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 ه:چکید
 مسرکن واحردهای احردا  درآمرد كر  اقشرار بررای مناسب مسکن ساخت جهت در دولت اخیر هایازحمایت

مقالره حاررر  .كند مي مطرح اش اجتماعي شکل در را مسکن تأمین مه ، اقدام رویکرد یک عنوانبه مهراست كه

مسکن مهر شهر رشت تهیه گردیده است كره  با هدف ارزیابي میزان ررایتمندی ساكنین ازكیفیت محیط شهری

نفر از ساكنان مسکن مهر شهر رشت مي باشند. این پژوهش از نظرر  083جامعه آماری آن براساس جدول مورگان 

ی تحقیر  از نروع هرادادهتحلیلي و از نظر نوع داده: ماهیت  –هدف: كاربردی و توسعه ای، از نظر روش: توصیفي 

پیمایشري و برگرتتره از ابرزار  –روش گردآوری اطالعرا  وداده هرا نیرز اسرنادی كیفي و كمي است. همچنین 

 آمرار در كره باشردمي استنباطي و توصیفي آمار بخش دو در اطالعا  تحلیل و تجزیه پرسشنامه مي باشد. روش

 ونيرگرسری تحلیرل و ای نمونره ازآزمرون تري ترک استنباطي استاندارد و درآمار انحراف از میانگین و توصیفي

صرور   SPSSو پایایي آن با آلفای كرونباخ سنجیده شده استکه كلیره محاسربا  در نررم اترزار  شده استفاده

 هرای ویژگري از رررایت عردم و سکونتي های ویژگي ساكنین ررایت دهنده نشان مطالعه، گردیده است. نتایج

 كره است شهری محیط های ویژگي و سکونتي محیط ویژگیهای شهری برآیند محیط كیفیت .است شهری محیط

 رررایت عردم و شرهری محریط كیفیت پایین سطح نشان كه است (0نظری ) میانگین از كمتر 39.0میانگین با

 اهمیرت از 39700 بترای ررریب مقدار با محتوایي های داد ویژگي نشان ترریه نتایج است، همچنین شهروندان

 .است برخوردار ها زیرشاخص سایر به نسبت بیشتری
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 همقدم

 منظهور بهه ریزىبرنامه هادولت اهداف از یکى جوامع، توسعة و رشد در مسکن بسزاى نقش دلیلبه

 مسکن تأمین کشورها، بسیارى از با همگام نیز ما کشور در است. شهروندان نیاز مورد تأمین مسکن

 چون با عناوینى ، دولت اقتصادى یهابرنامه از رىبسیا در تولید مسکن و ساخت هزینة در کاهش و

است)حبیبی،  شده پیگیرى ...و مسکن مهر، تملیك، شرط به اجاره اجتماعى، مسکن حداقل، مسکن

 میهان و کم اقشار برای مناسب مسکن جهت تأمین در دولت اخیر های دخالت انواع از یکی.(1331

 عنوانبهه شهیوه باشد. این ضة  مسکن(میعر جهت در مهر)سیاست مسکن ساخت درآمد، سیاست

 سهازد. مهی اش مطهر  اجتمهاعی شهکل در را مسهکن عرضهة سیاسهت راهکارهای موجود، از یکی

 اسهت دههم بهوده و نهم دولت در مسکن های سیاست ترین جمله مهم از مهر مسکن هایسیاست

 1331 ههم از تیرمهاهدر ایههن زمینههه و طبههق مصوبه دولت ن (.1331)سعیدی رضوانی و کاظمی، 

طر  مسهکن مههر بها محوریت اصل تأمین مسکن کم درآمدها به اجرا درآمهد در واقع طرحی بهود 

ها مهاجرین روسهتایی هسهتند( را بهه یهافتن کهه بسهیاری از طبقهات فرودسهت اجتماعی)عمده آن

 نیتهره یکهی از مهمسرپناه امیدوار کرد. ایهن طهر  در واقهع فرصههتی اسهتانایی بهرای رسهیدن به

اهداف کهالن در کشور بود که در چارچوب واگذاری زمین به جههت ساخت یك میلیهون و پانصههد 

اولیهه ایهن طهر   ههزار واحهد مسهکونی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مطر  شهد کهه ایههده

ه شههده بههود عنوان راهکاری برای پاسهخگویی بهه نیاز مسکن اقشار کم درآمهد در نظههر گرفتههبه

ر واقهع ایهن (. د2: 1331شهد )محسهنی ،  بهه سهرعت وارد فههاز اجرایههی1331بالفاصهله از سهال 

طهر  نویهدی بهود که بتواند بسیاری از مسائل و هنجارهای حاشیه نشهینی را حل کند، که در آغاز 

مسهکونی ی ههامجتمعها جمعیت زیهادی در با استقبال خوبی روبرو شهد، بها پایان یافتن این پروژه

)فتحهی  ساکن شدند که این افزایش سریع جمعیهت از لحها  اجتمهاعی مسهائلی را پهیش رو آورد

 (.2: 1331بیرانوند، 

از سوی دیگر؛ بها ورود معمهاری مهدرن بهه کشور بها برداشههت نههاقز از آن بههدون در نظههر 

در زمینه معمهاری و  ییهایبسامانگهرفتن فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، باعث بهه وجهود آمهدن نا

شهرسازی، که خهود باعث یك سری از مسائل اجتماعی شدکه آثار آن را در کشور شهاهد هسهتیم. 

به صورت محهدود در این زمینه با رعایت یك سهری اصهول صهورت گرفههت امها  ییهاالبته حرکت

(.  4: 1333آخونهدی، ) جامع و کامل نبوده که در ایهن خصهوص تحقیقههات مهدونی انجهام نگرفهت

کم درآمهد شهری در کشورهای در حال  یهاذکر این نکته مهم است که چالش تأمین مسکن گروه

؛ کمبهود فاهای داخلههی خانههه و ناکارآمهدی شهودیتوسعه صرفاً به تهیه خهود مسکن محدود نمه

هام بررسههی کهه بههه هنگه شودیاجتمهاعی از مواردی محسوب م یهابیامکانات و تحلیل ابعاد آس



 33  /  (6 ، )پیاپی0011پاییز ، سوم شماره، دوم / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از

 

 &Grigsby) رنهدیگیها مورد توجه و مطالعههه قههرار مهتأمین مسکن برای این گروه یهااستیس

Rusenburg,2013:31.) 

، با توجهه بهه آنکهه مهدت زمان زیادی از سهاخت و تحویهل واحههدهای موسههوم بههه همچنین

ه جنبه کیفهی آن صهورت ، تحقیقهات انهدکی بها موضهوع مسکن مهر و به ویژگذردیمسکن مهر نم

نامبرده را کهم رنهگ و  یهااستی، تهأثیر ستواندیپذیرفتهه اسهت. امهری کهه عهدم توجهه بهه آن م

در واقهههع مفههههوم کیفیهههت مسهههکن کهههه از سهههنجش رضایتمنههدی د. حتی بی نتیجه نمای

)رفیعیهان،  مهر اسهت سهکونتی قابهل دسهتیابی اسهت، بخهش اثرگذار و البته فراموش شده مسکن

1333 :131.) 

