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  چکیده

هاي کمی و کیفی شهرستان کوهدشت بود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت هدف از انجام این پژوهش بررسی شاخص

از نوع  به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري اطالعات تحلیلی، –و روش از نوع توصیفی 

دادند که نمونه شت تشکیل میرا کلیه خانوارهاي شهرستان کوهد آماري پژوهش ود. جامعهي بانهااسنادي و کتابخ

ها به صورت بررسی اسناد و آمارنامهداده ها و اطالعات ي شهرستان کوهدشت بود. ها دهستانآماري همه شهرها و 

ندارد و...، و در به دست آمد. اطالعات به دست آمده در دوسطح توصیفی شامل میانه، نما، میانگین، انحراف استا

سطح آمار استنباطی اطالعات به دست آمده براي شاخص هاي کمی و کیفی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و به 

 18هاي کیفی مسکن، از میان متغیرهاي مربوط به شاخصروش واریمکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

دست آمده از تحلیل عاملی، اند، عوامل بهعامل تقلیل یافته 5ه شاخص استخراج و با استفاده از روش تحلیل عاملی ب

درصد  43/27عامل مالکیت به تنهایی  عامل استخراج شده 5گیرند. در بین درصد از واریانس را در بر می 75جمعاً 

رفاهی  درصد، عامل 70/15باشد. عامل استحکام دهد که تأثیرگذارترین عامل در مطالعه میواریانس را پوشش می

هاي ت شاخصمسباشند. همچنین در قمی درصد 00/7 و عامل اجتماعی 71/10مل تأسیسات درصد، عا 47/14

شاخص تنها یک عامل مشخص گردید که با عنوان شاخص کمی نام  13کمی مسکن شهرستان کوهدشت از بین 

بندي نواحی همگن ظور سطحمنبه دهد.درصد از واریانس را پوشش می 97گذاري شد که این عامل به تنهایی 

گروه و  5هاي کیفی به ي شهرستان در شاخصها دهستاناي استفاده و از روش تحلیل خوشه ها دهستانشهرها و 

ي شهرستان ها دهستانبندي بندي شدند. براي سطحشهرهاي شهرستان کوهدشت در شاخص کیفی به سه گروه طبقه

ي شهرستان ها دهستاندهد که از میان نتایج تحقیق نشان می .بندي شدندگروه طبقه 4هاي کمی به در شاخص

ي طرحان ها دهستانو تر  ي گل گل، درب گنبد، کوهدشت جنوبی و طرحان شرقی توسعه یافتهها دهستانکوهدشت، 

  هاي مسکن هستند. غربی، بلوران، کونانی، زیر تنگ و کوهدشت شمالی محرومتر از لحاظ شاخص

  هاي مسکن، شهرستان کوهدشتشاخص، شه اي، تحلیل عاملیتحلیل خو کلمات کلیدي:
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  مقدمه - 1- 1

اجتماعی  توسعه اقتصادي وهاي  شاخص روستایی، یکی از نواحی شهري و وضعیت مطلوب مسکن در

دستیابی به  بخش مسکن به منظور ردتدوین یک برنامه جامع . شود میکشورهاي جهان محسوب  در

مهم آگاهی هاي  راه از. گسترده این بخش است تحلیل ابعاد تجزیه و وضعیت مطلوب مستلزم شناسایی و

که ها  این شاخص. مسکن استهاي  شاخص اي، استفاده ازریزي منطقهفرایند برنامه وضعیت مسکن در از

- برنامه براي بهبود راهنمایی موثر ،ع زمانی استمقط هر مساکن در و کیفی کمی نشان دهنده وضعیت 

ترین مسائلی است که جمله مهم مسکن از. )37: 1391 همکاران، (صیدایی و ریزي مسکن آینده است

 یافتن پاسخی مناسب و درتالش براي رفع این مساله و همواره با آن دست به گریبان بوده و ها ناانس

