرمو تنظیم پرسشنامه، از روش آل

شأده، ضأریب اعتبأار هأای کسأباستفاده گردیأد کأه بأا داده

 علأوم تحقیقأات در کأه دسأت آمأدهبأ درصد 31/6پرسشنامه 

 است. بخشرضایت مقدار این انسانی
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 اورامانات هاي منطقةها در دهستانپرسشنامه توزيع نحوة -1جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
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 روانسر

 3 32 3351 23 بدر

 

 

ثالث و 

 باباجانی

 2 2 513 16 ازگله

 2 2 512 25 جیگران 3 36 3336 33 آبادحسن

 2 2 336 33 سرقلعه 2 3 613 36 آباددولت

 1 26 3623 11 شورخانه 2 33 332 23 زالوآب

 1 33 3522 33 دشت حر 2 3 622 36 قلعهقوری

 1 33 3133 32 زمکان 2 31 3353 2 منصورآقایی

 

 

 پاوه

 2 31 3331 3 سرشیوه

 

 جوانرود

 3 33 3655 33 شروینه

 3 33 326 26 کالشی 2 2 536 33 ماکوان

 3 31 3336 23 بازان 1 26 2312 3 شمشیر

 3 32 336 22 پلنگانه 1 26 3631 32 هولی

 22 282 22229 492 21 مجموع کل 3 33 311 23 سیروان

 

اورامانأات اسأتان  روسأتاییان منطقأة مندیرضأایت میزان ارزیابی در    

 سأؤاالتی ازطریأق طأرح) مستقیم روش دو از مسکن خود، کرمانشاه از

روش  و( سأکونتی واحد از مندیرضایت وضعیت زمینةدر مستقیم کامال 

 در مندیرضأایت میزان سنجش مراتبیسلسله تجربی مدل) غیرمستقیم

 مندیرضأایت میأزان ،اول سأطح در(. 2 جدول) استفاده شد( سطح سه

در ،سأسس شأد. بررسأی روستایی خود سکونتی واحدهای ازروستاییان 

 مطالعأه ازروسأتاییان مورد رضأایتمندی ی مأؤثر درمعیارها ،دوم سطح

 معیارها از هریک ،سوم سطح در درنهایت وگردید  مسکن خود مشخص

 ادبیات مرور از استفاده با مدل این. بررسی گردیدند طریق ابزار تحقیقاز

 .گردید تهیه محدوده موجود از وضع مقدماتی مطالعة و مربو 
 

 

 مندي روستاييان از مسکنرضايت ميزان ارزيابي در شدهاستفاده معيارهاي -2 جدول

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
متغیرهای سطح  متغیر سطح اول

 دوم

 متغیرهای سطح سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان رضايتمندي 

 روستاييان از مسکن

 

 

 عوامل بهداشتي

 بودن حمام مسکن خودمناسب

 بودن دستشویی مسکن خودمناسب

 م فاضالب )چاه فاضالب( مسکن خودبودن سیستمناسب

 آوری زبالة محل سکونت خودبودن سیستم جمعمناسب

 

 

 عوامل اقتصادي

 های معیشتیاستفاده از مسکن خود برای فعالیت

 های معیشتیرضایت استفاده از مسکن خود برای فعالیت

 های ساخت مسکن در روستارضایت از هزینه

 تعمیرات اساسی مسکن در روستاهای رضایت از هزینه

 های پرداختی )آب، برب و .....( مسکن در روستارضایت از هزینه

 رضایت از آشسزخانة مسکن خود 

 رضایت از سیستم گرمایشی مسکن خود
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عوامل 

 تأسيسات

 بودن تعداد در و پنجرة واحدهای مسکونیمتناسب

 نیاستانداردبودن در و پنجرة واحدهای مسکو

 

 عوامل کالبدي

 رضایت از طرح و نقشة مسکن خود

 رضایت از مساحت و سطح زیربنای مسکن خود

 های مسکن خودرضایت از تعداد اتاب

 بودن تعداد افراد ساکن با مساحت خانهمتناسب

 

 عوامل رفاهي

 رضایت از دسترسی مسکن خود به مراکز خرید

 ونقل عمومیحملرضایت از دسترسی مسکن خود به 

 رضایت از دسترسی مسکن خود به مراکز آموزشی

 رضایت از دسترسی مسکن خود به مراکز بهداشتی

 کاررفته در مسکن خودرضایت از مصالح به عوامل استحکام

 بودن مسکن دربرابر زلزلهمقاوم

 
 

 تحقيق ينظر ي. مبان3

ا مایأأة کأأردن یأأ، رضأأایتمندی را بأأرآوردهدر فرهنأأگ لغأأت

ی، حالأأت شأأادمانبأأه انأأد. شأأدن معنأأا کأأردهخشأأنودی و ارضا

کردن خشنودی و مطلوبیتی که در نتیجة تأمین نیازها و برآورده

کنندة خأدمت در کننده توسط ارائهاحتیاجات مراجعه تقاضاها و

شأود منأدی گفتأه مأیرضأایتشود، کنندگان ایجاد میمراجعه

(. مطالعأأات 366 ص.، 3333، )شأأایان، تقیلأأو، و خسأأروبیگی

  دهأدیافأراد نشأان مأ یمحل زنأدگ از رضایت میزان به مربو 

، شخصأی مختلأف در شأرایط و شخص هر رضایت میزان درك

پُأل، )وان اسأت متفاوت فیزیکی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

