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  چکیذٌ 
گَيي تِ اًتظاضات لاًًَي ٍ عطفي زض ظهيٌِ هؿىي تطاي عي چٌس ؾال اذيط، تِ هٌظَض پاؾد

الكاض ون زض آهس، زٍلت ؾياؾت احساث هؿىي هْط ضا زض پيف گطفتِ اؾت. پطٍغُ هؿىي هْط، 
گؿتطزگي عطح ٍ ًَ تَزى آى ًياظ تِ تطضؾي ًتايذ تعضگتطيي عطح هلي هؿىي هي تاقس وِ تِ علت 

قَز. اظايي ضٍ، ّسف انلي ايي همالِ تطضؾي هيعاى ضضايتوٌسي حانل اظ ايي تزطتِ احؿاؼ هي
تحليلي  -اؾثي)اضزتيل( اؾت. ضٍـ ايي پػٍّف تَنيفيؾاوٌاى اظ هزتوع هؿىي هْط هحسٍُ قام
عات قاهل هغالعات اؾٌازي ٍ پيوايكي اظ آٍضي اعالٍ اظ لحاػ ّسف واضتطزي اؾت. اتعاض روع

عطيك تَظيع پطؾكٌاهِ تَز. راهعِ آهاضي ايي پػٍّف ؾاوٌاى هحسٍزُ هؿىي هْط ًيايف)قام 
ًوًَِ تطآٍضز قس ٍ تِ ضٍـ تهازفي هٌظن،  200اؾثي( اضزتيل ٍحزن ًوًَِ تطاؾاؼ رسٍل هَضگاى 

ايي پطؾكٌاهِ تطاؾاؼ آلفاي پطؾكٌاهِ تيي ؾطپطؾت ذاًَاضّاي ؾاوي تَظيع قس. هيعاى پاي
ّاي واي ّا تا اؾتفازُ اظ تىاضگيطي آظهَى( هحاؾثِ قسُ ٍ تزعيِ ٍ تحليل زاز832/0ُوَضًثاخ )

اًزام گطفت.  spss  ٍExcelاي زض ًطم افعاضّاي ته ًوًَِ  tاؾىَئط، تحليل ّوثؿتگي پيطؾَى ٍ
غيط ٍضعيت قغلي ٍ ضضايتوٌسي ذطٍري حانل اظ آظهَى واي اؾىَئط حاوي اظ ايي اؾت وِ تيي هت

زاضي ٍرَز زاضز ٍ ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى ًكاى زاز وِ تيي زضآهس ٍ ضضايتوٌسي ضاتغِ هعٌي

                                                           
 زاًكياض  زاًكىسُ علَم اًؿاًي زاًكگاُ هحمك اضزتيلي ـ1
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اي گَاُ تط ايي اؾت وِ ته ًوًَِ tضاتغِ هعىَؾي ٍرَز زاضز. عالٍُ تطايي، ًتايذ آظهَى 
ٍ ؾاوٌاى اظ هعياض ضضايتوٌسي ؾىًَتي هحسٍزُ قام اؾثي)اضزتيل( زض حس ووتط اظ هتَؾظ اؾت 

والثسي تيكتطيي ٍ اظ هعياض هالىيت ووتطيي ضضايت ضا زاضًس. تا تَرِ تِ ًتايذ تحميك، افعايف 
تَاًس تاعج تؿْيالت ٍ اهىاًات ٍ ّوچٌيي ايزاز زؾتطؾي ضاحت ٍ ٍؾايل حول ٍ ًمل عوَهي هي

  واّف هكىالت ؾاوٌاى ٍ افعايف ؾغح ضضايتوٌسي اظ هؿىي هْط تاقس.
 ضضايتوٌسي، هؿىي هْط، هزتوع هؿىًَي، هؿىي هْط قام اؾثي اضزتيل.: کلیذیياصگان 

 

 مقذمٍ

اي ضقـس وـطز ٍ تـِ    پؽ اظ اًمالب نٌعتي، فطايٌس قْطًكيٌي زض رْاى تِ عَض فعايٌـسُ 
زًثال آى هكىالت فطاٍاًي اظ رولِ ووثَز هؿىي ضا تِ ٍرَز آٍضز. زض ٍالع هؿىي زض ظهـطُ  

ضيعي تَؾعِ التهازي ٍ ارتواعي اؾت. زاقتي ّا زض تطًاهِفتطيي ترتطيي ٍ اؾاؾيحؿاؼ
قـَز، اظ  هؿىي يا ؾطپٌاّي هٌاؾة وِ اهطٍظُ زض چاضچَب قْطًٍسي ارتواعي تعطيـ  هـي  

آيس. چٌيي حمي زض لَاًيي اؾاؾي رولِ حمَق تٌيازيي قْطًٍساى ّط ؾطظهيٌي تِ حؿاب هي
اًس قطايظ زؾتياتي ّا هَظ  قسٍُلتهلل ٍ اظ رولِ ايطاى تِ ضؾويت قٌاذتِ قسُ اؾت ٍ ز

ايي ضٍ، زض وكَضّاي هرتلـ  زًيـا اظ رولـِ     ّا تِ هؿىي هتعاضف ضا فطاّن آٍضًس. اظذاًَازُ
ّاي هرتل  ٍ هتٌَعي تطاي تاهيي هؿىي تِ ٍيػُ تـطاي  وكَضّاي زض حال تَؾعِ، ؾياؾت

ّاي ظيازي تا ّسف طتِّاي عسيسُ ٍ تزالكاض ون زضآهس اضائِ قسُ اؾت. زض ايي ضاؾتا، تالـ
ّاي پاييي زضآهسي تِ هؿىي هٌاؾـة  ّاي ًَيي، رْت تؿْيل زؾتطؾي زّههعطفي قيَُ

 نَضت پصيطفتِ اؾت. 

ّاي وـن زضآهـس عـي ؾـِ زّـِ      ّاي هؿىي گطٍُّا ٍ تطًاهِهطٍضي تط پيكيٌِ ؾياؾت
َ زّس وِ، هؿىي الكاضون زضآهس ّوَاضُ تا ؾياؾـت گصقتِ زض ايطاى ًكاى هي ًـاگَى  ّـاي گ
ّا ضا تِ زٍ لالة ولـي ؾياؾـت ظهـيي حوـايتي ٍ ؾياؾـت      تَاى آىّوطاُ تَزُ اؾت وِ هي

 هؿىي ارتواعي تمؿين ًوَز. 

تـِ پيكـٌْاز   1386ّاي زٍلت ًْن ٍ زّن تَز وِ زض ؾالعطح هؿىي هْط اظ رولِ عطح
زٍلـــت ٍ تـــا تهـــَية هزلـــؽ قـــَضاي اؾـــالهي فعاليـــت ذـــَز ضا قـــطٍ          

اظ رولِ  اّساف آى ايزاز تعازل هياى عطضِ ٍ تماضاي هؿىي  (.173؛1392وطز)پَضهحوسي،
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تضـاعت، وٌتـطل ٍ رلـَگيطي اظ    زضآهـس ٍ تـي  تا حصف ليوت ظهيي، تأهيي هؿىي الكاض وـن 
ضٍيِ ليوت ظهيي ٍ هؿىي، ضًٍك تركي تِ تَليس هؿىي ٍ افعايف حزـن تَليـس   افعايف تي

اظ ؾـثس ّعيٌـِ ذـاًَاض، تـأهيي     تْا، ضّـي ٍ ذطيـس(   ّاي هؿىي )اراضُهؿىي، واّف ّعيٌِ
ًياظّاي اًثاقتي ٍ آتي هؿىي ٍ تطلطاضي عسالت زض زؾتطؾي تِ هؿىي هٌاؾة ٍ تِ تثع آى 

ّاي اذيـط  واّف فمط ٍ تأهيي هؿىي رَاًاى هغطح گطزيسُ اؾت. زض ٍالع، آى چِ عي ؾال
سيس اي رزض ٍظاضت هؿىي ٍ قْطؾاظي ؾاتك هغطح قسُ، تزطتِ "پطٍغُ هؿىي هْط"تِ ًام 

 (.113: 1389تطاي تأهيي هؿىي ون زضآهسّا تَزُ اؾت )ًؿتطى ٍ ضعٌايي، 

تِ عَض ولي ضضايت اظ ٍاحس هؿىًَي يىي اظ هَضَعاتي اؾت وِ اوخطاً زض ظهيٌِ 
ّاي هؿىًَي هغالعِ قسُ ٍ حاتت قسُ اؾت وِ تركي اظ حَظُ ضضايت اظ ظًسگي هحيظ
طاز تِ اّساف هغلَب ٍ هَضز ًظط اؾت ٍ تاقس. زض ٍالع ضضايتوٌسي هيعاى زؾتياتي افهي

ّاي هثيي قىاف تيي ويفيت ذسهات هَضز اًتظاض ٍ ذسهات زضيافت قسُ اؾت. اضظياتي
تطيي هعياضّاي ؾٌزف تَاًس تِ عٌَاى يىي اظ هْنقاى هيّاي ؾىًَتيؾاوٌاى اظ هحيظ

ؾايي عَاهل زؾتياتي تِ اّساف ٍ اضظياتي هَفميت ّط پطٍغُ قْطي هؿىًَي هغطح قَز. قٌا
تَاًس زض رْت تحليل ٍضع هَرَز هَحط زض هيعاى ضضايت ٍ ًاضضايتي ؾىًَتي ؾاوٌاى، هي
: 1388ّا هَحط ٍالع گطزز)ضفيعياى،ؾىًَتي افطاز ٍ رلَگيطي اظ تىطاض ًَالم زض ؾايط هىاى

53 .) 