ای دریهای شهر رشت بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر شمال ایران در بین سه اسهتان حاشهیه

ه آبان شود. مرحله آماده سازی مسکن مهر رشت، از ماازندران، گیالن، گلستان( محسوب میخزر )م

 تاکنون کونی ساخته شد کهواحد مس 13111در بلوار الکان رشت آغاز شد. در مجموع  1331سال 

ی ههایبررس مسکونی به اتمام رسیده و خانوارها در آن ساکن شده اند. بر همین اساسواحد  1311

 برنامهة ن انطبها میهزا بررسهى و ارزیهابى خصوص در مدونى تاکنون تحقیق که، دهدیم نشان اولیه

ت اسه حالى در این .است نگرفته صورت محیط شهری کیفیت نشانگرهاى مهر شهر رشت بامسکن 

ن ریهزى مسهک برنامهه فراینهد در محیط شههری کیفیت مؤثر نشانگرهاى کردن وارد و که شناسایی

 ایهن در ههدف .کنهد را تسههیل ساکنان مسکونى محیط کیفیت ارتقاى هدف به دستیابىتواند می

 پژوهشى، چنین نیاز سنجش کیفیت محیط شهری در مساکن مهر شهر رشت است. پیش پژوهش

بهر همهین  .اسهت مسکونى یهاطیمح در ساکنین زندگى کیفیت سنجش چارچوب براى یك یجادا

ی ههایژگهیوکه آیا سهاکنین از  باشدیماصلی  سؤالاساس این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این 

محیط شههری و محهیط مسهکونی مسهکن مههر رشهت  رضهایت دارنهدک و ایهن کهه کهدام یهك از 

 در کیفیت محیط شهری دارندکها اهمیت بیشتری زیرشاخز

 

 پیشینة تحقی 

تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع کیفیت محهیط و رضهایتمندی سهکونتی در مسهاکن اجتمهاعی 

 سهط ( 1334) همکاران و توان به این موارد اشاره کرد. ملکیصورت پذیرفته است که از جمله می

 مهورد را اههواز شههر شهیرین مههر نمسک سکونتی نواحی کیفیت میزان از شهروندان مندیرضایت

 بهه شههروندان بیشهتر در رضهایتمندی سهط  میهزان که رسیدند نتیجه این به و دادند قرار ارزیابی

 محهیط کیفیهت ارزیهابی بهه( 1335) مههر نعمتهی و خبوشان رضایی .است پایین و متوسط میزان

 نشهانگرهای طبق بر دکهرسیدن نتیجه این به و پرداختند پردیس شهر مهر مسکن طر  سکونتی در
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 و تسههیالت از دهنهدگان، پاسه  محاسهباتی، نشهانگرهای بهین از زندگی کیفیت قابل اندازه گیری

. کردنهد نارضایتی اظهار مسکونی محله محیط بهداشت و امنیت مسکونی، واحد کالبدی هایویژگی

 مسهکونی محلهه مقیهاس در خهدمات بهه دسترسهی و امنیت محیط، بهداشت نشانگرهای همچنین

 و رهنمها .داشهتند سهاکنان دیهدگاه از را اهمیهت میهزان کمتهرین مسکونی واحد اقتصاد و باالترین

 شهرک مسکن مهر ساکنان رضایت مقدار سنجش عنوان با ای درمطالعه (1334) درسال کمانداری

تهی  آزمهون از مسهتخر  عوامهل کهه دریافتنهد شان سکونت محیط کیفیت از کرمان شهر مهرگان

 طراحهی، سیما، و منظر اجتماعی، امنیت عوامل :اندازعبارت که بوده تأثیرگذار عامل 1 بیانگر 1تست

 نهایهت در .گردیهد اسهتفاده 2خطهی رگرسهیون مدل از سپس و امکانات محیطی، زیست دسترسی،

 کیفیهت از رضهایت میهزان بهر را تهأثیر بیشهترین (1/413)ضریب  با طراحی عامل که شد مشخز

 بها( 1335) زاده ابهراهیم .مهرگان درآینهده خواههد داشهت شهرک ساکنان بین رد مسکونی محیط

 کهه دریافهت آن رضهایت سهاکنان سهنجش طریهق از رشهت شههر مهر مسکن طر  نمودن ارزیابی

 و شههر اصهلی مراکهز از پروژه محل بودن دور و هازیرساخت به مربوط پروژه این مشکالت بیشترین

 ارزیهابی بهه پژوهشهی در( 1335)همکهاران و آقبالغهی اهیشه .اسهت سهبز فاای کمبود همچنین

 دهنهده نشهان آمده دست به نتایج و پرداختند سبزوار شهر مهر مسکن شهری کیفیت های شاخز

 و زنگنهه .اسهت شههری محهیط ویژگیههای از رضایت عدم و سکونتی ویژگیهای ساکنین رضایت ی

 ارزیابی مورد را همدان شهر مهر مسکن ساکنین میان در رضایتمندی مقدارسط ( 1331) همکاران

 بهه مسهکونی ههایمجتمع از رضهایتمندی میزان که دریافتند شان سکونتی کیفیت از و دادند قرار

 خدماتی کیفیت از نواحی این مردم لیکن دارد، قرار متوسطی سط  در و میانگین ازحد باالتر مقدار

 و شهری مهم مراکز به جواری هم و رسیدست و شان سکونتی محیط پیرامونی فااهای تسهیالتی و

 عنهوان بها پژوهشهی در( 1331)همکهاران و ملکشهاهی. ندارنهد رضایت شهری نقل و حمل عملکرد

 مسکن در که دریافتند خودمالك، و مهردولتی های مجتمع از ساکنان مندی رضایت میزان مقایسه

 مؤلفهه از نارضهایتی نیز ودمالكخ مهر مسکن در. ندارد وجود رضایت ای مؤلفه هیچ در دولتی، مهر

 عهدم یها رضهایت ها،مؤلفهه بقیهه مهورد در. می شهود مشاهده منظر و دید و مجتمع تسهیالت های

 کهه دههد مهی نشان 3ویتنی یومن آزمون نتایج. باشد نمی دار معنی ها مؤلفه از یك هیچ از رضایت

 .دارد وجود داری عنیم تفاوت خودمالك و دولتی مهر مسکن بین ها،مؤلفه تمامی بین در

 

                                                           
1.T-test 

2.Liner Regression 

3.Yumen Whitney 
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 شهناختی روش و نظهری روش به را مسکونی نواحی کیفیت رضایت(  2111) 1آراگونز و آمریگو

 در مسکونی رضایت بررسی به شناختی روش و نظری روش با مطالعه این. اندداده قرار مطالعه مورد

 .کنهدمهی ارائهه اشمسهکونی محیط و فرد میان ارتباطات از کلی نمای یك و پردازدمی مناطق این

شهناخته  شههری کیفیت سنجش و مسکونی رضایت عنوان با پژوهشی در( 2111) 2فورنارا و بوناتیو

 اصهلی اجهزای از یکهی خهاص طهور بهه مسهکونی محیط و شهری محیط کیفیت که دریافتند شده

 و سهنجش نهام بها ایمطالعهه در 2113 سال در ،3همکاران و ژان .زندگی است کیفیت کلی کیفیت

 کمتر از حد در تنها ساکنان که دریافتند چین در شهری محیط کیفیت با رضایت کنندهتعیین علل

 عنهوان با پژوهشی در 2113 ،4سرپس و اسکالیکی .هستند راضی چین در محیط کیفیت از متوسط