 پژوهشأأأأگران (.363 ، ص.2663، 6؛ اسأأأأتفان22 ، ص.3332

 رضأایتمندی ادراك انمیز روی بر را این متغیرها تأثیر مختلفی

       رضأایت بأر مأؤثر فأردی خصوصأیات ازجملأه. اندکرده بررسی

، انتظأارات، هأاارزش، شخصأیتی، عوامأل جمعیتأی به توانمی

)گیفورد،  کرد اشاره آینده به امید و هاسکونتگاه سایر با مقایسه

 خأأانوار و شخصأأی هأأایویژگأأی از (. برخأأی23 ، ص.ب3323

 محأیط کیفیت ادراك روی بر لکیتما و جنسیت، سن همچون

 جأوان افراد از بیش سالخورده افراد، کلیطوربه. گذارندمی تأثیر

 اجتماعی وضعیت با ساکنان. اندبوده راضی شانسکونت شرایط از

 اقتصأادی اجتمأاعی موقعیت با ساکنان از بیش اقتصادی باالتر

، 3332ل، پُأوان) اندداشته رضایت شانسکونت شرایط از ترپایین

  (.63 ص.

بأه  تأوانمأی مندیرضأایت میأزان بأر مأؤثر عوامل ازجمله

 در هأاآن درنظرگأرفتن کأه کرد اشاره فرد شخصی هایویژگی

رفیعیأان، بأرد )مأی را بأاالتر بینأیپأیش قأدرت وتحلیلتجزیه

 2(. جلینکأوا و پیأک266 ، ص.3333، زادهعسگری، و عسأگری

اند کأه ود نشان داده( در مطالعات خ3332) 3( و گالستر3331)

. دارد تأأثیر مسأکن از عمأومی مندیرضأایت بأا ارتبأا  در سن

 از جوانأان بأا مقایسه در افراد مسن که اندهمچنین، نشان داده

 دارند.  بیشتری مندیرضایت خود مسکن

 و شخصأی هأایویژگأی از برخأی ،(3332) پُلعقیدة وانبه

 محأیط یفیأتک ادراك بر مالکیت و جنسیت سن، مانند خانوار

افأراد  نسأبت بأه سأالخورده افأراد ،طورکلیبه. گذارندمی تأثیر

 نسأبت بأه باالتر اقتصادی -اجتماعی وضعیت با ساکنان جوان،

نسبت  مالکان و ،تراقتصادی پایین -اجتماعی موقعیت با ساکنان

-بأوده ترراضی خود سکونت محل فعلی شرایط از مستأجران به

        البتأه اسأت؛ بأوده نأاچیز هأاویژگی ینا درهرحال تأثیر اما اند؛

 دارای افأراد (،262 ، ص.3333طورکلی )رفیعیان و همکاران، به

 مأوردنظر کاشانة ندهست تر، بهتر قادروضعیت اقتصادی مطلوب

 هستند. ترراضی صورتدراین کنند و تهیه را خود

 روی بر را جنس و سن تأثیر 3332 سال در 3کارپ و کارپ

 از بعأد 35 فرد براسا  هر همسایگی واحدهای یا محله ارزیابی

 رابطأة، سأن که داد نشان نتایج. اندکرده بررسی محیط کیفیت

 رضأایتمندی و کیفیأت محأیط ادراك بأا مثبتی خطی دارمعنا

، امنیأت، صأدا) بعأد سأه در تنهأا جنسیت نتایج. دارد ساکنان

 در جأوان زنأان، کلیطأوربأه. اندبوده یکدیگر از متفاوت( حریم

 ؛بودنأد تأرراضأی شأانزندگی شأرایط از جوان مردان با مقایسه

)کارپ و  عکس بودشرایط بر ترمسن سنی گروه برای کهدرحالی

 شأرایط مقایسة به توانمی ،همچنین(. 366 ، ص.3332کارپ، 

. کأرد اشأاره آینأده در بهبود امید به و یکدیگر با افراد سکونتی

-مأی زنأدگی مجلل عمارتی در دوستش که نداند فرد اگر شاید
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. کنأد رضأایت احسا  کوچکش بیشتر کلبة در زندگی از، کند

 محأل ماننأد ؛کننأدمأی مقایسه یکدیگر با را هاسکونتگاه، افراد

. دیگأران سأکونتگاه بأا ،و همچنأین خود قبلی و فعلی سکونت

-رضأایت یا رضایت برای یمهم منبع تواندمی ایمقایسه چنین

 کیفأی بهبأود انتظار در که عالوه افرادیبه. یدآ شماربه نداشتن

 محأل همأان در کأه دیگأران بأا مقایسأه در ،هستند شانخانة

، الأف3323رضایت بیشأتری دارنأد )گیفأورد،  ،کنندمی زندگی

 سأنجش بأه مربأو  تحقیقأات تجربأی هأایمدل (. در36 ص.