ّاي قرهي ٍ هيعاى زض ّويي ضاؾتا ّسف پػٍّف حاضط تطضؾي ضاتغِ تيي ٍيػگي
ّاي ؾىًَتي زض هحسٍزُ هؿىي ٍ اضظياتي هيعاى ضضايتوٌسي ؾاوٌاى هزتوعضضايتوٌسي 

هْط ًيايف)قام اؾثي( اضزتيل اؾت. زض ّويي ضاؾتا زض چاضچَب هؿالِ ٍ ّسف پػٍّف، ايي 
 تحميك زض چاضچَب پاؾد تِ ؾَاالت ظيط قىل گطفتِ اؾت:

ّاي فطزي زض ضضايتوٌسي اظ هؿاوي هْط قام اؾثي قْط آيا ٍيػگي -
 يل احطگصاض ّؿتٌس؟اضزت

 ضضايتوٌسي اظ هؿاوي هْط قام اؾثي قْط تاتل زض چِ ؾغحي اؾت؟ -
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 پیطیىٍ تحقیق

زض ظهيٌِ ضضايتوٌسي تِ عَض عام ٍ ضضايتوٌسي اظ هحيظ هؿىًَي هحمماى علَم 
ضيعاى قْطي ٍ ضقتِ هسيطيت تِ هرتل  اظ رولِ ضٍاًكٌاؾاى، راهعِ قٌاؾاى ٍ تطًاهِ

اًس وِ زض ايٌزا تِ هغالعات هطتَط تِ پيكيٌِ هغالعات هطتَط تِ ِتحميك ٍ تطضؾي پطزاذت
 ضضايتوٌسي اظ هؿىي، هحالت هؿىًَي ٍ هحيظ هؿىًَي پطزاذتِ قسُ اؾت.

زضتاضُ هيعاى ضضايتوٌسي اظ  1969اي وِ تَؾظ لٌؿيٌگ ٍ هاضًع زضؾال زض هغالعِ
ٌزف هيعاى ويفيت هحيظ نَضت گطفتِ ضضايتوٌسي تِ عٌَاى يىي اظ هعياضّاي وليسي ؾ

. اٍگَ ضضايتوٌسي (Lasing & Marans, 1969:99-95 هحيغي هغطح گطزيسُ اؾت)
زاًس ٍ آى ضا ضٍقي ؾىًَتي ضا زضرِ ضضايت فطز اظ ٍضعيت ؾىًَتي وًٌَي فطز هي

 :Teck-hong, 2012) زاًسغيطالتهازي ٍ انَلي زض رْت اضظياتي ويفيت هؿىي هي

109.) 

هٌسي هرتل ، ًكاى زازُ اؾت وِ تيي هَضز تحميمات ضضايت ًتايذ اٍليي هسل ًظطي زض
هٌسي هتغيطّاي فطزي اظ رولِ ؾي، ٍضعيت التهازي ٍ ارتواعي ٍ هاله تَزى تا ضضايت

قْطًٍساى اظ هحيظ هؿىًَي ٍ هكاضوت زض اهَض قْطي ضاتغِ ٍرَز زاضز)تاتا ٍ آؾتيي، 
(. تِ عٌَاى هخال افطاز 1389؛ حاري ًػاز ٍ ّوىاضاى، 1386؛ حىوت ًيا ٍ هَؾَي، 1989

تط تَزًس. ؾاوٌاى قاى ضاضيؾالرَضزُ تيف اظ افطاز رَاى اظ قطايظ حاون تط هحيظ ؾىًَتي
تط ٍ التهازي تاالتط ٍ هالىاى اظ ؾاوٌاى تا هَلعيت ارتواعي پاييي -تا ٍضعيت ارتواعي

ّا زض تؿياضي ٍيػگي . اها زض ّط حال تاحيط اييتط تَزًسقاى ضاضيهؿتارطاى اظ هحيظ ظًسگي
قَز ايي اؾت وِ افطاز هتوَل اي وِ تِ آى اقاضُ هيًىتِاظ هَاضز ًاچيع تطاٍضز قسُ اؾت. 

ّاي قاى ضا اًتراب ٍ تاهيي وٌٌس ٍ لصا ايي گطٍُتْتط لازضًس وِ واقاًِ ٍ هحيظ ؾىًَتي
 (. 1388꞉59ضؾٌس)ضفيعياى ٍ ّوىاضاى ، تط اظ ؾايط افطاز تِ ًظط هيارتواعي ضاضي

 زض ليوت اضظاى هؿىي زض ضا هؿىًَي ضضايت هيعاى 2010 ؾال هَّيت زض عثسل

 اظ ؾاوٌاى ًؿثي ضضايت اظ ويحا آى لطاض زاز وِ ًتايذ تطضؾي هَضز هالعي وَاالالهپَض

زض تحميمي تا عٌَاى اضظياتي ٍ  2015زض ؾال  زٍٍ  ّاًگ تاقس.هي ليوت اضظاى هؿاوي
وِ اهىاًات  ٌسزضيافت ا هؿىي عوَهي زض ّاًگػٍي چييتعييي وٌٌسُ ضضايت هؿىًَي ت
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ّؿتٌس. ّا زض هحلِعوَهي ٍ ٍيػگي ّاي هؿىًَي عَاهل انلي تط ضضايت هؿىًَي 
ٍ اظ تيي هؿاوي تا هحيظ ارتواعي ٍ همايؿِ هحل الاهت ًيع زاضاي تأحيطات اؾت  ّوچٌيي
. فطاًؿىاتَ ٍ اؾت ليوت اراضُ اضظاىتا هؿىي تيكتط زض  ضضايت هؿىًَيّاي هتفاٍت، اراضُ

-اي تا عٌَاى اضظياتي هحيظ ؾاذتِ قسُ ٍ پياهسّاي هسلزض همالِ 2017ّوىاضى زض ؾال 

هسل ضضايت هثتٌي تط ًظطيِ ّاي ًگطقي ضضايتوٌسي اظ زيسگاُ واضتطاى، ضوي قطح 
 2018اٍوًََال ٍ اهَل زض ؾال  .اًسزازُتحج لطاض ضا هَضز  هسلتعسازي اظ هفاّين  ،ًگطـ

ّاي تفؿيط ازضان ايوٌي زض اهالن هؿىًَي عوَهي زض الگَؼ حميمي تا عٌَاى هسلت
هسل ازضان ايوٌي تا اؾتفازُ اظ عَاهل اًس ٍ ًْايتا ذطٍري همالِ اضائِ ًيزطيِ ضا تطضؾي وطزُ
عَاهل هْاض وٌٌسُ )هكاضوت ارتواعي ٍ احؿاؼ ٍ  پصيطي ٍ اذتالل(تؿْيل وٌٌسُ )آؾية

 تَزُ اؾت. راهعِ(

ّاي هؿىًَي ٍ تأحيط ( ضاتغِ تيي هيعاى ضضايت اظ هزتوع1390يحي ٍ ّوىاضاى)شت
ّاي هؿىًَي تط ضٍاتظ اًؿاى ضا هَضز تطضؾي لطاض زازًس. ًتايذ تسؾت آهسُ اظ ايي هزتوع

تحميك، حاوي اظ ٍرَز ضاتغِ لَي تيي ضضايت اظ يه هزتوع ٍ تأحيط آى تط ضٍاتظ افطاز تَز. 
(، ضضايي ٍ 1391(، آضاؾتِ ٍ ععيعي)1393(، تمَايي ٍ ّوىاضاى)1393ضفيعياى ٍ ّوىاضاى)

تِ تطتية تا تطضؾي  (1395( ٍ يعزاًي ٍ ّوىاضاى)1391، ايواى ٍ واٍُ)(1391ظازُ)ووائي
، يعزفاعويِ هؿىي هْط  ،قْط يعزتافت هطوعي  هٌسي ؾاوٌاى هحلِ ًَاب تْطاى،ضضايت

ّاي آهاضي هرتل  تِ ايي ُ اظ ضٍـتا اؾتفاز فَالزقْط انفْاى ٍ هؿىي هْط وَّسقت
هٌسي ؾاوٌاى اظ هحيظ هؿىًَي ٍ هؿىي ذَز زض حس هتَؾظ ضضايتاًس وِ ًتيزِ ضؾيسُ

ّا ٍ اؾت. الثتِ تايس ذاعط ًكاى وطز وِ ّط چْاض هَضز ايي هغالعات هطتَط تِ هحيظ
تا  هٌسي زض عي ظهاىهحالت هؿىًَي تاظُ ايزاز قسُ تَزُ اؾت ٍ تطضؾي هيعاى ضضايت

