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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

شد. ها در سه عنصر اصهی مسکن، خوراک و پوشاک خالصه میدر آغاز نیازهای اساسی انسان

ها بنا بهه اهروریات جدیهد، تغییهر     اجتماعات و افزایش عهم و آگاهی انساناین نیازها با گسترش 

کرد. مسکن از جمهه نیازهایی است که هرگز ارزش و اهمیت خود را از دست نهداده و حتهی کهم    

-گهذارد، نمهی  های فردی میرنگ نیز نشده است. از محی  و تاثیری که بر روی عالیق و خواسته

های خا  خهود را  ها و زشتیتواند زیهاییهر جایی که باشد می توان چشم پوشی کرد. مسکن در

ههایی اسهت کهه زنهدگی در آن بها مشهکل       های اطرا  شهرها از جمهه مکهان داشته باشد. محی 

های شهرها، محهی ممهو از فقر، ترس و اا(راب و... است. میزان راایت مردمی روبروست. حاشیه

کننهد، متفهاوت   به کسانی که در داخل شهر زندگی میکه در این مناطق زندگی می کنند نسهت 

است. زنان سرپرست خانواده، از جمهه افرادی هستند که به دالیل مالی و... م هور بهه زنهدگی در   

شهوند.  ها که محهی نامناسب بهرای زنهدگی هسهتند، مهی    مناطقی بیرون از شهر و در واقب حاشیه

ههایی  نات برای یه  زنهدگی سهاده و اولیهه، مکهان     های غیررسمی عالوه بر نداشتن امکاسکونتگاه

باشند. از آن ایی که زنان سرپرست خانوار معمهوال از داشهتن مهرد بهرای تهامین      بدون امنیت می

ای بهرای  تواند مشکالت عدیهده باشند، زندگی در این مناطق میامنیت خانواده و خانه محروم می

مساله، اهمیت و ارورت تحقیق تشریح شهده اسهت.   آنها به وجود آورد. در این فصل پط از بیان 

سپط اهدا  تحقیق مشخص شده و در پی آن سواالت و فرایات تحقیق م(رح شده اسهت و در  

 نهایت تعاریف واژه ها و اص(الحات به صورت مفهومی و عمهیاتی تشریح شده است.

 بیان مسئله -1-2

 یسهتی اولیهه در پاسهخ بهه یکهی از     ههای ز م تمهب  ها از همان ابتدای پیدایش جوامب وانسان

محی  و دنیای ساخته شهده خهود را    .اندکرده ترین نیازهای طهیعی و ف(ری خویش سعیاساسی

الگهو و تشهکیل محهی  انسهان سهاخت       کنترل درآورند. این کنترل، خود را به صورت نظم، تحت

 -های اقتصهادی رشد شهرنشینی و نارساییف. 1384 بخشی پور و همکاران،  است  منعکط نموده

 انقالب شهری در قرن حاار، باعت پراکنش اجتماعی که انقالب صنعتی بوجود آورد و در پی آن،

مشهکالتی از قهیهل اسهرا  در     رویه شهرهااین رشد بی .نااندیشیده شهرها به صورت افقی گردید

همچنین . وردرا بوجود آ تسهیالت و امکانات شهری کافی، عدم پیوستگی استفاده از زمین، فقدان

 شهد. اینگونهه منهاطق در زمهان سهاخت بهه دلیهل        ههای قهدیم شههری   باعت فرسوده شدن بافت

 همان، اندانگیز بودههایی نشاطدرخور توجه، مکان برخورداری از فیاهای فراوان و امکانات رفاهی
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 ف. 1384

واج کهه ر  مسهووالن شههری در ارا هه امکانهات خهدماتی موجهب شهد        توجهیولی به دنهال بی

 های مکهانی، میهزان  ریزیامروزه با توسعه برنامه کند. سکونت در این مناطق رو به کاستی حرکت

رود. شده از اهدا  اولیه و اصههی بهه شهمار مهی     ریزیراایت از کیفیت زندگی در فیاهای برنامه

هها بایهد   ریهزی اعتقهاد دارنهد برنامهه    ریزان شهریریزی به ویژه برنامهاندیشمندان برنامه بنابراین،

ههای دیگهر   زمینهه  توانهد زندگی باشند. از طرفی، بههود کیفیت زندگی می همسو با بههود کیفیت

 ایمان و کاوه، اقتصادی، کالهدی و خدماتی را به همراه داشته باشد توسعه مانند توسعه اجتماعی،

 ف. 1391

کونی نقش مهوثری  ای دوسویه است و محی  مسراب(ه میان محی  مسکونی و ساکنان، راب(ه

بر تامین راایت آنان دارند. از سویی دیگر، این راایتمندی من ر به افزایش کیفیهت محی(هی و   

های مسهکن از  شود. راایتمندی خانوارها از شرای  محی(ی و ویژگیهای شهری میتحقق آرمان

جهه بهه   انهد. تو ههای مسهکن  ترین معیارهای کیفیت زندگی در فرایند ارزیابی سیاسهت جمهه مهم

شهود. راهایتمندی سهکونتی از    های محی(ی در بهند مدت، من ر راایتمندی سکونتی میارزش

ههای متعهددی   گیرد و همچنین از ارزشطیف وسیعی از عوامل کشش و فشار در محی  تاثیر می

-های فهردی بف ارزش های تاثیر گذار بر آن عهارتند از: الفف ارزشپذیرد. از جمهه ارزشتاثیر می

 ف.1391های محی(ی  همان، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  جف ارزش های

های فرهنگهی،  زنان سرپرست خانوار اص(الح جدیدی است که با حیور بیشتر زنان در عرصه 

ف. به زنهانی گفتهه   1393 ایزدی و همکاران،  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاربرد پیدا کرده است

مایت یه  مهرد بزرگسهال، سرپرسهتی خهانوار را بهه عههده        شود که بدون حیور منظم و یا حمی

های عمده و حیاتی به عههده آنهاسهت.   گیریمیگیرند و مسوولیت اداره اقتصادی خانواده، تصمیم

 -3زنان بیهوه   -2زنان طالق گرفته  -1توان به شکل زیر طهقه بندی کرد: این گروه از زنان را می

ههای  زنانی که همسران معتاد دارنهد و هزینهه   -4ا بیکار است ها از کار افتاده یزنانی که همسر آن

زنانی کهه   -6برند. زنانی که همسرانشان در زندان به سر می -5ی خودشان است زندگی به عهده