 روش یهك توسهعه کهه سکونت، دریافتند قابل مسکونی هایمحیط برای جامع ارزیابی شناسیروش

 رویکهرد اهمیهت بهر تاکیهد و شههری مناطق در مسکونی محیط طراحی کیفیت ارزیابی برای نوین

 مسهکن بهه مربوط مسائل برای اسکاندیناوی نقش مدل. است اسکاندیناویایی تجربه بر مبتنی جامع

 کهل یك عنوانبه را باال کیفیت با مسکونی محیط توسعه بلکه است ساختمان طراحی شامل تنها نه

دههد کهه رضهایتمندی بررسی پژوهش های فو  نشان می .کندمی فراهم اجتماعی رفاه بهبود برای

های مسکونی این طهر  در سهطو  متوسهط و رو بهه پهایین قهرار دارد، در سکونتی کلی از مجتمع

های صهورت گرفتهه، راهکارههایی جههت ارتقهای پژوهش حاضر با توجه به نظرات ساکنین و تحلیل

 گردد.ین مسکن مهر بیان میرضایتمندی سکونتی ساکن

 

 مباني نظری

 مسکن

که شامل خهدمات و  ردیگیدربر م زیمسکونی را ن طیکل مح زیکی،یمسکن عالوه بر مکان ف ماهیت

 بهینهه و مناسهب مسهکن است. تعریف افراد بهداشتو  بهتر زیستندر  ازیضروری مورد ن تسهیالت

 دسترسهی کافی، روشنایی مطلوب آسهایش، دهآورن فراهم کهه مناسبی سکونتی مکان: است چنهین

 محهیط آبرسانی، آموزش و بهداشت: همچون اولیه های زیرساخت ،5ای سازه پایداری و دوام امنیت،

 اعاههای میان مؤثر ارتباطات زمینة  و کار محیط به دسترسهی ازنظر مناسهب مکهان سهالم، زیست

 و سهازد فراهم ساکنین بهرای را( عمهودی رابطه) یهمسایگ ارتباطات و( افقهی رابطه) خهانواده یك

 (.  12: 1331ملکی، ) باشد خانواده اقتصادی وضع با درتناسب همچنین

                                                           
1. Amérigo, & Aragones 

2. Bonaiuto&.Fornara 

3. Zhan 

4. Skalicky&Čerpes 

5. Structural stability 
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 را ارتبهاطی زمینه یك شرایط، با مطابقت در که است مکانی عنوان به خانه 1لوکوربوزیه بیان به

 مهی زندگی هم کنار خانواده و فرد خانه در کند می برقرار مسکونی محیط هایپدیده و محیط میان

 درونی نظرگاه از که مسکنی یعنی. دارد بحث قابلیت هم بیرونی و درونی نوع از مسکن مسأله .کنند

 محهیط بها درتطهابق بایهد مسکن این درونی محیط دارد تناسب فرهنگی و فیزیکی شرایط لحا  به

 در ولهی دارد مطلوبیهت بهدیکال لحها  بهه که مسکنی و باشد هماهنگی دارای باشد و خود بیرونی

 مسهکن مطلوبیت ازشرایط بنابراین. نیست مطلوبیت دارای باشدنمی بیرون فرهنگی محیط با تطابق

 در بایهد میکنهد زنهدگی محیطهی چنهین در که شخصی زیرا است پیرامونی محیط با آن هماهنگی

 (.1334طبائی ، کند )پورمند و طبا تجربه را آرامش احساس آن پیرامونی فاای و خانه درون

 

 طرح مسکن مهر

در قالب تبصره ششم قانون بودجه شهروع شهد و  1331در سال  مهر احداث خانه های مسکن طر 

بر اساس ساماندهی و حمایت در راستای تولیدات و عرضهه واحهد ههای مسهکونی بهه مرحلهه اجهرا 

مسکونی است کهه در درآمد. ماهیت این طر  اجاره زمین در بلند مدت به منظور احداث واحدهای 

طر  جامع مسکن به میزان حجم بسیار کم عنوان گردیده است و به علت حجم پایین آن  بها یهك 

اقدام غیر کارشناسی شده توسط رییس جمهور وقت محمود احمدی نژاد از تعداد بیست هزار واحد 

تمام شهده یهك مسکونی به یك ونیم میلیون واحد در سال ارتقا یافت. میزان ارزش زمین از قیمت 

های اخیر به میزان چهل و پنج درصد و در واحد مسکونی در کل کشور معادل چهل درصد، در سال

 و ریهزی برنامهه دفتهر شهرسهازی، و مسهکن وزرات)شهر تهران حدودا به شصت درصد مهی رسهد. 

   (.1331 مسکن، اقتصاد

یك واحهد مسهکونی  هایطر  مسکن مهر بر این اساس است که بخش بسیاری از تمامی هزینه

های به ارزش زمینی که در آن در حال ساخت است اختصاص می یابد، بنابراین برای کاهش هزینهه

گهردد، در واقهع واحد های مسکونی احداث شده، قیمت زمین از کل هزینه ساخت مسکن کسهر می

ت. از این طر  مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین در راسهتای ایجهاد نمهودن واحهدهای مسهکونی اسه

ههای نههم و دههم، بیهان نهژاد در دولهتمسایل پر چالش در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی

پروژه مسکن مهر به علت گرانی هزینه های مسکن و کمبود آن، در ایهن  وضعیت مسکن بوده است.

ا توانستند بدین وسیله مسأله گرانی مسهکن ردوره به وجود آمد و دولت مردان اعتقاد داشتندکه می

، براسهاس مرکهز آمهار 1331 تا1334 های حل کنند اما نتیجه طور دیگری رقم خورد. در طی سال

درصد در شهر تهران بهه صهورت تصهاعدی بهاال 45میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکن به میزان 

                                                           
1. Lecorbusier 
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های سکونتی در کشور حدودا پنج برابر گشت این در حالی بود که بر طبق رفته است و قیمت واحد

کمیسیون عمرانی مجلس مقدار تقاضای واحد های مسکونی کم تهر از میهزان عرضهه آن بهوده نظر 

 است که این امر بیانگر حاور بسیار دالالن ساختمانی درزمینه مسکن، دراین دوره بوده است. 

درنتیجه، دولت برای عمل بخشیدن به ادعای خود برمبنای تحویل مسکن به اقشار کم درآمهد، 

ا اعطا نمودن وام های بلند مدت به میزان سی میلیون تومان، اقشهار ضهعیف را خانهه تالش کرد تا ب

ها منجر به افزایش قیمت مصال  ساختمانی دارکندکه این امر به دلیل بروز تورم بسیار باال در قیمت

 و میزان قیمت تمام شده یك واحد مسکونی گردید و در نتیجه این رویکرد با موفقیت گهره نخهورد

 .(1334 همکاران، و لیخلی)

 

 شهری محیط كیفیت

است. ولی بیشتر از همهه بهر  خاص ناحیة یك جزییات کیفیت حاصل شده از محیط شهری، کیفیت

ها، طور کلی از یك ناحیه معین اشاره دارد تا اجتماع اجزای سازنده آن شامل: زیهر سهاختادراک به

محیطی به عنوان شاخصی اسهت کهه  کیفیت تسهیالت کالبدی، فاای باز و ذخایر طبیعی. بنابراین