تَرِ تِ لسهت هحالت ًياظ تِ هغالعات زيگطي زاضز. ّوچٌيي ًتايذ تحميمات ضطاتي ٍ 
( ًكاى زازُ وِ ويفيت ظًسگي زض ّط هحلِ ٍ 1395( ٍ احسًػاز ٍ ًزفي)1394ّوىاضاى)

 هٌغمِ قْطي هيتَاًس هتفاٍت اظ زيگطي تاقس.
اؾت، اها هعسٍز ّا اًزام گطفتِ تحميمات هرتلفي زض هَضز ضضايتوٌسي اظ ؾىًَتگاُ

تحميمي تِ تطضؾي ضضايتوٌسي هزتوع هؿىي هْط پطزاذتِ اؾت. عالٍُ تطايي ّيچ تحميمي 
ّاي هؿىي هْط اضزتيل اًزام ًگطفتِ اؾت. اظ ايي ضٍ، زض ايي زض هَضز ضضايتوٌسي اظ هزتوع



 

 

 

 

332  ِ67ضيعي، قواضُ علوي ـ پػٍّكي رغطافيا ٍ تطًاهِ ًكطي 

 

 

تحميك تِ تطضؾي هيعاى ضضايتوٌسي ؾاوٌاى اظ هزتوع هؿىي هْط ًيايف )قام اؾثي( 
 طزاذتِ قسُ اؾت.اضزتيل پ

 مباوی وظزی

ضضايت زض هعٌاي لغَي ذَز زض فطٌّگ عويس تِ هعٌاي ضضا، ضاضي تَزى، ذكٌَزي اظ 
ضضايت اظ هحل ظًسگي، تعس اظ ضضايت اظ ظًسگي ظًاقَيي زٍهيي چيعي يا هىاًي آهسُ اؾت. 

 هفَْم .(Kearney, 2006: 135عاهل هْن زض ضضايت فطز اظ ول ظًسگي ذَيف اؾت )

 فطز ضٍاًي ٍ رؿوي ًياظّاي ٍ اضضاي واهطٍايي هيعاى اظ تاتعي عٌَاى تِ وِ هٌسيضضايت

 وِ اؾت قٌاؾيضٍاى زض ًياظّا ٍ اًگيعـ ّايًظطيِ اظ تطذاؾتِ هفَْهي قَز، هي تعطي 

-گؿتطزُ زاهٌِ تط هٌسيضضايت هفَْم زض ٍالع .گيطزهي تط زض ضا ظًسگي اتعاز ٍ ّاظهيٌِ ّوِ

ى ٍ زاضز)ضفيعيا اقاضُ اًؿاى هتعالي يا ٍ پايِ ًياظّاي ضفع تطاي ّاهغلَتيتٍ  توايالت اظ اي
 (.58 :1388ّوىاضاى، 

هٌسي ؾىًَتي هعازل هيعاى ضضايت زضن ٍ تزطتِ قسُ فطز يا عضَي اظ يه ضضايت
 :McCary and day,1977)ذاًَازُ اظ هَلعيت ؾىًَتي فعلي ذَز هحؿَب قسُ اؾت

هٌسي اظ ظًسگي زض تي اظ آى را وِ تركي اظ حَظُ ضضايتهٌسي ؾىًَضضايت. (244-254
تطيي هَضَعات زض ظهيٌِ هحيظ هؿىًَي هحؿَب تاقس، يىي اظ هغالعِ قسُهعٌاي عام هي

ويفيت "اي هْن هثٌي تط ٍرَز ازضاوات هخثت ؾاوٌاى ًؿثت تِ قَز. ايي هفَْم ًكاًِهي
هٌسي ؾىًَتي ضضايت (.campbell, 1983: 355 –380 )زقَذَيف تلمي هي "ظًسگي

اي اظ قطايظ ازضان قسُ عيٌي ٍ شٌّي اؾت. ايي هفَْم زاضاي هتأحط اظ عي  گؿتطزُ
گط ضضايت فطز اظ ٍاحس هؿىًَي، هحلِ ٍ ًاحيِ ؾىًَتي اٍؾت هاّيتي هطوة ٍ ًواياى

(Onibokun,1974: 189-200).  ِتطاي تعييي يه  "ؾىًَتيهٌسي ضضايت"ًظطي
قٌاذت ذهَنيات ؾاذتاضي ذاًَاضّا ٍ تافت هحل ؾىًَت آًْا)اعن چاضچَب ضاٌّوا رْت 

ضٍز هٌسي تأحيطگصاض اؾت، تِ واض هياظ ذاًِ ٍ هحلِ( وِ تط رَاًة گًَاگَى ضضايت
(VanKamp et al, 2003).  هٌسي اظ ٍاحسّاي هؿىًَي تِ ّوطاُ هسل ضضايت 1زض قىل

 ّاي احط گصاض اضائِ قسُ اؾت.هتغيطّا ٍ هَلفِ
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 (2222( بٍ وقل اس لىسیىگ ي ماراوش، 1388رفیعیان ي َمکاران ):مسکًوی )ماخذ رضایت مذل  :1ضکل

 يا ضفتاضي( يا واضتطاى)قٌاذتي ّايٍيػگي وِ تزطتي هتعسز هغالعات زض هؿىًَي ضضايت
 وِ عَضي ّواى اؾت. قسُ تحج وطزُ، تطضؾي ضا ٍ ارتواعي فيعيىي هحيظ ّايٍيػگي

. زض حالت تاقسهي ظًسگي اظ ضضايت ّاياظ رٌثِ يىي هٌاؾة ؿىيه تِ زؾتياتي قس، شوط
هٌسي اظ هحيظ ؾىًَتي تِ هيعاى ضضايت زض زٍ هعياض ٍاحسّاي هؿىًَي ٍ ولي ضضايت

ّاي قرهي، فطٌّگي، ارتواعي ٍ ... ٍاحسّاي ّوؿايگي تِ نَضت هؿتمين ٍ ٍيػگي
حميمات هطتَط تِ ؾٌزف ّاي تزطتي تتؿتگي زاضز. زض هسل هراعة تِ عَض غيطهؿتمين

هٌسي ؾىًَتي، هيعاى ضضايت اظ ٍاحسّاي ؾىًَتي تِ عٌَاى يىي اظ ويفيت ٍ ضضايت
ّاي والثسي، هعياضّاي انلي هغطح قسُ وِ تِ عٌَاى ؾاظًسُ ذَز ًظيط تؿْيالت/ ٍيػگي

ّا( تمؿين قسُ اؾت اهىاى تَل  ٍؾيلِ ًمليِ، قطايظ زاذلي، تؿْيالت تيطًٍي ٍاحس، ّعيٌِ
 (.202: 1389فيعياى ٍ ّوىاضاى، )ض

هحمماى هتعسزي عَاهل تاحيطگصاض تط اضظياتي واضتطاى اظ ضضايت هحيظ هؿىًَي هعطفي 
، تعاهل ارتواعي، ايوٌي (Amole, 2009; Hur et al, 2010ًوَزًس. هتغيطّاي ظيثايي )

 & Amerigiزاضي )(،  ًگGe, Hokao, 2006; Amole, 2009ِذسهات ٍ تؿْيالت )

Aragones, 1990( آؾايف هحيغي ،)Thorsson et al., 2004; Gaitani et ) 

al., 2007 ،ُزض 17: 1390( ٍ ... اظ هْوتطيي ايي هتغيطّا ّؿتٌس )تْعازفط ٍ لاضي ظاز .)
ايي ضاؾتا ّط هحممي هتغيطّاي ذاني ضا هعطفي ًوَزُ ٍ زض ايي ذهَل اروا  ًظطي 



 

 

 

 

334  ِ67ضيعي، قواضُ علوي ـ پػٍّكي رغطافيا ٍ تطًاهِ ًكطي 

 

 

تٌَ  هتغيطّا، ؾعي قس اظ هتغيطّاي هَضز اؾتفازُ  زض ايي تحميك ًيع تا تَرِ تِ ٍرَز ًساضز.
ّاي هىاًي هحسٍزُ هَضز تَؾظ زيگط هحمماى زاذلي ٍ هتغيطّايي وِ هتٌاؾة تا ٍيػگي

 (1هغالعِ تاقس، هَضز اؾتفازُ لطاض گيطز )رسٍل 
 :  معیارَا ي سیز معیارَای رضایتمىذی اس مجتمع مسکه مُز1جذيل 

 ظيط هعياض                                        هعياض ّسف

ْط
ي ه
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ي ه
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ٌس
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تؿْيالت 
 هزتوع

اهىاًات هزتوع)قَتيٌگ، آؾاًؿَض(، پاضويٌگ هزتوع، ًحَُ هسيطيت ؾاذتواى، 
ّاي ًگْثاًي، فضاي ؾثع، ذسهات ٍضظقي، زضهاًي، تفطيحي، تزاضي، ؾطٍيؽ

 .تْساقتي، ذسهات پؿتي، تاؾؿيؿات آتف ًكاًي

زؾتطؾي 
ٍ حول 

 ًٍمل 

ّا، هؿيط زؾتطؾي تِ ّا، تَظيع ايؿتگاُفطاٍاًي حول ٍ ًمل عوَهي، تٌَ  ايؿتگاُ
 ٍاحس هؿىًَي، زؾتطؾي هٌاؾة تِ واضتطي ّاي قْطي، هعاتط.