ها عهده دار مسهوولیت  اند و آنها برای یافتن شغل یا به هردلیل دیگر مهاجرت نمودههمسران آن

 ف. 1393زندگی هستند  همان، 

ی کشورهای جههان، چهه صهنعتی و    مروزه با گسترش روز افزون این شکل از خانواده در همها

ها راهکارهای مناسب و عهمی در جهت بههود چه جهان سوم از جمهه ایران و مشکالت اساسی آن

واعیت این زنان، ارورت بررسی را ای اد نموده است. عهدم توجهه بهه مسهوهه کیفیهت زنهدگی       

-ههای اکولوژیکی،حاشهیه  گزینهی تواندموجب جهدایی های مختهف مردمی میوراایتمندی ازگروه

ههای  محی(ی،ای ادشهکا  میهان بافهت   ههای اخالقی،انسهانی وزیسهت   نشینی،فقرونابرابری،آلودگی
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 ف. 131:1392هاازیکدیگرشود سرا ی وهمکارانمختهف شهروجدایی آن

شدشهرنشهینی بحهران   دنههال آن ر درشهرهای کشورایران پهط ازرشهدوافزایش جمعیهت وبهه    

کیفیت زندگی درشهرها ای ادشده است.شهرنشینی درکشورمابه سرعت رشدکرده وبراساس نتای  

بههههههههههه بههههههههههیش  1390درسههههههههههال  4/71سرشههههههههههماری جمعیههههههههههت از 

رسیده 1395شهردرسال1245به1390شهردرسال1139وتعدادشهرهانیزاز1395درصددرسال74از

ای کشورکه درپی افزایش جمعیت شهری رویه شهرهف.اماتوسعه بی1395است مرکزآمارایران سال

اجتماعی باعت افهت ونهزول کیفیهت محهی      هدنهال آن مسا ل ومشکالت اقتصادیای اد شده وبه

-هاوناراایتی ازبافهت طورکهی کنارگذاشته شدن آنهای قدیم و...؛وبهزندگی درمراکزشهری، بافت

ردنیهاز بهرای توسهعه وتهأمین     ها،منابب وامکانات موهای مسکونی شده است.به همین عهت فرصت

 ور مناسب درشهرهافراهم نشده است.طنیازهای انسانی به

-های دوربرمیشهرادبیل نیزازجمهه شهرهای کشورایران است که شهرنشینی درآن به گذشته

 65742دههدجمعیت آن از ای که بررسی روندشهرنشینی درشههراردبیل نشهان مهی   گردد،به گونه

جمعیههت آن  1395رسههیده اسههت ودرسههال   1385فردرسههال ن 418262بههه  1335نفردرسههال

گیهری  نفررسید.این افزایش رشدشهری عالوه برگسهترش نهاموزون شههرباعت شهکل     529374به

ترین دالیل مهاجرت های غیررسمی شده است.عدم امکانات مناسب ونهودشغل و...ازمهمسکونتگاه

آن اکه قیمت مسکن درمراکزشههر  ای شهراست.ازمردم ازروستاهای اطرا  شهربه محالت حاشیه

دلیل ارزانی قیمت زمین به ناچارم هوربه انتخهاب ایهن منهاطق بهرای     بسیارگران است این افرادبه

های روستایی به سهوی شههرکه بیشتردرشهمال وشهمال     شوند. با افزایش روندمهاجرتزندگی می

یافته است.ازجمهه یکهی  های غیررسمی نیزدراین محدوده گسترش غرب شهراست،تعدادسکونتگاه

ای محهههههه میراشههههر  اسههههت کههههه امههههروزه بامسههههول     ازایههههن منههههاطق حاشههههیه  

تهوان بهه مهواردی ازقهیهل     محی(ی مواجه اسهت کهه مهی   متعددکالهدی،اجتماعی،اقتصادی،زیست

 های کاذب،کمهودامکانات آموزشی،بهداشتی،تفریحی اشاره کرد.نارسایی خدمات شهری،شغل

های غیررسمی محهه میراشهر   اشناسایی ابعادمختهف سکونتگاهاین پژوهش درپی آن است تاب

مسهکونی خودراموردسهن ش قراردههد.همچنین    میزان راایتمندی زنان سرپرست خانوارازمحی 

-ریهزی عوامهی که موجب بههود یاکاهش راایتمندی شده است راشناسایی کنیم تادرروندبرنامهه 

پذیرجامعهه اسهتفاده   بهین ایهن اقشارآسهیب   هابه منظوربههودواعیت زنهدگی در گذاریهاوسیاست

 شوند.

 اهمیت و ضرورت تحقیق - 1-3

-ها شهکل مهی  های آنها، نیازها و تواناییراایتمندی خانوارها از محی  سکونت بر پایه آرمان

هها  گیرد. نابرابری میان سه عامل و واعیت موجود، موجب ناراایتی و در نتی ه جا به جهایی آن 
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موارد، هد  اصهی خانوارها از جابه جایی، دستیابی به راایت سکونتی است. این شود. در این می

های مسکونی و افهزایش پراکنهدگی شههری دامهن     گیری خوشهواعیت در طوالنی مدت بر شکل

هها، گریهز از   ای از سهازش زند زمهانی کهه فهرد نتوانهد محهی  دلخهواه خهود را بیابهد، گسهتره         می

ی شود. این ناراایتی و ناسهازگاری، کیفیهت راب(هه   ها ای اد میکردنها و یا صر  نظر ناسازگاری

دهد. جا به جایی سکونتی خود به تنهایی، نه هد  و نه تقااها  میان انسان و محی  را کاهش می

است؛ بهکه روند حاصهل از تقابهل میهان راهایتمندی و ناراهایتی اسهت  شهاطریان و همکهاران،         

 ف.1390

 بیکه با مشکالت، مصها  شوندیجامعه محسوب م ریپذبیگروه آسزنان سرپرست خانوار جزء 

خهانوار   بها مهردان سرپرسهت    سهه یو هم در س(ح کالن در مقا فردی هم در س(ح ادییو موانب ز

ف. باتوجه به 1387نصیری و همکاران،  دهدیقرار م ریآنان را تحت تاث یزندگ تیفیند که کامواجه

یافتگی ویکی ازنیازهای اساسی انسهان محسهوب   توسعه هایاین مواوع که مسکن یکی ازشاخص

ای ازاهمیهت بهاالیی   ریهزی بهرای آن درههر جامعهه    شود،ازطرفی دیگرجایگهاه مسهکن وبرنامهه   می

