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بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط مسکونی
( نمونه موردی :مناطق  1و  8شهر تبریز)
تاریخ دریافت مقاله09/11/72 :

تاریخ پذیرش مقاله07/91/10 :

چکیده
رشد سریع شهرها و توسعه كالبدي آن موجب بروز بحرانهاي مختلف در زندگي شهري نظير مشكالت محيطي و
نزول كيفيت محيط زندگي شده است .پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان رضایتمندي شهروندان از كيفيت
محيط هاي سكونتي و شناسایي متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان رضایتمندي شهروندان از محيط زندگي در مناطق  1و 8
طرح جامع شهر تبریز صورت گرفته است .روش تحقيق پيمایشي-تحليلي بوده كه دادههاي مورد نياز با استفاده از
پرسشنامه جمعآوري و با آزمونهاي تحليل عاملي T-test ،و ضریب همبستگي پيرسون مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفتهاند .براساس نتایج بهدست آمده ،ميزان رضایتمندي ساكنان مناطق  1و  8شهر تبریز از كيفيت محيط زندگي در
حد  7/867با ميانه  3ارزیابي شده است كه بيانگر ميزان رضایتمندي متوسط ساكنين از محيط مسكوني شان
مي باشد .از ميان هفت مؤلفه مورد بررسي در ضریب همبستگي پيرسون ،پاسخدهندگان از مؤلفه هفتم یعني ضریب
آسایش محيط مسكوني با سطح معناداري  9/383و با ضریب همبستگي  -9/943اظهار نارضایتي نمودهاند.
کلید واژهها :تحليل عاملي ، T-test ،ضریب همبستگي پيرسون ،رضایتمندي ،محيط مسكوني.
 -1استادیار گروه جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران.

E- mail: shokri.pari@yahoo.com
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مقدمه
در جامعه امروز نياز بشر به همزیستي در سطح باالیي احساس ميگردد كه این همزیستي در قالب شهرها تحقق
ميیابد (شاكري .)187 :1381 ،یكي از ابعاد مهم همزیستي در شهرها ارتقاي كيفيت محيط زندگي ميباشد كه در
نهایت موجب افزایش رفاه انساني و رضایتمندي باال از محيط مسكوني ميگردد .كيفيت محيط یك مفهوم چند
بعدي است كه با مفاهيمي همچون كيفيت زندگي ،كيفيت مكان ،ادراك و رضایت شهروندي و قابليت زندگي
اشتراكاتي دارد؛ بهطوري كه در بسياري موارد به عنوان معاني مشابه در نظر گرفته ميشود (كمپ و همكاران:7993 ،
 .7)6بنابراین ،كيفيت محيط شهري عبارت است از شرایط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و كالبدي -فضایي محيط
شهري كه نشان دهنده ميزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محيط شهري ميباشد (شماعي و پوراحمد،
 .)724 :1384از اینرو اگر فضاهاي عمومي از دیدگاه شهروندان رضایت بخش بودند ،آنگاه ميتوان ادعا كرد این
فضاها توانستهاند نقش عمدهاي در افزایش و بهبود روابط اجتماعي و كاهش محروميتهاي ناشي از تمایزات
طبقاتي و افزایش سطح رضایتمندي از محيطهاي عمومي شهري داشته باشند (گارسيا -رامون و همكاران.3)7994 ،
درپي این امر ،لزوم توجه به مفهوم كيفيت و ارتقاء آن در محيطهاي سكونتي در كنار توجه به مسائل كمي بيشتر
احساس ميشود .در ایران نيز به دنبال افزایش شهرنشيني و سرعت باالي تغييرات در بافتهاي شهري به دالیل
مختلف ،كيفيت محيط در نواحي شهري به شدت تنزل یافته است (خدایي و پورخيري.)139-170 :1388 ،
پژوهش حاضر ميكوشد تا عوامل موثر بر رضایتمندي شهروندان مناطق  1و  8شهر تبریز را بررسي كند .لذا در این
راستا جهت ارزیابي رضایتمندي شهروندان مهمترین ابزار استفاده از روش پيمایشي است تا از این طریق متغيرهاي
تأثيرگذار شناسایي گردند .از اینرو هدف تحقيق آن است تا با ارزیابي ميزان رضایتمندي ساكنان مناطق  1و  8طرح
جامع شهر تبریز از محيط مسكونيشان بتواند مولفهها و متغيرهاي اصلي كه ميتوانند بر ميزان رضایتمندي تأثير
مثبتي داشته باشند ،شناسایي و ارزیابي نماید .همچنين در این پژوهش سعي داریم تا به این سواالت پاسخ دهيم كه
ویژگيهاي اجتماعي -اقتصادي تا چه اندازه بر ميزان رضایتمندي ساكنان تأثيرگذار ميباشد؟ آیا بين متغيرهاي
كيفيت محيط مسكوني با ميزان رضایتمندي از محيط زندگي رابطه معناداري وجود دارد؟

