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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایتمندی از محیط مسکونی در سکونتگاه  اهداف:

 های غیر رسمی منطقه سلمان آباد اردبیل به کار گرفته شده است.

پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته که رضایت مندی  روش:

سمی این منطقه با توجه به شاخص های)عوامل تهدید کننده ساکنان سکونتگاه های غیر ر

امنیت، رضایت ساکنان از مسکن، رضایت از دسترسی، رضایت از محیط زیست، رضایت از 

پژوهش حاضر بر  امکانات حمل و نقل و رضایت از بعد اجتماعی و محلی( تنظیم شده است.

پژوهش را ساکنان منطقه سلمان آباد پایه روش پیمایشی به اجراء در آمده است. جامعه آماری 

خانوار بوده است. ابزار  413نفر می باشد، تشکیل داده است. حجم نمونه  50181که بالغ بر 

گردآوری اطالعات، پرسش نامه بوده است که به روش تصادفی ساده بین ساکنان منطقه توزیع 

 Tپیرسون، خی دو و  کردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی
 تک نمونه ای استفاده شده است.

به منظور به دست آوردن وضعیت رضایت مندی ساکنان از محیط مسکونی خود،  یافته ها :

تک نمونه ای استفاده شده است. کمترین میزان رضایت مندی مربوط به معیار  Tاز آزمون 

ارهای عوامل تهدید کننده محیط زیست است. بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به معی

امنیت و امکانات حمل و نقل می باشد. در رابطه با سایر معیارها میزان رضایت مندی کمتر از 

 میانگین تعیین شده است.

افراد منطقه سلمان  یتمندیرضا یتک نمونه ا Tحاصل از آزمون  جیبراساس نتا نتيجه گيری:

 تر از متوسط قرار دارد. نییسطح پا در ارهایخود در اغلب مع یسکونت تیآباد از وضع

رضایت، محیط مسکونی، سکونتگاه غیر رسمی، منطقه سلمان آباد،  :یديکل واژگان

 .شهر اردبیل
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 3 رقيه فالح برندق،  2 فائقه سرحانی،  1 یوسف درویشی

 .واحد اردبیلعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  5
  .اردبیلی محقق دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس 2
 .کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 فائقه سرحانی

 های غير رسمی سکونی در سکونتگاهسنجش ميزان رضایت از محيط م

 )مطالعه موردی: منطقه سلمان آباد شهر اردبيل(
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 مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از مسائل اساسی کشور های در حال توسعه، رشد و گسترش شتابان ناهمگون شهرنشینی بوده است. 

درصد در نوسان بوده است. در کشور ما نیز دگرگونی های  0تا  1ال توسعه، آهنگ رشد ساالنه جمعیت شهری بین در اکثر کشورهای در ح

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چهار دهه اخیر موجب رونق بی سابقه شهر گرایی و شهر نشینی گشته که یکی از مسائل عمده زاییده 

درصد جمعیت جهان فاقد خانه ای در  21حدود  5991. در سال [2]از اسکان غیر رسمی می باشدآن، پدیده حاشیه نشینی به عنوان نوعی 

. امروزه این پدیده به یکی از بزرگترین مشکالت برنامه ریزان تبدیل گشته و سبب شده است، بخش عمده [51]شان زندگی انسانی بوده اند

دن غیر رسمی ش"با گسترش سکونت گاههای غیر رسمی صورت پذیرد که آن را ای از رشد شهر نشینی بر پایه اقتصاد غیر رسمی و همراه 

 .[55]می نامند "شهر نشینی

مثال برخی از محققان، مراحل  عنوانبهی دنبال شده است. بعد تکمطالعات اولیه مربوط به رضایتمندی، بیشتر بر اساس دیدگاه های 

وصیف کرده اند، بدین ترتیب که شخص با توجه به مجموعه ای از نیاز ها و آرزوهایی که درک میزان رضایتمندی افراد را با دیدگاه ادراکی ت

و آرمان های شخص، مجموعه ای از هر دو  ازهاین. [50]دارد، شرایط فعلی سکونتی اش )واحد مسکونی/واحد همسایگی(را ارزیابی می کند

رضایتمندی  .[59]و نیز معیارهای فرهنگی تاثیرگذار بر روی افراد است ویژگی های فردی)همچون طبقه اجتماعی،مرحله زندگی و نظایر آن (

تسری رضایت به حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و بر عکس کاهش رضایت از زندگی  سازنهیزماز زندگی 

اری، ناامیدی، اضطراب، افسردگی و ... از جمله آثار آثار فراوانی در سطح خرد میانه و کالن خواهد داشت. افزایش تنش ها و مشکالت رفت

منفی نارضایتی از زندگی در سطح خرد است که در سطح میانه و کالن نیز پیامد هایی چون کاهش روحیه مشارکت جویی، تعاون، اعتماد 

میزان کیفیت محیط در نواحی  . در دهه های اخیر رضایتمندی در تحقیقات مرتبط با سنجش[52]کنندگی، عام گرایی و... خواهد داشت

سکونتی مطرح شده است. از آن جا که کیفیت محیط های مسکونی شهری به صورت مفهومی سلسله مراتبی و چند بعدی عنوان شده است 

. اندازه گیری میزان رضایت از سکونتگاه پیچیده است و به عوامل [28]و کیفیت محیط از طریق چندین ویژگی اساسی توصیف می شود

.  بررسی و مرور نوشتار های مربوط به میزان رضایت از محیط مسکونی، نشان از آن دارد که درک میزان رضایت [53]سیاری بستگی داردب

از سوی هر شخص و در شرایط مختلف شخصی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی، متفاوت است. به عنوان مثال اضافه کردن ویژگی 

. ارزیابی رضایتمندی ساکنان می تواند در جهت سنجش میزان [28]لیل ها قدرت پیش بینی را باالتر می بردهای شخصی به تجزیه و تح

دست یابی به اهداف و پروژه های شهری موثر واقع شده و همینطور نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها را می توان در ارتقای کیفیت محیط 

سنجش رضایتمندی ساکنان یک محیط می تواند بیانگر کیفیت آن در برآورده «تمندی سکونتینظریه رضای». مطابق [7]زندگی به کار بست

کردن اهداف سازندگان و برنامه ریزان و برنامه ریزان یک محیط باشد. این رویکرد از سوی محققان برجسته ای همچون جلینکوا و 

ش کیفیت محیط سکونتی شهری به کار گرفته شده است. پژوهش ( برای انجام سنج5933(، ها و وبر)5907(، گروبر و شلتون)5903پیکک)

حاضر با هدف سنجش میزان رضایتمندی از محیط مسکونی در سکونتگاه های غیر رسمی منطقه سلمان آباد اردبیل به کار گرفته شده است. 