های محیطی که در تناسب با نحوه زیست انسان می باشهد مهورد اسهتفاده برای اندازه گرفتن درجه

 کیفیهت محهیط ماهیهت کشور چهین، شهری برنامه ریزی استانداردهای اساس قرار گرفته است. بر

 که هست به عنوان درجه ای ریشه محیط کیفیت قرار گرفته است؛ تعریف بدین گونه مورد شهری

 و شههر اقتصهاد شهر برای نحهوه حیهات انسهان، محدوده در آن عناصر بعای یا تمام ابعاد محیطی

 (.2111و همکاران،  1قرار گیرد. )بونایوتو در تناسب اجتماعی محیط های

های مختلفی در روند توسهعه و تکمیهل نمهودن ماهیهت کیفیهت محهیط در رویکردها یا تئوری

رویکهرد اشهاره شهده اسهت: رویکهرد سیاسهت  3طق مسکونی به وجود آمده است. در اینجها بهه منا

 (.1ادراکی )جدول -روانشناختی و دیدگاه تجربی تحقیق گذاران، رویکرد

 
 شهری محیط کیفیت تئوری های خالصه -1 جدول

 نتایج بدست آمده تئوری های كیفیت محیط شهریتئوری

 اهگذاران )دیدگ سیاست رویکرد

 كارشرناس محور،دیدگاه مخاطب

 محور(

 نمیشهوند، تعیین فیزیکی معیارهای توسط تنها محلی های محیط کیفیت-

 از شهده سهاخته محهیط های ویژگی و اجتماعی روانشناسی بلکه ویژگیهای

 بررسهی بایهد فیزیکی های ویژگی کنار در که باشند می مهمی های ویژگی

 .شوند

مراتبهی  سلسهله مفههوم یهك صورت به شهری مسکونی محیطه ای کیفیت-

                                                           
1. Bonaiuto 
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توسهط  محهیط کیفیهت کهه است معنی بدین این .میباشد گانه چند ویژگی

 .است شده توصیف اساسی ویژگی چندین

اثهرات  بررسهی کهه شده گرفته نتیجه این شناختی روان مالحظات براساس- ادراكي - شناختي روان رویکرد

 منهابع ماهال عنهوان )بهه انتولیدش منابع با ارتباط در محیطی ویژگی های

فعالیهت  از برخاسهته صهدای همسایه هها، صدای ترافیك، تولید صدا: صدای

 .میباشد ارزشمند های صنعتی(

تجربرري  تحقیرر  رویکردهررای

 ساكنین

مهی  فهراهم را محهیط کیفیت احتمالی ویژگی های از لیستی تحقیقات این-

 .کند

تهأثیر  محهیط یفیهتک ادراک بر شخصی ویژگی های از برخی است ممکن -

 اقتصادی(. -اجتماعی وضعیت جنس، سن، )همچون گذارد

 ((VanPoll,2002منبع: 

 

 ررایتمندی و كیفیت سکونتي

مفهومی است که به بیان ادراکات ساکنین یك مجموعه مسکونی در رابطه بها  رضایتمندی سکونتی

عامیانهه از حهوزه  کیفیت زندگی خودشان بیان مهی گهردد وتها جهایی کهه بهه عنهوان یهك مفههوم

رضایتمندی از زندگی معنا پیدا می کند از موضوعات پژوهشی مهم در زمینه محهیط مسهکونی بهه 

حساب می آید .حس رضایتمندی ساکنان و نگرانی شان از محهیط سهکونتی خهود از ابعهاد ذهنهی 

به معیار  مفهوم کیفیت زندگی می باشد. برای اینکه کیفیت زندگی در محالت شهری را ارتقا بدهیم

ها و شرایطی نیاز داریم تا بتوانیم از راه تامین نمودن نیازهای مادی و روانی سهاکنین یهك زنهدگی 

درسهتکار و ) آسوده و با کیفیت و در نهایت رضایتمندی شهروندان را از ایهن طریهق فهراهم آوریهم.

 (.2114ماجدی، 

دت، نهوع و چگهونگی روابهط میزان رضایتمندی فرد بستگی زیادی بهه شه 1دورکیم امیل از نظر

گذاری روابط اجتماعی بر مقدار رضایت شهروندان از محیط شههری شهان از اش دارد. تأثیراجتماعی

جهت است: یکی از جهت تأمین نمودن نیاز های مالی، عاطفی و شناختی و دیگری با قابهل مههار  2

تمایالت بهی پایهان ایهن دهد و از میزان کردن آرزوهای فردی، حس محرومیت نسبی را کاهش می

کند که افراد هرچه روابط اجتمهاعی آورد، همچنین این پژوهش بیان میافراد جلوگیری به عمل می

 کنند.باالتری را دارا باشند میزان رضایتمندی بیش تری را در طول زندگی تجربه می

رفتاری، شهناختی  رضایتمندی حالتی قابل تأثیر از متغیرهای (،1331گونز )و آراآمریگو به بیان 

 ههایشناختی، ویژگهی ارزیابی می کند. بخش را فرد رفتاری رفتاری، تمایالت و عاطفی است. بخش

 از ترکیبی و کنددرگیر می را ارزیابی و حسی ، ابعاد عاطفی گیرد. بخشرا در بر می محیطی زیست
                                                           
1. Emile Durkheim 
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 Campbell,etدگهذاررا بهه نمهایش مهی اجتمهاعی -های کالبدی محیط به فرد نحوه واکنش های

al,2013) .) 

لوکوبوزیه، دو وجه از نیازهای انسان شامل نیازهای جسهمی و روحهی بایهد بهه  دیدگاه بر اساس

طریق سازمان دهی مساکن به شیوه فاایی برطرف کردند، بنابراین از اصلی تهرین عوامهل مهوثر در 

راد در آن زنهدگی تعیین سط  میزان رضایتمندی افراد یك منطقه، شهرایط محیطهی اسهت کهه افه

کنند و سط  رضایتمندی انسان ها از خانه، محیط محله شان و روابط همسایگی از عوامل قابهل می

تعیین کیفیت محیطی مساکن شهری اسهت.نظریاتی کهه در مهورد رضهایتمندی سهکونتی بهه کهار 

ری با محلهه اند با اقداماتی نظیر بهبود بخشیدن به وضع خدمات،کم کردن هزینه خانه و سازگارفته

شوند، زمینه هایی را برای ایجاد کیفیت مطلوب در زنهدگی فهراهم می که برای پیشرفت محله انجام

سازند. مطالعات رضایتمندی از نواحی سکونتی مردم محروم در جامعه و توجه به نیاز هایشهان از می

شهدن نهوع نیهاز باشد چرا که به مهرور زمهان در صهورت عهو  پتانسیل بسیار زیادی برخوردار می

توانند کارکردههای محهل زندگیشهان را تغییهر خانواده، به علت محرومیت و درآمد ناکافی، آنان نمی

 (.2111بدهند و برای اصال  آن اقدام کنند. )فنگ،

سکونتی به عنوان پایه ای توانمند برای اثربخشی به طهر  ههای  ، رضایتمندی1311 دهة اوایل

کار رفته است، زیرا که رضایتمندی معیاری مناسب برای سهنجش  مبادالتی بزرگ توسعه مسکن به

مقدار پیشرفت طر  های توسعه دهنده مسکن بهه شهمار مهی رود و بهه دلیهل آشهنایی و شهناخت 

حاصل شده از نوع بازخورد ساکنین از خهدمات پهروژه ههای مسهکونی، از تمهایالت سهاکنین بهرای 

ههای شهاخز(. Abdul,2014 دیهده اسهت. )موفقیت بیشتر در نهوع طراحهی مسهکن اسهتفاده گر

متفاوتی برای ارزیابی وجود دارند که در ابعاد مختلهف اجتمهاعی، اقتصهادی، کالبهدی، محیطهی و... 

