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عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران

اح مد ا سد ی
عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه بزرگمهر قائنات ،قائن ،ایران
تاریخ دریافت7931/10/ 19 :

تاریخ پذیرش7931/ 04 / 20 :

چکیده
پروژه مسکن مهربزرگترین طرح ملی مسکن در ایران میباشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل
حه و رهم نکسم یا
تمن انکاس ید ن رط زا  ححح ححح
از این تجربه احساس میشود .از این رو هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان رض یا ت ت
عوامل فردی مؤثر بر آن میباشد .جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر شهر بناب و حجم نمونه بر اس ف سا ر وک لوم ک نار    
 114خانوار برآورد شدهاست ..این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده واب مج راز عع ععععآوری اطالع  تاعلاطم لماش تا ا نس ا و ید   

پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان میباشد .در جهت تجزیه وتحلی ب تاعالطا ل هه هههههوس رن هلی مم ممما رازف  spssو از
آزمو نن نه نومن کت یت یرامآ یا ه

هههههه ههههای ( )T-testب نعم یبایزرا یار یییییی ییداری رض یا تت تمن و ید

اعبا د ینچمهو نآ  ننن ننن نن از آزم نو   

کولموگروف -اسمیرنف ( )K-S testبرای برازندگی توزیع نرمال بودن شاخصه پ یگتسبمه بیرض و ا ی شجنس یارب نوسر
همبستگی بین ویژگیهای فردی ورضایتمندی وروش رگرسیون خطی برای بررسی همبستگیه یعتو ا ی و نزو ن

 مهس ه زا کیر

     
  

شهای (واحد مس ینوک  ، ،مشاععع ،مجتم ممع
شاخصها در رضایتمندی کل استفاده شد ،که یافتههای تحقیق عدم رضایت ساکنین از بخ 
ومحله) و همچنین نتایج حاصل از ضریب پیرسون نشان میدهد که همبستگی مثبت و معنی دار بین عوامل فردی با رضایتمندی را
وجود دارد.

تمندی سکونتی ،عوامل فردی ،مسکن مهر ،شهربناب
واژگان کلیدی :رضای 

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
یترین فضای زندگی است
مسکن خردترین وکوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان ومحیط وخصوص 
(اجزا شکوهی و ارفعی .) 42 - 33 :4931 ،دراجالسسس دوم اس ناک بشر ( ( )HABITAT2در اس نتشاد هیکرت لوبنات    
ی .) 3:1382 ،در ایر ا نا صص صصصول  31و 43
سرپناه ومسکن مناسب را ازحقوق اولیه هر خانوار عنوان کردهاند (پورمحمدی ی
یکن م نکسم هک د ن بسا     
یداند و عنوان می ی
قانون اساسی ،داشتن سرپناه مناسب و ایدهآل را حق هر خانوار ایرانی م 
صرفًاًا داشتن یک سرپناه نیست بلکه مسکن مناسب باید از شرایط نورگیر ،طیحم تشادهب ،ی     اس زاس ماکحت هه هههای،
شه و یناسنا یا
اصول و معماری شهرسازی و  ...درشرایط ایدهآلی قرار داشته باشد تا بتواند به رش زرا یلاعت و د شش شش
اجتماعی کمک کند (پورمحمدی .)2 :138 5،مسکن از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دس رگ هب ت یی یییب نا
بوده و اما مسئله مسکن بعد از انقالب صنعتی و از زمانی که کمبود مسکن بر اک یا رگر ک نا ممم مممم درآم و سوسحم د
کیفیت تسهیالت زیر استاندارد قرار داشت ،مورد توجه جدی قرار گرفت (مامفورد ) 246 : 2006 ،وکشورهای مختلف
دنیا و ازجمله کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای متنوعی برای تأمین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد ارائه
کردند .در همین راستا در ایران طرح مسکن مهر درسال  38 16به پیشنهاد دولت وبا تصویب مجلس شورای اس یمال
لهای اجرایی آن در سال  387 1تدوین وعملیات اجرایی آن نی زا ز
فعالیت خود را شروع کرد .مطالعات و دستورالعم 
سال  388 1آغاز شد و در حال حاضر نیز بخشی از این طرح به نتیجه نه یا ی رهب و  هه هههبر شخبو هدیسر یراد    

قابل

توجهی از این طرح در مراحل اجرایی وساخت قرار دارد .طرح مسکن مهر طرحی است که در سال  1386با اهداف
ایجاد تعادل میان عرضه وتقاضای مسکن با حذف قیمت زمین ،تأمین مسکن اقشارکم درآمد و بیبضاعت ،کنتر و ل
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن ،رونق بخشی به تولید مس ،نکسم دیلوت مجح شیازفا و نک      

کاهش هزینههای مسکن (اجاره بها٬رهن و خرید) ازسبد هزینه خ اونا ررر ،تأممین نیازه و یتشابنا یا