ه ای غیر رسمی این منطقه با توجه بپژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته که رضایت مندی ساکنان سکونتگاه ه

شاخص های)عوامل تهدید کننده امنیت، رضایت ساکنان از مسکن، رضایت از دسترسی، رضایت از محیط زیست، رضایت از امکانات حمل و 

لمان آباد از ه سنقل و رضایت از بعد اجتماعی و محلی( تنظیم شده است. بنابراین پرسش اصلی تحقیق بدین قرار است که آیا ساکنان منطق

 محیط سکونتی خود رضایت دارند؟

 

 ی تحقيقپيشينه
در دهه های اخیر،  رضایتمندی در تحقیقات مرتبط با سنجش میزان کیفیت محیط در نواحی سکونتی مطرح شده است. برای یک 

حیط ت مشکالت پیش روی افراد را در مبرنامه ریز اولین گام برای شناخت مسئله سنجش کیفیت ارزیابی رضایتمندی است. زیرا زمینه شناخ

آورده و آن ها را بر اساس اولویت مشخص می سازد. الزم به ذکر است که ذر زمینه رضایت مندی از اسکان غیر رسمی  مسکونی فراهم

 مطالعات زیادی صورت نگرفته است.

کونتی شهری را مورد سنجش قرار داده اند. ( رضایتمندی شهروندان از محیط های س5400در مطالعات داخلی، رفیعیان و همکاران )

نتایج حاصله از مجموعه شاخص های محاسباتی، بیانگر ارزش رضایتمندی متوسط ساکنان نواب از محیط سکونتی شان است. از بین مولفه 

ت مجتمع، بهداشت های تحلیلی، روابط همسایگی در حد متوسط بر آورد گردیده و ساکنین از سایر مولفه های محاسباتی)شامل تسیال

 مجتمع، دید و منظر، ویژگی های کالبدی( اظهار نارضایتی کرده اند.
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(، طی پژوهشی ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل گیری آن در شهر اهواز )کوی منبع آب(، به ارائه 5400زیاری ونوذری )

پرسشنامه از  218ه پس از بررسی متغیرهای الزم در راهبردهایی به منظور سامان دهی و توانمند سازی آن پرداخته اند. در این مقال

سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی کوی منبع آب، بدست آمده در تحلیل داده ها که از روش تحلیل عاملی با استفاده از 

اجتماعی در اولویت اول و شاخص  اولویت بار گذاری گردیده است که شاخص 0انجام شده است شاخص هایی به ترتیب در  Spssنرم افزار 

ساماندهی و توانمند سازی کوی منبع آب آخرین اولویت می باشد. در پایان چنین استدالل شده است که علت شکل گیری اسکان غیر 

دان قرسمی در کوی منبع آب، نتیجه صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت های بی رویه از یک سو و مسائل و مشکالت اقتصادی و ف

 مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و  مشکالت اقتصادی در حیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است.

( متغیر های فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی را در بافت قدیم و جدبد 5409حاجی نژاد و همکاران )

تحقیق حاکی از تاثیر پذیری شدید میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری، از متغیر های  شیراز بررسی کردند. یافته های

میزان تحصیالت است، به گونه ای که آن را به عنوان مهم ترین متغیر تاثیر گذار در ادراک محیطی مطرح کرده اند. در میان عوامل شانزده 

ین تاثیرپذیری را از متغیر های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است.بهزادفر و قاضی گانه کیفیت محیط نیز عامل ساختمان ها بیشتر

( درپژوهشی با عنوان حس رضایت از فضای باز مسکونی که به منظور خلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی فضای باز 5409زاده )

یت ساکنان از فضای باز مسکونی است، شیوه پژوهش پایه ی این مقاله، مسکونی، انجام گردید این پژوهش در صدد کشف عوامل موثر در رضا

همبستگی است که با تبیین الگوی معادله های ساختاری، ویژگی فضای باز مجتمع مسکونی به عنوان متغیر های مستقل و حس رضایت به 

عنوان سازنده فضا در رضایت ساکنان از مکان داللت  عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش بر اهمیت نقش معمار به

 می کند. کمترین معیار موثر بر رضایت کاربران، ویژگی های عملکردی مجتمع مسکونی است. 

( رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان را مورد 5498ذبیحی و همکاران)

اند. این تحقیق براساس این فرضیه تدوین گردیده است که احساس رضایت از یک محیط می تواند سبب تاثیرات مثبت  بررسی قرار داده

محیط در روند روابطی که در حال شکل گیری و انجام است، گردد. نتایج بدست آمده، حاکی از وجود رابطه قوی رضایت از یک مجتمع و 

 تاثیر آن بر روابط افراد بود 

مسکونی را با رویکرد نظری مطالعه کرده اند. در این مقاله رویکردی نظری و  (رضایت5997ات خارجی، آمریگو و آراگونز)درمطالع

روش شناختی برای مطالعه ی رضایت مسکن ارائه شد و به دنبال ارائه یک نمای کلی از روابط ایجاد شده بین فرد و محیط مسکونی اش می 

کل گرفته است. نخست دیدی کلی از حالت هنری در رضایتمندی مسکونی ارائه شده است، به منظور انجام باشد. این مقاله در دو بخش ش

این کار، از یک مدل که روابط بین فرد و محیط مسکونی اش را تحلیل می کند، شروع کردند و برخی از نتایج تجربی به دست آمده از این 

 ی که مانع ارائه دیدگاه تحقیق شده اند را مورد تحلیل قرار داده اند.مدل شرح داده شد. در بخش دوم، برخی از مشکالت

(رضایت مسکونی را در امالک مسکن در هنگ کنگ مطالعه کرده است. این مقاله به مطالعه عوامل موثر بر هر دو سطح 5999لیو )

ر هنگ کنگ پرداخته و بر روی داده ها نیز فیزیکی و اجتماعی موثر بر رضایت مسکونی در میان ساکنان منطقه مسکونی انتخاب شده د

تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. یک مقایسه نیز از عوامل درک نا رضایتی در میان ساکنان مسکن دولتی و خصوصی 

ن در هنگ ساختماانجام شده. پیشنهاد شده که پوشش سیستماتیک وسیع تری از موضوع باید از طریق تحقیق و تشخیص فرایند ارزیابی 

 کنگ انجام شود.

 

 فرضيه های پژوهش
 با توجه به بیان مساله و اهداف تحقیق فرضیه های زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شده است.