های مختهف مهردم نیزحا زاهمیهت اسهت چهرا کهه      های مسکن گروهبرخورداراست.بررسی ویژگی

-ادرجهت بههودواعیت مسکن گروههحلهای مختهف وارا ه راهشناخت کمیت وکیفیت سکونتگاه

شودکه درکشوردیگرمشکالت مسکن وبدمسهکنی رانداشهته باشهیم،همان(ورکه اشهاره     هاباعت می

های جدیدبه سرعت وبهرای تهأمین   رویه جمعیت درشهراردبیل باعت شده که محههکردیم رشدبی

فهزایش  گیهری ایهن محهالت همهراه بها ا     نیازمسکن شکل گیرندوچون این افزایش جمعیت وشکل

امکانات وتسهیالت نهوده درنتی ه فقدان تسهیالت وامکانات شهری وعدم دسترسهی بهه خهدمات    

-عمومی مسا ل ومشکالت شههری رابیشهترکرده وباعهت کهم شهدن سه(ح راهایت اقشارآسهیب        

 هاشده است.مسکونی آن پذیرجامعه درپایین آمدن کیفیت محی 

مندی زنههان سرپرسههت  درایههن پههژوهش سههعی شههده اسههت تاباسههن ش میههزان راههایت     

-هاسن یده تاشاخصسکونت آن های غیررسمی میراشر  اردبیل کیفیت محی خانوارازسکونتگاه

وهمچنهین خهدماتی کهه درسه(ح پهایینی       هایی که ازدید این شهروندان واعیت م(هوبی ندارند

ریهزی  هاوخهدمات شههری دراولویهت برنامهه    قراردارندشناسایی وامری اروری است تااین شاخص

 سکونت مردم شوند. هاودرنهایت بههودکیفیت محی قرارگیرندتاباعت بههودواعیت این گروه

 هدف )اهداف( تحقیق -1-4

بی تردیدشروع هرتحقیق یافعالیتی بااهدا  وآرمان های مشخص همهراه اسهت کهه درارتههاط     

فی بانیازهای مهم هرجامعه بیان می گردد.درهر تحقیهق جههت رسهیدن بهه نتی هه م(هوب،اههدا      

مشخص می شودکه این پژوهش نیزازاین قاعده مستثنی نیست.ودارای دو دسهته از اههدا  کههی    

 وجز ی است.
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هد  اصهی این تحقیق سن ش راایتمندی زنهان سرپرسهت خهانوارازمحی  مسهکونی خهود      

های غیررسمی درمحههه میراشهر  اردبیهل مهی باشهد.واهدا  جز هی ایهن پهژوهش         درسکونتگاه

 نیزعهارتنداز:

هها ازمحهی    سی وشهناخت نقهش درآمهدزنان سرپسهت خهانواردرمیزان راهایتمندی آن      برر 

 مسکونی خود.    

 ها ازمحی  مسکونی خود.بررسی وشناخت نقش زنان سرپست خانواردرمیزان راایتمندی آن

هها  بررسی وشناخت نقش میزان تحصهیالت زنهان سرپرسهت خهانواردرمیزان راهایتمندی آن     

 ازمحی  مسکونی خود.

هها ازمحهی    وشناخت واعیت تأهل زنهان سرپرسهت خهانواردرمیزان راهایتمندی آن     بررسی

 .مسکونی خود

هها ازمحهی    بررسی وشناخت واعیت اشتغال زنان سرپرست خانواردرمیزان راهایتمندی آن 

 .مسکونی خود

بررسههی وشههناخت واههعیت مالکیههت منههزل محههل سههکونت زنههان سرپرسههت خههانواردرمیزان 

 مسکونی خود. ها ازمحی راایتمندی آن

هها  بررسی وشناخت نقش تعداد اعیای خانواده زنان سرپرست خانواردرمیزان راایتمندی آن

 .ازمحی  مسکونی خود

ها ازمحی  مسکونی بررسی وشناخت نقش سن زنان سرپرست خانواردرمیزان راایتمندی آن

 .خود

 سوال)سوال های(تحقیق -1-5

 سواالت اساسی زیر بیان شده است :باتوجه  به اهدا  م(رح شده درپژوهش حاار 

واعیت راایتمندی زنان سرپرست خانوارازمحی  مسکونی خود درسکونتگاه غیررسمی محهه 

 میراشر  اردبیل چگونه است؟

بررسی راب(ه ی بین ویژگهی ههای فهردی زنهان سرپرسهت خانوارباراهایتمندی ازسهکونتگاه        

 غیررسمی محهه میراشر  اردبیل چگونه است؟

 

 یه)فرضیه های(تحقیقفرض -1-6

 فرایه های زیربیان می گردد: باتوجه به سواالت ارا ه شده درپژوهش

به نظرمهی رسهد واهعیت راهایتمندی زنهان سرپرسهت خهانوارازمحی  مسهکونی خهود           -1

 درسکونتگاه غیررسمی محهه میراشر  اردبیل درحدکمتراز متوس  است.
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نواردرراایتمندی ازمحی  مسهکونی  به نظرمی رسد ویژگی های فردی زنان سرپرست خا --2

 خوددرسکونتگاه غیررسمی محهه میراشر  اردبیل تأثیرگذاراست .

 تعاریف واژه ها و اصطالحات به صورت مفهومی و عملیاتی -1-7

 تعریف مفهومی: -1-7-1

تهوان راب(هه میهان افهراد و     را می از محل سکونت یتمندیرااراایتمندی از محی  سکونت: 

ای از نیازهها و آرزوههایی کهه دارد    آنها دانست. هر شخصی با توجهه بهه م موعهه   محی  سکونتی 

 ف.  1387رفیعیان و همکاران،  کندشرای  فعهی سکونتی خود را ارزیابی می

 تعریف عملیاتی: -1-7-2

ای اسهت کهه از پاسهخ بهه     نمهره  از محل سکونت یمندتیراا سکونت:  یاز محی ندمتیراا

 سوالی با طیف لیکرت به دست آمده است.  47پرسشنامه محقق ساخته 

 

 

 رهایمتغ یریو اندازه گ یبررس یو شرح چگونگ یمدل مفهوم کیبررسی در قالب  موردمتغیرهای -1-1شکل 

 پیشینه تحقیق -1-8

م(العات و تحقیقاتی که در این زمینه در داخل کشور و خارج ان ام شده است در این قسمت بهه  

  آن پرداخته می شود.