2- kamp, et al
3- Garcia-Ramon, et al
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اهداف تحقیق
 تعيين ميزان رضایتمندي شهروندان از كيفيت محيطهاي سكونتي شناسایي متغيرهاي احتمالي تأثيرگذار بر ميزان رضایتمندي شهروندان از محيط مسكوني بررسي تاثير ویژگيهاي شخصي و خانوار بر ميزان رضایتمندي ساكنان از محيط سكونتيپیشینه تحقیق
یكي از مباحثي كه در سالهاي اخير در ادبيات برنامهریزي شهري وارد شده و فقدان توجه به آن در مداخالت
صورت گرفته در بافتهاي ناكارآمد شهري احساس ميشود ،كيفيت محيط و ميزان رضایتمندي شهروندان از نواحي
سكونتي است (شماعي و پوراحمد .)724 :1384 ،در پژوهشي كه در سال  1060صورت گرفته ،رضایتمندي به
عنوان یكي از معيارهاي كليدي سنجش ميزان كيفيت محيطي مطرح شده است و در چارچوب این اهميت كيفيت
محيط را مشتمل بر یك محيط با كيفيت باال ،كه احساس رفاه و رضایتمندي به جمعيتش را به واسطه ویژگيهایي كه
ممكن است فيزیكي ،اجتماعي و یا سمبليك باشند ،منتقل ميكند (النسينگ و مارنس .4)103-100 :1060 ،
در مطالعهاي دیگر نتایج بهدست آمده نشان دادند كه مردم با وضعيت اجتماعي  -اقتصادي باال ،مردم سالخورده ،و
مالكان به ترتيب در مقایسه با مردم وضعيت اجتماعي -اقتصادي پائين ،مردم جوانتر و مستاجران از ویژگيهاي
فيزیكي و محيطي حاكم بر واحدهاي همسایگيشان بيشتر راضي بودهاند (بابا و آستين.)263-289 :1080 ،

3

آمریگو و آراگونز در سال  1002تحقيقي بر روي رضایتمندي و ارزیابي سكونتي انجام دادند .آنها سعي كردند تا
مدلهاي رفتاري را كه با درجة رضایتمندي سكونتي ارتباط معناداري دارند ،شناسایي كنند .نتایج این كار نشان داد
كه به طور كلي ساكناني كه درصدد اصالح (بهبود) خانه بر نيامده بودند و یا عكس العملي درخصوص مهمترین
مسائل محل سكونتشان انجام نداده بودند ،در مقایسه با بقية افراد راضيتر بودند .همچنين ،شركت در فعاليتهاي
واحد همسایگي و مالقاتهاي مكرر با همسایهها با رضایتمندي سكونتي (با درصد باالیي) رابطه داشته است
(آمریگو و آراگونز .)42-32 :1002

