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 . مقدمه1
 ألهمس. طرح 1. 1

اخیر در ادبیدات و متدون توسدعه، رضدایت از  ةدهدر چند 

ع و ی کلیدی برای ارزیابی رفاه جوامهاشاخصزندگی در میان 

یافتگی آن مطددرح اسددت و مسددکن نیددز جددز  سددطح توسددعه

، ص. 2010، 1و گوبدل انست )دیتمناپذیر زندگی افراد اییجدا

. است زندگی کیفیت در تأثیرگذار عوامل از یکی (. مسکن498

 آن بعضدی. است و چندبعدی پیچیده مفهومی کیفیت زندگی،

 ،شددادکامی اجتمدداعی، بهزیسددتی عمددومی، رفدداهعنوان بدده را

مددفهوم  .انددکرده یدرتعب دسدتینا از مواردی و مندیرضایت

ای توجده زیدادی را رشدتهدیانمقیقات رضایت از مسکن در تح

، 2013، 2، خدان و کرامدربه خود جلب کدرده اسدت )زانوزداندا

را  مندی افراد از مسکن این امکانو ارزیابی رضایت .(164ص. 

کندد کده اطالعدات الزم را در یمبرای متولیان این امر فدراهم 

هم ی مسکن در آینده فراهاپروژه ةتوسعجهت بهبود طراحی و 

ارزیدابی  منظدور بده ،واقدع در (.8، ص. 1989، 3کنند )پریسدر

یک عامدل مناسدب در میدان عوامدل مختلدو مفهدوم  ،مسکن

-است که در بحث رضایت توجه موردرضایت است و این نکته 

در  هداخانوادهکه چرا برخدی دانستن این ،مندی افراد از مسکن

ارای د ،داز مسکن خود رضدایت دارند هاخانوادهمقایسه با دیگر 

ها و یاسدتسدر  (.289، ص. 2007، 4اهمیت اسدت )آدریانسده

آحداد  ةهمدکده مسکن، بدرای اطمیندان از این هاییزیربرنامه

جامعه به مسکن مناسب دسترسی دارند، توجده بده ارزیدابی و 

مندی افراد از مسکن خود ضروری است سنجش میزان رضایت

 (.108، ص. 2012، 5)هنگ

تدددرین یدددکی از مدهدم نواندعد بددهرضددایددت از مسدددکن 

و  اجزای اصلی کدیفیت زندگی عدمومی افدراد اسدت )السدینگا

 مدوارد، از بسیاری در عالوه، به ؛(401، ص. 2005، 6هوکسترا

 در سدکونت از رضایت فرد میزان بر تأثیرگذار عامل ینترمهم

، 6200، 7اسدت )وسدتاوی آن محیطدی شرایط و مسکن محله،

ن یک نیاز اساسدی همدراه بدا ،دذا، پوشداك و (. مسک187ص. 

یکدی از مندابع  همثابد بدهمسدکن  دیگر نیازهای اساسی اسدت.

 ةکننددنیینتععامل مهم  عنوان بهو  سالمت بهکلیدی مربوط 

، آرکو، لوگیندا و شده است )بایدن یرفتهپذکیفیت کلی زندگی 

تواندد بدر یمین مسکن مناسدب تأم(. 29، ص. 2011، 8آسیدو

سزایی داشته باشد و مسکن نامناسب آثدار هیر بتأثمت فرد سال

، خدان و و پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت )زانوزدانا

 نارضددایتی از مدسدددکن چنددین،هم(. 163، ص. 2013، کرامددر

پدیدامددهدددای روانددی نددامطلود ماننددد اسدتدددر  در  باعددث

 (.184 ، ص.2014، 9و پرالا شدود )تومازوسکیزنددگدی مدی

 رأ توسدعه، رضدایت از مسدکن در  نظرانصداحببه باور 

های مسکن قرار دارد و افزایش دانش انسان از سازوکار یاستس

کمدک  مؤثری مسکن هابرنامهتولید چنین رضایتی به طراحی 

(. یکددی از 184، ص. 2014، و پددرالا تومازوسددکیکنددد )یم

ریزی امدههای مهم آگاهی از وضعیت مسدکن در فرآیندد برنراه

مندی روسدتاییان از تواند بررسی وضعیت رضایتروستایی، می

مسکن خود باشد. درك عواملی که منجر بده رضدایت مسدکن 

مسدکن  مدؤثرهای یاسدتسیزی موفدق و ربرنامهبرای  ،شودیم

یابی بده مسدکن پایددار دستبرای  چنین،هم .بسیار مهم است

ا در این زمینده بدا های خود ریتفعالمسکن باید  دهندگانهئارا

توجه به نیازهای خانوار تنظدیم کنندد و عدواملی را شناسدایی 

کنند کده باعدث رضدایت یدا نارضدایتی افدراد از مسدکن خدود 

کده در بدا توجده بده این (.108، ص. 2012، 10شوند )هنگیم

در سطح محلدی  یژهوبهای و یهناحای، ملی، منطقه سطوحهمة 

متفاوت هستند، بررسی،  باهم مساکن روستایی از ابعاد مختلو

مندی روستاییان بندی روستاها براسا  رضایتسنجش و رتبه

ریزان را در توانددد برنامددهاهمیددت اسددت و میدارای  از مسددکن

بده روسدتاهای بدا  ،های پایین دارندارتقای روستاهایی که رتبه

یژه وبدههدا، گاهیرا بسیاری از سکونت؛ زی باال یاری دهدهارتبه

 ةهای روستایی بدرای سداکنان موجدود و نیدز آینددگاهتسکون

ای ،یرقابل زندگی و ،یرجذاد فزاینده طور بهنواحی روستایی 

 هایسدال (. در64، ص. 1390،رفیعیدانو  نژاد یحاجاند )شده

 روستاهای ایران در ساخت مسکن برای فراوانی اعتبارات اخیر،

ی وسدازهاتساخ از حجدم عظیمدی به منجر و یافته اختصاص

در بعضی منداطق مسداکن  اما ؛است شده مسکونی در روستاها

و نتوانسدته  با نیاز مردم بومی سازگاری الزم نددارد شدهساخته

بررسی  ،بنابراین .مندی اکثریت را به همراه داشته باشدرضایت

-هدا براسدا  میدزان رضدایتبندی آنمساکن روستایی و رتبه

 مفهدوم بده را مسکن اگر .ستاهمیت ا داراییان یمندی روستا

 زنددگی بددانیم،« خدانواده زندگی نیازهای فضایی به پاسخی»

 هداینقش ایفداگر بتواندد کده است هایینیازمند خانه روستایی

 بده پاسخ تا روزمره و ضروری نیازهای بر رفع مشتمل مختلفی

یدب بدرای ترت ینه ابباشد.  یانیروستا فضایی معیشت نیازهای

ن هددفی ایدن پدژوهش تدالش دارد تدا بدا یابی بده چندیدست
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مندی روستاییان از مسدکن بندی و سنجش میزان رضایترتبه

مدروزه، مسدکن . اگامی مدؤثر در ایدن زمینده بدردارد روستایی

مدداوم تحدت تدأثیر مباحدث مسدکن شدهری  طور بهروستایی 

کدم بدا یافتده و کم ییدرتغهای روستا نیز ، شکل خانهقرارگرفته

های شدود. خاندهاختمانی جدیدد سداخته میمصالح و مدواد سد

های روستاییان و سبک زنددگی سنت ةروستایی که زمانی نشان

 کدامالًهای روستایی گذشته و نه ه، حاال نه شبیه خانهبود هاآن

، کیدانی سدلمی و )صیدایی های مدرن شهری استشبیه خانه

 (.53، ص. 1389، سلطانی

های اخیدر ر سدالبنددی دهای رتبهذکر است، روشیانشا 

 بدهاند. در پدژوهش حاضدر، مددل ویکدور گسترش زیادی یافته

معیاری بددرای دگیری چنددهای تصددمیمیکددی از مدددل همثابدد

مندی روستاییان از ی براسا  رضایتبندی مساکن روستایرتبه

تا بتواند به ایدن سدؤال اساسدی در فرآیندد  مسکن انتخاد شد

وسدتایی شهرسدتان ی نقداط ربنددرتبهتحقیق پاسخ دهد کده 

مندی افراد از مسدکن روسدتایی ورامین براسا  میزان رضایت

ی هارتبدهی روسدتاهای دارا چنین،همباشد؟ به چه صورت می

اکن ی پایین شناسایی شدوند و بدرای ارتقدای مسدهارتبهباال و 

 ی پایین تدبیری اندیشیده شود.هارتبهروستاهای 

 نظری تحقیق ة. پیشین2. 1
 مسدکن منحصدراً و مسدکن از منددیرضدایت اب ارتباط در

 نتایج به ادامه در که گرفته صورت معدودی مطالعات روستایی

 ةزمیند در. شدودمی اشداره گرفتهصورت هایپژوهش ترینمهم

 ابد( 1997) 11او،لورك تو پژوهش به توانمی خارجی مطالعات

 اسدتانبول در مسدکن هدایمحیط از سداکنان رضدایت» عنوان

 و انددازه :عامدل شدش خدود ةمطالع در وی .کرد شارها «ترکیه

 محدل شهرسدتان، مرکدز بده دسترسی مسکن، فیزیکی شرایط

 مراکدز بده دسترسدی خددمات، مرکدز و خرید بیمارستان، کار،

 مشددکالت و جسددمی و اجتمدداعی ابعدداد آموزشددی، و تفریحددی

-ایترضد و خانه داخل هوای کنترل ،هوا و آد محیطی،زیست

 سدطح توانددمی کده عدواملی عندوان بده را همسدایگان مندی

او،لدو، )تورك کرد مطرح ،آورد فراهم را مسکن از افراد رضایت

 (.55-64 ص، ص1997

( 1020) 12و اسددتویانوا سددرانودیدداز  دیگددری پددژوهش در

 اروپا ةاتحادی عضو کشور 12 در را مسکن از افراد مندیرضایت

 وضدعیت کده دهددمی نشدان تحقیق نتایج. است کرده بررسی

 از هداآن مندیرضایت میزان در مهم متغیر یک افراد اقتصادی

 توانددمی مسدکن از افدراد منددیرضدایت سدطح. است مسکن

 ممکدن مناسدب مسکن تقاضای راستای در که را هاییجنبش

 دیگران و بایدن چنین،هم. کند بینیپیش ،بیاید وجود به است

 در مسدکن از دیمندرضدایت ارزیابی به ایمطالعه در (2011)