و نکسم یتآ   

برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب به تبع آن کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطر یدرگ ح دد ددد .در واقع
آنچه که درسالهای اخیر به نام پروژه مسکن مهر در وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شده ،تجربهای جدی یارب د   
تأمین مسکن گروههای کمدرآمد بوده است (نسترن ورعنایی .) 3:1389 11،مسکن یا فضای زندگی بای تهج ود زا د   
مادی و معنوی دارای کارایی باشد تا سبب ایجاد حس مطلوبیت ازمسکن گردیده ورضایت ساکنین رافراهم آورد .به
طهای مسکونی مطالعه شده وثاب هدش ت   
طور کلی رضایت مسکونی یکی از موضوعاتی است که اکثرًاًا در زمینه محی 
یباشد وهمچنین بیان شده که رضایت از زندگی ارتباط نزدیکی ب تیاضر ا   
که بخشی از حوزه رضایت از زندگی م 

تمندی از مح ود رد تیاضر نازیم هب یتنوکس طی      
مسکونی دارد ( .)Ge&Kazunori,2006:166از این رو رضای 
معیار واحدهای مسکونی ومحله یا واحدهای همسایگی بطور مستقیم و ویژگیهای شخص  یگنهرف ،ی وو ووو اجتم یعا

فرد به طور غیرمستقیم بستگی دارد ( .)Galster&Hesser,1981:735از این رو ه شجنس قیقحت نیا یلصا فد      

میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهربناب در سطوح واحد مسکونی ،فضاهای مش عا  ،،مجتم ععع مس و هلحم و ینوک
یباشد.
عوامل فردی م ثؤ ر بر آن م 

ارزیابی شاخصهای کیفیت محیط شهری35 ...

مبانی نظری
تعریف مسکن
ف؛ مسكن كي
در سادهترين تعري 

يآيد اما
مكان ف يكيزي است و به عنوان سرپناه نياز اوليه و اساسي خانوار بهشمار م 

در تعريفي عامتر مسكن چ يزي فراتر از كي

مكان ف يكيزي است و شامل كليه خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي

بهترزيستن انسان است .مفهوم مسكن عالوه بر ساخت ف يكيزي كه كي

خانواده به عنوان سر پناه مورد اس ارق هدافت ر   

يگيرد كه شامل كليه خدمات و تسهيالت ضروري مورد نياز براي به يز ستي
یدهد ،كل محيط مسكوني را ن زي دربر م 
م
خانواده و طرحهاي اشتغال ،آموزش و تندرستي افراد است .در واقع تعريف و مفهوم عام مسكن كي

واحد مسكوني

يگردد( .مخبر.)81 : 1363 ،
نيست بلكه كل محيط مسكوني را شامل م 

در دومين اجالس اسكان بشر (  ) 1996كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب اين گونه تعريف شدهاست :سرپناه
مناسب تنها به معناي وجود كي

سقف با يال سر هر شخص نيست؛ سرپناه عي ني آس ،بسانم ياضف ،بسانم شيا     

دسترسي ف يكيزي و امنيت مناسب ،امنيت مال ؛ك پايداري و دوام سازهاي ،روشنا يي  ،تهويه و سيستم گرما يي مناس ،ب
تهاي اوليه مناسب از قبيل :آبرساني ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،يك فيت مناسب زيستمحيط لماوع ،ي   
زيرساخ 
بهداشتي مناسب ،مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهيالت اوليه است ،كه همة اين موارد بايد با توجه به
استطاعت مردم تأمين شود( .پورمحمدي.) 4:13 82 ،
تعریف مسکن مهر
  

اجرای طرح مسکن مهر که از سال  1386آغاز گردید در حقیقت میتوان کی ناونع هب د چر اس شخ خ رد یرات    
سیاستگذاری وتمرکز بر هدف تأمین واحدهای مسکونی ملکی مناسب برای گروههایی قلمداد شود ک ونکات ه ن رد    

ینمودند (چگنی .) 32 : 1389 ،دلیل اتخاذ مسکن مهر اعتق هدمع رب تلود دا     
برنامهریزیها نقش محوری را ایفا نم 
بودن قیمت زمین در قیمت مسکن بودهاست .بر مبنای این اعتقاد پیش بینی شده که با حذف قیمت زم تمیق زا نی   
یتوان زمینه کنترل قیمت را در این بخش فراهمآورد .در مبانی این طرح چنین استدالل شده که چون هزینه
مسکن م 
تمام شده ساخت باال است و واحد مسکونی گران به دست مصرف کننده نهایی میرسددد ،براای آنک وناخ کی ه ار    
بتواند واحد مسکونی ارزان قیمت و مناسب تهیه کند ،اولین راهکار کاهش هزینه تمام شده ساخت خواه دوب د  ... ..در
این چارچوب با حذف یا کاهش گرانترین عنصر که همان قیمت زمین است ،هزینه احداث مس  نک کک کککاهش خواهد
نهای تحت اختیارش را در قالب اجاره  99ساله بر تخاس یا   
یافت .در این چارچوب طرح مسکن مهر دولت زمی 
مسکن در اختیار تعاونیها قرار میدهد و با دادن تسهیالت بانکی به آنها انتظ دحا اب هک دراد را ا خ ث ا نیا رد هن
اراضی اعضای تعاونی صاحب مسکن شوند .در این طرح عالوه بر اجاره دادن زم تدم هب نی    