6

4 -Lansing & Marans
5 -Baba & Austin
6-Aragones
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در مطالعهاي در خصوص چهارصد خانم خانهدار اسپانيولي ،مشخص گردید كه همسایگان و همبستگي محلهاي دو
عامل بسيار مهم در رضایت ساكنين از سكونتگاههایشان به شمار ميرفته است ،حتي مهمتر از عوامل عيني واحد
مسكوني عامل اجتماعي دیگر ،مشابه بودن همسایگان است .هنگامي كه قبول داشته باشيم همسایگان مشابه ما
هستند ،رضایت از سكونتگاه بيشتر است (گيفورد.2)71-70 :1000 ،
خدایي و پورخيري در پژوهشي به بررسي كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان پرداختند
كيفيت محيط صرفاً مفهومي كمي و تكنيكي نبوده ،بلكه با مفاهيم كيفي همچون كيفيت زندگي ،تنوع فضاي
اجتماعي ،فعاليتهاي اجتماعي ،وابستگيهاي مكاني و هویت شهري نيز در ارتباط است .مؤلفههاي اثرگذار كيفيت
محيط شهري همچون بهداشت محيط ،امنيت ،تعامالت اجتماعي ،تنوع فعاليتهاي فرهنگي ،حمایت از اقتصاد
محلي ،دسترسيهاي مناسب ،افزایش كيفيت كالبدي محيط و غيره نقش قابل مالحظهاي در رضایتمندي شهروندان از
فضاهاي عمومي شهري ایفا مينمایند (خدایي و پورخيري.)170-131 :1388 ،
تحقيقي كه توسط رفيعيان و همكاران ( )32-68 :1388با هدف ارزشيابي رضایتمندي ساكنين محله نواب تهران از
مؤلفههاي مختلف حاكم بر محيط سكونتيشان صورت گرفته است نمایانگر ميزان اثرات كيفيتي بجا مانده از اجراي
پروژه نوسازي شهري است .دادههاي مورد نياز با استفاده از شاخصسازي علمي ،جمعآوري و تحليل گردید .نتایج
حاصله از مجموع شاخصهاي محاسباتي بيانگر ارزش رضایتمندي متوسط ساكنان نواب از محيط سكونت شان
است.
پژوهشي توسط حسينزاده دلير و همكاران ( )1-18 :1388با هدف شناسایي سنجههاي پایداري شهري و ميزان
رضایتمندي شهروندان از سرزندگي محيط زندگي در شهر تبریز صورت گرفته است .در این تحقيق با استفاده از
روش پيمایشي پرسشنامه هایي در سطح چهار محدوده شهر توزیع و تكميل گردید نتایج تحقيق آزمونهاي خيدو
و نسبت مشاهده شده نشان مي دهند كه ميزان رضایتمندي شهروندان از سرزندگي شهري در چهار بافت مورد
مطالعه پایين است به گونهاي كه این ميزان در بافت جدید شهري پایينتر از بافت قدیمي مي باشد.
همچنين در مطالعه دیگري عباسزادگان و همكاران ( )743-398 :1380به بررسي عوامل تأثيرگذار بر رضایتمندي
از سكونت در محالت شهر تهران ،پس از احداث ایستگاه مترو پرداخته اند .شاخصهاي مورد توجه این بررسي،
شامل ویژگيهاي فردي استفاده كنندگان مترو و همچنين شاخصهاي مطلوبيت كيفيت اجتماعي ،كالبدي و ترافيكي
7-Gifford
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است .روش مورد استفاده براي تعيين عوامل مؤثر بر ميزان رضایتمندي بهرهگيري از مدل رگرسيوني پيش بيني كننده
است كه ميزان رضایت ساكنين محالت را با شناسایي متغيرهاي تأثيرگذار اندازهگيري ميكند .به این منظور براي
دستيابي به هدف مقاله ،دو ایستگاه مترو دانشگاه صنعتي شریف و ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت ایران ،انتخاب
و  169پرسشنامه در ميان ساكنين محالت بالفصل آنها توزیع و تكميل شده است .نتایج تحليلي مدل حاكي از آن
است كه شاخصهاي جنسيت و سن از ميان ویژگيهاي فردي و شاخصهاي مطلوبيت اجتماعي و كالبدي بر ميزان
رضایت ساكنين بعد از احداث ایستگاه مترو تأثير گذارند.
ناصر برك پور و همكاران در مقالهاي به بررسي و سنجش رضایتمندي مردم از خدمات شهري و عملكرد شهرداري
منطقه  11تهران پرداختند نتایج حاصل از این تحقيق ،نشان ميداد كه بيشترین سطح رضایتمندي نمونه بررسي
شده ،مربوط به شاخصها و خدماتي مانند دسترسي مناسب به ایستگاههاي اتوبوس ،رفع سد معبر و جلوگيري از
مشاغل مزاحم است .كمترین رضایتمندي نيز مربوط به تسهيالت و فضاهاي ورزشي و گذران اوقات فراغت و
همچنين اطالع رساني و كسب نظر مردم در مورد فعاليتها و اقدامات شهرداري است .سطح رضایت عمومي از
كليه خدمات شهري نيز در حد متوسط ارزیابي شده است (برك پور و همكاران.)1380 ،

مواد و روشها
تحقيق حاضر تحليلي -پيمایشي است كه در این پژوهش جهت تحليل ميزان رضایتمندي شهروندان مناطق  1و 8
طرح جامع شهر تبریز ،ابتدا از روش پيمایشي استفاده شده است .بدین منظور ابتدا با توجه به جمعيت مناطق مورد
مطالعه (منطقه  328268:1و منطقه  19329:8نفر (مركز آمار ایران ))1383 ،حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران
برآورد گردیده است (فرمول شماره  ) 1كه از بين شهروندان مناطق مورد مطالعه بهطور تصادفي تعداد  377نفر
انتخاب شدهاند .ابزار اندازهگيري یك پرسشنامه  31سوالي بوده كه بر روي طيف پنج گزینهاي ليكرت نظر
پاسخ دهندگان را در مورد متغيرهاي مختلف تحقيق مورد بررسي قرار داده است .برآورد حجم نمونه مطابق با فرمول
ذیل ميباشد (حافظ نيا.)112 :1389،
()1
)

( ⁄
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فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال چهاردهم ،شمارهی  ،74پاییز 3131

42

قبل از توزیع و تكميل پرسشنامه توسط شهروندان ،به منظور اطمينان از پایایي سئواالت پرسشنامه ،از روش آلفاي
كرونباخ استفاده شده است .در این روش مقدار آلفاي كرونباخ  9/26بهدست آمده است از آنجايكه این مقدار
نزدیك به عدد یك ميباشد ميتوان گفت كه سئواالت پرسشنامه از پایایي قابل قبولي برخوردار است .در ادامه با
بهره گيري از نرم افزار  SPSSو استفاده از تحليل عاملي مولفههاي اصلي شناسایي گردیدند (شكل شماره  )1كه بر
اساس نتایج تحليل عاملي هفت مولفه بهعنوان مولفه اصلي شناسایي گردیدند و سپس با آزمون  T- testو ضریب
همبستگي پيرسون ميزان رضایتمندي شهروندان شهر تبریز از مولفههاي كيفيت محيط زندگي محاسبه و برآورد
گردیده است كه در ادامه به شرح هر یك از آنها خواهيم پرداخت.