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از محیط مسکونی خود ناراضی هستند 

 ضایت از کیفیت محیط مسکونی رابطه معنا داری وجود دارد.به نظر می رسد بین مدت زمان اقامت در منطقه و میزان ر 

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از وضعیت امنیت خود ناراضی هستند 

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از وضعیت مسکن خود ناراضی هستند 

 ناراضی هستند. به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از وضعیت دسترسی محله خود 

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از وضعیت محیط زیست خود ناراضی هستند 

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از امکانات حمل و نقل خود ناراضی هستند 

 .به نظر می رسد ساکنین منطقه سلمان آباد از بعد اجتماعی و محلی محله خود ناراضی هستند 
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 شناسی تحقيق روش
تحلیلی است، عرصه مکانی پژوهش سکونتگاه غیر رسمی _با توجه به هدف تحقیق، روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

سلمان آباد شهر اردبیل می باشد، نحوه گردآوری اطالعات و پاسخ گویی به سواالت تحقیق به دو شکل میدانی و کتابخانه ای است، در روش 

مقاالت، پایان نامه، و کتب مرتبط با موضوع استفاده شده است و در برداشت میدانی اطالعات از روش های مصاحبه، مشاهده  کتابخانه ای از

و پرسش نامه به دست آمده است. برای دستیابی به نتایج پژوهش از روش ارزیابی رضایت مندی ساکنان استفاده گردیده است؛ به این صورت 

بر رضایتمندی سکونتی و کیفیت سکونتی از طریق مطالعه ادبیات موجود شناسایی گردید. سپس در مرحله بعد بر که ابتدا متغیرهای موثر 

اساس تجربیات پیشین، شاخص ها و زیر شاخص های تفکیک شده، در گام بعدی بر اساس مدل مفهومی مورد استفاده در پژوهش، سواالت 

ن ساکنان توزیع می گردد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده پرسشنامه که محقق ساخته هستند تدوین و در میا

 می باشد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیار مناسب ابزار تحقیق می باشد. 87074شده است مقدار آلفای به دست امده، 

 قابليت اطمينان ابزار تحقيق)پایایی پرسشنامه(

Cronbach's Alpha N of Items 

87074 44 

 

نفر می باشد. تعداد خانوار در این منطقه بالغ  50181جامعه آماری در این پژوهش، ساکنان منطقه سلمان آباد که تعداد آن ها بالغ 

نفر می باشد. پرسشنامه سنجش میزان  413می باشد. بنابراین حجم نمونه مورد نظر با روش کوکران محاسبه شده و تعداد  آن  3141بر

ساکنین از کیفیت سکونت در سکونتگاه غیر رسمی)منطقه سلمان آباد( به دو قسمت تقسیم شد. در قسمت اول، سواالت مربوط به  ضایتر

ویژگی های شخصی مخاطبان که شامل متغیرهایی از قبیل: سن، جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، میزان هزینه 

کیت مسکن، رضایت از وضعیت شغلی، مساحت محل سکونت، تعداد اتاق، منطقه ای که از آن مهاجرت کرده اند، های ماهیانه خانوار، نوع مال

دلیل مهاجرت، مدت اقامت در محله و تعداد اعضای خانوار پرداخته شده است و قسمت دوم پرسشنامه مربوط به متغیرهای مربوط به عوامل 

رضایت از دسترسی، محیط زیست، امکانات حمل و نقل و بعد اجتماعی و محلی می باشد  تهدید کننده امنیت، رضایت ساکنان از مسکن،

که برای ارزش گذاری آنها از طیف لیکرت)خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد( استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز 

مه به شیوه تصادفی ساده به نسبت جمعیت توزیع گردید. در آخرین مرحله استفاده شده است. در مرحله بعد پرسش نا spssاز نرم افزار 

 پژوهش بر اساس جنس و ماهیت متغیرها آزمون های آماری مناسب انجام گرفت. 

 

 مبانی نظری تحقيق

 سکونتگاه غير رسمی
کان ی، زاغه نشینی، مسکن نابهنجار، اساسکان غیر رسمی تا کنون در ایران با نام های مختلفی به کار برده شده، به ویژه: حاشیه نشین

 برای درک ماهیت و مشخصات سکونتگاه های غیر رسمی برخی از ویژگی های آن ها در زیر آمده است: [1]خود انگیخته، اسکان خودجوش

و دارای حداقل  [9]که به صورت شتابان و غیر قانونی شکل گرفته اند [54]سکونتگاه های غالبا واقع در خارج از عرصه قانونی شهر»

تسهیالت و ضروریات زندگی هستند. مساکن آن ها با مصالح ارزان قیمت و گاه دست دوم، عمدتا یک طبقه، به وسیله خود ساکنان در بافتی 

و ساخت و ساز، تملک و تصرف زمین و تامین خدمات زیربنایی در آن ها خارج از چارچوب  [4]فشرده با دسترسی نامناسب ساخته شده اند

. براساس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، این گونه سکونتگاه [58]ای معمول و متعارف رسمی صورت می گیرده

 ها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:

زی رسمی ری مسکن سازی شتاب زده توسط استفاده کنندگان که عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نکردن از برنامه-

 شهرسازی، مجموعه ای نابسامان را به وجود آورده است؛

 پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا کم درآمد و فقیر؛

 .[57]محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم باالی جمعیتی-

ی در مورد اسکان غیر رسمی ارایه شده است که هر یک ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده اند، طبق دیدگاه دیدگاه های مختلف

و پدیده ای مثبت محسوب می شود که به مرور زمان کیفیت زندگی  [3]لیبرالیسم اسکان غیر رسمی، واقعیتی شهری در دنیای امروز است

 ه حاشیه نشینان با شرایط زندگی شهری سازگار می شوند.شهری در این مناطق افزایش می یابد چرا ک
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 مفهوم رضایت و رضایتمندی 

در فرهنگ لغت رضایت مندی را برآورده کردن یا مایه خشنودی و ارضاء شدن معنا کرده اند. ایجاد حالت شادمانی، خشنودی و 

مراجعه کننده توسط ارائه کننده خدمت در مراجعه کنندگان ایجاد مطلوبیتی که در نتیجه تامین نیازها و برآورده کردن تقاضاها و احتیاجات 

می شود، رضایت مندی گفته می شود. تعریف لغوی رضایت در فرهنگ نامه معین به معنی قبول، رضایت مندی، خوشحالی، خشنودی و 

اال یا دریافت خدمت ایجاد می شود، رخصت می باشد. همچنین در تعریف جامع رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از ک

احساس مورد نظر از تقابل انتظارات دریافت کننده و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. گروهی از محققان رضایتمندی را به معنای یک 

یابی ی شناخت و ارزواکنش احساسی تعریف کرده اند. بنابراین رضایت مندی یک واکنش احساسی مثبت است که امکان دارد به دنبال نوع

است که براساس انتظاری که از قبل وجود داشته، شکل می گیرد؛ بنابراین رضایتمندی در « میزان ارضای نیاز»به وجود آید. این ارزیابی از 

عریف انی فرد ترابطه با مفهوم محرومیت نسبی قرار می گیرد. رضاتمندی که به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای جسمی و رو

می شود، مفهومی که برخاسته از نظریه های انگیزش و نیازها در روان شناسی است که همه زمینه ها و ابعاد زندگی را در برمی گیرد. در 