هاي  از ارزش وممل نسبت به جهان و پذیري افرادمعهاصلی جامسکن عنصر . اندمعقول براي آن بوده

شهري محسوب  و کیفی کمی ترین کاربري مهم ترجمان زندگی و سمبلیک به عنوان نشانه منزلت و

جامعه هاي  واقعیت از بسیاري و اجتماعی شهر کیفیت آن گویاي وضعیت اقتصادي و کمیت و. گردد می

به عنوان جزالینفک  رفاه اجتماعی است و یین کیفیت زندگی وتعهاي  مسکن یکی از شاخص. است

  . )29: 1391همکاران، وگار (پرهیز باشد میملی مطرح  توسعه اقتصاد

  

   بیان مسأله - 2- 1

شود به  میتحوالت عمده در فناوري جدید ارتباطی چند دهه اخیر که از آن به انقالب اطالعاتی یاد 

این تحوالت که تافلر آن را موج . نسانی به ویژه شهرها هستندسرعت در حال متحول ساختن جوامع ا

اکنون تعداد زیادي از . ورد شهرهاي آینده مطرح ساخته استنامد نظریات جدیدي را در م میسوم 

و کاهش  ها نااند که گسترش فناوري ارتباطات باعث حذف فاصله بین مکصاحب نظران بر این عقیده
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گردد که به طبع آن تمرکز زدایی شهرها را محتمل  میش اهمیت مکان اهمیت شهر و به طور کلی کاه

هاي زیست محیطی و بحران انرژي آینده در دانند، عده دیگري معتقدند شهرها به دلیل محدودیت می

ها، مسکن همواره بعنوان در هر یک از این حالت. تر شدن پیش خواهد رفتجهت هر چه متراکم

تري اي اهمیت خواهد بود، که این مهم در مناطق روستایی نقش کمرنگترین فضاي شهري دارخصوصی

مختلف از حضور فیزیکی انسان در هاي  گسترش فناوري ارتباطات در زمینه. نسبت به مناطق شهري دارد

هاي مختلف شهر خواهد کاست و بر عکس بر حضور او در مسکن خواهد افزود و در واقع این امکان بخش

روند بر خالف گذشته بیشترین ساعات شبانه روز را در مسکن خویش سپري نماید و وجود دارد که شه

 حضور او در مسکن و محیط پیرامونش اجتناب ناپذیر و به مراتب از حضور او در سایر نقاط شهري

هاي مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرآیند یکی از راه. )70: 1392، (پورمحمدي اهد بودبیشترخو

این . )32: 1383باشد (عزیزي، هاي مسکن میشهري، استفاده از شاخص روستایی وریزي برنامه

شهري در هر مقطع زمانی بوده و از  کیفی مساکن روستایی و ها از یک سو بیانگر وضعیت کمی وشاخص

 ترسیم براي کلیدي ریزي مسکن براي آینده (ابزارسوي دیگر راهنمایی مؤثر جهت بهبود بخشی برنامه

همچنین، براي آگاهی از میزان دستیابی به . )57: 1388باشد (ستارزاده، ندازآینده مسکن) میا چشم

ي کشور، بخصوص در هاي بلند مدت توسعهبینی شده در اصول قانون اساسی کشور و برنامهاهداف پیش

د؛ سنجی موجود مسکن کشور میسر خواهد بوها و معیارهایی براي وضعیتمورد مسکن، تعریف شاخص

 ها آنها در طول اجراي ها ابزار مناسبی براي سنجش وضعیت موجود و میزان تحقق برنامهچرا که شاخص

سوي دیگر  آنان از ذیربط وعملکردي ها ناسازي در امر نظارت برچگونگی اجراي سازماز یک سو و شفاف

  . )108: 1388(لطفی وهمکاران؛ خواهد بود

به . جتماعی و به طور کلی فرایند و توسعه اهمیتی اساسی داردمین مسکن و خانه سازي در رفاه اأت

