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Extended Abstract 

Introduction 

Generally, the importance and necessity of housing preparation is not hidden from anyone. 

Especially in a country such as Iran, where the majority of the population is at middle and low-

income levels, housing has always been a basic issue for households. It should be noted that the 

quality of housing is directly related to the quality of life and the social and economic 

development of different societies, so that the accommodation of families in unsuitable housing 

has caused social problems and anomalies that mutually will lead to negative economic effects 

on the communities. Therefore, proper housing does not only depend on its low price, but also 

other factors in the construction of housing, including security, tranquility, comfort, favorable 

environmental and health conditions and such factors will have a direct impact on appropriate 

housing. In this regard, over the recent years, the Mehr housing project was put on the agenda 

by Iran to provide housing for the middle and low-income levels of society; the observations 

indicate that the project, although the project partially elevated the access of the middle and 

low-income groups of society to housing, the lack of proper quality of the constructed housing 

caused dissatisfaction among the residents. Accordingly, the importance and necessity of the 

present study is that by identifying and evaluating the effective factors on the Mehr housing 

residents’s quality of life, the necessary knowledge is provided about the project’s problems and 

mechanisms are taken to reduce and solve them. Therefore, the purpose of the study is to 

investigate the effective factors on the Mehr housing residents’s quality of life of Qaen. Also, in 

this research, the Mehr housing residents’s quality of life of Qaen in relation to economic, 

security, leisure, satisfaction of housing, health and welfare, environmental, management, and 

participation factors has been investigated. 

 
Methodology 

The general research approach is quantitative one and in terms of data collection method, it’s 

based on library and field data. In order to distribute the questionnaire, a sample of 250 people 

was examined. Data analysis were performed by using of descriptive statistical indicators such 

as frequency distribution and also Structural Equation Modeling Method with Partial Least 

Squares (PLS). 

 
Result and Discussion 

Overally, the results showed that economic factors, with a path coefficient of 0.633, and a 
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security component with a path coefficient of 0.717, have a positive and significant effect on the 

Mehr housing residents’s quality of life. Also, the leisure component, with a path coefficient of 

0.524, and the housing satisfaction component, with a path coefficient of 0.467, have a positive 

and significant effect on the Mehr housing residents’s quality of life. In addition, the health and 

comfort component, with a coefficient of 0.727, and the environmental component, with a 

coefficient of 0.747, have a positive and significant effect on the the Mehr housing residents’s 

quality of life. The results also indicate that managerial factors have a positive and significant 

effect on the quality of life of Mehr residents with a coefficient of 0.668; finally, the component 

of participation has a positive and significant effect on the the Mehr housing residents’s quality 

of life, with a coefficient of 0.678. 

 
Conclusion 

In this study, the effective factors on the Mehr housing residents’s quality of life of Qaen city 

were examined. Accordingly, as the economic situation of the residents improves, it will 

improve their quality of life. Also, as the security situation in the area improves, it can be 

expected that it will improve the residents’s quality of life. Providing the necessary conditions 

for families to spend their leisure time can also have a positive effect on their quality of life. The 

results express that by applying the housing applicants’s opinons and expectations in the design 

and construction of housing, will lead to their satisfaction with the quality of it that mutually 

will improve their quality of life. Also, the necessary conditions preparation to improve the 

comfort of residents will increase their satisfaction and can affect the quality of life. In addition, 

environmental conditions have always been among the effective factors on the residents’s 

satisfaction, so that by improving the environmental and health conditions of the place, the 

residents’s satisfaction can be increased, which in turn will improve their quality of life. Also, 

the training of the Mehr housing complexes residents in order to manage the various affairs of 

the building can bring the residents’s satisfaction. It should be noted that participation, by 

improving social solidarity among residents, will improve their responsibility for different 

commonalities and therefore will have a positive impact on their satisfaction and quality of life. 
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 تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر 

 شهر قاین عه موردی:مطال

 
 یران، اقائن ،قائنات بزرگمهردانشگاه  ریزی شهری،جغرافیا و برنامه یاراستاد - 1ارخودی مودودی مهدی

 یرانتهران، ا، تهران، دانشگاه ریزی شهریجغرافیا و برنامهکارشناس ارشد  دانشجوی -زهرا محمدی 

 
 10/05/1399پذیرش مقاله:                             20/01/1399دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 بـازی کیفیـت زنـدگی بهبـود رد اساسـی نقشی او، رضایتمندی کننده حسینتأم و بشر اولیه نیاز عنوانبه مسکن

د اسـت، نظران مختلـف، وارراستا با انتقاداتی که به پروژه مسکن مهر از سوی صـاحبرسد همکند. به نظر مییم
شـوند رو کسانی که در آن سـاکن میتر از حد متوس  انتظار افراد است، ازاینیینمسکن مهر، مسکنی باکیفیت پا

کیفیـت عوامـل مـؤثر بـر ررسـی بهدف این تحقیـق،  رو،ینازاباشند. نیز دارای سطح پایینی از کیفیت زندگی می
تباط در اراین زندگی ساکنان مسکن مهرشهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهرشهر ق

ی، و مشـارکت یش، محیطـی، مـدیریتآساو  سالمت، مسکن ازبا عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت 
هـا، مبتنـی بـر شـیوه گـردآوری داده ازنظـرهای کمـی و ، از نوع پژوهششده است. رویکرد کلی پژوهشبررسی
رسـی قـرار موردبرنفـر  250ای به تعـداد مه، نمونهمنظور توزیع پرسشناباشد. بهای و میدانی میهای کتابخانهداده
سازی معـادالت های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و روش مدلها، با استفاده از شاخصتحلیل داده .گرفت

نتایج نشان داد عوامل اقتصـادی، بـا  طورکلیبهشده است. ( انجامPLSساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی )
زنـدگی سـاکنان  ، تأثیر مثبت و معناداری بـر کیفیـت717/0، و مؤلفه امنیت با ضریب مسیر 633/0ضریب مسیر 

ن، با ضریب مسیر ، و مؤلفه رضایت از مسک524/0مسکن مهر دارد؛ همچنین مؤلفه اوقات فراغت، با ضریب مسیر 
ا ضریب بسایش نیز، مت و آ، بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، تأثیر مثبت و معناداری دارد. مؤلفه سال467/0
ثیر مثبـت و ، بر کیفیت زنـدگی سـاکنان مسـکن مهـر، تـأ747/0، و مؤلفه محیطی، با ضریب مسیر 527/0مسیر 

، بـا مسـکن مهـر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که عوامل مدیریتی بر کیفیت زنـدگی سـاکنان
کن دگی سـاکنان مسـدرنهایت مؤلفه مشارکت نیز بر کیفیت زن، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ 668/0ضریب مسیر 

 ، تأثیر مثبت و معناداری دارد.678/0مهر، با ضریب مسیر 
 

 .مندی، شهر قاینیترضامسکن، کیفیت زندگی،  :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