 تدرینمهم کده اندرسدیده نتیجه این به و اندپرداخته( ،نا) آکرا

 مسددکن، از افددراد مندددیرضددایت سددطح ارتقددای در عامددل

 بایدد مسدکن در دولدت هایسیاسدت. است دولت هایسیاست

 وسدددازهاییساخت بدددرای را شدددرایط تدددا باشدددد ایگوندددهبه

 همدة بدرای عدهمطال مدورد ةناحی در باکیفیت و صرفهبهمقرون

 کداهش مسدکونی واحددهای دررا  ازدحدام تا کند فراهم مردم

 هایدسدتورالعمل مختلدو منداطق در شدوراها چنین،هم. دهد

 بده تدا دندده هئدارا مستأجران و مالکان برای را دقیق و روشن

 گدوپاسدخ ،دارد وجود هاآن بین زمینه این در که هاییفاختال

 .دنباش

ری و ک، عسدددرفیعیدددان پدددژوهش داخلدددی مطالعدددات در

 منددیرضدایت میدزان سدنجش هدف با( 1388) زادهریکعس

 منددیرضایت میزان که داد نشان نوادة محل ساکنان سکونتی

 داشدته قرار متوسط حد در سکونتی واحدهای از نواد ساکنان

 واحددهای از مندیرضایت ةسازند معیار شش از ساکنان. است

 ،انددکرده منددیرضایت اظهار مجتمع امنیت از تنها مسکوتی،

 از و متوسدط حدد در همسدایگی روابدط معیدار از که حالی در

 و منظدر و دیدد مجتمع، بهداشت مجتمع، تسهیالت معیارهای

 معیدار چندین،هم ،اندکرده نارضایتی اظهار کالبدی هایویژگی

 منظدر، و دیدد و مجتمدع امنیت و بیشترین مجتمع، تسهیالت

 .اندداشته اننساک دیدگاه زا را اهمیت میزان کمترین

 بدده ایمطالعدده در( 1389)، تقیلددو و خسددروبیگی شددایان

 گداهیسکونت محیط از روستاییان مندیرضایت میزان بررسی

 کده اندرسدیده نتیجده این به و اندپرداخته کمیجان شهرستان

 ارانتظ حد از کمتر هاگاهسکونت از درصد 71 در رضایت سطح

 بودهن متعادل مندیرضایت میزان وزیعت ةنحو چنین،هم. است

 خیلدی و زیداد حدد در روستاها از کدام هیچ رضایت میانگین و

-رضایت تحصیالت، میزان باالرفتن با ،عالوه به ؛ندارد قرار زیاد

 اقتصددادی و طبیعددی کالبدددی، ابعدداد و داشددته کدداهش مندددی

 .اندداشته را تأثیر بیشترین

-رضدایت سطح بررسی هدف با( 1389) قنبری ةمطالع در

 نتدایج کرمانشداه شهرسدتان مرکدزی بخدش یانیروستا مندی

 خدود مسدکن از یانیروسدتا رضدایت که داد نشان شدهحاصل
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 و معیارهدا موجدود وضدع بدین معنداداری تفاوت واست  پایین

 .دارد وجدود نمونده ةجامعد دید از آن مطلود و آلایده شرایط

 ایمقاله در( 1390) ورپمعصوم زاده ورمضان، قنبری چنین،هم

ة مطالعد، روسدتایی مسداکن ابعداد از ساکنین نگرش» عنوان با

 بدا ارتبداط در «کرمانشداه شهرسدتان مرکدزی بخدش: مدوردی

 ناساکن که گیرندمی نتیجه مسکن از روستاییان مندیرضایت

 ایدن ندارندد رضایت بالیا برابر در مسکن مقاومت و استحکام از

 و سرمایشدی و گرمایشدی سیسدتم معیارهای مورد در وضعیت

 از مقابددل در ،اسدت صداد  هددم مسدکن اندازچشدم و طراحدی

 .دارند رضایت خود مسکن محیط بهداشت

 دفهد بدا( 1390) و ابراهیمی صابری ،آبادیخاتون ةمطالع

 سدکونتی محیط کیفیت از ساکنان مندیرضایت میزان بررسی

 تغیرهدایم بدین کده دهدمی نشان آبادعاشق شهر - روستا در

 متغیرهدای و خدانوار درآمدد تحصدیالت، سن، تأهل، جنسیت،

 محدیط کیفیدت از منددیرضدایتة سداز بدا موقعیتی ارتباطی

 تحصدیالت سن، متغیرهای .دارد وجود معنادار ارتباط سکونتی

 را افدراد رضایت سطح تغییرات از درصد 7/49 حدود درآمد، و

 .کنندمی تبیین مسکونی محیط کیفیت از

 بدر تحلیلدی» عنوان با( 1393) جمینی و جمشیدی ةمقال

 ةمطالعد، روسدتایی مسکن از روستاییان مندیرضایت وضعیت

 سدطح ارزیابی و بررسی هدف با که «روانسر شهرستان: موردی

 بر مؤثر عوامل شناسایی و روانسر شهرستان روستاییان رضایت

 داد نشدان ،اسدت خدود مسدکونی واحدد از هاآن مندیرضایت

 در مطالعده مورد ةمحدود ناساکن بین در منددیرضایت سطح

 داد نشدان نتدایج ،چندینهم. دارد قدرار متوسط حد از ترپایین

 و رفداهی تأسیسات، اقتصدادی، کالبدی، بهداشتی، عامل شش

 مدؤثر عواملو  متغیرها واریانا کل از درصد 88/80 ،استحکام

. کنندمی ینتبی را خدود مسداکن از یانیروستا مندیرضایت بر

 ابراهیمی و جمشیدی، آبادیزمان ، نوریجمینی پژوهش نتایج

 مندددیرضددایت بددر مدؤثر عوامددل ارزیددابی» عنددوان بدا( 1393)

 اورامانات منطقة: موردی مطالعة، روستایی مسکن از روستاییان

 مدورد افدراد منددیرضایت که دهدمی نشان «کرمانشاه استان

 چندین،هم. است متوسط حد از ترپایین خود مسکن از مطالعه

 روسددتاییان مندددیرضددایت داد نشددان واریددانا تحلیددل نتددایج

 چهدار مدورد در خدود مسدکونی واحدد از مطالعده مورد ةمنطق

 همددة در تأسیسددات، و کالبدددی بهداشددتی، رفدداهی، شدداخص

 معنادار اطمینان %99 سطح در اورامانات منطقة هایشهرستان

 لحداظ به جوانرود هرستانش داد نشان دانکن تست نتایج. است

 آن در کده ایمسدکونی واحد از روستاییان مندیرضایت سطح

 ،ملکدی .دارد قرار رضایت سطح ترینپایین در کنند،می زندگی

-رضدایت میدزان بررسدی عنوان با( 1394) صارمی آزادبخت و

 کوهدشدت دهسدتان روسدتایی مسدکن کیفیت از مردم مندی

 عوامدل میدان از کده داد نشدان کوهدشدت شهرسدتان جنوبی

 ،رفداهی ،اسدتحکامی ،روسدتایی مسدکن از مردم مندیرضایت

 و اسدتحکامی عامدل تأسیسدات و کالبددی ،اقتصادی بهداشتی

 را روسدتایی مسدکن از مردم رضایت میزان بیشترین تأسیسات

 هددایحوزه در کمددی مطالعددات ،طددورکلی بدده. دهدددمی نشددان

 کده اسدت شده نجاما زمینه این در مختلو سطوح با و متفاوت

 مختلدو هایرشدته رویکردهای در را هاآن تمایز وجه توانمی

 ذهندی و عیندی هایشداخص مطالعده، مقیدا  مقولده، این به

 ،یددره و هدداآن تحلیددل هددایتکنیک پددژوهش، در شدددهتعریو

 .کرد خالصه

 ي تحقیقشناسروش. 2
 . قلمرو جغرافیایي تحقیق1. 2

ورامین در جنود شرقی  شهرستان ورامین با مرکزیت شهر

 در شهرسدتان ایدن اسدت. روسدتاهای شدده واقعاستان تهران 

. (1شددکل ) اندددیافته اسددتقرار خیددزحاصددل و صدداف ایجلگدده

آمدده  19)مطالعه در جدول  اسامی روستاهای مورد چنین،هم

 است.