میزان رضایتمندی از محیط مسکونی

بهداشت
محیط

تسهیالت محیط
مسکونی

تعامالت
اجتماعی

جابجایي

روابط همسایگان

همسایگان

انتخاب دوست

جمع آوري زباله

ابعاد واحد مسكوني

مزاحمت حشرات

تعداد اتاق

بوي فاضالب

داشتن همسایه مشابه

ضریب
آسایش

تسهیالت اوقات
فراغت

دسترسی به
خدمات

فضاي سبز

حمل و نقل عمومي

تفریحي و ورزشي

شناخت همسایه

مراكز خرید

سر و صداي محله

کیفیت
محیط

سر و صداي همسایه

سبك رندگي كنجكاوي همسایه

تابش نور نگهداري از ساختمان
پاركينگ واحدهاي مسكوني

شکل  :1مؤلفههاي ميزان رضایتمندي از محيط زندگي در محدوده مورد مطالعه

پارك ماشين
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معرفی محدوده مورد مطالعه
مناطق  1و  8طرح جامع شهر تبریز از مناطق نه گانه طرح جامع شهر تبریز ميباشند ( شكل .)7جمعيت این مناطق
بر پایه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  ،1383بالغ بر  380338نفر برآورد شده است.
نتایج حاصل از آمار توصيفي تحقيق نشان ميدهد كه از تعداد  377نفر پاسخدهنده  170نفر معادل  49/1درصد زنان
و  103نفر معادل  30/0درصد از جمعيت را مردان تشكيل ميدهند .بررسي ميزان تحصيالت پاسخدهندگان نشان
ميدهد كه بيشترین تعداد پاسخگویان ،یعني  41/6درصد دیپلم ميباشند .و بقيه باالي دیپلم هستند .بررسي
وضعيت شغلي پاسخ دهندگان نشان ميدهد كه  10/0درصد پاسخگویان كارمند 47/7 ،درصد داراي شغل آزاد،
 17/4درصد بيكار 11/8 ،درصد خانهدار و  13/8درصد پاسخگویان دانشجو بودهاند از نظر سطح درآمدي
70/3درصد از پاسخگویان داراي درآمد زیر  499هزار تومان 73/8 ،درصد  499-699هزار تومان73/0 ،
درصد 699-899هزار تومان 6/8 ،درصد  899-1799999هزار تومان و  4درصد داراي درآمدي باالي 1799999
تومان هستند.

شکل  :2موقعیت محدودههای مورد مطالعه بر روی نقشه شهر تبریز
منبع :نقشه طرح جامع شهر تبریز

بحث و یافتههای تحقیق
بررسی میزان رضایتمندی از محیط مسکونی با استفاده از مؤلفههای اصلی
بهمنظور شناسایي مؤلفههاي تأثيرگذار بر ميزان رضایتمندي شهروندان از كيفيت محيط مسكوني در شهر تبریز از
تحليل عاملي استفاده شده است .پس از گردآوري پرسشنامههاي توزیع شده در سطح مناطق  1و  8طرح جامع شهر
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تبریز متغيرهاي تأثيرگذار ب ر ميزان رضایتمندي شهروندان شناسایي شدند .نتيجه تحليل عاملي شامل چهار خروجي
ميباشد .خروجي اول به ترتيب مقدار شاخص  ، KMOمقدار آزمون بارلت ،درجه آزادي و سطح معناداري ( )Sigرا
نشان ميدهد .از آنجایي كه مقدار  KMOبرابر  9/681است تعداد نمونه براي تحليل عاملي كافي ميباشد .همچنين
مقدار  Sigآزمون بارلت كوچكتر از  3درصد است كه نشان ميدهد تحليل عاملي براي شناسایي ساختار ،مدل عاملي
مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگي رد ميشود.
خروجي دوم به ترتيب اشتراك اوليه و اشتراك استخراجي را نشان ميدهد .به دليل اینكه ستون اشتراك اوليه،
اشتراكها را قبل از استخراج عاملها بيان ميكند ،تمامي اشتراكهاي اوليه برابر  1ميباشد .اشتراك استخراجي هر
چه از  9/3بزرگتر باشد عامل استخراج شده ،متغيرها را بهتر نشان ميدهند (مومني .)1386 ،با توجه به اینكه تمامي
متغيرها به جزء متغيرهاي عدم امنيت و منظره بيرون ،داراي اشتراك استخراجي بيشتر از  9/3ميباشند وارد مرحله
بعد ميشویم.
در خروجي سوم (جدول شماره  ) 1مقدار هر مؤلفه ،درصد پراكندگي و درصد پراكندگي تجمعي مشخص شده
است ،نشان ميدهد كه چند مولفه در تحليل باقي مانده است و مؤلفههایي كه داراي مقدار كمتر از  1هستند از
تحليل خارج ميشوند .از این رو  2مؤلفه داراي مقادیر بزرگتر از  1ميباشند در تحليل باقي ميمانند .این هفت
مؤلفه تقریبا  33/4درصد از تغييرپذیري (واریانس) متغيرها را توضيح ميدهند.
جدول  -1درصد پراکندگی مؤلفهها با چرخش واریماکس
مولفه