 ،درآمـدکم اقشـار برای مسکن نهزمی در عرفی و انتظارات قانونی به پاسخگویی منظوربه اخیر، سال چند طی ایران نیز، در
مباح   نرسیده، ثمر به آن عینی نتایج هنوز که سیاست این نقد در گرفت. پیش در را« مسکن مهر»احداث  دولت سیاست

 مبنای بر است. بوده مسکن بودن قیمت عمده بر دولت اعتقاد مهر، مسکن سیاست اتخاذ است. دلیل جریان در یداردامنه

آورد  فراهم را بخش این در کنترل قیمت زمینه توانمی مسکن قیمت از زمین قیمت حذف با که شدهینیبپیش اعتقاد، این
زمـین  تخصـیص بـه متقاضـیان، شـرای  تطبیـق از پـس شهرسازی مسکن و (. در این راستا، سازمان98: 1390)عباسی،
انتخـاب  بـا مسکن تعاونی طریق از مسکن داثاح و یسازآمادهعملیات  تا نمود اقدام مربوطه مسکن تعاونی برای یازموردن
 اصـفهان، مشـهد، )تهـران، نیـز شهرهاکالن به ساکنان زمین از یبرداربهره حق یواگذار پذیرد. انجام صالحیذ مجری

 زمـان از مهـر، مسکن طرح (.8: 1389گرفت )حبیبی و همکاران، صورت جوارهم جدید شهرهای کرج( در و تبریز شیراز،

 جـامع طـرح برخالف طرح این گران، تحلیل برخی یدهعق به .است شده مواجه زیادی انتقادات با اجرا، آغاز و بندیصورت

 تمـام در یکسـان صـورتبه اسـتان و منطقه هر هایتفاوت و هاضرورت و مکانی به نیازهای توجه بدون (1385) مسکن

 و رضـوانی اسـت )سـعیدی شـده هاهزینـه افـزایش باع  موارد بسیاری در آن نادرست هاییابیمکان و اجراشدهکشور 
(. 87: 1392پـور،پارسـی و ؛ سـجادی5: 1390حسـینی، و محمـدی ؛57: 1391همکاران، و مشکینی ؛113: 1390کاظمی،
 آن اجـرای در ،شـدهتبدیل کشـور در مسـکن تأمین برنامهتنها  به و داشته دستوری ماهیتی طرح این ازآنجاکه همچنین،

 )زنجـانی مسکن کیفیت و شهری مسائل اجتماعی، اقتصادی شرای  تا است قرارگرفته مدنظر وسازاختس کمی آمار بیشتر

 دولت به متعلق طرح عموماً این به یافتهاختصاص هایمکان چون از منتقدان، دیگر برخی نظر (. به90: 1390همکاران، و

 از و هـاپروژه سـاکنان برای مناسب شهری هایساختیرز تأمین نحوه سویک از ،قرارگرفته مادر شهرها یهحاش در و بوده

 ؛7: 1390)یارمحمـدی، اسـت شـده ابهـام دچـار شـهری توسـعه هایطرح با یافتهاختصاصهای ینزم رابطه دیگر سوی
ویژه در کشـوری طورکلی، اهمیت و ضرورت تأمین مسکن بر کسی پوشـیده نیسـت؛ بـهبه (.5: 1390،و حسینی محمدی

عنوان نیاز اولیـه همـواره دهند، مسکن بهدرآمد تشکیل میخش عمده جمعیت را طبقات متوس  و کمهمچون ایران که ب
ای اساسی در زندگی خانوارها بوده است. باید توجه داشت که کیفیت مسکن در ارتباط مستقیم باکیفیـت زنـدگی و مسئله

ساز مشکالت ها در مسکن نامناسب، زمینهنوادهکه اسکان خانحویباشد؛ بهتوسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف می
های اجتماعی شده که متقابالً شرای  نامساعد اجتماعی موجبات تأثیرات منفی اقتصادی برای جوامـع خواهـد و ناهنجاری

شد. لذا، مسکن مناسب صرفاً متکی بر قیمت پایین آن نیست، بلکه عوامل دیگری نیز باید در امر ساخت مسکن ازجملـه 
دست نیز تأثیر مستقیمی بـر مسـکن مناسـب یت، آرامش، آسایش، شرای  مطلوب محیطی و بهداشتی و عواملی ازاینامن

درآمـد منظور تأمین مسکن برای طبقات متوسـ  و کمخواهد داشت. در این راستا، در کشور ایران در طی سالیان اخیر، به
خصوص مشاهدات حاکی از آن است که پروژه مذکور، هرچند  جامعه، پروژه مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت؛ در این

های درآمد جامعه را به مسکن مرتفـع نمـود امـا فقـدان کیفیـت مناسـب مسـکنتا حدودی دسترسی اقشار متوس  و کم
ها را به همراه داشت. بر این اساس، اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر بر این امـر شده موجبات نارضایتی ساکنان آناحداث

ست که با شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، آگاهی الزم نسبت به مشـکالت پـروژه ا
 گرفته شود.مذکور فراهم آمده و سازوکارهایی برای کاهش و حل مشکالت فعلی در پیش

 رسـدمیبـه نظـر  را درآمـد.شهرهایی بود که طرح مسکن مهر در آن بـه مرحلـه اجـ ازجملهدر این میان، شهر قائن نیز 
 باکیفیـتمختلف، وارد است، مسـکن مهـر، مسـکنی  نظرانصاحببا انتقاداتی که به پروژه مسکن مهر از سوی  راستاهم
نیز دارای سطح پایینی از کیفیت زندگی  شوندمیکسانی که در آن ساکن  روازایناز حد متوس  انتظار افراد است،  ترپایین
، بررسی کیفیت زندگی در باشدمیدر این پژوهش حائز اهمیت است و درواقع هدف اصلی پژوهش نیز  . لذا آنچهباشندمی

مرتب  با مسکن را که منجر به افزایش یا کـاهش سـطح  هایمؤلفهتا از این طریق بتوان  باشدمیقائن  مهرشهرمسکن 
در دستور کـار  هاآنت الزم را در جهت بهبود شده است را شناسایی نموده و اقداما هامجموعهکیفیت زندگی ساکنان این 

در فقدان مطالعات تجربی در زمینه کیفیت زنـدگی در مجموعـه مسـکن  عمدتاًتحقیق  ینامسئله قرار داد. بنابراین طرح 
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. در این زمینه، پژوهش حاضر در پی بررسـی فرضـیات دهدمیقائن است که انگیزه انجام این پژوهش را شکل  مهرشهر
 اشد:بزیر می
 رسد میان مؤلفه اقتصادی و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، ارتباط معناداری وجود دارد.به نظر می 
 رسد میان مؤلفه امنیت و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، ارتباط معناداری وجود دارد.به نظر می 
 سکن مهر، ارتباط معناداری وجود دارد.ت و سطح کیفیت زندگی ساکنان مرسد میان مؤلفه اوقات فراغبه نظر می 
 ن مهر، ارتباط معناداری وجود داردمسکن و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسک ازرسد میان مؤلفه رضایت به نظر می. 
 داری وجود دارد.ارتباط معنا آسایش و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، و سالمترسد میان مؤلفه به نظر می 
 ی وجود دارد.مؤلفه محیطی و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، ارتباط معنادار رسد میانبه نظر می 
 رسد میان مؤلفه مدیریتی و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، ارتباط معناداری وجود دارد.به نظر می 
 د دارد.رسد میان مؤلفه مشارکت و سطح کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، ارتباط معناداری وجوبه نظر می 