واحأدهای  از رضأایت میأزان سأکونتی، مندیرضأایت و کیفیت

 بأه که شودمی مطرح اصلی معیارهای از یکی نعنوابه سکونتی

 امکأان کالبدی، هایویژگی نظیر تسهیالت، خود سازندة عوامل

 بیرونأی واحأد و  تسأهیالت داخلأی، شرایط نقلیه، وسیلة توقف

، آنا، آشوك ؛55 ، ص.3332پُل، )وان است شده تقسیم هاهزینه

 (. 353 ، ص.3332، 36آنوپا، و ماریس

 قيقتح يهاافتهي. 4

وضعيت مسکن روستايي در منطقهه مهورد  يبررس. 1. 4

 مطالعه

ها حاکی از آن است که میانگین سأنی نتایج حاصل از یافته

 یدارا %5/66کأأار و یب %5/33اسأأت و  سأأال 6/11هأأا آزمأأودنی

-ی( نشان مأ3جدول ) یهاداده. دنباشیم و آزاد یمشاغل دولت

سأأند،  یراان داییروسأأتا یمسأأکون یواحأأدها از %3/36دهأأد 

 3 %2/32دو طبقه،  %3/12ک طبقه، ی %5/53، یشخص 1/31%

دو اتأاب و  یدارا %3/52ک اتاب، ی یدارا %2/35شتر، یطبقه و ب

 یفیج توصأیر نتأایسأاباشأند. یم شتریاتاب و ب 3 یدارا 2/32%

 ( نشان داده شده است:3)ن بخش در جدول یمربو  به ا
 

 اورامانات منطقة ييمناطق روستا يفيتوص يهاداده -3جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
وضعیت سند واحد 

 مسکونی

 

تعداد افرادی که  درصد 

در یک خانوار 

 کنندزندگی می

 2/33 نفر 3کمتر از 

 33 نفر 5تا  3 3/36 سند دارد

 3/35 نفر 3تا  6 2/33 سند ندارد

 2 نفر 3بیش از  1/31 شخصی مالکیت واحد مسکونی

  6/5 ایاجاره

 

عمر واحد 

 مسکونی

 

 

 

 3/26 سال 5کمتر از 

تعداد طبقات واحد 

 مسکونی

 2/33 سال 3تا  5 5/53 طبقه 3

 3/23 سال 31تا  36 3/12 طبقه 2

 - سال 33تا  35 2/1 طبقه و بیشتر 3

تعداد اتاب در واحد 

 مسکونی

 

 3/31 سال 21تا  26 2/35 اتاب 3

 3/36 الس 23تا  25 3/52 اتاب 2

 3/3 سال 36بیشتر از  2/32 اتاب و بیشتر 3

 مساحت واحد مسکونی

 

 

تعداد خانوار  5/35 متر 56کمتر از 

ساکن در یک 

 واحد مسکونی

 2/53 خانوار 3

 3/25 خانوار 2 3/12 متر366أ  56

 3/33 خانوار 3 6/23 متر 356 – 366

 2/1 خانوار و بیشتر 1 2/32 متر 356بیش از 

 
 

از مسکن خود ان ييروستا يمندتيرضاسطح  يبررس. 2. 4

 وراماناتا در منطقة

 از روسأتاییان یمندتیاز )سأطح( رضأایأامت ن بخأش،یدر ا

ن یأا دهنأدةلیتشک یهاشاخصبراسا  روستایی خود  مساکن

شده در از محاسبهیامت ،و سسسشد ها محاسبه آن ر و وزنیمتغ

آمأده، در دسأتج بأهیتأاد. براسأا  نیگرد یبندطبقهسطح  5

ها از مسأکن خأود ت آنیمطالعه سطح رضااز افراد مورد 2/16%

درحد متوسأط و  %3/32ن، ی. همچنکم و کم است یلیحد خدر

اد یأز یلیاد و خیحد زدر یتیسطح رضا یمانده دارایباق 1/23%

واحأدهای  از مندیرضأایت ج نشأان داد میأانگینینتاباشند. یم

 است. 216/2موردمطالعه  ییسکونتی در مناطق روستا
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 روستايي مساکن از فراواني و درصد فراواني سطح رضايتمندي روستاييان -4جدول 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
سطح 
 رضایتمندی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

 3/31 3/31 16 خیلی کم
 2/16 1/26 21 کم

 6/23 3/32 366 متوسط
 3/33 2/33 32 زیاد

 366 2/3 23 خیلی زیاد
 - 366 236 جمع کل

 مطالعه از مسکن روستايياي رضايتمندي افراد موردنمونهتک tنتايج آزمون  -2جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 
رضایتمندی از 
 مسکن روستایی

 3میانة نظری= 

 میانگین اختالفات سطح معناداری درجه آزادی tمقدار
 (٪35له اطمینان )مقادیر فاص
 حد باال حد پایین

336/3- 223 666/6 253/6- 3311/6- 3223/6- 

 
 