مقدار هر مؤلفه

درصد پراکندگی

درصد پراکندگی تجمعی

1

7/620

11/642

11/642

7

7/936

8/831

79/408

3

1/203

2/204

78/707

4

1/233

2/347

33/834

3

1/630

2/712

43/948

6

1/337

6/240

40/202

2

1/784

3/381

33/328
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خروجي چهارم (جدول شماره  )7ماتریس چرخش یافتهي متغيرها را نشان ميدهد كه شامل بارهاي عاملي هر یك
از متغيرها در مؤلفههاي باقي مانده پس از چرخش ميباشد .الزم بهذكر است كه هر چقدر مقدار قدرمطلق این
ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات (واریانس) متغير مورد نظر دارد.
با توجه به انجام تحليل عاملي بر روي  73متغير ميزان رضایتمندي شهروندان از محيط مسكوني 2 ،مولفه بهعنوان
مؤلفههاي اصلي شناسایي شدهاند كه هر یك از مؤلفهها همراه با متغيرهاي مشاهده شدهي آنها در جدول شماره 7
آمده است.
جدول  -2مؤلفههای تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونی
مولفهها

مؤلفههاي مشاهده شده

متغيرهاي مشاهده شده

مؤلفه اول

بهداشت محيط مسكوني

جابجایي همسایگان ،جمع آوري زباله ،مزاحمت حشرات ،بوي فاضالب

مؤلفه دوم

تعامالت اجتماعي

مؤلفه سوم

تسهيالت واحد مسكوني

تابش نور ،نگهداري ساختمان و پاركينگ واحدهاي مسكوني

مؤلفه چهارم

تسهيالت اوقات فراغت

وضعيت فضاي سبز و مراكز تفریحي و ورزشي

مؤلفه پنجم

دسترسي به خدمات عمومي

مؤلفه ششم

كيفيت محيط مسكوني

مؤلفه هفتم

ضریب آسایش محيط مسكوني

روابط بين همسایگان ،انتخاب دوست ،ابعاد واحد مسكوني ،تعداد اتاق و
داشتن همسایه مشابه

دسترسي به حمل و نقل عمومي و دسترسي به مراكز خرید
سبك زندگي آپارتمان نشيني ،كنجكاوي همسایگان ،پارك ماشين در
محله
شناخت همسایگان ،سرو صداي محله ،سر و صداي همسایگان

 -3-4نتایج آزمون  tاز رضایتمندی شهروندان شهر تبریز
جهت بهدست آوردن ميزان رضایتمندي شهروندان مناطق1و  8طرح جامع شهر تبریز از محيط مسكوني ،از آزمون t

تك نمونهاي استفاده شده است .ميانگين رضایتمندي از واحدهاي سكونتي عدد  796804بهدست آمد .از آنجایي كه
در پرسشنامه از طيف پنج گزینهاي ليكرت استفاده گردید و رتبههاي یك تا پنج به پاسخها داده شد عدد  3بهعنوان
ميانگين پاسخها بهدست آمد سپس ميانگين بهدست آمده با عدد  3مقایسه گردید .با توجه به جدول شماره 3
مشاهده ميشود كه بين ميانگين امتياز رضایتمندي از محيط مسكوني و عدد  3اختالف معناداري وجود ندارد .یعني
ساكنان مناطق مورد مطالعه از كيفيت محيط مسكونيشان بهطور نسبي رضایت دارند.

فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال چهاردهم ،شمارهی  ،74پاییز 3131

46

جدول  -3رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونی بر اساس آزمون

t

متغير

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

رضایتمندي از محيط مسكوني

377

7/6804

1/04298

9/19831

جدول  -4رضایتمندی عمومی از کیفیت محیط مسکونی در مناطق  1و 8طرح جامع شهر تبریز
متغير

Test Value = 3
T

رضایتمندي از محيط مسكوني

df

-8/268

)Sig. (2-tailed
0/000

183

جدول  -5بررسی وضعیت مؤلفههای سازنده میزان رضایتمندی از محیط مسکونی
Test Value = .3

مؤلفه ها

T

Df

Sig.