. در توجهی نیـز داشـته اسـتنتایج قابل و گرفتهانجام متعددی در رابطه با موضوع این پژوهشهای پژوهش در این میان
 مهرشهر( به بررسی رضایتمندی ساکنین مسکن 1398است: یزدانی و همکاران ) شدهاشارهادامه به برخی از این مطالعات 

، دیـد و منظـر، ونقـلحملای تسهیالت مجتمع، روشنایی و تهویـه، دسترسـی و اردبیل پرداختند. در این پژوهش متغیره
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ساکنین  موردبررسیو مالکیت  محیطیزیستکالبدی، اقتصادی، رواب  همسایگی، امنیت، 

( به ارزیابی و سنجش 1398ران )از معیار کالبدی، بیشترین و از معیار مالکیت، کمترین رضایت را دارند. آزادخوانی و همکا
مسکن مهر منطقه پردیسان شهر قم پرداختند. در ایـن پـژوهش، متغیرهـای مسـکن،  هایمجتمعاز  مندیرضایتمیزان 
قـرار گرفـت. نتـایج  موردبررسـی، و رضایت از محله ونقلحمل، امنیت، دسترسی، اقتصاد، رواب  اجتماعی، محیطیزیست

و  سازیمدل( به 1398سکن مهر مطابق با متغیرهای مذکور داشته است. کیانی و همکاران )حاکی از نارضایتی ساکنین م
امنیت، تعامل با  مؤلفهکاشان پرداختند. در این پژوهش سه  مهرشهراجتماعی و کالبدی مسکن  از ابعادتبیین رضایتمندی 
تعامـل بـا  مؤلفـهتند و نتایج نشان داد کـه قرار گرف موردبررسیاثرات اجتماعی مسکن مهر  عنوانبههمسایگان و اعتماد 

عامل در تبیین رضایتمندی بوده و عوامل امنیت و اعتماد به افزایش تعامل بـا همسـایگان  ترینمهم عنوانبههمسایگان 
کیفـی مسـکن مهـر کرمـان از نظـر  هایمؤلفـه( در پژوهشی بـه تعیـین و ارزیـابی 1398. بهراد و همکاران )انجامدمی

شکل و الگوی مسـکن، اسـتحکام و ایمنـی مسـکن، کیفیـت  مؤلفهالبدی پرداختند. در این پژوهش، شش ک هایشاخص
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معیار شکل و الگـوی مسـکن  موردبررسیمحیطی، دسترسی، زیرساخت، و کاربری زمین 
به لحـاظ معیارهـای کمـی و  هر شهرضام( به ارزیابی طرح مسکن 1397بیشترین اهمیت را داشته است. نورائی و کهن )

 و محیطیزیسـت اجتمـاعی، اقتصـادی، مختلـف ابعـاد در مهـر مسکن طرح مقاله این کیفی مسکن مناسب پرداختند. در
 نسـبتاً وضـعیت اجتماعی بعد مناسب، وضعیت اقتصادی که بعد دهدمینتایج نشان  .است قرارگرفته ارزیابی مورد کالبدی

صـفایی پـور و زادولـی خواجـه  .دارد را مناسـب نسـبتاًوضعیت  کالبدی بعد و متوس  وضعیت یمحیطزیست بعد مناسب،
تحقیق نشـان  هاییافتهجدید سهند تبریز پرداختند.  مهرشهرمسکن  هایپروژه( به سنجش میزان رضایتمندی از 1396)

 هادسترسی، رواب  همسایگی، هارساختزیداد که در میان متغیرهای کالبدی، روشنایی، تهویه و دید و منظر، تسهیالت و 
، مدیریت و نگهداری سـاختمان، اقتصـادی، و امنیـت، متغیـر کالبـدی، بیشـترین رضـایتمندی و متغیرهـای ونقلحملو 

( در پژوهشی به ارزیابی مسکن مهر 1395. بهمنی و رحمتی )اندداشتهاقتصادی و امنیت نیز کمترین میزان رضایتمندی را 
زنجـان پرداختنـد. نتـایج حـاکی از عـدم رضـایت  مهرشهرکیفی مسکن مناسب در مجموعه مسکن  یهاشاخصاز نظر 

اقتصادی، فرهنگـی، کالبـدی، و محیطـی مبـین  هایمؤلفهبررسی مسکن مهر با  کهنحویبهساکنین از مسکن مهر دارد 
کیفیـت محـی   هایاخصشـ( در پژوهشی به سنجش 1395مذکور است. آقبالغی و همکاران ) هایشاخصپایین بودن 

محـی  شـهری دارد  هـایویژگیسبزوار پرداختند. نتایج نشـان از عـدم رضـایت از  مهرشهرشهری در مجموعه مسکن 
 هـایویژگیفضـایی، اهمیـت بیشـتری از  -کالبـدی هـایویژگیمحـی  شـهری،  گانهسه هایشاخصبین  کهنحویبه

 میـزان رضـایتمندی سـنجش عنـوان بـا ایمقالـه در (1393کاران )هم و محتوایی دارند. رفیعیان هایویژگیاجتماعی و 

 پرداختند. مهر مسکن از واحدهای سکونتی رضایتمندی بررسی به زاهدان، شهر در مسکن مهر سکونتی کیفیت از ساکنان
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 رارقـ پـایینی سطح سطوح در کلیه در مهر مسکن سکونتی محی  از رضایتمندی که آن است از حاکی هاآن تحقیق نتایج

 ضـمناً. باشـدمی شهری محی  کیفیت از رضایتمندی اندکی بیش از سکونتی، از محی  رضایتمندی میزان حالباایندارد. 
و همچنین تسهیالت بیرونـی بـاالتر از  ونقلحملدو شاخص خدمات دسترسی و  کیفیت ، تنهاهازیر شاخصدر بین کلیه 
پرداخـت کـه نتـایج  درآمـدکمهای مسکن اقشار رسی کمی و کیفی شاخص(، به بر2012) 1. امانوئلاندقرارگرفتهمیانگین 

بـرای ارتقـای کیفیـت زنـدگی در  درآمـدکمحاصل از آن تغییر در رویکرد کلیت اجتماعی در جهت بهبود کیفیت مسکن 
مسـکن، های مسکن شامل کالبد ( با بررسی شرای  و شاخص2012) و همکاران 2کند. زینالیممناطق شهری را پیشنهاد 