رضایتمندی از 

محیط 

 مسکونی

امکانات داخل خانه و ویژگی های 

 روشنایی و تهویه

 محیط مسکونیامنیت 

 ونقل وحمل یدسترس

 یگیهمسا رواب 

 یمسکون  یمح در یآلودگ مختهف اشکال
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  یداخل قاتیتحق-1-8-1

 بها  دیه ام و یزنهدگ  یمعنهادار  نیب ارتهاط یبررس به خود قیتحق درف 1387  جوکار و یرینص

 در یفرهنگ شاغل زنان از نفر 382 م(العه مورد نمونه ح م. پرداختند روان سالمت هایشاخص

 ایهیه گو 5 اسیه مق از یزنهدگ  از یکه تیراا سن ش یبرا. بود رازیش 2 هیناح پرورش و آموزش

 یمعنهادار  نیبه  کهه  داد نشهان  یهمهسهتگ  بیارا. است شده استفادهف 1985  همکاران و نریدا

 یهمهسهتگ  یافسهردگ  بها  و معنهادار  و مثههت  یهمهستگ یزندگ از تیراا ،یشاد د،یام با یزندگ

 نقش یمعنادار انگریب همزمان یمتوال روش به چندگانه ونیرگرس  ینتا. دارد وجود معنادار یمنف

. بود روان سالمت هایشاخص و یزندگ از تیراا و یزندگ یمعنادار نیب راب(ه در دیام ایواس(ه

 یمعنادار گر،ید عهارت به. شود یزندگ از تیراا و یشاد شیافزا سهب تواندیم یزندگ یمعنادار

 از تیراها  و یشهاد  شیافهزا  سههب  توانهد یمه  دیه ام با تعامل در و میرمستقیغ ایگونه به یزندگ

 .  گردد یافسردگ کاهش و یزندگ

 شههر  قدیم بافت ساکنان راایتمندی میزان سن شف 1390  پور یگن  و ییاشنو ان،یشاطر

 ههای بخهش  بهین  در کهه  اسهت  ایهن  که دادند نشان زندگی کیفیت هایشاخص از بیدگل و آران

 سهایر  از بیشهتر  اجتمهاعی  ههای شهاخص  در شهر قدیم بافت ساکنان راایتمندی میزان مختهف،

 حهالی  در این دارد، قرار خدماتی شاخص آن از بعد و دوم رتهه در اقتصادی شاخص و بوده بخشها

 که گفت توانمی بنابراین،. است بوده دارا را راایتمندی میزان کمترین کالهدی شاخص که است

. اسهت  گرفته قرار ساکنان نظر م(هوب و شده واقب مؤثرتر دیگر، اهدا  نسهت به اجتماعی اهدا 

 میهزان  و افهراد  اجتماعی –اقتصادی پایگاه میان که دهدمی نشان فرایات آزمون نتای  همچنین

 .           دارد وجود معنادار راب(ه زندگی کیفیت از راایتمندی

 میهان  در زنهدگی  از راهایت  میهزان  سهن ش  عنهوان  تحت یقیتحق درف 1391  کاوه و مانیا

 مکهانی،  تعههق  درآمد، مشارکت، متغیرهای که دادند نشان اصفهان فوالدشهر مهر مسکن ساکنان

 بعهد  سهن،  تأههل،  واهعیت  قهههی،  سهکونت  محهل  پیامهدی،  بعد خانواده، هزینه تحصیهی، مق(ب

 وارد انهد،  داشهته  وابسهته  متغیر تهیین در که اهمیتی میزان ترتیب به اجتماعی، اعتماد عقیدتی،

 .     اند کرده تهیین را وابسته متغیر از درصد 81 م موع در و اند شده

 یهها  ارزش سهن ش  عنهوان  تحهت  یقه یتحق درف 1393 پهور  یحاج و ریپاکش برزگر، ،یزدیا

 نشان رازیش آباد یمعال یمحدوده: یشناس مورد سکونت، محل از یتمندیراا بر اثرگذار ی(یمح

 و دارنهد  پهژوهش  یمحهدوده  در خهود  سکونت محل از ییباال یتمندیراا افراد، شتریب  که دادند

 نیه ا با. اند داشته ارتهاط نیا در را نقش نتریمهم هاباغ و یعیطه مناظر وجود و هوا و آب تیفیک

. شهود یمه  مشهاهده  محهدوده  سهاکنان  انیم در یاندک یتمندیراا محدوده، نقاط یبرخ در حال،

 .           اند بوده ساکن یاصه ابانیخ ی لهه در و مرتهه بهند یمسکون یهام تمب در افراد نیا شتریب
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 شههر  مههر  مسهکن  سهاکنان  دگاهیه د از مهر مسکن طرح تیواع یبررس به ف1394  یح از

 در یسهکونت  یتمندیراها  سه(ح  که کندیم انیب گونه نیا را خود  ینتا و است پرداخته ماهشهر

 نیا ساکنان متوس  ای ینسه تیراا از نشان که باشدیم 83/2 هشهراممهر  مسکن یها م تمب

 .است شهر

 رشهت  شههر  مههر  مسکن ساکنان یتمندیراا زانیم سن ش به ف1395  همکاران و یس ود

 حهد  در مههر  مسهکن  از سهاکنان  تیراها  کهه  دنکنیم انیب گونه نیا را خود  ینتا و اندپرداخته

 .استشده یابیارز فیاع یحت و متوس 

 یهها م تمهب  سهاکنان  یتمندیراها  یبررسه  عنوان تحت یامقاله ف1395  همکاران و یزدانی

 افتهه ی کهه  دارنهد یم انیب نگونهیا را خود  ینتا و اندپرداخته بابل تیوال مهر و بیاوش مهر مسکن

 تیواهع  و تیجنسه  یفهرد  یهها یژگیو نیب که دهدیم نشان اسکو ر یکا آزمون از حاصل یها

 ن،یه ا بهر  عهالوه . دارد وجهود  یداریمعنه  یراب(ه یمسکون یواحدها از یتمندیراا با افراد تأهل

 انهه یماه درآمد و سن یرهایمتغ نیب که دهدیم نشان رسونیپ یهمهستگ لیتحه از حاصل  ینتا

 t آزمهون  از مسهتخرج   ینتا ن،یهمچن. دارد وجود داریمعنی راب(ه یمسکون م تمب از تیراا با

 یکهه  نیانگیه م بهه  توجهه  بها  بابهل  مههر  مسکنی ها م تمب از ساکنان یتمندیراا که داد نشان

 داری معنه  درصهد  99 سه(ح  در  ینتا نیا که است، 3/31 حد متوس  در ار،یرمعیز 31 از حاصل