 )IYSH(سرپناهان المللی سرپناه براي بیعنوان سال بینرا به 1987همین دلیل سازمان ملل متحد سال 

) Habitatهاي انسانی (طی کنفرانس سازمان ملل درباره سکونتگاه 1976قبل از آن در سال . اعالم کرد

، ها آنتغذیه، پوشاك، سرپناه و اشتغال سودآور به منظور تاًمین . مناسب تاًکید شده بودبر اهمیت مسکن 
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. درون میاز نیازهاي پایه زندگی ماست و براي هر رویکرد نیازهاي اساسی در توسعه اجزاي اصلی به شمار 

 و بوده مسکن هخانواد و فرد هر اساسی نیازهاي از یکی اساسی قانون سوم و چهل اصل در ایران نیز طبق

: 1385است (ستارزاده،  ایرانی خانواده و فرد هر حق نیاز با متناسب مسکن داشتن یکم و سی اصل طبق

در این صورت لزوم وجود امکانات تکمیلی مسکن جهت برآوردن نیازهاي رفاهی ساکنان یک امر . )57

مروزه مسکن و مسایل مربوط به ا. هم بعد کیفی آن مورد توجه است و  میبدیهی خواهد بود که هم بعد ک

  گذاران در کشورهاي مختلف به دنبال ریزان و سیاستآن به عنوان یک مسئله جهانی مطرح است و برنامه

بیشترین . (Buckley & Kalarickal, 2005: 237)باشند هایی براي حل مسائل مربوط به آن میحلراه

امعه و از جمله اکثریت جامعه روستایی که در این آسیب ناشی از این مسئله متوجه اقشار کم درآمد ج

هایی مانند غیر قابل جایگزین دلیل ویژگیمسکن نسبت به سایر کاالها به. باشدمی ،گیرندگروه قرار می

 (Gallent & Robinson, 2011: 298) اي بودن، باداوم و پرهزینه بودن، و غیرمنقول بودنبودن، سرمایه

: 1377نابرابري و در عین حال همبستگی اجتماعی به شماره رود (باستیه و درز، ي تواند عامل عمدهمی

در کشورهاي در حال توسعه بدلیل رشد سریع جمعیت، فقدان منابع مالی، مشکالت مربوط به . )296

ریزي مناسب در رابطه با گذاري و برنامهتر از همه نبود سیاستزمین، کمبود نیروي انسانی ماهر و مهم

از این رو میزان دستیابی به وضعیت . ن و مسکن، این مسئله به صورتی حاد و بحرانی درآمده استزمی

هاي توسعه عنوان یکی از شاخصمطلوب مسکن چه در نواحی شهري و چه در نواحی روستایی به

 . (Arnott, 2008, 11)شود اقتصادي اجتماعی در کشورهاي جهان محسوب می

باستان هاي  تاریخی داراي پیشینه کهنی است به طوري که پژوهششهرستان کوهدشت از نظر 

 ا توجه به این که شهرستان کوهدشتباولیه بشري بوده است، هاي  سکونتگاه دهد، از میشناسی نشان 

روستاهاي واقع شده است اما به  جمعیت این شهرستان در بیشتر و باشد می شهر 4روستا و  316داراي 

 از و  میساز قدی ساخت و داراي ،لب روستاهاي این شهرستان در مساکن نامناسبعلت ضعف بنیه مالی اغ

سطح پایینی  مسکن در هر استاندارد موجود در لحاظ فضاهاي متنوع و بسیار ضعیف، ازلحاظ مقاومت 

زمینه تامین مسکن، بخش قابل توجهی از  رغم اقدامات انجام شده دریبر این اساس عل. قرار دارد
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وضعیت  بنابراین روستاهایی شهرستان کوهدشت در. شرایط سکونتی نامناسب قرار دارند درروستائیان 

هاي مسکن و بررسی وضع . این رو، مطالعه شاخصنابرابري نسبت به شهرهاي این شهرستان قراردارند