شیوه تصرف، امکانات رفاهی و خدماتی مسکن و سالمت و ایمنی در مالزی دریافتند کـه رابطـه معنـاداری بـین کیفیـت 
های مربوط بـه مسـکن ( به بررسی کیفیت زندگی و شاخص2006و همکاران ) 3مسکن و کیفیت زندگی وجود دارد. آلمیدا
یین بودن حس امنیت اجتماعی در منطقه، مسکن آپارتمـانی تـرجیح داده پا باوجودپایدار در برزیل پرداختند و دریافتند که 

و ارزیـابی  مورداسـتفادهسـکونتی  مندیرضـایتمتعددی در بررسی  متغیرهای، شدهانجام هایپژوهشمطابق با  شود.می
یـت، محیطـی، کالبـدی، اقتصـادی، امن در قالـب عـواملی چـون توانمی، متغیرهای مذکور را طورکلیبهاست.  قرارگرفته
تحقیقات داخلی، اغلب  هاییافتهنمود. همچنین نتایج  بندیدسته ونقلحملو تجهیزات، تعامل با همسایگان، و  تأسیسات

در زمینـه  شـدهبررسیرضـایت از مسـکن، یکـی از بیشـترین موضـوعات  نشان از نارضایتی ساکنین مسـکن مهـر دارد.
 Campbell) باشـدمییت از مسکن بخشی از حوزه رضایت از زندگی که رضا شدهثابتمسکونی است؛ زیرا  هایمحی 

et al,1976:62( ؛ از طرفی رضایت از زندگی نیز با رضایت مسکونی ارتباط نزدیکی دارد)Ge et al,2006:166 لذا .)
 تأثیرگـذاری باشد. در این راستا، تحلیل چگونگی تأثیرگذارکیفیت زندگی  برافزایشد توانمیبرخورداری از مسکن مناسب 

 تأثیرگـذاریکه از این طریق، زمینه بررسی  باشدمیمسکن بر کیفیت زندگی، مستلزم شناسایی معیارهای مسکن مناسب 
و نظراتی در ارتباط با معیارهای مسکن مناسب مطرح است.  هادیدگاهبر کیفیت زندگی فراهم آید. در این خصوص،  هاآن

، هـابیماریه است و مسکن نامطلوب منجـر بـه پیامـدهای زیانبـاری از قبیـل مسکن مناسب، نشانگر رفاه عمومی جامع
مسکن مناسب، را مکانی  (1382(. ملکی )Rangwala,1998:62) شودمی، تباهی و فساد جوانان جوامع هابندوباریبی
هم نماید. بـه عبـارتی، که زمینه رشد و تقویت رواب  بین اعضای خانواده و رواب  همسایگی را برای ساکنانش فرا داندمی

مشـارکت میـان همسـایگان در امـور  گیریشکلمسبب  بایستمیتقویت رواب  خانوادگی،  رغمعلیمسکن  هایویژگی
بر میزان رضایتمندی فرد از سکونت در محله، مسکن  تأثیرگذارعامل  ترینمهممختلف گردد. همچنین در بسیاری موارد، 

مفهـوم کیفیـت  اصـلیِ بخـش عنوانبـه دتوانـمی محیطی (. کیفیتWestaway,2006:187و شرای  محیطی است )
 ,Rivmشـود ) تعریف جذابیت و راحتی همچون هاییجنبه با ترکیب در امنیت و اصلی، سالمتی هایکیفیت زندگی مانند

 دارد آن مناسب مدیریت و ی شهرهازیرساخت کیفیت به زیادی بستگی شهری محی  (؛ در این راستا، کیفیت2002:13

 تسهیالت غیره، و ترافیک سبز، سروصدا، فضای هوا، کیفیت سطحی، آب مدیریت مانند )فیزیکی( کالبدی محی  شامل و

 اجتمـاعی هـایکنش استقالل، اجتماعی مانند محی  و غیره بهداشت، تلفن، گاز، برق، آب، تأمین مانند مسکن به مربوط

 شـرای  قضـاوت داشت که افـراد در نظر(. البته باید Majumder et al,2007:35) شودمی امنیت و رضایت احساس

 هـاآن بـر کـه مالی وضعیت مانند خارجی هنجارهای و فرهنگی شخصی، هنجارهای خانوادگی، به توجه با را خود مسکن

 (. Amérigo & Aragonés,1977:47) دهندمی انجام شودمیتحمیل 
 

 مبانی نظری 
از  ایمجموعـهشده است بعضی از پژوهشگران بر این باورنـد کـه آن  سازیمفهومنی گوناگو هایشیوهکیفیت زندگی به 

 مثابـهبه(. بعضـی نیـز آن را 68: 1392پاپ زن و گراوندی،دهد )مینیازهای روانی، اجتماعی و خدماتی زندگی را تشکیل 

                                                           
1 . Emmanuel 

2 . Zainal 

3 . Almeida 
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سـت کـه میـزان خشـنودی فـرد از که فرد نسبت به رفاه خود دارد. این احساس ناشی از این ا گیرندمیاحساسی در نظر 
 فیزیکـی مکـان یـک تـوانمسـکن را می (.javaheri et al,2010:144به چه میزان اسـت ) زندگیشرای  گوناگون 

(. همچنـین، مسـکن Schwartz,2006:4آیـد )می حسـاببه خانوار اساس و اولیه نیاز سرپناه، یک عنوانبه که دانست
 یـازموردن تسهیالت ضـروری و خدمات تمامی ه شاملک گیرددر برمی نیز را یونکمحی  مس لک ی،کفیزی انکم بر عالوه

(. Taghdisi & Bosshaq,2012:130اسـت ) افراد و بهداشت اشتغال، آموزش هایطرح و خانواده زیستن بهتر برای
 مسـکن ن، مشـکلداد. در ایـن میـا واحـدی ارائـه تعریف آن از تواننمی و است متفاوتی ابعاد دارای وجود، مسکنبااین

 رشـد خود پیامـد که است مداوم و سریع شهرنشینی تجربه از ناشی عموماً توسعهدرحال کشورهای در درآمدکم هایگروه

 نقـاط سـایر از ، بـیشتوسعهدرحال کشورهای شهرهای سبب همین به باشد.شهرها می به روستاها از مهاجرت و جمعیت

 برای نزاع رقابت و محل همچنین و بوده مواجه شهری درآمدکم هایگروه برای استطاعت قابل مسکن تقاضای با شهری

 اکنـونهم (.Golubchikov & Badyina,2012:6باشـند )یممسـکن  بـا مـرتب  خـدمات و شهری هاییرساختز
ا اقتصاد در ها بهای اقتصادی و ارتباط آنها، فعالیتخانه یریپذانعطافمحیطی و اقلیمی، دوام و  تأثیراتعواملی همچون 

مسکن بر کاهش فقر، توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی نیـز در  تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی جوامع، سطحی باالتر، بافت
 از یاساسـ جـزء یـک نک(. لذا، مسـGolubchikov & Badyina,2012:271اند )قرارگرفتهزمره ابعاد مهم مسکن 

 کننـده حـسینتأم و بشـر هیـاول ازین عنوانبه نکیگر، مسدارتعببه(. Winston,2008:251باشد )می یزندگ تیفکی