 

 روستاهای منتخب پژوهش -1جدول 
 1390، ایران آمار مرکز: مأخذ

 تعداد نمونه جمعیت تعداد خانوار نام روستا تعداد نمونه جمعیت خانوارتعداد  نام روستا

 11 2379 661 قشال  عمرآباد 6 676 192 طغان

 13 2868 781 احمدآباد وسط 6 758 210 حصار باال

 12 2515 690 آباد فرسودهیعل 6 687 171 حصار قاضی

 21 7108 1828 قشال  مشهدی محمد 5 1150 309 خاوه

 14 3262 852 قشال  مشهدی ابوالحسن 4 748 235 بلندقلعه 
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 تعداد نمونه جمعیت تعداد خانوار نام روستا تعداد نمونه جمعیت تعداد خانوار نام روستا
 17 3833 1040 آبادصالح 4 824 251 سلمان آباد

 26 6893 1804 قشال  جیتو 8 1941 499 محمدآباد عرد

 20 7323 1911 داوود آباد 6 640 182 زواره ور
 3 516 148 جعفرآباد جنگل 5 1007 305 بیک حصار حسن
 5 279 72 آبادنجو 6 650 174 آبادرستم

 5 200 59 کوه کج آبادحسن 6 1329 343 قلعه خواجه
 5 221 59 هاعردحاج آباد  8 2007 500 یکآد بار

 5 1086 309 آبادینام 5 1147 314 دمزآباد
 15 3854 971 آبادیول 5 1038 284 آباد بختیارییموس

 17 5283 1411 محمدآباد اعال  8 1810 482 جعفرآباد اخوان
 5 221 58 عرد آبادشما 5 1212 324 کالته

 5 222 55 آباد محیطیعل 19 4429 1153 قشال  قوئینک
 5 260 80 هفت جوبه 17 4386 1191 آبادیحانر

 5 322 82 ظهیرآباد 19 29447 1482 خورین
 5 357 102 آباد کاشانیینحس 13 2637 765 باغ خواص

 

 
 ورامین شهرستان روستایي نقاط موقعیت ةنقش -1شکل 

 1390، ایران آمار مرکز: مأخذ
 

 . روش تحقیق2. 2
نظر  و از یکمّ یهاپژوهش از نوع پژوهش ینا یکل رویکرد

و  یداسنایاکتابخانه یهابر داده یها مبتنداده یگردآور ةیوش

آوردن دسدتاست. یکی از منابع مهم بدرای به یدانیم یمایشپ

. از اسددتهای مسددکن روسددتایی اسددناد باالدسددتی شدداخص

چهدارم و  ةبرنامد اساسی،توان به قانون این اسناد می ینترمهم

کشدور، اسدناد بنیداد  ةسالبیستانداز پنجم توسعه، سند چشم

ی اشاره کدرد مسکن انقالد اسالمی و وزارت مسکن و شهرساز

ها از موارد مذکور بده شاخص ییشناسا یکه در گام نخست برا

نظدر کارشناسدان  و از یتخصصزة حوهمراه مطالعات مرتبط با 

 (2)شداخص مطدابق شدکل  23 سا ،ا ینبهره گرفته شد. بر ا

شدد.  یآورها جمدعو اطالعدات مربدوط بده شداخص ییشناسا

ن شهرسدتان همگد ةناحیدروسدتا در  78تعدداد  یآمار ةجامع

در استان تهران است. برای تعیین حجم نمونه، حددود  ینورام

 روسدتا بده 40مطالعه معادل  مورد ةناحیدرصد روستاهای  50

 31صورت تصادفی انتخاد شد. سپا براسا  فرمدول کدوکران

درصد، دقدت  95( با سطح اطمینان 136، ص. 1375 )سرایی،

حجدم  25/0انا برآورد واریددرصد و پیش 5احتمالی مطلود 
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روش »براسا   ،آمد. سرانجام خانوار به دست 377نمونه برابر 

تصادفی در هدر یدک از ة نمون، تعداد خانوار 41«اندازه نسبت به

خدانوار  ةنامپرسدشهدا شدد و در آن محاسبهروستاهای نمونه 

آمدده  (1)منتخب در جدول  ی. مشخصات روستاهاشدتکمیل 

های محیطی بده دلیدل ریزینامهدر علوم جغرافیایی و بر .است

 معمدوالًای ی شهری، روستایی و منطقههادستگاهبودن پیچیده

معیارهای متنوعی باید در راستای تصمیم صحیح به کار گرفته 

 51گیری چندمعیارهخود موضوع تصمیم ةنوب بهاین مورد  .شود

گیری مناسب به سازی و تصمیمکه در تصمیم کندرا مطرح می

گیری چنددمعیاره های تصدمیمکند. مدلریزان کمک میبرنامه

های و مدددل چندهدفددهگیری های تصددمیمکدده ا،لددب مدددل

ای از شدوند، مجموعدهنامیدده می 61وتحلیل چنددمعیارهیهتجز

دهندد تدا بدا گیرندگان اجدازه مییمتصمها هستند که به روش

 ای از معیارهای ا،لب متضاد به انتخداد،مجموعه نظرگرفتندر

ها در ای از گزینددهبندددی، ترتیددب یددا تددددوصیو مجموعددهرتبه

های مددددل ةهمددد .گیری بددددددپردازندفدددددددرآیند تصدددمیم

کدردن تعیین -1اندد: مرحله 3گیری چنددمعیاره دارای تصمیم

گیری مقدادیر اهمیدت انددازه -2 ها و معیارهای مناسدبینهگز

فرآیندد  -3 ها بدر معیارهدایر ایدن گزیندهتأثنسبی هر معیار و 

ها هدر یدک از گزینده ةرتبدمقادیر عددی برای تعیین ة محاسب

 (.460. ، ص2004، 71راسدالنا و زاوادسدکا   ،)کاکاالسکا 

گیری چنددمعیاره، نیداز بده داشدتن و ل تصدمیمئدر اکثر مسدا

که مجموع  یطور به ؛ها استدانستن اهمیت نسبی از شاخص

شد و بتواند اهمیت نسدبی ها برابر با واحد )نرمالیزه( شده باآن

هدا بدرای آن ةبقیدارجحیت هر شاخص را نسدبت بده  ةدرجیا 

هدا بدرای ارزیدابی بسنجد. یکی از روش نظر موردگیری تصمیم

گیری تکنیک آنتروپی ی موجود در یک تصمیمهاشاخصاوزان 

شانون است. آنتروپدی یدک مفهدوم عمدده در علدوم فیزیکدی، 

 ةدهندنشدانکده  یطدور بده ؛استاجتماعی و تئوری اطالعات 

مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطالعاتی از 

 منظدور بهیک پیام است. پا از تشکیل ماتریا وضع موجود 

ی دهددوزنکردن مدداتریا وضددع موجددود، ابتدددا بایددد نرمددالیزه

ی دهدوزنمعیارها صورت گیدرد کده در ایدن پدژوهش از روش 

با اسدتفاده از مددل ویکدور  ،سپا .شد استفادهآنتروپی شانون 

 است. شده انجامها ی شاخصبندرتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ( 1394، مطالعات نگارندگان: )مندی روستاییان از مسکن، مأخذی میزان رضایتهاشاخص: 2شکل 

 :A1مسکنبودن حمام مناسب 

:A2 مسکن یبهداشت یسن سروبودمناسب 

:A3 مسکندفع فاضالب  یستمبودن سمناسب 

:A4 زباله یآورجمع یستمبودن سمناسب 

:A18 مسکن نقشه و طرح از رضایت 

:A19 مسکن زیربنای سطح و مساحت از رضایت 

:A20 مسکن هایاتاق تعداد از رضایت 

:A21 مساحت با ساکن افراد تعداد بودن متناسب 

:A5 مسکن شپزخانهآ از رضایت 
:A6 مسکن گرمایشی سیستم از رضایت 

:A7 مسکن پنجره و در تعداد بودنمتناسب 
:A8 مسکن پنجره و در استانداردبودن 

:A22 مسکن در کاررفتهبه مصالح از رضایت 

:A23 مقاوم بودن مسکن در برابر زلزله 

:A9 خرید مراکز به دسترسی از میزان رضایت 

:A10 عمومی ونقلحمل به دسترسیمیزان  از رضایت 

:A11 آموزشی مراکز به میزان دسترسی از رضایت 

:A12 یبه مراکز بهداشت یدسترس یزاناز م یترضا 

:A13 یشتیمع هاییتفعال یاستفاده از مسکن خود برا 

:A14 یشتیمع یتفعال یاستفاده از مسکن برا رضایت 

 :A15ساخت مسکن در روستا هایینهاز هز رضایت 

:A16 مسکن یاساس یراتتعم هایینهاز هز رضایت 

:A17 (غیره)آب، برق و  یپرداخت هایینهاز هز رضایت 

بهداشتی یهامؤلفه یساتتاس یهامؤلفه   

ایمنی یهامؤلفه  

ی رفاهیهامؤلفه اقتصادی یهامؤلفه   

کالبدی یهامؤلفه  
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 . مباني نظری3
 . مسکن و مسکن روستایي1. 3

 انسدانیکی از عناصر کلیدی رفداه  همثاب بهمسکن همواره 

های مختلو مطدرح بدوده اسدت. زنددگی در و مکان ی زمانط

ی زندگی هاجنبهین ترمهمیکی از بخش یترضاشرایط مسکن 

 بدایدک سدرپناه  عندوان بدهیب، مسکن ترت ینه ابانسان است. 