عنأوان میانأة نظأری بأا بأه 3عأدد  ای،نمونأهتک tآزمون  براسا    

ونتی در منأأاطق روسأأتایی واحأأدهای سأأک از مندیمیأأانگین رضأأایت

-مأی مشأاهده (5)مطالعه مقایسه گردید. با توجه به نتایج جدول مورد

دهأد نشان می که عالمت منفی است -336/3آمده دستبه tشود که 

تر از میانة نظأری یأا نمأرة مأالك میانگین متغیر موردبررسی کوچک

امانأات اور دیگر، بین رضایتمندی روستاییان منطقأةعبارتباشد. بهمی

 %35داری در سطح استان کرمانشاه با میانة نظری آزمون اختالف معنا

مطالعأه از مسأکن افأراد مورد مندی، سطح رضأایتبنابراین وجود دارد؛

 .شودارزیابی می تر از حد متوسطپایین خود

ان از مسهکن ييروسهتا يمندتيرضازان يعوامل مؤثر بر م. 3. 4

 اورامانات منطقةدر خود 

بأه ( C.Vبأا اسأتفاده از ضأریب تغییأرات )ابتأدا  ،رحلهن میدر ا

 (2)کأه در جأدول  یمندتیرگذار بر رضأایعوامل تأث نیترمهم یبررس

-تأک tبا استفاده از آزمون  ،و سسس است شده ، پرداختهاندآورده شده

ن عوامأل یأامطالعأه از ان موردییروسأتا یمندتیرضا تیوضع یانمونه

عامل اسأتحکام  دهدینشان م (6) ج جدولینتا .است مشخص گردیده

عامل اقتصادی بأا میأانگین  ، و261/6و انحراف معیار  66/3انگین با می

خأود بیشأترین سأطح رضأایت را بأه 335/6ر و انحراف معیأا 135/2

 ان منطقأةییروسأتاتوان بیان کأرد یم ،گریدیانیببهاند. اختصاص داده

 .باشندیت میرضا ن سطحیشتریب یداران دو عامل یااورامانات در 
 

 اورامانات در منطقة ييمسکن روستا يمندتيرضاعوامل مؤثر بر  يفراوان درصد -6جدول

  3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 

 

 

 

 استحکام رفاهی کالبدی تأسیسات اقتصادی بهداشتی سطح رضایت

 3/3 2/33 6/33 3/3 6/3 3/6 خیلی کم

 6/33 6/33 2/33 3/32 5/12 3/32 کم

 3/32 3/23 2/33 6/33 36 3/22 متوسط

 3/32 3/33 6/23 3/33 1/36 3/36 زیاد

 3/6 1/5 1/6 3/3 5/2 1/33 خیلی زیاد

 66/3 136/2 33/2 236/2 135/2 333/2 میانگین

 261/6 363/3 322/3 653/3 335/6 322/3 انحراف معیار

C.V 333/6 36/6 323/6 133/6 113/6 213/6 

 3 6 5 3 2 1 رتبه
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نتایج حاصل از ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی افراد   

عامل اصلی  6موردمطالعه از مسکن روستایی که با استفاده از 

( نشان داده 6ها، در جدول )نیز میانگین آن بررسی شده است و

عنوان میانة به 3عدد  ای،نمونهتک tآزمون  شده است. براسا 

واحدهای  از نظری، با میانگین عوامل مؤثر بر رضایتمندی

سکونتی در مناطق روستایی موردمطالعه مقایسه گردید. با 

ه آمددستبه tشود که ( مشاهده می2توجه به نتایج جدول )

باشد دار می( مثبت و معناt=  355/6تنها برای عامل استحکام )

دهندة باالتربودن میانگین این عامل از میانة نظری یا نشان که

توان گفت روستاییان است؛ بنابراین، می( 3 عدد)نمرة مالك 

عامل استحکام احسا   از تنها منطقة اورامانات استان کرمانشاه

  اند؛ نارضایتی کرده اظهار معیارها یرسا از اند ورضایت داشته

 واحدهای سکونتی از رضایتمندی معیارهای اغلب معناکهاینبه

 قرار کیفیتی پایین سطح در روستاییان منطقة موردمطالعه

دارند.

 

 ييمطالعه از مسکن روستاافراد مورد يمندتيرضاعوامل مؤثر بر  يانمونهتک tج آزمون ينتا -2جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

عوامل مؤثر بر 

مندی از رضایت

 مسکن روستایی

3میانة نظری=   

 

نمیانگی  
 tمقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 اختالفات

 (٪35مقادیر فاصله اطمینان )

 حد باال حد پایین

 6233/6 -2123/6 -33623/6 3/6 223 -65/3 333/2 بهداشتی

 -1633/6 -6332/6 -53123/6 666/6 223 -665/3 135/2 اقتصادی

 -6233/6 -3233/6 -26352/6 663/6 223 -231/2 236/2 تأسیسات

 -6562/6 -3223/6 -33323/6 663/6 223 -633/2 33/2 کالبدی

 -3232/6 -6331/6 -56352/6 666/6 223 -633/2 136/2 رفاهی

 3353/6 6615/6 66623/6 666/6 223 355/6 66/3 استحکام

 