هسيطيت ٍ 
 ًگْساضي

تعويط ٍ ًگْساضي هزتوع، پاويعگي اهاوي عوَهي، تطاون روعيت زض زاذل هزتوع، 
 ظتالِ ٍ پؿواًس.هٌاؾة تَزى زفع 

 ّعيٌِ ذطيس، تؿْيالت ٍام هؿىي التهازي

اهٌيت هزتوع، اهٌيت ٍاحس هؿىًَي، الساهات اهٌيتي هزتوع تطاي وٌتطل ذالف  اهٌيت
 واضاى

ضٍقٌايي  
 ٍ تَْيِ

هٌاؾثت تَظيع ضٍقٌي ضٍظ تِ عَض يىٌَاذت،هٌاؾثت تَْيِ عثيعي آپاضتواى، ٍضعيت 
 ضٍقٌايي فضاّاي عوَهي

 ّاي عوَهي ٍ ذهَني، زيس تِ هٌاظط تيطٍى ؾاذتواىضًگ فضاّا، تفىيه حطين ٍهٌظط زيس

ًَ  ٍاحس هؿىًَي، اتعاز ٍاحس هؿىًَي، تعساز اتالْا، تعساز ٍاحسّاي هَرَز زض  والثسي
 ّاي تعويط ٍ ًگْساضي، اضتفا  ؾم .هزتوع، ّعيٌِ

ضٍاتظ 
 ّوؿايگي

ّا زض اهَض ّا، هيعاى زذالت ّوؿايِّوؿايِ ّا، هيعاى ضاتغِ تاهيعاى قٌاذت ّوؿايِ
 ّا زض اهَض ّوگاًي.يىسيگط، هيعاى هكاضوت ّوؿايِ

ظيؿت 
 هحيغي

 فضاي ؾثع، َّا ٍ رطياى تاز هٌاؾة، آلَزگي نَتي، آلَزگي ظتالِ.

 ًَ  هالىيت، توايل تِ ظًسگي زض ٍاحس هؿىًَي، چگًَگي ذطيس ٍاحس. هالىيت 
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 َامًاد ي ريش
تحليلي  -ٍّف اظ لحاػ ّسف اظ ًَ  واضتطزي ٍ اظ حيج ضٍـ تحميك، تَنيفيايي پػ

ّاي اؾٌازي، تطاي تْيِ چاضچَب ّا ٍ اعالعات تا اؾتفازُ اظ ضٍـاؾت. ضٍـ گطزآٍضي زازُ
ّا تَؾظ ًظطي ٍ هيساًي اظ ًَ  پيوايكي تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ ٍ پطوطزى ايي پطؾكٌاهِ

ِ اؾت. ضٍايي پطؾكٌاهِ اظ ًظط اؾاتيس ٍ واضقٌاؾاى اهط هَضز ؾاوٌاى هؿىي هْط اًزام گطفت
تطضؾي ٍ انالحات هىطض لطاض گطفت تا زض ًْايت پطؾكٌاهِ ًْايي تا ضٍايي هٌاؾة تسؾت 
آهس. زض تطضؾي پايايي پطؾكٌاهِ اظ ضٍـ آلفاي وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ زض هزوَ  

تاقس. ت اعتواز تؿياض هٌاؾة اتعاض تحميك هيزٌّسُ لاتلياؾترطاد قس وِ ًكاى 832/0آلفاي 
ّاي هرتلفي هَضز اؾتفازُ لطاض ًاهِ هصوَض زض پػٍّفّوچٌيي الظم تِ شوط اؾت وِ پطؾف

گطفتِ اؾت. راهعِ آهاضي ؾاوٌاى هزتوع هؿىي هْط ًيايف)قام اؾثي( زض غطب قْط 
ّا گطزآٍضي زازٍُاحس هؿىًَي زض ايي هٌغمِ لطاض زاضز. اتعاض  2178اضزتيل وِ حسٍز 

پطؾكٌاهِ تَز. تطآٍضز حزن ًوًَِ تا اؾتفازُ اظ رسٍل هَضگاى نَضت گطفتِ اؾت وِ اظ تيي 
ٍاحس هؿىًَي اًتراب قسًس ٍ تِ نَضت تهازفي هٌظن اظ آًْا پطؾكٌاهِ  200ول ٍاحسّا 
 تىويل قس.

هٌسي ؾاوٌاى ؾايت هؿىي هْط قام اؾثي زض ايي پػٍّف تطاي اضظياتي ضضايت 
ؾَال زض پطؾكٌاهِ تسٍيي ٍ زض تيي ؾاوٌاى هؿىي هْط هصوَض تَظيع  37ايف( اضزتيل )ًي

)تؿْيالت هزتوع، زؾتطؾي حول ٍ ًمل، هسيطيت ٍ  هعياض11قس. ضضايت ؾاوٌاى ضا زض 
ّاي والثسي، ضٍاتظ ًگْساضي، التهازي، ضٍقٌايي ٍ تَْيِ، اهٌيت، زيس ٍ هٌظط، ٍيػگي

   هالىيت ٍاحس هؿىًَي( هَضز ؾٌزف لطاض گطفت.ّوؿايگي، قاذم ظيؿت هحيغي ٍ ًَ

اؾتفازُ قسُ اؾت. تطاي تطضؾي  SPSS ،Excelّا اظ ًطم افعاض تطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُ
هٌسي ؾِ هتغيط فطزي ٍضعيت هكرهات فطزي ٍ ارتواعي تا هيعاى ضضايتضاتغِ تيي 

اؾىَئط ٍ تطاي هٌسي اظ آظهَى واي )هتغيطّاي اؾوي( تا ضضايت تاّل، قغل ٍ رٌؿيت
هٌسي اظ تطضؾي ضاتغِ تيي ؾِ هتغيط ؾي، تؿْيالت ٍ زضآهس)هتغيطّاي تطتيثي( تا ضضايت

هٌسي ؾاوٌاى اظ هحل ؾىًَت ذَز تطضؾي هيعاى ضضايت ٍ تطايآظهَى ّوثؿتگي پيطؾَى 
 اي اؾتفازُ قسُ اؾت.ًوًَِته  Tاظ آظهَى 
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 محذيدٌ مًرد مطالعٍ  

ّا زض اؾتاى اضزتيل ًيع عي زٍضُ زٍلت ًْن ؾايط اؾتاىّاي هؿىي هْط ّوچَى پطٍغُ
ٍاحسآى زض 2178ّعاض ٍاحس هؿىي هْط زض اؾتاى اضزتيل43ٍ زّن تِ هطحلِ ارطا زضآهس. اظ 

اًس؛ ايي هحسٍزُ زض لؿوت رٌَب غطتي هحسٍزُ ًيايف زض هٌغمِ قام اؾثي احساث قسُ
ي هؿىي هْط ّا عطحيىي اظ  ىعٌَا تِ هتطهطتع 32820قْط اضزتيل زض ٍؾعتي تِ هؿاحت 

هَلعيت هؿىي هْط ًيايف زض قْط اضزتيل  2زض ايي قْط تِ ارطا زضآهسُ اؾت. زض قىل 
 ًكاى زازُ قسُ اؾت.

 
 : مًقعیت مجتمع مسکه ویایص )مُز ضام اسبی( اردبیل2ضکل

 ي بحث َایافتٍ 

گطفتِ اؾت.  ّا زض زٍ ترف تَنيفي ٍ اؾتٌثاعي هَضز تطضؾي لطاضزض ايي پػٍّف يافتِ
ّا ٍ زضنس هكرهات پاؾرگَياى راهعِ ّاي تَنيفي، گطٍُّاي تَنيفي هَلفِزض يافتِ
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ّاي آهاضي هَضز هغالعِ هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ اؾت. زض ترف اؾتٌثاعي ًيع اظ ضٍـ
  اي اؾتفازُ قسُ اؾت.ته ًوًَِ Tآهاضي واي اؾىَئط، ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى ٍ آظهَى 

گاى راهعِ آهاضي هَضز هغالعِ )قْطن زٌّسُزّسوِ پاؾدك ًكاى هيّاي تحمييافتِ
زضنس آًْا هتاّل  96زضنس ظى اؾت. وِ  5/9زضنس هطز ٍ  5/90ًيايف قام اؾثي( قاهل 

آهس تاقس. اظ لحاػ زضتاقٌس. اظ ًظط ٍضعيت اقتغال ًيع تيكتطيي زضنس تطاي تيىاضاى هيهي
زضنس ّن هطتَط تِ زضآهس  5/38عاض ٍ پاييي تط ٍ ّ 500زضنس زاضاي زضآهس 5/43هاّياًِ  
ّعاض تا يه هيليَى تَهاى هي تاقس. آهاض تِ زؾت آهسُ ًكاى هي زّس وِ  500افطاز اظ 