 .(2)جدولشوندمطر  می

 
 رضایتمندی سکونتی بر گذار تأثیر متغیرهای و هامؤلفه -2 جدول

 زیرمولفه ها مولفه ها ردیف

1 
 مولفه های فردی

 -تأههل وضعیت -اشتغال -تحصیالت میزان -سن -جنسیت

 مالکیت نوع -بعد خانوار -ماهیانه درآمد متوسط

 اعتقادات و باورها -رسوم و آداب مولفه های فرهنگی 2

3 
 مولفه های اجتماعی

 -فعالیهت ههای اجتمهاعی در مشهارکت -همسایگی روابط

 حفاظت و امنیت

 مسکن وام تسهیالت و خرید هزینه مولفه های اقتصادی 4

 بهر امکهان نظهارت -محیط سازی شخصی -خلوت -امنیت مولفه های روانی 5
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 سکونت طول مدت -اشراف وجود عدم - باز فاای

1 

 مولفه های کالبدی

 - فاهای بهاز وجهود -فاهاها ابعهاد -مسهکونی واحهد ابعاد

 -واسهط وجود فااهای -خلوت و شلوغ فااهای جداسازی

 -مسکونی واحد در هافاا و تفکیك محرمیت -اتاقها تعداد

به  ساختمانی توده های بام از استفاده -فاای البی افزایش

 موجهود تعداد واحدهای -تفریحی و جمعی فااهای عنوان

 اجتماعات وجود سالن -توالت تعداد -مجتمع در

 مؤلفه های 1

 محیطی

 -زیسهت محیطهی-منظر و دید-فاا رنگ-تهویه و روشنایی

 /تنوع -ونقل حمل ترسی ودس -مجتمع امکانات و تسهیالت

 سلسله - پذیری انعطاف

 -خوانهایی -فاهاها تناسهبات و محصوریت - فاایی مراتب

 کیفیهت- تهراکم-معلهولین امکانهات -نگههداری و مدیریت

 مصال 

 (1333منبع: )نقیبی و حسینی ، 

 

 روش تحقی 

 منطقه مورد مطالعه

 ازسمت خزر، دریای سمت به شمال ازسمت که است گردیده واقع گیالن استان درمرکز رشت شهر

 و  پسهیخان سهمت رودخانهه بهه غهرب اشهرفیه، از آسهتانه و های کوچصهفهانبهه شهرسهتان شر 

رودبهار  و سهنگر سهمت شهرسهتان ههای بهه سوی جنهوب و از سرا فومن و صومعه شهرستان های

متهر از  3 ارتفهاع میهانگینکیلومتر مربع در زمینهی بهه  331ه آن دت محدوعوس محدود می شود و

(. در سرشماری عمومی نفهوس و مسهکن 5: 1313واقع شده است. )خمامی زاده، سط  آبهای آزاد 

خههانوار بههوده اسههت )سههالنامه آمههاری اسههتان  223151جمعیههت و  133114دارای  1335سههال 

سهاخته شهده هکتهار  411در زمینی به مساحت  سایت مسکن مهر شهرستان رشت(. 1335گیالن،

هکتهار  224در  واحهد 341هکتهار و دو ههزار و  111واحد در  211هزار و  14ایت در این س است. 

ههزار نفهر در مسهکن 41 (1333که مطابق آمار سهال ) است درصد تحویل داده(11) درحال ساخت

   (.1)شکل مهر رشت ساکن هستند
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 موقعیت منطقه مورد مطالع  -1 شکل

 

 داده و روش كار

ها و اطالعات به صورت آوری دادهتحلیلی است و جمع-نوع توصیفیروش تحقیق در مقاله حاضر از 

ای دارد. ماهیهت باشد که نتایج به دست آمده از آن جنبه کاربردی و توسهعهاسنادی و پیمایشی می

چارچوب نظری تحقیق نیز با استفاده از روش اسهنادی  داده های تحقیق از نوع کیفی و کمی است.

همانطور کهه در مهدل (. 2)شکل و مرور ادبیات مربوط به کیفیت محیط زندگی تنظیم گردیده است

کیفیت محیط شههری »در سط  اول مدل  شودینظری کیفیت محیط شهری ارائه شده، مشاهده م

، تقسهیم «محیط سهکونتی»و   «یط شهرمحی»قرار دارد. سط  دوم به دو زیرشاخز  «مسکن مهر

و  «محتوایی« و «ساختاری –عملکردی»، «فاایی -ویژگیهای کالبدی»شده است. سط  سوم شامل

 .است «محیط سکونتی» یهارشاخهیز
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 مدل چارچوب نظری تحقیق برای ارزیابی کیفیت محیط شهری مسکن مهر رشت -2 شکل

 

مهر شهر رشت می باشد کهه بهه علهت حجهم جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان مسکن 

باالی جامعه آماری تحقیق و عدم امکان گردآوری اطالعات از تمامی اعاای جامعهه، نمونهه گیهری 

نفهر بهرآورد گردیهد.  331انجام پذیرفته است.حجم نمونه مورد مطالعه بهر اسهاس جهدول مورگهان

ب شدند و سهپس در روش میهدانی، گیری تصادفی ساده انتخاهای مورد بررسی به روش نمونهنمونه

ها جمع آوری شده است. روش تجزیه و تحلیهل داده ها از طریق پرسشنامه به منظور آزمون فرضیه

. در آمهار توصهیفی از باشهدیمهاطالعات در تحقیق حاضر در دو بخش آمار توصهیفی و اسهتنباطی 

ی تهك نمونهه ای و تهاز  آزمون   جدول میانگین  و انحراف استاندارد و در زمینه آمار استنباطی نیز

 .شودیمانجام  SPSSتحلیل رگرسیونی  استفاده شده است که کلیه محاسبات در نرم افزار 
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 نتایج

در پژوهش حاضر درجهت روایی، پرسشنامه نهایی با اعمهال نظهر اسهاتید راهنمها و مشهاور تهدوین 

دسهت آمهد. روش آلفهای کرونبهاخ ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به یافت، سپس پایایی پرسشنامه

 این دهند. درهایی است که یك سازه را مورد سنجش قرار میگر میزان تناسب گروهی از آیتمبیان

 1.4 کمتهر از و خهوب 1.1تها 1.4 بهین ، عهالی 1 تها 1.1 بین :آلفا قبول قابل مقادیر محدوده روش

دار ضریب آلفای کرونبهاخ بهرای شود، از آنجا که در پیش آزمون انجام شده مق می محسوب ضعیف

بدست آمد لذا می توان بیان نمود کهه پرسشهنامه از پایهایی قابهل قبهولی  1.325کل متغیرها عدد 

 برخوردار است.
 پرسشنامه اعتبار و پایایی ارزشیابی برای کرونباخ آلفای مقدار -3 جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت

31 1.325 

 