Mean
Difference

95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

مولفه اول

31/032

183

0/000

8/21338

8/2383

1/0303

مؤلفه دوم

33/523

183

0/000

8/33313

8/6651

8/3266

مؤلفه سوم

56/333

180

0/000

8/51358

8/3331

8/3332

مؤلفه چهارم

33/538

183

0/000

8/32828

8/5352

8/2222

مؤلفه پنجم

53/203

183

0/000

8/32233

8/5222

8/2333

مؤلفه ششم

63/551

183

0/000

8/33320

8/5138

8/2365

مؤلفه هفتم

33/322

183

0/000

8/26310

8/3518

8/2326

بنابراین با توجه به نتایج جداول شماره  3مالحظه ميشود كه ميانگين رضایتمندي از محيط مسكوني نزدیك به عدد
 3است و سطح معناداري ( 9/994 ) sig.كه  p>0/00است پس ميتوان چنين استنباط نمود كه ميزان رضایتمندي از
محيط زندگي در محدوده مورد مطالعه در حد متوسط ميباشد.
بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای اصلی با میزان رضایتمندی
بهمنظور بهدست آوردن رابطه معنادار بين ميزان رضایتمندي از كيفيت محيط مسكوني با مؤلفهها و متغيرهاي تحقيق
مقدار ضریب همبستگي پيرسون را براي هریك از مؤلفهها بهدست آوردهایم كه نتایج حاصله به شرح زیر ميباشد:
 -1بررسی ارتباط بین مؤلفه اول با میزان رضایتمندی
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بين ميزان رضایتمدي از محيط زندگي با مولفه اول یعني متغيرهاي ميزان رضایتمندي از جابجایي همسایه ،جمع
آوري زباله ،مزاحمت حشرات و بوي فاضالب رابطه معناداري در سطح  Sig.=9/999و با ضریب همبستگي -9/391
بهدست آمده كه بيانگر این مطلب است كه با بهبود وضعيت متغيرهاي فوق ،به مرور زمان ميزان رضایتمندي از
محيط زندگي افزایش ميیابد.
-2بررسی ارتباط بین مؤلفه دوم با میزان رضایتمندی
سطح همبستگي حاصل شده بين ميزان رضایتمندي از محيط زندگي با ميزان رضایتمندي از روابط همسایگان،
دوستي با همسایگان ،ابعاد واحد مسكوني ،تعداد اتاق و داشتن همسایگان مشابه رابطه معناداري در سطح 9/999و با
ضریب همبستگي  9/301را نشان مي دهد .كه بيانگر این مهم است كه هرچه تعامالت اجتماعي مناسبتر باشد ميزان
رضایتمندي افزایش ميیابد ،بنابراین بين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد.
-3بررسی ارتباط بین مؤلفه سوم با میزان رضایتمندی
یافتههاي پژوهش نشان مي دهد كه بين ميزان رضایتمندي از محيط مسكوني با ميزان رضایتمندي از متغيرهاي
نورتابي ،نگهداري از ساختمان و پاركينگ رابطه معنا داري وجود دارد یعني بين این متغيرها ضریب همبستگي
 9/762در سطح  Sig.=0/993رابطه معنادار برقرار است .پس هر چه ميزان رضایتمندي شهروندان از متغيرهاي فوق
باالتر ميرود ميزان رضایتمندي از كيفيت محيط مسكوني افزایش ميیابد.
-4بررسی ارتباط بین مؤلفه چهارم با میزان رضایتمندی
در ارتباط با رابطه بين ميزان رضایتمندي از محيط زندگي با ميزان رضایتمندي از امكانات خدماتي محله ،فضاي سبز
و امكانات ورزشي و تفریحي ضریب همبستگي  9/263در سطح  Sig.= 0/999بهدست آمده است .بنابراین رابطه دو
متغير را ميتوان این گونه بيان نمود كه هر چه ميزان خدمات رفاهي در سطح مناطق مورد مطالعه افزایش یابد ميزان
رضایتمندي از محيط زندگي باالتر ميرود .بنابراین بين دو متغير رابطه معنادار قوي وجود دارد.
 -5بررسی ارتباط بین مؤلفه پنجم با میزان رضایتمندی
تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه بين ميزان رضایتمندي از محيط زندگي با ميزان رضایتمندي از دسترسي به
حمل و نقل عمومي و مراكز خرید در سطح  Sig.= 9/991و با ضریب همبستگي 9/780رابطه معني داري وجود
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دارد .بنابراین افزایش دسترسي به حمل و نقل عمومي و مراكز خرید ميزان رضایتمندي شهروندان از كيفيت محيط
زندگي باال ميرود.
 -6بررسی ارتباط بین مؤلفه ششم با میزان رضایتمندی
سطح همبستگي بهدست آمده بين ميزان رضایتمندي از محيط زندگي با ميزان رضایتمندي از سبك زندگي آپارتمان
نشيني ،كنجكاوي همسایگان و پارك ماشين در سطح مناطق مورد مطالعه رابطه معنادار در سطح  Sig.=9/993و با
ضریب همبستگي9/732را نشان ميدهد  ،كه بيانگر این مطلب است كه هرچه رابطه بين همسایگان سنجيدهتر و
مناسبتر باشد ،ميزان رضایتمندي از محيط زندگي بيشتر ميشود.
 -7بررسی رابطه میان مالکیت و میزان رضایتمندی از محیط زندگی
بررسي ضریب همبستگي بين ميزان رضایتمندي از محيط زندگي با سطح مالكيت در مناطق مورد مطالعه نشان
ميدهد كه بين دو متغير با ضریب همبستگي  -9/470در سطح  Sig.=0/999رابطه معناداري وجود دارد .پس با
افزایش مالكيت ميزان رضایتمندي از محيط مسكوني كاهش ميیابد.
 -8بررسی رابطه میان درآمد و میزان رضایتمندی از محیط زندگی
نتایج یافتههاي پژوهش نشان مي دهد كه بين ميزان رضایتمندي از محيط مسكوني با ميزان درآمد در سطح
 Sig.=9/918با ضریب همبستگي  9/331رابطه معناداري وجود دارد .یعني با افزایش درآمد ميزان رضایتمندي از
محيط مسكوني بيشتر ميشد.
در این ميان ،بين مؤلفه هفتم یا ضریب همبستگي و دیگر متغيرهاي وضعيت اجتماعي -اقتصادي رابطه معنادار وجود
ندارد (جدول شماره .)6
جدول  -6نتایج و دادههای استنباطی پژوهش
ردیف

متغيرها

ضریب همبستگي پيرسون

Sig.