 کهه  داده نشهان  مهر یمسکون م تمب دو ی سهیمقا یبرا مستقل t آزمون  ینتا نکهیا و باشندیم

 وجود بابل شهر تیوال مهر و بیاوش مهر مسکن در یتمندیراا س(ح نظر ازی داریمعن اختال 

 ندارد

 یمسهکون   یمح از یتمندیراا یقیت(ه سهیمقا عنوان با را خود ینامه انیپا ف1395  گراوند

 نگونهه یا را خهود  یهها  افتهه ی و است داده ان ام فلیاردب شهر: یمورد نمونهی شهر بافت انواع در

  یمحه  از ساکنان یتمندیراا که نشان داد یانمونه ت  t آزمون از حاصل  ینتا که کندیم انیب

 ک(رفهه ی انطیوار لیتحه و باشدیم متوس  حد از ترنییپا 79/2ی عدد نیانگیبا م شانی مسکون

 هها بافت سهیمقا یبرا. بود یتمندیراا بر سکونت محل مساحت و سن یهایژگیو ریثأت از یحاک

 از حاصهل   ینتها  کهه  .اسهت  کرده استفاده کپهند یادغام مدل و کوریو الکتر، ط،یتاپس یمدلها از

 .بود یتمندیراا اول یرتهه در فرسوده بافت گرفتن قرار از یحاک هامدل نیا

  یخارج قاتیتحق -1-8-2

 یزنهدگ  از تیراها  یرو بر رگذاریتأث یرهایمتغ یبررس به خود م(العه درف 1983   گریفرود  

 کهه  یکسهان  و بوده شاغل قهال که یکسان هستند، شاغل که یکسان یعنی متأهل زنان دسته 3 در

-سهال  یطه  در یعموم یاجتماع شیمایپ از هاداده. است پرداخته کارند،یب و نداشته یشغه هرگز

 از تیراها  ریه متغ. اسهت  بهوده  نفهر  2086 شامل نمونه ح م و شده گرفته 1977 تا 1973 های
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. اسهت  شده دهیسن  کار و فراغت دوستان، خانواده، اجتماع، از تیراا بعد 5 از استفاده با یزندگ

 مهورد  در دسهته  3 نیه ا انیه م در یانهدک  تفهاوت  کهه  دهدیم نشان قیتحق هایافتهی کهیحال در

 از تیراها  یرو بر رگذاریتأث یرهایمتغ تیح از یمعنادار تفاوت اما دارد، وجود یزندگ از تیراا

 از یشهتر یب تیراها  شهاغل  زنهان  گروه، سه نیا نیب در. دارد وجود دسته 3 نیا انیم در یزندگ

 نیمهمتهر  یمهال  تیراها  و یسالمت تیواع که دهدیم نشان ونیرگرس لیتحه. اندداشته یزندگ

 بودنهد،  شهاغل  قههال  کهه  یزنان یبرا باشند،یم شاغل زنان یبرا یزندگ از تیراا کنندهینبیشیپ

 کهه  یزنهان  یبهرا  آن از بعد و است یزندگ از تیراا کنندهی نبیشیپ نیمهمتر ییزناشو یشادمان

 .باشدیم کننده ینبیشیپ نیمهمتر یمال تیراا اند،نداشته یشغه هرگز

 پرداختهه  افراد یزندگ از تیراا یرو بر یشناخت جامعه عوامل ریتأث یبررس بهف 1998   کامو

 و آمهده  بدسهت  ژاپن در 1995 سال یاجتماع یقشربند و تحرک شیمایپ قیطر از هاداده. است

 ت،یجنسه  ماننهد  یته یجمع یرهها یمتغ ریتهأث  بهر  محقهق . باشهد یم نفر 2704 شامل نمونه ح م

  ینتها . اسهت  کرده دیتأک یزندگ از تیراا یرو بر کار با مرته  اتیخصوص و سن تأهل، تیواع

. دارنهد  تیراا شانیزندگ از مردان از شتریب نیانگیم طوربه یژاپن زنان که دهدیم نشان قیتحق

 از تیراها  بهاز  زنهان  شهد،  یبررسه  اشهتغال  تیواع از دسته هر یبرا یزندگ از تیراا که یزمان

 در یتفهاوت  که داشتند وقت تمام کار که ییآنها از ریغ به داشتند مردان به نسهت یباالتر یزندگ

 تیراها  باعهت  وقهت  تمام کار و نشد مشاهده یزندگ از تیراا زانیم تیح از مردان و زنان نیب

 یرهها یمتغ کهه  یزمهان . دادنهد  نشهان  یزندگ از یکمتر تیراا وهیب زنان. شودیم یزندگ از کمتر

 زنهان  نیبه  در یزنهدگ  از تیراا یرو بر طالق کننده نییتع ریتأث شدند، کنترل یاقتصاد  یشرا

 یخ(ه  ریه غ ریتهأث . دارد یقهو  ارتهاط مردان یبرا مخصوصا یزندگ از تیراا با سن.دیگرد دیناپد

 از تیراا یژاپن زنان و مردان یبرا دو هر یشغه و یخانوادگ یهاتیمسوول که دهدیم نشان سن

 تیه فیک بهه  راجهب ف 1990  راجسهدل  توس  یپژوهشف. 30  همان، دهندیم کاهش را یزندگ

 صیتشهخ  پهژوهش  نیا هد . است گرفته صورت HIV یماریب در عمهکرد  ی عنوان به یزندگ

 HIV بهدن  یدفهاع  سهتم یس یعفهون  روسیو با اشخا  یبرا یزندگ تیفیک به وابسته یرهایمتغ

 را آنها یزندگ تیفیک وااح یا گونه به HIV به یآلودگ که بود نیا دهنده نشان  ینتا.است بوده

 میتقسه  عمهل  بها  یزنهدگ  تیفیک یهامشخصه که داد نشان ریمتغ چند  ینتا و است کرده متاثر

 یهها جنهه یرو را یهیتخر اثر نیشتریب یآلودگ نیهمچن. کندیم رییتغ یو یا اچ یآلودگ یبند

 .    گذاردیمی زندگ یاجتماع -یروان

 شهرفته یپ جامعهه  در یفرهنگه  تحول عنوان تحت خود ارزشمند کتاب درف 1983  نگههارتیا

 از یاریبسه  سه(ح  در کهه  یشهمار یب م(العهات  حاصهل  از یریه گ بههره  بها  است دهیکوش یصنعت