    

 99س لا ههه ،باا ارائه

تسهیالت قرض الحسنه با نرخ حداقل ( %7 ،%4و  )%9وحذف قیمت زمین از قیمت تمام ش و نکسم هد

تخادرپ    

نصف هزینههای صدور پروانه و هزینه آمادهسازی زمین و تاسیسات زیربنایی از محل یارانه بخش مسکن دسترسی
ینماید (همان.) 33 :
خانوارهای کمدرآمد را به مسکن تسهیل م 
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تمندی سکونتی
رضای 
بنیانهای نظری براین امر استوار است که رضایتمندی سکونتی تفاوت بین مسکن ومحلۀ موجود ،واقعی و مطلوب
یکند ( .)Mohit,2009:19اوگو رضایتمن رد ار یتنوکس ید جج ج ججججۀ رض تیعضو زا درف تیا    
خانوادهها را محاسبه م 
یدان ک یبایزرا تهج رد یلوصاو یداصتقا ریغ یشور ار نآو د ی م نکسم تیف
سکونتی کنونی فرد می ی

یداند
یییییییییی یییییییییی

( .)Teckh-Hong,2012:109به طور کلی ((نظریه رضایتمندی سکونتی)) به منظور تعی امنهار بوچراچ کی نی     
برای شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها وبافت محل س تنوک

آنه هلحم و هناخ زا معا( ا )))) )))))٬ک بناوجرب ه   

گوناگون رضایتمندی تاثیرگذار است ،بکار میرود .در تعریفی دیگر ،رضایتمندی سکونتی معادل میزا تیاضر ن   
تجربهشده افراد از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب میشود .همچنین رضایتمندی سکونتی به عنوان احس سا
رضایتاز دست یافتن فرد به آمال ونیازهای سکونتی خویش تعریفشده وبه عنوان شاخصی مهم توسط برنامهههریزان
یرود (رفیعیان .) 69:1389 ،ارزیابی رضایتمندی سکونتی میتوانددد در جه نازیم شجنس ت    
وسیاستگذاران بکار م 
یت او ننن در
شهاا را م مم 
دستیابی به اهداف و پروژههای شهری م ثؤ ر واقع شده و همینطور نتایج حاصل از اینگونه پژوه 
ارتقای کیفیت محیط زندگی به کار بست (رفیعیان و همکاران .)5 ،3931،در این راستا برنامهریزان توجه زیادی برای
یهای فیزیکی (همچ و طیارش نو
طهای با کیفیت نمودهاند تا با فراهم آوردن ویژگ 
خلق محی 

و رظنم ،هناخ کبس    

تسهیالت آن) ،ویژگیهای اجتماعی (روابط دوستانه در همسایگی ،گروههای قومی ،نژادی و یا گروههای در آم )ید
و یا ویژگیهای نمادین (احساس هویت و ارزش و اعتبار) ،احساس رفاه و رض لقتنم دارفا هب ار یدنمتیا      س دنزا
(همان به نقل از هندال .) 1981
عوامل تأثیر گذار بر رضایتمندی
اندازهگیری میزان رضایت از سکونتگاه پیچیده است و به عوامل بسیاری بس رب .دراد یگت ر اتشون یس رها طوبرم ی     
میزان رضایت از محیط سکونتی نشان از آن دارد که درک میزان رضایت از سوی هر ش فلتخم طیارش رد و صخ    
شخصی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فیزیکی متفاوت است (رفیعیان 388 1 ،به نقل از وان پل.) 997 1 ،
ماراناس و راجرز نیز عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی را شرایط اجتماعی و کالبدی بر شمردهاند .م هک یلد   
ی عین .دوب ینهذ و ی    
توسط این افراد به سال  1975در مورد رضایتمندی سکونتی ارائه گردید بر اساس ویژگیهای ی
یهای ذهنی و
افراد در جهان عینی زندگی میکنند اما تصمیمگیری در مورد وضعیت مکانی آنها بیشتر بر اساس ویژگ 
ادراکی آنهاست .در حقیقت رضایتمندی سکونتی یک واکنش ذهنی به محیط عینی است (غی یا ی اکمه و  را ،ن    2931
به نقل از پوتر و کانتاررو.) 2006 ،
مدل ارائه شده توسط فرانچسکاتو  6حوزه طبقه بندی شده از متغیرهای تأثیر گذار بر رضایتمندی را ب حرش نیا ه    
بیان میدارد .1 :ویژگیهای عینی محیطی (ویژگیهای قابل مشاهده در محیط) .2 ،مشخص یدرف تا    (خصوص تای
فردی که بر محیط تأثیر میگذارند شامل عوامل جمعیتی ،شخصیتی ،ارزشها ،انتظارات و امید ب هدنیآ ه    (ذبیح و ی
همکاران .3 ،) 105 ،0931 ،باورها و اعتقادات ،ادراک .4 ،احساسات و  .6نی اتفر تا ری    ).(Bahi& Line,2008:660
بر اساس این مدل به طور خالصه سه حوزه مهم تأثیر گذار بر کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی عبارتند از:

ارزیابی شاخصهای کیفیت محیط شهری37 ...