مندي از عوامهل مهؤثر بهر رضهايت بين ةرابط تحليل. 4.4

 مسکن

ا ی ینسب یرهایبا متغ یبیترت یرهاین ارتبا  متغییتع برای

ب یاز ضأر یبأیترت یرهأایمتغبأا  یبیترت یرهایو متغ یافاصله

ج یاسأا  نتأاشود؛ بنابراین، بریرمن استفاده میاسس یهمبستگ

نشأان داده شأده  (3)رمن که در جأدول یل اسسیحاصل از تحل

 یعامأأل اقتصأأاد(، r=  223/6)عامأأل اسأأتحکام ن یبأأاسأأت، 

(233/6  =rو عامأأأل بهداشأأأت )ی (222/6  =r )ر یأأأبأأأا متغ

 نأانیاطم %33خود در سطح  مسکن از انییروستا یتمندیرضا

ن یا توان ادعا نمود کهیبرقرار است و م یدارامثبت و معن رابطة

 ییمسکن روسأتا از یندمتین عوامل مؤثر بر رضایترمهم عوامل

-یمأ ،گأریدانیبدر منطقة اورامانات استان کرمانشاه هستند. به

صأورت مطالعأه، بأهدر همأة منطقأة مورد را عامل سهن یتوان ا

ان از ییروستا یمندتین عوامل مؤثر بر رضایترعنوان مهمبه ثابت

 نمود. یمعرفمسکن خود 

 

 ود بااز مسکن خ انييروستا يمندتيرضا رابطة -8جدول 

 منتخب يتصادف رهاييمتغ

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

زان یم ر دومیمتغ ر اولیمتغ

 یهمبستگ

سطح 

 یدارامعن

 

 

 

 

 یمندتیرضا

از  انییروستا

 مسکن خود

 666/6 222/6** یبهداشت

 666/6 233/6** یاقتصاد

 666/6 363/6** ساتیتأس

 666/6 633/6** یکالبد

 666/6 612/6** یرفاه

 666/6 322/6** استحکام

 663/6 123/6** سن

 ns 623/6- 352/6 التیسطح تحص

 ns633/6 153/6 فاصله از شهر

 663/6 -356/6** بُعد خانوار
ns  63/6در سطح  یدارامعن**  ؛65/6در سطح  یدارامعن* ؛ یدارامعننبود 
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ان از مسههاکن ييروسههتا يمندتيعوامههل مههؤثر بههر رضهها. 2. 4

 مطالعهمورد يهاشهرستانن يدر ب ييروستا

عوامأأل مأأؤثر بأأر  نیبأأ یداراتفأأاوت معنأأ یبررسأأ یبأأرا

 منطقأة یهأان شهرسأتانیبأدر ییمسأکن روسأتا یمندتیرضا

مأدل  و( فیشأر F) واریأانس تحلیأل آمأاری رونأد از ،اورامانات

بأرای  ،ترتیأبیأناهبأ ؛دیاستفاده گرد متغیرهتک عمومی خطی

آزمأون تحلیأل  ییکن روسأتامس یمندتیرضاهای شاخص ةهم

هأأای شهرسأأتانتأأا مشأأخص شأأود کأأه  شأأد انجأأامواریأأانس 

تفأاوت  ینظر دارامأورد یهاشاخص ک ازیدر کداممطالعه مورد

  هستند.داری با یکدیگر امعن

واریأانس  تحلیأل جأدول درآمأده دستج بهیبا توجه به نتا

 احتمأاال ( اخأتالف) نتأایج که گرفت نتیجه توانمی (3)جدول 

 متغیرهای روی بر مستقل متغیر ،یعنی نیست؛ حسب تصادفبر

 اثأر گأردد کأهمأی معلوم ،بنابراین دارد؛ اثر موردمطالعه وابستة

 یهأاآزمأودنی بأین شدهبندیگروه مستقل عوامل برایF کلی 

، یبهداشأأت هأأایمتغیر بأأا ،اورمانأأات منطقأأةسأأتان شهر چهأأار

 ؛دار اسأتنأامع ی، استحکام و رفاهی، اقتصادیسات، کالبدیتأس

 یهأأاتانشهرسأأ از یکأأی میأأانگین حأأداقل کأأهمعنأأیایأأنبأأه

 بأا بنأابراین، ؛باشدمی هاستانرهش دیگر از متفاوت مطالعهمورد

عوامل مؤثر بأر  میانگین تساوی (0Hصفر ) فرضیة آن، به توجه

 مخأالف فرضأیة و گرددمی رد انییاز مسکن روستا یمندتیرضا

(1H) شود.می پذیرفته 

 

 سکنم ان ازييروستا يمندتيرضاهاي تحليل واريانس براي شاخصشده با استفاده ازمقادير محاسبه -9جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 

 Fمقدار آمارة  میانگین مربعات (df)درجة آزادی  مجموع مربعات واریانس های رضایتمندیشاخص
سطح 

 معناداری

 

 عامل بهداشتی

 263/23 3 663/63 گروهی بین

 622/3 226 353/233 درون گروهی 666/6 232/22

 - 223 563/353 مجموع

 

 عامل تأسیسات

 526/5 3 222/36 بین گروهی

 625/3 226 626/236 درون گروهی 662/6 332/5

 - 223 336/333 مجموع

 

 عامل کالبدی

 533/36 3 6/33 بین گروهی

 233/3 226 362/355 درون گروهی 666/6 333/3

 - 223 363/336 مجموع

 

 رفاهی

 331/36 3 313/36 بین گروهی

 322/3 226 653/363 درون گروهی 666/6 635/3

 - 223 336/333 مجموع

 

 عامل استحکام

 563/3 3 523/1 بین گروهی

 323/3 226 11/333 درون گروهی 262/6 333/3

 - 223 363/335 مجموع

 

 اقتصادی

 362/3 3 3/5 گروهیبین 

 23/6 226 613/233 درون گروهی 663/6 133/2

 - 223 313/223 مجموع

 

کأه  دیأامشأخص نم نأدتوایانس نمأیأل واریاستفاده از تحل    

، باشأد؛ بنأابراینیها مأاز گروه کین کدامیب موجود یهاتفاوت

ق در بین یتحقر موردیداری متغشدن تفاوت معناپس از مشخص

شأدن اختالفأات سأطح روشن یبرا مطالعه،های موردرستانشه

        نظأأأر عوامأأأل مأأأؤثر بأأأرموردمطالعأأأه از یهأأأاشهرسأأأتان
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ز یأدانکأن ن آزمأون ان از مسأاکن خأود، ازییروستا یمندتیرضا

 استفاده شده است. 