ی از افراد یارواقع مفهوم رضایت مندی بر دامنه گسترده ای از تمایالت و مطلوبیت ها برای رفع نیازهای پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد. بس

سبت نبه چیزهایی که نمی توانند داشته باشند، تمایل دارند و بنابراین به دالیل مختلف باید این نیازهای خود را از مناطقی که تمایل کمتری 

ر اصل می شود. هبه آن ها وجود دارد، انتخاب و تامین نمایند. وقتی آن چه را که تمایل داریم بتوانیم انتخاب و کسب نماییم، رضایت مان ح

 .[7]چند که ممکن است این رضایت مندی طیف مختلفی را پوشش دهد

 رضایت مندی سکونتی
رضایت مندی سکونتی را می توان رابطه میان افراد و محیط سکونت آن ها دانست. بنیان های نظری بر این مر استوار است که رضایت 

و  Maransمطلوب خانواده ها را محاسبه می کند. در مطالعه ای که توسط  مندی سکونتی تفاوت بین مسکن و محله موجود، واقعی و

Lansing .صورت گرفت، رضایت مندی به عنوان یکی از معیارهای کلیدی سنجش میزان کیفیت محیطی مطرح گردید 

ولی ی غیراقتصادی و اصچنان که اوگو رضایت مندی سکونتی را درجه رضایت فرد از وضعیت سکونتی کنونی فرد می داند و آن را روش

 . [7]در جهت ارزیابی کیفیت مسکن می داند

رضایت مندی سکونتی معادل میزان رضایت درک و تجربه شده فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب 

ی باشد، یکی از مطالعه شده ترین شده است. رضایت مندی سکونتی از آن جا که بخشی از حوزه رضایت مندی از زندگی در معنای عام م

یت کیف»موضوعات در زمینه محیط مسکونی محسوب می شود. این مفهوم نشانه ای مهم مبنی بر وجود ادراکات مثبت ساکنان نسبت به 

 .[0]خویش تلقی می شود« زندگی

 کيفيت سکونتی
کیفیت هر چیز توانایی های آن را تعریف می کند کیفیت زندگی ترکیبی از وضعیت جسمی و روحی افراد و رفاه اجتماعی می باشد. 

 و به اثر بخشی یک موضوع یا خدمتی در جهت نیازها تعریف شده است. عمده ترین ویژگی های کیفیت محیط عبارتند از:

 از ادراک افراد ناشی می شود)یک احساس فردی است(-

 یل اند.متغیرهایی چون موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنس، سن و... در آن دخ-

 هر یک از ابعاد محیط، ویژگی ها و کیفیت های خاص خود را دارند.-

میزان تاثیر گذاری هر یک از این ابعاد و ویژگی های محیز باید به صورت یک کلیت در نظر گرفته شود، تا مفهوم محیط به صورت -

 یک کل درک شده در نظر گرفته شود.

 با رضایتمندی افراد قابل سنجش است-

 سنجش آن از شاخص ها استفاده می شود. برای-

 یکی از فاکتور های اساسی تشکیل دهنده کیفیت زندگی است-

 .[1]عالوه بر زندگی انسان ها، بر اقتصاد شهر و محیط اجتماعی نیز تاثیرگذار است-
 

 یافته های تحقيق

 معرفی محدوده مورد مطالعه
از کل جمعیت  %38 8نفر، معادل 50181هکتار و با جمعیتی بالغ بر  2/12ل جوار آن با وسعتی معاد منطقه سلمان آباد ومحالت هم

در   نفر مرد بوده و نسبت جنسی )نسبت جمعیت مردان به زنان(9479 نفر زن و  9521شهر را به خود اختصاص داده است؛ از این تعداد 

 معادل می باشد.5782محله 
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ه ای متعادل در شهر با روحیه ای مسکونی و خدمات مرتبط با آن برخوردار از آباد به رغم هویت بارز و متمایز محل نمنطقه سلما

ی های بهساز ها و بهبود وضعیت زیرساختی و انجام سیاست فضاهای جمعی ، سرزنده و محور مجهز خدمات تجاری است که با کنترل سیالب

هکتار بیشترین فضای منطقه را به  0/20ونی با سطحی برابر کاربری مسک. ناامن است کم مقاوم و هایی اکثرا و نوسازی ، دارای ساختمان

درصد سطح کل منطقه در سه سطح راهنمایی، دبستان و آمادگی در  93/8مترمربع و  4804خود اختصاص داده است. کاربری آموزشی با 

با  بیرستان و سایر آموزشی( در منطقهاست. همچنین سطوح باالتر آموزشی )د ای با شعاع دسترسی نسبتاً مناسبی توزیع شدهمقیاس محله

 4/3های خدمات )مذهبی، انتظامی، فرهنگی و...( بامترمربع مساحت می باشد. کاربری 0119ای و شهری دارای عملکردی در مقیاس ناحیه

 .[5هکتار از سطح منطقه را به خود اختصاص داده است] 7/51هکتار و شبکه معابر 

 

 مدل تحليلی تحقيق
میدانی پرداختیم. و با مراجعه -ررسی میزان رضایت از محیط مسکونی در سکونتگاههای غیر رسمی به پژوهش توصیفیبه منظور ب

معیار )عوامل تهدید کننده امنیت، رضایت ساکنان  1حضوری به محل مورد مطالعه پرسشنامه ها توزیع گردید. و میزان رضایت ساکنان در 

 ت، امکانات حمل و نقل، بعد اجتماعی و محلی ( مورد سنجش قرار داده ایم.از مسکن، رضایت از دسترسی ،محیط زیس