-ؾاوٌاى هؿىي هْط قام اؾثي ون زضآهس تَزُ ٍ اظ ٍضعيت التهازي هٌاؾثي تطذَضزاض ًوي

زضنس  36نس زيپلن ٍ زض 5/34ضنس ظيط زيپلن،  18تاقٌس. اظ ًظط ؾغح تحهيالت ًيع 
ؾال لطاض زاضًس. هكرهات  40تا 30تاقٌس ٍ ايٌىِ تيكتطيي افطاز زض گطٍُ ؾٌي ليؿاًؽ هي

 اضائِ قسُ اؾت. 2تط زض رسٍل قواضُ پاؾرگَياى تِ عَض راهع
 : مطخصات پاسخگًیان جامعٍ آماری2جذيل

 زضنس فطاٍاًي ّاگطٍُ هَلفِ  زضنس فطاٍاًي ّاگطٍُ هَلفِ 

 ؾي

20-30 50 25 

 زضآهس
 

ّعاض تَهاى ٍ  500
 5/43 87 ووتط

 5/38 77 هيليَى 1ّعاض تا  500 5/38 77 30-40

 5/1هيليَى تا  1 5/24 49 40-50
 5/3 7 هيليَى

 5/3 7 هيليَى ٍ تيكتط 5/1 12 24 50-60
 11 22 تي رَاب 1 2 تي رَاب
 100 200 ول 100 200 ول

 رٌؽ
 5/90 181 هطز

 تأّل
 4 8 زطزه

 96 192 هتأّل 5/9 19 ظى
 100 200 ول 100 200 ول

 قغل

 5/24 49 واضهٌس

 تحهيالت
 

 18 36 ظيط زيپلن
 5/34 69 زيپلن 29 58 واضگط
 36 72 ليؿاًؽ 37 74 تيىاض
 5/3 7 فَق ليؿاًؽ 6 12 ذاًِ زاض
 8 16 تي رَاب 5/3 7 تي رَاب
 100 200 ول 100 200 ول
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زّس وِ زض هَضز هتغيط ي تَظيع فطاٍاًي هتغيطّاي ضضايتوٌسي ًكاى هيّوچٌي
زضنس اظ پاؾرگَياى اظ تؿْيالت هزتوع هيعاى ضضايت ون ٍ ذيلي  49تؿْيالت هزتوع 
زضنس زضحس هتَؾظ ضضايت زاضًس. زض هَضز ضضايتوٌسي اظ زؾتطؾي تِ  43ووي زاضًس ٍ 

زّس وِ ؾاوٌاى ضضايت وافي اظ هي زضنس ضاضي ّؿتٌس ٍ ايي ًكاى 4حول ٍ ًمل تٌْا 
 52هيعاى زؾتطؾي تِ حول ٍ ًمل ضا ًساضًس. ّوچٌيي تطاؾاؼ آهاض تِ زؾت آهسُ اظ هغالعِ 

 40تاقٌس ٍ زضنس ؾاوٌاى قْطن ًيايف قام اؾثي هتوايل تِ تطن ٍاحس هؿىًَي ذَز هي
 (.3( )رسٍل زضنس تي پاؾد 8زضنس اظ ؾاوٌاى توايلي تِ تطن ٍاحس هؿىًَي ذَز ًساضًس )

 :  فزاياوی پاسخگًیان تحقیق در مًرد رضایتمىذی اس متغیزَا3جذيل

 هتغيط  ونذيلي ون هتَؾظ ظياز ظيازذيلي رَابتي روع
 تؿْيالت تعساز فطاٍاًي 3 95 86 7 2 7 200

 هزتوع زضنس فطاٍاًي 5/1 5/47 43 5/3 1 5/3 100

 ضٍقٌايي تعساز فطاٍاًي 7 16 69 43 62 3 200

 ٍ تَْيِ زضنس فطاٍاًي 5/3 8 5/43 5/21 31 5/1 100

 زؾتطؾي ٍ تعساز فطاٍاًي 16 113 63 3 5 - 200

 حول ٍ ًمل زضنس فطاٍاًي 8 57 5/1 1/5 5/2 - 100

 زيس ٍ تعساز فطاٍاًي 6 40 99 45 7 3 200
 هٌظط زضنس فطاٍاًي 3 20 5/49 5/22 5/3 5/1 100
 هسيطيت ٍ يتعساز فطاٍاً 7 45 99 45 3 1 200
 ًگْساضي زضنس فطاٍاًي 5/3 5/22 5/49 5/22 5/1 5/0 100
 والثسي تعساز فطاٍاًي 7 10 64 84 32 3 200
  زضنس فطاٍاًي 5/3 5 32 42 16 5/1 100
 التهازي تعساز فطاٍاًي 112 62 18 1 - 7 200
  زضنس فطاٍاًي 56 31 9 5/0 - 5/3 100
 ضٍاتظ يتعساز فطاٍاً 9 42 86 57 4 2 200

 ّوؿايگي زضنس فطاٍاًي 5/4 21 43 5/28 2 1 100

 اهٌيت تعساز فطاٍاًي 58 55 51 26 7 3 200
  زضنس فطاٍاًي 29 5/27 5/25 13 5/3 5/1 100
 ظيؿت تعساز فطاٍاًي 19 39 74 58 6 4 200
 هحيغي زضنس فطاٍاًي 5/9 5/19 37 29 3 2 100
 هالىيت تعساز فطاٍاًي 66 114 13 2 - 5 200
  زضنس فطاٍاًي 33 57 5/6 1 - 5/2 100

ّاي هؿىي هْط هحسٍزُ زض ايي پػّف تِ هٌظَض تعييي هيعاى ضضايتوٌسي اظ هزتوع
اين. زض هطحلِ اٍل تطاي تِ زؾت آٍضزى هَضز هغالعِ زٍ هطحلِ اؾاؾي ضا تِ واض گطفتِ
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اي اؾتفازُ ًوًَِ ته  tّاي هؿىًَي هْط اظ آظهَىٍضعيت ضضايتوٌسي ؾاوٌاى اظ هزتوع
گاًِ ليىطت )ون، ذيلي ون، هتَؾظ، ظياز ٍ  5قسُ اؾت. اظ آًزايي وِ زض پطؾكٌاهِ اظ عي  

تِ  3ّا اذتهال زازُ قس. عسز تِ ضتثِ 5تا  1ّاي ذيلي ظياز( اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ ضتثِ
 3ا عسز ّا تِ زؾت آهس ٍ هياًگيي اهتياظ تِ زؾت آهسُ اظ آظهَى تعٌَاى هياًِ ًظطي پاؾد

الظم اؾت وِ  ّاي پاضاهتطيه اؾت ٍاي رعٍ آظهَىته ًوًَِ t  گطزز. آظهَىهمايؿِ هي
ّاي هطتَعِ هَضز تطضؾي لطاض گيطز. رْت تطضؾي ًطهال تَزى تَظيع ًطهال تَزى تَظيع زازُ

 (. 4ّا اظ ضٍـ آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَف اؾتفازُ قس)رسٍل زازُ
 ًسیع دادٌ َا: آسمًن وزمال بًدن ت4جذيل 

 آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَف ًطهال تَزى

 ؾغح هعٌي زاضي زضرِ آظازي آهاضُ

 328/0 199 957/0 ضضايتوٌسي اظ هؿىي هْط

ٍ    tّايزّس وِ ظهيٌِ تطاي آظهَىًتايذ آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَف ًكاى هي
ّا تطاي ازُضطية ّوثؿتگي پيطؾَى فطاّن اؾت، چطا وِ آظهَى ًطهال تَزى تَظيع ز

ّاي هطتَط تِ هعياضّاي زاض ًيؿت، يعٌي زازُهْط هعٌيهٌسي اظ هؿىيهعياضّاي ضضايت
ّا تط اؾاؼ هٌسي اظ هؿىي هْط زاضاي تَظيع ًطهالي ّؿتٌس. تا تَرِ تِ ايٌىِ، زازُضضايت

 آظهَى وَلوَگطٍف اؾويطًَف، اظ تَظيع ًطهال تطذَضزاضًس، اظ ايي ضٍ، زض ايي پػٍّف، تطاي
اي اؾتفازُ قسُ اؾت. زض ايي ضاؾتا رْت ته ًوًَِ tهٌسي اظ آظهَى ؾٌزف ضضايت

ّاي هؿىًَي ظيط هعياض اظ ؾاوٌاى هزتوع 37هعياض ولي تا  11هٌسي اظ هؿىي هْط ضضايت
 هْط هَضز ؾٌزف لطاض گطفتِ اؾت. 