محیط فیزیکی شامل مسکن ،واحد همسایگی و خدمات و تسهیالت ،نمای ساختمانها
محیط اجتماعی شامل روابط خانوادگی ،روابط با همسایهها ،امنیت
شها ،احساسات ،شغل ،تحصیالت ،مالکیت
خصوصیات فردی مانند سن و جنس ،ارز 
یهای شخصی ،توسط
آمریگو نیز در مدلی بیان میدارد ویژگیهای عینی محیط مسکونی پس از ملحوظ نمودن ویژگ 
یش نو ددد و اگر یدعاسم رظن درف      
یگردند و باعث افزایش میزان رضایتمندی از محیط م 
فرد ،ارزیابی شده ،ذهنی م 
نسبت به محیط سکونتش داشته باشد و از آن راضی باشد ،رفتاری متناسب با این دیدگاه خواهد داشت که معموًالًالًالًال
ینماید (Amerigo& Ignacio, 1997:56).
در جهت بهبود شرایط فعلی محیط اقدام م 

محدوده و قلمرو پژوهش
محدودهی مورد مطالعه در این پژوهش پروژههای مسکن مهر شهر بناب است .این شهر در موقعی ییایفارغج ت   

36

درجه و  54دقیقه الی  37درجه و  01دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  30دقیقه الی  46درجه طول شر وشک یق ر   
واقع شده است.

نقشه ( - )1موقعیت جغرافیایی بناب

Source: Authors

یباشددد .و روش گر امیپ عون زا تاعالطا یروآد ی زا هدافتسا اب و یش       
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می ی
پرسشنامه و مصاحبه رودر رو با ساکنان طرح مسکن مهر است .در جهت تحلیل دادهها از آزمونهای آماری تی تک
ف -اس فنریم
نمونهای ( )on sample T-testبرای ارزیابی معن یراد ی  ،،همچن ننین از آزم ورگوملوک نو فف فف

()K-S test

یه یا
برای برازندگی توزیع نرمال بودن شاخصها و ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش همبستگی ب گژیو نی یی یی
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فردی ورضایتمندی وروش رگرسیون خطی برای بررسی همبستگیها وتعیین وزن و سهم هریک از شاخصه رد ا
رضایتمندی کل بین ساکنین مسکن مهر بناب استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در ای لماش قیقحت ن    
خانوارهای ساکن درمساکن مهر شهر بناب می باشدکه این مساکن در سایتی با نام شهرک ولی عصر (عج) در جنوب
غرب شهر بناب با  4328واحد از سال  1386شروع به کار کرد .در حاال حاضر ایاپ ذخا یاهدحاو دادعت نننن نننننک و را
واگذارشده در محدوده مورد مطالعه (شهرک ولی عصر (عج) توسط کلیه گارگروههای اشاره شده ،حدود  367واحد
یباشد ،که از این تعداد در حال حاضر حدود  261واحد مورد استفاده قرار گرفته که دارای ساکنین میباش  د ( (اداره
م
راه و شهرسازی شهر بناب .)4931،حجم نمونه استفاده از فرمول کوکران  114نفر برآورد شد.
بحث و یافتهها
تمندی از سطوح واحد مسکونی ،فضاهای مشاع ،مجتمع مسکونی و محله
توصيف آماري معیارهای رضای 
در این تحقیق ،ابتدا ابعاد م ثؤ ر برمیزان رضایتمندی ساکنین از مساکن مهر راعنوان کرده وبرای بررسی نقش هر یک
از ابعاد مورد نظر خویش ،گویههایی را تنظیم نموده تا پس از پاسخگویی هریک از اعضای جامعه نمونه ،به بررسی
یباشد.
آماری وتحلیل آنها بپردازیم .ابعاد مورد نظر در این تحقیق به شرح جدول زیر م 
جدول شماره  :1معرفی سازههای مورد مطالعه تحقیق
تعدادشاخصها

ردیف

معیارهای مؤثر برسنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر

1

شهای داخلی واحد مسکونی
تمندی از بخ 
رضای 

20

2

شهای مشاع واحد مسکونی و مجتمع
تمندی از بخ 
رضای 

15

3

تمندی از مجتمع مسکونی
رضای 

14

4

تمندی از محله
رضای 

14

Source: Authors
و ضع یت ر ضای تم ندی از ب خشهای داخل ی واحد مسکون ی
محرمی ت
دید و من ظر
نورگ یری ساخ تمان
جزئیات و متعلقات ساخ تمان
طراحی و معماری داخلی
اندازه آش پزخانه
اندازه دهل یز
اندازه اتاقها
تعداد اتاقها
ابعاد واحد مسک ونی
حشرات موذی و ح ی وانات
بوی نامط ب وع
س ر و ص دا
ته ویه
عایق حرارتی
اس تحکام و مقاوم ت بنا
ک یف ی ت مصالح داخلی
امکانات و تسه یالت (آب،
تاس یسات سرمایش و گ رمایش

4.2
3.51
3.56
2.33
2.41
3.16
3.18
2.9
2.81
3.25
1.93
2.91
2.86
3.95
3.56
2.95
3.25
4.1
4.14

5

4

3

2

1

0

شهای داخلی واحد مسکونی Source: Research findigns
نمودار شماره  -1میانگین وضعیت رضایتمندی از بخ 

ارزیابی شاخصهای کیفیت محیط شهری93 ...