 خلخال مهر مسکن کنان سا مندی رضایت پرسشنامه ارزیابی ميزان .1جدول 

 عوامل تهدید کننده امنیت

 میزان سرقت و ناامنی و درگیری تا چه حدی است

 تعداد افراد بی بند و بار)معتاد ، ولگرد( در چه حدی است

 میزان خطر در هنگام شب برای رفت و آمد در چه حدی است

 میزان محل مخروبه و محل خالف تا چه حدی است

 رضایت ساکنان از مسکن

 تا چه اندازه از میزان نور و روشنایی رضایت دارید

 تا چه اندازه از مساحت منزلتان رضایت دارید

 گی های صوتی و محیطی رضایت داریدتا چه اندازه از موقعیت منزلتان نسبت به آلود

 تا چه اندازه از نوع و شکل خانه رضایت دارید

 تا چه اندازه از دید و منظره منزلتان رضایت دارید

 تا چه حد اندازه از هزینه های گرمایشی و برق و آب رضایت دارید

 ( رضایت دارید؟تا چه اندازه از شرایط فیزیکی خانه)مواد و مصالح مقاوم در ساخت خانه

 رضایت از دسترسی

 تا چه اندازه از دسترسی به مراکز بهداشتی رضایت دارید

 تا چه اندازه از دسترسی به مراکز آموزشی رضایت دارید

 تا چه اندازه از دسترسی به مراکز خرید رضایت دارید

 تا چه اندازه از دسترسی به حمل و نقل عمومی رضایت دارید

 زه از دسترسی به مکان های ورزشی رضایت دارید؟تا چه اندا

 تا چه اندازه از دسترسی به خدمات مالی اعتباری بانک ها رضایت دارید؟

 محیط زیست

 از نحوه جمع آوری زباله به چه میزان احساس رضایت دارید؟

 از پاکیزگی خیابان ها و کوچه هابه چه میزان احساس رضایت دارید؟

 پارک ها به چه میزان رضایت دارید؟از فضای سبز و 

 میزان آلودگی زیست محیطی شما در چه حدی است؟

 تا چه حد از طراحی معابر خیابان ها و کوچه ها رضایت دارید؟

 امکانات حمل و نقل

 از فراوانی حمل  نقل عمومی متناسب با نیازها به چه میزان احساس رضایت دارید؟

 از کیفیت حمل و نقل عمومی به چه میزان رضایت دارید؟

 از نحوه توزیع ایستگاه های اتوبوس و تاکسی به چه میزان احساس رضایت  دارید؟

 بعد اجتماعی و محلی
 تا چه حدی از کیفیت روابط اجتماعی با همسایگان رضایت دارید؟

 دارید؟ تا چه حدی از کیفیت روابط اجتماعی با دوستانتان رضایت
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 تا چه حدی از نحوه برخوردار با افراد غیر فامیل رضایت دارید؟

 تا چه حدی از زندگی در این محله رضایت دارید؟

 تا چه حدی از محله خود برای گذران اوقات فراغت رضایت دارید؟

 محلی همکاری می کنید؟-تا چه حدی در کارهای اجتماعی

 های خود احساس تعلق خاطر دارید؟ تا چه حدی نسبت به هم محله ای

 تا چه حدی به هم محله ای های خود اعتماد دارید؟

 

 یافته های توصيفی تحقيق

 بررسی پاسخ گویان بر حسب جنسيت

دلیل  درصد( تشکیل شده که 473زن ) 52درصد( و  9171مرد) 432یافته های تحقیق نشان می دهد که نمونه آماری مورد مطالعه 

 ار زنان این است که اکثرا سرپرست های خانوار، پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند. کم بودن آم

 بررسی پاسخ گویان برحسب تحصيالت

 071نفر) 48درصد( سیکل،  2070نفر) 582درصد( زیر سیکل،  1871نفر)  579درصد(بی سواد،  371نفر) 51از نظر میزان تحصیالت  

 درصد( بی پاسخ بودند. 270نفر ) 58درصد( باالتر از لیسانس،  573نفر)  1س، درصد( لیسان 473نفر ) 52درصد( دیپلم، 

 بررسی پاسخگویان برحسب وضعيت اشتغال

نفر  574درصد( کارگر، 2777نفر ) 90درصد( کارمند، 5771نفر ) 12درصد( بی کار،  175نفر معادل) 50از نظر وضعیت اشتغال نیز 

 پاسخ عنوان کرده اند. درصد( بی870نفر )  4درصد( آزاد، 3079)

 بررسی پاسخ گویان برحسب ميزان درآمد تقریبی ماهيانه خانوار

درصد( دارای درآمد کمتر از پانصد  5177نفر) 11 در رابطه با میزان درآمد تقریبی ماهیانه خانوارهای مورد پرسش قرار گرفته شده،

درصد( بین یک 2نفر) 7درصد( بین یک تا یک و پانصد هزار،  773نفر) 21درصد( بین پانصد یا یک میلیون،  4479نفر) 528هزار تومان، 

درصد( بین دو میلیون و پانصد تا سه  573نفر) 1درصد( بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار،  577نفر) 1میلیون و پانصد تا دو میلیون، 

 درصد( به این سوال پاسخ نداده اند. 4179نفر معادل) 527و درصد( باالتر از سه میلیون تومان عنوان کرده اند.  2نفر) 7میلیون و 

 بررسی پاسخ گویان برحسب ميزان هزینه های ماهيانه خانوار
درصد( میزان هزینه ی ماهانه خود  59نفر) 17در رابطه با میزان هزینه های ماهیانه خانوار، خانوارهای مورد پرسش قرار گرفته شده 

 54درصد(یک میلیون تا یک ملیون و پانصد هزار،  7نفر) 21درصد( پانصد تا یک میلیون تومان،  2070نفر) 582را زیر پانصد هزار تومان، 

 4077نفر معادل ) 547درصد( باالی دو میلیون تومان عنوان کرده اند.  270نفر) 58درصد(یک میلیون و پانصد تا دو میلیون و  477نفر )

 .درصد( پاسخی به سوال مورد نظر نداده اند

 بررسی پاسخ گویان برحسب نوع مالکيت مسکن

 5474نفر ) 37درصد( ملکی و  1170نفر ) 244درصد( مسکن خود را استیجاری و  2879نفر معادل ) 73به لحاظ نوع مالکیت مسکن،  

 درصد( نوع مالکیت خود را عنوان نکرده اند.

 بررسی پاسخ گویان برحسب ميزان رضایت شغلی

 2879نفر ) 73درصد( کم،  473نفر ) 52درصد( میزان رضایت خود را خیلی کم،  3875نفر معادل ) 532غلی از نظر میزان رضایت ش

درصد( به این سوال پاسخ  5170نفر معادل ) 11درصد( خیلی زیاد عنوان کرده اند.  271نفر ) 9درصد( زیاد،  5772نفر) 15درصد( متوسط، 

 نداده اند.

 حل سکونتبررسی پاسخ گویان برحسب مساحت م

 24متر مربع،  588تا  18درصد( بین  1573نفر) 502متر مربع،  18درصد( کمتر از  7نفر معادل ) 21از نظر مساحت محل سکونت 

درصد( پاسخی به  22نفر ) 70متر مربع عنوان کرده اند و  518درصد( باالتر از  54نفر) 31متر مربع،  518تا  588درصد( بین  171نفر )

 نداده اند. سوال مورد نظر

 بررسی پاسخ گویان برحسب تعداد اتاق های واحد های مسکونی

درصد(  370نفر ) 57اتاق،  2درصد(  4774نفر) 542اتاق،  5درصد(  1573نفر معادل ) 502از نظر تعداد اتاق های واحدهای مسکونی، 

 سخی به این سوال نداده اند.درصد(پا 173نفر معادل ) 59اتاق عنوان کرده اند.  3درصد(  575نفر ) 3اتاق،  4
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 بررسی پاسخ گویان برحسب دليل مهاجرت ساکنين منطقه

درصد(دلیل مهاجرت خود را  5474نفر از پاسخگویان معادل ) 37در زمینه دلیل مهاجرت ساکنین منطقه سوالی مطرح گردید و 

درصد( سایر موارد عنوان کرده اند.  475نفر )55کانات، درصد( نداشتن ام 5771نفر ) 12درصد( نداشتن درآمد،  779نفر ) 20نداشتن شغل، 

 درصد( دلیل خود را برای مهاجرت به منطقه مورد مطالعه مطرح نکرده اند. 1072مورد معادل ) 281البته 

 بررسی پاسخ گویان برحسب مدت اقامت در مکان فعلی

 5-1درصد( مدت اقامت خود را  23نفر) 01مطرح کردند. در رابطه با مدت اقامت در مکان فعلی، پاسخگویان جواب هایی بدین شرح 

 28درصد( باالتر از  2179نفر) 92سال،  51-28درصد(  071نفر) 48سال، 58-51درصد(  5071نفر) 11سال،  1-58درصد( 55نفر) 49سال، 

 درصد( جوابی به سوال مربوطه نداده اند. 5579نفر) 32سال مطرح کرده اند. 