، 2014، 81و پدرالا زوسدکی)توما شدودویژه قلمدداد می هدف

 پدذیریجامعه اصلی عامل حال که ینع در(. مسکن 184ص. 

سازمان  در کنندهتعیین و عمده کاالیی و جهان به نسبت افراد

 روابدط فدردی، هویدت گیریشدکل در سدت،فضدا ا اجتمداعی

ای کننددهیینتع بسدیار نقدش افدراد جمعی اهداف و اجتماعی

 لوکوربوزیه، دیدگاه براسا (. 199 .، ص2006، 19دارد )شورت

 بدا بایدد انسدان روحدی و جسدمی نیازهدای دو وجده هدر

؛ 1987، 02شود )یداگی داده پاسخ مسکن فضایی یدهازماندس

مسدکن فضدایی  ،(. بندابراین2015، سیتقدیو  ، صیدایی،المی

ز الزم برای رشد فردی و جمعی هر یک ا ةزمیناست که بتواند 

 برحسدببتوانندد  هداآنکده ینحو بده ؛افراد خانوار فراهم کند

، حدریم نظدر مدوردنیازهای روحی و روانی خود و نوع فعالیدت 

 (. مسدکن 52، ص. 1386 ،علمدی الزم را بیابندد )صدمیمی و

 فیزیکدی، و کالبددی معمداری، مکدانی، مختلدو دابعدا دارای

و  اسدت )کولینگدور  پزشدکی و شناختیروان مالی، اقتصادی،

 (.166، ص. 1997، 12کیور

در ایران مسداکن روسدتایی بدا توجده بده تندوع اقلیمدی و 

های مختلفدی هسدتند. ایدن مسداکن بدا جغرافیایی دارای تیپ

وع معیشدت، های جغرافیایی، وضعیت زمین، ندتوجه به ویژگی

. بدا اندشدده ساختهندگی هر ناحیه های زیستی و سبک زشیوه

لی مسکن که ا،لب از منابع مح ةاولیتوجه به دسترسی به مواد 

-مدیشود، روستاییان اقدام به احدا  مسدکن خدود ین میتأم

یت، استانداردهای مربدوط بده مسدکن )عوامدل نها در که کنند

 ینا ازشود. ( رعایت نمییساتتأسرفاهی، بهداشتی، کالبدی و 

رو، توجدده جدددی بدده کمیددت و کیفیددت مسددکن روسددتایی، در 

ن یدرا مسدک؛ زروستایی ضدروری اسدت ةتوسعهای یزیربرنامه

روسدتایی بده شدمار  ةهای توسعمناسب و استاندارد از شاخص

ین تدأم ةنحدو (3) (. در شدکل34. ص، 1390آید )قنبدری، می

 روستایی آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مندی از مسکنرضایت های. نظریه2. 3
 از مسدکن، بدین رضدایت هایتفاوت است که این بر تصور

کن و دسددم یددطرادشبدده  ،اردظددتدورد اندم و واقدعی مدسکن

 ؛1981، 22گالسر و هسدراند )مدحدله وابدسته هدایمدوقدعیدت

پیشدین و  تحقیقدات بده توجده بدا .(2015، 32محیط و محفود

 که اصلی ةنظری سه مسکونی، رضایت ةینزم در موضوع ادبیات

 کدده دارد وجددود ،تجربددی اسددت مطالعددات بیشددتر مبتنددی بددر

 ةندظدریددد -2مسددکن،  ندیدددازهای ةندظدریددد -1 از: اندددعبارت

، 42روسدی) یرواندد سداخدتددار ةندظدریدد و -3 مسدکن کمبود

 بده «مسکن نیازهای» ةنظری. (2014محیط و محفود، ؛ 1955

زنددگی  ةچددرخ در مدسدکونی یا نارضایتی رضدایت وممدفدهد

میدرا و سونگ جین، کاتلین  ؛1975، 52اسدت )موریا و وینتر
رضدایت یددا  مفهددوم بده «مسددکن کمبدود» ةیدنظر .(2014، 62

 «رواندی سداختار» ةشدود. نظریدمسکونی قلمداد می نارضایتی

 بده افدراد کدده مدفهومی اسدت اصدل در که مدسکونی رضایت

 نیازهدا بین شدرایط ،«عدرجدم» یدک سداختار شدناخت عنوان

 مدسکددونی وضدعیت از خاصدی ةجنبد هدر برای هاخدواسته و

 ؛2000، 72و ساسدردوت گدیددرند )گالسدردر ندظدر مدی خدود

در  یمطالعات تجربد یشتربدر  .)2012، 82عبدالرحیممحیط و 

 اسدتفاده فدو  ةیداز سده نظر یبیترک یا یک ن ازمسکیت رضا

مسکن و در گروهی از این تدحدقیقات متدغیرهای ت. دده اسش

 درك چندین،همراد و دافد اجددتماعی یهاهدصددشخده، مدمحل

شددده  دیه بررسدددلدحدم شدرایدطن و دسکدم یطرادخود از ش

تأمین مسکن روستایی ۀنحو  

وساز با حمایت ساخت

 دولت

 

ساز بدون وساخت

 حمایت دولت )شخصی(

 

وساز توسط ساخت

دولت یتبا حما ییروستا  

(یشارکتموساز )ساخت  

 مســتقیم وسازساخت

 وسازساخت) دولـت

(دولتی  

 یرانن مسکن روستایي در اینحوه تأم -3شکل 

 116، ص. 1390: بیتی، خذأم
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، 03، لددو، راجددرز و سکسددتون هدداپکین ؛1999، 29لددوت )داسدد

 کمبدود تجربدی، مطالعدات از برخدیدر  حدال، یدنا با (.2015

و تحدرك  یترفتدار رضدا یحدر توضد مفیدد ةنظری یک مسکن

 .است یوندسکدم

 مندی. مفهوم رضایت3. 3
شود که تمایالت رضایت به حالتی از موجود زنده گفته می

توان آن را احساسدی اند یا میك وی به هدف خود رسیدهرمح

کندد دانست که شخص هنگام رسیدن به آرزوهدایش پیددا می

شدکلی از  شددهادراك(. کیفیدت 361 ، ص.1375نژاد، )شعاری

یکی نیسدت  آنبا ولی  ؛که با رضایت مرتبط است نگرش است

شدود انتظارات بدا ادراکدات از عملکدرد نتیجده میة و از مقایس

 طدور بده (.338، ص. 1991، 13، بدری و زیتهامدل)پاراسورامان

 در که شود مطرح حالتی عنوان به تواندمندی میرضایت ،یکل

شود می برآورده مطلوبی حد در فرد یک توقعات و نتظاراتآن ا

 مکان تئوری (. در4، ص. 2007، 32ون کمپن و ، موسترد )دکر

منددی رضدایت شدود،می مطدرح محیطدی شناسیدر روان که

 مکانی زندگی در از ناشی لذت یا خشنودی ةتجرب با را ساکنان

 )بونددایتو، فورنددارا، آریسددیو، کددرد مشددخص تددوانمی خدداص

 محدل از منددی(. رضدایت2015، 33کانسدیلیری و رحیمدی

 و تفریحدی خددمات و امکاندات قبیدل از بده عدواملی سکونت

فضدای  وجدود و آرامدش و امنیدت آموزشدی، رفاهی، فرهنگی،

، فرهودی، حبیبدی و دارد )پوراحمد بستگی اجتماعی تعامالت

چددون در ایددن راسددتا، محققددانی هم (.21، ص. 1390،کشدداورز

مندددی ( رضددایت1979) 35کددنن(، نیددومن و دا1982) 43اسددپیر

بدرای  عداملی عنوان به بلکه ؛معیار یک عنوان بهسکونتی را نه 

-بودن رضدایتپایین روش این با .بردند به کار رفتار بینیپیش

-هجاب مثل رفتارهاییة کنندبینیپیش تواندمی سکونتی مندی

 بدا ابقتطد در مسدکن بهبود وضع برای تالش مسکن یا جایی

 (.1990 ،63باشد )آمریگو و آراگونا شده مطرح نیازهای

 های تحقیق. یافته4
ی حلد راهتواندد یمگری کلیدی روش ویکور با عنوان نشان

های مختلو بدا یبندرتبهباشد.  براسا  رضایت یا عدم رضایت

 ةدهندنشانیشنهادشده، پمندی روش ویکور و براسا  رضایت

های یبنددرتبه، بدر آنعدالوه  ؛ری استگییمتصماطالعات در 

گیری را یمتصدمسناریوی آینده نیاز به  6مختلو عدم ثبات با 

 .(54، ص. 2013، 73دهد )کیم و چانگیمنشان 

سازی مدل ویکور مراحل انجام کار به شرح زیدر پیاده ةنحو

 است:

 .شدهمقادیر نرمال ةمحاسب (الو

 .اتوابع معیاره ةهمتعیین بهترین و بدترین مقدار برای  (د

 .هااهمیت خصوصیت ةدرجتعیین وزن و  (ج 

ابتدا ماتریا  ،شودمشاهده می (2)که در جدول  طورهمان

 محاسدبهروستا  40شاخص برای  23شده در جغرافیایی نرمال 

 اسدتفاده مدورد هایگویده هاستون، ماتریا این است. در شده

 در و است سکنمندی روستاییان از ممیزان رضایت سنجش در

 .دارد قرارمطالعه  موردنام روستاهای  نیز هاردیو

 شدهنرمال یایيجغراف یسماتر -2جدول 

 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 آبادرستم حسن حصار زواره ور محمدآباد سلمان آباد قلعه بلند خاوه قاضی حصار باال حصار طغان 

A1 0/034 030/0 049/0 032/0 009/0 013/0 028/0 017/0 013/0 054/0 

A2 063/0  060/0 017/0 039/0 015/0 017/0 058/0 019/0 019/0 063/0 

A3 041/0  017/0 017/0 015/0 041/0 023/0 012/0 020/0 066/0 020/0 

A4 042/0  035/0 063/0 040/0 020/0 010/0 012/0 017/0 042/0 017/0 

A5 035/0  059/0 008/0 019/0 038/0 008/0 008/0 068/0 016/0 016/0 

A6 054/0  047/0 004/0 040/0 006/0 045/0 002/0 009/0 031/0 011/0 

A7 033/0  040/0 010/0 016/0 067/0 013/0 042/0 008/0 008/0 013/0 

A8 051/0  008/0 033/0 013/0 058/0 011/0 008/0 055/0 011/0 015/0 

A9 048/0  005/0 035/0 061/0 015/0 015/0 020/0 038/0 010/0 015/0 
A10 033/0  015/0 062/0 019/0 015/0 037/0 015/0 008/0 059/0 017/0 

A11 045/0  015/0 062/0 012/0 072/0 010/0 007/0 017/0 042/0 012/0 



 161                                                  . .. مندی از مسکن روستایی با استفاده ازبندی رضایترتبه                                              ششمسال     
 

A12 035/0  062/0 027/0 017/0 012/0 037/0 017/0 017/0 040/0 007/0 
 

 آبادرستم حسن حصار زواره ور محمدآباد سلمان آباد بلندقلعه  خاوه قاضی حصار باال حصار طغان 

A14 055/0  009/0 013/0 019/0 045/0 013/0 013/0 022/0 042/0 016/0 

A15 054/0  010/0 065/0 015/0 018/0 033/0 013/0 015/0 046/0 013/0 

A16 037/0  011/0 017/0 048/0 017/0 063/0 017/0 014/0 048/0 011/0 

A17 040/0  014/0 066/0 023/0 063/0 017/0 020/0 011/0 069/0 011/0 

A18 049/0  037/0 003/0 046/0 012/0 021/0 009/0 012/0 043/0 009/0 

A19 060/0  008/0 030/0 011/0 058/0 013/0 011/0 058/0 008/0 008/0 

A20 015/0  003/0 034/0 006/0 037/0 018/0 009/0 034/0 006/0 037/0 

A21 045/0  070/0 059/0 008/0 036/0 031/0 005/0 039/0 005/0 036/0 

A22 067/0  059/0 008/0 040/0 029/0 010/0 045/0 013/0 005/0 013/0 

A23 067/0  070/0 012/0 009/0 070/0 009/0 012/0 035/0 006/0 041/0 

 

 شدهنرمال یایيجغراف یسماتر -2جدول  ةادام
 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 جعفرآباد خورین آبادریحان قشال  قوئینک کالته جعفرآباد آبادموسی دمزآباد احمدآباد قلعه خواجه 

A1 015/0  013/0  017/0  013/0  017/0  018/0  015/0  034/0  015/0  017/0  

A2 017/0  010/0  041/0  015/0  301/0  015/0  013/0  015/0  058/0  017/0  

A3 015/0  015/0  043/0  020/0  012/0  015/0  017/0  015/0  066/0  038/0  

A4 017/0  045/0  017/0  015/0  065/0  015/0  065/0  017/0  020/0  015/0  

A5 046/0  013/0  043/0  016/0  016/0  0.013 013/0  016/0  016/0  019/0  

A6 015/0  015/0  0.056 0.009 600/0  011/0  031/0  013/0  011/0  006/0  

A7 016/0  042/0  013/0  037/0  013/0  010/0  018/0  018/0  069/0  005/0  

A8 017/0  013/0  011/0  033/0  011/0  033/0  055/0  058/0  040/0  033/0  

A9 020/0  005/0  015/0  015/0  066/0  012/0  012/0  012/0  010/0  007/0  

A10 026/0  039/0  015/0  055/0  080/0  008/0  013/0  059/0  017/0  006/0  

A11 010/0  017/0  020/0  015/0  065/0  017/0  017/0  017/0  042/0  015/0  

A12 062/0  017/0  017/0  015/0  012/0  040/0  035/0  012/0  015/0  017/0  

A13 075/0  015/0  021/0  015/0  015/0  042/0  015/0  018/0  015/0  015/0  

A14 052/0  019/0  022/0  016/0  013/0  026/0  042/0  075/0  022/0  019/0  

A15 013/0  010/0  015/0  018/0  018/0  015/0  041/0  013/0  007/0  044/0  

A16 037/0  008/0  014/0  040/0  017/0  071/0  011/0  020/0  014/0  020/0  

A17 005/0  040/0  014/0  017/0  046/0  017/0  014/0  040/0  011/0  011/0  

A18 074/0  015/0  012/0  003/0  006/0  070/0  012/0  006/0  015/0  012/0  

A19 030/0  005/0  011/0  013/0  013/0  041/0  013/0  002/0  069/0  008/0  

A20 009/0  012/0  009/0  012/0  071/0  009/0  012/0  006/0  040/0  015/0  

A21 011/0  005/0  005/0  033/0  031/0  008/0  008/0  036/0  008/0  031/0  

A22 005/0  016/0  130/0  010/0  061/0  013/0  010/0  013/0  016/0  056/0  

A23 038/0  063/0  009/0  041/0  009/0  003/0  076/0  012/0  015/0  006/0  
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 شدهنرمال یایيجغراف یسماتر -2جدول  ةادام

 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 آباد کاشانیحسین باغ خواص داودآباد قشال  جیتو آبادصالح قشال  ابوالحسن قشال  مشهدی آبادعلی حاج آباد قشال  عمرآباد 

A1 015/0 015/0 034/0 037/0 015/0 017/0 032/0 015/0 041/0 045/0 

A2 034/0 019/0 017/0 039/0 017/0 015/0 015/0 019/0 013/0 036/0 

A3 017/0 017/0 012/0 017/0 066/0 012/0 015/0 017/0 017/0 058/0 

A4 015/0 012/0 015/0 017/0 017/0 037/0 015/0 022/0 012/0 065/0 

A5 013/0 065/0 070/0 010/0 013/0 013/0 010/0 038/0 010/0 065/0 

A6 013/0 020/0 058/0 006/0 011/0 036/0 006/0 031/0 051/0 056/0 

A7 013/0 006/0 013/0 016/0 067/0 018/0 013/0 008/0 013/0 029/0 

A8 011/0 012/0 015/0 031/0 006/0 033/0 013/0 004/0 013/0 035/0 

A9 007/0 017/0 010/0 017/0 071/0 010/0 007/0 064/0 035/0 056/0 

A10 037/0 017/0 013/0 015/0 004/0 013/0 013/0 037/0 015/0 039/0 

A11 020/0 002/0 017/0 015/0 037/0 017/0 012/0 017/0 020/0 035/0 

A12 015/0 015/0 015/0 010/0 057/0 015/0 010/0 015/0 012/0 030/0 

A13 069/0 018/0 012/0 015/0 009/0 012/0 015/0 021/0 012/0 018/0 

A14 022/0 022/0 022/0 019/0 016/0 016/0 016/0 017/0 019/0 042/0 

A15 007/0 015/0 060/0 018/0 031/0 007/0 036/0 010/0 065/0 015/0 

A16 060/0 022/0 011/0 008/0 017/0 063/0 011/0 014/0 008/0 011/0 

A17 014/0 037/0 011/0 072/0 034/0 011/0 017/0 020/0 017/0 008/0 

A18 006/0 067/0 015/0 012/0 064/0 046/0 009/0 009/0 009/0 018/0 

A19 008/0 008/0 063/0 049/0 019/0 008/0 005/0 030/0 011/0 047/0 

A20 046/0 015/0 065/0 018/0 018/0 006/0 037/0 006/0 006/0 062/0 

A21 002/0 002/0 039/0 011/0 049/0 005/0 031/0 008/0 036/0 031/0 

A22 040/0 010/0 005/0 010/0 008/0 040/0 010/0 010/0 010/0 029/0 

A23 009/0 038/0 012/0 006/0 035/0 009/0 067/0 006/0 047/0 009/0 

 