1

مولفه اول

-9/391

9/999

7

مولفه دوم

9/301

9/999

3

مولفه سوم

9/762

9/993

4

مولفه چهارم

9/263

9/999

3

مولفه پنجم

9/780

9/991
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6

مولفه ششم

9/732

9/993

2

مولفه هفتم

-9/940

9/383

8

رابطه بين درآمد و ميزان رضایت

9/331

9/918

0

رابطه بين مالكيت و ميزان رضایت

-9/470

9/999

نتیجه گیری
به دنبال توسعه شهرنشيني مشكالت آن نيز به تدریج شناخته و از اواسط دهه ،1069بحرانهاي شهري گستردهتر شد
و در پي بروز و گسترش بحران در جنبههاي مختلف زندگي شهري اعم از زیست محيطي ،اجتماعي ،كالبدي،
اقتصادي و غيره نوعي آگاهي عمومي نسبت به مشكالت محيطي و نزول كيفيت محيط شهرها در مقياس شهر و
محالت مسكوني به وجود آمد (اورنگ .)19 :1386 ،این پژوهش با هدف سنجش ميزان رضایتمندي ساكنين مناطق
 1و  8طرح جامع شهر تبریز از واحدهاي سكونتيشان انجام شده است .با توجه به اینكه شهر تبریز بهعنوان یكي از
كالنشهرهاي كشور و بزرگترین كالنشهر شمالغرب كشور ميباشد در چند دهه اخير از رشد و توسعه فيزیكي
گستردهاي برخوردار بوده است .در نتيجه ميتوان انتظار داشت كه با توسعه رو به رشد از ميزان كيفيت محيط
زندگي كاسته شود از این رو در این پژوهش ميزان رضایتمندي شهروندان از نظر كيفيت محيط مسكوني مورد
سنجش قرار گرفته است .روش جمعآوري اطالعات تحقيق بر مبناي كتابخانهاي ،اسنادي و ميداني (پرسشنامهاي) ،و
نوع تحقيق كاربردي– تحليلي و روش مطالعه اسنادي– تحليلي و پيمایشي ميباشد .دراین راستا پس از برآورد
حجم نمونهها ،تعداد 377پرسشنامه در مناطق  1و  8طرح جامع شهر تبریز توزیع و تكميل گردیده است .سپس براي
تجزیه و تحليل دادههاي جمعآوري شده از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .از اینرو جهت تحليل دادههاي
جمعآوري شده پژوهش ،از روشهاي آماري تحليل عاملي T-test ،و ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
پس از مطالعه علمي و پيمایشي در زمينههاي مورد مطالعه در مناطق  1و  8شهر تبریز نتایج زیر بهدست آمده است:
 ارزیابي شهروندان از نظر وضعيت درآمدي نشان ميدهد كه 40/2درصد شهروندان منطقه (تقریبا نيمي از ساكنانمحدوده مورد مطالعه) داراي درآمد بين 499-899هزار تومان ميباشند .یعني نيمي از ساكنان از اقشار متوسط شهر
ميباشند كه در این محدوده سكونت دارند.
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 مطالعات بهدست آمده از ضریب همبستگي پيرسوني نشان ميدهد كه بين شش مؤلفه اول حاصل شده از نتایجتحليل عاملي با ضریت همبستگي پيرسوني رابطه معناداري وجود دارد .یعني شهروندان با افزایش سطح بهداشت در
محيط مسكوني ،بهبود تعامالت اجتماعي ،تسهيالت واحدهاي مسكوني ،تسهيالت اوقات فراغت ،دسترسي به
خدمات عمومي و كيفيت محيط مسكوني رضایت باالیي دارند .همچنين نتایج ضریب همبستگي نشان ميدهد كه در
بين متغيرهاي شخصي و خانوار ،تنها متغيرهاي درآمد و مالكيت با ميزان رضایتمندي از محيط مسكوني رابطه
معناداري وجود دارد و سایر متغيرها با ضریب همبستگي رابطه معنادار ندارند یعني متغيرهاي جنسيت ،تحصيلي و
شغلي در درك ميزان رضایتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه از محيط مسكوني شان تأثيرگذار نبوده است.
 با توجه به یافتههاي بهدست آمده از آزمون  T- testميتوان چنين نتيجه گرفت كه با توجه به این كه ميزانرضایتمندي در طيفي از رضایتمندي خيلي زیاد با امتياز  ، 1زیاد با امتياز ،7متوسط با امتياز  ،3كم با امتياز  4و خيلي
كم با امتياز  3تعریف گردیدند ،ميانگين رضایتمندي ساكنان محدوده مورد مطالعه از محيط مسكونيشان عدد 7/68
به دست آمده است كه نشان دهنده ميزان رضایتمندي متوسط به پایين ساكنين از كيفت محيط مسكونيشان ميباشد.
دراین راستا ميانگين بهدست آمده از ميزان رضایتمندي ساكنان از مؤلفههاي به دستآمده از تحليل عاملي نشان
مي دهد كه رضایتمندي از هفت مؤلفه حاصل شده متوسط به پایين ميباشد كه كمترین رضایتمندي از مؤلفه دوم
یعني تعامالت اجتماعي ابراز شده است.
 با توجه به مطالب فوق به نظر ميرسد ميزان رضایتمندي از وضعيت آسایش ساكنان در محيط مسكوني موردمطالعه پایين مي باشد .یعني رابطه معناداري بين ميزان رضایتمندي از محيط مسكوني با متغيرهاي ميزان شناخت
همسایه ،سرو صداي ناشي از عوامل مختلف كه در طي روز در محله ایجاد ميشود و سر و صداي همسایگان در
محيط هاي مسكوني وجود ندارد .این مسأله بيشتر ناشي از ورود سبك جدید زندگي در شهرها بهخصوص شهرهاي
بزرگ كشورمان ميباشد .خانوادههاي شهري با گذار از یك نوع زندگي سنتي با خانههاي تك خانواري وارد مرحله
جدیدي از زندگي رسيدند كه تطابق با آن مستلزم گذشت زمان و فرهنگسازي در سطح جامعه براي پذیرش و
رعایت حقوق همسایگان ميباشد.