عامل  لحاظبه که (36ج آزمون دانکن نشان داد )جدول ینتا

 از بأاالتر میأانگین رتبأة بأه توجه با پاوه شهرستان «یبهداشت»

 شهرسأتان .گیردمی اول قرار رتبة در و است هاشهرستان دیگر

آمده از آزمأون دستبه 26/2 یان رتبهیانگیبا م یباباجان و ثالث

از مسأاکن  یمندتیمؤثر بر رضأا یلحاظ عامل بهداشتبهدانکن، 

ن، ازنظأر عامأل یقرار گرفته است. همچندر رتبة آخر  ،ییروستا

ثالث ، 65/3 یان رتبهیانگیبا م پاوه یهاشهرستان، «ساتیتأس»

ن یانگیأن میبأاالتر یدارا 32/2 یان رتبأهیانگیأبأا م یباباجانو 

بأا  روانسأر و جأوانرود یهاشهرستانگاه اول و یو در جا یارتبه

بوده است  یکمتر یان رتبهیانگیم یدارا 52/2 یان رتبهیانگیم

از مسأاکن  یمندتیبأر رضأاسأات مأؤثر یلحأاظ عامأل تأسو به

 اند. قرا گرفتهدر رتبة آخر  ییروستا

 مسکن از يمندتيرضا يهامؤلفهاساس هاي همگن بردر گروه مطالعهمورد يهاشهرستانبندي طبقه -12جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 عوامل بهداشتی
 65/6 آلفا سطح در طبقات معناداری

 

 عوامل کالبدی
 65/6 آلفا سطح در طبقات معناداری

 2 3 تعداد 3 2 3 تعداد

  52/2 56 جوانرود   26/2 23 ثالث و باباجانی

  6/2 23 ثالث و باباجانی  22/2  21 روانسر

  66/2 21 روانسر  62/3  56 جوانرود

 31/3  23 پاوه 52/3   23 پاوه

 

 عوامل رفاهی
 65/6 آلفا سطح در طبقات معناداری

 

 ساتعوامل تأسی
 65/6 آلفا سطح در طبقات معناداری

 2 3 تعداد 3 2 3 تعداد

  52/2 21 روانسر   63/2 21 روانسر

  52/2 56 جوانرود   1/2 56 جوانرود

 32/2  23 ثالث و باباجانی  61/2  23 ثالث و باباجانی

 65/3  23 پاوه 32/2   23 پاوه

 

جأوانرود، روانسأر و  یهاتانشهرس دهدی( نشان م36ج جدول )ینتا    

-بأه یان رتبهیانگی، با توجه به میلحاظ عامل کالبدبه یباباجان و ثالث

ف( قأرار دارنأد و یک گروه )گروه ضأعیآمده از آزمون دانکن، در دست

دارد.  ی( جأایگأر )گأروه قأویدر گأروه د ییتنهأاشهرستان پأاوه بأه

و شهرسأتان  63/2 یان رتبهیانگیروانسر با م یهان، شهرستانیهمچن

 یدارا یلحأاظ عامأل رفأاهب بأهیترت، به32/2 یان رتبهیانگیپاوه با م

گأاه اول و آخأر یو و در جا هسأتند یان رتبهیانگین مین و باالتریکمتر

قأرا  ییاز مسأاکن روسأتا یمندتیمأؤثر بأر رضأا یلحاظ عامل رفاهاز

، یرفأاه، یبهداشأت عوامأل حیثاز شودمی مشاهده بنابراین اند؛گرفته

 دربأین ییاز مسأاکن روسأتا یمندتیسات مؤثر بر رضایو تأس یکالبد

 .دارد دار وجودامعن اورامان اختالف منطقة یهاشهرستان

 ييان از مسهاکن روسهتاييروسهتا يمندتيرضها يبررس. 6. 1

 مطالعهمورد يهاشهرستانن يبدر

 یمندتیت عوامل مؤثر بر رضأایوضع ین بخش، پس از بررسیدر ا

 ی، به بررسأاورامانات استان کرمانشاه منطقة یهاشهرستانان ییروستا

 یهأاشهرسأتانن یبأدر ییان از مسأاکن روسأتاییروستا یمندتیرضا

 یبررسأ یمنظأور، بأرانی. بأدشده اسأتپرداخته  مطالعهمنطقة مورد

ل یأت مسأاکن خأود، از تحلیان از وضأعییروستا یمندتیت رضایوضع

 بأرای ه شأده اسأت. همچنأین،طرفه اسأتفادکی Fا آزمون یانس یوار

 ایأن دارد، وجأود هاشهرستان این بین تفاوتی اگر شود اینکه مشخص

 آزمأون از ،باشأدمأی بررسأیمورد منأاطقاز  یککدام دربین هاتفاوت

 هأایگأروه آزمأون ایأن از اسأتفاده بأا و ه اسأتشأد اسأتفاده دانکن

 .نداهشد بندیطبقه موردبررسی یمندتیلحاظ عامل رضابه موردبررسی
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 مسکن ان ازييروستا يمندتيرضا يبررسشده با استفاده از تحليل واريانس براي مقادير محاسبه -11جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 