 شدهنرمال یایيجغراف یسماتر -2جدول  ةادام
 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 آبادنجف هیرآباد هفت جویه آبادعلي آبادشمس محمدآباد آبادولي آبادامین باریک آب آبادحسن 
A1 011/0  051/0  032/0  009/0  017/0  039/0  017/0  028/0  015/0  051/0  

A2 015/0  015/0  017/0  015/0  017/0  039/0  015/0  013/0  019/0  013/0  

A3 010/0  017/0  017/0  015/0  012/0  064/0  020/0  017/0  012/0  015/0  

A4 005/0  015/0  015/0  020/0  015/0  002/0  035/0  010/0  017/0  032/0  

A5 021/0  013/0  013/0  019/0  038/0  008/0  013/0  059/0  002/0  002/0  

A6 013/0  0.056 009/0  054/0  015/0  013/0  054/0  011/0  029/0  018/0  

A7 008/0  018/0  069/0  002/0  061/0  045/0  016/0  061/0  016/0  002/0  

A8 011/0  015/0  011/0  051/0  058/0  006/0  011/0  060/0  011/0  011/0  

A9 015/0  061/0  017/0  012/0  017/0  030/0  007/0  069/0  010/0  007/0  

A10 004/0  055/0  031/0  053/0  017/0  028/0  011/0  008/0  033/0  008/0  

A11 017/0  015/0  012/0  007/0  040/0  060/0  010/0  015/0  030/0  057/0  

A12 030/0  020/0  021/0  015/0  027/0  007/0  050/0  032/0  015/0  070/0  

آبادحسن  باریک آد  آبادامین  آبادولی  آبادشما محمدآباد  آبادعلی  آبادنجو هیرآباد هفت جویه   
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A1 011/0  051/0  032/0  009/0  017/0  039/0  017/0  028/0  015/0  051/0  

A2 015/0  015/0  017/0  015/0  017/0  039/0  015/0  013/0  019/0  013/0  

A3 010/0  017/0  017/0  015/0  012/0  064/0  020/0  017/0  012/0  015/0  

A4 005/0  015/0  015/0  020/0  015/0  002/0  035/0  010/0  017/0  032/0  

A5 021/0  013/0  013/0  019/0  038/0  008/0  013/0  059/0  002/0  002/0  

A6 013/0  0.056 009/0  054/0  015/0  013/0  054/0  011/0  029/0  018/0  

A7 008/0  018/0  069/0  002/0  061/0  045/0  016/0  061/0  016/0  002/0  

A8 011/0  015/0  011/0  051/0  058/0  006/0  011/0  060/0  011/0  011/0  

A9 015/0  061/0  017/0  012/0  017/0  030/0  007/0  069/0  010/0  007/0  

A10 004/0  055/0  031/0  053/0  017/0  028/0  011/0  008/0  033/0  008/0  

A11 017/0  015/0  012/0  007/0  040/0  060/0  010/0  015/0  030/0  057/0  

A12 030/0  020/0  021/0  015/0  027/0  007/0  050/0  032/0  015/0  070/0  

A13 015/0  018/0  017/0  039/0  024/0  021/0  072/0  015/0  021/0  036/0  

A14 016/0  019/0  019/0  045/0  003/0  009/0  016/0  036/0  016/0  036/0  

A15 031/0  036/0  018/0  057/0  007/0  010/0  039/0  015/0  018/0  010/0  

A16 005/0  011/0  011/0  043/0  011/0  020/0  051/0  045/0  008/0  017/0  

A17 020/0  011/0  020/0  017/0  020/0  017/0  008/0  011/0  043/0  023/0  

A18 009/0  009/0  015/0  018/0  040/0  015/0  043/0  015/0  049/0  052/0  

A19 044/0  063/0  011/0  047/0  012/0  002/0  060/0  002/0  013/0  008/0  

A20 015/0  071/0  068/0  009/0  034/0  009/0  043/0  015/0  201/0  037/0  

A21 005/0  065/0  039/0  0.016 016/0  033/0  031/0  039/0  005/0  011/0  

A22 053/0  037/0  032/0  0.013 008/0  037/0  061/0  034/0  002/0  029/0  

A23 009/0  015/0  035/0  006/0  003/0  067/0  006/0  003/0  041/0  012/0  
 

 توابدع ةهمد بدرای مقددار بددترین و بهتدرین در گام بعددی

 * ،به ترتیدب هاآن که شد محاسبه (3) جدول در معیارها
jf و-

jf 

بودن حمدام مسدکن شوند. در مورد شداخص مناسدبیمنامیده 

 001/0مقددار  ترینکوچکو  007/0مقدار از جدول  ترینبزرگ

*=  007/0 ،ینبنددابرا .اسددت
jf  001/0و =-

jf در مددورد  .اسددت

تدرین بزرگ ،بودن سدرویا بهداشدتی مسدکنشاخص مناسدب

در  اسدت. 001/0ترین مقددار و کوچدک 010/0مقدار از جدول 

تدرین بودن سیسدتم دفدع فاضدالد بزرگمورد شاخص مناسدب

. در اسدت 001/0ترین مقددار و کوچدک 011/0مقدار از جدول 

ین تدرآوری زبالده بزرگبودن سیستم جمعمورد شاخص مناسب

. سایر است 001/0ترین مقدار و کوچک 012/0مقدار از جدول 

ها به همین صورت در سطرهای جددول مقادیر برای دیگر گویه

 مداتریا دارکدردنوزن بدرای بعدد گدام است. در شده درج (3)

 این در که کردیم محاسبه را معیارها از یک هر وزن ابتدا نرمال،

 ةدرج و وزن سپا و شد دهاستفا شانون آنتروپی روش از زمینه

. اسدت آمدده (4) جددول در که آمد دست به هاشاخص اهمیت

 از یدک هدر نرمدال مداتریا مقادیر معیارها، وزن تعیین از پا

 مداتریا ،نهایدت در و شدودمی ضدرد معیارها وزن بر هاگزینه

 .آیدمی دست به داروزن نرمال
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 توابع معیارهاة هم بهترین و بدترین مقدار برای -3جدول 

 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ
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 وزن معیارها بر اساس آنتروپي -4جدول 

 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ
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و سددپا  آلحددل ایددده ها از راهفاصددله گزیندده ةمحاسدب (د

 ها برای ارزش نهاییحاصل جمع آن

 (6)جدول  مقدار ویکور  ةمحاسب (ه

 زمانی که مقدار وزن و استراتژی اکثریت موافدق معیدار یدا

 شداخص  ،باشدد 5/0از  تربزرگحداکثر مطلوبیت گروهی 

که مقدار آن کمتر از یهنگام و شودمنجر به اکثریت موافق می

گر نگرش منفی اکثریدت اسدت. بیان شاخص  ،شودمی 5/0

گر نگدرش اسدت بیدان 5/0برابدر   ی وقتی مقددارکل طور به

 توافقی متخصصان ارزیابی است.

S آل مثبت، ایده حل راهگر میزان فاصله از بیانR  فاصدله

 است.مقدار ویکور  Qآل منفی و ایده حل راهاز 

 براسدا  ،شدودمشداهده می (6) ور کده در جددولطهمان

شدایان . شده است بندیرتبه هاگزینه شده،محاسبه Qi مقادیر

 کمتدر Qi مقددار قددرههرچ ویکدور تکنیدک در که است ذکر

 از یکدی موضدوع ایدن کده اسدت بیشدتر مؤلفده آن ةرتب ،باشد

. اسدت بندیرتبه هایمدل سایر با مدل این اساسی هایتفاوت

 23منددی روسدتاییان کده توسدط جه بده سدطح رضدایتبا تو

در  آمدهدستبهشاخص سنجیده شده است و با توجه به نتایج 

ی و کیفددی بددین مقددادیر سددنجش و ارزیددابی کمّدد (5) جدددول

 80/0-1مندی خیلی زیاد تدا سطح رضایت 0-20/0های ارزش

هرچده  و شده اسدت یبنددستهکم  خیلی مندیرضایت سطح

 نظدر مورد ةمنطقعدد ارزش ویکور برای هر روستا کمتر باشد، 

مندی نسدبت بده وضعیت بهتر و سطح باالتری از سطح رضایت

منددی روسدتاها سطح رضایت ،را دارد. بر همین اسا  مسکن

 شده است. یبنددسته (6)در جدول 

 

 مسکن مندی ازي و کیفي رضایتمقادیر سنجش و ارزیابي سطح کمّ -5جدول 
 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 1-801/0 80/0-601/0 60/0-401/0 40/0 -201/0 0-20/0 ارزش ویکور

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد مندیسطح رضایت
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 وستایي شهرستان ورامینمندی از مسکن رهای رضایتبندی نهایي شاخصو رتبه R,S,Qمحاسبات  -6جدول 
 1394، پژوهش هاییافته :مأخذ