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط مسکونی

83

منابع
 اورنگ ،مالحت (« ،)1386سنجش كيفيت محيط در بازسازيهاي پس از سانحه» ،مطالعه موردي :فضاهاي عموميشهر بم ،پایاننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس.
 برك پور ،ناصر؛ گوهریپور ،حامد؛ كریمي ،مهدي (« ،)1380بررسي و سنجش رضایتمندي مردم از خدمات شهريو عملكرد شهرداري منطقه( 11مطالعه موردي محله منيریه)» ،همایش استانداردهاي زندگي شهري در منطقه
،11تهران. www.icas.ir ،
 خدایي ،زهرا؛ پورخيري ،علي ( « ،)1388كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان ،مدیریت وبرنامهریزي شهري  ،»3پژوهشكده تحقيقات استراتژیك ،پژوهشنامه ،شماره  ،36صص .170-131
 حافظ نيا ،محمدرضا (« ،)1389مقدمه ای بر روش تحقیق علوم انسانی» ،تهران ،انتشارات سمت. حسينزاده دلير ،كریم؛ قرباني ،رسول؛ شكري فيروزجاه ،پري (« ،)1388تحليل و ارزیابي كيفي سنجههاي پایداريشهري در شهر تبریز» ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره  ،7صص.1-18
 رفيعيان ،مجتبي؛ عسگري ،علي؛ عسگرزاده ،زهرا (« ،)1388رضایتمندي شهروندان از محيطهاي سكونتي شهري»،مجله علوم محیطی ،شماره اول،صص.32-68

 شاكري ،فردین (« ،)1381روش ایجاد رابطان افتخاری شهرداری با استفاده از رابطان بهداشتی در سنندجمدیریت شهری پایدار» ،بررسي تجارب مشاركتي شهرداريها و شوراهاي ایران ،تهران ،مركز مطالعات برنامه ریزي
شهري وزارت كشور.
 شماعي ،علي؛ پوراحمد ،احمد (« ،)1384بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا» ،تهران ،انتشارات،دانشگاه تهران.
 عباس زادگان ،مصطفي؛ رضازاده ،راضي؛ محمدي ،مریم؛ علي پور ،سجاد (« ،)1380سنجش عوامل تأثيرگذار برميزان رضایت از سكونت در محالت بالفصل ایستگاههاي مترو تهران» ،پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره  ،3تهران،
صص .743-398
 -مركز آمار ایران (« ،)1383گزیده اطالعات جمعيتي سال  1383كل كشور»www.sci.org.ir ،

 -مومني ،منصور؛ قيومي ،علي(« ،)1386تحلیلهای آماری با استفاده از  ،»SPSSتهران ،انتشارات كتاب نو.

3131  پاییز،74  شمارهی، سال چهاردهم، پژوهشی فضای جغرافیایی-فصلنامهی علمی

82

Amerigo, M., Aragones, J. I., (1997), "A Theoretical and Methodological Approach to
theStudy of Residential Satisfaction", Journal of Psychology , 17, 47-57.
13- Baba, Y., Austin, D. M., (1989), "Neighborhood Environmental Satisfaction,
Victimization, and Social Portici potion as Determinants of Perceived Neighborhood Safety".
Environment and Behavior , 21 (6): 763-780.
14- Garcia, R., Maria, D., Ortiz, A; Parts, M., (2004),"Urban Planning, Gender and The use of
Public Space in a Peripheral Neighborhood of Barcelona". Cities, 21(3): 324-338.
15- Gifford, R. (1999), "Perception and Recognition Environmental". Translated
Dehbashy.Architectural and Cultural Journal, 2-3(1):21-29.
15- Kamp, I.V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., Hollander, A.D., (2003), "Urban
Environmental Quality and Human Well-being towards a ConceptualFramework and
Demarcation of Concepts; A Literature Study". Landscape and Urban Planning, 65: 1-12.
17- Lansing, J. B., Marans, R.W., (1969), "Evaluation of Neighborhood Quality". AIP
Journal, 11: 195-199.