احس تطاؾاؼ هحاؾثات تِ زؾت آهسُ تيكتطيي هياًگيي ضضايت تِ هعياض والثسي)اتعاز ٍ
هؿىًَي،تعساز اتاق ّاي زضزؾتطؼ، تعساز ٍاحسّاي هَرَز زضهزتوع، اؾتاًساضز تَزى زض ٍ 

ٍ هعياض ضٍقٌايي ٍ  32/3ّا ٍ اضتفا  ؾم  ٍاحس هؿىًَي( تا هياًگيي ولي پٌزطُ
تَْيِ)ٍضعيت ضٍقٌايي فضاّاي عوَهي، ٍضعيت تَْيِ عثيعي ٍاحسّاي هؿىًَي ٍ ًَض 

قَز. يعٌي ؾاوٌيي هؿىي  هْط هطتَط هي 34/3ياًگيي ولي عثيعي ٍاحسّاي هؿىًَي( تا ه
قام اؾثي تيكتطيي ضضايت ضا اظ هعياضّاي والثسي ٍ ضٍقٌايي ٍ تَْيِ زاضًس ٍ ووتطيي 
هياًگيي ّن هعياض هالىيت)ًَ  هالىيت، تطن ٍاحس هؿىًَي ٍ چگًَگي ذطيس ٍاحس 
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ظقي، زؾتطؾي تِ ذسهات هؿىًَي( ٍ هعياض زؾتطؾي ٍ حول ٍ ًمل )زؾتطؾي تِ هطاوع آهَ
-ّاي انلي ٍ ٍاحسّاي هؿىًَي( هيٍ تْؿيالت، زؾتطؾي تِ حول ٍ ًمل، زؾتطؾي تِ ضاُ

ضا تِ ذَز اذتهال زازًس. تطاؾاؼ آهاض  89/1ٍ  38/1تاقس وِ تِ تطتية هياًگيٌي تطاتط تا 
 تِ زؾت آهسُ اظ هحسٍزُ هَضز هغالعِ ؾاوٌيي اظ ؾىًَت زض ٍاحسّاي هؿىي هْط ًاضاضي

ًكيي تَزُ ٍ يا ٍاحسّاي هي تاقٌس ٍ اوخطاً توايل تِ تطن آى ضا زاضًس چَى اوخط آًْا اراضُ
اًس ٍ تِ نَضت هؿتمين زض عطح هؿىي هْط حثت ًام ذَز ضا اظ اقرال ذطيساضي ًوَزُ

 (. 5اًس. تميِ هعياضّا ووتط اظ هتَؾظ هي تاقٌس)رسٍلًىطزُ

 مسکًوی مُز َایمجتمع معیارَای اس ساکىان مىذیایترض در ایومًوٍ تک t آسمًن وتایج :5جذيل

 همساضt هعٌي زاضي
اًحطاف 
 هعياض

 هعياض ظيطهعياض هياًگيي

 اهىاًات تْساقتي ٍ زضهاًي 55/1 /.84 -15/38 000/0

 تؿْيالت هزتوع

000/0 
51/43
- 

 اهىاًات ٍضظقي ٍ تفطيحي 27/1 /.54

000/0 
24/18
- 

ي ٍ پاضويٌگذسهات پؿتي،آتف ًكاً 90/1 /.93  

 هسيطيت ؾاذتواى 77/2 93/2 -78/4 001/0

 اهىاًات ظيط ؾاذتي 37/3 23/1 27/8 000/0

000/0 
39/15
- 

 هياًگيي ولي هعياض تؿْيالت هزتوع 17/2 29/1

000/0 
54/17
- 

 زؾتطؾي هزتوع تِ هطاوع آهَظقي 95/1 22/1

زؾتطؾي ٍ حول 
 ٍ ًمل

هتهل قسى تِ ضاُ انليزؾتطؾي  ٍ  85/1 12/1 -49/20 000/0  

 هؿيطّاي زؾتطؾي تِ ٍاحس هؿىًَي 22/2 17/0 -27/16 000/0

 زؾتطؾي تِ حول ٍ ًمل 83/1 97/0 -91/25 000/0

000/0 
61/29
- 

 زؾتطؾي هزتوع تِ ذسهات، تؿْيالت 61/1 77/0

000/0 
69/18
- 

02/1 89/1 
هياًگيي ولي هعياض زؾتطؾي ٍ حول ٍ 

 ًمل

-هسيطيت ٍ ًگِ ٍضعيت پاويعگي اهاوي عوَهي 33/2 0/1 -15/13 000/0
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 زاضي ٍضعيت زفع ظتالِ 96/2 15/1 -650/0 522/0

 ٍضعيت تطاون روعيت زض زاذل هزتوع 59/2 0/1 -87/9 000/0

زاضيهياًگيي ولي هعياض هسيطيت ٍ ًگِ 63/2 2/1 -14/6 000/0  

 ّعيٌِ ذطيس ٍاحسّاي هؿىي 24/2 1/1 -01/16 000/0

هازيالت  تؿْيالت ٍام هؿىي 87/1 0/1 -49/23 000/0 

 هياًگيي ولي هعياض التهازي 2 2/1 -15/18 000/0

 اهٌيت اهٌيت ٍاحس هؿىًَي 67/2 97/0 -89/5 000/0

 ٍضعيت ضٍقٌايي فضاّاي عوَهي 30/3 3/1 78/4 000/0

 ضٍقٌايي ٍ تَْيِ
 ٍضعيت تَْيِ عثيعي ٍاحس هؿىًَي 48/3 3/1 59/9 000/0

 ًَض عثيعي ٍاحس هؿىًَي 91/3 98/1 28/18 000/0

 هياًگيي ولي هعياض ضٍقٌايي ٍ تَْيِ 34/3 63/0 07/5 000/0

 ًحَُ تفىيه ٍ رساؾاظي عطنِ ّا 89/2 24/1 -94/1 053/0

 زيس ٍ هٌظط
 چكن اًساظّاي لاتل ضٍيت 14/3 15/1 19/2 017/0

 ٍضعيت ضًگ فضاّا 62/2 96/0 -07/6 000/0

 هياًگيي ولي هعياض زيس ٍ هٌظط 87/2 17/1 -99/1 047/0

 اتعاز ٍاحس هؿىًَي 16/3 16/1 37/2 003/0

 والثسي

 تعساز اتاق ّاي زض زؾتطؼ 4 14/1 07/21 000/0

 تعساز ٍاحسّاي هَرَز زض هزتوع 30/3 3/1 72/4 000/0

 اضتفا  ؾم  ٍاحسّاي هؿىًَي 33/3 2/1 97/4 000/0

 اؾتاًساضز تَزى زض ٍ پٌزطُ 89/2 04/1 -94/1 053/0

 هياًگيي ولي هعياض والثسي 32/3 82/0 84/4 000/0

 ّوىاضي ّوؿايِ ّا 54/2 15/1 -24/11 000/0

 ضٍاتظ ّوؿايگي

 

 راتزايي ّوؿايِ ّا زض ٍاحسّاي اراضُ 69/2 01/1 -87/5 000/0

 تأحيطات هخثت زض ضفتاض قوا تا زيگطاى 56/2 1/1 -39/11 000/0

001/0  تأحيطات هخثت زض ضفتاض قوا تا ّوؿايگاى 85/2 14/1 -24/3 

 هياًگيي ولي هعياض ضٍاتظ ّوؿايگي 65/2 07/1 -99/5 000/0

 فضاي ؾثع هؿىًَي 24/2 33/1 -42/16 000/0

921/0 ظيؿت هحيغي  102/0  ؾىَت ٍ آضاهف نَتي 3 11/1 

000/0  ٍضعيت رطياى َّا ٍ تاز 59/3 21/2 33/10 



 

 

 

 

342  ِ67ضيعي، قواضُ علوي ـ پػٍّكي رغطافيا ٍ تطًاهِ ًكطي 

 

 

ّاي هؿىي هْط هحسٍزُ هَضز ايٌىِ هياًگيي اهتياظ ضضايتوٌسي اظ هزتوع زض ًْايت
اؾت تسيي هعٌي وِ ضضايتوٌسي اظ تؿْيالت  5/2هغالعِ ووتط اظ هتَؾظ ٍ ًعزيه تِ 

ي ًْايي ذطٍرّاي هؿىي هْط قْطن ًيايف زض ؾغح هتَؾظ تِ پاييي لطاض زاضز. هزتوع
هعياض تحميك تٌْا هعياض ظيؿت هحيغي  11زّس وِ اظ تيي اي ًكاى هيته ًوًَِ tآظهَى 

زضنس  95زاضي ًساضز ٍ هاتمي هعياضّا زض ؾغح تا هياًگيي ًظطي تحميك تفاٍت هعٌي
 tزضنس اؾت ٍ همساض آهاضُ  5زاضي زاضًس؛ چطا وِ ؾغح ذغاي ّوگي ووتط اظ تفاٍت هعٌي

تَاى اؾت. زض ذهَل هياًگيي ولي هعياضّاي ضضايتوٌسي ّن هي 96/1آًْا تعضگتط اظ 
( ٍ تا 53/2( تحميك زاضز)3زاضي تا هياًگيي ًظطي)زضنس تفاٍت هعٌي 95گفت وِ زض ؾغح 