 ب تعداد اعضای خانواربررسی پاسخ گویان برحس
 4درصد(  171مورد )24در این پژوهش پرسشی در رابطه با میزان تعداد اعضای خانوار مطرح گردید که آمار آن از این قرار است  

نفری،  7درصد(  870مورد ) 4نفری،  1درصد(  5173مورد ) 10نفری،  1درصد(  3875مورد ) 532نفری،  3درصد(  4871مورد)  580نفری، 

 درصد(بی پاسخ بوده اند.  573مورد ) 1نفری و  9درصد(  2مورد) 7نفری و  0درصد(  274مورد) 0

با توجه به این که متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تاهل، اشتغال، تحصیالت و متوسط درآمد ماهیانه از نوع متغیرهای اسمی می 

 مندی ازآزمون کای اسکوئر و تحلیل همبسستگی پیرسون استفاده شده است.باشند؛ بنابراین برای تعیین میزان ارتباط این متغیرها با رضایت

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون در زمینه رابطه بین متغیرهای سن، تحصیالت و درآمد با میزان رضایت از محیط مسکونی 

و مدت زمان اقامت در منطقه با میزان رضایت  دنشان داده شده است. که بیانگر این است که بین متغیر سن، تحصیالت و درآم 2در جدول 

 از محیط مسکونی رابطه معنی داری برقرار نبوده است.

 . نتایج همبستگی پيرسون بين متغيرهای مستقل با سازه رضایتمندی2جدول 

 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N متغير مستقل

 435 085/8 853/8 سن

 433 372/8 849/8 تحصيالت

 227 588/8 589/8 آمددر

 452 277/8 -12/8 مدت زمان اقامت در منطقه

 1331ماخذ: یافته های تحقيق، 
 

نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر در زمینه رابطه بین متغیرهای جنسیت، اشتغال و وضعیت تاهل با میزان رضایت از مجتمع های 

رابطه معنی داری و مثبتی بین متغیرهای شغل، جنسیت با سازه ی رضایتمندی نشان داده شده است. که بیانگر وجود  4مسکونی در جدول 

 از محیط مسکونی برقرار بوده است.

 مسکونی های مجتمع از مندی رضایت با اسمی متغيرهای بين ارتباط. 3جدول 

  جنسيت شغل

955/5841 a888/413 Chi-square 

202 91 Df 
888/8 888/8 Asymp.Sig. 

 1331های تحقيق، ماخذ: یافته 
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 (نگارندگان ترسيماز محيط مسکونی در سکونتگاه های غير رسمی) رضایت ميزان وضعيت. 1شکل

تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج  Tبه منظور به دست آوردن وضعیت رضایت مندی ساکنان از محیط مسکونی خود، از آزمون 

مامی زیرمعیارها محاسبه شده و سپس میانگین مربوط به زیر معیارها با هم جمع شده و بر تعداد تک نمونه ای برای ت Tحاصل از آزمون 

آن ها تقسیم شده و در نهایت میانگین مربوط به هر کدام از معیارهای اصلی سازه رضایتمندی محاسبه شده است. از آن جایی که پرسشنامه 

به عنوان میانه نظری پاسخ ها به دست  4به پاسخ ها اختصاص داده شد، عدد  1تا  5ای گزینه ای لیکرت استفاده گردید و رتبه ه 1از طیف 

نشان داده شده است. در رابطه با  3مقایسه گردید. نتایج در جدول  4آمده است و میانگین امتیاز رضایت مندی به دست آمده با عدد 

سترسی، محیط زیست، امکانات حمل و نقل هر چه میزان میانگین به معیارهای عوامل تهدید کننده امنیت، رضایت از مسکن، رضایت از د

 کوچکتر باشد میزان رضایت ساکنان کمتر است.  4بزرگتر باشد میزان رضایت بیشتر است و هر چه میزان آن از عدد  4دست آمده از عدد 

. بیشترین میزان رضایت مندی مربوط همانطور که مشاهده می شود کمترین میزان رضایت مندی مربوط به معیار محیط زیست است

به معیارهای عوامل تهدید کننده امنیت و امکانات حمل و نقل می باشد. در رابطه با سایر معیارها میزان رضایت مندی کمتر از میانگین 

 تعیین شده است.

 تک متغيرهT . آزمون آماری 4جدول

 N Mean Std. Deviation زیر معيارها معيارها

عوامل تهدید 

 کننده امنیت

 52943/5 0151/4 413 میزان سرقت و ناامنی و درگیری

 38131/5 4701/4 413 تعداد افراد بی بند و بار)معتاد ، ولگرد(

 25477/5 0785/4 413 میزان خطر در هنگام شب برای رفت و آمد

 23511/5 0151/4 413 میزان محل مخروبه و محل خالف

رضایت ساکنان 

 از مسکن

 41524/5 2199/4 413 میزان نور و روشنایی

 35882/5 9773/2 413 مساحت منزل

 24440/5 1140/2 413 موقعیت منزل نسبت به آلودگی های صوتی و محیطی

 41440/5 0824/2 413 نوع و شکل خانه

 35974/5 1501/2 413 دید و منظره منزلتان

 40227/5 7752/2 413 هزینه های گرمایشی و برق و آب

 38401/5 0541/2 413 شرایط فیزیکی خانه)مواد و مصالح مقاوم در ساخت خانه(

رضایت از 

 دسترسی

 21485/5 2329/4 413 دسترسی به مراکز بهداشتی

 24224/5 8811/4 413 دسترسی به مراکز آموزشی

عوامل تهدید کننده امنیت

رضایت ساکنان از مسکن

رضایت از دسترسی

محیط زیست

امکانات حمل و نقل

بعد اجتماعی و محلی

3.7429

2.8438

2.8230

2.6887

3.0518

2.9573
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 24591/5 7571/2 413 دسترسی به مراکز خرید