صه روکذم یا   
درمعیار رضایتمندی از بخشهای داخلی واحد مسکونی ،بیشترین فراوان خاش رد نایوگخساپ ی صصص صصص
   

مختص سؤاالت 81 ،71 ،6 ،5 ،2 ،1:و  19میباشد 85 / 96 .درصد معتقدند ک هب شیامرگ و شیامرس تاسیسات ه

صورت مطلوب در واحد مسکونی وجود دارد 90 / 35 .درصد معتقدند که تسهیالت (آب ،برق ،گاز ،تلفن) به راحتی
برای واحد مسکونی آنها تأمین میشود 78 / 07 .درصد معتقدند عایق حرارتی به صورت مطلوب در واحد مس ینوک
آنها رعایت شده است 97 / 36 .درصد از آنها معتقدند تهویه به صورت مناسب در واحد مسکونی آنها وجود دارد ،کههه
نشان دهنده این است که این امر به خوبی در ساخت واحدهای آنها رعایت شده است 72 / 80 ..درص زا د ش صخا
محرمیت احساس رضایت داشتهاند.
وضع یت رضایتم ن دی از بخش های مشاع واح د مسکون ی
دخال تها و ک نجکاوی ه مسایگان

2.94
3.76

ه مگ ونی اجتماعی و ف ره نگی ه مسایگان

3.75

س طح ف ره نگ و رف تار ه مسایگان
مشارک ت و احساس مس ئ ول ی ت ساک ن ین در امور محلی

3.55

سر و صدای ه مسایه

3.18

بزه کار ی

4.18

تعداد واحدهای موجود در مج تم ع

3.88

مدیریت ساخ تمان

3.11

شار ژ

3.02
3.07

نظاف ت بل وک
رو ش نایی بل وک

3.57

ش وتی نگ ( جم ع آوری زبال ه)

3.58

آسانس و ر

2.44
2.92

4

5

پارک ی نگ

2

3

0

1

نمودار شماره  - 2میانگین وضعیت رضایتمندی از بخشهای مشاع واحد مسکونی Source: Research findigns

صهای ،4 ،3
بیشترین درصد فراوانی درمعیار رضایتمندی ازبخشهای مشاع واحد مسکونی ومجتمع متعلق به شاخ 
 8و  9میباشد 54 / 38 ،درصد پاسخگویان از وضعیت شوتینگ (جمع آوری زباله) در بخ تجمو دحاو عاشم ش مع    
مسکونی خود اس .دنراد تیاضر سا      56 / 14درص  دوخ تیاضر نایوگخساپ زا د ر کولب ییانشور زا ا

مالعا

     

کردهاند 58 / 77 .درصد پاسخگویان نیز از تعداد واحدهای موجود در مجتمع راضی بودند 55 / 26 .درص نایوگخساپ د   
از نبود بزهکاری در منطقه رضایت کامل خود را اعالم نمودند.
وضع یت رضایتم ن دی از مج تمع مسکون ی
مس یرهای پیاده رو ی

1.45
3.47

ف ضای پارک خودر و
دس ترسی به حم ل و نق ل عم ومی

3.37

نگه بانی ورود ی

3.96

حض ور افراد غریبه

4.34

ایم نی (اطفا حریق)

3.38

امن ی ت (سرق ت ،اعت یاد و )...

4.09

تاکسی و آژانس

3.06

مسجد و حس ی ن یه

2.54

ف ضای س بز

1.14
1.22

ف ضای باز ک ودکان
مهدک ودک و دبس تان

3.11
2.08

5

4

3

خرده ف روشی (می وه ف روشی ،نانوائی و)...

2

1

0

نمودار شماره  - 3میانگین وضعیت رضایتمندی از مجتمع مسکونی Source: Research findigns
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بیشترین درصد فراوانی در معیار رضایتمندی از مجتمع مسکونی متعلق به شاخصهای  3و  4م ممیباشددد 78 / 07 ،در
صد از پاسخگویان از فضای بازی کودکان و  85 / 96آنها از فضای سبز اص ًالًال راضی نبودند ،که نشانگر نب یاضف دو   
یباشد.
عها م 
بازی و فضای سبز در محوطهی مجتم 
وضع یت رضایتم ن دی از م حله
مشابه ت با ساک نان

3.25

نزدیکی به اق وام و دوس تان

3.33

نزدیکی به مرک ز شهر

3.24

نزدیکی به مح ل کا ر

3.02

ک یف ی ت معابر

1.32
1

مراک ز بهداش تی و درمانی

1

مراک ز ف ره نگی (ک تابخانه ،س ی نما)

1

ف ضاهای گذراندن اوقات ف راغت

1.13

امکانات و مراک ز ورز شی
خرده ف روشی

1.93

خدمات ( بانک ،پس ت ،آرایشگری و )...