  دهد.موجود مسکن در شهرستان کوهدشت ضرورت این تحقیق را نشان می

 

 سواالت پژوهش - 3- 1

  باشد: این پژوهش به شرح زیر می سؤاالت ،ه اهدافبا توجه ب

   مسکن در شهرستان کوهدشت چه وضعیتی دارد؟  میهاي کشاخص - 1

 هاي کیفی مسکن در شهرستان کوهدشت چه وضعیتی دارد؟شاخص - 2

 

  اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف کلی

هاي مسکن شهري و روستایی شهرستان تحلیل شاخص هدف کلی از این تحقیق، سطح بندي و

  شود:پرداخته می زیر راستاي آن به بررسی اهداف اختصاصی در و. باشد میکوهدشت 

  اهداف جزئی

 . هاي کیفی مسکن در شهرستان کوهدشتشاخص وضعیت شناسایی - 1

 . مسکن در شهرستان کوهدشت  میهاي کشاخص وضعیت شناسایی - 2

 

  پژوهش تیضرورت و اهم - 5- 1

 سطح ملی چه در ارزش افزوده چه در و مراکز تولیداهمیت روستاها به عنوان  باتوجه به نقش و

درخورتوجه ویژه است،  آسایش روستاییان امري ضروري بوده و اي، فراهم نمودن رفاه وسطح منطقه

اند مشکالت توجهی بودهبی مناطقی که روستاها مورد غفلت و دهد در میتجارب بدست آمده نشان 

آبادانی بهتري  عمران و روستاها از مناطقی که در ست ونشان داده ا را خود روستایی بیشتر- شهري
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رها کردن روستاها  به همین دلیل نادیده گرفتن و. کمتر بوده استاي  اند نابسامانی منطقهبوده برخوردار

بخش  جمله مشکل مسکن، ضمن نادیده گرفتن شرایط آسایش براي از و ها آنبی توجهی به مشکالت  و

بدنبال آن  کالبدي مناطق، و کشور، براي برهم زدن تعادل اجتماعی، اقتصادي وجمعیت  قابل توجهی از

 . )49: 1385 (سرتیپی پور، داشت به دنبال خواهد نظام سکونتگاهی را بروز نابسامانی در

یک  از. یک جامعه دانست هاي توسعه درمهمترین بخش یکی از باید بدون شک بخش مسکن را

سوي  از و تقرارداده اس  میکانون توجهات عمو در اعی مسکن، این بخش رااجتم و اهمیت اقتصادي سو،

اقتصادي، به عنوان  دیگرهاي  بخش بسیاري از ارتباط آن با دیگر، به دلیل اشتغال زدایی این بخش و

نگاهی اجمالی به وضعیت  طرفی با از. شود میاقتصادي تلقی هاي  جهت تحقق سیاست ابزاري مناسب در

شکاف  وجود شهرستان کوهدشت شاهد روستاهاي و هایفی مسکن شهرک و  میک ابعاد ربخش مسکن د

  . قابل توجهی میان این مناطق هستیم

در مسکن و کیفی   میهاي کبنابراین در این پژوهش سعی شده است نقش و اهمیت شاخص

مورد  روستایی این شهرستان هاي مسکن شهري وشاخصتحلیل  بندي وسطح وشهرستان کوهدشت 

  . بررسی قرارگیرد

  

  پیشینه تحقیق - 6- 1

در مقیاس جهانی که  1990ي )، در دهه1992( هاي بنیادي اخیردر یکی از تحقیقات و پروژه

ي شاخصنجام شد و در واقع برنامهتوسط مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتت) و بانک جهانی ا

کشور جهان استفاده گردید  53شهرهاي عمده  شاخص مسکن در 50هاي مسکن بوده است، از حدود 

)World bank, 1992( .  