 58151/5 5874/4 413 مومیدسترسی به حمل و نقل ع

 21108/5 8449/2 413 دسترسی به مکان های ورزشی

 44414/5 0481/2 413 دسترسی به خدمات مالی اعتباری بانک ها

 محیط زیست

 

 21920/5 8795/4 413 نحوه جمع آوری زباله

 51883/5 7/98/2 413 پاکیزگی خیابان ها و کوچه ها

 41117/5 1403/2 413 فضای سبز و پارک ها

 89554/5 1213/2 413 آلودگی زیست محیطی

 5042/5 3951/2 413 طراحی معابر خیابان ها و کوچه ها

امکانات حمل و 

 نقل

 82492/5 8743/4 413 فراوانی حمل  نقل عمومی

 55803/5 8449/4 413 کیفیت حمل و نقل عمومی

 50790/5 8308/4 413 نحوه توزیع ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

بعد اجتماعی و 

 محلی

 

 55047/5 4053/4 413 کیفیت روابط اجتماعی با همسایگان

 51514/5 1191/4 413 کیفیت روابط اجتماعی با دوستان

 59033/5 9972/2 413 نحوه برخوردار با افراد غیر فامیل

 33438/5 1352/2 413 رضایت از زندگی در محله

 45873/5 2200/2 413 ن اوقات فراغترضایت از محله برای گذرا

 21957/5 7559/2 413 محلی-همکاری در کارهای اجتماعی

 54714/5 9731/2 413 احساس تعلق خاطر نسبت به هم محله ای های خود

 23025/5 8147/4 413 اعتماد نسبت به هم محله ای های خود

 1331ماخذ: یافته های تحقيق، 

 

( و 470785رین میزان میانگین متعلق به زیرمعیار میزان خطر در هنگام شب برای رفت و آمد با مقدار )، بزرگت3با توجه به جدول 

( می باشد. مقدار میانگین مابقی زیرمعیارها در 27844کمترین میزان میانگین مربوط به زیر معیار دسترسی به مکان های ورزشی با مقدار)

 جدول نشان داده شده است.

 تک نمونه ای در رضایت مندی ساکنان از محيط مسکونی Tآزمون . نتایج  1جدول

Test Value = 3 

 معيارها زیر معيارها
t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 گیریمیزان سرقت و ناامنی و در 7341/8 9791/8 01510/8 888/8 414 413/53
عوامل تهدید 

کننده 

 امنیت

 تعداد افراد بی بند و بار)معتاد ، ولگرد( 2451/8 1213/8 47014/8 888/8 414 817/1

 میزان خطر در هنگام شب برای رفت و آمد 7342/8 9919/8 07881/8 888/8 414 307/54

 میزان محل مخروبه و محل خالف 7450/8 9953/8 01510/8 888/8 414 811/54

 میزان نور و روشنایی 3822/8 5571/8 21909/8 888/8 414 192/4

رضایت 

ساکنان از 

 مسکن

 مساحت منزل 5230/8 -5788/8 -82218/8 714/8 414 -482/8

 موقعیت منزل نسبت به آلودگی های صوتی و محیطی -2872/8 -3115/8 -44151/8 888/8 414 -520/1

 نوع و شکل خانه -8112/8 -4384/8 -59773/8 887/8 414 -729/2

 دید و منظره منزلتان -2448/8 -1290/8 -40541/8 888/8 414 -813/1
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 هزینه های گرمایشی و برق و آب -8034/8 -4744/8 -22005/8 882/8 414 -551/4

399/2- 414 8548/ 50133/8- 4442/8- 8497/8- 
شرایط فیزیکی خانه)مواد و مصالح مقاوم در ساخت 

 خانه(

 دسترسی به مراکز بهداشتی 4718/8 5589/8 -23293/8 888/8 414 159/4

رضایت از 

 دسترسی

 دسترسی به مراکز آموزشی 5431/8 -5242/8 88111/8 945/8 414 801/8

 دسترسی به مراکز خرید -5147/8 -3554/8 -20239/8 888/8 414 -453/3

 به حمل و نقل عمومی دسترسی 2248/8 -8804/8 58743/8 819/8 414 021/5

 دسترسی به مکان های ورزشی -0440/8 -8903/5 -91158/8 888/8 414 -418/53

 دسترسی به خدمات مالی اعتباری بانک ها -8485/8 -4809/8 -51939/8 857/8 414 -495/2

 نحوه جمع آوری زباله 2587/8 -8121/8 87958/8 240/8 414 502/5

محیط 

 زیست

 پاکیزگی خیابان ها و کوچه ها 5197/8 3522/8 -29891/8 888/8 414 -759/3

 فضای سبز و پارک ها -2590/8 -1843/8 -41510/8 888/8 414 -851/1

 آلودگی زیست محیطی -4181/8 -1001/8 -37310/8 888/8 414 -504/0

 طراحی معابر خیابان ها و کوچه ها -4034/8 -1427/8 -18037/8 888/8 414 -815/0

 فراوانی حمل  نقل عمومی 5081/8 -8441/8 87431/8 570/8 414 418/5
امکانات 

 حمل و نقل
 کیفیت حمل و نقل عمومی 5188/8 -8022/8 84498/8 111/8 414 173/8

 نحوه توزیع ایستگاه های اتوبوس و تاکسی 5722/8 -8712/8 83082/8 337/8 414 715/8

 کیفیت روابط اجتماعی با همسایگان 3904/8 2131/8 40541/8 888/8 414 351/1

بعد 

اجتماعی و 

 محلی

 

 کیفیت روابط اجتماعی با دوستان 7989/8 1305/8 11939/8 888/8 414 033/58

 نحوه برخورد  با افراد غیر فامیل 5223/8 -5205/8 -88202/8 911/8 414 -833/8

 ت از زندگی در محلهرضای -2879/8 -1891/8 -41071/8 888/8 414 -171/3

 رضایت از محله برای گذران اوقات فراغت -1432/8 -9802/8 -77559/8 888/8 414 -878/55

 محلی-همکاری در کارهای اجتماعی -5111/8 -3280/8 -20053/8 888/8 414 -275/3

 خود احساس تعلق خاطر نسبت به هم محله ای های 8941/8 -5334/8 -82132/8 173/8 414 -325/8

 اعتماد نسبت به هم محله ای های خود 5035/8 8710/8 81417/8 359/8 414 089/8

 1331ماخذ: یافته های تحقيق، 

 

با توجه به اینکه سواالت پرسشنامه در ارتباط با میزان رضایت از محیط مسکونی  می باشد که هر یک از این سواالت  دارای پنج 

تناظر شده است  میانگین حاصل از کدها معیار مناسبی برای سنجش است به عالوه حجم نسبتا زیاد م 1تا  5گزینه است که با کدهای 

طبق قضیه حد مرکزی نرمال بودن میانگین نمونه را تضمین می کند بنابراین مناسب ترین آزمون برای سنجش آن  n =354 > 30))نمونه