1.25

ک تابخانه

1.1

پارک محله

1.18
3.19

3.5

امکانات آموزشی و مدار س

3

2

2.5

1

1.5

0.5

0

نمودار شماره  :4میانگین وضعیت رضایتمندی از محلهSource: Research findigns

صه یا
بیشترین درصد فراوانی در معیاررضایتمندی از محله متعلق خاش هب صصص صصص

 8 ،7 ،6 ،3،2و  9م ممیباشددد82 / 45 ،

درصد از پاسخگویان از پارک محله اص ًالًال راضی نبودند 90 / 35 .نیز از شاخص کتابخانه خیلی ناراض دندوب ی 86 / 84 ... ..
درصد نیز از مراکز ورزشی خیلی ناراضی بودند 001.درصد از پاسخگویان از شاخص فضای گذران اوق تقارف تا   
خیلی ناراضی بودند 001.درصد از پاسخگویان از مراکز فرهنگی و  001درصد آنها نی ینامرد یتشادهب زکارم زا ز     
کام ًالًال ناراضی بودند.
تمندی ساکنان مسکن مهر
جدول شماره  :2میانگین معیارهای مؤثر برسنجش میزان رضای 
میانگین معیار

ردیف

نوع معیار

1

شهای داخلی واحد مسکونی
رضایتمندی از بخ 

2.34

2

شهای مشاع واحد مسکونی ومجتمع
رضایتمندی از بخ 

2.20

3

رضایتمندی کلی از مجتمع

2.88

4

رضایتمندی از محله

2.01

Source: Research findigns

بررسی نرمال بودن دادهها
به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده الزم است تا نوع توزیع متغیر
ف -اسمممیرنف ()K-S test
به لحاظ نرمال بودن پراکندگی آن ارزیابی شود ک زا دروم نیا رد ه آز ک نوم و ورگومل ففففف ففففف
استفاده شد .همانطور که در جدول مشاهده میشود این آزمون در سطح اطمینان  % 95انجام میگیرد .در ای نومزآ ن   
یکنند:
ما دو فرض داریمH1 :دادهها از توزیع نرمال پیروی م 
یکنند:
 H0دادهها از توزیع نرمال پیروی نم 
اگر سطح معنی داری در هرکدام از متغیرهای مذکور در جدول بزرگتر از  0/ 05باشند ،پ  اب س ا انیمط ن    
یکنیم.
یتوان گفت این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند ،در غیر اینصورت به نرمال بودن دادهها شک م 
م

 95درصد

ارزیابی شاخصهای کیفیت محیط شهری41 ...
جدول شماره  :3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال
رضایتمندی ازبخش رضایتمندی ازبخش رضایتمندی از مجتمع رض زا یدنمتیا    
های داخلی
تعداد
پارامترهای نرمال

بیشترین اختالف

های مشاع

  
رضایتمندی کلی

مح له

114

114

114

114

114

میانگین

2.0029

3.3310

2.8774

3.2004

3.3310

انحراف معیار

. 60771

1.13599

. 89908

. 76886

1.13599

قدرمطلق

. 199

.081

. 159

041

.081

. 48 1

. 109

. 098

. 086

. 109

-. 199

-.081

-. 159

-.041

-.081

کولموگروف -اسمیرنوف )(Z

2.113

2.912

94 6 1.

19 14

1.912

سطح معناداری )(sig

. 000

.100

. 006

. 023

.100

م ث بت
منفی

Source: Research findigns

یباشند و در واقع نرمال نمیباشند ولی طبق نظریه
با توجه به اینکه سطح معنی داری در هرکدام کوچکتر از  0/ 05م 
استیونس (  ،) 2002هرگاه در پژوهش حجم نمونه باال باشد ،باال بودن حجم نمونه ،مش گژیو ندوب لامرنریغ لک ی     
مورد تحقیق را حل کرده است .استیونس معتقد است که براساس قضیه حد مرکزی حتی جامعههایی که دارای توزیع
نرمال نیستند در شرایطی که نمونههایی با حجم باال از آنها انتخاب شود ،توزیع نمونهگیری آنها توزیع نرمال میشود.
در نتیجه میتوان از آزمونهای پارامتری برای تحلیل فرضیه تحقیق حاضر استفاده نمود .پس از آنک ن ضرف ه

رر رررم لا

شهای پارامتری استفاده کرد.
یتوان برای بررسی فرضیه از رو 
بودن دادهها را تائید نمودیم ،م 
نتایج حاصل از آزمون  on sample T-testبرای آزمون فرضیه
جدول شماره  :4آزمون  tتک نمونهای برای ارزیابی معنی داری رضایتمندی و ابعاد آن
Test Value = 0
میزان اختالف در سطح اطمینان  95درصد
 tمقدار آماره درجه آزادی سطح معناداری ) (sigاختالف از میانگین حد پایین
رضایتمندی کلی