 مجموع مربعات واریانس 
درجة آزادی 

df 
 Fمقدار آمارة  میانگین مربعات

سطح 

 معناداری

 

-عامل  رضایت

 مندی

 513/1 3 613/33 بین گروهی

233/3 

633/6 

  263/3 226 351/333 درون گروهی

  - 223 336/311 مجموع

 

 مسکناز  يمندتيرضا اساس شاخصهاي همگن بردر گروه مطالعهمورد يهاستانشهربندي طبقه -12جدول 

 3333پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 

 تعداد شهرستان
 65/6 آلفا سطح در طبقات معناداری

3 2 

  5/2 56 جوانرود

 63/2  21 روانسر

 66/2  23 ثالث و باباجانی

 63/3  23 پاوه

 

ن یبأدر( مشأخص اسأت، 33ج جأدول )یکه از نتأاطورهمان    

 یمندتیلحأأاظ عامأأل رضأأاچهأأار شهرسأأتان موردمطالعأأه بأأه

 63/6در سأطح  یداراتفأاوت معنأخأود،  مسأکن ان ازییروستا

-شهرسأتان از یکأی میانگین حداقل کهمعنیاینبه وجود دارد؛

 دیگأر از متفأاوت یمندتیلحاظ عامل رضأاموردمطالعه، به یها

 تسأاوی (0Hصأفر ) فرضأیة ن،یبنأابرا باشأد؛مأی هأاشهرستان

ن یبأأان درییاز مسأأکن روسأأتا یمندتیعامأأل رضأأا میأأانگین

 و گأرددمأی رد اورامانات استان کرمانشاه منطقة یهاشهرستان

 وجأود اثبأات از شأود. پأسمأی پذیرفتأه (1H) مخالف فرضیة

که در طورموردمطالعه، همان یهاشهرستان بین دارمعنا اختالف

 دانکأن بأه آزمأون از با اسأتفاده شود،یمشاهده م (32)جدول 

 وزنأی میأانگین ازنظأر هأابندی شهرسأتانرتبه نتایج و مقایسة

ج آزمون دانکن )جأدول یپرداخته شده است. نتا موردنظر عامل

در گروه  5/2 ین وزنیانگیجوانرود با م ( نشان داد، شهرستان32

نمأود  تأوان بیأانیمأ ،گأریدعبأارتاول قرار گرفتأه اسأت. بأه

سأأطح  یکلطأأورن شهرسأأتان بأأهیأأا ان موردمطالعأأةییروسأأتا

-ر شهرسأتانیاز مسکن خود نسبت بأه سأا ینییپا یمندتیرضا

 اورامانات دارند. یها

 شنهادهايو پ يريگجهينت. 2

 میأزان ،زنأدگی از مندیرضأایت امألوع نیتأرمهأم از یکی

 در مرتبط تحقیقات در که خود استمسکن  از فرد رضایتمندی

 هأایشأاخص ماننأد دیگری هایمؤلفه کنار در سکونتی نواحی

 با هأدف راهنما چارچوب یک تعیین برای مسکن کمی و کیفی

 ایأن در. اسأت شأده مطأرح «سأکونتی رضأایتمندی» شناخت

 سأأطح بررسأأی بأأه ابتأأدا رد آن، هأأدف بأأه توجأأه بأأا مطالعأأه،

اورامانأأات اسأأتان  ان منطقأأةییروسأأتا انیأأمدر رضأأایتمندی

مأرتبط  یهاشاخص وخود  روستایی مسکن به کرمانشاه نسبت

 سأطح بأر مأؤثر عوامأل ،همچنأین. اسأت شأده با آن پرداخته

 بررسأی منطقأه یهاشهرستان دربین موردمطالعه افراد رضایت

 از آمأدهدسأتبأه ایجنتأ سأا ابر هاشهرستان ،سسس وگردید 

 بأأا مسکونیشأأان  واحأأدهای از روسأأتاییان رضأأایتمندی سأأطح

 .ندشد یبنددرجه دانکن تست و واریانس تحلیل از استفاده
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از  %2/16 یمندتیسأطح رضأاحاضر،  ج مطالعةیبراسا  نتا