 ایتوصیف متغیرهای زمینه

 31.31درصهد از پاسهخگویان مهرد و  13.13های پرسشنامه، از لحا  توزیع جنسهیتی،  طبق یافته

درصد از پاسهخگویان  3.31درصد زن می باشند. سنین ساکنان در چند دسته تقسیم بندی گردید،

 11تا  51درصد  21.11سال،  51تا 41درصد 23.11سال،  41تا  31درصد  31.11سال،  31تا  21

درصد از  25.52سال می باشند. همچنین طبق یافته های پرسشنامه  11درصد باالی  2.14سال و 

. 11درصهد خانهه دار و  21.15درصد خدماتی،  11.31درصد کارمند، 21.31پاسخگویان شغل آزاد، 

درصهد از پاسهخگویان  4.11درصد نیز بیکار را تشکیل می دهند. داده ها نشان می دهد کهه ،   15

درصد  14.34درصد کارشناسی و  51.52درصد فو  دیپلم،  2.31درصد دیپلم ،  21.32زیر دیپلم، 

درصد از پاسهخگویان خهود  11.11درصد دارای مدرک دکتری می باشند.  1.35کارشناسی ارشد و 

اند. میانگین مدت سکونت پاسهخگویان در درصد از پاسخگویان مجرد اعالم نموده23.31را متاهل و 

سهال  11سال و بیشترین زمان  1سال می باشد که کمترین مدت سکونت  4.32مسکن مهر رشت 

 می باشد.

 

 آمار توصیفي متغیرهای تحقی 

 محیط و شهری محیط کیفیت وضعیت از رشت مهر مسکن ساکنان رضایت میزان بررسی جهت در

سهاختاری  –موجود، شاخز وضهعیت اجتمهاعی، فرهنگهی، زیسهت محیطهی، عملکهردی  سکونتی

فاایی و شاخز کیفیت محیط سهکونتی  مهورد ارزیهابی قهرار گرفهت. براسهاس نتهایج  –وکالبدی 
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( در 3.33( و )3.45( میزان رضایت ساکنان از وضعیت اجتماعی و فرهنگهی بها میهانگین )4جدول)

 –سهاختاری و کالبهدی  – حد نسبتا مطلوب و رضایتمندی از وضعیت زیست محیطهی، عملکهردی

متوسط ارزیهابی شهده  حد  از کمتر و نامطلوب حد ( در2.53و ) (2.42)(، 2.31فاایی با میانگین )

( نشان می دهد کهه رضهایتمندی از ویژگهی ههای کیفیهت محهیط 5است. همچنین نتایج جدول )

 ( در حد متوسط قرار دارد.3.32سکونتی با میانگین )

 
 رشت مهر مسکن شهری محیط کیفیت متغیرهای توصیفی آمار -4جدول 

انحراف  میانگین رهامتغی هاشاخص
 استاندارد

میانگین 
 كل

 
های ویژگي

 اجتماعي

  1.14 3.15 رضایت از روابط خود با همسایگان
 
09.0 

 1.35 3.21 احساس امنیت

وجود تنش های قومی ناشی از وجود اقوام 
 مختلف

3.14 1.14 

 1.32 3.32 معال فقر و بروز ناهنجاری

 1.13 3.15 احساس سالمت روانی

 
های ویژگي

 ترهنگي

انطبا  بین واحدهای مسکونی محله زندگی و 
 فرهنگ بومی شهر

3.34 1.35  
 
 
0908 

 1.13 3.11 رضایت از  فرهنگ آپارتمان نشینی همسایگان

تاثیر مراکز فرهنگی و مذهبی می تواند در کاهش 
 میزان ناهنجاری های محل سکونت

3.33 1.11 

 1.32 3.11 یاحساس تعلق به محل زندگ

 
 
 
های ویژگي

زیست 
 محیطي

  1.13 2.11 رضایت از وضعیت سیستم جمع آوری زباله
 
 
 
 
 
 
39.3 

 1.11 2.43 رضایت از وضعیت سیستم فاضالب محله

 مواقع در سطحی آبهای جمع آوری از رضایت

 معابر در بارندگی
2.25 1.14 

 1.15 3.11 سالم آشامیدنی آب به دسترسی وضعیت از رضایت

 1.33 2.31 سکونت محله پاکیزگی و بهداشت از رضایت

 1.33 3.13 سکونت محله هوا کیفیت از رضایت

 1.11 3.11 محله در روز ساعات در طبیعی نور از استفاده میزان

 1.31 2.23 محله سبزی سر وضعیت از رضایت

 1.11 2.14 صوتی آلودگی از ناشی اذیت و آزار

 1.12 3.53 محله در نامطبوع بوی انتشار میزان

 1.15 3.21 محله ناسازگار کاربریهای
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ویژگي 
های 
-عملکردی
 ساختاری

  1.11 2.31 رضایت از کیفیت خدمات رفاه اجتماعی محل زندگی
39.3 
 

 1.13 2.11 رضایت از کیفیت خدمات تجاری محل زندگی

 1.31 2.41 رضایت از کیفیت خدمات تفریحی محل زندگی

رضایت از کیفیت خدمات حمل و نقل و ارتباطات 
 محل زندگی

2.33 1.11 

 
ویژگي 
های 
       -كالبدی
 تضایي

  1.13 3.33 کیفیت آسانسورهای مجتمع
 
3900 

 1.53 2.12 کیفیت پارکینگ مجتمع

 1.15 2.51 وضعیت زیرساخت های مجتمع

 1.13 2.13 کیفیت مصال  فااها و بناهای مجتمع

 1.35 2.31 کیفیت راه های دسترسی محل سکونت
دگیکیفیت فاای عمومی و فاای سبز محل زن  2.11 1.13 

 
 رشت مهر مسکن مسکونی محیط کیفیت متغیرهای توصیفی آمار -5 جدول

انحراف  میانگین متغیر ها شاخص ها

 استاندارد

میانگین 

 كل

 

ویژگي های 

كیفیررررت 

محررررریط 

 مسکوني

  1.23 3.31 یفیت اندازه و تسهیالت ساختمان رضایت از ک

 

 

0903 

 1.11 3.51 رضایت از کیفیت هزینه های واحد مسکونی 

 1.11 3.42 رضایت از تسهیالت بیرونی محل زندگی 

رضایت از کیفیهت پیهاده راه هها و خیابهان ههای 

 محل زندگی 

3.31 1.13 

 1.31 3.52 رضایت از کیفیت محیط داخلی مجتمع 

 1.41 3.11 رضایت از میزان امنیت محل زندگی 

رضایت از روشهنایی خیابهان و کوچهه در هنگهام 

 شب 

3.13 1.44 

 
 های پژوهشتحلیل ترریه

تهك  Tهای مورد بررسی در محهدوده ی پهژوهش از آزمهون برای سنجش میزان رضایت از شاخز

وان یك متغیر تصادفی و بیانگر مورد بررسی به عن xنمونه ای استفاده شده است. در این آزمون اگر 

میهانگین جامعهه   دانست کهه در آن  باشد،داشتن رضایت را می توان معادل گزاره 

میهانگین نظهری نمهرات رضهایت از کیفیهت محهیط شههری اسهت. از ایهن و  X بهرای نمهرات

منجر بهه رد فرضهیه صهفر شهود، مهی تهوان داشهتن   نظر،چنانچه آزمون فر  های
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باشد،  کمتر یا مساوی مقدار رضایت باال را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر در صورتی مقدار

 فرضیه صفر رد نمی شود و میزان رضایت پایین است.