 جوامهب  در را هها ارزش تحهول  اسهت،  شهده  ان هام  1970-86 یط در کایامر و ییاروپا یکشورها
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-خواسهته  جوامب نیا در که برسد  هینت نیا به خواستهیم او.دهد قرار یوبررس نقد مورد یصنعت

  اایتدر قهل یلهاسا در یماد یارزشها یجست و و شده تحول دستخوش یزندگ در انسانها های

 ریه غ یارزشهها  به را خود یجاف یاجتماع نیتام و مسکن پوشاک، غذا،  ازهاین نیا یاراا عهت به

 ییرهها یمتغ از یکی.است ریمس نیا در غرب یصنعت جوامب حرکت یکنون خ  و است داده یماد

 در یو قیه تحق  ینتا.است یزندگ از یکه تیراا است، نموده یبررس کتاب نیا در نگههارتیا که

 یمحسوسه  تفهاوت  یزندگ از تیراا نظر از مردان و زنان که است داده نشان ایدن کشور 16 انیم

 رییه تغ یجز ه  طهور  به گرید سال به سال  ی از و گرید کشور به کشور  ی از  ینتا ندارند، هم با

 بهادوام  ههایی تفاوت  ادیا موجب کدام چیه سن و یزندگ یچرخه. ندارد یثابت تفاوت اما کندیم

 یزندگ از تیراا. اوردیب بار به یاندک راتییتغ است ممکن چه اگر شوندینم یزندگ از تیراا در

 کننهد یم یزندگ متوس  ای کوچ  یشهرها و ها،دهکده ،ییروستا ینواح در که یکسان انیم در

 اریبسه  مشهاهده  مورد هایتفاوت اما است، باالتر کنندیم یزندگ بزرگ یشهرها در که یکسان از

 از تیراها  یرو مذهب. دارند اشاره آن به عموماا  ،یمح یکوچک مدافعان که است آن از کوچکتر

 جهنط  سهن،  از شتریب آن ریتاث و دارد ریتاث یزندگ از تیراا بر التیتحص. دارد مثهت اثر یزندگ

 ریتهاث  یزندگ از تیراا یرو شغل داشتن .است یمذهه شیگرا از کمتر اما. است اجتماع اندازه ای

. اندنموده گزارش تیراا از ترینییپا زانیم یگرید یسن گروه هر از کارانیب و دارد یادیز مثهت

 از تیراها  نیبه . اسهت  یشغه ریتاث از کمتر ریتاث نیا اما دارد ریتاث یزندگ از تیراا بر هم درآمد

 نگهههارت یا قهات یتحق یها افتهی نکهیا تینها در و. ندارد وجود یتفاوت یارزش هایسنخ و یزندگ

 بهمهن،  ،ینگهان یبا از نقهل  به  دارد یزندگ از تیراا بر را ریتاث نیتریقو تیمه که است داده نشان

 ف.    17 

 یزنهدگ  از تیراها  یفرهنگه  نیبه  کننده نییتع عوامل یبررس به یقیتحق درف 1999  یشیاو

 تیراها  کهه  انهد دهیرس  هینت نیا به اول م(العه در و اندداده ان ام م(العه دو هاآن. اند پرداخته

 یکشهورها  در و اسهت  یزنهدگ  از تیراها  کننهده  نییتع عامل نیمهمتر ریفق یکشورها در یمال

 در هها آن. اسهت  بهوده  کننهده  نییتع نیمهمتر که است بوده یزندگ محل از تیراا نیا ثروتمند

 احتهرام  به ازین که انددهیرس  هینت نیا بهف کننده شرکت 6782 و کشور 39 نیب در  دوم م(العه

 گهرا جمهب  ههای فرهنهگ  از گهرا فرد هایفرهنگ انیم درف یآزاد به احترام و خود به احترام مثل 

 .  است برخوردار یزندگ از تیراا نییتع در یشتریب تیاهم

 از تیراها  یا من(قهه  نیبه  یهها  کننده نییتع عنوان تحت یامقاله درف 2005  ب ورنسکف

 استفاده با یزندگ از تیراا هایکننده نییتع از یگسترده یدامنه یبررس از حاصل  ینتا یزندگ

-آن.اند داده ارا ه را کننده مشارکت 100000 حدود و کشور 73 از شده یآور جمب یها داده از

 در تهوان یمه  را نیشه یپ قاتیتحق در شده ذکر هایکننده نییتع که انددهیرس     هینت نیا به ها
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 سپط .فردی یتوسعه و فرهنگ و ینهاد عوامل ،یاقتصاد ،یاسیس: نمود یبند مقوله گروه چهار

 کهه  انهد دهیرسه   هه ینت نیا به و اندپرداخته یزندگ از تیراا و عوامل نیا انیم ارتهاط یبررس به

 از یاریبسه  و دارنهد  کشورها نیب در یزندگ از تیراا بر یمهم ریتاث رهایمتغ از یاندک تعداد تنها

 .    ندارند یزندگ از تیراا با یچندان ارتهاط اند، شده ذکر نیشیپ م(العات در که یرهایمتغ

 روابه   ریتهأث  ایه آف 1: انهد پرداختهه  نکتهه  دو یبررسه  به خود قیتحق درف 2006  چان و چنگ

 روابه   ریتهأث  ایه آف 2 و ریه خ ایه  کندیم رییتغ جنط اساس بر یزندگ از تیراا یرو بر یاجتماع

. ریه خ ایه  کندیم رییتغف وهیب و متأهل  تأهل تیواع اساس بر یزندگ از تیراا یرو بر یاجتماع

 قیتحق  ینتا. داشتند سال 60 از باالتر که بودهف کنگ هن  ینیچ فرد 1616 با برابر نمونه ح م

 یاجتمهاع  روابه   نیه ا بهر  عالوه. است مهم مردان از شتریب زنان یبرا ارتهاطات که دهدیم نشان

 آن امها  بهوده،  زنهان  یبرا یزندگ از تیراا مهم کننده نییتع تأهل، تیواع گرفتن نظر در بدون

 .باشدیم متأهل مردان یبرا کننده لیتعد شاخص

 یزندگ از تیراا و خانه در فرزند داشتن نیب راب(ه یبررس به م(العه نیا درف 2010  آنگهط

 بدسهت  1991-2005 یهها سهال  یطه  در طیانگهه  یخانگ پانل شیمایپ از هاداده. است پرداخته

 16 از باالتر نیسن با یاعیا از اطالعات و بوده خانوار هزار 10 سال هر در نمونه ح م. است آمده