حد کأم و منطقة اورامانات استان کرمانشاه در ییساکنان روستا

 یلیحد خوب و خدر %1/23درحد متوسط و  %3/32 ،کم یلیخ

 یانمونأهتک t، با استفاده از آزمون یکلطوربه. بوده استخوب 

سأاکنان  یمندتیمشخص شأد کأه سأطح رضأا %35طح در س

تر از نییخود پا ییمطالعه از مسکن روستامنطقة مورد ییروستا

ان، شای ج مطالعةیآمده با نتادستهب جةینت باشد.یحد متوسط م

جأة یبأرخالف نت اما ( مطابقت دارد؛3333)تقیلو، و خسروبیگی 

 باشد.ی( م3333) زادهرفیعیان، عسگری، و عسگری مطالعة

مسأتقل  یرهأاین سأطح ارتبأا  متغیأیو تع یبررس یبرا 

رمن یاسأس یق از آزمأون همبسأتگیتحق ر وابستةیق با متغیتحق

، سه عامل اسأتحکام، یکلطورج نشان داد بهیاستفاده شد که نتا

 ییمنأاطق روسأتا در همأة یو عامأل بهداشأت یعامل اقتصأاد

ن یتأرعنوان مهأمصورت ثابت بهاورامانات در استان کرمانشاه به

ان از مسأکن خأود ییروسأتا یمندتیعوامل مؤثر بر سأطح رضأا

 زادهرفیعیان، عسگری، و عسأگری هستند؛ اما در مطالعةمطرح 

 یتین عوامأل احسأا  نارضأایأمطالعأه از ا(، افراد مورد3333)

جأه بأرخالف ین نتیأتوان عنوان کرد که ایم ؛ بنابراین،اندردهک

آمأده تدسأهبأ جأةیکأه نتیالباشد؛ درحأیآن مطالعه م جةینت

 ( است.3333)ج شایان، تقیلو، و خسروبیگی یمطابق با نتا

، یرفأأاهعامأأل  چهأأار داد نشأأان واریأأانس تحلیأأل نتأأایج

 یرضأأایتمند   بأأراثرگأأذار  سأأاتِیو تأس ی، کالبأأدیبهداشأأت

 نأانیاطم %35 سأطح در ،هأااز مساکن روستایی آن روستاییان

 بر مؤثر ن چهار عاملیا گفت توانمی   بنابراین، هستند؛ دارامعن

-شهرستان ةهم در خود مسکن از روستاییان رضایتمندی سطح

 هأاآن تأثیرگأذاری سأطح بلکأه نیستند؛ برابر موردمطالعه های

ج یشأده و نتأاالب گفتأهن، با توجه به مطیهمچن .است متفاوت

عوامل استحکام و توان گفت یانس میل واریآمده از تحلدستبه

رگأذار بأر سأطح ین عوامأل تأثیتأرعنأوان مهأمکه به یاقتصاد

انأد، در همأة شأناخته شأده ان از مسکن خأودییت روستایرضا

ت افراد از مسکن خود یک اندازه در رضایمطالعه به منطقة مورد

 . اندمؤثر بوده

 همگن هایستانشهرشدن و مشخص یبررس برای ،انیپا در

 اسأتفاده دانکن تست از ،دشدهای عوامل تأثیرگذاری سطح نظراز

شهرسأتان طأورکلی، بأه داد نشأانآزمون این  نتایج. است شده

 واحد یا مسکن از روستاییان رضایتمندی سطح لحاظبهجوانرود 

 سأطح رینتأپأایین در کننأد،می زندگی آن در که ایمسکونی

 در ین، عوامأأل اسأأتحکام و اقتصأأادیبنأأابرا ؛دارد قأأرار رضأأایت

 بأودن رضأایتمندینییو پا مسکونی واحد در افراد مندیرضایت

اهمیأت دارنأد. بأا  مسکن در شهرسأتان جأوانرود از روستاییان

 دولأت ازسوی مدون برنامة یک ئةاار با باید توجه به این مطلب،

 یهأان شهرستان و برنامهیا یبرا (ضربتی) مدتکوتاه  سطح در

 برای موارد این بهها ر شهرستانیسا یبرا بلندمدت و مدتمیان

 پایأداری اهأداف بأه رسیدن و روستاها شدنخالی از جلوگیری
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Abstract 
Purpose: The study is descriptive and analytical that was performed with the aim of the Study 

and Evaluation of the rural satisfaction level in Avramanat region of Kermanshah Province and 

identifys the factors affecting their satisfaction of their housing units. 

Methodology: The studies populations are Consists of 22279 rural households in 4 cities in of 

Kermanshah Province is located in the Avramanat that based on the Cochran formula were 

considered 280 persons as a sample size. The instrument was a questionnaire survey.  

Finding: According to the results of this study that was performed through the SPSS software, 

Patients satisfaction of their housing is lower than medium. Also, the results showed that the 

four-factor analysis of variance (welfare, health, and physical facilities) affecting villagers' 

satisfactions with their study area of housing, the entire city area Avramanat level of 0.01 are 

significant. Duncan test results showed the city peers in terms of satisfaction level of rural 

housing, or housing in which they live, is the lowest level of satisfaction. Therefore, planners 

and policy makers need to look particularly rural housing is. 

Research limitation: One of the main challenges in this study is high costs of completing the 

questionnaire, according to the extent of the study area, the main challenges facing researchers 

in this study. 

Practical implications: According to the findings, suggestions included providing a program 

of the government in the short term (shock) for medium-term and long-term programs and 

Javanrood city to other city in this case to prevent the emptying of villages and reach goals 

stability, have been proposed. 

Original/value: This study is important from this point of view, we can define the satisfaction 

of villagers from their houses (given that many rural housing construction in rural area is), 

coming and understanding of the right affecting satisfaction to be used in construction. 

Keyword: Rural housing, satisfaction, Avramanat region, Kermanshah Province. 
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