 مندیسطح رضایت رتبه S R Q نام روستا

347/0 طغان  0490/0  خیلی زیاد 1 0 

124/0 دمزآباد  0191/0  742/0  کم 2 

107/0 کالته  0191/0  770/0  کم 3 

126/0 حصار باال  0163/0  773/0  کم 4 

109/0 هفت جوبه  0178/0  780/0  کم 5 

110/0 باغ خواص  0177/0  783/0  کم 6 

511/0 آبادصالح  0168/0  785/0  کم 7 

130/0 سلمان آباد  0146/0  787/0  کم 8 

117/0 ظهیرآباد  0162/0  789/0  کم 9 

091/0 آبادیول  0183/0  807/0  خیلی کم 10 

087/0 یکآد بار  0181/0  817/0  خیلی کم 11 

114/0 خاوه  0134/0  829/0  خیلی کم 12 

101/0 قشال  مشهدی محمد  0148/0  834/0  خیلی کم 13 

094/0 حصار حسن بیک  0156/0  853/0  خیلی کم 14 

085/0 قشال  قوئینک  0165/0  840/0  خیلی کم 15 

108/0 آبادرستم  0121/0  855/0  خیلی کم 16 

095/0 حصار قاضی  0136/0  857/0  خیلی کم 17 

080/0 جعفرآباد جنگل  0156/0  859/0  خیلی کم 18 

076/0 آبادینام  0150/0  874/0  خیلی کم 19 

083/0 قشال  عمرآباد  0125/0  875/0  خیلی کم 20 

091/0 آباد کوه گچحسن  0128/0  876/0  خیلی کم 21 

085/0 احمدآباد وسط  0123/0  880/0  خیلی کم 22 

084/0 قلعه بلند  0132/0  882/0  خیلی کم 23 

085/0 قشال  جیتو  0123/0  890/0  خیلی کم 24 

091/0 محمدآباد اعال  0115/0  891/0  خیلی کم 25 

081/0 آباد عردشما  0122/0  896/0  خیلی کم 26 

089/0 محمدآباد عرد  0111/0  899/0  خیلی کم 27 

074/0 بختیاری آبادیموس  0120/0  912/0  خیلی کم 28 

080/0 محیط آبادیعل  0108/0  918/0  خیلی کم 29 

066/0 هاحاج آباد عرد  0119/0  928/0  خیلی کم 30 

075/0 آبادیحانر  0990/0  936/0  خیلی کم 31 

071/0 داوود آباد  0104/0  938/0  خیلی کم 32 

070/0 جعفرآباد اخوان  0101/0  942/0  خیلی کم 33 

064/0 قشال  مشهدی ابوالحسن  0109/0  944/0  خیلی کم 34 

069/0 قلعه خواجه  0099/0  947/0  خیلی کم 35 

066/0 زواره ور  0102/0  948/0  خیلی کم 36 

071/0 خورین  0091/0  953/0  خیلی کم 37 

059/0 فرسوده آبادیعل  0093/0  972/0  خیلی کم 38 

065/0 آبادنجو  0083/0  974/0  خیلی کم 39 

050/0 کاشانی آبادینحس  0103/0  975/0  خیلی کم 40 
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 نمسک مندی ازسطح رضایت بندیرتبه و تعیینمنظور  به

 ویکدور از کتکنید از اسدتفاده شهرسدتان ورامدین بدا روستایی

طور کده در و همدان استفاده شدد متفاوت هایگزینه و معیارها

کندد می مشخص بندیرتبه نتایج ،شودمشاهده می (6)جدول 

مندی نقاط روستایی شهرستان ورامین به نسبت میزان رضایت

 31بدین  ینا از که انداز مسکن در سطوح مختلفی قرار داشته

روستا در سطح کم  8کم، مندی خیلی روستا در سطح رضایت

 . روسدتایانددگرفته قدرارروستا در سطح خیلی زیداد  1و تنها 

 ةرتبدبدا  جندوبی عرد بهنام دهستان جوادآباد بخش در طغان

 و(، در بداالترین رتبده 0مندی خیلی زیاد )و سطح رضایت (1)

 بهندام دهسدتان مرکدزی بخش در کاشانی آبادحسین روستای

 ترین(، در پایین975/0بسیار کم )مندی با سطح رضایت وسط

هده مشدا روسدتاها برای هر Q مقدار به توجه با .دارد قرار رتبه

بت بده مندی نسسطح روستاها به لحاظ رضایت ةشود فاصلمی

دی گیر و بسیار زیداچشم تفاوت هم مشابه بوده و از این لحاظ

 روسدتای 40روسدتا از  30ولی قرارگدرفتن  ؛دیگر ندارندبا یک

گدر ایدن مندی خیلدی کدم نشدانبا سطح رضایت مطالعه دمور

تر از مندی در ساکنان محدوده در پاییناست که سطح رضایت

 حد متوسط قرار دارد.

 گیرییجهنتبحث و . 5
 در هدابخش ترینحسدا  و تریناساسدی ةزمدر در مسکن

 و اسددت کالبددی و اجتمداعی و اقتصددادی ةتوسدع ریزیبرنامده

 و شدهری خانوارهدای ةهمد بدرای سبمنا مسکن به دسترسی

 معمدوالً کده جامعه پذیرآسیب و ضعیو اقشار ویژهبه روستایی

ین تدرمهمکنند، از می زندگی روستاها در هاآن از وسیعی قشر

 دریژه در کشدورهای وبدهگذاران یاستسها و های دولتچالش

 سدریع رشدد چونبنا به دالیل مختلفی هم و است توسعه حال

 کددافی، مدالی مندابع فقددان داخلدی، هدایمهداجرت جمعیدت،

 و سداختمانی مصدالح تدأمین زمدین، ةعرض به مربوط مشکالت

 نبددود ،همدده از تددرمهم و متخصددص انسددانی نیددروی کمبددود

 و زمدین بدارةدر مناسب هایبرنامه و گذاریسیاست مشی،خط

 درآمدده بحراندی و حداد صدورت بده مشکل این مسکن و ،یره

 در(. 7 ، ص.1388 مضددمون پورمحمدددی،بدده نقددل از ) اسددت

 در و همدواره کیفدی و یکمّ صورت دو به مسکن مسألة ،نتیجه

 بیشدتر تجلی اما ؛روستهروب متعددی مشکالت با جهان تمامی

بود کده  شاهد روستایی مسکن ةزمین در توانمی را لئمسا این

 معیشدت الگدوی و جغرافیدایی وضدع از مسداکن سدایر از بیش

 کارکردهدای ایفدای دلیدل بدهو  اسدت پذیرفته ثیرتأ هاخانواده

 و کدرده ایفدا آن مردمدان زنددگی در بددیلییب نقدش مختلو،

در تمددامی ابعدداد زندددگی روسددتاییان  آن در تغییددریهرگوندده 

 آن بدرای دوچنددان اهمیتدی توانمی ،بنابراین .یرگذار استتأث

 حددود در 1390 سدال در سرشدماری آخدرین طبق. شد لیقا

 خدانوار 7/5 شدامل کشور میلیونی 75 جمعیت از درصد 5/28

 بدا و دارند سکونت روستایی مسکونی واحد میلیون 5 حدود در

 بده نیداز خدانوار 14/1 تدراکم و جمعیت طبیعی رشد احتساد

 و اسدا  همدین بر. شودمی محسود مهم امری جدید مسکن

 الدزام و زنددگی شدرایط تحدول چدونهم دیگدری دالیل به بنا

 طبیعدی، بالیای خسارت کاهش ضرورت حال، رایطش با تطابق

 و بهسددازی الزامددات زمددین، رانددش و طوفددان زلزلدده، سددیل،

 زندگی مناسب محیط آوردنفراهم وابسته، مساکن سازیمقاوم

 زنددگی مناسدب شرایط وجودآوردنبه و روستا و شهر توازن و

 در فندی ضدوابط رعایت عدم کرده،تحصیل افراد و جوانان برای

 پذیرفتده،انجدام هایبررسدی و مطالعدات براسدا  وسازساخت

 لئمسددا دچددار فیزیکددی و کالبدددی نظددر از کشددور روسددتاهای

 ،یجهنت (. در36-37ص. ص ،1390 قنبری،) باشندمی ایعدیده

 و ارانذگسیاسددت دولددت، توجدده شددده باعددث مددذکور عوامددل

 روسدتایی مناطق مسکن آبادانی و عمران منظور به ریزانبرنامه

 مسدکن سدوی بده پدیش از بدیش آن کیفدی و یکمّ ارتقای و

 تددوین ،مطلدود وضدع به رسیدن برایو  شود جلب روستایی

 شدده بیندیپیش روسدتایی مسدکن ةزمین در جامع هایبرنامه

 از یکدی و است موجود وضع ةمطالع آن در قدم اولین که است

 منددیرضدایت میزان و مؤثر عوامل شناسایی توجه مورد موارد

 و مسدکونی واحدد از ناساکن احساسات و ادراك ارزیابی جهت

 وضدع تحلیدل راسدتای در تواندمی و استها آن یزندگ محیط

سددازی و های تصمیمآوردن زمینددهو فددراهم سددکونتی موجددود

 هایمحددوده ی و کیفدیکمّد سدطح ارتقای گیری برایتصمیم

 و پژوهش این در ،اسا  همین مثمرثمر واقع شود. بر سکونتی

 روسددتاییان رضددایت سددطح گیریاندددازه ابتدددا مرحلدده دو در

 6 در شداخص 23 توسدط خدود مسدکن از ورامدین شهرستان

 ایمندی و کالبدی اقتصادی، رفاهی، تأسیسات، بهداشتی، ةمؤلف

 رضدایت سدطح بندیرتبه دوم ةمرحل در سپا و شد سنجیده

 گرانبید نتایج. گرفت انجام ویکور تکنیک از استفاده با روستاها

 میدزان نسبت به ورامین شهرستان روستایی نقاط که است آن

 از که اندداشته قرار مختلفی سطوح در مسکن از مندیرضایت



 167                                                  . .. مندی از مسکن روستایی با استفاده ازبندی رضایترتبه                                              ششمسال     
 