 خروجی زیر را مشاهده می کنیم.   spss( در نرم افزار t- testاری )تک نمونه ای است با انجام این آزمون  آم Tآزمون آماری 

مربوط به آزمون آماری انجام شده روی سواالت مورد نظراست که به مقایسه میانگین زیر معیارها با One-Sample Test جدول 

 (می پردازد.1تا  5)میانگین کدهای  4عدد 

می شود که در صورت وجود آن ها رابطه  معنا دار می باشد در غیر این صورت معنا شرط مطرح  4در رابطه با معنا دار بودن آزمون 

چه در حالت مثبت و چه در حالت منفی باشد رابطه معنادار است. شرط  5791به دست آمده اگر بزرگتر از  tدار نیست. شرط اول مقدار آماره 

در رابطه  شرط سوم کرانه باال و پایین اگر صفر را شامل نشود معنا دار است.باشد رابطه معنادار است.  8781اگر کوچکتر از  sigدوم مقدار 

کوچکتر است و  8781از  sigبیشتر است و مقدار  5791از  tبا معیار عوامل تهدید کننده امنیت سه شرط باال برقرار است یعنی میزان آماره 

یا همان وجود رابطه تایید می  H1نی بر عدم وجود رابطه رد می شود و مب H0کرانه باال و پایین صفر را شامل نشده است. بنابراین فرض 

در رابطه با معیار رضایت ساکنان از مسکن سه شرط برقرار است به جز در زیر  درصد معنی دار است. 1شود و نتیجه در سطوح کمتر از 

بزرگتر است و کرانه باال و پایین صفر را شامل می  8781ز ا sigکمتر است و مقدار  5791از  tمعیار رضایت از مساحت منزل که مقدار آماره 

در رابطه با رضایت از دسترسی  شود. بنابراین در همه ی زیرمعیارها رابطه معنی دار برقرار است به جز در زیر معیار رضایت از مساحت منزل.
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کمتر  5791از  tحمل و نقل عمومی که مقدار آماره سه شرط برقرار است به جز در زیرمعیارهای دسترسی به مراکز آموزشی و دسترسی به 

در معیار رضایت از  بیشتر است و کرانه باال و پایین صفر را شامل می شود. در بقیه زیرمعیارها نتیجه معنادار است. 8781از  sigاست، مقدار 

بیشتر  8781از  sigکمتر است، مقدار  5791از  tمحیط زیست سه شرط رعایت شده به جز در زیرمعیار نحوه جمع آوری زباله که مقدار آماره 

در رابطه با معیار رضایت از امکانات حمل و نقل در  است و کرانه باال و پایین صفر را شامل می شود. در بقیه زیر معیارها نتیجه معنادار است.

ابطه با معیار بعد اجتماعی و محلی سه شرط در کلیه در ر کلیه زیرمعیارها سه شرط وجود ندارد به این معنی که رابطه معناداری وجود ندارد.

 دزیرمعیارها برقرار است به جز در زیرمعیارهای نحوه برخورد با افراد غیر فامیل، احساس تعلق خاطر نسبت به هم محله ای های خود و اعتما

 سه زیرمعیار است. نسبت به هم محله ای های خود رعایت نشده است و بیانگر معنادار نبودن رابطه است در این
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 نتيجه گيری  
 انسان متعالی یا و پایه نیازهای رفع برای و مطلوبیت ها تمایالت از ای گسترده دامنۀ بر مندی رضایت مفهوم واقع در رضایت مندی،

 از را خود این نیازهای باید فمختل دالیل به بنابراین و دارند تمایل باشند، داشته نمی توانند که به چیزهایی افراد از بسیاری .دارد اشاره

 نماییم، کسب و انتخاب بتوانیم داریم تمایل که را آنچه وقتی .تأمین نمایند و انتخاب دارد، وجود آن ها به نسبت کمتری تمایل که مناطقی

رضایت  (.10: 5407دهد)عسکری زاده، پوشش را مختلفی طیف مندی رضایت این است ممکن که حاصل می شود. هرچند رضایت مان

مسکونی یک از موضوعاتی است که اکثرا در زمینه محیط های مسکونی مطالعه و ثابت شده است که بخشی از حوزه رضایت از زندگی می 

باشد. از آنجا که ویژگی های فردی در ادراک رضایتمندی و یا نارضایتی از کیفیت محیط سکونتی بی تاثیر نیست؛ در این پژوهش به منظور 

فیت سکونت در منطقه سلمان آباد شهر اردبیل، ارتباط بین ویژگی های فردی را به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ارزیابی کی

رضایت مندی از محیط مسکونی مورد بررسی قرار گرفته شد. براساس یافته های توصیفی حاصل از آزمون کای اسکوئر، بین متغیرهای 

میزان رضایت مندی آن ها از محیط مسکونی رابطه معنادار و مثبتی برقرار است. همچنین نتایج حاصل از مستقل جنسیت و اشتغال افراد با 

تحلیل همبستگی پیرسون که بین متغیرهای سن، تحصیالت، درآمد افراد و مدت زمان اقامت در منطقه با میزان رضایتمندی آن ها از محیط 

تک نمونه ای  Tنتایج حاصل از آزمون  غیرهای نامبرده رابطه معناداری برقرار نبوده است.مسکونی انجام گرفت حاکی از آن است که بین مت

نشان داد که رضایتمندی افراد منطقه سلمان آباد از وضعیت سکونتی خود در اغلب معیارها در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد. به طوری 

میزان رضایت مندی را شاهد بودیم. در حالی که در بقیه معیارها از جمله رضایت از که در دو معیار امنیت و امکانات حمل و نقل بیشترین 

دسترسی ، رضایت از مسکن، رضایت از محیط زیست و بعد اجتماعی و محلی دارای میزان رضایت مندی کمتر از میانگین بودند. میانگین 

که بیانگر حد متوسط رضایت مندی افراد می باشد. بنابراین  به دست آمده است 478579کلی میزان رضایتمندی در کلیه معیارها عدد 

فرضیه اول که مبنی بر نارضایتی افراد از محیط مسکونی خود می باشد رد می شود. فرضیه دوم با توجه به آزمون همبستگی پیرسون اجرا 

ا داری برقرار نبوده است. فرضیه سوم و هفتم شده، رد می شود و بین مدت زمان سکونت در منطقه و میزان رضایت افراد از آن رابطه معن

اجرا شده رد می شود و ساکنین از وضعیت امنیت و امکانات حمل و نقل منطقه خود رضایت کافی دارند. فرضیه  Tنیز براساس آزمون 

محیط زیست و بعد اجرا شده تایید می شوند و ساکنین از وضعیت مسکن، دسترسی،  Tچهارم، پنجم، ششم و هشتم با توجه به آزمون 

 اجتماعی و محلی منطقه خود رضایت ندارند. 
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