 در مهم ابعاد از یکی عنوانبه نکمس کهییازآنجا پس کند.یم یباز یت زندگیفکی بهبود در را یاساس نقش او یتمندیرضا

 در ثرمـؤ یگـام یشـهر مختلف در مناطق نکمس تیفکی سطوح ییشناسا مسلماًدر شهرها است،  یزندگ تیفکی مطالعه

(. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 214:1392الدینی،یفسشهرها است ) نینکسا یتمندیرضا حس و یزندگ تیفکیسطوح  نییتب
سـنجش  یبـرا یاریـعنوان معبـه ( وKamp et al,2003:3) گیردمی نشاءتر مرتب  با سالمت کاز تف یت زندگیفکی
لذا با توجه به  .(Pal & Kumar,2005:18) شودمی فیجامعه تعر یو ماد یروان -یروح یازهایزان برآورده شدن نیم

عاملی مهم در زمینه کیفیت زندگی مطرح است، محققان در رابطه بـا مبحـ  رضـایتمندی  عنوانبهمسکن،  مسئلهاینکه 
 و یمندی سـکونترضـایت بین را مستقیمی ارتباط 1هویمجر و اند؛ در این زمینه مولدرپرداخته هایینظریه ارائه سکونتی، به

 را بعـد چهار 2مارانز و (. کانرلی263: 1393)حاجی حسینی و شهابیان، اندنموده تبیین مسکن انتخاب و مسکن هایاولویت
 خـدمات و موقعیتی، تسـهیالت هایویژگی محیطی،زیست فیزیکی شرای  همسایگی شامل واحد کیفیت هایمؤلفه برای

 سـه (1997) 3آراگـونز و (. آمریگـو2002:85asolo & Strong,Bاند )مهم دانسـته فرهنگی اجتماعی محی  و محلی

 و فـرد پویـا میـان عامل مطالعه سکونت، محی  و فرد میان تعامل چگونگی :کنندمی مطرح بح  این در را مطالعه حوزه
 سـنجش نیـز (2005) 4کـری مـک رفتاری. مطابق نظریه و ادراکی فرایندهای متفاوت تحلیل به پرداختن سکونت، محی 

 مندیمسـکن، رضـایت مندیرضـایت حـوزه سه در مندیرضایت ذهنی، مطالعه و عینی بعد دو در سکونتی مندیرضایت

قابـل  محلـه مندیرضـایت یلهوسبه مسکن مندیخانه، رضایت هایویژگی محله، بررسی مندیرضایت و همسایگی واحد
(. ایـن lee,2008:1206ذهنـی همـراه اسـت ) مطالعات کیفیت زندگی شهری بـا دو دیـدگاه عینـی و است. بینیپیش

درونـی کیفیـت زنـدگی شـهروند  انعکاسدر بعد ذهنی  شودمیترکیبی استفاده  ندرتبهمجزا از یکدیگر و  غالباًرویکردها 
 هـایروشاز  ذهنـین اسـت. بـرای محاسـبه بعـد آو در بعد عینی شـرای  ملمـوس زنـدگی بیـانگر  گرددمیمحسوب 

و ترکیـب  گـرددمیدر بدو امر حوزه زندگی به چند قسـمت تقسـیم  کهطوریبه شودمیتلفی استفاده مخ گیریاندازهقابل
کیفیـت زنـدگی  یبررسـ (.94: 1388قلمروها بیانگر کیفیت زندگی است )رضوانی و همکاران، ازمیزان رضایت از هر یک 

، بلکه به دلیـل رضـایت از زنـدگی و هاانسانر ن بر نحوه رفتاآبه دلیل اثرات  تنهانهشهری بسیار مهم است، این موضوع 
مسکونی مانند مسـکن مهـر  هایمجتمععام، کیفیت زندگی در  طوربهاست و کیفیت زندگی شهری  موردتوجهشادکامی 

                                                           
1 . Mulder & Hooimeijer 

2 . Connerly & Marans 

3 . Amerigo & Aragones 

4 . McCrea 
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 :گیرددر برمیزیر را  هایعرصهخاص دگرگونی  طوربه
  سازدمیتقاضا برای اقدامات عمومی را برجسته. 
 کندمیها را فراهم از استاندارد ایمجموعه. 
 (10: 1394کمانداری، و شکوئی) یزدانگبرمیمکان گزینی سکونتی را  هایانتخابو  هایمتصم. 

 باهدفدر این تحقیق که  روازاین. کندمیمعیارهای مسکن مناسب را تناسب با توان مالی خانوار معرفی  ترینمهمیکی از 
 ارد:دانجام پذیرفته است، متغیرهای زیر مدنظر قرار قائن  مهرشهرتبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شماره شکل

 

 پژوهش روش
ای و پیمایشـی های کتابخانهداده ها، مبتنی برهای کمی و ازنظر شیوه گردآوری دادهرویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش

پـژوهش  امعـه آمـاریج انجام پذیرفته اسـت. 1396ابستان )از طریق پرسشنامه( بوده است. مطالعات میدانی تحقیق در ت
بـا اسـتفاده از روش  نوارخـا 250پژوهش حجم نمونه در این  باشد.خانوار از ساکنان مسکن مهرشهر قاین می 715شامل 

 بـرای اسـت. شـدهاستفاده در دسـترسگیری توزیع پرسشنامه از روش نمونـهمنظور به است. شدهکوکران، در نظر گرفته

شـده استفاده اگـراو روایـی و همگـرا روایی پرسشنامه از روایی سنجش برای و ترکیبی پایایی از پرسشنامه پایایی سنجش
فی همچـون توزیـع فراوانـی، از روش های آمـار توصـیها، عـالوه بـر شـاخصمنظور تحلیل دادهدر این تحقیق به است.
حقیق بر پایه هشـت متغیـر تاین  است. شدهاستفاده( PLSئی )معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جز سازیمدل

. بـرای ستوار اسـتسالمت و آسایش، اوقات فراغت، رضایت از مسکن، اقتصادی، امنیت، محیطی، مدیریتی، و مشارکت ا
 باشد.( مدنظر می1سنجش هر یک از متغیرها چند سؤال و گویه به شرح جدول )

 

 متغیرهای تحقیق .1شماره جدول

 منبع هایهگو مستقل یر وابستهمتغ

کیفیت زندگی ساکنان 
 مسکن مهرشهر قاین

 Sufian (1993) 3 سالمت و آسایش

 Bonaiuto et al (2003)، (1393خواجه شاهکویی و همکاران ) 2 اوقات فراغت

 (1394) شکوئی و کمانداری ،(1389) رجی موالتی 5 رضایت از مسکن
Zivelova and jansky (2008) 

  ;Talen et al (2007) (1388) رضوانی و همکاران 4 ادیاقتص

 (1392) شاه حسنی و توکلی 3 امنیت

، (1394) یرحمانی فیروز جاء و سهراب، (1393) خواجه شاهکویی و همکاران 6 محیطی
 (1388) غفاری