 تَاى گفت وِ اظ هيعاى ضضايتوٌسي پاييٌي تطذَضزاض اؾت.تَرِ تِ همساض پاييي آى هي

اضّاي پػٍّف ٍ ٍضعيت ضضايتوٌسي اظ زض هطحلِ زٍم؛ تطاي تعييي اضتثاط تيي هعي
هزتوع هؿىي هْط قام اؾثي اضزتيل، اظ آظهَى واي اؾىَئط ٍ پيطؾَى اؾتفازُ قسُ اؾت 

 (. 7ٍ  6)رسٍل 
 :  ارتباط بیه متغیزَای اسمی با رضایتمىذی اس مجتمع َای مسکًوی6جذيل

 ؾغح هعٌي زاضي زضرِ آظازي همساض آهاضُ وا اؾىَئط 

 204/0 1 613/1 رٌؿيت

 809/0 1 921/0 تاّل

 000/0 3 533/18 قغل

674/0  هياًگيي ولي هعياض ظيؿت هحيغي 97/2 18/1 -421/0 

 تطن ٍاحس هؿىًَي 80/1 95/0 -49/25 000/0

 هالىيت

000/0 
51/67
- 

 ًَ  هالىيت 17/1 38/0

000/0 
09/68
- 

 چگًَگي ذطيساضي ٍاحس هؿىًَي 16/1 37/0

000/0 
27/40
- 

 هياًگيي ولي هعياض هالىيت ٍاحس هؿىًَي 38/1 67/1

 میاوگیه کلی رضایتمىذی 53/2 1/1 -04/11 000/0
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-ذطٍري آظهَى واي اؾىَئط زض ذهَل اضتثاط تيي هتغيطّاي اؾوي هطتَط تِ ٍيػگي

زّس وِ تٌْا ّاي هؿىًَي قام اؾثي ًكاى هيّاي فطزي تا هيعاى ضضايتوٌسي اظ هزتوع
ضضايتوٌسي اظ  تيي ٍضعيت قغلي)گطٍُ ّاي قغلي: واضهٌس، واضگط، ذاًِ زاض ٍ هحهل( ٍ

زاضي ٍرَز زاضز. چطا وِ همساض آهاضُ واي اؾىَئط ضلن تااليي زاضز ٍ همساض هؿىي ضاتغِ هعٌي
 زاض هي تاقس.                              زضنس هعٌي 95اؾت. لصا ايي ضاتغِ زض ؾغح  05/0ذغاي آظهَى ووتط اظ 

 با ساسٌ رضایتمىذی : وتایج َمبستگی پیزسًن بیه متغیزَای مستقل کمی7جذيل

زّس وِ زض تيي ؾِ هتغيط ذطٍري هطتَط تِ آظهَى ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى ًكاى هي
-ط زضاهس ّوثؿتگي هعٌيتاقٌس، تٌْا هتغيّاي فطزي هيووي وِ اظ زؾتِ هتغيطّاي ٍيػگي

زاض هعىَؼ اي وِ تيي زضآهس ٍ ضضايتوٌسي ضاتغِ هعٌيزاضي تا ضضايتوٌسي زاضز. تگًَِ
تاقس(، چطاوِ ضطية همساض تِ زؾت ٍرَز زاضز)قست ضاتغِ ّن زض حس ووتط اظ هتَؾظ هي

تَاى گفت وِ تا تاقس. پؽ هيهي 05/0آهسُ هٌفي تَزُ ٍ همساض ذغاي آظهَى ووتط اظ 
عايف زضآهس هيعاى ضضايتوٌسي واّف زاضز ٍ تطعىؽ، يعٌي افطاز تا زضاهس پاييي اظ هؿىي اف

ّاي هؿىًَي ًاضاضي ضاضي ّؿتٌس ٍ افطازي وِ زضآهس تااليي زاضًس اظ ٍضعيت هزتوع
 زاض اؾت.زضنس هعٌي 95ّؿتٌس. ايي ضاتغِ زض ؾغح 

 

 گیزیوتیجٍ    

هٌسي اظ ٍاحسّاي سگي، هيعاى ضضايتهٌسي اظ ظًتطيي ارعاي ضضايتيىي اظ انلي
ؾىًَتي ٍ هحيظ هؿىًَي اؾت وِ تطاي تعييي يه چاضچَب ضاٌّوا رْت قٌاذت تافت 
هحل ؾىًَت ؾاوٌاى )اظ رولِ ٍاحسّاي هؿىًَي، ٍاحسّاي ّوؿايگي( ٍ تطضؾي تأحيط 

 . ضٍزهٌسي، تِ واض هيذهَنيات ؾاذتاضي ذاًَاضّا تط هيعاى ازضان رَاًة گًَاگَى ضضايت

 ؾغح هعٌي زاضي ضطية ّوثؿتگي پيطؾَى هتغيط هؿتمل

 667/0 -057/0 ؾي

 861/0 024/0 تحهيالت

 045/0 -329/0 زضآهس
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ّاي عطح هؿىي هْط تِ هٌعلِ ؾياؾتي  زض رْت تاهيي هؿىي اضظاى ليوت تطاي گطٍُ
قَز.اظ ايي ون زضاهس قْطي تا اتعاز گؿتطزُ )يه ٍ ًين هيليَى ٍاحس هؿىًَي(قٌاذتِ هي

ّاي هؿىي تفَق ٍ تطتطي زاضز تاتَرِ تِ آى ضٍ، زض ايي ؾياؾت تعس التهازي تط ؾايط رٌثِ
ّاي قَز تَرِ تِ ؾايط ٍيػگيط اظ ؾمفي تاالي ؾطهحؿَب هيوِ هؿىي چيعي تاالت

هؿىي زض ضفع ًياظّاي ؾاوٌاى ٍ زؾتياتي تِ ضضايتوٌسي ؾاوٌاى اهطي ضطٍضي تِ ًظط هي 
 ضؾس. 

هْط قام اؾثي هؿىي ّاياظ هزتوع هٌسيضضايت هيعاى تعييي هٌظَض تِ پػٍّف ايي زض
اضتثاط  تعييي تطاي ًرؿت، هطحلِ ُ اؾت:قس گطفتِ واض تِ هطحلِ اؾاؾي زٍ قْط اضزتيل،

-آظهَى اظ قْط اضزتيل، هْط هزتوع هؿىي اظ هٌسيضضايت ٍضعيت ٍ ّاي فطزيٍيػگي تيي

 زؾت تِ زٍم، تطاي هطحلِ قسُ اؾت. اؾتفازُ ٍ ّوثؿتگي پيطؾَى اؾىَئط واي ّاي 

 ايًوًَِ ته t آظهَى اظ هْط، هؿىًَي ّايهزتوع اظ ؾاوٌاى هٌسيضضايت ٍضعيت آٍضزى
 ُ اؾت.قس اؾتفازُ

ّاي فطزي تط هيعاى ضضايت اظ هحيظ ًتايذ ايي تحميك زض ذهَل تاحيط ٍيػگي
هؿىًَي ًكاى زازُ وِ تٌْا هتغيطّاي قغل ٍ زضآهس هيعاى ضضايتوٌسي افطاز اظ هحيظ 

 زّس وِ زض ايي هَضز ًتايذ ايي تحميك تا ًتايذ تحميمات تاتا ٍهؿىًَي ضا تحت تاحيط لطاض هي
ًػاز ٍ ّوىاضاى زض ؾال ٍ حاري 1386ًيا ٍ هَؾَي زض ؾال ، حىوتي1989آؾتيي زض ؾال 

ذَاًي زاضز، اها زض ذهَل هتغيطّاي ؾي، تاّل، تحهيالت ّن ذَاًي ٍرَز ّن 1389
 ًساضز.

 قىل ؾىًَتي ّايهحيظ اظ هٌسيضضايت حيغِ زض وِ يهكاتِ هغالعات ّوچٌيي زض

زض  ظازُضضايي ٍ ووايي وِ ايهغالعِ اؾت. زض آهسُ زؾت تِ تيهتفاٍ ًتايذ تمطيثاً گطفتِ،
زض هَضز تافت  1391زض هَضز هؿىي هْط فاعويِ يعز، آضاؾتِ ٍ ععيعي زض ؾال  1391ؾال 

زض هَضز فَالزقْط، ضفيعياى ٍ ّوىاضى زض ؾال  1391هطوعي يعز، ايواى ٍ واٍُ زض ؾال 
اي وِ زض ذهَل هؿىي ىاضاى زض هغالعِزض هَضز هحلِ ًَاب تْطاى ٍ يعزاًي ٍ ّو 1393

 ضا زضحس هتَؾظ اضظياتي ؾاوٌاى هٌسيضضايت هيعاى اًس،زاقتِ 1395هْط وَّسقت زض ؾال 

 اضظاى هؿىي زض ضا هؿىًَي ضضايت هيعاى 2010 ؾال هَّيت زض عثسل اًس. ّوچٌييوطزُ

 ًؿثي ضضايت اظ ويحا آى ًتايذ ٍ اًسلطاض زازُ تطضؾي هَضز هالعي وَاالالهپَض زض ليوت
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تاقس، زض حالي وِ ًتيزِ تحميك حاضط ًكاى اظ ضضايت هي ليوت اضظاى هؿاوي اظ ؾاوٌاى
تاقس ٍ زضٍالع ًتيزِ ايي تحميك تا ًتايذ تحميمات هصوَض زض ذهَل ووتط اظ حس هتَؾظ هي

 هيعاى ضضايتوٌسي اظ هحيظ هؿىًَي ّورَاًي ًساضز.