.170 13

113

. 000

3.33097

3.1192

حد باال
3.5427

تحلیل  tمربوط به اعباد رضایتمندی ساکنان
113

. 000

3.20044

3.0571

3.3438

رضایت از بخشهای داخلی 9 44.24
34.020

113

. 000

2.87737

2.7098

3.0450

رضایت از مجتمع

.170 13

113

. 000

3.33097

3.1192

3.5427

رضایت از محله

35.036

113

. 000

5 .0029 2

.8897 1

2.1162

رضایت از بخشهای مشاع

Source: Research findigns

نتایج حاصل از تی تک نمونهای نشان میدهد با توجه به اینکه میزان  sigبرابر  0.000و کمتر از سطح در نظر گرفته
شده است ،لذا میتوان گفت طرحهای مسکن مهر بناب در برآوردن نیازها و توقعات ساکنان موفق عمل نکر هک هد   
نارضایتی آنها را در سطوح واحد مسکونی ،فضاهای مشاع ،مجتمع مسکونی و محله موجب ش هک ارچ .تسا هد    
شه ،یلخاد یا   
تمندی ساکنان (رضایت از بخش ش
میزان  t=31.170مقداری مثبت است .همچنین در مورد ابعاد رضای 
رضایت از بخشهای مشاع ،رضایت از مجتمع و رضایت از محله) نیز مقدار میزان  sigبرابر  0.000و کمتر از س حط

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 42فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

در نظر گرفته شده میباشد لذا دلیل کافی برای تأیید فرضیه ما وجود دارد و در این میان بیشترین میانگین مربوط به
یباشد که در کل ساکنان مسکن مهر بناب از مجتمع رضایت ندارند.
تمندی از مجتمع م 
بعد رضای 
حهای مسکن مهر بناب
تمندی یا نارضایتی از کیفیت سکونتی طر 
تأثیر ویژگیهای فردی ساکنان در ادراک رضای 
یهای فردی با رضایتمندی
جدول شماره - 5ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش همبستگی بین ویژگ 
همبستگی پیرسون

مت غب ر

ضریب تعیین

انحراف استاندارد

سطح معنی داری )(sig

R2
. 827

. 825

. 47462

. 000

. 846

. 12 6 44

. 000

.1 71

. 61052

. 000

. 56029

. 000

. 56029

. 000
. 000
. 000

تمایل به ترک محل

. 909

عالقه به زندگی در محل

. 920

. 847

میزان درامد

. 845

. 714

نوع تصرف واحد مسکونی

.1 87

. 759

. 757

مدت سکونت در محل

.1 87

. 759

. 757

محل تولد سرپرست

. 852

. 726

. 724

. 59724

وضعیت تأهل

.1 82

. 675

. 672

. 65067

سطح سواد

. 936

. 876

. 875

.41104

. 000

نوع شغل

. 890

. 792

790

. 52047

. 000

وضعیت شغلی

.1 80

. 642

. 638

.61 83 6

. 000

ج نس

. 625

. 391

. 385

. 89078

. 000

سن

. 902

. 813

.1 81

. 49370

. 000

نوع خانوار

. 722

. 521

. 517

. 78967

. 000

تعداد اعضای خانوار

. 798

. 637

. 634

. 68742

. 000

Source: Research findigns

با توجه به نتایج جدول میتوان گفت تمام شاخصهای جمعیت شناختی نمونه در ارتباط با رضایت از س رد تنوک
یت عبا نیب تفگ ناو ا  یسانش تیعمج د ن هنوم
مجتمع مسکن مهر بناب دارای  sigکمتر از  0.05بوده ل م اذ یی یی

اب         

رضایتمندی آنها همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد به طوریکه این همبستگی در سطح قوی میباش اذل .د   
تمندی  ، 0.909عالقه به زندگی در محل  ،. 920میزان درآمد
میزان همبستگی بین تمایل به ترک محل با رضای 
نوع تصرف واحد مسکونی  ،.1 87مدت سکونت در محل  ،.1 87مح دلوت ل    سرپرست

،. 845

 . 852ب نیرتشیب اذل و هدو    

همبستگی مربوط به تمایل به ترک محل میباشد یعنی اکثر ساکنان با توجه به کمتر بودن میزان رضایتمندی تمایل
تمن زا یتیاضران ای ید
یهای شخصی س دا رد نانکا ررراک رض یا ت ت
به ترک محل را دارند .لذا ویژگ 

یتنوکس تیفیک      

یتأثیر نیست.
حهای مسکن مهر بناب ب 
طر 
صها
تمندی ساکنان تعیین وزن هر کدام از شاخ 
جدول  - 6ضرایب رگرسیون خطی برای تعیین میزان رضای 
ضرایب غیر استاندارد
مدل
تعداد اعضای خانواده

B

ضرایب استاندارد

انحراف معیار خطا بتا

 tمقدارآماره سطح معناداری ()Sig

0 .36 1

. 097

. 798

13.959

. 000

نوع خانوار

2.342

. 213

. 722

0 0.99 1

. 000

سن

1.162

. 053

. 902

21.954

. 000

ج نس

01 6 1.