 مسهکونی و شهری محیط هایویژگی از رشت شهر مهر مسکن ساکنان رسدمی نظر فرضیه اول: به

 دارند. رضایت

 
 تك نمونه ای برای ارزیابی ویژگی های کیفیت محیط شهری Tنتایج آزمون  -1 جدول

 نتیجه آزمون آماره شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

 0Hتایید  1.111 -14.11 2.33 محیط شهری

 

 سهاختاری و عملکردی های ویژگی فاایی، -کالبدی های ویژگی شاخز سه از شهری شاخز

محهیط شههری  شهاخز میانگین با توجه به جدول مقدار است شده تشکیل محتوایی هایویژگی و

 کیفیهت و هاشهاخز ایهن از ساکنین رضایت عدم دهنده نشان و باشدمی( 3) نظری میانه از کمتر

 .گرددمی تأیید صفر فرضیه بنابراین. است مطالعه مورد محدوده در شهری محیط کیفیت نامطلوب

 
 های کیفیت محیط مسکونیای برای ارزیابی ویژگیتك نمونه Tنتایج آزمون  - 1 جدول

 نتیجه آزمون آماره شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

كیفیت محیط 

 مسکوني

 1Hتایید  1.111 1.11 3.32

 

های (، زیرشاخز های کیفیهت محهیط سهکونتی بهرخالف زیرشهاخز1براساس نتایج جدول )

( هستند و این امهر نشهان دهنهده رضهایت 3یط شهری، دارای میانگین باالتر از میانگین نظری)مح

نسبی ساکنین از زیرشاخز های محیط سکونتی است. کیفیهت مهیحط سهکونتی، محهدوده مهورد 

دارای محیط سکونتی نسبتا مطلهوب اسهت. لهذا در ایهن بخهش از فرضهیه، 3.32مطالعه با میانگین 

 ردد. گفرضیه صفر رد می

 رضهایت رشهت شهر مهر مسکن اجتماعی هایویژگی کیفیت از ساکنان رسدمی نظر فرضیه دوم: به

 .دارند
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 تك نمونه ای برای ارزیابی کیفیت ویژگی های اجتماعی Tنتایج آزمون  -3 جدول

 نتیجه آزمون آماره شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

ویژگي های 

 اجتماعي

 1Hد تایی 1.111 1.311 3.45

 

(، شهاخز ویژگهی ههای اجتمهاعی دارای میهانگین بهاالتر از میهانگین 3براساس نتایج جدول )

( می باشد و این امر نشان دهنده رضایت نسبی ساکنین از وضعیت اجتماعی محل سکونت 3نظری)

دارای  3.45شان در مسکن مهر رشت است. ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه با میانگین 

 نسبتا مطلوب است. لذا فرضیه صفر رد می گردد.  وضعیت

 رضهایت رشهت شهر مهر مسکن فرهنگی هایویژگی کیفیت از ساکنان رسدمی نظر فرضیه سوم: به

 .دارند
 تك نمونه ای برای ارزیابی کیفیت ویژگی های فرهنگی Tنتایج آزمون - 3 جدول

 نتیجه آزمون آماره شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

ژگي های وی

 ترهنگي

 1Hتایید  1.111 11.325 3.33

 

ههای فرهنگهی دارای میهانگین بهاالتر از میهانگین (،  شهاخز ویژگی3براساس نتهایج جهدول )

( می باشد و این امهر نشهان دهنهده رضهایت نسهبی سهاکنین از وضهعیت فرهنگهی محهل 3نظری)

 3.33مطالعه بها میهانگین های فرهنگی محدوده مورد سکونتشان در مسکن مهر رشت است. ویژگی

 گردد. دارای وضعیت نسبتا مطلوب است. لذا فرضیه صفر رد می

 رشهت شهر مهر مسکن محیطی زیست هایویژگی کیفیت از ساکنان رسدمی نظر فرضیه چهارم: به

 .دارند رضایت
 تك نمونه ای برای ارزیابی کیفیت ویژگی های زیست محیطی Tنتایج آزمون  -11 جدول

 نتیجه آزمون رهآما شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

ویژگي های 

 زیست محیطي

 0Hتایید  1.113 -3.351 2.31
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(، نشان داده شده است مقدار میانگین این شاخز کمتهر از میانهه 11همان طور که در جدول )

ت ( می باشد و نشان دهنده عدم رضهایp=  1.113) 1.15( و سط  معناداری نیز بیشتر از 3نظری )

های زیست محیطی در محهدوده مهورد مطالعهه ها و کیفیت نامطلوب ویژگیساکنین از این شاخز

 گردد.است. بنابراین فرضیه صفر تأیید می

 

 رشهت شههر مههر مسهکن سهاختاری – عملکهردی کیفیت از ساکنان رسدمی نظر فرضیه پنجم: به

 .دارند رضایت
 ساختاری -یابی کیفیت عملکردی تك نمونه ای برای ارز Tنتایج آزمون  -11 جدول

 نتیجه آزمون آماره شاخص

 T p-valueآماره  میانگین

كیفیت 

 -عملکردی

 ساختاری

 0Hتایید  1.141 3.24 2.42

 
( ، نشان داده شده است مقهدار میهانگین ایهن شهاخز کمتهر از میانهه 11همان طور که در جدول )

( مهی باشهد و نشهان دهنهده عهدم رضهایت p=  1.141) 1.15( و سط  معناداری نیز بیشهتر از 3نظری )
ساختاری در محدوده مورد مطالعهه  -های عملکردی ساکنین از این شاخز ها و کیفیت نامطلوب ویژگی

 گردد.است. بنابراین فرضیه صفر تایید می
 شههری محیط هایویژگی در را اهمیت بیشترین  فاایی – کالبدی کیفیت رسدمی نظر فرضیه ششم: به

 .دارد رشت شهر مهر سکنم
در جهت میزان اهمیت هریك از شاخز های محیط شهری از ضریب رگرسیون استفاده شده اسهت. 

(،  مشخز شده است ، ویژگی محتوایی )ویژگی های اجتماعی، فرهنگهی و 12همان گونه که در جدول )
 –گهی ههای عملکهردی فاایی و ویژ –های کالبدی نسبت به ویژگی 2R  ،1.33زیست محیطی( با مقدار 

مقدار بیشتری از واریانس محیط شهری مسهکن  1.24و  1.15ساختاری به ترتیب  با مقدار واریانس های 
از اهمیهت  1.135مهر رشت را تبیین می کند. همچنین ویژگی های محتهوایی بها مقهدار ضهریب بتهای 

بها ضهریب دی و فاهایی بیشتری نسبت به سایر زیرشاخز ها برخوردار است. و سپس ویژگی های کالبه
کهم تهرین  1.413ساختاری با ضریب بتای  -در مرحله بعدی  قرار دارد و ویژگی عملکردی  1.511بتای 

 شود. اهمیت را در بین این شاخز ها دارد. بر این اساس فرضیه ششم رد می
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 ینتایج تحلیل رگرسیون و مقادیر ضریب بتای شاخز های کیفیت محیط شهر -12 جدول
Sig 