 قشددال  خدداوه، باریددک، آد آبدداد،ولی) روسددتا 31 ،بددین ایددن

 آباد،رسدتم قوئینک، قشال  بیک، حسن حصار محمد، مشهدی

 عمرآبداد،  قشدال آبداد،امین جنگدل، جعفرآبداد قاضدی، حصار

 جیتدو، قشدال  بلندد، قلعه وسط، احمدآباد گچ، کوه آبادحسن

 آبادموسدی عدرد، محمددآباد عدرد، آبادشما اعال، محمدآباد

 داوود آبداد،ریحان هدا،عرد آبدادحاج محیط، آبادعلی بختیاری،

 خواجده، قلعه ابوالحسن، مشهدی قشال  اخوان، جعفرآباد آباد،

 آبادحسددین آبددادنجو فرسددوده، بددادآعلی خددورین، ور، زواره

 دمزآبداد،) روستا 8 کم، خیلی مندیرضایت سطح در ،(کاشانی

 سدلمان آباد،صدالح خدواص، بداغ جوبه، هفت باال، حصار کالته،

 سطح در، (روستا )طغان 1 تنها و کم سطح در ،(ظهیرآباد آباد،

 جوادآبداد بخدش در طغدان روسدتای. اندگرفته قرار زیاد خیلی

 منددیرضدایت سدطح و 1 ةرتبد با جنوبی عرد بهنام ندهستا

 کاشانی آبادحسین روستای و رتبه باالترین در ،(0) زیاد خیلی

 منددیرضدایت سدطح با وسط بهنام دهستان مرکزی بخش در

 سطحة فاصل. دندار قرار رتبه ترینپایین در ،(975/0) کم بسیار

 بدوده همشاب هم به نسبت مندیرضایت سطح لحاظ به روستاها

 دیگریدک بدا زیدادی بسدیار و گیدرچشم تفاوت لحاظ این از و

 مطالعده مورد روستای 40 از روستا 30 قرارگرفتن ولی ؛ندارند

 سدطح کده اسدت این گرنشان کم خیلی مندیرضایت سطح با

 ترپدایین بسدیار مطالعه مورد ةمحدود ساکنان در مندیرضایت

 منددیرضدایت اوتمتف سطح هرچند ،دارد قرار متوسط حد از

تداثیر  بررسدی مدورد روسدتاهای در مختلدو عوامل از تواندمی

 بایدد همه از بیش میان این در چهآن کل طوربه ،باشد پذیرفته

 شدکاف و مسدأله ایدن اگدر که است این ،گیرد قرار توجه مورد

 زمدان طدی ،گیرد قرار توجهیبی و ،فلت مورد و نشود برطرف

 نظددام در اقتصددادی -تمدداعیاج تعددادل خددوردنبرهم باعددث

 توجهیقابدل بخش شودمی موجب و شده منطقه گاهیسکونت

 امکاندات به دسترسی برای روستایی هایگاهسکونت جمعیت از

 ایدن کده شوند گسیل شهرها سوی به آسایش شرایط تأمین و

 نفدوذ حدوزة در ورامدین شهرسدتان شددنواقع دلیل به مسأله

 هایزمینده بدروز باعدث یتخدتپا عندوان بده تهدران شهرکالن

 مقصد عنوان به شهرها و مبدأ عنوان به روستاها در سامانیهناب

 مطدرح پیشدنهاد عنوان به زیر موارد ،زمینه همین در. شودمی

 :شودمی

 گذاران در ریزان و سیاسدتنگاه ویژه و تخصصدی برنامده

 .ی و کیفی مسکن روستاییکمّ یبخش ارتقا

 فیدت ع مسکن در جهدت بهبدود کیهای جامبرنامه ةئارا

تددر و بنددی روسددتاهای محروممسداکن روسددتایی بددا اولویت

 .ترین رتبهدارای پایین

 هدددای متدددولی در افدددزایش نظدددارت از سدددوی نهاد

 .گرفته در مساکن روستاییی صورتوسازهاساخت

 تنددوع بدده روسددتایی نددوین مسددکن توجدده در الگوهددای 

 ةشدددوبرداریالگددوی مسددکن الگ فقددط نددهو  آن کددارکردی

 .شهری

 گاهی های سدکونتی و کیفی انواع زیرساختکمّ ةتوسع

 .و امکانات دسترسی و ارتباطی مردم به امکانات

 مناسب برای ساخت، بهسدازی و  تسهیالت درنظرگرفتن

 پددایین یهددادهکیژه وبدده روسددتاییان و نوسددازی مسدداکن

 .های حمایتی اقتصادی و اشتغالاقتصادی به همراه سیاست

 فاده از الگوهای طراحی متناسب با مسکن روستا بده است

 .های روز در ساختوریآکارگیری فنهمراه به
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
In the last few decades, in development context and 

literature, order to, life satisfaction among the key 

indexes is studied to evaluate the welfare of the society 

and the developing level of it. detachable from 

people’s life. Housing is one of the effective factors in 

life quality. Quality of life is a complex and multi-

dimensional concept. Some interpret it as public 

welfare, social welbings, happiness, satisfaction and so 

on. The concept of satisfaction from house has 

attracted many attentions. Among the inter field 

satisfaction and evaluation people’s satisfaction from 

housing makes the custodians of this fact to prepare 

the development of housing projects. in order to 

evaluate house, a suitable factor is satisfaction concept 

and this points must be paid attention to the fact that in 

people’s satisfaction discussion knowing that why 

some families in comparison with other families are 

not satisfied with their house. This is an important 

issue. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

It is thought that satisfaction difference of the house 

(real house and expected house) is depended upon 

house condition and neighborhood location. 

According to the previous studies and literatures, for 

house satisfaction, there are 3 theories: 1) House 

Needs Theory, 2) Lack of House Theory, 3) Mental 

Structure Theory. 

House Needs theory means having or lack of 

satisfaction from house in life cycle. “Lack of House 

“theory means satisfaction or lack of it from house 

itself and “Mental Structure “theory means providing a 

condition between needs and requirements for each 

aspect of house. In most experimental studies in house 

satisfaction, all 3 theories are used. In a group of these 

researches, individual’s social aspect and also 

understanding house condition is studied. 

3. METHODOLOGY  

In general approach the present study from gathering 

data point of view is based on library-documentary 

information and field survey. One of the main sources 

of reaching rural house factors is the documents of a 

country which the most important of them is basic 

rules, 4th and 5th development plan, and Islamic 

Republic Housing Foundation and house making 

ministry. Based on this, 23 factors like Figure number 

2 are identified and the relevant info of the factors is 

gathered. Statistic society is 78 villages in Tehran’s 

desert territory. To determine the sample size about 

50% of the villages equal to 40 villages were chosen 

randomly. Then by the use of Cochran formula, 

probable accuracy 5% and variance 0.25 equal to 400 

households was reached. Finally based on “probability 

proportional to size the random sample in each of the 

sample villages was calculated and in them the 

questionnaires were completed 

4. DISCUSSION 

The process of VIKOR model is as following: 

A) Imagine we have m alternatives and n criterions.  

B) Determining the best and the worst quantity for the 

entire standard (Functions): 

C) Determining weight and the importance of 

qualifications: 

D) Calculating alternatives’ distance from the ideal 

solution and finally adding them up for final value as  

E) Calculating VIKOR quantity Qi 

So when v is bigger than 0/5, Qi indexed will lead to 

agreed majority and when it is smaller than 0/5, Qi 

index shows the negative majority vision. In general, 

when v equals to 0/5, it shows the agreementary vision 

of the evaluating experts. 

The results showed that in rural areas of Varamin’s 

country about housing satisfaction are in different 

level. 31 villages have very little satisfaction, 8 villages 

have low satisfaction and just 1 village has very much 

satisfaction. The results of the present study in 

accordance with low level of housing satisfaction 

equals to Rafieian, Asgari and Asgarizadeh, Shayan, 

Taghilou and Khosrobeigi, Jamshidi and Jamini 

findings. 

5. CONCLUSION  

Toghan’s village with rank 1 and very much 

satisfaction level is at the top and Hosein abad kashani 
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village with very little satisfaction rate has the lowest 

rank. Villages from level of satisfaction point of view 

were similar and they don’t have very much with in 

common each other. But placing 30 villages out of 40 

case study villages with very low satisfaction level 

show that satisfaction level in the area’s case study 

households is very lower than average. Although 

different satisfaction level can have effect from 

different issues in case study villages but in general 

what must be paid attention to is that if this issue is not 

studied and ignored when time passes leads to social – 

economical unbalancing in households and leads to 

immigration of most villages to cities to access 

facilities and welfare and this matter because of 

Varamin’s country location near Tehran metropolitan 

city as the capital and leads to conflicts in villages as 

origin and cities as destination.  

Key words: Satisfaction, rural housing, Vikor 

technique, Varamin County. 
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