 محقق ساخته 3 مدیریتی

 Massam (2002)، (1392) شاه حسنی و توکلی 3 مشارکت
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 ده موردمطالعهمحدو
(. قاین یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکـز شهرسـتان 2باشد )شکل شهر قاین میقلمرو مکانی این تحقیق، 

متر از سطح دریا قرار داشته و فاصله آن از بیرجنـد مرکـز  1440باشد. این شهر بر روی دشتی هموار در ارتفاع قائنات می
جمعیت این شـهر  1395باشد. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال کیلومتر می 105 استان خراسان جنوبی

در دسـتور  1386پروژه مسکن مهر در شهر قائن نیز همانند بسیاری از نقاط دیگر کشور، در سـال  .تاسنفر بوده  42323
های پیشتاز نسبت به سایر نقاط کشور بود. گرچـه مسـکن مهـر توانسـت کار قرار گرفت. مسکن مهر قائن ازجمله پروژه

هایی از تـدریج نارضـایتیاین شـهر گـردد، امـا بهدرآمد حلی ارزان، به تأمین مسکن برای اقشار متوس  و کمعنوان راهبه
ها مطرح شد. از آن جمله، ضعف در امکانات و خدمات، شرای  محیطی و بهداشتی ساکنان در خصوص کیفیت این مسکن

 باشد.مطرح می
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر قاین .2شماره شکل

 

 هابحث و یافته
تأهل، شغل، میزان  سیت،جن تفکیک به دهندگانپاسخ شناختی جمعیت و فردی مشخصات به مربوط توصیفی آمارابتدا  در

نمونه آماری را مردان  درصد 8/56. بر این اساس، است قرارگرفته موردبررسیتحصیالت، بعد خانوار و نوع منزل مسکونی 
تـرین فراوانـی و کم درصـد 6/44دهند. بیشترین فراوانی مربوط به افراد متأهل بـا درصد آن را زنان تشکیل می 2/46و 

درصـد  8/14ارگر، کـدرصـد  6/7درصد نمونه آماری دارای شـغل آزاد،  0/38درصد است.  8/18مربوط به افراد مجرد با 
 8/42باشند. ازنظر میزان تحصیالت، درصد دارای سایر مشاغل می 6/1آموز و درصد دانش 14دار، درصد خانه 24کارمند، 

درصـد  2/1لیسانس و درصد فوق 2/1درصد لیسانس،  8/26دیپلم، درصد فوق 2/11یپلم، درصد د 8/16درصد زیر دیپلم، 
درصد دارای  6/31، 2درصد افراد دارای بعد خانوار  4/18دهد که باشد. بررسی بعد خانوار پاسخگویان نشان میدکتری می
و بیشتر هسـتند الزم بـه ذکـر  5ای بعد خانوار درصد افراد دار 8/24، و 4درصد افراد دارای بعد خانوار  2/25، 3بعد خانوار 

 درصد 2/5؛ یاهاجار درصد 8/32 ،ملکی درصد 8/56 دهد کهها نشان میگویان دادهاست ازنظر نوع منزل مسکونی پاسخ
ساختاری با رویکرد حداقل  ، از طریق مدل معادالتمدل برازش بررسیدر ادامه، به  است.اجاره  -رهن درصد 2/5رهن و 
 روایی و همگرا روایی شاخص، پایایی عاملی، یبارها ضرایباست. بدین منظور بررسی  شدهپرداخته( PLSات جزئی )مربع

 ، مدنظر است.است واگرا
 :Hulland,1999باشـد ) 4/0 از بیشـتر یـا برابـر بایـد سؤاالت از هریک عاملی یبارها ضرایب: عاملی بارهای ضرایب

 است. شدهداده( نشان 3(. ضریب بارهای عاملی در شکل )195
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 ضرایب بارهای عاملی .3 شماره شکل

 
 تیاهم و دقت یبررس یابر هک سازه ییبیشتر است. بنابراین روا 4/0 از سؤاالت عاملی یبارها تمامی (3) شکل به توجه با

 یعـامل یسـاختارها مانـده،یباق ینشـانگرها دهـدمی نشان شد، انجام هاسازه گیریاندازه یبرا شدهانتخاب ینشانگرها
 آوردند.می فراهم مدل پژوهش در موردمطالعه ابعاد گیریاندازه جهت را یمناسب

 رسشـنامه ازپ روایـی سـنجش یبرا و ترکیبی پایایی از پرسشنامه پایایی سنجش یبرا :همگرا روایی و ترکیبی پایایی

 (2) جـدول در( AVE) همگـرا روایی و ترکیبی پایایی نتایج که است شدهاستفاده PLS روش واگرا روایی و همگرا روایی
 .است آمده

  
 همگرا روایی و ترکیبی پایایی نتایج .2 شماره جدول
 (AVEروایی همگرا ) پایایی ترکیبی سازه

 507/0 796/0 اقتصادی

 651/0 849/0 امنیت

 859/0 924/0 اوقات فراغت

 533/0 790/0 رضایت از مسکن

 739/0 850/0 سالمت و آسایش

 567/0 835/0 محیطی

 667/0 857/0 مدیریتی

 761/0 864/0 مشارکت

 

 وضعیت بودن مناسب توانمیباشد، می 5/0و برای روایی همگرا،  7/0با توجه به اینکه مقدار مناسب برای پایای ترکیبی، 

 .ودنم تأیید را حاضر پژوهش مفهومی مدل در موجود گیریاندازه هایمدل یهمگرا روایی و پایایی
 اصـلی قطـر در موجـود هایخانـه در که حاضر پژوهش در یرهامتغ AVE مقدار جذر (3بر اساس جدول ) :واگرا روایی

 یـا بیشـتر انـد،قرارگرفته لیاصـ قطر راست و زیرین هایخانه در که هاآن میان همبستگی مقدار از اند،قرارگرفته ماتریس

 ت.اس مناسبی حد در دلم یواگرا روایی بنابراین .است برابر تقریباً
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 واگرا روایی نتایج .3 شماره لجدو

 مشارکت مدیریتی محیطی سالمت و آسایش رضایت از مسکن اوقات فراغت امنیت اقتصادی سازه

        712/0 اقتصادی

       807/0 404/0 امنیت

      927/0 295/0 495/0 اوقات فراغت

     658/0 088/0 472/0 343/0 رضایت از مسکن

    859/0 463/0 362/0 498/0 421/0 سالمت و آسایش

   684/0 596/0 413/0 440/0 531/0 430/0 محیطی

  817/0 398/0 363/0 502/0 021/0 432/0 169/0 مدیریتی

 872/0 615/0 503/0 405/0 483/0 122/0 379/0 /280 مشارکت

 

 است. و معیار ، معیارt آماره شامل ،یساختار مدل برازش: ساختاری مدل برازش

 تـا باشـند بیشـتر 96/1 از باید کهباشد می t آماره یساختار مدل برازش بررسی یبرا معیار تریناساسی و اولین :tآماره 

 قـدارم (4) شـکل در نمود. تأیید را یساختار مدل بودن مناسب و مسیرها بودن معناداردرصد  95 اطمینان سطح در بتوان