 تمهام  در را خانوارهها  نیه ا طیانگهه  یخانگ پانل شیمایپ. است شده آوریجمب خانوار هر در سال

. کردنهد یمه  مصهاحهه  هاآن با و کرده دایپ بودند، کرده ترک را خود خانه اگر و کرده دنهال هاسال

 یرو بهر  یمثهته  ریتهأث  آن تعهداد  شیافهزا  زین و فرزند داشتن که است آن از یحاک قیتحق  ینتا

 افهراد  کهه  یحهال  در. دارد خها   طهور بهه  متأهل زنان و عام طوربه متأهل افراد یزندگ از تیراا

 گرفتهه،  قرار یبررس مورد یرهایمتغ نیب از. اندداده نشان فرزندان با یترمیوخ تیواع رمتأهلیغ

 افهراد  یزنهدگ  از تیراها  یرو بهر  را ریتهأث  نیشتریب اشتغال و یسالمت تأهل، تیواع یرهایمتغ

 .  دارند

 که یافراد در یاجتماع تیحما انیجر یبررس به ایم(العه درف 2010   همکاران و ونیل وان

 یاجتمهاع  تیحما میرمستقیغ و میمستق راب(ه یبررس به زین و اندشده ینخاع بیآس دچار رایاخ

 به و شده ینخاع بیآس دچار که است فرد 190شامل نمونه ح م. اندپرداخته یزندگ از تیراا و

 3 در و پانهل  شهکل  بهه  یبررسه  نیه ا. انهد شده انتخاب ههند یتوانهخش مرکز 8 از یتصادف صورت

 دوم، مرحههه  شهود، یمه  یتوانهخش مرکز وارد فرد که یزمان اول، مرحهه است؛ گرفته ان ام مرحهه

 از شهدن  مهرخص  از بعد سال  ی سوم، مرحهه شود،یم مرخص یتوانهخش مرکز از فرد که یزمان

 سهخت   یشرا در تیحما و روزمره یاجتماع تیحما که دهندیم نشان هاافتهی  یتوانهخش مرکز

 تیراا با روزمره تیحما که گونه نیبد دارد، ارتهاط یزندگ از تیراا با میمستق طوربه یبحران و

 یتعهامه  اثر زین و دارد آن با یمنف ارتهاط سخت  یشرا در تیحما و دارد یمثهت ارتهاط یزندگ از
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 .است بوده معنادار یزندگ از تیراا یرو بر اختالل و یاجتماع تیحما نیب

 قیه طر از یزنهدگ  از تیراها  و یشهادمان  نیب راب(ه یبررس به خود پژوهش درف 2010  باردو

 در "یشهادمان  و یزنهدگ  از تیراا" واژه دو سهیمقا تیقابه است معتقد که ینسه و م(هق دگاهید

 یطه  در یعمهوم  یاجتمهاع  شیمایپ از هاداده. است پرداخته ابدییم کاهش یزندگ یباال مراحل

 از تیراها  ابعاد. باشدیم نفر 53043 شامل نمونه ح م و اندشده گرفته 1973-1994  یهاسال

 درنظهر  یجسهم  سهالمت  و دوستان ،یخانوادگ یزندگ ،یسرگرم ،یزندگ مکان از تیراا ،یزندگ

 از تیراها  و یشهادمان  سهه یمقا تیه قابه کهه  دهنهد یمه  نشان قیتحق هایافتهی .است شده گرفته

 بها  یمنفه  راب(هه  سهن  کهه  دهدیم نشان ونیرگرس لیتحه. ابدییم شیافزا سن شیافزا با یزندگ

 از تیراها  زانیه م از درصهد  069/0 سهن،  در شیافزا سال  ی یازا به و داشته یزندگ از تیراا

 افهراد  کهه  گونهه  نیبهد  دارد معنادار ارتهاط یزندگ از تیراا با تنها نسل و ابدییم کاهش یزندگ

 یزنهدگ  از یشتریب تیراا ،یبعد هاینسل با سهیمقا در 1952 تا 1930 هایسال در شده متولد

 واحهد   ی یازا به و داشته افراد یزندگ از تیراا با یمعنادار و مثهت ارتهاط زین یشادمان. دارند

. گهردد یمه       افهزوده  افهراد  یزنهدگ  از تیراا زانیم بر درصد 2.41 حدود یشادمان در شیافزا

 نهژاد،   رهها یمتغ نیه ا تمهام  کهه  اسهت  داده نشان یتیجمع یرهایمتغ نهیزم در قیتحق هایافتهی

 نیبهد . دارنهد  یمعنهادار  ارتهاط یزندگ از تیراا باف مذهب و بچه تعداد تأهل، تیواع ت،یجنس

 از شهتر یب هها یحیمسه  زنهان،  از شهتر یب مهردان  دپوست،یرسفیغ از شتریب هادپوستیسف: که گونه

 یمنفه  ارتههاط  بچه تعداد اما. دارند تیراا یزندگ از نیرمتأههیغ از شتریب نیمتأهه و یحیرمسیغ

 .    ابدییم کاهش افراد یزندگ از تیراا زانیم بچه، تعداد شیافزا با یعنی دارد یزندگ از تیراا با

ف در پژوهشی در مورد دالیل راایت و ناراایتی افراد از محی  سکونت آنهان  2017  1گالستر

به این نتی ه رسید که برخورداری از راب(ه بسیار قوی اجتماعی بهر راهایت مسهکونی خانوارهها     

تاثیر داشته است. همچنین، تعامالت اجتماعی موجب تقویت دل بستگی به محل سهکونت شهده   

 است. 

 خالصه فصل  -1-9

باشد، در این فصل هد  از این فصل بیان کهیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب کار می

ابتدا به بیهان مسهوهه پهژوهش پهرداختیم وهمچنهین اهمیهت واهرورت ان هام پهژوهش دربهین           

پذیرجامعه موردبررسی قرارگرفته است .وسپط اهدا  پهژوهش درقالهب ههد  کههی     اقشارآسیب

است. درراستای رسیدن به هد  پژوهش باتوجه به سواالت،فراهیات  وچندهد  جز ی ارا ه شده 

م(رح شده است،همچنین تعریف مفهومی و عمهیاتی متغیرههای پهژوهش تواهیح داده شهد. در     

                                                                                                                               

1  .  Galster  
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های صورت گرفته من(هق بامواوع تحقیق اختصها   نهایت آخرین بخش از فصل اول به پژوهش

 گرفت.  