هٌسي ؾاوٌاى  اظ هؿىي هْط زض هٌغمِ قام يتوِ ًتايذ پػٍّف حاضط هيعاى ضضاچٌاى
تط اؾاؼ هكاّسات ٍ ًتايذ آظهَى زض اؾثي زض حس ووتط اظ هتَؾظ اضظياتي قسُ اؾت. 

هٌسي اظ هعياض هالىيت زض ووتطيي حس ٍ هتغيط زؾتطؾي ٍ هحسٍزُ قام اؾثي هيعاى ضضايت
-ّاي هحسٍزُ هزتوع اًس. هسيطاىتطيي زضنسّا ضا تِ ذَز اذتهال زازُحول ٍ ًمل پاييي

ّاي هَضز هغالعِ اگط تا افعايف تؿْيالت ٍ اهىاًات ٍ ّوچٌيي ايزاز زؾتطؾي ضاحت ٍ 
تَاًٌس تاعج واّف هكىالت ؾاوٌاى ٍ افعايف ؾغح ٍؾايل حول ٍ ًمل عوَهي هي

ٍ تاعج تْثَز ٍ پيكطفت عطح عظين هؿىي  ضضايتوٌسي اظ هؿاوي هؿىي هْط هَحط تاقٌس
 تي وكَض قًَس.هْط زض اؾتاى ٍ ح

 

 ّاي هَضز هغالعِ قاهل:هكىالت ؾاوٌيي هؿىي هْط هحسٍزُ
  ًثَز فضاي ؾثعٍ پاضن هرهَل وَزواى 
  عسم اؾفالت رازُ ّاي انلي ٍ فطعي ٍ ّوچٌيي وَچِ ّا 
  ٍ ًثَز ٍ ياووثَز ذسهات حول ٍ ًمل قْطي اظ لثيل ايؿتگاُ اتَتَؼ

 تاوؿيطاًي
 اهىاى ذطيس ضٍظاًِ( ًثَز واضتطي ّاي تزاضي ٍ ذسهاتي)عسم 

 فضا ظيثاؾاظي ٍ تٌَ  ايزاز عطاحي، ويفيت افعايف 

 آهَظقي ٍ فطٌّگي هطاوع افعايف فطاغتي، فضاّاي ٍ هطاوع ايزاز 
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 مىابع
ّاي هؿىًَي پايساض تا اؾتفازُ تي هزوَعِهىاى يا (1391آضاؾتِ، هزتثي ٍ هحوس هْسي ععيعي) -

دي فصلىامٍ معماری ي ، زض تافت هطوعي قْط يعز (ANP) اياظ فطآيٌس تحليل قثىِ

  .347 – 333 ، نم9, قواضُ 5, زٍضُ 1391پاييع ٍ ظهؿتاى  ،ضُزساسی آرمان ضُز

-تطًاهِ هحالت زض ظًسگي ويفيت تفاٍتْاي تغثيمي (. تطضؾي1395سًػاز،هحؿي ٍ ؾعيس ًزفي)اح -

آتاز اؾالم ٍ واضهٌساى هَضزي: هحالت قْطي )ًوًَِ غيطضؾوي ّايٍ ؾىًَتگاُ قسُضيعي
-23نم  ،57 قواضُ ، 20 ؾال ،ریشیبزوامٍ ي جغزافیا پضيَطی -علمی وطزیٍظًزاى(،  قْط
47. 

( ؾٌزف هيعاى ضضايت اظ ظًسگي زض هياى ؾاوٌاى هؿىي 1391مي ٍ هْسي واٍُ)ايواى، هحوست -

 .1-20؛ نم5؛ قواضُ 2ؾال  ؛مطالعات جامعٍ ضىاختی ضُزهْط فَالزقْط انفْاى:

( حؽ ضضايت اظ فضاي تاظ هؿىًَي، ًوًَِ هَضزي: 1390ظازُ)تْعازفط، ههغفي ٍ ؾيسُ ًسا لاضي -
، 45، قواضُ معماری ي ضُزساسی -َىزَای سیبا ضزیٍهزتوع ّاي هؿىًَي قْط تْطاى، ى

 .24-15نم 

ظًزاى،  قْط هْط هؿىي ّاي پطٍغُ اضظياتي( 1393پَضهحوسي، هحوسضضا ٍ احوس اؾسي) -
 .33 قواضُ چْاضزّن، ؾال ،جغزافیایی علًم کاربزدی تحقیقات ضزیٍى

ويفيت ظًسگي شٌّي  (، ؾٌزف ٍ تطضؾي1393اوثط؛ ضفيعياى، هزتثي ٍ حؿي ؾلواًي)تمَايي، علي -
 -علمی وطزیٍتْطاى(،  10تطاؾاؼ ازضان ؾاوٌاى )ًوًَِ هَضزي: هحلِ ّاقوي زض هٌغمِ 

 .89-105نم  ،50 قواضُ ،18 ؾال ،ریشیبزوامٍ ي جغزافیا پضيَطی

 ّايهزتوع اظ ضضايت هيعاى ( ضاتغِ تيي1390هٌف) ضّثط ووال ٍ حثية فطح حؿيي؛ شتيحي، -

 هؿىًَي زض هزتوع هَضزي: چٌس اًؿاى)هغالعِ تط ضٍاتظ ّاي هؿىًَي هزتن تأحيط ٍ هؿىًَي

 ّكتن. قواضُ پٌزن، ؾال ،ضُز ًَیت فصلىامٍ تْطاى(،

هٌسي ؾاوٌاى اظ هزتوع هؿىي ( اضظياتي ضضايت1391ظازُ)ووايي ضضائي، هحوسضضا ٍ يعمَب -
، قواضُ ضُزیفصلىامٍ مطالعات هْط، هغالعِ هَضزي: ؾايت هؿىي هْط فاعويِ قْط يعز، 

 .  26 -13پٌزن، نم 

( ؾٌزف هيعاى 1393ضاز)ضفيعياى ،هزتثي؛ هاًساًا هؿعَزي ضاز؛ هطين ضضائي ٍ هًَا هؿعَزي -
غزافیا ي قٌاؾي قْط ظاّساى؛ دضضايتوٌسي ؾاوٌاى زض ويفيت ؾىًَتي هؿىي هْط هَضز

 .150-135، نم 12، قولطُ 4. زٍضُ ایمىطقٍ –آمایص ضُزی

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=192489
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=192489
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=192489
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5072
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5072
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5072
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(.ؾٌزف هيعاى ضضايتوٌسي ؾىًَتي 1388ظازُ)ي؛ ظّطا عؿگطي ٍ علي عؿگطيضفيعياى، هزتث-
 .67، قواضُ َای جغزافیای اوساویپضيَصؾاوٌاى هحلِ ًَاب، 

ّاي ( اضظياتي هيعاى ويفيت هزتوع1389ظازُ ٍ علي عؿگطي ظازُ)ضفيعياى، هزتثي؛ ظّطا عؿگطي -
، قواضُ 14هسضؼ علَم اًؿاًي ، زٍضُ  هؿىًَي تاتاويس تط ضٍيىطز ضضايتوٌسي زض هحلِ ًَاب، 

 .211 -197. نم 1

(، اضظياتي ؾغح ضضايت قْطًٍساى اظ ويفيت ظًسگي هحيظ قْطي 1394ضطاتي، انغط ٍ ّوىاضاى) -
 ي جغزافیا پضيَطی -علمی ضزیٍگاًِ والًكْط تثطيع(، ى)ًوًَِ هَضزي: هٌاعك قْطي زُ

 .193-219نم  ،51 قواضُ ،19 ؾال ریشی،بزوامٍ

( عطح راهع قْط اضزتيل، ازاضُ ول هؿىي ٍ قْطؾاظي اؾتاى 1389هٌْسؾيي هكاٍض ظيؿتا) -
 اضزتيل.

-آهاز ّاي پطٍغ زض گطٍّي ٍ واض هكاضوت هفَْم تط ( تحليلي1389احس ضعٌايي) ٍ هْيي ًؿتطى، -

 نم ، 4 قواضُ ،ضُز آرمان ضُزساسی ي فصلىامٍ معماری دي هْط، هؿىي اضاضي ؾاظيُ

123- 111. 

( ؾٌزف هيعاى ضضايتوٌسي ؾاوٌاى 1395يعزاًي، هحوسحؿي؛ ليال گطاًٍس ٍ انغط پاقاظازُ) -
وطزیٍ هؿىي هْط اظ ويفيت هحيظ هؿىًَي )هغالعِ هَضزي: هؿىي هْط قْط وَّسقت(، 
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