شهري هاي  شاخص مسکن وهاي  به بررسی شاخص »اسکان«مجله  در 1379زبردست درسال  

ریزي مسکن فرآیند برنامه هاي مسکن دراي با عنوان جایگاه شاخص)، در مقاله1383عزیزي ( .پرداختند

آن هستند که با برخورد و بررسی سطحی در برنامه به کار  مؤثرتر ازهاي مسکن گرفت که شاخص نتیجه
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را  ها آنها به عمل آمده و گرفته شوند، همچنین ذکر کرده است که ضروري است بررسی جامع از شاخص

  . هاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داددر قالب دسته

هاي جمعیتی مسکن ایران به این اي تحت عنوان بررسی شاخص)، در مطالعه1385ستارزاده (

 میک فاکتورهاي از بعضی از ولی بوده توجه مورد کیفی و  میبعد ک از همواره مسکن نتیجه رسید که مقوله

 واحدهاي درها  خانوار تراکم مسکن، توجه قابل مشکالت کشور در که بدین صورت ،شده غافل وکیفی 

 یک هر اتاق براي مطلوب استاندارد رعایت عدم اتاق، یک از کمتر داراي مسکونی واحدهاي مسکونی، وجود

 دوام، کم و دوام بی و  میو قدی فرسوده مسکونی واحدهاي وجود پرتراکم، مسکونی واحدهاي وجود ،نفر

 توسعه يها سیاست بایست می که باشد می واحدهاي مسکونی ضروري تسهیالت از بعضی محسوس کمبود

  . درآید اجرا بهها شاخص گونه این محور حول مسکن

کیفی مسکن استان همدان با  و  میکهاي  شاخص«تحقیقی تحت عنوان  ) در1387بصیري پارسا (

 به بررسی نقاط قوت وضعف مسکن روستایی در این استان پرداخته است و به »swot استفاده ازمدل

  . ورزد میکیفی مسکن روستاي تاکید هاي  ضرورت ارتقاء شاخص

یی که در مرکز جغرافیایی کشور ها ناهمه است پژوهشی نشان داد تقریباً در )1387( پورسرتیپی 

یی ها ناهاي مسکن روستایی در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند و بیشتر استقرار دارند از حیث شاخص

یت مسکن به عبارت دیگر وضع. اندکه در بعد مسکن روستایی وضعیت مناسبی ندارند، در مرزها قرارگرفته

ي مرکزي در راس هرم قراردارند و هر چه به سمت ها نارم بوده که استروستایی کشور مشابه یک ه

ي مرزي (شرقی و غربی) کشور در اطراف حرکت شود، کیفیت مسکن روستایی از وضعیت ها آناست

  . تري برخوردار استنامطلوب

در شهرستان اهواز هاي اجتماعی مسکن اي به بررسی وضعیت شاخص) در مطالعه1390ملکی (

 الی 1345 هايسال طی اهواز شهرستان در مسکن اجتماعی هايشاخص مقایسه و بررسی نتایج. پرداخت

 تراکم مسکونی، واحد در نوار خا (تراکم مسکن کمی اجتماعی هايشاخص نظر از که دهدنشان می 1385

 هايشاخص نظر از لیکن. ندارند قرار هبهین و مناسب وضعیت در واحد مسکونی) در نفر تراکم و اتاق در نفر
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 امکانات و تصرف نحوه و مالکیت مصالح)، دوام واحدهاي مسکونی، زیربناي سطح کیفی (میانگین اجتماعی

  . اندداشته نسبی رشدي بهبودي روبه ندرو مسکونی واحدهاي اساسی خدمات و زیرساختی

 معماري مسکن روستایی دراي ه بررسی شاخص«عنوان  ) دریک تحقیق با1383تیپی پور(سر 

 هر نقاط مختلف کشور الزم است قبل از مسکن درهاي  نشان داد با توجه به تفاوت زیاد شاخص» ایران

وضعیت  طبقه بندي از استانی، ابتدا یک سطح بندي و سطح در کشور و سطح گونه برنامه ریزي در

 مسکونی خاص متناسب باهاي  برنامه ها وگروه از روستاها، سیاست سپس براي هر مساکن انجام گرفته و