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

هااست وراهایتمندی ازآن نشهان ارتقهای جامعهه وتوسهعه      مسکن یکی ازنیازهای اولیه انسان

-باشد.چراکه امروزه بیش ازپن اه درصدعمرانسان درداخل خانهه سهپری مهی   جامعه میپایداری  

برد.مسهکن درقالهب   های ااافی را کاهش داده وراندمان جامعه راباال مهی شودومسکن خوب هزینه

-واحدهای سهاختمانی جههت سهکونت خانوارههای سهاکن، نقهش ارزشهمندی درثههات خهانواده         

دن اریب ایمنی  افراد جامعه وخصوصاًارتقای سه(ح فرهنگهی   ها،رشداجتماعی واقتصادی وباالبر

ی خوددرکل سیستم جامعه تأثیرگذاراسهت  وآرامش روحی اعیای خانوارداشته که این امربه نوبه

ی هههای توسههعهودرواقههب مسههکن یهه  نیازاسههت نههه یهه  خواسههته،عالوه براین،یکههی ازمؤلفههه   

مسهکونی   مردمی است که دری  محی های شهری وروستایی،راایتمندی پایداروپایداری محی 

 ف. 16:1396کنند ایایی زندگی می

گیری مدل پایه وچهارچوب نظری درمحدوده م(العاتی،به بررسهی  دراین فصل به منظورشکل

ای به کاررفتهه  های نظری وهمچنین به تعریف مفاهیم اساسی واص(الحات پایهنوشتارهاو پژوهش

هاونظریات مربهوط بهه راایتمندی،راهایتمندی    دیدگاهدرپژوهش پرداخته شده سپط رویکردها،

ههای  مسهکونی وتعهاریف مربهوط بهه سهکونتگاه     خهانوار، محهی     سرپرسهت  ازمحی  سکونت،زنان

 غیررسمی پرداخته شده است.

 مندیرضایت -2-2

 و ادراکهی  رفتهاری،  یرهها یتأث مقابل در افراد واکنش از ینوع توان یم را یمندتیراا مفهوم

-جنهه که باشدیم فرفتار برخورد طرز نوعی. دانست آن رامونیپ محی  و گرید یهاانسان عاطفی

 فرانسسهکو و همکهاران،    گهذارد مهی  تهأثیر  آن بهر  محهی   و افهراد  عاطفی و ادراکی رفتاری، های

 ف.1987

مفهوم راایتمندی که به عنوان تابعی از میزان کامروایی و اراای نیازههای جسهمی و روانهی    

های انگیزش و نیازها در روان شناسهی اسهت کهه    شود، مفهومی برخاسته از نظریهتعریف میفرد 



 

 

گیرد. در واقب مفهوم راایتمندی بر دامنه گسهترده ای از  ها و ابعاد زندگی را در بر میهمه زمینه

راد بهه  تمایالت و م(هوبیت ها برای رفب نیازهای پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد و بسیاری از افه 

چیزهایی که نمی توانند داشته باشند، تمایل دارند و بنابراین به دالیل مختههف بایهداین نیازههای    

خودراازمناطقی که تمایل کمتری نسهت به آنها وجود دارد، انتخاب و تامین نمایند. وقتی آن چه 

ند کهه ممکهن   شود. هر چرا که تمایل داریم بتوانیم انتخاب و کسب نماییم، راایتمان حاصل می

 ف.58: 1388است این راایتمندی طیف مختهفی را پوشش دهد رفیعیان و همکاران، 

های فردی است که در برابر محی  زندگی فردی و اجتمهاعی او صهورت   راایت یکی از کنش

می گیرد و حالت نسهی دارد. مفهوم راایتمندی از آن گروه مقوالتی است که همواره تهداعی آن  

کند بهه عههارت دیگهردر نظهر اکثریهت افهراداین واژه       شنی را به ذهن متهادر میمعانی خا  و رو

یاداوری شادی، خویش، دوری از رن  و عذاب و لذت بدن از پدیده مورد نظر اسهت. راهایتمندی   

که به عنوان تابعی از میزان کامروایی و اراای نیازهای جسمی و روانهی فهرد تعریهف مهی شهود.      

ه های انگیزش و نیازها در روان شناختی است که همه زمینه ها و ابعاد مفهومی برخاسته از نظری

ف. طهیعی است که انسان ها با توجه بهه  58: 1388زندگی را در بر می گیرد  رفیعیان و همکاران، 

ویژگی های شخصیتی متفاوت و ویژگی های خا  محل زندگی نیازهای متفاوتی دارنهد ولهی بها    

فردی مشترک اند. آبراهام مازلو سهسهه مراتهی از نیازهای مشهترک   این وجود در نیازهای اساسی

فردی در قالب هرمی ارا ه داده است که هر چه به راس آن نزدی  تر می شویم نیازهای بنیهادی  

تر می شوند. هرم مازلو نمایشگر نیازهای مشترک فردی است کهه بایهد تعریهف ههای     تر و متعالی

زان ارا هه داد. سهالمتی،برای سهسههه مراتهب نیازههای فهردی        متناسب باموقعیت ههای متفهاوت ا  

تعاریفی به زبان طراحی م(ابق الگوی زیرارا ه داده است که پهی برای رسیدن بهه تعریهف دقیهق    

تری از نیازهای مربوط به مسکن و واحد همسایگی ساکنین اسهت زارعی وپشهمکیان بهه نقهل از     

 ف.  111: 1392سالمتی، 
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AbstractResearch  

In the last few years, attention has been paid to the characteristics of the 

residential environment and the satisfaction of housewives, but the attention 

to the characteristics of different income groups, especially vulnerable strata 

of society, such as women-headed households, has not received much 

attention. Knowing the group's environmental environment, more can be done 

in planning and socializing them, with a view to improving the living 

environment and ultimately the growth and development of the urban 

development. Mirasharraf is written by Ardebil Materials and Methods This 

study consisted of female-headed Tvsyfy¬Thlyly My¬Bashd.jamh 

Khanvarmhlh Myrashrf Ardabil paired Mardqyq not N¬Hadrdstrs. The 

population of this neighborhood was 14913 people in 4714 households in 

1398. The purposeful sampling method was available and a statistical 

population of 120 was used to collect the data from the questionnaire. 

Inferential statistics (t-test, independent t, one-way analysis of variance) were 

used. The results of the t-test show that the satisfaction of female head of 

households with a self-contained numerical score was lower than the average 

score of 2.71. In terms of (income, employment, Household credit, age) did 

not differ and varied by education, marital status, and ownership. 
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