 
R2 R متغیر مالک متغیر پیش بین 

ویژگی های کالبدی و  1.512 1.15 1.511 39333
 فاایی

 محیط شهری

ویژگی های عملکردی  1.431 1.24 1.413 39333
 ساختاری –

 ویژگی های محتوایی 1.315 1.33 1.135 39333

 
 گیری نتیجه

 از شههری کهه شهاخز میهانگین ان داد که مقدارهای تحقیق نیز نشدست آمده از آزمون فرضیهنتایج به
 محتهوایی ههای ویژگهی و سهاختاری و عملکهردی های ویژگی فاایی، -کالبدی های ویژگی شاخز سه

 (p=  1.1.11) 1.15 از بیشتر نیز معناداری سط  و باشد می( 3) نظری میانه از کمتر است شده تشکیل

 در شههری محهیط کیفیهت نهامطلوب کیفیهت و هها شهاخز این از ساکنین رضایت عدم دهنده نشان و
 محهیط های زیرشاخز نیز برخالف سکونتی محیط کیفیت های زیرشاخز. است مطالعه مورد محدوده
=  1.111) 1.15 از کمتهر نیز معناداری سط  و هستند( 3)نظری میانگین از باالتر میانگین دارای شهری،

p) است سکونتی محیط هایزیرشاخز از کنینسا نسبی رضایت دهنده نشان امر این باشد و می  . 
 نشهان امهر ایهن بدست آمد و( 3)نظری میانگین از باالتر میانگین دارای اجتماعی هایویژگی شاخز

 است.  رشت مهر مسکن در شان سکونت محل اجتماعی وضعیت از ساکنین نسبی رضایت دهنده

 دهنهده نشهان امهر این و آمد( 3)نظری میانگین از باالتر میانگین دارای فرهنگی های ویژگی شاخز
 است . رشت مهر مسکن در سکونتشان محل فرهنگی وضعیت از ساکنین نسبی رضایت

 شهاخز ایهن میهانگین مقدار داد که در بخش وضعیت زیست محیطی محدوده مورد مطالعه نتایج نشان
 عهدم دهنده نشان و باشد می (p=  1.113) 1.15 از بیشتر نیز معناداری سط  و( 3) نظری میانه از کمتر
 مهورد محهدوده در محیطهی زیسهت ههای ویژگهی نامطلوب کیفیت و ها شاخز این از ساکنین رضایت
 .  است مطالعه

 میهانگین مقدار است داد که ساختاری در مسکن مهر رشت نشان –نتایج بررسی وضعیت عملکردی 
 و باشهد مهی (p=  1.141) 1.15 زا بیشهتر نیهز معنهاداری سهط  و( 3) نظری میانه از کمتر شاخز این
 - عملکهردی ههای ویژگهی نهامطلوب کیفیهت و هها شهاخز ایهن از سهاکنین رضایت عدم دهنده نشان

 .است مطالعه مورد محدوده در ساختاری
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های اجتماعی، فرهنگهی و زیسهت همچنین نتایج فرضیه ششم نشان داد که ویژگی محتوایی )ویژگی
 –فاهایی و ویژگهی ههای عملکهردی  –بهه ویژگهی ههای کالبهدی  نسهبت 2R  ،1.33محیطی( با مقدار 

مقدار بیشتری از واریانس محیط شهری مسهکن  1.24و  1.15ساختاری به ترتیب  با مقدار واریانس های 
از اهمیهت  1.135مهر رشت را تبیین می کند. همچنین ویژگی های محتهوایی بها مقهدار ضهریب بتهای 

بها ضهریب برخوردار است. و سپس ویژگی های کالبهدی و فاهایی بیشتری نسبت به سایر زیرشاخز ها 
کهم تهرین  1.413ساختاری با ضریب بتهای  -در مرحله بعدی قرار دارد و ویژگی عملکردی  1.511بتای 

 اهمیت را در بین این شاخز ها دارد. 
ن مهر رشهت را هایی که میزان عدم رضایت ساکنان مسکتوان بیان نمود که مؤلفهبرهمین اساس می

 –سهاختاری و کالبهدی  –ههای مشهکالت زیسهت محیطهی، عملکهردی به همراه داشته است، در بخش
فاایی می باشد که در بحث مشکالت زیسهت محیطهی براسهاس نتهایج بدسهت آمهده بیشهترین میهزان 

 یآبها نارضایتی مربوط به وضعیت سیستم جمع آوری زباله، وضعیت سیستم فاضالب محله ، جمع آوری
 از سهکونت، عهدم رضهایت محلهه پهاکیزگی و بهداشت از معابر، عدم رضایت در بارندگی مواقع در سطحی
 بوده است.  صوتی آلودگی از ناشی اذیت و محله  و در نهایت آزار سبزی سر وضعیت

ساختاری نیز عدم رضایت از کیفیت خهدمات رفهاه اجتمهاعی محهل  –در زمینه مشکالت عملکردی 
خدمات تجاری محل زندگی، کیفیت خدمات تفریحهی محهل زنهدگی و عهدم رضهایت از زندگی، کیفیت 

کیفیت خدمات حمل و نقل و ارتباطات محل زندگی از جمله سبب نارضایتی ساکنان مسکن مههر رشهت 
 شده است. 

ههایی کهه سهبب کهاهش فاایی نیز مهمترین و تاثیرگذارترین شاخز –های کالبدی در بحث مولفه
ههای از این شاخز شده است شامل کیفیت نامناسب پارکینگ هها، وضهعیت زیرسهاخترضایت ساکنان 

های دسترسی محل سکونت و کیفیهت مجتمع ، کیفیت مصال  فااها و بناهای مجتمع، کیفیت پایین راه
های بدست آمده از فرضیه ههای تحقیهق باشد. براساس یافتهفاای عمومی و فاای سبز محل زندگی می

 گردد:یر ارائه می، پیشنهادات ز
از آنجا که ساکنان مسکن مهر رشت رضایت کافی از وضعیت زیست محیطی این محله نداشته انهد  -

ههایی در جههت بهبهود کارگیری روشگردد برنامه ریزی و مدیریت شهری در زمینه بهپیشنهاد می
 بارندگی اقعمو در سطحی آبهای آوریروند سیستم جمع آوری زباله ، سیستم فاضالب محله، جمع

این محدوده مورد مطالعهه از سهوی شههرداری شههر رشهت  پاکیزگی و بهداشت و ارتقای معابر در
 صورت پذیرد؛

گهردد بها ایجهاد ساختاری مسهکن مههر رشهت پیشهنهاد می -در راستای بهبود وضعیت عملکردی -
اکسهی در فروشگاه های مرکزی نیاز روزانه سهاکنین بهرآورده گهردد و همچنهین ایجهاد ایسهتگاه ت
 ورودی اصلی مجموعه مسکن مهر به منظور بهبود شرایط حمل و نقل صورت پذیرد؛
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 گردد فاای سبز محلهیفاایی مسکن مهر رشت پیشنهاد می -در راستای بهبود وضعیت کالبدی -

کودکهان ایجهاد گهردد؛ وضهعیت  بازی یمحوطه و بهداشتی امکانات ورزشی، وسایل به شده تجهیز
های مسکن مهر رشت( از لحا  امنیتهی بها )نبود حصار و دیوار در پارکینگ پارکینگ های مجتمع

 ساخت دیوار و درب مجزا در رأس برنامه مدیران و مسووالن مربوطه قرار گیرد.
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