  . نظر گرفته شود در ها آنکارکردي  و فضایی ـ  میشرایط اقلی

اي به بررسی فضایی وضعیت مسکن در استان کهگیلویه و ) در مطالعه1389صیدایی و همکاران ( 

ي استان مورد ها نااي شهرستدر این مطالعه با استفاده از روش آماري تحلیل خوشه. بویراحمد پرداختند

نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که بخش مرکزي بویراحمد به . بندي شدمطالعه در سه خوشه سطح

هاي پاتاوه، مرکزي گچساران و مرکزي کهگیلویه در سطح دیگر و سایر بخش تنهایی در یک سطح،

 . هاي استان در سطح سوم قرار دارندبخش

به عنوان سطح بندي خدمات شهري در مناطق کالنشهر اي  لعهمطا ) در1389( همکاران کامروان و

پراکندگی خدمات  مختلف، عدالت فضایی درهاي  تهران به این نتایج رسیدند که با توجه به کسب رتبه

  . توجه خاص برنامه ریزان استبه  نیاز شهري رعایت نشده و

یی کیفیت مسکن در شهر اي با موضوع سنجش فضا)، در مطالعه1390رضایی راد و رفیعیان ( 

ي معناداري بین کیفیت مسکن و سبزوار با استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسید که رابطه

  . ها در شهرستان سبزوار وجود داردنوع بافت محله

هاي مسکن به عنوان سطح بندي و تحلیل شاخصاي  مطالعه ) در1390همکاران ( صیدایی و

به این نتایج رسیدند که مناطق اي  با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهفهان استان اص روستایی در

کران،  ، تیران وي نجف آبادها نامناطق روستایی شهرست باالترین سطح و روستایی شهرستان اصفهان در
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 ترین سطح از نظر برخورداري ازنظنز، کاشان، خوانسار، آران و بیدگل، گلپایگان و سمیرم سفلی در پایین

  . هاي مسکن قرار دارندشاخص

وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل  براي  مطالعه ) در1391( همکاران پرهیزگار و

پل دختر  بین شهرهاي مورد مطالعه دلفان، کوهدشت، سلسله و تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند در

  . دارند سکن در استان لرستان رابروجرد بهترین وضعیت م خرم آباد و بدترین وضعیت مسکن و

خدمات  نحوه توزیع فضایی امکانات و تحت عنوان تحلیلی براي  مقاله ) در1392همکاران ( و شکور

 ،بخش درودزن مرودشت به این نتایج رسیدند که در بخش درودزن سطح بندي روستاهاي روستایی و

باشد که گویاي  میات دهی بسیار زیاد میان سطوح مختلف سلسله مراتبی خدمها  اختالف امتیاز شاخص

  . باشدگسیختگی نظام موجود سلسله مراتب خدمات می عمق شکاف و

شهرستان جیرفت ي ها دهستانبندي مراکز پژوهشی به عنوان رتبه ) در1393( همکاران شاهرخی و

ي مورد کیفیت مسکن با استفاده ازمدل تاپسیس به این نتیجه رسیدند روستاهاهاي  به لحاظ شاخص

وضعیت نامناسب قرار  لحاظ کیفیت کلی زندگی در از 3680/0مطالعه با میانگین درجه کیفیت زندگی 

  . دارند

سطح بندي  مسکن وهاي  زمینه شاخص با توجه به مطالعات انجام گرفته و پیشینه تحقیق در

و   میکهاي  ه شاخصمطالعات اندکی در زمین دهد کهکشور نتایج نشان می در روستاهاي موجود شهرها و

  . را جبران نماید  میتا حدودي این خالء عل آن است ن تحقیق برای .کیفی مسکن صورت گرفته است

 

  مواد و روش پژوهش -1-7

خاصی است که با پیروي از آن بتوان به نتایج  هاي روشبراي رسیدن به اهداف و مقاصد نیاز به 