.091

. 625

8.435

. 000

وضعیت شغلی

. 584

.140

.1 80

59 14.0

. 000

نوع شغل

. 931

. 045

. 890

20.556

. 000

سطح سواد

. 652

. 023

. 936

28.058

. 000
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تأهل

1.862

. 123

.1 82

15.176

. 000

محل تولدسرپرست

1.333

. 078

. 852

17.152

. 000

مدت سکونت درمحل

2.060

.011

.1 87

18.692

. 000

نوع تصرف واحد مسکونی

2.060

.011

.1 87

18.692

. 000

0 .55 1

. 093

. 845

16.636

. 000

. 040

. 920

24.804

. 000

. 044

. 909

5 3.03 2

. 000

درآمدماهیانه

میزان عالقه به زندگی درمحل . 980
میزان تمایل به ترک محل

17 10.1

Source: Research findigns

بر اساس جدول بین تعداد اعضای خانوار و رضایت از محل در س دانعم حط ا یر   

 0.000و مق راد  t=13.959رابطه

مثبت و معنیدار برقرار است .یعنی با افزایش تعداد اعضای خانوار میزان رضایت از زندگی در مس شهاک رهم نک    
یده هچره د   
مییابد .همچنین بین نوع خانوار و میزان رضایت از زن رادقم یگد     t=10.990ب  نیا و هدو ن م ناش یییی یییی
خانوادهها به صورت گروهی زندگی کنند رضایت کاهش خواهد یافت .بین سن ساکنان با میزان رضایت رابطه مثبت
و معنیدار بوده یعنی با افزایش سن رضایت نیز کاهش مییابد .در مورد شاخصهای دیگر نام  ن هب لیامت د ترک     
ت س لحم رد تنوک  ،،، ،،محللل تولد
محل ،عالقه به زندگی در محل ،میزان درمد ،نوع تصرف واح ینوکسم د  ،،، ،،مدت ت
یدار ب یغت و دو ی ره تار    
سرپرست ،وضعیت تأهل ،سطح سواد ،نوع شغل ،وضعیت شغلی ،جنس رابطه مثبت و معن 
یه یصخش یا   
کدام از شاخصها موجب افزایش یا کاهش نارضایتی افراد ساکن میباشد .بنابراین فرضیه که ویژگ 
حهای مسکن مهر بناب بی تأثیر نیست.
تمندی یا نارضایتی از کیفیت سکونتی طر 
ساکنان در ادراک رضای 
جمع بندی و نتیجهگیری
طهای مسکونی مطالعه و ثابت شده است که بخشی
رضایت مسکونی یکی از موضوعاتی است که اکثرًاًا در زمینه محی 
مهمی از حوزه رضایت از زندگی میباشد و از آنجا که ویژگیهای فردی نیز در ادراک رضایتمندی و یا نارض یتیا
حه یا
تمن انکاس ید ن رط زا  ححح ححح
از کیفیت محیط سکونتی بی تأثیر نیست ،در این تحقیق ضمن سنجش میزا یاضر ن تت تت
تمن دروم زین ید    
مسکن مهر بناب ،ارتباط ویژگیهای فردی را به عنوان متغیرهای مستقل ب یاضر هتسباو ریغتما تتت تتت
ارزیابی قرار دادیم ومطابق مطالعات ،تحلیل و محاسبات آماری انجام یافته ،مقدار میانگین چهار معیار سنجش میزان
شه یا
تمندی ساکنان طرح مسکن مهربناب با آزمون تی تک نمونهای برای معیاررضایتمندی از بخ 
رضای 

داخل للی

یباشد .در ادامه مطالعات ،ابت  اب اد ا زا هدافتس بیرض     
شهای مشاع  ، 2.87مجتمع  ، 3.33محله  ،2 .01م 
 ،3 .20از بخ 
همبستگی پیرسون با توجه به نتایج بدستآمده میتوان گفت تمام شاخصهای جمعیت شناختی نمونه در ارتباط با
رضایت از سکونت در مجتمع مسکن مهر بناب دارای  sigکمتر از  0.05بوده لذا بین ابعاد جمعیت شناسی نمونه با
رضایتمندی آنها همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .سپس ب گر شور زا هدافتسا ا ر صخشم یطخ نویس      
کردیم که بین ویژگیهای شخصی پاسخدهندگان و رضایتمندی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .یعنی بین تعداد
یدار برقرار اس .ت
اعضای خانوار و رضایت از محل در سطح معناداری  0.000و مقدار t=13.959رابطه مثبت و معن 
یعنی با افزایش تعداد اعضای خانوار میزان رضایت از زندگی در مسکن مهر کاهش مییابد .همچنین بین نوع خانوار
و میزان رضایت از زندگی مقدار  t=10.990بوده و این نشان میدهد هرچه خانوادهها ب وص ه ر یگدنز یهورگ ت     
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یدار بوده یعنی با افزایش سن
  بین سن ساکنان با میزان رضایت رابطه مثبت و معن.کنند رضایت کاهش خواهد یافت
 می ییزان،،، ،،  عالقه به زن لحم رد یگد، در مورد شاخصهای دیگر مانند تمایل به ترک محل.رضایت نیز کاهش مییابد
 نوععع،،  سطح س داو، وضعیت تأهل، محل تولد سرپرست، مدت سکونت در محل، نوع تصرف واحد مسکونی،درآمد
   یدار بود و تغییرات هر کدام از شاخصها موجب افزایش ی شهاک ا
  جنس رابطه مثبت و معن، وضعیت شغلی،شغل
.یباشد
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