 .است شدهداده نشان یرهامس t آماره
 

 
 t آماره مقدار با همراه پژوهش مفهومی مدل .4 شماره شکل

 
سـیرها و مناسـب بـودن مـدل ماست که نشـان از معنـادار بـودن  96/1بیشتر از  مسیرهاتمام t آماره (،4شکل ) توجه با 

 ساختاری دارد.
 :2Rمعیار
مقـدار  عنوانبـه 76/0، و 33/0، 19/0. برای این معیار، سـه مقـدار است مدل وابسته پنهان یمتغیرها به مربوط 2Rمعیار

 به مربوط مقادیر تمامی (،4به جدول ) توجه با (.,1998:8Chinباشد )می 2R مالك برای مقادیر ضعیف، متوس  و قوی

یشـتر از مشارکت ب ی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت از مسکن، سالمت و آسایش، محیطی، مدیریتی، واقتصاد یمتغیرها
 مدل پژوهش دارد. مناسب برازش از نشان کهسطح متوس  است 
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 R2 معیار نتایج .4شماره جدول

 2R متغیر

 400/0 اقتصادی

 514/0 امنیت

 374/0 اوقات فراغت

 467/0 رضایت از مسکن

 527/0 سالمت و آسایش

 558/0 محیطی

 446/0 مدیریتی

 459/0 مشارکت

 

 عنوانبه 33/0، و 15/0، 02/0 . برای این معیار، سه مقدارسازدمی مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیار این :2Q معیار

 مقـدار( 5) جـدول بـه توجه با(.  ,2009Henseler :277) باشدمی  2Q مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوس  و قوی
وقات فراغت، رضـایت مقدار متغیرهای اقتصادی، امنیت، ا متغیرهای سالمت و آسایش، و مشارکت، بیشتر از سطح قوی و

 ار است.ی برخوردمناسب برازشش از پژوه مدلباشد. بنابراین از مسکن، محیطی، و مدیریتی بیشتر از سطح متوس  می
 

  2Qمعیار نتایج .5شماره جدول

 2Q متغیر

 190/0 اقتصادی

 317/0 امنیت

 225/0 اوقات فراغت

 186/0 رضایت از مسکن

 373/0 سالمت و آسایش

 236/0 محیطی

 278/0 مدیریتی

 335/0 مشارکت

 
، 01/0. سـه مقـدار شودیمه استفاد GOFبرای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها یک معیار به نام برازش مدل کلی: 

از  (. این معیارWetzels, 2009: 177) است شدهمعرفی GOF عنوان مقادیر ضعیف، متوس  و قوی برایبه 36/0، 25/0
 :شودیمطریق فرمول زیر محاسبه 

 
خـوردار دهد مدل پژوهش از برازش قوی براست که نشان می 555/0در این پژوهش، برابر با  GOFبر این اساس، مقدار 

 است.
 حاصـل نتایج هخالص( 6) جدول .گیرندمی قرار آزمون مورد تحقیق یهافرضیه مدل، تأیید و بررسی از پس بخش این در

 .دهدمی نشان را هافرضیه آزمون از
 

 فرضیات آزمون نتایج .6 شماره جدول

ضریب  هافرضیه
 مسیر

 tآماره 

 860/15 633/0 .ان مسکن مهر تأثیرگذار استفرضیه اول: عوامل اقتصادی بر کیفیت زندگی ساکن

 679/23 717/0 فرضیه دوم: عوامل امنیت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.

 516/11 524/0 است. فرضیه سوم: عوامل اوقات فراغت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار

 564/21 467/0 ت.گذار اسندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرفرضیه چهارم: عوامل رضایت از مسکن بر کیفیت ز

 235/26 527/0 .ذار استفرضیه پنجم: عوامل سالمت و آسایش بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگ
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 457/28 747/0 فرضیه ششم: عوامل محیطی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.

 006/20 668/0 ت.فیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار اسفرضیه هفتم: عوامل مدیریتی بر کی

 854/23 678/0 .فرضیه هشتم: عوامل مشارکت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است

 

 ت:های تحقیق به شرح زیر اس(، نتایج آزمون فرضیه7مطابق با جدول )
 مهر تأثیرگذار است.فرضیه اول: عوامل اقتصادی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن 

ندگی ساکنان مسکن زبر کیفیت  860/15و میزان معناداری  633/0(، عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )
 شود.مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه اول تحقیق تأیید می

 فرضیه دوم: امنیت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.
کنان مسکن مهر تأثیر بر کیفیت زندگی سا 679/23و میزان معناداری  717/0(، امنیت با ضریب مسیر 7با جدول ) مطابق

 شود.مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه دوم تحقیق تأیید می
 فرضیه سوم: اوقات فراغت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.

دگی سـاکنان مسـکن بر کیفیت زن 516/11و میزان معناداری  524/0با ضریب مسیر (، اوقات فراغت 7مطابق با جدول )
 شود.مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه سوم تحقیق تأیید می

 فرضیه چهارم: رضایت از مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.
نـدگی سـاکنان زبـر کیفیـت  564/21و میـزان معنـاداری  467/0(، رضایت از مسکن با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )

 شود.مسکن مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه چهارم تحقیق تأیید می
 فرضیه پنجم: سالمت و آسایش بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.

نـدگی سـاکنان زبـر کیفیـت  235/26معنـاداری و میزان  527/0(، سالمت و آسایش با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )
 شود.مسکن مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه پنجم تحقیق تأیید می

 فرضیه ششم: عوامل محیطی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.
گی ساکنان مسـکن کیفیت زندبر  457/28و میزان معناداری  747/0(، عوامل محیطی با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )

 شود.مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه ششم تحقیق تأیید می
 فرضیه هفتم: عوامل مدیریتی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.

نان مسکن ندگی ساکزبر کیفیت  006/20و میزان معناداری  668/0(، عوامل مدیریتی با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )
 شود.مهر تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ لذا فرضیه هفتم تحقیق تأیید می

 فرضیه هشتم: مشارکت، بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر تأثیرگذار است.
اکنان مسـکن مهـر بر کیفیت زندگی س 854/23و میزان معناداری  678/0(، مشارکت با ضریب مسیر 7مطابق با جدول )
 شود.عناداری دارد؛ لذا فرضیه هشتم تحقیق تأیید میتأثیر مثبت و م

 

 یریگجهینت
کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهرشهر قاین موردبررسی قرار گرفت. در این زمینه، رابطـه عوامل مؤثر بر در این تحقیق، 

فراغت، رضایت  گانه شامل: اقتصادی، امنیت، اوقاتهای هشتمیان کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهرشهر قاین با مؤلفه
نتایج نشان داد عوامـل اقتصـادی بـر  طورکلیبهاز مسکن، سالمت و آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت ارزیابی شد. 