رسد مگر داراي روش  میبه نتیجه ن  میکرد که هیچ عل توان چنین استنباط میمورد نظر نائل گردید و 

نی عملی نیست، لذا از روش رهاي مختلف در تحقیق کنوی که کنترل متغییاز آنجا. خاصی باشد

با توجه به اینکه کنترل متغیرهاي . (توصیفی) جهت رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده شده است
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اغلب غیر ممکن است، لذا روش توصیفی  ر دهد، مشکل ومستقلی که رفتار انسان را تحت تاًثیر قرا

 - توصیفی تحقیق در این پژوهش روش تترین روش قابل استفاده در مسائل جغرافیاي اجتماعی اسدمفی

و  شده استفاده اي انهو کتابخ اسنادي روش از هاداده و اطالعات آوريمنظور جمعبه .باشد می تحلیلی

مربوط به استان لرستان استخراج  1392یج سرشماري عمومی نفوس و مسکن اطالعات مورد نیاز از نتا

 شده استفاده و کیفی کمی بعد دو از مسکن شرایط تحلیل براي و توصیفی تبیینی روش از. شده است

این  در کوهدشت تا حد امکان تمام مطالعات انجام شده در مورد شهرستان شودمیدر آغاز سعی . است

 ايخوشه عاملی و تحلیل هايروش ازها  داده تحلیل و براي تجزیهسپس و اسایی شود زمینه بررسی و شن

با استفاده از روش تحلیل عاملی، مهمترین عوامل مؤثر . استفاده شده است Excelو  SPSSافزارهاي نرم با

 اییاي، مناطق روستتعیین و سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه شهري در وضعیت مسکن روستایی و

  . دانبندي شدههاي همگن طبقهبه گروه شهرستان کوهدشت شهري و

  

  وسایل و ابزار مورد نیاز -1-8

  وسایل و ابزار مورد نیاز در این پژوهش عبارتند از:

هاي هاي مرکز آمار ایران، نقشه، سالنامه آماري استان لرستان، دادههانامهکتب، مقاالت، پایان

ها از آن استفاده شده که براي تجزیه و تحلیل داده SPSS 18افزار ه از نرمشهرستان کوهدشت و استفاد

  . است
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Abstract 
 
The aim of this study was quantitative and qualitative Kuhdasht city. The method 

according to the nature and method of the cross - the purpose of collecting information on 

the type of application and the terms of the documents and library. The study population 

comprised all households in the city Kuhdasht to sample all the cities and municipalities of 

the city Kuhdasht. Data for examining documents obtained Marnamh¬Ha. Information 

obtained in the two levels of descriptive median, mode, mean, standard deviation, and 

inferential statistics for quantitative indicators and qualitative data using exploratory factor 

analysis and varimax method of analysis it placed. Among the variables related to housing 

quality indicators, 18 indicators were extracted using factor analysis have been reduced to 

5 factors, factors derived from factor analysis, a total of 75% of the variance in the fall. 

Among the five factors, the ownership of 27/43% of the variance alone covers the most 

influential factor in the study. Strength of 15/70% percent, 14/47% percent of Welfare, 

Installation of 10/71% and 7/00% percent of their soctio factor. As well as quantitative 

indicators of housing in the city Kuhdasht of the 13 indicators showed that only a small 

index was named as the cause of up to 97% of the variance covers. In order to level cities 

and districts of the homogeneous regions and municipalities of the city's use of cluster 

analysis and qualitative indicators into 5 groups in the city were classified into three groups 

Kuhdasht the quality index. For the Municipality of the city were divided into 4 groups of 

quantitative indicators. The results show that the city Kuhdasht municipalities, 

municipalities Flowers, dome lid, South Kuhdasht and requiring more developed eastern 

and western requiring municipalities, Crystal, Conan, following tight and North Kuhdasht 

are deprived of housing indicators.  

Keywords: factor analysis, cluster analysis, indicators of housing, city Kuhdasht  
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