منظور سنجش تـأثیر عوامـل ( تأثیر مثبت و معناداری دارد. به633/0کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، )با ضریب مسیر 
های رضایت از میزان درآمد، رضایت از شغل، رضایت خـانواده از مهر، شاخصاقتصادی بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن 

های جاری در ماه موردسنجش قرار گرفت. بر این اساس هرچه وضعیت اقتصادی ساکنان بهبود شغل، و رضایت از هزینه
ه امنیت بر کیفیـت زنـدگی ها را نیز به همراه خواهد داشت. بررسی تأثیرگذاری مؤلفیابد، موجبات ارتقاء کیفیت زندگی آن

هایی ( حاکی از تأثیر مثبت و معناداری داشت. در ایـن خصـوص شـاخص717/0ساکنان مسکن مهر نیز )با ضریب مسیر 



 1399 تابستان، 2، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                        42

ازجمله رضایت از وضعیت امنیـت، رضـایت از امنیـت پارکینـگ، و امنیـت فرزنـدان در هنگـام شـب در بیـرون از خانـه 
توان انتظار داشت که بهبود کیفیت زندگی ضعیت امنیت در محل ارتقاء یابد، میرو، هرچه وموردسنجش قرار گرفت. ازاین

زمان گذرانـدن اوقـات فراغـت بـا های مـدتساکنان را به همراه دارد. همچنین مؤلفه اوقات فراغت که شـامل شـاخص
( تـأثیر مثبـت و 524/0باشد بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر )با ضریب مسیر خانواده، و رضایت از اوقات فراغت می

توان تأثیر مثبتـی بـر معناداری داشت. در این زمینه، با فراهم آوردن شرای  الزم جهت گذران اوقات فراغت خانوارها، می
های تمایـل بـه زنـدگی در ها گذاشت. در همین راستا، مؤلفـه رضـایت از مسـکن کـه شـامل شـاخصکیفیت زندگی آن

ها، و تمایل به احت مسکن، رضایت از طراحی دکوراسیون خانه، رضایت از همسایههای مسکن مهر، رضایت از مسمجتمع
( تأثیر مثبت و معناداری داشت. 467/0باشد بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر )با ضریب مسیر زندگی در آپارتمان می

سـاخت مسـکن، موجبـات نتایج حاکی از آن است که اعمال نظرات و انتظارات متقاضیان مسـکن در مراحـل طراحـی و 
انجامد. همچنین بررسی ها میها از کیفیت مسکن را به همراه دارد که متقابالً به بهبود کیفیت زندگی آنمندی آنرضایت

( تـأثیر 527/0مؤلفه سالمت و آسایش، نشان داد که این مؤلفه بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، )با ضـریب مسـیر 
های رضایت خانواده از سالمت خود، و رضایت از آسـایش سی مؤلفه مذکور از طریق شاخصمثبت و معناداری داشت. برر

ها را افزایش داده و و آرامش انجام شد. در این خصوص، تأمین شرای  الزم جهت بهبود آسایش ساکنان، رضایتمندی آن
ی رضایت از مسیر دسترسی خانـه بـه هاها تأثیرگذار باشد. مؤلفه محیطی نیز که شامل شاخصتواند بر کیفیت زندگیمی

محل کار، رضایت از فضای سبز، رضایت از بهداشت فضاهای عمومی، رضایت از تمیزی معابر، رضایت از طراحی خانه، و 
( تـأثیر مثبـت و 747/0باشد بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر، )با ضـریب مسـیر روها میها و پیادهرضایت از خیابان
که بـا ارتقـاء نحویرای  محیطی همواره ازجمله عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی ساکنان بوده است؛ بهمعناداری داشت. ش

هـا نوبه خود موجب ارتقاء کیفیت زندگی آنتوان رضایت ساکنان را افزایش داد که بهشرای  محیطی و بهداشتی محل می
یت از وضـعیت کنتـرل ورود و خـروج بـه مجتمـع، های رضاخواهد شد. عالوه بر این، عوامل مدیریتی که شامل شاخص

باشد بر کیفیت زندگی ساکنان مسـکن مهـر، مدیره مجتمع، و رضایت از میزان شارژ آپارتمان میرضایت از اعضای هیئت
هـای مسـکن مهـر در ( تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بر این اساس بـا آمـوزش سـاکنان مجتمع668/0)با ضریب مسیر 
تواند رضایت سـاکنان را بـه همـراه داشـته باشـد. درنهایـت مؤلفـه مدیریت امور مختلف ساختمان، می راستای چگونگی

پذیری افراد مجتمع، و همکاری و مشارکت در مسائل عمـومی از های رضایت از مسئولیتمشارکت نیز که شامل شاخص
( تأثیر مثبت و معناداری دارد. 678/0یر باشد بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر )با ضریب مسجانب ساکنان مجتمع می

هـا در خصـوص مـوارد پذیری آنمؤلفه مشارکت نیز با بهبود همبستگی اجتماعی میان ساکنان، موجبات بهبود مسئولیت
ها تأثیر مثبت خواهد داشت. نتایجی که در این تحقیـق بـر مشترك مختلف شده و لذا بر رضایتمندی و کیفیت زندگی آن

ذاری عوامل اقتصادی، امنیت، مشارکت، مدیریت، عوامـل محیطـی، اوقـات فراغـت، سـالمت و آسـایش، و مبنای تأثیرگ
(، 1398) یزدانـی و همکـارانرضایت از مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر قائن حاصل شد با نتایج تحقیقـات 

(، بهمنـی و 1396(، زادولـی خواجـه )1397(، نـورائی و کهـن )1398) کیـانی و همکـاران(، 1398) آزادخوانی و همکاران
 و همکـاران 2زینـالو (، 2012) 1امانوئـل، (1393همکـاران ) و رفیعیـان، (1395) آقبالغـی و همکـاران(، 1395رحمتـی )

شـده یشنهادهایی جهت بهبود سطح کیفیت زندگی سـاکنان مسـکن مهـر قـاین مطرحپهمخوانی دارد. در ادامه  (2012)
 است:
 ی؛اوقات و فراغت در مسکن مهر از طریق افزایش سرانه فضای سبز و عموم ایجاد امکانات گذران 
 های ورزشی، خانوادگی و همگانی؛ایجاد شورونشاط اجتماعی جهت بهبود سالمت جسمانی از طریق همایش 
 افزایش کیفیت طراحی، ایجاد تنوع و زیباسازی فضاها؛ 

 موجود؛ هایپارك و سبز فضای سطح کیفی ارتقای 

                                                           
1 . Emmanuel 

2 . Zainal 
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 اجتماعی؛ نظارت تقویت طریق از اجتماعی امنیت سطح ریبض افزایش 

 آموزشی؛ و فرهنگی مراکز افزایش فراغتی، فضاهای و مراکز ایجاد 

 احداث؛ هایمکان تعیین و هاطرح تعیین در ساکنین مشارکت 

 های مسکن؛تدوین سازوکاری جهت کمک به ساکنین برای بازپرداخت اقساط وام 
 ساکنان؛ سنی رده با متناسب هایکاربری ایجاد و تلفمخ اقشار نیازهای به توجه 
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